
 
 

 

 اخلالفة خبصوص اإلسالم فلسفة

  والسنة، القرآن ابستقراء

 تعاىل حصر حق التشريع به وحده،هللا أن سنجد  

o لقا، مالكا، مدبرا، حكيما عاملا،خا ،إهلا   بوصفه له حق فهذا يريد، ما حيكم فهو 

o ملسو هيلع هللا ىلص نبيه إىل هبما أوحى وسنة كتااب  التشريع فأنزل، 

o ة،غريه من األحكام طاغوات وجاهلي واعترب 

o هني أميا عنه وهنى حرمه للهوى واحتكاما! 

 وسنجد أن شرعه تعاىل وحده 

o ،يقيم العدل 

o ،وحيق احلق 

o ،ويصلح معيشة الناس 

o وحال ومكان زمان لكل ويصلح 

o ،ويصلح أعماهلم 

 وأن هللا تعاىل وحده العامل 

o ،مبا يطيق اخللق وما ال يطيقون 

o عنهم للحرج رفع فيه وما 

 ؛ك للناس أن يشرعوامل يت  تعاىل هللا أن وسنجد 

o فأحكامهم اتباع للهوى 

o وات واألرض،اومفسدة للسم 

o هلل عبيدا خلقوا ولكنهم أحرارا، خلقوا الناس أن خيالف وهو ،ا  بعض لبعضهم واستعباد! 

o واحلكم التشريعيف  تعاىل هللا حق على واعتداء 

 وسنجد أن هللا تعاىل أمر 

o لمالظ أو الفسق أو فالكفر وإال أنزل، مبا ابحلكم! 

o زعم جمرد فاإلميان وإال لشريعته، أي والسنة، للكتاب والنزاعات اخلصومات برد وأمر! 

 للناس السلطان جعل الشارع أن وسنجد: 



o للدولة( فتطبيقها غريها وأما فيطبقوهنا، ابألفراد املنوطة األحكام )فأما األحكام بتطبيق الناس فأمر 

o عليهم األحكام هذه يطبق خليفة يبايعوا أبن وأمرهم 

o عليهم األحكام تطبيق عن ومسئول رعيته، عن مسئول فهو األمر، ألويل األمر وجعل 

o ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله وتعاىل تبارك هللا طاعة من ذلك يف )اخلليفة( األمر ويل طاعة وجعل. 

o اجملتمع يف إظهاره حياول أو ابلكفر حيكم أبن إال عليه اخلروج وحرم 

 من الذر مثقال على سيحاسبهم أي نواهيه، عن واالنتهاء أوامره تزامال على الناس سيحاسب تعاىل هللا أن وسنجد 
 .أمر ملا االتباع إساءة أو اتباعهم حسن على أي أعماهلم،

 وسنجد أن هللا تعاىل حرم الظلم 

o ،فحرم الظلم على نفسه 

o الظلم، ومنع والقسط العدل قاعدة على واألرض واتاالسم ملكوت وأقام 

o العدل، حتقيق يضمن الذي والنظام الكتاب وأنزل 

 وسنجد أن هللا تعاىل 

o ،جعل يف األرض خليفة 

o حكاما أنبيائه بعض واستخلف 

o األحكام تطبيق مسؤولية يف هلا امتدادا النبوة بعد اخلالفة نظام وجعل 

ََ    ُحْلدَو    نْدَياالد    ِإن  »: ملسو هيلع هللا ىلص بقولىه العمىوم علىى للخلق هللا جعله وقد تعاىل، هلل واحلكم الشيء، مقام الشيء قيام هي فاخلالفة  َخِضد
َُ  ِفيَهددا ُمْسددَخْلِلُفُم ْ  اّلل َ  َوِإن   ََ  بَدْعددِ ِم  ِمدد  اأَلْرضِ  ِف  َخالئِدد َ  َجَعْلنَدداُك ْ  ثُ  ﴿ تعىىاىل لقولىىه مصىىداقا «تَدْعَملُددونَ  َكْيدد َ   فَديَدْنظُدد  لَِننظُدد

