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إلسال� �
سع �ها�،  �� موضو� 
خلالفة 
جو
نبه  �حد   �
ملقا  
هذ    ��تنا� �سو# 

ملتعد0/، �هو: كيف ,تا* 
هللا تعا' 
خلليفة. 
غ8 �نه 7د* قبل معاجلة 
ملوضو� �3 �2كر 
�3 هنا@ نوعني من 
خلالفة: 
خلالفة 
لربانية 
 3� 
ألفضل  من  �لعله  
لبشرية،  
خلالفة �
من   Eبشي 
لنوعني  هذين  من  كال   Gنشر


لتفصيل.

١. �خلالفة �لربانـية

خلالفة  
لنو� من  2لك  
لربانية هي  
خلالفة 
 
هذ �ينقسم  
خلليفة.  فيه  
هللا  ,تا*   Mلذ

 3� Nما  فهو  قسمني،   'N  Q*بد� 
الختيا* 

يكو3 
ختيا*
 مباشر
 �� غ8 مباشر:
تلك  هي  مباشر  بطريق  
لربانية  
خلالفة   -�

خلالفة 
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 
خلليفة بغ8 
�3 يشتر@ �حد من 
لنا]  عملية 
الختيا*. 

 Qهذ من  مثالني  
لكرمي  
لقر^3  لنا  �يذكر 
 �  �0^  �مثا هو   �
أل�  �
ملثا 
خلالفة. 
حيث يقو� تعا': ﴿2ْNِ�َ َقاَ� َ*بَُّك لِْلَمالِئَكِة 

َألْ*lِ َخِليَفًة﴾ (
لبقر/:٣١) Nِنِّي َجاِعٌل 

0
�0 � حيث يذكر  �
لثاo هو مثا �
ملثا�
 كتابه 
لعزيز: �

 lِ*َْأل
   َخِليَفًة  َجَعْلَناَ@  Nِنَّا   0ُ�ُ
0َ ﴿َيا 
(٢٧:u) ﴾ َفاْحُكْم َبْيَن 
لنَّاِ] ِباْلَحقِّ

فإنه  مباشر/  
خلليفة  تعا' ,تا*  
هللا   3� �مبا 

هللا.  خليفة  Nنه   �فيقا  ،� Nليه  ُينَسب 
هو   �*سو �كل   zن كل  فإ3  2لك  �على 

لنبو/ هي  3� M� ،هللا

قع 
ألمر خليفة � 
 حقيقتها خالفة *بانية مباشر/، ,تا* 
هللا 

لنz) بطريق مباشر، 3�0  M�) خلليفة
فيها 
�3 يشتر@ �حد من 
لنا]  عملية 
الختيا* 
هذQ. �من 
ملعر�# �3 
لرسو� � 2كر عن 

."Mملهد

إلما� 
ملهدM �نه: "خليفة 
هللا 


لربانية هي  
خلالفة  
لثاo من  
لقسم   - }
تلك 
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 
خلليفة بطريق 
  
خلالفة   Qهذ على  �ُيطلق  مباشر.  غ8 

إلسال� 
سم "
خلالفة 
لر
شد/"، �هي 
خلالفة 

لرسو�، �لذلك فهي  �� zلن

لZ تلي بعثة 

لرسو�، فيقا� عن  �� zلن
ُتنسب N' 2لك 
 "�
خلليفة Nنه "خليفة 
لنz" �� "خليفة 
لرسو

�� "خليفة 
ملسيح".

خلالفة  Qهللا � هذ
 ��قد َ�صف سيدنا *سو
 �بأ�ا "خالفة على منها� 
لنبو/". كذلك قا
خالفة.  تبعتها  Nال  نبو/  من  تكن   � Nنه   �
ب�   3�  � له  ^خر  حديث  من  نعلم  �ن �
Nسر
ئيل كانت تسوسهم 
ألنبياE، كلما هلك 
نz خلفه نz، ��نه � ليس بعدQ نz. �من 
هذين 
حلديثني يتضح لنا �3 كلمة "خليفة" 
 zلن
لفظ ميكن �3 ُيطلق على 
لنz �على غ8 
يكو3  قد  خليفة  ,لفه   zفالن  .E

لسو على 
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مباشر،  بطريق  
هللا   Q*تا, خليفة   M� نبيا.. 
كما خلف سليما3 0
�0 عليهما 
لسال�. �قد 
,لف 
لنz خليفة ال يكو3 نبيا.. �M خليفة 
مباشر.  غ8  بطريق  �لكن  �يضا  
هللا   Q*تا,

ملع�.. فإنه � لن ,لفه خليفة يكو3  
�ֲדذ

نبيا، �Nمنا �لفه خالفة على منها� 
لنبو/.
سو*/  من  
لثامنة  
آلية    تعا'  
هللا  �يذكر 
 �قا 
لذين   Eألنبيا
 ��لئك   Eا��  ،}

ألحز
 2N ،لنبيني
عنهم حصًر
 Nنه �خذ منهم ميثا� 

يقو� تعا':
َ ِميَثاقُهْم َ�ِمْنَك َ�ِمْن  ﴿2ْNِ�َ َ�َخْذَنا ِمَن 
لنَِّبيِّني
َمْرَيَم  
ْبِن  َ�ِعيَسى  َ�ُموَسى  N�َِْبَر
ِهيَم   Gٍنُّو

(٨:}
َ�َ�ْخْذَنا ِمْنُهْم مِّيَثاًقا َغِليًظا﴾ (
ألحز
 
�Eهم من جا Eألنبيا
 Eملالحظ �3 هؤال
 �من 
 Gايتها، فنو� على *�] �مة من 
ألمم �
� كا3 على *�] �مته، �كا3  �ايتها 
 َّ3Nِ�َ﴿ عنه:  تعا'   �يقو � كما  Nبر
هيم 

ِمْن ِشيَعِتِه إلْبَر
ِهيم﴾ (
لصافا�:٨٤)
�مة   [�* على   � موسى  كا3  �باملثل 
 � مرمي   
بن  عيسى  �كا3  Nسر
ئيل  ب� 

هللا   �*سو سيدنا  كا3  ��يضا  ^خرها،   

ألمم،  ^خر  
إلسالمية  
ألمة   [�* على   �
�ايتها،   � 
ملوعو0   
ملسيح  بينما كا3 
  �نا  ُ�ّمٌة  ִדِلُك  "كيف   :�  �يقو كما 

بن مرمي  ^خرها" (كنـز  
ملسيح � ���ا 


لد* 
ملنثو*) ،�
لعما
 Eألنبيا
 Eخلالفة بعد �يع هؤال
�قد تأسست 

 على *�] كل �مة � �ايتها، �Eلذين جا

 �� نبو/  خالفة  
خلالفة   Qهذ كانت   E
سو

خالفة على منها� 
لنبو/.

٢. �خلالفة �لبشرية

حلكم  نظم  من  نظا�  هي  
لبشرية  
خلالفة 

جلمهو*ية   �� 
مللكية  كالنظم  
لسياسية، 


لتا*يخ  
خلالفة  Qغ8ها، �قد تأسست هذ�
 Zل

إلسالمي على يد بعض 
ألسر 
إلسالمية 
 M� ،/شد

خلالفة 
لر Eنتها
تولت 
حلكم بعد 

خلالفة على منها� 
لنبو/، �2لك  Eنتها
بعد 

خلليفة 
لثالث �
لر
بع *ضي  �بعد �3 مت 
غتيا


هللا تعا' عنهما.

خلالفة ليست خالفة  Qفإ3 هذ ��بطبيعة 
حلا
 
هذ   
خلليفة  ,تا*  ال  تعا'  فاهللا  *بانية، 
�ال  مباشر..  بطريق  ال  
لسياسي..  
لنظا� 

حلكم  نظا�  يتر@  �Nمنا  مباشر.  غ8  بطريق 

حلاكم،   M� 
خلليفة،  تعيني  �يتم  للنا]، 
 lُيفر حسبما   �� 
لنا]   Q*يقر حسبما 
عليهم، سو
E كا3 2لك 0ميقر
طيا، �� �*
ثيا، 
�� 0كتاتو*يا �� باغتصا{ 
لسلطة عن طريق 


النقالبا� 
لعسكرية. 

خلالفة  من  
لنو�   
هذ  �
ملقا يعا¤  �ال 

لبشرية، فهي ال تشتر@ مع 
خلالفة 
لربانية 
لفظ "
خلالفة"    M� ..السم فقط
 Nال 
هنا  نتحد¦  ال  فإننا   
هذ �على  فحسب. 

لد�لة  *ئيس  على  فيه  ُيطلق  نظا�  عن كل 

خلالفة خالفة  Qكانت هذ E
لقب خليفة، سو
�موية �� عباسية �� فاطمية �� عثمانية �� �ية 

خالفة �خر§. 
كذلك فإننا لن نعا¤ موضو� 
خلالفة 
لربانية 
مباشر..  بطريق  
خلليفة  فيها  
هللا  ,تا*   Zل

 �نتنا� سو#  �Nمنا  
لرسل، �  Eألنبيا
  M�
خالفة  هي   Zل
 
لربانية  
خلالفة  نظا�  فقط 
على منها� 
لنبو/، �
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 


خلليفة بطريق غ8 مباشر.

)'ية �ملوضو# 
هذ
 �مر على جانب كب8 من 
أل¨ية، �من 

هللا  ,تا*  كيف  نفهم   3� لنا   M*لضر�


ملوضو� مهم بالنسبة لنا �ن  

خلليفة. �هذ


ملسلمني 
أل©ديني، أل3 
خلالفة على منها� 

جلماعة   Qهذ   تأسيسها  ُ�عيد  قد  
لنبو/ 

ملسيح  Qهللا تعا' عبد

ملبا*كة بعد �3 بعث 
Nننا  �حيث   .�  Mملهد
 
إلما� � 
ملوعو0 

لبيعة،  بعهد  معر�#  هو  مبا  
خلليفة  نعاهد 
نفهم مقا� 
خلالفة فهما   3� لنا  
ملحتم  فمن 

صحيحا.
للمسلمني  �يضا   M*لضر�
 من  فإنه  كذلك 
عامة �3 يفهمو
 كيف ,تا* 
هللا تعا' 
خلليفة 
 نظا� 
خلالفة على منها� 
لنبو/، �هو نظا� 
�نه   � 
هللا   �*سو عنه  2كر   Mلذ
 
خلالفة 

خلالفة  �سو# ُيعا0 تأسيسه بعد �3 تتحو
 'N 
لنبو/  منها�  على  خالفة  من   �  Qبعد
 ،lّحكم عا� Mªحكم ج� ¦*
حكم متو
حيث قا�: "... » تكو3 خالفة على منها� 


لنبو/."

