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�عملو�  �منو�   �� ��م  �ملؤمنني  �هللا  �عد  لقد 
�لصاحلا. ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ#ِ" َكَما �ْسَتْخَلَف 
�ْ#َتَضى  �لَِّذ4  7ِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذْيَن 
لَنَُّهم مِّْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾. �قد �شا# �هللا تعا? < قوله  َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
 Gالستخال� خطة   L�  ? َقْبِلِهْم﴾  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  ﴿َكَما 
مستمرN فيكم، كما كانت سابقا، �لكن بصو#N جديدN؛ فاألمم 
�لفسا7،  ليهم   Tتسر ما   Lسرعا  Vّن هلك  كلما  كانت  �لسابقة 
فكاL �هللا تعا? يرسل ]م نبيا جديد� أل�م غY قا7#ين على �ختيا# 
�لصا[  ��لعمل   Lباإلميا متيُّزكم  بسبب  فإنكم  �نتم،  �ما  خليفتهم، 
�بركاته،  �ما#�ته  كل  �تتحقق   Gالستخال� �عد  فيكم  فسيتحقق 
�تكوL �خلالفة عالمة على #ضا �هللا تعا? عنكم �تقدير� منه إلميانكم 
�تعليمكم  لتزكيتكم  سببا  �خلالفة   Lستكو كما  �لصا[.  �عملكم 

.Nاال. �لدنيا ��آلخرj على �لد#جا. < كل� ?��ال#تقاk بكم 
�قد �ّجه �هللا تعا? �ملؤمنني ? هذm �حلقيقة، l عاينوها �تلمسوها 
مباشرN بعد �فاN �لنV �. فسرعاL ما تبد7 �خلوG �ُبّدn باألمن، 
�سرعاL ما تعرG �ملؤمنوL على خليفتهم �لذ4 سيسY على خطى 
 Lإلميا� Gضعا� kما بعض �جلهال� .mمتد��7 لعصر� Lيكو� � Vلن�
���ها�م،  �بصا#هم  تشويش   ?  s7� شديد   kبتال�  > �قعو�  فقد 
منهم   kلسعد��  L� ال  �حلقيقة،   mهذ يعو�   t �لبد�ية   > منهم   Yفكث

�نقا��7 للخالفة ��طاعوها بعد �L #��� �يا. نصرN �خللفاk �لر�شدين 
بأيد zا�ية، ��7#كو� �L هذm �إلجنا�x. �لعظيمة ال ميكن �L تتحقق 

ال �� كاL �هللا تعا? مع �خلليفة ناصر� �معينا.
هذm �آلية �عد.. فهي تتضمن شر�طا �نتائج، فإ�� �جدنا �لنتائج 
 L� ُفقد. �لنتائج فُيستنتج ���تضح لنا �L �لشر�� قد حتققت، ��ما 

�لشر�� غY متحققة. 
فهي  �لنتائج  ��ما  �لصا[.  ��لعمل   Lإلميا� فهي  �لشر��  �ما 

.Gمتكني �لدين < �أل#" ��ألمن بعد �خلو� Gالستخال�
 Lميا�قد �عت� �ملسيح �ملوعو7 � هذm �آلية من �هم �أل7لة على 
�خللفاk �لر�شدين �عمو� �لصحابة، �ֲדا فّند قوn من t يفهمو� �خلالفة 

فهما صحيحا. فقاn حضرُته: 
 ،Lلفرقا� �يا.   > ��معنُت   L�لقر�  > فكر.  لطاملا  ��هللا   ��"
كلها  �ُألَهَب  له  ��عد7.  �لتحقيق،  بوسائل  �خلالفة  �مر  �تلقيُت 
للتدقيق، �صرفُت مالمح عي� ? كل �أل�اk، �#ميُت مر�مي حلظي 
كآية   Gّملصا� هذ�  قاطًعا <  سيًفا  فما �جدُ.   ،kأل#جا� ? �يع 
�لناطقة  ��لدالئل  �آليا.،  �عظم  من  ��ا  ��ستبنُت   ،Gالستخال�
 L� لكائنا.، لكل من يريد� T# لإلثبا.، ��لنصو� �لصر�ة من
 kَما  Tَُ�شِر� ِخيُمه،   Tطا من  �نه  ��تيقن   ،Nكالقضا باحلق  �كم 
�إلمعاL �7ُميه، يقبلها شاكر�، ��مد �هللا ��كر�، على ما هد�m ��خرجه 

