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 ربى ـــــة الك ـــــــ اد اإلمام ــــــــــــــــانعق 

 ة ــــ رق الثالث ــــ بالط 
 

احلمد هلل محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، لك  احلمد ريب كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم   
سلطانك، سبحانك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن ال إله إال  

وأشهد أن سّيدان وحبيبنا وقرة عيوننا ونوَر قلوبنا حمّمًد_ صلى هللا عليه   هللا وحده ال شريك له، 
وسّلم _ عبُده ورسولُه، وصفُيه وخليلُه، خرُي نيب أرسله، أرسله هللا إىل العامل كله بشريًا ونذيرا،  

 اللهم صّل وسّلم وابرك وكّرم على سيدان وموالان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 أما بعد:

 الحظت يف اآلونة األخرية أنه قد كثر الكالم على احلكام وأحواهلم. فقد 

وكثرياً ما مسعت من اإلخوان واألصدقاء كالماً هبذا الشأن، وأّن احلكام املوجودين اآلن غري 
 شرعيني، وأنه مل يبايعهم الناس ... 

وجواز ومن مث يبنون على هذا الكالم أحكامًا أخرى، ويتكلمون يف اخلروج على احلاكم 
ذلك ومنعه، ولكين ما رأيت منهم _ ولألسف_  إال خوضًا مبا ال يعلمون وتكلمًا مبا ال  
يفقهون، ألهنم إمنا بنوا األحكام على مقدمة خاطئة وضعوها يف عقوهلم، أال وهي أهنم يعتربون  

ايل  من يصل للحكم من غري بيعة شرعية يبايعهم فيها كل الناس، أنه ليس حباكم وال إمام، وابلت
 ال يستحق السمع والطاعة، وابلتايل جيوز اخلروج عليه ... 

فدعان هذا األمر ألن أحبث يف هذا املوضوع  ألعلم احلكم الشرعي الصحيح فيه، ولنعلم 
مجيعًا هل حقًا ال يوصل للحكم وال ينعقد احلكم ألحد إال إذا بويع بيعة شرعية من كّل  

   .الناس؟!

لت أن أمجع هبذا البحث كالم الفقهاء على املذاهب فلذلك اخرتت هذا البحث، وحاو 
األربعة املعتربة، مذاهب أهل السنة واجلماعة، املذهب احلنفّي، واملالكّي، والشافعّي واحلنبلّي، 
ليكون يف ذلك التبيني الشايف هلذه املسألة أال وهي كيف تنعقد اإلمامة، أو ما هي الطرق اليت 

 توصل لإلمامة أو احلكم. 
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 :قسمت هذا البحث إىل مبحثني  و قد

 املبحث األول: )من هو اإلمام(         ❖

 تعريف اإلمام لغة وشرعاً  املطلب األول:         •

 ما جيوز تسمية اإلمام به   املطلب الثان:         •

 واملبحث الثاني: )ما تنعقد اإلمامة به(         ❖

      بيعة أهل احلّل والعقد املطلب األول:         •

 شروط أهل احلّل والعقد )أهل االختيار(               ▪

 )والية العهد( االستخالف   املطلب الثان:         •

األول: هل يشرتط رضا أهل االختيار النعقاد اإلمامة             ▪
 ابالستخالف  

 الثان: انفراد اخلليفة بعقد البيعة لوالد أو ولد             ▪

 ثالث: استخالُف الغائِب ال           ▪

 الرابع: شروط صحة االستخالف             ▪

 االستيالء ابلقوة   املطلب الثالث:         •

 عدم انعقاد إمامة الكافر املتغلب           ▪

و أسأل هللا تعاىل بفضله وكرمه أن جيعل هذا العمل مربوراً ومقبواًل، وأن ينفعين به  
الص لوجهه الكرمي، إنه أكرم األكرمني وأرحم الرامحني                املسلمني، وأن يرزقين اإلخ  

  

 
  

 

 

 املبحث األول: )من هو اإلمام(   ❖
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   .تعريف اإلمامة : املطلب األول  •
 هي اإلمامة و  أّم هبم _ تقدمهم _و  مصدر أم القوم

