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التقوى

�لر�شد+  �خلالفة  عن  �حلديث   ��
�لبشرية  �حلديث عن  هو  �بركاִדا 
�مدنيتها �حتضرها، فاخلالفة على 
صميمها   � هى  �لنبو+   dمنها
متد� �حتضر  تا�يخ   عن  �حلديث 
�شبه  بشر  من  �تطو�ها  �لبشرية، 
�لضا�ية  بالوحو·  يكونو�  ما 
�هللا  بصبغة  يصطبغو�   Xنا�  g/
�يتخلقو�  بصفاته  �يتجملو� 
�لشاسع  �لبو�  �بعد  �ما  بأخالقه، 
�جهها  على  ִדيم  �لوقا�  بني 
��بطو�   Bملجهو�  ;�صحر  �
ما  �لضالال�  تا�يخ  متاها�   �
 ��Yبانيني يس� Xبعدهم عن �نا�
على  �إلنسا9  �لتمد�  طريق   �
هد� من �ֲדـم � ظل خـالفة 
مشكـا+  من  تقتبس  �شد+ �

�لنـبو+.

�لغاية من خلق �النسا�
�� ��خلالفة �أل���

﴿َ�ِ/ْ. َقاBَ َ�بَُّك لِْلَمَالِئَكِة /ِنِّي َجاِعٌل 
ِفيَها  �ََتْجَعُل   �َقاُلو َخِليَفًة  �ْأل¹ِ�َْ  ِفي 
َماَ; َ�َنْحُن  َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َ�َيْسِفُك �لدِّ
/ِنِّي   Bََقا َلَك   Xُ َ�ُنَقدِّ ِبَحْمِدَ�  ُنَسبُِّح 

َ�ْعَلُم َما َال َتْعَلُموَ�﴾ (�لبقر+ ٣١)
من  /نسا�   B�ّ�  �  l"� يكن   ]
من  /نسا�   B�ّ� كا�  �لكنه  �لبشر، 
 يث  �لذه¡،  منّو'  يكتمل  �لبشر 
ميّكنه من حتمل مسؤ�لية تلقي �لوحي 
�ملجيد،   ���لقر يذكر   ]� �إلvي. 
 "��� gهللا تعا��ال � �ية ��حد+، �� 
فخلق  /نساًنا  �أل�¹   � �عل   ��
�أل�¹   � �عل   ��  "��� �/منا   ،l"�
 Bيد  ��هذ  .l"� فاختا�  ”خليفة“ 
 l"�  gتعا �هللا  جعل  عندما  �نه  على 
�أل�¹   � كا�  �أل�¹،   � خليفة 

�حد  بينهم  من  يكن   ] �لكن  بشر، 
يصلح بعد لتلقي �لوحي �إلvي، حيث 
/� قد��ִדم �لذهنية [ تكن قد ُصقلت 
�لتطو�  مر�حل   B��  �ليبد#� بعد 
�لر�حي ��لفكر! ��الجتماعي. فلما 
 g/ �لذهنية  �إلنسا�  قو�  �صلت 
بتكوين Nتمع  له  �لC تسمح  �ملرحلة 
Nموعة  حسب  فيه  يعيش  /نسا9، 
من �لقو�نني �لC تنظم حياته � .لك 
 g/ �حيه   gتعا �هللا  ��سل  �ملجتمع، 
�B�ّ من �صل  �لذ! كا�   � l"�
/B�ّ� d�ْ� g مرحلة من مر�حل �لنمو 
 B�ّ� لذه¡ � {منه، �بذلك كا� هو�
�لبشر. فهو  g/ gهللا تعا��سوB يبعثه 
 B�ّ� لبشر، �لكنه كا�� B�ّ� يكن ]
�لشريعة  �كانت  �لبشر،   g/ �ألنبيا; 
�لC �نزvا �هللا تعاg عليه حتتو! على 
قليل من �لقو�عد �الجتماعية �ألّ�لية، 

سامح �لعر�قي
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 Cل��لقليل �يًضا من �لصفا� �إلvية �
�لناX ¾القهم. Tُتعّر

�لغر* من خلق �إلنسا�
�ملجيد �� �هللا تعاg خلق  ��يبّين �لقر
�لصفا�  فيه  تتجلى  لكي  �إلنسا� 
�إلvية، فُيظهر �إلنسا� هذ' �لصفا� 
� حياته. �يقوB تعاg: ﴿َ�َما َخَلْقُت 
�ْلِجنَّ َ��ِإلْنَس ِ/ال لَِيْعُبُد�ِ� * َمآ ُ�ِ�يُد 
ِمْنُهْم مَّن �ِّْ{ٍ� �َمآ ُ�ِ�يُد َ�� ُيْطِعُموِ�﴾ 
 gتعا Bيا�: ٥٧- ٥٨). �يقو���لذ)
َجَعَلُكْم  �لَِّذ!  ﴿ُهَو  �خر:  مكا�   �
َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمن  �َأل¹ِ�ْ   � َخآلِئَف 
يع¡   ��هذ  .(٤٠ (فاطر:  ُكْفُرُ'﴾ 
 � ُيظهر  لكي  ُخلق  قد  �إلنسا�   ��
نفسه �لصفا� �إلvية، ��نه نائب �هللا 
 ��  Éمبع. �أل�¹   � �خليفته   gتعا
�هللا �ختا� �إلنسا� كى يكو� �لكائن 
بأخال�  �لتخلق  على  �لقا"�  �لوحيد 
�هللا  �يكو�  ق خليفته � �أل�¹، 
�ختا� �إلنسا� �� يتخلى عن  ��ما  /.
�ملكانة �لC خصصها �هللا تعاg له، فإنه 
لن يضّر �هللا شيًئا، �لكنه kرl نفسه من 
�لشرT، �سوT يتحّمل �حد'  lمقا
�إلنسا�  lلتز�عو�قب كفر'. �لكن لو 
�هللا  ضمن  فقد  �خلالفة   lنظا  ªطا��
َيا  ﴿َفُقْلَنا  �لشقا;   lعد� �لر�حة  له 
َفَال  َ�ِلَزْ�ِجَك  َلَك  َعُد�ٌّ   �َهَذ  َّ�/ِ  lُ"َ�َ
 َّ�/ِ  * َفَتْشَقى  �ْلَجنَِّة  ِمَن  ُيْخِرَجنَُّكَما 

َلَك َ�الَّ َتُجوªَ ِفيَها َ�َال َتْعَر�﴾ (طه: 
ِفيَها  َتْظَمُأ  َال  ﴿َ��َنََّك   (١١٨-١١٩
 �� Éَ�َال َتْضَحى﴾ (طه: ١٢٠). مبع
�خلالفة نقلت �إلنسا� /g طو� �ملدنية 
�ملبد�. ال  ��أل�g. �سوT يستمر هذ
�لر�شد+. �خلالفة   Yبغ /نسانية  مدنية 

�لسياسى   lإلسال� =اعا�  �لتفهم 
 ��يرkو �نفسهم    �يرkو ح�   �هذ
�خلالد  lإلسال��لبشرية، �� عو"+ Nد 
��ستا.ية �لعا[  كما يقولو� البد �� 
على  �لر�شد+  �خلالفة  ظل   � يكو� 

�لنبو+. dمنها

�خلالفة قبل /سولنا �لكرمي �
كذلك  �لنبو+  �صبحت   l"� �بعد 
�لوسيلة  هي  hجها  على  �خلالفة �
قمة   uتعت� �لر�حية  �لعظمة  لتحقيق 
 g/ لر�حي. �لكننا حني ننظر� lلتقد�
�خلالفة � �لذين خلو� من قبل جندها 

