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التقوى

كلمة �لتقو�

 ال شك 
^ للظلم 
بعاً�� عميقة اليعيها |ال 
من ��� "يالته "�كتوu بنا��. ُيحل �لطاغية 
 bحكا
 "|صد��  �ألبريا�  ظلم  خالله  من 
غا ة ضدهم �"^ 
� بينة 
" برها^، � يفتر� "يبتد�  

مسرحيا� ير¡ها له خياله �لسقيم ت�يًر� لفعله �لشنيع.
|^ �ستفحا� ¥فة �لِك� £ �لطاغية ُتولد فيه �ألنانية "�لغر"� 
"�لتج� لد�جة 
نه ال يرu |ال نفسه "ال يسعى |ال لتحقيق 
مصلحته. "يستغل نفو�� "|عجاª �ملنافقني من حوله به £ 
|هانة �لنا "|�ال%م، "بالتا¬ يهضم حقو� نفسه "»�ها 

على �قتر�® 
عما� شنيعة ال يرغب فيها فطريا. 
�لقو�  �متال�   ^
�لساحة �إلسالمية   £ �Qشر¯ة كب uتر"
"�لسلطا^ ¯ر± على مما�سة �لظلم £ ظل |غر�� �ملنافقني 
فإ��  له.  فيه حيث ي��"نه "يؤصلو^  للتما��  "تشجيعهم 
ينتشر  فإنه  ُحكاb "صفو�  من  �ملجتمع   
� �لظلم   ªصا

�لتظا³ على عامة  بسرعة |r كل طبقا� �ملجتمع "يغلب 
�لنا. فيؤ�� ֲדم �ألمر |r تربع  طاغية على عر´ �لظلم 


مو�هم. ����| bغالبا يكو^ من £ يد� �ما"

^ �لشعوª �ملقهو�� ال تتحمل  uبنا� على هذ� فإ¶ا تر"
ميا�سو^  من  �لك  يتحمل  |منا  %ا،  ¯د¹  ما  مسئولية 
�لقهر ضدها. "من �لطر® �آلخر "للحفا« على مقاليد 
�لسلطة، ير"¾ عمال� �لطغا� من خال� شعا��� ½تلفة 

^ تغيQ �حلاكم ال يع¿ بالضر"�� �ضمحال� �لظلم. فمن 
�ملستحسن 
^ يرضى �لشعب مبن يعرفه لعل من سيأخذ 

مكانه ال ُتعر® حد"� ظلمه.
"ال شك 
^ �ستمر�� �حلكاb £ مقاعد �لسلطة لفتر�� 
جعل  ما  "هذ�  "�لديكتاتو�ية  للفسا�  يعرضهم  طويلة 
 uلسلطة بينما نر� £ bألمم �حلر� حتد� مد� بقا� �حلكا�

�ستمر�� �حلاكم �ملستبد £ �لبلد�^ �ملتخلفة غالبا ال ينتهي 
 r| تتطلع" �|ال باملو�.. "|ثر حد"ثها تشرئب �ألعنا
منقذ من بر�ثن �لديكتاتو�ية "�لقهر "|�� باملنتخب �جلديد 
يسلك مسلك سابقه حذ" �لنعل بالنعل. "£ هذ� �خلضم 
يسو� مناÈ �لظلم بال حد"� على مد�� حقبة �منية طويلة 

تتعاقب فيها �ألجيا�.  
"�لظلم  �لفسا�   ^
 هو  �أل�ها^  يغيب عن  �لذ�  "�ألمر 
تسرª من �لطبقا� �لسفلية للمجتمع |r قمته. "ليس 
من �حلكمة £ شي� 
^ نطالب بقمة صاحلة £ �لوقت 
 Éلذ� ال تتحلى فيه طبقا� �ملجتمع على تعد�ها بالصال�

