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﴿؟؟

كلمة التقوى

ِمــْن ﴿﴾ يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

النيــل مــن املشــاريع الكــرى ال تــكاد تنتهــي، ومــا 
مــن قصــة جنــاح إال وف ســبيل حتققهــا ُمــِيَ صاحبهــا 
إبخفاقــات ومصائــب ألقاهــا ف طريقــه احلانقــون والناقمــون عليــه، 
وكلمــا عظمــت تطلعــات املــرء، كانــت احلــرب عليــه أعــى وأشــد، 
هــذه العبــارة الباديــة ف ثــوب احلكمــة ليســت فقــط مقتصــرة علــى 
األفــراد، بــل تنطبــق كذلــك علــى اجلماعــات، ال ســيما مجاعــات 
يفرتقــان،  ال  أمــران  الصعــوابت  وضــراوة  الغايــة  فســمُو  املؤمنــن، 
كوجهــي العملــة الواحــدة، أال نــرى أن مســألة إميــان املــرء علــى 
مسوهــا تســتلزم تعرضــه لفــن عظيمــة؟! ﴿َأَحِســَب النَّــاُس َأْن يـُتـْرَُكــوا 

َأْن يـَُقولُــوا آَمنَّــا َوُهــْم اَل يـُْفتـَُنــوَن﴾)1(. 
ولقــد تعــودان علــى مســاع أقــوال مــن قبيــل أن املــرء كلمــا ينجــح يكثــر 
حاســدوه، واحلــق أن هــذا القــول تؤكــده شــى املشــاهِد ف حياتنــا 
اليوميــة، بــل إنــه ليصــدق كذلــك علــى تفاصيــل العــال الروحــاين.. 

ومــن مظاهــر عظمــة القــرآن، أنبــاؤه املســبقة عــن حــوادث ُمســتقبلية 
تكــررت ف األزمــان اخلاليــة، هلــذا الســبب يــروق لنــا أن ننظــر إىل 
ذلــك الكتــاب احلكيــم بوصفــه كتــاب ســنن كونيــة.. والســنن قوانــن 
ال تتغــر وال تتبــدل، وألن اخلطــأ مــن طبيعــة اإلنســان، حــى إذا مــا 
وقــع فيــه نــدم والتمــس فرصــة جديــدة، أرســى هللا تعــاىل ف الكــون 
ســنة تكــرار أحــداث التاريــخ املفصليــة، فمــن نَِعمــه  علينــا أن 
علمنــا ســننه الثابتــة اترًكا لنــا اخليــار مــا بــن الســر عليهــا أو إمهاهلــا، 

ومــن مث علينــا حتمــل النتائــج.
ومــن أحــداث التاريــخ املفصليــة وســننه الثابتــة، بــل وأمههــا، بعــث 
النبيــن وإقامــة اخللفــاء الرابنيــن ف ســبيل إقامــة ملكــوت هللا تعــاىل 
علــى األرض. وطاملــا حتدثنــا ف أعــداد ســابقة عــن ســنة هللا تعــاىل 
أيًضــا حــول  نــدور  العــدد  هــذا  افتتاحيــة  اخللفــاء، وف  إقامــة  ف 
نــدر  فلــك جديــد ل  املــرة ف  هــذه  املوضــوع، ولكــن  هــذا  حمــور 
فيــه مــن قبــل، أال وهــو احلديــث عــن الــدور الشــيطاين القــدمي ف 
جماهبــة مشــروع اخلالفــة الرابنيــة العظيــم، ذلــك الــدور املَُعــرَِّ عنــه 
ف كتــاب هللا بـــ "تســوُّر احملــراب"، وقصــة تســور احملــراب ال يــكاد 
جيهلهــا مســلم قــارئ للقــرآن، دارت أحداثهــا علــى حنــو واقعــي زمــن 
حضــرة نــي هللا داود  الــذي خاطبــه هللا تعــاىل بقولــه: ﴿اَي 
َداُوُد ِإانَّ َجَعْلنَــاَك َخِليَفــًة ِف اأْلَْرِض﴾ )2(، فقــد تســورت طائفــة مــن 
املفســدين احملــراب بغيــة التخلــص منــه، وهــو اخلليفــة الــذي أقامــه 
هللا تعــاىل، ف خمطــط خبيــث تفطــن إليــه حضــرة داود الحًقــا، وقــد 
كانــت دعــوى املفســدين، وقتئــذ وكل وقــت، تتلخــص ف ادعائهــم 
هــم  بينمــا  املختصمــن،  بــن  للحكــم ابحلــق واإلصــالح  الســعي 
يضمــرون الكيــد والفســاد.. لقــد ســجَّل التنزيــل احلكيــم دعواهــم 
اْلِمْحــرَاَب  َتَســوَُّروا  ِإْذ  اخلَْْصــِم  نـَبَــأُ  عليهــم ف قولــه: ﴿َوَهــْل َأاَتَك 
* ِإْذ َدَخُلــوا َعَلــى َداُوَد فـََفــزَِع ِمنـُْهــْم قَالُــوا اَل َتَــْف َخْصَمــاِن بـََغــى 
بـَْعُضنَــا َعلَــى بـَْعــٍض فَاْحُكــْم بـَيـْنـَنَــا اِبحْلَــقِّ َواَل ُتْشــِطْط َواْهــِداَن ِإىَل 
ــرَاِط﴾ )3(، فمــا أشــبه الليلــة ابلليــايل اخلاليــات البارحــة! َســَواِء الصِّ
وابقرتابنــا إىل مســافة أقــرب مــن هــذه الواقعــة، تتضــح لنــا ف وجــه 
  مالمــح ذي النوريــن حضــرة عثمــان بــن عفــان  النــي داود
وقــد تســور اخلصــم البغيــض حمرابــه، أيًضــا بدعــوى اإلصــالح، فيــا لــه 
مــن إجنــاز ذلــك الــذي حققــه أولئــك الفاســدون املفســدون، ومــا زلنــا 
نتجــرع مرارتــه علــى مــر القــرون! ولكــي نكــون موضوعيــن، علينــا 
االعرتاف أبن قَتلة ذي النورين الذين تســوروا حمرابه ل ينجزوا شــيًئا 
ســوى أهنم كانوا ســبًبا ف تكرار القصة القرآنية ودلياًل ســاطًعا على 
حتققهــا، فتســور احملــراب قصــة قرآنيــة تتكــرر وقائعهــا ف كل العصــور 
منذ أذاع هللا تعاىل مشروعه األكر أول مرة بقوله : ﴿... ِإيّنِ 

وَن ِلَماَذا َل َيُكفُّ

ِر الِمْحَراِب؟ َعْن َتَسوُّ

محاولت
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                                                                                                                   الخالفة               جماعة المؤمنين

ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــالَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  ِف 
! » ُهنَــا َها «

َجاِعــٌل ِف اأْلَْرِض َخِليَفــًة﴾)4(.. أمــا املتمــردون علــى حضــرة عثمــان 
بــن عفــان فقــرروا أن يتســوروا اجلــدار عــر بيــت اجلــران مقتحمــن 
يتلــو  إّذاك  الثالــث خلوتــه ف حمرابــه، وهــو  الراشــد  اخلليفــة  علــى 
القــرآن الكــرمي وقــد كان منــذ أن حوصــر معتكًفــا صائًمــا قائًمــا، 
وذلــك أنــه قــد ورد ف الــرواايت مــن طــرق متعــددة أن أمــر املؤمنــن 
عثمــان بــن عفــان  رأى النــي  ليلــة اسُتشــهد، وهــو يقــول لــه: 
»أَْفِطــْر ِعْنــَداَن اللَّيـْلَــَة«)5(، فأصبــح   صائًمــا، فتســوُروا اجلــدار 
عليــه، فقتلــوه، ومــن تلــك الــرؤاي تيقــن ســيدان عثمــان أنــه سُيسَتشــهد 
ف ذلــك اليــوم.. وف ضــوء القصــة القرآنيــة والُســنة التارخييــة املتكــررة 
نــرى أن نتعمــق أكثــر ف فهــم الداللــة الرمزيــة للمحــراب. واحملــراب 
حبســب علــم تعبــر الــرؤاي هــو ف املنــام رئيــس أو إمــام، فمحاولــة 
للنيــل  أهنــا حماولــة ايئســة ابئســة  علــى  تُفَهــُم  إذن  احملــراب  تســور 
مــن مقــام النبــوة، فــإْن حتقــق للمفســدين هــذا املطلــب، ال مســح 
تنــاَول، بــل حتصيــَل 

ُ
هللا، ُيصبــح النيــل مــن مقــام اخلالفــة أمــرًا ف امل

حاصــل، ذلــك ألن كل نبــوة تتبعهــا خالفــة حتًمــا، فــإن ل يكــن مثــة 
نبــوة، يصبــح القــول بوجــود اخلالفــة حمــض هــراء وافــرتاء.

واملســلمون ف كافــة أصقــاع األرض منــذ عقــود، وبُعيــد اهنيــار دولــة 
إقامــة  ســبيل  ف  مســتميتة  حمــاوالت  يبذلــون  العثمانيــة،  اخلالفــة 
مشــروع اخلالفــة مــن جديــد، يريــدون أن يقيمــوه أبيديهــم، معرضــن 
عــن املشــروع الــذي أقامــه هللا تعــاىل بيــده، ولســان حاهلــم يــردد قــول 
هللا تعــاىل: ﴿َوأَْقَســُموا اِبللَِّ َجْهــَد أمَْيَاهِنِــْم لَئِــْن َجاَءُهــْم َنِذيــٌر لََيُكونـُـنَّ 
ــا َجاَءُهــْم َنِذيــٌر َمــا زَاَدُهــْم ِإالَّ نـُُفــورًا  َأْهــَدى ِمــْن ِإْحــَدى اأْلَُمــِم فـََلمَّ
ــيُِّئ ِإالَّ  ــيِِّئ َواَل يَِيــُق اْلَمْكــُر السَّ * اْســِتْكَبارًا ِف اأْلَْرِض َوَمْكــَر السَّ
أِبَْهِلِه فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّة اأْلَوَِّلَن فـََلْن تََِد ِلُسنَِّة اللَِّ تـَْبِدياًل َوَلْن 

ــَد ِلُســنَِّة اللَِّ حَتِْويــاًل﴾ )6(. تَِ
فخالصــة القــول أن تســور احملــراب هــو حماولــة لدحــض النبــوة مبــا 

ينتــج عنــه ف احملصلــة التخلــص مــن مقــام اخلالفــة. 
يــد  علــى  البيعــة  عقــدوا  الذيــن  األمحديــون  املســلمون  تنبَّــه  فهــال 
خليفــة املســيح املوعــود إىل هــذا األمــر الدقيــق؟! لقــد ُدعــي املســيح 
املوعــود  علــى لســان حضــرة خــامت النبيــن  بـــ "نــي هللا"، 

أعــداء  أمــا  مــا ورد ف صحيــح مســلم!  هــذا  متتاليــة،  مــرات   4
املســيح املوعــود  ومكفــروه مــن املشــايخ والفــرق، فــكل هــؤالء 
البؤســاء إمنا يســعون من وراء تكفرهم حضرته إىل دحض خالفته 
املباركــة، فــإن ل يكــن حضرتــه نبيًّــا حقًّــا، فــأىن خلالفتــه أن تكــون 

علــى منهــاج النبــوة؟!
إهنــا احلــرب الضــروس املعهــودة علــى اخلالفــة، فحــذار مــن االخنــداع 
  هبــؤالء ودعاويهــم الباطلــة، الــي دحضهــا حضــرة خــامت النبيــن
أواًل إبعــالن نبــوة مســيحه بنفســه، مث اثنيًــا ابلبيــان الواضــح مــن 
املســيح املوعــود بنبوتــه أيًضــا ف كتــاب »إزالــة خطــأ«، الــذي أزال 
فيــه حضرتــه خطــأ املواربــة الــذي يقرتفــه بعــض املنتســبن إليــه بغيــة 

كســب ود اخلصــوم، فــإان هلل وإان إليــه راجعــون.
وشــهر مايــو/ آاير مــن كل عــام يُعيــد إلينــا ذكــرى تضميــد هللا تعــاىل 
منــه  الســادس والعشــرين  ففــي  املؤمنــن،  قلــب مجاعــة  جرًحــا ف 
مــاُد اإلهلــي  عــام 1908 تــوف املســيح املوعــود  فــكان الضِّ
الفــوري بقيــام اخلالفــة الراشــدة الثانيــة يــوم الســابع والعشــرين مــن 
مايــو 1908 علــى منهــاج نبــوة املســيح املوعــود ، ليكــون 
عهــد اخلالفــة امتــداًدا طبيعيًّــا لعهــد بركــة ســيدان اإلمــام املهــدي 

واملســيح املوعــود.
وحول موضوع مجاعة املؤمنن وعالقتها ابخلالفة، تنفرد صفحات 
التقــوى بعــرض ملخــص متكامــل جملموعــة خطــب ألقاهــا حضــرة 
النوريــن،  ذي  الراشــد  اخلليفــة  ذكــر حضــرة  اتليًــا  الوقــت  خليفــة 
عثمــان بــن عفــان  وذكــراه العطــرة، ف إطــار تنــاول حضرتــه 
ســر الصحابــة البدريــن )رضــي هللا تعــاىل عنهــم(.. وتــدور كافــة 
مــواد عــدد هــذا الشــهر ف هــذا الفلــك الســامي، ندعــو هللا تعــاىل 
أن يــدمي علينــا ظــل اخلالفــة الراشــدة، ويــرد كيــد كل كائــد ف حنــره، 

ــا شــر متســوري احملــراب ف هــذا العصــر، آمــن. ويقيَن

اهلوامش:
1. )العْنكبوت: 3(   2. )ص: 27(   3. )ص: 22-23(  4. )البقرة: 31(

5. رواها احلاكم ف »املستدرك(، وابن أيب شيبة ف »املصنف« )6/ 181(
6. )فاطر: 44-43(   



ْغِفُروا  ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اهْلَُدى َوَيْستـَ ﴿َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُ
اْلَعــَذاُب  ُهــُم  َيِْتيـَ َأْو  اْلَوَّلِــَن  ُســنَُّة  ُهــْم  َتِْتيـَ َأْن  ِإلَّ  ُهــْم  رَبـَّ

ــًا﴾  )56( ُب قـُ

شرح الكلمات:
ُبِر )األقرب(. ُباًل: الُقُبُل: نقيُض الدُّ قـُ

التفسري:
يزيــل كل  حبيــث  اهلــدى  بدواعــي  ملــيء  القــرآن  أن  أي 
عائــق ف ســبيل اهلدايــة. فــكان األجــدر هبــؤالء أن يتوبــوا 
مــن عقائدهــم اخلاطئــة ويهتــدوا هبــدي القــرآن، ولكنهــم ال 
ينتفعــون بــه، وكأهنــم قــد آلَــوا إال أن يــروا العــذاب. علًمــا أن 
قولـــه تعــاىل ﴿ُســنَُّة اأْلَوَّلِــَن﴾ يعــي الدمــار الشــامل النهائــي، 
بُــاًل﴾ يعــي أنــواع  ُهــُم اْلَعــَذاُب قـُ بينمــا قولــه تعــاىل ﴿َأْو َيِْتيـَ
العــذاب الــذي ســيحّل هبــم قبــل ذلــك الدمــار النهائــي. فــاهلل 

تعــاىل يعلــن أن هــؤالء يريــدون بعملهــم العــذاب بنوعيــه.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئييس من إضافة أرسة »التقوى«

ــه  مقابل  ــات الل آي

ــر العقلية التدابي

”



ــرِيَن َوُمْنِذرِيــَن َوُيَــاِدُل  ْرِســُل اْلُمْرَســِلَن ِإلَّ ُمَبشِّ ﴿َوَمــا نـُ
الَِّذيــَن َكَفــُروا ِبْلَباِطــِل ِلُيْدِحُضــوا بِــِه اْلَــقَّ َواتََّــُذوا آَيِت 

َوَمــا ُأْنــِذُروا ُهــُزًوا﴾ )57(

شرح الكلمات:
ــا. َأدحــَض احُلّجــَة: أَبطَلهــا  لُيدحضــوا: َأدحــَض القــدَم: أزهلَّ

وَأزاهَلــا ودَفعهــا )األقــرب(.

التفسري: 
قولـه تعاىل ﴿لُِيْدِحُضوا ِبِه احْلَقَّ﴾ يعي أن الكافرين خياصمون 

وميارون ابلباطل كي ميحقوا به احلقَّ ويزيلوه من العال.
واملــراد مــن قولــه تعــاىل ﴿وَاتََّــُذوا آاَيِت َوَمــا أُْنــِذُروا ُهــزُوًا﴾ أننــا 
نُــري اآلايت فعــاًل ولكنهــم يســتهزئون هبــا. وهــذا هــو دأب 
لــآايت  يولــون  احلاضــر، حيــث ال  العصــر  األوروبيــن ف 
اإلهليــة أدىن اهتمــام، بــل يعّدوهنــا ضــراًب مــن أوهــام احلمقــى. 
يهتّمون ابلتدابر العقلية،  أما آايت هللا فيحتقروهنا احتقارًا.

َهــا َوَنِســَي  ــَر ِبََيِت رَبِّــِه َفَأْعــَرَض َعنـْ ــُم ِمَّــْن ُذكِّ ــْن َأْظَل ﴿َوَم
ْفَقُهــوُه  ُلوِبِــْم َأِكنَّــًة َأْن يـَ َمــْت يَــَداُه ِإنَّ َجَعْلَنــا َعَلــى قـُ َمــا َقدَّ
ْهتَــُدوا ِإًذا  َلــْن يـَ ــرًا َوِإْن َتْدُعُهــْم ِإَل اهْلُــَدى فـَ َوِف آَذاِنِــمْ َوقـْ

َأبَــًدا﴾ )58(

التفسري:
أي َمــن أظلــم ممــن إذا ُقرئــت عليــه آايت هللا تعــاىل احتقرهــا 
معرًضــا عنهــا، ول يفّكــر أن أعمالــه - الــي قــام هبــا معتمــًدا 
علــى عقلــه - قــد أســفرت عــن املزيــد مــن الفســاد والفــن 
واحلــروب. وابلرغــم مــن أنــه قــد جــرب أنــه قــد فشــل ف توطيــد 
الســالم بنــاء علــى عقلــه فشــاًل ذريًعــا، إال إنــه ال يلتفــت إىل 
املعونــة اإلهليــة واهلدايــة الســماوية؛ وهــذا يــدل علــى أنــه يرفــض 
مــا جرّبــه بنفســه. فكــم هــي شــنيعٌة جرميــُة وغفلــُة تلــك األمــة 
الــي تّدعــي أهنــا تؤســس أعماهَلــا علــى التجــارب، إذ تــويل 
مــن  تنتفــع  ال  ولكنهــا  اجلزئيــة،  للتجــارب  شــديًدا  اهتماًمــا 
نتائــج اخلــرة الــي هــي خــرة القــوم كلهــم. إًذا فليــس مــآل 
ذلــك إال أن يرمهــم هللا مــن الفهــم الســليم إذ قــد رفضــوا 
عمليًّا أن يســتعينوا ابلفهم الســليم، وأن يرتكهم وشــأهنم ألهنم 

لــن ينتفعــوا مــن نصــح انصــح مهمــا قــّدم هلــم ِمــن ُنصــٍح.

َؤاِخُذُهــْم ِبَــا َكَســُبوا  ﴿َورَبُّــَك اْلَغُفــوُر ُذو الرَّمْحَــِة لَــْو يـُ
ــَل هَلُــُم اْلَعــَذاَب َبــْل هَلُــْم َمْوِعــٌد َلــْن َيِــُدوا ِمــْن ُدوِنــِه  َلَعجَّ

َمْوئِــًا﴾ )59(

التفسري: 
يعلــن هللا تعــاىل إنــه لــو عاقبهــم علــى جرائمهــم ألهلكهــم 

واملــراد مــن قولــه تعــاىل ﴿َواتََّخــُذوا آَيــاِت َوَمــا ُأْنــِذُروا ُهــُزًوا﴾ أننــا ُنــري اآليــات 

ــر الحــارض،  ــن يف الع ــو دأب األوروبي ــذا ه ــا. وه ــم يســتهزئون به ــًا ولكنه فع

ــام  ــن أوه ــا م ــا رضًب ــل يعّدونه ــام، ب ــة أدىن اهت ــات اإللهي ــون لآلي ــث ال يول حي

ــاًرا. ــا احتق ــه فيحتقرونه ــات الل ــا آي ــة،  أم ــر العقلي ــون بالتداب ــى. يهتّم الحمق
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مــن زمــان، ولكنــه تعــاىل ال يهلــك قوًمــا بــدون إنــذار، لذلــك 
ســوف يّذرهــم أواًل، وســيؤاخذهم بعــد إقامــة احلجــة عليهــم 

بواســطة املأمــور الــذي يرســله ف ذلــك الوقــت. 
ــه تعــاىل ﴿بــل هلــم موعــد لــن جيــدوا مــن دونــه موئــاًل﴾  وقولـ
يعــي أنــه تعــاىل قــد حــدد هلــم موعــًدا، ولــن جيــدوا للنجــاة منــه 

مــالًذا ســوى هللا تعــاىل.

ــا َظَلُمــوا َوَجَعْلَنــا ِلَمْهِلِكِهــْم  ﴿َوِتْلــَك اْلُقــَرى َأْهَلْكَناُهــْم َلمَّ
َمْوِعــًدا﴾ )60( 

التفسري:
قبلهــم  خلــت  قــد  أي 
الــي  األمــم  مــن  كثــر 
ل  أي  ظلمــْت،  ملــا 
رغــم  موقفهــا  تصحــح 
الســماوي،  اإلنــذار 

دّمرهــا هللا تعــاىل حســبما 
أنبــأ عــن هالكهــم ســلًفا. إًذا 

يفّكــروا  أن  أيًضــا  هلــؤالء  فينبغــي 
أهنــم مهمــا أحــرزوا مــن رقــي وتقــدم فإهنــم 

بشــر علــى كل حــال، فــأىن هلــم أن ينجــوا مــن اهلــالك جــراء 

ــر بعــد اآلن. ولكــن اللــه تعاىل  واليــوم أيًضــا يــرى 99 % مــن النــاس أن أوروبــا لــن ُتدمَّ

ينبــئ هنــا أنــه ظــن خاطــئ يــدل عــى جهــل أصحابــه. فمــن ذا الــذي كان يتصــور أن 

ر يف يــوم مــن األيــام. ومــن ذا الــذي كان يتصــور أن  اإلمرباطوريــات الســابقة ســتدمَّ

إمرباطوريــات املســلمن أو الرومــان أو الفــرس ســتزول يف يــوم مــن األيــام؟ ولكنهــا 

كلهــا هلكــت وبــادت. فاســتغراب النــاس مــن زوال ملــك هــؤالء القــوم ينــايف العقــل. 

