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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري كلمة
 م1924 - هـ1342 سنة اخلالفة دولة هلدم املئوية الذكرى مبناسبة

 ...وبعد وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 ...وشابت شبابا ، خباصة الراشدة اخلالفة إلعادة عوةالد محلة وإىل، بعامة اإلسالمية األمة إىل

 ،وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 املستعمرون الكفار متكـن، م1924 سنة آذار ألوائل املوافق، ه1342 سنة رجب أواخر يف، سنة مئة قبل األايم ههذ مثل يف
 إلغاء كمال مصطفى العصر جمرم وأعلن، اخلـالفة دولة على ءالقضا من والرتك العرب خونة مع بلتعاون، آنذاك بريطانيا بزعامة
 مقابل لتنصيبه مث ومن، بتقدميه بريطـانيـا أمرته مثناا  ذلك وكان، اليوم ذلك سحر يف هوإخراج   نبولإسط يف اخلليفة وحماصرة اخلـالفة

 اخلـالفة على بلقضاء املسلمني بالد يف فظيع زلزال حدث حيث، كان وهكذا. العلمانية الرتكية للجمهورية سقيماا  رئيساا  ذلك
 .رهبم ومرضاة عزهم مبعث  

 جاء كما بلسيف تقاتله أن األمة على الواجب وكان، قائمة كانت أن بعد اخلالفة إبلغاء البواح الكفر اجملرم ذلك أعلن لقد
َم رَ  عَ نـَُناز   َل  َوَأن  » عنه هللا رضي الصامت بن عبادة عن عليه املتفق ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث يف َلهُ  اْل  ر  تـََرو ا َأن   إ َل  َأه   ع ن دَُكم  اً بـََواحًا ُكف 

، هللا رمحه بريان سعيد الشيخ ومنهم، الكثري أعدم حيث، العلماء وخاصة، األمة دماء يف الشديد بطشه أن إال «بـُر َهان   ف يه   اّللَ   م ن  
 الرد كان بل، خاسرين وأعوانه تقلبه اا أز   هوأعوان   اجملرم ذلك يؤز   مبا تقم فلم األمة تقصري يف أتثريه له كان ذلك كل،  آخرين وسجن
 األمة به هتوي أن من الشنيعة بفعلته البواح الكفر مقرتف "اجن" وهكذا! واملؤمنني ولرسوله هلل اخلائن ذلك سحق إىل يرقى ال ضعيفاا 

 !يقسح مكان يف
، م زقةا  ومخسني مخس حنو وصلت م ز ق   إىل ومزقوها، البالد فجزأوا، لمنياملس بالد يف املستعمرين الكفار نفوذ حل   ذلك بعد

 مسرى، املباركة األرض يف دولةا  اليهود فأعطوا، آخر زلزاالا  الزلزال هذا إىل أضافوا مث، اخلالفة على القضاء لزلزال كنتيجة وذلك
 هذا ليس، هبا احمليطني العمالء احلكام بواسطة أمنها ةمحاي األسباب تلك وأول. البقاء أبسباب وزودوها، هومعراج   ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 غري وصورةا  حجمها فوق حجماا  يهود دولة أ ْعط ْوا حىت تنشب حرب كل يف يهود أمام ينهزمون احلكام هؤالء كان بل فحسب
 إىل جذوره من فلسطني من يهود كيان إزالة من القضية لينقلوا ورسوله هللا حياربوا أن يف الوسع بذلوا بل، بذلك وايكتف ول  . صورهتا

 كيان مع التطبيع حنو فهرولوا ذلك بعد درجات اخنفضوا مث! 1967 يف احتله مما شيء من ينسحب لعله يهود كيان مع التفاوض
! والنهار الليل يف علناا  ارتكبها وبعضهم، ستار وراء من التطبيع جرمية ارتكب وبعضهم!! شيء من ينسحب أن دون حىت يهود
، واملغرب والسودان والبحرين اإلمارات مث األردن من كل حكامو  املنظمة تبعتها هذه واهلوان الذل مسرية مصر حكام قاد أن وبعد

 وهكذا ...ركبهم عن ونتخلفي وال ونسري ي خلفهم من مأبهن الدول لتلك يلوحون الطريق قارعة على السعوديون احلكام قفيو 
يبُ ﴿ أقدامهم أمخص إىل رؤوسهم مست من يلفهم الذي غاربلص   ايعبأو  أن دون اجلرمية يف يسارع فكلهم َرُموا اَلذ ينَ  َسُيص   َصَغار   َأج 

