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التقوى

كلمة �لتقو�

تاpgي  )عال&  �هللا..."  �لبسنيه  قميصا   sنز� "لن   
خالد لثالث �خللفاf �لر�شدين ]^ �لنوgين عثما& 
بن عفا& � �ثناf �لفتنة �لx حاصرته، "قد �صاv كبد �حلقيقة 
ֲדذ� �للفظ �لوجيز �لبليغ �لذ^ 
ل بني طياته معا4 �خلالفة �حلقة 

ة "فضال من عند� g" من عبا�6 هبة fهللا من يشا� gتاp xل�
خلالفة �لن� "متثيل سلطانه �لر"حي "�لس� �ماعة �ملؤمنني )% 
يقيمه  �لذ^  فإ&   �gلعبا� هذ�  من  جليا  يبد"  "كما  �ألما&.  بر 
�هللا "�ستخلفه )منا يقيمه عن �ستحقاL "تقوG "جد�g �g"حية 
)] ال �ق ألحد �& يناso �مر� �" يسعى لعزله "�خلر"� عليه 
 �gلعز� قد خلع عليه قميص �خلالفة "جعله له 6ثا� vg <�6 ما
عنهم  �نقطعت  ملا  �حلقيقة  هذ�  �ملسلمو&   _g6� فلو  "لباسا. 
�نتخاv سيدنا �� بكر � خليفة  سلسلة �الستخال�. فبعد 
تبعه نفر من �لصحابة بينما سائر �لعرv بغو� عليه "طغو� "�تبعو� 
سبيل �با جهل "�عو�نه "�لدجاجلة �ملتنبئني تاgكني �خلليفة �لذ^ 
�قامه �هللا ""صي gسو\ �هللا �. � ملا �ختاg �هللا سيدنا عمر � 
خليفة لرسوله � "قع �ملسلمو& � نفس �خلطأ ح� �& �لتاgيخ 
bpنا �& سيدنا عمر � �يامه �ألخ�� ملا قد> للحج �خذ بعض 
�لغوغاp fتاg"& من سيخلفه "هو ما �o\ حيا ح� �غتالته oمر 
�لغدg "�خليانة "هو � �ملحر�v يؤ> �ملؤمنني عند صال� �لفجر..

 �gخلو�� �لثائر"&  عليه   gثا "جهه  �هللا  كر>  علي  �خلليفة  �ما   
�بن  �لر
ن  عبد  يد  )ليه  �متد-  "�هية ح�  ]gيعة  لعزله حتت 
بعيد على  �نقضى عهد  فقتلته... "ملا  �آل�ة غد�g "غيلة  ملجم 
للمثل  صا6قا  منو]جا  كانت   xل� �أل"%  �لر�شد�  �خلالفة  oمن 
 Gلعليا "�لقيم �إلسالمية "�لقيا�6 �ملؤمنة "جلت �ألمة مرحلة �خر�
بعدما �gتفعت �خلالفة �لر�شد� "�شتاقت �ألمة ملن �مع كلمتها 
6ياgها،   gثغو "يصو&  تناoعها   � "يفصل  صفوفها  "يوحد 
 Gتقو %( Lفأقامو� باجتها6هم ملكا عضوضا باسم �خلالفة � ير
�خلالفة �لر�شد� فتو�لت �مللوكية تلقي بضال ا � ساللة �ألمويني 
"�لعباسيني متدثر� بشعاg �خلالفة تسو¡ �موg �ملسلمني. "2يع 

هؤالf كانو� فعال �قرv )% �مللوكية منهم )% �خلالفة �ملنشو�6 )] 
غاv فيهم �جلانب �لر"حي "طغى عليهم �جلانب �ملا6^ �لدنيو^ 
من بذ¢ "تبذير ألمو�\ بيت �ملا\ � �لقصوg "�ملعا�o "�لقينا- 
"�لشعر�f "�جلو�g^، ح� �& هؤالf �خللفاf �مللوكيني �£ذ"�  م 