:ª�ثالثة �نو
�لنو3 �أل�2 من �خلالفة هو "خالفُة 
 gتعا لقوله   � l"�نبوٍ+" كخالفة 
َخِليَفًة﴾  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  َجاِعٌل  ﴿/ِنِّي 
 ]  l"�  �� �لظاهر � �لبقر+:٣١). )
/منا  مِلًكا،  يكن   ] كما  ُينتخب، 
له �  بإقامة خليفة  �ملالئكة  �هللا  �عد 
 ��"l �  سب هذ lأل�¹، فأقا�
ال  به.   �كفر� �لذين  �عاقَب  �لوعد، 
شك �� �"l كا� خليفة من حيث /نه 
هلكو�، كما  �قومه خَلفو� جيًال  هو 
كا� خليفة من حيث /� �هللا تعاg قد 
�؛ �لكن �كu ما Yًمنه نسال كث dخر�
ميّيز' هو �نه كا� نبًيا �مأموً�� من عند 
�آليُة  .لك  على   Bتد كما   gتعا �هللا 
نفسه   Éملع�  ��ֲדذ �عال'.  �ملذكو�+ 
حيث  خليفة   �  "��" ُسمي  قد 
َجَعْلَناَ�  /ِنَّا   "ُ�ُ�"َ ﴿َيا   gتعا �هللا   Bقا
 Xِلنَّا� َبْيَن  َفاْحُكْم  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  َخِليَفًة 

إن احلديث عن اخلالفة الراشـدة وبركاتها هو احلديث 
عـن البشـرية ومدنيتهـا وحتضرهـا، فاخلالفة على 
منهـاج النبوة هى , صميمها احلديث عن تاريخ  متدن 
وحتضر البشـرية، وتطورها من بشـر أشبه مايكونون 
بالوحـوش الضاريـة إ6 أنـاس يصطبغـون بصبغة 
اهللا ويتجملـون بصفاتـه ويتخلقـون بأخالقـه ....
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التقوى

َعْن  َفُيِضلََّك  �ْلَهَو�  َتتَِّبِع  َ�ال  ِباْلَحقِّ 
َسِبيِل �هللا ِ/�َّ �لَِّذيَن َيِضلُّوَ� َعْن َسِبيِل 
 lََيْو  �َنُسو ِبَما  َشِديٌد   Hٌ�َعَذ َلُهْم  �هللا 
 "���ْلِحَساHِ﴾ (�:٢٧). �ملا كا� "
�ملر�" من �خلالفة   �� فثبت  نبًيا   �

هو خالفة نبو+.
�لسابقني كانت "خالفة  �، فخالفة .ً/
عليهما   -  "��"�  l"� نبوٍ+" كخالفة 
كليهما   ���لقر pّى  حيث   -lلسال�
قد  منهما  �حد � كل  �لكن  خليفة. 
ُسّمي خليفة لكونه نبًيا �مأموً�� حيث 
تسبََّب � �جنال; صفا� �هللا � �لدنيا 

�صا� مظهًر� هللا � � �لعا[.
هو  �خلالفة  من  �لثا5  ��لنو3 
من  ثابت  هو  كما  ُمْلٍك"  "خالفُة 
�هللا تعاg على لسا� هو" �  Bقو
َ��ْ.ُكُر�� ِ/ْ. َجَعَلُكْم ُخَلَفاَ; ِمْن َبْعِد ﴿
َبْسَطًة  �ْلَخْلِق  ِفي  �َ"ُكْم }َ�َ ُنوٍ�   lَِقْو
ُتْفِلُحوَ�﴾ َلَعلَُّكْم  �هللا  �الَ;   �َفاْ.ُكُر�

 Bقو من  �كذلك   ،(٧٠:T��ألعر)
�لكرمي   ���لقر  � لقومه   �  Ðصا
َ��ْ.ُكُر�� ِ/ْ. َجَعَلُكْم ُخَلَفاَ; ِمْن َبْعِد ﴿
من   "�فاملر  .(٧٥:T��ألعر) َعاٍ"﴾ 
�خللفا; هنا Nر" ملو� ما"يني، �كما 
نعمة  Nر"  �يًضا  �لنعمة  من   "��ملر  ��
عن   gتعا �هللا   Bقا� �ملُلك. � �ُحلكم 
نفسها  �لنعمة  هذ'   g/  �Yمش �ليهو" 
 ��ْ.ُكُر� lُِموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْو Bََقا .ْ/ِ�َ﴿
�َْنِبَياَ;  ِنْعَمَة �هللا َعَلْيُكْم ِ/ْ. َجَعَل ِفيُكْم 

ُيْؤِ�  َلْم  َما  َ��َتاُكْم  ُمُلوًكا  َ�َجَعَلُكْم 
�ملائد+:٢١). ) �ْلَعاَلِمَني﴾  ِمَن   �َ�َحًد
�نه  هنا  بّين  قد   gتعا �هللا   �� فتر� 
��ال�ا  بطريقتني  �ليهو" خلفا;  جعل 
﴿ِ/ْ. َجَعَل ِفيُكْم �َْنِبَياَ;﴾ �! �عطاهم 
﴿َ�َجَعَلُكْم  �ثانيتهما  نبو+"،  "خالفة 
ُمُلوًكا﴾ �! �عطاهم "خالفة ُمْلك". 
 ُّ!� موسى  {من   � يكن   ] �نه  �مبا 
َمِلٍك يهو"! �خر، فاملر�" من �خلالفة 
هنا نبو+ موسى �َمَلِكّيته، حيث صا� 
ملًكا عليهم بعد عبو� hر �لنيل، شأنه 
شأ� �لن¯ � �لذ! كا� بعد فتح مكة 
نبًيا من جهة �مِلًكا من جهة �خر�، 
 lألحكا تابعة  كانت  َمَلِكّيته  �لكن 
�ملا"يني  كامللو�  يكن   ]�  gتعا �هللا 

�ملستبدين. 
 Xنا� �لثالث من �خلالفة هو  ��لنو3 
�لفو� �لن¯ بعد' �يّتبعو� خطو�ته �! 
�hم يدعو� قومه /g شرعه �يعملو� 
 �� �نبيا;   �كانو  ;�سو �حتا"هم،  على 
موسى  .هب  ملا  فمثال  �نبيا;.   Yغ
�ملوعو"+   tلليا�  � �لطو�   g/  �
 Bعلى قومه �قا T��مر ها��َ� باإلشر
�ْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َ�َ�ْصِلْح َ�ال َتتَِّبْع ﴿
 .(١٤٣:T�َسِبيَل �ْلُمْفِسِديَن﴾ (�ألعر
�ملا كا� ها��� قد ُ�هب �لنبو+ قبل 
�َهبها   Cل� فاخلالفة  �لو�قعة،  هذ' 
بل  نبو+،  خالفة  تكن   ] /يا'  موسى 
 "�كانت "خالفة نظاl"، /. [ يكن �ملر