إلسال�  
�مما يؤسف له �3 
لكث8ين ممن 0خلو

هللا � �  � عهد 
خلالفة بعد �فا/ *سو

هللا تعا' هو 
لذM ,تا* 
خلليفة،  3� 
يد*كو
�بسبب جهلهم هذ
 ثا*�
 على 
خلليفة 
لثالث 

3مبا )� �هللا تعا- ,تا+ �خلليفة مباشر( 
فإنه ُينَسب �ليه �، فيقا6 �نه خليفة 
3كل   Aن كل  فإ�  �لك  3على  �هللا. 
 D( ،هللا�ألمر خليفة �قع �3 G سو6 هو+
)� �لنبو( هي G حقيقتها خالفة +بانية 
 D() �خلليفة  فيها  �هللا  ,تا+  مباشر(، 
 M�3 )� يشترN ،بطريق مباشر (Aلن�
 .Qالختيا+ هذ�عملية  G Uلنا�حد من (
3من �ملعرX3 )� �لرسو6 � �كر عن 
."Dملهد�هللا �نه: "خليفة ( Dملهد� Zإلما�
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سيدنا عثما3 بن عفا3 �، �كما نعلم فإ3 

ملسلمني.  Mبع ُقتال بأيد

خلليفة 
لثالث �
لر
�من �جل 2لك *فع 
هللا عنهم نعمة 
خلالفة 

خلالفة   Qهذ 
نتهت � 
لنبو/..  منها�  على 

لر
شد/. �لو ��م فهمو
 حقيقة مقا� 
خلالفة 

هللا تعا' هو 
لذM ,تا* 
خلليفة،  3� 
��0*كو

حلد 
لذM �ضع  
ملا �خذִדم 
جلر�/ N' هذ

لر
بع، � 
لثالث  
خلليفة  حليا/  مأسا�ية  �اية 
 0
يز0 ظل  بشر®  
ملسلمني  �حد/  ��صا{ 

.
عمقا �
تساعا N' يومنا هذ

)سئلة حتتا[ �- )جوبة

هللا تعا' ,تا* 
خلليفة بطريق غ8  3N حيث�
��م  يبد�  
لذين  
لنا]   Mيد� على  مباشر.. 
ينتخبونه.. فال بد �3 تنشأ 
لعديد من 
ألسئلة 

 �2ها3 بعض 
لنا]:
 Mلذ
 هو  تعا'  
هللا   3N  �ُيقا كيف  )3ال: 

لنا]   3� 
ألمر  ظاهر   3� مع  
خلليفة  ,تا* 

هم 
لذين ينتخبونه؟ 
,تا*   Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  كا3   
2N ثانيـا: 
مباشر/ كما   Q*تا, فلما2
 ال  فعال،  
خلليفة 


لرسل؟ � Eألنبيا
,تا* 

هللا ليكو3  Q*تا, Mلذ
ثالثـا: من هو 2لك 

خليفة �ما هي 
لصفا� 
لZ تتوفر فيه؟ 

جلماعة  0
+�بعـا: ملا2
 ال يشتر@ �يع �فر

 عملية 
النتخا{؟ 
ينتخبو3  
لذين  ��لئك  هم  من  خامسـا: 


خلليفة؟ 

خلطأ؟  من  معصو�  
خلليفة  هل  ساNسـا: 
��M نو� من 
ألخطاE ميكن �3 تصد* عن 


خلليفة؟
Nجابة   'N �حتتا�  هامة  
ألسئلة   Qهذ كل 

ألسئلة  Qكال من هذ �شافية، �لسو# نتنا�

على حد/ �نقد� 
إلجابة عليه.

ÿÂ¯\;ÿ\ıâ’\

 Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  يكو3   3� ميكن  كيف 
 3N  �يقو 
ألمر  ظاهر   3� مع  
خلليفة  ,تا* 


لنا] هم 
لذين ,تا*�نه؟

طريقا� للمعاجلة 
 ..�

لسؤ  
هذ على  لإلجابة  طريقا3  هنا@ 
ֲדا  يقو�   �
ألعما بعض   3� بيا3  هو   �
أل�
تكو3   �
ألعما  Qهذ نتائج  �لكن  
إلنسا3، 
من فعل 
هللا تعا'. �
لطريق 
لثاo هو بيا3 �3 
هنا@ �عماال يقو� ֲדا 
هللا تعا' �لكنها تتجلى 

إلنسا3. �بالطبع فال بد  Mتظهر على �يد�

خلليفة  
ختيا*  حالة    �نه  على  نªهن   3�
فإ3 
هللا تعا' هو 
لذM يقو� باالختيا*، ��3 

إلنسا3 
لذM يدµ بصوته Nمنا يفعل 2لـك 


هللا تعا'. /0
تنـفيذ
 إل*

�ألNلة من �لقر�d �ملجيد
�لدليل �أل63:

 Gبالشر �
لطريق 
أل� 
لقر^3 
ملجيد   �يتنا�

لتبيا3، فيؤكد على �3 هنا@ �عماال يقو� �
من  تكو3  نتائجها  �لكن  
إلنسا3،  ֲדا 
َما  ﴿َ�َفَر�َْيُتْم  تعا':   �فيقو تعا'،  
هللا  فعل 
َتْحُرُثو3َ * �َ�َْنُتْم َتْزَ*ُعوَنُه َ�ْ� َنْحُن 
لزَّ
ِ*ُعو3َ﴾ 


لو
قعة:٦٤-٦٥))
سو#  �Nم  بينهم  فيما  
لفالحو3   ��يقو
 3N  �� 
لعا�،   
هذ  
�كذ  
كذ يز*عو3 

لعا� كا3 ¸صوال  

لذM ¹*عه هذ �
ملحصو
 ،l*أل
 ºر¦   Gفالفال  .
�هكذ  ،
جيد
 Qيتعهد� 
لز*�،   Mير�� 
لبذ*،  �يز*� 
�لكن   ،�
ملحصو �ºصد  
لرعاية، � بالعناية 

هللا تعا' يقو� Nنكم ال تز*عوN� ،3منا �ن 

هللا تعا' ينسب N' نفسه  3� M� ..3عو*

لز


لز*
عة.  �هو   Gلفال
 به  قا�   Mلذ
 
لعمل 
يتبع   3�  Gلفال
 على  
ملحتم  من  أل3  ملا2
؟ 

لنظا� 
لذM �ضعه 
هللا تعا' للز*� كي ينمو 
�على  
لز*�،  ينمو  فلن  �Nال   ،Q*ا» �ºقق 

حلقيقي هو 
هللا تعا'، ألنه  �*
هذ
 فإ3 
لز
ال   Mلذ
 
لز*
عة  نظا�  �ضع   Mلذ
  � هو 
 .�
تباعه لكي �7 
إلنسا3 
ملحصو بد من 
فإنه ºقق  
لنظا� 
إل�ي  
إلنسا3  يتبع  �حني 


لنتيجة 
لZ يريدها 
هللا تعا'.
 من 
ملستحيل ألحد �3 يز*� �شجا* 
ملاجنو 
كند
 مثال خال� فصل 
لشتاE حيث تنخفض 
�قل من   'N 
ملناطق  بعض    /*

حلر 0*جة 
 �  3N 
لصفر.  حتت  مئوية  0*جة  �*بعني 
يستطع 
إلنسا3 �3 يب� مكانا يوفر فيه نفس 
 ،/*

حلر 0*جا�  �نفس  
جلوية،  
لظر�# 
 Eلرطوبة، �نفس كمية ضو
�نفس 0*جا� 
  
ملوجو0/  
لتربة  نو�  �نفس  
لشمس، 
فإنه  
ملاجنو،  �شجا*  فيها  تنمو   Zل
 
ألماكن 

عة *¹   
إلنسا3  ينجح   3� 
ملستحيل  من 
 .Eلشتا
 �شجا* 
ملاجنو  كند
 خال� فصل 
�على 2لك.. حني يتبع 
إلنسا3 نظاما �ضعه 
يرضى  معينة  نتيجة   'N  �للوصو تعا'  
هللا 

لنتيجة هو من فعل  Qهللا، فإ3َّ حتّقق هذ
عنها 
 ..µإلنسا3. �بالتا

هللا تعا' �ليس من فعل 
لكي نضمن �3 يكو3 
خلليفة من 
ختيا* 
هللا 
تعا'.. ال بد �3 نتبع 
لنظا� 
لذM �ضعه 
هللا 

لغاية  Qحتققت هذ 
تعا' الختيا* 
خلليفة. فإ2
من  �ليست  تعا'  
هللا  فعل  من  تكو3  فإ�ا 

فعل 
إلنسا3.
من  بد  ال  معينا  نظاما  تعا'  
هللا  �ضع  �قد 
 

تباعه لكي يتفضل � باختيا* 
خلليفة. �هذ

لنظا� يقتضي حد�¦ عد/ �مـو*، )e3ـا 
��¨ها �3 يأ½ نz مبعوثا من 
هللا تعا'، فإ3 

خلالفة على منها� 
لنبو/ ال تقو� Nال على Nثر 



٥٢


لنN zنشاE �اعة من  
بعثة نz، » يتو' هذ

ملؤمنني تقو� على 
إلميا3 
لصحيح �
لتقو§ 


حلقيقية �
لعمل 
لصا¾. 
ثانيـا: �ال يقع 
الختيا* على �3 يرشح �حد 
نفسه  يرشح  من  أل3  
خلالفة،  ملقا�  نفسه 
 Q8غ من  �فضل  نفسه  ير§  
خلالفة  ملنصب 

ملنصب، �
لقر^3 
لكرمي ينهى عن  
لشغل هذ
و
 �َْنُفَسُكْم  
ملسلك 2N يقو�: ﴿َفال ُتَزكُّ 
هذ
ُهَو َ�ْعَلُم ِبَمِن 
تََّقى﴾ (
لنجم:٣٣)، �قد �*0 
 :�
حلديث عن َعْبد 
لرَّْحَمِن ْبِن َسُمَرَ/ َقاَ 
ْبَن  
لرَّْحَمِن  َعْبَد  َيا   :� 
هللاَِّ   �َ*ُسوُ ِلي   �َقاَ
َعْن  ُ�ْعِطيَتَها  َفِإ3ْ  
ِإلَماَ*َ/،   �َتْسَأْ ال  َسُمَرَ/، 
َغْيِر  َعْن  ُ�ْعِطيَتَها   3ْNِ�َ Nِلَْيَها،  ُ�ِكْلَت  َمْسَأَلٍة 
كتا{   ،M*لبخا
) َعَلْيَها.“  ُ�ِعْنَت  َمْسَأَلٍة 

إلما*/ ُ�ِكَل Nليها).  �
ألحكا�، با{ َمن سأ
 �للحصو  Q8غ مع  �حد  يتنافس  �ال  فيجب 
 Q8ملنصب، فإ3 من يتنافس مع غ
 
على هذ
�يستخد�  
لناخبني   �
�صو على   �للحصو

قع 
ألمر: �  ��سلو{ 
لدعاية لنفسه يقو
فأنا  ^خر  تنتخبو
 شخصا  �نا �ال   oنتِخبو
"
*فض  حني  Nبليس  مقولة   Qهذ� منه"،  خ8 


خلضو� آل�0 � ¹
عما �نه خ8 منه. 
ثالثـا: 
لتضر� �ما� 
هللا تعا' �3 يتو' بنفسه 
توّفر  بعد   � 
ختيا* 
خلليفة، �2لك بدعائه 

الستجابة     uإلخال
� 
إلميا3  صـد� 
 M0َِسَأَلَك ِعَبا 
2َNِ�َ﴿ :�له، فهـو 
لذM قا
2َ
 0ََعا3ِ Nِ �ِ
 َعنِّي َفِإّني َقِريٌب ُ�ِجيُب 0َْعَوَ/ 
لدَّ
َفْلَيْسَتِجيُبو
 ِلي َ�ْلُيْؤِمُنو
 ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�3َ﴾ 
َيْعَبُؤ  َما  �يضا: ﴿ُقْل   ��قا 
لبقر/ :١٨٧)، )

ِبُكْم َ*بِّي َلْوال 0َُعاÀُُكْم﴾ (
لفرقا3:٧٨). 
بد  ال   Zل
  �

خلطو 
إلنسا3 كل  
�ذ   
فإ2
ال   Zل
 
ملتطلبا�  بكل  ��ّفى  
�ا2ها،  من 
مناu منها، فإ3 
هللا تعا' يتفضل عليه �يقو� 

إلنسا3  يتبع   �  3N �لكن  
خلليفة.  باختيا* 

 
لنظاَ� 
لذM �ضعه 
هللا تعا' حق 
التبا� 
كل خطو
ته، فإ3 
هللا تعا' ال يتدخل بفضله 
 عملية 
الختيا*، �Nمنا يتر@ 
ألمر كله حتت 
حكم 
لقو
نني 
لعامة 
لZ �ضعها � لكافة 


خللق �عامتهم 3�0 
خلاصة.

