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�لتفسـ�:
قر���  �آلية  تعا�  هذ�  �هللا  لقد �صد� 
�ملسلمني،   �مبص يتعلق  فيما  �لنهائي 
ساعني  باخلالفة،  1منو�  لو  �3م  فوَعدهم 
بينهم  �هللا  فسيقيم  �لسعي،  حق  لذلك 
من  خلو�  �لذين    �قامها  كما  �خلالفة 
على  �خلالفة  خال;  من  ?سيثّبتهم  قبل، 
هذ�   Aسيقّو? Bم،  �ختا��   Aلذ� Cينهم 
مما  �مًنا،  خوفهم  ?سيـبّد;  �لدين، 
Iعلهم عابـدين هللا �ألحد �Cئـًما ?ال 

يشـركوN به شـيًئا.

?ليس  �N هذ� ?عٌد  �لبا;  يغيّنب عن  ?ال 
على  يثبتو�   T �ملسلمني   N� فلو   .UVنبو
 Xلصا� �لعمل  ?تركو�  باخلالفة  Zميا3م 
فلن  �خلالفة،  لقيا]   A�?ضر هو   Aلذ�
يليق  يعوC?� مستحقني Bذ� �إلنعا]، ?لن 
ֲדم عندها �N يقولو� بأN �هللا تعا� T ينجز 

?عد�. 
cكر  بعد  للمؤمنني  تعا�  �هللا  يقو;   e
 Uَال موضوj �خلالفة مباشرU ﴿َ?َ�ِقيُمو� �لصَّ
َلَعلَُّكْم  �لرَُّسوَ;  َ?َ�ِطيُعو�   Uَلزََّكا� َ?1ُتو� 
ُتْرَحُموA� ..﴾Nَ حينما نقيم بينكم نظا] 
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ملخص من p?�C قر1نية
حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� 
	د � 

Cلسيدنا  �ملسيح �ملوعو tخلليفة �لثا� 
� Aإلما] �ملهد�? 

(سو�U �لنو�:٥٦-٥٧)
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 Uلصال� تقيمو�   N� ?�جبكم  فمن  �خلالفة 
?تؤتو� �لزكاU ?تطيعو� �سو; �هللا. ?كأ3م 
فقد  �لدين   متكني  Vخللفا� �cZ ساعد?� 
 jطاعو� �لرسو;. ?هذ� هو نفس �ملوضو�
 jقد بينه �لن� � بقوله: "َمن �طا Aلذ�
�م�A فقد �طاع�، ?من عصى �م�A فقد 
با�   ،Uإلما�� كتا�  (مسلم:   ."tعصا

 غ� معصية)  Vجو� طاعة �ألمر�?
كما �N �هللا تعا� قد نّبه بقوله ﴿َ?َ�ِقيُمو� 
�لرَُّسوَ;  َ?َ�ِطيُعو�   Uَلزََّكا� َ?1ُتو�   Uَال �لصَّ
لطاعة  �لسبيل   N�  �Z  ﴾Nَُتْرَحُمو َلَعلَُّكْم 
تقيمو�   N� �خلالفة  قيا]  عند   � �لرسو; 
?نشر�،  �لدين  متكني  �جل  من   Uلصال�
طاعة   Vخللفا� ?تطيعو�   Uلزكا� ?تؤتو� 

كاملة. 
كما لفت �هللا تعا� بذلك نظر �ملسلمني 
Zقامة  �خلالفة   N?بد �ملحا;  ِمن   N�  �Z

�لصالZ? UيتاV �لزكاU حقًّا.
حقًّا   Uلصال� Zقامة  ميكن  ال  �نه  �لو�قع 
�لصلو��  �هّم   Nأل cلك  �خلالفة،   N?بد
هي صالU �جلمعة �ل� فيها �خلطبة �ل� يتم 
ֲדا تذك� �لناp مبصاX �ألمة ?ضر?��ִדا. 
فكيف  �خلالفة  نظا]  هنا�  يكن   T  �cفإ
فمثًال  �ألمو�؟  تلك  على   pلنا� يّطلع 
 Nباكستا  لفر?j �اعتنا  كيف ميكن 
�N تعر� ما يتّم  �لصني ?�لياباN ?غ�ها 
تتعلق  ?نشاطا�  �عما;  من   Cلبال� من 
�ل�  �لتضحيا�  هي  ?ما  �إلسال]؟  بنشر 
يطالبهم �إلسال] ֲדا؟ �cZ كاN للمسلمني 
�لطاعة،  ?�جب  خليفة   ?� مركز  �يعا 
 Tلعا� Vفإنه سيتلقى �لتقا�ير من ش� ��ا
حو; ما يتم هنا� من �عما; ?نشاطا� 
�لناpَ بأN �إلسال]  لنشر �إلسال]، فُيخ� 
�ليو] �اجة �Z كذ� ?كذ� من �لتضحيا� 

�ألحنا�  �ف�  فقد  ?لذلك  ?�خلدما�. 
مسلم   Nسلطا  N?بد جتو�  ال  �جلمعة   N�
(�ملختصر للقد?�A، با� صالU �جلمعة). 
?�حلكمة  هذ� �لفتو� هي ما قد بينته. 
يتّم  Zمنا  �لصلو��  �هّم  هي  �ل�  فاجلمعة 
بني   Nكا  �cZ ?جه  �حسن  على  ���Cها 
�ملسلمني نظا] �خلالفة. ?ملا كانت �اعتنا 
خط�   N� فتر�  �خلالفة  بنظا]  تتمتع 
تكوN بفضل �هللا تعا� �سب مقتضيا� 
�أل?ضاj �لسائد�C Uئًما، ?هنا� كث� من 
 N?يتأثر �لذين  �اعتنا   �غ من  �ملسلمني 

 .��من هذ� �خلطب كث
�لرسو; � مستحيلة من  كما �N طاعة 
N?C �خلالفة، ?�لغر  �حلقيقي من طاعة 
�لرسو; � هو �N ينخر¡ �جلميع  سلك 
�لوحدU. لقد كاN �لصحابة - �ضو�N �هللا 
عليهم ��عني - يصّلوN، ?مسلمو �ليو] 
 Nّجو¢ �لصحابة   Nكا?  ،Nيصّلو �يضا 
?كذلك مسلمو �ليو] �يضا ¢ّجوN، فما 
يا  �ليو]  ?مسلمي  �لصحابة  بني  �لفر£ 
�لطاعة كانت   ¤?� N� £لفر� Zمنا  تر�؟ 
قد بلغت حد �لكما;  �لصحابة لكو3م 

 

مستحيلة   �  ��لرسو طاعة   #$
�حلقيقي  (�لغر'  �خلالفة،   #)� من 
 #
 هو   �  ��لرسو طاعة  من 
�لوحد�. سلك   2 �جلميع  ينخر5 

�لنظا]. �cًZ، فكلما ُ?جد� خالفة ُ?جد� 
طاعة �لرسو; �يًضا، ألN طاعة �لرسو; ال 
cZ تدخل  �N نصّلي ?نصو] ?�ّج،  تع� 
 Cمنا �ملر�Z ،طاعة �هللا تعا� هذ� �ألحكا] 
 N� �علن   �cZ �نه   � �لرسو;  طاعة  من 
فعلى  �لصلو��  على  �لتركيز   N�?� هذ� 
�جلميع �N يرّكز?� على �لصلو�� خاصة، 
?�cZ قا; Zننا �آلN �اجة �Z �لتركيز على 
 N� �جلميع  فعلى  ?�لت�عا�   Uلزكا�  V�C�
يركز?� على cلك، ?�cZ قا; NZ هذ� ?قت 
 N� لتضحية بالنفس ?�لوطن فعلى �جلميع�

يهّبو� للتضحية بنفوسهم ?�?طا3م.
هنا�  تكن   T  �cZ لنا:  تعا�  �هللا  ?يقو; 
?تضيع  صالتكم،  فستضيع  خالفة 
طاعة  من  قلوبكم  ?¦لو  �كاتكم، 
على   UCمعتا �اعتنا   N� ?مبا  �لرسو;. 
 Nمطيعو ?�فر�Cها  �لنظا]،  حتت  �لعيش 
نقلهم �Z عهد  ّمت  فلو  تعا�،  بفضل �هللا 
 Nيتحّلو لوجدَتهم   � �هللا  �سو;  ªمد 
بطاعة كطاعة �لصحابة، ?لن Iد �حدهم 
نفسه غريًبا  cلك �ملحيط، بل سينسجم 
�ملاكينة  معه فوً�� كما تنسجم قطعة من 
 مكا3ا، ?سيصبح مبجرC ?صوله هنا� 
  � �لن�َّ  فيطيع  �لصحابة،  من  ?�حد� 

كل ما يأمر� به C?منا ترCC ?سؤ�;.

