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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 بسمِ اِهللا، واحلمد7 ِهللا، والصالةُ والسالم7 على رسولِ اِهللا، وآله; وصحبِه; ومن وااله7

كلِ اfموعات;  إخواين الكرام_ األعزاَء األفاضلَ/ جماهدي اإلسالمِ وليوثَ اجلهاد; من
 اجلهادية; يف شامِ الرباط; واجلهاد; والفتحِ واالنتصارِ قريبkا بإذن; اِهللا.

 السالم7 عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته.

 وبعد

أيها اإلخوةُ الكرام7 األحبةُ. تعلمون أين وإخواين يف مجاعة; قاعدة; اجلهاد; ن7كن7 لكم 
نثين على ثبات;كم، وننظر7 إليكم على أنكم أملُ مجيعkا احلب_ واالحترام_، ونعرف7 قدر_كم، و

األمة; يف إقامة; احلكومة; املسلمة; يف شامِ الرباط; واجلهاد;، وأنكم بشرى حتريرِ بيت; املقدسِ، 
وأن جهاد_كم املبارك_ خطوةٌ متقدمةٌ على طريقِ إعادة; اخلالفة; الراشدة; على منهاجِ النبوة; 

 قريبkا بعون; اِهللا.

خواين الكرام_ أننا يف كلمات;نا املتعددة; سواًء ما صدر مين أو من إخواين وتعلمون إ
الكرامِ األحياِء أو الشهداِء تقبلهم اُهللا، كنا خناطب7كم مجيعkا، كإخوة� لنا بال تفريقٍ بني 
مسلمٍ ومسلمٍ وجماهد� وجماهد�، بل نعترب7كم مجيعkا إخوان_نا يف اإلسالمِ واجلهاد; واهلجرة; 

، وتكرر_ من إعالمِ اجلماعة; أكثر_ من مرة�؛ أن أُخوةَ اإلسالمِ اليت بيننا هي أقوى والرباط;
من كلِ الروابط; التنظيمية; الزائلة; املتحولة;. وأن وحدت_كم واحتاد_كم وتآلفَكم أهم7 وأعز7 
وأغلى عندنا من أية; رابطة� تنظيمية�، فوحدت7كم واحتاد7كم ووحدةُ صف;كم تعلو فوق_ 

بتلك الروابط; التنظيمية; احلزبية;  -بال تردد�-اِء التنظيميِ والعصبية; احلزبية;، بل ي7ضحى االنتم
إذا تعارضت مع تآلف;كم ووحدت;كم واصطفاف;كم يف صف� واحد� كالبنيان; املرصوصِ يف 
مواجهة; عدوِكم العلماينِ الطائفيِ، الذي تدعم7ه القوى الرافضيةُ الصفويةُ وروسيا 

 تواطؤ7 معه احلملةُ الصليبيةُ املعاصرةُ.والصنيِ، وت

وتعلمون أننا ال نقبلُ أن ت7مس_ حرمةُ مسلمٍ وال جماهد�، وال أن ي7عتدى على نفِسه وال 
مال;ه وال عرض;ه وال كرامت;ه، وال أن تلصق_ به ت7هم7 الكفرِ والردة;، وأننا نعترب7 أن التنظيمات; 

 تضحي بأنفِسها وأموال;ها جهادkا يف سبيلِ اِهللا وإعالًء اليت-اجلهادية; يف شامِ الرباط; واجلهاد; 
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هم إخوان7نا، الذين ال نقبلُ أن ي7وصفوا بالردة;  -لكلمة; اِهللا وسعيkا يف حتكيمِ شرعِ اِهللا
 والكفرِ واملروقِ.

 وأذكر7 إخواين الكرام_ جماهدي اإلسالمِ يف شامِ الرباط; واجلهاد; بقولِ النيبِ صلى اُهللا
 ].1عليه وسلم: "أَي©م_ا ر_ج7لٍ قَالَ ل;أَخ;يه; ي_ا كَاف;ر7 فَقَ̈د ب_اَء بِه_ا أَح_د7ه7م_ا"[

ندعو اجلميع_ ألن  -بإذن; اِهللا-وتعلمون أيها األحبةُ الكرام7 أننا دعونا وندعو وسنظلُ 
ممن -ونه ي̈سع_وا إلقامة; احلكومة; املسلمة; يف شامِ الرباط; واجلهاد;، وأن خيتاروا من يرض_

حاكمkا هلم، وأن من خيتارونه هو اختيار7نا، وأننا ال نرضى أن  -تتوفر7 فيه الشروطُ الشرعيةُ
ي_فرض_ أحد¬ نفس_ه عليهم، ألننا نسعى لعودة; اخلالفة; الراشدة; على منهاجِ النبوة;، اليت 

 دوانَ. تتحاكم7 للشريعة;، وتنشر7 الشورى، وتبسطُ العدلَ، وحتمي احلقوق_، وترد7 الع

إخواين الكرام_ جماهدي اإلسالمِ يف كلِ اfموعات; اجلهادية; يف شامِ الرباط; واجلهاد;، 
فتنةُ القتالِ، اليت استشرت بني  -اليت تعلقت قلوب7ها بكم-لقد أدمت قلوب_نا وقلوب_ األمة; 

 صفوف; جماهدي اإلسالمِ.

وندعو فضالَء أهلِ الشامِ من  ولذا ندعو مجيع_ إخوانِنا يف كلِ اfموعات; اجلهادية;،
العلماِء والدعاة; والوجهاِء ومشايخِ القبائلِ واملهنيني والتجارِ والكتابِ والصحفيني 
واإلعالميني وأهلِ الرأيِ، وكلِ حرٍ شريف� يف الشامِ يسعى إلسقاط; حكمِ األسد; العلماينِ 

، ألن يسع_وا إليقاف; هذه الفتنة;، اليت الطائفيِ اجلائرِ اfرمِ وإقامة; احلكومة; العادلة; املسلمة;
 ال يعلم7 إال اُهللا إىل ماذا ستنتهي.

ندعوهم مجيعkا ألن يسع_وا إليقاف; القتالِ بني إخوة; اجلهاد; واإلسالمِ فورkا، وأن 
يؤسسوا هليئة; حتكيمٍ شرعية�، تفصلُ بني اfموعات; املختلفة; يف املظاملِ، اليت تدعيها كلُ 

 أخت;ها اfاهدة;، وأن يشكلوا آليةً إللزامِ اجلميعِ بأحكام;ها. جمموعة� على

أسألُ اَهللا العظيم_ احلليم_ بأمسائ;ه احلسىن وصفات;ه العليا، أن يؤلف_ بني قلوبِ اfاهدين، 
ويوحد_ بني صفوف;هم، وجيمعَ كلمت_هم، وجينبنا وإياهم واملسلمني الفنت_ ما ظهر منها وما 

 بطن.

                                     
 متفق عليه ]1[
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ن; احلمد7 ِهللا ربِ العاملني_، وصلى اُهللا على سيد;نا حممد� وآل;ه; وصحبِه; وآخر7 دعوانا أ
 وسلم_، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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