 lقو  lنظا ها���   gيتو  �� /ال  منها 
موسى � غيابه �kافظ على �حدִדم 
نبًيا  ها���  فكا�  �لفسا".  ��ّنبهم 
�يًضا، �لكن  َمِلٍك   ٍ̄ لن تابًعا �خليفًة 
بل  نبو+"،  "خالفة  تكن   ] خالفته 
�هللا   �� بيد   ."lنظا "خالفة  كانت 
"خالفة  شخص   � �مع  قد   gتعا
 gمع "خالفة نبو+" �! �نه تعا "lنظا
يبعث إلصال� �مة ن¯ سابق نبيا �خر 
 ªينّفذ شر /منا  بشرª جديد  يأ�  ال 
يعمل  /نه  �خر   Yبتعب� �لسابق،  �لن¯ 
فيما  �لسابق  �لن¯  مهمة  تكميل  على 
من  له  فيكو� خليفة  بالشرª؛  يتعلق 
هذ' �لناحية، �لكن فيما يتعلق مبنصبه 
�قد  مباشر+.  /يا'   gتعا �هللا  فيعطيه 
 ��Yكث خلفا;  /سر�ئيل  ب¡   � جا; 
ب¡  �نبيا;  كل  بل   ،ªلنو�  �هذ من 
 �كانو  � موسى  بعد  /سر�ئيل 
 ��لنوª؛ �ع¡ �hم كانو �خلفا; من هذ
�نبيا;، �لكنهم [ يأتو� بشرª جديد، 
موسى   ªشر /قامة  على   �عملو بل 
 ���لقر � gهللا تعا� Bنفسه. يقو �
�لكرمي ﴿/ِنَّا �َنـزْلَنا �لتَّْوَ��َ+ ِفيَها ُهًد� 
 �َ�ُنوٌ� َيْحُكُم ِبَها �لنَِّبيُّوَ� �لَِّذيَن َ�ْسَلُمو
ِبَما  َ��لرَّبَّاِنيُّوَ� َ��َألْحَباُ�  �لِلَِّذيَن َهاُ"�
�هللا َ�َكاُنو� َعَلْيِه  Hِِمْن ِكَتا ��ْسُتْحِفُظو
�ملائد+:٤٥).. �! ال شك ) ﴾;َ�ُشَهَد
�ننا �نـزلنا �لتو��+ �كا� كتاًبا مليًئا 
باvد�ية ��لنو� kكم ֲדا لليهو" �ألنبيا; 



٢٥

التقوىاجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

�كذلك  لنا  مطيعني   �كانو �لذين 
ألhم  �لربانيو�  �لعلما; � �لعا�فو� 
 Hكتا على  باحلفا¨  مطالَبني   �كانو

.gهللا تعا�
بعد  بعث  قد   gتعا �هللا  فإ�   ،�.ً/
على   �ليعملو كثYين  �نبيا;  موسى 
 �كانو  !� �ملوسو!،   ªلشر� /قامة 
هؤال;   g/ �باإلضافة  ملوسى.  خلفا; 
 ªلشر��ألنبيا; قد ُعهد� مهمة /قامة 
 �� ميكن  �خرين   Xنا�  g/ �ملوسو! 

 .�نسّميهم �بانيني ��حباً�
�نه قد جا; بعد  لقد �تضح من .لك 
لفتر+  �Nد"��  �نبيا;   � موسى 
مهمتهم  �كانت  له،  خلفاً;  طويلة 
�كا�  �ملوسو!،   ªلشر� تكميل 
�لذ!   � �لناصر!  �ملسيح  �خرهم 
يعتقد كثY من �ملسلمني خطًأ �نه كا� 
 ���لقر �لكن  جديد،   ªٍشر  �. نبًيا 
خليفة  �لناصر!  �ملسيح   uيعت �لكرمي 
ملوسى - عليهما �لسالl - جا; إلقامة 
 ���لقر ��ضح  حيث  فحسب،  "ينه 
 Bملذكو�+ �عال' فقا��لكرمي بعد �آليا� 
﴿َ�َقفَّْيَنا َعَلى �َثاِ�ِهْم ِبِعيَسى �ْبِن َمْرَيَم 
َ��َتْيَناُ'  +ِ�ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن �لتَّْوَ� ُمَصدِّ
ًقا ِلَما  �ِإلْنِجيَل ِفيِه ُهًد� َ�ُنوٌ� َ�ُمَصدِّ
َيَدْيِه ِمَن �لتَّْوَ��ِ+ َ�ُهًد� َ�َمْوِعَظًة  َبْيَن 

لِْلُمتَِّقَني﴾ (�ملائد+:٤٧)
�ملجد"ين � �ألنبيا;  فكل  باختصا�   
 -  � موسى  بعد   �جا#� �لذين 

بدً;� من يوشع �لذ! خلفه فو� �فاته 
 �كانو  - مرمي  بن  باملسيح  �نتهاً; �

خلفا; ملوسى �مقيمني لشرعه. (١)

�� هذ9 �ألمة�/سولنا هو 
�مد   lألكر� �سولنا  مبعث  �قبيل 
�خر  �³ذ شكال  قد  �لعا[  �، كا� 
�أل�¹. ��شتد� Yأل�¹ُ غ�فتَبّدلت 
 Xلنا��"l جديد، فقد صا�  g/ حلاجة�
�حلالة. فعند  Yَنَعٍم من تغ  �� ªكسبا
�لعناية � �إلvية  �لر`ة  �قتضت  .لك 
يدفع  ما  �لسما;  ُيخلق �   �� �أل{لية 
�ما  /بليُس  عّمر  ما   lيهد�  ،lلظال�
�قاl، من �ألبنية ��خلياl. فBÑ /ماlٌ من 
 ]� �لشيطا�،  جنو"   Hّ.ُ� �لر`ن، 
�هللا ��لذين معه �اهد��  Bسو� Bيز
من  �يناصر��  �لشيطا�.   Hحز
ُمحيني  �vد�،  معا[  ُمعلني  �هتد�، 
مو�سم �لتَُّقى، ح� علم �لناX �نه � 
قد  َ�َسر طو�غيت �لكفر �شّد �ثاقها، 
�ألكا.يب �غّل �عناقها،  ªخذ سبا��
�هدl عما�+ �لبدعا� �قّو¹ قباֲדا، 
�سباֲדا،  �نظم  �إلميا�  كلمة  �=ع 
�قّو� �لسلطنة �لسما�ية �سّد �لثغو�، 
��صلح شأhا �سد" �ألمو�، �سّكن 
�أللسنة  �بّكت  �لر�جفة،   Hلقلو�
�ملظلمة،  �خلو�طر  ��نا�  �ملرجفة، 
�لبشرية  �ملخلقة، �تر�  �لد�لة  �جّد" 
 g/ ��حل  �ملستقيم،  �لطريق  على 

�لوجه  �لرسالة على  �به بعد �� �"� 
�ألكمل ��ألمت. (٢)

