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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 
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 ،� أمحد حممود الدين بشري مرزا حلضرة خطاب هو الكتاب هذا
 ،� املوعود واملسيح املهدي لإلمام الثاين واخلليفة املوعود، املصلح

 صادفت اليت ١٩٣٩ األول كانون ٢٩ بتاريخ السنوية، اجللسة يف ألقاه
 الراشدة اخلالفة تأصيل فيه تناول وقد. � ليوبيل الفضي خلالفتها

 ينشأ مل أنه وبين الراشدة، اخلالفة نظام قيام وجوب على وأكَّد تها،وأدلّ
 بآيات متأصالً كان بل ،� النيب وفاة بعد اجتهاد نتيجة أو صدفةً
 نشأا عن أخربت اليت ونبوءاته ووصاياه � النيب ةوسن الكرمي القرآن

  .القيامة يوم إىل استمرارها مث ثانيةً عودا إىل ومستقبلها ومسريا
 مسائل أهم من هي اخلالفة أن اخلطاب هذا يف حضرته أكّد وقد

 املسلمني، شؤون لسياسة نظام من بد ال أنه على األدلة وقدم ،اإلسالم
 الراشدة، اخلالفة ورثته مث � النيب زمن يف قام الذي املثايل الوضع وأن
 ألن والدنيوية؛ الدينية كلها املسلمني شؤون النظام هذا يتوىل أن هو

 من جزء فهي سياسية أحكام من فيه جاء وما شامل، دين اإلسالم
 تغيرت إذا ولكن. البعض يظن كما مؤقتة أحكاما وليست الشريعة

 أن ميكن أمرا للمسلمني السياسية بالشؤون االضطالع وأصبح الظروف،
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 أن األفضل من أصبح أو الراشدة، اخلالفة تديره الذي الديين النظام يقيع
 أن فيمكن العامل، أحناء يف املسلمني انتشار بسبب النظامان ينفصل
 سياسي نظام كل يعد وعندها السياسي، النظام عن الديين النظام ينفصل

 أويل "ممفهو يف ويدخل الديين، النظام من جزًءا الديين النظام يعارض ال
 هدفها بل سياسيا، العامل حلكم تطمح ال الراشدة فاخلالفة". منكم األمر
 وليكونوا كانوا، حيثما وتزكيتهم املسلمني شؤون ورعاية الدين إقامة

 الذي العاملي والسالم األمن بذلك فيتحقق اإلنسانية، خدمة يف متفانني
  .اإلسالم � اهللا أقام أجلها من اليت الغاية هو

 ردود على مشتمالً اخلالفة لتاريخ استعراضا اخلطاب هذا منتض وقد
 حضرته ودافع. اخلالفة يةحقّ حول أُثريت تارخيية شبهات على مفحمة

 به يتحلون كانوا ما وبين أمجعني عنهم اهللا رضي الراشدين اخللفاء عن
 كانوا أم وكيف عظيم، وتوكل فائقة وشجاعة راسخ إميان من

  .كلها احلقة اخلالفة أمارات فيهم وحتققت خلالفةا لوعد مصداقا
 اجلماعة يف الثانية الراشدة اخلالفة قيام تاريخ أيضا حضرته واستعرض
 هذا به اهللا قّقح الذي � األول اخلليفة ومواقف األمحدية، اإلسالمية

 وأرساها اخلالفة عن ودافع وبسالة شجاعة بكل وقف حيث الوعد
 خالفته، ضد قامت اليت الفتنة حضرته استعرض كما. � اهللا بفضل
 الدين ومكَّن أمنا اخلوف وبدل وعده أجنز قد تعاىل اهللا أن وكيف
 الداخل من األعادي وأخزى خارقا تأييدا اخلالفة وأيد التوحيد وأرسى
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 اجلماعة، مع مستمرة الوعود هذه أن � حضرته أكَّد وقد. واخلارج
 اليت واملعجزات اآليات هذه ريىس اخلالفة بأهداب سيتمسك الذي وأن

  .واآلخرة الدنيا يف والفالح النجاة له وستحقق ،� اهللا قدرها
 من الكتاب هذا يف مما لينهل الكرمي القارئ يوفق أن تعاىل اهللا نسأل
 النعمة تلك ا، وااللتزام اخلالفة مكانة إلدراك يوفقه وأن مجة، فوائد

  .وبرمحته بفضله ا علينا � اهللا أنعم اليت العظمى
 عموما مذكورة الكتاب يف الواردة التارخيية النصوص أنّ نذكر أن بقي

  . نصا ال باملعىن
 طاهر، املؤمن عبد الداعيةُ مقيال اخلطاب هذا تعريب شرف حاز لقد

 يف ساهم من لكل الشكر خبالص نتقدم كما. اجلزاء أحسن اهللا فجزاه
 هاين: أمساؤهم التالية األفاضل ذةاألسات سيما وال الكتاب هذا نشر

 وسام. د الشافعي، حامت حممد. د دقة، أبو متيم ، خالد عزامطاهر،
 اهللا جزاهم. ندمي طاهر حممد  حممد أمحد نعيم،برويز، أجنم مري الرباقي،

  .خريا
 خارقة بركةً الكتاب هذا يف جيعل أن أخرى مرة تعاىل اهللا إىل نبتهل 

  .  آمني الروحاين، غليلهم به ويشفي للعباد، عظيما ونفعا

  الناشر                    
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 شريك لـه، وأشهد أن حممدا   أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
  .أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. عبده ورسوله

الرحمن * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم � 
اهدنا الصراطَ * إياك نعبد وإياك نستعني * مالك يوم الدين * الرحيم 

ِصراط الَِّذين أَنعمت علَيِهم غَير الْمغضوب علَيهم وال * مستقيم الْ
الِّنيآمني، �الض .  
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            ا يف كل جلسة سنوية، وعليه فـأودا علميأن ألقي خطاب لقد اعتدت
       وألن هذه اجللـسة    .  جدا اليوم أن أعرب عن أفكاري حول موضوع هام

مميزة لكوا ختص يوبيل اخلالفة، وألن مواضيعها أيضا ذات صلة مبسألة           
وقـد  . اخلالفة، فارتأيت أن أتناول يف خطايب اليوم شىت جوانب اخلالفة    

يسبب هذا األمر ملَالً لبعض الطبائع، إذ يقولون إن كل من يقف على             
مهية هذا املوضوع ومقتـضى     املنصة يلقي خطابا حول اخلالفة، ولكن أ      

هذه اجللسة السنوية تفرض علينا أن نبين كل التفاصيل املختلفة لقضية           
فكما أن من فطرة اإلنسان أنه إذا أُطعم        . اخلالفة على أحسن وجه ممكن    

أشياء خمتلفة نفعته، كذلك يضطر أحيانا لتناول شيء واحد مرة بعـد            
 العيدين إنه يوم أكْلنـا       عن �أخرى؛ وعلى سبيل املثال، قال الرسول       

وال يكون طعامنا يف عيد األضحى باألخص إال اللحم، حيث          . وشربنا
تذبح يف أيام احلج اخلراف وغريها من األضاحي بكثرة، فيؤكـل مـن             

كذلك متاما ال بد يف بعض األحيان       . حلمها ما ميكن أكله، والباقي يرمى     
  . من إلقاء الضوء على جوانب شىت ملوضوع واحد

��+� A$�(��א�$�4+��:@	��� ��?<ن�א-/.+��$و �
ومن اخلطط واملكايد اليت يلجأ إليها أعداء مجاعتنا يف هذه األيام للنيل            
منها أم يسعون باستمرار جاهدين للتهوين من مكانة اخلالفة اإلسالمية          
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األمحدية، ويريدون أن يحيوا الشيطان يف قلب من يستطيعون إحيـاءه           

 قررت هذه املرة أن أعبر عن أفكاري حول اخلالفة          فيه، ومن أجل ذلك   
لكي ينتفع منها من يريد االنتفاع، ويكون هذا التعليم مـدعاة بركـة             

  . وهداية للذين حيبون الدين


/م�C�0אD$3 ��E��� �+./-3<�+�א � �
 مسألة اخلالفة هي من أهم مسائل اإلسالم، بل أرى أننا لـو             أرى أن 

ال . انت هذه املسألة يف القمة لدى تفـسريها       فسرنا كلمة الشهادة لك   
شك أن كلمة الشهادة هي أساس اإلسالم، ولكنـها حتتـوي علـى             
تفاصيل، وإن أهم ما تشري إليه هذه الشهادة هي مسألة اخلالفة، ومـن             
أجل ذلك ارتأيت أن أضع أمام اجلماعة أفكاري عن هذه املسألة بشكل            

ِليهِلك من هلَك عن بينٍة     � و واضح، لكي تقوم احلجة على املعارضني،     
أي أن تقام احلجة جبالء على مـن يهلـك          .. �ويحيا من حي عن بينةٍ    

  . باحلجة، ويتيسر ملَن كان إميانه مبنيا على البصرية برهانٌ بين جيدد إميانه

����$��+��(�و�!���H��I$م�#���GאF +�א39 �
تناول سؤاالً يثار بتأثري الثقافة الغربية، وهـو        أوالً وقبل كل شيء، أ    

إن النظام  : نفس السؤال األساس الذي عليه مدار هذه القضية، أال وهو         
أمر دنيوي يف كل حال، وما دام النظام ليس أمرا دينيا فما احلاجة لربط              
نظام احلكم يف األمة اإلسالمية بالدين؟ النظام قضية سياسية، وال عالقة           
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دين، فما احلاجة للتدبر فيه من وجهة نظر دينية؟ لقد أنزل اهللا دينه             له بال 
فآمنا به، واآلن ال حيق للدين أن يتدخل يف النظام الذي خنتاره ألنفسنا،             
بل هذا متروك خليار مسلمي كل عصر، فيقررون ما يشاءون هلم مـن             

ـ            اروا نظام، فلهم أن يتفقوا على اختيار مِلٍك مطلق الصالحيات، أو خيت
هلم الدميقراطية، أو يرضوا مببادئ بلشفية، أو مبلكية دستورية، ولكن ال           

إن اهلـدف   . حاجة لتنفيذ نظام معين باسم الدين، ولن يكون هذا نافعا         
األساس هو نشر الدين، فما احلاجة بعد ذلك إىل حتديد نظـام خنتـاره       

  لتحقيق هذا اهلدف؟ 
اجلدد املتأثرون بالغرب، واحلق    لقد أثار هذا النقاش الشباب املثقفون       

أن هذا النقاش نتيجة للحرية اخلاطئة اليت تولدت يف املسلمني يف هـذا             
إن هؤالء يثريون هـذا الـسؤال       . العصر بتأثري أفكار الفالسفة املختلفة    

مرارا ويقولون بأن هذه الطريقة تسيء إىل الدين وتنفّر املثقفني اجلـدد            
  .  مكانه، والسياسة يف مكاامنه، فاألفضل أن نترك الدين يف

هذا التيار الفكري كان ساريا يف املسلمني منذ مدة بتأثري الغـرب،            
ولكن عندما قُـضي علـى      . ولكن مل جيرؤ أحد منهم أن يتفوه به علنا        

وقع هيجان شديد يف العـامل      " كمال أتاتورك "اخلالفة العثمانية وألغاها    
ة جلانا للخالفة، وتـشكلت     اإلسالمي، وشكّل أصحاب األفكار القدمي    

. سوف نقاوم هذا التيار اجلديـد     : بعضها يف اهلند أيضا، وقال أصحاا     
أما الذين كانت تساور قلوم الشبهات بأن هذه مسألة سياسية، فإم           
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ملا رأوا أنّ مِلكًا مسلما منتصرا حيظى باحترام كبري لدى الناس قد أيـد              

ب بعضهم مقاالت ومواضيع يف هذا      أفكارهم بعمله ازدادوا جرأةً، فكت    
هذه املقاالت كتبها املسلمون واألوروبيون وبعض الروس أيضا،        . الشأن

ولكن مل يقدم هذه الفكرة بأدلّتها إال عالـم مصري امسه علي بن عبد             
الرزاق، وهو أحد علماء األزهر، وأحد قضاة احملاكم الشرعية، وذلـك           

كما قلت كان الدافع وراءه ذلك      و". اإلسالم وأصول احلكم  "يف كتابه   
اهليجان الشديد الذي ساد العامل اإلسالمي عمومـا والعـامل العـريب            

  . خصوصا بسبب إلغاء اخلالفة العثمانية


Kאل����א��د�� �
 ما عالقة هذا البحث باخلالفة األمحدية اليت جيب أن         : ا يقول لعل أحد

ب هذا العـامل    تكون موضوع خطايب، فإن اخلالفة اليت نوقشت يف كتا        
املصري إمنا هي اخلالفة السياسية، ولكن اخلالفة يف مجاعتنا إمنـا هـي             

األتراك ملوك، واألمحديون ليسوا مبلوك، لذا فاألدلـة يف         . خالفة دينية 
تأييد اخلالفة العثمانية هي غري األدلة يف تأييد اخلالفة األمحدية، وكذلك           

لة ضد خالفتنا، فشتان بـني       األد ة ضد اخلالفة العثمانية تكون غري     األدل
اخلالفة العثمانية واخلالفة األمحدية اليت ليس عندها ملْك والـيت هـي            

  . خالفة دينية فقط
والرد على هذا السؤال هو أنه ليس ضروريا عند نقاش مسألة ما أن             

          ش مجيع  ناقَيلقى الضوء على جانبها الذي أثري السؤال عنه فحسب، بل ت



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٦

وعلى سبيل  . ة، وهذا ال يكون مدعاة العتراض     جوانبها يف أحيان كثري   
كيف تغسل األيدي يف الوضوء، وبينا له تفاصـيل         : املثال لو سأل أحد   

الوضوء كلها، فال حرج يف ذلك، بل هذا ينفعه، ألنه سوف يفهم أمورا    
كذلك فال شك أن اخلالفة يف مجاعتنا إمنـا هـي           . أخرى عن الوضوء  

ناقشنا اخلالفة السياسية أيضا، بل هـذا      خالفة دينية، ولكن ال حرج لو       
  . ضروري الستكمال هذا املوضوع

�I&.�+ 	�Lא�MN�O�+
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، والسياسة  لسياسة اسم آخر للنظام يف الواقع     واجلواب اآلخر هو أنّ ا    

لقـد ظـن    . ذات صلة باحلكومة، وتكون السياسة بغري احلكومة أيضا       
، مع أا تكـون مـن دون        الناس خطأً أن السياسة تتعلق باحلُكم فقط      

إذا : �احلكومة أيضا، ويقام النظام بغري احلكومة أيضا، فمثال قال النيب           
ا هلـم يف    ، لكي يكون إمام   ١خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا واحدا منهم      

وهذا أيـضا   . الصالة ويستشريوه يف حاجات أخرى تعن هلم يف السفر        
النظام شـيء مـستقل يف      . لنظام، ولكن ال عالقة له باحلُكم     نوع من ا  

الواقع، وإذا كان ذا صلة باحلكومة فهو يغطيها أيـضا، وإذا مل يكـن              
فمسألة اخلالفة ذات   . مرتبطا باحلكومة فال بد للناس من االلتزام به أيضا        

  . صلة بالنظام اإلسالمي، سواء كان مشتمال على احلكومة أم ال

                                                           
    أبو داود، كتاب اجلهاد، باب يف القوم يسافرون1
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ا معينا، فهذا لن    لو ثبت أن اإلسالم مل يقدم نظام      واجلواب الثالث هو    

أي .. يقدح يف اخلالفة السياسية فحسب، بل سوف يقدح يف خالفتنـا          
لسياسية وعلى النظام الديين    أن هذا االعتراض سوف يقع على اخلالفة ا       

  . على حد سواءالبحت
ر على  ة قد قُدمت ضد اخلالفة العثمانية إال أا تؤث        فمع أن تلك األدلّ   

اخلالفة األمحدية أيضا مثلما تؤثر على اخلالفة السياسية، لذا فال منـاص       
ـ  ذلك ألنه إذا مل يكن اإلسالم يقـد .نا من دراسة تلك األدلة ل ا م نظام

معينا، فإن املسلمني سيكونون أحرارا يف النظـام الـسياسي، كـذلك      
 اخليار يف أن     ويكون هلم  ،سيعدون أحرارا يف النظام الديين اخلالص أيضا      

  . يقيموا هلم يف أي عصر ويف أي بلد نظاما كيفما يشاءون
 $H'ع�א�$�:Rوא�א��
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وهذا السؤال يكتسب أمهية أكرب حني جند أنّ النظـامني الـسياسي            
والديين يف بداية اإلسالم كانا جمتمعني، أعين أنه كان عند املسلمني نظام            

  إال أنه كان عندهم جيوش، وكان بينهم قضاة يطبقـون         ديين بال شك ،
احلدود، وينفذون القصاص، ويقلّدون املناصب ويقسمون الوظـائف،        

     ون ويؤدون الزكاة، ممـا يعـين أن       كما كانوا يصلّون ويصومون وحيج
   لذا لو ثبت أن اإلسـالم مل       . ا يف بداية اإلسالم   النظام بنوعيه كان ساري

فسوف تعد اخلالفة الدينية اليت كانـت يف بدايـة          يقدم أي نظام حمدد     
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 اختذه املسلمون يف ذلـك الوقـت، وال          عابر  قرار مؤقت  اإلسالم جمرد 
ميكن االستدالل به واالعتماد عليه للمستقبل، وإذ مل تثبت اخلالفـة يف            

وهكـذا،  . بداية اإلسالم فإقامتها فيما بعد ال ميكن أن تعترب قضية دينية          
عتراض على مسألة اخلالفة فلن يقول الناس بـأن اخلالفـة           الفإذا وقع ا  

ون اخلالفة أصال، وهكذا سوف عثمانية وحدها باطلة، بل سوف يرفضال
وعلى سبيل املثـال،    . نتأثر حتما حنن أيضا الذين نقول بضرورة اخلالفة       

لو وجه للهندوس واملسيحيني اعتراض ميكن توجيهه إىل اإلسالم أيضا،          
خوف علـى    باهلندوس واملسيحيني فقط، وأن ال       ه سيضر فال يقال بأن  

اإلسالم منه، ألنه إذا كان سبب ذلك االعتراض موجودا يف اإلسـالم            
من واجبنا أن نرد عليه، ألن ذلك االعتراض لو جعل الناس يكرهـون             ف

الدين فلن يكرهوا اهلندوس واملسيحيني، بل ال بد أن يكرهوا املسلمني           
  . أيضا

�.+�د���0%��א-/ �
 �واجلواب الرابع هو أننا نقدم للناس مثـال خلفـاء رسـول اهللا              

كما صار أبو بكـر وعمـر       : الراشدين إثباتا للخالفة األمحدية ونقول    
 بعـده،   � رسول اهللا    وعثمان وعلي رضوان اهللا عليهم أمجعني خلفاءَ      

، ولكن إذا مل تثبـت      �كذلك ال بد من اخلالفة بعد املسيح املوعود         
 فسوف تبطل اخلالفة األمحديـة      �فة الراشدة بعد الرسول     تلك اخلال 

  . تلقائيا
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            عن البال أيضا أننا إذا سلّمنا بصحة العقيدة اليت يقـد مها وال يغينب
عني  املبـاي  مها غـري  للناس، واليت يقد  " علي عبد الرزاق  "العامل املصري   

هـل أعمـال    : ، فإن ذلك سيحدو بنا إىل سؤال هام آخر، وهو         ٢أيضا
 اليت قام ا إلقامة النظام تعد من الدين أم ال؟ ذلك أننا إذا              �الرسول  

     م نظاما معينا، وأن خالفة أيب بكـر وعمـر         قضينا بأن اإلسالم ال يقد
لمون، وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم إمنا كانت قرارا عابرا اختذه املـس           

وأن اإلجراءات اليت كانوا يتخذوا إلرساء النظام السياسي إمنا كـانوا           
هـل  : ، فينشأ سؤال طبيعـي أال وهـو       �يتخذوا نيابةً عن الرسول     

  كانـت ة احلكم وتوطيد النظـام  إلدار�األعمال اليت قام ا الرسول    
 فحسب، أم أا من صميم الدين؟ لو كانت         مبقتضى حاجة ذلك العصر   

اله تلك صادرة وفقًا لضرورة ذلك العصر فحسب، فإنّ كل ما فعله            أعم
 ونيابة عنه،   �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم اتباعا للنيب           

أما إذا كانت   .  شرعية علينا  سيعد أيضا ضرورة عابرة، ولن يكون حجةً      
                                                           

، ومل يبايعوه، �وهم الذين أرادوا إلغاء اخلالفة يف اجلماعة يف عهد اخلليفة الثاين  2
 الهور مركزا هلم، وكان أول رئيس  مدينة للخالفة واختذواوا عن اجلماعة التابعةانشقّو

لرفضهم بيعتةَ " غري املبايعني"مثل  عديدة واشتهروا بألقاب. هلم هو املولوي حممد علي
نظرا جلريدم " البيغاميني"نظرا ملركزهم الهور، و" الالهوريني"، و�اخلليفة الثاين 

 )  املترجم (".رسالة الصلح"أي " بيغام صلح"



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٠

 املتعلقة باحلكم والنظام ذات صبغة دينية، فـال بـد أن            �أعمال النيب   
  يف اخللفـاء   فهذا السؤال ال يبقـى منحـصرا      . وسندا نتخذها حجةً 

أعين أن نظام اخلالفة    ..  أيضا � فقط، بل يصل إىل رسول اهللا        الراشدين
، فلن تعترب أعماله    �إذا مل يكن مبدأً دينيا، فألنه تقليد ألعمال الرسول          

وا الثياب   خذ .نيةً ولن نكون حباجة التباعها    اليت قام ا لتوطيد النظام دي     
 كان يلبس لباسا كـذا،     �، فال يقول أحد بأن الرسول       ة مثال واألطعم

أكـل ذلـك    ال بد أن نلبس ذلك اللباس ون      فويتناول طعاما كذا، لذا     
فال بد   كان يلبس اإلزار لذا      � مثال بأن الرسول     الطعام فقط، فال يقال   

ا نستنتج وإمن.  يأكل التمر فال بد أن تأكلوه أيضا   � أن تلبسوه، أو كان   
كـذلك إذا مل    . من هذا مبدأً بأن على اإلنسان أن يعيش عيشة بسيطة         

 شرعيةً، وقلنا إا    -اليت قام ا إلرساء النظام    - �نعترب أعمال الرسول    
صادرة حبسب حاجة الزمن فحسب، فلن تكون حجة علينا، وغاية ما           

 له،  نقوله هو إن حكومة األعداء كانت قد دمرت وصاروا كلهم تابعني          
فاضطر إلقامة نظام ما، وألن إقامة النظام يتطلب قوانني فوضع بعـض            

  . القوانني، إصالحا للناس، ال ألن يقدم نظاما حيظى بتأييد الدين دوما
باختصار، إن التسليم بالعقيدة املشار إليها حيتم علينا اإلقـرار بـأن            

ل صبغة دينيـة،     إلرساء النظام ال حتم    �األعمال اليت قام ا الرسول      
وإمنا صدرت منه حبسب حاجة العصر فقط، وال حتظى بأي تأييد مـن             
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١١
ولو كانت حتظى بتأييد من الدين لصارت سنة وقابلة للعمل ملن           . الدين
  . بعده

هذه نتيجة طبيعية للعقيدة املشار إليها، ولكن منكري اخلالفة ظلّـوا           
كهم أم لـو    درا عن أعني الناس على مر العصور؛ إل       سعون إلخفائها ي

 اليت قام ا إلدارة شؤون احلكومة إمنا هي جمرد  � قالوا بأن أعمال النيب   
هـم  أعمال دنيوية صادرة عن ضرورات ذلك العصر فقـط، ملـا حتملَ           

 ولذلك فإن منكري اخلالفة ظلوا      ،� املسلمون ورموهم باإلساءة للنيب   
ألزهـري   ولكن الشيخ ا   .وما ذا الشأن أسلوبا غري منطقي     يسلكون د 

علي بن عبد الرزاق قد ناقش هذا املوضوع حبرية وجرأة، لـذلك قـد           
تلقائيا إىل النتيجة املذكورة آنفالَتوص  .  

ومن غرائب الصدف أنين ملا بدأت أكتب مالحظايت حـول هـذا            
املوضوع، خطر ببايل أننا لو توجهنا ذا الدليل صعودا فهذا سـيطال            

 من التسليم بأنّ هذه اجلزئية مـن        ، وال يكون لنا مناص    �رسولَ اهللا   
 . دنيوية حبتة قام ا وفقًا لضرورة عـصره         إمنا كانت أعماالً   � أعماله

ت كتاب هـذا    ، مث بعد ذلك ملا طالع     لقد توصلت إىل هذه النتيجة أوالً     
ومع أنه مل يذكره بوضوح     .  وجدته يقوم باالستنباط عينه     املصري العامل
دس السم يف العسل، إال أنّ قصده واضح         فًا من املسلمني، وإمنا حاول    خو

أنّ نظام القضاء وامليزانية وغريمها مما هو ضروري للحكومة          وهو   متاما،
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١٢

 يفعلـه يف    � الـنيب    ن كل ما كان   ثابتا يف ذلك الوقت، وعليه فإ     ليس  
  . ذلك الوقت إمنا كان يفعله ملصاحل عابرة فقط

�!���C$��א-/.+�[\�+]%:�� �
الفة يدفع باملرء حتما إىل القول بأنّ نظام حكـم          احلق أن إنكار اخل   

تقدمي هذه لينة يف   مل يكن دينيا، ومهما استخدم ِمن كلماتٍ   �الرسول  
 املسلمني فإا سوف تسِقط نظام حكم اخللفاء من      معارضة الفكرة خمافةَ 

الشرعية الدينية، وليس هذا فحسب بل ستؤدي إىل القول بأن أعمـال            
 قام ا إلدارة احلكم كانت دنيوية حبتة قام ا حبسب           اليت �رسول اهللا   

 قد تـرك    ، باستثناء الصالة والصوم واحلج والزكاة     ،حاجة العصر، وأنه  
خيار النظام السياسي بأيدي الناس، وأعطاهم حرية مطلقة يف أن خيتاروا           

  .ما يشاءون من نظام حبسب سهولتهم
لو تيسر  : حيث كتب لقد ناقش علي عبد الرزاق هذا املوضوع أيضا         

 احلُكم حق التيسر لعين قضاة يف كل مكان، ولكنه مل يعينـهم             �للنيب  
 يف كل مكان، وكذلك ألعد ميزانية وغريها من األمـور الـضرورية           

وقد حاول هذا العـامل أن      . �، ولكنها ليست ثابتة يف عهده       للحكم
مة فإمنا فعـل     يف إدارة أمور احلكو     إذا كان ساهم   �يثبت أن الرسول    

    ا فـيجلس علـى   ذلك لضرورات آنية، كإنسان ال جيد يف البيت كرسي
 بعـض القـوانني     �مل تكن هناك عندئذ أية حكومة، فسن        . األرض
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١٣
 نظام عابر، فعملُه هذا إمنا كان عمال دنيويا حمضا ال ميكـن أن              إلرساء

  . تؤخذ منه شرعية دينية
قط نظام حكومة اخللفاء مـن       باختصار، إن التسليم ذا املبدأ ال يس      

 اليت  �الشرعية الدينية فحسب، بل يدفع باملرء العتبار أعمال الرسول          
قام ا إلدارة نظام احلكومة أعماالً دنيوية حبتة، وأا ليست سـنة وال             

  . قابلة للعمل ملن بعده
بعد هذا التمهيد أتناول اآلن مسألة اخلالفة والنظام اإلسالمي تنـاوال           

  .مبدئيا

�	�$ن� ��אFد�$ن� �
أرى أن استيعاب هذه القضية يقتضي أن ندرك أن ديانـات العـامل             

تلك األديان اليت حتصر الدين يف بضع عبادات وأذكار،         : نوعان، أوهلما 
وتفصل بينها وبني شؤون الدنيا األخرى، وتعتربها أعماال دنيويـة وال           

صدقوا، هكذا صلّوا، وهكذا صوموا، وهكذا ت     : تتدخل فيها، فهي تقول   
   ـا   . وا حقوق الناس  وهكذا أنِفقوا، وهكذا أدتـصدر   باختـصار، إ 

األحكام حول العبادات واألذكار، ولكن ال تصدر أية أحكام ذات صلة   
بالنظام أو االقتصاد أو العالقات الدولية، أو معامالت الناس، أو املرياث           

 . أو غريها، وال تقدم أية تعليمات يف هذه األمور مطلقا
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$س��O:$1��א���$�+�א%39_%+�א���ع��A'ً+א�F13>�א� �
فمن أكرب أسباب تركيز هذا الدين      . ومن هذه األديان الدين املسيحي    

. على اعتبار الشرع لعنةً أنهم يريدون فصل أعمال الناس عن قيود الدين           
يقولون إنّ عمل الدين حمصور يف أن يقول للناس أن يصلّوا ويـصوموا             

يؤمنوا بألوهية عيسى، فما للدين ليصدر للناس أحكاما  وحيجوا ويزكّوا و  
عن القتل والفساد والسرقة وقطع الطرق والعالقات الدوليـة وعقـد           
املعاهدات بني الشعوب وكيفية إدارة اقتصاد البالد؟ كـال، ال عالقـة            

وإذا كانت هناك قضية تقسيم اإلرث بني األبنـاء         . للشرع ذه األمور  
أي حق للشرع للتدخل يف ذلك؟ إمنا هو عمـل  : والبنات مثال فيقولون  

كذلك يقولون  . برملان دولتنا، فما يرى فيه منفعة الشعب سيسنه قانونا        
 للدين أن يقول إن أخـذ       ن أخذ الربا نقدا أو عينا، فال حيق       إذا قررنا حن  

  الربا نقدا أو عينا حرام؟ 
نظام نظرة كراهية   باختصار، إم ينظرون إىل أحكام الدين املتعلقة بال       

عنة ال يعين أن   إن اعتبارهم الشرع ل   . شديدة، ولذلك اعتربوا الشرع لعنة    
 وردت العبارة التالية    الصوم عندهم لعنة، لو كان الصوم عندهم لعنة ملا        

وأَما هذَا الِْجنس فَـالَ     {: يف النسخ القدمية لإلجنيل عن اجلن والشياطني      
 هل من املمكن أن تذكر األناجيل هذه        .٣}لصوِميخرج ِإال ِبالصالِة وا   

بـأن   املسيحيني    قول الكلمات، ومع ذلك تعترب الشرع لعنة؟ احلق أن       
                                                           

  ٢١: ١٧ متى 3
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١٥
، وأنه ال حيق     أنّ حتديد الشرع للنظام القومي لعنةٌ      الشرع لعنة فإمنا يعين   

 يف  همقوانينمور دنياهم، وإمنا يسن كل قوم       للدين إصدار أية أوامر يف أ     
وهكذا فإم قـد حـرروا      . هم حبسب ضرورم وظروفهم   أمور دنيا 

  . أنفسهم من قيود الشرع املوسوي اليت ختص أمور احلكومة
 على فرض صحة نـسبته  - قد قال هذا الكالم �إذا كان املسيح    

يهود يعـريون    فلم يكن مراده ما يعنون به، وإمنا كان قصده أن ال           -إليه
ا الروحانية واألمور الباطنيـة      أمهية كبرية حىت نسو    ظاهر أحكام الشرع  

ولكـن  . متاما، وهذا األمر قد صار هلم لعنة، وأبعدهم عن احلقيقة جدا          
عندما انتشرت املسيحية يف اإلمرباطورية الرومانية فإن الرومان ما كانوا          
مستعدين لترك دستورهم الوطين، إذ كانوا يرون أنه لـيس هنـاك أي             

 احلق أن الدول األوروبية ال      بل-انون أو دستور أفضل من دستورهم       ق
 فظن هؤالء الذين كانوا جد      -تزال حىت اليوم تنتفع بالدستور الروماين     

 أن يسن أحد يف العامل قانونـا         بالقانون أن من احملال    اءضرين وخرب متح
لقد وجدوا من ناحية أن تعاليم الديانة املسيحية عن حـب           . أفضل منه 

وات وتضحيات املـسيح ومـا إىل       اهللا تعاىل واملعجزات واآليات والدع    
ذلك مجيلة جدا، فمالت قلوم إىل املسيحية، واعترفوا بأن هذا الـدين            
يستحق القبول، ولكن من ناحية أخرى ما كانوا يطيقـون أن يطبقـوا    
على أنفسهم الشريعة اليهودية اليت كانوا يروـا أدىن مـن الدسـتور             

عاليم الدين املسيحي   كانت ت . الروماين جدا، فوقعوا يف إشكال عجيب     
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  فكرة أفضلية الدستور الروماين ما كانـت       اجلميلة جتذم إليها، ولكن   
يف   مذبـذبون  وبينما هم . عهم حينون رؤوسهم أمام الشريعة اليهودية     تد 

َألنَّ {: هذا اإلشكال وقع نظرهم على هذه الفقرات من العهد اجلديـد          
     اماِل النمأَع ِمن مه الَِّذين ِميعـةٍ    جنلَع تحت م{، و ٤}وِس ه  ـِسيحاَلْم

هذه ليست كلمات     و  ٥.}افْتدانا ِمن لَعنِة الناموِس، ِإذْ صار لَعنةً َألجِلنا       
 هلـم فيهـا     ، بل هي كلمات بولس، إال أن هؤالء وجدوا        �املسيح  

أمور  ال حيق للدين أن يعطينا األوامر يف         :مربرا، فوسعوا مفهومها وقالوا   
 حسب   القوانني إلدارة أمور دنياهم    دنيانا، بل كل قوم يسنون بأنفسهم     

 أو  �احلق أن هذه اجلملة لو كانت للمـسيح         . حاجام وظروفهم 
 د منها البيان أنّ اليهود يبالغون يف التركيـز        ألحد حوارييه فإمنا املقصو   

على ظاهر األحكام متناسني اللب والروحانية متاما، وهذا مـا جلـب            
يف الظاهر، ولكن ال متيـل قلـوم إىل اهللا          إم يصلّون   . ليهم اللعنة ع

إم خيرجون الـصدقات    . ه وحبه، فصارت صالم لعنة عليهم     وخشيت
ويذحبون األكباش يف الظاهر، ولكنهم مل يذحبوا أكباش نفوسهم قـطّ،           

إم حينون رؤوسهم أمـام اهللا      . فصارت صدقام ونفقام لعنة عليهم    
د العبادة يف الظاهر، ولكن ال ختضع قلوم أمـام اهللا أبـدا،             تعاىل عن 

 يف إم خيرجون الزكاة وينفقون األمـوال     . ة عليهم فصارت عبادم لعن  

                                                           
  ١٠ : ٣ ِرسالَةُ بولُس ِإلَى أَهِل غَالَِطيةَ 4
 ١٣ : ٣ ِرسالَةُ بولُس ِإلَى أَهِل غَالَِطيةَ 5
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١٧
سبيل اهللا، ولكنهم ال يطيقون التضحية بأفكارهم الباطلـة، فـصارت           

باختصار، ألن اليهود كانوا يركّزون على ظـاهر        . زكام لعنة عليهم  
ني إصالح الباطن متاما، فاضطر املسيح أو حواريوه للقول        األحكام متناس 

مل يكن  . بأن عملهم بظاهر الشرع وعدم اهتمامهم بإصالح الباطن لعنة        
معىن هذا القول أن الشريعة لعنة، بل كان معناه أن العمل بظاهر الشرع             

غري أن الرومان وجدوا    .  هلم اللعنة  فقط وإمهال إصالح الباطن قد جلب     
هذا القول وقالوا إن هذا يعين أن علينا أن نطيع الـدين فيمـا              مربرا يف   

، ولكننا لـن نطيـع       العبادات كالصوم والصالة وغريمها    حيكمنا به عن  
 هذه الـشؤون،     األوامر يف   أمور دنيانا، وال حيق له أن يعطينا       الدين يف 

نختار ألنفسنا ما نشاء من قوانني، ومن أجل ذلك فإن فهذا متروك لنا، ف 
يني الرومان الذين عدوا الدين والشريعة لعنة قد سنوا بأنفـسهم           املسيح

لو كان القانون حبد ذاته لعنة ملـا        . قانونا وأكرهوا الناس على العمل به     
إن اعتبارهم الدين لعنة من جهة، وسنهم شىت        . سنوا قانونا، وما نفّذوه   

ذه الفقرة  على أم فسروا ه بين دليلٌلالقوانني ألنفسهم من جهة أخرى      
 أن يسنوا ألنفسهم ما يشاؤون من قـوانني،          من حق الناس   اإلجنيلية بأنّ 

وال حيق للدين أن يصدر هلم أية أحكام يف أمور دنياهم، وهكذا حرروا             
أنفسهم من قيود الشريعة املوسوية اليت فُرضت على النـاس يف أمـور             

 . احلكومة
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عت دائرة نفوذها، وسـنت     ى النقيض من ذلك، هناك أديان وس      وعل

 وغري ذلك،   همكمال الناس وعالقام ونظام ح    قواعد وقوانني حول أعم   
تباع مثل هذه األديان من اإلقرار أنه حيق للدين أن يتدخل           وال مناص أل  
 واجب علـى    م، وأنّ العمل بأحكام الدين املتعلقة باحلُكم      كيف أمور احلُ  

 واجلماعات وجوب العقائد واألحكام الفرديـة مثـل الـصالة         األفراد
لو قرأ  .  على ذلك  كن تقدمي الديانة اليهودية مثاالً    ومي. والصوم وغريمها 

 أن من قتلَ فعقابه كذا، ومـن        يعة املوسوية لوجد فيها بكثرة    املرء الشر 
سرق فعقابه كذا، وأنه جيب مراعاة قواعد كيـت وكيـت يف حالـة              

العمل مببادئ كيت وكيت عند تقدمي القرابني، وكذلك        احلرب، وجيب   
يعطي الدين اليهودي شىت األحكام يف املعامالت مـن ديـن وجتـارة             

باختصار، إن الدين اليهودي يتدخل يف أمور احلكومة، وكلما         . وغريمها
     للدين أن يتدخل        لَتدبر املرء يف الشريعة املوسوية توص إىل أنه كما حيق 

  . راد، كذلك حيق له أن يتدخل يف شؤون األمة والدولةيف معامالت األف

/مCא�c7	 � �

            اإلسالم؟ هل يشبه القسم الديانات يشبه دين واآلن علينا أن نرى أي
ة أم ال؟ فـإن كـان        الثاين؟ وهل يتدخل يف شؤون الدول      األول منها أم  

، سـواء مـن    والدولة قد تدخلَ يف شؤون الشعب �حممد رسول اهللا    
 أو ألن البلد كان حباجة ماسة إىل ذلك، فال بد من اإلقرار بـأن               عنده،
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١٩
شأنه شأن إنسان جيد يف الغاب طفال صغريا تائها فيشفق عليه ويأخـذه       

 �إىل بيته، وهذا ال يعين أنه قد نالَ حق واليته، كذلك فإن كان حممد               
قد وجد أيتام العرب فأشفق عليهم واحتضنهم، فهذا ال يعين أنه قد نال             

ق واليتهم، بل كان هلم احلق أن خيتاروا ألنفسهم ما يـشاؤون مـن           ح
ولكن لو وجدت   . قوانني ونظام حني قدروا على الوقوف على أقدامهم       

يف الشريعة اإلسالمية أحكام ذات صلة بالنظام واحلكم، فال بـد مـن             
 مل يتدخل يف شؤون احلكم والنظام هذه ِمن تلقـاء           �اإلقرار أن النيب    

وإذا ثبت أمـر اهللا لـه       . ا أخذ زمامها يف يده بأمر اهللا تعاىل       نفسه، وإمن 
بذلك فقد ثبت أيضا أن جزء حياته الذي قضاه يف إدارة أمور الدولـة              
لـهو ذو صبغة دينية، وأن املسلمني كما هم ملتزمون بالعمل بأحكام           
اإلسالم فيما خيص النظام الديين اخلالص، كذلك هم ليسوا بأحرار فيما           

كم والدولة، بل هم ملتزمون بالنظام الذي أقرتـه الـشريعة           خيص احل 
  . اإلسالمية ذا الشأن

ديث النبوية من أجـل هـذا       وعندما نرجع إىل القرآن الكرمي واألحا     
 أن اإلسالم ليس من القـسم األول        الغرض جند بإلقاء نظرة عابرة عليها     

عقائـد  لألديان، بل هو من القسم الثاين منها، إذ مل يكتـِف ببيـان ال             
واألعمال الفردية فحسب، بل قد تناول األحكام املتعلقـة باحلكومـة           
والقانون، فإنه ال يقول فقط أن صلّوا وصوموا وحجوا وزكّـوا، بـل             

فإنه، على سبيل املثـال،     . يصدر أحكاما ذات صلة باحلكومة والقانون     
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٢٠

يناقش العالقات الزوجية، ويذكر التدابري اليت جيب اختاذها مـن أجـل         
لح بني الزوجني عند اخلصومة، ويبني مقدار العقوبة ونوعيتها إذا ما           الص

كما يبني قواعد املعامالت    . اضطر الرجل إليقاع عقوبة بدنية على املرأة      
أي أنـواع   املالية، ويذكر ما هو املطلوب عند الـدين واإلقـراض، و          

 ويـبني   .كما يذكر قواعد التجارة واملال    . القروض حالل وأيها حرام   
كل صـراحة نوعيـة   نني الشهادة اليت عليها أساس القضاء، فيذكر ب    قوا

كـذلك  .  وعددهم، واألمور اليت جيب مراعاا عند الـشهادة        الشهود
يصدر أحكاما عديدة متعلقة بالقضاء، ويبني كيف جيـب أن حيكـم            

مث يبني العقوبات اجلسدية املترتبة على شىت أفعال الناس، وهي          . القضاة
كمـا يـبني    . دولة، مثل عقوبة القتل وعقوبة السرقة     عقوبات تنفذها ال  

قوانني املرياث، ويضع قيودا على حق الضرائب الذي يكون للدولـة،           
ويـذكر  . ويذكر تفاصيل الضرائب مبينا صالحيات احلكومة يف إنفاقها       

الضوابط اليت جيب أن يلتزم ا اجليش، ويبني قواعد املعاهدات، ويذكر           
كمـا يـبني    . عاا عند إبرام معاهدة بني أمتني     املبادئ اليت تـجب مرا   

قوانني العالقات الدولية وقواعد العالقات بني املستأجر واملؤجر وآداب         
  . الطرق

فكل األحكام اليت هي ذات صلة بالدولة قد بينها اإلسالم صـراحة،            
علق بـاحلُكْم،   فال ميكن القول بأن اإلسالم قد ترك الناس أحرارا فيما يت          

 فإنه قد تناول كل شعبة من شعب احلكومة ببيـان           ثبت آنفًا بل كما أ  
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٢١
لذا فمن كان يؤمن باإلسالم، ويرى أنه قد ذكر األحكـام           . مستفيض

املتعلقة باحلكومة مفصلةً، فال يسعه أن يقول ما عالقـة الـدين ـذه              
 املتعلقـة  �الشؤون، بل ال بد له من اإلقرار بأن أفعـال رسـول اهللا              

اجب العمل ا كما جيب العمل بأحكامه األخـرى         كم و بالدولة واحلُ 
املتعلقة بالصالة والصوم وغريمها، ألن اهللا الذي أمر بالصالة والـصيام           

 األحكام املتعلقة بالـسياسة ونظـام       احلج والزكاة هو الذي قد أنزل     و
وا ل إن كل قوم وبلد حر يف أن خيتـار         لذا فال ميكن القو   .  أيضا الدولة

بـل ال  ! ن نظام، وأن يعيشوا كما حيلو هلم، كال  ألنفسهم ما يشاءون م   
إذ لـو  . مناص هلم من االلتزام بأحكام اإلسالم يف مناحي احلياة كلـها   

 قد فعل هذا من عند نفسه جلاز لنا القول أن النـاس             �كان الرسول   
 ما دمنا نقول إن هذه األحكام مـذكورة         اأحرار يف هذه األمور، ولكن    
 مل يبينها إال بأمر اهللا تعاىل، فثبت أنه         � النيب   يف القرآن الكرمي فعالً وأن    

وما دام القرآن الكرمي قد بني كل هـذه         . مل يفعل ذلك من عند نفسه     
األمور املتعلقة باحلكومة، فمن غري املعقول أال يكون قد أخـرب كيـف     

إمنا مثل ذلك الظن كمثل أن جيمع أحد اخلـشب          . تدار هذه احلكومة  
بيك واألبواب وجيمع أكوامـا مـن الطـوب         لبناء البيت ويصنع الشبا   

والكلس وغريها من املواد، وحني يسأل مىت يبىن هذا البناء ومـا هـو              
 مواد البناء من من البديهي أنه ملا مجـع .  بذلك يلال علم   : تصميمه فيقول 

، فلـم  إمسنت وكلس ولنب وطوب وغريها وصنع األبواب والـشبابيك     
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٢٢

يس لتبقى هذه املواد من دون فائـدة        يفعل ذلك كله إال لبناء البيت، ول      
كذلك ما دام القرآن الكرمي قد ذكر كل األمور املتعلقة          . وتذهب سدى 

باحلكومة فال يقبل العقل أال يكون قد أمر بإدارة نظام احلكومـة، ومل             
وإذا كان القرآن الكرمي مل يبني ذلك فال بـد مـن            . يبني كيفية إدارته  

  . اإلقرار بأنه ناقص والعياذ باهللا

+ 	�L37$م�א��d%eل�	#�+A $4م�א/
Cא�f$�%Ab� �
باختصار، ما دام اإلسالم قد قدم تعليمات مفصلة حول شعب احلُكم       
كلها، فال ميكن ألحد أن يقول ما للدين وهلذا؟ فكل قوم وكل بلد حر              

ال شك أنه حيـق     . يف أن خيتار لنفسه ما يشاء من نظام حكم مالئم له          
، ولكـن  سالمية قد تركته حرا يف أمر معني ريعة اإل للمرء القول بأن الش   

ـ             ل من غري املعقول أن يكون اإلسالم قد بني حقوقا صغرية، ولكنه أمه
ما هي حقـوق الفـرد إزاء      : ، أال وهو  متاما بيانَ أكرب حق وأهم سؤال     

الدولة، وكيف تنفّذ الدولة أحكام اهللا بني األفراد؟ لو قلنا ذا فال بـد              
الدين الذي يعترب الـشرع     .  بنقصان هذا الدين، معاذ اهللا     من االعتراف 

لعنة ميكنه أن يقول إن هذه األمور ليست يف نطاق سلطته، وإننا لـن              
  شؤون نصم هذا الدين بالنقصان إذا مل يعِط أحكاما واضحةً حول مجيع          

ومثل هذا الدين إذا مل يناقش العالقة بني اهللا والعبـاد           . احلياة اإلنسانية 
أو مل يبني كيف جيب أن تكون العالقة بني الناس، أو مل يعِط أية              مثال،  

تعليمات حول شؤون الدولة والسياسة، فيمكنه أن يتخلص من السؤال          
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٢٣
بسهولة، إذ يعد الشرع لعنةً، ولكن الدين الذي يتدخل يف مثل هـذه             
الشؤون ويقر بأن من حق اهللا تعاىل أن يتدخل فيها، فإمهاله ملثل هـذه              

 احلساسة البالغة األمهية وتعريضه أرواح ماليني الناس للخطر هلو          القضية
  . خطأٌ ونقص من جانبه حتما

�� /
Cن�א	א�&$��g%1[b����+�, �f$�%Ab� �
لقد بعث رسول اهللا    . يبعد هذا التمهيد أتناول اآلن السؤال األساس      

 بني العرب الذين مل يكن عندهم أي دستور مكتوب، وإمنا كانـت             �
اليدهم القبلية مبنـزلة القانون، فكل قبيلة كان هلا قانون خاص خمتلف           تق

ن خـصومام أو يعقـدون      عن قانون القبيلة األخرى، فكانوا حيسمو     
م أمـامهم     �ولكن رسول اهللا    . م طبقًا لتقاليدهم القبلية   معاهداقـد 

  مث عليكم هذه التعاليم، فاعملوا ا،    لقد فرض اهللا    : شريعة مساوية، وقال  
لو أن القرآن الذي هو صحيفة مساوية اكتفى ببيان         . جعلهم يعملون ا  

 �أحكام الصوم والصالة وبعض العقائد فحسب، ولـو أن الرسـول        
كان قد بني أحكام السياسة والدولة من عنده، مث أكره النـاس علـى              

لـى  العمل ا، لقيل بأن العرب دمروا ملكهم بشن هجوم غاشـم ع           
 ألن  �قانون، فاضطر الرسول    ال   نظام و   بالدهم بال  املسلمني، فعادت 

يسن القوانني وجيعل الناس يعملون ا حلا لألزمة وإنقاذًا للـبالد مـن             
 ولكنا جند يف القـرآن    . الدمار، وأن هذه اجلزئية من أعماله ليست دينا       
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٢٤

 أيضا، وال جند فيه     الكرمي أحكاما مفصلة بشأن القضايا املتعلقة باحلُكم      
  : حكام فحسب، بل هناك أوامر لتنفيذها أيضا، فمثالهذه األ
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه         � قال اهللا تعاىل     :أوالً
أي أيها املسلمون، خذوا ما يعطيكم حممـد رسـول اهللا،           .. �٦فَانتهوا

 � وهذا يعين أن العمل بأحكام رسـول اهللا       . وامتِنعوا عما مينعكم منه   
  . فرض على املسلمني يف كل حال

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر        � قال اهللا تعاىل     :ثانيا
. �٧بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما          

ا االعتراض، بل ال يـزال       يثريون هذ  �كان البعض يف زمن رسول اهللا       
 والعيـاذ   - احلق � للرسول   ن بأنه ليس  يف هذا الزمن أيضا من يعترضو     

 يف أن حيكم بني الناس يف خصومام، وأن يعطي أية تعليمـات             -باهللا
ولكننا جند اهللا تعاىل يعلن هنا بأننا نفند هـذه الفكـرة            . لتوطيد النظام 

نونَ حتى يحكِّموك ِفيمـا شـجر       فَال وربك ال يؤمِ   �: ونعلن على املأل  
مهنيوا مـؤ          .. �بدعمنني مـا مل    أي يا حممد رسول اهللا، إن هؤالء لن ي

  . ام، مث يرضوا بقضائك عن طيب نفسيتخذوك حكما يف خصوم
لقـد  : لقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أمرين يف غاية األمهيـة، األول      

ألخري، وقال إن حكمه ائي ال حيق ألحد أن          القاضي ا  �اعترب رسولَه   
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٢٥
 يبين أن اهللا تعـاىل      �ومنح حق احلكم النهائي للرسول      . يستأنف عليه 

  . كمقد أعطاه صالحيات احلُ
لقد تبني من هنا أيضا أن اهللا تعاىل يعد التسليم بقرارات النيب            : والثاين

أي أم لن   .. �ِمنونَفَال وربك ال يؤ   �:  جزءا من اإلميان حيث قال     �
ه تعاىل اعترب هذا األمـر      كأن. يعدوا من املؤمنني ما مل يسلّموا بقراراتك      

لنفتـرض أن بكـرا     .  من الدين كالصالة والصوم واحلج والزكاة      اجزًء
وزيدا اختصما، فيقول أحدمها إن يل على اآلخـر عـشرة روبيـات،             

تهما إليه، فـيحكم   ويرفعان خصوم�واآلخر ينكر، فيأتيان رسولَ اهللا    
 فإن اهللا تعاىل يعلن أنـه مل        �حبق أحدمها، فإن مل يرض اآلخر بقراره        

فمع أنه يصلّي ويصوم وحيج، إال أنه إذا رفض قرار الرسول           . يعد مؤمنا 
 يف هذا اال فإن اهللا تعاىل حيكم بأنه مل يعد مؤمنا نتيجـة رفـضه                �

 يبني أنه تعاىل يعـد هـذه        �ونال يؤِمن �فقوله تعاىل   . لقرار رسول اهللا  
  . اجلزئية أيضا من الدين وليست منفصلة عنه

ِإنما كَانَ قَولَ الْمؤِمِنني ِإذَا دعوا ِإلَـى اللَّـِه          �:  قال اهللا تعاىل   :ثالثا
              ـمه أُولَِئـكـا ونأَطَعا ونـِمعقُولُـوا سأَنْ ي مهنيب كُمحوِلِه ِليسرو

فِْلحلقد ربط اهللا تعاىل هنا اإلميان بالتسليم بقرار الرسول          . �٨ونَالْم� 
 �سِمعنا وأَطَعنا �من ناحية، ومن ناحية أخرى أعلن أن الذين يقولون          

، مما يدل   �أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  �عند صدور قرار الرسول وال خيالفونه       
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٢٦

ه بأحكـام رسـول   تصرفًا خاصا فيما يتعلق     تصرف   اهللا تعاىل ي   على أن 
وقراراته، فإن مل يعمل ا أحد نزل عليه عذاب اهللا، وأصبح من اخلائبني             

ولكن ال حيدث هكذا يف شؤون الدنيا عموما، وإمنا تترتـب           . اخلاسرين
  . عليها النتائج الطبيعية فقط

ـ   ُألِبعونَ الرسولَ النِبي ا   الَِّذين يت �:  قال اهللا تعاىل   :رابعا ِذي مـي الَّ
نِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم    ندهم ِفي التوراِة واإلِ   يِجدونه مكْتوبا عِ  

           مهـنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر ونِن الْمع
    ع تاَألغْلَالَ الَِّتي كَانو مهرِإص       وهرـصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين ِهملَي

أي أن الـذين    .. ٩ �واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ       
يتبعون هذا الذي هو رسول اهللا ونيب أمي جاءت نبـوءات عديـدة يف              

أنه يأمرهم بالصاحلات دائما    التوراة واإلجنيل عن ظهوره، فإم يعلمون       
  .وينهاهم عن املنكرات

افعلـوا  :  يسن القوانني للناس، ويقول    � وهذا يعين أن رسول اهللا      
يِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحـرم علَـيِهم       �كذا وال تفعلوا كذا، وكذلك      

هلم  مما يعين أنه يعطيهم تعليمات مالئمة بشأن أفعاهلم وأقوا         ؛�الْخباِئثَ
كلوا هذا وال تأكلوا كذا، ودعوا هـذا وال         : وأكلهم وشرم، ويقول  

وكذلك يضع عنهم أعباءهم اليت ال يطيقون محلها، ويفك         . تدعوا هذا 
عنهم أطواقهم اليت تعيق سبل رقيهم، فالذين يؤمنون ـذا الرسـول             
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٢٧
رون أحكامه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي نزل بواسطته         ويوقّ
  . ئك هم الفائزون يف الدنيا واآلخرةفأول

فترون أن احلكومات أيضا تسن مثل هذه القوانني نفـسها دومـا،            
اعملوا كذا وال تعملوا كذا، بينما يعلن القرآن هنـا أن هـذا             : وتقول

، فالـذين   �اخليار اخلاص باحلكومات قد منحناه حممدا رسـول اهللا          
  . نيتبعونه سيفلحون، والذين ال يطيعونه سيفشلو

واعلَموا أَنَّ ِفيكُم رسولَ اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي        �:  قال اهللا تعاىل   :خامسا
             ِفي قُلُـوِبكُم هنيزانَ واِإلمي كُمِإلَي ببح اللَّه لَِكنو مِنتِر لَعاَألم كَِثٍري ِمن

يالِْعصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي هكَرونَواِشدالر مه �١٠انَ أُولَِئك .  
، هل ستكون   �لقد بني اهللا تعاىل هنا كيف ستكون حكومة حممد          

يقول اهللا تعـاىل إن     .  بشكل آخر  ملوك الدنيا، أم  على شاكلة حكومة    
كم ، ولو قِبل معظم اقتراحاتكم وآرائ     رسول اهللا موجود بني ظهرانيكم    

يف قلـوبكم اإلميـان     لـق   لوقعتم يف املصائب، ولكن اهللا تعاىل قد خ       
 وقدره جيدا وتعلمون مدى نفعه وبركته لكـم،         وتدركون أمهية اإلميان  

لقد جعـل اهللا اإلميـان مجـيال يف         . وتدركون أن يف ضياعه دماركم    
قلوبكم، وجعل الكفر والفسق والعصيان واخلروج عن الطاعة مكروها         

عمـل  يف أعينكم، فيجب أن تدركوا جيدا أن رسـولنا خميـر يف أن ي             
  . ومن أدرك ذلك فأولئك هم املهتدون. مبشورتكم أو يردها إن شاء
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 وهي أنه   �ن اهللا تعاىل يف هذه اآلية طريقة حكم رسول اهللا           لقد بي ،

كان ذكر هذا األمر ضروريا إذ قـد        . ال يقبل مشورتكم يف كل شيء     
وم، فكما أن برملانات     كان يقرر ما يقرره الق     �يقول البعض بأن حممدا     

 �الدول تصدر القرارات حبسب أصوات ممثلي الشعب، كذلك كان          
زال اهللا  ل بلده، ومل يكن ينفّذ قانونه هو، فـأ        يصدر قراره وفق قرار أه    

قال إن  ، وخاطب القوم بنفسه و    تعاىل هذه الشبهة واللبس يف هذه اآلية      
ا بـأكثريتكم   ليت تقـدمو  كم واقتراحاتكم ا  رسولنا لو قِبل معظم آرائ    

 ليست أن �وهذا يعين أن طريقة حكم رسول اهللا   . لمصائبلتعرضتم ل 
ـ           ا ومفيـدا   يصدر القرار حبسب قرار األغلبية، بل إذا وجد رأيهم نافع

كَِثٍري �فإن كلمات   . م خبالفه  حبسبه، وإذا وجد رأيهم ضارا حكَ      حكَم
ل رأي،   ك � تكشف أنه ليس ضروريا أن يقبل رسول اهللا          �ِمن اَألمرِ 

بل هو خمري يف رفض رأي القوم إذا وجد فيه عيبا، ويصدر القرار مـن               
  . عند نفسه
خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم     �:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل    :سادسا

   ِهملَيلِّ عصا وِبه كِّيِهمزتذْ من أمواهلم صـدقةً        .. �١١وأي يا حممد، خ
  بذلك قلو رـلِّ  �مث قـال    . م وأصلح حالتهم االقتـصادية    وطهصو

ِهملَيأي عاملْهم برفق دائما�ع ، .  
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 ثالثة أحكام، أوهلا أن يأخذ الزكاة من         هنا لقد آتى اهللا تعاىل رسوله    

والثاين أن  . الناس، فهذا سيولد يف قلوم حب الفقراء واإلحسان إليهم        
م يسريون قدما يف أمـور      ينفق أموال الزكاة مبا ينهض بالفقراء وجيعله      

، واه بذلك عـن القـسوة يف أخـذ     �علَيِهموصلِّ  �والثالث  . الدنيا
ولذلك كان رسـول    . الزكاة، وأمره بالرفق يف العمل ذا احلكم دوما       

 إذا أرسل جايب الزكاة أوصاه دوما بألّا خيتار أفضل كباش القوم            �اهللا  
 خاطر من زكاة، من دون وِجماهلم، بل يأخذ منهم ما يعطونه عن طيب   

 كان يأمره بأقصى مـا      �وكأنه  . أن يتمىن أن يعطوا أفضلها وأجودها     
ا وقانونا عند أخذ الزكاةميكن من رفق شرع .  

