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التقوى

ما �كثر تلك �ملحا�ال �لفاشلة �ل� تقو� 
�قامة   �� سعيا  �إلسالمية   �حلركا ֲדا 
يتقدمو� خطو# ��حد#   *� �خلالفة. �قبل 
7و حتقيقها ينشقو* �يتشعبو* �يتبعثر�*، 2 ينكبو* 
على �لغد@ بالقو? �حلاكمة = �لبال> ��لبطش ببعضهم 

بعًضا.  
يدE على فهمهم  فإمنا   Hألمر على شي� ��* >E هذ� 
�خلاطئ للتعاليم �لصحيحة للدين �حلنيف مصد@ �خلالفة 
�لر�شد# على منهاT �لنبو#. �ال �Sم غالبا ما يفكر�* = 
�قامة خالفة على منهاT �خلالفة �لعثمانية �ل� فرضت 
�لد�E �أل�@�بية. �كأنه لن تقو�  هيمنتها على بعض 

لإلسال� قائمة �ال بغز� >�E ��@�با!!
تشتتت  �ملزعومة  �خلالفة  هذ_  تفكك  بعد  �مباشر# 
�ألمة ��نضم قسم منها �� �لشيوعية �aخر �فتنت بثقافة 
�لغرf ��جنا�dته، كما �خذ �إلحلا> مأخذ_ منها حيث 
 g@لشا� نبض  هذ�  كانت  �hاال  �لعصر.  موضة  كا* 
�إلسالمي aنذ�i، �ال من  @حم @بك. �= هذ� �خلضم 
تفاقمت مساعي �لقو? �لعظمى لتنصيب �حد مشايخ 
باخلالفة  غد@��   *� بعد  للمسلمني  كخليفة   Eلبتر��

 هي �ألخر? بالفشل.Hلعثمانية ��جتثوها، �با�
�* �خلالفة ال  �* نؤكد على  نو>  �ملقا�  �7ن = هذ� 
ُتقا� من خالE مساعي �إلنسا* �ال �لقو? �لشرقية �� 
يقيمها   rلذ� هو   � �حد_  ��هللا  �هللا  �لكن  �لغربية. 
جاعل   t�﴿ �لصريح   taلقر� �لنص  على   Hبنا �xلك 
 yلن� = �أل@} خليفة﴾. فال شك �* خليفة �هللا هو 
�لذr ميثل سلطته � على �أل@} حيث |تا@_ سبحانه 
�إلميا*  يكو*  �xلك = ظر�~  بد�* �سيط  �تعا� 
�ُير�  �ملؤمنني  hاعة  فُينشئ  �أل@}.  على  �نعد�  قد 

باهللا  �صاال  �تباعه  ��قق  �لنبو#  فيو}  حتت  �فر�>ها 
بالرفيق   yلن� يلتحق   *� �بعد  مبكلمته.  ��ظو*   �
�ألعلى ��كر�ما لصحابته �لكر�� �لذين da@�_ �ضحو� 
حتقيق   = باملسا�ة  �هللا  يشرفهم  �نفيس   Eغا بكل 
مسبقا  �ختا@_   rلذ� �لرجل  على  بإ�امه  �يد�م  قد@_ 
كخليفة. �هكذ� يكونو* �سيلة فعالة = حتقيق قد@ �هللا 
�. �هذ_ هي �خلالفة �حلقة �ل� يشا@ �ليها باخلالفة 
�لر�شد# على منهاT �لنبو# حيث �Sا �متد�> ملقا� �لنبو# 
�لر�شد  �خلليفة  �ظى  خال�ا  �من  �لكلمة.  مع�  بأمت 
 #@�<�  = �خلطأ   =  gلوقو� من  �بالعصمة  �هللا  بتوجيه 
�جلماعة ��مو@ �لشريعة. �قد غابت هذ_ �حلقيقة عن 
�xها* شر�ة كب�# من �ملسلمني �فاִדا �ستنشا� @حيق 
تبعتها  �ال  قط  نبو#  كانت  "ما   � �ملصطفى  حديث 

خالفة." 
سائر  عن  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   �نفر> �لقد 
�جلماعا ֲדذ_  �مليز# منذ �لبعثة �لنبوية �ملبا@كة حيث 
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 � tغال� ��د �لقا>يا �dعلن مؤسسها حضر# مر�
�* �هللا �@سله إلحياH >ين �إلسال� ���ضح �* نبوته ما 
�ملصطفى  �مطاعه  سيد_  لنبو#  ��نعكا�  ظل  �ال  هي 
�. كما بي�ن حضرته �* بعثته ُتعت� �ظها@� لقد@# �هللا 
�أل�� �لذ? خلع عليه حلية �لنبو# �لظلية �ستظهر قد@# 

