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Abstract                                                                                                 

      This is the state of the Muslims at the prophet age and His fellows 
which collapsed the idea of the ruler and the ruled .                                       

Our prophet(May peace be upon Him)in fromed us that Khilafh will be 
guided by the prophet instructions and so will do the next generations  

including their scholars                                                                        . 
According to Hadith in fromed by Ahmed and reformed by Al 
Abani((The prophethood will be among you in Allahs will then it will be 
lifted up.Khilafah will take its place.Then atyrant kingdom and finally 

there will be on the prophecy way))Then he kept silence                     . 
  

1- khilafh:the state of rule followed our prophets age (may 
peace be upon him) 

2- The prophets saying addresses his fellows and supporters. 
3-  Scholars in formed the prophets speech and sayings. 

  
  

  المقدمة

من . إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا    
وأشھد أن � إله إ� هللا ، وحده � شريك .يھده هللا فھو المھتدي ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا 

  :وبعد . حبه وسلم تسليما له ، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ، صلى هللا عليه وآله وص
لعل مما يربك الصحوة ا@س?مية ، في مواجھتھا لنظم الحياة المعاصرة ، وحوارھا مع 
المخالفين والمناصرين ، عدم وضوح نھج سياسي إس?مي رشيد في الفقھيات المعاصرة ، مما 

ة ، �سيما يفرض ا�تجاه إلى ھذا الصنف من الدراسة والبحث ، وإي?ءه ما يستحقه من عناي
وتحدي الديموقراطيات الغربية ذات اNصل اليوناني قائم ، ومدجج بمختلف علوم العصر 

  .وأسلحته الفكرية والمادية وا�قتصادية  وأبناء المسلمين أقبلوا عليه يغرفون بانبھار وانھيار 
صرة ولعل الجواب الذي تفرض صياغته علينا الظروف الحالية ، وتحدياتھا السياسية المعا

ـ ماذا ينبغي أن نختار أو� ؟ حاكمYا أو نظYام حكYم ؟  ـ : ، �بد أن يكون عن سؤال قديم حديث ھو 
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ھذا التساؤل ، رافق ا@نسان منذ ھYُدي   خليفة أو نظام خ?فة ؟ مدبرا Nمرنا أو نظام تدبير له ؟
  .إلى تجمعه الفطري على أساس اNسرة ، ثم القبيلة ، ثم اNمة 

دئ القويمYة للعدالYYة والمسYYاواة والكرامYة ، تقتضYYي أ� يكYYون بYين البشYYر حYYاكم ذلYك أن المبYYا
وإنمYا اشYتراك فYي التYدبير العYام NمYرھم ، حسYب مقYاييس القYدرة والخبYرة والصY?حية . ومحكوم 

  .والتوزيع العادل للمھمات ، وا�ستفادة المتوازنة من الخيرات 
، وأكدتYYه )١( �أمYYرھم شYYورى بيYYنھمو� وھYYذا مYYا قYYرره القYYرآن الكYYريم بقولYYه تعYYالى 

  .النصوص قطعية الثبوت والد�لة في عدة أحكام يتعذر استقصاؤھا وحصرھا في ھذه المقدمة 
  

  تعريف الخ)فة : او�َ 
لخ?فYYة ، يبYYرز مYYا أورده أحYYد أقطYYاب الرعيYYل اNول وھYYو يراد مYYن تعريYYف لفYYي مقدمYYة مYYا

، وقوله  "النبوة في حراسة الدين وسياسية الدنيا  ا@مامة موضوعة لخ?فة: "  قائ?) ٢(الماوردي 
ھYYي تفYYويض إلYYى إمYYرة سYYلطان مسYYترعى ينقYYاد النYYاس لطاعتYYه ، ويتYYدبرون بسياسYYته ليكYYون :"  

  ) .٣" (بالطاعة قاھرا 
رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خ?فة عن النبي صلى : " بأنھا)  ٤(كما عرفھا التفتازاني

  " .هللا عليه وسلم 
ا@مامYة رئاسYة عامYة فYي أمYور الYدين والYدنيا ، " : قYائ?  )٥(عبد الرحمن ا@يجYيفھا عرو

ھي خ?فة الرسول صلى هللا عليه وسلم في إقامة الYدين  يجYب : ونُقض بالنبوة ، واNولى أن يقال 
اتباعYYه علYYى كافYYة اNمYYة ، وبھYYذا القيYYد يخYYرج مYYن ينصYYبه ا@مYYام فYYي ناحيYYة ، والمجتھYYد واrمYYر 

  " .روف بالمع
: ، فيفرق بين الخ?فة وبين الملك الطبيعي وبين الملYك السياسYي بقولYه ) ٦(أما ابن خلدون 

الملك الطبيعي ھو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشھوة، والملك السياسي ھو حمل الكافYة " 
افYة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضYار ، والخ?فYة ھYي حمYل الك

على مقتضى النظر الشYرعي فYي مصYالحھم اNخرويYة والدنيويYة الراجعYة إليھYا ، إذ أحYوال الYدنيا 
فھYYي فYYي الحقيقYYة خ?فYYة عYYن صYYاحب . ترجYYع كلھYYا عنYYد الشYYارع إلYYى اعتبارھYYا بمصYYالح اrخYYرة 

  ".الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا  
إن هللا بمنYه ورحمتYه : " إذ قYال  عدھا أبYو يوسYف خ?فYة عYن هللا ،) ٧(وفي كتاب الخراج 

جعل و�ة اNمور خلفاء في أرضه ، وجعل لھم نYورا يضYيء للرعيYة مYا أظلYم علYيھم مYن اNمYور 
  " .فيما بينھم 

خ?فة لرسول هللا صYلى هللا عليYه وسYلم إذ قYال عنYد حديثYه ) ٨(وعدھا أبو الحسن اNشعري
نقيYاد @مامتYه والركYون تحYت رايتYه ، واتبYاع أطبقYوا علYى البيعYة لYه وا�: " عن خ?فة أبي بكYر  

  .أمره ، وقالوا له يا خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، و� يجوز أن تجمع اNمة على خطأ 
: " فيYه ئ?ً قYاعYن الخ?فYة فصY? ك?ميYا عقYد ) ٩(لغزالYيلوفي كتاب ا�قتصاد في ا�عتقYاد 

عا ، وھذه مقدمة قطعية � يتصور النـزاع فيھا نظام الدين مقصود لصاحب الشرع عليه الس?م قط
وعلYى الجملYة �  …، ونضيف إليھا مقدمة أخرى وھو أنه � يحصل نظام الYدين إ� بإمYام مطYاع 

يتمارى العاقل في أن الخلق على اخت?ف طبقاتھم ، وما ھم عليه من تشتت اNھواء وتباين اrراء 
مطاع يجمع شتاتھم ، لھلكوا من عند آخرھم ، وھYذا داء � ، لو ُخلُّوا وآراءھم ، ولم يكن لھم رأي 

فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا ، . ع?ج له إ� بسلطان قاھر مطاع يجمع شتات اrراء 
ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين ، ونظYام الYدين ضYروري فYي الفYوز بسYعادة اrخYرة ، وھYو 

  ." .مقصود اNنبياء قطعا 
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YYذلك الفخYYرازيكYYال  ) ١٠(ر الYYد : " قYYي البلYYل فYYه إذا حصYYل بأنYYروري حاصYYم الضYYإن العل
� معنى .. رئيس قاھر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الص?ح مما إذا لم يوجد ھذا الرئيس 

  ". ل�مامة إ� التصرف في جميع اNمة
"  ?فYYة ھYYيذكYYر بYYأن الخ ):١١(وفYYي حاشYYية رد المحتYYار علYYى الYYدر المختYYار �بYYن عابYYدين

  " .ا@مامة صغرى وكبرى ، فالكبرى استحقاق تصرف عام على اNنام أي الخلق 
لYو تYرك : " أن الحاجة ملحYة إلYى ا@مYام فيقYول )  ١٢(وفي الرسائل الك?مية يبين الجاحظ 