إعراضهــم عــن هللا تعــاىل وقــد هلــك البشــر قبلهــم للســبب 
ذاتــه. 

واليــوم أيًضــا يــرى 99 % مــن النــاس أن أورواب لــن ُتدمَّــر 
خاطــئ  ظــن  أنــه  هنــا  ينبــئ  تعــاىل  هللا  ولكــن  اآلن.  بعــد 
يــدل علــى جهــل أصحابــه. فمــن ذا الــذي كان يتصــور أن 
اإلمراطــورايت الســابقة ســتدمَّر ف يــوم مــن األايم. ومــن ذا 
الــذي كان يتصــور أن إمراطــورايت املســلمن أو الرومــان 
أو الفــرس ســتزول ف يــوم مــن األايم؟ ولكنهــا كلهــا هلكــت 
وابدت. فاســتغراب الناس من زوال ملك هؤالء القوم 

ينــاف العقــل. 

ــرَُح  ﴿َوِإْذ َقــاَل ُموَســى ِلَفتَــاُه َل َأبـْ
َأْو  اْلَبْحرَْيــِن  َمَْمــَع  ُلــَغ  َأبـْ َحــىَّ 

)61( ُحُقبًــا﴾  َأْمِضــَي 
 

شرح الكلمات:
بِقــي  أي  فــالن كرميًــا  بــرِح  مــا  أبــرَُح:  ال 

)األقــرب(. علــى كرمــه 
أمضــي: مضــى الشــيُء ميضــي ومَضــا ميضــو: ذَهــب 

)األقــرب(. وخــال 
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ويقــال:  ســنة،  مثانــون  وهــي  احُلْقــِب  مجــع  احُلُقــب  ُحُقبًــا: 
أكثــُر مــن ذلــك. واحُلْقــب: الدهــُر؛ الســَنُة، وقيــل: الســنون 

)األقــرب(.

التفسري:
الســابقة عــن موضــوع  تعــاىل ف اآلايت  لقــد حتــّدَث هللا   
الصــراع بــن املســيحية واإلســالم بلغــة متثيليــة، حيــث بــّن 
أنــه صــراع بــن القــوي والضعيــف فيمــا يبــدو، ولكــن التدبــر 
البســيط يكشــف أن القــوي مــن يتجــه إىل هللا تعــاىل، وليــس 
َمــن شــغلته أمــور الدنيــا. كمــا أشــار  أيًضــا أنــه مــن املقــدر 
النــي ، مث  للمســيحية أن تزدهــر أول مــرة حــى مبعــث 
ســُيحرز اإلســالُم الرقــيَّ لفــرتة مــن الزمــن، لتزدهــر املســيحية 
اثنيــًة. أمــا اآلن فقــد تنــاول هللا تعــاىل املوضــوَع نفســه علــى 
أســاس مــا ورد ف الكتــب الســماوية مــن أنبــاء هبــذا الصــدد. 
مــن  بّينــُت  أن معارضــي اإلســالم - كمــا  وليكــن معلوًمــا 
قــد مجعــت أحــدااًث  الســورة أبهنــا  قبــل- يطعنــون ف هــذه 
هــذه  اجتمــاع  إن  بــل  بينهــا؛  رابــط  أي  دون  مــن  خمتلفــة 
األحــداث فيهــا كان ابعــث حــرة حــى للمســلمن أنفســهم، 
الذيــن اقتنعــوا بقوهلــم إن اليهــود ســألوا النــي  عــن بعــض 

األمــور فُجمــع جواهبــا ف هــذه الســورة. 
ولكــن األمــر ليــس كذلــك كمــا هــو ظاهــر، ألن النــي  إذا 
كان قــد ســئل ابلفعــل عــن أصحــاب الكهــف وذي القرنــن 
فلمــاذا أقحــم هللا تعــاىل بــن ذكــر أصحــاب الكهــف وذي 
القرنــن كلَّ هــذه التمثيــالت املذكــورة آنًفــا وكذلــك حــادَث 
موســى  مــع فتــاه الــذي يبــدأ هبــذه اآليــة؟ ِلَ ل يذكــر 
اإلجابــة عــن أصحــاب الكهــف وذي القرنــن علــى األقــل 

ف مــكان واحــد؟ 
احلــق أن هــذه املواضيــع كلهــا قــد وردت هنــا برتتيــب حمكــم، 

وقــد جــيء بــكل حــادث ومثــال ف حملــه ومبقتضــى الضــرورة. 
لقــد ســبق أن بّينــُت احلكمــة مــن ورود هــذه األمثــال خــالل 
قصــة أصحــاب الكهــف، وأبــن اآلن احلكمــة مــن ورود قصــة 

موســى  ف هــذا املــكان. 
لقــد ســبق أن بّينــُت أن مثــة ف احليــاة القوميــة للمســيحين 
أمــرًا ل أجــد لـــه نظــرًا ف حيــاة أيــة أمــة أخــرى. ذلــك أن 
األمــة املســيحية انلــت الرقــي بعــد عيســى  ملــدة مــن 
الزمــان، مث توقــف رقيهــا لفــرتة بعثــة نــي آخــر وهــو نبينــا 
الزمــان،  مــن  لفــرتة  الرقــي    أمتــه  حققــت  حيــث   
لتســتأنف بعدهــا األمــُة املســيحية رقيهــا اثنيــة؛ وقــد ُأشــر 
َهــرًا﴾ ف املثــال الســابق  إىل هــذا األمــر مــن قبــل بكلمــة ﴿نـَ
َهــرًا﴾. أمــا اآلن فقام  ــراَْن ِخاَلهَلَُمــا نـَ حيــث قــال تعــاىل ﴿َوَفجَّ
بتوضيــح نفــس األمــر بذكــر قصــة موســى  هنــا. ذلــك 
أن موســى  مثيــٌل لنبينــا  حبســب النبــوءة التوراتيــة 
التاليــة: "أُقيــم هلــم نبيًّــا ِمــن َوَســِط إخوهتــم ِمثَلــك، وأجعــُل 
بــه" )تثنيــة  مــا ُأوصيــه  بــكل  كالمــي ف فمــه، فيكّلمهــم 
هــذه  إىل  أيًضــا  الكــرمي  القــرآن  أشــار  18(. كمــا   :18
النبــوءة ف قولــه تعــاىل ﴿ِإانَّ َأْرَســْلَنا إِلَْيُكــْم َرُســواًل َشــاِهًدا 
َعَلْيُكــْم َكَمــا َأْرَســْلَنا ِإىَل ِفرَْعــْوَن َرُســواًل﴾ )املزّمِّــل:16(. إًذا 
فقــد ذَكــر القــرآن واقعــَة موســى  هــذه بــن عصــري رقــي 
املســيحين للداللــة علــى أن ظهــور هــذا النــي املثيــل ملوســى 
؛ وهكــذا دَفــع الشــبهَة  بــن هذيــن العصرَيــن كان ضــرورايًّ
القائلــة أبنــه لــو كان هــذا الــذي ادعــى النبــوة بعــد الرقــي 
املســيحي األول نبيًّــا صادًقــا فلمــاذا ل ينتــه الرقــي املســيحي 
بعــد ظهــوره كليــًة؟ أليــس اســتئناف الرقــي املســيحي بعــد 
ظهــوره بفــرتة مــن الزمــن وبقــوة أكــَر يشــّكل دليــاًل علــى أن 
هــذا املدعــي ل يكــن نبيًّــا صادًقــا، وإال ألوقــف مــد الرقــي 

املســيحي؟
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   ََِّع اْلعِـــْراَبَض بْـــَن َســـارِيََة، يـَُقـــوُل: َوَعظََنا َرُســـوُل الل ، أَنَـّــُه مسَِ ـــَلِميِّ عـــْن َعْبـــِد الرَّمْحَِن بْـــِن َعْمرٍو السَّ
َمْوِعظَـــًة َذَرفَـــْت ِمنـَْهـــا اْلُعيُـــوُن َوَوِجلَـــْت ِمنـَْها اْلُقُلوُب. فـَُقْلَنا: اَي َرُســـوَل اللَِّ ِإنَّ َهـــِذِه َلَمْوِعَظُة ُمَودٍِّع َفَماَذا 
تـَْعَهـــُد ِإلَيـْنَـــا قَـــاَل:  قَـــْد تـَرَْكُتُكـــْم َعلَـــى اْلبـَْيَضـــاِء لَيـُْلَهـــا َكنـََهارَِها اَل يَزِيـــُغ َعنـَْها بـَْعِدي ِإالَّ َهالِـــٌك. َمْن يَِعْش 
َ َعضُّوا  ِمْنُكـــْم َفَســـيـََرى اْخِتالَفًـــا َكثِـــرًا. فـََعَلْيُكـــْم مبَـــا َعَرفـُْتْم ِمْن ُســـنَِّي َوُســـنَِّة اخْلَُلَفـــاِء الرَّاِشـــِديَن اْلَمْهِديِّن،
َـــا اْلُمْؤِمـــُن َكاجلََْمـــِل األَنِـــِف َحيـُْثَما ِقيـــَد انـَْقادَ  .   َعَليـَْهـــا اِبلنَـَّواِجـــِذ َوَعَلْيُكـــْم اِبلطَّاَعـــِة َوِإْن َعْبـــًدا َحَبِشـــيًّا فَِإمنَّ

)ســـنن ابـــن ماجة، كتـــاب املقدمة(

ُ َأْن َتُكوَن مُثَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشـــاَء  َ قَال َرُســـوُل اللَِّ : َتُكـــوُن النُـّبـُوَُّة ِفيُكـــْم َما َشـــاَء اللَّ عـــن ُحَذيـَْفَة قَال:
ُ َأْن  ُ َأْن َتُكوَن مُثَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشاَء اللَّ َأْن يـَْرفـََعَها مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـَْهاِج النُـّبـُوَِّة، فـََتُكوُن َما َشاَء اللَّ
ُ َأْن َيُكوَن، مُثَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشـــاَء َأْن يـَْرفـََعَها، مُثَّ َتُكوُن  يـَْرفـََعَهـــا، مُثَّ َتُكـــوُن ُمْلـــًكا َعاضًّـــا فـََيُكـــوُن َما َشـــاَء اللَّ
ُ َأْن َتُكوَن، مُثَّ يـَْرفـَُعَها ِإَذا َشـــاَء َأْن يـَْرفـََعَها مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفة َعَلى ِمنـَْهاِج  ُمْلًكا َجْرِيًَّة فـََتُكوُن َما َشـــاَء اللَّ

النُـّبـُوَِّة مُثَّ َســـَكَت. )مســـند أمحد، كتاب أول مســـند الكوفين(

ْعُت َرُســـوَل اللَِّ  يـَُقـــوُل   »َمْن َخَلَع َيًدا ِمْن طَاَعٍة َلِقـــَي اللََّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة اَل  َعـــْن َعْبِد الرَّمْحَِن قال: مسَِ
ـــَة لَـــُه َوَمـــْن َمـــاَت َولَْيَس ِف ُعُنِقِه بـَيـَْعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«.  ) صحيح مســـلم، كتاب اإلمارة( ُحجَّ

َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َســـْهٍل أن َرُســـوَل اللَِّ  قَـــال: »َما َكاَنْت نـُبـُوٌَّة قَـــطُّ ِإالَّ تَِبَعتـَْها ِخاَلَفة، َواَل َكاَنْت 
ِخاَلفَـــٌة قَـــطُّ ِإالَّ تَِبَعَهـــا ُمْلـــٌك،  َواَل َكانَـــْت َصَدقَـــٌة ِإالَّ َصـــاَرْت َمْكًســـا«. )كنـــز العمـــال، كتـــاب فضائـــل مـــن 

قســـم األفعال(

 النبوة واخلافة، ووصاي خامت النبين
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 سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز

 ِ
ق

��
ْ
��ل���خَ��ل ْك��ِ��لِ ا

ِأ
�قِ  ا ��حَ�ا

�ِ���ِ�� ْ���ِ�

�ِط��ِ��ى
�� ��صْ

ُ
�ا�م �دٍ  ا

ِّ
���ِ�ا �مُ��ححَ�� ِ�ِد

ّ
���َس�ق

�م
ِّ
��ِو����حَ�ال �قْح�ِه 

ِ
لّلهُه �عِ��ل ى  ا

ِّ
َس��ل ����

) ��ق�ث �ل�ح��د
� .« )ا ّ

��ْح�ِد��ىق
ِ
م
ْ
�ا� ِه ا

ِّ
لل �ق���خَ�هُق ا ��لِ

���ّخَ�ُه ��ِ� �اِأ
�ِ���  

�ِج
�
ْ
َ��ل

ّ
��ل�ثخ ى ا

ِ
�وٍا ��َس��ل

ْ
�وْ ���حَ��

ِ
��ِو��ل ��ِق�ُع�وُه  ��حَ�ا

�ِ���«

وَأمُي هللا أنـــه تعـــاىل قـــد جعـــل الشـــيَخن والثالـــَث الـــذي هـــو ذو النُّوَريـــن، كأبـــواب لإلســـالم 
وطالئـــع فـــوج خـــر األانم، فمـــن أنكـــر شـــأهنم وحّقـــر برهاهنـــم، ومـــا أتّدب معهـــم بـــل أهاهنم، 
وتصـــدى للســـب وتطـــاُول اللســـان، فأخـــاف عليـــه من ســـوء اخلامتة وســـلب اإلميـــان. والذين 
آذوهـــم ولعنوهـــم ورموهـــم ابلبهتـــان، فـــكان آخـــر أمرهـــم قســـاوة القلب وغضـــب الرمحن. وإين 
جربـــُت مـــرارًا وأظهرهتـــا إظهـــارًا، أن بغـــض هؤالء الســـادات مـــن أكر القواطع عـــن هللا مظهِر 
الـــركات، ومـــن عاداهـــم فُتغَلق عليه ُســـَدُد الرمحة واحلنـــان، وال تُفتح له أبواب العلم والعرفان، 
ويرتكـــه هللا ف جـــذابت الدنيـــا وشـــهواهتا، ويســـقط ف وهـــاد النفـــس وهّواهتـــا، وجيعلـــه مـــن 

املبعديـــن احملجوبن.
وإهنـــم أُوذوا كمـــا أُوذي النبيـــون، ولُعنـــوا كمـــا لُعـــن املرســـلون، فحّقـــق بذلـــك مراثهم للرســـل، 
وحتّقـــَق جزاؤهـــم كأئمـــة الِنحـــل وامللـــل ف يـــوم الدين. فإن مؤمًنا إذا لُعِـــن وُكفِّر من غر ذنب، 
وُدعـــي هبجـــو وســـّب مـــن غر ســـبب، فقد شـــابَه األنبيـــاء وضاهى األصفياء، فســـُيجزى كما 
جُيـــزى النبيـــون، ويـــرى اجلـــزاء كاملرســـلن. وال شـــك أن هـــؤالء كانـــوا علـــى قدم عظيـــم ف اتباع 
خـــر األنبيـــاء، وكانـــوا أُّمـــًة وســـطًا كمـــا مدحهـــم ذو العـــّز والعـــالء، وأيدهم بروح منـــه كما أيد 
كل أهـــل االصطفـــاء. وقـــد ظهـــرت أنـــوار صدقهم وآاثر طهارهتم كأجلـــى الضياء، وتبن أهنم 
كانـــوا مـــن الصادقـــن. ورضـــي هللا عنهـــم ورضـــوا عنـــه، وأعطاهم ما ل يُعَط أحـــد من العاملن.
)حضرة مرزا غالم أمحد القادايين  كتاب سر اخلالفة ص 13 و14(

تنزيه الَشيخن وذي النورين



        التقوى                مايو     102021 

 

لـــه،  شــريك  ل  وحــده  إل هللا  إلــه  أّل  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ بهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
 * اْلَعاَلمــَن  َربِّ  اْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعُن * اْهــدَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

آمــن.  الضَّالِّــن﴾.  َول  َعَلْيِهــْم 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

نسبه وقرابته ف اجلاهلية واإلسام
هــو عثمــان بــن عفــان بــن أيب العــاص بــن أميــة بــن عبــد مشــس 
بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كالب، ويلتقــي نســبه بنســب 
رســول هللا  ف عبــد منــاف. وأمــه أروى بنــت كريــز، وأمهــا 
أم حكيــم البيضــاء بنــت عبــد املطلــب، وهــي شــقيقة عبــد هللا 
ابــن خالــة  فهــو  توأمــا،  ُولــدا  إهنمــا  ويقــال:   ، النــي  والــد 
والــده. وقــد أســلَمْت أم عثمــان بعــد صلــح احلديبيــة، وعاشــت 
ف املدينــة حــى ماتــت ف خالفــة ابنهــا، وأمــا أبــوه فتــوف ف 
اجلاهليــة. قيــل عــن كنيــة عثمــان  أنــه كان يكــى ف اجلاهليــة 
أاب عمــرو، فلمــا ُولــد لــه مــن رقيــة بنــت رســول هللا غــالم مســاه 

عبــد هللا، واكتــى بــه، فكنــاه املســلمون أاب عبــد هللا )1(. 
وعن سبب تلقيبه بذي النورين نقل صاحب كتاب اإلصابة 
  ف معرفــة الصحابــة عــن ابــن إســحاق قولــه: »زّوج النــّي
ابنتــه رقيــة مــن عثمــان، وماتــت عنــده ف أايم بــدر، فزّوجــه 

من سيرة ذي النورين 
حضرة عثمان بن عفان )رضي الله عنه(

قراءة في مجموعة خطب ألقاها حضرة أمير المؤمنين )أيده اهلل تعالى بنصره العزيز(

تنويــه: كلمــة هــذا الشــهر الــي ننشــرها لمــري املؤمنــن هــي ملخــص ملــا ألقــاه حضرتــه مــن خطــب اجلمعــة والــي دار موضوعهــا 
حــول ســيدن عثمــان بــن عفــان ف إطــار تنــاول حضرتــه لســري الصحابــة البدريــن رضــي هللا عنهــم وكانــت اخلطــب بتواريــخ

 22 يناير 2021  -  29 يناير 2021  -   5 فراير 2021 - 12 مارس 2021
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                                                       الخالفة الحقة             وقائع وأحداث

بعدهــا أختهــا أم كلثــوم، فلذلــك كان يلّقــب ذا الّنوريــن )2(. 
وقيــل »مســي بــذي النوريــن ألنــه كان يكثــر مــن تــالوة القــرآن 
ف كل ليلــة ف صالتــه، فالقــرآن نــور وقيــام الليــل نــور« )3(. 
وأمــا والدتــه فولــد ف مكــة بعــد عــام الفيــل بســت ســنن علــى 
الصحيــح، وقيــل: ولــد ف الطائــف، فهــو أصغــر مــن رســول 

هللا  بنحــو مخــس ســنن )4(. 

بشارة إسامه
يقــص حضــرة عثمــان نفســه علــى ســيدان خــامت النبيــن رؤاي 
محلت بشــارة إســالمه فيقول: »اَي َرُســوَل هللِا َقِدْمُت َحِديثًا 
ــا ُكنَّــا بــَـْنَ َمَعــاٍن )5( َوالزَّْرقَــاِء  فـََنْحــُن َكالنَِّيــاِم  ــاِم فـََلمَّ ِمــَن الشَّ
ــَة.  ِإَذا ُمنَــاٍد يـَُناِدينَــا أَيُـَّهــا النِّيَــاُم ُهبُّــوا فَــِإنَّ َأمْحَــَد قَــْد َخــرََج مبَكَّ
قـَْبــَل  َقِدميًــا  ُعْثَمــاَن  ِإْســالُم  وََكاَن  بِــَك«.  َفَســِمْعَنا  فـََقِدْمنَــا 

ُدُخــوِل َرُســوِل هللا  َداَر اأَلْرقَــِم )6(. 

حتمله اإليذاء ف سبيل الدين
ل يُغــن احلســب واجلــاه الدنيــواين ســيدان عثمــان عــن مواجهــة 
ــِد َعــْن  ــُن حُمَمَّ اضطهــاد قومــه لــه بعــد إســالمه، قــال ُموَســى ْب
ــُه احلََْكــُم بْــُن َأيب  ــا َأْســَلَم ُعْثَمــاُن بْــُن َعفَّــاَن َأَخــَذُه َعمُّ أَبِيــِه: »َلمَّ
اْلَعــاِص بْــِن أَُميَّــَة فََأْوثـََقــُه راَِبطًــا َوقَــاَل: أَتـَْرَغــُب َعــْن ِملَّــِة آاَبئِــَك 
ِإىَل ِديٍن حُمَْدٍث؟ َوهللِا ال َأُحلَُّك أََبًدا َحىَّ َتدََع َما أَْنَت َعَلْيِه 
ِمــْن َهــَذا الدِّيــِن. فـََقــاَل ُعْثَمــاُن: َوهللِا ال أََدُعــُه أَبَــًدا َوال أُفَارِقُــُه. 

