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 تذكري
 - ه1342) سنة اإلسالمية اخلالفة هدمت أن منذ

 .املئال مأدبة على األيتام من أضيع املسلمون أصبح م(1924
 كمال، مصطفى قام م1924 آذار 3 صبيحة يف
 اخلالفة إبلغاء ،ليزجناإل عميل املاسوين، األصل، اليهودي

 .اإلسالمية
 السالح تسحب أن اإلسالمية األمة يف املفروض وكان

 دار إىل اإلسالم دار حّول الذي اخلائن العميل هذا وجه يف
 ألمةا ولكن. هاو  متن ّ  طاملا أمنية أغلى ارللكفّ  قوحقّ  كفر،

 من مزر   وضع   ويف أمرها، على مغلوبة كانت اإلسالمية
 على قبضتهم احلاقدون ارالكفّ  وأحكم اجلرمية، تفمرّ  االحنطاط،

 قوامزّ : ممزق شرّ  قوهاومزّ  اإلسالمية والشعوب اإلسالمية البالد
 البالد ومزقوا ؛وعصبيات وعنصرايت قوميات إىل الواحدة األمة

 وبدل ؛والسدود احلدود بينها وأقاموا وأقطار أوطان إىل الواحدة
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 وأقاموا الكرتونية، الدويالت عشرات أقاموا الواحدة اخلالفة دولة
 الشريعة وألغوا. أسيادهم أوامر ينفذون عمالء كاما  ح عليها

 واملعامالت الدولية والعالقات واالقتصاد احلكم من اإلسالمية
 الدين رواوحص الدولة عن الدين وفصلوا والقضاء، الداخلية
 غرار على الشخصية واألحوال العبادات بعض يف ياإلسالم
 األفكار واقتالع احلضارة إلغاء على وعملوا. النصرانية الداينة

. الغرب وحضارة الغرب أفكار ذلك من بدال ليزرعوا اإلسالمية
 عن وإبعادهم املسلمني تضليل يف كبري حدّ  إىل جنحوا وقد

 .وأخالقه ومقاييسه الغرب فاهيمم تزيني ويف اإلسالم، حقيقة
 سبحانه شاء وقد. غالبة وإرادته ابلغة، هللا حكمة ولكن

 ،كبوهتا من تنهض وأن صحوهتا، إىل اإلسالمية األمة تعود أن
 اإلسالمية اخلالفة إبعادة إال يتم ال خالصها أن تدرك وأن

 .النبوة منهاج على الراشدة
 االسالمية ةالعقيد بعد اإلسالم أسس من أساس أهم إن

 .اإلسالمية اخلالفة هو
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 ممزقة، اإلسالمية البالد تبقى اإلسالمية اخلالفة بدون
 .مفرقة الشعوب وتبقى

 املستعمرة الكفر دول تبقى اإلسالمية اخلالفة بدون
 .الشقاق بيننا وتوقع خرياتنا، وتنهب رقابنا، يف تتحكم

 ناويواجهون مقدساتنا حيتلون اليهود سيبقى اخلالفة بدون
 .واإلذالل ابلقتل

 البوسنة يف اإلسالمية الشعوب ستبقى اخلالفة بدون
 وهتّدم وتشّرد تقّتل وغريها وكشمري ولبنان وفلسطني والشيشان

 .منقذ من وليس ،أعراضها وتدّنس دهاساجم
 إلقامتها، جبدّ  العاملني غري املسلمون يبقى اخلالفة وبدون

 .وزّكوا وحّجوا واوصلّ  اصامو  وإن هللا، غضب ويف اإلمث يف يبقون
 طاقة أقصى يف عني فرض اآلن هو اخلالفة إلقامة فالعمل

 .سرعة وأقصى
 :ربكم نداء ولّبوا املسلمون أيها فهيا
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 هللا أنزل مبا احلكم وجوب
 وحدها اإلسالمية الشريعة إىل حتكاماال بووجو 

 (للناس وليست للشرع السيادة)
 :تعاىل قال                       

                                 

                              

                                 

                [61 - 60: النساء]. 
: وقال                           
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                           [النور :
48- 52]. 

: وقال                   

                                 

      [65: لنساءا]. 
: وقال                       

      [44: املائدة]. 
: وقال                      

     [45: املائدة]. 
: وقال                      

      [47: املائدة]. 
: وقال                             

                                 

                                

                               

           [50 ،49: ملائدة]ا. 



12 

: وقال                        

                                

   [153: األنعام]. 
: وقال                       

                                    

                                  

    [85: البقرة]. 
: وقال                          

                    [3: ]األعراف. 
: وقال                           

            [3: املائدة]. 
 سَ ي  لَ  الً مَ عَ  لَ م  عَ  ن  مَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى وقال

 .مسلم[ ]رواه «د  رَ  وَ هُ ف َ  نَ رُ م  أَ  ه  ي  لَ عَ 
 «د  رَ  وَ هُ ف َ  هُ ن  م   سَ ي  لَ  امَ  اذَ هَ  نَ ر  م  أَ  يف   ثَ دَ ح  أَ  ن  مَ »: وقال

 .ومسلم[ البخاري رواه]
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 اعاً رَ ذ  وَ  اً ب  ش   اً ب  ش   م  كُ لَ ب   ق َ  انَ كَ  ن  مَ  نَ نَ سَ  ن  عُ ب  ت  ت َ لَ »: وقال
 هللا   ولَ سُ رَ  ايَ  انَ ل  ق ُ  ،م  وهُ مُ تُ ع  ب  تَ  بّ  ضَ  رَ ح  جُ  والُ خَ دَ  و  لَ  ّت  حَ  اع  رَ ذ  ب  
 .مسلم[ ]رواه «ن  مَ فَ : الَ قَ  ى؟ارَ صَ الن  وَ  ودُ هُ ي َ ال  

 ن  عَ  اب  تَ ك  ال   لَ ه  أَ  ونَ لُ أَ س  تَ  فَ ي  كَ »: قال عباس ابن وعن
 ملَ   ضاً حَم   هُ ونَ أُ رَ ق  ت َ  ثَ دَ ح  أَ   هللا   ول  سُ رَ  ىلَ عَ  لَ ز  ن  أُ  م  كُ ابُ تَ ك  وَ  ء  ي  شَ 
 .البخاري[ واه]ر  «ب  شُ يَ 

