بسم اهلل الرحمن الرحيم

معركة الشام وحلب عبرة ألولي األبصار ونداء للمخلصين واألحرار
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله وبعد:
أيها المسلمون:
ما أعظم مصابنا ...وما أشد كربنا ....القتل والدمار وانتهاك األعراض يتنقل يف بالد ادلسلمني بلداً بلداً ...ىذه الشام
اجتمع عليها كفار األرض فأمعنوا فيها قتالً وتشريداً ...وتلك اليمن ُربرق بنريان األعراب ...وليبيا يستحر فيها القتل والتدمري.
وىذه العراق يُهجر أىلها وتُفتت أرضها ...وأىل بورما ُيرقون ويهجرون وال مغيث ...واألرض ادلباركة وادلسجد األقصى
ٍ
احتالل يهودي غاشم ...ومن قبل أفغانستان وغروزين وكوسوفا...
يُدنس من
واليوم وأمس دكت حلب دكا دكا ،على رؤوس نسائها وأطفاذلا وشيوخها ،واستغاثاهتم أبكت الصخور القاسية من أدلها
وحرىا.
َ
أيها الناس:
ُىدمت اخلالفة وغُيب اإلسالم من حياتنا ...ووسد أمرنا إىل حكام عمالء ...ياربون اإلسالم كما ياربو اليهود
والنصارى ...فهل ينتظر ادلسلمون بعد غياب اإلسالم وىدم اخلالفة عيشاً كرمياً أو نصراً مؤزراً على األعداء ...كال واهلل...
إن ما أصاب حلب قد أصاب محص ومحاة من قبل ...وما أصاب الشام ...أصاب الروىينجا وكوسوفا وغروزين...
وادلسلمون يف اجلزائر ألهنم أرادوا اإلسالم يف انتخابات عام  ...2991ألغيت االنتخابات واعتقل أكثر من  03ألفا...
قرى و ُدمرت بلدات وقُتل ما يزيد عن  233ألف ...وعندما أبدى الرئيس الشيشاين جوىر دوداييف رغبتو يف تطبيق
وأحرقت ً
يبق بيت يف غروزين إال
اإلسالم بعد انفصالو عن االرباد السوفييت ...قتلو الروس ودمروا غروزين وقتلوا أىلها وشردوىم ...فلم َ

وأصابتو قذيفة ...وىكذا احلال يف الشام ...انطلقت ثورهتم إلسقاط الطاغية ...وتداعوا لتطبيق اإلسالم وإقامة دولة اإلسالم...
غالب على أمره وإن
فتآمر عليهم القريب والبعيد ...واآلن ُيري أىل الشام بني القتل أو اخلضوع إلمالءات الكافر ...ولكن اهلل ٌ
كان أكثر الناس ال يعلمون.
أيها المسلمون:
غفل ادلسلمون عن دينهم ...فأغار الصليبيون على ديارنا وانتهكوا احلرمات واغتصبوا ادلقدسات ...ولكن العاقبة مل تكن ذلم
إذ انتبو ادلسلمون ألمر دينهم ...واحتضنوا قيادهتم ادلخلصة لرهبا وانقادوا ذلا والتفوا حوذلا ،فكانت حطني وربرير بيت ادلقدس...
وغفل ادلسلمون مرة أخرى عن دينهم ...فجاء التتار واستباحوا الدماء واألعراض ...فاستفاق ادلسلمون من غفلتهم وآبوا إىل
رهبم ...والتفوا حول قيادة سللصة قادهتم إىل عني جالوت.
واليوم َأما آن للمسلمني أن ينتبهوا ويستفيقوا من غفلتهم؟!َ ...أما آن للمسلمني أن يتضنوا ادلخلصني من أمتهم الذين
يدعوهنم صباح مساء دلا يييهم ويرضي رهبم؟! ..يدعوهنم إىل وحدهتم وإقامة دين اهلل يف دولة خالفة راشدة على منهاج النبوة
ليعيدوا معهم سرية االنتصارات والفتوحات.

