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الخالفة في اإلسالم

حلمي مرمر

تعــاىل  هللا  خيلــق  مل 
ليســتخلَفه،  إال  اإلنســاَن 
فــكل إنســان حيــوي بــذرة 
اخلافة، وهو قادر عليها، مصبوغ هبا، 
لكــن مــن األرض مــا هــو قيعــان، ومنها 
ما هو أجارد، ومنها ما هي طيبة حتفظ 
املــاء وتنبــت العشــب واملرَعــى،  وتلــك 
هــي األرض الــي خيتارهــا ســبحانه إذا 
وشــريعَته  وحيــه  مــاء  يســتودع  أن  أراد 
ظــلُّ  مجاعتــه  يف  فاخلليفــة  خلقــه،  يف 
هللا يف خلقــه، والســلطان يف ســلطنته،  
واملرشــد يف جوقتــه ومريديــه،  والشــيخ 
امليــزان  رمانــة  هــو  علمــه   طــاب  يف 
الــي ال يســتقيم بدونــه وزن،  وال ينبــت 
مــن غــره نْبــٌت،  وال ُيقبَــل مــن دونــه 
، وال  ُحكٌم،  وال ُيهَدى من دونه ضالٌّ
ُيعلَّــم مــن دونــه درس،  وعامــة صدقــه 

فــاح مســعاه،  وجنــاح مبتغــاه،  وحتقــق 
وعوده،  وتبعيُة نواميس الكون ألدعيته  
وانشــغاهُلا مجيعــا يف اتســاق وتناغــم مــن 
أجــل إجنــاح خططــه وتصديــق نبوءاتــه، 
وإعاء كلمته كأهنا مجيعا تنطق بلسان 

تصديقه وأتييده كأهنا جوارحه. 
ســاٍع،  ســْعي  مثــرة  ليســت  واخلافــة 
وال نتيجــة اجتهــاد جمتهــد،  وإمنــا هــي 
ســبحانه  للمــوىل  تشــهد  رابنيــة  ِهبــٌة 
بصــدق الوعــد، ألنــه هــو الــذي وعــد 
ابالستخاف  وهللا إذا وعد وىف، وهو 
القائل يف كتابه العزيز: ﴿َوِإْذ َقاَل رَبَُّك 
لِْلَمَاِئَكــِة ِإينِّ َجاِعــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة 
﴾)1(، فلــم تكــن خافــة آدم  مــن 
مثــرات مســاعيه  ونتائــج ِحَيلِــه، كذلــك 
قال تعاىل لنبيه داود : ﴿َي َداُوُد ِإانَّ 
َجَعْلَناَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض﴾)2(، كذلك 

وعد كل من كان من الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلــات أن جيعلهــم خلفــاء األرض، 
وأن جيعلهــم أئمــًة وجيعلهــم الوارثن ألهنم 
تنــوَّروا بنــوره واهتــدوا هبديه، فقال تعاىل: 
﴿َوَعــَد اللَُّ الَِّذيــنَ آَمنُــوا ِمْنُكــْم َوَعِملُــوا 
اأْلَْرِض  يِف  ُهْم  لََيْســَتْخِلَفنـَّ احِلَــاِت  الصَّ
ْبِلِهــْم﴾)3(،   َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
فهــو الــذي يســتخلف ويصطفــي وجيتــي 
أقــرب  األنبيــاء ألهنــم  اصطفــى  وخيتــار، 
البشر إىل مثاله وأمسائه وصفاته، واجتىب 
اخللفــاء ألهنــم أقرهبــم إىل مثــال األنبيــاء، 
واختــار األوليــاء لقرهبــم إىل اخللفــاء، مث 
إذا شــاء صــرَّ الــويلَّ خليفــة، وإذا شــاء 
صــرَّ اخلليفــة نبيــا، وإذا شــاء صــرَّ النــيَّ 
خامتــا  للنبيــن مبــا حــاز مجيع  كماالهتم، 
ومبا صار للمؤمنن أاب  وأزواجه  أمهاهتم 

، وصاروا هم له مجيعا أبناًء .
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منــذ أن كلَّــم هللا تعــاىل اإلنســان األول 
وهو أيىب إال أن يتم نوره،  ومتام نوره يف 

استمرار وحيه ونبواته وخافته. 
وجــوده  دوام  األرض  يف  اخلافــة  بقــاء 
ودوام  وحمبتــه،  بــه  التعلــق  ودوام   
االستمساك بشرعه، ودوام عبادته وقبول 

