
 
 

 
 اخلالفة مطليب...

 

 واألبواب املنافذ أبشكال املعامل دقيق ابلقصر شبهأ احلجم كبري  مبىن رأيت بذاكريت أجتول وأان مرة ذات يف
 عبريه زاد الرايح عصفت كلماو  منه تفوح مسك رائحة مشمت منه اقرتبت فكلما جدرانه، يف فورةاحمل والزخارف

 ...أعظم هو بل بقصر ليس ال... القصر هذا مدخل إىل طريقي يف أمضي وأان. األرض على وقوة صالبة
 بزوااي يعصف هدوء األجناس، شىت من اأانس رأيت ،العجب رأيتف ابلدخول يل ومسح الباب فتح
 وملن وأين موجود هو وملاذا ينتهي ومىت يبدأ وكيف حدوده هي وما عمله هو ما يعلم شخص كل  املكان،

 وحياته عمله له كل  األطفال وحىت والنساء والشباب الشيوخ رأيت ،املبىن هذا لتفاصيل عجبت... يعمل
 .املوقف سيد هو اهلدوء وصوت
 كده  من وأيكل إبخالص يعمل اجلميع ...وأعجمي عريب بني فرق حىت وال ،حراس ال ،نظافة عمال ال 

 ...هلل ابحلمد يهمس اجلميع ،جشع وال عطم وال ظلم فال
 اجلسي تفضلي يل فقالت ؟أان أين سألتها ،اإلسالمية ثقافتنا عن االأطف تعطي رأيتها امرأة من اقرتبت

 :يطول الشرح ألن
 وحناول املبىن هذا ضمن احلياة هبذه ننعم حنن ،واحلضارة القيم هنا ،العزة منبع هنا ،اإلسالم دولة هنا
 ليل يعملون ،ميلون حىت وال يكلون وال يهدأون وال ومضنية حثيثة هدمه يف األعداء جهود ألن عليه احملافظة

 .رؤوسنا فوق املبىن هذا يهدموا حىت خمططاهتم بكل هنار
 دعوته ولنشر لعبادته خلقنا والذي علينا تعاىل هللا فرضها اليت اإلسالمية احلياة تلك ،اإلسالم دولة يف أنت

 تعاىل هللا أرسله قد دستور ضمن نعيش هنا فنحن ،له مثيل ال حياة منط على جيربان الذي املبىن هذا خارج إىل
 .والبنوك للراب عندان مكان ال حالل وشرابنا فطعامنا والسالم، الصالة عليه حممد الكرمي رسولنا طريق عن إلينا

 .اآلخرعلى  أحدان يتعدى ال وواجبات ا  حقوق لنا وجعل هللا كرمنا  فقد :عيةتماجمل حياتنا أما
 هبذه يؤمن حني فاملسلم ،هئمبد من منبثقة فاهيموم فريد سياسي نظام حيكمه مجيل بعقد معلق هذا وكل
 جيعل بل لنفسه اخلري هبذا يستأثر أن يرضى ال فإنه نفسه؛ يف فيها ريب ال واضحة معان   هلا وتكون األفكار

 .نفسه من نهاك  مت بقدر هتمامها فيوليها مصاحله حوله تدور الذي احملور منها
 اإلسالم عدل إىل األداين جور ومن العباد رب عبادة إىل العباد عبادة من العباد لنخرج هللا ابتعثنا لقد"

 وجعله اإلسالم مبدأ اإلسالمية األمة إفهام على العمل فإن هنا ومن ،"ةواآلخر  الدنيا سعة إىل الدنيا ضيق ومن
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 .علينا هللا فرضه عمل ذاته حبد هو أبنائها نفوس من متمكنا  
 ،وواردة شاردة كل  يف ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا وسنة تعاىل هللا كتاب  على تعتمد اليت يةئاملبد املنتظمة احلياة وهبذه

 الرمحن رضا غري أخرى مطامع لدينا وليس هللا طاعة يف حبياة ننعم ...وراحة عمل كل  يف ،وزفري شهيق كل  يف
 .األعلى والفردوس

 الراقية فكاراأل هذه اليوم جيل يع ومل خاطري يف كان  رأيته الذي أيقنت ألين الدموع تذرف عيوين بدأت
 يف الضحية أصبحنا حىت طالت غفوتنا ولألسف غفلنا نعم طاقته، بكل عنه ليدافع العظيم اإلسالم وهذا
 .وسلطاننا وقوتنا عزان اسرتجاع على نقوى ال حىت دمائنا ومص هنشنا حياول الكل ،العامل

 معامله كل  واهنارت الكبري لصرحا هذا هدم م1924 املوافق هـ1342 رجب 27 املؤمل اليوم هذا يف نعم،
 كياهنا  باوغ اإلسالمية الشريعة تطبيق وتعطل الظلمات إىل النور من نو املسلم وخرج ،قتهو ر أ كل  وهدمت

 الدول جهود توجهت اليوم هذا يف. املسلمني بيضة حيفظ كان  إنه إال خريةاأل اآلونة يف مرضه رغم كان  الذي
 لدار ظل يبق مل هادمهب وطبعا ،العثمانية اخلالفة دولة لغاءإل كمال  مصطفى وعمليها بريطانيا بقيادة بيةو األور 

 الكفر دول أعىت علينا وتكالبت بالدان، يف لنا سلطان وال لنا أمان وال الكفر دار إىل وعدان غيبنا فقد اإلسالم
 دمى أصبحنا حىت اهيمنامف غريوا ،نائونسا وشبابنا نائأببنا أودت اليت الفاشلة اخلبيثة أنظمتهم علينا وفرضوا
 تطبيق يف القوة منتلك من حنن أننا إقناعنا يف وجنحوا حاولوا بل أبيديهم، أهنا نراها ال ومهية خبيوط متحركة

 .وقوانينهم نظمتهمأ
 بدولة يطالب بيت كل  أصبح حىت ونفضتها جديد من اإلسالمية األمة أنعشت بثورات مرران قد حنن وها
 بعودة ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي رسولنا بشران وقد ،متوت ال أمة ولكننا ونغفل منرض قد ،النبوة منهاج على اليت اإلسالم
 .حاولتم ومهما فعلتم مهما ستئنافهاال نعمل وسنبقى ...خييفنا معتقل فال ؛النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة
 خملصني معا لنمضي واورابط وصابروا واصربوا تيأسوا ال ...األمة شيوخ اي ،األمة نساء اي ،األمة شباب فيا

 ...هللا شاء إنقريبا  القادمة وخالفتنا العظيم مشروعنا طريق يف متقني
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