كانوا   كل من ائتم به قوم سواء كانوا على الصراط املستقيم أو،  مجعه أئمة :واإلمام لغة  
  1. ضالني

مث توسعوا يف استعمال اإلمامة حىت مشل كل من صار قدوة يف فن من فنون العلم كاإلمام أبو 
 اإلمام البخاري قدوة يف احلديث .... و  حنيفة قدوة يف الفقه مثالً 

على متويل الصالة و  ملالعاو  قال قوم إن اسم اإلمام قد يقع على الفقيهو ": قال ابن حزم
ال يقع على هؤالء إال ابإلضافة ال ابإلطالق فيقال فالن إمام يف . قلنا : نعم ،أبهل مسجد ما

فال يطلق ألحدهم اسم اإلمامة بال خالف من أحد من األمة إال على ، إمام بين فالن، و الدين
  2اهـ  . "املتويل ألمور أهل اإلسالم

 :عريف اإلمامة الكربى يف االصطالحت
من ثبت له صفة اإلمامة استحق على األانم ، مهي استحقاق تصرف عام على األان

األخروية الثابتة له هبذه  و  مبعىن أن له والية التصرف يف كافة شؤوهنم  الدنيوية، التصرف العام
 3الرايسة  

 ما جيوز تسمية اإلمام به   :املطلب الثاني  •
ته إماماً  أما تسمي أمري املؤمنني، و إماماً و  اتفق العلماء على جواز تسمية اإلمام: خليفة

أما  ، و الكربى هلذا مسي منصبه ابإلمامة و  اإلقتداء بهو  فتشبيهًا إبمام الصالة يف وجوب اإلتباع
،  سّلم يف حراسة الدين وسياسة الدنيا يف األمةو  تسميته خليفة فلكونه خيلف النيّب صلى هللا عليه

 4سّلم. و  خليفة رسول هللا صّلى هللا عليه ، و فيقال خليفة إبطالق 
 كراي األنصاري رمحه هللا تعاىل:شيخ اإلسالم ز قال 

أول من مسي به عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل  و  أمري املؤمننيو  جيوز تسمية اإلمام خليفة"

 
 ( . 133/ ص  3لسان العرب البن منظور، )ج  1
 ( . 153/ ص 4الفصل يف امللل والنحل البن حزم ،) ج 2
 ( . 92ص  / 1حاشية ابن عابدين، ) ج 3
 ( . 217/ ص 6املوسوعة الفقهية، ) ج 4
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خلف  و  إال أنه خلف املاضي، إن كان فاسقاً و  سّلمو  وخليفة رسول هللا صلى هللا عليه، عنه
إمنا يستخلف من و  ال خليفة هللا ، مر املؤمننيقام أبو  رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يف أمته

 ،قيل جيوز ذلك لقيامه حبقوقه يف خلقه، و هللا تعاىل منزه عن ذلك و ميوت و  يغيب
  . ((َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالَِئَف اأَلْرضِ )) :لقوله تعاىلو 

خليفة   ال يسمى أحدو  قال البغوي :يف أذكاره مع ذكره ذلك  -تعاىل رمحه هللا-قال النووي 
  ((ِإّنِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةً  )) : قال تعاىلعليهم السالم و  داود على نبيناو  هللا تعاىل بعد آدم

عن ابن أيب مليكة أن رجاًل قال  و  ((اَي َداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرضِ )) : تعاىل قالو 
 خليفة هللا  اي : _أليب بكر الصّديق _رضي هللا تعاىل عنه

 1  ".أان راض بذلك و  سّلمو  أان خليفة رسول هللا صّلى هللا عليه: فقال
 واملبحث الثاني: )ما تنعقد اإلمامة به(   ❖

،  البيعة : هيو  اتفق أهل السنة واجلماعة على أن اإلمامة تنعقد إبحدى الطرق الثالثة 
 االستيالء ابلقوة  ، و االستخالفو 

 . البيعة  : املطلب األول  •
الذين  ، وجوه الناس، و رؤسائهم، و هم علماء املسلمني، و العقدو  لبيعة بيعة أهل احللّ واملراد اب

