بسم هللا الرمحن الرحيم

مرحلة يتخللها اليأس تُبشر ابلنصر الذي يشت ّد قبله البالء
لقد كانت جرمية التهجري القسري آخر جرمية تُرتكب حبق أهل الشام على مرأى ومسمع من العامل أمجع ،ذلك العامل الذي
جعل شعارات حقوق اإلنسان ورقة توت يتسرت هبا على جرائمه حبق البشرية ،فكان اجملتمع الدويل هو العدو األول هلذه الثورة
جاعلا من اجملرم بشار األسد واجهة له ،أما ثورة الشام فبعد أن طرقت أبوابا ظنتها أبواب رمحة ،فإذا هي أبواب عذاب ،وتيقنت
أن ال بب يُطرق إال بب الرمحن ،ففيه العز والتمكني ،ومنه أييت النصر والظفر.

فبعد القتل والدمار والتهجري املتكرر الناتج عن اهلدن واملفاوضات ،وبعد خذالن القريب والبعيد ،ينفذ العدو إىل قلوب
ُ
الناس ليبث مسومه الداعية لليأس واخلنوع ،واالستسلم واخلضوع ،ورمبا كان هذا السلح أشد فتك ا من صوارخيه املدمرة ،وبراميله
ُ
املتفجرة ،ومن مؤامراته املهجرة ،فالوهن والضعف مرض فتاك ما أصاب أمة إال وأهلكها.
ُ
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لذلك أكد القرآن على أن هذا املرض ال يتلبس به إال القوم الكافرون فقال تعاىل على لسان أنبيائه﴿ :إنَّهُ لا يا ْيأ ُ
َّرو ِح ِّ
ط ِمن َّر ْْحا ِة اربِِّه إِلَّ الضَّآلُّو ان﴾ .فاملؤمنون أقوايء بدينهم وثقتهم أبن هللا انصر
الل إِلَّ الْ اق ْو ُم الْ اكافِ ُرو ان﴾ وقال ﴿ :اوامن يا ْقنا ُ
ْ
ومكن هلم فعاشوا يف ظل اخللفة اإلسلمية فكانت دولة
دينه ،مهما ظهر للعيان أن الباطل عل وجتّب ،فأمة اإلسلم نُصرت ُ
العزة اليت عزوا هبا ،وكانت سيدة الدنيا وكانت األمة يف ظلها سيدة األمم ،حىت صارت ملوك الشرق والغرب ختاف املسلمني
وحتسب هلم ألف حساب.
أيها املسلمون يف الشام عقر دار اإلسالم ،لقد أدركتم أن الفصائل املرتبطة مبال الداعمني هي اليت تشكل خطرا على

ثورتكم ،وأدركتم خطر املنابر عندما اعتلها مشرعنون يُفتون بغري علم ويتبعون أهواءهم ،وأدركتم حاجة ثورتكم مليثاق فيما بينكم
وميثاق مع ربكم إلقامة خلفة راشدة ،واختاذ قيادة سياسية واعية صادقة خملصة ،تُوجه طاقات األمة وأهل القوة املخلصني فيها
 وكم هم كثر  -إلسقاط النظام وإقامة حكم اإلسلم؛ إن وعيكم هذا هلو مفتاح النصر ،ودليل قوة الثورة وتقدمها ،رغماحنسار مناطقها ،فالثورة هي فكرة تبدأ بقتلع اخلوف من جدار أصم يُشاع أن له آذاانا تُصغي ،وتنتهي بقتلع أنظمة عتيدة
بُنيت أبيدي املستعمرين .وإن هللا ملهلك عدوكم طال الزمان أم قصر ،تلك هي سنة هللا يف خلقه ،أجراها هللا على أنبيائه ،شدة
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ي﴾ .أي حىت إذا استيأس الرسل من استجابة قومهم هلم
اءه ْم نا ْ
اج ُ
ْسناا اع ِن الْ اق ْوم ال ُْم ْج ِرم ا
ص ُران فا نُ ّج اي امن نَّ اشاء اولا يُ ار ُّد اَب ُ
وظنوا أن أقوامهم لن تصدق هبم وأهنم كذبوهم ،وكل هذا من الشدة اليت يلقيها الرسل يف دعوهتم ،عندها ،أي يف قمة الشدة
أييت نصر هللا سبحانه وتعاىل ،فاملسلم ال ييأس من رمحة هللا أبدا وإمنا قد يستيئس من الناس أن يستجيبوا له لشدة أذاهم
وظلمهم ...وكل هذا يبني أن الشدة خيلفها الفرج إبذن هللا وإن ظلمة الليلة مؤذنة ببزوغ الفجر ...فاثبتوا أيها املسلمون يف الشام
على احلق الذي أنتم عليه ،وهللا انصر من ينصره ،وهللا عزيز حكيم.
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