كYان قYد كلفھYم شYططا  …الناس وقوى عقولھم وجماح طبYائعھم  ورغبYة شYھواتھم وكثYرة جھلھYم 
فلما كان ذلك كذلك علمنا أن هللا تعالى حيث خلق العالم وسYكانه ، لYم يخلقYه . ھم وأسلمھم إلى عدو

إ� لصYY?حھم ، و� يجYYوز صYY?حھم إ� بتنقيYYتھم ، ولYYو� اNمYYر والنھYYي مYYا كYYان للتنقيYYة وتعYYديل 
ولما كان �بد للعباد من أن يكونوا مأمورين منھيين بين عدو عاص ومطيع ولي ، . الفطرة معنى 

ن النYYاس � يسYYتطيعون مدافعYYة طبYYائعھم ومخالفYYة أھYYوائھم إ� بYYالزجر الشYYديد ، والتوعYYد علمنYYا أ
بالعقاب اNليم في اrجل ، بعد التنكيل في العاجل ، فلما كان ذلك كذلك علمنYا أنYه � بYد للنYاس مYن 

،  رسول ونبYي وإمYام ، فالرسYول نبYي وإمYام: ووجدنا اNئمة ث?ثة . إمام يعرفھم جميع مصالحھم 
  " .والنبي إمام وليس برسول ، وا@مام ليس برسول و� نبي 

رئاسYYة تامYYة وزعامYYة عامYYة تتعلYYق بالخاصYYة :  " فيعYYرف الخ?فYYة بأنھYYا) ١٣(أمYYا الجYYويني
والعامة في مھمات الدين والدنيا ، متضمنھا حفظ الحوزة ـ أي الب?د ـ ، ورعايYة الرعيYة ، وإقامYة 

، ) أي الظلYم والجYور(والحيYف )  أي ا�نحYراف والميYل(نYف الدعوة بالحجة والسYيف ، وكYف الج
  وا�نتصاف للمظلومين من الظالمين ، واستيفاء الحقوق من الممتنعين ، وإيفاؤھا على المستحقين 

  
  خصائص الخ)فة

ھذا أھم ما عرف به الخ?فة ، وإنك لواجد غيره لدى كل من تصدى لھذا الموضوع 
ا جميعا عن مضمون ما تقدم ، لذلك � فائدة من ا�ستقصاء ، بالبحث والدرس ، وإن لم يخرجو

ويكفي ما أوردنا لمعرفة خصائص الخ?فة وسماتھا ومميزاتھا في نظرھم ، مما نوجزه فيما يلي 
:  

أن الخ?فة رئاسة قاھرة تسلطية ، وإن اختلف التعبير عن ذلك من فقيه أو متكلم إلى  -  ١
ولدى " ليكون بالطاعة قاھرا  …فويض إلى سلطان ت" ) ١٤(غيره ، فھي عند الماوردي

� بد ل�مة "  )١٦(ولدى الرازي" . داء اNمة � ع?ج له إ� بسلطان قاھر مطاع "  )١٥(الغزالي
وعند " . استحقاق تصرف عام على اNنام "  )١٧(وعند ابن عابدين" . من رئيس قاھر ضابط 

  ".رئاسة تامة "  )١٩(والتفتازاني )١٨(الجويني
أن الخ?فة تصرف عام في أمر اNمة الديني والدنيوي واحتكار له ، Nنھا خ?فة عن  -  ٢

، وNنھا في )٢٢(وا@يجي )٢١(والتفتازاني )٢٠(النبوة في أمر الدين والدنيا كما لدى الماوردي
حمل الكافة على مقتضى الشرع في مصالحھم اNخروية والدنيوية الراجعة ) ٢٣(نظر ابن خلدون 

في الرتبة الثالثة  )٢٥(نائب عن هللا تعالى،وعند الجاحظ )٢٤(وNن الخليفة عند أبي يوسف إليھا،
مھمات  )٢٦(، ومتضمن الخ?فة عند الجويني) صلى هللا عليه وسلم( مباشرة بعد الرسول والنبي
روري � بد للناس من إمام يعرفھم جميع مصالحھم والسلطان ض )٢٧(الدين والدنيا،وعند الغزالي
  .في نظام الدنيا ونظام الدين 

، )٢٨(أن الخ?فة تصرف عام في اNمة نفسھا خاصتھا وعامتھا ، كما قال الجويني -  ٣
والتصرف العام في أي أمر شرعا وقانونا ، يوحي بمعنى الملكية له وعدم المساءلة عنه ، بحيث 

مته وامتثال أمره كما قال تُعد اNمة سائمة في يد مالكھا ، عليھا اتباعه وا�نقياد @ما
  . )٣٠(ولو� الرأي المطاع لھلك الخلق كلھم كما ذكر الغزالي .  )٢٩(اNشعري
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أن الخ?فة تسلط فردي على اNمة � يشترك فيه مع الخليفة أحد ، وكل ما عرف به  -  ٤
نتيجة ھذا المنصب ، لم يشر إلى وجوب استعانته بأحد أو استشارته لغيره ، وھذا الموقف منھم 

  .  )٣١(منطقية لوضعھم ا@مامة في مقام النائب عن هللا أو عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
أن الخ?فة مسؤولية فردية � أمام اNمة مطلقا ، ولكن فقط بين يدي هللا تعالى يوم  -  ٥

ستشير القيامة ، وما دام ا@مام سيحاسب يوم القيامة على عمله في الدنيا وحده، فليس عليه أن ي
أحدا ، Nن اNمر أمره والعمل عمله والمحاسبة اNخرويـة له وحده ، لذلك فالشورى في حقه 

  . )٣٢(غير ملزمة ، وھي مجرد شعيرة تعبدية مندوب إليھا بينه وبين خالقه
أن الخليفة مسؤول وحده عن تنفيذ أحكام الشريعة ، Nنه نائب عن النبي صلى هللا عليه  -  ٦

تعالى، مما يعطيه  حق احتكار التشريع ا@س?مي وشرحه وتأويله وتوجيھه  وسلم أوعن هللا
  .)٣٣(وتطبيقه 
أن اNمة � تستطيع التمييز بين ما يضرھا وبين ما ينفعھا ، و� تكبح طبائعھا السائبة  -  ٧

  . )٣٤(إ� بالزجر الشديد والعقاب والتنكيل ، الذي يقوم به الرئيس المطاع
ن شخصيا لوحدة اNمة وتماسكھا ، و� يجوز تبعا لذلك تعدد اNئمة أن الخليفة ضام -  ٨

سدا لذريعة تمزق الب?د والعباد ، إ� أن ھذا المبدأ لم يكن له ما يحفظه إ� قوة جند الخليفة ، فلما 
تمزقت ھذه القوة وضعفت واستبد بشراذمھا اNمراء المتناحرون ، عجزت عن حماية الوحدة ، 

  .)٣٥(المذھبية والعرقية في الشرق والغربفقامت الدوي?ت 
أكثر ما عرف الخ?فة ومميزاتھا وخصائصھا ـ إن لم نقل كله ، �يستند إلى الكتاب  -  ٩

عند ) ٣٦(والسنة إ� بضرب من التكلف الشديد والتأويل البعيد ، وھو ما أشار إليه الجويني
: " �عتقاد من أن الك?م في ا@مامةتعريفه ل�مامة في كتابه ا@رشاد إلى قواطع اNدلة في ا

يعتوره محظوران عند ذوي الحجاج ، أحدھما ميل كل فئة إلى التعصب وتعدي الحق ، والثاني 
" غياث اNمم"، وما أكده أيضا في كتابه " من المجتھدات المحتم?ت التي � مجال للقطع فيھا 

تفاصيل ا@مامة ، والخبر المتواتر  � مطمع في وجدان نص من كتاب هللا تعالى في:" إذ قال  
"  إن معظم القول في الو�ة والو�يات العامة والخاصة مظنونة : " ، وزاد" معوز أيضا 
  .)٣٧(" معظم مسالك ا@مامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين : " وأضاف  