عو�صم بعيد� عن عاصمة �لن� � "خلفائه �لر�شدين.
كل   %(  ��مش بعد�  �خلالفة  مستقبل  عن   � �لن�  تنبأ  لقد   
تلك �ملر�حل. "ال شك �& �ملتمعن � �حلديث �لنبو^ �لشريف: 
 &ْ� fَهللا �ْ& َتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا� fَِفيُكْم َما َشا �ُ ُ� ِفيُكْم َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َتُكوُ& �لُنبوَّ "َتُكوُ& �لُنبوَّ
ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ �هللا  ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ �هللا َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
�ْ& َتُكوَ&، ُثـمَّ َيْرَفُعَها )َ]� َشاfَ �هللا �ْ& َيْرَفَعَها،  ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا �ْ& َتُكوَ&، ُثـمَّ َيْرَفُعَها )َ]� َشاfَ �هللا �ْ& َيْرَفَعَها،  ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا 
 &ْ� fَشا �[َ( َيرَفُعَها  َفَيُكوُ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َيُكوَ&،  ُثمَّ  ا،   )َ]� َشاf �ْ& َعاضًّ َيرَفُعَها  َفَيُكوُ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َيُكوَ&،  ُثمَّ  ا،   َعاضًّ
َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ُمْلًكا َجْبـرَِّيًة،  َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، 
 ،�ِ � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَِّ�، � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ

(�ُثمَّ َسَكَت. (مسند �
د بن حنبل، حديث �لنعما& بن بش�)ُثمَّ َسَكَت. (مسند �
د بن حنبل، حديث �لنعما& بن بش
 يعي �& �لرسو\ � قد "ضع لنا g®ا بيانيا �gئعا ُيظهر لنا ما 
سيحد± للخالفة بعد� مبا � ]لك جتليا- مظاهر �الستخال� 
�حلقيقي )% �& تعو6 � ²اية �ملطا� خالفة على منها� �لنبو� 
"ال  �أل"%  �لر�شد�  فاخلالفة   ..� �ملوعو6  �ملسيح  oمن   �
 fشا�6ته )] كا& �خللفاg(" � لن�� شك عاملة ´سب منها� 
�لر�شد"& �ألgبعة gضو�& �هللا عليهم ´ق "حقيقة منا]� صا6قة 
للمثل �لعليا "�لقيم �إلسالمية "�لقيا�6 �لرشيد� �لx �نصبغت � 

مو�قفها بتعاليم �ملصطفى �. 
 fخللفا� fغم �& هؤالg يخ نقو\ �نهgحقاقا للحق ")نصافا للتا("
�مللوكيني � يلتزمو� بأحكا> �لشريعة كما ينبغي )ال �²م كانو� مع 

"لن أنزع  قميصا  ألبسنـيه  اهللا...""لن أنزع  قميصا  ألبسنـيه  اهللا..."  
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 Gقى قياسا مع حكا> "ملو_ �لد"\ �ألخرg�" �]لك �فضل بكث
� عصرهم �لذين كانو� جباgين طغا� مفسدين.

 � جاf- �خلالفة �مللوكية �لعثمانية "�ستمر- 6gحا من �لزما& 
ح� �سقطتها �لدسائس �خلاgجية "�لد�خلية سنة ١٩٢٤ فا²د> 
�ألجنبية   sألطما�  &"6 حا\  لطاملا  �لذ^  �لو�قي   gلسو� ]لك 
فتد�عى �لدجا\ )% 6ياg �ملسلمني �ند� "ساسته ميزL �"صا\ 
�ضطر�با  فأحد±  "قوميا-  "ممالك  6"يال-   %( جغر�فيتهم 

"خوفا ")حباطا � �لعا� �إلسالمي..
"لقد �عرv �لكث�"& من �لعلماf "�لفقهاf عن قلقهم  ذ� �لفر�· 
�لذ^ حد± من جر�f )لغاf �خلالفة �لعثمانية "6�o � هذ� �لقلق 
فشل �ملحا"ال- �ملتكر�g إلقامة �خلالفة من جديد "ظلت نفو¡ 
كث� من gجا\ �لدين "�لساسة �ملسلمو& ִדفو إلحياf �خلالفة. 

�خلالفة  تتتبع  �ملؤمنني  نفو¡  �oلت  "..ما  �حدهم:  قا\  ح� 
"تشتم �gها "تتنسم �خباgها "تستعيد ]كرياִדا. ")& � يكن 
]لك للخالفة �لعثمانية �لx ]هبت فهو "ال شك للخالفة �لر�شد� 
 � �لر�ئعة  �لبالغة  "¹ياִדا  �خلالد�  ¹ثاgها  متض   �" مضت   xل�
 vا6ها ثوº� لبس �ملسلمو& من xحلكم "�لسياسة "�لعد\. "�ل�
�لعز� "�لفخر جيال بعد جيل. )& �لذ^ بني �ملسلمني "بني �خلالفة 
�ليو> من جفو� "قطيعة هو � �لو�قع جفو� "قطيعة بني �ملسلمني 

