
المجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

28

التقوى

َعــْث ِفيِهــْم  نَــا وَابـْ قــال هللا تعــاىل: ﴿رَبـَّ
آاَيتِــَك  َعَلْيِهــْم  لُــوْا  تـْ يـَ ُهــْم  مِّنـْ َرُســواًل 
يِهــْم  َعلُِّمُهــُم اْلِكتَــاَب وَاحْلِْكَمــَة َويـُزَكِّ َويـُ

إِنََّك أَنَت الَعزِيُز احَلِكيُم﴾ )1( 
ولقــد أشــار حضــرة اخلليفــة الثاين عند 
توليــه منصــب اخلالفــة عــام 1914م، 
ذلــك،  بعــد  الكبــر  التفســر  يف  ث 
ِمفتــاح مضامــن  أنَّ هــذه اآليــة هــي 
هــي  مواضيعهــا  وأنَّ  البقــرة،  ســورة 
نفــس مواضيــع الســورة، ورُتبــت بنفس 
مل  التدبــر  مــن  بشــيء  وأنَّــه  الرتتيــب، 
جيــد مــن عمــل يتعلــق إبصــالح العــامل 
إال مشلــه هــذا الدعــاء. إًذا، فإنَّ مهمة 
بشــى  اإلصــالح  يف  الني تتلخــص 

مظاهره.
عليهــم  األنبيــاء  أهــداف  يف  ابلتأمــل 
الســالم، وخلفائهم من بعدهم، ُندرك 

ــا هــي نفســها، ألنَّ مهمــة  بســهولة أهنَّ
اخلليفة أن ُيتابع أعمال َسلِفه، فمهّمُة 
النــي،  الواقــع مهمــة  اخلليفــة هــي يف 
فالتدبــر يف هــذه اآليــة يبن مهام الني 
مــن انحيــة وأعمــال اخلليفــة من انحية 
أخــرى. وعــن مهام األنبيــاء وخلفائهم 

بنَّ حضرته اآليت:

ُلوْا َعَلْيِهْم آَيِتَك﴾ تـْ املهمة األول: ﴿يـَ
أي يتلــوا علــى الناس آايت هللا تعاىل. 
الــذي  ــمُة والدليــُل  السِّ ومعــىن اآليــة: 
يــدل علــى  شــيء، فاملــراد مــن تــالوة 
الني آايِت هللا تعاىل، أن ُيقدم للناس 
الراهــن الدالــة علــى وجــود هللا تعــاىل 
وتوحيــده، والي فيها تصديق ملالئكته 
ورســله وكتبــه. فقــد بــنَّ هللا تعــاىل يف 
يذكــر  أن  النــي  علــى  أنَّ  اآليــة  هــذه 

للناس ما يقودهم إىل اإلميان ابهلل وكتبه 
ورســله. فاملهمــة األوىل للنــي وخليفتــه 
هي تبليغ احلق والدعوة إىل اخلر. إنَّه 
يدعــو النــاس إىل احلــق ويدعــم دعوتــه 
ابلدالئــل واآلايت، وبتعبــر آخــر إنَّــه 
يقــوم ابلدعــوة والتبليــغ. وبذلــك فــإنَّ 
تــالوة اآلايت تتضمــن بيــان الدالئــل 
واملالئكــة  تعــاىل  هللا  وجــود  علــى 
وضــرورة النبــوة وصــْدق النبــوة احملمدية 
وصــْدق القــرآن الكرمي وضرورة الوحي 
واإلهلــام وقضــاء هللا وقــدره والقيامــة. 
وبصــدد »تــالوة آايت هللا«، قــال هللا 

تعاىل يف هذه السورة:
وَاأَلْرِض  ــَماوَاِت  السَّ َخْلــقِ  يِف  ﴿ِإنَّ 
َهــاِر وَاْلُفْلــِك الَِّي  وَاْختِــاَلِف اللَّْيــِل وَالنـَّ
جَتْــرِي يِف اْلَبْحــِر مبَــا َينَفــُع النَّــاَس َوَمــا 
ــَماِء ِمــن مَّــاء َفَأْحيَــا  أَنــزََل الّلُ ِمــَن السَّ

