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 لـما روي عن . یصح أن یـكون امـرأة
لقد نفعني اهللا بكلمة سمعتھا      :  أبي َبْكَرة قال  

أیام الجمل بعد ما كدت             من رسول اهللا    
لما : َأْلَحُق بأصحاب الجمل فأقاتل معھم، قال

أن أھل فارس قد مّلكوا           بلغ رسول اهللا   
لن یفلح قوم ولَّو     «:  علیھم بنت كسرى قال    

 . رواه البخاري. »أمرھم امرأة
 

أن یكون بالغًا، فال یجوز أن یكون                 : ثالثاًً
لما ُروي عن علي ابن أبي طالب                 . صبیًا

ُرفع «: الق  رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا      
القلم عن ثالثة عن النائم حتى یستیقظ،                   
وعن الصبي حتى یكبر، وعن المبتلى حتى         

 .رواه أبو داود» یعقل
 

أن یكون عاقًال، فال یصح أن یكون             : رابعًا
رفع القلم « :اهللا   مجنونًا، لقول رسول         

وعن المبتلى      ...  «:  وقال منھا»  عن ثالثة
 . »حتى یعقل

 

أن یكون عدًال، فال یصح أن یكون           : خامسًا
والعدالة شرط الزم النعقاد الخـالفة             . فاسقًا

 . والستمرارھا
 

ألن اهللا تعالى اشترط في الشاھد أن یكون                  

 َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم:قال تعالى. عدًال

فمن ھو أعظم من الشاھد وھو الخلیفة من               
 .باب أولى أنھ یلزم أن یكون عدًال

 
أن یكون حرًا، ألن العبد مملوك لسیده،       : سادسًا

 .فال یملك التصرف بنفسھ
 

أن یكون قادرًا على القیام بأعباء                          : سابعًا
الخـالفة، ألن ذلك من مقتضى البیعة، فال تصح          

ھذه . خالفة العاجز عن القیام بأعباء الخـالفة            
ھي شروط انعقاد الخـالفة للخلیفة، وما عدا                 
ھذه الشروط السبعة ال یصلح أي شرط ألن                    
یكون شرط انعقاد، وإن كان یمكن أن یكون                    

 .شرط أفضلیة إذا صحت النصوص فیھ
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 البيعـة
 

اً      ع ی وھي  .  البیعة فرض على المسلمین جم
رأة         ان أو ام ا       .  حق لكل مسلم رجًال ك ھ ون ا ك أم

ھ                 ل و ا ق ھ ن رة م ی ث فرضًا فالدلیل علیھ أحادیث ك
ر     ... « : علیھ الصالة والسالم الذي رواه ابن عم

ة                         ت ی ات م ة م ع ی ھ ب ق ي عن یس ف ومن مات ول
ة      .» جاھلیة ع ی ب وأما كونھا حقًا للمسلمین فإن ال

من حیث ھي تدل على ذلك، ألن البیعة ھي من       
ة      ف ی ل ِقَبل المسلمین للخلیفة، ولیست من ِقَبل الخ

ي  . للمسلمین وقد ثبتت بیعة المسلمین للرسول ف
ففي البخاري عن عبادة بن .  األحادیث الصحیحة

على السمع     بایعنا رسول اهللا«: الصامت قال
والطاعة في المنشط والمكره وأن ال ننازع األمر 
ا ال                     ن ا ك م ث حق حی ال ول ب ق أھلھ وأن نقوم أو ن

 .وروى البخاري» نخاف في اهللا لومة الئم
 

ادة      « :  عن جنادة بن أبي أمیة قال ى عب دخلنا عل
حك اهللا حدث         بن الصامت وھو مریض قلنا أصل

ي          ب ن ھ من ال ال   بحدیث ینفعك اهللا بھ سمعت : ق
 فقال . فبایعناه  دعانا النبي

 
 

 
 

فیما أخذ علینا أن بایعنا على السمع والطاعة في 
ا         ن ی ل َرًة ع منشطنا ومكرھنا وعسرنا ویسرنا وَأثـَ

ال  رًا          :  وأن ال ننازع األمر أھلھ ق ف روا ك إال أن ت
 .»بواحًا عندكم من اهللا فیھ برھان

 

فالبیعة لخلیفة ھي بید المسلمین، وھي حقھم،               
ویصح أن  .  وتكون البیعة مصافحة بالید أو كتابة       
 .تكون البیعة بأیة وسیلة من الوسائل

 

إّال أنھ یشترط في البیعة أن تصدر من البالغ، فال            
أما ألفاظ البیعة فإنھا       . تصح البیعة من الصغار     

غیر مقیدة بألفاظ معینة، ولكن ال بد أن تشتمل               
على العمل بكتاب اهللا وسنة رسولھ بالنسبة                    
للخلیفة، وعلى الطاعة في العسر والیسر                         

 والمنشط والمكره 
 

ومتى أعطى المبایع     . بالنسبة للذي یعطي البیعة      
البیعة للخلیفة، فقد أصبحت البیعة أمانة في عنق         
المبایع ال یحل الرجوع عنھا، فھي حق باعتبار              
انعقاد الخـالفة حتى یعطیھا، فإن أعطاھا ألزم                  

 بھا، ولو أراد أن یرجع عن
 

 
قال لي ابن عمر    : عن نافع قال . ذلك فال یجوز 

من خلع یدًا من      «: قولی سمعت رسول اهللا     
رواه » طاعة لقي اهللا یوم القیامة ال حجة لھ              

  .مسلم
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 شـروط اخلليفة
 

یجب أن تتوفر في الخلیفة سبعة شروط حتى             
یكون أھًال للخـالفة، وحتى تنعقد البیعة لھ                    

وھذه الشروط السبعة، شروط                .  بالخـالفة
انعقاد، إذا نقص شرط منھا لم تنعقد الخـالفة،           

 :وھـي كالـتـالي 

 

أن یكون مسلماًً، فال تصح الخـالفة                 :  أوًال
لكافر مطلقًا، وال تجب طاعتھ، ألن اهللا تعالى          

َوَلْن َیْجَعَل اللَُّھ ِلْلَكاِفِریَن َعَلى                             :یقول
 . اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًلا

 

أن یكون ذكرًا، فال یجوز أن یكون                   :  ثانیًا
فال .  الخلیفة أنثى، أي ال بد أن یكون رجالً               


