
 

 

 املشبوهة  احلركات ودم السلطان  علماء فرث بني ما اخلالفة

 حمكم يف يقول حيث من آمن به على أمتها اليت ونعمته للبشرية،  ارتضاه الذي للا  دينهو  سالماإل إن
ْساَل  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ  َوَأْْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ ﴿: تنزيله   ، [3 :املائدة ] ﴾ا  ِدين مَ اْْلِ

  : األنبياء] ﴾ لِْلَعاَلِمنيَ  َرْْحَة   ِإَّل  َأْرَسْلَناكَ  َوَما﴿: قائل من عز  يقول للعاملني، رمحة  كان  والرضا  ماموالت   فبالكمال
  ، هوائهاأ يف وختبطها اعوجاجها وتثقيف ،البشرية لنقصان متام   وقوانينه، وأحكامه تشريعاته يف كمال  ،[107

  اَلِت  اّللَِ  ِفْطَرتَ ﴿ عليها  الناس للا  فطر اليت السليمة للفطرة ورضا  القاصرة،  عقوهلا ضالالت  تيه من وهديها
َها الَناسَ  َفَطرَ  ين   ِلكَ ذَ  اّللَِ  خِلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  َّل  َعَلي ْ   ، [ 30: الروم] ﴾يَ ْعَلم ونَ  َّل  الَناسِ  َأْكثَ رَ  َولََِٰكنَ  اْلَقيِ م   الدِ 

َهْونَ  ِِبْلَمْعر وفِ  َتَْم ر ونَ  لِلَناسِ  أ ْخرَِجتْ  أ َمة   َخْيَ  ك نت مْ ﴿ للبشرية اخلري حلمل األمة هلذه  نه م واختيارا   َعنِ  َوتَ ن ْ
  هذه يف خريه  فيه  ملا العامل تقود أن ، كهذه  أمةعلى  اوفرض لزاما ، [110: عمران آل] ﴾ِِبّللَِ  َوت  ْؤِمن ونَ  اْلم نَكرِ 

  هبا  ختمت حيث للعاملني، بتبليغه وكلفت عليها  أنزل الذي التشريع بكمال  تقوده ، خرةاآل يف ونعيمه  الدنيا
»َكاَنْت بَ ن و ِإْسَرائِيَل َتس وس ه ْم   واملرسلني نبياء األ كما   الرسالة بتكاليف فكلفت ،الرسل  برسوهلا وختم األمم

 فبني البخاري(، )صحيح َّل َنِبَ بَ ْعِدي َوَسَيك ون  خ َلَفاء  فَ َيْكث  ر وَن«اْْلَنِْبَياء  ك َلَما َهَلَك َنِبٌّ َخَلَفه  َنِبٌّ َوِإنَه  
 الدين إقامة يف  ورثوهم وإمنا  النبوة  يف يرثوهم  مل ؛ األنبياء ورثة  هم اخللفاء أن  عليه وسالمه  للا  صلوات  بذلك 
  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول ، ابخلالفة إال كملاأل وجه ال على يكون  وال يتم  ال  الرسالة وتبليغ الدين فإقامة  الرسالة، وتبليغ
  مكان  عن يبحث بدأ ،فيها الدين يقيم أن له  للا ريقد   ومل دعوته على مكة جمتمع رحتج   حني ،وأسوتنا  قدوتنا

 اليت الدولة  نواة هي املدينة تكونو  ، أنصاره يكونوا  أن واخلزرج األوس حظ  من فكان ،ه فيه يقيم  أن يستطيع
 يف العرب  جزيرة  وضمت سوقها على استوت  الزمان من عقد غضون ويف ،أمجع العامل على نورها يشع

  شهد أو  إليه نزلأ ما الرسول بلغ أبن املوىل ورضي النعمة ومتت الدين اكتمل حيث الوداع حجة ويف حضنها،
  اتريخ  وانقلب أفواجا للا  دين يف الناس  ودخل فاشهد، اللهم بلغت هل أال ،املهيب اجلمع ذلك  يف اخللق عليه

