
 ( لسقوط دولة اخلالفة؟!96هل يعي املسلمون ما أصاهبم يف الذكرى )

 وعشرين وأربع وتسعمائة ألف سنة آذار من للثالث املوافق للهجرة وأربعني واثنتني وثالمثائة ألف سنة رجب من والعشرين الثامن يف
 ربيب اجملرم اخلائن فأعلن، اخلالفة دولة هدم من والرتك العرب خونة من وبتواطؤ بريطانيا بزعامة املستعمرون الكفار متكن، للميالد
، حتصى ال مصائب ذلك نتيجة املسلمني أصاب وقد، هنائيا اخلالفة نظام إلغاء، اإلسالمية األمة من غفلة يف، كمال مصطفى الكفر
 على ابتداء الكافر الغرب فرضها اليت، الكفر أنظمة به واستبدلت األرض يف احلكم عن سبحانه هللا شرع غاب أنه املصائب هذه فأعظم
 .ابإلسالم للحكم يدعو من وحيارب بل، عنها وينافح، هلا ويدعو ويرعاها حيرسها من املسلمني أبناء من هلا صنع مث، ابلقوة بالدان

 مزقة كل على ونصبوا، املسلمني بالد ومزقوا، املسلمني ثروات فنهبوا، املسلمني بالد يف املستعمرون الكفار حل   أنه املصائب هذه واثين 
 فأصبح، اإلسالم الواحدة بداًل من راية راية مزقة لكل وجعلوا، العذاب سوء املسلمني أبناء ويسوم، مصاحلهم هلم يرعى هلم عميال منها

 دون من واحدة أمة املسلمون كان أن بعد، والوالءات والشعارات الراايت واختلفت، والسدود احلدود ونصبت، إخوانه بني غريبا املسلم
 !الناس

 هلم خال وقد، اليهود فمنحوا، كبريا خنجرا اإلسالمية األمة جسد هبا طعنوا اليت املسمومة للخناجر أضافوا بل بذلك الكفار يكتف ومل
 هلا ويبذلون، حدودها حيرسون، هلم بعمالء وطوقوها واحلماية ابلرعاية وأحاطوها، واملعراج اإلسراء أرض يف دولةً ، اجلو بسقوط اخلالفة

، يقهر ال جيشا وأجبنهم اخللق أذل يهود من خبيانتهم فجعلوا ومهية وحروب متوالية هزائم يف األمة قاد من وهم، ال وكيف، والغرام الود
 فال، املستعمرة الكفر دول بني ومادته الصراع حمل هم فأصبحوا، املسلمني على واملآسي املصائب تقاطرت مث  !الذل هذا بعد ذل فأي

 يقل ال أخرى فلسطني بالدهم من جزء كل يف للمسلمني وأصبح، ثرواهتم إال تنتهب وال أعراضهم إال تنتهك وال دماؤهم إال تسيل
 وبالد، والقرم والشيشان، والعراق وأفغانستان، وفطانيا، وكوسوفا، واهلرسك والبوسنة، وبورما فتلك كشمري، فلسطني عن النازف جرحها
  اخلالفة بسقوط  املسلمني حال يف صدق من بالد املسلمني النازفة، وقد.الكثري وغريها، والصومال والسودان، الشرقية وتركستان، القوقاز

 :عنه هللا رضي الكاتب حنظلة اجلليل الصحايب قول

 تزوال أن اخلالفة يرومون      فيه الناس خيوض ملا عجبت

 ذليال ذال بعدها والقوا        عنهم اخلري لزال زالت ولو

 :املسلمون أيها

 هو اليوم العامل يف شيء وأهون، وأذلوا استضعفوا املسلمون حل   أينما، وتشريد وقتل، وهـوان ذل، اخلـالفة زوال بعـد حالكم هـو هـذا
 ُجن ة بال ألهنم، مهدورة املسلمني فدماء، املسلمني بالد سوى أسلحتها عليه جترب من جتد ال أمريكا هي فها، وأعراضهم املسلمني دماء



 زوال بعد  حالكم هو احلال هذا(  به ويُتقى ورائه من يقاتل ُجنة اإلمام: )وسلم وآله عليه هللا صلى قال كما،  عنهم ويذود، به يتقون
 ؟اخلالفة دولة لكم كانت يوم كنتم فكيف، اخلـالفة