 قطعة اخلطاب بن عمر مع رأى أنه  النيب عن وروي
 و  لَ وَ  ،ةً ي  ق  نَ  اءَ ضَ ي  ب َ  اب َ  آت   ملَ  أَ »: وقال فغضب فيها ينظر التوراة من

 وابن والبزار أمحد رواه] «ياع  بَ تّ  ا ال  إ   هُ عَ س  وَ  امَ لَ  ىوسَ مُ  يخ  أَ  ن  كَ َر د  أَ 
 .شيبة[ أيب

 حامت بن عدي أن جرير وابن والرتمذي أمحد روىو 
 هذه يقرأ وهو  هللا رسول على دخل  إسالمه قبل  الطائي

 :اآلية                          
 ىلَ ب َ » : هللا رسول فقال. يعبدوهم مل إهنم فقال [31: التوبة]
 كَ ل  ذَ فَ  م  وهُ عُ ب َ ات   فَ  امَ رَ احل َ  مُ هلَُ  والُّ حَ أَ وَ  لَ اَل احل َ  مُ ه  ي  لَ عَ  وامُ ر  حَ  م  هُ ن   إ  
 .«م  هُ اي  إ   م  هُ ت ُ ادَ بَ ع  
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 والفالح واهلداية العزةُ  الشرع تباعا يف
 والشقاء والضالل الذلُّ  عنه البعد ويف
: تعاىل قال                  

 .[8: املنافقون]
: وقال                          

                               

                                

                                  

          [126 - 123: ]طه. 
: وقال                  

                              

                             

 [16 - 15: ةاملائد]. 
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: وقال                              

                          
 .[53: األنفال]

: وقال                             

                                

    [96: ألعراف]ا. 
: وقال                              

                              
 .[8 - 7: حممد]

: وقال                   

                              

                              

                                   

                [55: النور]. 
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: وقال                         

                                       

    [115: النساء]. 

: وقال                               

                            
 .[165: عمران آل]

: وقال                        

          [30: لشورى]ا. 

: وقال                           

                                  

      [155: عمران آل]. 

: وقال                        

                 [63: النور]. 



17 

: وقال                        

                                   

                 [12 - 10: نوح]. 
ُت »: وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول وقال َوَقد  تَ رَك 

ًرا بَ يّ ًنا، ك َتاَب اَّلل    لُّوا َأَبًدا، َأم  ُتم  ب ه  فَ َلن  َتض  ف يُكم  َما إن  اع َتَصم 
 .هشام[ ابن ]سرية «َوُسن َة نَب يّ ه  

 رَ ي   خَ وَ  ،هللا   ابُ تَ ك   يث  د  احل َ  رَ ي   خَ  ن  إ  فَ  دُ ع  ب َ  ام  أَ »: وقال
 «ة  لَ اَل ضَ  ة  عَ د  ب   ل  كُ وَ  ا،هَ ت ُ ثَ دَ حُم   ور  مُ األُ  ر  شَ وَ  ،د  م  حمَُ  يُ د  هَ  ي  د  اهل َ 

 .ماجه[ وابن والنسائي وأمحد ]مسلم
 ن  أَ  ن  م   ض  ر  األَ  ل  ه  أل َ  ر  ي   خَ  ض  ر  األَ  يف   لُ مَ ع  ي ُ  د  حَ »: وقال

 .ماجه[ وابن ]النسائي «احاً بَ صَ  نيَ ع  بَ ر  أَ  وارُ طَ ُي  
 ةَ ام  عَ ال   بُ ذّ  عَ ي ُ  اَل  هللاَ  ن  إ  »: وسلم وآله عليه هللا صلى وقال

َ غَ ت ُ  ن  أَ  يعُ ط  تَ س  تَ  ةُ ام  عَ ال   ونَ كُ تَ  ّت  حَ  ة  اص  اخل َ  ل  مَ عَ ب    ،ة  اص  اخل َ  ىلَ عَ  ريّ 
 ]رواه «ةَ اص  اخل َ وَ  ةَ ام  عَ ال   هللاُ  بَ ذ  عَ  ،ة  اص  اخل َ  ىلَ عَ  ةُ ام  عَ ال   ريّ   غَ ت ُ  ملَ   اذَ إ  فَ 

 .الكبري[ يف والطرباين أمحد
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 من وقت أي يف ونملاملس خيلو أن شرعا جيوز ال
 طاعته من خيرج أن ملسلم جيوز وال ،خليفة
: تعاىل قال                  

                                 

                                 

    [59: النساء]. 
: وقال                           

                               

           [83: النساء]. 
 مَ و  ي َ  هللاَ  يَ ق  لَ  ة  اعَ طَ  ن  م   داً يَ  عَ لَ خَ  ن  مَ »:  هللا رسول قال

 ةً يتَ م   اتَ مَ  ة  عَ ي   ب َ  ه  ق  نُ عُ  يف   سَ ي  لَ وَ  اتَ مَ  ن  مَ وَ . هُ لَ  ةَ ج  حُ  اَل  ة  امَ يَ ق  ال  
 .مسلم[ ]رواه «ةً ي  ل  اه  جَ 

 ة  اعَ الط   نَ م   جَ رَ خَ  ن  مَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى وقال
 .مسلم[ ]رواه. «ةً ي  ل  اه  جَ  ةً يتَ م   اتَ مَ  اتَ مَ فَ  ةَ اعَ مَ ال َ  قَ ارَ فَ وَ 
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 ]رواه «ه  ب   ىقَ ت   ي ُ وَ  ه  ائ  رَ وَ  ن  م   لُ اتَ قَ ي ُ  ة  ن  جُ  امُ مَ اإل   اّن َ إ  »: وقال
 .مسلم[