  .صفات وشروط الخليفة: ثالثاً 
YYة ، تختلYYة للخليفYYروط الذاتيYYا الشYYر ، امYYى آخYYتكلم إلYYه أو مYYن فقيYYروط مYYفات والشYYذه الصYYف ھ
شروط ذاتية ، وشروط غير ذاتيYة ، أو شYروط مYن اNميYر : ولكنھا ترجع في مجملھا إلى صنفين 

وشروط من غيره ، فالذاتية ما تعلق بالنسب والصفات الجسمية والعقلية والسلوكية والعلمية ، أمYا 
تنصيب ، توليYة للعھYد  أو تفويضYا مYن أھYل الحYل والعقYد ، أو غير الذاتية فما تعلق منھا بطريقة ال

أنصارا وجنودا يستطيع بھم السيطرة على السلطة والغلبة عليھا واغتصابھا ، وھذا ما أوجزه أبYو 
رجYYل اختYYاره أھYYل الحYYل والعقYYد علYYى : ، إذ بYYيّن أن اNئمYYة الشYYرعيين ث?ثYYة ) ٣٨(يعلYYى الحنبلYYي 

و�ية إمام قبله توفرت فيYه الشYروط أم لYم تتYوفر ، ورجYل غلYب علYى شروط ، ورجل َعِھَد إليه بال
ب نفسه بالقھر والسيف ، ولو لم تتوفر فيه الشروط ، برا كان أو فاجرا    .أمر المسلمين ونصَّ

ولئن كانت الشروط الذاتية متقاربة لدى الجميع ، فإنھا تتعدد وتتسع عنYد بعضYھم إلYى الحYد 
واحد من قبيل المتعذر ، وتتقلص عند البعض إلى حYد يُعYد فيYه الذي يجعل استجماعھا في شخص 

الظالم والمعتدي والغاصب والفاسق عمY? ومعتقYدا أھY? ل�مامYة انعقYادا واسYتدامة ، ومYا ذلYك إ� 
أحدھما النص من صاحب الشرع ، ولم يرد : Nن لھم في اعتبارھا شروطا مرجعين اثنين � غير 

، أما ما عدا ذلك فإنمYا أُخYذ " اNئمة من قريش : " لنسب ، إذ قال النص في شيء من ذلك إ� في ا
  . )٣٩(بالضرورة والحاجة الماسة لينتظم أمر ا@مامة
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العقل والبلوغ والحريYة وا@سY?م ، وكونYه : " ھي ) ٤٠(وھذه الشروط لدى ا@مام الشافعي
Yدبير والشYاد ، والتYل ا�جتھYن أھYا مYدين ، ذكرا ، والعلم ، بحيث يكون مفتيYي الYح ف?Yجاعة والص

  " .وأن يكون من قريش 
العدالة على شروطھا الجامعة ، والعلم المYؤدي إلYى ا�جتھYاد فYي ) : " ٤١(وعند الماوردي

النوازل واNحكام ، وس?مة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معھا مباشرة ما يYُدرك بYه 
كة ، وسرعة النھوض ، والرأي المفضي إلى ، وس?مة اNعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحر

سياسة الرعية وتدبير المصYالح ، والشYجاعة والنجYدة المؤديYة إلYى حمايYة البيضYة وجھYاد العYدو ، 
  " .والنسب وھو أن يكون من قريش 

أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضيا ، من الحريYة ): ٤٢(ولدى أبي يعلى الحنبلي
والعلم والعدالة ، وأن يكون بصيرا فYي أمYور الحYرب والسياسYة وإقامYة والبلوغ والعقل والبصيرة 

الحدود ، و� تأخذه رأفة أو رقة في ضرب الرقاب واNبشار ، وأن يكون من أمثل اNمة فYي العلYم 
  .والدين ، وأن يكون من قريش 

ين فيوجز ھذه الشروط في صحة العقيدة وسY?مة الYد) ٤٣(أما الغزالي في فضائح الباطنية 
، والكفايYYة المبنيYYة علYYى الفكYYر والتYYدبر والفطنYYة والYYذكاء وا�ستضYYاءة بYYذوي البصYYائر ، والYYورع 

ثم يفصل ھذه الشروط فيحصرھا في عشر صفات ، سYت منھYا َخْلقِيYَّةٌ � . والعلم والنسب القرشي 
وسYائر تُكتسب ، ھي البلوغ والعقل والحرية والذكورية والقرشية والس?مة مYن الصYمم والعمYى ، 

وأربYYع صYYفات تُكتسYYب أو يفيYYد . العيYYوب المنفYYرة كYYالبرص والجYYذام والزمانYYة وقطYYع اNطYYراف 
  .ا�كتساب فيھا مزيدا ، وھي النجدة والكفاية والعلم والورع 

العلYم وأقلYه مYا يكفيYه منYه أن يبلYغ فيYه مبلYغ : ) ٤٤(وعند أبي منصور عبد القاھر البغYدادي
اNحكام ، والعدالYة والYورع وأقYل مYا يكفيYه أن يكYون ممYن تجYوز المجتھدين في الح?ل والحرام و

  .شھادته تحم? وأداء ، وا�ھتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير ، والنسب القرشي  
الذكورة والبلوغ والعقل والبصر والسمع والنطق ، ) : ٤٥(وعند القلقشندي في مآثر ا@نافة 
والعدالة والشجاعة والنجدة،والعلم المؤدي إلى ا�جتھاد ،  وس?مة اNعضاء ، والحرية وا@س?م ،

  .وصحة الرأي والتدين ، والنسب القرشي 
أن يكون قرشYيا ، ذا بصYيرة فYي الحYرب ، � تلحقYه رقYة :  )٤٦(التمھيدولدى الباق?ني في 

مYن  و� ھوادة في إقامة الحYدود ، مYن أمثYل اNمYة علمYا،و� يشYترط العصYمة و� أن يكYون ا@مYام
  .أفرس اNمة أو أشجع الناس و� من بني ھاشم 
فيشYYترط ا�جتھYYاد فYYي اNصYYول والفYYروع ، ) ٤٧(أمYYا عبYYد الYYرحمن ا@يجYYي فYYي المواقYYف 

والYYرأي ليقYYوم بYYأمور الملYYك ، والشYYجاعة ليقYYوى علYYى الYYذب عYYن الحYYوزة ، والعYYدل لYYئ? يجYYور ، 
  .والعقل والبلوغ والذكورة والحرية ، والنسب القرشي 

يشYYترط الظھYYور ـ أي عYYدم الخفYYاء ـ  والقرشYYية ، وأن يكYYون مYYن أھYYل   )٤٨(تفتYYازانيوال
ا@مامة المطلقة الكاملة ، أي مسلما حرا ذكرا بالغا سائسا ، قادرا بعلمه وعدلYه وكفايتYه وشYجاعته 

  .على تنفيذ اNحكام ، و� ينعزل بالفسق والجور 
الYة والكفايYة وسY?مة الحYواس واNعضYاء يشYترط العلYم والعد)  ٤٩(وابن خلدون في المقدمYة 

إلYى مفھYوم تYوفر " النسYب"إ� أنYه وجYه معنYى . مما يYؤثر فYي الYرأي والعمYل ، والنسYب القرشYي 
  .    العصبية والكفاية للغلبة ، وھو المقصد الشرعي من النسب في نظره

والحريYة ، يُشYترط ا@سY?م ) ٥٠(وفي حاشية رد المحتار على الدر المختار �بن عابYدين
والعقل والبلوغ والذكورة ، والقYدرة علYى تنفيYذ اNحكYام وجYر الجيYوش ، والنسYب القرشYي والعلYم 

و� تشYترط العدالYة، والفاسYق يYَُولَّى علYى . والكفاية والشجاعة وا�جتھاد والتغلYب أو ا�سYتخ?ف 
  .الكراھة 
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  : ، فيقسم الشروط إلى أربعة أصناف ) ٥١(أما الجويني
  .نھا بالحواس ، وھي السمع والبصر والنطق ـ ما تعلق م

ـYYY ومYYYا تعلYYYق باNعضYYYاء ، أي عYYYدم فقYYYدان مYYYا يYYYؤثر عدمYYYه فYYYي ا�نتھYYYاض إلYYYى المYYYآرب 
  .واNغراض 

