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منزلة اإلمامة 
من الدين

يدعوه  أن  عباده  من  يحب  الذي  لله  الحمد 

ِمْن  َلنَا  َهْب  َربَّنَا  يَُقولُوَن  }َوالَِّذيَن  قائلني: 

يَّاِتنَا ُقرََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلنَا ِلْلُمتَِّقنَي  أَْزَواِجنَا َوذُرِّ

والسالم  والصالة   ،]74 ]الفرقان:  إَِماًما{ 

الله  جمع  الذي  املتقني،  إمام  رسوله  عىل 

الناس بأن يحكمهم بما أنزل  له بني إمامة 

الذي يُقتدى به  إمامهم  الله وبني أن يكون 

عىل  الراشدين  خلفاءه  جعل  ثم  الدين،  يف 

ومن  وصحبه  آله  وعىل  وسريته،  منهاجه 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.. 

فقد روى اإلمام أحمد والحاكم وابن حبان 

-ريض  أمامة  أبي  حديث  من  صحيحه  يف 

عليه  الله  -صىل  الله  رسول  أن  عنه-  الله 

اإلسالم  عرى  )لتنقضن  قال:  وسلم- 

تشبث  عروة،  انتقضت  فكلما  عروة،  عروة 

الحكم،  نقضاً  فأولهن  تليها،  بالتي  الناس 

الصالة(. وآخرهن 

عرى  من  الرشعية  العظمى  فاإلمامة 

اإلسالم، وانتقاض أمر الحكم بما أنزل الله 

دينهم  يف  اإلسالم  أهل  يلحق  نقصان  هو 

ودنياهم، فكم من ُشَعب لإلسالم واإليمان ال 

تتحقق إال بهذه العروة من اإلسالم، ومهمة 

بها  يضطلع  إنما  الله  أنزل  بما  الحكم 

يعينونه  الذين  الرشعي  العلم  وأهل  الحاكم 

َّا أَنَزْلنَا التَّْوَراَة  وينصحون له، قال تعاىل: }إِن

الَِّذيَن  النَِّبيُّوَن  ِبَها  يَْحُكُم  َونُوٌر  ُهًدى  ِفيَها 

َواأْلَْحبَاُر  َوالرَّبَّاِنيُّوَن  َهاُدوا  ِللَِّذيَن  أَْسَلُموا 

َعَليِْه  َوَكانُوا  اللَِّه  ِكتَاِب  ِمن  اْستُْحِفُظوا  ِبَما 

أن  –تعاىل-  فبنيَّ   ،]44 ]املائدة:  ُشَهَداَء{ 

النبيون  هم  أنزل  بما  بالحكم  كلفهم  من 

)وهم الذين كانوا يسوسون بني إسائيل(، 

بنو  )كانت  والسالم:  الصالة  عليه  قال  كما 

نبيٌّ  هلك  كلما  األنبياء،  تسوسهم  إسائيل 

وستكون  بعدي،  نبيَّ  ال  وإنه   ، نبيٌّ خلفه 

فوا  قال:  تأمرنا،  فما  قالوا:  فتكثر،  خلفاء 

فإن  حقهم،  وأعطوهم  فاألول،  األول  ببيعة 

الله سائلهم عما اسرتعاهم( ]رواه مسلم[، 

حكم  يف  األنبياء  مقام  يقومون  فالخلفاء 

الربانيون  والعلماء  الله،  أنزل  بما  الناس 

عون لهم يف ذلك.