:fلثـا�لدليل �

لذM يقدمه لنا 
لقر^3 
ملجيد  oلثا
�ما 
لدليل 

لشأ3، فيؤكد على �3 هنا@ �عماال  
 هذ
 Mهللا تعا'، �لكنها تتجلى على �يد
يقو� ֲדا 

إلنسا3. فهي تبد� كأ�ا من فعل 
إلنسا3، 
 �يقو تعا'.  
هللا  هو  
حلقيقي  
لفاعل  �لكن 
ْبُهُم 
هللا  ُيَعذِّ 
لعزيز: ﴿َقاِتُلوُهْم   كتابه  �

ِبَأْيِديُكْم﴾ (
لتوبة:١٤)

أل�
ئل  للمسلمني  نزلت  
لكرمية  
آلية   Qهذ

لذين كانو
 يقاتلو3 
ملشركني 
ملعتدين، فقد 

ִדم على 
ملسلمني �
ستثا*� E
تفاقمت 
عتد

لعذ
{ عليهم.  �غضب 
هللا �
ستدعت نز�
 0
0¹
0
ئما ُسّنة 
هللا تعا'؛ فكلما  Qكانت هذ�
غّي 
ملعا*ضني �
ملنكرين ألنبيائه �*سله.. حّل 
ֲדم 
لعذ
{، ��خذهم غضب من 
هللا. فحني 
¹
0 غّي مشركي مكة، �جتا�¹ عد�
�م كل 

لعقا{ 
إل�ي  �
حلد�0، كا3 ال بد من نز�
 Q0هللا عبا

آلية 
ملذكو*/ يطمئن  عليهم. �

ملؤمنني بأ3 عقابه على �شك 
لنـز�� على 
 �
Nنز بدًال من  �عد
ئهم �معا*ضيهم، �لكن 
مع  
ألمر  كا3  كما  مباشر/  عليهم  
لعقا{ 
 Ãلو� Gنو قو�  مثل  
لسابقني   Eألنبيا
  E
�عد
�موسى عليهم 
لسال�، فإ3 
هللا تعا' سو# 
 Mبأيد مكة  مشركي  على  عقابه   �ُينـز

ملشركني  

ملؤمنني. فال بد للمؤمنني �3 يقاتلو
 32N .ملؤمنني
 Mهللا بأيد

ملعتدين حÄ يعذֲדم 

لفعل  
فالفعل هو فعل 
هللا تعا'، �لكن هذ


ملؤمنني. Mإل�ي سو# يتجلى على �يد


 �هذ
 يوضح ÅالE �3 هنا@ �عماال من تصرُّ# 

ملؤمنني   Mيد� ُيظهرها على  تعا' �لكنه  
هللا 

لذين يطيعونه �يقومو3 بتنفيذ ��
مرQ. فلو � 
 
يقم 
ملؤمنو3 بطاعة 
هللا تعا'، �لو ��م 
متنعو
ا*بة 
ملشركني، فما كا3 
هللا ليظهر فعله  عن̧ 
على  
إل�ي  فعله  يتجلى  �Nمنا  �يديهم،  على 
 ،Qمر
�يدM �حبائه 
ملخلصني 
لذين يتبعو3 ��
�يقومو3 بتنفيذ �صاياQ �تعاليمه. يقو� تعا': 
 2ْNِ هللا َقَتَلُهْم َ�َما َ*َمْيَت
﴿َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َ�َلِكنَّ 

(١٨:�َ*َمْيَت َ�َلِكنَّ 
هللا َ*َمى﴾ (
ألنفا
هنا يوجه 
هللا تعا' حديثه للمؤمنني �يؤكد 

ملشركني   
قتلو 
لذين  هم   
ليسو ��م  �م 

ملعتدين، �Nمنا ينسب N' نفسه. �من 
ملعر�# 
طبعا �3 
ملؤمنني هم 
لذين قامو
 بقتا� �هل 
مكة، �لكن 
هللا تعا' يقو� Nنه هو 
لذM قتل 

ملعتدين. فلما2
 نسب 
هللا تعا' 
لفعل  Eهؤال

ملؤمنني هم   3� يبد�  �نه كا3  N' نفسه مع 
حني  
ملؤمنني  أل3  
لعمل؟   
ֲדذ  
قامو 
لذين 

لعمل Nمنا قامو
 به تنفيذ
 ألمر 
هللا  
قامو
 ֲדذ
تعا'، �
تبعو
 كل ما �مرهم 
هللا به لتحقيق 
 

ألمر، �على 2لك فإ3 حتقق نتيجة هذ 
هذ

لعمل يقو� به 
هللا نفسه، �ال يكو3 
ملؤمنو3 


هللا �. /0
*N لتنفيذ /
سو§ �0

لقر^3    
هني ªل
� 
أل0لة  من  
لكث8  هنا@ 
 Gلدالئل يتبني بوضو

ملجيد، �بد*
سة تلك 
طاعة هللا  ما..  بعمل  يقو�  
إلنسا3 حني   3�
 
هذ فإ3  �تعاليمه،   Qمر
�� �متبعا  تعا'.. 
به..  يقو�  
إلنسا3   3� يبد�   Mلذ
 
لعمل 

قع 
ألمر �ال � يصبح من فعل 
هللا تعا' 
Æر0  سو§  
حلالة   Qهذ   
إلنسا3  يكو3 

0ته �حتقيق *N هللا تعا' لتجلي
�سيلة يتخذها 
مشيئته. �هذQ هي نفس 
لوسيلة 
لZ يتخذها 
يتخذ   � فهو  
خلليفة،  
ختيا*    تعا'  
هللا 

0ته �Nقر
* مشيئته.*N *إلنسا3 �سيلة إلظها
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خلليفة،  ,تا*   Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  كا3   
2N
فلما2
 ال ,تا*Q مباشر/ كما ,تا* 
ألنبياE؟ 

هللا  يتخذ  �حد، �ال  ينتخبهم  
ألنبياE ال   3N

إلنسا3َ �سيلة الختيا* 
لنz.. فلما2
 ال  �


ختيا* 
خلليفة؟  يتبع نفس 
ألسلو{ 

�لرgانية 3�لرحيمية
� ال بد من 

لسؤ 
لكي نفهم 
إلجابة على هذ
�3 نفهم مع� صفتني من 
لصفا� 
إل�ية.. 

¨ا "
لر©ن" �"
لرحيم".
عامة  *©ة  صفة  هي  
لر©ن" " صفة   3N
 Zل
 
لصفة  �هي  
حلية،  
ملخلوقا�  جلميع 
على  �Nنعاماته  بركاته  تعا'  
هللا  ֲדا  ُيظهر 
 E

عتبا* ألعماله.. �M سو M� 3�0 3إلنسا

كا3 
إلنسا3 مؤمنا �� كافر
، 3N كا3 يعبد 
مستحقا  كا3   
2N  ،Q0بوجو يكفر   �� 
هللا 
تعا'  
هللا  فإ3  �� غ8 مستحق،  نعمه  لتلقي 
 �ينعم على 
إلنساÈ 3الص فضله من خال

�و
E مثال � Eلضو
صفته "
لر©ن". فاحليا/ �
يوفرها 
هللا تعا' للصا¾ �
لطا¾، �للمؤمن 

إلنسا3 �  3N .لعاصي

لكافر، �للمطيع ��
 �
,لق 
�و
E �� يعمل عمال يستحق به نو

لنعمة، �لكن 
هللا تعا' بر©انيته ��جد  Qهذ
فهو  نفسه.  
إلنسا3  قبل �جو0   Äح E

�و
� يتجلى على 
لنا] ��عني بنعمه ��فضاله 


لعامة من خال� صفته "
لر©ن". 
عامة  صفة  ليست  فهي  
لرحيم" " صفة  �ما 

إلنسا3  يقو�   3� تقتضي  �Nمنا  للجميع، 
بعمل ما حÄ تتجلى عليه نعمة 
هللا �فضله. 
�تنطوM حتت صفة "
لرحيم" صفاٍ� كث8/ 
تشتر@ كلها مع صفة "
لرحيم"  �3 على 

إلنسا3 �3 يقو� بعمل ما ليتجلى 
هللا عليه 


لصفا�. فالر
�¹ مثال صفة *حيمية،  Qֲדذ

لر�¹  لطلب  
إلنسا3  يسعى   3� تقتضي 
�¹. �
لغفو* �يضا 
فيتجلى 
هللا عليه بصفة 
لر

إلنسا3  يتوقف   3� تقتضي  *حيمية،  صفة 
عن فعل 
ملعصية �يند� عليها �يطلب 
ملغفر/ 
من 
هللا تعا'، فيتجلى عليه � بصفة 
لغفو*. 
غ8 �3 
هللا تعا' هو مالك يو� 
لدين، �هو قد 
يغفر ملن يشاE من عباQ0 ح3N� Ä � يطلب 

حلالة ال  Qهذ 
لعبد 
ملغفر/، �لكن  2لك 

لرحيم" " صفة  حتت  
لغفو*  صفة   Mتنطو

�لكنها تنطوM حتت صفة "
لر©ن".
 Q0لعبا Nال  تعا'  
هللا  7ليها  ال  �مو*  �هنا@ 

ملؤمنني، �تظهر من خال� صفته "
لرحيم"، 
�هي تقتضي بطبيعة 
حلا� �3 يكو3 
إلنسا3 

إل�ية  
لصفا�  تلك  فإ3  �Nال  ��ال،  مؤمنا 
ال تتجلى عليه، �3N � يقم 
إلنسا3 
ملؤمن 
معينة،  صفة  ظهو*  يقتضيها   Zل
  �باألعما
 �خال من  عليه  تتجلى  ال  
لصفة   Qهذ فإ3 

*حيمية 
هللا تعا'.
�على هذ
.. فإ3 
ختيا* 
لنz يتم عن طريق 
 Äم هو:  هنا   �

لسؤ� 
لر©انية.  
هللا  صفة 
عندما   zلن
 ,تا*  Nنه  نبيا؟  تعا'  
هللا  ,تا* 

حلاجة تكو3 � ،Q0تكو3 هنا@ حاجة لوجو
فيختا*   ،
�جو* ظلما   l*أل
 متتلئ  عندما 
ينتشر  حني  �عدال.  قسطا  ليمألها  نبيا  
هللا 

أل*l.. ال يكو3 هنا@   �
لفسا0 �
لضال

هللا،  من  
لفضل � 
لنعمة   �
نو يستحق  َمن 

ستحقا�   3�0� فضله،  Èالص   � �لكنه 
من 
إلنسا3، يتجلى بصفة "
لر©ن" فيختا* 
 zلن
 ,تا*  فهو  �لذلك  
لنا]،  �د
ية  نبيا 


ختيا*
 مباشر
 من خال� صفة 
لر©انية. 
�لكن بعد �3 ينجز 
لنz مهمته �ينشر *سالته 

ملستقيم،  
هللا  طريق  على  
ملؤمنني  �7مع 
فإ3   ،l*أل
   
ملؤمنني  �اعة  �يؤسس 


ملؤمنني بصفته  Eهللا تعا' يتجلى على هؤال


لرحيم" �,تا* �م 
خلليفة.. ملن؟ للمؤمنني "
 3
هذ 
لصاحلا�.  �يعملو3  يؤمنو3  
لذين 
,تا*  لكي  تو
فر¨ا  
لو
جب  
لشرطا3  ¨ا 
2N يقو� تعا': ﴿َ�َعَد  
لربانية،  
هللا 
خلالفة 
اِلَحاِ�  
لصَّ  
َ�َعِمُلو ِمْنُكْم   
^َمُنو 
لَِّذيَن  
هللا 
 M� ..(لنو*:٥٦
) ﴾lِ*َْأل
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي 

لوعد ليس عاًما مطلًقا، بل هنا@ شرطا3  3�
ينبغي توفر¨ا ��ًال ليحقق 
هللا �عدQ �,تا* 

لشرطني  هذين  �جو0  
نتفى   
2N� 
خلليفة. 
بأ3  
لوعد  فإ3  2
 غا{ �حد¨ا.. N  Äح ��

ملتطلبا3   3
,تا* 
هللا 
خلليفة ال يتحقق. هذ
¨ا 
إلميا3 �
لعمل 
لصا¾. 
إلميا3 �حدQ ال 
يكفي، �
لعمل 
لصا¾ بغN 8ميا3 ال قيمة له. 
�ما 
إلميا3 فيع� 
إلميا3 باهللا �مالئكته �كتبه 

لقد* � 
آلخر  
ليو� � *سله)  (�يع  �*سله 

لعمل  2لك  هو  ما  �لكن..   .Qشر�  Q8خ
 Äح تعا'  
هللا   /0
*N تقتضيه   Mلذ
 
لصا¾ 
يتجلى على 
ملؤمنني بصفته 
لرحيمية �,تا* 
 �

لسؤ  
هذ على  
إلجابة   3N 
خلليفة؟  �م 

�إلنسا� حني يقوZ بعمل ما.. طاعة 
هللا تعا-.. 3متبعا )3�مرQ 3تعاليمه، فإ� 
�إلنسا�   �( يبد3   Dلذ� �لعمل  هذ� 
 G -تعا �هللا  فعل  من  يصبح  به   Zيقو
 G �إلنسا�  يكو�  3ال  �ألمر  3�قع 
هذQ �حلالة سوl mرN 3سيلة يتخذها 
3حتقيق  �+�Nته  لتجلي  تعا-  �هللا 
�لوسيلة  نفس  هي   Q3هذ مشيئته. 
�ختيا+   G تعا-  �هللا  يتخذها   pل�
�إلنسا�  يتخذ   � فهو  �خلليفة، 
3سيلة إلظها+ �+�Nته �3قر�+ مشيئته.
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   �Eجا  Zل
 
آليا�  نفس    موجو0/ 
سياقها ^ية 
الستخال#.