�السالمية  ��خلالفة   �لثا=    ���
�أل�� 

 l"�  ق  كا�  �لذ!  �لصديق  �جا; 
�هللا �  Bألمة. فإ� �سو��لثاv wذ' 
 lإلسال�ملا ُتوّفي نزلت �ملصائب على 
�ملنافقني،  �ملسلمني، ���تد كثY من �
�ّ"عى � �ملرتّدين،  �لسنة  �تطا�لت 
�جتمع � �ملفترين.  من  نفٌر  �لنبو+ 
ح�  �لبا"ية  �هل  من   Yكث عليهم 
حلق مبسيلمة قريب من مائة �لف من 
�لفنت �كثر  �لفجر+، �هاجت  �جلهلة 
 ،��ملحن، ��حاطت �لباليا قريبا �بعيد
�ملؤمنو� {لز�ال شديد�. هنالك  Bلز}ُ�
�بُتِليت كل نفس من �لناX �ظهر� 
 ،X��حلو مدهشة  ُمخّوفة  حاال� 
 �=ًر كأ�  مضطرين  �ملؤمنو�  �كا� 
�ضرمت � قلوֲדم �� ُ. و� بالسكني، 
 Yخ  ��فر من  تا�+  يبكو�   ��كانو
ظهر�  فنت  من  ��خر�  �لuّية 
من   ��ثًر يكن   ]� �ملحرقة،   ��Yكالن
 ;�كخضر �ملفتتنو�  �غلبت  �من، 
�فزعا،  خوفا  �ملؤمنو�   "�فز �لدمن، 
ففي  �جزعا.  "هشا   Hلقلو� �ملئت 
.لك �أل��� ُجِعل �بو بكر � حاكم 
فغلب  �لنبيني.  خامت  �خليفة  �لزما� 
�ها، �من � ��عليه غّم �هّم من �طو
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�لكافرين � �ملنافقني   � شاهدها  �ثا� 
كمر�بيع  يبكي  �كا�  �ملرتدين. �
كالينابيع،  �ته uع �جتر!  �لربيع، 
�ملسلمني. � lإلسال� Yهللا خ� Bيسأ�
قالت  عنها  �هللا  �ضي  عائشة  �عن 
/ليه  �هللا  �فّو¹  خليفة   Õ� ُجعل  ملا 
 Tالستخال� مبجر"  فر��  �إلما�+، 
�لفنت من كل �ألطر�T، �مو�  dمتّو
�ملرتّدين  �بغا�+  �لكا.بني،  �ملتنّبني 
لو  مصائب  عليه  فُصّبت  �ملنافقني. 
ُصّبت على �جلباB الhّد� �سقطت 
ُ�عطى  �لكنه   ،Bحلا�  � �نكسر� �
نصر  جا;  ح�  كاملرسلني.   �uص
�ملرتد��،  �ُ�هلك  �ملتنبئو�  �ُقتل  �هللا 
�ُ�{يل �لفنت �"ُفع �ملحن، �ُقضي �ألمر 
�ستقاl �مر �خلالفة �ّجنا �هللا �ملؤمنني �
من �آلفة، �بّدB من بعد خوفهم �منا، 
�حلق  على   lقا�� "ينهم  vم  �مّكن 
��جنز  �ملفسدين.  �جو'  �سّو"  {منا 
��با"  �لصّديق  عبد'  �نصر  �عد' 
�لّرعب  ��لقى  �لغر�نيق، � �لطو�غيت 
 ���جعو  �فاhزمو �لكفا�،   Hقلو  �
�تابو� �كا� هذ� �عٌد من �هللا �لقّها�، 
�هو �صد� �لصا"قني.(٣)  f كا� من 
عثما�  �لنو�ين   �.  f لفا���� بعد' 
�إلماl على �ملرتضى، �ختا�هم �هللا  f
�أل�¹   Yغ �أل�¹  ֲדم   Bلتبد تبعا 
�تشر� �أل�¹ من جديد بنو� �ֲדا، 

�يظهر �هللا "ينه على �لدين كله. 

كيف /فعها �هللا 
 ،gأل���لنبو+ ��خلالفة  لقد مر عصر 
 ،��ألمة �لسنن، فقد �ختلفو Hصا� f
�كا�  �خلليفة  على  �لبعض  �متر" 
�ألجد� ֲדم �� يكونو� مثل جو��حه، 
طاعته،  �يسا�عو� �  بأمر'  يأمتر�� 
بعض  �لكن  مرضاته،   � �يتفانو� 
�صابه  لألسف  �ألمة  جسد  �عضا; 
�لعطب، �قعد به �ملر¹ �لر�حا9 عن 
/طاعة �مر �خلليفة، �كا� �لعقاH من 
 �� بعد  �خلالفة  �فعت  �لعاملني،   H�
�عطى �هللا لألمة �لفرصة تلو �ألخر� 
�لنو�ين، f بعد مقتل  بعد مقتل .� 
�ندفعت  �لكن  �ملرتضى،  على   lإلما�
�خلالفة،  على  �لتمر"  طريق   � �ألمة 
فقد   .� �هللا   Bما .كر �سو فتحقق 
  Yلنعما� بن بش��إلماl �`د عن  ���
�ملسجد   � جلوس×  كنا   :Bقا  ،�
 Yيا بش :Bخلش¡ فقا�فجا; �بو ثعلبة 
�هللا �  Bبن سعد �حتفظ حديث �سو
 Bفقا �نا.  حذيفة:   Bفقا  ،;��ألمر  �
تكو�   :� �هللا   Bسو�  Bقا حذيفة: 
 f ،هللا �� تكو���لنبو+ فيكم ما شا; 
يرفعها �هللا /.� شا; �� يرفعها، f تكو� 
ما  فتكو�  �لنبو+   dمنها على  خالفة 
 �شا; �هللا �� تكو�، f يرفعها �هللا /.
شا; �� يرفعها، f تكو� ملًكا عاًضا 
فيكو� ما شا; �هللا �� يكو�، f يرفعها 
� شا; �هللا �� يرفعها، f تكو� ملًكا ./

جuية فتكو� ما شا; �هللا �� تكو�، 
 f ،يرفعها  �� � شا; ./ �هللا  يرفعها   f
 f �لنبو+،   dمنها على  خالفة  تكو� 

سكت. 

هل هناE من Dمل؟
 �﴿َ�َعَد �ُهللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم َ�َعِمُلو
�ْأل¹ِ�َْ  ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ
َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما 
�ْ�َتَضى  �لَِّذ!  ِ"يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ
َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ�لَُيَبدِّ َلُهْم 
َ�َمْن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  َال  َيْعُبُد�َنِني 
َكَفَر َبْعَد َ.ِلَك َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ� 
 ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �َالَ+ َ��ُتو �لصَّ �* َ�َ�ِقيُمو
�لرَُّسوBَ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ� * َال َتْحَسَبنَّ 
�ْأل¹ِ�َْ  ِفي  ُمْعِجِزيَن   �َكَفُر� �لَِّذيَن 
�لنو� )  ﴾Yُْلَمِص�َ�َمْأَ��ُهُم �لنَّاُ� َ�لَِبْئَس 

(٥٥ - ٥٧-
�ية " تسمى   Cل� �آلية  هذ'   �
عن   gتعا �هللا  يتحد�   "Tالستخال�
�ملسلمو�  يناvا   Cل� �لنعم � �ملكافآ� 
�لذين  �/ Bفقا .� �� �طاعو� �مًد./
�علهم  مبا   ��عملو باخلالفة   ��منو
صاحلني للخالفة فإ� �هللا تعاg يعدهم 
بأنه سيجعلهم خلفا; � �أل�¹ كما 
جعل �لذين كانو� من قبلهم، �سيوطد 
�لدين �لذ! �ضي به vم، �سيبّدB كّل 
خوفهم �مًنا، فيعبد�ن¡ �ال يشركو� 
Õ شيًئا. �لكن �لذين يكفر�� باخلالفة 
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فيما بعد، فلن يتمتعو� ֲדذ' �لنعمة بل 
 .lلنظا�سُيَعّد�� خا�جني على 

 '��لقد �صد� �هللا تعاg � هذ' �آلية قر
�ملسلمني،   Yمبص يتعلق  فيما  �لنهائي 
فوعدهم �hم لو �منو� بوجو" �خلالفة، 
عليهم،  ينبغي  كما  لذلك  ساعني 
فسيقيم �هللا بينهم �خلالفة كما �قامها 
�لذين خلو� من قبل، �سيثّبتهم من  �
�خلالفة على "ينهم �لذ! �ختا�'  Bخال
 Bسيبّد� �لدين،   �هذ �سيقّو!  vم، 
هللا  عابدين  �علهم  مما  �مًنا،  خوفهم 

�ألحد "�ئًما �ال يشركو� به شيًئا.
�ال يغيّنب عن �لباB �� هذ� �عٌد �ليس 
نبو;+. فلو �� �ملسلمني [ يثبتو� على 
 Ðلصا��لعمل  �/مياhم باخلالفة �تركو
�خلالفة، فلن  lلذ! هو ضر��! لقيا�
�لن   ،lإلنعا�  �vذ مستحقني   �يعو"�
�هللا  بأ�   �يقولو  �� عندها  ֲדم  يليق 

تعاg [ ينجز �عد'. 
�هللا تعاg للمؤمنني بعد .كر  Bيقو f
 �﴿َ�َ�ِقيُمو مباشر+  �خلالفة   ªموضو
 Bَلرَُّسو� ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �الَ+ َ��ُتو �لصَّ
نقيم  حينما   !� ُتْرَحُموَ�﴾..  َلَعلَُّكْم 
�خلالفة فمن ��جبكم ��  lبينكم نظا
 ��لزكا+ �تطيعو ��لصال+ �تؤتو �تقيمو
 �ساعد�  �./ �كأhم  �هللا.   Bسو�
 ��طاعو فقد  �لدين  متكني   � �خللفا; 
 ªملوضو� نفس  هو   ��هذ  .Bلرسو�
"َمن  بقوله:   � �لن¯  بينه  قد  �لذ! 