 

الخالفة الراشدة ترث منهاج 
النبوة

الزمان،  هذا  يف  الخالفة  مهام  أهم  من  إن 

النبوة،  منهاج  عىل  وإقامته  الدين،  تجديد 

والسالم-  الصالة  -عليه  نبينا  وعد  كما 

أن  الله  النبوة فيكم ما شاء  بقوله: )تكون 

ثم  يرفعها،  أن  شاء  إذا  يرفعها  ثم  تكون، 

ما  فتكون  النبوة،  تكون خالفة عىل منهاج 

شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله 

فيكون  عاضا،  ملكا  تكون  ثم  يرفعها،  أن 

إذا شاء  يرفعها  ثم  يكون،  أن  الله  ما شاء 

فتكون  جربية،  ملكا  تكون  ثم  يرفعها،  أن 

إذا شاء  يرفعها  ثم  تكون،  أن  الله  ما شاء 

منهاج  عىل  خالفة  تكون  ثم  يرفعها،  أن 

نبوة( ]رواه أحمد[، فالخالفة املطلوبة هي 

التي  وهي  النبوة،  منهاج  عىل  تكون  التي 

ُوِصفت  التي  الرشد،  صفة  فيها  تتحقق 

بها خالفة الرعيل األول من صحابة رسول 

الله عليه وسلم. الله، صىل 

حصل  إنما  بالرشد  الخالفة  اتصاف  وإن 

الخلفاء  باتباع  الله-  -بإذن  ويحصل 

محمد  نبينا  هدي  واقتفائهم  الله  لكتاب 

األمور  جميع  يف  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

واألحوال.

من  تعاىل،  الله  كتاب  يف  معاٍن  وللرشد 

فضله  من  عنه  –تعاىل-  أخرب  ما  أعظمها 

اللََّه  }َوَلِكنَّ  يحبهم:  الذين  لعباده  وهدايته 

ُقلُوِبُكْم َوَكرََّه  اإْلِيَماَن َوَزيَّنَُه يِف  إَِليُْكُم  َحبََّب 

أُوَلِئَك  َواْلِعْصيَاَن  َواْلُفُسوَق  اْلُكْفَر  إَِليُْكُم 

فالتزام   ،]7 ]الحجرات:  الرَّاِشُدوَن{  ُهُم 

أركان اإليمان وخصاله وشعبه ومحبة ذلك 

يخالفه  ما  كل  عن  واالبتعاد  به،  والتمسك 

من كفر أو فسوق أو عصيان، كل ذلك من 

كتاب  هو  الرشد  إىل  داٍع  وأعظم  الرشد، 

ربنا عز وجل، كما أخرب –تعاىل- عن قول 

إىَِل  يَْهِدي  َعَجبًا *  ُقْرآنًا  َسِمْعنَا  }إِنَّا  الجن: 

–تعاىل-  وأخرب   ،]2  -  1 ]الجن:  الرُّْشِد{ 

فدعا  الرشد،  إبراهيم  وخليله  نبيه  آتى  أنه 

لهم  مبيناً  وجادلهم  الله  توحيد  إىل  الناس 

وتهديداتهم  أذاهم  عىل  وصرب  ضاللهم، 

إىل  فالتجأ  حرقاً،  قتله  ومحاولتهم  بل 

برداً  عليه  وجعلها  النار  من  فنجاه  الله، 

ملَّا  وقومه  أبيه  من  براءته  وأعلن  وسالماً، 

بالهجرة  لهم  ومفارقته  الكفر،  عىل  أرصوا 

عنهم، }َوَقاَل إِنِّي ذَاِهٌب إىَِلٰ َربِّي َسيَْهِديِن{ 

.]99 ]الصافات: 

الدين  رشائع  كل  تقيم  الراشدة  فالخالفة 

وتجاهد  البدع،  وتميت  السنن  وتحيي 

البرش  أهواء  تتبع  ال  واملعاندين،  الكفار 

ملا  متبعة  الله  ألوامر  مستجيبة  هي  بل 

تعاىل:  قال  يسخطه،  ملا  مجتنبة  يحبه 

َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْليُْؤِمنُوا  يِل  }َفْليَْستَِجيبُوا 

يَْرُشُدوَن{ ]البقرة: 186[.

العظمى تسعى  اإلمامة 
لظهور دين اإلسالم

وسياسة  الله،  دين  إقامة  أن  إىل  وباإلضافة 

الدنيا بالدين، وحماية الدين، والذود عن دار 

وحرماتهم  املسلمني  عن  والدفاع  اإلسالم، 

خليفة  به  يقوم  ما  أهم  من  وأموالهم، 

يسعى  أن  أيضا  مهامه  من  فإن  املسلمني، 

لبسط سلطان الدين عىل كل أرض الله.