أيها اإلخوة:
إن ما جيري يف بالد ادلسلمني بعامة ويف بالد الشام خباصة يؤكد حقيقة عمالة احلكام وتآمرىم وإجرامهم ...ويؤكد حقيقة أن
الدول الغربية والشرقية معادية لإلسالم وأمة اإلسالم ...ويؤكد حقيقة أن مبادرات الكفار وعمالئهم ىي لضرب اإلسالم وزلاربة
ادلخلصني .ويؤكد على مصيبة ادلال السياسي الذي ربطت بو الفصائل فأصبحت رىن إرادة احلكام ،حىت أحجمت عن نصرة
إخواهنا وأىلها وأعراضها حبجج واىية.
لقد أضحت األحداث تنطق باحلقائق اليت جيب أن يلتفت إليها ادلسلمون؛
فحكام إيران وتركيا واألردن وقطر والسعودية وباقي الدول العربية شركاء لروسيا وأمريكا يف حرب اإلبادة اليت تستهدف أىلنا
يف الشام ...وىم حلفاء ليهود يعكفون على محاية كياهنم صباح مساء.
أما أم اجلرائم فهي أن تُسخر جيوش األمة خلدمة الكافر والدفاع عن مصاحلو ...فهذه طائرات التحالف العريب تدك اليمن
صباح مساء ...وال تلتفت لنصرة األقصى ونصرة ادلستضعفني يف الشام ...وطائرات اجليش ادلصري وآلتو احلربية تدك القرى يف
سيناء وتشرد أىلها ...واألقصى وأىل غزة يستنصرون ...وال رليب وال مغيث ...واجليش األردين يسهر على محاية كيان يهود
ومحاية عرش نبت على العمالة واخليانة ...يف حني إهنم كلهم متخاذلون عن نصرة حلب وأىلها األبطال!
باهلل عليكم ...ىل اجليش الًتكي الذي يارب ادلسلمني يف الشام بذريعة اإلرىاب عاجز عن إغاثة ادلستضعفني فيها ...وىل
اجليش ادلصري عاجز عن ربرير مسرى رسول اهلل؟
أيها المخلصون:
ما أشبو ما يصل يف الشام دبا يصل يف فلسطني ...فلسطني األرض ادلباركة يدنسها اليهود منذ عقود وتُرك أمر ربريرىا
للمستضعفني من الناس يقاتلون ويثورون ضد يهود باحلجارة واخلفيف شلا يقدرون عليو من السالح ...أما اجليوش ادلدججة اليت
دبقدورىا إزالة كيان يهود خالل ساعات ف ًُتكت يف ثكناهتا...
وبعدىا ربولت فلسطني إىل قضية فصائل ...وكل فصيل منها يتلقى الدعم من دولة كذا ...ودولة كذا ...وبني ىذا الفصيل
وذاك ...ضاعت فلسطني ...بل متت شرعنة االحتالل ربت مسمى عملية السالم ...وحنن اليوم نشهد يف الشام منوذجا تتكرر فيو
ادلشاىد ،وكأن القضية يف الشام أصبحت قضية فصائل ومعارضة ...فصائل كبرية أحجمت عن نصرة حلب ألهنا لبت نداء تركيا
اليت تواليها ،وأخرى مجدت يف مكاهنا ربرس أطالال ومكتسبات ألهنا تنفذ أوامر قطر والسعودية ،وأخرى تشبثت دبناطق تاركة أىل
حلب والشام ميوتون خشية أن تتزحزح من مكاهنا فتضيع شلالكها!! ،وأخرى باتت تشكل درعا يمي النظام ألهنا متنع ادلخلصني
وربرق البالد ويستقوي النظام اجملرم ادلتهاوي بانتظار توحد الفصائل
من العبور عرب ادلناطق اليت تسيطر عليها .وىكذا ميوت الناس ُ
وإخالص قادهتا هلل.
وإننا حنذر أىلنا يف الشام من مذحبة كربى ردبا يساقون إليها ،فالعدو جيمعهم يف إدلب ليسهل عليو قتلهم ،وما مل يتحرروا من
قياداهتم السياسية ادلرهتنة للغرب واألنظمة العميلة ،وينقادوا للقيادة ادلخلصة اليت تدعوىم للخالفة ومشروعها الواضح فاخلطر عظيم
عظيم ...فاهللَ اهللَ يف أنفسكم أيها اجملاىدون ىلموا إلينا لنسري معا حنو ما أمرنا اهلل بو ،وىو سبحانو القوي القاىر فوق عباده بيده
ِ
ِ
َّ
ص ُرُكم ِمن بَع ِد ِه َو َعلَى اللَّ ِو فَ ليَتَ َوَّك ِل
ب لَ ُكم َوإِن يَخ ُذل ُكم فَ َمن ذَا الَّذي يَن ُ
ادللك بيده النصر ﴿إِن يَن ُ
صرُك ُم اللوُ فَ َل غَال َ
ال ُمؤِمنُو َن﴾.