ــا رََأى احلََْكــُم َصالبـَتَــُه ِف ِدينِــِه تـَرََكــُه« )7(.  فـََلمَّ
أنــه  فــورد  رُقيــة رضــي هللا عنهــا  الســيدة  مــن  وأمــا زواجــه 
ابنتــا  النبــوة كانــت رقيــة وأم كلثــوم    النــي قَبــل دعــوى 
النــي  خمطوبتــن لــكل مــن عتبــة وعتيبــة ابــي أيب هلــب، 
فلمــا نزلــت ســورة املســد أو ســورة اللهــب قــال أبــو هلــب 
البنيه: رأســي من رؤوســكما حرام إن ل تفارقا ابنَي حممد، 
ففارقامهــا ول يكــوان قــد دخــال هبمــا. فتــزوج عثمــان بــن عفــان 
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رقيــة مبكــة، وهاجــر هبــا اهلجرتــن إىل أرض احلبشــة. وكانــت 
»أحســن  قيــل:  حــى  عثمــان،  وكــذا كان  اجلمــال،  ابرعــة 

زوجــن رآمهــا إنســان رقيــة وزوجهــا عثمــان« )8(. 
  هللِا  َرُســوَل  َأنَّ   ، اْلُقَرِشــيِّ ُعْثَمــاَن  بْــِن  الرَّمْحَــِن  َعْبــِد  َعــْن 
هللاُ  َرِضــَي  ُعْثَمــاَن  رَْأَس  تـَْغِســُل  َوِهــي  ابـَْنتِــِه  َعلَــى  َدَخــَل 
َعنـُْهَمــا، فـََقــاَل: »اَي بـُنـَيَّــُة، أْحِســي ِإىَل َأيب َعْبــِد هللِا فَِإنَّــُه َأْشــَبُه 

 .)9( ُخُلًقــا«  يب  َأْصَحــايب 
ــا  وممــا ذكــره أصحــاب الســر عــن اهلجــرة إىل احلبشــة: »فـََلمَّ
رََأى َرُســوُل هللِا  َمــا ُيِصيــُب َأْصَحابَــُه ِمــْن اْلبَــاَلِء، َوَمــا 
ــِه َأيب طَالِــٍب،  ُهــَو ِفيــِه ِمــْن اْلَعاِفَيــِة، مبََكانِــِه ِمــْن هللِا َوِمــْن َعمِّ
َوأَنَّــُه اَل يـَْقــِدُر َعَلــى َأْن مَيْنـََعُهــْم ممَّــا ُهــْم ِفيــِه ِمــَن اْلَبــاَلِء، قَــاَل 
هَلُــْم: لَــْو َخَرْجتُــْم إىَل أَْرِض احْلََبَشــِة فَــِإنَّ هِبَــا َملِــًكا اَل يُْظلَــُم 
ِعْنــَدُه َأَحــٌد، َوِهــَي أَْرُض ِصــْدٍق، َحــىَّ جَيَْعــَل هللاُ َلُكــْم فـََرًجــا 
ممَـّـا أَنـْتُــْم ِفيــِه. َفَخــرََج ِعْنــَد َذلِــَك اْلُمْســِلُموَن ِمــْن َأْصَحــاِب 
َرُسوِل هللِا  إىَل أَْرِض احْلََبَشِة، خَمَاَفَة اْلِفتـَْنِة، َوِفرَارًا إىَل هللِا 

ْســاَلِم« )10(.  ِبِديِنِهــْم، َفَكانَــْت أَوََّل ِهْجــَرٍة ِف اإْلِ
  ومــن بــن الصحابــة املهاجريــن إىل احلبشــة كان ُعْثَمــاُن

)11( . وزوجتــه رُقـَيَّــُة بِْنــُت َرُســوِل هللِا
َعــْن أَنَــٍس  َقــاَل: َخــرََج ُعْثَمــاُن ُمَهاِجــرًا ِإىَل أَْرِض احْلََبَشــِة 
  النَّــِيِّ  َعلَــى  َواْحتـَبَــَس    هللِا  َرُســوِل  بِْنــُت  رُقـَيَّــُة  َوَمَعــُه 
اْمــَرأٌَة  ــُف َعنـُْهــُم اخْلَبـَــَر، َفَجاَءتْــُه  يـَتـَوَكَّ فَــَكاَن خَيْــرُُج  َخبـَُرُهــْم، 
فََأْخبـََرْتــُه، فـََقــاَل النَّــِيُّ : »ِإنَّ ُعْثَمــاَن أَلَوَُّل َمــْن َهاَجــَر ِإىَل 

هللِا أِبَْهلِــِه بـَْعــَد لُــوٍط.« )12(
ــا أَرَاَد ُعْثَمــاُن بْــُن َعفَّــاَن  اخْلـُـُروَج ِإىَل أَْرِض  قــال َســْعٌد: َلمَّ
ــاَل:  ــُه َرُســوُل هللِا : »اْخــرُْج ِبرُقـَيَّــَة َمَعــَك« َق ــاَل َل احْلََبَشــِة َق
  َُّأَخــاُل َواِحــًدا ِمْنُكَمــا َيْصــِرُ َعلَــى َصاِحبِــِه، مُثَّ أَْرَســَل النَّــِي
َأمْسَاَء بِْنَت َأيب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعنـُْهَما فـََقاَل: »اْئِتيِي ِبََرمِِهَا« 
)يعــي أيــن وصلــوا ومــا هــي الظــروف ف اخلــارج؟( فـََرَجَعــْت 
َأمْسَــاُء ِإىَل النَّــِيِّ  َوِعْنــَدُه أَبُــو َبْكــٍر  فـََقالَــْت: اَي َرُســوَل 
هللِا أخــرَج مِحَــارًا ُموَكًفــا، َفَحَمَلَهــا َعَلْيــِه َوَأَخــَذ هِبـَـا حَنْــَو اْلَبْحــِر، 

فـََقــاَل َرُســوُل هللِا : »اَي َأاَب َبْكــْر، ِإنَـُّهَمــا أَلَوَُّل َمــْن َهاَجــَر 
ــاَلُم« )13(.  بـَْعــَد لُــوٍط َوِإبـْرَاِهيــَم َعَلْيِهَمــا الصَّــاَلُة َوالسَّ

ورد حــادث العــودة مــن احلبشــة أيًضــا، قَــاَل ابْــُن إْســَحاَق: 
أَْرِض  إىَل  َخَرُجــوا  الَِّذيــَن    هللِا  َرُســوِل  َأْصَحــاَب  َوبـَلَــَغ 
ــَة، فَأَقـْبـَلُــوا ِلَمــا بـََلَغُهــْم ِمــْن َذلِــَك،  احْلََبَشــِة، إْســاَلُم َأْهــِل َمكَّ
ــْن  ــِه ِم ثُــوا ِب ــا َكانُــوا حَتَدَّ ــْم َأنَّ َم ــَة، بـََلَغُه ــْن َمكَّ َــْوا ِم َحــىَّ إَذا َدنـ
ــَة َكاَن اَبِطــاًل، فـَلَــْم َيْدُخــْل ِمنـُْهــْم َأَحــٌد إالَّ  إْســاَلِم َأْهــِل َمكَّ
ــَة ِمنـُْهــْم، فَأَقَــاَم  ــَواٍر أَْو ُمْســَتْخِفًيا فَــَكاَن ممَّــْن قَــِدَم َعَلْيــِه َمكَّ ِبِ
 ) هِبَــا َحــىَّ َهاَجــَر إىَل اْلَمِدينَــِة، َفَشــِهَد َمَعــُه )مــع النــي
ْــرُُه، وبعــد  ــُه بَــْدٌر َوَغيـ ــُه َحــىَّ فَاَت ــَس َعْن بَــْدرًا َوُأُحــًدا، َوَمــْن ُحِب
العــودة مــن احلبشــة كان ُعْثَمــاُن بْــُن َعفَّــاَن ممــن هاجــر مــن 
)14( . مكــة إىل املدينــة، َوَمَعــُه اْمَرأَتُــُه رُقـَيَّــُة بِْنــُت َرُســوِل هللِا

ورد ف كتــاب أنَّ عثمــان  مكــث ف احلبشــة بضــع ســنن 
وحــن عــاد الصحابــة بســبب خــر ابطــل إلســالم قريــش عــاد 
عثمــان  معهــم، فعلمــوا بعــد العــودة أن اخلــر ابطــل، فعــاد 
بعــض الصحابــة إىل احلبشــة ولكــن بقــي عثمــان  ف مكــة 
حــى جــاء أمــر اهلجــرة إىل املدينــة فأمــر رســول هللا  مجيــع 
صحابتــه ابهلجــرة إىل املدينــة، فهاجــر عثمــان  مــع أهلــه 
إىل املدينــة. ورد ف روايــة أن عثمــان  هاجــر إىل احلبشــة 
عثمــان  هجــرة  تذكــر  ال  الســرة  معظــم كتــب  ولكــن  اثنيــة 

الثانيــة إىل احلبشــة. 
يتابــع مــزرا بشــر أمحــد : الغريــب ف املوضــوع أن أكــر 
عــدد مــن املهاجريــن األوائــل كانــوا مــن أقــوى قبائــل العــرب 
وعــدد الضعفــاء قليــل. هــذا األمــر يوحــي أبمريــن: أواًل، أن 
املنتمــن إىل قبائــل قويــة للعــرب أيًضــا مــا كانــوا ف مأمــن مــن 
مظــال قريــش. واثنًيــا: أن الضعفــاء منهــم مثــل العبيــد وغرهــم 
كانــوا ف حالــة يُرثــى هلــا لدرجــة أهنــم مــا كانــوا قادريــن حــى 

علــى اهلجــرة. 
الــي  »الشــعيبة«  إىل  اجلنــوب  ف  املهاجــرون  وصــل  عندمــا 
كانت ف ذلك الزمن مرفأ ف جزيرة العرب. وكان من فضل 
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” هللا تعــاىل علــى هــؤالء املهاجريــن أن وجــدوا ســفينة تاريــة 
موشــكة علــى اإلحبــار إىل احلبشــة. فركبوهــا مجيعــا ف ســالم 
وأمــان وانطلقــت. عندمــا علــم زعمــاء قريــش بذلــك استشــاطوا 
غضًبا على أن هؤالء الناس قد أفلتوا من أيديهم، فالحقوهم 
ولكــن عندمــا وصــل رجاهلــم إىل الســاحل كانــت الســفينة قــد 
أحبــرت فعــاد املالحقــون خائبــن خاســرين. حظــي املســلمون 
ف احلبشــة ابألمــن وجنــوا مــن مظــال قريــش بفضــل هللا تعــاىل. 
ولكــن، كمــا يقــول املؤرخــون، أنــه ل متــض فــرتة طويلــة علــى 
وصــول املســلمن إىل احلبشــة إذ تناهــى إىل مســامعهم شــائعة 
تقــول أن قريًشــا كلهــا قــد أســلمت وصــارت مكــة آمنــة متاًمــا. 
فبتصديــق هــذه الشــائعة عــاد معظــم املهاجريــن مــن احلبشــة 
إىل مشــارف  تبــنُّ وحتقــق. وعندمــا وصلــوا  مكــة دون  إىل 
مكــة علمــوا أن اخلــر كان حمــض شــائعة، فصــاروا ف مواجهــة 
مصيبــة كبــرة. فعــاد بعضهــم علــى أدراجهــم مــن الطريق ودخل 
بعضهــم مكــة خفيــة أو حتــت محايــة شــخص ذي نفــوذ قــوي. 
مث إن ســيدان عثمــان  بعــد أن عــاد مــن احلبشــة أكرمــه 
ممــن جاهــدوا  فهــو  املدينــة،  الكــرى إىل  تعــاىل ابهلجــرة  هللا 
مؤاخــاة  عــن  تتحــدث  الــي  الــرواايت  تعــددت  ابهلجرتــن. 
بــن  آخــى    النــي  أن  تقــول  مــا  فمنهــا  عثمــان،  ســيدان 
عثمــان وبــن أَْوِس بْــِن اَثبِــٍت، ومنهــا مــا تقــول أن املؤاخــاة 
كانــت بينــه وبــن َعْبــِد الرَّمْحَــِن بْــِن َعــْوٍف. وف روايــة اثلثــة 
اِد  أن النــي  آَخــى بـَــْنَ ُعْثَمــاَن َوأَْوِس بْــِن اَثبِــٍت َأيب َشــدَّ
بْــِن أَْوٍس. مث هنــاك روايــة رابعــة تذكــر أن املؤاخــاة متــت بــن 
. وف  عثمــان  وبــن َأيب عبــادة ســعد بــن عثمــان الزَُّرقِــيِّ

روايــة أن النــي  آخــى بينــه وبــن عثمــان . فقــد ورد 
ف الطبقــات الكــرى َعــِن ابْــِن لَِبيبَــَة أن عثمــان بــن َعفَّــاَن 
ــا ُحِصــَر )أي حاصــره املفســدون ف بيتــه كليــة ف آخــر  َلمَّ
أايمــه ( َأْشــَرَف َعَلْيِهــْم ِمــْن ُكــوٍَّة ِف الطََّمــاِر فـََقــاَل: أَِفيُكــْم 
طَْلَحُة؟ قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: أَْنُشُدَك اللََّ َهْل تـَْعَلُم أَنَُّه َلمَّا آَخى 
َرُســوُل اللَِّ بـَْنَ اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر آَخى بـَْيِي َوبـَْنَ نـَْفِســِه؟ 
فـََقــاَل طَْلَحــُة: اللَُّهــمَّ نـََعــْم. َفِقيــَل ِلطَْلَحــَة ِف َذلِــَك، فـََقــاَل: 

َنَشــَدين، َوأَْمــٌر رَأَيـْتُــُه َأال َأْشــَهُد بِــِه؟ 
أمــا قصــة وفــاة رقيــة وزواج عثمــان مــن أم كلثــوم رضــي هللا 
عنهــم مجيًعــا فهــي كاآلت: عــن عبــد هللا بــن مكنــف بــن حارثــة 
ــا َخــرََج َرُســوُل اللَِّ  ِإىَل بَــْدٍر َخلَّــَف  األنصــاري قــال: َلمَّ
 ُ ُعْثَمــاَن َعَلــى ابـْنـََتــِه رُقـَْيــَة، وََكانَــْت َمرِيَضــًة، َفَماتَــْت َرِضــَي اللَّ
عنهــا يــوم قــِدَم زيــد بــن حارثــة للمدينــة َبِشــرًا مبـَـا فـَتَــَح هللاُ َعلَــى 
َرُســوِل اللَِّ  بِبَــْدٍر. َوَضــَرَب َرُســول اللَِّ  ِلُعْثَمــاَن ِبَســْهِمِه 
  وأجــرِه ف بــدر، فــكان كَمــْن شــهدها. وزّوج رســوُل هللا

ُعْثَمــاَن بْــَن َعفَّــاَن بـَْعــَد رُقـَْيــَة ابنتــه  أُمَّ ُكْلثُــوِم.
وعــن أيب هريــرة أن رســول هللا  لِقــي عثمــان بــن عفــان عنــد 
ابب املســجد، فقــال: اي عثمــان هــذا جريــل يقــول عــن هللا 
تعــاىل: إين قــد زّوجتُــك أمَّ كلثــوم علــى مثــل مــا زّوجتُــك رقيــَة 

وعلــى مثــل مــا منحَتهــا. 
وقالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا: ملــا زوج النــي  ابنتــه أم 
كلثوم من عثمان قال ألم أمين رضي هللا عنها: »هيئي ابني 
أم كلثــوم وزُفِّيهــا إىل عثمــان، وخفِّقــي بــن يديهــا ابلــدف«. 
ففعلــْت ذلــك. فجاءهــا النــي  بعــد الثالثــة فدخــل عليهــا 

ســيدنا  كان  حيــث  الطرفــن،  مــن  املحبــة  إلظهــار  أســلوب  هــذا 

عثــان  َقلًقــا عــى انقطــاع أوارص القرابــة مــع النبــي ، فأكــد 

لــه النبــي  بأســلوبه أن هــذه األوارص مل تنقطــع بــل هــي باقيــة. 
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فقــال: »اي بُنيّــة، كيــف وجــدِت بعلــك«؟ قالــت: خــر بعــٍل.
ول تــزل أم كلثــوم عنــد عثمــان رضــي هللا عنهمــا إىل أن توفيــت 
ســنة تســع مــن اهلجــرة بســبب مــرض نــزل هبــا. وصلــى عليهــا 
رســول هللا  وجلــس علــى قرهــا. وعــن أنــس ابــن مالــك أنــه 
رأى النــي  جالًســا علــى قــر أم كلثــوم، قــال: فرأيــت عينيــه 

تدمعان.
عــن  ذلــك كالتــايل:  عــن  روايــة  البخــاري  ف  وردت  وقــد 
هــالل عــن أنــس بــن مالــك  قــال: شــهدان جنــازة بنــت 
رســول هللا ، ورســوُل هللا جالــس علــى القــر، فرأيــت عينيــه 

تدمعــان.
وف روايــة: قــال رســول هللا  عنــد وفــاة أم كلثــوم رضــي هللا 

عنهــا: لَــْو َكاَن ِعْنــِدَي اَثلِثَــٌة َزوَّْجتـَُهــا ُعْثَمــاَن.
عــن ابــن عبــاس  قــال: مــّر رســول هللا  وإذا عثمــان 
جالــس يبكــي علــى أم كلثــوم بنــت رســول هللا ، قــال: ومــع 
رســول هللا  صاحبــاه يعــي أاب بكــر وعمــر، فقــال رســول 
هللا : مــا يبكيــك اي عثمــان؟ قــال: أبكــي اي رســول هللا أنــه 
انقطــع صهــري منــك. فقــال رســول هللا : ال تبــِك، والــذي 
نفســي بيــده! لــو أن عنــدي مائــة بنــٍت متــوُت واحــدٌة بعــد 

واحــدة زّوجُتــك أخــرى حــى ال يبقــى مــن املائــة شــيء. 
هــذا أســلوب إلظهــار احملبــة مــن الطرفــن، حيــث كان ســيدان 
 ، قَلًقــا علــى انقطــاع أواصــر القرابــة مــع النــي  عثمــان
فأكــد لــه النــي  أبســلوبه أن هــذه األواصــر ل تنقطــع بــل 

هــي ابقيــة. 

حضرة عثمان واحد من البدرين
مشــارًكا ف  يكــون  ولكنــه  املعركــة،  ف  املــرء  يشــارك  ال  قــد 
املصلحــة  تقتضيهــا  تنظيميــة  لــدواع  ذلــك  ويكــون  احلــرب، 
العامــة ويقــرر ذلــك ويل األمــر، وف هــذا اإلطــار كان اشــرتاك 
ســيدان عثمــان ف غــزوات النــي ،  فإنــه  وإن ل يشــهد 
املعركــة، إال أن النــي  عــدَّه ضمــن املشــاركن فيهــا وقســم 

لــه نصيبًــا ف الغنائــم، والقصــة أن زوجتــه الســيدة رقيــة بنــت 
الرســول  كانــت طريــة الفــراش، فأمــره النــي  أن يبقــى 

عندهــا ف املدينــة ملداواهتــا.
كذلــك ل خيــرج مقاتــاًل بســيفه ف غــزوة غطفــان الــي كانــت 
ف احملــرم أو صفــر مــن العــام الثالــث اهلجــري، غــر أنــه كان 
مشــارًكا ف اجلهــاد حتًمــا، ذلــك أنــه أثنــاء إعــداده نفســه هلــذه 

. الغــزوة صــدر أمــر النــي ببقائــه ف املدينــة خلفــا للنــي

حمنة يوم ُأحد
جيــش  ف  احلاصلــة  الثغــرة  قريــش  جيــش  اســتغل  أن  بعــد 
املســلمن حــن تلــى أغلــب الرمــاة اخلمســن عــن موقعهــم 
الذي أمرهم الني  ابلثبات عليه أعلى اجلبل مهما حدث 
من أمر، أدى خمالفة أمر الني  إىل أن دارت الدائرة على 
املســلمن، ومنــوا بســارة فادحــة، وتقهقــر أكثــر جيشــهم أمــام 
كــرات املشــركن املتواليــة، وكان حضــرة عثمــان مــن بــن مــن 
تقهقروا أمام اندفاع املشــركن العات، ال ســيما وأن املســلمن 
ف هــذه اللحظــة كانــوا كمنكشــفي الظهــر بعــد نــزول رمــاة 
اجلبــل واستشــهاد مــن ثبــت منهــم. مث ملــا اشتشــهد حامــل لــواء 
املســلمن مصعــب بــن عمــر  وكانــت هيئتــه األكثــر شــبها 
ابلنــي  فأشــاعت قريــش، رمبــا مبكيــدة حاكتهــا، أن النــي 
املســلمن،  الشــائعة ف عضــد  فانتشــرت  قتيــاًل،   ســقط 
ثــالث  إىل  انقســموا  قــد  الســاعة  تلــك  املســلمون ف  وكان 
فــرق، فريــق كان قــد فــر مــن امليــدان يًســا بعــد مســاع خــر 
شــهادة الني ، وكان هذا الفريق قليل العدد، وكان ســيدان 
عثمــان بــن عفــان منهــم، لكنــه كمــا ورد ف القــرآن الكــرمي 
قــد عفــا هللا عنهــم نظــرًا لتلــك األوضــاع احلرجــة، ومــا كانــت 

قلــوب بعضهــم عامــرًة بــه مــن اإلميــان واإلخــالص.

