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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، ويل املؤمنني، وهادي املتقني، الذي أوجب عىل أهل 

ٿ ) :فقال ؛اإلسالم التوحيد واالجتامع، وحرم عليهم الرشك واالفرتاق

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 

ووعدهم باالستتتتتتتتتتضالف ا ا ر  فقال  ،ل عمران[]آ  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) -ووعده احلق وقوله الصدق  -

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 . ]النور[  (ڑ ک ک ک ک گ گ گ

م حال جعل اخلالفة واالستضالف ا ا ر  عاقبة للمؤمنني كلهف

بظهور دولتهم، ومتكني دينهم،  -بعد اإليامن والعمل الصالح  -اجتامعهم 

 واحلكم به ا كل شئوهنم، وبتحقق ا من هلم. 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد اهلادي ا مني، ورمحة اهلل إىل العاملني، القائل 

يئا، ش)إن اهلل يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به  -كام ا صحيح مسلم  -
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، وأن تناصحوا من واله اهلل  وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا

 أمركم(.

)ثالث ال يغل عليهن صدر  -كام عند الرتمذي بإسناد صحيح  -وقال 

مسلم: إخالص العمل هلل، ومناصحة أويل ا مر، ولزوم مجاعة املسلمني، 

 فإن دعوهتم حتيط من ورائهم(.

تامع ا مة رديف توحيد اهلل وإخالص العمل فجعل التوحيد السيايس واج

 له!

كام ا  -فأجاب  ؛وقال حني حذر أمته من الفتن وسئل عن املضرج منها

كام عند أيب داود  -)تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم( وقال  -الصحيحني 

 فالزمه(! ؛)إن كان هلل ا ا ر  خليفة -بإسناد صحيح 

حدة من توحيد اهلل وطاعته واالعتصام فجعل اجلامعة واخلالفة وا مة الوا 

بحبله، وجعلها العصمة من الفتن والفرقة العامة ودعاهتا الذين عىل أبواب 

 جهنم!

أمجعني، وعن اخللفاء الراشدين،  ملسو هيلع هللا ىلصوريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل 

ورضوا عنه، وأوجب عىل من جاء بعدهم اتباع  ريض اهلل عنهمالذين 
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طه املستقيمسبيلهم، واقتفاء أثرهم، وج ق فهم أهله وأح ؛عل ذلك من رصا

ٹ )كام علم اهلل املؤمنني ا صالهتم أن يقولوا ا كل ركعة  ؛الناس به

وهم أصحاب رسول اهلل  ؛]الفاحتة[  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڤ ٹ ٹ

ڃ چ چ چ چ ڇ ) :كام قال تعاىل ؛الذين أطاعوه واتبعوه

، [96]النساء: (ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

هم اتباعهم، ولزوم سننهم، وعدم اخلروج عن وأوجب عىل من جاء بعد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :فقال ؛سبيلهم

فهم اهلداة  ؛[011]التوبة: (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :كام وصفهم اهلل فقال ؛املهديون الراشدون

( ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) :وقال خماطبا وسوله الكريم ،]احلجرات[

ڱ  ک کک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

فكل خروج  ،]هود[ (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

عن سبيل اهلل ورسوله وسبيل أصحابه فسق وظلم وكفر وطغيان، 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :هلالج لجوقال

 . ]النساء[ ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ..أما بعد

فقد كانت اخلالفة الراشدة وأحكامها وسننها امتدادا للدولة النبوية التي 

بنفسه كام أرادها اهلل وأمره هبا، وواقعا عاش املسلمون ا  ملسو هيلع هللا ىلصأقامها النبي 

عرصهم ا ول حتت كنفها، وقامت حضارهتم ا ظلها، وقد تواترت 

ترا قطعيا ا شأهنا، وأمجع عىل العمل هبا الصحابة  النصوص النبوية توا

كام ا  - ◙أمجعون، حتى بايعوا مجيعا اخلليفة الراشد الثالث عثامن 

)عىل سنة اهلل ورسوله واخلليفتني من بعده، فبايعه  -يح البضاري صح

املهاجرون وا نصار واملسلمون(، وكام قال اإلمام الشافعي ا الرسالة 

 )وما أمجع املسلمون عليه: من أن يكون اخلليفة واحدا(.: ٨0٤ص

حتقيقا لوعد اهلل هلا  ؛وما زالت ا مة ظاهرة باخلالفة ا ا ر 

، وتعبريا عن وحدهتا واجتامعها السيايس، وعن وحدة دار باالستضالف

 :كام ا الصحيحني ؛اإلسالم، وعن احتاد ذمة املسلمني وعقدهم السيايس

 )ذمة املؤمنني واحدة يسعى هبا أدناهم(.
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زال بذلك سلطاهنم واستضالف اهلل  ؛حتى إذا زالت اخلالفة من ا ر 

هبم ما مل يسبق أن  هم، وحل  فاحتل العدو أرضهم، وانتزع القدس من ؛هلم

لتتجىل صدق النبوءات واهلدايات النبوية التي جعلت  ؛مثله هبم حل  

العصمة من الفتن العامة باخلالفة كنظام سيايس جامع لألمة كلها، قائام عىل 

أصول دينها، وكتاب رهبا، وسنة نبيها، وخلفائه الراشدين، فكان الواقع 

 داياته!وجتلياته شاهدا ومصدقا للوحي وه

 ملسو هيلع هللا ىلصكام حذر منهم النبي  ؛فانربى بعد سقوط اخلالفة دعاة عىل أبواب جهنم

)دعاة عىل أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها.. من  -كام ا الصحيحني  -

بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا( يقاتلون مع العدو املحتل، ويذودون عن 

ن مع ويقاتلو -دولته عىل أنقا  خالفة اإلسالم و -البديل الذي أقامه هلم 

دوهلم الوظيفية القومية والوطنية وامللكية والعسكرية، وشايعهم من علامئها 

ومفكرهيا من زين هلم الشيطان سوء أعامهلم، فإذا أقىص أماين صاحليهم أن 

يبرشوا ا مة بدولة النجايش العادل الذي كان يكتم إيامنه وال حيكم 

 ية والدولة املدنية! بدعوى الديمقراط ؛باإلسالم ورشيعته

دعوى ب ؛ منهاوإذا املسلمون يتجادلون ا القطعيات الرشعية للتفص  

ء  كبة تطور احلضارة، وما ثم  إال اجلاهلية اجلديدة، واتباع أهوا التجديد، وموا
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الذين كفروا، واقتفاء سبيل اليهود والنصارى الذين حذرت سورة الفاحتة 

