
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 العلماين املشروعو  سالمياإل املشروع بني صراعا   خيوضون الشام أىل
 الغرب( حببائل ال هللا )حببل

 األمة رقاب على سلَّط ىزيلة، دويالت إىل اإلسالمية البالد وقسم م،4291 عام اخلالفة دولة الكافر الغرب أسقط أن بعد
 لعودة يدعو من كل وحياربون الكافر؛ الغرب أنظمة... العلمانية ابألنظمة ادلسلمني نحيكمو  لو؛ عمالء حكاماً  اإلسالمية

، لإلسالم وعداءىم للوطنية والءىم معلنني اإلسالم أعداء رمسها اليت احلدود على وحيافظون النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة
 ذلا فيقدمون أسيادىم؛ ذلم خطها اليت األعالم ويقدسون ة،الوطني األانشيد ذلا فيضعون شىت؛ أبساليب األمة يضللون وصاروا
 نشر الذي الدستور يف م4291 عام لسوراي كعلم بونسو ىنري وضعو الذي الفرنسي االنتداب علم فكان صباح، كل التحية

 العلم ىذا وكان ؛سوراي علم شكل األول الباب من الرابعة مادتو يف حدَّد والذي م،4299 عام من شباط يف الرمسية اجلريدة يف
 .جديد من اإلسالمية البالد توحد دون واحليلولة التجزئة لتكريس وضعت اليت األعالم من

 ما مث ستبداد،واال الظلم من ابلتحرر وطالبوا األمر؛ ابدئ النظام علم الشام أىل رفع بشار اجملرم نظام على الثورة بداية ويف
 علم برفع الثوار غاية كانت حيث التبعية من إليو يرمز ما حلقيقة إدراك أو وعي دون سيالفرن االنتداب علم بو استبدلوا أن لبثوا

 أساس على أىدافهم تبلورت دلا مث انتداب، علم أنو ابذلم يف خيطر ومل النظام علم وبني بينهم التمايز ىو الفرنسي االنتداب
 ىويتهم مع تتناسب مطالب النظام إسقاط يف لبهممط إىل أضافوا والسنة؛ الكتاب منطلق من ثوابتهم وحتددت اإلسالم

 علم ينقرض أن كاد حىت إليها، ترمز اليت  دمحم نبيهم راية ورفعوا النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة فطالبوا اإلسالمية؛
كسب دعم خارجي من ىنا أو ل اخلادع اإلعالمي التصوير يف إال ادلناطق من كثري يف أثر لو يُرى يعد ومل الفرنسي، االنتداب

 ىناك.

 مدنية دولة سقف حتت ادلفاوضات طاولة إىل الصراع أطراف بعض واستقدام وروسيا، أمريكا قبل من اذلدنة فرض وبعد
 إىل العلمانيني من األمريكي السياسي للحل ادلؤيدون عمل فيينا، مؤمتر عن نتج الذي هللا، أنزل ما بغري حتكم علمانية دديقراطية

 ذلك وتزامن واحلياد، ادلوضوعية تدعي اليت اإلعالم وسائل ذلك يف وساعدهتم جديد، من الفرنسي االنتداب علم تسويق دةإعا
 الشام أرض على سالت اليت الدماء كل وبعد التضحيات، كل وبعد والتنكيل، القتل ىذا كل بعد الثورة إعادة زلاولة مع

 من بو اندت ما مع ولينسجم أمريكا، فرضتها اليت اذلدنة مع كلو ذلك لينسجم سلمية،ابل اندت عندما األول مربعها إىل ادلباركة
 ادلدنية الدولة مشروع سللفني ثورهتم يف كبرية مسافة قطعوا الشام أىل أن ىؤالء تغافل وقد سياسي، حل ىو سوراي يف احلل أن

 واليت اإلسالم، أساس على أىدافهم تبلورت أن بعد وذلك ظهورىم؛ خلف ذلا يرمز الذي الفرنسي االنتداب وعلم الدديقراطية
 .إليها ترمز اليت  هللا رسول راية ورفع النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة مطالبهم على انعكست

 ا،شأهن من للتقليل قماش قطعة أو خرقة رلرد جبعلها الراية ذلذه اإلساءة اجلهلة أو ادلنتفعني وبعض العلمانيون حاول وقد
 رفض من ذلك على أدل وما يدَّعون، كما خرق رلرد وليست رموز ىي الراايت أن وجتاىلوا الفرنسي، االنتداب علم ولتسويق