فالله –تعاىل- يريد إرادة رشعية أن يعمل 

املهيمن  هو  اإلسالم  دين  ليكون  املسلمون 

حتى  عليها،  واملنترص  كلها،  األديان  عىل 

كلمة  وتكون  العليا،  هي  الله  كلمة  تكون 

فللَّه          وكذلك  السفىل،  هي  كفروا  الذين 

–تعاىل- إرادة كونية أن يعلو دينه عىل كل 

الَِّذي  }ُهَو  تعاىل:  قال  ظاهراً،  علواً  األديان 

ِليُْظِهَرُه  اْلَحقِّ  َوِديِن  ِباْلُهَدٰى  َرُسوَلُه  أَْرَسَل 

ُكوَن{  اْلُمرْشِ َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه  يِن  الدِّ َعىَل 

.]33 ]التوبة: 

إظهاره  يشمل  اإلسالم  لدين  الله  وإظهار 

والرباهني،  بالحجج  كلها  األديان  عىل 

عداه  وما  الحق،  دين  أنه  الله  فأظهر 

إظهاره  يشمل  كما  زاهق،  زائف  فباطل 

األخرى،  األديان  أهل  عىل  نرصه  بمعنى 

حتى زال سلطانهم وانهدم بنيانهم، فأزال 

األولني  املجاهدين  وأهله  اإلسالم  بدين  الله 

سطوع  وقت  قائمتني  كانتا  دولتني  أكرب 

نور النبوة، هما دولتا فارس والروم فضالً 

املتفرقة. الكفار  ممالك  عن 

واملراد أن دين الله ظهر وانترص عىل الكفار 

حينما قامت للمسلمني دولة، أسسها وأرىس 

دعائمها رسول الله -صىل الله عليه وسلم- 

وكذلك  بعده،  من  الراشدون  خلفاؤه  ثم 

املسلمني  خليفة  اليوم  األمر  بهذا  يقوم 

يتصور  فال  تعاىل،  الله  بعون  وجنوده 

قيام  دون  للمسلمني  عزة  أو  نرص  حصول 

دولة اإلسالم التي أحيت الخالفة الراشدة.

األرض لله يورثها عباده 
الصالحين

)وهو  املسلمني  أمر   َ ُويلِّ من  مهام  ومن 

سلطان  يبسط  أن  الله(  أعزه  الخليفة 

دولة اإلسالم عىل أرض الله كلها، فاألرض 

قال  حق،  فيها  لكافر  وليس  الله،  أرض 

بَْعِد  ِمن  الزَّبُوِر  يِف  َكتَبْنَا  }َوَلَقْد  تعاىل: 

اِلُحوَن{  الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ

املفرسون  فرس  وقد   ،]105 ]األنبياء: 

عنهما-  الله  -ريض  عباس  ابن  ومنهم 

أيضاً:  عباس  ابن  وقال  بالجنة،  )األرض( 

والزبور  التوراة  يف  -سبحانه-  "أخرب 

السماوات  تكون  أن  قبل  علمه  وسابق 

الله  -صىل  محمد  أمة  يورث  أنه  واألرض، 

الجنة،  ويدخلهم  األرض،  وسلم-  عليه 

صحيحان  قوالن  فهما  الصالحون"،  وهم 

ال  لألرض  الوراثة  وهذه  يتعارضان،  ال 

هو  الذي  الله  سبيل  يف  بالجهاد  إال  تكون 

يرتكون  ال  فالكفار  اإلسالم،  سنام  ذروة 

كفرهم وفتنتهم للناس عن دين اإلسالم إال 

الرحمن ضد  أولياء  به  يقوم  الذي  بالقتال 

}َوَقاِتلُوُهْم  تعاىل:  قال  الشيطان،  أولياء 

ِللَِّه{  ُكلُُّه  يُن  الدِّ َويَُكوَن  ِفتْنٌَة  تَُكوَن  اَل  َحتَّٰى 

اَل  َلُكْم  }َوَما  تعاىل:  وقال   ،]39 ]األنفال: 