﴾﴿

ِ
ّ
�ق�ِم�ىق ِ�� رِا

ْ
�ذ ِأ
�ل�ا
� ِء ا �ع�ِب�

ُّ
��ل��د ِ �ِم�ذ ا

���ِذ��ق �لِ�� ِ
��ل��ذ  ا

ُّ
�م �مِ���َل�

عطية بنداري - مصر



29

التقوىالمجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

ْعــَد َمْوهِتَــا َوبَــثَّ ِفيَهــا ِمــن  بِــِه األْرَض بـَ
َحاِب  ُكلِّ َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الراَِّيِح وَالسَّ
َماء وَاأَلْرِض آلاَيٍت  ِر بـَْنَ السَّ اْلُمَسخِّ
ْعِقلُــوَن﴾ )2(. أي أنَّ يف هــذه  لَِّقــْوٍم يـَ
الظواهــر دالئــل كافيــة للعاقلــن علــى 
وجــود هللا واملالئكــة والــكالم اإلهلــي 

والنبوة.

َعلُِّمُهــُم  ﴿َويـُ الثانيــة:  املهمــة 
اْلِكَتاَب﴾ 

إصــالح  يف  مبرحلتــن  اإلنســان  ميــر 
أحوالــه األوىل: بعــد أن يؤمــن بوجــود 
هللا تعــاىل، وببعثــة الرســل مــن عنــده، 
ونــزوِل  عليهــم،  هللا  مالئكــة  ونــزوِل 
الكتــب الســماوية بواســطتهم، تليهــا 
املرحلة الثانية: وهي مرحلة األعمال، 
ابهلل  ُيؤمــن  حــن  املــرء  ألن  ذلــك 
لديــه تســاؤل  ينشــأ  ســبحانة وتعــاىل 
ا يتعن عليه من أعمال، فالشريعة  عمَّ
السماوية هي الي تسد هذه احلاجة. 
ُيعلِّــم  أن  للنــي  الثانيــة  فاملهمــة  إًذا، 
هــؤالء اجُلــدَد الشــريعَة اإلهليــة. وال بد 
واألحــكام  ابلتوجيهــات  العمــل  مــن 
الي تيت عن طريق رسل هللا. فاملهمة 
النــاس  ُيعلِّــم  أن  هــي  للنــي  الثانيــة 
أحــكام هللا وفرائضــه، ألن مــن معــاين  
والفرائــض،  الشــريعَة  )اْلِكتَــاَب(: 
فبــنَّ يف ســورة البقــرة، وابجيــاز، أبــرز 

أحــكام شــرع اإلســالم بقولــه يف كل 
يف  ومثالــه  َعَلْيُكــُم(..  )ُكتِــَب  مــرة: 
القــرآن قولــه تعــاىل: ﴿ُكتِــَب َعَلْيُكــُم 
َياُم﴾. وبذلك يكون معىن )تعليم  الصِّ
الكتــاب(.. أي جيــب علــى النــي أو 
ــه أنظار املســلمن إىل  اخلليفــة أن ُيوجِّ
رهــم  بعــد أخــرى، وُيذكِّ مــرة  الشــريعة 
وأحكامــه  هللا  ألوامــر  ابالســتجابة 
هتــاواًن  الحــظ  وإذا  الــدوام،  علــى 
فليسَع إلزالته. فتذكروا جيًدا أنَّ أوىل 
مهمــات النــي هــي إدخــال النــاس يف 
اإلسالم، واثنيتها أن ُيعّلمهم الكتاَب 

وحيّثهم على العمل به.

املهمة الثالثة: ﴿َواحْلِْكَمَة﴾
لقــد أمــران هللا تعــاىل يف القــرآن الكــرمي 
الَة﴾ )3(،  وهذا  بقوله: ﴿وَأِقيُموا الصَّ

احُلكم يندرج  حتت قوله تعاىل:
قولــه  أمــا  اْلِكتَــاَب﴾.  َعلُِّمُهــُم  ﴿َويـُ

َعــِن  َهــى  نـْ تـَ ــالَة  الصَّ ﴿إنَّ  تعــاىل: 
بــنَّ  فقــد   ،)4( وَاْلُمْنَكــِر﴾  اْلَفْحَشــاِء 
هللا تعاىل فيه حكمة الصالة والغرض 
الركــوع  حكمــة  بــنَّ  كمــا  منهــا، 
يف  فيهــا  والقعــود  والقيــام  والســجود 