عالما9 �خلليفة �حلق
�آلية عالماٍ�  تعا�  هذ�  �هللا  c eكر 
ُيعر� ֲדا �خلليفة �حلق من �خلليفة �لباطل، 

?هي كاآل: 
 Aلذ� هو  تعا�  �هللا   NZ �أل(;:  �لعالمة 
cلك  �ختيا�     Nيكو ال   A� ®تا��، 
�خلليفة مكيدU من �ملكائد �لبشرية، فال هو 
ُيختا� �سب ¯طط  ?ال  �خلالفة،  يتم° 

 � �لن�  �مرهم  فكلما  للنظا]،  تابعني 
بشيV عملو� به C?منا ترCC، ?لكن �?¤ 
�ليو].  �ملسلمني     UCمفقو هذ�  �لطاعة 
3Zم يصّلوN ?يصوموN ?¢ّجوN، ?لكن 
 N?ال توجد فيهم �لطاعة، أل3ا ال تتأتى بد
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سابق، بل  بعض �ألحياN يتم �ختيا�� 
فيها مستحيال.  �ختيا��  يبد?   ظر?� 
ِمْنُكْم  1َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ?َعَد  فكلما� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم﴾ نفسها  َ?َعِمُلو� �لصَّ
®تا�   Aلذ� هو  تعا�  �هللا   N� على  تد; 
�خلليفة، ألN �لذA َيِعُد هو �لذA ُينجز ما 

.��?عد، ال غُ
(�لعالمة �لثانية �N �هللا تعا� ينصر� كما 
ينصر �ألنبياVَ لقوله تعا� ﴿َكَما �ْسَتْخَلَف 
 Vخللفا� Vهؤال N� A� ..﴾لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم�
 Vنصرتنا كما �ستحّقها �خللفا Nسيستحّقو

 �ملاضي.
علًما �ننا حني ننظر �Z �خلالفة  �لذين 

خلو� من قبل جندها ثالثة �نو�j، هي:
 "Uٍمن �خلالفة هو "خالفُة نبّو ��لنو@ �أل(
﴿Zِنِّي  تعا�  لقوله   �  [C1 كخالفة 
?�لظاهر  َخِليَفًة﴾.  �َألْ�ِ   ِفي  َجاِعٌل 
يكن   T كما   ،[Cآل �نتخاٌ�  يتم   T �نه 
مِلًكا، Zمنا ?عد �هللا �ملالئكة بإقامة خليفة 
�سب   �  [َC1 فأقا]  �أل� ،    له 
هذ� �لوعد، ?عاقَب �لذين كفر?� به. ال 
Zنه  حيث  ِمن  خليفة   Nكا  [C1  N� شك 
 Nهو ?قومه خَلفو� جيًال هلكو�، كما كا
خليفة ِمن حيث NZ �هللا تعا� قد �خر· 
منه نسال كثً��؛ ?لكن �ك� ما ميّيز� هو 
تعا�  �هللا  عند  من  ?مأموً��  نبًيا   Nنه كا�
كما تد; على cلك �آليُة �ملذكو�U �عال�. 
 �  C?�C ُسمي  قد  نفسه  �ملع°  ?ֲדذ� 
خليفة حيث قا; �هللا تعا�: ﴿َيا Z Cُ?ُ�Cَِنَّا 
َبْيَن  َفاْحُكْم  �َألْ�ِ   ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَ� 
 Nِباْلَحقِّ َ?ال َتتَِّبِع �ْلَهَو�﴾. ?ملا كا pِلنَّا�
C?�C � نبًيا فثبت �N �ملر�C من �خلالفة 

.Uهو خالفة �لنبو
"خالفة  كانت  �لسابقني  فخالفة   ،�cًZ

عليهما   -  C?�C?  [C1 كخالفة   "Uٍنبو
�لقرN1 كال منهما  �لسال] - حيث ¹ّى 
خليفة. ?لكن كال منهما قد ُسّمي خليفة 
  سبًبا   Nكا حيث  ?مأموً��  نبًيا  لكونه 
�لدنيا ?صا� مظهًر�   �هللا  جتّلي صفا� 

.Tلعا� هللا � 
(�لنو@ �لثاA من �خلالفة هو "خالفُة ُمْلٍك" 
كما هو ثابت من قو; هوC � لقومه: 
﴿َ?�cُْكُر?� cْZِ َجَعَلُكْم ُخَلَفاVَ ِمْن َبْعِد َقْوِ] 
َفاcُْكُر?�  َبْسَطًة  �ْلَخْلِق  ِفي  َ?Cَ��َُكْم  ُنوٍ¤ 
ُتْفِلُحوNَ﴾، ?كذلك من  َلَعلَُّكْم  �ِهللا   Vَ1ال
 cْZِ ﴿َ?�cُْكُر?�  لقومه   �  Xصا قو; 
َجَعَلُكْم ُخَلَفاVَ ِمْن َبْعِد َعاCٍ﴾. فاملر�C من 
�خللفاV هنا ºرC ملو� ماCيني، ?�ملر�C من 
�لنعمة �يًضا ºرC نعمة �ُحلكم ?�ملُلك. ?قد 
قا; �هللا تعا� عن �ليهوC مش�� �Z هذ� 
ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَ;   cْZِ?َ﴿ نفسها  �لنعمة 
َجَعَل   cْZِ َعَلْيُكْم  �ِهللا  ِنْعَمَة  �cُْكُر?�  َقْوِ]  َيا 
ِفيُكْم �َْنِبَياVَ َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا َ?1َتاُكْم َما َلْم 
�ْلَعاَلِمَني﴾. فتر� �N �هللا  َ�َحًد� ِمَن  ُيْؤِ� 
 Vخلفا Cتعا� قد بّين هنا �نه جعل �ليهو
 ﴾Vََجَعَل ِفيُكْم �َْنِبَيا cْZِ﴿ بطريقتني �?ال«ا
?ثانيتهما   ،"Uنبو "خالفة  �عطاهم   A�
﴿َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا﴾ �A �عطاهم "خالفة 
موسى  �من   يكن   T �نه  ?مبا  ُمْلك". 
 Uنبو هنا   Cفاملر� 1خر،   ACيهو َمِلٍك   ُّA�
موسى ?َمَلِكّيته، حيث صا� ملًكا عليهم 
بعد عبو� 3ر �لنيل، شأنه شأN �لن� � 
جهة  من  نبًيا  مكة  فتح  بعد   Nكا  Aلذ�
َمَلِكّيته  ?لكن  �خر�،  جهة  من  ?مِلًكا 
تعا� ?T يكن  �هللا  تابعة ألحكا]  كانت 

كامللو� �ملاCيني �ملستبدين. 
 pنا� هو  �خلالفة  من  �لثالث  (�لنو@ 
�3م   A� خطو�ته،   Nيّتبعو? �لن�   Nلفو®

يْدعوN قومه �Z شرعه ?يعملوN على �ع 
 .Vنبيا�  ��? غ  Vنبيا� ½لهم، سو�V كانو� 
 فمثال ملا cهب موسى � �Z �لطو� 
�لليا¾ �ملوعوUC �مر ها�?Nَ باإلشر�� على 
قومه ?قا; ﴿�ْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َ?َ�ْصِلْح َ?ال 
 N?ها� Nَتتَِّبْع َسِبيَل �ْلُمْفِسِديَن﴾. ?ملا كا
�لو�قعة،  هذ�  قبل   Uلنبو� ُ?هب  قد   �
تكن   T Zيا�  موسى  ?َهبها  �ل�  فاخلالفة 
نظا]"،  "خالفة  كانت  بل   ،Uنبو خالفة 
 N?يتو� ها� N� الZ منها Cيكن �ملر� T cZ
على  ?¢افظ  غيابه    موسى  قو]  نظا] 
 N?ها�  Nفكا  .Cلفسا� ?Iّنبهم  ?حدִדم 
نبًيا تابًعا ?خليفًة لنٍ� َمِلٍك �يًضا، ?لكن 
بل   ،"Uنبو "خالفة  تكن   T هذ�  خالفته 

كانت "خالفة نظا]".
شخص    Iمع  قد  تعا�  �هللا   N� بيد   
 A�  ،"Uنبو "خالفة  مع  نظا]"  "خالفة 
سابق  ن�  �مة  إلصال¤  يبعث  تعا�  �نه 
نبيا 1خر ال يأ بشرj جديد، Zمنا ينّفذ 
شرj �لن� �لسابق، ?بتعب� 1خر Zنه يعمل 
فيما  �لسابق  �لن�  مهمة  تكميل  على 
يتعلق بالشرj؛ فيكوN خليفة له من هذ� 
�لناحية، ?لكن فيما يتعلق مبنصبه فيعطيه 
ب�     Vجا ?قد   .Uمباشر Zيا�  تعا�  �هللا 
 ،jلنو� هذ�  من   N?�كث  Vخلفا Zسر�ئيل 
موسى  بعد  Zسر�ئيل  ب�   Vنبيا� كل  بل 
�لنوj؛ �ع�  � كانو� خلفاV من هذ� 
 jيأتو� بشر T لكنهم? ،V3م كانو� �نبيا�
جديد، بل عملو� على Zقامة شرj موسى 
 N1لقر�   تعا�  �هللا  يقو;  نفسه.   �
ُهًد�  ِفيَها   Uَ��َلتَّْو� �َنـزْلَنا  ﴿Zِنَّا  �لكرمي 
َ�ْسَلُمو�  �لَِّذيَن   Nَلنَِّبيُّو� ِبَها  َيْحُكُم  َ?ُنوٌ� 
ِبَما  َ?�ألْحَباُ�   Nَلرَّبَّاِنيُّو�?َ  �?Cَُها لِلَِّذيَن 
َعَلْيِه  َ?َكاُنو�  �ِهللا  ِكَتاِ�  ِمْن  �ْسُتْحِفُظو� 
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 Uال شك �ننا �نزلنا �لتو�� A� ..﴾Vَُشَهَد�
¢كم  ?�لنو�  باBد�ية  مليًئا  كتاًبا   Nكا?
مطيعني  كانو�  �لذين   Vُألنبيا�  Cلليهو ֲדا 
 Nلربانيو�  Vلعلما�?  Nلعا�فو� ?كذلك  لنا 
أل3م كانو� مطالَبني باحلفاÁ على كتا� 

�هللا تعا�.
للمسلمني  تعا�  �هللا  فوعُد   ،�cًZ
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ�ِ  َكَما �ْسَتْخَلَف 
َقْبِلِهْم﴾ يع� �نه تعا� سيمنح  �لَِّذيَن ِمْن 
 Vل�كا� كما منحها �خللفا� Vخللفا� Vهؤال
مع   � كمعاملته  ?سيعاملهم  �أل?لني 
 tلربا� �لتأييد   N3م سيتلقو� A� ،أل?لني�

.Nخلفا�هم �لسابقو? Vكما تلّقا� �ألنبيا
Cالفة  �إلسالمية  �خلالفة  ُشبهت   �Jملا  

�لنبو� �(# خالفة �ملُلك؟
  تعا�  �هللا  cكر  لقد  قائل:  قا;  ?لو   
"خالفة  ُمنحو�  قد  �أل?لني   N�  N1لقر�
�خلالفة  ُشّبهت   �cفلما �يًضا،  �ملُلك" 
 N?C Âبشكل خا Uالفة �لنبوÃ إلسالمية�

خالفة �ملُلك؟ 
قد  تعا�  �هللا   N� شك  ال  �نه  ?�جلو�� 
?عد �ملسلمني بامللوكية �يضا، ?لكن �هللا 
تعا� ال يتحدÄ هنا عن �ملُلك �ملاAّC بل 

