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التقوى

                            
     

                           

 ' شك  ال 
موضو} �خلالفة 
موضو}  �إلسال?،   q
#سو�  #ها?،  #�سع 
 &+ rهذ xكلم q Qتطر
ال  �ملتعد9	  جو�نبه  حد 
 q �خلالفة  نظا?   – #هو 
�إلسال? – نظا? J#حي. 

#مبا ' هذ� �ملوضو} على 
�أل�ية،  من  كب�  جانب 
فمن �لضر#cJ لنا ' نفهم 
�خلليفة  �هللا   JتاÈ كيف 
#خاصة °ن فر�9 �جلماعة 
�أل�ـدية،  �إلسـالمية 
 yمنها على  �خلالفة  أل' 
تأسيسها  عيد  قد  �لنبو	 
بعد  �ملباJكة،  5اعتنا   q
' بعث �هللا تعا& q هذ� 
�لعصر سيدنا �د �ملسيح 
�ملعهو9   cملهد�# �ملوعو9 

عليه �لصال	 #�لسال?. 
#مما يؤسف له ' �لكث�ين 
 q �إلسال?  9خلو�  ممن 
بعد  �أل#&  �خلالفة  عهد 
 À� �مد  سيدنا  #فا	 
تعا&  �هللا   ' يدJكو� 
�خلليفة،   JتاÈ  cلذ� هو 
هذ�  جهلهم  #بسبب 

 � عفا'  بن  عثما'  سيدنا  �لثالث  �خلليفة  على   �#Jثا
#كذلك �خلليفة �لر�بع سيدنا علي بن Ú طالب كر? �هللا 
�ملسلمني، #بسبب `لك فقد   cبأيد ُقتال  �للذيِن  #جهه 

Jفع �هللا تعا& عنهم نعمة 
�خلالفة على منهاy �لنبو	. 
#بذلك �نتهت هذr �خلالفة 
�م  #لو  �أل#&.  �لر�شد	 
فهمو� حقيقة مقا? �خلالفة 
تعا&  �هللا   ' J9كو� #
�خلليفة   JتاÈ  cلذ� هو 
مما  `لك،  على   �#جتر ملا 
مأسا#ية حليا	  �اية  #ضع 
#�لر�بع  �لثالث  �خلليفة 
Jضي �هللا عنهما #صا¨ 
 éبشر �ملسلمني  #حد	 
#�تساعا  عمقا  يز9�9  ظل 

ح� يومنا هذ�. 
#يتعمق  يتدبر  من  كل 
�حلنيف  �لدين   Jمو  q
يعر� ' هناd نوعني من 
�لربانية  �خلالفة  �خلالفة – 
 JتاÈ مبوجبها xل� 	ملباشر�
مباشر	.  �خلليفة  تعا&  �هللا 
 &+ ينسب  �خلليفة  #هذ� 
�هللا تعا& فيقاa +نه خليفة 
فإ'  �هللا. #بناj على `لك 
 q هو aسوJ # Óكل ن
 c#�قع �ألمر خليفة �هللا، 
�لنبو	 هي q حقيقتها   '
 JتاÈ 	بانية مباشرJ خالفة
�خلليفة  فيها  تعا&  �هللا 

