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 :ملخص

شق التي هّظ نليها الفلهاء في مطىفاتهم، لخىلُت سةِغ الّذولت، وهى  لبدثيهذف هزا ا
ّ
ئلى الّخهٍشف بأهم الؿ

أظمى اإلاىاضب الّعُاظُت في دولت اإلاعلمحن، خُث بالغىا في الاهخمام به، وخشضىا نلى الانخىاء به، خفاقا نلى 

 اإلالاضذ الّعامُت اإلاىىؾت به؛ ملطذ خشاظت الّذًً وظُاظت الّذهُا.

خ دولتهم ـــ ألابُؼ وألاظىد ـــ، ًفض ي بىا ئلى هدُجت مفادها: أّن  والّخأمل في الّخجشبت الّعُاظُت للمعلمحن، نبر جاٍس

شنُت، والّخجذًذ في الؿشق اإلاىضلت ئلى مىطب الشةاظت،  ورلً كبل أن 
ّ

الفله  نمىما وان خٍشطا نلى الّخمعً بالش

شس ي ظبُل لا واخذا للجلىط نلى هشظّيها.      ٌعخأزش اإلالً الهػىع بمىطبها، ٍو  الىسازت ؾٍش

 

Abstract : 

This search aiming to define the methods of state president assumption, which is the 

high political post that muslims are more taking importance for guarding the high targets of it 

(saving the religion and governing the state). 

A general view over the muslims political experience, among history of their state 

(good or bad) leads to result that muslim law (Fiqh) was eager on legality; and renovation on 

methods to reach the presidential post, before the domination of muslim monarchy, and its 

only method to reach the auhthority (heredity) 
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 ملدمة:

الخمذ هلل سّب الهاإلاحن، والطالة والّعالم نلى أششف اإلاشظلحن ظُذها مدمذ، ونلى آله وصخبه، ومً جبهه 

 باخعان ئلى ًىم الّذًً، وبهذ:

خ  فاّن الّذولت للمعلمحن غشوسة، اكخػتها معخجذاث الهطش وجللباجه، وهىاةب الّذهش وهىباجه، وؾىاسب الّخاٍس

خغىاء ننها بداٌ، وال الهِش دون هكامها بماٌ، والغفلت نً رلً جىسد ألامت اإلاهالً، وجشدي ومفاسكاجه؛ فال ًمىً الاظ

 أبىاءها معدىلو اإلافاظذ، فُذخل الّػشس والخشج نلى أفشاد اإلاجخمو، فُخعش اإلاعلم ظهادة الّذهُا بزلً.

خطذي إلاهمت ؤلاضالح الّعُاس ي لفا ةذة وافت مىاؾىيها، غمً والبذ للّذولت مً سةِغ ًخىلى صمام كُادتها، ٍو

وافت مجاالث الخُاة فيها، وجلً أظمى واحباث الخلُفت نىذ اإلاعلمحن؛ فالخلُفت سأط الّىكام الّعُاس ي في الّخجشبت 

يىن اسجلاؤه ئلى هزه اإلاجزلت وفم آلُاث وؾشق بعؿها الفلهاء في مطىفاتهم،  خُت التي نشفها اإلاجخمو اإلاعلم، ٍو الّخاٍس

ُم ششنُت الىضٌى ئلى الّعلؿت، والخفاف نلى مششونُت جطشفاث سةِعها الّشامُت ئلى جدلُم خشضا منهم نلى جدل

 الهذالت واإلاعاواة.

شوؽ اإلاهخبرة في جىلُت سةِغ الّذولت؟ وما الؿشق اإلاهخبرة في رلً؟ 
ّ

 فما هي الش

ذ والابّخياس في ؾشق جىلُت للذ واهذ الّخجشبت ؤلاظالمُت في بذاًاتها ججشبت مشمشة، ظعى سوادها بجّذ ئلى الّخجذً

حن ول واخذ مً الخلفاء الّششذًً ـــ سض ي هللا ننهم ـــ، ولم  ُّ الخلُفت؛ خُث هلخل الّخىىم الّجلي، والاخخالف البّحن في حه

ًيخىغ الفله الّعُاس ي ئال بهذ شُىم الّخللُذ في الهالم ؤلاظالمي، وئحجام الفلهاء نً الخىع في الّعُاظت بعبب 

 ا، والشهبت مً الّعلؿان أخُاها أخشي.  الجمىد خُى

افعي 
ّ

شهذ الهطش الخالي بشانت أمم شتى، واهذ كابهت في قلماث الجهل والّخخلف، أًام وان اإلااوسدي الش َو

ت ظُاظُت اهؿالكا مً ججشبت الّشاشذًً ـــ سض ي هللا ننهم ـــ؛  إظغ فُه لىكٍش ًخـ ببرانت هخابه ألاخيام الّعلؿاهُت، ٍو

كىلىا: أّن اإلاعلمحن واهىا ظباكحن في الّخأضُل ألظغ ومبادب هكام الخىم، خُث ظبلىا الغشب بلشون  وال غشو في

همي هجاخاجه بطاةشها، فلم وعخؿو ئدسان ميامً اللىة فُىا.
ُ
 نذة، وهى الزي ًفخيىا في خاغشها، وح

شق اإلا
ّ
خبهت في جىلُت سةِغ لزا فاّن الهذف الشةِغ مً هزا البدث، ًىمً أظاظا في الّخهٍشف بأهم الؿ

ى الهُىن، وئهاسة 
ّ
الذولت، اهؿالكا مً هخاباث الفلهاء خٌى الخالفت وؾشق جىليها، إلصالت بهؼ الغبش الزي غؿ

ش الزي ال ًإمً بالُىم آلاِخش.
َ
ا أمام آلاخ  الهلٌى اإلانهضمت خػاٍس

لخالفت وبُان ضلت ولخدلُم الهذف اإلايشىد كّعمذ البدث ئلى زالزت مداوس؛ خططذ ألاٌو للّخهٍشف با

الث لؿشق جىلُخه.
ّ
اوي لششوؽ جىلُت الخلُفت في الفله ؤلاظالمي. والش

ّ
 للب سةِغ الذولت بمىطبها، والش
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 املحىر ألاول: تعريف الخالفة وبيان صلة للب رئيس الدولة بمنصبها: 

ولت والخلُفت، لبُان الّطلت ًدىاٌو هزا اإلادىس الّخهٍشف اإلاىحض بالخالفت، ومداولت الّشبـ بحن للبي سةِغ الّذ 

  بِىه وبحن مىطبها.