 لكن هل يشرتط عدد معني؟، و يتيسر اجتماعهم حال البيعة بال كلفة عرفاً 
 : اختلف يف ذلك الفقهاء

    .أنه يشرتط مجاعة دون حتديد عدد معني: فقال احلنفية
إما  ، و ما ابستخالف اخلليفة إايه كما فعل أبو بكريثبت عقد اإلمامة إو ": قال يف املسايرة

 2اهـ  . "التدبريو  ببيعة )مجاعة( من العلماء أو )مجاعة( من أهل الرأي
املباشرة  و  العقد إال ابحلضورو  احلنابلة إىل أهنا ال تنعقد جبمهور أهل احللو  وذهب املالكية 

 . التسليم إبمامته إمجاعاً و  عاّماً إشهاد الغائب منهم من كل بلد ليكون الرضى به ، و بصفقة اليد
املباشرة بصفقة و  ابحلضور، العقدو  بيعة أهل احللو " قال العالمة مشس الدين الدسوقي:

 يكفي العامي اعتقاد أنه حتت أمره فإن أضمر خالف ذلك فسقو  إشهاد الغائب منهم ، و اليد
 

 ( .111/ ص 4أسىن املطالب، ) ج 1
 ( . 283/ ص 2حاشية ابن عابدين، ) ج 2
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.  " (( ات ميتة جاهليةليس يف عنقه بيعة مو  من مات )): سّلمو  حتت قوله صّلى هللا عليهدخل و 
 1اهـ 

ما  و  العقد من سائر البالد لتعذر ذلك و  و ذهب الشافعية إىل أنه ال يشرتط اتفاق أهل احللّ 
 فيه من املشقة . 

ال  ، و العقد من سائر األقطار البعيدةو  ال يشرتط اتفاق أهل احللّ و ": قال اخلطيب الشربيين
 لزم املوافقة و  عقد بواحد مطاع كفت ببيعتهالو  يشرتط عدد كما يومهه كالمه بل لو تعلق احللّ 

عن ، املتابعة ... وهل يشرتط النعقادهم إشهاد شاهدين أو ال؟ حكى يف الروضة عن اإلمامو 
 2اهـ . "ألن اإلمامة ليست دون النكاح، و لئال يدعي عقد سابق ، األصحاب األول

 (  االختيارالعقد )أهل و  شروط أهل احلل ▪
 فالشروط املعتربة فيهم ثالثة :  ما أهل االختيارفأ" : عاىل قال املاوردي رمحه هللا ت

 العدالة اجلامعة لشروطها. : أحدها
 اإلمامة على الشروط املعتربة فيها . معرفة من يستحق  العلم الذي يتوصل به إىل: والثان

 بتدبري املصاحل أقوم و  احلكمة املؤداين إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح و  الرأي: والثالث
 3  ".عرفأو 

   . )والية العهد( االستخالف  :ثاني املطلب ال  •
 .  وهي عهد اإلمام ابخلالفة إىل من يصح إليه العهد ليكون إماماً بعده

ينعقد ابستخالف اإلمام شخصًا عينه يف حياته ليكون خليفة  و ": قال اخلطيب الشربيين
 4اهـ   ." يعرب عنه بعهدت إليه كما عهد أبو بكر إىل عمر رضي هللا عنهماو  بعده

ليفة األول ملتأهل واعلم أن اإلمامة تثبت أبحد أمور ثالث إما إبيصاء اخل" وقال الدسوقّي:
 5اهـ  هلا ..."