دوره اخلطري ف بيعة الرضوان وعقد صلح الديبية
يــوم  عثمــان  ســفارة  حــادث  املغرضــون  يســتغل  مــا  كثــرًا 

”
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احلديبيــة ليقولــوا أبنــه ل يشــرتك ف بيعــة الرضــوان، ممــا جيعلــه ف 
درجــة أدىن مــن غــره مــن الصحابــة، غــر أننــا بقليــل مــن النظــر 
ف القصــة يتبــن لنــا عظــم دوره ، ال ســيما ف أمــر ســفارته 

إىل قريــش ومــن مث دوره ف بيعــة الرضــوان وصلــح احلديبيــة.
فقــد رأى النــي   ف منامــه أنــه دخــل البيــت احلــرام ومعــه 
البعــض  وقصــر  رؤوســهم  بعضهــم  وحلــق  آمنــن،  أصحابــه 
اآلخــر. وبنــاء علــى هــذه الــرؤاي خــرج النــي  مــن املدينــة 
مــع  للهجــرة  الســادس  العــام  مــن  القعــدة  ذي  ف  للعمــرة 
مــن  قريــش  فمنعتــه  احلديبيــة،  ف  ونــزل  صحــايّب،   1400
  العمــرة، فبــدأت الســفارة بــن الفريقــن، فحــن علــم النــي
ابنزعــاج أهــل مكــة وحتفزهــم لوصولــه إليهــا معتمــرًا، أراد أن 
أهلهــا،  لــدى  ذا كياســة ومكانــة  شــخًصا  مكــة  إىل  يرســل 
ليقنعهــم أن املســلمن مــا جــاؤوا إال معتمريــن، فأرســل عثمــان 

 هلــذا الغــرض. 
ذلــك ألنــه  ظــل يســعى ســعًيا حثيثًــا متواصــاًل إلجيــاد فرصــة 
للســلم، فقــّرر هتدئــة ثــورة أهــل مكــة إبرســال شــخص إليهــم 
يكــون ِمــن أهــل مكــة وِمــن أســرة عريقــة مــن قريــش. فوقــع 
أن  األمــر علــى حضــرة عمــر، مث رأى عمــر  أول  االختيــار 
يُعــَدَل عنــه، إذ ليــس لــه ف مكــة قريــب ذو نفــوذ ميكــن أن 
يضغــط عليــه،  وأشــار علــى النــي  ابختيــار حضــرة عثمــان 
هلــذه املهمــة الــي تكللــت ابلنجــاح كمــا ســيتبن، فهــو مــن بــي 
أميــة الــي هــي ذات نفــوذ قــوي ف ذلــك الوقــت ولــن جيــرؤ 
أهــل مكــة علــى التعــرض لــه بســوء، وهنــاك أمــل كبــر لنجاحــه 

ف مهمتــه. 
ذهــب ســيدان عثمــان  هبــذه الرســالة إىل مكــة والتقــى أبيب 
الــذي كان رئيــس أهــل مكــة ف تلــك األايم وكان  ســفيان 
مــن أقاربــه. ومجــع عثمــان  أهــل مكــة ف مــكان عــام، 
وقــرأ عليهــم رســالة النــي ، كمــا جعــل خمتلــف زعمــاء مكــة 
يروهنــا واحــًدا واحــًدا، ومــع ذلــك ظلــوا مصممــن مجيًعــا علــى 
أال يســمحوا للمســلمن بدخــول مكــة هــذا العــام. وف أثنــاء 
ســعي عثمــان إلقنــاع قريــش، قالــوا لــه: نســمح لــك أنــت، إن 
أردت، بــزايرة الكعبــة والطــواف هبــا، ولكــن لــن نســمح أبكثــر 
مــن ذلــك، فقــال عثمــان : كيــف ميكــن أن أطــوف ابلبيــت 

ورســول هللا  ممنــوع منــه خــارج مكــة.
فيئــس منهــم عثمــان  وبــدأ يســتعد للعــودة إىل معســكر 
عثمــان  احتجــاز  قريــش  أشــرار  بعــض  فــرأى  املســلمن، 
 ورفاقــه ف مكــة، ظنًّــا منهــم، علــى األغلــب، أن هــذا 
ســيمّكنهم مــن احلصــول علــى شــروط أفضــل ف مفاوضــات 
الصلــح. فشــاع بــن املســلمن أن املكيــن قــد قتلــوا عثمــان 
شــديدة  صدمــة  أصابتــه    النــيَّ  ذلــك  بلــغ  ملــا   .
يســمى  مــا  الصحابــة  مــن  فأخــذ  شــديًدا،  وغضــب غضبًــا 

الرضــوان.  ببيعــة 
ذكــر املصلــح املوعــود  هــذه الواقعــة بكلماتــه فقــال كمــا 

يلــي:
"وقــد أصــرت بعــض القبائــل املتحالفــة مــع أهــل مكــة علــى 
مــن  ُيَرمــون حــى  فلمــاذا  للطــواف،  أن هــؤالء ل يتــوا إال 

إىل  عفــان...  بــن  عثــان  أرســل  حتــى  بذلــك    الرســول  علــم  إن  ومــا 

عديــدون  أقربــاء  لــه  وكان  مكــة  فبلــغ  التفــاوض،  أجــل  مــن  مكــة  أهــل 

بالبيــت  هــو  يطــوف  أن  عليــه  وعرضــوا  بــه  وأحاطــوا  فجــاءوا  فيهــم، 

القــادم.  العــام  حتــى  ذلــك  يفعــل  الرســول  يدعــوا  لــن  ولكنهــم  أراد،  إن 

 . ورفــض عثــان أن يطــوف هــو إال أن يكــون يف صحبــة حبيبــه وقائــده

”

”
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هــذا؟ ولكــن أهــل مكــة ظلــوا علــى عنادهــم وصالبتهــم، وعنــد 
مــا  أهــل مكــة،  عــن  القبائــل ابالنفصــال  قــادة  هــّدد  ذلــك 
دام أهــل مكــة يريــدون شــرًّا وال يريــدون الســالم. )وهــذا أمــر 
جديــد ذكــره املصلــح املوعــود  مــن أن القبائــل املتحالفــة 
أيًضــا مارســت ضغوطًــا علــى أهــل مكــة( فخشــي أهــل مكــة 
وســعوا إىل الوصــول إىل اتفاقيــة مــع املســلمن. ومــا إن علــم 
الرســول  بذلــك حــى أرســل عثمــان بــن عفــان - الــذي 
أجــل  مــن  أهــل مكــة  إىل  الثالــث الحًقــا-  أصبــح خليفتــه 
التفــاوض، فبلــغ مكــة وكان لــه أقــرابء عديــدون فيهــم، فجــاءوا 
وأحاطــوا بــه وعرضــوا عليــه أن يطــوف هــو ابلبيــت إن أراد، 
ولكنهــم لــن يدعــوا الرســول يفعــل ذلــك حــى العــام القــادم. 
صحبــة  ف  يكــون  أن  إال  هــو  يطــوف  أن  عثمــان  ورفــض 
حبيبــه وقائــده . وطــال التفــاوض بــن عثمــان وبــن رؤســاء 
مكــة، وخــالل ذلــك نشــر بعــض املغرضــن إشــاعة أنــه قُتــل، 
وبلغــت اإلشــاعة الرســول . وعنــد ذلــك مجــع رســول هللا 
 أصحابــه وأخرهــم أن لرســول قــوم حصانــة خاصــة ف كل 
األمــم، غــر أنكــم مسعتــم أن أهــل مكــة قتلــوا عثمــان، فــإن 
صــّح هــذا اخلــر فســندخل مكــة عنــوة. أي كانــت نيتنــا أن 
ندخــل مكــة ابلتصــاحل معهــم ولكــن ســتتغر اآلن الظــروف 
الــي عقــدان تلــك النيــة فيهــا وابلتــايل لــن نبقــى ملتزمــن بتلــك 
اإلرادة الســابقة. فقــال  هلــم: إن أولئــك الذيــن يعاهــدون 
هللا تعــاىل -أبهنــم إذا اضطــروا للتقــدم فلــن يعــودوا إال ابلفتــح 
أو يضحــون أبنفســهم ف امليــدان واحــًدا تلــو اآلخــر- عليهــم 
أن يتقدمــوا ليبايعــوين علــى هــذا العهــد. ومــا إن أهنــى الرســول 
 حديثــه، حــى حتــول 1400 زائــر أتــى مــع النــي  إىل 
1400 جندي، وتواثبوا متســابقن إىل يد الرســول  ســعًيا 

منهــم ليبايــع كل واحــد قبــل غــره. 
وهــي  اإلســالم،  اتريــخ  أمهيــة خاصــة ف  البْيعــة  هلــذه  وكان 
 كان جيلــس حتــت  الرســول  الشــجرة، ألن  بْيعــة  تســمى 
هــذه  اشــرتك ف  مــن  املســلمون. وكل  شــجرة عندمــا ابيعــه 

البْيعــة ظــل فخــورًا هبــا إىل آخــر أايم حياتــه. وظــل يذكــر أنــه 
قَتــَل  إْن  أنــه  العهــد  هــذا  مــن  مــن1400  واحــد  يرتاجــع  ل 
العــدوُّ ســفَر املســلمن فســوف يققــون أحــد األمريــن قبــل 
الغســق؛ إّمــا يفتحــون مكــة أو يُقتلــون مجيًعــا دون هدفهــم ف 
  امليــدان. ول تكــن البْيعــة قــد انتهــت حــى عــاد عثمــان
وأبلــغ الرســول  أن أهــل مكــة لــن يرتكــوا املســلمن يطوفــون 
قــد عينــوا مندوبــن هلــم  القــادم، وأهنــم  العــام  ابلكعبــة حــى 

لتوقيــع االتفاقيــة مــع املســلمن.
ول يلبــث أن جــاء إىل الرســول  بعــد ذلــك أحــد زعمــاء 

مكــة ُســَهْيل بــن عمــرو، ومت تســجيل هــذه املعاهــدة. 

ِحلمه  وتوسطه لدى النيب  للعفو
ف ســياق الــرواايت عــن فتــح مكــة -الــذي حــدث ف العــام 
الثامــن للهجــرة- روايــة مفصلــة وردت ف ســنن النســائي وقــد 
تضمنــت تفصيــل األفــراد الذيــن صــدر أمــر النــي  بقتلهــم، 
ــا َكاَن  ومنهــا مــا رواه مصعــب بْــُن َســْعٍد، َعــْن أَبِيــِه قَــاَل: َلمَّ
ــَة أَمَّــَن َرُســوُل اللَِّ  النَّــاَس، ِإالَّ أَْربـََعــَة نـََفــٍر  يـَــْوُم فـَْتــِح َمكَّ
ـَـْنِ َوَقــاَل: »اقـْتـُُلوُهــْم، َوِإْن َوَجْدمُتُوُهــْم ُمتـََعلِِّقــَن أبَِْســَتاِر  َواْمَرأَتـ
اْلَكْعَبــِة، ِعْكرَِمــُة ْبــُن َأيب َجْهــٍل َوَعْبــُد اللَِّ ْبــُن َخطَــٍل َوَمِقيــُس 
ــرِْح«....  َوأَمَّــا  بْــُن ُصَبابَــَة َوَعْبــُد اللَِّ بْــُن َســْعِد بْــِن َأيب السَّ
ــرِْح، فَِإنَـّـُه اْختـَبَــَأ ِعْنــَد ُعْثَمــاَن  َعْبــُد اللَِّ بْــُن َســْعِد بْــِن َأيب السَّ
ــا َدَعــا َرُســوُل اللَِّ  النَّــاَس ِإىَل اْلبـَيـَْعــِة، َجــاَء  بْــِن َعفَّــاَن، فـََلمَّ
، اَبيِــْع َعْبــَد  بِــِه َحــىَّ أَْوقـََفــُه َعلَــى النَّــِيِّ ، قَــاَل: اَي َرُســوَل اللَِّ
َذلِــَك َيَْب،  ثَــاَلاًث ُكلَّ  ِإلَْيــِه،  فـََرفَــَع رَْأَســُه، فـََنظَــَر  قَــاَل:   ، اللَِّ
فـََبايـََعــُه بـَْعــَد ثَــاَلٍث، مُثَّ أَقـْبَــَل َعلَــى َأْصَحابِــِه فـََقــاَل: »أََمــا َكاَن 
ِفيُكــْم َرُجــٌل َرِشــيٌد يـَُقــوُم ِإىَل َهــَذا َحْيــُث َرآين َكَفْفــُت يَــِدي 
َعــْن بـَيـَْعتِــِه فـَيـَْقتـُلُــُه« فـََقالُــوا: َوَمــا يُْدرِينَــا اَي َرُســوَل اللَِّ َمــا ِف 
نـَْفِســَك، َهــالَّ أَْوَمــْأَت ِإلَيـْنَــا ِبَعْينِــَك؟ قَــاَل: »ِإنَّــُه اَل يـَنـَْبغِــي لِنَــِيٍّ 

ــُه َخائِنَــُة َأْعــُنٍ«. َأْن َيُكــوَن َل
وردت هــذه الروايــة ف ســنن أيب داود أيًضــا، كمــا وردت فيــه 
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رواية أخرى غر أهنا تلو من ذكر قتل أيب الســرح. فقد ورد 
ف هــذه الروايــة َعــْن ابْــِن َعبَّــاٍس قَــاَل: َكاَن َعْبــُد اللَِّ بْــُن َســْعِد 
ــْيطَاُن فـََلِحــَق  بْــِن َأيب َســرٍْح َيْكتُــُب ِلَرُســوِل اللَِّ  فََأزَلَـّـُه الشَّ
اِبْلُكفَّاِر فََأَمَر ِبِه َرُسوُل اللَِّ  َأْن يـُْقَتَل يـَْوَم اْلَفْتِح فَاْسَتَجاَر 

. َِّلَــُه ُعْثَمــاُن بْــُن َعفَّــاَن فََأَجــاَرُه َرُســوُل الل
ملــاذا  أو ســؤاله:  قتلــه  النــي  عــن  قــول  أمــا ابلنســبة إىل 
  ل يقتلــه أحــد، أي مــا ورد ف إحــدى الــرواايت أن النــي
ــُث َرآين َكَفْفــُت يَــِدي  قــال للصحابــة ملــاذا ل يقتلــه أحــد َحْي
َعــْن بـَيـَْعتِــِه، فقــد ورد توضيــح هــذا القــول أبن فيــه نظــرًا، ألنــه 
كان إبمــكان النــي  أن يمــر بقتلــه إن كان يريــد أن ميضــي 

أمــره بقتلــه وعــدم أخــذ بيعتــه، لكونــه  فاحًتــا 
مبنيًــا  قتلــه  قــرار  للدولــة. وكان  وحاكًمــا 

علــى العــدل. وعليــه فمــن املمكــن أن 
قــد دخــل  الــرواة  يكــون رأُي أحــد 
ذلــك  الروايــة. وزد علــى  هــذه  ف 
الروايــة غــر موجــودة ف  أن هــذه 
وردت  وقــد  ومســلم،  البخــاري 

روايــة هبــذا املضمــون ف »أبــو داود« 
كمــا مــّر وال يوجــد فيهــا ذكــر القتــل.

 له ونبوءته عن خافته  شهادة النيب
وفــق حضــرة عثمــان  للعديــد مــن التضحيــات املاليــة ف 
ابملــال    تضحياتــه  ومــن  واحلــرب،  الســلم  أوقــات  شــى 
ف أوقــات احلــرب مــا كان منــه ف غــزوة تبــوك الــي كانــت ف 
رجــب مــن العــام التاســع اهلجــري، ويقــال هلــا جيــش العســرة 

أيًضــا.
مثــل ذلــك كان بئــٌر تبــاع وكان املســلمون يعانــون مــن أجــل 
فقــال  الثــواَب؟  أحدُكــم  ينــال  هــل    النــي  فقــال  املــاء، 
ســيدان عثمــان  لبيــك اي رســول هللا. فاشــرتى تلــك البئــر 
فوقفهــا للمســلمن. فقــال النــي  مــرة أخــرى إن عثمــان قــد 

اشــرتى اجلنــة، ومثــل ذلــك ف مناســبة أخــرى اســتخدم النــيُّ 
 هــذه الكلمــات حبــق ســيدان عثمــان . ابختصــار قــد 
اشــرتى  أنــه    عثمــان  ثالثــة مواضــع حبــق  النــي ف  قــال 
اجلنــة. يقــول ســيدان املصلــح املوعــود  أيًضــا أن رســول هللا 
 قــال حبــق ســيدان عثمــان  ثــالث مــرات أنــه قــد اشــرتى 

اجلنــة وأنــه مــن أهــل اجلنــة. 

دوره ف الشورى
مــا  خــر  علــى  الشــورى  واجــب    حضرتــه  أدى  لقــد 
بكــر  أيب  عهــد  مؤمتنًــا ف  مستشــارًا  فــكان  األداء،  يكــون 
الــرواايت  ومــن  عنهمــا(،  هللا  )رضــي  وعمــر 
بواجــب  حضرتــه  بقيــام  تشــهد  الــي 
الشــورى لــدى اخلليفــة األول حضــرة 
جِيلُّــه  الــذي كان    بكــر  أيب 
ويعــرف حلمــه وســداد رأيــه حــى 
جعلــه مــن أهــل مشــورته ف أهــم 
القضــااي. فحــن واجــه أبــو بكــر 
عليهــا،  وقضــى  الــردة  فتنــة   
اجملاهديــن  وإرســال  الــروم  غــزو  أراد 
إىل جهــات خمتلفــة، فاستشــار النــاس ف 
أاب  ولكــن  مشــورهتم  الصحابــة  فأعطــى  ذلــك، 
بكــر طلــب مزيــًدا مــن املشــورة، فقــال عثمــان  إين أرى 
أنــك انصــح ألهــل هــذا الدِّيــن شــفيق عليهــم فــإذا رأيــت رأاًي 
تــراه لعامتهــم صالًحــا فاعــزم علــى إمضائــه فإنــك غــر ظنــن، 
)أي ال ميكــن إســاءة الظــن بــك( فقــال طلحــة والزبــر وســعد 
وأبــو عبيــدة وســعيد بــن زيــد ومــن حضــر ذلــك اجمللــس مــن 
رأي  مــن  رأيــت  مــا  عثمــان،  واألنصــار: صــدق  املهاجريــن 
  علــي  تكلــم  نّتهمــك، مث  فــإان ال خنالفــك وال  فأمضــه 
وبعــده قــام أبــو بكــر  ف النــاس فذكــر هللا مبــا هــو أهلــه 
وصلَّــى علــى نبيــه  مث قــال: أيهــا النــاس، إنَّ هللا قــد أنعــم 
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عليكــم ابإلســالم، وأكرمكــم ابجلهــاد وفّضلكــم هبــذا الديــن 
ابلشــام.  الــروم  غــزو  إىل  عبــاد هللا  فتجهــزوا  ديــن  علــى كل 

دمشــق(  اتريــخ  )خمتصــر 
وشــاور أبــو بكــر  أصحابــه فيمــن يبعــث إىل البحريــن بعــد 
إابن بــن ســعيد ، فقــال لــه عثمــان بــن عفــان : ابعــث 
رجــاًل قــد بعثــه رســول هللا  إليهــم فقــدم عليــه إبســالمهم 
وطاعتهــم، وقــد عرفــوه وعرفهــم وعــرف بالدهــم يعــي العــالء 
إىل  احلضرمــي  بــن  العــالء  بعثــة  بكــر  أبــو  فأمجــع  احلضرمــي 

البحريــن. )طبقــات ابــن ســعد( 
عــن ابــن عبــاس  قــال: قحــط املطــر علــى عهــد أيب بكــر 
الصديــق ، فاجتمــع النــاس إليــه فقالــوا: الســماء ل متطــر، 
أبــو  فقــال  شــديدة،  شــدة  ف  والنــاس  تنبــت،  ل  واألرض 
بكــر : انصرفــوا واصــروا، فإنكــم ال متســون حــى يفــرج 
لبثنــا أن جــاء أجــراء عثمــان  قــال: فمــا  الكــرمي عنكــم،  هللا 
 مــن الشــام، فجاءتــه مائــة راحلــة بـُــرًّا -أو قــال طعاًمــا- 
فاجتمــع النــاس إىل ابب عثمــان، فقرعــوا عليــه البــاب، فخــرج 
إليهــم عثمــان  ف مــأ مــن النــاس، فقــال: مــا تشــاءون؟ 
قالــوا: الزمــان قــد قحــط؛ الســماء ال متطــر، واألرض ال تنبــت، 
والنــاس ف شــدة شــديدة، وقــد بلغنــا أن عنــدك طعاًمــا، فبعنــا 
حــى نوســع علــى فقــراء املســلمن، فقــال عثمــان : حبًّــا 
وكرامــة ادخلــوا فاشــرتوا، فدخــل التجــار، فــإذا الطعــام موضــوع 
ف دار عثمــان، فقــال: اي معشــر التجــار كــم ترحبونــي علــى 
شــرائي مــن الشــام؟ قالــوا: للعشــرة اثنــا عشــر، قــال عثمــان: قــد 
زادين، قالــوا: للعشــرة مخســة عشــر، قــال عثمــان: قــد زادين، 
قــال التجــار: اي أاب عمــرو، مــا بقــي ابملدينــة تــار غــران، فمــن 
زادك؟ قال: زادين هللا  بكل درهم عشــرة، أعندكم زايدة؟ 
قالــوا: اللهــم ال، قــال: فــإين أشــهد هللا أين قــد جعلــت هــذا 
الطعــام صدقــة علــى فقــراء املســلمن. أي أعطــي الطعــام كلــه 
للفقــراء ولــن آخــذ أي مثــن لــه. قــال ابــن عبــاس: فرأيــت مــن 
ليلــي رســول هللا  ف املنــام )أْي مــن الليلــة الــي ُوزع فيهــا 

هــذا الطعــام صدقــًة( وهــو علــى بــرذون أبلــق )فــرس غــر عــريب 
جســيم( عليــه ُحلَّــة مــن نــور، ف رجليــه نعــالن مــن نــور، وبيــده 
قصبــة مــن نــور، وهــو مســتعجل، فقلــت: اي رســول هللا، قــد 
اشــتد شــوقي إليــك وإىل كالمــك فأيــن تبــادر؟ قــال: »اي ابــن 
عبــاس، إن عثمــان قــد تصــدق بصدقــة، وإن هللا قــد قبلهــا منــه 

وزّوجــه عروًســا ف اجلنــة، وقــد ُدعينــا إىل عرســه.«)15(
وف عهــد اخلليفــة الثــاين حضــرة عمــر بــن اخلطــاب  ل يكــن 
دور عثمــان  أبقــل مــن دوره ف عهــد أيب بكــر، وملــا ويل 
عمــر  اخلالفــة استشــار وجــوه الصحابــة ف عطائــه مــن 
بيــت مــال املســلمن، فقــال لــه عثمــان: كل وأطعــم. أْي ســد 

حاجتــك وحوائــج النــاس وال داعــي للتحديــد. )16(
ملــا اتســعت الفتوحــات وكثــرت األمــوال مجــع عمــر  أانًســا 
مــن أصحــاب رســول هللا  ليستشــرهم ف هــذا املــال، فقــال 
عثمــان : أرى مــااًل كثــرًا يســع النــاس، وإن ل يصــوا حــى 
يعــرف مــن أخــذ منهــم ممــن ل يخــذ خشــيت أن ينتشــر األمــر، 
)أي ميكــن أن يخــذ البعــض مرتــن لــذا ال بــد مــن التدويــن( 
فأقــر عمــر  رأي عثمــان ، وانتهــى هبــم ذلــك إىل تدويــن 

الدواويــن. )وبــدأت مســاعدة اجلميــع حبســبها.(. )17( 
 

نبوءة النيب وقميص عثمان 
 ، عثمــان  خالفــة  عــن    هللا  لرســول  نبــوءة  هنــاك 
وفيهــا إشــارة إىل أن هللا تعــاىل سُيلبســه قميًصــا وأن املنافقــن 
ُصــَك  ســيحاولون نزعــه عنــه. قــال: اَي ُعْثَمــاُن ِإنَّــُه َلَعــلَّ اللََّ يـَُقمِّ

َقِميًصــا، فَــِإْن أَرَاد املنافقــون َعلَــى َخْلعِــِه فَــاَل َتَْلْعــُه هَلُــْم. 
  أمــر حممــد رســول هللا  لقــد   : املوعــود  املصلــح  قــال 
عثمــاَن  أال خيلــع هــذا القميــص، وأن الذيــن يطالبونــك 
أهنــم كانــوا  ذلــك  مــن  تبــن  لقــد  منافقــن.  يكونــون  بلعــه 
منافقــن بغــض النظــر عّمــن كانــوا، ألن النــي   كان قــد 

أنبــأ بذلــك ســلًفا. 
ومــن الــرواايت عــن تــويل حضرتــه عهــد اخلالفــة مــا ذكــره بعــد 

”
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 ، الصحابــة ف صــورة رؤاي مناميــة قصوهــا علــى رســول هللا
ومنهــا مــا ُرِوَي عــن مســرة بــن جنــدب أن رجــاًل قــال اي رســول 
أبــو بكــر  هللا إين رأيــت كأن دلــًوا أُديل مــن الســماء فجــاء 
فأخــذ  عمــر  جــاء  مث  شــراًب ضعيًفــا  فشــرب  بعراقيهــا  فأخــذ 
بعراقيهــا فشــرب حــى تضلــع مث جــاء عثمــان فأخــذ بعراقيهــا 
فانتشــطت وانتضــح منهــا عليــه شــيء فشــرب حــى تضلــع مث 
جــاء علــي فأخــذ بعراقيهــا فانتشــطت. )هــذه إشــارة إىل تــويل 
هــؤالء الكــرام اخلالفــة حبســب الرتتيــب املذكــور ف الروايــة(. 

