
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

اه  ﴿ غ   ذ   ﴾ِبهِ  و لِيُ ْنذ رُوا لِلنَّاسِ  ب َل 

 معدن فيها فظهر وبشرايت، آمال   أظهرت أهنا كما  وطعنات، جراحا   طّياهتا يف محلت املباركة، الشام ثورة على سنوات مخس مّرت
 تسكت ول الدنيئة، ترضى ل أمة الدين، هلذا نصرة ذلوتب تعطي تستكني، ل أمة الشام يف فوجدان الزمن، من ردحا   غاب الذي األمة
 وإذا ابخلري، الوصف هذا تستحق كانت  به قامت إذا عظيم عمل   يف تكُمن خرييّتها أنّ  تعلم أن جيب شأهنا هذا أمة فإن خطيئة، على

ُتمْ ﴿ كتابه:  يف يقول فاهلل والثبور، الويل إل يلحقها فال تركته ما ر   ُكن ْ ي ْ ْعُروفِ  َت ُْمُرون   ِللنَّاسِ  ْخرِج تْ أُ  ُأمَّة   خ  ه ْون   ِِبْلم   اْلُمْنك رِ  ع نِ  و ت  ن ْ
 أنزل ما بغري احلكم وهو أل منكر ، أعظم وإلزالة هللا، أنزل مبا احلكم مبعروف لتأمر الثورة يف خرجت اليت األمة هذه ،﴾ِِبّللَِّ  و تُ ْؤِمُنون  

 .هللا
 الدويل والقانون املتحدة األمم شرعة يف فريى واخلنوع، التبعية بغرابل مشسها غطيوي حقيقتها جيهل البعض زال ما ذلك ورغم

 ومؤمتراهتم، حلوهلم على ويُقبل فيهم فُيسارع حقيقته، على الغرب رؤية عن بصره أعمى قد فرتاه أمته، ومشاكل ملشاكله اخلالص
 إنتاج وتعيد ومصاحله الكفر هيمنة تضمن علمانية( مدنية ة)دول الكافر الغرب مشروع بني الشام أرض على الصراع حقيقة متجاهال  

، النبوة( منهاج على )خالفة عقيدهتا من املنبثق األمة مشروع وبني ،واجليش األمن على وحتافظ جديد من الشرعية وتعطيه السفاح نظام
 السياسي احلل أن متجاهال. للناس أخرجت أمة خري وجيعلنا صدوران يويشف معاانتنا وينهي ثوابتنا وحيقق ربنا يرضي الذي املشروع

 كي  مشروعها وعلى عليها للقضاء جديد مكر هو الشام ثورة على وأدواهتا وروسيا أمريكا رأسها وعلى املتآمرة الدول تفرضه الذي
 السياسي احلل زيّنوا وقد﴾. اْست ط اُعوا نِ إِ  ِديِنُكمْ  ع نْ  ي  ُردُّوُكمْ  ح ّتَّ  يُ ق اتُِلون ُكمْ  ي  ز اُلون   و ل  ﴿ تعاىل: قال ،ملشروعه النصر يضمن

 !دواء لنحسبه للسم قسوّ  ويُ  ماء لنحسبه السراب يزين كمن  وحقيقته. اإلنسانية ملعاانتنا إهناء أبهنا دولية برعاية واملفاوضات
 الكربى للدول خدم مأهن يظهر املفاوضات جرمية يف واملشارك املعارضة ميثل أنه يزعمون الذي املفاوض للوفد سريعة نظرة إن
 اإلجرام نظام وزراء رئيس حجاب( )رايض الشام ثورة ميثل فهل. الشام ثورة ميثلون أهنم زورا مّدعني اختارهتم، اليت الداعمة والدول

 صابرينال وأهلنا املخلصني اجملاهدين ميثل أم القريب؟!! ابألمس اإلجرام نظام ثقافة وزير آغا( نعسان )رايض ميثلها وهل السابق؟!!
 يغري ولن. ؟!!املسلمني وبني األقصى مغتصيب يهود بني اإلخاء وإىل الكرمي، القرآن غري ثقافة إىل الداعية قضماين( )بسمة احملتسبني

