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 احلديٞ إول 

 

 في معنى الخالفة وىي الرئاسة العامة للمسلمين في الدنيا

َثَْٚ  :  َحدَّ ُٜ ٍَ َٚل ُحَذْي ََ ... َؾ َٔٚفِِزُّ ـُ َداُوَد افىَّ ْٔاَمُن ْب َِ  ُش

 
ِ
ْؿ َمٚ َصَٚء اهلُل َأْن صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿَؿَٚل َرُشقُل اهلل ُُ ُة ؾِٔ قُن افُُّْبقَّ ُُ : " َت

 ،ٚ َٓ ًَ ٚ إَِذا َصَٚء َأْن َيْرَؾ َٓ ًُ قَن، ُثؿَّ َيْرَؾ ُُ ةِ َت ِٚج افُُّْبقَّ َٓ ٌٜ َظَذ ِمْْ قُن ِخاَلَؾ ُُ قُن ُثؿَّ َت ُُ ، َؾَت

ٚ إَِذا َصٚءَ  َٓ ًُ قَن، ُثؿَّ َيْرَؾ ُُ ٚ َمٚ َصَٚء اهلُل َأْن َت ٚ َظٚوًّ ًُ ِْ قُن ُم ُُ ٚ، ُثؿَّ َت َٓ ًَ ، 9اهلُل َأْن َيْرَؾ

 ٚ ًُ ِْ قُن ُم ُُ ٚ، ُثؿَّ َت َٓ ًَ ٚ إَِذا َصَٚء َأْن َيْرَؾ َٓ ًُ قَن، ُثؿَّ َيْرَؾ ُُ قُن َمٚ َصَٚء اهلُل َأْن َي ُُ َؾَٔ

 ًٜ يَّ ٚ إَِذا َصَٚء َأنْ 10َجْزِ َٓ ًُ قَن، ُثؿَّ َيْرَؾ ُُ قُن َمٚ َصَٚء اهلُل َأْن َت ُُ ٚ،  ، َؾَت َٓ ًَ قُن َيْرَؾ ُُ ُثؿَّ َت

ةٍ  ُُٕبقَّ ِٚج  َٓ ًٜ َظَذ ِمْْ   11" ِخاَلَؾ

                                                           
 

9
 .والظلم التعسف العضوض:  الملن 
ٔٓ
 .والجبر بالمهر الملنالجبري:  الملن 
ٔٔ
 - المعارف مكتبة، [ األلبانً - الصحٌحة السلسلة] وصححه االلبانً ،ٗ/  7ٖٕ أحمد رواه 

 الرٌاض
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ن افذي يرظك صٗون افْٚس ـِٓٚ ذم ظبٚداهتؿ واحقاهلؿ أػ إؾٚحلديٞ ينر  

وافتٍهٔؾ  - ُريٜوافسٔٚشٜٔ وافًس اإلؿتهٚديٜو اإلجتامظٜٔافنخهٜٔ و

َِرّ   –افتٚفٜٔ  إحٚديٞفذفؽ ؿٚدم ذم  ويرؾض ، دادًٚمالت وافًَق وُي

جلٚبرة بًوٓٚ، وُيدد احلالل واحلرام وُيٚشٛ ظِٔف، ويَرر افًَقبٚت ا

واخلٍِٚء مـ  ،صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ حٚل حٔٚتف وافزاجرة ويٍْذهٚ هق

 ٍٜ  نُؾٍ ـ: بًده يسرون ظذ مٚ ؿرره وأمتّف صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ، ذم خالؾ

فتٍهٔؾ هق ذم ذح وا صُٚل احلُؿ افسٚبَٜ وافالحَٜأفِحُؿ فٔس ـُؾ 

  اهلل. ن صٚءإاحلديٞ افثٚين 

فَد أمجع افهحٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ ظذ فزوم إؿٚمٜ خٍِٜٔ فرشقل اهلل صذ 

اهلل ظِٔف وشِؿ، وأمجًقا ظذ إؿٚمٜ خٍِٜٔ ٕيب بُر ثؿ فًّر ثؿ فًثامن ثؿ فًع 

 رِض اهلل ظْٓؿ مجًٔٚ.