بقلم: �ألستا` فضل يونس عو9	*

* كاتب من �لدياJ �ملقدسة

نظام اخلالفة � اإلسالم..نظام اخلالفة � اإلسالم..
نظام روحينظام روحي
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مباشر  بطريق   (Óلن�  c)
من  حد   dيشتر  '  '#9
 Jالختيا� عملية   q �لنا� 
 ْ̀ +ِ#َ﴿ تعا&  لقوله   rهذ
+ِنِّي  لْلَمَالِئَكِة  Jَبَُّك   aََقا
َجاِعٌل ِفي �ْألJَِْ» َخِليَفًة﴾ 
(�لبقر	: ٣١) #كذلك ﴿َيا 
َخِليَفًة   dََجَعْلَنا +ِنَّا   9ُ##ُ�9َ
َبْيَن  َفاْحُكْم   «ِJَْْأل� ِفي 
 (٢٧:µ)  ﴾ ِباْلَحقِّ �لنَّاِ� 
 #  Óلن�  Jختيا�  '+  c
صفة  مبوجب  يتم   aلرسو�
�هللا "�لر�انية" حيث تكو' 
 Óلن� `لك  لوجو9  �حلاجة 
متتلئ   ' بعد  �لنا�  �د�ية 
 Jفيختا �Jظلما #جو «Jأل�
�هللا تعا& نبيا ليمألها قسطا 
بطبيعته  فيتجلى  #عدال 
 Óانية #يرسل `لك �لن�لر�
ليخرجهم من �لظلما0 +& 
 Óلن� JتاÈ ֲדذ� فهو# .Jلنو�
مباشر�   �Jختيا�  aلرسو�  #
�لصفة   rهذ  aخال من 

�لربانية. 
ما �لنو} �لثا¦ فهو �خلالفة 
�ملباشر	. #هي  �لربانية غ� 
�خلالفة �لÈ xتاJ �هللا تعا& 
غ�  بطريق  �خلليفة  فيها 

 rهذ على  #ُيطلق  مباشر 
�سم  �إلسال?   q �خلالفة 
#هي   " �لر�شد	  "�خلالفة 
 Óلن� بعثة  تلي   xل� �خلالفة 
فهي  #لذلك   aلرسو�  #
 #  Óلن� `لك   &+ تنسب 
�خلليفة  عن   aفيقا  aلرسو�
# "خليفة  "Óنه "خليفة �لن+
"خليـفة   #  "aلرسـو�

�ملسيح". 
  

 rهذ  xكلم  q  Qسأتطر#
�لنو} من �خلالفة  عن هذ� 
 dJيشا  xل�  c) �لبشرية 
�ملباشر	  #غ�  �لبشر)  فيها 
#قد  نفسه.  �لوقت   q
 � �مد  سيدنا  #صف 
"خالفة  بأ�ا  �خلالفة   rهذ
حيث  �لنبو	"   yمنها على 
 À "+نه   :� حضرته   aقا
#تبعتها  +ال  نبو	  من  تكن 

يقو?   ' فبعد  خالفة". 
�لنÓ مبهمته #يؤسس 5اعة 
�ملؤمنني ¶ ينتقل +& �لرفيق 
تعا&  �هللا  فإ'  �ألعلى، 
يتجلى على هؤالj �ملؤمنني 
بصفته �لرحيمية #ÈتاJ �م 
�ية   q  jجا كما  �خلليفة 
�هللا  ﴿َ#َعَد   : �الستخال� 
َ#َعِمُلو�  ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحـا0ِ  �لصَّ
�ْسَتْخَلَف  َكَما   «ِJَْْأل� ِفي 
َننَّ  َ#لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 
�Jَْتَضى   cلَِّذ� 9ِيَنُهُم  َلُهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ#لَُيَبدِّ َلُهْم 
ال  َيْعُبُد#َنِني  ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
َ#َمْن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَ' 
َِ̀لَك َفُأ#لَِئَك ُهُم  َكَفَر َبْعَد 
 .(٥٦ :Jلنو�) ﴾'ْلَفاِسُقو�
#هكذ� فال بد من ' §قق 
نبيه  لسا'  على   rعد# �هللا 
�منو�  �لذين   r9لعبا �لكرمي 

فهذ�'  �لصاحلا0  #عملو� 
�لو�جـب  من  شـرطا' 
�هللا  يقيم  لكي  تو�فر�ا 
غ�  �لربانية  �خلالفة  تعا& 
�آلية  حسب  �ملباشـر	 