�طاª �مY! فقد �طاع¡، �من عصى 
 Hفقد عصا9". (مسلم: كتا  !Yم�
 � ;��إلما�+، باH �جوH طاعة �ألمر

غY معصية) 
 �كما �� �هللا تعاg قد نّبه بقوله ﴿َ�َ�ِقيُمو
 Bَلرَُّسو� ��لزََّكاَ+ َ�َ�ِطيُعو �الَ+ َ��ُتو �لصَّ
�لسبيل   ��  g/ ُتْرَحُموَ�﴾  َلَعلَُّكْم 
�خلالفة ��  lعند قيا � Bلرسو�لطاعة 
�لدين  �جل متكني  �لصال+ من   �تقيمو
�خللفا;  ��لزكا+ �تطيعو ��نشر'، �تؤتو

طاعة كاملة. 
كما لفت �هللا تعاg بذلك نظر �ملسلمني 
/g �نه ملن �ملحاB بد�� �خلالفة /قامة 
�لزكا+ حقًّا. فقد كا�  �لصال+ �/يتا; 
� عهد �لن¯ � نظاl جلمع �لزكا+، 
بكر خليفة،  �بو  � �صا�  تو�  �ملا 
�متنع معظم �لعرH عن �"�ئها  جة �
�� حكم �لزكا+ كا� خاًصا بالن¯ � 
 � بكر  �بو  �فض  ¾لفائه،  �ليس 

منعو9  لو  �هللا �  :Bقا� هذ'  "عو�هم 
�هللا   Bلرسو يؤّ"�نه   �كانو  Yبع  Bعقا
�بو  �جنح  منعه".  على  لقاتلُتهم   �
�لزكا+  lنظا lملهمة فقا�بكر � هذ' 
على قو�عد' من جديد، �ظل قائًما � 
{من �خللفا; �لر�شدين �آلخرين بعد'. 
�لر�شد+ بني  �نتهت �خلالفة  ملا  �لكن 
جلمع   lنظا هنا�  يعد   ] �ملسلمني 

�لزكا+. 
بد��  �لصال+  /قامة  ميكن  ال  كذلك 
 ���خلالفة حقًّا، .لك أل� �هّم �لصلو
فيها  تكو�   Cل� �جلمعة  صال+  هي 
 Ðمبصا Xلنا� Yيتم ֲדا تذك Cل��خلطبة 
 lة نظاÚ يكن ] ��ألمة �ضر���ִדا. فإ.
�خلالفة فكيف يّطلع �لناX على تلك 

�ألمو�. 
�يضا   �  Bلرسو� طاعة   �/ كذلك 
�لغر¹  �خلالفة، أل�  بد��  مستحيلة 
 ��  �  Bلرسو� طاعة  من  �حلقيقي 

وال يغيـّنب عن البال أن هذا وعـٌد وليس نبوءة. فلو 
أن املسـلمني M يثبتوا على إميانهـم باخلالفة وتركوا 
العمـل الصاT الذي هـو ضروري لقيـام اخلالفة، 
فلن يعودوا مسـتحقني Yذا اإلنعـام، ولن يليق بهم 
عندهـا أن يقولوا بـأن اهللا تعـاM 6 ينجز وعده. 
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�لوحد+.،  سلك   � �جلميع  ينخر� 
فهذ' �ألمو� �لثالثة هي جز; ال يتجز� 
 ] ��هللا تعاg لنا: /. Bخلالفة. �يقو�عن 
تكن هنا� خالفة فستضيع صالتكم، 
من  قلوبكم  �³لو  {كاتكم،  �تضيع 

 .Bلرسو�طاعة 
f .كر �هللا تعاg � هذ' �آلية عالما� 
�خلليفة  من  �حلق  �خلليفة  ֲדا   Tُيعر

�لباطل، �هي كاآل�: 
�تا�  �لذ!  هو   gتعا �هللا   �/ �Dال 
�لصا"�  �خلليفة   �� �ثانيا:  �خلليفة، 
لألنبيا;  كنصرته   gتعا �هللا  سينصر' 
�لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  ﴿َكَما   gتعا لقوله 
�خلالفة  ��ِمْن َقْبِلِهْم﴾.�ثالثا �� �ستمر
�عمِلها  �ألمة  بإميا�  منو�  �لر�شد+  
�عد'  vم  سيفي   gتعا فاهللا   ،Ðلصا�
�لصاحلا�. يعملو�  مؤمنني   ��مو" ما 

�لدنيا   � سينشر   gتعا �هللا   �� �/�بعا 
 lٍحكا� من  �خللفا;  هؤال;  به  يأ�  ما 
�ملو�تية  Yغ Tلظر����فكاٍ� "ينية �غم 
َننَّ َلُهْم ِ"يَنُهُم �لَِّذ!  لقوله تعاg ﴿َ�لَُيَمكِّ
عظيم  برها�   ��هذ َلُهْم﴾.  �ْ�َتَضى 
تدّبر   �./� �حلّقة،  �خلالفة  صد�  على 
فيه �ملر; �جد' �ية عظيمة على صد� 
لَنَُّهْم ِمْن  �خللفا;.�خامسا قوله ﴿َ�لَُيَبدِّ
هد"  كلما   !� َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
خطر ما �خلالفَة �إلسالمية على نطا� 
 �ُتبّدB هذ  Cل�  Hألسبا��ألّمة هيأ �هللا 
تكو�   �� شريطة  لألّمة  �مًنا  �خلطر 

قلوֲדم عامر+ بنو� �إلميا��سا�سا هي 
َشْيًئا﴾..  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  ﴿َيْعُبُد�َنِني ال 
بعبا"�  سيقومو�  �خللفا;  هؤال;   !�
 ��  Éمبع شيًئا..   Õ  �يشركو  ��  ��"
�هللا تعاg سيشحنهم بالشجاعة ��جلر�+ 
فال �افو� � �هللا تعاg لومة الئم. /hم 
لن يعملو� �! شي; خوًفا من �ملخلو�، 
�يعملو�   gتعا �هللا  على  يتوكلو�  بل 
��ضو�نه  �هللا  �جه  �بتغا;  شي;  كل 
تعاg. �ليس �ملر�" من قوله تعاg ﴿ال 
 �يعبد� لن  �hم  َشْيًئا﴾  ِبي  ُيْشِرُكوَ� 
�ألصناl، .لك أل� �ملسلم �لعا"! �يًضا 
 "�ال يعبدها فما بالك باخللفا;. /منا �ملر
من قوله تعاg ﴿ال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا﴾ 
يتنا{لو� عن �! موقف خوًفا  لن  �hم 
من �ملخلو�، بل سيقومو� بكل عمل 
 gبتغا; مرضاته تعا�حتقيًقا ملشيئة �هللا �
غY مكترثني للمحن ��ملصائب �لC قد 
فوعُد   ،�.ً/ �لسبيل؛   هذ'  تصيبهم � 
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  للمسلمني   gتعا �هللا 
ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما  �َأل¹ِ�ْ  ِفي 
هؤال;  تعاg سيمنح  �نه  يع¡  َقْبِلِهْم﴾ 
�خللفا;  منحها  كما  �لuكا�  �خللفا; 
 � كمعاملته  �سيعاملهم  �أل�لني 
�لتأييد  سيتلقو�  �hم   !� �أل�لني،  مع 
�خلفا#هم  �ألنبيا;  تلّقا'  كما  �لربا9 
�لسابقو�.  �لو قاB قائل: لقد .كر �هللا 
 ��أل�لني قد ُمنحو �� ���لقر � gتعا
ُشّبهت   �فلما. �يًضا،  �ملُلك"  "خالفة 