ما هو �ملقصوN بقوله:
﴿3عمـلو� �لصـاحلـاs﴾؟

يقو� تعا'  سو*/ 
لنو*:
2َ
 0ُُعو
 Nَِلى 
ِهللا Nِ ْلُمْؤِمِنَني
 �﴿Nِنََّما َكا3َ َقْوَ
َسِمْعَنا   
َيُقوُلو  3ْ�َ َبْيَنُهْم  لَِيْحُكَم  َ�َ*ُسوِلِه 
َ�َ)َطْعَنا َ�ُ��لَِئَك ُهُم 
ْلُمْفِلُحو3َ * َ�َمْن يُِّطِع 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  َ�َيتَّْقِه  َ�َيْخَش 
هللا  َ�َ*ُسوَلُه  
هللا 
�َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباِهللا   
َ�َ�ْقَسُمو  * 
ْلَفاِئُز�3َ 
َطاَعٌة   
ُتْقِسُمو ُقْل الَّ  لََيْخُرُجنَّ  َ�َمْرَتُهْم  لَِئْن 
ُقْل   * َتْعَمُلو3َ  ِبَما  َخِب8ٌ  
هللا   َّ3Nِ  Ã مَّْعُر�َفٌة 
 
َتَولَّْو َفِإ3ْ   �
لرَُّسوَ َ�َ)ِطيُعو�  
هللا  َ)ِطيُعو� 
 x ْلُتْم  ُحمِّ مَّا  َ�َعَلْيُكْم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َفِإنََّما 
Nِالَّ   �
لرَُّسوِ َعَلى  َ�َما   
َتْهَتُد�  Qُُتِطيُعو  3ْNِ�َ

ْلُمِبُني * َ�َعَد 
هللا 
لَِّذيَن ^َمُنو
 ِمْنُكْم  Íُْلَبَال

 lِ*َْأل
 اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  
لصَّ 
َ�َعِمُلو
َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  
لَِّذيَن  
ْسَتْخَلَف  َكَما 
لَنَُّهْم مِّْن  
ْ*َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ Mلَِّذ
َلُهْم 0ِيَنُهُم 
ُيْشِرُكو3َ  َال  َيْعُبُد�َن�   Ã َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  2َِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َ�َمْن  َشْيًئا   Î

لزََّكاَ/   
َ�^ُتو َالَ/  
لصَّ  
َ�َ�ِقيُمو  * 
ْلَفاِسُقو3َ 
َ�َ)ِطيُعو� 
لرَُّسوَ� َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمو3َ﴾ (سو*/ 


لنو*: 
آلية ٥٢ - ٥٧)

آلية ٥٦  
لوعد باالستخال#  Eلقد جا
 Zل
 
أل*بع  
آليا�   � 
لنو*.  سو*/  من 
سبقتها �
آلية 
لZ تلتها.. جاE 2كر 
لطاعة 
�طعنا،  يلي:  كما   ،�
مر سبع  �مشتقاִדا 
 ،Qتطيعو  ،
�طيعو  ،
�طيعو طاعة،  يطع، 

لعزيز  
لكتا{    ºد¦   ��  .
��طيعو
بأكمله �3 جا�E مشتقا� لفظ "
لطاعة" 
 
 ست ^يا� متتالية Nال  هذ �
سبع مر

ملوضع ºتوM على  

ملوضع، �2لك أل3 هذ

ضر�*/  على  تنص   Zل
 
الستخال#  ^ية 
 � 
هللا  يقيم  لكي  
لصا¾  
لعمل � 
إلميا3 
 3� يريد  تعا'  
هللا  �كأ3  
لر
شد/.  
خلالفة 

لصاحلة هي  حتقيق  �يؤكد على �3 
ألعما
 ،�للرسو 
لطاعة � هللا،  
لطاعة  
لطاعة.. 

هللا   Q*تا,  Mلذ
 للخليفة  
لطاعة   µبالتا  «
فهي   �
لرسو �طاعة  
هللا  طاعة  �ما  تعا'. 
منكم﴾،   
^منو 
لذين ﴿ صفة    متضمنة 
هي  
لصاحلة   �
ألعما تكو3   
هذ �على 

هللا تعا'. فبد�3  Q*تا, Mلذ
طاعة 
خلليفة 

لطاعة لن تكو3 هنا@ �عما� صاحلة،  Qهذ
�3N � تكن هنا@ �عما� صاحلة، فلن تكو3 
هنا@ خالفة ,تا*ها �يستخلفها 
هللا تعا'. 
فعندما ُيفقد �حد 
لشرطني 
لو
جب تو
فر¨ا 
2
 ُفقد
 كال¨ا، فلن يقيم N �� ،لوعد
لتحقق 

.l*أل
 
هللا 
خلالفة 
لربانية 

إلسال�  من  
أل�'  
ملرحلة    *�ينا  لقد 
حرما3   'N 
خلليفة  طاعة  عد�   §0� كيف 

لربانية.  
خلالفة  �جو0  نعمة  من  
ملسلمني 
لقد كانو
 مؤمنني.. يؤمنو3 باهللا �يؤمنو3 
 عمل 
لصاحلا�.  
برسوله، �لكنهم فشلو

لطاعة 
لو
جبة للخليفة،  E
0�  
لقد فشلو
�كانت 
لنتيجة �3 *فع 
هللا تعا' عنهم نعمة 

لر
بع، � 
لثالث  
خلليفة  مقتل  بعد  
خلالفة 
منها�  على  
خلالفة  نعمة  
نتهت  �بذلك 


خلالفة 
لربانية 
لر
شد/.  M� ،/لنبو

عظمى،  نعمة  للخليفة   � 
هللا  
ختيا*   3N
 
منو
 �عملو �هي ال تتنـز� Nال على 
لذين̂ 
بو
جبا�  
ملؤمنو3  يقم   � 
فإ2 
لصاحلا�، 
�لن  
خلليفة،  
هللا  ,تا*  لن  
لطاعة..   Qهذ

خلالفة من  بنعمة  
ملؤمنني  
هللا على  يتجلى 
خال� صفته "
لرحيم"، فهي نعمة خاصة.. 
ال ُينعم ֲדا 
هللا تعا' Nال على 
ملؤمنني 
لذين 

يعملو3 
لصاحلا�.
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ليكو�  �هللا   Q+تا,  Dلذ� �لك  هو  من 
خليفة، 3ما هي �لصفاs �لp تتوفر فيه؟

�يضا  تأ½   �

لسؤ  
هذ على  
إلجابة   3N
من 
لقر^3 
ملجيد حيث �مرنا 
هللا تعا' �3 
�2*ياتنا  �¹
جنا � من  لنا  يهب  بأ3  ندعو 
 
فما2 Nماما.  للمتقني  7علنا   3�� �عني  قر/ 
يع� قوله تعا': ﴿َ�
ْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني Nَِماًما﴾ 


لفرقا3:٧٥))
Nنه يع� ببساطة: �
جعل لنا من بني 
ملتقني 
Nماما.  للمتقني  منا  
جعل �  :�� Nماما، 
يسمع  هل  هو:  
آل3  ينشأ   Mلذ
  �

لسؤ�
له؟  يستجيب  ال   ��  Eلدعا
  
هذ  � 
هللا 
 Ãبالطبع هو يسمع �يستجيب، �لكن بشر
 
�3 يكو3 
لد
عو3 من 
ملؤمنني ��3 يكونو

من 
لطائعني للخالفة.
تصيب  *به،   *
جو  'N 
خلليفة  ينتقل  حني 
�يأخذهم  شديد/،  صدمة  
ملؤمنني  �اعة 

لعائلة    
لو
لد  �فا/   3N عظيم.  خو# 
يصيب �فر
0ها Ïز3 كب8، كذلك فإ3 �فا/ 

أل{ 
لر�حي جلماعة 
ملؤمنني يصيبهم بأ� 
�حز3 كب8ين، �ينتا{ 
جلميع خو# �قلق 
 �
Nنز  تعا'  
هللا  �: هل سيستمر Àتسا�

لقلق  3N خليفة �م؟ Q*فضله عليهم باختيا
يسا�*هم، �
حلز3 يعصف ֲדم، �يسائلو3 
 Mلذ
 للخليفة  �نفسهم: هل كانو
 مطيعني 
 ،Q*

آل3 جلو Q*ختا
 Mلذ

هللا �م، � Q*ختا

�� كانو
 من 
لعاصني 
لفاسقني؟ �Nم �يعا 

هللا تعا'، �يدعونه Ïُرقة شديد/  'N 3يتجهو
Nليه  �يتوبو3  �نفس حزينة،  مكلو�  �قلب 
 3� �يرجونه  �2نوֲדم،  معاصيهم  كل  من 
�يتوسلو3  �سيئاִדم،  �خطاEهم  �م  يغفر 
Nليه �3 يهديهم �يوفقهم، �يدعونه قائلني: 
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يا *{ �قم لنا 
لشخص 
لذM تريد �نت �3 
يكو3 خليفة لنا.

�على هذ
 فإN 3قامة 
خلالفة ليست من فعل 
�ليس  �عال،  عز  
هللا  فعل  من  �Nا  
لنا]. 

لنا] سو§ �سيلة لد§ 
هللا تعا' ُيظهر � 
بأصو
ִדم  يدلو3  �Nم  مشيئته.  خال�م  من 
  باَحلب   Gلفال
 يلقي  كما  متاما  فقط، 

حلقيقي هو 
هللا تعا'..  �*

لتربة، �لكن 
لز
 �بقتا 
أل�
ئل  
ملسلمو3  قا�  كما  متاما 
 �
هللا ينـز }

ملشركني 
ملعتدين، �لكن عذ


ملؤمنني. Mملشركني بأيد
 Eعلى هؤال

�لغرy من �لدين

ملؤمنني يدعو3 
هللا تعا' �3 يوفق قا0ִדم  3N
 3� 
خلليفة  بانتخا{  يقومو3  
لذين سو# 
تعا'  يريد 
هللا  َمن  يدلو
 بأصو
ִדم  حق 
 ��3 7عله خليفة �م. �هنا ينبغي لنا �3 نسأ
ليس  
لدين؟  من   lلغر
 هو  ما  سؤ
ال: 
يكو3   3� على   
مقصو* 
لدين  من   lلغر

 
ملرE فاضال ��3 يعيش حيا/ طيبة �ºيا 

ألساسي من 
لدين  lلغر
Æتمع سعيد؛ بل 

هللا  �بني  بينه  عالقة  
إلنسا3  يقيم   3� هو 

خلالق  
تصا� بني  تعا'، ��3 يكو3 هنا@ 
 lلغر
 

ملخلو�. �º � 3Nقق 
لدين هذ�
�Nنه  
لدين،   
هذ ملثل  لإلنسا3  حاجة  فال 
 �لدين ميت ال قيمة له لو � ُيقم عالقة 
تصا
بني 
إلنسا3 �
هللا تعا'. �
إلسال� 0ين حي، 
لإلنسا3  ميكن   Qحد� 
إلسال�   ��من خال


لعالقة بينه �بني خالقه. Q3 يقيم هذ�
حني  �نه  يقتضي  
لعالقة   Qهذ ��جو0 
�قلق..  �حز3  كر{    
إلنسا3  يكو3 
�تلم  جلل  خطب  باإلنسا3  ºيط  حني 

