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هذ�   � �خلنا  قد  ���ته  تعا�  �هللا  بفضل 
�ل�   ��لر�شد �خلالفة  من  �لثا'  �لقرَ*  �لعا, 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  بعد  ثانيًة  قامت 
�جلماعَة  �إل:ية  ب<كاִדا  طيبة غمر?  Cر�?  CDر?  ��ل� 

.Fمن �لعا �Gكب Hجز�D� إلسالمية �أل�دية بل�
 ���D �ل�  �لعظيمة  �ملؤسسة  تلك  هي  �إلسالمية  ��خلالفة 
�هللا D* يرسيها � �أل�V لتحقق �ألهد�S �ل� من Dجلها 
�خلالصة  �لكاملة  �لعبو�ية  حتقيق  �هي  Dال  �إلنسا*،  ُخلق 
 *D Dجل  من  ��حد   Hلو� حتت  �لبشرية  �توحيد  �حد^  هللا 
aد, �إلنسا* Dخا^ �إلنسا* بكل `خال_ �تفا*. �قد Dقا, 
 �مباشر  � �لنb �ألكر,   �بعد �فا �ملؤسسة  تعا� هذ^  �هللا 
لكي حتمل على عاتقها مها, �لرسالة �إلسالمية �مسئولياִדا، 
�لكي تظهر من خال:ا قد�� �هللا ثانيًة �تستمر � �ألمة بعد 
 ��فا  eلقد كا* حد  .�  bلن�  ��Dًال � حيا D* ظهر? 
 � َلها  حتمُّ �ملسلمني  من   Gكث يستطع   F صدمة   �  bلن�
 lهوm  Gمص من   Sباخلو �ملسلمو*  �شعر  �لوقت،  nلك 
 oلذ� � bلن� pينتظرهم، فكيف سيكو* حا:م بعد غيا
كا*   oلذ�� �أل�حد  ��ملرجع  ��ملرشد  ��لقائد   pأل� كا* 

تعا�  �هللا   lبّد ما  سرعا*  لكن  `ليهم؟  بالنسبة   Hشي كل 
 � bمن �لنv� سالة �إلسال, باقية� *D كدD� ،مًناD خوفهم
 pقرD �لذo كا*  فقا, صاحبه  �لقيامة.  يو,   �` بعد^  ممتد 
�لنا| `ليه �Dشدهم حبًّا له �قاl: ”َمن كا* يعبد yمد� فإ* 
yمد� قد ما?، �من كا* يعبد �هللا فإ* �هللا حيٌّ ال ميو?“. 
 Fيعتصر قلبه على فر�� حبيبه، �لكن هذ� �أل Fقا:ا ��أل
F يشو� nهنه �ال فكر^، بل كا* ير� بوضوٍ� �ملستقبَل 
 bلن� vمن  فيه  ��لذo سيستمر  �ألمة،  ينتظر   oلذ� �ملشر� 
� �تستمر فيه فيوضه. �ال عجب D* يكو* هذ� �لصاحب 
يق �لصد�� هو من �ختا�^ �هللا تعا� ليكو* �خلليفة، �  �لصدِّ

�Dشد قلوp �ملؤمنني `ليه فعرفو^ �سا�عو� ملبايعته.
�كا* من عجائب قد� �هللا D* تضطلع �خلالفة �لر�شد� مبها, 
عظيمة �Dست �عائم �إلسال, ��طدته `� �ألبد، �كا* من 
Dهم ما قامت به هو �ع �لقر�* �لكرمي � كتاp �نشر^ 
�إلسال,  مبا��  �خلالفة  �عت  كما  عليه.  �ملسلمني  ��ع 
�Dخالقياته �ل� عّلمها �لرسوl �لكرمي � �طّبقتها عمليًّا � 
 bٍق تالميَذ �لصني للن� Hسلوكها �تصرفاִדا، فكا* �خللفا

�.. سا��� على هديه ��ستّنو� بسّنته.
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�لكن �ملؤسف D* كث�Gً من �لنا| F يد�كو� مقا, �خلالفة 
�حلقيقي، �ظنو� Dنه mر� منصب �ئاسي �نيوo ال aتلف 
كث�G عن منصب �حلاكم. مع D* �خلليفة � �لو�قع هو ظل 
 oتا�^ �هللا تعا�، ��لذa oما, �اعة �ملسلمني �لذ`� bلن�
يقو, باملها, �لنبوية كاملة. �قد جعل �هللا �خلالفة � �ألمم 
عقب  نبيا  يرسل  كا*   oD �لنبو�؛  على   �مقتصر �لسابقة 
نa� ،bتا�هم �ختيا�� مباشر� ال يشا�� هؤالH �ألقو�, فيه 
يتعرفو�   *D  ���D بأنه  Dكرمهم  فقد  �ملسلمو*  Dما   .Hبشي
يتحّلو�   *D عليهم  �لكن  �هللا،  �ختا�^  من  على  بأنفسهم 
باإلميا* ��لعمل �لصا�، �D* يتضرعو� هللا تعا� كي ينالو� 
بركة هذ� �الصطفاH �لذF o يكر, �هللا به قوما من قبلهم. 
من  هم  �Dم  �ظنو�  �حلقيقة  هذ^  عن   *�Gكث غفل  لقد 
 Hيعزلو^، فخالفو� �خللفا *D ِمن حقهم *D� يعينو* �خلليفة
��خلليفة  �لثالث  �خلليفة  ��سُتشهد  �ناvعوهم،  �لر�شدين 
يرفع   *D تعا�  �هللا  فأ���  �ملسلمني.  بعض   oبأيد �لر�بع 
�خلالفة �لر�شد� حلكمٍة بالغة �حتقيًقا لنبأ كا* قد Dنبأ به 
�لنb � بنفسه، ح� تعو� � �خر �لزما* على يد �إلما, 
�ملوعو� � �تستمر `� �ألبد حسب  �ملهدo ��ملسيح 