 بغري األنفس وقتل األواثن  عبادة من العرب  جزيرة حتتها ترزح كانت  اليت السود صفحات ال وانطوت  شريةالب
  الناس خترج اخلري وأمة واملغارب  املشارق عم حىت ويسود يسود النور وطفق منها، أبفضل ليس حوهلا والعامل حق
  الدنيا  سعادة إىل الدنيا ضيق ومن سالماإل عدل إىل األداين جور ومن العباد رب  عبادة إىل العباد عبادة من

 . سلف خلري خلف خري كانوا  الذين اءاخللف جبهودمث   والأ للا بفضل واآلخرة
  َبنْيَ  ن َداِوُل َا  اْْلَََّيم   َوتِْلكَ ﴿ دوالا  ايماأل وتدور  الباطل  أهل ويقوى احلق أهل يضعف أبن  جتري  للا وسنة

ب   َّل  َواّلَل   ش َهَداءَ  ِمنك مْ  َويَ َتِخذَ  آَمن وا نَ اَلِذي اّلَل   َولِيَ ْعَلمَ  الَناسِ    فتنطوي  ،[140: عمران آل] ﴾الظَاِلِمنيَ  ُيِ 
 ملسو هيلع هللا ىلص للا  رسول خيشى كان  كما  الواقعة وتقع املظلم، الليل كقطع  فت   اخلري أمة   وتداهم البيض الصفحات  تلك 

 علماء ،السوء علماء يربز ،ملسو هيلع هللا ىلص قال كما  أو ق  َعِليِم اللِ َساِن«»ِإَن َأْخَوَف َما َأَخاف  َعَلى أ َمِت ك ل  م َنافِ 



 أعداء خبث مع متاشيا  حكامهم أهواء لتوافق النصوص أعناق  بلي مواضعه عن الكلم حيرفون ،السلطان
 سالماإل وحني اخلالفة هدمت نعم حملوه، حثيثا  سعيا بل ،طمعا سالماإل فكارأ تناقض فكارأ لرتويج ،اإلسالم

 الذين الرويبضات  ومعاونة  خبيانة املسلمني، بالد  ومفاهيمه وأفكاره الغرب  حضارة وسادت  احلياة واقع عن
 القومية مفاهيم بثوا ،األمة يف اجلرح  تعميق يف معاانإو  ،املستعمر العدو بفعل املكلومة األمة صدر على جثموا

  ، بيكووية السايكس حظريته  يف كل    ، ةسالمياإل لعقيدته والئه من أكرب للوطنية  املسلموالء  فصار والوطنية 
»َمْن  هلم القائل  ملسو هيلع هللا ىلص نبيهم  هدي اتركني ،مشلهم وتشتيت مجعهم لتفريق ، هلم ني   ز   وهم إال هي  ما لعصبية  ينتصر

يٌع َعَلى رَج ل  َواِحد  ي رِيد  َأْن َيش َق َعَصاك ْم َأْو ي  َفرِ َق ََجَاَعَتك ْم فَاقْ ت      مسلم(،  )صحيح ل وه « َأََتك ْم َوَأْمر ك ْم َجَِ
  به  جتمعه مل الذي املسلم أخيه على يهوداي كان  ولو حظريته به مجعته من وينصر بلده يف أجنبيا املسلم فصار
 من عندهم الوطنية إذ ،مياناإل من ذلك  جعل يف جهدا أيلوا مل السلطان وعلماء بيكو،  سايكس حظرية
 واجلهل الفقر ملاذا متخلفون؟ حنن مل  ،حرية  يف  ، النقية المس اإل أبفكار  يتشبع مل الذي املسلم فتجد !اإلميان
 . جوااب هلا جيد ال  كثرية  سئلةأو  ؟!العاملني بالد أغىن وبالدان  فينا؟ متفش