َا َشد يد   َوَعَذاب   اّللَ   ع ن دَ   .﴾ََي ُكُرونَ  َكانُوا مب 
، سالماإل أرض من طاهرة أخرى بقاعاا  سل موا أو استسلموا كذلك بل احلكام هؤالء طعنها من هي وحدها فلسطني ليست مث

 الشرقية وتيمور... مشاله عن فصل السودان وجنوب... القرم ضمت وروسيا... دولتهم إىل اهلندوس املشركون ضمها كشمريف
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 واملسلمون... اليوانن معظمها يف اليوم يتحكم طوال سنواتل املسلمني قلعة قربص ما أدراك وما وقربص ...ندونيسياإ من نزعت
 وهي تشار" "بسان جزيرة يف وحشرهم، اخلناق عليهم النظام ضيق الدشغبن إىل جلأوا وإذا "بورما" ميامنار يف يذحبون نجايالروه
 معاملة وتعاملها هبا تبطش الصني أصبحت اليت الشرقية تركستان مث! البشر لسكىن تصلح ال للفيضاانت معرضة خطرة جزيرة

 وبصر مسع أمام سرا ال علنا اجملازر فعظمت، النساء من وللحرائر الرجال من لألحرار سجناا  فجعلتها الوحوش عنها تنأى بل وحشية
! داخلية مسألة إهنا بملسلمني الصني بطش عن قالت نطقت فإذا القبور صمت صامتة وهي، املسلمني بالد يف القائمة الدول

َواه ه م   م ن   ََت ُرجُ  َكل َمةً  َكبُـَرت  ﴿  .﴾َكذ بً  إ َل  يـَُقوُلونَ  إ ن   َأفـ 
 البالد أمن حيفظون فال، داروا كيفما املستعمرين الكفار مع يدورون رويبضات حكام فيحكمها األخرى املسلمني بالد وأما

، مريكاأ وخاصة، املستعمرون الكفار هلم يقيم ال، النفري يف وال العري يف ال، مسلوبة وكرامتهم منهوبة ثرواهتم، للعباد حقا يرعون وال
 من لنا فادفعوا، معدودات أايما املعوجة كراسيكم على بقيتم ملا "لوالان عليهم فتملي وهواانا  ذالا  يزيدهم امب عمالءها تنادي بل، وزانا 

 حقاا فمن يهن يسهل اهلوان عليه!!و  تستطيعون" ما فوق بل، تستطيعون ما األموال

 تستظلون وأنتم كنتم ففكي، جانب كل من األمم عليكم تداعت حيث اخلالفة زوال بعد حالكم هذا: املسلمون أيها
 بخلـالفة؟

 والقادة الراشدون اخللفاء أجدادكم ...اجملاهدين وإمام   النبيني خات  ، ملسو هيلع هللا ىلص حممد أتباع  ، للناس أخرجت أمة خري كنتم
 رجب العظيم الشهر هذا مثل يف دنسهم من املقدس بيت وحمرر الصليبيني قاهر الدين صالح الناصر أحفاد أنتم ...الفاحتون

 فتح عندما والعشرين الثالثة جياوز ل   الذي الشاب األمري الفاتح حممد أحفاد   ...التتار قاهر ي   وبيربس قطز أحفاد ...ه583
َم ريُ  فـََلن ع مَ » اخلثعمي ب شر عن أمحد أخرجه الذي احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مبدح هللا فشرفه، م1453-ه857 يف القسطنطينية  اْل 

ُْ اجل َ  َولَن ع مَ  َأم ريَُها ُْ  َذل كَ  ي  َي   امليالدي عشر السادس القرن يف فرنسا به استغاثت الذي القانوين سليمان اخلليفة أحفاد   ...«اجل 
 ملسو هيلع هللا ىلص سالمإلا ورسول سالمإلا على فتطاولت، املسلمني خبليفة استغاثتها تناست أو نسيت اليوم لكنها، ملكها أسر لفك م1525

 األمريكية املتحدة الوالايت دفعت عهده يف الذي، الثالث سليم اخلليفة أحفاد  ... زال دق اإلسالم درع ألن حسيب أو رقيب دومنا
 والية يف العثمانية البحرية تعرض دون املتوسط البحر إىل األطلسي احمليط من أبمان متر أن األمريكية للسفن لسماحل سنويةا  ضريبةا 
-ه1210 سنة العثمانية( )الدولة أخرى دولة بلغة بل لغتها بغري معاهدةا  قعتو  أن أمريكا جترب مرة ألولو ، األمريكية للسفن اجلزائر