غت ئلى أّن الخالفت مطذس مً الفهل ]خلف[، وكذ حهذدث مهاهُه في  أوال/ تعريف الخالفة:               
ّ
رهب فلهاء الل

ملامه،  لغت الهشب ئلى زالزت؛ كاٌ ابً فاسط: "الخاء والالم والفاء أضٌى زالزت: أخذها: أن ًجيء ش يء بهذ ش يء ًلىم

ر") ام، والشالث :الخغحُّ  (.1والشاوي: خالف كذَّ

واإلاهنى ألاٌو هى الزي ٌهّىٌ نلُه في بُان اإلاذلٌى الاضؿالحي للخالفت؛ فمجيء ش يء بهذ ش يء ًلىم ملامه،             

 أكشب اإلاهاوي الشالزت في الذاللت نلى ملطىد الفلهاء به.

 (.2ها، ئرا وان خلُفخه، ًلاٌ: خلفه في كىمه خالفت")كاٌ ابً مىكىس: "خلف فالن فال             

  (.3وكاٌ: "...وخلفخه أًػا ئرا حئذ بهذه")            

 وخلفاء. وخلفه خالفت: وان خلُفخه، وبلي            
ُ

ووسد في اللامىط اإلادُـ: "الخلُفت: العلؿان ألانكم... ج: خالةف

 (.4بهذه")

غت جؿلم
ّ
شاد بها اإلاىطب الزي ًخىاله الخلُفت، ومً زّم اجفلذ حماهحر الفلهاء  واضح أّن الخالفت في الل ٍو

ىا مىطب الخالفت 
ّ
نلى حعمُت الفترة التي أنلبذ صمً الّىبىة باظم الخالفت الّشاشذة، وأؾللىا نلى الّصخابت الزًً جىل

 فيها اظم الخلفاء الّشاشذًً.

فاتهم الاضؿالخُت مخفلت مو رلً، ومدذدة للملاضذ الّعامُت التي ًجب أن ٌهمل لخدلُلها  وكذ حاءث حهٍش

اللاةم نلى مىطبها؛ نّشفها اإلااوسدي الشافعي بلىله: "ؤلامامت مىغىنت لخالفت الّىبىة في خشاظت الّذًً وظُاظت 

 (.5الّذهُا")

فلىا  نلى اإلا
ّ
هنى الىاسد وهزا الّخهٍشف هى اإلاهخمذ نىذ غالبُت الفلهاء، واإلاهّىٌ نلُه في بُان ماهُتها؛ خُث اج

ُخ مدمذ سشُذ سغا بلىله: "هالم ظاةش نلماء الهلاةذ والفلهاء مً حمُو مزاهب أهل 
ّ

فُه، وللذ حضم بزلً الش

 (.6العّىت ال ًخشج نً هزا اإلاهنى")

اظت جامت، وصنامت نامت، جخهلم بالخاضت والهامت في  ني لها بأّنها: "ٍس وهزا ما هلف نلُه في حهٍشف الجٍى

 الخىف مهّماث الّذًً 
ّ

والّذهُا، مخػّمنها خفل الخىصة، وسناًت الشنُت، وئكامت الّذنىة بالدجت والّعُف، وهف

                                                           
، 2م، ج1979ابً فاسط, أبى الخعحن أخمذ: معجم ملاًِغ اللغت, جدلُم نبذ العالم مدمذ هاسون, داس الفىش للؿبانت واليشش والخىصَو,  - 1

 .212ص

 .1235، ص2ابً مىكىس، مدمذ بً مىشم: لعان الهشب، جدلُم نبذ هللا نلي الىبحر وآخشان، داس اإلاهاسف، اللاهشة، مطش، ج -2

 .اإلاطذس هفعه -3

الفحرصآبادي، مجذ الذًً مدمذ بً ٌهلىب: اللامىط اإلادُـ، جدلُم مىخب جدلُم الترار في مإظعت الشظالت باششاف مدمذ وهُم الهشكعىس ي، -4

 .828م، ص2225، 8مإظعت الشظالت، بحروث، لبىان، ؽ

لُم نطام فاسط الخشظخاوي ومدمذ ئبشاهُم الضغلي، اإلااوسدي، أبى الخعً نلي بً مدمذ بً خبِب: ألاخيام العلؿاهُت والىالًاث الذًيُت، جد -5

 .13م ، ص1996هـ، 1461، 1اإلاىخب ؤلاظالمي، بحروث، لبىان، ؽ

 .17مدمذ سشُذ سغا: الخالفت، الضهشاء لإلنالم الهشبي، مطش، ص  -6
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اإلاحن، واظدُفاء الخلىق مً اإلامخىهحن وئًفاؤها نلى اإلاعخدلحن")
ّ
 (.1والخُف، والاهّخطاف للمكلىمحن مً الك

اظــت نامــت في أمــ           ًــً والذهـــُا خالفـــــت نً الّىبي ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ")وفي حهٍشف  الّخفخاصاوي: "ؤلامامـــت ٍس  (.2ش الذ

شعي في مطالخهم ألاخشوٍت في  وأًػا حهٍشف ابً خلذون           
ّ

افت نلى ملخض ى الّىكش الش
ّ
كىله أّنها حهني: "خمل الي

اسم ئلى ان
ّ

ت الّشاحهت ئليها، ئر أخىاٌ الّذهُا جشحو ولها نىذ الش خباسها بمطالح آلاخشة؛ فهي في الخلُلت خالفت والّذهٍُى

شم في خشاظت الّذًً وظُاظت الّذهُا به")
ّ

 (.3نً ضاخب الش

فاث مخذاولت وبىثرة في هخب الفله الّعُاس ي نىذ اإلاعلمحن، كذًمه وخذًشه، وختى  ئّن أمشاٌ هزه الّخهٍش

اإلاعألت الصالىا ٌعخهملىن الهباسة هفعها،  اإلاهاضش مىه في الغالب ألانّم؛ فجّل الزًً خاغىا غماس البدث في هزه

