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كامال  نظاما  �لقدمي  منذ   � �هللا  �قا�  لقد 
إلظها) )بوبيته؛ فكلما ظهر �لفسا� � �ل� 
�6لبحر بعَث �هللا )سوًال لين. للعا, �لغا)* 
� 6حل �لضاللة �)6َ> �لنجا: �6خلال8، 
 Aلر6حا� غليَلها  �ملجدبُة   Eُ(أل�  Hِ6َفَر
�أل)�ضي   Hَّ�6خضر  ،Aلربا� بالفيض 

�لقاحلة 6َ)َبْت باملز�)O �لر6حانية. 
 ST حليا: �إلنسانية � طريقها� X� ال شك
a�6b، 6كل نفس _�ئقة �ملوH.. فهذ[ مشيئة 
�هللا 6هذ� هو قانوX �لفطر:، 6عندما ينتقل 
 Xمهمته تكو aكماT ته � بعدg( ST hلن�
تلك �لساعاH قاسية على �تباعه �لصا�قني 
هذ[  6لتصّو)  عليهم.  تقو�  �لقيامة   X6كأ
�حلالة   ST ننظر  تعالو�   � جدًّ �ملؤملة  �حلالة 
�ملأسا6ية �لu ُ�صيب ֲדا �لصحابة عند 6فا: 
 H.ن� لقد  بعضهم:   aقا حيث   �  hلن�
 H(صا  wح فيها   �  hلن�  aلوx �ملدينُة 
مثل �لشمس �ملن.:، 6لكنها �ليو� �صبحت 
 uمظلمة جًد� � �عيننا. �6لعو�طف �لرقيقة �ل
�عر> عنها شاعر �إلسال� حساX بن ثابت 
 Hبياته , تكن صرخة �ليمة صعد� � �

�لصحابة  ~يع   XT بل  فحسب،  قلبه  من 
 Hخذ�  _T نفسها؛  �حلالة   Xيعانو كانو� 
 Xيعانو فكانو�  مأخذ.  كل  منهم  �لصدمة 
 aنوعني من ��م �6لغم، �6ُّلهما فر�* �لرسو
�، 6ثانيهما َمن سيحمل على عاتقه هذ[ 
�ألمانة �ملقدسة �لu تركها )سوa �هللا �؟ 

6ما_� عسى �X يكوX مآa �إلسال�؟
6جتلى  �ملؤمنني  حالة  على  �هللا  �ّطلع  لقد 
�ِهللا  ِلُسنَِّة  َتِجَد  ﴿َفَلْن  �لصا�*:  بوعد[ 
َتْبِديًال﴾، فأقا� فيهم �خلالفة �لر�شد:، 6فّر� 
 ST (ֲדا عنهم كر6ֲדم، �6عا� �لفرحة �6حلبو
قلوֲדم، �6عطاهم قائًد� ملهًما T6ماًما مظّفًر� 
 H6خليفًة مؤيًَّد� بنصر[ �لعزيز. هكذ� ظهر
�لقد): �إل�ية ثانيًة. 6قد تناa6 سيدنا �إلما� 
 Oملهد� �6ملسيح �ملوعو� � هذ� �ملوضو�
 �  aلرسو� 6فا:   X� ظنو�  "...لقد   :aفقا
 aجها من  كث.  �6)تد  ��6َنها،  سبقت  قد 
 Xحلز� لشد:  �لصحابة  �6صبح  �ألعر�>، 
كاملجانني، عندها �قا� �هللا تعاS سيدنا �با 
لقد)ته  منو_ًجا  �6ظهر   ،� �لصديق  بكر 
6هكذ�  �ملتهالَك،  �إلسالَ�  6ساند  �لثانية، 

(6ليمّكننَّ �م  فيه:   aقا �لذ�  بوعد[   �6�
لّنهم من بعد  �يَنهم �لذ� �)تضى �م 6لُيبدِّ
يثّبت  تعاS سو�  �نه   �� �مًنا)..  خوفهم 
�خلز�ئن  (�لوصية،  �خلو�."  بعد  �قد�مهم 

�لر6حانية � ٢٠ ٣٠٥8)

�هللا يتو� �نتخا� �خلليفة
 يقوa �هللا تعاS � �ية �الستخال� � سو): 
�لنو) Tنه هو نفسه � يقيم نظا� �خلالفة � 
6لقد   .Hلصاحلا�  Xيعملو �لذين  �ملؤمنني 
بشر سيدنا �مد � �مته بقيا� �خلالفة فيها 
ُ: ِفيُكْم َما  مرتني، فقاa �: "َتُكوXُ �لنُُّبوَّ
َشاَ�   �_َTِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   ،Xََتُكو  Xْ�َ �ُهللا  َشاَ� 
Xْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوXُ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� 
ِ:، َفَتُكوXُ َما َشاَ� �ُهللا Xْ�َ َتُكوXَ، ُثمَّ  �لنُُّبوَّ
 Xَُيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكو Xْ�َ َشاَ� �ُهللا �_َTِ َيْرَفُعَها
 Xْ�َ �ُهللا  َشاَ�  َما   Xَُفَيُكو ا،  َعاضًّ ُمْلًكا 
َيُكوXَ، ُثمَّ َيْرَفُعَها Tَِ_� َشاَ� Xْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ 
َتُكوXُ ُمْلًكا َجْبِريًَّة، َفَتُكوXُ َما َشاَ� �ُهللا 
Xْ�َ َتُكوXَ، ُثمَّ َيْرَفُعَها Tَِ_� َشاَ� Xْ�َ َيْرَفَعَها، 
ِ:، ُثمَّ  ُثمَّ َتُكوXُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَهاِ� �لنُُّبوَّ
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َسَكَت." (مسند �gد، مسند �لكوفيني)
 uخلالفة �ألخ.: �ل� X� �6جلدير بالذكر
تنبأ ֲדا �لنh � � �حلديث �ملذكو) �عال[ 
Tمنا تع� �خلالفة �لر�شد: �لu تكوX � �لزمن 
�6ملسيح  �ملهد�  �إلما�  ظهو)  عند  �ألخ. 
 � حضرته  _كر  6قد   .� �ملوعو� 
هذ� �ألمر � كتابه �لوصية �ملذكو) �عال[.  
6قد �شا) ST �حلقيقة نفسها )سوa �هللا � 
بقوله: "ما من نبوٍ: قّط Tال تبعتها خالفٌة." 

