كلمات ُكتِبَت للثورات العربية وخباصة منها الثورة السورية

ُّ

َّ

َ
دفرت الثورة والثوار
" اجلزء األول "
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بسم هللا الرمحن الرحيم
ـ مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
ضل له ،ومن يُضلِل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد
يهده هللا فال ُم َّ
أن حممداً عبده ورسوله.
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوال َتَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن آل عمران.102:
ين َ
ََ ي أَيُّـ َها الذ َ
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِم ْنـ ُه َما
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
ََ ي أَيُّـ َها الن ُ
ِ
ِرجاالً َكثِرياً ونِساء واتَّـ ُقوا َّ َّ ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً  النساء.1:
اءلُو َن بِه َو ْاْل َْر َح َ
َ
اَّللَ الذي تَ َس َ
َ ًََ
ِ
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
اَّللَ َوقُولُوا قَـ ْوالً َسديداً  .يُ ْ
ين َ
ََ ي أَيُّـ َها الذ َ
َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوزاً َع ِظيماً اْلحزاب.71-70:
أما بعد:
احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي ٍ
ِ
كل حمدثٍَة
فإن أص َد َق
حممد َّ ، 
وشر اْلموِر حمداثهتا ،و َّ
ُ
ُ
َ
ٍ
بدعة ،وُك َّل ٍ
ضاللة يف النار.
كل
بدعة ضاللة ،و َّ
رب جربيل وميكائيل وإسرافيل ،فاطر السماوات واْلرض ،عامل الغيب والشهادة ،أنت
اللهم َّ
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ،اهدان ملا اختُلِف فيه من احلق إبذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل
صراط مستقيم.

وبعد ،هذه كلمات كتبناها بصورة متفرقة ،حبسب ما كانت تقتضيه احلاجة واْلحداث ..

نشرانها يف موقعنا ،ويف صفحات التواصل االجتماعي  ..نصرة للثورات اليت تشهدها املنطقة العربية

بعامة ،والثورة السورية املباركة منها خباصة  ..وهي عبارة عن أتريخ ثوري ،وفكري ،وسياسي ،وفقهي
للحراك الثوري يف سورَي وغريها من املناطق.

كان الشروع والبدء يف كتابة هذه املقاالت بتاريخ  2011/3/20م  ..وحرصاً منا على تعميم

الفائدة ،وحفظ املادة من الضياع ،وسهولة الوقوف عليها ملن شاءها وطلبها  ..قد قمنا جبمعها وترتيبها

ونشرها من جديد يف مصنف واحد ،حتت عنوان ،واسم " َدفتَـ ُر الثَّورة والثُّوار " ،كما قمنا بوضع عنوان
خمتصر لكل مقالة من مقاالت هذا املؤلَّف؛ يعرف القارئ على موضوع املقالة ،ومناسبتها ،والغرض
الذي ُكتِبت من أجله.
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مع التنبيه أن ما يُستحسن أن يُقال يف اْلَيم اْلوىل أو اْلشهر اْلوىل من الثورة  ..قد ال
يُستحسن أن يُقال بعد سنتني أو ثالث أو مخس سنوات من عمر الثورة الشامية املباركة  ..حبكم تبدل

وتغري مواقف ومواقع اْلطراف املعنية من احل َدث ،وحبكم تسارع اْلحداث ،واملستجدات اليت تطرأ
على الساحة وبصورة مستمرة  ..فاملقال تصوير للزمان واملكان الذي كتب فيهما ،وملا حصل فيهما
من جتاذب ،وتدافعِ ،
وحراك  ..ولو خرج عن سياقه الزماين واملكاين ،لفقد قيمته ،وسيء تفسريه ..

وْلجل هذا الغرض ،وحىت تُفهم كل مرحلة من مراحل الثورة ،وما حدث فيها  ..تركنا املقاالت اليت
كتبت يف املرحلة اْلوىل من الثورة كما هي ،ومن دون أدىن تغيري أو حذف.

وهي ـ إبذن هللا تعاىل ـ ستنشر تباعاً على شكل أجزاء متتالية ،حبيث كلما انتهى جزء منها نقوم

جبمعه وترتيبه ومن مث نشره من جديد حتت هذا العنوان الوارد أعاله " دفرت الثورة والثوار " ،آخذاً رقم

اجلزء الذي يناسبه؛ اجلزء اْلول ،اجلزء الثاين  ..الثالث  ..وهكذا.

ولن حييل بيننا وبني االستمرار يف هذا العمل ـ إبذن هللا تعاىل ومشيئته ـ إال املوت  ..ولن

نتوقف عن العمل فيه إال بعد اإلعالن عن انتصار الثورة الشامية املباركة على أعدائها ،وتطهري الشام

منهم ومن رجسهم ،وإن ذلك لكائن إبذن هللا  ..سائالً هللا تعاىل العون ،والسداد ،والقبول  ..وأن جيعل
من عملي هذا مفتاح خري ،مغالق ٍ
شر ،إنه تعاىل مسيع قريب جميب.

وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم
 1432/6/17هـ 2011/5/20 .م.
عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
www.abubaseer.bizland.com
www.altartousi.net
tartosi@tiscali.co.uk
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بسم هللا الرمحن الرحيم
 -1صفحة املعارضة اإلسالمية للنظام السوري.
هذه الصفحة " صفحة املعارضة اإلسالمية للنظام السوري "؛ َتثل صوت املعارضة اإلسالمية

يف سورية ،للنظام البعثي ،الطائفي ،السوري ،الظامل واملستبد  ..الذي حكم البالد والعباد ـ منذ أكثر

من أربعني عاماً ـ ابلكفر ،واحلديد والنار  ..وعلى طريقة اللصوص الذين ال تتكرر هلم الفرصة دائماً
للنهب والسرقة  ..فعاث يف اْلرض فساداً وخراابً  ..وسطى على احلقوق واحلرمات  ..وروع اآلمنني
من العباد  ..فأدخل اخلوف والرعب واحلزن على قلوب الناس  ..وخريهم بني الوالء للطاغوت وحزبه

وبني القتل أو السجن أو الطرد خارج البالد  ..حيث ما من بيت من أبيات سورية احلبيبة إال وفيه

شهيد ،أو سجني ،أو طريد.

هذه الصفحة ـ بعون هللا تعاىل ـ أردانها سهماً اثقباً نرمي به ابطل ،و،لم ،وإجرام النظام،
وحاكمه ،وحزبه  ..من خالهلا نقوم بتوجيه نداءاتنا وإرشاداتنا ْلهلنا وشعبنا السوري اْليب  ..عسى هللا

أن يفتح بيننا وبني هذا النظام ـ الطائفي املستبد ـ ابحلق ،وهو خري الفاحتني.
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُهوقاً اإلسراء.81:
َ وقُ ْل َجاء ا ْحلَ ُّق َوَزَه َق الْبَ ُ َ

 -2يداً بيد ..

يداً ٍ
بيد ـ إبذن هللا ـ من أجل حتطيم اْلواثن  ..وإزالة طغاة الكفر والظلم ،واالستبداد وأنظمتهم

الفاسدة  ..من على ثرى الشام الطهور  ..شام اإلسالم  ..وكل دار من دَير اإلسالم.

 -3فساد النظام السوري عصي على اإلصالح!

أثبت النظام البعثي الطائفي ،الالديين ـ ومنذ أكثر من أربعني عاماً ،وجبدارة عالية ـ أنه نظام
فاسد  ..قد انتشر الفساد واخلبث يف مجيع جسده املهرتئ  ..وبصورة تستعصي على اإلصالح  ..إذ مل
يعد يبقى أمام الشعب السوري املسلم اْليب سوى خيار االستئصال وإسقاط النظام  ..وأميا جهد خارج
هذا اإلطار فهو مضيعة لألوقات والطاقات معاً  ..وهللا املستعان.

 -4شرعية املظاهرات.

املظاهرات وكذا العصيان املدين  ..صور من صور اإلنكار اجلماعي للمنكر املتمثل ابملنكر

اْلكرب؛ الطاغوت ،ونظامه ،وحزبه  ..سدد هللا السهام  ..وثبت اخلطا.
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 -5خلع الطغاة من احلكم يتقدمه خلع اخلوف من الصدور.
الشعب الذي يريد أن يعيش عزيزاً كرمياً ،حراً  ..وأن خيلع الطغاة الظاملني من واقع حياته عليه
ِ
ني  ،وكان الصحابة
َح ُّق أَن ََتْ َش ْوهُ إِن ُكنتُم ُّم ُؤمنِ َ
أوالً أن خيلع اخلوف من صدره   ..أ َََتْ َش ْونَـ ُه ْم فَاَّللُ أ َ

الكرام رضي هللا عنهم أمجعني يبايعون النيب حممد صلى هللا عليه وسلم على أن يقولوا احلق وال خيشوا يف

هللا لومة الئم  ..بذلك ساد عدل اإلسالم وانكسرت شوكة الظلم والطغيان.

 -6اعتذار واجب للشعب اللييب البطل.
نعتذر للشعب اللييب املسلم اجملاهد اْليب  ..عن خذالن الطاغوت ونظامه الطائفي يف الشام ..

ومد يد العون للطاغوت اجملرم السفاح القذايف  ..فالنظام البعثي الطائفي ال ميثل شعب سورية  ..فنحن

منه براء  ..ولكم منا أيها اْلبطال يف ليبيا احلبيبة كل نصرة ،وحب ،ودعاء ،ووالء.

 -7من مشكاة النبوة يف جهاد الكلمة.

من مشكاة النبوة يف فضل جهاد الكلمة ،والصدع ابحلق يف وجوه الطغاة الظاملني،

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر ".
حق تُقال ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":أحب اجلهاد إىل هللا؛ كلمة ٍ
إلمام جائ ٍر ".

 -8أُكل الثور اْلبيض !..

أكل الثور اْلبيض ملا أُكِل الثور اْلسود  ..فيا أهل دمشق  ..وحلب  ..ومحص  ..ومحاه ..

والدير  ..والرقة  ..والالذقية  ..وطرطوس  ..ال ترتكوا درعا البطلة اجملاهدة مبفردها ْلزالم وزابنية

وبالطجة النظام  ..فاملسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال يُسلمه إىل الظلم والقهر  ..ومن قُتل دون أخيه
فهو شهيد  ..فاهلل هللا يف إخوانكم يف درعا  ..وهللا املستعان.

 -9اْلنظمة الديكتاتورية.
اْلنظمة الديكتاتورية اليت تفقد رصيدها من الشعوب احلرة تصمد يف اجلولة اْلوىل من املواجهة

مع الشعب  ..وهي يف اجلولة الثانية أضعف  ..ويف اجلولة الثالثة أضعف وأضعف  ..فإذا جنحت

الشعوب يف مواجهة الطاغوت ومنازلته يف اجلولة اْلوىل  ..وصربت  ..فهي يف اجلولة الثانية واليت بعدها

أكثر جناحاً وتوفيقاً  ..الصرب الصرب  ..والثبات الثبات َي أهلنا وَي شعبنا املسلم اْليب يف سورية احلبيبة
 ..الفجر آت إبذن هللا مهما طالت ،لمة الليل.
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 -10توجيه للمعتصمني واملتظاهرين.
مث أن التصعيد يف االعتصامات واملظاهرات كماً ونوعاً  ..يوماً بعد يوم  ..هام جداً لنجاح ثورة

الشعوب اليت تنشد التحرر من العبودية للطغاة اآلمثني  ..أما أن يتقال عدد املعتصمني واملتظاهرين يوماً
بعد يوم  ..فهذه من مجلة عالمات الفشل  ..وهو مما حنذر منه وننبه له  ..وال نريده أن يقع للشعب
املسلم السوري الثائر على الظلم والظاملني.

 -11هتنئة للشعب اليمين على ثورته.

حنن املعارضة اإلسالمية للنظام السوري  ..هننئ الشعب اليمين املسلم اْليب على ثورهتم وثباهتم

يف وجه الطاغية " الالصاحل " ونظامه املتخلف الفاسد  ..سائلني هللا تعاىل هلم النصر والتمكني  ..وأن

حيفظ ميننا السعيد أرضاً وشعباً من ك ل شر وسوء  ..صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":اإلميان

مياين ،واحلكمة ميانية ".

 -12من قُتِل دون دينه ومظلمته فهو شهيد.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قتل دون ِعرضه فهو

شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد ،ومن قتل دون أخيه فهو

شهيد ،ومن قتل دون جاره فهو شهيد " .وقوله صلى هللا عليه وسلم " دون "؛ أي من قُتل يف سبيل

هللا دفاعاً عن دينه وعرضه وماله ومظلمته  ..فهو شهيد  ..فعلى شعبنا السوري املسلم أن ينهض
ليذود عن حقوقه وحرماته ومظامله أو يقتل دوهنا شهيداً إبذن هللا.

 -13فيمن يُقاتل دون ماله.

كان عبد هللا بن املبارك يقول ":أقاتل دون درمهني من مايل "؛ أي يقاتل دفاعاً عن ماله من

أراد أن أيخذ منه غصباً درمهني وحسب  ....والشعب السوري مل يُؤخذ منه ويفتقد عنوة وغصباً ـ من
قبل النظام البعثي الطائفي املستبد ـ درمهني وحسب  ..بل فقدان املال ،والعِرض ،واْلرض ،والعزة،
والكرامة ،واحلرية وكل شيء عزيز  ..ومع ذلك ال يزال يوجد من املرجفني من يشكك بشرعية مطالبة

الشعب السوري حلقوقه ،والذود دون مظامله وحرماته ..؟!
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 -14الوطنية يف عرف اْلنظمة الطاغية.
الوطنية يف عرف وفهم النظام البعثي الطائفي املستبد يف سورية  ..تعين مواالة الطاغوت،

والدخول يف حزبه وطاعته  ..والسكوت على ،لمه وطغيانه  ..فإن مل تفعل  ..وكنت من أصلح الناس

دينا وخلقاً وعطاء  ...فأنت غري وطين ،وأنت عدو للوطن  ..ال مكان وال حقوق لك يف الوطن!

 -15حالل هلم الظلم والطغيان ،حرام على الشعوب االعرتاض واإلنكار!

عصابة وطغاة النظام السوري استحلوا حرمات سورية كلها أرضاً وشعباً  ..فسورية كلها هلم

حالل زالل  ..بينما حرام على الشعب السوري أن يغضب  ..وحرام عليه أن يعرتض على اجلالد

اللص  ..ولو غضبوا  ..وطالبوا برفع السياط عن ،هورهم  ..صنفوا على أهنم خمربون وأعداء الوطن!

 -16من أهم إجنازات النظام تدمري اإلنسان السوري!

أكرب وأهم خدمة قدمها النظام البعثي السوري املستبد لدولة الصهاينة اليهود ،أنه دمر الشعب

السوري ،وأذله وأفقره ،وأعاشه ابخلوف والرعب ،وجعل غاية مهه كيف يتحصل على لقمة عيشه،
وشعب يكون هذا حاله ووصفه أىن له أن يرقى إىل مستوى حترير اْلرض ومواجهة حتدَيت دولة

الصهاينة احمليطة به ،ولو قيل للصهاينة اليهود ليس لكم أن تقولوا شكراً إال لشخص واحد ،أو جلهة

واحدة ،فمن تكون؟

لقالوا :نقول شكراً آلل اْلسد ولنظامه الذي دمر اإلنسان السوري!

 -17سبب قتال الطغاة دون حكمهم وأنظمتهم!

طغاة احلكم واالستبداد يف البالد العربية ـ طاغية الشام واحد منهم ـ عندما أيىب أحدهم أن

يتنحى عن احلكم ،وإىل آخر دقيقة من حياته  ..فهو إذ يفعل ذلك ليس من قبيل احلرص على مصلحة

الشعوب  ..ال؛ ليس شيئاً من ذلك ،إمنا فقط دفاعاً عن ثروته اليت تقدر مبئات املليارات من
الدوالرات ،اليت هنبها من أموال الشعوب ،فهو عندما يعلم أن زوال حكمه يعين ابلضرورة زوال كنزه

وثروته ،وخمصصاته  ..تراه يستميت يف اإلجرام والبطش ،ولو أدى ذلك إىل إابدة شعبه كله!

 -18اقتحام خمابرات النظام للمسجد العمري!

اليوم اقتحمت خمابرات النظام البعثي النصريي املسجد العمري يف مدينة درعا الثائرة على
الظلم والظاملني وقتلت ـ بدم ابرد ـ من رواده أ ربعة ٍ
رجال نسأل هللا أن يتقبلهم من الشهداء  ..واخلرب
قد تلقته دول العامل ووسائل إعالمهم ،وكأنه ال شيء  ..والسؤال الذي يطرح نفسه :هل جيرؤ هذا
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النظام اجلبان أن يقتحم كنيسة أو معبداً لليهود ويقتل بعض رواده ،ولو فعل ماذا سيكون موقف العامل

ووسائل إعالمه منه ..؟!

 -19استعجال النظام خليار العنف ،والقمع!

ليمنع النظام السوري املتوحش الشعب السوري املسلم من خيار املواجهة السلمية ،والتغيري

السلمي  ..نراه خيري الشعب السوري وبسرعة ملحو،ة بني ارتكاب اجملازر ،واإلابدة اجلماعية حبقه ،وبني
أن يصمتوا صمت أهل القبور ،وأن يعيشوا حياة الذل ،وليس بعد هذا اخليار سوى اللجوء إىل القوة،

والدفاع عن النفس واحلقوق ،برهان ذلك ما ارتكبه النظام اجملرم من جمازر رهيبة حبق أهلنا يف مدينة
درعا البطلة ،اليت مل َترج حركتهم عن اإلسلوب السلمي.

 -20استعجال النظام السوري للخيار القذايف!

اقتداء ابْلسلوب القذايف اإلجرامي أدرك النظام الديكتاتوري السوري الطائفي أنه على قدر ما

ينجح يف حرمان الشعب السوري من استخدام الوسائل السلمية يف عملية التغيري املنشودة ..
فيضطرهم للمواجهة املسلحة  ..على قدر ما يطيل من بقاء نظامه ،وينجح يف التعامل مع احلراك

الواسع املعارض له  ..ويعطي لنفسه الذرائع واملربرات على املستوى الدويل واحمللي الرتكاب مزيد من

اجملازر واجلرائم حبق الشعب السوري.

 -21مثل النظام السوري !..

مثل النظام البعثي الطائفي املستبد يف سورية ـ مثل القذايف يف ليبيا ـ يواجه الشعب السوري

ورغبته يف التغيري والتحرر من أغالل الطاغوت وحزبه  ..كالكلب العقور اْلجرب املصاب بداء الكلَب

الذي يريد أن يهاجم كل شيء  ..ويعض كل شيء  ..وكل من يقف أمامه  ..ومواجهة هكذا نظام هبذه

الصفات عرب الطرق السلمية  ..مشكلة كبرية للشعب السوري ،ستكلفه كثرياً.

 -22اخليارات املتاحة للشعوب الثائرة.

وإن كان رأينا مييل ابتداء إىل االستعانة ابلوسائل السلمية يف عملية التغيري ما أمكن لذلك

سبيالً  ..هذا ال يعين أننا حنرم على الشعوب حقها يف الدفاع عن نفسها وحقوقها وحرماهتا ابلقوة  ..لو

كانت معرضة ـ من قبل الطاغوت ونظامه ـ إىل االستئصال ،واإلابدة  ..ال؛ لن نفعل ذلك ،بل موقفنا

يتسم ابلتأييد ْلي خيار يضمن سالمة الشعوب من عمليات االستئصال واإلابدة اليت يستهدفهم هبا

الطاغوت وكالب أمنه املصابة ابلتوحش وداء الكلَب.
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 -23مكمن خطورة النظام الطائفي السوري.
خطورة النظام البعثي النصريي احلاكم يف سورية  ..تكمن من وجهني :أوهلما أنه نظام فاقد

للشعور ابالنتماء إىل سورية ومصاحل سورية أرضاً وشعباً  ..فهو ال يهمه من شؤون احلكم سوى إشباع
شهوة البطن والفرج  ..ولن يشبعا.

اثنياً :أنه يفتقد مطلق القيم الدينية واإلنسانية اليت حيتكم إليها  ..أو حتاكمه إليها عند اخلالف

 ..وهذه حقيقة جيب على الشعب السوري ،وغريه من الشعوب أن يدركوها.

 -24ال تكرروا مأساة محاه !..

َي أهل سورية  ..ال تكرروا مأساة مدينة محاه من جديد؛ وذلك ملا خرجت املدينة على

الطاغوت اهلالك ونظامه الفاسد ،اكتفت بقية املدن السورية ابلتفرج عليها  ..مما أعان الطاغوت على
وأد انتفاضة املدينة وارتكاب جمزرته الشهرية حبق أهلها وليت ذهب ضحيتها أكثر من مخس وعشرين

ألفاً من أبنائها نسأل هللا أن ي تقبلهم من الشهداء ،وهاهي الصورة تتكرر من جديد مع انتفاضة أهل
درعا اجملاهدين  ..فال تعطوا الطاغوت ونظامه فرصة لالنفراد أبهلها!

 -25فيمن خيذل امرءاً مسلماً !..

نتقص فيه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً يف موط ٍن يُ ُ
ِ
ٍ
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
ينصر ُمسلماً
رضه ،ويُ ُ
ِع ُ
نتهك فيه من ُح َ
نصرتَهُ ،وما من أحد ُ
ب فيه َ
ِ
ب فيه نصرتَهُ ".
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن ُحي ُّ
ص فيه من ِعرضهِ ،ويُ ُ
يف موط ٍن يُنت َق ُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
ال َتذلوا درعا وأهلها !........

 -26إجرام النظام السوري الطائفي!

َي ويلهم من هللا  ..منذ اْلَيم اْلوىل من انتفاضة أهل درعا وبطريقة سلمية يقتل النظام البعثي
النصريي املتوحش أكثر من مئيت شيهد ـ حنسبهم كذلك إبذن هللا ـ غري اآلالف من اجلرحى واملفقودين

 ..أمل نقل لكم أن النظام البعثي النصريي املتوحش يُقاتل شعب سورية على طريقة الكلب املصاب بداء

الكلَب الذي يعض ويُؤذي كل من يُصادفه!

 -27حتية إكبار وإجالل ْلهلنا اْلبطال يف درعا.

حتية إكبار وإجالل ْلهلنا اْلبطال يف درعا الصابرة املصابرة اجملاهدة  ..حفظهم هللا تعاىل ..

وثبتهم يف مواجهة الطاغية وعصابته اْلمنية  ..كما نسأله تعاىل أن يشفي مرضاهم  ..وجرحاهم  ..وأن
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يتقبل قتالهم ومواتهم شهداء يف الفردوس اْلعلى  ..اللهم آمني  ..آمني  ..وصلى هللا على حممد النيب

اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -28إجرام النظام ووطنيته!

النظام الذي يقتل أكثر من مائيت مواطن من مواطنيه  ..وجيرح وأيسر اآلالف  ..من أول

تظاهرة سلمية  ..ال ميكن أن يكون وطنياً  ..وال حمباً للوطن واملواطن  ..وال أن يعمل شيئاً انفعاً لصاحل
الوطن واملواطن  ..هذا ما ينبغي على الناس أن يعلموه عن النظام الطاغي واملتوحش املتسلط على

البالد والعباد ابحلديد والنار يف سورية اجلرحية اْلسرية.

 -29اخلوف من املخلوق من خوارم اإلميان.

الشيطَا ُن ُخيَ ِو ُ ِ
ِ
ِ
وهم و َخافُ ِ
ني ]،
قال تعاىل [:إِ َّمنَا َذل ُك ُم َّ ْ
ون إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ف أ َْوليَاءهُ فَالَ ََتَافُ ُ ْ َ
فالشيطان هو الذي خيوف املؤمنني أولياءه وجنده من الطغاة واجملرمني  ..ليصدهم عن الصدع ابحلق

واالنتصار للحقوق واحلرمات  ..فجاء النهي عن اخلوف منهم  ..إذ اخلوف منهم من خوارم ونواقص
اإلميان  ..مث هو ال يقرب أجالً وال يُؤخر رزقاً  ..فاْلمر كله هلل ،وبيد هللا سبحانه وتعاىل.

 -30جناح الثورة مرهون بشرطني.

الثورة السورية تنجح بشرطني :أن خيلع الشعب السوري اخلوف من صدره  ..ويلغيه من

قاموس لغته وتفكريه  ..وأن يستوي عنده املوت واحلياة  ..فأيهما ُكتب فمرحباً به  ..وهذا يستوجب
نوع إخالص وإقبال وتوكل على هللا تعاىل  ..فإن حتقق هلم ذلك  ..اهنزم الطاغوت وحزبه إبذن هللا ..

وكتبت هلم حياة العزة والكرامة ،واجملد من جديد  ..وإننا لنلحظ حتقق هذه املعاين النبيلة يف طليعة

الثوار من أهلنا اْلبطال يف درعا اجملاهدة الثائرة.

 -31اطلبوا املوت توهب لكم احلياة.
توهب لكم احلياة؛ حياة العزة والكرامة واجملد والتحرر من
اطلبوا املوت يف سبيل هللا َ ..
العبودية للعبيد  ..كان اجملد ْلمتنا يوماً ملا زحف سلفنا الصاحل على جحافل جند الطغاة أببطال حيبون
املوت كما حيب العدو احلياة  ..ولن يعود لنا اليوم جمد إال مبا عاد ْلمتنا من قبل  ..وأن نكون على ما

كان عليه سلفنا الصاحل من قبل.
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 -32ضريبة الذل.
أتملت ضريبة الذلة ،والركون للطغاة الظاملني  ..فوجدهتا أضعاف أضعاف ضريبة العزة،

والكرامة ،واالنعتاق من العبودية للعبيد  ..ومع ذلك يوجد من شياطني اإلنس واجلن من خيوف املؤمنني

ضريبة العزة  ..ويكربها هلم  ..ويف املقابل يزين هلم ضريبة الذل واهلوان ،ويهوهنا عليهم  ..طمعاً يف
تعبيدهم للطاغوت وأهوائه ورغباته أكرب زمن ممكن  ..صدق هللا العظيم [:إِ َّمنَا ذَلِ ُك ُم َّ
ف
الش ْيطَا ُن ُخيَ ِو ُ
ِ
وه ْم ].
أ َْوليَاءهُ فَالَ ََتَافُ ُ

 -33عندما يتكئ النظام على املقاومة!

عندما يقتات النظام املتوحش الطائفي يف سورية على املقاومة واملمانعة املزعومة ،ويتكئ عليها ـ

ْلكثر من أربعني عاماً ـ يف ،لم واستعباد واستحمار شعبه ،مث هذه املقاومة املشبوهة واملزعومة َتد هذا
ٍ
حينئذ حيق للشعوب أن تقول:
النظام املتوحش ابلقوة واحلياة على االستمرار يف طغيانه و،لمه لشعبه،
بئست هذه املقاومة اليت تعني الطاغوت على طغيانه و،لمه لشعبه،كما حيق هلا أن تضع على هذه

املقاومة واملمانعة عشرات إشارات االستفهام والتعجب؟!

 -34أجندة النظام الطائفي.

مما ينبغي أن يُعرف أن هذا الذي فعله ويفعله طاغية الشام ونظامه الطائفي حبق الشعب
السوري املسلم من جرائم وجمازر وانتهاكات  ..من مجلة اْلدلة الدالة على أن هذا النظام ال ينتمي إىل

سورية أرضا وشعباً  ..وإمنا له أجندته الطائفية الباطنية القرمطية البعيدة كل البعد عن مصلحة سورية

أرضاً وشعباً  ..متسرتة اترة ابلعلمانية والقومية والبعثية  ..واترة ابملقاومة واملمانعة  ..وهو من أبعد
اخللق عن املقاومة واملمانعة.

 -35التحالف الطائفي بني النظام السوري وإيران !..
هذا التحالف بني النظام الطائفي السوري ،وبني إيران ،وحزب هللا يف لبنان  ..هو حتالف

قرمطي ابطين طائفي ،مكلل اترة بغالف الصمود والتصدي واترة ابملقاومة واملمانعة ،ليجدوا لنظامهم

احلاكم املستبد ،وملخططاهتم اهلدامة القرمطية والرافضية رواجاً ومستساغاً بني العباد ويف البالد ،لذا
فإن كل من إيران وحزب هللا يف لبنان جيد نفسه مهدداً ومعنياً بصورة مباشرة من أي هتديد يواجهه
النظام السوري الطائفي  ..إهنا الباطنية من جديد لكن بثوهبا اجلديد.
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 -36اْلنظمة اليت تستهدفها الثورة السورية.
الثورة السورية تستهدف سقوط ثالثة أنظمة :النظام السوري الطائفي  ..والنظام اإليراين

الرافضني ونفوذه يف سورية واملنطقة  ..وحزب هللا اللبناين الرافضي  ..لذا فهي حماربة من قبل هذه

اْلطراف الثالثة ومن حلفائهم ،وهم شركاء النظام السوري يف كل جمزرة يرتكبها حبق الشعب السوري

 ..وهذا يستدعي من الشعب السوري املسلم مزيداً من الوعي ،ومزيداً من اجلهد واالجتهاد واجلهاد،
وحسن ترتيب اْلولوَيت ،نسأل هللا تعاىل الثبات والتوفيق ،والسداد.

 -37سؤال وجواب.

سؤال :أَتىن من الشيخ أيب بصري الطرطوسي أن يبني لنا الوسيلة اْلجنح يف رأيه لدفع وحض

مجاهري شعب سورَي للخروج والتخلص من هذا النظام الطاغويت؟

اجلواب :هذا موضوع كبري؛ ْلجله اجتمعنا يف هذه الصفحة اخلاصة  ..وأقول هنا ابختصار :مما

يساعد على اخلالص من الطاغوت ونظامه اجتماع الكلمة ،واالعتصام حببل هللا ،والصرب والثبات،

واملثابرة ،وتوسيع املظاهرات واالعتصامات كما وكيفاً من حيث ثقف املطالب ،فاْلنظمة الديكتاتورية
قوهتا تظهر يف اجلولة اْلوىل ما ال تقدر على إ،هاره يف اجلولة الثانية والثالثة من املواجهة مع الشعوب.

ال بد ْلهلنا وشعبنا املسلم يف سورية  ..وهم يواجهون هذا النظام املتوحش واجلبان من أن

خيلصوا ال نية هلل  ..وأن جيعلوا دفعهم هلذا الطاغوت ونظامه دون حرماهتم وحقوقهم يف سبيل هللا ..

حىت إذا اصطفي منهم من يُصطفى ،يُصطفى شهيداً إبذن هللا.

 -38أيىب الطغيان على الطغاة أن يريهم الواقع.

من صفات الطغاة واْلنظمة الديكتاتورية أهنم ال ينظرون أمامهم ،وال يعرتفون بواقعهم ، ..ل
الطاغية القذايف ينكر وجود أي تظاهرة لشعبه ضده ،وينكر قمعه لشعبه وجرائمه حبقهم حىت بلغ به

املقام أن يبحث عن جحر أيويه من ضرابت وسخط شعبه الثائر  ..وهكذا احلال مع طاغية الشام

بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي املتوحش ،فإهنم ينكرون وجود أي حراك ضدهم ،كما ينكرون قمعهم
وجرائهم حبق الشعب السوري املسلم  ..إهنم ال يستحون من الكذب وال من منك ٍر فعلوه.

 -39من كان من ورثة اْلنبياء فله عدو من اجملرمني وال بد.

ك جعلْنا لِ ُك ِل نَِ ٍيب ع ُدواً ِمن ال ِ
ِ
ني ]؛ ليحصص احلق من الباطل،
َ
قال تعاىلَ [:وَك َذل َ َ َ َ
ْم ْج ِرم َ
َ ُ
وليتمايز أهل احلق من أهل الباطل واإلجرام ،وليُدفَع الباطل ابحلق فيدمغه فإذا هو زاهق إبذن هللا ..
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وابلتايل من كان من أتباع اْلنبياء وورثتهم ال بد من أن يكون له عدو من اجملرمني جياهده ،ويُدافعه ..
وجياهده،
أما من ينشد املتابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم من دون أن يكون له طاغواتً جمرماً يدافعه ُ

ويتقرب إىل هللا تعاىل مبدافعته وجهاده  ..فهو واهم وخاطئ  ..وليس من ورثة اْلنبياء!

 -40حتمل الطاغية بشار لسنني حكم أبيه.

ال ينبغي أن حياسب الشعب السوري الطاغية االبن على سنني حكمه وحسب  ..بل جيب أن
ُحياسبوه على جمموع سنني حكمه وحكم أبيه اهلالك حافظ اْلسد معاً ْ ..لنه يقتات إبرث أبيه وحرسه

القدمي  ..فهو امتداد لظلم وإجرام وكفر واستبداد أبيه  ..كما أنه ال يزال إىل الساعة يبين ْلبيه اْلصنام

والتصاوير  ..وجيرم ويسجن ويقتل كل من يقرتب بسوء حنو تلك اْلصنام والتصاوير!

 -41طائفية النظام.

إذا أشرت إىل طائفية النظام السوري ،وإىل ممارساته الطائفية  ..قالوا لك أنت طائفي حتيي

الطائفية  ..حيكمون البالد والعباد بنظام طائفي ابطين  ..وأبقلية طائفية  ..فإذا أشرت إىل ذلك قالوا
لك هذه طائفية ،ال تتكلم عن الطائفية  ..ذحبوا الشعب السوري ابلطائفية ،وبسكاكينها ،فإذا أردت
أن ترفعها عن عنقك  ..قالوا لك هذه طائفية  ..ال تتكلم عن الطائفية  ..وما محلهم على فعل ذلك

كله سوى أن يستمر حكمهم و،لمهم وفسادهم واستبدادهم الطائفي.

 -42الطغاة ال ُحيسنون قراءة الواقع.

من مساة الطغاة املستكربين ـ طاغية الشام واحد منهم ـ أهنم ال يفقهون الواقع  ..الكرب

واالستعالء مينعهم من النظر أمامهم فضالً عن النظر إىل واقعهم وواقع شعوهبم ،اليت ال حظ هلا عند

الطغاة سوى االحتقار واالزدراء ،والنظر إليهم من علو على أهنم جمموعة صراصري وحشرات ال يُؤبه هلا،
عرف العلماء ِ
الكرب ،فقالوا :هو رد احلق ،واحتقار اخللق  ..وهذا هو
وال ملطالبها وحاجياهتا  ..وقد َّ
حال طاغية الشام  ..وغريه من إخوانه الطغاة املستكربين.

 -43النظام واإلصالح.

يُطالَب النظام السوري الطائفي ـ منذ أكثر من ثالثني سنة ـ ابإلصالح  ..لكن ال حياة ملن
تنادي؛ ْلن اإلصالح احلقيقي يعين ابلنسبة للنظام انتهاء حكمه وعهده  ..لذا جند النظام تكثر وعوده

عن اإلصالح ،من دون أن خيطو خطوة واحدة حنو اإلصالح  ..وكيف ترونه يفعل ذلك وهو يعلم أن

15

مرضه وجسده املعلول غري قابل لإلصالح ،وأن حياته وبقاءه مرهون بعدم اإلصالح  ..وابلتايل

نصيحيت لدعاة اإلصالح والرتقيع أن يوفروا على أنفسهم اْلوقات والطاقات.

 -44سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم و حيكم هللا َي شيخ أاب بصري ،نريد منكم لو مسحتم رأيكم ابلنسبة حلال

املغرب و ماذا يفعل من يريد احلق هناك يف الدعوة إىل هللا ،وانتم تعرفون موقف احلكومة املغربية من
اإلخوان على العقيدة الصحيحة؛ جزكم هللا خرياً وثبتكم هللا على احلق؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  ..نرى أن طاغية املغرب ال خيتلف عن بقية إخوانه

من طغاة العرب  ..كما نرى أن رَيح الثورات والتغيري جيب أن تشمل هذا البلد احلبيب واْلسري ..

وعلى الشعب املغريب املسلم أن يعد للتغيري عدته ،وأن يروض نفسه على دفع ضريبة العزة والكرامة
واحلرية ،واستئناف حياة إسالمية راشدة.

 -45اعتماد النظام سياسة تفريغ الساحة من وسائل اإلعالم املستقلة.
يعتمد النظام السوري الطائفي املستبد  ..سياسة تفريغ الساحة من وسائل اإلعالم املستقلة
الداخلية واخلارجية  ..لتبقى روايته لألحداث وحسب  ..وليبقى هو اخلصم واحلكم يف ٍ
آن معاً  ..لكن

الذي يفسد عليه هذا الكذب وهذا احلصار لوسائل اإلعالم  ..الكامريا اليت حيملها كل مواطن سوري

عن طريق موابيله اخلاص به ،الذي يلتقط الصوت والصورة معاً!

 -46املوقف اْلمريكي من النظام السوري.

تعلن أمريكا من اآلن أهنا لن تتدخل ابلوضع السوري كما تدخلت يف ليبيا  ..والسبب واضح:

أن سورية ليست دولة نفطية مبقام ليبيا  ..كما أن النظام السوري ميارس دور كلب احلراسة الويف حلدود

دولة إسرائيل ـ منذ أكثر من أربعني عاماً ـ من الصعب وجود بديل عنه وبنفس كفاءته يف احلراسة  ..مث

أن النظام السوري وراؤه إيران  ..وكلبه الويف يف جنوب لبنان " حزب هللا اللبناين الرافضي " الذي

وخييف أمريكا!
حيمله على النباح وإاثرة املشاكل وقتما يشاء  ..وهذا مما يُقلق ُ

 -47االستمرار يف تصعيد املظاهرات.

الذي ننصح به أهلنا وشعبنا يف سورية  ..االستمرار يف التظاهرات والتصعيد  ..حبيث تكون

مظاهرة الغد أقوى وأكرب من مظاهرة اليوم ـ كما حصل يف تونس ومصر واليمن ـ ومن دون أن يعطوا

للطاغية ونظامه الفاسد فرصة على التقاط اْلنفاس وترتيب أوراقه املبعثرة عليه  ..فإن مل يفعلوا ذلك ـ
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وكانت تظاهراهتم متفرقة زماانً ومكاانً ـ ستكثر عليهم التضحيات ،وتطول املعاانة  ..ويعطوا بذلك
فرصة للطاغية ونظامه أبن يرتكب مزيداً من اجملازر واالنتهاكات.

 -48موقف الطائفة النصريية من طائفية النظام.

،ل النظام السوري الطائفي يقتات ابسم الطائفة النصريية  ..وابسم محايتها والدفاع عنها ..

فارتكب ـ وال يزال ـ مجيع مظامله وجرائمه ابمسها  ..وبزعم اخلوف عليها  ..والطائفة النصريية إىل
الساعة ـ ممثلة بشيوخها ووجهائها ـ ساكتة على سياسة النظام هذه  ..ال تنكر عليه ،لمه وجرائمه  ..ومل

نسمع منها كلمة واحدة تقول له فيها :قف عند حدك ال تقتات بنا  ..وال تظلم الشعب السوري بنا

وابمسنا وابسم الدفاع عنا  ..مما دل أن الطائفة نفسها متواطئة مع النظام احلاكم وتتحمل مسؤولية كبرية

اترخيية وأخالقية عما جيري على الساحة السورية.

 -49االتكاء على الطائفية !..

سهل على النظام السوري الطائفي املستبد  ..كلما قامت مظاهرات أو أي حراك ضده أن
يضع يف الواجهة؛ واجهة الشعب السوري الغاضب والثائر بعض اْلفراد من الطائفة النصريية  ..فإذا
مسهم السوء  ..صاح على فوره  ..هذه فتنة وحرب طائفية  ..بدليل قد أصيب أو قتل بعض اْلفراد

من الطائفة النصريية  ..وغرضه اْلساس من وراء ذلك بقاء حكمه املستبد والظامل مبنأى عن حركة

التغيري  ..أو أي حراك شعيب ضده!

 -50املوقف من وسائل اإلعالم.

اصر الشعوب املستضعفة من قبل إعالم الطاغية املستبد  ..ال أرى هلا أن تستعدي
عندما ُحت َ

بقية وسائل اإلعالم وحمطاته مهما أبدت تلك احملطات من تقصري حنو حراكها ومطالبها وثوراهتا ..
وذلك أن ثورات الشعوب املستضعفة يف مرحلة النشوب والتغيري حتتاج ْلي تسريبة إعالمية توصل

صوهتا ومعاانهتا للخارج  ..وهللا املستعان.

 -51أهل الشام.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم "؛ مفهوم املخالفة

أن صالح اْلمة واستقامة أمرها على اجلادة واحلق ،مرهون بصالح الشام وأهله  ..وهذا يستدعي

مزيداً من الشعور ابملسؤولية ابلنسبة ْلهل الشام  ..كما ينبغي أن يكون حافزاً كبرياً على املضي يف
الثورة إىل هنايتها ضد النظام الطائفي املستبد يف سورية  ..مهما كانت التكاليف.
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 -52تطابق سياسة االبن مع سياسة اْلب.
نفس السياسة اليت انتهجها الطاغية اْلب يف تثبيت حكمه ونظامه ،سلكها الطاغية االبن ..

فكما أن حافظ اْلسد اعتمد اعتماداً كبرياً على أخيه رفعت اْلسد يف تثبيت حكمه ،ونظامه ،وما
ارتكبه من جرائم حبق الشعب السوري  ..إىل أ ن تضخم اآلخر  ..فطاوعته نفسه على التمرد على

أخيه ،واإلنقالب عليه  ..مما محل حافظ اْلسد على جتريده من صالحياته العسكرية والسياسية ..

وهكذا املوقف اآلن يتكرر مع الطاغية االبن بشار اْلسد  ..فإنه يعتمد اعتماداً كبرياً يف تثبيت نظامه
وحكمه  ..وما يرتكبه من جمازر وانتهاكات حبق شعب سورية  ..على أخيه ماهر اْلسد قائد احلرس

اجلمهوري  ..إىل أن تضخم اآلخر ،وبصورة مل تعد تسعه نفسه  ..فحملته على العصيان والتمرد ..

والتصرف وكأنه دولة ضمن دولة  ..نفس السنن واْلخالقيات تتكرر  ..لكن ضحيتها دائماً هي سورية

شعباً وأرضاً  ..وهذا الذي حصل وحيصل هلو تعبري دقيق عن طبيعة ونفسيات الطائفة النصريية احلاكمة

 ..حيث عادة أن القوي فيها يذل ويقهر الضعيف منها ،ما وجد لذلك سبيالً ،ولو كان ذلك بني اْلخ

وأخيه ،والوالد وولده.

 -53جلوء الطاغية إىل السالح !..

حنن حنرص على أن تكون معارضة سلمية ،ومظاهرات سلمية ،وتغيري سلمي  ..لكن أيىب النظام

وجيرب شعبه على أن حيمل السالح دفاعاً عن نفسه ووجوده ..
الطائفي املتوحش إال أن حيمل السالحُ ،

فبشار اْلسد وعصابته أشد إجراماً من القذايف اجملرم  ..إذ أن القذايف مل يستخدم السالح ضد شعبه إال

بعد أسبوع من التظاهرات ،بينما بشار اْلسد استخدم السالح وبصورة مفرطة ضد شعب سورية من

أول يوم من التظاهرات  ..فأي الطاغوتني أشد إجراماً ،وحباً لسفك الدماء؟!

 -54سبب جلوء الشعب السوري يف الثمانينات إىل السالح.

أعرفتم اآلن أيها الناس  ..ملاذا التجأ الشعب السوري يف الثمانينات إىل القوة واستخدام

السالح  ..أوالً حلماية نفسه ووجوده من بطش وإرهاب واستئصال النظام البعثي الطائفي املستبد ..
واثنياًْ :لن الطاغية ونظامه ـ كما ترون ـ ال يفهم إال بلغة القوة  ..وال ُحيسن اللعب يف مضامري الطرق

السلمية للتفاهم ،وللتغيري  ..وابلتايل على املراقبني مجيعاً أن يلوموا النظام احلاكم املتوحش ال الشعب

السوري على اللجوء إىل القوة والسالح يف الثمانينات.
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 -55ال بد من الثبات.
قبل أن يربد الدم  ..وجيف ما سال منه على الرتاب  ..وننتظر بعد ذلك سنوات قادمة أخرى

لتسفك دماء زكية بريئة من جديد  ..حىت ال حيصل كل ذلك  ..ننصح شعبنا السوري اْليب ابلصرب
والثبات ـ وتضميد اجلراح ـ واالستمرار حىت النهاية  ..إما فتح ونصر وإما شهادة  ..واعلموا أن
الشعوب اليت هتوى احلياة عزيزة كرمية  ..وتعمل هلا عملها  ..ال يقوى الطغاة الظاملون على صدها

ومنعها من بلوغها إىل منتهاها.

 -56فتيان درعا الذين أسقطوا النظام على اجلدران.

ما قام به أبنائي من فتية درعا البطلة  ..من كتاابت جريئة على اجلدران ،تندد ابلطاغية ونظامه

الفاسد  ..ذكروين مبا قمت به يف عام 1976م ،حيث كنت بنفس أعمارهم  ..يف عهد الطاغية

السفاح اهلالك  ..فقمت بنفس الشيء الذي قاموا به  ..فسودت جدران شوارع ومدارس طرطوس

ابلعبارات اليت تندد ابلطاغية ونظامه  ..وقد قُدر يل يومها أن أعتقل يف أقبية وزانزين سجون املخابرات

السورية أربعة أشهر تقريباً هلذا السبب  ..وقد رأيت فيها من العذاب ـ على أيدي جالوزة وجالدي
خمابرات النظام رغم صغر سين ٍ
وقتئذ ـ ما جيعلين أشعر حبجم معاانة وآالم شعيب اْلسري  ...ولو وجدت

ٍ
وقتئذ غري الكتابة على اجلدران يقيناً ملا فعلت والتجأت إىل
وسيلة أخرى للتعبري عما يف نفسي
اجلدران ،لكن يف ،ل اْلنظمة القمعية الديكتاتورية ال سبيل لك للتعبري عما يف نفسك إال خفية يف
جنح الظالم وعلى صفحات اجلدران!

والسؤال احملرج الذي يطرح نفسه :من تلك املرحلة اليت كنت فيها؛ أي قبل أكثر من مخس

وثالثني سنة  ..وإىل يومنا هذا مل جيد الشعب السوري اْلسري وسيلة أو صحيفة للتعبري عن نفسه من

خالهلا  ..سوى اجلدران  ..ويف جنح الظالم  ..فمعذرة جلدران سورية احلبيبة  ..ما أردان تسويدها ..

ولكن الطاغية سودها!

 -57النظام واإلعالم.

النظام السوري الطائفي املستبد غابة من اْلسرار  ..مليئة ابلقتل ،واالغتصاب ،والسجن

لألحرار  ..والفساد  ..والكفر املركب واملغلظ  ..وكل ما هو مشني لإلنسانية  ..لذا حريص جداً أن
ال تتواجد على ثرى سورية كله سوى كامريا واحدة هي كامريا النظام  ..وال جريدة إال جريدة النظام ..

وال قناة تلفزيونية إال قناة النظام  ..وال مراقب إال خمابراته وجالديه  ..لينقل الصورة الكاذبة اليت يشاء

ويريد  ..ومن مث ليملك القدرة على تكذيب أي خرب ليس لصاحله!
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 -58مكانس الطاغية!
يستخدم الطاغية بشار اْلسد مستشارته " بثينة شعبان " ،كاملكنسة يكنس هبا وسخه ،ودجله،

وكذبه ،و،لمه  ..ليجم ل صورته يف أعني الناس  ..يظهر ذلك على حديث املستشارة  ..وعلى شكلها

 ..و،لمة يف وجهها  ..وْلن يعمل املرء كنَّاساً يكنس اْلوساخ والقمامات من الشوارع  ..خري له ألف

مرة من أن يعمل كنَّاساً عند الطغاة ،يكنس ،لمهم ودجلهم ووسخهم  ..وجيمل صورهتم القبيحة يف

أعني الناس  ..كما تفعل املستشارة بثينة شعبان!

 -59سؤال وجواب.

ساحمين َي شيخ لتكرار السؤالني مرة أخرى :ملاذا ال حتاول َي شيخنا الفاضل أن تظهر على

شاشات الفضائيات أبقصى طاقتك ،وحنن نعلم ليس ابلسهوله ذلك ،حلض الشعب وبيان الطغيان
الذي حيكم به الشعب السوري ونتمىن منك اب شيخنا بياانت حتريضية لنقوم بنشرها على النت ما

استطعنا وجزاك هللا عنا معن املسلمني كل خري وحفظك هللا من كل مكروه؟

اجلواب :حياكم هللا  ..ليس من عاديت أن أستشرف شاشات القنوات  ..كما أن بعضها يل

حتفظ عليها ال أمسح لنفسي الظهور من خالهلا  ..وبعضها اآلخر هي هلا حتفظ علي حيث ال أخضع

لشروطهم وسياساهتم وتوجهاهتم فرتاهم ينكمشون منا ومن منهجنا  ..نسأل هللا أن يقدر اخلري  ..وفيم

خيص سؤالك عن البياانت والتوجيهات التحريضية والتوجيهية  ..هو بعض ما نفعله يف هذه الصفحة،

كما تالحظ ،بل حنن ما افتتحنا هذه الصفحة إال هلذا الغرضْ ،لن هذا الربانمج هو الوحيد الذي

يستطيع شعبنا املسلم يف سورَي أن يقف على كلماتنا من خالله  ..نسأل هللا تعاىل اإلخالص ،والقبول،

والثبات والنصر على الطاغية وحزبه وعصابته  ..مث لو نظرت إىل خانة املناقشات Discussions
لوجدت عدداً من البياانت واملقاالت حول اْلوضاع يف سورية  ..كلها موجهة ْلهلنا وشعبنا يف
سورية ،نسأل هللا هلم النصر والثبات  ..انظرها إن شئت ،وجزاكم هللا خرياً على اهتمامكم.

 -60من مشكاة النبوة يف اعتزال الطغاة الظاملني.

من مشكاة النبوة يف اعتزال الطغاة الظاملني ،ومنابذهتم  ...فقد صح عن النيب صلى هللا عليه
الناس ،وي ِ
أدرك
وسلم أنه قالَّ ":
ؤخرون الصالةَ عن مواقِيتها ،فمن َ
ليأتني عليكم أمراءٌ ،يقربون شر َار ِ ُ
ذلك منهم ،فال يَكونَ َّن ِع ِريفاً ،وال شرطياً ،وال جابياً ،وال خا ِزانً " .هذا فيمن كان فيه صفتان فقط:
يقرب شرار الناس إليه ،ويُؤخر الصالة عن وقتها  ..فكيف مبن ضم إىل هاتني الصفتني صفات الكفر،
والظلم ،والكرب ،والفساد واالستعالء يف الباطل  ..ال شك أنه أوىل ابالعتزال.
20

وقال صلى هللا عليه وسلم ":سيكو ُن أُمراءُ من بعدي؛ يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال
ؤمرون ،فمن جاه َدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاه َدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاه َدهم بقلبه فهو
يُ َ
ِ
مؤمن ،ال إميا َن بع َده "؛ ْلنه ليس بعد جماهدة وإنكار القلب سوى الرضى هبم وبكفرهم ،والرضى

ابلكفر كفر ،والرضى ابلظلم ،لم.

عمال من بعدي يقولون ماال يَعلمون ،ويَعملون ماال يَعرفون،
وقال صلى هللا عليه وسلم ":يليكم ٌ
ِ
أعضادهم ،فأولئك قد هلَكوا وأهلَكوا "؛ هلكوا أبنفسهم وأهلكوا
ووازَرهم ،و َش َّد على
فمن
انصحهمَ ،
َ
غريهم ممن يقلدوهنم ويتبعوهنم  ..بغشهم وحتسني صورة الطغاة الظاملني يف أعينهم  ..فيقولون لو مل يكن
هذا احلاكم صاحلاً ملا خالطه فالن وفالن ،واشتغلوا عنده وزراء ومستشارين!

دخل عليهم
وقال صلى هللا عليه وسلم ":امسعوا ،هل مسعتهم أنه سيكون بعدي أمراءٌ فمن َ
ولست منه ،وليس ٍ
ِ
ِ
َّ
دخ ْل
فليس مين
علي احلوض ،ومن مل يَ ُ
بوارد َّ
ُ
فصدقَهم بكذهبم ،وأعاهنم على ُ،لمهم َ
،لمهم ومل يصدقهم ِ
عليهم ومل ي ِع ْنـ ُهم على ِ
علي احلوض " .هذا يف
بكذهبم فهو مين وأان منه ،وهو وارٌد َّ
ُ
ُ
أمراء مسلمني لكن عندهم فسق و،لم  ..فكيف بطغاة اجتمعت فيهم مجيع معاين وخصال الظلم،
والكفر ،والفسوق  ..ال شك أن من يصدقهم بكذهبم ،ويكون عوانً هلم على الظلم  ..أنه أوىل ابلوعيد

الوارد يف احلديث.

وقال صلى هللا عليه وسلم ":أال َّإهنا ستكون بعدي أُمراء يظلمون ويَكذبون ،فمن َّ
صدقَـ ُهم
لمهم ،فليس مين ،وال أان منه ،ومن مل ي ِ
بكذهبم ،وماْلهم على ِ ُ،
صدقهم بكذهبِِم ،ومل ُميالئهم على
ُ
ِ ُ،
لمهم ،فهو مين وأان منه ".
وقال صلى هللا عليه وسلم ":سيكونُ أمرا ُء تَعرفون وتُنكرون ،فمن نابذَهم نجا،
س ِلم ،ومن خالَ َطهم هلَك ".
و َمن اعتزلهم َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من أَعا َن ،املاً ٍ ِ
ض بباطلِه َّ
حقاً ،فقد بَ ِرئ من ِذ َّمةِ هللا عز
بباطل ليُدح َ
َ
وجل ِ
وذ َّم ِة رسولِه ".
الس ِ
السلطان قُرابً ،إال
ازداد أح ٌد من ُّ
أبواب ُّ
ِت ،وما َ
لطان افتُِ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من أتى َ
ازداد من ِ
هللا بُعداً " .هذا فيمن أييت أبواب سالطني مسلمني عندهم فسق و،لم  ..فكيف مبن أييت
َ
أبواب حكام من ذوي الكفر والظلم املغلظ ،والردة املركبة ،ليُمالئهم على ،لمهم وابطلهم من أجل
عطاء أو منصب أو و،يفة  ..ال شك أنه أوىل ابلوعيد الوارد يف احلديث.
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ِ -61عتاب.
أان كمسلم سوري قد وقفت بكل جوارحي وعواطفي وكلمايت مع الثورات املباركة يف تونس،

ومصر ،وليبيا وغريها  ...وال منة يل يف ذلك ؛ ْلنه موقف العقيدة واْلخوة الذي ال بد منه  ..وهو
أضعف اإلميان  ..لكن أحزنين وآملين موقف علماء وشيوخ اْلمصار السليب وخباصة شيوخ مصر  ..من

الثورة السورية ،ومن جرائم وجمازر النظام البعثي الطائفي حبق الشعب السوري املسلم!
نتقص فيه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً يف موط ٍن يُ ُ
ِ
ٍ
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
ينصر ُمسلماً
رضه ،ويُ ُ
ِع ُ
نتهك فيه من ُح َ
نصرتَهُ ،وما من أحد ُ
ب فيه َ
ِ
ب فيه نصرتَهُ ".
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن ُحي ُّ
ص فيه من ِعرضهِ ،ويُ ُ
يف موط ٍن يُنت َق ُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
ِ
امحهم ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":ترى املؤمنني يف تر ُِ
وتوادهم ،وتعاطُِفهمِ ،
اجلسد إذا
كمثل
ِ
ابلسه ِر واحلُ َّمى ".
سائر
اجلسد َّ
اشتكى عضواً تداعى لهُ ُ
ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
أسهُ اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى
كرجل واحد ،إذا اشتكى ر َ
عينَهُ اشتكى كلُّه ".
ِ
املسلم ال يَظلِمهُ وال يُ ْسلِمه "؛ أي ال يُسلمه للظلم
املسلم أخو
وقال صلى هللا عليه وسلم":
ُ
والقهر  ..وإمنا ُحييل بينه وبني ،لم الظاملني له ما استطاع لذلك سبيالً.

 -62أمهية الثورة السورية.

حق أن تُسمى الثورة السورية لو جنحت ابلثورة العربية؛ النعكاس آاثرها اإلجيابية على املنطقة

العربية كلها وبصورة مباشرة بل وعلى اْلمة اإلسالمية برمتها  ..بسبب موقعها اجلغرايف والتارخيي معاً
 ..وابلتايل حقها على اْلمة ـ وخباصة منهم العرب ـ أن حتظى منهم هذه الثورة ابلعناية واالهتمام

والنصرة  ..فمناصرهتا وانتصارها مناصرة وانتصار لألمة كلها إبذن هللا  ..وخذالهنا هو خذالن لألمة
كلها  ..ويف احلديث ":إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ".

لذا أقول ْلهلنا وشعبنا املسلم يف سورية  ..أنتم بثورتكم على الطاغية الظامل ونظامه  ..مل تثوروا

دون مظاملكم وحقوقكم وحسب  ..بل تثورون وتقاتلون دون مظامل وحقوق اْلمة كلها  ..وأن فجر
ثورتكم ال يطلع على ربوع سورية وحسب  ..بل وعلى ربوع وساحات اْلمة كلها  ..وهذا ـ مما ال شك

فيه ـ يُضاعف عليكم املسؤولية  ..ويستوجب عليكم مزيداً من اجلهد واالجتهاد ،واجلهاد  ..وعلو
اهلمة  ..والتوكل على هللا  ..إىل أن يفتح هللا بينكم وبني هذا الطاغية ونظامه الباطين الطائفي املستبد

ابحلق ،وهو خري الفاحتني.
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 -63طريقة الطغاة يف قتال شعوهبم.
الطغاة عندما يُقاتلون دون ملكهم وأنظمتهم  ..يُقاتلون على طريقة إنزال أكرب قدر من اْلذى

والضرر حبق الشعوب  ..وعلى طريقة حاطب ليل؛ فال يفرقون بني الربيء من غريه  ..لتبقى الشعوب

معلقة هبم ،وتنظر إليهم وإىل أنظمتهم على أهنم اخليار اْلقل سوءاً وضرراً  ..وأهنا قدرهم الذي ال فكاك
هلم منه  ..مثال هؤالء الطغاة :طاغية ليبيا القذايف  ..وطاغية الشام بشار اْلسد  ..وأبوه من قبله ..

وغريهم كثري!

 -64مفاتيح الصراع مع الطغاة.

لكل صراع مع طاغوت ونظامه  ..له مفاتيحه ومداخله  ..ومن مفاتيح الصراع اهلامة مع

النظام السوري الطائفي  ..طائفية النظام  ..السلوكيات الطائفية للنظام  ..العقلية الطائفية املريضة

للنظام اليت هبا يدير وحيكم البالد والعباد  ..هيمنة الطائفة النصريية ـ على قلتهم ـ على مجيع مقدرات
ومرافق احلياة السورية  ..وعلى مجيع مراكز القيادة وإصدار القرارات  ..تدخل النفس والتطفل الطائفي
النصريي يف جزئيات حياة املواطن السوري اليومية  ..وهذا من أعظم أسباب ومفاتيح الصراع مع هذا

النظام الطائفي الفاسد واملستبد  ..ومع ذلك فقد استطاع هذا النظام بدهائه وخبثه الطائفي  ..أن يبعد
املعارضني واملناوئني له ممن هم يف صفوف املعارضة  ..عن استخدام هذا املفتاح اهلام يف الصراع أو حىت

اإلشارة إليه ْ ..لنه أقنعهم أن جمرد اإلشارة إليه يعين أن املعارضة قد صبغت ابلطابع الطائفي  ..وأن
هلا بعد طائفي جمرد عن اإلصالح  ..واآلخرون ممن هم يف صفوف املعارضة قد وقعوا يف هذا الفخ

ولألسف  ..فامتنعوا هم أبنفسهم عن استغالل هذا املفتاح يف الصراع أو حىت جمرد اإلشارة إليه  ..كما
جرموا وخطأوا كل من يشري إليه ولو تلميحاً  ..حتت عنوان تغييب اخلطاب التفريقي زعموا  ..فخسروا
بذلك أهم مفاتيح الصراع مع النظام  ..وخدموا النظام الطائفي أعظم خدمة من حيث يظنون أهنم

معارضون له!

 -65سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم  ..أرجو من فضيلتكم بيان املوقف الشرعي فيما يقع وجيري يف ليبيا

بعد التدخل اجملتمع الدويل العسكري  .....جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :وعليكم السالم  ..ليس كل ما جيري يرضينا  ..لكن عندما خنري بني أمرين كالمها
ٍ
حينئذ أبن خنتار اْلقل ضرراً وشراً  ..مث يف
ضرر وشر ال بد من اختيار أحدمها ،فالنقل والعقل يلزماننا
هذه املرحلة العصيبة اليت مير هبا أهلنا وش عبنا املسلم اجملاهد يف ليبيا  ..ال ميكن أن نقول أي كلمة
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يتقوى هبا الطاغية اجملرم القذايف ومرتزقته ـ ولو بطريقة غري مباشرة ـ على شعبه  ..أو تكون سبباً يف
إطالة معاانة أهلنا يف ليبيا  ..ينبغي االنتباه لذلك.

 -66قناة اجلزيرة يف اْلَيم اْلوىل من الثورة.

رغم ح رصي على عدم استعداء أي وسيلة من وسائل اإلعالم ميكن للشعوب املستضعفة

الثائرة أن َترر من خالهلا خرباً  ..أود أن أقول أن " قناة اجلزيرة " مل تنصف الشعب السوري الثائر على

النظام الطائفي املستبد  ..كما أنصفت الثورات اْلخرى يف اْلقطار اْلخرى  ..علماً أن يف سورية يف
يوم واحد يَقتل فيه النظام الطائفي احلاكم من أفراد الشعب السوري ما قُتل خالل الثورة املصرية كلها
 ..وارتكب النظام من اجملازر ما مل يرتكبه النظام املصري البائد طيلة أَيم الثورة املصرية  ..كما نرى أن

القناة تعتمد رواية النظام الكاذبة وكأهنا حقيقة  ..بينما تغض الطرف عن رواَيت ومراسالت
وتسجيالت شهود اْلعيان الكثرية من أفراد الشعب السوري  ..أخشى أن يكون هذا املوقف لقناة
اجلزيرة مرده الرتباط سياسة القناة وتوجهاهتا ابالختبوط اإليراين الرافضي ،املمتد من قم وطهران إىل

سورية املمانعة والصمود والتصدي زعموا  ..انتهاء حبزب هللا البناين الرافضي صاحب املقاومة املنافقة

 ..وحلفائهم من محاس الفلسطينية اليت تقيم بعض قياداهتا يف دمشق  ..لكن هذا يقلل من مدى

صداقتها للشعوب املستضعفة من وجه  ..ومن وجه آخر يقلل من مصداقية شعارها القائل ابلرأي

والرأي اآلخر!

 -67دموية النظام !..

نتمىن أن يتم التغيري يف سورية ابلطرق السلمية  ..ولو بعد معاانة  ..لكن ال أحسب دموية
وديكتاتورية ووحشية النظام الطائفي احلاكم يسمح ابلتغيري السلمي  ..لذا على الشعب السوري ـ إن
نشد التغيري والتحرر حبق ـ أن يتدارس مجيع اخليارات املتاحة واملمكنة  ..مبا يف ذلك خيار اللجوء إىل

القوة دفاعاً عن النفس  ..ليختار منها اْلسلوب اْلجنع لكل مرحلة َتر هبا عملية التغيري.

 -68جترمي اإلشارة إىل طائفية النظام ..؟!

حلماية طائفية النظام احلاكم يف سورية  ..ولتبقى امتيازات الدولة وقراراهتا كلها بيد الطائفة

النصريية احلاكمة  ..ول تستمر املمارسات الطائفية خميمة على احلياة اليومية للمواطن السوري ،ولتبقى يد
الطائفة النصريية طليقة حرة يف العبث مبقدرات البالد والعباد  ..ليتحقق للنظام املستبد الطائفي كل

ذلك  ..تراه حيذر من اإلشارة إىل البعد الطائفي للنظام  ..وجيرم جمرد احلديث عن الواقع الطائفي الذي
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رمى ابلطائفية كل من يُشري إىل الواقع الطائفي  ..مث بعد ذلك يزعم كاذابً أنه يدعو
يكرثه النظام  ..ويُ َ

لإلصالح!

كيف يتم اإلصالح  ..وننشد الدواء لكل داء  ..إذا كان ُمينع من اإلشارة إىل مواطن الداء؟!

مرضه  ..وهو ال يعرتف مبرضه  ..وال يريد أن ينظر إليه  ..وال أن
كيف للمريض أن يُعاجل َ
يسمح للطبيب أبن يشري إىل مرضه أو أن يقول له أنت مريض؟!

 -69جملس الشعب السوري!

أىن جمللس الشعب السوري  ..الذي يرضى لنفسه أن يتحول إىل جمموعة من املطبلني،
َّ

واملزمرين للطاغية  ..يفدونه ابلروح والدم  ..أن ميثلوا الشعب السوري ومهومه وقضاَيه أو أن يرقوا إىل
مستوى طموحاته وتطلعاته  ..يف التغيري ،والتحرر من العبودية للعبيد ..؟!

وأىن للطاغية أن يرى عوراته ونواقصه  ..وخمازيه  ..والذين أمامه  ..ال يُسمعونه إال عبارة:
ابلروح ابلدم نفديك َي بشار ..؟!
آه َي بلدي احلبيب  ...قد أذلوك ،وأضحكوا عليك الشعوب!

 -70االنتقال من تقديس اْلفراد إىل تقديس اْلعمال.

ما دامت الشعوب تقدس اْلفراد  ..ويدور رحاها حول اْلفراد  ..فتحط رحاهلا حيثما حتط،

وترحل حيثما ترحل  ..وتوايل وتعادي  ..وحتب وتكره فيها  ..فهي شعوب مستعبدة للعبيد ،وهلؤالء

اْلفراد من دون هللا ،مهما ُخيل إليهم أهنم أحرار!

الشعوب اليت حترتم نفسها وعقلها  ..هي اليت تقدس اْلعمال  ..وجتعل اْلعمال هي املقياس
للدرجة اليت يستحقها اْلفراد من التقديس واالحرتام  ..فخري الناس خريهم وأنفعهم للناس َ [ ..وقُ ِل
ا ْعملُواْ فَسيـرى اَّلل عملَ ُكم ورسولُه والْم ْؤِمنو َن ] [ .إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
اَّلل أَتْـ َقا ُك ْم ] .ويف احلديث ":إن
ََ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ َ ُ ُ
ََ ْ
َ
هللا ال ينظر إىل صوركم ،وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ".
هلما إىل الدَير املقدسة  ..فقال له
قال أبو الدرداء ـ وكان يف الشام ـ لسلمان الفارسيَّ :

سلمان :إن اْلرض ال تقدس أحداً ،إمنا يُقدس املرء عمله.

فمىت سنسرتيح من مساع تلك اهلتافات  ..اليت هبا تفدي الشعوب الضالة الطغاة الظاملني

ابلروح والدم  ...مىت؟!
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 -71شعار فيه اختزال ملعاين الوجود واحلياة!
أي اختزال ملعاين احلياة  ..وللغاية من وجود اإلنسان يف هذه احلياة  ..عندما يرتضي هذا

اإلنسان أن يهتف قائالً :هللا ،وسورية ،وبشار وبس  ..أين احلقوق والواجبات اْلخرى  ..فقوهلم "
وبس "؛ أي هنا تتوقف احلياة  ..هنا تتوقف احلقوق والواجبات  ..هنا يتوقف التفكري والعطاء واإلبداع

 ..ال نسمح حلركة احلياة  ..وحركة الشعوب أن تتعدى هذه النقطة  ..وبس  ..فليس بعد الطاغية حقاً
وال واجباً  ..وال شيئاً آخر!
هؤالء أسرى بكل ما تعين كلمة اْلسر من ٍ
معان ودالالت  ..عطلوا ـ من عند أنفسهم ـ مصادر
التلقي والفهم لديهم :السمع ،والبصر ،والفؤاد  ..وإن بدى هلم أهنم يغدون ويروحون أحراراً!

 -72من خصائص النظام السوري !..

من خصائص النظام السوري الطائفي  ..أنك ال تستطيع أن حتدد له اجتاهاً  ..فال هو مع
احلرب ،وال هو مع السالم  ..وال هو مع اإلصالح وال هو ضده  ..وال هو مع املقاومة وال هو ضدها
 ..وال هو مع الوطن واملواطن وال هو ضدمها  ..وال هو مع الطائفية ،وال هو ضدها  ..وال هو مع

العرب وقضاَيهم وال هو ضدها  ..وال هو مع اجملتمع الدويل وال هو ضده  ..وال هو مع أمريكا وال هو

ضدها  ..فمكانه املناسب دائماً  ..والذي به يقتات ويعتاش  ..ويستطيع أن يتفلت من أي مساءلة أو

مالحقة  ..أن يقف هذا املوقف يف الوسط  ..هذا املوقف الزئبقي الضبايب  ..فال هلؤالء وال هلؤالء ..

فأي نظام هذا النظام؟!

لكن هناك قضية واحدة تستطيع أن حتدد اجتاهه فيها  ..وموقفه منها وبوضوح  ..وهي قضية

اإلسالم  ..فاجتاهه يف هذه القضية اجتاه واحد ،وهو أنه ضد اإلسالم  ..قوالً واحداً!

 -73من الطائفية !..

من الطائف ية أن َتنع الشعوب من حماربة الطائفية ،واإلشارة إليها إن وجدت  ..ومن الطائفية

أن تكون الطائفية عقبة كأداء أمام أي عمل إصالحي تغيريي  ..ومن الطائفية أن تكون الطائفية تلك
الذريعة اليت َتنع الشعوب أن تتحرر من العبودية والتبعية للطغاة الظاملني  ..ومن الطائفية أن تكون
الطائفية تلك العكازة اليت يتكئ عليها الظاملون يف ،لمهم للناس  ..ومن الطائفية أن تكون الطائفية

ذريعة لقمع الشعوب ،وتكميم أفواههم وحرَيهتم  ..ومن الطائفية عندما تكون الطائفية ذريعة للفساد
 ..والنظام السوري الطائفي  ..يفعل كل ذلك ابسم الطائفية وحماربته للطائفية ،زعموا!
النظام السوري  ..ينكر الطائفية قوالً ،وميارسها عمالً  ..وحىت قراميش أذنيه!
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 -74تغيري الوزراء واحلكومات يف اْلنظمة الديكتاتورية.
اْلنظمة الديكتاتورية  ..ال تسقط ـ بل وال تتأثر ـ بسقوط حكوماهتا  ..أو إقالة وزير أو بعض

الوزراء  ..إمنا تسقط فقط عندما يسقط الطاغية الديكتاتور الرأس  ..الذي يتحكم جبميع مقاليد احلكم

والقرارات الفاعلة للدولة  ..وعلى الشعوب أن تتنبه لذلك  ..وأن ال تنطلي عليهم ألعوبة هؤالء الطغاة

عندما يقيلون حكومة أو وزيراً من وزرائهم ْ ..لن البديل عندهم موجود وجاهز وسهل  ..وهو يقف
على الطابور إىل أن أييت دوره ،وأيذن له الطاغية الديكتاتور ابلتويل  ..ليكون مثل سابقه جمرد حجرة

على رقعة الشطرنج  ..انظروا مثالً الديكتاتور القذايف  ..فقد َتلى عنه مجيع عناصر حكومته  ..لكنه

ال يزال متسلطاً وحاكماً على البالد  ..وذلك ْلنه هو وحده الذي حيكم البلد  ..ومثل القذايف ..
أخوه يف الطغيان بشار اْلسد!

 -75يف اْلنظمة الديكتاتورية بطل واحد.

يف اْلنظمة الديكتاتورية ال ميكن أن تتسلط الكامريا على بطل ٍ
اثن غري الديكتاتور ْ ..لنه ال
جيوز أن يتواجد بطل ٍ
اثن ـ تتعلق به الشعوب واجلماهري ـ مع الطاغية الديكتاتور  ..ولو وجد لقتلوه أو

هجروه خارج البالد  ..مثال هذا البطل الديكتاتور يف سورية الذي ال يقبل له نداً  ..وال
سجنوه أو َّ

شريكاً يف الظهور  ..بشار اْلسد!

 -76اْلشخاص الذين حيكمون سورية!

الذي حيكم سورية أربعة :بشار اْلسد  ..وشقيقه ماهر اْلسد؛ رئيس احلرس اجلمهوري ..

وصهره زوج أخته آصف شوكت؛ رئيس املخابرات السورية  ..وابن خالته رامي خملوف ،مدير أعمال
آل اْلسد املالية  ..واملسؤول املباشر عن عمليات النهب والسلب ْلموال السوريني  ..واْلربعة

نصرييون  ..مث بعد ذلك يطالبونك أبن ال تتكلم عن الطائفية ،وال تشر إليها  ..ولو فعلت فأنت طائفي

 ..وليسوا هم!

 -77حظ الشعوب من الثورات واْلحزاب!

مهما تكاثرت الراَيت ،والشعارات ،وتعددت اْلحزاب  ..وتزامحت اإليدولوجيات فيم بينها

 ..فحظ الشعوب منها شيء واحد ،أال وهو " العدل " ،فإذا مل حتقق هلا العدل  ..لفظتها الشعوب ..

وحبثت عمن حيقق هلا العدل  ..أي أن املطلب من أي عملية تغيري تشهدها املنطقة هو حتقيق العدل ..
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العدل وحسب  ..وليس جمرد رفع الشعارات  ..وتزاحم اْلحزاب يف اْلزقة والطرقات  ..ليعرقلوا

مسرية حياة الناس!

 -78يوم اجلمعة والثورات.

لو جاز أن نسمي جمموع الثورات احلاصلة اليوم يف املنطقة العربية ،مبا فيهم الثورة السورية،

ابسم واحد جامع مانع ،جلاز لنا أن نسميها بثورات " يوم اجلمعة "؛ إذ كلها كانت تنبعث وتنتفض،
وعلى موعد واحد ،بعد صالة اجلمعة  ..مما دل على إسالمية هذه الثورات  ..وإسالمية انطالقاهتا ..

وإسالمية الشعوب والشباب مادة هذه الثورات  ..مهما حاول البعض ـ رهبة أو رغبة أو غيظاً ـ أن
خيفي هذه اهلوية عن الناس  ..وعن مطالبهم!

 -79احلرية ال تستكمل إال أبمرين.

نعتقد أن شعوبنا تستكمل حريتها أبمرين :ابلتحرر من اْلنظمة الطاغية الفاسدة املستبدة ،ومن

قيودها وأغالهلا  ..والتحرر من االنقياد والتبعية للقوى اخلارجية؛ سواء اْلمريكية الغربية منها ،أم
ٍ
حينئذ منقوصة  ..وعلى الشعوب أن تعمل ،وتستمر يف ثورهتا
الشرقية  ..فإن مل يتحقق هلا ذلك فاحلرية
وجهادها حىت تستكمل كامل حريتها  ..وما النصر ،والتوفيق إال من عند هللا.

 -80سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..ينتابين شعور أن ثورة مصر مت إحتواؤها ومت فقط

إبدال رموز احلكومة الطاغوتية السابقة برموز أخرى ،ولألسف الشعب مل يطالب بتحقيق اإلسالم كحل
وإمنا كان فقط طلبه سقوط النظام وهذا ما مت ابلفعل  ..هل هذا الكالم صحيح أم هو حتليل خاطئ

مين ،وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..من اخلطأ أن نستعجل إصدار اْلحكام

على حركات الشعوب يف التغيري  ..أرى أن تُعطى الفرصة والوقت الكايف قبل ذلك  ..مث إزالة إرث
الطاغوت ونظامه الضخم يف الكفر والفساد واالستبداد  ..والذي استمر لعقود عدة حيتاج إىل جهد

وجهاد كبريين إلزالته  ..وهذا قد يستغرق زمناً  ..ونقول كذلك :أن اْلوضاع يف مصر تسري حنو
اْلحسن وهلل احلمد ـ على ٍ
تلكئ وتعسر يف بعض املواضع واملرافق ـ وإن كنا نود وحنرص على أن يكون
سريها حنو اْلحسن واْلفضل أسرع مما هي عليه اآلن ،وهللا املستعان.
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 -81عندما تكون املقاومة عوانً للطغاة الظاملني.

أكثر ما يُسيء قوى املقاومة لوجود دولة الصهاينة واليهود يف فلسطني  ..أن تكون هذه
املقاومة عوانً للطغاة الظاملني على شعوهبم املستضعفة  ..وأن تكون تلك العصاة اليت يتكئ عليها طغاة

،املون جمرمون ـ هم شر من طغاة بين صهيون ـ يف تثبيت ملكهم وأنظمتهم الكافرة ،الظاملة ،املستبدة

 ..وأن تكون تلك الذريعة اليت َتنع من إحقاق احلق وإبطال الباطل  ..مثال ذلك :موقف القوى

الفلسطينية املوجودة يف دمشق ـ وخباصة منها محاس ـ مع طاغية الشام ،ونظامه الطائفي املستبد!

 -82ماذا يعين سقوط النظام السوري؟
سقوط النظام السوري الطائفي ،يعين أموراً عدة:

منها :سقوط نفوذ اهلالل القرمطي الباطين الرافضي يف املنطقة ،واملمتد من إيران ،حىت سورية،

ولبنان ،والعراق  ..وإىل جزء كبري من دول اخلليج العريب.

ومنها :عودة سورية إىل أهلها بعد أن كانت مستعمرة لعائلة اْلسد ،وطائفته.

ومنها :عودة الدور الرَيدي املوعود للشام يف قيادة اْلمة ،واملشاركة الفاعلة الصادقة يف نصرة

قضاَيها املصريية ،وخباصة منها قضية فلسطني.

لذا فإن الثورة السورية ضرورة ملحة  ..ونصرهتا ضرورة أكثر إحلاحاً ،وقليل من يفعل.

 -83امليسور ال يسقط ابملعسور.

ٍ
حينئذ امليسور منه
يف مرحلة من املراحل قد ال تستطيع حتقيق كامل ما يُطلب منك  ..فتحقق

 ..مث عسى أن يكون حتقيق امليسور منه عوانً لك فيم بعد على حتقيق وإجناز ما تعسر إجنازه  ..لكن

عليك أن تدرك أن اجلانب املعسور من اْلمر ،ال يُسقط عنك اجلانب امليسور منه  ..وهو املراد من
قوله تعاىل :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم التغابن .16:ومن قوله صلى هللا عليه وسلم ":إذا أمرتكم أبم ٍر
اَّللَ َما ْ
فأتوا منه ما استطعتم " ،ومنه استنبط الفقهاء القاعدة الفقهية اليت تقول ":امليسور ال يسقط ابملعسور".

 -84سياسة الطاغية يف مواجهة االنتفاضة.

سياسة طاغية الشام ونظامه الطائفي يف مواجهة انتفاضة الشعب السوري ،ورغبته يف التغيري،

واإلصالح  ..تقوم على ركيزتني أساسيتني :أوهلما اقتل واعتقل من املعارضني ،واملتظاهرين ما شئت،

ومن شئت  ..اثنيهما ،اكذب ما شئت ،وما استطعت إىل الكذب سبيالً  ..عساه بذلك يغطي على
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وأىن له ،فالكذب ما كان يوماً منجاة لصاحبه ،وإن بدا له خالف ذلك  ..فالكذب
جرائمه ،وجمازره َّ ..
فرح ساعة ،يعقبه ندم إىل قيام الساعة.

 -85ماذا يعين تغيري عناصر احلكومة ابلنسبة للنظام؟!

مثل النظام السوري الطائفي عندما يغري حكومته حبكومةٍ جديدة  ..كمثل صاحب ٍ
بيت يغري

عفش بيته املهرتئ بعفش جديد  ..وعندما يهرتئ اجلديد وينتهي مفعوله ،يغريه جبديد آخر ،وهكذا
يستمر احلال  ..لكن البيت يبقى بيته يرتع فيه ،ويفعل به ما يشاء ،وكيفما شاء َّ ..
وأن للنظام الفاسد
املستبد أن تنطلي حيله ،وهذه التغيريات الديكورية لصورة حكمه ـ اليت ال تعين يف الواقع شيئاً ـ على

الشعب السوري؟!

 -86االستعمار الذي تعرضت له سورية يف اترخيها املعاصر.

تعرضت سورية يف اترخيها املعاصر الستعمارين :االستعمار الفرنسي ،واالستعمار النصريي

الطائفي ،ممثالً بعائلة آال اْلسد وطائفته النصريية احلاكمة  ..واالستعمار الثاين أشد وطأة وشراً على
الشعب السوري من االستعمار الفرنسي  ..من حيث الفساد وشدة الضرر واْلذى  ..ومن حيث أن
االستعمار الفرنسي كان واضحاً يف عدوانه واعتدائه على البلد وأهله  ..فتحقق اإلمجاع على مواجهته

ومقاومته  ..بينما االستعمار النصريي الطائفي فإنه أحياانً يكتسي بكساء الوطنية ،والقومية ،واملقاومة
ط ،وما ليس فيه  ..فحصل اإلنقسام من قبل الشعب السوري على ضرورة
واملمانعة  ..فيتشبع مبا مل يُع َ
مواجهته ومقاومته  ..حيث ال يزال إىل الساعة يوجد من أبناء جلدتنا من هو مضلل حنو هذا االستعمار

الطائفي  ..ويرجو منه خرياً!

 -87عندما يرحل الطغاة.

أيىب الطغاة أن يرحلوا عن احلكم إال بعد أن يؤذوا البالد والعباد بعد رحيلهم كما كانوا سبب

أذى وضرر قبل رحيلهم  ..فرتى أحدهم حىت ينزاح عن كرسي احلكم  ..حيتاج إىل أن جتيش عليه اْلمم
كلها  ..فيكون ذلك سبباً يف تدخل الدول الكربى يف شؤون البالد والعباد  ..بل وسبباً يف استعمار

البالد  ..وخضوعها  ..لرغبات ومصاحل وسياسات االستعمار اْلجنيب  ..مثال هؤالء الطغاة :القذايف

 ..وعلي صاحل اليمين  ..وبشار اْلسد!
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 -88إابدة شعب وال إزالة طاغية!
ستعمر البالد وتفقد سيادهتا  ..أيضاً
أن يُـبَاد شعب بكامله  ..املسألة فيها نظر  ..وأن تُ َ
املسألة فيها نظر  ..وتقبل التأويل والتفسري  ..أما أن يُزال طاغية عن سدة احلكم  ..فهذه فتنة ..
ومؤامرة  ..وخيانة وطنية  ..يُؤخذ عليها ابلنواصي واْلقدام  ..كما هو احلال يف شريعة وأنظمة الطغاة

اآلمثني!

 -89الشعوب اليت تنشد احلرية.
الشعوب اليت تريد أن تتحرر من هيمنة و،لم الطغاة وأنظمتهم الفاسدة  ..وأن ينالوا احلرية

كاملة غري منقوصة  ..عليهم أوالً أن يعتمدوا ـ بعد هللا ـ على أنفسهم  ..وأن تتحرر قلوهبم من التعلق

ابملخلوق والقوى اخلارجية  ..وتت علق فقط خبالقها  ..ترجو منه وحده النصر ،والعون ،والتمكني  ..فإن

جاء بعد ذلك نوع نصرة من خملوق ـ غري مشروطة ـ من غري التفاتة أو تعلق هبا  ..فمرحباً هبا وأكرم!
ت إِ ْذ رمي َ ِ
ِ
َّص ُر إِالَّ ِم ْن
ت َولَك َّن اَّللَ َرَمى ]َ [ .وَما الن ْ
وه ْم َولَك َّن اَّللَ قَـتَـلَ ُه ْم َوَما َرَم ْي َ ََ ْ
[ فَـلَ ْم تَـ ْقتُـلُ ُ
ند ِ
ِع ِ
اَّلل ال َْع ِزي ِز ا ْحلَ ِك ِيم ].
وإَيك وما يُعتذر منه ".
عليك ابإلَيس مما يف أيدي الناسَّ ،
ويف احلديثَ ":

 -90سؤال وجواب.

سؤال ومداخلة :أرجو من املشرف تغيري اسم املعارضة اإلسالمية اىل املعارضة السورية ْ ..لن

مثل هذه اْلمساء تدعم ذرائع النظام يف القمع و القتل حتت ذريعة الفتنة الطائفية ْ ..لن الثورة ال تنجح

إال بوحدة مجيع طوائف وأطياف الشعب السوري ومثل هذه اْلمساء تضر يف الوحدة والثورة؟

اجلواب :شكراً على مالحظتك  ..اآلخرون ـ لغاَيت شىت يف نفوسهم ـ جيتهدون يف نفي اهلوية

اإلسالمية عن الشعب السوري املسلم  ..لذا حنن حريصون على التأكيد على هوية هذا الشعب

املسلم ،وعلى إسالمية هذه املعارضة واالنتفاضة ،وهذا ال مينع اْلقليات اْلخرى أن تُشارك يف حترير
البلد من هيمنة واستعمار النظام الطائفي املستبد ،لو شاءت ذلك  ..مث اعلم أن الشارع السوري
املسلم ال حيركه إال اإلسالم ،وإال معاين وحب التضحية يف سبيل هللا ،فإذا غيبنا هذه املعاين ،وهذا

اخلطاب عن إدارة الصراع مع الطاغية ونظامه ،نطيل من أمد مخول الشعب وسكوته ،كما نكون بذلك

احملارب واملستهدف من
قد حققنا مطلباً هاماً من مطالب النظام الطائفي احلاكم؛ وهو حتييد اإلسالم ـ َ
قبله وقبل حزبه وعصابته اْلمنية منذ أن تسلط على احلكم ـ عن الصراع وقيادة الصراع  ..لعلمه

بفاعليته  ..وهذا ال ،ولن نعطيه إَيه إبذن هللا.
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مث إن كان مطلبك هذا لغرض كسب ود ورضى اآلخرين  ..أقول لك :اآلخرون لن يرضوا

عنك حىت تنخلع من اإلسالم كلياً وتدخل يف دينهم وملتهم  ..ولن يقبلوا منك أبقل من ذلك ..
نك الْيـهود والَ النَّصارى ح َّىت تَـتَّبِع ِملَّتـهم قُل إِ َّن ه َدى ِ
اَّلل ُه َو
مصداقاً لقوله تعاىلَ :ولَن تَـ ْر َ
َ َُْ ْ ُ
ََ َ
ضى َع َ َ ُ ُ َ
ك ِمن ِ
اءهم بـ ْع َد الَّ ِذي ج َ ِ ِ
اَّلل ِمن وٍِيل والَ نَ ِ
ص ٍري
ا ْهلَُدى َولَئِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
َ
ت أَ ْه َو ُ َ
َ َ
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
البقرة .120:وكذلك غريهم من ملل الكفر والشرك.
والسؤال الذي يفرض نفسه عليك :هل تعطيهم ذلك  ..ما أ،نك تفعل إن كان دينك

وإسالمك يعز عليك!
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سؤال ومداخلة :كل العامل بيعرف أنو الغالبية العظمى من الشعب السوري هم مسلمني  ..لكن

يف كل اتريخ سورَي ما صار أي فتنة بني الطوائف واآلن ال يوجد فتنة ،لكن النظام حياول أن يشعلها

وغالبية السوريني تطالب بدولة مدنية ال تفرق بني أي منهم ال على أساس الدين أو غريه وحىت
املسلمني منقسمني يف توجهاهتم .بني االسالمية والعلمانية والقومية والوطنية واملاركسية وأان طليب كان

ليس لكسب ود اآلخرين بل للوحدة معهم وال اتوحد معهم اال حتت سقف سورَي الن سورَي اآلن

أبمس احلاجة لوحدة مجيع أبنائها ويف غىن عن أي انقسام أو فتنة  ..أخي أان لست ضد الدين او
الشعارات االسالمية لكن ضد استخدامها يف هذه الثورة الهنا قد تنفر الطوائف اْلخرى وحىت جزء

كبري من املسلمني أنفسهم وابلتايل كنا سببا يف إفشاهلا  ..وكل املتظاهرين والشهداء هتفوا ال اله اال هللا
لكن أيضا ركزوا يف هتافاهتم ان الشعب السوري كله جبميع اطيافة ايد وحده  ..وأرجو أن نتعلم من

الثورة املصرية مجيع اْلحزاب اإلسالمية رفعت فقط العلم املصري والشعارات الوطنية املصرية ومل ترفع

أي شعار ديين رغم أن مصر أكثر من  %90هم مسلمني وال يوجد فيها تنوع مثل سورَي؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .أراك يف كلماتك القليلة أعاله قد أقحمت أكثر من مسألة

وجزئية  ..كل مسألة وجزئية تستحق البحث مبفردها  ..لكن كما يُقال اطرح عشرات املسائل يف سؤال

واحد أو يف كلمات قليلة ،حىت ال يُقدر وال يُعرف اإلجابة عن شيء منها  ..ومع ذلك سأجتهد أن
أجيبك إبذن هللا.
فأقول :انتساب املسلمني إىل دينهم اإلسالم ال يعين ،وال يفيد الفتنة  ..فتاريخ سورية كله

مرتبط ابإلسالم ،وبنسبة الشعب السوري إىل اإلسالم  ..ومع ذلك مل تكن هناك فتنة كما أشرت ..

وإذا كان ذلك سيكون سبباً حلصول فتنة  ..فهذه مشكلة اْلقلية اليت ال تريد أن تتفهم رغبة وواقع
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اْلكثرية  ..وتريد أن تلزم اْلكثرية الغالبة أبجندهتا اخلاصة بعيداً عن أجندة اْلكثرية  ..وهذا ال يُقبل
منهم ،ومردود عليهم.

وأقول أيضاً :عالم نستسيغ أن نسمع عن معارضة شيوعية  ..وبعثية  ..وعلمانية  ..وغريها
من املذاهب اْلرضية  ..وهذه كلها أدَين تنطوي على جمموعة من املفاهيم والعقائد والتصورات  ..يف

النهاية تُسمى " دين "  ..فعالم نقبل بوجود هذا النوع من املعارضة  ..وال نعترب وجودها فتنة  ..وإذا

أشران إىل اإلسالم دين هللا  ..وانتسبنا إليه  ..ومعارضتنا للطغاة الكافرين الظاملني املستبدين ابسم
َّت قُـلُ َّ ِ
اَّللُ َو ْح َدهُ ْ
اإلسالم  ..نكون بذلك نسعى للفتنة  ..صدق هللا تعاىلَ :وإِ َذا ذُكِ َر َّ
ين َال
اْشَأَز ْ
ُ
وب الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين ِمن ُدونِِه إِ َذا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن الزمر .45:فهل تريدان حىت ال يشمئز
يُـ ْؤمنُو َن ِاب ْآلخ َرة َوإِ َذا ذُك َر الذ َ
قلوب الذين ال يُؤمنون ابآلخرة أن ال نذكر هللا وحده  ..وأن نذكر معه آهلة أخرى  ..فإن كان غريان
يفعلها  ..فنحن وهللا ال نفعلها  ..ولو كان ذلك على قطع الرؤوس.

إذا قيل هلم هذا عمل  ..هذا جهاد  ..هذا عطاء يف سبيل هللا  ..اْشأزت نفوسهم وقلوهبم ..

ونفروا منك  ..وقالوا لك :ال تفعل  ..وال تشر إىل ذلك  ..هذه فتنة  ..فتنة  ..وإمنا قل :هذا جهاد

وعطاء يف سبيل الوطن  ..يف سبيل اإلنسانية  ..يف سبيل الشعب  ..يف سبيل الطاغية  ..يف سبيل

الدميقراطية  ..عدد ما شئت من آهلة تعبد يف زماننا من دون هللا  ..فهذه كلها يستسيغوهنا ويرضوهنا
ِ َّ ِ
ين ِمن ُدونِِه إِ َذا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن .
منك ،صدق هللاَ :وإِ َذا ذُك َر الذ َ
وأقول أيضاً :الفتنة ،والفتنة الكربى تكمن يف إقرار ومباركة الكفر والشرك ،والفساد ،والباطل
 ..كما قال تعاىلَ :وال ِْف ْتـنَةُ أَ َش ُّد ِم َن الْ َق ْت ِل البقرة .191:وقال تعاىلَ :وال ِْف ْتـنَةُ أَ ْكبَـ ُر ِم َن الْ َق ْت ِل

البقرة . 217:أي فتنة إقرار ومباركة الكفر والشرك أشد من فتنة القتل  ..وابلتايل مطالب منك ومن
غريك أن تراجعوا فهمكم ملعىن الفتنة ،ولدرجاهتا.

وأقول أيضاً :ال منانع من معارضة اآلخرين للنظام ،ولو كانت رمزية أو شكلية  ..لكن أن
تتوقع ـ ويتوقع من هم على رأيك ومقولتك ـ أن التحرر من طغيان النظام الطائفي البعثي احلاكم يف

سورية سيكون على يد النصرييني أو الدروز أو اإلمساعيلية فأنتم وامهون وامهون  ..عليكم إعادة قراءة

اإلسالم والواقع من جديد  ..نعم هؤالء سيحضرون عند تقسيم الغنائم ويقولون :إان كنا معكم  ..كما
ِ ِ
ِ ِ
قال تعاىل :الَّ ِذين يَـتَـربَّ ُ ِ
ين
صو َن ب ُك ْم فَِإن َكا َن لَ ُك ْم فَـتْ ٌح م َن اَّلل قَالُواْ أََملْ نَ ُكن َّم َع ُك ْم َوإِن َكا َن ل ْل َكاف ِر َ
َ َ
صيب قَالُواْ أََمل نَستح ِو ْذ علَي ُكم ومنَْنـع ُكم ِمن ال ِ
ِ ِ
ِ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ
ْم ْؤمنِ َ
ني فَاَّللُ َْحي ُك ُم بَـ ْيـنَ ُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة َولَن َْجي َع َل اَّللُ
نَ ٌ
َ ُ
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لِ ْل َكافِ ِرين علَى ال ِ
ني َسبِيالً النساء . 141:قرآننا كالم ربنا ـ الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال
َ َ
ْم ْؤمنِ َ
ُ
من خلفه ـ قد أخربان كل شيء  ..وعلمنا كل شيء ،وهلل احلمد.

يف السبعينيات حىت أوائل الثمانينات  ..خرج الشعب السوري املسلم كله يف ثورته اإلسالمية

املباركة على النظام البعثي الطائفي  ..فكادت الثورة أن تُؤيت مثارها وأكلها لوال غباء وطروحات
اإلخوان املسلمني  ..حيث حتالفوا مع مناكري وجماهيل من الزاندقة والعلمانيني  ..فعرفوهم على الشعب
السوري بعد أن كانوا جمهولني على أهنم معارضة وشرفاء  ..وسلموهم قيادة املعارضة السورية ـ حتت

عنوان التحالف الوطين لتحرير سورية ـ فضاع اهلدف  ..وفقدان الربكة  ..واملربر من اخلروج على

الطاغية ونظامه  ..وانكمش الشارع اْلعظم من الشعب السوري عن املعارضة أو أي حراك ضد النظام
 ..حىت وصلت اْلمور إىل ما وصلت إليه اآلن من مآسي وخماذي!

وأقول أيضاً :فيم خيص التجربة والثورة املصرية  ..أقول :مل يكن الشعب املصري حمكوماً من

حاكم نصراين ،يستغل إنتماؤه الطائفي يف إذالهلم وقهرهم  ..وابلتايل مل يكوان حباجة إىل اإلشارة هلذا

البعد واجلانب الطائفي ْ ..لنه مل يكن موجوداً أصالً  ..خبالف الواقع الذي نعايشه.

ونقول كذلك :التجربة املصرية جتربة مباركة نستفيد منها  ..ومما أصابت فيه  ..وهذا ال يعين أن واقعها

جبميع جزئياته ومفاصله  ..يطابق الواقع السوري جبميع جزئياته ومفاصله  ..ليقال لنا فيم بعد :انظر
الثورة املصرية  ..وافعلوا ما فعلوا  ..اقتدوا هبا حذو القذة ابلقذة  ..فهذا ال يُقبل شرعاً وال سياسة.

ويف اخلتام أقول :للفاروق عمر رضي هللا عنه كلمة عظيمة ـ لو كتبت مباء الذهب املصفى لكان

قليالً عليها ـ حري بنا أن نتأملها ونف همها ،وهي قوله ":كنا يف اجلاهلية أذالء فأعزان هللا ابإلسالم ،فإذا

ما ابتغينا العزة بغري ما أعزان هللا به أذلنا هللا " ،وقد صدق؛ فلما ابتغينا العزة بغري اإلسالم  ..وجربنا ـ
على مدار عقود ـ مجيع الشعارات والراَيت اليت منها الذي خيضع للمعسكر االشرتاكي ومنها الذي

خيضع للمعسكر الدميقراطي سواء  ..فما ردت علينا إال ابلبالء واهلزائم واخلسران  ..فهال عقلنا ذلك

 ..وعقلنا أن ال عزة لنا وال وجود لنا بني اْلمم  ..إال ابإلسالم  ..واإلسالم وحسب؟!

 -92مفاتيح الصراع.

من مفاتيح الصراع الفاعلة واهلامة مع النظام السوري الطائفي " طائفية النظام " ،لذا فإن

النظام احلاكم حريص جداً على حتييد هذا املفتاح يف الصراع عن الصراع بينه وبني الشعب السوري ..
لعلمه خبطورة هذا املفتاح على الطاغية ،وعلى نظامه  ..وأنه سالح ذو حد ٍ
واحد ،يستهدفه وحده
وحسب  ..وهذا ال يعين اإلعالن عن قتل أو قتال كل من ينتسب هلذه الطائفة ـ كما يفهم البعض ـ
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فهذا املعىن ال نقصده ،وال نريده  ..فهذا شيء ،واإلشارة إىل طائفية النظام ،واتكائه على الطائفة،

والسياسة الطائفية ،واقتياته هبا شيء آخر.

لذا نصيحيت للشعب السوري  ..وملن يصنف نفسه كمعارض هلذا النظام  ..أن ال يغفلوا عن

أمهية هذا املفتاح يف الصراع ،وأمهية اإلشارة إليه ،مهما أزبد وأرعد وهدد النظام الطائفي املستبد.

 -93ماذا يعين تغييب اخلطاب التفريقي؟

البعض يُطالب الشعب السوري ،واملعارضة السورية بتغييب اخلطاب التفريقي ،يريد بذلك عدم

اإلشارة إىل طائفية النظام احلاكم ،وطائفته اليت يقتات هبا  ..وهذا خطأ من أوجه:

منها :أهنم بذلك يغيبون مفتاحاً عظيماً وهاماً من مفاتيح الصراع مع النظام الطائفي املستبد.

ومنها :أن النقل والعقل يلزمان ابلتفريق بني احلق والباطل  ..بني اخلطأ والصواب  ..وبني

الصاحل والطاحل  ..وبني اجملرمني واملؤمنني  ..وبني العامل واجلاهل  ..فال يستوَين مثالً  ..وابلتايل ال بد

من اإلشارة إىل كل فريق ابمسه وصفته  ..وأن يُشهد على احملسن أبنه حمسن ،وعلى املسيء أبنه مسيء،
أَيً كان هذا احملسن ،أو هذا املسيء  ..قال تعاىل :قُ ْل ََي أَيُّـ َها الْ َكافِ ُرو َن الكافرون .1:فال بد من أن
َتاطبهم كما أمرك هللا َ ي أَيُّـها الْ َكافِرو َن  ،وقال تعاىل :قُل َي أَ ْهل ال ِ
ْكتَ ِ
اب آل عمران .64:فال
َ َ
ُ
َْ َ
بد من أن َتاطبهم ابمسهم  ..واآلَيت الدالة على هذا املعىن كثرية جداً.
ومنها :من السنن اليت فطر هللا تعاىل عليها اخللق  ..هي سنة التدافع بني احلق وأهله من جهة
والباطل وأهل من جهة أخرى  ..وهذا يستدعي نوع َتييز وَتايز بينهما يف اخلطاب واملعاملة  ..والتوجه
ف ِاب ْحل ِق علَى الْب ِ
ِ
اط ِل فَـيَ ْد َمغُهُ فَِإ َذا ُه َو َز ِاه ٌق اْلنبياء.18:
 ..كما قال تعاىل :بَ ْل نَـ ْقذ ُ َ َ َ
ومنها :كيف نغيب اخلطاب التف ريقي يف صراع الشعب السوري مع النظام الطائفي املستبد
احلاكم  ..من دون أن نشري إىل بطالن الطاغية ونظامه وحزبه  ..وما عليه من ابطل و،لم وطائفية ..

فنقول :الشعب السوري املستضعف واملضطهد فريق  ..والنظام وحزبه وعصابته ،ومن دخل يف حلفه
يث ِم َن الطَّيِ ِ
ضهُ َعلَى بَـ ْع ٍ
ب َوَْجي َع َل ْ
فريق آخر  ..كما قال تعاىل :لِيَ ِم َيز اَّللُ ْ
اخلَبِ َ
اخلَبِ َ
ض فَـيَـ ْرُك َمهُ
يث بَـ ْع َ َ
اخلَ ِ
ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن اْلنفال.37:
َّم أ ُْولَئِ َ
َمجيعاً فَـيَ ْج َعلَهُ ِيف َج َهن َ
ومنها :أن غياب اخلطاب التفريقي ـ كما يزعمون ـ يعين غياب معامل وخصائص ،وغاَيت الصراع

بني احلق والباطل  ..ويعين أن يُصبح املرء بال عقيدة وال هوية  ..وال اسم  ..وال لون ،وال طعم وال
لزم احلق
رائحة  ..وهذا ال ميكن أن يكون ،والعدو بكل أطيافه ال يلتزمون بشيء من ذلك  ..فعالم يُ َ

وأهله بذلك؟!
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 -94الطغاة واْلوطان!
هذا الذي يرضى أن يرقى ،ويبقى يف سدة احلكم ،لتبقى خمصصات الطغاة تُصرف له ..
ويُكتب له العلو يف اْلرض ابلفساد  ..ولو على مجاجم وأشالء شعبه  ..وعلى حساب أمن البالد
والعباد وأماهنم  ..هؤالء خونة  ..طغاة مفسدون  ..أاننيون  ..ال حيبون أوطاهنم  ..وال ساكين أوطاهنم

 ..وال يهمهم شيء من ذلك البتة  ..وإمنا هتمهم أنفسهم وأجمادهم وحسب  ..مث هم بعد ذلك يبغوهنا
يف اْلرض ِعوجاً ،وعلواً ،وفساداً !..

 -95مرجعية الطغاة!

ماذا ترجو من طاغية يستدل على شرعية جرائمه ،جبرائم غريه من الطغاة  ..غري مزيد من

اجلرائم ،والظلم ،واالنتهاكات للحرمات.

عندما حيت كم الطاغية إىل جرائم غريه من الطغاة  ..ليربر جرائمه حبق شعبه وبلده  ..هلو دليل

على إفالس هذا الطاغية ونظامه من القيم اْلخالقية النبيلة اليت حيتكم إليها ويراجعها عند مورد
اخلالف مع شعبه  ..وتفاهم الشعوب مع هكذا طغاة معضلة شاقة ال حل هلا إال برحيل الطغاة

وأنظمتهم عن الوجود.

 -96عندما يكون التوسط احنيازاً!

عندما يوجد صراع بني احلق والباطل  ..بني املظلوم و،امله  ..بني الضحية وقاتلها  ..فالوقوف
ٍ
حينئذ هو احنياز صارخ لصاحل الباطل على احلق ،ولصاحل الظامل على املظلوم،
يف الوسط على احلياد

ولصاحل القاتل ضد ضحيته  ..وال ينبغي أن يُفهم موقفه إال كذلك مهما زعم الرباءة ،وحسن النية
والقصد!

 -97الذي جياهد قبل الفتح ،والذي جياهد بعد الفتح.
مجيل أن تلتحق ابلقافلة ولو متأخراً  ..لكن اْلمجل منه أن تنطلق مع القافلة حلظة انطالقتها

وجياهد قبل الفتح  ..كما ال يستوي من
وجياهد بعد الفتح ،مع الذي يُقاتل ُ
 ..فال يستوي الذي يقاتل ُ

يغنم جبهده وجهاده الغنائم ،وبني من حيضر قسمة الغنائم ـ بعد أن تضع احلرب أوزارها ـ لريى نصيبه
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً
منها  ..ال يستوَين مثالً وال أجراًَ [ ،ال يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ِ َّ ِ
اَّللُ ا ْحلُ ْس َىن َو َّ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُكالً َو َع َد َّ
اَّللُ ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِريٌ ]احلديد.10:
م َن الذ َ
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 -98من إجنازات طاغية الشام.
من عطاءات وإجنازات طاغية الشام بشار اْلسد  ..أن جعل من دمشق ،وسورية كلها مزرعة

وميارسون فيها طقوسهم الشركية والبدعية  ..حىت ابتت سورية
وحسينية للروافض الفرس ،يرتعون فيهاُ ،

وكأهنا حمافظة من مجلة حمافظات إيران  ..وما محله على هذا العطاء والسخاء ـ على حساب الشام

وأهل الشام ـ سوى اللقاء الطائفي الباطين الذي يربط النصريية كطائفة وعقيدة ،مع الشيعة الروافض
كطائفة وعقيدة.

 -99سؤال وجواب.

سؤال :أود سؤالكم ما حكم من خيرج هبذة املسريات املؤيدة للحكام  ..وما الواجب جتاههم

وهل يصل احلكم لدرجة التكفري ..؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هؤالء واحد من ثالثة :مكره ليدفع عن نفسه شر الطاغية

وبطانته وعصابته؛ وهم اجلمهور واْلكثرية ،وهؤالء ال توجد معهم مشكلة ،وجاهل مغفل يصفق مع
املصفقني لكنه ال يدري ملاذا يصفق ،وهذا مشكلته تنتهي بتعليمه وتبصريه عندما تتاح لنا فرصة تعليمه

 ..وفريق اثلث ـ وهم القلة القليلة ـ من بطانة وعصابة الطاغية قلباً وقالباً  ..وهؤالء حكمهم حكم

عامل.
الطاغية ذاته ،ويُعاملون كما يُ َ

 -100ينبغي على الشعوب أن تتعاون فيما بينها.

كما هو مالحظ فالطغاة يُعاونون بعضهم بعضاً على تثبيت ملكهم  ..واستمرار ،لمهم
للشعوب  ..وعلى الشعوب العربية واإلسالمية أيضاً أن تقابل هذا التعاون فيم بني الطغاة بتع ٍ
اون مقابل

فيم بينهم  ..ابالحتاد واهلم املشرتك  ..والدفاع والذود  ..والنصائح  ..وتبادل اخلربات واملعلومات ..
ٍ
وكل ما هو ممكن ومتاح هلم  ..قال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
أسهُ
كرجل واحد؛ إذا اشتكى ر َ
اشتكى ُكلُّه ،وإذا اشتكى عينَه اشتكى كلُّه ".

 -101من املقاييس اليت يُقاس هبا اإلميان.

من املقاييس اليت تقيس هبا إميانك  ..وتعرف مدى قوة إميانك من ضعفه  ..أن تنظر أين أنت

من املسلمني ومن مهومهم ومشاكلهم وقضاَيهم  ..فعلى قدر صدق تفاعلك مع قضاَي املسلمني

ومهومهم على قدر ما يكون ذلك مؤشراً على صدق إسالمك وإميانك  ..والعكس كذلك على قدر

ضعف اهتمامك واكرتاثك بقضاَي املسلمني ومهومهم على قدر ما يكون ذلك مؤشراً على ضعف
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ب ْلخيه ما ُحيب
إميانك وإسالمك ،قال صلى هللا عليه وسلم ":والذي نفسي بيده ال يُؤمن عب ٌد حىت ُحي َّ

لنفسه ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمن من أهل اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ،أيمل املؤمن ملا

يصيب اجلسد ".
أس ملا
ُ
يُصيب أهل اإلميان ،كما أيملُ الر ُ
ٍ
أسه ،اشتكى كلُّه ،وإن
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون
كرجل واحد؛ إذا اشتكى ر َ
اشتكى عينَهُ اشتكى كلُّه " .فإن مل يكن املؤمن كذلك  ..فعليه أن يراجع إميانه  ..وينظر أين هو من

اإلميان  ..ومن املؤمنني حقاً  ..وهل يستحق أن ُجي َرى عليه مسمى اإلميان واملؤمن أم ال ..؟!

 -102أثر معاصي القاعدين على اجملاهدين.

من مساعدة القاعدين للمجاهدين الثائرين على الطغاة الظاملني ،وأنظمتهم الفاسدة  ..أن ال

يعصوا هللا تعاىل  ..ف إن ملعاصيهم نتائجها السلبية املباشرة على انتصارات اجملاهدين وتقدمهم  ..من

حيث ال يدري اجملاهدون السبب  ..كما أن لطاعاهتم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم اْلثر اإلجيايب

واملباشر على انتصارات اجملاهدين وتقدمهم يف املعارك  ..وأثر معاصي القاعد وكذلك طاعته  ..تكون

على قدر قربه من اجملاهدين ،وقرب اجملاهدين منه.

 -103من تناقضات حلف الناتو يف ليبيا!

من تناقضات حلف الناتو يف ليبيا اليت ال ميكن التوفيق فيما بينها ،واليت تعين اإلطالة من أمد

املعارك بني الشعب اللييب من جهة وبني الطاغية القذايف ومرتزقته من جهة اثنية ،كما تعين اإلطالة من

مأساة الشعب اللييب املسلم ،قوهلم :نريد أن حنمي املدنيني من الشعب اللييب من هجمات وجرائم

وميعن يف
القذايف ضدهم  ..لكن القذايف ليس هدفاً لنا وال لغاراتنا  ..ويف املقابل القذايف ال يزال يقتل ُ
ارتكاب اجلرائم حبق املدنيني من شعبه ..؟!

قالوا :حنمي املدنيني من القصف اجلوي ،دون القصف الربي الذي هو أشد فتكاً وضرراً على

املدنيني من القصف اجلوي  ..ويف نفس الوقت يزعمون أبن و،يفتهم محاية املدنيني من اآللة العسكرية

للقذايف ..؟!

قالوا :من أهدافنا قيام نظام حر يتيح للشعب اللييب أن حيدد خياراته  ..ولكن ليس من

أهدافنا إسقاط نظام القذايف  ..ويف املقابل نظام القذايف عقبة كأداء أمام هذا التحول ،وأمام خيارات

شعبه ..؟!
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قالوا :نريد أن نساعد الشعب اللييب على جتاوز حمنته  ..لكن ال نساعدهم على إسقاط القذايف

ونظامه  ..وحمنة الشعب اللييب هي القذايف ونظامه ..؟!

قالوا :نريد أن نساعد الشعب اللييب  ..لكن ال نريد مساعدة الثوار على االنتصار على

القذايف ومرتزقته  ..بينما الشعب اللييب هم الثوار ،والثوار هم الشعب اللييب  ..فالشعب كله اثئر على

الطاغوت  ..وابلتايل عدم مساعدة الثوار ،يعين عدم مساعدة الشعب اللييب ..؟!

قالوا :نساعد على محاية الشعب اللييب من خالل محاية مسائه من غارات طائرات القذايف ..

لكن ال نساعده ابلسالح ،ليحمي نفسه على اْلرض ،من جمازر القذايف ،ومن آلته العسكرية الثقيلة

والضخمة ..؟!

ومن جهتنا نقول :هذا التناقض يف املواقف والتصرحيات حللف الناتو  ..مل أيت عبثاً من غري

غاية  ..ال؛ بل هو انتج عن دراسة وخطة حمكمة غرضها حتقيق مزيد من االبتزاز للشعب اللييب املسلم

 ..ومزيد من التحكم ابملرحلة املقبلة للشعب اللييب  ..على مستوى استقالله ،وثرواته ،وحريته،

وثقافته ،وعقيدته ،وخياراته لو جاءت خبالف هوى دول احللف الناتو الصلييب  ..صدق هللا العظيم:
َّص َارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم البقرة.120:
ضى َع َ
َولَن تَـ ْر َ
نك الْيَـ ُه ُ
ود َوالَ الن َ

 -104الناس فريقان.

الناس فريقان :فريق يُؤمن ابهلل ويكفر ابلطاغوت  ..وفريق يُؤمن ابلطاغوت ويكفر ابهلل  ..فريق

يسجد هلل تعاىل وحده  ..وفريق يسجد للطاغوت  ..فريق يُقاتل يف سبيل هللا  ..وفريق يُقاتل يف سبيل
يل ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
آمنُواْ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل
ين َ
الطاغوت ُ ه َو الذي َخلَ َق ُك ْم فَمن ُك ْم َكاف ٌر َومن ُكم ُّم ْؤم ٌن   .الذ َ
َّ ِ
وت   .ولَ َق ْد بـعثْـنَا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ ِ
يل الطَّاغُ ِ
ين َك َف ُرواْ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
اجتَنِبُواْ
َن ا ْعبُ ُدواْ اَّللَ َو ْ
َ ََ
ُ
َوالذ َ
وت  .فَمن ي ْك ُفر ِابلطَّاغُ ِ ِ
ِ ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ ال ُْوثْـ َق َى  ..احلمد هلل وحده
استَ ْم َس َ
الطَّاغُ َ
وت َويُـ ْؤمن ِابَّلل فَـ َقد ْ
َْ َ ْ
محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه أن هداان وجعلنا من الفريق اْلول الذي يُؤمن به سبحانه وتعاىل ،ويسجد له
وجياهد يف سبيله  ..وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا!
وحدهُ ،
ما أشقى احلياة الدنيا وأتعسها مع السجود لغري هللا !..