ِمَن  َواْلُمْستَْضَعِفنَي  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  تَُقاِتلُوَن 

يَُقولُوَن  الَِّذيَن  َواْلِوْلَداِن  َوالنَِّساِء  الرَِّجاِل 

أَْهلَُها  الظَّاِلِم  اْلَقْريَِة  َهِذِه  ِمْن  أَْخِرْجنَا  َربَّنَا 

ِمْن  َلنَا  َواْجَعْل  َوِليًّا  َلُدنَْك  ِمْن  َلنَا  َواْجَعْل 

يِف  يَُقاِتلُوَن  آَمنُوا  الَِّذيَن   * نَِصريًا  َلُدنَْك 

يِف  يَُقاِتلُوَن  َكَفُروا  َوالَِّذيَن  اللَِّه  َسِبيِل 

يَْطاِن  الشَّ أَْوِليَاَء  َفَقاِتلُوا  الطَّاُغوِت  َسِبيِل 

]النساء:  َضِعيًفاً{  َكاَن  يَْطاِن  الشَّ َكيَْد  إِنَّ 

اإلسالمية  الدولة  تقم  لم  فإن   ،]76  -  75

الله  سبيل  يف  القتال  بواجب  وجنودها 

من  املؤمنني  من  املستضعفني  وإلنقاذ 

الكفر وأهله، فمن سيقوم بذلك؟! براثن 

إنها أمور جسام تضطلع بها دولة الخالفة 

قيادة وجنوداً، وإننا ملوقنون بنرص الله لها 

قريباً، فقد أقسم الله -عز وجل- عىل نرص 

ُه  نَّ اللَُّه َمن يَنرُصُ من ينرص دينه، }َوَليَنرُصَ

أكد   ،]40 ]الحج:  َعِزيٌز{  َلَقِويٌّ  اللََّه  إِنَّ 

عليه  تدل  الذي  بالقسم  بالنرص  وعده  الله 

وبالم  املشددة  )إن(  بـ  وأكده  القسم،  الم 

الله  أسماء  من  اسمني  عىل  الداخلة  التوكيد 

َعِزيٌز{،  }َلَقِويٌّ  حسنى-  -وكلها  الحسنى 

فال تكافئ قوته قوة، فهو خالق الخلق وهو 

القوة،  أسباب  من  شاء  ما  أعطاهم  الذي 

الغني  وهو  الضعفاء،  وخلقه  القوي  وهو 

ال  الذي  العزيز  وهو  إليه،  الفقراء  وخلقه 

من  للمؤمنني  العزة  جعل  الذي  يغاَلب، 

عباده، والذي وعد بنرصهم وكفايتهم، قال 

]الزمر:  ِعبَاَدُه{  ِبَكاٍف  اللَُّه  }أََليَْس  تعاىل: 

والكسائي  حمزة  قراءة  عىل  بالجمع   ]36

وخلف العارش وأبي جعفر.

نسأل الله أن يحفظ إمامنا خليفة املسلمني، 

ولجند  له  يجعل  وأن  رأيه،  يسدد  وأن 

الخالفة من لدنه سلطاناً نصرياً، وأن يثبت 

أقدامهم وينرصهم عىل القوم الكافرين.

مقاالت
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أدلة وجوب إقامة 
اإلمامة العظمى

ويختار،  يشاء  ما  يخلق  الذي  لله  الحمد 

املصطفى  نبيه  عىل  والسالم  والصالة 

ومن  األخيار،  وصحبه  آله  وعىل  املختار، 

تبعهم بإحسان إىل يوم القرار، أما بعد...