مجلة األمر أن من اتفق املسلمون على إمامته وبيعته  و ": وقال ابن قدامة املقدسي احلنبلي

 
 ( . 298/ ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ) ج 1
 ( . 169/ ص 4مغين احملتاج  , )ج 2
 ( .4األحكام السلطانية، ) ص  3
 ( . 29 -28/ ص 4مغين احملتاج ، )ج 4
 ( .298/ ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ) ج 5



  عبد الكرمي املدن                                                                      نعقاد اإلمامة الكربى ابلطرق الثالثة ا

 

 www.naseemalsham.com                                                                6:موقع نسيم الشام  

 

من ثبتت إمامته بعهد  يف معناه ، و اإلمجاعو  وجبت معونته ملا ذكران من احلديثو  ثبتت إمامته 
سّلم أو بعهد إمام قبله إليه فإن أاب بكر _ رضي هللا عنه _ ثبتت إمامته و  النيّب صّلى هللا عليه

أمجع  و  عمر _ رضي هللا عنه _ ثبتت إمامته بعهد أيب بكر إليه، و إبمجاع الصحابة على بيعته 
 1اهـ  . "الصحابة على قبوله

يثبت عقد اإلمامة إما ابستخالف اخلليفة  و  املسايرة  قال يف": وقال ابن عابدين يف حاشيته
 2اهـ   . "فعل أبو بكر رضي هللا عنه  إايه كما 

،  انعقاد اإلمامة بعهد من قبله مما نعقد اإلمجاع على جوازه" وقال املاوردي يف األحكام:
 . مل يتناكرومهاو  تفاق على صحته ألمرين عمل املسلمون هبما وقع االو 

فأثبت املسلمون إمامته  ر رضي هللا عنه عهد هبا إىل عمر رضي هللا عنه أن أاب بك: أحدمها 
   ده.بع

   .أن عمر رضي هللا عنه عهد هبا إىل أهل الشورى: والثان
خرج ابقي  و  عتقادًا لصحة العهد هبا اهم أعيان العصر و  فقبلت اجلماعة دخوهلم فيها

كان :  اتبه على الدخول يف الشورىقال علي للعباس رضوان هللا عليهما حني ع، و الصحابة منها
، نعقاد اإلمامةاأمرًا عظيما من أمور اإلسالم مل أر لنفسي اخلروج منه فصار العهد به إمجاعًا يف 

األقوم بشروطها فإذا تعني له  و  فإذا أراد اإلمام أن يعهد هبا فعليه أن جيهد رأيه يف أألحق هبا 
بتفويض  ، و والد جاز أن ينفرد بعقد البيعة له الو  جتهاد يف واحد نظر فيه فإن مل يكن ولداال

 3اهـ . "االختيار يستشر فيه أحد من أهل إن ملو  العهد إليه
   ابالستخالفاإلمامة  النعقاد االختيارهل يشرتط رضا أهل  ▪

  - االختيارأي أهل  -تلفوا هل يكون ظهور الرضا منهم اخ": قال املاوردي يف األحكام 
لبيعته شرط   االختيارفذهب بعض علماء البصرة إىل أن رضى أهل ؟  شرط يف انعقاد بيعته أوالً 

 . منهم االختيارم تلزمهم إال برضى أهل فل ، يف لزومها لألمة ألهنا حق يتعلق هبم
ألن بيعة عمر رضي هللا عنه مل  ، أن الرضى هبا غري معتربو  أن بيعته منعقدة: والصحيح

  . " قوله فهيا أنفذو  ا فكان اختياره فيها أمضىألن اإلمام أحق هب، و تتوقف على رضى الصحابة
 

 ( . 243/ ص 12املغين البن قدامة ، ) ج 1
 ( . 283/ ص 2حاشية ابن عابدين، ) ج 2
 11األحكام السلطانية _ ص  3
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 1اهـ 
   .انفراد اخلليفة بعقد البيعة لوالد أو ولد ▪

يل العهد ولًد أو والدًا فقد اختلف يف جواز انفراده  و  وإن كان": قال املاوردي يف األحكام
 :بعقد البيعة له على ثالثة مذاهب

فريونه   االختيارحىت يشاور فيه أهل ، لدال لواو  ال جيوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد: أحدها
ليده على  تق، و ألن ذلك منه تزكية له جتري جمرى الشاهدة، فيصح حينئٍذ عقد البيعة له ، أهاًل هلا

ال حيكم لواحد منهم للتهمة  ، و ال لولدو  هو ال جيوز أن يشهد لوالدو  األمة جيري جمرى احلكم
 .  العائدة إليه مبا جبل من امليل إليه