إلنسا3  يكو3  حني  خط8/،  مصيبة  به 
 Qفيدعو تعا'  
هللا  هد
ية   'N حاجة   

�ينا0يه *
جيا �3 يسمع 0عاQE، فال بد �3 

�د
ية  Qيهب عبد� Eلدعا
 
يسمع 
هللا هذ
عند  
لصديق "  :�يقو فاملثل  يطلبها،   Zل


هللا َ�ِليُّ 
لَِّذيَن ﴿ :�
لضيق"، �
لقر^3 يقو

لبقر/:٢٥٨). �ليس شيE �شدَّ ) ﴾
^َمُنو
�ملًا على 
ملؤمنني من �فا/ خليفتهم.. �فا/ 
Nما� 
ملتقني؟ 3N �كثر 
لنا] تقو§ �صالحا 
 Qملؤمنني، �صا*� هذ
قد غا{ عن �اعة 
 
فقَد *�سه. فما2  Mلذ
 
جلماعة كاجلسد 
يفعل 
ملؤمنو3؟ �Nم يلقو3 بأنفسهم على 
َ�ِعّنا  *بنا  Nليه:  �يتوسلو3  *ֲדم،  عتبا� 
�َ�ِغْثنا �
ْهِد ��لئك 
لذين يدلو3 بأصو
ִדم 

لشخص 
لذM تريد �نت �3  
لكي ,تا*�

جتعله خليفة لنا.
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 G �جلماعة   N�فر( }يع   Mيشتر ال  ملا�� 
عملية �النتخا|؟


نتخا{ 
خلليفة ليس �مر
 مفتوحا جلميع  3N

جلماعة، �ال يشتر@ فيه كل شخص  0
�فر

لسا0سة  بلغ  ��M شخص، �ال كل من 
من   �� 
لعمر،  من  عشر  
لثامنة   �� عشر 

لبلد �� 2
@. ال!  
كا3 يتمتع مبو
طنة هذ
3N نظا� 
نتخا{ 
خلليفة ,تلف عن نظا� 


لدميقر
طيا� 
لدنيوية.  
النتخا{ 
3N �اعة 
ملؤمنني تدعو 
هللا تعا' �3 7عل 
منهم  7عل   3�� Nماما،  
ملتقني  من  �م 
للمتقني Nماما. �Nما� 
ملتقني هو �شد 
لنا] 
فإ3ّ   
تقو§ ��كثرهم صالحا، �على هذ
من ُيدµ بصوته إلما� 
ملتقني هذ
 ال بد �3 

لتماسا   3N 
ملتقني.  من  نفسه  هو  يكو3 

هللا تعا' لكي ,تا* � جلماعة  'N ُيرفع

ملؤمنني خ8 
لنا]، فمن 
لو
جب �3 يرفع 
تعا'،  
هللا   'N 
اللتما]   
هذ 
لنا]  خ8 
متاما كما 
ختا* موسى � سبعني *جال 
 
من بني خ8 
لنا] من قومه لكي يرفعو

ملغفر/. � بالعفو  
لتماسا  تعا'  
هللا   'N
هم  �حدهم  
ملتقني  صفو/  فإ3  �لذلك 
 /0
*N تتجلى   3� يستحقو3 شر#  
لذين 
فقط هم  
ملتقني  �يديهم. صفو/  على  
هللا 

لذين يتصل 
هللا تعا' ֲדم �,ªهم عمن 
 Eهؤال  3N عليهم.  خليفة  7عله   3� يريد 

نتخا{ 
خلليفة ال بد  
لذين يشتركو3 
��3 يكونو
 قد بلغو
 �على مر
تب 
لتقو§، 
�هم بذلك يكونو3 على صلة باهللا تعا' 
مبشيئته  عليهم  ليتجلى   Q0عو ما   
2N  Äح
فإنه يتجلى عليهم فعال مبشيئته، �,تا* �م 

�� �ختيـا+ �هللا � للخليفـة نعمة 
عظمـى، 3هي ال تتنــز6 �ال على 
 ،sلصاحلا� 3عملـو�  dمنـو�  �لذين 
 Qهذ sجبا�ملؤمنـو� بو�يقم  � �فـإ�
�لطاعة.. لن ,تـا+ �هللا �خلليفة، 3لن 
يتجلى �هللا على �ملؤمنني بنعمة �خلالفة 
من خال6 صفته "�لرحيم"، فهي نعمة 
خاصة.. ال ُينعم ֲדا �هللا تعا- �ال على 
.sلصاحلا� يعملـو�  �لذين  �ملؤمنني 

عند 2لك يتجلى 
هللا بصفته "
لرحيم" �يقيم 
 Mنه يهدN .عد ֲדا� Zل
مر/ �خر§ 
خلالفة 

ملؤمنني �,ªهم عن 
لشخص 
لذM يريد 
هو �3 يقيمه. �كل ما يفعله هؤالE هو ��م 

لشخص 
لذM تقتضي  
يدلو3 بأصو
ִדم �ذ
 .l*أل
 �3 جتعله خليفة  
إل�ية  
ملشيئة 

ختيا*  �لكن  فقط،  بأصو
ִדم  يدلو3  �Nم 

2لك 
لشخص يتم من ِقَبل 
هللا تعا'. 
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الختيا*،   
هذ عن  �,ªهم  
ملتقني،  Nما� 
 ،Qو� متيل  ��فكا*هم  قلوֲדم  �7عل 
يدلـو3  ��م  هو   Eهؤال يفعله  ما  �كل 
Nماما  تعا'  
هللا   Q*ختـا
 ملن  بأصو
ִדم 

للمـتقـني.

�النتخاباs �لدميقر�طية 3�نتخا| �خلليفة
3N عملية 
نتخا{ 
خلليفة �تلف متاما عن 

لغربية  
لدميقر
طيا�    
النتخا{  نظم 

لZ تقو� فيها 
ألغلبية من 
لنا] باختيا* 

النتخابا� على  Qمن ميثلهم. تعتمد هذ

ألسا]  �ما  
الختيا*،  عملية    
لنا] 
فهو  
خلليفة  
نتخا{  عليه  يقو�   Mلذ

على  
النتخا{   
هذ �يعتمد  
لتقو§، 
 3� كما  
الختيا*.  عملية    تعا'  
هللا 

النتخابا� 
لدميقر
طية تقو� على ترشيح 

لنا]،  ينتخبهم  لكي  �نفسهم   0

ألفر
�هذ
 ,الف �مر 
هللا تعا' 
لذM �ى عن 
 :� ��3 يزكي 
إلنسا3 نفسه، حيث يقو
و
 �َْنُفَسُكـم﴾. كذلـك فإ3  ﴿فَال ُتَزكُّ
يعـتمد  
لدميقر
طية  
النتـخابا�  ُلبَّ 
على 
لدعاية 
النتـخابية 
لZ يقـو� ֲדا 
كل من يرشـح نفسه �ا، �هو يعـتقد 
نفسـه  *شح   Mلذ
 
آلخر  من  �نه خ8 
حـاله  بلسا3   �يقـو فهو  �يضا، 
�قـاله كما قا� Nبليس من قبـل: "�نا 

خ8 منه".

mال خالفة +بانية بال تقو

لتقو§  على  
النتخا{  تقم عملية   � 3N
فإ3 
لنظا� كله ينها* �ال يقو�، �ال ميكن 

هللا تعا' لقو� حا�0
 عن  /0
*N 3 تتجلى�
يشتر@  ال  
لتقو§  فبد�3  
لتقو§.  طريق 

هللا تعا'  عملية 
النتخا{، �ُيَر0 
ألمر 

يريد�نه  من   
ليختا*� 
لنا]   'N كله 
حسب �غلبية 
ألصو
�. �على هذ
 فليس 
بالضر�*/  يكو3  
لنا]  ينتخبه  من  كل 
من 
ختيا* 
هللا تعا'. ال بد �3 يتم 
ختيا* 
 Mلذ

لشخص حسب 
لنظا� 
إل�ي  
هذ
يشتر@   3� يرضى   Äح تعا'  
هللا  �ضعه 
 
� مع 
ملؤمنني  عملية 
النتخا{. فإ2
ُ�جد� �اعة 
ملؤمنني 
لZ �قامها مبعو¦ 

*تبطت  
2N� ،'هللا تعا

لسماE بأمر من 

لتقو§ �
لتزمت  Ãبربا Qملؤمنني هذ
�اعة 
 �بشرطي 
إلميا3 
لصحيح �
لقيا� باألعما
 �
E
Nجر متاما كل  غابت   
2N� 
لصاحلة، 
 � 
2N� ،خلليفة

لتنافس �
لترشيح ملنصب 
يقم �M فر0 بعمل �ية 0عاية 
نتخابية لنفسه 
تقو§  
لنا]  �كثر  
شتر@   
2N�  ،Q8لغ  ��
 
2N� ،}النتخا
من بني 
ملؤمنني  عملية 
 
� ُيدِ� هؤالE بأصو
ִדم Nال بعد �3 ,ر�

�د
ية   Qيسـألو� تعا'  
هللا  عتبا�  على 

نتـخا{  بذلك  مت   
2N� 
لتوجـيه، �
Nمـا�  ليكو3  تقـو§  
لنا]  �كثر 
فقـط..  �حينئذ  فحـينئذ..  
ملتقـني، 

لشخـص من 
خـتيا* 
هللا  
يكو3 هـذ

تعـا'.  

لعا�  �قا0/   �
لد�  EساÀ* 
نتخا{  �ما 
 µبالتا�  ،oلربا
 
لنظا�   
ֲדذ يتم  ال  فإنه 
فإ3 
لشخص 
لذM يتم 
نتخابه ليس ُمَعّينا 
من ِقَبل 
هللا تعا'. نعم قد يكو3 
نتخابه 
0ميقر
طيا، �لكنه ليس *بانيا، ألنه � يتم 

قع �   هتلر   3N  .oلربا
 
لنظا�  حسب 

لسلطة عن طريق 
النتخا{  'N Eألمر جا


لنظا�  حسب  يتم   �  Mلذ
 
لدميقر
طي 

لرباo، فلم يكن للتقو§ �جو0  2لك 

لتقـو§..  تغيب  �عنـدما  
النتخا{، 

يغـيب فـضل 
هللا �يـضا.

äŸ]£\;ÿ\ıâ’\
من هم )3لئك �لذين ينتخبو� �خلليفة؟

�eيئة �النتخابية

 3N� 
لتقو§.  على  يعتمد  كله  
ألمر   3N
� توجد 
لتقو§ فال �جو0 ملشا*كة 
هللا 
�هنا  
النتخابية.  
لعملية   Qهذ   تعا' 

لذين  ��لئك  هم  من  ^خر:   �
سؤ ينشأ 
�كيف  
خلليفة؟  
نتخا{    يشتركو3 
2لك   
بلغو قد  ��م  يقني  على  نكو3 
 
هذ �جل  من  
لتقو§؟  من   µلعا
 
ملقا� 

نتخا{  "Æلس  تسمى  معينة  جلنة  هنا@ 
 @

الشتر تنا� شر#   Zل
 
خلليفة" �هي 

نتخا{ 
خلليفة. ليس �ا عد0   عملية 

لذM 7ب  
لوحيد   Ãلشر
 معني، �لكن 
�3 يتوفر  �عضائها هو �3 يكونو
 على 

مقا� عظيم من تقو§ 
هللا.