(١١٩ 8 ٦ � aكنـز �لعما)
6من  �لكرمي   Xلقر�� من  جلًيا  يتضح 
�حا�يث )سوa �هللا � �X �هللا نفسه َيِعُد 
�ملؤمنني باخلالفة، 6هو �لذ� يتوS حتقيق 
من  �خللفا�،  6¡تا)  �جلليل  �لوعد  هذ� 
 Xعهد� من عثما � hجل _لك �خذ �لن�
 :aفقا �خلالفة،   ���( على  للحفا¢   �
َقِميًصا  ُصَك  ُيَقمِّ �َهللا  َلَعلَّ  Tِنَُّه   Xُُعْثَما "َيا 
َفِإXْ َ�َ)�6�َُ£ َعَلى َخْلِعِه َفال َتْخَلْعُه َلُهْم." 

(سنن �لترمذ�، كتا> �ملناقب)
لقد قطع )سوa �هللا � � قوله هذ� �مَرين 
 Sهو �لذ� يتو Sهللا تعا� X� :ثنني، ��6ما�
هذ�  يهب  �لذ�  6هو  �خلليفة  �نتخا> 

�ملنصب ملن يشا� من عبا�[.
 ¥ �ملؤمنني  bمر:  يدخل  من  كل  ثانيهما: 
يعترE على �خلليفة 6يعا)ضه فإنه يدa على 
نفاقه، XT6 �لذين يقوموX بدعاية كا_بة ضد 

�خلالفة �حلقة هم �ملنافقوX حًقا.
 a6لقد �كد سيدنا نو) �لدين � �خلليفة �أل
�هللا  من  �خلالفة   X�  � �ملوعو�  للمسيح 
هذ�  شر¦  6قد  �خلليفة،  ¡تا)  �لذ�  6هو 
�ألمر مر�H عديد: لبعض �ألgديني �لذين 
, يفهمو� مكانة �خلليفة، فقاa: "لقد قلُت 
مر: بعد �خر§، مستشِهًد� بالقر�X �لكرمي، 
 ،Xإلنسا� عمل  من  ليس  �خلليفة  Tقامة   XT

على  برهن  6بذلك  مر:،  كل   � ©ططاִדم 
�X �هللا تعاS هو �لذ� قد �قامها، 6لذلك فلن 

َيَدª �� Oَطيط يفلح � �لقضا� عليها.
�هللا  �gد )gه  طاهر   �bمر سيدنا  لقد 6جه 
 aفليبذ"  :a6قا �~ع  للعا,  �لتا»  �لتحد� 
�لعا, �إلسالمي كله ما بوسعه ¥ لينظْر هل 
ينجح � Tقامة خليفة �م. T¬م لن يستطيعو� 

َلُهْم  َننَّ  ﴿6َلَُيَمكِّ  :Sتعا قوله  حسب 
ميّكن  تعاS سو�  �هللا   X�  �� ِ�يَنُهم﴾.. 
��6يبة  �لقو:  6مينحه  �إلسالمي  �لدين 
بو�سطة Tقامة �خلالفة فيه، 6من ّ¥ ُيظهر[ 
على �لدين كله. 6هذ� �إلعالX كما يبشر 
6عيًد�  يتضمن  كذلك  عظيمة،   H�(ببشا
بأنه مستحيل لكم Tحر�b �� جنا¦ �6 تقد� 
�لنظا�  عن  معرضني  بركة   6� ��bها)   6�
�6لفال¦  �لنجا¦  T6منا  للخالفة.  �ملبا)£ 
 Xلذين ¯تمو� سيكوX من نصيب �6لئك 

xمى �خلالفة 6يستظلوX بظال�ا �لو�)فة.
6مع �b Xمن �خلالفة �لر�شد: � ��6ئل �إلسال� 
�قتصر على ثالثني عاما فحسب، Tال �نه � 
هذ[ �ملد: �لوجيز: , تظهر عظمة �إلسال� 
 Hنتشر� بل  فحسب،  �لعربية  �ملنطقة   �
 Xملسلمو� 6حقق  كله،  �لعا,  �)جا�   �
6نالو�   ،Hملجاال� باهر: � كل   H�(نتصا�
6صو>،  حد>  كل   � عظيمة   Hفتوحا
للمؤمنني:   Sتعا �هللا  لوعد  6فًقا  6_لك 