بقلم 
ألستا�: ها� طاهر
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من �لضاّلني". (سر �خلالفة).
 ��يتابع حضرته مبينا �نه ال يصّح �L تقو
jا7لة �لشيعة على �لر��يا. �لضعيفة، بل 

 :nلكرمي، فيقو� L�على �لقر
��حكامها  يقينية   Lلفرقا� �يا.   L�"
فظنية  ��آلثا#  �ألخبا#  ��ما  قطعية، 
من  مر�ية  كانت  �لو  شكية،  ��حكامها 
 ? تنظر��  �ال   .Nلر��� ��ا#ير  �لثقا. 
نضرN حليتها �خضرN �7حتها، فإL �كثرها 
ساقطة < �لظلما.، �ليست مبعصومة من 
عسر  �قد  �لظالما.،   4�� �يد4  مس 
�شتيا#ها من مشا# �لنحل، �منا ُ�خذ. من 
�لنهل. هذ� حاn �كثر �ألحا7يث كما ال 
�فى على �لطيب ��خلبيث، فبأ4 حديث 

بعد كتاT �هللا تؤمنوL؟ ��� حصحص �حلق فأين تذهبوL؟ �ما�� بعد 
�حلق ال �لضالn، فاتقو� �لضالn يا معشر �ملسلمني." (ِسرُّ �خلالفة)

�قد �7فع حضرته عن خالفة �خللفاk �لر�شدين �يعا، �بّين �L �هللا 
فد�فع  �لعظيمة،  مكانتهم  عليه  �كشف  بصالحهم   mخ�� قد  تعا? 

عنهم نثر� �شعر� ��عا7 ]م مكانتهم �لسامية �ل� يستحقو�ا.

� œÁÅë’\;Ö“d;Êd^;]›ÅËzà
بعد بيعته � خليفًة �د �هللا ��ث� عليه بالذ4 هو �هله، l �لقى 
عليكم  ُ�ليُت  قد  فإ�  �لنا ؛  �يها  بعد  �ما  �لتالية:   Nملوجز� �خلطبة 
�لست ¢Yكم؛ فإL �حسنُت فأعينو�؛ �L �سأُ. فقوِّمو�. �لصد¡ 
�مانة، ��لكذT خيانة، ��لضعيف فيكم قو4ٌّ عند4 ح£ �خذ له حقه 
 kشا LL شاk �هللا، ��لقو4 منكم ضعيف عند4 ح£ �خذ �حلق منه 

منكم �جلها7 < سبيل �هللا؛ �هللا. ال يد¥ �حد 
 �ال ضرֲדم �هللا بالذn، �ال فإنه ال يدعه قو
ال عمَّهم �هللا بالبالk. تشيع �لفاحشة <  �قو
فإ�� عصيُت �طيعو� ما �طعُت  �هللا �#سوله؛ 
فال  �#سوله  طاعة ¦ عليكم. ُقومو� ? �هللا 

صالتكم، #�كم �هللا. (تا#يخ �لرسل ��مللو§)
 Lلقد �©ذ سيدنا �بو بكر � قر�#�. حاzة بتأييد من �هللا تعا? �
بد. للكثYين غY مالئمة، ال �L �هللا تعا? كاL معه �جعل نتائج 

