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 جواب سؤال

 هل ٌجوز أن تكون البٌعة للخلٌفة محددة بأجل معٌن؟

 Taqi Naserإلى 

 السؤال:

 ،تحٌة طٌبة وبعد ،لالسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته شٌخنا الجلٌ

محددة بأجل  ن تكونأهل ٌجوز  ،تً هً عقد مراضاة بٌن األمة والخلٌفةسؤالً حول البٌعة وال

وهل  ؟و خمس سنوات كما جرت علٌه العادة فً األنظمة الحالٌةأربع سنوات أمعٌن كأن تكون لمدة 

 ؟و شبهة دلٌلألمن ٌقول ذلك دلٌل 

 .سالم وتمكٌنه فً نصرة اإممن ٌستعملهم هللاٌاكم إوبارك هللا فٌك وجعلنا هللا و

 
 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

والبٌعة للخلفاء  إن نصوص البٌعة للخلٌفة تناقض التقٌٌد بالمدة، ألن البٌعة للرسول  -ٔ

ٌُْدها، فإن ترك الخلٌفة الراشدٌن كانت على الحكم بكتاب هللا سبحانه وسنة رسوله  الحكم ، فهذا ق

فإن والٌته تنتهً وفق األحكام الشرعٌة الواردة فً ذلك التً  بكتاب هللا سبحانه وسنة رسوله 

فصَّلت كٌفٌة عزل الخلٌفة وصالحٌة المظالم... ووضع قٌد آخر ال ٌجوز ألنه ٌخالف نص البٌعة، 

 بة:، وهذا ثابت بالسنة وإجماع الصحاالذي هو الحكم بكتاب هللا سبحانه وسنة رسوله 

اِمِت... فَقَاَل: َدَعانَا َرُسوُل هللِا أما السنة ٌَْعنَاهُ،  ، فقد أخرج البخاري عن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ فَبَا

ٌْنَا:  أَْن بَاٌَعَنَا َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة فًِ َمْنَشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُعْسِرنَا َوٌُْسِرنَا، »فََكاَن فٌَِما أََخَذ َعلَ

ٌْنَا، َوأَْن ََل نُنَاِزَع اْْلَْمَر أَْهلَهُ َوأَثَرَ   «إَِلَّ أَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن هللِا فٌِِه بُْرَهان  »، قَاَل: «ٍة َعلَ

 وأخرجه مسلم كذلك.

ٌِْن، قَاَل: َسِمْعتَُها تِِه أُّمِ اْلُحَص ٌٍْن، َعْن َجدَّ ٌَى ْبِن ُحَص ٌَْح تَقُوُل: قَاَل َرُسوُل  وأخرج مسلم أٌضاً َعْن 

ٌُْكْم َعْبد  ُمَجدَّع  »: هللاِ  َر َعلَ أَْسَوُد، ٌَقُوُدُكْم بِِكتَاِب هللِا تَعَالَى، فَاْسَمعُوا لَهُ  -َحِسْبتَُها قَالَْت  -إِْن أُّمِ

 .«َوأَِطٌعُوا

، له وواضح من كل ذلك استمرار البٌعة والطاعة ما دام الحكم بكتاب هللا سبحانه وسنة رسو

 إال عند الكفر البواح، أي المخالفة القطعٌة للشرع.
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كانت على الحكم بكتاب هللا سبحانه وسنة ، فإن بٌعة الخلفاء الراشدٌن وأما إجماع الصحابة

، ولٌست على مدة محددة، وكانت بٌعتهم على مأل من الصحابة رضوان هللا علٌهم، فكانت رسوله 

ً بعدم تحدٌد المدة، وإنما ، أي استمرار الخلٌفة متوقف على طاعته هلل سبحانه ولرسوله  إجماعا

ا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ قَْد ٌَ "الحكم بما أنزل هللا. أخرج معمر بن راشد فً جامعه قال: َخَطبَنَا أَبُو َبْكٍر فَقَاَل: 

َ َوَرُسولَ  ٌُْت َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ، فَإَِذا َعَص ٌِْرُكْم... أَِطٌعُونًِ َما أََطْعُت َّللاَّ ٌُْكْم َولَْسُت ِبَخ هُ فَاَل َطاَعةَ ُولٌُِّت َعلَ

 ُ ٌُْكْم، قُوُموا إِلَى َصاَلتُِكْم ٌَْرَحْمُكُم َّللاَّ  ."ِلً َعلَ

هً  لة أن المدة غٌر محددة، بل طاعة الخلٌفة هلل سبحانه ورسوله وواضح من هذه األد

ً به المنصوص علٌها،  ً مقطوعا فما دام ٌحكم الخلٌفة بما أنزل هللا فوالٌته مستمرة، فإذا خالف نصا

فتنتهً والٌته ولو كانت شهراً أو شهرٌن... وذلك وفق األحكام الشرعٌة الواردة فً عزل الخلٌفة 

 المظالم...وصالحٌة قاضً 

أما هل للقائلٌن بتحدٌد المدة دلٌل أو شبهة دلٌل، فإننا ال نرى لهم دلٌالً وال شبهة دلٌل وقد  -ٕ

لنا هذه المسألة بتمامها فً جواب سؤال أصدرناه فً السادس عشر هـ ٖٗٗٔمن جمادى اآلخرة  فصَّ

 فٌمكن الرجوع إلٌه. ٖٕٔٓ/ٗ/6 الموافق

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1ٖٗٔمحرم  6ٕ

 م6ٕٔٓ/ٓٔ/2ٕالموافق 

 الفٌسبوك: رابط الجواب من صفحة اْلمٌر على

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

828.122848424578904/539348552928887/?type=3&theater 

 :واب من صفحة اْلمٌر على غوغل بلسرابط الج

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/CKKN7dh6ANY 

 :الجواب من صفحة اْلمٌر على توٌتررابط 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/791740888657649666?lang=ar 
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