
فارض الخلفاة
أقطار جميع فاي كافاة المسلمين على فارض خليفة إقامة إن

التي الفروض من فارض بأي كالقيام ـ به العالم. والقيام
ول فايه تخيير ل محتم أمر هو ـ المسلمين على الله فارضها
أكبر من معصية به القيام فاي والتقصير شأنه، فاي هوادة

العذاب. أشد عليها الله يعذب المعاصي،
السنُة كافاًة المسلمين على الخليفة إقامة وجوب على والدليل
لي قال: قال نافاع عن ُروي فاقد السنة الصحابة. أما وإجماُع

وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر: سمعت بن الله عبد
ًا خلع يقول: «من له، حجة ل القيامة يوم الله لقي طاعة من يد

رواه جاهلية»، ميتة مات بيعة عنقه فاي وليس مات ومن
كل على فارض وسلم وآله عليه الله صلى فاالنبي مسلم،

فاي وليس يموت من ووصف بيعة، عنقه فاي تكون أن مسلم
للخليفة إل تكون ل جاهلية. والبيعة ميتة مات بأنه بيعة عنقه
فاي تكون أن مسلم كل على الرسول أوجب غير. وقد ليس

الخليفة. مسلم كل يبايع أن يوجب ولم لخليفة، بيعة عنقه
خليفة وجود أي مسلم، كل عنق فاي بيعة وجود هو فاالواجب

هو الخليفة فاوجود بوجوده، بيعة مسلم كل عنق فاي يستحق
لم أم بالفعل، بايع سواء بيعة، مسلم كل عنق فاي يوجد الذي

ً الحديث كان ولهذا يبايع، الخليفة، نصب وجوب على دليل
ً وليس بيعة مسلم كل عنق فاي يكون أن وجوب وعلى دليل

المسلم عنق خلو هو الرسول ذمه الذي لن البيعة، وجوب على
عن مسلم البيعة. وروى عدم يذم ولم يموت، حتى بيعة من

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن العرج
َتل ُجنة المام «إنما ُيتقى ورائه من ُيقا عن مسلم به». وروى و
ّدثّ فاسمعته سنين خمس هريرة أبا قال: قاعدت حازم أبي ُيح

إسرائيل بنو قال: «كانت وسلم عليه الله صلى النبي عن
بعدي، نبي ل وإنه نبي، خلفه نبي هلك كلما النبياء، تسوسهم
الول ببيعة قال: فُاوا تأمرنا؟ فاما قالوا فاتكثر، خلفاء وستكون
استرعاهم». عما سائلهم الله فاإن حقهم، وأعطوهم فاالول،

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عباس ابن وعن
كره «من

ًا أميره من خرج الناس من أحد ليس فاإنه عليه، فاليصبر شيئ
ًا السلطان من جاهلية» رواه ميتة مات إل عليه فامات شبر



أي ُجنة، بأنه للخليفة وصف فايها الحاديث مسلم. فاهذه
فاوائد عن إخبار هو جنة المام بأن الرسول وقاية. فاوصف

إن الرسول ومن الله من الخبار لن طلب، فاهو المام، وجود
يتضمن كان وإن نهي، أي ترك، طلب فاهو الذم يتضمن كان

على يترتب المطلوب الفعل كان فاإن فاعل، طلب فاهو المدح
كان تضييعه، تركه على يترتب أو الشرعي، الحكم إقامة فاعله

ًا. وفاي الطلب ذلك ًا الحاديث هذه جازم الذين أن أيض
إقامتهم، طلب يعني وهو الخلفاء، هم المسلمين يسوسون

أن يعني السلطان. وهذا من المسلم يخرج أن تحريم وفايها
ًا، المسلم إقامة ًا أي سلطان أن واجب. على أمر له، حكم
من وبقتال الخلفاء، بطاعة أمر وسلم عليه الله صلى الرسول

ًا يعني خلفاتهم. وهذا فاي ينازعهم خليفة، بإقامة أمر
روى ينازعه. فاقد من كل بقتال خلفاته على والمحافاظة

ًا بايع قال: «ومن وسلم عليه الله صلى النبي أن مسلم إمام
جاء استطاع. فاإن إن فاليطعه قلبه وثمره يده، صفقة فاأعطاه

أمر المام بطاعة الخر». فاالمر عنق فااضربوا ينازعه آخر
دوام فاي الجزم على قرينة ينازعه من بقتال والمر بإقامته،

ًا. خليفة إيجاده واحد

على أجمعوا عليهم الله رضوان فاإنهم الصحابة إجماع وأما
موته، بعد وسلم عليه الله صلى الله لرسول خليفة إقامة لزوم

بعد لعثمان ثم لعمر، ثم بكر، لبي خليفة إقامة على وأجمعوا
إقامة على الصحابة إجماع تأكيد ظهر منهم. وقد كل وفااة
وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول دفان تأخيرهم من خليفة
الميت دفان أن مع له، خليفة بنصب واشتغالهم وفااته، عقب
فاي الشتغال عليهم يجب من على ويحرم فارض، وفااته عقب

دفانه. يتم حتى غيره شيء فاي الشتغال ودفانه تجهيزه
الرسول تجهيز فاي الشتغال عليهم يجب الذين والصحابة

بدفان الشتغال عن الخليفة بنصب منهم قسم اشتغل ودفانه
فاي وشاركوا الشتغال، هذا عن منهم قسم وسكت الرسول،

على وقدرتهم النكار، على قدرتهم مع ليلتين الدفان تأخير
ًا ذلك فاكان الدفان، عن الخليفة بنصب الشتغال على إجماع

من أوجب الخليفة نصب كان إذا إل ذلك يكون ول الميت، دفان
ًا دفان أيام طوال أجمعوا كلهم الصحابة فاإن الميت. وأيض

على اختلفاهم ومع الخليفة، نصب وجوب على حياتهم
ًا يختلفوا لم فاإنهم خليفة ُينتخب الذي الشخص على مطلق

خليفة أي وفااة عند ول الله، رسول وفااة عند ل خليفة، إقامة



ً الصحابة إجماع الراشدين. فاكان الخلفاء من ًا دليل صريح
ًا الخليفة. نصب وجوب على وقوي

شؤون جميع فاي الشرع أحكام وتنفيذ الدين، إقامة أن على
القطعي بالدليل المسلمين، على فارض والخرى الدنيا الحياة

ذي بحاكم إل ذلك يتم أن يمكن ول الدللة، القطعي الثبوت،
فاهو به إل الواجب يتم ل (ما إن الشرعية سلطان. والقاعدة

ًا الخليفة نصب واجب) فاكان ًا. الجهة هذه من فارض أيض