قر�#�ته كلها < مصلحة �إلسال� ��ملسلمني بشكل مذهل، �هذm هي 
سنة �هللا تعا? مع �خللفاk �ل� �L� � 7�# ُيظهر �مثلة جلية منها < 
xمن �ª بكر �. فقد قر# حضرُته مقاتلة �ملتمر7ين على �خلالفة، 
 Nعد7هم �قوִדم، ��عا7 �جلزير Nهللا تعا? عليهم #غم كثر� mفنصر
�لعربية من جديد لكي ©ضع لسلطاL �خلالفة كما كانت < xمن 
بد�  قر�#�  �©ذ  قد   Lكا �ألمر،  هذ�   Nغمر  >� �. كذلك،   Vلن�
 L� مع   ��لشا  ? �سامة  بعث   nسا# قر#  عندما  للبعض،  عاطفيا 
�ملدينة كانت مهدN7 ֲדجو� �ملرتدين �ملتمر7ين، فكانت حجته �نه 
لن يبد� خالفته مبخالفة �خِر �صية ��صى ֲדا �لنV � مهما كانت 
�لعو�قب. فجعل �هللا تعا? من هذm �خلطوN سبًبا < بّث �لرعب < 
قلوT �ألعد�k �لذين تصو#�� �L هنا§ جيشا قويا �ر  �ملدينة ما 

�7� �خلليفة قا7#� على #ساn هذ� �جليش.
 7 �#غم �L خالفته t تدْ� طويال، لكنه � قد �ّطد �ألمن �بدَّ
�خلوG �لناجم عن �فاN �لرسوn � ��لفتنة �لنا�ة عن متر7ُِّ �لقبائل، 

 .Nلكرمي < نسخة ��حد� L�َ�ع �لقر�
�كاL � قد �شا# على �ملسلمني مببايعة عمر � خليفًة ثانيا، ��عُت� 
�لك ترشيحا منه لعمر �تزكية، فما كاL من �ملسلمني ال �L قبلو� بتزكية 

�خلليفة �ترشيحه، فبايعو� عمر � خليفة بعد �فاN �لصديق �. 
�قد 7ُفن و�# �لنV � < حجرN عائشة. ��7مت خالفته سنتني 

.��ثالثة �شهر �عشرN �يا

بو�بة �حلجرN �ملبا#كة �ل� تضم ق� �لرسوn � �َقْبَرª� 4 بكر �لصديق �عمر �لفا#�¡ #ضي �هللا عنهما  
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لقد �نتشر �إلسال� < عصرm � بصو#N عظيمة، فبينما t يكن 
�إلسال� قد خر¯ من حد�7 �جلزيرN < عهد �لرسوn � �< عهد 
�خلليفة �أل�n �، فإL جيو° �ملسلمني قد �نتصر. على �لفر  
يتعرفو� على   L� للفر   فهّيأ �لك  �لقا7سية،  �ملعتدين < معركة 
�إلسال� عن قرT، مما 7عاهم ? تر§ عباN7 �لنا# ? عباN7 �لو�حد 
 > ��ألحد. كما �نتصر جيش �ملسلمني < عهد حضرته على �لر�
معركة �لYمو§ �ل� �7. ? 7خوn بال7 �لشا� < �إلسال� تد#²يا 

�لتعامل  ��الحتكا§ ع�  �ملسلمني  مع 
��لتأثر  �لشا� ֲדم  بأخالقهم. �t تكن 
 ¡ � لعر � �فا#  �حدها �ل� فتحت �
 ،mعهد �ليبيا <  مصر  فتحت  بل 
 L بيجا # � � �جرجاL �يضا. �

�من �إلجنا�x. �حلضا#ية < عهدm �نه �©ذ �]جرN �لنبوية بد�ية 
للتقومي �إلسالمي. �هو ��n من L�ّ7 �لد���ين، ���n من �©ذ 
 Nلبصر� مثل   Nجلديد�  Lملد�  kبإنشا �هتم  من   n���  ،nللما بيتا 

��لكوفة.
�ملسلمني  من  #عيته  بني   nبالعد  � عمر  �خلليفة  �شتهر  لقد 
 ? �لك   s7� �قد  �لك،   > �ملثل   Tمضر �غYهم، ح£ صا# 
شيو¥ �الستقر�# �#سوخه. �قد �ُثر عنه � قوله: "م£ �ستعبدمت 