ف وا   :قَالَ  ؟َفَما َتَْم ر نَ  :قَال وا ،َوَسَيك ون  خ َلَفاء  فَ َيْكث  ر ونَ » ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال حني املسلم خيأ فاجلواب 
َعِة اْْلَ   امتداد  على داللة خلفاء فيكثرون. «فَِإَن اّلَلَ َسائِل ه ْم َعَما اْسََتَْعاه مْ  ،َأْعط وه ْم َحَقه مْ  ؛َوِل فَاْْلََولِ بِبَ ي ْ

  أبن السلطان علماء  له يروج كما  ،ابنقضائه  تنقضي بعينه لزمن ليست ،األمة بقيت ما  تبقى  أن وجيب ،اخلالفة
 ومل ،إليه  يدعون فيما اجتهدوا وكأهنم ،لزماننا يصلح لنظام جنتهد  أن ولنا لزماهنم صلحت رجال اجتهاد اخلالفة
  ورسوله  للا عزة بل التليد، وجمدهم اآلابء عز وسلبهم والضنك  الشقاء ورثهمأ الذي وحضارته للغرب  تبعا يكونوا

تَ غ ونَ  ْؤِمِننيَ اْلم   د ونِ  ِمن َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَ َتِخذ ونَ  اَلِذينَ ﴿ واملؤمنني يع ّلِلَِ  اْلِعَزةَ  فَِإنَ  اْلِعَزةَ  ِعنَده م   أَيَ ب ْ  ﴾ا  َجَِ
 مبن جدير  ، [8: املنافقون] ﴾يَ ْعَلم ونَ  َّل  اْلم َناِفِقنيَ  َولََِٰكنَ  َولِْلم ْؤِمِننيَ  َوِلَرس وِلهِ  اْلِعَزة   َوّلِلَِ ﴿ ،[139: النساء]

  آََتك م   َوَما﴿ توقيفيهو  بل اجتهادا  ليس األمر أن على داللة ؟أتمران فما ... ذليال يكون أن العزة للا سلبه
 وليس عليها منصوص أحكام بل اجتهادا األمر ليس ،[7: احلشر] ﴾فَانتَ ه وا َعْنه   ََنَاك مْ  َوَما َفخ ذ وه   الَرس ول  

 الرسول به أمرهم ما  اتبعوا بل اخلالفة  أمر يف جيتهدوا مل عليهم للا  رضوان  الصحابة أن  مبعىن اجتهاد، النص مع
َعِة اْْلََوِل فَاْْلََولِ » بداللة ملسو هيلع هللا ىلص  بني ابلرتاضي  ابلبيعة تكون اخلليفة تنصيب ةطريق ،للطريقة بيان وهذا «ف وا بِبَ ي ْ
 وقد أما ، «َأْعط وه ْم َحَقه مْ » رهبا،  شرع  فيها ليقيم منها ترضاه  من تنيب لألمة السلطان ألن  ،ع واملباي   عاملباي  

َمْن َِبَيَع ِإَمام ا فََأْعطَاه  » ماهلا، كلأو  ظهرها جلد نإو  معصية، غري يف فلتطعه فؤادها ومثرة يدها صفقة أعطته
  مع آخر  يلدل وهذا  ، «َصْفَقَة َيِدِه َوََثََرَة قَ ْلِبِه فَ ْلي ِطْعه  َما اْسَتطَاَع فَِإْن َجاَء آَخر  ي  َنازِع ه  فَاْضرِب وا ع ن َق اْْلَخرِ 

 فال قطارهم،أ تباعدت  مهما واحد زمن يف نامامإ هلم يكون أن للمسلمني جيوز ال ول،فاأل األول ببيعة افو 
 نزلأ ما فرية فهي ،اخلالفة عن غنية االورويب االحتاد مثل االحتاد يف أبن  اجلديد اإلنسانية دين لدعاة ابال تلقي