الشورى ف انتخاب عثمان واتفاق الصحابة على مبايعته
  أمــا عــن جملــس الشــورى الــذي ُعقــد بعــد انتخــاب عثمــان
فيقــول عنــه اْلِمْســَوِر ْبــِن خَمَْرَمــَة: َكاَن ُعَمــُر ْبــُن اخلَْطَّــاِب َوُهــَو 
َصِحيــٌح )أي بعــد أن تعــاىف مــن اجلــروح الــي أصيــب هبــا ف 
حماولــة اغتيالــه( ُيْســَأُل َأْن َيْســَتْخِلَف فيــأب. فصعــد يوًمــا املنــر 
ــتَِّة  السِّ َهــُؤالِء  ِإىَل  فََأْمرُُكــْم  ُمــتُّ  ِإْن  َوقَــاَل:  ِبَكِلَمــاٍت  فتكلــم 
الَِّذيــَن فَاَرقُــوا َرُســوَل اللَِّ  َوُهــَو َعنـُْهــْم رَاٍض: َعلِــيِّ بْــِن َأيب 
طَالِــٍب، َوَنِظــرِِه الزُّبـَــْرِ بْــِن اْلَعــوَّاِم، َوَعْبــِد الرَّمْحَــِن بْــِن َعــْوٍف، 
، َوَنِظرِِه َســْعِد  َوَنِظرِِه ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َوطَْلَحَة ْبِن ُعبـَْيِد اللَِّ
ْكــِم َواْلَعــْدِل  بْــِن َمالِــٍك. َأال َوِإيّنِ أُوِصيُكــْم بِتـَْقــَوى اللَِّ ِف احلُْ

ِف اْلَقْســِم.
َهــُؤاَلِء الرَّْهــُط فـََقــاَل َعْبــُد  ِمــْن َدْفنِــِه  اْجَتَمــَع  ــا فُــرَِغ  فـََلمَّ

قَــْد  فـََقــاَل الزُّبـَيـْــُر:  ِمْنُكــْم.  َثاَلثَــٍة  الرَّمْحَــِن: اْجَعلُــوا أَْمرَُكــْم ِإىَل 
أَْمــرِي  قَــْد َجَعْلــُت  فـََقــاَل طَْلَحــُة:   ٍ أَْمــرِي ِإىَل َعلِــّي. َجَعْلــُت 
ــِد الرَّمْحَــِن  ِإىَل ُعْثَمــاَن، َوَقــاَل َســْعٌد: َقــْد َجَعْلــُت أَْمــرِي ِإىَل َعْب
بْــِن َعــْوٍف. فـََقــاَل َعْبــُد الرَّمْحَــِن: أَيُُّكَمــا تـَبـَــرَّأَ ِمــْن َهــَذا اأْلَْمــِر 
ْســاَلُم. لَيـَْنظُــَرنَّ أَْفَضَلُهــْم ِف نـَْفِســِه  ُ َعَلْيــِه َواإْلِ فـََنْجَعلُــُه ِإلَْيــِه َواللَّ
ِ فـََقــاَل َعْبــُد الرَّمْحَــِن: أَفـََتْجَعُلونَــُه ِإيَلَّ )أي  ــْيَخا. فَُأْســِكَت الشَّ
ُ َعلَــيَّ َأْن اَل آُل َعــْن أَْفَضِلُكــْم.  فوِّضــوا رائســة اللجنــة إيلَّ( َواللَّ
قَااَل: نـََعْم. )أي قال أوال أن فّوضوا الرائســة إىل أحد منهما، 
ــِد َأَحِدمِهَــا  وإن ل يســحبا امسهمــا سأســحب امســي( فََأَخــَذ بَِي
ْســاَلِم َمــا قَــْد  فـََقــاَل لَــَك قـَرَابَــٌة ِمــْن َرُســوِل اللَِّ  َواْلَقــَدُم ِف اإْلِ
ُ َعَلْيــَك لَئِــْن أَمَّْرتُــَك لَتـَْعِدلَــنَّ َولَئِــْن أَمَّــْرُت ُعْثَمــاَن  َعِلْمــَت. فَــاللَّ
ــا  لََتْســَمَعنَّ َولَُتِطيَعــنَّ مُثَّ َخــاَل اِبآْلَخــِر فـََقــاَل لَــُه ِمْثــَل َذلِــَك فـََلمَّ
َأَخــَذ اْلِميثَــاَق قَــاَل اْرفَــْع يَــَدَك اَي ُعْثَمــاُن فـََبايـََعــُه فـََبايَــَع لَــُه َعلِــيٌّ 

اِر فـََبايـَُعــوُه. َوَوَلَ َأْهــُل الــدَّ
قــال ابــن ســعد: بويــَع عثمــاُن بــن َعفَّــاَن يـَــْوَم االثـْنـَــْنِ لَِليـْلَــٍة 

َوِعْشــرِيَن.  ثَــالٍث  َســَنَة  ــِة  ِمــْن ِذي احلِْجَّ بَِقيَــْت 
وهنــاك روايــة عــن أول خطــاب ألقــاه ســيدان عثمــان  بعــد 
انتخابــه خليفــة، فعــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن ابــن 
َعْبِد اللَِّ ْبِن َأيب َربِيَعَة اْلَمْخُزوِمّي َعْن أَبِيِه َأنَّ ُعْثَماَن َلمَّا بُوِيَع 
َخرََج ِإىَل النَّاِس َفَخطَبـَُهْم، َفَحِمَد اللََّ َوأَثـَْى َعَلْيِه مُثَّ قَاَل: أَيُـَّها 
ًما. َوِإْن َأِعْش  النَّاُس ِإنَّ أَوََّل َمرَْكٍب َصْعب، َوِإنَّ بـَْعَد اْليـَْوِم َأايَّ

حركــة  يف  واتســاع  ازدهــار  عهــد    النوريــن  ذي  حــرة  خافــة  عهــد  كان 

الفتوحــات، إذ مــّن اللــه عــى املســلمن يف عهــده بفتــح أفريقيــة، أي الجزائــر 

واملغــرب وأوىل التحــركات والحمــات لفتــح األندلــس، وفتــح أســبانيا يف العــام 

ــر  ــام الـــ 30، والن ــتان يف الع ــح طربس ــام ال 28، وفت ــربص يف الع ــح ق الـــ 27، وفت

الـــ  العــام  يف  وخراســان  أرمينيــا  وفتــح  البحريــة،  الصــواري  ذات  معركــة  يف 

وخريــاب  وطالقــان  والــروس  مــرو  وفتــح  الــروم،  بــاد  إىل  الزحــف  أمــا   ،31

ــرة. ــن الهج ــام الـــ 32 م ــت يف الع ــراد فكان ــة بلخ ــتان ومعرك ــان وطخارس وجوزج

”

”
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خطــااًب  اليــوم  ســأخطب  )أي  َوْجِهَهــا.  َعلَــى  اخْلُْطبَــُة  أَتِْتُكــُم 
خمتصــرًا ولكــن ســتأت أايم ســأخطب فيهــا خطــااًب أفضــل(. مث 

ُ )أي اخلطابــَة(. َ َوَســُيعلُِّمَنا اللَّ قــال: َوَمــا ُكنَّــا ُخطَبَــاء،
ــِه، قَــاَل: ملــا ابيــع أهــُل الشــورى  عــن بــدر بــن ُعْثَمــاَن، َعــْن َعمِّ
 ، النــي  منــَر  فأتــى  أشــدهم كآبــًة،  وهــو  خــرج  عثمــاَن 
فخطــب فحمــد هللا وأثــى عليــه، وصلــى علــى النــي  وقــال: 
إنكــم ف دار قـُْلعــة )ف داٍر ســتغادروهنا(، وف بقيــة أعمــار، 
فبــاِدروا آجاَلكــم بــر مــا تقــدرون عليــه، فقــد أُتيتــم ُصبِّحتــم 
ــيتم )أي أن املــوت مفاجئكــم ف أي وقــت صباًحــا أو  أو ُمسِّ
مســاء(. أال إن الدنيــا طُويــْت علــى الغــرور، فــال تـَُغرَّنَّكــم احليــاُة 
الدنيــا وال يُغرَّنَّكــم ابهلل الَغــروُر )أي الشــيطاُن الــذي هــو كثــر 
اخلــداع(. واعتــِروا مبــن مضــى، مث ُشــدُّوا وال تغفلــوا، فإنــه )أي 
نـَْيــا َوِإْخَوانـَُهــا الَِّذيــَن  هللا تعــاىل( ال يغفــل عنكــم. أَيْــَن أَبـَْنــاُء الدُّ
نـَْيا  َأاَثُروَها َوَعمَُّروَها، َوُمتُِّعوا هِبَا َطِويال، أَلَْ تـَْلِفْظُهْم! اْرُموا اِبلدُّ
ُ هِبَــا، َواْطلُبُــوا اآلِخــَرَة، فَــِإنَّ اللََّ قــد ضــرب هَلَــا  َحْيــُث َرَمــى اللَّ
هَلُــْم  ُهــَو َخيـْــٌر، فـََقــاَل َعــزَّ َوَجــلَّ: »﴿َواْضــِرْب  مثــاًل ولِلــذي 
ــَماِء فَاْختـَلَــَط بِــِه نـَبَــاُت  نـْيَــا َكَمــاٍء أَنـَْزْلنَــاُه ِمــَن السَّ َمثَــَل احْلَيَــاِة الدُّ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  اأْلَْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الّراَِيُح وََكاَن اللَّ

ــَل النَّــاُس يـَُباِيُعونَــُه. ــِدرًا﴾« )الكهــف 46(. َوأَقـَْب ُمْقَت

فتح البلدان ف عهد حضرته
كان عهد خالفة حضرة ذي النورين  عهد ازدهار واتساع 
ف حركة الفتوحات، إذ مّن هللا على املسلمن ف عهده بفتح 
أفريقيــة، أي اجلزائــر واملغــرب وأوىل التحــركات واحلمــالت لفتــح 
األندلــس، وفتــح أســبانيا ف العــام الـــ 27، وفتــح قــرص ف 
العــام ال 28، وفتــح طرســتان ف العــام الـــ 30، والنصــر ف 
ف  وخراســان  أرمينيــا  وفتــح  البحريــة،  الصــواري  ذات  معركــة 
العــام الـــ 31، أمــا الزحــف إىل بــالد الــروم، وفتــح مــرو والــروس 
بلخــراد  ومعركــة  وطخارســتان  وجوزجــان  وخــرايب  وطالقــان 

فكانــت ف العــام الـــ 32 مــن اهلجــرة. كمــا مت وصــول اإلســالم 
. إىل بــالد اهلنــد ف عهــد عثمــان

َخلق اإلسام الياَء، وُخلُق عثمان الياُء
كان النــي  يــرتم عثمــان  كثــرًا. ففــي إحــدى املــرات 
كان  مضطجًعا ف بيته فاستأذن أبو بكر فظل مضطجًعا 
علــى حالــه، مث اســتأذن عمــر فظــل مضطجًعــا علــى حالــه، مث 
اســتأذن عثمــان فجلــس رســول هللا  وســوى ثيابــه مث قــال: 
»إن عثمــان رجــل َحيِّــٌي، وإين خشــيت إن أذنــت لــه علــى 

تلــك احلــال.« )18(
كان عثمــان مــن القلــة القليلــة الذيــن ل يشــربوا اخلمــر ول يقربــوا 
الــزان حــى قبــل إســالمهم. وهــذه مــزااي قــلَّ أن تتمــع ف رجــل 
ف جزيــرة العــرب قبــل اإلســالم، حيــث كان شــرب اخلمــر يُعتــر 

، إال ف القلــة النــادرة مــن النــاس.  مفخــرًة والــزان أمــرًا عــادايًّ
وابختصار، فإن عثمان ل يكن شخًصا عادايًّ بل كان يتحلى 
الدنيويــة  املكانــة  انحيــة  مــن  فريــًدا  وكان  األخــالق،  مبــكارم 
أيًضــا، وكان ســبَّاقًا ف اإلســالم. وكان النــي  معجبًــا بــه إىل 
درجــة كبــرة. وقــد عــدَّه عمــُر مــن ســتة أشــخاص حظــوا برضــا 
يــوم وفاتــه . وكان مــن العشــرة املبشــرين الذيــن  النــي إىل 

بشــرهم النــي  ابجلنــة.

الليم الذي ل يهاب املوت
كانــت بــوادر الفتنــة قــد بــدأت ف الظهــور أواخــر حيــاة حضــرة 
عثمــان ، ال ســيما بعــد إمتامــه حجتــه األخــرة والــي كانــت 
قبــل ســنة مــن استشــهاده،  وتــروي كتــب الســر مــا دار بينــه 
وبــن معاويــة حــن الفــراغ مــن شــعائر تلــك احلجــة، مــن اقــرتاح 
معاويــة حلــواًل للحيلولــة دون أن مُيــس اخلليفــة أبذى، ومتثلــت 
تلــك احللــول تباًعــا ف أن ينطلــق معــه إىل الشــام ففيهــا األمــن 
والســالم، أو أن يبعــث إليــه معاويــة جنــًدا مــن الشــام حلمايتــه، 
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أو أن يُفــرَّق الصحابــة ف األمصــار كــي يستشــعر أهــل املدينــة 
اخلطــر فيتأهبــوا لــه. لقــد رفــض حضــرة عثمــان كل مــا عرضــه 
معاويــة، فخــرج معاويــة مــن عنــده ابكيًــا وقــد اســتنفد كل مــا 
لديــه مــن حلــول يراهــا صاحلــة حبســب وجهــة نظــره، وقــال: لعلــه 
آخــر لقــاء بيننــا. مث خــرج معاويــة علــى الصحابــة وقــال: أنتــم 
اآلن مــدار اإلســالم، قــد كــرت ســن عثمــان ووىّل عمــره وأرى 
الفتنــة ف تزايــد مســتمر فعليكــم أن توفــروا لــه احلمايــة والرعايــة. 

قــال هــذا وانطلــق إىل الشــام.

 نبوءته عن مستقبل المة قبيل استشهاده
فقــال جماهــد  لعثمــان  العاليــة  واهلمــة  القويــة  العزميــة  عــن  أمــا 

عنهــا:
َأْشــَرَف ُعْثَمــاُن َعلَــى الَِّذيــَن َحاَصــُروُه فـََقــاَل: اَي قــَـْوِم ال تـَْقتـُلُــوين 
َمــا  اإِلْصــالَح  ِإال  أََرْدُت  ِإْن  فــوهللا  ُمْســِلٌم.  َوَأٌخ  َواٍل  فَــِإيّنِ 
ــوين ال ُتَصلُّــوا  ــُت أَْو َأْخَطــْأُت. َوِإنَُّكــْم ِإْن تـَْقتـُُل اْســَتَطْعُت َأَصْب
يًعــا أَبَــًدا َوال يـُْقَســُم فـَيـْؤُُكــْم بـَيـَْنُكــْم. قَــاَل:  مجيًعــا أبــًدا وال تغــزو مجَِ
ــا أَبـَــْوا قَــاَل عثمــان: أَْنِشــدُُكُم اللََّ َهــْل َدَعــْومُتْ ِعْنــَد َوفَــاِة  فـََلمَّ
يًعــا لَْ يـَتـََفــرَّْق َوأَنـْتُــْم َأْهــُل  أَِمــِر اْلُمْؤِمنِــَن مبـَـا َدَعــْومُتْ بِــِه َوأَْمرُُكــْم مجَِ
ــْب َدْعَوَتُكــْم أَْم تـَُقولُــوَن َهــاَن  ــِه فـَتـَُقولُــوَن ِإنَّ اللََّ لَْ جيُِ ِدينِــِه َوَحقِّ
؟ أَْم تـَُقوُلوَن ِإيّنِ َأَخْذُت َهَذا اأَلْمَر أي اخلالفة  الدِّيُن َعَلى اللَِّ
أَْم  اْلُمْســِلِمَن.  ِمــَن  َمُشــوَرٍة  َعــْن  َواْلَغَلبَــِة َولَْ آُخــُذُه  ــْيِف  اِبلسَّ
تـَُقولُــوَن ِإنَّ اللََّ لَْ يـَْعلَــْم ِمــْن أَوَِّل أَْمــرِي َشــيـًْئا لَْ يـَْعلَــْم ِمــْن آِخــرِِه؟ 

ــا أَبـَــْوا قَــاَل: اللَُّهــمَّ َأْحِصِهــْم َعــَدًدا َواقـْتـُْلُهــْم بَــَدًدا َوال تـُْبــِق  فـََلمَّ
ُ ِمنـُْهــْم َمــْن شــارك ِف اْلِفتـْنَــِة. ِمنـُْهــْم َأَحــًدا. قَــاَل جُمَاِهــٌد فـََقتَــَل اللَّ
قــال حممــد بــن ســرين: َجــاَء َزيْــُد بْــُن اَثبِــٍت ِإىَل ُعْثَمــاَن فـََقــاَل: 
للَِِّ  أَْنَصــارًا  ِشــْئَت ُكنَّــا  ِإْن  يـَُقولُــوَن:  اِبْلبَــاِب  اأْلَْنَصــاُر  َهــِذِه 

، قَــاَل: فـََقــاَل ُعْثَمــاُن: »أَمَّــا اْلِقتَــاُل فَــاَل«. َمرَّتـَــْنِ
اِر، فـَُقْلُت:  َعــْن َأيب ُهَريــْـَرَة قَــاَل: »َدَخْلــُت َعلَــى ُعْثَمــاَن يــَـْوَم الــدَّ
اَي أَِمَر اْلُمْؤِمِنَن طَاٌب أَْم َضْرٌب؟ فـََقاَل: اَي َأاَب ُهَريـَْرَة »أََيُسرَُّك 
َي؟ قَــاَل: قـُْلــُت: اَل، قَــاَل: فَِإنَـّـَك  يًعــا َوِإايَّ َأْن تـَْقتُــَل النَّــاَس مجَِ
يًعــا، قَــاَل:  َــا قُتِــَل النَّــاُس مجَِ َواللَِّ ِإْن قـَتـَْلــَت َرُجــاًل َواِحــًدا َفَكَأمنَّ
فـََرَجْعــُت َولَْ أُقَاتِــْل.« وقــد ذكــر ســابًقا أن أاب هريــرة قــال: اليــوم 

هــو يــوم القتــال.
اِر: »قَاتِْلُهْم،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزُّبـَْرِ قَاَل: قـُْلُت ِلُعْثَماَن يـَْوَم الدَّ
فـَــَوهللِا َلَقــْد َأَحــلَّ هللاُ لَــَك ِقَتاهَلُــْم، فـََقــاَل: اَل َوهللِا اَل أُقَاتُِلُهــْم 
أَبَــًدا، قَــاَل: َفَدَخلُــوا َعَلْيــِه َوُهــَو َصائِــٌم، قَــاَل: َوقَــْد َكاَن ُعْثَمــاُن 
اِر، َوقَــاَل ُعْثَمــاُن: َمــْن َكانَــْت  أَمَّــَر َعْبــَد اللَِّ بْــَن الزُّبــَـْرِ َعلَــى الــدَّ

يل َعَلْيــِه طَاَعــٌة فـَْلُيِطــْع َعْبــَد اللَِّ بْــَن الزُّبــَـْرِ.«
َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن الزُّبـَْرِ قَاَل: »قـُْلُت ِلُعْثَماَن: اَي أَِمَر اْلُمْؤِمِنَن، 
اِر ِعَصابَــًة ُمْســتـَْنَصَرًة بَِنْصــِر هللِا أِبَقَــلَّ ِمنـُْهــْم  ِإنَّ َمَعــَك ِف الــدَّ
ِلُعْثَماَن، فَْأَذْن يل َفْأُقَاِتُل، فـََقاَل: أَْنُشُدَك هللَا َرُجاًل، أَْو قَاَل: 

