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التقوى

تر�ة: �لد�عية �مد �7د نعيم

�خلالفة  موضو«  نقّسم   �� ميكن 
بصفة عامة NI ما يلي:

١.  تعريف �خلالفة 
٢.  ضر6!� �خلالفة 

٣.  قيا= �خلالفة 
�ما!�U �خلليفة   .٤

٥.  صالحياU �خلليفة 6سلطته
٦.  قضية عز` �خلليفة .... 

 Dهذ كل  �تنا6`   �� 6سأحا6` 
6�هللا  موجز،    wبشر �ملو�ضيع 

.��ملوفِّق 6�ملستعا

تعريف �خلالفـة
�6` سؤ�` يتبا�! للذهن هو تعريف 
�خلالفة، �c ما هو �ملر�� من �خلالفة 
�خلالفة؟  نظا=  يسمى   Aشي  c�6
 Áخلالفة كلمة عربية تع� ��فاعلمو� 
 6�لغوًيا �ملجيA بعد �حد �6 خْلفه، 
�لنيابة   6� �خر  مقاَ= شخص  �لقيا= 
عنه. �ما 2 �ملصطلح �لديÁ فكلمة 

�خلليفة ُتستخد= مبعنيني:
�S6ما: �ملصلح �لربا² �لذc ُيبعث  
من عند �هللا إلصالw �لناq، 6عليه 
 �يسمَّو 6�لرسل   Aألنبيا� �يع   �فإ

 �خلفاA �هللا ֲדذ� �ملعµ، أل�م يعملو
ُنّو�ًبا لـه �، 6ֲדذ� �ملعÄ µَّى �ُهللا 
��= 6��6َ� خليفًة 2 �لقر�� �لكرمي.

 cلذ�لصا� �لبا! �لرجل �لك b :ثانيا
�6 مصلٍح !6حٍي بعد  ٍّLيقو= مقاَ= ن
6فاته ليكمل مهمته 6يقو� �اعته، 
بعد  خليفًة   � بكر  �بو  قا=  مثلما 

!سو` �هللا � 6بعدD عمر �.

�G �خلالفـةضر
ضر6!�  عن  هو  �لثا²  6�لسؤ�` 
يتأسس  غر1   cأل  c� �خلالفة، 

�<Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;ÎÖït;U€÷Œd

(نجل سيدنا � حمد �)
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<لو  ال  �نه  فاعلمو�  �خلالفة؟  نظا= 
فعل من �فعا` �هللا من حكمة، 6ملا 
�سب  nد6��   ��إلنسا عْمر   �كا
�لنو�ميس �إلSية، بينما تقتضي مهمُة 
 �شؤ6 على  6�إلشر�+   wإلصال�
لذ�  طويال،  �مًد�  6تربيتهم  �ملؤمنني 
نظا=  �لنبو�  بعد   Nتعا �هللا  سّن  فقد 
6فاته  بعد   Lلن� مهمة  لتتم  �خلالفة 
 cلذ� �لبذ!   �فكأ خلفائه.  بو�سطة 
ُيزَ!« بيد �لنL، ينّميه �هللا عن طريق 
�ل"  �ألخطا!  من  ليسلم   Aخللفا�
يصبح  �ألمر ح�   `6� به 2   tحتد
 �� يتضح  هنا  6من  عظيمة.  �6حًة 
لنظا=  فرٌ«  �حلقيقة  �خلالفة 2  نظا= 
سيدنا  قا`  S6ذ�  له،  6تتمة  �لنبو� 
نبوٌ� قط  "ما كانت   � �هللا  !سو` 
Iال تبعْتها خالفٌة". (كنـز �لُعّما`، 

(١١٩ H q�لسا� Aجلز�

قيا@ �خلالفـة 
�لنبو�  لنظا=  فرٌ«  نظا= �خلالفة   �� مبا 
 � �هللا  توّلى  فقد  لذلك  له،  6تتمٌة 
�لنبو�،  حا`  هو  كما  بنفسه،  Iقامته 
b6لك لكي يتوN منصَب �خلالفة َمن 
6�ألجد!  �ألصلَح  �هللا  علم   2  �كا
�ملوجو�ين  بني  �حلمل  هذ�  حلمل 
�اعة   �� 6مبا   .dالنتخا� 6قت 
بعثة  بعد   Uنشأ قد   �تكو �ملؤمنني 