�هللا �لثانية �r �خلالفة بعد �* يغا>@ هذ_ �لدنيا.
�ال شك �* عو># �خلالفة �لر�شد# على منهاT �لنبو# 
 �ل� �@�> �هللا تعا� �* تتحقق ببعثة �dمن �هم �إلجنا
�قفت  حيث   � �ملوعو>  ��ملسيح   rملهد� �إلما� 
�ملعا@ضة  من  عاتية  @يا�  �ما�  صامد#  ثابتة  �خلالفة 
�خلا@جية ��لد�خلية كانت على >@جة كب�# من �لقو#. 
�ها هي �خلالفة �لر�شد# تطوr سنة �خر? من عمرها 
�ا.  �هللا  �ختطها  �ل�  �ألهد�~  حتقيق  لتو�صل  �ملديد 
�لذr �كمل   � �لكرمي   yلن� بعثة  �هد�~  �هي نفس 
�قد كلف  �hع.  للعا�  بنشرها  �هللا  �عد  �ل�  ��د�ية 
�ملستمر# ح� تضع @حا�ا =  �ملهمة  �هللا �خلالفة ֲדذ_ 

عندئذ  �مغا@ֲדا.  �أل@}  �لطاهر# = مشا@�   fلقلو�
ستشر� �أل@} بنو@ @ֲדا، �يصطف �ملؤمنو* من كل 
 Ea� � ألقو�� ��ألجنا� ��أللو�* ليصلو� على �مد�
�مد حتت ظل �خلالفة �لر�شد# �ل� ستقو> �لبشرية �� 
بر �ألما* ��لوحد# ��لتوحيد. �يبد� هذ� �ألمر ��ضحا 
�لر�شدين   Hمن قوله �:  "عليكم بسن� �سنة �خللفا
تتبعو�   *� عليكم  �ب  �ملسلمو*  �يها   r� �ملهديني." 
تتبعو� = dمن  �لدينية، كما �ب �*  سن� = �ألمو@ 
��د?  �يضا ألSم سينالو*  بعدr سنتهم  خلفائي من 
من �هللا. فنظا� �خلالفة نظا� جد مبا@i تتولد به �حد# 
�جلماعة ��ملركزية �للتا* تكو* �جلماعة بأمس �حلاجة 
�ليهما، �باإلضافة �� xلك يتجلى بفضل �خلالفة نو@ 
�لنبو# على @�� �جلماعة �هذ_ من �ك� �لنعم ��عظم 

.�ل�كا
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  حتتفل  �لقا@�    rعزيز
سنويا يو� ٢٧ �يا@ بيو� �خلالفة �r �ليو� �لذr مت فيه 
حضر#   ١٩٠٨ سنة  �جلماعة   = خليفة   E��  fنتخا�
�لذكر?  �ذ�   Hحيا��  � �لدين  نو@   rملولو� �حلكيم 
�ملبا@كة @� �سر# "�لتقو?" نشر كلمة حضر# �خلليفة 
�خلامس سيدنا مر�d مسر�@ ��د –�يد_ �هللا- �ل� �لقاها 
باللغة �لعربية مؤخر� ��ل� ُتعت� بد�ية صفحة جديد# = 
تا@يخ �إلسال� �ملعاصر حيث �أل�E مر# يوجه خليفة 
لسيدنا �إلما� �ملهدr كلمة للعرf بلغتهم �أل�. نرجو 
�* تكو* بلسما جلر�حهم �تن� �م �لطريق لفهم >ينهم 

��اللتحا� بالركب �لر�حاt �ملنو§ بالنجا#.
نسأE �هللا �* �علنا ��ياكم ممن يستمعو* �لقوE فيتبعو* 
�حسنه �aخر >عونا �* �حلمد هللا @f �لعاملني ��لصال# 
�مد  �موالنا  سيدنا  �ملرسلني  �شر~  على  ��لسال� 

وها هي اخلالفة الراشدة تطوي سنة أخرى 
من عمرها املديد لتواصل حتقيق األهداف 
ال/ اختطها اهللا +ا. وهي نفس أهداف 
بعثة الن4 الكرمي � الذي أكمل ا+داية 
ال/ وعد اهللا بنشـرها للعـا: أ9ع.