أَذكِّــُر اِبهلِل َرُجــاًل َأْهــرَاَق ِفَّ َدمــُه، أَْو قَــاَل: َأْهــرَاَق ِفَّ َدًمــا.«
وقعــت  الــي  األحــداث  إن  مث   : املوعــود  املصلــح  قــال 
مــع عثمــان  تؤكــد أنــه ل يكــن خائًفــا منهــا، إذ الثابــت 

ــد  ــان  ناش ــت عث ــردون بي ــم املتم ــة وهاج ــت الفتن ــا تفاقم ومل

الصحابــَة أال يعرّضــوا أرواحهــم للخطــر من أجلــه، بل عليهــم أن يرجعوا 

ــن  ــف م ــرف الخائ ــذا يت ــه. أهك ــة بيت ــن حراس ــدالً م ــم ب إىل بيوته

الشــهادة؟ أيقــول الخائــف للنــاس: ال تحرســوين بــل ارجعــوا إىل بيوتكم؟ 

”
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اترخييًّــا أن املتمرديــن ملــا اســتولوا علــى املدينــة كانــوا ينتشــرون 
قبــل الصــالة ف املســجد ليفصلــوا أهــل املدينــة بعضهــم عــن 
بعــض، حــى ال جيتمعــوا وال يهبّــوا للمقاومــة. وبرغــم هــذا اجلــو 
املشــحون ابلفتنــة والفســاد، كان عثمــان  يضــر املســجد 
حــال  أن  إىل  وظــل يضرهــا  للصــالة وحــده دون خــوف، 
املفســدون دون ذلــك. وملــا تفاقمــت الفتنــة وهاجــم املتمــردون 
أرواحهــم  يعّرضــوا  أال  الصحابــَة  انشــد    عثمــان  بيــت 
للخطــر مــن أجلــه، بــل عليهــم أن يرجعــوا إىل بيوهتــم بــداًل مــن 
حراســة بيتــه. أهكــذا يتصــرف اخلائــف مــن الشــهادة؟ أيقــول 

اخلائــف للنــاس: ال حترســوين بــل ارجعــوا إىل بيوتكــم؟ 
يزعــم البعــض أن عثمــان  كان ضعيــف القلــب، ولكــن 
كــم مــن النــاس ميكــن أن يُبــدوا الشــجاعة كالــي حتلــى هبــا 
عثمــان ؟ وكيــف ميكــن أن يقــال، واحلــال هــذه، أنــه كان 
خيــاف؟ لــو كان خائًفــا لقــال ملعاويــة : نعــم ابعــْث إيلَّ 
بكتيبــة مــن جيشــك حلراســي وأان ســأنفق عليهــم. لــو كان 
 خائًفــا ألعلــن بــن النــاس أن معاويــة ســيأخذ بثــأري ممــن 
يتعــّرض يل بســوء. ولكنــه ل جيــب معاويــة  إال بقولــه: إن 
فيــك حــدة وأخــاف أن تقســو علــى املســلمن إذا أعطيتــك 

هــذا اخليــار. 
مث ملــا تســّور األعــداء بيــت عثمــاَن  الغتيالــه، ل خَيْفهــم 
أبــًدا، بــل ظــل يقــرأ القــرآن بســكينة. فتقــدم ابــن أليب بكــر 
 -ســاحمه هللا- وأخــذ بلحيــة عثمــان  وهّزهــا بشــدة، 
فرفــع عثمــان  بصــره وقــال: اي ابــن أخــي، لــو كان أبــوك 
هنــا ملــا فعلــت مــا فعلــت. فارتعــدت فرائصــه ورجــع اندًمــا. 
فتقــدم شــخص آخــر وضــرب رأس عثمــان  بقضيــب مــن 
حديــد، مث ركل برجلــه املصحــف املوجــود أمامــه  ورمــاه. 
مث جــاء شــخص اثلــث وضــرب عثمــان بســيفه وقطــع يــده، 
فاسُتشــهد. مــن ذا الــذي ميكنــه بعــد رؤيــة هــذه األحــداث 
أن يقــول إن عثمــان  كان خائًفــا ممــا وقــع بــه؟ )اخلالفــة 

الراشــدة( 

فزع املفسدين ورعبهم منه
أرســلوا  الظاهــر،  ف  الغلبــة  انلــوا  قــد  املتمــردون  وملــا كان 
شــخًصا إىل عثمــان كمحاولــة أخــرة مطالبــن إايه أن يعتــزل 
عــن اخلالفــة ظنًّــا منهــم أنــه لــو فعــل ذلــك بنفســه ملــا كان عنــد 
املســلمن حــق أو جمــال ملعاقبتــه. )أي لــن تكــون هنــاك فرصــة 
لدى املفســدين ملعاقبته( حن وصل هذا الرســول إىل عثمان 
 قــال لــه مــا معنــاه: ل أرتكــب ذنــواًب وآاثًمــا ف اجلاهليــة 
ول أخالــف أوامــر اإلســالم بعــد أن أســلمُت، فبــأي ذنــب 
أخلع قميًصا ألبســنيه هللا ؟ وقال: »لســُت خالًعا قميًصا 
كســانيه هللا .« رجــع الرســول بعــد مساعــه هــذا اجلــواب 
من عثمان  وقال ألصحابه: علقنا وهللا ف مصيبة. وهللا 
مــا ينجينــا مــن النــاس إال قتلــه، ألنــه ف حــال قتلــه ســتنقلب 
احلكومــة رأًســا علــى عقــب وســتعم الفوضــى ولــن يكــون أحــد 
قــادرًا علــى معاقبتنــا، ومــا يــل لنــا قتلــه؛ )أي ليــس مــن حــل 

ســواه( ولكــن ال جيــوز قتلــه.
إن كالمــه هــذا ال يــدل علــى فــزع املتمرديــن فقــط بــل يــدل 
أيًضــا علــى أن عثمــان إىل ذلــك احلــن ل يقــم أبي تصــرف 
يعطيهــم عــذرًا لقتلــه، فكانــوا يشــعرون أبن قتلــه ال جيــوز أبي 

شــكل. 
هللا  عبــد  جــاء    لقتلــه  خيططــون  املتمــردون  حــن كان 
بــن ســالم  الــذي كان عزيــزًا ف قومــه قبــل إســالمه أيًضــا 
وكان اليهــود يعترونــه رئيًســا هلــم وعاملــا فــذًّا، »حــى قــام علــى 
ال  قــوم  اي  قائــاًل  قتلــه.  عــن  وهناهــم  ينصحهــم  الــدار  ابب 
تغمــدوه.  ال  ســللتموه  إن  فــوهللا  عليكــم  ســيف هللا  تســلُّوا 
)وســيبقى مســلواًل علــى املســلمن لأبــد وســيظلون يتقاتلــون، 
فليتعقلوا( وقال: ويلكم إن ســلطانكم اليوم يقوم ابلدرَّة )أي 
ــْم إال  ف احلــدود الشــرعية يعاقــب ابلــدرة( فــإن قتلتمــوه ال يُق
ابلســيف. )أي ســوف يُقَتل الناس برائم بســيطة( ويلكم إن 
مدينتكــم حمفوفــة مبالئكــة هللا، وهللا لئــن قتلتمــوه لترتكنَّهــا.«

وطعنــوا ف  أيًضــا  النصيحــة  هــذه  مــن  املتمــردون  يســتفد  ل 

”
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  ســالم  بــن  عبــد هللا  الرســول  لصحــايب  الســابق  الديــن 
وقالوا: اي ابن اليهودية وما أنت وهذا؟ األســف كل األســف 
أهنــم تذكــروا أن عبــد هللا بــن ســالم كان يهــودايًّ قبــل إســالمه 
ولكنهم ل يتذكروا أنه كان قد أسلم على يد الني ، وفرح 
النــي كثــرًا إبســالمه، وأنــه كان يشــارك النــي  ف األفــراح 
الــذي  قائدهــم  أن  أيًضــا  تناَســوا  وكذلــك  دائًمــا.  واألتــراح 
أضلهــم -أي عبــد هللا بــن ســبأ الــذي يَعتــر عليًّــا وصيًّــا ويـُـرزه 
مقابــل عثمــان رضــي هللا عنهمــا- أيًضــا كان ابــن يهوديــة بــل 
كان هــو نفســه يهــودايًّ وإمنــا كان يتظاهــر ابإلســالم فقــط.

املفســدين.  مــن تصرفــات  بــن ســالم ايئًســا  رجــع عبــد هللا 
أمــا املتمــردون فقــرروا أن يتســوروا اجلــدار مــن بيــت اجلــران 
ويدخلــوا علــى عثمــان ويقتلــوه إذ كان ذلــك متعــذرًا عليهــم 
مــرورًا ابلبــاب ألن املدافعــن علــى البــاب، وإن كان عددهــم 
قليــاًل، كانــوا جاهزيــن للتضحيــة أبرواحهــم ف ســبيل الدفــاع 
عــن عثمــان . فتســور بعــض مــن املتمرديــن جــدار اجلــران 
اعتــاد  وقــد  الكــرمي،  القــرآن  يقــرأ    وكان  بيتــه  واقتحمــوا 
منــذ أن حوصــر أن يكــون عاكًفــا إمــا علــى الصــالة أو علــى 
تــالوة القــرآن الكــرمي، ومــا كان يهتــم أبي أمــر آخــر، غــر أنــه 
عــنَّ شــخصِن علــى بيــت املــال قبــل أن يقتحــم املتمــردون 
البيــوت. وذلــك ألنــه مــن الثابــت »أنــه  رأى مــن الليــل 
هــذه  ومــن  الليلــة.«  عنــدان  أَفِطــر  يقــول:    هللا  نــي  أن 
الــرؤاي تيقــن عثمــان أنــه سُيسَتشــَهد ف ذلــك اليــوم، فنظــرًا 
إىل مســؤوليته تــاه أمــوال املســلمن أمــر شــخَصِن أن يرســا 

بيــت املــال حــى ال يُقــِدم أحــد علــى هنبهــا ف حالــة الفوضــى 
والفســاد.

ابختصــار عندمــا دخــل املفســدون بيتــه  وجــدوه يقــرأ 
بكــر  أيب  بــن  املهامجــن حممــد  مــن  الكــرمي. وكان  القــرآن 
أيًضــا الــذي كان يــرى إقحــام نفســه والتقــدم ف كل أمــر 
واجبًــا عليــه نظــرًا إىل مــا كان يظــى بــن املفســدين مــن 
مكانــة )لكونــه ابــن ســيدان أيب بكــر (. فدخــل حممــد بــن 
أيب بكــر علــى عثمــان وأخــذ بلحيتــه وشــدَّها بقــوة فقــال لــه 
عثمــان : اي ابــن أخــي لــو كان أبــوك حيًّــا ملــا أقدمــت 
علــى هــذا التصــرف قــط، ويلــك َأَعلــى هللا تغضــب؟ هــل 
ــه الــذي أخذتُــه منــك؟ أي إمنــا تنقــم  يل إليــك جــرم إال حقَّ
مــي ألين أقــول لكــم أن تــؤدوا حقــوق هللا( فنــكل ورجــع. 
وأمــا اآلخــرون فبُقــوا هنالــك ألهنــم رأوا هــذه الفرصــة مواتيــة 
وأخــرًة لتحقيــق مآرهبــم ألن اخلــر املؤكــد بدخــول جيــش 
البصــرة ف املدينــة قــد بلــغ، فقــرروا أال خيرجــوا مــن البيــت 
عثمــان  رأس  أحدهــم وضــرب  فتقــدم  نيــل هدفهــم.  دون 
الــذي كان  املصحــف  وركل  احلديــد،  مــن  بقضيــب   
أمامــه ، فاســتدار املصحــف فاســتقر بــن يــدي عثمــان 
وســقطت عليــه الــدم مــن رأســه . أمــا القــرآن فــال يقــدر 
أحــٌد علــى اإلســاءة إليــه إال أن هــذا احلــادث قــد فضــح 

حقيقــة تقــوى املفســدين وأمانتهــم بوضــوح اتم. 
اآليــة الــي وقــع عليهــا دم عثمــان كانــت ف احلقيقــة تشــر إىل 
نبــوءة عظيمــة وقــد حتققــت ف وقتهــا بــكل عظمــة وجــالء 

ــان  ــيدنا عث ــم س ــران ليهاج ــن حم ــودان ب ــمه س ــخص اس ــدم ش ــم تق ث

ــه  ــاده: والل ــا مف ــال  م ــْت. فق ــده فُقطع ــاه عــى ي  بالســيف، فتلق
إنهــا ألول يــد كتبــِت القــرآن الكريــم. ثــم حــاول ســودان أن يهاجمــه 

ثانيــة ويقتلــه فانكبَّــْت عليــه زوجتــه نائلــة. ولكــن ذلــك الشــقي مل 

ــت. ــا فولَّ ــع يده ــت أصاب ــرأة. فُقطع ــى ام ــوم ع ــن الهج ــى ع ــورع حت يت

”

”
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هلــول  أغمــض عينيــه  قــد  أيًضــا  قلبًــا  النــاس  أقســى  إن  حــى 
اآليــة:  ابلــدم. كانــت  امللطخــة  احلــروف  املتمثــل ف  املشــهد 

 )19( اْلَعِليــُم﴾  ــِميُع  السَّ َوُهــَو  ﴿َفَســَيْكِفيَكُهُم هللاُ 
ســيدان  ليهاجــم  محــران  بــن  ســودان  امســه  شــخص  تقــدم  مث 
  ابلســيف، فتلقــاه علــى يــده فُقطعــْت. فقــال  عثمــان
مــا مفــاده: وهللا إهنــا ألول يــد كتبــِت القــرآن الكــرمي. مث حــاول 
ســودان أن يهامجــه اثنيــة ويقتلــه فانكبَّــْت عليــه زوجتــه انئلــة. 
ولكــن ذلــك الشــقي ل يتــورع حــى عــن اهلجــوم علــى امــرأة. 

فُقطعــت أصابــع يدهــا فولَـّـت.
ذلــك  ظــن  مث  خطــرة.  بــروح  وأصابــه  اثلثــة  مــرة  فهامجــه 
الشــقي أنــه  ل يلفــظ أنفاســه بعــد وإمنــا هــو مغشــي عليــه 
ومضطــرب بســبب اجلــروح وقــد ينجــو مــن املــوت فبــدأ خينقــه 
ول يرتكــه مــا ل يســلِّم روحــه ملبيًّــا دعــوة النــي . إان هلل وإان 

إليــه راجعــون. 
أول األمــر ل تقــدر زوجتــه أن تنبــس بكلمــة هلــول املشــهد مث 
تشــجعت واندت النــاس، فأســرع اجلالســون علــى البــاب إىل 
الداخــل ولكــن مســاعدهتم اآلن كانــت بــال جــدوى إذ كان 
قــد حــدث مــا كان حــدث. فلمــا رأى عبــد مــن عبيــد عثمــان 
 -كان قــد أعتقــه مــن قبــل- ســيًفا ودًمــا ف يــد ســودان ل 

يتمالــك نفســه فقتلــه. فقتلــه أحــد املفســدين. 

استشهاد حضرته يُعرِّي املتمردين
ابستشــهاد حضــرة عثمــان أمســى عــرش احلكومــة اإلســالمية 
خلــًوا مــن وجــود اخلليفــة. فــرأى أهــل املدينــة أنــه ال جــدوى 
اآلن مــن فعــل أي شــيء فالتزمــوا بيوهتــم. أمــا املفســدون فقــد 

بــدأوا يعتــدون علــى بيتــه  وأهلــه بعــد أن قتلــوه. 
فتنّحــْت زوجــة عثمــان  مــن املــكان، وحــن ولَّــت قــال أحــد 

ا.  هــؤالء األشــقياء حبقهــا كلمــة قــذرة جــدًّ
-أايًّ كان  احليــاء  مــن  حــدٍّ  أدىن  ميلــك  الــذي  أن  شــك  ال 

يكــون هــؤالء  أن  يتصــور  أن  يســتطيع  أو مذهبــه- ال  دينــه 
األشــقياء قــد أعربــوا عــن أفــكار ســيئة وقــذرة إىل هــذه الدرجــة 
بُعيــد قتلهــم َمــن كان مــن أقــدم صحابــة النــي  وكان زوج 
املســلمن.  وخليفــة  اإلســالمية كلهــا  الدولــة  وحاكــم  بنتيــه 
ولكــن احلــق أن وقاحتهــم كانــت قــد تــاوزت احلــدود كلهــا 
حبيــث ل يكــن مســتبَعًدا عليهــم أي نــوع مــن الوقاحــة والرذيلــة 
ألهنــم ل يهبُّــوا لتحقيــق أي هــدف نبيــل مطلًقــا، ول تتضمــن 
عصابتهــم رجــاال صاحلــن. بــل كان بعضهــم خمدوعــن بــداع 
حبركاتــه  املعجبــن  مــن  فصــاروا  ســبأ  بــن  هللا  عبــد  اليهــودي 
الغريبــة واملعاديــة لإلســالم. وكان بعضهــم معجبــن ابحلــركات 
املتطرفــة الثوريــة. كان بعضهــم مــن اجملرمــن الذيــن عوقبــوا فيمــا 
ســبق علــى جرائمهــم وكانــوا يريــدون أن يشــفوا بذلــك غليــل 
ضغائنهــم وبغضهــم. كمــا كان غرهــم لصوًصــا ونـُّهــااًب ويــرون 
فــرص تقدمهــم مواتيــة ف إاثرة الفتنــة حســب زعمهــم. لــذا فــال 
عجــب مــن وقاحتهــم هبــذه الطريقــة بــل كانــت الغرابــة لــو ل 

تظهــر منهــم هــذه التصرفــات.
حــن كان املفســدون مشــغولن ف القتــل والنهــب ل يتمالــك 
أحــد عتقــاء عثمــان نفَســه عنــد مساعــه صرخــات أهــل بيــت 
عثمــان  فقتــل َمــن قتــل، فقتلــوه أيًضــا وســلبوا ُحلــي النســاء 

وخرجــوا مــن البيــت ضاحكــن مســتهزئن. 

لظة استشهاد حضرته  والبقعة السوداء ف ثوب المة
يــوم  ابملدينــة  قُتــل  أنــه    عثمــان  استشــهاد  عــن  قيــل 
ذي  مــن  خلــت  عشــرة  ســبع  أو  عشــرة  لثمــاين  اجلمعــة 
احلجــة ســنة مخــس وثالثــن مــن اهلجــرة. وقــال أبــو عثمــان 
النهــدي: قُتــل ف وســط أايم التشــريق أي ف الثــاين عشــر 
مــن ذي احلجــة. وقــال ابــن إســحاق: قُتــل عثمــان علــى 
واثنــن  شــهرًا  عشــر  وأحــد  ســنة،  عشــرة  إحــدى  رأس 
وعشــرين يوًمــا مــن مقتــل عمــر بــن اخلطــاب، وعلــى رأس 
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. مخــس وعشــرين مــن وفــاة رســول هللا
وف روايــة أخــرى عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن عثمــان قــال: قُتــل 
يــوم اجلمعــة لثمــاين عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي احلجــة ســنة 
ســت وثالثــن وكان يومئــذ صائًمــا، وقُتــل وهــو ابــن اثنتــن 
ومثانــن وقــال أبــو معشــر: قتــل وهــو ابــن مخــس وســبعن ســنة.
وقــد ورد عــن مراســم كفنــه ودفنــه: قــال نيــار بــن مكــرم: محلنــاه 
بــن  أان وجبــر  املغــرب والعشــاء، فكنــت  بــن  الســبت  ليلــة 
مطعــم وحكيــم بــن حــزام وأبــو جهــم بــن حذيفــة العــدوي، 
وتقــدم جبــر بــن مطعــم فصلــى عليــه. فصدقــه معاويــة، وكانــوا 
هــم الذيــن نزلــوا ف حفرتــه. وف روايــة أن جبــر بــن مطعــم 
صلــى علــى عثمــان ف ســتة عشــر رجــاًل. قــال ابــن ســعد: 

احلديــث األول: صلــى عليــه أربعــة، أثبــت.
عــن الربيــع بــن مالــك بــن أيب عامــر عــن أبيــه قــال: كان النــاس 
يتوقــون أن يدفنــوا مواتهــم ف حــش كوكــب )احلــش حديقــة 
صغــرة، وكوكــب امسهــا، كان ميلكهــا أنصــاري وكانــت قريبــة 
مــن البقيــع( فــكان عثمــان بــن عفــان يقــول: يوشــك أن يهلــك 
رجــل صــاحل فيدفــن هنــاك فيتأســى النــاس بــه. قــال مالــك بــن 

أيب عامــر: فــكان عثمــان بــن عفــان أول مــن دفــن هنــاك.
وقــد جــاء عــن كيفيــة دفنــه  أن املفســدين واملتمرديــن ل 
يســمحوا بدفنــه إىل ثالثــة أايم. عــن أيب بشــر العابــدي قــال 
نُبــذ عثمــان  ثالثــة أايم ال يدفــن مث إن حكيــم بــن حــزام 
وجبــر بــن مطعــم كّلمــا عليًّــا ف دفنــه وطلبــا إليــه أن يســتأذن 
. فلمــا مســع بذلــك املفســدون  أهلــه ف ذلــك ففعــل وأذنــوا لعلِــيٍّ
قعــدوا لــه ف الطريــق ابحلجــارة وخــرج بــه انس يســر مــن أهلــه 
وهــم يريــدون بــه حائطًــا ابملدينــة يقــال لــه حــش كوكــب كانــت 
اليهــود تدفــن فيــه مواتهــم فلمــا خــرج علــى النــاس رمجــوا ســريره 
عليهــم  يعــزم  إليهــم  فأرســل  عليًّــا  ذلــك  فبلــغ  بطرحــه  ومهــوا 
ليكفــوا عنــه ففعلــوا فانطلــق حــى ُدفــن  ف حــش كوكــب. 
فلمــا ظهــر معاويــة بــن أيب ســفيان علــى النــاس أمــر هبــدم ذلــك 

النــاس أن يدفنــوا  البقيــع فأمــر  بــه إىل  احلائــط حــى أفضــى 
مواتهــم حــول قــره حــى اتصــل ذلــك مبقابــر املســلمن. 