 .	Jلكرمية �ملذكو�
ل    مبا ' نظا? �خلالفة مكمِّ
لنظا? �لنبو	 #تتمة له، فقد 
بيدr، كما  قيامه  �هللا  جعل 
ألمر  بالنسبة  �ألمر  هو 
يتو&  كي  #`لك  �لنبو	، 
يكو'  من  �خلالفة  منصب 
q علم �هللا سبحانه #تعا& 
 Jألجد�# �ألصلح  هو 
من  �ألمانة   rهذ حلمل 
#قت  �ملوجو9ين  �لنا� 

�النتخا¨. 
 cهللا تعا& هو �لذ� '#مبا 
غ�  بطريق  �خلليفة   JتاÈ
 jهؤال طريق  عن  مباشر، 
�م  يبد#  �لذين  �لنا� 

أمـا النوع الثا� فهـو اخلالفة الربانية غ< املباشـرة. وهي 
اخلالفة ال� �تار اهللا تعاs فيها اخلليفة بطريق غ< مباشر 
وُيطلق على هذه اخلالفة ? اإلسالم اسم "اخلالفة الراشدة"...
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التقوى

 aينتخبو' �خلليفة، فالسؤ�
كيف  نفسه  يطر�   cلذ�
تعا&  �هللا  يكو'   ' ميكن 
هو �لذÈ cتاJ �خلليفة مع 
 '+  aيقو �ألمر  ظاهر   '
�ملجتمعني  �لنا�   jهؤال

هم �لذين ÈتاJ#نه. 
 aلإلجابة على هذ� �لسؤ�#
بعض   dهنا  '+  ،aنقو
ֲדا  يقو?   xل�  aألعما�
 rإلنسا' #لكن نتائج هذ�
فعل  من  تكو'   aألعما�
 dهنا  ' كما  تعا&،  �هللا 
تعا&  �هللا  ֲדا  يقو?  عماال 
#تظهر  تتجلى  #لكنها 
ففي  �لنا�.   cيد على 
فإ'  �خلليفة   Jختيا� حالة 
يقو?   cلذ� هو  تعا&  �هللا 
�إلنسا'   '#  ،Jباالختيا
+منا  بصوته   ãيد  cلذ�
 	9�Jإل تنفيذ�  `لك  يفعل 

�هللا تعا&. 
سبحانه  �هللا  #ضع  #قد 
خاصا  نظاما  #تعا& 
عد	  حد³#  يقتضي 
يأ�   ' #ال:  �ها   Jمو
تعا&  �هللا  من  مبعوثا   Óن
 yمنها على  �خلالفة  أل' 

 (rكر` سبق  (كما  �لنبو	 
 Óن بعثة  بعد  +ال  تقو?  ال 
 Óلن� هذ�  يتو&  حيث 
 xل� �ملؤمنني  +نشاj 5اعة 
تقو? على �إلميا' �لصحيح 

#�ألعماa �لصاحلة. 
 Jال يقو? �إلختيا 'ثانيا: 
على ' يرشح حد نفسه 
من  أل'  �خلالفة،  ملقا? 
يرشح نفسه ملنصب �خلالفة 

#يستخد? سلو¨ �لدعاية 
لنفسه كأنه يقوq a #�قع 
#ال  نا  "+نتخبو¦  �ألمر 
�آلخر  �لشخص  تنتخبو� 

فأنا خ� منه". 
تعا&  �هللا   aيسأ  ' ثالثا: 
 Jختيا� بنفسه  يتو&   '
حسب  #`لك  �خلليفة 
9عائه عز #جل بعد تو�فر 
 aألعما�# �إلميا'   Qصد