عن  املاضية  املقاالت  يف  تحدثنا  فقد 

املسلمني  لقيادة  العظمى  اإلمامة  أهمية 

املقالة  هذه  ويف  ودنياهم،  دينهم  وإصالح 

الرشعية  األدلة  الله-  شاء  -إن  نتناول 

والخالفة  العظمى  اإلمامة  إلقامة  املوجبة 

-صىل  النبي  بهدي  املتمسكة  الراشدة، 

اإلسالم. أمة  عليه وسلم- يف سياسة  الله 

أواًل: األدلة من القرآن 
الكريم

آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  تعاىل:  الله  قول   *
األَْمِر  َوأُْويِل  الرَُّسوَل  َوأَِطيُعواْ  الّلَه  أَِطيُعواْ 

الطربي  أخرج   .]59 ]النساء:  ِمنُكْم{ 

أنه  عنه-  الله  -ريض  هريرة  أبي  عن 

قال  ثم  األمراء"،  هم  األمر[  "]أولو  قال: 

بالصواب  ذلك  يف  األقوال  أَْوىَل  الطربي: 

فيما  والوالة  األمراء  "هم  قال:  من  قول 

مصلحة"،  وللمسلمني  طاعة  لله  كان 

وقال ابن كثري: "الظاهر -والله أعلم- أن 

األمراء  من  األمر  أويل  جميع  يف  عامة  اآلية 

والعلماء".

الله  أن  هو  اآلية  بهذه  االستدالل  ووجه 

-سبحانه- أوجب عىل املسلمني طاعة أويل 

بالطاعة  واألمر  األئمة،  وهم  منهم  األمر 

الله  دليل عىل وجوب نصب ويل األمر، ألن 

له،  وجود  ال  من  بطاعة  يأمر  ال  -تعاىل- 

وال يفرض طاعة من يُنَدب وجوده، فاألمر 

عىل  فدل  بإيجاده،  األمر  يقتيض  بطاعته 

عليهم.  واجب  للمسلمني  إمام  تنصيب  أن 

–تعاىل-  الله  قول  أيضاً  األدلة  ومن   *
وسلم:  عليه  الله  صىل  الرسول،  مخاطباً 

تَتَِّبْع  َوالَ  الّلُه  أَنَزَل  ِبَما  بَيْنَُهم  }َفاْحُكم 

]املائدة:   } اْلَحقِّ ِمَن  َجاءَك  ا  َعمَّ أَْهَواءُهْم 

تليها:  التي  اآلية  يف  –تعاىل-  وقوله   ،]48

تَتَِّبْع  َوالَ  الّلُه  أَنَزَل  ِبَما  بَيْنَُهم  اْحُكم  }َوأَِن 

بَْعِض  َعن  يَْفِتنُوَك  أَن  َواْحذَْرُهْم  أَْهَواءُهْم 

.]49 ]املائدة:  إَِليَْك{  الّلُه  أَنَزَل  َما 

لرسوله  –تعاىل-  الله  من  األمر  فهذا 

يحكم  بأن  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

برشعه،  أي  الله  أنزل  بما  املسلمني  بني 

عليه  الله  -صىل  للرسول  والخطاب 

دليل  يرد  لم  ما  ألمته  خطاب  وسلم- 

هنا،  الحال  هو  كما  التخصيص،  عىل 

بإقامة  جميعا  للمسلمني  خطابا  فيكون 

القيامة،  يوم  إىل  الله  أنزل  بما  الحكم 

إال  والسلطان  الحكم  إقامة  تكون  وال 

وال  أعمالها  من  ذلك  ألن  اإلمامة،  بإقامة 

إال  األكمل  الوجه  عىل  به  القيام  يمكن 

اآلمرة  اآليات  جميع  فتكون  طريقها،  عن 

وجوب  عىل  دالة  الله  أنزل  بما  بالحكم 

ذلك. يتوىل  إمام  نصب 

تبارك  الله،  قول  كذلك  األدلة  ومن   *
ِباْلبَيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  أَْرَسْلنَا  }َلَقْد  وتعاىل: 

ِليَُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزْلنَا 

ِفيِه  اْلَحِديَد  َوأَنَزْلنَا  ِباْلِقْسِط  النَّاُس 

اللَُّه  َوِليَْعَلَم  ِللنَّاِس  َوَمنَاِفُع  َشِديٌد  بَأٌْس 

َقِويٌّ  اللََّه  إِنَّ  ِباْلَغيِْب  َوُرُسَلُه  ُه  يَنرُصُ َمن 

.]25 ]الحديد:  َعِزيٌز{ 

والسالم-  الصالة  -عليهم  الرسل  فمهمة 

ملا  وفقا  الناس  بني  العدل  يقيموا  أن 

ذلك  ينرصوا  وأن  الكتاب،  يف  أنزل 

إال  الرسل  ألتباع  يحصل  ال  وهذا  بالقوة، 

وينظم  العدل،  فيهم  يقيم  إمام  بتنصيب 

اإلمام  قال  الله،  لدين  النارصة  جيوشهم 

النبي  أمر  "ولهذا  الله:  رحمه  تيمية،  ابن 

بتولية  أمته  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

أن  األمور  والة  وأمر  عليهم،  أمور  والة 

حكموا  وإذا  أهلها،  إىل  األمانات  يردوا 

وأمرهم  بالعدل،  يحكموا  أن  الناس  بني 

تعاىل"  الله  طاعة  يف  األمور  والة  بطاعة 

الفتاوى[. ]مجموع 

الحدود  آيات  أيضا  القرآن  أدلة  ومن   *
من  ونحوها  الزكاة  وجمع  والقصاص 

أعمال  من  األصل  يف  هي  التي  األحكام 

فجميع  اإلمام،  عن  ينوب  من  ثم  اإلمام 

التي  األحكام  بترشيع  نزلت  التي  اآليات 

أن  عىل  دلت  وشؤونها  باإلمامة  تتعلق 

الدولة  وقيام  الرشعية  اإلمامة  قيام 

ورضوريات  أساسيات  من  هي  اإلسالمية 

اإلسالمية. الرشيعة 

فاختاروا من بينهم عثماَن، ريض الله عنهم 

عليا  بايعوا  استشهاده  بعد  ثم  أجمعني، 

سنتهم  فهذه  بالخالفة،  عنه-  الله  -ريض 

وعدم  الخالفة،  يف  عنهم-  الله  -ريض 

يف  بهم  االقتداء  فوجب  إقامتها،  يف  التهاون 

ذلك كما أمر النبي، صىل الله عليه وسلم.

طاعة  وجوب  عىل  الدالة  األحاديث  وكذلك 

وأحاديث  فيه،  معصية  ال  فيما  الحكام 

فاألول،  لألول  بها  بالوفاء  واألمر  البيعة 

أئمة املسلمني، والحث  وحرمة الخروج عىل 

اإلمام  ينازع  جاء  من  عنق  رضب  عىل 

وجود  تقتيض  األحاديث  هذه  الحق،كل 

اإلمام املسلم، فدّل ذلك عىل وجوب تنصيبه، 

بإمام  إال  املسلمني  لحياة  وأنه ال صالح  بل 

رشعي لهم.

ب- سنة النبي -صىل الله عليه وسلم- 

الفعلية يف إقامة اإلمامة العظمى:

الله عليه وسلم-  نبيه -صىل  الله  منذ بعث 

العظيم،  الخري  فيهم  اللُه  علم  من  به  وآمن 

بأمره  يأتمرون  الكرام  صحبه  كان 

بل  فحسب،  العبادات  يف  ليس  ويطيعونه 

الدعوة  أمور  تنظيم  يف  مرجعهم  هو  كان 

من  يستجد  ما  وكل  الكفار،  مع  والتعامل 

أمور كالهجرة إىل الحبشة ثم املدينة، وكون 

معنى  يكن  فلم  تمكني  دار  تكن  لم  مكة 

ذلك أن يعيش املسلمون بال إمارة تدير ما 

استطاعت من أمور حياتهم، فقد كان النبي 

إماماً  للمسلمني  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

معلماً وأباً شفيقاً.