ـ وما تعلق بالصYفات ال?زمYة وھYي النسYب والYذكورة والحريYة والعقYل والبلYوغ والشYجاعة 
  .والشھامة والرأي 

Yي العلYبة ، وھYفات المكتسYق بالصYا تعلYائم ـ ومYي عظYرأي فYد الYورع ، وتوقYوى والYم والتق
ثYم يYوجز .اNمور والنظر في مغبات العواقب ، وھي ثمرة العقل والتجربYة والممارسYة 

ھذه الشروط كلھYا فYي أن ا@مYام الصYالح ھYو الرجYل الحYر القرشYي المجتھYد الYورع ذو 
ا�سYتق?ل :  التجربة والكفاية ، ثم يرد ھذه الصYفات كلھYا فYي النھايYة إلYى شYرطين ھمYا

  .ويدخل تحت ا�ستق?ل الكفاية والعلم والورع والحرية والذكورة . والنسب 
ھذا مجمل ما ورد من شYروط ينبغYي توفرھYا فYي الخليفYة ، ولYئن اختلفYت أھميتھYا لYدى كYل 
منھم تقديما وتأخيرا ، فإننا نجد النسب القرشي قد حاز إجماعھم ، �ستناده إلى حديث صحيح أخذ 

، وإلYى ) اNئمة من قريش( والشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة في رواية لزرقان عنه ، ھو  به مالك
  . )٥٢(كون الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس كلھم من ھذا النسب نفسه

إ� أنھYYم أقYYروا كYYذلك إمامYYة الغصYYب وا�سYYتي?ء والمتغلYYب غيYYر القرشYYي للضYYرورة واتقYYاء 
، وا@مYYام النYYووي فYYي روضYYة ) ٥٣(لتفتYYازاني فYYي تقريYYب المYYرام للفتنYYة ، وھYYو مYYا نYYص عليYYه ا

  ) .٥٤(الطالبين وعمدة المفتين 
في السYنن ، ) ٥٦(في الدعاء ، والبيھقي) ٥٥(رواه الطبراني) اNئمة من قريش( إن حديث 

) ٥٨(في ا@مارة ، وُروي معناه عن نحو أربعYين صYحابيا ، كمYا أخYرج البخYاري)  ٥٧(والنسائي
كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث ، أنه بلغ معاوية وھYو عنYده : " كام عن الزھري قال في ا�ح

في وفد من قريش ، أن عبد هللا ابن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فغضب فقام فYأثنى 
أمYا بعYد فإنYه بلغنYي أن رجYا� مYنكم يحYدثون أحاديYث ليسYت فYي :  على هللا بما ھو أھلYه ، ثYم قYال 

 و� تYؤثر عYYن رسYول هللا ، وأولئYYك جھYالكم ، فإيYاكم واNمYYاني التYي تضYYل أھلھYا ، فYYإني كتYاب هللا
إن ھذا اNمر فYي قYريش � يعYاديھم أحYد إ� كبYَّه هللا : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

  " .في النار على وجھه ما أقاموا الدين  
ء النبي صلى هللا عليه وسلم حتYى وقYف كنا في بيت رجل من اNنصار فجا: وعن أنس قال 

اNئمة من قريش ولھم عليكم حYق ولكYم مثYل ذلYك ، مYا إذا اسYترحموا : " فأخذ بعضادة الباب فقال 
رحموا ، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا عاھدوا وفوا ، فمن لم يفعل ذلك مYنھم فعليYه لعنYة هللا والم?ئكYة 

  )  .٥٩" (والناس أجمعين 
علYى القرشYية بمYا رواه أبYو ) ٦٠(لحنبلYي فYي المعتمYد فYي أصYول الYدين ويستدل أبو يعلى ا

الخ?فYة فYي قYريش ، يYا قYريش أنYتم : " أنه قال  )صلى هللا عليه وسلم(المثنى الحمصي عن النبي 
، ومYا رواه عمYرو بYن العYاص عYن النبYي " الو�ة بعدي لھذا اNمر ف? تموتمن إ� وأنتم مسYلمون 

  . )٦١("قريش و�ة الناس في الخير والشر: " ال صلى هللا عليه وسلم ق
أما ما يدل على أنYه : ، قال )  ٦٢(واستشھد على ذلك أبو بكر الباق?ني المالكي في التمھيد 

اNئمة مYن قYريش مYا بقYي : " قول النبي صلى هللا عليه وسلم : � يجوز إ� من قريش فأمور منھا 
لم للعبYاس حيYث وصYى باNنصYار فYي الخطبYة المشYھورة وقوله صلى هللا عليه وسY" . منھم اثنان 

:" ، فقال لYه " توصي لقريش: "وكانت آخر خطبة خطبھا ، لما قال للرسول صلى هللا عليه وسلم 
إنما أوصي قريشا بالناس وبھذا اNمر ، وإنما الناس تبع لقريش ، فبر الناس تبع لبرھم ، وفاجرھم 

  "   .تبع لفاجرھم 



      ١٧٩                                                              مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

  )العصر الراشدي انموذجاً ( الخ)فة وخصائصھا 

 نافع حسين علي المح)وي لدكتورا

  خ)فة نشوء ال: رابعاَ 
ا@سY?مية فYي عھYد الراشYدين ، علYى أسYاس الشYورى القرآنيYة  لخ?فYةوكانت بدايYة نشYوء ا

بYYنھج إداري � مركYYزي ، يخYYتص فيYYه الخليفYYة وجھYYازه التYYدبيري بتنفيYYذ قYYرارات اNمYYة ، وإقامYYة 
 الشريعة ، وتنفيذ الحدود والتعازير ، وا@شراف على كامYل الYب?د وتوسYيع رقعتھYا ، وتسYتقل فيYه

، كانYت ھYذه البدايYة علYى ھYدى وسYواء  من خ?ل الشورىكل و�ية أو إقليم بتسيير اNمر المحلي 
ورشد ، خطوات ثابتة متزنة نحYو نشYوء نظYام حكYم شYوروي � مركYزي ، مYع ا�حتفYاظ بالوحYدة 

، وإننYYا باسYYتيعاب الحقبYYة الراشYYدية فقھيYYا  الوطنيYYة والسياسYYية وا�قتصYYادية والعسYYكرية والدينيYYة
وتاريخيا ، واختزالھا في نظرة شمولية تاريخية، في موضوع سياسة الحكم ، يتضح لنا بYدون أي 

 .عزيمة ورخصة : لبس أو غموض ، أن طرق اختيارھم الخليفة دارت بين حكمين شرعيين 
عليه ، وما فعله عثمان وعلYي المسلمين )  صلى هللا عليه وسلم( والعزيمة ما ترك الرسول 

رضYي هللا (، إذ لم يستخلفا أحدا بعدھما ، والرخصة ما فعله أبYو بكYر وعمYر ) رضي هللا عنھما ( 
  .،إذ استخلفا بإشارة من عامة المسلمين ، مخافة الفتنة التي تتبعھا الردة )عنھما 

رضYى هللا (بكر وتشير المصادر التاريخية ان عمر بن الخطاب  قال عن طريقة بيعة أبي
وإنYـا ... إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ،  فقد كانت كذلك ، غير أن هللا وقى شYرھا ) : "  ٦٣)(عنھما

وهللا ما وجدنا أمرا ھو أقوى من مبايعة أبي  بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعYة أن يحYدثوا 
  " .فيكون فساد  بعدنا بيعة،  فإما أن نتابعھم على ما � نرضى، أو نخالفھم ،

دفاعYا عYن موقفYه يYوم ) رضYى هللا عنھمYا( ويقول الفاروق في اليوم الثاني لبيعة أبي بكYر
أيھا الناس إني قلت لكم باNمس مقالYة مYا كانYت ، ومYا وجYدتھا فYي كتYاب هللا، و� : " )٦٤(السقيفة

  ) .صلى هللا عليه وسلم ( كانت عھدا عھده إليَّ رسول هللا 
وددت أنYي كنYت سYألت ): " ٦٥(عندما حضرته الوفاة)  رضى هللا عنه ( ويقول أبو بكر 