نقشه والتشبه بصفاته ودميومة أمسائه.
ســراج  علــى  اجلهــل  ريح  هبــت  كلمــا 
أراد  نــوره   تطفــئ  أن  تريــد  خافــة هللا 
عســاكره  فرســل  مشــيئته،   نفــاذ  هللا 
الفســاد،   ذلــك  دون  لتحــول  الروحانيــة 
وميدهــا ســبحانه مبــدد مــن زيــت شــجرته 
ويســطع  ذابلتــه  تضــيء  حــى  املباركــة، 
نــوره  فرتعــب الضــواري اجملرمــون،  ويفــر 
وينقلــب  أثيــم،  جبــان  امليــدان كل  مــن 
الســحر علــى الســاحر، فــا يفلح حيث 
أتــى،  ويكيــدون كيــدا،  ويكيــد كيــدا،  
وهــذا أوان ينتهــي إليــه إمهــال الكافريــن، 
وتشتعل جذوة سراج هللا فيُسر الناظرين، 
ويضــيء  طريــق الســالكن، ويهــدي بــه 

الضالن.
أجســاد  ماتــت  وإن  اخلافــة  متــوت  ال 
احليــاَة  فــارق  وإن  متــوت  وال  النبيــن، 
علــى  خفــَي  وإن  متــوت  وال  اخللفــاُء، 
يف  فاألوليــاء كامنــون  األوليــاء،  النــاس 
اخللــق كمــون النــار يف الزنــد، ال يعرِّفهــم 
هللا إال ملن يشاء، ذرية أرواٍح بعضها من 

بعض وهللا مسيع عليم.

رَِجاِلُكــْم  ِمــْن  َأَحــٍد  َأاَب  ــٌد  حُمَمَّ َمــا َكاَن 
النَِّبيِّــَن، وأاب  َوَخــامَتَ  َرُســوَل اللَِّ  َوَلِكــْن 
الصاحلــن،  ومرشــد األوليــاء النورانين، 
وحتسســوا  برشــده،   اسرشــدوا  فلمــا 
ســبيله وأســوته،  وأوقــدوا  مصابيحهــم 
مــن ســراجه،  صــار ابــُن أيب قحافــة أاب 
بكــر،  وصــار ُرَويــع مكــة ُعمــراً، وصــار 

رعاة الشاء أمراء العاملن.
عندمــا فــارق رســول هللا  الدنيــا  مل 
يفارقهــا إال وقــد اســتودع أاب بكــر روحه 
الطاهرة فحلت فيه طهارُته،  واستولت 
علــى كيانــه كله، وجردته من كل كدورة 
بقيــت،  وكل ذرة يف ركــن ركــن كانــت 
قد انزوت،  فصار طهراً كلُّه، واستخلفه 
علــى صــاة النــاس،  فاســتخلفه علــى 
روح دينهــم،  واســتخلفه عــن نفســه ملــا 
أدرك أنــه صــار كأنــه هــو، وأدرك أبــو 

بكر ذلك ووعاه. 
 وملا تقدم الناَس يف الصاة قد أدركها،  
وملا أصرَّ رسوُل هللا على أال يصلي هبم 

غــره أدرَكهــا، وقــد أدركهــا عمــر عندمــا 
قال له  ملا اســتعَر اخلاف يف الســقيفة: 
»امــدد يــدك أابيْعــك«. وقــد أدركهــا هو 
عندمــا أعلــن علــى النــاس وفــاة الرســول 
وال حمالــة،  وقــد أدركهــا عندمــا اعتلــى 
أحــد  يْعتلِــه  مل  الــذي  رســول هللا،  منــب 
قبله  خطيبا يف الناس، وقد أدركها أكثر 
مــدى  اختبــار  القبائــل  حاولــت  عندمــا 
إدراكــه هلــا فامتنعــوا عــن أداء الــزكاة لــه، 
وألنــه كان يدركهــا ويــدرك أن رســول هللا  
مل يفارق أمته ما دام هو فيها، ومل يفارق 
منــبه مــا دام هــو يعتليــه،  ومــا زال يقيــم 
شرع هللا ما دام هو قائما عليه،  أدركها 
فقــال قولتــه الشــهرة الــي تنبئ عن عمق 
إدراكــه هلــا: »وهللا لــو منعوين عقال بعر 
كانوا يؤدونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه«.  
لنا أن ننظر إصراره على حتقيق إرادة نبيه 
علــى مقاتلتهــم إال  . مل يكــن مصــراً 
ألهنــم خالفــوا أمــر حممــد  الــذي كان 
ُمصــراً علــى أن ُيشــعرهم حقيقــة حياتِــه،  

ال تمــوت الخافــة وإن ماتت أجســاد النبييــن، وال تموت وإن 
فــارق الحياَة الخلفــاُء، وال تموت وإن خفَي علــى الناس األولياء، 
فهم الله  فاألولياء كامنون في الخلق كمــون النار في الزند، ال يعرِّ
إال لمن يشــاء، ذرية أرواٍح بعضها من بعض والله ســميع عليم.