�لنا  �قد �لدִדم �مهاִדم �حر�#�"؟ �قد صا# هذ� �لنص عامليا. 
�من مآثرm �خلالدN �لعهدNُ �لعمرية �ل� تعهد فيها ملسيحيي �لقد  
مبا طلبوm منه، حيث جاk فيها: ”بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. هذ� ما 
�عطى عبُد �هللا عمُر �مYُ �ملؤمنني �هَل يلياk من �ألماL؛ �عطاهم 
�ماًنا ألنفسهم ��مو�]م، �لكنائسهم �صلبا�م، �سقيمها �بريئها 
�سائر ملتها؛ �نه ال ُتسَكن كنائسهم �ال ُتهَد�، �ال ينتقص منها 
�ال ِمن حيزها، �ال ِمن صليبهم، �ال من شيk من �مو�]م، �ال 
 kبإيليا يسكن  �ال  منهم،  �حد  يضا#  �ال  7ينهم،  على   Lُيكَرهو

معهم �حد من �ليهو7....." (تا#يخ �لرسل ��مللو§)
 ��قد ُ�ّقعت هذm �لوثيقة ثر فتح بيت �ملقد  �تسليم �ملفاتيح حلضرته، 
كاL نصا#s �لقد  قد طالبو� ¶ضو#m � ح£ يسّلموm مفاتيح �ملدينة. 

�عندما طعنه �بو لؤلؤN �ملجوسي سأn عمَّن طعنه، فلما ُ�خ� 
 N²عل منّي� بيد #جل سجد هللا سجد t 4حلمد هللا �لذ�" :nقا

��حدN" (�لكامل < �لتا#يخ)
 l .Lيفي ما عليه من �لديو L� طلب عمر � من �بنه عبد �هللا�
قاn له: �ْ�َهْب َِلى ُ��ِّ �ْلُمْؤِمِنَني َعاِئَشَة َ#ِضَي �هللا َعْنَها َفُقْل: َيْقَرُ� ُعَمُر 
. َقاَلْت:  الَ�، ُثمَّ َسْلَها Lْ�َ 7ْ�َُفَن َمَع َصاِحَبيَّ اTِ َعَلْيِك �لسَّ ْبُن �ْلَخطَّ
ا َ�ْقَبَل َقاnَ َلُه:  ُكْنُت ُ�ِ#يُدmُ لَِنْفِسي، َفُأل�ِثَرنَُّه �ْلَيْوَ� َعَلى َنْفِسي. َفَلمَّ
َما َلَدْيَك؟ َقاnَ: َ�ِ�َنْت َلَك َيا َ�ِمYَ �ْلُمْؤِمِنَني. َقاnَ: َما َكاLَ َشْيkٌ َ�َهمَّ 
َِليَّ ِمْن َ�ِلَك �ْلَمْضَجِع؛ َفِإَ�� ُقِبْضُت َفاْحِمُلوِني ُثمَّ َسلُِّمو�، ُثمَّ ُقْل 
اTِ، َفِإLْ َ�ِ�َنْت ِلي َفا7ِْفُنوِني، َ�ِال َفُر7ُّ�ِني  َيْسَتْأِ�Lُ ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ

.� nَِلى َمَقاِبِر �ْلُمْسِلِمَني (�لبخا#4). فُدفن مع �لرسو
�قبيل �فاته � #ّشح ستة من �لصحابة؛ ليتم �ختيا# �حدهم خليفة 
ثالثا للمسلمني. �قد �7مت خالفته عـشر سنني �نصـف �لسنة.