عدىذون ئليها في بُان ألاهذاف، واإلالاضذ، والىاحباث اإلاىىؽ بالخاهم اإلاعلم جدلُلها إلاىاؾني دولخه.  َو

شام في الفله الّعُاس ي اؾالق نذة مطؿلخاث نلى  ثانيا/ صلة للب رئيس الّدولة بمنصب الخالفة:

ي مىطب الخالفت؛ أشهشها نلى
ّ
 ؤلاؾالق زالزت أللاب: الخلُفت وؤلامام وأمحر اإلاإمىحن. مخىل

وفي رلً داللت واضخت نلى أّن في ألامش ظهت، وأّن الهبرة باإلالاضذ واإلاهاوي ال باأللفاف واإلاباوي، ولى وان 

خ اإلاعلمحن حهذد ألاظماء وججذدها مً فترة ألخشي؛ فيان للب "الخلُفت" مً هطِب أبي  ألامش خالف رلً إلاا شهذ جاٍس

ُهت للب "ؤلامام" نلى نلي بً أبي ؾالب، 
ّ

بىش الّطذًم، وللب "أمحر اإلاإمىحن" مً خل نمش بً الخؿاب، وأؾلم الش

َعّمى الخاهم الهشماوي بـ "العلؿان".
َ
 ولم ًماوو فلهاء أهل الّعىت مً حعمُت الخلفاء "أةمت"، وح

هذ للب "سةِغ الذولت" خذًث الاظخهماٌ في بالد اإلاعلمحن، ئ را ما كاسهاه ببلُت ألاللاب اإلاخذاولت في َو

رهت الهشماهُت ئلى 
ّ
هىد ظبب قهىسه بالّذسحت ألاولى ئلى حشكي الخالفت ؤلاظالمُت، وجلعُم الت مىكىمخىا الفلهُت، َو

الث، ًشأط ول واخذة منها خاهما معخلال في حعُحر وجذبحر شإون دولخه، وفي نضلت جامت نّما حعاط به بلُت  نذة دٍو

ٌ ألاخشي، ورلً بعبب الخأزش بالفله الّعُاس ي الغشبي في هزه اإلاعألت، وهي الّتي واهذ حشيل ئلى حاهب بهػها ما الّذو 

 اضؿلح نلُه ولى نلى ظبُل اإلاجاص اظم الخالفت ؤلاظالمُت. 

وللذ خشص الفلهاء مىز الىهلت ألاولى نلى مشاناة جدلُم الىخذة بحن اإلاعلمحن، والخفاف نلى اإلاطالح 

جه الجمهىس ئلى مىو حهذد الخلفاء، وشّذدوا في اإلاىو، ووغو البهؼ الها
ّ
حلت وآلاحلت لألمت في مىطب الخالفت؛ فاج

 منهم ششوؾا إلباخت الّخهذد.

لىً الىاكو الخالي ٌشهذ معخجذاث وقشوفا ؾاسةت، لم جىً مألىفت في الّعابم؛ فضواٌ هكام الخالفت، أدي 

م، ورلً ما اظخذعى ئنادة جىُُف ألاخيام، لخيىن مخالةمت ومخىاةمت مو ئلى حشدذ ضف اإلاعلمحن، ورهاب وخذته

شفو الخشج.  الىاكو الجذًذ، ختى ًضوٌ الػشس، ٍو

خي الزي نشف به الخاهم اإلاعلم، وال ماوو ششنا مً اظخهماٌ  لزا مً العجُب الّخمعً باإلاطؿلح الّخاٍس

ت الخذًشت باظم سةِغ الذولت؛ فاظخهماٌ للب  اإلاطؿلح الجذًذ، وحعمُت اللاةم بأمىس اإلاعلمحن في الذولت الُلؿٍش

                                                           
ني، أبى اإلاهالي: غُار ألامم في الخُار الكلم )الغُاسي(، جدلُم مطؿفى خلمي وفإاد نبذ ا  -1 إلاىهم أخمذ، داس الذنىة للؿبو واليشش والخىصَو، الجٍى

ت، مطش،   .55، ص1979ؤلاظىىذٍس

 .234، ص5م، ج1998، 2الخفخاصاوي، ظهذ الذًً: ششح اإلالاضذ، جدلُم نبذ الشخمً نمحرة، داس نالم الىخب، بحروث، لبىان، ؽ -2

 .189م، ص2223هـ، 1423، 1ؽابً خلذون، نبذ الشخمً: ملذمت ابً خلذون، داس الفىش، بحروث، لبىان،  -3
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هب غمً خذود 
ّ

خظ الزي بُذه ملالُذ الخىم وجذبحر شإون الش
ّ

الخلُفت أو سةِغ الذولت ًفُذ مهىاه في الّنهاًت: الص

 ؤلاكلُم اإلاخهاسف نلُه دولُا. 

 الدولة في الفله إلاسالمي: رئيساملحىر الثاني: شروط تىلية 

ش كبل ئبشام نلذ ا
ّ
خظ اإلاإهل وألامت ضاخبت الخم في جىلُخه، وحب جىف

ّ
لخالفت )سةاظت الّذولت( بحن الص

حملت ششوؽ ئلى حىاس ششوؽ ألاهلُت، ختى ًدم له الاسجلاء ئلى مىطب جذبحر شإون الشةاظت؛ خّذدها الفلهاء في 

الث: زالزت ششوؽ: أخذها: الاخخُاس مً ؾشف حمانت أهل الخل والهلذ، والشاوي: اللبٌى بخ
ّ
ي مىطب الّشةاظت، والش

ّ
ىل

 مباٌهت ألامت له.