كم هي قول اهللا تعاىل      واآلية السابعة اليت تذكر أمورا عن احلُ       :سابعا
�      وِل اللَِّه وسر ِخالف ِدِهمقْعلَّفُونَ ِبمخالْم وا    فَِرحاِهـدجوا أَنْ يكَِره

             منهج ارقُلْ ن روا ِفي الْحِفرنقَالُوا ال تِبيِل اللَِّه وِفي س فُِسِهمأَنو اِلِهموِبأَم
نتيجةَ غضب   ،ي أن الذين مل يوفّقوا    أ.. �١٢أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ    

حوا بقعودهم  ، فرِ القتال من أجل    � مع رسول اهللا     للخروجاهللا عليهم،   
 يف سبيل اهللا،    ، واستاءوا جدا من أن يضحوا بأمواهلم وأنفسهم       �وراءه  

 يعين  ل احلر الشديد واخلروج فيه للقتال     ننا يف فص  وقال بعضهم لبعض إ   
، �قُلْ نار جهنم أَشد حرا    �:  تعاىل  فأجام اهللا  .إلقاء النفس يف التهلكة   

                                                           
 ٨١ التوبة 12



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٣٠

تخلفون عن اجلهاد حبجة احلر الشديد، فاعلموا أنّ        ت: أي قل هلم يا حممد    
  . حرارة نار جهنم أشد منه جدا، ليتكم تدركون ذلك

لقد أمر اهللا تعاىل رسوله هنا صراحة باجلهاد، وأن يتجند املـسلمون            
ون خيرجون للحرب طاعةً ألمرك سيكون    وحياربوا العدو، وأن الذين ال      

  . عند اهللا من ارمني
 ويسعونَ  ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه     � تعاىل    قال اهللا  :ثامنا
 رِض فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمـن           ِفي األَ 

ِخرِة آلا ولَهم ِفي ا    ِفي الدني  رِض ذَِلك لَهم ِخزي   ِخلَاٍف أَو ينفَوا ِمن األَ    
ِظيمع ذَاب١٣.�ع  

�!��i4د� ��א	@A7$"��א������:A9א��אج�א��,$�\k��� Fא 

 كذلك قد أمر اهللا تعاىل يف أوائل آيات سورة التوبة بـإخراج          :تاسعا
براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَـى الَّـِذين   �: الكفار من اجلزيرة العربية، فقال    

تداهع    ِرِكنيشالْم ِمن م*        كُموا أَنلَماعٍر وهةَ أَشعبِض أَروا ِفي الْأَرفَِسيح 
        ِزي الْكَاِفِرينخم أَنَّ اللَّهِجِزي اللَِّه وعم روِلِه ِإلَى      *غَيسراللَِّه و أَذَانٌ ِمنو 

ِمن الْمشِرِكني ورسولُه فَِإنْ تبـتم      الناِس يوم الْحج الْأَكْبِر أَنَّ اللَّه بِريٌء        
             ِر الَّـِذينشبِجِزي اللَِّه وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوِإنْ تو لَكُم ريخ وفَه

م  ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني ثُم لَم ينقُصوكُ        *كَفَروا ِبعذَاٍب أَِليٍم    
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٣١
            ِإنَّ اللَّه ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهموا ِإلَيا فَأَِتمدأَح كُملَيوا عظَاِهري لَمئًا ويش

   ِقنيتالْم ِحبـثُ          *ييح ِرِكنيـشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَِإذَا ان 
  موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجوا        وـابٍد فَِإنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو 

          ِحـيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَام١٤ �و ..
   ا اهللا ورسوله           أي يا حممد، أعلن بني هؤالء القوم أنّ النبوءات اليت تنبأ 

ـ     ةعن خزيكم قد حتققت، ومل تبق لكم حج        اذهبوا  على اهللا ورسوله، ف
 لتروا هل بقي لكم حكـم     ،وسريوا يف اجلزيرة العربية كلها أربعة أشهر      

يف أي بقعة فيها، وستعلمون يقينا أنكم لن زموا اهللا أبدا، وأن اهللا هو              
كذلك أعِلن بني الناس يوم احلـج األكـرب أن اهللا           . الذي قد أخزاكم  
  ما من مطاع   ورسوله قد ثبتتوقد زالت مجيع   ن املشركني كلها،     براء

أية م، وإن مل ينتهوا فاعلم أن        فإن تابوا فهو خري هل     اعتراضاتكم وانتهت، 
. حكومة باقية يف أي بقعة صغرية يف اجلزيرة العربية فسوف تدمر أيضا           

إال أننا نستثين هنا أولئك املشركني الذين عاهدوكم، شريطة أال يكونوا           
أية ن األشكال ومل ينصروا عليكم عدوكم ب      قد نقضوا عهدهم بشكل م    
 أمـا   .عهم، ألن اهللا تعاىل حيب املتقني     كم م صورة، فحاِفظوا على عهد   

غريهم من املشركني فأعلن بينهم أن خيرجوا من اجلزيرة العربية خـالل            
أربعة أشهر من اليوم، وإن مل خيرجوا وبقوا فيها، فألم مل يطيعوا أوامر             

م أن تقتلوهم بعـدها حيثمـا وجـدمتوهم، وأن          احلكومة، فإننا نأمرك  
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٣٢

تأسروهم وتتربصوا م يف كل مكان، أما إذا أسلموا وصلّوا وزكّـوا،            
  . فخلُّوا سبيلهم، ألن اهللا غفور رحيم

ـ             ه  ما هي احلكومة يا ترى؟ احلكومة ال تعين أن جيعل الزوج زوجت
ص،  أو أن جتعل الزوجة زوجها يطيعها، بل للحكومة نطاق خا          ،تطيعه

جنليزيـة  هناك طريفة باإل  . وليس أن كل من يأمر غريه بأمر يصبح مِلكًا        
املِلك من ال يقدر    : يا أبتاه، من هو املِلك؟ قال     : أن ولدا سأل أباه وقال    
يبدو أن الرجل   . إذن، فأمي مِلكة  : فقال الولد . أحد على رفض أوامره   

هذا هو تعريف إذا كان :  فلذلك قال الولد  ، لزوجته املتسلطة  كان مطيعا 
  . املِلك، فهو ينطبق على أمي

��_�?�وط�(�و��+�� �
باختصار، إن للحكومة نطاقا خاصا، وإذا سلّمنا حبكومة فال بد من           

  : توافر شروط معينة فيها، وفيما يلي بعضها
ة من حدود لكياا، أي أن يكون للنظـام حـدود           ال بد للدول  : ١

. نفوذ مـن هنـا إىل هنـاك       جغرافية، فيقال بأن هذا النظام له سلطة و       
  . فحدود الدولة شرط ال بد منه للحكومة

اهلم تتمتع الدولة حبق وضع قيود على مواطنيها فيما يتعلق بـأمو          : ٢
 من صالحيات الدولة أن تسجن      فمثال،. ونفوسهم وحريتهم يف اإلقامة   

أحدا، أو تنفيه من البالد، أو جتربه على دفع ماٍل، أو تفرض على حريته              
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٣٣
 أن تأمر الشباب كلهم بالتجنيد يف اجليش، أو إذا          وحيق هلا مثالً  حظرا،  

  . كانت حباجة إىل متطوعني فلها أن تدعو أي واحد من املواطنني
كذلك حيـق هلـا إبـرام       . حيق للدولة فرض الضرائب وجبايتها    : ٣

 كما حيـق هلـا      .تالد اليت متتلك مثل هذه الصالحيا     املعاهدات مع الب  
 وأن تـسن القـوانني      ،سافرين للخـارج  دين وامل  على الواف  قيودفرض  

كل هذه األمور ختص    و. ور املالية، ولديها سلطات قضائية    للتجارة واألم 
الدولة، وهي خمرية يف إجنازها كيفما تشاء، وباألخص إنّ وجود حدود           

منطقة من  للدولة أمر ضروري جدا، إذ حبسبها تقرر بأنّ أوامرها تغطي           
واطنني العمل ا، وإذا دخل األجانب يف حدود        ، وعلى امل  كذا إىل كذا  

هذه الدولة فعليهم االمتثال هلذه األوامر أيضا، ومن خرج مـن هـذه             
  . احلدود فيكون حرا إىل حد ما يف العمل بتلك القوانني واألوامر

باختصار، إن من عمل الدولة أن تأمر ببعض األمور وتنـهى عـن             
د على حرية األفراد فيما يتعلـق       بعضها، وأن تفرض عند احلاجة القيو     

بأمواهلم ونفوسهم وسكنهم، وأن تأخذ منهم الـضرائب، وتـدعوهم          
  . للتعبئة يف اجليش، وأن تربم املعاهدات وتقوم بأعمال القضاء

وا نهلمكل هذه الصالحيات أم ال؟ � هل أُعطي الرسول  اآلنر   
أن الرسول األمر األول هو حتديد حدود البالد، ومن الواضح اجللي 

 قد منح هذه الصالحية، إذ أعلن أنه ال جيوز ألحد سوى املسلمني �
أن يعيش داخل تلك احلدود، وإذا دخلها أحد من غريهم فسوف يطرد 
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٣٤

 ومن ناحية أخرى أعلن أن الذين يعيشون داخلها عليهم مراعاة منها،
 كما خير اهللا رسوله بإبرام املعاهدات مع اآلخرين،. شروط معينة

كما أعطاه .  نظرا للظروف معاهدة إن ارتأى ذلكة أيومنحه حق إلغاء
حق فرض الضرائب وفرض القيود عند احلاجة على حرية الناس فيما 

ة قد فكل احلقوق اليت تتمتع ا الدول. يتعلق بأمواهلم ونفوسهم وسكنهم
 إصدار األوامر، وقد منح  فمثال ِمن حق الدولة.�منحها اهللا رسولَه 

ة أن تنهى عن أمور معينة،  وِمن عمل الدول تعاىل رسوله هذا احلق،اهللا
ة تقييد حرية األفراد وله هذا احلق أيضا، ومن حق الدولوقد منح اهللا رس

 ومنح اهللا رسولَه يف أمواهلم وأنفسهم وسكنهم حتت ظروف خاصة،
ميكنك أخذ أمواهلم وجباية الضرائب منهم :  وقال لههذا احلق أيضا

كما منحه اهللا . هم بتقدمي نفوسهم للجهاد واخلروج م للحربومطالبت
 القضاء، وقد مث ِمن عمل الدولة. اس من البالدتعاىل حق طرد بعض الن

 هو �منح اإلسالم الرسولَ هذا احلق، حيث اعترب اهللا تعاىل قراره 
  .القرار النهائي

س ملزما  ؛ فأخرب أنه لي   � مث بني اهللا تعاىل نوعية حكومة رسول اهللا         
بأن يقبل كل ما تقولون، بل أنتم ملزمون بطاعته يف كل ما يقول، إذ لو       

  . عمل بكل ما تقولون ألدى ذلك إىل عواقب وخيمة
 الدولـة مل     أمور � أن إدارة الرسول      كلها قد ثبت من هذه اآليات    ل

تكن نتيجة ضرورة مؤقتة، بل كانت جزًءا من الـشريعة، فكمـا أن             
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٣٥
ريها من األحكام جزء من الدين، كذلك فإن أعمال         الصالة والصوم وغ  

 وطريقته يف إدارة نظام الدولة جزء من الدين، وال ميكـن أن             �النيب  
  . يسمى أمرا عابرا آنيا

�U'א��M;?�6MNم�$H'�$��+&A:9م�א$�#F�0אE؟���m�#و�� �
 م نظاما معينايقول منكرو اخلالفة بأن اإلسالم مل يقد.  
 � كما يقولون فال بد من القول بأنّ أعمال الرسول           لو كان األمر   

املتعلقة بإرساء النظام ليست ذات صبغة دينية، إمنا قام ا نتيجة حاجـة      
 ،هذا االعتراض قد فِطن له العامل املصري علي عبد الرزاق أيضا          . عابرة

فهو إنسان ذكي أدرك أن الناس سوف يعترضون بأنه ما دام القـرآن             
 والنظام، فكيف يقال بأن الـنيب       أحكاما تتعلق باحلُكم  رمي قد سجل    الك
 قد قام ذه األعمال نتيجة حاجة عابرة، وأن اإلسالم مل يقدم نظاما             �

إن حكومة  : فحاول هذا العامل رفع هذا اإلشكال وقال      . خاصا للحكم 
 كانت حكومةَ رسالٍة وحمبٍة، ال حكومةَ ملوكيٍة، وال شك          �الرسول  

ىت األحكام واألوامر، ولكنه أصدرها بصفته رسولًا        قد أصدر ش   �أنه  
ال رئيسا حلكومة، فال ميكن أن تنتقل هذه الصالحيات إىل غريه، وألنه            

 فقد انتهت تلك الصالحيات      قد أصدر تلك األحكام بصفته رسوالً      �
إثباتا بأن كل هذه الـصالحيات كانـت        يقول هذا العاِلم    . مع وفاته 

 حبا خارقا، فكان    �لناس حيبون الرسول    كان ا : �خمصوصة بالرسول   
كان الصحابة حيبونه لدرجـة العـشق،      . كل منهم يطيعه فيما يأمره به     
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ويفدونه بأرواحهم يف سبيل االمتثال لكل أمر من أوامره، فأطـاعوه يف            
كل ما أمرهم به، وكانوا مضطرين لذلك حلبهم له، فإن العاشق يطيـع             

عين أن أحكامه صارت موجبـة      معشوقه يف كل شيء، ولكن هذا ال ي       
للعمل ا لألبد، بل كانت خمصوصة به فقط، وإذا تويف انتهى العمل ا             

  . أيضا

�#>�aא1bF$ع��'�U#>�6\$�ق �
صحيح من حيث إن أتبـاع      " علي عبد الرزاق  "والدليل الذي يقدمه    

كل نيب حيبونه بالفعل حبا خارقا، فقد رأينا بأم أعيننا أن آالفًـا مـن               
فذات مـرة  .  فعلوا مثله يفعل فعالً  �نا إذا رأوا املسيح املوعود      مجاعت

قيل له إنّ بعض أتباعكم حيلقون اللحى، وهو تصرف غري حممود، فقال            
عندما يتولد يف قلوم حبي الكامل فسوف يعفون حلاهم مثلي،          : �

 بني الـنيب    فال شك أن  . وعظ أو نصح مين   ولن يكونوا حباجة إىل أي      
 بل احلق أن     هلا نظري يف عالئق الدنيا كلها،       حب ال يوجد   ةَوأتباعه عالق 

البعض يقلده من فرط حبه تقليدا غري معقول يف بادئ النظر، فمثال كان             
 الطريـق إىل     يف  كلما خرج للحج مال    �الصحايب عبد اهللا بن عمر      

ملاذا تـذهب إىل    : سئلمكان معني ليبول هنالك، وملا تكرر منه ذلك،         
 يبول هنـا مـرةً،      �لقد رأيت النيب    : بالذات للتبول؟ قال  هذا املكان   

فثبت .  فأذهب وأبول هناك،�فلذلك كلما مررت من هنا أتذكر النيب    
أن اإلنسان من شدة حبه يقلد حمبوبه يف بعض األحيان تقليـدا غـري              
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 فنحن نسلِّم مبا يقوله هذا العامل بأن الصحابة كـانوا           .معقول فيما يبدو  
حبا خارقًا، فلذلك كانوا يطيعونه يف كل ما يأمرهم          �حيبون الرسول   

به، ولكنا ال نناقش هنا ما إذا كانوا يطيعونه حبا أو نتيجة ضغط مـا،               
 أي سلطة على البالد والنفوس أم       �وإمنا السؤال هل منح اإلسالم النيب       

ال؟ وهل آتاه أي حق على الكافرين أم ال؟ لو اكتفى القـرآن بـذكر               
فقط دون أن يذكر أي عقوبة على من خيالفوا، فيصح القول           األحكام  

 أعطى الصحابةَ األوامر فقِبلوها بسبب حبهم اخلارق له         �بأن الرسول   
، ولكننا جند أن القرآن الكرمي قد فرض عقوبات على من ال يطيـع              �

إذا ارتكبتم جرمية كذا فعقـوبتكم      :  فيما يأمره به، وقال للقوم     �النيب  
فثبت أن مبدأ احلب ليس صحيحا      . لتم كذا فعقابكم كذا   كذا، وإذا فع  

  . كليةً، ألنّ من خيالف األوامر اليت طاعتها منوطة باحلب فقط ال يعاقَب
ألوامر فقط، بل بـين نظـام   مث إن اإلسالم مل يعِط بعض األحكام وا 

اب االجتهاد  مفصال، وإنْ مل يذكر تفاصيل بعض األمور، تاركًا ب       احلُكم
 فقـد اجتهـد   .  تتضرر قواهم العقلية والفكرية    للناس، خمافة أن  مفتوحا  

 وبين موقف اإلسالم احلقيقي بشأا،      ، أبو بكر يف بعض القضايا     سيدنا
ويف بعضها األخرى اجتهد عمر وعثمان وعلي رضـوان اهللا علـيهم            
أمجعني، وأرشدوا الناس فيما استجد عليهم من قضايا، بل ال تزال هناك            

 .  اليت يعِمل الناس فيها فكرهم واجتهادهمبعض القضايا
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إذا زوج األب بنته القاصر، فهل حيق هلا فـسخ          : فمثال هناك سؤال  

زواجها عند البلوغ أم ال؟ وهذا السؤال يثار من حني آلخر، وتـذكُر             
فـسخ  كتب الفقه القدمية أنه إذا زوج الوالد بنته فهي ال تتمتع خبيـار              

زواجها عند بلوغها، ولكنين قد قررت أا تتمتع ذا اخليار وحيق هلا أن             
  . ترفض هذا الزواج عند البلوغ إن شاءت

وء تعاليم  تقدم حلوهلا على ض     ظلت وهناك مسائل فقهية كثرية أخرى    
، وسوف تظهر مثل هذه املـسائل مـستقبال         اإلسالم على مر العصور   

  .أيضا
نناقش مـا  ل مناقشة تفاصيل األحكام، وال   معرض يف فنحن لسنا هنا    

ينة أم ال، ذلك أن نظُم       حكومة مع  �إذا كان اإلسالم قد منح الرسول       
هو ، فنظام احلُكم يف إجنلترا خيتلف عما         بعضها من بعض   تلفاحلُكم خي 

 خيتلف  عليه يف روسيا، وهو بدوره    هو  عليه يف أمريكا، وهو خيتلف عما       
 ولكن هذا االختالف ال يعين أن نسمي بعض         نيا،عن نظام احلكم يف أملا    

احلكومة تعين إقرار نظام    . هذه النظم حكومةً وال نسمي بعضها حكومة      
خاص وتسليم زمام أمور الناس يف يد شخص أو مجاعة، وتطبيق هـذا             

فعلينا أن نرى هل يأمر اإلسالم بإرسـاء    . النظام يف داخل حدود الدولة    
 �ن النظم األخرى، وهل كان الرسـول        نظام ما، مهما كان خمتلفا ع     

  . يدير هذا النظام أم ال
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ال شك أن اإلسالم ال يقول بامللَكية، ألن هلا مفهوما خاصا ال يرضى             

إين لست مِلكًا، كمـا مل      :  عن نفسه  �به اإلسالم، فقد قال الرسول      
ـ          ذا ال يعـين أن     يستخدم كلمةَ امللوك حبق خلفائه من بعده، ولكن ه

لو ثبت من القـرآن الكـرمي       . اإلسالم كدين ال يقول بأي نظام حكم      
إلسالم يعارض امللكيـة،    ال شك أن ا   : واإلسالم نظام ما فسوف نقول    

 مكاا نظاما خاصا، وهذا النظام جزء من دين اإلسـالم،           ولكنه يقيم 
لواقع ا. وألنه جزء من الدين فال بد للمسلمني من إقامته قدر املستطاع          

أن احلكومة اسم لتحديد حدود البالد وتوطيد السلطة فيها، وليـست           
وحتديد حدود الدولة وتنفيذ السلطة فيها ثابت مـن         . امسا لنظام معين  

فإذا ثبتت  . القرآن الكرمي، كما هو واضح من اآليات اليت سجلتها آنفا         
حدود  البالد وتطبيق       هـا،  مـواطنني في    قانون خاص فيهـا، ووجـود 

حنن ال نـسميه    . كم معني أيضا  معاهدين وأجانب، فقد ثبت نظام ح     و
ملكيةً، ألن امللَكية هلا مفهوم خاص خيالفه اإلسالم، إال أنّ نظام احلُكم            
والقانون ثابت يف اإلسالم يف كل حال، وهذا ما نريد إثباته، ومن أجل             

مي  فثبت أن اخلالفة نظام إسال     .ء هذا النظام نرى اخلالفة ضرورية     إرسا
  . وليس نتيجة ضرورة عابرة

 بأن إنكار اخلالفة يؤدي إىل نفس النظرية املنطقية اليت يقول           قرأإنين  
ا علي بن عبد الرزاق، وهو يؤدي يف آخر املطاف إىل رفض النظـام              
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والذين ينكـرون اخلالفـة مـن دون        .  بنفسه �الذي أقامه الرسول    
أغبياء أو أم يريدون ذر الرماد      االعتراف ذه النظرية املنطقية فإما أم       

  .  يف أعني الناس
وما دام قد ثبت من القرآن الكرمي أن اإلسالم يعترب أمـور الدولـة              

 ذه األمور جيعلها    �ونظام الشعب جزًءا من الدين، وما دام قيام النيب          
 يف هـذه    �جزءا من الدين، فال مناص من القول أن هديه وإرشـاده            

 العمل ا كما نعمل بسنته يف الصالة والـصوم          األمور سنةٌ تستوجب  
وغريها من األحكام، ويستحيل أن يطالب أحد بالتحرر من قبول هذه           

وإذا ثبت ذلك فقـد     . األمور إال إذا طالب بالتحرر من اإلسالم نفسه       
، �ثبت أيضا أن أحكام الصالة والصوم كما مل تلْغَ بوفـاة الرسـول      

؛ ذلـك أن    �ام البلد مل تلْغَ بوفاتـه       كذلك فإن األحكام املتعلقة بنظ    
الصالة والصوم كما هي ضرورية للرقي الروحاين للفرد، كذلك ال بد           
من  تطبيق أحكام النوع اآلخر لرقي األمة، وكما أنه ال مناص من أداء              

 بواسطة نوابـه،    �الصالة باجلماعة، اليت هي عبادة مجاعية، بعد النيب         
عمل بتلك األحكام اليت هي من نـوع         من ال  �كذلك ال بد بعد النيب      

وكما أن األحكام اليت أمرنا اهللا ا بصدد الصالة         . آخر عن طريق نوابه   
، �والصوم وغريمها ال تعين أال نصلي وال نصوم بعد وفـاة الرسـول         

كذلك فإن األحكام اليت قدمها اإلسالم بشأن النظام ال تعين أـا لـن      
، بل كما أنه ال بد من إمام عند وفاة          �تبقى قابلة للعمل ا بعد وفاته       
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إمام من أجل الصالة، كذلك جيب العمل باألحكام املتعلقـة بالنظـام            

  .  دائما�بواسطة نواب الرسول 

+%��A�0א�D$1&د�א��q�<1
�� �
 املتعلقة بالنظـام كانـت      �وأرى أن اخلدعة بأن أحكام الرسول       

إىل التمرد بعـد     وحده هي اليت دفعت بالقبائل العربية        �خمصوصة به   
              ا حـقوفاته، حيث رفضوا أداء الزكاة حبجة أن اهللا تعاىل مل مينح أحد

خـذْ ِمـن أَمـواِلِهم      �: ، حيث قال له   �أخذ الزكاة سوى الرسول     
، أي يا حممد، خذْ بعض أمواهلم زكـاةً، ومل يـذكَر يف أي              �١٥صدقَةً

 ولكـن املـسلمني     . أخذ الزكاة  �مكان أنه حيق ألحد بعد وفاة النيب        
رفضوا حجتهم هذه، مع أنّ اهللا تعاىل قد وجه اخلطـاب يف اآليـة إىل               

على أية حال، كانت أكرب حجة عند املرتدين أنه ال          .  خاصةً �رسوله  
 أخذ الزكاة، ومل يكن سببها إال اخنداعهم بأنّ         �حيق ألحد سوى النيب     

بـل كانـت    األحكام املتعلقة بالنظام ليست قابلة للعمل ا دومـا،          
ولكين قد أثبت بطالن هذه الفكرة آنفـا، إذ         .  فقط �خمصوصة بالنيب   

، �احلق أنّ أحكام الصالة والصوم كما مل تلْغَ بعد وفـاة الرسـول              
كذلك فإن األحكام املتعلقة بإدارة أمور األمة ونظام احلُكـم مل تلْـغَ             

، �لرسول بوفاته، بل جيب العمل ا دوما بني املسلمني بواسطة نواب ا  
  . كما يتم العمل حبكم الصالة مجاعةً واليت هي عبادة مجاعية

                                                           
  ١٠٣ التوبة 15
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ليكن . بعد هذا النقاش األساسي أتوجه اآلن إىل تفاصيل قضية اخلالفة     

معلوما أن النيب يكون له اتصال شديد باهللا حىت ينخدع بـه الـبعض              
ذين مل يصابوا ذا العثار     ولكن ال . فيظنونه إهلًا، كما اخندع املسيحيون    

 النيب بشرا فإم ال ميكن أن يتصوروا أنه سيتوىف، ملا لـه مـن               وعدوا
وليس سبب . اتصال شديد باهللا تعاىل، وألم يرون يف شخصه آيات اهللا 

 نبيا، بل إن حبهم الشديد له جيعلهم يظنون أـم           يعدونهذلك أم ال    
     ومل يأِت نيب حىت    .  يف عمره أحقابا   سيتوفَون قبله، وأن اهللا تعاىل سيمد

اليوم ظن أتباعه يف حياته أنه سيتوىف وأم سيظلون أحياء، بـل كـل              
واحد منهم، ما عدا حديثي العهد أو ضعيفي اإلميان منهم، ظن أن النيب             
سيبقى حيا وهو سيموت قبله، ولذلك مل يكن أتباع أي نيب يناقـشون             

يفكر الناس عادة أنه لو تويف      .  بعد وفاته  األمور اليت سوف تواجه األمةَ    
فالن فماذا حيدث بعده، ولكن أتباع النيب ال يفكرون يف حياته فيمـا             
حيدث بعد وفاته، وليس سبب ذلك إال ما قد ذكرت آنفا، وهو شـدة              

  . حبهم له

�+%�;?�+��s� �
وهذه جتربتنا الشخصية أيضا، فلم يكن خيطر ببال أحد منا أبدا، إال            

 �سد قلبه أو أصيب بعيب يف إميانه، أن املـسيح املوعـود             الذي ف 
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كال، بل كنا كلنا صغارا وكبـارا،       . نعيش بعده سسوف يتوىف، وأننا    

أطفاال وشيوخا، رجاال ونساء، نظن أننا سنتوىف قبله وأنـه سـيعيش            
فشدة حب األتباع للنيب، مث عظيم عالقة النيب باهللا تعاىل جتعلهم          . بعدنا

ميكن أال يكون أحـد     .  تعاىل سوف ميد يف عمره طويال      يظنون أن اهللا  
منهم قد فكر أن النيب سيظل خالدا ولن ميوت، ولكنه كـان يفكـر              

فقد . حتما أم سيموتون قبل النيب وأن النيب سيعيش بعدهم يف الدنيا          
رأينا أن بعض الشباب البالغني عشرين سنة فقط كـانوا حيـضرون            

إليه بتواضع جم أن يـصلي علـيهم         ويتوسلون   �املسيح املوعود   
إن هذا الفىت ال يـزال يف       : اجلنازة بعد وفام، وكنا نستغرب ونقول     

 قد جتاوز السبعني، مث إنه ميرض       �عنفوان شبابه، واملسيح املوعود     
فهـذا  . كثريا، ومع ذلك يتوسل إليه هذا أن يصلي عليه عندما ميوت          

ـ    �يؤكد أم كانوا موقنني بأن حضرته        ويال وأـم    سـيعيش ط
 خطر �سيموتون يف حياته، ومن أجل ذلك ملا تويف املسيح املوعود     

ببال مئات من األمحديني مرارا حىت بعد مرور أسبوعني على وفاته أنه            
 �ففي اليوم الثالث من وفاته      . مل يتوف بعد، وكنت واحدا منهم     

           مع أحد اإلخوة للرتهة، وذهبنا إىل اجلهة اليت فيها حي دار  "خرجت
اآلن، وكان هناك اعتراض صار حديث الناس يف تلك األيام،          " األنوار

فكانوا يظنون أنه اعتراض هام جدا، وبـدأت يف الطريـق أفكـر يف           
االعتراض يف صمت تام، وفجأةً اهتديت إىل جواب رائع جدا، فلـم            
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٤٤

ها قد وجدت الرد على هذا االعتراض،       : ألبث أن قلت بصوت عالٍ    
 بعد العودة إىل البيت وسأقول له       �للمسيح املوعود   وسوف أذكره   

 �ها هو الرد على الطعن الذي يثريه األعداء على وفاتكم، مع أنه             
فالذين قد ذاقوا طعم احلب البالغ درجة       . كان قد تويف منذ ثالثة أيام     

، �العشق يعلمون كيف كانت أفكارهم يف حياة املسيح املوعـود           
هكذا كانـت حالـة     !  قلوم بعد وفاته   خاجلتوما هي املشاعر اليت     

 حبا شديدا   �الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، فكانوا حيبون الرسول         
ال يضاهيه حب يف صفحات التاريخ، ولذلك كان صعبا عليهم جـدا         

ليس ألـم   .  سيتوىف وهم سيعيشون بعده    �أن يتصوروا أنّ الرسول     
را، ولكنهم من فرط حبهم     كانوا يؤهلونه، كال، فقد كانوا يعدونه بش      
 �وما حدث عند وفاته     . له يظنون أنه من احملال أن يتوىف يف حيام        

  . أوضح دليل على هذه احلقيقة

�6U'و.$!�א���'��+���#$�+�א��_$ �
 �ورد يف احلديث والتاريخ أنه ملا شاع بني القوم خرب وفاة الـنيب              

نـافقون،  هذه إشاعة أشاعها امل   :  حسامه وخرج وقال   �عمر  امتشق  
 حي ومل ميت، وإمنا صعد إىل الـسماء ليـأيت بـبعض    �فإن الرسول   

وقد أصر  . األحكام من عند اهللا تعاىل ويرجع بعد قليل ويعاقب املنافقني         
 قد  �من قال أمامي بأن رسول اهللا       : على موقفه هذا إصرارا حىت قال     

لّ مث أخذ ميشي يف املسجد ثائرا وقـد اسـت     . تويف فسوف أضرب عنقه   
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٤٥
وأُعجب الناس بقوله هذا حىت مل ير أحد منهم حاجة لرفضه،           . حسامه

أَفَِإنْ مات أَو   �:  صراحة �مع أن القرآن الكرمي كان قد قال عن النيب          
   قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبورغم وجود هذا الـنص الـصريح يف        .. �١٦قُِتلَ ان

صحابة قد وقعوا يف     إال أن ال   �القرآن الكرمي عن إمكانية وفاة الرسول       
 مل يتوف، وإمنا هي كذبة أشـاعها        �هذا العثار، حىت ظن بعضهم أنه       

ومل يكن هذا إال أم مل يتصوروا من شدة حبهم إمكانية وفاة           . املنافقون
ولكن بعض الصحابة ذوي الطبائع اهلادئة ملا  .  وعيشهم بعده  �الرسول  

ارعوا إىل أيب بكـر     رأوا ذلك خافوا تفاقم األمر ووقوع ابـتالء، فـس         
وجاءوا به، وملا وصل إىل املسجد وجد كل شخص يهتـف يف ثـورة              

.  مل ميت، بل هو حي�محاس وفرحة إن املنافقني كاذبون، وأن رسول       
مما يعين أم كانوا يف حالة شبيهة باجلنون، وكما قلت آنفًا إنين أيـضا              

 �د  كنت قلت يف مثل هذه احلالة سوف أذهب إىل املسيح املوعـو           
وأخربه بأنين قد وجدت الرد على االعتراض الذي يثريه األعداء عـن            

 املوقف دخل احلجرة اليت فيها جثمان       �ملا رأى سيدنا أبو بكر      . وفاته
قد : ؟ قالت �كيف رسول اهللا    :  وسأل عائشة رضي اهللا عنها     �النيب  
لن جيمـع اهللا عليـك      :  وقبل جبينه وقال   �فكشف عن وجهه    . تويف

أي من احملال أن متوت ومتوت أمتك أيـضا منحرفـة عـن             . .موتتني
مث خرج وصعد املنرب ووعظ النـاس، وأخـربهم أن          . املعتقدات احلقة 

                                                           
  ١٤٥ران  آل عم16
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٤٦

وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد     � قد تويف، وقرأ قول اهللا تعاىل        �رسول اهللا   
        متقَلَبقُِتلَ ان أَو اتلُ أَفَِإنْ مسِلِه الرقَب ِمن لَتخ  قَاِبكُملَى أَعوقال  �١٧ ع ،

أيها الناس، من كان منكم يعبد حممدا فإن حممدا قد مـات،            : بكل قوة 
كان عمر مستندا إىل سـيفه      . ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت        

ينتظر نزول أيب بكر عن املنرب فيضرب عنقه بالسيف، لكنه ملا مسع هذه             
لت رجاله وارتعشت يداه وسـرت      اآلية زالت الغشاوة عن عينيه وختاذ     

ويقول بـاقي   . يف جسده رجفة وسقط على األرض من شدة الضعف        
كانت عيوننا يف غطاء عن حقيقة األمر، ولكننا ملا مسعنا          : الصحابة أيضا 

مث . أبا بكر يقرأ هذه اآلية زالت عنا احلُجب، وأظلمت الدنيا يف أعيننا           
وما �دين قول اهللا تعاىل     خرج الصحابة إىل شوارع املدينة باكني ومرد      

محمد ِإلّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى              
قَاِبكُميف رثائه خري تعبري عن حالتهم�وإن شعر حسان . �١٨أَع   :  

ِمي عليك الناظرالسواد لناظري     فع كنت  
  ١٩فليمت    فعليك كنت أحاذر من شاء بعدك    

� �

                                                           
 ١٤٥آل عمران  17

  .�شأن أيب بكر بعد وفاته ، متريض رسول اهللا يف بيت عائشة، ٦جسرية ابن هشام،  18
19

، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت ٣٠٨ األنصاري، ص ديوان حسان بن ثابت 
١٩٦٦  
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٤٧
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من السهل أن ندرك من حالة قلوب القوم وعقوهلم يف حياة النيب أن             
اهللا تعاىل ورسوله ال يريدان إيذاءهم، فيذكُران هذا املوضوع احلساس،          

كما أن  . أعين ماذا سيحدث باألمة بعد وفاة نبيها، بتلميحات وإشارات        
األمة أيضا ال تم ذا املوضوع كثريا، وال تفكّر فيما حيدث م بعـد              

يا رسـول اهللا،    : �النيب، فليس ثابتا أن أحدا من الصحابة سأل النيب          
ماذا حيدث بعد وفاتك؟ هل ستكون بعدك خالفة، أم برملان أم جملـس             

القلب الذي  لتولّي أمور املسلمني؟ ذلك أا أمور ال يناقشها إال قاسي           
إننا جنـد  . جيهل متاما مدى ما يف قلوب األتباع من حب وتعظيم لنبيهم     

 عن مـسائل أخـرى   �يف األحاديث أن الصحابة كانوا يسألون النيب  
كثرية، بل كانوا ينقِّبون عنها بإحلاح، ولكن ما كان هلم أن يسألوه عن             

 كـانوا   ، بل ما كان مثل هذا السؤال ليخطر ببـاهلم، إذ          �أمر نيابته   
فقضية النيابة تظل   . يظنون أنه سيعيش بعدهم خالدا وأم سيموتون قبله       

وراء حجب اإلخفاء إىل حد ما، وال تنكشف يف احلقيقة إال عند وفاة              
النيب .  

 يف مثل هذه الظروف، وكانت وفاته زلزلة عظيمة         �لقد تويف النيب    
ن أن يفارقهم، وجتلّت للصحابة، وبعد وفاته فكّروا أول مرة أنّ النيب ميك        

              لعقوهلم للمرة األوىل ضرورةُ نظام يكـون موافقًـا لـسنة الـنيب� 
ال شك أن تفاصيل هذا النظـام       . وطموحاته، فبدأوا التفكري يف جزئياته    
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كانت موجودة يف القرآن الكرمي ولكنها كانت خفية عن أعينـهم، ومل    
عنه ولكنهم كانوا   ينقّبوا عنها قطّ، وكانوا يقرأون اآليات اليت تتحدث         

يفسروا خالف معناها اخلاص، الذي يبني هلم ماذا عليهم فعلُه بعـد            
  . وفاة نبيهم

tن$b$%#�U��0���W�+% 	7و�+%�;?� �
واحلق أن وراء عاطفة احلب هذه حكمةً إهلية تعمل عملها، وبياا أنّ            

حياة شخصية وحياة قومية، ويبدأ اهللا تعـاىل كلتـا          : لكل نيب حياتني  
أما حياته الشخصية فتبدأ بالوحي من حيـث إن اهللا          . ياتني بالوحي احل

 سنة مـن عمـره،      ٤٠ أو   ٣٠تعاىل يبدأ بإنزال وحيه عليه عند بلوغه        
ويقول له إنك مأمور، وأقيمك إلصالح الناس وهدايتهم، فريى الـنيب           
بربكة الوحي أفضالَ اهللا ترتل عليه نزوالً خارقا، فيجد يف نفسه حيـاة             

وأما حياته القومية فتبدأ بالوحي من حيث إنه        . ظمة جديدة جديدة وع 
ال يقام بعد وفاته نظام أمته حبسب خطة مدروسة، إمنا حيـدث تغـري              

  . مفاجئ ويوجه اهللا تعاىل قلوب القوم بوحي خفي إىل هذا النظام

،vوF!�א�א�&���E�+%�;��#%$��bא� �
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 حياة النيب الشخصية يبدؤها اهللا تعـاىل بـالوحي          باختصار، كما أن  
كذلك فإن حياته القومية اليت تبدأ بعد وفاته أيضا يبـدؤها اهللا تعـاىل              
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 �بالوحي إمتاما للمشاة بينهما، ولذلك قد مساها املسيح املوعـود           

فكأن القدرة األوىل هي حياة النيب الشخصية، والقـدرة         . بالقدرة الثانية 
فألن اهللا تعاىل يبدأ حياتـه القوميـة بوحيـه     . ه القومية الثانية هي حيات  

وقدرته، فإنه خيفي جزئياا عن أعني أمته يف حياته، وعندما يتوىف يوجه            
ويوجـد  . اهللا تعاىل قلوب القوم بوحيه اخلفي إىل تفاصيل حياته القومية         

يف اإلجنيل مثال لذلك، حيث ورد أن احلواريني اجتمعوا يف مكان بعد             
، فرتل عليهم روح القدس، فبدأوا يتكلمون       �ملسيح الناصري   وفاة ا 

ومع أنّ كَتبة اإلجنيل قد قدموا هذه الواقعة بشكل مـثري           . بلغات شتى 
للضحك جدا، إال أا تدل حتما على أنه قد حصل بعد وفاة املسيح يف              
احلواريني تغري مفاجئ مل يكونوا منتبهني له من قبل حىت اضـطروا ألن             

  . ىل روح القدسينسبوه إ
باختصار، إن اهللا تعاىل يبدأ حياة النيب القومية بوحيه وقدرته، كمـا            
يبدأ حياته الشخصية، لذلك تظلّ جزئيات حياته القومية خفية عن أعني           

  . القوم يف حياته

��7"%+�א�&�h$س���!�H�� �
وأود هنا ذكر أمر طريف أال وهو أنه يوجد بني الشيعة والسنة نزاع             

، وبيانه أنه قد ورد يف احلـديث        "قضية القرطاس "، ويسمى   طويل األمد 
 قال لصحابته ائتوين بالقرطاس والقلم،      �أن ملا اشتد املرض برسول اهللا       

 أراد  �ويقول الشيعة أن الرسول     . ألكتب لكم ما ال تضلّون بعده أبدا      
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يف الواقع أن يكتب أن عليا سيخلفه بعده، وأن على املسلمني أن يرضوا             
دعوكم : ما، ولكن عمر حال دون كتابة هذه الوصية، وقال للناسبه إما

من هذا، فإن رسول اهللا يف الوجع، وال تزيدوا من كربه، فحسبنا كتاب           
يقول الشيعة كان هذا كيـدا      . اهللا هدى، وليس هنالك شيء أفضل منه      

 بأية وصية، وذلك لكـي      �من عمر، ألنه مل يرد أن يوصي الرسول         
 يكتب هذه الوصية    �فلو أنه ترك النيب     . كم ويأخذه بيده  حيرم عليا احلُ  

لكتبها حبق علي .  
  .ذا االعتراض أذكر منها اثنني فقطهناك عدة ردود على ه

، فلماذا  � يريد أن يوصي خبالفة علي       �إذا كان رسول اهللا     :  فأوالً
كال، بل ائتوين بالقلم والدواة، ألين أريـد أن         : مل يقل لعمر عند إنكاره    

 أن عمـر    �أكتب لكم وصية هامة؟ كان من املفروض أن يعرف النيب           
 منفعة، وكان من احملتم يف هـذه         أي ي عليا، ويسعى جاهدا حلرمانه    يعاد

 ماذا تقول؟ ال شك أنـين يف كـرب،   : لعمر �احلالة أن يقول الرسول     
 بالقلم والدواة بسرعة لكي أكتب لكم شـيئا         ولكين ال أبايل به، فائتوين    

 مل يأمر بإحضار القلم والدواة بعـده، بـل          �ولكن رسول اهللا    . امهم
 وهذا يوضح جليا أن رسول      ٢٠.صمت عند قول عمر حسبنا كتاب اهللا      

 كان يف احلقيقة يريد أن ميلي ما أشار إليه عمر، وحيث إنه قـد               �اهللا  
 حاجة  � على العمل بكتاب اهللا دوما، فلم ير         �عاهد أمام رسول اهللا     

                                                           
  . يوصي فيه الوصية ملن ليس له شيء ترك مسلم، كتاب الوصية، باب20
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٥١
 فهذه الواقعة ال تربئ عمر من أي مـة          .لى كتابة الوصية  عإىل اإلصرار   

  . � وفكر عمر �فحسب، بل تدل على التوارد بني فكر الرسول 
واجلواب الثاين الذي ميثل دليال تارخييا قويا للرد علـى مثـل هـذه              

، وهو أنه ال يصر على كتابة الوصية يف مثل هذا           الشيعية التافهة األفكار  
ن بأن أجل املريض وشيك، وأنه إذا مل جيعله يكتب          الظرف إال من يوق   

ن اهللا تعـاىل    الوصية اآلن فتفوت فرصة كتابتها لألبد، أما الذي يرى أ         
 وأن مرضه مرض عادي وليس مرض املوت، فإنه ال يهتم           سوف يشفيه 

. بكتابة الوصية، ويرى أال فائدة يف إزعاج املريض وإيذائه يف هذه احلالة           
 املنطلق إىل األحداث اليت واجهها الصحابة عنـد         وعندما ننظر من هذا   

 سيتوىف، � نتوصل إىل أن عمر مل يفكر يف أن الرسول �وفاة الرسول 
 �وبالفعل جند أن الرسول     . ر يف أخذ زمام احلكم يف يده      دعك أن يفكّ  

ملا تويف خالف ما توقعه عمر، جعلته هذه الصدمة املفاجئة شبه جمنون،            
 حىت بعـد    �فالذي مل يوقن بوفاة الرسول      . � إذ مل يوقن قطّ بوفاته    

وقوعها فعال وأحبه من أعماق قلبه حىت شهر حسامه، وأعلن بني الناس            
، فكيف ميكن أن يقال أنه أدرك أن        �أنه سيضرب عنق من قال بوفاته       

 وشيك، فخاف أن يكتب وصية حبق علي، فحال         �موت رسول اهللا    
أن روايات الشيعة هذه متثـل      دون كتابتها متعمدا؟ بل يكشف التدبر       

    أما عمـر     �، حيث كان يتوقع وفاة الرسول       �إساءة إىل علي ،� 
فكان يرى من شدة حبه له أن مرضه عادي وسوف يعاىف منـه ولـن               
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 للطعن، وال تعرض عمـر      �فالفكرة الشيعية تعرض عليا     . يتوىف اآلن 
  . ألي مالمة، بل تدلّ على صالحه وتقواه وفضله

�%$!����%1א�&	 %+��$�	���1���#א)�# �
كنت بصدد بيان أن اهللا تعاىل يبدأ بعد وفاة نبيـه حياتـه القوميـة               
بالوحي واإلهلام، ولذلك يستر يف حياته اخلالفةَ اليت ستقوم بعد وفاتـه            

 يف ظروف مماثلة، حيث     �لقد تويف النيب    . وتفاصيلها يف حجب اخلفاء   
لكنهم ملا أدركوا أنه قد تـويف       ظن بعض الصحابة أنه مل يتوف حقيقة،        

فعال، مل يدروا ماذا يفعلون بعده، وأي طريقة يتبعون لتكميـل مهمـة             
، فبدأوا ميشون هنا وهناك قلقني مضطربني، وبعـد قليـل           �الرسول  

  . صاروا فئتني حتولتا إىل فئات ثالث

����f$w.�x/y ��א��_$�+��'��و.$!�א��
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ال بد من وجود شخص إلقامـة  فكانت إحدى هذه الفئات ترى أنه     
 أدرى مبقاصده، فيجـب أن      �نظام اإلسالم، وحيث إن أهل الرسول       

لقد فكّرت هذه الفئة    . خيتار هذا الشخص منهم ال من أي عائلة أخرى        
 من عائلة أخرى فلن يطيعـه النـاس         �أنه لو اختري خليفة رسول اهللا       

 �ة أهل بيتـه  فيؤدي إىل فساد هذا النظام، ولكنهم معتادون على طاع        
لذا فسريضون خبليفة من أهله عن طواعية، شأنه شأن ملك يعتاد الناس            
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طاعة أوامره، فإذا خلفه ابنه بعد وفاته رضوا بطاعته أيضا عـن طيـب     

  .خاطر
 من  �أما الفئة األخرى فكانت ترى أن شرط اختيار خليفة الرسول           
الفتـه  أهله ليس ضروريا، بل جيب أن يختار من هو أكفـأ النـاس خب             

  . وأوالهم ذه املهمة
مث هذه الفئة صارت فئتني، فمع اتفاقهما على ضرورة خليفة لرسول           

فكانت إحـدامها   . ، إال أما اختلفتا يف القوم الذين يختار منهم        �اهللا  
 أطول فترة هم أحق باألمر،      �ترى أن الذين قد تربوا على يد الرسول         

. ستطيعهم العرب بـسهولة   أي املهاجرون، وباألخص قريش منهم، إذ       
 قد تويف يف املدينة واألنـصار       �بينما  رأت الفئة األخرى أن الرسول        

  . هم ذوو قوة ونفوذ فيها، فهم أقدر الناس على إدارة األمور
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فحصل خالف بني األنصار واملهاجرين، فكان األنـصار يـرون أن           

 املتعلقة بالنظام، إذ مل يكن يف مكة أي          قد قضى بينهم حياته    �الرسول  
. نظام إسالمي، فهم األدرى بنظام احلكم، واألحق باخلالفة من غريهم         

وكانت حجتهم األخرى أنّ هذه منطقتهم، ومن الطبيعي أن يطـيعهم           
الناس أكثر من طاعتهم للمهاجرين، فيجب أن يكون خليفة رسول اهللا           

ون فقـالوا مل حيـظَ األنـصار        أما املهاجر .  منهم ال من املهاجرين    �
 بقدر ما حظينا ا، فنحن األكفأ بدراية الدين من          �بصحبة رسول اهللا    
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وبينما كان املهاجرون يفكرون كيف يزيلون هذا اخلالف ومل         . األنصار
يتوصلوا إىل أي نتيجة، إذ اجتمع األنصار يف سـقيفة بـين سـاعدة              

ة، زعيم اخلزرج وأحد    للتشاور، ومالت قلوم إىل اختيار سعد بن عباد       
النقباء، خليفةً، وقالوا إن البلد بلـدنا، واألرض أرضـنا، والعقـارات            
عقاراتنا، فاخلري لإلسالم أن يكون اخلليفة منا، ورأوا أن ال أحـد أوىل             

مـاذا إن مل يـرض      : ذا املنصب من سعد بن عبادة، فقال بعـضهم        
أمـري ومـنكم    منـا   : "نقول هلم : املهاجرون ذا الرأي؟ فقال أحدهم    