المجلد الثالثون، العدد األول، شعبان ورمضان 1438 هـ،  أيار / مايو  2017 م

26

التقوى

مل  زال حيًّــا،   مــا     أنــه  هلــم  ويؤكــد 
ــْرط إدراك اســتمرار  يقــل قولتــه إال مــن فـَ
حممــد  وحيــاة  خافتــه،  يف  حممــٍد  نبــوة 
يف حياتــه، وملــا قــرر مقاتلتهــم كان قــراره 
انبعــا مــن روٍح حممديــٍة حتيــا هبــا روُحــه، 
مل يكــن حريصــا علــى املــال بقدر حرصه 
على االســتماتة  يف  ســبيل إثبات حياة 
حممــٍد، ونفــِي أي خاطــرة تطــر يف قلٍب  
توســوس بتمــام انقطاعــه، ولســاُن حالــه 
يقــول: إنَّ حممــًدا  مل ميــت مــا دمــُت حيا 
مل أُمت، فمحمٌد حيٌّ حبيايت،  فمن أراد 

أن مييته َأَمتُّه. 
مل يكــن عمــر يدركهــا كمــا كان يدركهــا 

هــو،  لكنــه هــو عمــر الــذي قــال: »مــا 
ســابقت إىل مكرمٍة إال ســبقي إليها أبو 
بكــر«، لذلــك اســتحق إمامــة النــاس يف 
الصاة،  واستحق أن يقف حيث يقف 
رسول هللا ،  واستحق أال يسبقه أحد 
إىل اعتــاء منــبه،  واســتحق أن يكــون 

هو خليفَته من بعده.
أصــر علــى حــرب املتمرديــن علــى غــر 
رغبــة مــن أكابــر الصحابــة،  وقــد جنــح،  
وأصر على حرب مانعي الزكاة على غر 
رغبــة مــن الصحابــة،  وقــد جنــح، وأثبــت 
انضمــام مانعــي الــزكاة إىل مــن خيططــون 
ملهامجــة املدينــة صــدَق حــدِس أيب بكــر،  

ولــو كانــت كل مشــكلتهم مــع اخلليفــة 
تتمثــل يف  االختــاف علــى  مــن جيــب 
أداء الــزكاة لــه،  ففيــَم كانــت حاجتهــم 
ذلــك؟!   ســبيل  يف  حــرب  خــوض  إىل 
الكــذاب  مســيلمة  حــرب  علــى  وأصــر 
واخلــروج إليــه جبيشــه بعدمــا كان قــد عزم 
علــى حماصــرة املدينــة وشــنِّ احلرب عليها 
وإسقاط اخلافة والقضاء على اإلسام،  
وقــد جنــح الصديــق يف ذلــك ونصــره هللا 

نصرا مؤزَّرا.
وملا وقع االختاف حول إرســال جيش 
أســامة الــذي كان الرســول  قــد أمــر 
مل  هللا  قــَدَر  لكــنَّ  وفاتــه،  قبــل  إبرســاله 

النصب التذكاري للخالفة الراشدة الثانية بقاداين )املكان الذي انُتخب فيه اخلليفة األول للمسيح املوعود(
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أمضــاه  بنفســه،   قــراره  إلمضــاء  ميهلــه 
أبوبكــر الــذي أصــرَّ أال يكون إال ما أراد 
حممــد أن يكــون،  ذلــك ألنــه أدرك أنــه 
كأنــه هــو، كان ينتهــز كل فرصــة ليقــول 
للنــاس أن اخلافــة قبــس مــن نــور النبــوة،  
وأهنــا حضــور للنــّي بقــَدر، وأهنــا اكتمال 
ــد زيــت ســراجه،   حــروف كلمتــه،  وتعهُّ
وحماربــة آفــات زرعــه، ومواالتــه ابلعنايــة 