 -105الدعاء يوم اجلمعة.

اليوم يوم اجلمعة املبارك  ..يوم املواجهة والصدع ابحلق يف وجه طاغية الشام ونظامه املستبد

واملتوحش  ..فال تنسوا إخوانكم وأهاليكم يف الشام  ..شام اإلسالم من صاحل وخالص دعائكم ..
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نسأل هللا تعاىل هلم الثبات ،وأن ينزع من صدورهم املهابة من الطاغوت وخمابراته  ..وأن ينصرهم ..

وأن يعيدهم إىل أهاليهم ساملني غامنني  ..اللهم آمني آمني  ..وجزاكم هللا خرياً.

 -106حتية إكبار ْلبطال ابنياس.

ٍ
وإجالل ْلهل وشباب ابنياس اْلبطال  ..ولشيخهم الصادع ابحلق " أنس عريوط "
حتية إكبار

 ..هذه املدينة البطلة الصابرة اجملاهدة أبهلها  ..ما خبلت يوماً عن البذل والعطاء يف سبيل هللا دفاعاً
عن احلقوق واحلرمات  ..وما تلكأت يوماً عن االنتفاضة والثورة إذا ما اندهتا سورية احلبيبة حلاجتها؛ أن
انتفضي وثوري على الظلم والطغاة اآلمثني  ..رحم هللا شهداءها ،ومجيع شهداء سورية اْلبرار  ..ورد هللا
كيد طاغية الشام وعصابته اجملرمة عن أهلها ،ومجيع أهل سورية اْلسرية  ..حفظك هللا َي ابنياس ..

حفظك هللا َي شام  ..حفظك هللا َي سورية مدينة مدينة ،وقرية قرية ،وحارة حارة ،وشارعاً شارعاً ،وداراً
داراً  ..من كل ٍ
شر وذي شر  ..اللهم آمني.

 -107اعتماد قناة اجلزيرة لرواية النظام!

ال تزال " قناة اجلزيرة " تصدق الكذاب ،وتعتمد روايته فيم جيري على ثرى سورية من أحداث

 ..فهي من جهة إذ تعرض عن رواَيت الشعب السوري صاحب احلدث ،وعن أدلته املصورة الدامغة
اليت ال جيوز أن ترقى للشك  ..تعتمد رواية النظام الطائفي البعثي السوري الكاذبة  ..ورواية قناته

الوحيدة اليت ال يُسمح إلالها أن تنقل احلدث  ..وهذا مما ال شك فيه يقلل من مهنية القناة ..
ويشكك مبصداقيتها  ..وتوجهاهتا؟

والسؤال الذي يطرحه الناس :ملاذا قناة اجلزيرة تنقل صغائر اْلمور مما حصل وحيصل يف بقية

الثورات كمصر واليمن  ..بينما تعرض عن كبائر وعظائم اْلمور مما جيري يف سورية من أحداث جسام

 ..وجرائم كبرية ترتكب على أيدي النظام احلاكم حبق شعب سورية اْلسري  ..ولصاحل من تفعل ذلك؟!

 -108نداء إىل حلب الشهباء.

ِ
إيه َي حلَب َّ
عهدانك إال معطاءة لألبطال واجملاهدين اْلخيار  ..ما عهدانك إال
الشهباء  ..ما

رائدة يف قيادة الثورة والثوار ضد الطغاة اآلمثني ..

مىت ـ َي حلب ـ ستثورين على الظلم والظاملني  ..مىت ستلبني نداء النصرة ملا جيري ْلخياتك من

مدن سورية احلبيبة  ..مىت ستنفضني عنك غبار الذل واهلوان  ..مىت ستنتفضني على الطاغية ونظامه

الطائفي  ..مىت ستتحررين من أغالل اخلوف والرتدد يف اإلقدام  ..فتقودين االنتفاضة والثورة يف سورية
ٍ
ضد الطاغية وحزبه كما كنت سابقاً  ..وكما عهدانك سابقاً  ..أعيذك َي حلب من ِ
حاسد إذا حسد
شر
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وقت حتبني فيه نصرة بقية مدن سورية ِ
 ..ومن أن َُت َذلني يف ٍ
لك  ..كما خذلت مدن سورية يف الوقت

اليت احتاجتك فيه  ..أعيذك من ذلك ،إذ أن سنة هللا تعاىل يف خلقه أن تكون العقوبة من جنسها ،كما
أن احلسنة من جنسها ،كما يف احلديث ،قال صلى هللا عليه وسلم ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً يف
نصرتَهُ ،وما ِمن
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
رضه ،ويُ ُ
نتقص فيه ِع ُ
نتهك فيه من ُح َ
موط ٍن يُ ُ
ب فيه َ
أحد ينصر مسلماً يف موط ٍن ينت َقص فيه من ِع ِ
ٍ
ِ
ب
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن ُحي ُّ
رضه ،ويُ ُ
ُ ُ
ُُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
فيه نصرتَهُ ".

 -109فاقد الشيء ال يُعطيه.

فاقد الشيء ال يعطيه  ..واإلانء ينضح ما فيه  ..وهكذا النظام الطائفي السوري  ..فهو يفقد

مقومات ومتطلبات اإلصالح  ..وابلتايل ال ميكن أن يعطيه  ..لذا ترونه ُمياطل ويُسوف يف عملية
اإلصالح  ..فإانؤه مليء ابجلرائم ،والفساد ،واْلحقاد  ..وابلتايل ال حيسن أن ينضح إال مزيداً من
الظلم ،والقتل ،والفساد واإلجرام  ..وال تنتظروا منه غري ذلك  ..واْلحداث املاضية ،واجلارية ـ وعلى

مدار أكثر من أربعني عاماً من اتريخ النظام ـ تصدق ما قلناه.

 -110عندما يتكلم املثقف عكس قناعته!

أكثر ما يُشني املرء املثقف عندما يتكلم ملء شدقيه ـ وبرتفع واستعالء ـ عكس قناعاته ..
وخبالف احلق واحلقيقة وهو يعلم  ..مقابل فُ ٍ
تات يُرمى إليه من الطاغوت ونظامه  ..مثال ذلك :هؤالء
الذين حيسنون صف الكالم وتنميقه من مثقفي آخر زمان  ..الذين ُجيادلون عرب وسائل اإلعالم عن
طاغية الشام ونظامه الطائفي املستبد  ..فإن االستماع إليهم حقاً يُسبب الغثيان!

 -111موقف إيران من الثورة السورية.

إيران ومعها وسائل إعالمها قد أصموا آذاننا حبديثهم عن احلركة الشيعية يف البحرين  ..وعلى

مدار الساعة  ..بينما مل يشريوا للثورة السورية ،وال جلرائم النظام الطائفي احلاكم حبق الشعب السوري
 ..إال على سبيل التأييد للطاغية ونظامه  ..والذم واالنتقاص حلركة وثورة الشعب السوري املسلم  ..مث

بعد ذلك يُطالبوننا أبن ال نشري إىل طائفيتهم  ..وطائفية النظام السوري الذي يدعمونه!

قبل أكثر من ثالثني عاماً كانت املنطقة ال تعرف شيئاً امسه شيعة  ..كان الناس مجيعاً يعيشون

بود واحرتام ،يف ،ل عقيدة اإلسالم  ..فجاءت إيران وثورهتا املشؤومة  ..وجاءت معها الثقافة الطائفية
الرافضية املتطرفة إىل املنطقة  ..تنفخ فيها  ..وتغذيها  ..وتدعمها بكل ما لديها من قوة وإمكانيات ..

كل ذلك لتجد لنفسها  ..ومصاحلها  ..وسياساهتا الطائفية الفارسية الرافضية  ..موطئ قدم يف املنطقة
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العربية واإلسالمية  ..وهذا ال يتسىن هلم إال بعد فشو الثقافة والفوضة الطائفيتني  ..وأبعنف وأبشع
صورمها  ..وقد حصل الشيء الكثري من ذلك ،حىت انقسم البيت الواحد إىل بيتني :سين ،وشيعي ..

مؤيد إليران الشيعية الرافضية الصفوية ومعارض هلا  ..قاتلهم هللا!

حصنوا بلدانكم  ..ومدنكم  ..وقراكم  ..وبيوتكم  ..من هذا السرطان اخلبيث القادم من

إيران الرافضية الصفوية  ..قبل أن ينقسم البلد إىل بلدين  ..والبيت الواحد إىل بيتني  ..فتقع الفرقة

والندامة ،والت حني مندم!

 -112كلمات لبقاَي اخلري من اجلند يف اجليش السوري.
كلمايت لبقاَي اخلري من اجلند يف اجليش السوري ،وغريه من اْلجهزة اْلمنية  ..فأقول :اعلم

أنك حتت اإلكراه جيوز لك أن تقول كلمة الكفر  ..لكن ال جيوز ـ وال يربر ـ لك أن تقتل أخاك
الستوائك معه يف احلرمة واحلقوق  ..وإن أدى ذلك إىل قتلك  ..فإن قتلت على يد الطاغية وجنده
ٍ
حينئذ شهيد إبذن هللا  ..فكن عبد هللا املقتول ،ال عبد هللا القاتل.
هلذا السبب فأنت

 -113ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

اعلموا أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  ..فإذا جاءك اْلمر أيها اجلندي ممن يعلوك رتبة
ٍ
حينئذ أن تطيعه يف ذلك ..
أبن تقتل أهلك وإخوانك وأبناء بلدك  ..أو أي بريء مظلوم ال جيوز لك

وذلك أن الطاعة يف املعروف  ..وليس يف الباطل  ..فإذا أمرت مبعصية فال مسع وال طاعة  ..أَيً كان
اآلمر  ..وكانت صفته  ..فتنبه هلذا  ..قبل أن تتلوث بدماء اْلبرَيء من أبناء بلدك وشعبك ،فتهلك

وتندم والت حني مندم ،قال صلى هللا عليه وسلم ":ال يزال املرء دينه خبري ما مل يُصب دماً حراماً ".

 -114أحزاب املعارضة والشعوب الثائرة.

من املهم جداً أن ترقى املعارضة املمثلة بصورة أحزاب ومجاعات ملستوى تطلعات ومهوم
وأهداف الشعوب  ..كما ينبغي أن ترقى إىل مستوى محاسه وخطابه يف التغيري  ..فإن مل يتحقق ذلك ..
ٍ
ٍ
حينئذ هذه اْلحزاب
فحينئذ الشعوب ستلفظها وتتجاوزها  ..وَتضي ْلهدافها بعيدة عنها  ..واملالم
اليت تسمي نفسها معارضة ،اليت مل تستطع أن تتحرر من قيود وأسالك حزبيتها  ..كما مل تستطع أن

تنظر إىل ما هو أبعد من احلزب وتطلعاته!

مشكلة كبرية عندما تصرخ الشعوب هاتفة :الشعب يريد إسقاط النظام  ..بينما أحزاب

املعارضة ،هتتف على استحياء ووجل :أحزاب املعارضة تريد اإلصالح  ..أو احلوار!
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 -115ال حتزنوا َي إخويت !..
ال حتزنوا َي إخويت إن مات منا شهيد  ..فإان نرجو من هللا ماال يرجون  ..قتالان يف اجلنة،

وقتالهم يف السعري  ..وهللا موالان ،وال موىل هلم.

الشعوب كالشجرة لكن ال ترتوي ابملاء ،وإمنا بدماء الشهداء  ..فإذا سال دم الشهيد ،وسرى
ودب فيها احلياة  ..لتتحول إىل ان ٍر تلظَّى على
دمه يف عروق ووجدان الشعوب  ..انبعثت وانتفضت َّ

الطغاة الظاملني.

الشعوب احليَّة هي اليت جتد يف دم الشهيد سبب حياة إضايف هلا  ..ميدها ابحلياة والقوة
والصمود واملواجهة  ..فالشهيد من هذا املعىن حياة ـ للشعوب واْلمم ـ من جديد!
أما الشعوب اليت ال حيييها دم الشهيد  ..وال حيملها على الثورة واالنتفاضة على الطغاة اآلمثني

 ..ال حيييها شيء  ..وال حيركها شيء  ..مث هي شعوب شديدة التبلد واخلمول والتخدير  ..قليلة
اإلحساس بواقعها الذليل املرير!

لذا أقول :لو يعلم العدو ما يفعله الشهيد يف الشعوب  ..ملا قتلوا منا شهيداً  ..لكنهم ال
ت قَـوِمي يـعلَمو َن ِ .مبَا غَ َفر ِيل رِيب وجعلَ ِين ِمن الْمك ِ
ني ]يس.27-26:
يعلمون  [ ..قَ َ
ْرم َ
َ َ َ ََ
ال ََي لَْي َ ْ َ ْ ُ
َ ُ َ
ال حتزنوا َي إخويت إن مات منا شهيد  ...ال حتزنوا!

 -116البوطي بلعام عصره!

ما خاب ،ين ببلعام عصره " البوطي " يوم أن قلت فيه ما قلت  ..حيث قد خذل وخان دينه

وشعبه من قبل ملا وقف مع الطاغية اهلالك حافظ اْلسد ونظامه ضد دينه وشعبه ،وها هو اليوم خيذل
وخيون دينه وشعبه من جديد بوقوفه مع الطاغية االبن بشار اْلسد ونظامه الطائفي الفاسد ضد دينه

وشعبه  ..فيُجادل عنه ابلكذب والزور والباطل بعد أن بلغ الرجل من العمر عتياً  ..وقد شارف عتبات

القرب  ..نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام.

 -117أغيثوا ابنياس.

َي أهل سورية اْلبطال ال ترتكوا ابنياس وقراها مبفردها  ..هللا هللا يف ابنياس وأهلها  ..ما

خذلتكم ابنياس املعطاءة مرة  ..فانصروها اليوم وال َتذلوها  ..ال تدعوا الطاغية وكالبه املسعورة
ينفردون هبا  ..فاشغلوهم عنها ابملظاهرات واالعتصامات  ..والعصيان  ..وبكل ما تقدرون عليه ..

واعلموا أن يد هللا مع اجلماعة  ..قال احلبيب صلى هللا عليه وسلم ":عليكم ابجلماعة وإَي ُكم وال ُفرقة،
فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد ،ومن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ".
43

 -118انصروا الشيخ أنس عريوط.
َي أهل ابنياس اْلبطال  ..انصروا شيخكم الشيخ " أنس عريوط " ،الشيخ نصركم فانصروه ..

ليكن مطلبكم اآلين :اْلسرى وعلى رأسهم الشيخ " أنس عريوط " ال ترتكوه للجالوزة اجملرمني  ..ال

تُسلموه للسجن والزانزين عدد سنني  ..أروا الطاغية ـ ونظامه الطائفي احلاقد ـ منكم غرية على قادتكم
من الشيوخ والعلماء  ..عندما تُطالب الشعوب الشيوخ والعلماء أن يرتجلوا ويقودوا مسرية وتطلعات

الشعوب  ..ال بد يف املقابل للشعوب أن ُحتيط هؤالء الشيوخ والعلماء ابحلماية والنصرة والتأييد ..

فالنصرة جيب أن تكون متبادلة وإال لن تكون  ..أقول ذلك على سبيل التذكري  ..مع علمي املسبق أن

أهل ابنياس اْلبطال هم أهل لكل خري ونصرة وجندة  ..سدد هللا اخلُطَا  ..وحفظكم هللا وأبناءكم
ونساءكم من كل سوء.

 -119صدمة اجلولة اْلوىل.

أعنف جولة َتارسها اْلنظمة الديكتاتورية املستبدة ضد الشعوب هي اجلولة اْلوىل  ..والشعب
السوري قد جتاوز صدمة اجلولة اْلوىل بنجاح ابهر وهلل احلمد  ..فاجلولة اليت تليها أسهل منها بكثري ..
آت ٍ
واليت بعدها أسهل وأسهل  ..فالصرب الصرب  ..والثبات الثبات  ..فال َفرج قريب  ..والصبح ٍ
آت
َ
مهما طالت ،لمة الليل ،إبذن هللا.

حذار من االلتفات للوراء  ..أو التفكري ابلرجوع إىل الوراء  ..بعد حصول هذا الذي حصل ..

وبعد أن جتاوزمت منتصف الطريق تقريباً  ..ثبت هللا خطاكم  ..ونصركم هللا على الطاغية وعصابته ..
اللهم آمني  ..آمني.

 -120ضريبة العزة ،وضريبة الذلة.
إذا رابتكم ضريبة العزة والكرامة واحلرية  ..واستعظمتموها  ..فتذكروا ضريبة الذلة واهلوان ..

والعبودية للطاغوت ونظام ه ـ وما هي عنكم ببعيد ـ فستجدوهنا أضعاف أضعاف ضريبة العزة والكرامة
 ..وهذا مما يهون عليكم ضريبة العزة واحلرية إبذن هللا.

فأنتم بني ضريبتني ال حمالة وال بد من االختيار  ..إما ضريبة العزة واحلرية  ..وإما ضريبة الذلة

والعبودية للعبيد  ..وهي أضعاف أضعاف ضريبة العزة واحلرية  ..فانظروا ْلنفسكم  ..وملا ميليه عليكم

خطاب النقل والعقل.

ضريبة العزة مهما تعا،مت فمآهلا إما نصر وإما شهادة  ..وكالمها نصر وفتح  ..بينما ضريبة

الذلة واهلوان ،فهي يف الدنيا شقاء ،وعبودية للطغاة الظاملني ،تستدعي تقدمي كل ميلكه الشعوب من
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عزيز وكرمي على موائد وشهوات الطغاة  ..ويف اآلخرة خزي وندامة ،وعذاب أليم ،قال تعاىل [:إِالَّ
ض ُّروهُ َش ْيئاً َواَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
تَ ِنف ُرواْ يُـ َع ِذبْ ُك ْم َع َذاابً أَلِيماً َويَ ْستَـ ْب ِد ْل قَـ ْوماً غَْيـ َرُك ْم َوالَ تَ ُ
]التوبة.39:
اللهم استعملنا يف طاعتك  ..وال تستبدلنا  ..اللهم آمني آمني.

 -121الساحة اليت يُتقن النظام اللعب فيها.

مشكلة النظام السوري البعثي الطائفي املستبد أنه خالل فرتة حكمه واليت تقارب مخسني عاماً
 ..مل يتدرب على التعامل مع مطالب وحركة الشعب السوري عرب الطرق السلمية واحلضارية  ..فهو ال

يعرف وال يتقن سوى لغة وأسلوب العنف ،والقتل ،والقمع املفرط  ..لذا نراه حريصاً جداً على أطر
الشعب السوري إىل ساحة العنف واستخدام السالح ْ ..لهنا الساحة الوحيدة اليت يُتقن النظام اللعب

فيها مبهارة عالية!

 -122فيمن يُقتل يف سبيل الباطل.

من كان يف موقف احلق وصفه  ..مث قُتِل يف سبيل هللا  ..فهذا ال أحزن عليه  ..وإمنا أحزن
على من وقف من أبناء جلدتنا وقومنا يف موقف وصف الباطل ،مث هو قاتل يف سبيل الطاغوت وجمده
وشهوته ،ف ُقتِل  ..فهذا أحزن عليه أشد احلزن  ..فأقول :ليته لو آمن ،ووقف مع احلق وأهله ،فقاتل يف

سبيل هللا ،فقُتِل ،فدخل اجلنة  ..لكن هلل يف خلقه شؤون ،يهدي من يشاء ،ويُضل من يشاء ،ويصطفي
من عباده جلنته من يشاء ،ويصطفي منهم لنار جهنم من يشاء  ..وال اعرتاض على حكم هللا وحكمته.

 -123التحالف اإليراين النصريي يف مواجهة الشعب السوري.

ما تناولته وسائل اإلعالم من أن إيران تشارك النظام السوري الطائفي قمع املتظاهرين
السوريني ،وبصورة مباشرة  ..وهي متواجدة مبخابراهتا على اْلراضي السورية  ..يُؤكد صحة ما ذهبنا
إليه ـ منذ زمن ـ من أن الشعب السوري يف انتفاضته يواجه النظامني معاً ،وكل من دخل يف حلفهما يف

املنطقة  ..ويُؤكد على طائفية الصراع من قبل النظام احلاكم ،وحليفته الرافضية إيران ،معها حزب هللا
البناين الرافضي  ..يف مواجهتهم النتفاضة الشعب السوري املسلم.

 -124ال تنسوا دفرتي القدمي!

لشباب سورية وفتياهنا أقول :ال تنسوا دفرتي القدمي الذي من خالله تعربون عن معارضتكم

للنظام الطائفي احلاكم  ..أال وهو دفرت اجلدران  ..فسودوها ابلعبارات اليت تندد ابلطاغية بشار اْلسد،
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وبنظامه الطائفي املستبد  ..حبيث كيفما التفت املرء إال وجيد العبارات اليت تُطالب إبسقاط الطاغية
ونظامه  ..فإن لذلك أثراً إجيابياً على الناس ومعنوَيهتم  ..كما له أثر سليب على الطاغية ونظامه،

وخمابراته!

 -125سؤال وجواب.

سؤال :هل هؤالء جتدي معهم املظاهرات السلمية واالحتجاجات  ..ملاذا ال تدعو أهلنا يف
سورَي أبن يعدوا ويستعدوا للقتال ْلن هذا اجملرم بشار وزمرتة سيجرب الشعب ابْلكيد على الدفاع عن
النفس كما فعل الطاغية القذايف .....؟

اجلواب :ال نريد أن نستعجل هذا اخليار؛ ْلنه اخليار الوحيد الذي يتقنه النظام الطائفي املستبد

حبرفية ومهارة عاليتني  ..وخباصة عندما يواجه شعباً أعزالً؛ فهو أسد على شعبه نعجة على اجلبهات مع

العدو الصهيوين  ..وهذا ال يعين إغالق هذا اخليار كلياً لو مل يعد يبقى للشعب السوري سواه  ..مث

اَتاذ هذا القرار ندعه لشعبنا يف الداخل ،فهو يف امليدان ،وهو اْلدرى مبا يُقدم وما ينبغي أن يُؤخر ..
هذا بشكل عام  ..وهو ال مينع آحاد الناس من املواطنني السوريني أن يدافع عن نفسه ِ
وعرضه يف حال
ُ
اقتحموا عليه بيته ،وأرادوه ِ
وعرضه بشر  ..فهذا له ذلك شرعاً لو شاء وكان قادراً عليه.

 -126احلرب النفسية.

عند حصول الصراع بني الطغاة من جهة والشعوب من جهة أخرى  ..فإن كل فريق منهما

يستهدف معنوَيت الطرف املقابل له؛ فأي فريق ينجح يف تدمري معنوَيت عدوه ،فالغلبة والدائرة تكون

له على عدوه  ..لذا فإن الطغاة أحياانً ال يتورعون أن ُميارسوا أشياء عنيفة ومهينة جداً حبق الثائرين من
الشعوب وذويهم  ..فإهنم بذلك يريدون تدمري معنوَيهتم ونفسياهتم  ..ومعنوَيت من خلفهم من الناس

 ..ليقعدوهم عن اجلهاد ومواصلة املواجهة واملطالبة ابحلقوق  ..فاحلذر احلذر أيها الشعب السوري

اْليب أن يتسلل اليأس والقنوط إىل نفسك  ..فتنقض بنيانك بنفسك  ..بعد أن اقرتبت من منتصف
الطريق  ..والطاغية ال يريد منكم إال هذا  ..قال تعاىلَ :والَ َهتِنُوا َوالَ َْحت َزنُوا َوأَنتُ ُم اْلَ ْعلَ ْو َن إِن ُكنتُم
ِ
ني آل عمران.139:
ُّم ْؤمنِ َ

 -127كذب أبواق النظام!

أضحكين ذاك املثقف اإلعالمي الذي ُجيادل عن طاغية الشام ونظامه الطائفي  ..فقال ـ عرب

وسائل اإلعالم ـ منكراً للتظاهرات الشعبية اليت تشهدها مدن وقرى سورية :الشعب السوري ال خيرج
إال إىل ثالثة أماكن وحسب :املسابح  ..املنتزهات  ..املطاعم ْ ..لنه ال يوجد لديهم ـ من اهلموم
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واملشاكل ـ ما يستدعي خروجهم لغري هذه اْلماكن ،ولغري أغراضها  ..قاتل هللا الكذب والنفاق  ..ترى

أحدهم حيمل ألقاب ثقافية وأكادميية عالية  ..لكنه مع ذلك ال يتورع عن الكذب  ..والفجور يف
ٍ
إنسان مثقف!
اخلطاب  ..واجلدال عن الطاغية وفساده وكفره  ..ما أقبحه من

 -128بواعث الثورات!
لو أردان أن نلخص بواعث وأسباب خروج الشعوب العربية يف تظاهراهتم ضد حكوماهتم

وأنظمتهم يف كلمة واحدة فقط ،هي  " ..الظلم "  ..ولو أردان أن خنتصر احللول اليت تنشدها الشعوب

وتطالب هبا ،يف كلمة واحدة فقط ،هي  " ..العدل "  ..وابلتايل أميا بديل ال ُحيارب الظلم بكل أبعاده

ومعانيه ،وال ُحيقق العدل بكل أبعاده ومعانيه  ..فإنه لن حيقق مطالب الشعوب  ..وهذا البديل حيتاج
ٍ
حينئذ إىل بديل آخر ،وثورة أخرى.

 -129لغة الطاغية وأبواقه!
اإلنسان كلما كرب وارتفع  ..كلما كرب خطابه ،وحسنت لغته ،وصدقت هلجته  ..وكان كل

منهما مدلوالً وداالً على اآلخر معاً  ..وطاغية الشام ،ومن حوله من املثقفني الطائفيني واملنافقني ..
رغم ما حيملون من أمساء وألقاب كبرية وعالية  ..إال أن خطاهبم متخلف ،ولغتهم بذيئة ورديئة ،وهلجتهم

كاذبة؛ الكذب والزور ال يُش ينهم ،وهم يتحدثون عرب وسائل اإلعالم عن أجماد وبطوالت ،وإجنازات
طاغية الشام ،ونظامه املستبد الطائفي  ..وهذا دليل على أهنم صغار مهما نفشتهم اْللقاب والنياشني!

 -130العناصر اليت يتكئ عليها النظام!

يعتمد النظام السوري الطائفي يف تعامله مع االنتفاضة ومطالب الشعب السوري على ثالثة
عناصر ،ال يُتقن سواها :أوالً ،استخدام أقصى درجات العنف والقمع للمتظاهرين  ..اثنياً ،اعتماد
الكذب الشديد عساه يغطي عيوبه وجرائمه ،وهذا مما محله على تفريغ الساحة السورية من وسائل

اإلعالم اْلخرى غري احلكومية  ..اثلثاً ،االتكاء على املقاومة ،وعنصر التخويف من الطائفية  ..ونظام
أىن له لإلصالح سبيالً؟!
ال يتقن إال هذه العناصر َّ

 -131خيارات النظام.

النظام السوري خمري بني خيارين ال اثلث هلما ،أوهلما :اإلصالح ،اثنيهما :السقوط والرحيل ..

وملا أثبت جبدارة عالية أنه ال يصلح لإلصالح ،وال يقدر على اإلصالح ،وأنه ال ميلك اهلمة واإلرادة
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الكافيتني لإلصالح  ..وأن اإلصالح ابلنسبة له؛ يعين انتحار النظام  ..بقي اخليار اْلخري والوحيد؛ أال
وهو سقوط النظام ورحيله  ..وعلى هذا اخليار الوحيد جيب أن تتوحد هتافات الشعب السوري،

وتتوحد مطالبه  ..وأميا التفاتة عن هذا املطلب هو عبث ،ومضيعة لألوقات والطاقات من غري طائل
يُذ َكر.

 -132عندما يستبدل الطاغية حكومة حبكومة!

عندما تُقاد سورية من قبل شخص واحد " بشار اْلسد " ،ومن معه من اْلجهزة اْلمنية
ٍ
فحينئذ استبدال حكومة قدمية حبكومة جديدة  ..أو إقالة وزير
القمعية ،وبعقلية البلطجية والشبيحة ..
أو حمافظ من منصبه  ..فإنه ال يعين شيئاً يف عامل السياسة ،والتغيري ،واإلصالح  ..وابلتايل على النظام

السوري الطائفي القمعي أن يوفر على نفسه مثل هذه احلركات التافهة اليت ال تنطلي على الشعب

السوري اْلسري.

 -133اْلفعة تُقاتَل من جهة رأسها.

اْلفعة تُقتَل وتُقاتَل من جهة رأسها ال ذيلها  ..فقطع الذيل ابلنسبة لألفعى ال يُؤثر على حياهتا

وال حركتها شيئاً  ..كذلك اْلنظمة الديكتاتورية تسقط وتنهار بسقوط رأس الديكتاتور الفرد ـ ال غري ـ

الذي حيكم البالد والعباد  ..والعمل على إسقاط النظام من خالل إسقاط اْلطراف ،واْلذَيل،

واْلزانب ،والوزراء وحنوهم ال يُقدم وال يُؤخر شيئاً ما دام الفرد الديكتاتور ابق يف سدة احلكم!

 -134حاجيات اإلنسان املعنوية.

اإلنسان له حاجيات ومطالب ضرورية بعضها املادي ،وبعضها اآلخر معنوي  ..أما املادية منها

فهي معلومة  ..وأما املعنوية؛ فهي كاإلميان ،والعزة ،والكرامة ،واحلرية  ..وهي ضرورية له كضرورة اخلبز
واملاء وأشد  ..وابلتايل على احلكومات اليت تود أن ُحت َمد من قِبَل شعوهبا  ..عليها أن تفكر جادة
حباجيات ومطالب الشعوب املادية واملعنوية معاً ،وليست املادية وحسب!

 -135واحد يُعادل ألفاً.

يف ،ل اْلنظمة الديكتاتورية الشديدة القمع  ..عندما يتظاهر عشرة ضد النظام  ..ويتحدَّون

وسائل قمعه  ..فهذا يف ميزان العدد واملعارضة يوازي ألف معارض ومتظاهر يف ،ل اْلجواء الدميقراطية

اآلمنة  ..وعندما يتظاهر ألف فهو يوازي وميثل مائة ألف يف غري اْلجواء الديكتاتورية القمعية ..
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وابلتايل ال ميكن ،وال يصح تقييم عدد املتظاهرين ـ والعدد الذي ميثلونه ـ يف ،ل اْلنظمة الديكتاتورية

القمعية بناء على العدد الظاهر للمتظاهرين!

 -136من إهانة أهل احلق للحق اعتذارهم للباطل!

ٍ
حينئذ
إذا كنت على حق ال تعتذر للباطل ،وال ْلهله  ..وال تتشكره على ما ليس فيه  ..فأنت
وجتَ ِرمه  ..كذلك ال تستجدي احلق من الباطل  ..فإن فعلت ترتكب
بذلك تدين احلق الذي أنت عليه ُ

أخطاء :أوهلا أنك بذلك تذل احلق ،حيث جعلته يف موضع االستجداء واالستعطاف  ..فاحلق سي ٌد
ً
نتزع وال يُستج َدى  ..اثنيها ،أنك بذلك سيَّدت الباطل على احلق ،وجعلت له عليه سلطاانً  ..وهذه
يُ َ
إساءة بليغة للحق  ..من حيث تدري أو ال تدري  ..واثلثها ،أنك بذلك جتعل للباطل سوقاً بني الناس!

 -137من يطيب له التنازل عن حق واحد يطيب له التنازل عن مائة!

اعلم أن تنازلك للباطل عن مائة حق  ..سببه تنازلك اْلول له  ..الذي كان سبباً للتنازل عن

احلق الثاين  ..والثالث  ..إىل آخر التنازالت  ..فالباطل ال يقتنع بتنازل واحد له مادام يستطيع أن
أيطرك لغريه من التنازالت  ..فإذا أردت أن تُلجم طمع الباطل ،وأن توقف سلسلة التنازالت
واالنبطاحات وأعدادها الضخمة ـ واليت قد تكون يف عامل القيم واملبادئ وحياة الناس مكلفة جداً ـ فال

تتنازل له عن احلق اْلول  ..وال عن قيد أمنلة من احلق!

 -138ماذا يعين اإلصالح السوري؟

اإلصالح السوري يعين ابلضرورة جتريد آل اْلسد من امتيازاهتم السيادية عن بقية الشعب

السوري  ..ويعين جتريد الطائفة النصريية من امتيازاهتا وخمصصاهتا عن بقية الشعب السوري  ..ويعين

تقليص صالحيات املخابرات والعناصر اْلمنية السورية املسلطة على رقاب وحركات وأنفاس الشعب
السوري  ..لتقتصر مهامه على محاية البلد وأهله ،وليس محاية الطاغية ونظامه  ..ويعين جتريد حزب

البعث احلاكم من امتيازاته وخمصص اته اليت انفرد هبا دون بقية اْلحزاب والتجمعات  ..إضافة إىل

اإلصالحات الضرورية يف جانب احلرَيت املشروعة ،واحلياة االقتصادية ،واالجتماعية ،والدينية  ..وهذا

يقيناً ما ال يقدر عليه النظام احلاكم  ..لذا قلنا مراراً أن النظام احلاكم دون اإلصالح احلقيقي واملنشود
 ..وابلتايل ال بد من رحيله غري مشكور.
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 -139إلغاء قانون الطوارئ.
مثل النظام السوري يف إلغائه لقانون الطوارئ ،ليعقبه بدالً منه قانون مكافحة اإلرهاب ـ على

مقاس ومتطلبات النظام الطائفي احلاكم وخمابراته ـ كمثل من خيرج من الطاقة ليدخل اثنية من الباب ..

إذ أن قانون اإلرهاب الذي سيزمعون إصداره ،ميكن السلطات اْلمنية املخابراتية من أن َتارس نفس
االنتهاكات حبق الشعب السوري وحق حرماته ،اليت كانت َتارسها يف ،ل قانون الطوارئ وأشد ..

والشعب السوري مثله يف هذه احللة كمثل من يهرب من حتت املطر ليقف حتت املزراب!

َّ -140
الشبيحة!

حىت ال تظلموا الشبيحة  ..وال البلطجية  ..وحىت ُحتدَّد هوية اجملرمني بصورة صحيحة ،مسوا

اْلشياء مبسمياهتا  ..فهؤالء الذين يقومون جبرائم القتل العمد ،وإطالق النار احلي على املتظاهرين من

أبناء الشعب السوري  ..هم عناصر أمنية من املخابرات السورية ،وغريها من املؤسسات اْلمنية

والعسكرية الرمسية  ..فالشبييحة مهما تدنت هبم أخالقهم ال يصل هبم احلال ْلن يقتلوا أهلهم وأبناء
بلدهم  ..بينما املخابرات ،والعناصر اْلمنية النصريية يفعلون ذلك ،وبكل ٍ
تشف وسرور!

 -141حىت تكون من املقربني من أمريكا!

لكي تكون من املقربني لإلدارة اْلمريكية ،وغريها من احلكومات الغربية  ..وتكون لك حظوة

وكلمة عندهم  ..تتلقى منهم الدعم والتأييد  ..يكفي أن تستعدي اإلسالم وأهله  ..وخباصة منه

اإلسالم السياسي  ..لذا جند الذين يف قلوهبم مرض من الطغاة واملنافقني من بين جلدتنا  ..يُسارعون
يف إعالن احلرب على اإلسالم ،وبراءهتم منه  ..ومن محلته ودعاته  ..فرتاهم يتهيبون من مواجهة أو

استعداء أي طرف  ..ويرتفقون بكل خمالف  ..إال اإلسالم وأهله ومحلته فهم عليهم أسود ووحوش
كاسرة  ..واستئصاليون ال يعرفون الرمحة وال الشفقة!

 -142من شروط العيش يف ،ل اْلنظمة املستبدة!

لكي تعيش ساملاً يف ،ل اْلنظمة الديكتاتورية املستبدة ـ النظام السوري منها ـ جيب أن تعيش
وتتعامى  ..وإال لو ُع ِرفت أنك عبقري ذكي ..
وتتحامر ..
غبياً ،فإن مل تكن غبياً عليك أن تتغاىب ..
َ
َ

وحيللون  ..ويفهمون  ..وأتىب أن تكون تلك " الطنجرة " اليت يُلقي الطاغية فيها ما يشاء
وممن يفكرون ُ
ٍ
فحينئذ أنت عنصر خطري هتدد اْلمن الوطين والقومي  ..جيب استئصالك،
من دجله ووسخه ..

وتغييبك عن الوجود!
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 -143جروح اْلمة.
أينما التفت أجد جرحاً غائراً انزفاً من جسد أميت  ..يف سورية  ..يف فلسطني  ..يف ليبيا  ..يف

أفغانستان  ..يف الص ومال  ..يف العراق  ..يف الشيشان  ..ويف غري مكان  ..وكلما توجهت حنو جرح

ْلوقف نزيفه مبا أستطيع  ..هاتفين اجلرح اآلخر؛ وأان ال أزال أنزف دماً  ..اللهم إليك أشكو ضعفي،

علي غضب فال أابيل.
وقلة حيليت  ..وهواين على الناس  ..فإن مل يكن بك َّ

 -144عالج النظام السوري.
نظام قائم من أوله إىل آخره  ..جبميع أفراده وكوادره  ..على الكفر ،والطائفية ،والكذب،

والنفاق ،والفساد ،والظلم  ..وسياسة القتل ،والسجون ،وتكميم اْلفواه  ..هلو نظام عصي على

اإلصالح  ..فداؤه عضال عصي ممتنع  ..ال يُعاجل إال ابالستئصال والزوال  ..وال بد من ذلك  ..مهما

بدت التكاليف ابهظة.

 -145جواب عن رسالة من درعا.

جواابً عن رسالة وردت من اإلخوان يف مدينة درعا البطلة ...

اجلواب :أخاان احلبيب  ..ومن وراءك من اْلحبة من أهلنا وإخواننا من مدينة درعا البطلة

اجملاهدة الصابرة الثائرة على الظلم والطغيان  ..أقول :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..أيها
اْلخ احلبيب أنتم مكانكم يف العني والقلب  ..وطلبكم واجب وهو على الرأس  ..واعلم أيها اْلخ

احلبيب أننا منذ انتفاضة ثورة شعبنا اْليب املسلم يف سورية  ..اليت كان لدرعا البطلة شرف السبق يف

قيادهتا وتفجريها  ..ومدها بدماء أبنائها الطهور  ..من ذلك الوقت  ..وإىل الساعة ،وإىل أن تضع
احلرب أوزارها ـ إبذن هللا ـ مع هذا النظام الطاغي الفاسد  ..ما توقفنا  ..وال كللنا  ..وال مللنا  ..عن

نصرتكم  ..ومل ال  ..ونصرتكم تعين نصرة احلق اْلبلج على الباطل اللجلج  ..تعين نصرة اْلحبة من

اْلهل واإلخوان واْلبناء.

اعلم وأعلم من وراءك أيها اْلخ احلبيب :أنتم ـ يف هذا الصراع ـ مل تدافعوا عن مدينة درعا

وحرماهتا وحسب  ..وال عن سورية وأهلها وحسب  ..بل أنتم ابنتفاضتكم وثورتكم املباركة تدافعون

عن اْلمة كلها  ..وتصنعون بذلك فجراً جديداً لألمة كلها  ..وتُعيدون للشام الكربى دورها الرَيدي

املوعود يف قيادة اْلمة  ..وهذا يستدعي منكم مزيداً من الثبات والتضحية والصرب  ..واإلدراك ْلمهية
وخطورة هذه املرحلة  ..فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :تكفل هللا يل ابلشام " ،قال
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السلف :من تكفل هللا به فال ضيع ة عليه  ..فال ضيعة عليكم َي أهل درعا اْلبطال  ..فال ضيعة

عليكم َي أهل الشام  ..فاهلل حافظكم ويرعاكم  ..وما هذا النظام الطائفي الفاسد إال عبارة عن غيمة

سوداء سرعان ما ستزول وتغيب ـ إبذن هللا ـ عن مساء الشام  ..كما غابت من قبل غيمة الغزاة
الصليبيني والتتار من قبلهم.

أستأمنك أيها اْلخ احلبيب أبن تبلغ سالمي ْلهل وشباب درعا اْلبطال ،وأن تقبل يل رؤوسهم

الشريفة  ..وخباصة منهم شيوخها وعلمائها اْلبطال الذين صدعوا ابحلق  ..فكلماهتم وخطبهم

الصادعة ابحلق فهي ليست عن مسامعنا ببعيدة  ..ثبتكم هللا  ..حفظكم هللا  ..نصركم هللا  ..والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 -146طبيعة النظام السوري.

مما يُساعد على حتديد معامل وطبيعة املواجهة بني الشعب السوري ،والنظام احلاكم  ..حتديد
هوية وصفة وطبيعة النظام احلاكم  ..وعليه نقول :النظام الطائفي السوري  ..هو استعمار قرمطي ابطين

حديث  ..ميارس حبق سورية أرضاً وشعباً أسوأ ما ميارسه استعمار أجنيب غزا بلداً أجنبياً  ..وأميا توصيف
للنظام احلاكم خيالف أو يبتعد عن هذا التوصيف  ..فهو خطأ  ..وفيه تضليل للشعب السوري  ..كما

أنه يساعد على اإلطالة من أمد معاانة الشعب السوري.

 -147ذرائع الطغاة واحدة!

ت وصيف النظام الطائفي القرمطي النتفاضة الشعب السوري ،ولتظاهراهتم السلمية  ..أبهنم

يريدون إقامة إمارة إسالمية يف محص وابنياس  ..ذكران أوالً ابالسطوانة الكاذبة اليت طاملا كان يرددها

الطاغية القذايف اجملرم يف مواجهته لشعب ليبيا البطل اجملاهد  ..واثنياً؛ لكي أيخذ طاغية الشام ونظامه
الفاشي القرمطي الضوء اْلخضر من أمريكا ،ودول الغرب ،وغريها  ..ملز ٍ
يد من االمعان يف فتك ووأد
انتفاضة الشعب السوري  ..لعلمه أن كل ما هو ضد اإلسالم  ..حىت لو كان هذا الضد يف قمة

االنتهاكات حلقوق اإلنسان  ..فإن اجملتمع الدويل سيتفهمه  ..ويغض الطرف عنه  ..قاتل هللاُ الطغاة
ِ
ين ].
الظاملني  ..صدق هللاَ [:وميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر اَّللُ َواَّللُ َخ ْيـ ُر ال َْماك ِر َ

 -148محلة النظام على السلفية.

إاثرة املوضوع السلفي  ..والعصيان املسلح السلفي  ..على لسان إعالم النظام السوري
الكاذب  ..هو بتوجيه من اآلَيت يف قم وطهران الذين جيدون يف التوجه السلفي السين أكرب عدو هلم
وملخططاهتم الرافضية التوسعية يف املنطقة  ..ولكي جيد النظام الطائفي السوري القرمطي ـ يد وعني
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إيران يف سورية واملنطقة ـ لنفسه مزيداً من املربرات الستئصال وحماربة هذا االجتاه السلفي السين وذويه
واملطارد أصالً من قبل النظام  ..ومنذ زمن!
احملارب
َ
َ ..

 -149خماطر االنفتاح السريع ملصر على إيران!

مما يُسيء ملصر ما بعد عهد الثورة  ..انفتاحها السريع على إيران  ..والتقارب املتبادل بني
القاهرة وطهران  ..وهذا نذير شؤم وخراب ملصر أرضاً وشعباً؛ إذ أن إيران مل حتل يف أرض ٍ
شعب ،إال

وحلت فيها الفِت واخلراب والدمار  ..وسادت فيها الروح الطائفية العدائية  ..وقسمت الشعب إىل
شعبني  ..والبلد إىل بلدين  ..والدين الواحد إىل دينني  ..ليتسىن هلا بعد ذلك أن تربع وترتع يف البلد

كيفما تشاء  ..فليقظة اليقظة  ..واحلذر احلذر َي أهل مصر!

فإن مل تنتبهوا ملا أقوله لكم  ..فلسوف تنشغلوا غداً عن مجيع أهدافكم ومشاريعكم اهلامة
والضرورية ،الداخلية منها واخلارجية  ..مبشروع واحد فقط  ..هذا سين وهذا شيعي رافضي  ..مث
ٍ
وحينئذ َي لفرحة ـ جريانكم ـ الصهاينة اليهود بكم ومبا حل بكم ،وببلدكم!
تتقاتلون على ذلك،

 -150سؤال وجواب.

سؤال يطرح نفسه :ملاذا النظام الطائفي القرمطي ينسب جرائم خمابراته ،وكتائب أمنه لفعل

عصاابت جمهولة ..؟

اجلواب :لكي يستمر النظام يف عمله الوحشي يف بطش وقمع املتظاهرين ،عساه ينجح ـ كما
ُخييل إليه ـ يف وأد ثورهتم وانتفاضتهم  ..فإذا ما ر ِ
وجع ـ دولياً ومن قبل بعض وسائل اإلعالم ـ عن جرائم
ُ
القمع والقتل اليت حتصل للشعب السوري  ..سهل عليه إنكارها والتملص من تبعاهتا  ..أرأيتم أخس

وأكذب من هذا النظام؟!

 -151خطورة التمحور حول اْلشخاص دون الربامج واملناهج!

من أهم عوامل جناح ثورات الشعوب أن ال تربط مصريها وقرارها وحركتها بشخص معني أو

حزب معني  ..إن توقف توقفوا  ..وإن غري وبدَّل غريوا وبدلوا  ..فهذه ثورات يف الغالب ال يُكتب هلا
النجاح؛ الحتمال احتواء ذاك الفرد أو احلزب من قبل الطاغية ونظامه  ..والصواب أن تربط حركتها

وقراراهتا ابْلهداف واال سرتاتيجيات العامة  ..فال تتوقف إىل أن تتحقق  ..وعلى الثورة السورية أن تتنبه
هلذا املعىن.
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الثورات اجلادة ترسم لنفسها أهدافاً عليا وكلية  ..مث تضع خطة تسري من خالهلا حنو تلك
ضؤلت الفائدة  ..وتع ِرض
اْلهداف  ..وبطريقة ممرحلة  ..فتستفيد من كل من خيدم أهدافها  ..مهما َ
عن كل من يتعارض مع أهدافها  ..أو ال يوافق على أهدافها  ..مهما كرب امسه  ..واتسع صيته.

 -152ضرورة التنسيق فيم بني شباب الثورة.

لكي تستمر الثورة السورية إىل هنايتها إبذن هللا  ..وخبطى اثبتة ومنظمة  ..أقرتح وأنصح
بتشكيل جلان صادقة وخملصة ومؤمنة ذات كفاءة جيدة  ..على مستوى املدن  ..والقرى  ..مهمتها

التنسيق فيم بينها على مستوى القطر ما أمكنهم لذلك سبيالً  ..ومتابعة أهداف الثورة  ..والتخطيط

هلا  ..ومراقبة مدى حتقق اْلهداف  ..والنظر يف العقبات إلزالتها  ..وغري ذلك من املتابعات الضرورية

 ..كما أنصح أن ت تسم هذه اللجان ابالستقاللية حبيث ال تربط مصريها وقراراهتا بشخص واحد أو
حزب واحد  ..إن استمر استمروا وإن غري وبدل غريوا وبدلوا  ..وهللا املوفق.

 -153خداع فاحذروه!

لكي ي ِ
صدق النظام السوري روايته عن السلفيني  ..وحيمل الناس على تصديقه  ..ال يُستبعد
ُ
أن يوحي إىل عناصره من املخابرات  ..لكي يتقمص بعضهم شكل ولباس وأسلوب السلفيني  ..وهم
يطلقون النار على الناس شرقاً وغرابً  ..ويرفعون شعاراهتم  ..مث يقوم بتصويرهم وعرضهم على الناس
عرب وسائل إعالمه  ..فاحلذر احلذر  ..واالنتباه االنتباه  ..فالنظام ال يتورع عن استخدام أقذر الوسائل

وأحقرها ْلغراضه الذاتية!

 -154املسؤول اْلول عن اجلرائم هو رأس النظام ذاته.

ملا قامت الثورة يف مصر  ..واعتدى النظام على املتظاهرين سلمياً ابلقتل والقمع  ..كانت
رواية النظام  ..ومعه كثري من وسائل اإلعالم  ..أن هؤالء الذين يطلقون النار  ..ويقتلون الناس هم
عصاابت من البلطجية  ..ال دخل هلم ابلنظام  ..والنظام احلاكم ال يتحمل تبعات أعماهلم  ..فلما

سقط النظام  ..وسقطت بسقوطه احلصانة لرموزه ولرجاالته  ..تبني بعد التحقيق أن الذين مارسوا القتل

وإطالق النار على املتظاهرين هم من ضباط اْلمن املصري  ..مث مع التحقيق تبني تورط الرئيس حسين

" الالمبارك " ذاته ،وأن مباشرة القتل كان بعلمه ورضاه وأمره  ..وهكذا احلال مع الثورة السورية ..
فرواية النظام السوري الكاذبة أن الذي أطلق ويطلق النار على املتظاهرين املعارضني للنظام هم

عصاابت إجرامية ال عالقة هلا جبهاز اْلمن السوري  ..وقد صدقت روايته بعض القنوات اإلعالمية ..

لكن عندما يسقط النظام ـ إبذن هللا ـ سيظهر بعد التحقيق احلر ما ،هر يف مصر  ..أن الذين كانوا
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يباشرون القتل هم من ضباط وعناصر املخابرات السورية  ..وبعلم ورضى وأمر بشار اْلسد ،وأخيه

ماهر اْلسد ذاهتما  ..ستذكرون ما أقول لكم!

 -155ليس من حقك أن تكون إسالمياً!

يف ،ل هذه اْلنظمة الطاغية اليت ترعاها أمريكا  ..وخباصة منها النظام الطائفي القرمطي

السوري  ..كن بعثياً  ..كن شيوعياً  ..كن إابحياً قرمطياً  ..كن ما شئت  ..لكن ال ميكن أن تكون

إسالمياً  ..فهذا ليس من حقك  ..وهذا اخليار ال يدخل فيم تسمح به دميقراطيتهم  ..وال إصالحاهتم
ِ
ىت
 ..ولو أبيت إال أن تفعل َّ
جرموك  ..وجيشوا عليك اجليوش  ..صدق هللاَ [:والَ يَـ َزالُو َن يُـ َقاتلُونَ ُك ْم َح ََّ
ِ
استَطَاعُواْ ].
يَـ ُردُّوُك ْم َعن دينِ ُك ْم إِ ِن ْ

 -156العربة يف التحلي!

العربة ليس يف إل غاء قانون أو تثبيت قانون  ..واضعه ال حيرتمه  ..وإمنا العربة يف التحلي والواقع

والفعل  ..فما قيمة إلغاء قانون الطوارئ  ..مع استمرار القتل التعسفي للمتظاهرين سلمياً  ..واستمرار

االعتقال ملن ال يستحق االعتقال  ..وتسليط لصوص اْلمن على رقاب وحركات وأنفاس الشعب

السوري  ..واللص منهم فوق القانون وفوق املساءلة  ..وخباصة إن علت رتبته ومكانته يف النظام؟!

 -157الذين حيكمون سورية!

الذي حيكم سورية عصابة من القرامطة ال يتعدون أصابع اليدين  ..على رأسهم بشار اْلسد ..

ومن أخطاء هذه العصابة أهنا مل تسمح أن يظهر من بينهم  ..وال من بني الشعب السوري بطل وال رمز

صرف له وحده دون غريه ..
غري " بشارهم " ،فاْلضواء  ..والتصفيق  ..واهلتافات ابلروح والدم كلها تُ َ

وابلتايل لو سقط أو رحل " بشارهم " بصورة مفاجئة  ..فهذا مما سريبك النظام كله ـ النعدام البديل

الرمز ـ وقد يُؤدي إىل سقوطه  ..نس أل هللا تعاىل أن يسلط عليه ما يريح البالد والعباد منه ومن
عصابته ،وإىل اْلبد إبذن هللا.

 -158انعدام القيم اْلخالقية والدينية عند النظام.

الذي يهتف ملء ِشدقه البعث ديين ،وبشار ريب  ..ومن قبل هتفوا ْلبيه اهلالك ،فقالوا:

وحافظ ربنا  ..وأشهدوا اخللق على مقولتهم  ..من يقول ذلك ،ويكون كذلك :ما هي القيمة اْلخالقية

أو الدينية أو اإلنسانية اليت ميكن أن حتاكمهم إليها عند االختالف معهم  ..وما هو اإلصالح الذي
ترتقبه وتنتظره من هكذا قوم  ..لذا قلنا ونقول :هؤالء القرامطة ال يعرفون والء هلل ،وال لوطن ،وال
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لشعب  ..وال لش يء سوى ذواهتم  ..فسورية الشام مبتالة حبكم هذا الصنف من االستعمار َي قوم ..
ومنذ مخسني عاماً  ..عساكم تدركون حجم مشكلتها!

 -159شعار ال نرى شرعيته.

أان انصح للشعوب كلها  ..وأهل بلدي وشباهبا أوىل بنصيحيت  ..وعليه فإين أسجل حتفظي

على الشعار الذي يرددونه يف تظاهراهتم ،وهو قوهلم ":هللا ،سورَي ،حرية وبَس " ،ملا فيه من اختزال
للمعاين ،وللغاية من الوجود واحلياة ،وكثري من احلقوق والواجبات اْلخرى على كثرهتا  ..مث كلمة "

وبس "؛ تعين هنا تتوقف احلياة واملهمات ،ويتوقف العطاء  ..فليس بعد وال وراء ذلك شيء ننهض له،

وهنتم به  ..ويف احلديث ":اإلميان بضع وسبعون شعبة ".

مث عهدي بكثري من اْلنظمة الطاغية الفاسدة احلاكمة ترفع شعاراً اثلواثً مقدساً ،فبعضهم
يقول :وحدة ،حرية ،اشرتاكية! وبعضهم يقول :العدالة ،واحلرية ،واملساواة! وبعضهم يقول :هللا ،الوطن،

امللك! وبعضهم يقول :هللا ،الوطن ،الثورة  ..والشعوب احلرة اليت تنشد احلرية حبق  ..وتنشد حتطيم

أغالل الظلم والعبودية للعبيد  ..ال ينبغي هلا أن ُحتاكي أسلوب الطغاة الظاملني  ..كما ال ينبغي أن تقيد

نفسها أبغالل وسالسل قوهلم " وبَس "  ..اللهم إين قد بلغت!

 -160شعار خاطئ وساع االنتشار!

من الشع ارات اليت نتحفظ عليها وال نرى شرعيتها  ..وعملت بعض القنوات الفضائية الواسعة

اد احليا َة  ...فال بد أن
الصيت واالنتشار على نشرها وتروجيها ،وهو قوهلم ":إذا
الشعب يوماً أر َ
ُ
يستجيب ال َق َدر " ،وهذا خطأ وابطل من مجيع الوجوه  ..فالقدر هو حكم هللا تعاىل يف خلقه  ..وهو

التعبري عن مشيئة هللا تعاىل الكونية والشرعية النافذة يف خلقه  ..فجميع املشيئات واإلرادات اتبعة

وخاضعة إلرادة ومشيئة هللا تعاىل  ..وابلتايل ال جيوز أن يُقال هلل عز وجل  ..ال بد لك من أن تفعل ..

وال بد لك من أن تشاء وتريد إذا شاء املخلوق ـ أَيً كان هذا املخلوق ـ شيئاً وأراده  ..فرتيد ما يريده

الشعب ،وال بد لك من ذلك  ..فهذا ابطل  ..وفيه سوء أدب مع هللا عز وجل  ..ال ينبغي وال جيوز

َل
ملؤمن أن يتلفظ مبثل هكذا كلمات حتت احلماسة أو أي ،رف من الظروف  ..قال تعاىلَ :ال يُ ْسأ ُ
َع َّما يـ ْفعل و ُهم يسأَلُو َن اْلنبياء .23:وقال تعاىل :واَّلل َْحي ُكم الَ مع ِقب ِحلك ِ
ْم ِه الرعد .41:وقال
َ ُ ُ َُ َ ُ
َ َُ َ ْ ُْ
تعاىلَّ :ما لَ ُكم َال تَـرجو َن َِِّ
َّلل َوقَاراً َ .وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَط َْواراً نوح .14:فاحلذر احلذر  ..واْلدب اْلدب
ْ ُْ
عباد هللا.
َ
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وجواابً على كلمات اْلخ حممد غازي ،أقول :كوهنم يريدون استجابة هللا  ..وأن كلمتهم تدل

على ثقتهم ابهلل وابستجابته هلم  ..فهذا كله ال خيوهلم وال يربر أن يقولوا هلل عز وجل " ال بد "؛ فاهلل
تعاىل ال يسأل عما يفعل ،وال يقال له " ال بد " لك أن تستجيب الدعاء  ..فهذا املعىن ٍ
مناف ْلدب
ُ
ُ
العبد من ربه  ..مث ال يوجد دليل من كتاب وسنة يدل عليه  ..واآلية اليت ذكرها اْلخ معناها يف واد ..
ومقولة " فال بد " معناها يف ٍ
واد آخر  ..والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا أخذ بكامل السنن مبا يف ذلك

ت ولَ ِك َّن َّ ِ
ِ
الدعاء من أجل هداية عمه ،نزل قوله تعاىل :إِنَّ َ
ك َال تَـ ْهدي َم ْن أ ْ
اَّللَ يَـ ْهدي َمن يَ َشاءُ
َحبَـ ْب َ َ
القصص .56:وقال تعاىل :لَيس لَ َ ِ
وب َعلَْي ِه ْم أ َْو يُـ َع َّذبَـ ُه ْم فَِإنَّـ ُه ْم َ،الِ ُمو َن 
ك م َن اْل َْم ِر َش ْيءٌ أ َْو يَـتُ َ
ْ َ
 ...وما ذهب إليه اْلخ سورية اإلسالم ال يصح ْ ..لن كل شيء بقدر  ..وكل ميسر ملا ُخلق له ..

سواء الشعب أراد احلياة أو أراد النوم واملوت.

 -161سؤال وجواب.
أود أن أستفتيكم يف مسألة َي شيخنا :من أشد بغضاً عند هللا فيما ترى احلاكم بغري ما أنزل هللا

العادل دنيوَي  ..أم احلاكم مبا أنزل هللا لكنه ،امل ..؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .السؤال فيه اضطراب؛ إذ كيف حيكم مبا أنزل هللا مث يكون

،املاً؛ فالظلم واحلكم مبا أنزل هللا ال جيتمعان  ..و،لم احلاكم املسلم يكون على قدر بعده عن احلكم
مبا أنزل هللا  ..فاحلاكم الظامل قد يكون مسلماً  ..لكن هو بعيد عن احلكم مبا أنزل هللا على قدر ،لمه
ونوعه  ..فإن علمت ذلك ،أقول :اْلشد بغضاً وعذاابً عند هللا تعاىل هو احلاكم الكافر املشرك مهما

كان عادالً يف دنياه  ..لكن اْلكثر منهما ،فراً يف الدنيا  ..وإدامة لدولته  ..أكثرمها عدالً  ..فمن
السنن اليت فطر هللا عليها اخللق  ..أن الدول تقوم وتسود وتدوم ابلعدل ،وإن كانت كافرة  ..وتزول

وتنهار ابلظلم ،وإن كانت يف عمومها وأصوهلا مسلمة.

 -162إصالح النظام وجرائمه!

يف التظاهرات السلمية ليوم اجلمعة  .. 2011/4/22يرتكب النظام القرمطي البعثي جمزرة

حبق املتظاهرين ،فيقتل منهم أكثر من مائة شاب  ..نسأل هللا تعاىل أن يتقبلهم شهداء  ..هذا بعد

زعمه الكا ذب إبلغاء قانون الطوارئ  ..ومع جعجعته اليت مل تتوقف عن رغبته يف اإلصالح  ..هكذا ـ
يف عرف النظام الطائفي املتوحش ـ يكون إلغاء قانون الطوارئ  ..وهبذه الطريقة املتوحشة يعرب عن

رغبته يف اإلصالح!
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 -163من مبشرات زوال الطغاة!
فرعون موسى طغى يف اْلرض ،وعال واستكرب  ..فلما قال :أان ربكم اْلعلى  ..أخذه هللا أخذ

عزيز مقتدر  ..وكان السلف ُحياصرون حصناً للعدو أَيماً وأسابيع فال يستطيعون اقتحامه وفتحه ..

فيبلغهم أن العدو قد انل ابلشتم من جناب احلبيب صلى هللا عليه وسلم ،فيتفاءلون خرياً بدنو الفتح

والنصر  ..فال ميضي وقتاً وجيزاً إال ويفتح هللا هلم تلك احلصون  ..وأان من جهيت أتفاءل خرياً مبقولة

أتباع الطاغية بشار اْلسد عرب قناهتم وعلى مسمع ومرأى من اجلميع :بشار ربنا من دون هللا  ..ومحلهم

للناس ابإلكراه على أن يرددوا تلك الكلمات الكافرات  ..إهنا ـ إبذن هللا ـ بشرى خري بتسريع زواله
ِ
ِ
يها فَ َح َّق َعلَْيـ َها
وزوال ملكه ،ودولته ،قال تعاىلَ [:وإِ َذا أ ََر ْد َان أَن نُّـ ْهلِ َ
يها فَـ َف َس ُقواْ ف َ
ك قَـ ْريَةً أ ََم ْرَان ُم ْتـ َرف َ
الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرَان َها تَ ْد ِمرياً ]اإلسراء.16:

 -164استمرار التظاهر ..

لكي تؤيت التظاهرات أكلها املرجوة  ..أرى أن تستمر على مدار اإلسبوع  ..يتخللها
اعتصامات  ..وعصيان مدين جزئي  ..يتطور ويتوسع مع الزمن  ..أما إقتصار التظاهرات على يوم

اجلمعة فقط  ..فهذا مما يُطيل من أمد املواجهة ،ويُضاعف من اخلسائر  ..كما أنه يعطي الطاغية
ونظامه الطائفي فرصة كافية كبرية اللتقاط أنفاس ه ،واالستعداد ملواجهة املتظاهرين يف اْلسبوع املقبل ..
ال بد للشباب من أن يتفننوا ويبدعوا يف العصيان وطرق املعارضة السلمية  ..بصورة تفاجئ النظام،

وتكون أوسع وأكرب من خططه اليت أعدها مسبقاً.

 -165دعاء.

دعاء :اللهم ِ
صل وسلم على عبدك ونبيك حممد  ..اللهم َي حي َي قيومَ ،يذا اجلالل
واإلكرامَ ،ي بديع السماوات واْلرضَ ،ي من له اْلمساء احلسىن والصفات العليا َ ..ي هللا ِ ..
اكف

شر طاغية الشام مبا شئت ،وكيف شئت  ..اللهم إنه قد أفسد يف اْلرض ،وطغى
الشام وأهل الشام َّ
وجترب  ..وأعمل القتل يف وديعة نبيك من أهل الشام  ..فسلط عليه من يقتله َي أرحم الرامحني  ..اللهم
آمني ،آمني  ..وصلى هللا على حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

 -166سقوط هيبة الطاغية.

سقط الطاغية  ..بسقوط هيبته  ..وحتطيم أصنامه  ..وَتريغ أنفه يف الرتاب  ..انتهى ـ إبذن هللا

ـ عهد الطاغية الفرد  ..عهد عبادة الطغاة يف الشام إىل حيث ال رجعة إبذن هللا  ..بعد اليوم مل يعد
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لعبادة الطغاة يف الشام مستساغاً وال وجوداً إبذن هللا  ..وهذا من أعظم إجنازات شباب الشام اْلبطال

 ..وهو أول غيثهم وجهدهم وجهادهم  ..اللهم تقبل منهم صاحل اْلعمال  ..وارحم مواتهم ،واقبلهم
عندك شهداء ،ودا ِو جرحاهم  ..اللهم آمني.

 -167الفرق بني الدعوة إىل الطائفية ،واإلشارة إىل الطائفية.

قد جنح النظام الطائفي يف حتييد كثري من عناصر املعارضة عن اإلشارة للواقع الطائفي الذي
يعيشه الشعب السوري ،والذي ُميارس عليه من قبل النظام  ..حبجة االبتعاد عن الطائفية  ..وهلؤالء
أقول :يوجد فرق بني الدعوة إىل الطائفية ،وهو ما نرأب أبنفسنا عنه ،وال نقره لغريان  ..وبني اإلشارة إىل
الواقع الطائفي الذي ميارسه النظام ،والذي يقتات به ،ويرتكب جرائمه ،ويعتاش عليه منذ أكثر من

أربعني عاماً  ..وهذا ال بد منه ،وهو من قبيل تشخيص الداء ،ليُصرف له الدواء املناسب.

 -168لكل نعمة زكاهتا من جنسها.

لكل نعمة زكاهتا من جنسها  ..ونعمة احلرية اليت حصلت عليها مصر وتونس زكاهتا نصرة
إخواهنم من بقية الشعوب العربية واإلسالمية اليت تسعى إىل التحرر من هيمنة الطغاة وأنظمتهم ..

فسورية اجلرحية ت تطلع لشقيقتها مصر  ..وتلتمس من شباهبا النصرة والتأييد  ..فاْلمة كطائر إحدى

وأىن للطائر أن يطري وحيلق يف السماء جبناح واحد
جناحيه امسه مصر ،وجناحه اآلخر امسه سورية َّ ..

بينما جناحه اآلخر جريح كسري؟!

 -169جتاوز شباب الشام حلاجز اخلوف.

أمجل ما يزين شباب الشام ـ حفظهم هللا ـ أهنم مل يعد يرهبهم املوت  ..كما مل تعد ترهبهم سياط

الطاغية وزانزينه وسجونه  ..بل إن املوت ومظانه جيمعهم وال يفرقهم  ..ويزيدهم محاساً واشتعاالً ..

وهذه بشرى خري على قرب زوال الطاغوت ونظامه ،وعلى أن الغلبة والنصر والسؤدد للشعب السوري

املسلم اْليب  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -170احلب الصادق.

احلب ال يكون صادقاً إال إذا كان مبعثه من القلب ،طواعية عن رضى من غري إكراه  ..لكن
طغاة احلكم والظلم ـ ملا فقدوا الشعور ابحلب الصادق ـ فإهنم يُك ِرهون الشعوب على حمبتهم  ..وعلى
اهلتاف ابمسهم  ..مع علمهم املسبق أن البغض قد استقر يف قلوب الشعوب حنوهم  ..وأهنم ليس هلم
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عند الشعوب سوى اللعن ،والدعاء عليهم  ..فهؤالء هم اْلشرار ،كما يف احلديث ":شرار أئمتكم

الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم ".

 -171من تعجل شيئاً قبل أوانه ُعوقب حبرمانه.

من تعجل شيئاً قبل أوانه ُعوقب حبرمانه  ..وعلى الشباب أن ال يصعدوا من مطالبهم قبل
أواهنا ،ويف غري وقتها املناسب  ..فمثالً املطالبة مبحاكمة الطاغية قبل سقوطه ،وهو ال يزال ميسك
بزمام اْلمور  ..فيه نوع استعجال  ..مث حيمل الطاغية على مزيد من التمسك ابحلكم  ..وارتكاب مز ٍ
يد

من اجلرائم حبق الشعب اْلعزل  ..فتأملوا مثالً الثورة املصرية :كان مطلبهم وهتافهم واحد :ارحل ..
فلم يتعدوه إىل مطلب ٍ
اثن  ..فلما رحل الطاغية حاكموه وأسرته ،خبالف ما حصل يف اليمن فإهنم

يُطالبون مبحاكمة الطاغية قبل رحيله وخلعه  ..مما عقد اْلمور أكثر ،وأكثر  ..نسأل هللا تعاىل أن ينصر
أهلنا يف اليمن احلكمة واإلميان  ..على الطاغية ونظامه ،ويرحيهم من شره وَتلفه.

 -172مواكبة أحزاب املعارضة لتطلعات الشعوب.
من الثغرات القاتلة اليت يستفيد منها طغاة احلكم والظلم  ..عدم مواكبة أحزاب املعارضة

التقليدية  ..حلراك الشعوب  ..ولتطلعات وآمال وأهداف الشباب الثائر  ..فيكون لكل منهما مسلكه

 ..ومطلبه  ..وطريقته املختلفة يف التغيري والتعامل مع اْلحداث  ..وهذا مما يُضعف احلراك العام الذي
ٍ
حينئذ ـ هم الطغاة وأنظمتهم الفاسدة.
ينشد التغيري حنو اْلفضل  ..واملستفيد الوحيد ـ

 -173العالقة بني الشباب والشيوخ.

حنن يف سباق  ..والوقت ليس لصاحلنا  ..وعندما يعجز الشيوخ عن مواكبة الشباب يف السباق

عليهم أن يُعطوا احلرية والصالحيات الكافية للشباب يف االنطالق مبفردهم إىل هناية السباق  ..ويف
نفس الوقت على الشباب وهم يف سباقهم  ..وثورهتم  ..وطريقهم حنو التغيري  ..أن يستفيدوا من

حكمة ،ووصاَي ،وخربة الشيوخ ،ويسرتشدوا هبا عند امللمات.

 -174طموح الثورة.

الثورة اليت تقتصر غاَيهتا على استبدال حكومة حبكومة  ..أو وزير بوزير  ..أو جمرد إخراج

سجني  ..أو حماسبة ،امل على ،لمه  ..أو إعادة بعض املو،فني ْلعماهلم  ..أو يكون عملها مقصوراً
على الرتقيع هنا وهناك  ..فهذه ـ يف عرف الثورات ـ ال ترقى إىل مستوى أن تسمى ثورة  ..وإمنا الثورة
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احلقة هي اليت تستهدف جينيات وأصول ،وأركان ،وعقلية النظام املثار عليه  ..لتستبدله بنظام راشد

قائم على قواعد احلق ،والعدل.

 -175خطورة الرتاجع إىل نقطة االبتداء.

بعد مضي ما يزيد عن شهر من التظاهرات السلمية للشعب السوري  ..قتل النظام الطائفي

القرمطي احلاكم ما يزيد عن ألف شاب من شباب سورية ـ نسأل هللا تعاىل أن يتقبلهم شهداء ـ فإذا
توقف الشعب السوري عند هذه املرحلة دون املضي لتحقيق أهدافه العامة والنهائية  ..ورضي
ابلتعايش مع النظام الطاغي على حاله وعالته؛ فإن ذلك يعين قتل أكثر من عشرين مليون إنسان من

الشعب السوري  ..وهذه معادلة ال بد للشعب السوري من إدراكها.

 -176تضامن احملافظات مع درعا.

تتعرض مدينة درعا يف هذه اللحظات حلصار خانق ،وحرب إابدة بكل ما تعين هذه الكلمة من

معىن  ..واآلن ـ وليس غداً ـ جيب على بقية احملافظات السورية أن هتب وتنتفض نصرًة لدرعا وأهلها
اْلبطال ،وفك احلصار عنها  ..النصرة ـ َي أهل سورية ـ تكون يف وقت احلاجة  ..وليس بعد انقضاء

وقت احلاجة  ..وبعد أن يكون قد حصل ما حصل  ..النصرة النصرة َي عباد هللا  " ..املسلم أخو
املسلم ال يظلمه وال يُسلمه "؛ أي ال يُسلمه للظلم والقهر والقتل  ..فيا أهل سورية ال تُسلِموا " درعا
" للطاغية القرمطي وعصابته اجملرمة  ..فاليوم " درعا " وغداً محص  ..وبعدها الالذقية  ..هذا إن مل
تقفوا وقفة رجل واحد.

 -177نداء إىل أهل حلب.

خيس عليك َي حليب  ..خيس  ..وين النخوة وين  ..أهلكم يف درعا يقتَّلون  ..يُذحبون  ..أمك

 ..أختك  ..ابنتك يف درعا َ ..ي حليب  ..يُعتدى عليها  ..وأنتم ماذا تفعلون  ..أهلذا احلد بلغت الدنيا
مبلغها من قلوبكم  ..فآثرمت القعود  ..والذل  ..واهل وان  ..إن مل تنتفضوا اليوم  ..مىت ستنتفضون ..

يوم أن ُحتلَق شواربكم  ..ويُعت َدى على نسائكم يف عقر داركم  ..من قبل الطاغية ومن معه من القرامطة

اجملرمني؟!

 -178دور االنشاد يف الثورة.

أين هؤالء املنشدين ـ وخباصة منهم السوريني ـ ليواكبوا إبنشادهم وكلماهتم اهلادفة ثورات

الشعوب ضد الطغاة الظاملني  ..فالكلمة اهلادفة احلماسية يف هذه املواطن هلا دورها اهلام الذي ال
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يُستهان به  ..يؤسفين أن أقول :إذا اندهتم حمافل املسابقات واملهرجاانت اليت تعطي يف النهاية مبلغاً
ضخماً للفائز أبمجل صوت  ..تراهم يلبون من فورهم سراعاً  ..بينما إذا اندهتم جراحات وآالم
الشعوب تلكؤوا ـ إال من رحم هللا منهم ـ عن نصرة الشعوب وأمتهم ..؟!

 -179الدابابت السورية َتطئ طريقها وعنواهنا!

استيقظت على خرب مفاده أن الدابابت السورية تزحف  ..فاستبشرت خرياً  ..وقلت وأخرياً
استيقظ عمالق اجليش السوري ليقتص لسورية وفلسطني من الصهاينة الغاصبني لألرض واحلقوق ..
لكن فأيل سرعان ما تبخر وخاب  ..ملا علمت أن العنوان املقصود من وراء زحف دابابت اجليش

السوري البطل  ..هو مدينة " درعا " ليقتلوا أهلها العزل  ..وهذا ليس بغريب وال جديد على هذا

اجليش املغوار ،الذي أعد أصالً ملواجهة الشعب السوري  ..فمن قبل يف إحدى الزَيرات املشؤومة ـ
هلذا اجليش ـ قصدوا مدينة محاه فقتلوا من أهلها العزل ما يزيد عن ثالثني ألفاً  ..اللهم احفظ أهلنا يف
درعا ،ويف سورية كلها من كل ٍ
شر وذي شر  ..اللهم آمني.

 -180ال يستخفنكم النظام !..

َي أهلنا يف سورية ال يستخفنكم النظام الطائفي القرمطي فيحملكم على أن تقولوا شططاً؛ ما

ال ينبغي وال جيوز  ..فيقول عنكم :هؤالء إخوان فتهتفون ال لإلخوان  ..فيقول النظام :هؤالء سلفيون

 ..فتهتفون ال للسلفية  ..حرية حرية  ..فيقول :هؤالء يريدون قيام دولة إسالمية  ..فتهتفون ال لذلك

 ..حرية حرية  ..فأنتم لستم مضطرين لذلك  ..وال ْلن جتيبوه عن كل ما يقول  ..ال تلتفتوا لنباحات

النظام ،وليكن هدفكم يف هذه املرحلة واحد؛ وهو إسقاط النظام  ..مث نصيحيت لكم أن ال ترفعوا
شعارات ما ُسبِقتم إليها يف الثورات اْلخرى اليت شهدهتا املنطقة ـ وخباصة يف هذه املرحلة ـ تستعدون
فيها تيارات واجتاهات عريقة وشريفة وصاحلة ،ينتمي إليها كثري من أبناء الشعب السوري.

 -181الثورة يف الثمانينات.

أعرفتم اآلن ملاذا الشعب السوري ممثالً ابحلركة اإلسالمية يف الثمانينيات  ..التجأوا إىل
استخدام السالح  ..حيث كثري من امل راقبني قد أتثروا برواية النظام ،اليت مفادها جترمي الشعب يف تلك

احلقبة لكونه محل السالح دفاعاً عن نفسه  ..لكن ما حصل وال يزال حيصل من جرائم وجمازر يرتكبها

النظام اليوم حبق الشعب السوري اْلعزل  ..يعطي جواابً مقنعاً وشافياً عن السبب الذي محل الشعب

السوري واضطره يف تلك احلقبة على محل السالح!
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 -182استخدام السالح.
ابلنسبة الستخدام السالح ،وإن كانت اسرتاتيجية الثورة السورية ـ إىل الساعة ـ ال ترى

استخدامه وال اللجوء إليه  ..أقول :لكن هذا ال مينع من الدفاع الفردي  ..حبيث يدافع املرء عن نفسه
ِ
وعرضه يف حال تسور القرامطة على بيته ،يريدون االعتداء عليه وعلى ِعرضه ،وأمام عينه  ..فهذا
النقل والعقل يلزمانه ـ إن استطاع ـ أن يدافع عن نفسه ِ
وعرضه ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه
ُ
وسلم أنه قال ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ِعرضه

فهو شهيد ،ومن قُتِل دون مظلمته فهو شهيد " .وهذا ال يتعارض مع مبدأ سلمية املظاهرات،
وانتفاضة الشعب السوري العامة يف وجه الطاغية وأجهزته اْلمنية.

 -183يقتلون القتيل ويبكون عليه.

قتلى اجليش الذين يتكلم عنهم النظام السوري ـ إن صحت روايته ـ هو بسبب وجود عناصر

وجمموع ات من ضمن اجليش قد َتردت على اْلوامر إبطالق النار على املواطنني  ..فدار صراع وقتال
فيم بينهما؛ بني املوالية للنظام وبني املتمردة عليه وعلى أوامره  ..والنظام ُخيفي هذه احلقيقة ويتكتم
عليها ،ليستمر يف قمع وقتل املدنيني العزل ،بزعم أن هذا القتل لعناصر اجليش أييت من قبلهم وليس

من قبل عناصر عسكرية متمردة!

 -184سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم  ..لدي سؤاالن شيخنا أاب بصري  ..عندما أدخل يف نقاش مع بعض ممن

حويل ،أصدر بعضهم شبهتني حول الثورة السورية أسأل هللا أن حيفها ابلربكة واخلري والسؤدد  ..الشبهة

اْلوىل اليت يُطلقوهنا؛ قوهلم خوفاً من تدخل صهيوصلييب يف البالد  ..الشبهة الثانية قول أحدهم :أنه
جيوز اخلروج يف حالة القدرة أو اْلستطاعة  ..كيف الرد على هاتني الشبهتني  ..جزاكم هللا كل خري؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..أجيب عن الشبهة اْلوىل بقويل :فيم خيص

النظام السوري الطائفي املستبد ـ وحنوه مجيع اْلنظمة الديكتاتورية املستبدة ـ فهو يعلم وطنية الشعب
السوري ،ومدى حبهم لبلدهم  ..وأهنم ميقتون أي تدخل أجنيب بشؤون بالدهم  ..ويعلم كذلك أن

التدخل اْلجنيب يف شؤون البالد هو لصاحله؛ إذ سيظهره كبطل ومقاوم للتدخل اْلجنيب ،كما سيظهر
معارضيه من ممثلي الشعب على أهنم خونة وقد وقفوا يف صف التدخل اْلجنيب  ..فالتدخل اْلجنيب

ابلنسبة له منجاة وهو آخر حبل يتعلق به  ..لذا ملا قويت معارضة الشعب اللييب البطل املسلم اجملاهد

للطاغية القذايف ومرتزقته ،رأيناه مباشرة هدد شعبه أبنه سيجلب هلم االستعمار اْلجنيب  ..أي سيفتعل
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من جرائم القتل الوحشية ما يستدعي التدخل اْلجنيب ،إلحراج شعبه ،والتشكيك بوطنيتهم وحبهم

للبلد ،ووالئهم ْلمتهم  ..لذا نرى طاغية الشام ـ وحنوه إخوانه من الطغاة ـ ال أيبه للتدخل اْلجنيب،

فيُمعن يف القتل ،والتعذيب ،وارتكاب مجيع االنتهاكات ْلدىن حقوق اإلنسان ْ ..لن اْلمور كيفما
جاءت فستكون لصاحله  ..فإن سكت العامل اْلجنيب الدويل عنه وعن جرائمه  ..فهذا يعين ارتكاب
مزيد من جرائم القتل والتعذيب وامتهان كرامة اإلنسان ،ويعين يف النهاية مزيداً من تعبيد الشعوب
ابحلديد والنار لرغبات وأهواء الطاغوت ونظامه الكافر املستبد  ..وإن حصل التدخل اْلجنيب، ،هر

الطاغية ومعه حاشيته على أهنم شرفاء ،ضد االستعمار ،وأن الشعوب هي املتهمة يف دينها ،ووالئها

ْلمتها  ..وهذا مما سيقوي شوكته على شعبه  ..لذا قلت ،وأقول :الطاغية هو الرابح اْلول واْلخري من

أي تدخل أجنيب يف شؤون البالد ،وهو املسؤول اْلول واآلخر عن هكذا تدخل ،لو حصل شيء منه.
والسؤال الذي يطرح نفسه :إىل مىت وإىل أي ٍ
حد ستظل فزاعة التدخل اْلجنيب ـ اليت يهدد

النظام هبا شعبه ـ مربراً لالستكانة ،والركون ،والركوع والسجود للطغاة الظاملني  ..وأن يبقى الشعب
الشامي مباليينه كقطيع غنم يف مزرعة آل اْلسد النصريية الطائفية  ..إىل مىت؟!
وفيم يتعلق ابجلواب عن الشبهة الثانية ،أقول :قوهلم ابشرتاط االستطاعة ،كلمة حق أريد هبا

ابطلْ ،لنه ال يوجد عندهم وقت حمدد تتحقق فيه االستطاعة  ..فبعد أكثر من مخسني عاما من الذل
والعبودية للعبيد  ..تراهم ال يزالون حيدثونك عن العجز وانتفاء االستطاعة  ..ولو انتظرهتم مخسني عاما

آخر لقالوا لك نفس الكلمات :ال توجد استطاعة  ..وابلتايل انموا وال تستيقظوا  ..وادفعوا مزيداً من

الضرائب على موائد الذل واهلوان ،والعبودية للعبيد  ..مع العلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم يف بضع

سنني قد أقام دولته العظيمة  ..فامتدت شرقاً وغرابً وْشاالً وجنوابً لتكتحس وتسقط امرباطورييت الفرس
والروم  ..مت ذلك يف سنوات ال تتعدى أصابع الكفني!

فإن علم ذلك أقول :العجز وانتفاء االستطاعة نتوقعه يف فرد أو جمموعة أفراد  ..أما اْلمة

كلها نفرتض فيها العجز ،فال ،ال جيوز أن نفرتض يف اْلمة ـ لو أرادت احلياة ـ حصول العجز ،وانتفاء

االستطاعة على التغيري ،واإلنكار على الطغاة الظاملني  ..فاْلمة معصومة من االجتماع والتوافق على

ضاللة أو عجز ،نعم قد حيصل العجز يف بعض جوانبها أو بعض ممن ينتمون إليها أما أن حيصل العجز
يف جمموعها  ..فهذا ٍ
منتف عقالً وشرعاً ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ال جتتمع
أميت على ضاللة "؛ أي ال بد من نفر منها ينهضون إل،هار احلق وإبطال الباطل  ..وكذلك كما هي ال

جتتمع على ضاللة ،كذلك فهي ال جتتمع على عجز عن إنكار منكر الطغاة الكافرين الظاملني.
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وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال تزال طائفة من أميت ،اهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم

حىت أييت أمر هللا وهم كذلك ".
".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال تزال طائفة من أميت يُقاتلون على احلق ،اهرين إىل يوم القيامة

وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال يزال أهل الغرب ،اهرين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم

الساعة " .قال أمحد بن حنبل :أهل املغرب هم أهل الشام.

فهذه الطائفة ـ بنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ال تزال موجودة من غري انقطاع،

والشام ال َتلو من وجودها  ..كما أهنا ال تزال ،اهرة على عدوها ابجلهاد والصدع ابحلق  ..فليكفوا
عنا ـ هؤالء القوم ـ إرجاءهم وإرجافهم ،وخذالهنم ْلمتهم  ..وليبحثوا عن شبهة غريها!

 -185سؤال وجواب.
سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته .نشهد هللا أننا حنبكم يف هللا َي شيخنا وأنك من

أحب الناس إىل قلوبنا .السؤال :يسأل اْلخوة يف تونس عن حكم انتخاب أعضاء حزب النهضة

النتخاابت اجمللس التأسيسي لوضع دستور جديد للبالد فقد كثر اجلدال من اْلخوة بدعوى تغري

اْلوضاع بعد سقوط الطاغوت ،جزاكم هللا خرياً ونفع هللا بكم؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،أحبكم هللا الذي أحببتموين فيه  ..وفيم خيص

سؤالكم أقول :على الشباب املسلم امللتزم مبنهج أهل السنة واجلماعة يف تونس أن يفرز قياداته

الراشدة اليت َتثله وَتثل طموحه ودعوته  ..وأن يستغلوا كل مساحة متاحة هلم يف خدمة دينهم

وأنفسهم ،وجمتمعهم  ..فخريكم خريكم للناس  ..كما عليهم أن يستغلوا املمكن يف الزحف حنو غري
املمكن أو التقليل منه ما استطعتم ،قال تعاىل :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم  ،ويف احلديث ":إذا أمرتكم
اَّللَ َما ْ
أبم ٍر فأتوا منه ما استطعتم " .كما أنين ال أنصح ابستعجال اخلطوات قبل نضجها  ..فمن تعجل شيئاً

قبل أوانه عوقب حبرمان ه  ..واعلموا أنكم ابلرفق تنجزون لدعوتكم وأمتكم ماال تنجزونه عن طريق

العنف والشدة ،كما يف احلديث ":ما كان الرفق يف شيء إال زانه ،وما نُزع من شيء إال شانه " .مث كما

أن املسلمني ـ بفضل هللا تعاىل ـ هم اْلسياد يف ميادين القتال واجلهاد يف سبيل هللا ،كذلك فهم اْلسياد
واْلقوى يف ميادين الكلمة والسلم  ..إذا ما أتيحت لنا حرية الكلمة والتعبري  ..فال ينبغي وال جيوز أن

نظهر وكأننا هزمنا يف ميادين الكلمة والبيان!
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وفيما خيص انتخابكم حلزب النهضة ليمثلكم يف هذه املرحلة فيم خيص هذا العمل املشار إليه

يف السؤال  ..أقول :أوالً؛ لست على دراية اتمة بطبيعة وو،يفة وصفة هذا اجمللس املشار إليه يف
سؤالكم ،لكن أقول كالماً عاماً يرجى االنتباه إليه :أميا عمل يرقى إىل درجة إضفاء صفة املشرع
للمخلوق من دون هللا عز وجل  ..ليمارس خاصية التشريع ـ التحليل والتحرمي والتحسني والتقبيح ـ

لنفسه من دون ـ أو مع ـ هللا تعاىل  ..ال جيوز إقراره وال املشاركة فيه أبي صورة من الصورْ ،لنه من

الشرك ،الذي يفضي إىل تعبيد العبيد للعبيد ،وأن يتخذ بعضنا بعضاً أرابابً من دون هللا  ..والشرك ،لم
عظيم ،ومفسدة ال تعلوه وال توازيه مفسدة.

ٍ
حينئذ ،فينظر فيه؛ فتُقدر املصاحل من املفاسد من جراء
فإن كان العمل دون ذلك يهون أمره

فعله أو تركه  ..فنعمل ما ترجح به املصلحة على املفسدة ،سواء اقتضى الفعل أو الرتك  ..فاإلسالم

جاء جبلب املصاحل وتكثريها ،ودفع املفاسد وتقليلها  ..وهللا تعاىل أعلم.
اثنياً :إن ُعلِم ذلك ،أصارحكم أن ثقيت حبزب النهضة وزعيمه ضعيفة جداً ،وأان أشك مبدى
صدق هذا احلزب يف َتثيله لإلسالم ،وملا يريده اإلسالم واملسلمون يف تونس يف هذه املرحلة وما بعدها
 ..لكن لو وجدمت فرداً منهم أو من غريهم وكنتم تطمئنون لدينه وخلقه وأمانته  ..مث أخذمت منه موثقاً يف

أن ُحيسن َتثيلكم وَتثيل وجهة نظركم ومطالبكم اإلسالمية ـ وفق الضابط والقيد املشار إليه أعاله ـ
ٍ
حينئذ يف انتخابه واختياره حرج إن شاء هللا ،وهللا تعاىل أعلم.
أرجو أن ال يكون

 -186أفعال النظام أفعال القرامطة!

َي ويلهم من هللا يقتلون أهل الشام  ..وكأن هؤالء القتلى ال أهل وال بواكي هلم َ من قَـتَ َل
س أَو فَس ٍ
ض فَ َكأ ََّمنَا قَـتَل النَّاس َِ
ِ
اد ِيف اْل َْر ِ
مجيعاً  والذي نفسي بيده ال يفعل ذلك إال كل
َ َ
نَـ ْفساً بغَ ِْري نَـ ْف ٍ ْ َ
حاقد على اإلسالم ،وعلى الشام ،وأهل الشام  ..ال يفعل ذلك من عنده ذرة والء لبلده ،فضالً عن

أن يكون عنده ذرة والء هلل  ..إهنم الدخالء  ..إهنم القرامطة بثوهبم اجلديد  ..الذين ال يُراعون يف
مؤمن إالًّ وال ِذ َّمة.

 -187نداء إىل أهل الرمثا يف اْلردن.

اآلن وليس غداً ،نريد أن نرى من أهلنا النشامى يف اْلردن ،وخباصة منهم أهل الرمثا ممن هم

على احلدود مع حوران ودرعا  ..مد يد العون والغوث إلخواهنم وأهلهم من أبناء درعا  ..هذه املدينة
الصابرة واملصابرة اجملاهدة أبهلها اْلبطال ،فإهنم يف هذه الساعات يتعرضون جملازر مجاعية من قبل

66

العزل  ..ابب خري فُتح لكم َي أهل اْلردن ،اغتنموه قبل
قرامطة النظام وخمابراته  ..هللا هللا يف إخوانكم َّ

أن يُغلَق دونكم  ..فتندمون والت حني مندم!

َي أهل الرمثا النشامى والغيارى حذار أن تقولوا حنن أردنيون  ..وأهل درعا سوريون  ..نعيذكم

من أن تقولوا ذلك  ..واعلموا أن إلخوانكم وأهاليكم يف درعا حقوق مغلظة عليكم  ..حق اإلسالم ..

ولتسألن عنها  ..وأنتم
وحق الرحم  ..وحق اجلار  ..وبعضها يغلظ بعضاً  ..فحذار أن تفرطوا هبا ..
َّ

أهل لكل خري وجندة إبذن هللا.

 -188موقف اْلنظمة العربية مما جيري يف سورية!

يظلمون ويذلون شعوهبم  ..إىل درجة القتل وارتكاب اجملازر اجلماعية حبقهم  ..واْلنظمة العربية

عن ذلك الهية ساهية  ..انئمة  ..فكل نظام منها ينظر ملشاكل النظام اآلخر مع شعبه على أهنا
مشاكل داخلية ال تستدعي منه القلق وال التدخل أو املساعدة  ..فإذا حصل نوع مساعدة أو تدخل

من قبل بعض الدول اْلجنبية  ..خنرت هذه اْلنظمة العربية الطاغية واستنكرت  ..واهتمت الشعوب يف

وطنيتها ووالئها للوطن  ..ال هم أغاثوا الشعوب ،وال هم كفوا أذاهم عن الشعوب ،وال هم تركوا غريهم

يُغيث الشعوب  ..ويف نفس الوقت على الشعوب أن تُذبح كالنعاج ـ وهي راضية ـ على موائد وشهوات
الطغاة الظاملني  ..هكذا الوطنية تكون يف عرف الطغاة الظاملني  ..وهكذا ميارسوهنا ويريدوهنا لشعوهبم!

 -189العدل مفهوم أممي ،حمبوب لذاته.

حىت ال يراهن طغاة احلكم على والء الشعوب للوطن يف اخلطأ  ..فيتمادوا يف ،لمهم وقهرهم

لشعوهبم  ..فيضطروهم ملا ال ينبغي ،نقول هلم :اعلموا أن العدل حمبوب لذاته ،حىت لو جاء من عدو
 ..وأن الظلم مبغوض لذاته ،حىت لو جاء من صديق ومن ابن الوطن  ..واعلموا أن " العدل " مفهوم
أممي كل اْلمم والشعوب معنية ابالنتصار له  ..كذلك " الظلم " فهو مفهوم أممي؛ كل اْلمم والشعوب

معنية مبعاداته وحماربته.

 -190جملس اْلمن الدويل.

جملس اْلمن الدويل ،بني قطبني :قطب يُدافع عن اْلنظمة الديكتاتورية املستبدة وحيميها من

قرارات اإلدانة الدولية ْ ..لن مصلحته تكمن مع هذا النوع من اْلنظمة َ ..تثله روسيا والصني.

وقطب آخر ـ َتثله أمريكا ،وبريطانيا وفرنسا ـ مهه اْلكرب محاية مصاحله يف العامل ،ومحاية مصاحل

دولة إسرائيل والدفاع عنها وعن ،لمها  ..وما فاض وزاد عن ذلك فهو يصل للشعوب املستضعفة

املضطهدة يف وجودها وكرامتها ،ومعاشها  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!
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 -191من مشكاة النبوة يف فضائل الشام.
من مشكاة النبوة يف فضائل الشام ،وأهل الشام  ..وما تتضمن من بشارات طيبة وعظيمة

ْلهل الشام:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ":ي طوىب للشامَ ،ي طوىب للشامَ ،ي طوىب للشام! قالواَ :ي

رسول هللا ومب ذلك؟ قال ":تلك مالئكة هللا ابسطوا أجنحتهم على الشام ".

وعن عبد هللا بن حوالة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :ستجندون أجناداً؛ جنداً
ابلشام ،وجنداً ابلعراق ،وجنداً ابليمن " .قال عبد هللا :فقمت فقلتِ :خ ْر يل َي رسول هللا! فقال" :
عليكم ابلشام فمن أىب فليلتحق بيمنه ،وليستق من غُدره ـ أي ينابيعه ـ فإن هللا عز وجل قد تكفل يل

ابلشام وأهله ".

قال ربيعة :مسعت أاب إدريس حيدث هبذا احلديث ،يقول :ومن تكفل هللا به فال ضيعة عليه.

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":إين رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وساديت فنظرت
فإذا هو نور ساطع ُع ِمد به إىل الشام ،أال إن اإلميان إذا وقعت الفِت ابلشام ".

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ،ال تزال طائفة من

أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة".

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":لن تربح هذه اْلمة منصورين أينما اجتهوا ،ال يضرهم

من خذهلم من الناس حىت أييت أمر هللا وهم ابلشام ".

وعن عبد هللا بن جوالة أنه قالَ :ي رسول هللا اكتب يل بلداً أكون فيه ،فلو أعلم أنك تبقى مل

أخرت على قربك .قال :عليك ابلشام ،عليك ابلشام ،عليك ابلشام .فلما رأى النيب صلى هللا عليه
وسلم كراهيته للشام قال :هل تدرون ما يقول هللا عز وجل؟ يقول :أنت صفويت من بالدي أُدخل فيك

خرييت من عبادي ..ورأيت ليلة أُسري يب عموداً أبيض كأنه لؤلؤ حتمله املالئكة ،قلت :ما حتملون؟
قالوا :حنمل عمود اإلسالم ،أُمران أن نضعه ابلشام.

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إين رأيت املالئكة يف املنام أخذوا عمود الكتاب ،فعمدوا به إىل

الشام ،فإذا وقعت الفِت فإن اإلميان ابلشام ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":فسطاط املسلمني ـ أي مدينتهم ـ يوم امللحمة ابلغوطة إىل جانب
مدينة يقال هلا دمشق؛ من خري مدائن الشام " ،ويف رواية ":خري منازل املسلمني ٍ
يومئذ ".
ُ
وقال صلى هللا عليه وسلمِ ":عقر دار املؤمنني ابلشام ".
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وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال يزال أهل الغرب ،اهرين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم

الساعة ".

قال أمحد بن حنبل :أهل املغرب هم أهل الشام.
وقال صلى هللا عليه وسلم ":ينزل عيسى ابن مرمي عليهما السالم عند املنارة البيضاء ،شرقي

دمشق ".

وغريها من اْلحاديث الصحيحة اليت تدلل على فضائل الشام وأهل الشام ،وأن للشام دوراً
عظيماً ورَيدَيً يف قيادة اْلمة وهو كائن إبذن هللا  ..وأن هذا النظام البعثي القرمطي الطائفي احلاكم يف

سورية ما هو إال غيمة سوداء تعلو مساء الشام ،سرعان ما ستأفل وتزول  ..كما أفل وزال قبله حكم
الصليبيني والتتار ،وغريهم  ..وما ذلك ٍ
ببعيد إبذن هللا.

 -192بعد احملاصرة اإلعالمية حماصرة املدن!
بعد أ ن جنح النظام الطائفي املستبد يف عزل سورية عن اإلعالم اخلارجي  ..فأغلق كل النوافذ

 ..ليبقي انفذة بوقه وإعالمه وحسب  ..هاهو قد جنح يف حماصرة مدهنا وخباصة منها مدينة درعا ..

فقطع عنها الكهرابء واملاء ،ومجيع وسائل االتصال  ..لينفرد بتقتيل أهلها وإذالهلم  ..مث بعد ذلك

ينفرد بسبك الرواية الكاذبة اليت يشاء  ..وإين ْلخشى أن تنكشف هذه الغمة عن مدينة درعا  ..وقد

أصاهبا ما أصاب مدينة محاه من قبل يف الثمانينيات!

 -193تفسري آية!

ِ
ك ال ِ
ْك َمن
ْمل َ
ْملْك تُـ ْؤِيت ال ُ
نظرت يف تفسري عملي واقعي مشاهد لقوله تعاىل :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ْك ِممَّن تَ َشاء َوتُِع ُّز َمن تَ َشاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َشاء بِيَ ِد َك ْ
ك َعلَ َى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير آل
اخلَْيـ ُر إِنَّ َ
ْمل َ
تَ َشاء َوتَنزِعُ ال ُ
عمران .26:فلم أجد تفسرياً أبلغ مما حصل للرئيس املصري " حسين الالمبارك " ،وابلنظر إليه وإىل

حكمه ،وملكه ،وعائلته  ..أين كانوا وأين أصبحوا  ..وكيف صاروا  ..سبحان الذي يعز من يشاء،

ويذل من يشاء.

كان الناس يقولون لنا :كيف نوفق بني القول أبن القبول يف اْلرض ال يضعه هللا إال لعباده

الصاحلني  ..وبني كون مئات اآلالف من الناس يهتفون ابسم الطاغية " الالمبارك " وغريه من الطغاة؟!

وكنا نقول هلم :العربة فيمن يُعطى القبول ممن مل يُعط هو ابلنظر إىل خاَتته  ..وما يؤول إليه أمره

عند الناس  ..وإىل نوعية من يثين عليه من الناس  ..وها قد جاءكم الربهان على ما قلناه يف الطاغية
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الالمبارك  ..وقبله الطاغية " شني العابدين "  ..امللعونني املطرودين من قبل شعوهبما  ..واحلبل جرار

إبذن هللا.

 -194رهان النظام اخلاسر على خوف الشعب السوري!

النظام يراهن من وراء بطشه وقمعه  ..وخباصة ما فعله وال يزال يفعله مبدينة درعا احملاصرة ..

على إرهاب وإخافة الشعب السوري املسلم اْليب  ..وابلتايل توقفه  ..لكن خروج الشعب يف يوم مجعة
الغضب هبذه الكثافة ،وهبذا االرتفاع من ثقف الشعارات ،واليت منها " الشعب يريد إسقاط النظام "،

كان برهاانً على خيبة فأل النظام  ..وعلى أن هذا الشعب ال يزيده إرهاب النظام إال ثبااتً وعناداً
ومضياً حنو أهدافه وإىل هنايتها إبذن هللا.

 -195الرجوع إىل نقطة البداية يعين االنتحار!

الشعب السوري إىل هذه املرحلة ـ قياساً ملا مضى ،وقياساً إلرهاب النظام ـ قد أجنز ـ بفضل هللا

ـ الكثري  ..وحقق تقدماً نوعياً يف حركته وثورته  ..لكن أمامه أيضاً الكثري إلجنازه  ..وابلتايل ال بد من

التوكل على هللا وإكمال املسري ،وعدم االلتفات إىل بنيات الطريق  ..مهما كثرت التضحيات واشتدت

املعاانة  ..فالغاَيت النبيلة العظيمة ال تدرك من غري تضحيات  ..والتوقف يعين خسران ما مت إجنازه،

بل يعين االنتحار بعينه لسورية كلها أرضاً وشعباً  ..فاحلذر احلذر عباد هللا.

 -196املوت مواتن!

املوت حق ال مرية فيه ،وهو ـ مهما هربت منه ـ آتيك ال حمالة  ..فهناك من ميوت يف سبيل

الطاغوت ،ومن ميوت يف دور اخلنا والسكر ،ومن ميوت على فراشه لتخمة قد أصابته  ..وهناك من

ميوت يف سبيل هللا  ..ميوت لتحىي الشعوب مبيتته ،وحتىي حبياهتم قيم احلق والعدل واخلري  ..فيوضع هلم

القبول والثناء احلميد يف اْلرض ويف السماء  ..فشتان شتان بني امليتتني  ..فاخرت لنفسك واحدة

منهما ،وال بد لك من االختيار  ..واسأل هللا تعاىل لنفسك السداد والتوفيق.

" -197بيقتل القتيل ،وبيطلع جبنازته".

يصح يف النظام السوري املثل القائل ":بيقتل القتيل ،وبيطلع جبنازته "؛ فيقتلون املتمردين من

عناصر اجليش على أوامر القاَيدات اْلمنية إبطالق النار على املتظاهرين  ..مث خيرجون يف جنازهتم ..

ويتباكون عليهم  ..ويرشون عليهم حبات اْلرز  ..على أهنم ضحاَي عصاابت شعبية إجرامية  ..أال

قاتل هللا الكذب كم هو متأصل يف هذا النظام ااخلبيث ،وأبواقه املنافقني!
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 -198توصيات وتوجيهات هامة للمتظاهرين.
ملا كان املتظاهر من أبناء الشعب السوري املسلم اْليب ضد الطاغية اْلسد ونظامه الكافر

والفاسد املستبد ،ليس كأي متظاهر يف بالد أخرى يُسمح فيها ابلتظاهرات  ..وهو يعين ـ يف كثري من

اْل حيان كما هو مشاهد ـ احتمال مقتله واستشهاده على أيدي الغدر واخليانة من خمابرات النظام

وغريها من أجهزته اْلمنية  ..وحىت يُكتب له أجر الشهيد عند هللا تعاىل فإنه يتعني عليه العمل واالنتباه

إىل مجلة من التوصيات اهلامة:

 -1اعلموا أن اْلمور واْلعمال ابلنيات ،وأن لكل امر ٍئ ما نوى  ..فمن كان خروجه وتظاهره

هلل ويف سبيل هللا ،ذوداً عن احلقوق واحلرمات واملظامل  ..فهو يف سبيل هللا  ..ومن خرج وتظاهر لغري
ذلك فهو وما خرج ْلجله ويف سبيله ،فليلتمس منه اْلجر واملثوبة!

فإن كانت نيتك هلل  ..ونية الذي جبوارك من املتظاهرين لغري هللا  ..فال تضرك نيته ،كما ال

تنفعه نيتك.

 -2على املتظاهر الذي خيرج للمظاهرات أن يعقد النية يف قلبه أن خروجه وتظاهره ضد

الطاغية ونظامه هو يف سبيل هللا ،دون مظامله وحقوقه ،وحرماته ،وأعين بـ " دون "؛ أي دفاعاً عن
احلقوق واحلرمات ،واملظامل واليت منها العزة والكرامة وحترير البالد والعباد من العبودية للعبيد ،والطغاة
اجملرمني ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل
دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن قُتل دون مظلمته فهو شهيد ،ومن قُتِل
دون أخيه وجاره فهو شهيد ".

 -3على املتظاهر الذي يتظاهر ضد الطاغوت ونظامه أن يعقد النية أن تظاهره وخروجه هو

من قبيل العمل بعقيدة الكفر ابلطاغوت ،ركن التوحيد وشرطه ،كما أمر هللا تعاىل :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر
ِابلطَّاغُ ِ ِ
ِ ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ الْ ُوثْـ َق َى البقرة .256:وقال تعاىلَ :ولَ َق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف ُك ِل
استَ ْم َس َ
وت َويُـ ْؤمن ِابَّلل فَـ َقد ْ
أ َُّم ٍة َّرسوالً أ ِ
وت النحل.36:
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َن ا ْعبُ ُدواْ اَّللَ َو ْ
ُ
 -3حيرص أشد احلرص وهو يف املظاهرات أن ال يرفع ـ وال يردد ـ الشعارات اليت تُغضب هللا
تعاىل  ..وَتالف شرعه  ..فيُبطل عمله وجهاده من حيث ال يدري.
من هللا عليه وعلى إخوانه ابلنصر والتمكني ـ قيام دولة إسالمية حتكم
 -4أن تكون نيته ـ إن َّ

مبا أنزل هللا.
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ستحسن إن خرج للتظاهرات أن خيرج متوضئاً  ..فإن كتب هللا تعاىل له امليتة وهو على
 -5يُ
َ

هذا الوصف واالعتقاد  ..فهو إبذن هللا تعاىل شهيد  ..شهيد  ..من شهداء اجلنة الذين قال هللا تعاىل
ِ
ِ
َب الَّ ِذين قُتِلُواْ ِيف سبِ ِ ِ
آات ُه ُم اَّللُ ِمن
ني ِمبَا َ
َحيَاء عن َد َرهبِِ ْم يُـ ْرَزقُو َن  .فَ ِرح َ
يل اَّلل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
َ
فيهمَ :والَ َْحت َس َ َّ َ
َّ ِ
ِ
فَ ْ ِ ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َْحي َزنُو َن آل
ْح ُقواْ هبِِم ِم ْن َخل ِْف ِه ْم أَالَّ َخ ْو ٌ
ين َملْ يَـل َ
ضله َويَ ْستَـ ْبش ُرو َن ِابلذ َ
عمران.170-169:
هذه التوصيات وإن كان املعين منها الشعب السوري املسلم  ..إال أهنا أيضاً تشمل كل شعب ـ
يف أي ٍ
بلد آخر ـ يعيش نفس ،روف الشعب السوري  ..يسعى للتحرر من هيمنة وأنظمة الطغاة اآلمثني
 ..وهللا املستعان.

 -199االختيار الصحيح.

وأنت تسري يف الطريق حنو هدفك املنشود  ..ستتجاذبك كالليب شديدة اجلاذبية والتأثري ..
وستتدىل لك مصاحل وتتزين ،بعضها يرجح بعض  ..وبعضها أصلي ويعضها اآلخر موهوم ومغشوش ..

فليكن نصب عينيك  ..واختيارك دائماً مع هللا  ..أن تكون مع التوحيد  ..أن تكون يف اجلانب الذي

حيبه هللا تعاىل ويرضاه  ..تفلح يف الدنيا واآلخرة  ..فمن كان مع هللا ،كان هللا معه ،ومن كان هللا معه

ض َيعة وال خوف عليه.
فال َ

 -200ضحاَي جمازر احلصار!

ترد اْلخبار تلو اْلخبار أبن ضحاَي جمازر وحصار النظام الطائفي القرمطي ـ وخباصة يف مدينة

درعا وقراها ـ هي أضعاف أضعاف ما تتناوله التقارير الرمسية واإلعالمية عن عدد الضحاَي والقتلى ..

هذا غري آالف اجلرحى الذين يرفضون الذهاب إىل املستشفيات  ..اللهم كن ْلهلنا يف الشام  ..اللهم
تقبل شهداءهم  ..واش ِ
ف مرضاهم وجرحاهم  ..وانصر جماهديهم  ..على الطاغية السفاح الطائفي،

وعصابته اْلمنية اجملرمة!

 -201ذرائع النظام!

ذكران من قبل أن العناصر اليت يتكئ عليها النظام السوري يف مواجهة انتفاضة وثورة الشعب

السوري املسلم ،هي ثالثة :االتكاء على البعد الطائفي والتخويف منه ،واالتكاء على عنصر املقاومة،

وأنه داعم للمقاومة  ..وابلتايل على الشعب السوري أن يتحمل زانخته وجرائمه  ..مث االتكاء على
عنصر القمع الوحشي  ..أضاف اليوم عنصراً رابعاً بعد أن اجتمع اجملتمع الدويل على جترميه ِملَ يصنع
حبق الشعب السوري؛ أال وهو االتكاء على عنصر اإلمربَيلية ،واستهداف اإلمربَيلية العاملية للطاغية
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العبقري ولنظامه الفاشي  ..حيث كل من ينتفض يف وجهه اآلن فهو متهم ابلتعاون والتآمر مع

اإلمربَيلية ،وابلتايل هذه االنتفاضة واملظاهرات الشعبية العارمة كلها تصب يف خانة التآمر مع اإلمربَيلية

العاملية ضده  ..وهو إذ يقمع الشعب السوري مباليينه فهو يف حقيقته يقمع اإلمربَيلية وعمالء
اإلمربَيلية  ..إهنا أعزوفة النظام الطائفي املتوحش القدمية اجلديدة اليت ُحيسن العزف عليها  ..وجد

النظام فيها متكأ إضافياً يربر من خالهلا ،لمه وبطشه وجرائمه  ..كالقذايف اجملرم يقتل شعبه ككلب
عقور أجرب مصاب بداء الكلَب الذي ال مييز بني رجل وشيخ وطفل وامرأة  ..مث يزعم أنه يقاتل
ويستهدف الصليبيني واإلمربَيلية العاملية  ..فلغة الطغاة واحدة  ..أال لعنة هللا على الظاملني!

 -202حتية للجنود الشرفاء.

أحي إبجالل اجلنود الشرفاء من أبناء الشام الذين ينحازون إىل الشعب السوري ومطالبه ..

وأيبون أن يُطلقوا النار عليه  ..فيعصون أوامر قادهتم اجملرمني الطائفيني اليت حتض على قتل الناس
واملتظاهرين  ..مع علمهم املسبق أن هذا العصيان سيعرضهم للقتل  ..ويكلفهم حياهتم  ..وكل ما

ميلكون  ..حقاً إهنم شرفاء  ..يستحقون كل احرتام وتقدير وشكر  ..نسأل هللا تعاىل أن يثبت اْلحياء
منهم على احلق ،وأن يتقبل قتالهم شهداء.

 -203حديث القصعة!

ص َع ِة  ..أُعيذكم أن ُحي َمل عليكم حديث القصعة  ..قال
أهل َحلَب هل مسعتم حبديث ال َق ْ
َي َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":يُوشك اْلمم أن تَ َداعى عليكم كما تداعى اْلكلة إىل قصعتها ،فقال
ٍ
قلة حنن ٍ
قائل :ومن ٍ
ولينزعن هللا من
يومئذ كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل،
يومئذ؟ قال ":بل أنتم
َّ
رسول هللا ،وما الوهن؟ قال":
صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفَ َّن هللاُ يف قلوبكم الوهن " .فقالواَ :ي َ

حب الدنيا وكراهية املوت ".

 -204أمهية اإلشارة إىل طائفية النظام.

أكثر ما يهدد وجود النظام السوري الطائفي القرمطي ،ويعجل بزواله :اإلشارة بعمق إىل

طائفيته ،وسياساته وسلوكياته الطائفية اليت تتحكم وتتدخل يف مجيع مرافق احلياة السورية  ..إضافة إىل

ذلك عودة الشعب السوري إ ىل إسالمه بصدق وقوة ،سر قوهتم واحتادهم ،والباعث هلم على التضحية

والبذل واالستشهاد  ..لذا جنده حريصاً جداً ـ من خالل أبواقه وعمالئه ووسائل إعالمه ـ على إبعاد
الشعب السوري عن هذين املسارين  ..وأن ال يكون هلما أي دور ابرز أو وجود يف إدارة وحتريك
عملية الصراع واملواجهة بني الشعب والنظام الطائفي  ..ولألسف قد جنح يف حتقيق شيء من ذلك،
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حيث أن بعض فصائل املعارضة التقليدية قد أصغت إىل ذلك ،فانطلت عليهم حيلة النظام ،وجرمت

جمرد اإلشارة إىل هذين املسارين اآلنفي الذكر ،فخدموا النظام خدمة كبرية من حيث يدرون أو ال

يدرون!

 -205جرأة النظام الطائفي على بيوت هللا!

يعيث جنود النظام القرمطي يف املساجد السورية فساداً وخراابً ،وتقتيالً للركع السجود  ..ال

يراعون يف بيوت هللا تعاىل وال روادها حرمة وال قدسية لشيء  ..يقتحموهنا على أهلها مىت شاؤوا ..

فهل جيرؤون أن يفعلوا الشيء ذاته ،أو بعضاً منه يف كنيسة للنصارى  ..مث لو فعلوا ـ وهم أجَب من أن
يفعلوا ـ ماذا سيكون موقف العامل ودول الغرب منهم  ..أم أن للكنائس بواكي وحرمة ما ليس لبيوت

هللا؟!