مسجد سيدنا عمر بالقد 
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�ما سيدنا عثما� � فقد �متد� �لد�لة �إلسالمية 	 عهد� �� 
 ��بال �ق!�  �ملغر#   �بال ففتحت  �مغا,ֲדا،  �أل,-  مشا,/ 
�لصني،   �بال �قصى   �� شرًقا  �لفتوحا�  ��صلت  �لق:���، 
�فتحت مد�ئن �لعر�/ �خر�سا� ��ألهو�@.. �ُقضَي على �لد�لة 
�سالمي   FرG Hسطو�  H��  � �نشأ  �قد  �لفا,سية 	 عهد�. 
حلماية �لشو�طئ �إلسالمية من هجما� �لبيزنطيني، �قد �نتصر 
 F,لصو�� ��R معركة 	لبيزنطي � Hعلى �ألسطو Hهذ� �ألسطو

�لشه:X سنة ٣٤هـ.
�ك! �جنا@�� سيدنا عثما� � �نه �عّد نسًخا للقر]� �لكرمي �
��ّ@عها على �ألمصا,. �كا� ,سوH �هللا � قد bح للمسلمني 
�أل��ئل �� يقر��h �لقر]� �لكرمي بلهجاִדم �خلاصة، �لكن d يكن 
ببعضها،  �لقبائل  �بديا، بل كا� مؤقتا.. حk lتلط   �Rهذ� �إل

فيسهل عليهم �لتلفظ بلهجة مكة �لn ֲדا نزH �لقر]� �لكرمي. 
�نه � قد متّسَك باخلالفة �d ينَصع ملن  X:من مو�قفه �لشه�
 ،hتا, �خللفاs هللا تعا� هو من� ��يطالبونه بالتخلي عنها، مؤكًد� 
�نه ليس للبشر �� sلعو� � ،Xغ: مباشر X,لك بصوR كا� ���

 Hقا فقد  ��هللا �خلليفة،   :X:لشه� كلمته 
فتضر#   xَ �ُقدَّ ِمن أل�   {ّ� �حبُّ  عنقي 
قميصَ~  �خلع   ��(تا,يخ  �هللا  َصنيه  َقمَّ
��مللو�).  فاخللفاh كانو� يفهمو� �لرسل 
�قيق، �كا� ما حد� سّر �خلالفة بشكل 

�ترسيخها  �ملفاهيم  هذ�  لكشف  سببا  �ألحد��  من  معهم 
�سُتشهد   lخلالفة ح�  xمقا ��فع حضرته عن  �قد  �توضيحها. 

على يد �ألشقياh �هو يقر� �لقر]�. 
�هللا  سبيل   	 �باإلنفا/  �لشديد،   hباحليا �ملعر��  هو   � �عثما� 
بسخاh، �كا� قد تصد/ مبئا� �إلبل �ملجهزX 	 غز�X تبو�. �هو 
 ��لذF كا� له شرُ� �لز��� باثنتني من بنا� �لرسوH �، بل قد �,
ا َماَتْت بنُت َ,ُسوHِ �هللا � �لَِّتي َتْحَت ُعْثَماَ�، َقاHَ َ,ُسوHُ �هللا  �نه "َلمَّ
ْجُتُه ِ�ال ِباْلَوْحِي  �:"َ@�ُِّجو� ُعْثَماَ�؛ َلْو َكاَ� ِلي َثالَِثٌة َلَز�َّْجُتُه، َ�َما َ@�َّ

ِمَن �هللا �." (�ملعجم �لكب: للط!��).
 	 �خل  من  ���ئل  من  كا�   � عثما�   ��  	 خال�  �ال   

 .xمئذنة جامع عقبة بن نافع بالق:��� تونس�إلسال
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� È÷¡;]›ÅzËà
�ما سيدنا علّي � فقد ��جه ��ضاعا صعبة جد�، فكثY من �ملسلمني 
�خلليفة  بيعة   N#ضر� ?يتنبهو�   t -لثالث� بقتل خليفتهم  -�قد ُصعقو� 
�لر�بع �طاعته، بل #�حو� يطالبوL بقتاn َمن قتل �خلليفة.. �هكذ� �قعت 
معا#§ بني �ملسلمني بتحريض من �ملنافقني. �بعد �L بايع �لقوُ� عليًّا قا� مبا 
²ب �لقيا� به غYَ �بٍه للعو�قب، �ֲדذ� ضرT لألمة مثًال �L �خلليفة ال ُبّد 
�L ُيطا¥، �ليس عليه �L يتناnx عن �خلالفة ملجر7 متر7ُّ �حد �لوالN مهما 