 حقيقة   يغرّي  مل كما  الوفد! هلذا رئيسا   جعلوه ولو حىت املفاوض الوفد يف عضوا   امللتحي مبظهره علوش( )حممد إضافةُ  املؤامرة حقيقة  
 ُبشراه فكانت موسكو من ستشرق اليت ابلشمس بشر قد وكان لالئتالف رئيسا كان  الذي اخلطيب معاذ ()الشيخُ  قبل من الئتالف

 أمره! ابفتضاح مؤذنة
 الشام ثورة ثورتنا وبثوابت بدينهم فّرطوا قد األمريكي السياسي احلل طريق يف السري رضوا الذين الضعفاء هؤلء أن ندرك أن جيب

 هذه. حممد" سيدان لألبد و"قائدان هلل" هي هلل "هي وهتفت هللا مساجد من انطلقت عندما ثوابتها حّددت اليت الثورة هذه. اركةاملب
 ثوابت هي... فيها اخلوض حُتّرم ثوابت بل املفاوضات، جتيز ثوابت ليست هي الشام، أهل لدى املسّلمات من ابتت اليت الثوابت

 "خالفة إسالمي نظام  ... أجهزته يف ول دستوره يف أبدا   به يلتقي ل مكانه نظام وإلقامة وأجهزته، ورموزه هأركان بكلّ  النظام إلسقاط
 :سبحانه قوله ويتحقق للغرب التبعية من األمة وتنعتق والكافرون، الكفر ويذل واملسلمون اإلسالم فيعز ،النبوة" منهاج على راشدة

ِبيًَل  اْلُمْؤِمِني   ع ل ى رِين  لِْلك افِ  اّللَُّ  َي ْع ل   و ل نْ ﴿  ﴾.س 
 وإصرارهم ؛السياسية العملية يف دور لبشار ليس أنه كإعالهنم  املفاوض املعارضة وفد يسمى ما يعلنها اليت املخادعة املواقف إن

 أبناء من لصنياملخ على تنطلي لن للهدنة النظام خروقات على احتجاجا املفاوضات موعد أتجيل وطلبهم انتقالية حكم هيئة على
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 هلم ممثال ابعتباره شرعية أية املفاوضات لوفد املصطنعة املواقف هذه تكسب ولن؛ الشام ألهل مطلبا السياسي احلل جتعل ولن؛ األمة
 !ميثلها ول الثورة على (ثلميُ ) التفاوض وفد أن ندرك ألننا

 اإلسَلم: دار عقر الشام يف املسلمون أيها
 النبوة"، منهاج على راشدة "خالفة سوى يضاهيه مثن ول غاليا ، مثنا   ليستحق وإنّه لكبري، بذلتموه ما نوإ لعظيم، قّدمتموه ما إن

 فال الثورة؟! قبل ما ىلإ العودة هي ضاتاملفاو  نأ تعلمون وأنتم فكيف هلا، قتل   هو الثورة منتصف يف الوقوف أن تعلموا أن بدّ  ل وإنه
 ول ها،أبنائ بدماء التفريط أو فيها العبث نفسه له ُتسّول من كلّ   يد على واألخذ ثوابتها، على واحلفاظ الثورة هذه يف الستمرار من بد

يقِ  ب ْكر   أ ِب  فعن ،م عنيا " "لستُ  أحدكم يقولنّ  : عنه، هللا رضي الصِ دِ  ِذهِ  ت  ْقر ُؤون   ِإنَُّكمْ  النَّاُس، أ ي ُّه ا اي" ق ال   ِذين  الَّ  أ ي ُّه ا اي  ﴿ اْْلي ة   ه 
يْ ُتْم﴾ ِإذ ا ض لَّ  نْ مَّ  ي ُضرُُّكمْ  ل   أ نْ ُفس ُكمْ  ع ل ْيُكمْ  آم ُنوا ِإن ِ  اْهت د  ْعتُ  و  ُخُذوا ف  ل مْ  الظَّاِل   ر أ ْوا ِإذ ا النَّاس   ِإنَّ » ي  ُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ر ُسول   َسِ   َيْ 
ْيهِ  ع ل ى  واختلفت وجوههم تعّددت اليوم فالظاملون .صحيحه يف حبان ابن هحنو  وأخرج محد،أ أخرجه «ي  ُعمَُّهُم هللاُ بِِعق ابِهِ  أ نْ  أ ْوش ك   ي د 