أماكن أخرى.
لُــوْا  تـْ ﴿يـَ تعــاىل:  قولــه  إن  ابختصــار، 
َعَلْيِهْم آاَيِتَك﴾.. يعين أن الني ينفخ 

فيهم من روح اإلميان، وقوله تعاىل:
أنــه  يعــين  اْلِكتَــاَب﴾..  َعلُِّمُهــُم  ﴿َويـُ
حيثهم على العمل بعد اإلميان، وقوله 
تعاىل: )واحلكمة(.. يعين أنه ُيبن هلم 
حقيقــة األحــكام وحكمتهــا ليقومــوا 
هبــا برغبــة ومحــاس. ولذلــك ذكــر هللا 
تعاىل يف ســورة البقرة أغراَض الشــريعة 
ذكــر  بعــد  القومــي  التقــدم  وأســرار 
أبــرز األحــكام الشــرعية، فبــنَّ بســرد 
وقائــع إبراهيــم وطالــوت كيــف تتقــدم 
الشــعوب وكيــف حتيــا األقــوام امليتــة، 
لــذا عليكــم أن تســروا على ُخطاهم. 

وقد قال يف هذا املوضع خاصة:
﴿ومــن يُــؤت احلكمــة فقــد ُأويَت خــرًا 

كثرًا﴾ )5(. 
لُيشــر إىل أن هــذا الرســول قــد حقــق 
املهمــة الثالثــة أيًضــا بتعليمــه احِلكــَم. 
قصــة  يف  تعــاىل  هللا  قــال  قــد  فمثــاًل 
طالــوت أبنــه أمــر اتباَعــه أال يشــرَب 
منــه  شــرَب  وَمــن  هنــر،  مــن  أحدُهــم 

فاملراد من تالوة النبي آياِت الله 

تعاىل، أن ُيقدم للناس الرباهني 

الدالة عىل وجود اللــه تعاىل 

وتوحيده، والتي فيها تصديق 

ملالئكته ورسله وكتبه. 
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هــذا  وبذكــر  عنــه،  بفصلــه  عاقبَــه 
املثــال علَّمنــا هللا  أنَّ َمــن ال ميتثــل 
للُحكم الصغر، فكيف ُيرجى منه أن 
يستجيب ألحكام كبرة؟ كما بنَّ هللا 
تعاىل بذلك كيف جتب طاعُة احلاكم 
يف احلــرب. ث أخــر أن اخللفــاء دوًمــا 
يتعرضــون لالعــرتاض، لكــن هللا تعــاىل 

يكتب هلم الغلبة يف هناية املطاف.
وبذلــك فمــن مهــام اخلليفة أن يُـــــبـــيـِّــن 
ألن  وأســرارها،  هللا  أحــكام  أغــراض 
املــرء  ُيولِّــد يف قلــب  االطــالع عليهــا 
العمــل أبحــكام هللا  ورغبــة يف  شــوًقا 

تعاىل.

يِهْم﴾ املهمة الرابعة: ﴿َويـُزَكِّ
 ث قــال هللا تعــاىل: )وُيزكيهــم(.. أي 
ُيطهرهــم بعــد تعليمهــم احلكمــة. غــر 
أن التزكيــة ليســت بوســع أي إنســان، 
بل هللا هو الذي ُيزكي من يشاء، وهو 
وحــده القــادر علــى ذلــك. وهنا ينشــأ 
تســاؤل: إذا كانــت التزكيــة مــن فعــل 
هللا وحــده، فلمــاذا قــال هللا تعــاىل هنــا 
يف وصــف النــي: )وُيزكيهــم(؟ اجلــواب 
هنــا إبجيــاز: إن هللا تعــاىل نفَســه قــد 
أخر عن طريقة تزكية الني للناس، أال 
وهــي الدعــاء. فاملــراد مــن قولــه تعاىل: 
)وُيزكيهــم( أنــه يدعــو ويتضــرع إىل هللا 
تعاىل لتزكيتهم. ولذلك أهنى هللا تعاىل 

ســورة البقــرة ابلدعــاء، لُيعلّــم أن طريق 
التزكية هو الدعاء. فعلى الني أن ُيرّكز 
علــى الدعــاء وحيّث أتباعــه أيًضا على 
الدعاء. وبذلك فمن واجبات اخلليفة 

تزكيُة القوم.
التبليــغ  يف  تتمثــل  النــي  مهمــة  إنَّ 
ُمؤمنــن  الكافريــن  جْعــِل  أو  والدعــوِة 
حبسن البالغ والتالوة، وإقامِة املؤمنن 
على الشــريعة، ث إطالِعهم على أدقِّ 
الُطــرق املطابقــة للحكمــة، ث التزكيــِة. 

