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�خلليفة   	
 �جلالندهر�  �لعطا�  �بو  �ألستا�   �قّد  �١٩٥٢ �عا  %
�لثا5 � �ستفسا�3ً عما مييز �خلالفة �إلسالمية �لر�شد( عن غ&ها 
من �نظمة �ُحلكم  من Aميقر�طية =مَلكية =غ&>ا، فكتب � جو�به 

كما يلي:
"للخالفة �إلسالمية �لر�شد( سبع ميز�L تالية:

�أل	�: �النتخا�
َ�ْهِلَها﴾،  
َِلى   Lَِألَماَنا�  �=ُّAُتَؤ  Xْ�َ َيْأُمُرُكْم  
Xَّ �هللا ِ﴿ :� قا[ �هللا 
=3غم �X �لكلمة �لو�A3( هنا هي "�ألمانة"، لكن �ملر�A منها �مانة 
تعا	  �هللا  تر_  =قد  �حلكم.  �كر   aسيا  %  LA3= ألbا  �ُحلكم، 
حتديد طريقة �النتخاg للمسلمني. =حيث 
X �خلالفة (�� �خلالفة 
�لر�شد() % �لك �لوقت كانت سياسية =Aينية % �لوقت نفسه، لذ� 
 gهللا عليهم- بانتخا� Xلصحابة -3ضو�� �قر3 �لناt =قتئٍذ �X يقو
�خلليفة ليتمكن uم �لدين ألbم �كثر �لناt فهًما للدين =�عرفهم 
بأهله، =
ال فيمكن �z Xتلف طريقة �النتخاg من xماX آلخر، 
 gكيفية �نتخا % Xخلالفة �لر�شد( لبحث �ملسلمو� Lلو �ستمر=
 gما �سلو� ،gخلالفة تتم باالنتخا� X� خلليفة بعد �لصحابة. �ملهم�

هذ� �النتخاg فقد جعله �هللا % يد �ملسلمني.

�لثانية: �لشريعة
�خلليفة ملتز� باألحكا� �لشرعية، فبإمكانه �X ال يأخذ مبا يش& عليه 
�لس �لشو�3، لكنه ال ميكن �X يرAّ ُحكم �لشر�؛ فهو 3ئيس 

للسلطة �لتنفيذية، =ليس 3ئيسا مطلقا.

�لثالثة: �لشو��
�uامة  �ألمو3   % يستش&   X� بالشريعة،  �لتز�مه  مع  �خلليفة،  على 

=يلتز� باملشو3( �قصى ما ميكن.

�لر�بعة: �لر��� �لد�خلي �� �ألخال�

ضافًة 
	 تقيُّد� بالشريعة =�ملشو3( فإX �خلليفة 3قيب على نفسه �يضا؛ 

حساسه �لعقلي  Xلصال(، =من هذ� �ملنطلق فإ� �ألنه �ملرشد �لدي� =
ما
هه =ִדديه 
	 �لصر�� �ملستقيم،  =شعو3� �لد�خلي =�لرقابة �لذ�تية توجِّ

=هذ� ما يفقد� �لزعيم �لسياسي سو�� �كاX منتخبا �� غ& �لك.

�خلامسة: �ملسا	�"
=�خلليفة % �إلسال� يسا=� �� شخص من �لرعية % �حلقوa �إلنسانية، 
منه  تؤخذ   X� ميكن  كما  �ملحكمة،  طريق  عن  حقوقه  �خذ  فيمكنه 
من   �بذلك �تلف عن غ& =هو  �يضا.  �ملحكمة  طريق  �حلقوa عن 

�حلكا� �لدنيويني % �لعا�.

�لسا�سة: �لعصمة �لصغر�
يتمتع �خلليفة بالعصمة �لصغر�، =هذ� يع� �نه �جلز� �ألهم % �آللية  
�ألخطا�   % �لوقو�  من  سيعصمه  �نه  تعا	  �هللا   �َ=َعد =قد  �لدينية، 
�ملهلكة، =�نه سيؤيِّد خططه =منهجه % �لظر=� �خلطر( =ينصر� على 
تعا	؛ =هذ� ما ال  �عد�ئه. =بتعب& �خر يكوX �خلليفة مؤيد� من �هللا 

.�يشا3كه فيه �حد من �حلكا

�لسابعة:  ال عالقة له بالسياسة، فال 1و0 له �النتما. -� �� حز� 
سياسي

 gحز 	
 xينتمي �= ينحا X� له x3=حي للجميع، فال �و g� مبا �نه=
X=A �خر، بل عليه �X �كم بني �لناt =�ألحز�g بالعد[ �لكامل، 
ِباْلَعْدِ[﴾،  َتْحُكُمو�   Xْ�َ  tِلنَّا� َبْيَن  َحَكْمُتْم   ��َ
ِ=َ﴿ تعا	:  قوله  =فق 
 �� شخـًصا   Xكا� سو��  �خر،   X=A جانب   	
 مييل  ال   X� =عليه 

قـوًما.
(جريد( "�لفضل" �لعاملية �ألسبوعية �لصا3A( من لندX، �لعدA ٢٣ مايو 
	 ٥ يونيو ٢٠٠٣)
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