 الراشدين اخللفاء وأحفاد، واملرسلني النبيني خامت، وسلم وآله عليه هللا صلى حممد أتباع فأنتم، قاطبة األرض أهل وأعز، الدنيا سادة كنتم
 على سائرين، الظاملني عروش أيديهم على وهوت، والعجم العرب هلم ودانت، ومغارهبا األرض مشارق فتحوا الذين الفاحتني والقادة
 وال، كبريًا شيًخا وال، صغريًا طفالً  تقتلوا وال، مُتَثِ لوا وال َتغِدروا وال، تـَُغلُّوا وال ختونوا ال: )وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول خليفة وصية
 فرَّغوا قد أبقوام مترون وسوف، ملأكلة إال بعريًا وال بقرة وال شاةً  تذحبوا وال، ُمثِمرة شجرة تقطعوا وال، حترقوه وال خنالً  َتعِقروا وال، امرأة

 أهل وأعز، الدنيا سادة كنتم  .اإلسالم دخلها بقعة كل يف والعدل اخلري فنشروا(، له أنفسهم فرَّغوا وما فَدُعوهم، الصوامع يف أنفَسهم
 أمري هارون من) املسلمني مع عهده نقض عندما الـروم مللك الرشيد فيها هارون املسلمني خليفة لكم خالفة جواب كان عندما األرض
لكم خالفة تكون  عندما كان، األرض أهل وأعز، الدنيا سادة كنتم . (تسمعه ما دون تراه ما اجلواب، الروم كلب نكفور إىل املؤمنني

 كان يوم األرض أهل وأعز، الدنيا سادة كنتم لنصرهتا.  عرمرما جيشا املعتصم املسلمني خليفة بتحريك كفيلة واحدة امرأة فيها صيحة
 نعم) القسطنطينية لفاتح وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول مدح شرف حاز الذي الفاتح كمحمد خالفة وكان لكم أمري قائد لكم

 بشرع حيكمونكم خلفاء يكتبها التاريخ صفحات كانت يوم األرض أهل وأعز، الدنيا سادة كنتم .(جيشها اجليش ونعم أمريها األمري
 يف، امليادين شىت يف ابإلجنازات صفحاته امتألت مشرقا اترخيا لكم فصنعوا، واجلهاد الفتح ساحات يف هللا بكتاب ويقودونكم هللا

ينعم بعدل اإلسالم ورمحته يف ظل  ،واخلري العدل أرض، والعلماء القادة أرض اإلسالم أرض فكانت، واملدنية العلم ويف، والرعاية القيادة
الظلمات، يقتل أبناء امللة الواحدة بعضهم بعضا، وال جيد  عصر يف أورواب فيه تعيش كانت زمن يف اخلالفة، املسلمون وغري املسلمني

 من يهرب منهم ملتجأ ينعم فيه ابألمن واألمان والرعاية واإلحسان غري أرض اخلالفة اإلسالمية، بني املسلمني وحتت حكم اإلسالم!

 ،أظهركم قائما بني به هللا فأعزهم دادكمأج محله الذي اإلسالم زال وال، ببعيد عنكم ليس ماض وهو، املسـلمون أيهـا ماضيكم هو ذلك
ََياةِ  يف  آَمُنوا َواَلِذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإّنَ  احلق وقوله سبحانه بنصره إن أنتم استجبتم له، فقال هللا وعدكم وقد ينتظر منكم محله حبق،   اْلح

ن حَيا مَ  الدُّ َهادُ  يَ ُقومُ  َويَ وح َشح  حق دولة النبوة منهاج على خالفة دولة يف اإلسالمية احلياة الستئناف التحرير حزب مع للعمل فهلموا ،اْلح
 واختيار رضا عن اخلليفة فيها يبايعون للمسلمني فيها والسلطان، سبحانه هللا شرع لغري فيها سيادة ال، ومسماها ابمسها ابحلق وهتتدي

 .النبوة منهاج على وسلم وآله عليه هللا صلى رسوله وسنة تعاىل هللا بكتاب يقودهم واإلجبار، ابلقهر وليس

ِعَظة   َوُهًدى ل ِلَناسِ  بَ َيان   َه َذا  لِ لحُمَتِقيَ  َوَموح
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