وهذه هي أعمال اخلليفة أيًضا.

مثاين مهام ل أربع
يف معــرض بيانــه ملهــام اخلالفــة، رأى 
اخلليفة الثاين للمســيح املوعود )رضي 
هللا عنــه( أن هــذه املهــام األربــع مــن 
املزيــد  علــى  تنطــوي  حبيــث  العمــق 

مثــاين،  صــارت  املعــاين،  حبيــث  مــن 
وقــد وضــح حضرتــه )رضــي هللا عنــه( 

مقصوده من خالل البيان التال:
َعَلْيِهــْم  لُــوْا  تـْ ﴿يـَ تعــاىل  قولــه  أواًل: 
آاَيتِــَك﴾.. أفّســره مبفهومــن.. أوهلمــا 
الكافريــن  علــى  هللا  آايت  يتلــوْا  أنــه 
يقــوم  أنــه  أي  مؤمنــن..  فيجعلهــم 
يقــرأ  أنــه  ابلدعــوة والتبليــغ، واثنيهمــا 
علــى املؤمنــن آايت هللا.. أي أن مــن 
مهمته تصحيح اإلميان وتطويره أيًضا. 
وهكذا صارت املهمة األوىل مهمتن.
﴿وُيعلمهــم  تعــال  قولــه  اثنيًــا: 
الكــرمي  القــرآن  أن  إذ  الكتــاب﴾.. 
تعليــم  مــن  احلقيقــي  فاملــراد  موجــود 
وتفهيُمــه  القــرآن  تعليــم  الكتــاب، 
لتعليــم  وتفســرُه. أي إنشــاء مــدارس 
القــرآن، ومعاهــد أخــرى لتعليــم معــاين 
القــرآن وتفســره ابإلضافــة إىل علــوٍم 
أخرى خادمٍة للقرآن الكرمي. ويف هذه 
احلالة يتضمن »تعليُم الكتاب« إشارة 
املــدارس الدينيــة وتكميــل  إىل إنشــاء 
أهدافهــا، كمــا ُيشــر إىل مهمــة أخرى 
بتعاليــم  يعملــون  النــاس  َجْعــُل  وهــي 
نوعــان:  التعليــم  الكــرمي، ألن  القــرآن 
واثنيهمــا  الكتــاب،  تدريــس  أحدمهــا 

َجْعُل الناس يعملون حبسبه.
اثلًثا: قوله تعاىل )واحلكمة(.. يشــمل 
وْضَع اخلطط لبيان حكمة الكتاب ث 

إنَّ مهمــة النبي تتمثل يف التبليغ 

والدعــوِة أو جْعِل الكافرين 

ُمؤمنني بحســن البــالغ والتالوة، 

الرشيعة،  املؤمنني عىل  وإقامــِة 

ثم إْطالِعهم عــىل أدقِّ الُطرق 

املطابقــة للحكمة، ثم التزكيِة. 

وهذه هي أعامل الخليفة أيًضا.



31

التقوىالمجلد الواحد والثالثون،  العدد األول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

تنفيذهــا، ألن هــذه الفريضــة تتضمــن 
أحــكام  أســرار  علــى  النــاس  إْطــالع 

الشرع.
رابًعــا: قولــه تعــاىل )وُيزكيهــم(.. عندما 
فكرت يف معاين التزكية تبنَّ ل املعىن 
ُيزكيهــم  أي  قبــل،  مــن  ذكرتــه  الــذي 
ابلدعــاء. وهنــاك معىن آخــر ذَكره ابن 
عبــاس  وهــو: »يولِّــد فيهــم طاعــَة هللا 