﴿�6ََْنُتْم �َألْعَلْوXْTِ Xَ ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴾.
 � لقد تعرEََّ �ملسلموX لظر�6 خط.: جدًّ
�ملرتدين  فتنة  بلغت   _T �؛   hلن� 6فا:  بعد 
�لصال: ~اعًة   ���� �صبح  �حلد: xيث  من 
مستحيال، �للهم Tال � �ملدينة �ملنو): 6مكة 
فتنة  �لزكا:  �ثا) مانعو  6موضع �خر، كما 
ك�§ 6متر��6 على �لد6لة �ملسلمة، �6ستغل 
بنا�  لنسف  فسعو�  �لوضع  هذ�   Xملنافقو�
�إلسال� من �ساسه بز)عهم �لُفرقة � صفو� 
 Xلكا_بو�  Xملتنبئو�  a6حا كما  �ملسلمني، 
�لنيل من �إلسال� �6ملسا± بصدقه 6قدسيته، 
6كأ¬ا   Hبد  wح 6ماجت  �لفنت  فهاجت 
تقضي على �إلسال�، 6لكن �هللا ��6 بوعد[ 
T_ �قا� � �ملسلمني سيدنا �با بكر �لصديق 
�6لبسه )��� �خلالفة �6عطا[  قائًد� �م   �

".Sمنا هو من عمل �هللا تعاT6
مقامي  سيقو�   Hمو� "عندما   :aقا  ¥
سيقيمه  بل   Sتعا �هللا  يريد[  �لذ�  _لك 

�هللا بنفسه." (حيا: نو))
 � �لر�شد:  �خلالفة   Sتعا �هللا  �قا�   X� فُمنذ 
 Xملعا)ضو� a6دية حاgجلماعة �إلسالمية �أل�
�حبط  �هللا  6لكن  مر�ً)�،  عليها  �لقضا� 

 "قد �ستخلف �هللا عليكم 
ُ#لفتكم  به  ليجمع  خليفًة 

*يقيم به كلمتكم." 
(قوa سيدنا عمر �) 

#,عي+   -/ *عو�!  "�2عو� 
 34  -/* �لعر6،   7 مستجابٌة 
ينجز #عماE حC قبل ,عائي، فَمن 
حا4بI فقد حا�4 �هللا تعا�." 
(قوa �خلليفة �ألa6 � للمسيح �ملوعو��)

 ،Sتعا �هللا  باختيا)   Xتكو �خلالفة   Xأل _لك 
�6ختيا) �هللا يقع على من يعت�[ � من �هل 
�لتقو§." (خطبة �جلمعة بتا)يخ ٤/٢/ ١٩٩٣)

متكني �لدين
 Hبركا من   a6أل� هو  �لدين  متكني   XT
�الستخال�  �ية   � �ملذكو):  �خلالفة 
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 X� Oيث �ستطاx لقو: �6لشجاعة �6لعزمية�
يذلل كل عقبة 6يقضي على كل فتنة � 
فتر: قص.: جًد�، 6من ¥ �صبحت سفينة 
�إلسال� متخر عبا> �لدهر 6هي � مأمن 
)�ية   XT  wح �6لشد�ئد.  �لعو�صف  من 
 wتنمحي ح �ثا)[   Hكا� �لذ�  �إلسال� 
 Hْملنو):-غد� �6ملدينة  �ملكرمة  مكة  من 
ب�كة �خلالفة �لر�شد: ترفر� خفاقة عالية 
على �لبقاO �ملمتد: ST �فغانستاX �6لصني 
شرًقا ST6 طر�بلس 6¶اT aفريقيا غرًبا. Tال 
�لنعمَة �إل�ية  �X �ملسلمني ملا ُحرمو� هذ[ 
¸رير: �عما�م �لسيئة �6·ر�� سلوكهم، 
 H�6لفتوحا  H�(النتصا� هذ[   Hبد�

تضمحل ª6تفي.
�ما � عصرنا �حلاضر، فلما تو� مؤسس نشأ: 
�إلسال� �لثانية سيُدنا �ملسيح �ملوعو� �6إلما� 
�ملهد� � كانت حالة �ملسلمني �ألgديني 
 O6كأ¬م �صيبو� بنو Xيرثى �ا من شد: �حلز
من �جلنوT ،X_ كاX كل �6حد منهم يشعر 
 XT wيتيما. ح فا)قه فأصبح  �با[ قد   X6كأ
عفو�:  بشكل   aقا  � �لدين  نو)  سيدنا 
بال  جسًما  �جلماعة  تبد6   � 6فاته  "بعد 

)6¦." (حيا: نو) 8 ٣٢٧)
 ST نظًر�   Xملعا)ضو� �يقَن  ناحية،  فمن   
6�6ضاعهم  �ألgديني  �ملسلمني  حالة 
على  �6شكت  قد  �ألgدية   Xبأ �لصعبة 
 Xديوgأل� Xلنهاية، 6من ناحية ثانية كا�
 Oدية. ففي هذ[ �أل6ضاgخائفني على �أل
�لدين  نو)  سيدنا   Sتعا �هللا  �قا�  �ملقلقة 
�خلالفة  قميص  �6لبسه  فيهم،  خليفًة   �
�هللا  6ّحد  6بذلك  �لنبو:،  منها�  على 
مر:  �ألgديني  �ملسلمني  صفو�   �
�خر§. 6بالرغم من �لظر�6 غ. �ملالئمة 
�لشديد: �خذ نظا� �خلالفة �  �6ملعا)ضة 

عشر �لسنني �لقا�مة 6حتّل �ملسيحية �لها." 
(جريد: "�لفضل" عد� ٣ يناير ١٩٤٠)

مز�عمهم  عكس  على  جتّلى  �هللا  قد)  لكن 
�هللا  ظل  حتت   Hجنز� �خلالفة   XT  _T متاًما، 
�ملنصرمة  �لعا�   ١٠٠  a6)عايته خال  Sتعا
 aّ6هذ� يد .Xضخمة غنية عن �لبيا H�bجناT
�خللفا�،  �يد�  على  لدينه  �هللا  متكني  على 

6هو Tحد§ بركاH �خلالفة �حلقة.