 -206القرامطة بثوهبم اجلديد.
إهنم القرامطة بثوهبم اجلديد ،ال يفعل ما يفعله هؤالء القوم حبق الشعب السوري املسلم من

كان ينتمي لألمة أو ْلهلها بنوع انتماء  ..ال يفعل تلك اجلرائم واجملازر حبق العزل واْلبرَيء  ..إال كل

قرمطي نصريي خبيث ،ال يراعي حرمة لدين ،وال لذمة ،وال جلوار ،وال لدَير  ..وال ْلنفس بريئة

معصومة  ..اللهم عجل أبفول دولتهم َي أرحم الرامحني.

 -207خطورة تفريغ الشباب من انتمائه الديين اإلمياين!

بعض املتخلفني من القواعد ممن ُحيسبون على املعارضة التقليدية العلمانية  ..أو شبه علمانية

 ..تراهم يفرغون الشباب املسلم السوري من الوالء لعقيدته ودينه ،ويستهجنون من أحدهم لو صدع

بعبارة " يف سبيل هللا " مث حي ملوهنم على أن يرددوا شعارات تستهويهم ما أنزل هللا هبا من سلطان  ..مث
أيزوهنم لساحات املواجهة واملوت  ..فإذا مات أحدهم  ..هللوا وكربوا وقالوا عنه مات شهيداً  ..هنيئاً
له!
وهلؤالء الدجاجلة أقول :قد كذبتم وغششتم ،وما صدقتم الشباب !..

أيها الشباب :إنكم تواجهون رصاص القرامطة الباطنيني اجملرمني املتسلطني  ..بصدوركم

العارية ،و،هوركم املكشوفة  ..الذين ال يُراعون يف مؤمن إال وال ذمة وال حرمة  ..والروح َترج مرة
واحدة إىل ابرئها ال مرتني  ..فاعلموا أن املرء ال يكون شهيداً ـ له أجر الشهداء عند هللا ـ إال إذا كان
خ روجه وتظاهره يف سبيل هللا ،وطاعة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،وقتلته كانت يف سبيل هللا،
خالصة هلل ،لكي تكون كلمة هللا هي العليا ،ومن كلمات هللا اليت أمران هبا وابلدفاع عنها لكي تكون هي
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العليا؛ الدفاع عن الدين ،واحلقوق ،واحلرمات ،واْلنفس ،واْلعراض ،واملظامل ،واْلموال ،والدَير،
والعزة ،والكرامة ،والتحرر من اخلوف من الطواغيت ،ومن العبودية للعبيد  ..فهذا كله مما أمران هللا

ابلذود عنه  ..وهو من كلمات هللا  ..فمن يُقتل على غري هذا الوجه والقصد ـ أو يف سبيل راَيت
جاهلية ما أنزل هللا هبا من سلطان ـ فليس بشهيد  ..مهما قال عنه القائلون أبنه شهيد  ..فأخلصوا

عرف هلم والء صادق
النية ،وشدوا العزمية ،وسددوا املسار ،وال تسمعوا للمتخلفني املشوهني الذين ال يُ َ
هلل ولرسوله وللمؤمنني  ..إين لكم انصح أمني  ..حفظكم هللا.

سبيل هللا؟ َّ
القتال يف ِ
ضباً،
رسول هللا ،ما
رجل إىل ِ
ُ
النيب  فقالَ :ي َ
فإن أح َدان يُقاتِ ُل غ َ
َ
جاء ٌ
ِ
ِ
ِ
العليا ،فهو يف ِ
سبيل هللا ." 
كلمةُ هللا هي ُ
قاتل لتكون َ
ويُقات ُل محيَّةً ،فقالَ ":من َ
ِ
رَيء ،أي ذلك يف ِ
رسول هللا  :عن ِ
سبيل
ئل ُ
ُ
قاتل محيَّةً ،ويُقات ُل ً
قاتل َشجاعةً ،ويُ ُ
الرجل يُ ُ
وس َ
رسول هللا  ":من قاتل لتكو َن كلِمةُ ِ
هللا هي العليا ،فهو يف ِ
سبيل هللا ".
هللا؟ فقال ُ
َ
َ
َ
ِ
اْلجر ـ أي
رجل إىل ِ
النيب  فقال :أر َ
وعن أيب أ َُمامةَ الباهلي قالَ :
لتمس َ
جاء ٌ
أيت رجالً غَ َزا يَ ُ
ِ
يء
كر ـ أي ليذكر بني الناس ابلشجاعة وهذا من الرَيء ـ ما لَه؟ فقال ُ
رسول هللا  ":ال َش َ
الثواب ـ والذ َ
ِ
مر ٍ
شيء له " ،مث قالَّ ":
العم ِل إال
يقول له ُ
اتُ ،
ثالث َّ
فأعادها َ
لَهُ "َ ،
إن هللا ال يقبَ ُل من َ
رسول هللا ":ال َ
ما كا َن له خالِصاً وابتُ ِغ َي به َو ْج ُههُ ".
ٍ
لعصبية ،أو يدعو إىل عصبيةٍ،
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من قاتل حتت راية عميَّة ،يغضب
عباد هللا.
أو ينصر عصبية ،فقُتِل ،فقتلته جاهلية " .فاحلذر احلذر َ

 -208الغرس مستمر.

غرس يف هذا الدين غرساً يستعملهم يف
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ال يز ُ
ال هللاُ يَ ُ
طاعته " .وهذا من معاين حفظ هللا تعاىل لدينه  ..ومن تكفل هللا حبفظه فال ضيعة عليه  ..فما إن
يذهب غرس إال ويعقبه غرس جديد  ..وما إن يرحل منا بطل جماهد ،إال وخيلفه بطل آخر  ..بل

وأبطال  ..والشهيد منا له معىن الزَيدة ال يتسرب إليه النقصان من أي وجه من اْلوجه  ..فاإلسالم
دين هللا ،قد تكفل هللا حبفظه ،وأمره ٍ
ماض بنا وبغريان ،حىت يبلغ ما بلغ الليل والنهار ،كما يف احلديث":
ليبلغن هذا اْلمر ما بلَ َغ الليل والنهار ،وال يرتك هللا بيت م َدر وال َوبَر إال أدخله هللا هذا الدينِ ،
بعز
عزي ٍز أو ِ
بذل ٍ
يعز هللا به اإلسالم ،وذالً يذل به الكفر ".
ذليلِ ،ع َّزاً ُّ
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 -209مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً؟!

ٍ
بفتات من احلرية  ..وهلذا الطاغية ونظامه الطائفي
أرى طاغية الشام مين على شعيب  ..ويَِع ُده

جمزأ ًة من الطغاة للشعوب  ..وعلى املقاس الذي يهواه الطغاة
املستبد أقول :مىت كانت احلرية َُتنَح َّ
ويرضيهم  ..مىت وكيف تستعبد شعيب وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً  ..احلرية حق يولد مع املرء منذ
الدقائق اْلوىل اليت يرى فيها احلياة  ..وهي تُنتزع انتزاعاً  ..وال تُستج َدى ،وال َُتنَح ِمنَّةً من ٍ
أحد على
َ
َ
أحد!

 -210اتقوا هللا يف أهل درعا!

كل دقيقة َتر على حصار النظام الطائفي املستبد اخلانق ملدينة درعا ـ الذي امتد ْلكثر من
نفس بر ٍ
عشرة أَيم ـ يعين قتل ٍ
يئة  ..أو اعتقال شخص  ..أو ترويع طفل  ..أو اعتداء على ِعرض ..

وهذا يستدعي شعوراً ابملسؤولية ،واستنفاراً عاجالً من كل اْلطراف املعنية الشعبية منها والرمسية،
الداخلية منها واخلارجية  ..وكل ِمنا سيسأل أمام هللا عن ٍ
جهد يستطيعه حنو إخوانه وأهله يف درعا  ..مث
ُ
شح به عليهم.
قد َّ

 -211تدمري البالد وال رحيل الطغاة!

من شؤم طغاة احلكم املستبدين ـ طاغية الشام منهم ـ أهنم ال يرحلون عن حكم البالد  ..إال

بعد أن يفسدوا وخيربوا ويهدموا مجيع ما بنوه خالل حكمهم  ..العتقادهم أن البالد بالدهم ،وما
أجنزوه ،وأجنزه الناس يف عهدهم هو ملك هلم  ..وابلتايل ليس من حق الشعوب أن تتنعم بشيء من

بعدهم  ..لذا ترى أحدهم لو خري بني أمرين :التنحي عن احلكم أو تدمري البلد بكاملها على من فيها

 ..الختار الثانية؛ تدمري البلد!

 -212إحصائيات هيئات حقوق اإلنسان!
عجباً هليئات احلقوق املهتمة ابلشأن السوري  ..من جهة يُؤكدون اْلخبار القائلة أبن النظام
الطائفي القرمطي يعتقل من مدينة درعا احملاصرة كل إنسان عمره دون اْلربعني سنة  ..مث من جهة

يقولون أن عدد املعتقلني من مدينة درعا قد جتاوز اْللف معتقل  ..وكأن درعا عدد سكاهنا بضعة

آالف وحسب  ..درعا َيقوم يتجاوز تعداد سكاهنا املليون نسمة  ..وهذا يعين أن االعتقاالت ابآلالف

إن مل يكن بعشرات اآلالف!
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 -213هلذا الغرض أعد اجليش السوري!
أعرفتم اآلن ملاذا اجليش العريب السوري ضخم وكبري يف عدده وعتاده  ..ال لكي يقوم بواجبه

على احلدود مع دولة الصهاينة اليهود  ..فهو دون ذلك  ..وإمنا ليكفي حملاصرة مجيع املدن والقرى

السورية يف وقت واحد لو استدعى اْلمر ،ودعت احلاجة  ..كما حيصل اليوم  ..ويف اعتقادي كما أن

أوضاع اجملتمع السوري كلها حتتاج إىل ثورة  ..فإن اجليش السوري حيتاج كذلك إال ثورة ـ وحركة
تصحيحية شاملة ـ ومن داخله.

 -214صرباً َي أهل الشام صرباً.

صرباً َي أهل الشام صرباً  ..إن النصر ٍ
آلت آت إبذن هللا  ..فما دام ،الم وال دام ،لم وال

والفرج مع الكرب  ..وإن مع العسر يسرا.
طغيان  ..فالنصر مع الصرب َ ..

فالصرب عاقبته الظفر والنصر  ..وما النصر ال صرب ساعة تزيد عن صرب العدو  ..اصربوا عباد

هللا وصابروا ،فاهلل تعاىل قد أوصى ابلصرب ،وأمر ابلصرب ،وهو مع الصابرين ،وحيب الصابرين ،كما قال
ب َّ ِ
اصِربواْ إِ َّن اَّللَ َم َع َّ ِ
ين آل عمران .146:ومن
ين اْلنفالَ  .46:واَّللُ ُِحي ُّ
الصاب ِر َ
الصاب ِر َ
تعاىلَ :و ْ ُ
وحيبه ،فال ضيعة وال خوف عليه ،والعاقبة له ولو بعد حني.
كان هللا معه ُ

 -215من كلمات ووصاَي احلبيب صلى هللا عليه وسلم يف الصرب.

من كلمات ووصاَي احلبيب صلى هللا عليه وسلم يف الصرب ـ مهداة ْلهلنا يف الشام ـ ":إن

الصرب عند الصدمة اْلوىل  ..ولن تعطوا عطاء خرياً وأوسع من الصرب  ..أفضل اإلميان الصرب
والسماحة  ..واعلم أن يف الصرب على ما تكرهه خرياً كثرياً ،وأن النصر مع الصرب ،وأن الفرج مع
الكرب ،وأن مع العسر يسرا  ..الصرب مفتاح الفرج  ..والصرب ضياء  ..إذا أحب هللا قوماً ابتالهم،

فمن صرب فله الصرب ومن جزع فله اجلزع  ..وإن الصرب أييت من هللا على قدر البالء واملصيبة  ..وقد
ابيع أصحابه يوم احلديبية حتت الشجرة على الصرب " صلوات ريب وسالمه عليه.

 -216مكتبة الطاغية!

عندما ترون طاغية جالساً وخلفه مكتبته مبجلداهتا الفخمة  ..ال تعجبوا به وال مبكتبته  ..وال

حتسبوا الطاغية مثقفاً أو قارائً أو حيب القراءة أو يستفيد مما يقرأ  ..أو يعرف عناوين الكتب اليت خلفه
 ..فقد يكون خلف هذه املكتبة ـ داخل اجلدران ـ خمبأة أموال اْلمة املنهوبة  ..كما كانت مكتبة شني

العابدين  ..حيث أخفى كنز وأموال تونس كلها خلف مكتبته  ..بينما شعبه كان يتضور جوعاً وحرماانً

77

 ..ليحسبه الناس مثقفاً وحيب الثقافة وما هو مبثقف  ..وهو يف حقيقته ال يعرف من الثقافة شيئاً سوى

ثقافة النهب والسلب  ..وحنوه إخوانه من طغاة احلكم الذين ابتليت هبم اْلمة دهراً!

 -217مرة اثنية حنيي العناصر الشريفة من اجليش!

مرة اثنية  ..وعاشرة  ..حنيي عناصر اجليش الشريفة اليت أتىب أن توجه فوهات البنادق واملدافع

والدابابت حنو صدور الشعب السوري اْلعزل  ..وتقوم حبراسته من العناصر والكتائب اْلمنية القرمطية

التابعة للطاغية بشار اْلسد وأخيه ماهر  ..ماهر هذا  ..هو فاشل يف كل شيء إال يف شيء واحد هو

ماهر فيه ،وهو توجيه عناصره اْلمنية لقتل الشباب اْلعزل الذي يتظاهر ضد النظام بطرق سلمية!

 -218الطاغية االبن على سرية الطاغية اْلب!

بشار اْلسد مع أخيه ماهر  ..يكرران نفس سرية أبيهما حافظ ،مع أخيه رفعت  ..حيث كان

حافظ كرئيس ميثل اجلانب السياسي والدبلوماسي  ..بينما املهام القذرة كارتكاب اجملازر اليت حصلت
يف محاه ،وجمزرة سجن تدمر  ..وغريمها من اجملازر  ..توكل لشقيقه الشقي رفعت اْلسد  ..وهكذا

احلال مع بشار وماهر؛ فإهنما يكرران نفس السياسة والسرية ،فبشار يظهر بثوب السياسي

والدبلوماسي املتفهم ،بينما املهمات القذرة اإلجرامية يوكلها ْلخيه ماهر!

لكن يف مرحلة من املراحل ليسلم حافظ بنفسه َ ..تلى عن أخيه رفعت  ..وطرده خارج

القطر السوري  ..وهذا الذي سيحصل ـ إبذن هللا ـ مع بشار وأخيه ماهر!

 -219ترسانة اْلسلحة السورية!

الذين يتباكون على ترسانة اْلسلحة السورية ،وضرورة محايتها  ..ملاذا مل نسمع هلم صواتً وال

كلمة  ..عندما يرون هذه اْلسلحة تضل طريقها وعنواهنا من احلدود على اجلبهات  ..حيث ال يُعرف
هلا أي حركة حنو اجلبهات  ..لتتحرك فقط حنو املدن السورية ،من أجل حصارها ،وقتل اإلنسان
ٍ
حينئذ سالح اجليش مصدر
السوري  ..عندما تنحصر مهمة السالح يف هذه املهمة القذرة  ..يكون

شؤم يبعث على التقزز واالْشئزاز لدى الشعوب!

كل الناس  ..وكل الشعوب يفرحون مبا لدى دوهلم من أسلحة متطورة  ..إال الشعوب العربية

اليت تعيش يف ،ل أنظمة طاغية مستبدة  ..فهي ال تفرح بذلك  ..لعلمها أن هذا السالح سيستخدم

ضدها وحسب!

لذا يف كل سنة يصنع الطاغية استعراضاً لقواته العسكرية  ..ويُظهر ترسانته الضخمة من
السالح  ..ليس من أجل مواجهة العدو اخلارجي  ..وإمنا لريهب به شعبه  ..وليوصل إليهم رسالة
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إرهابية مفادها أهنم لو اعرتضوا عليه أبي نوع اعرتاض  ..فسوف يسلط عليهم هذه القوة العسكرية

الضخمة  ..وهذه اآللة العسكرية املدمرة ليحرقهم هبا!

 -220حرص النظام السوري على أمرين!

يُدرك املراقب لألحداث يف سورية أن النظام السوري حريص على أمرين :جر الشعب السوري

للمواجهة املسلحة؛ ْلهنا املساحة اليت يُتقن التعامل معها مبهارة دون غريها  ..كنظام ديكتاتوري
مستبد!
اثنياً :حرصه على التدخل الدويل يف الشأن السوري  ..ليُظ ِهر الشعب السوري املطالب حبريته
على أنه خائن وعميل وحليف لإلمربَيلية  ..في ِ
ضعف من موقفه ومن مطالبه  ..وليَظهر هو على أنه
ُ
شريف ضد اإلمربَيلية العاملية  ..وهذا يف زعمه قد ميده بشيء من القوة واحلياة ،ويغطي على تقصريه
الفادح يف جمال إجنازاته على الصعيد الداخلي!

 -221النظام بال دين وال قيم!
هل صدقتموين اآلن أيها الناس  ..أن هذا النظام الطائفي املستبد ـ بعد هذه اجملازر الفظيعة

اليت ارتكبها حبق أهل الشام ـ بال دين ،وال قيم ،وال مبادئ ،وال أخالق  ..مبقدوركم أن تراجعوه فيها،

أو حتاكموه إليها  ..وأنه سرطان خبيث قاتل  ..ال عالج له إال ابالستئصال  ..أم أنكم ال تزالون

تشكون يف ذلك ،وترجون منه خرياً وإصالحاً؟!

 -222يد هللا مع اجلماعة.

من الوسائل اليت تواجه هبا بطش وجرائم النظام السوري يف هذه املرحلة  ..وتقلل من نسبة

القتلى يف صفوف املتظاهرين املساملني  ..كثافة املتظاهرين يف املكان الواحد  ..وخروجهم يف مجيع
حمافظات وقرى سورية يف وقت واحد  ..مما يشتت على الطاغية قواته ويُضعفها  ..فيد هللا مع اجلماعة،
صمواْ ِحبب ِل ِ
اَّلل َِ
مجيعاً َوالَ تَـ َف َّرقُواْ آل عمران .103:ويف احلديث ":عليكم ابجلماعة
قال تعاىلَ :وا ْعتَ ِ ُ َْ
اد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة".
وإَيكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد ،ومن أر َ

 -223ما بني السبعينات إىل يومنا هذا اسرتاتيجية النظام واحدة!

طريقة تعامل النظام ال طائفي مع الثورة السورية اليوم  ..هي نفس الطريقة اليت تعامل هبا مع

الثورة السورية يف الثمانينات :الرتكيز ابلقمع والقتل واحلصار على أشد املدن ضراوة عليه  ..ليكبتها

ويئدها ،ويُرهب هبا غريها من املدن  ..فكانت من قبل مدينة محاه أما اليوم فهي مدينة درعا حفظها هللا
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وأهلها اْلبطال  ..مث يقوم إبحصاء العناصر الفاعلة واملؤثرة يف التظاهرات واالنتفاضة يف املدن والقرى

اْلخرى  ..فيقتل ويعتقل منهم كل من وصلت إليه يده  ..وأيخذ أهاليهم وأقارهبم رهائن من أجل أن

يسلموا أنفسهم  ..ولكي نفوت على هذا النظام اجملرم خطته ،ونقلل من فاعليتها ،ونبطلها  ..ال بد من
أن تقوم سورية كلها يف مجيع املدن والقرى الشرقية منها والغربية ،الشمالية منها واجلنوبية  ..قومة رجل
ٍ
فحينئذ سيبطل ـ إبذن هللا ـ على الساحر سحره ،ويرد هللا كيده إىل حنره.
واحد  ..ويف وقت واحد ..

 -224ال بد للعناصر الشريفة يف اجليش من ،هري.

العناصر الشريفة يف اجليش السوري  ..تريد أن تتحرك نصرة للشعب السوري  ..لكن َتشى

إن حتركت أن ال يتحقق من حتركها املراد  ..مث يُؤدي ذلك إىل وأدها مبكراً  ..لكن كلما توسعت ثورة

وانتفاضة الشعب السوري كماً ونوعاً ،وعلى اْلرض يف مجيع املدن واالجتاهات  ..كلما كان ذلك
مشجعاً ملز ٍ
يد وكثري من عناصر اجليش أن يتخذوا موقفاً مشرفاً لصاحل الشعب السوري ،ومطالبه

العادلة.

 -225النظام ووسائل اإلعالم!
أقول لوسائل اإلعالم اليت ال تزال تصدق أو تتشكك من مدى كذب رواية النظام السوري،

حول اْلحداث اجلارية  ..وجتتهد يف االتصال به لتستطلع منه احلدث واْلخبار :هذا النظام ـ بقياداته

وفروع أمنه ،وإعالمه ،وأبواقه املنتفعني ـ كذاب أشر يف كل ما يقول ويدعي  ..إذ الصادق ال خياف من

وسائل اإلعالم أن تتحرى من مدى صدق روايته ما دام صادقاً  ..وإمنا الذي خياف من التحرَيت،
ومن مراقبة وسائل اإلعالم ْلعماله هو الكذاب فقط  ..لذا فإن الشعب السوري كله يرحب ويشجع
دخول واسائل اإلعالم املستقلة لتقف على احلقيقة بنفسها اليت جيحدها النظام ْ ..لن الشعب السوري

واثق من روايته ،وهو الطرف الصادق من طريف الصراع  ..بينما الكذاب اْلشر ـ ممثالً يف النظام ـ هو

فقط الذي يرفض وخياف من أي مراقبة من قبل أي وسيلة من وسائل اإلعالم املستقلة!

أتريدون برهاانً على كذب النظام ،وكذب رواَيته أسطع وأصدق من هذا الربهان ..؟!

 -226السلفية.

قد جنح الشيعة الروافض يف قم ـ من خالل خمابرات النظام السوري ووسائل إعالمه ـ يف َترير

كلم ة ومصطلح " السلفية " لبعض املتظاهرين ،ككلمة مرادفة لكلمة اإلرهابيني واملخربني  ..فريددوهنا
يف تظاهراهتم ـ وهم ال يدرون معانيها ـ ليربؤوا أنفسهم من النسبة هلا كما يربؤون أنفسهم من نسبتهم

لإلرهابيني واملخربني  ..وهذا خطأ كبري  ..فالسلفية كمنهج يعين االلتزام ابلكتاب والسنة ،على فهم
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السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم إبحسان  ..وهذا منهج مقدس عظيم ـ يغيظ الروافض

والقرامطة اْلجناس ـ ال جيوز الرباء منه فضالً عن انتقاصه أو سبه  ..فاحلذر احلذرَ ،يقوم  ..ال تعطوا
الروافض والقرامطة ما يريدون  ..غفر هللا لنا ولكم!

 -227من مسات الثورات الناضجة.

الثورات الناضجة اهلادفة اليت تؤيت أكلها إبذن هللا  ..ال تتمحور حول أفراد ،وال تربط مصريها
مبصريهم  ..إن احنرفوا احنرفت ،وإن ماتوا ماتت ،وإن سكتوا سكتت  ..ال؛ ليس شيئاً من ذلك ..
وإمنا هي اليت تربط مصريها وتتمحور حول املبادئ والقيم والعقائد والربامج والغاَيت الكلية  ..فهذه
اثبتة ال َتوت مهما دار عليها الزمن أو جفاها الناس  ..كشجرة أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤيت

أكلها كل حني إبذن رهبا  ..ال تؤثر هبا العواصف وال التقلبات.

 -228أثر القيم النبيلة يف حركة وثورة الشعوب!

على قدر عمق وأصالة القيم العليا النبيلة يف النفوس  ..وعلى قدر ما تكون هذه القيم
العظيمة هي الغاية الدافعة حلركة الشعوب  ..على قدر ما يكتب حلركة الشعوب االستمرار والنصر

والتمكني والقبول يف اْلرض  ..إبذن هللا.

 -229كذب النظام!

هناك من يكذب  ..ويستحي من كذبه  ..يكذب بعد أن حيتاط لكذبه أبنه لن يُفضح ولن
عرف أبنه يكذب  ..بينما النظام السوري ـ ممثالً برئيسه وإعالمه وخمابراته ـ يكذبون بكل وقاحة
يُ َ
وصراحة  ..عن سابق قصد وإصرار  ..وعيوهنم " امبحلقة " ال يرجف هلا رمش  ..يكذبون مع علمهم

عرفون أهنم يكذبون  ..وأن كذهبم سينكشف للعامة واخلاصة سواء  ..ومع ذلك فالكذب ال
أهنم سيُ َ
يعيبهم ،وال يضريهم  ..فأي ٍ
قوم هؤالء؟!
ُ
ُ

 -230حزب هللا اللبناين الرافضي.

بعد أن أهنى حزب هللا اللبناين الرافضي معركته مع الصهاينة اليهود  ..وحرر فلسطني للعرب

وأهل فلسطني  ..فها هو اآلن يتوجه بقواته وكوادره وشبابه ليشارك النظام السوري يف قتل الشعب

السوري املسلم  ..محاية للنظام الطائفي النصري القرمطي احلاكم  ..واستجابة ْلوامر ورغبات اآلَيت يف
قم وطهران  ..وبعد كل ذلك ،يقولون أبهنم ليسوا طائفيني  ..وهناك من مينعنا من أن نشري إىل

طائفيتهم!
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 -231دور حزب هللا اللبناين الرافضي يف قتل املتظاهرين السوريني!
منذ سنوات وحنن نشري إىل طائفية حزب هللا اللبناين الطائفي  ..وأنه مقيد أبجندة طائفية

مرتبطة ابملصاحل اإليرانية والسورية يف املنطقة  ..وأنه أداهتم الضاربة يف لبنان  ..وأي مكان يستدعي

حضوره وتواجده فيه ..وحركاته املشبوهة ضد الصهاينة اليهود هي من هذا القبيل ال غري  ..ومما يؤكد

هذا اْلمر اليوم  ..إرساله لعناصره لتشارك النظام الطائفي القرمطي قتل وإذالل الشعب السوري

املسلم السين َ ..ي هكذا املقاومة َي بالها!

 -232حصار النظام ملدينة ابنياس!

بعد أن أكمل النظام مهمته وجرائمه يف درعا  ..وأحكم حصاره هلا  ..وفعل فيها ما فعل ..

فها هو اآلن يتوجه ملدينة ابنياس وقراها السنية  ..الصغرية يف حجمها الكبرية أبهلها املؤمنني اْلبطال

 ..ليقوم بنفس اإلجراءات واجلرائم اليت أقامها ملدينة درعا وأهلها  ..فاملعلومات اْلولية تشري إىل أن

قتلى الن ساء من ابنياس يزدن عن العشرة  ..وقتلى الرجال يزيدون عن العشرين  ..واالعتقاالت

ابملئات  ..وذلك بعد احلصار وقطع الكهرابء ووسائل االتصال  ..وهو بعد أن جيهز على ابنياس

وينتهي منها  ..سيتحول إىل الالذقية  ..وبعدها إىل محص  ..وبعدها إىل إدلب  ..وبعدها إىل محاه ..
ٍ
وحينئذ سيقول الثور اْلبيض أكِلت ملا أكل الثور
وهكذا كلما انتهى من مدينة يذهب إىل غريها ..

اْلسود  ..واملطلوب من كل املدن والقرى السورية  ..أن تقوم قومة رجل واحد  ..وأن تقف موقفاً
واحداً ،ويف ساعة واحدة  ..والعتب ال يزال قائماً على حلب وأهل حلب مهما اعتذروا  ..ولو كانت
أعذارهم مقبولة وتتشفع هلم  ..العتذرت هبا كثري من مدن وقرى سورية ،اليت اثرت على النظام الطائفي

املتوحش  ..واليت هي أضعف وأقل عدداً من حلب!

 -233ما يرتكبه النظام اليوم ارتكب أضعافه يف الثمانينات!

هذا النظام الطائفي القرمطي فعل مثل هذه اجلرائم اليت تروهنا اليوم وأكثر منها يف الثمانينات

 ..وملا اضطران حتت ضغط اجملازر واالنتهاكات اليت تشاهدون بعضها اليوم ْ ..لن نقاتل دون ديننا

وأنفسنا وحرماتنا  ..مل يتفهمنا كثري من الناس  ..ورموان ابإلرهاب وكل نقيصة  ..بينما النظام الطائفي

املستبد ـ يف اجملتمع الدويل والعريب ـ ،هر كنظام شريف يقاتل ضد اإلرهاب واإلرهابيني  ..وهو ،ل ـ وال

يزال ـ يباهي مبهاراته وخرباته ضد اإلرهاب واإلرهابيني ،ويعرض خدماته وخرباته يف مكافحة اإلرهاب

بزعمه على أمريكا وبقية الدول ليوم أمس  ..ولو عاد الشعب السوري اليوم حتت ضغط هذه اجملازر
اليت تشاهدوهنا ليدافع عن نفسه وحرماته وحقوقه  ..لعادوا يف لومه ورميه من جديد ابإلرهاب  ..وكأن
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الذي يفعله هذا النظام اجملرم من جمازر وجرائم حبق العزل من الشعب السوري ليس إبرهاب  ..وال

حول وال قوة إال ابهلل!

 -234رجولة جيش النظام!

أي رجولة جليش يطيب له أن يتباهى بقتله للنساء  ..كما فعلوا يف ابنياس ..؟!

أي تربية وطنية ترىب عليها هذا اجليش إىل أن وصل به املوصل ْلن يقتل نساء وطنه بنفس

راضية مطمئنة ..؟!

ماذا يُرجى من ٍ
جيش لوطنه وشعبه  ..وعلى احلدود واجلبهات  ..وهو ال يضريه قتل النساء ..

وأي نساء  ..إهنن احلرائر الكرميات الشريفات من نساء بلده؟!

لو تعرفتم على الطريقة الرتبوية والتوجيهية القرمطية الباطنية والقيم اْلخالقية اليت نشأ وترىب

عليها هذا اجليش  ..ملا تعجبتم من جرأته على قتل نساء بلده!

أراد النظام الطائفي القرمطي أن يوصل رسالة للشعب السوري مفادها :أن اجليش الذي يقتل

النساء  ..ال يبايل بقتل الشيوخ واْلطفال وغريهم لو تلقى اْلمر من الطاغية بقتلهم!

معذرة للجيش السوري  ..فهو عندان متهم ـ إال من رحم هللا ـ يف دينه  ..ووطنيته  ..ومروءته

 ..والغاية من وجوده  ..إىل أن يثأر للنساء من قاتليهم ،وممن أصدر هلم اْلمر بقتلهن!

 -235عندما جيادل املثقف عن الطغاة الظاملني!

ليست املالمة فقط على الشيوخ الذين جيادلون عن الطغاة وأنظمتهم  ..بل هي أيضاً تشمل

املثقفني ،والفنانني ،واملمثلني ،والشعراء ،واْلدابء  ..الذين يؤثرون الوقوف مع الطغاة الظاملني يف
معركتهم ضد الشعوب  ..مقابل فُ ٍ
تات أو َعطاء  ..أو من أجل سالمة موهومة مشوبة ابلذل والعبودية

واهلوان  ..هذا الطابور املنافق املتملق بكل أطيافه واختصاصاته هلو أشد على الشعوب اليت تطالب

حبريتها وحقوقها من دابابت ومدافع جند الطغاة  ..وهم العدو فاحذروهم!

 -236فيمن خيذل أمته وقت احلاجة!

يلومن إال نفسه لو خذلته اْلمة يف وقت هو
الذي خيذل أمته يف أوقات الشدة واحلاجة  ..فال َّ

حيتاجها  ..مث ليُعلَم أنه ال يستوي من ضحى وقاتل قبل الفتح ،ومن ضحى وقاتل بعد الفتح والسعة ..

فضالً عن أن يستوي مع من خذل أمته وتنكب عن نصرهتا  ..وهي تستنجده وتستنصره  ..فال يلتفت

إليها وال أيبه هبا  ..فضالً عن أن يستوي مع من تواطأ مع الطغاة وأنظمتهم الفاسدة ضدها  ..ال
يستوَين مثالً وال جز ًاء!
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 -237احنياز لصاحل الطغاة!
عندما تضطر الشعوب حتت ضغط اجملازر واالنتهاكات اليت ميارسها الطغاة حبقهم  ..أن ُميارسوا

بعض حقهم يف الدف اع عن أنفسهم  ..سرعان ما اجملتمع الدويل واجلهات اْلممية الرمسية ما تدين هذه

الشعوب ابإلرهاب  ..وممارسة اإلرهاب  ..بينما إذا أرادوا أن يدينوا طاغية من الطغاة أبنه ميارس

اإلرهاب حبق شعبه  ..حيتاج إىل اجتماع جملس اْلمم  ..واتفاق مجيع الدول اليت َتلك حق الفيتو على

وجيمعوا على اإلدانة ـ هذا إذا اجتمعوا وأمجعوا ـ يكون الطاغية  ..قد
اإلدانة  ..وإىل أن جيتمعوا ُ ..

ارتكب عشرات اجملازر حبق شعبه اْلعزل!

 -238احلرب النفسية!
لينتصر الطاغية يف معركته مع شعبه  ..تراه يسلك نوعني من احلرب :احلرب العسكرية واْلمنية

 ..وهذه تعرفوهنا  ..واحلرب النفسية  ..ليدمر معنوَيت ونفسيات الشعب املعارض له  ..وأدوات هذه

احلرب ومادهتا تقوم :على الكذب والتكذيب  ..التخوين  ..والتجرمي  ..وسب املعارضني أبقزع

العبارات النابية  ..وقذف اْلعراض  ..وإن ُعرف عنهم نوع تدين والتزام ابدؤوهم بشتم هللا تعاىل وشتم
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وشتم اإلسالم  ..وكذلك تعريتهم من لباسهم كما ولدهتم أمهاهتم  ..وأن

يُطلب ممن يُعتقل منهم حتت التعذيب ابلركوع والسجود للطاغية وجالديه  ..واإل،هار أبن املعركة
خاسرة ،وهي حمسومة لصاحل الطاغية ونظامه  ..وأن املعارضة ومعها حركة الشعوب حتاول عبثاً  ..وهو
لكي يوصل هذه الرسالة أيمر أتباعه " وبلطجيته وشبيحته " أبن يتظاهروا ـ بني الفينة واْلخرى ـ ويهتفوا
ابمسه ،ويفدونه ابلروح والدم  ..كذلك التهديد ابلفصل من العمل  ..وقطع الرواتب  ..واتباع سياسة

احلصار والتجويع  ..وغري ذلك من الوسائل الشيطانية اليت ال َتطر على ابل إبليس  ..وعلى الشعوب

املضطهدة واملستضعفة الثائرة حلقوقها  ..أن تدرك أن الطاغية ال يفعل ذلك وال يلجأ إليه  ..إال

لشعوره ابهلزمية العسكرية والنفسية معاً  ..وأن هزميته وزوال نظامه قد اقرتب  ..لذا فهو ال يتورع
اللجوء إىل أحقر وأحط الوسائل أخالقياً  ..مقابل تثبيت عرشه وملكه ساعة زمان زائدة!

 -239ثورتنا.

ثورتنا ثورة على الطاغوت  ..ثورة على اْلصنام  ..والظلم  ..والطغيان!
ثورتنا ثورة على أغالل اخلوف والذل ،والقهر ،والعبودية للعبيد !..

ثورتنا غايتها إخراج العباد من عبادة اْلصنام إىل عبادة اخلالق الواحد الدَين !..
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ال مكان ـ يف الشام ـ بعد اليوم ـ إبذن هللا ـ لعبادة اْلصنام  ..قد كفران هبا ومبن يعبدها وبدا

بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبداً حىت يكفروا ابْلصنام  ..كل اْلصنام  ..ويُؤمنوا ابهلل وحده.
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُهوقاً ]اإلسراء.81:
َ
[ َوقُ ْل َجاء ا ْحلَ ُّق َوَزَه َق الْبَ ُ

 -240أسوأ البيع.

أسوأ البيع أن يبيع املرء عقله وضمريه وفكره وكلمته لآلخرين  ..بثمن خبس  ..وأسوأ هؤالء
املباع إليهم  ..الطغاة الظاملني  ..كم هو مشني عندما جتد مثقفاً ـ رمبا حيمل لقب دكتور ـ يكذب ..
ويقول عكس قناعته  ..وما ميلي عليه ضمريه  ..يقول ما ُميلى عليه وما يُراد منه أن يقوله  ..طالباً
بذلك ود الطغاة ،وقرهبم ،وعطاءهم وصفحهم  ..فهذا عبد مملوك أسوأ عبودية من العبد اململوك يف

جسده بينما هو حر يف فكره وعقيدته ،وكلمته!

 -241مدينة ابنياس.

مدينة ابنياس فيه ا أحياء يغلب على سكاهنا من أهل السنة واإلسالم  ..فهذه اْلحياء هي
احملاصرة ،وهي اليت قطع عنها الكهرابء واملاء ،ومجيع وسائل االتصاالت  ..وهناك أحياء يغلب على
سكاهنا من النصرييني ـ طائفة النظام احلاكم ـ فهذه اْلحياء مل تتعرض لشيء مما تعرضت له اْلحياء

السنية  ..بل هم يف عامل آخر  ..ومع ذلك يزعمون أهنم غري طائفيني  ..ويُنكرون عليك لو أشرت إىل

طائفيتهم؟!

 -242هل هؤالء يصلحون للحوار ..؟!

ملن يُطالب ابحلوار مع النظام الطائفي احلاكم يف سورية وخمابراته  ..مهم جداً أن يكون فامهاً
لنفسية وعقلية وجينيات النظام  ..هل يصلح للحوار أم ال  ..وأي نوع من احلوار يناسبه  ..فقد بلغين
عن اجتماع ضم وجهاء ومشايخ حمافظة من احملافظات السورية  ..من أجل مناقشة اْلوضاع املستجدة

يف سورية ،ووضع احللول املناسبة اليت تليب احلد اْلدىن ملطالب الناس  ..وكان من مجلة احلضور نصريي

من طائفة النظام وأزالمه  ..فكل أدىل بدلوه ورأيه  ..وملا جاء دور النصريي يف الكالم ،قال ":امسعوا

َيمجاعة :بشار اْلسد ربنا  ..وال نقبل رابً سواه  ..فهمتوا  ،"...فأدهش احلضور مبقولته !..

أقول :هذا منوذج ميثل عقلية وجينيات النظام ،وعقلية أتباعه وطائفته وشبيحته  ..وطريقة

تفكريهم  ..ومثل هذه النماذج كيف يتم احلوار معها  ..وما هي اللغة املناسبة اليت َتاطبهم هبا ..
ويفهموهنا  ..وما هي القيم اليت ُحتاكمهم إليها؟!
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 -243ال بد من طهور!
ميرض اإلنسا ُن ويُصاب ابحلُمى ،تراهُ خيرج منه العرق ليتطهر من مرضه ،وما رسب يف
عندما ُ
بدنه من مسوم ،كذلك اْلمة عندما َترض ال بد من أن تُسال الدماءُ لتتطهر من أمراضها ومسومها ،وما
عالها ـ عرب العقود السالفة ـ من ر ِ
ان الذل واهلوان ،والوهن  ...وملا عبد بنو إسرائيل العجل أَيماً كانت
َّ
الكفارة والطهور حبقهم :فَا ْقـتُـلُواْ أَن ُف َس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم ِعن َد َاب ِرئِ ُك ْم البقرة .54:ففي ليلة ،لماء
قُتِل منهم ـ على يد بعضهم بعضاً ـ سبعون ألفاً  ..فكيف ٍ
ٍ
بعجول  ..وأصنام  ..قد ُعبِ َدت
أبمة ابتليت
من دون هللا عقوداً ودهراً  ..ال بد هلا من طهور ،هللا تعاىل أعلم ِ
بكمه ونوعه  ..نسأل هللا تعاىل
السالمةَ ،والعفو والعافية.

 -244مصانع الطغاة!

لكل آلة مصنعها  ..ومصانع الطغاة  ..هي الشعوب اليت حتتقر ،وتذل ،وهتني نفسها ..

الشعوب اليت تعيش وتنام وتستيقظ على َتجيد الطغاة وتعظيمهم  ..واهلتاف ابمسهم  ..وفدائهم ابلروح
والدم  ..فقد يكون الطاغية ابدئ ذي ٍ
بدئ ليس طاغية  ..لكن هبذا اْلسلوب من تعامل الشعوب معه
يصنعون منه طاغية كبرياً  ..وحيملونه على أن يتصرف كطاغية  ..ال يرى إال نفسه  ..ورأيه  ..وما على

الشعوب التائهة الضالة سوى طاعته ومتابعته فيم يرى ،على مبدأ فرعون رمز الكفر والطغيان
ِِ
استَ َخ َّ
ال
ني الزخرف  .54:قَ َ
ف قَـ ْوَمهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّـ ُه ْم َكانُوا قَـ ْوماً فَاسق َ
واالستعالء بغري حق :فَ ْ
ِ
الر َش ِ
ِ َِّ ِ
َِّ
اد غافر.29:
يل َّ
ف ْر َع ْو ُن َما أُ ِري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أَ ْهدي ُك ْم إال َسب َ

فالشعوب املست َخف هبا  ..واليت ترضى لنفسها الذل والدنية وأن يُستخف هبا  ..هي اليت
تصنع الطغاة  ..وقد تصدر لإلنسانية والبشرية عدداً من الطغاة ماال تصدره يف أي جمال من جماالت

التصنيع اْلخرى  ..واملنطقة العربية ـ يف اآلونة اْلخرية ـ قد حفلت وأبدعت ـ ولآلسف ـ يف هذا اجملال

من التصنيع!

 -245سؤال وجواب.

سؤال :شيخنا أاب بصري الطرطوسي ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة ..لدي سؤال شرعي،
يقول تبارك وتعاىل :الَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى اْلنعام .164:ولكن قول النيب  كما يف احلديث":

قالوا أفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعم إذا كثر اخلبث " .يبدو يل يف هذا املوضع ابلنسبة يل تناقض ..
أود من حضرتك اإلجابة؟
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اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..ال يوجد تعارض وهلل احلمد  ..فدين هللا
تعاىل خيلو من التعارض ،فقوله تعاىل :الَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى  ،يُراد منه معنيان :اْلول أن ال يُؤخذ

املرء جبريرة غريه يف الدنيا ،فيُقتص منه أو يُقام عليه حد شرعي على فعل مل يرتكبه ،وإمنا ارتكبه غريه،
كما يف احلديث ":ال يُؤخذ املرء جبريرة أبيه وال أخيه ".

املرء يوم القيامة على ذنوب مل يرتكبها وإمنا ارتكبها غريه ،كما
الثاين :أن هللا تعاىل ال يُعذب َ
ت رِهينةٌ املدثر .38:وقال تعاىل :واتَّـ ُقواْ يـوماً تُـرجعو َن فِ ِيه إِ َىل ِ
قال تعاىلُ :ك ُّل نَـ ْف ٍ
اَّلل ُمثَّ
س ِمبَا َك َسبَ ْ َ َ
َْ ْ َ ُ
َ
تُـ َو ََّّف ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت َو ُه ْم الَ يُظْلَ ُمو َن البقرة.281:
س َّما َك َسبَ ْ
أما احلديث ":قالوا أفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعم إذا كثر اخلبث " ،املراد منه العقاب
الكوين الدنيوي ،كاخلسف ،والزالزل ،والرباكني  ..واْلعاصري  ..والطوفان  ..والقحط  ..وإمساك

السماء للماء  ..وحنوها من العقوابت الكونية العامة ،فهذه قد يُؤخذ فيها الصاحل والطاحل  ..وقد
يتضرر هبا الدواب والنبااتت  ..لغلبة اخلبث ،والفسوق والعصيان من قبل بين آدم  ..لكن يوم القيامة
وحياسب على عمله ،فال يضر الطاحلُ الصاحلَ اشرتاكهما يف سبب املوت ،كما يف
كل يُبعث على نيتهُ ،
حديث اجليش الذي يغزو الكعبة ،فيُخسف أبوهلم وآخرهم ،فقالت عائشة رضي هللا عنهاَ :ي رسول هللا

كيف ُخيسف أبوهلم وآخرهم ،وفيهم أسواقهم ،ومن ليس منهم؟ قال صلى هللا عليه وسلمُ ":خيسف
أبوهلم وآخرهم ،مث يُبعثون على نياهتم ".
وميكن أن يُقال أيضاً :أن غلبة اخلبث وأهل اخلبث  ..غالباً ما يكون بسبب نوع غفلة أو
تقصري من أهل الصالح  ..فلما ينزل البالء واالنتقام الكوين أبهل اخلبث  ..يصيب من ليس منهم

للسبب الذي ذكران ،وهللا تعاىل أعلم.

فإن ابن لك ذلك :علمت وأدركت انتفاء التعارض بني اآلية واحلديث الواردين يف السؤال

أعاله ،وهلل احلمد.

 -246من وسائل الطاغية يف احلرب النفسية.

اعلموا َي إخواين أن الطاغية كما ُحيا ِرب عسكرَيً وأمنياً من طرف واحد وحسب  ..كذلك هو

يقود حرابً إعالمية ونفسية ال تق ل ضراوة عن محلته العسكرية ،ومن حربه النفسية نشر صور عن
حاالت تعذيب وإهانة للمعتقلني فوق ما يتصوره العقل  ..بطرق غري رمسية؛ حىت ينفد من اإلدانة ..
وغرضه من وراء ذلك بث الرعب واخلوف يف نفوس الشعوب الثائرة  ..وخباصة الشباب اْلبطال ..

ليثنيهم عن املعارضة ،والت ظاهرات ،واالعتصامات  ..واملضي يف ثورهتم ضده  ..وحنن ينبغي أن نتفطن
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هلذا النوع من احلرب ،فال نعينه على نشر ما يريد نشره ـ عن حسن نية ـ من حيث ال ندري  ..ابرك هللا

يف جهودكم ،وجهادكم  ..وسدد هللا خطاان وخطاكم  ..وقواان هللا وإَيكم على مواجهة الطغاة اآلمثني

اجملرمني ،والكفر هبم وأبنظمتهم الفاسدة املستبدة.

 -247أكثر ما يهدد إجنازات الثورة املصرية ومستقبلها.

أكثر ما يهدد إجنازات الثورة املصرية ومستقبلها  ..إشغال اجملتمع املصري يف فتنة طائفية بني
اْلقباط واملسلمني  ..يعقبها إعالن حرب على اإلسالم واملسلمني حبجة حماربة واستئصال الطائفية يف

البالد  ..فتعود الديكتاتورية بثوب دميقراطي من جديد  ..يُضاف إىل ذلك إمهال السلطات احلكومية
والرمسية املظامل  ..مما يضطر الناس يف النهاية إىل أن تنتصف حلقوقها ومظاملها أبيديها  ...لو يوجد من

يوصل كلماتنا هذه إلخواننا وأهلنا يف مصر احلبيبة.

 -248ال تسلموا أنفسكم لالعتقال.

اعتماد اسرتاتيجية اْلسلوب السلمي  ..يف مواجهة وحشية وإجرام ودموية النظام الطائفي
السوري  ..ال يربر ،وال يعين أن يسلم املرء نفسه لالعتقال لو طلبته أو قصدته خمابرات النظام  ..مع

علمه املسبق أن املعتقل يف أقبية وسجون النظام الطائفي يتعرض ْلقبح وأشد أنواع التعذيب واإلذالل

واإلهاانت  ..والفتنة يف دينه!

فإن قيل :ما احلل ..؟

أقول :جيب عليه أن يتوارى عن أنظار كالب أمن الطاغية ما استطاع  ..فإن وصلوا إليه

وقاتلوه  ..فله أن يُدافع ويُقاتل دون نفسه  ..وال يُسلم نفسه هلم  ..فإن قُتل فهو شهيد إبذن هللا ..
وهذا ال يتعارض كما ذكران مراراً ،مع سلمية املظاهرات واالعتصامات الشعبية العامة.

هذا الذي أنصح به هو الذي التزمته وفعلته على املستوى الشخصي يف أواخر السبعينات ..
ولو اَتذت خيار تسليم نفسي للجالدين ملَّا اشتد طلبهم يل  ..لكان صاحبكم يف خرب كان  ..وملا قرأمت

له هذه الكلمات  ..لكن قدر هللا ما شاء فعل  ..فلله اْلمر من قبل ومن بعد  ..أرادوا شيئاً وأراد هللا
غريه ،فكان ما أراد هللا  ..أراد لنا بقية حياة  ..ليغيظ بنا الطغاة اجملرمني  ..واحلمد هلل رب العاملني.

 -249سؤال وجواب.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيخنا الفاضل  ..تشهد بالدان التونسية حركة احتجاجات
كبرية وواسعة النطاق  ..تقريباً كامل املناطق  ..السقاط احلكومة اليت هي امتداد للنظام السابق بل هم
نفس رجال الطاغوت بن علي  ..وهذا على خلفية تصرحيات وزير أبن اجليش يعد النقالب عسكري
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إذا فازت النهضة يف االنتخاابت ،وإعادة سيناريو اجلزائر ،وأكد تنسيق حكومتنا مع احلكومة اجلزائرية

هلذا العمل  ..فهل ننشغل ابملظاهرات السقاط احلكومة فتصبح نظام عسكري؟ أم ننتظر االنتخاابت

يف جويلية؟ مع العلم أنه توجد شكوك كبرية حول هذه االنتخاابت  ...جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..وهل النظام العسكري بدالً عن هذه
احلكومة احلالية لن يكون امتداداً حلكم ونظام ورجاالت الطاغية " بن علي "؟!

قد ال يكون كل من هم يف احلكومة احلالية امتداداً حلكومة ونظام الطاغية املخلوع  ..وأرى أن

ت كون سياسة الشباب يف هذه املرحلة واليت بعدها  ..تطهري مجيع املؤسسات اخلاصة والعامة من

رجاالت النظام البائد  ..واْلخذ بتونس احلبيبة بعيداً عن عقلية النظام املستبد املتخلف البوليسي البائد
 ..وعقلية حكومة أجهزة اْلمن القمعية  ..وبناء دولة املؤسسات القائمة على العدل اليت حترتم اإلنسان

 ..وتعمل من أجل اإلنسان التونسي  ..وتستغل ثروة تونس لصاحل اإلنسان التونسي وخباصة التونسي

الفقري  ..نريد أن نشعر ونلمس أن البالد عادت ْلهلها  ..وليس للطاغية وعائلته أو جملموعة عوائل

ومسؤولني  ..وهذا يستدعي نوع يقظة ومراقبة  ..وتنظيم للحركة والتظاهرات إذا ما استدعى اْلمر ..
وعدم اسرتخاء ملا قد مت إجنازه  ..فما مل ينجز بعد أكثر بكثري مما أجنز  ..بذلك تفوتون على العناصر

احلكومية املوالية لنظام بن علي خططهم  ..كما تفوتون على رجاالت العسكر خططهم املستقبلية  ..لو
أرادوا إحداث أي انقالب على ثورة وإجنازات الثورة التونسية  ..أو أن يُعيدوا تونس للوراء؛ إىل عهد

الطاغية اللص املخلوع!

جبواركم ليبيا اجلرحية  ..نصر هللا أهلها اْلبطال على طاغيتهم القذايف العقور  ..وإين أرى آفاق
ٍ
النصر والتحرر قد دان كثرياً ـ إبذن هللا ـ من أهلنا يف ليبيا ..
وحينئذ ستجدون منهم عوانً ونصرياً و،هرياً
لكم يف أي نشاط يستهدف تطهري تونس من آاثر عهد الطاغية البائد  ..فكما أن بعض العسكر

التونسيني جيدون عوانً ودعماً ملخططاهتم من عسكر وطغاة اجلزائر ـ حررها هللا ـ كذلك أنتم ـ إبذن هللا ـ

ستجدون لكم عوانً ومدداً من الشعب اللييب وثورته املباركة بعد النصر والتمكني  ..ونصيحيت لكم أن
حتفظوا ْلهل ليبيا يف هذه املرحلة العصيبة حقهم عليكم ليعرفوا لكم حقكم عليهم بعد النصر والتمكني

إبذن هللا.

 -250كل منا على ثغرة من ثغور اإلسالم.

كل منا على ثغرة من ثغور اإلسالم  ..وكل منا راع ومسؤول حبسب موقعه ودوره  ..فال

تستخفن ـ َي عبد هللا ـ جبهودك  ..وال حتقرن من املعروف شيئاً تستطيعه  ..فجهدك مع جهد أخيك ..
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وجهد اآلخرين  ..يعين الكثري الكثري يف معركة الشعوب مع الطغاة الظاملني وأنظمتهم الفاسدة  ..تقبل

هللا منا ومنكم صاحل اْلعمال.

 -251لكل فعل ردة فعل.

إذا نظرت إىل ردة الفعل جمرداً وبعيداً عن الفعل  ..رمبا الستعظمته واستكثرته  ..ولكن لو

نظرت إىل الفعل الذي كان سبباً يف ردة الفعل  ..حلسن تفسريك لردة الفعل ،واستقللته.

وهكذا النظام السوري الطائفي يريد أن يفعل ابلشعب السوري كل ما خيطر على ابله من قتل

وقه ر وإذالل  ..ولكن من دون ردة فعل من قبل الشعب  ..ولو حصل أي ردة فعل ْلسرع يف التجرمي
 ..والتخوين  ..ونسي أفعاله اليت كانت سبباً يف ردة الفعل هذه!

 -252قرامطة النظام وبيوت هللا!

ما يفعله النظام النصريي القرمطي من اعتداءات سافرة على بيوت هللا  ..وما أحدثه من دمار

وخراب يف مسجدي العمري وأيب بكر الصديق يف درعا  ..يعيدان إىل سرية القرامطة اْلوائل الذين عاثوا

يف بيوت هللا فساداً وخراابً  ..حىت أن الكعبة املشرفة مل تسلم من شرهم  ..فقتلوا حجاج بيت هللا

احلرام وهم يطوفون حول الكعبة  ..وانتزعوا احلجر اْلسود وأخذوه معهم  ..إىل أن رده هللا تعاىل  ..إنه

التاريخ القرمطي يعيد نفسه يف ثوب نصريية النظام السوري!

 -253خيار الدفاع عن النفس.

وجدت مجيع اخليارات السلمية طريقاً مغلقاً حنو التغيري يف سورية  ..مث أن النظام الطائفي
إذا َ

القرمطي يصعد من جرائمه وجمازره ـ كما هو احلال ـ حبق الشعب السوري  ..فيواجه أي حراك سلمي
ٍ
ٍ
ستبعد أن يلتجئ الشعب السوري املسلم إىل
مبزيد من القمع والسجن والقتل ،واإلذالل  ..فحينئذ ال يُ َ
كره عليه إكراهاً ـ إن أرادوا احلرية واحلياة بعزة
اخليار اآلخر والوحيد ،الذي مل يتبق أمامه سواه ،والذي يُ َ
وكرامة ـ وهو إعالن اجلهاد والثورة املسلحة ضد النظام الطائفي الدموي  ..وخروج الناس خروجاً
مسلحاً بعد أن كان سلمياً ،ليُجاهدوا ويُدافعوا عن دينهم ،وأنفسهم ،وأعراضهم ،ودَيرهم ،وحرماهتم،
وحقوقهم  ..واملالم ٍ
حينئذ النظام الطائفي الدموي ال الشعب السوري.

 -254احلرية الكاملة!

الشعوب احلرة الثائرة على الظلم والطغاة  ..واليت تنشد احلرية والعزة والكرامة  ..ال يُقبل منها

أن تثور على العبودية للطغاة الذين تفرزهم اْلنظمة الديكتاتورية  ..بينما يدخلون طواعية يف العبودية

90

للطغاة واْلرابب الذين تفرزهم اْلنظمة الدميقراطية  ..فالعبودية للعبيد جبميع صورها ،وأشكاهلا ،وعلى
اختالف مصادرها ومشارهبا ..كلها مرفوضة وممقوتة  ..ال تليق ابإلنسان احلر العزيز الكرمي!

 -255إن من اخلبث ال يُعاجل إال بنوع قوة واستئصال!

عندما يعتمد الطاغية مع الشعب ومطالبه العادلة سياسة القمع املفرط ،والعنف الشديد إىل

درج ة القتل واالستئصال ،وارتكاب اجملازر اجلماعية  ..وعندما يبلغ الدرك اْلسفل من السقوط
واالهنيار القيمي واْلخالقي ،فيفقد احلد اْلدىن من الوازع اْلخالقي الذي يردعه من ارتكاب اجملازر

حبق معارضيه  ..مث هو مع ذلك يتمتع أبسباب القوة واملنعة العسكرية والطائفية  ..مثل هذا  ..ال ميكن
التخلص منه أو إزالته من طريق الشعوب اليت تنشد التحرر منه ومن نظامه املستبد  ..عن طريق

املناشدة أو الطرق السلمية  ..هبذا نطقت أدلة النقل والعقل ،ومجيع جتارب الشعوب القدمية منها

واحلديثة اليت انضلت من أجل حريتها واستقالهلا  ..وعلى شعبنا وأهلنا يف سورية أن يفقهوا هذه
املعادلة املتفق عليها يف صراعهم مع طاغية سورية بشار اْلسد ونظامه الطائفي املستبد  ..مهما بدت

هلم أهنا صعبة  ..مث حيسنوا االختيار!

 -256الكي مؤمل لكن أحياانً ال بد منه.

عندما يصل الطاغية من االحنطاط القيمي اْلخالقي أن يقول بلسان املقال واحلال :تزول البلد

وحترتق على من فيها وال أزول  ..وهو يعين ما يقول  ..عندما يصل إىل هذا املستوى من اإلجرام
ٍ
حينئذ للشعوب أن تتفاهم معه ـ أو تتحرر من طغيانه و،لم نظامه ـ من
واالحنطاط اْلخالقي  ..ال ميكن
خالل الطرق السلمية وحسب  ..أو عن طريق املناشدات واستعطاف اهليئات احلقوقية  ..كما حيلو

وخييل للبعض  ..أعلم أن الكي مؤمل ،لكن هو آخر العالج عندما يكون ال بد منه!
ُ

 -257النموذج اْلسدي أقرب إىل النموذج القذايف.

حىت ال نطيل الشكاية جملالس اْلمم  ..والوقوف أمام عتبات املسؤولني  ..النظام السوري

أقرب إىل النموذج القذايف ،بل هو أكثر منه توحشاً ودمويةً  ..ال يُـ َزال إال بعمل عسكري؛ إما من
داخل اجليش ،أو بثورة شعبية مسلحة!
نعم احلراك الشعيب السلمي حيرج النظام ،ويعريه على حقيقته  ..لكن ال يزيله  ..هذه حقيقة

على الشعب السوري ،ومن يتصدر قيادة املعارضة أن يُدركوها ،وال يتعاموا عنها!
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 -258لغة الطغاة واحدة.
من أتمل لغة الطغاة ـ حسين مبارك ،والقذايف ،وشني العابدين ،وبشار اْلسد ـ يف مواجهة

الشعوب الثائرة عليهم وعلى أنظمتهم املستبدة ،جيدها واحدة ،تنهل من مصدر واحد :رماية الشعوب

ابلعمالة واخليانة  ..يواجهون مؤامرات خارجية  ..يستهدفون يف قتلهم للشعوب جمموعات إرهابية
متطرفة  ..سقوطهم وزوال أنظمتهم يعين تعرض استقرار دولة إسرائيل للخطر  ..تشاهبت جرائمهم،

كذلك تشاهبت لغتهم  ..وقلوهبم!

 -259ال جديد يف تصريح رامي خملوف!

ما صدر عن رامي خملوف قرابة بشار اْلسد من أن أمن واستقرار دولة الصهاينة اليهود هو من

أمن واستقرار النظام السوري ،وأن زوال النظام السوري؛ يعين تعرض أمن واستقرار دولة الصهاينة

اليهود للخطر  ..ويف الوقت الذي فاجأ رامي خملوف املقاوم ـ والذي ينتمي إىل النظام الذي يرعى

املقاومة واملمانعة ـ بتصرحيه هذا مجيع املراقبني  ..إال أنه من جهتنا مل يكن مفاجئاً ،فهذا أمر نعرفه عن

النظام السوري الطائفي منذ أكثر من أربعني عاماً  ..وأن النظام ـ منذ قرابة مخسني عاماً ـ يلعب دور
كلب احلراسة الويف ْلسياده  ..واملفاجئ لنا سيكون لو ثبت خالف ذلك.

 -260خيار القوة.

عندما تُغلَق أمام الشعوب مجيع السبل واخليارات السلمية اليت من خالهلا ترد عن مظاملها
ٍ
حينئذ من حقها أن تلجأ إىل خيار القوة  ..كخيار أخري
وحرماهتا ،وتتحصل على حقوقها وحريتها ..
ووحيد تنتصر من خالله حلقوقها ومظاملها  ..وتدافع عن نفسها  ..وال خيار وراء ذلك سوى الرضى

ابلذل ،واهلوان ،والسكوت على اغتصاب احلقوق واحلرمات ،والدخول يف العبودية للطاغوت!

 -261مداخلة ورد عليها.
مداخلة من نصري للطاغية وحزبه ونظامه :اترك أمور سورَي إىل السوريني ،وإن أكرب دليل على

حتريضكم اخلارجي هو أن االتصال بكم يتم خلارج سورَيَ ،ي حيف على كل من استخدم اسم االسالم

لنواَيه اخلاصة َي حيف وإن كان بعض السوريني يطالبون ابإلصالح ملاذا ال تسمعون رئي الباقي وال

احلرية الكم وغريكم ممنوع يعربو عن رئيهم ..؟

اجلواب :لو قلت :دع سورَي للنصرييني ،وأزالم النظام من املخابرات فقط كما هو احلال لكان

كالمك صحيحاً!
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تتكلم عن أيب بصري الط رطوسي وكأنه من جزر القمر ،وأنتم فقط من سورية  ..ولكم كامل

احلق يف أن َترجوا من تشاؤون من سوريته وتدخلوا فيها من تشاؤون وكأن سورية مزرعة آلل اْلسد

وخمابراته وطائفته!

حولتم سورية كمزرعة للروافض اإليرانيني  ..مث تقول :دع سورية للسوريني؟!

!..

تتباكى وتسأل عن احلرية  ..وقد صادرَتوها منذ زمن  ..وقتلتم وسجنتم كل من تلفظ أبحرفها
آخر من حيق له أن يتباكى ويتساءل عن احلرية هم أنتم  ..آل اْلسد ونظامهم الطائفي

املخابرايت القمعي الدموي!

تتباكى على اإلسالم  ..وتتأسف عليه  ..وأنتم ال تعرفون اإلسالم وال تذكرونه إال يف موطن

الطعن ،والسب ،والكيد ،والتآمر!
ُك َّ
ف عنا ُجشاءك  ..وقل جلماعتك لريسلوا لنا غريك!

 -262الشيطان خيوفنا من تبعات احلق!
يف كثري من اْلحيان يكون احلق ابئناً  ..لكن الشيطان خيوفنا من تبعات االقرتاب منه ،ومن
تبنيه ،علماً أننا ندفع ضريبة البعد عنه أضعاف أضعاف ضريبة االقرتاب منه ومن تبنيه!
وحىت نعود إىل احلق ،فنعرتف به ونلوذ به  ..عما يبدو قد حنتاج إىل زمن طويل تسيل فيه كثري

من الدماء ،وتسقط كثري من التضحيات  ..ويُعتدى على كثري من اْلبرَيء  ..وكم كنت أَتىن من بين
قومي أن يهتدوا للحق ويلتزموه ،قبل فوات اْلوان  ..وقبل سقوط تلك التضحيات!

 -263اْلنفس الضعيفة واْلنفس اْلبية.

اْلنفس الضعيفة تستهوي الطرق السهلة ،حىت وإن انتهت إىل عواقب وخيمة  ..بينما اْلنفس

اْلبية تنظر للمآالت العليا والعظيمة  ..فتسلك الطرق اليت تؤدي إليها وإن كانت صعبة ،وكان

،اهرها حمفوفاً ابْلشواك ،واجلراحات ،فكم من شيء نكرهه عواقبه محيدة ،وكم من شيء حنبه عواقبه
ِ
َّ
ْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
وخيمة  ..كما قال تعاىلُ [:كت َ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ ل ُك ْم َو َع َسى أَن تَك َ
َو َع َسى أَن ُِحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]البقرة.216:
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 -264من آاثر الرتبية الوطنية اخلاطئة.
من آاثر الرتبية الوطنية اخلاطئة اليت سلكتها اْلنظمة العربية احلاكمة دهراً مع شعوب املنطقة ..
أهنا جعلت شعب كل ٍ
بلد ينكفئ على جراحه ومهومه بعيداً عن جراح ومهوم الشعوب اْلخرى ..
فالليبيون يتظاهرون من أجل قضيتهم  ..والسوريون  ..واملصريون  ..واليمنيون  ..والتونسيون  ..كل

منهم يتفاعل مع قضيته بعيداً عن إخوانه يف بقية البلدان  ..حىت على مستوى متابعة اْلخبار عرب

القنوات  ..ترى شعب كل بلد يتابع اْلخبار اليت َتصه وبلده دون غريه  ..فإذا انتقلت اْلخبار
للحديث عن شعب آخر  ..وبلد آخر  ..ومصاب آخر  ..أطفأ اجلهاز وقال هذا ال يعنيين  ..وهذا

خطأ من مجيع النواحي  ..يتناَّف مع مجيع القيم الدينية واْلخالقية  ..كما فيه تقوية للطغاة على شعوهبم

 ..وإضعاف حلركة الشعوب يف التغيري ،واالنتصاف حلقوقها.

 [ -265إِ َّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ ].

كم يُؤملين ويُسيئين عندما أمسع املصري يتكلم عن مهوم ومشاكل السوري  ..والسوري يتكلم

عن مشاكل ومهوم املصري أو اللييب  ..أو التونسي  ..أو اليمين  ..أو املغريب  ..على أهنا مشاكل
ْم ْؤِمنُو َن
داخلية ،وشأن داخلي ال خيصه وال يعنيه ،وال حيق له أن يتدخل فيه  ..وهللا تعاىل يقول :إِ َّمنَا ال ُ
إِ ْخ َوةٌ احلجرات . 10:ويف احلديث ،قال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ـ مهما ابعدت فيم بينهم
احلدود والدَير ـ ٍ
أسه اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى عينَه اشتكى كلُّه " .وقال
كرجل واحد؛ إذا اشتكى ر َ
صلى هللا عليه وسلم ":املسلم أخو املسلم ال يَظلمه وال يُسلِمه ".

 -266حق العودة.

نسمع أحاديث عن حق العودة للشعب الفلسطيين املهجر من أرضه فلسطني  ..وهذا شيء
جيد ومجيل  ..لكن ال نسمع أحاديث عن حق العودة ْلكثر من عشرين مليون مهجر سوري هتجرياً
قصرَيً ،وحتت التهديد ابلقتل ،والسجن ،والتعذيب  ..وعلى امتداد مخسة عقود!
هجر املاليني من شعب سورية خارج البالد
من ِخسة النظام السوري الطائفي املستبد  ..أنه َّ
هتجرياً قصرَيً ال رغبة وال اختيار هلم فيه  ..مث يف املقابل يرميهم ابخليانة والعمالة جملرد كوهنم موجودين

يف اخلارج  ..ليسلبهم حقهم يف العودة  ..وحقهم يف احلديث عن سورية ومهومها  ..أي احنطاط ودرك
يف اهلبوط اْلخالقي قد بلغه هذا النظام؟!

94

 -267يوم اجلمعة يوم الشهداء.
لسمي بيوم الشهداء؛ إذ فيه ـ ومن املساجد بعد صالة
لو صلح أن نسمي يوم اجلمعة ابسم ُ

اجلمعة ـ تنطلق احلشود اثئرة من أجل حقوقها وحرماهتا  ..ملبية هللا أكرب على الظامل  ..ال إله إال هللا
والشهيد حبيب هللا  ..الشعب يريد اسقاط الطاغوت ونظامه  ..على اجلنة راحيني شهداء ابملاليني ..

فيصطفي هللا من يشاء منهم شهداء  ..وهذا إن دل فإنه يدل على إسالمية هذه التظاهرات،

واالعتصامات  ..وإسالمية أهلها  ..ودوافعهم  ..مهما حاول البعض ـ حقداً ـ أن يغيب عنهم هذه
اهلوية  ..وهذا االنتماء  ..فنحن قوم أعزان هللا ابإلسالم  ..وال عزة وال وجود لنا إال ابإلسالم  ..فإذا
ما ابتغينا العزة بغري ما أعزان هللا به أذلنا هللا.

 -268الشريف والدنيئ.

الشريف والكبري كلما كان خصمه ضعيفاً مساملاً كلما ترفع عن أن ميد له يد البطش والقمع

واْلذى  ..واستحى من االستقواء عليه  ..بينما اخلسيس الدنيئ اجلبان عدمي املروءة واخللق  ..كلما
كان خصمه ضعيفاً ومساملاً كلما طغى وزاد من بطشه و،لمه ،وإذالله خلصمه  ..وكلما كان خصمه

قوَيً كلما خنس وأمسك عن غيه وشره  ..والنصرييون الباطنيون احلاكمون لسورية هم من الصنف

الثاين  ..الذين ال يزيدهم شعار " سلمية سلمية " إال طغياانً و،لماً وكفراً!

 -269اسرتاتيجية الثورة بعد مضي أكثر من شهرين.

بعد مضي أكثر من شهرين على الثورة السورية السلمية  ..والنظام الطائفي القرمطي املستبد

يقابل مطالب الشعب السوري وتظاهراته السلمية مبزيد من الطغيان والقمع والتقتيل  ..متجاهالً جلميع
املناشدات الدولية واحمللية اليت تطالبه ابلتوقف عن القتل والقمع  ..نرى أن تكون اسرتاتيجية الثورة يف

هذه املرحلة ،وفق مسارين :مسار احملافظة على سلمية التظاهرات واالعتصامات  ..ومسار الدفاع عن
النفس واحلرمات يف حال اعتداء النظام وطائفته وخمابراته على بيوت الناس وحرماهتم  ..إذ ال جيوز

عقالً وال شرعاً أن حنمل الناس على االستسالم للذبح وذل سجون القرامطة وفتنتها مع القدرة على

الدفاع عن النفس.

 -270املهم مصلحة سورية أرضاً وشعباً وليس مرضاة اْلجنيب!

على العاملني من أجل سورية ،ومستقبل سورية شعباً وأرضاً  ..أن يتصرفوا ابستقاللية  ..وأن

يضعوا نصب أعينهم ـ وهم يرمسون اخلطط واالسرتاتيجيات ـ مصلحة سورية أرضاً وشعباً  ..بغض النظر
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عن مدى رضى الدول اْلجنبية أو سخطها  ..إذ ال ينبغي أن نضع االسرتاتيجية اليت تريدها وترضاها
أمريكا أو بعض الدول الغربية ،واجلهات الدولية  ..بينما هي تضر بسالمة أرض وشعب ومستقبل

سورية.

ال أقبل أن يذبح نصف شعيب  ..مقابل أن أحظى يف النهاية على إطراء من اإلدارة اْلمريكية

أو غريها على حراكي السلمي واسرتاتيجييت السلمية!

 -271احلديث عن احلوار مع النظام عبث!

اعلموا أن احلديث عن احلوار مع النظام من أجل اإلصالح  ..هو عبث ومضيعة لألوقات

والطاقات  ..فاحرتموا أنفسكم وأوقاتكم  ..واحرتموا عقول ومشاعر الشعب السوري اْلسري واجلريح!

 -272أميا حوار يستثين رحيل النظام ال ميثل الشعب.

يف هذه املرحلة حتت سياسة الرتغيب والرتهيب اليت ميارسها النظام سيكثر املتحاورون الذين

يزعمون أهنم ميثلون الثورة السورية ،والشعب السوري  ..وهلؤالء نقول :أميا حماور يستشرف مهمة احلوار
مع النظام الطائفي احلاكم  ..ال يتضمن حواره نقطة ومبدأ رحيل الطاغية بشار اْلسد ،وحزبه ونظامه ..
عن اخلارطة السورية ،وحياة املواطن السوري وإىل اْلبد فهو ال ميثل الشعب السوري املسلم الثائر ..

وال ميثل إال نفسه  ..وحواره مردود ومرفوض.

 -273تعميم لقب االستعمار على النظام.

النظام النصريي الطائفي يرقى إىل درجة أن يُض َفى عليه لقب " االستعمار القرمطي الباطين "

لسورية  ..إذ أن أخالقياته وأفعاله اإلجرامية تزيد بكثري عن أخالقيات وممارسات االستعمار اْلجنيب!

قولوا يل :ما الذي فعله االستعمار الفرنسي لسورية حبق سورية شعباً وأرضاً  ..مل يفعل أضعافه

النظام النصريي الطائفي احلاكم؟!

عامل معاملة االستعمار ،ويُض َفى عليه ـ من قبل املعلقني واملعارضني ـ لقب
وابلتايل ملاذا ال يُ َ
وصفة االستعمار ..؟!

 -274عناصر يستغلها النظام.

عناصر يستغلها ويستفيد منها النظام السوري الطائفي يف قمعه وحربه للشعب السوري:

 -1انشغال اجملتمع الدويل عنه يف ليبيا ،والعراق ،وأفغانستان ،وغريها من البلدان !..
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 -2خوف اجملتمع الدويل على استقرار وأمن حدود دولة إسرائيل  ..وحصول فراغ من هذا

اجلانب يف حال زوال النظام ،إذ أن النظام حيقق إلسرائيل واجملتمع الدويل من هذا الوجه خدمة جليلة ـ

منذ أكثر من أربعني عاماً ـ ال يستهان هبا!

 -3انقسام دول الفيتو حنوه ،واحنياز املوقف الروسي لصاحله ،املاً ومظلوماً!
 -4ركونه على العمق والبعد الشيعي الرافضي الباطين اإليراين يف املنطقة!
 -5ركونه على ورقة الطائفة والطائفية ،واستغالله السيء هلا!
 -6ركونه على املقاومة واملمانعة املصطنعة واملزعومة!

 -275اإلسالم مصدر عزتنا.

اإلسالم مصدر عزة وقوة ومنعة الشعوب املسلمة  ..والشعب السوري الشامي املسلم من

هذه الشعوب  ..والنظام السوري الطائفي القرمطي قد أدرك ذلك  ..فعمل منذ تسلطه وقيامه ـ قبل
أكثر من أربعني عاماً ـ على إقصاء اإلسالم عن احلياة السياسية واالجتماعية ،والتعليمية  ..فحارب

اإلسالم وكل ما ميت لإلسالم بصلة  ..وهو ال يزال ـ خوفاً من اإلسالم ـ يعمل جاهداً على إقصائه
كعنصر من عناصر املواجهة ضده  ..كما حيرص أشد احلرص على أن جينب الشعب السوري أن ُحياربوه

حتت راية ومسمى اإلسالم  ..وأرجو من شعيب أن ال يعطوه هذه الفرصة فيخدموه من حيث ال

يشعرون!

 -276ليبيا ابلنسبة يل.

بال شعوٍر  ..عندما أستيقظ  ..وأان أمشي يف اْلسواق  ..أجدين أردد :أجدابيا  ..مصراتة ..
زلِيطن ِ ..س ْرت  ..حىت َّ
أن الرائي يل عن بعد يقول :ما ابل هذا اجملنون يكلم نفسه بنفسه  ..شكراً
للقذايف اجملرم  ..ليس له حسنة إال أنه َّ
حفظنا أمساء املدن الليبية  ..والذي نفسي بيده إن أمر ليبيا
ليهمين كما يهمين أمر سورَي  ..وإن جرحها الدامي يقلقين كما يقلقين جرح سورَي الدامي سواء بسواء
 ..اللهم احفظ ليبيا احلبيبة من كل ٍ
شر ،وذي َش ٍر  ..اللهم آمني.

 -277النظام السوري عصي على اإلصالح.

النظام السوري عصي على اإلصالح  ..واإلصالح ابلنسبة له يعين سقوطه وزواله  ..وهو
يُدرك ذلك  ..لذا تراه ٍ
ماض يف خياره العسكري واْلمين اإلجرامي إىل النهاية  ..والشعب السوري
وحد مطالبه كلها يف مطلب واحد؛ وهو إسقاط النظام
املسلم الثائر أدرك من النظام هذه احلقيقة ،لذا َّ
 ..ورحيل الطاغية وحزبه ،وعصابته عن سدة احلكم ،وإىل اْلبد إبذن هللا.
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 -278من معاين حفظ هللا تعاىل لدينه.
غرس يف هذا الدين غرساً يستعملهم يف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ال يز ُ
قال ُ
ال هللاُ يَ ُ
الغرس ٍ
بغرس جديد ،يستأنف الطاعة والعمل ،والعطاء واجلهاد
غرس حنبَه ،جتدَّد
طاعته " .فإن انقضى ٌ
ُ
من جديد  ..وهذا من معاين حفظ هللا تعاىل لدينه  ..ومن تكفل هللا حبفظه فال ضيعة وال خوف عليه ..

غرس جديد إبذن هللا  ..وما إن يرحل منا بطل جماهد ،إال وخيلفه بطل
غرس إال ويعقبه ٌ
فما إن يذهب ٌ
آخر  ..بل وأبطال عدة جيددون هلذه اْلمة أمر دينها ،ودورها الرَيدي يف الوجود.

 -279ملاذا مسح النظام السوري بعبور بعض املتظاهرين حدود اجلوالن ..؟

بعد أكثر من أربعني سنة  ..هي املرة الوحيدة واْلوىل اليت يسمح هبا النظام السوري الطائفي،

لبعض السكان السوريني املدنيني أبن يتظاهروا ويعرب بعضهم حدود اجلوالن  ..ليقتل الصهاينة اليهود
أربعة منهم  ..رمحهم هللا تعاىل.

والسؤال الذي يطرح نفسه :ملاذا اآلن ويف هذا التوقيت  ..الذي فيه خرج الشعب السوري

يهتف ابسقاط الطاغية ونظامه؟

اجلواب :أوالً أراد بشار اْلسد أن يوصل رسالة للمجتمع الدويل ،وإلسرائيل  ..أنكم إذا وقفتم

ضدي ،وضد نظامي  ..هذا يعين سأرخي من قبضيت يف حراسة احلدود  ..أو على اْلقل مل أعد أستطيع

أن أحرس احلدود كما ينبغي وكما هو مطلوب مين  ..وابلتايل ستصبح جبهة اجلوالن رخوة وسهلة

العبور لكل عابر ومتسلل  ..بدليل ما حصل اْلمس يف يوم النكبة  ..ويف ذلك من اخلطورة على أمن
واستقرار دولة إسرائيل ما فيه.

اثنياً :أراد النظام أن يشغل وسائل اإلعالم ويصرف أعينهم عنه وعن جرائمه  ..مبثل هكذا
حدث جديد وغريب  ..فبدالً من أن يكون اخلرب عن جرائم النظام حبق الشعب السوري هو اْلول يف
وسائل اإلعالم  ..ليكن الثاين  ..أو اْلخري!

اثلثاً :أراد أن حيرج الشعب السوري اْليب الثائر واملتظاهر ضد النظام و،لمه ،وأن يقول له :إذا

أردمت أن تتظاهروا اذهبوا فتظاهروا ضد الصهاينة يف اجلوالن  ..مث كيف تتظاهرون على نظام يسمح

ابلت ظاهر ضد الصهاينة اليهود يف اجلوالن  ..ويتزعم جبهة املقاومة واملمانعة؟!
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رابعاً :أراد النظام أن يقول للشعوب العربية  ..ليس كما يُقال لكم عين أبنين نظام خائن
وعميل ،دوري ينتهي عند حراسة حدود دولة إسرائيل  ..بدليل أنين مسحت لبعض املتظاهرين املدنيني

ابلتسلل والعبور عرب احلدود مع دولة إسرائيل !..

هذه هي الرسائل اليت أراد النظام اخلائن والعميل أن يوصلها جلميع اْلطراف الداخلية واحمللية،

والدولية  ..من خالل هذا احلدث الغريب  ..الذي حيصل ْلول مرة بعد أكثر من أربعني عاماً!
لكن بقي سؤال يفرض نفسه نسأله للنظام السوري الطائفي :ما دام يعنيك سالمة الوطن

واملواطن  ..ومن مهامك ومهام جيشك ـ كما تزعم وتكذب ـ حراسة الوطن واملواطن  ..ها هم جيش
وعسكر الصهاينة اليهود قد قتلوا أربعة من املواطنني السوريني العزل  ..وجرحوا العشرات غريهم ..

ملاذا مل تدافع عنهم  ..وتقاتل من قتلهم  ..أم أن مهمتك  ..ومهمة جيشك وعسكرك  ..تنتهي عند
تسهيل وَترير مثل هذه التظاهرات وحسب  ..مث ليحصل بعدها ما حيصل فإنه ال يعنيك؟!

علي ويف احلروب نعامة  ..ويف
صدق من قال فيك ويف نظامك وجيشك الالوطين :أسد َّ
احلروب نعجة وأرنب  ..تفر من صفري الصاف ِر!

 -280سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..لدي سؤال أود طرحه عليك :القناصون كما تعلم

حضرتك يف سورَي على أسطح البناَيت العالية حىت يقتلوا الناس ْلهنم قالوا ربنا هللا ،السؤال هنا :لو

أمكنين قتل قناصاً معتلياً أحد أسطح البناَيت وهو يقتل يف الناس كإلقائي علية حجراً يكون قاتالً له أو
أبي وسيله حبيث يكون هالكه أكيداً  ..مارأيك فيما قلت هل تؤيدين وتنصح الناس إن الحت هلم
فرصة ابلظفر هبم  ..وما رأي الشرع يف ذلك شيخنا الكرمي  ..أسأل هللا أن حيفظك شيخنا من كل سوء

ومن كل شر؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  ..دونكم وهؤالء القتلة اجملرمني  ..دافعوا عن

أنفسكم مبا تستطيعون  ..ومبا َتلكون  ..وهذا ال يتعارض مع سلمية املظاهرات واالعتصامات ما كف
الطرف اآلخر جرائمهم واعتداءاهتم عنكم  ..هذا الذي أمجع عليه النقل ،ودل عليه العقل  ..وهذا

الذي أوصي به  ..والذي يقول لكم غري ذلك ،فقد كذبكم وغشكم ،وما صدقكم  ..حفظ هللا الشام
وأهلها من كل ٍ
وشرِ ،
سوءٍ ،
وذي شر  ..اللهم آمني.
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 -281سؤال وجواب.
سؤال :كثرت مؤخراً كلمات ( الفرق بيننا وبني الطائفة العلوية ،أيضاً مشكلتنا مع النظام
وليست مع الطائفة العلوية ) فما رأي الشيخ حفظه هللا مبثل هذا الكالم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ال أدري من يكون هذا الذي يقول عن نفسه ال فرق بينه وبني

النصرييني  ..فمن شاء أن يكون منهم  ..فهذا شأنه وحده ،وكالمه ال ميثل إال نفسه  ..ومن يتوهلم
منكم فإنه منهم  ..واملرء ُحيشر مع من أحب  ..وليس بعد الكفر ذنب.

أما النقل والعقل فقد فرقا بني احلق والباطل  ..وبني الصاحل والطاحل  ..وبني املصلح واجملرم ..

وبني املؤمن والكافر املفسد  ..وبني اخلطأ والصواب  ..وبني املخطئ واملصيب  ..ال يستوَين مثالً ،وال
قدراً ،قال تعاىل :أَفَـنجعل الْمسلِ ِمني َكال ِ
ف َْحت ُك ُمو َن القلم .36-35:وقال
ني َ .ما لَ ُك ْم َك ْي َ
ْم ْج ِرم َ
َ َْ ُ ُ ْ َ ُ
ض أَم َْجنعل ال ِ
ات َكال ِ ِ
تعاىل :أَم َْجنعل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ني َكالْ ُف َّجا ِر
ْمتَّق َ
الص َ
ين ِيف ْاْل َْر ِ ْ َ ُ ُ
ْم ْفسد َ
ُ
َ َ َ
ْ َُ
ص .28:ال يستوَين مثالً ،وال قدراً ،وال جز ًاء.
وفيم خيص النصرييني ـ الذين يسميهم البعض ابلعلويني ـ إىل الساعة ـ وبعد مضي أكثر من
شهرين على ثورة وانتفاضة الشعب السوري املسلم ـ قد أثبتوا بوضوح أهنم طرف مع النظام احلاكم،

فالنظام يُقاتل ويتقوى هبم على الشعب السوري  ..ويرتكب جمازره ابمسهم  ..وهم إىل الساعة ساكتون

ال يعربون عن معارضتهم له  ..لذا فهم ولألسف طرف غري مستقل وال حمايد  ..بل شريك للنظام يف
جل جرائمه وجمازره  ..وابلتايل فهم طرف مع النظام يتحملون تبعات جرائمه وكفره وطغيانه و،لمه ..

ومن يقول غري ذلك من أهلنا وشعبنا يف الداخل السوري ،فهو يريد ويقصد من يعتزل منهم النظام فال

يكون عوانً له على الشعب السوري  ..ويقصد ترغيبهم يف االعتزال  ..وهؤالء نعم؛ من ثبت منهم

اعتزاله للطاغية ووقوفه مع الشعب السوري املسلم يف ثورته ضد ،لم وطغيان النظام الطائفي  ..يقيناً
سيستثىن يف املعاملة والنظرة إليه  ..وحقه سيكون حمفو،اً ومشكوراً اليوم قبل ٍ
غد  ..أما من يؤاثر منهم
ُ

الوقوف مع الطاغية ونظامه ،ويُقاتل دون طغيان و،لم وإجرام وكفر النظام  ..ويضحي بدمه يف سبيل

أطماع وأهواء سيده الطاغوت بشار اْلسد وعائلته اْلسدية  ..فال يلومن إال نفسه  ..وليس له عندان

حق سوى أن حناكمهم حماكمة شرعية عادلة  ..لينالوا جزاءهم العادل  ..هذا هو قولنا  ..وهذا هو

موقفنا  ..فليُسمع الداين منهم القاصي!
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 -282سؤال وجواب.
سؤال :شيخنا احلبيب أال تعتقد أبن من وضع بشار هم إسرائيل وجملس الشيوخ بعد ما كانوا

معتمدين على اهلالك ابسل إبدارة البالد بعد والده وهذه احلركات املتمثلة ابحلرب مع إسرائيل وجبهة

الصمود والتصدي كلها كذبة اليقتنع هبا االسرائيليون فضالً عن النظام؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .أوافقك القول أبن بشار اْلسد عند هالك والده حافظ  ..قد

حظي بدعم وأتييد دويل وحملي رمسي كخليفة ْلبيه  ..بشرط أن يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به

أبوه ،وهو حراسة احلدود مع دولة الصهاينة ككلب ويف وخملص  ..إضافة إىل أمور أخرى تتعلق

ابملصاحل اْلمريكية والغربية ،وحبرهبم املزعومة على اإلرهاب  ..وممن زار بشار اْلسد يف اْلَيم اْلوىل من
هالك أبيه للتعزية وليعربوا له عن أتييدهم ودعمهم له :وزيرة اخلارجية اْلمريكية ٍ
يومئذ ،ورئيس الوزراء

الربيطاين توين بلري ،وويل العهد السعودي ٍ
وقتئذ عبد هللا  ..لكن دخول إيران وطموحاهتا التوسعية،

والسياسية ،والدينية الشيعية الرافضية على اخلط  ..وعلى املنطقة كلها  ..و،هور النظام السوري

كحليف رئيسي واسرتاتيجي له  ..قد أفسد إىل حد معني مثل هذا الدعم والتأييد املشار إليه أعاله!

 -283هذا الذي تستحقه الشام من النظام الطائفي!

اْلمس ،هرت بعض جمازر النظام السوري الطائفي حبق أهل درعا  ..واليوم تكشفت جمازر
جديدة  ..وغداً وبعد ٍ
غد ـ عندما يُفك احلصار ـ ستظهر جمازر جديدة أفظع إجراماً مما سبق وما قد
أعلن عنه ْ ..لن النظام الطائفي ال ينتظر منه غري ذلك ،وهو ال يتقن سوى هذا النوع اإلجنازات
الدموية اإلجرامية حبق شعب سورية  ..فمن قبل جمزرة محاه  ..وسجن تدمر  ..وسجن صيدانَي ..

واليوم جمازر عديدة ـ حبق أطفال ونساء وأبرَيء عزل ـ ال يزال يتكشف عن بعضها  ..وما خفي أعظم ..
هذا الذي تستحقه الشام  ..ويستحقه أهل الشام من هذا النظام الطائفي النصريي القرمطي اجملرم

اللعني!

 -284راجعوا مقاليت " ما ال يعرفه الناس عن النظام السوري الطائفي ".
كنت قبل أكثر من شهر ونصف تقريباً قد كتبت مقاالً بعنوان " ما ال يعرفه الناس عن النظام

السوري الطائفي " ،لو أعدمت قراءة كلماته من جديد ،بعد أن رأيتم عجائب جرائم وجمازر وكذب ونفاق
النظام السوري ْ ..لنصفتموين  ..وأنصفتم مقاليت  ..ولقلتم :ما قاله فالن عن هذا النظام الطائفي

القرمطي الكافر اللعني صحيح  ..وهو قليل عليه ْ ..لن هناك ـ ملا نشرت مقاليت ـ من رماين ابلتشدد،

واملبالغة ،وسوء الظن ابلنظام!
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 -285كلمة للمعارضة السورية التقليدية.
أخاطب املعارضة السورية التقليدية ممثلة أبحزاهبا ،من دون حتديد أحد منها ،فأطالبهم :أبن

يتقوا هللا ويُطوروا خطاهبم مبا يواكب حجم وواقع اْلحداث الدامية يف سورية  ..ومبا يواكب حجم
مأساة ومعاانة وحاجيات الشعب السوري املسلم  ..حيث إىل الساعة ـ رغم طائفية النظام الصرحية ـ
يوجد من جيرم جمرد احلديث عن الطائفية أو يُشري إىل طائفية النظام ،وأثرها على احلياة السورية  ..كما
ِ
جيرم من ُحياول من الشعب السوري أن يُدافع عن نفسه  ..أو يدعوه للدفاع عن نفسه  ..رغم ما
يرتكبه النظام اللعني من جرائم وجمازر يصعب وصفها حبق الشعب السوري اْلعزل  ..وكأن الواجب

واملطلوب من الشعب السوري أن يبقى مستسلماً ماداً عنقه ـ من غري امتعاض وال حراك ـ لسكاكني
جزاري النظام الطائفي النصريي القرمطي  ..لتعمل عملها برقاهبم ودمائهم!!

 -286موقف الفنانني واملمثلني!

زمن واْلمة ـ إال من رحم هللا ـ ـ قد َتلت عن متابعة العلماء الرابنيني الناصحني  ..واتبعت
الفنانني واملمثلني املتلونني  ..ونظرت إليهم على أهنم قدوة لغريهم ،وللشباب الصاعد  ..فلما انداهم

الواجب لنصرة الشعوب الثائرة ضد الطغاة اآلمثني وأنظمتهم الفاسدة ،وقف هؤالء الفنانون واملمثلون ـ

خوفاً على مكاسبهم ومستقبلهم الفين ـ يف صف الطغاة وأنظمتهم الظاملة على أمتهم وشعوهبم  ..مثال
ذلك :فنانو ومهرجو سورية  ..إهنم املنافقون الكاذبون ،فاحذروهم!

 -287أيىب الطغاة أن يرحلوا إال ومعهم مجيع أوساخهم!

جرت السنة يف الطغاة أن ال يرحلوا عن احلكم إال بعد أن ترحل معهم بطانتهم ،وحاشيتهم،
َ

وأبواقهم ،وحيرقوا وأيخذوا معهم كل من له صلة هبم  ..فالطاغية ال يبايل أبن يضحي جبنده واملقربني

إليه مقابل شهواته أو أن يعيش ساعة زائدة ،أو أن يبقى حكمه يوماً إضافياً  ..فهو من هذا الوجه أيىب
أن يرحل إال بعد أن يطهر البالد من أوساخه قبل رحيله  ..قال تعاىلَ :وَْجي َع َل ْ
ضهُ َعلَ َى
اخلَبِ َ
يث بَـ ْع َ
اخلَ ِ
ِ
بَـ ْع ٍ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن اْلنفال.37:
َّم أ ُْولَئِ َ
ض فَـيَـ ْرُك َمهُ َمجيعاً فَـيَ ْج َعلَهُ ِيف َج َهن َ
ويف احلديث ":إَيكم وأبواب السلطان؛ فإنه قد أصبح صعباً ُهبوطاً "؛ أي ذالً يهني ويذل
ازداد من هللا بُعداً " .وهذا يف
صاحبه .وقال صلى هللا عليه وسلم ":ما ازداد أح ٌد من السلطان قرابً إال َ
السلطان املسلم الذي عنده نوع ،لم ،فما ابلكم يف الطاغية الكافر احملارب هلل ولرسوله وللمؤمنني؛
الذي يزعم لنفسه خاصة الربوبية واْللوهية من دون هللا  ..فإن القرب منه مهلكة ومقتلة  ..وهو أشد

على صاحبه من أن يقرتب من كلب أجرب عقور!
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 -288متاع الطاغية.

ِ
الطاغية ساعةٌ ـ يتخللها من املكدرات واملنغصات ما ال يعلمه إال هللا ـ يعقبها خزي
متاعُ
وندامة  ..ولعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني  ..إىل قيام الساعة  ..مث يوم القيامة يـُ َرد إىل أشد العذاب،

وبئس املصري.

ِ
مدح وَتلق ِ
الناس له ساعة  ..مث هو ال يُبايل ـ بعد ذلك ـ أن يُسجله التاريخ يف
الطاغيةُ يُؤثر َ
خانة وسجل امللعونني املطرودين واملرجومني  ..لتلعنه اْلجيال التالية كلما ذُكِر  ..هذا إذا ذُكِ َر ،وت َذ َّك َره

الناس.
ُ

 -289ما يساعد على َترد العناصر الشريفة يف اجليش.
لكي تتمرد العناصر الشريفة يف اجليش السوري على أوامر الطاغية إبطالق النار على

املتظاهرين العزل ،وبصورة فاعلة ،يوجد خياران :أن يكون مبقدور هؤالء العناصر منفردين على قيادة
عصيان مسلح انجح ضد النظام ،وأن يكون مبقدورهم على أن حيموا أنفسهم أبنفسهم.

اثنياً :أن جيدوا يف الشعب القوة واملنعة اليت حتتضنهم وحتميهم من املساءلة واحملاسبة ومن مث
القتل أو االعتقال والتعذيب من قبل القيادات النصريية يف اجليش  ..بغري هذين الطريقني ال نتوقع

عصياانً عسكرَيً معترباً وذا ابل.

 -290يف ،ل حكم الطغاة لنا مطلب واحد.

ما قيمة املستشفيات إذا مل جيد اجلريح فيها اْلمان على نفسه  ..وما قيمة املدارس إذا كانت

ستتحول إىل خراب وسجن للشباب والتالميذ  ..وما قيمة بناء املساجد واجلامعات إذا كانت لن تُراعى
هلا قدسية وال حرمة  ..وما قيمة املالعب الرَيضية وإنشائها إذا كانت ـ عند أدىن خالف بني النظام

احلاكم والشعب ـ ستحول إىل حظرية وسجن كبري للشعوب  ..لذا ال نريد ـ يف ،ل هذا النظام الطائفي

احلاكم ـ مستشفيات ،وال مدارس ،وال جامعات ،وال مالعب رَيضية  ..وال شيء  ..وإمنا نريد شيئاً
واحداً ال غري :سقوط النظام ورحيله!

 -291اللهم انصر ثورة الشباب اليمين على الطاغية.

عندما يشرتط الطاغية " علي صاحل " وما هو بصاحل ،على الشعب اليمين املؤمن ـ مين اإلميان

واحلكمة ـ أبن ال ُحياكموه بعد إقالته ورحيله  ..هلو دليل على شعوره أبنه جمرم قد ارتكب جرائم عدة
ويف مناح عدة حبق اليمن أرضاً وشعباً ،إذ لو كان نزيهاً وبريئاً ملا خاف من احملاكمة  ..وملا اشرتط عدم
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حماكمته  ..اللهم انصر ثورة الشباب اليمين  ..وأرح اليمن وشعب اليمن  ..من طاغية اليمن "

الالصاحل " املتخلف ،وعصابته  ..اللهم آمني.

 -292بشار اْلسد يصف خمابراته ورجاالته أبهنم وحوش.

قال طاغية الشام بشار اْلسد يف تصريح له ":إن القصور يف تعامل قوى اْلمن مع اْلحداث

مرده ضعف التدريب ،وإن اآلالف من رجال الشرطة خيضعون اآلن للتدريب ".

وهل ذا الكذاب نقول :وهل توقف جنودك عن قتل الناس  ..وإمساكهم عن حماصرة املدن

ابملدافع والدابابت ،حيتاج إىل تعليم وتدريب؟!

وأن ما ارتكبوه من جمازر ترتية مهجية حبق الشعب السوري مرده لقصور يف التدريب والتعليم؟!

لو نطق وحش يف الغابة لقال بتحرمي وجترمي ما تصنعه أنت وجندك حبق شعب سورية!

شكراً لك :لقد اعرتفت أن جندك وأجهزة أمنك وخمابراتك وحوش متخلفة ،وهم عبارة عن

كالب عقورة جرابء  ..بال أخالق وال قيم  ..تعض كل من تصادفه أمامها من الناس  ..وأهنم ال

يفقهون من معاين القيم واْلخالق شيئاً  ..وابلتايل فهم حيتاجون لرتبية وإعداد من جديد ،لكي يعرفوا
أهنم ال جيوز هلم أن يقتلوا املواطنني ،وأن ُحياصروا مدهنم ابملدافع والدابابت!

آه َي أهل بلدي  ..مخسون عاماً وأنتم حمكومون من أانس ال يعرفون أن قتلكم حرام ال جيوز!

 -293عندما يكون بوق النظام استاذاً يف العالقات الدولية!

أكثر الذين يتصلون بوسائل اإلعالم اخلارجية من طرف النظام السوري  ..ترى أحدهم يُعرف

عن نفسه أبنه " أستاذ العالقات الدولية " ،وهذه و،يفة من ال و،يفة له  ..أو من يريد أن ُخيفي

و،يفته احلقيقية  ..بدليل ما إن ينطق ويتكلم هذا اْلستاذ يف العالقات الدولية :إال وجتد منه الكذب
 ..والفجور يف اخلطاب  ..والبذاءات كلها َترج من فيه  ..وجتري على لسانه  ..وكأن لسانه قاموس

جامع ملفردات الشتم والطعن ،فتقول :هذا يصلح أن يكون أستاذاً يف العالقات احليوانية والبهيمية ..

فما الذي أوصله لدرجة أن يكون أستاذاً يف العالقات الدولية؟!

مث إذا كان اْلستاذ يف العالقات الدولية منهم هذه هي لغته  ..وهلجته  ..وأخالقه  ..فكيف

هي لغة وهلجة وأخالق من دونه من عناصر اْلمن واملخابرات ..؟!
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 -294عندما يكون املنافق عليم اللسان!
طعنات منافقي علماء الكالم واللسان يف الظهور ـ وهم ُجيادلون عن الطغاة وأنظمتهم،
وإجرامهم ـ هلي أشد وطأً وأثراً من طعنات عسكر الطاغوت يف صدور الشعوب املستضعفة الثائرة ..
صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ ":
إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ،كل منافق عليم اللسان ".
وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يقول ":كنا نتحدث أن ما يُهلك هذه اْلمة كل منافق
عليم اللسان ".

 -295مب تقوم الدول ،ومب تزول؟

الدول تقوم وتدوم ابلعدل ،وتزول وتنهار ابلظلم  ..وملا يشتد ،لم دولة من الدول  ..فإنه فأل

حسن يدل على اقرتاب أجلها ،وسرعة زواهلا  ..ولو كان الطغاة عبَّادي احلكم والكراسي  ..يعلمون ما

يف العدل من مصاحل حلكمهم ،ودوام ملكهم  ..ملا ،لموا أحداً قط  ..وحلاربوا الظلم ،كأشد ما حيارب
عدو عدواً  ..ولكنهم ال يعلمون  ..قال تعاىلَ :ولَ َق ْد أَ ْهلَكْنَا الْ ُق ُرو َن ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َّما َ،لَ ُمواْ
يونس .31:فالظلم دائماً يعقبه اهلالك  ..سنة من سنن هللا تعاىل اليت ال تتخلف.

 -296نداء إىل أهل حلب!

" وينك َي خوي َ ..ي حليب  ..وينك  ..أان خوك  ..نسيت  ..أان خوك بينزف دمي يف درعا

 ..ويف محص  ..وابنياس  ..وتلكلخ  ..مد يدك يل َي خوي  ..كيف يطيب لك العيش واهلنا وخوك

يُذبح أمام عينيك  ..ال تنس  ..أان أخوك  ..أان أخوك َ ..ي حيف عليك َي خوي َ ..ي حليب َ ..ي

حيف!".

 -297دعاء مساء يوم اجلمعة.

دعاء مساء اجلمعة :اللهم ِ
صل وسلم على عبدك ونبيك حممد  ..اللهم َي حي َي قيومَ ،يذا
اجلالل واإلكرامَ ،ي بديع السماوات واْلرضَ ،ي من له اْلمساء احلسىن والصفات العلياَ ،ي هللا ِ ..
اكف

شر بشار اْلسد ،اللهم إنه قد أفسد يف اْلرض ،وطغى وجترب ،وأعمل القتل واْلسر
الشام وأهل الشام َّ
يف وديعة نبيك من أهل الشام  ..فاكفناه َيربنا وحزبَه مبا شئت وكيف شئت،إنَّك على ما تشاء قدير،
وصلى هللا على حممد النيب اْلمي،وعلى آله وصحبه وسلم.
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 -298بعد مرور أكثر من شهرين على الثورة.
هللا أكرب  ..بعد مرور أكثر من شهرين من حصار املدن السورية ابلدابابت ،وقمع النظام

الوحشي للمتظاهرين من أبناء الشعب السوري بصنوف من التنكيل والتعذيب واإلهاانت  ..ها هي

مجيع احملافظات السورية جتدد انتفاضتها وثورهتا وتظاهراهتا يف مجعة " احلرية " لتؤكد من جديد على

ضرورة سقوط النظام املتعفن الظامل ،وانتزاع حقها يف احلرية والعزة والكرامة  ..وهذا له دالالت عدة
عظيمة :وهي أن اخلوف والوهن قد وليا من الشام إىل حيث ال رجعة إبذن هللا  ..وأن أفول ْشس

النظام الطائفي الكافر املستبد قد اقرتب  ..وأن بزوغ الفجر الصادق؛ فجر احلق واحلرية والعدالة قد

الحت معامله  ..وما هو ببعيد إبذن هللا.

 -299اثنتان من مبشرات النصر.

اثنتان من مبشرات النصر ،ومدعاة للفأل احلسن :ازدَيد ،لم وفساد الطغاة الظاملني ،فهو

عالمة على اقرتاب هالكهم وزوال ملكهم ،فالظلم والبغي يدعان الدَير بالقع على صاحبهما  ..اثنياً؛
اشتداد البالء والعسر على املؤمنني الصاحلني؛ فسنة هللا يف خلقه جرت أن النصر مع الصرب  ..وأن

الفرج مع الكرب  ..وأن مع العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا  ..وما غلب عسر يسرين  ..فصرباً َي
شام صرباً  ..فالنصر قد الحت بشائره واقرتبت  ..وما هو عنكم ببعيد ،إبذن هللا.

 -300شكر واجب.

عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم ":من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "؛ جند لزاماً أن نتوجه

جبزيل الشكر إلخواننا وأهلنا من أبناء الشعب الكوييت الشقيق  ..ملوقفهم التضامين والنبيل الشجاع،

جتاه قضية إخواهنم وأهلهم من أبناء شعب سورية اجلرحية  ..يف جهادهم وثورهتم ضد االستعمار الطائفي
القرمطي النصريي اْلسدي ،املتسلط على الشام وأهلها ـ دهراً ـ ابلقتل واحلديد والنار.
اجلزاء.

شكر هللا ْلهلنا يف الكويت موقفهم النبيل اْلصيل  ..وجزاهم هللا عن الشام وأهل الشام خري

 -301تعزية.
نقدم أمسى آَيت الت عازي والسلوان ْلهلنا الصابرين املرابطني يف قرية " البيضا " بعامة ،وآلل

البياسي خباصة  ..خبصوص وفاة ابنهم البطل اجملاهد " أمحد بياسي " على أيدي الغدر واجلَب واخليانة

من خمابرات النظام السوري الطائفي  ..سائلني هللا تعاىل أن يرحم فقيدان ،وأن يتقبله عنده يف عليني ،مع
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اْلنبياء والصديقني والشهداء  ..اللهم آمني ،وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه

وسلم.

 -302الثورة احلقة والفاعلة !..
الثورة احلقة والفاعلة ال ينتهي دورها عند إسقاط الطاغية ونظامه وحسب  ..بل دورها ميتد إىل

مرحلة ما بعد سقوط الطاغية  ..مرحلة البناء  ..بناء صرح الدولة ومؤسساهتا على أساس متني من
احلق ،والعدل ،واحلرية املسؤولة  ..وهي مرحلة أشد من مرحلة ما قبل سقوط الطاغية ونظامه  ..حتتاج
إىل سهر ،وقلق ،ومتابعة  ..وجهد واجتهاد ،وجهاد مضاعف  ..واملوفَّق من وفقه هللا وسدَّده.

 -303يوم اجلمعة.

أحب أَيم اْلسبوع للمسلمني يوم اجلمعة  ..فهو ابلنسبة هلم يوم عيد وفأل حس ٍن  ..بينما
أبغض أَيم اْلسبوع للطغاة الظاملني هو يوم اجلمعة  ..تراهم حيسبون لقدومه ـ خوفاً مما حيمله هلم من ٍ
شر
ـ ابلدقائق والثواين  ..ويعدون ملواجهة ما حيمله هلم من أخطا ٍر على مدار اْلَيم اْلخرى  ..حيث فيه
َترج الشعوب اثئرة مكربة ومهللة  ..ومعلنة زوال الطغاة وعروشهم وأنظمتهم  ..فيه وبعد صالة اجلمعة

ـ عند كل ابب مسجد ـ يكون موعد اجتماع الثوار وانطالقتهم؛ لتحطيم اْلصنام والعروش.

 -304عالقة اْلنظمة الطاغية مع أمريكا واجملتمع الدويل.

عالقة اْل نظمة الطاغية أبمريكا واجملتمع الدويل  ..هي عالقة استجدائية  ..عالقة العبد التابع

لسيده  ..تقدم هلم مجيع اخلدمات والتسهيالت السيادية لكسب الود والرضى  ..اْلبواب كلها مشرعة
هلذا السيد اْلجنيب  ..فإن اقتضت املصاحل ـ يف مرحلة من املراحل ـ أن ينصف اجملتمع الدويل الشعوب

املضطهدة من الطغاة وأنظمتهم الفاسدة ـ ولو بشطر كلمة ـ خنرت هذه اْلنظمة ،ورفعت عقريهتا،
لتتكلم عن الوطنية  ..واإلمربَيلية  ..وحرمة التدخل الدويل بشؤون الوطن  ..ولرتمي الشعوب

املستضعفة ابخليانة واالرتباط ابخلارج  ..وغري ذلك من ألفاظ التخوين  ..إنه النفاق بعينه  ..قاتلهم هللا

أىن يُؤفكون!
َّ

 -305سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..هل تنصح أهلنا يف الشام أبن يقتنوا سالحاً؛ خشية

أن تطول املعركة مع هذا النظام ،فيحدث ما حدث مع أهلنا يف ليبيا ...؟
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اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركات ه ،وبعد  ..وإن كان اخليار إىل الساعة هو اجلنوح إىل

احلراك السلمي ،واخلروج يف تظاهرات واعتصامات سلمية  ..إال أن دموية وإجرام النظام النصريي

الطائفي اليت فاقت كل تصور  ..حتتم علينا أبن نوصي كل من يُعتدى عليه ـ من أبناء الشام ـ ابلقتل أو

االعتقال ،أو اقتحام البيوت لينتهكوا احلرمات واْلعراض  ..أن يدافعوا عن أنفسهم وحرماهتم
وأعراضهم  ..ولو اقتضى ذلك للجوء إىل اقتناء السالح فال حرج إبذن هللا  ..إذ ال خالف بني أحد

على أن الدفاع عن النفس حق مشروع ،وخباصة إن تعذرت مجيع الطرق السلمية يف رد العدوان ،وكبح

مجاحه وإجرامه!

 -306سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..ما رأيكم يف إعادة زحف الشعب السوري إىل

احلدود الصهيونية يف الشهر املقبل؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  ..إذا كان هذا الزحف ـ وهو كذلك ـ سيكون بعد

موافقة أجهزة املخابرات السورية  ..وعلى مقاسهم  ..ووفق شروطهم  ..وْلغراضهم املشبوهة ..

اجلواب :ال  ..وعندما تتحرر سورية أرضاً وشعباً من االستعمار النصريي القرمطي الباطين  ..وحتصل
على استقالهلا من هذا النظام املتوحش والغريب على الوطن واملواطن  ..سيكون للشعب السوري

املسلم اْليب ـ إبذن هللا ـ أكثر من هذا الزحف املشار إليه يف السؤال.

 -307حتذير من التهجري!

قد انتهت الثورة السورية اْلوىل للشعب السوري املسلم يف الثمانينات ضد النظام الطائفي
احلاكم  ..بنجاح النظام يف هتجري ما يقارب مليون سوري من وطنهم ودَيرهم  ..فاسرتاح النظام بعدها

ثالثني عاماً من املعارضة الفاعلة  ..وإين ْلرجو من شعيب أن ال مينحوه هذه الفرصة اثنية ،وأن ال
جليل ٍ
ميكنوه من هتجريهم  ..يف هجرة مليونية اثنية  ..فيمدونه ابحلياة لثالثني عاماً إضافياً ٍ ..
اتل ،وهم
ال يشعرون!

 -308السبيل لدفع الذل.

َي سبحان هللا  ..نصف القرآن الكرمي حيض على اجلهاد ،واإلعداد ،والدفاع عن احلقوق

واحلرمات  ..ويرغب ابالستشهاد يف سبيل هللا  ..وحنوه مئات اْلحاديث النبوية الشريفة اليت حتض
على ذلك  ..مث بعد ذلك يسأل بنو قومي عن السبيل لدفع ٍ
ذل قد أصاهبم من زاندقة النظام النصريي
القرمطي الباطين احلاكم  ..الذين ال يراعون يف مؤم ٍن ـ وال شيخ وال طفل وال امرأة ـ َّإالً وال ِذ َّمة!
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 -309املساحة اليت تغطيها قناة اجلزيرة !..
رغم املساحة اليت تغطي هبا " قناة اجلزيرة " اْلحداث يف سورية مشكورة  ..إال أهنا مل تغطي

أكثر من  %10من احلدث ،ومن دموية وإجرام ووحشية النظام حبق الشعب السوري  ..إذ هناك كثري

من اْلحداث ،والوقائع ،واجلرائم اجلسام يرتكبها النظام حبق الشعب السوري  ..وهي موثقة ومنتشرة

عرب شبكة االنرتنت  ..ومع ذلك فقناة اجلزيرة تعرض صفحاً عن نشرها واإلشارة إليها  ..وهذا ال مينعنا

من أن نقول هلم :شكراً على القليل الذي تشريون إليه!

 -310تسليط وسائل اإلعالم على جرائم النظام.

تسليط وسائل اإلعالم على جرائم النظام السوري الطائفي حبق الشعب السوري ُ ..حيرجه ..

ويُقلل كثرياً من نسبة جرائم هذا النظام الطائفي املتوحش حبق العزل من الشعب السوري  ..والذي
يتعمد التفريط يف خدمة إعالمية يستطيعها  ..يسلط من خالهلا الضوء على جرائم النظام  ..مث ال يفعل

 ..فهو شريك للنظام فيم يرتكبه من جرائم  ..ولو بصورة غري مباشرة  ..ولسوف يُسأل عن ذلك 
اَّللَ بَِقل ٍ
ال َوَال بَـنُو َن  .إَِّال َم ْن أَتَى َّ
ْب َسلِ ٍيم الشعراء.89-88:
يَـ ْوَم َال يَن َف ُع َم ٌ

 -311موقف اْلنظمة العربية من الثورة اليمنية.

كثري من اْلنظمة الطاغية العربية مل تكن متحمسة ،بل وال راغبة ابنتصار الشباب اليمين الثائر

على الطاغية " الالصاحل " ونظامه الفاسد املتخلف  ..خشية أن تنتقل إليها عدوة الثورة  ..وحىت ال

تستسهل بقية الشعوب الثورات ـ ذات الطابع السلمي ـ على الطغاة وأنظمتهم  ..والطاغية " الالصاحل
" يف عناده ،وكذبه وخداعه للشعب اليمين  ..قد أسدى خدمة عظيمة هلؤالء الطغاة وْلنظمتهم

الفاسدة سواء  ..وهو بذلك كما أساء للشعب اليمين ،فقد أساء جلميع شعوب املنطقة اليت تتطلع
بشغف للتحرر من أنظمة الفساد والظلم والكفر اليت حتكمهم دهراً!

 -312كلما عظمت الغاَيت ،كلما عظمت التضحيات.

