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التقوى

",¬ªّ لكم �ليو� بشر� ساّ	�، �هي ,� �خلالفة u �جلماعة 
�إلسالمية �أل*دية لن تتعرq ألg خطر من �آل� فصاعًد� 
ها ��ستوu D نظر �هللا  ,ُشدَّ A� شاl �هللا، فإµا قد بلغت 
 ٌّUعٌني معا&ية ,� قلب عد� ,� سعي عد�� 	تعا?، �لن تقد
,� ينا� منها شيًئا، بل µAا ستو�صل �¬&ها	ها �ملطر& بقّو� 
A� شاl �هللا حسبما �عد �هللا � �ملسيَح �ملوعو& �." 

(جريد� "�لفضل" ٢٨ يونيو/حزير�� ١٩٨٢)
 ªملاضي �سو� u ,كشف عليكم  ,ن� الحظت �يد ,	,"
 ?A ينظر ,� ,g ,*دg ال  ,يًضا  �ملستقبل   u هذ� �يكو
منصب �خلالفة بعني �إلجال� ��إلكبا	 �ال ¼ترمها، �ال 
�حلب  بأ��صر  به  يرتبط  �ال  صا&ًقا،  حًبا  �خلليفَة  ¼ّب 
�لصا&A� ،Xمنا يقصدw لد� �حلاجة ليطلب منه �لدعاl، فلن 
تستجا� &عو�D �خلليفة u حقه، Aمنا تستجا� «ق َمن 
ير�سله بإخالÆ طالًبا منه �لدعاl، �يؤكد بعمله ,نه ملتز� 
 �fA .....ªكل معر� u بأنه سيطيع �خلليفة wئًما بعهد�&
كانت عالقته باخلليفة تتسم ֲדذw �لصفة، ��fA ,جنز �عدw بوفاl �بذ� كل جهو&w للطاعة فلن تقتصر �الستجابة 
 u على &عو�ته �ل{ يتلفظ ֲדا فحسب، بل سُتستجا� &عو�ته  �ل{ ¢ يتلفظ ֲדا بعد، بل تلك �ل{ ال تز�� كامنة

(�١٩٨٢/٧/٢٧ u  بو�	 u �	&جريد� �لفضل �ليومية �لصا)      ".Uألما� �	بصو w	صد

 ".... لقد طْمَأَ� �خللفاlُ قبلي َمن يأتو� بعدهم قائلني: عليكم ,� تتوكلو� على �هللا �ال Ûافو� �ملعا	ضة مهما 
كانت شديد�، �,نا ,قو� حالًفا باهللا للخلفاl �لذين يأتو� بعدg: عليكم بالتحلي بالشجاعة ��لعزمية ��لصk مثلي 
�عد� �خلوª من ,ية قو� من قو� �لعا¢. فو�هللا A� �هللا �لذg قد قضى على �ملعا	ضة �لضعيفة نسبًيا سيدمر �ملعا	ضة 
�ألقو� ,يًضا u �ملستقبل �سيمحو ,ثرها من �لدنيا. �A� �جلماعة �إلسالمية �أل*دية ستحر¬ فتوحاD ��حد� بعد 

�ألخر� حتًما، �ليست ·ة قو� من قو� �لدنيا ميكن ,� حتو� &�� ظهو	 هذ� �لقد	 �إل¯ي." 
(خطبة �جلمعة ٢٩ يوليو/ متو¬ �١٩٨٤)

ها واستوت > نظر اهللا تعا& إنها قد بلغت أُشدَّ
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