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التقوى

تشهد مشا	X �أل	q �مغا	ֲדا �حتفا� �ملسلمني 
�أل*ديني مبر�	 قر� من �لزمن على قيا� �خلالفة 
�لنبو�.   tمنها على  �لثانية  �لر�شد�  �إلسالمية 
 h	لعهد �ملبا� u نv� هانناf, u كة	ملناسبة �ملبا� wُخ هذ �ُترسِّ
fلك   � �ملوعو&  ��ملسيح   gملهد� لإلما�  �خلامس  للخليفة 
,*د  سيدنا  مبجيئها  بشر  �ل{  �لثانية  للقد	�  �لعظيم  �لتجلي 
� عند �قتر�� ,جله، ��لذg كا� حتققها ~ية عظيمة على 
�لثانية  صدقه �صدX &عو�w. لقد �ى � �خلالفة بالقد	� 
�,كد بأ� �هللا تعا? ُيرg  قسمني من قد	ته ��حد� على يد 
�لن� ��ألخر� بعد �فاته. �,كد ,� �حلكمة من �	�f lلك هو 
�ملبعو�  &عو�   �, يظنو�  �لذين  �هللا �	سله   lعد�, فرحة  7ق 
مندثر� مبغا&	ته �حليا� �لدنيا ال 7الة، فُيظهر �هللا f uلك �لوقت 
,قد�مهم  �يثبت  �ملؤمنني  Hاعة  ليسند  �لثانية  قد	ته  �لعصيب 

��زg ~ما� �ملنافقني �ملكذبني. 
 ،� ,*د  سيدنا  �فا�  بعْيد  �لعظيم  �لنبأ  هذ�  �هللا  حقق  لقد 
�كا� ,�� جتل للقد	� �لثانية سيدنا �حلكيم نو	 �لدين �؛ fلك 
�لصحا� �جلليل �لذg صا	 ,�� خلفاl �إلما� �ملهدg ��ملسيح 
�ملوعو&؛ حيث كا�  � من ,كk �ملصّدقني �ملناصرين لدعو�w؛ 
ح� نا� من سيدنا ,*د � لقب �لصدّيق لو	عه �تقو�w �حبه 

�نصرته للدين. 
 gعظيم، ��عد يقي� حصر Uّبا	نعا� A خلالفة� �A ،�	خي �لقا,
للذين ~منو� �عملو� �لصاحلاD،كما بني سبحانه �تعا? u قوله: 
اِلَحاDِ لََيْسَتْخِلَفنَُّهم  ﴿َ�َعَد �هللا �لَِّذيَن ~َمُنو� ِمنُكْم َ�َعِمُلو� �لصَّ
َننَّ َلُهْم ِ&يَنُهُم  ِفي �ْألَْ	qِ َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َ�لَُيَمكِّ
لَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َ,ْمًنا َيْعُبُد�َنِني َال  �لَِّذg �ْ	َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا َ�َمن َكَفَر َبْعَد fَِلَك َفُأْ�لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 

(�لنو	:٥٦)
�أل�?  �لبعثة   u �لعظيم   Uلربا� �إلنعا�  هذ�  معا¢  �قد جتلت 
�طأ�  فيه   Dشتد� حيث  �؛  �ملصطفى  �فا�  بعد  لإلسال� 