لرفيق 
ألعلى  'N � �حينما 
نتقل 
لرسو

ملهاجرين  من  
ملسلمني   E¹عما 
جتمع 

ألنصا* 
لذين كانو
 على قمة 
لتقو§.. �
�قبيل   .��� خليفًة  بكر  �با   

ختا*��
�فاته، *
G �بو بكر يسأ� �يستش8 كل 

لتقو§، �كأنه �  Gلصال
 فيه  يعر#  من 
من  
لتقو§   µ�� بني   Eباستفتا قا�  قد 

طمأ3 �3 �يع  Äألنصا*، ح

ملهاجرين �
بن  عمر  يرتضو3  
ملتقني  
ملؤمنني   Eهؤال
للمتقني،  Nماما   Qبعد ليكو3 من  
خلطا{ 
�بعد �3 
ستخا* 
هللا *ّشح عمَر خليفة من 
بعدQ. �ما عمر بن 
خلطا{ � فقد �مر 
Nما�  
ختيا*  تتو'  
نتخابية  هيئة  بتشكيل 

ملتقني، �كانت مكونة من ستة �فر
0 من 
كبا* صحابة 
لرسو� � �من بني 
لعشر/ 

هللا   �تو *سو 
لذين � باجلنة،  
ملبشرين 

� �هو *
l عنهم.
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إلسال� من جديد.. بعد  EحياN ¹من �
سيدنا  �مر   ..�  Mملهد
 
إلما�  بعثة 
�يضا   �  oلثا
 
خلليفُة  
ملوعو0  
ملصلُح 
  @

الشتر تتو'  
نتخابية  هيئة  بتكوين 

خلليفة  �0خل  
خلليفة، »  
نتخا{  عملية 
تعديال�  قو
عدها    
هللا  *©ه  
لر
بع 
�تتكو3  
أل�ضا�.  تغ8   'N  
نظًر هامة 

إلسال�   
خدمو 
لذين  من  
للجنة   Qهذ

جلماعة بإخالu �تقو§ خدماٍ� با*¹/ �
 Mملجلس ال يقو� بأ
 

لعا� كله. هذ 

لرفيق   'N 
خلليفة   �
نتقا بعد  Nال  عمل 
بد  �ال  سويًّا،   QÀعضا� فيجتمع  
ألعلى. 
7و¹  �ال  
خلالفة.  مركز     
7تمعو  3�
ألحد �3 يرسل صوته عن طريق 
�اتف 

لفاكس �� 
النترنت، بل ال بد له من  ��

ملجلس،   
هذ  Eعضا� بقية  مع  
حلضو* 
�هنا@  
ملتقني،  صحبة    بذلك  فيكو3 
�فا/  فاجعة  تأث8  بنفسه  يعاين  سو# 

خلليفة، �سو# يعاo من 
أل� �
حلز3 ما 
يساعدQ على 
لتقر{ من 
هللا تعا'. هنا@ 
 ..}* يا  �يدعو:  �يدعو  يدعو  سو# 
 Mلذ

هدo يا *{.. ألنتخب 
لشخص 

تريد �نت �3 جتعله Nماما للمتقني.
�بطبيعة 
حلا�.. ال ميكن 
لقطع بأ3 كل 

�يئة 
النتخابية يكو3  Qهذ من يشتر@ 

ملر
تب 
لعليا من  'N بالضر�*/ قد �صل

لتقو§، �لكن ال بد �3 تكو3 �غلبيتهم 
Nلز
ًما  ليس  ^خر..  جانب  �من  كذلك. 
من  فر0  بكل  يتصل   3� تعا'  
هللا  على 

�يئة 
النتخابية، �لكنه حتما ال بد  0
�فر

�3 يوجه 
ألغلبية منهم. 

من �لذD ,ـتا+؟

�يئة  
ملتقني 
لذين يشتركو3  E3 هؤالN


النتخابية يسألو3 
هللا تعا' عمن يريد �3 
يتلقو3  منهم  
لعظمى  
ألغلبية �  ،Q*تا,
�يوجههم  صد�*هم   Gيشر ما   � منه 
للتصويت ملن 
ختا*Q � ملنصب 
خلالفة، 
�كل ما يفعلونه هو ��م يدلو3 بأصو
ִדم 
 باالختيا*؟  قا�   Mلذ
 فمن  �جله.  من 


حلقيقة Nنه 
هللا تعا'.
لديك   3�  lلنفتر مثاال..  هنا  �لنأخذ 
فهو  
لفاكهة..  من   �
«ر فيه  صحنا 
من  �«ر/  �تفاحة،  برتقالة،  على   Mتوº

ملو¹، ��خر§ من 
لكمثر§. �طلب منك 

لبعض �3 �تا* Nحد§ «ا* 
لفاكهة من 

لصحن لتقدمها ألبيك. �كا3 من 
ملمكن 
«ا*  من  �نت   Q*تا� ما  ألبيك  تقد�   3�
2هبت  2لك  من  بدال  �لكنك  
لفاكهة، 
N' �بيك �سألته �يا من «ا* 
لفاكهة يريد. 
فتنا�لت   ،Gلتفا
 «ر/   'N 
أل{  فأشا* 
فمن  له.  �قدمتها  بيد@  
لتفاحة  �نت 

لذM قا� باالختيا* هنا؟ هل هو 
ختيا*@ 
هـو   �� 
لفـاكهة،  قدمت   Mلذ
 �نت 

خـتيا* �بيـك 
لذM �طلـعك عـلى 


ختـيا*Q؟ 
هذ
 ما ºد¦ متاما  عملية 
نتخا{ Nما� 

نتخا{  
ملتقني.. �لكنه ليس ما ºد¦ 
�ال  
جلمهو*يا�،   EساÀ*�  �
لد� قا0/ 
تنظيم   M�   شخص   M� 
نتخا{   
�� 0ي� غ8 �اعة  
جتماعي  �� سياسي 

ملؤمنني، Nمنا هو ºد¦ فقط عند 
نتخا{ 
على  يقو�   Mلذ
 
النتخا{  فهو  
خلليفة، 
على  
لتقو§   Qهذ �تتوقف  
لتقو§، 
مد§ عمق 
لعالقة بني 
إلنسا3 �خالقه. 
يقو�   Mلذ
 هو   � فإنه  2لك..  �على 
يـقر*   Mلذ
 �هـو  باالخـتيا*، 


ختـيا* 
خلليـفة.

شرX عظيم.. 3حتذير كب�


هللا  3� 'N إلشا*/ هنا
لعله من 
جلدير 
تعا' قد �ضفى على 
ملؤمنني شرفا عظيما 
2N جعلهم يشتركو3 معه  عملية 
ختيا* 

خلليفة. �ما  حالة 
ختيا* 
لنz.. فلم 
يكن للمؤمنني �جو0 بعد، �لذلك فإنه 
� ,تا* 
لنz بنفسه.. مباشر/.. 3�0 
 3� بعد  �لكن  �حد.  معه  يشتر@   3�

لنz مهمته ينشئ �اعة 
ملؤمنني،  M0يؤ

لشر#  
فإ3 
هللا تعا' ُيضفي عليهم هذ
 عملية  @

لعظيم بأ3 يدعوهم لالشتر

ختيا* 
خلليفة. �*غم �3 
خليا* 
لنهائي 
  @
له �، Nال ��م يتبا*كو3 باالشتر
 3� 
ملمكن  
لعملية. �قد كا3 من   Qهذ
 @

شتر  3�0 مباشر/  
خلليفة  
هللا  ,تا* 
�جو0   �N¨ا 
ملمكن  من  �كا3  �حد، 

هللا  ¸بة  �لكنها  كلية،  
ملؤمنني  �اعة 

هللا  ينعم   3� Nال   Óتأ  Zل
 
جلماعة   Qذ�

لªكة.  Qهذ �

لشر# �نو 
عليهم ֲדذ
فمن خال� شفاههم.. �عن طريق *فع 
�يتم  
لكرمية،  
0ته *N تتجلى  �يديهم.. 
 
ختيا* 
هللا إلما� 
ملتقني، 
لذM يستمر 
قيا0/ �اعة 
ملؤمنني على 0*{ 
لتقو§ 


إلميا3 �
ليقني.�
�يضا  يتضمن  
لعظيم  
لشر#   
3N هذ
حد¦   
2N �نه  �هو   ،
كب8  
حتذير
�اعة    
لتقو§  مستو§   Ôتد  3�
2
 � تقم بو
جب 
لطاعة N �� ..ملؤمنني

يرفع  فقد  للخليفة،  
لكاملة  
لتامة 
7د�3  �ال  عنهم،  
لشر#   
هذ 
هللا 

حلكيم،   *

لقر �م  ليتخذ  معهم  
هللا 

لصائب  باالختيا*  عليهم  �يتجلى 

لشخص 
خلليفة.
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هل �خلليفة معصوZ من �خلطأ، D(3 نو# 

من �ألخطا� ميكن )� تقع من �خلليفة؟


خلالفة  موضو�    
�ا�  
آلخر  
جلانب 

لZ ميكن �3 حتد¦ من  Eألخطا
هو نو� 
2
 كا3 
خلليفة معصوما من N خلليفة، �ما


 .Eبالنسبة لألنبيا �
خلطأ كما هو 
حلا
ثالثة   'N  Eألخطا
 تقسيم  
ملمكن  �من 

لدنيا،  بشؤ�3  تتعلق   Eخطا�  :�
�نو

ملؤمنني  �اعة  مبصا¾  تتعلق   Eخطا��

هللا  شريعة  بتنفيذ  تتعلق   Eخطا�� ��منها، 

تعا'.

�ألخطا� �لp تتعلق بشؤ�3 �لدنيا
 zلن
2
 كا3 
هللا تعا' هو ,تا* كال من N

خلليفة.. فإ3 كال منهما ميكن �3 تقع منه �

لZ تقع من 
آلخر.  Eألخطا
 �
نفس �نو

لZ ميكن �3 تقع من 
لنz؟  Eألخطا
فما هي 

هللا تعا' ,تا* 
لنz �د
ية 
لنا].. ال  3N

لشؤ�3 
لدنيوية، فال بأ]   
ليكو3 خب8

لZ تتعلق  Eألخطا
�3 تقع من 
لنz بعض 
�3 ,طئ   zلن
 يعيب  �ال  
لدنيا،  بشؤ�3 
 �مر من �مو* 
لدنيا كما ,طئ غQ8 من 
 zلن

لبشر، فليس من 
ملفترl �3 يكو3 
بكل شيE عليما -�هنا@ بعض 
لر�
يا� 
من  �مر    �خطأ   �  zلن
  3N  �تقو  Zل

�مو* 
لز*
عة، حيث 
قترG على 
لصحابة 
عد� تأب8 
لنخل- �ال ºط 2لك من قد* 

لنz � �ال ينا� من شأنه، فليس ضر�*يا 
�3 يتلقى 
لنz �حيا من 
هللا تعا'  شؤ�3 
 :�
لدنيا، �من 
ملعر�# عن 
لنz � �نه قا

"�نتم �علم بأمر 0نياكم." (مسلم)

   zلن
 من  خطأ  يقع   3� ميكن  �كما 

لدنيا، كذلك ميكن �3 يقع خطأ  شؤ�3 
من 
خلليفة  �مر من 
ألمو* 
لدنيوية. �ال 

لنو� من   

خلليفة  هذ� zلن
 فر� بني 

.Eألخطا


)خطا� تتعلق �ماعة �ملؤمنني
 Zل
 Eألخطا

لنو� 
لثاo من 
ألخطاE هو 
حد¦  �قد  
ملؤمنني.  �اعة  بأمو*  تتعلق 
يقو0   � 
هللا   �*سو سيدنا  كا3   3� مر/ 
�هي  له  غز�/   ���   
ملؤمنني  جيش 
 ªكا3 ُيعت �
لرسو 3N غز�/ بد*. �حيث
 �

لقائد 
ألعلى للجيش.. Ïسب 
لتعب8
يتخذ   3� عليه  فكا3  
حلديثة..  
لعسكرية 

لصائبة 
لZ تضمن سالمة ��من  �
*

لقر

لقائد  
ختا*   3� �حد¦  
ملؤمنني.  �اعة 

ألعلى للجيش مكانا يعسكر فيه 
جلنو0، 
فلم  يكن صائبا.  
الختيا* �  �لكن 2لك 
 
يكن من مصلحة 
جليش �3 يعسكر  هذ
�حد   Gقتر
�  .Eملا
 يبعد عن   Mلذ
 
ملكا3 
^خر  مكا3    
جليش  ُيعسكر   3� 
جلنو0 
 }

ألعلى صو 
لقائد   @*0�� ،Eملا
 7ا�* 
  �عسكر  
جليش  فانتقل   ،Mجلند
  M�*

 .Mجلند

قترحه 2لك  Mلذ

ملكا3 
�ال ننسى هنا �3 2لك 
لقائد 
ألعلى كا3 

هللا   Q*ختا
 �قد   ،� 
هللا   �*سو سيدنا 

لبشر  تعا' مباشر/ 3�0 تدخل �حد من 
 عملية 
ختيا*Q. �كا3 هو قائد 
جليش 
 �
*

ألعلى 
ملسؤ�� عن 
�ا2 كافة 
لقر

لZ تكفل سالمة 
جليش �كسب 
ملعركة. 
 3� غ8  تكتيكيا..  خطأ  �خطأ  �لكنه 
فتم  
خلطأ  تصحيح   Gقتر
 صحابته  �حد 
�نه  نر§   
�هكذ 
لفو*.  على  
لتصحيح 
  
خلليفة   ��  zلن
 ,طئ   3� 
ملمكن  من 

�مر من 
ألمو* 
لZ تتعلق Åماعة 
ملؤمنني، 
يتم تصحيحه  
خلطأ ال بد �3  
�لكن هذ
يتنبه   � 

لفو*. �3N حد¦ �3 �حد على 

ختا*   Mلذ
 تعا'  
هللا  فإ3  
خلطأ،  لوقو� 
2لك 
لنz �� 2لك 
خلليفة.. يتو' توجيه 
 
ينتج عن هذ ما  
ألمو* Ïيث 7عل كل 

خلطأ من سوE �� معانا/ جلماعة 
ملؤمنني.. 