كلما عظمت الغاَيت  ..كلما عظمت التضحيات ،وتضاعف اجلهد ،واالجتهاد ،واجلهاد من

أجل بلوغ تلك الغاَيت وحتقيقها ..

والذي يتطلع إىل قمم اجلبال  ..عليه أن يروض نفسه على آالم وجراحات التسلق على اجلبال

 ..وأن ال يتهيب صعود اجلبال ..
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كذلك الشعوب اليت تتطلع للحرية ،والعزة ،والكرامة ،وحتقيق العدل يف احلياة  ..عليها أن

تروض نفسها على حتمل الصعاب والتضحيات  ..كما عليها أن تسلك السبل اجلادة ـ مهما بدت

قاسية أو صعبة ـ اليت تعينها على جتاوز العقبات  ..وحتقق هلا تلك الغاَيت!

 -313أخطر نظام على القضية الفلسطينية.

لو قيل من هو أخطر نظام على القضية الفلسطينية  ..وأكثرهم شراً وحقداً على فلسطني،

والفلسطينيني؟!

لقلت لكم :النظام السوري الطائفي القرمطي  ...اترخيه كله ينطق بذلك  ..سياساته كلها ..

مواقفه جتاه الفلسطينيني وخميماهتم يف لبنان كلها تنطق بذلك!

ٍ
كمتكئ يتكئ عليه ملآربه اخلاصة الوضيعة اخلسيسة  ..ومن
يتعامل مع فلسطني والفلسطينيني

أيىب منهم أن يكون تلك اْلداة اليت يتكئ عليها  ..ال يتورع النظام من هرسه وتصفيته ومطاردته إن
استطاع!

مث يكفي الفلسطينيني جرماً يستحقون عليه هذه املعاملة من قبل النظام النصريي القرمطي ..

أهنم مسلمون ومن أهل السنة واجلماعة  ..وأهنم مهما تشعبت هبم الدروب  ..فإهنم يف النهاية امتداد

ْلهل السنة واجلماعة حيثما وجدوا  ..وهذه جرمية ال تُغت َفر!

والصهاينة اليهود يعلمون ذلك عن النظام السوري الطائفي  ..لذا صربوا عليه  ..وعلى

عنجهياته  ..وفرقعاته اإلعالمية  ..مخسني عاماً!

 -314القات أيضاً حيتاج إىل ثورة!

بعد جناح الثورة اليمنية ـ إبذن هللا ـ على الطاغية " الالصاحل " ونظامه الفاسد واملتخلف ..

جيب أن يعقبها ثورة على شجرة " القات " اخلبيثة؛ آلاثرها املدمرة على اليمن إنساانً وأرضاً  ..فإن مل
حيصل ذلك فهذا يعين أن الثورة اْلوىل على الطاغية لن تؤيت أكلها املرجوة  ..كما يعين أن اليمن

سيبقى يُعاين من كثري من املشاكل على املستوى االقتصادي واالجتماعي ،والصحي ،والسياسي،
والتقدم احلضاري!
وأان حبكم معرفيت اجليدة ابليمن ،وبعادات أهلها  ..أعرتف أن الثورة الثانية على " القات "،

ستكون أشرس بكثري من الثورة على الطاغية ونظامه الفاسد  ..وأكثر كلفة  ..وعلى الشباب الثوار ـ

حفظهم هللا ـ أن يعدوا العدة ،واخلطط من اآلن.
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 -315لكل شيء مقربته.
لكل شيء مقربته  ..ومقربة الثورات احلوار مع الطغاة؛ وذلك أن احلوار مع الطغاة يعين أموراً
عدة ،منها :االعرتاف بشرعية الطاغية ونظامه ،وحزبه !..
ومنها :االتفاق على حلول وسط بني الثوار ومطالبهم ،وبني الطغاة ومصاحلهم  ..ال حتسم

املشاكل ،وال تغين وال تسمن من جوع.

ومنها :الوقوف يف وسط الطريق ال إىل احلق وصف الثوار قوالً واحداً ،وال إىل الطغاة وصفهم

قوالً واحداً.
ومنها :إ،هار ذوي الثورات يف موقف االستجداء  ..وإ،هار الطغاة يف موقف املتفضل الذي
مين على الشعوب ابلعطاء!

ومنها :أن احلوار يعطي الطغاة مزيداً من الوقت اللتقاط اْلنفاس ،ومجع اْلوراق ،ووضع
اخلطط لوأد الثوار وثوراهتم!
ومنها :بقاء العبودية؛ عبودية الشعوب للطغاة !..

لذا قلنا ونقول :احلوار مع الطغاة مقربة للثورات  ..فاحلذر احلذر!

 -316يف أي خانة سيكتب التاريخ علي صاحل؟

مهما حاول علي صاحل ،وما حنسبه صاحلاً  ..من أن يُعاند ويُكابرن ويُطيل من أمد حياته
الرائسية  ..فالتاريخ سيذكره ويصنفه يف خانة الطغاة الظاملني وامللعونني  ..الذين وقفوا ضد إرادة ورغبة
شعوهبم يف التغيري  ..واستئناف حياة عزيزة كرمية أفضل  ..فاهنأ مبا تبقى لك من أَيم معدودات ..

واهنأ بلعن اْلجيال التالية لك عرب التاريخ!

 -317التظاهر ابلشموع.

معذرة ْلهلنا؛ ملن هم يف داخل سورية وخارجها  ..تظاهراتكم ابلشموع  ..على ما حتمل من

ٍ
معان ودالالت إنسانية نبيلة  ..إال أن النظام النصريي الطائفي القمعي املتوحش ال يصله شيء من

تلك املعاين والدالالت؛ ْلنه ال يفقه شيئاً منها ،ومل يسبق له أن تعرف عليها ،أو تعامل معها  ..وعندما

تتظاهرون ضده ابلشموع يضحك عليكم حىت القهقهة ْ ..لن هذه اْلساليب ال تُثنيه وال تردعه عن

جرمية يقدر على اقرتافها !..
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قلتها لكم من قبل ،وها أنذا أعيد فأقول :هذا نظام يعيش قمة التوحش والتخلف ال يفقه من

معاين القيم اإلنسانية النبيلة شيئاً  ..وهو ال يفهم إال بلغة العس ،وتكسري الرأس  ..أعاننا هللا على

تكسري رأسه  ..وحتطيم أصنامه.

 -318موقف اْلنظمة العربية من النظام السوري؟

نسمع عن دول غربية وأجنية أهنا تفرض عقوابت على النظام السوري بسبب تعامله الوحشي
مع املتظاهرين ضده سلمياً  . .لكننا مل نسمع مرة ،وال حىت عن دولة واحدة من الدول العربية  ..أهنا
تفرض عقوابت ـ حىت املعنوية منها ـ على هذا النظام الطائفي املتخلف املتوحش  ..ملاذا؟!

..؟

هل ْلن هذه اْلنظمة تشارك النظام السوري يف كثري من خصائص القمع والتوحش والتخلف

أم هو اجلَب واخلوف  ..وملاذا ،وممن؟!
أم أن الدول العربية هي أقل قدراً وشأانً من أن تغضب من أجل اإلنسان  ..وحقوقه؟!

أم أن أمر الشعب السوري ال يهم وال يعين شيئاً ابلنسبة هلم  ..فذحبه وتقتيله حتت التعذيب

شأن داخلي سوري  ..ال جيوز للدول اْلخرى التدخل فيه؟!

نريد جواابً يفسر لنا صمتهم  ..والذي يكون يف كثري من اْلحيان عالمة على الرضى؟!

 -319هتديد طغاة احلكم شعوهبم ابالستعمار!

يف اْلَيم اْلوىل من الثورة الليبية املباركة ،قال القذايف اجملرم مهدداً شعب ليبيا :أبنه ـ إن مل
يكفوا عن ثورهتم ومعارضتهم له ـ فسوف أييت هلم ابالستعمار اْلجنيب؛ أي أنه سيظل ميارس جرائمه
ٍ
حينئذ يظهر ـ
وجمازره حبق الشعب اللييب  ..حىت ُجيرب االستعمار اْلجنيب على التدخل ابلشأن اللييب ..
وهو يقتل شعب اللييب اْلعزل ـ مبظهر وكأنه يُقاتل االستعمار اْلجنيب الصلييب  ..فيجعل من هذا
املظهر العام الكاذب غطاء جلرائمه وجمازره  ..والرجل قد َّ
وَّف بوعده  ..وفعل ما خطط له!

وها هو أخوه يف الكفر والطغيان؛ بشار اْلسد  ..يعلم مسبقاً أن االستمرار يف القمع وارتكاب

اجملازر حبق الشعب السوري  ..سيكون مدعاة وسبباً للتدخل اْلجنيب يف الشأن السوري  ..ومع ذلك
فهو ال يبايل ،وهو مستمر يف غيه وإجرامه  ..ليظهر يف النهاية أنه ضد االمربَيلية ،وضد االستعمار

اْلجنيب  ..وابلتايل فهو إذ يقتل الشعب السوري اْلعزل املعارض له  ..فهو يقتل ويقاتل االستعمار

اْلجنيب  ..حقاً إنه ابن أبيه  ..طاغية ابن طاغية!
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 -320أعظم جرائم النظام.
للنظام السوري جرائم عدة حبق سورية أرضاً وشعباً ،أعظمها جرميتان :اْلوىل تدمري اإلنسان
السوري ،على املستوى النفسي ،والثقايف ،والعلمي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،واْلخالقي ،والوطين
مشوه ،وتقبل ٍ
مشوه  ..ال بد من أن تكون
بنظام مشوه ،وطاغية َّ
 ..وعلى مبدأ لكي تعيش مع نظام َّ

مشوهاً مثله!

اجلرمية الثانية :تدمري اجليش السوري ،وتفريغه من العقيدة اإلميانية القتالية ،ومن أي حمتوى

أخالقي إنساين يكفأه عن ارتكاب املوبقات  ..وحتويله من جيش تقتصر مهامه على الدفاع عن سورية

أرضاً وشعباً  ..وعن مصاحل اْلمة  ..إىل جيش تقتصر مهامه على خدمة الطاغية ونظامه ،وطائفته ..

ولو كان ذلك على حساب سورية كلها أرضاً وشعباً!
وهذا من مجلة اْلسباب اليت محلت الصهاينة اليهود على أن يقبلوا ابلنظام السوري الطائفي
كحارس شخصي لدولتهم  ..وأن يصربوا على تنطعاته وعنرتَيته الكاذبة قرابة مخسني عاماً!
والثورة السورية ـ إبذن هللا ـ من أعظم أهدافها :حترير اإلنسان السوري  ..وكذلك اجليش

السوري  ..من تلك اْلغالل واْلثقال اجلسام اليت كبلهم هبا النظام الطائفي احلاكم!

 -321عندما يقرتب احلديث عن الصهاينة!

احلرَيت تضيق جداً عندما يقرتب احلديث عن الصهاينة اليهود ،وعن دولة إسرائيل ومصاحلها

 ..وحدود ها  ..يظهر ذلك يف حديث " أوابما "؛ رئيس أكرب دولة تزعم أهنا ترعى احلرَيت وتصدرها

يرق لليهود ـ تراجع عنه يف اليوم الثاين
لدول العامل  ..عندما تكلم عن حدود دولة إسرائيل كالماً ـ مل ْ
حتت ضغط اللويب الصهيوين  ..وخوفاً على مستقبله الرائسي ، ..ن نفسه حراً يف أن يعرب عن قناعاته

كرئيس  ..ويف حقيقته ليس حراً!
والسؤال :إذا كان رئيس الدولة اْلمريكية ليس حراً يف أن يعرب عن قناعاته السياسية ـ إذا
كانت خبالف رغبات وأهواء الصهاينة اليهود ـ وال يستطيع أن يكون حراً  ..كيف حيلو ْلمريكا أن

ترعى احلرَيت ،وتعمل على تصديرها للعامل  ..كما يزعمون؟!

رمبا بعد أن يتقاعد ،ويبلغ من العمر عتياً  ..يؤاخذه ضمريه على ما فرط حبق الفلسطينيني ..

فيقول بعض العبارات يف االجتاه املعاكس  ..ليس هلا أي أثر يف واقع السياسة وعاملها  ..كما فعل كارتر

غزة!
عندما زار َّ
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 -322الشعوب أكثر حكمة ووفاء لألوطان من حكامها.

يف كل مرة تثبت الشعوب أهنا أكثر حكمة ،ووفاء لألوطان من حكامها  ..الشعوب تريد التغيري

عرب الطرق السلمية  ..بينما الطغاة يريدوهنا عنيفة مسلحة ال تُبقي وال ت َذر  ..الشعوب حترص على عدم
التدخل اْلجنيب يف شؤون البالد  ..بينما الطغاة مقابل احلفاظ على كراسيهم وخمصصاهتم ـ ولو ْلَيم

معدودات أُخر ـ ال يكرتثون وال يبالون ،بل كثري منهم جيد مصلحته يف أتزمي اْلمور  ..الشعوب حترص على
سالمة بقاَي اخلري الذي مت إجنازه  ..بينما طغاة احلكم أيىب عليهم طغياهنم أن يرحلوا إال بعد أن يذروا الدَير

بالقع صفصفا  ..ال أدري أين ذهبت دروس الوطنية اليت كانوا يلقنوهنا للشعوب؟!

 -323الظلم ال يرتد على صاحبه إال ابلشر.
بعض ضعاف النفوس ،جلهل منهم حبقائق اْلمور  ..يظنون أهنم عن طريق الظلم ميكن أن

يتحصلوا على بعض املكاسب واملنافع  ..فيميلون للتشفي واالنتقام عن طريق الظلم  ..وهؤالء وامهون
خمطئون  ..فالظلم عواقبه وخيمة ،ال يرتد على صاحبه إال ابلشر ولو بعد حني  ..حىت لو ارتد على

صاحبه ببعض املنافع اآلنية إال أهنا يعقبها مفاسد وأضرار هي أضعاف أضعاف ما حتصل عليه من منافع
 ..هذا يف الدنيا  ..أما يف اآلخرة  إِ َّن الظَّالِ ِمني َهلم ع َذا ِ
يم إبراهيم.22:
َ ُْ َ ٌ
ب أَل ٌ

 -324فتوى إىل أهل سورية.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
ِ
قال تعاىلَ :وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ
ْرب َوالتَّـ ْق َوى َوالَ تَـ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث َوال ُْع ْد َوان َواتَّـ ُقواْ اَّللَ إِ َّن اَّللَ
َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب املائدة.2:
فقد ثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن هذه اْلموال اليت جيبيها النظام السوري الطائفي من
الشعب السوري ،كضرائب وغريها  ..تذهب كرواتب للمخابرات واْلجهزة اْلمنية ،والفرقة الرابعة من

اجليش السوري ،وغريهم من مو،في ومنافقي النظام  ..وكثمن لألسلحة والذخائر وآالت التعذيب اليت
تُستخدم لقتل وتعذيب املواطنني ،وعليه فأقول :ال جيوز ٍ
ْلحد من أبناء سورية أن يدفع قرشاً واحداً
هلذا النظام الطائفي اجملرم يستطيع أن ال يدفعه ،حىت ال يكون عوانً له على قتل وتعذيب أهل بلده؛ أي

جيوز لك َي عبد هللا ـ بل جيب ـ أن تتهرب من دفع أي ضريبة أو مبلغ ينتهي إىل جيوب هؤالء القتلة
اجملرمني  ..وذلك إىل أن يسقط النظام ،وتتحرر سورية من استعماره و،لمه  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.
 2011/5/25م.
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 -325مداخلة والرد عليها.
مداخلة :ال للمعارضة اإلسالمية نعم للمعارضة احلضارية!
اجلواب :لو أُف ِرغت احلضارة والتحضر من اإلسالم وقيمه احلضارية ْ ..لصبح التحضر َتلفاً

 ..واحلضارة بال طعم وال لون ،وال رائحة  ..ولو كنت تعلم شيئاً عن اإلسالم  ..وشيئاً عن معىن
احلضارة والتحضر  ..ملا قلت ما قلت  ..لكنك هترف مبا ال تعلم  ..هداك هللا.

 -326سؤال وجواب.
سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا أان شخص سوري مقيم يف مصر وأريد أن أعرف رأي فضيلة

الشيخ أبو بصري يف أنه هل هناك مانع شرعي من ترشح مرشح إسالمي لرآسة مصر والعمل على حتكيم
الشريعة؟ ابرك هللا فيكم.

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  ..هذا مرده إىل القدر من االستقاللية اليت ميكن

أن يتمتع هبا ـ يف ،ل ما بعد الثورة ـ واليت من خالهلا يستطيع أن حيافظ أو ميرر مشروعه اإلسالمي ..
املسألة عندي تقبل النظر؛ فهي ليست مرفوضة على االطالق وال مستحسنة على االطالق  ..وإمنا

يُنظر فيها من قبل أهل احلل والعقد ،والعقالء من أبناء مصر  ..فإن رجحت هلم املصلحة يف الرتشح
ملثل هذا العمل واملنصب فعلى بركة هللا  ..وإن رجح هلم خالف ذلك  ..وأن املفاسد ستكون هي

الراجحة  ..أمسكوا وأحجموا  ..وعلى العموم قد كتبت مقاالً إلخواين يف مصر خبصوص هذا الشأن،

وهي بعنوان " كلمات يف السياسة الشرعية أخص هبا أهلنا يف تونس ومصر " ،فراجعه إن شئت.

 -327سؤال وجواب.

سؤال :لكن هناك من اإلخوة من يطالب احلاكم اجلديد بتطبيق الشريعة منذ صباح اليوم التايل
فقلت هلم هذا مستحيل خصوصاً مع طبيعة مصر ،فمؤكد أن احلاكم سيتدرج يف اْلمر ولكنهم يرفضون

ذلك  ..فهل تقول شيخنا أبن التدرج يف تطبيق اْلحكام والشرائع غري جائز  ..جزاكم هللا خرياً وابرك

هللا فيكم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .التدرج جيوز وال جيوز؛ جيوز إذا كان وفق خطة حمكمة صادقة

تراعي املمكن واملقدور عليه  ..وال جيوز عندما يكون التدرج ذريعة للتملص من احلكم مبا أنزل هللا ..
ٍ
فحينئذ يكون
مع وجود القدرة واالستطاعة على َترير وفرض كثري من الواجبات واْلحكام الشرعية ..
التدرج كلمة حق يُراد هبا ابطل  ..واإلخوان إذ يرفضون التدرج يرفضون املعىن الثاين املشار إليه ،وهللا

تعاىل أعلم.
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 -328حسن نصر هللا والثورة السورية.
عرت حقيقة " حسن نصر هللا " وحزبه الرافضي
من إجنازات الثورة السورية املباركة أهنا َّ
الطائفي ،الذي تشبَّع مراراً ـ من أجل َترير مشروع إيران الرافضي يف املنطقة ـ أبنه نصري لثورات
الشعوب ضد اْلنظمة احلاكمة  ..لكن ما إن انتفض الشعب السوري يف ثورته ضد الطاغية ونظامه

القرمطي  ..إال وانكشف الغطاء عما حتته  ..فبان كذب ونفاق " حسن نصر هللا " وحزبه ،عندما أعلن
صراحة وقوفه مع النظام النصريي القمعي ،ومع جرائمه ضد الشعب السوري ،على اعتبار أن النظام

هو نظام مقاومة وممانعة  ..زعموا !..

 -329الطُّغاة واحلرية.

شعوب الطغا َة الديكتاتوريني احلريةَ  ..كمن يُطالِب مسكة أن تعيش يف صحراء،
عندما تطالب ال
ُ

وأىن له.
برَيً أن يعيش يف أعماق البحار َّ ..
أو وحشاً َّ

نتزع انتزاعاً!
ومن كان كذلك ال تُرجتى منه احلرية  ..وإمنا تُ َ

 -330أكثر الناس دانءة وأاننية!

اجلراح تنزف  ..والدماء تسيل  ..والثورة مشتعلة  ..واجلولة مع الطاغية ونظامه مل تنته بعد ..
وهو ـ على حني غفلة وانشغال من الشعوب الثائرة ـ مهه وتفكريه ،وشغله الشاغل كيف يقتات لنفسه،

وحزبه  ..وكيف يغرتف من الغنائم ،والقدر الذي يغرتفه من غنائم ثورة الشعوب  ..وذلك قبل أن تضع

احلرب أوزارها مع الطغاة ،وقبل أن يتوقف النزيف  ...هذا أكثر الناس دانءة وأاننية  ..فاحذروه!

 -331حول الطريقة املثلى يف مواجهة طغيان النظام.

جواابً عن بعض مداخالت اإلخوان حول الطريقة املثلى يف مواجهة طغيان ووحشية النظام
السوري الطائفي ،أقول :أحياانً يكون احلق معلوماً  ..والسبيل واضحاً  ..لكن كثرياً من الناس غري
مقتنعني به  ..واملقتنع به غري مستعد له ،ومل يسبق له أن أعد له عدة  ..واملستعد له جيد اْلحداث

أكرب منه وما أعد هلا من عدة  ..وهؤالء ال ميكن أن حنملهم على ما نراه صواابً محالً ،ويف الوقت الذي

نريد ،وهم على هذا الوصف واحلال اآلنف الذكر!

مث رمبا هؤالء الناس حيتاجون لبعض الوقت عسى أن تريهم اْلَيم واْلحداث ما كانوا عنه

غافلني  ..فتتبدل قناعاهتم ومواقفهم إبذن هللا  ..وتوضع االسرتاتيجيات اْلكثر فاعلية  ..وهللا تعاىل

املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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 -332الطفل البطل الشهيد محزة علي اخلطيب.
آملين مقتل الغالم ،الصغري يف عمره ـ الذي ال يتعدى عمره ثالثة عشر ربيعاً ـ البطل الكبري يف

موقفه وصربه وخاَتته " محزة علي اخلطيب " رمحه هللا  ..فلم يكتف وحوش النظام القرمطي بقتله

وحسب  ..بل مثلوا يف كل موضع من جسده الطاهر الشريف ،حياً وميتاً  ..بصورة تفوق كل تصور
وخيال  ..مهما تكلمنا عن بشاعتها فلم حنط هبا وصفاً  ..لكن حسبنا أن اجلميع قد شاهدها!

والسؤال الذي يفرض نفسه إبحلاح :هل ميكن أن يفعل ذلك مسلماً  ..أو عربياً  ..أو سورَيً
 ..أو رجالً حمباً لوطنه وأهل بلده  ..أو من كان عنده ذرة انتماء لدين أو خلق ،أو قيم إنسانية؟!
اجلواب القاطع :إهنم ليسوا شيئاً من ذلك  ..إهنم اللقطاء  ..إهنم الغرابء الدخالء  ..إهنم
أعداء اإلسالم واملسلمني  ..وأعداء البشرية واإلنسانية مجعاء!
إهنم الوحوش الطائفيون النصرييون القرامطة احلاقدون ٍ ..
بثوب آدمي  ..وقلوب وحوش

الغاابت  ..فهم مل حيملوا من اآلدمية شيئاً إال صورهتا  ..أما معناها فال يعرفون شيئاً عنها!

حقاً إهنم بالء  ..مل تعرف الشام عرب اترخيها كله مثل هذا البالء  ..أعاننا هللا على زواله
واستئصاله ،وجتاوزه خبري ،اللهم آمني.

 -333ما خفي عن اْلعني والكامريات كان أعظم!

اعلموا َي إخواين أن الطفل الشهيد " محزة علي اخلطيب " رمحه هللا  ..ليس هو أول طفل

وآخر طفل يتعرض ملا تعرض له من َتثيل وتعذيب  ..فهناك مئات اْلطفال يف سجون وأقبية قرامطة

النظام وخمابراته يتعرضون اآلن ملا تعرض له ولدان الشهيد " محزة "  ..لكن غفلت عنهم الكامريات

والقنوات اإلعالمية  ..فال نعرف عنهم شيئاً.
اللهم من خفي علينا حاله من أطفالنا وشبابنا  ..فال خيفى عليك  ..فأنت العامل به  ..تعلم

السر وما خيفى  ..فكن معهم  ..وفرج كرهبم  ..وانتقم من جالديهم و،امليهم ،إنك َي ربنا على ما

تشاء قدير ،وابإلجابة جدير  ..وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -334ال َتذلوا الشام !..

نتقص فيه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً يف موط ٍن يُ ُ
ِ
ٍ
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
ينصر ُمسلماً
رضه ،ويُ ُ
ِع ُ
نتهك فيه من ُح َ
نصرتَهُ ،وما من أحد ُ
ب فيه َ
ِ
ب فيه نصرتَهُ ".
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن ُحي ُّ
ص فيه من ِعرضهِ ،ويُ ُ
يف موط ٍن يُنت َق ُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
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ال َتذلوا الشام وأهل الشام  ..ابب خري فُتِح لكم  ..اغتنموه قبل أن يُغلق دونكم ..
فتندموا ،والت حني مندم!

 -335تصعيد املعارضة كماً ونوعاً.

نسق ٍ
عندما تعتاد معارضة الشعوب لألنظمة الطاغية على ٍ
واحد من املعارضة واالعرتاض ال

يتغري  ..فهذا ـ مع الزمن ـ يكسي اْلنظمة الطاغية مناعةً حنو هذا النسق واْلسلوب من املعارضة ..
كما يعطيها الفرصة اليت َتكنها من التعامل مع هذا اْلسلوب من املعارضة أبدىن حرج هلا ...

واملطلوب :تصعيد املعارضة واالعرتاض  ..كماً ونوعاً  ..ويف مجيع االجتاهات  ..وابتداع أساليب
وخطوات جديدة تفاجئ وتربك الطاغية ونظامه  ..بصورة تصاعدية تتناسب مع الزمن وواقع الثورة

ومتطلباهتا  ..والشعوب الذكية الثائرة ال تُعدم احليل والوسائل يف هذا الصدد  ..وهللا املوفق.

 -336ال بد للحق من قوة حتميه.

احلق من غري قوة حتميه ضعيف ،ال يقوى على محاية نفسه فضالً عن أن يبسط محايته لغريه ..
ٍ
حينئذ ـ من أهل الباطل ـ يتجرأ عليه ،ويتسور حمرابه  ..وقتما ـ وكيفما ـ يشاء  ..لذا جاء اْلمر
والكل

ِ
استَطَ ْعتُم ِمن قُـ َّوةٍ َوِمن ِرَاب ِط ْ
اخلَْي ِل
إبعداد القوة ،واْلخذ أبسباهبا  ..كما قال تعاىلَ :وأَعدُّواْ َهلُم َّما ْ
تُـرِهبو َن بِ ِه ع ْد َّو ِ
ين ِمن ُدوهنِِ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمونَـ ُه ُم اَّللُ يَـ ْعلَ ُم ُه ْم اْلنفال .60:ويف احلديث":
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َو َ
َ
ْ ُ
آخ ِر َ

املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ".

 -337واحد أبلف.

يعريان النظام الطائفي القمعي  ..أبن عدد املتظاهرين واملناوئني له ال يتعدى اآلالف  ..أو

عشرات اآلالف  ..وهذا رقم ليس بشيء قياساً جملموع عدد سكان سورية  ..وهلذا النظام القمعي

الدموي نقول :اخسأ َي عدو هللا فإنك لن تعدو قدرك  ..واحد من املتظاهرين يف اْلجواء القمعية

واإلجرامية الدموية اليت تفرضها على املتظاهرين  ..يُعادل عشرة آالف متظاهر ـ وأكثر ـ يف اْلجواء
احلرة اآلمنة !..
مث إن كنت واثقاً من نفسك أيها الطاغية اللعني :أمسك قمعك وجرائمك عن املتظاهرين
السلميني العزل ،وأدخل كالب أمنك وخمابراتك املتوحشني إىل جحورهم  ..مث لننظر من سيكون معك ـ

من الشعب السوري ـ ومن سيكون مع احلرية؛ والتحرر منك ،ومن حزبك ،وعصابتك؟!
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َ -338ي أهل مصر!
َي أهل مصر َ ..ي أحبتنا يف مصر  ..مطالبكم اليت تظاهرمت من أجلها يف اجلمعة املاضية

مشروعة  ..لكن صدقوين الشام وأهل الشام أوىل مبظاهراتكم املليونية  ..فهال أقررمت عني الشام ..

وأعني أهل الشام مبظاهرة مليونية تنتصرون فيها حلرماهتم وأعراضهم ودمائهم اليت تُنتهك على أيدي
قرامطة النظام الطائفي الدموي وأجهزة خمابراته  ..أم ترون أن مطلبنا هذا غري شرعي  ..وأننا قد قرعنا
الباب اخلطأ؟!

من هللا عليكم من
اعلموا أن الزكاة ينبغي أن تكون من جنسها  ..فهال زكيتم ثورتكم  ..وما َّ

فتح  ..بتظاهرة مليونية من أجل الشام؟!
نريد أن نسمع منكم جواابً !...

 -339املطلوب من الطائفة النصريية يف هذه املرحلة.

ليس املطلوب من الطائفة النصريية وأبنائها جمرد بيان ـ تكذبه اْلعمال ـ خيطه جمهول يذكر فيه
بعض أمساء عشائر النصريية  ..وبراءهتم من النظام  ..فهذا عمل يتقنه كل أحد  ..وإمنا املطلوب أن
ينزلوا من قراهم يف تظاهرات عارمة يرفعون فيها الشعارات اليت تطالب إبسقاط النظام الطائفي،

وبرباءهتم من صنائعه وجرائمه  ..وجرائم آل اْلسد  ..والشعب السوري ال يقبل منهم أبقل من ذلك.

 -340الطفل البطل.

هذا الطفل البطل " محزة اخلطيب " رمحه هللا ،وما تعرض له من فنون التمثيل والتعذيب على

أيدي خمابرات وجالدي النظام الطائفي  ..تفوق اخليال والتصور  ..يصعب على اجلبال حتملها ..
يستحق أن يكون بطل ورمز وملهم الثورة السورية  ..والضحية احلقيقة اليت َتثل حبق معاانة الشعب

العلى مع اْلنبياء
السوري بكل أشكاهلا  ..رحم هللا ولدان احلبيب " محزة " ،وأسكنه هللا جناته ُ
والصديقني والشهداء  ..وأهلم والديه الكرميني الصرب والسلوان  ..وجزامها هللا على مصاهبما اجللل خري

اجلزاء  ..اللهم آمني.

 -341الصرب.

احلديث عن الصرب يف موطن البالء إميان ِ
وع َّزة  ..واحلديث عن الصرب يف موطن الثأر للمظامل

ِذلة وهوان!

119

والبالء من جهة القضاء والقدر يرضى به املرء ،ويُسلم له تسليماً  ..و ٍ
كسبب من جهة املخلوق

يَسخطه  ..ويُقاومه  ..ويسعى لالنتصاف والقصاص منه  ..وليس وراء ذلك إال الذلة واهلوان!

 -342مثل املؤمن ابلنسبة للمؤمنني.

مثل املؤمن ابلنسبة للمؤمنني  ..كما قال صلى هللا عليه وسلم ":ترى املؤمنني يف تر ُِ
امحهم
ِ
ِ
ِ
وتوادهم ،وتعاطُِفهمِ ،
ابلسه ِر واحلُ َّمى ".
سائر
اجلسد َّ
كمثل اجلسد إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ ُ
ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
أسهُ اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى
كرجل واحد ،إذا اشتكى ر َ
عينَهُ اشتكى كلُّه ".
ِ
املسلم ال يَظلِمهُ وال يُ ْسلِمه "؛ أي ال يُسلمه للظلم
املسلم أخو
وقال صلى هللا عليه وسلم":
ُ
والقهر  ..وإمنا ُحييل بينه وبني ،لم الظاملني له ما استطاع لذلك سبيالً.
فهل حنن كذلك ..؟

 -343طغاة االستبداد بعضهم أولياء بعض.
طغاة االستبداد بعضهم أولياء بعض على الشعوب اليت تسعى لنيل حريتها واستقالهلا  ..وال

ينبغي أن نتوقع منهم غري ذلك  ..مثال ذلك  ..موقف طغاة العرب ،وغريهم من طغاة االستبداد ..
من طاغية اليمن " الالصاحل "  ..وطاغية سورَي القرمطي " بشار اْلسد "  ..وطاغية ليبيا " القذايف "

يف مواجهتهم حلراك وثورات شعوهبم ،ومطالبتهم ابحلرية!

وعلى الشعوب اليت تسعى لنيل حريتها واستقالهلا  ..أن يكونوا يف املقابل كذلك يداً بيد على

طغاة الكفر واالستبداد!

 -344توصيف الوضع السوري!

الوضع يف سورية أكرب من جمرد شعب يُطالِب حبريته من نظام مستبد  ..الشعب يف سورية
يواجه استعماراً قرمطياً فاقداً لشعور االنتماء لألمة كعقيدة وأرض؛ بدليل أنه وجد نفسه ومصلحته يف
أحضان رافضة إيران من دون اْلمة  ..وفاقداً لشعور االنتماء والوالء لسورية أرضاً وشعباً؛ بدليل أنه ـ
على مدار حكمه قد سفك ـ وال يزال ـ الدم السوري بال رمحة وبكل وحشية ،وأنه ال حيمي أرض سورية

من أعدائها  ..وفاقداً لشعور االنتماء لإلنسانية وقيمها اليت تردعه من أن يقتل ويعذب طفالً أو امرأة

أو شيخاً كبرياً  ..وهذا يستدعي من املخلصني العاملني من أجل سورية أن يرقوا إىل مستوى وحجم
املشكلة ،وحجم معاانة الشعب السوري  ..وأن يضعوا هلا احللول الصحيحة الناجعة ملواجهتها!
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 -345طريقة النظام السوري يف احلكم!

ٍ
لصوص يدخلون بيتاً ليالً خلسةً؛ فالوقت
النظام الطائفي اْلسدي حيكم سورية على طريقة
أمامهم حمدد ،وابلتايل عليهم أن ينهبوا أكرب قد ٍر ممكن من ممتلكات البيت قبل أن ينكشف عليهم فجر

النهار  ..وهذا يستدعي منهم أن يعيثوا يف الدار خراابً وفساداً ،وحبثاً عن املقتنيات وأبسرع وقت ممكن

 ..وهكذا حال القرامطة ملا سطوا على البيت السوري الشامي فقد عاثوا فيه فساداً وخراابً ،وكلص
ِ
مودع قد ال تتاح له الفرصة مرة اثنية َّ ..
وأىن هلؤالء أن ينجزوا عمالً صاحلاً ،أو يُصلحوا عمالً مفسداً

 ..أو يُرجى منهم شيء من ذلك!

 -346الداء والدواء!

مه ما أكثرمت من املؤَترات واالجتماعات والدراسات  ..هذا هو الداء ،وهذا هو الدواء  ..قال
ض ُّروهُ َش ْيئاً َواَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
تعاىل :إِالَّ تَ ِنف ُرواْ يُـ َع ِذبْ ُك ْم َع َذاابً أَلِيماً َويَ ْستَـ ْب ِد ْل قَـ ْوماً غَْيـ َرُك ْم َوالَ تَ ُ
التوبة.39:
صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":إذا تبايعتم ابلعينة ـ نوع من
ويف احلديث ،فقد َّ
املعامالت الربوية ـ وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اجلهاد ،سلَّط هللاُ عليكم ذالً ال ينزعه

اجلهاد
قوم
حىت ترجعوا إىل دينكم " .أي حىت ترجعوا إىل جهادكم .وقال صلى هللا عليه وسلم ":ما َ
َ
ترك ٌ
عمهم هللاُ ابلعذاب " .يف الدنيا غري وقبل اآلخرة!
إال َّ

 -347من اْلوىل أبن يعفو ..؟!

احلل يف سورية؛ أن يعفو عن شعب سورية  ..عن
هكذا يرى الطاغية الغيب ونظامه الطائفي َّ
أحرار سورية  ..عن ضحاَي جرائمه و،لمه  ..ال أن يطلب هو العفو منهم  ..بعد أن يقر جبرائمه ،وما
اقرتفته يداه ـ وأجهزته اْلمنية ـ من ،لم طيلة السنني العجاف من حكمه اليت استعمر هبا البالد والعباد

ابلظلم والقهر واإلذالل  ..مث هو بعد ذلك مين على شعيب أبنه قد عفا عنهم!

مث أحيسب هذا الطاغية الطائفي أن املشكلة تنتهي عند العفو عنا لنعيش بعد ذلك يف مزرعته

كالعبيد  ..هنتف ابمسه  ..ونفديه ابلروح والدم  ..كما تعود أن يسمع من قطعانه يف جملسه الشعيب

وغريه  ..إنه واهم  ..مث هو مل حيسن قراءة الواقع وال قراءة ثورة شعيب اليت هلا هدف واحد لن تقف ـ

إبذن هللا ـ دونه؛ أال وهو إسقاط الطاغية ونظامه  ..ولن نقبل أبقل من ذلك!
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 -348أخي عبد القادر مصطفى حليمة.
احلمد هلل رب العاملني .هذه الصورة هي ْلخي " عبد القادر مصطفى حليمة " ،قد َتطفته

أَيدي الغدر واخليانة من خمابرات النظام السوري الطائفي منذ أكثر من ثالثني عاماً؛ أي من عام
1981م  ..وإىل الساعة ال نعرف عنه شيئاً  ..وال يسمح ٍ
ْلحد أن يسأل عنه لكي يعرف عنه شيئاً ..
ُ

وهل هو من اْلحياء أم اْلموات  ..وها أنذا بدوري ،وما ْلخي من حق علي ،أتوجه ابلسؤال واملساءلة

للنظام وأجهزته اْلمنية املخابراتية :أين أخي ....؟!

أخرجوه لنا ـ وأعيدوه إىل أهله ـ حيَّاً كان أم ميتاً !..

َتنون علينا أنكم عفومت عنا  ..وحنن لنا عندكم اثرات  ..وحقوق  ..ومظامل مل أتخذ حقها  ..ومل

تعرف طريقها للقصاص والعدالة بعد  ..فأي الفريقني أوىل أبن يعفو عن اآلخر ،وأن يُطلَب منه أن
يعفو عن اآلخر أنتم أم حنن؟!
قد يسأل البعض عن سبب اعتقاله واختطافه ،فأقول :ال يوجد أي سبب يستدعي اعتقاله ..
سوى أنه ُع ِرف عن اْلخ بعض غرية على دينه وأمته  ..ووعي مييزه عن أقرانه حبقيقة طائفية و،لم

النظام  ..فكان ذلك كافياً ـ يف عرف وقانون الطاغية ـ ْلن ُخيتَطف ،ويُغيب يف بطون وغياهب السجون

والزانزين ثالثني عاماً  ...حسبنا هللا ونعم الوكيل.

 -349النظام غري مؤهل أخالقياً ْلن يصدر عفواً!

النظام الطائفي اْلسدي غري مؤهل أخالقياً وال قيمياً أن يُصدر عفواً أو أن ُميارس أخالقيات

العفو  ..فهو نظام له اتريخ عريق يف الغدر واخليانة ونقض العهود ،وتصفية اخلصوم  ..مث أن مظامل

ومطالب الشعب السوري هي أكرب بكثري من أن َُتتزل يف معىن عفو مشوه مين به طاغية عليهم ..
فمطالب الشعب السوري واحلقوق اليت يسعى النتزاعها كثرية ،منها احلرية؛ واليت تعين التحرر من

العبودية والتبعية للطاغوت ،وحزبه ،ونظامه  ..وإسقاطه وإسقاط نظامه الطائفي النصريي.

 -350مثل مصر وسورية ابلنسبة لألمة.

سبق أن ذكرت أن اْلمة كالطائر أحد جناحيه امسه مصر ،واآلخر امسه سورية  ..ال قدرة له

على الطريان والتحليق إال هبما معاً  ..لذا فإن جناح الثورة يف مصر هو جناح للثورة يف سورية  ..وجناح
الثورة يف سورية هو جناح للثورة يف مصر  ..فكل منهما رافد ومرفود لآلخر  ..وجناح الثورتني معاً هو
جناح وتقدم وازدهار لألمة كلها  ..هذه حقيقة التاريخ كله يتكلم عنها ويؤكدها  ..ال ينبغي أن نغفل

عنها.

122

وأنت وما تقدمه ـ َي أخاان نور ـ ْلمتك  ..هو كبري إبذن هللا  ..ال تبخس القليل الذي عندك

 ..فقليلك مع قليل أخيك  ..وإخوانك  ..كثري إبذن هللا  ..جزاكم هللا خرياً.

 -351مصداقية النظام مع ما يقول!

أتملوا هذا العفو الذي أعلن عنه النظام ما أحاله  ..والذي يعقبه قتل أكثر من أربعني متظاهراً
يف الرسِت  ..هذا غري اجلرحى  ..واالعتقاالت املستمرة للمتظاهرين سلمياً؟!
لكي تفهموا هذا النظام جيداً دائماً خذوا كالمه وتصرحياته على املعىن املعاكس له  ..فإذا قال

مثالً :عفوان يعين قتلنا  ..وإذا قال :برفع الطوارئ يعين القتل واالعتقال العشوائي الالمسؤول  ..وإذا

قال ابإلصالح؛ يعين اإلفساد  ..وإذا قال إبطالق احلرَيت يعين قمع احلرَيت  ..وإذا قال ابلسماح

ابلتظاهر السلمي يعين قمع املتظاهرين  ..وهكذا كل تصريح له خذوه دائماً على املعىن العكسي له ..
ٍ
حينئذ تفهمونه وسياساته جيداً!

 -352عندما يستعذب الشعب املوت على حياة الذل!

توجد جزئية مل يفهمها النظام بعد  ..لو يوجد من يفهمه إَيها  ..وهي أن الشعب السوري ـ

بسبب سياسات النظام االستعمارية الرعناء ـ وصل إىل مرحلة أنه يستعذب املوت على العيش يف ،ل
النظام اْلسدي  ..و،ل حكم طغاته الطائفيني املتنفذين ْ ..لن العيش يف ،له يعين عيش اْلموات

اْلذالء  ..فموت الشهداء وال موت اْلحياء اْلذالء  ..وشعب يصل إىل هذه املرحلة من الشعور
والتصعيد يف املواجهة  ..مل تعد جتدي معه مجيع وسائل القمع والتخويف واإلرهاب  ..إما هو وإما

النظام الطاغي  ..إما هو وإما العصابة اجملرمة احلاكمة  ..واملعركة مهما طالت ،يف النهاية ـ إبذن هللا ـ
ستكون لصاحل الشعوب  ..فالطغاة زائلون ال حمالة  ..والباقي هم الشعوب  ..هبذا حدثتنا جتارب

التاريخ كلها  ..فهل من معترب؟!

 -353زوال الدول وبقاؤها.

الدول تزول أبمرين :ابلظلم ،والفسوق  ..وعلى قدر َتكن واستفحال الظلم والفسوق يف دولة
من الدول تكون سرعة الزوال  ..أما الظلم ،فلقوله تعاىلَ :ولَ َق ْد أَ ْهلَكْنَا الْ ُق ُرو َن ِمن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َّما َ،لَ ُمواْ
اه ْم لَ َّما َ،لَ ُموا َو َج َعلْنَا لِ َم ْهلِ ِك ِهم َّم ْو ِعداً الكهف.59:
يونس .13:وقال تعاىلَ :وتِل َ
ْك الْ ُق َرى أَ ْهلَكْنَ ُ
ْك بُـيُوتُـ ُه ْم َخا ِويَةً ِمبَا َ،لَ ُموا النمل.52:
وقال تعاىل :فَتِل َ
ِ
ِ
يها فَ َح َّق َعلَْيـ َها
وأما الفسوق ،فلقوله تعاىلَ :وإِذَا أ ََر ْد َان أَن نُّـ ْهلِ َ
يها فَـ َف َس ُقواْ ف َ
ك قَـ ْريَةً أ ََم ْرَان ُم ْتـ َرف َ
الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرَان َها تَ ْد ِمرياً اإلسراء.16:
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وملا كان قوم ٍ
لوط أيتون الرجال شهوة من دون النساء  ..جاءهم العذاب والدمار ،كما قال
يل َّمنضُ ٍ
تعاىل :فَـلَ َّما َجاء أ َْم ُرَان َج َعلْنَا َعالِيَـ َها َسافِلَ َها َوأ َْمطَْرَان َعلَْيـ َها ِح َج َارةً ِمن ِس ِج ٍ
ود هود.82:

وإذا كانت الدول تزول ابلظلم والفسوق  ..مفهوم املخالفة يقتضي أهنا تدوم وتنمو وتزهو
ِ
اهم َّماء غَ َدقاً
َس َق ْيـنَ ُ
استَـ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة َْل ْ
ابلعدل والطاعة واالستقامة ،كما قال تعاىلَ :وأَلَّ ِو ْ
استَـ ْغ ِفرواْ ربَّ ُكم ُمثَّ تُوبواْ إِلَْي ِه ميَُتِ ْع ُكم َّمتَاعاً حسناً إِ َىل أَج ٍل ُّمس ًّمى ويـ ْؤ ِ
ِ
ت
َ َ َُ
ُ
اجلن .16:وقال تعاىلَ :وأَن ْ ُ َ ْ
ََ
ِ
الس َماء
استَـ ْغ ِف ُرواْ َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُواْ إِلَْي ِه يُـ ْر ِس ِل َّ
ض ٍل فَ ْ
ُك َّل ِذي فَ ْ
ضلَهُ هود .3:وقال تعاىلَ :وََي قَـ ْوم ْ
ِ
ِ
ْت
ني هود .52:وقال تعاىل عن نبيه نوح :فَـ ُقل ُ
َعلَْي ُكم م ْد َراراً َويَ ِز ْد ُك ْم قُـ َّو ًة إِ َىل قُـ َّوتِ ُك ْم َوالَ تَـتَـ َولَّ ْواْ ُْجم ِرم َ
ِ
ِ
ني وَْجيعل لَّ ُكم جن ٍ
ِ
َّات
استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن غَ َّفاراً  .يُـ ْر ِس ِل َّ
ْ
الس َماء َعلَْي ُكم م ْد َراراً َ .وميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َو ٍال َوبَن َ َ َ
ْ َ
َوَْجي َعل لَّ ُك ْم أَنْـ َهاراً نوح.12-10:

 -354أغىب الطغاة!

أتملت حال الطغاة وسياساهتم  ..فرأيت أغباهم ،وأشدهم سفهاً الطاغية الذي يركن على
طغيانه واستبداده  ..فيظن طغيانه حصناً آمناً له من نقمة وغضبة الشعوب  ..فيتمادى يف الطغيان

أكثر وأكثر  ..وهو يف حقيقته حيفر قربه بنفسه  ..ويسرع أجله بنفسه وهو ال يدري  ..وسرعان ما
يكتشف أن حصونه اليت بناها ابلطغيان والظلم  ..هي أوهن من بيت العنكبوت  ..سرعان ما تتهاوى

أمام غضبة وثورة الشعوب املظلومة!

احلاكم الذي يبين حصناً ابلعدل ،حيميه أكثر من ألف حصن يبنيه ابلطغيان والظلم !...

 -355من أخطاء الثورة اليمنية!

من أخطاء الثورة اليمنية أهنا أطالت الوقوف عند مرحلة كلمة " ارحل " ومل تتعداها ملا بعدها،

علماً أن الثورة قد بلغت أقصى زروهتا ونضجها؛ حيث أن التظاهرات السلمية يف بعض أحايينها قد

جتاوزت عشرة ماليني متظاهراً  ..فلم حتسن " الثورة " استثمار هذه املرحلة ،وهذا الكم الضخم من

املتظاهرين يف اقتحام قصر الطاغية  ..فاتسمت خطواهتا ابلرتدد  ..خشية أن تزهق بعض اْلنفس على

يد ال طاغية  ..وهاهي بسبب ترددها ـ والزمن الذي أعطوه لطاغيتهم املراوغ ـ قد وقع احملظور ..
ِ
وزهقت من اْلنفس أضعاف أضعاف ما كانوا خيشونه وحيذرونه  ..واملرحلة من الثورة السلمية أصبحت
يف خرب كان أو تكاد!

وإين ْلرجو من شباب الثورة السورية أن ال يكرروا نفس اخلطأ !...
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 -356أمهية املرحلية يف العمل الثوري.
أؤكد على أمهية " املرحلية " يف العمل الثوري ْلي ثورة يُراد أن يُكتب هلا النجاح إبذن هللا ..

وأعين بكلمة " املرحلية " إعطاء كل مرحلة من الصراع مع الطاغية ونظامه حقها ،ومن مث البناء عليها

لالنتقال إىل املرحلة اليت تليه ا من الصراع واملواجهة  ..ولو كانت شديدة بعض الشيء  ..إذ ال جيوز

أن تقف الثورة عند مرحلة من املراحل فال تتعداها إىل ما بعدها كالوقوف مثالً عند مرحلة شعار " ارحل

" ،أو شعار " الشعب يريد اسقاط النظام " من دون االنتقال إىل ما بعده  ..وكأن هذه املرحلة هي
ٍ
حينئذ يف الروتني اململ  ..واملُكلف من
الوسيلة والغاية معاً ال ينبغي للثورة أن تتعداها ملا بعدها  ..فنقع
غري ٍ
طائل  ..كما أن الطاغوت يكتسي مناعة جتاه هذا اإلسلوب أو املرحلة  ..فهذا أحذر منه أشد

احلذر!

 -357ما أخشاه على الثورات!
أكثر ما أخشاه على ثورات الشعوب املسلمة يف املنطقة العربيـة فـريقني :فريـق العلمـانيني الـذين

انصبوا اإلسالم واملسـلمني العـداء  ..الـذين يريـدون أن أيخـذوا الـبالد والعبـاد بعيـداً عـن عقيـدة وشـريعة
اإلســالم  ..وهــؤالء ميثلــون الوجــه اآلخــر لطغــاة احلكــم املســتبدين  ..وفريــق ٍ
اثن مييــل للعنــف والتشــدد

والغلـو  ..ي ريـد اْلمـور كلهــا يف سـلة واحـدة ،ويف ســاعة واحـدة  ..ينـزع ْلخــذ اْلمـور ابلقـوة والعنــف ..

فمــا يُؤخــذ عــن طريــق الكلمــة والرفــق ،أيىب إال أن أيخــذه ابليــد وعــن طريــق العنــف والتشــدد  ..وهــؤالء

يُفسدون من حيث يدرون أو ال يدرون  ..وهـم ممـن أخشـاهم علـى مسـتقبل وعطـاءات ثـورات الشـعوب

املسلمة.

 -358من شروط جناح الثورة.
ابتداء قراء ًة
لنجاح أي ثورة ضد الطغاة املستبدين وأنظمتهم الفاسدة  ..ينبغي أن تتحقق لديها
ً
دقيقة وصحيحة لنفسية وعقلية وجينيات الطاغية ،ولنظامه املراد اخلروج عليه  ..ومن مث حتديد الوسائل

الناجع ــة ال ــيت تناس ــبه ،وميك ــن اعتماده ــا يف التعام ــل مع ــه  ..فق ــد تك ــون وس ــائل س ــلمية  ..أو س ــلمية

وعسكرية  ..أو عسكرية  ..فإن كانت سلمية مثالً فإىل أي مرحلة ميكن اعتمادهـا  ..ويكـون اعتمادهـا
ٍ
جمد  ..ال بد من قراءة دقيقة وجريئة للواقع ،ومن مث حتديد الذي يناسبه من الوسائل.
اعلموا أن الوسائل ليست هي الغاية لكي حنرص عليها على حساب مصاحلنا وسـالمة شـعوبنا ـ

لنرضـي طرفـاً مـن اْلطـراف الدوليـة أو احملليـة ـ وإمنــا الغايـة إسـقاط الطـاغوت ونظامــه ،والتحـرر منـه ومــن
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نظامه وحزبه  ..وأبقل خسارة ممكنة  ..وأميا وسيلة حتقق للشعوب هذه الغاية تعتمد على بركة هللا مهمـا

بدت أهنا صعبة  ..أو أهنا غري مرضية لبعض اْلطراف!

 -359الوصاية اْلمريكية الغربية على الشعوب!

أمريكا ومعها اجملتمع الـدويل الغـريب  ..يريـدون أن يقولـوا للشـعوب املسـلمة  ..كمـا أننـا أوصـياء

علــى حكــامكم واْلنظمــة الــيت حتكمكــم  ..كــذلك حنــن أوصــياء علــيكم كشــعوب؛ إذ ال حيــق لكــم أن
تــدافعوا عــن أنفســكم وحقــوقكم ومظــاملكم ضــد الطغــاة وأنظمــتهم الفاســدة مــن تلقــاء أنفســكم  ..فــأنتم
دون ذلــك  ..وإن اســتدعى اْلمــر وال بــد  ..فــنحن ـ كأمريكــا وجمتمــع دويل ـ نــدافع عــنكم  ..لنبقــى

أوصياء عليكم وعلى قراراتكم املصريية بعد ثوراتكم  ..كما كنـا أوصـياء علـيكم قبـل الثـورات مـن خـالل

وصايتنا على حكامكم!

فهال تنبهت الشعوب هلذا اْلمر  ..وأخذت بنفسها ذمام املبادرة بعيداً عن هيمنة اآلخرين؟!

 -360موقف اجليش السوري!

إذا جمــزرة محــاه اليــوم يف " مجعــة أطفــال احلريــة " ،وقبلهــا جمــازر درعــا  ..ومحــص  ..وغريهــا  ..مل

حترك اجليش السوري لنجدة شعبه مـن إجـرام ودمويـة النظـام الطـائفي  ..فمـىت يتحـرك  ..أم أنـه يريـد أن

يقنعنا أنه جـيش عـدمي اإلحسـاس ابملسـؤولية حنـو شـعبه  ..فاقـد للشـعور ابْلخطـار احملدقـة بسـورية أرضـاً
وشعباً جراء تغاضيه عن جرائم عصابة آل اْلسد!
أم أنــه يريــد أن يقنعنــا أنــه وجــد حلمايــة آل اْلســد ونظــامهم الطــائفي القرمطــي  ..ولــيس حلمايــة

سورية أرضاً وشعباً ..؟!

معــذرة لــك أيهــا اجلــيش الســوري لــو قلنــا لــك أنــك مصــدر شــؤم ٍ
وذل وهــوان لشــعب ســورية ..

نستحي من الناس أن نقول هلم هذا هو اجليش الذي ميثل سـورية  ..وعلـى عاتقـه يقـع الـذود عـن سـورية

أرضاً وشعباً!
لو قيل للمواطن السوري :أي منظر كريه تكرهه أكثر ..؟

ْلجابك من فوره :منظر العسـكري السـوري وهـو يرتـدي بدلتـه العسـكرية ،وبسـطاره العسـكري

الذي به يذل شعبه !...

أرأيــت ـ أيهــا اجلــيش ـ مــاذا فعــل بــك نظــام آل اْلســد  ..وإىل أي موصــل أوصــلوك  ..وإىل أي

درك مـن االحنطــاط اْلخالقـي والقيمــي أوصـلوك إليــه  ...فــإذا كنـت ال تثــور اليـوم ـ وبعـد أن حصــل كــل

هذا الذي حصل ـ فمىت تثور  ..مىت تغضب  ..مىت؟!
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 -361اجليش السوري حيتاج إىل ثورة.
مجيع املؤسسات السورية حتتاج إىل ثورة ونفض من جديد ،وعلى رأسها املؤسسة العسكرية الـيت

فُـرغت من العقيدة القتالية اإلميانية اليت َتكنها من الذود عن الدَير واحلرمـات  ..كمـا فُـرغـت مـن القـيم

اْلخالقية اليت َتنعها من ارتكاب احملظور واملشني حبق سورية أرضاً وشعباً !..

اجليش حارس  ..فإذا فسد احلارس فسد ما سواه  ..وسهل السطو علـى احلقـوق واحلرمـات ..

لذا إصالحه ضرورة ملحة ،ينبغي أن يُعطى اْلولوية عما سواه!

 -362النظام وشهادة الزور.

من املوبقات والكبائر السبع شهادة الزور  ..وأعظم الزور ما جاء ليربر قتل ٍ
شعب بريء مسـلم

مسامل على يد طاغية  ..فيقول الشاهد عـن الشـعب أنـه مسـلح ومـا هـو مسـلح  ..ويقـول عـن انتفاضـته

وثورته السلمية هي عبارة عن عصاابت مسلحة إجرامية  ..ويقـول عـن أبـرَيء عـزل قتلـتهم أَيدي الكفـر
والغدر والعمالة أهنم مقاتلون ومسلحون وما هم كذلك  ..كل ذلك مـن أجـل أن خيفـي احلقيقـة  ..ويـربر

إجـرام الطــاغوت ونظامــه  ..كمــا تفعــل اْلبــواق املــأجورة يف دمشــق  ..الــذين ال أرى هلــم امس ـاً وال وصــفاً
َىن يُـ ْؤفَ ُكو َن التوبة30.:
يناسبهم كاسم وصفة " شاهدي زور "  .قَاتَـلَ ُه ُم اَّللُ أ َّ

ب ضارة انفعة.
ُ -363ر َّ

نزوالً عند رغبـة رافضـة إيـران حـاول النظـام السـوري الطـائفي اإلسـاءة للسـلفية واملـنهج السـلفي

 ..إبلصاق هتم كاذبة به  ..وحماولة تشويه صورته  ..فصنع بـذلك دعايـة كبـرية للسـلفية واملـنهج السـلفي

من حيث ال يريد وال يدري  ..ستحمل الناس يف املستقبل ـ إبذن هللا ـ على السؤال والبحث عن حقيقة

هــذا املــنهج ومعنــاه  ..والــدخول فيــه أفواج ـاً إثــر أفـ ٍ
ـواج  ..فــرب ضــارة انفعــة  ..ورب حفــرة تكــون ق ـرباً
حلافرها!

 -364اإلرادة والتغيري.

مــع غيــاب اإلرادة يصــبح الســهل صــعب املنــال  ..واملمكــن غــري ممكــن  ..ومــع وجــود اإلرادة

واإلصـرار والعزميـة الصـادقة يُصــبح الصـعب سـهل املنـال  ..وغــري املمكـن ممكنـاً  ..واملسـتحيل واقعـاً ..
وهذا كما يشمل اْلفراد يشمل الشعوب اليت تستشرف التغيري لواقعهـا املريـر  ..فعلـى قـدر قـوة اإلرادة

وعلو اهلمة لديها  ..على قدر ما حتقق من الغاَيت واْلهداف اليت تصبو إليها!
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إذا أردت أن تنهض لشيء فال تقل عـن شـيء هـذا صـعب  ..وإمنـا استسـهله يسـهله هللا عليـك
ب ال ِ ِ
ِ
ِ
ني آل عمران.159:
 فَِإذَا َع َزْم َ
ْمتَـ َوكل َ
ت فَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اَّلل إِ َّن اَّللَ ُحي ُّ ُ
أكــرب خطــر يُهــدد الشــعوب عنــدما تلجــأ إىل فقــه وخيــار العجــز والتعــاجز وعــدم االســتطاعة ..

اخليار اْلسهل  ..لكنه يف النهاية يؤدي إىل موت الشعوب أذالء وهم أحياء!

مشكلتنا مشكلة إرادة  ..وتصميم وعزمية  ..وليست مشكلة حلول أو قلة يف احللول!

 -365أكثر ما يُسيء اإلسالم.

ظهــر اإلســالم كنصــري للطغــاة الظــاملني،
مــن أكثــر مــا يُســيء اإلســالم ،ودعــاة اإلســالم  ..أن يُ َ

سمح للطغاة أن يتخذوا من اإلسالم تلك اْلداة اليت يتكئوا عليها يف حكمهـم
وْلنظمتهم الفاسدة ،أو يُ َ
وطغيــاهنم ،و،لــم شــعوهبم  ..فحينئـ ٍـذ نرتكــب وزريــن :أوهلمــا أننــا نكــون بــذلك قــد شــهدان علــى اإلســالم
ابلزور  ..اثنيهما؛ أننا حنمل الناس على معاداة اإلسـالم علـى اعتبـاره رديفـاً أو نصـرياً للطغـاة الظـاملني ..

واإلسالم من ذلك براء  ..براء!

 -366الشعب واجليش.

ينبغي على الشعب السوري أن يؤمنوا حماضن آمنة للعناصر الشريفة اليت تقرر عصيان أوامر

آل اْلسد بقتل أبناء الشعب السوري  ..واالنضمام إىل صفوف الثورة والثوار  ..فهذا مما ُجيرئ مزيداً
من العناصر الشريفة يف اجليش السوري على عصيان أوامر الطاغوت  ..واالنضمام إىل صف الشعب
السوري  ..هذه احملاضن الشعبية اآلمنة هي اليت جرأت العناصر العسكرية يف ليبيا لإلنضمام إىل

صفوف الثوار  ..ولوالها ملا حصل شيء من ذلك.

 -367الطغاة هدف الثورات.
أميا ثورة أو حراك شعيب ـ يف أي دولة من الدول العربية ـ ال يستهدف الطاغوت اْلكرب املتمثل

يف شخص الرئيس أو امللك احلاكم  ..فهو عبث  ..ومضيعة لألوقات والطاقات  ..وذلك أن بالدان

تدار من قبل شخص واحد  ..وهذا الشخص هو وراء كل ،لم وكل فساد  ..وجتاوزه واهلروب إىل من

هم دونه  ..هو هروب من مواجهة الواقع  ..ويعين بقاء الظلم والفساد  ..مهما طالت أَيدي احملاسبة

العناصر املسؤولة اْلخرى!
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 -368اسرتاتيجية فاشلة.
جيرمون الشعب السوري لو فكر ابجلهاد والدفاع عن نفسه وحرماته ،كما جيرمون فكرة التدخل

الدويل إليقاف جرائم النظام  ..مث حنن يف املقابل أمام نظام طائفي جمرم ساقط ،ال يتورع أن يقتل

الشعب السوري كله مقابل بقائه  ..سلمية معارضة الشعب له تزيده شراهة ورغبة يف سفك الدم احلرام

 ..فماذا ستكون النتيجة وفق هذه االسرتاتيجية ،وهذه املعطيات؟!

مزيد من اجلرائم واجملازر اجلماعية يرتكبها النظام السوري الطائفي ٍ
بدم ابرد مستهرت حبق

الشعب السوري  ..ومزيد من حالة التهجري القسري للشعب السوري!

فأي اسرتاتيجية هذه اليت تنتهي إىل هذه النتيجة املأساوية ..؟!

 -369أم الشهيد داود ( حنتسبه شهيداً إبذن هللا ).

ابرك هللا أبمنا أم الشهيد البطل داود رمحه هللا  ..كم استصغرت نفسي ملا مسعت إىل كلماهتا

سجى بني يديها  ..حقاً إنك مثل أعلى لألمهات والنساء  ..ما دام يف نسائنا مثلك
وولدها الشهيد ُم َّ
آت ٍ
فالشام لن تعدم خرياً  ..ويعين أن فجر الشام ٍ
آت إبذن هللا  ..ما أخطأ ـ َي أم ـ من مساك خنساء
ِ
وحفطك هللا
سورَي  ..جزاك هللا عنا وعن الشام وأهل اإلسالم خري اجلزاء  ..وأهلمك الصرب اجلميل ..
وأبناءك وأبناء أبناءك من كل ٍ
شر ،وذي شر  ..اللهم آمني.

 -370النظام والسالح النووي!

سمح له أن
حنن ضد تسلح النظام السوري الطائفي أبسلحة نووية أو كيماوية  ..أو أن يُ َ
يتسلح هبذا النوع من السالح الفتَّاك ْ ..لن أول استخدام له سيكون ضد الشعب السوري املسلم

اْلعزل اْلسري  ..من أجل تركيعه وتعبيده للطاغوت وحزبه ونظامه الطائفي اجملرم  ..ولن يكون هلذا

السالح أي استخدام آخر غري ذلك!

 -371االستقرار يف املنطقة مرهون بسالمة الشعب السوري.

بزعم احلرص على االستقرار يف املنطقة حيرصون على بقاء النظام السوري الطائفي  ..أما أن

يُذبح شعب سورية على يد جالدي وخمابرات النظام من الوريد إىل الوريد  ..فهذا غري مهم  ..وال يهدد

االستقرار يف املنطقة؟!

وحنن نقول هلؤالء الذين يتباكون على االستقرار :استقرار املنطقة نراه من خالل سالمة الشعب

السوري من القتل والقمع والتنكيل  ..وليس من خالل سالمة النظام الفاشي الطائفي  ..وأميا استقرار
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تنشدونه سيكون على حساب سالمة وأمن الشعب السوري فهو مرفوض  ..نستعني ابهلل على مقاومته

وجهاده.

 -372روسيا صديقة الطغاة الديكتاتوريني!
هناك شيء امسه صديق الشعوب  ..لكن روسيا ـ منذ زمن االحتاد السوفييت وإىل يومنا هذا ـ

فهي صديقة الطغاة الديكتاتوريني  ..تنصرهم وتذب عنهم وعن جرائمهم يف احملافل الدولية كما فعلت
مؤخراً يف دفاعها املستميت عن الطاغية القذايف اجملرم  ..والطاغية بشار اْلسد اجملرم  ..يف اليوم الذي
جيتمع العامل على إدانتهما وإدانة نظاميهما  ..ملا يرتكبانه من جرائم وجمازر حبق شعيب ليبيا وسورَي ..

تقف روسيا جبواريهما تدافع عنهما!

وحنن نقول لروسيا :من يُصادق الطغاة ،خيسر الشعوب !..

 -373احلكام نوعان.

احلكام نوعان :نوع ُحيافظ على حكمه ودولته ابلعدل ،ومبؤسسات يُقيمها ابلعدل ،وعلى
العدل  ..فيزداد تشبث الناس به ،وحبكمه.
ونوع ُحيافظ على حكمه ودولته ابلظلم والطغيان  ..واْلذى والضرر  ..فيحيط نظامه مبجموعة

من اْلخطار واْلضرار واْلذى ال ميسك هبا إال هو  ..وت راه يهدد شعبه هبا لو رحل وتركها هلم ..

فيضطر الناس أن يتمسكوا به وحبكمه ـ وهم له كارهون ـ خوفاً من اجملهول ومن حصول الضرر اْلكرب
 ..مثال هذا النوع من احلكام :الطاغية بشار اْلسد  ..ومن شاكله من الطغاة املستبدين.

 -374سياسة التهجري !..

هذا اإلجرام الوحشي الذي مارسه النظام النصريي الطائفي حبق أهايل جسر الشغور ،وقراها
السنية ،وبث الرعب بني الناس  ..الذي أعقبته هذه اهلجرة الكبرية للعوائل السنية إىل اْلراضي الرتكية

 ..أخشى أن يكون اهلدف الرئيسي منه هتجري السنة من تلك املنطقة ليحصل نوع توازن بني عدد

النصرييني واملسلمني يف تلك املنطقة خباصة ،ويف سورية بعامة  ..على طريقة الصهاينة اليهود يف

هتجريهم لألكثرية الفلسطينية من فلسطني  ..مما يُؤكد هذا الظن ويرجحه ،تسهيل النظام الطائفي
لعمليات جتنيس كثيفة لروافض قم وطهران  ..يُضاف إليه سياسة النظام القمعية اليت َتنع املهجرين
القدامى من املسلمني يف الثمانينات من العودة إىل دَيرهم  ..وعددهم ابملاليني  ..وذلك من أجل

إحداث التغيري يف اجلانب السكاين املشار إليه أعاله!

احلذر احلذر َي قوم  ..من موجة هجرة اثنية .....؟!
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 -375مؤَتر انطاكيا.
تنادت بعض قوى املعارضة التقليدية السوري ة املوجودة خارج سورية لعقد مؤَتر يف تركيا ،يف

مدينة انطاكيا من أجل سورية  ..فانتقوا من بينهم ثالثني شخصاً ملتابعة آلية دعم الثورة والثوار يف
الداخل  ..منهم أربعة نصرييني من الطائفة النصريية  ..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم فهم

هذه املعارضة حلجم املشكلة السورية ،وحجم معاانة الشعب السوري  ..فضالً عن أن يرقوا إىل
مستوى حلها وعالجها!

 -376حاجة الثورات السلمية إىل القوة.

نرجو من إخواننا اليمنيني أن ال يقفوا أربعة أشهر إضافية أخرى عند شعارهم اجلديد " الشعب

يريد جملس انتقايل "  ..فهم الشعب ،وهم اْلكثرية الساحقة  ..فإذا اآلخرون مل يستجيبوا لتشكيل
جملس انتقايل  ..فليشكلوا هم هذا اجمللس  ..وينتهي اْلمر!

مث اعلموا أن الثورة مهما اتسمت ابلسلمية ال بد من اللجوء إىل القوة يف بعض املفاصل

واملنعطفات الضرورية واملصريية  ..هذه القوة إما أن تكون من طرف اجليش  ..أو من طرف الثوار

املدنيني  ..أو من كال الطرفني معاً  ..وخباصة عندما تكون الثورة يف مواجهة طاغية ديكتاتوري شرس
يهون عليه سفك الدم احلرام مقابل بقاء عرشه!

هبذا نطقت مجيع التجارب الثورية اليت ُكتِب هلا النجاح  ..القدمية واحلديثة سواء !...

 -377إساءة اجملرم القذايف لشعوب املنطقة.

اجملرم القذايف مل يُسئ لشعب ليبيا الشقيق وحسب  ..بل أساء جلميع شعوب املنطقة اليت
تتطلع للتحرر من ،لم وطغيان طغاهتم وأنظمتهم الفاسدة  ..حيث أصبح كلما هنض شعب من

الشعوب للتحرر من العبودية للطغاة وأنظمتهم الفاسدة الكافرة  ..يُقال له ـ تثبيطاً هلمته وعزميته،
وحرماانً حلقه يف التحرر ـ :تريد أن تعيد السيناريو اللييب ...؟!
أال لعنة هللا عليك أيها اجملرم القذايف لعنة ال حتول وال تزول ،إىل أن تلقاها أمامك يوم القيامة،

فتبوء هبا ،وتبوء بك.
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 -378ما حيل للثورة الليبية ُحيرم على الثورة السورية!

بعد إسبوع من الثورة الليبية فزع الشعب اللييب ـ وهذا حقه ـ إىل السالح ليدافع عن نفسه

وحرماته ووجوده ضد قمع وجرائم القذايف اجملرم  ..والشعب السوري بعد ثالثة أشهر تقريباً من ثورته
السلمية ،وقد تعرض ـ منذ اْلَيم اْلوىل من ثورته ـ ملا تعرض له الشعب اللييب على يد جمرمهم وأكثر ..

والسؤال الذي يفرض نفسه :ملاذا عندما هب الشعب اللييب للدفاع عن نفسه ،الكل أيده وتفهم موقفه

 ..بينما الشعب السوري ال حيق له شيء من ذلك  ..والكل حيرم عليه الدفاع عن نفسه  ..علماً أن

يتساو مع القذايف يف اإلجرام والدموية  ..فهو أزود منه إجراماً؟!
بشار اْلسد إن مل َ

 -379الشعب السوري بني خيارين كالمها صعب!

جلوء الشعب السوري إىل السالح والقوة للدفاع عن نفسه ،وحرماته ،ووجوده  ..خيار صعب،

يزيد من املشكلة ،لكن حيسمها إىل حيث ال رجعة إبذن هللا  ..بينما عدم محله للسالح للدفاع عن

نفسه ووجوده يزيد من املشكلة ،ويدميها ابقية على صدر الشعب السوري أبداً  ..فالشعب السوري

بني خيارين ـ كالمها صعب ـ ال بد له من االختيار  ..نسأل هللا تعاىل أن يقدر اخلري  ..وأن خيتار للشام

وأهل الشام ما فيه اخلري  ..عزاؤان اْلكرب أن هللا تعاىل قد تكفل لنبيه ابلشام ،ومن تكفل هللا به فال

ضيعة عليه.

 -380ضرورة االهتمام ابجليش.

ينبغي على مجيع أطراف املعارضة ومن يعنيهم الشأن السوري  ..أن يكثفوا من توجيه خطاابهتم

وبياانهتم للشرفاء من اجليش السوري  ..حيضوهنم على عصيان أوامر آل اْلسد اجملرمني يف قتل الشعب

السوري  ..وأن يكونوا محاة للدَير وأهل الدَير حبق  ..مث عساهم أن يشكلوا النواة اليت تسمح
للشباب الثائر اجملاهد ابالنضمام إليهم وتكثري سوادهم  ..وإعانتهم على مهمتهم احلقيقية املنوطة هبم

 ...أقول ذلك؛ ْلنين أشعر تقصرياً يف هذا اجلانب ولألسف!

 -381اإلعالم املتواطئ!

اإلعالم الذي يكذب السمع والبصر ،وشهادة الشعب السوري  ..مث هو ـ بعد ثالثة أشهر ـ ال

يزال يقبل رواية النظام الطائفي اجملرم الوحيدة؛ اليت تقول :أبن جرائمه اليت يرتكبها حبق الشعب

السوري ،ما هي إال رد على العصاابت املندسة اليت تروع الناس  ..وأن الذي يرتكب جرائم القتل هم

هؤالء املندسون  ...أقول :اإلعالم الذي يفعل ذلك ،ويتعامل مع هذه الرواية على أهنا قابلة للتصديق
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أو النقاش والبحث  ..فهو إعالم متواطئ مع النظام الطائفي اجملرم يف جرائمه وجمازره اليت يرتكبها حبق

الشعب السوري  ..وشريك له يف الوزر!

 -382ليربروا جرائمهم !..

الطاغوت القذايف يقتل شعب ليبيا ،ويرمي بيوهتم بقذائف الدابابت ورامجات الصواريخ  ..مث

يزعم هو وأبواقه أهنم يُقاتلون الغزاة الصليبيني  ..وهكذا الطاغوت النصريي الكذاب بشار اْلسد يقتل
أطفال ونساء وشيوخ ورجالت سورَي  ..مث يزعم هو وأبواقه الدجاجلة حمرتيف الكذب أهنم بذلك يقتلون

ويُقاتلون الصهاينة اليهود  ..واجلبهة الداخلية للصهاينة  ..أال قاتل هللا الدجل والطغيان!

 -383ما أنصفنا أحرار وشرفاء اجليش!

أشعر أن املعارضة التقليدية املوجودة خارج سورَي  ..بتجرميهم لكل من حيمل السالح ليدافع
عن نفسه ِ
وعرضه وشعبه  ..قد خذلوا الضباط والعناصر الشريفة من أبناء اجليش السوري  ..الذين
خاطروا أبرواحهم وحياهتم بعصياهنم ْلوامر الطاغوت بقتل العزل من الشعب السوري  ..وهنضوا مبا

ميلكون من سالح قليل للذود عن هذا الشعب وحرماته وحقوقه  ..ما أنصفنا هؤالء اْلبطال الشرفاء

 ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

َ -384ي للعار !..

عندم ا تسمع إلعالم النظام السوري الكاذب  ..وهو يتكلم ـ بعنجهية وكرب وافتخار وصوت

مرتفع ـ عن سيطرة جيشه على مدينة جسر الشغور وغريها من املدن والقرى السورية  ..حتسب نفسك

أنك أمام جيش مقدام قد حرر مدانً سورية وعربية من أيدي العدو الغازي  ..وأحكم سيطرته عليها،

بعد أن خاض مع اْلعداء معارك شرسة َ ...ي للعار  ..لكن العار ال يُشني هذا النظام وال جيشه ..
حاشا اْلحرار!

 -385لكي يتجرأ اجملرم على جرميته!

ابتداء من أن ُحييط نفسه مبجموعة من
ما من جمرم لكي يتجرأ على ارتكاب جرميته ال بد له
ً
املفاهيم املغلوطة ،والظنون الباطلة اليت ال تغين من احلق شيئاً  ..وهكذا النظام الطائفي السوري لكي
يتجرأ على ارتكاب اجلرائم واجملازر حبق الشعب السوري ،ال بد له من أن حييط نفسه وعناصره مبجموعة
من اْلكاذيَب واملفاهيم املغلوطة ،واليت من دوهنا ال يقدر على ارتكاب جرائمه؛ كزعمه مواجهة
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املندسني املخرب ني ،عمالء اإلمربَيلية والصهيونية  ..أو أن هؤالء الذين يقتلهم إسرائيليون أو عمالء
إلسرائيل  ..وحنو ذلك من الذرائع الكاذبة الباطلة!

نظام طائفي جمرم قائم على الكذب ،والتكذيب ،وتصديق الكذب ،وتكذيب الصدق !..

 -386أسلوب تكرار الكذب !..

يعتمد النظام الطائفي السوري ـ لرتويج روايته حول اْلحداث ـ أسلوب الكذب  ..وتكرار
الكذب من غري ملل وال كلل  ..إىل أن يقتنع هو بروايته  ..ومن مث يقنع اآلخرين هبا  ..إذ ـ نفسياً ـ
تكرار الكذب بشيء من اجلرأة والوقاحة  ..مع طول الزمن يُظهر الباطل حقاً ،واحلق ابطالً ،واخلرافة

كأهنا حقيقة مطلقة ال تقبل اجلدال  ..هذا هو تفسري من يكرر رواية النظام حول اْلحداث اجلارية من

املراقبني املغفلني!

 -387عندما نلزم العناصر الشريفة من اجليش ابخليار السلمي!

عندما يواجه الشعب السوري اْلعزل نظاماً طائفياً متوحشاً دموَيً فاقداً للحد اْلدىن من القيم
ٍ
حينئذ من اخلطأ أن نلزم العناصر الشريفة من
واْلخالق اليت تردعه عن ارتكاب كل ما هو ُمشني ..
اجليش ـ اليت تنشق عن اجليش اْلسدي ،وتتمرد على اْلوامر اْلسدية بقتل املواطنني العزل ـ ابخليار أو

السلوك السلمي  ..فإذا حرمنا على الشعب السوري أبن يدافع عن نفسه بنفسه بذريعة سلمية الثورة
ٍ
حينئذ
 ..مث كذلك حرمنا على العناصر الشريفة من اجليش السوري أن يدافعوا عن أنفسهم وشعبهم ..
من يُوقف ـ أو يُبطئ من ـ عجلة جرائم وجمازر النظام الطائفي حبق الشعب السوري؟!

أرجو من بعض قيادات املعارضة التقليدية أن يُراجعوا عقوهلم قبل أن يُراجعوا اسرتاتيجياهتم
وخططهم لسورية ،ومستقبل سورَي!

 -388الطاغية ال يتنازل عن حكمه مبجرد املطالبة!

الكل يعلم أن آل اْلسدِ ،
وقلة متنفذة من الطائفة النصريية  ..حيكمون سورَي على أهنا ـ أرضاً
وشعباً وما فيها من ثروات وخريات ـ ملكاً هلم  ..حيق هلم أن يرتعوا فيها  ..ويتصرفوا هبا كيفما شاؤوا
وحيلو هلم  ..وهم على هذا النهج والسرية منذ أكثر من أربعني عاماً  ..فسياساهتم الداخلية واخلارجية
كلها تصب يف خدمة هذا الواقع املرير  ..وهم بعد هذا الزمن الطويل من التمتع ابلبالد والعباد يف

احلرام  ..يستحيل عليهم أن يتنازلوا عن كل هذه االمتيازات واخلصائص ،وأن يسلموا البالد ْلهلها؛
للشعب السوري  ..مبجرد املطالبة السلمية  ..أو حتت شعار " ارحل " أو شعار " ما منحبك َي بشار "

!...
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وابلتايل من ينهض بصدق لتحرير البالد والعباد من العبودية والتبعية هلذه العصابة الطائفية

الشريرة ال بد له من أن يفكر جاداً يف خيارات أوسع بكثري من جمرد رفع الشعارات اآلنفة الذكر  ..من
هذه اخليارات  ..إعداد القوة  ..واجلهاد يف سبيل هللا.

 -389ركن النظام الطائفي الذي أيوي إليه.

النظام الطائفي اْلسدي غري مكرتث للبعد الرتكي  ..وال البعد العريب  ..وال البعد اإلسالمي ..
وال الدويل  ..فهو ال يهتم هبذه اْلطراف إال ابلقدر الذي به حيقق مصاحله  ..ويبسط من نفوذه على

الشعب السوري ْ ..لنه معول ابلدرجة اْلساسية والكبرية على البعد اإليراين الرافضي  ..وما هلذا البعد
من نفوذ قوي يف لبنان ،والعراق ،وغريها من البلدان  ..للتناغم الطائفي العقائدي الباطين بني النظامني
 ..لذا ترونه غري مكرتث للموقف الرتكي منه  ..وال حىت املوقف الدويل  ..ويتكلم بعنجهية وكرب

واستعالء ،غري مبال ملا جيري حوله ،والسبب ما ذكرانه!

 -390التحالف بني النظامني السوري واإليراين.
رغم الفارق اإليدلوجي الكبري والتباين الواسع بني توجهات حزب البعث العريب االشرتاكي،

وبني نظام والية الفقيه اإليراين الرافضي  ..إال أن اهلالك حافظ اْلسد أدرك أن سياساته الطائفية ـ يف

مرحلة من املراحل ـ واليت تصب يف مصلحة أسرته اْلسدية النصريية  ..ستواجه ابلرد والرفض من

اجملتمع احمللي الداخلي ،والدويل سواء  ..ويعين أنه يسري يف االجتاه املعاكس للشعب السوري املسلم
وملصاحله  ..وهذا يستدعي منه أن جيد حليفاً طائفياً يركن إليه يف الشدائد واْلزمات  ..فكان هذا
احلليف الطائفي هو إيران الرافضية!
لكن إيران ال تدفع شيئاً جماانً ومن غري مقابل  ..فكان املقابل أهنا ُم ِكنت من أن تفتح لنفسها
حسينية يف كل شارع وِزق من شوارع وأزقة سورَي  ..حىت أن الرائي عن بعد يظن أن سورية الشام ما
هي إال حمافظة من مجلة حمافظات إيران  ..ومزرعة من مزارعها!

 -391سؤال وجواب.

سؤال :روى اإلمام أمحد يف مسنده َ :436/3ح َّدثَـنَا يَ ِزي ُد  ،أَ ْخبَـ َرَان ُش ْعبَةُ َ ،ع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن قُـ َّرةَ
ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ":إِذَا فَ َس َد أَ ْه ُل َّ
صلَّى َّ
الش ِام  ،فَ َال َخ ْيـ َر فِيكم وال يزال
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ ،ع ْن أَبِ ِيه قَ َ
اَّلل َ
أانس من أميت منصورين ال يبالون من خذهلم حىت تقوم الساعة " .هل معىن ذلك إذا صلحت الشام

صلحت اْلمة ،وهل معىن ذلك أن حمور صالح اْلمة بصالح أهل الشام ،وهل يستدل من ذلك أن ما
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جيري من أحداث يف سورَي هي بداية صالح الشام ومن مث صالح اْلمة؟ أرجو شرح احلديث ومدى

تعلقه مبا َتر به الشام اآلن ،وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .نعم هذا احلديث وغريه من اْلحاديث اليت قيلت يف فضائل
الشام وأهل الشام  ..تدلل على أن اْلمة تتأثر أتثرياً ،اهراً وبليغاً ابلشام صالحاً بصالح الشام،
وفساداً بفساد الشام  ..كما دلت على أن الطائفة املنصورة الظاهرة ال َتلو الشام منها  ..وأن الرَيدة
والقيادة ستعود يوماً للشام إبذن هللا  ..فهي أرض احملشر واملنشر  ..وفيها حتصل املالحم الكربى ..

وينزل املسيح عليه السالم  ..ويُقتل الدجال  ..وهي صفوة أرض هللا يصطفي إليها خرية عباده ..
والنظام القرمطي الطائفي الباطين احلاكم اليوم للشام ما هو إال غيمة سوداء سرعان ما ستزول كما زال
غريها من قبل إبذن هللا  ..كما أعتقد أن هذه اْلحداث اليت تشهدها سورية اليوم  ..هي مقدمات لغد

مشرق ينتظر الشام  ..قد بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم  ..وإن غداً لنا،ره لقريب.

 -392سؤال وجواب.

سؤال :هل تعتقد أن الشعب السوري متاح له اللجوء إىل اخليار املسلح يف ،ل املعلومات اليت

تقول أن الشعب حمرم عليه حىت امتالك بنادق صيد ،وهل برأيك اللجوء إىل محل السالح من شأنه أن

يسرع عمليات االنشقاق لشرفاء اجليش السوري أم العكس ...؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .مع االسرتخاء والتواكل ،واهلروب إىل فقه العجز والتعاجز،

واخليارات الوردية الالواقعية  ..غري متاح له شيء  ..وال ميكن أن ينجز شيئاً  ..وهو سينتقل من ذل
إىل ذل  ..ومن ضريبة إىل ضريبة  ..بعضها أغلظ من بعض  ..وخالف ذلك عندما تتوفر العزمية
ٍ
حينئذ
الصادقة ،وحيصل التوكل على هللا ،ونستشعر حجم اخلطر الداهم  ..وترقى مهمنا إىل مستواه ..

ممكن حتقيق وإجناز كل شيء  ..وجعل املستحيل ـ إبذن هللا ـ ممكناً  ..مثال ذلك الشعب اللييب الثائر
املسلم :ملا استشعر حجم اخلطر ،وخري بني أن يكون أو أن ال يكون  ..أجنز استقالله من الطاغوت

وجنده أو كاد من ال شيء  ..ال الشعب كان مسلحاً وال كان خبرياً يف استخدام السالح  ..ومع ذلك

قد شكل ـ بفضل هللا ـ حماضن عسكرية آمنة للعناصر الشريفة من اجليش إىل أن وصل إىل ما وصل إليه
 ..نسأل هللا تعاىل أن يتمم هلم النصر والفتح والتمكني  ..وأن يهلك الطاغوت وأعوانه ومرتزقته  ..وأن

يفتح على أهلنا يف الشام ابخلري ،ومبا فيه خري عاجل وآجل البالد والعباد  ..اللهم آمني.
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 -393القتال دون احلقوق واحلرمات.
إن خرج الشعب السوري يف تظاهراته السلمية مساملاً عاري الصدر  ..فالنظام الطائفي يرميهم

ابلرصاص ويقتل منهم من استطاع  ..مث يقول عن املقتولني منهم كذابً :هؤالء عصاابت إرهابية مسلحة!

وإذا هنض الشعب ليدافع عن دينه ،ونفسه ،وحقوقه ،وحرماته  ..فروايته كذلك عن املقتولني

منهم :هؤالء عصاابت إرهابية مسلحة!

فهو يف كال احلالتني له نفس الرواية الكاذبة  ..ونفس االسطوانة  ..فقوموا ـ رمحكم هللا ـ

فقاتلوا دون دينكم ،وأعراضكم ،وحرماتكم ،ومظاملكم ،وشامكم  ..وال تلتفتوا ملا يقوله النظام الطائفي

الكاذب عنكم  ..فإن قتلتم قتلتم شهداء ،وإن عشتم عشتم أعزاء  ..قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ":من قُتِل دون دينه ،ومن قُتل دون ِعرضه ،ومن قُتل دون ماله  ..دون مظلمته  ..دون جاره ..
دون أخيه  ..فهو شهيد ".

 -394حتذير ْلهل مصر من اخلطر اإليراين!
َي أهل مصر أحذركم إيران وسائحيها  ..ال تغرنكم اْلموال اليت ستأيت مع سائحي إيران ..
فهي أموال ملوثة ابلنيل من ِعرض الصحابة وأمهات املؤمنني  ..وستكون على حساب ِعرض الصحابة

وقرش أييت عن هذا
وأمهات املؤمنني حتت عنوان وذريعة االنفتاح السياحي  ..والتبادل الثقايف ..
ٌ
الطريق امللوث ال ابرك هللاُ فيه!

 -395حول تسمية مجعة صاحل العلي!

أحتفظ على تسمية اجلمعة القادمة بـ " مجعة صاحل العلي "؛ من جهة مدى صحة ما يُنسب هلذا

الرجل من مقاومة للمستعمر الفرنسي  ..فجدي ـ من معاصريه ـ قد حدثين عنه أنه كان سكرياً ،وكان
يبيع أسلحة الثوار يف السوق السوداء ملصلحته الشخصية!

ومن جهة انتمائه للطائفة النصريية اليت سامت سورَي أرضاً وشعباً ـ منذ أكثر من أربعني عاماً ـ

ذالً أشد مما أصاهبا على أيدي املستعمر الفرنسي !..

ومن جهة عدم مراعاة هذه التسمية ملشاعر أسر آالف الشهداء  ..وعشرات اآلالف من

وهجروا على أيدي أبناء هذه الطائفة من أزالم النظام
السجناء واملهجرين  ..الذين قتلوا وسجنوا ُ
اْلسدي النصريي الطائفي  ..والشعب السوري يدرك ذلك!
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 -396خرافة صاحل العلي!
الكذب  ..مع تكرار الكذب  ..جيعالن من اخلرافة حقيقة مسلمة  ..النظام الطائفي النصريي

احلاكم منذ نشأته يُعاين من أزمة وطنية ،تُثبت صدق والئه للوطن  ..فعمد إىل كذبة كبرية منذ أكثر من

أربعني عاماً  ..وهم يلقنون أبناء الشعب السوري ـ ومنذ املرحلة االبتدائية من دراستهم ـ هذه اخلرافة

املضحكة  ،وهي أن " صاحل العلي " مناضل  ..وأنه قاتل ضد االستعمار  ..وقائد ثورة  ..وكأن سورية
مل تنجب اثئراً على املستعمر غري هذا " السكري النصريي "!

فالتاريخ ،وكذا املؤرخون املستقلون مل يذكروا عن هذا الرجل أنه خاض بنفسه معركة واحدة

ضد االستعمار الفرنسي  ..بل كما ذكران من قبل عن شهادة معاصريه ،أنه كان سكرياً ،أاننياً ،يبيع ما

يصله من سالح الثورة يف السوق السوداء جليبه اخلاص ،ومصلحته الشخصية  ..وكل ما يُذكر عنه من

مدائح فمصادره النظام النصريي الطائفي احلاكم  ..ورواية النظام ضعيفة بل وموضوعة ال يُعتد هبا ..

ومع ذلك ف كثري من الناس ـ من بين قومي ـ قد انطلت عليهم هذه اْلكذوبة  ..ورددوها من غري
َتحيص وال حتقيق  ..وها هم اليوم جيعلون مجعة من مجعات الثورة السورية ابسم هذا الزنديق السكري!!

 -397سؤال وجواب.

سؤال :هل جيوز لنا أتييد قرار جملس اْلمن يف إدانته لسورية ،أم هذا يتناَّف مع العقيدة؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .إدانة الظلم والظاملني ،واإلجرام واجملرمني ،مما يقلل أو يوقف

الظلم واإلجرام ـ من أي طرف أتيت هذه اإلدانة ـ فهي مستحسنة شرعاً وعقالً ،واملسلم معها ويؤيدها،

فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أثىن خرياً على حلف املطيبني ـ الذي مت قبل اإلسالم ـ
لقيامه على معىن شرعي وحق؛ وهو انصاف املظلوم من الظامل ،وردع الظامل عن ،لمه وغيه ،وقال
ْرب والتَّـ ْقوى والَ تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان املائدة.2:
َ ُ َ
تعاىلَ :وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ َ َ َ َ َ

 -398التعويل على اجملتمع الدويل.

ملن يعول ـ من أطراف املعارضة ـ على املوقف اْلمريكي ،واجملتمع الدويل  ..فهو واهم ..

فاملوقف اْلمريكي ـ ومعه اجملتمع الدويل ـ ضعيف ،ومرتدد ،وخجول جداً ،وذلك لسببني :أوهلما أن
مصلحة أمريكا وإسرائيل ،ومعهما اجملتمع الدويل ـ إىل الساعة ـ تكمن يف بقاء النظام السوري الطائفي.
اثنياً :النظام السوري ميلك أوراقاً ـ أمهها ورقة إيران وحلف إيران ـ تضعف من موقف اجملتمع
الدويل ضده  ..لذا جند أمريكا عندما َتاطب النظام السوري َتاطبه بتذلل وضعف واستعطاف :نناشد
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النظام  ..نرجو من النظام  ..نتوقع من النظام  ..وحنو ذلك من التعبريات واالطالقات اليت تنم عن

ضعف وعجز وتردد!

أرجو من بين قومي أن يفهموا هذه املعادلة  ..حىت ال يعيشوا وهم التعويل والركون إىل الظاملني

!...

 -399سؤال وجواب.
سؤال :السالم عليكم  ..نريد تعليقك على التغيري غري املعهود الذي طرأ على اللص الشهري

رامي خملوف ،فما تعليقك على ذاك التغيري هل هو كما يقول املثل َي روح ما بعدك روح؟!

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا  ..هذا التغيري املشار إليه يف السؤال هو من قبيل الدعاية

الكاذبة هلذا اللص  ..وللنظام الطائفي الذي يرعاه وحيميه  ..وليس من قبيل أن هذا اللص قد حتول

فعالً إىل رجل طيب صاحب مشاريع خريية يف البلد  ..مث لو فعل شيئاً من ذلك  ..فهو بعض مال
الشعب املنهوب قد عاد إليه  ..وليس من عرق وجهد النصاب املدعو رامي خملوف.

 -400عندما يكون العمل هلل.

صرف هلل  ..وال
صر ف هلل  ..ويكون يف سبيل هللا  ..وأميا عمل ال يُ َ
ما أمجل العمل ،عندما يُ َ

يكون يف سبيل هللا  ..فهو أبرت  ..ال بركة فيه!

والعمل حىت يُقبَل جيب أن يتحقق فيه شرطان :أن يكون صائباً مشروعاً؛ قد أذن هللا به  ..وأن
ت َوا ْحلَيَا َة لِيَـ ْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم
يكون خالصاً لوجه هللا تعاىل ،وهو املراد من قوله تعاىل :الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
َح َس ُن َع َمالً امللك .2:أي أيكم أصوب وأخلص عمالً.
أْ

 -401أثر الطاعة على املؤالفة بني القلوب.

ال أعلم شيئاً يُؤالف بني القلوب ،ويوحد فيما بينها ،وبني الصفوف كالطاعة هلل عز وجل  ..وال
أعلم شيئاً يفرق فيما بني القلوب والنفوس ،ويباعد فيما بني الصفوف  ..كاملعصية ،ونسيان ٍ
حظ من
ُ
ْان ِميثَاقَـهم فَـنَسواْ حظاً ِممَّا ذُكِرواْ بِهِ
ِ َّ ِ
َخذ َ
ص َارى أ َ
ين قَالُواْ إِ َّان نَ َ
ُْ ُ َ
الدين والتوحيد ،قال تعاىلَ :وم َن الذ َ
ُ
ضاء إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة املائدة .14:وهذا ليس خاصاً ابلنصارى ،بل هو
فَأَ ْغ َريْـنَا بَـْيـنَـ ُه ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
ضاء  .. ليت
يشمل كل من ينسى حظاً من الدين والتوحيد ،فعاقبته فَأَ ْغ َريْـنَا بَـ ْيـنَـ ُه ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
بين قومي الذين ينشدون التوحد ،ومجع صفوف الناس على كلمة سواء  ..أن يتنبهوا هلذا املعىن!
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 -402املطلوب من العناصر الشريفة من اجليش يف هذه املرحلة.
نطالب العناصر الشريفة من الضباط واجلند الذين يعلنون انشقاقهم عن اجليش السوري  ..أبن

ُحيافظوا على صفتهم العسكرية وجاهزيتهم القتالية ليتمكنوا من الدفاع عن الشعب السوري اْلعزل يف

الوقت احلرج واملناسب  ..وأن يُشكلوا فيم بينهم احملاضن اآلمنة الحتواء مزيد من العناصر املنشقة أو

اليت ترغب يف االنشقاق  ..إذ انضمامهم للحراك الشعيب السلمي يفقدهم الدور اْلساس املناط هبم يف

ستضعف يتظاهر سلمياً!
هذه املرحلة احلرجة  ..كما يُساوي بينهم وبني أي ُم َ

 -403نتائج مجعة صاحل العلي.

أُعلِن عن يوم مجعة " صالِح العلي " ،استمالة لتعاطف الطائفة النصريية مع ثورة الشعب

السوري ضد النظام الطائفي  ..فمضت اجلمعة آبالمها وجراحها  ..ومل جند أي حراك أو تعاطف يُذكر
هلذه الطائفة مع احلراك الشعيب السوري ،بل ملسنا منها كامل التأييد لنظام آل اْلسد الطائفي ،وجرائمه

وجم ازره ،وكامل االستخاف ابلثورة ،وابلتظاهرات السلمية للشعب السوري  ..أرجو أن يكون يف ذلك
درساً وعربة لبين قومي يف أن هذه الطائفة؛ اترخيها وثقافتها ووالءاهتا املشبوهة ،ال ميكن أن تسمح هلا

يوماً يف أن تقف جبوار اْلمة ومع مصاحل سورَي أرضاً وشعباً !..

 -404عنزة ولو طارت!

عنزة ولو طارت  ..وهكذا حال طاغية الشام بشار اْلسد ـ كما يف خطابه اْلخري ـ أيىب أن

ينظر أمامه  ..ويعرتف جبرائمه حبق الشعب السوري  ..وابإلرث الضخم من اجلرائم الذي ورثه من عهد
أبيه اهلالك  ..وأيىب إال أن يعزو ثورة الشعب السوري لنفض غبار الذل والكفر واهلوان عنه  ..إىل

مؤامرات خارجية  ..ودسائس ومندسني  ..صدق املثل يف هذا الطاغية الغيب ـ أو الذي يتغاىب ـ :عنزة

ولو طارت!

 -405شرعية اخلروج على الطاغوت ونظامه.
ما ابل أقوام  ..حيرمون على الشعب السوري ثورته وانتفاضته ضد النظام اْلسدي

الطائفي ،ويفتون ـ بغري علم ـ أبن الدين حيرم عليهم ذلك ...؟!

وهلؤالء أقول :الشعب السوري ـ بعد أربعني سنة من حكم آل اْلسد الطائفي ـ قد فقد الدين،

ِ
والعرض ،واْلرض ،والعزة ،والكرامة ،واحلرية  ..وكل عزيز  ..حىت بدت سورَي أرضاً وشعباً مزرعة عبيد
يف خدمة كفرة وجمرمي ومفسدي طواغيت آل اْلسد ونظامهم الفاسد الطائفي  ..أيقال بعد ذلك :ال
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جيوز للشعب السوري أن يثور وينفض عن نفسه وأرضه الكفر والذل ،والعبودية للعبيد  ..فأي نقل

وأي عقل حيرم على الشعوب أن تنتصر لدينها ومظاملها وحقوقها  ..وأن تقول للجالد اجلزار ال ..

ارفع سوطك عن ،هري ،وسكينك عن عنقي ..؟!

ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد،
ومن قُتِل دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ،ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد،

ومن قُتل دون أخيه فهو شهيد ،ومن قتل دون جاره فهو شهيد ".

وكان عبد هللا بن املبارك يقول :أقاتل دون عشرة دراهم من مايل؛ أي إن جاء من يريد أخذها

منه عنوة وابحلرام  ..وحنن ـ َي قوم مل نفقد عشرة دراهم وحسب ـ بل فقدان الدين والعرض واملال ..

واحلرية  ..والعزة والكرامة  ..فقدان الشام  ..كل الشام  ..وكل عزيز وحبيب  ..أبعد كل ذلك يُقال:
حرام على الشعب السوري أن يثور وينتفض على الظلم والكفر ،واالستعباد!
كفوا عنا جهلكم وجشاءكم  ..وال تتكلموا على هللا ورسوله بغري علم!

 -406املندسون واملخربون!

قد كثر حديث النظام الطائفي عن املؤامرات  ..واملخربني  ..واملندسني  ..وحنن نعرتف فنقول:

هناك مؤامرة واحدة  ..وهناك خمربون  ..ومندسون  ...فهذه املؤامرة ،وهؤالء املخربني واملندسني  ..هو
النظام اْلسدي الطائفي ،وشبيحته اجملرمني الذين يعيثون يف سورية الفساد والنهب واخلراب  ..ال نعرف

مؤامرة ،وال عمالء ،وال خمربني وال مندسني غريهم!

شبه الطاغية ـ يف خطابه ـ انتفاضة الشعب السوري  ..ابجلرثومة  ..وحنن نقول للطاغية وحزبه

إَيك ونظامك الطائفي ،وحزبك،
وخمابراته :ال تواجد للجراثيم يف سورية حتتاج إىل استئصال إال َ
وشبيحتك  ..وهللا املستعان.

 " -407تكفل هللا يل ابلشام ".

هذه الشجاعة واملعنوَيت العالية اليت قُ ِذفت يف نفوس وقلوب أبناء الشام  ..وفاجأوا هبا

اجلميع  ..إىل درجة أهنم مل يعد يهابون املوت  ..بل يستعذبونه طلباً للشهادة يف سبيل هللا  ..كما أهنم

ال يعرفون للخوف من الطاغوت وجنده َمسراً إىل نفوسهم  ...هو من متطلبات ولوازم قوله صلى هللا
عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام " ،ومن يتكفل هللا به فال خوف وال ضيعة عليه  ..من يتكفل هللا به

يرفعه هللا تعاىل إىل مستوى املسؤولية واْلمانة امللقاة على عاتقه  ..نعم؛ الشام ـ أبهلها ـ قد تضعف يف

مرحلة من املراحل  ..لكن ال َتوت  ..فهي سرعان ما تنتفض وتثور على الظلم والظاملني ،إبذن هللا.
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 -408لغة أتباع النظام.
أتملت لغة أنصار النظام السوري املنافحني عنه ـ كما هي يف صفحاهتم ،وكما يكتبون ويعربون

يف صفحات غريهم ـ فوجدهتا ال تعدو السب ،والبذاءة ،والفجور يف القول واخلصام  ..وهذا يعين

إفالسهم من احلجة والقيم واْلخالق  ..وهؤالء ال يُسيئون لنظامهم وحسب  ..وإمنا حبكم انتمائهم
ومولدهم  ..يُسيئون لسورَي الشام  ..وهو يعين كذلك أن أمامنا عمل كبري حىت ننتهي من تنظيف
وتطهري سورَي من أدران وخملفات هذا النظام الطائفي اللعني  ..هللا املستعان!

 -409أثر الذنوب على النصر!

يف كثري من اْلحيان حنارب الباطل  ..نستبطئ زوالَه  ..ولكن يف نفس الوقت نغذيه ونقويه
علينا  ..بذنوبنا ومعاصينا!
كم من طاغية جامث على صدر ومقدرات اْلمة وددان أنه لو يزول  ..وحنن يف نفس الوقت منده

حببل من القوة واحلياة من عند أنفسنا بسبب معاصينا وذنوبنا ،واحنرافنا عن احلق!

احذر َي أخا اإلسالم أن َتد الباطل  ..أن َتد الطواغيت الظاملني مبدد من القوة واحلياة  ..أن

َتدهم بذلك بذنوبك  ..فتكون عوانً هلم على إخوانك وأنت ال تدري!

واعلم أن ذنبك يف مصر واحلجاز  ..يؤثر على أتخري نصر إخوانك يف اليمن والشام  ..هللا

املستعان.

 -410قوة الباطل!

أهل الباطل أوهن من ب يت العنكبوت لو كنتم تعلمون  ..ومع ذلك فهم أقوَيء  ..ال ْلهنم

أقوَيء حبق  ..بل ْلننا حنن الضعفاء  ..فقوهتم أتيت من جهة ضعفنا  ..وضعفنا أييت من جهة ذنوبنا
ومعاصينا ،وتفرقنا يف ملل ،وأحزاب ما أنزل هللا هبا من سلطان  ..أييت من جهة شرودان عن الطاعة،

وعن إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة !..

نصر هللا ـ َي قوم! ـ ال يتنزل  ..إال إذا نصران هللا  ..ونصران هلل يكون ابمتثال أوامره ،وابالنتهاء

عن نواهيه وزواجره  ..أن أنخذ اإلسالم كله ـ وليس بعضه ـ بقوة وصدق وجد  ..من ذلك اْلخذ
َّ ِ
نص ُروا َّ
ت أَقْ َد َام ُك ْم
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِ ْ
اَّللَ يَ ُ
آمنُوا إِن تَ ُ
ين َ
أبسباب القوة والتمكني ،كما قال تعاىلََ [:ي أَيُّـ َها الذ َ
نص ُرهُ إِ َّن َّ
نص َر َّن َّ
ي َع ِز ٌيز ]احلج.40:
اَّللَ لَ َق ِو ٌّ
اَّللُ َمن يَ ُ
]حممد .7:وقال تعاىلَ [:ولَيَ ُ
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 -411الشكر لرتكيا.
عمـالً بتوجيــه حـديث النــيب صـلى هللا عليــه وسـلم ":مــن ال يشـكر النــاس ال يشـكر هللا " ،جنــدان

ملــزمني أبن نتوجــه ابلشــكر اجلزيــل لرتكيــا حكومــة وشــعباً علــى حســن رعــايتهم ومعــاملتهم وضــيافتهم ..

ْلهلنــا املهجـرين الســوريني  ..الــذين التجــأوا إىل اْلراضــي الرتكيــة هــرابً مــن قمــع وجـرائم وإرهــاب النظــام

اْلسدي الطائفي  ..وعدم إكراههم على العودة إىل دَيرهم إال برضاهم  ..فهذا موقف نبيل لرتكيا نثمنه
هلم  ..ونشكرهم عليه.

 -412تكفري الطاغية ونظامه.

حديث الطاغية بشار اْلسد ونظامه الطائفي عن التكفري والتكفرييني  ..هو يعنينـا بـذلك عسـاه
أن يرهبنـا أو جيعلنــا منسـك عــن تكفـريه ،وتكفــري نظامـه  ..وهــا حنــن نقـول لــه مـن جديــد :أنـت كــافر ابــن

كافر ،طاغوت ابن طاغوت  ..وكل من يرضى أن يسجد لك هـو كـافر وعابـد للطـاغوت  ..وكـل شـيء
يف نظامك البعثي الطائفي يدل على الكفـر البـواح  ..ويصـدع ابلكفـر البـواح  ..فاقـد للشـرعية واْلهليـة

منذ زمن  ..ال خيفى ذلك إال على أعمى البصر والبصرية ،أو جاهل من ذوي اجلهل املركب.

 -413اللجنة اليت َتثلنا يف احلوار مع النظام.

أمســاء أعضــاء اللجنــة الــيت َتثلنــا يف احلــوار مــع الطاغيــة بشــار اْلســد ،ونظامــه الطــائفي ،هــي:

الشــهيد الطفــل محــزة اخلطيــب ،والشــهيدة الطفلــة مــروة شــخدو ،والشــهيد الطفــل حممــود عــز الــدين،
والشهيدة الطفلة مليك منيف القداح ،والشهيد الطفل هاجر اخلطيب ،والشهيد الطفـل زهـري عـوض ..

هــؤالء هــم الــذين حيــق هلــم الــتكلم ابمسنــا  ..وابســم الثــورة الســورية  ..والــذين ينوبــون عنــا يف احلــوار مــع
الطاغية  ..ال نقبل وال نرضى مبحاوٍر غريهم!!

 -414البعد الذي يعول عليه النظام.

نقــول لــوزير خارجيــة النظــام الســوري " املعلــم " الــذي قــال ":سننســى أن أوراب موجــودة علــى

اخلارطة "  ..قد نسيتم قبل ذلك أن الشعب السوري موجود على اخلارطة  ..وقول املعلم هـذا يُؤكـد مـا
أشران إليه سابقاً ،وهو أن النظـام السـوري الطـائفي ال يكـرتث للشـعب السـوري  ..وال للمواقـف الدوليـة

أو العربي ــة من ــه ْ ..لن ــه يُع ــول ابلدرج ــة اْلوىل داخليـ ـاً عل ــى البع ــد والتواج ــد الط ــائفي املس ــلح للطائف ــة
النصريية ،وخارجياً على إيران وحزب هللا  ..ومن دخل يف حلفهما!
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 -415سؤال وجواب.
سؤال :قال النيب صلي هللا عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام وأهلـه " ،فمـا هـي املتطلبـات الـيت

هبـا تتحقــق الكفالــة ْل هـل الشــام أو مــا هـي الصــفات الــيت جيـب ان تتــوفر يف أهــل الشـام حــيت يكونــوا يف
عناية هللا وحفظه؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .نصر هللا لعباده املؤمنني مشروط بنصر العباد هلل عز وجل ،كما
َّ ِ
نص ُروا َّ
ـت أَقْـ َد َام ُك ْم حممـد .7:ونصـر املـؤمنني هلل
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِ ْ
اَّللَ يَ ُ
آمنُوا إِن تَ ُ
ين َ
قال تعاىلََ :ي أَيُّـ َها الذ َ
يكون بطاعته وامتثال أوامره ،واالنتهاء عمى هنى عنه ،ومن ذلك اْلخذ بنواميس النصر اليت أمر هللا هبـا
 ..فهذه قاعدة ال ُحتايب شعباً وال أرضاً وال أحداً.
أما قوله صلى هللا عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام " ،فهـو بشـرى خـري للشـام وأهـل الشـام ..

من مقتضاه أن تكون الشـام أبهلهـا حمـل عنايـة ورعايـة هللا عـز وجـل  ..وأن الطائفـة املنصـورة الظـاهرة ال
خيلو هلا وجود يف الشام  ..وأن اخلري ٍ
ابق يف شام ما بقيت الدنيا  ..كلما ذهب غـرس اسـتبدله هللا تعـاىل

بغــرس صــاحل آخــر  . .إىل أن تقــوم الســاعة  ..هــذا املعــىن قــد دلــت عليــه أحاديــث نبويــة عــدة ،لــك أن
تلتمسها يف الكتب اليت حتدثت عن فضائل الشام وأهل الشام.

 -416اجلانب اإلنساين يف بالد الغرب.

الـذي حيــدد مواقـف اجملتمــع الغـريب ،وحيملهــم علـى التحــرك هنـا وهنــاك ،ثالثـة جوانــب :اجلانــب

الـديين الصــلييب ،واجلانــب املصــلحي املــادي ،واجلانــب اإلنســاين  ..ال بــد مــن أن نعــرتف بــذلك كمــا دل
على ذلك ـ أي اجلانب اإلنساين ـ حديث املستورد القرشـي عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ـ الـذي

رواه مسلم يف صحيحه ـ والفقه الذي استنبطه منه الصحايب عمرو بن العاص  ..إضافة إىل الواقع الـذي

يشهد هلم ابلرَيسة والتمكني ،وهذا ما كان ليتم هلم لوال اهتمامهم ابجلانب اإلنساين.

 -417من أهداف الثورة حترير الشباب النصريي.

يوجد كثري من الشباب املثقف الذين ينتمون للطائفة النصـريية ،يريـدون أن يتحـرروا مـن العقائـد

والطقوس الباطنية الضالة لطائفتهم ،ومن خرافاهتا  ..لكن إرهاب شيوخ الطائفـة ـ الـذي يرقـى إىل درجـة
قتل املخالفني واملتمردين ـ وما هلم من نفوذ كبري وخميـف علـى الطائفـة وأبنائهـا ،مينـع هـؤالء الشـباب مـن

التحرر من خرافات وضالالت الطائفة ،املرفوضة عقالً ونقالً  ..والثورة السورية ـ إبذن هللا ـ من أهدافها
حترير هؤالء الشباب من قيود وإرهاب طائفتهم ليحسنوا فـيم بعـد االختيـار ْلنفسـهم  ..وشـيوخ الطائفـة
يدركون ذلك ،لذا فإن موقفهم من الثورة وأهدافها يتسم ابلرفض والعداوة ،والبغضاء!
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 -418سياسة النظام يف صراعه مع الشعب.
يعتمد النظام السوري الطائفي يف صـراعه مـع الشـعب السـوري علـى سياسـة محـل الشـعب علـى

اســتعداء بعضــه بعض ـاً ،وَتويــف اجلميــع مــن اجلميــع ،وعلــى مبــدأ فــرق تســد  ..فيســتعدي اجلــيش ضــد
الشــعب ،والشــعب ضــد اجلــيش  ..وكــل طائفــة َتــاف علــى نفســها مــن الطائفــة اْلخــرى  ..حــىت البيــت

الواحد  ..قد زرع فيـه أعينـاً تتجسـس علـى اآلابء واإلخـوان واْلقـارب  ..حـىت ابت الكـل يتـوجس ريبـة
من الكل  ..لكن ثورة الشعب السوري املسلم ستبطل عليه ـ إبذن هللا ـ فأله وسحره ،ومكره.

 -419من الفقه والسياسة الشرعية.

من الفقه والسياسة الشرعية أن مييز املسلم بـني زمـان ومكـان النصـيحة ،والتوجيـه ،والتحـريض،

والتعبئة  ..وبني الزمان واملكان اللذان يصلح فيهمـا إصـدار اْلحكـام علـى اْلشـياء واْلعيـان  ..فيعطـي

كالً منهما حقه وما يناسبه  ..واخللط بني الساحتني من دون مراعاة هلذا الفقه  ..يصـيب الـدعوة مبقتـل

من حيث نظن أننا أردان اخلري واإلحسان!

 -420عندما تعود البالد إىل أهلها.