 لالخخُاس جطّفدىا أخىاٌ أهل ؤلامامت أهل الهلذ والخل وعدشف رلً مً كٌى اإلااوسدي: "فارا احخمو

فىن  منهم أهثرهم فػال وأهملهم ششوؾا، ومً فلّذمىا للبُهت اإلاىحىدة فيهم ششوؾها
ّ
ٌعشم الّىاط ئلى ؾانخه وال ًخىك

نليها  الجمانت مً أّداهم الاحتهاد ئلى اخخُاسه نشغىها نلُه، فان أحاب ئليها باٌهىه را حهّحن لهم مً بحنفا بُهخه، نً

ت ألاّمت الّذخٌى في بُهخه واوهلذث ببُهتهم له ؤلامامت،
ّ
ولم ًجب  والاهلُاد لؿانخه، وئن امخىو مً ؤلامامت فلضم واف

 (.1معخدّليها") ونذٌ نىه ئلى مً ظىاه مً ال ًذخله ئهشاه وال ئحباس،مشاغاة واخخُاس  ئليها لم ًجبر نليها ألّنها نلذ

وكىله ـــ سخمه هللا ـــ في معألت جفشد شخظ واخذ بششوؽ ؤلامامت: "رهب حمهىس الفلهاء واإلاخيلمحن ئلى أّن 

 (.2ئمامخه ال جىهلذ ئال بالشغا والاخخُاس")

بري مً وكاتو بُ
ّ
فػــي بّىا الّخأمل في سواًت الؿ ذًذ لهلي ٍو

ّ
هـــت سابو الخلفاء الّشاشذًً ئلى مالخكت الخشص الش

بري نً مدمذ بً 
ّ
ـــ سض ي هللا نىه ـــ نلى وحىب جىفش هزه الششوؽ الشالزت  في جىلُخه ـــ سض ي هللا نىه ـــ؛ فلذ سوي الؿ

ه أصخاب سظٌى هللا ـــ ضلى الخىفُت كىله: "هىذ مو أبي خحن كخل نشمان ـــ سض ي هللا نىه ـــ، فلام فذخل مجزله، فأجا

هللا نلُه وظلم ـــ، فلالىا: ئّن هزا الشحل كذ كخل، وال بذ للّىاط مً ئمام، وال هجذ الُىم أخذا أخم بهزا ألامش مىً؛ ال 

 أكذم ظابلت، وال أكشب مً سظٌى هللا ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ. فلاٌ: ال جفهلىا فاوي أوىن وصٍشا خحر مً أن أوىن أمحرا.

فلالىا: ال، وهللا ما هدً بفانلحن ختى هباٌهً. كاٌ: ففي اإلاسجذ؛ فاّن بُهتي ال جيىن خفُا، وال جيىن ئال نً سغا 

 (.3اإلاعلمحن")

رشيح(:
ّ
جمشل هزه الجمانت ممشلي ألامت وهىابها في  أوال/ الاختيار من طرف جماعة أهل الحل والعلد)الت

ً لششوؽ ألاهلُت، وجلذًم الطالح منهم للمباٌهت.جذبحر اإلاطالح الهامت؛ لها ضالخُت جفدظ ألا  شخاص الخاةٍض

حزها للصخظ الخاةض لششوؽ  ُّ : أّن الّخطشف الطادس نً هزه الهُئت الّشظمُت، واإلاخمشل في جم مىً اللٌى ٍو

رشُذ في بهؼ ألاهكمت الذًملشاؾُت اإلاهاضش 
ّ
ي مىطبها، ٌهذ شبيها بالت

ّ
ة؛ وئرا أهلُت الخالفت نً غحره، وجلذًمه لخىل

                                                           
 .17اإلااوسدي : ألاخيام العلؿاهُت، ص - 1

 .19اإلاطذس هفعه، ص - 2

خ الؿبري(، داس الىخب الهلمُت، بحروث، لبىان، ؽ - 3 خ ألامم واإلالىن )جاٍس ش: جاٍس  .696، ص2هـ،ج1427، 1الؿبري، أبى حهفش مدمذ بً حٍش
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ب الطىسة أهثر، فاّن ما ًلىم به اإلاجلغ الذظخىسي الجضاةشي مً مهالجت إلالفاث اإلاترشخحن إلاىطب  أسدها جلٍش

 الّشةاظت، هى مً كبُل الاخخُاس الزي جدذر نىه فلهاؤها، ولىً بطىسة مغاًشة، وششوؽ مخخلفت.

خُاس مً ؾشف حمانت أهل الخل ؾبها مو ألاخز بهحن الانخباس: أن بهؼ فلهاء اإلاعلمحن ًىخفىن باالخ

لا للىضٌى ئلى مىطب الّشةاظت، وال نبرة نىذه بشأي ألامت؛ واإلاخأّمل في اللٌى الّعابم للماوسدي ًذسن  والهلذ، ؾٍش

 رلً دون نىاء.

وهزا الفهل شبُه إلاا نلُه الذًملشاؾُت غحر اإلاباششة في نطشها الخالي؛ خُث ًىخفى فيها بأخز سأي ممشلي 

هب في م
ّ

طالخهم الّعُاظُت، وبالّخالي فال هلُطت فُما كّشسه بهؼ فلهاةىا، بخطىص هزه اإلاعألت، ألّن صخت الش

جطشف حمانت أهل الخل والهلذ مشده ئلى أخيام الىوالت في الفله ؤلاظالمي، خُث ًخطشف الىهُل نً مىوله في 

 خذود الىوالت اإلامىىخت له.   

ٌّ نلُه اللٌى العابم للماوسدي؛ لىً وللذ شام في الفله الّعُاس ي اظخهماٌ مطؿل ح الاخخُاس، وهزا ما د

الّخذكُم والّخمدُظ في وكاتو جىلُت الّشاشذًً ــــ سض ي هللا ننهم ـــ، ًطل بىا ئلى خلُلت مفادها: أّن ما جّم في ظلُفت بني 

خظ اإلاإهل، وهزلً الههذ مً الطذًم لهمش، وجطشف الّع 
ّ

خت الزًً جشن ظانذة ال ٌهذو نً وىهه جششُدا للص

 الفاسوق أمش الخالفت فيهم، وأًػا اجفاق الجمانت نلى جىلُت نلي بً أبي ؾالب.  

ي الخالفة:
ّ
ح تىل

ّ
خص املرش

ّ
شؽ هى أن الخالفت مً نلىد اإلاشاغاة، ومهلىم  ثانيا/ كبىل الش

ّ
أظاط هزا الش

وال غحرها مً الهلىد اإلاخهاسف نليها بحن  أّن هزه الهلىد ال ًذخلها ؤلاهشاه؛ فال صواج دون سغا، وال بُو، وال ووالت،

 الفلهاء.