ھYل : لمن ھذا اNمر ، ف? ينازعه أحد ، وددت أني كنت سألته )  صلى هللا عليه وسلم (رسول هللا 
  " .ل�نصار في ھذا اNمر نصيب ؟ 

أحYYد وددت أنYYي يYYوم سYYقيفة بنYYي سYYاعدة ، كنYYت قYYذفت اNمYYر فYYي عنYYق ) : " ٦٦(ويقYYول أيضYYا
  " .الرجلين ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ فكان أحدھما أميرا وكنت وزيرا 

�يقدح ) رضى هللا عنه (لعمر بن الخطاب ) رضى هللا عنه (وان ترشيح ابي بكر الصديق 
بعملية الشورى و� يقلل من اھميتھا مطلقاً ، �نھا اقترنت  باستط?ع ومشاورة قادة ا�مة في ھذه 

كبYار الصYحابة �ستشYارتھم فيمYا يجYيش ) رضى هللا عنYه(تدعى الخليفة ابو بكر المسالة ، حين اس
على ا�مYة بعYده ، ) رضى هللا عنه ( بنفسه ويختلج في صدره وھو ، استخ?ف عمر بن الخطاب 

،انYه سYال عبYد الYرحمن بYن عYوف عYن عمYر واسYتدعى عثمYان بYن عفYان ، ) ٦٧(فتذكر المصادر
كان جوابھم اليه واحد ) رضى هللا عنه( من المھاجرين وا�نصار وسعيد بن زيد وكبار الصحابة 

يرضYYى للرضYYى " افضYYل مYYن فكYYرت بYYه وشYYاروت فيYYه فھYYو ) رضYYى هللا عنYYه (ھYYو ان ابYYا حفYYص
،  ويعYزز ذلYك ) ٦٨"(ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن ولم يYِل احYد اقYوى عليYه منYه

  ) . ٦٩" (نرضى ا� ان يكون عمر بن الخطاب�" ، ) رضى هللا عنه (قول علي بن ابي طالب 
اسYYتط?عه �راء الصYYYحابة حYYYول )رضYYى هللا عنYYYه (وبعYYد ان اسYYYتكمل ابYYو بكYYYر الصYYYديق
انYه قYد ابغضYك مYبغض واحبYك محYب بمYا :يYاعمر:" استخ?ف عمر بن الخطاب استدعاه وقال لYه

. عYدي علYى ا�مYة كان الشر يحب والخير يبغض فدونك ھذا العھYد فخYذه اليYك فانYت خليفتYي مYن ب
فYان لYم يكYن : يا خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه �حاجة لي فيھا،فقال ابYو بكYر:فقال عمر

) ٧٠" (لك فيھا حاجة فان بھا اليك حاجة وبعد فاني ما حبوتك بالخ?فة لكني حبوت الخ?فYة  بYك 
 .  

… : "بالخ?فYة ) ھمYا رضYى هللا عن(ان ابا بكر كتب في عھده لعمYر ) ٧١(ويذكر ابن سعد
اني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسYمعوا لYه واطيعYوا وانYي لYم ال هللا ورسYوله ودينYه 
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، فان عدل فذلك ظنYي بYه وعلمYي فيYه وان بYدل فلكYل امYرئ مYا اكتسYب مYن " ونفسي واياكم خيرا
والس?م عليكم ورحمة ا�ثم والخير أردت و� اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب  ينقلبون 

ومYYدى ثقتYYه بعمYYر بYYن ) رضYYى هللا عنYYه ( ويبYYرز الYYنص فYYي ھYYذه الوصYYية رأي ابYYي بكYYر ". هللا 
وخطYYورة المھمYYة التYYي اختYYاره لھYYا مYYن جھYYة وان مشYYاورات ابYYي بكYYر ) رضYYى هللا عنYYه (الخطYYاب

صYة التYي لYم للصحابة في ھذه المھمة كانت بمثابة ترشيح للخ?فة وھو ما نطلق عليYه بالبيعYة الخا
تكن ملزمة لعموم ا�مة �ن مبدا الترشيح ھو كذلك ا� ان ا�مة ايدت واقYرت ھYذا الترشYيح ببيعYة 

وبYذلك اقترنYت البيعYة الخاصYة بالبيعYة العامYة ) رضYى هللا عنYه (عامة للخليفYة عمYر بYن الخطYاب 
  . وھي ا�ھم 

فYاة ابYي بكYر الصYديق الخ?فة بشكل رسمي بعد و) رضى هللا عنه (تولى عمر بن الخطاب 
،وخطYYب عمYYر )٧٢(سYYنة ثYY?ث عشYYرة ھجريYYة بYYاقتران خ?فتYYه ببيعYYة ا�مYYة لYYه) رضYYى هللا عنYYه(
الثYYرى ) رضYYى هللا عنYYه(صYYديق فYYي النYYاس بعYYد ان وارى جثمYYان ابYYي بكYYر ال) رضYYى هللا عنYYه(

من امركم " ان هللا ابت?كم بي وابت?ني بكم وابقاني فيكم بعد صاحبي وهللا � يحضرني شيئا:"فقال
احد دوني و� يتغيب عني فألفو فيه عن الجزء وا�مانة ولئن احسنوا �حسنن اليھم ولئن اسYاؤا � 

  ).٧٣"(نكلن بھم 
مطلقYة بYل انھYا مزجYت بYين مبYدأين ) رضى هللا عنYه (ولم تكن الشورى التي وضعھا عمر 

فقYYد تYYم اختيYYار سYYتة مبYYدأ الشYYورى ومبYYدأ اختيYYار مYYن ھYYو اكثYYر قYYدرة لتحمYYل ھYYذه المسYYؤولية ، 
من الصحابة اشتھروا بخدامتھم الكبيYرة واخ?صYھم ل?سY?م وتفYانيھم فYي سYبيله وان ) ٧٤(رجال

يجمYYع بYYين مبYYداي الشYYورى ) رضYYى هللا عنYYه (لكYYل مYYنھم دوره واھميتYYه لYYذلك كYYان موقYYف عمYYر
  . وا�ختيار المحدد 

ة حثYا عليھYا فYي مواضYع وكانت ھذه اول شورى للمسلمين من بعده وذلك �ن القران والسن
Yوا " شتى بصيغة ا�مر كقوله تعالى  ِ لِْنَت لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظYّا َغلYِيظَ اْلقَْلYِب َ�ْنفَضُّ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

Yَْل َعلY َ يُِحYبُّ ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنھُْم َواْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي اْ�ْمِر فَاَذا َعَزْمYَت فَتََوكَّ ِ انَّ هللاَّ ى هللاَّ
لِيَن  Yا "، وقوله ) ٧٥" (اْلُمتََوكِّ Y?ةَ َواْمYُرھُْم ُشYوَرى بَْيYنَھُْم َوِممَّ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لYَِربِِّھْم َواقYَاُموا الصَّ

  ) . ٧٦" (َرَزْقنَاھُْم يُْنفِقُونَ 
امYر الخ?فYة مYن بعYده  ارتYاى ان يكYون) رضى هللا عنه (وعلى الرغم من ان الخليفة عمر 

لمن بقي من العشرة المبشرة بالجنة والذين توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو عنھم راض 
( لم يدخل ضمن المرشحين سعيد بن زيد الذي كان احد العشرة المبشرين وذلك لقرابته من عمر. 