عندما يشعر الناس أن البالد ليست بالدهم  ..وإمنا هـي ملـك لشـخص احلـاكم " الطـاغوت "،
تلقائياً يفقدون الشعور ابملسؤولية حنو بالدهم  ..عمرت خربـت  ..تقـدمت َتلفـت  ..فـاْلمر ال يعنـيهم
ستثمر لصـاحله مـن
وال خيصهم كثرياً  ..وإمنا هو يعين وخيص شخص الطاغية؛ ْلن كل خري يف النهاية سيُ َ
دون الشعوب  . .والثورات اليت تشهدها البلدان العربية ـ الثورة السورية منها ـ من أهـدافها إعـادة الـبالد
إىل أهلهــا مــن دون الطغــاة ،وبعودهتــا إىل أهلهــا وأصــحاهبا يعــود شــعور النــاس ابملســؤولية حنــو بلــداهنم ..

وهبذا العود يعود للبالد والعباد كل خري ونفع إبذن هللا.

 -421احلوار مع الطاغية.
أميــا حــوار مــع الطــاغوت بشــار اْلســد ،يُضــفي عليــه الشــرعية ،ولــيس مــن أجندتــه زوالــه وزوال
ٍ
شروط  ..فهو حوار خاطئ؛ ميد الطاغية ابلقوة واحلياة ،بعد أن أهنكتـه ضـرابت الثـورة ..
نظامه من غري

وهــو يعــين مزيــداً مــن االنتهاكــات حلقــوق وحرمــات اإلنســان الســوري  ..ويعــين اإلطالــة مــن أمــد معــاانة
الشعب السوري  ..ويعين االستخفاف بدماء آالف الشهداء اْلبرَيء  ..وعشـرات اآلالف مـن املعتقلـني
واملشـردين  ..وحـوار هــذه نتائجـه ال ميثـل الشــعب السـوري  ..وال الثـورة الســورية  ..وإمنـا ميثـل أصــحابه

وما يطمحون إليه من مكاسب شخصية ضيقة!
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 -422هل اْلوضاع يف سورية جمرد أزمة!

هناك من ِ
يوصف اْلوضاع يف سورية على أهنا جمرد " أزمة " وهذا توصيف قاصر ،فيه تصغري

للواقع واحلقيقة  ..ولو كانت جمرد أزمة ملا هنض الشعب السوري املسلم يف ثورته ليقدم آالف الشهداء

والسجناء  ..وإمنا هي مأساة حقيقية تعين أن اإلنسان السوري ال ميكن أن يعيش ويتواجد على أرضه

عزيزاً كرمياً والنظام اْلسدي الطائفي قائم وموجود!

اْلوض ــاع يف س ــورية ترق ــى إىل درجـ ــة وج ــود أو ال وج ــود  ..حيـ ــاة أو م ــوت  ..إم ــا أن يوجـ ــد

الشعب ،وإما أن يوجـد الطـاغوت ونظامـه الطـائفي الفاسـد املسـتبد  ..ال ميكـن اجلمـع بـني الوجـودين ..

ولــو مل تكــن ال قضــية ترقــى إىل هــذا املســتوى مــن اخلطــورة  ..ملــا هنــض الشــعب الســوري بشــيبه وشــبابه،
ونسائه ورجاله ليضحوا بكل عزيز من أجل التحرر من الطاغوت ونظامه الكافر املستبد!

 -423املعارض اْلفضل.

ال منة وال فضل ملعا ِرض على آخر لكون أحدمها داخل الوطن السوري واآلخر خارجـه  ..وإمنـا
يكون ْلحدمها الفضل علـى اآلخـر ـ أَيً كـان تواجـده ـ علـى قـدر مـا ميثـل طموحـات وتطلعـات وأهـداف
الشعب السوري املسلم ـ يف هذه املرحلـة العصـيبة الـيت َتـر هبـا سـورية اجلرحيـة ـ أكثـر مـن اآلخـر ،ويعمـل

جاهداً خملصاً على حتريره من التبعية والعبودية للطاغوت ونظامه الطائفي املستبد.

 -424صفة املتحاور مع النظام.

الذي يتحاور مع النظام ـ علـى غـري مبـدأ رحيلـه ورحيـل رئيسـه ـ واحـد مـن اثنـني :إمـا أنـه جاهـل

بطبيعة وواقع النظام اْلسدي الطائفي احلاكم ،وهذا غـري مؤهـل للحـوار ابسـم الشـعب السـوري ،والثـورة

السورية  ..وإما أنه يبحث لنفسه عن مكاسب ومصاحل شخصية وحزبية  ..وهـذا أيضـاً ال يصـلح حمـاوراً
ابسم الشعب السوري ،والثورة السورية !..

 -425عندما تتشبع الدميقراطية مبا ليس فيها!

ال تلبسوا الدميقراطية ثوابً ليس هلا  ..فتشبعوها وتصفوها مبا ليس فيها وال منها  ..حيث أحلـظ

كثرياً من املتكلمني ال يدع معناً من معاين اخلري إال ويدخله يف جبة وثوب الدميقراطيـة؛ فيـدخلون العدالـة
واحلرية ،واحرتام حقـوق اإلنسـان ،واملسـاواة  ..والعمـل املؤسسـايت املسـؤول  ..وحماربـة الفسـاد  ..وغـري

ذلك مـن املعـاين الشـرعية املستحسـنة يف معـىن الدميقراطيـة  ..والدميقراطيـة يف حقيقتهـا ليسـت شـيئاً مـن

ذلك!
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 -426نسأل هللا الثبات.
يف مرحلـة مــن املراحـل قــد نعــيش نـوع غربــة  ..وقــد تكثـر علينــا الضــغوط مـن جهــة الرتغيــب أو

الرتهيب  ..وقد ترمينا اجلماهري الغاضبة ـ عن جهل منهـا ابحلـق ـ عـن قـوس واحـدة  ..لكـن ـ إبذن هللا ـ
لــن يُــؤتى التوحيــد مــن قِبَلنــا  ..مهمــا كثــرت الســهام  ..ومهمــا كــان الســبب  ..نســأل هللا تعــاىل الثبــات
وحسن اخلتام.

 -427حرمة اإلنسان ميتاً.

اعلمــوا َي إخــواين أن حرمــة اإلنســان ميت ـاً كحرمتــه حي ـاً  ..وحنــن كمــا حنــرص علــى تعريــة ج ـرائم

النظام القرمطي الطائفي اللعني  ..وتبصـري النـاس هبـا  ..كـذلك ينبغـي أن حنـرص ـ مـا اسـتطعنا ـ علـى أن

حنـافظ علـى حرمــة شـهدائنا فـال نعــرض صـور أجسـادهم الشـريفة بصـورة فيهـا نــوع امتهـان يف كـل مكــان

وزمان  ..ولسبب وغري سبب  ..جزاكم هللا خرياً.

 -428جمزرة تدمر.

يف مثل هذا اليوم  1980/6/27ارتكب النظام اْلسدي الطـائفي جمـزرة تـدمر الشـهرية؛ حيـث

قتل النظام أكثر من ألف رجل من خـرية رجـاالت سـورَي ،وهـم مكبلـني ابلسالسـل يف أقبيـة سـجن تـدمر
الرهيب  ..فعل النظام فعلته الغادرة هذه على حني غفلة من رقابة الناس ووسائل اإلعالم!

وحنن نقول هلذا النظام اللعني :إن نسيت فنحن ما نسينا شهداءان وأبطالنا  ..وإن يـوم احلسـاب

والقصاص لقريب إبذن هللا  ..ويوم القيامة تُردون ـ إبذن هللا ـ إىل سوء العذاب.

 -429اتقوا هللا يف الشام ما استطعتم.

الذي ال ينطق عن اهلوى صلوات هللا وسـالمه عليـه أخـربان خـرب اليقـني أن الشـام حمفـوظ  ..وأن

اخلــري ـ مهمــا أفــل وابتعــد ـ ســيعود للشــام وأهلــه إبذن هللا  ..فهــذا ممــا ال مريــة فيــه وال خــالف  ..ولكــن
السؤال الذي يُالحقنا :هل حنن يف هذه املرحلة من مراحل واتريخ الشـام قـد قمنـا ابلواجـب حنـو الشـام،
وأدينا اْلمانة امللقاة على عاتقنا حبق؟!

هل بذلنا كل ما نستطيعه من جهد ونصرة للشام وأهل الشام أم بعضه وقليالً مما نستطيع ،وهللا
تعاىل يقول :فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم التغابن.16:
اَّللَ َما ْ
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 -430لو يعلم املسلمون ماذا يعين انتصار الثورة السورية.
لــو يعلــم املســلمون يف العــامل مــاذا يعــين انتصــار الثــورة يف الشــام ابلنســبة هلــم  ..ومــا هــو اخلــري

العظيم الذي سينعكس عليهم وعلى بلداهنم إبذن هللا  ..مـا قعـد مسـلم عـن نصـرهتا  ..ونصـرة أهلهـا ..

ولنصروها مبا يقدرون مثلهم مثل أهل الشام وزَيدة  ..لو كانوا يعلمون!

ولو علموا الشر الذي سينعكس علـيهم وعلـى بلـداهنم يف حـال فشـلها  ..ملـا خـذهلا أحـد مـنهم

 ..وال قعد أحد منهم عن نصرهتا!

 -431ال ميكن الرجوع إىل الوراء.

ال ميكن للشعب السوري أن يعود للوراء؛ إىل ما قبل الثورة  ..ليس ْلهنـم ال يريـدون أن يرجعـوا

وحسب  ..بل ْلن الرجوع إىل الـوراء يعـين ابلنسـبة هلـم املـوت البطـيء  ..يعـين االنتحـار  ..يعـين فقـدان

احلاضــر واملســتقبل  ..كمــا فقــدوا املاضــي مــن قبــل  ..لــذا ال بــد هلــم مــن إَتــام املســري  ..مهمــا كانــت

التكـاليف  ..ومهمـا عظمـت فهـي أقـل بكثـري مـن تكـاليف النكـوص إىل الـوراء ،والعـودة إىل ذي بــدء ..
والشــعب الســوري املســلم ـ وهلل احلمــد ـ قــد أدرك هــذه احلقيقــة  ..لــذا تــرون ثقــف مطالبــه ال تنــزل عــن
املطالبــة ابســقاط النظــام ،واعــدام الطاغيــة  ..وهــي تعلــو بكثــري ثقــف مطالــب املنظ ـرين مــن املعارضــني

التقليديني؛ الذين ال يزال يف قلوهبم بعض حنني لعجل احلوار القدمي!

 -432عظمة أهل الشام.

لتعلمــوا صــدق ودالالت حــديث النــيب صــلى هللا عليــه وســلم " تكفــل هللا يل ابلشــام "؛ أتملــوا

ِعظَم تضحيات وعطاءات أهل الشام بعد حكم البعث الطائفي النصريي الذي ،ل مهيمناً عليهم وعلى

حركتهم وأنفاسهم أكثر من أربعني عاماً  ..فكيف سـيكون عطـاؤهم بعـد احلريـة ،والتحـرر مـن الطـاغوت
ونظامه الكافر املستبد  ...سرتون عجباً ،وما تقر به أعـني املـؤمنني الصـاحلني إبذن هللا  ..وهـذا أكثـر مـا
خييف العدو بكل أطيافه وتوجهاته!

 -433مؤَتر املعارضة يف دمشق.

مــؤَتر املعارضــة الــذي مت يف دمشــق يــوم أمــس  .. 2011/6/27مــا كــان لينعقــد لــوال موافقــة

النظام الطائفي اْلسدي  ..واإلشراف عليـه ولـو عـن بعـد  ..والنظـام مـا كـان ليوافـق عليـه لـوال أنـه وجـد

مصلحته يف انعقاده  ..فإن قيل :أين تكمن مصلحة النظام من وراء انعقاد هذا املؤَتر؟
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أقـول :تكمـن مصـلحته مـن وجهـني :وجـه أراد مـن خاللـه أن يوصـل رسـالة للمجتمـع الــدويل ..

أنه نظام متسامح ،ودميقراطي مع املخالفني له  ..ولـيس كمـا يشـاع عـن وحشـيته وجرائمـه مـع خمالفيـه ..
وقد جنح من هذا الوجه إىل ٍ
حد معني!
الوجه الثاين؛ أنه ملا فقد احملاور املخالف الذي ُحياوره  ..وشـعر أن املعارضـة قـد فقـدت الثقـة بـه

مطلقاً  ..أراد أن جيرئهم على عقد مثل هذه املؤَترات يف دمشـق وعلـى مـرأى ومسـمع منـه  ..عسـى أن
خيـرج مـن رمحهـا يف النهايـة مـن يرضـى ويقتنـع مبحاورتـه  ..فيكـون بـذلك قـد كسـر احلـاجز النفسـي لــدى

املعارضة  ..كما يكون قد شقها إىل فريقني :فريق موافق وفريق معارض  ..ويف ذلك إضـعاف للمعارضـة

ما فيه  ..وعلى مبدأ فرق تسد!

لك ــن الفري ــق ال ــذي مل ي ــنجح النظ ــام اْلس ــدي يف احتوائ ــه وإقناع ــه جب ــدوى ه ــذه امل ــؤَترات ..

وجــدوى حماورتــه واجللــوس معــه  ..هــو الشــعب الســوري  ..هــم أبنــاء الشــام  ..مــادة ورصــيد الثــورة حنــو
النصر والتحرير إبذن هللا  ..حفظهم هللا من كل ش ٍرِ ،
وذي شر.

 -434املنافحون عن النظام.

أتملت حال املنافحني عن الطاغيـة بشـار اْلسـد ونظامـه البعثـي الطـائفي  ..فوجـدهتم قـد مجعـوا

بني الغباء املركب ،وبني الفحش والبذاءة يف القول إىل درجة الفجور  ..وهؤالء يصعب التفاهم معهم ..

كما يصعب ـ يف هذه املرحلة ـ الوقوف عندهم كثرياً  ..فقافلة احلق تسري وكالب الباطل تنبح!

 -435إيران ومحايتها للنظام.

بــدأت إي ـران الصــفوية هتــدد وتلمــح بقــدراهتا الصــاروخية  ..منــذرة كــل مــن يقــرتب مــن حليفهــا
النظام السوري النصريي بسوء  ..فاالقرتاب منه هو هتديد هلا وْلمنها القومي كما زعموا!

ولروافض قم وطهران نقول :الشعب السوري املسلم قد اَتـذ قـراره الـذي ال رجعـة عنـه  ..فلـن

نســمح لكــم أن تســتعمروا ســورَي  ..وال أن تتخــذوها حمافظــة مــن مجلــة حمافظــات إي ـران  ..وصــوارخيكم

املعدة لضرب املسلمني السنة ال َتيفنا!

 -436الشكر موصول لوصال.

نتوجه ابلش كر اجلزيل لقناة " وصال " الفضائية ،وللقائمني عليها  ..ملـا يقدمونـه مـن جهـد مميـز

يف تعرية النظام النصريي اْلسـدي الطـائفي  ..وملـا يبذلونـه مـن نصـرة صـادقة للشـام وأهـل الشـام  ..مـرة
اثنية هلم منا ومن أبناء الشام كل شك ٍر وتقدير  ...بلغوا وصاالً عنا أبن شكران موصول لوصال.
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 -437احلرية اليت ننشدها.
حتطيم التونسيني لصالة العرض اليت أراد صاحبها أن يعرض فلماً مليئاً ابالستهزاء والطعن ابهلل

وآَيته ،ورسوله  ..عمل يف االجتاه الصحيح  ..جزاهم هللا خرياً  ..وهو دليل على أن تونس ـ وهلل احلمد

ـ بدأت تتعاَّف وتعود إىل أهلها  ..وليعلم اجلميع :أن احلرية اليت ننشدها وتنشدها معنا الشعوب املسلمة
 ..هي احلرية والتحرر من الظلم والقهر واستعباد العبيد للعبيد  ..التحرر من اْلصنام وهيمنة الطغاة

الظاملني املستبدين وأنظمتهم الفاسدة  ..وليس التحرر مبعىن حرية الطعن ابهلل ورسوله صلى هللا عليه

وسلم  ..فهذا ال ،ولن نسمح به  ..وهو ال يدخل يف معاين ومفردات احلرية اليت تنشدها الشعوب

املسلمة  ..فليُعلم الداين القاصي!

 -438استئصال ،اهرة شتم الدين.

حنن ـ بفضل هللا تعاىل ـ نزوالً عند توجيهات احلبيب صلى هللا عليه وسلم  ..جننح للرفق يف
اْلمور كلها  ..ونلتزم ابلرفق وننصح به  ..لكن أن يكون هللا سبحانه وتعاىل أو شخص احلبيب صلى
هللا عليه وسلم أو اإلسالم عرضة للطعن والسب واالستهزاء  ..ومن قوم من بين جلدتنا ،ويتكلمون
ٍ
فحينئذ هؤالء الزاندقة ـ وأمثاهلم ـ ليس هلم عندان
أبلسنتنا  ..حتت مزاعم وغطاء ممارسة الدميقراطية ..
إال العني احلمراء  ..وتطبيش الرؤوس  ..عساهم أن ال يعودوا إىل مثلها!

بالدان تشهد مظاهر فساد كثرية حتتاج منا إىل جهد وإصالح  ..وأول هذه املظاهر اليت جيب

أن تُعىن ابإلصالح واالستئصال ،اهرة شتم هللا والدين  ..إرث الطغاة الكافرين اجملرمني.

 -439جلوء أبواق النظام إىل البذاءة يف القول عالمة على االهنيار.

جلوء أبواق النظام الطائفي واملنافحني عنه إىل لغتهم الوحيدة؛ لغة السب والطعن والكذب،
واالستعالء ابلباطل ،والبذاءة يف اخلطاب  ..ليس هو فقط دليل على احنطاط مستواهم اْلخالقي،

والثقايف ،وفقداهنم للحجة العقلية واملنطقي ة اليت تثبت صحة ما هم عليه  ..وإمنا مع ذلك  ..فهو دليل
على هزميتهم النفسية ،ومعنوَيهتم املهزوزة الضعيفة  ..وهي من مجلة املبشرات اليت تبشر بسرعة أفول

وسقوط هذا النظام القرمطي الطائفي اْلسدي اللعني  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -440جيوشنا.

ما يقوم به جيش النظام الطائفي اْلسدي من جرائم قتل وقمع حبق الشعب السوري اْلعزل ..

هو من مجلة اْلجوبة اليت ُجتيب عن السؤال الكبري :ملاذا جيوشنا ال تقوى على مواجهة جيش الصهاينة
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اليهود  ..وأهنم سرعان ما ينهزمون ويفرون عند أول مواجهة ومنازلة مع جيش الصهاينة  ..والذي

نصفه من النساء!

جيش ال ينتمي إىل شعبه وأمته  ..مث هو مفرغ من العقيدة اإلميانية القتالية  ..فماذا يتوقع منه

غري ذلك؟!

 -441الشيعة الروافض.

إن قِيل يلِ :
صف لنا دين الشيعة الروافض االثىن عشرية ..؟
أقول :هو الدين الذي مجع من هذه اخلصال أشدها :ال َك ِذب ،والتَّكذيب ،وتصديق الكذب
ِ
عرف بنقل صحيح  ..وال عقل صريح  ..ميكن
 ..واحلقد  ..واجلهل  ..وخفة يف العقل والنقل  ..فال يُ َ
أتباعه أن يُدخلوا فيه ما يشاؤون ،وأن ُخيرجوا منه ما يشاؤون  ..وما هتوى أنفسهم  ..قوهلم يف دين هللا
شر من قول اليهود والنصارى!
ٌّ

 -442حلب تليب النداء.

هللا أكرب  ..قد انتفضت اليوم حلب الشهباء  ..قد لبت النداء  ..قد انتفض أبطاهلا وشجعاهنا

 ..وقد آن هلا أن تنتفض  ..وهذا هو العهد هبا  ..فحلب الرجولة والشجاعة واإلقدام ،كانت على

الدوام أهل إقدام ووفاء ،ويف دور الرَيدة والقيادة ْلي عمل حترري نبيل وشريف  ..ال أقدر أن أتصور
ثورة مباركة يف الشام على الطغاة الظاملني من دون حلب  ..وإين ْلرى ابنتفاضة حلب ـ وانضمامها إىل

أخياهتا من حمافظات سورَي الثائرة ـ إحكاماً حللقة اخلناق حول عنق النظام الطائفي اْلسدي  ..واقرتاابً
ْلجله وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -443مجعة ارحل.
يف مجعة " ارحل " قد قامت مجيع احملافظات السورية ابلواجب  ..جزاهم هللا خرياً  ..لكن
ملدينة محاه الباسلة قدم السبق؛ حيث جتاوز عدد املتظاهرين البواسل نصف مليون متظاهر  ..نسأل هللا

تعاىل أن يقويهم ،وأن يزيدهم ،ويكثر سوادهم.

كلما كان عدد املتظاهرين أكثر كلما كانت احلصانة من غدر وجرائم اْلجهزة اْلمنية للنظام

أكثر وأقوى  ..فالكثرة تُدخل املتظاهرين يف طوق أمين حيميهم من أشرار النظام  ..لذا فهي مطلوبة
هلذا الغرض  ..ولغرض إسقاط النظام الطائفي اْلسدي  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.
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 -444من مكر النظام أنه يقتل الشعب َيجليش !..
أي نظام هذا النظام الذي من صفاته أن يقتل الشعب اْلعزل ابجليش  ..ويقتل اجليش ابجليش

مومهاً إَيه أن الشعب هو الذي يقتله  ..ليحمله على قتل الشعب  ..كل ذلك من أجل أن تبقى
خمصصات وامتيازات العصابة الطائفية احلاكمة ابقية  ..ومع ذلك فاْلمة ـ إال من رحم هللا ـ ساهية عن

كفر وإجرام وخطورة هذا النظام!

حقاً إن الشام يف بالء عظيم مل تعرف له ـ عرب اترخيها كله ـ من مثيل  ..نسأل هللا تعاىل العون

والفرج القريب للشام وأهل الشام.

 -445القوميون اْلكراد أمام السفارة السورية يف لندن.

أيىب القوميون اْلكراد إال أن يغردوا يف سرهبم اخلاص بعيداً عن سرب اْلمة وواقعها وآالمها ..

ما من مظاهرة تقريباً حتصل يف لندن أمام سفارة الطاغوت بشار اْلسد للتنديد جبرائمه ،ومواكبة للحراك

الشعيب يف الداخل  ..إال وخيتلفوا مع إخواهنم من أطياف املعارضة السورية :نرفع علم سورَي  ..أم نرفع

علم اْلكراد  ..علم دولة كردستان  ..بينما أهاليهم يف سورَي ابلتساوي يُذحبون على أيدي الطاغية
وجالديه!
فهال ـ َي قوم! ـ ارتفعتم إىل مستوى الشعور ابملسؤولية  ..واتقيتم هللا يف أهاليكم والعباد يف

سورَي اجلرحية اْلسرية؟!

يشكو القوميون اْلكراد من ،لم القوميني العرب  ..فأبوا إال أن يُقابلوا الظلم ابلظلم ..
والعصبية اجلاهلية بعصبية جاهلية  ..هداهم هللا أمجعني.

 -446الدين هلل والوطن هلل.
قالوا ":الدين هلل ،والوطن للجميع "؛ أي أن الوطن ليس هلل  ..وال حق له فيه!

وحنن نقول هلم :الدين هلل ،والوطن هلل ،واْلرض كلها هلل  ..وعلى اجلميع أن يعيشوا يف أرض
هللا ومملكته  ..وفق عدله ،وشرعه ،وحكمه ال حكم وشرع غريه  ..قال تعاىل [:أَفَحكْم ا ْجل ِ
اهلِيَّ ِة يَـ ْبـغُو َن
ُ َ َ
ِ ِ
ضي و ِ
ِ ٍ ِ
ِ
اس َعةٌ فَِإ ََّي َي فَا ْعبُ ُدو ِن
َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن اَّلل ُحكْماً ل َق ْوم يُوقنُو َن ]املائدة .50:وقال تعاىل [:إِ َّن أ َْر َ
]العنكبوت . 56:فاْلرض أرض هللا  ..وابلتايل فاملعبود حبق يف اْلرض والسماء هو هللا .وقال تعاىل[:
ِ
ِ
اَّلل وما َكا َن َِّللِ فَـ ُهو ي ِ
ِ
شرَكآئِنَا فَما َكا َن لِ ُ ِ
ِِ ِ ِِ
صلُ إِ َىل
َ َ
ش َرَكآئ ِه ْم فَالَ يَص ُل إِ َىل َ َ
َ
فَـ َقالُواْ َه َذا َّلل ب َز ْعمه ْم َو َه َذا ل ُ َ
ُش َرَكآئِ ِه ْم َساء َما َْحي ُك ُمو َن ]اْلنعام.136:
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 -447يقوم احلكم اإلسالمي على ركيزتني.

يقوم احلكم اإلسالمي على ركيزتني أساسيتني :احلق ،والعدل؛ فأعطى كل ذي ٍ
حق حقه ،من

غري إفراط وال تفريط  ..وهو احلق الذي ليس بعده إال الباطل  ..مث محل العباد على إنصاف هذه
اَّلل يـ ْق ِ
ضي
احل قوق من غري إفراط وال تفريط  ..وهو العدل الذي ليس بعده إال الظلم  ..قال تعاىلَ [:و َُّ َ
َّ ِ
ضو َن بِ َش ْي ٍء ]غافر .20:وقال تعاىل [:إِ َّن اَّللَ َأي ُْم ُر ِابل َْع ْد ِل
ين يَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه َال يَـ ْق ُ
ِاب ْحلَ ِق َوالذ َ
ِ
ِ
ْمن َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ]النحل90.:
َوا ِإل ْح َسان َوإِيتَاء ذي الْ ُق ْرَىب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َشاء َوال ُ

 -448أخشى على اإلسالم من أنفسنا.

ال أخشى على اإلسالم من اإلسالم  ..معاذ هللا  ..فهو دين هللا تعاىل الذي ال أيتيه الباطل من

بني يديه وال من خلفه  ..ولكن أخشى على اإلسالم من أنفسنا  ..من تطبيقات املسلمني اخلاطئة
ٍ
حينئذ
لإلسالم  ..من تطبيقات الغالة أو املرجئة اجلُّفاة  ..فريقي اإلفراط والتفريط  ..فنشهد عليه
ابلزور  ..وحنكم عليه ابلفشل  ..وننفر عنه الناس  ..والسبب يكون من عند أنفسنا اْلمارة ابلسوء ..

وليس من عند اإلسالم ،حاشاه  ..نسأل هللا تعاىل السالمة ،والعفو والعافية.

 -449ال بد من االرتقاء إىل مستوى اإلسالم.

اإلسالم دين هللا تعاىل  ..قيمة ُعظمى  ..أمانة عظيمة أشفقت من محلها السماوات واْلرض

واجلبال  ..ومحلها اإلنسان  ..ولكي نُظهر هذا الدين الرابين على صورته احلقيقية اليت تليق به ..
نص ُروا َّ
وخلُقاً،
اَّللَ حممد .7:ال بد من أن نرتقي إىل مستواه فهماً ُ
ويتحقق فينا معىن قوله تعاىل  إِن تَ ُ

وعمالً  ..وهذا حيتاج منا إىل جهد واجتهاد وجهاد  ..وهللا املستعان.

فأىن
كثري منا يسأل هللا تعاىل النصر والتمكني  ..وهو يف نفسه  ..وواقع حياته مل ينصر هللا َّ ..

يتنزل علينا النصر؟!

 -450سؤال وجواب.

سؤال :لكم وددان ـ جلهلنا ـ أن تعرفنا مدى صحة دعائنا عند القول :يلعن روحك َي حافظ ..

وجزاك هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .املراد من قول الناس ":يلعن روحك َي حافظ "..؛ أي روح
الطاغوت النصريي حافظ اْلسد ،الذي جعل من نفسه اخلبيثة نداً هلل عز وجل يف كث ٍري من خصائصه
وت ويـ ْؤِمن ِاب ِ
ِ
َّلل فَـ َق ِد
وصفاته  ..وهذا الكفر به واجب ،ولعنه جائز ،لقوله تعاىل :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر ِابلطَّاغُ َ ُ
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انفصام َهلا واَّلل َِمس ِ
ِ
ِ
يم البقرة .226:ولقوله تعاىلَ :ولَ َق ْد بَـ َعثْـنَا ِيف
استَ ْم َس َ
ْ
ك ِابل ُْع ْرَوة ال ُْوثْـ َق َى الَ َ َ َ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسوالً أ ِ
وت النحل.36:
اجتَنِبُواْ الطَّاغُ َ
َن ا ْعبُ ُدواْ اَّللَ َو ْ
ُ
ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوله ":شرار أئمتكم الذين تبغضوهنم

ويبغ ضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم " ،فأفاد احلديث جواز لعن شرار اْلئمة  ..والطاغوت حافظ اْلسد

ليس من شرار أئمتنا  ..بل هو من شرار أئمة الكفر والظلم والطغيان  ..فلعنه ولعن روحه جائز من

ابب أوىل.

 -451إنكار املنكر.

اإلسالم كما هو معين إبنكار املنكر إن جاء من جهة احلكام والسالطني  ..كذلك هو معين

إبنكار املنكر لو جاء من قبل الناس واجلماهري  ..وعلى اجلماهري كما ترضى وتستحسن من اإلسالم

إنكاره ملنكر و،لم احلكام  ..عليهم يف املقابل أيضاً أن يستحسنوا ويرضوا إنكار اإلسالم للمنكر
والظلم لو جاء من طرفهم أو جهتم  ..مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً من ذلك ،ويسلموا تسليماً ..

فاملنكر يُن َكر ،ليس له حصانةَّ ،أَيً كان فاعله ،أو كانت اجلهة اليت يصدر عنها  ..قال تعاىل [:فَالَ
ك الَ يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت ُحي ِكم َ ِ
ت َويُ َسلِ ُمواْ
يما َش َج َر بَـ ْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ الَ َِجي ُدواْ ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َح َرجاً ِممَّا قَ َ
ض ْي َ
َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ َ ُ
تَ ْسلِيماً ]النساء.65:

 -452هدف الثورة اْلويل.

اهلدف املرحلي واْلويل للثورة السورية سقوط الطاغية " بشار اْلسد " ونظامه الطائفي البغيض

 ..ال حيدة عنه إبذن هللا  ..وأميا حماولة  ..من أي طرف كان  ..حيرف الثورة عن هدفها املعلن هذا،
والذي صدعت به حناجر الشعب السوري الثائر  ..فهو التفاف خسيس على إرادة اجلماهري ..
وخيانة لدماء اآلالف من الشهداء اْلبرَيء  ..ولعشرات اآلالف من اْلسرى  ..ويعين كذلك إنعاش

النظام الطائفي اْلسدي بعد أن بدا يتهاوى على عروشه  ..وإطالة من معاانة الشعب السوري اْلسري

 ..وهذا ماال يرضاه شريف حيب شعبه وبل َده.

 -453طريقة احلوار اليت ينشدها النظام!

أميا حوار ينشده النظام الطائفي اْلسدي ،أو حيصل يف ،له  ..سيكون على طريقة احلوار

الذي أجراه بعض أذانب النظام يف فندق " مسري أميس " ،حتت عنوان ":املبادرة الوطنية من أجل سورية
" ،وملا شذ عن اجلمع رجل شريف نبيل ،فصدع ابحلق ،ومبا يُطالب به الشعب السوري من إسقاط
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للنظام  ..قاموا عليه قومة رجل واحد ،ينهالون عليه ابلضرب  ..وهم يصرخون " هللا ،سورية ،بشار

وبس "  ..ومن يتوقع حواراً مع النظام على غري هذه الطريقة والنتيجة فهو واهم واهم!

 -454عندما ترتبط املعارضة ابْلجنيب!

أكثر ما يُسيئ ثورات الشعوب اليت تتطلع للحرية والعزة ،والعدالة االجتماعية ـ ويُصيبها يف
مقتل ـ ارتباط بعض قيادات املعارضة ـ اليت تتكلم ابسم الثورة والشعوب ـ جبهات وأجندة أجنبية ..
ٍ
حينئذ كيف يرضوا تلك اجلهات اْلجنبية ،وكيف يلبوا هلم مطالبهم ،وحيققوا هلم مصاحلهم
فيكون مههم
وأجندهتم يف البالد  ..أكثر مما هتمهم مصاحل اْلوطان ،ومطالب الشعوب يف التحرر من التبعية لشرق

أو غرب  ..واالستقالل ،والعيش الكرمي العزيز!

 -455فيمن يرضي هللا بسخط الناس.

كثري من اْلعمال ـ وخباصة منها ذات الطابع السياسي ـ ُخيري اإلنسان فيها بني خيارين :خيار
يرضي هللا وي ِ
سخط الناس ،وخيار يُرضي الناس ويُسخط هللا عز وجل  ..فمن أرضى هللا بسخط الناس،
ُ
ِ
الناس بسخط هللا ،سخط هللا عليه،
رضي هللا عنه ،وأرضى عنه الناس ،ولو بعد حني  ..ومن أرضى َ

وأسخط عليه الناس  ..فال دنيا اكتسب وال آبخرة فاز!

أتملوا معي كم من شخص ارتفع  ..وكان امسه مادة حلديث وسائل اإلعالم  ..لكنه ملا التمس

مرضاة الناس بسخط هللا سقط واحرتق  ..ووضع له البغض والسخط يف اْلرض  ..نسأل هللا تعاىل أن

يعصمنا من الزلل ،وأن جيعلنا وإَيكم ممن يرضون هللا تعاىل ،وإن سخط الساخطون  ..ومهما سخط

الساخطون!

شقاء ابلنظام الطائفي.
 -456أكثر الناس ً

شقاء ابلنظام الطائفي اْلسدي بعد السوريني هم أهلنا وإخواننا يف لبنان  ..لذا
أكثر الناس ً
فهم أكثر الناس ـ بعد السوريني ـ سعادة بزوال هذا النظام الطائفي اللعني ،إلدراكهم أن اليوم الذي

تتحرر فيه سورَي هو يوم حرية وحترر للبنان الذي عاىن الويالت من هذا النظام وخمابراته وشبيحته ..

وحنن نقدر هلم هذه املشاعر النبيلة ،وهذا التضامن اْلخوي مع أهاليهم وإخواهنم يف سورَي ،ونقول هلم:

أبشروا؛ ما أفسده النظام اْلسدي بني الشعبني الشقيقني ،سنعيد إعماره من جديد ،وما ذلك ببعيد

إبذن هللا.
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 -457طريقة النظام يف احلوار.
من قبيل معرفة خطة العدو ،وطريقة تفكريه  ..فالنظام القرمطي اْلسدي من جهة ترونه يُعلن
عن حوار مع املعارضة  ..ومن جهة ترونه يغزو املدن السورية اْلبية ابلدابابت  ..وميارس أشد أنواع

ال قمع حبق الشعب السوري اْلعزل  ..وهو إذ يفعل ذلك لكي يكون يف احلوار ـ لو حتقق له ـ الطرف

القوي الذي ُميلي وال ُميلَى عليه  ..مث ليقول للعامل اخلارجي ـ وهو اجلانب اْلهم ابلنسبة للنظام ـ :هاأنذا
أمد حبال التحاور والطرق احلضارية يف التعامل مع املعارضني واملخالفني  ..فأان لست شراً حمضاً ..

ونظام هذه طريقته يف التحاور مع املعارضني له  ..أىن جيدي التحاور معه شيئاً انفعاً  ..والتحاور معه
ٍ
حينئذ أقرب للتآمر وااللتفاف على إرادة الشعب السوري يف التغيري  ..كما هو أقرب لإلمالءات

واْلوامر منه للحوار!

 -458عندما يكون الطاغية واعظاً!

أتملت حال الواعظني املتملقني  ..فكان أكثرهم نفاقاً وتناقضاً  ..ومدعاة لالْشئزاز والسخرية

 ..الطاغية عندما يقف واعظاً لشعبه  ..يُعطيهم دروساً يف وجوب الطاعة  ..وعواقب عصيان والة
اْلمر ،وما هلم من عذاب ووعيد يوم القيامة!

يعظ شعبه ،وينسى نفسه ،وما اجتمع فيه من ،لم وكفر وطغيان مغلظ ومركب ،يستدعي نقالً
وعقالً خلعه واستئصاله  ..صدق من قال :إن شر البلية ما ي ِ
ضحك!
ُ

 -459أمجل اْلانشيد.

مسعت ْلانشيد مجيلة كثرية  ..أمجلها أنشودة الشعوب املسلمة ،وهي هتتف بصوت واحد " هللا

أكرب  ..الشعب يريد إسقاط النظام  ..الشعب يريد إسقاط الطغاة  ..الشعب يريد إسقاط اْلصنام

واْلواثن "  ..فهذه أنشودة انتظرهتا ـ وحرضت عليها ـ منذ أكثر من ثالثني عاماً  ..وها أنذا بفضل هللا

عز وجل بعد طول انتظار  ..وقبل أن أقضي حنيب  ..قد مسعتها وهلل احلمد  ..أسأل هللا تعاىل أن يتمم

ابخلري على الشام احلبيب  ..وعلى بقية بلدان املسلمني  ..اللهم آمني.

 -460احلق ال بد له من قوة حتميه.

إىل أهلنا اْلحبة يف شامنا احلبيب  ..إىل شباب الثورة قرة العني  ..يعلم هللا أنين ال أحب أن
أمحلكم على ٍ
شيء أنتم تكرهونه  ..فالذي يُسيئكم يُسيئين  ..والذي يسركم يسرين  ..لكن اعلموا :أن
أدلة النقل ،والعقل ،والواقع كلها قد أمجعت على أن احلق ال بد له من قوة حتميه  ..وإال فإن العدو ال
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يتجاسر من السطو عليه وعلى حرماته مىت يشاء  ..وابلطريقة املهينة اليت يشاء  ..وخباصة إن كان هذا

العدو دنيئاً عدمياً لألخالق والقيم كالنظام الطائفي القرمطي اْلسدي.

أحياانً املريض ُخيري بني أمرين ال بد له من أحدمها :إما املوت حتت وطأة املرض  ..وإما أن

ُجيري عملية جراحية  ..مث يستأنف بعدها احلياة إبذن هللا.

 -461ال تُسلِموا محاه للعدو.

َي أهل سورَي َ ..ي أبناء مدن سورَي كلها  ..ال تُ ْسلِموا محاه اْلبية  ..للطاغية وجنده ..
فاملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يُسلِ ْمه للظلم والظاملني  ..حذار أن تتكرر جمزرة محاه اْلوىل وفيكم
عرق ينبض  ..فستندمون ونندم والت حني مندم!

واعلموا أن خروجكم مجيعاً يف موقف واحد ،ويف وقت واحد  ..خيفف كثرياً من احلصار عن
محاه ـ وعن كل مدينة تتعرض لنفس الظروف اليت تتعرض هلا محاه اليوم ـ ويقلل كثرياً من ضحاَيها ..
نسأل هللا تعاىل أن حيفظ الشام من كل ٍ
شر وذي ش ٍر  ..وأن يتقبل قتالان شهداء  ..وأن يشفي مرضاان

وجرحاان  ..اللهم آمني.

 -462املعارضة اليت ال تسمي اْلشياء مبسمياهتا!

امل عارضة الوحيدة اليت ال تسمي اْلشياء مبسمياهتا  ..وال تريد أن تشري إىل اجملرمني أبمسائهم

وأعياهنم ،وإىل جرائمهم  ..هي املعارضة التقليدية السورية  ..إذ يريدون أن خيتزلوا جرائم النظام

الطائفي اْلسدي عرب اترخيه املمتد ْلكثر من أربعني سنة يف شخص الطاغية بشار وأخيه ماهر  ..بينما
يف الواقع الكل يعلم أن مجهور الطائفة النصريية تشارك الطاغية ونظامه جمازره وجرائم القتل واإلذالل

للشعب السوري  ..والبقية القليلة من الطائفة صامتة صمت املتواطئ الراضي!

 -463ضرورة التنسيق فيم بني احملافظات.

من اْلخطاء اليت نرتكبها يف ثورتنا على الطاغية ونظامه الطائفي  ..انعدام التنسيق اجليد بني

احملافظات  ..حبيث َترج كل حمافظة منفردة بصورة مميزة عن بقية احملافظات  ..فتهدأ التظاهرات نسبياً
يف حمافظة أو حمافظات  ..وتقوى يف حمافظة ـ أو حمافظات ـ أخرى  ..وهكذا تقوى التظاهرات يف
حمافظة وتضعف يف أخ رى  ..وهذا خطأ كبري املسؤول عنه اللجان التنسيقية  ..ولو خرجت كل

احملافظات بكثافة واحدة وكبرية ويف وقت واحد ـ كما خرجت محاه اْلبية اليوم يف مجعة ال للحوار مثالً ـ

لقلت التضحيات كثرياً  ..وهتاوى النظام ـ إبذن هللا ـ سريعاً!
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 -464من هم الشبيحة ..؟!
من قبيل تسمية اْلشياء مبسمياهتا  ..ومعرفة اْلشياء على حقيقتها  ..وحىت ال نبقى يف ساحة

العموميات والتعميم الذي ال يُفهم منه شيء  ..جنيب عن هذا التساءل الذي كثر الكالم واللغط حوله
 ...من هم هؤالء الشبيحة ،وإىل أي طائفة ينتمون؟

قوالً واحداً :هم جمموعة من اجملرمني ينتمون إىل الطائفة النصريية ،والشيعة الروافض التابعني
إليران ،وحزب الالت اللبناين ..؟!

وكثري من املعلقني واملراقبني يعلمون هذه احلقيقة  ..وهروابً من مواجهتها  ..والتصريح هبا ..
يعرفون عن هؤالء اجملرمني أبهنم شبيحة  ..وهي كلمة مستحدثة ال تعين شيئاً ،وليس هلا أي مدلول أو
بعد سياسي أو فكري أو طائفي!

 -465مما استفدته من هذه احلياة.

مما استفدته من هذه احلياة  ..أن ال أستعجل على هللا شيئاً  ..ال نصراً ،وال غريه  ..فما
استعجلت على هللا شيئاً إال ابن يل فيم بعد أن اخلري كل اخلري كان يف أتخريه  ..ويف اْلثر :لو اطلعتم
على الغيب لرضيتم ابلواقع  ..نسأل هللا تعاىل الصرب وأن يقدر لنا وجلميع املسلمني اخلري.

 -466نتائج احلوار مع النظام اْلسدي الطائفي!
من قبيل معرفة العدو ،وطريقة تفكريه أقول :أميا حوار مع النظام الطائفي اْلسدي ،وحتت ثقفه

 ..مهما اتسعت حماوره  ..وتعددت عناصره  ..وحلقاته  ..آخر ما ميكن إجنازه ،وحتقيقه ما يلي:

 -1ااتحة احلرية لألحزاب ـ اليت يرتضيها النظام ـ للمشاركة يف العملية السياسية  ..وااتحة

احلرية فيم بينها للتنافس واملشاركة يف انتخاابت صورية!

 -2إلغاء فكرة كون " حزب البعث " ،هو احلزب القائد  ..مع بقاء احلزب ـ حبكم امتالكه

ملؤسسات وأموال الدولة ،وآلليات ال َتلكها اْلحزاب جمتمعة ،وقدرته العالية على الكذب والتزوير

واللعب بنتائج االنتخاابت ـ هو الالعب الرئيسي يف أي عملية انتخاب جيريها النظام  ..وابلتايل ضمان

فوزه  ..وبقاء حكمه  ..على مدى مخسني عاماً قادمة!

 -3خروج بعض سجناء الرئي والسياسة  ..وليس كلهم!
 -4السماح بعودة املهجرين الذين يرتضون احلوار واملشاركة مع النظام وفق املقاسات

والشروط الوارد ذكرها هنا.
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 -5بقاء القبضة اْلمنية القمعية املخابراتية  ..تعمل بعنف وشراسة لصاحل الطاغية ونظامه،

وحزبه  ..حتت ذرائع واهية مكذوبة ،وما أكثرها ،وأسهل اخرتاعها على نظام طائفي حيرتف الكذب

واخلداع!

 -6دخول الناس إىل بيوهتم ،وامتناعهم عن التظاهرات إال مبوافقة النظام وأجهزته اْلمنية!

 -7إضعاف ثورة الشعب السوري  ..وتفريق الكلمة واملواقف فيم بني صفوف املعارضة ..

وخباصة منها امل عارضة التقليدية  ..حيث سيوجد منها املؤيد واملعارض لفكرة التحاور مع النظام وفق

شروطه!

 -8والنظام مقابل ما ذكر أعاله :سيظهر أمام الرأي العام أبنه نظام دميقراطي ،وأنه قد انصاع

لإلصالحات وللمطالب اليت يريدها الشعب السوري  ..وابلتايل ستنهال عليه التربيكات والتأييدات من
كل حدب وصوب  ..كما سيضمن رفع عقوابت اجملتمع الدويل عنه ،وعن قياداته اْلسدية.

وابختصار ميكن أن تفرز هذه احلوارات نظاماً سياسياً ترقى فيه احلرَيت واْلنشطة السياسية
واْلمنية إىل مستوى النظام املصري ما قبل الثورة املصرية  ..يف عهد الطاغية املخلوع " حسين

الالمبارك "  ..نظام تتكرر فيه االنتخاابت الصورية مع ضمان فوز احلزب احلاكم  ..وقياداته!

والسؤال الذي يطرح نفسه :هل هذا هو مطلب الشعب السوري  ..وهل طموحات الشعب

السوري وثورته املباركة تنتهي عند هذا احلد من التغيري؟!

مث ما هي الفائدة  ..ما دام حزب البعث سيبقى ،وتبقى الكلمة له  ..وتبقى اآللية اليت من

خالهلا يضمن لنفسه ولقياداته ـ لألسباب اآلنفة الذكر ـ الفوز يف أي عملية انتخابية  ..وابلتايل بقائه،

وآل اْلسد على سدة احلكم  ..بصورة دميقراطية ودائمة؟!

هذا أقصى ما ميكن حتقيقه كنتيجة للحوارات اليت حتصل مع النظام  ..وإبذنه  ..وحتت ثقفه ..

وال تتوقعوا منه أكثر من ذلك  ..وستذكرون ما أقول لكم!

 -467استهداف النظام للكوادر العلمية.
انتبهوا للكوادر العلمية العالية للشعب السوري  ..فحافظوا عليها  ..وامحوها  ..حيث كلما

اقرتب أفول النظام اْلسدي الطائفي وسقوطه  ..كلما اقرتب واشتد طلب النظام للكوادر العلمية ..

وعمل على تصفيتها واغتياهلا  ..نزوالً عند رغبة وطلب إيران الرافضية الصفوية ـ كما فعلت من قبل يف
العراق اجلريح ـ حىت إذا ما سقط النظام واهنار َ ..تلو سورَي من الكوادر العلمية اليت تنهض ابجملتمع

السوري  ..وترقى به إىل مستوى التحدَيت احمليطة به ،الداخلية منها واخلارجية  ..فتصفية الكوادر
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العلمية املتقدمة للشعب السوري مطلب هام من مطالب إيران الرافضية ،ودولة الصهاينة اليهود ..
شر ِ
نسأل هللا تعاىل أن حيفظ الشام ،وأهل الشام من كل ٍ
وذي شر ،اللهم آمني.

 -468كذب النظام.

هناك من يكذب فيستحي من كذبه لو ُعلِم  ..وهناك من يكذب  ..ويكذب  ..ويتحرى
الكذب ودروبَه وفنونه  ..حىت يُصبح من ذوي الكذب املركب واملغلظ  ..ويُكتب عند هللا تعاىل كذاابً
 ..مث هو ال يُشينه الكذب  ..وال ترجف له عني  ..لو عُ ِرف أنه من الكاذبني  ..مثاله :النظام اْلسدي

الطائفي ،وأبواقه املتملقني  ..خرباء العالقات الدولية يف اخلداع والكذب!

 -469قيادات تصنعهم وسائل اإلعالم!

حترص كثري من وسائل اإلعالم ،وخباصة منها علمانية التوجه ،أن يستطلعوا أخبار الثورات

العربية وخباصة منها الثورة السورية  ..من شخصيات علمانية مشبوهة ،أمساؤهم وجلودهم توحي أبهنم

منا ،بينما قلوهبم مع غريان؛ مع العدو على اْلمة ودينها  ..فتُظهرهم طمعاً يف أن تصنع منهم ـ دون
غريهم ـ قادة الثورات ،والناطقني ابمسها  ..عساهم أن يكونوا قادة البالد والعباد يف املستقبل!
ولوسائل اإلعالم هذه وملن وراءها ،نقول :قادة الثورات  ..وقادة مستقبل البالد  ..تصنعهم

ميادين الثورات  ..وساحاهتا  ..تصنعهم ميادين اجلهاد والتضحية والعطاء  ..والفداء  ..ال أنتم  ..وال

وسائلكم وأغراضها املشبوهة  ..وإن غداً ـ إبذن هللا ـ لنا،ره لقريب!

 -470زَيرة السفري اْلمريكي ملدينة محاه!

افتعل النظام الطائفي اْلسدي مسألة السفري اْلمريكي  ..وسهَّل زَيرته ملدينة محاه  ..ليقتات

ويُزاود هبا على الشعب السوري ،وعلى اجملتمع الدويل واحمللي  ..وليتشبَّع مبا ليس فيه من املقاومة
والوطنية  ..وليتخذها ذريعة ـ إضافة إىل ذرائعه اْلخرى الكاذبة ـ الرتكاب مز ٍ
يد من القمع والقتل
واجملازر حبق الشعب السوري اْلسري ،الذي يتطلع حبرقة حلريته واستقالله!
فأي ِخسة وأي دانءة وهبوط يف القيم واْلخالق يتصف به هذا النظام الفاشي الطائفي

املستبد؟!

 -471إغراء البوطي للنظام بضرب محاه!

قد شارك " البوطي " ـ يف خطبة له ـ النظام الطائفي اْلسدي تفسريه لزَيرة السفري اْلمريكي

ملدينة محاه اْلبية  ..وزاد عليه أبن املتظاهرين يف مدينة محاه وغريها من املدن السورية ُ ..جياهدون يف
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سبيل أمريكا ،وحتت راية وأمرة السفري اْلمريكي  ..وهو بذلك يريد أن يُعطي النظام فتوى بقتل
املتظاهرين ،وخباصة أهايل محاه  ..على اعتبار أهنم ُجياهدون حتت راية وزعامة السفري اْلمريكي  ..كما

زعم هذا الدجال.

وحنن نقول لبلعام عصره :أي مكروه يُصيب أهلنا يف محاه  ..على يد هذا النظام اْلسدي
اللعني فأنت شريك له يف الوزر واملسؤولية يف الدنيا واآلخرة  ..فالرضى ابلشيء كفاعله ،فكيف ابلذي

يزيد؛ فيُربر للمجرمني جرائمهم ،ويُعطيهم الفتاوى على ارتكاب اجلرائم؟!

 -472فقهاء النصوص!

بلغين كالم لبعض شيوخ مصر ،مفاده :أهنم يشكون من فوضى ما بعد الثورة  ..وأن مفاسد

العهد الطاغية " الالمبارك " املستبد ،أقل ضرراً من مفاسد فوضى الثورة وما بعد الثورة!

وهلؤالء أقول :أخطأمت ،وما أنصفتم  ..ما من سيئة تُذ َكر يف مرحلة ما بعد الثورة إال ويُذكر
عشرات أضعافها يف عهد الطاغية املخلوع  ...مث ثورة  ..وعملية تغيري ضخمة حنو اْلفضل تشمل

مجيع مرافق احلياة  ..وحترر من الظلم والطغيان ورواسبه وخملفاته الذي استمر حكمه جامثاً على صدور
العباد ومقدرات البالد ٍ
لعقود عدة  ..كل ذلك نريده أن حيصل ويتحقق من دون نوع فوضى أو مشاكل
حتصل هنا وهناك ،وخباصة يف املرحلة اْلوىل ما بعد الثورة ـ يعقبها عافية وخري ملصر وأهل مصر ،والعامل

العريب واإلسالمي إبذن هللا ـ فهذا غري ممكن  ..وهو خبالف السنن والنواميس  ..وما دل عليه النقل
والعقل  ..ومجيع جتارب اْلرض اليت خاضت ثورات حترر من ،لم الطغاة املستبدين اآلمثني  ..مث هلو

دليل آخر على أن هؤالء الشيوخ :هم فقهاء نصوص  ..وليسوا فقهاء واقع ،ولألسف!

 -473ما من مولود إال ويسبقه خماض!

ما من مولود إال ويسبقه خماض  ..وطل ٌق  ..ونوع آالم ودماء  ..ومن يرجو من هذه الثورات

اليت تشهدها املنطقة العربية مولوداً جديداً معافاً يُعيد لألمة عزهتا ومكانتها ،ودورها الرَيدي يف قيادة
اْلمم والشعوب  ..وقبل ذلك يُعيد ْلبناء اْلمة عزهتم وكرامتهم ،وحريتهم ،وحقوقهم املغتصبة  ..من
دون نوع بال ء أو دماء  ..أو نوع فوضى ومشاكل حتصل هنا وهناك ـ وخباصة يف املرحلة اْلوىل اليت

تعقب جناح الثورات ـ فهو واهم واهم ،يعيش أحالماً وردية ال وجود هلا يف عامل الواقع واحلياة  ..مث هو
مل يفقه سنن التدافع بني احلق والباطل ،اليت فطر هللا عليها اخللق والوجود!
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 -474أنصاف الفقهاء!
من متطلبات ولوازم َمن يَستشرف احلديث عن الثورات العربية املعاصرة أو يستشرف املسامهة

يف قيادهتا ،وتوجيهها أن يكون فقيهاً ابلنصوص الشرعية ،وابلواقع معاً  ..فيجمع بني الفقهني معاً؛ فقه

النص ،وفقه الواقع  ..أما من كان فقيهاً ابلنصوص من دون الواقع  ..أو ابلواقع من دون النصوص ..

فهذان الصنفان خطؤمها أكرب من صواهبما ،وضررمها على ثورات الشعوب اليت تتطلع للتحرر من ،لم

وكفر الطواغيت اآلمثني وأنظمتهم الفاسدة الكافرة  ..أكرب من نفعهما  ..وهذان الصنفان حقاً مما
أخشامها على هذه الثورات ،وخباصة الثورة السورية املباركة!
اإلمهال ،كذلك العجلة  ..وتشتيت السهام يف كل اجتاه  ..وفتح معارك جانبية على حساب

املعركة اْلساس  ..ووضع اْلشياء يف غري موضعها الصحيح  ..ويف غري الزمان واملكان املناسبني ..

والقفز على املراحل  ..وعدم إعطاء كل مرحلة حقها من اجلهد واالجتهاد ،واجلهاد  ..والبناء  ..كل
ذلك يُؤدي إىل مفاسد  ..قد تكلفنا الكثري ،بل وكل شيء  ..فاحلذر ،احلذر!

 -475هكذا تتقسم وتضيع بالد املسلمني!

بقليل من املؤَترات واملؤامرات  ..يتخللها الرقص والغناء وشرب اخلمر  ..ينفصل جنوب

السودان عن ْشاله  ..ليلقى هذا االنفصال كامل الدعم والتأييد من اجملتمع الدويل  ..والسبب واضح:

أن الشمال مسلم  ..بينما اجلنوب نصراين أو يغلب على سكانه من النصارى  ..ليتحول فيم بعد إىل

قاعدة عسكرية جتسسية أمريكية صليبية ،وصهيونية يهودية  ..ضد اْلمة!

هكذا بالد املسلمني يسهل تقسيمها وتقطيعها وفق أهواء أعداء اْلمة كيفما يشاؤون  ..بينما

الشيشان املسلم ،وكذلك كشمري املسلمة  ..منذ عشرين عاماً تقريباً وهم ُجياهدون من أجل االستقالل

عن الدول الكافرة املستعمرة لبالدهم  ..وقد قتل منهم عشرات اآلالف  ..وإىل الساعة مل يعرتفوا هلم

هبذا احلق!

 -476احلكم السطحي على ثورات الشعوب!

َي أيها الناس  ..ليس من العدل واإلنصاف أن نستعجل احلكم والطعن والتجريح على ثورة

شعب من الشعوب  ..بناء على تصريح زنديق أو موقف متسلق مل يَـ ُرق يل وال لك  ..يتصدر احلديث
عن الثورة والثوار عرب وسائل اإلعالم  ..قد ال ميثل يف واقع الثورة والشعوب ومستقبلها إال نفسه ..

بينما الشعوب الثائرة املضطهدة يف دينها ووجودها ال تزال منهمكة بدفن قتالها وتضميد جرحاها،
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ومعركتها مع الطاغية ونظامه الفاسد املستبد مل تنته ،ومل تضع أوزارها بعد  ...فهذا من الظلم ،أعيذكم

وإَيي منه!

ِ
ب ُك ُّل نَـ ْف ٍ
س
فإذا كان املرء ـ شرعاً ـ ال يُؤخذ جبريرة أبيه وال أخيه  ..وهللا تعاىل يقولَ [:والَ تَكْس ُ
ؤخذ شعب من الشعوب  ..جبريرة
إِالَّ َعلَْيـ َها َوالَ تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى ]اْلنعام .164:فكيف بعد ذلك يُ َ
ٍ
متسلق من املتسلقني؟!

هذه الثورات على قدر ما ننصرها  ..وحنسن الظن هبا  ..وحنرسها  ..ونعطيها من أنفسنا ..

على قدر ما ستعطينا الحقاً ـ إبذن هللا ـ وعلى قدر ما خنذهلا يف موطن الشدة  ..ونتخلى عنها ..
ونسيء هبا الظن  ..ونصدر عليها اْلحكام اجلائرة عن بعد  ..على قدر ما ستخذلنا مستقبالً ..
ٍ
حينئذ إال أنفسنا!
نلومن
ويضعف عطاؤها  ..وال َّ

 -477حكم هللا والناس.

حنن نطالب حبكم هللا تعاىل ،وتطبيق شرعه  ..ليس نزوالً عند طلب ورغبة اجلماهري  ..إن
شاؤوا شئنا وإن أبوا أبينا  ..ال  ..وإمنا نفعل ذلك نزوالً عند طاعة هللا تعاىل ،وتنفيذاً ْلمره ،وتعبداً له

سبحانه وتعاىل ،وْلن يف حكمه خريي الدنيا واآلخرة ،للبالد والعباد  ..وهذا ال مينعنا شرعاً وال عقالً
من أن نلتمس القاعدة الشعبية العريضة والواسعة اليت تتبىن هذا املشروع ،وهذه املهمة العظيمة،
وتنهض هبا  ..وأن يكون ذلك عرب قناعتهم وإرادهتم  ..ورغبة منهم  ..إذ هناك ـ ولألسف ـ من يعتقد

التعارض بني اْلمرين  ..وال تعارض بينهما وهلل احلمد  ..فمن َّأم الناس وهم إلمامته كارهون  ..ال تقبل
إمامته وال صالته  ..هذا يف الصالة أعظم ركن بعد شهادة التوحيد  ..فكيف مبا هو دوهنا من شؤون

الدين والدنيا؟!

 -478ما من لقاء إال ويعقبه فراق.

ما من لقاء إال ويعقبه فراق  ..سنة من سنن هللا يف هذه احلياة  ..وعندما يتعني الفراق ..
ٍ
حينئذ سيتذكر أخالءه وأصحابه
ويلتف الساق ابلساق  ..ورمبا يكون الفراق قبل املساق  ..كل منا
ورفاقه  ..وأكثرهم تفاعالً مع كلماته  ..وآالمه  ..وجراحاته  ..فيقول :كنا يوماً من اْلَيم معاً يف هذه

الصفحة املباركة ،صفحة " املعارضة اإلسالمية للنظام السوري "  ..هنا كتبنا  ..وهنا أيدان  ..وابركنا ..

كربان  ..وهنا تقامسنا اآلالم فيم بيننا  ...لن ننسى ـ
وهنا سألنا وهنا أجبنا  ..ورددان  ..وهنا فرحنا  ..و َّ
إبذن هللا ـ كل من وقف معنا يف حمنتنا  ..وآنس جراحنا بكلمة  ..أو مشاركة انفعة  ..أو دعاء ..

سنذكره ويذكران  ..فال تبخلوا على أنفسكم وعلينا  ..وجزاكم هللا خرياً.
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 -479من اْلخطاء اليت وقعت هبا الثورة املصرية.
من اْلخطاء اليت وقعت هبا الثورة املصرية  ..أتخري انتخاب واختيار رئيس للبالد قادر على

اَتاذ القرارات احلامسة واملصريية  ..وْلكثر من نصف سنة  ..وهذا شكل فراغاً شرعياً ،وأمنياً وإدارَيً
قاتالً  ..ال ميكن أن ينوب عنه شخص آخر  ..وهو وراء ما تشهده مصر ـ يف هذه اْلَيم ـ من نوع

فوضى ،ومن بعض اْلعمال املخلة ابْلمن العام للبالد والعباد  ..واليت شكا ويشكو منها البعض!
فإذا كان ثالثة يف سف ٍر  ..قد أمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتخذوا من بينهم أمرياً
عليهم إىل أن ينتهي سفرهم  ..فكيف بدولة عظيمة كمصر ،تعداد سكاهنا يزيد عن سبعني مليوانً ..
تبقى أكثر من نصف سنة من دون ر ٍاع ٍٍ وال أمري أو رئيس؟!

 -480سؤال وجواب.

احلاكمة؟

سؤال :شيخنا الكرمي هل ترى أمالً يف َتلي الطائفة ـ أي الطائفة النصريية ـ عن العصابة
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .إىل الساعة مل يفعلوا؛ أي هم بعد أربعة أشهر تقريباً من انطالق

الثورة السورية املباركة  ..ال يزالون أداة النظام اليت يتكئ عليها يف شؤون حكمه  ..والعصا اليت هبا

يقتل ويذل الشعب السوري  ..وابتعاد الطائفة عن النظام احلاكم ،وَتليها عنه  ..رمبا يتحقق عندما
يتحقق للطائفة انفراط عقده ،ودنو أجله وزواله بصورة حمققة  ..لتضمن لنفسها السالمة يف مرحلة ما

بعد سقوط النظام!

 -481محاه قد قامت ابلواجب.

محاه قد قامت ابلواجب  ..وقد سقطت من قبضة النظام اْلسدي اللعني منذ زمن  ..فليس
عليها شيء بعد اليوم ـ يوم مجعة أسرى احلرية ـ وإمنا الواجب على أخياهتا من بقية احملافظات  ..جزى

هللا أبطال محاه وسورَي خري اجلزاء  ..ولو أردان أن حنسب عدد املتظاهرين حبق فالواحد من هؤالء

اْلبطال أبلف متظاهر يتظاهر يف أجواء آمنة وساملة  ..والنظام اْلسدي اللعني يُدرك هذا املعىن؛ يُدرك
أن الشعب السوري لو شعر بنوع أمان على نفسه يف حال خرج للتظاهر ْ ..لصبح عدد املتظاهرين

ابملاليني ،وليس مبئات اآلالف  ..لذا فالنظام مصر على أن تبقى دابابته معسكرة يف املدن والقرى

السورية يرهبون هبا الناس!
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 -482مجعة أسرى احلرية.
أربعون قتيالً ـ نسأل هللا تعاىل أن يتقبلهم شهداء ـ يف يوم مجعة " أسرى احلرية "  ..عشرون
منهم من مدينة دمشق الباسلة  ..يُقتلون على أيدي جمرمي وخمابرات النظام اْلسدي اللعني  ..هذا يف

الوقت الذي يدعو فيه النظام الشعب السوري وممثليه للحوار والتحاور عساه جيد خمرجاً ْلزمته اخلانقة!

للمرة العاشرة أقول ملن ال يزال يرى إمكانية التحاور مع هذا النظام ،واجلدوى من حماورته:

النظام اْلسدي الطائفي فاقد للحد اْلدىن للقيم اإلنسانية اليت َتكنه من التحاور كإنسان  ..وأىن لنظام

منحط متوحش؛ الغاابت اليت يقطنها الوحوش تلفظه وال ترضاه  ..أن ُجيدي معه احلوار؟!

 -483قصة سورَي.

سورَي الشام مسروقة ـ على حني ٍ
غفلة ـ من أهلها وأبنائها منذ زمن بعيد  ..وبعد أكثر من

أربعني عاماً قد وجدوها هزيلة تنزف دماً وقيحاً بيد سارقها؛ الذي ال يعرف رمحة وال شفقة  ..قد
أهنكها بكفره  ..وفساده  ..و،لمه  ..وجرائمه  ..مزارعه  ..وهي ابلنسبة له ال تعدو عن كوهنا بقرة

العربات على ما فرطوا حبقها  ..فهبوا
حلوب  ..فتحرك فيهم الوجد واحلنني ،والشوق  ..وغلبتهم َ
ٍ
واحد لنجدهتا  ..وإعادهتا إىل أهلها  ..وإعادة أهلها إليها  ..بعد حتريرها من يد سارقها
كرجل
ومغتصبها  ..فالصراع هو صراع على امللكية والوجود  ..والسيادة  ..فسورَي ملن؟ ..للطاغية بشار

اْلسد وعائلته وعصابته  ..أم للشعب السوري  ..والعرب واملسلمني من ورائهم  ..هذه هي القصة وما

فيها  ..وهي قصة واضحة ال تقبل التقسيم وال النقاش وال احلوار  ..ومن يفهمها على غري هذا النحو

مل يفهم القصة وال املشكلة بعد!

 -484ما اتفقنا عليه وما اختلفنا!

مجعين لقاء مع مجع من اْلخوة ،ينتمون إىل عدة ٍ
بلدان عربية  ..فاتفقنا على شيء ،واختلفنا

على شيء؛ اتفقنا على أن بالدان مستعمرة ـ حتتاج لتحرير من جديد ـ وأن وكالء االستعمار من بين

جلدتنا أشد طغياانً وكفراً من املستعمر اْلصلي  ..أما الذي اختلفنا عليه :هو أي طواغيت العرب

واحلكم أشد طغياانً وكفراً ،حيث كل واحد منهم كان يقول عن حاكمه :هو أشد طغياانً وكفراً ،وقد
حاولت جاهداً أن أقنعهم أن بشار اْلسد هو أشدهم طغياانً وكفراً وإجراماً  ..فما أفلحت!
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 -485بعد أكثر من أربعة أشهر من الثورة السورية ونزيف الدماء ،مل تتضح معامل اْلوضاع
يف سورية لإلدارة اْلمريكية بعد!
صرحت وزيرة خارجية أمريكا ،فقالت ـ فُض فوها ـ ":الوضع يف سورَي غري واضح املعامل "..ا-

هـ .وابلتا يل ال ميكنها ودولتها حتديد موقف واضح من النظام اْلسدي املستبد  ..كل هذه التظاهرات
من قبل الشعب السوري ضد النظام  ..وكل هذه اجلرائم واجملازر اليت يرتكبها النظام حبق املساملني من

الشعب السوري  ..ومع ذلك إىل الساعة فاْلوضاع غري واضحة املعامل ابلنسبة هلذه الشمطاء ،وإدارهتا!
مىت تكون اْلوضاع واضحة املعامل  ..وابلتايل ميكنها ودولتها أن حتدد موقفاً؟
عندما تتحقق اإلدارة اْلمريكية ـ وبصورة قاطعة ـ من أمرين :أوهلما ،أن ال يكون البديل عن

النظام الطائفي اْلسدي نظاماً إسالمي التوجه واحلكم ،أو ميكن أن يُؤدي إىل ذلك .اثنيهما :مدى
استعداد البديل عن النظام احلايل لإلعرتاف بشرعية دولة الصهاينة اليهود ،وأن يقوم مبا يقوم به النظام
اْلسدي الطائفي من ٍ
محاية وحراسة مشددة حلدود دولة الصهاينة!

ٍ
فحينئذ تكون
فإذا جاءت نتائج اإلجابة عن هذين اْلمرين مبا يرضي الشمطاء ودولتها ..
ٍ
وحينئذ فقط ميكن ْلمريكا أن حتدد موقفاً واضحاً من النظام احلايل  ..وما
اْلوضاع واضحة املعامل ..
سوى ذلك  ..ولو أابد النظام اْلسدي املستبد نصف الشعب السوري  ..فستظل اْلوضاع ـ يف نظر
الشمطاء وإدارهتا ـ غري واضحة املعامل  ..ويكون جتاهل اإلدارة ْلمريكية لدماء الشعب السوري اليت

تسيل يف الشوارع على يد الطغمة اْلسدية احلاكمة هو سيد املوقف!

ود َوالَ
ضى َع َ
ال غرابة ،فاهلل تعاىل قد أخربان عن كل هذا ،كما قال تعاىلَ :ولَن تَـ ْر َ
نك الْيَـ ُه ُ
َّص َارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم البقرة.120:
الن َ

 -486سؤال وجواب.

سؤال :شيخنا الكرمي :ما الذي تراه يف مسار الثورة اآلن ،وهل هي يف جناح حىت اآلن أم

إخفاق وجناح؟ وهل ستجدي نظرية االستمرار يف سلمية الثورة أم البد من بعض اْلساليب اليت تسرع

من االجهاز علي اجملرمني الطواغيت؛ ْلن هناك دولة خبيثة كإيران تدعم النظام السوري اجملرم وكذلك

كالب حزب الالت الشيطاين  ..وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .الثورة السورية على مستوى الشعيب قد أدت دوراً رائعاً،
ويُنتظر منها املزيد إبذن هللا ،وخباصة يف احملافظات اليت مل حيصل فيها ذاك احلراك والتظاهر املطلوب ..

فاحلراك على املستوى الشعيب هو من حسن إىل أحسن وهلل احلمد.
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لكن اخلوف من جهة قصور املعارضة التقليدية ـ اليت تتصدر الواجهة واحلديث ابسم الثورة

والثوار ـ عن مواكبة مستوى حراك وتطلعات وأهداف وتضحيات الشعب السوري!

كذلك اخلوف من غياب القيادات اإلسالمية الكفؤة اليت تستطيع أن َتثل الشعب السوري

املسلم ،وَتثل تطلعاته حنو حياة إسالمية راشدة عادلة  ..وخباصة يف هذه املرحلة العصيبة من مراحل

الصراع مع الطاغوت ونظامه  ..وعزاؤان أن الشعب السوري املسلم سيفرز قياداته امليدانية املسلمة

الحقاً إبذن هللا.

أما تصوري عن السيناريو الذي به سينتهي نظام العصابة اْلسدية الطائفية اجملرمة ـ وهللا أعلم ـ

أن يكون وفق أحد طريقني ،أو هبما معاً ،أوهلما :أن يُسلط هللا على الطاغوت بشار اْلسد ـ من بطانته
واملقربني إليه ـ من يقتله  ..وبقتله ستحصل فتنة ومقتلة فيم بني العناصر املتنفذة  ..كما سيحصل فراغ

يف قيادة دفة النظام ال يقدر أحد على ملئه.

اثنياً ،أن تتوسع انشقاقات العناصر الشريفة من اجليش السوري إىل أن تصل إىل مستوى تقدر

فيه على املواجهة العلنية للنظام وعصاابته اْلمنية  ..إضافة إىل دعم الثوار املدنيني والشعب السوري
ٍ
وحينئذ سيكون للعنصر العسكري دوره يف حسم
بشكل عام هلذا النوع من احلراك العسكري ..

املوقف.

قولنا هذا ال يعين مطلقاً التقليل من أمهية وقيمة الثورة السلمية اليت يقودها الشعب السوري
اْلعزل  ..بل إن ثورة هذا الشعب بصورته السلمية هي اليت ستؤدي ـ إبذن هللا ـ إىل تفعيل أحد هذين

اخليارين اآلنفي الذكر ،أو كالمها معاً.
وحنن عندما نشري إىل سلمية ثورة الشعب السوري  ..هذا ال مينعنا من اإلشارة إىل أمهية الدفاع
الفردي عن النفس ،والبيوت ،واْلعراض  ..فهذا واجب دلت عليه أدلة النقل والعقل معاً  ..وهو ال

يتعارض مع سلمية الثورة  ..وهذا املعىن أشران إليه ،وأكدان عليه مراراً  ..نسأل هللا تعاىل أن ينصر أهلنا
يف الشام على الطاغوت وزابنيته ،ومرتزقته من الروافض  ..وأن حيفظهم من كل ٍ
شر ،وذي شر ،اللهم
آمني  ..والفرج قريب إبذن هللا.

َهلَا

 -487سؤال وجواب.

اجنَ ْح
سؤال شيخنا الغايل من أهايل البوكمال يقولون لك :يقول سبحانه َ وإِن َجنَ ُحواْ لِ َّ
لس ْل ِم فَ ْ
 ،فأي سلمية حنن فيها اآلن خنرج بصدوران ونكرب ونُقتل؟..
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ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأبَنَّـ ُه ْم ُ،لِ ُموا َوإِ َّن َّ
ص ِرِه ْم لَ َق ِد ٌير  ،فرببكم ما هي أدلة
اَّللَ َعلَى نَ ْ
أمل يقل سبحانه :أُذ َن للَّذ َ

السلمية اآلن  ..جزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .حيَّا هللا أهلنا اْلبطال الشرفاء يف البوكمال ،والرقة ،والدير ..

وكل سورية احلبيبة  ..فلهم منا كل حب وتقدير واحرتام  ..وفيم سألت عنه أيها اْلخ الكرمي أقول :ال
اجَن ْح َهلَا  على الواقع السوري احلايل؛ فاآلية
وجه لالستدالل بقوله تعاىلَ :وإِن َجنَ ُحواْ لِ َّ
لسل ِْم فَ ْ
واد  ..وما جيري ْلهلنا يف سورَي على يد مغول القرامطة يف ٍ
الكرمية وما يستدل هبا يف ٍ
واد آخر ،وشيء
ُ
آخر.

خيار سلمية الثورة ،هو خيار غالبية الشعب السوري َّ ..أما من جهة أدلة النقل والعقل ..
فكلها تدل وتوجب على أن اإلنسان الذي يُع تدى عليه وعلى حرماته من حقه ،والواجب عليه أن
يُدافع عن نفسه ما استطاع لذلك سبيالً  ..وهذا معىن أشرت إليه يف أكثر من مقالة لنا سابقة.

ولعل عذر أهلنا يف سورية ـ كشعب مدين غري مسلح ،وعلى مدار أربعني عاماً ُجيرم الذي ميلك

قطعة سالح ـ أهنم ليسوا مستعدين خليار العمل العسكري  ..وابلتايل شروعهم فيه عن ضعف منهم،
وقلة إعداد  ..قد يرتتب عليه أضرار بليغة تكون أشد عليهم وعلى سورَي مما عليه احلال اآلن  ..هكذا

يقول بعضهم  ...ولكن مهما قرر الشعب السوري ووجد من نفسه القوة على محل السالح للدفاع عن
ٍ
حينئذ ميلك كامل احلق ،وكامل املربرات الشرعية والسياسية
نفسه ودينه ووجوده ووجود سورَي  ..فهو

نص َر َّن َّ
نص ُرهُ
اَّللُ َمن يَ ُ
 ..وسيلقى منا ومن كل حر غيور شريف كامل الدعم والتأييد إبذن هللا َ  ..ولَيَ ُ
إِ َّن َّ
ي َع ِز ٌيز احلج.40:
اَّللَ لَ َق ِو ٌّ

 -488أدعية وأذكار حتفظ صاحبها.

شر وذي ٍ
أدعية وأذكار حتفظ صاحبها من كل ٍ
شر إبذن هللا ،ننصح هبا أهلنا يف سورية وخباصة

منهم الثوار اجملاهدين  ..فقد صح عن احلبيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال :من قال ال إله إال هللا
ومييت وهو على كل شيء قدير  ..عشر مرات يف
وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمدُ ،حييي ُ
الصباح حفظته حىت املساء ،فإن قاهلا يف املساء حفظته حىت الصباح.

كذلك من قال ":بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف اْلرض وال يف السماء ،وهو السميع

العليم "؛ فإن قاهلا ثالاثً يف الصباح حفظته حىت املساء ،وإن قاهلا ثالاثً يف املساء حفظته حىت الصباح.
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كذلك من قرأ سورة اإلخالص ثالاثً يف الصباح حفظته حىت املساء ،ومن قرأها يف املساء ثالاثً
حفظته حىت الصباح.
الصباح.

كذلك من قرأ املعوذتني ثالاثً يف الصباح حفظته حىت املساء ،فإن قرأمها يف املساء حفظته حىت
مث خيتم هذه اْلذكار ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم عشراً ...

فمن يقرأ مجيع ما تقدم ذكره من أذكار وآَيت ـ وهي ال تستغرق منه سوى بضعة دقائق ـ
ٍ
ٍ
حصون مشددة ـ وليس حصن واحد وحسب ـ بعضها يتلو بعض حتميه من كل ٍ
شر،
حينئذ يف
يكون
وذي ٍ
شر ،إبذن هللا.

 -489ما أ ِ
ُخ َذ بسيف احلياء.

ما أ ِ
ُخ َذ بسيف احلياء فهو حرام  ..إال يف حالة واحدة فهو حالل  ..عندما ينتزع شعب
مستضعف معتدى عليه وعلى حرماته  ..نصرة جيشه على استحياء منه  ..وَتجيالً له عساه يستحي

ويرعوي على نفسه ،فيتخذ املوقف املناسب واملشرف  ..فيناديه ـ َتجيالً له ولكي يقف يف صفه دون

صف الطاغية ـ :الشعب واجليش يد واحد ة  ..كما هو احلال يف سورية اليوم َ ..ي حيف على هكذا

جيش َ ..ي حيف!

 -490املشوهون فكرَيً والطائفيون!

حيرص العوران املشوهون فكرَيً ،الذين يستهوون غرس الرؤوس يف الرمال ،ممن يُصنفون
عرفون " ابلفزلكات " والتحليالت السياسية املتخلفة ،يف أن
أنفسهم يف خانة املعارضة التقليدية ،ويُ َ

حيصروا املعركة مع النظام يف شخص الطاغية املعتوه " بشار اْلسد " وحسب  ..جمردة عن أي بعد

ديين أو عقائدي وفكري  ..وأيىب الطاغية ونظامه القرمطي الطائفي اللعني إال أن يعلنها ـ هو ومن معه

من اْلشرار ـ بصراحة ووضوح حرابً طائفية قرمطية رافضية  ..حرب الكفر والكفار والفجار على
اإلسالم ،وأهله يف الشام!

 -491البيان اخلتامي ملؤَتر اإلنقاذ!

اطلعت على البيان اخلتامي ملؤَتر اإلنقاذ يف سورية ،والذي عقد يف استانبول بتاريخ
 .. 2011/7/16فوجدته قد أنصف كل اْلطراف املؤَترة  ..إال اإلسالم مل ينصفه ،ومل ِ
أيت على
ذكره  ..بل أن البيان خيلو حىت من البسملة ومن ِذك ٍر للفظ اجلاللة " هللا " !..
معليش  ...اْلَيم بيننا  ..حسبنا هللا ونعم الوكيل!
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وأان هنا أانشد الشعب السوري املسلم الثائر اْليب ،الذي يهتف يف تظاهراته مبلء فِيه ":هي هلل

 ..هي هلل  ..ال إله إال هللا  ..علجنة راحيني شهداء ابملاليني " ،وأقول هلم :اإلسالم أمانة يف أعناقكم ..
عزكم وعز الشام ابإلسالم  ..فإذا ما ابتغينا العزة بغري اإلسالم أذلنا هللا!

أحذركم حتذير املشفق احملب من أن يقطف مثار جهدكم وجهادكم ودماء شهدائكم  ..زاندقة

جلودهم توحي أبهنم منا  ..بينما قلوهبم مليئة ابحلقد والكراهية على اإلسالم وأمة اإلسالم  ..احلذر

احلذر عباد هللا!

 -492حنن واْلقليات.

كنا وال زلنا ـ حنن اْلكثرية املسلمة ـ رمحة لألقليات يف سورية  ..وسنبقى إبذن هللا كذلك ..

بينما اْلقليات ـ وخباصة منهم النصرييني ـ كانت وال تزال  ..عندما يكون هلم دولة وشوكة  ..يسومون

اْلكثرية املسلمة سوء الذل ،والعذاب  ..ويُعلنون احلرب عليهم وعلى دينهم بال رمحة وال هوادة ..
ويعملون على إقصائهم وإقصاء دينهم عن مجيع املواقع الفاعلة املؤثرة  ..ويتآمرون ـ مع أعداء اْلمة ـ
عليهم وعلى سورية معاً  ..وها هم بعض من بين قومي ـ ممن وجدوا يف اإلعالم املرئي وسيلة للظهور،
وركوب الظهور ـ مل يستفيدوا من ماضيهم وحاضرهم  ..ومل يتعظوا مما حل هبم وبسورَي الشام من ذل

وكفر وَتلف وهوان  ..يعلنوهنا صراحة من جديد :شعوبية علمانية إابحية  ..حتت مسميات ومفردات

الدميقراطيات والوطنيات محال ة اْلوجه واملعاين اليت ال َتيز بني الصاحل والطاحل ،وال بني احلق والباطل ..
وال بني الظامل واملظلوم  ..وال بني القاتل وضحيته َ ..تكن هؤالء املارقني الطائفيني الظاملني من أن

يتسللوا وحيكموا البالد والعباد ابلكفر والظلم من جديد  ..وأن يذلوا املسلمني ويقصوهم ودينهم عن
احلياة اثنية كما فعلوا من قبل  ..ويف احلديث ":املؤمن كيِس فطن ال يُلدغ من جحر مرتني "  ..لو كانوا
مؤمنني!

 -493دراويش املعارضة.
قد فرح املعارضون املؤَترون يف أنطاليا الرتكية ابنضمام الصبية النصريية ،ممثلة حزب احلداثة

زعمت " سندس سليمان " إليهم ،وإىل مؤَترهم  ..ولشدة فرحهم وثقتهم هبا  ..كوهنا تنتمي للطرف
الذي يقتل الشعب السوري  ..وليثبتوا أهنم ليسوا طائفيني  ..قد اختاروها من مجلة النفر الثالثني الذين

توكل إليهم أسرار املعارضة والثورة ،ومتابعة حاجياهتا  ..وبعد مضي شهر تقريباً من اللقاء  ..وبعد أن
انتهت مهمتها املنوطة هبا  ..جاءها اْلمر من فرع املخابرات يف سورَي أبن تُقدم استقالتها  ..ففعلت ..

ونغصت على دراويش املعارضة من بين جلدتنا فرحتهم  ...فتأملوا!
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 -494قوم ال يستحون!
قمة الوقاحة والقماءة أن يتكلم أبواق النظام الطائفي اْلسدي عن حرية وعزة وقوة سورية ..

وعن حبهم لسورية  ..وهم يف نفس الوقت خيتزلون سورية أرضاً وشعباً يف شخص الطاغية بشار اْلسد
 ..فسورية ال وجدت وال كانت  ..وال عاشت  ..إن مل يكن الطاغية بشار اْلسد حاكماً هلا!

ال حيسنون أن يروا مستقبالً وال جمداً لسورية من دون بشار اْلسد  ..مث هم مع هذا الوزر

الكبري  ..والتعصب اْلعمى للطاغوت  ..يتكلمون عن حبهم ووفائهم لسورية  ..صدق رسول هللا

تستح فاصنع ما شئت "!
صلى هللا عليه وسلم ":إذا مل ِ

 -495مدينة خالد بن الوليد.

ما أنصفناك َي محص اإلميان َ ..ي محص البطولة  ..والصرب والثبات َ ..ي مدينة خالد بن الوليد

َ ..ي مدينة اْلبطال والشهداء  ..تعطي بسخاء وصمت من فلذات أكبادها هلل  ..مث ال ترجو وال

تنتظر من خملوق جزاء وال شكوراً.
هذه املدينة اجلميلة الوادعة املساملة أبهلها  ..اليت ال تعرف العنف إال يف عهد مغول القرامطة
 ..قد جرعها الطاغية كؤوساً من اْلسى واآلالم  ..ال لذنب سوى أهنم كفروا ابلطاغوت وآمنوا ابهلل

العظيم  ..جزاكم هللا ـ َي أهل وَي أبطال وثوار محص ـ عن سورية اإلسالم وأهلها خري اجلزاء ..
وحفظكم هللا  ..وكل مدن سورية احلبيبة من كل ٍ
شر وذي شر ،اللهم آمني.

 -495موقف اْلنظمة من الثورات.

اْلنظمة العربية املستبدة كسلسلة من احللقات إن سقطت حلقة منها سقطت اليت تليها  ..إىل

أن تسقط كلها إبذن هللا  ..لذا فهي متواطئة بشكل أو آبخر على حركة الشعوب وثوراهتم  ..بعضها
تواطؤها بصورة صارخة واضحة  ..وبعضها اآلخر صورة تواطئها يتسم ابلصمت السليب الذي هو أشد

وطأً على الشعوب وجراحاهتم وآالمهم من التصريح ابخلذالن  ..مع التأكيد أن الشعوب العربية
واإلسالمية مهها وتتطلعاهتا وآالمها واحدة  ..ومصريها واحد  ..نسأل هللا تعاىل الفرج والعون ،وال

حول وال قوة إال ابهلل.

 -496حول طائفية النظام!

القادة الفعليون للنظام السوري طائفيون ،ومن طائفة معينة؛ وهي النصريية  ..إدارهتم للبالد

إدارة طائفية حبتة  ..تعاملهم مع اْلكثرية املسلمة ـ منذ أكثر من أربعني عاماً ـ تعامل طائفي صرف ..
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يظلمون ويقتلون ويسجنون وينهبون ويتآمرون ابسم الطائفة ،وبعصا الطائفة والطائفية  ...مث هم بعد كل

ذلك يقولون لك :ال تُشر إىل طائفيتنا  ..وال إىل الواقع الطائفي الصارخ الذي يعيشه اجملتمع السوري
 ..فإن فعلت فأنت طائفي ،وتدعو إىل الطائفية!
فإن قلنا هلم :مباذا ِ
نوصف احلال إذاً ...؟

قالوا :ضع رأسك يف الرمال  ..وال تشهد مبا تعلم  ..وقل عن النظام أبنه نظام قومي وطين،

مقاوم ،وممانع !..

أال قاتل هللا الزور والكذب !...

ِ -497عتاب.

عتيب على بعض اإلخوان ممن يصنفون أنفسهم على أهنم من أنصار اجلهاد واجملاهدين  ..حيث

أنوا أبنفسهم عن ثورات الشعوب املسلمة  ..وخباصة الثورة الشامية يف سورية احلبيبة  ..وعن نصرهتا
ابلكلمة واملمكن  ..على اعتبار أهنا ثورات غري جهادية  ..وال تردد ذكر بعض الكلمات واْلمساء اليت
تدلل على والئها لبعض اجلماعات والرموز اجلهادية املعاصرة!

وهؤالء أخطأوا مرتني :مرة ملا خذلوا هذه الشعوب املسلمة اليت تتطلع للتحرر من الطغاة

الظاملني ،وأنظمتهم الفاسدة  ..وأخرجوهم من ساحات ومعاين اجلهاد!

ومرًة ملا حصروا اجلهاد واجملاهدين يف بعض املسميات والشعارات احلديثة املعاصرة  ..إذ ال
جهاد ٍ
ْلحد ـ يف زعمهم ـ إال من خالهلا ومن خالل الوالء واالنتماء إليها  ..وحتت ثقفها  ..وهذا من
الظلم والتعصب املذموم شرعاً وعقالً  ..نعيذ أنفسنا واإلخوان منه!

 -498جهل ودروشة!

ورد يف بيان جملس الشورى جلماعة اإلخوان املسلمني يف سورية املؤرخ بشهر َتوز  2011/7م

 ..أخطاء عدة  ..استوقفين منها مناشدهتم للحكومة اإليرانية ،فقالوا ":ندعو احلكومة اإليرانية إىل

مساندة الشعب السوري املستضعف ،واستنكار اجلرائم اليت يرتكبها النظام السوري ضد هذا الشعب،

وذلك بدل مساندة النظام ودعمه "ا -هـ .وهذا خطاب يدل على ضعف يف الوعي العقدي  ..ودروشة
يف العمل السياسي  ..كما يدل على أن القوم مل يفقهوا بعد حقيقة الصراع ،وأبعاده ،وأطرافه  ..ومثلهم

يف ذلك كمثل من يستجدي من إبليس الرمحات  ..هداهم هللا!
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 -499تضامن الشعب السوري يف حمنته.
رائع هذا التضامن العظيم ملدن سورية اإلسالم مع شقيقتهم محص اإلميان  ..محص خالد بن

الوليد  ..إهنا الشام  ..وهو ترمجة عملية لقوله صلى هللا عليه وسلم ":املسلم أخو املسلم ال يَظلمه وال
يُ ْسلِ ْمه "؛ أي ال يُسلم ه لظلم الظاملني وعدواهنم  ..حفظ هللا مدينة محص  ..حفظ هللا رجاهلا ونساءها
وأطفاهلا ونساءها  ..ومجيع مدن سورية احلبيبة  ...وإن كان يف النفس نوع عتاب فهو ال يزال على
إخواننا وأهلنا يف حلب الشهباء ،فهم على ما قدموا ـ جزاهم هللا خرياً ـ ال يزال الشعب السوري ينتظر
منهم املزيد الذي يتناسب مع قوة ومكانة حلب.

 -500القوميون اْلكراد.

مرة اثنية مع القوميني اْلكراد  ..بينما سورية اإلسالم من شرقها إىل غرهبا ومن ْشاهلا إىل جنوهبا

 ..تُذبَح من الوريد إىل الوريد  ..على يد العصابة اْلسدية الطائفية املارقة  ..تراهم يصرون على طلبهم

إبلغاء صفة واسم " العربية " عن سورية  ..وكأن مشكلتهم  ..أو ال مشكلة هلم سوى عروبة سورية ..

وأن حقوقهم ال تكتمل إال خبلع سورية من انتمائها العريب  ..وفاهتم أن القرآن الكرمي ـ كالم هللا تعاىل ـ

الذي يؤمن به املسلم الكردي كأخيه املسلم العريب ـ نزل ابلعربية  ..وال يُفهم إال ابلعربية  ..وأن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ـ سيد اخللق ،الذي يدين له ابلوالء واالنتماء املسلم الكردي والعريب سواء ـ
هو عريب بل هو أعرب العرب على االطالق  ..وأن آل بيته وجل أصحابه رضي هللا عنهم من العرب

..؟!

وأان هنا أحذر ـ حتذير امل شفق احملب ـ الشرفاء من أهلنا وإخواننا اْلكراد  ..أحفاد البطل

العظيم صالح الدين اْليويب  ..الذين هم منا وحنن منهم  ..ونفديهم ابلغايل والنفيس  ..أن حيذروا دعاة
الفتنة والعصبية هؤالء الذين ال هم هلم سوى خلع وانتزاع الشعب الكردي املسلم اْليب من عقيدته

ودينه  ..ومث من انتمائه ْلمته؛ أمة اإلسالم  ..بزعم العصبية العمياء للقومية الكردية  ..فاحلذر احلذر
عباد هللا!

 -501موقف منظمات حقوق اإلنسان!

ال بواكي وال حراك يُذ َكر من قبل هيئات ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية ،ملا جيري ْلهل
الشام ،ولإلنسان السوري من انتهاكات جثام على يد العصابة اْلسدية احلاكمة  ..وكأن اإلنسان
الشامي خارج عن العا َمل اإلنسي الذي يستحق االهتمام من قبل تلك اجلمعيات واملنظمات احلقوقية ..
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ال غرابة إذا ما علمنا أن جل هذه اهليئات واملنظمات اإلنسانية مرتبطة جبهات دولية صليبية وصهيونية،

تتحرك وفق مصاحلها وأمرها ،وأجندهتا وحيثما تريدها تلك الدول أن تتحرك وتنشط فهي تفعل.

 -502فجر جديد نرتقبه من جهة الشام.

فجر جديد نرتقبه إبذن هللا  ..من جهة الشام  ..شام اإلسالم  ..نوره لن يقتصر على الشام

وأهل الشام وحسب  ..بل سيمتد ويتسع ليشمل اْلمة برمتها مبشيئة هللا وعونه  ..هذا املعىن ال نقوله

عاطفة أو محاسة  ..وإمنا استفدانه من قوله صلى هللا عليه وسلم ":إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم

"؛ مفهوم املخالفة يقتضي كما أن فساد أهل الشام ينعكس سلباً وفساداً على اْلمة فكذلك صالحهم

ينعكس إجياابً وصالحاً على اْلمة إبذن هللا.

وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام "؛ أي تكفل هللا لنبيه ،وْلمته ،ونصرة

دينه ابلشام وأهل الشام  ..ومن تكفل هللا به فال ضيعة عليه  ..وال بد له من أوبة للحق ليستأنف دوره
يف الرَيدة والقيادة والذود عن اْلمة  ..ولو بعد حني  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -503العربة ابخلواتيم.

أيىب هللا أن يضع القبول إال ْلوليائه ولو بعد حني  ..فال يغرنكم ـ َي إخواين ـ مجهرة الناس حول

شخص من اْلشخاص  ..قبل أن تنظروا إىل خاَتته ،وإىل ما ُخيتم به عليه  ..إذ العربة ابخلواتيم ،ومبا
ُخيتم به على املرء  ..صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":يعمل أحدكم بعمل أهل اجلنة حىت ال
يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبقه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار ،فيموت ،فيدخل النار "  ..نسأل

هللا تعاىل ـ لنا ولكم ـ الثبات  ..الثبات  ..وحسن اخلتام ،اللهم آمني.

 -504كلمات أخص هبا الطائفة النصريية املسماة " ابلعلوية ".
هذه كلمات أخص هبا الطائفة النصريية املسماة " ابلعلوية " ،فهي مين إليهم :اعلموا أن من

عادة وسرية الطغاة عندما يقرتب أجلهم  ..أو يقرروا االنتحار  ..أن أيخذوا معهم كل من حوهلم ..

ومن ليس حوهلم ممن يستطيعون أن أيخذوه معهم  ..كما فعل فرعون من قبل  ..أىب الغرق إال بعد أن
َ
أغرق كل من معه من اجلند والوزراء ،واخلدم  ..وغريهم!

وهكذا الطاغية بشار اْلسد  ..فقد جنح ـ وأبوه من قبله ـ يف استخدامكم واستئجاركم ملآربه
وع ِرف بكم  ..وأيىب أن يرحل الطاغية إال بعد أن يهلككم وأيخذكم
وحظو،ه وأهوائه  ..حىت ُعرفتم به ُ

معه  ..وأيخذ كل من حوله من حاشيته ووزرائه وأبواقه ومطبليه  ..وعلى مبدأ " ال عاشوا إن مت ..

وال كانت سورَي إن مل أكن "  ..ونصيحيت لكم قبل أن يُغرقكم معه  ..فتندموا والت حني مندم  ..أن
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تعلنوا ـ على مستوى الطائفة كلها ـ الرباء منه ومن حزبه ،وعصابته ،ونظامه  ..وأن تشاركوا بقية فئات

وشرائح الشعب السوري تظاهراته ،وخروجه على الطاغوت ونظامه  ..انزلوا من قراكم وجبالكم

فتظاهروا ضد الطاغية وعائلته اْلسدية اليت طاملا كانت أتكل احلرام ،وترتكب اجلرائم ،بكم وابمسكم ـ

وأنتم عنه ساكتون ،وكثري منكم له مشارك ـ فإن فعلتم ذلك ،فالشعب السوري سيقدر لكم ذلك

أحسن تقدير  ..وإن أبيتم إال أن تغرقوا مع الطاغية حينما يغرق ويغرغر؛ حيث ال ينفع الندم وال التوبة
ٍ
حينئذ إال أنفسكم!
 ..فال تلومن
واعلموا أنه ال يكفي أن يصدر عن بعض أفرادكم  ..أو هيئاتكم  ..أبمساء جمهولة غري معلومة

اْلصل واملصدر  ..جمرد بيان تنديد ابلطاغية ونظامه  ..ال يُساوي احلرب الذي يُكتَب به  ..ال؛ ليس
هذا هو املطلوب منكم يف هذه املرحلة العصيبة اليت َتر هبا سورية احلبيبة  ..وهذا القدر من اإلنكار ال
يكفي ،وال يُقنِع الشعب السوري الذي ينزف دمه على يد الطاغية وجنوده وبطانته  ..وإمنا املطلوب
منكم ،كما ذكران لكم :أن تعلن الطائفة مبجموعها ـ ممثلة بشيوخها ووجهائها ـ براءهتا من الطاغية
ونظامه  ..وأن تشارك الشعب السوري الثائر تظاهراته ضد الطاغية وعصابته ونظامه!

الشعب السوري خيوض معركته الفاصلة مع الطاغية ونظامه الفاسد بعيداً عن املنطلق الطائفي

 ..بينما الطاغية ـ منذ أكثر من أربعني عاماً ـ خيوض معركته مع الشعب السوري من منطلق طائفي
صارخ ،وواضح املعامل ال خيفى على أحد  ..وأنتم مادته ولألسف!
َي أهل الطائفة :ال تنسوا أن الطاغية بشار اْلسد سريحل عنكم كما رحل اهلالك أبوه من قبل

 ..وأن الباقي من بعده أنتم واْلكثرية املسلمة من الشعب السوري  ..وغريهم من اْلقليات ..

فأحسنوا الرتتيب واإلعداد ـ من اآلن ـ لعالقة أمثل يف تلك املرحلة!

أرجو أن جتد كلمايت هذه آذاانً صاغية واعية من عقالئكم وكربائكم  ..قبل فوات اْلوان ..

وقبل أن يقع الندم على ما كان  ..والت حني مندم!

 -505من معاين ودالالت قوله  " تكفل هللا يل ابلشام ".
قوله صلى هللا عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام "؛ له معنيان ،كالمها حق ،يصدق أحدمها

اآلخر :معىن متعلق ابإلسالم وأمة اإلسالم؛ أي أن هللا تعاىل تكفل لنبيه بنصرة الدين ،وامللة ،واْلمة

ابلشام وأهل الشام.

ومعىن متعلق أبهل الشام؛ أي أن هللا تعاىل تكفل لنبيه أبن حيفظ أهل الشام وأن يقوي من

عزائمهم وإمياهنم ،بصورة َتكنهم من القيام بواجبات الدين ،ومن نصرة اإلسالم واملسلمني  ..وصد
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عدوان اْلمم اْلخرى عن أمة اإلسالم  ..من هنا نفهم إشارة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الطائفة

املنصورة أبهنا يف الشام  ..وأوصى بشد الرحال إىل الشام  ..وابلقتال مع جند الشام.

 -506واقع الالجئني السوريني يف لبنان!

يتعرض الالجئون السوريون الذين فروا من بطش طاغوت الشام ونظامه الطائفي إىل اجلارة

لبنان  ..إىل أسوأ املعاملة واإلذالل من قبل حزب هللا اللبناين الرافضي وشيعته املتنفذة واحلاكمة،
وإخواهنم من نصريية لبنان  ..وهذا يتناَّف مع مجيع القيم السماوية واْلرضية اليت تنص وتلزم مبراعاة

حقوق املستضعفني النازحني من بطش الطغاة الظاملني  ...ومع ذلك جتد من يُطالبنا أبن ال نفسر
اْلحداث تفسرياً طائفياً!
وأان هنا أطالب املسلمني من أبناء السنة يف لبنان ،وخباصة يف مدينة طرابلس اْلبية أن يقوموا
بواجبهم اإلسالمي واْلخالقي حنو إخواهنم وأهليهم الذين هجرهتم آلة البطش والظلم للطاغية النصريي
بشار اْلسد  ..وأن يتقوا هللا فيهم  ..وأن حيموهم من أَيدي الغدر الباطنية اجملوسية  ..فهم ابلنسبة هلم

ابب خري فُتح هلم ال يدرون مىت يُغلَق دوهنم  ..فيندمون على ما فرطوا حبق إخواهنم!

 -507حىت مروءة أيب جهل قد افتقدوها!

ملا قيل ْليب جهل ـ وهو ومن معه حييطون ببيت النيب صلى هللا عليه وسلم ينتظرون خروجه

ليقتلوه ـَ :ي أاب احل َكم  ..حقاً تريد قتل حممد؟!
قال :وحيك أوتراان نلعب ..؟!

تسور عليه البيت !..
قال :إذاً َّ

قال :ال  ..أتريد أن يقول العرب :أن أاب احلكم قد تسور بيت حممد فأرهب اْلطفال والنساء

 ..ال  ..ال أفعلها!

لكن بشار اْلسد وجنوده اْلشاوس يفعلوهنا  ..يتسورون البيوت على النساء واْلطفال ليعيثوا

وميلئوها على أهلها إرهاابً ورعباً !..
فيها فساداًُ ،

حىت شهامة أيب جهل ـ فرعون هذه اْلمة ـ قد افتقدانها يف الطاغية بشار اْلسد ،ورجاالته،

ونظامه الطائفي الفاشي!

 -508خوفهم من رمضان.

خلوف الطاغية وعصابته املخابراتية من رمضان ،وما هلذا الشهر املبارك من أثر كبري على

معنوَيت وإميانيات املسلمني  ..فهو خيطط وميهد من اآلن إلفساد هذا الشهر املبارك على أهل الشام
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 ..وال يستبعد على هذا النظام اْلسدي املخابرايت عدمي املروءة واْلخالق أن يلجأ إىل أعمال تفجريية

وَتريبية يف بيوت هللا  ..ليقلل من جتم عات املسلمني يف املساجد عند صالة الرتاويح  ..مث هو يف
املقابل يلصق عمله اإلجرامي املشني هذا ـ كعادته ـ جبماعات َتريبية  ..فاحلذر احلذر عباد هللا  ..كونوا

ملخططات هذا النظام الطائفي الفاشي ابملرصاد ،حفظكم هللا.

 -509سجل النظام مع املساجد!

طاغ على وجه اْلرض له اتريخ وسجل سيء حافل ابإلجرام مع مساجد
ال يوجد نظام ٍ
املسلمني وروادها  ..أسوأ من سجل النظام اْلسدي الطائفي  ..فهو أشد اْلنظمة الطاغية املستبدة

جرأة على بيوت هللا  ..وَتريباً هلا وإفساداً فيها  ..حىت أن أجدادهم القرامطة من قبل قد جترأوا على

بيت هللا احل رام  ..فقتلوا الناس يف ساحة احلرم وهم يطوفون حول الكعبة  ..وهنبوا احلجر اْلسود إىل

أن خلصه هللا من أيديهم  ..فتارخيهم وحاضرهم مع بيوت هللا حافل ابإلجرام واالنتهاكات  ..حفظ هللا
مساجد الشام وروادها  ..وكل حي وبيت من أحيائها وبيوهتا  ..من شر هذا النظام اْلسدي الطائفي،

وشر خمابراته وعصابته  ..اللهم آمني.

 -510معىن كلمة الشام.

الشام " تُطلق وتُستخدم على ثالثة ٍ
للعلم فإن كلمة " َّ
معان وأوجه :الشام الكربى؛ وتشمل
سورَي ،وفلسطني ،واْلردن ،ولبنان ،ومدينة تبوك من اجلزيرة العربية.

والشام؛ مبعىن سورَي  ..والشام؛ مبعىن دمشق  ..وحنن عندما نستخدم هذا املصطلح " الشام "

نريد به سورية كلها  ..فإذا أردان الشام الكربى ،قلنا الشام الكربى ،وإذا أردان منها دمشق  ..قلنا
دمشق  ..اللهم ابرك يف شامنا كل شامنا الكربى منها والصغرى  ..اللهم آمني.

 -511أندريس بريفل واإلعالم الغريب.

رغم أن الذي فعله املدعو " أندريس بريفيل " النروجيي ،يدخل يف خانة اإلجرام وأسوأ معاين

اإلرهاب  ..إال أن كثرياً من وسائل اإلعالم الغربية تتناول ذكره وكأنه بطل قومي يريد إنقاذ أوراب ..
وتتحاشى من نسبة اإلرهاب إليه وإىل صنيعه اإلجرامي  ..والسبب أنه زعم أن الذي محله على فعلته،

وقتله ْلكثر من تسعني نروجيياً هو من أجل إنقاذ أوراب من اإلسالم  ..ولفت نظر اجملتمع الغريب للخطر

اإلسالمي!

ٍ
حينئذ على اإلسالم واملسلمني؟!
تصوروا لو أن الفاعل كان مسلماً  ..كيف ستكون احلملة
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 -512املطففون العلمانيون!
إذا كانت الكفة لصاحل الزان دقة من العلمانيني والليرباليني عملوا بعنف على إقصاء اإلسالم

واملسلمني عن ميادين احلكم والسياسة واحلياة ،وحرموا عليهم تشكيل التجمعات أو القيام أبي نشاط
ذات طابع سياسي أو اجتماعي ،والقرن املاضي كله شاهد على ذلك  ..فزانزينهم أكلت من حلومنا إىل

درجة التقيؤ  ..وإذا مالت الكفة لصاحل اإلسالم واملسلمني  ..وكان للمسلمني نوع شوكة وغَلَبة ..
تنادى العلمانيون والليرباليون فيم بينهم ،وعلى املأل  ..وتكلموا عن املواطن املواطنة  ..واملساواة ..
واملشاركة  ..وعدم اإلقصاء  ..وحق اجلميع يف العيش املشرتك  ..وحرية التنافس والسباق مليادين

احلكم والنفوذ  ..أال قاتل هللا النفاق واملنافقني!

 -513عندما يسقط النظام الطائفي اْلسدي.

عندما يسقط النظام الطائفي اْلسدي ـ وهو ساقط قريباً إبذن هللا ـ سيشتد أسف الشعب
السوري على تلك العقود العجاف اليت مضت من عمره يف ،ل هذا النظام الفاشي الطائفي املتخلف
 ..وكيف أنه صرب عليه وعلى أذاه وشره تلك املدة الطويلة  ..كما سيدرك أن الذي كان حيكمه مل يكن

ميت إىل فصيلة وخانة اْلسود أبي صلة أو معىن  ..وإمنا كان ميت إىل فصيل وخانة احلمري  ..واْلرانب

 ..والنعاج!

 -514ثورة اْلخوة يف اليمن.

الذي كنا خنشاه عل ى إخواننا وأحبتنا يف اليمن قد حصل ولألسف؛ حيث قد وصلت ثورهتم

إىل ذروهتا ،وقد حان أوان قطاف مثارها ،ولو بشيء من العنف والقوة ،وقليل من التضحيات  ..حيث
يف مرحلة من مراحل نضج الثورة وبلوغ ذروهتا ال بد من ذلك  ..لكن غلب على موقفهم الرتدد ،وأبوا

إال أن يُطيلوا الوقوف أكثر عند مرحلة " ارحل "  ..ومرحلة " الشعب يريد  "..فأعطوا بذلك فرصة
للطاغية ـ على ما نزل به ـ اللتقاط أنفاسه ،وإعادة ترتيب أوراقه  ..ليستلم زمام املبادرة بعد أن كاد أن
يسقط ونظامه؛ فعمل فيهم مبزيد من القتل والتنكيل  ..ودس الفِت  ..كما أعطوا بذلك فرصة جلهات
دولية وعربية جماورة لتتدخل لصاحل الطاغية ونظامه ،ضد ثورهتم  ..إىل أن وصلت ثورهتم إىل طريق شبه

مسدود؛ فال النظام سقط وال الثورة قد انتصرت  ..وتضاعفت املشاكل واآلالم على اليمن أرضاً وشعباً
 ..وحصل ما كانوا يكرهونه وأضعافه  ...وهي جتربة أرجو من أهلنا يف الشام أن يستفيدوا منها ،وأن ال
يكرروا أخطاءها!
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 -515لكل شيء إذا ما مت نقصان.
ما من شيء يبلغ الذروة يف النضج  ..مث ال ُحي َسن استثماره  ..إال ويبدأ ابلعد التنازيل حنو
الضعف ،والضمور  ..إىل أن يصل مرحلة الذبول والزوال  ..فهذا قانون عام مضطرد ال يتخلف وال

يُستثىن منه شيء مبا يف ذلك الثورات  ..فهي تبدأ ضعيفة  ..مث متوسطة القوة  ..مث قوية  ..مث قوية
جداً حيث تبلغ الذروة والقمة  ..ففي هذه املرحلة ينبغي على الثوار اجملاهدين أن ال يرتددوا يف

االنقضاض وقطف الثمار  ..فإن مل حيصل ذلك ،ومل ُحيسن قطف الثمار يف تلك املرحلة املتقدمة جداً
 ..عادت الثورة إىل الذبول والضعف ،واالنداثر من جديد  ..وقد صدق من قال:
لكل ٍ
شيء إذا ما مت نقصان  ..فال يغر بطيب العيش إنسا ُن
فاحلذر احلذر!

 -516يف معركة احلق مع الباطل.

يف معركة احلق مع الباطل  ..معركة الشعوب املستضعفة املظلومة مع الطغاة اآلمثني املتكربين،
ال مكان للحياد واالعتزال  ..فمن آثر إال أن يقف على احلياد ـ وكذا االعتزال والصمت ـ فهو منحاز

بكليته لصاحل الطغاة و،لمهم ،وهو شريك هلم يف الظلم والعدوان؛ حيث أنه قد ساوى بني الظامل

واملظلوم ،واجملرم وضحيته  ..وجعلهما سواء  ..وجعل املوقف منهما على مسافة واحدة  ..وكأهنما
سواء  ..وهذا عني الظلم ،والتواطئ مع الظامل على املظلوم  ..وقد صدق من قال :الساكت عن احلق

شيطان أخرس!

 -517حاجة اْلزهر للتحرر.

َي أهل مصر أراكم تعملون على حترير مصر من إرث الطاغوت القدمي  ..بينما غفلتم عن شيخ
اْلزهر الضا ل " أمحد الطيب "؛ وهو من إرثه واختياره وبقاَيه  ..مث هو يقينا ال ميثل اإلسالم ،كما ال
حيسن َتثيل مصر ،وال اْلزهر ،وال شعب مصر العظيم ما بعد الثورة  ..فدونكم وإَيه  ..فأقيلوه ..

وحرروا اْلزهر الشريف منه ،ومن القيود ،واجلهل ،وهيمنة الطغاة الظاملني  ..وأمي هللا هلو أحق ابلتحرر

من أي مؤسسة أخرى من مؤسسات اجملتمع املصري  ..ومع ذلك أراكم عنه غافلني ،وبغريه منشغلني!

 -518فشو ،اهرة اإلفراط أو التفريط.

كثري من مسائل الدين والدنيا ،يذهب فيها كثري من الناس إما إىل إفراط وإما إىل تفريط ،إما

إىل ٍ
غلو وتشدد ،وإما إىل جفاء وَتيع  ..واحلق وسط عدل بينهما  ..ليشهد عليهما يف الدنيا واآلخرة
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 ..وقليل هم سالكوه  ..نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإَيكم من أهل الوسط والتوسط السين من غري

جنوح إىل إفراط أو تفريط  ..اللهم آمني.

 -519مصداقية إحصائيات املنظمات اإلنسانية!

معذرة للمنظمات واهليئات اإلنسانية اليت هتتم ابْلوضاع اإلنسانية يف سورَي  ..إحصائياتكم

غري دقيقة  ..ومشبوهة  ..منذ أكثر من شهرين وأنتم تقولون :عدد الضحاَي والشهداء الذين سقطوا
على يد جمرمي وخمابرات النظام اْلسدي الطائفي قد قارب "  " 1500شهيد  ..والسجناء "

 " 12000ألف سجني  ...وإىل الساعة ترددون نفس الرقم  ..مرة تزيدون قليالً ومرة تنقصون  ..مث
هل حتسبون أن كل من قُتل له قتيل ميلك القدرة على إخباركم واالتصال بكم لكي تدرجوا اسم ضحيته

يف قائمتكم؟!

والذي أقوله ـ حبسب اطالعي ـ :أن عدد الشهداء يف سورَي الذين سقطوا خالل الثورة السورية

املباركة حىت هذا التاريخ  2011/7/30م ،يزيد عن "  " 5000آالف شهيد  ..وعدد السجناء يزيد

عن "  " 30000ألف سجني  ..وعدد اجلرحى يزيد عن "  " 10000آالف جريح  ..ورمبا عندما
هتدأ اْلمور تتكشف احلقائق عما هو أكرب من هذا اْلرقام  ..نسأل هللا تعاىل أن يتقبل شهداءان  ..وأن

يشفي جرحاان  ..وأن يفك أسراان  ..وأن ينتقم من الظاملني اجملرمني.

 -520من هو الشريف؟

ال يوجد شريف مبجرد التوارث أو املناصب االجتماعية والسياسية اليت يتقلبها اإلنسان يف
ذل ولع ٍن و ِ
حياته  ..فكم من ملِك وحاكم انتهى ملكه وحكمه إىل ٍ
ضع له على ألسنة الناس  ..إمنا
ُ
الشريف ـ والشريف حبق ـ هو الذي ِ
يشرفه عمله وجهاده ،وإخالصه  ..وعطاؤه للناس  ..وكم من اخلري

قدم هلم  ..وكم عدد وحجم هؤالء الناس الذين يطاهلم خريه ونفعه إبذن هللا  ..فأحب الناس إىل هللا

وأعالهم درجةً أنفعهم للناس  ..والذي يبحث عن الش َرف يف غري هذا املوضع وامليادين كظمآن يتبع
ماء  ..فإذا جاءه مل جيده شيئاً!
سراابً بقيعةً حيسبه ً

 -521تقبل هللا منكم الصيام والقيام وسقوط النظام.