يتحدÄ عن �لنعم �لدينية فقط.
قو;  هو  cلك  على   ��أل( (�لدليل   
 Aلَِّذ� Cِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ?لَُيَمكِّ تعا�:  �هللا 
َلُهْم﴾.. �N� A �هللا تعا� سيقيم  �ْ�َتَضى 
 .Vخللفا�  Vهؤال Zليه  ينتمي   Aلذ� �لدين 
?هذ� �ألمر ال ينطبق على �مللو� �ملاCيني، 
cZ ال ميّكن �هللا تعا� Bم Cينهم؛ بل هذ� 
 N� لر?حانيني فقط. فثبت� Vباخللفا Âخا
�خلالفة �إلسالمية تشبه "خالفَة �لنبوU" ال 

"خالفة �مللوكية".
تعا�  �هللا  قو;  هو   Aلثا� (�لدليل 

 cZ َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ
�لدنيويني  �مللو�     Uمليز� هذ�  تتو�فر  ال 
على  جالسني  �ليو]  جتدهم  حيث  �بد�، 
جتدهم  بينما  تيجا3م،  البسني  عر?شهم 
  Nيتسّولو عر?شهم  عن  ¯لوعني  غًد� 
�A ?عد Bم  هنا�  ليس  �لشو��j. كما 
�مًنا،  خوفهم  سيبّد;  بأنه  تعا�  �هللا  من 
من   �كث   تنها�  «مهم   N� �لو�قع  بل 

 .��ألحيا�C �cZ N«هم خطر كب
تعا�  �هللا  قو;  هو  �لثالث  (�لدليل 
َشْيًئا﴾..  ِبي   Nَُيْشِرُكو ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني 
دين  موحِّ  Nيكونو  Vخللفا�  Vهؤال  N�  A�

 Nسيصبحو Vخللفا� Vֲדؤال N?لذين يكفر�
 �فاسقني. فكيف، يا تر�، ميكن �N يص
�إلنساN فاسًقا �cZ �فض طاعَة مِلٍك ميكن 
�لَبَو�¤؟ كال، ال ميكن  �N يقع  �لكفر 
�بًد� �N يصبح �ملرV فاسًقا إلنكا�� طاعة 
�مللو� �ملاCيني كهؤالZ .Vمنا تصد� فتو� 
�لفسو£ ضد �إلنسا�cZ N ما �فض طاعة 

�خللفاV �لر?حانيني.
1ية     Uملذكو�� �أل�بعة  �ألCلة  فهذ� 
 Uملذكو�� �خلالفة   N� تؤكد  �الستخال� 
�هللا  فقو;  �مللوكية".  "خالفة  ليست  هنا 
َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  تعا� 
يؤكد  َقْبِلِهْم....﴾  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
تشبه  �آلية  هذ�     UCملوعو� �خلالفة   N�

"خالفة �لنبوU" ال "خالفة �ملُلك".
 N� هي  �خلالفة  Bذ�  �لثالثة  (�لعالمة 
?عمِلها  �ألمة   Nبإميا منو¡  �ستمر��ها 
ما  بوعد�  Bم  سيفي  تعا�  فاهللا   ،Xلصا�
?هذ�  �لصاحلا�.   Nيعملو مؤمنني  �Cمو� 
يع� �N من �ك� ما ميّيز �لنبوU عن �خلالفة 
شرًّ�  �لدنيا  متتلئ  حني  تقا]   Uلنبو�  N�
 Cُكما قا; �هللا تعا� ﴿َظَهَر �ْلَفَسا �Cًفسا?
�هللا  سنة  ِمن   Nّ�  A� َ?�ْلَبْحِر﴾..  �ْلَبرِّ  ِفي 
 �ل� ?�لبحر  Cتعا�، حني ينتشر �لفسا
?ينسى �لناp �ֲדم ?ُيعرضوN عن �حكامه 
?حتيط  ?�لضال;  �لغي     N?Cيتما?
يبعث   N� �أل� ،  من  بكل ش�  �لظلمة 
 Nإلميا� بنو�   Cفيعو  ،pلنا� إلصال¤  نبًيا 
 pلنا�  Aيهد? �أل� ،   �Z  Vلسما� من 
حني  فتقا]  �خلالفة  �ما  �حلق.  �لدين   �Z
 Nألغلبية من �لقو] مؤمنني يعملو� Nتكو
 pلصاحلا�. فاخلليفة ال يأ ليثّبت �لنا�
على �لعقائد �لصحيحة، بل يأ لتكميل 
عند   Nيكو ال  عندما   Uلنبو� تأ  �لنظا]. 

�لعيش  (مبا 
# Qاعتنا معتا�� على 

فر��ها مطيعو# بفضل ) ،Tلنظا� حتت 
�هللا تعا;، فلو ّمت نقلهم $; عهد �مد 
^سو� �هللا � لوجدَتهم يتحّلو# بطاعة 
د 
حدهم نفسه  كطاعة �لصحابة، (لن̀ 
غريًبا J 2لك �ملحيط، بل سينسجم معه 
ً̂� كما تنسجم قطعة من �ملاكينة 2  فو
 h(صوله هنا �ا، (سيصبح مبجرkمكا
 2 � َّnحد� من �لصحابة، فيطيع �لن�)

.�كل ما يأمرq به �(منا تر�� (سؤ�

خالصني ?�ك� �عد�V للشر�. �ما ملو� 
قا;  ح�  �يضا  �لشر�     Nفيقعو �لدنيا 
�لكفر     Nيقعو قد  3Zم   � �لرسو; 
�لبو�¤ �ملكشو� (�لبخا�A: كتا� �لفنت، 
�موً��   Aبعد  N?ستر  � �لن�  قو;  با� 
 N� هذ�،  ?�حلا;  ميكن،  فال  تنكر?3ا). 
يكوN هؤالV مصد�قا آلية �الستخال�. 

(�لدليل �لر�بع قو; �هللا تعا� ﴿َ?َمْن َكَفَر 
 N� A� ..﴾Nَِلَك َفُأ?لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوcَ َبْعَد
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تأ  بينما   ،Xصا عمل  ?ال   NمياZ  pلنا�
�خلالفة حني يكوN �يع �لناp - تقريًبا 
- مؤمنني يعملوN �لصاحلا�؛ ?من �جل 
 ،Uلنبو� Vال عند �نتهاZ لك ال تبد� �خلالفةc
على   pَلنا� ثّبتِت  قد   Nتكو  Uلنبو�  Nأل
�كثريتهم   Nأل?  ،Xلصا� ?�لعمل   Nإلميا�
فُيعطيهم  �لصاحلا�،  تعمل  مؤمنة   Nتكو
 Aلذ� �لعصر  �ما  نعمة �خلالفة.  تعا�  �هللا 
ال ®لو من �لصاحلني كما ال يكوN مليًئا 
باألشر��، فال تكوN فيه نبوU ?ال خالفة؛ 
  Uقد بلغ �لشد pمر  �لنا Nال يكو cZ
cلك �لوقت ح� يتطلب ºيV ن�، كما 
ال تكوN صحتهم على ما ير�] ح� ُيقا] 

بينهم خليفة يستعني ֲדم خلدمة �لدين.
(�لعالمة �لر�بعة �ل� cكرها �هللا تعا� �نه 
 Vخللفا� Vلدنيا ما يأ به هؤال� سينشر 
�لظر?�  �غم  Cينية  ?�فكاٍ�  �حكاٍ]  من 
َلُهْم  َننَّ  لقوله تعا� ﴿َ?لَُيَمكِّ �ملو�تية،   �غ
 Nْ�َتَضى َلُهْم﴾. ?هذ� برها� Aيَنُهُم �لَِّذCِ
عظيم على صد£ �خلالفة �حلّقة، ?�cZ تدّبر 
صد£  على  عظيمة  1ية  ?جد�   Vملر� فيه 

 .Vخللفا�
NZ e من معاt �لدين �ُحلكَم ?�لسياسَة، 
َلُهْم  َننَّ  ﴿َ?لَُيَمكِّ تعا�:  فقوله  ?عليه 
من   N� يع�  َلُهْم﴾  �ْ�َتَضى   Aلَِّذ� Cِيَنُهُم 
تعا�  �هللا   N� �لصاCقني   Vخللفا� عالما� 
يكتب �لنجا¤ لسياستهم ?Zستر�تيجيتهم. 
�ألمو�    �خلليفة  ®طئ   N� �ملمكن  من 
�لشخصية �حياًنا، ?لكنه لو �خطأ  ما 
 Nًيا ?�?حًيا فإCص �جلماعة ?�قيها ما®
خطئه  مغّبة  من  �اعته  ¢مي  تعا�  �هللا 
?يطلعه على خطئه بطريق 1خر فيتد��كه. 
?هذ� ما يسمى "�لعصمة �لصغر�" �سب 
 Vألنبيا�  N� يع�  �لصوفية. ?هذ�  مصطلح 

�ما  �لك��"،  "�لعصمة   Èب  Nيتمتعو
�خللفاV فيتمتعوN بÈ "�لعصمة �لصغر�"، 
فال يَدعهم �هللا تعا� يرتكبوN خطأ فاCحا 
 N� هال� �جلماعة. من �ملمكن �Z ACيؤ
 قر���ִדم �خطاV جزئية طفيفة،  Äحتد
?لكن �لعاقبة تكوN خً��، فيجعل �هللا على 
مغلوبني،   �Vعد��? غالًبا  �إلسال]  �يديهم 
سياسة  تصبح  سياستهم   NZ 1خر   �?بتعب
"�لعصمة  بـ   Nيتمتعو لكو3م  تعا�  هللا 

�لصغر�" من عند� تعا�. 
تعا�  �هللا  بّينها  �ل�  �خلامسة  (�لعالمة 
لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ قوله  هي  �لصاCقني   Vللخلفا
 Cكلما هد A� ..﴾َ�ْمًنا َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن 
نطا£  على  �إلسالمية  �خلالفَة  ما  خطر 
هذ�  ُتبّد;  �ل�  �ألسبا�  �هللا  هيأ  �ألّمة 
�خلطر �مًنا لألّمة شريطة �N تكوN قلوֲדم 
عّمت  ملا  �نه  فتر�   .Nإلميا� بنو�   Uعامر
�ع   �  Nعثما  Cستشها� عند  �لفوضى 