 يف اخلصىىىو  علىىىى واخلالفىىىة شىىىأن، كىىىل  يف أنفسىىىكم وعلىىىى بيىىىنكم فيمىىىا هللا أحكىىىام تطبقىىىوا أن أي ،[يىىىون ] ﴾،تَدْعَملُدددونَ  َكْيددد َ 
ن هىىذا املىىنه  هىىو الىىذي مييىىز بىىس أن يكىىون املسىىتخلف يف األرض مفسىىدا فيهىىا، إذ إ هللا، أنىىزل مبىىا حيكىىم احلىىاكم قبىىل مىىن احلكىىم،

 مىن خىالل دولىة، ال ، ولكي يسود املىنه  ال بىد أن يكىونسافكا للدماء، أو أن يكون خليفة يعصمه ذلك املنه  عن ذلك الزلل
 جمرد أن يلتزم به أفراد يف ظل جمتمع يطغى فيه غري ذلك املنه !

 له ُيْسَمع وخليفة إمام   َنْصب ف أصل   اآلية هذه": هللا رمحه القرطيب قال ﴾َخِليَفة   اأَلْرضِ  ِف  َجاِعل   إّنِ ﴿: تعاىل قال
 عن ُروي ما إال األئمة بس وال األمة بس ذلك وجوب يف خالف وال. اخلليفة أحكام به وتنفذ الكلمة، به لتجتمع ؛ويطاع
 !عنه هللا رضي القرطيب اإلمام علم دقة من وهذا انتهى، "أَصم   الشريعة عن كان  حيث األَصم  

 هللا رضي جنادة، بن جندب ذر   أيب عن القدسي احلديث يف كما  العدل، على واألرض واتاالسم أقام تعاىل هللا أن وذلك
َنُمْ  ُُمََ م ا، »: قال أنه وتعاىل تبارك هللا عن ييرو  فيما ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عنه، ََي ِعَباِدي ِإّنِ َحَ ْمُت الظ ْلَ  َعَلى نَدْفِسي، َوَجَعْلُخُه بَديدْ

َع وأنزل العباد على وحرمه نفسه، على الظلم هللا حرم فقد ،«َفاَل َتظَاَلُموا  ف اجلور ي خل ال أن يضم  الذي واملنهج الش
 ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَق ْ ﴿ ،اجلور ومينع الع ل، يقي  الذي النظام ليقي  خليفة نساناإل فجعل ،األرضو  واتاالسم ملموت
 حاكما عنها تنيب لألمة السلطان فجعل ،[25: احلديد] ﴾ِِبْلِقْسطِ  الن اسُ  لِيَدُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِمَخابَ  َمَعُه ُ  َوَأنَزْلَنا ِِبْلبَديَِّناتِ 



 لشرعة املتبعون املؤمنون هم املذكور فاخلليفة ،سالماإل يف احلكم نظام أصول من االستنباط من استقر كما  رهبا، بشرعة حيكمها
املقيمون ملنهجه فيهم، كما أسلفنا، فإن قيام املنه  يف األفراد ال يقيمه يف  حياهتم، يف أوامر من به القيام أمرهم ما يف تعاىل هللا

، ومل يتحقق العدل، لذلك اقتضى األمر قيام املنه  يف األفراد واجملتمع 1تمع مل يتحقق احتكامهم إليهاجملتمع، وإذا مل يقم يف اجمل
 اخلليفة َجْعلُ  فمان فيهم، يقيمها خليفة عليها يبايعون فالناس الدولة، خالل من تطبق األحكام هذه جل نإ وحيث والدولة،
أي الذي به يتحقق معىن  ﴾َخِليَفة   اأَلْرضِ  ِف  َجاِعل   ِإّنِ  ِلْلَمالَِئَمةِ  رَب كَ  َقالَ  َوِإذْ ﴿: تعاىل قوله معىن أيضا   مو احلاك 