/خالM �لعبا,L هللا تعا�
يتمتع �ملجتمع �إلسالمي مبيزتني «ا: �لعبا�: 
�6إلنفا* � سبيل �هللا. XT6 �لقيا� ֲדما على 
6جه صحيح يقتضي 6جو� �خلالفة �حلقة، 
هو   Sتعا �هللا  يقيمه  �لذ�  �خلليفة   XT  _T
�ملرجع إل)شا� �لنا± ST �لطر* �لصحيحة 

.aتزكية �لنفو± �6ألمو� ST aللوصو
�)تباًطا  باخلالفة  ترتبط  �لصال:  Tقامة   XT
صال:  هي   Hلصلو�� �فضل   Xأل خاًصا، 
 uل� �6لعيدين  �جلمعة  صال:  مثل  �جلماعة، 
 Hطب فيها �إلما� مر�عًيا �ألمو) �6ملقتضيا¡

�لu ִדم �ألمة � تلك �لساعة. 
�ألمة  جسد   � قلب  مبثابة  �خلليفة   XT
�لعا,  �·ا�  ~يع  من  �لتقا)ير  يتلّقى  xيث 
 Hبالتضحيا 6على ضوئها يطالب �جلماعة 

.a�6ألعما
�ملوعو�  للمسيح   �  Aلثا� �خلليفة   aيقو
�: "ال تتولد �لطاعة بدX6 �لنظا�. لذلك 
معها  كانت  خالفة  هنا£  كانت  فكلما 
 aلرسو� طاعة   Xأل �يًضا،   aلرسو� طاعة 
�6حلج،  �6لصو�  بالصال:  �لقياَ�  تع�  ال 
�هللا  أل�6مر  طاعًة  تؤ�َّ§   aألعما� هذ[   Xأل
عندما  �نه  فهي   aلرسو� طاعة  �ما   ،�
�لتركيز  6قت  �لوقت   XT  aلرسو�  aيقو
بالتركيز  �جلميع  يبد�   ،Hلصلو�� على 

 ,6 فأكثر،  �كثر  يتقّو§   Xمليمو� عهد[ 
¾ن �ملعا)ضوX من 6)�� مساعيهم ��د�مة 

سو§ �لتحسر �ملميت �6لفشل �لذ)يع.
بعد   ،Sتعا )gته   ST  � �نتقل  6عندما 
 Hبد� تأ�ية،  �حسن  �إلمامة  حق   §�ّ�  X�
�خر§،  مر:  بر�سها  تطّل  �ملعا)ضة  �لقو§ 
�جلماعة  ضد   Hملؤ�مر��  Hُ�ّبر حيث 
ليحيد  �ملساعي  6ُبذلت  �ملكائد  6حيكت 
فعندما  �خلالفة،  عن   Xديوgأل�  Xملسلمو�
 � �gد  �مو�  �لدين  بش.   �bمر �نتخب 

�نشّق   � �ملوعو�  للمسيح  ثانًيا  خليفًة 
�خلالفة،  عن  �6صحابه  علي  �ملولو� �مد 
 X6حيث كانو� مثقفني ظاهًر� 6كانو� يعت�
�نفسهم كبا) �ملسؤ6لني � �جلماعة، فقالو� 
�ملر�كز   XT  :Xقا�يا من  خر6جهم  عند 
 X� ائًيا بعد¬ Xسُتقفل �آل Xلدينية � قا�يا�
خرجنا منها، 6بناية �خلالفة ستخّر �نقاًضا، 
يقني،  على  "·ن  قائًال:  �حدهم  تنّبأ   wح
 X� �عينكم،  بأ�  �يًضا  �نتم  تر6نه  6سو� 
 aخال  Xملكا� هذ�  من  ستتالشى  �ألgدية 

 "طاعة �لرسوO هي #نه عندما 
*قت  �لوقت   -/  Oلرسو�  Oيقو
�لتركيز على �لصلو�R، يبد# �جلميع 
*عندما   ،Rلصلو�� على  بالتركيز 
 RعاUلت�* Lيوجههم /� ,فع �لزكا
عليهما،  بالتركيز  �جلميع  يبد# 
حاجة   Xهنا �آل-   :Oيقو *عندما 
يهّب  *�أل*طا-  بالنفو[  للتضحية 
بنفوسهم  بالتضحية  للقيا`  �جلميع 
�لثالثة  �ألمو4   cهذ* *#*طاeم. 

ترتبط باخلالفة �4تباًطا *ثيًقا."
(من �قو�a سيدنا �ملصلح �ملوعو� �) 
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�فع   ST يوجههم  6عندما   ،Hلصلو�� على 
بالتركيز  �جلميع  يبد�   H�6لت�عا �لزكا: 
حاجة  هنا£   Xآل�  :aيقو 6عندما  عليهما، 
�جلميع  يهّب   X�6أل6طا بالنفو±  للتضحية 
للقيا� بالتضحية بنفوسهم 6�6طا¬م. 6هذ[ 
�ألمو) �لثالثة ترتبط باخلالفة �)تباًطا 6ثيًقا. 
6كأX �هللا تعاS يقوa لوال �خلالفة لضاعت 
صلو�تكم، 6لذهبت bكاتكم �يًضا سًد§، 
من  �ألخر§  هي   aلرسو� طاعة  6لتالشت 
قلوبكم." (�لتفس. �لكب.، قوله تعاS ﴿6عد 
 Hلصاحلا� 6عملو�  منكم  �منو�  �لذين  �هللا 