�خلالفة �إلسالمية ¾الفة �لنبو+ بشكل 
خا� "�� خالفة �ملُلك؟ 

�هللا   �� فيه  شك  ال  مما  �نه   H��جلو�
تعاg قد �عد �ملسلمني بامللوكية �يضا، 
عن  هنا  يتحد�  ال   gتعا �هللا  �لكن 
�لنعم  عن  يتحد�  بل  �ملا"ّ!  �ملُلك 

�لدينية فقط.
 Bقو هو  .لك  على   Bأل�� �لدليل �  
َننَّ َلُهْم ِ"يَنُهُم �لَِّذ!  �هللا تعاg ﴿َ�لَُيَمكِّ
�ْ�َتَضى َلُهْم﴾.. �! �� �هللا تعاg سيقيم 
�لدين �لذ! ينتمي /ليه هؤال; �خللفا;. 
�مللو�  على  ينطبق  ال  �ألمر   ��هذ
"ينهم؛   gتعا �هللا  يقيم  ال   ./ �ملا"يني، 
�لر�حانيني  باخللفا;  خا�   �هذ بل 
فقط. فثبت �� �خلالفة �إلسالمية تشبه 

"خالفَة �لنبو+" ال "خالفة �مللوكية".
 gتعا �هللا   Bقو هو  �لثا9  �لدليل �
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾.. /.  ﴿َ�لَُيَبدِّ
ال تتو�فر هذ' �مليز+ � �مللو� �لدنيويني 
�بد�، حيث جتدهم �ليوl جالسني على 
عر�شهم البسني تيجاhم، بينما جتدهم 
يتسّولو�  عر�شهم  عن  �لوعني   �غًد
هنا�  ليس  كما   .ª���لشو  �  Xلنا�
 Bبأنه سيبّد gهللا تعا��! �عد vم من 
�مهم   �� �لو�قع  بل  �مًنا،  خوفهم 
��هم " �تنها� � كثY من �ألحيا� /.

 .Yخطر كب
 gتعا �هللا   Bقو هو  �لثالث  �لدليل �
َشْيًئا﴾..  ِبي  ُيْشِرُكوَ�  ﴿َيْعُبُد�َنِني ال 
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دين  �! �� هؤال; �خللفا; يكونو� موحِّ
�ما  للشر�.   ;��عد  uك�� خالصني 
�يضا  �لشر�   � فيقعو�  �لدنيا  ملو� 
يقعو�  قد  /hم   �  Bلرسو�  Bقا ح� 
�لبخا�!: ) Tملكشو� ���لكفر �لبو �
 � �لن¯   Bقو  Hبا �لفنت،   Hكتا
فال  تنكر�hا).   ��موً� بعد!  ستر�� 
هؤال;  يكو�   �� هذ'،   Bحلا�� ميكن، 

 .Tالستخال�مصد�قا آلية 
�لدليل �لر�بع على �نه ليس �ملر�" من �
"نيويني  ملوكا  هنا  �ملذكو�ين  �خللفا; 
�هللا تعاg ﴿َ�َمْن َكَفَر َبْعَد َ.ِلَك  Bهو قو
�لذين   !� �ْلَفاِسُقوَ�﴾..  ُهُم  َفُأ�لَِئَك 
سيصبحو�  �خللفا;  ֲדؤال;  يكفر�� 
 �� ميكن  تر�،  يا  فكيف،  فاسقني. 
طاعَة  �فض   �./ فاسقا  �إلنسا�   Yيص
�لَبَو��؟  �لكفر  يقع �   �� مِلٍك ميكن 
�ملر;  يصبح   ��  ��بًد ميكن  ال  كال، 
�ملا"يني  �مللو�  طاعة  إلنكا�'  فاسًقا 
كهؤال;. /منا تصد� فتو� �لفسو� ضد 
للخلفا;  �لطاعة  �فض  ما   �./ �إلنسا� 

�لر�حانيني.
�ية   � �ملذكو�+  �أل�بعة  �أل"لة  فهذ' 
�الستخالT تؤكد �� �خلالفة �ملذكو�+ 
�هللا  Bمللوكية". فقو�هنا ليست "خالفة 
َكَما  �َأل¹ِ�ْ  ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم   gتعا
 ﴾Ü/ َقْبِلِهْم...  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
هذ'   � �ملوعو"+  �خلالفة   �� يؤكد 
"خالفة  ال  �لنبو+"  "خالفة  تشبه  �آلية 

�ملُلك".(٤)

�� �لثالث لألمة��ملسيح �ملوعو� هو 
�Nي;  �لوعد  حتقق  من  البد  كا� 
�ألمل، �هكذ� حقق �هللا �عد'، �جا; 
ُعِصَر  �قت   � جا;  �ملوعو"،  �ملسيح 
�شتد� �حلاجة � ،�فيه �إلسالl  عصر
�لضر��+  /g �جو" �ملخلص، �نا"� 
 .Tباالستخال لألمة  �هللا  �عد  بتحقق 
�الvامية:  �خلطبة   � حضرته   Bيقو
(�/9 ُخلقُت � هذ' �جلمعة � ساعة 
�ملسلمني. �  lلإلسال �لعسر � �لعصر 
كما ُخلق �"l صفّي �هللا � �خر ساعة 
 �vذ منو.جا  كا�  {مانه   �/� �جلمعة 
 �vذ ظالًّ  عصر'  �قت  �كا�  �حلني. 
�لعصر �لذ! ُعِصَر �إلسالl فيه �ُصّبت 
 Hمصائب على "يننا �كا"� �� تغر
 �� lأليا�¬س �لدين. �تر�� � هذ' 
 lلظال�نو� �إلسالl قد ُعصر من كثر+ 
 lباألقال �ملخالفني   Bصو�  lللئا��
منه  �ثر  يبقى  �� ال  �ملكّذبني. �كا" �
لو [ يتد��كه فضل �هللا �لكرمي �ملعني. 
 ��هللا �� يبعث فيه ُمجّدً" +Yفاقتضت غ
 �  lليو�  �هذ  � فخلق¡   ،l"� ُيشابه 
�لعسر،  ساعة  �ع¡  �لعصر،  �قت 
�عّلم¡ من لدنه ��كرl، ��"خل¡ � 
 l�عبا"' �ملكرمني. �جعل¡ َحكما لألقو
�لذين �تلفو� �هو �حكم �حلاكمني. 
�هللا نصر9 �� كل �مٍر  �� lُلقو� ����

�ّيد9، �َطَرُ"�� فآ��9 �صالو� فحما9، 
�" =اعC �قّو� سلسلC، فألقاهم }�
سو;   '"�}� علّي  �هللا  فضُل  �لتحّير   �
خليفة  �جال  �هللا  ��عل   ��قالو ظنهم، 
�يسفك  فيها  ُيفسد  �هو  �أل�¹   �
 9/ Bفقا Cسط��لدما;، فأجاֲדم �هللا بو
 �/�"  :Bيقو  f تعلمو�.  ال  ما  �علم 
َمَثلي عند �Õ كَمثل �"l، �ما ُخِلْقُت 
�لنََّعُم  �أل�¹  على  كثر�  بعدما  /ّال 
�كثر   ،ªلضبا�� �لد�" �  ،ªلسبا��
�لد��H على ظهرها �خالف  ªكل نو
بعضها بعضا، �ما كا� �"l ليملكهم 
بينهم،  �فاحتا  عليهم  حكما  �يكو� 
فجعل¡ �هللا �"l ��عطا9 كل ما �عطى 
�لبشر، �جعل¡ بر�{� خلامت �لنبيني  Õأل
�سيد �ملرسلني. ��لسر فيه �� �هللا كا� 
�لذ! هو  l"��� �لق  B}أل�قضى من 
خامت �خللفا; � �خر �لزما�، كما خلق 
 Ýشر � Bأل���لذ! هو خليفته   l"�
�أل���، لتستدير "�ئر+ �لفطر+ �لُيشابه 
�لتشابه   �هذ �ليكو�  �لفاحتة، � �خلامتة 