ڦ ڦ ڦ ڄ )اتباع سبيل املؤمنني أمرت بو ،من اتباعهم

، فصارت الدول القومية والوطنية الوظيفية العلامنية التي فرضتها (ڄ

احلملة الصليبية املعارصة البديل عن دولة اإلسالم وخالفته، وصار الوالء 

هو البديل عن الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنني،  ؛هلا وطاعة حكوماهتا

نينها الوضعية هي البديل عن الرشيعة املطهرة  !وصارت قوا

ء أهل الكتاب خاصةوقد حذ   ۆ ۈ ): هلالج لج فقال ؛ر اهلل من اتباع أهوا

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) : هلالج لج وقال، [٨6]املائدة:  (ائ

 ![021]البقرة:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

فكيف بتعطيل حكمه كله وإقصاء رشيعته وخالفته من ا ر  كلها إرضاء 

 هلم!
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من أدعياء العلم من يزعم بأن اخلالفة ليست أصال من حتى خرج عىل ا مة 

بل مل يرد ا الكتاب والسنة ما يوجبها، أو يأمر هبا، وال يوجد ا  ؛الدين

 الصحيحني ذكر لطبيعة اخلالفة وأحكامها!

فعاد اإلسالم بني أهله غريبا كام بدأ بمكة غريبا، وسيظهر مرة أخرى كام ظهر 

 أول مرة!

العلم من قال بأن أحاديث اخلالفة الراشدة ووجوب  وحتى خرج من أدعياء

اتباعها ليست صحيحة! وغرهتم ا ماين وظنوا أهنم أهدى سبيال من أيب بكر 

وعمر، وأعلم باإلسالم من عثامن وعيل، وأتبع للكتاب والسنة منهم، وأفقه 

 !(ڑ ڑ ک ) :فقال ؛ا دين اهلل ممن وصفهم اهلل نفسه بالرشد

ملفتونون بني ا حاديث الواردة ا شأن اخلالفة من حيث ومل يفرق هؤالء ا

تر العلمي والعميل بني  الرواية التي يعنى هبا املحدثون خاصة، والتوا

الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء واملحدثني واملفرسين وأئمة الدين بشأن 

اخلالفة وأحكامها وطبيعتها ورسالتها، وإمجاعهم عىل أن اخلالفة الراشدة 

يث النبوة ا نظامها السيايس، وليس ا اإلسالم إال اخلالفة بالنص هي ور

واإلمجاع والواقع التارخيي منذ ظهور اإلسالم ا ول، وحتقق االستضالف 
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ا ول للمؤمنني حتى انتهى ذلك بسقوط اخلالفة وعودة اإلسالم غريبا كام 

 بدأ غريبا، ودخل املسلمون مرة أخرى ا مرحلة االستضعاف، وستعود

اخلالفة مرة أخرى بعودة الظهور الثاين لإلسالم واستضالف اهلل جمددا 

كام تواترت بذلك ا خبار، حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل  ؛للمسلمني

والنهار، وحتى ال يبقى بيت وبر وال حجر إال دخله هذا الدين، وحتى يفتح 

خبار النبوية  املسلمون روما كام فتحوا القسطنطينية التي برشت بفتحتها ا

 فتحقق الفتح بعد تسعة قرون!  ؛الصحيحة

ا  عامتها -ا ا صحيح  فلذلك رأيت مجع جزء حديثي حيوي أربعني حديث  

ا اخلالفة وأحكامها خاصة، بعد جزء )ا ربعني النبوية ا  -الصحيحني 

ليكون أيرس عىل كل مسلم معرفة هذا ا صل  ؛ا حكام السياسية( عامة

ول دينه، وليتيرس لكل مسلم الدعوة إىل إحيائها والتبشري هبا العظيم من أص

كام  ؛، فعسى أن نكون بذلك ممن أحيا سنته ودعا إليها ملسو هيلع هللا ىلصكام برش هبا النبي 

)من أحيا سنة من سنتي، فعمل  :ا احلديث احلسن عند الرتمذي وابن ماجه

ومن كان له مثل أجر من عمل هبا، ال ينقص من أجورهم شيئا،  ؛هبا الناس

كان عليه أوزار من عمل هبا، ال ينقص من أوزار من  ؛ابتدع بدعة، فعمل هبا

 عمل هبا شيئا(.
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هذا وأروي كل ما ا هذا اجلزء من أحاديث بأسانيدي إىل الكتب املصنفة 

كام ا ثبتي )احتاف الثقات بأسانيد ا ثبات(، وقد اقترصت  ؛التي خرجتها

أضفته من شواهد عن الصحابة من عىل أربعني حديثا صحيحا، عدا ما قد 

 باب تفسريها وبياهنا مما يؤكد إمجاعهم عليها وعىل أحكامها وأهنا من الدين!

  وتبويبها:وهذا أوان الرشوع ا ترتيبها 

 باب: ضرورة اخلالفة وسياسة األمة بها بعد النبوة:  -
ئيل  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،◙ عن أيب هريرة -0 )كانت بنو إرسا

، كلام هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي، وستكون تسوسهم ا نبياء

: فام تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة ا ول، فا ول، وأعطوهم  خلفاء فتكثر(، قالوا

 متفق عليه.حقهم، فإن اهلل سائلهم عام اسرتعاهم( 

 

 باب: االستخالف ووجوب صالح أهل الشورى:  -
ث اهلل من قال: )ما بع ،ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ◙ عن أيب سعيد اخلدري -2

نبي، وال استضلف من خليفة، إال كانت له بطانتان: بطانة تأمره باملعروف 
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وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه، فاملعصوم من عصم اهلل 

 ي.رواه البضار)ما اُستضلف خليفة إال له بطانتان..(  :تعاىل( وا لفظ

 

الف وجوازه برضا األمة باب: اختيار اإلمام حق لألمة والسنة ترك االستخ -
 وشوراها: 

لقد مهمت أن ) :قال يوم مر  وفاته ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ▲عن عائشة  -٣

أرسل إىل أيب بكر وابنه فأعهد، أن يقول: القائلون أو يتمنى املتمنون، ثم قلت: 

 متفق عليه. (يأبى اهلل ويدفع املؤمنون، أو يدفع اهلل ويأبى املؤمنون

، قال: قيل لعمر أال تستضلف؟ قال: )إن ¶بن عمر  عن عبد اهلل -٨

ك من فقد تر؛ أبو بكر، وإن أترك :فقد استضلف من هو خري مني ؛أستضلف

فقال: )راغب راهب، وددت  ؛( فأثنوا عليهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  :هو خري مني

 أين نجوت منها كفافا، ال يل وال عيل، ال أتحملها حيا وال ميتا(.