 رب   املالئكةُ  سألت لذلك القرطيب، استنبطها كما  اآلية عليه تدل مما االستخالف حتققا يفضي للمقصد من ذلك االستخالف،
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها ِس ُ يُدفْ  َم  ِفيَها َأََتَْعلُ  َقاُلواْ ﴿: وتعاىل سبحانه العزة    َما َأْعَل ُ  ِإّنِ  َقالَ ﴿: جميبا تعاىل احلق فقال خليفة ؟ ﴾ال ِّ
: استنكارهم معىن يتحقق ذلك فحس ،يشاء ما يفعل نساناإل عن كناية  اخلليفةُ  يكون ألن معىن من ولي  ﴾،تَدْعَلُمونَ  الَ 
َماءَ  ْسِفكُ َويَ  ِفيَها يُدْفِس ُ  َم  ِفيَها َأََتَْعلُ  َقاُلواْ ﴿  معىن ففيه ﴾تَدْعَلُمونَ  الَ  َما َأْعَل ُ  ِإّنِ ﴿: قائال العزة رب أجاهبم وقد أما ﴾،ال ِّ
 وسفك لإلفساد يفضي منه  أي يتبع من االستخالف من نستثين هذا ومن واإلفساد، الدماء، لسفك خليفة جيعله مل أنه

 َلَفَسَ تِ  َأْمَواءُم ْ  احْلَق   اتد َبعَ  َوَلوِ ﴿: تعاىل لقوله مصداقا م،وأهوائه الناس، تشريع على قام منه  كل  حال وهذا الدماء،
َِيَعة   َعَلى َجَعْلَناكَ  ثُ  ﴿ ،[71: ملؤمنون]ا ﴾ِفيِه    َوَم  َواأْلَْرضُ  الس َماَواتُ  َِ  مِّ َ  َش  اَل  ال ِذي َ  َأْمَواء تَدخ ِبعْ  َواَل  َفات ِبْعَها اأْلَْم
 الذي هو إليه املشار فاخلليفة لذلك األرض، إلفساد ويفضي املشرعس، ألهواء اتباع هللا شريعة فغري ،[18: اجلاثية] ﴾يَدْعَلُمونَ 
 املؤمنون: تعاىل هللا استخلفه الذي هو هذا شريعته بتطبيق هللا، لشرع وفقا والعدل احلق إحقاق يضمن الذي هللا منه  يقيم

 .فيهم يطبقها خليفة ويبايعون شريعته يقيمون

سَ  رب   وَقالَ 
َ
 اْْلََوى تَدخ ِبعِ  َوال ِِبحْلَقِّ  الن اسِ  َبْيَ  َفاْحُم  اأَلْرضِ  ِف  َخِليَفة   َجَعْلَناكَ  ِإّن   َداُوودُ  َيَ ﴿: وتَىَعاىَل  ُسْبَحانَهُ  الَعامل

 الن اسُ  َكانَ ﴿ ابحلق، الناس بس لتحكم الكتب أنزل تعاىل هللا كون  مع تناسبا وذلك ،[26:  ] ﴾اّلل ِ  َسِبيلِ  َع  فَدُيِضل كَ 
َِي َ  الن ِبيِّيَ  اّلل ُ  فَدبَدَعثَ  َواِحَ     ُأم ة    ﴾ِفيهِ  اْخخَدَلُفواْ  ِفيَما الن اسِ  َبْيَ  لَِيْحُم َ  ِِبحْلَقِّ  اْلِمَخابَ  َمَعُه ُ  َوَأنَزلَ  َوُمنِذرِي َ  ُمَبشِّ

نَدُه  اْحُم  َوَأنِ ﴿ ابحلق الناس بس وحكمه ملسو هيلع هللا ىلص حممد كاستخالف  ابحلق الناس بس وحكمه السالم عليه داود فاستخالف  ِبَا بَديدْ
 للرسول خطاب فيها وهذه ،[49: املائدة] ﴾ِإَلْيكَ  اّلل ُ  َأنَزلَ  َما بَدْعضِ  َع  يَدْفِخُنوكَ  َأن َواْحَذْرُم ْ  َأْمَواءُم ْ  تَدخ ِبعْ  َوالَ  اّلل ُ  َأنَزلَ 
 من نزل كتاب  وكل رابين، تشريع كل  يف أصل وهو العباد، يف تعاىل هللا امأبحك قياما االستخالف فكان ألمته، خطاب وهو ملسو هيلع هللا ىلص
 إىل السنة هذه انتقلت مث الرابنية، والتشريعات الكتب بتلك األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو وكانت ليحكم، نزل إمنا هللا عند
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن حيدث فسمعته سنس مخ  ةهرير  أاب قاعدتُ : قال حازم أيب عن البخاري حديث يف كما  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد اخللفاء
َُ  َتُسوُسُه ُ  َكاَنْت بَدُنو ِإْسََائِيلَ »: قال ، َقاُلوا: «اأْلَنِْبَياُء، ُكل َما َمَلَك َنِبٌّ َخَلَفُه َنِبٌّ، َوِإن ُه اَل َنِب  بَدْعِ ي، َوَسَخُموُن ُخَلَفاُء فَدَخْمثُد