�لx ال بد من �«ا`ها فإ' 
عليه  يتفضل  تعا&  �هللا 
�خلليفة   Jباختيا #يقو? 
بعد ' ªعل �هللا للمؤمنني 
�نتخابه   q نصيبا  يضا 
صد#Jهم   q ªد#�  لكي 
 q #�نبـساطا  �نشر�� 
 aالمـتثا�# مؤ�JCتـه  
 ' فمع  #هكذ�   .rأل#�مر
من  يتم  �خلليفة  �نتخا¨ 
قبل 5اعة �ملؤمنني +ال نه 
ميتاC بصبغة J#حية خاصة، 
`لك ' �هللا سبحانه #تعا& 
 cلذ� هو  �لقلو¨  مالك 
يوجه بعنايته قلو¨ �لنا� 
°و �لشخص �ألنسب �ذ� 
�ملنصب �لرفيع Õيث تأ� 
نتائج �النتخا¨ متفقة مع 
سبحانه  #+9�Jته  مشيئته 

#تعا&. 
�لر#حية  �لصبغة   rهذ#
�لسهل  من  ليس  للخالفة 
لكن  فهمها   # +�J9كها 
ما  على  �أل#�ئل  �ملسلمني 
يبد# كانو� على #عي من 
J9كو�  #قد  �لناحية   rهذ
من  هي  �حلقة  �خلالفة   '
من  ال  تعا&  �هللا  صنع 

 sن� مبعوثا من اهللا تعا kأوال: أن يـأ
ألن اخلالفـة على منهـاج النبوة (كما 
سـبق ذكـره) ال تقـوم إال بعـد بعثة 
نـ� حيـث يتوs هـذا الن� إنشـاء 
Vاعـة املؤمنـني الـ� تقـوم على 
اإلميـان الصحيح واألعمـال الصاحلة.

من  فضل  نفسه   Lير
غ�r لشغل هذ� �ملنصب، 
كذلك ªب ' ال يتنافس 
 aللحصو  r�غ مع  حد 
على هذ� �ملنصب، أل' من 
 aللحصو r�يتنافس مع غ
�لناخبني  صو�0  على 

له  باإلستجابة  �لصاحلة 
 :aقا  cلذ� سبحانه  فهو 
َ̀� َسَأَلَك ِعَباc9ِ َعنِّي  +ِ#َ﴿
9َْعَوَ	  ِجيُب ُ َقِريٌب  َفِإنِّي 
َ̀� 9ََعاِ'﴾ (�لبقر	:  +ِ {ِ� �لدَّ
�إلنسا'  قا?  فإ`�   .(١٨٧
�لو�جبة  �خلطو�0  بكل 
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صنع �لبشر. #مما ال شك 
�خلليفة   Jشعو  ' فيه 
حترسه  �إل�ية  �لعناية  بأ' 
شأنه  من  فذلك   rترعا#
بنفسه  ثقته  من  يزيد   '
لتحمل  عزميته   cيقو#
�لكب�	،  �ملسؤ#لية   rهذ
لك �لشعوJ يزيد   ̀'كما 
من  #خوفه  خشيته  من 
خشية  فيجعل  تعا&  �هللا 
حني  عينيه  نصب  �هللا 
بو�جباته °و 5اعة  قيامه 
�ملؤمنني. #كذلك بالنسبة 
�ملشتركني   # للمؤمنني 
�النتخا¨،  عملية   q
�هللا  بأ'  شعوJهم  فإ' 
يرعى  #تعا&  سبحانه 
 q Èلق  خليفتهم،  #يعني 
نفوسهم �الطمئنا' #�لثقة 
من  `لك  #يزيد  باخلليفة 
تعلقهم به #�العتما9 عليه 
تعا&  �هللا  من  مؤيد  ألنه 

�ر#� من قبله. #
كما  �خلليفة   ' #مبا    
`كر0 يتم �نتخابه بتوجيه 
#تعا&  سبحانه  �هللا  من 
 �J9ته فهو ميا�J+ حسب#
#ال  �حليا	   Lمد منصبه 

 # Èلعه   ' ألحد   Cوª
يعزله، #`لك أل' �خلالفة 
�لنعم �إل�ية فال  من Ãى 
' ينشأ �لسؤ�a عن  Cوª
شكل   cبأ �خلليفة   aعز
من  #ليس   aألشكا� من 
 aحد من �لعبا9 +بطاحق 
#كأ�م  �خلليفة،  #ظيفة 
�هللا  مشيئة  يلغو'  بذلك 
تعا& q هذ� �ألمر ��ا?. 