ليستخلفنهم﴾...) 

gستجابة �لدعا�
جسد   � �لر6¦   Xمكا ¯تل  �لدعا�   XT
�حليا: �لر6حانية، �6ستجابة �لدعا� تقتضي 
 aيقو باهللا.  عا)ًفا   Xإلنسا�  Xيكو  X�
عن   � �ملهد�  �6إلما�  �ملوعو�  �ملسيح 
تأث. �لدعا�: "T_� كاX باإلمكاX� X ُتحيا 
 X� Xباإلمكا Xكا XT6 ،فبالدعا� Hألمو��
فحسب،  فبالدعا�  �ألسر§  سر�¦  ُيطلق 
�ُخلبثا�  ى  ُيزكَّ  X�  Xباإلمكا  Xكا  XT6
 ،Hسيالكو (�اضر:  فقط."  فبالدعا� 

�خلز�ئن �لر6حانية �٢٠ ٢٣٤8)
 ST مر يؤ��� ST �.ًمش Sهللا تعا� a6يقو
�ستجابة �لدعا�: ﴿�6َْبَتُغو� Tِلَْيِه �ْلَوِسيَلَة﴾. 
�6خلالفة �لر�شد: هي �قو§ هذ[ �لوسائل 
نفسه  �ألمر   ST �شا)  6قد   .aلرسو� بعد 
�خلليفة �لثاA  � � قوله: "عندما ¡تا) 
يستجيب  �خلالفة  ملنصب  �حًد�   � �هللا 
��عيته  �ستجابة  عد�   Xأل �كثر،  �عو�ته 
(منصب   ".� باختيا)[  مساًسا  ميّثل 

�خلالفة 8 ٣٢ طبعة �١٩١٤)
 A�6 هذ� �لصد� )6§ سيدنا �خلليفة �لثا

� �حلا�À �لطريف �لتا» قائال: "كنت 
 Xْخا �هللا  ظفر  �مد  شو�)�  عند  مر: 
شخًصا   X� �إلخو:  �حُد  �خ�نا  حيث 
من غ. �ملبايعني (�� �ملنشّقوX عن نظا� 
 XT  :«  aيقو  Xكا ~اعتنا)   � �خلالفة 
 X� بيد  �لسليمة،  �لعقائد  �ي  عقائدنا 
 (Aخلليفة �لثا� ��) صاحب Xميا Hعو��
�لر�شد:  (�خلالفة  مّنا."  �كثر  ُتستجا> 

8 ١٩٤ طبعة �١٩٦١ )بو:)

�لوحدL *�الحتا,
T_� كانت Áة _)يعة جلمع ¶ل �ملؤمنني 
على يد �6حد: بعد 6فا: نh فهي �خلالفة 

� �خلليفة �لر�شد T_ متّزقت ��6صر �ملحبة 
�6ملو�: فيما بني �ملسلمني بعد شها�ته �، 
6تالشت من بينهم نعمة �لوحد: �6الحتا�، 

6ال تز�a صفوفهم مشتتة متفرقة.
�ملوعو�  للمسيح   a6أل� �خلليفة  �كد  6لقد 
 ��) "T¬ا  بقوله:  نفسه   Oملوضو�  �
فاستمِسكو�  لكم،  �ل�كة  لسبيل  �خلالفة) 
�آلx Xبل �هللا هذ�، فإنه حبل �هللا �لذ� ~ع 
¶لكم �ملتفّر*، فابقو� متمسكني به بقو:." 

(جريد: "بد)" عد� ١ ف��ير �١٩١٢)
 X� ألمة �إلسالمية تد)£ جيًد�� X� ال شك
�لوحد: منوطة باخلالفة 6حدها. فلقد كتب 
"شو�)�  ��ند   � �لبا)bين  �لعلما�  �حد 
)gت علي" حوa �حلالة �ملتر�ية �6ملأسا6ية 
 :aليها �ألمة �إلسالمية �ليو� فقاT لت� uل�
قد  �خلالفة،  على  بقضائها  �ألمة،   XT"
قد   Xملسلمو�  Xكا  �_T6 جرمية.  �)تكبت 
صا)�6 عرضة للمذلة ��6و�X � �لعا, �~ع 
فأل¬م قد �عرضو� عن �لدين �حلق. �6ألسف 
�6عد��  gقى  صا)�6  �¬م  �ألسف  كل 
ألنفسهم. �6حلل �ذ[ �ملعضلة �X ُيقا� نظا� 
بأسرها  �ألمة  لتجتمع  �خر§  مر:  �خلالفة 
مينح   X� �ملناسب  6من  �6حد:.  )�ية  حتت 
مؤمتر �لبال� �إلسالمية مرتبة �خلالفة 6ُيعهد 
 X� مر �ألمة بيد �حٍد منهم. 6هكذ� ينبغي�
 Xسالمية متحد: حيث تكوT تتشكل مملكة
~يع �لبال� �إلسالمية فيها مبثابة �قاليم �ا. 