ختياره عدة تYدابير لتYوفير الى ا) رضى هللا عنه (، وحينما اطمأن الفاروق ) ٧٧)(رضى هللا عنه 
" ا�جواء المناسبة �نتخاب خليفYة المسYلمين ومYن ھYؤ�ء السYتة منھYا حصYل ابنYه عبYدهللا مشYاورا

، وكYذلك فYرغھم للتشYاور )  ٧٨(�ھل الشورى في مسالتھم لكن ليس له من ا�مYر شYْي " ومشيرا
فYان )  " ٧٩(ابYن سYعد للص?ة بالناس ووضع شروطاً حاسمة لھم يYذكر" وا�نتخاب ودعا صھيبا

" قولYه �ھYل الشYورى )  ٨٠(ويYذكر ابYن قتيبYة". اجتمعوا على رجل فمن خالفھم فاضربوا راسه 
ان استقام خمسYة مYنكم وخYالف واحYد فاضYربوا عنقYه وان اسYتقام اربعYة واختلYف اثنYان فاضYربوا 

لث?ثYة قضYى فالخليفYة اعناقھما وان استقام ث?ثة واختلفوا فYي ثY?ث فYاحتكموا الYى  عبYدهللا ف�Yي ا
ان عمYYر ) ٨١(، ويقYYول الYYب?ذري"  مYYنھم وفYYيھم فYYان ابYYى الث?ثYYة ا�خYYرون فاضYYربوا اعنYYاقھم 

، كمYا انYه اصYدر قYرارا " ليتبع ا�قل ا�كثر فمن خYالفكم فاضYربوا عنقYه " قال ) رضى هللا عنه (
  .بضرب اعناقھم جميعا ان لم ينتخبوا 

اجتمYYYع طلحYYYة والزبيYYYر والمھYYYاجرون ) ٨٢()نYYYه رضYYYي هللا ع( وعنYYYدما استشYYYھد عثمYYYان
أكون وزيرا لكم خير مYن أن أكYون أميYرا : " واNنصار وأتوا عليا يبايعونه ، فأبى بشدة وقال لھم 

، ومYا " � نعلYم أحYق منYك ، و� نختYار غيYرك : " ، فألحوا عليه وقYالوا " ، ومن اخترتم رضيته 
وعنYدما قيYل لYه وھYو . وأخرجوه إلى المسYجد فبYايعوه زالوا يلحون عليه في اNمر حتى غلبوه فيه 

. فأسYتخلف ) صYلى هللا عليYه وسYلم (ما استخلف رسYول هللا : أ� تستخلف علينا ؟ ، قال :  " خليفة
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" ولكن إن يرد هللا بالناس خيرا فسيجمعھم بعدي على خيرھم كما جمعھم بعYد نبYيھم علYى خيYرھم 
)٨٣(.  

فقYد تكYون ا�ضYطرابات ) رضYى هللا عنYه( ن ابYي طالYب وفي عھد الخليفة الراشدي علي ب
وما اكتنف تلك ا�يYام مYن تمYادي الفتنYة وتفYرق ا�مYة الYى ) رضى هللا عنه (التي حدثت في عھده 

ليوصي بالخ?فة ، على الرغم من ) رضى هللا عنه (شيع وطوائف كل ذلك لم يدع فرصة للخليفة 
حوله فسألوه عما اذا كان ياذن لھم بمبايعة ابنه الحسن ان النصوص تشير على ان المسلمين التفوا 

مYYا امYYركم و� : " ا� ان يخYاطبھم ) رضYYى هللا عنYYه(فمYYا كYان مYYن ا�مYYام علYي ) رضYى هللا عنYYه (
فYي ھYذا الصYدد قYال النYاس للخليفYة ) ٨٥(، ويذكر لنا ابن سعد)٨٤"(انھاكم ، انتم ابصر باموركم 

� ولكن اترككم الى ماترككم اليYه :فاستخلف علينا ، قال : " ) رضى هللا عنه (علي بن ابي طالب 
اقول اللھYم تركتYك فYيھم ، : فما تقول لربك اذا اتيته ؟ قال : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قالوا 

  " .فان شئت اصلحتھم ، وان شئت افسدتھم 
ه أبYو بكYر وعمYر واخيراً أن ما يجب توضيحه في ھذا اNمر والتركيز عليه ، ھو أن ما فعل

يُعد رخصة استخ?ف � رخصة توريث ، إذ البون شاسع بين ا�سYتخ?ف ، ) رضى هللا عنھما ( 
الذي قد تدعو إليYه الضYرورة القصYوى ، المقYدرة بقYدرھا  المنضYبطة بشYروطھا ، وبYين التوريYث 

  .الذي ليس @باحته رخصة أو أصل عزيمة 
فYYي أمYYر اختيYYار الخلفYYاء بYYين الرخصYYة  ، تصYYرفوا) رضYYي هللا عYYنھم ( وأن الصYYحابة 

والعزيمة ، على أنه أمرھم وشأنھم ، يقررون فيه ما يYرون مYن مصYلحة ، ويقYدرون مYا يحYيط بYه 
من ضرورة ، ضمن سلوكيات فقھية  تَدينية  ، فلم يضيقوا على أنفسھم واسعا، ولYم يكفYر بعضYھم 

  . بعضا ، ولم تُقطع باخت?فھم وشيجة رحم أو رابطة إيمان 
  

  الخاتمة
" ھذا ما كان عليه أمر المسلمين زمن النبوة ، وفي عھد الخ?فة الراشدة ، مما ينسف فكرة 

من أساسھا ؛ إذ الحكم � ، والناس مسلطون على أمYرھم الYدنيوي ، فYي إطYار " الحاكم والمحكوم 
  . العقيدة والتزاما بشريعتھا 
"  خ?فYة علYى منھYاج النبYوة " نا أْن ستكون بَيَّن ل)  صلى هللا عليه وسلم ( ومع أن الرسول 

فيـما على ھذا النھج ينبغي أن يسير بناة الجيل الجديد ، من مفكري ا@س?م المصّرين علYى ) ٨٦(
طبقYا لمYا أخبYر بYه . عودته إلى دنيYا النYاس ، بتشYييد الخ?فYة الراشYدة الثانيYة ، علYى منھYاج النبYوة 

ممYYا سYYيؤول إليYYه أمYYر ا@سYY?م والمسYYلمين بYYإذن هللا ، فYYي ، )   صYYلى هللا عليYYه وسYYلم ( الرسYYول 
تكYون النبYوة فYYيكم مYا شYYاء هللا أن : " ، وصYححه اNلبYاني  ونصYYه )٨٧(الحYديث الYذي رواه أحمYYد 

ثم تكون خ?فة علYى منھYاج النبYوة ، فتكYون مYا شYاء هللا . تكون ، ثم يرفعھا هللا إذا شاء أن يرفعھا 
ثYYم تكYYون ُمْلكYYاً عاضYYاً ، فيكYYون مYYا شYYاء أن يكYYون ، ثYYم . أن يرفعھYYا  أن تكYYون  ثYYم يرفعھYYا إذا شYYاء
ثم تكون ُملكاً جبرية ، فتكون ما شاء هللا أن تكون ، ثم يرفعھا إذا شاء . يرفعـھا إذا شاء أن يرفعھا 

  ".ثم سكت . ثم تكون خ?فة على منھاج النبوة . أن يرفعھا 
  

  :والمصادر  الھوامش
 .٣٨ا�ية سورة الشورى ، جزء من  )١(
بيYYروت، ( اNحكYYام السYYلطانية والو�يYYات الدينيYYة ، دار الكتYYب العلميYYة،  ) ھ٤٥٠ت(،  أبYYو الحسYYن ،المYYاوردي )٢(

 ٥، ص ) م ١٩٨٥ - ١٤٠٥
دار ( تسھيل النظر وتعجيل الظفر ، تحقيق محيي ھ?ل السرحان ، ،   ) ھ٤٥٠ت(،  أبو الحسن ،الماوردي،  )٣(

 .  ٤، ص)  م ١٩٨١/ھـ ١٤٠١النھضة العربية ، بيروت ،
، )ت . ب?مكYان طبYع ، بY?(، شرح العقائد النسفية ، ، تحقيق محمد عدنان ،  )ه٧٩٢(التفتازاني ، سعد الدين  )٤(

 .٣٢١درويش ص 
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ت . مؤسسة عالم الكتب ، بيروت ، ب?(، المواقف في علم الك?م ، )ه٧٥٦ت(ا�يجي ، عبد الرحمن بن أحمد )٥(
  ٣٩٥،  ص )

دار احياء التراث العربي، بيروت ، ب? ( ، مقدمة ابن خلدون،)  ه٨٠٨ت(بن محمد ابن خلدون ، عبدالرحمن )٦(
 .١٩١، ص )  ت . 