 هذه على احلفاظ هو اليوم فالواجب. وألهله لنفسه واملهانة املذلة ويرضى التضحيات، خيون من فالظامل سواء، ابلفعل ولكنهم أمساؤهم
يًعا، ه ل ُكوا ْمر ُهْم،و أ   ت  ر ُكوُهمْ  ف ِإنْ » واجلبناء، الضعفاء خيطفها أن من الثورة ِإنْ  َجِ  يًعا َن  ْوا أ ْيِديِهْم، ع ل ى أ خ ُذوا و   إن .أمحد أخرجه «َجِ 

 ِلس انِ  ع ل ى ِإْسر ائِيل   ب ِن  ِمنْ  ك ف ُروا  الَِّذين   ُلِعن  ﴿ تعاىل: قال واآلخرة، الدنيا يف وسخطه، هللا عذاب يُوجب الواجب هذا يف التقصري
انُوا ع ص ْوا ِب ا ذ ِلك   م ْري    اْبنِ  و ِعيس ى د اُوود   انُوا  * ي  ْعت ُدون   و ك  انُوا  م ا ل ِبْئس   ف  ع ُلوهُ  ُمْنك ر   ع نْ  ي  ت  ن اه ْون   ل   ك   ﴾.ي  ْفع ُلون   ك 

 الثورة، رمسا عن احنرف أو اعّوج من فقوّ موا بواجبكم، وقوموا دوركم فخذوا ،نظن بكم خريا   سوراي ولية/  التحرير حزب يف وإننا
 منهاج على راشدة خالفة من أبقل تقبل ل "ثورتنا ،الثابتون" رجاهلا هلا ثورتنا" ، لومة لئم "ثورتنا ليست للبي""هللا يف ختشون ل وقولوها
 أ ْولِي اءُ  ب  ْعُضُهمْ  ُمْؤِمن اتُ و الْ  و اْلُمْؤِمُنون  ﴿ تعاىل: قال هبا تفّرطوا أو تنسوها ول هبا، وتعملوا لتلتزموها هللا آبايت نذكركم فإننا النبوة"
ُمُرون   ب  ْعض   ْعُروفِ  َيْ  ه ْون   ِِبْلم  ُروا م ا ن ُسوا ف  ل مَّا﴿ تعاىل: وقال ،﴾اْلُمْنك رِ  ع نِ  و ي  ن ْ ن ا بِهِ  ذُكِ  ه ْون   الَِّذين   أ َْن ي ْ  و أ خ ْذن   السُّوءِ  ع نِ  ي  ن ْ
انُ   ِب ا ب ِئيس   ِبع ذ اب   ظ ل ُموا الَِّذين    ﴾.ي  ْفُسُقون   واك 

 اإلسَلم: دار عقر الشام أرض يف املسلمون أيها
 اإلميان فسطاط وأن ؛بني مشروعني ل اثلث هلما أنه هي الصراع حقيقة أن مدركون سوراي ولية/  التحرير حزب يف إخوانكم إننا

 حراسا نكون أن وجل عز هللا عاهدان وقد. ةالكاشف هي هللا بفضل الشام وثورة النفاق، فسطاط عن ويتمايز معامله تتوضح أن بد ل
 أمتنا أبناء من املخلصني م" ونعمل. لئم لومة هللا يف خنشى ل احلق ونقول عليه املتآمرين خطط ونكشف أفكاره نبلور لإلسالم أمينني

 وليست املسلمني لكل خالفة ؛النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة سالميةإلا احلياة استئناف أجل من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طريقة وفق
 .واألخرة الدنيا يف وخالصنا وفوزان عزان لتحقيق وتوحدها اجلهود جتم" ،فصيل أو مجاعة أو حزب خالفة

ُهو   ي ش اءُ  م نْ  ي  ْنُصرُ . اّللَِّ  بِن ْصرِ  اْلُمْؤِمُنون   ي  ْفر حُ  و ي  ْوم ِئذ  ﴿  ﴾الرَِّحيمُ  اْلع زِيزُ  و 

 .املخلصون أيها ندعوكم النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة شروعم نصرة أجل من معنا العمل فإىل
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