 تغره ل   الذي احلميد عبد اخلليفة أحفاد   ...حنميك نالذي فنحن ادفع قائلة املسلمني حكام يف تتحكم اآلن مريكاأو ، م1795
 بدين يف املبضع عمل )إن املشهورة قولته وقال فلسطني يف بالستيطان هلم للسماح الدولة خلزينة اليهود عرضها اليت الذهبية املاليني
 اخلـالفة دولة مزقت وإذا... مباليينهم اليهود فليحتفظ...) أضاف مث، اخلـالفة( دولة من برتت قد فلسطني أرى أن من علي ألهون

 إىل منها واحدةا  فأهـدوا السـاعـة وااخرتع الذين أحفاد   !...حدث ما وهذا مثن( بال فلسطني أيخذوا أن آنذاك يستطيعون فإهنم يوماا 
 املنرية رانأفكا يف كنا هكذا! واجلن بلعفاريت مألى ظنوها، عنده القوم علية، حاشيته فظـنـتها حينها أوروب ملوك أعظم   شارملان
 !السقيمة اخلاوية أفكارهم يف كانوا وهكذا املستنرية

 اي فاعتربوا، اخلالفة جباهكم عن انكشفت عندما أصبحتم وهكذا، اخلالفة تظلكم كانت عندما املسلمون أيها كنتم هكذا
 ...األبصار أويل

 ...الفاتح وحممد الدين وصالح خالد أحفادَ  اي... واملنعة القوة أهل اي إليكم أتوجه فإين اخلتام ويف
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 إليه وصل ذيلا اهلوان كسر يستطيع من فقط أنتم، دينكم أعداء أعدائها من األمة صدر شفاء يستطيع من فقط أنتم إنكم
 من جندها وكل  ، كلها األمة وستتبعكم بل األمة أمل وحتقيق البدء شرف لكم وسيكون... اإلسالم بالد، بالدهم يف املسلمون

 التحرير حزب نصرة  ، نصرتنا إىل قوموا، بكم هللا برك واجبكم إىل فقوموا، تعاىل هللا إبذن وحدكم تكونوا فلن، خلفها ومن أمامها
 تقام فبها، عظيم فرض   األوىل الدرجة يف ألهنا بل، الواقع وصف بب من فحسب النصر طريق   ليست فهي، الراشدة اخلالفة قامةإل

 اخلليفة   وإجياد اخلالفة   إلقامة يعمل ال ومن ...احلدود بينهم تقام وال الناس على األحكام تطبق ال وبدوهنا، احلدود وحتد  ، األحكام
َعة   ُعُنق ه   يف   َولَي سَ  َماتَ  َوَمن  ...» اإلمث شدة على للداللة جاهلية ميتة مات كأنه عظيم فإمثه قادر   وهو يَتةً  َماتَ ، بـَيـ  ل َيةً  م   ...«َجاه 
، وعظمته ذلك أمهية على، عليه وسالمه هللا صلوات ودفنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بتجهيز يشرعوا أن قبل اخلليفة ببيعة املسلمون ش ر ع وقد
 ...وأمهيت ها اخلالفة لعظم ذلك وكل

 اي جيوش املسلمني  أهل النصرة...اي ...واملنعة القوة أهل اي
 ففازوا  ورسوله سبحانه هللا نصروا الذين معاذ بن وسعد  ، ح ض رْي  ْبن   و أ س ْيد  ، ز ر ار ة   ْبن   وأ ْسع د  ، ع م رْي   ْبن   م ْصع ب   منكم أليس

اب ر   ع نْ  البخاري أخرج، هللا دين لنصرته معاذ بن سعد ملوت اهتز قد الرمحن عرش إن حىت ؟واآلخرة الدنيا يف ي   ج  ، ع ْنه   اّلل    ر ض 
تَـزَ »: يـ ق ول    الن ب    مس  ْعت    األمة إن ؟دعوته وأهل ورسوله هللا ينصر رشيد رجل منكم ليسفأ.. .«معاذ بن سعد ل َموت شُ الَعر   اه 

 راشدةال الفةاخل تقيمو ، األمة   تنهض   وحده وهبذا، لكم فيهللوا أبيديكم الراية وختفق  ، معكم فتكرب   واتكرب    أن منكم تنتظر، تنتظركم
ََياة   يف   آَمُنوا َواَلذ ينَ  ُرُسَلَنا لَنَـن ُصرُ  إ ّنَ ﴿: سبحانه هللا   فينصر ها، واجلهاد بلدعوة   للعال وحتمل ه الداخل يف اإلسالم تطبق   اليت  اْل 