�6 _لك يكمن حل ملشـاكلنا ~يًعا."
 (�جلريد: �ليومية "�X" �لصا�): � الهو) 

عد� ٢١ مايو ٢٠٠٢ 8 ٥)
�ملغمضني   6� �ملعرضني   X�  X_T شك  فال   
عيو¬م عن �لنظا� �لسما�6 (�� نظا� �خلالفة 
قد  �ألgدية)  �إلسالمية  �جلماعة   � �لقائم 
بد��6 �آلX يعترفوX بأنفسهم �¬م قد القو� 

سيدنا  _لك   ST �شا)  6لقد  غ..  ال 
"قد   :aقا حيث   � �لصديق  بكر  �بو 
به  ليجمع  خليفًة  عليكم  �هللا  �ستخلف 

�ُلفتكم 6يقيم به كلمتكم." 
�6لتا)يخ �إلسالمي خ. شاهد على �نه ما 
��� �ملسلموX متمسكني xبل �هللا �� �خلالفة 
فشلو�  تركو[  6ملا  باهر:،   Hجناحا حققو� 

فشال _)يًعا 6لقو� هزمية بعد هزمية.
6عندما بد� �ملنافقوX يطعنوÄ Xالفة سيدنا 
عثماX � قاa: لو قتلتموA فو�هللا لن جتمع 
 ���� من  تتمكنو�  6لن  بعد�،  كلمتكم 
مو�جهة  تستطيعو�  6لن  متحدين،  �لصال: 

�لعدÅ 6تمعني. (تا)يخ �لط��)
 Xعثما  aقو مصد�قية  �لتا)يخ  سّجل  لقد 

�لضر4   jإلحلا nطط  ال  "oن 
�ألمن  ,ين  �إلسال`  أل-  بأحد، 
*�حلب، *نشرc يعI فتح �لقلو�." 
 (Sه �هللا تعاg( خلليفة �لثالث� aمن �قو�)
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Tقامة   � ينجحو�   , �6¬م   ،X��6و� �لذلة 
�خلالفة. 6لكن ليتهم يعلموX� X �مر Tقامة 
 � Tال  يتحقق  6ال  6حد[،  �هللا  بيد  �خللفا� 

.﴾Hِاِلَحا �لذين ﴿�َمُنو� 6ََعِمُلو� �لصَّ

*ليبدلنهم من بعد خوفهم #مًنا
من �ما)�H �خلالفة �حلقة �¬ا تبدa �خلو� 
قد  �ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة   XT6 �مًنا. 
شهدH مثل هذ[ �ألحد�À �لu ت�هن على 
�X �هللا تعاS قد بّدa حاالH �خلو� باألمن 

ب�كة ��عية خلفائها. فمثًال:
 Hطر� uهللا باألمن حالَة �خلو� �ل� aبّد -
�ملسيح  سيدنا  )حيل  لد§  �ملؤمنني  على 
6_لك   ،� �ملهد�  �6إلما�  �ملوعو� 
�خلالفة  Tقامة   �� �لثانية  �لقد):  بإظها)[ 

�لر�شد: فيهم.
 À6هللا حالة �خلو� �مًنا لد§ حد� aبّد -
نظا�  عن  �ملنشقني   6� �ملبايعني"  "غ.  فتنة 

.aخلالفة �لذين سبق _كرهم � هذ� �ملقا�
�خلو�   Hِحاال �مًنا   Sتعا �هللا   aبّد  -
�لقا):  شبه   � �جلماعة  على  خّيمت   uل�
��ندية سنة ١٩٣٤ 6 ١٩٥٣ 6 ١٩٧٤ 6 
�جلماعة من  �لفنت ضد   H.ُث� ١٩٨٤حني 

قبل �ملعا)ضني.
�ملستو§  على  �خلو�  حالة  على  6عال6: 
 _T بيت،  كل  حّي �  شاهد  فثمة  �لقومي 
بّدa �هللا تعاS خو� �ملسلمني �ألgديني � 
كث. من �مو)هم �خلاصة �مًنا بدعا� خليفة 

.Xما� �لزماT6 لوقت�
T6ليكم بعض �ألحد�À ֲדذ� �خلصو8:

قا� حز> �ألحر�) - 6هو حز> سياسي 
��ند6سي  للكونغر±  Tسالمي كاX مو�لًيا 
Tسالمية  �6لة  قيا�  بشد:  ¡الف   X6كا
موقف  معا)ًضا   ،Xباكستا باسم  مستقلة 

Tحد§   � عندها  فأعلنُت  ~اعتنا.  ضد 
من  ªافو�  ال  �ملسجد:  من�  من   hُخَطـ
فتنة �ألحر�) ... فإن� �)§ هزميتهم تقتر> 
 Xينسجو ما  6بقد)  )6يًد�.  )6يًد�  Tليهم 
 §(� لنجاحهم   Hتافا��  X6يرفعو �ملكائد 
"�لفضل"  (جريد:  بّيًنا."  �6ضًحا  موִדم 

عد� ٣٠ مايو ١٩٣٥ 8 ٥)
¥ شهد �لتا)يخ �g Xلة �ألحر�) هذ[ ُمنيت 
باخليبة �لنكر��، 6بّدa �هللا حالة �خلو� هذ[ 

�يًضا باألمن.
�إلسالمية  �جلماعة  ضد  مفسد:  �ندلعت 
 :(bعا� ١٩٥٣ مبؤ� Xدية � باكستاgأل�
للقضا�  للمشايخ  �لبنجا>  Tقليم  حكومة 