قد أطل علينا شهر رمضان املبارك  ..شهر اجلهاد واخلري والربكات  ..شهر البطوالت

والفتوحات ،والتضحيات  ..فهو للمسلمني املستضعفني يف الشام شهر فأل وخري  ..وللطاغية وحزبه

شهر شؤم وشر  ..لذا فهم يتهيبون منه وكأنه جيش يدامههم ويغزوهم  ..اللهم تقبل منا الصيام
والقيام ،وأعنا على سقوط النظام  ..اللهم ابرك للشام وأهل الشام برمضان  ..وال جتعله ينجلي عنهم
180

إال وقد أخذ معه الطاغوت وحزبه وبطانته  ..اللهم اجعل العيد يف ِ
الشام عيدين :عيد الفطر ،وعيد
سقوط الطاغية بشار اْلسد ونظامه الطائفي املستبد.

وْلهلنا وأحبتنا يف الشام ـ وكل مكان ـ نقول هلم :تقبل هللا صيامكم ،وقيامكم ،وجهادكم ..

وصمودكم  ..وشهداءكم  ..ونصركم على الطاغية بشار اْلسد وحزبه  ..اللهم آمني آمني  ..وصلى هللا
على حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

 -522اللغة اليت تنفع مع النظام.

خذوها مين من النهاية  ..النظام السوري الطائفي اْلسدي ال يفهم إال ابلقوة  ..وال تردعه إال

القوة  ..واْلوضاع يف سورَي ال حتسمها إال القوة  ..فإن مل يكن ذلك عن طريق الشعب ،وحراكه املدين

 ..فليكن عن طريق اجليش ،والعناصر الشريفة منه  ..أو عن طريقهما معاً  ..بغري ذلك ستطول املعركة

وتطول املعاانة  ..وتكثر التضحيات  ..أسأل هللا تعاىل أن يشرح صدر أهلنا يف سورَي ملا فيه خري الشام

أرضاً وشعباً ،وأن يلهمهم الصواب يف القول والعمل ،اللهم آمني.

 -523كم من حرة تلتمس خنوة املعتصم!

حرة من حرائر الشام اعتدي عليها من قبل الطاغية وجنوده  ..هتفت ملء
َي حيف  ..كم من َّ

فيها  ..وامعتصماه  ..تلتمس خنوة املعتصم  ..تستنهض مهم الرجال وخنوهتم  ..لكن ال جميب وال حياة

ملن تنادي  ..من قبل كان يكفي أن تصرخ امرأة واحدة تستنهض مهم الرجال وخنوهتم ومهتهم  ..فتليب
هلا قوافل النجدة والغوث  ..وتتحرك ْلجلها اجليوش  ..بينما يف زماننا تنادي ألف امرأ وامرأة

وامعتصماه  ..فال جميب هلا وال مغيث  ..بل ال يزال معتصمو زماننا ميدون الطاغية وعصابته مبزيد من
املهل والفرص  ..ويتوسعون له ابلتأويل واْلعذار  ..عساه يسمح هلم بزَيرة دمشق لينزلوا يف أفخم

فنادقها كمراقبني للمجازر واالنتهاكات اليت يرتكبها الطاغوت  ..وليتمتعوا آبهات وآالم الشعوب ..

رحم هللا معتصم ذاك الزمان!

 -524موقف النظام السعودي من النظام السوري.

يف الوقت الذي يقتل النظام السوري اْلسدي الطائفي شعب سورية  ..ويزجه يف السجون ..

يقوم النظام السعودي بدعمه مببلغ وقدره "  " 375مليون رَيل  ..كرواتب جلند وخمابرات وشبيحة

الطاغية بشار اْلسد  ..حتت ذريعة ومسمى املسامهة يف مشاريع إنشائية زعموا  ..وكأن الطاغية يف

استقرار يسمح له بقيام مشاريع إنشائية يرتد خريها على الناس؟!
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يف الوقت الذي يعلن الشعب السوري املسلم حصاره االقتصادي للنظام الطائفي وعصابته ..

وتظهر آاثر هذا احلصار على النظام  ..يقوم النظام السعودي إبغاثة النظام النصريي اْلسدي البعثي

ابملبلغ املذكور أعاله!

صحيح هناك نوع خالف بني النظامني  ..لكن ما جيمع النظام السعودي ابلنظام النصريي

الطائفي البعثي  ..أكثر بكثري مما يفرق بينهما  ..والذي يعتقد خالف ذلك فلرياجع معلوماته أو عقله

 ..نسأل هللا تعاىل أن جيعل هلذه اْلمة خمرجاً حسناً وواسعاً للخالص من شر هؤالء الطغاة ،كل الطغاة
 ..الذين أثبتوا ـ على ما بينهم من خالف ـ أهنم يف امللمات ،ويف مواجهة ثورات الشعوب املستضعفة

واملظلومة  ..بعضهم أولياء بعض!

 -525سخاء النظام السعودي على اجملرمني!

ينفق النظام السعودي على النظام النصريي وخمابراته وشبيحته الذين يقتلون الشعب السوري
املسلم مبلغاً وقدره "  " 375مليون رَيالً  ..وهذه كدفعة من مجلة الدفعات اليت يصعب حصرها ..
ويدعم املؤسسات اإلعالمية الكافرة اليت حتارب هللا ورسوله  ..وكل فضيلة  ..مبئات املاليني من

الدوالرات  ..بينما على الشعب الصومايل املسلم الذي يعيش يف هذه اْلَيم جماعة هتدد حياته

ابلوجود ،وتنذر بفنائه  ..فقد وعدوا أبن ينفقوا عليهم مبلغاً وقدره "  " 10ماليني دوالر فقط ..
يتبعها َم ٌّن وأذى  ..ما أكرمهم على الكافرين والزاندقة اجملرمني  ..وما أشحهم على الفقراء واملساكني

املسلمني!

 -526إن يكن منا شيطان أخرس ،فمنكم مائة!
هناك ممن يف قلوهبم مرض؛ من ذوي التوجه العلماين الليربايل  ..حيلو هلم الطعن بعموم الشيوخ

والعلماء  ..مستغلني نفاق أو تقصري أحدهم أو بعضهم ،فيعممون ـ حقداً من عند أنفسهم ،ولينفردوا

ابلغنائم بعد أن تضع احلرب أوزارها ـ احلكم على عموم املشايخ والعلماء ،بل ويتعدون ذلك إىل الطعن

ابإلسالم ذاته  ..وهؤالء قولوا هلم :كذبتم وخسئتم  ..موتوا بغيظكم  ..إن يكن منافق ممن ُحيسب على

اإلسالم واملسلمني  ..فيقابله منكم ـ من زاندقة ومنافقي العلمانيني ومثقفيهم ـ مائة  ..وإن يكن منا
شيطان أخرس ،فمنكم مائة  ..وإن صدع واحد منكم ابحلق مرة  ..فيقابله منا مائة يصدعون ابحلق

ألف مرة ومرة!

182

 -527أشجع الناس!
هناك من يواجه يف تظاهراته ضد الطغاة املستبدين العصي ،والغازات املسيلة للدموع ،وحنوها

من وسائل القمع ،وال ينتكس على عقبيه  ..فهذا شجاع  ..وهناك من يواجه سالح الطاغية بسالح

مماثل  ..وهذا أيضاً شجاع  ..وهناك من يواجه سالح ودابابت الطاغية بصدور عارية ،من دون أن

يلتفتوا إىل الوراء  ..وهؤالء أشجع الناس ،وأكثر الفرقاء شجاعة وإقداماً  ..مثاهلم :أهل الشام الذين
يواجهون سالح الطاغية ،وآالت القتل الفتاكة بصدورهم العارية  ..وعلى مدار أكثر من مخسة أشهر

 ..حفظ هللا الشام  ..وابرك هللا فيها ويف أهلها ،هللا آمني.

 1432/9/2هـ 20011/8/2 .م
 -528البطل إبراهيم قاشوش.

قتلوا البطل اجملاهد " إبراهيم قاشوش "  ..شهيد كلمة احلق إبذن هللا  ..أسكتوه بسكاكينهم

الغادرة  ..لكن كلماته ،وهتافاته ،وأهازجيه اليت صدع هبا يف ساحة العاصي يف محاه اْلبية  ..أمام مئات
اآلالف من الناس  ..واليت مسعها عرب وسائل اإلعالم عشرات املاليني  ..ستبقى مدوية أبدا  ..لتحي ـ
إبذن هللا ـ اْلموات املرتددين من بين جلدتنا الذين ال يزالون يف ساحة الشك واخلوف  ..وتكون لعنة

على الطاغوت وجنده ،ونظامه الطائفي البغيض.

رمحك هللا َي إبراهيم  ..وغفر لك ذنبك  ..وتقبلك مع اخلالدين من اْلنبياء والصديقني

والشهداء يف جنات النعيم  ..اللهم آمني ،آمني ،وصلى هللا على حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه

وسلم.

 -529من استعجل شيئاً قبل أوانه أفسده.

ال تستعجلوا اْلشياء ق بل أواهنا ،ونضجها  ..كما ال تتوانوا وال تتباطؤا يف اغتنام الفرص،
وعوقِب حبرمانه ،ومن تباطأ
فسد عليه ُ
وأبواب اخلري إذا ما فُتحت َ
ودنت؛ فمن استعجل شيئاً قبل أوانه ُ
يف اغتنام الغنائم والفرص عوقب بفواهتا وخسراهنا  ..وصعُب عليه اللحاق هبا  ..واحلق وسط بينهما ..
من غري استعجال تعقبه ندامة ،وال تباطؤ وكسل يعقبه خسران وندم  ..والت حني مندم!

 -530طلب اإلمارة.

من الورع والتَّقوى الزهد ابإلمارة ،والرائسة  ..لكن إذا استشرف اإلمارة والرائسة الزاندقة
ٍ
حينئذ من الورع والتقوى والشعور ابملسؤولية أن
وامللحدون  ..على حني غفلة وغياب من الصاحلني ..

183

تستشرف اإلمارة وتسأهلا  ..وحترص عليها ـ إن كنت كفأ هلا ـ درءاً ملفاسد حكم الزاندقة وامللحدين ..

فاعتزال اإلمارة يف مثل هذه املواضع والظروف احلرجة  ..حتت زعم الورع والتقوى  ..هو ورع ابرد ال
ٍ
حينئذ سوى اهلروب من القيام
يُرضي إال الشيطان  ..وتقوى أبرد من برد ورعه  ..وهو ال يعين
ابلواجب!

 -531تفريق اْلعداء.

إن كثر عليك اْلعداء  ..وتكالبوا  ..وصعب عليك مواجهتهم وصد رماحهم جمتمعني  ..ويف

وقت واحد  ..فرق فيم بينهم  ..وحاول أن تعمل على حتييد بعضهم ما استطعت  ..مث رتب اْلولوَيت
ِ
وانتق أشدهم عليك وعلى دينك وأمتك ضرراً وشراً  ..فتبدأ به  ..فإن انتهيت منه  ..أتيت الذي بعده
 ..وهكذا إىل أن تنتهي منهم مجيعاً  ..أما من يعمل على جتييش وهتييش أعشاش الداببري كلها  ..ويف

وقت واحد  ..فهو كمن يقتحم اهللكة  ..ولو هلك فال يلومن إال نفسه!

 -532فرع من أصل!
يالحظ أن أهل الشام وأبطاهلم يرددون يف تظاهراهتم شعارات التنديد حبافظ اْلسد اهلالك أكثر

مما ينددون ابلطاغية الولد  ..وذلك لعلمهم أن الطاغية الولد ما هو إال فرع ْلصل ،وما هو إال امتداد

لعهد أبيه اجملرم  ..يف مجيع السياسات اليت يتبعها وخباصة منها السياسات الداخلية وطريقة تعامله مع

الشعب السوري املسلم واملعارضني له  ..واليت تتسم ابلطائفية وقمة التوحش والقمع والتخلف ..

والذي مييز بني عهد اْلب وابنه ،ويعتربمها نظامني خمتلفني فهو واهم وخمطئ!

 -533اْلحفاد على طريق اْلابء واْلجداد يف اخليانة والعمالة.

التاريخ يصنف الروافض والنصرييني اْلجداد يف خانة العمالء ،والكيد ،والتآمر على اإلسالم
واملسلمني  ..وعلى أمصارهم  ..وأيىب اْلبناء املعاصرون ـ أن يرحلوا عن حكم الشام ـ إال بعد أن

يسجلهم التاريخ يف نفس خانة أجدادهم  ..خانة العمالة والتآمر ،واإلجرام  ..خانة السقوط القيمي

نسق واحد من اإلجرام واخليانة ،والعمالة  ..واتريخ واحد متناسق يصدق
واْلخالقي بكل أبعاده  ..إنه َ

آخره وآخره أوله  ..قد صدق فيهم املثل القائل :من شابه أابه فما ،لم!
بعضه بعضاً  ..يصدق أوله َ

 -534كفارة العبودية للطاغوت.

ملا عبد بنو إسرائيل العجل ْلَيم فقط ،كانت كفارهتم ،وطهورهم  فَا ْقـتُـلُواْ أَن ُف َس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر
لَّ ُك ْم ِعن َد َاب ِرئِ ُك ْم ؛ ف ُقتِل منهم يف ليلة واحدة سبعون ألفاً  ..فكيف ببين قومي وقد عكفوا على عبادة
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العجل اهلالِك ،وابنه عقوداً  ..حيث كان منهم املزين لعبادته ،ومنهم الساكت عن عبادته  ..غفر هللا

هلم  ..أتوقع أن يكون طهورهم مكلفاً  ..وقد بدت بعض معامله وآاثره  ..نسأل هللا تعاىل السالمة،

والعفو والعافية.

 -535تضامن الثوار يف ثورهتم.

من أمجل ما تدل عليه التظاهرات السورية هذا التضامن الرائع للمحافظات بعضها مع بعض،
وكأهنا حمافظة واحدة ،وقبيلة واحدة ،وجسد واحد؛ فما إن تُصاب حمافظة من احملافظات بنوع بالء ٍ
وشر
من الطاغية وجنده  ..إال وتضج هلا بقية احملافظات ابلقلق والسهر واحلمى ،وهتتف هلا ":ابلروح ابلدم
نفديك  ..حنن ِ
ِ
معك للموت "  ..يصدق فيهم قول النيب صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
كرجل واحد

أسه اشتكى كله ،وإن اشتكى عينه اشتكى كله ".
إذا اشتكى ر َ

أتملوا مثالً :درعا تنزف دماً  ..تشرشر دماً  ..وجرحها مل يندمل بعد  ..قتالها مل تدفنهم بعد

 ..وهي يف هذه احلالة هتتف ْلخياهتا من احملافظات السورية اْلخرى  ..درعا معكم للموت  ..ابلروح
ابلدم نفديكم َ " ..ي محص ِحنا معاك للموت "  ..إدلب البطلة على ما فيها من جراح وآالم  ..هتتف
ْلختها يف محاة " ِحنَّا معاك للموت " ،وكذلك بقية احملافظات كل حمافظة ـ على ما فيها من جراح وآالم
ـ تنادي أخياهتا بنفس اهلتاف  ..ونفس التضامن  ..ونفس الفداء ِ " ..حنَّا معاك للموت "  ..وهذا من

أشد ما يُغيظ الطاغية  ..وهو من بركات دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم للشام وأهل الشام ،أبن يبارك

هللا هبا  ..وأبهلها  ..هللا أكرب َي شام!

 -536حظنا عند الروافض والنصرييني.
حنن املسلمني السنة ليس لنا عند الشيعة الروافض ،وأفراخهم الغالة من النصريية  ..غري

الغدر ،والقتل ،والطعن ،والتشريد  ..وهم يف املقابل يريدون منا أن نتسم حنوهم ابلعفو ،والصفح،

واحللم ،وسعة الصدر ،والود ،واحملبة  ..واْلخوة  ..وأن نضفي عليهم من ألقاب املديح والتفخيم ما
ٍ
فحينئذ فقط نكون حبابني وغري طائفيني  ..أما إن رددان إليهم قليالً من بضاعتهم  ..أو
ليس فيهم ..

أشران إىل قليل من غدرهم و،لمهم وطعنهم  ..وطائفيتهم  ..اثرت ثورهتم ،وكثر حديثهم عن الوحدة

واالحتاد ،وعن الفتنة اليت يُلعن من أيقظها  ..وفاهتم أهنم قد أيقظوها ـ وحرموها من النوم ـ منذ زمن
ليس بقريب!
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 -537بيان نصرة وأتييد إلعالن شرفاء وأبطال عشائر دير الزور.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأبَنَّـ ُه ْم ُ،لِ ُموا َوإِ َّن َّ
ص ِرِه ْم لَ َق ِد ٌير احلج .39:وقال
اَّللَ َعلَى نَ ْ
قال تعاىل :أُذ َن للَّذ َ
تعاىل :والَّ ِذين إِذَا أَصابـ ُهم الْبـغْي ُهم ينتَ ِ
ص ُرو َن الشورى.39:
ََ ُ َ ُ َْ
َ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون عرضه فهو شهيد،
ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون مظلمته فهو شهيد ،ومن قُتِل دون أخيه فهو شهيد،
ومن قُتِل دون جاره فهو شهيد " .وقوله صلى هللا عليه وسلم ":من قُتِل دون "؛ أي من قُتِل يف سبيل
هللا دفاعاً عن دينه ،وعرضه ،وماله ،ومظلمته ،وأخيه ،وجاره  ..فهو شهيد.

وحنن يف املعارضة اإلسالمية للنظام السوري نؤيد ونبارك بكل قوة ،وكل ما منلك ،البيان

الصادر عن مشايخ وشرفاء وأبطال وجماهدي عشائر دير الزور  ..الذي ينص على ضرورة اجلهاد،

والدفاع عن النفس ،واحلرمات ،واْلعراض  ..وصد العصابة احلاكمة الصائلة على الدين ،واْلعراض

واحلرمات  ..ونرى خطوهتم اليت جاءت بعد مخسة أشهر من جرائم النظام حبق الشعب السوري املسلم
اْليب ،اليت فاقت كل تصور وخيال  ..قد جاءت يف االجتاه الصحيح  ..وبعد صرب قد ِ
أعذروا فيه ..
وندعوا مجيع الشرفاء واْلبطال من مجيع أبناء سورية اْلبية أن يلتحقوا بقافلة اجلهاد يف الدير ،وأن

يكثروا سوادها ابلعدة ،والعدد ،والعتاد  ..وأن حيذوا حذو إخواهنم يف الدير  ..كل حبسب منطقته
وحمافظته  ..وأن ينسقوا فيم بينهم ليكونوا يداً واحدة على عدوهم  ..كما ندعوا مجيع العناصر الشريفة
ضباطاً وجنوداً يف اجليش السوري أبن يُعلنوا َتردهم وانفصاهلم عن معسكرات الطاغية وجنوده  ..وأن

يلتحقوا بقوافل اجلهاد اليت يُعلن عنها شرفاء العشائر اجمليدة يف الدير ،وغريها من املناطق  ..سدد هللا

خطاكم ،ورميكم  ..وثبتكم ونصركم على أعدائكم ،أعداء اْلمة والدين  ..وما النصر إال من عند هللا

 ..وهللا أكرب وهلل احلمد.

 4رمضان املبارك 1432 /هـ.

 -538هللا تعاىل ال يُسأل عما يفعل.

شيخ فاضل ،مؤيد للثورة السورية ،أكثر من مرة يصرح عرب قناة وصال  ..فيقول خماطباً هللا عز

وجل ":كفى َي رب قتلى ،وكفى سجناء ودماء  ..أمل أين اْلوان َي رب أن تنصران " ،وهذا خطأ كبري،
كنا نرجو من الشيخ أن ال يقع فيه ،وال يكرره ،فاهلل تعاىل يفعل ما يشاء  ..أيخذ منا ما يشاء ،ومن
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يشاء ،فنحن له ،وإليه راجعون  ..مث أن هللا تعاىل ال يُسأل عما يفعل  ..وما سواه يُسأل ،كما قال
َل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن اْلنبياء.23:
تعاىلَ :ال يُ ْسأ ُ

 -539حتفظي على اسم " مجعة هللا معنا "!

يل حتفظ على تسمية هذه اجلمعة ابسم " مجعة هللا معنا "؛ وهذا يعين أن اجلُّ َمع اليت قبلها
واليت بعدها  ..هللا ليس معنا  ..فاهلل سبحانه وتعاىل معنا يف كل مجعة وكل يوم وكل دقيقة وكل اثنية،
اَّلل ِمبَا تَـ ْعملُو َن ب ِ
صريٌ احلديد.4:
كما قال تعاىلَ :و ُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم َو َُّ
َ َ
أرادوا خرياً لكن مل ُحيسنوا التعبري املناسب عنه  ..فمثالً لو قالوا ":ومن يتوكل على هللا فهو
حسبه " لعربوا عن مرادهم وقصدهم بطريقة أسلم من قوهلم مجعة هللا معنا  ..وهللا تعاىل أعلم.
لذا أقرتح أن َتضع تسمية يوم اجلمع لدراسة شرعية وسياسية من قبل أخصائيني قبل اإلعالن

عنها  ..إذ ال جيوز يف مثل هذا اْلمر اهلام أن ينفرد به بعض اْلفراد غري معلومي اهلوية والتوجه!

 -540احلراك السلمي والعسكري كالمها على خري.
من جهتنا فمن اجتهد واختار من أهلنا يف الشام  ..احلراك السلمي  ..ورأى أن ال يتعداه يف

هذه املرحلة  ..فإننا نتفهم موقفه ،وحنسن تفسريه وأتويله  ..ومن اختار منهم اجلهاد والدفاع عن

النفس ،ورد العدو اجملرم الصائل على احلرمات ابلقوة  ..فإننا من أوائل املؤيدين والداعمني له  ..وكل

منهما إبذن هللا على خري  ..وعلى ثغرة من ثغور الشام  ..نسأل هللا تعاىل أن حيفظهم مجيعاً وأن يثبتهم

وينصرهم على الطاغوت وجنده وحزبه  ..اللهم آمني.

 -541موقف النظام اْلسدي من املساجد!

إغالق النظام اْلسدي الطائفي ملساجد محاه ـ يف أول مجعة من مجع رمضان املبارك ـ ومنع
أهلها من إقامة اجلمعة فيها  ..يدل على مجلة من اْلمور:

منها :كفر هذا النظام ،وكفر القائمني عليه  ..وهللا تعاىل يقول :ومن أََ ْ،لم ِممَّن َّمنَع مس ِ
اج َد
َ ََ
ََ ْ ُ
ِ
ِ
امسُهُ َو َس َعى ِيف َخ َر ِاهبَا البقرة.114:
يها ْ
اَّلل أَن يُ ْذ َك َر ف َ
ومنها :حقد النظام على بيوت هللا  ..وما فعله اليوم من إغالق ملساجد محاه  ..ما هو إال

نقطة يف سجل جرائمه حبق املساجد.

ومنها :إدراك النظام الطائفي أن اخلطر اْلكرب الذي يواجهه مبعثه من املساجد  ..ومن املصلني

 ..وهو دليل على أثر اإلسالم ودوره العظيم يف صناعة الثورة السورية.
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ومنها :رغم حماربة النظام الطائفي البعثي لإلسالم  ..وملظاهر التدين يف الشام  ..وعلى مدار

وأىن له بذلك وقد
مخسة عقود  ..إال أنه مل يستطع أن يقتلع جذوة التدين من قلوب أهل الشام َّ ..

تكفل هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم ابلشام.

 -542لذة اإلحسان.

أتملت امللذات كلها  ..فلم أجد لذة أطيب من لذة اإلحسان على ذوي احلاجة من
املستضعفني َ ...ي ويل القوي إن مل ينصر الضعيف  ..وَي ويل الغين إن مل ُحيسن إىل الفقري  ..وَي ويل

الكبري إن مل يعطف على الصغري  ..دونكم ابب خري اغتنموه قبل أن يودعكم ويُغلَق دونَكم  ..امسه
رمضان!
كان النيب صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ،ودائم اجلود والعطاء  ..فإذا دخل رمضان كان

وعطاء  ..وكان يُنفق كالريح املرسلة  ..صلوات ريب وسالمه عليه.
أكثر جوداً
ً

 -543التماس ذوي احلاجة من أهايل الشام.

ٍ
شهيد ،وجريح ،وسجني من خرية
قد خلفت الثورة السورية املباركة عشرات اآلالف بني

وصفوة أهل الشام  ..نسأل هللا تعاىل أن يتقبل قتالان شهداء ،وأن يشفي مرضاان وجرحاان ،وأن يفك

أسراان  ..وهذا يعين أن ثوار وجماهدي الشام اْلبطال  ..مل تعد مهامهم مقصورة على التظاهر ضد

الطاغية وعصابته وإسقاط نظامه وحسب  ..بل عليهم أن يشكلوا فيم بينهم جلاانً توكل إليها مهمة
إحصاء وتفقد ذوي احلاجة ممن تضرروا يف أحداث الثورة  ..ليقدموا هلم املساعدة املطلوبة  ..وخباصة

بعد أن اشتد حصار ا لعصاابت اْلسدية على أهلنا ابلشام  ..فهذا من التكافل الواجب واملطلوب
شرعاً  ..مث هو مما ميد الثورة ابلقوة واحلياة والعطاء إبذن هللا.

وعلى امليسورين ممن هم يعيشون خارج الوطن السوري  ..ممن ُح ِرموا شرف املشاركة جبهاد
النفس  ..دونكم وهذا الباب من اجلهاد والتصدق واخلري والعطاء الذي فُتح لكم  ..قبل أن يُغلَق
دونكم  ..فال جتدون من تتصدقون عليه  ..قال تعاىلَ [:ي أَيُّـها الَّ ِذين آمنُواْ أ ِ
َنف ُقواْ ِممَّا َرَزقـْنَا ُكم ِمن قَـ ْب ِل
َ َ
َ َ
أَن أيِْيت يـوم الَّ بـيع فِ ِيه والَ ُخلَّةٌ والَ َش َفاعةٌ ]البقرة .254:وقال تعاىل [:وج ِ
اه ُدواْ ِأب َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم
َ
ََ
َ
َ َ َ ْ ٌ َْ ٌ َ
يل ِ
ِيف َسبِ ِ
اَّلل ]التوبة.41:
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":جاهدوا املشركني أبموالكم

جتمعن عليك َي عبد هللا تقصريين :تقصري اجلهاد ابلنفس ،وتقصري اجلهاد ابملال
وأنفسكم" .فال
َّ
فتهلك ،ويف احلديث ":أن من جهز غازَيً فقد غزا " .فدونكم وهذا الشرف واْلجر  ..وال توكوا،
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فتوكي عليكم السماء  ..وال تتدخروا ،فتتدخر عليكم السماء  ..أنفقوا يُنفق هللا عليكم ،وال َتشوا من
ذي العرش إقالالً  ..جزاكم هللا خرياً.

 -544الشكر لكل من قدم معروفاً للشام يف حمنتها.

أن ينصر املسلم أخاه املسلم ،يف مواطن يُنتقص فيها من عرضه ويُنتهك فيها من حرمته ..
هذا واجب َشرعي ال ِمنة فيه ٍ
قل
ض ُؤ َل أو َّ
ْلحد على أحد  ..ومع ذلك فنحن نشكر كل جهد مهما َ
وأَيً كان صاحبه  ..يُقدم لثورة أهل الشام يف هذه الظروف العصيبة  ..وللمستضعفني احملاصرين من
أبناء الشام ،الذين حاصرهتم اآللة العسكرية للطاغوت  ..فنحن نشكرهم على أَيديهم البيضاء وكل
ٍ
جهد أو معروف يُقدمونه ـ مهما قل ـ ولن ننسى هلم ذلك  ..وسنرد هلم يوماً ـ إبذن هللا ـ الصاع صاعني
 ..فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا.

قصف املساجد ،والكنائس !..
 -545عندما تُ َ

عندما يقصف الطاغية النصريي بشار اْلسد املساجد بدابابته ومدافعه  ..ومينع املسلمني من
الصالة فيها  ..كما يفعل اآلن يف محاه وغريها من املدن  ..الكل يسكت  ..ال حديث عن حرية

اْلدَين ،وحرمة أماكن العبادة  ..وحقوق الناس يف التعبد واالعتقاد والتدين  ..والسبب معلوم؛ وهو

أن املعتدى عليه هو اإلسالم  ..هي املساجد؛ بيوت هللا  ..بينما لو كان االعتداء على الكنائس ،أو
معابد الوثنيني  ..كنت ستسمع االسطوانة اليت تتكلم من غري كلل وال ملل وال توقف ـ عرب مجيع

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ـ عن حرية اْلدَين واالعتقاد ،وحرية العبادة!

 -546طائفية املندوب اللبناين يف اْلمم املتحدة.

يف الوقت الذي يؤيد فيه املندوب اللبناين يف اْلمم املتحدة مجيع القرارات اْلممية ضد القذايف
ونظامه  ..انتقاماً منه على خطفه ْلحد أئمة الشيعة اللبنانيني " موسى الصدر " قبل أكثر من ثالثني

عاماً  ..فهو ميتنع بقوة عن املوافقة على أي قرار أممي يدين جرائم الطاغية بشار اْلسد ونظامه ..
والسبب أن نظام الطاغية بشار اْلسد حليف اسرتاتيجي إليران ،وحلزب هللا الشيعي الرافضي يف لبنان،

املهيمن على احلكومة اللبنانية احلالية  ...مث بعد ذلك يُطالبوننا أبن ال نفسر اْلحداث تفسرياً طائفياً!

 -547اجليش السوري.

على قدر ما وضع للشعب السوري الثائر على الطاغوت ونظامه الفاسد  ..القبول ،والثناء

احلسن على ألسنة الناس يف اْلرض؛ كل اْلرض  ..على قدر ما وضع للجيش السوري ـ بسبب خذالنه
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لشعبه ،ودخوله يف طاعة الطاغوت يف قمع وقتل الشعب السوري أبسلحته الثقيلة ـ البغض والسخط،
والثناء السيء على ألسنة الناس؛ كل الناس  ..فهال انتبه اجليش السوري لسمعته ،وهيبته ،ومهمته

املنوطة به ،واستدرك ما فات قبل فوات اْلوان؟!

 -548احلكم على الناس.

كثري من الناس ـ يف ه ذه املرحلة اليت نعيشها ـ مثلهم كمثل موج البحر  ..اترة تعلو واترة
تنخفض  ..اترة َتيل مييناً واترة َتيل ْشاالً  ..مرة تكون لك ،ومرة تكون عليك  ..فهي يف حركة
ومي َد ٍ
ان مستمر ـ حبسب الدوافع واملؤثرات ـ ال يُعرف هلا قرار وال استقرار  ..وال اجتاه حمدد  ..وهم كما
ََ
وميسي مؤمناً ويُصبح كافراً " ،ومن كان كذلك من
ورد يف احلديث ":يُصبح أحدهم مؤمناً وميسي كافراًُ ،

اخلطأ الفادح أن تتعب نفسك يف مهمة حتديد موقفهم ومن مثَّ تصنيفهم واحلكم عليهم حبكم اثبت حمدد
 ..يستلزم منك موقفاً حمدداً  ..فضالً عن أن تصدر حبقهم حكماً بوجوب قتاهلم وحماربتهم  ..فهذا

أشد خطأ وهتوراً من سابقه  ..وهللا املستعان.

 -549مىت يقف النصرييون مع الثورة!

إىل هؤالء الذين ال يزالون يعقدون اآلمال على النصرييني ،ويعدوهنم ومينوهنم  ..ويرجوهنم ..

ويُضفون عليهم ألقاب املديح  ..إىل هؤالء أقول :خذوها من رجل قد خرب القوم عن قرب  ..ما دام

النصرييون يشعرون أهنم أقوَيء ،بيدهم زمام اْلمور  ..ال ترجوا منهم خرياً  ..أو أن يقفوا مع الشعب
السوري يف ثورته ضد نظامهم النصريي  ..وموقفهم العدائي بعد مضي أكثر من مخسة أشهر على

الثورة السورية والثوار خري دليل على ذلك.

نعم قد يفعلون شيئاً من ذلك ـ نفاقاً ورضوخاً لألمر الواقع ـ عندما يتيقنوا ضعفهم وأن اْلمور

قد فلتت من أيديهم ،وخرجت عن السيطرة  ..وأن اجلماهري الغاضبة الثائرة ستجرفهم ال حمالة ..
ٍ
حينئذ فقط قد جتدون منهم نوع خضوع وإصغاء  ..وأتييد  ..أما قبل ذلك فال!

 -550تضامن ثوار ليبيا مع الثورة السورية.

وصلتين رسالة من الثوار اجملاهدين اْلبطال يف ليبيا حفظهم هللا  ..يقولون فيها :تضامناً مع

إخواننا يف سورَي وثورهتم ،قد مسينا سريتنا املقاتلة ،ابسم " شهداء درعا "!

فانتابين شعور مجيل رغبت ببثه إليكم  ..شعور أخوة وعقيدة اإلسالم اليت ال تعرف حدوداً لرب

أو حبر أو جو  ..فهي أخوة عابرة للقارات واحمليطات  ..فرغم جراحات اإلخوان يف ليبيا  ..وانشغاهلم
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الشديد بقتال طاغوهتم اللعني  ..مل ينسوا الشام ،وال إخواهنم يف الشام  ..فأرادوا أن يعربوا عن

تضامنهم الرمزي مع الثورة السورية بتسمية سريتهم " شهداء درعا "!

وْلحبتنا اْلبطال الثوار اجملاهدين يف ليبيا  ..نقول :رسالتكم وصلت ،وهي ابلنسبة لنا على

رمزيتها إال أهنا تعين الكثري الكثري  ..نسأل هللا تعاىل لكم وْلهلنا يف الشام النصر على الطغاة اجملرمني

وعصاابهتم  ..وأن يكون عيد الفطر القادم ـ إبذن هللا ـ عيدين :عيد الفطر  ..وعيد النصر  ..اللهم

آمني آمني ،وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -551راثء اْلخ اجملاهد " حتسني بن علي عبد العزيز " رمحه هللا.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

نتلقى خرب استشهاد اْلخ البطل اجملاهد ،الصابر احملتسب ،الداعية ابلقول والعمل " حتسني بن
علي عبد العزيز " جنل أمري احلركة اإلسالمية يف كردستان العراق  ..بفارغ الصرب والرضى  ..حيث قُتِل
يف غارة أمريكية آمثة جبنوب وزيرستان الباكستانية  ..سائلني هللا تعاىل له واسع الرمحة واملغفرة ،وأن

يتقبله هللا يف عداد الشهداء ،مع اْلنبياء والصديقني ،والشهداء  ..وحسن أولئك رفيقا  ..وأن يُلهم
أهله وإخوانه وأحبابه الصرب والسلوان  ..نعم اْلخ واجملاهد والداعية كان  ..فما عرفنا عن اْلخ إال أنه

ُحيب هللا ،ورسوله ،واملؤمنني  ..يُوايل يف هللا ،ويُعادي يف هللا ،أنعم هبا من خصلة يتصف هبا الرجال
الصاحلني  ..هنيئاً لك حسن اخلاَتة أاب عبد الباري  ..عشت عزيزاً كرمياً تفرتش رؤوس اجلبال ،ومت
شهيداً إبذن هللا.
وإان على فراقك أيها اْلخ احلبيب حملزونون  ..وال نقول إال ما يرضي الرب سبحانه وتعاىل :إان

هلل وإان إليه راجعون ،هم السابقون وحنن الالحقون  ..غفر هللا لنا ولكم  ..وال حول وال قوة إال ابهلل،

وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -552لكل مقام مقال.

ليس كل ما يُقال ينبغي أن يُقال يف أي وقت ،وأي موضع  ..إذ لكل مقام مقال  ..ولكل
مقال مقام  ..وما يُقال يف حالة االستضعاف و،روف التقية ال يُقال يف حالة القوة والظهور  ..وما يُقال

يف حالة االعراض ال يُقال يف حالة االقبال  ..وما يُقال للغالة ال يُقال للجفاة  ..وما يُقال للجفاة ال
ِ
الناس هذا القرآن ،وال ألفينَّك أتيت
يُقال للغالة  ..ويف اْلثر عن ابن عباس ،وهو ينصح عكرمة :ال َُتل َ
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ٍ
فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتُ ِملَّهم ،ولكن أنصت ،فإذا
حديث من حديثهم
القوم وهم يف
ُّ
َ
أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ." ..
الناس مبا يعرفون أحتبون أن يُكذب هللا ورسولُه " .وهذا فقه
وقال علي رضي هللا عنه ":حدثوا َ

عظيم ينبغي االنتباه له  ..وما أقل من يتنبه له!

 -553الطاغية ماهر اْلسد.

أُشيع عن الكافر اللعني الطاغية الصغري ماهر اْلسد ،قوله ":إن هللا مل ينتخبنا لقيادة هذا

البلد ،والشعب السوري أيضاً مل خيرتان قادة له عرب صناديق االنتخاابت ،إن والدي استوىل على السلطة

واحلكم ابلقوة ،وال أحد يستطيع أن يسلبنا احلكم حىت ولو كان اخلالق ذاته ،ولن نرتدد يف حرق كل
مدينة سورية تقف ضدان "!

وأان أقول هلذا الطاغية احلقري :خسئت ،لن تعدو قَ ْد َرك أيها اللعني  ..قد عجلت لنا ـ مبقولتك

الكافرة أعاله ـ البشرى بزوالكم ،وزوال دولتكم النصريية الكافرة  ..فسنة هللا تعاىل اجلارية يف خلقه ،أن

هللا تعاىل ال أيخذ الدول ،ويهلكها إال بعد ،لم وطغيان  ..إذ كلما اشتد الظلم ،والكفر ،والبغي ..
كلما اقرتب أوان اْلفول واهلالك  ..وبزوغ فج ٍر ٍ
جديد لعهد جديد  ..وما ذلك ببعيد عن مساء وأرض

الشام إبذن هللا.

 -554تعلق اآلمال على اخلارج!

أقول ْلهلنا يف الشام حفظهم هللا  ..ال تعلقوا اآلمال على أي طرف من اخلارج؛ فاخلارج

حتكمه وحتركه مصاحله اخلاصة والضيقة ـ فما جاء منهم من غري استشراف وال سؤال ،وكان يف صاحل
وض ِرب به عرض احلائط ـ وإمنا االعتماد كله ـ إذ أردمت
الثورة والشعب السوري مرحباً به ،وإال رد ُ
التحرر حبق من الطاغية وعصابته ـ يكون على هللا تعاىل وحده ،مث ـ كسبب ـ على جهد وجهاد وعطاء

الشعب السوري ذاته  ..ال غري  ..ومن نشد التحرر والفتح من غري هذا الطريق كمن يسري خلف

ماء  ..وكلمايت هذه ال أعين منها الشعوب املسلمة  ..فهؤالء منا وحنن منهم
سراب حيسبه الظمآن ً
وكجسد واحد  ..وهلم يف الشام ما ْلهل الشام  ..وما جيب علينا جيب عليهم؛ حق املسلم على أخيه
املسلم.

 -555على قدر قوتك تصل إىل أهدافك.
على قدر ما تكون قوَيً  ..تسعى ْلهدافك بعيداً عن مساعدة ذوي اْلطماع واملآرب املشبوهة

 ..على قد ر ما حتقق أهدافك ابستقاللية اتمة  ..وتفرض رؤيتك لألمور  ..وحيرتمك اآلخرون ..
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والعكس كذلك؛ على قدر ما تكون ضعيفاً ،تعلق اآلمال يف حتقيق أهدافك على ذوي اْلطماع
وميلون عليك
واملآرب املشبوهة من القوى اخلارجية  ..على قدر ما يستخفون بك  ..ويستعبدونك ُ ..

شروطهم  . .ويتدخلون بك وبشؤونك  ..وطريقة حياتك وتفكريك  ..ويكون بينك وبني أهدافك يف

االستقالل والتحرر ،والعزة والكرامة بوانً واسعاً!
لذا ال بد من أن تعزم العزمة الكربى  ..وتنطلق ْلهدافك العظمى  ..مستعيناً ابهلل تعاىل ..
متوكالً عليه  ..من غري تبعية أو ر ٍ
كون إىل شر ٍق أو غرب.

 -556املستفيد من اقتصار الثورة على اخليار السلمي.

االقتصار على مبدأ السلمية يف مواجهة الطاغية بشار اْلسد وعصابته احلاكمة  ..إن كان

الشعب السوري مستفيداً منه فإن الطاغية وعصابته أكثر استفادة منه  ..وإن كان خيار اجلهاد واللجوء

إىل قوة السالح يف مواطن حمددة ومدروسة  ..فيه نوع ضرر على الشعب السوري ،هلو أشد ضرراً على
الطاغية وعصابته ،وخباصة بعد أن أُعذر الشعب السوري؛ فكف عن معاملة الطاغية اجملرم ابملثل ْلكثر
ِ
َّ
ْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
من مخسة أشهر  ..وهللا تعاىل يقولُ :كت َ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ ل ُك ْم َو َع َسى أَن تَك َ
َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُِحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن البقرة.216:

ِ
ال ].
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
ُ [ -557كت َ

ِ
ِ
ام  البقرة .183:فصاموا  ..ومل يتخلف
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
أعجب ْلانس قال هلم رهبمُ :كت َ
ِ
ال البقرة.216:
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
أحد منهم عن الصيام  ..وملا قال هلم رهبم يف نفس السورةُ :كت َ
تنكبوا  ..وَتلفوا  ..وأكثروا من اجلدال  ..وقدموا أقواهلم وأفهامهم وأهواءهم بني يدي هللا ورسوله،
ِ
ب َعلَْي ُك ُم  اْلوىلَ ،تتلف معانيها ودالالهتا
وكأهنم أعلم مبصاحل العباد من رب العباد  ..وكأن ُ كت َ
عن ُ كتِب علَي ُكم  الثانية  ..وهللا تعاىل يقولَ :ي أَيُّـها الَّ ِذين آمنوا َال تُـ َق ِدموا بـ ْني ي َد ِي َِّ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه
َ َُ
َ َ
ُ َََ
َ َْ ُ
اَّلل َِمس ِ
َواتَّـ ُقوا َّ
يم احلجراتَ  .1:واَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن البقرة.216:
اَّللَ إِ َّن ََّ ٌ
يع َعل ٌ

 -558حتديد مفاتيح الصراع.

من شروط جناح ثورة الشعوب ضد الطغاة اجملرمني  ..أن تتحصل لدى الشعوب قراءة جيدة

ودقيقة ملواطن الضعف والقوة عند كل طاغية  ..وحتديد مفاتيح الصراع الناجعة مع كل طاغية  ..مث

النظر الدقيق يف الوسائل اليت جتدي نفعاً مع كل طاغية منهم  ..إذ ما ينفع مع طاغية قد ال ينفع مع
الطاغية اآلخر  ..وما تعتمده من وسائل سلمية يف مواجهة واستئصال طاغية  ..قد ال تؤدي إىل نفس

النتائج يف مواجهة طاغية آخر  ..وابلتايل ال ينبغي أن نتعامل مع الوسائل اليت تعني على التغيري بعصبية
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وحرفية ،وكأهنا نصوص منزلة ال تقبل النظر ،وال النقاش  ..وال التبديل  ..بعيداً عن النظر يف مدى
جدواها وأثرها على عملية التغيري املنشودة!

 -559موقف اجملتمع الدويل من اْلقلية واْلكثرية السورية.

من اآلن اجملتمع الدويل واحمللي ،معه وسائل إعالمه وأبواقه  ..خيافون ويتباكون على مستقبل

اْلقلية النصريية بعد سقوط النظام الطائفي النصريي  ..وحيسبون لتلك الساعة ألف حساب ..
ويتعللون هلا بعلل ابطلة واهية  ..بينما هذه اْلقلية النصريية ممثلة ابلنظام اْلسدي احلاكم وأجهزته

اْلمنية  ..تذبح اْلكثرية املسلمة من الوريد إىل الوريد  ..ويف كل يوم ترتكب جمزرة جديدة حبق الشعب
السوري املسلم  ..وذلك مستمر منذ أكثر من أربعني عاماً وإىل الساعة  ..فهذا كله ال يثري قلق اجملتمع
الدويل ،ووسائل إعالمه وأبواقه  ..وال يستدعي منهم القلق!

 -560السياسة الرتكية.

إىل اآلن تتسم السياسة الرتكية يف تعاملها مع اْلزمة السورية  ..على الوقوف يف الوسط  ..بني
الشعب والطاغية  ..فإذا مالت الكفة لصاحل الشعب مالوا لصاحله ،ووجدوا ْلنفسهم خمرجاً ومتسعاً
لفتح عالقات جيدة وإجيابية معه  ..وإذا مالت الكفة لصاحل الطاغية مالوا لصاحله  ..ووجدوا ْلنفسهم
خمرجاً ومتسعاً لفتح عالقات جيدة وإجيابية معه  ..فهم يف معركة احلق مع الباطل ال يريدون أن خيسروا

احلق وال الباطل!

مث هذا املوقف بزعمهم ميكنهم من قيام عالقة ـ وابلتساوي ـ مع النظام احلاكم ،والشعب

السوري يف آن معاً  ..وحنن نقول هلم :من وقف وسطاً بني الظامل واملظلوم  ..بني اجملرم وضحيته ..
وساوى بينهما يف املوقف والتعامل  ..فهو مع الظامل على املظلوم  ..ومع اجملرم على ضحيته!

 -561الذي ينفر من اجلهاد!

ال يكره اجلهاد ويَـ ْنـ ُفر ـ أو يُـنَـ ِف َر ـ منه إال واحد من أربعة :إما أنه جاهل  ..أو ضعيف يرى
نفسه ومهته دون اجلهاد  ..أو مرجف جبان  ..أو حقود مبغض ال حيب أن تقوم للمسلمني قائمة ..

وهو يعلم أن عزهم ،وسؤددهم مرهون ابجلهاد يف سبيل هللا!

عمهم
ويف احلديث ،قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ما ترك قوم اجلهاد إال َّ

هللا ابلعذاب ".

وقال تعاىل [:إِالَّ تَ ِنف ُرواْ يُـ َع ِذبْ ُك ْم َع َذاابً أَلِيماً َويَ ْستَـ ْب ِد ْل قَـ ْوماً غَْيـ َرُك ْم ]التوبة39.:
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 -562الشكر موصول ْلحرار وشرفاء الكويت.
مرة اثنية  ..وعاشرة  ..أجدين ملزماً ـ عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم :من ال يشكر الناس ال

يشكر هللا ـ أن أشكر الشرفاء اْلبطال من ممثلي الشعب الكوييت على موقفهم النبيل والشجاع يف نصرة
إخواهنم وأهلم يف سورَي الشام  ..ومطالبتهم بطرد سفري الطاغية من الكويت  ..وسحب السفري

الكوييت من سورَي  ..على اعتبار أن نظام الطاغية بشار اْلسد ساقط وفاقد للشرعية واْلهلية ..

والواجب يف هذ ه احلالة طرد سفرائه من البلدان  ..واستدعاء سفراء البلدان من سورَي  ..وهذا أقل ما

يُقدم للشعب السوري املسلم يف هذه املرحلة العصيبة اليت مير هبا.

 -563ال تعينوا النصرييني على ،لم الشام اثنية!

أعجب لبعض الشيوخ ،وبعض من يصنفون أنفسهم يف خانة املعارضة التقليدية  ..إذا ما أتوا

على ذكر النصرييني ـ عرب بعض القنوات الفضائية ـ ابلغوا يف إطرائهم ،ووصفهم ابلشرفاء والنبالء ..

والعظماء  ..واْلبطال إىل آخر قائمة اإلطراء والزور  ..وصوروهم على أهنم ضحاَي النظام احلاكم ..
وأهنم تضرروا من النظام احلاكم أكثر من غريهم  ..وهذا وهم ميارسون الكفر البواح جهاراً هناراً ..
ويُشاركون النظام مجيع جرائمه املشينة حبق الشعب السوري  ..والنظام الطائفي اجملرم هم ،وهم النظام
 ..ال قائمة للنظام احلاكم من دوهنم  ..فكيف لو مل يكونوا كذلك؟!

وهلؤالء أقول :أمسكوا عن الزور ،والكذب  ..أعنتموهم بصمتكم دهراً على ،لم سورَي أرضاً
وشعباً  ..فخطفوا من عمر الشام الوردي مخسني عاماً ،لماً وعدواانً  ..فال تعينوهم بكالمكم
وشهاداتكم الكاذبة عرب اْلثري على االستقواء هبا غداً ـ يف مرحلة ما بعد سقوط النظام الطائفي ـ على

،لم الشعب السوري اثنية  ..وعلى التشبع مبا ليس فيهم!

السنة من قبل؛ ،لوا يُطْرون وميدحون النصريي السكري " صاحل العلي " مبا
هكذا فعل محري ُّ

ليس فيه  ..استعطافاً له وملن معه ـ حىت ال يُصغي للفرنسيني الذين كانوا يعدونه ومينونه بقيام دولة
نصريية على امتداد الساحل السوري وجباله ـ حىت أصبح أبو الثورة السورية ضد الفرنسيني  ..وصانعها
 ..وقائدها  ..ومفجرها  ..إىل آخر الكذب والزور  ..وكأن سورية مل يكن فيها ٍ
يومئذ رجال وأبطال
سواه  ..فانطلت الكذبة على الشعب السوري  ..وإىل يومنا هذا  ..وها هم محري السنة اليوم يكررون

نفس اخلطأ ونفس املأساة  ..ويبحثون عمن يلعب دور السكري " صاحل العلي " ،ليزعم غداً أنه هو أبو

الثورة السورية على نظام آل اْلسد  ..لكن إىل الساعة مل جيدوه!
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 -564العناصر السنية يف النظام النصريي.
نطرح سؤاالً لتستبني حقيقة ال يزال جيادل فيها بعض العميان :لو أخرجنا مجيع العناصر السنية

من النظام احلاكم يف سورية  ..هل ترون النظام يسقط وينهار  ..أو يتأثر ذلك التأثري الكبري؟

اجلواب أييت من مجيع املراقبني واملنصفني  ..وابإلمجاع  ..أن ال  ..وأن العناصر السنية يف
النظام ما هم إال كأحجا ٍر على رقعة الشطرنج ،ال يقدمون وال يُؤخرون!
بينما لو أخرجنا منه العناصر النصريية هل ترونه يسقط وينهار  ..ويزول من فوره؟

اجلواب أييت من مجيع املراقبني واملنصفني  ..وابإلمجاع  ..أن نعم؛ وأن النظام ال يستمر حكمه

بعد خروجهم يوماً واحداً!
من هنا يعلم اجلميع أن النظام احلاكم يف سورية هو نظام نصريي طائفي ابمتياز  ..وأن الطائفة
النصريية تتحمل وزره اْلكرب إن مل يكن كل أوزاره!

 -565فكرة إقامة دويلة نصريية على اخلط الساحلي السوري.
ال أستبعد كورقة أخرية يلجأ إليها النظام النصريي اْلسدي ـ وذلك عندما يتيقن خروج دمشق

من سلطته وقبضته ـ وهي تنشيط فكرة إقامة دويلة نصريية على الساحل السوري وجباله أماكن
حتصنهم وتواجدهم ،واليت أاثروها من قبل مع االستعمار الفرنسي  ..مما يدل على ذلك عملية التهجري

القصري للمواطنني السنة من الالذقية  ..وحماولة تفريغها من السنة ،أو تقليل التواجد السين فيها إىل

أكرب قدر ممكن كما يفعل يف هذه اْلَيم  ..وكما فعل من قبل يف الثمانينات  ..وعلى أهل سورية بعامة
 ..والساحل منهم خباصة أن يتنبهوا هلذا املخطط الطائفي اخلبيث القدمي اجلديد!

 -566طموحات ومهم فصائل من املعارضة التقليدية!
بعض من يصنفون أنفسهم يف املعارضة التقليدية ـ ال أود أن أشري إىل أمسائهم اآلن ـ حظهم من

املعركة الدائرة بني الطاغوت والشعب السوري املسلم اْليب  ..حظهم من الثورة  ..أن يستجلبوا عطف
بعض اجلهات الدولية والرمسية  ..أو أن تذرف عليهم ـ وعلى ضحاَي الشعب السوري ـ بعض دموع
التماسيح من قِبل بعض اهليئات احلقوقية الدولية  ..فإن حتقق هلم ذلك  ..فقد حتقق ما يصبون إليه من

نصر و،فر  ..وهدأت نفوسهم  ..و،نوا أهنم بذلك أصبحوا من النصر قاب قوسني أو أدىن ..
ف ِهممهم  ..وطموحاهتم وتطلعاهتم  ..وخمططاهتم  ..ال تتعدى هذه املساحة الضيقة ،ولألسف  ..بينما
متطلبات الثورة والثوار اْلبطال يف الواقع  ..وعلى اْلرض  ..أكثر من ذلك بكثري!

196

 -567للشام دور رَيدي ساهم يف بنائه.
للشام مستقبل واعد زاهر صادق يف الرَيدة وقيادة اْلمة ،ونصرة اإلسالم واملسلمني  ..لن

يتخلف إبذن هللا  ..هبذا نطق الصادق اْلمني ،الذي ال ينطق عن اهلوى ،صلوات هللا وسالمه عليه ..

وأنت َي عبد هللا  ..أميا هتاف أوجهد أو جها د ـ ابلنفسن أو الكلمة ،أو املال ـ تبذله اليوم من أجل
الشام  ..وحترير الشام وأهله من التبعية للطاغوت اللعني وحزبه  ..فإنك تبين لبنة يف ذلك الصرح

العظيم الذي بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم  ..ويكون لك سهمك يف دور الشام الرَيدي املنتظر

قل ـ وأجرك على هللا.
 ..فال تبخس جهداً تستطيع بذله وتقدميه ـ مهما َّ

 -568هتجري النظام النصريي للفلسطينيني من خميماهتم يف الالذقية.

هتجري النظام النصريي القصري للفلسطينيني من خميماهتم يف الالذقية  ..سببه أن الفلسطينيني

عترب تواجدهم مدداً للعمق والتواجد السين يف مدينة الالذقية  ..وخطة النظام الطائفي يف هذه املرحلة
يُ َ
حتويل مدينة الالذقية إىل أقلية سنية مستضعفة  ..ال تقوى على الوقوف أمام أي خمطط طائفي يرتئيه

النظام النصريي مستقبالً!
وهو نفس ما فعله النظام النصريي من قبل يف لبنان؛ فهو لكي يضمن تواجداً قوَيً للنفوذ
الشيعي الرافضي ،والنصريي معاً  ..قادراً على تنفيذ املخططات الطائفية والتآمرية اليت توكل إليه  ..قام
بقتل وهتجري الفلسطينيني من لبنان ـ العمق اإلسالمي والسكاين للقوى السنية اللبنانية ـ فقتل منهم من

هجر وهم بعشرات اآلالف  ..وقد تقاطعت مصاحله يف
وهجر منهم من َّ
قتل  ..وهم ابآلالف َّ ..
صنيعه هذا مع مصاحل الصهاينة اليهود مما سهل عليه املهمة أكثر!

 -569حظ املقاومة من النظام الطائفي!
هذا هو حظ املقاومة واملمانعة من النظام الطائفي اْلسدي املقاوم  ..أن يقتل الفلسطينيني

ويهجرهم من خميمهم يف الالذقية  ..ليهيموا على وجوههم يف كل اجتاه جمهول!
أين مشعل ،ومن َّ
لف َّلفه من مطبلي املقاومة واملمانعة مما يفعله بشارهم وحاضنهم ـ راعي

املقاومة واملمانعة ـ من جرائم حبق الفلسطينيني املتواجدين يف مدينة الالذقية  ..أم أن مصلحة ما يُق َذف
يف اجليوب مقدم على مصلحة الشعوب!
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 -570أن تضيء ْشعة ،خري من أن تلعن الظالم ألف مرة.
كثري من الناس يتميزون مبقدرة عالية على توصيف الواقع ولعنه  ..وقليل منهم الذي ميلك

الرؤية الصائبة البديلة عنه  ..الكثري تراه يلعن الطاغية ونظامه وجرائمه  ..جيد  ..والكثري هم الذين

يرفضون التدخل العسكري اخلارجي  ..جيد  ..والكثري أيضاً يرفض جلوء الشعب السوري خليار
اجلهاد ،والعمل العسكري املسلح للدفاع عن نفسه وحرماته  ..وإذا ما سألت هؤالء الكثري  ..ما هو
احلل عندكم وما هو البديل  ..وكيف السبيل للخالص من الطاغوت وجرائمه ،وإيقاف شالل الدماء،

وعجلة القتل  ..لتلعثموا  ..ولفوا وداروا  ..وشرقوا وغربوا من غري جواب حمدد يشفي الغليل!
ويف املثل :أن تضيء ْشعة تبدد ،لمة الظالم ،خري من أن تلعن الظالم ألف مرة.

 -571املعارضة النصريية للنظام النصريي!

فإن قيلَ :ي من تُكثر من احلديث عن طائفية النظام اْلسدي الفاشي  ..هل تنفي وجود
معارضة من الطائفة النصريية للنظام النصريي اْلسدي؟
أقول :ال؛ ال أنفي  ..ولكن هذه املعارضة ليس من أجل حرية وعزة وكرامة وقوة الوطن

واملواطن  ..وإمنا هي من أجل اخلالف على تقسيم " الكعكة " اليت امسها سورَي ،والغنائم املنهوبة من
دم الشعب السوري  ..واالختالف على احلصص واملناصب  ..على طريقة اللصوص الذين خيتلفون

فيم بينهم على تقسيم املسروقات  ..وإال فقولوا يل :هل تعتربون رفعت اْلسد ،الذي ارتكب جمزريت

محاه وتدمر وغريمها من اجملازر  ..وكان اليد الباطشة ْلخيه اهلالك حافظ اْلسد  ..هل تعتربونه ومن

معه من اْلبناء واْلحفاد والضباط املعارضني حلكم بشار اْلسد  ..من املعارضة الشريفة ،ومعارضتهم
كانت لغاَيت شريفة ونبيلة؟!

ليس كل من قال أان معارض أو انتهى أمره ْلن يكون من املعارضة  ..رحبنا به  ..وصفقنا له

 ..وجبلناه وعظمناه  ..بغض النظر عن اْلسباب والبواعث اليت محلته على املعارضة!!

 -572رابطة العقيدة والتوحيد.

أتملت الروابط والوشائج كلها؛ رابطة الدم والقرابة ،ورابطة اْلرض والوطن ،ورابطة القومية،

ورابطة القبيلة والعشرية  ..وغريها من الروابط  ..فلم أجد أمجل ،وأطيب ،وأبرك ،وأمِت من رابطة

العقيدة والتوحيد  ..رابطة أخوة اإلسالم  ..العابرة للقارات واحمليطات  ..اليت ال تعرف حدوداً ْلرض،
وال للون ،وال للغة ،وال ِلعرق أو ِجنس  ..واملنعقدة على احلب يف هللا ،والبغض يف هللا  ..أنعم وأكرم
هبا من رابطة  ..اللهم اجعلنا من أهلها َي أرحم الرامحني.
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 -573إبداع احللول والوسائل.
أطالب نفسي وإخواين يف هذه الصفحة  ..وغريها من صفحات تنسيقيات الثورة  ..أبن يكون

نشاطهم يف هذه املرحلة  ..وتفكريهم كله منصب حنو طرح وإبداع احللول اليت تساعد على إخراج
الشام من حمنتها احلالية  ..وحتريرها من الطاغوت اللعني وعصابته  ..سواء كان ذلك متعلق ابلوسائل؛

وسائل املواجهة والتحرك يف امليدان والساحات  ..أم كان متعلقاً ابخلطط واملناهج واالسرتاتيجيات
العامة  ..مث ال يستخفن أحدكم بفكرة جتول يف رأسه  ..فيمتنع عن طرحها استخفافاً هبا  ..ال ..
اطرحها وال ترتدد فقد تكون مفتاح خري ،مغالق ٍ
شر ْلهلنا وأحبتنا يف الشام وأنت ال تدري.

 -574تشكيل جلان أمنية جهادية.

ال بد من تشكيل جلان أمنية حمرتفة منضبطة من شباب الثورة  ..على غرار التنسيقيات

اإلعالمية  ..تُن َشأ تنسيقيات أمنية جهادية  ..تعتمد الكتمان يف إجناح حوائجها  ..يُل َقى على عاتقها
مهمة محاية الثورة وكوادرها الفاعلة  ..ومحاية اْلعراض ،واحلرمات من عدوان عصاابت النظام وشبيحته

اْلمنية ما استطاعت لذلك سبيالً  ..فإن مل تستطع رد مجيع عدوان وجرائم النظام وعصاابته  ..فهي
تقلل منها ومن آاثرها  ..والقليل يف هذه املرحلة خري من ال شيء  ..وهذا ال يتعارض مع التوجه العام

السلمي للثورة.

هذه اللجان أو التنسيقيات اْلمنية اجلهادية  ..ال تشارك يف التظاهرات  ..وال يف أي نشاط

سلمي  ..حىت ال يكون تواجدهم يف املظاهرات ذريعة للطاغية اجملرم يف استهداف الشعب السوري

اْلعزل املتظاهر سلمياً.

السنة!
 -575تنابل ُّ

َي سبحان هللا  ..املؤمن ال يُلدغ من جح ٍر مرتني  ..بينما تنابل ومحري السنة يف سورَي عما يبدو

 ..يُلدغون من جحر واحد مرات ومرات  ..قد أغا،ين هذا الذي يُقدم نفسه لوسائل اإلعالم على أنه

معارض ،وأنه عضو جلنة املتابعة للتنسيق الدميقراطي  ..عندما تكلم عن إيران أهنا دولة شقيقة وحبيبة
 ..إىل آخر ألقاب الود  ..وال أدري هذا التنبل يف أي ٍ
واد أو ٍ
غاب يعيش  ..فأين هو من وعي الشعب

السوري ومن هتافاته املدوية أبن ال إليران ،وال حلزب هللا الرافضي اللبناين  ..مث هل فات هذا املثقف ـ

عفواً هذا التنبل ـ السين أبن إيران هي راعية النظام الشرير اْلسدي وكل ما يصدر عنه من شر وجرائم

حنو الشعب السوري؟!
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 -576شر النظام الطائفي ال يُزال إال ابلقوة.

شر النظام الطائفي السوري  ..ال يزول ابلعقوابت الدبلوماسية ،وال االقتصادية  ..نعم قد يتأثر

هبا  ..لكن ال يزول هبا  ..ال يُزيل شر النظام إال عمل عسكري ُمكافئ  ..وغري ذلك فهو لغو؛ يُطيل
من أمد مأساة الشعب السوري.
النظام الطائفي اْلسدي  ..مصاحله غري مرتبطة ابجملتمع الدويل  ..وهو ال يُعول على هذا البعد

يف شيء  ..سواء وصلوه أم قاطعوه غري مهم له كثرياً  ..وكذلك فهو ال يعول وال يكرتث للبعد العريب

 ..وإمنا يُعول ابلدرجة اْلوىل وبشكل كبري داخلياً على البعد الطائفي ،للطائفة النصريية  ..وخارجياً
على البعد الطائفي الرافضي ،للدولة اإليرانية وما هلا من نفوذ يف املنطقة  ..ومن يريد أن يتعامل مع

امللف السوري  ..وينشط يف جمال حترير سورَي أرضاً وشعباً من العصابة الطائفية احلاكمة  ..ال بد له من
أن يتنبه هلذا البعد والعمق الطائفي للنظام!

 -577من عالمات النفاق ،واملنافقني.
من عالمات النفاق ،واملنافقني:

ِ ِ
يل َهلُ ْم تَـ َعالَ ْواْ
 -1أهنم يعرضون عن حكم هللا تعاىل إذا ما ُدعوا إليه  ..كما قال تعاىلَ [:وإذَا ق َ
ت ال ِ ِ
َنز َل اَّللُ وإِ َىل َّ ِ
ص ُدوداً ]النساء.61:
صدُّو َن َع َ
ْمنَافق َ
إِ َىل َما أ َ
نك ُ
ني يَ ُ
الر ُسول َرأَيْ َ ُ
َ
َّ ِ
ين
 -2أهنم يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وشرائعه  ..كما قال تعاىل :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
ِ ِ
ك ي ِري ُدو َن أَن يـتَحا َكمواْ إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُرواْ أَن
آمنُواْ ِمبَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ك َوَما أُن ِز َل من قَـ ْبل َ ُ
يَـ ْز ُع ُمو َن أَنَّـ ُه ْم َ
َ َ ُ
يَ ْك ُف ُرواْ بِ ِه النساء.60:
 -3أهنم يوالون الكافرين  ..ويسارعون يف مواالهتم [:ب ِش ِر ال ِ ِ
ني ِأب َّ
َن َهلُ ْم َع َذاابً أَلِيماً .
ْمنَافق َ
َ
ُ
ُ
ِ
َّخ ُذو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
الَّ ِذين يـت ِ
ِ
ني ]النساء.139-138:
ْم ْؤمنِ َ
ََ
ين أ َْوليَاء من ُدون ال ُ
َ
الع َّزةَ َِّللِ
 -4أهنم يبتغون العزة من الكافرين  ..كما قال تعاىل [:أَيـ ْبـتَـغُو َن ِعن َد ُهم ال ِْع َّزةَ فَِإ َّن ِ
َ
ُ
َّ ِ
ِ
ض يُ َسا ِر ُعو َن فِي ِه ْم يَـ ُقولُو َن َخنْ َشى أَن
ين ِيف قُـلُوهبِِم َّم َر ٌ
َمجيعاً ]النساء .139:وقال تعاىل [:فَـتَـ َرى الذ َ
تُ ِ
صيبَـنَا َدآئَِرةٌ ]املائدة.52:
 -5ترا هم يقفون يف الوسط؛ ،اهرهم ال إىل املؤمنني أقرب ،وال هم إىل الكافرين أقرب ..
مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء  ..إن كان الظفر والغلبة للمؤمنني ،تشبعوا مبا ليس فيهم

وقالوا للمؤمنني إان كنا معكم من أجل أن يناهلم شيء من غنائم ومكتسبات النصر  ..وإن كانت الغلبة
َّ ِ
صو َن بِ ُك ْم فَِإن َكا َن
ين يَـتَـ َربَّ ُ
للكافرين قالوا هلم أمل خنذل عنكم ،ومننع عنكم املؤمنني ،كما قال تعاىل [:الذ َ
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لَ ُكم فَـ ْتح ِمن ِ
اَّلل قَالُواْ أََمل نَ ُكن َّمع ُكم وإِن َكا َن لِ ْل َكافِ ِر ِ
يب قَالُواْ أََملْ نَ ْستَ ْح ِو ْذ َعلَْي ُك ْم َومنَْنَـ ْع ُكم ِم َن
ْ
ين نَص ٌ
َ
َ ْ َ
ْ ٌ َ
ال ِ
ك الَ إِ َىل َه ُؤالء َوالَ إِ َىل َه ُؤالء ]النساء.143:
ني ذَلِ َ
ني بَـ ْ َ
ني ]النساء .141:وقال تعاىلُّ [:م َذبْ َذبِ َ
ْم ْؤمنِ َ
ُ
 -6أهنم أيمرون ابملنكر ،وينهون عن املعروف  ..كما قال تعاىل [:ال ِ
ات
ْمنَافِ َق ُ
ْمنَاف ُقو َن َوال ُ
ُ
ض أيْمرو َن ِابلْمن َك ِر ويـ ْنـهو َن ع ِن الْمعر ِ
ب ـع ُ ِ
وف ]التوبة.67:
َْ
ُ ََ َ ْ َ َ ْ ُ
ض ُهم من بَـ ْع ٍ َ ُ ُ
اَّلل ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَ ِاف ِقني لَ َك ِ
اذبُو َن ]املنافقون.1:
ُ َ
 -7أهنم يكذبون  ..كما قال تعاىلَ [:و َُّ َ َ
وما أكثر هؤالء املنافقني يف زماننا وبلداننا  ..أعاذان هللا منهم  ..ولئن َّ
أمد هللا آبجالنا إىل ما
بعد الفتح إبذن هللا ْ ..لحدثنكم عنهم على وجه التدقيق والتفصيل  ..لكي حتذروهم!

 -578شعار املوت وال املذلة.

أيها الناس  ..أيها اإلخوان  ..أيها الثوار اْلبطال َ ..ي أهلنا يف الشام احلبيب  ..شعار "

املوت وال املذلة "  ..قد انتهى مفعوله  ..ودوره  ..وزمانه  ..وقد آن أوان شعار " اجلهاد وال املذلة "

 " ..الشهادة وال املذلة " ،وإين ْلرجو أن أمسع هذا الشعار هتتف به حناجر الشعب السوري اْليب

اجملاهد.

سلمية هتتك ِ
العرض  ..وهتُني وتذل الرجال  ..وتقتل اْلطفال والنساء  ..وهتجر الناس من

مساكنهم  ..مث هي بعد ذلك تزيد الطاغية طغياانً وكفراً  ..هي سلمية شيطانية  ..ما أنزل هللا هبا من
سلطان  ..ال يقرها عقل وال نقل  ..اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون!

 -579هتنئة لألبطال اْلشاوس يف ليبيا.

هنيئاً من صميم القلب ْلهلنا وأحبتنا وجماهدينا اْلشاوس اْلبطال يف ليبيا اإلسالم واجلهاد ..

هذا اإلجناز الضخم والنوعي حنو حترير املدن والعاصمة طرابلس املرابطة من قبضة الطاغوت ،ومرتزقته

 ..تعبتم ـ مأجورون إبذن هللا مشكورون ـ لكن وصلتم  ..وحققتم  ..وأجنزمت الكثري الكثري.

قاتلكم الطاغوت وأراد بكم شراً ،وأن يذلكم  ..ففزعتم ـ كما أمر ربكم ورسولكم صلى هللا
عليه وسلم ـ إىل اجلهاد والسالح  ..فنصركم هللا  ..وأعزكم بعد طول ضيم و،لم  ..وإين ْلرجو أن
ٍ
ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر
يكون عيدكم القادم ـ إبذن هللا ـ عيدين :عيد الفطر ،وعيد الفتح والنصر ..
هللا.

والذي نفسي بيده ما أجنزَتوه لدينكم ،وأنفسكم ،وبلدكم ،وحرماتكم  ..يف ستة أشهر عن

طريق اجلهاد والقتال  ..ما كنتم لتنجزوه عن طريق السلمية البحتة مبائة عام  ..هنيئاً لكم النصر والفتح
 ..مث هنيئاً ،هنيئاً.
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 -580فرح الشعب السوري بسقوط طاغية ليبيا.
أسعد الناس ـ بعد الشعب اللييب املسلم ـ بسقوط الطاغية اجملرم القذايف ،ونظامه اللعني  ..هم

أهل سورية اجلرحية  ..فبسقوط طاغية ليبيا  ..قد سقط حليف شرير للطاغية بشار اْلسد ونظامه

الطائفي املستبد  ..كما فُك بذلك عن الشعب السوري طوق غليظ ،سيُساعد إبذن هللا على حترره من

الطاغوت ،وعصابته ،وطائفته املهيمنة على اجلزئيات الدقيقة حلياة السوريني  ..فضالً عن احلياة العامة،

ومفاصل احلكم للدولة.

 -581حديث نبوي يشخص الداء والدواء.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":إذا تبايعتم
حديث نبوي يُشخص الداء والدواء  ..قال
ُ
ابلعينة ـ نوع من املعامالت الربوية ـ وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اجلهاد سلَّط هللا

عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم "؛ أي حىت ترجعوا إىل جهادكم ـ فال تنشغلوا عنه مبا تقدم
ذكره وال بغريه ـ فسمى اجلهاد ديناً  ...صدق رسول هللا  ..وكذب العلمانيون  ..واملنافقون ،واملرجفون

 ..كذبوا ،كذبوا ،كذبوا!

 -582طغيان الطاغية.

الطاغية أيىب عليه الطغيان والكرب أن يريه نفسه وواقعه  ..في ِ
عمي بصره وبصريته  ..كما أيىب
ُ
عليه أن يُسلِم لشعبه قبل أن حيرق كل من ميس به  ..أو يقدر على املساس به  ..يقرتب حبل املشنقة

وحيبه  ..مثال هذا الطاغية
من عنقه ،وهو ال يزال ُخييل إليه أنه حيكم البالد والعباد  ..وأن الشعب معه ُ

واجلرب القذايف  ..وأخيه الطاغية بشار اْلسد اجلبان ،والدينء،
الكلب العقور املصاب بداء الكلب َ
قاتل اْلطفال والنساء ،عدمي املروءة واخلُلُق!

 -583الطاغية والوطن واملواطن.

ال ي ِ
قدم طاغية على سفك دم شعبه  ..إال لشعوره أبنه عدو للشعب ،والشعب عدو له ..
ُ
وانتفاء مطلق والئه للوطن  ..وأن الوطن ـ أرضاً وشعباً ـ ال يعدو ابلنسبة له عن كونه مزرعة وبقرة
حلوب  ..ينتفع هبا لنفسه ،وشهواته ،وأهوائه وحسب  ..وسنة هللا تعاىل يف خاَتة هكذا طاغية إما أن

ينتحر أو يُقتَل على يد شعبه ،أو يُسجن ومن مث ُحياكمه شعبه ،أو يفر هارابً خارج البالد  ..يبحث
لنفسه عن مأوى يف اْلرض ليسلَم من مطاردة شعبه له  ..اْلمثلة على ذلك كثرية آخرها ما حصل
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للطاغية العقور القذايف  ..وطاغية الشام بشار اْلسد من هذا النسق من الطغاة  ..فعليه أن ينتظر

لنفسه خياراً من هذه اخليارات ،وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -584خيبة مشايخ اإلرجاء بسقوط طغاة احلكم!

َي خيبة مشايخ اإلرجاء يف اْلردن ،وغريها من البلدان  ..بسقوط ويل أمرهم اجملرم القذايف ..

الذي طاملا قد دافعوا عنه ،وجادلوا عن كفره وطغيانه و،لمه  ..وجرموا كل من يفكر ابخلروج عليه ..
والتحرر من العبودية له  ..على اعتبار أنه ويل أمر جتب طاعته ،وحيرم اخلروج عليه!

بسقوط الطاغية القذايف ،وسقوط نظامه  ..وانتصار الشعب اللييب املسلم يف اسرتاداد حقوقه

 ..سقطت مجيع شبهات وأراجيف مشايخ اإلرجاء اليت َتنع الشعوب من اخلروج على الطغاة اجملرمني،

والتحرر من كفر و،لم أنظمتهم.

 -585أقرب طريف الصراع إىل العدل هو املنتصر.

وخلق العفو واإلحسان  ..واعلموا أن النصر
أميا صراع بني طرفني  ..فانظروا أقرهبما للعدل ُ
وحيب العدل ..
والظفر سيكون حليفه ولو بعد حني ْ ..لن هللا تعاىل قد أمر ابلعدل واإلحسان ُ ..
وينصر العدل  ..ومن أمسائه احلسىن " العدل "  ..وقد مضت سنة هللا يف الدول أن تدوم ابلعدل ،وأن

تزول ابلظلم  ..وأن ينصر الدولة الكافرة العادلة لعدهلا على الدولة املسلمة الظاملة لظلمها  ..فهل من

معترب؟!

 -586لكي نضمن عدم فشو ،اهرة االنتقام والتشفي الشخصي.
يكثر حديث املعلقني حول احلدث اللييب  ..عن ضرورة عدم جلوء املرء لالنتقام ملظلمته أو

القصاص من ،امله بنفسه  ..وعلى طريقته  ..وإمنا يكون ذلك عن طريق الدولة ،وفق حماكمات رمسية

 ..وهذا جيد ،وممكن احلصول وفق شرطني :أن تتسم هذه احملاكمات ابلسرعة قدر اإلمكان  ..اثنياً:
أن تتسم هذه احملاكمات ابلعدل ـ كما أمر هللا تعاىل ـ الذي يشفي غليل املظلوم  ..فإن مل حيصل شيء
ٍ
فحينئذ ـ شئنا أم أبينا ـ ستفشو سلوكيات وأخالقيات الثأر واالنتقام بني أفراد اجملتمع ..
من ذلك،

ٍ
وسيعمل كل امر ٍئ على أن أيخذ َّ
فرط ابلشرطني
حقه بيده  ..واملالم
حينئذ من كان بيده اْلمر مث َّ
اآلنفي الذكر!

203

 -587لكم يف الثورة الليبية مثل حسن.
إىل بين قومي؛ ممن يتعلل منهم لقعوده عن اجلهاد والقيام ابلواجب ،بندرة السالح ،وصعوبة

احلصول عليه  ..أقول هلم :انظروا كيف بدأ الشعب اللييب املسلم الثائر  ..مث انظروا للمراحل اليت مر

هبا  ..إىل النهاية اليت وصل إليها  ..فبعد أن كان ال ميلك شيئاً  ..أصبح السالح الثقيل واملتوسط
واخلفيف بيده  ..كما أصبحت الكلمة له  ..وآلت الدولة إليه  ..وأخزى هللا عدوهم الطاغوت

وعصابته  ..وذلك كله ملا توفرت لديهم اإلرادة والعزمية ،مث التوكل على هللا  ..ومن يتوكل على هللا فهو

حسبه ،وكافيه.

 -588االنشغال ابلغنائم قبل إَتام النصر.

أمسع عن املليارات اليت ستُن َفق على الشعب اللييب والثوار يف هذه اْلَيم  ..والذي أخشاه أن

تتوسع الدنيا ورخاؤها على اجملاهدين الثوار ـ أو أن ينشغلوا ابلغنائم ـ قبل إَتام املهمة  ..فينشغلوا هبا

عن واجباهتم اهلامة يف هذه املرحلة احلساسة  ..والذي أراه أن ال يهدأ هلم ابل  ..وأن ال يذوق هلم

غمض  ..وأن ال أينسوا لرخاء أو راحة أو فراش انعم وثري  ..قبل إلقاء القبض على الطاغية اجملرم وابنه

سيف الشيطان  ..أو قتلهما  ..حفظ هللا أهلنا اْلبطال يف ليبيا من كل سوء ،وأمت هلم ثورهتم على اخلري

وابخلري.

 -589العصابة النصريية احلاكمة.
من شروط النصر والتمكني معرفة العدو على وجه الدقة والتفصيل ،وحتديد هويته وعناصره ..

ومن اإلضالل والتضليل ،واالختزال املخل حصر أعداء الشعب السوري يف حمنته وثورته ،يف شخص

الطاغية بشار اْلسد وحسب!

فإن قيل :من يكون إذاً العدو غريه؟

أقول :العدو يتمثل يف عصابة متنفذة متسلطة من النصرييني ال يتعدون أصابع اليدين؛ منهم

الطاغية بشار اْلسد  ..ومن ورائهم ،ووراء ،لمهم وجرائمهم معظم الطائفة النصريية  ..فهؤالء

مبجموعهم إما أهنم ينفذ ون اجلرائم حبق الشعب السوري أبيديهم وبصورة مباشرة  ..وإما أن يكونوا
اآلمرين هبا  ..وإما أن يكونوا خلف من يقوم بتنفيذها  ..يف حال تلكأ عن تنفيذ اْلوامر قاموا بقتله

غيلة من جهة ،هره  ..هؤالء هم اْلعداء  ..ميدوهنم إخواهنم يف اخلارج ابلبغي والظلم  ..والسالح

والشبيحة  ..من روافض إيران ،والعراق ،وحزب الالت اللبناين.
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ومن يصور العدو خارج هذه الدائرة الطائفية الكريهة  ..فقد ضل وأضل  ..وهو كمن يُثري
معركة يف غري مكاهنا وال زماهنا!

 -590مىت يتوب الطغاة ..؟!

يظل الطاغية طيلة عهده وحكمه ُ ..حيارب اجلهاد  ..واإلسالم واملسلمني  ..وينتهك حرمات

املساجد  ..ويُطارد ويقتل أئمتها  ..ويتآمر مع أعداء اْلمة على اْلمة فيم يسمى ـ زعموا! ـ ابملعركة
ضد اإلرهاب  ..فإذا دارت عليه الدوائر  ..وكان له يف ذلك مصلحة  ..أعلن اجلهاد  ..وحض عليه

 ..واستنجد مبن كان حيارهبم ويقتلهم ويسجنهم  ..من العلماء وأئمة املساجد وغريهم  ..وأىن هلؤالء أن
يستجيبوا له يف الشدة  ..أو ي ِ
صدقوه  ..وقد انتهك حرماهتم ،وحرمات دينهم ،يف السعة والرخاء ،ويوم
ُ
أن كانت الدولة له!

 -591سؤال حيتاج إىل جواب.

اجملتمع الدويل والعريب يُعلن ،ويُطمئن النظام الطائفي اْلسدي  ..أبنه لن يلتجئ للخيار
العسكري يف التعامل معه ومع جرائمه  ..واحلراك الداخلي السوري ،ومعه املعارضة التقليدية يُطمئنون
النظام الطائفي أبهنم لن يلجأوا للخيار العسكري واستخدام القوة يف التعامل معه ،ومع جرائمه  ..وأن

حراكهم ضده ال يكون إال سلمياً  ..والسؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح :إذاً من الذي سيُوقف آلة
القتل واإلجرام املستمرة للنظام الطائفي  ..وكيف  ..والكل يعلم أن العصابة الطائفية احلاكمة  ..ال
أتلوا يف أهل الشام إالًّ وال ذمةً ،وال شيئاً  ..وهي تفتقد احلد اْلدىن من املروءة والقيم واْلخالق اليت

تردعها عن فعل املُشني!
سؤال يتكرر ،لكن مل جند له جواابً عند القوم ....؟!

 -592املعارضة التقليدية يف اخلارج!

حالة الفراغ ،واالسرتخاء ،والرخاء اليت تعيشها املعارضة التقليدية خارج سورية  ..إضافة إىل

ارتباط بعضها أبجندة خارجية ،وحزبية ضيقة  ..هي اليت حتملها على التفرق والتناحر فيم بينها  ..ولو

كانوا يعيشون بعض آالم الشعب السوري يف الداخل  ..لتوحدوا فيم بينهم كما توحد الشعب يف

الداخل  ..وملا وجدوا وقتاً للتناحر ،والقال والقيل ،ولتصرفوا حنو سورَي أرضاً وشعباً مبسؤولية أكرب.
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 -593تدخل مشبوه لإلدارة اْلمريكية يف الشأن اللييب!
مل تنته معركة الثوار اجملاهدين يف ليبيا مع الطاغية بعد  ..ويف الوقت الذي يتنادى الليبيون فيم

بينهم ابلعفو والرمحة ،حىت من قاتل منهم مع الطاغوت القذايف مث ترك السالح وسلم نفسه للثوار ..

فإهنم ينشدون له العفو والصفح والرمحة  ..يف هذا الوقت احلساس الذي حيتاج فيه الشعب اللييب

اللتئام الصف ،واجتماع الكلمة ،وتضميد اجلراح  ..ترفع الشمطاء وزيرة اخلارجية اْلمريكية كلنتون
عقريهتا  ..وتطالب الليبيني أبن يتقاتلوا فيم بينهم ،وأن يفتحوا معركة مع املتطرفني منهم وحبزم ..

والذين هم يف عرف وسياسة اإلدارة اْلمريكية كل إنسان متدين حيب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
وينشد حتكيم شرع هللا  ..هؤالء هم املتطرفون عند اْلمريكان  ..وهؤالء يف ليبيا هم عمدة وعصب

الثورة الليبية  ..بل هم الشعب اللييب  ..فالست الشمطاء تريد من الليبني أن يتقاتلوا فيم بينهم ـ بزعم

حماربة التطرف ـ حىت تقر عينها وتسرتيح  ..ولكن أىن هلذه الشمطاء أن جتد لدعوهتا اخلبيثة صداً عند

الشعب اللييب املسلم اْلصيل ـ الذي وجد يف قلبه رمحة ْلنصار الطاغية القذايف فضالً عن غريهم ـ يف

أن يتقاتلوا فيم بينهم ،أو أن يوجهوا بنادقهم حنو أبنائهم الثوار اجملاهدين  ..اللهم احفظ ليبيا ـ أرضاً
وشعباً ـ من شر أمريكا ،ومن كل ذي شر ،اللهم آمني.

 -594االستعالء على الشعوب !..

يوجد فريق من الناس  ..يعملون هلذا الدين على طريقة أهنم على حق  ..وما سواهم على

ابطل وضالل  ..فهم ينظرون للشعوب من حوهلم وثوراهتم نظرة قاَتة عدائية  ..استعالئية استحقارية ..
تتسم بسوء الظن والتخوين واالستخفاف  ..يضعون من شاؤوا منهم يف اجلنة ومن شاؤوا منهم يف

السعري  ..وكأن اجلنة والنار بيدهم من دون هللا  ..وهلؤالء أقول :تواضعوا  ..اصطلحوا مع الشعوب ..

ال تلبسوا نظارات سوداء حىت ال تروا كل شيء أمامكم أسوداً قاَتاً  ..الشعوب املسلمة فيها معادن
وكنوز من خري ،لو أحسنتم استكشافها والتعامل معها ْ ..لجنزمت الكثري الكثري لدينكم وأمتكم!

 -595ديكتاتورية اْلقليات!

َتارس اْلقلية غري املسلمة يف أي بلد مسلم ديكتاتورية صارخة َتنع اْلكثرية املسلمة من أن

حتكم نفسها وبلدها بدينها ،وشرع رهبا  ..واجملتمع الدويل يتفهم هذه الديكتاتورية ويُرحب هبا ويُدافع
عنها  ..بينما لو كانت هذه اْلقلية غري املسلمة هي اْلكثرية  ..لفرضت قانوهنا وشرعها على اْلقلية
ٍ
حينئذ لألقلية املسلمة أن تعرتض ،وإال فتنطرد  ..على اعتبار أن رغبة
املسلمة ابلقوة  ..وال حق

اْلكثرية مق دسة وانفذة ،وهي اليت جيب أن حتكم نفسها ابلقانون اليت تشاء  ..فاْلكثرية رغبتها مقدسة
206

ٍ
حينئذ
فقط عندما تكون غري مسلمة  ..أما إن كانت اْلكثرية من املسلمني  ..فقدسية هذه اْلكثرية
فيها نظر ،وعليها مقال  ..ساء ما حيكمون!

 -596القيادة املسؤولة.

من مسات القيادة املسؤولة الكفؤة لقيادة الشعوب يف صراعها مع الطغاة الظاملني  ..أهنا

تتعامل مع الشعب بواقعية وشفافية  ..فتحميه من اهللكة واالستئصال إذا ما تعرض حملاولة استئصال
من قبل الطغاة  ..وجتد له حالً حامساً ممكناً ملشاكله أو املآزق اليت يقع فيها أبقل ضرر ممكن  ..أما

اهل روب من مواجهة الواقع الدموي املؤمل  ..والتعامل مع آلة القتل والذبح املستمرة للطاغية  ..بعبارات

عاطفية  ..أو محاسية  ..ثورية  ..أو عبارات سياسية مطاطة عامة محالة أوجه وتفاسري ،ال تغين وال

تُسمن من جوع  ..أو عبارات إميانية تواكلية  ..من غري عمل وجهد وجهاد يوقف ويُعطل آلة القتل
والذبح للطاغوت  ..هو من مسات القادة الفاشلني واملنهزمني  ..الذين يهربون من مواجهة الواقع
أىن هلم أن يقودوا نصراً أو فتحاً للشعوب املستضعفة املؤمنة!
واحلقيقة  ..وهؤالء َّ

 -597شيوخ السوء واملساجد املعتدى عليها!

نظام يعتدي على املساجد يف ليلة القدر  ..أقدس وأشرف ليلة يف السنة  ..فريمي املساجد

ابلقاصفات والدابابت  ..ويقتل من فيها من الركع السجود  ..كما حصل يف مسجد الرفاعي يف دمشق
وغريه من مساجد سورية اْلسرية  ..أي نظام أكفر وأطغى من هكذا نظام  ..ال يُراعي يف مؤمن إالًّ وال

ذمة  ..وال يف بي وت هللا تعاىل قدسية وال حرمة  ..فأين مشايخ السوء؛ حسون املنافق  ..والبوطي

الكذاب  ..ومن لف لفهما من مشايخ السوء والنفاق من جرائم النظام القرمطي النصريي حبق بيوت
ِ
الص ُدوِر
وب الَِّيت ِيف ُّ
ار َولَكن تَـ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
هللا تعاىل وروادها  ..صدق هللا العظيم :فَِإنَّـ َها َال تَـ ْع َمى ْاْلَبْ َ
صُ

.

 -598نصيحة لألخوة يف ليبيا.

من هللا عليكم
هذه نصيحة من حمب مشفق لألهل واإلخوان يف ليبيا املسلمة احلرة  ..قد َّ
ابلفتح والنصر  ..وقد أجنزمت الكثري الكثري  ..ومل يبق إال القليل  ..فحذار أن تقبلوا خدمات اْلمم

اْلخرى يف أي جما ل أو جزئية تؤثر على استقاللكم وحرية قراركم ْ ..لن القوم لن يكتفوا هبا  ..ولن
يتوقف فضوهلم وتدخلهم عندها  ..بل سيعتمدون على هذه اجلزئية ،ويستغلوهنا للتدخل يف جزئية
وجزئيات أخرى أكثر حساسية يف حياة الشعب اللييب املسلم  ..إىل أن يتدخلوا ويتحكموا يف مجيع
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ٍ
حينئذ يف قصة
مفاصل وخصوصيات احلياة الليبية  ..مث يصعب الفكاك منهم  ..وندخل معهم

االستعمار من جديد!

 -599عندما تتماثل الشعوب للشفاء.

املريض املصاب مبرض عضال  ..ال ميكن أن يتماثل للشفاء ،ويعود إىل عهده اْلول ما قبل

املرض دفعة واحدة  ..وإمنا حيتاج إىل زمن يتناسب مع حجم ونوع وأثر مرضه  ..وكذلك الشعوب اليت
ُح ِكمت من قبل طغاة ،املني مستبدين عقوداً ،ابلكفر ،واإلرهاب ،واجلهل والتجهيل ،واخلوف
من هللا عليهم ابحلرية والتحرر من الطاغوت  ..ال ميكن هلؤالء أن يقوموا جبميع ما جيب
والتخويف  ..مث َّ
عليهم دفعة واحدة  ..وأن يستأنف وا حياة راشدة مباشرة  ..ويف زمن حمدد وقصري  ..وإمنا حيتاجون إىل
زمن ،وفرتة نقاهة ،ونوع تدرج يف التأهيل من جديد يتناسب مع حجم املعاانة واملأساة اليت مروا هبا ..

وهذا حيتاج من الدعاة املصلحني إىل جهد كبري  ..وهو يعين أيضاً أن نتوسع هلؤالء الناس يف التأويل

واْلعذار وإقالة العثرات ما أمكن لذلك سبيالً ،وأن ال أنخذهم ابهلفوات والكبوات املتوقعة واليت ال بد
منها يف املرحلة اْلوىل ملن عاش ،روفهم وحياهتم!

 -600الصمت حيال اعتداء الطاغية على املساجد!

عندما يقصد النظام القرمطي النصريي الطائفي املساجد الشامية ،ليدمرها ويعيث فيها فساداً
وحياصر ويقتل من فيها من الركع السجود  ..هو يفعل ذلك كتعبري عن مدى حقده ـ وحلفائه
وخراابًُ ،
الشيعة الروافض ـ على اإلسالم واملسلمني ومقدساهتم  ..مث هو لعلمه أن استهداف املساجد على من

فيها  ..هو اهلدف الذي ال يثري اجملتمع الدويل الصلييب ضده  ..بل قد يلقى منه التفهم والتأييد؛ على

اعتبار أن املستهدف هم اإلسالميني اإلرهابيني ،ومساجدهم اليت أتويهم  ..وإال كيف تفسرون لنا هذا

الصمت الدويل القاتل حيال اعتداءت النظام النصريي السافرة واملتكررة على بيوت هللا  ..مث لو كان

هذا االعتداء ـ أو جزء منه ـ على كنائس النصارى هل كانوا سيسكتون كما يسكتون اآلن؛ عندما

تُسته َدف املساجد؟!

 -601الشر نوعان.

شر جمرد ،وهو الذي يقتصر على أذى اْلحياء  ..و َش ٌّر مغلَّظ ُم َرَّكب وهو الذي
الشر نوعانٌّ :

يشمل اْلحياء واْلموات سواء  ..فال يقتصر شره على اْلحياء وحسب ،بل ميتد ليشمل اْلموات

أيضاً؛ فيقوم بنبش القبور ،وإخراج اجلثث منها ،للتمثيل هبا ،واالنتقام منها من جديد ،وكأن االنتقام
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منها حية مل يرو له غليله وال غيظه وحقده  ..مثال هذا الشرير املركب واملغلظ؛ النظام الطائفي
النصريي اْلسدي الذي يقوم بنبش قبور املتظاهرين ضده بعد أن قتلهمِ ،
ووسدت أجسامهم قبورها!

 -602االستعمار استعماران!

بالدان وشعوبنا ـ منذ زمن ـ مستعمرة من قِبل استعمارين ،بعضهما أولياء بعض :استعمار

مباشر؛ يتمثل يف الطغاة الظاملني ،وأنظمتهم الفاسدة العميلة  ..واستعمار غري مباشر؛ يتمثل يف

االستعمار اْلجنيب اخلارجي ،حامي وراعي االستعمار املباشر  ..وحرية الشعوب ال تتحقق وال تكتمل

إال ابلتحرر من االستعمارين معاً؛ املباشر احمللي ،واخلارجي اْلجنيب غري املباشر.

 -603اهلدف هو اسقاط النظام وليس جمرد إحراجه!

املطالبة مبقاطعة النظام الطائفي اْلسدي دبلوماسياً ،واقتصادَيً ،وسحب السفراء وحنو ذلك ..

فهذا ُحيرج النظام ،ويُضعفه  ..لكن ال يُزيله ،وال يُزيل شره عن سورَي أرضاً وشعباً  ..ال يُزيل شره إال

عمل عسكري مكافئ لشر النظام الطائفي  ..وعملنا ـ واملعارضة الصادقة ـ ال ينبغي أن ينتهي أو يقف

عند حدود إحراج النظام وإضعافه ـ كما يطالب بذلك البعض ـ بينما آلته العسكرية مستمرة بقتل

الشعب السوري وإذالله  ..وإمنا اجلهد واهلمم ينبغي أن تستشرف الوسائل واملخارج اليت تُزيل النظام

وتُسقطه  ..املطلب الرئيسي للشعب السوري.

 -604الرضى ابلشيء كفاعله.

من أيىب من اْلنظمة العربية والدولية أن يدينوا إجرام النظام الطائفي السوري حبق الشعب

السوري  ..فهم متواطئون معه على اجلرمية  ..وهم شركاء له يف الوزر ،وكل ما يقوم به من جرائم وجمازر

حبق العزل من أبناء سورَي  ..فالرضى ابلشيء كفاعله  ..يف الوزر واْلجر سواء  ..إن كان شراً فشر،

وإن كان خرياً فخري  ..وإن غاب وأنى عنه.

 -605دور العناصر السنية يف النظام النصريي.

مثل العناصر السنية يف النظام النصريي احلاكم ،مهما علت مشاغلهم ورتبهم  ..ومراكزهم ..

فهم ال يعدون عن كوهنم جمرد مكانس  ..تُزال وتُكنس هبا أوساخ الطاغية بشار اْلسد  ..وأخيه ماهر
 ..وصهرمها آصف شوكت  ..وابن خالتهما رامي خملوف  ..وغريهم من النصرييني املتنفذين احلاكمني
 ..يقومون بتلميع صورهم وتنظيفها  ..وتكنيس أوساخهم " املشرشرة " خلفهم  ..ال مهمة هلم غري

ذلك  ..لتُل َقى فيم بعد املكانس وما كنست يف مزابل التاريخ  ..وابلتايل فالنظام نظام نصريي طائفي
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ابمتياز  ..ويُدار بعقلية مهجية متخلفة نصريية ابمتياز  ..والذي يفهم اْلوضاع يف سورَي على غري هذا
النحو  ..فهو جاهل ال يعيش وال يرى واقعه!

 -606كل امرئ على ثغر.

كل ٍ
اْلمة على ثغر من ثغورهاِ ،
فليتق هللا يف الثَّغر الذي هو عليه ،وليَح َذر أن تُؤتَى
فرد من أفراد َّ
ُّ
اْلمةُ من قِبَ ِل ثغره  ..فجبهات وميادين القتال ثغر من ثغور اْلمة  ..وميادين احلكم والسياسة ثغر من

ثغور اْلمة  ..وميادين الرتبية والتعليم ثغر من ثغور اْلمة  ..وميادين القضاء ثغر من ثغور اْلمة ..

احلسبة ثغر من ثغور اْلمة  ..وميادين اإلعالم ،ثغر من ثغور اْلمة  ..واْلسرة ثغر من ثغور
وميادين ْ
اْلمة ،وحصن من حصوهنا  ..والتاجر يف متجره  ..والعامل يف معمله ومصنعه  ..والفالح يف مزرعته ..
كلهم على ثغ ٍر من ثغور اْلمة ،وهللا تعاىل سائل كالً منا عن ثغره الذي كان عليه؛ هل أدَّى أمانته وكان
حفيظاً عليه ،أم أنه قد خانه ،وضيَّـ َعه  ..ويف احلديث ":كلكم ر ٍاع ،وكلكم مسؤول عن رعيته ".

 -607غداً عيد.

غداً ـ إبذن هللا ـ ـ عيد  ..وعلى أي حال جئت َي عيد  ..حنمد هللا تعاىل على نعمائه وسعة

فضله  ..عسى خرياً إن شاء هللا  ..عني هللا ترعاك َي شام  ..وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم ..
تقبل هللا طاعتكم وصيامكم  ..وكل عام وأنتم  ..والشام  ..وأهل اإلسالم يف اْلرض أبلف خري ،ونصر

وجمد جديد ْلمة التوحيد  ..واحلمد هلل رب العاملني.

 -608اغتنموا أبواب اخلري قبل أن تُغلَق دونكم.

بسبب آلة القتل والقمع واحلصار ،والتجويع اليت ميارسها النظام الطائفي اْلسدي اللعني  ..قد

فشا الفقر ،واجلوع ،واحلرمان يف كثري من العوائل السورية الشامية الكرمية  ..واليوم عيد  ..فالتمسوا

وحتروا ذوي احلاجة ـ من الفقراء واملساكني واْليتام ،وخباصة أبناء وذوي الشهداء اْلبطال ـ ابلعطاء مبا

تيسر  ..أدخلوا السرور ،والبسمة على أطفاهلم وعوائلهم ما استطعتم يرمحكم هللا.

أن يكون لك ـ َي عبد هللا ـ جار حمتاج  ..فهذا ابب خري لك فاغتنمه  ..قبل أن يستغين فيُغلق
دونك  ..فتندم والت حني مندم!

واعلموا أن حبيبنا وقدوتنا وقائدان اْلوحد؛ الذي ال نرضى قائداً بديالً عنه صلوات هللا
أحب الناس إىل هللا أنفعهم ـ أي أنفعهم للناس ـ ،وأحب اْلعمال إىل هللا عز وجل
وسالمه عليه يقولُّ ":
سرور تُدخله على مسلم ،أو تكشف عنه ُكربَةً ،أو تقضي عنه َديناً ،أو تطرد عنه جوعاً ،وْلن أمشي
ب إيل من أن أعتكف يف املسجد شهراً ".
مع أخي املسلم يف حاجة أح َّ
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اإلفضال على اإلخوان "،
قال سفيان بن عُيينة :قيل البن املن َك ِدر فما بقي مما يُستَـلَ ُّذ؟ قال":
ُ

فأين حنن من ذلك الزمان؟!

 -609حىت يوم العيد مل يسلم من جرائم الطاغية!

لعنة هللا عليك أيها الطاغية اللعني بشار اْلسد ،وكل من انصرك ووقف معك يف حربك على

الشعب السوري املسلم اْلعزل  ..حىت هذا اليوم؛ يوم عيد الفطر  ..أتىب إال أن تدخل فيه احلزن

والقتل على بيوت أهل الشام  ..مل تعط فرصة للرحم أن يتواصل ،وال لألطفال أن يبتهجوا يف عيدهم

 ..استكثرت عليهم يوماً ال تُنتهك فيه احلرمات ،وال تُزهق فيه اْلنفس الربيئة املعصومة  ..ال غرابة
فأنت ابن أبيك القرمطي السفاح  ..قاتلك هللا أيها اللعني ،وقاتل كل من قاتل عنك وعن نظامك

الطائفي النصريي  ..ووقف معك يف حربك على الشام ،وأهل الشام!

 -610اقتصار الصراع على احللقة الضيقة احمليطة ابلطاغوت.

كلما كان الصراع مقصوراً على الطاغية بشار اْلسد ،واحللقة الضيقة احمليطة به ،واملتنفذة ..

كلما كان ذلك أسلم وأفضل ،وأقل كلفة ،وأقرب إىل مقاصد السياسة الشرعية  ..وأسلوب قتال

ابتداء من آخر جندي  ..وأسهل وأضعف هدف  ..فصاعداً فما فوقه إىل
الطاغية ـ كما حيلو للبعض ـ
ً
أن نصل إىل رأس الطاغية  ..أسلوب خاطئ ال أستحسنه ـ إال ما كان على سبيل الدفاع عن النفس ـ

وتكاليفه وحماذيره كثرية جداً  ..وهو طويل جداً ،ويف كثري من اْلحيان ال تصل من خالله إىل نتيجة ..

لذا فإن الطاغوت حريص على أن تُدار املعركة على هذا اْلساس ،ال غري!

مث أن اْلفعى تُقتل وتُقاتل من جهة رأسها ال ذيلها  ..أسأل هللا تعاىل أن يسهل للمجاهدين
اْلبطال  ..قطف رأس اْلفعى  ..عاجالً غري آجل ،اللهم آمني.

 -611الثورات العربية َتهيداً للثورة السورية وإفرازاهتا!

هلل يف خلقه شؤون  ..ما أرى الثورة التونسية ،واملصرية ،والليبية  ..إال َتهيداً للثورة السورية
ومضاعفاهتا ،وعامالً مساعداً وضرورَيً للتغيري الكبري الذي ستحدثه الثورة السورية يف املنطقة بل ويف
العامل أمجع حني انتصارها واإلعالن عن سقوط الطاغية ونظامه اللعني  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

فساد اْلمة بفساد الشام  ..وصالحها بصالح الشام وأهل الشام  ..وبصالح اْلمة تصلح

بقية اْلمم والشعوب  ..هذا املعىن نستفيده من قوله صلى هللا عليه وسلم ":إذا فسد أهل الشام فال
خري فيكم ".
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 -612سؤال وجواب.
سؤال :أشهد على أنك عامل أبمور الكفر واإلميان وال نزكيك على هللا ولكن إعذرين على

كالمي مل نعتد منك هذه املواقف؛ تقول عن احملامي اْلول " عدان بكور " حفظه هللا  ..وتثين خرياً على
الضباط اْلحرار املنشقني عن النظام  ..فهل الوقوف مع الثورة توبة ،وتنسي ما كان منهم من مواقف

فيها حماربة للدين  ..أرجو التبيان من انحية شرعية؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا سؤال قد وردين من أكثر من أخ وطرف ،فأقول هلم

ولألخ الكرمي السائل :اعلم َي أخاان الفاضل  ..أن العربة ابخلواتيم ومبا ُخيتم به على املرء  ..فهذا
احملامي أو الضابط الذي كان يُدافع عن الطاغوت و،اهره يوحي أبنه معه  ..ها هو اآلن يعلن براءته

من الطاغوت ويعلن الكفر به  ..بل وقتاله  ..والوقوف يف صف املستضعفني من الشعب السوري
ضده ِ ..
الشامي املسلم ِ
فعلة التكفري مواالة الطاغوت ونصرته  ..وهو قد تربأ من هذه العلة وبصورة
صارخة ويف ،روف قد تؤدي العتقاله وقتله  ..وهو دليل على صدقه  ..فهذا يكفيك وغريك ْلن

َُتسك عن تكفريه وْلن تقول إبسالمه  ..فالعلة إذاً الرباء من الطاغوت ،وحزبه وعصابته ،وإعالن
اخلروج عليه  ..وليس جمرد انضمامه للثورة على أي علة يتصف هبا!

وأقول أيضاً :هذا الذي حكمنا عليه ابإلسالم اليوم ،غداً قد يُظهر لنا كفراً ،فنحكم عليه
ابلكفر ،ويف اليوم الذي بعده قد يُظهر لنا إسالماً منافياً ملا كان منه من كفر  ..فنحكم عليه ابإلسالم
اثنية  ..كما أشار النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم إىل ذلك يف الزمن الذي تغشى فيه الفِت كقطع

وميسي مؤمناً ،ويُصبح كافراً " .وأنت يف هذه احلالة
وميسي كافراًُ ،
الليل املظلم " يُصبح الرجل مؤمناًُ ،
ملزم شرعاً أبن حتكم عليه يف الصباح ابإلميان ،فإذا جاء املساء حتكم عليه ابلكفر ،فإذا جاء الصباح
ٍ
حينئذ كيف
اثنية عدت فتحكم عليه من جديد ابإلميان حبسب ما يظهر لك منه  ...فال يُقال لك
تكفر من حكمت عليه ابإلميان يف الصباح ،أو كيف حتكم ابإلميان على من كفرته يف املساء؟!
فالشرع يلزمك أبن أتخذ الناس آبخر ما يُظهرون لك  ..إذ ال جيوز أن أنخذ الناس ونعاملهم

على اترخيهم وما مضى منهم من مواقف غري شرعية  ..إذا ختمت مبا يُضادها من صالح ومواقف
شرعية وإجيابية  ..ولو جاز ذلك ملا حكمت لكثري من املسلمني ابإلسالم ،بل ملا سلم منك كثري من
الصحابة الذين كانوا يف جاهليتهم قبل اإلسالم من عبدة اْلصنام  ..واعلم ـ َي أخاان ـ أن احلسنات

يُذهَب السيئات ،ويف احلديث ":يعمل أحدكم بعمل أهل النار ،حىت ال يكون بينه وبينها إال ذراع،
فيسبقه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اجلنة ،فيموت ،فيدخل اجلنة " ،وهللا تعاىل أعلم.
212

 -613التحالف اْلمريكي مع القذايف!
هذه هي السياسة اْلمريكية؛ يف الوقت اليت تظهر فيه أهنا مع الشعب اللييب وثورته  ..فإهنا

تقدم النصائح للقذايف من أجل إطالة عمره وعمر نظامه  ..وابلتايل اإلطالة من مأساة الشعب اللييب ..

لعلمها أن مصلحتها وإسرائيل مع الطاغية وابنه سيف الشيطان أكثر بكثري مما هي بعد جناح الشعب

اللييب يف ثورته  ..كما أفادت الواثئق اْلخرية بذلك اليت وقف عليها الثوار اْلبطال عند سقوط قصور
الطاغية وخمابئه أبيديهم  ..وقد تناولتها وسائل اإلعالم  ..فالثعلب اْلمريكي صعب أن تثق به  ..أو أن
حتدد له وجهة معينة  ..لو كان قومي يعلمون!

 -614النظام السعودي حامي الطغاة وعدو الثورات.

أثبت النظام السعودي جبدارة أنه ضد الثورات وحامي للطغاة  ..وأنه عقبة كأداء أمام التغيري

الفعال يف املنطقة  ..يظهر ذلك جبالء؛ من خالل إيوائه لطاغية تونس  ..ومن مث نصرته للطاغية
املصري " الالمبارك " ،ووقوفه ضد الثورة املصرية  ..وموقفهم من الثورة اليمنية السليب واملتخاذل ال

حيتاج إىل برهان وتدليل ،فقد حولوا من الرَيض عاصمة لنشاطات الطاغية " الالصاحل " ضد شعبه ..

كذلك الثورة الليبية مل ينطق النظام السعودي بكلمة واحدة نصرة للثورة وأهلها علماً أنه قد طاله أذى
كبرياً من الطاغية القذايف  ..وموقفهم من الثورة السورية مل خيرج عن هذا السياق التآمري املتخاذل ..
فهم بعد مضي أكثر من ستة أشهر من عمر الثورة السورية  ..وارتكاب النظام النصريي كل حمظور
ومشني حبق الشعب السوري  ..يكتفي النظام السعودي ابصدار بيان ابسم امللك ال يتعدى البضعة

أسطر ،يذكر الطاغية النصريي بشار اْلسد بفضائل النظام السعودي عليه ،وأنه كان الداعم اْلساس له
 ..ليقول له يف النهاية أن هذا الذي جيري على اْلرض السورية غري مقبول  ..فقط غري مقبول  ..مث

بعد ذلك لتستمر اآللة العسكرية النصريية يف الذبح والتقتيل  ..فالنظام السعودي مقتنع ـ ولألسف ـ
أبن سالمته ومصلحته تكمن يف أن تبقى املنطقة أبنظمتها املستبدة احلاكمة كما هي من دون أدىن تغيري

 ..لذا يعمل على محايتها واحلفاظ عليها  ..والقول :أبن النظام السعودي عقبة كأداء أمام رغبات
الشعوب يف االنطالق والتحرر من العبودية للطواغيت وأنظمتهم الفاسدة الكافرة  ..هو قول صحيح!

 -615أمسكوا عليكم دموعكم!

ما قيمة التباكي على ضحاَي الشام من قبل بعض شيوخ اخلليج  ..بينما حكامهم ووالة أمرهم
 ..مع الطاغية النصريي بشار اْلسد ضد شعب سورَي  ..وهلم سهم يف جرائمه حبق سورَي أرضاً وشعباً
 ..مث مل نسمع من هؤالء الشيوخ أي إنكار على والة أمرهم  ..ومل يشكلوا عليهم أي ضغط ،وإمنا
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نسمع منهم الثناء واإلطراء  ..وحنن نقول هلم :أمسكوا عليكم دموعكم  ..حنن بغىن عنها  ..دموعكم
ال تنفعنا يف شيء ما دامت سكاكني حكامكم مع الطاغوت النصريي ونظامه الطائفي ضد الشعب

السوري املسلم اْلعزل!

 -616االستعمار النصريي ،واالستعمار الفرنسي.

فعل النظام النصريي الطائفي اْلسدي حبق سورَي أرضاً وشعباً من اجلرائم واالنتهاكات  ..ما مل

يفعله االستعمار الفرنسي من قبل  ..فعالم ال يُعامل النظام النصريي اْلسدي معاملة االستعمار
الفرنسي  ..وحيصل االمجاع على قتاله كما حصل االمجاع من قبل على قتال االستعمار الفرنسي؟!

 -617اإلسالم دين الثوار.
ال ميكن أن نساوي بني اإلسالم؛ دين هللا تعاىل  ..وبني االيدولوجيات الوضعية اْلخرى حتت

عنوان " عدم أدجلة الثورة "؛ وذلك لسببني :أوهلما أن اإلسالم هو دين الثوار ،واْلكثرية العظمى من

الشعب السوري  ..اثنياً ،أن إقصاء اإلسالم ،وشعاراته وقيمه عن الثورة والثوار؛ يعين ابلضرورة تفريغ

الثورة والثوار من الوقود الذي ُحييي النفوس ،ويدفعها راضية مرضية على االقدام والتضحية ،والبذل ..
وهذا ال خيدم إال الطاغية وعصابته ،وشبيحته  ..لو كنتم تعلمون!

ونُضيف كذلك أن مساواة اإلسالم؛ دين هللا تعاىل  ..مع املذاهب وااليدلوجيات الوضعية

اْلخرى  ..هو كمن يُساوي ـ والعياذ ابهلل ـ بني اخلالق واملخلوق  ..وهذا ال جيوز.

 -618رد على مداخلة.

رد على مداخلة يقول صاحبها :أبن الدعوة إىل اجلهاد فيه تفريق للصفوف ...؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هل الدعوة ملا فيه حياتكم  ..يف الدنيا أعزاء ،ويف اآلخرة

شهداء فيه تفريق للصفوف؟!

أمل يقل الرب سبحانه وتعاىلَ :ي أَيُّـها الَّ ِذين آمنواْ است ِجيبواْ ِ ِ
لر ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُكم لِ َما
َّلل َولِ َّ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ
ُْحييِي ُك ْم اْلنفال . 24:قال بعض أهل العلم أي إذا دعاكم للجهاد الذي فيه عزكم وحياتكم  ..فهل
كان النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك يشق صفوف املسلمني؟!

مث أراك تقر أن نصوص الكتاب والسنة تدعو للجهاد إذا توفرت دواعيه ـ وهذا تواضع منك ـ

وهل كل هذا الذي حصل وال يزال حيصل يف سورية من جرائم على يد الطاغية وزابنيته مل حتقق للجهاد

دواعيه بعد  ..أم أنكم تنتظرون فتوى من شيخكم العلماين ،صديق رفعت اْلسد " أبو غليون "ُ ،جييز
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لكم فيها القتال  ..أو جييز لكم فيها أن تستنجدوا ابْلمم اْلخرى لتقاتل ابلنيابة عنكم ،وعن

نسائكم؟!

مث أينا ضيق اْلفق فاقد للعقالنية  ..الذي يُقاتل دون دينه وعرضه ،وماله ،ومظامله كما أمران

سيد اخللق صلوات هللا وسالمه عليه  ..أم من ميد عنقه بذلة واستسالم ـ ال يليق ابلنعاج عندما تُساق
إىل املساخل ـ ليقوم زابنية الطاغوت ،قرامطة القرن العشرين بذحبه ،بكل استهزاء واستهتار ،وهم
يسكرون وخيمرون  ..كما أيمر صاحبكم أبو العقالنية " جودت سعيد " ومن لف لفه من برامهة العصر

..؟!