 كَ لَ هَ  امَ ل  كُ  اءُ يَ ب  ن  األَ  مُ هُ وسُ سُ تَ  يلَ ائ  رَ س  إ   ونُ ب َ  ت  انَ كَ »: وقال
: واالُ قَ . رُ ث ُ ك  تَ ف َ  اءُ فَ لَ خُ  ونُ كُ تَ سَ وَ  ي،د  ع  ب َ  ب   نَ  اَل  هُ ن  إ  وَ  ،ب   نَ  هُ فَ لَ خَ  ب   نَ 
 هللاَ  ن  إ  فَ  م  هُ ق  حَ  م  هُ و طُ ع  أَ وَ  ل  و  األَ فَ  ل  و  األَ  ة  عَ ي   ب َ ب   وافُ : الَ قَ  ؟نَ رُ مُ َت   امَ فَ 
 .مسلم[ ]رواه «م  اهُ عَ ر  ت َ اس   ام  عَ  م  هُ لُ ائ  سَ 

 
 :عليهم هللا رضوان الصحابة إمجاع

 إقامة لزوم على عليهم هللا رضوان الصحابة أمجع لقد
 أليب خليفة إقامة على وأمجعوا ،موته بعد  هللا لرسول خليفة

 .مجيعا عنهم هللا رضي لعلي مث لعثمان مث لعمر مث بكر
 اخلليفة مببايعة االشتغال على عنهم هللا رضي أمجعوا وقد

 .السابق اخلليفة وفاة فور
 حيل ال املسلمني أن على عليهم هللا رضوان أمجعوا وقد

 بن عمر أن وذلك ،خليفة دون أايم ةثالث من أكثر يظلوا أن هلم
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 هلم وحدد للخالفة ستة حرش طعن عندما عنه هللا رضي خلطابا
 مخسني ووكل املخالف، بقتل وأمرهم أحدهم، ملبايعة أايم الثةث

 الذين الصحابة من ومسمع مرأى على وكان ذلك، بتنفيذ رجال
 .يعرتضوا مل
 

 :فهو واجب به إال الواجب يتم ال ما قاعدة
 واجب( فهو به إال الواجب يتم ال )ما: الشرعية والقاعدة

 وملّ  عالشر  أحكام وتنفيذ الدين إقامة ألن اخلليفة، وجود حتتم
 .اخلليفة وجود دون تتم ال ماماإل راية حول املسلمني شعث

 
 :هللا رمحهم األئمة اتفاق

 ج األربعة( املذاهب على )الفقه كتاب صاحب قال
 اإلمامة أن على تعاىل هللا رمحهم األئمة )اتفق: 416 ص/5

 وينصف الدين شعائر يقيم إمام من للمسلمني بد ال وأنه فرض،
 على يكون أن جيوز ال أنه وعلى الظاملني، نم املظلومني
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 وال متفقان ال إمامان، الدنيا مجيع يف واحد وقت ويف املسلمني
 .مفرتقان(

 من للناس بد ال )وإنه: وجهه هللا كرم علي اإلمام قال
. الكافر فيها ويستمتع. مؤمنامل إمرته يف يعمل فاجر أو بر أمري
 ن  وأتم  . العدو به لويقات   الفيء به ع  م  وجي  . األجل فيها هللا غ  ل  ب  وي   
 ر  ب    به سرتيح  ي   حىت القوي من للضعيف به ويمؤخذ. السبل به
 .91ص /1ج البالغة هنج فاجر( من سرتاح  وي  
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 واحدة أمة املسلمون
 واحدة دولة هلم تكون أن وجيب

 واحد خليفة راية حتت

: تعاىل هللا قال                    

                                

                 [103 عمران آل] .قال :  

                                    

          [46: األنفال] . 

: وقال            [10: احلجرات]. 

: وقال                           

                    [110: عمران آل]. 
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 :املدينة وثيقة يف اإلسالمية األمة
ّ  الن   د  م  حمَُ  ن  م   اب  تَ ك   اذَ هَ  ،يم  ح  الر   ن  مح َ الر   هللا   م  س  ب  »  ، ب 

َ ب َ   قَ ح  لَ ف َ  م  هُ عَ ب  تَ  ن  مَ وَ  ،بَ ر  ث  ي َ وَ  ش  ي  رَ ق ُ  ن  م   نيَ م  ل  س  مُ ال  وَ  نيَ ن  م  ؤ  مُ ال   ني 
 ن  إ  وَ ... ،اس  الن   ون  دُ  ن  م   ة  دَ اح  وَ  ة  م  أُ  م  هُ ن   إ  . م  هُ عَ مَ  دَ اهَ جَ وَ  ،م  ب   
 ال  يَ ع  ال   ريُ ث  كَ ال  وَ  ن  ي  لد  اب   لُ قَ ث   مُ ال   ي  أَ  - حاً رَ ف  مُ  ونَ كُ رُ ت   ي َ  اَل  نيَ ن  م  ؤ  مُ ال  
 فَ ال  يَُ  اَل  ن  أَ وَ . ل  ق  عَ  و  أَ  اء  دَ ف   يف   وف  رُ ع  مَ ل  اب   وهُ طُ ع  ي ُ  ن  أَ  م  هُ ن َ ي   ب َ  -
 ىغَ ب َ  ن  مَ  ىلَ عَ  نيَ ق  ت  مُ ال   نيَ ن  ؤم  مُ ال   ن  أَ وَ  ؛هُ ونَ دُ  ن  م  ؤ  مُ  ىَل و  مَ  ن  م  ؤ  مُ 
َ ب َ  اد  سَ فَ  و  أَ  ان  وَ د  عُ  و  أَ  ث   إ   و  أَ  م  ل  ظُ  ةَ يعَ س  دَ  ىغَ ت َ اب    و  أَ  ،م  هُ ن   م    ني 
 ن  إ  وَ ... م  ه  د  حَ أَ  دَ لَ وَ  انَ كَ  و  لَ وَ  يعاً مجَ   ه  ي  لَ عَ  م  هُ ي َ د  ي  أَ  ن  إ  وَ  ،نيَ ن  م  ؤ  مُ ال  
َ وَ مَ  م  هُ ضُ ع  ب َ  نيَ ن  م  ؤ  مُ ال    نيَ ن  م  ؤ  مُ ال   مَ ل  س   ن  إ  وَ ... اس  الن   ونَ دُ  ض  ع  ب َ  ايل 
 ىلَ عَ  ال  إ   ،هللا   يل  ب  سَ  يف   ال  تَ ق   يف   ن  م  ؤ  مُ  ونَ دُ  ن  م  ؤ  مُ  مل ُ اسَ يُ  اَل  ،ة  دَ اح  وَ 
 ه  ذ  هَ  يف   امب َ  ر  قأَ  ن  م  ؤ  مُ ل   لُّ يَ   اَل  هُ ن  أَ وَ ... م  هُ ن َ ي   ب َ  ل  د  عَ وَ  اء  وَ سَ 