للتوحيد كسلطا� مبني." (٥) 

�لقد/O �لثانية
 � �هللا  سنة  �لرحيل،  من  البد  �كا� 
هنا�  �كانت  قبل،  من   �خلو �لذين 
 dمنها على  �خلالفة  �لثانية،  �لقد�+ 
�لوصية:  Hحضرته � كتا Bلنبو+. يقو�
ُير! قسمني من   gتعا �نه  "فاحلاصل 



اجمللد التاسع والعشرون، العدد األول - رجب وشعبان ١٤٣٧ هـ  أيار/ مايو ٢٠١٦ م

٣٠

التقوى

على  قد�ته  يَد  ُير!  ��ًال،  قد�ته: 
�يد! �ألنبيا; �نفسهم، �ثانًيا، ُير! يَد 
قد�ته بعد �فا+ �لن¯ حني تو�جه �ملحن 
�يتقو� �ألعد�; �يظنو� �� �ألمر �آل� 
�جلماعة  هذ'   �� �يوقنو�  �ختل،  قد 
�عضا;ها   �/ ح�  تنمحي،   Tسو
�لتر""، �  +Yحل�  � يقعو�  �نفسهم 
�تنقصم ظهو�هم، بل �يرتّد �لعديد من 
�ألشقيا;، عندها ُيظهر �هللا تعاg قد�َته 
�ملنها�+.  �جلماعة  �ُيساند  ثانيًة  �لقوية 
فالذ! يبقى صامًد� صابًر� ح� �للحظة 
�ألخY+ ير� هذ' �ملعجز+ �إلvية، كما 
حصل � عهد سيدنا �Õ بكر �لصديق 
 �  Bلرسو� �فا+   �� ُظنَّ  حيث   ،�
من   Yكث ��تد � �َنها، �� سبقت  قد 
�ألعر�H، ��صبح �لصحابة من  Bجها
 lقا� عندها  كاملجانني،  �حلز�  شد+ 
�هللا تعاg سيدنا �با بكر �لصديق �، 
�خر�،  مر+  لقد�ته  منو.ًجا  ��ظهر 
�لوشيك.  ¹��`ى �إلسالl من �النقر
فيه:   Bقا �لذ!  �عد'   � �مت   ��هكذ
ننَّ vم "يَنهم �لذ! ��تضى vم  ﴿�لَُيمكِّ
لّنهم من بعد خوفهم �مًنا﴾ �! �نه  �لُيبدِّ
 .Tخلو�تعاg سوT يثّبت �قد�مهم بعد 
�هذ� ما حد� بالضبط � {من سيدنا 
�ملنو�  يد  �ختطفته  حني   � موسى 
 ¹��� مصر  بني  ما  �لطريق   � �هو 
 g/ ئيل�كنعا� قبل �� يوصل ب¡ /سر
 lفقا �لوعد.  حسب  �ملنشو"+  غايتهم 

مبوته مأمت كبY بني ب¡ /سر�ئيل. �كما 
 �ظلو /سر�ئيل  ب¡   ��  +��لتو�  �  "��
 ;�يبكو� �ينوحو� /g ��بعني يوما جر
صدمة موته �ملفاجئ. �هذ� ما حد� 
حيث  �يضا   � عيسى  {من   �
حا"�  عند  كلهم  �حلو��يو�  تشتت 
فيا  �يًضا.  منهم  �حد � ��تّد � �لصلب 
�لقدمية هي  �هللا  ما"�مت سنة  �حبائي، 
kّطم  لكي  قد�تني،  ُير!   gتعا �نه 
بذلك فرحَتني كا.بتني لألعد�;، فمن 
�آل� سنته  gهللا تعا��ملستحيل �� يغّير 

�أل{لية. 
 Xلنفو��ينبغي لصلحا; �جلماعة .�! 
 Xلنا� من  �لبيعة   �يأخذ�  �� �لطاهر+ 
 Hي من بعد!. فاهللا يريد �� �ذpبا
�لفطر+  !�. ���لتوحيد =يع �أل�� g/
�ملعمو�+،  �قطا�  �تلف  من  �لصاحلة 
سو�; كانو� من ����با �� �سيا، ��� 
�مع عبا"' على "ين ��حد. هذ' هي 
�جلها  من  ُ��سلت   Cل�  � �هللا  غاية 
�لغاية  هذ'   ��جعلو لذلك  �لدنيا.   g/
نصب �عينكم، �لكن باللطف �حسن 
�خللق �كثر+ �لدعا;. فإg �� يقوl �حٌد 
 �مؤيَّد� بر�� �لقدX من عند �هللا، ثابر�

=يًعا على �لعمل بعد! متكاتفني.
 Xلقد��ينبغي �� تنالو� نصيًبا من ��� 
�تزكية  بينكم  فيما  �لتعاطف   ;�جر
�حلقيقية  �لتقو�  �نفسكم، �.لك أل� 

(٦) ".Xلقد�ال ُتناB بد�� ��� 

�Dحكا�   Sبركا عن   ���لقر حديث 
Oشد�لر�خلالفة �

باختصا�  �خلالفة، �هو  تا�يخ  هو   �هذ
تا�يخ  �خر   Éمبع  �� �لبشرية،  تا�يخ 
�ملدنية �لبشرية، �� �خلتاl نريد �� نر� 
�حلديث � �لكرمي   ���لقر يلقي  كيف 

.ªملوضو� ��لضو; على هذ
 Hِْلِكَتا�﴿�ََلْم َتَر /َِلى �لَِّذيَن ُ��ُتو� َنِصيًبا ِمَن 
َ�َيُقوُلوَ�  اُغوِ�  َ��لطَّ ِباْلِجْبِت  ُيْؤِمُنوَ� 
�لَِّذيَن  ِمَن  َ�ْهَد�  َهُؤَالِ;   �َكَفُر� لِلَِّذيَن 
�َمُنو� َسِبيًال* ُ��لَِئَك �لَِّذيَن َلَعَنُهُم �ُهللا َ�َمْن 
�* lْ�َ َيْحُسُد�َ� ً Yُهللا َفَلْن َتِجَد َلُه َنِص�َيْلَعِن 
َفَقْد  �لنَّاXَ َعَلى َما �َتاُهُم �ُهللا ِمْن َفْضِلِه 
َ��ْلِحْكَمَة   Hَْلِكَتا� /ِْبَر�ِهيَم   Bَ� �َتْيَنا 
�َمَن  َمْن  َفِمْنُهْم  َعِظيًما*  ُمْلًكا  َ��َتْيَناُهْم 
ِبَجَهنََّم  َ�َكَفى  َعْنُه  َصدَّ  َمْن  َ�ِمْنُهْم  ِبِه 
 Tََسْو ِبآَياِتَنا   �َكَفُر� �لَِّذيَن   َّ�/ِ  *�Yًَسِع
ُجُلوُ"ُهْم  َنِضَجْت  ُكلََّما   �َناً� ُنْصِليِهْم 
 Hَ��ْلَعَذ  �لَِيُذ�ُقو َغْيَرَها   �ُجُلوً" ْلَناُهْم  َبدَّ
 ��َهللا َكاَ� َعِزيًز� َحِكيًما* َ��لَِّذيَن �َمُنو َّ�/ِ
َجنَّاٍ�  َسُنْدِخُلُهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ  �َ�َعِمُلو
ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْألَْنَهاُ�  َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِر! 
َ�ُنْدِخُلُهْم  َرٌ+  ُمَطهَّ  dٌ��َ}ْ�َ ِفيَها  َلُهْم   ��ََبًد
 �ُتَؤ"ُّ�  �ْ�َ َيْأُمُرُكْم  �َهللا   َّ�/ِ َظِليًال*  ِظالًّ 
َبْيَن  َحَكْمُتْم   �.َ/ِ�َ َ�ْهِلَها  /َِلى  �ْألََماَناِ� 
ا  ِنِعمَّ �َهللا   َّ�/ِ  Bِِباْلَعْد  �َتْحُكُمو  �ْ�َ  Xِلنَّا�
 *�Yًَبِص َسِميًعا  َكاَ�  �َهللا   َّ�/ِ ِبِه  َيِعُظُكْم 
 �َ�َ�ِطيُعو �َهللا   �َ�ِطيُعو  ��َمُنو �لَِّذيَن  �َيَُّها  َيا 
�لرَُّسوBَ َ�ُ��ِلي �ْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْ� َتَناَ{ْعُتْم 
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 �ْ/ِ  Bِلرَُّسو��َ �هللا  /َِلى  َفُر"ُّ�ُ'  َشْيٍ;  ِفي 
َ.ِلَك  �ْآلِخِر   lِْلَيْو��َ ِباهللا  ُتْؤِمُنوَ�  ُكْنُتْم 
 -٥٣ �لنسا;: ) َتْأِ�يًال﴾  َ�َ�ْحَسُن  َخْيٌر 