قل لربامهتك  ..ومن وراءك من العقالنيني :قد كفران بكم وبرهبانيتكم  ..وعقالنيتكم  ..وآمنا

ابهلل رابً ،ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبياً وقائداً ومعلماً  ..صدق هللا ،وصدق رسوله  ..وكذب
الربامهة املرجفون املخذلون!

 -619املسار العسكري واملسار السلمي.

حىت ال يُفهم خطايب خطأً؛ أعيد فأكرر :كما أن املسار العسكري اجلهادي هام ومطلوب يف
دفع شر النظام الطائفي وعصابته  ..ونؤكد عليه  ..كذلك مسار الوسائل السلمية املعمول هبا فإهنا

هامة ومطلوبة ،ونؤكد عليها  ..فنحن ال نبخس خرياً وال جهداً ـ مهما كان يسرياً ـ يُبذل من أجل
إسقاط هذا النظام الطائفي اللعني  ..وق د بينت وجهة نظري هذه بوضوح يف مقاليت " مجلة من
التوصيات واالقرتاحات أخص هبا الثورة السورية " ،فلرياجعه من شاء.

 -620املعركة ضخمة وال بد من تضافر اجلهود.
اعلموا ـ َي إخواين حفظكم هللا ـ أن املعركة مع الباطل وفرقائه ضخمة وشرسة جداً ،وخباصة يف

مرحلة ما بعد س قوط الطاغية ،وما ذلك ببعيد إبذن هللا  ..وأان مبفردي ،وابلقليل الذي معي ضعيف ..

ال نقوى على القيام ابلواجب واملطلوب حنو شامنا احلبيب ،وأهلنا اْلحبة يف الشام  ..لذا فنحن حباجة
إىل كل ِ ٍ
خري أن يقف معنا وجبواران مبا ميلك من فكر ونصيحة ورأي  ..ونصرة  ..كما أننا حباجة ْلي

جهد ـ مهما كان يسرياً ـ يُعيننا على أداء اْلمانة والقيام ابلواجب َ  ..وتَـ َع َاونُواْ َعلَى ال ِ
ْرب َوالتَّـ ْق َوى َوالَ
تَـعاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان  ،وهللا املستعان  ..وال حول وال قوة إال ابهلل.
َ ُ َ
ََ

 -621شرطان ْلي عنصر قيادي.

ال أبس إبنشاء جملس انتقايل سوري  ..أو تشكيل جلنة قيادية مشرتكة تقود الثورة يف هذه

املرحلة إىل بر اْلمان والنصر  ..لكن أميا عنصر معارض يستشرف هذه املواقع القيادية ينبغي أن
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ٍ
عرف عنه ـ قبل الثورة ـ نوع
يتحقق فيه شرطان ،كحد أدىن :أوهلما أن يتميز بتاريخ نضايل شريف؛ ال يُ َ
عمالة ،أو ارَتاء على أبواب سفارات النظام اْلسدي الطائفي ،يستجديه العفو ،واملصاحلة  ..وقليل من

متاع الدنيا.

ٍ
بصفات أخالقية ،وثقافية فكرية َ ..تكنه من َتثيل طموحات وأدبيات الثورة
اثنياً :أن يتحلى

والثوار اإلميانية ،اإلسالمية  ..إذ ال ينبغي وال جيوز ،أن يغرد يف سرب بعيد جداً عن أدبيات ومبادئ
وقيم الثوار اإلميانية  ..واليت نلمساها بكل وضوح من خالل شعاراهتم ،وانطالقاهتم من املساجد بعد

كل صالة قيام ،أو صالة مجعة.

فإن مل يتحقق يف اختيار العناصر القيادية للمعارضة والثورة هذين الشرطني  ..فإن مؤَترات

وجمالس املعارضة ستتكرر كثرياً ،من غري طائل يُذ َكر!

 -622ال بد من قوة على اْلرض.

يتنادون من أجل تدخل دويل ،وحصار جوي على النظام  ..جيد  ..لكن هذا ال مينع النظام

الطائفي اْلسدي من االستمرار يف ارتكاب جمازره حبق الشعب السوري  ..إذ ال بد ـ مع الغطاء اجلوي ـ

من وجود قوة عسكرية على اْلرض ،من الشعب السوري ذاته  ..توقف هذا العدوان الشرس من قبل

النظام اْلسدي وعصابته.

لو ،ل حلف النيتو يقصف كتائب الطاغية القذايف من اجلو عشر سنوات  ..من غري قوة

اجملاهدين الثوار على اْلرض  ..ملا ُحسمت املعركة مع الطاغية وزابنيته  ..ولدمرت مؤسسات اجملتمع

والدولة بسبب القصف  ..من غري نتيجة تُذكر  ..املهم أينما توجهتم  ..ال مناص لكم من القتال على
اْلرض  ..هذا إذا أردمت حبق اخلالص من الطاغية ونظامه الطائفي!

 -623بياانت َتلو من ِذكر هللا.

تستوقفين بعض البياانت  ..لبعض التجمعات واْلحزاب السنية املعارضة َ ..تلو َتاماً من ذكر

هللا عز وجل  ..يذكرون كل شيء  ..إال اسم هللا ال يذكرونه  ..خيجلون منه  ..مراعاة لألقليات غري

املسلمة ،والعلمانيني الالدينيني الغليونيني  ..زعموا!

هؤالء حقاً مشكلة  ..تزيد من معاانة الشعب السوري املسلم  ..وهؤالء حظهم من كتاب هللا
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّت قُـلُ َّ ِ
اَّللُ َو ْح َدهُ ْ
تعاىل ،قوله تعاىلَ :وإِ َذا ذُكِ َر َّ
ين ِمن
اْشَأَز ْ
ُ
ين َال يُـ ْؤمنُو َن ِاب ْآلخ َرة َوإِ َذا ذُك َر الذ َ
وب الذ َ
ُدونِِه إِ َذا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن الزمر.45:
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 -624برهان غليون!
قد ُسئلت عن شخصية " برهان غليون "؛ هل يصلح لقيادة الثورة يف هذه املرحلة ..؟!

أقول :ال؛ ال يصلح  ..فقيادته للثورة يف هذه املرحلة العصيبة سيُطيل من مأساة سورَي أرضاً
وشعباً  ..فغليون علماين ملحد جلد  ..استئصايل متكرب  ..عدوه اْلكرب اإلسالم واإلسالميني ..
صنيعة فرنسية وربيبتها  ..له عالقات واتصاالت مشبوهة  ..من معارفه الطاغوت املعارض اجملرم رفعت
اْلسد؛ صاحب السمعة السيئة ،والتاريخ اْلسوأ حبق الشعب السوري  ..وكذلك خادم النظام اْلسدي

عبد احلليم خدام  ..فهو من جهة يفتقد التاريخ النضايل الذي يُؤهله لقيادة مثل هذه املرحلة احلساسة
 ..كما أنه يفتقد البعد الثقايف والفكري الذي جيعله اْلقرب ْلدبيات الثورة السورية وتطلعاهتا ومهومها
 ..وهلموم وتطلعات الشعب السوري بعامة ،حنو مستقبل إسالمي راشد ،قائم على احلق والعدل  ..فهو

فاقد ملقومات القيادة حنو النصر ـ على املستوى الداخلي السوري واخلارجي سواء ـ وفاقد الشيء ال

ميكن أن يُعطيه  ..لكن عما يبدو كان اختياره مقرراً مسبقاً من قبل مجاعة حزب اإلخوان املسلمني
املتخلفني سياسياً ،وفكرَيً  ..فاختيارهم له ،ومن مث فرضهم له على الشعب السوري هبذه الطريقة
املشبوهة  ..هو من مجلة وآخر مآسيهم وجهاالهتم وأخطائهم حبق سورَي أرضاً وشعباً  ..ولن تكون
آخرها  ..فالقوم يلدغون من جح ٍر ٍ
واحد مائة مرة مث ال يتعظون  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

أن يكون غليون معارضاً من مجلة املعارضني فال إنكار عليه  ..لكن أن يكون على رأس
املعارضة والثورة  ..وأن توكل إليه قيادة السفينة ليغرقها  ..فال  ..وألف ال  ..فسورَي أرضاً وشعباً

وثورة ،ومستقبالً وأمالً  ..أغلى وأهم من غليون وآالف من أمثاله  ..مث إن كان اإلسالميون املعاصرون

فاشلني ـ كما يزعم البعض ـ فالعلمانيون أكثر منهم فشالً واحنرافاً  ..كما أن فشل اإلسالميني يف مرحلة

من املراحل  ..ال يعين وال يلزم منه فشل اإلسالم دين اْلمة ،ودين اْلكثرية العظمى للشعب السوري

املسلم  ..فاإلسالم سيبقى اْلمل ملنجاة الشعوب مما هي فيه  ..واملطلوب منا أن نرتفع إىل مستواه ..
وأن ال نقزم اإلسالم ،وننزله إىل مستواان على ما حنن فيه من قصور وتفريط!

 -625االستعمار يورث االستعمار!
عندما خرج االستع مار اْلجنيب من بالدان حتت ضغط وثورة الشعوب  ..أىب أن خيرج إال بعد

أن سلم البالد لوكالئه من بين جلدتنا ممن يتكلمون أبلسنتنا  ..وعندما تنبهت الشعوب لشر الوكالء،
وخياانهتم وعمالتهم  ..اثرت عليهم تنشد التحرر منهم ومن أنظمتهم الفاسدة املستبدة  ..لكن الوكالء

أيبون الرحيل إال بعد أن يُعيدوا البالد اثنية إىل املستعمر اْلجنيب ،احلاكم الفعلي للبالد ،ليبحثوا هلم
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عن وكيل آخر  ..بصفات أخرى تروج على الشعوب  ..حيكم البالد ابمسهم ونيابة عنهم من جديد ..

وهكذا الشعوب ستظل ضائعة اتئهة ومتنقلة بني املستعمر ووكالئه  ..وأهوائهما  ..إىل أن تثور عليهما

معاً ،فتقذف هبما إىل مزابل التاريخ ،وإىل اْلبد إبذن هللا.

 -626ال بد من االرتفاع إىل مستوى قيم ومبادئ اإلسالم.

نُن ِزل اإلسالم إىل مستوى تقصريان وتفريطنا  ..ونرمي عليه احنرافاتنا وأتويالتنا الفاسدة ..
ومواقفنا اخلاطئة  ..فنقوله ما مل يقل  ..ونعزوا إليه ما ليس فيه  ..مث بعد ذلك ننتظر أن ننتصر

وأىن ـ رمينا اإلسالم ابلفشل والتقصري،
ابإلسالم ،وأن ينتصر اإلسالم بنا  ..فإن مل يتحقق لنا ذلك ـ َّ
والقصور عن مواكبة مستجدات العصر ومتطلباته السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ...

والسبب احلقيقي هو من عند أنفسنا القاصرة اْلمارة ابلسوء!

وإذا أردان أن ننتصر ابإلسالم ،وأن ينتصر اإلسالم بنا  ..ويتحقق ْلمتنا جمدها وعزهتا وتقدمها
 ..ال بد من أن نرتفع بكلِيَتِنا إىل مستوى قيم ومبادئ وغاَيت اإلسالم  ..وال بد  ..وإال سيبقى
اإلسالم شعاراً صعب املنال ،والتحقيق  ..وابلتايل سنبقى حنن يف احلفر  ..تتقاذفنا اْلهواء والصراعات
ْ ..لن قدران ـ حنن أمة اإلسالم ـ أن ال حياة وال عز وال وجود لنا إال ابإلسالم  ..إما عيش ِ
القمم
ورؤوس اجلبال ابإلسالم ،ومع اإلسالم  ..وإما عيش احلَُفر من دونه  ..شئنا أم أبينا!

 -627قيادات تفرزها وسائل اإلعالم!

حقاً إهنا ملأساة  ..أن تتحكم وسائل اإلعالم إبفراز وحتديد قيادات الشعوب والثورات  ..هي

اليت تنتقيهم وتريدهم ملآرهبا ،ومآرب من وراءها  ..قد يكون كثري منهم يعيشون مرتفني مغيبني عن واقع
اْلمة وآالمها  ..ال يصلحون لقيادة مزرعة من اْلغنام  ..بينما أبطال وأسود الساحات وامليادين ..

الذين يصطلون نريان املعارك وهليبها  ..ويُعايشون واقع أمتهم وآالمها وآماهلا  ..مغيبون ال يُؤبه هلم ،وال

يُلتفت إليهم يف شيء  ..هللا املستعان!

 -628اللصوص والثورات.

من يهن عليه التفريط ابلثورة وإجنازات الشعوب قبل الفتح والنصر ،يهن عليه التفريط هبا بعد

الفتح والنصر  ..وعلى قدر ما تكون الوحدة والتوحد هامة جداً يف مواجهة الطغاة الظاملني وأنظمتهم
الفاسدة  ..على قدر ما ينبغي االحرتاز من تسلق اللصوص ،واخلونة والعمالء على دماء وعرق

الشعوب ليقطفوا الثمار ملآرهبم ،وأطماعهم  ..بعيداً عن مصاحل الشعوب واْلوطان!
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وس ِرقت من بني أيدينا ثورات عدة  ..كانت مادهتا الشعوب
لدغنا كثرياً أيها اْلحباب ُ ..
املسلمة املؤمنة  ..واملؤمن كيس فطن ،ال يُلدغ من جحر مرتني!
أطالب نفسي وإخواين  ..وأهل الشام بعامة ،والثوار اْلبطال منهم خباصة  ..أن يكونوا

شديدي التيقظ واملراقبة واملتابعة للمتسلقني االنتهازيني  ..فيقطفوا الرؤوس قبل ،هورها  ..وقبل أن

تتضخم فيصعب حصادها  ..وقبل أن يصبح أمر هؤالء االنتهازيني املتسلقني واقعاً معايشاً ال بد من
التسليم به  ..واعلموا أن كل ٍ
واحد منا على ثغ ٍر من ثغور الشام  ..شام الرسول واإلسالم  ..فليحذر
كلٌّ منا أن تُؤتى الشام احلبيبة وثغورها من قِبَله وهو يدري أو ال يدري!

 -629طريقة العدو يف ابتزاز الشعوب.

إىل إخواين يف الثورة السورية ،وغريهم ،انتبهوا ملا أقوله لكم يرمحكم هللا :ابدئ ذي بدء يلمس

العدو ـ وأعين به العدو الداخلي واخلارجي سواء ـ من الشعوب املستضعفة الثائرة دون حقوقها وحرماهتا
ومظاملها  ..الثبات على الطريق  ..والعناد يف احلق  ..فيزيد من ضغطه وحصاره على الشعوب ..

ويعتمد يف سبيل ذلك شىت الوسائل احملرمة والال أخالقية  ..عساه يطمع ببعض التنازالت عن احلقوق،
واخلفض من ثقف املطالب من قِبل الشعوب  ..فإن حتقق له ما أراد  ..ازداد طمعه  ..وازداد من

ضغطه أكثر  ..وتوسعت شهيته  ..عساه يف النهاية يلتقم غالب حقوق الشعوب  ..وإن ترك هلم شيئاً
 ..يرتك ما يتفلت " ويشرشر " من شدقه مما مل يستطع ابتالعه وازدراده  ..فاحلذر احلذر ،والثبات

الثبات ،يرمحكم هللا.

 -630سؤال وجواب.
سؤال :شيخنا نريد أن نعرف رأي فضيلتكم ابحلماية الدولية ،وابحلظر اجلوي من الناتو،

وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .رأيي متوقف على معرفة شروط اجملتمع الدويل ،وما هو املقابل
الذي ستدفعه سورَي أرضاً وشعباً لقاء هذا التدخل أو احلماية من قبل اجملتمع الدويل أو الناتو.

لكن هنا أود أن أشري إىل أمرين :أوهلما أنين أتفهم مطالب شعيب وأهلي يف سورية احلبيبة بنوع

محاية من اجملتمع الدويل والعريب ،تقيهم بعض شر الطاغوت وزابنيته  ..فالذي حيرتق بيته عليه وعلى

أطفاله وأهله  ..خيتلف عمن يعيش يف سربه آمناً مطمئناً  ..فيكون مهه اْلول كيف يُطفئ النار ،ومينعها
من التهام بيته وأطفاله  ..ولو وجد أي طرف ميد له يد العون أو يساعده على إطفاء النار  ..فلن
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ٍ
حينئذ غري ٍ
مالم  ..بينما املالم الوحيد هو الطاغوت وجنده الذين حرقوا
يرتدد ،ولن يقول له ال  ..وهو
عليه بيته ،وأكرهوه على طلب العون من اآلخرين!

اثنياً :قلت من قبل ،وأعيد هنا فأقول :التدخل الدويل واحلظر اجلوي  ..عنصر مساعد ..
لكن ال حيسم املعركة مع الطاغية  ..وال مينعه من االستمرار يف ارتكاب اجملازر  ..إذ ال بد مع احلظر

اجلوي من قوة عسكرية رادعة على اْلرض  ..ال بد من قتال وعمل عسكري جهادي على اْلرض ..

يقوم به الشعب السوري ذاته ،يضع بنفسه حداً جملازر الطاغية  ..فإن مل حيصل ذلك  ..فهذا يعين أن
سورَي ستتحمل تبعات وتكاليف التدخل الدويل من غري طائل يُذ َكر  ..ومن دون أن تتوقف آلة القتل

واإلجرام لدى الطاغوت وحزبه.

نسأل هللا تعاىل أن يقوي أهلنا يف الشام احلبيب ليحسموا معركتهم أبنفسهم مع الطاغية

وعصابته  ..من غري تدخل ،وال مساعدة عسكرية من شرق وال غرب  ..وما ذلك على هللا بعزيز.

 -631دم املسلم أغلى.

ال يزال اجملاهدون الثوار يف ليبيا حفظهم هللا  ..مرة بعد مرة يُثبتون أهنم أكابر  ..وأهنم أبطال

 ..وقد املسؤولية ومتطلبات املرحلة  ..من آخر مواقفهم النبيلة والعظيمة  ..إعطائهم مزيداً من الفرص

ْلهايل مدينة سرت ،وبين وليد  ..ليستسلموا ،وينضموا إىل اجلسد الكبري من الوطن من غري قتال ،وال

سفك للدماء!

قد يقول قائل :لكن قد استفاد من هذه الفرص الطاغية وعصابته  ..فتمكنوا من اهلرب ،وأن

يهربوا معهم من أموال البالد الكثري الكثري ..؟!

أقول :معليش  ..ال أبس  ..هذا أهون بكثري من أن يُراق دم مسلم لييب واحد بريء  ..وحىت

يعلم العا َمل عنا  ..أننا لسنا ممن هتون عليهم الدماء املعصومة  ..وأن احلفاظ على دم مسلم بريء أحب
إلينا من الدنيا وما فيها!

 -632العدل يف حماكمة الطاغية الالمبارك.

العدل يف حماكمة الطاغية الالمبارك  ..أن ال يُنظَر وحسب يف قضية من استشهد من أبناء
مصر يف الثورة على يد عصابته وزابنيته  ..وإمنا ينبغي أيضاً أن يُنظَر يف كل من قُتل واستشهد بسبب
حصاره القاتل والظامل ْلهايل غزة املرابطني الصابرين  ..وما أكثرهم  ..كذلك أن يُنظَر يف قضية من قُتل
حتت التعذيب من أبناء مصر ،بعد أن سجن عدد سنني ـ ،لماً وعدواانً ـ يف أقبية الزانزين املصرية ..
كذلك للعرب واملسلمني الذين م نعهم الطاغية من نصرة أهايل فلسطني ومد العون هلم ْلكثر من ثالثة
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عقود  ..هلؤالء أيضاً حظو،هم وحقوقهم من حماكمة هذا الطاغية  ..كل هذه اجلوانب ـ وغريها من

عمليات النهب والثلب والعدوان ـ ينبغي أن تُؤخذ بعني االعتبار عند حماكمة هذا الطاغية  ..هذا إذا

نشدان العدل حبق.

 -633اْلَيم ثالثة.

اْلَيم ثالثة :يوم لك ،ويوم عليك ،ويوم ال لك وال عليك  ..أما اليوم الذي لك؛ هو اليوم
الذي تغلب فيه حسناتك سيئاتك .وأما الذي عليك؛ هو اليوم الذي تغلب فيه سيئاتك حسناتك.

وأما اليوم الذي ال لك وال عليك؛ هو اليوم الذي َترج منه كفافاً فتتساوى فيه حسناتك مع سيئاتك

اسب ،فتندم يف
 ..فانظر ليومك من أي اْلَيم هو  ..مث حاسبها ،واغلظ عليها يف احملاسبة ،قبل أن ُحت َ

يوم ال ينفع فيه الندم!

 -634الوصف الصحيح للفئة الطائفية احلاكمة يف سورَي.

على اجلميع أن يُدرك  ..أن العصابة احلاكمة يف سورية  ..ال يرقى حاهلا إىل مستوى أن توصف

كنظام حكم سياسي  ..وإمنا هم عبارة عن شلة من القتلة واجملرمني واحلرامية  ..قطاع طرق  ..هان

عليهم السطو على احلرمات واْلموال العامة  ..قد جتردوا من مجيع القيم اإلنسانية  ..والشعور

ابملسؤولية حنو البلد أرضاً وشعباً  ..وابلتايل ينبغي التعامل معهم على هذا اْلساس؛ على أساس أهنم
شلة من اللصوص  ..وليس على أساس أهنم نظام حكم له مؤسساته احملرتمة  ..واللصوص حقهم

الضرب والرجم ،واْلخذ على أيديهم بقوة  ..ال غري!

 -635مىت سيتدخل اجملتمع الدويل؟!

الذي أخشاه وأتوقعه  ..أن الشعب السوري ممثالً بثواره اْلبطال ،وكتائب اجليش اْلحرار
وجياهدون  ..وميلكون القوة ..
املنشقني عن جيش العصابة اْلسدية اجملرمة  ..عندما تقوى شوكتهم ُ ..
وأكفاء لقوة عصابة آل اْلسد  ..حىت يكون النصر واحلسم أقرب إليهم ـ إبذن هللا ـ
ويكونون أنداداً
ً
ٍ
ٍ
وحينئذ فقط  ..سيتدخل اجملتمع الدويل ،متكئاً على عكازة الدكاكني العربية،
حينئذ،
من ،لهم ..

والبقالة العربية  ..حبجة الدفاع عن املدنيني  ..ويكون غرضهم اْلساس مشاركة الشعب السوري الغنائم

 ..خشية أن ينفرد هبا من دوهنم  ...ستذكرون ما أقول لكم!
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 -636حمكمة اجلناَيت الدولية.
رغم حجم اجملازر واجلرا ئم اليت ارتكبها ـ وال يزال يرتكبها ـ الطاغية بشار اْلسد وعصابته

املتنفذة حبق املدنيني السوريني العزل واملساملني  ..وعلى مدار أكثر من ستة أشهر  ..واليت ال خيتلف

عليها اثنان ذوا عدل  ..ومع ذلك إىل الساعة مل تدرج حمكمة اجلناَيت الدولية اسم الطاغية " بشار

اْلسد " من مجلة املطلوبني لعدالتها !..

ما الذي تنتظره هذه احملكمة ـ أكثر مما حصل ـ لكي تدين هذا الطاغية  ..وقد أدانت من قبل

من هو أقل منه إجراماً بكثري ..؟!

لعل اْلسياد يف البيت اْلبيض مل أيذنوا بذلك بعد  ..أو أن االبتزازات السياسية الدولية مل

تكتمل بعد؟!

كل هذا مما جيعل الشعب السوري  ..ومعه الشعوب املستضعفة يف املنطقة  ..أن يضعوا

عشرات إشارات االستفهام حول مدى نزاهة واستقاللية هذه احملكمة ،ومدى جديتها يف مالحقة

اجملرمني احلقيقيني!

 -637التدخل الدويل والنظام اْلسدي.

من الناحية العملية الواقعية ،الذي يريد التدخل الدويل يف الشأن السوري ،هو طرف النظام

النصريي اْلسدي  ..ويتحقق له ذلك من خالل اجلرائم وسياسات القمع اليت ميارسها حبق الشعب

السوري ،الذي حيمله يف النهاية ،حتت الضغط واإلكراه وإرهاب العصابة احلاكمة املستمر أن يُطالب
حبماية دولية لنفسه وحرماته !..
فإن قيل :ما غرض النظام الطائفي من وراء ذلك؟

أقول :له أغراض عدة ،منها :إحراج الثورة املباركة ،وإ،هارها على أهنا ثورة عميلة للقوى

اخلارجية  ..وهذا مما سيُضعف من قوهتا وموقفها يف الداخل واخلارج  ..كما ُخييل إليه!

ومنها :أنه بذلك يُعطي لنفسه مزيداً من املسوغات على ارتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر حبق

الشعب السوري اْلعزل  ..على اعتبار أنه يواجه اإلمربَيلية العاملية وعمالئها يف الداخل  ..وهذا
سيلقى قبوالً ورواجاً لدى مجهور تنابل املقاومة واملمانعة!

ومنها :أن التدخل الدويل؛ يعين يف النهاية محاية مصاحل دولة الصهاينة اليهود يف املنطقة ،كما

يعين محاية الطائفة النصريية وجمرميها القتلة يف مرحلة ما بعد سقوط النظام  ..وهذا مطلب هام من مجلة

مطالب العصابة الطائفية احلاكمة  ..ورمبا يكون مطلب الطائفة ذاهتا!
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ومنها :أن التدخل الدويل قد يساعد النظام الطائفي ـ ٍ
كحل أخري ـ على فكرة التقسيم ـ القدمية

اجلديدة ـ اليت تقوم مبوجبها دويلة للنصرييني يف الساحل السوري وجباله!
لذا جند أن النظام الطائفي اجملرم ٍ
ماض يف جرائمه وجمازره ال أيبه مطلقاً لفكرة التدخل الدويل
ْ ..لن الفكرة فكرته ،وهو الذي يريدها ،ويسعى إليها  ..وعلى مبدأ إما أان أو االستعمار  ..والدمار

 ..وال بد للشعب السوري من االختيار!!

 -638اجليش السوري االلكرتوين!

قد كثر الكالم عن اجليش السوري االلكرتوين ،وجه النظام الطائفي اْلسدي القميء يف

الساحة االلكرتونية  ..وطريقة تعامله مع املعارضني للطاغوت ونظامه  ..فوجدته ـ يف الساحة العنكبوتية
ـ يعمل بنفس طريقة جيش العصابة اْلسدية يف الشوارع السورية  ..ويعتمد نفس وسائله املنحطة ألال

أخالقية :السطو  ..التدمري والتخريب  ..كذب وتكذيب ،وتصديق للكذب  ..البذاءة والفجور يف
التعبري  ..التلفظ ابلكفر يف أقبح صوره ومعانيه  ..خطاب خيلو من احلجة واملنطق ،وينم عن خفة يف

رمى
العقل ،وعمى يف البصر والبصرية َ ..تجيد وعبادة لعجل " الطاغوت " ،وهذا كله مقابل فتات يُ َ
إليهم من قبل رامي خملوف أو املخابرات السورية!

وهو ـ أي جيشهم االلكرتوين ـ ال خيتلف عن واقع جيش النظام الطائفي إال يف شيء واحد؛

وهو أنه ال يستطيع أن ميد يده للبطش والتدمري من خالل الشاشة العنكبوتية!

نفس اإلانء  ..مليء ابلقذر والقيح واْلوساخ  ..واإلانء ينضح ما فيه!

 -639اجلاهلية يف ثوهبا املعاصر اجلديد.
كنا يف الصغر نقرأ قصة بالل احلبشي رضي هللا عنه  ..كيف كان مشركو قريش يُكرهونه حتت

التعذيب الشديد  ..أن يذكر أصنامهم وطواغيتهم خبري  ..وأن يكفر ابهلل العظيم  ..فما يزيد عن كلمته
املدوية يف أعماق التاريخ ،وإىل قيام الساعة :أحد  ..أحد  ..أحد  ..أحد!

كنا نقرأ هذه القصص بشيء من التعجب؛ التعجب من درجة جهل و،لم وكفر مشركي قريش

 ..والتعجب من صمود وصرب وثبات بالل  ...لكن بعد أن مد هللا أبعماران رأينا عجباً  ..رأينا التاريخ

يُعيد نفسه من جديد  ..رأينا اجلاهلية يف ثوهبا املعاصر اجلديد  ..رأينا قرامطة عصابة آل اْلسد كيف
يعذبون أبناء الشام على أن يسجدوا للطاغية من دون هللا  ..وأن يقولوا :ال إله إال بشار اْلسد!
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ويف املقابل رأينا من أشبال الشام  ..وهو حتت السياط والتعذيب يُطلَب منه السجود للصنم

 ..صنم الطاغوت  ..فيأىب عليه إميانه وتوحيده إال أن يبصق عليه بدالً من السجود له  ...هللا أكرب َي
شام  ..كيف خييب الظن ِ
فيك  ..وهللا قد تكفل لنبيه وأمته ابلشام؟!
خاب وخسر !..

 -640خاب وخسر.

خاب وخسر من خذل الشام  ..وَتلى عنها  ..وهي حباجة إليه!

السراء  ..وأدبر عنها يف الشدة والضراء!
خاب وخسر من أقبل على الشام يف َّ
خاب وخسر من تنكر لفضائل الشام  ..فلم يشكر خريها ،وال معروفها!

خاب وخسر من نصر الطاغية على الشام !..

احلزن على الشام  ..وأهل الشام  ..وبيوت الشام  ..ومساجد الشام!
خاب وخسر من أدخل َ
خاب وخسر  ..وال عاش  ..وال كان  ..من ِ
أبكاك َي شام!
غيمة سوداء ستنجلي  ..ويش ِرق صباحك الوضاء َي شام  ..وما ذلك ٍ
ببعيد إبذن هللا.
ُ

 -641وحدة الكلمة.

وحدة الكلمة والصف مطلب هام جداً يف مواجهة العدو  ..الكل يستشرفه ،ويُطالب به،
ويسأل عنه  ..ويتمناه  ..وأان أقول للجميع :ال شيء يوحد بني القلوب والصفوف ويؤالف بينها كطاعة

هللا تعاىل ،ابمتثال أوامره ،واالنتهاء عما هنى عنه  ..وال شيء يفرق بني القلوب والصفوف ،ويُباعد بينها
 ..ويوغر فيم بينها العداوة والبغضاء  ..كمعصية هللا تعاىل ،ونسيان ٍ
حظ من الدين والتوحيد ،كما قال

تعاىل [:وِمن الَّ ِذين قَالُواْ إِ َّان نَصارى أ َ ِ
سواْ َحظاً ِممَّا ذُكِ ُرواْ بِ ِه ]؛ أي نسوا حظاً من الدين
ََ
َ َ َ
َخ ْذ َان ميثَاقَـ ُه ْم فَـنَ ُ
ضاء إِ َىل يـوِم ال ِْقيامةِ
والتوحيد مما أمرهم هللا به  ..فماذا كانت النتيجة؟ [ فَأَغْ َريْـنَا بَـ ْيـنَـ ُه ُم ال َْع َد َاوةَ َوالْبَـغْ َ
َْ َ َ
]املائدة .14:واآلية وإن كانت تتكلم عن النصارى ،إال أهنا أيضاً تعنينا ،وفيها عظة لنا؛ أي إذا وقعنا
مبا وقعوا به من نسيان حلظوظ الدين مما أوجبه هللا علينا ،أصابنا ما أصاهبم من فشو العداوة والبغضاء

فيم بني النفوس  ..فليس هلم كل مرة ،ولنا كل حلوة!

 -642سياسة تفريغ الشعوب من االنتماء اإلمياين سياسة طاغوتية.

مما يفعله الطغاة ـ منهم طاغية الشام بشار اْلسد ـ تفريغ الشعوب من أي حمتوى إمياين فكري،
يُكسبهم مناعة ثقافية َتنعهم من فعل املشني  ..ليسهل عليهم فيم بعد قيادهتم وجتنيدهم يف االجتاه
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الذي يريدون  ..وللغرض الذي يقصدون  ..ولو كان هذا الغرض قطع اْلرحام  ..ومحل الشعوب على

قتل بعضها البعض  ..ما دام ذلك حيقق للطاغية بعض رغباته ومصاحله!

فهم ال ُحياربون اإلسالم يف نفوس الناس عبثاً  ..ال  ..إمنا يفعلون ذلك ليسهل عليهم قيادة

الناس من دون أدىن امتعاض أو اعرتاض منهم  ..ومن مث تعبيدهم ْلهواء ورغبات ومصاحل الطغاة

وقصورهم!

 -643رفعت اْلسد واملعارضة.

رفعت اْلسد ـ شقيق الطاغية اهلالك حافظ اْلسد ـ هو من كان وراء جمزريت " محاه " و "

سجن تدمر " ،وكان املشرف املباشر على تنفيذمها  ..وغريمها من اجملازر اليت حصلت لشعب سورَي يف
السبعينيات والثمانينيات  ..وهو منذ سنوات يسيح ويتسكع يف شوارع لندن  ..واملعارضة السورية

التقليدية بكل أطيافها موجودة يف هذه املدينة  ..ومع ذلك ال يقاضونه  ..وال يُفكرون مبحاكمته
كمجرم حرب  ..وهم قادرون على فعل ذلك لو شاؤوا  ..بل إن كثرياً منهم ميد هلذا الطاغية اجملرم
حبال الود والوصل  ..ابسم املعارضة  ..والتنسيق فيم بني قوى املعارضة  ..فتأملوا!

 -644من هو العلماين؟

أميا ٍ
امرئ يُغيِب يف خطابه وبرانجمه عقيدة الوالء والرباء يف هللا ،وعقيدة اْلمر ابملعروف والنهي

عن املنكر ،وعقيدة احلكم مبا أنزل هللا ،والتحاكم إىل شرعه  ..فاعلموا أنه علماينٌّ جلد  ..وإن كان من

املعممني واملتمشيخني  ..وزعم بلسانه ـ ألف مرة ـ أنه من املسلمني أو أنه ينتمي إىل التيار اإلسالمي ..

فهو كاذب كاذب  ..فاحذروه!

 -645من يطلب الشهرة بسخط هللا.
من طلب الشهرة ،واستشرف اجملالس واملنابر بسخط هللا  ..سخط هللا عليه ،وأسخط عليه
وح َّق َره  ..ولو بعد حني  ..ومن يعتزل جمالس الشهرة طلباً
الناس ،ووضع له البغض يف اْلرضَ ،
وصغَّره َ

وعرف به الناس  ..ووضع له القبول احلسن يف قلوهبم،
وإيثاراً ملرضاة هللا تعاىل  ..أ،هره هللا تعاىل َّ ..
وعلى ألسنتهم  ..ولو بعد حني  ..نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا وإَيكم ممن يؤثرون مرضاة هللا تعاىل على

حظوظ النفس والدنيا  ..وإن سخط الساخطون  ..ومهما خنر الناخرون!
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 -646عند مورد احلسنات ،ال تُذ َكر السيئات.

عند مورد احلسنات ،ال تُذ َكر السيئات  ..وعند مورد التوبة واالستغفار ،ال تُذكر الذنوب
واملعاصي ،وما كان من صاحبها  ..وعند مورد الذكرَيت الطيبة السارة ال تُذ َكر الذكرَيت اخلاطئة

واحملزنة  ..وعند مورد الصلح والتصاحل ال تُذ َكر اخلصومات واْلحقاد  ..وعند مورد اْلفراح ال تُذ َكر

اْلتراح  ..وعند مورد الورود اجلميلة ال تُذ َكر اْلشواك  ..فهذا ليس من الفقه واْلدب يف شيء ..
فدعوا للحسنات  ..والذكرَيت الطيبة  ..والورود اجلميلة أن تعمل عملها اْلخاذ يف النفوس ..

يرمحكم هللا  ..واعلموا أن احلسنات يُذهَب السيئات  ..وأن اْلمور خبواتيمها.

 -647العلمانيون السوريون واملقاومة املسلحة.

العلمانيون السوريون " الغليونيون " ،ومعهم الليرباليون الدميقراطيون من ذوي التوجه اإلسالمي

 ..يدركون جيداً أن النظام الطائفي اْلسدي نظام جمرم ابمتياز ،ال يُزال إال ابلقوة ،واللجوء إىل السالح

 ..فالسالح ـ عندما ميتلكه القتلة اجملرمون الساقطون أخالقياً وقيمياً ـ ال يفله إال السالح  ..هم
يُدركون هذا املعىن  ..ومع ذلك يرفضون اللجوء إىل استخدام السالح أو جمرد التفكري هبذا اْلمر ..
ملاذا؟!

أوالًْ :لن مهمهم ونفوسهم دون مستوى هذا اخليار  ..الذي يستوجب منهم نوع بذل،
وتضحية ،وفداء  ..وقتل وقتال  ..فسورَي أرضاً وشعباً ال تُساوي عند هؤالء املنافقني أكثر من بضعة
بياانت ال تساوي احلرب اليت تُكتب به  ..يصدروهنا من خلف املكاتب ،يف الفنادق الفخمة املكيفة
ذات اخلمسة جنوم فما فوق!

اثنياً :أن هذا اخليار ال ميكن أن يرقى إىل مستواه إال املسلمون املوحدون الصادقون يف إمياهنم،

وحبهم للشام وأهل الشام  ..وهذا معناه أن ينفرد املسلمون يف النهاية ـ بعيداً عن املنافقني املتخلفني ـ
يف حتديد معامل ومستقبل سورَي  ..وهذا ما ال يريدونه  ..وحيذرون منه أشد احلذر  ..ويصدون عنه

صدوداً  ..ولو أابدت العصاابت اْلسدية نصف الشعب السوري!

ونصيحيت ْلهلي وشعيب يف سورية بعامة ،وللثوار اْلبطال منهم خباصة  ..أن ال يلتفتوا هلؤالء

املنافقني املرجفني  ..وال لرتهاهتم  ..وإمنا عليهم أن ينظروا إىل واقعهم  ..وما ميلي عليهم النقل والعقل

يف مواجهة هذا الواقع  ..فيمضوا ـ متوكلني على هللا ـ إلجنازه وحتقيقه  ..وإن بدا صعباً ْ ..لن ما سواه

أصعب منه.
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 -648من عمل الشيطان أن خيوف املؤمنني أولياءه.
أولياءه من الكافرين اجملرمني  ..ويُومههم أن ال طاقة لكم
من عمل الشيطان أنه خيوف املؤمنني َ

هبم  ..وال جبهادهم  ..وأن جهادهم يعين حصول مقتلة عظيمة منكم  ..فيحملهم على اجلَب والقعود،

والتنكب عن أمر هللا يف جهادهم  ..والقرآن الكرمي قد أشار لكيد الشيطان اللعني هذا ،وحذر منه،
الشيطَا ُن ُخيَ ِو ُ ِ
ِ
ِ
وهم و َخافُ ِ
ني ]آل
فقال تعاىل [:إِ َّمنَا ذَل ُك ُم َّ ْ
ون إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ف أ َْوليَاءهُ فَالَ ََتَافُ ُ ْ َ
عمران .175:أي إن كنتم مؤمنني حقاً فال َتافوا جهاد أولياء الشيطان من اجملرمني  ..وإمنا خافوا
خمالفة أمر هللا يف جهاد أعدائكم أعداء الدين من الكافرين اجملرمني.

 -649أثر التوجه العلماين لقيادات املعارضة على التضامن اإلسالمي العاملي.
من اآلاثر السلبي ة للطروحات العلمانية ـ وغريها ـ اليت تتسم ابلعصبية الوطنية ،واليت تتبناها

بعض فصائل املعارضة التقليدية  ..أهنم أفقدوا الثورة السورية عمقها اإلسالمي الكبري  ..كما أفقدوها

الدعم والنصرة من اْلمة كلها  ..فأنشطتهم ومؤَتراهتم حمصورة قصراً على العنصر السوري ال غري  ..إذ
ال يسمحون أبي لون آخر  ..حىت ال تكاد تسمع مسجداً من مساجد املسلمني يف العامل يذكر الثورة

السورية  ..أو يعرف عنها شيئاً  ..فضالً عن أن خيص الشام وأهل الشام ـ على ما هم فيه من بالء ـ

بدعاء  ..والذنب ليس على هؤالء املسلمني  ..وإمنا على من أقصاهم عن الثورة السورية وعن نصرهتا
 ..على اعتبار أن ما حيصل يف سورية هو شأن وطين سوري داخلي ال يعين املسلمني يف العامل!

واملطلوب منا حنن يف اخلارج أن نعمل جاهدين على كسر هذا الطوق الوطين العصيب الضيق

 ..وأن نعمل ما استطعنا على عوملة وأسلمة الثورة  ..وتعريف العامل اإلسالمي مبا جيري على اْلراضي
السورية  ..حبيث يكون لكل مسلم يف العامل نصيب وجهد يف نصرة الثورة السورية ضد الطاغوت بشار

اْلسد وعصابته  ..ال بد من ذلك.

 -650الثورة اليمنية ومسة الرتدد!

َي أهلنا يف اليمن َ ..ي أبناء الثورة اليمنية املباركة  ..ال تعطوا الطاغية " الالصاحل " فرصة

للتعلم واالستفادة من أساليب أخيه الطاغية النصريي بشار اْلسد  ..فها هو بدأ يفعل ما يفعله طاغية

الشام؛ فيقتل املتظاهرين سلمياً ،مث بعد ذلك يكذب لريمي غريه ـ بل يرمي املتظاهرين أنفسهم ـ بتهمة

قتل املتظاهرين سلمياً!
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امسحوا يل أن أقول لكم :قد مرت عليكم فرص عدة  ..كان إبمكانكم أن حتسموا اْلمر مع

هذا الطاغية وعصابته أبقل خسائر ممكنة  ..لكن مواقفكم كانت وال تزال تتسم ابلرتدد  ..والسلمية

السلبية  ..وهذا ال يليق ،وال ينفع يف بعض املنعطفات احلساسة اليت َتر هبا الثورات!

 -651ضعف احلائط يُغري اللصوص.

صدق من قال :ضعف احلائط يُغري اللصوص  ..كذلك حائط الشعوب إن كان ضعيفاً ،فإنه

يُغري الطغاة الظاملني هبم ،وحبرماهتم  ..ويزيدهم طغياانً وتكرباً ،وأتهلاً يف اْلرض  ..حىت يقول قائلهم،
ت لَ ُكم ِم ْن إِلَ ٍه غَ ِْريي ]القصص [ .38:أ ََان َربُّ ُك ُم
ما قاله الطاغية فرعون من قبلََ [:ي أَيُّـ َها ال َْم َألُ َما َعلِ ْم ُ

استَ َخ َّ
اعوهُ ]الزخرف.54:
ف قَـ ْوَمهُ فَأَطَ ُ
ْاْلَ ْعلَى ]النازعات .24:وعلى مبدأ [:فَ ْ

 -652العصابة الطائفية النصريية احلاكمة مسؤولة عن أي سيئة تصيب سورَي.
أميا سيئة أصابت سورَي من قبل ،وأصابتها اآلن ،وتُصيبها الحقاً  ..حىت ما بعد سقوط العصابة

اْلسدية  ..فالنظام الطائفي اْلسدي هو سببها ،وهو املسؤول عنها  ..وجيب أن ُحياسب عليها!

من خبث وإجرام العصابة اْلسدية الطائفية احلاكمة  ..أهنا وضعت سورَي أرضاً وشعباً يف
خيارات صعبة  ..بعضها أصعب من بعض  ..ليبقى خيار بقائها على سدة احلكم وارداً ومستحسناً ..

على اعتبار شر النظام الطائفي ،وال شر اجملهول الذي ينتظر سورَي!!

وحنن نقول هلذه العصابة اْلسدية احلاكمة اللعينة :سورَي عني هللا ترعاها  ..فقد تكفل هللا لنبيه

صلى هللا عليه وسلم ابلشام ،ومن تكفل هللا به فال ضيعة عليه  ..مث ال شر على سورَي يعلو ويوازي
شركم  ..لذا فقد قرر الشعب السوري احلر ابإلمجاع خلعكم ،وإىل اْلبد  ..مهما كان الثمن وكانت

التكاليف  ..وهللا أكرب ،وهلل احلمد.

 1432/10/24هـ 20011/9/22 .م

 -653أسئلة طائفية حتتاج إىل إجاابت من جنسها.

كثري من اْلسئلة فيم يتعلق ابلوضع السوري  ..لإلجابة عنها بصورة حمكمة ودقيقة ال بد من
استخدام بعض االطالقات ذات البعد الطائفي اليت تدلل على الواقع الطائفي السافر للعصابة النصريية
احلاكمة ،ولسلوكياهتا وسياساهتا على املستوى الداخلي واخلارجي سواء  ..وملا جيتنب املتكلم ـ أو

اجمليب عن تلك اْلسئلة ـ استخدام تلك االطالقات واملصطلحات اليت تدلل على طائفية النظام
اْلسدي ،واليت يلمسها املواطن السوري يف مجيع مرافق وجزئيات حياته اليومية  ..عندما يفعل املتكلم
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رمى ابلطائفية بزعمه  ..أتيت إجاابته انقصة وضعيفة ،ويف كثري من اْلحيان خاطئة ال تغين
ذلك حىت ال يُ َ

وال تُسمن من جوع!

 -654التواطؤ الدويل والعريب ضد الثورة السورية!

كل هذا التواطؤ الدويل والعريب ضد الثورة السورية  ..هو من أجل عيون الصهاينة اليهود ..

ومن أجل سالمة دولتهم يف فلسطني  ..لعلمهم أهنم ال ولن جيدوا كلباً حيرس دولتهم أفضل من نظام

العصابة اْلسدي ة النصريية  ..لذا فهم على استعداد أن يصربوا على جرائم وجمازر هذا النظام الطائفي
اْلسدي حىت لو قتل نصف الشعب السوري  ..والعصابة اْلسدية النصريية تدرك ذلك  ..لذا فهم

يتمادون يف غيهم وجرائمهم و،لمهم  ..ال أيهبون لكلمات تنديد تصدر من هنا أو هناك  ..ال أثر وال

قيمة هلا يف الواقع  ..وال على حركة الصراع بني العصابة النصريية احلاكمة وبني الشعب السوري!

 -655السبب الذي حيمل جمرمي النظام على تصوير جرائمهم ومن مث نشرها؟

هناك من يسأل عن سر وسبب تصوير أزالم وشبيحة الطاغوت بشار اْلسد  ..لضحاَيهم ..
ولطريقة تعذيبهم وإهانتهم للمواطنني  ..ومن مث نشرها؟

أقول الذي حيملهم على هذا الفعل الشنيع ثالثة أمور:

أوهلا :إرهاب املواطنني السوريني ،وَتويفهم ملنعهم من االستمرار يف ثورهتم  ..وليوحوا هلم أن

االستمرار يف الثورة يعين أن يُصيبهم ما أصاب هؤالء الضحاَي املعتدى عليهم!

اثنيها :أهنم يبيعون هذه التسجيالت للمواطنني بثمن عال قياساً لدخلهم  ..فاملال ابلنسبة
هلؤالء اجملرمني اْلنذال مطلب يفعلون كل شيء من أجله.
اثلثها :حقدهم اْلعمى على الشعب السوري املسلم  ..وحب التشفي واالنتقام والشماتة ..

ومن مث اجلهل الكبري الذي يتمتعون به  ..كل هذا بعضه مع بعض يعميهم عن آاثر تسريب مثل هذه

التسجيالت ،وضررها العكسي عليهم وعلى طاغوهتم ونظامه!

هذه اْلسباب الثالثة بعضها مع بعض هي اليت حتملهم على تصوير جرائمهم  ..ومن مث نشرها

أو بيعها للمواطنني!

 -656النظام السعودي والثورة اليمنية.

شكراً للنظام السعودي  ..قد داويتم جراح الطاغية " الالصاحل "  ..مث مسنتموه لتُطلقوه من
جديد  ..ككلب جريح  ..لينتقم من شعبه  ..فيُمعن فيهم القتل ،وسفك الدم احلرام!
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أنتم شركاء يف كل قطرة دم بريئة تسيل على ثُرى اليمن الطهور  ..شركاء يف كل وزر يرتكبه

كلبكم اجلريح حبق الشعب اليمين املؤمن!

كان إبمكانكم منذ بدء الثورة اليمنية أن تنهوا مأساة هذا الشعب اليمين املؤمن الطيب ..

لكن ـ كعادتكم ـ أبيتم إال أن تُطيلوا من مأساته ومعاانته ،وأن تقفوا يف صف الطغاة اآلمثني ضد
الشعوب ،وثوراهتم!
أكثر ما يُغيظين فيكم أنكم مع هذا الوزر الكبري  ..تنسبون أنفسكم زوراً للعقيدة الصحيحة ..

وللسلف والسلفيني  ..وإنه لعمر احلق هلو أشد وزراً وزوراً من وزر تواطئكم مع الطغاة اجملرمني ضد
شعوهبم!

 -657ال يستوَين مثالً!

ال يستوي من أنفق وقاتل قبل الفتح ،ويف مراحل العسر والشدة ،مع من أنفق وقاتل بعد
الفتح ،فضالً عن أن يستوي م ع القاعدين املتفرجني  ..فالذين أنفقوا وقاتلوا وصربوا وصابروا قبل
الفتح أعظم درجة ممن أنفق وقاتل بعد الفتح  ..واْلولوية يف قيادة حركة الشعوب والثورات ـ ما
وجدت الكفاءات ــ ملن أنفق وقاتل وجاهد قبل الفتح  ..كما قال تعاىلَ[:ال يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِمن
ِ َّ ِ
احلُ ْس َىن َو َّ
ين أَن َف ُقوا ِمن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُكالً َو َع َد َّ
اَّللُ ِمبَا
اَّللُ ْ
قَـ ْب ِل الْ َف ْت ِح َوقَاتَ َل أ ُْولَئِ َ
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
اع ُدو َن ِمن ال ِ
تَـعملُو َن َخبِري]احلديد .10:وقال تعاىل[:الَّ يست ِوي الْ َق ِ
َّرِر
َ َْ
ْم ْؤمنِ َ
ٌ
َ ُ
َْ
ني غَْيـ ُر أ ُْوِيل الض َ
يل ِ
والْمج ِ
ِِ
ِ
ِِ
اَّلل ِأبَمواهلِِم وأَن ُف ِس ِهم فَضَّل اَّلل ال ِ ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
ين
َ َُ
ْ
ين ِأب َْم َواهل ْم َوأَن ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
ْم َجاهد َ
َ ُ ُ
َْ ْ َ
ِِ
َدرجةً وُكالًّ و َع َد اَّلل ا ْحلسىن وفَضَّل اَّلل ال ِ ِ
َجراً َع ِظيماً]النساء .95:ومع ذلك
ين أ ْ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
ْم َجاهد َ
ُ َُْ َ َ ُ ُ
ََ َ َ
يوجد ـ من بين جلدتنا ـ َمن يُعارض هذا املبدأ العظيم الذي دل عليه النقل والعقل  ..ليعطي فرصة
للمتسلقني واملنافقني أن يتقدموا ـ يف كل شيء ـ على السابقني اْلولني ممن قاتلوا وجاهدوا وضحوا قبل

الفتح  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

 -658الشهيدة " زينب احلصين " إبذن هللا.

كأين ابلشهيدة اجملاهدة  ..الشريفة العفيفة املسلمة البطلة " زينب احلصين " ،وكالب
الطاغوت املسعورة املصابة بداء الكلب  ..جمتمعني حول جسدها الشريف  ..يتقهقهون ويسكرون ..

ويسخرون  ..ويكفرون  ..ويتفننون يف تعذيبها  ..وتشويه جسدها الطاهر الشريف  ..وتقطيع أطرافها

 ..طرفاً طرفاً  ..وجزءاً جزءاً  ..وعند كل طعنة تنزل جبسدها الشريف  ..وعند كل طرف من أطرافها
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يُقطَع  ..تستصرخ إخواهنا اْلحرار  ..أن امضوا يف طريقكم حنو التحرير  ..إَيكم والصلح مع القتلة
اجملرمني  ..فالصلح معهم خيانة يل وللحرائر من أمثايل!
تستصرخ القاعدين  ..تستصرخ احللبيني َ ..ي وحيكم أما زلتم مرتددين  ..أما زلتم خائفني ..

هل االعتداء على إختكم " زينب " وغريها من الزَينب  ..ال يعين لكم شيئاً  ..ال يستدعي منكم
غضبة أو حراكاً َ ..أوَماتت فيكم الغرية والرجولة َي أهل حلب  ..فأنتم لستم مين وأان لست منكم ..

إين بريئة منكم ومن جبنكم ،حىت تثأروا لعرض وشرف أخواتكم الزَينب وما أكثرهن!

أنت َي زينب كبرية يف قلبك  ..وثباتك  ..وجهادك  ..وإميانك  ..وصربك  ..بل أنت سيدة

نساء وصباَي سورَي  ..وال فخر!

أنت مثل أعلى لفتيات هذا العصر !...
أنت رمز ْلخياتك الزَينب املضطهدات ـ وما أكثرهن ـ الاليت غيبتهن زانزين الطاغوت اللعني

بشار اْلسد ،وعصابته  ...وال نعرف عنهن شيئاً  ..سيبقى امسك َي زينب ـ إبذن هللا ـ لعنة على الطغاة
اجملرمني  ..لعنة على آل اْلسد وعصابتهم  ..تالحقهم أينما حلوا  ..كما سيبقى وصمة عا ٍر للجبناء

املتخاذلني املرتددين!

اللهم ارحم زينب وأخواهتا  ..وتقبلهن عندك من الشهداء مع اْلنبياء والصديقني ،وحسن

أولئك رفيقاً  ..وأعنَّا َي رب على االنتصاف هلن من الطاغية وجنده اجملرمني  ..اللهم آمني ،وصلى هللا
على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -659ال إدراس وال تدريس قبل إسقاط الرئيس.

إىل أهلنا وشعبنا السوري املسلم اْليب  ..التوجيه والرأي ـ يف هذه املرحلة ـ أن تتوقفوا عن

إرسال أبنائكم وبناتكم إىل املدارس  ..وليكن شعاركم الثابت " ال إدراس وال تدريس قبل إسقاط

الرئيس "؛ رئيس العصابة اْلسدية.
احلاكمة.

وذلك لثالثة أسباب :أوالً؛ فهو من العصيان املدين الذي يزيد الضغط على العصابة النصريية

اثنياً :فيه سالمة ْلبنائنا وبناتنا من أن تتخطفهم الطغمة احلاكمة ،وجنودهم اْلشرار  ..بطريقة

سهلة ،وهم على مقاعدهم الدراسية!
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اثلثاً :فيه نوع تضامن مع املمنوعني أو الذين ال يستطيعون أن يذهبوا ملدارسهم  ..فأن يذهب

ومينع منها فريق ،فهذا ُحيزن الفريق املمنوع  ..وهو ما ال ترضونه  ..حفظكم هللا،
فريق إىل املدارسُ ،
وقواكم ،وثبتكم ،ونصران وإَيكم على الطاغية وعصابته ،اللهم آمني.

 -660املعارضة واإلقصاء!

يُدهشين حديث كثري من فصائل املعارضة التقليدية املتكرر عن اإلقصاء  ..وأن ال إقصاء
ْلحد  ..وأن احلرية للجميع  ..والساحة للجميع  ..بينما واقعهم  ..وأعماهلم  ..وأخالقهم تكذب

إقصاء لآلخرين  ..بل واستئصاالً هلم  ..صدورهم أضيق
زعمهم العريض هذا  ..فهم من أكثر الناس
ً
من جحر ٍ
ضب حنو املخالفني هلم  ..ولعلين ومن معي من اإلخوان ِ ..من أكثر َمن عاىن من إقصائهم
و،لمهم  ..ال ذنب لنا سوى أننا مل نتابعهم على ما هم عليه من ابطل  ..أو مل نقرهم على ما فيه ضرر،

كل الضرر لسورَي احلبيبة أرضاً وشعباً  ..وثورةً  ..وأمالً  ..وكنا ـ وال زلنا ـ انصحني للجميع  ..وال
حول وال قوة إال ابهلل!

 -661فبُهت الغاندي وخنَس!

أكثر جدايل شخص من املعجبني بسلمية املواجهة مع النظام النصريي الطائفي  ..وبطريقة

غاندي الوثين يف التغيري  ..وأن ال حيدة عن هذا الطريق مهما كانت التكاليف  ..فهممت أن أصفعه

وهب واقفاً يريد قتايل!
كفاً  ..فامحر وجهه  ..ومحلقت عيناه َّ ..

فقلت له :مل تقبل مين أن أصفعك كفاً  ..وأعطيت لنفسك احلق يف القتال والدفاع عن نفسك

 ..جملرد أين مهمت بصفعك  ..فكيف حترم على شعب سورَي ما أحللته لنفسك  ..كيف ترضى لنفسك

ما ال ترضاه ْلهلنا يف سورَي  ..يف أن يدافعوا عن أنفسهم ودينهم ،وأعراضهم ،وحرماهتم  ..وأن يردوا

عن أنفسهم بعض شر الطاغوت وجنده الذي فاق كل وصف وخيال؟!
وخنَس!
فبُهت الغانديَ ،

 -662سؤال وجواب.

سؤال طويل مفاده :ما قيمة هذه الثورات  ..وملاذا ننصرها ونؤيدها  ..ما دام يتزعمها ويتكلم

ابمسها بعض املنحرفني والعلمانيني ......؟!

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .أمن أجل كم متسلق انتهازي تراان ينبغي أن خنزل الشعوب

املسلمة املستضعفة وهي يف مسعاها للتحرر واالنعتاق من العبودية للطغاة الظاملني  ..وأن نصف

ثوراهتم ابلال مباركة كما فعلت؟!
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مث عندما َتزل هذه الثورات  ..وتصفها ابلالمباركة كما فعلت  ..أنت بذلك ـ شئت أم أبيت ـ

قد وقفت ونصرت الطغاة املتجربين الذين يُعبدون من دون هللا  ..ويعيثون يف اْلرض كفراً وفساداً..
على الشعوب املسلمة املستضعفة  ..وأان أعيذك واإلخوان من ذلك.
لنا أكثر من ثالثني سنة وحنن حنض الشعوب املسلمة على الثورة واخلروج على الطواغيت

الظاملني وأنظمتهم الفاسدة  ..مث ملا استجابوا بفضل هللا تعاىل ومشيئته إىل ذلك  ..خنزهلم  ..ونتفرج

عليهم  ..ونصدر عليهم أحكاماً ،وحنن جلوس على اْلرائك حنتسي الشاي  ..أهكذا تريد منا؟!

املشكلة اليت أثرهتا معلومة وهي يف احلسبان  ..وهي حقاً مقلقة  ..تستدعي منا مزيد يقظة
وحركة وتوحد ما بعد الفتح والنصر  ..ال أن نلعن الشعوب وثوراهتم ،وجهادهم ،وتضحياهتم!
ال تستعجل احلكم على الشعوب وثوراهتم  ..قبل أن تضع احلرب أوزارها  ..وقبل أن تنتهي

اجلولة اْلوىل من الصراع مع الطاغوت ونظامه  ..واسأل نفسك ماذا قدمت هلم قبل أن تكثر من

لعناتك عليهم وعلى ثوراهتم  ..غفر هللا لك.

وعبدت فيها العجول
واعلم أن الشعوب َترج من حقبة َتتد لعدة عقود قد ساد فيها اجلهلُ ،

من دون هللا  ..وابلتايل ينبغي أن نتوسع هلا يف التأويل وإقالة العثرات ما أمكن لذلك سبيالً  ..وأن ال
نتوقع منهم استقامة مباشرة ـ ومنذ اليوم اْلول من النصر والفتح ـ على املنهج احلق ،والصراط

املستقيم ،ومن دون ارتكاب أخطاء!

ما أرا ك قد أنصفت قومك  ..إن وجد واحد يرفع صورة جيفارا  ..يقابله ألف يكربون ويهللون

ويقولون هي هلل هي هلل  ..أعيذك من الظلم والغلو  ..املشكلة ليست يف الشعوب  ..املشكلة فينا حنن
أننا نعجز عن استثمار جهادهم وتضحياهتم فيما جاهدوا ْلجله  ..فنعتذر عن عجزان بلعن الشعوب

وثوراهتم  ..واعلم أننا ال ولن نرضى أن يكون البديل غري اإلسالم ،واإلسالم وحسب  ..أعران جهادك

وعطاءك وقدراتك وأفكارك البناءة بدالً من لعناتك وتشاؤماتك  ..قواان هللا وإَيكم على طاعته،
وخدمة دينه وعباده ،اللهم آمني.

 -663عندما نتخلى عن ثورات الشعوب.

أول نصر يتحقق للعلمانيني ،وغريهم من اللصوص واملتسلقني  ..عندما نعلن حنن اإلسالميني

َتلينا عن الشعوب املسلمة وثوراهتم  ..على اعت بار أن فيها ما ليس من دين هللا  ..أو قد رفع فيها
ٍ
حينئذ كمثل صاحب بيت يرتك البيت وما فيه للصوص واملخربني
شعار ال يرضي هللا  ..فمثلنا يكون
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ليعيثوا فيه فساداً وخراابً  ..بسبب أن أحد أبنائه قد أفسد بعض أساسات البيت ،أو أساء اْلدب

والتصرف َ ...ي لفرحة اللصوص املتسلقني هبذا الفقه اْلعوج!

من قبل ضاعت فلسطني بسبب هذا املنطق اْلعوج االهنزامي  ..فمن أجل بعض لصوص

العلمانية املتسلقني  ..الذين ال يساوون أكثر من أنفسهم  ..تركنا فلسطني للصهاينة اليهود  ..وقلنا

فلسطني مل تعد تعنينا ْ ..لن املتكلم ابمسها علماين!

وقبلها وب عدها ضاعت كثري من ثورات الشعوب العربية واإلسالمية حتت هذا العنوان وهذه

الذرائع الواهية ،اليت ،اهرها حق وابطنها اهلروب من الواقع وقيادته ،وحتمل مسؤولياته  ...وأرجو أن ال

يضيع أكثر مما قد ضاع ،وأن نستفيد من أخطاء املاضي واحلاضر  ..وأن حنسن استثمار ثورات

الشع وب املعاصرة مبا فيه خدمة اإلسالم واملسلمني  ..ومجيع الشعوب  ..واملؤمن كيس فطن ،ال يلدغ
من جحر مرتني!

 -664أيىب هللا إال أن تكون جهاداً يف سبيل هللا.

أرادوها سلمية غاندية  ..وأيىب هللا إال أن تكون جهاداً يف سبيله  ..ليحصحص احلق من

الباطل  ..ويُعرف املنافق من املؤمن  ..والصادق من الكاذب  ..واجملاهد من املرجف  ..وخيزي
الكافرين اجملرمني  ..ويُعلي وينصر عباده املؤمنني  ..ويصطفي منهم شهداء ،كما قال تعاىل[:
ولَنـبـلُونَّ ُكم ح َّىت نَـعلَم ال ِ
اه ِدين ِمن ُكم و َّ ِ
ْك
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َارُك ْم ]حممد .31:وقال تعاىلَ [:وتِل َ
الصاب ِر َ
ْ َ
ْم َج َ
َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ
َّاس ولِيـعلَم اَّلل الَّ ِذين آمنُواْ ويـت ِ
ني ]آل
َّ
َّخ َذ ِمن ُك ْم ُش َه َداء َواَّللُ الَ ُِحي ُّ
ب الظَّال ِم َ
اْلَي ُم نُ َدا ِو ُهلَا بَـ ْ َ
ني الن ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
عمران.140:

وقال صلى هللا عليه وسلم ":ستجندون أجناداً ،جنداً ابلشام ،وجنداً ابلعراق ،وجنداً ابليمن ..

فعليكم ابلشام " .اللهم اجعلنا من جند الشام َي أرحم الرامحني.

 -665العمل على توسيع قدرات اجليش السوري احلر.

على قدر ما تتوسع قدرات وإمكانيات اجليش السوري احلر كماً ونوعاً  ..ومعه التنسيقيات

الشعبية اْلمنية اجلهادية  ..على قدر ما تقل احلاجة للتدخل الدويل؛ وجننب سورَي أرضاً وشعباً
ومستقبالً تبعات هذا التدخل املشبوه  ..فعصابة آل اْلسد الطائفية أضعف مما تتصورون  ..فهم
أضعف من بيت العنكبوت لو كنتم تعلمون  ..وهم عند أدىن مواجهة عسكرية فاعلة ومنظمة سرعان

ما ينهارون ويسقطون ويفرون ويتفرقون إبذن هللا  ..فقوهتم ـ كما ترتاءى للعيان ـ جاءت بسبب السلمية
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املطلقة اليت اتسمت هبا الثورة يف اْلشهر السابقة  ..أما عندما تتسلح الثورة بسياج من القوة واملنعة

والعتاد  ..فستدركون صحة ما أقول لكم.

لذا التوجيه يف هذه املرحلة ينبغي أن يصب يف التحريض على مزيد من االنشقاقات عن جيش

العصابة اْلسدية اجملرمة  ..وتشكيل مزيد من التنسيقيات اْلمنية اجلهادية الشعبية  ..عسى هللا أن

يعجل ابلفتح ،وجيعل من ذلك فرجاً وخمرجاً لسورية ـ أرضاً وشعباً ـ مما هي فيه من بالء إبذن هللا.

 -666مجعة النصر لشامنا وميننا.

ما أمجله وما أعظم ه وأنبله من هتاف؛ عندما هتتف اليمن جلراحات الشام ،لبيك َي شام ..

وهتتف الشام جلراحات اليمن ،لبيك َي مين  ..ابلروح ابلدم نفديك َي مين  ..ليحيوا بذلك أخوة

اإلسالم العابرة للحدود واْلوطان والقارات ،واليت تستعلي على مجيع الروابط اْلرضية!

كم يغيظ هذا اهلتاف ال طغاة الظاملني  ..الذين عملوا طيلة حكمهم على التفريق فيم بني

الشعوب العربية واإلسالمية  ..لينفرد كل طاغية مبا ملكت ميينه من رقاب الشعوب ابسم الوطنية،

والوالء حلدود الوطن ال غري  ..فيذهلم ويستعبدهم لنفسه وأهوائه ،ونزواته!

حقاً قد أفل عهد الطغاة وأنظمتهم  ..وجاء دور حكم الشعوب  ..وسيادة الشعوب املؤمنة
على أرضهم وثرواهتم وقراراهتم  ..والشعوب عندما تتكلم فلتخرس ألسنة الطغاة اآلمثني وأبواقهم!
وما نشهده من تضام ٍن أخوي رفيع بني اليمن السعيد ،مين احلكمة واإلميان ،وبني شام الرسول

واإلسالم  ..ما هو إال مثرة مثرات دعاء احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم للشام واليمن ":اللهم

ابرك لنا يف شامنا ،ويف ميننا  ،"..وإن هلذه الربكة آاثر أخرى وعظيمة ،ستتواىل يف الظهور بعون هللا

تعاىل ،عندما تتكلل الثورتني؛ اليمنية والشامية ابلنصر والفتح املبني ،وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -667شيوخ البالط!

حتسسوا من وراء فتوى شيوخ البالط اليمنيني  ..فستجدون وراءها السعودية  ..والضغط

السعودي ،واإلغراءات السعودية  ..هذا السالح؛ سالح االتكاء على شيوخ البالط وفتاويهم يف

تثبيت عروش الطغاة  ..هو سالح سعودي قدمي جديد  ..قد جربوه ـ وال يزالون ـ على شعبهم عقوداً
فوجدوه ماضياً فعاالً خميفاً  ..فأوحوا ابلفكرة لكلبهم اجلريح اليمين ليحييها وينشطها ويعمل هبا ..
ليمنح لنفسه سلطة شرعية  ..فيشق بذلك عصا الثورة واملسلمني  ..عساه أن يطيل من أمد حكمه

الفاسد املتهالك املنهار أَيماً وسويعات!
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قولوا يل :ملاذا طاغية اليمن مل يعمل ابلفكرة  ..ومل يتفطن هلا  ..ومل يطلب من شيوخ البالط

إصدار مثل هذه الفتوى االنبطاحية طيلة أكثر من سبعة أشهر  ..ومل يفعل ذلك إال بعد أن عاد من

السعودية متحامالً على جراحه  ..مما دل أن الفكرة فكرة سعودية  ..وأن االحياء ابلعمل هبا جاءه من

طرف السعودية ال غري!

وهلؤالء الشيوخ؛ شيوخ البالط الذين رأوا يف عيون الشعوب القشة ،ومل يروا يف عيون الطغاة

الظاملني اجلزعة ،والكفر ،والكبائر العظام  ..مقابل فتات يُرمى هلم من قبل الطاغوت  ..نقول هلم:
حظكم من كتاب هللا تعاىل ،قوله تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنز َل اَّلل ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َويَ ْشتَـ ُرو َن بِ ِه َمثَناً
َ َ ُُ َ َ ُ َ
ك ما ْأي ُكلُو َن ِيف بطُوهنِِم إِالَّ النَّار والَ ي َكلِمهم اَّلل يـوم ال ِْقيام ِة والَ يـ َزكِي ِهم وَهلم ع َذ ِ
ِ
ِ
يم
َ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
ُ ْ
قَليالً أُولَـئ َ َ َ
اب أَل ٌ
البقرة .174:
وحظكم من سنة وتوجيهات احلبيب صلى هللا عليه وسلم قوله ":من أعان ،املاً ٍ
بباطل ليُدحض

بباطله حقاً ،فقد برئ من ذمة هللا عز وجل وذمة رسوله ".

وقوله صلى هللا عليه وسلم ":أال إهنا ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون ،فمن صدقهم

وماْلهم على ُ،لمهم ،فليس مين ،وال أان منه ".

وقوله صلى هللا عل يه وسلم ":إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ،كل منافق عليم اللسان ".

أعاذان هللا منكم ،ومن شركم ،وشر أوليائكم الطغاة اآلمثني اجملرمني.

 -668عبودية الشبيح!

على قدر ما هو مثري لالْشئزاز والتقزز ،هو مثري للشفقة  ..وذلك عندما ترى شاابً أو شابة ـ

أو ابلتعبري السوري الثوري شبيحاً وشبيحة ـ أحدمها يعرف عن نفسه أبنه من خرجيي جامعة كذا ..
واختصاص كذا وكذا  ..وغري ذلك من اْللقاب الفخمة والكبرية  ..ومع ذلك عندما يدخل إىل هذه

الصفحة " صفحة املعارضة اإلسالمية للنظام السوري " ـ ورمبا إىل غريها من صفحات الثورة السورية ـ
ال ميلك من ردود على ما يَ ِرد فيها من علم وحقائق ،ومنطق ،ودقة يف النظر والتحليل  ..غري السباب

واللعنات ،والفحش يف القول ،وأحسنهم وأرقاهم الذي يرميك ـ هكذا جزافاً ـ جبرمية اخليانة والقتل،
والتآمر واملروق من الدين  ..وكأن طاغيتهم ومعبودهم من دون هللا بشار اْلسد منزه عن تلك الصفات
 ..أو هم ال يرون فيه تلك الصفات!

وهل قامت الثورة السورية على الطاغوت ونظامه إال ْلنه قاتل وجمرم ،وخائن ،وعميل ،ومارق

من الدين ،عدو هلل ولرسوله وللمؤمنني ..؟!
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حقاً هؤالء ال يُبصرون  ..أم أهنم قد أجري هلم عملية مسخ وغسيل ْلدمغتهم وتفكريهم ..
ال فِ ْر َع ْو ُن َما أُ ِري ُك ْم إَِّال َما
وبصورة ال يرون معها شيء إال ما يريهم إَيه الطاغية ،على مبدأ فرعون [:قَ َ
الر َش ِ
ِ َِّ ِ
اد ]غافر.29:
يل َّ
أ ََرى َوَما أَ ْهدي ُك ْم إال َسب َ
وهذا معناه أن أمام الثورة السورية املباركة مهام وأعمال جسيمة وكثرية  ..منها إعادة اآلدمية
من جديد هلذه الشرحية من الناس  ..إعادة أتهيلهم من جديد لينالوا استقالهلم وحريتهم  ..ويشعروا

بذواهتم وبوجودهم  ..ويكون هلم تفكريهم املستقل بعيداً عن مؤثرات وضغط الطاغية وعصابته ..
وحينها  ..وحينها وحسب سيشعرون كم كانوا اتفهني وساقطني ملا كانوا يفكرون ويتكلمون كما ُميلَى
عليهم ،وكما يريد ويُريهم الطاغوت ال غري  ..وكيف أصبحوا آدميني وبشراً  ..هلم شخصيتهم املستقلة

وتفكريهم املستقل  ..وكيف أصبحوا أحراراً بعد أن كانوا عبيداً للعبيد!

 -669رد على مداخلة.

رد على مداخلة يقول فيها صاحبها َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقل ،نصرة وجداالً
عن الطاغوت بشار اْلسد !..
احلمد هلل رب العاملني .يوجد فرق كبري بني قولك عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال ":من

أهان حاكماً أهانه هللا " ،وهو كذب على رسول هللا؛ ْلن معناه أن ال هتني شارون وال رابني  ..وال أاب
جهل  ..وال أي طاغوت حاكم يف اْلرض مهما كان كافراً جمرماً ومتجرباً  ..حاشى النيب صلى هللا عليه

وسلم أن يريد هذا املعىن.

وبني قولك اآلخر ،والذي أردت به االستدالل على صحة قولك أعاله ،عن أيب بكرة رضي

هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":السلطان ،ل هللا يف اْلرض ،فمن أهانه أهانه هللا،

ومن أكرمه أكرمه هللا " حديث صحيح رواه ابن أيب عاصم يف السنة ،وحسنه اْللباين .رقم احلديث "

." 1024

أقول :احلديث حسن كما أشار الشيخ انصر ،واملراد من " السلطان " سلطان هللا؛ أي

السلطان املسلم العدل الذي حيكم مبا أنزل هللا ،الذي يسوس الرعية بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم بداللة الرواية اليت قبله واليت بعده ،كما يف احلديث يف السنة البن أيب عاصم ،رقم

"  " 1018عن أيب بكرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من أهان سلطان هللا أهانه هللا "

قال اْللباين حديث حسن .ويف رواية رقم "  " 1025عن أيب بكرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ":من أجل سلطان هللا أجله هللا يوم القيامة " قال اْللباين :حديث حسن.
237

وسؤالنا :هل الطاغوت بشاركم  ..الذي جتادل عنه  ..هو سلطان هللا ،حيكم مبا أنزل هللا  ..أم

أنه سلطان الشيطان حيكم بشرائع الكفر والبعث واإلحلاد واهلوى والطائفية  ..وحيارب هللا ورسوله،

واملؤمنني ..؟!

أعرفت اآلن وجه تدليسك وكذبك على رسول هللا  ..وملاذا رميناك ابلكذب على رسول هللا ..

فنحن مل نرد جترحيك كما نريد توصيف فعلتك من حيث التوصيف الشرعي  ..لتنتبه لنفسك وخلطورة

فعلتك ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ":من حدث عين كاذابً فليتبوء مقعده من النار " ،وحىت ال تعمل
كقماش ليل؛ تطوف يف املنتدَيت احلوارية والربامج البحثية  ..فتقص منها ما هتوى وتشاء لتلصقه
وتضعه أمامنا وتشغلنا به!

وابلتايل ال تلومنا عندما حنذف بعض املشاركات املتحاملة ،واملليئة ابلكذب واْلخطاء ْ ..لننا ـ

نصارحك ـ ال منلك الوقت لتصحيحها والرد على كل ما هب ودب ورقم  ..مث إن تركناها ،ننت و،ن

غريك أنك على حق ،وأنك قد أقمت على خمالفيك احلجة فيم كتبت وتقمشت!

 -670املوقف من اجمللس الوطين السوري.

سؤال :شيخنا ما رأيك ابجمللس الوطين السوري الذي ُشكل مؤخراً يف اسطنبول؟

اجلواب :احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.

شر يف قيامه وال يف
ليس لنا أي مشاركة يف تشكيل هذا اجمللس واإلعالن عنه ،كما أننا مل نُستَ َ

شيء من أنشطته وتوجهاته  ..رمبا حنن ال يشملنا شعارهم املرفوع بعدم إقصاء أي طرف من أطراف

املعارضة للنظام السوري  ..فصدورهم ـ ولألسف ـ مفتوحة لكل شيء  ..حىت للنطيحة واملرتدية وما
أكل السبع فصدورهم تتسع هلم َّ ..إالان ومن كان على منهجنا  ..فنحن دون ذلك عند القوم ..

واحلمد هلل رب العاملني.

وفيم سألت عنه أقول :ذكرت من قبل أن أي عنصر معارض يستشرف املشاركة يف قيادة
الثورة السورية وَتثيلها يف هذه املرحلة العصيبة  ..ينبغي أن يتحقق فيه ـ ٍ
كحد أدىن ـ شرطان :أوهلما أن
يُعرف بسابقة بالء ونضال ،ومواقف مشرفة ومميزة ضد الطاغوت ونظامه الطائفي ،حبيث ال يُعرف عنه
قبل الثورة نوع ارَتاء على عتبات السفارات السورية ،يستجدي العفو والقرب من الطاغية ونظامه.

اثنياً :أن يتميز بثقافة والتزام ميكناه من االرتقاء إىل مستوى أدبيات ومبادئ وشعارات الثورة

السورية اإلميانية واإلسالمية  ..إذ ال ينبغي وال يصح أن ينتمي إىل أجندة إحلادية معادية ومضادة ـ َتثل

الوجه اآلخر القم يء للنظام البعثي السوري ـ ملا عليه الشعب السوري املسلم الثائر اجملاهد من توجه
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ٍ
فحينئذ ستكون الثورة وشعاراهتا وأهدافها يف اجتاه ويف ٍ
واد ،ومن ميثلها ويتكلم ابمسها يف
والتزام ..
اخلارج يغرد يف اجتاه معاكس ويف ٍ
واد آخر!

من ال يتحقق فيه هذان الشرطان ال مينع أن يكون من املعارضة ،لكن ال يُقبل أن يكون من

ضمن قيادات الثورة ومنظريها وموجهيها ،وخباصة يف هذه املرحلة ْ ..لنه فاقد ملتطلبات هذا املوقع

احلساس ،وفاقد الشيء ال يُعطيه.
الشعب السوري يعيش يف هذه املرحلة مأساة بكل ما تعين هذه الكلمة من معىن  ..وهو ال

يهتم كثرياً لألمساء والعناوين  ..كما هتمه اْلعمال اليت َتفف عنه بعض مأساته ومعاانته  ..وحتقق له
أهدافه.
فإن علمت ذلك علمت أن لنا حتفظاً على كثري من اْلمساء الوارد ذكرها يف هذا اجمللس املشار

الين املتحامل ربيبة فرنسا وصنيعتها " برهان غليون "  ..لكن حتفظنا هذا ال يعين
إليه يف السؤال ،منهم َّ

وال يلزم منه أن نثري ـ يف هذه املرحلة العصيبة اليت َتر هبا سورَي أرضاً وشعباً ـ معركة مع أي طرف من

أطراف املعارضة املمثلة يف هذا اجمللس أو غريه ْ ..لننا نعتقد أن أمامنا عدواً شرساً فاقداً ملطلق القيم
واملبادئ  ..كما أنه فاقد لشعور االنتماء إىل سورَي أرضاً وشعباً  ..ال بد من معاجلته واستئصاله أوالً ..

وأن تتفرغ مجيع اجلهود والطاقات من أجل ذلك.

حنن نلتقي مع هذا اجمللس ـ على ما مآخذان عليه ـ وغريه ،يف هدف ٍ
واحد ـ وهو اهلدف الذي

أمجع عليه مجيع أفراد الشعب السوري احلر ،واندت به الثورة ـ أال وهو اسقاط الطاغية بشار اْلسد
ونظامه وعصابته وإرثه الطائفي البغيض  ..فعلى مثل هذا اهلدف ـ يف هذه املرحلة ـ ينبغي أن تتوحد

اجلهود والسهام  ..وعلى مثل هذا اهلدف سيُقيم عطاء وأعمال هذا اجمللس سلباً أو إجياابً  ..مث بعد

الفتح والتحرير لكل حادث حديث ،ولكل مقام مقال  ..وال شك أن لنا املقال الذي مييزان عن غريان

كإسالميني  ..هندف ونتطلع إىل أن تكون سورية ـ إبذن هللا ـ دولة إسالمية منسجمة مع توجه ورغبة

الغالبية العظمى للشعب السوري املسلم.

وهذا ال يعين ـ حتت ضغط احلاجة لتشكيل هكذا جملس برتكيبته احلالية واملعلن عنها ـ أن نعمي

العني عن مسرية ونشاطات هذا اجمللس وغريه  ..إن جاءت يف االجتاه املعاكس ملصلحة الثورة السورية

خباصة ،والشعب السوري بعامة  ..ومصلحة مستقبل الشام  ..بل أن املراقبة ستبقى مستمرة  ..وبيننا

وبينهم النقد والنصح على قدر ما يستدعي املوقف واحلاجة ،إبذن هللا.
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ولعلين اسجل ابتداء هذا التساؤل ،الذي يتساؤله كل الشعب السوري  ..وكل شباب الثورة

 ..وكل تنسيقياهتم  ..ويوجهونه هلذا اجمللس الذي استشرف يف هذه املرحلة مهمة العمل من أجل

اسقاط الطاغية ونظامه الطائفي البغيض :إذا كنتم َتنعون وتعارضون ـ كما تقولون ـ أي تدخل عسكري

خارجي  ..مث أنكم يف نفس الوقت تصرون على سلمية الثورة  ..وجترمون أي نشاط أو توجه عسكري

هلا يف الداخل  ..مع االتفاق واإلمجاع على أننا يف سورَي أمام عصابة طائفية حاكمة متوحشة وجمرمة

عدمية اإلنسانية واْلخالق  ..ال تتورع عن قتل كل الشعب السوري لو قدرت على ذلك ـ وأببشع

الصور ـ مقابل أن تبقى خمصصاهتم االستعمارية واالستعبادية لسورَي أرضاً وشعباً  ..فسورَي ال تعدو
عندهم عن كوهنا جمرد مزرعة هلم يرتعون فيها فساداً وخراابً كيفما شاؤوا  ..فكلنا متفقون على هذا

التوصيف ،وأشد منه!

والسؤال الكبري الذي يطرحه الشعب السوري يف الداخل على هذا اجمللس ،وإبحلاح :ما هي

اآللية اليت ستعتمدوهنا مع هكذا نظام بوليسي خمابرايت طائفي متوحش  ..لكي توقفوا على اْلقل جمازره
حبق الشعب السوري اْلعزل  ..كيف ستوقفون عمليات الذبح اليومية اليت يرتكبها الطاغية ونظامه حبق

العزل من الشعب الس وري  ..إذا كان هذا اجمللس ـ ممثالً ابلقائمني عليه ـ جيرم العمل العسكري؛ سواء
منه اخلارجي ،أو الداخلي ..؟!

أعلم أن كثرياً من أعضاء هذا اجمللس مهه اْلكرب كيف يسجل لنفسه وحزبه موقفاً سياسياً
يستقوي ويتباهى به الحقاً على الشعب السوري  ..بينما املوقف اْلخالقي يقتضي منه ومن حزبه
البحث يف اآللية العملية اجلادة والفعالة اليت توقف عمليات الذبح والقتل اليت يرتكبها النظام الطائفي

بدم ابرد هستريي حبق الشعب السوري  ..وبصورة يومية!

نطرح هذا السؤال  ..واعتقد أن مجيع التنسيقيات السورية  ..بل ومجيع الثوار  ..بل ومجيع

اْلحرار من الشعب السوري  ..يطرحون معي هذا السؤال احملق  ..وهم يريدون له اجلواب الشايف
وبكل وضوح من اجمللس املعلن عنه..؟!

ونعلمهم مسبقاً أننا قد حفظنا وسئمنا اجابتهم املتكررة ـ وأبلفاظ منمقة خمتلفة متشاهبة ومحالة
ٍ
ومعان ـ حول تفعيل اإلجراءات السلمية احمللية والدولية  ..مع علمهم املسبق أن هذه اإلجراءات
أوجه
 ..ال تقدم وال تؤخر كثرياً يف عملية اسقاط الطاغية ونظامه ،وعملية ايقاف جمازره وجرائمه  ...فهذا

اجلواب مل يعد مقنعاً ْلحد  ..وابلتايل نتوقع منهم أن ال يكرروه على مسامع الشعب السوري أكثر من
ذلك  ..وأن يكونوا أكثر جدية وشعوراً ابملسؤولية فيم يطرحون من حلول وإجراءات؟!
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فإن قِيل :هل ميثلكم هذا اجمللس وترضاه ممثالً للشعب السوري يف هذه املرحلة ..؟

أقول :رغم أننا فُوجئنا ابجمللس بصورته احلالية  ..إذ مل نُست َشر يف أمره  ..ومل يسبق لنا العلم به

من قبل ـ كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك ـ فهو ميثلنا منه ما وافق احلق ،وحتققت فيه املصلحة الراجحة

لسورَي؛ ثورةً ،وأرضاً ،وشعباً ،ومستقبالً  ..ميثلنا منه كل اجراء عملي يساعد على محاية حرمات
وأعراض الشعب السوري من االنتهاكات واالعتداءات اليومية اليت يتعرض هلا من قبل النظام الطائفي

وأجهزت ه اْلمنية  ..وما سوى ذلك فهو ال ميثلنا وال نرضاه ْلنفسنا وال لغريان  ..وهو ردٌّ ومرفوض ..
فليس مثلنا من يعطي صفقة ميينه لكل من هب ودب  ..وملن نعلم ومن ال نعلم  ..ويف احلق والباطل

سواء.

فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق " .وقال

صلى هللا عليه وسلم ":من أمركم من الوالة مبعصية فال تطيعوه " ،هذا فيمن كان له والية شرعية علينا

 ..فكيف مبن ليس له علينا مثل هذه الوالية ،فمن ابب أوىل أن ال يُتابَع أو يُـ َقر يف الباطل واخلطأ.

نسأل هللا تعاىل أن يكشف البالء عن أهلنا يف سورَي  ..وأن يعجل هبالك وسقوط الطاغية

ونظامه  ..وأن جيعل من أعمالنا كلها مفتاح خري مغالق شر  ..إنه تعاىل مسيع قريب جميب ،وصلى هللا
على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -671خذالن اجملتمع الدويل للثورة السورية.

بعد أكثر من سبعة أشهر من عمر الثورة السورية  ..ومن حمنة الشعب السوري وما يتعرض له
من جمازر وعمليات قتل مستمرة من قبل النظام اْلسدي الطائفي  ..يفشل جملس اْلمن الدويل يف

اصدار جمرد قرار إدانة هلذا النظام الطائفي املتوحش  ..علماً أن اإلدانة لو صدرت  ..قد ال تؤثر كثرياً
على جمرَيت اْلحداث يف سورَي  ..كما ال تؤثر كثرياً يف إيقاف عجلة القتل املستمرة اليت يقرتفها
الطاغية وعصابته  ...وإذا كان جمرد قرار إدانة ـ بعد هذه اْلشهر العجاف املليئة ابلدماء الربيئة ـ مل

بحث وال
يتحصل؛ هذا يعين أن القرارات اْلخرى اْلشد حزماً وزجراً للنظام اْلسدي اجملرم قد ال تُ َ
تصدر إال بعد سنوات !!...
لذا فالرأي السديد يقول :على الشعب السوري اْليب املصابر املرابط أن حيزم أمر نفسه بنفسه

 ..وأن حيسن االعداد ملواجهة طويلة مع هذا النظام الطائفي اْلسدي وعصابته  ..بعد التوكل على هللا

تعاىل حق التوكل  ..فإن جاء بعد ذلك موقف داعم من هنا أو هناك ـ من غري تعلق قلب به وال تعويل
عليه ـ فال حرج إبذن هللا  ..فقد جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :أوصين .قال رسول
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عليك ابإلَيس مما يف أيدي الناس " ،وأان أقول ْلهلنا وأحبتنا وثواران
هللا صلى هللا عليه وسلم":
َ
وجماهدينا يف سورية احلبيبة اجلرحية  ..عليكم ابإلَيس مما يف أيدي اْلمم اْلخرى  ..وإذا عزمتم فتوكلوا

على القوي العزيز الذي تُطلب العزة منه وحده ال شريك له  ..وما خاب من توكل عليه سبحانه
وتعاىل.

 -672طريقة عمل جملس اْلمن الدويل املشبوهة يف ليبيا.

طريقة عمل جملس اْلمن الدويل املشبوهة يف ليبيا  ..وتعمدهم يف إطالة املعركة ْلكثر من مثانية

أشهر ،لتكتمل عملية االبتزاز الرخيصة  ..قد أعان الطغاة على الشعوب  ..وكانوا بذلك مبثابة شاهد
زور  ..فهم من جهة أحرجوا الشعوب املستضعفة يف أن يستنجدوا هبم اثنية يف حلظة من اللحظات ..

كما مدوا الطغاة الظاملني حببل من القوة والتمكني على اعتبار التدخل بشؤوهنم وجلمهم عن ،لمهم
وعدواهنم  ..سيعيد التجربة الليبية بقساوهتا من جديد  ..فكلما هتفت الشعوب املستضعفة يف موضع

من املواضع تستنجد مبجلس اْلمن واْلمم  ..قابله اهلتاف املقابل  ..انظروا ماذا فعلوا يف ليبيا  ..إنكم

تستنجدون ابلطغاة من الطغاة!

أرأيتم كيف أن الغش والغدر واخليانة وانعدام اْلمانة يف العمل  ..ال تنعكس آاثره على صاحبه

أو فاعله وحسب  ..وإمنا كذلك تنعكس سلباً على كل من حيتاجهم يف حلظة من اللحظات القاهرة!

جملس اْلمن الدويل  ..رمبا قد حقق لنفسه ـ من وراء تدخله وسياساته املشبوهة يف الشأن

اللييب ـ بعض املكاسب املادية واالسرتاتيجية  ..لكنه يف املقابل خسر ثقة الشعوب به  ..خسر البعد
اْلخالقي واإلنساين  ..وأغروا طغاة احلكم والظلم على االستمرار يف ،لمهم وعدواهنم ،أكثر وأكثر!

 -673رواية العصابة اْلسدية حول زينب احلصين!

إن صدقت رواية النظام الطائفي يف قصة زينب احلصين ـ وهو كذوب ـ  ..بقي السؤال اْلكرب:

من تكون إذاً زينب اخلفية املقطعة اْلوصال ،واْلطراف  ..اليت ُسلمت ْلهل زينب احلصين؟!

سواء كانت الضحية اجملين عليها من قبل العصابة الطائفية اْلسدية هي زينب احلصين أم كانت

زينب اخلفي ة اجملهولة اهلوية  ..فالوزر واحد  ..واجلرم واحد  ..واملساءلة ستبقى تالحق اجملرمني القتلة ..

إىل أن تتكسف كامل احلقيقة إبذن هللا  ..وهو دليل من مجلة اْلدلة الكثرية على أن هناك زَينب كثرية

قد ُمثل أبجسادهن الطاهرة الشريفة ،و ُشوهت صورهتن  ..ال نعلم عنهن شيئاً  ..يدخرهن النظام يف
ثالجات املوتى لكذبة جديدة  ..وقصة جديدة يفتعلها من جديد  ..ليحرج هبا املخالفني له بزعمه ...
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حقاً إنه نظام طائفي ساقط بغيض  ..فاقد ملطلق معاين اإلنسانية والقيم واْلخالق  ..يُتوقع منه كل
شر!

 -674ترويج اإلعالم لغليون!

أحلظ عدداً من وس ائل اإلعالم احمللية والعاملية عندما يقدمون العلماين الفرنسي اإلقصائي
املتعجرف " برهان غليون " للحديث  ..يفخمونه  ..ويُطرونه أبلقاب املدائح والعجائب  ..فيبدأون
ِ
بعد إجنازاته العلمية واْلكادميية  ..ومؤلفاته القومية واالجتماعية  ..إىل آخر قائمة املدائح واإلطراء ..
وكأنه فريد عصره  ..علماً أن الرجل كل ما ميكن أن تقول يف علمه وثقافته أنه أتقن العلمانية الفرنسية
إىل درجة التضلع ،ليتقيئها يف بالد املسلمني  ..مما يُشع ِرك أن هناك جهات خفية دولية وحملية تعمل يف

الظل واخلفاء يريدون أن يفرضوا هذا الرجل فرضاً وابلقوة  ..على الثورة السورية  ..كقائد وممثل هلا ..

يف صورة رائسة اجمللس الوطين السوري  ..الذي يعدونه لرائسته والتكلم ابمسه  ..على أنه خيار سورَي

الوحيد!

كل هذا املكر والكيد  ..لكي يصرفوا الطابع اإلسالمي عن الثورة  ..وأن يصرفوا الثورة عن
ِ
ين اْلنفال.30:
توجهها اإلسالمي َ  ..وميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر اَّللُ َواَّللُ َخ ْيـ ُر ال َْماك ِر َ

 -675من هو الشهيد ..؟

أرى أن الشام قادمة على معارك ال يعلم عدد ضحاَيها إال هللا  ..كما أرى أن هناك من يوزع

حكم الشهادة على كل من هب ودب  ..من له صفة الشهيد ومن ليس له صفة الشهيد  ..وحىت ال

يُقال ما نصحنا وال بينا  ..فقد نصحنا مراراً  ..وها حنن نعيد النصح من جديد :الشهيد الذي له ما

للشهيد يوم القيامة من مقامات ،وكرامات ،وعطاَي عظيمة  ..هو الذي يُقتل خملصاً يف سبيل هللا ،على
أمر هللا؛ أي لو قُتِل خملصاً هلل على غري أمره وشرعه ،وإمنا على أمر أو راية ابطلة وغرض ابطل فليس
شهيداً ،ولو قُتِل على أمر ِ
هللا وشرعه غري خملص هلل ،أيضاً فليس شهيداً  ..إذ الشهيد هو الذي يُقتل
خملصاً هلل ،على أمره وشرعه  ..فاإلخالص ،واملوافقة للشريعة ،وحتقيق املتابعة للسنة  ..شرط لقبول
أي عمل تعبدي ،مبا يف ذلك اجلهاد ،واالستشهاد  ..كما قال تعاىل [:فَ َمن َكا َن يَـ ْر ُجو لِ َقاء َربِ ِه فَـ ْليَـ ْع َم ْل
احلاً ] وهو شرط املوافق للشريعة والسنة [ وَال ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
َعمالً ص ِ
َحداً ]الكهف .110:وهو
َ
َ َ
ادة َربِه أ َ
َ ُ
ِ
َح َس ُن َع َمالً ]امللك .2:أي
شرط اإلخالص .وقال تعاىل [:الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَا َة ليَـ ْبـلُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
أيكم أصوب عمالً ،وأخلصه.
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وعن أيب عبيدة بن حذيفة ،قال :جاء رجل إىل حذيفة بن اليمان ،وأبو موسى اْلشعري قاعد،
فقال :أرأيت رجالً ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قُتِل ،أيف اجلنة أم يف النار؟ فقال أبو موسى :يف اجلنة.

قال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول .قال أبو موسى :سبحان هللا! كيف قلت؟ قال :قلت رجالً
ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قُتِل ،أيف اجلنة أم يف النار؟ فقال أبو موسى :يف اجلنة .قال حذيفة :استفهم

الرجل وأفهمه ما تقول ،حىت فعل ذلك ثالث مرات ،فلما كان يف الثالثة ،قال :وهللا ال تستفهمه! فدعا
به حذيفة ،فقال :رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حىت ينقطع ،فأصاب احلق حىت قُتِل عليه فهو

يف اجلنة ،وإن مل ي ِ
ليدخلن النَّار
صب احلق ،ومل يوفقه هللا للحق فهو يف النار .مث قال :والذي نفسي بيده
َّ
ُ

يف مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا ،وكذا.

قال احلسن البصري ":فإذا ابلقوم قد ضربوا أبسيافهم على البدع " ،واْلهواء  ...وال حول وال

قوة إال ابهلل.

ـ رد على على بعض املداخالت حول الفقرة الواردة أعاله ...

ابرك هللا ابجلميع  ..ولو سألتم ما أشكل عليكم ْلجبناكم  ..لكن البعض ـ غفر هللا هلم ـ أبوا

إال أ ن حيملوا كلماتنا ما ال حتتمل  ..أقول :يوجد فرق كبري بني احلديث عن صفات الشهيد ،ومن
يستحق اسم الشهيد بشكل عام من غري َتصيص  ..وهو الذي فعلناه نصحاً وإشفاقاً  ..وبني احلديث

عن شخص معني بعينه أنه شهيد أو غري شهيد وهو ما مل نفعله ،ومل نشر إليه  ..هللا أعلم مبن يُكلَم يف

سبيله  ..فال َتلطوا بني املعنيني غفر هللا لكم.

 -676الدولة اليت يريدوهنا !..

تقول هلم :نريد دولة تقوم على العدل واحلق ،وصون احلرَيت اليت صاهنا هلم رهبم عز وجل ..

فيقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..

فتزيدهم ،فتقول :نريد دولة مدنية تقوم على تفعيل املؤسسات املدنية وتنشيطها بعيداً عن
الدولة البولوسية واملخابراتية  ..وحترشاهتم  ..فيقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..
فتزيدهم فتقول :نريد دولة يكون اجلميع فيها متساوين أمام القضاء والعدالة  ..تضمن تكافؤ

الفرص للجميع  ..وحترتم اإلنسان وحقوقه  ..وتصون حرماته  ..يقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..

فتزيدهم ،فتقول :نريد دولة هتتم ابلعلم ،والتقدم العلمي والبحثي ،وابلتكنولوجيا املعاصرة ..

لتستثمرها يف خدمة اإلنسان  ..فيقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..
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فتزيدهم ،فتقول :نريد دولة قوية يف جيشها ،وتسلحها ،وصناعاهتا ،واقتصادها  ..ويف َتاسكها

الداخلي  ..فيقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..

فتزيدهم ،فتقول :نريد دولة حترص على مجيع قيم اخلري ،وتبتعد عن مجيع قيم الشر والباطل ..

فيقولون لك :ال؛ هذا ال يكفي !..

َي سبحان هللا  ..ماذا تريدون ..؟!

فيقولون لك :نريد دولة دميقراطية  ..ال بد من أن تنص على أهنا دولة دميقراطية  ..لعلمهم أن

عباءة الدميقراطية ميكن أن يستظل يف ،لها كل ابطل وشر  ..كما ميكن استثمارها واالستفادة منها يف

َترير كل ابطل وشر  ...ويف خرق السفينة وهي يف حبر هائج مائج  ..ليهلك مجيع من فيها  ..فاحلذر،

احلذر عباد هللا!

 -677الدميقراطية ثوب يرتديه اجلميع!
الصهاينة اليهود ميارسون عدواهنم وجرائمهم حبق الشعب الفلسطني  ..وشعوب اْلمة  ..ابسم

الدميقراطية ،وحتت مظلة الدميقراطية  ..لتجد جلرائمها مستساغاً يف اجملتمع الدويل.

وكذلك أمريكا ومعها حلفائها من دول الغرب  ..ميارسون جرائمهم حبق الشعوب ،والدول

ابسم الدميقراطية ،وحتت مظلة الدميقراطية  ..تعيش جمتمعاهتم وأسرهم مشاكل التفكك واإلحلاد
والتفسخ اْلخالقي والقيمي  ..كل ذلك يتم ابسم الدميقراطية ،وحتت مظلتها  ..وهم ال تقر هلم عني

وال يهدأ هلم ابل حىت يصدروا مشاكلهم الدميقراطية هذه لبقية الشعوب والبلدان  ..ولو كان ذلك عن
طريق افتعال احلروب!

أما شر اْلنظمة الديكتاتورية املستبدة على البالد والعباد  ..فحدث عنه وال حرج  ..حىت أن

من هذه اْلنظمة الديكتاتورية يوجد من ميرر شره ابسم الدميقراطية ،ويتشبع ابلدميقراطية وممارسة

الدميقراطية  ..فالكل جيد لشره متسعاً يف هذا الثوب الذي امسه الدميقراطية  ..وابلتايل فنحن نقول

وبكل وضوح :ال للشرين معاً؛ ال لشر اْلنظمة الدميقراطية املتفسخة واملنحلة اهلابطة اليت ال تعرف ثبااتً
لقيمة من القيم ،وال تراعي حقاً للخالق سبحانه وتعاىل يف اْلرض  ..وال لشر اْلنظمة الديكتاتورية

املستبدة الظاملة سواء.

كذلك نقول ال لألنظمة املدجنة؛ واليت بعضها دميقراطي وبعضها اآلخر ديكتاتوري مستبد ..

نعم ،مث نعم  ..مث ألف نعم لإلسالم ودولته املستقلة الراشدة اليت ال تتبع هلذا الشر وال ذاك!
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 -678شيوخ مل ينصفوا اإلسالم يف بالد الشام!
أقول ويف نفسي أمل يكوي ين  ..كم آسف على شيوخ كبار من أهل الشام ـ عرفتهم حقول

الدعوة دهراً ـ قد عالهم الشيب ،رمبا قد جتاوزوا السبعني من أعمارهم  ..أجسادهم وأَيديهم ترجف
عندما يتكلمون  ..وهم مع ذلك ال يزالون يطالبون وينادون ابلدميقراطية  ..وابلتغيري الدميقراطي احلر ..

وابلدولة الد ميقراطية الليربالية القائمة على حرية مجيع الشيطانني وأحزاهبم  ..لتتنافس وتتناطح فيم بينها
على صناديق االقرتاع  ..وإذا ذكروا اإلسالم ذكروه على استحياء ووجل وخجل ،ويف عموميات ال

ينكرها عليهم أحد!

مل نسمع منهم كلمة عن دولة اإلسالم  ..عن الدولة اليت جيب أن حتكم مبا أنزل هللا  ..عن

سيادة شرع هللا تعاىل  ..عن علو اخلالق على املخلوق  ..علو حكم هللا وشرعه على حكم املخلوق

والطاغوت  ..مل نعد نسمع منهم تلك الكلمات اإلميانية ،واليت هي من متطلبات ومعاين ،وشروط

صحة شهادة التوحيد  ..فقووا بذلك العلمانيني امللحدين على اإلسالم واملسلمني  ..وعلى مستقبل

الشام اإلسالمي  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

ما الذي دهاهم  ..وما الذي غريهم وبدهلم  ..وما الذي جعل احلق الذي ابتدأوا به مقتبل

أعمارهم ابطالً يف منتهى حياهتم  ..وهم أقرب للقرب ـ والوقوف بني يدي الواحد الدَين ـ منهم للحياة

الدن يا  ..والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول ":أعمار أميت بني الستني والسبعني " ،نسأل هللا تعاىل الثبات
وحسن اخلتام!

 -679لكل طاغوت عكاكيزه من علماء السوء.
انظروا للتاريخ كله  ..ستجدون ما من طاغية ،امل إال وكان له عكاكيز من مشايخ السوء

والزور ،يتكئ عليهم يف طغيانه وكفره و،لمه ،وتثبيت ملكه وحكمه وقانونه ُ ..جيادلون وينافحون عنه

وعن قانونه  ..ويزينون ابطله و،لمه يف أعني الناس  ...والبوطي  ..وحسون  ..وحممد السيد وزير

أوقاف بشار ـ ابن أبيه عبد الستار السيد وزير أوقاف حافظ اهلالك ـ ال يتعدون عن كوهنم عكاكيز

للطاغوت الن صريي بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي البعثي اللعني  ..فهم ينتمون إىل هذه السلسلة اآلمثة
عرب التاريخ من علماء ومشايخ السوء  ..فوجودهم ليس بدعة من التاريخ  ..بل هلم يف كل حقبة من

حقب التاريخ سلف طاحل من علماء ومشايخ السوء والزور ،الذين آثروا إال أن يقفوا مع الباطل ضد
ٍ
رمى إليهم من
احلق  ..مع الطاغوت ونظامه ضد الشعوب املؤمنة واملستضعفة  ..مقابل فُتات زهيد يُ َ
متاع الدنيا  ..وهؤالء ليسوا بدعاً من القوم؛ فهم على إثرهم وسريهتم وعهدهم ماضون  ..فاخللف
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الطاحل منهم تبع لذلك السلف الطاحل  ..بئس السلف واخللف منهم سواء  ..وعليهم مجيعاً ـ من هللا،

ومالئكته ،والذين آمنوا ـ ما يستحقون من اللعنات!

 -680احلرية اليت تنشدها الشعوب.

غضبة الشعب التونسي املسلم اْليب ضد قناة " نسمة ،يت ،يف " التونسية الفاجرة الكافرة ..

والقائمني عليها  ..لتعرضها للذات اإلهلية بصورة مهينة  ..جاءت يف االجتاه الصحيح  ..جزاهم هللا
خرياً  ..وابرك هللا فيهم  ..وسدد على احلق خطاهم  ..وتقبل هللا منهم جهدهم وجهادهم.

وليعلم اْلوغاد من أفراخ العلمانية املشوهة  ..أن اإلسالم هو السبَّاق جلميع معاين احلرية
النافعة الراشدة  ..حرية حترير العبيد من العبودية للعبيد  ..ومن التبعية واالنقياد لشرق أو غرب ..
لكن أن تتعدى احلرية حدودها ومعانيها الالئقة املشروعة  ..لتتطاول على الذات اإلهلية  ..وعلى أنبياء

هللا تعاىل ورسله  ..فال وألف ال  ..والشعوب املسلمة الثائرة اليت تنشد احلرية  ..وتُقاتل من أجل
حريتها  ..هي براء من هذا التفسري اهلابط والساقط ملعىن احلرية  ..وهي على استعداد أن حتاسب كل
من جترئه نفسه اآلمثة اْلمارة ابلسوء على التطاول ابلطعن على الذات اإلهلية أو على ٍ
أحد من أنبياء هللا
تعاىل ورسله  ..حتت زعم ومسمى الدميقراطية ،واحلرية!

احلرية هدف نبيل  ..نتطلع إليه  ..لكن ال نرضاها أن تكون غطاء لكل كفر وعربدة وفجور
وإحلاد وفساد يف اْلرض  ..فليعلموا ذلك عنَّا  ..وليُعلِم الداين القاصي بذلك عنا.

 -681عند احلديث عن الشعوب وثوراهتم.

للذين يتسرعون إصدار اْلحكام على الشعوب ،وتصنيف الناس  ..أقول :عند احلديث عن
الشعوب ،وحركتهم ،وثوراهتم  ..خيتلف عن احلديث عن طغاة احلكم والظلم  ..فإصدار اْلحكام على
الطغاة مبا يستحقونه من أحكام وألقاب سهل  ..وحممود  ..لكن هذا اْلسلوب ال جيري على الشعوب

وحركاهتم  ..وثوراهتم  ..وال جيدي معهم نفعاً  ..وإال فاخلطأ والظلم منك واقعان ال حمالة  ..ويف
احلديث ":إن أعظم الناس جرماً إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ".
صح  ..لكن خطأها
صح  ..ال؛ بل هي َُتطئ وتُنتَ َ
وهذا ال يعين أن الشعوب ال َُتطئ  ..وال تُنتَ َ

ينبغي أن تتعامل معه على أنه مرض له أسبابه الوافدة اليت تقبل العالج  ..وتستحق منك بذل اجلهد

املستطاع من أجل عالجها  ..رمبا تقصريك ـ واقتصارك على إصدار اْلحكام من برجك العايل ـ سبب
من تلك اْلسباب  ..كما يستوجب منك أن تتعامل مع هذا املرض بصرب وحلم وحكمة  ..وشفقة ..
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ورفق  ..وأن تسأل هللا تعاىل العون  ..وال تستعجل على الناس إصدار اْلحكام  ..والتصنيف؛ فريق يف

اجلنة وفريق يف السعري!

فإن مل تكن قادراً على فعل ذلك  ..أمسك عليك لسانك ،وليسعك بيتكِ ،
وابك على
خطيئتك ،خري لك.

 -682موقف اجلامعة العربية من اْلحداث يف سورَي.

َع َّما يبدو سبعة أشهر وعصابة آل اْلسد الطائفية تسفك الدم احلرام ،وترتكب اجملازر اليومية

حبق الشعب السوري اْلعزل  ..ال تكفي جلامعة حكام العرب لكي يقتنعوا أن هذا النظام الطائفي فاقد

للشرعية ،واْلهلية  ..وللحد اْلدىن الذي يؤهله للحوار أو التعايش مع الشعب السوري املعت َدى عليه
 ..لذا أعطوه فرصة أخرى تتعدى اإلسبوعني  ..عساه خالهلا ُجيهز على الثورة السورية  ..ويرغم
الشعب السوري على التفاوض والتحاور مع الطاغية وفق شروطه وإمالءاته!

نقول لبقالة حكام العرب :لكي تفهموا احل َدث جيداً  ..وتفهموا حجم مأساة الشعب السوري

ـ إن كانت مأساته هتمكم ـ اعلموا أن الشعب السوري حمكوم من عصابة نصريية طائفية  ..فاقدة لشعور

االنتماء إىل سورَي وشعب سورَي  ..وإىل العرب  ..واملسلمني  ..فاقدة لصفة النظام  ..وصفة الدولة ..
واحلكومة الرمسية  ..وكل الصفات الدبلوماسية اليت تتمتع هبا الدول  ..فهم جمرد عصابة جمرمة من

بضعة أفراد يتمتعون ابحلرام  ..مبا ورثوه ابحلرام  ..عن أبيهم اهلالك ابن احلرام  ..الذي حكم البالد

والعباد ابحلرام  ..وابلتايل فهم ينظرون لسورَي أرضاً وشعباً على أهنا من مجلة أمالكهم  ..وملك أمياهنم
 ..ال حق ْلحد أن ينازعهم فيما َتلكوه وورثوه عن أبيهم اهلالك  ..وعصابة هذا وصفها  ..وهذه هي

وحياورها؟!
بعض فعاهلا وأخالقها  ..كيف تطالبون الشعب السوري أبن يُفاوضها ُ

عصابة قتلت من خرية أبناء الشعب السوري اآلالف  ..وسجنت منه عشرات اآلالف ..

وعجلة جرائمهم وجمازرهم حبق الشعب السوري مل تتوقف  ..حىت وأنتم تعدون بيانكم اخلتامي البارد

لبقالتكم العربية  ..فإن عجلة القتل وسفك الدم احلرام مل تتوقف  ..فكيف بعد كل ذلك تُطالبون
الشعب السوري املعتدى عليه أن يتفاوض ويتحاور مع هذه العصابة اخلائنة القاتلة  ..وعلى ماذا

ُحياورها ُ ..حياورها على أن تبقى سورَي مزرعة هلم وْلبنائهم  ..يتوارثوهنا ابحلرام!!

نعلم أنكم تعلمون  ..أن الثورة السورية لن تقف عند حدودها اجلغرافية  ..ولعل هذا الذي

خييفكم ويقلقكم يف اْلمر  ..وحيملكم على التواطئ مع القتلة اجملرمني ضد الشعب السوري وثورته ...

نشكو بثنا وحزننا إىل هللا  ..ونتوكل عليه  ..فهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 -683املعارضة االجيابية اليت نريدها.
أقول إلخواننا يف تونس ،ومصر ،وليبيا ،وغريها من البلدان واْلمصار اليت تعيش أجواء احلرية

 ..موقفنا املعلوم من الدميقراطية ومآخذان الشرعية عليها  ..ال ينبغي أن حيملنا على الوقوف يف اجتاه

املعارضة السلبية جملرَيت اْلحداث  ..فنخلي بذلك الساحة للزاندقة واملفسدين واملخربني أن يعيثوا يف

البالد الفساد  ..وأن يفتنوا العباد عن دينهم  ..وأن خيرقوا السفينة من جهتهم ونصيبهم ليهلك مجيع
من عليها  ..إذ ال بد من أن تبدعوا الوسائل املشروعة  ..اليت َتكنكم من املشاركة اإلجيابية الفاعلة يف

إدارة وقيادة البالد والعباد  ..وأن تكونوا يف موقع إصدار القرار  ..وليس جمرد تلقي القرار  ..والفقه

اإلسالمي حبر  ..لن تُعدموا املخارج ،والسبل املشروعة  ..لو أحسنتم النظر فيه ،وأحسنتم واالجتهاد،

واالستنباط  ..حفظكم هللا ورعاكم.

 -684ما أنصفناك َي محص !..

