التفضيل بين الخمفاء الراشدين
ص :افضل البشر بعد نبينا ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ذو النورين ثم عمي
رضي اهلل عنيم اجمعين .
س /اي الخمفاء االربعة افضل
س /اييم احق بالخالفة .
ج /من ىو افضميم
ان مقياس التفاضل عند اهلل تعالى ال يكون مبنيا عمى شرف االباء واالحساب اذ
يقول اهلل تعالى  ( :وجعمناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم )

الحجرات  . 31 ،فالتقوى ىي االساس في تقدم مكانة االنسان وتأخرىا  ،وقد اجمع
المسممون عمى ان ابا بكر الصديق ىو افضل الصحابة كافة ثم يميو بالفضل عمر

بن الخطاب ثم يميو عثمان بن عفان ثم عمي بن ابي طالب ثم بقية الصحابة .
ابو بكر الصديق خميفة رسول اهلل
اسمو عبد اهلل او عتيق سمي لعتاقة وجيو اي – حسنو –  ،كنيتو – ابو بكر  ،لقبو
– الصديق  ،كنيتو – ابو قحافة  ،عمره –  31سنة  ،دفن الى جانب رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم  ،اسالمو – كان اول الرجال البالغين دخوال في االسالم ،
كانت مدة خالفتو – سنتان وثالثة اشير وعشرون يوما .
االستدالل عمى افضميته
-3ثناء اهلل عميو في القران الكريم قال تعالى  ( :ثاني اثنين اذ ىما في الغار اذ
يقول لصاحبو ال تحزن ان اهلل معنا )  .التوبة . 13 ،
-2تضحيتو امام رسول اهلل وانفاق جميع اموالو في سبيل الدعوة االسالمية .
-1اعتاق عدد من االرقاء المسممين وانقاذىم من التعذيب .

الفاروق عمر بن الخطاب امير المؤمنين
اسمو – عمر  ،لقبو – الفاروق  ،كنيتو – ابو حفص  ،توفي وعمره – 31سنة قتيال
،قتمو ابو لؤلؤة المجوسي  ،دفن الى جانب رسول اهلل وابي بكر  ،اسالمو في السنة
السادسة من البعثة  ،مدة خالفتو – عشر سنين وستة اشير واربعة ايام  ،وىو
بالدرجة الثانية بعد ابي بكر رضي اهلل عنو .
االستدالل عمى افضميته

-3الن اهلل اعز بو االسالم والمسممين اذ يقول رسول اهلل ( الميم اعز الدين بعمر بن
الخطاب ) .
-2قولو صمى الو عميو وسمم ( لو كان بعدي نبي لكان عمر ) .
-1اظير المسممون دعوتيم من السر بعد اسالمو .
-1النو صير المصطفى صمى اهلل عميو وسمم اذ زوجو بنتو حفصة رضي اهلل عنيا
عثمان بن عفان العدوي

اسمو – عثمان  ،لقبو -ذو النورين  ،توفي قتيال في داره صبيحة عيد االضحى
ودفن بالبقيع  ،مدة خالفتو -احدى عشرة سنة واحدى عشر شي ار وثمانية عشر يوما
 ،اسالمو – قبل دخول رسول اهلل دار االرقم .
االستدالل عمى افضميته
-3تزوجو من بنتي النبي صمى اهلل عميو وسمم رقية وام كمثوم وقال بعد وفاة الثانية
( لو كانت عندي ثالثة لزوجتكيا) .
-2ىجرتو الى الحبشة مع زوجتو رقية رقية مرتين والثالثة الى المدينة المنورة .
-1مبايعة الرسول صمى اهلل عميو وسمم في بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية.
-1توسعتو لممسجد النبوي مرتين .

عمي بن ابي طالب
اسمو -عمي  ،ابوه  -عبد مناف بن عبد المطمب جد رسول اهلل  ،كنيتو -ابا الحسن
 ،القابو -الكرار وحيدر وابي تراب  ،كنية ابيو – ابو طالب  ،توفي – شييدا ليمة
الجمعة  23رمضان  ،قاتمو -عبد الرحمن بن ممجم حينما خرج لصالة الصبح ،
عمره 31 -سنة  ،مدة خالفتو – اربع سنين وعشرة اشير  ،اسالمو – اول الصبيان
اسالما .
االستدالل عمى افضميته
-3زوجو رسول اهلل من بنتو فاطمة الزىراء
-2ابن عمو وشيد لو بكثرة العمم ونشأ في بيت المصطفى صمى اهلل عميو وسمم
-1فدى رسول اهلل ليمة اليجرة ونام مكانو في الفراش حتى الصبح .
 -1ىو ابو الحسنين ريحانتا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وسيدا شباب اىل الجنة
االمامة او الرياسة العامة