فيو1  حتت  ترّبت  قد   �6تكو  Lلن�
�لنبو�، لذلك ¾عل �هللا للمؤمنني �يضا 
�نتخاd �خلليفة لكي ¾د6�  نصيبا 2 
 2 6�نبساطا  �نشر�حا  صد6!هم   2
6هكذ�   .Dمر�أل6 6�المتثا`  مؤ�k!ته 
فإ� �نتخاd �خلليفة يصطبغ بصبغتني 
 dنتخا� يتم  حيث  غريب،  بشكل 
�خلليفة على �يدc �ملؤمنني 2 �لظاهر، 
 Aحتقيًقا لقضا Íألمر يأ�قع �لكنه 2 6
�هللا 6قد!D، �يث يتحكم �هللا 2 قلوֲדم 
6يصرفها NI صاحب �لكفا�A �ملطلوبة 
نسب  bلك  6ألجل  �ملنصب،  لذلك 
�هللا تعاN �ختيا! �خللفاNI A نفسه 2 
6قا`  �لكرمي،   ��لقر� من  كل موضع 
 NI �ً!شاI6 ،خلليفة�جعل ��نا  ²I �!�مر
هذD �حلقيقة قا` �لنL � عن خالفة 
�Ê بكر �: "يأâ �هللا 6�ملؤمنو� Iال 
�لصحابة).  فضائل  (مسلم،  بكر"  �با 
هذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  بّين  6قد 
�ألمر نفسه 2 كتابه "�لوصية" حيث 
� �هللا �قا= �با بكر � بعد 6فا� I `قا
�ملوشكة  �جلماعة  فأنقذ   ،�  Lلن�
 Tيتحد 6هو  6قا`  �ال�يا!....  على 
�فر��   cبعد ِمن   �نفسه: "سيكو عن 
�لثانية".  �هللا  قد!�  ֲדم  تظهر   ��خر6
� لر�c �ملؤمنني �لقد ثبت ِمن هنا قطًعا 
لكن  �خلليفة،  �ختيا!   2 �خًال  �يضا 

� قد! �هللا يعمل عمَله.�6�قع �ألمر 

�ما��o �خلليفـة
�ل"   U�!ألما�عن  `Þلتسا� ~ ينشأ 
ميكن ֲדا معرفة �خلليفة �حلق. فاعلمو� 
با!kتني  عالمتني  �حلق  للخليفة   ��
�6ال¹ا ُ 6�حلديث،   ��لقر� �سب 
هي تلك �ل" bُِكرU 2 سو!� �لنو! 
َننَّ َلُهْم ِ�يَنُهُم  2 قوله تعاN: ﴿6َلَُيَمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  �لَِّذc �ْ!َتَضى َلُهْم 6َلَُيَبدِّ
 �ُيْشِرُكوَ ال  َيْعُبُد6َنِني  �ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
 ��  c� (�لنو!:٥٦)..  َشْيًئا﴾  ِبي 
 Aباخللفا �لدين   k6يعّز  cسيقّو �هللا 
�ملؤمنني  خو+  6يبّد`  �لصا�قني 
 Dيعبد6نه 6حد Aخللفا� Aمًنا، 6هؤال�
فكما  شيئا.  به   �يشركو 6ال  فقط 
 �ُتعر+ كل شجر� بأ¿ا!ها �ملا�ية فإ
�لر6حية   D!بأ¿ا ُيعر+  �حلق  �خلليفة 