ونلُه فاّن الّشغا ششؽ سةِغ في الخالفت نلى اإلاعلمحن، وهزلً في سةاظت الذٌو اإلاهاضشة، وال ًجىص ؤلاهشاه 

ذخلها في الخشج  نلى جىلي هزا اإلاىطب؛ ألن اإلاىشه شأهه ؤلاهماٌ والّخلطحر، ورلً ما ًفّىث نلى ألامت مطالخها، ٍو

 الػُم اإلاشفىنان ششنا. و 

ح:
ّ

ئّن ألامت أخذ ؾشفي الهلذ في هزه اإلاعألت، فال ٌهلل ججاوص سأيها،  ثالثا/ مبايعة ألامة للشخص املرش

ذّبش أمىسها.  وئهماٌ مشاوستها، بخطىص مً ٌعىط شإونها، ٍو

شؽ في واإلاخأّمل في ججشبت الّشاشذًً ــــ سض ي هللا ننهم ــــ، ًالخل خشص ول واخذ منهم نلى 
ّ

جدلُم هزا الش

للي نليها خؿابا ظُاظُا، ًدذد فُه  بُهخه؛ خحن ًلبل نلى ألامت في مسجذ سظٌى هللا ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ، ٍو

انت والّىطشة في اإلايشـ واإلاىشه.
ّ
هه ألامت نلى الؿ ٌّ  مهالم ظُاظخه ومداوسها الىبري، لخبا

خُت؛  وال حذاٌ في أن جدلُم اإلاباٌهت كذ جدىىم ضىسه، وجخهذد ؾشاةله، جبها لخجذد الكشوف والىكاتو الّخاٍس

فال مطلخت لألمت في الجمىد نلى الطىسة اإلاألىفت، وال ماوو مً الاظخفادة مً الفىش الّعُاس ي الغشبي في هزه 

لت ال ٍش
ّ
تي جخم بها البُهت، اإلاعألت، والانخماد نلى بهؼ آلُاث الذًملشاؾُت ــــ اإلاباششة أو غحر اإلاباششة ــــ في ججذًذ الؿ

 وهي ألاظاط الزي حهّبر به  ألامت نً سأيها.
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 الثالث: طرق تىلية رئيس الدولة في الفله إلاسالمي: املحىر 

م الزي جىهلذ به؛ فأهل  ٍش
ّ
اخخلف اإلاعلمىن مّمً كالىا بىحىب الخالفت بمخخلف مزاهبهم وجىحهاتهم في الؿ

لحن   الّعىت مخفلىن نلى حىاص نلذها بأخذ ؾٍش
ّ
هما: البُهت والههذ، وحّىص بهػهم ئمامت اإلاخغلب اغؿشاس، وشز

ُهت فُزهبىن ئلى اوهلادها بالّىظ لهلي بً 
ّ

آخشون فلالىا بىحىد الّىظ ألبي بىش الطذًم ـــ سض ي هللا نىه ـــ، وأّما الش

خه مً بهذه نلى اخخالف بُنهم في رل  (.1ً)أبي ؾالب ـــ سض ي هللا نىه ـــ في بادب ألامش وفي رٍس

ن للمعلمحن مً ًلىم بأمش  ابذ ًلُىا نىذ أهل الّعىت: "أّن سظٌى هللا ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ــــ لم ٌهّحِ
ّ
والش

ما أوضح للمعلمحن اللىانذ 
ّ
لت التي جدبو في اخخُاس الخاهم بهذه، وئه ٍش

ّ
الّذولت ؤلاظالمُت بهذ وفاجه، بل لم ًدذد الؿ

في ظحرجه في اإلاعلمحن، وبّحن ـــــ بعحرجه وأكىاله ــــ اإلاشل الهلُا التي ًجب الّخمعً بها  الهامت التي ًجب أن ًشانيها الخاهم

واإلادافكت نليها مً حاهب الخاهم واإلاديىمحن نلى العىاء، دون أن ًخػمً رلً الجاهب مً ظّىت الشظٌى ـــ ضلى هللا 

ـــ، هما لم جخػمً هط م جفطُال لىكام الخىم الزي ًجب أن ًؿبم في الذولت ؤلاظالمُت؛ نلُه وظلم ـ ىص اللشآن الىٍش

 (.2ئر اهخفى في هزا الطذد باللىانذ الهامت فدعب")

 وفُما ًلي رهش أهم الؿشق اإلاهخبرة نىذ أهل الّعىت في نلذ الخالفت: 

 فت إلاً ًلىم بأنباهها في اإلاعلمحن.ًلطذ به ئكباٌ حمانت أهل الخل والهلذ نلى نلذ الخال  :الاختيار أوال/ طريم

خخلف هزا ألامش نّما رهشجه ظابلا في ششوؽ الّخىلُت؛ فاالخخُاس بانخباسه ششؾا للّخىلُت، ًخم فُه الّخمُحز بحن  ٍو

 اإلاإهل وغحر اإلاإهل، وأما الاخخُاس في هزه اإلاشخلت فُخّم بمىحبه نلذ الخالفت إلاً جىفشث فُه ششوؾها.

 (.3مامت جىهلذ مً وحهحن: أخذهما: باخخُاس أهل الهلذ والخل، والشاوي: بههذ ؤلامام مً كبل")كاٌ اإلااوسدي: "وؤلا 

اوهلاد الخالفت باالظخخالف, ونلى اوهلادها  وكاٌ ابً حجش الهعلالوي: "كاٌ الىىوي وغحره: أحمهىا نلى

 الخلُفت ألامش شىسي بحن نذدال ًيىن هىان اظخخالف غحره, ونلى حىاص حهل  بهلذ أهل الخل والهلذ إلوعان خُث

 (.4مدطىس أو غحره")

واظخمذ الاخخُاس مششونُخه نىذ أهل العىت مً جطشفاث الّصخابت ـــ سض ي هللا ننهم ـــ في اخخُاسهم ألبي بىش 

ـىا نلى خلُفت لشظٌى هللا ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ، خحن احخمو بهؼ هباس الّصخابت في ظلُفــــت بني ظانــــذة واجفلــــ

ي مىطب الخالفت.
ّ
 اخخُاس الطذًــم ـــ سض ي هللا نىه ـــ لخىل

لت التي انخلى بها  بت مً الؿٍش لت حهُحن الخلُفت الشابو نلي بً أبي ؾالب ـــ سض ي هللا نىه ـــ واهذ كٍش وختى ؾٍش

ه
ّ
خُا أه بهذ ملخل الخلُفت نشمان بً  أبى بىش الطذًم ـــ سض ي هللا نىه ـــ مىطب الخالفت أو ممازلت لها؛ فالشابذ جاٍس

نفان ـــ سض ي هللا نىه ـــ، أكبل أصخاب سظٌى هللا ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ نلى مباٌهخه ـــ سض ي هللا نىه ـــ ظذا لباب 

 الفخىت التي ًمىً أن جلو.