َعةِ  ُفوا»َفَما ََتُْمُرََن؟ َقاَل:   وابن والبخاري مسلم ]رواه «أْلَو ِل، َفاأْلَو ِل، َوَأْعُطوُمْ  َحق ُهْ ، َفِإن  اّلل َ َسائُِلُهْ  َعم ا اْسََتَْعاُم ْ ا بِبَديدْ
مث للخلفاء من بعده، وأمر بطاعتهم والوفاء ببيعتهم، وعن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصوابن ماجه[، فقد نص على أن سياسة األمة تكون للنيب  حنبل

ُهَما بُوِيعَ  ِإَذا»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا سعيد اخلدري عن ر  ، َفاقْدخُدُلوا اْْلَخََ ِمندْ ، فأمر بوحدة دولة اخلالفة وجعل من «خِلَِليَفَخْيِ

                                                            
 ، فالعالقات الربوية نتاج تطبيق نظام رأمسايليت ُتسّّي ِبوجبها العالقات، والنظ  اليت تضبط مذه العالقاتحجَ الزاوية ف موية اجملخمع مو الميفية ال 1

 البالد اإلسالمية اليت يف أو حىتمثال، ال ميكن أن تتغري يف اجملتمع طاملا بقي اجملتمع رأمساليا، وال أثر المتناع ماليس الناس من املسلمس يف اجملتمعات الغربية 
فيما يراه  عن الراب يف تغيري النظام االقتصادي الرأمسايل فيه، بل إهنم وال شك ستدخل أمواهلم البنوك، وتستثمرها البنوك بشكل قانوين ،يتفشى فيها نظام الراب

، بل وفوق ذلك، اشاء املسلمون يف الغرب أم أبو البنك، وختتلط أموال املسلمس ابلراب وبتجارة اخلمور، واالستثمارات اليت تستثمرها البنوك يف النوادي الليلية، 
 األفراد.فإهنم سيخضعون لقوانس الدولة من َتمس إلزامي، ونظم حمرمة يف اإلسالم وغري ذلك، فالعربة إذن يف العالقات واألنظمة ال يف معتقدات 
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ْعُت َرُسوَل اّللِ  »روى مسل  ف كخاب اإلمار : املسلمس حالل الدم،  مجاعةيفرق  ََْفَجَة َقاَل َسَِ يَدُقوُل َمْ  َأََتُكْ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْ  َع
ََِّق ََجَاَعَخُمْ  َفاقْدخُدُلوهُ َوَأمَُْ  َِيُ  َأْن َيُشق  َعَصاُكْ  َأْو يُدَف يع  َعَلى رَُجل  َواِح   ُي  «.ُكْ  َجَِ

ِبن الذي به يسخلل  الناس ف األرض ليقيموا أحمام هللا، وخيخارو  خليفة  الذلك كان نظام اخلالفة مو النظام ال
َع هللا، فمانت الخسمية والنظام نف  .م  هللا تعاىل، ال م  صنع البشَ سه رِبنيي فَضا  حيممه  بش

 القلوب منها وجلت موعظة فوعظنا علينا أقبل مث، الصبح صالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لنا صلى: قال، سارية بن العرابض عن
ََ ُأوِصيُمْ  بِخَدْقَوى اّللِ  َوالس  »: قال، فأوصنا مودع موعظة كأهنا  هللا رسول اي: فقلنا، العيون منها وذرفت ْمِع َوالط اَعِة َوِإْن ُأمِّ