 .١١، ص)١٩٣٢القاھرة،(، كتاب الخراج ،  )ھـ١٨٢ت ( ابراھيم بن يعقوب ابو يوسف، )٧(
 ١٩٥٢بيYروت ،(، اللمع في الرد على أھل الزيغ والبدع ، )ه٣٢٤(، أبو الحسن محمد بن اسماعيل اNشعري )٨(

 ٢٠، ص )
م   ١٩٨٨/ھYـ ١٤٠٩،  ا�قتصYاد فYي ا�عتقYاد دار الكتYب العلميYة ، بيYروت، )  ھ٥٠٥ت(الغزالي ، ابو حامد  )٩(

 ١٤٧،ص  
،  أصYول الYدين ، مراجعYة وتقYديم عبYد الYرؤوف سYعد ، )ه٦٠٦ت(الرازي ، ابو عبدهللا محمد بن عمر   )١٠(

 ١٣٤، ص ) ت . مكتبة الكليات اNزھرية ، القاھرة ، ب?(
رد المحتYYار علYYى الYYدر "حاشYYية ابYYن عابYYدين المسYYماة ، ) ه١٣٠٦ت( محمYYد أمYYين بYYن عمYYرعابدين، ابYYن )١١(

 –  ھ١٣٩٩دار الفكYYر،"(شYYرح تنYYوير ا�بصYYار فYYي فقYYه مYYذھب ا�مYYام ا�عظYYم ابYYي حنيفYYة النعمYYان: المختYYار
 ٥٤٨/  ١،)م١٩٧٩

، قYدم " لسياسية واNدبيةالك?مية وا" ، رسائل الجاحظ )ھـ٢٥٥ت ( ابوعثمان عمرو بن بحرالجاحظ  ،  )١٢(
 .١٨٤،ص)ت  . مكتبة الھ?ل بيروت  ، ب? ( لھا وبّوبھا وشرحھا الدكتور علي أبو ملحم ،

، غياث اNمم في التياث الظلم، تحقيق ودراسة الYدكتور مصYطفى  )   ھ٤٧٨ت(، امام الحرمين  الجويني )١٣(
 .١٥، ص ) م ١٩٧٩حلمي والدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد،دار الدعوة با@سكندرية، 

 .٤اNحكام السلطانية والو�يات الدينية ، صالماوردي ،  )١٤(
 .١٤٧الغزالي ، ا�قتصاد في ا�عتقاد ، ص )١٥(
 .١٣٤الرازي ، اصول الدين ، ص )١٦(
 .١/٥٤٨ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ،  )١٧(
 .١٥الجويني ، غياث ا�مم ، ص )١٨(
 .٣٢١التفتازاني ، شرح العقائد ، ص )١٩(
 .٤لسلطانية ، صالماوردي ، ا�حكام ا )٢٠(
 .٣٢١التفتازاني ، شرح العقائد ، ص )٢١(
 .٣٩٥ا�يجي ، المواقف ، ص )٢٢(
 .١٩١ابن خلدون ، المقدمة ،ص )٢٣(
 .١١ابو يوسف ، الخراج ، ص )٢٤(
 .١٨٤الجاحظ، رسائل الجاحظ ، ص )٢٥(
 .١٥الجويني ، غياث ا�مم ، ص )٢٦(
 .١٤٧الغزالي ، ا�قتصاد في ا�عتقاد ، ص )٢٧(
 .٩٥، صالجويني ، ا�رشاد الى قواطع ا�دلة  )٢٨(
 .٢٠ا�شعري ، اللمع ، ص )٢٩(
 .١٤٧الغزالي ، ا�قتصاد في ا�عتقاد ، ص )٣٠(

دار الطليعYة ، بيYروت ، ( يوسف أيبش ، ا@مامة عند أھل السنة ، نصوص الفكر السياسي ا@سY?مي ،   )٣١(
  . ٥٢،ص) ١٩٦٦

 .٥٢صالمرجع نفسه ،  )٣٢(
 ١٥١الغزالي ، ا�قتصاد في ا�عتقاد ، ص  )٣٣(
 .٥٣سياسي،  صيوسف ايبش ، نصوص الفكر ال )٣٤(
 .٥٣المرجع نفسه ،  )٣٥(
، ا@رشاد إلى قواطع اNدلYة  ، تحقيYق محمYد يوسYف موسYى وعلYي  )  ھ٤٧٨ت(الجويني ، امام الحرمين )٣٦(

 .  ٩٥، ص) ١٩٥٠مطبعة الخانجي  القاھرة ، ( منعم عبد الحميد ،
 .١٥الجويني ، غياث ا�مم ، ص )٣٧(
محمد حامد الفقي،مطبعة : السلطانية،تصحيح  ،ا�حكام) ھـ ٤٥٨ت( ابو يعلى،محمد بن الحسين الحنبلي )٣٨(

 .٢٠ص ،)١٩٦٦مصر،(مصطفى البابي الحلبي،
 .١٩٥يوسف ايبش ، نصوص الفكر السياسي ، ص )٣٩(
، الفقYYه اNكبYYر، مكتبYYة محمYYد علYYي صYYبيح  )  ھ٢٠٤ت (محمYYد بYYن إدريYYس أبYYو عبYYد هللا ا�مYYام الشYYافعي ، )٤٠(

 .٣١وأو�ده ، القاھرة   ص 
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 .٦طانية ،ص الماوردي ، اNحكام السل )٤١(
 .١٩ابي يعلي ، اNحكام السلطانية ، ص  )٤٢(
مؤسسYة دار الكتYب (عبYد الYرحمن بYدوي، : ، فضYائح الباطنيYة، تحقيYق )  ھ٥٠٥ت(الغزالي ، ابYو حامYد  )٤٣(

 .١١٢ـ  ١١١، ص )١٩٦٤الكويت ،  –الثقافية 
ص   ،) ١٩٢٨طبعYYة اسYYتانبول ، (،  أصYYول الYYدين ، )ه٤٢٩ت(البغYYدادي ، NبYYي منصYYور عبYYد القYYاھر )٤٤(

٢٧٧. 
،  مآثر ا@نافة في معالم الخ?فة ، تحقيق عبYد السYتار أحمYد فYراج )ھـ  ٨٢١ت(القلقشندي،أحمد بن علي  )٤٥(

 .٣٢/  ١،)ت . عالم الكتب ، بيروت ، ب?( ،
  ٣٩٨ا�يجي ، المواقف في علم الك?م ، ص  )٤٦(
مھيYد فYي الYرد علYى الت،  )ھYـ٤٠٣ت(أبو بكYر محمYد بYن الطيYب بYن جعفYر بYن القاسYم أبYو بكYر  الباق?ني )٤٧(

 .٥٣،ص)   ١٩٤٧القاھرة ، ( الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة  ،
 .٢٤٣التفتازاني ، شرح العقيدة النسفية ، ص  )٤٨(
 .١٩٣ابن خلدون ، مقدمة ، ص )٤٩(
 .٥٤٨/  ١ابن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار،  )٥٠(
 .وما بعدھا  ٤٦الجويني ، غياث اNمم ،  ص  )٥١(
 .١٩٥يوسف ايبش ، نصوص الفكر السياسي ، ص )٥٢(
 .٣٢٣التفتازاني،  تقريب المرام  ، ص  )٥٣(
( ، روضYة الطYالبين ، المكتYب ا@سY?مي ، )  ھ٦٧٦ت(النووي ، أبYو زكريYا يحيYى بYن شYرف الدمشYقي  )٥٤(

 .٤٢/ ١٠، )  ١٩٧٥بيروت ، لبنان ،
حمYYدي بYYن : الكبيYYر، تحقيYYق  المعجYYم ،  )ھYYـ٣٦٠ت( أبYYو القاسYYم سYYليمان بYYن أحمYYد الطبرانYYي الطبرانYYي، )٥٥(

 . ١٩/٣٣٧) م  ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٤الموصل ،  –مكتبة العلوم والحكم ( عبدالمجيد السلفي ، 
: ، سYنن البيھقYي الكبYرى، تحقيYق )  ھ٤٥٨ت(البيھقي  ، أحمد بن الحسYين بYن علYي بYن موسYى أبYو بكYر  )٥٦(