"ال تفقه 
بعا�� "مستجد�ته.   
يفي  ال  عا��  �لظاÊ ³اكم  �حلاكم   Qتغي  ^
  uنر كما 
�لبنية  جذ�� £   Qتغي يتم   ^
 �لو�جب  من  بل  بالغر± 
�لتحتية للمجتمع على مستوv uيع �لطبقا� �الجتماعية. 
 uخالقية تكتسب من خال%ا تقو
"�لك بضخها بشحنة 
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�هللا �لË هي �حلل �لناجع ملشاكل �لعا³ �إلسالمي بأسر�. 
فالرÍسا� "�مللو� �ملسلمو^ �لذين يعت�"^ 
نفسهم خد�ما 
"-ا� للدين �حلنيف َيغصبو^ حقو� �هللا "حقو� �لعبا� 
بأبشع صو��. "من جر�� 
عما%م �%د�مة يتسببو^ £ نشر 
�لفوضى "�الضطر�ª "يهيئو^ مناخا خاليا من �لسكينة 
"�لر�حة لرعيتهم. "ال شك 
نه £ ظل هذ� �ملناÈ ينمو 
بركا^ £ �خلفا� على �متد�� حقبة �منية طويلة. "حني 
ينفجر يدمر �جلبابر� "�لطغا� على حد سو��. "يستعصي 
�لتكهن بأبعا�� 
" "ضع خطة مد�"سة للتصد� |ليه بل 
يكو^ ��� فعل �ملظلوb �لË تغQ مو��ين �لقوu "�لقد���. 
"ال شك 
نه بعد جناÉ �ملظلوb £ �سترجا� حقوقه "نيل 
 Qسة �لظلم. "بالتا¬ تتغ�مما ��هو �آلخر بد" 
حريته يبد
�ملسميا� "تبقى �ألحو�� نفسها. "هذ� هي �%ا"ية 
" ما 

.uُيع� عنه باحللقة �ملفرغة من �لتقو
ֲדا  "�لتحلي   uلتقو�  ªملسلمو^ الكتسا� يتطلع   ³ "ما 

"شقا�،  طمعا  يز���"^  سو®  "سكناִדم  حركاִדم   £
"ستز��� طر� �إلصالÉ ظالما بدال من �الستنا��. "ليس 
|ال  بالدميقر�طية  "�لتنعم  �حلرية  لنيل  ¥خر  سبيل  هنا� 
 uبتحلي �ملجتمع على �ختال® طبقاته "شر�ئحه بالتقو
|ال  "جل  عز  باهللا  �لصلة   bتقو "لن   .rتعا باهللا  "�لصلة 
باألسلوª �لذ� 
�شدنا |ليه �ُهللا تعاr "�لنÑ �. "�لك 
 bلزما^ قلبا "قالبا "من بعد� خلفا�� �لكر�� bباإلميا^ بإما

"طاعتهم باملعر"®.
 bخلالفة �لر�شد� على منها¾ �لنبو� هي �لنظا� ^
"ال شك 
"�لعد� بني  �لوحد�   Èمنا يهيئ   ^
 �لذ� ميكن  �لوحيد 
�ملسلمني "Óلق �ألمن £ �لدنيا. كما 
¶ا "حدها تضمن 

حتقيق حقو� �حلكاb "�لعو�b على حد سو��. 

^ �"� �خلليفة هو جتديد  bنوضح £ هذ� �ملقا ^
"نو� 
�ملسلمني  تلقني  يتم  خالله  من  "�لذ�   �Íحيا|" �لدين 
ُمتقو^  �لشريفة  يد�  على  فيتخر¾  "�حلكمة،   ªلكتا�
"تا�يخ  ""فا�.  |خال×  بكل  "�لدين  �لبلد  Óدمو^ 
خدمة   £ تألقت  عظيمة  بشخصيا�  حافل  �جلماعة 
بال�ها "ضحت بكل غا� "نفيس، "�لك ملا متتعت به 
�حلظ  "لسو�   Ëل� �هللا   uتقو ميز�ִדا  عالية  كفا���  من 

يفتقدها �لساسة £ �لعا³ �إلسالمي. 
مهدنا  قد  نكو^  �لوجيز�  �لكلمة  ֲדذ�   Ú�لقا� عزيز� 
خلطبة �جلمعة حلضر� 
مQ �ملؤمنني-
يد� �هللا - �لË جتدها 

نك ستالمس معا³ حتليل "تعقيب  "نأمل  �لعد�  ��خل 

.Ûية £ �لعا³ �لعر�حضرته على �أل"ضا� �حلالية �جلا
"يهب  �إلسالمية  �ألمة  يرحم   ^
 "جل  عز  �هللا  ندعو 
 uتتولد £ قلوֲדم تقو Üشعوֲדا "قا�ִדا �لعقل "�لتدبر ح

�هللا عز "جل.

وال شـك أن اخلالفـة الراشـدة على 
منهـاج النبـوة هـي النظـام الوحيد 
الـذي ميكـن أن يهيـئ منـاخ الوحدة 
والعدل بني املسـلمني وnلق األمن ! 
الدنيا. كما أنهـا وحدها تضمن حتقيق 
حقوق احلكام والعوام على حد سـواء. 


