
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 !بوصلتها الثورة تفقد ال حىت

 على يؤخذ وال ،املخطئني على رنك  ي   وال االحنرافات وتكثر األخطاء، فيها وترتاكم السادس، عامها إكمال من الثورة تقرتب عندما 
 تعاىل هللا يعمهم أن أوشك يديه على واأيخذ فلم الظامل رأوا إذا الناس إن»: قال عندما  هللا رسول حتذير متجاهلني الظاملني أيدي

 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة نأ فاعلم ،والنسائي والرتمذي داود أبو رواه «منه بعذاب

 ال وأنه ،الغربية الدول اورض ودعم إذن بدون النظام إسقاط نستطيع ال أنّنا قناعة ىلإ ويصلون داخلهم، من البعض ينهزم عندما 
 مسارها عن حلرفها إال للثورة مدّ  ق   ما الذي الدعم على احلصول بعد حققته ما أضعاف دعم غري من حققت الثورة أن مع دعم، بغري ثورة

ُمْ  يُنِفُقون   ك ف ُروا ال ِذين   ِإن  ﴿: تعاىل قوله تجاهلـون إلهنائها، متهيًدا ميلةالع اإلقليمية ابلدول وربطها ،قرارها مصادرةو   ع ن لِي ُصدُّوا أ ْمو اَل 
 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة أنّ  فاعلم﴾... اّلل ِ  س ِبيلِ 

 يهدم عمل كل ومترير تنازل كل لتربير الفتاوى هذه ستخدموت   ،وتوجيهاهتم الداعمني مالءاتإ مع الشرعيني فتاوى تتناسب عندما 
يِ ن اتِ  ِمن   أ نز ْلن ا م ا ي ْكُتُمون   ال ِذين   ِإن  : ﴿وتعاىل نهسبحا هللا قول متناسني هذا عن العلماء ويسكت والضرورات" "املصاحل ابسم الثورة  اْلب  

ِعُنون   نُ ُهمُ و ي  ْلع   اّلل ُ  ي لع نُ ُهمُ  ُأول  ِئك   اْلِكت ابِ  ِف  ِللن اسِ  ب  ي  ن اهُ  م ا ب  ْعدِ  ِمن و اَْلُد ى  من»: أمحد رواه صحيح حديث  رسوله وقول ،﴾الَّل 
 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة نأ فاعلم... «انر من بلجام هللا أجلمه علًما كتم

 وتصبح ،قرارهم الكبرية الفصائل قادة بعض ويفقد ،املتحدة وأممها الغربية الدول من أعدائنا أبيدي مشاكلنا حل أن نتوهم عندما 
 ،محراء اوخطوطً  آمنة مناطق وجمرميه شبيحته ومناطق امالنظ عاصمة فتبقى. ألعماهلم املوجهة هي والغربية اإلقليمية والدول الداعمني قرارات
 اسقفً  اخلبيث احلل ذاه ويصبح ،األمريكي السياسي احلل وتتبىن هللا أنزل ما بغري وحتكم ابلعلمانية تتغىن أنظمة خلف القادة هؤالء ويسري
ُنوا و ال  : ﴿تعاىل قوله وننسى ،للثورة  نأ فاعلم﴾ تُ ْنص ُرون   ال   ثُ   أ ْولِي اء   ِمنْ  اّلل ِ  ُدونِ  ِمنْ  ل ُكمْ  و م ا الن ارُ  ُكمُ ف  ت م س   ظ ل ُموا ال ِذين   ِإىل   ت  رْك 

 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة

 فنخوض ،الكافر الغرب ورائها ومن ،قليميةاإل لدولل إرضاء اجملرم النظام سقاطإ من أوىل يصبح ما يسمى )اإلرهاب( عندما 
 النظام سقاطوإ إخواهنم عن احلصار فك عن شغلهمو  صفهم قيوتفر  الثوار جهود تيتشت يف خمططاهتم وختدم الغرب مصاحل حتقق معارك

اِفرِين   ِإن  : ﴿وتعاىل سبحانه هللا قول متجاهلني انُ  اْلك   .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصله أن فاعلم ،﴾مُِّبيناً  ع ُدو اً  ل ُكمْ  واْ ك 

