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ولو عهد الخليفة إىل اثنني أو أكرث ورتب الخالفة فيهم فقال الخليفة بعدي فالن فإن مات فالخليفة بعد 

موته فالن فإن مات فالخليفة بعده فالن جاز وكانت الخالفة متنقلة إىل الثالثة عىل ما رتبها فقد استخلف 

رسول الله صىل الله عليه وسلم عىل جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أيب طالب 

فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فلريتض املسلمون رجال فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر 

وتقدم فقتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل فاختار املسلمون بعده خالد بن الوليد وإذ فعل 

النبي صىل الله عليه وسلم ذلك يف اإلمارة جاز مثله يف الخالفة فإن قيل هي عقد والية عىل صفة ورشط 

والواليات ال يقف عقدها عىل الرشوط والصفات قيل هذا من املصالح العامة التي يتسع حكمها عىل 

أحكام العقود الخاصة فقد عمل بذلك يف الدولتني من مل ينكر عليه أحد من علامء العرص هذا سليامن بن 

عبد امللك عهد إىل عمر بن عبد العزيز ثم بعده إىل يزيد بن عبد امللك ولنئ مل يكن سليامن حجة فإقرار 

من عارصه من علامء التابعني ومن ال يخافون يف الحق لومة الئم هو الحجة وقد رتبها الرشيد ريض الله عنه 

يف ثالثة من بنيه يف األمني ثم املأمون ثم املؤمتن عن مشورة من عارصه من فضالء العلامء )...( ولو مات 

الخليفة والثالثة من أولياء عهده أحياء وأفضت الخالفة إىل األول منهم فأراد أن يعهد بها إىل غري االثنني 

مام يختاره لها فمن الفقهاء من منعه من ذلك حمال عىل مقتىض الرتتيب إال أن يستنزل عنها مستحقها 

طوعا فقد عهد السفاح إىل املنصور رحمهام الله وجعل العهد بعده لعيىس بن موىس فأراد املنصور تقديم 

املهدي عىل عيىس فاستنزله عن العهد عفوا لحقه فيه وفقهاء الوقت عىل توافر وتكاثر مل يروا له فسحة 

يف رصفه عن والية العهد قرسا حتى استنزل واستطيب 