 لَ ام  عَ  ي  أَ  - ثً د  حُم   رَ صُ ن  ي َ  ن  أَ  ر  اآلخ   م  و  ي َ ال  وَ  لل  اب   نَ آمَ وَ  ،ة  يفَ ح  الص  
 ن  إ  فَ  ء  ي  شَ  ن  م   يه  ف   م  تُ ف  لَ ت َ اخ   امَ ه  مَ  م  كُ ن  إ  وَ ... هُ يَ و  ؤ  ي ُ  اَل وَ  - ة  يَ ر  جَ 
 /2ج هشام ابن سرية « د  م  حمَُ  ىَل إ  وَ  ،ل  جَ وَ  ز  عَ  هللا   ىَل إ   هُ د  رَ مَ 

 .106 ص
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 :الوطنية وأ القومية يف وليس اإلسالم يف ةُ األخوّ 
 اَل وَ  واشُ اجَ نَ ت َ  اَل وَ  وادُ اسَ حتََ  اَل »:  هللا رسول قال

 واونُ كُ وَ  ،ض  ع  ب َ  ع  ي  ب َ  ىلَ عَ  م  كُ ضُ ع  ب َ  ع  ب  يَ  اَل وَ  وارُ اب َ دَ تَ  اَل وَ  واضُ اغَ بَ ت َ 
 اَل وَ  هُ لُ ذُ خَي   اَل وَ  هُ مُ ل  ظ  يَ  اَل  م  ل  س  مُ ال   وخُ أَ  مُ ل  س  مُ ال  . انً وَ خ  إ   هللا   ادَ بَ ع  
 ب  س  ب َ  - ات  ر  مَ  ثَ اَل ثَ  ه  ر  د  صَ  ىَل إ   ريُ ش  يُ وَ  - انَ هُ ا هَ  ىوَ ق  الت   . هُ رُ ق  َي  
 م  ل  س  مُ ال   ىلَ عَ  م  ل  س  مُ ال   لُّ كُ . مَ ل  س  مُ ال   اهُ خَ أَ  رَ ق  َي   ن  أَ  رّ  الش   نَ م   ئ  ر  ام  
 .مسلم[ ]رواه «هُ ضُ ر  ع  وَ  هُ الُ مَ وَ  هُ مُ دَ  ام  رَ حَ 

 م  ه  ف  اطُ عَ ت َ وَ  م  ه  امحُ  رَ ت َ وَ  م  ه  ادّ  وَ ت َ  يف   نيَ ن  م  ؤ  مُ ال   لُ ثَ مَ »:  وقال
 د  سَ ال َ  رُ ائ  سَ  هُ لَ  ىاعَ دَ تَ  و  ض  عُ  هُ ن  م   ىكَ تَ اش   اذَ إ   د  اح  وَ ال   د  سَ ال َ  لُ ثَ مَ 
 .وأمحد[ ]مسلم «ىم  احل ُ وَ  ر  هَ لس  اب  

 م  ه  ت  م  ذ  ب   ىعَ س  يَ  ،م  هُ اؤُ مَ د   أُ افَ كَ تَ ت َ  ونَ مُ ل  س  مُ ال  »:  وقال
 ]أبو «م  اهُ وَ س   ن  مَ  ىلَ عَ  د  يَ  م  هُ وَ  ،م  اهُ صَ ق  أَ  م  ه  ي  لَ عَ  ريُ جيُ  وَ  ،م  هُ نَ د  أَ 

 .ماجه[ وابن داود
 ةأمّ ): عبارة الشرعية النصوص يف كثريا تكررت وقد

 أي (،متكأمّ ) وعبارة (،تكأمّ ) وعبارة (،يتأمّ ) وعبارة (،حممد
 ةأمّ  منهم جعل الذي هو  حممد لرسوهلم املسلمني باعتّ ا أن

 .واحدة
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 :ملسلمنيا إمام بوجود توجد املسلمني مجاعة
 اتَ مَ فَ  ةَ اعَ مَ ال َ  قَ ارَ فَ وَ  ة  اعَ الط   نَ م   جَ رَ خَ  ن  مَ »:  قال

 ة  بَ صَ عَ ل   بُ ضَ غ  ي َ  ة  ي  مّ  عُ  ة  ايَ رَ  تَ حَت   لَ اتَ قَ  ن  مَ وَ . ةً ي  ل  اه  جَ  ةً يتَ م   اتَ مَ 
 ن  مَ وَ . ة  ي  ل  اه  جَ  ة  لَ ت   ق  فَ  لَ ت  قُ ف َ  ةً بَ صَ عَ  رُ صُ ن  ي َ  و  أَ  ة  بَ صَ عَ  ىَل إ   وعُ د  يَ  و  أَ 

 ن  م   اشَ حَ تَ ي َ  اَل وَ  ا،هَ رَ اج  فَ وَ  اهَ ر  ب َ  بُ ر  ض  يَ  يت  م  أُ  ىلَ عَ  جَ رَ خَ 
 «هُ ن  م   تُ س  لَ وَ  نّ  م   سَ ي  لَ ف َ  هُ دَ ه  عَ  د  ه  عَ  يذ  ل   يف  يَ  اَل وَ  ا،هَ ن  م  ؤ  مُ 