هذا أول ضعفكم،   :  وكان سعد بن عبادة رجال حكيما، فقال       ٢١".أمري
متاِثل عدم فهم اخلالفـة وإحـداث       " منا أمري ومنكم أمري   "ألن مقولة   

  . الفساد يف اإلسالم
وبلغ املهاجرين خرب تشاور األنصار، فسارعوا إىل مكان اجتماعهم،         

ري املهاجرين، ال شـك     إلدراكهم أن العرب لن يطيعوا أي خليفة من غ        
أن األنصار ذوو نفوذ وقوة يف املدينة، ولكن سائر العـرب معترفـون             
بعظمة وشرف أهل مكة، فلو اختري اخلليفة من بني األنصار فـسوف            
يواجه العرب مشاكل كبرية، وقد ال يتمكن معظمهم من جتاوز هـذا            

بينهم فحضر املهاجرون إىل سقيفة بين ساعدة، وكان من         . االبتالء خبري 

                                                           
والبخاري، . ر، حديث السقيفة وخالفة أيب بك١يف التاريخ، جملد ابن األثري، الكامل 21

  .لو كنت متخذا خليال: �قول النيب : بابكتاب املناقب، 
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كنت أعـددت   : يقول عمر . أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي اهللا عنهم       

يف نفسي هلذه املناسبة كلمة قوية جدا، وكنت أنوي أن ألقي مبجـرد             
وصويل إىل الس خطابا مؤثرا وسوف أقنع بقوة أدليت مجيع األنـصار            

ان باختيار خليفة من املهاجرين ال من األنصار، ولكننا ملا وصلنا إىل مك           
ماذا عسى أن يقول هذا     : االجتماع قام أبو بكر خطيبا، فقلت يف نفسي       

الرجل؟ ولكنه واهللا مل يترك شيئا مما أعددت، بل قدم من عنـده أدلـة           
   ٢٢.إضافية قوية، فأدركت أين لن أستطيع أن أسبق أبا بكر

ال بد من أن يكون األمري مـن        : باختصار، قال املهاجرون لألنصار   
 ٢٣"األئمة مـن قـريش    : "� واستدلّوا حبديث رسول اهللا      قريش اآلن، 

فعارضـهم  . وذكروا سبقَهم يف الدين وتضحيام يف سبيل اإلسـالم        
لن نرضى خبليفة من املهـاجرين، وإذا       : حباب بن املنذر اخلزرجي وقال    

أي يكون مـنكم    .. كنتم مصرين على موقفكم فمنا أمري ومنكم أمري       
أال تعلـم أن    ! على ِرسلك، يا رجل   : مرفقال له ع  . خليفة ومنا خليفة  

 فمطالبتكم بأمري   ٢٤ال يكون أمرياِن يف وقت واحد؟     :  قال �رسول اهللا   
  . منكم  وأمري منا باطلة عقال وشرعا

                                                           
 �، أبواب املناقب عن رسول اهللا ٥، والترمذي، ج الكامل يف التاريخ22
: تتمة كتاب، ٤ج: واملستدرك . �مسند أنس بن مالك ، ٣ج: مسند أمحد 23

   .ذكر فضائل قريش: منهاف، معرفة الصحابة
24

، � خالفة أيب بكر الصديق ،الباب األول يف خالفة اخللفاء، ٥ج: كنـز العمال 
  ١٤٠٥٩احلديث رقم 
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 نظـام   �يتضح من هنا أنه كانت هناك أحاديث شرح فيها الـنيب            
، لـنفس  �اخلالفة، ولكنها مل تتبادر إىل أذهان الـصحابة يف حياتـه     

  .  اإلهلية اليت أشرت إليها قبل ذلكاحلكمة

���������א�:;$}�� �
أيها األنصار أنتم أول قوم :  وقال �بعد نقاش وجدال قام أبو عبيدة       

 � خارج مكة، فال تكونوا أول قوم بعد وفاتـه           �آمنوا برسول اهللا    
فتأثر القوم جدا من قوله حىت قام بشري بن سـعد           . يبدلون مشيئة الدين  

يا قوم، لقد صدق هؤالء فيما قالوا، فإننا مل خندم    : ومهاخلزرجي وقال لق  
 ومل ننصره من أجل املكاسب املادية وال من أجل الوصول           �الرسول  

إىل سدة احلكم بعده، وإمنا فعلناه لوجه اهللا، فليس النقاش عن حقّنـا،             
وإمنا النقاش عما يتطلب منا اإلسالم، فيجب أن يكـون األمـري مـن              

فعاد القـوم إىل مداولـة   . �ول صحبة برسول اهللا     املهاجرين، فهم أط  
الرأي الذي استمر نصف ساعة أو ثلثيها، حىت مالت اآلراء إىل اختيار            

فرشح أبو بكر عمر وأبا عبيدة هلـذا املنـصب،          . خليفة من املهاجرين  
سـنبايع  : ولكنهما رفضا ذلك وقاال   . ميكنكم أن تبايعوا أحدمها   : وقال

.  يؤم الناس يف الصالة، والذي هو أفضل املهاجرين بأن�من أمره النيب 
فبـدأ النـاس    . فكان قصدهم أن أبا بكر هو أوىل الناس ذا املنصب         

يبايعون أبا بكر، وكان أول من بايعه هو عمر مث أبو عبيدة مث بشري بن               
وحتمس النـاس  . سعد اخلزرجي، مث بايعه قوم من األوس مث من اخلزرج        
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   فبـايع  . ا الذي كان مريضا ومل يستطع أن يقف       لبيعته حىت داسوا سعد

اجلميع يف وقت قليل، إال سعدا وعليا، وبايع ابن سعد أيضا، مث بـايع              
علي بعد أيام، ويف بعض الروايات أنه بايع بعد ثالثة أيام، ويف بعـضها              

وتذكر روايات الستة أشهر بأنه مل يتمكن من بيعة أيب          . بعد ستة أشهر  
يض فاطمة رضي اهللا عنها، وأنه ملا جاء أبا بكر للبيعة           بكر النشغاله بتمر  

  . تأخرت ملرض فاطمة: اعتذر لتأخره، وقال

���א�:;$}����� �
 استشار الصحابة فيمن يعينه خليفةً، فمال       �ملا قرب أجل أيب بكر      

أكثرهم إىل عمر، ولكن بعضهم اعترض وكانت حجتهم الوحيـدة أنّ           
سبب هذه  : فقال أبو بكر  . الناسيف طبعه قسوة، فيخاف أن يشدد على        

القسوة أنه مل يحمل أيةَ مسؤولية، وعندما تقع عليه هـذه املـسؤولية             
  . فرضي اجلميع خبالفة عمر. ستزول قسوته ويعتدل

 خـرج إىل املـسجد      �وبيان ذلك أنه ملا تدهورت صحة أيب بكر         
 يف  مستندا إىل زوجته أمساء، ورجاله تتخاذالن ويداه ترتعشان، فخطب        

ظللت أفكّر أياما فيمن يكون اخلليفة بينكم بعد وفـايت،          : الناس وقال 
وارتأيت بعد تفكري ودعاء كثريين أن أعين عمر خليفةً، فهو اخلليفـة            

فرضي الصحابة وغريهم مجيعا بإمارة عمر، وبـايعوه        . بينكم بعد وفايت  
  . ٢٥بعد وفاة أيب بكر

                                                           
   الكامل يف التاريخ، ذكر استخالفه عمر بن اخلطاب25
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ح وأدرك أن وقته قد حان، أوصى بـستة          باجلرا �ملا أصيب عمر    

عثمان، : أشخاص وأمرهم باختيار أحد منهم خليفةً، وهؤالء الستة هم        
علي، عبد الرمحن بن عوف، سعد بن أيب وقاص، الزبري بـن العـوام              

كما ضم إليهم عبد اهللا بن عمر لالستـشارة         . وطلحة رضي اهللا عنهم   
 عمر بأن عليهم مجيعـا أن       وأوصاهم. إنه لن يختار خليفةً   : فقط، وقال 

يتخذوا القرار خالل ثالثة أيام، وأن يصلي صهيب بالناس خالهلا، وأمر           
املقداد ابن األسود باإلشراف على تشاور هـؤالء الـستة، وأمـره أن             
يكرههم على االجتماع يف مكان واختاذ القرار، وأن حيرس املكان بنفسه     

ه الناس، وأما مـن رفـض       ومن اتفق عليه أكثرهم فليبايع    . حامال سيفه 
وإذا كان للطرفني ثالثة أصوات فمن يصوت له عبد اهللا بـن            . فليقتلْ

وإذا مل يرضوا بقراره فمن صوت له عبد الرمحن بـن           . عمر فهو اخلليفة  
فاجتمع مخسةٌ منهم لالستشارة، إذ مل يكن طلحة يف . عوف فهو اخلليفة 

وبعد نقاش طويل قال عبد     . املدينة يف ذلك الوقت، ومل يصلوا إىل نتيجة       
حسنا، من الذي يريد مـنكم أن يـسحب امسـه؟           : الرمحن بن عوف  
أنا أسحب امسـي قبـل      : فقال عبد الرمحن بن عوف    . فصمت اجلميع 

مث سحب االثنان اآلخـران،     . أنا أسحب امسي  : مث قال عثمان  . اجلميع
 بعدم  ويف األخري أُخذ من عبد الرمحن بن عوف عهدا        . وظلّ علي صامتا  

االحنياز ألحد عند أخذ القرار، فأعطاهم موثقا، وصار األمر كلـه يف            
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فظلَّ عبد الرمحن بن عوف يزور بيوت املدينة بيتا بيتا ثالثة أيـام             . يده

ويسأل الرجال والنساء عمن يرضون خبالفته، فرضي اجلميـع خبالفـة           
  . عثمان، فحكم لصاحل عثمان فصار خليفةً

�6����א�:;$}�� �
، ورأى الصحابة املوجـودون يف      � استشهد سيدنا عثمان     مث حني 

          وا على عليأن يأخذ البيعة    �املدينة أن الفتنة تتفاقم يف املسلمني أصر 
: ومن ناحية أخرى سارع بعض املفسدين إىل علي وقالوا له         . من الناس 

هناك خطر كبري على انشقاق الدولة اإلسالمية، فخذْ من الناس البيعـة            
 اخلوف ويرسى األمن واألمان، فظل يرفض حتمـل هـذه           ليزول عنهم 

. املسؤولية، ولكنه ملا رأى أن ال مناص له من أخذ البيعة أخذها منـهم             
كان بعض أكابر الصحابة خارج املدينة يف ذلك الوقت، بينما أُخـذت        
البيعة من بعضهم جربا، فقد ورد عن طلحة والزبري أنه أُرسل إليهمـا             

بن األشتر مع نفر من الناس فاسـتلُّوا عليهمـا          حكيم بن جبلة ومالك     
وورد يف بعض الروايات أم     . باِيعا عليا وإال نقتلكما   : السيوف وقالوا 

والواضح أن مثل هذه البيعـة      . جاءوا ما جيروما على األرض، فبايعا     
نبايعك على أن تقتص مـن قَتلـِة        : وملا بايعا عليا قاال   . ليست حقيقية 

كنهما ملا رأوا أن عليا ال يسارع يف القصاص من قتلـة            ول. �عثمان  
  . عثمان، خلعا بيعته وذهبا إىل مكة
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بينما متكّنت مجاعةٌ من قَتلِة عثمان، وبغيةَ الفتنة، ِمن خداع عائـشة            

فنادت رضي اهللا عنها باجلهاد ودعـت       . وإقناعها بإعالن اجلهاد ثأرا له    
حابة لنصرا، فانضم إليها طلحة والزبري، وتقاتلَ جيش علي وجيش          الص

ولكن قبـل   . عائشة وطلحة والزبري، وتسمى هذه احلرب حبرب اجلمل       
              بداية املعركة انسحب الزبري وامتنع عن القتال بعد أن مسع مـن علـي

 ختصه، واعترف خبطئه يف اجتهاده وحلف أنه لن يقاتـل           �نبوءة للنيب   
ا طلحة فاعترف ببيعته لعلي قبل وفاته، إذ ورد يف الروايات أنه            أم. عليا

: بينما كان يضطرب من شدة اجلراح، إذ مر به شخص، فسأله طلحـةُ          
: أنا من فئة علي، فوضع طلحةُ يده يف يده وقال         : من أي فئة أنت، قال    

  .٢٦أعترب يدك يد علي، وأبايعه ثانيةً
د حسم يف حرب اجلمل، إال      فيما يتعلق خبالف الصحابة مع علي فق      

  . أن خالف معاوية مع علي ظلّ على حاله إىل أن وقعت حرب ِصفّني
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احتال أصحاب معاوية يف هذه احلرب حيث رفعوا املصاحف علـى           
الرماح، وقالوا نرضى بقرار القرآن الكرمي، فيجب تعيني حكَمني هلـذا           

رطون يف مؤامرة قتل عثمان وكانوا      وعند مساع ذلك تقدم املتو    . الغرض

                                                           
 .  الكامل يف التاريخ، ذكر مسري علي إىل البصرة والوقعة26
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٦١
قد اندسوا يف صفوف علي ليفلتوا من عقاب جرميتهم، وأحلّـوا عليـه             

 يـرفض   �فظلّ علـي    . بقبول هذا االقتراح ويعين حكما من عنده      
اقتراحهم، ولكنهم، وكذلك بعض من ذوي الطبائع الضعيفة املنخدعني         

تري أبو موسى األشـعري     فاخ. منهم، أجربوه على تعيني حكٍم من عنده      
كان هذا  . حكما من طرف علي، وعمرو بن العاص من طرف معاوية         

، وكان مـشروطا بـأن      �التحكيم يف احلقيقة يف حادث قتل عثمان        
يكون قرارهم متفقا مع القرآن الكرمي، ولكن عمرو بن العـاص وأبـا             

عاويـة  موسى األشعري قررا بعد التشاور فيما بينهما أن يعزال عليا وم          
أوالً، ألما مها السبب وراء املصيبة اليت حلت باملسلمني مجيعا، مث خيتار            
املسلمون حبرية خليفةً هلم، مع أنّ اختاذ مثل هذا القرار مل يكن من مهمة  

فعقدا اجتماعا عاما لإلعالن عن قرارمها، فقال فيه عمرو بن          . احلَكمني
.  أوالً، مث أعلن أنـا     أنت تعلن عن قرارك   : العاص أليب موسى األشعري   

فقام عمرو بـن    . فأعلن أبو موسى األشعري أنه يعزل عليا عن اخلالفة        
لقد عزل أبو موسى األشعري عليا، وأنا أتفق مع قـراره           : العاص وقال 

كـان  (وأعزل عليا، ولكين ال أعزل معاوية، بل أقر باستمرار إمارتـه            
 أخوض يف السبب    عمرو بن العاص رجال صاحلا يف احلقيقة، ولكين ال        

وبعد إعالما عن هذا القرار بـدأ أصـحاب         ). وراء اختاذه هذا القرار   
لقد أصدر احلَكمان حكمهما لصاحل معاوية وضد علي،        : معاوية يقولون 

مل يعين  :  رفض قبول هذا القرار، وقال     �وهو قرار سليم، ولكن عليا      
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٦٢

        كم مـن  احلَكمان هلذا الغرض أوالً، مث إن قرارمها ليس مبنيا على أي ح
فأثارت الفئة املنافقة من أصحاب علي اليت أصرت على         . القرآن الكرمي 

ملاذا عينت احلَكم مـع أن تعـيني        : تعيني حكم من عنده ضجةً وقالت     
          عليهم علي كٍَم يف أمور الدين ال جيوز؟ فردأوالً كان من   :  وقال �ح
 الكرمي، ولكنهما مل يفيا     شروط املعاهدة أن يكون قرارمها موافقًا للقرآن      

مل أعين احلَكم من طرفنا إال بعد إصـراركم، فلمـاذا           : بالشرط، وثانيا 
كان كالمنا هراًء، وكان تصرفنا خطأً،      : تقولون اآلن ملاذا عينته؟ فقالوا    

ولكن ملاذا أنت رضيت خبطئنا؟ هذا يعين أننا صرنا من اآلمثني وكذلك            
 تبنا عن خطئنا، فاألفضل أن تتوب       أنت، وأخطأنا وأخطأت أيضا، وقد    

كان هدفهم من ذلـك أن      . أيضا وتعترف بأن ما فعلت مل يكن جائزا       
 لو رفض ما يقولون فسوف خيرجون من بيعته حبجة أنه قد قام             �عليا  

بعمل خالف اإلسالم، فال جيوز البقاء يف بيعته بعد ذلك، أما إذا اعترف           
 تبطُل خالفته تلقائيا، ألنّ من      خبطئه وقال إين أتوب عما فعلت فسوف      

           قائال  �يرتكب هذا اإلمث الكبري كيف يكون خليفةً؟ فرد عليهم علي 
مل أرتكب أي خطأ، ألن األمر الذي عينت فيه حكما جيوز تعيني حكم             

كنت اشترطت عند تعيني احلَكم     : فيه حبسب الشريعة، هذا أوال، وثانيا     
م متفقا مع القرآن الكرمي واحلديث،      صراحة أنين سأرضى بقرارمها ما دا     

وإال لن أرضى به أبدا، فألما خالفا هذا الشرط ومل يكن قرارمهـا يف              
        تعيينهما فيه، فحكمهما ليس حجة علي ولكن هؤالء  . األمر الذي تـم
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٦٣
      وا      �القوم مل يقبلوا عذر عليماخلـوارج "، وخرجوا من بيعته، فس" ،

نه ليس هناك أي خليفة جتب طاعته، وإمنا        واخترعوا هلم مذهبا جديدا بأ    
جيب العمل مبا يراه أكثرية املسلمني، ألنّ القول بأمري واجب الطاعة له            

  .٢٧"ال حكم إال هللا: "خيالف مبدأ

0�.�/��6���+./\�~+��H�� �
 يردون  �أخذ أنصار علي    . كان هذا أول خالف وقع حول اخلالفة      

وام أن هناك نبوءات أيضا للرسول      على هؤالء الطاعنني، ومما قالوا يف ج      
 عن خالفة علي، وملا تناولوا هذه النبوءات بالتفصيل فكّر بعض الغالة            �

منهم أن ال داعي ملناقشة مسألة اخلالفة بالذات، إمنا علينا أن نقـول إن              
خالفة علي ليست نتيجة أي انتخاب، وإمنا هي نتيجة نبوءات تنبـأ ـا         

وقوهلم هـذا   .  بال فصل بينهما   �نه الرسول   ، فهو خليفةٌ عي   �الرسول  
املـصلح  "مياثل قولَ من قد يقول وهو يتحدث عن موضوع كوين أنـا             

 عن  �إننا نقول خبالفته ألن هناك نبوءات للمسيح املوعود         ": املوعود
ومن قال بذلك فقـد     . خالفته، وليس ألن أكثرية اجلماعة انتخبته خليفةً      

كرة ترسخ يف األذهان بالتدريج فكرة إمامة       توجه حنو اهلالك، ألن هذه الف     
  . شخٍص واحد، وتزيل أمهيةَ نظام اخلالفة من القلوب

          من نبوءات   �على أية حال، استنتج بعض الغالة من أصحاب علي 
 بشأنه أن خالفته هي نتيجة لتلك النبوءات فقط، وليـست           �الرسول  

                                                           
27
   توجيه احلكمني وخرب يوم النهرالكامل يف التاريخ، ذكر خرب اخلوارج عند 
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٦٤

.. ليا إمام يف احلقيقة   نتيجة أي انتخاب، مث مالوا بالتدريج إىل القول بأن ع         
أي مأمور، وأن اخلالفة ليست باملعىن الذي ظلّ املسلمون يفهمونه حـىت            

  . اليوم، بل إن اإلمام يقام بأمٍر خاص من اهللا تعاىل هلداية الناس وإرشادهم

��5�f$w.�x/yא39��S#	ل�א-/.+� �
 ونتيجة هذه األفكار املتباينة صارت يف املسلمني ثالث فئات حـول          

اخلالفة؛ فرأت الفئة األوىل أن اخلالفة تعين النيابة، وجيب أن يكون نائب          
 بعده، وأنّ اخلليفة هو من يختار بقرار أكثرية املسلمني،          �لرسول اهللا   

. أو من ترضى به األمة بتعيني من أحد اخللفاء، وأنـه جتـب طاعتـه              
  . وأصحاب هذه النظرية يسمون السنة

ن احلكم هللا، وأن اعتبار شـخص واحـد         وثاين هذه الفئات ترى أ    
واجب الطاعة له هو مبثابة اإلشراك باهللا، لذا فيجب أن يتخذ القـرار             

. برأي األكثرية، وأن املسلمني أحرار يف أن يقروا ألنفسهم ما يشاءون          
  . وأصحاب هذه النظرية يسمون اخلوارج

ري هو مهمة   ثالث الفئات ترى أن األمري ال يعينه الناس، بل تعيني األم          
اهللا تعاىل، وهو الذي أقام عليا إماما، وأقام بعده أحـد عـشر إمامـا               

وأصحاب هذه  . آخرين، وأن اإلمام األخري حي حىت اآلن ولكنه خمتبئ        
  . النظرية يسمون الشيعة
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٦٥
ال بد من وجود إماٍم حي يف       : مث خرجت من هذه األخرية فئة قالت      

صحاب هذه الفكـرة يـسمون      وأ. الدنيا كل حني، وهكذا كان فعلًا     
  . الشيعة اإلمساعيلية

�+���Fא�+% /
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 مباشرة، وأحتدث اآلن    �هذا تاريخ اخلالفة اليت كانت بعد الرسول        

  . �عن اخلالفة اليت قامت بعد املسيح املوعود 
 تشبه حالة   �كانت حالة عقول اجلماعة يف وقت املسيح املوعود         

 لن  �، فكنا نظن أن املسيح املوعود       �ن النيب   عقول الصحابة يف زم   
يتوىف اآلن، ولذلك ما كانت قلوبنا لتفكر حلظة واحدة فيما سـيحدث        

 ولدا صـغريا،    �ما كنت عند وفاته     . �بعد وفاة املسيح املوعود     
بل كنت شابا، وأكتب املقاالت واملواضيع، وأحرر جملةً، وأقسم بـاهللا           

 � حلظة واحـدة أن املـسيح املوعـود       تعاىل بأنه مل خيطر ببايل وال     
سيتوىف، مع أنه كان قد تلقى يف أواخر سنوات حياته إهلامات متـواترة             

ورغـم  . خترب بقرب وفاته، وقد كثرت هذه اإلهلامات يف أواخر أيامه         
، ورغم أن بعضها كان يعين سنة وفاته        �هذه اإلهلامات اليت تلقاها     

أيضا، إال أننا كنـا     " الوصية"تيب  وتارخيها أيضا، ورغم أننا كنا نقرأ ك      
نظن أن هذه األمور قد تقع بعد قرنني من الزمان، ومن أجل ذلـك مل               

وألننا . �خيطر ببالنا قطّ كيف يكون األمر بعد وفاته املسيح املوعود           
 لن يتوىف يف حياتنا، لـذلك عنـدما         �كنا نفكر أن املسيح املوعود      



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٦٦

ذكر جيدا أنه بعد أن قـاموا       وأت. تويف كان صعبا علينا أن نصدق ذلك      
 وتكفينه، كلما هبت الريح وحتـرك       �بغسل جثمان املسيح املوعود     

 ال يزال   �إنه  : ، كان البعض يأيت جريا ويقول     �كفنه أو شواربه    
  . حيا، فقد رأينا ثوبه يتحرك، وشواربه تتحرك

مث بعد أن نقلوا جثمانه إىل قاديان ووضعوه يف غرفة يف بستانه، وصل             
ه كمال الدين يف حوايل الساعة الثامنة أو التاسعة، وأخذين جانبا           خواج
، هل فكّرت كيف يكون األمر بعد وفاة املسيح املوعـود       ٢٨ميان: وقال
� جيب أن يكون هناك شيء ما، ولكن ال أستطيع أن أقول           : ؟ قلت

نور (أرى أنّ علينا مجيعا بيعة حضرة املولوي        : قال. ماذا جيب أن يكون   
مل يكتب  :  فقلت له بسبب صغر سين نسبيا وبسبب قلة مطالعيت         ).الدين

 يف أي مكان أن نبايع أحدا بعد وفاته، فلماذا نبايع           �املسيح املوعود   
 كان قد ذكر أمر بيعة أحـد يف         �مع أنّ حضرته    (حضرة املولوي؟   

، فبدأ يناقشين يف    )، ولكنه مل خيطر ببايل يف ذلك الوقت       "الوصية"كتيب  
إذا مل نبايع على يد شخص اآلن فـسوف تـدمر           : ع وقال هذا املوضو 

 أيضا، إذ بايع القوم     �وهذا ما حصل بعد وفاة النيب       : مث قال . مجاعتنا
، فعلينا أن نبايع اآلن أحدا، وعندي ليس يف مجاعتنا أحـد            �أبا بكر   

أوىل ذا املنصب من املولوي، وهذا هو رأي املولوي حممد علي احملترم            
ويف . قول إن على اجلماعة كلها أن تبايع حـضرة املولـوي          أيضا، إذ ي  
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 )املترجم. (هي كلمة احترام وحب 



������� �	
��  
  

  

٦٧
 بـأن   �األخري التمست اجلماعةُ باالتفاق من حضرة اخلليفـة األول          

فاجتمع الناس كلهم يف البستان، فألقى حـضرة        . يأخذ البيعة من الناس   
إنين ال أرغـب يف     :  يف هذا االجتماع خطابا قال فيه      �اخلليفة األول   

وذكر ذا اخلصوص امسـي، مث      . بايعوا أحدا غريي  اإلمامة، وأريد أن ت   
اسم جدي ألمي مري ناصر نواب احملترم، مث زوج أخيت نواب حممد علي             

إنـك  : ولكننا مجيعا التمسنا منه وقلنا    . خان، وبعض اإلخوة اآلخرين   
  . فبايعه القوم مجيعا. أنت األوىل مبنصب اخلالفة

+,%��f$%#/rא- �
ن أو ثالثة حىت قابلين املولوي حممد علي احملترم         مل متِض على بيعته أسبوعا    

حضرة ميان، هل فكرت مرةً كيف يدار نظام مجاعتنـا؟          : ذات يوم وقال  
أي حاجة للتفكري يف ذلك اآلن وقد بايعنا حضرةَ املولوي؟ قـال           : قلت :

. تلك البيعة هي بيعة املريدين للمرشد، إمنا سؤايل كيف يدار نظام مجاعتنا            
 األمر مل يعد يستحق التفكري فيه، ألننا ما دمنا قـد بايعنـا        أرى هذا : قلت

شخصا فهو األدرى اآلن بكيفية إدارة نظام هذه اجلماعة، وال حاجة بنـا             
  . هذا األمر جدير بالتفكري فيه: فسكت، ولكنه قال. للتدخل فيه


_$ق�|�vא-%,+�אFول��|������ �$@A.��+w
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  : لى ألسنة أبناء اجلماعة أسئلة من قبيلبعد بضعة أيام أخذت تتناقل ع
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٦٨

، " أمحدية ٢٩صدر أجنمن "ما هي صالحيات اخلليفة؟ أهو تابع ملؤسسة        
أم هي التابعة له؟ فكتب مري حممد إسحاق احملترم بعض األسـئلة ـذا             

. اخلصوص ورفعها إىل حضرة اخلليفة األول راجيا منه توضيح األمـر          
 إىل شىت فروع اجلماعة خارج       باألسئلة �فبعث حضرة اخلليفة األول     

قاديان، وحدد يوما ليحضر فيه ممثلو هذه الفروع الختاذ القـرار بعـد             
  . ولكنين مل أعلم بكل هذه األمور إىل أن رأيت رؤيا. التشاور

��$���� �
رأيت فيما يرى النائم أن هناك بناية كبرية جدا أحد شقّيها مكتمـل             

ى جـدران اجلـزء غـري       واآلخر غري مكتمل، واألخشاب موضوعة عل     
والطني وغريها، وحنـن أربعـة أو مخـسة          املكتمل، ليوضع عليها اللنب   

. أشخاص واقفون على هذا اجلزء من البناية، وأحدنا مري حممد إسـحاق           
وفجأةً نرى على هذه األخشاب حشيشا جافا، فأخرج مري حممد إسحاق           

فمنعته، .  ثقاب وأخذ منها عودا بنية حرق احلشيش       أعوادمن فوره علبة    
هذا احلشيش سوف حيرق يف يوم مـن        : ولكنه ال ميتنع، فقلت له بشدة     

وبعد ذلك انصرفت ألمـر آخـر،       . األيام حتما، ولكن مل حين وقته بعد      
ولكن مسعت بعد قليل صوتا شبيها بالضجة، فلما التفت وجـدت مـري             

                                                           
29

ورمبا أصلها . جلنة أو هيئة أو مؤسسة: تعين يف اللغة األردية" األجنمن"كلمة  
ت باللغة األردية بصورة مفكَّكة، واستخدمت مبعىن كوكبة بوكُت مجع جنم، "نـجمأَ"

 )املترجم. (من الناس
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٦٩
حممد إسحاق قد أخرج من العلبة أعواد ثقاب وحياول حكّها بـسرعة،            
ولكنها ال تشتعل، وكان خيرج عودا بعد عود وحيكّه ليشتعل فيحرق به             

فسارعت إليه، ولكن عودا اشتعل قبل وصويل إليه، فأشعل         . هذا احلشيش 
فقفزت يف النار وأطفأا بسرعة، ولكـن احترقـت رؤوس    . به احلشيش 

كتبت هذه الرؤيا وعرضتها على اخلليفـة       . بعض األخشاب خالل ذلك   
: كيف؟ قـال  : قلت. لقد حتققت هذه الرؤيا   : فنظر إيلَّ وقال  ،  �األول  

لقد بعث إيلّ مري حممد إسحاق ببعض األسئلة مكتوبةً، وقد أرسلتها إىل            
مل . فروع اجلماعة خارج قاديان، وأرى أن هذا سيسفر عن فتنة كـبرية           

أكن أعرف حىت ذلك الوقت ما هي األسئلة اليت أثارهـا مـري حممـد               
ت بعض اإلخوة أخربوين مبفهومها فعرفت أـا ذات         إسحاق، وملا سأل  

ووقعت يف اجلماعة ضجة بأسئلة مري حممد إسحاق احملترم،         . صلة باخلالفة 
  . فبدأت الردود عليها تأيت من كل طرف وصوب

ومما يدل على خداع هؤالء القوم اجلماعةَ يف ذلك الوقت أم أكدوا            
يت يقدموا للنـاس عـن      مرارا ملختلف فروع اجلماعة بأن أفكارهم ال      

اخلالفة تتفق مع أفكار اخلليفة األول، وحنمد اهللا تعاىل أن هذا الـسؤال             
قد أُثري يف عهد إنسان زاهد، ولو أُثري فيما بعد فـال نـدري حجـم                

ِنعم ما حصل، إذ سيقرر اليوم، وال يـزال         : وقال بعض منهم  ! الكارثة
األجنمن هـي اخلليفـة      أحياء، بأنّ    �معظم صحابة املسيح املوعود     

  . يف احلقيقة�للمسيح املوعود 



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٧٠

باختصار، لقد حاول هؤالء القوم التأثري على أبناء اجلماعة بكل السبل،         
كان يف ! ليوحوا هلم أن أفكارهم تتفق مع أفكار اخلليفة األول والعياذ باهللا      

  . اجلماعة هياج غري عادي، وبدا كأنّ متردا خطريا سيقع ضد اخلليفة

�:R7�5$د�$نא�+%R�$-وع�א�$�4+�א�.���$ع��* �
 قد حـدده هلـذا   �وأخريا جاء ذلك اليوم الذي كان اخلليفة األول        

. الغرض والذي دعا فيه ممثلي اجلماعة اخلارجية لالجتمـاع يف قاديـان           
وبينما كنت أمتشى يف فناء بييت يف صباح ذلك اليوم انتظارا لصالة الفجر،     

 حضرة اخلليفة األول، إذ تناهى إىل مسامعي        وكان الناس ينتظرون قدوم   
صوت شيخ رمحت اهللا احملترم الذي كان يقول يف املـسجد يف محـاس              

ظننت ألول وهلة   ! إم يدمرون اجلماعة من أجل صيب     ! معاذ اهللا : شديد
أنه يشري بالصيب إىل مري حممد إسحاق، ولكين مسعت صوته مرة أخـرى             

جلماعة لعبودية صيب؟ فاشتدت حرييت،   كيف ميكن أن ختضع ا    : وهو يقول 
مل يسأل مري حممد إسحاق إال بضعة أسئلة، فما         : وبدأت أقول يف نفسي   

عالقة ذلك بعبودية اجلماعة له؟ ورغم التدبر يف األمر مل أفهم من هـذا              
: ، وقلت �ذكرت بعد صالة الفجر هذا احلادث للخليفة األول         . الصيب

د وال أدري سببه، حيث كـان شـيخ       كان خصام جيري اليوم يف املسج     
كيف نبايع صبيا؟ فليس هذا الفساد كله       : رمحت اهللا يقول بصوٍت مرتفع    

. ومل أفهم من هذا الصيب الذي يتحدثون عنـه        . إال من أجل هذا الصيب    
. أنت ذلك الـصيب   ! أال تدري :  متبسما وقال  �فنظر إيلَّ اخلليفة األول     
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٧١
      كـل هـذه         لعل شيخ رمحت اهللا احملترم كان يظن أنين أنا الذي أمليت 

  . األسئلة وأنا السبب وراء هذه الضجة اليت وقعت يف اجلماعة

�\]$}�#"�!�א-%,+�אFول�#	ل� 3<�+�א-/.+� �
 إللقاء اخلطاب، وكنت قد    �مث بعد ذلك جاء حضرة اخلليفة األول        
رأيـت يف املنـام أن هنـاك        . رأيت رؤيا عن خطابه هذا قبل أن يلقيه       

 حول موضـوع اخلالفـة   � خيطب فيه حضرة اخلليفة األول      اجتماعا
فجئـت إىل مكـان     . قائما، وخييل إيلّ أنّ جيشا يريد شن اهلجوم عليه        

سيدي، ال حتزن، إننا خـدامك،      : االجتماع، ووقفت على ميينه وقلت    
وإننا مستعدون للتضحية بأرواحنا دفاعا عنك، ولن خيلص إليك العدو          

وكنت .  حياتنا فلن يقدر أحد على إصابتك بأذى       إال على جثثنا، أما يف    
 قبل اخلطاب، وملا حـضرت      �قد حكيت هذه الرؤيا للخليفة األول       

هذا االجتماع نسيت رؤياي هذه وجلست على يسار حضرة اخلليفـة           
: مث قال بنفـسه   . ميان، قُم من هنا وتعالَ إىل مييين      : ، فقال يل  �األول  

: فذكَّرين برؤيـاي، وقـال    . ال: ؟ قلت أتدري ملاذا أجلستك على مييين    
  . بسببها أجلستك على مييين

 إللقاء اخلطاب مل يقُم يف املكان الذي أعدوه له          �مث ملا قام حضرته     
يف املسجد، بل قام يف ذلك اجلزء من املسجد الذي بناه حضرة املسيح             

لقـد آذيتمـوين    : مث قال وهو يبدي سخطه على الناس      . �املوعود  
ا أذى شديدا حىت إنين مل أقُم يف ذلك اجلزء مـن املـسجد              بعملكم هذ 
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٧٢

مث وضح حضرته   . الذي بنيتموه، بل قمت يف جزئه الذي بناه مرشدي        
يقول النـاس   : مسألة اخلالفة على ضوء القرآن الكرمي واحلديث، وقال       

بأن عمل اخلليفة ينحصر يف الصالة بالناس والصالة على املوتى وعقـد            
إن أصحاب هذا القول قد ارتكبـوا  . له بإدارة النظام  القران، وال عالقة    

وقاحة شديدة، فإن هذه األعمال ميكن أن يقوم ـا أحـد الـشيوخ              
  البسطاء، فما احلاجة بذلك إىل خليفة؟ 

والذين قد مسعوا هذا اخلطاب يعلمون أنه كان قويا ومؤلـما حىت مل            
  . يتمالك الناس أنفسهم من البكاء
����s+A%1\	א����R$ل�א���������وא9	�	������� �

، خواجه كمال الـدين     �وبعد اخلطاب أمر حضرة اخلليفة األول       
بإعادة البيعة على يده،     واملولوي حممد علي وشيخ يعقوب علي العرفاين      

مل يتبادر إىل ذهين حىت ذلك الوقت أم قد طولبوا بإعادة البيعة  . فبايعوه
للبيعة، ولكن حضرة اخلليفة    بسبب جرميتهم، ولذلك مددت يدي أيضا       

ال عالقة لك ذه البيعة، أما هـؤالء        :  أبعد يدي بيده، وقال    �األول  
فقد ارتكبوا جرمية، ولذلك تؤخذ منهم البيعة مرة أخرى، ولكنـك مل            

  .ترتكب أية جرمية
لقد أُخذت البيعة من الشيخ يعقوب علي العرفاين ذه املناسبة ألنـه            

تماعا أُلقيت فيه اخلطب ضد هـؤالء الـذين         كان قد أقام من عنده اج     
ومع أنه عمل حسن، ولكن اخلليفة األول رضي        . احتقروا نظام اخلالفة  
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٧٣
ما دمت مل آمره ذا فكيف حيق له أن يعقد هذا االجتماع من             : اهللا قال 

  عند نفسه؟ 
باختصار، لقد أُخذت البيعة من هؤالء الثالثة مرة أخرى، وتابوا أمام           

ن ملا انفض االجتماع وذهب الناس إىل بيوم بدأ هـؤالء           اجلميع، ولك 
، وأخذ املولوي حممد �القوم بنسج مؤامرات أخطر ضد اخلليفة األول        

وكانت . لقد أُهنت إهانةً ال أستطيع بعدها اإلقامة يف قاديان     : علي يقول 
للدكتور املرحوم خليفة رشيد الدين صالت طيبة جدا مع املولوي حممد           

ك األيام، فحضر ذات يوم إىل حضرة اخلليفة األول فزعـا،           علي يف تل  
سيدي، هناك أمر خطري جيـب أن       : وكنت موجودا هناك صدفةً وقال    

يقول املولوي حممد علي بأنه     : ماذا حصل؟ قال  : �فقال  . تعاجله فورا 
             ـِرعإهانة كبرية، ويستحيل بعدها أن ميكث يف قاديـان، فأَس قد أهني

: �فقال حضرته   . ولوي حممد علي قبل أن يذهب     وحاولْ استرضاَء امل  
إذا كان يريد أن يذهب     : أيها الدكتور، اذهب وقلْ للمولوي حممد علي      

والدكتور الذي كان يظن    . من قاديان غدا فليذهب اليوم، فإن الغد بعيد       
أن ذهاب املولوي حممد علي من قاديان سيحدث يف اجلماعـة زلـزاال     

سيدي، إذن، سيقع فساد    :  فقَد صوابه وقال   عنيفا، ملا مسع هذا اجلواب    
إنين خليفة أقامه اهللا تعاىل،     . أنا ال أبايل بذلك   : �فقال حضرته   . كبري

  . ولست ألخاف هذه التهديدات
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٧٤

فلما مسع املولوي حممد علي هذا اجلواب لزم الصمت ومل ينبس ببنت            
ظـلّ  شفة يف حياة اخلليفة األول عن رغبته يف مغادرة قاديان، غري أنه             

وهذه واقعـات   . يتآمر يف اخلفاء إلثارة الفتنة يف اجلماعة بشىت اخلطط        
 .  طويلة جدا ال داعي للخوض يف تفاصيلها هنا

����ض�א9אQ7א������|�/ن��'��\FولאFא�+,%;������� �
 نا مجيعا  قلوب القلق أصابمرض املوت    � اخلليفة األول  عندما مرض 

مل  .ساعة القادمة مبنتهى األسف واحلـزن     ظر ال ت نن بدأنابطبيعة احلال، و  
 اجلدال حول   فأخذ بسبب مرضه،    الناس عموم يكن هناك إشراف على ا    

ا بأنّ خليفـة املـسيح       فأعددنا إعالن  حيتد بينهم، فيها  املسائل املختلف   
 فيمـا بيننـا     أن نناقش   يف هذه احلالة   ا شديدا فال يليق بنا    مريض مرض 

 هذه النقاشات وننتظر أن     أن نوقف  ألحرىبل ا املسائل املختلف فيها،    
كتبت .  فيحكم يف هذه املسائل بنفسه     ،يشفي اهللا خليفة املسيح ويعافيه    

    ا " خدا خبش مريزا  "هذا اإلعالن وناولتإىل   منـه أن يأخـذه     إياه طالب 
ن يؤيد موقفه وموقفي     م فهذا مينع ملولوي حممد علي ليوقع عليه أيضا،       ا

فعلت . ات، وبالتايل تتفادى اجلماعة أي فتنة      هذه النقاش  من اخلوض يف  
 ملهذا قبل وفاة اخلليفة األول بيوم أو يومني، ولكن املولوي حممد علي             

إن عامة األمحديني ليـسوا     :  قائال  رد علي   وإمنا يوقع على هذا اإلعالن   
 أبناء اجلماعة، لذا فنشر هـذا        فئة من   يف  اخلالف املوجود  لعني على مطّ

 يسبب يف مشاتة األعداء من دون داٍع،        إذ،   بالرأي السديد  اإلعالن ليس 
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٧٥
  منـا   واحد  كل طب فيه  خي ا اجتماع أن نعقد  هن نشر واألفضل عندي مِ  

جتمـاع يف مـسجد     االفعقد  .  الناس باجتناب هذه النقاشات    ناصحا
  فـذكرت يف   .قبلـه ب  أن أخط ، وطلب مين املولوي حممد علي       "نور"

 أمـا . وركزت على االتفاق واالحتـاد     يف اإلعالن،    ذكرته ما   خطايب
 يقرعهم   أخذ  يف خطابه  من أن يعظ الناس   بدالً   فإنهاملولوي حممد علي    

من دون  خواجه    السيد  تعترضون علي وعلى   يا عدميي اجلدوى،  : قائال
زجر النـاس   لقد  باختصار،  . وعليكم اجتنابه تصرف مذموم،   ه  إن. داٍع
فمن االتفاق واالحتاد،    بدالً   رقة واالختالف خهم، مما زاد الفُ   ووبه كرهت

قلوبه الناس وأصحاب .  

�-/��z$و�+~��$�+�א�$�4+� ��א �
 كل  نتاب قلب فا قد تدهورت جدا،     � كانت صحة اخلليفة األول   

أما أنا فكنت أفكر فقط يف      . سؤال عما سيحدث بعد وفاته    واحد منا ال  
 ماخلليفة منـا أ   ، وليس أن يكون     وكانت هذه هي غاييت    اجلماعة   وحدة

 يؤمنون بنبوة املسيح املوعـود      منومع أنّ عامة    . تلك الفئة األخرى  من  
 خيتلفون معه   ا أن يبايعوا شخص   ه من احملال   يفكرون أن   كانوا عليه السالم 

 على األمحدية نفسها، ولكـنين بـدأت      يقضي   هذا قد يف العقائد، ألنّ    
عند وفاة حـضرة    أشرح ألصحايب خاصةً أنه إذا كان هناك خطر فتنة          

تفاديا للِخالف والفرقـة يف      منهم،   ا أن نبايع شخص   عليناخليفة املسيح ف  
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٧٦

ه لو كان االختالف منحصرا فيما هل       فأقنعت أكثر أصحايب أن   . اجلماعة
  .  أحد منهم ملبايعة منهم، فيجب أن نكون مستعدينميكون اخلليفة منا أ

���و.$!�א-%,+�אFول �
راجع يف  وأنا  بلغين نعيه   و. ١٣/٣/١٩١٤   يف �تويف اخلليفة األول    

 وهكـذا   ،سيارة نواب حممد علي خان بعد أن صليت اجلمعة بالنـاس          
 فيما يرى   رأيت: ، وهي  يف تلك األيام   حتققت رؤيا أخرى كنت رأيتها    

إىل بيتنا، إذ أبلغين أحد نعـي اخلليفـة         متجهة   أنين أركب سيارة     النائم
يتوىف س �ي هذه أن اخلليفة األول       على رؤيا  كنت أظن بناءً  و. األول

.. على األغلب وأنا يف السفر، ولكن اهللا تعاىل حققها على هذا النحـو            
أعين أنين كنت راجعا بعد أداء صالة اجلمعة بالناس إىل البيت، فجـاء             

سـيارته يف  يف أحد خدم نواب حممد علي خان برسالة منه بأنه ينتظرين        
بلغين يف الطريق نعي    فا إىل املكان،    اخلارج، فركبت معه السيارة متوجه    

  .� اخلليفة األول

���د�	!�א�'$س�|�vא���$ �
 ،�أُرسلت برقيات لكل فروع اجلماعة عند وفـاة اخلليفـة األول            

 ، قاعـدا   أو  الدعاء قائما  على كلٌّ منهم    عكف اإلخوة أن ي    من تطلبو
هللا  ا لهمع، لكي ي   إن استطا   ويصوم الغد  ،واقفا، ويقوم الليل  أو  ماشيا  و
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٧٧
 سواء   عن ها قدم نحرفال ت ف ، يف هذا الوقت العصيب     الصواب اجلماعةَ
  . السبيل

+�א��%39א9	�	د�D$���%���Ae����7א�� �
 وا، فأصـر  الفويف اليوم نفسه مجعت أقاريب الستشارم يف هذا اخل        

 اخلليفة من يتفق معنـا يف العقائـد، ولكـنين           ه جيب أن يكون    أن على
 هم وقلتمر األساس الذي حنن بأمس احلاجة إليه اآلن هو         إن األ : نصحت
 ولكن ،اال شك أن وجود اخلليفة ضروري عندنا شرع    . االتفاق واالحتاد 

ف، ولذلك إذا كان هؤالء مـتفقني       الال يليق جبماعتنا أن يقع فيها اخل      
 أن يؤخذ الرأي العام، أما إذا كانوا        فضلمعنا على انتخاب خليفة، فاأل    

جب االتفاق على خالفة شـخص ال عالقـة لـه           خمتلفني يف ذلك في   
لـو   أن نبايع أحدا منهم، و     علينا وإذا مل يرضوا بذلك أيضا ف      ،بالفريقني
أن  إال ذا األمر صعبا جدا،      هم إقناع كان.  املولوي حممد علي   كان هو 

  . حلاح مينوا بقويل هذا بعد إرضكل أفراد عائلتنا 

���������	�	9$���D$&�� �
 يف  أن أكلّمك أريد  : ت املولوي حممد علي وقلت له     مث بعد ذلك قابل   

 قال املولـوي    . سويةً من أجل احلديث     فخرجنا إىل الربية   ،بعض األمور 
 ، بعد وفاة خليفة املسيح    مستعجلنيجيب أال نتخذ أي قرار      : حممد علي 

مناقـشة  جيب أن نتفق بعد وإمنا   وهناك خطر الفتنة،     خمتلفةألن اجلماعة   
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٧٨

عدد ا ب هناك أمل أن الناس سيجتمعون غد     : قلت. ينواح من كل ال   األمر
ما الداعي هلذه   : قال املولوي حممد علي   .  نستشريهم  وسوف ،ال بأس به  

عمل ت أن تفكر اجلماعة يف األمر ألربعة أشهر أو مخسة، مث             أرى العجلة؟
 خالل هذه الفترة فمن يكون       الفساد لو وقع يف اجلماعة   : قلت. مبا يتقرر 

 فمـن يفـصل يف      ، زعيم ومرشد وقائد   بال  ستكون عةاملسؤول؟ اجلما 
 ليس  لفسادوا؟   أبناؤها ن حيتكم  هلا إمام؟ وإىل م    وجدخصوماا إذا مل ي   

 اليوم  قرر ن  ال ك من قولك أن   ع، فقد يقع هذا املساء، فد     دد حم موعد له
كال، بل أرى أنه ال بد      . مسة أشهر خل  ذلك نؤجلون يكون اخلليفة،    م

وقلت للمولوي حممد علي إنين أؤكد      . ن اخلليفة من يكو من أن نناقش    
.  مـنكم  ا من يوافقين الرأي مستعدون ألن نبايع شخص       لك بأنين وكلّ  

هذا األمر صعب جدا، فيجب أن تفكر جيدا،        : فقال املولوي حممد علي   
  . مث انفصلنا.  غداثوسوف نستأنف احلدي
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ة التهجد أراين السيد اي عبد الـرمحن        عندما استيقظت بالليل لصال   

لقد وزع هذا املنشور على األمحديني القادمني من        : القادياين منشورا وقال  
 املولـوي    ِقبل فنظرت فيه فإذا هو مكتوب من     . خارج قاديان يف الطريق   

  جيـب أال    اخلالفـة  أنّب ألبناء اجلماعة بكل قوة       فيه حممد علي، وقد قال   
.  األول على أنه مرشد وليس خليفة    كان قد بايع اخلليفةَ    ، وأنه تستمر اآلن 

أن يكون للجماعة أمري، ولكن جيب أال يكون واجب ميكن  : كتب أيضا و
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٧٩
. الطاعة له، وال يكفِّر غري األمحديني، وال يكون عمره أقل من أربعني سنة       

 إذ  هـو؛  ختارين   فيجب أ  ،إذا كان ال بد من خليفة     :  يقول  أن  أراد كأنه
  . ر غري األمحديني وكان ال يكفّ األربعني، فوقكان
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  لـدعاء،   يف ا  ، وبدأت  اآلتية  هذا املنشور فداحة الفتنة    بقراءةتصورت

 املنشور، وأكدت حتوىوأيقظت اإلخوة النائمني يف الغرفة، وأعلمتهم مب   
ا ذلك اليوم، وكذلك قام     من وص ،ا مجيع دعونا ف .عليهم بضرورة الدعاء  

   . قاديان بالدعاء وصاموايفأكثر األمحديني 
عندما أدرك اإلخوة أن املولوي حممد علي قد خدعهم، بل احتقـر            

 يف الصباح   أعدوا،  � وصايا املسيح املوعود عليه السالم واخلليفة األول      
 مـستطلعني  كل اإلخوة القادمني من اخلـارج         إىل وذهبوا به استطالعا  

 ما إذا كانوا يرون بعد      بتقدمي هذا االستطالع هلم    همم، فاستفسرو ميوهل
 وما إذا كانوا قـد      ،ضرورة وجود خليفة مثله أم ال      � اخلليفة األول 
ـ متكّ.  وصـويف  على أنه خليفة أم جمرد مرشد     ته  بايعوا حضر  ا بأخـذ   ن

 وعلمنا أن   ، أفكارهم معرفةتوقيعات أبناء اجلماعة على هذه الورقة من        
مبا كـان     يكون متمتعا   ضرورة وجود خليفة، وأن    يرون مهمن% ٩٠

  .  من صالحياتاخلليفة األوليتمتع به 
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٨٠
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   ا أتتين رسالة من املولوي حممد علي بأنه يريد         يف حوايل العاشرة صباح

 دعوتـه إىل    .وضوع الذي تناولناه أمس   امل حول    معي  احلديث استئناف
  اسـتمرار  ركزت على عدم النقاش حول    . بدأنا احلديث داخل البيت و  

 يف اجلماعة بعد    فةسلَّم مببدأ استمرار اخلال    إذ سبق أن     ، أم عدمه  اخلالفة
، وإمنـا عليـه أن   حني بايع اخلليفـة األول املسيح املوعود عليه السالم  
ال ن  ولكنه ظل يقول مرة بعـد أخـرى أ        . يناقشين فيمن يكون اخلليفة   

يف هذا األمر    أن تفكّر     اجلماعة على يف هذا األمر، بل      حاجة لالستعجال 
 من قبل، بل     له فلم يكن جوايب إال ما قلت     .  ألربعة أشهر أو مخسة    بتأنٍّ

؟ نعمـل قلت أيضا لو استمر االختالف بعد مخسة أشهر أيضا، فماذا           
  اآلن، فلماذا ال نقـرر   برأي األكثرية عندها   إذا كنتم ستأخذون القرار   و

 ال ينتـهي  دالملا رأيت أن اجلو. ن يكون اخلليفةاجلماعة م  برأي أكثرية 
الناس موجـودون يف اخلـارج      : بأي طريق، قلت للمولوي حممد علي     

يختارونه سن  احملترم، أنت تعلم م    نميا:  بصورة عفوية  قالف. فلنستشرهم
 الناس، فإنين قد قررت أنين سـأبايع         خيتاره نك م  عن عد: قلت. خليفةً
أنت تعلم  : أعاد قوله  ف . وإن أصحايب أيضا مستعدون لذلك      منكم، اأحد
ارج كـانوا    يف اخل  فقمت يائسا منه، ألن أبناء اجلماعة     . ينتخبونهسمن  

 الباب، وكانوا يقولون بأننا لن نصرب       نكادوا يكسرو  و متحمسني جدا 
دون رئيس، وأنتما ال تـستطيعان حـسم        باجلماعة  ، إن   أكثر من ذلك  
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٨١
أما حنن فنرى أنه    : األخري قلت للمولوي حممد علي    ويف  .  حىت اآلن  األمر

سوف نبـايع علـى يـد       . ال بد من خليفة، وأما أنتم فافعلوا ما شئتم        
  .  فانفض هذا الس،قلت هذا وخرجت. شخص بعد استشارة الناس
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 حـضرة اخلليفـة     بعد صالة العصر قرأ نواب حممد علي خان وصيةَ        

ر ، فـذكَ  بعـده والتمس من الناس ترشيح اسم أحد خليفةً        ،  � األول
  . اجلميع امسي، وهكذا مت انتخاب اخلليفة الثاين

 هم ليقول شيئا يف ذلك الوقت،        كان قد  بلغين أن املولوي حممد علي    
علـى أيـة    . اجلس:  وقال له   بشدة ولكن أحد الناس أخذه من معطفه     

ـ  خليفةً  اهللا ، وجعل  إمنا حصل مبشيئة اهللا تعاىل      حدث ما حال، ن أراد  م
  . أن جيعله
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 انطباعـا  � كان هؤالء القوم حياولون دائما أن يعطوا اخلليفة األول      

 كلمـات  تهخاطئا عنهم، ومن أجل ذلك جند يف بعض حماضرات حضر  
 الظـن  ، فإنجيب على اإلخوة أال يسيئوا الظن باإلخوة من الهور      : مثل

خلليفـة األول   قول ا ومل يكن سبب    .  يعارضون اخلالفة ظن باطل    أمب
ـ قالأنّ ما يب مرة بعد أخرى     يؤكدون له   إال أن هؤالء كانوا    هذا  هم عن

ولكن انظروا كيـف    . م اخلالفة من صميم قلو    ونؤيدوأم ي كذب،  
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٨٢

 مـا كـانوا      اآلن  ينكرون بشدة   إم ، وكيف  فيما بعد  انكشف كذم 
هللا عندئذ باون به حالفنييقر !  