"�إلسال> نفسه". 
فال شك �& �ألمة ملتهفة إلحياf �خلالفة.. لكن �ألما4 لوحدها 
�حد�  �هللا  يقم  "ما �  �خلالفة،  تأ«  �لنبو� ال  فبد"&  تكفي،  ال 
خا6ما من خد�> �ملصطفى � "فق "عو�6 لن يتم )صال¼ "ال 
تصحيح "ال خالفة "ال �ستخال�. فقد عّلمنا سبحانه "تعا% 
بقوله: ﴿ال يغ� �هللا ما بقو> ح� يغ�"� ما بأنفسهم﴾ "�خbنا 
�لرسو\ � � حديثه  "ما كانت نبو� قّط )ال تبعتها خالفة." 
اِلَحاِ-  "قوله تعا%: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن ¹َمُنو� ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� �لصَّ
�ْألÁِgَْ﴾ فحتما )& صال¼ �ألمة "تغ� حا ا  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي 
�"\ شرÂ لالستخال� �إل ي  ا "هذ� ال �صل )ال بعد )ميا²ا 

عملية  يقو6  �لذ^  �لسما"^  للمبعو±  "�ستجابتها  "تصديقها 
�إلصال¼ �لر"حي � �ألمة بأمر �هللا تعا%.

"لقد سعى �ملسلمو& مبحا"ال- عملية إلقامة �خلالفة من جديد. 
"قد شجعهم "6�o � ¹ما م ما جاf � ]لك �حلديث �لشريف 
بإقامة   � �لكرمي  �لن�  بتنبؤ  ينتهي  "�لذ^  بصد�6  Ãن  �لذ^ 
2يع  فيه   � �لن�  لنا   gصو "�لذ^  �لنبو�  منها�  على  خالفة 
مر�حل تطوg �خلالفة �إلسالمية بعد� "جاf مطابقا "صا6قا لكل 

ما حد± ح� �ليو> ")% ما بعد �ليو>. 
بأمر من �هللا "على  قامت �خلالفة �إلسالمية �أل
دية   &� "بعد 
قد   xل�" �لشريف.  �حلديث   ��لر�شد� كما يش �خلالفة  منها� 
�لزمن  قر& من   G6هر- على مدo�" �gكا²ا  ثبتت "ترسخت 
يستحيل �& تقو> خالفة ثانية على �يد^ �لبشر )% جانب هذ� 
مع  جا�6  تأملية  "قفة  معاgضينا  من  يستدعي  "هذ�  �خلالفة. 
�جلماعة   &� �هللا  �لطا�  �ليس من عجائب  ")ميا²م. �  عقو م 
�إلسالمية �أل
دية �لعاملية �ملمتد� خالفتها 6gحا من �لزما& )% 
بيوبيلها  �حتفلنا  �ننا  �كلها كل حني ح�  تؤ«  �oلت  ما  �آل& 
هذ�  )قامة   � "حدها جنحت  �²ا  عليه   fثنا" �ملئو^ شكر� هللا 
�خلالفة �ملنتظر� "gعتها ""ّطد- �gكا²ا طيلة مئة عا> "بذلك 
gفعت �إل� عن �ألمة �إلسالمية كلها  ﴿َهْل َجَز�fُ �ِإلْحَساِ& ِ)ال 

�ِإلْحَساُ&﴾. 
�أل
دية  �خلالفة  gعى  �لذ^  تعا%  هللا  "�لشكر  �حلمد   ��"�خ
�سر�  ترفع  �ملناسبة  "ֲדذ�  �أل"\.  �ملئو^  يوبيلها   %( "�"صلها 
�خلالفة  قميص  �هللا  �لبسه  �لذ^  �ملجاهد  �ملؤمن   %(  "Gلتقو�"

د  �م� �ملؤمنني �خلليفة �خلامس لإلما> � g"سيدنا "موالنا مسر
�ملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 � �طيب "�خلص �لتها4 �6عني �هللا 
تعا% �& ينصر� "يؤيد� ليظهر 6ين �هللا �إلسال> على �أل6يا& كلها 
�لكلمة  "حد�   %( �ملسلمني   sمو� �"يس كلها  �ألماكن   �"

"�لصف "�لسالمة "�إلسال> "�لعز� "�لسؤ66. 
.��      "كل قر& "�خلالفة بألف خÆ كل عا> "�نتم 2يعا