 .والنسائي[ وأمحد ]مسلم
 كيف سأله حني اليمان بن حلذيفة جوااب  وقال

 نيَ م  ل  س  مُ ال   ةَ اعَ مجََ  مُ زَ ل  ت َ »: قال الشر، ق  ر  وف   الشر زمن يف صنعي
 :الَ قَ  ؟ام  مَ إ   اَل وَ  ة  اعَ مجََ  م  هلَُ  ن  كُ تَ  ملَ   ن  إ  فَ : تُ ل  قُ ف َ  ،م  هُ امَ مَ إ  وَ 
 .ومسلم[ البخاري ]رواه «اهَ ل  كُ  قَ رَ ف  ال   كَ ل  ت   ل  ز  تَ اع  فَ 

 هذه شرح صا  خ ّ ل  م   عنواان هللا رمحه النووي وضع وقد
 :قال األحاديث
 كل ويف الفنت ظهور عند املسلمني مجاعة مالزمة )وجوب

 .الماعة( ومفارقة الطاعة عن اخلروج وحترمي حال،
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 :للمسلمني واحدة دولة من أكثر وجود حترمي
 اهُ طَ ع  أَ فَ  اماً مَ إ   عَ يَ ابَ  ن  مَ وَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى قال

 هُ عُ از  نَ ي ُ  رُ آخَ  اءَ جَ  ن  إ  فَ  ،اعَ طَ تَ اس   ن  إ   هُ ع  ط  يُ ل  ف َ  ه  ب  ل  ق َ  ةَ رَ ثََ وَ  ه  د  يَ  ةَ قَ ف  صَ 
 بن عمرو بن هللا عبد احلديث راوي يقول «رَ اآلخَ  قَ نُ عُ  وابُ ر  اض  فَ 

 ه]روا. قليب ووعاه  هللا رسول من أذاني ه  ت  ع  س   : العاص
 .مسلم[

 ]رواه «امَ هُ ن   م   رَ اآلخَ  والُ ت ُ اق   فَ  ني   ت َ يفَ ل  خل َ  عَ وي  بُ  اذَ إ  »: وقال
 .مسلم[

 ن  أَ  يدُ ر  يُ  د  اح  وَ  ل  جُ رَ  ىلَ عَ  يع  مجَ   م  كُ رُ م  أَ وَ  م  كُ تَ أَ  ن  مَ »: وقال
 .مسلم[ ]رواه «وهُ لُ ت ُ اق   فَ  م  كُ تَ اعَ مجََ  قَ ر ّ فَ ي ُ وَ  م  اكُ صَ عَ  ق  شُ يَ 

 كَ لَ هَ  امَ ل  كُ  اءُ يَ ب  ن  األَ  مُ هُ وسُ سُ تَ  يلَ ائ  رَ س  إ   ونُ ب َ  ت  انَ كَ »: وقال
: واالُ قَ  ،رُ ث ُ ك  تَ ف َ  اءُ فَ لَ خُ  ونُ كُ تَ سَ وَ  ي،د  ع  ب َ  ب   نَ  اَل  هُ ن  إ  وَ  ،ب   نَ  هُ فَ لَ خَ  ب   نَ 
 هللاَ  ن  إ  فَ  م  هُ ق  حَ  م  وهُ طُ ع  أَ وَ  ل  و  األَ فَ  ل  و  األَ  ة  عَ ي   ب َ ب   وافُ : الَ قَ  ؟نَ رُ مُ َت   امَ فَ 
 .مسلم[ ]رواه «م  اهُ عَ ر  ت َ اس   ام  عَ  م  هُ لُ ائ  سَ 
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 :لواحد إال تكون ال الواقع( )ويف اإلسالم يف اإلمارة
 على ه  ل  ك   وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول عمل كان

 .واحد لشخص الواحد األمر يف اإلمارة جعل
 أن على عليهم هللا رضوان الكرام الصحابة أمجع وقد

 .عمليا ذلك ومارسوا لواحد، إال كونت ال اإلمارة
 م  ه  ي  لَ عَ  وارُ مّ  ؤَ ي ُ ل  ف َ  ر  فَ سَ  يف   ة  ثَ اَل ثَ  جَ رَ خَ  اذَ إ  »:  وقال

 .[داود أبو ]رواه «م  هُ دَ حَ أَ 
 وارُ م  أَ  اذَ إ   ال  إ   ض  ر  األَ  نَ م   ة  اَل فَ ب   ة  ثَ اَل ثَ ل   لُّ يَ   اَل »: وقال

 .[أمحد ]رواه «م  هُ دَ حَ أَ  م  ه  ي  لَ عَ 
 األربعة( املذاهب على )الفقه كتاب قرره ما هنا ونعيد

 اإلمامة أن على تعاىل هللا رمحهم األئمة اتفق): 416ص/5ج
 فُ ص  ن  وي ُ  الدين شعائر يقيم إمام من للمسلمني بد ال وأنه فرض،

 املسلمني على يكون أن جيوز ال أنه وعلى الظاملني، من املظلومني
 مفرتقان( وال تفقانم ال إمامان، الدنيا مجيع يف واحد وقت يف

 العلماء )واتفق: 232ص/12ج مسلم شرح يف النووي وقال
 اتسعت سواء واحد عصر يف خلليفتني دَ قَ ع  ي ُ  أن جيوز ال أنه على
 .(ال أم اإلسالم دار
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 اإلسالمية لألمة السلطان
 حفظ مسؤولية يتحملون كلهم فاملسلمون

 وتطبيقه اإلسالم
 :ملسلمونا هواّل  إذا إال خليفة أحد يصبح ال

: تعاىل قال                   

                         الشورى[ :
38]. 