 بـادئ   هؤالء القوم خبالفة حضرة اخلليفة األول   لقد رضي باختصار،  
. " واألمر شورى بيننا   ،كم هللا احلُ": اخلوارجكدون  ، مث أخذوا يرد   األمر

وهناك .  واجتمعت اجلماعة على يدي    كتب هلم اخليبة،  ولكن اهللا تعاىل    
لـوا   املكاسـب، وظ   طمعا يف بعض  ن البيعة بعدهم    موا  سحبآخرون ان 

يثريون نفس الضجة اليت أثارها اخلوارج، ولكن اهللا تعاىل جعلهم مـن            
اخلائبني اخلاسرين حىت اليوم، وأسأل اهللا تعاىل أن حيمي اجلماعـة مـن      

  . ستقبل أيضا يف املفتنهم
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هذا هو تاريخ اخلالفة، أما اآلن فنرى كيف يلقي القـرآن الكـرمي             

على هذا املوضوع، وما إذا كان اإلسالم يقتـرح أي          واحلديث الضوء   
  . أم ال، وما هو ذلك النظام �نظام بعد رسول اهللا 

تدبر يف املوضوع أن أول حكم أساسي يذكره القـرآن          يكشف لنا ال  
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن       � : تعاىل  اهللا  هو قول   ذا الشأن  الكرمي

نونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا هؤالِء أَهدى        الِْكتاِب يؤمِ 
 أُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعِن اللَّه فَلَن تِجد          *ِمن الَِّذين َآمنوا سِبيال     

 أَم  *ؤتونَ النـاس نِقـريا       أَم لَهم نِصيب ِمن الْملِْك فَِإذًا ال ي        *لَه نِصريا   
            اِهيمـرـا َآلَ ِإبنيَآت ِلِه فَقَـدفَض ِمن اللَّه ماها َآتلَى مع اسونَ الندسحي
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٨٣
 فَِمنهم من َآمن ِبِه وِمنهم من       *الِْكتاب والِْحكْمةَ وَآتيناهم ملْكًا عِظيما      

 ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبَآياِتنا سوف نـصِليِهم  * ِبجهنم سِعريا صد عنه وكَفَى  
نارا كُلَّما نِضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ِليذُوقُوا الْعـذَاب ِإنَّ           

اِت سـندِخلُهم    والَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلح    *اللَّه كَانَ عِزيزا حِكيما     
             اجوـا أَزِفيه ـما لَهدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج

 ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألماناِت ِإلَـى         *مطَهرةٌ وندِخلُهم ِظلا ظَِليال     
لناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه        أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين ا    

 يا أَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اللَّـه وأَِطيعـوا          *ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا      
         وهدٍء فَـريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي اَألمولَ وسِإلَـى اللَّـِه     الر 

             نـسأَحو ـريخ ِم الَْآِخِر ذَِلـكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرو
   �٣٠تأِْويال

يبني اهللا تعاىل هنا أن أهل الكتاب يعملون بالكذب واخلداع والشرك           
  احلق، وكلما قارنوا بني املؤمنني وغريهم قالوا إن املؤمنني          عن ونعرضوي

  . سيئون جدا، وأن الكافرين أفضل منهم كثريا
  لنا إن املسلمني    عداءً وهذا ما يفعله غري املبايعني معنا، حيث يقولون       

 وكلمـا دار    ، وراءهم  أيضا ونيصلّمن األمحديني، كما     أفضل   اآلخرين
  . أفضل من األمحدينيهؤالءإن : نقاش عنا وعن املسلمني اآلخرين قالواال

                                                           
  ٦٠-٥٢:  النساء30
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٨٤

الكتاب ويقول   اهللا على أهل   فريد  :�      ـنمو اللَّه مهنلَع الَِّذين أُولَِئك
ـ أي أيها الكتابيون، ت   .. �يلْعِن اللَّه فَلَن تِجد لَه نِصريا      دون عـنكم   بِع

 ا وال  دوا عن لذلك نقول لكم اليوم ابتعِ    ف،  همبون إليكم غري  املؤمنني وتقر
اهللا تعاىل  سان فقط، ولكن    ه بالل نلعنويا  الناس أحد عندما يلعن   . تقربونا

   .ا فال يكون له نصري ال معني لعن أحدإذا
 مع أـم ميلكـون    ف ؛ اهللا  اليهود حني لعنهم   انظروا كيف ساء حال   

 تقف ضدهم من حـني       شىت األمم   إال أنّ   كثرية، ثروات طائلة و  مواالأ
بويعت فعندما   ،وهذا هو حال غري املبايعني أيضا     . هم وينهم آلخر وتذلّ 

 إال مخسني أو ستني     ينبايعوكلهم   يف قاديان قرابة ألفي شخص، و      كان
قرابـة  مل يبايعه   : "تكتب" بيغام صلح " غري املبايعني    جريدةمنهم، ولكن   

  ٣١".نصف اجلماعة احلاضرة، وخرجوا من املسجد متأسفني
مل يرض خبالفته حىت اآلن     : "ة نفسها يف مناسبة أخرى    ريدأعلنت اجل و

  ٣٢".إال واحد من عشرين
  حسب زعمهم،  كانوا معهم % ٩٥كانوا معنا، و  % ٥هذا يعين أنّ    

     ون مرة بعد أخرى أن أكثرية     م بأنفسهم ولكن ما هو احلال اآلن؟ إيقر 
 بل احلق أن غري املبايعني قد غيروا أسـلوب          . باخلالفة اجلماعة متمسكة 

ن أكثرية  قوهلم إ  ب  من قبل   على صدقهم  ستدلون فكانوا ي  ،استدالهلم متاما 

                                                           
  ١٩١٤آذار / مارس٢٢، "بيغام صلح "31
  ١٩١٤أيار / مايو٥، "بيغام صلح " 32
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٨٥
هللا األكثرية معنا أخذوا يقولون إن اتفـاق         ا اجلماعة معهم، وحني جعل   

األكثرية على شيء ليس دليال على كونه حقا، فقـد ورد يف القـرآن              
 يعين أم ملا كانوا األكثرية      هذا .�٣٣أَكْثَرهم فَاِسقُونَ �الكرمي صراحة   

ـ      فكان دليلهم أن أكثرية أتباع النيب ال يضلّ        ن ون، وعنـدما صـرنا حن
ومهما يكـن   . �أَكْثَرهم فَاِسقُونَ �  تعاىل  اهللا األكثرية طبقوا علينا قول   

ون، وهذا مـا     بأنّ أنصارهم يقلّ   اعتـرفوا مبا ال يدع جماال للشك     فقد  
  . يبينه اهللا تعاىل يف هذه اآلية القرآنية

ا أَم لَهم نِصيب ِمن الْملِْك فَِإذً     � :أهل الكتاب  عن   مث يقول اهللا تعاىل   
 ما آتيناكم من    ا على  حسد  هذا  يقولون م، أي أ  � يؤتونَ الناس نِقريا   ال
ـ ال وا ميلكون ، ولو كان  ةكم وقو حوالـنقري .لك ملا أعطوا الناس نقريا    م  

وهذا هو حـال غـري      . أم خبالء جدا  ، واملراد   نواة التمر هو الشق يف    
  ةَ؟  اخلالفكيف حاز صيب: املبايعني أيضا، إذ قالوا
أَم يحسدونَ الناس علَى ما َآتاهم اللَّه ِمن فَـضِلِه          �مث يقول اهللا تعاىل     

 مأي أ ،  �فَقَد َآتينا َآلَ ِإبراِهيم الِْكتاب والِْحكْمةَ وَآتيناهم ملْكًا عِظيما        
ون فكري أال   ؟كم واخلالفة كيف نال هؤالء احلُ   :  من شدة خبلهم   قولوني

ن آل إبـراهيم؟     مِ  هو ؟ أليس  اآلن  حاز احلكم والسلطان    هذا الذي  من
م؟ فقد أعطى اهللا آل إبراهيم احلكم       هفإذا كان منهم فماذا يضره حسد     

  . والسلطان من قبل، وسيعطيهم إياه اآلن أيضا
                                                           

  ٨التوبة   33
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فَِمنهم من َآمن ِبِه وِمنهم من صد عنـه وكَفَـى           �مث يقول اهللا تعاىل     
كم مـن قبـل،      آتينا آل إبراهيم احلُ     سبق أن   لقد :أي. �جهنم سِعريا ِب

. نـالوا العقـاب   فالذين رفضوه   أما  فالذين رضوا حبكمهم نالوا العز،      
 سيكون مدعاة رمحـة وبركـة        اآلن  آل إبراهيم  اهواحلكم الذي سيعط  

 حياولون اهلـروب    عظيمتني للناس؛ فطاملا يعيشون حتت هذه الرمحة وال       
إذا رفـضوها    ولكنهملك فسينعمون بالراحة والسكينة،     مـهذا ال من  
يعيـشون يف اآلالم  س منـه و مناص هلميلقيهم اهللا تعاىل يف عذاب ال   فس

  . دائما
كُلَّما نِضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرهـا       �مث يقول اهللا تعاىل     

     كَانَ ع ِإنَّ اللَّه ذَابذُوقُوا الْعا ِليِكيما حن فطرة اإلنسان أنه يعتاد  ِم. �ِزيز
ك مهما كان امللِ  . العذاب بعد فترة، وال يتأمل منه كما يتأمل به يف البداية          

كما كانوا يشعرون بـه   بعد مدة من الزمنظاملا فال يشعر الناس بظلمه     
 ولكن لو جاء مكانه ،مييل إىل اللني بعد مرور األياموهو اآلخر   من قبل، 

ظامل آخر فيشعرون بظلمه كثريا، ولذلك يقول اهللا تعاىل هلـؤالء            كمِل
ون،  إذا رفضتم هذه النعمة فسوف حيكمكـم ملـوك مـستبد           :القوم

  .  احلكومات بسرعة لتذوقوا وبال أمركمعاقبوسوف تت
والَِّذين َآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سندِخلُهم جناٍت �مث يقول اهللا تعاىل   

جةٌ             تـرطَهم اجوـا أَزِفيه ما لَهدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمن
الذين يؤمنـون ويعملـون الـصاحلات       أي أن   . �وندِخلُهم ِظلا ظَِليلًا  
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٨٧
 م    رافقهما عظيما وندخلهم جناٍت ت    لكًسنعطيهم موينعمون  فيها زوجا

  .  طويالدهراراحة وسكينة فيها ب
عن قيام احلكم اإلسالمي، حيث أخرب اهللا        نبأً    هذه اآليات   يف احلق أن 

 ويقعون يف سيخسرون جداكم ن اليهود الذين يعارضون هذا احلُ    بأتعاىل  
  الذين يرضون بفضل اهللا هذا سـيمنحهم اهللا        ني املؤمن لكن ،عذاب دائم 

   . زوجام أيضا فيهاحياة اجلنة وترافقهم

�א�Qאض���d��
/م�� �����אCא� �
�v$Ab���	7�����!m��@�[G אج��mز�و����� �

 �أَزواج مطَهرةٌ �إن كثريا من أعداء اإلسالم يعترضون على كلمات         
ذكر مع اجلنة   حيث ي لمومسات،  ل اقد جعل اإلسالم اجلنة دار    ل :قائلني

   .ن مع الرجال يف اجلنةكُن يإالنساء، ويقول 
 اجلنة دارا   جيعلهم يعدون   هو الذي  ةاحلق أن خبث باطن هؤالء اجلهل     

 كمـا    تستحقها النساء  للمومسات، وإال فإن اإلسالم يبني هنا أن اجلنة       
يستحقها الرجال، وأن اجلنة تصنع بالتعاون بني الرجـل واملـرأة، وأن            

 عن  هناتحدثيترون أن اهللا تعاىل . الرجل وحده ال ميكن أن يصنع جنة
 النساء يف  مشاركة    أنه ال بد من    اق السي  هذا يذكر يف كم الدنيوي، و  احلُ
إن .  تسمى جنة مكتملة مـن دون اشـتراكهن        ن ل ، إذ  هذه اجلنة  بناء

 جهودا موحـدة    يبذالالرجل واملرأة كالمها يصنعان اجلنة معا، وإذا مل         
ال بد لبناء جنة الدنيا     .  جنة، ال جنة الدنيا وال جنة اآلخرة        أية فلن تصنع 
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٨٨

ا، كما ال بد من اشتراكهما لبناء جنـة         ة مع من أن يعمل الرجل واملرأ    
ا فلن يتمتعا بالنعمة اليت جاء       هذه اجلنة مع   صنعا إذا مل ي   ، أما اآلخرة أيضا 

  . �خاِلِدين ِفيها�وصفها 

O��+و��\��O+�و�	د�%�+'R���ون�Ab$ون�א���0Rوא��9!� �
اة املرأة يف حي   وأدركوا أمهية إشراك     وا هذا األمر  ستوعبلو أن الناس أ   

 ملا آلت حالة اإلسالم إىل ما هي عليه اليوم، وما      وأشركوها بالفعل  األمة
 ونـال   كان حال العامل كما هو عليه اليوم، بل لكانت هذه الدنيا جنة           

ال ف املرأة    إشراك والذين حياولون الفوز باجلنة من دون     . اجلنة فيها الناس 
وال تتيـسر   . .تكون جنتهم حقيقية، ألنّ من صفة اجلنة أا جنة عدن         

 جخِرجنةً إال وت    يصنع  أن جنة عدن من دون املرأة، بل ال يلبث الرجل        
ذلك أن األمة ال تتمتع باجلنة اخلالدة من دون تربيـة            ،منهااملرأة أوالده   

، لـذلك يظـل      إىل حد كبري    وتربية األوالد تتوقف على املرأة     ،األوالد
إذا كانت  . لتكميل اجلنة اإلنسان دائما حباجة إىل تعاون املرأة وشراكتها        

املرأة مثقفة وتقية وحمبة للدين وكان يف قلبها ولَه والتياع للعمل بأحكام            
. اهللا ورسوله، فمن احملال أال حتاول خلق هذه املشاعر يف أوالدها أيضا           

 . إعداد جنة الغد    فعملهن  النساء أما صنع جنة اليوم، و     عملهم  الرجال إن
ني جدد هلـذه    تانيسمل النساء إعداد ب    اجلنة، وع   صنع  عمل الرجال  إن

 كانت املرأة كما   إذا كان الرجل يبذل جهده لبناء هذه اجلنة،           أما .اجلنة
، وكانت   على تلك اجلنة   فظا، وكان الرجل حي   ئها تبذل جهدها لبنا   أيضا
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٨٩
تانيني جددا لالعتناء ا، فمن ذا الذي يقدر علـى          س تنتج ب   أيضا املرأة

 الذي يستطيع أن يضر بوحدة األمة وعظمتـها          اجلنة؟ ومن  تلكتدمري  
ا؟   وعلونعت     شأفسرعان  املرأة من الشراكة يف بناء هذه اجلنة      أما إذا م 

 فعـا،  ن قدامى تربية ال  دي إنتاج بستانيني جدد، وبالتايل لن جت      ما يتوقف 
 فلـن    أيضا وإذا أصبحت تربية القدامى غري جمدية وتوقف إعداد اجلدد        

  . دمرياها الشيطان تيدمردا، بل ال بد أن ختلد هذه اجلنة أب

+�%H��+��#� �
، ويقول اهللا تعاىل للرجال     ناها القرآن الكرمي  مفهذه حكمة عظيمة علّ   

 مل تشركوا   أما إذا من أجل حياة األمة،      مع النساء    بذل اجلهد إن عليكم   
 فاعلموا يقينا أنكم لن تقدروا على بنـاء         ساعيالنساء معكم يف هذه امل    

ني مرةً فما الفائدة من ذلك ما     جعلتم جبهودكم كل العامل مصلّ     لو. اجلنة
 غري مصلني؟ هذا يعـين      سيجعلنهم  هؤالء املصلني  دامت أمهات أوالد  

   . يسعني لتدمريهايظللنسكم ؤ ونسا،تظلون تبنون اجلنةسأنكم 
 اهللا   أوامـر  ، ويضحك علـى    جدا لدينيكره ا كان لنا قريب وكان     

 مرض ذات مرة وجاء إىل اخلليفـة األول       ف.  دوما اورسوله ويسخر منه  
حيضر الناس إىل املـسجد     :  احلديث خالللعالج، فقال له حضرته     ل �

يف جوارك ألداء الصالة مخس مرات، أمل تغبطهم قط؟ أومل خيطر ببالك            
      املولوي احملتـرم،   أيها  : ا وقال بأن عليك أن تصلي أيضا؟ فضحك عالي
  ساجدين ليت عندما أرى الناس   إنين سليم الفطرة منذ الصغر، فمنذ طفو      
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مـا  : أضحك عليهم وأقول   ورفع كلٌّ عجيزته،     قد خفضوا رؤوسهم  و
  ! أشد هؤالء غباًء
 اجلنة  فهل تدوم !  كهذا  سليمي الفطرة  ا األمهات أوالد  إذًا فحني تلد  

  اليت يبنيها الوعاظ بوعظهم ليوم واحد؟ 
لميـة أو    ع  يف كل القضايا، سواء أكانت     تشركوا املرأة معكم  إذا مل   

 أوالدكم جاهلني ـذه     علدينية أو سياسية أو اقتصادية، فإا سوف جت       
  . علمكم مع موتكم ، وسوف ميوتا تامالالقضايا جه

باختصار، لقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآليات أن الرجل ال ينال اجلنـة              
فالذين قـد مسـوا اجلنـة       . اخلالدة من دون املرأة، وهذه حقيقةٌ ثابتة      

   .ما يف باطنهم من خبث وقذارةأخرجوا لمومسات إمنا ا ل داراإلسالمية
وِلمن خاف مقَـام    �أشار اهللا تعاىل إىل هذه اجلنة نفسها بقوله         لقد  

  هلـؤالء  كونت أي س  ..�٣٥وِمن دوِنِهما جنتانِ  � وقوله،  �٣٤ربِه جنتانِ 
تزرع املرأة  وةً،  جن يف اآلخرة، ألن الرجل يزرع     جنتانوجنتان يف الدنيا    
. جنةً أيضا، وقد سميتا �جنتان�يف كلمة أُشري إليهما قد جنة أخرى، و

 من جهة أخـرى،    وبستان واحد     من جهة،   البستان بستانان   هذا وكأن
من حيث إن أحدمها نتيجة جهود الرجل، واآلخـر           اثنان  بستانان ماإ 

                                                           
  ٤٧ الرمحن 34
  ٦٣ الرمحن 35
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٩١
املـرأة  والرجل   من حيث إن جنة       واحدة  جنة ي وه ،نتيجة جهود املرأة  

  . جنة مشتركة
وِمـن  �كون جنتان يف اآلخرة فحسب، بل       تنه ال   أ اهللا تعاىل    ربمث خي 

الرجل مسؤول عـن    و،   أيضا أي هناك جنتان يف الدنيا    ،  �دوِنِهما جنتانِ 
 ينالون  نياملؤمنإن  ف، وهكذا    مسؤولة عن بناء األخرى    ة إحدامها، واملرأ  بناء

ـ  مأي أ .. ني يف اآلخرة  تجنتني يف هذه الدنيا وجن      النجاحـات   ون حيقق
وإىل ذلك أشـار    . تترك أثرها الدائم  س واليت   ، املادية والروحانية  ،بنوعيهما

الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنيا والْباِقيات الـصاِلحات        �اهللا تعاىل بقوله    
أي أن الذين يريدون أن ينالوا فوائد       .. �٣٦خير ِعند ربك ثَوابا وخير أَمال     

نالون فائدة مؤقتة، ولكن الـذين      سيمادية من خالل األموال واألسباب      
يقومون باألعمال ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل فإن أعماهلم تصبح أبدية، فـال            

  .  أيضا، بل ينالون عليها ثوابا دائما فقطيثابون عليها ثوابا عاجال

���#���?�W?����+'4אf$@ F�7אم�א��?� �
ربـت   ينبـه إىل أنّ األم إذا  "اجلنة حتت أقدام األمهات"حديث  وإن  
النعم الـيت يناهلـا     أصبحت   تربية جيدة أنتجت جيال صاحلا، و      أوالدها

ساءت األم تربية أوالدها،    أاألب أبدية من خالل هذا اجليل، ولكن إذا         
. نات عـدن  فإن ما أحرزه األب سوف ميوت مبوته ولن تتمتع الدنيا جب          

        لَِميـةَ الـساِهمِن جةَ باِويعم نأَنَّ ،وهذا هو مفهوم احلديث املروي ع 
                                                           

  ٤٧ الكهف 36
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    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياَء ِإلَى النةَ جاِهمفَقَالَ،ج : تدولَ اللَِّه، أَرسا ري 
 وأَنْ أَغْز،   كِشريتأَس ِجئْت قَدلْ لَ  : فَقَالَ . و؟ قَالَ    هأُم ِمن ك: معقَالَ . ن : 

  ٣٧."فَالْزمها فَِإنَّ الْجنةَ تحت ِرجلَيها
 أنه لو بقـي     � النيب   ، فرأى عيوبمصابا ب  يبدو أن هذا الرجل كان      

 لعله كان حـاد   . يف صحبة أمه فإنه سيتخلص من عيوبه حبسن تربيتها        
ة وغضبا،  زداد حد اهاد   أنه لو ذهب إىل اجل     �ر رسول اهللا    طبع، ففكّ ال

ـ طول   لو بقي عند أمه فإنّ طبعه الثائر سوف يلني ب          ولكن ـ  طاعت . اه هل
 أنّ تربية أمه لـه      � الرسول   ، ورأى مهما يكن فقد كان فيه عيب ما      

هذا احلديث أيضا   و.  ساحة القتال، فأمره خبدمتها     الذهاب إىل  أفضل من 
  . يبني أن اجلنة ال تنال من دون تعاون املرأة

  ليس يف اجلنة األخرويـة     ،تصار، ال بد من وجود املرأة يف اجلنة       باخ
 مة مـن دون ذلـك     جناح األ ن  أل، بل يف اجلنة الدنيوية أيضا،       فحسب
  . مستحيل

$@E��v|�+�$ Fא���<دא�� Fא�� �
ن هذا الفضل والرمحة اللتني     أ اهللا تعاىل يف اآليات قيد التفسري        ربمث خي 

 هذه النعمـة    إذ يستحيل أن تنال األمة    ن ما حباجة إىل نظام،      نعموتس
 إنشاءمن إجل   ما ال بد لكم منه      كم على   بالتمرد والفوضى، ولذلك ندلّ   

 أي  ..�ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألماناِت ِإلَى أَهِلها       �هذه اجلنة، وهو    
                                                           

   النسائي، كتاب اجلهاد، باب الرخصة يف التخلف ملن له والدة37
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ت  واألموال واألمالك اليت يف قبضتكم إمنا هي أمانـا         دنيويكم ال ن احلُ أ

 األمانات إىل أهلها، أي أن       هذه أن تؤدوا  نأمركم أوالً واهللا يف أيديكم،    
ـ نأمركم   حلمل هذه األمانة، و    ختتاروا لكم رؤساء هم أهلٌ     ِإذَا � اثانيو

    وكُمحاِس أَنْ تالن نيب متكَملِ حدسلَّم إلـيهم     نأمر  أي ..�ا ِبالْعالذين ت 
أصـدر  اهللا تعاىل   مما يعين أن    . اإلنصافهذه األمانة أن يعملوا بالعدل و     

 أيها الناس، إننا نأمركم أن تضعوا       : فمن ناحية قال   ؛لطرفنيأوامره هنا ل  
هم باحلفاظ عليه   أجدر الناس و   أحق من هم كم دائما يف أيدي      احلُ زمام

كم، إننا نأمركم أن تعـاملوا      يا أهل احلُ  : لفئة األخرى قال ل وإدارته، مث   
  .  أبدا القسطنصاف، وال حتيدوا عنالرعايا بالعدل واإل

عا ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّـه كَـانَ سـِمي           �مث يقول اهللا تعاىل     
ِصيابر� ..  يأمركم  ، فهو كم عظيمة كم اهللا هذا ينطوي على حِ     أي أن ح 

   .ريبصيع مسدائما مبا هو خري لكم، وإنه 
 علـيكم أن تتوجهـوا إىل     : اىل يأمر ويقول  مث إذا قام النظام فإن اهللا تع      

وا بالعمل باألحكام   تهتمف اهلدف من إقامة النظام وهو متكني الدين،         حتقيق
ا أن العبادات والواجبات    علم. املتعلقة بالعبادات القومية واألعمال القومية    

نظام، الية وتكون قومية أيضا، والفردية منها ال تكون حباجة إىل    فردتكون  
أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا    � وعليه فقوله تعاىل  قة هلا بانتخاب األمراء،     وال عال 
 النظام هو أداء     إقامة  بعد انتخاب األمراء إمنا يعين أن اهلدف من        �الرسولَ

 فمن واجبكم    وجه، لذا   أحسن  على العبادات القومية والواجبات القومية   
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٩٤

 أن تقيموا النظام    وليس،  تحقيق الغرض من إقامته   السعي ل  النظام   بعد إقامة 
إن .  األعمال كلـها    أعباء  األمراء ملوامث جتلسوا عاطلني يف بيوتكم، وحت     

، فإذا  ن أيضا ، وإمنا ليجعلوا الناس يعملو     فحسب األمراء ليسوا ألن يعملوا   
قـال  ، ولذلك   اختري األمراء فمن واجبكم أن تؤدوا واجباتكم جتاه األمة        

ين َآمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمـِر         يا أَيها الَّذِ  �اهللا تعاىل   
كُمكم ثالث حكومات   أمراءَ بعد انتخابكم أي قد قامت عليكم     .. �ِمن: 

 أن اهللا تعـاىل     غري.  وحكومة أويل األمر   ،حكومة الرسول ، و حكومة اهللا 
اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ     فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى       � يوضح

أي سوف يقدم األمراء شىت اخلطط واملشاريع ألداء   .. �ِباللَِّه والْيوِم اَآلِخرِ  
 ولكـن إذا    ،هذه املـشاريع  تنفيذ   فواجبكم أن تطيعوهم يف      هام،هذه امل 

    دف  هذا االختال  أزيلوا أي   ،وه إىل اهللا ورسوله   اختلفتم معهم يف شيء فر
    وال تتبعوا أهـواء أنفـسكم      ،ها اهللا ورسوله  على ضوء املبادئ اليت أقر ، 

  .�ذَِلك خير وأَحسن تأِْويال�
كـم  متم صـالحيات احلُ    لقد بني اهللا تعاىل هنا صراحة أنكم إذا سلّ        

 إىل طاعـة أحكـام اهللا        أحكامهم إضافةً  عليكم بطاعة منكم، ف لألكفاء  
نه ال  إ وقال   ومةكنه قد بني من قبل نوعية احلُ      لقد قال اهللا هذا أل    . ورسوله

نتخبـوه  وابد لكم من أجل الرقي أنْ تضعوا زمام أمركم يف يد شخص،             
 .ا إىل قرابته وصداقته معكم منةً عليـه       ، ال نظر   وجدارته  كفاءته بناء على 
تون لقريب أو صديق بغض     هذا ما حيدث عادةً يف الدنيا، إذ يصو        ذلك أن 
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٩٥
ن االنتخاب يف   علن أ  ولكن اهللا تعاىل ي    ،ملنصببا بالقيام   النظر عن كفاءته  

          رد أنـه    اإلسالم جيب أال يكون على هذا النحو أبدا، فال تنتخبوا أحد ا
موا هذه املسؤولية ملن هو أهل هلـا،        والدكم أو ابنكم أو أخوكم، بل سلّ      

  .  أم ال بينكم وبينه أية قرابة أو صداقةعما إذا كانتبغض النظر 
 بعـض   سوف يقدمون أمامكم  ول اهللا تعاىل إذا انتخبتم األمراء ف      مث يق 

، فلذا نأمركم أن تطيعوا أحكامهم       حتما املشاريع واخلطط لرقي اإلسالم   
وه إىل اهللا   د وإذا اختلفتم معهم يف شيء فـر       ،بتموها أم ال  عسواء استو 
   .وه إىل أحكام اهللا ورسولهدأي ر.. والرسول

اآلن :  ويقولون ،ا بقراءة قول اهللا هذا    ون فرح إن منكري اخلالفة يطري   
  لَّت املشكلة، وعلمإذا كـان    بل   نا أن طاعة اخللفاء ليست ضرورية،     ح

   .نرفضهها ، وإذا كان خالف فيهأمرهم حسب الشريعة نطيعهم
  . سوف أرد على هذا االعتراض بعد قليل إن شاء اهللا

�

/ א���Cم�א$H'�5א�&��ن���� �
 أن القرآن الكرمي قد ذكر األحكـام عـن النظـام            نا ه أود أن أبين  

  :  التاليةسس وهي حتتوي على األ،اإلسالمي
 أمانةٌ، ألنه ال يؤثر على شخص واحد، بل يؤثر على مةنظام األ: ١

 مصاحل تفكروا يف فعند أخذ القرار بشأنه جيب أال ، لذااألمة كلها
  . هامة ومصاحل األحتياجاتضعوا يف االعتبار ابل  شخصية،
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٩٦

٢ :         مبعىن ،ى من دونه أداء هذه األمانة حباجة إىل نظام ال ميكن أن تؤد 
       ا فردا، بـل ال بـد مـن         أن األفراد ال يستطيعون أداء هذه األمانة فرد

  . مشرف على أدائها
   .وهؤالء املشرفون جيب أن تنتخبهم األمة: ٣
٤ :  ن هم أهل ألداء هذه األمانـات، وجيـب أال           جيب أن ينتخب م

  . ضع يف االعتبار أي أمر آخر عند االنتخابيو
بـل   أمر القـوم،  لكواوالذين تسلَّم إليهم هذه األمانة فإم لن مي     : ٥

 أي أن   ،�ِإلَى أَهِلها �  اهللا تعاىل  لقا ، حيث  جمرد مدراء له فقط    يكونون
 عن اآلبـاء، وإمنـا       وورثوه هذا األمر ال يوضع يف أيديهم ألم ملكوه       

ديين فقط، بل  النظام  الهذه األحكام ال ختص     .  للقيام به  كانوا أهالً ألم  
ـ  النظـام    تـشمل هي عامة    ف كما هو واضح من هذه الكلمات      ديين ال

 امللكـي    احلُكم ويتضح منها أيضا أن اإلسالم ال يعترب      .  أيضا دنيويوال
 األمـة    أبناءَ أمر مث ي  ،م بالنظام االنتخايب فقط   ا من نظامه، بل يسلّ    جزًء

  . سلَّم إليهم زمام هذا النظام يبطاعة من

0Ei%م���/
C+�א 	+��:+#��	د�%��� �
إذا :  فـاجلواب  ،اإلسالم حبكومة دنيوية حبتة أم ال     هل يسلّم   : لو قيل 

ال م، وكان اإلسالم حرا، فإنـه       إلسالل  ومؤيدة مواتيةً  األسباب كانت
 رف ال يغض الط   غري أنه ،  يف هذا الوضع  نظام دنيوي حبت    إقامة  يسلِّم ب 

 الـذي   راقي ذلك النظام ال    إقامةُ  قد تصبح   عن تغير األوضاع، إذ    أيضا
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٩٧
ام تمس احلاجة إىل نظ    من األوقات، ف    يف وقت   حماالً ه اإلسالم طمح إلي ي
 فمثال ميكن يف وقت من األوقات أن يصبح عدد ال بأس به من              .نيويد

، مقوتتشتت  م، و ه وتسلب حريت  ،حكومة الكفار ربقة  املسلمني حتت   
 النظـام الـديين      إقامةُ  غالبا اليت يكون فيها اإلسالم    البالديتعذر على   ف

 ال  تهم املشتتتة يف بالد الكفار    ، ألن أكثري   للمسلمني مجيعا  اوالدنيوي مع 
 إقامة نظام دنيوي حبت ية االضطرار، فيجوز يف هذه احلالةباعهستطيع ات ت

  .  آنفاواملذكورة،  على األسس اليت قدمها اإلسالم اإلسالميةيف البالد

� ,@	م�א�'H$م�א���%	��א�1_�� �
ـ    علما أنه ليس املراد من إقامة        ت يف الـبالد    النظام الـدنيوي البح
 أحكام اإلسالم املتعلقة باحلكومة، بل      اإلسالمية أن هذا النظام لن يطبق     

بـاقي العـامل    لـا   ال تكون واجبة العمل     وامر هذا النظام    املراد أن أ  
ـ        وذلك أل   دينيا، ياإلسالم  أوامرهن أكثرية املسلمني ال ميكن أن تلتزم ب

   .ته يف إقام يديتهم، كما ال تكون ألكثركوم مقيمني يف بالد الكفار
 صـرف   ديين نظام  إقامة ، بل الواجب،  جيوزويف مثل هذه األوضاع،     

ا،  روحاني املسلمني  مجيع  بتنظيم منفصالً عن النظام الدنيوي البحت، يقوم     
 كوماتاحل لكي ال تتدخل فيه      ، ذلك حكومةبأية   ية عالقة وال تكون له أ   

ـ       ألنه يكون نظاما روحانيا حبت    ف. األخرى  دول،ا ال يتدخل يف أمـور ال
 اإلسالمية منها وغـري      الدول  شىت  املسلمني القاطنني يف   فيستطيع توحيد ،
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٩٨

لو أن املسلمني عملـوا     و. ، وهكذا ينجو اإلسالم من التشتت     اإلسالمية
  .  االحنطاط الذي رأوه يف آخر الزمانوا اآلية ملا رأمبفهوم هذه

�c
Fא�����A1��S�3���>[\� �
 إذ ظنوا أـم إذا       فادح، لقد وقع املسلمون زمن احنطاطهم يف خطأ      

       ا يف العـامل فيـستحيل      كانوا ال يستطيعون إقامة نظام ديين ودنيوي مع
ذين النظـامني ال    لقد ظنوا أن ه   . عليهم أن يقيموا نظاما دينيا حبتا أيضا      

إذا استحال علـيهم    ف يف أية حالة،      أحدمها عن اآلخر   ميكن أن ينفصل  
 مع أنه كان من واجبهم أم       . أيضا إقامة أحدمها مل يهتموا بإقامة اآلخر     

 جنعل لنا مركزا من أجـل       هلموا  فيما بينهم  ملا فقدوا اخلالفة أن يقولوا    
ان عليهم حتت توجيهات    فك. قضايا األمة وننشر اإلسالم يف العامل كله      

تبليغ يف العامل ويسعوا إلصالح أخالق      الهذا املركز أن ينشروا شبكات      
 القرآن وإدخال غري املسلمني يف اإلسالم وبذل جهـود          وتعليمهمالناس  

 ولكنهم ظنوا أنه مل يبق أمامهم     . موحدة من أجل قضايا األمة املشتركة     
ون إىل احلـضيض    ظلـوا يتـرد   ف سبيل إلقامة نظام ديين حبـت،        اآلن

  معـا  ولو أم بعد فشلهم يف إقامة نظام يشمل الدين والدنيا         . باستمرار
ـ   ، ول  من دمار عظيم   اأقاموا نظاما دينيا خالصا لنجو     اكان اإلسالم غالب 

 أم إذا    خطأً ولكنهم ظنوا .  حبيث مل يوجد للمسيحية أثر يف العامل       اليوم
مور الدنيا والدين فال سـبيل       جامع أل  كانوا ال يقدرون على إقامة نظام     
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٩٩
 فشلوا يف إقامة نظام مل يفكروا       حنيم إلقامة نظام ديين حبت، وهكذا       هل

  . يف إقامة نظام آخر أيضا

��\��>[\� �
 فقط من أجل  يتمواخلطأ اآلخر الذي ارتكبوه أم ظنوا أن االنتخاب       

، مع أن اهللا تعاىل قـد        كلهم مور الدنيا والدين للمسلمني   أل  جامع نظام
ال يف هذه اآليات صراحة أن االنتخاب ضروري من أجل نظام دنيوي            ق

ليتهم . مور الدنيا والدين   نظام جامع أل   حبت، كما أنه ضروري من أجل     
لو فعلوا ذلك   ، و  على األقل  بك اختاروه بعد انتخا   إذا أرادوا اختيار ملِ   

 االنتخاب كليـةً،   طريقة ولكنهم تركوا .لنجوا من الدمار إىل حد كبري     
 امللوكية اليت شـاعت يف      سادتأم لو أدركوا أمهية هذا األمر ملا        مع  

 والستمرت جهود املـسلمني     ،اإلسالم ودمرت اليوم الدولة اإلسالمية    
ا يف رقي الدميقراطية علـى      ادو ولكانوا ر  ،إلقامة نظام احلكم اإلسالمي   

  . وائهالأسس صحيحة وكانوا أفضل محلة 

���د�H��+ $7|�M�$\�6T$م����E%+א�����0% �
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أما الدليل على ضرورة إقامة نظام ديين خالص يف حالة اخلالفات بني            
 فهو أن اهللا تعاىل خياطب يف هذه اآليـة املـسلمني كافـةً،              ،املسلمني

عصر لليس هناك أي ختصيص     دوما، و م  هويأمرهم بطاعة أويل األمر من    
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١٠٠

مرنا بطاعتـهم يف كـل      يل األمر، بل أُ   طاعة أو فيما يتعلق ب  دون عصر   
ا مؤقتا،  أن األمر بطاعة أويل األمر كان أمر      بلو قال أحد    . ظرف وزمان 

،  أيضا فال بد له من اإلقرار بأن األمر بطاعة اهللا ورسوله كان أمرا مؤقتا            
قبل أن يأمر بطاعة     �أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ   �ألن اهللا تعاىل قد قال      

 يف كـل    اأحكام اهللا ورسوله ضروري    العمل ب  إذا كان ف،  �وِلي اَألمرِ أُ�
 أيضا ضروري يف    طاعة أويل األمر  إ  العمل حبكم  ظرف وزمان فثبت أن   

 أن ال بد هلم      هنا ه املسلمني واحلق أن اهللا تعاىل قد نب     . كل ظرف وزمان  
ن  العمل جبزء م   استحالأنه إذا   ما  فك. من االلتزام بنظام ما يف كل وقت      

 قدر املرء على   مل ي  إذا، فمثال    احلكم حكم فال يعفى املرء من العمل ببقية      
 مل يستطع الوضوء فال يعفـى مـن         إذااجلهاد فال يعفى من الصالة، و     

 مل يستطع الصالة قائما فال يعفى من الـصالة          إذاالركوع والسجود، و  
كذلك إذا مل ميكن إقامة نظـام سياسـي للعـامل            باإلشارة،   قاعدا أو 

مـا  سالمي كله فإن املسلمني ال يعفَون من طاعـة أويل األمـر في            اإل
 هم فيه يستطيعون طاعت .     السعي بني الـصفا    فمثال إذا مل يستطع احلاج 

             ا على  واملروة فال يعفى منه، بل ال بد له من أداء هذا الواجب ولو راكب
   .ظهر شخص آخر

 قد استحال   إذن، لقد وقع املسلمون يف خطأ فادح بظنهم أنه ما دام          
 فهم معفَون من إقامة نظام آخر، مع أن إقامـة            معني عليهم إقامة نظامٍ  

 كما  ، خمتلفة ق املسلمني دوالً   مستحيال رغم تفر   يسنظام ديين خالص ل   
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١٠١
 بظهور املسيح املوعود     على أرض الواقع أن اهللا تعاىل قد أقامه        اليوم نرى

: طعون يد السارق؟ نقول   ملاذا ال تق  :  لنا الناس  عندما يقول . عليه السالم 
 ولكن األمور اليت نتمتع باحلرية للعمل ا، فنرى         ،هذا ليس باستطاعتنا  

 ل وأهـم   أو هو ِمن  يف مجاعتنا     بشأا إلقامة النظام اإلسالمي  السعي  أن  
ولو أن املسلمني أدركوا أن طاعة أويل األمر واجبة عليهم يف           . اناتواجب

ظام اإلسالمي يف األمور اليت كانوا      كل وقت وعصر، ولو أم أقاموا الن      
 فيه،   منهم طاعة أويل األمر   ما مل يستطيعوا      عدا ، إقامته فيها  قادرين على 

وا من العاملني  لعذا احلكم  د  وملا آل اإلسالم إىل مـا آل إليـه    القرآين 
 العمل ـذه     يتم ن اقتضت أ  هليةشيئة اإل املولعل  . اليوم من زوال وإدبار   

 بواسطة مجاعة املـسيح املوعـود عليـه        هذا اإلسالماجلزئية من حكم    
الفضل والشرف، إذ   ذا   �٣٨آخِرين ِمنهم � وأن حتظى مجاعة     ،السالم

 �لقد نال صحابة رسول اهللا . ال بد أن يكون لنا أيضا نوع من الفضل      
 نـا ه نب بينما على أسس اإلسالم،     معا النظام الديين والدنيوي     إقامةفضل  

 إىل إقامة النظام الديين اخلالص، بتعـبري        ملسلمني األمحديني  حنن ا  �اهللا  
جبزئيتـها    حنـن  نال من هذه اآلية، وعم     الصحابة جبزئيةٍ  لقد عمل آخر  

  .  وهكذا التحقنا بالصحابة،خرىاأل
ن مبـادئ إقامـة      تبي  من سورة النساء   ن هذه اآلية  إ: قصارى القول 
  :  حيث أمرنا اهللا تعاىل فيها؛النظام اإلسالمي

                                                           
38
 ٤اجلمعة  
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١٠٢

١ :ا على االنتخابأن يكون النظام اإلسالمي مبني .  
   .أن يكون املسلمون تابعني ألويل األمر منهم يف كل زمان: ٢

فما ن احنطاطهم،   زمهذين املبدأين   نسوا  املؤسف أن املسلمني    ولكن  
مع قدرم على ذلك يف بعض األماكن،        حكامهم التزموا مببدأ انتخاب  

ـ       يقيموا النظام القائم   مل كما مـا كـان    م في ه على طاعة أويل األمر من
 لقـد . األمـة ، وهكذا مل حيافظوا على وحدة       بوسعهم من أمور أخرى   

مما  بأنّ عليهم أن يطيعوا أويل األمر منهم فقط،          عقيمةخاضوا نقاشات   
 من هذا احلكم، مع أم لو عملوا ـذا    غاية األساسية  ال نهملوجعلهم ي 

      م ملا قامت عليهم احلجة فيمـا مل        احلكم يف األمور اليت كانت يف قدر
  . بوسعهميكن 

���~و���XאX �t�� �F'��~���א��د����א�Qאض��*$����	ص� �
 األمحديـة أنّ     اإلسالمية ا يعترض هنا بأن من تعاليم اجلماعة      لعل أحد 

 يشمل طاعة أويل األمر من غري املسلمني        �أُوِلي اَألمِر ِمنكُم  �قول اهللا   
 حبسب هذه   يهم عل طاعة احلكام غري املسلمني فرض     بالتايل فإن أيضا، و 

    ـ       لآلية اآلية، ولكن املعىن الذي ذكرت ام غـري    اآلن ال يـشمل احلكّ
  . املسلمني

 إمنا هو معىن    ه آنفًا هذا قول سليم، ولكن املعىن الذي ذكرت      : واجلواب
 احلكـام    فقط، أعين أننا عندما نقول بأن      �أُوِلي اَألمِر ِمنكُم  �: كلمات

ا إىل كل هذه    فال نقول به نظر   ،  �أُوِلي اَألمرِ �  داخلون يف   املسلمني غري
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١٠٣
 ا لـهذه اجل    ا، وإمنا   اآليات معأُوِلـي  � اآلية أعين    منزئية  نقول به نظر

 كُمِر ِمنمفهوم هـذه الفقـرة     نا إمهال    أننا ال ميكن   غري،  فحسب �اَألم
   .مرتبطةً باآليات كلها

 شؤونيف   �أُوِلي اَألمرِ � واحد من ال شك أنه جتب علينا طاعة كل        
أن علـى   عن األمر الرباين ب   ، إال أننا ال نستطيع أن نغض الطرف         االدني

  . هم يف أي عصر بين مننينتخب امل املسلمنياملسلمني طاعة أويل األمر

�'A ��tل	G
���.��Gدaو���t|�G��א����Xوmא��� �
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ا، أعين أن   أجيب عليه الحقً   س  الذي وعدت أين   أتناول اآلن املوضوع  
ـ     اهللا تعاىل   لقد أمرنا   :  قائال البعض يعترض هنا   ع هنا أنكم إذا اختلفتم م

، مما يعين أن طاعة أويل      �فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ   �أويل األمر يف شيء     
 عند االخـتالف     من واجبنا  ، بل  علينا يف كل حال    األمر ليست واجبة  

  . تلك القضية أن نرى ماذا حيكم به اهللا ورسوله يف معهم
 اآلية ذا املفهوم لصارت اآليـة        هذه رناننا لو فس  أوالرد على ذلك    

كلها بال جدوى، ذلك أن كل شخص يظن أنه مصيب يف رأيه، فلـو              
ذا املفهوم فال ميكن طاعة أويل األمر أبدا         فس فما هو األمـر    . رنا اآلية

كم اهللا ورسوله؟ كال، بل ال  مجيعا بأنه ح    كلهم لناسالذي سيتفق عليه ا   
ل  منهم، واحلال هذه، لقا    لو خير كل واحد   و.  البعض  فيه بد أن خيتلف  

 بأن هـذا خـالف تعـاليم اهللا         اخلليفة  من أحكام  مبجرد مساع حكم  
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١٠٤

 ه نفس  أن حيكم غريه بل سيحكم     اخلليفة يستطيع    فلن  وبالتايل ورسوله،
ثرة،  قلة واتهدون ك فيهاملطيعون، إذ ذا العصر  وال سيما يف ه    فحسب،

سيـصرخ  يف هذه احلالة    . كل شخص أنه صاحب الرأي السديد     يرى  و
  لنـا أوالً   تثِبأَ: قوم عليه ال   فريد  وكذا، لوا كذا عم ا اخلليفة يف مكانه أنْ   

وواضح أنـه   . لقرآن واحلديث، وإال لن نطيعك    مع ا  متفقك  حكمأنّ  
 بل يبقى   مئة باملئة،  مجيعا    كلهم  الناس عليه يتفق   أي أمر ديين  يس هناك   ل

   . شيٌء من االختالف قضيةيف كل
 كان حيب اجللوس يف جمالس املشايخ، ولكنـه         اهناك طريفة بأن أحد   

 . مهانـا   ذلـيالً  ج من كل جملس   خر فكان ي  ،كان شديد اجلهل بالدين   
اس  جملس العلماء، ولكن الن    حضورفذكر لبعض أصدقائه مرةً أنه حيب       

عليك أن تلبس عباءة كـبرية      :  صديقه  له فقال .ال يسمحون له بذلك   
 فلن مينعوك   ، فيظن الناس برؤية مظهرك أنك عامل كبري        ضخمة، عمامةو

      هذا : لْئلت عن مسألة فقُ   من حضور جمالسهم، وإذا جلست بينهم وس
  وألنّ هناك   ،خمتلف فيه، وقد قال البعض جبوازه وقال البعض خبالفه        أمر 

فلبس عباءة كبرية   .  جهالتك فا كبريا يف املسائل فلن ينتبه أحد إىل       اختال
 يتردد إىل جمـالس العلمـاء،       ، وبدأ وعمامة ضخمة وأخذ العصا بيده    

 إذا قـال لـه    ، و  كل الوقت  رأسالوكلما جلس يف جملس ظلّ مطأطئ       
ال جدوى  : لقاك عنقه و  حر أيضا،    برأيك حضرة الشيخ، تفضلْ  : الناس

قـال  ف كـثريا،    هـا قد اختلف العلماء في   فملسألة،  يف هذه ا  من اخلوض   
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١٠٥
فكان الناس يظنون   . خالفهبعضهم كما قال هذا الشيخ، وقال آخرون        

يف  نعم، األمر هكذا، فاتركوا النقاش    :  املطالعة، ويقولون  المة كثري  ع هأن 
ومضت األيام على هذا املنوال،     . أخرى مسألة وتوجهوا إىل    هذه املسألة 

ذات يـوم   قى احلفاوة والتكرمي يف جمالس العلماء، و       يل  هذا اجلاهل  وظلّ
 الزمان قد فسد جدا حىت بدأ املثقفون ينكـرون           هذا  احلديث بأنّ  جرى

إذا كان اهللا موجودا فما الدليل على ذلك؟        : وجود اهللا تعاىل، ويقولون   
يف ذا تقـول    حضرة الشيخ، ما  :  هلذا اجلاهل  عادم ك أهل الس فقال  

ة من اخلوض يف هذه املسألة، فقد قـال بعـض           ال فائد : ذلك؟ فأجاب 
ضح وأخرجـوه   ففُ. العلماء أن اهللا موجود وقال غريهم أنه غري موجود        

  . دعاونه دعي هممن جملس
ر قولـه   سلو فُ ف لذايوجد يف الدنيا اختالف كثري،      ثبت من هنا أنه     ف

أنه كلمـا   على �الرسوِلفَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه و  �تعاىل  
 بـشدة   اخلليفةفعليه أن يعترض على     شيء   يف   اختلف أحد مع اخلليفة   

 وبالتايل سيتعرض اخلليفة   ! خبالف ما قال اهللا ورسوله     ينإنك تأمر قائال  
فهذا . ا واحد ا اخلالفة يوم  القيام مبهام  عليه   صعبي حىت   واإلهانةلإلساءة  

بـسبب  ر البعض من مجاعتنا أيضا       وقد تعثَّ  ،املفهوم خمالف للعقل متاما   
صحيح المعناها  عرفوا   ولو   ،ملفهوم الصحيح هلذه اآلية    ا  إدراك فشلهم يف 

  .  هذا العثاروقعوا يفملا 
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  ؟  هلذه اآليةفهوم الصحيحاملما هو إذن، 
 فهي تـشمل  ؛أنّ هذه اآلية عامة االنتباه إىل ملفهوم جيب ملعرفة ذلك ا  

إا ال تتحدث عن خلفـاء     . احلكام الدنيويني وكذلك اخللفاء الراشدين    
   .اإلسالم فقط، بل تتحدث عن احلكام املاديني أيضا

لحكام الدنيويني   وشاملة ل  بعد األخذ يف احلسبان بأن هذه اآلية عامة       
واحـد  ن القرآن الكرمي قد أعطى عن كل         اعلموا أ  ،واخللفاء الراشدين 

  أحكام  احلكام أحكاما منفصلة؛ ففي الشريعة اإلسالمية       هؤالء نوعيمن  
 ، لذا اخللفاء الراشدين ختص  أحكام أخرى   فيها  ام املاديني، و  حلكّص ا خت

 ال  �فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسـولِ        �  اىلفقول اهللا تع  
يعين أنكم إذا اختلفتم مع أويل األمر فعليكم أن تروا كيف تفهمون أنتم             

عند االختالف إىل   تنظروا   أن عليكم أن     املرادحكم اهللا ورسوله، وإمنا     
 عام   الوارد يف هذه اآلية    ، ألنّ احلكم  ويل األمر الذي اختلفتم معه    نوعية  

ا خلفـاء    فإن كـانو   ،يشمل اخللفاء الراشدين واحلكام الدنيويني أيضا     
 اخللفاء  عند االختالف مع    ورسوله راشدين فعليكم العمل مبا أمركم اهللا     

 اهللا  كم مبـا أمـر    العملالراشدين، وإن كانوا حكاما دنيويني فعليكم       
  . د االختالف معهمورسوله عن
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 أويل  ا منفصلة عـن    اهللا تعاىل ورسوله أحكام    آتاناهل  ،  اآلنلننظر  و
  ؟  وما هي؟ الم أ بنوعيهماألمر

 أحكاما منفـصلة عـن أويل األمـر         آتى قد   �جند أن رسول اهللا     
  . بنوعيهم
بايعنا رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       :  قَالَ ، عبادةَ بِن الصامت   فعن

 وعلَى أَثَرٍة   ،منشِط والْمكْرهِ  والْ ، ِفي الْعسِر والْيسرِ   ،علَى السمِع والطَّاعةِ  
 لَا  ، وعلَى أَنْ نقُولَ ِبالْحق أَينما كُنا      ، وعلَى أَنْ لَا نناِزع الْأَمر أَهلَه      ،علَينا

   ٣٩.نخاف ِفي اللَِّه لَومةَ لَاِئٍم
ا أَنْ تـروا كُفْـرا       ِإلَّ ،وأَنْ ال نناِزع اَألمر أَهلَه    ": ويف رواية البخاري  

  ٤٠". ِعندكُم ِمن اللَِّه ِفيِه برهانٌ،بواحا
  وكان من شروط البيعة أننـا سـوف         ،�نا رسول اهللا     أي أننا بايع 

 وإن شـئنا أو كرهنـا       ،نطيع حكامنا دائما، سواء يف العسر أو اليسر       
 وط أيضا أننـا   هذه الشر   وكان من  ،أحكامهم، وحىت وإن خبسونا حقنا    

 له فـال خناصـمه، وال       إذا سلَّمنا زمام احلكم يف يد أحد باعتباره أهالً        
 إال أنه من املمكـن أن يأمرنـا بعـض         . نقول له ملاذا تأمرنا ذا وذاك     

                                                           
   مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية39
، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ستـرون بعدي أمورا  البخاري، كتاب الفنت40

 تنكروا
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أن نقول احلق وخنـربه     ب  أُمرنا يف هذه احلالة  ، و ف الدين الحكامنا مبا خي  
 �رسول اهللا   ويف رواية أن    . باحلقيقة غري خائفني يف دين اهللا لومة الئم       