�هللا تعا� طائفة كب�U من �ملسلمني على 
يد علي �. ?ملا قا] معا?ية ضد علي � 
خلق �هللا تعا� �خلشيَة  قلب معا?ية � 
كلما �قتضتها �لظر?�، فبعث �Z ملك 
يستغّل   N�  C���  Aلذ�  - �ملسيحي  �لر?] 
�لنـز�j بني �ملسلمني ?قر� �Bجو] على 
فيها  ينذ��  �سالة   - �إلسالمية  �ململكة 
بيننا   Cملوجو� �خلال�  يغّرنك  ال  بقوله: 
ها�ت  لو  �نك  ?�علم  �ملسلمني.  �ن 
�لد?لة �إلسالمية فسأكوN �?; قائد ®ر· 
فخا�   *.� علي  عن  Cفاًعا  ملحا�بتك 
�مللك �لر?ماt، ?�نقلب خو� �ملسلمني 
�لتصر� من معا?ية  لقد كاN هذ�  �مًنا. 
 Nعامًر� باإلميا Nقلبه كا N� ليال علىC �
?لو جزئًيا، ?لو �N معا?ية تصاX مع علّي 
بني  �خلال�  لز�;  كاملًة  طاعة  ?�طاعه 
�ملسلمني لألبد، ?كانت لذلك نتائج طيبة 
بكل  ��سه  يرفع  �ليو]  مسلم  جتعل  جد� 
فخٍر. ?لكن �ملؤسف �N معا?ية � �علن 

طاعة مؤقتة ?T يعلن طاعة كاملة. 
يظن �لبعض خطًأ �N �ملر�C من هذ� �آلية 
�N �خللفاV �لر�شدين يكونوª Nفوظني من 
كل ¦ويف، فيستنتجوN بناV على ظنهم 
يكونو�   T ?علي   Nعثما? عمر   N� هذ� 
لش�  تعرضو�  قد   cZ ��شدين   Vخلفا
خليفة  هنا�  فليس  ُقتلو�،  ح�  �لقالقل 

��شد صاZ £Cال �با بكر فقط.  
 T أل3م  �خلطأ  هذ�     Vهؤال ?قع  لقد 
 N� لكرمي. ال شك� N1لقر� Áيتدّبر?� �لفا

 

�خلالفة  عن  �لنبو�  ميّيز  ما   uك
 من 
�لدنيا شرًّ�  متتلئ  تقاT حني  �لنبو�   #

﴿َظَهَر  تعا;  �هللا   �قا كما  (فساً�� 

ما   ... َ(�ْلَبْحِر﴾  �ْلَبرِّ  ِفي  �ْلَفَساُ� 
�خلالفة فتقاT حني تكو# �ألغلبية من 
�لصاحلا9.  يعملو#  مؤمنني   Tلقو�
على  �لنا�  ليثّبت  يأ�  ال  فاخلليفة 
لتكميل  يأ�  بل  �لصحيحة،  �لعقائد 

.Tلنظا�

 بعض �ملصا�C هو �N معا?ية � كتب للملك �ملسيحي: "?�هللا، لئن T تنته ?ترجع �Z بال�C، يا لعني،  C�? نص ما *

ألصطلحّن �نا ?�بُن عمي عليك، ?ُألخرجّنك من �يع بال�C، ?ألضّيقّن عليك �أل�َ  مبا �ُحبْت. فعند cلك خا� 
ملُك �لر?] ?�نكّف". (�لبد�ية ?�لنهاية �ملجلد �لتاسع Â ١١٩، ?هذ� تر�ة معا?ية ?cكر شيV من �يامه). (�ملترجم)

----------
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?لكن  عظيمة،  نعمٌة  �مًنا  �خلو�  تبّد; 
�هللا تعا� T يقل هنا "?ليبّدلّنهم من بعد 
ِمْن  لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ قا;  بل  �مًنا"،  �خلو� 
يزيل  تعا�  �نه   A� َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
�خلو� �لذA تستشعر به قلوֲדم ?يدفع ما 
يسبب Bم �خلو� ?يبّدله �مًنا. �cًZ، فليس 
ال   Vخللفا�  N� تعا�  �هللا  من  ?عد  هنا� 
 pهم من �لنا�يتعّرضوN ملا ُيَعدُّ  نظر غ
خوًفا، ?Zمنا يِعد �هللا تعا� بإ��لة ما يسّبب 
 Vشي مثًال   Nفالثعبا  .Vللخلفا �خلو� 
¯يف عاUC، ?لكنه ال يسبب �ÌC خو� 
بأيديهم  يأخذ?نه  �لذين   pلنا� من   �لكث
?يلعبوN به.... فإN �هللا تعا� T يقل هنا 
"?ليبّدلنهم من بعد �خلو� �منا"، بل قا; 
 A� ..﴾لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا ﴿َ?لَُيَبدِّ

لن يكوN هنا� ما ®يفهم.
 ?لو ?ضعنا هذ� �ألمر  �حلسباN لتبّين 
مصيبة   A�  Vخللفا� على  تأ�   T �نه  لنا 
مصيبة  بالفعل  ֲדم  حّلت   �cZ? خافوها، 
�N عمر  تعا�. ال شّك  �هللا  ���Bا  كهذ� 
�ألمر  ?�قع  ?لكن  �سُتشهد،  قد   �
®ا�  يكن   T  � عمر   N� لنا  يكشف 
�هللا  سبيل    يتمناها   Nكا بل   ،UCلشها�
 tZ "�للهم  يدعو:   Nكا حيث  تعا�، 
 سبيلك، ?موًتا  بلد  UCسألك �لشها�
�لسابع  �ملجلد  ?�لنهاية  (�لبد�ية  �سولك" 
١٣٧Â). فإ�c �سُتشهد من كاN يدعو 
  ُيستشَهد   Nبأ عمر�  طو�;  تعا�  �هللا 
�سُتشهد  حني  عنه  نقو;  فكيف  �ملدينة، 
�نه جاV عليه ?قت من �خلو� ?مع cلك 
T يبّد; �هللا تعا� خوفه �مًنا؟ لو كاN عمر 
� خائفا من �لشهاe UC �سُتشهد جلا� 
�مًنا،  يبد; خوفه   T هللا� NZ ;لقو� ألحد 
يكتب   N� تعا�  �هللا  يدعو   [�C ما  ?لكنه 

تؤكد �نه T يكن خائفا منها، cZ �لثابت 
من �لتا�يخ �N �ملتمرCين ملا �ستولو� على 
   Uلصال� قبل   N?ينتشر كانو�  �ملدينة 
�ملسجد ليفصلو� �هل �ملدينة بعضهم عن 
بعض، ح� ال Iتمعو� ?ال يهّبو� للمقا?مة. 
?برغم هذ� �جلو �ملشحوN بالفتنة ?�خلطر 
 Uللصال �ملسجد  ¢ضر   �  Nعثما  Nكا
 N� �Z خو�. ?ظل ¢ضر� N?C حد�?
منعه �لناp من cلك. ?ملا تفاقمت �لفتنة 
 Nجو] على بيت عثماB� N?Cملتمر� C���?
� ناشد �لصحابَة �N ال يعّرضو� من �جله 
يرجعو�   N� عليهم  بل  للخطر،  ��?�حهم 
�Z بيوִדم بدًال من حر�سة بيته. (�ملرجع 

(١٧٦-١٧٧ Â لسابق�
فهل يتصر� �خلائف من �لشهاUC هكذ�؟ 
?هل يقو; للناp: ال حترسوt بل ��جعو� 

�Z بيوتكم. 
 T � Nعثما N� لة �لد�مغة علىCمن �أل?
يكن خائفا من هذ� �ألحد�N� Ä معا?ية 
�لفتنة، ?عندما  �يا] تلك  � جاV للحج 
�ملدينة   �Z cهب  �لشا]   �Z  UCلعو�  C���
للقاV عثماN �، ?عر  عليه �N ®ر· 
 مأمن من �لفنت.  Nلشا] ليكو� �Z معه
Îو��  �ختا�  "ال   :�  Nعثما له  فقا; 
 �cZ �سو; �هللا � سو��". فقا; معا?ية: 
كنت ال ترضى بذلك فإt �بعث لك من 
فقا;  �لثّو��.  من  ¢مونك   �Cًجنو �لشا] 
 N��عثماN �: "ال ��يد �N �قّتر على ج
�سو; �هللا � �أل���َ£ Îند تساكنهم". 
سيقتلونك   Vهؤال  NZ  :� معا?ية  قا; 
غدً�� �? ®رجوN ملحا�بتك. قا;: "حس� 
�لتا�يخ:   (�لكامل  �لوكيل".  �هللا ?نعم 
�ملجلد �لثالث Â ١٥٧، ?�لبد�ية ?�لنهاية 
 Vجلز� A١٦٩، ?�لط� Â ملجلد �لسابع�

 

� قد �سُتشهد،  ال شّك 
# عمر 
(لكن (�قع �ألمر يكشف لنا 


# عمر � � يكن �ا� �لشها��،
 بل كا# يتمناها

�نه  نقو;  فكيف  �ملدينة،     UCلشها� له 
 � عمر   [�C ?ما  �لشهاUC؟  ®ا�   Nكا
يدعو   Nبل كا ،UCلشها� غ� خائف من 
 T فثبت �نه ،�VعاC ا ح� �ستجا� �هللاB
 T e قلبه يأ� عليه خو� يستشعر� 
تقو;  Zمنا  �آلية  فإN هذ�  عنه.  �هللا  يدفعه 
حيث  �بًد�،  يقع  لن   Vخللفا� ®افه  ما   NZ
 �cعدهم �هللا تعا� بتبديل خوفهم �مًنا. فإ?
كانو� ال ®افوN �مًر�، بل ��?� فيه عّزִדم 
?�فع �Cجاִדم، فال يصّح �N يعت�� �حد 
خوًفا Bم، e يقو;: ملاT �c يبّد; �هللا تعا� 

خوفهم �مًنا؟
 � Nل� ?قعت مع عثما� Äألحد�� NZ e

�ُحلكَم  �لدين   Aمعا من   #$  �
تعا;:  فقوله  (عليه  (�لسياسَة، 
َتَضى  ْ̂ � �لَِّذ�  ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ(َلُيَمكِّ
�خللفا�  عالما9  من   #
 يع�  َلُهْم﴾ 
�لنجا�  يكتب  تعا;  �هللا   #
 �لصا�قني 
من  ($ستر�تيجيتهم.  لسياستهم 
�ألمو^   2 �خلليفة  �طئ   #
 �ملمكن 
 2 
خطأ  لو  (لكنه  
حياًنا،  �لشخصية 
ما �ص �جلماعة (^قيها ما�ًيا (^(حًيا 
مغّبة  من  Qاعته  �مي  تعا;  �هللا  فإ# 
خطئه (يطلعه على خطئه بطريق �خر 
"�لعصمة  يسمى  ما  (هذ�  فيتد�^كه. 