 غري مستضلف(. ملسو هيلع هللا ىلص: )فعرفت أنه حني ذكر رسول اهلل قال عبد اهلل

، قال: دخلت عىل حفصة، فقالت: ¶ وا لفظ مطوال عن ابن عمر

أعلمت أن أباك غري مستضلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل، قالت: إنه فاعل، 
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قال: فحلفت أين أكلمه ا ذلك، فسكت حتى غدوت ومل أكلمه، قال: فكنت 

ى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس كأنام أمحل بيميني جبال حت

وأنا أخربه، قال: ثم قلت له: إين سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن 

أقوهلا لك، زعموا أنك غري مستضلف، وإنه لو كان لك راعي إبل، أو راعي 

فقه  غنم، ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد، قال: فوا

، ثم رفعه إيل، فقال: )إن اهلل عز وجل حيفظ دينه، قويل، فوضع رأسه ساعة

 ؛مل يستضلف، وإن أستضلف ملسو هيلع هللا ىلصفإن رسول اهلل  ؛وإين لئن ال أستضلف

وأبا  ملسو هيلع هللا ىلصفإن أبا بكر قد استضلف، قال: فواهلل، ما هو إال أن ذكر رسول اهلل 

( أحدا، وأنه غري مستضلف ملسو هيلع هللا ىلصفعلمت أنه مل يكن ليعدل برسول اهلل  ؛بكر

 متفق عليه.

يوم اجلمعة  ◙، قال: )خطب عمر ◙ معدان بن أيب طلحةوعن 

وأبا بكر، ثم قال: إين رأيت ا املنام كأن ديكا نقرين نقرة  ملسو هيلع هللا ىلصفذكر النبي 

أو نقرتني وإين ال أراه إال حلضور أجيل، وإن قوما يأمروين أن أستضلف وإن 

، فإن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عز وجل مل يكن ليضيع دينه وال خالفته والذي بعث به نبيه 

 ملسو هيلع هللا ىلصفاخلالفة شورى بني هؤالء الستة، الذين توا رسول اهلل  ؛عجل يب أمر

وهو عنهم را ، وإين قد علمت أن أقواما يطعنون ا هذا ا مر، أنا 
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رضبتهم بيدي هذه عىل اإلسالم، فإن فعلوا ذلك فأوئلك أعداء اهلل، الكفرة 

ء ا مصار، و إين إنام بعثتهم الضالل، ثم قال: مهللا إين أشهدك عىل أمرا

سموا ، ويقملسو هيلع هللا ىلصليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم، وسنة نبيهم  ؛عليهم

 رواه مسلم.فيهم فيئهم، ويرفعوا إيل ما أشكل عليهم من أمرهم( 

 

باب: اختيار األكفأ للخالفة واشرتاط البيعة العامة وحتريم االفتئات على  -
 األمة:

: أنه سمع خطبة عمر ◙عن الزهري، أخربين أنس بن مالك  -٥

تشهد ، فملسو هيلع هللا ىلصاآلخرة حني جلس عىل املنرب، وذلك الغد من يوم توا النبي 

تى ح ملسو هيلع هللا ىلصوأبو بكر صامت ال يتكلم، قال: كنت أرجو أن يعيش رسول اهلل 

قد مات، فإن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيدُبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يك حممد 

ا ، وإن أبملسو هيلع هللا ىلص، هدى اهلل حممدا تعاىل قد جعل بني أظهركم نورا هتتدون به

، ثاين اثنني، فإنه أوىل املسلمني بأموركم، ملسو هيلع هللا ىلصبكر صاحب رسول اهلل 

فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك ا سقيفة بني 

قال الزهري: عن أنس بن مالك،  ،ساعدة، وكانت بيعة العامة عىل املنرب
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نرب، فلم يزل به حتى صعد سمعت عمر يقول  يب بكر يومئذ: اصعد امل

 رواه البضاري .املنرب، فبايعه الناس عامة( 

 ؛¶ جاء العباس إىل عيل ملسو هيلع هللا ىلصوعن حممد الباقر قال: )ملا مات النبي 

 بايع ابن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفقال: تعاىل أبايعك فإذا قيل عم رسول اهلل 

الناس  فتئت عىلمل خيتلف عليك اثنان، قال: فقال له عيل: ما كنت   ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 رواه عبد الرزاق ا ا مايل بإسناد صحيح. (ر إن أرادوين فقد عرفوا مكاينبأم

 

 : وجوب التزام اخلليفة حكم اهلل وشورى األمة:باب -
قال: )من أحدث ا أمرنا هذا ما  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ▲عن عائشة  -9

 متفق عليه.ليس منه، فهو رد( 

 عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(.)من عمل  :وا لفظ ملسلم

)كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك  :قالت ؛▲وعن عائشة 

من خيرب، وفدك، وصدقته باملدينة، فأبى أبو بكر عليها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قال: )ال نورث، ما تركنا صدقة(، وقال  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وقال هلا: إن رسول اهلل 
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إين يعمل به إال عملت به، ف ملسو هيلع هللا ىلصان رسول اهلل أبو بكر: )لست تاركا شيئا، ك

 متفق عليه.أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ( 

، قال: لوفد بزاخة ]بعد توبتهم ◙وعن طارق بن شهاب، عن أيب بكر 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن الردة[: )تتبعون أذناب اإلبل، حتى يري اهلل خليفة نبيه 

 ي.البضاررواه واملهاجرين أمرا يعذرونكم به( 

 

 باب: ظهور اإلسالم باخلالفة بعد النبوة وقيامها به: -
)ال يزال هذا الدين  :ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول ◙ عن جابر بن سمرة -٧

 رواه مسلم.عزيزا منيعا إىل اثني عرش خليفة كلهم من قريش( 

 

 باب: وجوب اجلماعة والطاعة وحتريم االفرتاق واخلروج على األمة: -
)من خرج من الطاعة،  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،◙عن أيب هريرة  -٤

مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية عمية يغضب  ؛وفارق اجلامعة فامت

ومن خرج  فقتلة جاهلية، ؛لعصبة، أو يدعو إىل عصبة، أو ينرص عصبة، فقتل



 الراشدين اخللفاء سنن ووجوب اخلالفة أحكام يف األربعني جزء 

 

  

07 

عىل أمتي، يرضب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي لذي 

 متفق عليه.ه( فليس مني ولست من ؛عهد عهده

 

 باب: حتريم التنازع على اخلالفة ووجوب قيام األمة باحلق إذا ظهر كفر بواح: -
فبايعناه،  ملسو هيلع هللا ىلص)دعانا رسول اهلل  :قال ،◙عن عبادة بن الصامت  -6

فكان فيام أخذ علينا: أن بايعنا عىل السمع والطاعة ا منشطنا ومكرهنا، 

أن ال ننازع ا مر أهله، قال: إال أن تروا كفرا وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، و

 متفق عليه.بواحا عندكم من اهلل فيه برهان( 

عىل السمع والطاعة ا العرس واليرس،  ملسو هيلع هللا ىلص)بايعنا رسول اهلل  :وا لفظ

واملنشط واملكره، وعىل أثرة علينا، وعىل أن ال ننازع ا مر أهله، وعىل أن 

 اهلل لومة الئم(.نقول باحلق أينام كنا، ال نضاف ا 

 )أن نقوم باحلق(. :وا لفظ للبضاري
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 ق األمة: باب: وجوب قتال من خرج على اجلماعة وفّر -
، يقول: )إنه ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعت رسول اهلل ◙ عن عرفجة -01

 ؛ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه ا مة وهي مجيع

 فارضبوه بالسيف كائنا من كان(.