ص :والمسممون البد ليم من امام يقوم بتنفيذ احكاميم واقامة حدودىم ويكون من
قريش وال يجوز من غيرىم .
البد لممسممين من امام عادل ليحفظ ليم مصالحيم ويزجرىم عن مضارىم ويحفظ
قوانين الشرع  ،وال يكون مختفيا عن انظار الناس وينتظر الناس ظيوره ليصمح ما
فسد .
س /زعمت االمامية ان االمامة قد انتيت الى محمد القائم المنتظر الممقب بالميدي
وانو قد اختفى خوفا من قتل اعدائو  ،وانو سيظير ليمأل االرض عدال بعد ما ممئت
جو ار وظمما .
ج /ان ىذا الكالم باطل الن اختفاء االمام يعني عدم وجود امام وىو امر يعطل
كثير من امور الدنيا والدين  ،واالمام احوج مايكون الناس اليو عند ظيور الظمم
وفساد الزمان فاختفاؤه في مثل تمك الضروف امر مناف لحكمة االمامة .

شروط االمام
ان يكون قريشيا وذلك فيما رواه االمام عمي رضي اهلل عنو عندما اختمف االنصار
والمياجرون في االمام عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم انو قال ( االئمة من
قريش)  ،وال يمزم ان يكون االمام من بني ىاشم وال من اوالد عمي خاصة الن
الخمفاء الثالثة ليسوا من بني ىاشم بل ىم قريشيون .
س /هل يشترط ان يكون االمام معصوما

العصمة ليست شرطا في الخميفة او االمام الن االمة اجمعت عمى خالفة ابي بكر

وعمر وعثمان مع عدم القطع بعصمتيم  ،واالمامية القائمون بذلك ال دليل ليم اال
قولو تعالى ( ال ينال عيدي الظالمين) اذ قالوا االمامة عيد االمة ال يناليا الظالم وال
تنالو وغير المعصوم ظالم .
ج /اننا ال نسمم ان غير المعصوم ظمم الن الظالم من ارتكب معصية مسقطة لمعدالة
مع عدم التوبة واالصالح .
س /هل يشترط ان يكون افضل اهل زمانه

ج /ان امر االمامة منوط بالكفاءة والمقدرة والقابمية العممية والسياسية وال يشترط ان

يكون افضل اىل عصره عمما وصالحا بدليل ان عمر رضي الو عنو ترك الخالفة
بين الستة من الصحابة الكرام والشك ان بعضا افضل من بعض .
الشروط الواجب توفرها في االمام
أ-ان تكون لو والية كاممة ويعني بيا توفر ما يمي :
-3االسالم  :فال يكون امام المسممين كاف ار النيا والية ولن يجعل اهلل لمكافرين عمى
المؤمنين سبيال .
-2الحرية  :ال يكون االمام ممموكا النو عبد مشغول بخدمة مالكو اضافة الى النظرة
اليو من قبل الناس .
-1العقل  :فال يكون المجنون او من في عقمو خمل اماما .
 -1البموغ  :فالصبي يحتاج الى من يتواله فضال عن توليو لغيره .

 -5الذكورية  :فالمراة ال تكون اماما عمى المسممين لضعف عاطفتيا ونقصان دينيا
وعقميا .
ب -ان يحسن سياسة الدولة الداخمية والخارجية ويكون ذو شوكة تمكنو من التصرف
في الدولة .
ج -ان تكون لو الكفأة العممية والقدرة والشجاعة لتنفيذ االحكام واقامة الحدود
والعقوبات والحفاظ عمى البالد .
س /هل ينعزل االمام بالفسق والجور
ج /ال يحتاج الى ىذا الشرط فالفسق والجور اثناء توليو االمامة ال يعزلو من ذلك ،
فقد سارت االمة وراء كثير من االمراء الذين ظير منيم ذلك وقبموا اوامرىم  ،وىذا
رأي الحنفية والحنابمة والمالكية والراجح من مذىب الشافعية .
س /هل يجوز تعدد االئمة
ج /ال يجوز مبايعة اكثر من امام عام لممسممين النو يؤدي الى شق عصى
المسممين وفرقتيم .
س/اذا تغمب شخص واستولى عمى السمطة هل يعتير امام ؟

ج /نعم اذا تغمب انسان عمى السمطة واالمامة بدون مبايعة المسممين وىو مسمم
اعتد بيم وصح كل شيء يترتب عمى امره من امور الدنيا والدين وكل ما يتوقف
عمى وجوده .