كاL هذ� �لو�¦ قويًّا. 
 Lفما كا ،� Lقتلة عثما nلقد فوجئ � ¢ر�¯ �ملسلمني من مكة لقتا
 > nالقتتا� Àخلليفة، فحد� Nمرله �L ²لس �قد خر¯ جيش ليس حتت 
� �ملؤمنني عائشة #ضي �هللا � N7عا� � m#جلمل �لذ4 �نتهى بانتصا� Tحر

عنها مكرَّمًة ? �ملدينة.. 
من  معركة  ©ُل  فلم  ��لعلم،  بالشجاعة   � علّي   Nحضر �شتهر  �قد 
 Yلشه� �لفا#    x#با �لذ4  �هو  بد#،   >  Nx#ملبا� بد�  �لذ4  فهو   ،mمآثر
عمر� بن عبد 7�ٍُّ �لعامر4 �َقَتَله < �خلند¡، �هو �لذ4 فتح حصن خي� 

 Vلن�  N#بشا �. �قد �هد�m �لنV � سيًفا ¶سب 
�لنz� Vه �� �لفقا#. �قد  غز��.  شا#§ < كل 
على � ال غز�N تبو§،   �Yم�  �  mبقا� حيث 
 mعّير �حني  مع �ملدينة.   kبالبقا �ملنافقني  بعض 

�لنساk ��ألطفاn، حلق يتوسل بالنL� � V يصطحبه < �لغز�N، فقاn له 
�لنV �: "َ�ال َتْرَضى Lْ�َ َتُكوLَ ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُ#�Lَ ِمْن ُموَسى، ِال �َنَُّه ال  
َنِبيَّ َبْعِد4". فأL� 7�# يبني �لنV � له �L �ملهمة �ل� يقو� ֲדا مهمة ُ��كلْت 

لنV، �هي ليست مهمة جتلب �خلز4 ��لعا#، بل على �لعكس.
 �ما علمه فيكيفه قوn �لنV � "�نا مدينة �لعلم �عليٌّ باֲדا“. �كاL عمر 
� يقوn: "قضية �ال �بو �حلسن ]ا"، فقد كاL � قاضيا على �ملدينة < 
خالفة �لفا#�¡ عمر �لذ4 كاL يستشmY < صعاT �ملسائل. �قد صا# هذ� 
�لقوn مثال سائر�. متّيَز بطاعته �لكاملة للخلفاk ��خلضو¥ للخالفة بشكل 
�ملنافقني  قبله، #غم Èا�لة بعض  �لثالثة   kللخلفا Lعو Yخ Lمطلق، �كا

�لتشكيك < هذm �ملسألة.
�قد �7مت خالفته Éس سنو�. �ثالثة �شهر.

�ل�  عنها  �هللا  #ضي   kلزهر�� فاطمَة   �  nلرسو� كبد   Nفلذ  َ̄ تز� �قد 
�جنبت له �حلسن ��حلسني �xينب ��� كلثو� �. �بعد �فاִדا تز�¯ بعد7 

 .kمن �لنسا
لقد �تضح �L سNY �خللفاk �أل#بعة ناصعة، ���م من ���ئل �ملؤمنني �من 
كبا# �ملضّحني بأمو�]م ��نفسهم < سبيل �هللا، ���م �ألتقى ��ألنقى بني 
�لصحابة، ��L �هللا تعا? قد فتح على �يديهم �لبال7 �قلوT �هلها. �لكن، 
�حيث L كث�Y من �ملسلمني t يقّد#�� �Ëية �خلالفة ��خلليفة، �ظنو� ��م 
ب �خلليفة، ���م هم َمن �ق ]م خلعه، �حيث �م عملو�  هم َمن ينصِّ