م وأمركم مجيع عىل رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، )من أتاك :وا لفظ

 رواه مسلم.فاقتلوه(  ؛أو يفرق مجاعتكم

 

 باب: منع تعدد اخللفاء حفاظا على وحدة األمة والدولة: -
: )إذا بويع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ◙ عن أيب سعيد اخلدري -00

 رواه مسلم.فاقتلوا اآلخر منهام(  ؛خلليفتني

)من بايع إماما فأعطاه صفقة يده،  :¶عمرو عن عبد اهلل بن  -02

خر( فارضبوا عنق اآل ؛فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه ؛وثمرة قلبه

 رواه مسلم.
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 باب: وجوب الصرب على طاعة اإلمام يف املنشط واملكره: -
: )من رأى من ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل ، ◙عن ابن عباس  -0٣

ميتة ف ؛يصرب، فإنه من فارق اجلامعة شربا، فامتفل ؛أمريه شيئا يكرهه

 متفق عليه.جاهلية( 

 

 باب: حتريم نقض البيعة ونزع الطاعة بال سبب شرعي: -
 ؛)من خلع يدا من طاعة :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،◙عن ابن عمر  -0٨

لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس ا عنقه بيعة، مات ميتة 

 رواه مسلم.جاهلية( 

 

 باب: طاعة السلطة ما أقامت كتاب اهلل: -
)إن أمر عليكم عبد  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، ▲عن أم احلصني  -0٥

(  ؛جمدع أسود يقودكم بكتاب اهلل  رواه مسلم.فاسمعوا له وأطيعوا

ا له فاسمعو ؛)إن أمر عليكم عبد حبيش جمدع :وا لفظ عند أمحد وابن ماجه

، ما قادكم بكتاب اهلل  (.وأطيعوا
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)يا أهيا الناس، اتقوا اهلل واسمعوا  :وا لفظ عند أمحد بإسناد صحيح

، وإن أمر عليكم عبد حبيش جمدع ما أقام فيكم كتاب اهلل عز  وأطيعوا

 وجل(.

 

باب: وجوب لزوم مجاعة املسلمني وخالفتهم ولزوم سنن النبوة يف سياسة  -
 األمة:
ون رسول اهلل قال: كان الناس يسأل، ◙عن حذيفة بن اليامن  -09

عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، فقلت: )يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل، إنا كنا ا جاهلية ورش، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري رش؟ 

قال: نعم، فقلت: هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: 

م دون بغري هديي، تعرف منهوما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغري سنتي، وهي

وتنكر، فقلت: هل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال: نعم، دعاة عىل أبواب جهنم 

م، قوم قال: نع ؛من أجاهبم إليها قذفوه فيها، فقلت: يا رسول اهلل، صفهم لنا

من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت: يا رسول اهلل، فام ترى إن أدركني 

لمني وإمامهم، فقلت: فإن مل تكن هلم مجاعة وال ذلك؟ قال: تلزم مجاعة املس
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إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض عىل أصل شجرة حتى 

 متفق عليه.يدركك املوت وأنت عىل ذلك( 

 

 طاعة اإلمام باملعروف وال طاعة يف معصية اهلل: باب: -
جال فأوقد ر عليهم ربعث جيشا، وأم   ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي ◙عن عيل  -0٧

نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنام فررنا منها، 

لوا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصفذكروا للنبي  فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: )لو دخلوها مل يزا

فيها إىل يوم القيامة، وقال لآلخرين قوال حسنا، وقال: ال طاعة ا معصية، 

 متفق عليه.إنام الطاعة ا املعروف( 

: )السمع والطاعة ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ¶ ن ابن عمرع -0٤

فال  ؛عىل املرء املسلم فيام أحب وكره، ما مل يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية

 متفق عليه.سمع عليه وال طاعة( 
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 باب: وجوب إنكار املنكر على اخللفاء وحتريم متابعته عليه: -
العيد قبل قال: )أول من بدأ باخلطبة يوم   ظنعن طارق بن شهاب -06

الصالة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصالة قبل اخلطبة، فقال: قد ترك ما 

هنالك، فقال أبو سعيد اخلدري: أما هذا فقد قىض ما عليه سمعت رسول 

يقول: من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 سلم.رواه موذلك أضعف اإليامن(  ؛فإن مل يستطع فبقلبه

: )سيكون من ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ◙ عن أيب هريرة -21

بعدي خلفاء، يعملون بام يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من 

بعدهم خلفاء، يعملون ما ال يعلمون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن أنكر 

 رواه ابن حبان ا صحيحه.برئ، ومن أمسك سلم، ولكن من ريض وتابع( 

 

 نن النبوة واخللفاء الراشدين السياسية وجماهدة من خرج عنها: حجية سباب:  -
قال: )ما من نبي  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهلل ◙ عن عبد اهلل بن مسعود -20

بعثه اهلل ا أمة قبيل إال كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، 

ويقتدون بأمره، ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون، 

فهو مؤمن، ومن جاهدهم  ؛ن ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيدهويفعلو
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فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من  ؛فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه ؛بلسانه

 رواه مسلم.اإليامن حبة خردل( 

)إنه مل يكن نبي قط إال، وله من أصحابه حواري،  :خمترصا بلفظ ورواه أمحد

ء، من بعد ذلك خوالف أم وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون هبديه، ثم يأيت را

 يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون(.

ء من بعدي يقولون  :مطوال ولفظه ورواه ابن حبان ا صحيحه )سيكون أمرا

فهو مؤمن، ومن  ؛ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده

إيامن  فهو مؤمن، ال ؛فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه ؛جاهدهم بلسانه

 بعده(.