ينا كما `كر0 J #قد    
q �لبد�ية كيف ' �خلليفة 
سيدنا  �لثالث  �لر�شد 
 � عفا'  بن  عثما' 
سبيل   q Õياته  ضّحى 
 q #قف  حني   �ملبد هذ� 
#جه �لثائرين على خالفته 
#Jفض ' ينصا} لطلبهم 
حياته،  `لك  فكلفه 
#كذلك �ألمر مع �خلليفة 

علي  سيدنا  �لر�بع  �لر�شد 
بن Ú طالب بعد ' ُبويع 
 Jقر� يقبل   À# باخلالفة 
 cخلال� �لذ� q لتحكيم�
شجر بينه #بني معا#ية بن 
Ú سفيا' فضا} منصب 
+ما?  هو   cلذ� �خلالفة 
فاJغا  صبح # �ملسلمني 
 cلذ�  Âلدي� من مضمونه 
صبح # ساسه  على  قا? 
9Jيفا  �خلليفة  مسمى 
ملسمى "�مللك" عند �ألمم 

 .Lألخر�
فقد  �لزما'  هذ�   q#    
�ألمة  تعا&  �هللا  كر? 
�إلما?  ببعثة  �إلسالمية 
�ملوعو9  #�ملسيح   cملهد�
#�لسال?  �لصال	  عليه 
�لر#حية  للسلطة  كممثل 
�ملصطفى  �مد  لسيدنا 

� ليجمع هذr �ألمة على 
�إلميا' مر	 خرL. فأعا9 
Àّ �ل 5اعة �ملؤمنني مر	 
�ملنهج  نفس  على   Lخر
#نبيه   rسيد خطه   cلذ�
 .� �ملصطفى  حضر	 
�لصال	  عليه  #فاته  #بعد 
�خلالفة  عا09  #�لسال? 
 aخال من   «Jأل�  q
 cلذ� "cخليفة �هللا �ملهد"
#سيدنا   rسيد به  بّشر 
�، #بذلك عا09  �مد 
مر	  �لر�شد	  �خلالفة 
خرL +& �ألمة �إلسالمية 
�لنبو	.   yمنها #على 
�إلسالمية  �جلماعة  #تّتبع 
سسها   xل� �أل�دية 
حضرته نظاما �افظا على 
ليل  #تعمل  �خلالفة  نعمة 
#ال  صيانتها.  على   Jا�

وذلـك ألن اخلالفة من أسـمى النعم اإلfيـة فال Yوز أن 
ينشـأ السـؤال عن عزل اخلليفة بأي شـكل من األشكال 
وليـس من حـق أحد من العبـاد إبطال وظيفـة اخلليفة، 
وكأنهـم بذلك يلغون مشـيئة اهللا تعاs ? هذا األمر اfام.
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التقوى

