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التقوى

كلمة �لتقو�

باليوبيل  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  حتتفل 
من  بأمر  فيها  �خلالفة  نظا<  قيا<  على  �ملئو; 
�هللا تعا& } عا< ١٩٠٨ #�ستمر�N هذ� �لنظا< 

�إلسالمي مائة عا< كاملة ح{ �لعا< ٢٠٠٨.
قبل ' نقد< �جلماعة �إلسالمية �ل� حظيت ֲדذ� �لفضل 
عبد  �لسلطا'  بأ'  نتذكر  7عونا  به،  #�حتفلت  �لعظيم 
�حلميد تنا�c } عا< ١٩٠٩ عن �خلالفة �ل� كانت متثلها 
�لد#لة �لعثمانية #�ل� كانت - كما ال �فى على حد - 
بعيد	 كل �لبعد عن �خلالفة �لر�شد	 �حلقة - #bلك بسبب 
 cصا#ضغو� عضاj حزF �الحتا7 #�لترقي #تغلغل } 

�لد#لة �ل� صبحت تسمى بالرجل �ملريض.
منذ e�b �لتاNيخ فاT �ملسلمو' على فقد�' نظا< 7�N �هللا 
له �الستمر�Nية } ناحية خر� من �لكر	 �ألNضية #لد� 
ناu ير�عنوm حق Nعايته، } حني تسرF للذين فقد#m من 

ثقوF عيوֲדم #مر�ضهم تكالبهم على �لدنيا �لدنية.
�ا#ال0  cليو< من خال� #� يدخر �ملسلمو' جهد� +& 
ينساm كل  �لذ�  #�ألمر  �خلالفة.  نظا<  فاشلة السترجا� 
' نظا< �خلالفة ال يتم +نشا�m بأمر Nضي بل مبشيئة  jهؤال
 { �لصريح   �Gلقر� �لنص  حسب  +�ي  #تكليف  �ا#ية 
سوN	 �لنوN. #لقد �7 هذ� �ليأu �لطويل �ملد� #�لفشل 
�لذNيع لقر' من �لزمن +& مستو� هز� ال يصدT، حيث 
نفسهم "خاليا طالF �إلخو�'  طلقو� على   F7عا شبا
 { �ملسلمني   &+  jند� �إلنترنت  شبكة   gع �إللكتر#نية"، 
كافة �اj �لعا�، +& �لعمل على +Nجا� �خلالفة �إلسالمية 
 { ساسية  بنو7   ٥ مع  �لتفاعل   cخال من  جديد  من 
�إلسالمية   Nألقطا� كل   { مس��0  تنظيم  هي:  �حلملة 
 ' �خلالفة،  #نشر حديث  �ألمة،  لإلسال< #قضايا  نصر	 

�لعا�   cحو j5يع �خلطبا Fخطا Nو�تكو' �خلالفة 
�ملسلمني  تذّكر  +عالنية  لوحا0  #نشر  �إلسالمي، 
هدفا  �خلالفة  صبحت  نعم، هكذ�  �لضائعة.  ¡الفتهم 

ميكن ' يستعا7 على موقع +لكتر#�!!
ال شك ' �لباحث �ألمني #�لد�uN �للبيب للمحا#ال0 
�لزمن يشعر مبد� �أل¤ية  �لفاشلة على مد� قر' من 
�خلالفة  من  سنة  مبائة   cالحتفا� مناسبة  تكتسبها  �ل� 
مصد�قا   jجا ¥لص  عبد  سسها  جلماعة  �إلسالمية 
للنبو0�j �لقرGنية بأنه �ملسيح �ملوعو7 #�ملهد; �ملعهو7 
�لعا<   { تو}   ' #بعد  عشر.  �لتاسع  �لقر'  ¦اية   {
�هللا خالفته على مد�  بفضل  تستمر   cتز� ١٩٠٨ ال 
شرفو�  �لنبو	  منها§  على   jسة خلفا¨ gعا< ع مائة 
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 jجاNعلى 5اعة صبحت �ليو< تعد باملاليني } ¥تلف 
�لكر	 �ألNضية. +¦ا #بكل فخر #حتديثا بأنعم �هللا خالفة 

�جلماعة �إلسالمية �أل�دية
يقوc �هللا تعا&: ﴿َ#ُقِل �ْعَمُلو� َفَسَيَر� �هللا َعَمَلُكْم َ#Nَُسوُلُه 
�ملسلمو'  عمل  لقد   .(١٠٦ (�لتوبة:  َ#�ْلُمْؤِمُنوَ'﴾ 
�أل�ديو' بإخال± شديد بتعاليم �لقرG' �لكرمي عg مائة 
 ;�لسنة �ملنصرمة، #� تسجل حا7ثة عنف #�حد	 } 
 uفع كلمة �إلسال< #غرN بلد تو�جد#� فيه #كا' 7يد¦م
شعاN �لقد#	 �حلسنة ح{ نالو� �لتقدير #�الحتر�< } معظم 

�لد#c �ل� تو�جد#� فيها.
�لصحيحة  �إلسالمية  �خلالفة  على  عا<  مائة   cكما+  '+

يشكل منعطفا هاما } تاNيخ �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 mهذ Tبرهانا جديد� على صد �إلجنا� يشكل  أل' هذ� 
�جلماعة ¦ا من �هللا. فقد جنحت } ما فشل فيه �آلخر#' 
�لتأييد   Tيصد مذهل  بشكل  بنائها  عد�7  #تضاعف 
ملؤسس  تعا&  �هللا  �مها  �ل�  �ملباNكة  للكلما0  �إل�ي 
 :� �لقا7يا�  �د  غال<  م���  حضر	  �جلماعة   mهذ

".µNقاصي �أل"سأبلغ 7عوتك +& 
غ�  بشكل  تتحقق   	jلنبو�  mهذ# عا<  مائة  مر0  لقد 
�ملسيح  حلضر	  �خلامس  �خلليفة  يقف  #�ليو<  �عتيا7; 
�ملوعو7 #�ملهد; �ملعهو7 جد��N صلبا ما< 5يع �ملشككني 
مصد�قا لنبوj	 #�ضحة #07N } حقه } حد +�اما0 
حضر	 م��� غال< �د � قبـل قر' من �لزمـا' 

".N#هي: "+� معك يا مسر#
لقد عقد0 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية مؤمترها �لعاملي } 
�لشهر �ملنصر< يا< ٢٥، ٢٦ #٢٧، } حديقة �ملهد;، 
مبقاطعة سر;، �ململكة �ملتحد	 حتت شعاN: "مائة عا< من 
�خلالفة". #قد حقق �ملؤمتر جناحا هاما ألنه شكل �لد#حة 
�خلضر�j للخالفة } �من �لقحط. #�أل�ديو' ¸مد#' 
�ملو& تعا& على ' خصهم ֲדذ� �لشرº �لعظيم #سخرهم 

ليكونو� جسر� متصال خلالفته على مر �لسنني.
+' خالفة �هللا � #لن تنقطع #هي مستمر	 #قد صانت 
من  عا<  مائة  �أل�ديني  �ملسلمني  من  �ملاليني  #حصنت 
�خلالفة تسطر بد�ية لنصر 0G بإb' �هللا فهنيئا لكل من 
#�لسال<  �لصال	  من  #لنكثر  �لزما'.  +ما<   Tبصد Gمن 
على نبينا �ملصطفى � �لذ; توهج نوmN من خالc ظله 

#خا7مه حضر	 مر�� غال< �د �.

"إني معك يا مسرور"