 

 باب: وجوب رد احملدثات املخالفة لسنن النبوة واخلالفة الراشدة: -
 ؛ملسو هيلع هللا ىلصقال وعظنا رسول اهلل ، ◙عن العربا  بن سارية  -22

موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول اهلل، إن 

يلها ل: )قد تركتكم عىل البيضاء، ملسو هيلع هللا ىلص هذه ملوعظة مودع، فام تعهد إلينا؟ قال

كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، فمن يعش منكم فسريى اختالفا 
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وا عض   ؛كثريا، فعليكم بام عرفتم من سنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنام املؤمن كاجلمل 

مذي وصححه وابن ماجه رواه أمحد وأبو داود والرتا نف، حيثام قيد انقاد( 

 ومنها: ؛وخرج طرقه كلها وابن حبان ا صحيحه واحلاكم وصححه

عن عبد الرمحن بن عمرو، عن العربا  بن سارية، من بني سليم من أهل 

يوما فقام فوعظ الناس ورغبهم  ملسو هيلع هللا ىلصالصفة، قال: خرج علينا رسول اهلل 

وال ترشكوا به رهم وقال ما شاء اهلل أن يقول، ثم قال: )اعبدوا اهلل وحذ  

ه اهلل أمركم، وال تنازعوا ا مر أهله ولو كان عبدا شيئا، وأطيعوا من وال  

أسود، وعليكم بام تعرفون من سنة نبيكم واخللفاء الراشدين املهديني، 

)هذا إسناد صحيح عىل رشطهام  :وعضوا عىل نواجذكم باحلق( وقال احلاكم

عبد الرمحن بن عمرو عىل )وقد تابع  :مجيعا، وال أعرف له علة(، وقال

روايته، عن العربا  بن سارية ثالثة من الثقات ا ثبات من أئمة أهل 

 الشام( .

)عليكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة وإن عبدا  :وا لفظ عند ابن ماجه

فاء فعليكم بسنتي وسنة اخلل ؛حبشيا، وسرتون من بعدي اختالفا شديدا
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فإن  ؛لنواجذ، وإياكم وا مور املحدثاتالراشدين املهديني، عضوا عليها با

 كل بدعة ضاللة(.

 

 اجلربي:إبطال امللك العضوض وامللك  باب:
، قال: كنا قعودا ا املسجد مع رسول ◙ عن النعامن بن بشري -2٣

، وكان بشري رجال يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة اخلشني، فقال: يا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ة: ا مراء؟ فقال حذيف، ا ملسو هيلع هللا ىلصأتحفظ حديث رسول اهلل  ،بشري بن سعد

: ملسو هيلع هللا ىلصأنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال رسول اهلل 

)تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم 

تكون خالفة عىل منهاج النبوة، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا 

عاضا، فيكون ما شاء اهلل أن يكون، ثم شاء اهلل أن يرفعها، ثم تكون ملكا 

يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جربية، فتكون ما شاء اهلل أن تكون، 

د رواه أمحثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة عىل منهاج نبوة( 

 صحيح.بإسناد 

 أال تسألوين؟ فإن الناس :)يا أهيا الناس :قال، ◙عن حذيفة بن اليامن 

عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش، إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصنوا يسألون رسول اهلل كا
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فدعا الناس من الكفر إىل اإليامن، ومن الضاللة إىل اهلدى،  ؛ملسو هيلع هللا ىلصبعث نبيه 

فاستجاب له من استجاب، فحيي من احلق ما كان ميتا، ومات من الباطل 

محد أ رواهفكانت اخلالفة عىل منهاج النبوة(  ؛ما كان حيا، ثم ذهبت النبوة

وضا، )ثم يكون ملكا عض :بإسناد صحيح وأبو نعيم ا احللية والدالئل وزاد

فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه واحلق استكمل، ومنهم من ينكر 

بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من احلق ترك، ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده 

ك ميت به ولسانه فذلولسانه وشعبتني من احلق ترك، ومنهم من ال ينكر بقل

 ا حياء(. 

 

مدة اخلالفة الراشدة الواجب االقتداء بها ولزوم سننها على كل اخللفاء  باب: -
 بعدها:من 
يعجبه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )كان رسول اهلل  ؛◙عن أيب بكرة الثقفي  -2٨

الرؤيا ويسأل عنها، فقال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول 

نا ديل من السامء، فوزنت فيه أنت وأبو بكر ؛اهلل جحت فر ؛رأيت كأن ميزا

 فرجح أبو بكر بعمر، ووزن فيه عمر ؛بأيب بكر، ثم وزن فيه أبو بكر وعمر

، ملسو هيلع هللا ىلصفرجح عمر بعثامن، ثم رفع امليزان. فاستاء هلا رسول اهلل  ؛وعثامن
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ود رواه أمحد وأبو دافقال: )خالفة نبوة، ثم يؤيت اهلل امللك من شاء( 

 والرتمذي.

 ،ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان حيدث، أن رسول اهلل ¶ عن جابر بن عبد اهلل -2٥

مر ، ونيط عملسو هيلع هللا ىلصقال: )أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول اهلل 

  ؛ملسو هيلع هللا ىلصبأيب بكر، ونيط عثامن بعمر(، قال جابر: فلام قمنا من عند رسول اهلل 

فهم  ؛بعض، وأما تنوط بعضهم بملسو هيلع هللا ىلصفرسول اهلل  ؛قلنا: أما الرجل الصالح

رواه أمحد أبو داود وابن حبان ( ملسو هيلع هللا ىلصوالة هذا ا مر الذي بعث اهلل به 

 واحلاكم ا صحيحهام . 

عن سعيد بن جهامن عن سفينة موىل رسول اهلل، قال: قال رسول اهلل  -29

 )خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم يؤيت اهلل امللك أو ملكه من يشاء(. :ملسو هيلع هللا ىلص

وعمر بن اخلطاب عرش سنني، وعثامن  )أمسك أبو بكر سنتني، :قال سعيد

 بن عفان اثنتي عرشة سنة، وعيل ست سنني(. 

 ،رواه أبوداود والرتمذي وحسنه وأمحد وصححه والطحاوي ا مشكل اآلثار

)ففي هذا احلديث أن والة ا مر الذي بعث اهلل  :وقال بعد حديث أيب بكرة

مل حلديث، فقد حيتبعده هم هؤالء الثالثة املذكورون ا هذا ا ملسو هيلع هللا ىلصبه نبيه 
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ويكون له والة بعدهم سواهم. فنظرنا ا  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكونوا والته بعد النبي 

هذا احلديث أن سنني خالفة  )فدل   :وقال ،ذلك( ثم أورد حديث سفينة

النبوة ا هذه الثالثون السنة التي قد دخلت فيها مدد خالفة أيب بكر، ومدد 

وحديث . ..╚يل خالفة عمر، ومدد خالفة عثامن، ومدد خالفة ع

سفينة الذي ذكرنا حرص خالفة النبوة بمدة عقلنا هبا أن هلا أهال إىل انقضائها 

 وهو هؤالء ا ربعة رضوان اهلل عليهم(.