 اليت فهذه «فَِإَن اّلَلَ َسائِل ه ْم َعَما اْسََتَْعاه مْ » اخلالفة، ؛ سالماإل يف احلكم نظام فإن ،سلطان من هبا  للا
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 وهي "عمر تلد مل عمر أم ليت اي " يقول عنه  للا رضي املؤمنني أمري جتعل كانت  اليت هذه ،األرجل هلا تستك 
  قيادة  أن  ترىأ... "الطريق هلا متهد مل مل عنها للا يسألين أن خلشيت ابلعراق عثرت  بغلة أن لو" يقول جتعله اليت

 يف نفسه  جيهد مل فريوس إصابة الحتمال واجلماعات  اجلمع ومينع املسلمني مساجد أيغلق... كهذا  مرياأو  كهذه
 ، [56: الذارايت ] ﴾لِيَ ْعب د ونِ  ِإَّل  َواْْلِنسَ  اْلِْنَ  َخَلْقت   َوَما﴿: يقول وللا! ؟مساجدهم غلقب إال عنهم منعه

 ما ،للغرب  تبع بالدي رويبضات  ولكن ،احلدود أضيق ويف املعاجلات  كل  جتد مل إذا إال هذا ملثل يقدم أظنه ال
 عن وسكتوا  ، اجلمع ومنع املساجد بغلق فتواأ الرويبضات  علماء! والغريب ،بشرب شربا ، هنجوه سيادهمأ هنجه
 احتمال من قوىأ فيه املرض نقل احتمال أن مع ،املزعومة أوطاهنم دخاهلمإو  ابخلارج عالقني مسوهمأ من نقل

ْعت ْم ِِبلطَاع وِن ِبَِْرض  َفاَل َتْدخ ل وَها » للنص صرحية خمالفة  من فيه  ما مع  ،املساجد  يف  العدوى انتقال ِإَذا َسَِ
َها  ... الرويبضة  يراه مبا  يفتون ترى  كما  ولكن البخاري(،  )صحيح  «َوِإَذا َوَقَع ِبَِْرض  َوأَنْ ت ْم ِِبَا َفاَل ََتْر ج وا ِمن ْ

  الفاروق  ذا  هو فها ؛األمثلة روع أ ذلك  يف ضربوا وقد ،ورائه من ويقاتل به  يتقى جنة  االسالم يف ماماإل إن
 ."املسلمني طفالأ  يشبع حىت طعاما تذوقي لن ريقر قت  ال أو ريقر "ق معدته خياطب الرمادة عام يف

  ونفضح  أفكاران عنو  بالدان عن وأفكاره الغرب  وحضارة الرأمسالية غبار ننفض أن إال خمرج من لنا ما
 لدماء وسفكا رضاأل يف فسادا تعيث ،مشبوهة حركات  أنشأ ومكره املستعمر خبث ومن. وعمالءه خططه

 ضد معارك خلوض لشعوهبم وتربيرا  ،املسلمني لبسطاء للخالفة تشويها  اإلسالم سماب  حركات  ،املسلمني
 ؟!األمة من للنيل للعدو فرصا احلركات  تلك  أعطت فكم ،اإلرهاب  سماب سالماإل

  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول وضع أن تر  أمل الدين،  يقوم وهبا الفروض اتج هي اخلالفة إن املسلم أخي قولأ واحلق فاحلق
 ! ؟بيكو سايكس كرتونيات   يف غريه اخلالفة عهود يف املسلمني حال أن تر أمل! مكة؟ يف غريه  املدينة يف

  طارق واآلخرة الدنيا يف العز هو ها فوللا... كنتم  ينماأ املسلمني جيوش قادات  اي اخلالفة فاخلالفة
 . فاشهد اللهم بلغت هل أال ؟هلا سعد   من منكم فهل ،بوابكمأ

 للمكتب اْلعالمي املركزي حلزب التحرير  كتبه
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