 .`kأل�هللا له منذ �ل" قّد!ها �
 2  U�!6 فقد  �لثانية  �لعالمة  �ما 
 dنتخا�يتم  ���حلديث، 6هي �نه ¾ب 
�خلليفة - عد� �لظر6+ �الستثنائية - 
بإ�ا« �ملؤمنني �6 �ألغلبية �لساحقة، 
� قضاA �هللا �b6لك ألنه مما ال شك فيه 
 DZهللا حسب تدب� ��يعمل عمله، Iال 
�حلكيم ¾عل لر�c �ملؤمنني �خال 2 
قا`  كما  �لظاهر   2 �خلليفة  �ختيا! 
بكر   Ê� خالفة  عن   � �هللا  !سو` 
 ،c!لبخا�) "�"يدفع �هللا 6يأâ �ملؤمنو
قدُ!  يَد«  لن   c� �ملرضى)..   dكتا
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التقوى

�Ê بكر،  Zَلُينتَخب خليفًة غ �حًد��هللا 
� �اعة �ملؤمنني لن تتفق على �كما 
غDZ. فالعالمة �لثانية لكل خليفٍة حقٍّ 
 D6ًال، ~ ينصر�ينتخبونه  �ملؤمنني   ��
به   y6يتقّو ثانيا،  بعمله   D6يؤيد �هللا 
ال   yخر�  Uعالما 6هنا¡  �لديُن. 

يتسع �ملجا` لذكرها هنا مفصال.

بركـاo �خلالفـة
 Dعال�� نظا= �خلالفة - كما bُِكر I
- نظا= جدُّ مبا!ٍ¡ ُيطِلع �هللا به قمَر 
�لنبو� بعد غرÈ d6سها 2 �لظاهر، 
�حلديثة  �إلSية  �جلماعة  6يعصم 
�لوال�� ِمن �ضر�! تلك �لصدمة �ل" 
 .Lلن�تقع عليها كالكا!ثة بعد 6فا� 
 �� مهمة �لنL كما يثبت من �لقر�I
�لكرمي تتمثل 2 تعليم �اعة �ملؤمنني 
�ينًيا 6تربيتهم !6حيًّا 6�خالقيًّا 6َلمِّ 
Èلهم 6تنظيمهم، باإلضافة NI تبليغ 
تنتقل  �ألعما`   Dهذ 6كل  �Sد�ية، 
 cلذ� �خلليفة   NI  Lلن� 6فا�  بعد 
مي �جلماعة من �لتشرb=، 6ُيبقيها 

منظومة 2 سلك  6�حد متني.
 Lلن�شخص  �6عال6ً� على bلك فإ
يشّكل ألفر�� �جلماعة مركًز� !6حًيا 
 �أل6�صر �حلب 6�إلخالH، يتعلمو
6�لتضامن  للوحد�  bهبيا  �!ًسا  به 
 2 يتسبب  6�خلليفُة  6�لتكاتف، 

قد  6لذلك  هذ�،   Aلوفا�  q!� جتدُّ� 
�ل"  �جلماعة   � �هللا  6صف !سو` 
تالk= �خلليفة - لكو�ا متحد� على 
يد 6�حد� - ��ا نعمة كب�Z، 6�هتّم 
خلق  ا6`   cلذ� 6لعن   ،� جدًّ ֲדا 
َشذَّ  "َمْن   :� فقا`  فيها،  �لُفرقة 
 �� c�شذَّ 2 �لنَّاِ!." )�ملستد!¡(.. 
 T6ُيحِد �جلماعة  عن  ينشّق   cلذ�
 dلتشتت فإنه يفتح با�لُفرقة 6�فيها 
 2 � Lلن�لنا! على نفسه. 6يقو` �
6سّنة  بسّن"  "عليكم  �خر:  موضع 
�خللفاA �لر�شدين �ملهديني" (مشكل 
�آلثا! للطحاc6، باd بيا� مشكل 
 �ما !c6 عن !سو` �هللا � 2 �لزما
�إلقبا`  فيه   qلنا� على  ¾ب   cلذ�
عامتهم)..  6تر¡  خاصتهم  على 
تّتبعو�   �� �ملسلمو�، ¾ب  �يها   c�
�لدينية، كما ¾ب  �ألمو!   2 سّن" 
 cمن خلفائي من بعدk 2 �تتبعو ��
 yدS�  �سينالو �يضا، أل�م  سنتهم 

من �هللا.
مبا!¡  جد  نظا=  �خلالفة  فنظا= 
يؤ�NI c 6حد� �جلماعة 6�ملركزية 
�للتني تكو� �جلماعة �حلديثة �لوال�� 
يتجلى  كما  Iليهما،  �حلاجة  بأمس 
 q�بفضل �خلالفة نو! �لنبو� على !
�لنعم  �ك³  من   D6هذ �جلماعة. 