جلماعة،   Qذ� �بركة  خ8   'N  �يتحّو
هي  
خلطأ   
�ذ 
لنهائية  
ملحصلة  فتكو3 

حتقيق مصلحة عظمى جلماعة 
ملؤمنني.
�ليست هذÆ Qر0 كلما� نابعة من عاطفة 

خلالفة، � 
لنبو/  ملقا�   �

الحتر� 
ملحبة 
بكل  
لZ ظهر� �جتلت  
حلقيقة  �لكنها 
�ضوG خال� حيا/ 
لرسو� �؛ فقد حد¦ 

ملسجد  يدخل  �نه  *Àيا     �  §�*  3�

حلر
� �يطو# بالكعبة مع صحابته، فظن 

لرÀيا.  لتحقيق   
 توًّ يذهب   3� عليه   3�

ملسلمني  من   ١٥٠٠ صحبة    فخر� 

ملدينة  من  
ملضنية  
لطويلة  
لرحلة   
�بد��
*فضت  قريًشا   3� غ8  
ملكرمة.  مكة   'N
بذلك  ناقضة  مكة،   �بدخو �م   Gلسما


لتقاليد 
لعربية 
لZ تكفل � #
كافة 
ألعر
 E
لألعد  Äح 
لكعبة   �حو  #

لطو حق 

يتضمن  �لعظيم   Xلشر� هذ�   ��
 ��� )نه  3هو  كب��،  حتذير�  )يضا 
 mلتقو�  mمستو تد�   �( حد� 
تقم   �  ���  3( �ملؤمنني..  }اعة   G
�لكاملة  �لتامة  �لطاعة  بو�جب 
 Xلشر� هذ�  �هللا  يرفع  فقد  للخليفة، 
ليتخذ  معهم  �هللا  �د�3  3ال  عنهم، 
عليهم  3يتجلى  �حلكيم،  �لقر�+  eم 
�خلليفة. لشخص  �لصائب  باالختيا+ 
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 3N بل   .Gسال بغ8  مساملني   
�Eجا  
2N
�هل مكة لبسو
 جلو0 
لنمو* عالمة على 
 حر{  �تصميمهم 
لشر] على 
لدخو
مع 
ملسلمني لر0هم عن مكة. �قد �*سل 

لرسو� � عثما3 بن عفا3 ليحا�� Nقنا� 
 #
بالطو للمسلمني   Gبالسما مكة  �هل 
عنا0هم،  �صّر�
 على   سال�، �لكنهم 

لرعب  
��شاعو
 �3 عثما3 قد ُقتل ليلقو

 قلو{ 
ملسلمني.
عثما3  مقتل   ªÈ  �  �
لرسو �ع  �ملا 
طلب من 
ملسلمني �3 يبايعوQ على �خذ 
فبايعوQ �هم على  
ملو�،   �� عثما3  ثأ* 

لرÀيا  يقني من حتقق �عد 
هللا لرسوله 

ملسجد 
حلر
�. �تطو*� 
ألمو*  �بدخو
بسرعة منذ*/ بوقو� حر{ ضر�] بني 

ملمكن  من  �كا3  مكة،  ��هل  
ملسلمني 
�3 ُيقتل 
ملئا� من 
جلانبني بسبب 
خلطأ 
لوقو�  �حد  يتنبه   �� 
لرÀيا،  تفس8   
2لك 
خلطأ. �قد �0*@ 
لرسو� � 2لك 
 lحني عا0 عثما3 � ُيصب بأ2§، �عر
�3 ميتنع من  
لصلح على  عليه �هل مكة 

لعا�.  2لك     �

حلر 
ملسجد   �0خو
 
فر
حو 
لعو0/  على  
ملسلمو3   lعتر
�
7ا0لو3 
لرسو� ¸تجني بأ3 
هللا �عدهم 
*�Àسهم  ¸لقني   �

حلر 
ملسجد   �بدخو
كما  
هللا  بوعد   �
لرسو فأقر  �مقصرين. 

هللا   3�  'N �شا*  �لكنه  
لرÀيا،     Eجا
تعا' � ºد0 موعد
 لتحقق 
لرÀيا  2لك 
�خطأ  فقد   32N  .µلتا
 
لعا�     �� 
لعا� 
 تفس8 
لرÀيا، �ترتب على  � �
لرسو
2لك 
خلطأ خر�� 
ملسلمني  2لك 
لعا� 

لسفر » 
لعو0/  Eملشا� �حتمل عنا
�تكبد 
 
�حد �أل3   .�

حلر 
ملسجد   �0خو  3�0

خلطأ، فإ3 
هللا تعا'  
� يتنبه لوقو� هذ


ملحصلة  ��جر§ 0فة 
ألمو* Ïيث تتحو

خلطأ فتكو3 ملصلحة �اعة  

لنهائية �ذ
صلح  
هللا   �*سو �قع   
�هكذ 
ملؤمنني. 
 

حلديبية 
لذM �ثبتت 
أليا� �نه كا3 خ8

عظيما ملصلحة 
إلسال� �
ملسلمني.
�يضا  نتعلم  
لعظيم  
لد*]   
لعلنا من هذ
كا3  لقد  
لكاملة. � 
لتامة  
لطاعة  �¨ية 

ملسلمو3 على شفا حفر/ من 
لنا* بسبب 
 3N Äح ،� �تر00هم  تنفيذ �مر 
لرسو
 �
لرسو� 0خل N' �¹جته �� سلمة �قا
�ا: "هلك 
لقو�". �لكن 
هللا تعا' �نقذ 

ملؤمنني من 
�ال@ حيث �جر§ على لسا3 
يذبح   3�  �  �للرسو نصيحة  سلمة   ��
 
2N ..مه، فلما فعل
قربانه �يتحلل من Nحر
�يتحللو3  طاعته    يتسابقو3  باملؤمنني 
لقد  2بائحهم.  �ينحر�3  Nحر
مهم  من 
من  كا3  
لطاعة  عد�  من  حليظة  كانت 
�خيمة،  عو
قب   'N  M0تؤ  3� 
ملمكن 
س8   Qجتا
 غّير  بفضله  تعا'  
هللا  �لكن 
مصلحة  فيه  ملا  
لنهاية    لتصب  
ألمو* 

�اعة 
ملؤمنني.

)خطا� تتعلق بأمو+ �لشريعـة
 Eألخطا
�ما 
لنو� 
لثالث من 
ألخطاE فهو 

لZ ُترتكب Õالفة أل�
مر 
لشريعة. ��ن 
نعلم �يعا �3 
لصال/ 
ملفر�ضة هي Öس 

لظهر � *كعتا3،  فيها  
لصبح   :�
صلو
�مر  ما   
هذ  .
�هكذ *كعا�..  �*بع 

مر �� حسب   � 
هللا   �*سو سيدنا  به 

لشريعة 
لZ �نز�ا 
هللا تعا' عليه. �لكن 
يصلي   �  �
لرسو كا3   3� مر/  حد¦ 
 3� بعد  فسلم  
لظهر،  صال/  باملؤمنني 
�0§ *كعتني فقط، مما حد
 باملؤمنني �3 

هللا؟   �*سو يا  
لصال/  �قصر�   :Qيسألو


لصال/  E
0� �ملا �0*@ 
لرسو� �نه �خطأ 
قا� ��كمل 
لركعتني �معه 
ملسلمو3.


خلطأ  حق 
لشريعة ميكن  
32N فمثل هذ
�º 3د¦ من 
لنz �� من 
خلليفة، �لكنه 
ال ºد¦ �بد
 Nال نتيجة للسهو �� 
لنسيا3. 

خلليفة � zلن

لبشر معرl للنسيا3، � 3N
 Eألخطا
 Qلبشر، �لكن مثل هذ
 ¨ا من 
ال بد �3 يتم تصحيحها على 
لفو*، متاما 

لZ تقع  Eألخطا

لتو تصحيح  كما يتم 

لصال/. �ال  
لقر^3 من 
إلما�  /E
 قر

خلليفة  من   ��  zلن
 من  يصد*   3� ميكن 
 �� نية   Eبسو 
لشريعة  بأمو*  يتعلق  خطأ 

عن قصد.
 

مع� �لعصـمة
من  معصو�   zلن
  3� نسمع  ما   
كث8
 Qملعاصي، غ8 �3 هذ

*تكا{ 
لذنو{ �

لعصمة ليست شيئا خا*جيا ُيفرl على 
منه  تنبع  
لعصمة  �Nمنا  عنه.  *غما   zلن


لطبيعية  
لنتيجة  �هي  2
ته،  من  �تنطلق 

هللا  �جو0  يد*@  Nنه  تعا'.  هللا  لطاعته 
حياته،  حلظا�  من  حلظة  كل    تعا' 
 � 
هللا  لوجو0  
ملتو
صل   @

إل0*  
�هذ
 �� 
لذنو{   #

قتر من  ºفظه   Mلذ
 هو 

إل�ية.  
لعصمة  نسميه  ما  
ملعاصي، �هو 
فكيف ميكن للنz �3 يتعمد معصية ��
مر 


هللا تعا'؟ Nنه ملستحيل.
 Mلذ
كذلك فإ3 
خلليفة هو 
لشخص 
على  يشر#  لكي  تعا'  
هللا   Q*ختا


لشخص  �هو  
ملؤمنني،  �اعة  �مو* 
أل3  يصلح  �نه  تعا'  
هللا   §�*  Mلذ

�هل  �كثر  فهو  للمتقني،  Nماما  يكو3 

أل*l تقو§ �صالحا، �على كتفيه 
�اعة  على  
حلفا×  مسؤ�لية  تقع 
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ملؤمنني �قيا0ִדا �و ^فا� �على ��*فع 
من مقاما� 
لتقو§ �
لصالG. فكيف 
معصية  يتعمد   3� 
لرجل   
�ذ ميكن 

هللا تعا' �
*تكا{ Õالفة �مر 
هللا عن 
فعندما  مستحيل.   
هذ قصد؟   Eسو
�جل حتقيق  تعا' *جال من  
هللا  ,تا* 

حلماية 
لر�حية جلماعة 
ملؤمنني، فمن 

لرجل   
هذ عن  يتخلى   3� 
ملستحيل 

هللا   3� �لنتذكر  عصمته.  من  �ºرمه 

لصا0قني  
ملؤمنني  Ïفظ  �عد  تعا' 
 َّ3N﴿  :�فقا 
للعني،  
لشيطا3  �ثر  من 
ُسْلَطا3ٌ﴾  َعَلْيِهْم  َلَك  لَْيَس   M0ِِعَبا
للشيطا3  يكن   � فإ3  
حلجر:٤٣)، )
من سلطا3 على 
لعبا0 
ملتقني، فكيف 
Nما�  على  سلطا3  للشيطا3  يكو3 

ملتقني؟ كال » كال.. هذ
 غ8 ممكن 


لبتة.

لشأ3.. ليس هنا@ من فر�  
 هذ�
 3� ميكن  ما  فكل  
خلليفة، �  zلن
 بني 
 3� ميكن  خطأ  من   zلن
 من  يصد* 

يصد* من 
خلليفة �يضا.