نـ   َهادُ  َياالدُّ َش  َم يـَُقوُم اْل   .﴾َويـَو 
 هللا ينزل وإمنا واملسلمني اإلسالم يعز جيشاا  لنا وتقود خالفة لنا تقيم السماء من مالئكة   تنزل لن أنه ندرك إننا :هللا جند اي
 غري وعد وهي، ةاخلالف وإقامة األرض يف اإلسالمية احلياة الستئناف وإخالص وصدق جبد عملنا إذا تساعدان مالئكةا  سبحانه

 بل، اخليال من ضرب اليوم اخلالفة إقامة أبن القائلني قول   ذلك يف يؤثر وال، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وحديثسبحانه  هللا كتاب يف مكذوب
 تؤكدها، هللا إبذن واقعة بد ال حقيقة فهي اخلالفة إقامة أما، خيال إىل الساعي هو خيال اخلالفة قامةإ نأب القائل أن هي احلقيقة

 :أربع ائقحق

ن ُكم   َءاَمُنوا اَلذ ينَ  اّللَُ  َوَعدَ : ﴿هللا من وعد: فأوالا  َات   َوَعم ُلوا م  ل َفنَـُهم   الَصاْل  َتخ  َر ض   يف   لََيس  َلفَ  َكَما اْل  َتخ   م ن   اَلذ ينَ  اس 
 ﴾.قـَب ل ه م  

 َجْب  يَةً ًا ُمل ك َتُكونُ  ثَُ ...» :ملسو هيلع هللا ىلص يقول اجلربي امللك هذا بعد النبوة منهاج على اخلالفة بعودة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من بشرى: واثنياا 
اَلَفةً  َتُكونُ  ثَُ  يـَر فـََعَها َأن   َشاءَ  إ َذا يـَر فـَُعَها ثَُ  َتُكونَ  َأن   اّللَُ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  َهاج   َعَلى خ  نـ   أمحد أخرجه .ملسو هيلع هللا ىلص س ك ت   مث    «النـُّبُـَوة   م 

 .حذيفة عن

ُتم  : ﴿للناس أخرجت أمة خري   فاعلة حية أمة: واثلثاا  رَ  ُكنـ  ر َجت   أَُمة   َخيـ  ل َمع ُروف   ََت ُمُرونَ  ل لَناس   ُأخ  نَ  ب  َهو   ال ُمن َكر   َعن   َوتـَنـ 
ُنونَ  م  ّللَ   َوتـُؤ   ...فارهن   قبل الرئبال هدأة   إال هي فما، يوماا  اخلالفة إقامة عن هدأت وإن فهي﴾ ب 

 وكأنه، والبشرى الوعد لتحقيق بنهاره ليله واصالا ، السري يغذ، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع صادق  ، سبحانه هل خملص هللا إبذن حزب  : رابعاا و 
َق    َعَلى ظَاه ر ينَ  أَُمت   م ن   طَائ َفة   تـََزالُ  َل »: ملسو هيلع هللا ىلص قوله مصداق   َ  َحَّت  َخَذهَلُم   َمن   َيُضرُُّهم   َل  اْل   أخرجه «َكَذل كَ  َوُهم   اّللَ   َأم رُ  َيَ ت 

 .ثوبن نع مسلم
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 اخلالفة قيام فإن وهكذا! جمتمعة؟ بألربع فكيف، خياالا  ليس للخالفة العمل أبن لتنطق كافية   األربع هذه من واحدة ةأي   إن
 هي اليت الدول بنيان وأن، هللا شاء إن حمقق أمر هو قيامها بعد واستقرارها ثباهتا وإن، هللا إبذن ببعيد ليس وقت يف واقعة حقيقة هو

 (19 )كوفيد صغري خملوق فعله وما، هللا عباد وعند هللا عند أهون الدول هذهو ، سحيق مكان يف الدول بتلك سينهار اليوم كربى
 هايعد   وآخر وتزويرا سرقة هايعد   فريق، انتخابهتا يف هبا حل ماذا وانظروا... بذلك ينطق مريكاأ وزعيمتها الدول بتلك رىي   يكاد ال

 زعيمة أروقة يف املادية بلقذائف الروح وإزهاق، الرمسية ملؤسساتا قتحامب بل الكالمية القذائف عند تقف ال مث! كبريا نصراا 
 دولة، اإلسالم دولة إقامة إال ينقذه ولن ...صغريه قبل كبريه،  اليوم العال هو هذا! بةاخلر   بلدميقراطية ينادي الفريقني وكال، الرأمسالية
 ...النبوة منهاج على اخلالفة