وجــاء ف بعــض كتــب التاريــخ أن عثمــان  اشــرتى احلائــط 
املذكــور وضمــه إىل البقيــع. 
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نظمها الستاذ: موسِى أسعد عودة
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أخوة املؤمنن والبنيان املرصوص
ِإْخــَوٌة فََأْصِلُحــوا  َــا اْلُمْؤِمنُــوَن  انطالقًــا مــن قــول هللا تعــاىل: ﴿ِإمنَّ
بــَـْنَ َأَخَوْيُكــْم َواتَـُّقــوا اللََّ َلَعلَُّكــْم تـُْرمَحُــوَن﴾)1(، عندمــا نقــرأ بتمعــن 
شــروط البيعــة وحتديــًدا الشــرط العاشــر، حيــث يقــول فيــه املســيح 
املوعــود : »أن يعقــَد مــع هــذا العبــد عهــد األخــّوة خالًصــا 
لوجــه هللا، علــى أن يطيَعــي ف كل مــا آمــره بــه مــن املعــروف، 
مث ال َييــد عنــه وال ينُكثــه حــى املمــات، ويكــون ف هــذا العقــد 
بصــورة ال تعِدهلــا العالقــاُت الدنيويــة، ســواء كانــت عالقــات قرابــٍة 
أو صداقــٍة أو خدمــٍة«)2(.. نالحــظ أن الصــورة الــي وردت هبــا 
املفــردات والرتاكيــب املســتخدمة هنــا ليســت عبثيــة. ل يطالبنــا 

أن  أرادان  وإمنــا  مباشــرة،  بطاعتــه هكــذا    املوعــود  املســيح 
نرتبــط بــه آبصــرة أخــوة ف هللا أواًل، تلــك األخــوة هــي األســاس 
ــياق  املتــن الــذي ســيقوم عليــه بنيــان طاعتنــا الشــامخ.. إن السِّ
أواًل  األخــوة  عــن    املوعــود  املســيح  فيــه كالم  ورد  الــذي 
مث الطاعــة، يذكــران آبيــة قرآنيــة كرميــة وحديــث نبــوي شــريف.. 
فاآليــة هــي: ﴿ِإنَّ اللََّ يُِــبُّ الَِّذيــَن يـَُقاتِلُــوَن ِف َســِبيِلِه َصفًّــا َكأَنَـُّهــْم 
بـُنـْيَــاٌن َمْرُصــوٌص﴾)3(، أمَّــا احلديــث، فَعــْن النَّــِيِّ  أنــه قَــاَل: »ِإنَّ 
اْلُمْؤِمــَن لِْلُمْؤِمــِن َكاْلبـُنـْيَــاِن َيُشــدُّ بـَْعُضــُه بـَْعًضــا«)4(. وألن موضــوع 
الطاعــة واســع مبــا فيــه الكفايــة، فســيقتصر طرحنــا هنــا علــى نــوع 
جمــدد منهــا، إنــه الطاعــة بدافــع األخــوة ف هللا، ذلــك ألن الطاعــة 
قــد تكــون بدافــع اخلــوف، أو التملــق، أو الــرايء، أو أي ســبب 
آخــٍر كان، لــذا ســُتخصص ســطور مقالنــا للحديــث عــن الطاعــة 
بدافــع األخــوة. فاملســيح املوعــود  ف الشــرط العاشــر مــن 
شــروط البيعــة واالنضمــام إىل مجاعــة املؤمنــن اآلِخريــن يطلــب منــا 
أواًل خلــق رابــط األخــوة وبعدهــا ميكننــا أن نتعهــد لــه ابلطاعــة. 

تــرى مــا احِلكمــة اخلفيــة وراء ذلــك؟! 

ُة،  ــوَّ ــُة َواأُلُخ اَع الطَّ
َوْجَهــا ُعْمَلــٍة َواِحــَدٍة

الدكتور:

فهيم يونس  القرشي
الوليات المتحدة األمريكية 

”

                                    األخوة الصادقة           عشق المصطفى    
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منوذج الطاعة المسى ف مجاعة املؤمنن الول
إذا تيلنــا األخــوة كشــجرة مورقــة ظلهــا هــو الطاعــة، فالطاعــة هنــا 
تكــون تصرفًــا ال يتطلــب منــا أي جهــد، بــل تصــدر منــا بشــكل 
مــن  املفهــوم  هــذا  استشــفاف  حاولــت  عندمــا  وفــوري.  طبيعــي 
اتريــخ اإلســالم، دهشــت كثــرًا ألنــي حيثمــا أجلــت النظــر حبثًــا 
عــن الطاعــة املثاليــة مــن خــالل أســوة الصحابــة الكــرام )رضــوان 
هللا عليهــم( الــي طاملــا نســمع عنهــا، وجــدت معهــا أخــوة مثاليــة. 
ولنرجــع ســوايًّ إىل الــوراء، جمتازيــن فــرتة 14 قــراًن، كلنــا نعــرف أن 
مكــة كلهــا  وأيقنــت  احلــق،  اإلســالم  برســالة  جــاء    الرســول 
وخدجيــة،  وعلــي،  بكــر،  أبــو  ملــاذا كان  ولكــن  وأمانتــه،  بصدقــه 
رضــي هللا عنهــم أول املؤمنــن بــه دون ســواهم؟! لقــد كانــت تربطهــم 
ابلرســول  أواصــر احلــب، واألخــوة، دع عنــك صلــة الرحــم، هــذا 
هــو الســبب. فتعاهــدوا علــى طاعتــه علــى الفــور دون أدىن تــردد. 
فــإنَّ مواقــف الصحابــة )رضــوان هللا عليهــم( دائًمــا كانــت علــى قــدر 
هــذا التشــريف والتعظيــم الــذي أكرمهــم بــه هللا تعــاىل، ول يتهاونــوا 
يوًمــا ف نصــرة هللا ورســوله وهــذا الدِّيــن القــومي الــذي دخلــوا فيــه 
أفواًجــا ومــا زالــوا يقاتلــون ف ســبيله حــى عــمَّ بــالد املشــرق واملغــرب، 
ومــن أشــهر مواقــف الصحابــة كانــت مواقفهــم ف غــزوة بــدر، عندمــا 
ســطَّروا ف ذلــك اليــوم أروع آايت البطولــة والتضحيــة والفــداء، فلــم 
املنقطــع  تضعــف مهمهــم ول تنكســر عزائمهــم، وأظهــروا تفانيهــم 
  النظــر ف نصــرة هللا ورســوله، وذلــك بعــَد أن عــرَف رســوُل هللا

واملســلمون أنَـّـه ال مفــرَّ مــن خــوض هــذه املعركــة احلامســة.

 وقــد ذكــر هللا تعــاىل هــذا املوقــف ف حمكــم التنزيــل عندمــا قــال 
تعــاىل: ﴿َكَمــا َأْخَرَجــَك َربُـّـَك ِمــْن بـَْيتِــَك اِبحْلَــقِّ َوِإنَّ َفرِيًقــا ِمــَن 
َــا  َ َكَأمنَّ تـَبـَــنَّ بـَْعَدَمــا  احْلَــقِّ  ِف  َلَكارُِهوَن * جُيَاِدُلونَــَك  اْلُمْؤِمنِــَن 
ُيَســاُقوَن ِإىَل اْلَمــْوِت َوُهــْم يـَْنظُــُروَن﴾)5(، عنــد ذلــك قــام رســوُل 
هللا  واندى علــى صحابتــه طالًبــا مشــورهتم: »أشــروا علــيَّ أيهــا 
النــاس«)6(، عنــد ذلــك قــام أبــو بكــر الصديــق  وتكلَّــم وأحســن 
ف ذلــك كثــرًا وقــام عمــر بــن اخلطــاب  وقــال مثــل صاحبــه، 
وقــام املقــداد بــن عمــرو وقــال كالًمــا ال يقــدَّر بثمــٍن عــن التضحيــة 
والفــداء: »اي رســول هللا، امــض ملــا أراك هللا فنحــن معــك، وهللا 
ال نقــول لــك كمــا قالــت بنــو إســرائيل ملوســى: ﴿فَاْذَهــْب أَنْــَت 
َوَربُـّـَك فـََقاتِــاَل ِإانَّ َهاُهنَــا قَاِعــُدوَن﴾، ولكــن نقــول: اذهــب أنــت 
لــو  بعثــك ابحلــق  فوالــذي  مقاتلــون،  معكمــا  إان  فقاتــال،  وربــك 
ســرت بنــا إىل بــرك الغمــاد -يعــي بــالد احلبشــة- جلالــدان معــك مــن 
دونــه حــى تبلغــه«)7(. ولكــنَّ رســول هللا  كان يريــد أن يعــرف 
ــم كانــوا أكثــر عــدًدا، فقــاَم  مواقــف الصحابــة مــن األنصــار أيًضــا ألهنَّ
قالــه مــن  ــا  يقــلُّ عمَّ أيًضــا كالًمــا ال  بــن معــاذ  وقــال  ســعد 
ســبقه، فقــال: »قــد آمنَّــا بــك وصدقنــاك وشــهدان أنَّ مــا جئــت بــه 
ــمع  هــو احلــق، وأعطينــاك علــى ذلــك عهــودان ومواثيقنــا، علــى السَّ
والطاعــة، فامــِض اي رســول هللا ملــا أردت، فنحــن معــك، فوالــذي 
البحــر فخضتــه، خلضنــاه  بنــا هــذا  لــو اســتعرضت  بعثــك ابحلــق 
معــك، مــا تلَّــف منــا رجــل واحــد، ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عــدوان 
غًدا، إان لُصبـٌُر ف احلرب، ُصُدٌق ف اللقاء، لعلَّ هللا يريك منا ما 

»يــا رســول اللــه، امــض ملــا أراك اللــه فنحن معــك، والله ال نقــول لك كــا قالت بنو 

إرسائيــل ملــوىس: ﴿َفاْذَهــْب أَنـْـَت َوَربُّــَك َفَقاتَِا إِنَّــا َهاُهَنــا َقاِعــُدوَن﴾، ولكن نقول: 

اذهــب أنــت وربــك فقاتــا، إنــا معكــا مقاتلــون، فوالــذي بعثــك بالحــق لــو رست 

بنــا إىل بــرك الغــاد -يعنــي بــاد الحبشــة- لجالدنــا معــك مــن دونــه حتــى تبلغــه«

”
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تقــرُّ بــه عينــك، فِســر بنــا علــى بركــة هللا«)8(، وهكــذا مضــى رســوُل 
هللا  هبذه اهلمم العالية والنفوس املؤمنة الي تبذُل كل نفيٍس ف 
ســبيل هللا وكانــت معركــة بــدر معركــًة فاصلــة وبدايــًة لنهــوض دولــة 

اإلسالم الي أقامها الصحابة ف سنوات قليلة. 

مدخان للشيطان متطرفان
حــن تطــرح علــى مائــدة احلــوار منــاذج الطاعــة املضيئــة الــي أبداهــا 
أصحــاب األنبيــاء، وعلــى رأســهم صحابــة ســيدان خــامت النبيــن، 
وصحابــة اتبعــه املخلــص األمــن، ال شــك أن البعــض يدثــون 
أنفســهم قائلــن أن أولئــك أنبيــاء، وهــؤالء صحابتهــم، فأيــن حنــن 
مــن هــؤالء وهــؤالء؟! وال شــك أيَضــا أن بعضنــا يقــول ف قــرارة 
نفســه أن مــن الوقاحــة أن نقــارن بيننــا وبــن ســلفنا الصــاحل ف 
مســتوى الطاعــة، ألننــا لــن نبلــغ مبلغهــم مهمــا بذلنــا! اعلمــوا 
أن هــذا مدخــل شــيطاين، يقــق الشــيطان مــن خاللــه مأربــه ف 
انفــراط عقــد الطاعــة الــذي انتظمنــا فيــه ابلبيعــة. يكفــي القــول 
عــز  وأنــه  العاليــة،  بطاقاتنــا وقدراتنــا  األعلــم  هــو  تعــاىل  أن هللا 
وجــل مــا كان ليأمــران بشــيء إال ألنــه يعلــم مــدى قدرتنــا علــى 
تنفيــذه، فحــن يمــران عــز وجــل ابلطاعــة ثــالث مــرات قبــل وبعــد 
ــت الســياق  آيــة ســورة النــور املتضمنــة الوعــد ابالســتخالف ضمَّ
ـَـا  القــرآين التــايل: ﴿قُــْل َأِطيُعــوا اللََّ َوَأِطيُعــوا الرَُّســوَل فَــِإْن تـََولَّــْوا فَِإمنَّ
ــْم َوِإْن ُتِطيُعــوُه تـَْهَتــُدوا َوَمــا َعَلــى  ْلُت ــَل َوَعَلْيُكــْم َمــا محُِّ ــِه َمــا محُِّ َعَلْي
ُ الَِّذيــَن آَمنُــوا ِمْنُكــْم َوَعِملُــوا  الرَُّســوِل ِإالَّ اْلبَــاَلُغ اْلُمبِــُن * َوَعــَد اللَّ

الصَّاحِلَــاِت لََيْســَتْخِلَفنَـُّهْم ِف اأْلَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِمــْن 
قـَْبِلِهــْم َولَُيَمكِّنَــنَّ هَلـُـْم ِدينـَُهــُم الَّــِذي اْرَتَضــى هَلـُـْم َولَيـَُبدِّلَنَـُّهــْم ِمــْن بـَْعِد 
َخْوِفِهــْم أَْمنًــا يـَْعُبُدونَــِي اَل ُيْشــرُِكوَن يب َشــيـًْئا َوَمــْن َكَفــَر بـَْعــَد َذلِــَك 
فَُأولَئِــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن * َوأَِقيُمــوا الصَّــاَلَة َوآتُــوا الــزََّكاَة َوَأِطيُعــوا 
ُمْعِجزِيــَن  الَِّذيــَن َكَفــُروا  حَتَْســَنَّ  اَل   * تـُْرمَحُــوَن  َلَعلَُّكــْم  الرَُّســوَل 
بــالء  يبــدو  اْلَمِصــُر﴾)9(،  َولَِبْئــَس  النَّــاُر  َوَمْأَواُهــُم  اأْلَْرِض  ِف 
أن اآليــة الكرميــة ل تــدع جمــااًل للشــك ف قدراتنــا حنــن األتبــاع 
املتأخريــن علــى بلــوغ مســتوايت الطاعــة العليــا، وهــذا ابلطبــع 
مــا ال يتمنــاه الشــيطان لنــا. فعندمــا نقــول أننــا أقــل مــن بلــوغ 
ذلــك املســتوى مــن الطاعــة، فإننــا نقــوم بتحطيــم أنفســنا. دعــوين 
أشــرح ذلــك، فكلمــة أنفســكم وردت ف القــرآن علــى األقــل ف 
45 موضًعــا، وهــي كلمــة عميقــة هلــا دالالت عديــدة، ولكــن ف 
أغلبيــة الســياقات أتت مبعــى أنفســكم )ذواتكــم( أو فيمــا بينكــم. 
ســأعطيكم مثالــن: يقــول هللا تعــاىل: ﴿َواَل تـَْلِمــُزوا أَنـُْفَســُكْم﴾
)10(، وتعــي ال تطعنــوا بســمعة بعضكــم البعــض وميكــن قراءهتــا 

ال تطعنــوا بســمعتكم، وال تقتلــوا أنفســكم أو ال تقتلــوا بعضكــم 
نســيء  للنفــس، ألننــا عندمــا  فعــل حتطيــم  هــو  البعــض. وهنــا 
ميكننــا  ال  أنفســنا.  إىل  نســيء  النتيجــة  ف  فإننــا  اآلخريــن  إىل 
كأمحديــن وإخــوة أن نســمح للشــيطان ابلتســلل بــن صفوفنــا 

ليأمــران أبال نكــون جــزًءا منهــا.  
تلــو  احملاولــة  فيبــذل  الشــياه،  إغــواء  ميــل  الذئــب ال  أن  ويبــدو 
احملاولــة ف ســبيل إقصائهــا عــن ُكــرز الراعــي الصــاحل، ومــن مث 

هــو  الِكــرب  أن  حقيقــة    املوعــود  املســيح  لنــا  بــن  لقــد   

الشــيطان الــذي ينخــر أصــل شــجرة اإلميــان، ألن املتكــرب ال يستســيغ 

فكــرة أن يطيــع، فــأىن لــه أن يؤمــن أصــًا، دع عنــك أن يحــب؟! 

”

”
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افرتاســها دون هــوادة. للتوضيــح، فالذئــب املعــي هــا هنــا هــو 
الشــيطان الــذي يؤملــه أن يــرى منــاذج طاعتنــا، فــال يتــواىن عــن 
االحتيــال علينــا حبيلــة جديــدة، ولكــن هــذه املــرة بــوازع الِكــر، 
مومهًــا إايان أننــا أعلــى مــن أن نؤمــر فنطيــع. لقــد بــن لنــا املســيح 

املوعــود  حقيقــة أن الِكــر هــو الشــيطان الــذي 
ال  املتكــر  ألن  اإلميــان،  شــجرة  أصــل  ينخــر 

يستســيغ فكــرة أن يطيــع، فــأىن لــه أن يؤمــن 
أصــاًل، دع عنــك أن يــب؟! يقــول املســيح 
املوعــود  ف هــذا الشــأن مــا تعريبــه: 
»الــذي ال يريــد أن يكــون مطيًعــا ملبعــوث 

مــن  ينــال نصيبًــا  هللِا ومرســله طاعــة كاملــة، 
الِكــر. والــذي ال ُيصغــي ملبعــوث هللا ومرســله، وال 

يقــرأ كتبــه بتدبّــر، ينــال نصيبًــا مــن الِكــر. فعليكــم أن حتاولــوا 
أال يكــون فيكــم أي نــوع مــن التكــر لئــالّ هَتَلكــوا، ولتفــوزوا أنتــم 

وأهلكــم.")11(

ملاذا اخلافات إذن؟!
بعــد مــا ذُكــر، يبــدو لنــا أن الطاعــة املتأسســة علــى أواصــر احلــب 
واألخــوة ف هللا، هــي اخليــار األفضــل للبقــاء الكــرمي، مــا ل تكــن 
هــي اخليــار الوحيــد. فلمــاذا اخلالفــات؟! وملــاذا تطيــح بنــا بعيــًدا 
ينادينــا املســيح املوعــود  أبغصــان شــجرته  جــدًّا؟! طاملــا 
النضــرة، أو نســمح للشــيطان بقطــع هــذه األغصــان اخلضــراء؟! 
إىل  فلننظــر  منهــا؟!  والعيــاذ ابهلل، جــزًءا  لســنا،  أننــا  نقــول  أو 
مــا يــدث ف ابكســتان وف ابنغــالدش وإندونيســيا، أإبمكاننــا 
القــول أن مــا يــدث إلخواننــا هنــاك ال يعنينــا؟! قطًعــا ال، عندمــا 
تكونــوا موحديــن، فــاهلل تعــاىل جيزيكــم جــزاًء كبــرًا. ولــن نكــون 
موحديــن حــى نكــون قبلهــا متحديــن، قَــاَل َرُســوُل اللَِّ : »اَل 
َتْدُخلُــوا اجْلَنَّــَة َحــىَّ تـُْؤِمنُــوا َواَل تـُْؤِمنُــوا َحــىَّ حَتَابُـّـوا أََواَل أَُدلُُّكــْم 
بـَيـَْنُكــْم«)12(.  ــاَلَم  أَْفُشــوا السَّ فـََعْلُتُمــوُه حَتَابـَبـْتُــْم  ِإَذا  َعلَــى َشــْيٍء 

حينهــا ال جيــب أن نقلــق ملــا يــدث ألنَّ هللا معنــا. يقــول هللا 
﴾)13(، فــال خــوف إذن  يًعــا َوقـُُلوبـُُهــْم َشــىَّ تعــاىل: ﴿حَتَْســبـُُهْم مجَِ
مــن اجتمــاع األعــداء الظاهــري. مث مــاذا لــو كنــا حنــن متحديــن؟! 
يـَْغِلبُــوا  َصابِــُروَن  ِعْشــُروَن  ِمْنُكــْم  َيُكــْن  تعــاىل: ﴿ِإْن  يقــول هللا 
ِمائـَتـَــْنِ َوِإْن َيُكــْن ِمْنُكــْم ِمئَــٌة يـَْغِلبُــوا أَْلًفــا ِمــَن الَِّذيــَن 
َكَفــُروا أِبَنَـُّهــْم قـَــْوٌم اَل يـَْفَقُهــوَن * اآْلَن َخفَّــَف 
ــِإْن َيُكــْن  ــَم َأنَّ ِفيُكــْم َضْعًفــا َف ُ َعْنُكــْم َوَعِل اللَّ
ِمْنُكــْم ِمَئــٌة َصابِــَرٌة يـَْغِلُبــوا ِمائـَتــَـْنِ َوِإْن َيُكــْن 
ُ َمــَع  ِمْنُكــْم أَلْــٌف يـَْغِلبُــوا أَْلَفــْنِ إبِِْذِن اللَِّ َواللَّ
الصَّاِبرِيــَن﴾)14(. اي إخــوان، حنــن ماليــن!! 
اخلالفــة  نظــام  إنَّ  ومــم؟!  اخلــوف؟!  فلمــاذا 
منــا  يطلــب  ال  الوقــت  إمــام  رأســه  وعلــى  املبــارك 
أن نســتل ســيوفنا وال أن نبــذل حياتنــا، كل مــا يطلبــه هــو أن 
نســامح بعضنــا البعــض، أن حنــب بعضنــا البعــض، وأن نطــور 
عالقتنــا األخويــة. أهــذا أمــر عســر؟! فلنلقــن الشــيطان وأذانبــه 
مــن خاللــه أن  يعرفــون  أعــداء اإلســالم واألمحديــة درًســا  مــن 
خمططاهتــم الشــريرة تبــوء دوًمــا ابخلســران والفشــل الذريــع ألهنــا 
ُ َخيـُْر اْلَماِكرِيَن﴾)15(.  ُ َواللَّ ضد إرادة هللا، ﴿َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اللَّ
فلنمــش علــى خطــى الصحــايب اجلليــل ســعد بــن معــاذ  فتقــر 

بنــا عــن إمامنــا وخليفتنــا.
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حبثًــا  واملنظريــن  الباحثــن  جهــود  يســتنفد  مــا  املواضيــع 
وتنظــرًا، مث ال تصــل بعــد ذلــك البحــث والتنظــر إىل مرفــأ 
تطمئــن إليــه ســفن اإلحبــار أو موضــع يليــق إبلقــاء عصــا التســيار، 
والســبب ف هــذا كمــا يقــال، هــو أن صاحــب املتــاع هــو األوىل 
إبدارتــه وتصريفــه، أمــا األدعيــاء فيظهــر عجزهــم وفشــلهم، طــال 

الزمــان أم قصــر.