 Dكُثر� �لفنت  �هاجت  �ملرتدين،  ,لسنة  �تطا�لت  �ملنافقني 
�ملحن، �,حاطت �لباليا ��ملنايا  باملسلمني، ��بتليت كل نفس 
مؤمنة بن�9� �لفنت كالن�9� �ملحرقة، �ُملئت صد�	هم خوفا 
�فزعا، ففي fلك �أل��� ,قا� �هللا �لصّديق �جعله ,�� مظهر 
�إلسال�   �, �لظانو�  فيه  ظن  �قٍت   u �إلنعا�،  هذ�  لسلسلة 
فيه  ,	كانه �سقطت خيامه، �,فلت §سه �صا¦   Dْ ُهدَّ قد 
�لغيو�  ¨ترقة  ,شعتها   Xُتشر  ªالستخال� بشمس   fA� �لبو�، 
 D	نا,� �حلجب،  ظلمة  �لنا»  ,عني  عن  فأ¬�لت  ��لسحب، 
بضيائها �لقريَب ��لبعيَد ��ستقا� ,مر �خلالفة �ّجنى �هللا �إلسال� 
سلسلة  �تو�لت  &ينهم  ¯م  �مّكن  �آلفة،  من  ��ملسلمني 
فتّجر,  �ألمة،   u ±لصا� ��لعمل  �إلميا�  بقي  ما   ªالستخال�
�لنبيني  للطعن u �	ثاl خامت  بأهو�ئهم �مكابرִדم   ��lملتجر�
��لتنقيص من سلطاµم �لر�حي.  فكانت تلك �حلقبة صفحة 

في ذكرى في ذكرى 

التجلي العظيم التجلي العظيم 
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~·ة من صفحاD �لغد	 ��خليانة، �شر�	� فنت مهلكة مزقت 
�حد� �ملسلمني �كياµم، من علياl شاهق A? حضيض ماحق، 
فافترقت �ألمة فرقا �شيعا، كل حز� مبا لديهم فرحو�، �صا	 
كيا� �ألمة جسًد� خامًد� ال حو� له �ال قو�، فتد�عى �ملتد�عو� 
عليه من كل حد� �صو� يصولو� عليه �يتطا�لو�، �متتد 
 Dlلسنتهم َلْسًعا. فشا, �Aليه ,يديهم �لغا&	� تا	� َصْفًعا �,خر
غ�9 �هللا على ,مة �ملصطفى � فأ	سل �ملسيح �ملوعو& � 
ائلني،  �لصَّ َصْوَلِة  من  �حلنيف  �لدين  ليخلص  عدال،  َحَكًما 
 Xبني فر ªل{ ب� عليها �لتشاجر ��خلال� l�	آل� u يْفصل�
 u ªملسلمني، �ليعيد للجسد عافيته، �ليحقق �عد �الستخال�

¬من �آلَخرين كما كا� u ¬من �أل�لني.
كا� سيدنا ,*د � يؤمن Aميانا يقينيا «تمية بقاl �خلالفة 
u �ألمة كعالمة على حيا� �إلسال� ��ستمر�	 فيوضه، �¼مل 
حصر  على  �فهمم  نظرִדم   Dقصر �لذين  ,�لئك  على  بقو� 
 wهذ ,حد  تدّبر   �fفإ" قائال:  �أل��   ªالستخال�  u �خلالفة 
�آلياD �,نعم �لنظر فيها فكيف ال ُيد	h ,� �هللا سبحانه �تعا? 
يِعد هنا �ملسلمني بوضو¦ باخلالفة �لد�ئمة، فإْ� ¢ تكن �خلالفة 
u هذw �ألّمة A? �ألبد فما �لقصد �fًA من تشبيههم Àلفاl �ألمة 
�ملوسوية. ��fA كانت �خلالفة �لر�شد� 7د�&� u ثالثني سنة 
«يث ينتهي &�	ها A? �ألبد بعد مضّي هذ� �ألمد فهذ� يستلز� 
,� �هللا سبحانه �تعا? ¢ ُيِرْ& ,� تظّل ,بو�� �لسعا&� مفتوحة 
¯ذw �ألّمة A? �ألبد، fلك أل� موD �لسلسلة �لر�حانية يستلز� 
من   ��& ما  ,نه  بقوله  �ألمر  هذ�   � �,كد  �لدين."   Dمو
سنة �هللا �لقدمية ,نه تعا? ُيرg قد	َتني، ليحّطم بذلك فرحَتني 
كاfبتني لألعد�l.. فمن �ملستحيل ,� يغّير �هللا تعا? �آل� سّنَته 
�أل¬لية. فال حتزنو� ملا ,خkُتكم به �ال تكتئبو�، fA ال بد لكم 
لكم، ألµا  ,يًضا، �A� Âيئها خ9  �لثانية  �لقد	�  تر��   �, من 
&�ئمة �لن تنقطع A? يو� �لقيامة. �A� تلك �لقد	� �لثانية ال 
 ªحل سو	,نا، �لكن عندما , 	تأتيكم ما ¢ ,غا& �ميكن ,