فغلب ، عليهمو  ألنه أمري األمة انفذ األمر هلم، والدو  جيوز أن ينفرد بعقدها لولد: الثان
،  ال سبياًل إىل معارضته ، و مل جيعل للتهمة طريقًا على أمانته، و حكم املنصب على حكم النسب

 والده . و  وصار فيها كعهده إىل غري ولده
أن ينفرد هبا لولده ألن الطبع يبعث  ال جيوز، و أنه جيوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده :الثالث

لذلك كان كل ما يقتنيه يف األغلب مذخوراً ، و أكثر مما يبعث على ممايلة الوالدعلى ممايلة الولد 
 لولده دون والده. 

.  " فكعقدها للبعداء يف جواز تفرده هبا، مناسبيهو  من قاربه من عصبتهو  فأما عقدها ألخيه
 2اهـ 

إن عهد إىل أبيه أو ابنه ألنه مأمون على و  اإلمام يف هذا األمر ال يتهمو ": قال ابن خلدونو 
خالفًا ملن قال ابهتامه يف الولد  ، فأوىل أن ال حيتمل هبا تبعة بعد مماته ، النظر هلم يف حياهتم

ال سيما  ، ي ذلك كلهأفإنه بعيد عن الظنة ، أو ملن خصص التهمة يف الولد دون الوالد، والوالد
 3  ."مفسدة فتنفي الظنة يف ذلك رأساً  تدعوا إليه من إيثار مصلحة أو توقع إن كان هناك داعية 

 استخالُف الغائبِ  ▪
أي يطلب قدومه يستقدم ، و ويصح استخالف غائب ُعلمت حياته خبالف ما إذا ُجهلت

تضرر  ، و فإن بعد قدومه أبن بعدت غيبته، بعد موت اإلمام، احللّ و  أبن يطلبه أهل العقد
 

  12األحكام السلطانية _ ص 1
 ( . 13 -12األحكام السلطانية، ) ص  2
 ( . 233مقدمة ابن خلدون،  ) ص  3
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احلّل لنائٍب عنه  و  عقدت اخلالفة أي عقدها أهل العقد، نظر يف أمورهماملسلمون بتأخر ال
   1اهـ . ينعزل بقدومهو  ابلنيابة دون اخلالفة   يبايعونه

 شروط صحة والية العهد )االستخالف(  ▪
غريه جامعًا لشروط و  كما قال األذرعي  –أي املستخِلف-ال بّد أن يكون اإلمام  -1
 الفاسق.و  هلفال عربة ابستخالف اجلا، اإلمامة
إن تراخى عند االستخالف كما  و  يف حياة اإلمام –أي املستخَلف -أن يقبل اخلليفة و  -2

 .إن حبث البلقيين اشرتاط الفورو  اقتضاه كالم الروضة
* فإن أخره عن احلياة رجع ذلك إىل اإليصاء ... لو أوصى هبا جاز كما لو استخلف لكن 

 .  قيل ال جيوز ألنه ابملوت خيرج عن الوالية و ، قبول املوصى له يكون بعد موت املوصي
 2اهـ   . ويتعني من اختاره ابالستخالف أو الوصية مع القبول فليس لغريه أن يعني غريه

مع استدامتها إىل ، أن يكون ويل العهد مستجمعاً لشروط اإلمامة وقت عهد الوالية له -3
،  أو فاسق ، أو جمنون، والية إىل صيبفال يصح عند مجهور الفقهاء عهد ال، ما بعد موت اإلمام

يفوض ، و ذهب احلنفية إىل جواز العهد إىل الصيب وقت العهد، و إن كُملوا بعد وفاة اإلمامو 
 حىت يبلغ ويل العهد . ، يقوم به األمر إىل وال

كذا صيب أي تصح سلطنته للضرورة لكن و ": قال الشيخ حممد أمني املشهور اببن عابدين
مات السلطان : قال يف البزازية . تصح سلطنته ظاهراً : و قال يف األشباه، يف الظاهر ال حقيقة

يعد هذا ، و ينبغي أن تفوض أمور التقليد على والٍ ، واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغري له
،  يف احلقيقة هو الوايل، و االبنالسلطان يف الرسم هو ، و الوال نفسه تبعًا البن السلطان لشرفه