 هذه خالل أايم علينا متر كانتف، املئوية الذكرى قبل اخلالفة إقامة كونت أن هللا ىلإ ونضرع نعمل كنا لقد: اإلخوة أيها
 تتطلع وعيوننا نعمل فنحن، هللا روح من نيأس ال فإننا ذلك ومع، تبتعد مث خلالفةب منسك فنكاد احلزب عمر من السبعني السنوات

اَلَفة   َتُكونُ  ثَُ ...» :وبشران بذلك أنبأان ملسو هيلع هللا ىلص هللا فرسول بقيامها طمأنينة وكلنا، حنوها ختفق وقلوبنا، اخلالفة إىل َهاج   َعَلى خ  نـ   م 
 عليه مغشي من، آخر خلقاا  املرء عل  جيو ، جديد من احلرارة شعل  وي، العزائم ويقوي  ، اهلمم يشحذ أن على حقيق هذا وكل. «النـُّبُـَوة  

 .النازلة بوقوع فرجاا  مستبشر   إىل انزلة أصابته إذا

ر   َمعَ  فَإ نَ ﴿ اخلبري العليم نبأان هكذا ر  ال ُعس  راً ُيس  ر  ُيس  : رزين حديث يف املصدوق الصادق نبأان وهكذا ﴾ًا * إ َن َمَع ال ُعس 
َري ن  » ر  ُيس  نَهُ ): عبيدة أليب عمر كتاب وهكذا، «َوَلن  يـَغ ل َب ُعس  َدة   َتُكن   ملَ   فَإ  ر   يـَغ ل بَ  َوَلن  اً، ََم َرج بـَع َدَها اّللَُ  َجَعلَ  لَ إ   ش   ُعس 

َري ن    إىل فلسطني وتعود يهود كيان على تقضيف، الصادقني املؤمنني بسواعد ئمةقا واخلالفة، العاملني رب هللا إبذن قادم فالفرج، (ُيس 
َقُّ  َجاءَ  َوُقل  ﴿: العزيز القوي قولب الطاهرة احلناجر وتصدع، أختها فتحت أن بعد تفتح وروما، اإلسالم دار  إ نَ  ال َباط لُ  وزهق اْل 

ُلَغنَ »، اإلسالم بنور رضاأل وتشرق، التكبري صيحات االدني ومتأل، ﴾اً َزُهوق َكانَ  ال َباط لَ  َم رُ  َهَذا لَيَـبـ   َوَل  َوالنَـَهارُ  الَلي لُ  بـََلغَ  َما اْل 
ُركُ  اَلمَ  ب ه   اّللَُ  يُع زُّ ًا ع ز   َذل يل   ب ُذل    َأو   َعز يز   ب ع ز    الد  ينَ  َهَذا اّللَُ  َأد َخَلهُ  إ َل  ر  َوبَ  َوَل  َمَدر   بـَي تَ  اّللَُ  يـَتـ   ب ه   اّللَُ  يُذ لُّ  َوُذل ً  اإل  س 

رَ   .الداري متيم عن أمحد أخرجه. «ال ُكف 
، ﴾د ينُـُهم   َهُؤَلء   َغرَ ﴿، مستهزئني قبل من شياعهمأ ولةمق رددونوي، االا حم   ذلك حتقيق ونسيعد   ماإلسال أعداء أن ندرك إننا

 مع احلكيم العزيز فاهلل، وبل عليهم هي اليوم فكذلك، أهله ونصر دينه هللا وأعز، قائليها على وبالا  املقولة تلك كانت كما ولكن
 هموجوارح   مقلوهب   يفارق أن دون، واجتهاد جبد يعملون الذين، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله مع دقنياالص، نهاحسب له املخلصني، عليه املتوكلني عباده

ء   ل ُكل    اّللَُ  َجَعلَ  َقد   َأم ر ه   َبل غُ  اّللََ  إ نَ ﴿: تعاىل هقول   ر  َشي   َغال ب   َواّللَُ ﴿ "رالقدْ " هذا من يقرتبون مير يوم كل مع هؤالء، ﴾اً َقد 
ثـَرَ  َوَلك نَ  َأم ر ه   َعَلى  .﴾يـَع َلُمونَ  َل  الَناس   َأك 

 .وبركاته هللا رمحةو  عليكم والسالم
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