 نرى زمامه يف أيديهم، إال أن       نامأمرنا أال خناصم أهل احلكم الذين سلّ      
 قرآين صريحناا واضحا عند منهم كفر ـ : قالو.  فيه نص ن واجـبكم  ِم

 مبـا   واعندها أن ترفضوا طاعته يف هذا األمر املخالف للدين، وأن تعمل          
  . يأمركم به اهللا

        ن مف بوكذلك ورد يف حديث آخر عن ع  ِعيـجقـال  ،اِلٍك الْأَش  :
ِخيار أَِئمـِتكُم الَّـِذين     ": سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ       

 كُمونِحبيو مهونِحبت،        ـِتكُمأَِئم ارِشرو ،كُملَيلُّونَ عصيو ِهملَيلُّونَ عصتو 
 هونِغضبت الَِّذين   ونلْعيو مهوننلْعتو كُمونِغضبيو مكُمن". ـا  ،ا قَالُوـا  :  قُلْني

وس؟ قَالَ        رذَِلك دِعن ماِبذُهنالةَ    ،ال"لَ اللَِّه، أَفَال نالص وا ِفيكُما أَقَامال ، م ، 
آه يأِْتي شيئًا ِمن معِصيِة      فَر ، أَال من وِلي علَيِه والٍ     .ما أَقَاموا ِفيكُم الصالةَ   

   ٤١".ا ينِزعن يدا ِمن طَاعٍة ولَ، فَلْيكْره ما يأِْتي ِمن معِصيِة اللَِّه،اللَِّه
       م وتأي  ،ون عليهم صلُّأي أنّ أفضل حكامكم الذين حيبونكم وحتبو 

أن رقيكم، وريكم ورقيهم وهم يدعون خل خلريهم وعونتدمكم  حكاشر
: الذين تكرهوم ويكرهونكم وتلعنوم وهم يلعنونكم، ويقول الراوي       

 علينا مثل هؤالء احلكـام أفـال حنـارم          طَقلنا يا رسول اهللا، إذا تسلّ     
كال، مث كـال، ال     :  مرتني �قال رسول اهللا    فزع منهم احلكم؟    ـونن

                                                           
  مسلم، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم41
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خترجوا عن طاعتهم ما داموا ال مينعونكم من عبادة اهللا ومـن الـصوم              

عليكم حاكم ورأيتم أنه يعصي اهللا يف       ولّـي  أال فامسعوا، إذا    . لصالةوا
   .بعض األمور فعليكم أن تكرهوا أفعاله هذه، ولكن ال تتمردوا عليه

    ا إضافيا، وهو أنكم إذا رأيتم منه كفـرا         ويف حديث آخر جند حكم
  . بواحا فيمكن أن تبغوا عليه

�$�Dא��א?����دא��$,�$1b$ع�
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صلَّى :  قال،وعلى النقيض جند يف احلديث ما رواه العرباض بن سارية     

 ، ثُم أَقْبلَ علَينـا    ،ِبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الصبح ذَات يومٍ         
لُوب، فَقَـالَ   فَوعظَنا موِعظَةً بِليغةً ذَرفَت ِمنها الْعيونُ ووِجلَت ِمنها الْقُ        

 :يا رسولَ اللَِّه، كَأَنَّ هِذِه موِعظَةُ مودٍع فَماذَا تعهد ِإلَينا؟ فَقَـالَ           : قَاِئلٌ
"         ـنم ها، فَِإنِشيبا حدبِإنْ كَانَ عِة والطَّاعِع ومالسى اللَِّه وقْوِبت أُوِصيكُم

خلَفَاِء ـاخِتالفًا كَِثريا، فَعلَيكُم ِبسنِتي وسنِة الْ     يِعش ِمنكُم بعِدي فَسيرى     
 وِإيـاكُم   .الراِشِدين الْمهِديني، فَتمسكُوا ِبها وعضوا علَيها ِبالنواِجـذِ       

   ٤٢." وكُلَّ ِبدعٍة ضاللَةٌ، فَِإنَّ كُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ،ومحدثَاِت اُألموِر
 قد جعل أويل    �قد ثبت من هذه األحاديث بنوعيها أن رسول اهللا          ل

 أما احلكـام    . وحكاما دينيني وإسالميني   ، حكاما دنيويني  ؛األمر نوعني 
  ثابتـا  ا بواحـا  نا بطاعتهم شريطة أال يكون أمرهم كفر      ن فأمر والدنيوي

 يف هذه األمور الكفريـة    بعدم طاعتهم   بالربهان ال بالقياس، ومل يسمح      
                                                           

   مسند أمحد42
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١١٠

حميـي  "  الشيخ  وإن كان بعض علماء اإلسالم مثل       بذلك،  بل أمر  قط،ف
 يف هذا األمر، حيـث قـال        قد توخى احليطة الشديدة   " الدين بن عريب  

 أن  وليساالنفصال عنهم يف هذه األمور  يف هذه احلالة أن تعلنوا       ميكنكم
  . تتمردوا عليهم

ا  حكَم �هللا   رسول ا  أما أولو األمر الدينيون واإلسالميون فلم جيعلنا      
ما يفعلونه هـو حجـة       إن:  بل جعلهم حكَما على األمة وقال      ،عليهم

باع طريقتهم كما تتبعون أوامريعليكم، وال بد لكم من ات .  
 حكام دنيويون قد يرتكبون كفرا وقد أُمرنا بطاعتهم         ؛فاحلكام نوعان 

باستمرار، إال أنْ يصدر منهم كفر بواح، ويف هذه احلالـة علينـا أن              
وحكام آخرون ال ميكن أن يرتكبوا خطأً، وقد أُمرنا أن          . صل عنهم ننف
إذا : قيـل  بع سنتهم وطريقتهم دوما، وال ننحرف عن صراطهم، بل        نت  

 فعلـيكم أن    ، شبهة فيما إذا كانت عقائدكم صحيحة أم ال        ساورتكم
 فإن انـسجمت معهـا      ،تقيسوها على عقائد هؤالء اخللفاء الراشدين     

 الصراط املستقيم، أما إن مل تنـسجم معهـا          فاعلموا أن قدمكم على   
   . احنرفتم عن الصراط املستقيم قدفاعلموا أنكم

��א��א?�ون� %iאن��� +$,��א- �
هذا يعين أن اخللفاء الراشدين ميزان يقيس به الناس مـا إذا كانـت              

إذا كـان   .  عنها حادت قد   ا على جادة الصواب أم أ     سائرةخطوام  
ـ ، وكانت اخلضار     مثال ٍة كفّ يفكيلو غرام    ٢عيار  امل  اجلزر واللفـت  ك
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١١١
عيار، ة أخرى، فكلُّ إنسان سوف يزن اخلضار حبسب امل         يف كفّ  وغريمها
عيار فيأخذ   اخلضار أقل من وزن امل      من  أنه لو كانت بضع حبات     وليس

 �كذلك فإن رسول اهللا     .  ويقول إنه ليس صحيحا     بعيدا عيار ويرميه امل
وا أعمال اخللفاء وتروا هل تقبلها عقولكم أن تقيسعليكم    لنا بأن  مل يقل 

 بل  ؟ أفهامكم أم ال    حسب أم ال، وهل هي تتفق مع أحكام اهللا ورسوله        
 أعمالكم تتفق مع رضـى      فيما إذا كانت   شبهة    قلوبكم  إذا انتابت  :قال

 اخللفاء الراشـدون  ه وفعله قال تقيسوها مبا فعليكم أن،اهللا ورسوله أم ال 
ريقة اخللفاء الراشدين فهي صـحيحة، وإذا        إذا انسجمت مع ط    ا،بشأ

  . خالفت طريقتهم فهي باطلة
فهو يشري    إىل اهللا ورسوله   رد األمر املختلف فيه    تعاىل ب   اهللا ناأمرعندما ي ف

 عليكم أن تروا ما هـي نوعيـة         أياألحكام اليت ذكرا آنفا،     إىل هذه   
ن اخللفـاء    هل هو من احلكام الدنيويني أم م       ،احلاكم الذي ختتلفون معه   

 ما استطعتم، ولكن إذا     طيعوهأالراشدين؟ إذا كان من احلكام الدنيويني ف      
   لك ا صرحيا   أمركم مبا خيالف نص فيحق  وترشـدوه  هوه إىل خطئه  م أن تنب  
، وإن مل ينته ووقع يف كفر       طأ خ  بأنه يسلك مسلكًا   إىل الصواب، وختربوه  

تطيعوه يف مثـل    أال   فلكم احلق  ،بواح كأنْ مينعكم من الصالة أو الصوم      
   .سوف نصلي وسوف نصوم رغم أنفك:  لههذه األحكام وتقولوا

 كان صاحب األمر من اخللفاء الراشدين فاعلموا أنه ال ميكـن    نأما إ 
رهم كل ما يفعله يكون حبسب مشيئة اهللا تعاىل وسيـسي          بل   أن خيطئ، 
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١١٢

ا وا حكم  من أن حتاولوا أن تكون      فبدالً  تعاىل، على الطريق املستقيم عنده   
  ا عليكم وال ختتلفوا معه لكي ال تكونوا من املختلفني          عليه اجعلوه حكَم

  . مع اهللا تعاىل

z/;:
Oא�+���+�7$' �� �
وبعد هذا احلكم العام أتناول األحكام اليت تتعلـق بالنظـام الـديين          

  . اإلسالمي البحت
عوا الرسولَ فَِإنْ   قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطي   � :يقول اهللا تعاىل يف سورة النور     

تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا ومـا             
      ِبنيالغُ الْموِل ِإلَّا الْبسلَى الرِملُـوا    *ععو كُموا ِمـننَآم الَِّذين اللَّه دعو 

           ِلِهمقَـب ِمـن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي اَألر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص
ـ            نأَم ِفِهموِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيا و

          ـمه فَأُولَِئـك ذَِلـك ـدعب كَفَر نمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني ال يوندبعي
 وأَِقيموا الصالةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَِطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم           *الْفَاِسقُونَ  
   ٤٣.�ترحمونَ

وعـد   مث   ، ورسـوله  ته بطاع  أوالً  تعاىل  اهللا نايف هذه اآليات قد أمر    
املسلمني أم إذا كانوا كاملني يف الطاعة فإن اهللا تعاىل جيعلـهم هـم              
املطاعني، وجيعلهم خلفاء يف األرض كاألمم الـسابقة، ويكـون مـن            
واجبهم عندها أن يقيموا الصالة ويؤدوا الزكـاة، وهكـذا يطيعـون            

                                                           
  ٥٧-٥٥ النور 43
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١١٣
أي أم بتمكني الدين مع اخللفاء سيعدون ممـن يطيعـون           .. الرسول
  أطـاع مـن ": وكأن اهللا تعاىل قد بني هنا ما ذُكر يف حديث       . الرسول

أي إمنا تطيعـون    .. " األمري فقد عصاين   عصىاألمري فقد أطاعين، ومن     
  .الرسول إذا أطعتم اخللفاء يف نشر الدين ومتكينه

��|$7 +�א��/!���$��'����1$ل� ��دون�א-/.+ �
 إن :قال خلالفة، مث بافاهللا تعاىل قد وعد املسلمني يف هذه اآليات أوالً

 اهللا تعاىل قد نبهوهكذا  .من واجبهم أن يقيموا الصالة ويؤدوا الزكاة
 بدون  مستحيلحقاإيتاء الزكاة كذلك املسلمني إىل أن إقامة الصالة و

 وملا ، نظام جلمع الزكاة�يف عهد النيب تعلمون أنه كان هناك . اخلالفة
 ء الزكاة العرب عن أداامتنع معظمو ،صار أبو بكر خليفةو � تويف

 . من بعدهلفائهخب وليس � كان خاصا بالنيب  أدائهاحبجة أن حكم
واهللا لو منعوين عقال بعري كانوا :  وقال هذههمدعوا � بكر رفض أبو

هم على منعه�ونه لرسول اهللا يؤدولن أبرح حىت يؤدوا يل ، لقاتلت 
بو بكر يف هذه وجنح أ. �الزكاة كما كانوا يؤدوا يف زمن الرسول 

 يف زمن اخللفاء ظل قائما نظام الزكاة من جديد، و، واستتباملهمة
ولكن ملا انتهت اخلالفة الراشدة بني املسلمني . الراشدين اآلخرين بعده

مل يعأن هذا ما يبينه اهللا تعاىل هنا، وخيرب و.  هناك نظام جلمع الزكاةد
 ذلك . نظام اخلالفةبدون املسلمني ال ميكنهم العمل حبكم أداء الزكاة

 اإلسالم تؤخذ من أغنيائهم، وتوزع على  تعاليمألن الزكاة حبسب
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١١٤

كان هناك ذلك إال إذا أن يتم  وال ميكن ؛ النظام هذابواسطة ئهمفقرا
نظام، ألن الشخص الواحد لو أنفق مال زكاته على بعض الفقراء فلن 

 أموال الزكاة من  إذا جمعتظهريأيت إنفاقه بنتائج عظيمة كاليت ت
فنظام الزكاة  .رقيهمل مث أُنفقت للنهوض بفقرائهم وم كلهاملسلمني

  . يقتضي نظام اخلالفة طبعا
 همن أأل اخلالفة،  نظام بدون حمال حقا إقامة الصالةفإنكذلك 
 الناس يذكَّر فيهااليت  اخلطبة تكون فيها هي صالة اجلمعة اليت الصلوات

لع أهل نظام اخلالفة اآلن فكيف يطّ فلوال. اصاحل األمة وضرورامب
وكيف يعرفون يف الصني واليابان، ما جيري  على  النائيةالقرى الصغرية

مجيعا   كان للمسلمنيإذاما هي التضحيات اليت يطالبهم اإلسالم ا؟ 
مركز وخليفة واجب الطاعة، فإنه سيتلقى التقارير من شىت أحناء العامل 

 بأن خرب الناسيف  لنشر اإلسالم،نشاطاتأعمال و منحول ما يتم هناك 
ذلك ول ،كذا وكذا من التضحيات واخلدماتاإلسالم اليوم حباجة إىل 

 واحلكمة ،٤٤قد أفىت األحناف أن اجلمعة ال جتوز بدون سلطان مسلمف
.  صالة العيدينيف  نفسهاحلالو.  آنفًايف هذه الفتوى هي ما قد بينته

  األمةحول حاجات  أنه كان يلقي اخلطب�الثابت من سنة الرسول 
فكيف يعرف الفرد الواحد  قائما،  ولكن إذا مل يكن نظام اخلالفة،امود

 بل من ؟ كال،طباخلها يف  وكيف يذكر األمة،ضرورات ما هي
                                                           

  باب صالة اجلمعة:  املختصر للقدوري44
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١١٥
فيترك ،الظروف املتجددةجلهله با املمكن متاما أن يظل بنفسه منخدع 

 سنة خرج ٥٠ أو ٤٠ أنه قبل مرةقد قرأت ل. اآلخرين أيضا يف اخنداع
، ودخل مسجدا للصالة  باهلند"بيكانري" يف منطقة سائحا أحد املسلمني

 طبا من اخلُشيئً قرأ يف البداية  بعد أن اإلمام أنيف يوم مجعة، فوجد
 نرفع األيدي  اآلنتعالوا: قال للمصلني  باللغة الفارسيةاجلاهزة املتداولة

 اإلمام افكان هذ". جهانكري"املؤمنني  مِريلدعاء من أجل مِلكنا أل
قد تويف قبل مئات السنني، وأن " جهانكري " املِلكاملسكني ال يعرف أن

   ! اهلند اآلنحيكموناإلجنليز 
  إال أداؤها على أحسن وجه يتم الوات الصلأهمفاجلمعة اليت هي 

خلالفة انظام وملا كانت مجاعتنا تتمتع ب.  بني املسلمني نظام اخلالفةبإقامة
 خطيب كلها تكون بفضل اهللا تعاىل حبسب مقتضيات  أنجدونفت

 هناك غري األمحديني الذين يتأثرون منو  دائما،ستجداتاملالظروف و
. ن خطبك تبدو لنا إهلاميةإبفضل اهللا تعاىل لدرجة أم يقولون خطيب 

ن إ: كان أحد زعماء املسلمني املشاهري يقرأ خطيب بالتزام، فقال يل مرةً
خطبك ال ترشد املسلمني يف دينهم فقط، بل ترشدهم يف سياستهم 

  . أيضا
 يتمكن من ذلك ولكن ال ، واجب القائد توجيه الناس منالواقع أن

 ، ويدرك جمريات األحداث، العاملأقطار معظم يتلقى األخبار من منإال 
  ألا تنشر أخبارا كاذبة، فقطاجلرائد بعلومات ال تتيسراملهذه  مثلو
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١١٦

ولكن . حداث كاملة ال يلتزمون ببيان األ الصحفيني، كما أنأحيانا
كما أن أفراد مجاعتنا موجودون ،أحناء العاملمعظم عاتنا منتشرون يف د 
 فأستفيد منها ،ا مؤكدة دائماأتلقى منهم أخبارف  بقاع األرض؛ شىتيف

  .  بفضل اهللا تعاىلوأقوم بتوجيه اجلماعة بطريق سليم

�� ��دون�א-/.+�h�g���:b�O$�+�א��
	ل �
، بدون اخلليفةتتم على ما يرام ا ال أن إقامة الصالة أيضكما احلق ف

أَِطيعوا اللَّه �  املذكورة يف قوله تعاىل�إن طاعة الرسول فكذلك 
 بدون اخلالفة، ألن الغرض احلقيقي من مستحيل  أمر�وأَِطيعوا الرسولَ
لقد كان . يع يف سلك الوحدة أن ينخرط اجلم�طاعة الرسول 

 ومسلمو اليوم أيضا ،ون يصلّ- أمجعنيرضوان اهللا عليهم -الصحابة
ون، فما الفرق ون، وكان الصحابة حيجون ومسلمو اليوم أيضا حيجيصلّ

ون إذا  كانوا يصلّ الصحابة يا ترى؟ إمنا الفرق أنهؤالءبني الصحابة و
 قال هلم إذايصومون  وكانوا ، وقت الصالةهذا �قال هلم الرسول 

 � الرسول قال هلم إذا وكانوا حيجون ، هذا وقت الصيام�الرسول 
إذا قاموا  كانوا يعملون بأحكام اهللا تعاىل مال شك أ.  احلجهذا أوان

إال أن روح طاعتهم بالصالة والصوم واحلج وغريها من العبادات، 
ت فائدة  وكان،كانت تتجلى يف كل عمل من أعماهلمأيضا  �للرسول 

ولكن روح . وا للعمل به فورا هببشيء �ذلك أنه كلما أمرهم النيب 
ون ويصومون إم يصلّ، فالطاعة هذه مفقودة يف املسلمني اليوم
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١١٧
 ولكن ال توجد فيهم روح الطاعة، ألا ال تتيسر بدون نظام ،وحيجون
 ؛الرسول أيضا  طاعةمتّتكلما كانت هناك خالفة فثبت أنه  .اخلالفة

هذه ، إذ تدخل  فقطألن طاعة الرسول ال تعين أن نصلّي ونصوم وحنج
 أعلن أنه إذا �األحكام يف طاعة اهللا تعاىل، إمنا املراد من طاعة الرسول 

أن هذا أوان التركيز على الصلوات فعلى اجلميع أن يركّزوا على 
ة  إىل التركيز على أداء الزكا اآلنننا حباجةإالصلوات خاصة، وإذا قال 

 وقت الوقتن إ، وإذا قال يهازوا علوالتربعات فعلى اجلميع أن يركّ
 فعلى اجلميع أن يهبوا للتضحية بنفوسهم الوطنجرة التضحية بالنفس و

   .أوطامو
 اهللا ربنا وخي،إذًا، فهذه األمور الثالثة هي جزء ال يتجزأ عن اخلالفة

 ،ضيع زكاتكم وت،كمتضيع صالستالفة بدون نظام اخل أنه  هناتعاىل
دة على العيش عتا مجاعتنا مومبا أن .وختلو قلوبكم من طاعة الرسول

 واقل، فلو ن الطاعة بفضل اهللا تعاىلها يتمتعون بروحبناؤ وأ،حتت النظام
يطيعون كما كان الصحابة هم  لوجدت�إىل عهد حممد رسول اهللا اليوم 

 ا من أحد-كيف عامل تصورك وخيال- ، ولكنك لو نقلتيطيعون
 عند كل خطوة، تعثره ي غري األمحديني إىل العهد النبوي لوجدتاملسلمني

 مهالً، فأنا مل أفهم هذا األمر، بل سيقول كما قال أحد :ويقول
ورد يف كتاب قد  ألنه ،)�( حممد فسدت صالةانظروا، لقد : "األفغان

يرفض  فستجده  وهكذا،"أن احلركة الكبرية تفسد الصالة" القدوري"
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١١٨

 األمحديني  املسلمني أحدا منولكنك لو أخذت.  يف بعض األموراعةالط
ينسجم مع احمليط س، بل  عن الناس غريباجيد نفسهإىل العهد النبوي فلن 

يف مكاا،  مع غريها حني توضع قطعة من املاكينةالفورا كما تنسجم 
  . �وسيصبح مبجرد وصوله هناك كواحد من صحابة الرسول 

�S $" �+r/\z/;:
Oא�+���� �
 تبني" االستخالفآية " اليت تسمى  من سورة النورإذن، فهذه اآلية

   :األمور التالية
   . وعدي فيها إمنا هة املذكورنعمةإن ال: األول
  . لصاحلاتا تعملإن هذا الوعد مقطوع لألمة ما دامت مؤمنةً : والثاين

فة يف هذه اآلية  على أن وعد اخلال يركّزون دائماغري املبايعنيعلما أن 
 وقد قبلت قوهلم هذا وأقول أيضا إن هذا .ليس لألفراد بل هو لألمة

 طاملا ه هذاأنه سينجز هلم وعدبنائها الوعد لألمة حيث يقول اهللا أل
  .يؤمنون ويعملون الصاحلات

  :  هي كاآليت هذا الوعد غايةإن: الثالثو
م السابقة لقوله  تلقتها األم اليتالنعمأن يتلقى املسلمون نفس ) ١(

  . �كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم�تعاىل 
   .وأن ميكّن اهللا تعاىل هلم دينهم) ٢(
  . أمناهموأن يبدل اهللا تعاىل خوف) ٣(
  . وأن يقضى على الشرك وتقام عبادة اهللا تعاىل) ٤(
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١١٩
 فَأُولَِئك ومن كَفَر بعد ذَِلك�وقد قال اهللا تعاىل يف آخر هذه اآلية 

 إىل وعيده منبهامؤكدا على أن هذه النعمة وعد، و �هم الْفَاِسقُونَ
 إن مل كم أن مبعىن،�٤٥ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي لَشِديد� :الذي قال فيه

 .زل عليكم فسوف نعاقبكم عقابا شديداـ اليت ستنةتقدروا هذه النعم
   . يعدون من الفاسقنيدواجيح فالذين ،ن اخلالفة نعمة عظيمةإ

 على صدق اخلالفة الراشدة، حيث بين اهللا عظيمةهذه اآلية شهادة 
 وسيكون ، عليهم املسلمني منةًيف أنه سيقيم نظام اخلالفة  فيهاتعاىل

  من قوله تعاىل ذلككما يتضحهؤالء اخللفاء مؤيدين من اهللا تعاىل، 
نكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِم�

مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسكَم�، 
   .فينال املسلمون حظا وفريا من النعم اليت نالتها األمم السابقة

S7א��$د��$,���/ $�fא- �
، نيالكاذبني من لصادق اخللفاء اذكرت هذه اآلية عالمات متيزلقد 

   :وهي كاآليت
 إن اهللا تعاىل هو الذي خيتار اخلليفة، أي ال يكون يف :العالمة األوىل

  وال، فال هو يتمىن اخلالفة، البشرمكايد من  دخل ذلك اخلليفةاختيار
 يف ظروف يبدو هيتم اختيار أحيانا يختار حبسب خمطط سابق، بل هو
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١٢٠

وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا �فكلمات . اختياره فيها مستحيال
مهِلفَنختساِت لَياِلحن اهللا تعاىل هو الذي خيتار أ على  نفسها تدلّ�الص

   .ه ال غريه،د هو الذي ينجز وعد ألن الذي يِع،اخلليفة
 من للناس أن خيتارواوعد يعين أن أن هذا الب يقول البعض خطأً

 ولكن قوهلم هذا .همن ختيارهم اختيارااهللا تعاىل افيعد  خليفةً، هيشاءون
كان إذا رضي عن طالب ف ؛مينا يف املدرسةمياثل ما كان يفعله أحد معلّ

سب  حبهذا الوعدف . ما يف جيبك من نقود جائزةً مينذْخ: قال له
: إذ يقولون أن اهللا يقول لنا ،علمهم يصبح مثل وعد هذا املتفسري

إذا كان . ن جعله خليفة أنين أنا م احسبوا خليفةً مثهشاءونتختاروا من ا
ميزة للذين يؤمنون امل  اهللا معاملة حبأين و،األمر هكذا فأين اإلنعام

  وليس أن يعد،د به إمنا يفي بالوعد من يِع كال،ويعملون الصاحلات؟
  . هيفي به غرياهللا وعدا مث 
ن اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن اخللفاء الصادقنيإذًا، فأويأتون  إمنال ما بي 

 أن يستحيل إذ وهذا هو الثابت من ظاهر األمر .من عند اهللا تعاىل
 يكون خليفةً من مناإ حبسب أمنيته أو حبسب خمطط، يصبح أحد خليفةً

على الرباين أراد اهللا تعاىل أن جيعله خليفة، بل أحيانا سيقع اخليار 
   .أنه سيصبح خليفة تتصور الدنيا شخص ال
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١٢١

 سينصره  اهللا اهللا تعاىل للخليفة الصادق أنها ذكر اليتالعالمة الثانيةو
 أي ..�كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم�كنصرته لألنبياء، لقوله تعاىل 

   .املاضينصرتنا كما استحقها اخللفاء يف سيستحقّون أن هؤالء اخللفاء 
 جندها نوعني، الذين خلوا من قبل ننظر إىل اخلالفة يف علما أننا حني

   :مها
الذي  �كخالفة آدم " خالفةُ نبوٍة" من اخلالفة هو النوع األول

 وواضح أنه مل يتم .�٤٦ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً� فيه قال اهللا تعاىل
 فأقام آدم  وعدا، اهللا املالئكةدكًا، إمنا وع كما مل يكن مِل،انتخاب آدم

  .  الذين كفروا به وعاقب، يف األرض حبسب هذا الوعد�
يا داود ِإنا جعلْناك � قال اهللا تعاىل عن داود عليه السالم ذلككو

نع ِضلَّكى فَيوِبِع الْهتال تو قاِس ِبالْحالن نيب كُمِض فَاحِليفَةً ِفي اَألرخ 
 مووا يسا نِبم ِديدش ذَابع مِبيِل اِهللا لَهس نِضلُّونَ عي ِبيِل اِهللا ِإنَّ الَِّذينس

فثبت أن املراد من اخلالفة هو ا نبي � كان داودوملا .. �٤٧الِْحساِب
  . خالفة نبوة

لْ فَِإذَا عزمت فَتوكَّ� تعاىل  اهللاواحلق أن هذه اآلية متاثل معىن قولَ
  .�٤٨علَى اِهللا
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١٢٢

وال تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل �فسر قوله تعاىل يالبعض  علما أن 
لكن ليس هذا هو املراد، بل قد . بع أهواء الناستتال  بأن يا داود �اِهللا

 أغلبية الناس بشيٍء، عليكأشارت ه إذا أن �هنا داود نبه اهللا تعاىل 
رى فيما إذا كان  عليك أن ت األغلبية فقط، بلإىل أمنظر تفال 

خاصة إذا فارفضه  به، وإال  فاعملْاقتراحهم مفيدا أم ال، فإذا كان مفيدا
  .يةغلب بأنه اقتراح األاالكتراثكان فيه إمث، دون 

Sو�F!��و�\/.+���$���\/.+�،א-/.+��5א	1��G ��� �
مثل خالفة آدم وداود  نبوة فاخلالفة يف األولني إما كانت خالفةَ

واذْكُروا ِإذْ �، كما قال اهللا تعاىل ملك عليهما السالم، أو خالفةَ
جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد قَوِم نوٍح وزادكُم ِفي الْخلِْق بسطَةً فَاذْكُروا آالَء 

فة ملك ، فاخلالفة املذكورة يف هذه اآلية هي خال�٤٩اِهللا لَعلَّكُم تفِْلحونَ
احلكم، حيث أوصاهم و الـملكنعمة  هنا فحسب، فاملراد من النعمة

همهلكُاهللا تعاىل بالعدل يف كل شيء، وإال ي .  
وِإذْ قَالَ موسى � اليهود كاآليت إىل هذه النعمة بالنسبة ذُكرتوقد 

م أَنِبياَء وجعلَكُم ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُروا ِنعمةَ اِهللا علَيكُم ِإذْ جعلَ ِفيكُ
الَِمنيالْع ا ِمندِت أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وأمة كم ياأي جعلنا. �٥٠م 
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١٢٣
أي أعطاهم .. �ِإذْ جعلَ ِفيكُم أَنِبياَء�: اليهود خلفاء بطريقتني، أوالً

  . وكيةأي أعطاهم خالفة املل، �وجعلَكُم ملُوكًا�: خالفة النبوة، وثانيا
وحيث . باختصار، كانت اخلالفة يف األولني نوعني، نبوة أو ملوكية

لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض كَما استخلَف � املسلمني  تعاىل قد وعد اهللاإن
ِلِهمقَب ِمن بركات اخلالفة اليت هم  أنه تعاىل سيمنحفهذا يعين �الَِّذين

ء هذه األمة كما عامل األنبياء السابقنيها األولون، وسيعامل خلفاأُعطي.  

��%1�WWWWb�<1WWWW
��S�3WWWW9א�+WWWW./\دون����!	WWWW1'א��+WWWW./�
\/.+�א9~�� �

 قد  األولني أناآليات املذكورة آنفًا اهللا تعاىل يف لقد ذكر: يلولو ق
بهت اخلالفة اإلسالمية خبالفة  فلماذا شأيضا،" لكمـالخالفة  "منحوا

  ؟ كلمـفة الالنبوة بشكل خاص دون خال
 ك املاديلمـ أن اهللا تعاىل قد وعد املسلمني بال جرم ال:واجلواب

ملك املادي بل ـ ولكن اهللا تعاىل ال يتحدث يف هذه اآلية عن ال،أيضا
  :  وفيما يلي األدلة على هذا.يتحدث عن النعم الدينية فقط

هم الَِّذي ارتضى ولَيمكِّنن لَهم ِدين� هو قول اهللا تعاىل الدليل األول
موهذا . ن اهللا تعاىل ال بد أن يقيم دين خلفائه الذين أقامهمأ أي ..�لَه

 ذاال يقيم اهللا تعاىل دينهم؛ بل ه، إذ األمر ال ينطبق على امللوك املاديني
 تشبهفثبت أن اخلالفة اإلسالمية . خاص باخللفاء الروحانيني فقط

   ".وكيةخالفة املل"ال  " النبوةخالفةَ"
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١٢٤

 ..�ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا� هو قول اهللا تعاىل والدليل الثاين
اليوم جالسني ، حيث جتدهم  امللوك الدنيويني أبدا يفهذه امليزةتتوافر ال و

ا خملوعني يتسولون الناس يف جتدهم غدو على عروشهم البسني تيجام،
ا،  وعد من اهللا تعاىل بأنه سيبدل خوفهم أمنأي هلم كما ليس. الشوارع

  . مهم يف كثري من األحيان إذا دامههم خطر كبري مهتنهار بل
يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي � هو قول اهللا تعاىل والدليل الثالث

أعداء  أكربدين خالصني ويكونون موحسأي أن هؤالء اخللفاء .. �شيئًا
 � حىت قال الرسول ،ك الدنيا يف الشرك أيضا ملو بينما يقع.للشرك

 أن ، واحلال هذه،فال ميكن. م قد يقعون يف الكفر البواح املكشوفإ
  .  مصداقا آلية االستخالف امللوكيكون هؤالء

 ملوكا  ليسواهنا على أن املراد من اخللفاء املذكورين والدليل الرابع
عد ذَِلك فَأُولَِئك هم ومن كَفَر ب� تعاىل  اهللادنيويني هو قول

. أي الذين يكفرون ؤالء اخللفاء سيصبحون فاسقني.. �الْفَاِسقُونَ
ميكن أن يقع يف الكفر طاعةَ مِلٍك  يصري اإلنسان فاسقا إذا رفض مىتف

اح؟ كال، ال ميكن أبدوطاعة امللوك ه نكاريصبح املرء فاسقًا إلا أن الب
توى الفسوق ضد اإلنسان إذا ما رفض  إمنا تصدر ف،املاديني كهؤالء

   .الطاعة للخلفاء الروحانيني
فهذه األدلة األربعة املذكورة يف آية االستخالف تؤكد أن اخلالفة 

لَيستخِلفَنهم ِفي � اهللا تعاىل فقول". لوكيةاملخالفة "املذكورة هنا ليست 
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١٢٥
ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمأننا  يعين �اَألرنعم على هؤالء سن

 أم  ذلكاخللفاء كما أنعمنا على اخللفاء من قبل، وإمنا املراد من
د اخللفاء من قبلسيؤيأن وهذا يؤكد. دون من عند اهللا تعاىل كما أُي 

   ".كلمـخالفة ال"ال " خالفة النبوة"اخلالفة املوعودة يف هذه اآلية تشبه 

���وא��0�Aא��$ و���א-/.+� ��وط��$�C$ن �
أن هذا   هي آية االستخالف حبسب هلذه اخلالفةوالعالمة الثالثة

 د لألمة ما دامت مؤمنة تعمل الصاحلات، وإذا مل تعسيظل يتحققالوعد 
هذا يعين أن من أكرب ما و. يلغي اهللا وعده هذاسمؤمنة تعمل الصاحلات 

كما ا فساد سوًءا ولدنيامييز النبوة عن اخلالفة أن النبوة تقام حني متتلئ ا
ن سنة اهللا أي أنّ ِم.. �٥١ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر�  تعاىلقال اهللا

 إعراضهم الناس رم ونسيان الفساد يف الرب والبحر و عند انتشارتعاىل
 الظلمة بكل شرب من إحاطةالضالل، والغي و يف يهمعن أحكامه ومتاد

إىل يعود بنور اإلميان من السماء  و الناس،يصلح يبعث نبيا ل أناألرض،
 أما اخلالفة فتقام حني تكون أغلبية.  الدين احلقإىلهم ويهدياألرض، 

 عند ظهر النبوة تإن: بتعبري آخرو . مؤمنني يعملون الصاحلاتاألمة
 الناس  كل عندما يكونظهرتفاخلالفة أما فقدان اإلميان والعمل الصاحل، 

 اخلالفة إال قوم ومن أجل ذلك ال ت،لون الصاحلاتتقريبا مؤمنني يعم
 قد  حينها يكونان اإلميان والعمل الصاحلن ألوذلك. عند انتهاء النبوة
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١٢٦

 ال يزالون مؤمنني يعملون غلبية الناس وألن أ،أُرسيا على يد النبوة
 الفترتني أما الفترة الواقعة بني هاتني. الفة نعمة اخلفيهبهم اهللا ،الصاحلات

،  متاما وال تكون مليئة بالسوء متاماال ختلو فيها الدنيا من الصاحلنيواليت 
ليبعث  ا شديد الناس، إذ ال يكون مرضفال تكون فيها النبوة وال اخلالفة

متهم، وال تكون صح لتداركهمالنيب كاملة ليأيت اخلليفة لالستعانة  .  

��א-%,+��v|<%��5%���אpAR$�א-/.+��زوאل �
�0�|<%��v5�+�$�4א�� �

  تنتهيإمنا ، نتيجة عيب يف اخلليفةنتهيفثبت من هنا أن اخلالفة ال ت
انتهاء اخلالفة ليس دليال على كون اخلليفة أن نتيجة عيب يف اجلماعة، و

 على كون األمة آمثة، ألن اهللا تعاىل قد وعد صراحة ، بل هو دليلآمثا
منني يعملون  أغلبية اجلماعة مؤطاملا كانتأنه سيختار اخللفاء 

يعملون  أغلبيتها مؤمنني د ومل تعساءت اجلماعةالصاحلات، أما إذا 
فأنا أيضا أنـزع منكم ،  لقد تغيرمت: فيقول اهللا تعاىل هلم،صاحلاتال

خلفاء  أيضا اجلماعةذه  مثل هيف  تعاىل يقيم اهللافقدومع ذلك . نعميت
أن اخلليفة قد صار بفالذي يقول . ا ومنة إحسان إن شاءلفترة من الزمن

ا فكأمنا يعلن أن أغلبية اجلماعة قد حرمت اإلميان والعمل الصاحل؛ فاسد
 ما دامت متمسكة إقامة اخللفاء فيهاذلك أن اهللا تعاىل قد وعد األمة ب

فسينقطع  اإلميان والعمل الصاحل فقدتأما إذا  ،باإلميان والعمل الصاحل
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١٢٧
 لكن هناك  الراشد،ة لفساد اخلليفةإذًا، فال إمكاني. هافي جميء اخللفاء

  .  أكثرية اجلماعة اإلميان والعمل الصاحلتفقدإمكانية يف كل وقت أن 
 ادعـى أنّ    فمنوألن اخلليفة ال يفسد، بل اجلماعة هي اليت تفسد،          

ن مناص له من اإلقرار بأ   األمحدية قد فسد، فال       اإلسالمية خليفة اجلماعة 
 أن كثريا من صحابة املسيح املوعود       قد هاجم هذه اجلماعة مع    الشيطان  

 ال يزالون أحياء، وال تزال الفنت الدجالية هائجة مائجة يف الدنيا،            �
وال تزال هذه الشجرة اليت كانت ستنتشر يف العامل كله نبتـةً صـغرية              
ناعمة، فسلَب الشيطان هذه اجلماعة ثروةَ اإلميان وقوةَ صاحل األعمال،          

ة الصغرية اليت يقال أا ستصبح دوحـة        وداس حتت أقدامه هذه الشجر    
بينما . مثمرة كبرية تنفع العامل كله بظالهلا الوارفة، ألن خليفتها قد فسد          

يقول القرآن الكرمي أن اخللفاء الصادقني سيظهرون يف اجلماعـة طاملـا     
فثبت أن إنكار اخلالفـة     . تكون أكثرية اجلماعة مؤمنة تعمل الصاحلات     

منا هو إعالن بأنّ اجلماعة قد حرمـت اإلميـان    ليس إنكارا هلا فقط، وإ    
  . وصاحل األعمال

��/ +��S�qא����� �
 أنه سينشر يف     للخلفاء الصادقني   اليت ذكرها اهللا تعاىل    والعالمة الرابعة 

ولَيمكِّنن لَهم  � تعاىل   لقوله ، به من أحكاٍم وأفكاٍر دينية     ونالدنيا ما يأت  
أي أنه تعاىل سيمكّن دينهم يف األرض رغم . .�همِدينهم الَِّذي ارتضى لَ   
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١٢٨

 من وهذا برهان عظيم على صدق اخلالفة احلقّة، و        .الظروف غري املواتية  
  .  الراشدين عظيمة على صدق اخللفاء ربانيةتدبر فيه وجده آية

 عائالت مل منكانا  - رضي اهللا عنهما -  أن أبا بكر وعمرالغريب
 رضي اهللا -  بينما كان عثمان وعلي، العربقوة بنينفوذ وتكن تتمتع ب

 موالني أميةكان بنو و من عائالت ذات نفوذ وقوة بني العرب، - عنهما
كانت  وكلتا القبيلتني ؛� موالني لعلي العباس وكان بنو ،�عثمان ل
 وملا أصيبت اخلالفة.  كما قلتبني العربكبري نفوذ قوة وتمتع بت

 ،صاحلاتيعملون الية املسلمني مؤمنني ومل تعد أغلبالنكسة  باإلسالمية
أميةض بنو فرح بعد استشهاد عثمان وعلي رضي هم على املسلمنيكم 

 خالل حكمهم يثنون  فظلّوا وكان هؤالء موالني لعثمان،،اهللا عنهما
ما جتد يف عهدهم من يثين على أيب بكر  وقلّ،اا ويذمون علي خرييهعل

 مث تغريت الظروف ٥٢. مجيعا عنهموعمر ويذكر حماسنهما رضي اهللا
 جهدهم يف مدح  العباسيونفبذلأمية،  من بين احلكمالعباس وانتزع بنو 

عثمان  أهل البيتالنتمائهم إىلوبيان مناقبه  � علي �٥٣ ويف ذم .
 ، ملئات السنني�وهكذا ظلت فئة من املسلمني تذكر مناقب عثمان 

 رغم أن، وب فترة أخرى يف� مناقب علي ذكربينما ظلت فئة أخرى ت
مل الدولة اإلسالمية مرت بعد عصر اخللفاء األربعة اتني الفترتني اللتني 

                                                           
 ست ومائةمث دخلت سنة : داية والنهاية، الد التاسع الب52
 خالفتهب الد الثامن، خالفة أيب العباس، ذكر اخلرب عن سب:  تاريخ الطربي53
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١٢٩
 أليب بكر وعمر إال أن اهللا تعاىل كتب ريون كثأقرباء فيهمايوجد 

 لفتاوى عثمان يكتبمن العزة والقبول ما مل مهما وفتاوامها حكاأل
 على صدق قول اهللا ع ساطوهذا دليل.  أمجعنيوعلي رضي اهللا عنهم

 حيث أقام اهللا تعاىل ،�ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم�تعاىل 
لو سألت أي مسلم ف العزة والقبول يف قلوب الناس؛ ا وكتب هلمادينهم

ن هو أعز اخللفاء عنده لقالاليوم م:أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي  
 هناك  قرون مل يكن عدة فترةكانت هناكم أنه قد غفرب. رضي اهللا عنهم

 يف هم مشاهريون كبارينس وبرغم أن الناس يذكر أبا بكر وعمر،من 
  اهللا تعاىل كتب هلما اخللود وكتبإال أن ، الطويلةتلك احلقبةمثل 

 عثمان وعلي  وأقوال مما كتبه لفتاوى أكثر عزا وشهرة وأقواهلملفتاواهم
  . ني أمجعرضي اهللا عنهم

 جاهدين تشويه مسعة علي همكم يف زمن حا حاولوأمية بين  إنمث
 ،كثريةالطاعن  حلملة من امل� تعرض عثمان نييف عهد العباسي، مث �

 اليت بذلت جهدها يف احلكوماتِقبل من كانت ومع أنّ هذه اجلهود 
 إال أن اهللا تعاىل قد أخرجهما ،ذكرمهاحمو تشويه اسم كل منهما و

هرين وكتب هلما العزة والشرف يف العامل اإلسالمي كلهني طانقي .  
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قوله  اليت بينها اهللا تعاىل للخلفاء الصادقني هي والعالمة اخلامسة

   ..�ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا�



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٣٠

يفسر البعض هذه اآلية أم يكونون يف مأمن من أي خوف، وحيث 
إنّ اخلوف كان سائدا يف خالفة عمر وعثمان وعلي، إذ اغتاهلم األعداء، 

لقد ركز الشيخ عبد الرمحن . فليس هناك أحد خليفةً راشدا إال أبو بكر
إن أبا بكر هو اخلليفة الراشد : املصري على هذا الرأي كثريا وقال

احلقيقي، أما عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم فخالفتهم ليست 
  . اقًا آلية االستخالفمصد

عدم تدبرهم  يف هذا اخلطأ لواوقعواعلموا أن أصحاب هذا الرأي قد 
ة، يمنعمةٌ عظ اخلوف أمنا ليبدال شك أن ت.  ألفاظ القرآن الكرمييف

 بل قال ،"اهم من بعد اخلوف أمنلنوليبد"ولكن اهللا تعاىل مل يقل هنا 
 أي أنه تعاىل يزيل اخلوف الذي ..�م أَمناولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِه�

 إذًا، فليس هناك وعد من اهللا تعاىل أن. ه أمنابدلقلوم ويتستشعر به 
 ملا يعد يف نظر غريهم خوفًا، وإمنا يِعد بإزالة ما ون ال يتعرضاخللفاء

  ال يسببهولكن عادة،  شيء خميف مثالًالثعبانف. يسبب اخلوف للخلفاء
كذلك .  ويلعبون بههمييدأ يأخذونه ب الذينكثري من الناس لخوفأدىن 

فلو كان أحد .  بهفل مل حي� ولكن الرسول ،ن الفقر شيء خميففإ
، فهل للمرءوجبة من وجبات الطعام أمر مخـٍز عدم تيسر  أن رىي

 ؟ أيضا� للنيب ا وعاراخزي - حاشا هللا -كان  أن هذا األمرنقول 
ل األمسال البالية على الثياب فض ويعترب الفقر مفخرة ي إن الذيكال، بل
النجاسة، فال ميكن أن  ومتاعها حقرية ك الدنياأموال ، ويعدالفاخرة
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١٣١
وليبدلنهم "اهللا تعاىل مل يقل هنا كذلك فإن . يسبب له الفقر أي خوف

 أي ..�مناولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَ� بل قال ،"من بعد اخلوف أمنا
   . اخللفاء هناك ما خييفبقىلن ي

نه مل تأت على اخللفاء أي أ يف احلسبان لتبين لنا مرولو وضعنا هذا األ
   .ها اهللا تعاىلكشفكهذه  مصيبةبالفعل حلّت م  وإذا ،مصيبة خافوها

�¢���������¡$�zא��@$د!� �
عمر  سيدنا أنال شك �واقع األمر يكشف ولكن،شهد قد است  

يدعو اهللا تعاىل باستمرار أن  بل كان ،شهادة مل يكن خياف ال� هلنا أن
حيث ،  ويف املدينة املنورة نفسها سبيل اهللا تعاىليكتب له الشهادة يف

 وموتا يف بلد ،كلاللهم إين أسألك الشهادة يف سبي: "يدعوكان 
 يكتب له يدعو اهللا تعاىل طوال عمره بأن ن كانفم. ٥٤"رسولك
نه جاء عليه  أبسبب استشهاده يقال فكيف ، املنورة املدينة يفالشهادة

 خائفا من � اهللا خوفه أمنا؟ لو كان عمر ومل يبدلوقت من اخلوف 
اإ جلاز ألحد القول ،شهدالشهادة مث استولكنه ،ن اهللا مل يبدل خوفه أمن 

، فكيف  املنورة يدعو اهللا تعاىل أن يكتب له الشهادة يف املدينةما دام
 غري خائف من � أنه كان خياف الشهادة؟ وما دام عمر صح القولي

 بل كان يدعو هلا حىت استجاب اهللا له دعاءه، فثبت أنه مل ،الشهادة
 هذه إمنا تقول. يأت عليه خوف يستشعره يف قلبه مث مل يدفعه اهللا عنه

                                                           
  خرب سلمة: ٧ البداية والنهاية، ج54
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١٣٢

خوفهم بتبديل  اهللا تعاىل وعدهمو  أبدا،ن ما خيافه اخللفاء لن يقعإاآلية 
 فال ، فيه عزم ورفع درجامرأوابل ، اأمر فإذا كانوا ال خيافون .أمنا

 مل يبدل اهللا تعاىل خوفهم ملاذا: قولي مث ،ا هلمخوفًه أحد عتربييصح أن 
   أمنا؟

كان  هذا الدعاءنإ قلت يف نفسي  هذا� دعاء عمر عندما قرأت 
شديدا يقضي على  املدينة هجوما عداء على األيشنن أ هظاهريعين يف 

  قد ولكن اهللا تعاىل.ويقتلوه إىل عمر  حىت يصل األعداءمجيع املسلمني
 ما  األسباب منقد هيأ من جهة، ومن جهة أخرى استجاب دعاءه

، بدالً نجرباخل � عمر املدينة يغتال سيدنا أحد اخلبثاء من داخلجعل 
  ٥٥.يشه من اخلارجعدو جباملدينةَ من أن يهاجم 

*���A������\	���z$ن�3��¢: �
 تؤكد أنه مل يكن خائفا �ن األحداث اليت وقعت مع عثمان إمث 

 أن املتمردين ملا استولوا على املدينة كانوا تارخييامنها، إذ الثابت 
ينتشرون قبل الصالة يف املسجد ليفصلوا أهل املدينة بعضهم عن بعض، 

حون بالفتنة وبرغم هذا اجلو املش.  ال جيتمعوا وال يهبوا للمقاومةحىت
 ، حيضر املسجد للصالة وحده دون خوف� كان عثمان والفساد،

 وهاجموملا تفاقمت الفتنة .  ذلكدون الناس حال إىل أن اوظل حيضره

                                                           
  املرجع السابق55
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١٣٣
يعرضوا أرواحهم للخطر أال   ناشد الصحابةَ�املتمردون بيت عثمان 

  .٥٦ من حراسة بيته أن يرجعوا إىل بيوم بدالً عليهم بل،من أجله
 ال :يقول للناسوهل  هكذا؟ الشهادةتصرف اخلائف من هل يف
  ؟ بل ارجعوا إىل بيوتكمرسوينحت

 مل يكن خائفا من هذه �ومن األدلة الدامغة على أن عثمان 
 الفتنة، وعندما  تلك للحج أيام من الشام جاء� أن معاوية حداثاأل

 وعرض عليه أن خيرج ،� عثمان زيارةأراد العودة ذهب إىل املدينة ل
ال أختار : "�  فقال له عثمان.معه إىل الشام ليكون يف مأمن من الفنت

إذا كنت ال ترضى بذلك : فقال معاوية".  سواه�جبوار رسول اهللا 
 ال أريد :�فقال .  من الثوارودا حيمونكفإين أبعث لك من الشام جن

 :�قال معاوية . حلماييتجبند باالحتفاظ  هم أرزاقَاملسلمنيقتر على  أُأن
: قال.  إن هؤالء سيقتلونك غدرا أو خيرجون حملاربتكيا أمري املؤمنني،

إذا كنت ال ترضى بأي شيء فإين : فقال. "حسيب اهللا ونعم الوكيل"
أخربك أن هؤالء األشرار مغترون أن بعض كبار الصحابة سيديرون 

ن هؤالء األشرار خيدعون الناس بذكر إاألمور بعدك على ما يرام، و
 من هؤالء الصحابة تقصي فأرجوك أن ،ؤالء الصحابة الكبارأمساء ه
 إذ  املتمردينثبط من مهمسي اهذف ،مصار خمتلف األهم يفنشروتاملدينة 

 ما الفائدة من التعرض لعثمان ما دام ال يوجد يف :يقولون يف أنفسهمس
                                                           

  مث دخلت سنة مخس وثالثني:  املرجع السابق56
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١٣٤

 اقتراحه رفض �ولكن عثمان ر بعده؟ املدينة من يستطيع إدارة األمو
 ؟ هنا�ا مجعهم الرسول ميكن أن أنفي من املدينة قومكيف : وقال

 بني نإذا كنت ال تريد أن تفعل أي شيء فأعِل: فبكى معاوية وقال
 لن أقوم ذا :�فقال عثمان . تلت لو قُكالناس أن معاوية سيأخذ بثأر

   . يف طبعك ِحدة وأخاف أن تقسو على املسلمني ألناإلعالن
  ولكن كم من الناس،ن ضعيف القلب كا� أن عثمان يزعم البعض

 وكيف ميكن أن ؟�عثمان كاليت حتلى ا شجاعة وا ال أن يبدميكن
نعم : �لقال ملعاوية  ؟ لو كان خائفًاخياف أنه كان واحلال هذه،، يقال
 � لو كان. راسيت وأنا سأنفق عليهمحلكتيبة من جيشك ب  إيلَّابعثْ

 . بسوء يلتعرضي ممن ي بثأرن معاوية سيأخذأخائفا ألعلن بني الناس 
 قسوإن فيك حدة وأخاف أن ت:  إال بقوله�ولكنه مل جيب معاوية 

  . على املسلمني إذا أعطيتك هذا اخليار
 بل ظل  أبدا، مل خيفهم،الغتياله �  عثمانَعداء بيتاأل تسورمث ملا 

 وأخذ بلحية -اهللا  ساحمه- � فتقدم ابن أليب بكر .يقرأ القرآن بسكينة
 لو ،يا ابن أخي:  بصره وقال� فرفع عثمان ،بشدة اه وهز�مان عث

فتقدم . فارتعدت فرائصه ورجع نادما. فعلت ما فعلتكان أبوك هنا ملا 
 مث ركل ، بقضيب من حديد�شخص آخر وضرب رأس عثمان 

 ثالثمث جاء شخص .  ورماه بعيدا�ه برجله املصحف املوجود أمام
  . استشهد ف، عثمان بسيفه وقطع يدهوضرب
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١٣٥
 � أن يقول أن عثمان رؤية هذه األحداث  بعدمن ذا الذي ميكنه

ما وقع   يقال إن، فكيفها؟ وما دام غري خائف من مما وقع بهكان خائفًا
إذا كان . �ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا� خالفا لقوله تعاىل كان

ق فتحقَّل نور اإلسالم، ءن يتضاأهؤالء اخللفاء خائفني من شيء فإمنا هو 
  .  أمناموبدل اهللا خوفهيف اية املطاف،  حتقيقه واما أراد

�6��@$د��:
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ف انتشار الصدق توقُّ  خياف، فكان�علي ل بالنسبةواحلال نفسه 

.  له الناس ما خاف معاملة�ولكنه . ل اهللا خوفه أمنا فبد،والروحانية
 �ألحيان يزيد على جيش علي يف بعض ا � جيش معاوية كان

رضى إال مبا يقوله ألك أبدا، وظل يقول لن يكترث لذولكنه مل أضعافا، 
   .القرآن الكرمي

جب لو كانوا خيافون املعارضة  هؤالء اخللفاء الراشدينلو ظننا أنو
 كانوا خيافون الناس دائما،  أيضا-  والعياذ باهللا -  أنبياء اهللا  كلالتسليم بأن