إمجاع الصحابة على البيعة على الكتاب والسنة وسنة اخللفاء الراشدين  باب: -
 للخالفة:ملن اختاره أكثر األمة 
)أن الرهط ]الستة[ الذين والهم عمر اجتمعوا  :رمةعن املسور بن خم

فتشاوروا، فقال هلم عبد الرمحن بن عوف: لست بالذي أنافسكم عىل هذا 

ولكنكم إن شئتم اخرتت لكم منكم، فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن،  ؛ا مر

فلام ولوا عبد الرمحن أمرهم، فامل الناس عىل عبد الرمحن، حتى ما أرى أحدا 

يتبع أوئلك الرهط وال يطأ عقبه، ومال الناس عىل عبد الرمحن من الناس 

يشاورونه تلك الليايل، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثامن، 

قال املسور: طرقني عبد الرمحن بعد هجع من الليل، فرضب الباب حتى 

، انطلق مفواهلل ما اكتحلت هذه الليلة بكبري نو !استيقظت، فقال: أراك نائام



 الراشدين اخللفاء سنن ووجوب اخلالفة أحكام يف األربعني جزء 

 

  

29 

فادع الزبري وسعدا، فدعوهتام له، فشاورمها، ثم دعاين، فقال: ادع يل عليا، 

فدعوته، فناجاه حتى اهبار الليل، ثم قام عيل من عنده وهو عىل طمع، وقد 

كان عبد الرمحن خيشى من عيل شيئا، ثم قال: ادع يل عثامن، فدعوته، فناجاه 

أوئلك  للناس الصبح، واجتمع حتى فرق بينهام املؤذن بالصبح، فلام صىل

الرهط عند املنرب، فأرسل إىل من كان حارضا من املهاجرين وا نصار، 

ء ا جناد، وكانوا وافوا تلك احلجة مع عمر، فلام اجتمعوا  وأرسل إىل أمرا

تشهد عبد الرمحن، ثم قال: أما بعد، يا عيل إين قد نظرت ا أمر الناس، فلم 

 علن عىل نفسك سبيال، فقال: أبايعك عىل سنةأرهم يعدلون بعثامن، فال جت

اهلل ورسوله، واخلليفتني من بعده، فبايعه عبد الرمحن، وبايعه الناس 

 رواه البضاري.املهاجرون وا نصار، وأمراء ا جناد واملسلمون( 

 

 باب: وجوب االقتداء بسنن الشيخني إذا اختلفت سنن اخللفاء الراشدين: -
: )إين ال أدري ما بقائي ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل ، قال: قا◙ عن حذيفة -2٧

رواه أمحد وابن ماجه فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر( 

والرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه وصححه العقييل واجلوزقاين وابن عرب 

 الرب والذهبي.
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: )اقتدوا باللذين ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ◙  عن ابن مسعود -2٤

 رواه الرتمذي واحلاكم وصححه.كر وعمر( من بعدي من أصحايب أيب ب

: )اقتدوا باللذين من ملسو هيلع هللا ىلصوله شاهد عن أيب الدرداء، قال: قال رسول اهلل 

د متسك فق ؛بعدي: أيب بكر وعمر، فإهنام حبل اهلل املمدود، فمن متسك هبام

بإسناد  رواه الطرباين ا مسند الشامينيبعروة اهلل الوثقى التي ال انفصام هلا( 

 ه.حسن لغري

 

التحذير من سنن اجلاهلية والفرس والروم واليهود والنصارى يف احلكم  باب: -
 والسياسة:واإلمامة 

، قال: )أبغض الناس إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ، ◙عن ابن عباس  -26

ثالثة: ملحد ا احلرم، ومبتغ ا اإلسالم سنة اجلاهلية، ومطلب دم امرئ 

 رواه البضاري.بغري حق ليهريق دمه( 

فصلينا وراءه وهو  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: اشتكى رسول اهلل ◙ جابرعن  -٣1

نا قياما، فأشار إلينا  ؛قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبريه، فالتفت إلينا فرآ

ن فعل قال: )إن كدتم آنفا لتفعلو ؛فلام سلم ،فقعدنا فصلينا بصالته قعودا
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تكم ائتموا بأئم ،فال تفعلوا  ؛فارس والروم يقومون عىل ملوكهم، وهم قعود

 رواه مسلم.وإن صىل قاعدا فصلوا قعودا(  ،إن صىل قائام فصلوا قياما

، قال: )ال تقوم الساعة حتى ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ◙وعن أيب هريرة  -٣0

تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شربا بشرب وذراعا بذراع، فقيل: يا رسول 

 اري.رواه البضاهلل، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إال أوئلك( 

ن : )لتتبعملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ◙ وعن أيب سعيد اخلدري -٣2

سنن الذين من قبلكم، شربا بشرب وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا ا جحر 

تفق مضب التبعتموهم" قلنا: يا رسول اهلل آليهود والنصارى؟ قال: فمن( 

 عليه.

 

 :إبطال التسمي بامللك وملك امللوك وأنه ال ملك إال اهلل باب: -
: )أغيظ رجل عىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ،◙عن أيب هريرة  -٣٣

رجل كان يسمى ملك ا مالك، ال ملك  ؛يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه عليه

 ليه.عمتفق  .عيينة الراوي للحديث: شاهان شاه قال سفيان بنإال اهلل( 
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يم باب: إمجاع الصحابة على بطالن البيعة بال شورى األمة ورضاها وحتر -
 اغتصاب اخلالفة:
، قال: )كنت أقرئ رجاال من املهاجرين، منهم عبد ◙ عن ابن عباس

الرمحن بن عوف، فبينام أنا ا منزله بمنى، وهو عند عمر بن اخلطاب، ا آخر 

حجة حجها، إذ رجع إيل عبد الرمحن فقال: لو رأيت رجال أتى أمري املؤمنني 

فالن؟ يقول: لو قد مات عمر لقد اليوم، فقال: يا أمري املؤمنني، هل لك ا 

بايعت فالنا، فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت، فغضب عمر، ثم 

قال: إين إن شاء اهلل لقائم العشية ا الناس، فمحذرهم هؤالء الذين يريدون 

أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرمحن: فقلت: يا أمري املؤمنني ال تفعل، 