َ اِشِ يَ  اْلَمْهِ يِّيَ  َعَلْيُمْ  َعْب   َحَبِشيٌّ، َفِإن ُه َمْ  يَِعْش ِمْنُمْ  َفَسَّيَى اْخِخاَلف ا َكِثّي ا، فَدَعَلْيُمْ  ِبُسن يِت َوُسن ةِ   ُعض وا اخْلَُلَفاِء ال
َها ُك ْ  ،ِِبلند َواِجذِ  َعَليدْ  .«اأْلُُموِر َفِإن  ُكل  ِبْ َعة  َضاَلَلة   َ ََثتِ َوُمُْ  َوِإَي 

َْفَدَعَها، ثُ  َتُموُن خِ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال َْفَدُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَد ُ  ِفيُمْ  َما َشاَء اّلل ُ َأْن َتُموَن، ثُ  يَد  اَلَفة  َعَلىَتُموُن الند بُدو 
َهاجِ  ِ ، فَدَخُموُن َما َشاَء ا ِمندْ االند بُدو  َْفَدَعَها، ثُ  َتُموُن ُمْلم  َْفَدُعَها ِإَذا َشاَء اّلل ُ َأْن يَد ُ  ّلل ُ َأْن َتُموَن، ثُ  يَد َعاضًّا، فَدَيُموُن َما َشاَء اّلل 

ا َْفَدَعَها، ثُ  َتُموُن ُمْلم  َْفَدُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَد َْفَدُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َجْْبِي ة ، فَدَخُموُن َما َشاَء اّلل ُ  َأْن َيُموَن، ثُ  يَد  َأْن َتُموَن، ثُ  يَد
َْفَدَعَها، ثُ  َتُموُن ِخاَلَفة   َهاجِ  َعَلى يَد  اإلمام أمحد يف املسند. رواه. «ثُ  َسَمتَ  بُدو  ِ ند  ال ِمندْ

ئ ا، فَدْلَيْصِْبْ َعَلْيِه، »: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن عباس ابن وعن ََِه ِمْ  َأِمّيِِه َشيدْ َفِإن ُه لَْيَس َأَح   ِمَ  الن اِس َخَََج ِمَ  َمْ  َك
 والة، املسلمس سيلي أبنه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من إخبار فيها األحاديث فهذه. «الس ْلطَاِن ِشْْب ا، َفَماَت َعَلْيِه، ِإال  َماَت ِميَخة  َجاِمِلي ة  

 ألن طلب، فهو اإلمام وجود فوائد عن إخبار وه جنة اإلمام أبن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فوصف. وقاية أي ُجنة أبنه للخليفة وصف وفيها
  فإن فعل، طلب فهو املدح يتضمن كان  وإن هني، أي ترك، طلب فهو الذم يتضمن كان  إن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ومن هللا من اإلخبار
 هذه ويف. جازما   الطلب ذلك كان  تضييعه، تركه على يتتب أو الشرعي، احلكم إقامة فعله على يتتب املطلوب الفعل كان

 السلطان، من املسلم خيرج أن حترمي وفيها إقامتهم، طلب يعين وهو اخللفاء، هم املسلمس يسوسون الذين أن أيضا   األحاديث
 يف ينازعهم من وبقتال اخللفاء، بطاعة أمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن على. واجب أمر له حكما   أي سلطاَن ، املسلم إقامة أن يعين وهذا

 َوَم ْ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن مسلم روى فقد. ينازعه من كل  بقتال خالفته على واحملافظة خليفة، ةإبقام أمرا   يعين وهذا خالفتهم،
َُ  َصْفَقةَ  ِإَمام ا َفَأْعطَاهُ  َيعَ ِبَ  َِ  يُدَناِزُعهُ  َيِ ِه، َوَثَََََ  قَدْلِبِه، فَدْلُيِطْعُه ِإِن اْسَخطَاَع، َفِإْن َجاَء آَخ َِبُوا ُعُنَق اْْلَخ  ةبطاع فاألمر. «َفاْض

 .العاملس رب هلل واحلمد. واحدا   خليفة إجياده دوام يف اجلزم على قرينة ينازعه من بقتال واألمر إبقامته، أمر اإلمام

 !اإلسالم ف اخلالفة فلسفة مي فهذه

 

َيَ كخبه َكزي حلزب الخح  للممخب اإلعالمي امل

 )أبو مالك( سالمة َثئَ
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