 .أصحاهبا وضعها معينة أمور إىل ترمز كلها ألهنا آخر؛ علم أي رفع أو رلدداً  النظام علم رفع الشام أىل
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 راية بينما الكافر، للغرب والتبعية والتفرقة الوطنية إىل يرمز الفرنسي االنتداب فعلم إليو، يرمز ما حكم أيخذ العلم فحكم
 راية كانت": قال صحيح إبسناد الًتمذي رواه الذي احلديث يف عنو هللا رضي عباس بن هللا عبد وصفها اليت  هللا رسول
 سبحانو رهبم عليهم أوجبو الذي حياهتم ونظام عقيدهتم وإىل ادلسلمني، وحدة إىل ترمز فهي "،أبيض ولواؤه سوداء  النيب

 يتكلم عنو تعاىل هللا رضي عباس بن هللا فعبد النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة  دمحم الكرمي رسوذلم بو وبشر وتعاىل
 تنطوي هامبجمل كانت واليت  النيب زمن يف كانت اليت الراايت عن وليس " النيب راية كانت": بقولو  النيب راية عن

 .آنذاك ادلسلمني جيش من جزء ىي اليت الكتائب متثل وكانت  النيب راية حتت

 فاهلل هللا، بشرع ابلتمسك وليس هللا، دين عن الصد يف ىي الفتنة إن: فنقول فتنة  النيب راية رفع أن يدَّعي من أما
ُمْ  ج ه ن م   ع ذ ابُ  ف  ل ُهمْ  ي  ُتوبُوا ل ْ  ثُ   ْؤِمن اتِ و اْلمُ  اْلُمْؤِمِنني   ف  ت  ُنوا ال ِذين   ِإن  : ﴿قال وتعاىل سبحانو ابُ  و َل   جل وقال﴾ اْلْ رِيق ع ذ 

رِ : ﴿عاله يف ن ة   ُتِصيب  ُهمْ  أ نْ  أ ْمرِهِ  ع نْ  خُي اِلُفون   ال ِذين   ف  ْلي ْحذ   ع نِ  ي ْسأ ُلون ك  : ﴿قائل من عز وقال ،﴾أ لِيم   ع ذ اب   ُيِصيب  ُهمْ  أ وْ  ِفت ْ
ِبيلِ  ع نْ  و ص د   ك ِبي   ِفيوِ  ِقت ال   ُقلْ  ِفيوِ  ِقت ال   اْلْ ر امِ  ْهرِ الش   ِإْخر اجُ  اْلْ ر امِ  و اْلم ْسِجدِ  ِبوِ  و ُكْفر   اّلل ِ  س   اّلل ِ  ِعْند   أ ْكب  رُ  ِمْنوُ  أ ْىِلوِ  و 

ن ةُ   هللا.رع الفتنة ىي الصد عن سبيل الشا جعل حيث ﴾اْلق ْتلِ  ِمن   أ ْكب  رُ  و اْلِفت ْ

 الفرنسي االنتداب علم رفع يعتربون بينما فتنة، والسالم الصالة عليو هللا رسول راية بعضهم يعترب أن ادلؤسف دلن إنو ونقول
 أ َت ْش ْون  ُهمْ : ﴿وتعاىل سبحانو قالو ما ذلم فنقول الكافر الغرب خشية  هللا رسول راية رفع منع حياولون من وأما !للوحدة رمزاً 
ُتمْ  ِإنْ  َت ْش ْوهُ  أ نْ  أ ح ق   ف اّلل ُ   .﴾ُمْؤِمِنني   ُكن ْ

 :املباركة الشام أرض يف املسلمون أيها

 حضارة بني صراع والباطل، احلق بني صراع ىو بل فحسب، راايت صراع ليس الشام؛ أرض على احلقيقي الصراع إن
 وأحكام أنظمة من عنها انبثق وما هللا رسول دمحم هللا إال إلو ال بعقيدة اإلسالم مبدأ بني صراع الكافر، الغرب وحضارة اإلسالم
 يفتننَّكم فال. دديقراطية وضعية أنظمة من عنها انبثق وما واجملتمع احلياة عن الدين فصل بعقيدتو الكافر الغرب مبدأ وبني حياة،

 منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة إال والظلم التبعية من للمسلمني خالص وال هللا، بشرع إال سعادة فال هللا، أعداء دينكم عن
 ي  : ﴿تعاىل قال غريه، أحد عند من وليس وتعاىل سبحانو هللا عند من النصر أن واعلموا إلقامتها، العاملني مع فاعملوا. النبوة
ام ُكمْ  و يُ ث  بِّتْ  ي  ْنُصرُْكمْ  اّلل    ت  ْنُصُروا ِإنْ  آ م ُنوا ال ِذين   أ ي  ه ا  مع وأن الكرب، مع الفرج وأن الصرب، مع النصر نأ واعلموا .﴾أ ْقد 

 .يسراً  العسر

ع ا   هللاِ  حب ْبلِ  واْعت ِصُمْوا﴿ :تعاىل قال ي ْ  .﴾ت  ف ر قُ ْوا و ال   َجِ 
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