    3اهـ . " اجلمعة ممن ال والية لهو   قضاءلعدم صحة اإلذن ابل
 ابلـقـوة  االستيالء : املـطـلـب الـثـالـث  •

إن مل تستجمع شروط اإلمامة يف ، و القهرو  ابالستيالء اتفق الفقهاء على انعقاد اإلمامة 
  نذكر هنا أقواهلم رمحهم هللا ، و ذلك حلكم عديدة ذكرها الفقهاء، و اآلخذ لإلمامة قهراً ، و املتغلب

 
 ( . 110_ ص 4 املطالب، )  جأسىن 1
 ( .170/ ص  4مغين احملتاج  , ) ج 2
 ( 283/ ص  2حاشية ابن عابدين، ) ج 3
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 قوال الفقهاء على املذاهب األربعة يف هذه املسألة من كتبهم املعتربة : هي أو 
 تصح سلطنة متغلب أي من توىل ابلقهر و ": ونبدأ ابحلنفية فقد قال ابن عابدين يف حاشيته 

 1اهـ  . "هي الفتنة و  العقد ... للضرورةو  الغلبة بال مبايعة أهل احللّ و 
اعلم أن اإلمامة العظمى تثبت  ": ن الدسوقيوأما من فقهاء املالكية فقد قال مشس الدي

ألن من ، إما ابلتغلب على الناس، و إما إبيصاء اخلليفة األول ملتأهل هلا، أبحد أمور ثالثة 
إذ املدار على درء  ، ال يراعى يف هذا شروط اإلمامة، و اشتدت وطأته ابلتغلب وجبت طاعته

 2. اهـ  " ارتكاب أخف الضررينو  املفاسد
وغلب الناس بسيفه  ، لو خرج رجٌل على اإلمام فقهرهو ": ة املقدسّي احلنبليّ وقال ابن قدام

فإن عبد امللك بن ، اخلروج عليه، و أذعنوا بطاعته وابيعوه صار إمامًا حيرم قتالهو  حىت أقروا له
فصار إماماً ، كرهاً و  حىت ابيعوه طوعاً ، أهلهاو  استوىل على البالد، و مروان خرج على الزبري فقتله

ذهاب ، و إراقة دمائهم، و اخلروج عليه وذلك ملا يف اخلروج عليه من شق عصا املسلمني حيرم
هم و  من خرج على أميت)): سّلمو  آلهو  ويدخل اخلارج عليه يف عموم قوله صّلى هللا عليهأمواهلم 

  3.اهـ    "مجيع فاضربوا عنقه ابلسيف كائناً من كان((
:  الشيخ زكراي األنصاري رمحه هللا تعاىلومن مذهب الشافعي قال شيخ اإلسالم القاضي 

لو كان غري أهل و  الطريق الثالث _ أي من طرق انعقاد اإلمامة _ أن يغلب عليها ذو شوكةو "
كذا تنعقد ملن قهره . و إن كان عاصيًا بفعله، و هلا كأن كان فاسقًا أو جاهاًل فتنعقد للمصلحة

ال و  أو عهد فال تنعقد له له إمامة ببيعةعليها فينعزل هو خبالف ما لو قهر عليها من انعقدت 
   4اهـ  . ينعزل املقهور

على املتغلب على من بويع به يتكلم الذي قاله شيخ اإلسالم هذا الكالم األخري : أقول
ذلك أن الشافعية اشرتطوا شروطاً  ، و ابإلمامة أو املتغلب على من عهد له من اإلمام الذي قبله

 القهر  و  ابالستيالءلصحة إمامة املتغلب 
 . قبل نصب إمام جديد ابلبيعة، و أن يستويل على األمر بعد موت اإلمام املبايع له: أحدها

 
 ( . 283/ ص  2حاشية ابن عابدين، ) ج 1
 (.  298/ ص  4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ) ج 2
 ( . 243/ ص 12املغين البن قدامة املقدسي، ) ج 3
 ( . 101/ ص 4أسىن املطالب، ) ج 4
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ال عهد بل ابلتغلب و  مل تكن ببيعة  أو أن يستويل على إمامة من حّي لكن إمامته: اثنيها
 .مثله