على قتل �خلليفة �لثالث 
فقد  �لر�بع،  ��خلليفة 
�خلالفة  منهم  �هللا  نز¥ 
�بقى  �نه  مع   ،Nلر�شد�
 > �خلالفة  بركا. 
 kلعلما� من  �لصاحلني 
�عاشت  ��ملجد7ين، 
طويل  �مد   ? �ألمة 
�لد�فعة   Nلقو� على 
�لعظيمة �ل� كانت < 
�لر�شدين   kخللفا� xمن 
�ل�  مدִדا  قصر  #غم 
عاما،   ٣٣  xتتجا�  t

بعثة  بالتضاnÌ شيئا فشيئا ح£ جاx kمن  �نو�# �خلالفة �بركاִדا  �بد�. 
 Nخلالفة �لر�شد� mملهد4 � �لذ4 �عا7 �هللا بعد� ��ملسيح �ملوعو7 ��إلما
من جديد بكل عزN �جالn. �قد كاL �نقطا¥ �خلالفة �لر�شدl N �ستئنافها 

 :nمد � �لذ4 قاÈ سيدنا Nkمصد�ًقا لنبو
Nُ ِفيُكْم َما َشاkَ �هللا Lْ�َ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها َِ�� َشاLْ�َ kَ َيْرَفَعَها،  ”َتُكوLُ �لنُُّبوَّ
Nِ، َفَتُكوLُ َما َشاkَ �هللا Lْ�َ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها  ِ̄ �لنُُّبوَّ ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَها
 Lََيُكو Lْ�َ هللا� kََما َشا Lُا َفَيُكو َ�� َشاkَ �هللا Lْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوLُ ُمْلًكا َعاضًِّ
 Lْ�َ هللا� kََما َشا Lُُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو Lَُيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكو Lْ�َ kََشا ��َُثمَّ َيْرَفُعَها ِ
Nِ ُثمَّ  ِ̄ �لنُُّبوَّ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها َِ�� َشاLْ�َ kَ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَها

َسَكتَ“. (مسند ��د)
 Nَِّلنُُّبو� ِ̄   �ما �لعبا#N �ألخNY < �حلديث، �هي: ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَها

7 �خلالفة بعد بعثة �إلما� �ملهد4 �.  ُثمَّ َسَكَت، فهي نبوNٌk بتجدُّ
�هم  �لعل من   .mتقدير� ِحكًما عظيمة < مشيئته  تعا?  �L هللا  ال شك 
�ِحلكم �ل� �#�7 �هللا تعا? �L يظهرها من �نقطا¥ �خلالفة �لر�شدN �أل�? 
هو �L يعلِّم �ملسلمني �L يتمسكو� باخلالفة �يد�فعو� عنها 7فاعا مستميتا 
كي �ظو� ب�كاִדا. �لكن �خللفاk �لر�شدين �أل��ئل t يفشلو� �t تنقطع 
بركاִדم �بركا. عصرهم. ��هللا تعا? بنفسه قد تكفَل بإجناÍ مقاصدهم 
�مكانتهم،  صدقهم  ��ظهر  طويلة،   Lقر� بعد  نصرهم  كما  ��عما]م، 
 Nلر�شد� �خلالفة   L� �مع  ضدهم.  ��ملطاعن  �العتر�ضا.  كل  �7حض 
 mلذ4 ال يستفيد من هذ� L� ال�لثانية باقية ? يو� �لقيامة بإ�L �هللا تعا?، 
�لد#�  ��لع� قد ²د نفسه خا#¯ مظلتها �Èر�ما من بركاִדا، لذلك 
 �فال بد لكل مؤمن �L يتذكر �نه بإميانه �عمله �لصا[ سيجد له على �لد��
مكانا حتت مظلة �خلالفة، �عليه �L يتذكر �L �لعمل �لصا[ منا هو ما 
ُهَو  �لنV � �لذ4 قاn �هللا فيه: ﴿َفِإLَّ �هللا  ليه �خلليفة، فهو نائب   Yيش

 .﴾Yَ�ِجْبِريُل َ�َصاِلُح �ْلُمْؤِمِنَني َ��ْلَمالِئَكُة َبْعَد َ�ِلَك َظِه mَُمْوال
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