�لصغر�" �سب مصطلح �لصوفية.
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 (٣٥٣ Â خلامس�
e ملا هاجم �ألشر�� عثماNَ � ?َتسّو�?� 
عليه بيَته، T ®ف منهم �بًد�، بل ظل يقر� 
�لقرN1 بسكينة. (�لبد�ية ?�لنهاية، �ملجلد 
 A� قتله  �لسابع Â ١٨٤-١٨٥: صفة 

(� Nعثما
?نفس �حلا; بالنسبة لعلي �، فكاN ®ا� 
?�لر?حانية،  �لصد£  �نتشا�  يتوقف   N�
فبد; �هللا خوفه �مًنا. ?لكنه � ما خا� 
جيش   Nكا حيث  له،   pلنا� معاملة  من 
على  يزيد   Nألحيا� بعض    � معا?ية 
جيش علي �، ?لكنه T يكترÄ لذلك 
مبا  Zال  يرضى  لن  Zنه  يقو;  ?ظل  �بد�، 

يقوله �لقرN1 �لكرمي.
�لر�شدين   Vخللفا�  Vهؤال  N� ظننا  ?لو 
�لتسليم  لوجب  �ملعا�ضة   Nافو® كانو� 
 - باهللا   cلعيا�?  - تعا�  �هللا   Vنبيا�  Nبأ
ال   cZ �Cئًما،   pلنا�  Nافو® كانو�  �يًضا 
كما   Uلشديد� للمعا�ضة  �حد  يتعر  
يتعر  Bا �ألنبياV. فثبت �N معا�ضة �هل 
 �عني �خللفاV ح�  Vلدنيا ليست بشي�

®افوها.
?عندما �قو; NZ �خلو� هنا ال يع� �خلو� 
 Aلك �خلو� �لذc منه Cمنا �ملر�Z? ،ACلعا�
فقو¾   ،Vخللفا�  Vهؤال قلو�  تستشعر� 
 ACباخلو� �لعا N?هذ� ال يع� �3م يشعر
عنهم  يبعد  تعا�  �هللا   NZ بل   ،U�?بالضر
 Nتكو N� الZ ،من �خلو� �يضا jهذ� �لنو
 Aهنا� مصلحة �بانية؛ ?مثاله �خلو� �لذ
 عهد علي �، ?كاN سبب cلك  Nكا
 �َّCحالة �ملسلمني عموًما كانت قد تر N�
مستحقني  عندها   �?Cيعو  T �3م  لد�جة 
 N� لنعمة �خلالفة. فأنا ال �قصد مما قلت
 ،ACهللا تعا� ال ¢فظهم من �خلو� �لعا�

Zمنا ��كز هنا على �N �لوعد �إلBي �ملذكو� 
 Aلك �خلو� �لذc منا ®صZ هذ� �آلية 
ما  �3م  ?�لو�ضح  خوًفا،   Vخللفا� يعت�� 
كانو� ®افوZ Nال �N تقع �ألمة �إلسالمية 
 �لغي ?�لضال;، فبد; �هللا تعا� خوفهم 
�لضال;  من  �ألمة  حفظ  حيث  �مًنا  هذ� 
 Uميسر �إلBية  �Bد�ية  ?ظّلت  منه،  فضال 
�غم  �يًضا   Vخللفا�  Uفا? بعد  للمسلمني 
�لفنت �لكب�U. ?�حلق �N �ملعجزU �حلقيقية 
Zمنا هي �N تظل �عما; �ملرV ?�مانيه تتحقق 
بعد ?فاته �يًضا، cZ لو حتقق له  حياته 
 �ما ���C فقد يرجع �لناp جناحه �Z �لتد�ب
?فاته  بعد  �هد�فه  �cZ حتققت  �ما  �ملاCية. 
 �Z يرجع جناحه N� يضا فال ميكن ألحد�
على  Cليال  هذ�   Nكا بل  �ملاCية،   ��لتد�ب

كونه ªبوًبا ?مقرًبا عند �هللا تعا�. 
تعا�  �هللا  بينها  �ل�  �لسا�سة  (�لعالمة 
ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني  هي  �لصاCقني   Vللخلفا
 Vخللفا� Vهؤال A� ..﴾ِبي َشْيًئا Nَُيْشِرُكو
 Ð يشركو�   N�  N?C  Cبعبا  Nسيقومو
سيشحنهم  تعا�  �هللا   N� مبع°  شيًئا.. 
�هللا     Nافو® فال   Uجلر��? بالشجاعة 
 Vشي A� 3م لن يعملو�Z .تعا� لومة الئم
خوًفا من �ملخلو£، بل يتوكلوN على �هللا 
تعا� ?يعملوN كل شيV �بتغاV ?جه �هللا 
قوله  من   Cملر�� ?ليس  تعا�.  ?�ضو�نه 
لن  �3م  َشْيًئا﴾  ِبي   Nَُيْشِرُكو تعا� ﴿ال 
 ACملسلم �لعا� Nلك ألc ،[يعبد?� �ألصنا
Zمنا  باخللفاV؟!  بالك  يعبدها فما  �يًضا ال 
ِبي   Nَُيْشِرُكو ﴿ال  تعا�  قوله  من   Cملر��
موقف   A� عن  يتنا�لو�  لن  �3م  َشْيًئا﴾ 
بكل   Nسيقومو بل  �ملخلو£،  من  خوًفا 
مرضاته   Vبتغا�? �هللا  ملشيئة  حتقيًقا  عمل 
تعا� غ� مكترثني للمحن ?�ملصائب �ل� 

قد تصيبهم  هذ� �لسبيل؛ cلك �ننا نر� 
بعض    يغّير  �يًضا   Nلشجعا� �ك�   N�
�ألحياN موقفه خوًفا من �لناp، فمع �نه 
ال يريد �ال�ر�� عن �حلق Zال �نه يتم° 
 قلبه �N يقو] بالعمل �يث ال يعتر  

عليه �حد، فيحا?; �ZضاV �جلميع.
   Uمتوفر كانت  �يًضا  �لعالمة  ?هذ� 
�خللفاV �لر�شدين على �كمل ?جه. فلما 
خليفة،  بكر  �بو  ?�نُتخب   � �لن�   تو
��تد� �جلزيرU �لعربية كلها، ?�ستفحلت 
  Zال  �اعًة   pلنا� يصّل   T ح�  �لفتنة 
كلهم  �لبلد  �هل  ?�فض  ?�ملدينة،  مكة 
?قرية  ?�ملدينة  مكة  �هل  Zال   Uلزكا�  V�C�
�خر�، ªتجني بأN قو; �هللا تعا� ﴿ُخْذ 
 Nِمْن َ�ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة﴾ (�لتوبة:١٠٣) كا
 N� خاًصا بالن� �، فال ¢ق ألحد بعد�
يطالبنا بالزكاU على �مو�لنا. ?ثا� �لعر� 
?خرجو�  �إلسالمية  �لد?لة  على  كلهم 
Îيوشهم ملحا�بتها. ال شك �N �إلسال] 
?لكن   ،� �لن�  عهد    ضعيًفا   Nكا
 cZ متفرقني،  يها�ونه  كانو�   Vألعد��
كانت طائفة حتا�� �ملسلمني  ?قت، 
بينما حتا�ֲדم طائفة �خر�  ?قت 1خر. 

﴿ال  تعا;  قوله  من  �ملر��  (ليس 
يعبد(�  لن  
kم  َشْيًئا﴾  ِبي  ُيْشِرُكوَ# 
�لعا��  �ملسلم  أل#  Jلك   ،Tألصنا�

يًضا ال يعبدها فما بالك باخللفا�؟! $منا 
�ملر�� من قوله تعا; ﴿ال ُيْشِرُكوَ# ِبي 
َشْيًئا﴾ 
kم لن يتنا�لو� عن 
� موقف 
خوًفا من �ملخلو�، بل سيقومو# بكل 
عمل حتقيًقا ملشيئة �هللا (�بتغا� مرضاته 
تعا; غ� مكترثني للمحن (�ملصائب.
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 Óجيو �Vألحز�� حني جا� U?غز �ما 
�لكفا� متجمعة متحدU فكاN �إلسال] قد 
�كتسب �لقو�Z U حد ما، ?لكنه T يكن 
قوًيا �يث ال ®ا� �A هجو] بعد cلك 
لفتح   � �لن�  ملا خر·   e �ملستقبل.   
�لقبائل لنصرته.  Zليه بعض  مكة �نضمت 
 Vهللا تعا� قد جعل �عد�� N� هكذ� تر�?
�إلسال] ين�?N ملحا�بته بالتد�يج ح� ال 
يكتسبو� �لقوU فيستولو� على �لبالC كلها. 
��تد�   � بكر   Ð� خالفة  عند  ?لكن 
 Zال   Uحد�? Cفعة  كلها  �لعربية  �لقبائل 
?خرجت  �خر�،  ?قرية  ?�ملدينة  مكة 
?قد  �ملسلمني.  ملحا�بة  Îيوشها  كلها 
�لف  مئة  �لقبائل  بعض  جيش   Cعد بلغ 
�ملسلم  �جليش   Cعد  Nكا بينما  مقاتل، 
�جليش  هذ�   Nكا? فقط،  1ال�   Uعشر
?هو  �لشا].  ناحية  �لرحيل  ?شك  على 
نفس �جليش �لذA قد جهز� �لن� � قبل 
ملحا�بة  �يد  بن  �سامة   UCقيا ?فاته حتت 
�لر?ماN على حد?C �لد?لة �لر?مانية. �ما 
?شيوًخا   Vضعفا فكانو�  �ملسلمني  باقي 
 �Z لقالئل. ?نظًر��  Nلفتيا� ما عد� بعض 
�لظر?� �حلرجة �ملحدقة باملسلمني فكر 
فلن  �سامة  جيش  لو خر·  �نه  �لصحابة 
ضد  عنها   jللدفا �حد  �ملدينة    يبقى 
�لثو�� �ملتمرCين. فذهب Ð� �Z بكر ?فٌد 
يضم كبا� �لصحابة مبن فيهم عمر ?علي 
منه  فالتمسو�  بشجاعتهما،  �ملشهوَ�ين 
 ،Uحني قمع �لثو� �Z تأجيل �حيل �جليش
عن   jللدفا 1خر  سبيل  هنا�  ليس   cZ
 .�CنوÎ ليهاZ [ملدينة ?قد �خذ �لعد? يتقد�
?قا;:  عليه  �شا�?�  مما  بكر  �بو  فغضب 
هل تريد?N� N يكوN �?; عمل يقو] به 
 N� لن� � هو� Uقحافة بعد ?فا Ð� بن�

برحيله.   � �لن�  �مر   Aلذ� �جليش  مينع 
?�هللا لن �?قف هذ� �جليش �بًد�، ?ال �با¾ 
 T  �cZ يهم�  ?ال  كلهم،  �لعر�   Cبتمر
يبق هنا� �حد للدفاj عن �ملدينة. ?�هللا، 
سأبعث هذ� �جليش �لذA �مرt �لن� � 
�ملدينة   �لعد? علينا  بتسي�� ?C NZخل 
�ملسلما�  جثث  جتر  �لكال�  ?�خذ� 
 Óجيو  Nافو¦ كنتم   �cZ شو��عها.   
�ألعد�V فيمكنكم �N تتركوt، ?سأخر· 
?�لنهاية:  (�لبد�ية   .Aحد?  Vألعد��  Vللقا
 تنفيذ جيش  :٣٠٤ Â ملجلد �خلامس�

�سامة بن �يد) 
على  Cليًال  �ملشهَد  هذ�  �عظَم  فما 
ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني  تعا�  �هللا  قو;  صد£ 

ُيْشِرُكوNَ ِبي َشْيًئا﴾!
فقا;   ،Uلزكا� �ع�  �ألخر�  �لقضية  �ما 
�لصحابة ألÐ بكر NZ كنت ال تريد منع 
 N� فعليك  �خلر?·  �إلسالمي من  �جليش 
تتصاX مع �لثو�� على �N ال نأخذ منهم 
 Uلك لكي ִדد� �لثو�c? ،هذ� �لسنة Uلزكا�
خال; هذ� �لفترU ?جند سبيًال للقضاV على 
 N?مستعد?  N?ثائر 3Zم  �لفوضى.  هذ� 
للقتا; ?�ملو�، ?ليس من �حلكمة، ?�حلا; 
هذ�، �N تطالبهم بأV�C �لزكاU. فرفض �بو 
بكر هذ� �القتر�¤ �يًضا بشدU ?قا;: "?�هللا 
لو منعوt عقاًال كانو� يؤCّ?نه �Z �سو; 
 :Aلبخا��) َمْنِعِه"  َعَلى  َلَقاَتْلُتُهْم   � �هللا 
با�  ?�لسنة،  بالكتا�  �العتصا]  كتا� 
فقا;   .(� �هللا  �سو;  بسنن   Vالقتد��
�لصحابة: من يتصد� للمرتدين �ملتمرCين 
معهم  نعقد   T? �سامة  جيش  خر·   �cZ
 �غ cلك  بعد  يبقى  هل  مؤقتة؟  هدنة 
  �لشبا�  بعض   ?�  Vلضعفا�?  Ôلشيو�
�ملدينة؟ ?كيف ميكنهم �N يقفو�  ?جه 

�ألعد�V �لذين يبلغ عدCهم مئا� �آلال�؟ 
فقا; �بو بكر: �cZ كنتم ال تقد�?N على 
ملحا�بته  فسأخر·  للعد?،   Aلتصد�
 tلثا� �ملجلد  �خلميس  (تا�يخ   .Aحد?
 Aلط��?  ،UCلر�  Vبد cكر   :٢٠١  Â
�ملجلد �لر�بع Â ٦٣: بقية �خل� عن �مر 

�لكذ�� �لعنسي)
فم  من  �لكلما�  هذ�  خرجت  لقد   
 Nبفنو شخص T تكن عند� خ�U عالية 
�قيق  Zنه  يقا;   Nكا? ?�لقتا;،  �حلر� 
�لشجاعة  هذ�  �ستمد  �ين  فمن  �لقلب. 
?�لبسالة ?هذ� �لثقة ?�ليقني، يا تر�؟ Zمنا 
تعا�  �هللا   N� مد�ًكا   Nكا  � �نه  سببه 
هو �لذA قلَّد� منصب �خلالفة، ?�نه هو 
?�جبه  فمن  �ألمو�،  كل  عن  �ملسؤ?; 
�هللا  فبيد  �لنجا¤  �ما   ،Aلتحد� يو�جه   N�
فسيجعله  �لنجا¤  له  �هللا   C��� فلو  تعا�، 
فلن  �لنجا¤  له  �هللا   Cير  T �cZ �ما  غالًبا، 

حتققه له جيوÓ �لدنيا كلها. 
عظيم  على  �لد�لة  �ألخر�  �ملو�قف  ?من 
 شجاعة �Ð بكر � �نه خا  �حلرَ� 
 ?قت ?�حد ضد �ثنتني من �قو� �لد?; 
عصر�، �ع� Zم��طو�ية قيصر ?Zم��طو�ية 
 � خر?جه   N� برغم  ?cلك  كسر�، 
خر?·  مياثل   Nكا ?حد�  قيصر  ملحا�بة 
�فغانستاN �ليو] ملحا�بة �مريكا �? Zجنلتر�. 
 Uبينما هو ®و  �حلر� ضد تلك �لقو?
�لعظيمة، بلغه �N �جليوÓ �لفا�سية تتأهب 
 Uما��� �لثو�� N�? ،للهجو] على �ملسلمني
?�لتمرC تلو¤  �ملناطق �لفا�سية �خلاضعة 
للد?; �إلسالمية، فأمر بشن �Bجو] على 
قا;  ?ملا   .�تأخ  N?بد �لفا�سية  �لد?لة 
�لقوتني  هاتني  نقاتل  كيف  �لصحابة  له 
ال  Bم:  قا;  ?�حد،  ?قت   �لعمالقتني 
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تكترثو� لذلك �بًد�، بل �cهبو� ?قاِتلوهم. 
بقتا;  مشغولني  كانو�  �ملسلمني   N� ?مبا 
على  هجومهم  فبد�  �لر?مانية،   Óجليو�
لد�جة  مستبعًد�  �مًر�  �لفا�سية  �ملناطق 
تقد]  �خبا�  �لفا�سي  �مللك  بلغت  ملا  �نه 
�جليوÓ �إلسالمية T يكترB Äا مطلًقا، 
 N� كيف ميكن cZ ،منا هي ���جيفZ ;قا?
 �Bجو] علينا ?هم ال  Nيفكر �ملسلمو
 حر�  Aمتشابكني مع عد? قو Nيز�لو
هزمية  C?�عي  �ك�  من   Nفكا خط�U؟ 
 �ملعا�� �أل?� �3م T يبعثو� من  pلفر�
عاصمتهم �A جيش ملقا?مة �ملسلمني، بل 
ظل مِلُكهم يظن �N هذ� �ألخبا� ليست 
ملا  ?لكن  باطلة.  ?Zشاعا�  ���جيف  Zال 
?متو�صل  مكثف  بشكل  �ألخبا�  بلغته 
 ��®? �ألخبا�  ليستطلع  له  قائًد�  بعث 
 N� تقرير�    Zليه  فكتب  �ليقني.  باخل� 
�ملسلمني قد شنو� �Bجو] بالفعل، ?�3م قد 
�ستولو� على مناطق كث�U. عندها بعث 

�مللك �لفا�سي جيًشا ملحا�بة �ملسلمني.
نفس  �بد�  خليفة   � عمر  صا�  ملا   e
�، مع  �بو بكر  به  �لذA حتّلى  �لتوّكل 
�نه هو �لذA كاN يقو; ألÐ بكر من قبل 
�ل�   Uجلر���  Óجليو� هذ�  �ا��  كيف 
هي �كثر منا عد�C ?عتا�Cً؟ ?كاN يقتر¤ 
 عد] �Zسا; جيش �سامة ح� يشتر� 
�لقتا; ضد �ملتمّرCين. Zنه عمر � نفسه 
ضد  جبهًة  جبهتني:  للحر�  فتح   Aلذ�
قيصر ?جبهة ضد كسر�، ?T ي�¤ ح� 

�طا¤ بعرشيهما. 
�ما عثماN � فكاN معر?ًفا باحلياV ?�ّقة 
بأنه   Cعتقا�  pلنا� عند   Nكا بل  �لقلب 
�بد�  �خلالفة  تو�  ملا  ?لكنه  ضعيف، 
بر�ية   Vملر� يندهش  ح�   U�Cنا شجاعة 

للمعا�ضة  تصّد�  لقد  �جلريئة.  مو�قفه 
�لد�خلية بثقة حتّير �لعقو;.