نفس �لنبأ �لذD oنبأ به سيد^ �ملصطفى � Dيضا.
لقد تشّوهت فكر� �خلالفة �صو�ִדا � nDها* كثG من 
�ملسلمني، فمنهم َمن سا�� بني �مللو� ��خللفاH �لر�شدين 
��ّ�عى �Dم ال aتلفو* عنهم � شيH، �منهم من Dنكر 
�خلالفة مطلقا، �منهم َمن �من �الفة �مللو� �ظن �Dا هي 
�خلالفة �حلقيقية، بل ظنو� Dيضا �Dم قا���* على `عا�ִדا 
  ���D حالمهمD هبتn حلمو� بذلك، �لكن� �ֲדذ^ �لصو�
 bمها, �خلليفة هي مها, �لن *D لريا�. �قد غفل �جلميع�
﴿َ�بََّنا  تعا�:  قوله   � �لكرمي  �لقر�*  �ل� خلصها  نفسها 
َ�ُيَعلُِّمُهُم  �َياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو�  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال  ِفيِهْم  َ��ْبَعْث 
�ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز  Dَْنَت  `ِنََّك  يِهْم  َ�ُيَزكِّ َ��ْلِحْكَمَة   pَْلِكَتا�
بالقر�*  ��الهتما,  �هللا  �يا?   �تال�  oD  ..(١٣٠:�(�لبقر
�لكرمي �تعليمه �تعليم Dحكا, �إلسال, �تفهيمها، �كذلك 

تعليم سنة �لنb � ��حلكمة من ���H �ألحكا,، �تزكية 
كل   � ��جاִדم  ��فع  �تنميتهم  تطهGهم   oD �ملؤمنني 
Dمو� �لدنيا ��آلخر�. فأين �خلليفة �حلاكم �لذnD � oها�م 

من هذ^ �ملها,؟
ً�� � هذ� �لزما* بكل  لقد ��D� �هللا D* تقو, �خلالفة mدَّ
�لقر�*  حد�ها  �ل�  �جلليلة  مبهامها  لتقو,   ،��قو  Hجال
 Hتطهر �خللفا� ��لكرمي، �لكي تد�فع عن �خلالفة �لر�شد
 ?�Hسا` من  ֲדم  حلق  ما  كل  من  �أل��ئل  �لر�شدين 
��فتر��H? على يد من يعا�ضو�م �من يعتقد�* باخلالفة 
�عتقا�� مشوها. ال شك D* عو�� �خلالفة �لر�شد� على 
منها  �لنبو� كانت ِمن Dهم �إلجنا�v? �ل� ��D� �هللا تعا� 
D* تتحقق ببعثة �إلما, �ملهدo ��ملسيح �ملوعو� �. �قد 
�قفت �خلالفة ثابتة صامد� Dما, �يا� عاتية من �ملعا�ضة 
 .�� من �لقوGجة كب��خلا�جية ��لد�خلية كانت على �
�لكن �هللا تعا� Dظهر قد�ته �لثانية ֲדذ^ �خلالفة ��قف مع 
�خللفاH �نصرهم نصر� عزيز� مؤ��v كا* يبد� مستحيال 
� Dعني Dهل �لدنيا. �ها هي �خلالفة �لر�شد� تقف ثابتة 
لتحقيق  لتنطلق  �ملديد  عمرها  من  قرنا   oتطو�  �صامد
Dهد�فها �ل� �ختطها �هللا :ا. �هي نفس �ألهد�S �ل� هي 
���H بعثة �لنb �ألكر, � �لذD oكمل �:د�ية، �كا* �هللا 
تعا� قد �عد بنشر هذ^ �:د�ية �لكاملة للعا�D Fع. �قد 
كلف �هللا �خلالفة ֲדذ^ �ملهمة �ملستمر� ح� ¬يط �إلسال, 
 Vأل�� مشا��   � �لنا|   pقلو �يكسب  كله   Fبالعا
�ُيهَز,  �ֲדا،  بنو�   Vأل�� ستشر�  عندئذ  �مغا�ֲדا. 
�لشيطا* �حزبه شّر هزمية. �يصطف �ملؤمنو* من كل 
 l��  � على yمد  ليصّلو�  ��أللو�*  ��ألجنا|  �ألقو�, 
yمد حتت ظل �خلالفة �لر�شد� �ل� ستقو� �لبشرية `� 
�ألمن ��ألما* ��لوحد� ��لتوحيد �خلالص لإلله �لو�حد 
�لذo ال شريك له. نسأl �هللا D* يرينا مزيًد� من �لنصر 
��لفتح �يوفقنا لنكو* � خدمة �خلالفة �لر�شد� �حتت 

لو�ئـها `� �ألبد، �مني. 