(٥٩
�هل   �� �آليا�  هذ'    � �هللا  يبني 
 ª��خلد�  Hبالكذ يعملو�   Hلكتا�
�حلق، �كلما  �لشر� �يعرضو� عن �
 �/  �قالو �غYهم  �ملؤمنني  بني   �قا�نو
�لكافرين   ���  ،�جد سيئو�  �ملؤمنني 
 Yغ يفعله  ما   ��هذ منهم،  �فضل  
�ملبايعني   Yغ يفعله  كما  �أل`ديني 
�خلالفة �لر�شد+،  lلذين ال يتبعو� نظا�
�آلخرين  �ملسلمني   �� يقولو�  حيث 
�ملسلمني    Yغ  �� يقولو�  ��حيانا  بل 
�هللا  �لكن  �أل`ديني،  من  �فضل 
على   �حسد  �هذ يقولو�  �hم  يؤكد 
��حانية  �قو+  حكم  من  �عطاهم  ما 
ميلكو�   �كانو �لو  �شد+، � �خالفة 
 wلر�حا�هذ' �لقو� �لر�حانية ��مللك 
�لنقY  هو �لشق � ،�Yنق Xلنا� �ملا �عطو
 ،��لتمر، ��ملر�" �hم ¾ال; جد +�� نو
يتبع  �هذ� هو حاB من ال يؤمن �ال 
�خلالفة �لر�شد+، �من شد+ ¾لهم  lنظا
�حلكم  هؤال;   Bنا يقولو� كيف   �هذ
�لذ!   �هذ من  يفكر��  �ال  �خلالفة؟ �
 B�حا{ �مللك ��خلالفة �آل�؟ �ليس من 
/بر�هيم ؟ فإ.� كا� منهم فما.� يضر' 
/بر�هيم   B� �هللا  �عطى  فقد  حسدهم؟ 
قبل �سيعطيهم  من  �لسلطا� � �حلكم 

�حلسد  من  فبدال  �يضا.  �آل�  /يا' 
 �عليهم �� يفكر�� كيف يكونو� �بنا;
�لسلطا�. � �لعز   �ينالو كي  إلبر�هيم 
 .Hلعقا��ما /.� �فضو� فسوT ينالو� 
 B� سيعطا'  �لذ!  �حلكم  � �مللك �
�`ة  مدعا+  سيكو�  �آل�  /بر�هيم 
 �قبلو فطاملا   ،Xللنا عظيمني  �بركة 
�خلالفة  ظل   �  ��عاشو �حلكم   �هذ
�لر�شد+ فسينعمو� بالر�حة ��لسكينة، 
 � �هللا  فسيلقيهم   ��فضو  �./ �لكنهم 
عذ�H المنا� vم منه.�سيعيشو� � 
 َّ�/ِ﴿ gتعا �هللا   Bيقو  f .ئما�"  lآلال�
ُنْصِليِهْم   Tََسْو ِبآَياِتَنا   �َكَفُر� �لَِّذيَن 
ْلَناُهْم  َبدَّ ُجُلوُ"ُهْم  َنِضَجْت  ُكلََّما   �َناً�
 َّ�/ِ  Hَ��ْلَعَذ  �لَِيُذ�ُقو َغْيَرَها   �ُجُلوً"
فطر+  من  َحِكيًما﴾   �َعِزيًز َكاَ�  �َهللا 
فتر+،  بعد   H��لعذ يعتا"   �� �إلنسا� 
�ال يتأ[ منه كما كا� يتأ[ � �لبد�ية.

يشعر  فال  ظاملا  �مللك  كا�  فمهما 
�لزمن  من  مد+  بعد  بظلمه   Xلنا�
�هو  قبل،  من  يشعر��   �كانو كما 
 ،lأليا��للني بعد مر��  g/ آلخر مييل�
�خر  ظا[  ملك  مكانه  لوجا;  �لكن 
 Bيقو لذلك   .�Yكث بظلمه  فيشعر�� 
 Tخلالفة فسو��هللا �� من �فض نعمة 
 Tسو� مستبد��  ملو�  kكمهم 
�لظاملة  �حلكوما�  عليهم  تتعاقب 
�ما  /عر�ضهم.   Bبا�  �ليذ�قو بسرعة 
�خلالفة �لر�شد+ ��لذين  lملؤمنو� بنظا�

 Tفسو ظلها،   � �لصاحلا�  يعملو� 
نعطيهم ملكا عظيما �ندخلهم جنا� 
فيها  �ينعمو�  �جهم �}� فيها  تر�فقهم 
بر�حة �سكينة "هر� طويال، �هذ� من 
�ما  �لر�شد+.  �خلالفة   ªتبا� بركا� 
باألمن  �لشعو�   lعد من  �آل�  kد� 
لد�   ;��لسو على   wلر�حا�� �ملا"� 
�أل`ديني مقا�نة مع ما يشعر به  Yغ
�لدين   � �متكني  �من  من  �أل`ديو� 
�ثقة � �لر" على شبها� �ملتنصريني، 
موجا�   � �ندفاعهم   lعد  � �يقني 
�لذ� يثY فتًنا �فوضى سياسية  Bلدجا�
�ليقني vو �كu بركا�  ���منية، �� هذ

�خلالفة �لر�شد+. (٧)

مر�جع �ملقا2
 X"لسا� �ملجلد   Yلكب�  Yلتفس�  -١
 ٤٥١ ٥٦  صفحة  �آلية  �لنو�  سو�+ 

�ما بعدها (بتلخيص)
�لر�بع  Hلبا�٢- كتاH /عجا{ �ملسيح  
�لعاملني صفحة  H� حلمد هللا� Yتفس �

(Tبتصر) ٦٦-٦٧
 Bأل��  Hلبا� �خلالفة  سر   Hكتا  -٣

٢٤�
 X"لسا� �ملجلد   Yلكب�  Yلتفس�  -٤
سو�+ �لنو� �آلية ٥٦  � ٤٥١ �ما 

بعدها (بتلخيص)
 Hلبا� �إلvامية  �خلطبة    Hكتا  -٥

�خلامس  � ٦٦- ٦٧.
�لوصية صفحة ٤-٥. H٦- كتا

�لر�شد+ � ٨٢-    �خلالفة  H٧-كتا 
٨٥ (بتلخيص)

  