ع الناس وغوغاءهم، فإهنم هم الذين يغلبون عىل فإن املوسم جيمع رعا

قربك حني تقوم ا الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطريها عنك 

كل مطري، وأن ال يعوها، وأن ال يضعوها عىل مواضعها، فأمهل حتى تقدم 

ف الناس، فتقول  املدينة، فإهنا دار اهلجرة والسنة، فتضلص بأهل الفقه وأرشا

نا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوهنا عىل مواضعها. فقال ما قلت متمك

 قومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة. قال  -إن شاء اهلل  -عمر: أما واهلل 

ابن عباس: فقدمنا املدينة ا عقب ذي احلجة، فلام كان يوم اجلمعة عجلت 
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الرواح حني زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

ا إىل ركن املنرب، فجلست حوله متس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج جالس

عمر بن اخلطاب، فلام رأيته مقبال، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 

ليقولن العشية مقالة مل يقلها منذ استضلف، فأنكر عيل وقال: ما عسيت أن 

ام، فأثنى ق يقول ما مل يقل قبله، فجلس عمر عىل املنرب، فلام سكت املؤذنون

عىل اهلل بام هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن 

أقوهلا، ال أدري لعلها بني يدي أجيل، فمن عقلها ووعاها فليحدث هبا حيث 

انتهت به راحلته، ومن خيش أن ال يعقلها فال أحل  حد أن يكذب عيل: إن 

كتاب، فكان مما أنزل اهلل آية باحلق، وأنزل عليه ال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بعث حممدا 

ناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول اهلل  ورمجنا بعده،  ملسو هيلع هللا ىلصالرجم، فقرأ

فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واهلل ما نجد آية الرجم ا كتاب 

اهلل، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل، والرجم ا كتاب اهلل حق عىل من زنى 

نساء، إذا قامت البينة، أو كان احلبل أو االعرتاف، إذا أحصن من الرجال وال

ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهلل: أن ال ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم 

أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. أال ثم إن رسول 

: عب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   د اهللقال: " ال تطروين كام أطري عيسى ابن مريم، وقولوا
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ورسوله " ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول: واهلل لو قد مات عمر بايعت 

فالنا، فال يغرتن امرؤ أن يقول: إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت، أال وإهنا 

قد كانت كذلك، ولكن اهلل وقى رشها، وليس منكم من تقطع ا عناق إليه 

 املسلمني فال يبايع هو وال مثل أيب بكر، من بايع رجال عن غري مشورة من

أن  ملسو هيلع هللا ىلصالذي بايعه، تغرة أن يقتال، وإنه قد كان من خربنا حني توىف اهلل نبيه 

ا نصار خالفونا، واجتمعوا بأرسهم ا سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا عيل 

والزبري ومن معهام، واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر، فقلت  يب بكر: يا أبا 

ننا هؤالء من ا نصار، فانطلقنا نريدهم، فلام دنونا بكر انطلق بنا إىل إ خوا

منهم، لقينا منهم رجالن صاحلان، فذكرا ما متا  عليه القوم، فقاال: أين 

ننا هؤالء من ا نصار، فقاال:  تريدون يا معرش املهاجرين؟ فقلنا: نريد إخوا

قنا لال عليكم أن ال تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: واهلل لنأتينهم، فانط

نيهم، فقلت:  حتى أتيناهم ا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بني ظهرا

: يوعك، فلام جلسنا  : هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا من هذا؟ فقالوا

قليال تشهد خطيبهم، فأثنى عىل اهلل بام هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن 

 ين رهط، وقد دفت دافة منأنصار اهلل وكتيبة اإلسالم، وأنتم معرش املهاجر

قومكم، فإذا هم يريدون أن خيتزلونا من أصلنا، وأن حيضنونا من ا مر. فلام 



 الراشدين اخللفاء سنن ووجوب اخلالفة أحكام يف األربعني جزء 

 

  

35 

سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بني 

يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلد، فلام أردت أن أتكلم، قال أبو 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني  بكر: عىل رسلك، فكرهت أن أغضبه،

وأوقر، واهلل ما ترك من كلمة أعجبتني ا تزويري، إال قال ا بدهيته مثلها 

أو أفضل منها حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خري فأنتم له أهل، ولن 

يعرف هذا ا مر إال هلذا احلي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد 

الرجلني، فبايعوا أهيام شئتم، فأخذ بيدي وبيد أيب رضيت لكم أحد هذين 

عبيدة بن اجلراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غريها، كان واهلل أن 

أقدم فترضب عنقي، ال يقربني ذلك من إثم، أحب إيل من أن أتأمر عىل قوم 

فيهم أبو بكر، مهللا إال أن تسول إيل نفيس عند املوت شيئا ال أجده اآلن. 

قال قائل من ا نصار: أنا جذيلها املحكك، وعذيقها املرجب، منا أمري، ف

ومنكم أمري، يا معرش قريش. فكثر اللغط، وارتفعت ا صوات، حتى فرقت 

من االختالف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه 

ل منهم: ئاملهاجرون ثم بايعته ا نصار. ونزونا عىل سعد بن عبادة، فقال قا

قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل اهلل سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا واهلل ما 

وجدنا فيام حرضنا من أمر أقوى من مبايعة أيب بكر، خشينا إن فارقنا القوم 
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ومل تكن بيعة: أن يبايعوا رجال منهم بعدنا، فإما بايعناهم عىل ما ال نرىض، 

رجال عىل غري مشورة من املسلمني،  وإما نضالفهم فيكون فساد، فمن بايع

 .اريمتفق عليه واللفظ للبضفال يتابع هو وال الذي بايعه، تغرة أن يقتال( 

) قال عمر حني بلغه ذلك: إين لقائم إن  :وفيه ؛ورواه ابن حبان ا صحيحه

 شاء اهلل العشية ا الناس، فمحذرهم هؤالء الذين يغتصبون ا مة أمرهم(.