 Aيبا; بأ T cZ ،� علي Nكذلك كا?
معا�ضة �? خطر. ?برغم �نه كاª Nاًطا 
�نه  Zال  ?�خلا�·،  �لد�خل  من  باألخطا� 
 T? هللا تعا� عند كل موقف� U1ثر مرضا
ينحر� قيد شعرU عن �ملشيئة �إلBية كما 

فهمها A� N?C خو� من �A ¯لو£.
عالمة  حقق  قد  تعا�  �هللا   Nفإ  ،�cًZ
ُيْشِرُكوNَ ِبي َشْيًئا﴾ على  ﴿َيْعُبُد?َنِني ال 
يد �يع �خللفاV �لر�شدين بشكل ?�ضح 
 N� على  قاطًعا  Cليال  يشكل  ما  ?��ئع، 
منصب  على  �قامهم   Aلذ� هو  تعا�  �هللا 
�لتأييد  Bم  كَفل   Aلذ� ?هو  �خلالفة، 

 .Uلنصر�?
 UCعا ُتثا�  �ل�  �العتر�ضا�   Nآل� �تنا?; 

بصدC هذ� �آلية.
 Cلوعد �ملوجو� NZ ;ُيقا :��العتر�' �أل(
 هذ� �آلية قد ُقطع مع �ألمة �إلسالمية 
 N�  A� �فر�Cها،  بعض  مع  ?ليس  كلها 
�هللا تعا� سيجعل هذ� �ألمة كلها خليفة 
 ،Vها خلفاCليس بأنه سيختا� بعض �فر�?
�N� A �هللا تعا� سُيعطي �ملسلمني كلهم 
�حلكم ?�لغلبة ?ليس بأنه Iعل بعًضا منهم 

 .Vخلفا
 N� جلو�� �أل?; هو �نه مما ال شك فيه�?
?لكن  كلها،  لألمة  ُقطع  قد  �لوعد  هذ� 
هذ� ال مينع �N يتحقق هذ� �لوعد على يد 
بعض �فر�Cها. فهنا� ?عوC تكوN لألمة 
كلها، ?لكنها تتم على يد �ألفر�C، ?مع 
لألمة  ُقطع   Aلذ� �لوعد   NZ يقا;  cلك 
�مثلة كث�U على  كلها قد حتقق. ?هنا� 
  Nٍكل لسا هذ� �ألسلو� �لكالمي 
�إلجنليز   NZ لغتنا:    يقا;  فمثال   .Tلعا�

ملو�. فهل يع� هذ� �N كل ?�حد من 
�إلجنليز مِلٌك؟ كال، ال يكوN كل شخص 
ZجنليزA مِلًكا ?ال ميكن �N يكوN، ?مع 
ملو�….كذلك  �إلجنليز   NZ يقا;  cلك 
?لكن   ،� ثرّية جدًّ �لفالنية  �ألمة   NZ يقا; 
 Nيكو منها   Cفر كل   N� يع�  ال  هذ� 
مع   ،Vثريا� �إلجنليز   NZ يقا;  فمثال  ثريًّا. 
فقر     Nيعيشو من  بينهم  يوجد  �نه 
لقو]  ُقطع ?عد   �cZ �نه  فثبت  مدقع…. 
على  يتم   N� ميكن  ال  �نه  cلك  يع�  فال 
يد بعض �فر�C منهم، بل هنالك كث� من 
�لوعوC �ل� ُتقطع مع �ألمم ?تتم على يد 
�لكرمي   N1لقر�   ?مثاله  �فر�Cها.  بعض 
قو; �هللا تعا� ﴿َ?cْZِ َقاَ; ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا 
َقْوِ] �cُْكُر?� ِنْعَمَة �ِهللا َعَلْيُكْم cْZِ َجَعَل ِفيُكْم 
�َْنِبَياVَ َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا َ?1َتاُكْم َما َلْم ُيْؤِ� 
 N� َ�َحًد� ِمَن �ْلَعاَلِمَني﴾. فهل بوسع �حد
يثبت �N كل ب� Zسر�ئيل صا�?� ملوكا؟ 
 Vفقر� Cجو? e هل ميكن �N يشك �حد 
كث�ين بني ب� Zسر�ئيل، ?مع cلك يقو; 
Bم موسى ﴿َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا﴾؟ Z ،�cًZمنا 
�مللك   Nكا  �cZ �نه   ��لتعب هذ�  من   Cملر��
�لنعم  من   Nينتفعو �لقو]  فكل  قو]  من 
?�ملنافع �ملتعلقة باملُلك، ?لذ� Iو� �لقو; 
 Vهؤال [�C فما ،�cًZ .لقو] كلهم ملو�� NZ
�غم  �آلية،  ֲדذ�   Nيعنو ال   Nملعترضو�
 N� ُمُلوًكا﴾،  ﴿َ?َجَعَلُكْم  كلمة   Cجو?
 Nيستنتجو �cصا� ملًكا، فلما ACكل يهو
من قو; �هللا تعا� ﴿َ?َعَد �هللا �لَِّذيَن 1َمُنو� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي  ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
�َألْ�ِ  َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ 
من  يتحقق   N� ميكن  ال  �لوعد  هذ�   N�
منه   Cملر�� ?Zمنا  �ألمة،   Cفر�� بعض  خال; 

�N �ألمة كلها ُتعت� خليفة؟
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تعا�  �هللا  فعل   N� هو   Aلثا� (�جلو�� 
Bذ�  �حلقيقي  �ملع°  كشف  قد  نفسه 
�آلية. NZ �هللا تعا� يقو; هنا ﴿َ?َعَد �هللا 
اِلَحاِ�  �لصَّ َ?َعِمُلو�  ِمْنُكْم  1َمُنو�  �لَِّذيَن 
�ْسَتْخَلَف  َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
 Cملر��  Nكا فلو  َقْبِلِهْم...﴾،  ِمْن  �لَِّذيَن 
من �خلالفة هنا �لدميقر�طية فعلينا �N نر� 
 T [� � ;قامت �لدميقر�طيُة بعد �لرسو�
 N� لكc من tلربا� Cملر�� Nتقم، �ما لو كا
يشّر� بعض �فر�C �ألمة باخلالفة، فيقا; 
NZ �ألمة كلها قد متتعت ب�كا� �خلالفة، 
فعلينا �N نر� فيما �cZ قامت �خلالفة على 

هذ� �ملنو�; بني �ملسلمني �] ال. 
 Uفا? بعد  �لو�قع  �ألمر   �Z ننظر  ?عندما 
�ألّمة   Cفر�� بعض   N� جند   � �لرسو; 
 N� فإما   ،�cًZ كّلهم.  ?ليس  �خلالفة  نالو� 
 T �ملسلمني   N�  Nملعترضو�  Vهؤال يقو; 
يعوC?� بعد �لرسو; � من ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� 
صا�  بل  اِلَحاِ�﴾،  �لصَّ َ?َعِمُلو�  ِمْنُكْم 
�جلميع منافقني ?�لعياc باهللا - كما يزعم 
�لشيعة... - ?لذلك T يتحقق Bم ?عد 
 Nبأ يعترفو�   N� ?Zما  �ألمة،    �خلالفة 
cلك  هو  Zمنا  للخالفة  �لصحيح  �لطريق 
 Uقامت عليه �خلالفة بالفعل بعد ?فا Aلذ�

�لرسو; �. 
�cًZ، فإN �ملنو�; �لذA �قا] �هللا عليه �خلالفة 
مبثابة  هو   � �لرسو;  بعد  �ملسلمني   
شهاUC �بانية فعلية، ?هذ� �لشهاUC �لربانية 
�لفعلية تؤكد �N �هللا تعا� سيحقق ?عد 
�خلالفة لألمة  �ملستقبل �يًضا على نفس 

�ملنو�; �A من خال; بعض �فر�C �ألمة.
�ما �العتر�' �لثاA �لذA ُيثا� حو; هذ� 
لنفتر  �N هذ�  �لبعض:  �آلية فهو قو; 
 Nسينالو �ألمة   Cفر�� بعض   N� تع�  �آلية 

  �خلالفة   Nبأ تسّلم  ?لكنك  �خلالفة، 
�أل?لني كانت خالفَة نبوU ?خالفَة مَلكّية، 
 Vأل�بعة من �ألنبيا� Vلكنك ال تعت� �خللفا?
?ال من �مللو�؛ فكيف حتقََّق هذ� �لوعد؟ 

?كيف صا�?� مصد�قا Bذ� �آلية؟ 
?�جلو�� �نه ال شك �N �خلالفة  �لسابقني 
كانت على شكل نبوU �? مَلكّية، ?لكن 
  U�?بالضر Nملشاֲדة بني شيئني ال تكو�
كل �لنو�حي، بل  �ألمر �ألساp. مثال 
طويل  بشخص  شّبهنا شخًصا طويال  لو 
1خر، ?كاN �أل?; صاحلا ?عاملا ?�آلخر 
سا�قا ?جاهال، فال Iو� ألحد �N يقو; 
 N� مع  بينهما  �لتشبيه  هذ�  يصّح  كيف 
�حد«ا سا�£ ?�آلخر صاc .Xلك ألننا 
�لطو;  حيث  من  باآلخر  �لو�حد  شبهنا 
?ليس  كل شيV. ?هنا� مثا; لذلك 
 �لقرN1 �لكرمي حيث قا; �هللا تعا� ﴿Zِنَّا 
َعَلْيُكْم َكَما  Zِلَْيُكْم َ�ُسوًال َشاِهًد�  َ�ْ�َسْلَنا 
َ�ْ�َسْلَنا Zَِلى ِفْرَعْوNَ َ�ُسوًال﴾.. فاهللا تعا� 
 Nقد شّبه �لن� � مبوسى �، مع �نه كا
قد ُ��سل �Z فرعوN فقط، بينما T ُيبعث 
ملو�   �Z بل  ?�حد  ملك   �Z  � �لن� 
قد   � موسى   N� كما  كلهم.  �لدنيا 
ُبعث Bد�ية ب� Zسر�ئيل فقط، بينما ُبعث 

�لن� � Bد�ية �لعاT كله. T e يكن عهد 
نبوU موسى � Zال تسعة عشر قرًنا، �ما 
�لقيامة.  يو]   �Z  Uممتد فرسالته   � �لن� 
 � موسى  بني  �لفر?£  �هم  هي  هذ� 
?�لن� �، ?مع cلك نقو; �ن �ملسلمني 
NZ �لن� � جاV مثيال ملوسى. فإ�c كانت 
�ملشاֲדة    تقد¤  ال  �لفر?£  هذ�  كل 
بني هذين �لنبيني فِلم يعتر  هؤالV على 
 Vخلفا �حو�;  بني  �جلزئية  �لفر?£  بعض 

�ألمم �لسابقة ?�حو�; خلفاV �إلسال]؟ 
بالغة  �بانية   Uشا�Z �آلية  هذ�   ? هذ�، 
�جلماعة  تنساها  ال   N� Iب  �أل«ية 
�إلسالمية �ألÖدية، ?هي �N �هللا تعا� قد 
َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  هنا  قا; 
لكي   A� َقْبِلِهْم﴾..  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
 jباّتبا عليهم  �ملسلمني    �خلالفة  متتد 
�نتخا�  عند  قبلهم  من  �لذين  طريق 

