
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مرحلة ٌتخللها الٌؤس تُبشر بالنصر الذي ٌشتّد قبله البالء 

لمد كانت جرٌمة التهجٌر المسري آخر جرٌمٍة تُرتكب بحّك أهل الشام على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ذلن العالم 

البشرٌة، فكان المجتمع الدولً هو العدو الذي جعل شعارات حموق اإلنسان ورلة توت ٌتستر بها على جرائمه بحك 

ً ظنتها أبواب  األول لهذه الثورة جاعالً من المجرم بشار األسد واجهة له، أما ثورة الشام فبعد أن طرلت أبوابا

رحمة، فإذا هً أبواب عذاب، وتٌمنت أن ال باب ٌُطرق إال باب الرحمن، ففٌه العز والتمكٌن، ومنه ٌأتً النصر 

 والظفر.

المتل والدمار والتهجٌر الُمتكرر الناتج عن الهدن والمفاوضات، وبعد خذالن المرٌب والبعٌد، ٌنفذ العدو إلى فبعد 

ً من  للوب الناس لٌبث سمومه الداعٌة للٌأس والخنوع، واالستسالم والخضوع، وربما كان هذا السالح أشد فتكا

هّجرة، فالوهن والضعف مرٌض فتّان ما أصاب أّمة إال صوارٌخه الُمدّمرة، وبرامٌله المتفجرة، ومن مؤامراته المُ 

 وأهلكها.

ٌْؤَُس ِمن ﴿لذلن أكد المرآن على أن هذا المرض ال ٌتلبس به إال الموم الكافرون فمال تعالى على لسان أنبٌائه:  إِنَّهُ الَ ٌَ

ْوحِ ّللّاِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ  حْ ﴿ ولال:  ﴾رَّ آلُّونَ َوَمن ٌَْقنَُط ِمن رَّ . فالمؤمنون ألوٌاء بدٌنهم وثمتهم بأن ﴾َمِة َربِِّه إِالَّ الضَّ

هللا ناصر دٌنه، مهما ظهر للعٌان أن الباطل عال وتجبّر، فأمة اإلسالم نُصرت وُمّكن لهم فعاشوا فً ظل الخالفة 

ٌدة األمم، حتى صار ملون اإلسالمٌة فكانت دولة العزة التً عزوا بها، وكانت سٌدة الدنٌا وكانت األمة فً ظلها س

 الشرق والغرب تخاف المسلمٌن وتحسب لهم ألف حساب.

  :أٌها المسلمون فً الشام عقر دار اإلسالم

لمد أدركتم أن الفصائل المرتبطة بمال الداعمٌن هً التً تشكل خطراً على ثورتكم، وأدركتم خطر المنابر عندما 

أهواءهم، وأدركتم حاجة ثورتكم لمٌثاق فٌما بٌنكم ومٌثاق مع ربكم اعتالها مشرعنون ٌُفتون بغٌر علم وٌتبعون 

-إللامة خالفة راشدة، واتخاذ لٌادة سٌاسٌة واعٌة صادلة مخلصة، تُوّجه طالات األمة وأهل الموة المخلصٌن فٌها 

رة وتمدمها، رغم إلسماط النظام وإلامة حكم اإلسالم؛ إن وعٌكم هذا لهو مفتاح النصر، ودلٌل لوة الثو -وكم هم كثر

ً انحسار مناطمها، فالثورة هً فكرة تبدأ بالتالع الخوف من جدار أصم ٌُشاع أن له آذان تُصغً، وتنتهً بالتالع  ا

أنظمة عتٌدة بُنٌت بأٌدي الُمستعمرٌن. وإن هللا لُمهلن عدّوكم طال الزمان أم لصر، تلن هً سنّة هللا فً خلمه، 

َحتَّى إِذَا ﴿ ً البالء تسبك النصر، فاثبتوا على الحك الذي خرجتم ألجله، لال تعالى: أجراها هللا على أنبٌائه، شّدة ف

ًَ َمن نََّشاء َوالَ ٌَُردُّ بَؤُْسنَا عَ  ُسُل َوَظنُّواْ أَنَُّهْم قَْد ُكِذبُواْ َجاءُهْم نَْصُرنَا فَنُِجّ ٌْؤََس الرُّ أي حتى  .﴾ِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمٌنَ اْستَ

هم لن تصدق بهم وأنهم كذبوهم، وكل هذا من الشدة التً ملرسل من استجابة لومهم لهم وظنوا أن ألواإذا استٌأس ا

ٌاللٌها الرسل فً دعوتهم، عندها، أي فً لمة الشدة ٌأتً نصر هللا سبحانه وتعالى، فالمسلم ال ٌٌأس من رحمة هللا 

 ؛لمهم... وكل هذا ٌبٌن أن الشدة ٌخلفها الفرج بإذن هللاأبداً وإنما لد ٌستٌئس من الناس أن ٌستجٌبوا له لشدة أذاهم وظ

أٌها المسلمون فً الشام على الحك الذي أنتم علٌه، وهللا ناصر من  وإن ظلمة اللٌلة مؤذنة ببزوغ الفجر... فاثبتوا

 ٌنصره، وهللا عزٌز حكٌم.
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