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٣٠

التقوى

�ملهندN متيم Fبو �قة

عمل �خلالفة �لر�شد� هو 
�لذ�  "هو  �لنبو�؛  عمل 
 �  vتعا �هللا  �ختصر¨ 
قوله: ﴿َكَما َ
ْ�َسْلَنا ِفيُكْم َ�ُسوًال ِمْنُكْم 
يُكْم َ"ُيَعلُِّمُكُم  َيْتُلو َعَلْيُكْم Àَياِتَنا َ"ُيَزكِّ
َلْم  َما  َ"ُيَعلُِّمُكْم  َ"�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ� 

َتُكوُنو� َتْعَلُمو[﴾ (�لبقر� ١٥٢)
 �
 �هللا؛  Àيا�  تال"�  هو  فالعمل 
 ¨Qبتفس" �لكرمي   ]Àبالقر  bالهتما�
 Zتد  Éل� "�آليا�  �لدالئل  "بتوضيح 

ôائه " صفاته  "تبّين  �هللا  "جو�  على 
 Qهي �لتطه Éحلس×. "هو �لتزكية �ل�
فكر  تنقية   �
 للمؤمنني؛  "�لتنمية 
ما   v} "{�شا�هم  "سلوكهم  �ملؤمنني 
ما   v} توجيههم  "كذلك  ينفعهم، 
تعليم  "هو  "مو���هم.  قد��ִדم  ينمي 
 bحكا
 تبيا[   �
 "�حلكمة؛  �لكتا� 

هذ¨   §��" من  "�حلكمة  "شريعته  �هللا 
�ألحكاb "�لشر�ئع، "كذلك هو تعليم 
�لناÍ ما â يكونو� يعلمو[؛ 
� قيا�� 
"{���� تعليم �لناÍ ما ينفعهم "يصلح 
يتعلق  ما  كل   � "شئو�م  
حو�%م 

مبناحي �حليا�.
كل   � به   bلقيا� يصلح  �لعمل  هذ� 
�خلليفَة  تتبع  عندما  سو�§  �لظر"Æ؛ 
%م   Zحو ال  �ملؤمنني  من  }اعٌة 
�ملؤمنو[  يصبح  عندما   "
 قو�،  "ال 
فاملؤمنو[  "حكم.  سلطة  
صحا� 
 ]
سو�§ كانو� �عايا 
b حكاًما ينبغي 
�خلالفة طوعا؛ "�لك  لسلطة  Äضعو� 
"�سوله،  �هللا  "بني  بينهم  �لصلة  أل�ا 
هة  "هي �ملحافظة على تقو�هم، "�ملوجِّ

%م ملا فيه خQ �ينهم "�نياهم.
�"حيا  معنويا  عمال  ليس  �لعمل  هذ� 

غQ متصل بشئو[ �حليا� "�لسياسة، بل 
هو � �لو�قع عمل شامل �ي¥ "�نيو� 
بالنسبة  �حليا�  مناحي  }يع  يشمل 
هو   bإلسال� به  يتميز  "ما  للمؤمنني. 

[ �لدين فيه ال ينفصل عن �لدنيا؛ فإّ[ 
هو  �ملا�ية    Zألعما� كل  من   Æد%�
�ال�تقا§ بر"حانية �إلنسا[، لذلك فهي 
ال تنفصل عن "�جبا� �لدين. "ألجل 
شئو[  }يع   bإلسال� ينظم  �لك 
�إلنسا[ "يقو�¨ Õو �لتقدb "�ال¦�ها� 
للحيا�  يهيئه  "هذ�  �لدنيا،  هذ¨   �
�آلخر� �ستنا�� {v ما حققه "جنا¨ � 

هذ¨ �حليا� �لدنيا.
هي  �خلالفة   v} �حلاجة  فإ[  "هكذ�، 
على  �ملؤمنني  لقيا��  ماسة  حاجة 
"هي  "�نياهم.  �ينهم  {صال   طريق 
�ألمن  لتحقيق  �لضمانة  �لو�قع   �
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"�لسالb "�لطمأنينة للمؤمنني "للبشرية 
�خلاضعني  عد�   ���¦� فكلما  }عا§. 
�ملشكال�  
مكن حّل  �ملؤمنني  %ا من 
"�ملعضال� "
مكن �فع �لظلم "�جلو� 
فئا�  "من  شعوֲדم،  على   bحلكا� من 
من   "
 بعض،  على  بعضها  �لشعو� 
فاخلليفة  غQها.  على  �لشعو�  بعض 
�لشعو�   zتقو صيانة  على  يعمل 
قد��  
كثر  سيجعلهم  "هذ�   ،bحلكا�"
على تأ�ية حقو� �هللا "حقو� �لعبا�. 
لسلطته  }يعا  خضوعهم  "بسبب 
 Zالنفصا�  ]
 فإ�م يشعر"[  �لر"حية، 
عنه "íالفته {منا هو íالفة هللا "�سوله، 
�ملعنو�   Ð¦لو�� من  نوعا  يشكل  مما 
 àحلفا� على  ·رصو[  ÷علهم  �لذ� 
هم  كذلك  معه.  �لر�بطة  هذ¨  على 
ميكن  ال  �لذ�  �ملنصف  Ãكمه  يثقو[ 

[ يكو[ فيه ظلم متعمد لفئة على فئة، 
"هم مستعد"[ للتسامح "للتنا¦Z عن 
بعض حقوقهم Mتسبني �لك عند �هللا.