                                                           
 .67-63م، ص2224هـ، 1425، 1الخىم بما أهٌض هللا، داس العالم، اللاهشة، مطش، ؽ ضادق شاًف وهمان: الخالفت ؤلاظالمُت وكػُت -  1

 .66م، ص1989، 1مدمذ ظلُم الهّىا: في الىكام العُاس ي للذولت ؤلاظالمُت، داس الششوق، اللاهشة، مطش،  ؽ -  2

 . 16اإلااوسدي : ألاخيام العلؿاهُت، ص - 3

هـ، 1379الباسي، جدلُم مدمذ فإاد نبذ الباقي ومدب الذًً الخؿُب، داس اإلاهشفت، بحروث، لبىان،  ابً حجش الهعلالوي، أخمذ بً نلي: فخذ - 4

 .228، ص13ج
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ظُت ونلذ الخالفت بؿٍشم الاخخُاس، ٌشبه ئلى خذ بهُذ اهخخاب سةِغ الّذولت في بهؼ ألاهكمت الّعُا

هب.
ّ

 اإلاهاضشة، التي جيخهج الذًملشاؾُت غحر اإلاباششة، خُث ًخىلى هىاب البرإلاان مهمت اهخخاب الّشةِغ هُابت نً الش

كُام الخلُفت الخالي بالههذ بمىطب الخالفت إلاً ًيىن خلُفت بهذه؛ ؾبها مو مشاناة  ًلطذ بهثانيا/ طريم العهد: 

 ي الهاهذ أو اإلاههىد له.جىفش ششوؽ أهلُت وجىلُت هزا اإلاىطب ظىاء ف

م مششونُخه مً جطّشف الطذًم ـــ سض ي هللا نىه ـــ خحن نهذ بالخالفت لهمش بً الخؿاب ـــ  ٍش
ّ
واظخمذ هزا الؿ

، أو إلاداباة أو مىدة أو كشابت بُّنهما؛ فلذ  سض ي هللا نىه ـــ، وهزا الههذ لم ًىً هدُجت جلطحر ضادس نً الخلُفت ألاٌو

 سض ي هللا نىه ـــ لم ًخجاوص ئسادة ألامت، ولم ٌغمؿها خّلها في اخخُاس الخلُفت. زبذ أّن الّطذًم ـــ

ي وهللا ما آلىث مً        
ّ
ًإهذ رلً خؿابه ـــ سض ي هللا نىه ـــ في الّىاط كاةال: "أجشغىن بمً أظخخلف نلُىم؟ فاو

ه وأؾُهىا، فلالىا: ظمهىا حهذ الشأي، وال ولُذ را كشابت، وئوي كذ اظخخلفذ نمش بً الخؿاب، فاظمهىا ل

 (.1وأؾهىا")

هذ أًػا جطّشف نمش بً الخؿاب ـــ سض ي هللا نىه ـــ، إلاا حهل أمش الخالفت شىسي في ظخت مً خحرة صخابت  َو

م؛ هإالء الّعخت هم: نشمان بً نفان، نلي  ٍش
ّ
الشظٌى ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ، مما ٌعخذٌ به نلى مششونُت هزا الؿ

 (.2ونبذ الشخمً بً نىف، وظهذ بً أبي وكاص، والضبحر بً الهّىام، وؾلخت بً نبُذ هللا) بً أبي ؾالب،

لاق بحن أفشاد ألامت، أضذس جىحيهاجه  
ّ

ومً شذة خشضه ـــ سض ي هللا نىه ـــ نلى وخذة الطف ونذم خذور الش

ن؛ كاةال: "ئوي هكشث فىحذجىم الّطاسمت في وحىب اإلاعاسنت في الاخخُاس، واحخىاب الاخخالف اإلاإدي ئلى وكىم الفت

سؤظاء الّىاط وكادتهم، وال ًيىن هزا ألامش ئال فُىم، وكذ كبؼ سظٌى هللا ــــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ وهى نىىم ساع؛ 

ئوي ال أخاف الّىاط نلُىم ئن اظخلمخم، ولىني أخاف نلُىم اخخالفىم فُما بِىىم، فُخخلف الّىاط؛ فانهػىا ئلى 

با. ووغو  حجشة ناتشت بارن منها، فدشاوسوا واخخاسوا سحال مىىم؛ زم كاٌ: ال جذخلىا حجشة ناتشت ولىً وىهىا كٍش

 (.3سأظه وكذ هضفه الذم")

م غحر اإلاششوم، واإلاىضل ئلى مىطب الخالفت بىاظؿت ثالثا/ طريم اللهر والاستيالء:  ٍش
ّ
أحاص الفلهاء اغؿشاسا هزا الؿ

ى وخذة ألامت, وخلً دماهها, وضىن مطالخها, سغم مخالفخه لألضٌى اإلاّخفم الاهلاب الهعىشي؛ ظهُا منهم للخفاف نل

نليها نىذهم في هزا الباب, ألن اإلاعخىلي لم ًشام في بلىغه مىطب الخالفت ششؾا: اخخُاس أهل الخل والهلذ له, وسغا 

 . ألامت نىه

مىحن؛ فال ًدل ألخذ ًإمً باهلل كاٌ ؤلامام أخمذ: "ومً غلب نليهم بالّعُف ختى ضاس خلُفت، وظمي أمحر اإلاإ 

("
ً
 وان أو فاحشا

ً
، بشا

ً
 (.4والُىم آلاخش أن ًبِذ وال ًشاه ئماما

وكاٌ في سواًت أخشي، مخدذزا نً ؤلامام الزي ًخشج نلُه مً ًؿلب اإلالً؛ فخيىن مهه حمانت مً الّىاط 

                                                           
خ ألامم واإلالىن، ج - 1  .352-351، ص2الؿبري: جاٍس

 .582، ص2اإلاطذس هفعه،  ج - 2

 .382، ص2اإلاطذس هفعه، ج - 3
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 (. 1ومو آلاخش حمانت أخشي: "جيىن الجمهت مو مً غلب")