فثبت أن معارضة .  األنبياء يلقاها كماملعارضة الشديدةا  أحدىيلقال إذ 
 حىت خيافوها، كما أن اهللا  الراشديناخللفاءأهل الدنيا ليست بشيء يف أعني 

ولَيبدلَنهم ِمن � بل قال ،"وليبدلنهم من بعد اخلوف أمنا"تعاىل مل يقل هنا 
 وكما بينت.  عنهم ما خيافونهكشف سي أنه تعاىل أي..�بعِد خوِفِهم أَمنا

ولكن  ، والضاللم ما كانوا خيافون إال أن تقع األمة يف الغيأمن قبل 
بربكة اهتمامهم ودعائهم حفظ اهللا تعاىل معظم األمة اإلسالمية من 
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 السنة واجلماعة هو املذهب الغالب على سائر  أهلالضالل، فظل مذهب
  . األرض دائما كثري من بقاع  يف األخرىاملذاهب

$"���zو�A9א�z	-א�� ���$,��¤,£�א)�\ �
املراد منه بل ، عروفاخلوف املال يعين ن اخلوف هنا إوعندما أقول 

 اخللفاء، فهذا ال يعين أم  هؤالءستشعره قلوبت اخلوف الذي ذلك
 هذا حيميهم منبالضرورة، بل إن اهللا تعاىل عروف شعرون اخلوف املستي

ومثاله   ربانية؛ن تكون هناك مصلحةأأيضا، إال النوع من اخلوف 
املسلمني   عامة أنه، وكان سبب� علي عهد يف ساداخلوف الذي 
فأنا ال .  أم مل يعودوا مستحقني لنعمة اخلالفة لدرجةكانوا قد تردوا

 إمنا ، أن اهللا تعاىل ال حيفظهم من اخلوف العادين قويل هذاأقصد م
هلي املذكور يف هذه اآلية إمنا خيص ذلك  أن الوعد اإلأركز هنا على

إال أن ، والواضح أم ما كانوا خيافون اخلوف الذي يعتربه اخللفاء خوفًا
ل اهللا تعاىل خوفهم هذا أمنا بدتقع األمة اإلسالمية يف الغي والضالل، ف

 ظلّت اهلداية اإلهلية ميسرة وفضال منه،مة من الضالل حفظ األحيث 
 املعجزة  واحلق أن.ةائل رغم الفنت اهل أيضاة اخللفاءللمسلمني بعد وفا

ه تتحقق بعد وفاته أيضا، طموحات و املرء أن تظل أعمالإمنا هياحلقيقية 
 التدابري يرجع الناس جناحه إىلإذ لو حتقق له يف حياته ما أراد فقد 

يعزو  ألحد أن  أهدافه بعد وفاته أيضا فال ميكنت حتققإذا أما ،املادية
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١٣٧
حمبوبا ومقربا  كونههذا دليال على كان التدابري املادية، بل ه إىل جناح

  .  قربا شديداعند اهللا تعاىل
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سورة كسرى فارس  يف الكشف أ� النيب وعلى سبيل املثال لقد رأى 

 يف يدكسرى  أسورة ال تكمن يف رؤيته �فمعجزة النيب يف يد شخص، 
 كان قد تويف، ومع ذلك ألقى �النيب  أن ةعجزامل، وإمنا صهذا الشخ

 أن  هيواملعجزة األخرى. � أن حيقق نبوءته �اهللا يف قلب سيدنا عمر 
 مل يكن عمر .قه فحقَّ� عمركان قد بلغ  النبويكشف هذا ال خرب

 يقوله يف خمتلف املناسبات، وكان من املمكن �يسمع كل ما كان النيب 
 شخص آخر، فينسى أن يرويه لغريه، ولكن هذا �أن يسمع قوله 

املعجزة هنا أيضا أن عمر الذي وصلته هذه األسورة كان قد بلغه خرب 
ومن املعجزة أيضا أن اهللا تعاىل ألقى يف قلب عمر .  هذا�كشف النيب 

أن يلبس هذا الصحايب هذه األسورة الذهبية، مع أنّ الشريعة حترم الذهب 
اهللا تعاىل حتقيق هذه النبوءة، فجعل قلبه يفيت بأنه لقد أراد . على الرجال

مما ال شك فيه أن يف حترمي لبس الذهب للرجال ِحكَما نافعة، إال أنه ال 
بأس يف أن يلبس هذه األسورة هذا الصحايب لبعض الوقت حتقيقًا ألمنية 

  ٥٧.وبالفعل ألبسه إياها أمامه. �الرسول 
                                                           

ذكر  ،مث دخلت سنة ست عشرةهاية، ، والبداية والنأسد الغابة، سراقة بن مالك 57
 .فتح املدائن
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١٣٨
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ا بعد ل خوف اخللفاء الراشدين أمنبد ظل ي نرى أن اهللا تعاىلمث إننا

 ، بعد ثالثة قرونا وحين، وحينا بعد قرنني،حينا بعد قرن أيضا، وفام
اهللا  ليكشف، وذلك قرونة وحينا بعد مخس، قرونةربعأ بعد اوحين 
   .ب آماهلميخييريد أن   للعامل أنه حيبهم والتعاىل

 أيضا،  به، فال بأسرب اخلطاب موجها إىل األمة كلهااعته لو بيد أن
ن على ي الكافرخوف غلبةألن اخلوف الذي تشعر به األمة إمنا هو 

 جتارته مثالً، ولكن كسادموت ابنه أو خياف  إمنا الفرد الواحد. اإلسالم
 ن علىي الكافر غلبةخوف  إالهوما ا، وعام حيمل طابعا مةخوف األ

 أيضا حيث  للمسلمنيعام اهللا تعاىل هذا اخلوف اللبدوقد . اإلسالم
  . هلا نظري يف أي مكانمل يسبقكتب لإلسالم غلبة 

S���א39¦�§	 ����א��א?�����$,�1%E+�א- �
 الرتاع بني املسلمني يف عهد علي فكّر ملك الروم يف �عندما اشتد 

 بسبب احلرب الداخلية، وأنه استغالل نزاعهم وحتارِبهم وضعِف قوم
وبلغ ذلك معاويةَ فكتب مللك . لو هامجهم اآلن فسوف يلحق م اهلزمية

اعلم أنك لو هامجت املسلمني فأكون أولَ قائد حياربك دفاعا : "الروم
هذا احلادث يؤكد . فانثىن ملك الروم عن مهامجة املسلمني." عن علي

 ملك الروم ملا علم أن معاوية أنه كان للخلفاء هيبة ورعب كبري، ألنّ
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١٣٩
على استعداد حملاربته حتت قيادة علي، سقط يف يده وأدرك أنّ حماربتهم 

  . لن تنفعه
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 هي  للخلفاء الصادقنينها اهللا تعاىل اليت بيالعالمة السادسةو
�يِركُونَ ِبي ششِني ال يوندبعأي هؤالء اخللفاء سيقومون بعباديت .. �ئًاي

 شجاعةم ب قلوسيشحنمبعىن أن اهللا تعاىل .. دون أن يشركوا يب شيئًا
أي شيء بوا قومإم لن ي.  لومة الئميف اهللا تعاىلخيافون  فال خارقة

  ما يعملون كلنخوفًا من املخلوق، بل يتوكلون على اهللا تعاىل ويعملو
ال يشِركُونَ ِبي � من قوله تعاىل وليس املراد. ابتغاء وجه اهللا تعاىل

، ها أم لن يعبدوا األصنام، ذلك أن املسلم العادي أيضا ال يعبد�شيئًا
ال يشِركُونَ ِبي � قوله تعاىل إمنا املراد من !اخللفاءناهيك أن يعبدها 

  من املخلوق، بل سيقومون خوفًا أي موقفيتنازلوا عن أم لن �شيئًا
ن حملبا مكترثني  غري،بكل عمل حتقيقًا ملشيئة اهللا وابتغاء مرضاته تعاىل

 يف ن أكرب الشجعان نرى أ. يف هذه السبيلتواجههمواملصائب اليت قد 
  عنأن حييدال يريد  إنه.  أحيانا يغير موقفه خوفًا من الناسأيضا الدنيا
 ،رض عليه أحد أن يقوم بعمله حبيث ال يعت يف قلبهيتمىنإال أنه  ،احلق

   . اجلميعحماولةً إلرضاء
 غالم علي من الوهابيني املتشددين، وكان الوهابيون قـد    شيخكان ال 

، بينما كـان     زمن حكم اإلجنليز    أداء صالة اجلمعة يف اهلند     جبوازأفتوا  
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١٤٠

 يقولون إمنا جتوز صـالة      إذأداء صالة اجلمعة غري جائز       األحناف يرون 
  ا، وكانا، واجلمعة إذا كان السلطان مسلميف اجلمعـة تقام اإلمام قاضي  

 فلم يكـن    ،كان اإلجنليز مستولني على اهلند آنذاك      و .٥٨مدينة من املدن  
 يـرى  الوهايب ال  علي غالمشيخهناك سلطان مسلم وال قاض، فكان ال    

 يقـرأ  كان  من جهة، ومن جهة أخرى     أداء صالة اجلمعة يف اهلند     جواز
ِإذَا نوِدي ِللصالَِة ِمن يـوِم الْجمعـِة        � قول اهللا تعاىل  يف القرآن الكرمي    

     عيوا الْبذَرا ِإلَى ِذكِْر اِهللا ووعإذ  ال يشعر براحة البـال    ، فكان   �٥٩فَاس ،
 كان خياف من أن يفـيت األحنـاف     ، ولكنه    أن يصلي اجلمعة   كان يود

 مث،  الًكان يصلي اجلمعـة يف قريتـه أو       هذه املعضلة     فلكي حيلّ  ؛ضده
فال ا منه أنه إذا كانت فتوى أداء اجلمعة صحيحة         لي الظهر أيضا، ظن   يص

 اجلمعة صحيحة فأيضا    مكان، وإذا كانت فتوى أداء صالة الظهر        خيسر
، "االحتياطيةالصالة " هاييها كان يسمصالة الظهر اليت كان يصلّ، ويفوز

هـر،  اجلمعة نقدم له صالة الظ     إذا رفض اهللا تعاىل صالة       :وكان يقول 
  هذه يوالذي كان ال يصلّ   . الظهر نضع أمامه صالة اجلمعة    وإذا رفض   

   .كان يعترب من الوهابيني" الصالة االحتياطية"

                                                           
 الد األول، باب - خمتصر سوانح حيات أشرف علي التهانوي - إمداد الفتاوى 58

  الد األول، كتاب اجلمعة:  وفتاوى نذيرية.صالة اجلمعة والعيدين
  ١٠  اجلمعة59
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 شيخ ذات مرة مع السافر حيكي لنا أنه �كان املسيح املوعود و

حانت صالة اجلمعة يف الطريق، و ،غالم علي إىل مدينة غورداسبور
علما .  ألداء اجلمعة مسجٍدإىل غالم علي شيخميع مبن فيهم ال اجلذهبف

 الوهابيني الذين يرون ذهبملمشاا كان  �املسيح املوعود  مذهب أن
يقول .  أسوتهباعوات �عمل بأحاديث الرسول  الأن النجاة تستوجب

 غالم شيخى ال اجلمعة، صلّفرغ اجلميع من ما بعد:�املسيح املوعود 
 اليت  الركعات األربعهذه ما ه فسألت،صالة الظهركعات علي أربع رك

إنك من : قلت". الصالة االحتياطية"إا :  بعد صالة اجلمعة؟ قالصليتها
 :؟ قال"الصالة االحتياطية"، ومذهبك خمالف لذلك، فِلم صليت الوهابيني
 ألين ال ، وليسأحد عترض عليال ي  كي"الصالة االحتياطية"أصلي 

   . صالة اجلمعةما كان اهللا تعاىل سيتقبل مين صالة الظهر أأعرف ما إذ
 غالم شيخ الناس يلجأون إىل احليل كما فعل الكثريا منفترى أن 

ي  يصلّ ومع ذلك كان اجلمعة،بأدائه صالة حيث كان مطمئنا ،علي
   .لناسإرضاًء لالظهر أيضا 

��+,��h��0E��� � $r�0Rא�3'+� �
لصاحلني من أهل السنة كان يعيش يف وهناك طريفة شهرية أن أحد ا

 للذهاب  فقره الفقر، وأجلأهذات مرة ضاقت يده من شدةو بلد للشيعة،
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 ه الرجلَأى وزير فلما ر وكان املِلك من الشيعة،.معونةطلبا للك إىل املِل
فقال .  هذا الشخص أنه من أهل السنةمظهريبدو من :  له قالالصاحل
: قال امللك. كذا يبدو يل من هيئتهه: كيف عرفت ذلك؟ قال: امللك

 �فأثىن الوزير على علي . ، عليك أن ختتربه أماميهذا ليس دليالً
لقد : فقال امللك للوزير. �خريا، فأخذ الرجل أيضا يثين على علي 

أبيت :  ملا مدح عليا هكذا؟ قال الوزير وإال شيعيفإنهخاب ظنك، 
 أمرف. ة أخرىه بطريقا، فاختربحسن:  قال امللك.ياإين أراه سناللعن، 
نلرجلَا الوزيررضي  وكان يعين أبا بكر وعمر وعثمان - الثالثةَ بأن يلع

 اآلن تعلم حىتأمل : فقال امللك.  الثالثةَ اهللانلع:  فقال الرجل-اهللا عنهم
ومع ذلك إن ،  أمرهذا يبدو ظاهركه: ؟ قال الوزيرسنيا ليس  الرجلأن

أخربين : لهقال  و ناحيةًمث أخذ الرجلَ. ن الشيعةيفيت أنه ليس مقليب 
لعنت  فلم: قال. أنا من أهل السنة: ما هو مذهبك؟ قالبصدق، 
  أنابكر وعمر وعثمان، أماا  أبالثالثة تعين من أنت: أجابالثالثة؟ 

ن كبار ا ألنكما تلعن لقد لعنتكما.إيايووإياك فأعين بالثالثة امللك 
   .لالستعانة بكما  شقويت إذ أجلأتينلعنت نفسيالصاحلني، و
لق ظنا احليل خوفًا من اخلَ أحيانا إىل مثل هذه الناس يلجأ ،باختصار

بقوله  أي إمث، ولكن اهللا تعاىل يصرح  بذلكون يرتكب الم أمنهم
مثاالً  أن هؤالء اخللفاء يكونون �يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا�
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يفعلون ما بل خوف وذعر، هم بيصيال فهللا تعاىل، يف سبيل اللشجاعة 

   .لومة الئمغري خائفني يفعلون لوجه اهللا تعاىل 
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  أكملمتوفرة يف اخللفاء الراشدين علىكانت هذه العالمة أيضا و
ة العربية ر، ارتدت اجلزي وانتخب أبو بكر خليفةً�فلما تويف النيب . وجه

 إال يف مكة واملدينة،  مجاعةًلّ الناسصمل ي الفتنة حىت واستفحلتكلها، 
ورفض أهل البلد كلهم أداء الزكاة إال أهل مكة واملدينة وقرية أخرى، 

 كان خاصا بالنيب �٦٠خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً�حمتجني بأن قول اهللا تعاىل 
وثار العرب . مى أمواهل بالزكاة علهم أن يطالب بعده، فال حيق ألحد�

 ال شك أن .هم حملاربتها جبيوش اإلسالمية وخرجوا على الدولةمكله
ت  كانالقبائل العربية، ولكن �عهد النيب  أوائل اإلسالم كان ضعيفًا يف

كانت بينما  حتارب املسلمني يف وقت،  منهم طائفةفكانت، ة متفرقهامج
  فيها جاءتاليتاألحزاب  غزوة أما. يف وقت آخر حتارم طائفة أخرى

 قد اكتسب القوة إىل  عندهاكان اإلسالمف ،معة متحدةتجيوش الكفار جم
 أي هجوم يف  يخشى عليه منحد ما، ولكنه مل يكن قويا حبيث ال

 لفتح مكة انضمت إليه بعض القبائل �مث ملا خرج النيب . املستقبل
 نربون حملاربته ي اإلسالمأعداء  قد جعل اهللا تعاىلأنفِمن هنا يتبني . لنصرته

ولكن عند خالفة .  على البالد كلهاستويل تقوةيشكّلوا بالتدريج حىت ال 
                                                           

  ١٠٣  التوبة60
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١٤٤

 مكة واملدينة  يف ارتدت القبائل العربية كلها دفعة واحدة إال�أيب بكر 
 حملاربة ا جبيوشهت وخرج ورفضت سائر البالد أداء الزكاةوقرية أخرى،

 مئة ألف مقاتل، بينما  املتمردةقبائلوقد بلغ عدد جيش بعض ال. املسلمني
 على وشك كان عدد اجليش املسلم عشرة آالف فقط، وكان هذا اجليش

ل وفاته ي قب�زه النيب  وهو نفس اجليش الذي قد جه، ناحية الشامسريامل
.  الدولة الرومانيةاحلدود مع حملاربة الرومان على حتت قيادة أسامة بن زيد
. فتيان القالئلما عدا بعض الا ضعفاء وشيوخا أما باقي املسلمني فكانو

 لو خرج هر الصحابة أن فكّالظروف احلرجة احملدقة باملسلمنيونظرا إىل 
 ،ضد الثوار املتمردين  عنها املدينة أحد للدفاعيفجيش أسامة فلن يبقى 

الصحابة مبن فيهم عمر وعلي كبار يضم فذهب إىل أيب بكر وفد 
 اجليش إىل حني قمع مسريالتمسوا منه تأجيل ف املشهورين بشجاعتهما،

ا ه يتقدم إليالعدوالثورة، إذ ليس هناك سبيل آخر للدفاع عن املدينة و
أول يكون أن  هل تريدون:  مما أشاروا عليه وقالأبو بكرغضب ف. جبنوده

 اجليش الذي أمر النيب منع هو � ابن أيب قحافة بعد وفاة النيب هعملما ي
 وال أبايل بتمرد العرب ،لن أوقف هذا اجليش أبدا واهللا بتسيريه؟ �

رسلسأ واهللا،.  للدفاع عن املدينة أحد هناكبقين إذا مل يكلهم، وال يهم 
املدينة وأخذت   دخل العدو بتسيريه وإنْ� النيب  أمرهذا اجليش الذي

إذا كنتم ختافون جيوش . املسلمات يف شوارعهاأرجل  الكالب جتر
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١٤٥
كلهم سأخرج للقاء األعداء ، وتتخلوا عينم أن يمكنكاألعداء ف

  . ٦١وحدي
دليالًفما أعظم ِني ال � على صدق قول اهللا تعاىل  هذا املشهدوندبعي

   !�يشِركُونَ ِبي شيئًا
 كنت إنيب بكر أل الصحابة قال الزكاة، فعين أ،أما القضية األخرى

 مع  أن تتصاحل األقلّ علىفعليك سري من امل املسلم اجليشإيقافال تريد 
 ثائرمدأ م الزكاة هذه السنة، وذلك لكي هنأخذ منأال ر على الثوا

 ثائرون إم. فوضىاله  هذه الفترة وجند سبيالً للقضاء على هذخالل
مستعدون للقتال واملوت، وليس من احلكمة، واحلال هذه، أن تطالبهم و

واهللا لو ":  بشدة وقالاهذا االقتراح أيضفرفض أبو بكر . بأداء الزكاة
هم على منعه �رسول اهللا إىل ونه منعوين عقاالً كانوا يؤد٦٢"لَقاتلت .

 أسامة ولو مل نعقد مع الثوار هدنة جيشلو خرج : فقال الصحابة
 فمن يتصدى لألعداء، إذ لن يبقى بعد ذلك يف املدينة إال ،مؤقتة

ألعداء الذين  اصدالشيوخ والضعفاء أو بعض الشباب، وكيف ميكنهم 
 كنتم ال تقدرون نإأيها الناس، :  مئات اآلالف؟ فقال أبو بكرونيبلغ

   . فسأخرج حملاربته وحدي،على التصدي للعدو

                                                           
 وتاريخ اخللفاء للسيوطي، .، يف تنفيذ جيش أسامة بن زيد٦ البداية والنهاية، ج61
  ، فصل فيما وقع يف خالفته١ج
 �كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا :  البخاري62
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١٤٦

عالية لقد خرجت هذه الكلمات من فم شخص مل تكن عنده خربة 
ن أين فِم.  القلبضعيفنه يظن عموما أالقتال، وكان  احلرب وبفنون
 ؟ إمنا سببه أنه، يا ترىالبسالة وهذه الثقة واليقني هذه الشجاعة واستمد
 منصب اخلالفة، وأنه هو بوأه كان مدركًا أن اهللا تعاىل هو الذي �

أما  التحدي، يواجه األمور، فمن واجبه أن  هذهاملسؤول عن كل
إذا مل و، يجعله غالباأراد اهللا له النجاح فسلو ف. بيد اهللا تعاىلفالنجاح 

    ٦٣.نجاح فلن حتققه له جيوش الدنيا كلها له ال اهللايرد

�c7א	 $�
�+����A��� �
 أننا � خليفةً، وهو الذي كان يشري على أيب بكر �مث صار عمر 

لن نقدر على مواجهة هذه اجليوش اجلرارة ألا أكثر منا عددا، فال 
تسير جيش أسامة لكي يدافعوا عنا، جند فيه نفس التوكّل، وحيارب 

لقد حارب . وقت واحد، غري خائف وال وِجلالعامل كله يف 
اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت دولة قوية عظيمة، واحلق أن حماربة 

وفيما هو . جنلتراإلفغانستان اليوم املسلمني للرومان كانت كمحاربة أ
خائض يف القتال ضد هذه اإلمرباطورية القوية بلغه أن جيوش كسرى 

دأت آثار التمرد واخلروج تظهر يف كثري من تتأهب حملاربة املسلمني، وب
املناطق الفارسية اليت استوىل عليها املسلمون، فلم يلبث أن أمر الصحابة 

                                                           
بقية اخلرب عن أمر : ٤ وتاريخ الطربي، ج.ذكر بدء الردة: ٢ تاريخ اخلميس، ج63

  الكذاب العنسي
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١٤٧
باهلجوم فورا على فارس، وهو نفس عمر الذي كان يشري على أيب بكر 
بأننا لو أرسلنا جيش أسامة حملاربة الروم من جهة، وحاربنا املتمردين 

كان الصحابة .  فسيكون هذا خطأ فادحا منابالداخل من جهة أخرى،
: كيف حنارب دولتني قويتني يف وقت واحد؟ ولكنه قال: يقولون لعمر

  . حاربوهم وال تبالوا بأي شيء
ألن املسلمني كانوا يقاتلون الدولة الرومانية، فكان هجومهم على 

م اجليوش اإلسالمية مل تقدفارس مستبعدا جدا حىت إنه ملا بلغ كسرى 
كيف ميكن أن يفكر  كترث هلا مطلقًا، وقال إمنا هي أراجيف، إذي

بكني مع عدو قوي يف تاملسلمون يف اهلجوم علينا وهم ال يزالون مش
 هزمية الفرس يف املعارك األوىل أم دواعيكان من أكرب و ؟ة داميحرب

هم يظن أن  ظل مِلكُبل املسلمني، صد أي جيش لةعاصمالمل يبعثوا من 
  هذهولكن ملا بلغته.  وإشاعات باطلةبار ليست إال أراجيفهذه األخ

ه باخلرب أتي بعث قائدا له ليستطلع األخبار وية ومتواصل متواترةاألخبار
وا اهلجوم بالفعل، وقد استولوا فكتب إليه أن املسلمني قد شن. اليقني

   .عندها بعث امللك الفارسي جيشا حملاربة املسلمني. على مناطق كثرية
  جبهة جديدةنياملسلم فتحبوسعك أن تدرك من هنا مدى خطورة و

ضد الفرس وهم ال يزالون حياربون اجليش الروماين على اجلبهة 
 القوة اليت شحن جتاهولكن هذه األخطار مل تكن ذات شأن . األخرى

   .ه منصب اخلالفةبوأ بعد أن �عمر ا اهللا تعاىل 
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١٤٨
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حلرب نفسها اليت وجد فيها املسلمون غنائم كثرية بعد وهي ا

هريرة أيب  انتصارهم، وكان منها منديل كسرى الذي صار من نصيب
 كسرى منديلَ  فأخرج، أُصيب أبو هريرة بالسعاليوموذات . �

ك يا أبا هريرة، أي ما أعظم شأن.. بٍخ بٍخ أبو هريرة:  وقال،وبصق فيه
 ملاذا تقول هكذا؟ :بعض فسأله ال!يوم ال تبصق يف منديل كسرىإذ

، أحيانامن شدة اجلوع  يغمى علي �لقد كنت يف عهد النيب : فأجاب
 أنه قد أصابتين نوبة صرع، فكانوا يضربون رأسي نونيظكان الناس ف

  ! أما اليوم فترون أين أبصق يف منديل ملك الفرس،بالنعال
 قد حققها اهللا تعاىل �نَ ِبي شيئًايعبدونِني ال يشِركُو�فاحلق أن عالمة 

  . يف اخللفاء الراشدين بكل جالء، فلم خيافوا أحدا أبدا سوى اهللا تعاىل

�31$�+��$د�!���� 	אR@+��*�$ن�و�������6א �
كان عند الناس بل  ،كان معروفًا باحلياء ورقّة القلبف � عثمان أما

  إنشجاعة نادرة حىتب  حتلّىا توىل اخلالفةملاعتقاد بأنه ضعيف، ولكنه 
  .  يف صد الفنت الداخلية تبعث على احلرية والدهشةمواقفه اجلريئة

 وبرغم أن. مل يبال بأي معارضة أو خطر، إذ �وكذلك كان علي 
 الداخل واخلارج، إال أنه آثر مرضاة اهللا من  كانت حتدق بهاألخطار
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١٤٩
 كما تعاىل عند كل موقف ومل ينحرف قيد شعرة عن املشيئة اإلهلية

   . أي خملوق غري خائف وال وجل منفهمها
 �يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا�إذًا، فإن اهللا تعاىل قد حقق عالمة 

 مجيع اخللفاء الراشدين بشكل واضح ورائع، ما يشكل دليال قاطعا يف
على أن اهللا تعاىل هو الذي أقامهم على منصب اخلالفة، وهو الذي 

   .ييد والنصرةل هلم التأكفَ

z/;:
Oل���+�א	#��$*b�f$)אQא��� �
  .  االستخالفآيةشأن أتناول اآلن االعتراضات اليت تثار عادة ب

 يقال أن الوعد املوجود يف هذه اآلية قد قُطع مع :االعتراض األول
األمة اإلسالمية كلها وليس مع بعض أفرادها، أي أن اهللا تعاىل سيجعل 

وليس أنه سيختار بعض أفرادها خلفاء، واملراد هذه األمة كلها خليفة 
  . كم والغلبةأن اهللا تعاىل سيعطي املسلمني كلهم احلُ

كَما استخلَف الَِّذين ِمن �لقد قال اهللا تعاىل هنا : واالعتراض الثاين
ِلِهمواملعروف أن األمم السابقة قد نالت اخلالفة على شاكلة النبوة �قَب ،

ال نقبل املشاة بينهم وبني األمة اإلسالمية إال إىل هذا أو امللوكية، و
احلد، فنحن نقر بأنه سيكون يف املسلمني أنبياء وملوك أيضا، ولكن 
اخلالفة اليت تذكُرها ليست خالفةَ نبوة وال خالفةَ ملك، فكيف تكون 

  هذه اخلالفة حقة؟ 
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١٥٠

، �رسول  لو سلّمنا باخلالفة اليت كانت بعد ال:واالعتراض الثالث
فحيث إا كانت تشمل الـملك أيضا فيمكن إدراجها حتت قوله 

، ولكن أين الدليل على صحة اخلالفة األمحدية، �وجعلَكُم ملُوكًا�تعاىل
  . فهي ليست خالفةَ نبوٍة وال خالفةَ ملك

لو قيل بأن الوعد املذكور يف آية االستخالف : واالعتراض الرابع
.. ة، فسيستدلّ ا على خالفِة نبوة وخالفِة ملكهو لألفراد وليس لألم

أي أن بعض أفراد هذه األمة سيكونون أنبياء وملوكا، ولكن خالفة 
، فأنتم أيضا �النبوة اليت كانت جارية يف األولني قد ختمها الرسول 

تسلِّمون بأنه ال ميكن أن يأيت اآلن ذلك النوع من األنبياء الذين كانوا 
، وأما امللوكية فتعترفون بأنفسكم أن اخللفاء � يأتون قبل النيب

 عنالراشدين ليسوا ملوكًا، كما ورد يف احلديث عن النعمان بن بشٍري 
 أَنْ اللَّه شاَء ما ِفيكُم النبوةُ تكُونُ" :� اللَِّه رسولُ قال ،قَالَ حذَيفَة
 ِمنهاِج علَى ِخالفَةٌ تكُونُ ثُم ،هايرفَع أَنْ شاَء ِإذَا يرفَعها ثُم ،تكُونَ
 ،يرفَعها أَنْ اللَّه شاَء ِإذَا يرفَعها ثُم ،تكُونَ أَنْ اللَّه شاَء ما فَتكُونُ ،النبوِة

كُونُ ثُملْكًا تا ماضكُونُ عا فَياَء مش كُونَ أَنْ اللَّهي، ا ثُمهفَعراَء ِإذَا يش 
 قد أنكر كون اخللفاء الراشدين ملوكًا �؛ فما دام النيب ٦٤"يرفَعها أَنْ

كما هو واضح من هذا احلديث القائل بأن اخلالفة تكون أوالً مث بعدها 
يكون الـملك، فثبت أن خالفة النبوِة وخالفة الـملِك لن يناهلا أفراد 

                                                           
   مسند أمحد، مسند الكوفيني64
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١٥١
 فرد، وإمنا يراد ا هذه األمة، فثبت أن ال دليل يف هذه اآلية على خالفِة

  . خالفة األمة كلها، وهذا ال ميكن أن ينكره أحد

�f$)אQ�Oא��ªE���א��د�� �
  . اآلن أرد على هذه االعتراضات كلها

  الوعد لكل األمة ال لبعض األفراد : االعتراض األول
 ال شك فيه أن هذا الوعد قد قُطع لألمة كلها، مما:  األولاجلواب

فهناك وعود تكون . ن يتحقق على يد بعض أفرادهاولكن هذا ال مينع أ
لألمة كلها، ولكنها تتم على يد األفراد، ومع ذلك يقال إن الوعد الذي 

وهناك أمثلة كثرية على هذا األسلوب . قُطع لألمة كلها قد حتقق
إن : )األردية ( فمثال يقال يف لغتنا،الكالمي يف كل لساٍن يف العامل

 هذا أن كل واحد من اإلجنليز مِلك؟ كال، ال  فهل يعين،اإلجنليز ملوك
إجنليزي مِلكًا وال ميكن أن يكون، ومع ذلك يقال إن اإلجنليز كل يكون 
وكذلك يقال إن الشعب الفالين حاكم، مع أن كل الشعب ال . ملوك

يكون حاكما بل بعض أفراده يتولّون احلكم بينما يكون الباقون كلهم 
ا، ولكن هذا ال يعين ة جد األمة الفالنية ثريكذلك يقال إن. تابعني هلم

فمثال يقال إن اإلجنليز أثرياء، مع أنه يوجد . اأن كل فرد منها يكون ثري
لقد حكى أخي األكرب املرحوم مريزا . بينهم من يعيشون يف فقر مدقع

أن   ذات مرةسلطان أمحد ذات مرة أنه خالل أيام إقامته يف لندن رأى
 فجاء ،ارج يف اخل ألقت القمامة-ا فيهمالذي كان مقي - البيتخادمةَ
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١٥٢

. ، فوجد فيها قطعة خبز فأكلهاالفضالتاإلجنليز يفتش الصبية أحد 
وقد  ٦٥"براندزي" يف منطقة نساء األوروبينيكذلك رأيت أنا أيضا 

من مكان بعيد، وقد لب املاء جن حامالت األواين على رؤوسهن جلخر
 مرقّعة بقطع قماش ذات ألوان  رثّةبرأيت معهن أوالدهن يف ثيا

فثبت أنه إذا .  أثرياء جدا هؤالءوبرغم هذا األمر الواقع يقال إن. خمتلفة
 على يد بعض أفراد منهمأن حتقيقه قُطع وعد لقوم فال يعين ذلك 

، بل هنالك كثري من الوعود اليت تقطع مع األمم وتتم مستبعد وحمال
وِإذْ قَالَ � القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل ومثاله يف. على يد بعض أفرادها

موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُروا ِنعمةَ اِهللا علَيكُم ِإذْ جعلَ ِفيكُم أَنِبياَء 
فهل بوسع أحد أن يثبت أن كل بين إسرائيل . �٦٦وجعلَكُم ملُوكًا

بني دِقعني م أحد يف وجود فقراء ؟ مث هل ميكن أن يشك ملوكاصاروا
 إمنا ؟�وجعلَكُم ملُوكًا� : يقول هلم�  موسى أنبين إسرائيل، مع

ك من قوم فكل القوم ينتفعون ِلمـاملراد من هذا التعبري أنه إذا كان ال
ملك، ولذا جيوز القول إن القوم كلهم ـمن النعم واملنافع املتعلقة بال

 عبارة اآلية، رغم وجود فما دام هؤالء املعترضون ال يعنون ذه. ملوك
، أن كل يهودي صار ملكًا، فلماذا يستنتجون من �وجعلَكُم ملُوكًا�

وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت �قول اهللا تعاىل 
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١٥٣
ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي اَألر مهِلفَنختسحتقق هذا أن  �..لَي

، وإمنا املراد منه أن األمة كلها  حمال من خالل بعض أفراد األمةالوعد
جعلَكُم �؟ الغريب أن اهللا تعاىل عندما يقول عن اليهود تعترب خليفة

مع أنّ الـملك قد ناله بعض :  يقول املفسرون بكل هدوء�ملُوكًا
ألنّ مستوى حيام أفراد اليهود إال أنه ميكن القول إم كلهم قد نالوه 

مجيعا كان قد حتسن وارتفع، ولكن هؤالء املفسرين حني يقرأون قول 
وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت �تعاىل اهللا تعاىل 

إن هذا الوعد مقطوع لألمة كلها، :  يقولون�لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض
واحلق أنه لو . قد حتقق من خالل بعض أفرادها فقطوال نقبل القول أنه 

كان املراد منه غلبة األمة كلها كما يقولون، فمىت نال كل منهم هذه 
ن بعض أفراد األمة ينالون احلُكم والغلبة دون  الواقع أكال، بلالغلبة؟ 
 أيامحىت شديد  عاشوا يف ضيق كثريون  بني الصحابةكانقد ل. اآلخرين

أنه خالل املعركة بني ب �فهناك قصة طريفة أليب هريرة . املسلمنيغلبة 
، "نيفِِّص" يسمى موقععلي ومعاوية رضي اهللا عنهما نـزل الفريقان يف 

 وكلما حانت الصالة ذهب أبو ،كانت املسافة بني املعسكرين قرابة ميل
، وكلما حان موعد الطعام ذهب إىل �هريرة إىل معسكر علي 

أنت شخص عجيب، تذهب مرة إىل : فقيل له. �معسكر معاوية 
أجد : فأجاب. �، مث تذهب إىل معسكر معاوية �معسكر علي 

يدة، بينما أجد الطعام عند معاوية جيدا، فأذهب إىل  جالصالة عند علي
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١٥٤

فكان أبو .  وقت الصالة، وأذهب إىل معاوية وقت الطعام�علي 
هية، هريرة يذهب إىل معسكر معاوية ألنه كان جيد هناك أطعمة ش

وكان يأيت إىل معسكر علي وقت الصالة ألنه كان يصلي صالة مليئة 
  . بالرقة واحلرقة

�SA�$19א��¦��#F�+,��h� �
بل طريفته أكثر غرابة من طريفة غري املبايعني، بعض حال وهذا هو 

 كنت يف منـزل شودري ظفر اهللا خان احملترم،  يومفذات. أيب هريرة
إنّ عقائدنا حنن غري :  غري املبايعني قال لهفأخربين أحد اإلخوة أن بعض

قوله هذا يشبه قول و. املبايعني هي احلق، أما أدعية خليفتكم فتقبل أكثر
   . متاما�أيب هريرة 

باختصار، برغم امتالك أمٍة الـملك إال أنّ كثريا من أبنائها يظلون 
واحدا فقراء، ومع ذلك يقال إن هذه األمة متلك امللك، مع أنّ شخصا 

منها يكون مِلكا واآلخرون ال يكونون، ومن أجل ذلك قيل لليهود 
لو كان مثل هذا الوعد يعين بالضرورة أن يكون . �جعلَكُم ملُوكًا�

كل فرد من الشعب مِلكًا فعليهم أن يثبتوا لنا أن اهللا تعاىل جعل كل 
ر إذا صا: يهودي مِلكًا، ولكن ال أحد يقدر أن يثبت ذلك، بل سيقول

. من أمٍة ملك، قيل إن األمة كلها نالت الـملك، ألا تنتفع منه
كذلك إذا صار بعض األفراد من أمة خلفاء فيقال إن هذه األمة كلها 

  . نالت نعمة اخلالفة، وليس ضروريا أن يناهلا كل فرد منها
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١٥٥
وِإذَا ِقيلَ �وهناك مثال آخر على هذا االستعمال حيث قال اهللا تعاىل 

 ما لَهونَ ِبمكْفُريا ونلَيا أُنـزلَ عِبم ِمنؤا أَنـزلَ اُهللا قَالُوا نوا ِبمآِمن
اَءهرنوا مبا نـزل يف القرآن الكرمي يقال لليهود آِم عندماأي .. �٦٧و

الوحي مل يرتل على  واضح أنو. �نؤِمن ِبما أُنـزلَ علَينا�يقولون 
نؤِمن ِبما أُنـزلَ � قالوا مع ذلكواليهود، وإمنا نزل على موسى، 

هذا يعين أم كانوا يقولون عما أنزل اهللا على موسى وغريه من . �علَينا
، مع أنه مل يرتل �أُنـزلَ علَينا�األنبياء عليهم السالم من كالم أنه 

  . عليهم، بل على أنبيائهم
فانتفع  األمة  على أفرادمن نعم اهللانعمة  تإذا نـزلفثبت من هنا أنه 

 لو كان عند زيد .تلك النعمة ت قد نالاه كلاألمة نإ فيقال ،ا اجلميع
أموال طائلة فال يقال أن كل بلدته صارت ثرية، ولكن لو كان يف بلدٍة 

وأوضح . عامل ينفع أهلَها بعلمه بالتعليم والتدريس فيقال إا بلدة العلماء
ا الناس من كل نوع، ففيها مثال لذلك هو بلدتنا قاديان، إذ يوجد فيه

العلماء واجلهالء وأصحاب الدكاكني والعمال واملثقفون واألميون، ولكن 
لو ذهب اثنان أو أربعة من أهل قاديان، وإن كانوا عماال حيملون 

وليس . ها قد جاء شيوخ قاديان: احلجارة، إىل قرية جماورة، فيقول أهلها
لم بكثرة يف كل وقت، وبسبب سبب ذلك إال أنّ قاديان يدرس فيها الع

  . شهرا العلمية يسمون كل شخص من قاديان شيخا
                                                           

 ٩٢  البقرة67
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١٥٦

ومثاله اآلخر أم يسمون ابن الطبيب طبيبا، وإن مل يقرأ حرفا من 
كتب الطب، ذلك أنه إذا كان هناك انتماء شديد ونسبة قوية إىل شيء 

ل كالم اهللا فإم يتكلمون نظرا إليه، فيشركون مجيع األفراد فيه، فإذا نز
على نيب فيقال إنّ كالم اهللا قد نزل على قومه، مع أنه مل يرتل إال على 

ففي . نبيهم، كذلك إذا كان املِلك من شعب فيعد الشعب كله مِلكًا
إجنلترا  فقراء كثريون يسألون الناس، ولكن لو جاء أحد الكناسني من 

 تبجيلًا، ويهتم به رجال إجنلترا إىل اهلند فإن الناس يسلّمون عليه من بعيد
الشرطة أيضا، كي ال يساء إىل هذا الرجل العظيم، مع أنه ال يتمتع بأي 
عز وال إكرام يف بلده، فحيث إن بعض أفراد هذا الشعب قد صاروا 

  . ملوكًا فكل فرد منهم يلقى اإلكرام
قبل فترة ذهب حاكم إحدى الواليات اهلندية إىل إجنلترا، وعند 

صل إىل موميب أراد اخلروج من امليناء عاجال لعمل طارئ العودة ملا و
له، وكان أحد املوظفني اإلجنليز يفحص جوازات السفر، فذهب إليه 

أرجوك أن تفحص جواز سفري بسرعة ألن : جبوازه مستعجال وقال
انتظر، لن : لدي عمال طارئًا هاما وأريد اخلروج بسرعة، فقال له

مل يباِل هذا اإلجنليزي ذا . ركأفحص جوازك إال عندما يصل دو
فأثارت اجلرائد اهلندية . احلاكم، ومل يسمح له باخلروج إال بعد اآلخرين

ضجة بأنّ حاكمنا قد تعرض لإلساءة، ولكن مل يسأل أحد هذا املوظف 
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١٥٧
فثبت أن األمة اليت تكون غالبةً . اإلجنليزي ومل يقل له ملاذا فعلت هذا

  .  واإلكراميلقى فقراؤها نوعا من العز
عندما فُرض احلظر على اخلمر يف أمريكا كانت سفن بعض البالد 
األجنبية رب اخلمر إليها، وذات مرة حاولت سفينة إجنليزية ريب 
اخلمور، فعلم األمريكان بذلك فطاردوها بسفنهم، ولكنها كانت قد 

 أما لو قبضوا. خرجت من السواحل األمريكية ملسافة ميلني أو ثالثة
عليها داخل حدود الساحل األمريكي لفعلوا ا شيئا، ولكنها كانت قد 

فأرسلت إليها السفن . خرجت من احلدود األمريكية فظلت تبِحر دوء
فرفعت . األمريكية إشارات تنذرها بالوقوف وإال يقومون بقصفها

سفينة السفينة اإلجنليزية علَمها مسلّطةً الضوء عليه، تنبيها لألمريكان أا 
ملا رأى األمريكان اللواء . ، فليقوموا بقصفها إن استطاعواإجنليزية

اإلجنليزي يرفرف عليها عادوا أدراجهم ألن تعرضهم هلا قد يشعل 
  .احلرب بني الدولتني

 حىت من الطبقة - فثبت من هنا أنّ األمة إذا نالت الغلبة نال أفرادها
  . ور عزا وإكراما يف بعض األم-الدنيا أيضا

لقد حكى يل كثري من اهلندوس القاطنني يف قاديان أم عندما 
يذهبون إىل اخلارج ويذكرون للناس أم من قاديان فيلقون احلفاوة 

مث إننا نرى أنه إذا زار شخص من البالد . والتكرمي، رد أم من أهلها
 أخا يا أخا العرب، يا: العربية اهلند فال متلّ ألسنة اهلنود من قوهلم
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١٥٨

مث خذوا مثال مجاعتنا حنن، . العرب، مع أنه ال يلوي عليه أحد يف بلده
ولو . فألن اهللا تعاىل قد أعطاها نعمة اخلالفة، فيتمتع أبناؤها مبنافع كثرية

تعرض أحد األمحديني ألدىن أذى تقوم ضجة يف العامل كله، كذلك لو 
أكثر كان أحدهم حباجة إىل املساعدة فإنه يصل إىل قاديان وت سد

أما لو كنا مشتتني، ال قدر اهللا، مثل املسلمني اآلخرين، ملا . حاجاته فيها
  . كان يف صوتنا قوة وما انتفع أبناء اجلماعة من املنافع اليت ينتفعون ا

��אO#:[$ج�(���.�$�3:$نy>b� �
عندما استشهد بعض أبناء مجاعتنا يف أفغانستان رفعنا صوت 

ا بفضل اهللا تعاىل حىت ظلّ الناس يتحدثون عن االحتجاج، وكان ناجع
حادث استشهادمها يف شوارع لندن لستة أشهر، وتعذّر على السفري 

: األفغاين اخلروج للناس خجال، وكلما خرج أخذوا يلومونه ويقولون له
وذلك رغم أن العديد يقتلون ! هذه هي احلرية اليت يتمتع ا أهل بالدك

  . ال أحد يذكرهميوميا يف أفغانستان، و
فألن النظام جيلب ألبناء الشعب منافع كثرية، لذلك إذا نال أفراد من 
األمة نعمة اخلالفة أو امللك يقال إن األمة كلها نالتها، ألنه القوم كلهم 

فألن امللوكية مدعاة . ينتفعون من النعم واملنافع املنوطة باخلالفة أو امللك
، وألن اخلالفة كانت �جعلَكُم ملُوكًا� :لعز القوم كلهم قال اهللا لليهود

ستنفع أبناء األمة كلها، وقد نفعتهم فعال، قال اهللا تعاىل عنهم مجيعا 
  .�ليستخلفنهم�
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 اخلالفة أمر انتخايب يتدخل فيه القوم كلهم،  هو أنواجلواب الثاين

وعد اُهللا الَِّذين آمنوا �تخاب اخلليفة قال اهللا تعاىل وتركيزا على ضرورة ان
 هذا الوعد مقطوع للقوم، فال ميكن أن يناله .�ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت

إذن، فإن اهللا تعاىل قد . أحد وراثةً، وإمنا يكون اخلليفة من ينتخبه القوم
 يكون خليفةً إال حثَّ بذلك على ضرورة االنتخاب خاصةً، مبينا أنه ال

ال شك أا نعمة إهلية، ولكن اهللا . من يكون للمؤمنني دخلٌ يف خالفته
. يعطيها عباده املؤمنني أوالً، مث يأمرهم أن ينتخبوا أكفأَهم ويسلّموه إياها

خيتار اهللا تعاىل اخلليفة بأيدي املؤمنني لكي ال تنتقل اخلالفة وراثةً، 
فاهللا تعاىل قد وعد . فضلهم وأكفأهم دائماويأمرهم أن ينتخبوا للخالفة أ

 األمةَ اإلسالمية �وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت�يف قوله 
باخلالفة لكي يرسخ يف أذهام أن وعد اخلالفة هو لألمة كلها، وسوف 

  . بأيدي القوم �جيعل اخلليفةَ من يشاؤه 

�����	�%,ً+؟�9$ذא�����6%\�m���� �
ما دام ال يكون خليفةً إال من ختتاره األمة، فلماذا عين أبو بكر : لو قيل

عمر خليفةً؟ فاجلواب أنه مل يعينه هكذا، بل الثابت أنه استشار الصحابة 
كل ما يف األمر أن اخللفاء اآلخرين انتخبوا بعد وفاة اخلليفة . قبل ذلك

مث إنه مل يكتف باستشارة . ة أيب بكرالسابق، أما عمر فانتخب يف حيا
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١٦٠

بعض الصحابة يف خالفة عمر وبإعالن خالفته، بل خرج إىل املسجد 
أيها الناس، لقد : رغم ضعفه الشديد مستندا إىل زوجته وقال للقوم

اخترت عمر للخالفة بعدي، باستشارة الصحابة، فهل ترضون به خليفةً؟ 
  . ضا نوع من االنتخابفهذا أي. فاستحسن القوم كلهم هذا األمر

%,ً+�א�:;$}�؟�\���i%��+و�$A �S%Ab�0E� �
فتعيني معاويةَ ليزيد أيضا سيعد انتخابا، إذ عرض أمر : وإن قيل

  : فالرد على ذلك كاآليت. خالفته على القوم
مل يكن معاوية نفسه قد انتخب، وما دامت خالفته ليست ثابتة : ١

ن أن نعترب يزيد نائبا ملعاوية، فكيف تثبت خالفة ابنه؟ حنن مستعدو
ولكن ال ميكن أن نسميه خليفةً، ألن خالفة معاوية أيضا ليست ثابتة، 
 فكيف تثبت خالفة ابنه؟ كان معاوية مِلكًا دنيويا، لذا فيمكن أن نعد

  . يزيد مِلكًا دنيويا، ولكن مل يكن معاوية وال يزيد خليفةً
.. زيد فإنه كان حاكما عليهممث إن معاوية ملا استشار الناس يف ي: ٢

فمشورته يف هذه احلالة ال تسمى مشورة، إذ ال بد من حرية عند تقدمي 
املشورة، ولكن إذا مل تكن هناك حرية وقال املِلك لرعاياه أن يبايعوا 
ابنه، فمىت تكون الرعية حرة يف مشورا، وأنى هلا أن ترفض قوله؟ إمنا 

أيها الناس، اعتربوين خليفةً، : فغاين لرعاياهمثله كمثل أن يقول املِلك األ
فهذا االنتخاب ال يسمى . وإذا رضوا به بدأ يقول إن الناس انتخبوين

انتخابا، ومثل هذه االستشارة ال تسمى استشارة، إمنا تصح االستشارة 
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١٦١
إذا كان الناس أحرارا وكل واحد يكون جمازا بأن يرشح اسم من يشاء 

  . إجبارمن دون فكرة مسبقة أو 
فأوالً مل يكن معاوية خليفة، بل كان مِلكا، وثانيا إنه عرض خالفة 

  . ابنه على الناس وهو مِلك، فهذا ال يسمى استشارة وال انتخابا

�+./;���'�
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مث إن ترشيح األب ابنه للخالفة يؤكد أنه مل يكن انتخابا : ثالثا

عندما . ألب ابنه للخالفة خالف لسنة الصحابةحقيقيا، ألن ترشيح ا
 جاءه الناس وقالوا له جممعني أن يعين ابنه عبد اهللا �قرب أجل عمر 

لقد ظلت أعناق املسلمني : خليفة بعده فهو أحق باخلالفة، لكنه قال
   .خاضعة لعائلتنا فترة طويلة، وأريد أن تنتقل هذه النعمة لغريهم اآلن

ا عبد اهللا بن عمر بعد وفاة عمر خليفةً لصح فلو أن الناس انتخبو
كذلك لو أن . ذلك، أما أن يعين عمر ابنه خليفة فلم يكن صحيحا

معاوية مل يعرض أمر ابنه يزيد على الناس يف حياته، وانتخبه القوم بعد 
وفاته لقلنا إنه كان مِلكًا انتخبه القوم، ولكن نظرا إىل األمر الواقع 

ال نستطيع أن . خليفة وال مِلكًا منتخبا بيد الناسفيستحيل أن نسميه 
نسمي معاوية آمثا، إذ فعل ما فعل مضطرا بسبب الظروف السائدة، إال 
أننا ال نستطيع أن نسمي يزيد بل معاوية أيضا خليفةً، وإمنا نسمي كال 

  . منهما ملكا
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١٦٢

عندما عرض معاوية على الناس أمر يزيد استهجن الصحابة كلهم 
فقد ورد يف التاريخ أن معاوية ملا قال . ، ومل يعريوه قيمةعرضه هذا

أيها املسلمون، تعلمون أن أسرتنا من سادة العرب، : للناس يف خطابه
 الذي هو أحق بالـملك مين اليوم؟ ومن ذا الذي سيكون أحق فمن ذا

من ابين من بعدي؟ وكان عبد اهللا بن عمر جالسا يف زاوية من ذلك 
ملا مسعت معاوية يقول هذا كنت جالسا وقد :  هذاالس، ويقول

لففت قدمي بردائي، فحللتها وأردت أن أقوم وأقول ملعاوية إنّ األحق 
، وكان �ذا املقام منك من كان أبوه حيارب أباك حتت لواء الرسول 

خيرج يف اجليوش اإلسالمية حملاربتك وحماربة أبيك، لكين قلت يف نفسي 
ألمور الدنيوية، وقد يؤدي قويل إىل الفتنة وإضعاف ما يل وهلذه ا

  . املسلمني أكثر، فجلست ومل أرفع صوتا ضد معاوية
فكان الصحابة يرون تصرف معاوية هذا باطال متاما، وكانوا ال 

  . يعريونه أدىن قيمة

���Lא�� ���i�����א
:&$�+�א �
ضا الناس كان ابن يزيد نفسه غري راٍض خبالفته، دع عنك ر: ورابعا

وهذا من . ا، فبمجرد أن جلس على العرش رفض الـملك واعتزله
احلقائق التارخيية الشهرية، لكن ال أدري ملاذا مل يذكر املؤرخون 
املسلمون هذا احلادث بكثرة كما ينبغي، مع أنه كان من واجبهم أن 

  . يذكروا هذه الواقعة مرارا، فإن فيها عربةً وبرهانا على ظلم يزيد
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١٦٣
قد ورد يف التاريخ أنه بعد وفاة يزيد جلس على العرش ابن له، ل

 بعد فراغه من أخذ البيعة من القومسم جده، ومسه معاوية مثل اوكان ا
 أيها :خرج يوما وصعد املنرب وقال أربعني يوما، مث هبيت وانزوى يف ذهب
، بل فعلت ليس ألين كنت أهالً للبيعة لقد أخذت منكم البيعة الناس،

 يف بييت ر منعزالًلك درًءا للفتنة والفرقة، ومل أفتأ منذ ذلك احلني أفكّذ
أن أجد فيكم من هو أهل للبيعة فأسلِّم له اإلمارة وأبرئ ذميت، ولكين 

 فلذلك أيها .ري الكثري أحدا فيكم هو كفء لذلكمل أجد رغم التفك
 أيب وال الناس، امسعوا وعوا، إين لست أهالً هلذا املنصب، كما مل يكن

كان أيب أقلّ درجة من احلسني، وكان أبوه أقلّ درجة . جدي أهال له
من احلسن واحلسني، وكان علي أحق باخلالفة يف وقته، وكان احلسن 

 فلذلك إين أعتزل اإلمارة، .حلسني أحق ا بعده من جدي وأيبوا
وكانت أمه تسمع خطابه من وراء احلجاب، . فباِيعوا من شئتم اآلن

أيها الشقي، لقد أرغمت أنف : ا مسعت قوله هذا قالت يف غضبفلم
مث . ، فقويل ما شئتلقد قلت احلق: فرد عليها. أسرتك ولطخت مسعتها

