
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُ َفََل َغاِلَب َلُكم﴿  ﴾ِإْن يَ ْنُصرُْكُم اَّلله
 

ما إن توفرت اإلرادة والعزمية حىت حقق اجملاىدون خالل أايم معدودة انتصارات على قوى الظلم والطغيان 
ها طاغية يف مدينة حلب مشال سوراي؛ رغم مشاركة التحالف الدويل بقيادة رأس الكفر أمريكا إىل جانب عميل
رادهتم، إال إالشام وحليفها االحتاد الروسي يف قصف مواقع اجملاىدين واستهداف ادلدنيني بشكل جنوين لكسر 

أن آلة البطش الدولية وقفت عاجزة أمام ثبات أىل الشام واستعدادىم للتضحية يف سبيل هللا، وإن ما حصل 
للشك أننا قادرون على حتقيق النصر إبذن هللا سبحانو  رلاالً يف ىذه األايم القليلة ادلاضية ليثبت مبا ال يدع 

 وتعاىل إذا توكلنا على هللا حق توكلو وتوفرت العزمية واإلرادة الصادقة البعيدة عن حتكم الداعم ومصاحل أسياده.

يف حلب وفك  مةهممن السيطرة على مواقع  - يف الشمال - إن ما نشأ عن توافق بعض الفصائل
مجيع الفصائل ادلخلصة على  توحديقودان للعمل أكثر من أي وقت مضى ابجتاه  ؛ حلبيفاحلصار عن أىلنا 

بغرف  ةمشروع اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة، وأن تقطع الفصائل ادلرتبطعلى  بتوحدىا ،ما يرضي هللا
احلمر اليت ال جيوز  من الداعمني الذين يتحكمون بقراراهتا ويضعون اخلطوطعالقتها هبم وبغريىم ادلوك وادلوم 

العمل على استهداف نظام اإلجرام بشكل منظم يؤدي  نظام اإلجرام! ومن مث جتاوزىا من أجل اافظة على
إىل إسقاطو أبسرع الطرق وأقصرىا، فتستهدف رأسو يف دمشق وخاصرتو يف الساحل وتضربو ضربة رجل واحد 

ادلتفرقة إىل سيل جرار يقتلع شجرة النظام الرأمسايل  الشمال، عندىا ستتحول ىذه الفصائليف يف اجلنوب كما 
 .إبذن رهبا.. الفاسد من أساسها ليغرس مكاهنا شجرة اإلسالم العظيم لتؤيت أكلها كل حني

 أيها اجملاهدون يف أرض الشام:

 َوَل ﴿ أنفسكم خريا، قال تعاىل: منإن قوى الكفر والطغيان قد يئست أمام صمودكم وثباتكم؛ فأروا هللا 
ُتْم ُمْؤِمِنيَ  . وىا أنتم قد فتحتم أبواب اجلحيم على طاغية الشام فال ﴾ََتُِنوا َوَل ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

املؤمن »ادلسلمني يف قولو:   تغلقوىا، واصربوا فإن النصر صرب ساعة، ولتكونوا كما وصف رسول هللا
واه البخاري. فأعلنوىا حراب مفتوحة على كافة اجلبهات ضد طاغية ر  «للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

واألرض، أشعلوا  السماواتالشام، فهو وهللا أعجز من أن يصمد ىو وأسياده أمام قوة احلق ادلؤيدة من جبار 



 الخالفة موقع                  التحرير حزب إعالميات موقع                       الراية جريدة موقع           المركزي إلعالميا المكتب موقع                       التحرير حزب موقع                    

        tahrir.org-ut-hizbwww.                  tahrir.info-ut-www.hizb         net.alraiah.www                          info.htmedia.www                          net.khilafah.www 

فاد النار من حتت أقدام الطغاة ولتكن ثورة الشام ادلباركة درسا ينسي أعداء هللا وساوس الشيطان، فأنتم أح
 الصحابة؛ وأنتم أحفاد سعد وعبادة؛ وأنتم من سيعيد كتابة التاريخ من جديد مبداد من نور.

 أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسَلم:

تنا إبدخاذلا يف نفق ىا أنتم رأيتم أبم أعينكم تكالب الغرب علينا وحرصو على القضاء على إسالمية ثور 
رة الشام ىو حل سياسي حيافظ على أركان النظام وآلة بطشو وقمعو من إصراره على أن احلل لثو ادلفاوضات و 

جيش وخمابرات اترة ودعمو لعميلو طاغية الشام اترة أخرى، فال تسمحوا ألحد أن يساوم على دماء أبنائكم 
الطاىرة يف سوق ادلفاوضات النجسة، واقطعوا كل يد تريد أن تصافح قاتل األطفال ومنتهك األعراض حتت 

ذريعة كانت، وأعلنوىا صراحة أننا لن نفاوض ولن نستسلم ولن نداىن ولن نستكني حىت أييت وعد هللا؛ أية 
إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة وتطبيق حكم بنهاية ادللك اجلربي و   وحىت تتحقق بشرى رسول هللا

سبحانو وتعاىل، وإن أي اعتماد على  هللا، فقضيتنا لن حتل إال ابالعتماد على أنفسنا بعد التوكل على هللا
ال ترضوا بغري فاستمروا هبا كما بدأت ىي ؛ و   ىو انتحار مصريه الذل واخلسران.أعداء هللا يف حل قضاايان

ذلا قائدا؛ وال بغري شرع هللا ذلا منهاجا؛ ولن تستطيع قوى الكفر ولو اجتمعت أن تعيد أمة دمحم  رسول هللا 
 ًة ﴿ة. قال تعاىل: إىل ظلمات اجلاىلي َونُرِيُد َأْن ََنُنه َعَلى الهِذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اْْلَْرِض َوََنَْعَلُهْم أَِئمه

 ﴾.َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِِثيَ 
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