ة، خحن ضلى بأهل اإلاذًىت، وكاٌ: واخخج ؤلامام أخمذ لش  ام الَخشَّ ًّ ه بخطشف ابً نمش ـــ سض ي هللا ننهما ـــ أ ِ
ًّ أ

 (.2"هدً مو مً غلب")

ئّن غشوسة نلذ الخالفت للمخغلب مزهب حمهىس أهل العىت، وكذ خالف في رلً بهؼ الهلماء منهم، 

ب ئال في خاٌ شغىس اإلاىطب وخلّىه مً والشافهُت وغحرهم، الزًً رهبىا ئلى اللٌى بهذم صخت اظدُالء اإلاخغل

ذ بهػهم وحىب  ٍض معخدم له؛ فال جىهلذ ؤلامامت للمخغلب نلى ؤلامام الخي الزي سغخه ألامت إلاىطب الخالفت، ٍو

 اظخجمام اإلاخغلب لششوؽ الخالفت ختى جىهلذ له. 

مً  ششاةؿها مامت مً ٌعخجموؤلامامت باللهش والاظدُالء؛ فارا ماث ؤلامام وجطذي لإل  كاٌ الخفخاصاوي: "وجىهلذ

 (.3الىاط بشىهخه، اوهلذث الخالفت له") وكهش غحر بُهت أو اظخخالف

ت؛ فهى كهش ضاخب الشىهت،  م الشالث الزي جىهلذ به ـ ؤلامامت ـ البُهت اللهٍش وكاٌ ابً حمانت: "أما الؿٍش

ه بغحر بُهـت أو اظخخـالف، اوهلـذث فارا خال الىكذ نً ئمام فخطذي لها مً هى أهلها، وكهش الّىاط بشىهخه وحىىد

 (.4بُهخـه، ولضمـذ ؾانخه، لُيخكم شمل اإلاعلمحن وججخمو ولمتهم")

م الشالث باظدُالء شخظ مخغلب نلى ؤلامامت حامو للششوؽ اإلاهخبرة في ؤلامامت نلى  وكاٌ الششبُني: "والؿٍش

 (. 5اإلالً بلهش وغلبت بهذ مىث ؤلامام لُىكم شمل اإلاعلمحن")

ش أّن الجمُو مخفم نلى نلذ لإلمامت للمخغلب نلى اإلاخغلب، اإلاعخىلي نلى مىطب الخالفت باللهش والكاه

لت ششنُت، ومطلخت اإلاعلمحن جلخض ي الهلذ للمخغلب نلُه، خاضت  والغلبت؛ خُث أّن وضىله للخىم لم ًىً بؿٍش

 ئرا وان هزا ألاخحر معخجمها للششوؽ وآلاخش فاكذا لها. 

ا الاظدُالء نلى الخي ففُه أمشان: فارا وان هزا الخلُفت الخي مخغلبا اوهلذث ئمامت كاٌ الششبُني: "أّم 

 (.6اإلاخغلب نلُه، وئن وان ئماما ببُهت أو بههذ مً ؤلامام الّعابم لم جىهلذ ئمامت اإلاخغلب نلُه")

هخه وحىىده، وكاٌ ابً حمانت: "ئرا اوهلذث ؤلامامت بالشىهت والغلبت لىاخذ زم كام آخش فلهش ألاٌو بشى  

 (.7اوهٌض ألاٌو وضاس الشاوي ئماما، إلاا كذمىاه مً مطلخت اإلاعلمحن وحمو ولمتهم")

م في الىضٌى ئلى  جب الخّىبُه ئلى أّن ئحاصة الفلهاء نلذ الخالفت للمخغلب ال حهني مششونُت هزا الؿٍش ٍو

اغخطاب ظلؿانها في رلً، والىاحب نليها  الخىم؛ فال ًجىص ألّي وان ئهذاس خم ألامت في الاخخُاس والشغا، وال ًدم له

                                                           
 اإلاطذس هفعه. - 1

 اإلاطذس هفعه. - 2

 .233، ص5الخفخاصاوي: مطذس ظابم، ج - 3

ش ألاخيام في جذبحر أهل ؤلاظالم، جدلُم فإاد نبذ اإلاىهم أخمذ، سةاظت اإلاداهم الششنُت، ك - 4 هـ، 1985، 1ؿش، ؽابً حمانت، بذس الذًً: جدٍش

 .55ص

، 1الششبُني، شمغ الذًً مدمذ بً الخؿُب: مغني اإلادخاج ئلى مهشفت ألفاف اإلانهاج، جدلُم مدمذ خلُل نُخاوي، داس اإلاهشفت، بحروث، ؽ - 5

 .171، ص4م، ج1997هـ، 1418
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ؿت الخفاف نلى مطلخت الجمانت  ؼ اإلاخغلب بمً جشجػُه مً الخيام، شٍش الاحتهاد  في ئصالت الكلم الىاكو، وحهٍى

 داةما، ألّن الهلذ له جم بمىحب الػشوسة، والػشوسة في دًيىا جلذس بلذسها.

ش، نىذ الػشوسة جىفز باللهش وجيىن كاٌ الشُخ مدمذ سشُذ سغا: "ظلؿت الّخغلب هأول اإلا ُخت ولخم الخجًز

ه ًجب الّععي داةما إلصالتها نىذ ؤلاميان، وال ًجىص أن جىؾً ألاهفغ نلى دوامها، وال 
ّ
أدوى مً الفىض ى... وملخػاه أه

خللىنها، هما فهلذ ألامم التي واهذ مكلىمت وساغُت بالكلم ل جهلها بلىتها أن ججهل والىشة بحن اإلاخغلبحن ًخلارفىنها ٍو

اليامىت فيها، ووىن كىة ملىهها وأمشاهها منها، ألم جش ئلى مً اظدىاسوا بالهلم الاحخماعي منها هُف هّبىا إلظلاؽ 

 (. 1خيىماتها الجاةشة وملىهها اإلاعدبذًً؟")

 خاتمة:

 في خخام هزا البدث ًمىً الّخأهُذ نلى ما ًلي:

ّعُاس ي نىذ اإلاعلمحن مبىشا؛ بذء باخخُاس واهتهاء بكهىس الذنىي قهشث بىادس ؤلابذام والابخياس في الفله ال ــ

الفاحشة بغلم باب الاحتهاد، وللذ جىفي الشظٌى ـــ ضلى هللا نلُه وظلم ـــ بهذ أن خذد اإلاهالم الىبري للّعُاظت وجشن 

 جفطُل الجضةُاث ألهل الهلم مً ألامت.