 ونتناسى. الشام أرض على اجملاهدين ابسم وانطقني للثورة سياسيني ممثلني السفارات ورواد الفنادق الءنز  ابلعلمانيني نرضى عندما 
 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة نأ فاعلم ،«الساعة فانتظر أهله غري إىل األمر وس د إذا»: والسالم الصالة عليه قوله

 تقام وكيف نظمةاأل تسقط يفك نفكر ال وعندما ،ليهإ للوصول ريقوط نّي بـ   وهدف واضح مشروع وجود أمهية ندرك ال عندما 
 ومصاحل أهداف لتحقيق ألدوات أنفسنا وحنول ،هالكنا وهي اخلالص هناأ نظن اليت الطريق ونسلك ،عداؤانأ لنا يرمسه ما وفق فنسري ،الدول

ا و أ ن  ﴿ :يقول وتعاىل سبحانه وهللا ،ندري أن دون خريناآل ِبيِلهِ  ع ن ِبُكمْ  ف  ت  ف ر ق   السُُّبل   ت  ت ِبُعواْ  و ال   ف ات ِبُعوهُ  ُمْست ِقيماً  ِصر اِطي ه  ذ   ذ ِلُكمْ  س 
 .ابالحنراف بدأت قد الثورة بوصلة نأ فاعلم ،﴾ت  ت  ُقون   ل ع ل ُكمْ  ِبهِ  و ص اُكم

 كالًما" الواضح اإلسالمي السياسي املشروع طرحو  "،تنظريًا" واملؤامرات املكائد وكشف "،"فتنةً  اخلري إىل الدعوة صبحت عندما 
 القائمني آذان من - بصرية على هللا إىل الداعي - الناصح جيد وال ،"صفلل اشق  " الدماء ةعإضاو  التنازالت تقدمي من التحذيرو  "،ومهاً 

 و ات  ُقواْ ﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قول متجاهلني ،"كياسة"و "حكمة" له والتصفيق وتزيينه الباطل على السكوت يصبح بينما ،صمماً  إال عليها
ن ةً  ِديدُ  اّلل    أ ن   و اْعل ُمواْ  خ آص ةً  ِمنُكمْ  ظ ل ُمواْ  ال ِذين   ُتِصيب    ال   ِفت ْ  .ابالحنراف بوصلتها بدأت قد الثورة أن فاعلم﴾ اْلِعق ابِ  ش 
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 آتمر حبر يف وتتيه وجهتها تفقد أن على الثورة فينةس وتوشك يتسع، اخلرق بدأ لقد. ..الشام أرض ف الصابرون املسلمون أيها
 .الكافرين حبائل مجيع وقطع املتني، حببله والتمسك ،وحده هلل العمل إبخالص إال - وهللا - لنا جناة وال عليها، األعداء

 اليت واألعراض هجرت، اليت والعائالت ،وامتّ يـ   ذينال واألطفال هدمت، اليت والبيوت بذلت، اليت والتضحيات أريقت، اليت الدماء إن
 ابلكفر حنكم أن ذلك كل بعد أنرضى هبا؟ يتاجر أن كان من كائًنا ألحد   نسمح فكيف وأصحاهبا، أهلها حنن مجيعها هذه انتهكت،

 وي روّ جوهنا يها،تفاصل أدق أعداؤان لنا يرسم ذليلة حياة على احلصول أجل من ذلك كل علينا سيهون حًقا هل !؟جديد من والظلم والقمع
 ،علينا هللا أوجبه الذي ابحلق تمسكسسن أننا أم أسباهبا؟ مجيع وهم مآسينا إهناء يريدون أهنم وهبتاانً  ازورً  مدعني اخلبيث، السياسي حبّلهم لنا

 ترضي اليت وثوابتها أهدافها مجيع قحتقي حىت ثورتنا يف ماضون أننا أمجع للعامل معلنني حممد؟ سيدان بدلأل قائدان أبن ثورتنا بداية منذ فأعلناه
 .نفوذها وإهناء الكفر دول من التحرر :اثلثاً  ،النبوة منهاج على اخلالفة دولة إقامة :اثنياً  ،ورموزه أركانه بكافة النظام إسقاط :أوالً : وهي رهبا