واإلخالص له«.
إًذا، عليــه  أواًل أن يســَعى ألن ُيبِعــد 
أفــراد اجلماعــة عــن الذنــوب حــى ال 
يتورطوا فيها، واثنًيا عليه أن ال يكتفي 
بتجنيبهم الذنوب، بل ينبغي أن يولِّد 
احلســنات  يف كســب  الرغبــة  فيهــم 
أيًضــا. وبتعبــر آخــر عليــه أن يتخــذ 
التدابــر إلبعــاد اجلماعــة عــن الذنــوب 
مــن انحيــة، ومــن انحيــة اثنية عليه أن 
ُيزيِّنهــم ابحلســنات ويقودهــم إىل أرفــع 
املراتب وُيولِّد يف نفوسهم روح الطاعة 

واإلخالص. 
وهنــاك معــىن اثلث للتزكية وهو الزايدة 
والنمــاء، وعليــه  فاملــراد من قوله تعاىل 
علــى  يعمــل  أن  عليــه  أنَّ  )وُيزكيهــم( 
رقيِّهــم وتنميتهــم – مــن كل النواحــي 
، فــإذا كانــوا ُمتخلفــن  – دينيًّــا ومــادايًّ
يف العلــوم املاديــة فعليــه أن يعمــل على 
ما يسّد هذا النقص، وإذا كانوا قليلي 
العدد فعليه أن يسعى لزايدة عددهم، 

الناحيــة  مــن  ُضعفــاء  كانــوا  وإذا 
االقتصادية فلينهض هبم اقتصاداًي.

أن  مســؤوليته  مــن  إنَّ  ابختصــار، 
يُســدَّ كل ضعــف ونقــص فيهــم. ومــن 
النــي  مــن مســؤولية  املُنطلــق إنَّ  هــذا 
اجلماعــة  أبفــراد  ينهــض  أن  واخلليفــة 
يف مجيــع مناحــي احليــاة. وإذا تقرر أنَّ 
ِمــن مهمتــه أن ُيطّهرهــم مــن األدران 
وُيطّورهــم )ابلنظــر إىل أن معــىن التزكية 
هــو التطهــر أيًضــا(، فــال بُــدَّ لــه مــن 
ألهنــم  ورعايتهــم،  ابلفقــراء  االعتنــاء 
،  ومــن  أيًضــا ُمصابــون بنقــص مــاديٍّ
واجبــات اخلليفــة العمــل علــى حتســن 
أوضاعهم املادية. ولتحقيق هذه املهمة 
فــرض هللا الــزكاة علــى األغنيــاء، ألنَّ 
مــن مســؤولية اخلليفــة توفــر ُمتطلبــات 
ومســاكينها،  اجلماعــة  لفقــراء  احليــاة 
وهــذا يتطلــب مــااًل. إذن، لقــد فــرض 
هللا تعــاىل الــزكاة على األغنياء لتحقيق 

أما الساعون لفرض ســلطتهم بالقوة، والراغبني يف خلع قميص الخالفة 

عن صاحبه، فام هم إال كراسم عىل ماء جار، وحتى لو تسنى لهم القبض 

عىل زمام الحكم املادي، فإن أعاملهم ال تلبث أن تحبط، ذلك ألنهم مل 

ينتبهوا إىل مهام الخالفة الرئيسة، فقط كان شغلهم الشاغل أمور السياسة.

هذه املهمة.
ابلتفصيــل  اجمليــد  القــرآن  بيــّــن  لقــد 
وهــي  وواجباتــه،  اخلليفــة  مســؤوليات 
املسؤوليات الي مل خيرتها بنفسه، وإمنا 
فرضهــا هللا عليــه، األمــر الــذي جيعلنــا 
متيقنــن مــن عــون هللا تعــاىل لــه علــى 
القيــام هبــا علــى الوجه األكمل واألمت. 
أما الســاعون لفرض ســلطتهم ابلقوة، 
والراغبــن يف خلــع قميص اخلالفة عن 
صاحبــه، فمــا هم إال كراســم على ماء 
جار، وحى لو تسىن هلم القبض على 
زمــام احلكــم املــادي، فــإن أعماهلــم ال 
تلبــث أن حتبــط، ذلــك ألهنم مل ينتبهوا 
إىل مهــام اخلالفــة الرئيســة، فقــط كان 

شغلهم الشاغل أمور السياسة.
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