.Uل³كا�عظم �6

صالحياo �خلليفـة
�خلليفة   Uبصالحيا يتعلق  فيما  �ما 
�ساسية  نقطة  تتذكر6�   �� فيجب 
 �� 6هي  �ألمر،  هذ�   dالستيعا
�خلالفة مؤسسة !6حية ينـز` فيها 
�ألسفل   NI �ألعلى  من  �ُحلكم  حق 
 2 خليفته   NI  Nتعا �هللا  ِمن   c�)
�خلالفة  نظا=   �� 6مبا  �أل!1)، 
 yخر� ناحية  6من  للنبو�،  فرٌ« 
�ألبد،   NI �لشريعة  �كتملت  قد 
 Uبصالحيا حتظى  �خلالفة   �فإ لذ� 
6�سعة ��خل حد6� �لشريعة 6�لسنة 
�6سَع  kخلليفة و� �� c��لنبوية.. 
�إلSية  �جلماعة  لتنظيم   Uلصالحيا�
�لشريعة  حد6�  ضمن  6تنسيقها 
نبيه  سنة   tنطا 6��خل  �إلسالمية 

�ملتبو«.
بالدميقر�طية  �ملعجبني   dلشبا�  �I
سعة  من   �يتعجبو �ملعاصر� 
 :�صالحياU شخص 6�حد، 6يقولو
� ميلك شخص 6�حد �كيف ميكن 
6لكن  هكذ�؟  6�سعة   Uصالحيا
� �خلالفة ليست �� يفكر6� �عليهم 
 6� �ميقر�طي  نظا=   c� من  ِقْسًما 
 Áي� لنظا=   Aجز هي  I6منا   ،cنيو�
6!6حا² يتفر« حقها من حق �هللا، 
6تكو� يد �هللا مع �خللفاA ��ئما. هذ� 
ما   yخر� ناحية  6من  ناحية،  من 
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��مت �حلد6� �لشرعية �لقوية nيطة 
 k6يتجا  �� يستطيع  6ال  باخلليفة 
 kملطا«، فكيف ¾و�سنة نبيه  �حد6
bًI� �العتر�1 على سعة صالحياته؟ 
�خلليفة  شخص   �� �ملؤكد  6من 
كثر�   �I6 6!±ة،  نعمة   Lلن� بعد 
�لر±ة 6�تساعها مدعا� لل³كاU ال 

لالعتر�1. 
 �� مبا  �يضا،  �إلسال=  6يقو`  هذ�، 
 dنتخا�يًضا يتدخل 2 ��c �ملؤمنني !
 �� عليه  لذ�  �لنظر   �با�  2 �خلليفة 
يستشZ �ملؤمنني 2 �لقضايا �Sامة. Iنه 
بالتقيد مبشو!ִדم 2 كل  ليس ملَزًما 
�ألحو�`، لكنه ُمطاَلٌب بأخذ �ملشو!�، 
�لدينية  �لتربية  تستمر  لكي  b6لك 
 DZلسياسي 6غ�لصعيد �للجماعة على 
تتولد   yخر� ناحية  ناحية، 6من  من 
�كثر 2 �جلماعة  Çالنبسا�لبشاشة 6�
�ليومية.  �ألمو!   2 مشو!ִדم  بقبو` 
 �مبدُ فليبَق  �خلاصة  �أل6ضا«   2 �ما 
﴿فإb� عزمت فتوكل على �هللا﴾ �يضا 
لطيفة،  نكتة   Dهذ �ملفعو`.   cَ!سا

.�6لكن قليل هم �لذين يتفكر6

 مسألة عز� �خلليفـة
� �لذين ال يد!كو� منـزلة �خلالفة I
�حيانا   �يتخبطو �لسامية  6مكانتها 
�خلليفة.  عز`  مسألة   2 لسفاهتهم 