يبقى  و  قهر إمامًا موىل ابلبيعة أو ابلعهد فال تثبت إمامتهو  وأما من استوىل على األمر 
   . اإلمام املقهور على إمامته شرعاً 

انعقدت إمامة ، أما االستيالء على احلّي فإن كان احلّي متغلباً ": قال اخلطيب الشربيين
 1اهـ   .مل تنعقد إمامة املتغلب عليه"، دإن كان إماماً ببيعة أو عهو  املتغلب عليه

، تجماع شروط اإلمامةوقيل يف قول عند الشافعية أنه يشرتط لصحة إمامة املتغلب اس
 . هللا تبارك وتعاىل أعلم، ولكن األول أصحو 

 ال تنعقد إمامة الكافر املتغلب . ▪
لن و )): تعاىلو  نعم الكافر إذا تغلب ال تنعقد إمامته لقوله تبارك": قال اخلطيب الشربيين

 3اهـ  "  2  (( للكافرين على املؤمنني سبيالً  جيعل هللا
صحبه  و  على آلهو   حمّمدسّلم وابرك على سّيدان وموالانو  ى هللاصلّ ، و احلمد هلل رب العاملني 

 .مداد كلماتك و  زنة عرشك و  رضاء نفسك و  يف كل حلظة أبداً عدد خلقك أمجعني 

 اخلامتة:  ❖
 صحبه أمجعنيو  على آلهو  ابرك على سيدان حمّمد و  سّلمو  احلمد هلل رب العاملني اللهم صلّ 

 :  مث أما بعد 
ما كنت أحبث ، لكل ابحث عن حكم هللا تعاىلو  حث أتكد يلفبعد انتهائي من هذا الب
ليس مقصورًا على من بويع بيعة عاّمة من  ، اإلمامة الكربى انعقادعنه يف هذا املوضوع من أن 

،  اإلمامة انعقادبل إن ، كما يتخيل البعض، و كل الناس بال رفٍض من احدهم كما يظن الكثري
هلذا  ، و إمجاع العلماء على ذلك و  هذا ابتفاق الفقهاء، و يكون هبذه الطرق الثالثة اليت ذكرهتا

، وشرعية حكمه من عدمه، ينبغي على من يبحث يف مسائل اخلروج على احلاكم يف هذا الزمن
سيعلم ، و مث لينظر بعد ذلك كيف وصل هذا احلاكم إىل منصبه، أن يعلم مبا تنعقد اإلمامة أوالً 

 
 ( . 171/  ص  4مغين احملتاج، ) ج 1
 . 141النساء:  2
 ( . 171/ص  4مغين احملتاج، ) ج 3
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ألننا كما  ، القوةو  م جملرد أنه قد وصل للحكم ابلقهرحينها أنه ال جيوز له اخلروج على احلاك
إال  ، االستيالء هو أحد الطرق الثالثة اليت يثبت هبا احلكم يف الشريعة اإلسالميةو  علمنا أن القهر 

هلذا األمر  ، و فعندئٍذ جيوز اخلروج عليه لكفره، إن صدر من احلاكم املستويل على األمر كفراً بواحاً 
أسأل هللا تعاىل أن يرينا احلق حّقًا ويرزقنا  ، حتتاج إىل حبث آخر يف مسائلهأحكامه اخلاصة اليت 

 حىت تكون أقوالنا، الصدقو  أن يكرمنا ابإلخالص، و يرزقنا اجتنابهو  يرينا الباطل ابطالً ، و اتباعه
والنا  أقو  أن ال جيعل أعمالنا، و اتبعة له، و سّلمو  أفعالنا انبعة من هدي النيّب الكرمي صّلى هللا عليهو 

أن جيعل هواان تبعاً ملا جاء به سيدان حمّمد صلى هللا عليه وعلى ، و رغبات نفوسناو  اتبعة ألهوائنا 
 احلمد هلل رّب العاملني .، و سّلمو  آله

 
 
 