 ه  د  يَ  ةَ قَ ف  صَ  اهُ طَ ع  أَ فَ  اماً مَ إ   عَ يَ ابَ  ن  مَ وَ »:  هللا رسول وقال
 .]مسلم[ «اعَ طَ تَ اس   ن  إ   هُ ع  ط  يُ ل  ف َ  ه  ب  ل  ق َ  ةَ رَ ثََ وَ 

 .مسلم[ ]رواه «ل  و  األَ فَ  ل  و  األَ  ة  عَ ي   ب َ ب   وافُ »: وقال
 ]رواه «امَ هُ ن   م   رَ اآلخَ  والُ ت ُ اق   فَ  ني   ت َ يفَ ل  خل َ  عَ وي  بُ  اذَ إ  »: وقال

 .مسلم[
 إال اخلالفة أحد يتوىل ال أنه على منعقد الصحابة وإمجاع

 الراشدين اخللفاء من كل وصل وقد. لكذ املسلمون واله إذا
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 كان لعمر بكر أيب واستخالف. ابلبيعة اخلالفة إىل األربعة
 ابيعه مث عليهم، هللا رضوان بكر أليب الصحابة من بتفويض

 .املسلمون
 كانت ن  ئ  ل   عمري)ول  : وجهه هللا مكر  عليّ  اإلمام وقال

 سبيل، كذل إىل فما الناس عامة حيضرها حىت تنعقد ال اإلمامة
 أن للشاهد ليس مث م  عنها، غاب من على حيكمون هال  أه ولكن  
 .86ص /2ج: البالغة هنج خيتار( أن للغائب وال يرجع

 أاب ابيعوا الذين القوم   ينع  ابي    )إنه: رضي هللا عنه وقال
 نأ للشاهد يكن فلم عليه، ابيعوهم ما على وعثمان وعمر بكر
 واألنصار، للمهاجرين الشورى وإمنا ،دم ر  ي    أن للغائب وال خيتار
 ج  ر  خ   فإن ،ضى  ر   ذلك كان إماما   ه  و  وس م  رجل لىع اجتمعوا فإن
 أىب فإن منه، خرج ما إىل ّدوه  ر   عة  بد   أو بطعن   خارج   همر  أم   من

 هنج (وىّل ت   ما هللا وواله املمؤمنني سبيل   غري   اتباعه على قاتلوه
 .7ص /3ج البالغة

 ص /5ج األربعة( املذاهب على الفقه) كتاب يف وجاء
 احلل أهل ببيعة تنعقد اإلمامة أن على األئمة )واتفق: 417
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 يتيسر الذين الناس ووجوه والرؤساء العلماء من والعقد
 لإلمام عنياملباي   يف ويشرتط حمدد، عدد شرط غري من اجتماعهم

 اإلمامة تنعقد وكذلك. وغريها عدالة من الشهود صفة  
 على خليفة ليكون حياته يف ه  ن  ي م ع   شخصا   إلماما ابستخالف

 لعمر بكر أيب من االستخالف: ]مالحظة. بعده( املسلمني
 احلل أهل هم الذين الصحابة من تفويض على بناء كان

 تفويض على بناء أيضا كان للستة عمر واستخالف. والعقد
 .والعقد[ احلل أهل ببيعة األمر ينحصر وبذلك. الصحابة
 
 الكتاب على عُ بايَ يُ  بل التصرف مطلق يكون ال اخلليفة
 :والسنة

: تعاىل قال                       

                                     

      [51: النور]. 
: وقال                             

                     [61: النساء]. 
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: وقال                    

                                 

      [65: النساء]. 
 إىل بعثه حني  هللا رسول أن (جبل بن) معاذ وعن

 امب َ  يض  ق  أَ : الَ قَ  ؟اء  ضَ قَ  كَ لَ  ضَ رَ عَ  ن  إ   عُ نَ ص  تَ  فَ ي  كَ »: قال اليمن
 ول  سُ رَ  ة  ن  سُ ب  فَ : الَ قَ  ؟هللا   اب  تَ ك   يف   ن  كُ يَ  ملَ   ن  إ  فَ : الَ قَ . هللا   اب  تَ ك   يف  
 ّن  إ  وَ  دُ ه  تَ ج  أَ : الَ قَ  ؟هللا   ول  سُ رَ  ة  ن  سُ  يف   ن  كُ يَ  ملَ   ن  إ  فَ : الَ قَ .  هللا  
 يذ  ال   لل   دُ م  احل َ : الَ قَ  ثُ   ير  د  صَ  هللا   ولُ سُ رَ  بَ رَ ضَ فَ  الَ قَ . وآلُ  اَل 
 داود وأبو ]أمحد «هللا   ولَ سُ رَ  يض  ر  ي ُ  امَ ل   هللا   ول  سُ رَ  ولَ سُ رَ  قَ ف  وَ 

 .والرتمذي[
 قال للبيعة وعثمان   علّيا   عوف بن الرمحن عبد   دعا وحني

 وسنة هللا بكتا على ين)أتبايع  : املسلمني عن نيابة   منهما لكل
 .وعمر بكر أاب يعين ن(الشيخا فعل كما رسوله
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 :األمر أويل طاعة
: تعاىل قال                   

                                 

                                 

    [59: ]النساء. 
 ن  اعَ طَ أَ  ن  مَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول لوقا

 د  قَ ف َ  ريَ م  األَ  يُط ع   ن  مَ وَ  ،هللاَ  ىصَ عَ  د  قَ ف َ  يَ ع ص ن   ن  مَ وَ  هللاَ  اعَ طَ أَ  د  قَ ف َ 
 .[مسلم رواه] «ان  صَ عَ  د  قَ ف َ  ريَ م  األَ  يَ ع ص   ن  مَ وَ  ن  اعَ طَ أَ 

رَ  ن  إ  »: الوداع ح ّجة يف خيطب وهو  وقال  د  ب  عَ  ُأمّ 
 رواه] «وايعُ ط  أَ وَ  هُ لَ  واعُ اس َ فَ  هللا   اب  تَ ك  ب   م  كُ ودُ قُ ي َ  دُ وَ س  أَ  ُُمَد ع  
 .[مسلم

ر كَ وَ  ر كَ ُعس   يف   ةَ اعَ الط  وَ  عَ م  الس   كَ ي  لَ عَ »:  وقال  ُيس 
َره كَ وَ  َمن َشط كَ وَ   .[مسلم رواه] «كَ ي  لَ عَ  ثَ َرة  أَ وَ  َمك 
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 :املعصية يف طاعة ال
 ايمَ ف   ةُ اعَ الط  وَ  عُ م  الس   م  ل  س  مُ ال   ء  ر  مَ ال   ىلَ عَ »:  قال

 اَل وَ  عَ َس   اَل فَ  ة  يَ ص  ع  مب َ  رَ م  أُ  ن  إ  فَ  ،ة  يَ ص  ع  مب َ  رَ مَ ؤ  ي ُ  ن  أَ  ال  إ   هَ ر  كَ وَ  ب  حَ أَ 
 .مسلم[ ]رواه «ةَ اعَ طَ 