حى يغلظ ويستوي على سوقه. 
إنــه قــد أصــر علــى إرســال جيــش أســامة 
إنفــاذاً ألمــر رســول هللا الــذي رآه واجب 
الرســول كان  أن  يــدرك  النفــاذ،  كان 
بعينيــه جنــاح خطــة جيــش أســامة  يــرى 
فأصر على إنفاذها،  وقد جنح،  كانت 
مــن  مؤيَّــد  أنــه  يــوم  تؤكــد كل  جناحاتــه 
وعــد  مــن  األنبيــاء  انل  مــا  ينــال  هللا،  
اخلــوف  وإبــدال  والنصــرة  االســتخاف 
أمنــا، ولــو مل يكــن مــن هللا ـ كمــا يزعــم 
الشــيعة ـ  مــا أجنــح هللا مســاعيه،  وملــا 

كتب له النصر واجملد والعاء. 
 ، كانــت جناحاتــه جناحــا  لرســول هللا
وإجناحــًا خلططــه وأتكيــداً علــى صــدق 
بكــر  أيب  إصــرارات  كانــت  نبوءاتــه، 
تؤكــد كمــال  املســتميتة كلهــا  املتتابعــة 

حممد  ليس إال. 
إن أاب بكر الذي تشجع على  أن يعلن 
يف النــاس بقولــه أن  حممــداً قــد مــات،  
هــو ذاتــه الــذي أعلــن أبفعالــه أن حممــداً 

ر بالصحبة إذ عزم الرسول  ر باإليمان إذ علم،  وبكَّ إنه أبو بكر الذي بكَّ
ر بخافته عندما  ر بإعان وفاته إذ ذهل اآلخرون،  وبكَّ الهجرة، وبكَّ
أدرك عمر مقامه، ومد يده لمبايعته  ومن َثمَّ بايعه الناس،  إنه أبو  بكر 
ر بإعان أن نور االستخاف باٍق بقاء السماوات واألرض.  الذي بكَّ

مل ميــت،  ومــا كان ينبغــي لــه أن ميــوت 
ما دام قد ترك من بعده أمثاله وأشباهه 
وُنظــراءه. وإذا كان الكتــاب ال ينــزل إال 
على األنبياء،  لكنه رمبا أسند أمر مجعه 

وحفاظته إبذن هللا للخلفاء..
ر ابإلميان إذ علم،   إنه أبو بكر الذي بكَّ
ر ابلصحبة إذ عزم الرســول اهلجرة،  وبكَّ
ــر إبعــان وفاتــه إذ ذهــل اآلخرون،   وبكَّ
ــر خبافتــه عندما أدرك عمر مقامه،  وبكَّ
ومــد يــده ملبايعتــه  ومــن مَثَّ ابيعــه الناس،  
ــر إبعــان أن  إنــه أبــو  بكــر الــذي بكَّ
نــور االســتخاف ابٍق بقــاء الســماوات 

واألرض. 
وملــا انتقــل أبوبكــر إىل ربــه وجــوار حبيبه 
ورفيــق دربــه ،  أدرك عمــر مــا مل يكن 
يــدرك، ووعــى مــا مل يكــن يعــي،  وعمل 
بكــر، ومــن مث  أاب   يكــون  أن  جاهــداً 
بعــد  ليِّنــا  فاســتحال   حممــدا،  يكــون  
شــدة،  رفيقــا بعــد جفــوة، وســها بعــد 
ــس ســبيَله   ُحزونــة،  فانتهــج هنَجــه  وتلمَّ
واقتفى أثره، موقنا أنه بذلك يقتفي آاثر 

هللا ورســوله، ألن أاب  بكــر مل يكــن إال 
حيث كان هللا ورسوله.

تلــك هــي خافــة هللا يف األرض، الــي 
شــاء هلا أن تســتمر وتقوى كلما اعتصم 
أهلهــا حببلهــا، وتنضــو وتنحل كلما ردم 
الراب عيون مائهم،  أو فقدوا  ِحباهلم 
وِدالءهم،  ومل يعد فيهم مائح وال ماتح.

لكن هللا كان قد وعد أن يستخلف يف 
األرض الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات 
كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم،  إذا 
أعماهلــم،  وصلحــت  إمياهنــم،  صــدق 
خيلــف  ال  هللا  وإن  أمثاهَلــم،  وكانــوا 
وعــده،  فأرســل مســيحه املوعــود يتلــو 
آيته،  ويزكي عباده،  ويعلمهم الكتاب 
واحلكمــة،  فجــدد هللا وعــده،  وبعــث 
عبــده،  وأحيــا خافتــه ، وأانر ســبيله 

للسالكن، فاحلمد هلل رب العاملن.
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