�خلليفة  سيدنا   aقا 6قد  �ألgدية.  على 
�لثاA � مشً.� ST هذ� �حلا�À: "عندما 
 « �)سل   ١٩٥٣ عا�  �ملفاسد  نشبت 
 Xشعاً)� 6فق مرسو� �ألماT <حاكم �لبنجا
�X ال ُينَشر ِمن قبلي �6 ِمن قبل جريدتنا 
شي� ضد "حز> �ألحر�)"، ألX هذ� يع� 
�نك تريد �X تزيد � حد: �لفسا�. 6جا� 
مدير شرطة �افظة "جهنغ" ֲדذ� �إلشعا). 
فاستلمته منه Tال �ن� قلت له: جئَت� 6حيًد� 
 X�  X6بد  «ّT 66صلَت  �لوقت  هذ�   �
تشعر بأ� خطر، 6_لك ألنك على يقني 
على  كنت   Xفإ ستدعمك،  �حلكومة   X�
�حلكومة،  قبل  من  مند6ًبا  لكونك  يقني، 
فما  6تدعمك،  ستساند£  �حلكومة   Xبأ
خليفة،  بنفسه  �هللا  جعل�  6قد   ،È بالك
 Xعلى يقني تا� بأ Xكو� X� È فال يليق�
 �  uقب(  X� ال شك  سيعين�.   Sتعا �هللا 
�Tي  بيد  هو  )قبته  6لكن  حاكمك،  يد 
�لقا�). لقد فعل È حاكُمك ما كاX يريد 
فعله، �ما �آلX فسُيِر� )È يَد قد)ته. ¥ 
خالa �يا� معد�6: �ُْبِعَد "مستر جند)يغر" 
بأمر  �لسلطة  عن  �نذ�£  �لبنجا>  حاكُم 
من �حلكومة �ملركزية." (جريد: "�لفضل" 

عد� ٥ سبتم� ١٩٥٨ 8 ٢)
6هكذ� فب�كة �خلالفة �حلّقة بّدa �هللا حالة 

�خلو� هذ[ �يًضا باألمن.
�ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة   Hمر لقد 
�شد  كانت   ١٩٧٤ عا�  عصيبة  بظر�6 
�خلليفة   Xفطمأ مفسد: ١٩٥٣.  من  6طأً: 
 XT" قائًال:  �جلماعَة  �هللا-  -)gه  �لثالث 
�فو�� �هللا تعاS آلتية لنصرتنا، �ال XT نصر 
�لعا, بعد _لك �X �هللا  �هللا قريب." فشهد 
على  6قضى  �لفتنة،  تلك   X�.ن �طفأ   �

)6É± �لفتنة قضا� م�ًما. 

"فليبذO �لعاs �إلسالمي كل 
ما بوسعه v لينظْر هل ينجح 
7 تنصيب خليفة wم. /eم لن 
�خلالفة  أل-  yلك  يستطيعو� 
تعا�،  �هللا  باختيا4  ترتبط 
من  على  يقع  �هللا  *�ختيا4 
".zمن #هل �لتقو � cUيعت
 (من �قو�a �خلليفة �لر�بع )gه �هللا)

مؤسس باكستاX �مد علي جنا¦- � سنة 
١٩٣٤ مبساعد: ِمن حاكم �لبنجا> �نذ�£ 
 ST ملة شرسة )�ميةx - "مستر �ميرسن"
�ألgدية،  �إلسالمية  �جلماعة  على  �لقضا� 
�ألgدية  �ثر   Xسيمحو �¬م  �علنو�  حيث 
من على 6جه �أل)E. 6قاa سيدنا �ملصلح 
"قا�  �حلا�ثة:  هذ[   ST مشً.�   � �ملوعو� 
 ١٩٣٤ عا�  �لفتنة  بإثا):  �ألحر�)  حز> 
كلها  ��ند  �لّبو�   wح بشد:  6عا)ضونا 
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مع  �6نتشاً)�  نشاًطا  �ألgدية   H��b 6لقد 
بد�ية عهد �خلليفة �لر�بع )gه �هللا، فكاX من 
�لطبيعي �X يبذa �ألعد�� جهو�هم للحيلولة 
�لدكتاتو)  فقا�  �ألgدية.  نفو_   X6�
قر�) عسكر�  بإصد�)  �حلق  �جلنر�a ضيا� 
ظنًّا   ١٩٨٤ عا�   Xبباكستا �ألgدية  ضد 
�b�6ها)ها،  �جلماعة  )قي  سيوقف  �نه  منه 
6هكذ� خلق لألgديني � �لعا, �~ع جوًّ� 
يكن هذ� �خلو�  �6لقلق. 6,  من �خلو� 
6ال  شرفهم  على  6ال  �جلماعة   aمو�� على 
على نفوسهم، T6منا كاX على �غلى Á�6ن 
نعمة عندهم �ال 6هي �خلليفة. فكاX �فر�� 
 �� يصيبه   X� من  عليه   Xافو¡ �جلماعة 
مكر6[. حتدÀ �خلليفة �لر�بع لإلما� �ملهد� 
�ملؤ�مر:  هذ[  عن   � �ملوعو�  �6ملسيح 
 Hخلط.: قائال: "قبل ليلة كنت قد تعهد�
بنفسي من �جل  �ن� سأضّحي  باهللا  حالًفا 
�ألgدية 6لن يثني� �حد عن _لك. 6لكن 
�هللا �طلع� � تلك �لليلة على �مو) �حدثت 
�لقلبية،   uحال  � جذ)يا  تغيً.�  فجأً: 
مؤ�مر: ©يفة حيكت  �¬ا  ��6)كُت حينها 
بد  6ال  �ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة  ضد 
�X ُ�حبطها بأ� Áن. 6كانت �ملؤ�مر: �¬م 
ستثو)  6عندما  �خلليفة،   aباغتيا  Xسيقومو
 Xهذ[ �جلماعة من جر�� هذ[ �لفعلة سيقضو
على نظا� �خلالفة � �ألgدية ¬ائًيا. سيدمر 
�جليش مدينة ")بو:" 6سيحوX6� a �نتخا> 
�لقضا�  سيتم  6بذلك  هنا£،  جديد  خليفة 
�هللا   aفعا�  XT ¬ائًيا....  �خلالفة  نظا�  على 
لعجيبة 6من عجائب �فعاله �نه �خرج� من 
�ملذكو):  �لصعبة  �لظر�6  )غم   Xباكستا
�ملؤ�مر: كانت ستنجح،   XT  aقو� �نًفا. ال 
كال، ألنه لو حدÀ _لك لفقد �لنا± Tميا¬م 
�قا�  بنفسه   Sتعا �هللا   X� xجة   Sتعا باهللا 