 «وف  رُ ع  مَ ال   يف   ةُ اعَ الط   اّن َ إ   هللا   ة  يَ ص  ع  مَ  يف   ةَ اعَ طَ  اَل »: وقال
 .مسلم[ ]رواه

 أطيعون): ابخلالفة بويع حني عنه هللا رضي بكر أبو وقال
 .(عليكم يل طاعة فال هتُ ي   عصَ  فإن ،فيكم هللا أطعتُ  ما

 
 :األمر أويل حماسبة

: تعاىل قال                       

                                
 .[104: عمران آل]

: وقال                             

                     [71: التوبة]. 
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 ه  د  يَ ب   هُ ريّ   غَ ي ُ ل  ف َ  راً كَ ن  مُ  م  كُ ن  م   ىأَ رَ  ن  مَ »:  هللا رسول وقال
 فُ عَ ض  أَ  كَ ل  ذَ وَ  ،ه  ب  ل  قَ ب  فَ  ع  ط  تَ س  يَ  ملَ   ن  إ  فَ  ه  ان  سَ ل  ب  فَ  ع  ط  تَ س  يَ  ملَ   ن  إ  فَ 

 .مسلم[ ]رواه. «ان  يَ اإل  
 ن  وُ هَ ن   ت َ لَ وَ  وف  رُ ع  مَ ل  اب   ن  رُ أمُ تَ لَ  ه  د  يَ ب   يس  ف  ن َ  يذ  ال  وَ »: وقال

 ثُ   ه  د  ن  ع   ن  م   اابً قَ ع   م  كُ ي  لَ عَ  ثَ عَ ب   ي َ  ن  أَ  هللاُ  ن  كَ ش  و  ي ُ لَ  و  أَ  ر  كَ ن  مُ ال   ن  عَ 
 .والرتمذي[ ]أمحد «م  كُ لَ  ابُ جَ تَ س  يُ  اَل فَ  هُ ن  عُ د  تَ لَ 

 «ر  ائ  جَ  ان  طَ ل  سُ  دَ ن  ع   قّ  حَ  ةُ مَ ل  كَ  اد  هَ ال    لُ ضَ ف  أَ »: وقال
 .ماجه[ وابن محدأ]

 امَ قَ  ل  جُ رَ وَ  ،ب  ل  ط  مُ ال   د  ب  عَ  نُ ب   ةُ زَ مَح   اء  دَ هَ الشُّ  دُ يّ  سَ »: وقال
 .احلاكم[ ]رواه «هُ لَ ت َ قَ ف َ  اهُ هَ ن َ وَ  هُ رَ مَ أَ فَ  ر  ائ  جَ  ام  مَ إ   ىَل إ  

 من فرض وهو. هلم حماسبة هو للحكام والنهي األمر هذا
 ال أن شرط وابليد، للسانابو  ابلقلب وهو. الكفاية فروض
 .سالح استعمال على ابليد احملاسبة تشتمل

 هللا رسول عبادة   بن   وسعد   معاذ بن   سعد   حاسب وقد
 يوم املنذر بن احلباب وحاسبه. رأيهما عند ونزل اخلندق يوم 
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 من ومجع اخلطاب بن عمر وحاسبه. رأيه عند ونزل بدر
. هشام[ ابن ]سرية رأيهم عند ينزل ومل احلديبية يوم الصحابة
: فقال املهور مسألة يف اخلطاب بن عمر   امرأة   وحاسبت

 سورة من 20 اآلية تفسري نظرا] عمر( وأخطأ امرأة بتا)أص
: عنه هللا رضي علي اإلمام وقال. كثري[ وابن القرطيب يف النساء

 يف لست   فإين بعدل، شورة  م   أو حبق   مقالة   عن وافّ ك  ت   فال)
 ي  كف  ي   أن إال ليع  ف   من ذلك آمن   وال ،ئ  ط  خ  أ   أن ق  و  ف  ب   نفسي

 /2ج البالغة هنج مين( به ك  أمل هو ما نفسي من هللا  
 .201ص

 وال تقولوها مل إن فيكم خري ال): عنه هللا رضي عمر وقال
 .احملاسبة يف احلق كلمة يعين (نسمعها مل إن فينا خري

 حياسبوهنم، املسلمون وكان وسادهتم الناس خري هم همؤالء
 بغريهم؟ فكيف
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 :البواح الكفر يظهر الذي احلاكم على ابلسالح الثورة
  هللا   ولُ سُ رَ  انَ عَ دَ »: قال الصامت بن عبادة عن

 يف   ة  اعَ الط  وَ  ع  م  الس   ىلَ عَ  انَ عَ ي َ ابَ  ن  أَ  انَ ي   لَ عَ  ذَ خَ أَ  ايمَ ف   انَ كَ فَ  اهُ نَ ع  اي َ بَ ف َ 
 رَ م  األَ  عَ از  نَ ن ُ  اَل  ن  أَ وَ  انَ ي   لَ عَ  ة  رَ ث َ أَ وَ  نر  س  يُ وَ  نَ ر  س  عُ وَ  انَ ه  رَ ك  مَ وَ  انَ ط  شَ ن  مَ 
 «ان  هَ ر  ب ُ  يه  ف   هللا   نَ م   م  كُ دَ ن  ع   واحاً بَ  راً ف  كُ  او  رَ ت َ  ن  أَ  ال  إ  : الَ قَ . هُ لَ ه  أَ 

 .مسلم[ ]رواه
 فَ رَ عَ  ن  مَ فَ  ،ونَ رُ ك  ن  ت ُ وَ  ونَ فُ ر  ع  ت َ ف َ  اءُ رَ مَ أُ  ونُ كُ تَ سَ »:  وقال

 اَل فَ أَ : واالُ قَ . عَ بَ تَ وَ  يَ ض  رَ  ن  مَ  ن  ك  لَ وَ  ،مَ ل  سَ  رَ كَ ن  أَ  ن  مَ وَ  ،َبر ئَ 
 .مسلم[ ]رواه «او  ل  صَ  امَ  ،اَل : الَ قَ  ؟م  هُ لُ ات  قَ ن ُ 