 .  ٨/١٤١، ) م ١٩٩٤   /ھـ  ١٤١٤مكة المكرمة ، (  محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز ،
بومبYYاي ، ( ، كتYاب السYYنن الكبYرى ، الYدار القوميYة ، )   ھ٣٠٣ت ( النسYائي ،احمYد بYن شYYعيب بYن علYي  )٥٧(

٥/٢٢٨، )  ١٩٨٨  . 
مصYطفى . د: الجامع الصحيح المختصر ، تحقيق ،  )  ھ٢٥٦ت(ابو عبدهللا محمد بن اسماعيلالبخاري،  )٥٨(

 . ٣/١٢٨٩،) ١٩٨٧ – ١٤٠٧بيروت ،  –اليمامة (،  ٣دار ابن كثير ، ط: الناشر ،  ديب 
، ) ت . القYYاھرة ، بYY?(، مسYYند ، مؤسسYYة قرطبYYة، )ه ٢٤١ت( احمYYد، ابYYن حنبYYل أبYYو عبYYدهللا الشYYيباني )٥٩(

٣/١٨٣  . 
، ص )ت. بيYروت،ب?(،المعتمYد فYي أصYول الYدين،) ھYـ ٤٥٨ت( ، محمYد بYن الحسYين  أبو يعلى الحنبلي )٦٠(

٩٥ . 
 .١٩/٣٦٠الطبراني ، المعجم الكبير ،  )٦١(
 .٥٣الباق?ني ، التمھيد في الرد  ، ص  )٦٢(
 ١٤٠٧بيYروت ( ، تاريخ الرسل والملوك، ، دار الكتYب العلميYة ، )  ه ٣١٠ت( الطبري، محمد بن جرير )٦٣(

 .  ٤٤٦/  ٢،  ) م ١٩٨٧ھـ 
ب دار الكتY(احمد ابو ملحم واخرون،: ، البداية والنھاية ، تح )   ه ٧٧٤ت ( ابن كثير،ابو الفداء الدمشقي  )٦٤(

 .   ٣٠١/  ٦)  ١٩٨٨العلمية ، بيروت ، 
 .  ٦٢٠/  ٢الطبري، تاريخ الرسل والملوك ،   )٦٥(
 .  ٦١٩/  ٢المصدر نفسه ،   )٦٦(
دار صادر ،بيYروت ، (احسان عباس ،: ، الطبقات الكبرى ، تقديم ) ھ ٢٣٠ت (ابن سعد ، محمد بن منيع )٦٧(

خليYل : ، العقYد الفريYد، تقYديم) ھYـ  ٣٢٨ت( ؛ ابن عبد ربه ا�ندلسي، ابي عمر بYن محمYد ٣/١٩٩، ) ت . ب?
 ، ،المقدسYYي، ابYYو عبYYدهللا احمYYد بYYن سYYھيل٢٧٦/ ٤، )  ١٩٦٨بيYYروت ، ( دار مكتبYYة الھYY?ل ( شYYرف الYYدين، 

، ابن ا�ثير، عز الدين ابي الحسن علي ٥/١٧٦،  )  ١٩١٦الطبعة ا�وربية ، ( ، البدء والتاريخ ،) ٣٨٠ت(
 .٤٢٥/ ٢، )  ١٩٦٥دار صادر ،  بيروت ، ( الكامل في التاريخ ،، )   ھ٦٣٠ت ( بن محمد ابي كرم 

اريYYخ  ،ت)  ھ٩١١ت(؛ السYYيوطي،ج?ل الYYدين عبYYدالرحمن بYYن ابYYي بكYYر١٩٩/ ٣ابYYن سYYعد،الطبقات ، )٦٨(
 .٨٢،ص)م١٩٥٢مطبعة السعادة ،القاھرة ،( الخلفاء،

 . ١٦٩/ ٤، )  ھـ ١٣٨٥القاھرة ، (اسد الغابة في معرفة الصحابة ،)   ھ٦٣٠ت ( ابن ا�ثير،  )٦٩(
طYه محمYد : تYح ) المنسYوب اليYه (، ا�مامYة والسياسYة )ھYـ ٢٧٦(ابن قتيبة ، ابو محمد عبYدهللا بYن مسYلم  )٧٠(

 . ١٩، ص)  ١٩٦٧مطابع سجل العرب ، القاھرة ، ( الزيني ،
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( ، تYاريخ عمYر ،)  ھ٥٩٧ت ( ابن الجوزي ، ابو الفرج  عبدالرحمن بYن علYي:ينظر ،٣/٢٧٤الطبقات ،  )٧١(
 .٥٧، ص ) ١٩٨٢ئد العربي ، بيروت ، دار الرا

مطبعYة ا�داب ( اكرم ضياء العمري ،: ، تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق ) ھـ٢٤٠ت (ابن خياط ، خليفة  )٧٢(
، ا�خبYYار  ) ھYYـ٢٨٢ت(، احمYYد بYYن داود ؛ ابYYو حنيفYYة الYYدينوري١/١٠٦، ) م ١٩٦٧ھYYـ ـ ١٣٨٦، النجYYف ، 
 .١١٣، ص )  ١٩٦٠اھرة ، مطبعة عيسى الحلبي وشركاؤه ،  الق(الطول ، 

 .٤/٦٤؛ابن عبد ربه، العقد الفريد ، ٣/٢٧٥ابن سعد ، الطبقات ،  )٧٣(
الستة ھم ، عثمان بن عفان ، علي بن ابي طالب، عبدالرحمن بن عYوف ، طلحYة بYن عبيYدهللا ، سYعد بYن  )٧٤(

بدالرحمن بن ابو الفرج  ع ،ابن الجوزي : ينظر) رضي هللا عنھم وأرضاھم (ابي وقاص ، الزبير بن العوام 
 . ١/٢٨٠، ) ١٩٦٩مطبعة ا�صيل ، دمشق ، (، صفوة الصفوة ،)   ھ٥٩٧ت (  علي

 . ١٥٩سورة ال عمران ، ا�ية  )٧٥(
 .  ٣٨سورة الشورى ، ا�ية  )٧٦(
 . ٢/١٥٠اليعقوبي ، تاريخ ،  )٧٧(
 . ٤/٢٢٩؛ الطبري ، تاريخ ،  ٢٤ابن قتيبة ، ا�مامة ، ص )٧٨(
 .٢٩٩ /٤ينظر الطبري، تاريخ ، . ٣/٣٤٢الطبقات ،  )٧٩(
التنبيYه ، )ھYـ٣٤٦ت(ابو الحسن علي بن الحسين بن علYي المسعودي، : ينظر ٢٤ا�مامة والسياسة ، ص )٨٠(

مصYر (عبدهللا اسYماعيل الصYاوي ، دار الصYاوي للطبYع والنشYر والتYاليف ، : وا�شراف ، صححه وراجعه 
 . ٢٥٢، ص) ١٩٣٨،

الدكتور محمYد حميYد هللا : اف ، تحقيق ،  انساب ا�شر) ھـ٢٧٩ت (الب?ذري ، احمد بن يحيى بن جابر  )٨١(
 . ٥/١٨، )  ١٩٥٩القاھرة ، دار المعارف ، (، 

، تYYاريخ اليعقYYوبي ، دار صYYادر ، ) ھYYـ٢٩٢ت (اليعقYYوبي ، احمYYد بYYن ابYYي يعقYYوب بYYن واضYYح الكاتYYب  )٨٢(
 . ٢/١٥٠،  )ت .بيروت ، ب?(

 . ٧/٣٢٧ابن كثير ، البداية والنھاية ،   )٨٣(
 . ٤/٥٥؛ ابن ا�ثير ، الكامل ،  ١٤٧ـ  ٥/١٤٦الطبري ، تاريخ ، )٨٤(
 . ٣/٣٤الطبقات الكبرى ،  )٨٥(
   ٣٤١/  ٥أحمد ، مسند ،  )٨٦(
  .٥/  ١؛ ا�لباني ،  اNحاديث الصحيحة ،   ٥/٣٤١احمد ، مسند ،  )٨٧(
  
  
  
  


