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إن ما تمر به األمة اإلسالمٌة الٌوم من مصائب جسٌمة ومحن عظٌمة، لٌإكد بما ال ٌدع مجاالً للشك أنها أشّد ما 

تكون بحاجة إلى دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة، الدولة التً تحمً المسلمٌن وتصون أعراضهم، 

والصحابة والتابعون من بعده  ها رسول هللا وتحمل اإلسالم رسالة إلى العالم، رسالة رحمة وهداٌة كما حمل

 طٌلة ثالثة عشر قرناً. 

لقد باتت حال المسلمٌن ال تخفى على أحد، ٌتآمر علٌهم القرٌب والبعٌد، وتتداعى علٌهم األمم حتى الضعٌفة منها، 

وإفساداً، ومعهم من  بالدهم منهوبة الخٌرات، مسلوبة اإلرادة، ٌرتع فٌها الكفار الُمستعمرون وٌعٌثون فٌها فساداً 

أبناء جلدتنا نواطٌر وعمالء ٌتفانون فً خدمة األعداء، تآمروا معهم لمحاربة دٌن هللا والعاملٌن لتحكٌم شرع هللا، 

 سّخروا كل إمكانٌاتهم وجهودهم للقضاء على كل تحرك مخلص من أبناء األمة وما ذلك إال خدمة ألسٌادهم.

داه إلى االنخراط بالحرب الفكرٌة التً ٌشّنها الغرب على المسلمٌن، ولم ٌقتصر إجرامهم على ذلك بل تع 

مسخرٌن من أجل ذلك علماء السالطٌن ووسائل اإلعالم التً تؤخذ دورها فً تضلٌل المسلمٌن وإبعادهم عن 

 دٌنهم.

 أيها المسلمون الصادقون: 

والخضوع لمنظماته، لن ٌنقذ األمة  إنه لمن المإكد أن السٌر فً ركاب الغرب، وتبنً أفكاره واتباع قراراته

َها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن ُتِطيُعوا  اإلسالمٌة من هذا الواقع الذي تقاسٌه، بل فً ذلك الخسران المبٌن، قال تعالى: َيا أَيُّ

وُكْم َعلَى أَْعَقابُِكْم َفَتْنَقلُِبوا َخاِسِرينَ  ٌُخلِّص األمة، الَِّذيَن َكَفُروا َيُردُّ من مآسٌها القنوُط والٌؤس  وكذلك لن 

واالستسالم وانتظار ما ٌإول إلٌه الحال، فلٌس فً ذلك خالص أمة من األمم، بل فً ذلك ذل وهوان وتسلط 

 األعداء الحاقدٌن والحكام المؤجورٌن على دٌننا ومصٌرنا وأعراضنا.

، حكم باإلسالم، فً ظل خالفة وإنه لن ٌنقذنا مما نحن فٌه ولن ٌصلح حال األمة الٌوم إال بما صلح به أولها

راشدة على منهاج النبوة. بها وحدها ٌكون اإلسالم مجسدا فً واقع الحٌاة بدولة تطبقه وترعى به شإون رعاٌاها 

وتحمله رسالة هدى ونور لآلخرٌن. وبها وحدها نجمع شتاتنا وتفرقنا تحت راٌة واحدة وبها وحدها نرد كٌد 

... َوإِنََّما ": ل النٌل منا، وبإقامتها تعود أمتنا خٌر أمة أخرجت للناس، قال أعدائنا ونقطع أٌدٌهم التً تحاو

َقى بِِه... ٌة ُيَقاَتلُ ِمْن َوَرائِِه َوُيتَّ ، فالخلٌفُة والخالفة ُجنة، أي وقاٌة، ومن كانت له وقاٌة، فهو بإذن هللا "اإلَِماُم ُجنَّ

ال ٌجرإ أن ٌقترَب منه أعداإه. وتارٌخ الخـالفة دلٌل قاطع منصور فً النهاٌة، ال تضٌع حقوقُه، وال بالده، و

 على ذلك فقد حطمت دولتً الروم والفرس، وفتحت البلدان واألمصار وحكمتهم بعدل اإلسالم. 

  أيها المسلمون في الشام:

بكل أنواع لقد شاهدتم وعاٌنتم ما فعل الغرب بكم عندما أعلنتم ثورًة على صنٌعتهم بشار، فكان جزاإكم القتل 

األسلحة المحرمة وغٌر الُمحرمة، ومن ثم التهجٌر والتشرٌد والذي تّم بتآمر ممن اّدعى صداقتكم، وكذلك بتآمر 

من قادة الفصائل الذٌن زعموا أنهم حملوا السالح دفاعا عنكم فوثقتم بهم وقدمتم لهم فلذات أكبادكم وخٌرة شبابكم 

ففقدوا إرادتهم وأصبحوا  ،كم ورهنوا أنفسهم ألعداء ثورتكم ودٌنكمكً ٌقاتلوا معهم، ولكنهم تاجروا بتضحٌات

 أدوات لخدمة مخططات أعدائكم بحجة المصالحات وحقن الدماء.

 

 



  أيها المسلمون الصابرون على أرض الشام:

 لقد طال لٌل الظلم وبلغت القلوب الحناجر وانعدم النصٌر، وأنتم ترون تآمر الدول على ثورة األمة وكٌف أن

وعودهم خداع وضمانهم سراب، وأكبر دلٌل مجازر األمس فً رٌف حلب الغربً ورٌف إدلب، رغم نقاط 

المراقبة التركٌة وتحت سمعها وبصرها. ولن ٌنقذ األمة مما هً فٌه إال ما أنقذ أسالفها من قبل، خالفة على 

، ونسٌر لٌس نرد كٌد أعدائنا ومكرهمبإقامتها عزنا وسبٌل خالصنا الوحٌد، منهاج النبوة إنها فرض ربنا ومبعث 

، إنها حصنكم ٌقً فقط بل فً طرٌق العزة والنصر، فهً طوق نجاتنا وطرٌق خالصنافً طرٌق الخالص الحق

الذي تلوذون به، وهً فوق كونها ضرورة ٌتحتم على من ٌسٌر فً طرٌق النصر أن ٌعمل إلقامتها، هً فرض 

وفوز اآلخرة، فكونوا مع العاملٌن إلقامتها بؤقوالكم وأفعالكم، ولتؤخذوا  وأي فرض، إنها تاج الفروض، وعّز الدنٌا

على ذلك مٌثاقاً فٌما بٌنكم ومٌثاقاً مع ربكم، ولتؤخذوه بقوة وتتمسكوا به، فهو طوق النجاة، وطرٌق الخالص حقّاً 

 وصدقاً. 

 حزب التحرٌر           هـ9341 الحجة ذو 2

 والٌة سورٌا                          م 2192  آب 94