"هكذ� فإ[ هذ¨ �لصلة �ملعنوية �لقوية 
بقو�  عليهم  مفر"ضة  ليست  �لÉ هي 
قويا   ��"� ستلعب  "�لسلطة  �لقانو[ 
"�فع  �ملسا���  تصحيح   � "حاôا 
�ملظاâ "حشد �لقوz ملحا�بة �لظاملني. 
باغية  فئة  تطيع  ال   Éل� �حلاال�   �"
 ]
 للخليفة  فيمكن  �خلليفة  حكم 
لسلطته  °ضع   Éل� �حلكوما�  يوجه 

�لباغية  �لفئة  على  تضغط   ]
 �لر"حية 

مر �هللا؛ "هذ� �لضغط  v} §ح£ تفي
"ما  مبقاتلتها.  �لتوجيه   v} يصل  قد 
فإ[  �لبغي،  عن  �لفئة  هذ¨  تنتهي   ]

 Zبالعد �إلصال    v} �خلالفة ستسعى 
فإ[  "هكذ�   .bنتقا�  ]"�" حتّيز   ]"�
سلطة �خلالفة ستكو[ سلطة قوية 
ك� 
من 
قوz سلطة حلكومة �نيوية فيما لو 
�¦��� عد� �ملؤمنني �ملبايعني �خلاضعني 

للخالفة.
"لن يقتصر �ألمر على حل �ملشكال� 
"�لشعو�  �حلكوما�  بني  تقع   Éل�
بني  سيكو[  
يضا  بل  �ملسلمة، 
فاحلكوما�  
}ع.   âلعا� حكوما� 
"�لشعو� �لÉ ال تتبع للخالفة ستجد 
� �خلالفة حكما عدال، كما 
[ �خلليفة 
سيحكم %ا {[ كانت مظلومة "سيأمر 
بعقا� �لفئا� �لباغية ح£ "{[ كانت 

مسلمة.
هذ� هو �لد"� �لسياسي �لعظيم �لذ� 
سيشكل ضمانة ألمن �لعاâ "سالمه. 

 �  îلن� به  
نبأ  �لذ�  �لنبأ  هو  "هذ� 
عندما بّشر بقد"b �إلماb �ملهد� عندما 
 ]
 بعد  عدال  �أل��  سيمأل  
نه   Zقا
 ،�"��  æ
 (سنن  "جو��  ظلما  ملئت 

كتا� �ملهد�). 
�لعصر  �لعاâ � هذ�   Z"� ]
 bمعلو"
"�لتعا"[  �لوحد�  
Êية  
��كت  قد 
 � "�لعد�لة  "�ألمن   bلسال� لتحقيق 
 ê 
"ال  �ألمم  عصبة  فأسست  �لعاâ؛ 
حتقق   ]
 {ال  كا[  فما  �ألمم،  هيئة 
�ألقويا§  للحلفا§  �ملرحلي  �ألمن 
نتيجة  "تفاقمت   âملظا�  ����¦�"
حتّيز �ألمم �لقوية �لÉ ·ركها حرصها 
على مصاحلها "ليست �لرغبة �خلالصة 
ميكن  ال   Zفالعد  .Zلعد� لتحقيق 
"هذ�   ،zلتقو� بتوفر  {ال  يتحقق   ]

"هكذ�  عندهم.  �حلسبا[   � ليس 
بتأسيس   âلعا�  � �لرغبة  تنامت  فقد 
تكتسب  متحيز�،   Qغ عا�لة  مؤسسة 
}يع  بني   Zبالعد "حتكم   ،âلعا� ثقة 
 � �لرغبة  "هذ¨  �أل��.  شعو� 

فاملؤمنـون سـواء كانوا رعايـا أم حكاًمـا ينبغي أن 
´ضعوا لسـلطة اخلالفة طوعا؛ وذلك ألنها الصلة 
بينهـم وبـني اهللا ورسـوله، وهـي احملافظـة على 
تقواهـم، واملوجهة nـم ملا فيه خ0 دينهـم ودنياهم.
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٣٢