ألمر متاما..  
�حني ند*@ �نفهم هذ

خلالفة  مقا�  �¨ية  ند*@   3� نستطيع 
ليس  فهو  �مكانته،   Q*قْد� �عظمته، 
فما  
لنبو/.  لªكا�   0

متد سو§ 
 2N 
أل©ديني  
ملسلمني  حظَّ  �عظَم 

لعظمى.  
لنعمة   Qֲדذ عليهم  
هللا  مّن 

لفرحة 
لZ يشعر�3 ֲדا، �
لبهجة  3N
ميأل   Mلذ
  G

النشر� تغمرهم،   Zل

 Mلذ
 
الطمئنا3 � 
لرضا � صد�*هم، 

ختيا*  يتم  حني  �جد
�م    يفيض 
تسا�يه  �ال  فرحة،  تعدله  ال  
خلليفة 
 3N لفضل
 
ֲדجة، �سو# يستمر هذ


هللا تعا' N' يو� 
لقيامة. Eشا

3z|^;ÿ\ızà

�2ها3   'N يتبا0*  قد  �خ8   �
سؤ هنا@ 
2
 كا3 
خلليفة معصوما من N :لبعض منا

Õالفة  
ملعاصي �من � 
لذنو{  
*تكا{ 
نية،  خبث   �� قصد   Eبسو 
هللا  شريعة 
طاعة  على  
لعهو0  بعض  تنص   
فلما2
من  به  يأمر  ما  كل   
خلليفة   ��  zلن


خلليفة ميكن  3� 
معر�#؟ �هل يع� هذ
 M� ..#للمعر� يأمر مبا هو Õالف   3�
�هل  تعا'؟  
هللا  لشر�  Õالف  هو  ما 
 
حلالة يكو3 لكل فر0 
حلق  Qهذ 
من  
لصا0*  
ألمر  كا3   
2N ما  يقر*   3�
ليطيعه  معر�#  غ8   �� معر�فا  
خلليفة 

�� ال يطيعه؟
به   Qمر^ ما  كل    "يطيع�  
لتعب8   3N
 �من معر�#" قد 
ستعمله سيدنا *سو

شتر@ فيها  Zل

لبيعة 
أل�'  
هللا � 

سبعو3 *جال �
مر�تا3 من �هل 
ملدينة. 

ملعر�#  
لقر^3 
ملجيد يذكر 
لطاعة �
 :� سيا� ^ية 
الستخال#، حيث يقو
 3� M�..﴾َطاَعٌة مَّْعُر�َفٌة 
﴿ُقْل َال ُتْقِسُمو
معر�#.  هو  فيما  
لطاعة  هو  
ملطلو{ 
 zَّلن
 �َيَُّها  ﴿َيا  تعا':  قوله    �كذلك 
 3ْ�َ َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  
ْلُمْؤِمَناُ�   @َEََجا  
2َN
�ال  َيْسِرْقَن  َ�ال  َشْيًئا  ِباِهللا  ُيْشِرْكَن  ال 
 َ َيْأِتني َ�ال  َ�ْ�ال0َُهنَّ  َيْقُتْلَن  َ�ال  َيْزِنَني 
َ�َ�ْ*ُجِلِهنَّ  �َْيِديِهنَّ  َبْيَن  َيْفَتِريَنُه  ِبُبْهَتا3ٍ 
 ﴾... َفَباِيْعُهنَّ َمْعُر�ٍ#   َيْعِصيَنَك  َ�ال 


ملمتحنة:١٣))
  َيْعِصيَنَك  ﴿َ�َال  قوله:  مع�  فما 
يكو3   3� 
ملستحيل  من  َمْعُر�ٍ#﴾؟ 
2
 �مرִדن N هو �3 ال يعصينك 
مع� هذ

ملعر�#  بغ8  �مرִדن   
2N �ما  مبعر�#، 
�يكو3  عليهن،  
لطاعة  حق  لك  فليس 

من حقهن عد� طاعتك. 
معر�#،  هو  فيما  تعا'  
هللا  طاعة   3N
معر�#،  هو  فيما   �
لرسو �طاعة 
ال  معر�#..  هو  فيما  
خلليفة  �طاعة 
 �� �
هللا تعا' �� �3 
لرسو 3� 
تع� �بد
يأمر مبا هو Õالف  
خلليفة ميكن �3  3�
للمعر�#. ال.. �Nمنا يع� 2لك �3 
هللا 
Nال  يأمر   3� 
خلليفة ال ميكن � �
لرسو�
مبا هو معر�#. فإ2
 صد* من 
هللا �مر، 
�� صد* �مر من 
لرسو� �� من 
خلليفة، 
فإننا نكو3 على يقني بأ3 2لك 
ألمر هو 
حتما من 
ملعر�#. �حينما نطيع 
ألمر 
 �� �
لرسو 
لذM يصد* من 
هللا �� من 
بأننا  يقني  على  نكو3  فإننا  
خلليفة  من 
نطيع فيما هو معر�#، فلن يصد* من 
ما  Nال  
خلليفة  من   ��  zلن
 من   �� 
هللا 
هو معر�#. �على هذ
 فاملؤمن يكو3 

 Q+ختا�  Dلذ� �لشخص  هو  �خلليفة 
�هللا تعا- لكي يشرX على )مو+ }اعة 
 m(+  Dلذ� �لشخص  3هو  �ملؤمنني، 
�ماما  يكو�  أل�  يصلح  )نه  تعا-  �هللا 
 mتقو  y+أل�هل ( )كثر  فهو  للمتقني، 
مسؤ3لية  تقع  كتفيه  3على  3صالحا، 
�حلفا� على }اعة �ملؤمنني 3قياNִדا �و 
 mلتقو� sفا� )على 3)+فع من مقاماd
3�لصال�. فكيف ميكن eذ� �لرجل )� 
يتعمد معصية �هللا تعا- 3�+تكا| �الفة 
)مر �هللا عن سو� قصد؟ هذ� مستحيل.
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مطمئنا N' �نه حني يطيع �مر 
هللا �� تعليم 
 Qخلليفة فإ3 طاعته هذ

لرسو� �� توجيه 


ملعر�#. هي 
مقا�  عظمة   'N عظمة  يضيف   
هذ  3N
نعلم   3� نعمة  من  �عظَمها  فما  
خلالفة، 
�مر  هو  
خلليفة  من  يصد*  �مر  كل   3�

ملسيح  �طلق  فقد  لذلك  باملعر�#. 

لقد*/ " 
سم  
خلالفة  نعمة  على  
ملوعو0 

ختيا*  هي  
أل�'  
لقد*/   3N 
لثانية". 

لقد*/ 
لثانية هي 
ختيا* 
خلليفة، � ،zلن

�تلك  مباشر  بطريق  *بانية  خالفة   Qهذ
�ليس  مباشر،  غ8  بطريق  *بانية  خالفة 
Nحد§   3� سو§  بتاتا  فر�  من  بينهما 

هللا   Q*تا, من  بو
سطة  تتجلى  
لقد*تني 
تعا' من خال� صفته "
لر©ن"، �
لثانية 
من  تعا'  
هللا   Q*من ,تا بو
سطة  تتجلى 

خال� صفته "
لرحيم".

 مناطق تنبت فيها �*

لكث8ين منا ¹ 3N
 
�شجا*  
شاهد� �لعلهم  
ألشجا*، 
Nليها  يصل   3� �ماكن ال ميكن   تنبت 

ألشجا*، حيث تنبت  Qنسا3 ليز*� هذN
بني   ��  �
جلبا منـزلقا�    
ألشجا* 
حتيط  صغ8/  جزير/  على   �� 
لصخو* 
يستطيع  �ال  جانب،  كل  من   Qمليا
 ֲדا 
 �*¹ Mلذ

إلنسا3 �3 يقف عليها، فمن 
�هنا@  تعا'.  
هللا  Nنه  
ألشجا*؟   Qهذ
بيديه،  
إلنسا3  غرسها  �خر§  �شجا* 

هللا  ¹*عها   Zل
 
ألشجا*  متاثل  �هي 
تعا'، �ليس هنا@ من فر� بني 
ألشجا* 

لZ يز*عها 
هللا تعا' مباشر/ �
ألشجا* 

لZ يز*عها 
هللا تعا' عن طريق 
إلنسا3. 
ليس هنا@ من فر� بني  �يضا..   
�هكذ
 3� 
خلليفة.. سو§  
ختيا* � zلن
 
ختيا* 

عن  يتم  
آلخر � مباشر/،  يتم  �حد¨ا 
 zلن
 
لفر� بني   3N 
لنا].  طريق صفو/ 

خلليفة هو فر�  نو� 
ملهمة 
لZ يقو� �
ֲדا كل منهما. فالنz يأ½ ليضع 
ألسا] 

لذM تقو� عليه �اعة 
ملؤمنني، �
خلليفة 
نفس  على   Eلبنا
 �ُيعلي  يب�  لكي  يأ½ 

ألسا] 
لذM �ضعه 
لنz. فالعملية كلها 
يرسي  ضخم..   Eبنا Nقامة  عملية  كأ�ا 

لنz �ساسه، » يأ½ 
خلليفة 
أل�� فيب� 
فيب�   oلثا
 
خلليفة  �يأ½   ،�
أل� 
لطابق 
 ،Eلبنا
 يعلو   Äح  
�هكذ  ،oلثا
 
لطابق 

ملبا*كة  كالشجر/  شاÕا..   Eًبنا �يص8 

لسماE، تؤ½  
لZ �صلها ثابت �فرعها 

�كلها كل حني بإ32 *ֲדا.

+جل عظـيم
ظفر  ¸مد  
لسيد  ُسئل   3� مر/  حد¦ 

جلليل   Îلصحا
 �هو  سؤ
ال..  خا3  
هللا 

لبا*  
أل©دية  
بن � 
ملوعو0،  للمسيح 

لر�حانية، � 
لتقو§     �مثا هو   Mلذ

 كما �صل N' �على 
ملناصب 
لعاملية 

ملديد، حيث تقلد  Qلطويل �عمر
تا*,ه 
من  
لثالثينيا�    �هو  
لو¹ير  منصب 
عمرQ، كما �نه صا* ��� �¹ير للخا*جية 
�كا3  تأسيسها،  بعد  باكستا3  �0لة   
لألمم  عشر  
لسابعة  
لد�*/  *ئيس 
 �
لعد قاضيا  ¸كمة  
ملتحد/، �
خت8 

لد�لية » *ئيسا لقضاִדا. باختصا*، كا3 

لدين   Gجنا Qيتلو Gتا*,ه حافال بنجا
Nليه  ُ�ّجه   Mلذ
  �

لسؤ �كا3  
لدنيا. �
 �
طو  Gلنجا
 لك  
هللا  كتب  "لقد  هو: 

لنجاG"؟   
هذ سبب  هو  فما  حياتك، 

 :��بد�M� 3 تر00 �تأ3ٍّ قا

"ألنــي طــو�6 حـيـاتـي
كنـت مطيعـا ملقـاZ �خلالفـة".

ما )عـظـَمها ِمن �جـابـة! 
3ما )عظَمـه ِمن +جـل!

حبل  Ïق  هي  
لربانية  
خلالفة   3N
 0
�فر �يع  به  
عتصم   
2N  Mلذ
 
هللا 
فإ3   ،
يتفرقو  3� بغ8  
ملؤمنني  �اعة 
تعا' سيكو3 حاميهم �حافظهم  
هللا 
 .
�ناصرهم �
ملد
فع عنهم �0ما ��بد

هللا  Ïبل  
لتمسك    هي  جناִדم   3N
 هذ
، �تقدمهم �
0¹ها*هم Nمنا هو 

هللا �م،  Qميد Mلذ

حلبل  

لتمسك ֲדذ
فإ3  
حلبل   
ֲדذ متسكهم   �خال �من 
عليهم Åميع  
إلنعا�   
هللا سيستمر 
0ينهم  �م  نن  �ليمكِّ �بركاته،  نعمه 

*تضى �م، �ليبدلنهم من بعد  Mلذ


خوفهم �منا. 


هللا � �3 يوفقنا لالنتفا� من  �نسأ
ننا  بركا� 
خلالفة، �عساQ � �3 ميكِّ
نعمة  �قْد*  �عظمة  مقا�  فهم  من 
ننا  ميكِّ  3�  �  Qندعو كما  
خلالفة. 
 ..
هذ 
هللا  Ïبل  
لتمسك  من  �يعا 
بفضله  علينا  يدمي   3�� 
خلالفة،  حبل 

خلالفة..  بركا�   �نز�  *

ستمر
هللا  �Nخـالصنا  طاعتنا   *
باستمر
 Mلذ
 �للخـليـفة  �لـرسـوله 
^مني،   « ^مني  تعا'.  
هللا   Q*تـا,
�^خـر 0عـو
نا �3 
حلمـد هللا *{ 


لعـاملـني.