 

 لطة محاية األمة وإقامة والعدل:باب: وظيفة الس -
، قال: )إنام اإلمام جنة، يقاتل ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ◙ عن أيب هريرة -٣٨

من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر، 

 .متفق عليهوإن يأمر بغريه كان عليه منه( 

 

 ية: باب: اشرتاط إقامة الدين وحتقيق الرمحة والعدل لصحة الوال -
)إن هذا ا مر ا قريش ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،◙ عن معاوية -٣٥

 رواه البضاري.ما أقاموا الدين(  ؛يعادهيم أحد إال كبه اهلل عىل وجهه
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: )ا مراء من ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل ◙عن أنس بن مالك  -٣9

، وأقسطوا إذا ق ، سقريش ما عملوا فيكم بثالث: ما رمحوا إذا اسرتمحوا موا

 )صحيح عىل رشط الشيضني(. :وقال ،احلاكمرواه وعدلوا إذا حكموا( 

)ا ئمة من قريش إن هلم عليكم حقا، ولكم عليهم حقا  :بلفظ ورواه أمحد

 ، ، وإن حكموا عدلوا ، وإن عاهدوا وفوا مثل ذلك، ما إن اسرتمحوا فرمحوا

أمجعني( فعليه لعنة اهلل، واملالئكة، والناس  ؛فمن مل يفعل ذلك منهم

 املضتارة.وصححه الضياء ا 

 

االستعاذة من إمارة السفهاء الذين ال يستنون بسنن النبوة يف سياسة األمة  باب: -
 ظلمهم:واعتزاهلم ملن عجز عن جهادهم وعدم إعانتهم على 

قال لكعب بن  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اهلل ¶ عن جابر بن عبد اهلل -٣٧

: يا رسول عجرة: )يا كعب بن عجرة، أعاذك اهلل من إما رة السفهاء، قالوا

ء يكونون بعدي ال هيتدون هبديي، وال  اهلل، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمرا

ليسوا  فأوئلك ؛يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم

مني ولست منهم، وال يردوا عيل حويض، ومن مل يصدقهم بكذهبم، ومل 

يا كعب . وسريدون عيل حويض..فهم مني وأنا منهم،  ؛يعنهم عىل ظلمهم



 الراشدين اخللفاء سنن ووجوب اخلالفة أحكام يف األربعني جزء 

 

  

38 

د رواه أمحالنار أوىل به(  ؛بن عجرة ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت أبدا

 )صحيح اإلسناد( . :وقال ،وابن حبان ا صحيحه واحلاكم

، ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان قاعدا عىل باب النبي  ؛◙عن خباب بن ا رت  -٣٤

! قلنا: سم عنا يا رسول اهلل، قال: قال: فضرج ونحن قعود، فقال: )اسمعوا

ء من بعدي فال تصدقوهم بكذهبم، وال تعينوهم عىل  إنه سيكون أمرا

ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذهبم، وأعاهنم عىل ظلمهم، فلن يرد عيل 

)صحيح عىل رشط  :وقال ؛رواه ابن حبان ا صحيحه واحلاكماحلو ( 

 مسلم(.

ذات  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خرج علينا رسول اهلل ◙ عن كعب بن عجرة - ٣6

يوم ونحن ا املسجد مخسة من العرب وأربعة من العجم، فقال: 

ء  ، إنه سيكون بعدي أمرا )أتسمعون؟ قلنا: سمعنا، مرتني، قال: اسمعوا

يكذبون، ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل 

ظلمهم فليس مني، ولست منه، وليس بوارد عيل احلو ، ومن مل يدخل 

فهو مني، وأنا منه،  ؛قهم بكذهبم، ومل يعنهم عىل ظلمهمعليهم، ومل يصد

رواه أمحد والرتمذي وصححه والنسائي وابن حبان ا وسريد عيل احلو ( 

 واحلاكم.صحيحه 
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.. ومل .)وشاركهم ا عملهم :وفيه زيادة ،ورواه الطياليس والطرباين

 يشاركهم ا عملهم(.

 

 وجوب جهاد أئمة اجلور: : باب -
وقد وضع  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رجال سأل النبي ◙ بن شهابعن طارق  -٨1

رواه أمحد رجله ا الغرز، أي اجلهاد أفضل؟ قال: )كلمة حق عند إمام جائر( 

 والنسائي بإسناد صحيح.

ورواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والرتمذي وحسنه واحلاكم عن أيب سعيد 

 )أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر(. :بلفظ اخلدري

) أال ال يمنعن رجال مهابة الناس أن يقول باحلق إذا  :واحلاكم وزاد أمحد

ء يوم القيامة بقدر غدرته، أال وإن أكرب الغدر  علمه، أال إن لكل غادر لوا

ؤه عند استه، أال وإن أفضل اجلهاد كلمة  غدر إمام عامة، أال وإن الغادر لوا

 حق عند سلطان جائر(.

رجل عند  - ملسو هيلع هللا ىلص -عر  لرسول اهلل قال: )، ورواه ابن ماجه عن أيب أمامة

اجلمرة ا وىل، فقال: يا رسول اهلل، أي اجلهاد أفضل؟ فسكت عنه، فلام رأى 
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اجلمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلام رمى مجرة العقبة ووضع رجله ا الغرز 

لريكب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول اهلل. قال: كلمة حق عند ذي 

 سلطان جائر(.

 

لزوم اخلالفة عند وقوع الفنت وافرتاق األمة واعتزال دعاة الفرقة وأعداء  :باب -
 اخلالفة:

)يكون بعدي أئمة ال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،◙عن حذيفة  -٨0

هيتدون هبداي، وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب 

الشياطني ا جثامن إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل، إن أدركت 

فاسمع  ؛ك؟ قال: تسمع وتطيع لألمري، وإن رُضب ظهرك، وُأخذ مالكذل

)تسمع لألمري ا عظم وإن  :وزاد ،رواه مسلم ا صحيحه واحلاكموأطع( 

 )صحيح اإلسناد(.  :رُضب ظهرك وُأخذ مالك( وقال

) تكون إمارة عىل أقذاء، وهدنة عىل دخن، قال:  :بلفظ ورواه أمحد وأبو داود

ل: ثم تكون دعاة الضاللة، فإن كان هلل يومئذ ا ا ر  قلت: ثم ماذا؟ قا
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خليفة، جلد ظهرك، وأخذ مالك، فالزمه، وإال فمت وأنت عا  عىل جذل 

 شجرة(. 

 

 اخلالفة بعد سقوطها وحصار العراق والشام: ةعود :باب -
 ؛¶ عن اجلريري عن أيب نرضة، قال: كنا عند جابر بن عبد اهلل -٨2

أن ال جيبى إليهم قفيز وال درهم، قلنا: من أين  فقال: )يوشك أهل العراق

ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك، ثم قال: يوشك أهل الشأم أن ال 

جيبى إليهم دينار وال مدي، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم، ثم سكت 

: )يكون ا آخر أمتي خليفة حيثي املال ملسو هيلع هللا ىلصهنية، ثم قال: قال رسول اهلل 

 يعده عددا(.حثيا، ال 

 (قال قلت  يب نرضة وأيب العالء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز فقاال: ال

 رواه مسلم.

)من خلفائكم  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ، ◙عن أيب سعيد اخلدري  -٨٣

 رواه مسلم.خليفة حيثو املال حثيا، ال يعده عددا( 
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قاال: قال رسول اهلل ، ¶ عن أيب سعيد، وجابر بن عبد اهللو -٨٨

 رواه مسلم. ون ا آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده(: )يكملسو هيلع هللا ىلص
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