.Vخللفا�
�ملسيحية  كانت  �لسابقة  �ألمم  بني  ?من 
- N?C �ليهوCية - هي �ألمة �ل� T تكن 
خالفًة  كانت  بل  مَلكّية،  �خلالفة  فيها 
 Cملوعو� للمسيح  BZا]  ?هنا�  �تة.  Cينية 
� باللغة �أل�Cية يؤكد ما قلت ?هو: 
 :٦١٥ Â Uكليسا كي طاقت" (تذكر"
?جريدU "بد�" يو] ١٩ مايو ١٩٠٦).. 
�إلBا]  ?�ملر�C من هذ�  �لكنيسة،   Uقو  A�
�V��? N قوU �لكنيسة سبًبا خاًصا، فخذ?� 
 Nالعتبا� ?�حلسبا� هذ� �لسبب ?�لسر 
 �Z ا] يوجه �نظا�ناBهذ� �إل Nئًما. ?كأ�C
�ّتباj �لطريق �لذA بيَّنه �هللا تعا� النتخا� 
�خلليفة  �لقرN1 �لكرمي بقوله تعا� ﴿َكَما 
�ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾.. حيث �َمرنا 
 Vخللفا� �نتخا�  لد�  نّتبع   N� تعا�  �هللا 
�لطريق �لذA كاN يتبعه �لذين كانو� من 

قد قمُت بسّن قو�عد حو� �نتخا� 
بأ#  
�من ُ) �ملستقبل،   2 �خللفا� 
�جلماعة �إلسالمية �أل	دية لو ظلت 
الستمر�^ها  (ساعيًة  باخلالفة  مؤمنًة 
كما ينبغي، فإ# �خلالفة ستستمر فيها 
(لن  تعا;،  �هللا   #Jبإ �لقيامة   Tيو  ;$

يستطيع 
� شيطا# 
# يفسدها.



٢٢

قبلنا �? طريًقا مشاֲדا لذلك. ?�نت تعلم 
تسعة  منذ   Uمستمر �ملسيحية  �خلالفَة   N�
هذ�  �ملسيحيني   jّتبا� نتيجة  قرنا  عشر 
�لطريق �خلاÂ. ال شك �N �ملسيحيني ال 
 Aلك �لنو� �لذc من خالفتهم N?يستّمد
 Nلكو �مرهم  بد�ية    يستّمد?نه  كانو� 
?فسد�؛  ��رفت  قد  �حلالية  �ملسيحية 
 N� ديةÖلكن بوسع �جلماعة �إلسالمية �أل?
تصو× هذ� �لقانوN ?�لطريق �سب تعليم 
�إلسال] ح� تستمر �خلالفة بينهم مئا� 
بل 1ال� �لسنني. ?لذلك قد قمُت بسّن 
 �ملستقبل،  Vقو�عد حو; �نتخا� �خللفا
?ُ��من بأN �جلماعة �إلسالمية �ألÖدية لو 
ظلت مؤمنًة باخلالفة ?ساعيًة الستمر��ها 
 �Z خلالفة ستستمر فيها� Nكما ينبغي، فإ
يو] �لقيامة بإNc �هللا تعا�، ?لن يستطيع 

�A شيطاN� N يفسدها.
(�العتر�' �لثالث �لذA ُيثا� ضد �خلالفة 
قد  تعا�  �هللا   Nكا  �cZ �لبعض:  قو;  هو 
�نقطعت   �cفلما باخلالفة  �ملسلمني  ?عد 

�خلالفة بعد علي �؟
 cZ ،مشر?ًطا Nهذ� �لوعد كا N� جلو���?
 Vُتصّر¤ كلما� �آلية بكل ?ضو¤ ?جال
�N �هللا تعا� يقطع هذ� �لوعد أل?لئك �لذين 
كجماعة   -  Nيقومو? باخلالفة   Nيؤمنو
�خلالفة  �ستمر��  على  تساعد  بأعما;   -
هنا  يقو;  تعا�  �هللا   Nأل cلك  بينهم. 
اِلَحاِ�﴾،  ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
 Nيكو ما  هو  �لعربية     Xلصا� ?�لعمل 
�آلية  �سب مقتضى �حلا;؛ ?مبا �N هذ� 
فاملر�C ِمن ﴿1َمُنو�﴾  تتحدÄ عن �خلالفة 
�3م يكونوN مؤمنني باخلالفة، ?�ملر�C من 
اِلَحاِ�﴾ �3م يعملوN �عماًال  ﴿َ?َعِمُلو� �لصَّ
 �cֲדا �ستمر�� �خلالفة بينهم. فإ Nيستحقو

Bم  فلن ¢قق  �لشر¡  هذ�  فيهم  يتوفر   T
�خلالفة   N� ?�لو�قع  �لوعد.  هذ�  تعا�  �هللا 
بعد علّي � T تكن Zال خالفة شكلية، 
ִדتم   T? عملًيا،  �ملَلكّية   �Z حتّولت   cZ
تلك �خلالفة �لشكلية بتبليغ CعوU �إلسال] 
?نشر� مع �نه شر¡ �ساp للخالفة، فلما 
�هللا  ?�لغى  �ملشر?¡،  فا�  �لشر¡  فا� 

تعا� ?عد� للمسلمني.
(�العتر�' �لر�بع �لذA ُيثا� ضد �خلالفة 
هو قو; �لبعض: ما �Cمت �ألمة هي �ل� 
Iو�   N� فيجب  باالنتخا�  �خلليفة  ¦تا� 

Bا عزله �يضا.
 N� هو �نه مما ال شك فيه �(�جلو�� �أل(
�ألمة،  قبل  من  باالنتخا�  ُيختا�  �خلليفة 
?لكن  هذ� �آلية نصٌّ صريح على �N �هللا 
تعا� يّتخذ �ألمة �Uً�C لتنفيذ قر��� فحسب، 
 ،Âم عند �النتخا� بوجه خاBينّو� عقو?
يقيم   Aلذ� هو  تعا�  �هللا   N� �لو�قع  بينما 
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم﴾.  تعا�  لقوله  �خلليفة، 
طريق  عن  يتّم  �خلليفة  �نتخا�   N� ف�غم 
�ملؤمنني، ?لكن �إلBا] �لرباI tعل قلو� 
حقًّا  �خلالفة  يستحق  من   �Z متيل  �لقو] 
عند �هللا تعا�، كما �نه تعا� يّبني هنا �نه 
®لق  �خللفاV خصوصيا� مميزU، ?�3م 
هذ�  ?على  عظيمة.  �بانية  نعمة   Nيكونو
كاآل:  �العتر�   هذ�  تفصيل   Nسيكو
من  هو  شخًصا  تعز;   N� لألمة  ¢ق  �ال 
 N� تعا�  �هللا   C���? �لكاملني،  دين  �ملوحِّ
ُيقيم Cينه، ?يدفع كل �ألخطا� عن �ألمة 
من �جله، ?ميحو �لشر� على يد�، ?¢فَظ 
من  �نه  �لو�ضح  ?من  Îهو�C؟  �إلسال] 
 ،Nإلنسا� �ألمة مثل هذ�  تعز;   N� �ملحا; 

.Nلشيطا� Nخو�Z الZ لن يريد عزله?
قد  تعا�  �هللا   N� هو  �لثانـي  (�جلو�� 

�ستعمل هنا لفظ �لوعد، ?�لوعد يد; على 
�عتر�ضهم   Nفإ  ،�cًZ ?�إلنعا]،   Nإلحسا�
هذ� يع� �N �هللا تعا� ما �C] قد جعل �مر 
�ألمة، فيجب  يد   �إلنعا]  �نتخا� هذ� 
ترفض هذ�   N� �يًضا  �N يكوN من حقها 
�إلنعا]. ?كل عاقل يد�� �نه �ستنبا¡ بالغ 
�إلساUV، ألN �ملر�cZ V �فض نعمة ُعرضت 
عليه بد?N� N يسأBا �صبح �شدَّ جرمية ?�قا] 
 �حلجة على نفسه. ألN �هللا تعا� سيقو; 
 N� هذ� �حلالة: �يها �لناp قد خّيرتكم 
 ،NنساZ A� ;تأخذ?� هذ� �إلنعا] من خال
فقلتم: نريد �N نتلقى هذ� �إلنعا]  شكل 
بالشخص  مرتبطة  �فضا¾  فالN، فجعلُت 
�لذA �خترمتو�؛ ?بعد �N �ضيت بقولكم 
لسنا   Nتقولو ُ�حتم  Zيا�  بانتخابكم   A�
 N� عسى   �cما? �إلنعا]،  ֲדذ�  بر�ضني 
 N� الZ لنعمَة� �جيبكم على �فضكم هذ� 
�قو; ﴿َ?لَِئْن َكَفْرُتْم NZَِّ َعَذ�ِبي َلَشِديٌد﴾. 
?�Z هذ� �ملع° نفسه قد �شا� �هللا تعا� هنا 
 1ية �الستخال� �يًضا حيث قا; ﴿َ?َمْن 
 ..﴾Nَِلَك َفُأ?لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوcَ َكَفَر َبْعَد
�A لقد خّيرنا �ألمة عند �نتخا� �خلليفة، 
�لشخص  لتختا�  بإ�شاCها  قمنا  كما 
�النتخا�، e �صطفينا هذ�  �ملناسب عند 
يبقى  فال  لنا،  ?�خترنا�  �ملنتخب   Nإلنسا�
�A خيا�  عزله. ?من  لألمة  بعد cلك 
���N� C يأخذ هذ� �خليا� بيد� فعليه �N يعلم 
بنعمتنا؛  يكفر  بل  �خلليفة،  يعا�   �نه ال 
 Cعد� فإ�c كاN هو لد� �نتخا� �خلليفة 
اِلَحاِ�﴾  ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
1منو�  �لذين  قائمة  من  �¹ه  سنمحو  فإننا 
 Uمر�   ?ند�جه  �لصاحلا�  ?عملو� 
�خلاطئة   Uخلطو� هذ�   Vجر� من  �لفاسقني 

من ِقبله.