يكو'  ال  عليها   êحلفا�  ' شك 
+ال بااللتز�? مبا مر به �هللا تعا& من 

�إلميا' #�ألعماa �لصاحلة. 
�لر�شد	  �خلالفة  تعرضت  #كما    
 q مد � #خاصة� Óأل#& بعد �لن�
Cمن �خلليفة عثما' بن عفا' #علي 
 &+ �هللا عنهما  بن Ú طالب Jضي 
ما �لت  مشاكل #قالقل #�لت +& 
 a#حا فقد   .rكر`  jجا كما  +ليه 
بعض �ملعاJضني بعد #فا	 سيدنا �د 
منصب   jلغا+ #�لسال?  �لصال	  عليه 
�خلليفة، +ال ' �خلليفة �أل#a لسيدنا 
�د عليه �لسال? موالنا نوJ �لدين 
�لقرشي � قا#? تلك �ملحا#لة بكل 
�ملعاJضني  #خاطب   Jصر�+# عز? 
لف   َّã+ تعز#�   ' : ميكنكم  بقوله 
تكو'  لن  �لتهم   rهذ #لكن  ִדمة، 
موجهة ضدc بل ضد �هللا سبحانه 
#تعا& �لذc عينÂ خليفة، #ال ميكن 
ألحد ' يصبح خليفة ما 9مت على 
قيد �حليا	، #لكن بعد #فا� سيعهد 
لرجل ÈتاrJ هو، #لن  باخلالفة  �هللا 
`لك  متنع   ' Jضية  قو	  تستطيع 

 .(١٩١٢ Cمتو "Jلة "بدË)
   #قد كد هذr �حلقيقة يضا حضر	 
�خلليفة �لثا¦ لإلما? �ملهدc #�ملسيح 
#�لسال?  �لصال	  عليه  �ملوعو9 

�د  �مو9  �لدين  بش�  موالنا   –
 :aقا حيث   � �ملوعو9)  (�ملصلح 
عليه  �خلليفة  ملنصب  �نتخب  "من 
لترقية شعبه  كلها  حياته  ُيكر�   '
خالفته  تكو'  #ال  مته،  #+سعا9 
�جلمـهوJيا0   jسـاèكر �د9#	 
#ال  حياته   Lملد تكو'  بل  �لغربية، 
 Lميكن ألحد عزله عن منصبه سو
 ." �لوفا	  طريق  عن  #`لك  خالقه، 

(�أل�دية c �إلسال? �حلقيقي). 
�إلسالمية  �جلماعة  فإ'  #هكذ� 
�إلسالمية  ألمتها  تقد?  �أل�دية 
بشكلها  �لنبو	   yمنها على  خالفة 
�خلالفة  عليه  قامت   cلذ� �ألصيل 
�ملسلمني  °ن  علينا  #ªب  �أل#&. 
 µحلر� كل   µر°  ' �أل�ديني 
�منو�  �لذين  من  نكو'   ' على 

تستمر  كي  �لصاحلا0  #عملو� 
تاJيخ  شهد  #قد  فينا.  �لنعمة   rهذ
�جلماعة بفضل �هللا سجال حافال من 
�ملؤمنو'  ֲדا  فر�   xل�  0�Jالنتصا�
خلف خلفاj �جلماعة #�لذين حتققت 
فيهم ما0�J �خلالفة #ها °ن نعيش 
�خلامس  �خلليفة  قيا9	  حتت  �ليو? 
#�لسال?  �لصال	  عليه  �د  لسيدنا 
 rيد�د –  J#مسر �C�موالنا م -
#ندعو  �لعزيز.   rبنصر تعا&  �هللا 
�لسلسلة   rهذ تستمر   ' تعا&  �هللا 
 '�ملباJكة من �خلالفة �إلسالمية +& 
 'ير³ �هللا �ألJ» #من عليها بعد 
 aقق �إلسال? هدفه �ملنشو9 كما قا§
Jَْسَل َ cسبحانه #تعا&: ﴿ ُهَو �لَِّذ
 rُلُِيْظِهَر �ْلَحقِّ  َ#9ِيِن   Lِباْلُهَد Jَُسوَلُه 

يِن ُكلِِّه﴾. َعَلى �لدِّ

ميكنكم أن تعزوا إ�َّ ألف تهمة، ولكن هذه التهم لن تكون 
موجهة ضدي بل ضد اهللا سبحانه وتعاs الذي عين� 
خليفة، وال ميكن ألحد أن يصبح خليفة ما دمت على 
قيد احلياة، ولكن بعد وفاk سيعهد اهللا باخلالفة لرجل 
�تاره هو، ولن تسـتطيع قوة أرضية أن متنع ذلك. 