أيها المسلمون:
إن ثقتنا بربنا عظيمة ...وثقتنا كبرية بأمة زلمد  ...وحنن على يقني بنصر اهلل تعاىل ...وأن ما يصيبنا ىنا وىناك لن يضرنا
َّاس تَأمرو َن بِالمعر ِ
ِ
وف َوتَن َهو َن َع ِن
َ ُ
إال أذى ...فأمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس ،قال تعاىلُ ﴿ :كنتُم َخي َر أ َُّمة أُخ ِر َجت للن ِ ُ ُ
ِ
اب لَ َكا َن َخي را لَهم ِمن هم المؤِمنُو َن وأَكثَرىم ال َف ِ
ِ
آم َن أَىل ال ِكتَ ِ
ض ُّروُكم إَِّّل أَذًى َوإِن
اس ُقو َن * لَن يَ ُ
ال ُمن َك ِر َوتُؤمنُو َن بِاللَّو َولَو َ
ً ُ ُُ ُ
َ ُُ ُ
ُ
ِ
ص ُرو َن﴾.
يُ َقاتلُوُكم يُ َولُّوُك ُم األَدبَ َار ثُ َّم َّل يُن َ
وإن اإلسالم ىو دين اهلل ...الذي تكفل حبفظو ورعايتو وإظهاره ﴿ ُى َو الَّ ِذي أَر َس َل َر ُسولَوُ بِال ُه َدى َو ِدي ِن ال َحق لِيُظ ِه َرهُ َعلَى
الدي ِن ُكل ِو َولَو َك ِرَه ال ُمش ِرُكو َن﴾.
ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من عباده الذين اجتباىم إلقامة دينو...

ونداؤنا إىل اجليوش وادلخلصني أن أغيثوا الشام وحلب ،انصروا ادلستضعفني والنساء والولدان ،ربرروا من قبضة احلكام العمالء،
وحركوا أرتالكم وجحافلكم إلسقاط الطاغية وإعالهنا خالفة راشدة على منهاج النبوة ،لتكملوا ادلشوار بعدىا حنو نصرة كل
ادلسلمني ادلستضعفني وربرير بالدىم من ادلستعمرين وأذناهبم.
ونداؤنا إىل الفصائل والكتائب يف الشام أن ربرروا من ادلال السياسي والوالءات الدولية ،وتوحدوا على ما يرضي اهلل يف بلدكم،
على مشروع األمة الذي خرج من أجلو األحرار ،مشروع اإلسالم العظيم ،وحينها سيكون النصر حليفكم واجلنة ثوابكم.
وفي الختام:
ال بأس على أمة اإلسالم ...فهي على موعد مع نصر اهلل خالفة راشدة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكنو السماء
واألرض ...وما يصيبنا اليوم سيزيد من إصرار األمة على ربقيق غايتها ...ويزيد من التفافها حول ادلخلصني الذين يصلون ليلهم
بنهارىم لقيادهتا إىل رضوان اهلل والفوز يف الدنيا واآلخرة.
لكم اهلل يا أىل الشام ...لكم اهلل يا أىل اليمن ...لكم اهلل يا أىل األرض ادلباركة ...لكم اهلل يا أىل الكنانة ...لكم اهلل يا
أىل العراق وتركيا ...لكم اهلل أيها ادلسلمون يف كل بقاع األرض ...وىو نعم ادلوىل ونعم النصري.
اللهم أعنا وال تعن علينا وانصرنا وال تنصر علينا ...اللهم اشف صدورنا ...ووحد صفوفنا ...وامجع كلمتنا ...وانصرنا على
من بغى علينا.
اللهم إنا نسألك بامسك األعظم وكلماتك التامات وصفاتك العلى وأمسائك احلسٌت أن ذبعل لنا من لدنك سلطانا نصريا.
اللهم نصرك الذي وعدت ...اللهم نصرك الذي وعدت ...اللهم نصرك الذي وعدت.

ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ين َمع ِذ َرتُ ُهم َولَ ُه ُم اللَّعنَةُ َولَ ُهم ُسوءُ الدَّا ِر﴾
وم األَش َه ُ
﴿إِنَّا لَنَ ن ُ
آمنُوا في ال َحيَاة الدُّن يَا َويَوَم يَ ُق ُ
ين َ
اد * يَوَم َّل يَن َف ُع الظَّالم َ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ

وصل اللهم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو ...واحلمد هلل رب العادلني.
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