
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 وبعدها الثورات قبل فرض اخلالفة

 الشرع أحكام إلقامة الدنيا يف مجيعا   للمسلمني عامة رائسة هي اليت اخلالفة، إقامة علينا فرض هللا أن مع
 يه خليفة بدون فيها نبقى أن الشرع لنا أجاز اليت املدة أن ومع العامل، إىل اإلسالمية الدعوة ومحل اإلسالمي،

 عن منبثقة وضعية أبحكام العلمانية ظل يف ُُنكم عام املئة يُقارب ما ومنذ نزال ال أننا إال أكثر، ال أايم ثالثة
 .احلياة واقع يف التطبيق عن اما  مت دةمبع   هللا أحكام بينما البشر، وعقول ليزيةواإلجن الفرنسية القوانني

 ختيري ال واجب به والقيام العامل، أقطار مجيع يف كافة  لمنياملس على فرض   خليفة   إقامة   إن ..املسلمون أيها
 بفرض كالتقصري  العذاب أشد عليها هللا يعذب املعاصي، أكرب من معصية فيه والتقصري شأنه، يف هوادة وال فيه

 لب املسلمني، بالد ثورات من غريها أو الشام بثورة مرتبطا   ليس فرض وهو. الفروض من وغريها والزكاة الصالة
 .الفروض اتج بل الفرائض، أعظم وهو وبعدها، الثورات قبل فرض هو

 .الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب يف متوافرة اخلـالفة إقامة فرضية على واألدلة

نَ ُهم فَاْحُكم﴿: ملسو هيلع هللا ىلص رسوله خماطبا   سبحانه فقوله الكتاب، من فأما َا بَ ي ْ  مهاعَ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تهبمعْ  َوَل اَّللهُ  أَنَزلَ  ِبم
نَ ُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنم ﴿: تعاىل وقوله ،﴾اْْلَقم   ممنَ  َجاَءكَ  َا بَ ي ْ  َعنْ  يَ ْفتمُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تهبمعْ  َول اَّللهُ  أَنْ َزلَ  ِبم
 .﴾إملَْيكَ  اَّللهُ  أَنْ َزلَ  َما بَ ْعضم 

َمْن »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت: رعم ابن يل قال: قال انفع طريق عن مسلم رواه فما السّنة من وأما
يَتًة َجاهملميهةً  َلُه، َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفم ُعُنقمهم  ُحجهةَ  َخَلَع َيًدا ممْن طَاَعٍة، َلقمَي اَّللهَ يَ ْوَم اْلقمَياَمةم َل  َعٌة، َماَت مم . «بَ ي ْ

 ميتة مات أبنه بيعة قهعن يف وليس ميوت من ووصف بيعة، عنقه يف تكون أن مسلم كل  على فرض ملسو هيلع هللا ىلص فالنيب
 ما وكذلك. للخليفة إال البيعة تكون ال حيث بيعة، مسلم كل  عنق يف جيعل الذي هو اخلليفة ووجود. جاهلية

َمامُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن هريرة أيب عن األعرج عن مسلم رواه َا اْْلم  .«بمهم  َويُ ت هَقى ُجنهٌة، يُ َقاَتُل ممْن َورَائمهم، إمَّنه

 وأمجعوا ،موته بعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول خليفة إقامة لزوم على أمجعوا عليهم هللا رضوان فإهنم حابةالص إمجاع وأما
 إقامة على الصحابة إمجاع أتكيد ظهر وقد. منهم كل  وفاة بعد لعثمان مث لعمر، مث بكر، أليب خليفة إقامة على

 وفاته عقب امليت دفن أن مع له، خليفة بنصب واشتغاهلم وفاته، عقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول دفن أتخريهم من خليفة
  ليليتني فراشه يف مسجى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يرتكون الصحابة جعل الذي هو اخلليفة إقامة فرض وعظم. فرض

 .له خليفة إقامة بفرض منشغلني كاملتني،
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 على أحياان   اختالفهم ومع اخلليفة، نصب وجوب على حياهتم أايم طوال كلهم  الصحابة أمجع وقد
 أي وفاة عند وال هللا، رسول وفاة عند ال خليفة، إقامة على مطلقا   خيتلفوا مل فإهنم خليفة ينتخب الذي الشخص

 كبار  من ستة رّشح الطعنة، من وفاته حتقق ظهور وعند عنه هللا رضي ُعمر إن حىت الراشدين، اخللفاء من خليفة
 يتفقوا مل إذا أنه وأوصى وقاص، أيب بن وسعد عوف بن الرمحن وعبد والزبري وطلحة وعلي عثمان هم الصحابة،

 على املسلمني من رجال   مخسني املخالف، بقتل أي بذلك، ووّكل. املخالف فلُيقتل أايم ثالثة يف اخلليفة على
 .األنصاري طلحة أبو رأسهم

 الكافر من مباشرا   احتالال   األوضاع، أصعب نعيش وُنن اخلالفة سقوط منذ ..الشام ِف املسلمون أيها
 على يسريون نراهم فصائل قادة مث املستعمرين، سادهتم من املسلمني على أشد كانوا  عمالء حّكاما   مث ،املستعمر

 والبشر املسلمني حياة على املتوحشة الرأمسالية أطبقت ملا وخالفة دولة لنا كان  لو أنه واحلق.. سبقهم من اطخُ 
 .كامل  قرن طوال عامة  

 احلاقد العلماين ونظامه الشام طاغية من التخلص يف وجناحها لثورةا انتصار إن ..الشام ِف املسلمون أيها
 حمّرماته، عن واالنتهاء بفرائضه والقيام وحده، منه والدعم والعون النصر وطلب هللا، إىل بعودتنا حتما   ملرتبط
 وإننا! معه؟ فمن عليه هللا كان  ومن! عليه؟ فمن معه هللا كان  فمن. واحدة قوس عن الدنيا رمتنا أن بعد خاصة  

 تشنّ  ولذلك الئم، لومة هللا يف خنشى ال احلق نقول أمتنا، ألبناء األمناء الناصحني وسنبقى كنا  التحرير حزب يف
 مظاهرة بعد العلمانيني هجمة آخرها وليس حني، كل  والبهتان واالفرتاء التشكيك وموجات احلمالت علينا
 بوعد مستبشرين احلق، من عليه ُنن مبا ومتسكا   وصالبة قوة إال هللا بفضل يزيدان ال ذلك أن إال األخرية، إدلب

، النبوة منهاج على اخلالفة إقامة على فيه تتعاهدون بينكم فيما ميثاق   إىل الشام أهل اي فهلم  . ومتكينه بنصره هللا
 مالك هو سبحانه فاهلل. أحدا   معه ختشوا وال شرعه تقيموا وأن شيئا   به تشركوا وال تعبدوه أن ربكم مع وميثاق
 ...يشاء ممن امللك وينزع يشاء من كاملل يؤيت امللك،

 ﴾تَ ْعَمُلونَ  َكْيفَ   فَ يَ ْنظُرَ  اْْلَْرضم  ِفم  َوَيْسَتْخلمَفُكمْ  َعُدوهُكمْ  يُ ْهلمكَ  َأنْ  رَبُُّكمْ  َعَسى﴿
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