  . وماتبضعة أيامبعد ذلك ظل منـزويا يف بيته 
يا هلا من شهادة عظيمة على أن خالفة يزيد مل يرض ا حىت ابنه، 

 يفعل ابنه ما فعل طمعا يف شيء، ومل. دع عنك أن يرضى ا اآلخرون
 كان �أو خوفًا من أحد، بل فكّر يف قرارة قلبه جبدية، مث قرر أنّ عليا 

أحق باخلالفة من جده، وأن احلسن واحلسني كانا أحق ا من أبيه، 
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١٦٤

فثبت أن تعيني معاوية . ووجد نفسه غري قادر على محل هذا العبء
  .  أبدايزيدا خليفةً مل يكن انتخابا

3��א��%39א9	�	د�,b��z/;:
Oא�+�¬�� �
 قد � خيص األمحديني، وهو أنّ املسيح املوعود واجلواب الثالث

  ": ِسر اخلالفة"كتب يف تفسري هذه اآلية يف كتابه 
إن اهللا قد وعد يف هذه اآليات، للمسلمني واملسلمات، أنه "

   ٦٨".سيستخِلفَن بعض املؤمنني منهم فضالً ورمحة
وعد اللَّه � قد بين أن قول اهللا تعاىل �فما دام املسيح املوعود 

الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض كَما 
ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختال يعين خالفة األمة كلها، بل خالفةَ أفراد �اس 

للمسلم األمحدي على األقلّ أن يقول بأن املراد منه خالفة منها، فال حيق 
  . األمة كلها


:�Oل��$-/.+�א���+�Oא� �
 � أيضا خيص األمحديني، وهو أن املسيح املوعود واجلواب الرابع

قد استدل ذه اآلية على خالفته احملمدية مرارا، وهذا الوعد يشمل 
 النبوة ال يراد ا خالفة القوم خالفة النبوة أيضا، وواضح أن خالفة

كلهم، بل خالفة بعض أفراد منهم فقط، فلذلك عندما ذكر اهللا 
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١٦٥
جعلَ �، ولكن عندما ذكر النبوة قال �جعلَكُم ملُوكًا�الـملك قال 

وإمنا فرق بني التعبريين ألنه ميكن القول أن اهللا تعاىل جعل . �ِفيكُم أَنِبياَء
ا، ولكن ال يقال إن اهللا تعاىل جعل أولئك القوم أولئك القوم ملوكً

فما دام وعد النبوة يتم على أيدي أفراد رغم كون اخلطاب . أنبياء
موجها إىل األمة كلها، فيمكن إجناز وعد اخلالفة أيضا على يد أفراد 

وكما أُجنز جزء من الوعد، . رغم كون اخلطاب موجها إىل األمة كلها
  . ه اآلخركذلك متاما سينجز جزؤ

�+%A,د!�א)�א�$@?� �
 هو أن شهادة اهللا الفعلية قد بينت املراد من هذه واجلواب اخلامس

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم �لو كان اهللا تعاىل يقصد من قوله . اآلية
ِذين ِمن وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض كَما استخلَف الَّ

ِلِهمبعد قامت الدميقراطيةُأن نرى ما إذا  فعلينا ،راطيةقالدمي إقامة �قَب 
 بعض يشرفه سأن قصده تعاىل منه كانلو  أما ؟ أم مل تقم�الرسول 

،  اخلالفةربكاتفيقال إن األمة كلها قد متتعت باخلالفة، بأفراد األمة 
 أم ال؟ املسلمنيبني  املنوال فعلينا أن نرى فيما إذا قامت اخلالفة على هذا

ليس املراد من هذه اآلية إال كما حقق اهللا هذا الوعد بعد وفاة الرسول 
  . ؛ إذ ال أحد سوى اهللا تعاىل يقدر على حتقيق وعده أفضل منه�

 جند �عندما ننظر من هذا املنطلق إىل ما حصل بعد وفاة الرسول 
فإما أن يقول هؤالء . مأن اخلالفة قد ناهلا بعض أفراد األمة ال كله
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١٦٦

 اهللا تعاىل مل حيقق اهللا وعد خالفة األمة ألن املسملني بعد  املعترضون أن
آمنوا ِمنكُم وعِملُوا � مل يعودوا مصداقا لقول اهللا تعاىل �وفاة الرسول 

 منافقني، كما يزعم الشيعة - والعياذ باهللا- وصاروا كلهم �الصاِلحاِت
مة إال شخصان ونصف من املؤمنني، أو يقولوا أم بأنه مل يبق من األ

: كانوا مؤمنني ويعملون الصاحلات، ولكن سينشأ يف هذه احلالة السؤال
إذا كان اهللا تعاىل مل حيقق معهم هذا الوعد حتقيقًا صحيحا، فمن ذا 

  الذي حقق اهللا معه هذا الوعد؟ 
سلمني بعد الرسول باختصار، إن الطريقة اليت أقام اهللا ا اخلالفة يف امل

 هلي شهادة فعلية من عند اهللا تعاىل، وهي تؤكد أن هذا الوعد ال �
  . ينجز لألمة إال من خالل بعض أفرادها

����WW?�0WW��5�SWWو�Fא��$WW,��+WWA��Fא��$WW,���Gא-$�WWb
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: هو قول البعضف الذي يثار حول هذه اآلية االعتراض الثاين أما
 ولكنك ، أن بعض أفراد األمة سينالون اخلالفة تعينيةلنفترض أن هذه اآل

خالفةَ ملَكية،  وأتسلّم بأن اخلالفة يف األولني كانت خالفةَ نبوة 
كيف ف ؛ولكنك ال تعترب اخللفاء األربعة ال من األنبياء وال من امللوك

   هذا الوعد؟ وكيف صاروا مصداق هذه اآلية؟ قحتقَّ
 كانت على شكل نبوة ة السابق األممن اخلالفة يفأ ال شك :واجلواب

 ، بل شيء يف كل بالضرورة تكون ال ولكن املشاة بني شيئني،ةكيأو ملَ
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١٦٧
 بشخص طويل  طويالا لو شبهنا شخصمثالًف. األساسي األمر  يفتكون
خر سارقا وجاهال، فال جيوز ألحد  واآل،كان األول صاحلا وعاملاوآخر، 

 سارق واآلخر ا أحدمه بينهما مع أنأن يقول كيف يصح هذا التشبيه
 ناه ألننا شب ذلك عامل واآلخر جاهل؛مواظب على الصالة، أو أن أحدمها

   .وليس يف كل شيءفقط  الطول  باآلخر من حيثأحدمها
ِإنا أَرسلْنا � اهللا تعاىل  حيث قالذلك يف القرآن الكرميل مثال هناكو

 ٦٩.�م كَما أَرسلْنا ِإلَى ِفرعونَ رسوالًِإلَيكُم رسوالً شاِهدا علَيكُ
 أن موسى مع، � مبوسى � نا نبي هنا أن اهللا تعاىل قد شبهوتعلمون
 إىل ملك واحد �بعث النيب ، بينما مل ي فقطرسل إىل فرعونكان قد أُ

 قد بعث هلداية بين �كما أن موسى . بل إىل ملوك الدنيا كلهم
 مث مل يكن عهد نبوة . هلداية العامل كله�ث النيب ع ببينما ،سرائيل فقطإ

 هذه.  إىل يوم القيامة ممتدة فرسالته� أما النيب ،انو إال قر�موسى 
، ومع ذلك يقول املسلمون � نبينا و� أهم الفروق بني موسى هي

فإذا كانت كل هذه الفروق ال تقدح يف  .ه ل جاء مثيالً�ن النيب إ
 اجلزئية فروق العلى بعض فِلم يعترض هؤالء املشاة بني هذين النبيني

   ؟خلفاء اإلسالمأحوال بني أحوال خلفاء األمم السابقة و
 إمنا كان يعين أن موسى � ونبينا �احلق أنّ التشابه بني موسى 

 أويتَ شريعةً كانت كاملةً وشاملةً لكل القضايا نظرا حلاجات �
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١٦٨

شاملة لكل القضايا سدا  شريعةً كاملة و�زمنه، كذلك قد أُعطي النيب 
 أفضل وأعلى �حلاجات الناس إىل يوم القيامة، وإن كانت شريعته 

مث كما أن اهللا تعاىل ظلّ حيافظ على السلسلة املوسوية . كثريا من التوراة
بعد وفاة موسى بأيدي األنبياء، كذلك كلما حصل فساد يف األمة 

كما أن التشابه . لفساداحملمدية سيقيم اهللا تعاىل بينهم من يصلح هذا ا
 قرنا، ١٣بني النبيني يشري إىل أن املسيح كما جاء بعد موسى بـ 

.  قرنا١٣ بـ �كذلك سيأيت املسيح يف األمة احملمدية بعد رسول اهللا 
 كانت خمتصة �وليس املراد من هذا التشابه أبدا أن رسالة الرسول 

  . عببزمن أو بشعب كما كانت رسالة موسى خمتصة بزمن أو بش
فإذا ثبتت مشاة خالفة اخللفاء الراشدين خبالفة األولني يف بعض 

كان . األمور فقد متت املشاة، وليس ضروريا أن تتم يف كل األمور
األمر األساس أن اهللا تعاىل كما أقام بعد وفاة موسى أناسا إلصالح 

 أفرادا إلصالح أمته، �أمته، كذلك سوف يقيم اهللا بعد وفاة الرسول 
 هذا اهلدف أفضل مما حقّقه خلفاء األمم �وقد حقّق خلفاء الرسول 

ال شك أن خلفاء موسى وخلفاء إبراهيم كانوا أنبياء، وكذلك . السابقة
كلما تويف نيب من األنبياء اآلخرين أقام اهللا تعاىل الستمرار مهمته نبيا 

 على خليفةً له، ولكن هل يسع أحدا أن يقول أنّ متكني الدين الذي مت
؟ إن دراسة األمر �أيدي األنبياء األولني مل يتم على يد خلفاء الرسول 

الواقع ببصرية ووعي جتعلنا نقر أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان 
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١٦٩
وعلي رضي اهللا عنهم من متكني الدين مل يستطعه يوشع وإمساعيل 

  . وإسحاق ويعقوب عليهم السالم
ء األنبياء، ولكن ليس يف قويل أي سيقول السفيه أنك قد أسأت إىل هؤال

مل يكن أبو بكر وال عمر : إساءة هلم، ألننا عندما نتحدث عن النبوة سنقول
وال عثمان وال علي أنبياء، ولكن عند احلديث عن متكني الدين سنقول إنّ 

  .  قد سبقوا األنبياء اآلخرين يف هذا اال يقينا�خلفاء الرسول 
 مل يأتوا بشريعة كاملة، فجاء بعدهم � النيب الواقع أنّ األنبياء قبل

عث . أنبياء أو ملوكت احلاجة للوحي من أجل إصالح اخللق بكلما مس
وكلما تطرق الفساد إىل نظام . نيب، ولكنه كان ينال النبوة مباشرةً

ألن الناس مل يكونوا قد تطوروا عقليا حبيث . الـملك أُقيم بينهم مِلك
إصالح أنفسهم، فكان اهللا تعاىل يهب األنبياء مقام يسعوا بأنفسهم إىل 

النبوة مباشرةً، وليس هذا فحسب، بل كان امللوك يعينون من عند اهللا 
ِإنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت �أيضا، كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 

مِلك هلم، كما مل ، مما يعين أن الناس مل يكونوا أهالً بعد الختيار �٧٠مِلكًا
تكن شريعتهم كاملة حبيث ينال أحد منهم بربكة فيوضها النبوةَ، ولكن 

كان .  جاء بشرع كامل، فحصل الفرق بني اخللفاء بنوعيهم�الرسول 
خلفاء األنبياء السابقني أيضا أنبياء، وإن كانت نبوم مباشرة ومستقلة، 

وا ينتخبون، فإما أم كما كان امللوك يعينون إلدارة احلكم ومل يكون
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١٧٠

. كانوا يرثون الـملك أو أن نبيهم كان يقيم هلم مِلكًا بأمر اهللا تعاىل
 كانت أعلى وأفضل، فلم تعد بعده حاجة إىل �ولكن أمة الرسول 

 �خلفاء أنبياء، كما أُلغيت الصورة األدىن للملوكية وأُعطيها النيب 
ية اليت ينجز اهللا ا وعده وواضح أنّ اخلالفة اإلسالم. بصورا العليا

 مل -  حيث جعل اهللا فيها طريقة االنتخاب وحِفظ حقوق األمة- لألمة
وواضح أن إعطاء الشيء بصورة أفضل وأكمل ال . تكن يف امللوك األولني

يعين إخالف الوعد؛ فلو وعدت أحدا مبنحه مخس روبيات مثال، مث 
خلالفة على هذا النحو فظهور ا. أعطيته عشرا، فهذا ليس إخالفا للوعد

 أفضل من األنبياء السابقني، وكذلك يدل على �يدل على كون النيب 
  . أن خالفته أفضل من خالفة األنبياء السابقني

?���0%Dא�WWWWW
|�TWWWWW���$WWWWW%1�>��VWWWWW ���$WWWWW���?�v|�!�$WWWWW?|
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علماء أميت كأنبياء بين : " قال�الثاين أن الرسول  واجلواب
وهذا ال يعين أن كل علماء األمة احملمدية كأنبياء بين ، ٧١"إسرائيل

إسرائيل، فالذين يدعون اليوم علماء تبعث حالتهم الدينية واألخالقية على 
عندما كنت يف حوايل احلادية عشرة من عمري ذهبت مرة مع . البكاء

جدي ألمي رمحه اهللا إىل أمرتسر لشراء بعض األغراض، فرأيت هناك يف 
شيخا ميشي حامالً العصا واِملسبحة، والبسا عباءة طويلة، " رامباغ"منطقة 
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١٧١
حضرة الشيخ، باهللا رد يل : وجيري وراءه رجل فقري يتوسل إليه ويقول

اخسأْ يا : وكان الشيخ يتوقف بعد قليل ويلتفت إليه ويقول له. مايل
: ما شأنك؟ قال: وبعد فترة انفصل الرجل عن الشيخ، فقلت له. خبيث

ت مجعت بعض املال بشق النفس من أجل الزواج، ووضعته أمانةً عند كن
هذا الذي ظننته شيخا متدينا، ولكنه ال يعطيين اآلن مايل رغم سؤايل، 

  . إين ال أعرفك، وال أعرف مىت أعطيتين املال: ويقول
فهل ميكن أن يكون مثل هؤالء املشايخ كأنبياء بين إسرائيل؟ وكيف 

 يتحدث هنا عن هؤالء العلماء الذين هم �لرسول ميكن أن يقال أن ا
عار على اإلسالم؟ احلق أن املراد من العلماء هنا اخللفاء الذين هم علماء 

 يف هذا احلديث إىل أن األعمال اليت كان �لقد أشار النيب . روحانيون
يقوم ا األنبياء بعد أنبيائهم السابقني سينجزها اهللا تعاىل يف أميت على يد 

أي اخللفاء الراشدين، فما قام به يوشع بعد موسى .. لماء الربانينيالع
 سيقوم به أبو بكر يف أميت، وما أجنزه داود سينجزه عمر، وما قام �

باختصار، لقد نبه . به سليمان وغريه من األنبياء سيقوم به عثمان وعلي
 يف هذا احلديث إىل أن اهللا تعاىل قد منحه مكانة عظيمة �الرسول 

وال يراد . يث إن علماء أمته سيفعلون ما فعله األنبياء السابقونحب
بالعلماء هنا أولئك املشايخ الذين يأكلون الرشاوى، بل هم علماء 

عندما كانت . أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم: آخرون
هناك حاجات عادية أقامهم اهللا تعاىل، وعندما اشتدت احلاجات 
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١٧٢

 إىل نيب، أجنز اهللا وعده هذا ببعثة املسيح املوعود وكانت الدنيا حباجة
، مع الفرق بأن األنبياء السابقني كانوا ينالون النبوة مباشرة، ولكنه �

  . �ناهلا لكونه خادما للرسول 

�+���Fא-/.+�א� �
كَما �هو أن اهللا تعاىل يقول يف هذه اآلية واالعتراض الثالث 
قَب ِمن الَِّذين لَفختاسوحنن نقبل جدالً أنّ اخللفاء الراشدين �ِلِهم ،

جاءوا مصداقا هلذه اآلية، إذ كانوا ميلكون زمام احلُكم والـملك أيضا، 
ولكن كيف تكون اخلالفة األمحدية مصداقا هلذه اآلية، وهي ال متلك 

  الـملك أو احلُكم؟ 
واجلواب أن اهللا تعاىل قد وعد هنا أنه سيجعل اجلماعة اليت هي 

 خليفةً، واخلليفة يكون �آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت�صداق للذين م
 ،بعد كل نيب للوعد هو أن يكون نائب نائب من سبقه، وأدىن حد

. وواضح أن النائب إذا كان على منوال نبيه حتقق الوعد حبده األدىن
لـملك، وحيث إن املسيح املوعود عليه الصالة والسالم مل يكن ميلك ا

لو كان املسيح املوعود . فمن نابه يف أمر نبوته يكون قد حقق هذا الوعد
 حاز الـملك جلاز ألحد أن يقول كيف يصح أن ينوب عنه من ال �

 مل حيز امللك فال يصح هذا االعتراض، ألن �حيوز الـملك؟ ولكنه 
  ه النيب؟ اخلليفة إمنا ينال مما كان ميلكه النيب، وكيف ينال ما مل ميلك
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١٧٣
، بل كان يقول بنفسه أيضا، �كان شهريا عن حضرة اخلليفة األول 

وذات مرة وضع . أن اهللا تعاىل يرسل له املال من الغيب كلما احتاج إليه
 من الروبيات أمانةً، ولكنه أنفقها لسد حاجة له، ٣٢عنده شخص 

فجاء صاحب األمانة بعد أيام وطلبها منه، ومل يكن عنده أي شيء، 
وبعد ربع ساعة تقريبا جاءه مريض . انتظر سأعطيك بعد قليل: فقال له

من خارج قاديان ووضع أمام حضرته بعض املال أجرةً للعالج، فقال 
خذْ هذه : الذي كان جالسا عنده" روشن علي"حضرته للحافظ 

. ففعل وكتب اإليصال. الروبيات وعدها وأعِطها لصاحب األمانة
: كم كانت هذه الروبيات؟ قال: فيما بعد" شن عليرو"وسألنا احلافظ 

  . كانت بقدر أمانته متاما
 بطرق غريبة جدا �فكان اهللا تعاىل يعني حضرة اخلليفة األول 

أما حنن فكنا نرى أن كل ذلك كان بربكة . وأحيانا كان يعطيه املال آيةً
الدعاء، ولكن البعض كانوا يظنون خطأً أن عند حضرته وصفة 

أريد : ، فبعد وفاة حضرته جاءين طبيب من دهلي، وقال يل٧٢ءالكيميا
فأعطيته موعدا، فتكلم يف البداية عن الدين . أن أقابلك على انفراد

كان والدك يتبوأ درجة عظيمة عند اهللا تعاىل وكان مأمورا منه، : وقال
والذي جيعله اهللا من املأمورين يستحيل أن يكون ابنه خبيال؟ سيدي، يل 

                                                           
 وصفة الكيمياء هي ما كان يعرف عند العلماء سابقا حبجر الفالسفة، أي أنه ال بد 72

  )املترجم(. من وجود وصفة لتحويل املعادن الرخيصة إىل ذهب
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١٧٤

: ما حاجتك؟ قال: قلت. ة، وأرجوك أن تسدها وال تبخلعندك حاج
إنين مغرم بوصفة الكيمياء، وقد أفنيت عمري يف البحث عنها، وقد 
علمت أن حضرة املولوي نور الدين كان يعرف وصفة الكيمياء، 
وألنك قد صرت خليفة له فال بد أنه قد علّمك إياها قبل وفاته، 

إين ال أعرف أي وصفة : للرجلفقلت . فأرجوك أن تدلّين عليها
كيف ميكن هذا، فأنت خليفته، ويستحيل أال يكون قد : قال. للكيمياء

أطلعك عليها قبل وفاته؟ وكلّما أكدت للرجل أين مل أتعلم من حضرته 
قلت له مرة بعد . أية وصفة كيميائية ازداد يقينا بأين أخبل ا عليه

لقد قضيت : مبنتهى التملقأخرى بأن ال علم يل ا، فبدأ يقول يل 
عمري حبثًا عن هذه الوصفة، فأرجوك أال تبخل ا علي، أرجوك أن 

فلما ضقت به ذرعا ألقى اهللا يف قليب طريقا للخالص منه، . تعطيين إياها
ال شك أنين خليفة حضرة املولوي نور الدين، ولكنك تعلم : فقلت له

وكان : مث قلت.  أبناؤه:فمن ورثها؟ قلت: فقال. أنين مل أرث داره
فحيث إنين مل أرث داره . حلضرته مكتبة ضخمة جدا، ومل أرثها أيضا

وال مكتبته فكيف ميكن أن يورثين الوصفة الكيميائية هذه؟ فإذا كان 
فقام من عندي . أحد قد تعلّمها منه فهو أوالده، فاذهب واسألْهم

 وقال - عندها الذي كان على قيد احلياة-وذهب إىل السيد عبد احلي
الوصفة اليت كان أبوك : أي وصفة؟ قال: قال. أعطين الوصفة: له

فعاد الرجل . ال علم يل بأي وصفة: فتفاجأ، وقال له يف النهاية. يعرفها



������� �	
��  
  

  

١٧٥
فلتقلْ ما : قلت. إن الولد خبيل مثل الوالد: إيلَّ، وقد خاب ظنه، وقال

  . منهتشاء، فهذا شأنك، أما أنا فأنا خليفته فيما ورثته 
باختصار، يكون اخلليفة على صبغة من خلَفه؛ فحيث إن املسيح 

 مل ميتلك نظام احلُكم، فال يقال ملاذا ال ميتلك خلفاؤه نظام �املوعود 
  . احلُكم

��WWWWW1��0	!�א��%3WWWWW9א9	�WWWWW	د�WWWWWb�z/;:WWWWW
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 ال تشمل �ِلِهمكَما استخلَف الَِّذين ِمن قَب�واجلواب الثاين أن آية 
ولكن الذين . خالفة احلُكم فحسب، بل تشمل كل ما فيها من وعود

 من غري املبايعني، مثل الشيخ عبد �يؤمنون بنبوة املسيح املوعود 
الرمحن املصري وغريه، يسلِّمون بأن نبوته ال تشبه نبوة األنبياء السابقني 

 عن النبوات  بنفسه إن نبوته ختتلف�من كل النواحي، بل لقد قال 
السابقة اختالفا كبريا، حيث كان األنبياء السابقون مستقلني ومل يكونوا 

 جاءت مصداقا لقول اهللا تعاىل � فكما أن نبوته ٧٣.أمتيني
�ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختسا  �لَيرغم كو

                                                           
 باألردية، ويعين نبيا من األمة غري � هو تعبري استخدمه املسيح املوعود :يتم أ73ُ

ووفقًا لقواعد النسبة يف العربية ينبغي أن . �مستقل حاز النبوة الظلية بالفناء يف النيب 
. ، ولكن هذا التعبري له دالالت أخرى كثرية كما هو معلوم"أمي"يكون التعبري 

 )املترجم(
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١٧٦

ني، كذلك فإن خالفته جاءت مصداقا هلذا خمتلفة عن نبوة األنبياء السابق
الوعد املذكور يف هذه اآلية رغم كوا خمتلفة عن خالفة اخللفاء 

 ليست �فلو قيل بأن خالفة خلفائه . السابقني يف بعض األمور
مصداقا للوعد املذكور يف هذه اآلية الختالفها عن خالفة اخللفاء 

 ليست مصداقا هلذه � األولني، فال مناص أيضا من القول بأن نبوته
ذلك أن خالفة خلفائه إذا كانت ختتلف عن خالفة أيب بكر . اآلية

 أيضا ختتلف عن نبوة األنبياء �وعمر يف بعض األمور فإن نبوته 
السابقني بعض االختالف، فإذا مل تكن خالفة خلفائه مصداقا هلذه 

 �عود  أن نبوة املسيح املو-والعياذ باهللا-اآلية، فال بد من القول 
مع أن حضرته قد اعترب نبوته مصداقا . أيضا ليست مصداقا هلذه اآلية

وكما أن نبوة . هلذه اآلية رغم اختالف نبوته عن نبوة األنبياء السابقني
 تعد حتقيقًا للوعد املذكور يف آية االستخالف رغم �املسيح املوعود 

 األمحدية أيضا اختالفها عن نبوة األنبياء السابقني، كذلك فإن اخلالفة
تعد حتقيقًا للوعد املذكور يف آية االستخالف رغم اختالفها مع اخلالفة 

  . السابقة يف بعض األمور

���Lא���iD$#א�	�	���¢�$"�����r$'א��%39א���$,\� �
 مل يكونوا حـائزين     �واجلواب الثالث أن خلفاء املسيح الناصري       

  . احلكم
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١٧٧
 أي خليفة، فاجلواب أوالً     �سيح  وإن قال قائل أنه مل يكن بعد امل       

أي مل  .. ٧٤"ما كانت نبوةٌ قطُّ إال تبعتها خالفـةٌ       : " قال �أن الرسول   
فإذا كان عيسى   . تظهر النبوة يف الدنيا إال وتبعتها الـخالفة من نوعها        

 قد نال النبوة فال بد لنا من التسليم بقيام خالفة بعـده حبـسب               �
 مل  �ملعترضني أن يقولوا أن عيسى      نوعية نبوته، وإال فال بد هلؤالء ا      

  .  قد اعترب النبوة مستلزمة للخالفة�يكن نبيا، ألن الرسول 
  . �ظلّ النصارى يرون بطرس خليفةً للمسيح : وثانيا

 يقول إن الـخالفة كانت بعد املسيح حتما، مث يقر          �فما دام النيب    
ئة الثالثة  النصارى بكون بطرس خليفةً للمسيح، فمن أين جاءت هذه الف         

اليت تقول أنه مل يكن بعد املسيح أي خليفة له؟ ومن أخربهم بـذلك؟              
 قد قال إن اخلالفة قامت بعد كلّ نـيب، ومـا دام            �أعين ما دام النيب     

املسيحيون الذين ختصهم هذه القضية يقولون إن اخلالفة قامـت بعـد            
فئة هلذه  املسيح، وما دام التاريخ يؤكد ذلك، فال شك أن إنكار هذه ال           

  . احلقيقة جحود ليس إال
ولو قيل أن بعض النصارى ال يعتربون بطرس خليفةً، فـاجلواب أن            
بعض املسلمني ال يسلمون خبالفة اخللفاء األربعة، فرفض البعض لشيء          

  . ال جييز رفضه

                                                           
، رقم احلديث ٥ ج وفيض القدير،. ٣١٤٤٧، رقم احلديث ١١كنـز العمال، ج 74

٧٩٦٩       
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١٧٨

عن وجود  " الوصية" قد حتدث يف كتيب      �مث إن املسيح املوعود     
  : نظام كهذا للمسيحيني، حيث قال

 ويظنون أن   ، ويتقوى األعداء  ، وفاة النيب   بعد  احملن  األمة تواجهعندما  "
، ويوقنون أن هذه اجلماعة سوف تنمحي، حىت إن         األمر اآلن قد اختلّ   

          أعضاءها أنفسهم يقعون يف احلرية والتردد، وتنقصم ظهورهم، بل يرتد
 ويـساند   العديد من األشقياء، عندها يظهر اهللا تعاىل قدرته القوية ثانيةً         

فالذي يبقى صامدا صابرا حىت اللحظة األخرية يـرى         . اجلماعة املنهارة 
، �هذه املعجزة اإلهلية، كما حصل يف عهد سيدنا أيب بكر الـصديق             

 قد سبقت أوانها، وارتد كثري من جهال        �حيث ظُن أن وفاة الرسول      
اهللا األعراب، وأصبح الصحابة من شدة احلزن كاانني، عندها أقـام           

 ...، وأظهر منوذجا لقدرته مرة أخرى، �تعاىل سيدنا أبا بكر الصديق     
 وهـذا مـا     .... �وهذا ما حدث بالضبط يف زمن سيدنا موسى         

  ٧٥.�حدث يف زمن عيسى 
، كـذلك   � كما صار خليفةً بعد الـنيب        �وهذا يعين أن أبا بكر      

ى فمن كان ير  . قامت اخلالفة بعد موسى وعيسى عليهما السالم أيضا       
 فإنه خيالف قوال صـرحيا للمـسيح        �أن اخلالفة مل تقم بعد عيسى       

 وال التاريخ وال    �، ويقدم ما ال تؤيده أحاديث الرسول        �املوعود  
  . �املسيح املوعود 

                                                           
  ٣٠٥-٣٠٤ ص ،٢٠ جملد ؛ الوصية، اخلزائن الروحانية75
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 هو أنه لو أُريد ذه اآلية خالفة األفراد، فالوعـد          واالعتراض الرابع 
 �فأما األنبياء فقد ختم الـنيب       . وعني؛ األنبياء وامللوك  فيها ألفراد من ن   

 بـل قـال   �نوع النبوة اليت كانت قبله، وأما امللوك فلم حيبذهم النيب  
وما دام األمر كذلك فِلم ال      . صراحة إن اخللفاء بعدي لن يكونوا ملوكا      

نسلِّم أن وعد اخلالفة يف هذه اآلية يتحقق على يد األمة كلها ولـيس              
   أفراد منها؟ على يد

ال شك أن النبوة بنوعها األول قد انتهت، وكذلك انتهت          : واجلواب
امللوكية السابقة، ولكن انتهاء نوع خاص من شيء ال يعين أال حيلّ حمله             

 نبيا من نوع خاص  وخمتلف عن        �كان نبينا   . ما هو خري منه وأفضل    
خاصا خمتلفا  األنبياء السابقني، وكان ال بد أن يكون النظام الذي بعده           

عن النظم السابقة، وكون هذا النظام خمتلفا عنها يف بعض النـواحي ال             
. يخرجه عن كونه مشاا هلا، إمنا يضفي عليه مزيدا من احلسن واجلمال           

 نبيا كامال، وجاء إىل العامل بشريعة كاملة، فكان لزاما أن           �كان النيب   
، وملا كان نظامه أكمل من      يكون بعده أنبياء ينالون النبوة بربكة فيوضه      

  . النظم السابقة، فكان لزاما أن يكون بعده خلفاء تنتخبهم األمة
 النبوة وامللوكية على منوال     �باختصار، أقام اهللا تعاىل بعد الرسول       

  . جديد، ملغيا النبوة السابقة وامللوكية السابقة
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اعلموا أنّ خالفة النبوة تقوم تأييدا للنيب السابق، وخالفة الــملك           
جنـد أن خالفـة     . تقوم حفاظًا على حقوق املؤمنني وتطويرا لكفاءام      

 والذين كان خلفاؤهم أيضا أنبياء كانـت        �األنبياء الذين سبقوا النيب     
       كملون مهمتهم كانوا   خالفة ناقصة، ألنّ خلفاءهم األنبياء الذين كانوا ي

وإذا كانت يف أممهم خلفاُء ملوك فأيضا كانـت         . ينالون نبوم مباشرةً  
خالفتهم ناقصة، ألن خلفاءهم امللوك كـانوا يرثـون الـصالحيات           
والسلطات مباشرة بالوراثة، وبالتايل ما كانت كفاءام تنمو كاملةً؛ إذ          

        ا كما مل يكن ألولئك     مل يكن للقوم دخل يف انتخاب هؤالء امللوك، متام
حيثما يرث االبن احلُكم عن أبيه      . األنبياء دخل يف نبوة خلفائهم األنبياءِ     

مث حفيده كأنه حق وراثي، فال ترى حاجةٌ لرفع املستوى العلمي ألفراد            
. األمة وتنمية كفاءام العقلية، حبيث ينتخبون حكامهم انتخابا صحيحا        

د الشعب فال بـد للحكومـة أن   ولكن حيثما يكون انتخاب احلكّام بي   
جتعل كل فرد منها عالـما وسياسيا وخبريا بأحوال البلـد لكـي ال             

واإلسالم هو الدين الوحيد الـذي      . يرتكب محاقة عند انتخاب احلاكم    
كانت خالفـة   . أمر بانتخاب احلكام من أجل تطوير القوم علما وعقال        

 كانت خالفةَ نبوة     خالفة ناقصة، سواء   �األنبياء الذين سبقوا الرسول     
 فكان نبيا كامال حقا، لذا فالنيب الذي        �أو خالفةَ ملك، أما الرسول      
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أتى بعده أو سيأتون فال يكونون تابعني له فقط، بل ينالون النبوة بربكة             

، وكذلك كان لزاما أن يكون اخللفاء الذين يأتون إلكمـال           �فيوضه  
النيب التـابع، أي أن يكـون    متصبغني بصبغة �مهمة النيب التابع للنيب  

 أمة كاملة حقا، كما قال اهللا       �للقوم دخل يف انتخام، ألن أمة النيب        
، فقرر اهللا تعاىل أال يكـون       �٧٦كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    �تعاىل  

هؤالء اخللفاء ملوكًا ال يتدخل القـوم يف انتخـام، بـل يختـارون           
لني لألمة احملمدية حق التمثيل، كما يتم تطـوير         باالنتخاب، ليكونوا ممثِّ  

وبسبب هذا القرار الرباين فال بد لكل خليفة من         . كفاءاا على ما يرام   
العمل على تطوير أبناء األمة علما وعقال، لكي ال يرتكبوا أي خطأ يف             

 هو سيد األنبياء    �وهذا الفرق إمنا سببه أن نبينا       . انتخاب اخلليفة التايل  
ته خري األمم، فكما أنّ النيب التابع ينال النبوة بفيوض سيد األنبيـاء             وأم
فهذا النظام راجع   . ، كذلك فإن خلفاء خري األمم ينتخبون بأصواا       �

إىل أفضلية اإلسالم ومسو مكانة نيب اإلسالم واألمة اإلسالمية، وإنـه مل            
  . يقِض على خالفة األفراد، بل قدمها على شكل أفضل وأكمل

�S%'�)�S)אQא����א��د�� �
بعد تناول هذه املسائل واالعتراضات األساسية أتناول اآلن الرد على          

  .اعتراضني ضمنيني

                                                           
  ١١١ آل عمران 76
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أحد هذين االعتراضني هو أنّ اخلالفة املوعودة يف آية االستخالف إمنا      
 اخلليفة الذي يكون بعد النيب مباشرة، ال اخللفاء الذين يأتون فيما            ختص

  . بعد أيضا
  : والرد على ذلك هو التايل

 نفسه خالفةَ اخللفاء األربعة خالفة راشدة، فقد        �لقد اعترب النيب    : ١
 ،الِْخالفَةُ ثَالثُونَ عاما  : "�قال مسعت النيب    : ورد يف احلديث عن سفينة    

كُونُ بي ثُملْكالْم ذَِلك د٧٧."ع   
 �فما دام الـنيب  . ومدة خالفة اخللفاء األربعة هي ثالثون عاما فقط 

ميد اخلالفة إىل عهد اخللفاء األربعة فال حيق ألحد أن حيصرها يف عهـد              
  . اخلليفة األول فقط

 هو الذي قد ذكر هذه الفكرة       �يقول البعض بأن املسيح املوعود      
 هو رد   �، ولكن هذا زعم باطل، إن ما قاله         "ةِسر اخلالف "يف كتابه   

فقد .  هو علي فقط   �على الشيعة الذين يقولون إن اخلليفة احلق للنيب         
 أن وعد اخلالفة مذكور يف القرآن الكـرمي يف          �بني املسيح املوعود    

                                                           
   مسند أمحد77
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ت ، وعالما �وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاتِ      �قوله تعاىل   

  ٧٨.هذه اخلالفة توجد يف خالفة أيب بكر على أكمل وجه
 إمنا قصد من قوله هذا أن خالفة أيب         � فاحلق أن املسيح املوعود     

بكر ثابتة من القرآن الكرمي أكثر من ثبوت خالفـة علـي رضـي اهللا               
  . عنهما، وليس أن عليا مل يكن خليفةً راشدا

اخللفـاء  "كتبه عبـارة     قد ذكر أيضا يف      �مث إن املسيح املوعود     
  .٧٩، كما ذكر خالفة علي أيضا رضوان اهللا عليهم أمجعني"األربعة

 ومن الرباهني اإلضافية على ذلك أنّ حضرة املولوي عبـد الكـرمي            
 كان قد ألقى حماضرة ردا على الشيعة أثبت فيها خالفـة            �السيالكويت  

م خبالفة علي   أيب بكر وعمر وعثمان مستشهدا بآية االستخالف، كما سلَّ        
: مث طبعها ببعض اإلضافات بعنـوان     . يف شىت األماكن يف حماضرته أيضا     

 قد  �، وقد كتب يف هذا الكتاب أن املسيح املوعود          "اخلالفة الراشدة "
أمره بقراءة هذه احملاضرة عليه مرارا، كما نقل بعض أجزائها يف كتابـه             

  .  ٨٠ماكن هديةً منه، وأرسل حماضرته إىل اإلخوة يف خمتلف األ"حجة اهللا"

                                                           
 ٣٣٤-٣٣٣ ص ،٨ جملد ؛ سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية78
  ٣٥٩-٣٥٨، ٣٢٦ املرجع السابق ص 79
، طبعة ١١٠ي عبد الكرمي السيالكويت، اجلزء األول ص  خالفت راشدة، للمولو80

  . أمرتسرم،١٩٢٢
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 كان متفقًا مع حضرة املولوي      �فثبت من هنا أن املسيح املوعود       
اخلالفـة  "عبد الكرمي السيالكويت يف هذه العقيدة اليت ذكرها يف كتابه           

  ". الراشدة
 إذا ثبتت خالفة اخلليفة األول أيب بكر فقد ثبتت خالفة اخللفـاء             - ٢

ار اخلليفة األول، مث اختار عمر وعينه فكما أن أبا بكر ص  . التالني له تلقائيا  
خليفةً بعد استشارة الصحابة، كذلك قد كتب حضرة اخلليفـة األول يف    
هذا الزمن وصية وذكر فيها امسي، مث قام بوصية أخرى من دون ذكـر              

  : وفيما يلي نص كلمات وصيته. املهم أنه قد أقر اخلالفةَ بعده. امسي
جيب "...  إله إال اهللا حممد رسول اهللا      ال"أكتب أنا بكامل وعيي أن      "

أن يكون من خيلفين تقيا حمببا للجميع، عالـما عامالً، يصفح ويعفـو            
كنـت ناصـحا    .  القدامى واجلدد  �عن أصحاب املسيح املوعود     

ينبغي االسـتمرار يف درس القـرآن   . للجميع، فيجب أن يكون ناصحا  
  والسالم . واحلديث

  ٨١." ذارآ/  مارس٤نور الدين، 
  :  يف مناسبة أخرى�كذلك قال 

  ." لقد جعلين اهللا خليفةً، والذي يكون بعدي جيعله اهللا أيضا خليفةً"
  : وقال أيضا

                                                           
 هذه الوصية يف كتب  �علما أنه . ١ ص ١٩١٤-٣-١١" الفضل"جريدة  81

 )املترجم. (١٩١٤ عام مارس
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 ن ل.٨٢"الكيسري"ليست اخلالفة كمياه غازية تشترى من دكان "

يستحيل لن جيعلكم أحد خليفةً، كما . تنتفعوا بالتدخل يف هذه القضية
عندما أموت فلن يقوم إال من يشاء اهللا، . حيايت يصبح أحد خليفةً يف أن

  ٨٣".وسوف يتوىل اهللا بنفسه إقامته
إذن، إذا كان اخللفاء السابقون خلفاء حبسب هذه اآلية فإن قرارام 
تؤكد أن اخلالفة سوف تستمر بعدهم وستكون على نفس املنوال الذي 

اهللا تعاىل كانت عليه خالفتهم، وستكون قرارام حجة ذا الشأن، ألن 
  .�مهى لَضتذي ار الَّمينه ِدمهن لَكِّنلَيمو�: يقول
ما دامت املوجبات موجودة فلماذا ال تظهر نتيجتها الطبيعية؟ : ٣ 

فإما أن يقولوا أنه مل تعد هناك حاجة للخالفة بعد ذلك، ومل تبق األمة 
  . جود اخلالفةمؤمنة تعمل الصاحلات، أو ال بد هلم من االعتراف بو

���0E	ز��iل�א-%,+؟� �
 هي اليت ختتار اخلليفة  ما دامت األمة أيضا أن االعتراضاتومن

 . اعزله أيض أن تهلافيجوز  ،باالنتخاب
  من قبل األمة، ال شك أن اخلليفة يختار باالنتخاب:واجلواب األول

يتخذ   إمناصريح على أن اهللا تعاىل النص تدل داللة الولكن هذه اآلية
                                                           

 )ماملترج. (الكيسري اسم لصاحب مصنع للمياه الغازية 82
/  يونيو١٧ و١٦ يف ، حماضرة أُلقيت٤ ص ١٩١٢متوز /  يوليو١١" بدر"جريدة  83

 ، بالهور١٩١٢حزيران 
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ينور عقوهلم عند االنتخاب بوجه خاص، ف ،أداة لتنفيذ قرارهجمرد األمة 
فربغم . �لَيستخِلفَنهم�قوله تعاىل ل ، يف الواقع اخلليفةهو الذي يقيمو

 جيعلأن انتخاب اخلليفة يتم عن طريق املؤمنني، ولكن اإلهلام الرباين 
تعاىل اهللا كما أن.ند اهللا تعاىل ع إىل من يستحق اخلالفة حقًّامتيلم قلو  

يكونون نعمة م  وأ،ةمميز أنه خيلق يف اخللفاء خصوصيات  هناصرحي
أال : سيكون تفصيل هذا االعتراض كاآليتفوعلى هذا .  عظيمةربانية
ن لألمة أن تعزلحيقهو امل  مميكّن اهللا تعاىل أن يريد، ولكام الدوح 

 الشرك ، وميحو من أجله عن األمةر كل األخطايعد بأنه سيدفعودينه، 
 أنه من احملال أن  اجللي والواضح؟ اإلسالم جبهودهفظَحي و،هعلى يد

  . إخوان الشيطانلن يريد عزله إالتعزل األمة مثل هذا اإلنسان، و
تعاىل هنا لفظ الوعد، والوعد لقد استعمل اهللا : واجلواب الثانـي

ضهم هذا يعين أن اهللا تعاىل ما اعتراإن ف ،إذًا، واملنة يدل على اإلحسان
فيجب أن يكون من ، مة يف يد األالنعمة هدام قد جعل أمر انتخاب هذ

بالغ استنباط ه وكل عاقل يدرك أن. النعمة ه أن ترفض هذ أيضاحقها
 أصبح ا بدون أن يسأهلعرضت عليه نعمة رفض  املرء إذاألناإلساءة، 

ا  أشدملثل هؤالءاهللا تعاىل سيقولفكأن . وأقام احلجة على نفسهجرم  
 من النعمة  هذهكم يف أن تأخذوا قد خيرت،أيها الناس: يف هذه احلالة

 ت يف شكل فالن، فجعل أن نأخذهانريد: فقلتم ،خالل أي إنسان
 أي ،كم بقولت وبعد أن رضيالذي اخترمتوه؛أفضايل مرتبطة ب
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، وماذا عسى أن ةالنعم هذراضني  لسنا بقولونت  رحتم، إياهمكانتخابب

ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي � إال أن أقول  هذاأجيبكم على رفضكم
ِديديف آية االستخالف  أشار اهللا تعاىل هذا املعىن نفسه قدوإىل ٨٤.�لَش 

 أي ال.. �ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ� أيضا حيث قال
عند  ولكننا قمنا بتوجيهها ،مة عند انتخاب اخلليفةرنا األ خيشك أننا

فال يبقى بعد ذلك لألمة  املنتخب، هذا اإلنساننا صطفيا مث االنتخاب،
ن يأخذ هذا اخليار بيده فعليه أن يعلم أنه أ ومن أراد ، يف عزلهأي خيار

 لدى هذا  فإذا كان؛ بل يكفر بنعمتنا، فحسب اخلليفةحياربال 
فإننا  �الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت� عداد يف  اخلليفةانتخاب

 زمرة يف هدرجن و�عِملُوا الصاِلحات�امسه من قائمة الذينسنمحو 
   .موقفه اخلاطئ هذااء  جرالفاسقني

�+,%[��+:��� �
لقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية أمرا عجيبا، . واآلن امسعوا نكتة لطيفة

م إذ وصف قوموا�ا يرثون نعمة اخلالفة بأنم �آماأي تكون ني ،
   ٨٥."نية املؤمن خري من عمله: "�طيبة، حيث يقول سيدنا عمر 

أي أن عمل املؤمن حمدود، ولكن نيته طيبة وواسعة جدا، حيث 
: مث ذكر اهللا تعاىل صفتهم الثانية وقال. سأعمل كذا وأعمل كذا: يقول
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�اتواِلحِملُوا الصم صاحلون، غري أن اهللا تعاىل خيرب أيضا .. �عأي أ
أم حني ينكرون اخلالفة يصبحون فاسقني، ألن الفاسق من خيرج عن 

م معيةَ النيبحروعليه فيكون مفهوم هذه اآلية أن اخلالفة . الطاعة وي
تقوم بني قوم نيام طيبة وأعماهلم صاحلة، ولكن الذين ينكرون اخلالفة 

م يبسبب تصرفهم منهم فإ مون معية النيبهذا، رغم نواياهم الطيبة حر
  . وأعماهلم الصاحلة من قبل

 � واآلن ضعوا كلمات هذه اآلية مقابل رؤيا رآها املسيح املوعود
  : له فيها ما تعريبهعن املولوي حممد علي، حيث قال 

  .٨٦"كنت أيضا صاحلًا وحسن النية، تعال اجلس معنا"
الَِّذين آمنوا ِمنكُم �ل ما ذكر اهللا تعاىل يف قوله  فقوله هذا مياث

فَأُولَِئك  ومن كَفَر بعد ذَِلك�  ويف قوِله تعاىل�وعِملُوا الصاِلحاِت
أي أن اهللا تعاىل قد وعد املؤمنني الذين يعملون .. �هم الْفَاِسقُونَ

عمة اخلالفة بعد الصاحلات أنه سيقيم فيهم اخلالفة، ولكن الذي ينكر ن
م معية النيبحروهذه الرؤية ال تبني ما إذا كان هذا الرجل . ذلك سي

 أم ال، إال أن الكلمات �جاء بعد ذلك وجلس مع املسيح املوعود 
إنا هللا . القرآنية تشري إىل أنّ مثل هذا الشخص مل يوفَّق للجلوس عنده

  . وإنا إليه راجعون
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��א?�!��+��\�©�b�5<�%��א-/.+�א� �
وِإِذ ابتلَى �واآلية األخرى يف تأييد اخلالفة الراشدة هي قول اهللا تعاىل 

 ِمنا قَالَ واماِس ِإمِللن اِعلُكي جقَالَ ِإن نهماٍت فَأَتِبكَِلم هبر اِهيمرِإب
ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنِتي قَالَ لَا يي٨٧.�ذُر   

 �ىل إبراهيم بأنه سيجعله إماما، فأدرك إبراهيم        لقد وعد اهللا تعا    
من فوره وحبق أنّ املهمة اليت ستفوض إليه مستحيلٌ إجنازها يف جيـل             
واحد، وال بد من أفراد يكملوا بعده، فسأل اهللا تعاىل أن جيعل ذريته             
أئمة، فوعده اهللا تعاىل وقال سأفعل ذلك، ولكن عهدي هذا لن ينـال             

  . الظاملني منهم
، إال الظاملني منهم، مما يعـين أن أبنـاءه          �كان الوعد هنا ألبنائه     

كانوا إما أئمة أو ظاملني، وال يسع أحدا أن يقول بأنه كان إلبـراهيم              
فكيف يا ترى حتقّق وعد اهللا باإلمامة يف أبنائـه؟ ال           . أبناء سواهم أيضا  

ا ِمن  شك أنه حتقق بطريقتني؛ فبعضهم نال اإلمامة، وبعضهم انتفعوا          
  . خالل من صاروا أئمة

فهذه اآلية أيضا ترد على ما يقال بأن وعـد االسـتخالف كـان              
إال أنـين   . للجميع، فكيف ميكن أن يكون بعض األفراد خلفاء يف األمة         
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١٩٠

لست بصدد ذلك اآلن، إمنا أريد اإلشارة إىل جانب آخر من هذه اآلية،          
   ؟�وهو كيفية حتقق وعد اإلمامة يف أبناء إبراهيم 

 أربعة أنبياء؛ إمساعيـل وإسـحق ويعقـوب         �لقد كان يف أبنائه     
ويوسف عليهم السالم، وكلهم كانوا خلفاءه وأكملوا مهمته ودعوته من          

وقد أشار القرآن الكرمي إىل هؤالء األربعة يف آية أخرى حيث قال            . بعده
الْموتى قَالَ أَولَم تؤِمن    وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب أَِرِني كَيف تحِيي        �اهللا تعاىل   

              ثُـم كِإلَي نهرِر فَصالطَّي ةً ِمنعبذْ أَرقَلِْبي قَالَ فَخ ِئنطْمِلي لَِكنلَى وقَالَ ب
              أَنَّ اللَّـه لَماعا ويعس كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ جلْ ععاج

ِزيزعِكيموقوله تعاىل ٨٨.� ح �كِإلَي نهرإليك:  يعين�ص نِملْهتاس .  
 ؛ اعتراضات كثرية حملّت لكانهذه الواقعة على ظاهرهانا لو أخذْ

ملاذا أربعة طيور؟ : اهثانيوما عالقة إحياء املوتى باستمالة الطيور؟ : هلاأو
ئدة من وضعها ما الفا: اهثالثو واحد لتحقيق الغرض؟  طريأال يكفي

  على اجلبال؟ أال يكفي أن توضع يف أي مكان آخر؟ 
. ، وإمنا له مدلول جمازيته مستحيلرفيحب الكالم  هذااحلقيقة أن أخذ
  اليتة إحياء املوتىمهم  يل أَنِجزها،يا رب: � لقد دعا إبراهيم

إيلَّ، وأَهاعهدت فإين قد. خ الروح يف قومينفَِرين كيف تشيخا أصبحت  
 قد  حنن الذينما دمنا:  تعاىلفقال اهللا.  ضخمةةعظيم، واملهمة هرما

أعلم أن : قال إبراهيم.  حتما فلسوف يتحقق هذا الوعد بذلكوعدناك
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 االطمئنان، كيف تتغري من أجل، ولكن أسألك  حتماهذا سوف يتحقق

 الطَّيِر فَخذْ أَربعةً ِمن�:  تعاىل له غري املواتية؟ قال اهللاوضاعهذه األ
 كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كِإلَي نهرفَص

وا نداءك، ويكملوا ، ليلبأبنائكعليك بتربية أربعة من أي .. �سعيا
إمساعيل : وهؤالء الطيور األربعة الروحانيون هم.  إحياء القوميفمهمتك 

لقد متت .  كما ذكرت آنفاوب ويوسف عليهم السالموإسحاق ويعق
 .تربية اثنني منهم على يد إبراهيم مباشرة، وتربية اثنني بطريق غري مباشر

تربية عالية ألم سيتبوأون واملراد من وضعهم على اجلبل أن يربيهم 
فوضعهم على اجلبال إشارة إىل أم سيكونون .  جدادرجات عالية

وهكذا فإن اهللا تعاىل أخرب إبراهيم . بلغون القمةرفيعي الدرجات، وي
 مثيالً �كان رسول اهللا .  عن كيفية إحياء قومه بعده بزمن قريب�

إلبراهيم أيضا كما يعلم ذلك املسلمون الذين يرددون الصالة 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد : " كاآليت�اإلبراهيمية اليت علّمناها رسولُ اهللا 

 ِإنك ، كَما صلَّيت علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم، محمٍدوعلَى آِل
ِجيدم ِميدٍد.حمحلَى آِل معٍد ومحلَى مع اِركب ماللَّه ، كْتارا بكَم 

اِهيمرلَى آِل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبع،ِجيدم ِميدح كوحيث إن ٨٩". ِإن 
 أفضل من إبراهيم، فال شك أنّ الصالة اإلبراهيمية تشري إىل �سول الر

، وما هي إال أن اهللا تعاىل جعل يف �فضيلة خصوصية يف إبراهيم 
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وجعلْنا ِفي ذُريِتِه النبوةَ �أبنائه اإلمامة والنبوة، كما قال يف آية أخرى 
ينِفي الد هرأَج اهنيَآتو ابالِْكتواِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اَآلِخر هِإن٩٠.�ا و 

 إمنا هي فضيلة استمرار النبوة �فثبت أن الفضيلة اليت أُعطيها إبراهيم 
فقد سئل  .يف أبنائه الذين جاءوا خلفاء له، وهذا ما مأل بيته شرفا وجمدا

 لَيس : فَقَالُوا؟تقَاهم أَ: قَالَ؟ من أَكْرم الناِس، يا رسولَ اللَِّه: مرة�النيب 
أَلُكسذَا نه ناللَِّه: قَالَ.ع ِبين فوساللَِّه، فَي ِبين ناللَِّه، اب ِبيِن نِن ، اباب 

  . � أي إبراهيم ٩١..خِليِل اللَِّه
 كَما باركْـت علَـى      ...كَما صلَّيت علَى ِإبراِهيم     : فإننا حني نقول  

 الفـضيلة الـيت كتبـها       �فكأننا ندعو اهللا تعاىل أن يعطي نبيه        ِهيم  ِإبرا
 أبا األنبيـاء، وأن     �أي أن يكون النيب     .. إلبراهيم يف شخصه ويف أبنائه    

وقد استجاب اهللا هذا الدعاء، فكما أنه       . ختتص النبوة بأوالده الروحانيني   
عد الـنيب   تعاىل أرسل أربعة رسل بعد إبراهيم مباشرةً، كذلك جعل اهللا ب          

مث كما أن اهللا تعاىل بعث يف       .  مباشرة أربعة خلفاء قاموا بتمكني دينه      �
 أنبياء يف زمن بعيد، كذلك أنبأ اهللا تعاىل بظهور نـيب            �نسل إبراهيم   

