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 احلديٞ افًؼون

 

 لتنصيب الخليفة ىي البيعة  الطريقة الشرعية

ِه  ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔف َظ ـِ ُظَبَٚدَة َظ ـِ اْفَقفِِٔد ْب ـْ ُظَبَٚدَة ْب ـُ َأيِب َصَْٔبٜ... َظ ِر ْب ُْ َثَْٚ َأبُق َب َحدَّ

ِٜ ذِم »َؿَٚل:  ِع َوافىََّٚظ ّْ  صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ َظَذ افسَّ
ِ
َْٚ َرُشقَل اهلل ًْ َبَٚي

، ْنِ َواْفُْٔنِ ًُ َرِه، َوَظَذ َأثََرٍة  اْف ُْ َْمَر 78َواْدََْْنِط َواْدَ ْٕ َُِْٕٚزَع ا  َٓ ََِْْٔٚ، َوَظَذ َأْن  َظ

ئِؿٍ  َٓ  َٜ  َفْقَم
ِ
ََٕخُٚف ذِم اهلل  َٓ  َّْٚ ـُ قَل بِٚحْلَؼِّ َأيْْاََم  َُ َٕ َُِف، َوَظَذ َأْن    79شَأْه

أن ُيبَٚيع،  إن اإلجراءات افًِّٜٔ، افتل تتؿ هبٚ ظِّٜٔ تْهٔٛ اخلٍِٜٔ، ؿبؾ

جيقز أن تٖخذ أصًُٚٓ خمتٍِٜ، ـام حهؾ مع اخلٍِٚء افراصديـ، افذيـ جٚءوا 

ظَٛ وؾٚة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مبٚذة، وهؿ أبق بُر، وظّر، 

 وأؿروهٚ، افهحٚبٜوظثامن، وظّع، روقان اهلل ظِٔٓؿ، وؿد شُٝ ظْٓٚ مجٔع 
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،ًٚ ٚفٍٜ فِؼع: ٕهنٚ تتًِؼ بٖهؿ رء مع أهنٚ ممٚ ُيُْر فق ـٕٚٝ خم ؾُٕٚٝ إمجٚظ

 . ٚإلشالميتقؿػ ظِٔف ـٔٚن ادسِّغ، وبَٚء احلُؿ ب

م، ٕجد أن بًض ادسِّغ  ومـ َتَتبُّع مٚ حهؾ ذم ٕهٛ هٗٓء اخلٍِٚء افُرا

ؿد تْٚؿنقا ذم شٍَٜٔ بْل شٚظدة، وـٚن ادرصحقن شًدًا، وأبٚ ظبٔدة، وظّر، 

ٖنَّ  يرؤٚ أن يُقٕٚ مْٚؾسغ ٕيب وأبٚ بُر، إٓ أن ظّر وأبٚ ظبٔدة ملَ  َُ بُر، َؾ

قيع أبق وبْتٔجٜ ادْٚؿنٜ بُ أيب بُر وشًد بـ ظبٚدة فٔس ؽر،  إمر ـٚن بغ

 .مجًغأبُر رِض اهلل ظْف وظْٓؿ 

ؾُٕٚٝ بًٜٔ افسٍَٜٔ ثؿ ذم افٔقم افثٚين ُدظل ادسِّقن إػ ادسجد ؾبٚيًقه،  

وـٕٚٝ بًٜٔ ادسجد ذم افٔقم افثٚين ، صٚر هبٚ خٍِٜٔ فِّسِّغ، بًٜٔ إًَٚد

 . بًٜٔ ضٚظٜ

وحغ أحس أبق بُر رِض اهلل ظْف بٖن مروف مرض مقت، وبخٚصٜ وأن 

دظٚ جٔقش ادسِّغ ـٕٚٝ ذم ؿتٚل مع افدول افُزى إٓذاك افٍرس وافروم، 

، ادسِّغ يستنرهؿ ؾّٔـ يُقن خٍِٜٔ فِّسِّغ، ؾٍقوقه ذم ذفؽ

 وملٚ أمتٓٚ وظرف رأي أـثر. ه آشتنٚراتمدة ثالثٜ أصٓر ذم هذومُٞ 
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بٌِٜ افٔقم، فُٔقن ظّر رِض اهلل ظْف اخلٍِٜٔ  ظٓد هلؿ، أي )رصح(ادسِّغ، 