نظاًما (�� نظا� �خلالفة) إلظها) �إلسال� � 
�لعا, كله 6على �لدين كله، ¥ كيف ميكن 
 ST �يديهم  ليبسطو�  �ملعا)ضني  يوّفق   X�
�قامها �هللا   uل� قلب �جلماعة (�� �خلالفة) 
تعاT Sحياً� لدينه. فما كاX ليحدÀ _لك 
�لبتة، لذلك فقد خّيب �هللا تعاS كل مكائد 
�لعد6 بإفشاله � هذ[ �ملؤ�مر:. Tنه لفضل 

.Eكومة من �ألنقا H(6صا
�جلماعة قد  �X كثً.� من صلحا�  ال شك 
قدمو� �)�6حهم �6سُتشهد�6 � هذ[ �لسبيل 
ليكتبو� بدمائهم حكاياH ال ُتنسى من �لوفا� 
 X� �6لوال� �6لصد* �6إلخال8، 6ال شك
بعضهم ُسجنو� � سبيل �هللا؛ 6لكن �لتا)يخ 
يشهد �X ¶س كل يو� جديد تؤكد على 
خيبة �ماa �ملعا)ضني، XT _T �هللا �لقا�) قد 
للقضا�  مشّمرين  6قفو�  �لذين  �6لئك  �ّمر 
 :aدية. �تسا�gعلى �جلماعة �إلسالمية �أل
�حلاكم  _لك  بوتو  علي  �لفقا)   6_ �ين 
 wح �بر¦  لن  متباهًيا:   aقا �لذ�  �ملستبد 
هنا   X6يستْجد متسولني  �ألgديني  �جعل 
�لدكتاتو)  _لك  �حلق  ضيا�  �6ين  6هنا£؟ 
 � مهلًكا  سرطاًنا  �ألgدية  �عت�  �لذ� 
جسد �مة �إلسال� b6عم �نه سيستأصله؟ Tننا 
لنشهد �X �هللا �لقا�) �6لقو� قد �ستجا> 
�عو�H خلفا� �جلماعة �إلسالمية �ألgدية 
فَقَلع �لشجر: �خلبيثة 6حّطمها حتطيًما xيث 
جعل �حد �ملذكوَ)ين ع�: بقتله شنًقا، �ما 
�لثاA فقد حتطمت طائرته � �ألجو�� 6صا) 

)ماً�� تذ)6[ �لريا¦.
هو  هذ�   Xبأ  X_� له  من  فليسمع  �ال 
�ملص. �ملحتو� ألعد�� �جلماعة �إلسالمية 
 XT .�6 �ملستقبل �يًضا Xآل� ST ديةgأل�
�جلماعة �إلسالمية �ألgدية ستناa نصًر� 
 �� �لطيبة  �لشجر:  ظل  حتت  نصر  بعد 
�خلالفة �لر�شد:، �ما �لذين )ضو� بأX يبقو� 
�6لعد��  للمعا)ضة  �خلبيثة  �لشجر:  حتت 
 Xفليس � نصيبهم سو§ �خليبة �6خلسر�
�لذ�  �لصا�*  لذلك  فأصُغو�  �6لتحسر. 
يتكلم بتأييد من �هللا �، �6لذ� يظّله �هللا 
تعاS بظّله، �6لذ� قد جعله �هللا � ُ)ّباًنا 

�ميًنا لسفينة �إلسال� � هذ� �لعصر.

�هللا �لعظيم جًد� xيث ال نستطيع �X نؤ�� 
تقد)�6 كم   X�  Xتستطيعو حق شكر[. ال 
�ملؤ�مر: �لu 6قى  نتائج هذ[  كانت فا�حًة 
�هللا �جلماعة منها! 6كم كانت كب.: هذ[ 
�جلمعة  (خطبة  �هللا!"  �حبطها   uل� �ملؤ�مر: 

�لقاها � با)يس � ٢٨ �يسم� ١٩٨٤)
 a6هكذ� �ظهر �هللا قد)ته مر: �خر§ 6بّد
�مًنا، 6بذلك برهن على  �ملؤمنني  خو� 
�X هذ[ �خلالفة هي �خلالفة على منها� 
�ملؤ�مر:  بناية  تقوضت  6هكذ�  �لنبو:، 
 � �هللا  قد)  مع  باصطد�مها  �ملخيفة 

"#ال /- �ملسيح �ملوعو, � 
هو حبل �هللا تعا� �آل-، *�لعمُل 
طبق تعاليمه **ال|كم للخالفة 
سيقويكم، *ستكو- �خلالفة 4مز 
*توصلكم  *قوتكم،  *حدتكم 
/� �هللا تعا� بو�سطة سيدنا �مد 
�ملوعو,  �ملسيح  *خا,مه   �
�هللا،  �بل  فاعتصمو�   .�
سُيفَصل،  به  ميسك  ال  *�لذ� 

*لن يهلك /ال نفسه." 
 Sخلليفة �خلامس �يد[ �هللا تعا� aمن �قو�) 

بنصر[ �لعزيز)




