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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تفریغ

 

. 

مة صوتیةكل  
 للشیخ/ أحمد حسن أبي الخیر

 (حفظھ هللا)

 مؤسسة التحایا | قِْسُم التَّْفِریِغ َوالنَّْشِر 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحمد ] رب العالمین، والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلین، وعلى آلِھ وصحبِھ أجمعین.
 أما بعد:

 جاھدین: السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.إخواني المسلمین في كل مكان، إخواني الم
تختلف العصور واألیام وتتبدل االحداث والمواقف وتتنوع العقول واألفھام وتمضي األزمان وتبقى سنَّة هللا 

ماضیة في خلقھ، سنة الصراع والتدافع بین الحق والباطل وبین الخیر والشر، فال التقاء أو مداھنة، جھاد إلى 
یكون الدین كلھ ] ، دین ینصر الحق ویبطل الباطل ینعم فیھ المسلم عزیًزا كریًما في ظل  یوم القیامة حتى
 شریعة الرحمن.

وإننا الیوم نحیى مرحلة مباركة مشرقة، من مراحل نھضة أمتنا اإلسالمیة، مرحلة صحوة وجھاد، على فترة 
اذل هللا على أیدیھم تلك الطغمة الظالمة من الزمن ثار الناس فیھا على جالدیھم، فجاھدوا بالكلمة والسالح و
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من بدلت دین هللا وغیبتھُ عن واقع الناس وحیاتھم حتى أذن هللا بزوالھم ودك عروشھم على غیر قوة من عامة 
المسلمین سوى ما قذفھ هللا في تلك القلوب من عظیم قوتھ، فبجھاد تصان البالد وتسترد الحقوق، شرعة هللا 

تِلُوھُْم ا{َوقَاتِلُوْا فِي َسبِیِل ّهللاِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدوْا إِنَّ ّهللاَ الَ یُِحبِّ اْلُمْعتَِدیَن}، {َوقَ  التي ارتضاھا لعباده،
ِ فَإِِن اْنتَھَْوا فَال ُعْدَواَن إِال َعلَى الظَّالِِمیَن}. یُن ِ]َّ  َحتَّى ال تَُكوَن فِْتنَةٌ َویَُكوَن الدِّ

راستنا لوضع الساحة من كال الجانبین؛ العسكري والسیاسي، وما فیھ من تحدیات وصعوبات، یرافق كل بعد د
 ذلك معاناة وقسوة یعیشھا أھل الشام؛ قتال وقصفا وتشریدا..

استقر لدینا مع ھذه الرؤیة أن نعمل على بذل كل األسباب الممكنة للحفاظ على الجھاد الشامي راشدا قویا، 
 الذرائع الواھیة التي یضعھا عدونا لفصل المجاھدین عن حاضنتھم من أھل السنة.. ونبعد عنھ كل

فقد أصبح إلخواننا المجاھدین على أرض الشام قوة ال یستھان بھا، وحسن إدارة للمناطق المحررة؛ من 
 دمحاكم شرعیة تحكم بشرع هللا، وھیئات خدمیة تقوم على شؤون الناس ورعایتھم، ویوازي ذلك جیل جدی

 تربى على فقھ العزة والجھاد؛ سبیال لصیانة دینھ وحرمات أمتھ.
وإن المرحلة التي وصلت األمة إلیھ من انتشار الجھاد ودخولھ للمجتمع المسلم، وانتقالھ من مفھوم جھاد نخبٍة 

ئرة داإلى جھاد أمة، ال ینبغي أن یقاد بعقلیة الجماعة أو التنظیم، بل یجب ان تكون التنظیمات والجماعات 
جمٍع وحشٍد ال تفریق ومنابذة، وتكون تلك الجھود منطلقا لمرحلة متقدمة، تنشئ ألھل السنة كیانا یمثل 

 مطالبھم، ویطلب حقوقھم..
 وأمام ما تقدم، وانطالقا من مسؤولیتي:

 لإلى الُمضي قدما بما یحفظ مصلحة اإلسالم والمسلمین، ویحمي جھاد أھ "جبھة النصرة"فإننا نوجھ قیادة 
 الشام، ونحثھم على اتخاذ الخطوات المناسبة تجاه ھذا األمر.

وھذه خطوة منا، ودعوة كذلك لكل الفصائل المجاھدة على أرض الشام أن اجتمعوا على كل ما یرضي هللا، 
وتطاوعوا فیما بینكم، وتعاھدوا على الوالء ألھل اإلیمان، والبراء من أھل الظلم والكفران، كونوا صفا واحدا 

مي أھلنا ویدافع عن أرضنا، واقروا أعیننا باجتماعكم على حكومة إسالمیة راشدة ترد الحقوق، وتبسط یح
 العدل بین المسلمین.

، حیث -حفظھ هللا-وإننا بإذن هللا، سنكون أول من یؤیدھا وینصرھا، وھذا ما یؤكده الشیخ أیمن الظواھري 
 یقول:

ابط التنظیمیة الزائلة المتحولة، وأن اتحادكم وتآلفكم أھم وأعز إن أخوة اإلسالم بیننا ھي أكبر من كل الرو"
عندنا من أي رابطة تنظیمیة، فوحدتكم واتحادكم ووحدة صفكم تعلو فوق االنتماء التنظیمي والعصبیة 

الحزبیة، بل یضحى بال تردد بتلك الروابط التنظیمیة الحزبیة إذا تعارضت مع وحدتكم وتآلفكم واصطفافكم 
حد كالبنیان المرصوص في مواجھة عدوكم العلماني الطائفي الذي تدعمھ القوى الرافضیة في صف وا

 ".الصفویة وروسیا والصین وتتواطأ معھ الحملة الصلیبیة المعاصرة
وا طُ وأوصي ختاًما إخواني المجاھدین في كل مكان بقولِھ تعالى: {یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِ 

َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن}.  َواتَّقُوا هللاَّ

 ھذا والحمد ] رب العالمین.

 أخوكم/ أحمد حسن أبو الخیر

 