ًٜ اخلٍِٜٔ ؾقر وؾٚة اخلٍِٜٔ وؿد أمجًقا رِض اهلل ظْٓؿ ظذ آصتٌٚل بّبٚي

 افسٚبؼ.
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وؿد أمجًقا روقان اهلل ظِٔٓؿ ظذ أن ادسِّغ ٓ ُيؾ هلؿ أن ييِقا أـثر مـ 

ًِـ  ،ثالثٜ أيٚم دون خٍِٜٔ، وذفؽ أن ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف ظْدمٚ ُض

ََ رَ وحدد هلؿ ثالثٜ أيٚم دبٚيًٜ أحدهؿ، وأمَ  ،رّصح شتٜ فِخالؾٜ تؾ هؿ ب

ؾ مخسغ رجال بتٍْٔذ ذفؽ، وـٚن ظذ مرأى ومسّع مـ ادخٚفِػ،  ـّ وو

مع أنَّ ذفؽ ممٚ ُيُْر فق ـٚن  افهحٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ افذيـ مل يًسوقا 

ًٚ فِؼع.  12خمٚفٍ

ؾبذفؽ ـٚن هٗٓء افُرام خٍِٚء فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ 

ٝ ـام وصٍٓٚ هلؿ، ـٕٚ –دوفٜ  –ُيُّقن ادسِّغ بؼع اهلل ذم ـٔٚن تٍْٔذي 

 ، وأمر ادسِّغ بٚفتّسؽ بْٓجٓٚ.رهؿ هبٚ: خالؾٜ ظذ مْٓٚج افْبقةوأم

َٔك ؾًـ  ـُ  َُيْ ُٝ  َؿَٚل  اْدَُىٚعِ  َأيِب  ْب ًْ
ِّ ْرَبَٚض  َش ًِ ـَ  اْف َٜ  ْب قُل  َشِٚرَي َُ  ِؾَْٔٚ َؿٚمَ  :َي

  َرُشقُل 
ِ
ُ  َصذَّ  اَّللَّ ْٔفِ  اَّللَّ َِ َِّؿَ  َظ ًٜ  َٚؾَقَظَيَْ  َيْقمٍ  َذاَت  َوَش ًٜ  َمْقِظَي ٌَ ْٝ  َبِِٔ َِ ٚ َوِج َٓ  ِمْْ

                                                           
 

ٕٔ
ثَنَا : منها ذلن فً موثّمة رواٌات اورد شّبة البن المدٌنة تارٌخ انظر  : لَالَ  بِْشٍر... ْبنُ  َحبَّانُ  َحدَّ

ثَنَا ٌِْر، ْبنِ  َوُعْرَوةَ  َطْلَحةَ، ْبنِ  ِعٌَسى َعنْ  َطْلَحةَ، ْبنِ  ٌَْحٌَى ْبنِ  َطْلَحةَ  َعنْ  إِْدِرٌَس، اْبنُ  َحدَّ بَ  لَاالَ  الزُّ
ًَ  ُعَمرُ : لَالَ  ُ  َرِض ٌْب   بُِكمْ  ِلٌَُصلِّ : »ُطِعنَ  ِحٌنَ  َعْنهُ  ّللاَّ  ِإلَى َجاءَ  فَإِنْ  َحةَ،َطلْ  َوْلتُْنِظُروا ثاََلثًا، ُصَه
ةَ  فَإِنَّ  أَْمِرُكْم، فًِ فَاْنُظُروا َوِإالَّ  ذَِلَن، دٍ  أُمَّ ٌْهِ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ  .«،ُسًدى ثاََلثٍ  فَْوقَ  تُتَْرنُ  الَ  َوَسلَّمَ  َعَل
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ُِقُب  َُ ْٝ  اْف ٚ َوَذَرَؾ َٓ ُٔقنُ  ِمْْ ًُ َٔؾ  اْف َِ   َرُشقَل  َيٚ :َؾ
ِ
َٜ  َوَظْيَتَْٚ اَّللَّ عٍ  َمْقِظَي دْ  ُمَقدِّ َٓ  َؾْٚظ

َْْٚٔ دٍ  إَِف ْٓ ًَ َٚل  بِ ََ ؿْ "  :َؾ ُُ َِْٔ َقى َظ َْ   بَِت
ِ
عِ  اَّللَّ ّْ ِٜ  َوافسَّ  ِنًَّٔٚحبَ  َظْبًدا َوإِنْ  َوافىََّٚظ

ْونَ  ـْ  َوَشَسَ ِدي ِم ًْ ؿْ  َصِديًدا اْختاَِلًؾٚ َب ُُ َِْٔ ًَ ِٜ  بُِسَّْتِل َؾ   َوُشَّْ
ِ
ٚء ٍَ َِ ـَ  اخْلُ ِصِدي ا  افرَّ

ِديِّغَ  ْٓ قا  اْدَ ٚ َظوُّ َٓ َِْٔ ؿْ  13بِٚفََّْقاِجذِ  َظ ـُ ٚ ُُمقرَ  َوإِيَّ ْٕ ِ٘نَّ  اْدُْحَدَثِٚت  َوا ؾَّ  َؾ ٍٜ  ـُ  بِْدَظ

 ٌٜ  14" َواَلَف

  

 

 

  

                                                           
 

ٖٔ
 أمسن من كفعل سنة النبً ونهجهم لزوم فً الجد به أراد :لٌل النواجذ: األضراس 

 ٌُنتزع. أن من منعا علٌه وَعض أضراسه بٌن الشًء
 سنن ابن ماجة وصححه الحاكم فً المستدرن ٗٔ
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