وملا هيأ الله –تعاىل- لنبيه -صىل الله عليه 

املدينة  أهل  من  دينه  ينرصون  من  وسلم- 

وأبناءهم،  أهليهم  يمنعون  كما  ويمنعونه 

املنشط  يف  والطاعة  السمع  عىل  وبايعوه 

يف  ومنعة  قوة  لألنصار  وكان  واملكره، 

-صىل  النبي  إليهم  هاجر  حينذاك  دارهم، 

حكم  وقام  وأصحابه،  وسلم-  عليه  الله 

للمسلمني  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي 

ودارهم عىل ساقه، واكتمل بناء دار اإلسالم 

وسلم-  عليه  الله  -صىل  اإلمام  بالنبي 

والصحابة األبرار.

فإن  والسنة،  الكتاب  أدلة  إىل  وباإلضافة 

عليهم-  الله  -رضوان  الصحابة  إجماع 

ذلك  عىل  وحرصهم  اإلمام،  نصب  عىل 

-عليه  النبي  دفن  واجب  عىل  وتقديمه 

واستمرارهم  موته،  بعد  والسالم-  الصالة 

تلو  لإلمام  بنصبهم  اإلجماع،  هذا  عىل 

الواجب  هذا  عىل  أيضا  دليل  هو  اإلمام، 

املسلمني. عىل  املتعني 

ووجوب اإلمامة رشعا من أكثر األمور التي 

العصور،  السنة عرب  اتفق عليها علماء أهل 

والضالل،  البدع  أهل  إال  فيها  يخالف  ولم 

رب  لله  والحمد  بمخالفتهم،  يعتد  ال  الذين 

العاملني.

السنة األدلة من  ثانيًا: 

القولية: السنة  األدلة من  أ- 

وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  عن  جاءت 

نصب  وجوب  عىل  تدل  كثرية  أحاديث 

ومنها: اإلمام، 

الله  -ريض  عمَر  بُن  الله  عبُد  رواه  ما   )1

عليه  الله  -صىل  الله  رسول  عن  عنهما- 

طاعٍة  من  يداً  خلع  )من  قال:  أنه  وسلم- 

ومن  له،  ة  ُحجَّ وال  القيامة  يوم  الله  لقي 

ِميتَة  مات  بيعٌة  ُعنقه  يف  وليس  مات 

طاعة  أي:  مسلم[،  ]صحيح  جاهليَّة( 

عىل  الداللة  بنيِّ  وهذا  له،  والبيعة  اإلمام 

له،  والطاعة  والسمع  اإلمام  نصب  وجوب 

ألنه إذا كانت البيعة واجبة يف عنق املسلم، 

اإلمام  فنصب  إلمام،  إال  تكون  ال  والبيعة 

وعدم  طاعته  يف  االستمرار  وكذلك  واجب، 

الخروج عليه وعدم نزع اليد من طاعته.

2( ومنها أيضا الحديث املشهور يف السنن 

-صىل  النبي  عن  سارية  بن  العرباض  عن 

يعش  من  )إنه  قال:  أنه  وسلم-  عليه  الله 

فعليكم  كثريا،  اختالفا  فسريى  منكم 

املهديني،  الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي 

بالنواجذ،  عليها  وعضوا  بها  تمسكوا 

بدعة  كل  فإن  األمور  ومحدثات  وإياكم 

ضاللة( ]رواه أبو داود والرتمذي[.

الله  -رضوان  الصحابة  عن  تواتر  وقد 

الله  -ريض  بكر  أبا  بايعوا  أنهم  عليهم- 

الله  النبي -صىل  بالخالفة بعد لحاق  عنه- 

استخلف  ثم  األعىل،  بالرفيق  وسلم-  عليه 

جعل  ثم  عنهما،  الله  ريض  عمَر،  بكر  أبو 

ُعَمُر أمر الخالفة يف ستة هم خيار الصحابة 
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