مهام اخلافة احملددة سلًفا
بــل هــي أمههــا علــى  املســلمن،  الــي هتــم  األمــور  مــن  واخلالفــة 
إمــام  خلــف  اإلســالمية  األمــة  توحيــد  هــو  وهدفهــا  اإلطــالق، 

واحــد، وهلــا بــركات كثــرة، وف الواقــع هــي فــرع للنبــوة وابلتــايل 
النــي، وهــذا أمــر طبيعــي ألنــه  فواجبــات اخلليفــة هــي واجبــات 
خيلفــه ف عملــه وواجباتــه، وهــذه الواجبــات قــد بينهــا هللا تعــاىل ف 
دعــاء ســيدان إبراهيــم وســيدان إمساعيــل عليهمــا الســالم ف اآليــة 

الكرميــة:
َعلُِّمُهــُم  لُــوْا َعَلْيِهــْم آاَيتِــَك َويـُ تـْ ُهــْم يـَ َعــْث ِفيِهــْم َرُســواًل مِّنـْ نَــا وَابـْ ﴿رَبـَّ

أَنــَت الَعزِيــُز احَلِكيــُم﴾)1( يِهــْم إِنَّــَك  اْلِكتَــاَب وَاحْلِْكَمــَة َويـُزَكِّ
ومبــا أنــه ال جمــال للــرأي فيمــا ورد فيــه نــص، فبالتــايل ال يــق ألحــد 
حتديــد واجبــات غــر هــذه الواجبــات والــي مــن شــأهنا تــؤدي إىل 
النهــوض ابإلســالم ونشــره والدفــاع عنــه، وكــذا دورهــا ف احلفــاظ 
والرقــي  اهلــدى  حنــو  وقيادهتــم  ابملؤمنــن  والنهــوض  اإلميــان  علــى 

واالزدهــار.
أو  طوائــف  أو  أفــراًدا  ســواء كانــوا  الظانــن،  بعــض  يظــن  وقــد 
حــركات أو تنظيمــات أو أحــزاب، أهنــم ميكنهــم إقامــة اخلالفــة، 
وهــذا أمــر ُمســتحيل.. فاخلالفــة مــن األمــور الــي ُيقيمهــا هللا تعــاىل 
وال ميكــن أن ُتقيمهــا أي جهــة، فــاهلل عــز وجــل هــو اجلاِعــل منــذ 

الرَّْســِميُّ  الرَّاِعــي 
ــِة ــُروِع الِخاَلَف ِلَمْش
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البــدء، وهــو املســتخِلف علــى مــدى الزمــان، ويتبــن ذلــك مــن آيــي 
اجلعــل واالســتخالف، ففــي آيــة اجلعــل يقــول هللا تعــاىل: ﴿َوِإْذ 

َقــاَل رَبُّــَك لِْلَماَلِئَكــِة ِإينِّ َجاِعــٌل ِف اأْلَْرِض َخِليَفــًة﴾)2(.
وف آيــة االســتخالف يقــول تعــاىل: ﴿َوَعــَد اللَُّ الَِّذيــَن آَمنُــوا ِمنُكــْم 
ُهم ِف اأْلَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن  احِلَــاِت لََيْســَتْخِلَفنـَّ َوَعِملُــوا الصَّ
ُهــم ِمــن  لَنـَّ َبدِّ ُهــُم الَّــِذي ارَْتَضــى هَلُــْم َولَيـُ نَــنَّ هَلُــْم ِدينـَ ْبِلِهــْم َولَُيَمكِّ ِمــن قـَ
ْعــَد  ًئا َوَمــن َكَفــَر بـَ ْعُبُدونَــِي اَل ُيْشــرُِكوَن يِب َشــيـْ ْعــِد َخْوِفِهــْم َأْمنــًا يـَ بـَ

َذلِــَك َفُأْولَِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقون﴾)3(.
وهنــاك نبــوءة وردت ف حديــث عــن رســول هللا  تشــرح سلســلة 
االســتخالف الــي تبــدأ ُبعيــَد وفــاة حضــرة خــامت النبيــن، ممثلــة ف 
اخلالفــة الراشــدة، والــي عــر حضــرة النــي اخلــامت عــن رشــادها بقولــه 
أهنــا »علــى منهــاج النبــوة«، حــن ل يكــن امُلســتخلفون يطلبــون 
حكًمــا دنيــوايًّ ألنفســهم.. مث تتابــع النبــوءة ذكــر مــا يطــرأ علــى 
تشــويهات، حــن  أو ابألحــرى  تشــوهات،  مــن  السلســلة  تلــك 
شــرعت العائــالت امللكيــة ف التناحــر والتهافــت علــى الســلطة، 
فأخــذت رَحــى التناحــر ف الــدوران خــالل أعقــاب العقــود الثالثــة 
األوىل بعــد وفــاة حضــرة خــامت النبيــن، واملصطلــح عليهــا ابخلالفــة 
الراشــدة، ومــا زالــت تــدور إىل عصــران هــذا، قــال : »تكــون 
أن  شــاء  إذا  يرفعهــا  مث  تكــون،  أن  هللا  شــاء  مــا  فيكــم  النبــوة 
يرفعهــا، مث تكــون خالفــة علــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا شــاء هللا 
ــا،  أن تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، مث تكــون ملــًكا عاضًّ
فتكــون مــا شــاء هللا أن تكــون، مث يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، مث 
تكــون ملــًكا جريــة، فتكــون مــا شــاء هللا أن تكــون، مث يرفعهــا 

مث  النبــوة،  منَهــاج  علــى  تُكــون خالفــًة  مث  يرفعهــا،  أن  شــاء  إذا 
َســكت«)4(

التفاق على بعث املسيح وقيام اخلافة بعده
غالبيــة املســلمن ممــن يولــون أمهيــة للنبــوءات الغيبيــة، والذيــن ل 
نــزول  علــى  متفقــون  االنتظــار،  طــول  مــن  إليهــم  اليــأس  يتســلل 
املســيح ف آخــر الزمــان، وبعــث اإلمــام املهــدي، وســواء أقــر هــؤالء 
أو أنكــروا حقيقــة كــون الشــخصيتن الكرميتــن صفتــن روحيتــن 
لشــخص واحــد، فــإن إقرارهــم أو اإلنــكار ال يغــر مــن حقيقــة قيــام 
اخلالفــة شــيًئا، لقــول ســيدان خــامت النبيــن  اليــأس: »َمــا َكاَنــْت 
َتِبَعَهــا  َهــا ِخاَلَفــٌة، َواَل َكانَــْت ِخاَلَفــٌة َقــطُّ ِإالَّ  َتِبَعتـْ ــوٌَّة َقــطُّ ِإالَّ  بـُ نـُ
ُمْلــٌك، َواَل َكانَــْت َصَدَقــٌة ِإالَّ َصــاَرْت َمْكًســا«)5(، فالواضــح أن 
تفاصيــل هــذا احلديــث الشــريف إمجــًاال هــي نبــوءة غيبيــة تتفــق متاًمــا 
ونبــوءة حتــول اخلالفــة ملــًكا عاًضــا وجــرايًّ ف األمــة احملمديــة، حــى 
يت اليــوم الــذي يقيــم هللا تعــاىل فيــه اخلالفــة علــى منهــاج النبــوة 
مــرة أخــرى ويســتمر بقاؤهــا حــى يــرث هللا األرض ومــن عليهــا.

ولقــد أُقيمــت اخلالفــة علــى منهــاج النبــوة ببعثــة اإلمــام املهــدي 
واملســيح املوعــود  ف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري )القــرن التاســع 
عشــر امليــالدي(.. بعــد أتســيس اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة عــام 
1889م، والــي تدعــو إىل اإلســالم الصحيــح ابحلكمــة واملوعظــة 
الدعــوة  تعــاىل وف  مــن هللا  بفضــل  ملموســة  احلســنة، وإجنازاهتــا 
والتبليــغ وتعــداد أعضاؤهــا ابملاليــن ينتشــرون ف مجيــع قــارات العــال 

ف أكثــر مــن )200( دولــة. 

التــي تهــم املســلمن، بــل هــي أهمهــا عــى اإلطــاق،  والخافــة مــن األمــور 

وهدفهــا هــو توحيــد األمــة اإلســامية خلــف إمــام واحــد، ولهــا بــركات كثــرة، 

ــي،  ــات النب ــي واجب ــة ه ــات الخليف ــايل فواجب ــوة وبالت ــرع للنب ــي ف ــع ه ويف الواق

قــد  الواجبــات  وهــذه  وواجباتــه،  عملــه  يخلفــه يف  ألنــه  طبيعــي  أمــر  وهــذا 

بينهــا اللــه تعــاىل يف دعــاء ســيدنا إبراهيــم وســيدنا إســاعيل عليهــا الســام

”

”



        التقوى                مايو     342021 

تعتيم رغم التفاق!
وابلرغــم مــن ذلــك فإنــه يتــم التعتيــم أو تاهــل هــذا الواقــع امللمــوس 
مــن ِقبــل معظــم علمــاء ومشــايخ املســلمن بســبب تكفرهــم هلــذه 
اجلماعــة.. ومفهــوم اخلالفــة عنــد أهــل الســنة أن يكــون اخلليفــة 
اإلســالمية  والدولــة  املســلمن  قيــادة  يتــوىل  األمــة  علــى  حاكًمــا 
اإلســالم إىل  اإلســالم وتنفيذهــا، ومحــل رســالة  أحــكام  بتطبيــق 
وال  اإلمــام  هــو  اخلليفــة  الشــيعة  وعنــد  واجلهــاد.  ابلدعــوة  العــال 
ُيشــرتط أن يكــون اإلمــام حاكًمــا. ونتيجــة هلــذه املفاهيــم ُتوجــد 
بينمــا  املزعومــة..  اخلالفــة  نظــام  إلعــادة  تدعــو  خمتلفــة  جهــات 
اخلالفــة مــن األمــور الــي ُيقيمهــا هللا تعــاىل وهلــا شــروط وضوابــط 
الســتمرارها.. وحبســب آيــة االســتخالف ف ســورة النــور وحديــث 
النــي  فاخلالفــة مقامــة علــى منهــاج النبــوة منــذ أكثــر مــن مائــة 

ســنة، وحــال املســلمن متدهــور لعــدم اتباعهــا.. 

مهمة اخلافة ومثل املشكاة!
نــور  مــن  فيــض  بــدوره  هــو  الــذي  النبــوة  نــور  تنشــر  اخلالفــة  إنَّ 

تعــاىل: قــول هللا  ف  النــور  ســورة  مــن  ذلــك  ويتبــنَّ  اأُللوهيــة. 
ــاٌح  ــا ِمْصَب ــورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَه ــُل ُن اوَاِت وَاأْلَْرِض َمَث ــمَ ــوُر السَّ ﴿اللَُّ ُن
رٍَة  َها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشــجَ اْلِمْصَباُح ِف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنـَّ
لَْ  َولَــْو  ُيِضــيُء  َهــا  تـُ زَيـْ يَــَكاُد  َغرِْبيَّــٍة  َواَل  َشــرِْقيٍَّة  اَل  ُتونَــٍة  زَيـْ ُمَبارََكــٍة 
ْهــِدي اللَُّ لِنُــورِِه َمــْن َيَشــاُء َوَيْضــِرُب اللَُّ  متَْسْســُه اَنٌر نُــوٌر َعلَــى نُــوٍر يـَ
اأْلَْمثَــاَل لِلنَّــاِس وَاللَُّ بِــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌم﴾)6(. واملشــكاة: كل كــوة 
غــر انفــذة. واملصبــاح: ُيقــال للســراج ومــا جيعــل فيــه املصبــاح. أمــا 
الزجاجــة فهــي القطعــة مــن الزجــاج. وُدرٌي: ُيقــال كوكــب ُدرٌي أي 

اثقــب ُمضــيء.
لقــد بــنَّ هللا تعــاىل ف هــذه اآليــة أنَّ النــور الســماوي وكذلــك النــور 
األرضــي كليهمــا ينــزالن مــن عنــده . أي أنَّ الشــريعة احلقــة تنــزل 

مــن الســماء، وأن نشــرها ف األرض يتــم أيًضــا بفضــل هللا تعــاىل.
إنَّ َمثــل نــور هللا تعــاىل كمشــكاة فيهــا ســراج قــوى الضــوء داخــل 

غطــاء زجاجــي كأنَّــه كوكــب ُمضــيء.. ذلــك ألن اخلــرة اإلنســانية 
وراءه  يكــون  حــن  يكــون  مــا  أفضــل  املصبــاح  ضــوء  أنَّ  ُتؤكــد 
حاجــز مينعــه مــن االنتشــار والتشــتت ف كل جهــة وُيركــزه إىل جهــة 

واحــدة، وقــد ُأشــر إىل املعــى هنــا بلفــظ )كمشــكاة(.
مث إن ضــوء املصبــاح يصــل بعيــًدا إذا مــا كان املصبــاح داخــل غطــاء 
ا، وكان الزيــت الــذي ُيوقــد منــه املصبــاح  مــن زجــاج شــفاف جــدًّ
عــايل اجلــودة، وبذلــك يكــون املصبــاح )الشــعلة( تعبــرًا عــن نــور 
الشــريعة اإلهليــة. والغطــاء الزجاجــي تعبــر عــن الُنبــوة امُلظهــرة للنــور. 
أمــا املشــكاة )العاكــس( فتعبــر عــن اخلالفــة امُلدميــة للنــور. وهــذه 

األشــياء الثالثــة هــي الــي يتمثــل هبــا النــور وإظهــاره وامتــداده.
إن الشــعلة هــي النــار احلقيقيــة الــي ال ميكــن بدوهنــا أن يكــون أي 

نــور، وتلــك الشــعلة ف العــال الروحــاين هــي نــور هللا تعــاىل.
أمــا الغطــاء الزجاجــي الــذي يزيــد الشــعلة نــورًا فُيمثــل رســل هللا 
تعــاىل. فعندمــا ُيوضــع هــذا الغطــاء فإنــه يمــي النــور مــن التشــتت 
فيــزداد النــور أضعاًفــا كثــرة، وتلــك الزجاجــات متثــل األنبيــاء الذيــن 
حتــت  فيضعونــه  مــكان  ف كل  املوجــود  اإلهلــي  النــور  يخــذون 
زجاجتهــم وجيعلونــه انفًعــا للنــاس، فيبصــره النــاس كلهــم وتســتنر بــه 

عيوهنــم وينتفــع النــاس مــن هــذا النــور.
فُيمثــل اخلالفــة، كعاكــس روحــاين ف  العاكــس أو املشــكاة  أمــا 
وُيوصلــه  واأُللوهيــة  الُنبــوة  نــور  زمــن  فيمــدد  الروحــاين،  املصبــاح 
بعيــًدا. حيــث أن زمــن ذلــك النــور فــرتة النبــوة يكــون حمــدوًدا ألن 
النــي ليــس حمفوًظــا مــن املــوت – فلكــي يــدوم النــور ويصــل إىل 
أماكــن بعيــدة جعــل هللا تعــاىل أداة عاكســة روحانيــة وهــي اخلالفــة.
االنتشــار ف جهــات شــى  مــن  الضــوء  متنــع  املشــكاة  أن  وكمــا 
وتوجهــه إىل اجلهــة املطلوبــة، كذلــك يمــي اخللفــاء القــوة القدســية 
للنــي املتجليــة ف مجاعتــه مــن الضيــاع ويســتغلوهنا حبســب خطــة 
معينة، األمر الذي يمي طاقات اجلماعة من التشــتت والضياع، 

فُينجــزون أعمــااًل كبــرة ابســتهالك طاقــة قليلــة. 
املشــاريع  بعــض  ف  اجلماعــة  طاقــات  الســُتنزفت  اخلالفــة  ولــوال 
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دون  مــن  أخــرى  مشــاريع  هنــاك  وتبقــى  الــالزم،  مــن  أكثــر 
اهتمــام وال عنايــة، ولضــاع الكثــر مــن أمــوال اجلماعــة وجهودهــا 
ُتبــذل  حتــت نظــام مينــع حــدوث الفرقــة  ووقتهــا وعلمهــا، إذ ل 

والتشــتت. وهــذه مــن بــركات اخلالفــة املتمثلــة ف اجلماعــة 
الــذي  اإلهلــي  فالنــور  األمحديــة.  اإلســالمية 

يظهــر ويكتمــل مــن خــالل النبــوة ميتــد 
ويطــول مــن خــالل اخلالفــة، فــرتى 

بوفــاة  ينتــه  ل  تعــاىل  نــور هللا  أن 
الرســول ، بــل طــال زمنــه مــن 
خــالل مشــكاة خالفــة أيب بكــر 
الصديــق، مث ُوضــع ذلــك النــور 
مشــكاة  بكــر ف  أيب  وفــاة  بعــد 

خالفــة عمــر بــن اخلطــاب  فطالــت 
ملــدة خالفتــه، مث بعــد عمــر ُوضــع ذلــك 

النــور ف مشــكاة خالفــة عثمــان بــن عفــان  
وامتــد مــدة خالفتــه، مث بعــد عثمــان ُوضــع ذلــك 
طالــب  أيب  بــن  علــيٍّ  خالفــة  مشــكاة  ف  النــور 

)رضــي هللا عنهــم أمجعــن(– وهــذا يعــي أن النــور اإلهلــي امتــدَّ مــن 
خــالل مشــكاة اخلالفــة إىل 30 ســنة أخــرى. بــل لقــد ظــل هــذا 
النــور يتجلــى ف اســبانيا وبغــداد طيلــة األربعــة قــرون مــن خــالل 
اخلالفــة غــر الراشــدة أيًضــا. ابختصــار فكمــا أن العاكــس املُركــب 
ف املصبــاح اليــدوي أو املصابيــح األخــرى ُيوصــل الضــوء بعيــًدا، 
كذلــك فــإن اخلالفــة عاكــس روحــاين ف املصبــاح الروحــاين فُيمــدد 

زمــن نــور النبــوة واأللوهيــة وُيوصلــه بعيــًدا.
جُممــل القــول إنَّ هللا تعــاىل قــد بــنَّ هنــا مــا ُيوجــد بــن األلوهيــة 
والنبــوة واخلالفــة مــن عالقــة وثيقــة، ولــو قــال قائــل إن اخلالفــة أيًضــا 
تنتهــي ف هنايــة املطــاف، فاجلــواب: أن انتهــاء اخلالفــة واســتمرارها 
منــوط بســلوك النــاس، فلــو ظلَّــوا طاهريــن وصاحلــن ول يتنكــروا 
لنعمــة اخلالفــة – فمشــكاة اخلالفــة قــادرة أن مُتــد قوهتــم وغلبتهــم 

النعمــة  هــذه  رفضــوا  إذا  أمــا  الســنن..  آالف  بــل  مئــات  إىل 
أبنفســهم فــال يلومــون إال أنفســهم. 

أي هللا  وَاأْلَْرِض﴾..  ــَماوَاِت  السَّ نُــوُر  ﴿اللَُّ  تعــاىل:  قولــه  إذن، 
صاحــب نــور الســموات واألرض، أي كل نــور ف الســموات 
واألرض هــو ف قبضــة هللا وُســلطانه، فمــن أراد 
الرُقــي فعليــه أن يكــون علــى صلــة دائمــة 
مــع هللا تعــاىل. وقــد لفــت هللا تعــاىل 
أنظــاران بذلــك.. حيــث قــال إنكــم 
مــن  شــيء  أي  إضــاءة  أردمت  لــو 
فيــه  فأدخلــوا  واألرض  الســموات 
فعندمــا  فُيضــيء،  تعــاىل  هللا  نــور 
ينــزل نــوره تعــاىل علــى بيــت ســُينر، 
ســُيصبح  قلــب  علــى  ينــزل  وحــن 
ُمنَــورًا، فنــور هللا تعــاىل ملَّــا نــزل علــى بيــت 
هلدايــة  مركــزًا  البيــت  هــذا  صــار  احلــرام،  هللا 
النــاس، وملَّــا نــزل علــى املســجد النبــوي أصبــح منوذًجــا 
القلــب  نــزل علــى  املســاجد، وملَـّـا  بــه ف كل  ُيتــذى 
امُلطهــر للرســول  صــار مشًســا للعــال الروحــاين - وأمَّــا كتــاب هللا 
َهــا  تعــاىل، القــرآن الكــرمي فهــو نــور مبــن، يقــول هللا تعــاىل:﴿اَي أَيـُّ
زَْلنَــا إِلَْيُكــْم نُــورًا ُمِبينًــا﴾)7(..  رَْهــاٌن ِمــْن رَبُِّكــْم وَأَنـْ النَّــاُس َقــْد َجاءَُكــْم بـُ
وهــو هــدى ورمحــة وشــفاء وفرقــان وموعظــة وذكــر ُمبــارك للنــاس.
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َي املســـيُح املوعـــوُد حكـــًا أيًضا، فـــكان واجبًا  "لقد ُســـمِّ

أن يحكـــم بـــني 72 فرقة مـــن املســـلمني ويرفـــض أفكار 

بعضهـــم ويصّدق أفـــكار آخريـــن. فكيف ميكـــن لَحَكٍم أن 

يقبـــل كّل مـــا كان عندكم من غثٍّ وســـمني؟ ومـــا الفائدة 

ي َحَكًا؟"  يف هـــذه الحالة مـــن وجوده أصـــالً.؟ وملاذا ُســـمِّ

  )املسيح املوعود ، كتاب نزول املسيح ص 30(

"ال عالج للذنـــوب، وال حيلة إزاء الفســـق والفجور إال أن 

ينكشف عى اإلنســـان جاُل اللّه وجاللُه بصورة يقينية."

)املرجع نفسه ص 113(