ي مىطب الخالفت؛ أشهشها نلى ؤلاؾالق أللاب ـــ شام في الفله الّعُاس ي اؾالق نذة مطؿلخاث نلى م
ّ
خىل

 زالزت: الخلُفت وؤلامام وأمحر اإلاإمىحن.

ت الخذًشت، اظخهمل قهش في بالد اإلاعلمحن  ــ ل الّذولت اللؿٍش
ّ
بهذ صواٌ هكام الخالفت ؤلاظالمي، وحشي

 مطؿلح "سةِغ الذولت" للذاللت نلى مً بُذه صمام العلؿت الّعُاظُت.

ي مىطب الخالفت، جخالءم ومهؿُاث الىاكو؛ وفي ـــ أبذم الّصخ
ّ
ابت ــ سض ي هللا ننهم ـــ في ئًجاد ؾشق مبخىشة لخىل

 رلً داللت واضخت نلى أّن في ألامش ظهت، وأن اإلاعألت مدل احتهاد ظُاس ي، ًدفل لألمت مطلختها في ول صمان وميان.

م ألا  ٍش
ّ
ي الخالفت )سةاظت الذولت(؛ ألّن هزه ـــ ٌهخبر الاخخُاس مً ؾشف حمانت أهل الخل والهلذ الؿ

ّ
ضل في جىل

 الجمانت نباسة نً هُئت ظُاظُت، جدشيل أظاظا مً هىاب ألامت وممشليها، وهي شبيهت بالبرإلاان في الذولت اإلاهاضشة.

م الههذ، واشترؾىا وحىب جىفش ششوؽ  ـــ هّظ الفلهاء نلى مششونُت الىضٌى ئلى مىطب الخالفت نً ؾٍش

 ىلُت في الهاهذ واإلاههىد له.ألاهلُت والخّ 

ـــ شام في الفله الّعُاس ي نىذ حمهىس أهل الّعىت كبٌى والًت اإلاّخغلب اغؿشاسا؛ لىً جبلى كىانذ الػشوسة 

جب نلى نلماء ألامت وهىابها الاحتهاد لخصخُذ هزه الىغهُت الؿاسةت،  هي اللىانذ الخاهمت واإلاىكمت لهزه الخاٌ، ٍو

غُان التي نللذ به في نطىس الّخخلف والاهدؿاؽ، ورلً لخدلُم هذف وجىلُت الفله مً شىاةب الا 
ّ
ظدبذاد والؿ

 الخفاف نلى ششنُت الىضٌى ئلى الّعلؿت في الذولت. 

لت التي جىّظ الذًملشاؾُت اإلاباششة نلى جدبهها في معألت حهُحن سةِغ الذولت، ججهلىا هجضم  ٍش
ّ
ـــ ئّن مهشفت الؿ

لت حهُحن ول واخذ مً الخلفاء الشاشذًً ــشض ي هللا ننهم ــ؛ فأبى بىش ونلي جّم جششُدهما  بىحىد جلاسب بُنها وبحن ؾٍش

ح نمش مً كبل أبي بىش، وأما نشمان فلذ جم جششُده مً كبل 
ّ

للمىطب مً كبل حمانت أهل الخل والهلذ، وُسش

                                                           
 .45مدمذ سشُذ سغا: الخالفت، ص - 1
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إلاعلمحن ُطحر خلُفت نلى االعخت الزًً جشن نمش ألامش فيهم، هزا وكذ حشث وكاتو الاظخفخاء نلى ول واخذ منهم ل

 ضلى هللا نلُه وظلم ـ.داخل مسجذ سظٌى هللا ـ 

ـ ئّن الّخأمل فُما جىحب الّذًملشاؾُت غحر اإلاباششة اهتهاحه في هزه اإلاعألت، ًىضلىا ئلى ئدسان وحىد حشابه ـ

 هبحر بُنها وبحن البُهت التي هّظ نليها حمهىس الفلهاء في جىلُت الخلُفت.

ًجذس بالهلماء الّشاسخحن والباخشحن اإلاإهلحن الاهخمام بفله الّذولت نىذ اإلاعلمحن، والّععي الجاد ــ وفي ألاخحر؛ 

ت ظُاظُت ئظالمُت مهاضشة جىفل لألمت جدلُم اإلالاضذ الهامت لشةاظت الذولت في ؤلاظالم.  ألحل بىاء هكٍش

 مصادر ومراجع البحث:

 .م1998، 2نبذ الشخمً نمحرة، داس نالم الىخب، بحروث، لبىان، ؽ ــــ  الخفخاصاوي، ظهذ الذًً: ششح اإلالاضذ، جدلُم

ني، أبى اإلاهالي: غُار ألامم في الخُار الكلم )الغُاسي(، جدلُم مطؿفى خلمي وفإاد نبذ اإلاىهم أخمذ، داس   ــــ الجٍى

ت، مطش،   .1979الذنىة للؿبو واليشش والخىصَو، ؤلاظىىذٍس

ش  ـــ  ابً حمانت، بذس الذًً: جدٍش ألاخيام في جذبحر أهل ؤلاظالم، جدلُم فإاد نبذ اإلاىهم أخمذ، سةاظت اإلاداهم  ـ

 .1الششنُت، كؿش، ؽ

ــــ  ابً حجش الهعلالوي، أخمذ بً نلي: فخذ الباسي، جدلُم مدمذ فإاد نبذ الباقي ومدب الذًً الخؿُب، داس 

 هـ.1379اإلاهشفت، بحروث، لبىان، 

 .م2223هـ، 1423، 1ابً خلذون، داس الفىش، بحروث، لبىان، ؽ ــــ  ابً خلذون، نبذ الشخمً: ملذمت

ـــ  الششبُني، شمغ الذًً مدمذ بً الخؿُب: مغني اإلادخاج ئلى مهشفت ألفاف اإلانهاج، جدلُم مدمذ خلُل نُخاوي،  ـ
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