 قد فُضل على إبراهيم يف      �غري أن الرسول    .  يف زمن بعيد   �بعد النيب   
ن خلفائه مباشرة، واثنني    هذا األمر أيضا، أعين أنه متكّن من تربية اثنني م         

  . قام بتربية أئمته األربعة بنفسه�منهم بطريق غري مباشر، ولكن الرسول 
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كَما صلَّيت علَى ِإبراِهيم    " ولوال هذه املشاة بينهما فما معىن قولنا        

...  كْتارا بكَم   اِهيمرلَى ِإب؟ وإال فال بد لنا من التسليم بأن إبراهيم         "ع
فثبت أن الوعد اإلبراهيمي والصالة     . �ان أفضل درجةً من النيب      رمبا ك 

 كما عامل   �اإلبراهيمية يبينان معا وبصراحة أن اهللا تعاىل سيعامل نبيه          
  . خلفاء لتمكني دينه�، وأنه سيأيت بعده �إبراهيم 

 مل  � ولو قيل أن خلفاء إبراهيم كانوا أنبياء، ولكن خلفاء الرسول           
الواقع أنه كان هناك وعداِن جلعل أئمٍة يف نسل         : اجلوابيكونوا أنبياء، ف  

والوعد البعيد يشمل موسى وعيسى     . إبراهيم؛ وعد قريب، ووعد بعيد    
لقد اقتضت حكمة اهللا أن يكون خلفـاء       . وحممد واملسيح املوعود أيضا   

 يف العهد القريب أئمة خلفاء، وأن يكون خليفته يف العهـد            �الرسول  
ن اخللفاء الراشدون يشاون األنبياء مشاة كبرية جدا        وكا. البعيد نبيا 

، إال أـم مل     "علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل    : "حبسب احلديث النبوي  
 فكان من أمته من جهـة       �يكونوا أنبياء، أما اخلليفة األخري للرسول       

  . وإبراهيم كاملة غري ناقصة�ونبيا من جهة، لتكون املشاة بني النيب 
 كانوا  �د أن اخللفاء الراشدين األربعة الذين تربوا على يد النيب            وجن

 أكثر متكينا للدين من األنبياء األربعة الذين كانوا بعد إبراهيم، وهـذا           
  .�يشكّل آيةً عظيمة على القوة القدسية للنيب 

 أيضا يبني ما أشرت إليه آنفًـا،        � وهناك قول للمسيح املوعود     
  ":الوصية"ب حيث قال حضرته يف كتي
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، وأظهر منوذجـا    �عندها أقام اهللا تعاىل سيدنا أبا بكر الصديق          "
  وهكـذا أمت   .، ومحى اإلسالم من االنقراض الوشيك      مرة أخرى  لقدرته
ولَيمكِّنن هلم دينهم الـذي ارتـضى هلـم         � : وعده الذي قال فيه    �

زمـن  وهذا ما حدث بالضبط يف      .. . �وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا    
   ٩٢.�سيدنا موسى 

التشابه بـني   وجود  سلّم ب ي � املسيح املوعود    لقد تبني من هنا أن    
   ف موسى وأيب بكر يف هذه اآليةالنيب الذي خلَ

:  يلقي الضوء على هذا األمر، حيث قال       �وهناك حديث للرسول    
   ٩٣."لو كان نيب بعدي لكان عمر بن اخلطاب"

 ولو أن   . أئمة �نه سيكون بعده     إمنا املراد من هذا احلديث النبوي أ      
اهللا تعاىل أراد استمرار النبوة بعدي مباشرة لصار عمر نبيـا، ولكنـه             

  . سيكون إماما ال نبيا
وهناك حديث آخر يلقي الضوء على هذا املوضوع، وهو أن الرسول           

 على أهل املدينة يف غيابه، ومل       � أراد مرةً املسري حلرب وأمر عليا        �
خـذْين معـك،    :  قلقًا وقال  �املنافقون، فجاء إىل النيب     يبق فيها إال    

أال ترضى أن تكون مين مبنـزلة هارون من        : " وقال �فطمأَنه الرسول   
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أي يا علي، إن النسبة بيين وبينـك        .. ٩٤"موسى، إال أنه ليس نيب بعدي     

هي كالنسبة بني هارون وموسى، وسوف تكون خليفة بعدي يوما ما،           
  .        ة موسى، إال أنك لن تكون نبياكما كان هارون خليف
.  عليا بنيب وأخرب يف الوقت نفسه أنه ليس بنيب         �وهنا قد شبه النيب     

فكما أن عليا ميكن أن يعد مشابها هلارون، كذلك فإن اخللفاء األربعة            
  . ميكن أن يعدوا مشاني لألنبياء األربعة

نا أنه ميكن اعتبار اخللفـاء مـشاني        وهذا احلديث النبوي إذ يبين ل     
              لألنبياء، فإنه يشري كذلك إىل الفتنة اليت ظهرت يف زمـن علـي� ،

وكأن فيه نبوءة عن وقوع الفساد يف عهد علي كما حـصل يف عهـد       
خالفة هارون ملوسى، وأن الناس سيتهمون عليا شىت التـهم، ولكنـه            

         باختصار، قد  . مة الشرك سيكون بريئًا منها كما كان هارون بريئا من
 يف إدارة   � سيكون مشاا هلارون     �أشار هذا احلديث إىل أن عليا       

األمر، حيث مييل إىل اللني خمافة الفرقة، وذلك كما حصل يف موقعـة             
  . صفني، عندما رضي بالتحكيم

�U' ����א-/.+��7	ل��\���

ـ             ى واآلن أذكر حديثًا واحدا فقط من بني األحاديـث الكـثرية عل
  . ضرورة اخلالفة، إذ يضيق اال بذكر أكثر من ذلك

  
                                                           

  البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة تبوك94



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٩٦

   ٩٥."ما ِمن نيب إال تبعته خالفة: "�قال النيب 
وبعد هذا القرار النبوي العام فإن إنكار اخلالفة ليس إال هجوما على            

 قد بني   �، ألن الرسول    � وإنكارا لنبوة املسيح املوعود      �الرسول  
  . هنا قاعدة كلية

�����א�Qאض��1$,��#&	ق�א-� �
  .  كبري وشهري يثار عن حقوق اخللفاء، مث سأرد عليهأتوجه اآلن إىل اعتراض

اَألمـِر   وأُوِلـي �من عقائدنا أن الثابت من آية االستخالف وآيـة          
وآية   �ِمنكُم �    تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشلَى اللّهِ   وكَّلْ عوأن  �٩٦فَت 

ستشري القوم يف األمور اهلامة، ولكنه ليس ملزما بالعمل         على اخلليفة أن ي   
ويعترض على ذلك البعض قائال إن هذا خمالف لتعليم اإلسالم،          . برأيهم

 ٩٧."إن ِزغْـت فقومـوين    : "�فقد قال اخلليفة األول سيدنا أبو بكر        
  . فثبت من ذلك أن من حق الناس منع اخلليفة من شيء

: �إن قول أيب بكر     : بايعني دائما قائلني  هذا االعتراض يثريه غري امل    
دليل على أن اخلليفة ميكن أن خيطئ، ومن حـق          " إنْ زغْت فقوموين  "

  . القوم أن يقوموه كلما حاد عن سواء السبيل
                                                           

95
ة قط إال  نبوكانتما : "ا يف كتب احلديث، وأقرب نص له هومل نعثر على هذ 
كنـز العمال." (ها خالفةتبعت ( 
  ١٦٠ آل عمران 96
خالفة أيب بكر  ،سنة إحدى عشرة من اهلجرة ، ٦البداية والنهاية البن كثري، ج 97

  .�خالفة أيب بكر الصديق ، ٥وكنـز العمال،ج. �الصديق 
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١٩٧
 شاهد على أنه مل يعِن      �والرد على ذلك هو أنّ عمل سيدنا أيب بكر          

سلمون من قوله بأن عليهم     كما مل يفهم امل   . بقوله ما يعنيه املعترضون أبدا    
لقد جاء صحابةٌ كبار مينعون     . إصالحه بشدة إذا رأوا رأيه خالف آرائهم      

عليـك أن تلتـزم     : أبا بكر من تسيري جيش أسامة، ولكنهم مل يقولوا له         
لن أمنع تسيري   : بقرارنا وإال قومناك، بل هو الذي رفض رأيهم مجيعا قائال         

 كذلك طلب الصحابة من أيب بكر أن       .فغير الصحابة رأيهم  . جيش أسامة 
سأعاملهم : يلين موقفه بشأن حرب املتمردين، ولكنه رفض طلبهم، وقال        

فلم يقل له الصحابة إنك إذا مل ترض بقرارنا فلن ندعك           . كما يستحقون 
. حىت نقومك، بل اعترفوا خبطئهم وأحنوا رؤوسهم أمام قرار أيب بكـر           

. رأيي هو الصواب، وأنتم على اخلطأ     : فكلما تصادم رأيه مع آرائهم قال     
أيهـا  : وال جند مثاالً واحدا أن الناس قوموه، أو أنه نفـسه قـال هلـم              

لذا فال ميكن أن يفسر قول أيب      . املسلمون، لقد زغت قليال فتعالوا قوموين     
  . بكر هذا إال مبا يتفق مع أحكام اهللا ورسوله وفعِله هو

�I&.א��	א��,��א�1�TA��®�iא�� �
 أن الزيغ هنا يعين الكفر البواح املشار إليه يف أحاديث أخرى،            اعلموا

طاعيت واجبة عليكم ما دمت أعمل حبسب تعـاليم         :  يقول هلم  �فهو  
اإلسالم، أما إذا خالفت اإلسالم وصدر مين الكفر البواح فمن واجبكم           

وليس املراد أن ينتقدوا قراراته اليومية ويعملوا مبا يرضون         . أن تواجهوين 
  . الفوه فيما ال يرضونوخي
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١٩٨

�����5א��,��א�1	א������E�0E'$§�| �$�%+��	7	ع�� �
هل كان ممكنا أن يقع أبو بكر يف الكفـر البـواح،            : لو قال قائل  

هل كان ممكنا أن يزيغ أبو بكر حبيث يتطلـب األمـر أن             : فاجلواب
إال أن يقول الصحابة بأنّ أمرا كذا ثابت        ! يقومه املسلمون؟ هذا حمال   

أنا ال أقبل مـا ورد  : القرآن الكرمي واحلديث، فريد عليهم أبو بكر    من  
هل كان ممكنا أن يتصرف أبو      : فالسؤال. يف القرآن الكرمي واحلديث   

 هكذا ضد القرآن الكرمي واحلديث، حىت يتطلب األمـر أن           �بكر  
يهب املسلمني بالعصي لتقوميه؟ ما دام هذا حماال، فمن احملال أيضا أن            

 الكفر البواح، ومع ذلك قال مقولته هذه ليبني للنـاس أن            يصدر منه 
احلقيقة األزلية هي فوق كل شيء، وليس أنّ صدور الكفـر البـواح             

كان يعين فقط إمنا أنا خليفة، وليس عملي        . كان ممكنا منه والعياذ باهللا    
إال إقامة تعاليم رسويل املطاع يف الدنيا بشكل صحيح، فعليكم تفضيل           

ألزلية على كل شيء، وال تتهاونوا يف التمسك ذا املبدأ          هذه احلقيقة ا  
  . األصيل وإن كنت أنا من أمرتكم خبالفه

+� ��א�&��ن�א������* Fא��A�� �
  . وأسوق اآلن تعابري مماثلة من القرآن الكرمي
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١٩٩
:  للكافرين ملا قالوا له تعال انضم إلينا فننضم إليك         �يقول شعيب   

�    ا أَنْ نكُونُ لَنا يا      منبر اَء اللَّهشا ِإلَّا أَنْ يِفيه ودأي من املستحيل    ٩٨.�ع 
  . أن ننضم إىل دينكم إال أن يشاء اهللا ربنا

فهل ميكن ألحد أن يقول أن رجوع شعيب إىل الكفر كان ممكنـا؟             
. كال، كانت عودته إىل الكفر حماالً، ألنه نيب اهللا، ومع ذلك قال هـذا             

يستحيل :  ليبني للناس عظمة اهللا وجالله، فقال      واحلق أنه مل يقل هذا إال     
أن أعود إىل الكفر، وليس هذا لعظمة يف نفسي، وإمنا هو بتوفيـق اهللا              

  . وبعونه، ولوال عونه ملا تيسرت يل هذه العصمة
 تعبريا مماثال حيـث ورد      �كذلك قد أجرى اهللا على لسان رسوله        

 ٩٩ .�ِن ولَد فَأَنا أَولُ الْعاِبـِدين     قُلْ ِإنْ كَانَ ِللرحم   �: يف القرآن الكرمي  
فهذه اآلية ال تعين إمكانية وجود ولٍد هللا تعاىل، بل املراد منها أنه لـيس         
هناك أي ولد هللا تعاىل يقينا، ولكن لو كان لكنت أول العابـدين لـه               

  . كوين عبدا مطيعا هللا تعاىل
اال البتة، ولكنه   وباملثل كان صدور الكفر البواح من سيدنا أيب بكر حم         

حىت ولو خالفتهـا    : ترسيخا ألمهية احلقيقة األزلية يف أذهان الناس قال       
  . أنا، فال تبالوا يب

                                                           
 ٩٠ األعراف 98
 ٨٢ الزخرف 99
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٢٠٠

���وאA7+� ��ز ��א��%39א9	�	د� �
 تلقي الضوء علـى هـذا      �وهناك واقعة من زمن املسيح املوعود       

كان هناك شخص امسه ميان نظام الدين، وعندما ادعى املـسيح           . األمر
وعود بوفاة املسيح الناصري عليهما السالم وقعت ضـجة يف اهلنـد            امل

 قد قدم من جامون �كلها، ويف تلك األيام كان حضرة اخلليفة األول        
إىل الهور يف إجازة، فوصل املولوي حممد حسني البطالوي إىل الهـور            
وحتداه للمناظرة، واشترط عليه أن يكون النقاش يف حياة املسيح ووفاته           

احلديث ليس  : فقال له حضرة اخلليفة األول    . ى األحاديث فقط  بناء عل 
حاكما على القرآن الكرمي، بل القرآن هو احلاكم على احلديث، فعلينا           

ولكنه مل يـرض، واسـتمر      . فصل األمر بناء على آيات القرآن الكرمي      
اجلدال بينهما، وخرجت ِمن الطرفني إعالنات متكررة لتحديد كيفيـة          

ان املولوي نظام الدين صديقا للمولوي حممد حـسني         وك. سري املناظرة 
، فأراد حسم   �البطالوي، كما كان على صلة وثيقة باملسيح املوعود         

لقد قال الرجل يف نفسه إن السيد املريزا شخص صاحل،          . اخلصام بينهما 
وال ميكن أن يقول مبا خيالف القرآن الكرمي، وال بد أنه قد قال شيئا مل               

لبطالوي جيدا، فثار وانربى ملعارضته، وإال فكيـف        يستوعبه املولوي ا  
ميكن أن يقول القرآن الكرمي حبياة املسيح ويدعي إنسان ورع مثل املريزا            
بوفاة املسيح خمالفًا القرآن الكرمي؟ فجاء من فورة محاسه إىل قاديـان،            

: ؟ قال �مسعت أنك تقول بوفاة املسيح      : �وقال للمسيح املوعود    
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٢٠١
لو ثبتت حياة املسيح من القرآن الكرمي، فهل        : قال. نعم، هذا ما أدعي   

مل ال؟ إذا ثبتت حياة املسيح من القرآن        : �تتخلى عن عقيدتك؟ قال     
لقـد  : فقال املولوي نظام الدين يف فرحة عارمة      . الكرمي فسأؤمن حبياته  

كنت أقول سلفًا إن املريزا إنسان صاحل وال ميكـن أن يتفـوه بـشيء          
تعمدا، وال بد أنه قد حصل منه سوء فهم، ولو          خالف القرآن الكرمي م   

حسنا، لو  : مث قال . رفع سوء فهمه فإقناعه حبياة املسيح لن يكون صعبا        
دعك مـن   : �جئتك مبائة آية على حياة املسيح فهل ستقتنع؟ قال          

حسنا، إذا مل آتك    : قال. مائة آية، فتكفيين آية واحدة من القرآن الكرمي       
لقد قلت لك إن آية واحدة      : �قال  . ني آية مبائة فسوف آتيك خبمس   

حسنا، سآتيك بعشر آيات    : قال. تكفيين وال حاجة ملائة آية أو مخسني      
فعاد أدراجه إىل الهور، وقابل الشيخ      . على األقل تدل على حياة املسيح     

وكان اجلدال بني حضرة اخلليفة األول والبطـالوي علـى          . البطالوي
ضايق حضرته مـن ذلـك ورضـي        شروط املناظرة قد طال جدا، فت     

وكـان  . باالستدالل بأحاديث البخاري عالوة على القـرآن الكـرمي        
البطالوي فرحا ذا االنتصار جدا، وكان يقول بكل تفاخر جالـسا يف            

لقد صرعت املولوي نور الدين هكذا، وألقيته هكذا، حىت مل          : املسجد
 الكـرمي يف    جيد مناصا من قبول تقدمي األحاديث إىل جانـب القـرآن          

وفيما هو يتفاخر فرحا هكذا وصل إليه ميان نظام الدين فجأةً،          . املناظرة
دع عنك هذا النقاش يا شيخ، فإين قد ذهبـت إىل قاديـان             : وقال له 
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٢٠٢

وأقنعت السيد املريزا أين لو جئته بعشر آيات من القرآن الكرمي علـى             
 هذه اآليات   حياة املسيح فسوف يتخلى عن عقيدته، فأسِرع وأخرج يل        

العشر من القرآن، ألحسم القضية يف ملح البصر، وأجعل السيد املـريزا            
وبسماع هذا القـول    .  حي يف السماء   �يعترف بلسانه بأن عيسى     

سقط يف يد املولوي البطالوي الذي كان يقول للناس مبنتـهى الزهـو             
والتفاخر لقد صرعت نور الدين هكذا وهزمته هكذا، واستشاط غضبا          

أي غيب قال لك أن تذهب إىل املريزا؟ لقد أقنعت نور الدين بعد             : لوقا
جدال استمر شهرين تقريبا بضرورة ذكر األحاديث يف املناظرة، وأنت          
أرجعت النقاش إىل القرآن؟ وكان ميان نظام الدين رجالً صاحلا، فلما           
مسع قول البطالوي وقف بعض الوقت صامتا من شدة احلرية والدهشة،           

حضرة الشيخ، إذا مل يكن يف القرآن الكرمي دليل على          :  خاطبه وقال  مث
مث خرج من عند البطالوي     . حياة املسيح، فمن كان مع القرآن فإين معه       

  . �وجاء إىل قاديان من فوره، وبايع املسيح املوعود 
فمع أن اهللا تعاىل كان قد كشف على املسيح املوعود حقيقة وفـاة             

ا السالم، ومع أنه كان قد أثبت هـذه القـضية          املسيح الناصري عليهم  
بالرباهني القاطعة من القرآن الكرمي واحلديث الشريف، إال أنه قال مليان           

لو جئتين بآية قرآنية واحدة خالف وفاة املسيح فـسوف          : نظام الدين 
فهل يسع أحدا أن يقول أن هذا يعـين أن املـسيح            . أختلى عن عقيديت  

اة املسيح يقينا كامال، وكان يظن أنه رمبا      مل يكن يوقن بوف    �املوعود  
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٢٠٣
توجد آية خالفها يف القرآن الكرمي؟ ومن قال هذا فهو أكرب اجلـاهلني،     

إذا جئتين بآية قرآنية واحدة على حياة :  ملا قال للرجل  �ألن حضرته   
املسيح فإنين سأختلى عن عقيديت، فإمنا قاهلا تعظيما للقرآن الكرمي، وكان     

لو كانت خالف القرآن الكرمي مثقـال ذرة، فإنـه          يقصد أن عقيدته    
. مستعد لتركها، ومل يكن مراده أن عقيدته خمالفة للقـرآن يف الواقـع            

 ال تعين إمكانية صـدور الكفـر        �كذلك فإن هذه املقولة أليب بكر       
البواح منه، وإمنا تعين أن احلقيقة حرية باالتباع يف كل حـال، ولـو              

وليس املراد أنه كان من املمكـن أن خيـالف        خالفتها أنا فال تطيعوين،     
كما أن مقولته هذه ال ميكـن أن        . حكم اهللا ورسوله يف أمر من األمور      

تفسر على النحو الذي يريده املعترضون، مع وجود قـول اهللا تعـاىل             
�كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوآية االستخالف�أَِطيع ، .  

+��V./\و�z/;:
Oא�� �
بعد احلديث عن اخلالفة اإلسالمية األمحديـة علـى ضـوء آيـة             

  . االستخالف، أحتدث اآلن عن خالفيت أنا بإجياز
وعد اللَّه الَِّذين َآمنوا ِمنكُم وعِملُوا      �لقد بني اهللا تعاىل يف قوله       : أوالً

 �ما استخلَف الَِّذين ِمن قَـبِلِهم     الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض كَ    
 أن نظام اخلالفة سيبقى قائما يف األمة ما دامت أكثريتـها مؤمنـة              ١٠٠

وتعمل الصاحلات، لذا فعلينا أن نرى أوالً ما إذا كانت مجاعتنا ال تزال             
                                                           

  ٥٦ور  الن100
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٢٠٤

أعين هل هلا مسعة طيبة، وهل أغلبية أبنائهـا         .. مؤمنة وتعمل الصاحلات  
اجلواب على ذلك ال حيتاج إىل أي دليل، فـاجلميع    يعملون الصاحلات؟   

ومـا  . يعلم أن مجاعتنا تتمتع بسمعة طيبة وأكثريتها تعمل الـصاحلات         
دامت هذه حالة إميام وأعماهلا الصاحلة فيجب أن يتحقق وعد اخلالفة           

وعد اللَّه الَِّذين َآمنوا    �هلم، ألن اهللا تعاىل قد وعد بذلك املؤمنني فقال          
اِتِمناِلحِملُوا الصعو ووعد اهللا ال بد أن يتحقق�كُم ، .  

أي أنـه  .. �كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم �قال اهللا تعاىل هنا     : ثانيا
سيجعل اخللفاء يف األمة كما استخلف من قبل، مبعىن كما أن اخللفـاء             

علـى حماربـة    السابقني صاروا خلفاء بقوة اهللا وقدرته، ومل يقدر أحد          
  . خالفتهم، كذلك سيحدث اآلن

 �يف عهـد اخلليفـة األول       . وهذه العالمة أيضا متوفرة يف خالفيت     
كان هناك خوف األعداء من اخلارج فقط، أما يف خالفـيت فأُضـيف             

 كـان   �مث إن حضرة اخلليفة األول      . خوف األعداء من الداخل أيضا    
غريه من األلقاب، أما     حبكيم األمة و   �يلقب يف حياة املسيح املوعود      

أنا فقد متّت الدعاية ضدي يف اجلماعة لسنوات بأنه لو وضع زمام أمـر      
مث مل أكن عالــما بالعربيـة وال        . اجلماعة يف يد صيب فسوف تدمر     

باإلجنليزية، ومل يكن عندي أية مهارات وال كفاءات جتعلين حمط أنظار           
ذ، وإمنا كان املولـوي     الناس، ومل يكن يل يف اجلماعة منصب وال نفو        

ويف هـذه   . حممد علي يتمتع بكل الصالحيات، وكان يفعل ما يـشاء         



������� �	
��  
  

  

٢٠٥
الظروف، قام ضد هذا الذي كان يعد صبيا غريـرا بـسبب عمـره،              

صـدر  "وجاهالً لقلة علمه، ومل يكن يتمتع بأي صالحيات يف مؤسسة           
 حائزون  ، ومل ميلك أمواالً، وكان يقال أنه سيدمر اجلماعة، أناس         "أجنمن

على شهادات عليا، وميلكون أموال اجلماعة، ويتمتعون بعزة ونفوذ منذ          
سنوات، ويدعون أم لن يدعوا هذا الصيب ليصري خليفةً، فخيبـهم اهللا            

وعنـدما رأى هـؤالء     . تعاىل يف مسعاهم، واختاره هو ملنصب اخلالفة      
ماعة محاقـة   لقد ارتكبت اجل  : خيبة آماهلم انشقّوا وذهبوا من هنا قائلني      

كبرية بانتخاب صيب غرير أمحق خليفةً، وسوف يذوقون وبال أمـرهم           
بعد أيام، وسوف تدمر اجلماعة، وستنقطع مصادر متويلـها، وتـتلطخ           
عزا ومسعتها، وسيضيع بسبب هذا الصيب الغرير ما حققته اجلماعة من           

 ولكن ماذا حصل؟ عندما أجلس اهللا تعاىل ذلك الـصيب         . إقبال وعروج 
على منصب اخلالفة، فإن أسد اهللا هذا بدأ يصول صولة األسـد علـى    
اخلراف، فأخذ خروفًا من هنا، وخروفا من هناك، وصاد مـاعزا مـن             
الشرق، وماعزا من الغرب، وكبشا من الشمال وكبشا من اجلنـوب،           

حىت إن اجلالسني علـى     . ليجمعها ويقدمها قربانا على مذبح مسيح اهللا      
يوم هم أكثر عددا ممن حضروا يف آخـر جلـسة           منصة هذه اجللسة ال   

فمن كانت له عينان فلينظر، ومن      . �سنوية يف حياة املسيح املوعود      
كانت له أذنان فليسمع، أمل يبطل اهللا بفضله مجيع املطاعن اليت كانـت             
تثار ضدي؟ أمل جيعل اهللا تعاىل للجماعة خليفةً ذلك الشاب الذي كان            
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٢٠٦

ل أنه سيدمر اجلماعة، مث كتب للجماعـة       سنة والذي كان يقا    ٢٥يبلغ  
على يده ازدهارا مدهشا، ليكشف أنه ليس خليفةً ِمن صنع البشر، بل            

  إن اهللا هو الذي جعله خليفةً وال يقدر على مقاومته أحد؟ 
والعالمة اليت ذكرها اهللا تعـاىل يف آيـة االسـتخالف هـي             : ثالثا

�وملَيلَ كِّن نهدِ م هينالَّ م  ذي ارتى لَ ضهأي أن العلوم الدينية الـيت      . .�م
يكشفها اهللا هلؤالء اخللفاء سوف يرسيها اهللا تعاىل يف الدنيا ولن يقـدر             

ال شك أن الصحابة يتمتعون مبكانة خاصة لقرم من         . أحد على حموها  
، وال شك أن مجع الصحابة لألحاديث يف حد ذاته إجناز           �رسول اهللا   

مث ال شـك أيـضا أن       . ا يفوق تصور العامة   عظيم يرفع من مكانتهم مب    
 كان يتمتع مبهارة كاملة يف علـوم القـرآن          �حضرة اخلليفة األول    

ولكن ال أحـد  . الكرمي، وكان عاشقا له، وإن مننه على مجاعتنا عظيمة     
من هؤالء وِصم بتهمة اجلهل، ولذلك فقد جتلَّت صفة اهللا العليم جبالل            

كنت ذلك الشخص   . ه يف زمرة اخللفاء   وعظمة على يدي مبا ال نظري ل      
الذي كان يسمى ابن البارحة، وكنت ذلك الذي كان يـسمى بليـدا          

كشف علي بعد أن توليت منصب اخلالفة علومـا         ولكن اهللا قد    وغبيا،  
 األمة اإلسالمية مضطرة إىل يوم القيامة إىل قراءة         نّحبيث إ قرآنية بكثرة   

إسالمية مل يكشفها اهللا تعاىل علي      هل من مسألة    .  منها ةكتيب واالستفاد 
  مواضـيع  قرنـا  ١٣بكل تفاصيلها؟ مل توجد يف األمة اإلسالمية منذ         

مسألة لة حول مسألة النبوة، ومسألة الكفر، ومسألة اخلالفة و    مفصر القد
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٢٠٧
 الـضرورية، ومـسائل االقتـصاد اإلسـالمي       اهلامة واملفاهيم القرآنية 

 ولكـن اهللا   وغريها،سالمية االجتماعيةوالسياسة اإلسالمية والقضايا اإل  
 حـول هـذه املواضـيع       تشفوفقين للقيام ذه اخلدمة، وبواسطيت كُ     

مهما .  كلهم  واألعداء األحبابينقلها اليوم   اليت  معارف القرآن الكرمي    
ال بد ملن أراد نـشر تعلـيم        شتمين أحد ومهما ذكرين بسوء، إال أنه        

  ولن يقدر على أن خيـرج      ،تعني يب  مين ويس  يقتبساإلسالم يف العامل أن     
كلما ، ١٠١"املصريني"أو " البيغاميني" من  أكان ًءانيت سو  عن نطاق مِ   عنقه

بل .  منها ادةستفاال كتيب و  ملطالعةأراد أوالدهم خدمة الدين سيضطرون      
 وال تزال تجمع ـذا     بيديقد جمعت   إنه   وال فخر،  ،أستطيع أن أقول  

فمهما شتمين هؤالء ومهما ذكروين     . اء مواد مل تجمع بيد اخللف     الصدد
 وسيضطر العـامل    ،واسطيت أنا إال ب علوم القرآن   بسوء إال أم لن ينالوا      

أيها األغبياء، كل ما هو يف جعبتكم فقد أخذمتوه منـه،           :  هلم ن يقول أل
   فبأي وجه تعارضونه؟

م ِمن بعِد   ولَيبدلَنه�والعالمة الرابعة املذكورة يف هذه اآلية هي        : رابعا
وقد حقق  . أي أن اهللا تعاىل سيبدل خوف اخللفاء أمنا       .. �خوِفِهم أَمنا 

                                                           
 قد وكان. عبد الرمحن املصري املراد من املصريني هنا من له صلة باملولوي شيخ 101

 إىل مصر لدراسة اللغة العربية، فاشتهر بلقبم ١٩١٣ أُرسلَ يف عام .أسلم من اهلندوس
. الثالثينيات، مث تركهم أيضا  الالهوريني يف األمحدينيانضم إىل فئة. " املصريالشيخ"

جزء من امسه، ألن من يِسلم من اهلندوس كانوا يضيفون إىل امسه لقب " شيخ"علما أن 
  )املترجم". (شيخ"
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٢٠٨

عندما انتخب اخلليفة األول كان     . اهللا هذه العالمة يف عهدي بكل جالء      
هناك خوف أن األعداء من اخلارج سيسخرون ويسعون لإلضرار بشمل         

 من أعداء اخلـارج     اجلماعة، أما يف بداية خالفيت فلم يكن هناك خوف        
فحسب، بل حصلت الفتنة داخل اجلماعة أيضا، وكان هناك خطر أن           
يتأثر أبناؤها منها، فبدل اهللا على يدي هذا اخلوف أمنا رغم الظـروف             
العصيبة، وقضى على خطر احنراف اجلماعة عن العقائد الصحيحة قضاء          

ملسيح املوعـود   فترون اليوم أنّ الشيخ املصري أيضا يقول بنبوة ا        . تاما
ولو كان منصفا وصادقا فـال بـد لـه مـن     .  رغم معارضته يل �

االعتراف أن اجلماعة قد ثبتت على هذا املوقف بسبيب أنا، وأنا الـذي             
فهل أراد اهللا تعاىل حلّ هذه القضية على يـد          . قمت حبلّ هذه القضية   

  شخص يستحق العزل كما يزعم الشيخ املصري اليوم؟
اعة أهوال كبرية أخرى، ولكن اهللا تعـاىل        كذلك جاءت على اجلم   

عنـدما كـان    . أيدين عند كل خطر، وبدل هذا اخلوف أمنا بـسبيب         
 يف قوة ظن الناس أن هذه اجلماعة سوف تـدمر اآلن،            ١٠٢األحراريون

                                                           
. األحراريون أو جملس األحرار هم طائفة من املشايخ وأتباعهم املتعصبني املتطرفني 102

انضموا إىل حزب الكونغرس اهلندوسي املعارض لتأسيس باكستان كدولة مستقلة 
تان فروا إليها وحاولوا بكل وقاحٍة الوصولَ إىل للمسلمني، وعندما تأسست باكس

كما إم أعداء ألداء للجماعة اإلسالمية األمحدية، . احلكم بطرق شرعية وغري شرعية
. ي اإلجنليزحاكم البنجاب مركز األمحدية قاديان مبساندة م١٩٣٤وهامجوا يف 

  )املترجم(
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٢٠٩
. ولكين قلت عندها إين أرى البساط يسحب من حتت أقدام األحرارين          

وصاروا أذلة مهانني   وبعد ذلك بأيام سحب البساط من حتت أقدامهم         
:  مقاالً عين مؤخرا وقـال للنـاس       ١٠٣لقد كتب أحد السيخ     . يف العامل 

مهما اعتربمتوه كاذبا، ولكن هناك أمر ال يسع أحدا إنكاره، أال وهو أنّ             
األحرارين حني كانوا يف قوة وكان يظن أم سيقضون على اجلماعـة            

حتـت أقـدام    األمحدية أعلن إمامها أنين أرى البساط يـسحب مـن           
يف املاضـي كلمـا قـاد    . وقد حتقق قوله هذا بشأن عظيم   . األحرارين

األحراريون حركة جنحوا فيها، أما اليوم فكل حركة يقومون ا تبـوء            
  . بالفشل

، مث الثورة اليت قامت     ١٠٤"ملكانه"خذوا أيضا فتنة االرتداد يف منطقة       
 اليت أطلـت  وغريها من الفنت السياسية " رجنيال رسول "عند طبع كتاب    

برأسها خالل هذه الفترة، فسوف جتدون أن اهللا تعاىل نصرين يف كـل             

                                                           
 الناشر. "يفة قاديانخل"هو أحد السيخ، واسم كتابه و . امسه سردار أرجن سنغ103
حركة متطرفة قادها " حركة شدهي"و. تعين باهلندية تطهري النجس" شدهي "104

 وتقع" ملكانه"م وبعده يف اهلند وال سيما يف منطقة تسمى ١٩٢٣اهلندوس قبل عام 
 السترجاع مجيع املسلمني القاطنني هناك إىل اهلندوسية، ، وذلك"آغره" مدينة قرب

نوا هندوسا سابقًا فال بد من تطهريهم وإعادم إىل دينهم متذرعني بأن هؤالء كا
وعندما استفحلت هذه . وبالفعل متكنوا من تضليل ستة ماليني منهم. األصلي ثانية

م تصدى هلا مرزا بشري الدين حممود أمحد رضي اهللا عنه، ومجع ١٩٢٣الفتنة يف عام 
كانوا قد ارتدوا وصاروا ن  املسلمني الذيحوله املخلصني من مجاعته، واسترجع آالف

 )املترجم(. هندوسا



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٢١٠

مـا  . مصيبة، ورافقين عند كل حمنة، وبدل من أجلي كل خوف أمنـا           
كنت أظن أن اهللا تعاىل سوف ينجز على يدي هذه اإلجنازات العظيمة،            

            علي ا تفوق إال أنين ال أستطيع أن أخفي احلقيقة بأن اهللا تعاىل قد مننِمن 
عندما بدأت خالفيت ما كنت أظن أنين سأقوم بـأي خدمـة      . تصوري

كانت الظروف ضدي، ومل أكن أمتتع بأي كفاءات، ومل أكـن           . للدين
واهللا شاهد على   . من العلماء الفضالء، ومل يكن عندي أموال وال أنصار        

             أنه حني وضع أمانة اخلالفة يف يدي ظننت أن ثغرة قد حصلت يف سد 
ر العرفان اإلهلي، وخياف على مياهه الضياع جبرياا هنا وهناك، وقد           
أقامين اهللا تعاىل لكي ألقي جبثماين امليت مكان هذه الثغـرة لكـي ال              

فألقيت جبثيت فيها محايةً للدين، وظننـت أنّ        . تفيض هذه املياه وتضيع   
أت آيات  واجيب قد انتهى، ولكن مل متِض على خالفيت ثالثة أيام حىت بد           

  . اهللا تعاىل ترتل كاملطر الغزير

�+�%H��+%¯|�+��� �
، وكان قد شرع يف مجـع نبـوءات         "عليغره"كان هناك شاب من     

، وكان يدعي   � عين حىت يف عهد اخلليفة األول        �املسيح املوعود   
جاء هـذا  . أن هذه النبوءات تبلغ من القوة حبيث ال يسع أحدا إنكارها   

 يوما،  ١٣ حبوايل   �فاة حضرة اخلليفة األول     الشاب إىل قاديان قبل و    
. إنين مستعد لبيعتـك :  ليس على ما يرام قال يل�وملا رأى أنّ وضعه  

كيف تقول هذا القول الذي فيه إمث؟ إن احلديث عن اخلليفـة            : فقلت
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٢١١
فعـاد إىل   . فال تكلّمين بذلك  . القادم يف حياة اخلليفة حرام شرعا متاما      

وكانت . �ما تويف حضرة اخلليفة األول       يو ١٣وبعد حوايل   . عليغره
هلذا الشاب عالقات وثيقة مع اخلليفة األول، فعندما حـصلت فتنـة             
اخلالف يف اجلماعة عند وفاته، كتب هلذا الشاب بعض البيغاميني ليسعى 

عليك أن  : فبعث يل من عليغرة بربقية قال فيها      . للقضاء على هذه الفتنة   
فكتبت له يف   . ن تكون عاقبتك حممودة   تصاحل هؤالء القوم فورا، وإال ل     

تنصحين بعقد الصلح مع هؤالء، ولكن ريب قد        . وصلتين رسالتك : الرد
من ذا الذي يقدر أن حيول دون ما يريـد اهللا           : "أنزل علي الوحي التايل   

أما أنت الذي تنصحين، فـاعلم      . ؟ فال أستطيع أن أصاحلهم    "من أمور 
 وقد مسعت عين من لسان حـضرة        أنك حتت حجة قوية من اهللا تعاىل،      

اخلليفة األول مرارا بأن اهللا تعاىل سوف يبوئين مقام اخلالفة بعـده، مث             
إنك بنفسك كنت جتهز كتابا عين وذكرت فيه تلك األنباء اليت تنبأ ا             

فقد قامت احلجة عليك، ولو أنكرتين فسوف      .  عين �املسيح املوعود   
  . يكون مصريك اإلحلاد حتما

ما كتبت له يف رساليت، ومل ميِض على ذلك شهر حىت أحلـد،             هذا  
وهو ال يزال ملحدا، وينكر وجود اهللا علنا، مع أنه كان مستعدا لبيعيت             

 يوما، مث إنه كان يِعد كتابا عين،        ١٣قبل وفاة حضرة اخلليفة األول بـ       
ولكنه .  عين �وكان ينوي أن جيمع فيه كل نبوءات املسيح املوعود          

نكر حقيقةً بينة، كتبت له إن إنكارك خلالفيت سيوصلك إىل اإلحلاد،           ملا أ 
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٢١٢

مث بعد فتـرة    . فحصل ما قلت له بالضبط، فصار ملحدا يف شهر واحد         
دع : ، فقلـت لـه  �جاءين وبدأ يناقشين يف نبوءات املسيح املوعود   

  . هل حتققت نبوءيت فيك أم ال؟ فبهت: ، وأخربين�عنك نبوءاته 

�<ن�¦��א�Gg}&�?�@6'76i�%��?�SA�$19و#���� �
وثاين أكرب ما كان عند غري املبايعني هو كثرة األنصار، فكانوا 

فأوحى اهللا تعاىل إيلّ يف تلك . من اجلماعة معهم% ٩٥مغرورين بأنّ 
ومن غرائب قدرة اهللا تعاىل أن خواجه كمال ". لَيمزقنهم: "األيام وقال

املولوي حممد علي حبيث لو مسى الدين كان على صالت وطيدة مع 
خواجه احملترم الليل ارا، لقال هذا إنه ار، ولو مسى النهار ليال لقال 
إنه ليل، ولكنهما ختاصما بشدة قبل وفاة خواجه كمال الدين بسنتني، 

مث حصل خصام علين بني الدكتور سيد . وتبادال ما جتاوزت احلدود
" املباين األمحدية"هم يف مركزهم حممد حسني وغريه من أعضاء مؤسست

وباألمس . بالهور، حىت قال بعضهم سوف نطرد النساء من هذا املكان
أيضا زارين أحد منهم وقال إن فالنا قد سلبين عقاري، فعليك أن تشفع 

  . يل
  . باختصار، قد حتقق كما قيل يف اإلهلام ومتزقت قوم

رين من عمره، الذي    وعلى النقيض فإنّ الشاب البالغ اخلامسة والعش      
صبيا على سبيل االزدراء، فقد وفقه اهللا تعاىل وأعطاه من القوة أنه         سمي
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٢١٣

كلما قامت فتنة قضى عليها بشدة كما يداس الذباب والبعـوض، وال            
  . أحد يقدر على الصمود أمامه طويال

�����������	
�א� �

خلفاء الصادقني  والعالمة اخلامسة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية لل         
، وحبسب هذه العالمة مل أخف      �يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا    �هي  

إنين شديد احليطة واحلذر، وال أراه عيبا بل        . أحدا قطّ بفضل اهللا تعاىل    
هي ميزة عندي، ولكين إذا أيقنت باألمر فال أبايل بالصعاب أبدا، ومن            

 املداهنة دائمـا، رغـم األهـوال        أجل ذلك قد حفظين اهللا تعاىل من      
  . الشديدة، ومل أَِملْ إىل الصلح الباطل قط

������א�������������� �

كنت رأيت ذات مرة يف الرؤيا أنين آٍت ومعي ميـان مـري حممـد               
إسحاق، ويف طريقنا حبر كبري، وهناك سفينة، فركبتها أنا وميان حممـد            

وجد هناك  ن الذي كان ي   وملا وصلت السفينة إىل املكا    . إسحاق وحتركنا 
وفيمـا  . ني دخلت السفينة يف دوامة، وأخذت تدور فيها       عياصنبيت ال 

هناك قرب رجل صاحل بـالقرب      : حنن يف ذلك ظهر رأس من البحر وقال       
من هنا، فاكتبوا ورقةً بامسه، وألقوها يف املاء، فتخـرج الـسفينة مـن       

 ألنـه عمـل     هذا حمال، : قلت. الدوامة بسالم، وتصلون إىل بر األمان     
دوران السفينة وخفنا غرقها، فقـال يل ميـان حممـد             . وثين مث اشتد
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٢١٤

أي حرج يف ذلك؟ األفضل أن نكتب الورقة ونلقيها يف املـاء            : إسحاق
فكتب الورقة خفية   . ال، هذا لن يكون   : قلت. اآلن، مث نتوب فيما بعد    

: لـت عين ولفَّها وأراد إلقاءها يف البحر، فوقع بصري عليها صدفة، فق          
فانتزعت منه الورقـة    . سيد مري، لن أمسح ذا العمل الوثين، ولو غرقنا        

  . ومزقتها، مث رأيت السفينة خرجت بنفسها من الدوامة بسالم
 يف نفـس    ١٠٥نيعياصنالبعد هذه الرؤيا بسنوات كثرية، وقعت فتنةُ        

املكان الذي رأيت يف الرؤيا أن السفينة وقعت يف دوامة هناك، فرمونـا             
م عديدة، مث كما ورد يف الرؤيا متاما جاءين مري حممد إسحاق قلقًـا              بته

. ما احلرج يف أن نعطي هؤالء بعض املال إلسـكام         : ذات يوم، وقال  
م، وإذا            : قلتا فال قيمة إلسكاسيد مري، إذا كان ما يقول هؤالء حق

فمـا احلاجـة ألن     . كانت مهم باطلة فإن اهللا تعاىل سيدمرهم بنفسه       
  طيهم املال؟ نع

ففيما يتعلق خبالفيت وخالفة اخللفاء السابقني فهناك فرق بـين بـيين            
فإن النقاش عن خالفتهم نقاش علمي حبت، أما خالفيت فتمتاز          . وبينهم

ما إذا كانت اآلية     فعند احلديث عن خالفيت ليس األمر     . بآيات إعجازية 
 املتجددة ومعجزاته   القرآنية الفالنية تنطبق عليها أم ال، بل إنّ آيات اهللا         

احلية اليت تظهر يل هلي خري دليل على أن اهللا هو الذي جعلين اخلليفـةَ،               

                                                           
األمحديني القاطنني يف قاديان، حيث  نيعياصنالهذه إشارة إىل فتنة أثارا عائلة من  105

 )       املترجم. (رموا اخلليفة الثاين رضي اهللا عنه بشىت التهم الشنيعة الباطلة
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٢١٥
إذا كان بينكم ولد ولدتـه أُمـه        . وليس هناك من يقدر على مواجهيت     

سوف يذلّه اهللا تعاىل وخيزيه، بل ليس هو        . ويريد حماربيت فليخرج اآلن   
عت على القضاء على خالفيت فإن      وحده، بل لو أنّ قوى العامل كلها أمج       

إن كل من يهب حملـاربيت  . اهللا تعاىل سوف ميزقها كما تسحق البعوضة   
سوف يسقط، وكل من يتكلم سوف يسكت، وكل مـن أراد ذلـيت             

  . سوف يذلّ وخيزى
: فيا مجاعة املؤمنني الذين يعملون الصاحلات، أقول لكم واحلق أقول         

سـوف  .  تعاىل، فاقدروها حق قـدرها     إن اخلالفة نعمة عظيمة من اهللا     
يرتهلا اهللا عليكم طاملا تكون أكثريتكم مؤمنني يعملون الصاحلات، ولكن     
إذا حرمت أكثريتكم اإلميانَ والعملَ الصاحل فيمكن أن يستمر يف إنزال           

فليس هناك سؤال عن فـساد      . هذه النعمة إن شاء، أو يوقفها إن شاء       
فال تكفروا بنعمة   . الفة حني تفسدون أنتم   اخلليفة، وإمنا ترتع منكم اخل    

: �اهللا هذه، وال تزدروا إهلامات اهللا، بل كما قال املسيح املوعـود             
عليكم أن تعكفوا على الدعاء دائما لكي تظهر فيكم القدرة الثانية مرة            

ال تكونوا كأولئك اخلائبني اخلاسرين اجلاهلني الذين رفضوا        . بعد أخرى 
 يف الدعاء كل حني أن يقيم اهللا تعاىل فيكم مظاهر           اخلالفة، بل اِمكوا  

القدرة الثانية دائما لكي يقوم دينه على أسس قوية، وييأس الـشيطان            
  . لألبد من اإلخالل فيه
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٢١٦

�אد�	א�دאi'��$�Dول�א�&��!�א�*$�%+� �
 من أجل   �اعلموا أن شرط الدعاء الذي اشترطه املسيح املوعود         

كـان  . زمن معني، بل هو شرط دائم     نزول القدرة الثانية ليس خاصا ب     
املراد من قوله هذا يف حياته أنْ ادعوا يف حيايت أن يريكم اهللا تعاىل عهد               
اخلليفة األول، وكان املراد من هذا الدعاء يف عهد اخلليفة األول أن يرينا     
اهللا تعاىل بعده عهد اخلليفة الثاين، واملراد من هذا الدعاء يف عهد اخلليفة             

 تروا عهد اخلليفة الثالث، ويكون املراد من هذا الدعاء يف عهد            الثاين أن 
اخلليفة الثالث أن يأيت بعده زمن اخلليفة الرابع، كي ال يغلق باب هـذه            

لذا فاعكفوا علـى الـدعاء دومـا        . النعمة عليكم من سوء أعمالكم    
وتذكّروا جيدا أنه ما دامت اخلالفة فيكم فلن تغلبكم أمـة يف العـامل،              

 يف كل جمال من املظفرين املنصورين؛ ألن هذا وعد اهللا الذي            وتكونون
وعد اللَّه الَِّذين َآمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي         �: قال

ومن كَفَر بعد   �: ولكن تذكروا أيضا أنه تعاىل قد أتبعه بقوله       . �الْأَرِض
ه فَأُولَِئك الْفَاِسقُونَذَِلك م�.  

  .كان اهللا معكم، وكنتم مجاعته املختارة إىل أبد اآلبدين

�+% $::\Oא�f$��א�� �
كـانون  /  ديسمرب ٢٩ هذا اخلطاب يف     �عندما أى اخلليفة الثاين     

 يف الساعة الثانية ظهرا، مسح ملن حضر هذه اجللسة بـالعودة إىل             األول
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٢١٧
. وف يرجع اإلخوة إىل بيوم    اآلن تنتهي هذه اجللسة، وس    : بيوم قائال 

اعلموا أن الرقي يتم مـن      . عليهم أن يسعوا دوما إىل ازدهار األمحدية      
إن ازدهـار  . خالل األوالد أيضا، ولكنه ليس كالرقي الذي يتم بالتبليغ        

اجلماعة الذي يتم من خالل التبليغ هلو أكثر بركة من الذي يتم بزيادة             
أَنْ يهدى ِبك رجلٌ واِحد خير      فَواللَِّه لَ  ":�وقد قال الرسول    . األوالد

 فعليكم بالدعوة والعكوف على نشر األمحدية،       ١٠٦."لَك ِمن حمِر النعمِ   
عندما يصبح  . لكي يأيت يف حياتكم زمن غلبة اإلسالم وشوكة األمحدية        

الناس مجيعا أمحديني، فيكون الرعايا أيضا أمحـديني وامللـوك أيـضا            
 عاما بأن   ١٣ رأيت رؤيا يف طفوليت حني كان عمري حوايل       . ينيأمحد

 كان األمحديون يف طرف واملولـوي حممـد         ١٠٧،"يكَبد"هناك مباراة   
كنا نبطش بكل العب يـأيت      . حسني بطالوي وأصحابه يف طرف آخر     

، ومن قواعـد هـذه      "كبدهي كبدهي "إلينا من طرف البطالوي مرددا      
    بطش به يصبح من الطرف اآلخر، وحبـسب        اللعبة أنّ الالعب الذي ي

. هذه القاعدة كل من نبطش به من أصحاب البطالوي يصبح يف طرفنا           
واستمرت اللعبة حىت صار مجيع أصحاب البطالوي إىل طرفنا، وبقي هو           

فأخذ يتحرك إلينا ببطء متوجها إىل جدار قريب خجالً، وعندما          . وحده

                                                           
، رقم إلسالم والنبوةإىل ا �دعاء النيب : باب، كتاب اجلهاد والسريالبخاري،  106

   ٢٧٨٣احلديث 
  )  املترجم. ( لعبة هندية شبيهة باملصارعة107
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٢١٨

 أريد أن آيت إلـيكم، ويف       أنا أيضا : وصل إىل خط منتصف امللعب قال     
  . األخري حلق بنا

لقد أخربين اهللا   . واملراد من الشيخ حممد حسني البطالوي أئمةُ الكفر       
تعاىل ذه الرؤيا أنه عند دخول عامة الناس يف األمحدية سينضم إلينـا             
أئمة الكفر أيضا، وعندما يصبح الرعايا أمحديني يصبح امللـوك أيـضا            

أَنـِشئوا  . يغ ونشر األمحدية والعكوف على الدعاء  فعليكم التبل . أمحديني
يف قلوبكم حرقة والتياعا، وحتلَّوا بالتواضـع واالنكـسار والـصدق           

إذا . واألمانة، وحاولوا بكل السبل أن تكونوا من عباد اهللا املخلـصني          
وقعتم يف خطأ فال تصروا عليه، ألن املصر على خطئه يفقد نور باطنه،             

إن الندامة والبكاء عند اهللا . متعة وال يف أدعيته بركة   فال تبقى يف صلواته     
    عظيم للرقي فسواء أخطأمت أو مل ختطئوا، فعليكم اإلنابة       . بعد اخلطأ سر

. إىل اهللا طالبني منه العفو، فهذا سيجعل اإلميان أبديا، والتوبة حتافظ عليه        
انُ فَكَانَ فَـوق رأِْسـِه     ِإذَا زنى الْعبد خرج ِمنه اِإلمي     : "�لقد قال النيب    

 لقد بين الـنيب     ١٠٨." فَِإذَا خرج ِمن ذَِلك الْعمِل عاد ِإلَيِه اِإلميانُ        ،كَالظُّلَِّة
 يف هذا احلديث أن إميان التائب ال يتركه كليةً، وإمنا خيرج منه جراء              �

  . خطئه، ولكنه إذا تاب عاد إليه
     وا يف الدعوات من أجل الدال . عاة ومن أجل األمحديني مجيعا    فاستِمر

شك أن اهللا تعاىل قد وعدين وعودا، ولكن قويت بكم، فادعوا ألنفسكم            
                                                           

  الترمذي، أبواب اإلميان، باب ال يزين الزاين وهو مؤمن108
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٢١٩
لقد اجتمع الناس ذه الكثرة يف هذه اجللسة لكوا جلـسة           . ويل أيضا 

يوبيل خالفيت، فاسعوا لكي تزداد اجلماعة عددا حبيث حيضر مثل هـذا            
ادعوا لألغيار أيـضا، وال تكنـوا يف        مث  . العدد يف اجللسة التالية أيضا    

فأَنِشئوا . قلوبكم غضبا عليهم، بل رمحةً هلم، فاهللا يرحم من يرحم عدوه 
جاءين مـؤخرا أحـد     . يف قلوبكم مشاعر النصح واملواساة جتاه اجلميع      

. ادع اهللا تعاىل أن يخرج اإلجنليز من هنا       : وقال" وزيرستان"األفغان من   
فال تدعوا  . م، بل ندعو اهللا تعاىل أن يكونوا لنا       إننا ال ندعو عليه   : قلت

على أحد، وال تكنوا يف قلوبكم حقدا على أحد، بل ادعوا اهللا تعاىل له،           
  . واسعوا ليزداد اإلسالم عظمة وشوكة، وتنتشر األمحدية يف العامل أمجع

ذه املناسبة أدعو اهللا تعاىل ألولئك الذين بعثوا بربقيـات طـالبني            
 أستطيع أن أقرأ أمساءهم لضيق الوقت، فعليكم أن تدعوا هلم           ال. الدعاء

  ١٠٩. ولآلخرين ولإلسالم ولألمحدية
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