َياُر أَئ م ت ُكم  ال ذ يَن حتُ بُّونَ ُهم  َويُ بُّوَنُكم  »:  وقال خ 
َراُر أَئ م ت ُكم  ال ذ يَن تُ ب غ ُضونَ ُهم   ،َوُيَصلُّوَن َعَلي ُكم  َوُتَصلُّوَن َعَلي ه م   َوش 

اَي َرُسوَل اَّلل   َأَفاَل  :ق يلَ  ،َويُ ب غ ُضوَنُكم  َوتَ ل َعُنونَ ُهم  َويَ ل َعُنوَنُكم  
لس ي ف    ]رواه «اَل َما َأقَاُموا ف يُكم  الص اَلةَ  :فَ َقالَ  ؟نُ َناب ُذُهم  اب 

 تطبيق عن كناية هي «ةَ اَل الص   مُ يكُ وا ف  امُ قَ ا أَ مَ » وعبارة. مسلم[
 .فيه ما أببرز الشيء تسمية ابب من وهي اإلسالم، أحكام
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 إىل حتويلها يف كماحلا  ويبدأ سالمإ دار الدار تكون حني
 جيب فيه شبهة ال الذي البواح الكفر إبظهار وذلك كفر دار

 ابلقوة، ذلك من ملنعه ابلسالح عليه يثوروا أن املسلمني على
 د  ع  وي   النصرة يطلب وأمري تنظيم إىل حباجة الثورة هذه ولكن
. فقط الثورة أجل من وليس الثورة هذه إجناح أجل من القوة
 على وأطره الشرع إىل إرجاعه وأ احلاكم خللع هي الثورة وهذه
 .را  أط   احلق

 ن  عَ  ن  وُ هَ ن   ت َ لَ وَ  وف  رُ ع  مَ ل  اب   ن  رُ مُ أ  تَ لَ  هللا  وَ  ال  كَ »:  قال
 و  أَ  راً ط  أَ  قّ  احل َ  ىلَ عَ  هُ ن  رُ طُ أ  تَ لَ وَ  امل   الظ   د  يَ  ىلَ عَ  ن  ذُ خُ أ  تَ لَ وَ  ر  كَ ن  مُ ال  
. ماجه[ وابن والرتمذي داود ]أبو «راً ص  قَ  قّ  احل َ  ىلَ عَ  هُ ن  رُ صُ ق  ت َ 

 جيب كان العلمنة وأدخل اخلالفة،مصطفى كمال  ألغى فعندما
 .ابلسالح منعه املسلمني على

 إىل عادت أو ة،يأصل كفر دار الدار تكون حني أما
 العمل من كبري جهد   إىل حتتاج فهذه عليه، واستقرت الكفر

. إسالم دار إىل للتحول لتهيئتها ابحلجة والدعوة الفكري
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 ومل البواح الكفر يرى وكان مكة يف دعوته بدأ  فالرسول
 دار يف العيش على املسلمني  أقر وقد. ابلسيف ينابذهم
 املسلمون وكان. اإلسالم دار وجود مع واحلبشة( مكة )يف الكفر
 على ابلسالح يثوروا ومل الكفر دار يف البواح الكفر يرون

 الفكري اإلعداد إىل حيتاج احلال هذه مثل يف األمر إذ. مهاكا ح
 .السلطة ألخذ النصرة طلب مث

 
 



39 

 هي اآلن املسلمني قضية
 كامالً  اإلسالم تطّبق اليت اخلالفة إقامة

 العامل إىل رسالته وحتمل

: تعاىل قال                    

                        [آل 
 .[110: عمران

: وقال                     

                           

                                

             [33 - 32: التوبة]. 

: وقال                             

                            
 .[108: يوسف]
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: وقال                   

                              

                              

                                   

                [55: النور]. 
 يُّ أَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول ئلس  

 هللا رسول فقال ؟ةُ ي  وم  رُ  م  أَ  ةُ ي  ين  ط  ن  طَ س  قُ أَ  ،الً و  أَ  حُ تَ ف  ت ُ  ني   ت َ ين َ د  مَ ال  
 يعين «الً و  أَ  حُ تَ ف  ت ُ  لَ ق  رَ ه   ةُ ينَ د  مَ »: وسلم وآله عليه هللا صلى

 .شيبة[ أيب وابن واحلاكم والدارمي ]أمحد. قسطنطينية
َ  ىوَ زَ  هللاَ  ن  إ  »:  وقال  اهَ ق َ ار  شَ مَ  تُ ي  أَ رَ ف َ  ضَ ر  األَ  يل 

 وأمحد ]مسلم. «اهَ ن   م   يل   يَ و  زُ  امَ  يت  م  أُ  كُ ل  مُ  غُ لُ ب   ي َ سَ وَ  اهَ ب َ ار  غَ مَ وَ 
 .والرتمذي[ ماجه وابن داود وأبو

 ين  الدّ  وَ  ة  عَ ف   الرّ  وَ  انَ لس  اب   ةَ م  األُ  ه  ذ  هَ  ر  شّ  بَ »:  وقال
 ايَ ن   لدُّ ل   ة  رَ اآلخ   لَ مَ عَ  م  هُ ن   م   لَ م  عَ  ن  مَ فَ . ض  ر  األَ  يف   ني  ك  م  الت  وَ  ر  ص  الن  وَ 
 وابن والبيبهقي واحلاكم ]أمحد «يب  ص  نَ  ة  رَ اآلخ   يف   هُ لَ  ن  كُ يَ  ملَ  
 .ان[بم ح  
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 ز  ع  ت   النبوة منهاج على كرمية دولة يف إليك نرغب إان اللهم
 من فيها وجتعلنا وأهله الكفر   هبا لّ ذ  وت   وأهله اإلسالم هبا

 .سبيلك إىل والداعني بطاعتك العاملني
 آله وعلى حممد سيدن على وابر ك موسلّ   م  الله َوَصلّ  

 الدين يوم إىل إبحسان تبعهم منو  وصحبه
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