�نيويا  نظاما  �خلالفة   �يعت6³ �Iم 
 ،yألخر� �لدميقر�طية  �ألنظمة  مثل 
لعز`  طريٍق  عن   �يبحثو َثمَّ  6من 
�خلليفة حسب �لضر6!�. هذ� �خليا` 
ناجم  6هو   ،A6غبا جهل  عن  ينّم 
�حلقيقية  �ملنـزلة   ¡�!�I عد=  عن 
للخالفة. �حلقيقة - كما bكرنا �نفا 
يستند  !6حا²  نظا=  �خلالفة   ��  -
NI قد! خاH من �هللا كتتمٍة للنبو�. 
مشيئة  حسب   - فيه   �� جر=  ال 
 2 �يضا   qلنا�  A�!آل �خًال   - �هللا 
يقو=  �حلقيقة  لكنه 2  �لنظر،   �با�
�خلالفة   �I  ~ �خلاصة،  �هللا  مبشيئة 
aا`  فال  �إلSية؛  �لنعم  �Äى  من 
�ألحو�`.  من  �ا`  �خلليفة  لعز` 
 �Zمش  � �هللا  !سو`  قا`  S6ذ� 
 �ُعْثَماُ "َيا   :�  �عثما خالفة   NI
 �َفِإْ َقِميًصا  ُصَك  ُيَقمِّ �َهللا  َلَعلَّ  Iِنَُّه 
�َ!�ُ�6َ¡ َعَلى َخْلِعِه َفال َتْخَلْعُه َلُهم" َ
�ملناقب).   dكتا  ،cلترمذ� (سنن 
6هذ� �حلديث �ملوجز يتضمن فلسفة 
مييط  كما  للخالفة،  �ملبا!¡  �لقيا= 
�للثا= عن �جلهو� �خلبيثة �ل" سُتبَذ` 

لعز` �خلليفة.
�نه   2  Aلسفها�  Aهؤال يفكر  ال   ~
<تا!   cلذ� هو   Nتعا �هللا   �كا  �bI
 kو¾ �نه   �ير6 bلك  6مع  �خلليفة، 
 kو¾ ال  فِلَم  عزله،  حو`   zلنقا�

 bلعيا�6  ،Lلن� عز`  حو`   zلنقا�
ال  �خلليفة  عز`   �� فاحلق  باهللا؟ 
�لبحث   Çبسا على  طرحه  ميكن 
�ائيا. هنا¡ سبيل 6حيد فقط لعز` 
�هللا  يرفعهم   �� 6هو  �ال   ،Aخللفا�
جيد�  تذكر6�   .Uباملو �لدنيا  من 
إلقامة  فر«  �خلليفة  عز`  قضية   ��
 �bال مستقال، فإ�خلالفة، 6ليس سؤ�
 cلذ�هللا هو � ��ثبت بصو!� قطعية 
 ��لقر� يعلن  كما   - �خلليفة  ¾عل 
مر�!� 6كما صّرw بذلك !سو` �هللا 
 � بكر   Ê� خالفة   Hصو¢  �
6خالفة عثما� � - فمن �ملحا` 
 ،t�لصا� �ملؤمن  قلب   2 ينشأ   ��
�لسـؤ�`  6�حد�،  للـحظة  6لو 

عن عز` �خلليفة. 
6�لنسق  �لنظا=  �ين  �إلسال=   �I
 6�بالتمر�  �يث ال يسمح ألتباعه 
�إلطاحة باحلكا= �لدنيويني �لعا�يني 
 ًَAبنا �ُحلكم  ُسّد�   NI  ��لذين يصِلو
عن  يرثونه   6�  qلنا�  c�! على 
� تر6� ُكْفًر� َبَو�ًحا"، ��بائهم، "Iال 
2 تصرفاִדم.. كما قا` !سو` �هللا 
¢لـع  يـسمح  فكـيف   ..�
�لطاهرين؟   Lلن�  Aهللا 6خلفا�  Aخلفا

"....!Uهيها Uهيها
�لصا�!� 2 !بو�، عد�   "�("�لفرقا

مايو/يونيو ١٩٦٧)  

      


