بسم اهلل الرحمن الرحيم

تبنّي مشروع الخالفة والصدعُ بو أولى خطوات النصر
األمة وادلبتغّي رلدىا،
إن معادلة حتقيق النصر ترتكز على أسس ح ّددىا الشرع احلنيف ّ
وبّي خطواهتا ،وعلى الساعّي يف طريق ّ
عز ّ
والراغبّي بتحقيق نصر اهلل أن يتبعوا ىذه اخلطوات دون احليد عنها قيد أدنلة ،وإنا لنحسب َّ
أن ادلسلمّي مجيعاً يتوقون كي يشهدوا ذلك
اليوم العظيم ،يوم يفرح ادلؤمنون بنصر اهلل.

لكن غالبيتهم مل يتخذوا العمل إلقامة اخلالفة وفق الطريقة الشرعية اليت حددىا اإلسالم قضيتهم ادلصريية ،وذلك أنو بسقوط اخلالفة
و َّ

وشردنا يف أصقاع األرض ،وبسقوط اخلالفة ضاع اإلسالم
سقط الدرع احلامي لنا ،فانتهكت أعراضنا وسفكت دماؤنا ،وهنبت ثرواتناُ ،

وبعضا من األحوال الشخصية ،لذلك كان العمل
عمليا ،فعطلت أحكامو ،واستهدفت أفكاره ،حىت بات
زلصورا يف ادلساجد والزوايا ً
ً
إلقامة اخلالفة وفق الطريقة الشرعية اليت حددىا ربنا ،وسار عليها رسولنا  من أوجب الواجبات.

مجيع ا أن جيعلوا من إقامة اخلالفة قضيتهم ادلصريية ،ويتخذوا حياذلا إجراء احلياة أو ادلوت .حىت يعود الدين
وكان لزاما على ادلسلمّي ً

إىل التطبيق العملي يف معًتك احلياة ،وتعود لألمة اإلسالمية عزُهتا ومكانتها اليت ارتضاىا اهلل ذلا خري أمة أخرجت للناس.

وليس ىذا فحسب بل عليهم أن يلتزموا وىم يعملون إلقامة الدولة اإلسالمية الثانية ،الطريقة اليت أقام فيها رسول اهلل  الدولة
اإلسالمية األوىل يف ادلدينة ادلنورة.
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ين﴾ ،فهذا خطاب من
قال تعاىل﴿ :قُ ْل َىذه َسبيلي أَ ْدعُو إلَى اللو َعلَى بَص َيرة أَنَا َوَم ِن اتَّبَ َعني َو ُس ْب َحا َن اللو َوَما أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
اهلل الواحد األحد لنبيو ادلصطفى ودلن يسري على خطاه ،يُوجب فيو أن يسري يف سبيل زلددة ،ووفق طريقة بينة مستقيمة ،وأن تكون
دعوتو إىل اهلل على بصرية ،أي دعوة بينة واضحة كالشمس يف رابعة النهار ،ال مواربة فيها وال غموض.

إن الصراع بّي احلق والباطل ،وبّي الكفر ومعسكره واإلديان ومعسكره صراع أزيل ،وما حيصل للمسلمّي ،وخاصة على أرض الشام خري
دليل على ذلك ،فقد مجعت دول الكفر والدول ادلتآمرة مجوعها ،واستنفرت كل أدواهتا ،للقضاء على الثائرين الذين رفعوا اإلسالم
شعارا؛ وقدموا يف سبيل اهلل التضحيات اجلسام وىم يعملون القتالع نظام اإلجرام والعمالة للغرب الكافر.
ً
حب اخلالفة يف القلوب فحسب ،ونصرةُ دين اهلل شعاراً فقط ،بل ال َّ
بد أن نسري يف ذلك كما
وال يكفي يف ىذا الصراع أن يكون ُّ
جل وعال ،وال َّ
تأسيا برسولنا الكرمي  ،الذي استجاب ألمر ربنا عندما
بد من الصدع واجلهر قوالً وعمال ،وذلك ِّ
حدَّد لنا ربنا َّ
ِ
ين﴾.
اص َد ْع بِ َما تُ ْؤَم ُر َوأَ ْع ِر ْ
خاطبو بقولو :فَ ْ
ض َع ِن ال ُْم ْش ِرك َ
فكان عليو السالم سافراً متحدياً يف دعوتو ،صادعاً باحلق ىو ومن آمن معو ،رغم جربوت قريش وبطشها.