التقوى

�لو�قع ستوجههم {v �خلالفة �لÉ نأمل 
��يتها  حتت  �النضو�§   � يتأخر"�  
ال 

ملصلحتهم "�-ة باملظلومني.
�حلالية،   Æ"لظر� هذ¨  ظل   �"
 âلعا� ֲדا  مير   Éل� "�الضطر�با� 
 ]
 بد  "�إلسالمي خاصة، ال   æلعر�
�لر�شد�  �خلالفة  
Êية  �جلميع  يعي 
�لزعما§   ]}  .vتعا �هللا  
"جدها   Éل�
للخالفة  توجهو�  لو  "�لشعو� 
هذ¨   � ح£  �لتوجيه،  "�لتمسو� 
 "
�ملرحلة �لÉ ليست فيها حكوما� 
شعو� بأكملها طائعة للخالفة، لكا[ 
�لدما§  من   Qلكث� حقن  �ملمكن  من 
"حتقيق �ألمن "�لعد�لة للجميع. "لكن 
بال شك، {[ �لفائد� من �لتوجيها� 
ستتعاظم  للخالفة  �ملنصفة  �ملبا�كة 
�ملؤمنني ֲדا من  
عد��  ����¦� كلما 

.bشعو� "حكا
{[ �لذ� ال يعي �لد"� �لعظيم �لذ� 
يتعاظم  "�لذ�  �خلالفة؛  به  تضطلع 
%ا،  "�لطاعة  ֲדا   bاللتز��  zمبد 
ثر¨ 
ال  صو�ية  خالفة  
�ا  خطًأ  يظن 
·لمو[  منهم   �Qكث "جتد  %ا.  قيمة 
�خلليفة  فيها  ·كم  حاكمة  Üالفة 
�لشعو�  فيها  ُيخضع  "�حد�  �"لًة 
على  يعمل   ê 
"ال  بالقو�  �ملسلمة 
"{خضاعه.  الحتالله   âلعا� �جتيا  
هذ� �لتصو� �خلر�� �ملسي§ ال عالقة 
له باخلالفة �لر�شد� مطلقا؛ فلم يكن 

من   bيو  � �"�ها   "
 مسلكها  هذ� 
�ألياb "لن يكو[. صحيح 
[ �خللفا§ 

�م   Ïحد قد  �أل"�ئل  �لر�شدين 
كانو�  لكنهم  "�حد�،  �"لة  حكمو� 
 � مكا[  كل   � �ملسلمني  خلفا§ 
للحاكم  منو�جا  قدمو�  "قد   .âلعا�
 Qغ �لز�هد  �ملنصف  �لتقي  �لصا¸ 
�ملتشبث بالسلطة ÷ب 
[ يهتد� به 
 � �ملسلمني   Qغ" �ملسلمو[   bحلكا�
 bكحكا �"�هم   ]} �أل"قا�.  كل 
�"� جزئي  "�حد� كا[ ïر�  لد"لة 
 îللن كخلفا§  �لعظيم  �"�هم  من 
للناÍ كافة �-ة  بعثه �هللا  �لذ�   �
�ملسلمو[  
مو�  
"ليا§  فهم  للعاملني. 
حيثما كانو� "
ينما حلو�، "هم قا�� 

.bو �ألمن "�لسالÕ âلعا�
 bأليا� ستكشف   ،Zحا كل  "على 
�إلسالمي   âلعا�" مبجمله،   âلعا�  ]

 Ðينصا خاصة، سيبقى متخبًطا ح£ 
 ]
للخالفة �لر�شد�. "سzQ �جلميع 
 Åنفر�� مرحلة  يظنو�ا  مرحلة  كل 
مرحلة   Zألحو�� 
حسن   � ستكو[ 
مؤقتة ê تعو� فيها �ألمو� {v �لتر�� 
من جديد. لن يتحقق �لعدZ "�لرخا§ 
�لر�شد� �لÉ "ضعها �هللا  {ال باخلالفة 
"عندها   .�  îلن�  bخا� بيد   vتعا
 bإلسال� �س  ïد��   âلعا�  zQس
�يا   "سيشتم  للظلما�،  �ملبد�� 
 vتعا �هللا  قد�ها   Éل� للعاملني  �لر-ة 

.� îببعثة �لن

وعلـى كل حال، ستكشـف األيـام أن العاc مبجمله، 
والعـاc اإلسـالمي خاصـة، سـيبقى متخطبا ح� 
ينصـاع للخالفة الراشـدة. وسـ0ى اجلميـع أن كل 
مرحلـة يظنونها مرحلة انفراج سـتكون ! أحسـن 
األحوال مرحلة مؤقتة ± تعود فيها األمور إX ال@دي 

ال[  الراشدة  باخلالفة  إال  والرخاء  العدل  يتحقق  لن 
وضعها اهللا تعاX بيد خادم النm �. وعندها س0ى 

العاc <ددا شمس اإلسالم املبددة للظلمات، 