يرسل �هللا لكم �لقد	َ� �لثانية، �ل{ سوª تبقى معكم A? �ألبد 
«سب �عد �هللا..."

,خي �لقا	� Aننا �vن vتفل بيوبيل �خلالفة �لر�شد� �لثانية على 
ذw �لد�حة �ملبا	كة  منهاt �لنبو� نستذكر fلك �لعطاl �لعظيم̄ 
عk سلسلة من خلفائها �لربانيني �ألطها	 �لذين صانو� �إلسال� 
 q	أل� Ãبو	كل  u  كانه	,� w	لعظيم �حياضه �,شاعو� ,نو��
ֲדدg كتا� �هللا �سنة 	سوله �ملطهر� �، �قدمو� ,	�Ã ,مثلة 
�لقيا&� �لرشيد� u �لسÄ 9ماعة �ملسلمني vو علياl �إلسال� 
�لشكر  قلوبنا متتلئ مبشاعر   �, ��لو�قع  �لر�حية،  �حليا�  �بث 
��المتنا� حني نر� �هللا تعا? قد �فقنا لإلميا� بإما� هذ� �لزما� 
u ظر�ª ُنصب فيها �لعد�l لنا �تربص بنا �ملتربصو� �لد��ئر 
فا	قة  �الستخالª كعالمة  بوعد  علينا  �,نعم  �مللل،  من كل 
 u ¯م  �	باطا  �ملؤمنني  لصف  Hعا   wتأييد� �هللا  	ضى  على 
��ملوقف  ��ملص9   ªد¯�  u ��حد�  �إلميانية،  �لوحد�  سلك 
��لفكر كاجلسد �لو�حد. فاليو� عندما نشكر  �هللا على مر�	 
 Uملعا� wلثانية نستلهم كل هذ� �	على جتلي �لقد �من �لزما �قر
~باlنا  &عائنا   u ننسى  �ال  �خلالفة،  تتضمنها  �ل{   Dكاkل��
�,سالفنا �لذين سبقونا باإلميا� �سهلو� لنا �لطريق بإمياµم بإما� 
 wهذ Aلينا  بلغت  ح�  �إلسال�،  سبيل   u �تضحياִדم  �لزما� 
�ملبا	كة  �لقيا&�  ظل   u باأل�لني،  نلحق  بأ�  �ُشرِّفنا  �لدعو� 
�لر�شد �خلامس �ملنصو	 باهللا مسر�	 ,*د نصرw �هللا  خلليفتنا 
 u سائرين �ملس�9  يوفقنا الستكما�   �, تعا?  نسأله   .wيّد,�
متمسكني  �لرسوله،  هللا   Æإلخال��  lلفد��� �لطاعة   ��	&

«بل �هللا "�خلالفة" �ل{ تربطنا معها ,��صر �لبيعة �لشرعية. 
جعل �هللا �خلالفة �إلسالمية �أل*دية &�ما �,بد� حامية حلمى 
�مللة ��لدين، �جعل لو�ئها خفاقا u �لعاملني، �,مت ֲדا �لسيا&� 
�ملسلمني  صف  �حد�  ֲדا  �,عا&  �لعظيم،  لإلسال�  �ملجيد� 
 .. ~له �صحبه �خلفائه  �على  على سيدنا 7مد  �هللا  �صلى 

~مني Ç ~مني.