بًده، ومل يُـ هذا افًٓد أو افسصٔح ظَدًا فًّر بٚخلالؾٜ مـ بًده: ٕن 

ادسِّغ بًد وؾٚة أيب بُر رِض اهلل ظْف حرضوا إػ ادسجد وبٚيًقا ظّر 

، وفٔس بٚٓشتنٚرات، وٓ بًٓد ؾهٚر هبذه افبًٜٔ خٍِٜٔ فِّسِّغبٚخلالؾٜ، 

أيب بُر: ٕن ترصٔحف مـ أيب بُر فق ـٚن ظَدًا فِخالؾٜ فًّر ملٚ احتٚج إػ 

ًٚ افتل تدل  بًٜٔ ادسِّغ، هذا ؾواًل ظـ افْهقص افتل ذـرٕٚهٚ شٚبَ

حٜ ظذ أنف ٓ يهبح أحد خٍِٜٔ إٓ بٚفبًٜٔ مـ ادسِّغ.  سا

، ضِٛ مْف ادسِّقن أن يستخِػ ؾٖبك ُضًـ ظّر رِض اهلل ظْف، وحغ 

ح( هلؿ شتٜؾٖلحقا ظِٔف  ًٚ فٔهع ؾجًِٓٚ ذم شتٜ، أي )رصَّ ، ثؿ ظّغ صٓٔب

بٚفْٚس، وفَٔقم ظذ مـ رصحٓؿ ظّر حتك خيتٚروا مـ بْٔٓؿ اخلٍِٜٔ خالل 

ٜ، ؾ٘ن اجتّع مخس»... إيٚم افثالثٜ افتل ظْٔٓٚ هلؿ، وؿد ؿٚل فهٓٔٛ: 

ـام َٕؾ ذفؽ افىزي  شوروقا رجاًل، وأبك واحد، ؾٚصدخ رأشف بٚفسٔػ... 

ذم تٚرخيف، وابـ ؿتٔبٜ صٚحٛ ـتٚب اإلمٚمٜ وافسٔٚشٜ ادًروف بتٚريخ 

اخلٍِٚء، وابـ شًد ذم افىبَٚت افُزى ثؿ ظّغ أبٚ ضِحٜ إنهٚري مع 
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َِّػ ادَداد بـ إشقد أن خيتٚر فِ ّرصحغ مُٚن مخسغ رجاًل حلراشتٓؿ، وـ

 اجتامظٓؿ.

ثؿ بًد وؾٚتف رِض اهلل ظْف، وبًد أن اشتَر ادجِس بٚدرصحغ، ؿٚل ظبد  

قفٔٓٚ أؾوُِؿ ف ويتَِدهٚ ظذ أن يُ رج مْف ٍَٕس افرمحـ بـ ظقف: أيُؿ خُي 

ؾسُٝ اجلّٔع، ؾَٚل ظبد افرمحـ أنٚ أخِع ٍٕز ثؿ أخذ يستنرهؿ واحدًا 

ف مـ ـٚن يرى ؾٔؿ أحؼ هبٚ، ؾُٚن واحدًا يسٖلٓؿ أنف فق سف افْير ظْ

 جقاهبؿ حمهقرًا ذم اثْغ: ظع وظثامن. 

بًد ذفؽ رجع ظبد افرمحـ فرأي ادسِّغ يسٖلٓؿ أي آثْغ يريدون: يسٖل 

افرجٚل وافْسٚء، يستىِع رأي افْٚس، ومل يُـ رِض اهلل ظْف  يًّؾ ذم افْٓٚر 

 
ِ
ْسَقر بـ خمرمٜ ؿٚل: ؾحسٛ بؾ ذم افِٔؾ ـذفؽ. أخرج افبخٚري مـ ضريؼ اد

)ضرؿْل ظبد افرمحـ بًد هجع مـ افِٔؾ، ؾرضب افبٚب حتك اشتَٔيٝ، 

 ؾَٚل أراك ٕٚئامً، ؾقاهلل مٚ اـتحِٝ هذه افثالث بُثر ٕقم( أي ثالث فٔٚل. 

، ٓ بجًِٓٚ متٝ بًٜٔ ظثامن. ؾهٚر خٍِٜٔ ببًٜٔ ادسِّغؾِام صذ افهبح 

 ظّر ذم شتٜ. 
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ٓرُة ادسِّغ ذم ادديْٜ وافُقؾٜ ظّع بـ أيب ضٚفٛ، ثؿ ُؿتؾ ظثامن، ؾبٚيع مج

 وبٚيًف ادسِّقن ؾهٚر اخلٍِٜٔ. 

حغ فِخالؾٜ  وبٚفتدؿٔؼ ذم ـٍٜٔٔ مبٚيًتٓؿ، روقان اهلل ظِٔٓؿ، يتبغ أن ادرصَّ

َِْقن فِْٚس، وأن ذوط إًَٓٚد تتقؾر ذم ـؾٍّ مْٓؿ، ثؿ يٗخذ رأي  ـٕٚقا ُيً

، ادّثِغ فألمٜ، وـٚن ادّثِِّقن مًروؾغ ذم أهؾ احلؾ وافًَد مـ ادسِّغ

ظك اخلٍِٚء افراصديـ، حٔٞ هؿ ـٕٚقا افهحٚبٜ، روقان اهلل ظِٔٓؿ، أو 

ـْ ـٚن افهحٚبٜ أو أـثريتٓؿ يريدوٕف بقيع بًٜٔ إًَٓٚد،  أهؾ ادديْٜ. وَم

وأصبح اخلٍِٜٔ، ؾٔبٚيًف ادسِّقن بًٜٔ افىٚظٜ. وهُذا يقجد اخلٍِٜٔ، 

 80ًٚ ظـ إمٜ ذم احلُؿ وافسِىٚن.ويهبح ٕٚئب

 

 

                                                           
 

8ٓ
 لخالفة فً الحكم واالدارة.اجهزة دولة ا 


	20 Хадис