 فناوتعرّ  البوصلة، اجتاه تصحيح إعادة إىل دفعاً  تدفعنا أن جيب اليت ةرـّ ــ ــامل احلقائق هي هذه نعم: الشام ف الصابرون املسلمون يهاأ
 وبيع ثورتنا خطف من املتسلقني نعمل دوره منا كل   أيخذ أن وهي ،الشام يف قدمهان اليت التضحيات عظيم أمام العظام مبسؤولياتنا
 ك مثل فيها، واْلو اِقع اّلل   ُحُدودِ  ف ق اِئمال م ث لُ »:  هللا رسول قال ،كمامجيًعا نغرق أو مجيًعا ننجو واحد، مركب يف فنحن. ..تضحياتنا

ِفين ة ، على اْست  ه موا ق وم    م نْ  على م رُّوا املاء من است  ق ْوا إذا أ سفلها ف الذي فكان أ ْسفل ه ا، وبعُضهم أْعَّله ا، ب  ْعُضهم ف أ صاب   س 
يًعا، وهلكوا ه ل كوا أ ر ادوا وما ت  ر ُكوُهمْ  فإن ف وق نا؟ م نْ  نُؤذِ  ومل ْ  خ رًقا ن ِصيِبن ا ف خ ر ْقنا أان لو: فقالوا ف وق هْم،  أيدِيِهمْ  على أخُذوا وإنْ  َج 

يًعا وَن  ْوا َن  ْوا  .البخاري رواه «َج 

 توحيدو  ،احلروب جتار البائعني اجملرمني وحماكمة املخطئني، وحماسبة القادة، وتوجيه املسار، لتصحيح اجلاد العمل هو اليوم الواجبو  
 الو  واملوم، املوك غرف تفرضه ال الذي املشروع ،الكرمي نبيه وسنة هللا كتاب من املستنبط الواضح السياسي املشروع حول املتفرقني صفوف

 نري من األمة وينقذ ،األعراض ويصون الدماء حيفظ الذي املشروع بل النفس، وحظوظ للهوى خيضع وال الغربية، الدول سياسات متليه
 يف لوّ  ع  نـ   نزال وال. ..التحرير حزب يف كمانإخو  حنن لكم قدمهن الذي النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة مشروع إنه الكافر، غربلل العبودية

 بيضة الصراع هذا يف فأنتم امليدان، يف مثباتك وعلى وحده هلل مإخالصك علىو  اجملاهدين، ناإخوان ايو  الشام يف أهلنا اي كمعي  و   على ذلك
 .محلته نصرونوت اإلسالم مشروع قيمونوت أزالمه، زمونهتو  الكفر مشاريع فشلونست الذين وأنتم إليها، تنحاز اليت الكفة تثقل اليت القبان

 واألرض، واتاالسم عرضها جنة   إىل قريب، وفتح هللا من نصر إىل ،النبوة منهاج على راشدة خَّلفة إىل واآلخرة، الدنيا عزّ  فإىل
 .املسلمون أيها ندعوكم... أكرب هللا من ورضوان

 اّلل ُ  ي نُصرُْكمُ  ِإن﴿ وحده، منه فاطلبوه وحده ربّنا بيد نصران أن علموااو  ،والسالم الصالة عليه رسولكم ببشرى وثقوا ،ربكم بوعد فثقوا
ت  و ك لِ  اّلل ِ  و ع ل ى هِ ب  ْعدِ  مِ ن ي نُصرُُكم ال ِذي ذ ا ف م ن َي ُْذْلُكمْ  و ِإن﴿ خذالانً  غريه ومن﴾ ل ُكم غ اِلب   ف َّل    ابهلل فاستعينوا ﴾اْلُمْؤِمُنون ف  ْلي  

نْ ي ا اْلْ ي اةِ  ِف  آم ُنوا و ال ِذين   ُرُسل ن ا ل ن نُصرُ  ِإان  : ﴿وجلّ  عز هللا قول وتدبروا ذكرواوا واصربوا ادُ  ي  ُقومُ  و ي  ْوم   الدُّ  .﴾اأْل ْشه 
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