وىذا رد صارخ على من يريد إخفاء ادلشروع حبجة إرضاء الغرب الكافر أو عدم استثارتو ،وىو يعلم يقينا َّأهنم لن يرضوا عنو حىت يتَّبع
اء ُى ْم
ضى َع ْن َ
َّص َارى َحتَّى تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُى َدى اللَّ ِو ُى َو ال ُْه َدى َولَئِ ِن اتَّبَ ْع َ
ملَّتهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوََل الن َ
ت أ َْى َو َ
ب ْع َد الَّ ِذي ج ِ ِ
ك ِمن اللَّ ِو ِمن ولِ ٍّي وََل نَ ِ
صي ٍر﴾.
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السبيل الوحيدةُ لنيل شرف النصر والتمكّي،
والزم من لوازمو ،وىو
فتبِّن ادلشروع شر ٌ
ِّ
ط من شروط النصر ،و ُ
الصدع بو جزءٌ من طريقتوٌ ،
ُ

وىو الذي ُجيلِّي ىذا ادلشروع ألبناء أمتنا ،فيجعلهم يسعون لو على بصرية ،ويتخذون العمل لو قضيتهم ادلصريية ،ويلجؤون إىل ركن
مشروع الغرب الكافر ،وتسقط أدواتُو القذرة ،وأنظمتُو العفنة ،وىذا ما خيشاه أعداؤنا.
يندحر
عظيم ،وعندىا
ُ
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ادلًتددين وادلثبِّطّي وادل ِّ
خذلّي ،الذين ُحياولون أن يُ ّربروا اإلحجام عن ذلك باخلوف من طغاة األرض ،واتقاء
ولكي نقطع الطريق على ِّ
ُ
ُ
َح َد ُك ْم َرْىبَةُ الن ِ
َّاس
نقمتهم وفسادىم ،فإن رسول اهلل  قد حسم ىذا األمر فقال عليو الصالة والسالم فيما رواه أمحد «َل يَ ْمنَ َع َّن أ َ
ول بِح ٍّق إِذَا رآه ،أَو ي َذ ِّكر بِع ِظ ٍيم ،فَِإنَّو َل ي َق ِّرب ِمن أَج ٍل ،وَل ي ب ِ
ول بِ َح ٍّق أ َْو يُ َذ ِّك َر بِ َع ِظ ٍيم».
اع ُد ِم ْن ِرْز ٍق أَ ْن يَ ُق َ
َُ ْ ُ َ َ
ُ ُ ُ ْ َ َ َُ
أَ ْن يَ ُق َ َ
أيها المسلمون الصابرون على أرض الشام:
لقد طال الكرب واشتدت احملنة وعظُم الثمن ،وقد عاينتم تكالب األعداء ،وخذالن من يزعمون أهنم أصدقاء ،وليس لنا من ناصر إال
اهلل جل يف عاله ،وقد وعد عباده ادلؤمنّي الذين ينصرونو حق نصره ،ويعتصمون حببلو ،ويسريون على ىدي نبيهم ،وصحبو الكرام،
بالنصر والتمكّي.
فهلم أيها الصابرون الصادقون إىل ميثاق فيما بيننا ،وفيما بيننا وبّي ربنا ،أن ننصر اهلل حق نصره ،وأن نصدع بديننا ،وجنهر مبشروعنا،
َّ

لنضع أيدينا بأيدي العاملّي الصادقّي ،الذين نذروا أنفسهم
"مشروع اخلالفة الثانية على منهاج النبوة" ال خنشى يف اهلل لومة الئم ،و ْ
إلقامتها ،كي حنقق فوز الدنيا واآلخرة ،فال نرى إال شرع اهلل مطبقاً ،وإال راية رسولو خفاقة ،ففي ذلك عزنا وخالصنا وشفاء قلوبنا،
ووعد العزيز احلكيم ،قال تعاىل:
دجال ،بل ىو بشرى الصادق ادلصدوقُ ،
وما ىذا ٌ
ضرب من اخليال وال وىم ّ

ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
ات لَيستَ ْخلِ َفن ِ
﴿و َع َد اللَّوُ الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَ ُه ْم ِدينَ ُه ُم
َّه ْم في ْاْل َْر ِ َ ْ
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ْ َ
َ
ف ا لذ َ
ك ىم الْ َف ِ
َّهم ِمن ب ْع ِد َخوفِ ِهم أ َْمنًا ي ْعب ُدونَنِي ََل ي ْش ِرُكو َن بِي َش ْيئًا ومن َك َفر ب ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن ﴾.
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ك فَأُولَئ َ ُ ُ
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