ما أنصفناك َي محص  ..ما أنصفنا شبابك وأبطالك  ..فمهما قلنا ِ
فيك ـ َي مدينة خالد بن
الوليد ـ ويف شبابك الشجعان ،وأهلك املعطائني الصابرين الصامدين  ..من مدائح ِ ..
فأنت أكرب

وأعظم  ..حفظك هللا َي محص بيتاً بيتاً ،وشارعاً شارعاً  ..حفظ هللا شبابك وثوارك اْلبطال  ..وحفظ

هللا أهلك فرداً فرداً  ..اللهم احفظ محص من حتتها ومن فوقها ،وعن ميينها وْشاهلا ،ومن أمامها ومن
خلفها  ..وكل سورية احلبيبة  ..من كل ٍ
شر ،وذي شر  ..وكن معهم يف حصارهم؛ فآمن روعاهتم،
وأطعم جائعهم ،واشف جرحاهم ومرضاهم  ..وتقبل شهداءهم  ..وانصر وسدد رمي مقاتلتهم

وجماهديهم  ..اللهم آمني ،آمني  ..وصلى هللا على حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

كره الشعوب على االستنجاد ابْلجنيب اخلارجي!
 -685عندما تُ َ

كره املرء على أكل امليتة  ..ال تكثروا من احلديث عن حرمة أكل امليتة  ..وال من
عندما يُ َ
مالمه وعتابه على أكله للميتة وهو هلا كاره ومكره  ..وإمنا انظروا لألسباب اليت اضطرته على أكل

كره على االستنجاد ابْلجنيب
امليتة  ..واعملوا على عالجها ،ومواجهتها  ..كذلك الشعوب عندما تُ َ
اخلارجي  ..على الطاغوت الوطين و،لمه  ..فال تكثروا من عتاهبا ومالمها  ..وإمنا انظروا لألسباب
اليت محلتها على هذا النوع من االستنجاد واالنتصار  ..فستجدون أن الطاغوت الذي أحرق على

الناس بيوهتم  ..وانتهك حرماهتم وأعراضهم  ..واستعبدهم لذاته دهراً  ..وعاث يف اْلرض فساداً
ٍ
حينئذ
و،لماً  ..هو املالم الوحيد على فعلة الشعوب  ..واستنجادهم ابْلجنيب اخلارجي  ..والعمل
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ينبغي أن يتوجه حنو إزالة اْلسباب والظروف اليت أجلأت الشعوب إىل هكذا خطوة حمفوفة ابملخاطر ..

واليت تنحصر يف إزالة الطاغوت ونظامه وحكمه  ..وإيقاف ،لمه وطغيانه ،وجرائمه.

 -686تعليق على مقابلة تلفزيونية للبيانوين.

استوقفتين اليوم  ، 2011/10/19مقابلة للمراقب اْلسبق لإلخوان املسلمني " علي صدر

الدين البيانوين " ،على قناة " العربية " ،يف برانمج " نقطة نظام " ،كعادته فقد تربأ فيها من ماضي
الثورة اإلسالمية ،وجهادها ضد جرائم النظام الطائفي يف عهد الطاغية اهلالك حافظ اْلسد  ..وأضاف

أنه ـ ومعه اجمللس الوطين ـ يرفض أي عمل عسكري يقوم به عناصر اجليش السوري احلر ،دفاعاً عن

الشعب السوري يف مواجهة العصاابت اجملرمة التابعة للطاغية بشار اْلسد  ..بزعم رفضه لعسكرة الثورة
 ..وبقائها سلمية مطلقة  ..كما حتفظ على انشقاق الشرفاء من عناصر اجليش عن عصاابت آل اْلسد

إال يف حال أمروا أبن يوجهوا أسلحتهم على صدور الشعب السوري  ..وكأهنم مل يُؤمروا بعد !..

وهلذا الغيب " سياسياً " املتنكر ْلصله  ..واترخيه  ..ودينه  ..وجلده  ..نقول :اجليش السوري

احلر  ..يف هذه املر حلة  ..هو الذراع الضارب للثورة السورية  ..وهو جزء ومكون رئيسي منها  ..نعتز

ونفتخر به  ..ونؤيده ونباركه  ..بداللة أن الثورة السورية خصصت مجعة ابسم " اجليش السوري احلر

" ،تضامناً معه ،ومع جهاده ،وحتريضاً للشرفاء من عناصر اجليش على االستمرار يف االنشقاقات عن
عصاابت آل اْلسد  ..ويف القتال والدفاع عن سورَيً وحرماهتا أرضاً وشعباً ضد عصاابت اإلجرام
اْلسدية  ..وأميا طرف  ..أو حىت جملس  ..خيذل هذا اجليش السوري احلر  ..ويتربأ منه ومن جهاده ..
حتت زعم عدم عسكرة الثورة أو أي زعم كان  ..فنحن برآء منه  ..وال نراه كفأ ْلن ميثل أو يتحدث

ابسم الثورة السورية اجمليدة  ..اليت َتر يف أحلك وأشد ،روفها!

َي فرحة الطاغوت بشار اْلسد وأبواقه وزابنيته  ..وعصاابته اجملرمة  ..هبكذا قيادة  ..جبانة ..

متخاذلة  ..انكرة لألصل واجلميل  ..اليت تستشرف احلديث ابسم اإلخوان اترة  ..وابسم اجمللس

الوطين السوري اترة أخرى  ..واليت تريد أن تواجه دابابت ومدافع وسكاكني وجرائم الطاغوت
وشبيحته وخمابراته  ..حبرير الشعارات والوسائل السلمية الغاندية!!

ال هم جاهدوا  ..وال هم تركوا غريهم ُجياهد  ..فأي قوم هؤالء؟!

 -687تعليق على بيان اْلمانة العامة للمجلس الوطين السوري.

صدر بيان اْلمانة العامة للمجلس الوطين السوري ،يف ختام دورهتا العادية اْلوىل ،جاء فيه":

عقدت اْلمانة العامة للمجلس الوطين السوري دورهتا اْلوىل يف مدينة اسطنبول يومي (17-16
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تشرين أول /أكتوبر 2011م)  ...انقش اجملتمعون الرؤية السياسية للمجلس الوطين وبرانمج عمله
خالل الفرتة القادمة ،وأكدوا على أمهية الوحدة الوطنية واستمرار الثورة ودعمها جبميع الوسائل،

واحلفاظ على سلميتها ،وضرورة حشد مجيع الطاقات العربية واإلقليمية والدولية لعزل النظام ونزع
الشرعية عنه ،والرتكيز على أمهية توفري احلماية الدولية للمدنيني العزل ا -هـ.

أقول :هذا الكالم املكرر املمجوج  ..كالم من يريد أن يلعب ويلهو  ..ويصرف إليه كامريات

الصحفيني يف الفنادق الفاخرة  ..اليت يعقد فيها مؤَتراته  ..وهو صنيع من يريد أن يتهرب ويتنصل من

واجباته ومسؤولياته اْلخالقية حنو الثورة السورية  ..وحنو اجملازر اليت ترتكبها عصاابت آل اْلسد

الطائفية حبق الشعب السوري اْلعزل ،وبصورة يومية  ..وعلى مدار الساعة  ..واليت جيب العمل على

إيقافها أو حتجيمها والتقليل منها ومن آاثرها ما أمكن لذلك  ..وأبي طريقة كانت!

وحىت يتفعل كالم السادة الكرام يف اجمللس الوطين السوري ـ الوارد أعاله يف بياهنم ـ على أرض

الواقع ـ على قلة فاعليته وأثره على النظام اْلسدي الطائفي ـ يكون نصف الشعب السوري قد ذُبح
وبطريقة هستريية جمنونة ابردة على أيدي العصاابت اْلسدية اجملرمة !..
مل نلحظ يف بياهنم أعاله وغريه من البياانت  ..أي إشارة تنم عن أتييدهم للجيش السوري احلر

 ..والنشقاقاته  ..ولتضحياته الكبرية  ..وهم يدافعون عن سورَي أرضاً وشعباً ضد جرائم عصاابت آل

اْلسد الطائفية !..

مرة اثنية نقول هلذا اجمللس وللقائمني عليه :إما أن ترقوا أبنفسكم إىل مستوى احلدث  ..إىل

مستوى الثورة ومتطلباهتا ،وتتحملوا مسؤولياتكم اْلخالقية حنوها ،وحنو الشعب السوري  ..أو تتنحوا

عن الطريق لغريكم  ..وتعريوننا بعض صمتكم  ..مشكورين!

 -688حالل هلم حرام علينا!

ابل أقواٍم  ..كلما وجهنا نقداً لطرف من اْلطراف  ..أو نصيحة  ..أو تنبيهاً  ..أو أنكران
ما ُ

منكراً  ..يشبهوننا ابلطاغية ونظامه  ..ويقولون ما الفرق بيننا وبني النظام!

يُطالبون أبن يكون لكل فرد حريته ورأيه  ..فإذا أردان أن منارس هذه احلرية  ..وأن نبدي هذا

الرأي  ..مارسوا علينا اإلرهاب الفكري  ..وشبهوننا ابلطاغية ونظامه تسكيتاً لنا  ..وتباكوا دموع
التماسيح على اإلسالم الذي جنين عليه ،وننتمي إليه  ..وكأننا حنن دون هذا احلق  ..أو ال نستحق هذا

احلق الذي ُجيرى على غريان  ..وميارسه غريان!
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هلم القنوات واملنابر كلها يسيحون وميرحون فيها  ..يشرقون ويغربون فيها بعلم وبغري علم ..

فإذا قلنا جمرد كلمات نقد وتوجيه ونصح هنا  ..يف مثل هذه الصفحة املتواضعة  ..ضاقت صدورهم

وبطوهنم  ..وحلوقهم  ..واشتد نكريهم علينا!
ملاذا كل ذلك ..؟!

اجلوابْ :لهنم جيدون يف كلماتنا ـ وهلل احلمد والفضل ـ حقاً يدمغ ابطلهم  ..فال ُحيسنون الرد

عليه  ..إال مبحاوالت اإلقصاء واملصادرة والتشويه  ..والتشويش  ..هللا املستعان!

 -689مقتل مسيلمة العصر.

هللا أكرب  ..هللا أكرب وهلل احلمد  ..اليوم قُتِل الطاغوت القذايف  ..قُتِل أبو جهل هذا العصر ..
قُتِل ُمسيلمة العصر  ..قُتِل الطاغوت الذي طاملا أتله وزعم الربوبية لنفسه من دون هللا  ..كم قَتل هذا
الطاغوت من أبناء الشعب اللييب اْليب  ..كم من جمزرة ارتكب  ..كم من أسري أعدمه صرباً  ..كم من
بريء وضعيف ،لمه وبغى عليه  ..كم هنب وسرق  ..ال ميكن أن حنصي جرائمه وخمازيه!

نقول للطاغوت بعد أن أذاقه الثوار اجملاهدون ـ بفضل هللا تعاىل وعونه ـ علقم الذل واملوت:
َّلل الْو ِ
ِِ
ِ
اح ِد الْ َقهَّا ِر غافر.16:
ْمل ُ
ْك الْيَـ ْوَم َّ َ
ل َم ِن ال ُ
هنيئاً ْلهلنا وأحبتنا يف ليبيا احلبيبة هلذا اإلجناز الكبري  ..حنن معكم بكل جوارحنا وعواطفنا يف

فرحتكم العامرة مبقتل هذا الطاغية اللعني  ..وددان أن نكون بينكم نشارككم هذه الفرحة العامرة ..
نسأل هللا تعاىل أن يتقبل شهداءكم وجهادكم  ..وأن يشفي مرضاكم وجرحاكم  ..كما نسأله تعاىل أن

يكون هذا اليوم العظيم عتبة لليبيا اإلسالم  ..ليبيا احلرة واملستقبل واْلمل  ..والدور قادم إبذن هللا
على الطاغوت بشار اْلسد  ..وغريه من طغاة احلكم والظلم ٍ ..
يومئذ يفرح املؤمنون ابكتمال نصر هللا

ْلهل الشام ،واملسلمني مجيعاً إبذن هللا.

 -690مأساة مضحكة مبكية.

أتملوا هذه املأساة املضحكة املبكية  ..العامل كله تقريباً قد اعرتف بليبيا احملررة ما بعد القذايف

 ..إال السعودية فلم تعرتف هبا بعد  ..بينما كانت ـ أي السعودية ـ من أوائل الدول ،وأسبقهم لالعرتاف
بدويلة جنوب السودان الصليبية  ..املنشقة عن السودان اْلم  ..علماً أن هذه الدويلة الصليبية ال
تعدو عن كوهنا قاعدة للصهاينة اليهود ،وللصليبية العاملية  ..فهي خنجر سام يف خاصرة اْلمة  ..ومع
ذلك السعودية كانت من أوائل الدول اليت سارعت إىل مباركتها واالعرتاف هبا  ..بينما ليبيا احلرة

املسلمة  ..ما بعد الثورة والتحرير  ..مل تعرتف هبا السعودية بعد  ..ومل تسمع من النظام السعودي كلمة
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مواساة واحدة على عشرات اآلالف من شه دائها  ..أو هتنئة على النصر والتحرير  ...مث بعد ذلك
ت َكلِ َمةً
يزعم آل سعود وأبواقهم زوراً زعمهم الباطل والكبري أبهنم حيكمون ابلكتاب والسنة َ  ..كبُـ َر ْ
ََتْر ِ
ْو ِاه ِه ْم إِن يَـ ُقولُو َن إَِّال َك ِذابً الكهف.5:
ُُ
ج م ْن أَفـ َ

 -691عندما هتتف الشعوب بعضها لبعض.

ما أمجله من هتاف يثلج القلوب ويُطفئ حر انرها  ..ويُغيظ الطغاة الظاملني  ..عندما هتتف
الشعوب املستضعفة بعضها لبعض هبتاف اْلخوة واحملبة والوالء  ..هتتف لبعضها البعض رغم احلدود

املصطنعة اليت ابعدت وفرقت فيم بينها  ..هتتف لبعضها البعض يف ثوراهتا وتظاهراهتا رغم طغاة احلكم

واالستبداد  ..ورغم السالسل والسياط  ..والسجون  ..ورغم السياسات الكاذبة والفِت املفضوحة اليت
افتعلها الطغاة من عند أنفسهم من أجل التفريق فيم بني الشعوب  ..وفيم بني أجزاء اْلمة الواحدة!

الكل ينزف دماً  ..والكل يُعاين من آالم سياط اجلالدين  ..ومع ذلك فالكل ـ رغم اجلراح
النازفة ـ ميد يده لآلخر  ..الشامي يهتف للييب  ..واللييب يهتف للشامي  ..ال عليك  ..ال تقلق

خلذالن طغاة احلكم والظلم  ..فأان أفديك ـ َي أخي ـ ابلروح والدم  ..فامضي هلدفك يف التحرير،

والعزة ،والبناء  ..وأان معك  ..وهللا معنا مجيعاً  ..ومن كان هللا معه فهو حسبه.

ال أرى تعبرياً أصدق هلذا الواقع اْلخوي النبيل بني الشعوب  ..من حديث احلبيب املصطفى

صلى هللا عليه وسلم ":ترى املؤمنني يف ترامحهم ،وتوادهم ،وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضواً
ِ
اجلسد ابلسهر واحلُ َّمى ".
سائر
تداعى له ُ
ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
أسه اشتكى كلُّه ،وإذا اشتكى
كرجل واحد ،إذا اشتكى ر َ
عينَه اشتكى كلُّه ".
أمة هؤالء هم أبناؤها فال خوف وال ضيعة عليها إبذن هللا.

 -692ال بد من االرتقاء إىل مستوى الثورة ومتطلباهتا.

بني الفينة واْلخرى  ..يصرحون ويقولون يف املعارضة  ..ويف اجمللس الوطين السوري :نريد

تدخل دويل حلماية املدنيني السوريني  ..لكن هذا ال يعين أننا نؤيد التدخل العسكري  ..كما ال يعين
أننا نريد عسكرة الثورة  ..ال  ..هذا ال نريده ،وال نعنيه!!

وحنن نقول هلؤالء :تكلموا بلغة حترتمون فيها عقولكم ،وعقول الناس  ..حترتمون فيها الدماء

الزكية والربيئة اليت تُس َفك ابحلرام على الرتاب السوري  ..وبصورة يومية وجنونية على يد العصابة
اْلسدية اجملرمة  ..وعلى مدار الساعة!
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ال أنتم قاتلتم دون سورَي  ..وشعب سورَي وحرماته وأعراضه  ..فهممكم وعزائمكم دون ذلك

 ..وال أنتم تسمحون لغريكم أبن يُقاتل!
كيف سيحمون املدنيني على امتداد اْلراضي السورية  ..من دون قوة عسكرية  ..وال تدخل
عسكري  ..وال قوة عسكرية على اْلرض من أهل البلد  ..توقف جرائم ومذابح الطاغية وزابنيته ..

ومباذا؟!
عليه؟!

مبرابيج املياه  ..أم مبسيالت الدموع  ..مباذا  ..أم مبجرد قرارات ال تُساوي الورق الذي تُكتب
ال تزالون تلعبون  ..وتثبتون أنكم تلعبون  ..وتتاجرون  ..بينما دماء الشعب السوري اْليب

تسيل بغزارة من غري توقف ،وال انقطاع !..

أنتم تصلحون لقيادة املؤَترات  ..واحلفالت  ..وليس الثورات  ..وال بد لشعبنا الثائر الصابر

املصابر اجملا هد يف سورَي  ..أن يدرك هذه احلقيقة  ..ويعمل على فرز خياراته وقياداته امليدانية املؤمنة

الصاحلة  ..بعيداً عن هؤالء املستهرتين الذين ال حيسنون سوى اللعب  ..واملساومات احلزبية " ..
والعنتظة " أمام كامريات وسائل اإلعالم!

 -693سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيخنا احلبيب أود أن ترد على من يقول على هذا

الطاغية القذايف ( رمحه هللا ) وأن القتل هبذه الطريقة ال جيوز وليس من اإلسالم شيء ويستدلون
ابحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثالً مبعاملة اْلسرى أو ال جيوز التنكيل وما إىل ذلك  ..فأَتىن
منك شيخنا احلبيب التوضيح يف هذا اْلمر لكي ننقله للمنتدَيت للرد على من يدافع عنه ،وكذلك

لتوعية بعض اْلخوة الذين غلبت عليهم العاطفة ،أرجو توضيح املسألة ابْلدلة الشرعية وجزاكم هللا

خري اجلزاء؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..هذا الطاغوت املسمى بـ " ابلقذايف "،

كافر مرتد جمرم؛ قد اجتمعت فيه مجيع نواقض اإلميان لو أردان إحصاءها  ..كما أنه ارتكب مجيع

اجلرائم حبق الشعب اللييب  ..فتفنن يف طريقة قتلهم وتعذيبهم  ..حىت أنه ال ميكن أن تتصور طريقة يف

القتل واإلجرام إال وقد ارتكبها بصورة فاضحة  ..وال أ،ن هناك من ينبغي أن ُجيادلنا يف ذلك.

وعليه ال أرى جواز الصالة على هذا الطاغية  ..وال أن يُرتحم عليه  ..وال أن ُجيرى عليه شيء

من مراسم دفن املسلمني  ..وأن يُوارى جسده يف حفرة كجيفة حىت ال يتأذى هبا اْلحياء  ..أما طريقة
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قتله  ..فيجوز قتله أبي طريقة قتل هبا الشعب اللييب أو بعضاً من الشعب اللييب  ..من قبيل املعاملة
ابملثل  ..كما قال تعاىل :فَ َم ِن ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدواْ َعلَْي ِه ِمبِثْ ِل َما ا ْعتَ َدى َعلَْي ُك ْم البقرة.149:
َنف واْلُذُ َن ِابْلُذُ ِن و ِ
ِ
ني ِابل َْع ْ ِ
وقال تعاىلَ :وَكتَـ ْبـنَا َعلَْي ِه ْم فِ َ َّ
س ِابلنَّـ ْف ِ
الس َّن
ني َواْل َ
س َوال َْع ْ َ
َ
َنف ِابْل َ
يها أَن النَّـ ْف َ
َّ ِ
لس ِن وا ْجلر ِ
ِاب ِ
ين ُحيَا ِربُو َن اَّللَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف
ص ٌ
وح ق َ
َ ُُ َ
اص املائدة .45:وقال تعاىل :إِ َّمنَا َج َزاء الذ َ
ض فَساداً أَن يـ َقتَّـلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُـ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُن َف ْواْ ِم َن اْل َْر ِ
ك َهلُ ْم
ض ذَلِ َ
َ ْ ْ َ ُْ ُ ْ
ْ َُُ ْ
ُ
اْل َْر ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ي ِيف ُّ
يم املائدة .33:وهذا الطاغية اجملرم قد حارب هللا ورسولَه،
الدنْـيَا َوَهلُ ْم ِيف اآلخ َرة َع َذ ٌ
خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ
وزعم لنفسه اْللوهية والربوبية من دون هللا ،وسعى يف اْلرض فساداً وخراابً ،وقتل النفس ،بل اْلنفس
الربيئة املعصومة ،وفقأ اْلعني ،وقطع اْلذن ،وبقر البطون  ..وسرق وهنب  ..وسلط كالبه املسعورة
املرتزقة على اْلعراض  ..وقتل الناس صرباً يف أسرهم وهم يف السجون أبرَيء  ..ولو أردان أن حنصي
جرائم هذا الطاغية على وجه التدقيق والتفصيل لرمبا احتجنا إىل جملدات  ..وهؤالء الذين يتباكون عليه

 ..نقول هلم :كفوا عنا دموع التماسيح  ..أين كانت دموعكم هذه ملا قتل من الشعب اللييب املسلم

أكثر من مخسني ألف  ..ويف سجن " أبو سليم " أكثر من ألف أسري  ..وغيبهم يف حفر مجاعية من
دون أن يُعلِم أحداً عنهم أو يسمح لذويهم أن يصلوا عليهم!
ويف حديث الرهط من العرنيني الذين أمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن أيتوا إبل الصدقة،
فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا  ..ففعلوا ،وصحت أبداهنم ،فغدروا ،فمالوا على الرعاء فقتلوهم ،واستاقوا

إبل الصدقة فسرقوها ،وارتدوا عن اإلسالم  ..فأرسل النيب صلى هللا عليه وسلم يف آاثرهم ،فأتى هبم،

ومسَ َل أعينهم ،وتركوا ابحلرة حىت ماتوا  ...واحلديث خمرج يف الصحيحني
فقطع أيديهم ،وأرجلهمَ ،
وغريمها.

 -694هيبة املؤمن وهيبة الطغاة!

قال يل صاحيب :تقولون أبن املؤمن ُمهاب  ..فعالم جند هذه اهليبة تعلو وجوه الطغاة الظاملني؟

السراء والضراء  ..وهيبة الطغاة من
قلت :هيبة املؤمن من جهة حسناته ،وهي مالزمة له يف َّ

جهة سيئاهتم و،لمهم ،ومن حوهلم من الزابنية  ..فإن سقطت نياشينهم ،ورائستهم  ..وذهب من حوهلم
من الزابنية  ..فقدوا هيبتهم  ..و،هرت عليهم ِذلة ومسكنة مل تَظهر على خملوق يف اْلرض  ..مثال
ذلك من طغاة العصر :الال مبارك  ..والقذايف  ..وزين الشياطني  ..والقائمة تطول لو أردان التعداد!
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 -695نريد تشكيل جملس جامع للشعوب العربية واإلسالمية.
نريد تشكيل جملس جامع للشعوب العربية واإلسالمية  ..يتدارس مهوم الشعوب وأحواهلا

وآالمها  ..ما ينفعها  ..وما يتهددها  ..بعيداً عن جملس دكاكني جامعة حكام العرب  ..اليت َتثل

الوجه القميء للحكام وأنظمتهم  ..اجلامعة اليت َتالئ طواغيت احلكم والظلم على ،لمهم وقهرهم

للشعوب  ..اجلامعة اليت مل تسجل لنفسها ـ طيلة عهدها ـ موقفاً واحداً لصاحل الشعوب!

ال بد للشعوب ـ ما بعد ثورات التحرر من هيمنة الطغاة إبذن هللا ـ من تشكيل ٍ
جلان شعبية من

ثوارها وشرفائها اْلحرار  ..تعمل على ،هور هذا اجمللس الشعيب اجلامع للشعوب العربية واإلسالمية ..

بعيداً عن هيمنة احلكام وسياساهتم املشبوهة ،والذي سيكون إبذن هللا َتهيداً لوحدة دوهلا وأنظمتها ،يف
دولة إسالمية واحدة  ..تعيد لألمة جمدها التليد ،واملتواطَأ عليه منذ عهد بعيد  ..وما ذلك بعزيز على

هللا.

 -696كلمة حق يف السيد مصطفى عبد اجلليل.
عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم ":فاشهدوا على احملسن أبنه حمسن ،وعلى املسيء أبنه مسيء

" ،أجدين ملزماً أبن أثين خرياً على املوقف النبيل لألستاذ " مصطفى عبد اجلليل " حفظه هللا  ..الذي
صرح فيه ـ كما تناولته وكاالت اإلعالم ـ أبنه سيعطل العمل أبي قانون كان قد سنه الطاغوت يتعارض

مع اإلسالم  ..وأن أي قانون يتعارض مع شريعة اإلسالم فهو رد  ..جزاه هللا خرياً ،وابرك هللا فيه.

هذا الرجل قد تومست فيه خرياً ـ وال أزكيه على هللا ـ منذ أن استمعت ملقولته اجلريئة والعظيمة

وهو يف جملس للطاغوت ومعه مجيع زابنيته  ..وكأهنم كانوا ُحياكمونه  ..حيث استفتح كلمته ابلصالة
والسالم على احلبيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال فيها ":الصالة والسالم على قائدان اْلوحد حممد
صلى هللا عليه وسلم "  ..وهذه كلمة حق ال يقوهلا أمام الطاغوت وزابنيته إال رجل هانت عليه روحه يف
سبيل هللا  ..وامتأل قلبه حبب النيب صلى هللا عليه وسلم  ..واحتقار الطاغوت وتصغريه  ..هذا

الطاغوت الذي كان يرى نفسه القائد اْلوحد للشعب اللييب اْليب!

ما مسعته منه اليوم من كالم حول تعطيله ْلي قانون يتعارض مع شرع هللا تعاىل  ..ال غرابة

على هذا الرجل العظيم  ..فنحن حنسن به الظن  ..ونتوقع منه املزيد حنو بلده وأمته  ..وأن يكون عند

بالء حسناً يف منازلة
حسن ،ن شعبه املسلم به  ..وخباصة الثوار اجملاهدين اْلبطال الذين أبلوا ً
الطاغوت اهلالك وزابنيته ومرتزقته  ..حفظهم هللا  ..وجزاهم هللا خرياً.
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وإهنا ملناسبة أن أنصح إخواين الثوار اْلبطال  ..ومجيع اْلحبة من الشعب اللييب املسلم اْليب

 ..أبن ال يبتعدوا عن هذا الرجل  ..وأن حييطوه حببهم ونصحهم  ..ومحايتهم  ..فهو أهل لذلك ..
وأنتم أهل لكل خري  ..وهللا تعاىل حامي اجلميع  ..حفظكم هللا ،وحفظ هللا ليبيا ْلهلها ـ واْلمة

اإلسالمية ـ إسالمية حرة عزيزة كرمية قوية  ..اللهم آمني  ..آمني  ..وصلى هللا على حممد النيب اْلمي،

وعلى آله وصحبه وسلم.

 -697الدولة الليبية ما بعد الثورة وسقوط الطاغية.

الدولة الليبية ما بعد الثورة وسقوط الطاغية َ ..توض معركة البناء والتأسيس  ..وهي أشد

شراسة من املعركة اْلوىل قبل النصر والتحرير  ..وابلتايل فهي حتتاج إىل الدعم ،والنصيحة ،والكلمة

الراشدة الطيبة اليت تتسم ابحلق والعدل والرفق  ..أما إذا أردان أن ننظر ملستقبل ليبيا وحاضرها بعني
السخط والتشاؤم ،واحلسد  ..ونسلط الضوء على اهلفوات والزالت  ..اليت ال َتلو منها الثورات

وحركات الشعوب مهما كانت جادة وصائبة  ..مث نعمل على تضخيمها والنفخ فيها  ..حىت جنعلها يف

مصاف الكبائر واملوبقات اليت َترج صاحبها من امللة  ..ومن مث نطالب اإلخوان هناك أبن يعملوا عمل
ٍ
حينئذ نُعني الشيطان على إخواننا وأهلنا يف ليبيا ..
السنة يف يوم واحد  ..وإال فهم عندان متهمون ..
َّ

ونكون قد خلينا بينهم وبني أعداء اْلمة َ ..
وْشَّتنا العدو بنا وهبم  ..فنسيء هلم من حيث ندري أو ال
ندري  ..وحقهم علينا غري ذلك ِ ..
فلنتق هللا فيهم  ..ولنتوسع هلم يف التأويل واْلعذار ما أمكن لذلك

سبيالً  ..وال نقل إال خرياً  ..أو نصمت  ..ويف احلديث ":من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،فليقل خرياً
أو يصمت ".

 -698دولة أم عصابة!

لعل هذا املعىن ذكرته من قبل أكثر من مرة ،وأعيد هنا فأقول ْلهلنا وشعبنا يف سورَي احلبيبة:

أنتم أمام عصابة طائفية حمرتفة يف اإلجرام ،والقتل ،وسفك الدم احلرام  ..والسطو على احلقوق

واحلرمات.

أنتم أمام عصابة فاقدة للحد اْلدىن خلصائص الدولة الوطنية اليت ترى من واجباهتا محاية الوطن

واملواطن !..

أنتم أمام عصابة جمرمة فاقدة للحد اْلدىن من القيم واْلخالق ،واملروءة الذي مينعها عن فعل

املشني !..
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أنتم أمام عصابة جمرمة فاقدة ملطلق الشرعية  ..من قبلكم يف الداخل كشعب وثورة  ..ومن

قبل اجملتمع الدويل يف اخلارج.

واعلموا أنكم أنتم الشعب  ..وأنتم الدولة  ..وأنتم احلكومة اآلن  ..لكم كامل السلطة

الشرعية  ..من دون هذه العصابة اجملرمة اللعينة  ..وابلتايل عليكم أن تتصرفوا مبسؤولية وعلى هذا

اْلساس؛ أنكم أنتم الدولة  ..وأنتم السلطة الشرعية  ..اليت حيق هلا أن تتسلح ابلقوة وبكل مقومات
الدولة واحلكومة والسلطة احلاكمة  ..وهذه العصابة اجملرمة املندسة بقيادة الطاغية بشار  ..هي اخلارجة

على الدولة  ..والشرعية  ..ولكم كامل احلق يف حماسبة هذه العصابة اجملرمة جبميع الطرق املمكنة

واملتيسرة لكم  ..فمصطلحاهتم عن املندسني  ..واإلرهابيني  ..والعصاابت اإلجرامية وغريها  ..تردوهنا
عليهم  ..وعلى زعيمهم بشار اخلائن  ..فهم أوىل هبا  ..بل هم يستحقوهنا دون غريهم  ..كما لكم أن

حتاسبوا كل من يقع أبيديكم من هؤالء القتلة اجملرمني  ..عن السبب الذي محله على اإلفساد يف
اْلرض واخلروج على دولة وحكومة الثورة  ..ثورة الشعب السوري اْليب  ..وعن السبب الذي محله

على االنضمام والقتال مع عصابة بشار اْلسد الطائفية اجملرمة.

ال بد من أن تقتنعوا بذلك  ..وتتصرفوا على أساس ذلك ْ ..لن الواقع  ..والنقل والعقل ..

كل ذلك يقتضي منكم أن تتصرفوا على هذا اْلساس  ..وفقكم هللا  ..وسدد خطاكم ورميكم.

 -699سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :شيخنا الكرمي حنن نعلم أنه ال ينبغي أن يكون هنالك
خالف يف الثورة واجلهاد على ذلك النصريي الكافر الذي طغى وجترب  ..ومأل اْلرض فساداً  ..لكن
يوجد لدينا ضوابط ،وطرق شرعية للجهاد وإقامة شرع هللا عز وجل يف اْلرض  ..فتلك السلمية
الشيطانية قد مكنت للكافر منا ومن أعراضنا ومساجدان  ...أليس اجلهاد إبعداد العدة والقوة ..

وكانت طريقة خروجنا خاطئة  ..وما رأيك بدعوة الناس ْلهل حلب أبن خيرجوا هبذه الطريقة ..

وبسبهم والدعاء عليهم يف حال مل خيرجوا  ..فبماذا تنصحنا َي شيخ  ..وجزاكم هللا خرياً ،ونفع بكم
اإلسالم واملسلمني؟
اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..قلت من قبل وأعيد فأقول هنا :الوسائل

السلمية؛ كالتظاهرات ،واالعتصامات ،والعصيان املدين  ..انفعة ،فهي جتدي نفعاً يف مواجهة الطغاة
إبذن هللا  ..وهي من اجلهاد والصدع ابحلق  ..ولكن االقتصار عليها دون غريها ال ُحيقق أهداف الثورة
إبسقاط طاغية الشام بشار اْلسد ،ونظامه اجملرم الفاسد الذي جتتمع فيه مجيع خصال السوء  ..فعلى
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الثورة أن حتدث قراءة جادة وجيدة لنفسية وعقلية وأخالقيات وجينيات الطاغوت الذي تستهدفه

ونظامه  ..مث حتدد الوسائل اجملدية اليت تناسبه  ..حىت وإن بدت أبهنا صعبة أو قاسية  ..فتشرِع يف

تبنيها وانتهاجها متوكلة على هللا  ..فالطاغية بشار اْلسد ومن معه من عصابته وأبواقه يقينا وقوالً
واحداً  ..ال ُجيدي معهم االقتصار ـ أقول االقتصار ـ على الوسائل السلمية دون غريها.
فإن قيل :كيف يكون التعامل معه ..؟

قلت ،وأقول :جيب على الثوار يف سورَي ـ حفظهم هللا ـ أن ينقسموا إىل فريقني :فريق جيد يف

نفسه مهة للنشاط يف اجملاالت السلمية دون غريها  ..فهذا ومعه مجيع املستضعفني من أبناء الشعب
السوري الشامي اْليب  ..يتحركون يف اجملاالت السلمية املعروفة  ..ويقتصرون عليها دون غريها.

وفريق آخر :وهو كل من جيد يف نفسه مهة وجاهزية للعمل العسكري اجلهادي  ..فهذا الفريق

ومعهم اْلبطال الشرفاء من اجليش السوري احلر  ..يعمل وينشط يف اجملال العسكري  ..ويقتصر

عملهم على النشاطات العسكرية وحسب  ..بعيداً عن مسار الفريق اْلول الذي ينشط يف اجملاالت
السلمية  ..حىت ال يتحمل كل فريق تبعات الفريق اآلخر.
تكون من مهام الفريق الثاين ـ العسكري اجلهادي ـ محاية الشعب السوري  ..واملتظاهرين

سلمياً  ..من اعتداءات العصاابت اْلسدية اجملرمة.

وأهلنا وإخواننا يف حلب  ..ال خيرجون عن هذه القاعدة  ..وهذه االسرتاتيجية  ..جيب أن

يتحركوا على الصعيدين السلمي والعسكري  ..حبسب التفصيل املتقدم أعاله  ..وأصارحك القول :أن

يف النفس عليهم نوع عتب  ..لكن ال نرى شتمهم ،وال الدعاء عليهم ـ فهم أهلنا وإخواننا ـ فال نعني
الشيطان والطاغوت عليهم  ..بل ندعوا هلم بكل خري  ..عساهم أن يرتجلوا  ..وينزع هللا ما يف

صدورهم من خوف وتردد  ..وأن يروان أبسهم املعهود يف هذا الطاغية وعصابته اجملرمة  ..إبذن هللا.
فإن قيل :العمل العسكري ،حيتاج إىل وقت ،وَتطيط ،وإعداد ...؟

أقول :هذا الكالم صحيح  ..لكن احلالة اليت نعيشها يف سورَي  ..حالة طوارئ واستنفار  ..ال

تقبل االسرتخاء ،وال التسويف  ..والتطويل  ..فنحن أمام عصاابت طائفية جمرمة قاتلة عدمية القيم

واْلخالق َ ..تارس ـ على مدار الساعة ـ كل ما تقدر عليه من جرائم القتل واالعتداءات  ..وابلتايل ال
بد من إيقافها وحتجيمها كل منا حبسب استطاعته وقدراته  ..ومن كان يشكو من قلة السالح  ..أقول

له :حنن قوم أحل هللا لنا الغنائم  ..فدونكم وسالح الشبيحة واجملرمني فاغنموه  ..وهو موفور أمامكم
 ..كما فعل اْلبطال من ثوار ليبيا الشقيقة  ..فظلوا ْلشه ٍر يُقاتلون الطاغية من أسلحة غنموها منه
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ومن جنوده  ..إىل أن فتح هللا عليهم  ..وتوسع عليهم اْلمر  ..وفاض السالح يف الشوارع ويف كل ٍ
زق
 ..ووصلوا إىل ما وصلوا إليه من الفتح والتحرير والنصر  ..ابرك هللا هبم  ..وهلم وبثورهتم اجمليدة ..

فلكم فيهم أسوة حسنة ،حفظكم هللا ،فاهلل تعاىل إن وجد منكم رغبة صادقة يف القتال واجلهاد يف
سبيله دون دينكم ،وحرماتكم وأعراضكم وحقوقكم وحريتكم  ..سهل لكم سبل اخلري كلها من حيث
ِ
ال حتتسبون ،كما قال تعاىلَ :وَمن يَـت ِ
َّق َّ
ب َوَمن يَـتَـ َوَّك ْل
اَّللَ َْجي َعل لَّهُ َخمْ َرجاً َ .ويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
علَى َِّ
َّ ِ
آمنُواْ إَن تَـتَّـ ُقواْ اَّللَ َْجي َعل لَّ ُك ْم فُـ ْرقَاانً
َ
ين َ
اَّلل فَـ ُه َو َح ْسبُهُ الطالقَِ  .3-2:ي أَيُّـ َها الذ َ
اْلنفال .29:أي فرقاانً من كل هم وكرب ،وضيق.

 -700سؤال وجواب.

سؤال آخر من بعد إذنك شيخنا ابرك هللا بكم ،ما رأيكم هبذا الكالم((:قد نص العلماء أنه

من خشي أن يؤدي إنكاره للمنكر إىل منكر أعظم حيرم إنكاره ومن خشي على غريه أن يتأذى بقوله
جاز له أن ال ينكر فاْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر متعني مىت رجي القبول ،أو رجي رد الظامل ولو

بعنف ،ما مل خيف اآلمر ضرراً يلحقه يف خاصته ،أو فتنة يدخلها على املسلمني؛ إما بشق عصا ،وإما
بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم ))؟

أي هل ينطبق هذا على الصدع ابحلق كما بينتم لنا؟ فأان إن خرجت خفت على أهلي اهلالك

وأحبت للظلمة الطغ اة انتهاك حرمة بييت وخفت أذية أهلي فإنكاري للمنكر هنا والصدع ابحلق سيجر

علي منكرا أعظم ،فما رأيكم بذلك شيخنا جزاكم هللا كل خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .الكالم الوارد يف سؤالكم أعاله ،قد خلط بني حق وابطل،
ونسبته خبطئه وصوابه إىل العلماء فيه نظر ،وبيان ذلك أوضحه يف النقاط التالية:

 -1املنكر يُزال بثالثة صور :منكر يُزال مبنكر أكرب منه ،وهذا ال جيوز ،ومنكر يُزال مبثله،
أيضاً هذا ال جيوز؛ ْلنه عبث ال فائدة منه ،ومنكر يُزال مبنكر أو ضرٍر أقل منه وهذا واجب  ..للقاعدة

الشرعية اليت تقول أبن الضرر اْلكرب يُدفع ابلضرر اْلصغر ،إن تعسر دفعه من غري ضرر.

 -2يف كثري من اْلحيان يكون الصدع ابحلق  ..واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر يرتتب عليه

نوع أذى وضرر على صاحبه  ..وقد يرتتب على ذلك استشهاده ،ومع ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم

عده من أفضل اجلهاد  ..ومع سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه.
الص َالةَ وأْمر ِابلْمعر ِ
ولقمان ملا أوصى ولده ،كما يف قوله تعاىلَ [:ي بـ َّ ِ
وف َوانْهَ َع ِن
َ َُ
ين أَق ِم َّ َ ُ ْ َ ْ ُ
ْمن َك ِر ] وملا كان اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر يرتتب عليه نوع أذى وضرر على صاحبه أوصاه
ال ُ
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ك ِم ْن
ك ] أي بسبب أمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر [ إِ َّن ذَلِ َ
َصابَ َ
ابلصرب فقال له [ َو ْ
اصِ ْرب َعلَى َما أ َ
َع ْزِم ْاْل ُُموِر ]لقمان.17:
 -3حتديد املنكر اْلصغر من اْلكرب ،والضرر اْلصغر من الضرر اْلكرب  ..مرده للنص
الشرعي  ..وليس جملرد الرأي أو اهلوى.

 -4حنن متفقون ـ ومعنا كل العقالء والشرفاء والعلماء ـ أن طاغية الشام بشار اْلسد،

وعصابته اجملرمة  ..ميثلون قمة الشر واملنكر ،والضرر اْلكرب  ..فمهما عظم املنكر أو الضرر الذي به

يُزال هذا الطاغية ونظامه  ..فهو أقل بكثري من إقراره حاكماً ومستعبداً ومالكاً للبالد والعباد  ..يتعامل

مع سورَي أرضاً وشعباً على أهنا من مجلة ما ملكت ميينه  ..ومن مجلة مزارعه اليت ميلكها ويفعل هبا ما

يشاء  ..والشعب السوري قد أدرك هذا املعىن  ..ووصل لقناعة راسخة أنه ال ميكن االستمرار مع

هكذا طاغية ،وهكذا نظام جمرم  ..وأن العيش يف ،ل حكمه وإجرامه  ..يعين املوت بذلة وصغارة وحنن

أحياء نطلب املوت فال جنده  ..وابلتايل ال بد من الثورة واجلهاد  ..والذود عن احلقوق واحلرمات ..

والذي من مثاره إما النصر ،واحلرية ،ونيل االستقالل  ..وإما الشهادة  ..وهي نصر كذلك  ..فاملسلم

بني نصرين عظيمني  ..فأان ال أقول :حنن شعب ننتصر أو منوت  ..بل أقول :حنن شعب ننتصر أو

ننتصر  ..ننتصر بعز الدنيا وجمدها وكرامتها  ..أو ننتصر بعز وجمد الشهادة ونعيمها أنعم وأكرم به من

جمد ونصر.

 -5مث أقول لك ـ َي أخي ـ وملن وراءك :لو تركت واعتزلت هذا النظام اْلسدي الطائفي

املخابرايت اجملرم  ..هل تراه سيعتزلك  ..ويدعك  ..ولو تركك اآلن بسبب احتضاره حتت ضرابت
الثورة واجملاهدين  ..هل تراه سيرتكك أو ستنجو منه بعد أن ترتد إليه عافيته  ..ويقدر على التفرغ

للشاردة والواردة ...؟!

قد اعتزلته واعتزله غريك  ..فماذا أبقى لكم  ..وللشعب السوري  ..فقد سطى على الدين،

وِ
العرض ،والنفس ،واملال ،واحلرية ،والعزة والكرامة  ..وعلى كل شيئ عزيز  ..حىت أصبح الشعب
السوري بال عزة وال كرامة وال حرية!!

وإال كيف تفسر قتله ملن اعتزله من اْلطفال والشيوخ والنساء  ..والقائمة تطول لو أردان سرد

جرائم النظام وعصابته مع من يعتزل مواجهته !..

لذا قوالً واحداً ـ ومن دون أدىن تردد ـ ال بد للشعب السوري برمته من أن يقف موقف رجل

واحد يف وجه هذه العصابة الطائفية اجملرمة  ..ال بد ـ إبذن هللا ـ للثورة من أن َتضي إىل هنايتها وإىل أن
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حتقق مجيع أهدافها  ..ال خيار لنا  ..إن اعتزلت؛ مت ذليالً صغرياً مستعبداً  ..وإن ثرت وجاهدت ..

انتصرت  ..أو انتصرت ابلشهادة  ...وبعد ،فأين يكمن الضرر اْلكرب واملنكر اْلكرب  ..وأي اخليارين

يكمن فيه املنكر اْلكرب والضرر اْلكرب  ..اجلواب أ،نه قد وصلك  ..واحلمد هلل رب العاملني.

 -701عندما تعين البطولة أن تكون لعاانً!

ما ابل أق ٍ
وام ال ُحيسنون أن ينظروا ملا جيري حوهلم إال بعني السخط ،والتشاؤم ،والتخوين وسوء

الظن  ..وأميا تفسري حسن متفائل لبعض ما جيري من أحداث  ..فهو عندهم ُسبة ،وخنوثة فكرية،
وتراجع وانبطاح  ..وسقوط  ..إىل آخر القائمة التشاؤمية التحبيطية  ..وكأهنم يودعون ميتاً ميئوساً منه
 ..فاحلكم عندهم ـ وكذا الرجولة ـ أن تكون لعاانً شتَّاماً سخاطاً لكل ما جيري حولك  ..سيء الظن
ٍ
فحينئذ أنت ،أنت العالمة الذي ال
بكل شخص من املسلمني يستشرف العمل يف اْلمور العامة ..

يُعقب عليه  ..وإال ،فأنت عندهم يف عداد املنهزمني املتواطئني على احلق  ..حقاً هؤالء مشكلة  ..وال
ابن تيمية هلا  ..هللا املستعان!

ما من ح َدث هام وعظيم  ..إال ويف بعض جنباته جانب سليب  ..فلو سلطت اْلضواء عليه
دون غريه  ..وابلغت يف تكبريه ونقده  ..ملا سلم منك عمل من النقد ،وال حىت أنت بنفسك تعمل

عمالً ينتفع به الناس!

اجتهد أن تستثمر أي حسنة ـ من أي طرف جاءت ـ يف خدمة احلق  ..وخدمة ثورات الشعوب

املسلمة املستضعفة على الطواغيت الظاملني  ..وهذا فقه قل من يتنبه له  ..ويقدر عليه!

 -702الذين انصبوا الثورة الليبية العداء.
فريق من الناس ـ ممن وجدوا يف املنتدَيت احلوارية سعة خلربشاهتم وأهوائهم وأحقادهم وفتنتهم ـ

ما إن قامت الثورة الليبية ضد الطاغوت ذوداً عن الدين ،واحلقوق واحلرمات واْلعراض  ..إال
وانصبوها العداء  ..وشككوا ابلثوار اجملاهدين وببواعثهم  ..وأساؤوا هبم الظن  ..وصبوا عليهم جام
شؤمهم وأحقادهم و،لمهم  ..تسيئهم احلسنة ،ويعملون على كتماهنا  ..وتسرهم السيئة ،ويعملون على
نشرها وتضخيمها والنفخ فيها  ..وهم ال يزالون على هذه اْلخالق  ..وهؤالء واحد من ثالثة:

اهلالك!

 -1عمالء لعجل الطاغوت القذايف  ..وهؤالء ال يزال يف نفوسهم نوع حنني هلذا العجل
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 -2أذانب الطواغيت ،من املداخلة ،ومرجئة العصر  ..الذين يرون يف ثورات الشعوب نذير

شؤم على أولياء أمورهم وأنظمتهم الفاسدة  ..فناصبوها العداء قبل شروعها  ..وخالل شروعها ..

وبعد انتصارها  ..وال يزالون!

هؤالء الذين ينكرون على الشعب اللييب استعانتهم " ابلناتو " مضطرين ومكرهني  ..ليُطفئوا

النريان ال يت أشعلها الطاغوت عليهم يف بيوهتم  ...مل يتساءلوا ملاذا إىل اآلن دولة السعودية  ..مل تعرتف
ابلدولة الليبية بعد الفتح والنصر  ..رغم أن العامل كله تقريباً قد اعرتف هبا  ..ومل تقل كلمة أتييد واحدة
للشعب اللييب املسلم ولثورته َ ..تفف عنه بعض آالمه ومصابه  ..بينما كانت ـ أي الدولة السعودية ـ
من أوائل الدول اليت اعرتفت بدويلة " جنوب السودان الصليبية " املنشقة عن السودان اْلم  ..واليت

هي عبارة عن قاعدة انطالق للصهيونية ،والصليبية العاملية ..؟!

فهال ساعدت الدولة السعودية الشعب اللييب يف ثورته على الطاغوت  ..وقالت له :أان أكفيك

مؤنة االستعانة ابلكافرين  ..مث بعد ذلك ننظر ،هل الشعب اللييب كان سيستعني ابلناتو أم ال ..؟!

يتخلون عن املستضعفني املسلمني  ..ويتلذذون ابْلخبار اآلتية عن أعراضهم اليت تُنتهك من
قبل الطاغوت وزابنيته  ..ومبنظر بيوهتم اليت تشتعل انراٍ ًٍ عليهم وعلى أطفاهلم  ..مث لو طلب ـ هؤالء
املستضعفني ـ حتت االضطرار واإلكراه  ..نوع مساعدة من شرق أو غرب  ..ارتفعت عقريهتم  ..وكثرت
حتليالهتم  ..عن التدخل اْلجنيب بشؤون البالد والعباد  ..وفاهتم أن خذالهنم للشعوب املستضعفة

املسلمة هو سبب رئيسي يف هذا التدخل اْلجنيب  ..يتحملون وزره وتبعاته يف الدنيا واآلخرة؟!

 -3جاهل؛ يقول ماال يدري  ..وهذا أهون الفرقاء الثالثة  ..نرجو له اهلداية  ..وأن يعلمه هللا

عما أشكل عليهم  ..لكان خرياً هلم.
 ..وهؤالء لو سألوا أهل العلم والدراية َّ

وبعد ،حنن ـ فيم خيص الثورة الليبية اجمليدة ،وغريها من الثورات اليت تشهدها املنطقة ـ خمريين

بني موقفني :موقف يقتصر على التفرج  ..والتشاؤم ،وسوء الظن ابلشعوب وثوراهتم  ..وحركاهتم ..
وإطالق اْلحكام اجلائرة عليهم  ..والتخلي عنها لصاحل الطواغيت  ..والعدو اْلجنيب اخلارجي ...

وموقف يتسم ابالخنراط يف هذه الثورات  ..وتبنيها  ..وترشيدها  ..وتوجيه النصح هلا  ..والعمل على
إصالح اخللل فيها  ..واالنتقال هبا من املمكن الزالة غري املمكن إبذن هللا  ...فأي املوقفني أصوب

وأحب وأرضى هلل عز وجل؟!

فليخرت كل منا املوقف الذي يناسبه  ..وعند هللا امللتقى.
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 -703القذايف والبحر!
ت ناقلت بعض وسائل اإلعالم احتمال إلقاء جثة الطاغية القذايف يف البحر  ..فخفت ودعوت

هللا تعاىل أن ال يتحقق ذلك ،وأن يكون اخلرب جمرد اشاعات  ..خشية على البحر أن يتغري لونه ،أو

طعمه ،أو رائحته  ..فينتقل وصفه من صفة الطاهر املطهر إىل صفة النجاسة  ..والبحر هو هو ..

فحمداً هلل على سالمة البحر من هكذا جناسة  ..ومحداً هلل أن سلم لنا البحر  ..وسلمنا للبحر نتطهر

منه كيفما نشاء!

 -704مىت ميكن للمجتمع الدويل أن يتدخل عسكرَيً ..؟!

مجيع املراقبني يلحظون بروداً واستهتاراً من قبل اجلامعة العربية ،واجملتمع الدويل  ..يف تناول
دماء  ..وأن القتلى من
امللف السوري  ..وكأن الدماء اليت جتري على اْلراضي السورية ماء وليس ً
الشعب السوري اْلعزل جمرد أرقام ال بواكي وال حرمة هلم!
ما هو السبب ..؟!

السبب يكمن يف أمرين :أوهلما لعدم وجود قوة عسكرية كبرية على اْلرض َتثل الثورة السورية

 ..والشعب السوري!

اثنيهما :أن الصهاينة اليهود ال يزالون إىل الساعة يرون يف بقاء نظام عصابة آل اْلسد خري هلم

ـ ولدويلتهم يف فلسطني ـ أكثر بكثري من جمهول تفرزه هلم الثورة  ..لذا فهم إىل الساعة ـ حبكم نفوذ

لوهبم الصهيوين يف العامل ـ ميارسون الضغوط على اجملتمع الدويل ،والعريب الرمسي  ..من أجل اإلبقاء على

نظام عصابة آل اْلسد  ..وغض الطرف عن جرائمه  ..وإعطائه مزيداً من الفرص عساه يستطيع أن
حيسم اْلمور على طريقته العسكرية اإلجرامية  ..وإن كان هناك موقف وال بد  ..ال ينبغي أن يتعد جمرد

االستنكار والتنديد  ..وعبارات التأسف اليت ال تقدم وال تُؤخر على جمرَيت اْلحداث ،والواقع
السوري يف شيء!
مىت ميكن أن يهتموا  ..ويتدخلوا  ..ويقلقوا لألحداث يف سورَي؟!

أقول :عندما توجد قوة فاعلة ومؤثرة َتثل الثورة والثوار  ..والشعب السوري  ..تكافئ قوة
ٍ
حينئذ سيتدخل اجملتمع الدويل بقوة ..
عصاابت النظام اْلسدي الطائفي  ..وهتدد حكمهم ابلزوال ..

ومعه اْلنظمة العربية الرمسية ـ بكل ما يعين التدخل من ٍ
معان ـ ليس من أجل انقاذ الشعب السوري
والتخفيف عن بعض آالمه ـ كما سيعلن ٍ
يومئذ ،وكما سيكون العنوان ـ وإمنا ملشاركة الشعب السوري
ُ
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يف تقسيم الغنائم  ..والتحكم مبسار الثورة بصورة ال تضر ابلتواجد الصهيوين اليهودي وال بدويلتهم يف

فلسطني !..

ٍ
حينئذ الشعب السوري سيقول للمجتمع الدويل ،وملن يدخل معهم من اْلنظمة العربية
لكن

املتواطئة على الدم السوري الربيء  ..قد أتخرمت  ..مل نعد حباجة إليكم!!

اللهم احفظ الشام  ..وأهل الشام  ..مما ميكرون للشام وأهله  ..اللهم آمني.

 -705الطاغوت الشرير ،عندما يتوعد ،ويهدد!

عندما يقول الطاغوت بشار اْلسد :أن إزالته وإزالة نظامه  ..أو قيام أي عمل عسكري ضده

 ..يعين تقسيم سورَي  ..يعين اإلعالن عن حرب طائفية مكشوفة  ..يعين حتويل املنطقة إىل كتلة من

اجلمر  ..يعين إحراق اْلخضر واليابس  ..إىل آخر قائمة التهديدات الشريرة!

فهو بذلك ،يقول عن نفسه ،وبكل وضوح :أبنه إنسان شر ٌير  ..شديد الشر واإلجرام  ..وأنه

سريتكب كل هذا الشر  ..وكل هذا اإلجرام  ..إن اقرتب أحد منه ومن نظامه الطائفي الفاسد أبي

سوء!

ولو قيل ْلعىت جمرم وشرير يف اْلرض تكلم  ..ملا تكلم بكلماته  ..وملا توعد بوعيده  ..وملا

هدد هتديداته  ...فتأملوا أي طاغوت شرير قد ابتليت به الشام!!

 -706ليس هذا هو الوقت املناسب !..

استوقفتين اليوم (  2011/10/30م ) ،حلقة مسر وشعر  ..وضحك  ..وتباري فيما بني

الشعراء  ..عن أفضل قصيدة  ..وأفضل شاعر  ..يف قناة املستقلة  ..فكان من مجلة احلضور واحلكام
والنقاد ،انئب املراقب العام لإلخوان املسلمني يف سورَي " أبو الطيب ،زهري سامل " !...
فقلت ملن حويل :وهل انتهت الثورة السورية ...؟!

فقالوا :ال !..

فقلت :وهل توقفت جمازر نظام آل اْلسد الطائفي اجملرم حبق الشعب السوري ..؟!

فقالوا :ال !..

قلت :كيف حيلو هلذا الرجل  ..وهو يف هذا املوضع من القيادة واملسؤولية  ..أن يلهو ..

الس َمر والشعر  ..وسورَي شعباً وأرضاً  ..تُذبح من الوريد
ويضحك  ..ويُشارك يف مثل هذه اجملالس من َّ

إىل الوريد على يد الطاغوت وزابنيته وعصابته ..؟!

265

كان هللا يف عون أهلنا يف سورية  ..كان هللا يف عون الثورة والثوار اْلبطال  ..فهم بني فكني:

فك الطاغوت وجرائمه ودمويته  ..وفك معارضة الهية العبة ساهية  ..جتد لنفسها ـ يف مثل هذه

الظروف العصيبة ـ متسعاً للهو ،واللعب ،والس َمر  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

 -707احلراك اْلردين واإلصالح.

استوقفتين اليوم (  2011/11/2م ) حلقة االجتاه املعاكس  ..وكانت عن احلراك اْلردين
املطالب ابإلصالح ،وعن االصالحات والتغيريات اليت ْشلت الدستور اْلردين !..
أقول :هناك جزئية هامة جداً مل يُ ِشر إليها املتحاوران ،ومل يقرتاب منها على أمهيتها  ..من دون
إصالحها وتغيريها ،ال ينفع أي إصالح أو تغيري  ..كما ال ينفع مع وجودها إقالة حكومة ،واستبداهلا
حبكومة جديدة  ..أال وهي أن الدستور اْلردين ينص على أن " امللِك فوق املساءلة ،ال يُسأل عما
َل َع َّما
يفعل " ،وهذه صفة من أخص صفات وخصائص اخلالق سبحانه وتعاىل ،كما قال تعاىلَ [:ال يُ ْسأ ُ

يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن ]اْلنبياء .23:فالذي ال يُسأل عما يفعل هو هللا سبحانه وتعاىل ،وما عداه يُسأل
اسب.
ُ
وحي َ
وهو معناه أيضاً ،أن امللك لو قامر مبيزانية اْلردن املالية كلها يف نوادي القمار وامليسر الليلية
يف لندن  ..وأوقع اْلردن شعباً وأرضاً يف الفقر ،واحلرج الشديد  ..أو قرر أن يبيع اْلردن أرضاً وشعباً ـ

بثمن خبس ـ للمخابرات اْلمريكية  ..واملوساد اليهودي الصهيوين  ..ال جيوز ْلحد ـ َّأَيً كان موقعه أو

كانت مكانته وصفته ،سواء كان من النواب أم من غريهم ـ أن يسأله أو ُحياسبه  ..وال أن يعرتض  ..وال
جمرد أن يتساءل  ..ولو فعل  ..بنص الدستور اْلردين يتعرض للسجن والعقوبة!

مرة اثنية أقول :ملن يكثرون احلديث عن االصالحات يف اْلردن  ..إصالحاتكم إذا مل تطل

هذا البند من الدستور اْلردين  ..فتزيلونه كلياً  ..وجتعلون امللك يتساوى مع أي مواطن أردين يف
املساءلة واحملاسبة  ..فإصالحاتكم ال تعين شيئاً  ..وال تُساوي شيئاً  ..وهي مضيعة لألوقات والطاقات

معاً!!

 -708موقف النظام اْلسدي من املبادرة العربية!
قلت من قبل ،وأعيد فأقول هنا :تتسم مواقف وسياسة نظام العصابة اْلسدية ـ منذ مخسني

عاماً ،وإىل الساعة ـ يف الوقوف يف الوسط ،يف املنطقة الرمادية ،واليت تتسم ابلضبابية والغموض؛ حىت

وحياسب عليه!
ؤخذ بهُ ،
ال يتحدد له مسار أو اجتاه  ..فيُ َ
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فهو ـ على سبيل املثال ـ :ال مع املقاومة وال ضدها  ..وال مع القومية العربية وال ضدها  ..وال

مع العرب وال ضدهم  ..وال مع احلرب ضد إسرائيل وال ضدها  ..وال مع السالم وال ضده  ..وال مع

االصالح وال ضده  ..وال مع الدميقراطية وال ضدها  ..وال مع أمريكا وال ضدها  ..وال مع احلرامية

واللصوص وال ضدهم  ..وال هو مع اإلرهاب احملارب من قبل اجملتمع الدويل ،وال ضده  ..وأخرياً قد
أذيع أبن النظام السوري قد رفض مبادرة اجلامعة العربية حنو اْلوضاع يف سورَي !..

فقلت :هذا خبالف سياسته املعهودة ،واملشار إليها أعاله  ..واليت تستدعي منه أن يقف يف

املنطقة الرمادية الضبابية  ..اليت ال تعين شيئاً  ..وال تُعرف عنه يف شيء  ..فجاء اخلرب يف اليوم التايل
لي ِ
صدق رأينا يف هذا النظام ،فقالوا :النظام اْلسدي ال هو رافض للمبادرة  ..وال هو قد قبلها  ..وإمنا
ُ
وقف يف الوسط ،يف املنطقة الرمادية؛ فقبلها بعد أن أضاف إليها شروطه  ..وهو بذلك يفوت على
الدول العريب فرصة وإمكانية حتديد موقفه واجتاهه من مبادرهتم  ..كما يفوت عليهم إمكانية إصدار أي
قرار ضده  ...ليت بين يعرب يُدركون هذه احلقيقة عن هذا النظام الثعليب الطائفي الباطين!!

 -709املسؤول عن الشر الذي أصاب سورَي.

للذين يتباكون على الوطن السوري  ..وخيشون عليه من التدخالت اْلجنبية ،نقول :كل ٍ
شر

أصاب سورَي ،ويُصيبها ،وسيُصيبها  ..املسؤول اْلول والوحيد عنه هو الطاغية الشرير بشار اْلسد،
وقبله أبوه اهلالك " حافظ اْلسد ".
وآل اْلسد بقيادة بشارهم الطاغية  ..قد وضعوا الشعب السوري اْلعزل أمام خيارات كلها

صعبة  ..وضارة  ..أقلها ضرراً عليه ،أن يثور على الطاغوت ونظامه الطائفي الفاسد واملستبد  ..لذا

فقد اَتذوا قرارهم يف الثورة عليه وعلى نظامه إىل حيث ال رجعة إبذن هللا  ..وإىل أن يفتح هللا بيننا وبني

هذا الطاغية ابحلق  ..وهللا خري الفاحتني.
وابلتايل أميا ٍ
تباك أو كلمة عن الوطن  ..وسالمة الوطن واملواطن  ..ينبغي أن توجه للطاغية

ونظامه الطائفي الفاسد وحسب  ..ال غري!

 -710مسألة تسليم الثوار الليبيون ْلسلحتهم.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

للشعب اللييب املسلم اْليب بعامة  ..وللثوار اْلبطال منهم خباصة ،أقول :أن يبقى كل ٍ
واحد

منكم سالحه بيده  ..أيخذ حقه بيده ،ووفق قانونه وهواه  ..هذا يعين أن يوجد يف ليبيا دول
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وحكومات عديدة بعدد من حيمل السالح من الشعب اللييب  ..وهذا عني الفوضى  ..واْلذى والضرر

لليبيا أرضاً وشعباً  ..وأمالً ومستقبالً  ..وهو خيار ال يُرضي إال أعداء ليبيا  ..وإن تظاهروا حببها!
أن ِ
نشرع لظاهرة بقاء السالح ـ أبحجامه املتنوعة ـ بيد مجيع أفراد الشعب اللييب  ..هذا يعين
أن يبقى السالح مع الصاحل والطاحل سواء  ..مع اجملاهد الثائر الصاحل ومع املفسد واملخرب سواء ..

وأن جيد املفسدون من بقاَي خملفات ورواسب نظام الطاغوت اهلالك املربر القانوين أبن حيملوا السالح،

وحيتفظوا به لنفسهم ،ويستخدموه ملآرهبم السيئة وقتما يشاؤون  ..ولو أردت منعهم الحتجوا عليك

أبهنم ليبيون مثلهم مثل أي لييب آخر  ..فعالم يُنزع منهم ويُرتك مع غريهم  ..فإما أن تنزع السالح من

يد مجيع املدنيني من الشعب اللييب أو تبقيه معهم مجيعاً  ..وهذه نتيجة ال يرضاها من كان حمباً لليبيا

أرضاً وشعباً ،وثورة ،ومستقبالً.
مث هو خيار سيعطي ـ يف النهاية ـ فرصة للعدو اخلارجي أن يتدخل  ..ويُؤذي ويلعب أالعيبه ..

بزعم نصرة الفريق الذي يريد أن يسلم أسلحته للدولة ما بعد الثورة  ..ضد الفريق الذي أيىب أن يسلم
ٍ
وحينئذ قد حتصل فتنة ومقتلة فيم بينكم  ..ال تسر إال اْلعداء  ..فحذار ـ أيها اْلحبة ـ أن
أسلحته ..
تشمتوا بنا وبكم اْلعداء ،بعد أن من هللا عليكم ابلفتح واخلري الكثري.

لذا فاملطلوب ،واملرجو منكم ـ ومن مجيع أفراد الشعب اللييب اْليب ـ يف هذه املرحلة احلامسة ..

أن تسلموا أسلحتكم للجهات الرمسية واملختصة اليت َتثلكم وَتثل بلدكم من اجملاهدين والثوار  ..وأن
تتصرفوا على أنكم أنتم الدولة ،وأنتم احلكومة  ..وأنتم البلد وأهلها وملحها  ..وأن تنخرطوا يف اجليش

اللييب الوليد  ..وتكونوا نواته من داخله ،وليس من خارجه!

النظرة القاَتة املرافقة للجيش اللييب أَيم الطاغية اهلالك  ..ينبغي أن تنقضي وتذهب بذهاب

الطاغية ونظامه  ..وأن ال تظل خميمة يف أذهانكم  ..وعقولكم  ..وابلتايل عليكم أن تتصرفوا مبسؤولية

 ..وأن تشاركوا يف اجليش اللييب اجلديد  ..وتكونوا أنتم قوته الضاربة اليت حتفظ لليبيا ـ أرضاً وشعباً ـ
ٍ
وحينئذ َتلكون القوة والسالح بطريقة قانونية وشرعية  ..وإال ما
كرامتها وعزهتا وأمنها  ..واستقالهلا ..
معىن أن ليبيا أصبحت حرة كرمية عزيزة  ..وأهنا قد عادت إىل أهلها  ..بعد أن اختطفها الطاغوت من

أحضانكم أربعني عاماً  ..إذا كنا سنستمر يف نظرتنا القاَتة جليشها اجلديد  ..ولكل مؤسسة أفرزهتا
وتفرزها الثورة الليبية املباركة؟!

ستقولون :ولكن خنشى أن يُغ َدر بنا  ..وابلثورة وأهدافها  ..ومبصاحل وآمال ليبيا املنشودة ..
وبقاء السالح أبيدينا ـ بصورته الفردية ـ هو العاصم من كل ذلك !..
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أقول :هذا من سوء الظن ابلثورة وإجنازاهتا  ..وسوء الظن أبنفسكم ومبوقعكم اهلام واحلساس

يف ليبيا ما بعد الثورة  ..وكأنكم تقولون البلد مل تعد إلينا بعد  ..وال إىل أهلها  ..إىل الشعب اللييب

املسلم اْليب  ..وأنكم مل تتحرروا بعد من الطغاة والظاملني  ..وهذا ال ينبغي وال يصح  ..وال يليق بكم!

أصارحكم القول :أحياانً ينتابين شعور ـ أرجو أن يكون خاطئاً ـ أن من الثوار اجملاهدين ،ممن
حنبهم ونكن هلم كل حب واحرتام  ..ال يزالون ال يصدقون أبن ليبيا قد عادت إليهم  ..وأهنا قد حتررت

فعالً من الطاغوت وجنده  ..وأهنم هم أهلها  ..ومن أهلها  ..جيب أن ُحييطوها ابلرعاية والنصح واحلب
 ..فهم ـ ولألسف ـ ال يزالون يعيشون كابوس وآالم وهواجس املاضي  ..بينما هم يف الواقع يعيشون

عهداً جديداً ،عهد ما بعد انتصار الثورة الليبية اجمليدة  ..وحتقيق احلرية واالستقالل لليبيا احلرة أرضاً
وشعباً !!..
مث بعد ذلك نقول :إن عادت ليبيا ـ ال مسح هللا ـ إىل عهدها السابق ما قبل الثورة  ..وهذا لن

يكون إبذن هللا  ..ووجد من حياول االلتفاف على الثورة وأهدافها ابلقوة  ..والعودة هبا إىل عهد

الطغيان واالستبداد من جديد  ...أقول :الذي يسر لكم السالح يف ثورتكم على الطاغية اهلالك ..
ييسر لكم السالح على كل طاغية يريد االلتفاف على ثورتكم وأهدافكم ابلقوة  ..وعندما تكونوا أنتم
ٍ
حينئذ مشكلة السالح  ..مشكلة يُقلَق ْلجلها!
اجليش  ..وأنتم قوته وعناصره  ..مل تعد
وعلى افرتاض أن بقاء السالح بيد عامة الناس من الشعب اللييب له بعض احلسنات ـ كما

يقول بذلك البعض ـ فإن سيئاته أكثر بكثري من حسناته  ..ومفاسده ومضاره ترجح كثرياً على املصلحة
املرجوة من محله  ..والقاعدة الفقهية تقول ":بتقدمي أكرب املصلحتني ،ودفع أكرب الضررين واملفسدتني

" ،ولو مل يكن من مفسدة راجحة من وراء بقاء السالح أبيدي الناس سوى زهق اْلنفس الربيئة
املعصومة عند أدىن شجار أو خالف حيصل فيم بني الناس ـ وقد حصل شيء من ذلك ـ ومن مث غياب

اْلمن واْلمان  ..وإشاعة اخلوف والرعب والفوضى فيم بني الناس لكان ذلك مبفرده كافياً ،وداعياً
ض َّمت إليه ما تقدم ذكره من أسباب  ..وغريها مما مل
جلمع السالح ونزعه من أيدي الناس  ..فكيف لو ُ

نذكره!

هذا الذي أنصحكم به  ..وهي نصيحة من أخ حمب مشفق  ..وما أردت إال اخلري واإلصالح
ت وما تَـوفِ ِيقي إِالَّ ِاب ِ
َّلل َعلَْي ِه تَـوَّكل ُ ِ ِ
يب ]هود.88:
 [ ..إِ ْن أُ ِري ُد إِالَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ْت َوإِلَْيه أُن ُ
َ
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 -711املوقف من املبادرة العربية.
املوقف من املبادرة العربية ،ونتائجها ـ ومثيالهتا من املبادرات ـ أننا نقول :حنن ـ يف املعارضة

اإلسالمية ـ مع كل إجراء عملي خيفف عن شعبنا السوري بعض معاانته؛ كإطالق سراح اْلسرى ،وفك

احلصار عن املدن ،وسحب القوات العسكرية اْلسدية إىل سكناهتا ،والتوقف عن القتل والعدوان،
والسماح للشعب السوري ابلتظاهر ،والتعبري عن موقفه الرافض للنظام وحبرية من دون أن يتعرض ْلي

نوع من أنواع اْلذى  ..فكل هذه اإلجراءات ومثيالهتا فنحن معها ونباركها  ..إذ ال يُستحسن ،وال
جيوز رفضها  ..وإن كنا نشك مبدى مصداقية عهود النظام اْلسدي الطائفي؛ إذ اْلصل فيه الغدر

واخليانة  ..والكذب  ..وال أدل على ذلك من اليوم الذي يعلن فيه الوزير القطري عن بنود االتفاق مع
النظام اْلسدي  ..واليت منها وقف القتل والعنف ضد الشعب السوري  ..يف هذا التوقيت  ..والوزير
القطري يتلو بيانه  ..يرتكب النظام اْلسدي جمزرة يف محص املباركة  ..فيقتل من أهلها الصابرين

املرابطني العزل أكثر من عشرين شهيداً  ..نسأل هللا تعاىل أن يتقبلهم عنده من الشهداء.

وقولنا هذا ال يعين حبال إيقاف الثورة قبل حتقيق أهدافها املنشودة  ..كما ال يعين التنازل عن

املطلب الرئيس واْلساس للثورة أال وهو اسقاط الطاغية ونظامه الطائفي الفاسد املتعفن!
فإن ُسئلنا عن موقفنا من احلوار مع النظام ..؟!

نقول قوالً واحداً :ال حوار مع القتلة اجملرمني  ..ال حوار مع الطاغوت ونظامه الطائفي الفاسد

 ..النعدام أي نتيجة إجيابية من ورائه  ..وْلن احلوار يُعطي النظام اْلسدي الشرعية يف الوجود ..
والشرعية فيم يرتكبه من جرائم حبق الشعب السوري اْلعزل  ..وشرعية النظام ساقطة منذ زمن بعيد ..
وقد جدد الشعب السوري سقوطها من جديد يف ثورته املباركة!

وإن كان وال بد  ..وكان هذا ممكناً يف هذه املرحلة  ..فإننا ال منانع من إجراء تفاوض ـ عرب

وسيط اثلث عريب ـ من أجل انتقال السلطة من آل اْلسد وعصابته ،إىل يد آمنة أمينة من الشعب

السوري  ..إىل يد الثوار اْلحرار  ..ليُسدل بذلك الستار على حقبة نظام آل اْلسد الطائفي  ..إىل

حيث ال رجعة إبذن هللا  ..هبذا الوصف والقيد ،وهلذه النتيجة وحسب  ..ال نرى مانعاً من إجراء
املفاوضات  ..وهللا املستعان.
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 -712لو فاز العلمانيون يف االنتخاابت التونسية.
لو فاز العلمانيون يف االنتخاابت التونسية  ..لقاموا مبحاصرة املساجد وأنشطتها جبملة من

القوانني والقيود  ..وملنعوا احلجاب يف اجلامعات واملدارس  ..واملؤسسات العامة  ..وحاربوا مظاهر

التدين يف مجيع جماالت احلياة  ..مث لو أنكرت عليهم ،لسرعان ما ُجييبونك :حنن منثل إرادة الشعب
واجلماهري  ..الشعب انتخبنا لربانجمنا  ..وابلتايل ال بد من أن ننفذ إرادة من صوت لنا من الشعب ..

فإنكارك علينا هو إنكار على الشعب  ..فرد على الشعب إن استطعت!

بينما ملا فاز من ُحي َسبون على التوجه اإلسالمي من حزب النهضة  ..مباشرة أخذوا يبحثون
ْلنفسهم عن حلفاء وشركاء يف احلكم من العلمانيني املعادين لإلسالم  ..ليُثبتوا أهنم انفتاحيون  ..وأهنم

وطنيون  ..وأن صدورهم ـ ورؤوسهم و،هورهم وبطوهنم ـ مفتوحة للجميع  ..وكل ذلك يتم على حساب
اإلسالم الذي انتخبهم الناس ْلجله َّ ....
حقاً ال نزال نعيش مرحلة الدروشة السياسية  ..وال حول وال

قوة إال ابهلل.

 -713دول ينبغي اعتزاهلا!

ٍ
إنسان ُع ِرف مبعارضته للنظام اْلسدي الطائفي الفاشي  ..ينبغي عليه ـ يف هذه املرحلة،
أميا
مراعاة لسالمته اْلمنية ـ أن يعتزل املرور أو الوقوف يف ٍ
كل من الدول التالية :لبنان ،وإيران ،والعراق ..
ْلن هذه الدول ولألسف يوجد فيها شبيحة طائفيون ،وقطاع طرق يعملون إبخالص لصاحل النظام

السوري اْلسدي  ..ولصاحل املخابرات اْلسدية السورية  ..يقومون خبطف واعتقال كل من يعتقدون أنه

من املعارضة السورية  ..ويتم ذلك حتت إشراف ورعاية اْلجهزة والعناصر احلاكمة واملتنفذة يف تلك

البلدان اآلنفة الذكر  ..فاحلذر ،احلذر.

 -714النظام السوري واملبادرة العربية.

الذي محل النظام اْلسدي الطائفي على االستجابة ،اهراً للمبادرة العربية أمران :أوهلما تفويت

أميا عقوابت أو إجراءات ضده من قبل اجملتمع العريب والدويل  ..اثنياً؛ شعوره أبن عقده بدأ ينفرط
حتت ضرابت اجليش السوري احلر  ..وأن انشقاقات اْلحرار بدأت تتوسع وتستعصي عليه  ..وهذا
ٍ
وحينئذ
يعين مع قليل من الزمن سيتسع اخلرق عليه إىل درجة يصعب معها الرتقيع  ..والكذب ..
يكون قد حفر قربه بيده  ..ووقع بني فكي اجملتمع العريب والدويل الكاره له من جهة  ..وبني ضرابت

اجليش السوري احلر ومن معهم من اجملاهدين الثوار اْلحرار يف الداخل  ..من جهة اثنية!
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فوجد يف استجابته الكاذبة للمبادرة العربية ـ ولو ابلظاهر بدليل أن جرائمه حبق املدنيني العزل

ال تزال مستمرة ـ قد يُضعف اجلبهتني معاً  ..وخباصة منهما جبهة اجملاهدين اْلحرار يف الداخل ..
ويوقف عملياهتا ضده  ..حيث بتنا نسمع بوضوح صيحات النظام اْلسدي وأبواقه وهم يستغيثون من

ضرابت اجملاهدين اْلحرار يف اجليش السوري احلر  ..ويُطالبون إبيقاف عملياهتم وضرابهتم ضد العصابة

اْلسدية  ..وأن يُعلنوا يف بيان هلم عن إيقاف عملياهتم!

قلنا من قبل ،ونعيد القول هنا لنؤكد ما قلناه :أن هذا النظام الطائفي ،اللعني اجلبان  ..ال يفهم

إال ابل قوة  ..وال تردعه إال القوة  ..وال مينع جرائمه عن املواطنني السوريني إال القوة  ..والشعب
السوري اْليب بدأ يفهم هذه املعادلة بوضوح  ..ويعد هلا العدة ،وهلل احلمد.

 -715تقبل هللا طاعتكم.

هللا أكرب ،هللا أكرب ،ال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،هللا أكرب ،وهلل احلمد.
جلميع اْلخوة واْلخوات حفظهم هللا تعاىل ،نقول :تقبل هللا طاعتكم  ..وجهدكم وجهادكم ..
وكل عام وأنتم وأمة اإلسالم خبري ،ومبز ٍ
يد من التحرر من هيمنة الطغاة اآلمثني  ..سائلني هللا تعاىل أن
يفرج عن أهلنا وأحبتنا يف الشام اجلريح  ..واليمن  ..وأفغانستان  ..وفلسطني  ..والصومال ..

والشيشان  ..وغريها من البلدان  ..غداً أول أَيم عيد اْلضحى املبارك  ..ولكل أضحيته  ..وأضحية
الثوار اجملاهدين اْلبطال  ..الطواغيت الظاملني  ..ضحوا هبم تقبل هللا ضحاَيكم ،وجزاكم هللا عن أمة

اإلسالم خري اجلزاء.

 -716كلمة برهان غليون مبناسبة عيد اْلضحى.
قد استمعت لكلمة " برهان غليون " ،اليت ألقاها مبناسبة عيد اْلضحى املبارك (
 .. ) 2011/11/5واليت تناولتها وسائل اإلعالم  ..فعلى ِعظَم املناسبة  ..وطابعها اإلسالمي واإلمياين

 ..فالرجل مل يذكر اسم هللا قط  ..وال كلمة واحدة تنم عنه أبنه ممن يرجون هلل وقاراً  ..ف ُخيل إيل وكأنه
ٍ
ومبحمد
رابً،
يوجه كلمته إىل الشعب الفرنسي  ..وليس إىل الشعب السوري املسلم الذي يُؤمن ابهلل َّ
صلى هللا عليه وسلم نبياً ،وابإلسالم ديناً !..
فالرجل يغرد يف غري واد الشعب السوري املسلم الثائر على الطاغوت ونظامه الفاسد املستبد

 ..مث بعد ذلك يزعم زوراً َتثيله ،واحلديث ابمسه!

وأان أقول لغليون :إذا كانت علمانيتك ،وأحقادك الدفينة ـ القدمية منها واجلديدة ـ على

اإلسالم واملسلمني َ ..تنعك من انصاف اإلسالم وأثره على الشعوب  ..ومن االرتفاع إىل مستوى
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مهوم ،وقضاَي ،وأدبيات ،وثقافة ،وعقيدة الشعب السوري املسلم  ..مادة الثورة السورية وأصلها

فتنح عن احلديث ابسم الثورة السورية والثوار  ..وعن زعم َتثيلهم  ..فوهللا الذي
وملحها ووقودها َّ ..
ال إله إال هو ْ ..لنك ـ َي غليون ـ تُسيء إىل الثورة السورية أكثر مما ُحتسن إليها  ..فمثلك ال يصلح أن

ميثل هذا الش عب الشامي املؤمن اْليب  ..فأنت سبب من أسباب أتخري النصر ،وعدم تنزله على عباده
املؤمنني  ..فإذا كنت َّ
فتنح وأمثالك ـ ممن ميثلون
حقاً تريد النصر للثورة السورية  ..وترجو هلا اخلري َّ ..
الوجه اآلخر القميء لألنظمة العلمانية املستبدة ـ عن الطريق  ..ودع قافلة احلق تسري  ..عسى أن
تتنزل بركات السماء على أرض الشام  ..وعلى ثوار الشام  ..فيجعل هللا من بعد عس ٍر يسراً  ..ومن

فرجاً وخمرجاً  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.
بعد ضيق َ
ض فُوه!
وإليكم كلمته اليت ألقاها  ..فُ َّ

 -717حصاركم لن يُثنينا عن احلق.

كثري من القنوات اإلعالمية املرئية املهتمة ابلشأن السوري  ..مل تدع نطيحةً وال مرتدية ،وال ما
وروجت له ،وصنعت معه املقابالت َّ ..إالان  ..فإهنم يريدون منا أن نردد
السبع  ..إال ودعتهَّ ،
أكل َّ
كلماهتم أوالً  ..يريدون منا أن منجد الدميقراطيات  ..واإلابحيات  ..وعجل السلمية اليت قتلت الناس

 ..والشرفاء من النصريية ،وغريهم ممن أوغلوا يف دماء الشعب السوري املسلم اْليب  ..وأن نثين خرياً
على كثري من اْلصنام وطواغيت احلكم والظلم املعاصرين  ..وأن نغيب احلديث عن اإلسالم  ..وعن
شريعة اإلسالم  ..ومستقبل سورَي اإلسالمي  ..بعد ذلك  ..وبقيودهم هذه  ..يفتحوا لنا أبواب

قنواهتم  ..ويفكوا عنا حصارهم!

وهلؤالء أقول :لن جتدوا ـ إبذن هللا ـ عندي ما تريدون  ..ولو طال حصاركم العمر كله  ..فأان ـ

بفضل هللا تعاىل ـ منذ أكثر من ثالثني سنة وأان مطارد وحماصر من قبل الظاملني  ..فألفت املطاردات

واحملاصرات ،حىت أصبحت جزءاً من حيايت!

لن جتدوا عندي إال املوقف الذي يرضي هللا  ..والكلمة اليت ترضي هللا  ..ولو سخط

الساخطون ،وه َد َر اهلادرون  ..وأزبَد املزبدون  ..فتتبع مرضاة الناس ـ يف سخط هللا ـ ما كان يوماً مهاً
من مهومي  ..وال غرضاً من أغراضي  ..وهلل احلمد واملنة والفضل.
إن كنتم تظنون أن قنواتكم اليت تسخروهنا لكل نطيحة ومرتدية  ..وجيفة  ..لتعرفوا الناس

عليها  ..هي اليت ستصنع رموز وقادة املستقبل  ..فأنتم وامهون  ..فقنواتكم ال تقدس أحداً  ..إمنا
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يقدس املرء عمله  ..ومواقفه اليت ترضي َّ
احلق  ..ال غري  ..نسأل هللا تعاىل الثبات ،وحسن اخلتام ..
وال حول وال قوة إال ابهلل.

 -718إىل الشباب النصريي السوري.

إىل الشباب النصريي السوري ،أقول :من خالل تتبع مشاركاتكم وكلماتكم  ..يف املنتدَيت

والصفحات االلكرتونية  ..جند أن عباراتكم مليئة ابلشتم والسب  ..والكفر  ..والبذاءة  ..والفجور يف
اخلطاب  ..فالعبارة اليت ال تتعدى بضعة كلمات  ..ال بد من أن تتخللها كلمة ٍ
سب أو كفر  ..حىت
ُخييل إلينا أنكم ال تستطيعون أن تتكلموا عشر كلمات سوَيت من غري فجور وسب ،وكفر  ..والناس
أصبحوا مييزونكم ،ومشاركاتكم ،وكلماتكم عن كلمات اآلخرين  ..هبذه الصفة املشينة  ..السب ..

والبذاءة  ..والكفر  ..والفجور يف القول  ..وهذه عالمة على مدى التخلف ،والقصور ،واجلهل،
واالحنطاط الذي تعانون منه  ..وما كان ذلك قط يف عرف مجيع عقالء اْلرض عالمة على الرجولة

والقوة  ..وإمنا هو عالمة على الضعف  ..والعجز  ..واالهنزام النفسي واْلخالقي سواء!

أرأيتم ماذا جىن عليكم نظام آل اْلسد اجملرم واملتخلف  ..وماذا جنت عليكم مشايخ

طائفتكم  ..الذين يتعاهدونكم مبثل هذه الرتبية والتنشئة املشينة واملتخلفة  ..واملخجلة  ..اليت جتعل

بينكم وبني الغالبية العظمى من الشعب السوري حاجزاً كبرياً  ..ال تزيله الشعارات اجلوفاء  ..وال
الدبلوماسيات الكاذبة!
كلمايت هذه مل أقلها لكم على وجه الطعن والتجريح  ..ال  ..وإمنا أقوهلا لكم على وجه

النصح :لكي تصطلحوا مع هللا أوالً  ..ومن مث مع أنفسكم  ..والناس من حولكم.

أقوهلا لكم :لكي تفيقوا ْلنفسكم  ..ورشدكم  ..وأن تثوروا على النظام الطائفي اْلسدي الذي

أفسدكم  ..وعلى عادات وتقاليد شيوخ طائفتكم  ..اليت كفرتكم  ..وأوصلتكم إىل هذا املوصل من

االحنطاط والتخلف ،والسوء!

ثوروا مع الشعب السوري  ..وشاركوه يف ثورته  ..ضد الظلم  ..والطغيان  ..واالستعباد ..

والتخلف  ..واجلهل  ..والكفر  ..والفسوق  ..والعصيان  ..واسألوا هللا ْلنفسكم العون واهلداية [ ..
اخلَ ِ
ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن ]اْلعراف .178:وقال تعاىلَ [:من يَـ ْه ِد
ْم ْهتَ ِدي َوَمن يُ ْ
ضلِ ْل فَأ ُْولَئِ َ
َمن يَـ ْهد اَّللُ فَـ ُه َو ال ُ
َّ
ضلِ ْل فَـلَن َِجت َد لَهُ َولِياً ُّم ْر ِشداً ]الكهف.17:
ْم ْهتَ ِد َوَمن يُ ْ
اَّللُ فَـ ُه َو ال ُ
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 -719اْلجوبة الطرطوسية عن اْلسئلة احلمصية.
شيخنا الفاضل هذه هي املرة اْلوىل اليت أتوجه فيها ابخلطاب إليك مباشرة ،ولكم يسعدين أن

حتظى كلمايت ابالستماع من قبلكم ،وأرجو الرد منكم على بعض التساؤالت اليت تدور بيننا حنن الثوار

يف الداخل ،خا صة أن معظم ما حيدث يف الريف السوري أكثر منه يف مراكز املدن ( ابستثناء مدينة

محص ) والوصول إىل هيئة شرعية موثوقة نستطيع طرح اْلسئلة عليها يكاد يكون حماال وصعب املنال،

واإلخوة يعتمدون على كتاابتكم وخاصة يف كتاب " قواعد يف التكفري " وكتاب " الطاغوت " ،ابإلضافة

إىل كتاب " الرسالة الثالثينية " ،للشيخ أيب حممد املقدسي فك هللا أسره ،ومع ذلك التزال اْلمور

ملتبسة لدينا بعض الشيئ ،ال سيما من حيث االنتقال من اإلطار النظري الذي نقرأه يف كتاابتكم إىل

الناحية العملية  ..مع التنبيه إىل عدم وجود كفاءات علمية شرعية قادرة ،توجهنا بشكل صحيح،

فمعظمهم من خرجيي جامعة دمشق والبوطي وأنتم أدرى أبوضاع أمثال هؤالء ..

ولدينا بعض اْلسئلة اليت نرجو من حضرتكم اإلجابة عنها ،ولكم جزيل الشكر:
السؤال اْلول :ما حكم من يرفض اخلروج يف املظاهرات خوفاً على ٍ
مال أو جاه أو منصب أو

دراسة ،أو خوفاً من االعتقال؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .الشعب السوري بني خيارين من العمل ال اثلث هلما :إما

االخنراط يف العمل املعارض ذي الطابع السلمي ،كالتظاهرات ،واالعتصامات ،وحنوها من اْلعمال ..
وهذا له فريقه وأهله  ..وإما االخنراط يف تشكيل تنسيقيات وجلان أمنية جهادية  ..وابلتنسيق مع

اجليش السوري احلر إن أمكن  ..للذود عن حرمات وأعراض العزل من الشعب السوري  ..وهذا له
فريقه وأهله املستقل عن الفريق اْلول ـ كما أشران إىل ذلك من قبل ـ فمن مل جيد يف نفسه القوة على

االخنراط يف هذا العمل  ..التحق ابلذي قبله  ..وكل منهما على خري وثغرة من ثغور اإلسالم والشام
إبذن  ..ال نستقل وال نستخف ابلقليل منه  ..واْلصل يف هذا العمل ـ وكل عمل ـ قوله تعاىل [:فَاتَّـ ُقوا

َّ
استَطَ ْعتُ ْم ]التغابن .16:فمن كان جيد يف نفسه االستطاعة على تقدمي أي عمل ـ مهما كان قليالً
اَّللَ َما ْ
ـ يساعد على اسقاط الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي  ..جيب أن يبذله  ..وال يُعذر بشيء من
اْلعذار مما ورد يف السؤال أعاله  ..وإال طاله الوعيد واإلمث  ..فدفع الشر املغلظ واملركب املتمثل يف

الطاغية وعصابته ونظامه الطائفي  ..هتون يف سبيل إزالته ما دونه من الشر والضرر  ..عمالً ابلقاعدة

الفقهية اليت تقول :بدفع الضرر اْلكرب ابلضرر اْلصغر  ..وتقدمي أقل املفسدتني والشرين على اْلعظم
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منهما  ..وال شك  ..وال خالف  ..أن بقاء العصابة الطائفية احلاكمة واملستعمرة لسورَي احلبيبة أرضاً
وشعباً  ..يُعترب الشر اْلكرب ،والضرر اْلكرب الذي ال يوازيه شر ،وال ضرر.
ونقول كذلك :التقصري يف بذل جهد مستطاع ـ أَيً كان نوعه وحجمه ـ معناه خذالن الثوار

واجملاهدين اْلبطال الذين تصدوا ملواجهة العصاابت اْلسدية اجملرمة  ..والتخلي عنهم يف وقت حيتاجون

فيه للنصرة والدعم والتأييد  ..ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ما من
ٍ
خيذل امرءاً مسلماً يف موط ٍن يُنت َقص فيه ِعرضه ،ويُنتهك فيه من حرمته إال خذله هللا تعاىل يف
امرء ُ
موط ٍن ُحيب فيه نصرته  ."..وابلتايل ال ينبغي على أي ٍ
امرء أن يستخف أو يستقل مبا عنده ،ومبا

يستطيع أن يقدمه للثورة والثوار اْلبطال  ..فقليله مع قليل غريه  ..يُصبح كثرياً إبذن هللا تعاىل ..
ويبارك هللا به.
فعلى سبيل املثال :لو خرجت حلب بنفس الزخم الذي خرجت فيه محص املباركة  ..أو درعا

البطلة  ..أو محاه الفداء  ..أو الدير الرجولة والغرية والشهامة  ..أو الالذقية اْلبية  ..أو ابنياس

السخية  ..خلففت كثرياً عن آالم ما أصاب أهلنا يف بقية املدن واحملافظات اْلخرى  ..ولوفرت وقللت
َّ

كثرياً من القتلى واجلرحى واْلسرى  ..أما أهنا مل َترج ابلزخم املرجو منها  ..فقد تسبب ذلك يف
حصول كثري من القتلى والتضحيات اليت حصلت للشعب السوري املسلم اْليب يف املدن اْلخرى  ..ما
كانت لتحصل لو خرجت حلب كما ينبغي  ..وهذا نوع من اخلذالن يندرج حتت الوعيد الوارد يف

احلديث أعاله  ..نسأل هللا تعاىل أن يلهم أهلنا يف حلب الرشد والصواب ،وأن ينزع من قلوهبم الوهن؛

حب الدنيا وكراهية املوت يف سبيل هللا!

تنبيه هام :ال نرى للثائر ـ سواء كان من الفريق الذي ينتهج اْلسلوب السلمي ،أو الفريق الذي

ينتهج اْلسلوب العسكري ـ أن يُسلم نفسه للعصاابت اْلمنية اْلسدية  ..أو يسمح هلم أبن يقبضوا
عليه ،مع قدرته على النفاد منهم  ..ونرى له أن يُقاتل دون نفسه وحرماته  ..وال أن يُسلم نفسه إليهم؛

للضرر اْلكرب ،والفتنة الكربى املرتتبة جراء تسليم املرء لنفسه إليهم.

السؤال الثاين :يلزمنا النظام أحياانً ابخلروج يف مسريات أتييد حلكم الطاغوت ،وإال تعرضنا
شىت  ..فما احلكم الشرعي يف هذه احلالة مع العمل أهنم
للفصل من و،ائفنا ،ومالحقتنا حتت ذرائع َّ
أيخذون البطاقات الشخصية ،وال يعيدوهنا إال داخل املسريات؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .جيب عصيانه وعدم طاعته يف شيء من ذلك  ..فال طاعة

للنظام اْلسدي على الشعب السوري يف شيء  ..وإال ما معىن فقدانه للشرعية  ..حنن اآلن يف ثورة
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وخروج عام على الطاغوت ونظامه الطائفي البغيض  ..وابلتايل يف الثورات  ..وحصول املواجهات بني

الطغاة والشعوب  ..واخلروج العام على أنظمتهم الكافرة املستبدة الفاسدة  ..والذي منه العصيان

املدين  ..ال يُقبل احلديث عن الو،ائف والفصل منها واحلرص عليها  ..أو شيء من هذا القبيل  ..نعم

احلديث عن شيء من ذلك  ..ومن مثَّ التماس اْلعذار له  ..كان مستساغاً قبل الثورة  ..أما بعد الثورة

 ..وحصول ما قد حصل  ..فاجلميع مطالب منهم العصيان املدين ،والذي منه عدم الذهاب إىل

الو،ائف احلكومية والرمسية  ..إىل حني سقوط الطاغية ونظامه.

ال يُقبل لفريق من الشعب السوري أن يُضحي أبعز ما ميلك من أجل التحرر واالستقالل من

الطاغوت ونظامه  ..بينما الفريق اآلخر من الناس يكتفي ابلتفرج  ..ومن مث استثمار تضحيات الفريق

اْلول لنفسه ومصاحله الحقاً  ..ال بد للجميع  ..أن يعمل ويضحي  ..ويف وقت واحد  ..فيد هللا مع

اجلماعة ،ويبارك وينصر اجلماعة.

لكن إن أردت من سؤالك بيان حكم من يطيع النظام على فعل ذلك ..؟

أقول :يف هذه املرحلة  ..وهذا املوضع والظرف نكتفي يف البيان العام  ..والتحذير العام ..

والتوجيه العام  ..من دون أن نشري إىل أعيان اْلشخاص حبكم معني كالتكفري والتخوين وحنو ذلك ..

الحتمال ورود شبهة اإلكراه والتقي ة  ..والعجز  ..وحنو ذلك من اْلعذار ،اليت َتنع من حلوق الوعيد
عن صاحبها  ..وهذا ال يعين التوقف مطلقاً عن إصدار اْلحكام على من يستحقها من اْلعيان ممن
تتوفر فيهم شروط إنزال تلك اْلحكام عليهم ،وتنتفي عنهم املوانع.

السؤال الثالث :يف بلدتنا أشخاص من املنتسبني لإلسالم يرفعون لوائح أبمساء الذين يشاركون

يف املظاهرات إىل اجلهات الرمسية ليصار إىل مالحقتهم والقبض عليهم وهم يتذرعون أبن هؤالء يريدون

جلب البالء إىل البلد فما احلكم فيهم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هؤالء عني الطاغية  ..حكمهم حكم العدو  ..حكم الطاغية

وزابنيته وشبيحته  ..حكمهم الكفر  ..لدخوهلم يف مواالة الطاغوت وعصابته على املسلمني من الثوار
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين
واجملاهدين  ..وهللا تعاىل يقولَ [:وَمن يَـتَـ َوهلُم من ُك ْم فَِإنَّهُ م ْنـ ُه ْم ]املائدة .51:وقال تعاىلََ [:ي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
استَحبُّواْ الْ ُك ْفر َعلَى ا ِإلميَ ِ
ِ ِ
ك ُه ُم
ان َوَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَأ ُْولَئِ َ
آابء ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَاء إَن ْ َ
َ
آمنُواْ الَ تَـتَّخ ُذواْ َ
َ
ِ
الظَّال ُمو َن ]التوبة . 23:هذا فيمن يتخذ اآلابء واإلخوان أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان ..
فكيف مبن يتخذ طواعية القرامطة من طواغيت آل اْلسد ،ومن معه من عصابته اجملرمني الذين
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اجتمعت فيهم مجيع خصال الكقر والظلم والعدوان  ..أولياء على أهل اإلسالم يف الشام  ..ال شك

أنه أوىل ابلوعيد ،واخلروج من دائرة اإلسالم.

قويل هذا ال يعين االنشغال هبم عن الطاغوت ورؤوس الكفر والطغيان من زابنيته الذين

يباش رون القتل واإلجرام  ..فاملعركة مع الطاغية ينبغي أن يكون هلا أولوَيهتا  ..مث هؤالء الساقطني اخلونة

املشار إليهم يف السؤال عساهم بعد زوال الطاغية ونظامه وانتصار الثورة إن شاء هللا  ..أن يعودوا إىل

رشدهم  ..ويتوبوا  ..إذ جرت العادة يف أمثال هؤالء أن يسريوا مع القوي حيثما سار  ..لكن هذا ال

يعين غض الطرف عنهم مطلقاً  ..فمن اشتدت أذيته ،واشتد كيده على الثوار واجملاهدين  ..واآلمنني

من الشعب السوري اْلعزل  ..فدونكم وإَيه  ..عساه أن يكون عربة لغريه من اخلونة والعمالء

املأجورين!

السؤال الرابع :البعض يطالب بقدوم اجليش إىل داخل البلدة حلمايتها من اجلماعات املسلحة

وال يشك أحد يف كذهبم هبذا اإلدعاء وهم يف معظمهم من النصارى فما احلكم فيهم إن كانوا نصارى

أو مسلمني؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .فمن فعل ذلك منهم طواعية وتواطؤاً مع الطاغية من غري
إكراه  ..حكمه حكم من تقدم ا حلديث عنهم من اخلونة والعمالء واْلجراء يف السؤال الثالث الوارد

أعاله؛ حكمه حكم الطاغوت وشبيحته وزابنيته ال فرق  ..أَيً كان انتماؤه سواء كان مسلماً ،أو كان

نصرانياً ،فاإلسالم ،وكذا النصرانية احلقة براء من هؤالء اخلونة والعمالء  ..والتعامل معهم يكون وفق ما

تقدم ذكره يف اجلواب عن السؤال الثالث الوارد أعاله.

السؤال اخلامس :ما حكم اْلطباء الذين يرفضون تطبيب املصابني خوفاً من تعرضهم
للمالحقة؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .من حيث االنشغال ابحلكم على أعيان هذا النوع من اْلطباء

 ..ال أرى ذلك ْ ..لن هذا النوع من اْلطباء ما امتنعوا عن تطبيب املصابني من الثوار واجملاهدين حباً
ابلطاغية ونظامه أو كرهاً للثوار  ..ال  ..مل يكن لشيء من ذلك  ..وإمنا قد يكونون مع الثورة والثوار
 ..لكن اخلوف هو الذي محلهم على هذا املوقف غري اجلائز.

وهؤالء أرى أن نتودد إليهم ابلكلمة الطيبة  ..وخنوفهم هللا  ..ونذكرهم ابلوفاء لقسمهم الذي

أقسموا به على اإلخالص ملهنتهم االنسانية  ..واليت منها معاجلة أي مريض وأي مصاب  ..بغض النظر
عن سبب اإلصابة أو املرض.
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مث بعد ذلك نذكرهم بكلمات النيب صلى هللا عليه وسلم ":املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه ،وال

يُسلِمه "..؛ أي ال يُسلمه للظلم والقهر ،واحلرمان  ..فكيف يُسلمه للنزيف حىت املوت  ..وهو ينزف

أمامه  ..أخشى يف هذه احلالة أن يكون أحد القاتلني  ..وشركاء القتلة اجملرمني يف جرميتهم!
س أَو فَس ٍ
ض فَ َكأ ََّمنَا قَـتَل النَّاس َِ
ِ
اد ِيف اْل َْر ِ
مجيعاً
َ َ
نذكرهم بقوله تعاىلَ [:من قَـتَ َل نَـ ْفساً بغَ ِْري نَـ ْف ٍ ْ َ
َحيا النَّاس َِ
مجيعاً ]املائدة . 32:أتمل ـ أيها الطبيب ـ هذا املعىن النبيل العظيم ..
َحيَ َ
َوَم ْن أ ْ
اها فَ َكأ ََّمنَا أ ْ َ
َ

فأنت إن تركت هذا اجلريح ـ الذي ُجرِح دفاعاً عن عرضك وحريتك وكرامتك وعزتك ـ لينزف أمام
الناس مجيعاً
عينيك حىت ميوت  ..مع قدرتك على إنقاذه وإغاثته مث ال تفعل  ..فأنت بذلك كأمنا قتلت َ
ِ
الناس مجيعاً  ..فأي نبل وشرف يعلو هذا
 ..وإن عاجلته وأنقذته ـ رغم أنف الطاغية ـ فكأمنا أحييت َ
الشرف العظيم؟!
وهلؤالء اْلطباء نقول أيضاً :لكل نعمة جيب أن تُش َكر ،وشكرها ينبغي أن يكون من جنسها ..

من هللا عليهم من علم يف هذا اجملال واالختصاص
فزكاة الطبيب أن يعاجل املرضى واجلرحى  ..زكاة عما َّ

 ..وخباصة إن كان اجلريح من الثوار واجملاهدين  ..وخباصة إن كان هذا املصاب ال جيد من يُعاجله إالك
ٍ
حينئذ يتعني ويتغلظ ويتضاعف.
أيها الطبيب  ..فالواجب

ونقول هلم كذلك :للخري مواسم وأبواب  ..وأرى ـ أيها اْلطباء ـ قد فُتح لكم ابب خ ٍري
فاغتنموه قبل أن يُغلق دونكم فتندمون على اخليانة والتقصري والتفريط  ..والت حني مندم.

أيها اْلطباء :أقصى ما ميكن أن يرتكبه طاغية الشام حبقكم القتل  ..والنيب صلى هللا عليه
وسلم يقول ":من قُتِل دون أخيه فهو شهيد "  ..هللا أكرب  ..هللا أكرب  ...على ما أنتم فيه من بالء
وشدة َي أهل الشام  ..إال أنين أرى أبواب اخلري كلها مشرعة حنوكم  ..فاغتنموها قبل أن تُغلَق دونكم!

أيها اْلطباء  ..أيها الناس :طواغيت آل اْلسد شرهم قد ْشل اجلميع من دون استثناء ..

والثورة هي للجميع  ..ومن أجل اجلميع  ..وابلتايل ال ينبغي وال يليق وال جيوز أن يضحي البعض ..
والبعض اآلخر يقتصر موقفه على التفرج  ..ومراقبة النتيجة من خالل وسائل اإلعالم يف الغرف املغلقة

الداخلية للبيت  ...هذا ال يليق ابلرجال والشرفاء!

هللا  ..هللا يف الشام  ..هللا  ..هللا يف أهل الشام  ..وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

السؤال السادس :تُرفَع أثناء املظاهرات راَيت مثل :راية حتمل صورة اهلالل مع الصليب،
اْلعالم الوطنية القدمية( أخضر أبيض أسود مع جنمتني محر ) واحلديثة ( أسود أبيض أمحر وجنمتني
خضر ) ابإلضافة إىل بعض الالفتات اليت ترفع شعار " ال سلفية وال إرهاب ثورتنا ثورة شباب " أو
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غريها من الشعارات اليت َتجد الدميقراطية والتعددية السياسية  ..فما حكم هذه الشعارات وما هي
الشعارات اليت تنصحوننا هبا  ..ولكم الشكر.

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ال جيوز رفع الراَيت اليت تتضمن خمالفات شرعية؛ كرفع

الصليب ـ لتضمنه تكذيب القرآن الكرمي ـ وغريه من الراَيت مما تتضمن خمالفات شرعية معلومة من
ديننا ابلضرورة  ..من ذلك ـ على سبيل املثال ـ رفع صورة الشيوعي " جيفارا "؛ كما الحظت ذلك يف

بعض املظاهرات اليمنية  ..وكأن اترخينا  ..وأمتنا  ..وثوراتنا املعاصرة َ ..تلو من اْلبطال والشرفاء

والشهداء والعظماء  ..الذين نرفع أمساءهم وصورهم  ..والذين يساوي الواحد منهم ألفاً من جيفارا ..

ومن هم على شاكلة جيفارا.

أما خبصوص علم االستقالل القدمي لسورَي " أخضر ،أبيض ،أسود " ،ال حرج من رفعه ..

تعبرياً عن الرجوع إىل اْلصل ،وعن رفض وإزالة كل ما أحدثه طغاة اْلسد وحزب البعث والعبث
املتهالك ْلرض الشام  ..فالعلم ذي اْللوان التالية " أسود ،أبيض ،أمحر " هو مما أحدثه الطاغية
اهلالك حافظ اْلسد  ..وحزب البعث  ..وورثه عنه أبناؤه وأفراخه  ..وحنن يف ثورتنا ـ إبذن هللا ـ كل ما

ميت بصلة هلؤالء الطغاة اآلمثني اجملرمني  ..أو يُذكر هبم وبتارخيهم املظلم  ..جيب أن نعمل على إزالته ..
واستبداله خب ٍري منه!
أما عن صفة العلَم والراية اليت نرتضيها للشام اْلمل واملستقبل ما بعد الثورة  ..ندع ذلك إىل

حينه إبذن هللا  ..فلكل حادث حديث  ..ولكل مقام مقال.

أما عن الالفتات والشعارات الواردة يف السؤال  ..فإين أعيذ الثوار من رفع الشعارات اليت

تغضب هللا  ..وترضي الطغاة اجملرمني  ..وهم ال يدرون  ..فال حيملنهم الطاغية على ترديد الشعارات

اليت هو يريدها  ..فيقول عن الثوار مثالً  :هؤالء سلفيني  ..فريدد الثوار  ..ال  ..ال  ..حنن لسنا
سلفيني  " ..ال سلفية "  ..ولو سألت أحدهم ماذا تعين هذه الكلمة  ..ملا أحسن جواابً  ..والسلفية

ابختصار تعين " الرجوع إىل فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم من السلف الصاحل يف مورد املتشاهبات
املختلف عليها " هذه هي السلفية؛ وهذا كما ترون معىن حق  ..ال غبار عليه  ..ال يرفضه  ..وال

يستهجنه  ..إال من كان يف قلبه مرض أو زيغ  ..وأان أعلم أن من يردد هذا الشعار " ال سلفية "  ..ال

يقصد هذا املعىن ْ ..لنه ال يعرفه  ..وإمنا أراد أن حياكي الطاغية وأبواقه  ..ويرد عليهم  ..مع التنبيه أن
الشيعة الروافض اجملوس يف قم وطهران  ..هم من وراء التنفري من هذا الشعار  ..وهم الذين أوحوا
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لكلبهم يف الشام  ..أبن يُشري إىل هذا الشعار  ..لينفر الناس عن كل ما ميت بضلة إىل اْلصالة  ..إىل

اتريخ اْلمة اجمليد  ..فاحلذر ،احلذر عباد هللا.

يقول الطاغية ومعه أبواقه عن الثوار :هؤالء يريدون قيام دولة إسالمية  ..فيأيت الرد من قبل

بعض املتظاهرين  ..ال  ..ال  ..من قبيل الرد على الطاغية وأبواقه  ..حنن ال نريد دولة إسالمية  ..حنن

نريد دولة دميقراطية  ..ولو سألت أحدهم ماذا تعين هذه ،وهذه  ..وما الفرق بني هذه ،وهذه  ..حلار

جواابً  ..وْلدركت أنه يهرف مبا ال يعرف.

فال يستهوينكم الطاغوت  ..على أن ترددوا ما يرضيه  ..ويستهويه  ..ويرضي شياطينه يف قم

وطهران  ..غفر هللا لكم!

ومن الشعارات اليت نود التنبيه ملخالفتها للشرع  ..واليت سبق التنبيه إليها  ..شعار " هللا،

سورَي ،حرية وبس " ،وهذا مما ليس فيه وقار وإجالل هلل عز وجل  ..وفيه انتقاص حلق احلبيب حممد
صلى هللا عليه وسلم علينا وعلى أمته ،والبشرية مجعاء  ..كما كلمة " وبس "؛ فيها اختزال خمل لكثري

عباد هللا  ..وإين ْلعرتف أن هذا
شرعها هللا تعاىل للعباد  ..فاحلذر ،احلذر َ
من احلقوق والواجبات اليت َ

الشعار كان يُردد يف أول الثورة  ..لكن بعد ذلك  ..ويف اْلشهر اْلخرية من عمر ثورتنا املباركة ـ وبعد

أن مت التحذير منه ـ ال أكاد أمسع هذا الشعار اخلاطئ يُردد على ألسنة املتظاهرين وهلل احلمد  ..والذي
روج له بعض اجلهلة  ..ممن يسمون أنفسهم من رموز املعارضة التقليدية  ..وال حول وال قوة إال ابهلل!

وكذلك الشعار الذي يقول ":إذا الشعب يوماً أراد احلياة ،فال بد أن يستجيب الق َدر "،
والق َدر حكم هللا  ..وهللا تعاىل ال يُقال له :ال بد لك من أن تستجيب  ..فهذا من سوء اْلدب مع هللا
تعاىل  ..وقد سبق التنبيه ملزالق هذا الشعار  ..فاحذروه!

أما عن الشعارات اليت نقرتحها :أقول حنن يف ثورة  ..ضد أعىت طغاة العصر  ..وأكثر اْلنظمة

فساداً وإجراماً  ..ال ينبغي أن نضيق على الثوار اْلبطال مساحة االختيار من الشعارات اليت يرتضوهنا
ٍ
بشكل عام :الشعارات جيب أن تنضبط بضابطني :أوهلما أن تكون مشروعة  ..ال
للثورة  ..ولكن أقول
تتضمن أي خمالفة شرعية  ..لكي يبارك هللا هبا وأبصحاهبا .اثنيهما :أن تكون حمل إمجاع الثوار والشعب
السوري  ..حبيث جنتنب الشعارات املتشاهبة  ..اليت قد توغر الصدور  ..وتفرق الصفوف  ..فنشمت

بنا الطاغية وأبواقه وشبيحته!

وإن كان حيق يل أن أقرتح شيئاً يف هذا اجملال وال بد ،فأقول :أكثروا من شعار التكبري ،والتهليل
 ..هللا أكرب  ..هللا أكرب  ..ال إله إال هللا ،واْلسد عدو هللا  ..فمن قُتِل وكان آخر كلماته " ال إله إال
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هللا " فهو شهيد ،وهو يف اجلنة يقيناً  ..الشعارات اليت تندد ابلطاغية وتسقط به وبنظامه  ..وتصغره

وحتقره  ..الشعارات اليت هتتف كل مدينة ابلفداء لبقية املدن اْلخرى اليت تتعرض ملزيد اعتداء من قبل

الطاغوت وزابنيته  ..فحماه هتتف ابلفداء حلمص  ..والعكس  ..والدير هتتف ابلفداء لدرعا ..
والعكس  ..وهكذا بقية املدن والقرى السورية كلها يهتف بعضها لبعض  ..فهذا من أمجل الشعارات
 ..ومن أكثر الشعارات اليت تغيظ الطاغية وشبيحته وأبواقه  ..هكذا حنن نفهم الوطنية  ..وهكذا

منارسها  ..كل مدينة تنادي ْلختها ابلفداء ابلروح والدم  ..بينما الطاغية وحزبه وأبواقه  ..الذين كانون

يقتاتون ابلوطن والوطنية على مدار مخسني عاماً  ..فها هم يذحبون الوطن ـ واملواطن ـ من الوريد إىل
الوريد  ..أال لعنة هللا عليهم أمجعني.

أيها اْلحبة  ..أيها الثوار اْلبطال اْلحرار يف شامنا احلبيب  ..فداكم نفسي  ..ال تتضايقوا من

مصارحىت ونصحي  ..وكلمايت  ..فنحن نريدها بعون هللا تعاىل ثورة نقية يف أهدافها وتطلعاهتا  ..نقية يف

وسائلها  ..نقية يف شعاراهتا وراَيهتا  ..نريد من ثورتنا  ..تطهري البالد من الطغاة اْلجناس اْلرجاس ..

ومن إرثهم اللعني  ..وكل ما ميت إليهم بصلة  ..عسى هللا تعاىل أن يفتح بيننا وبني الطاغوت وجنده

ابحلق قريباً ،وهو خري الفاحتني  ..تقبل هللا منكم طاعتكم  ..وجهدكم وجهادكم  ..وشهداءكم اْلبرار
مع اْلنبياء والصديقني والشهداء  ..اللهم آمني آمني.

السؤال السابع :بعض احلواجز اليت يقيمها اْلمن ،يوضع عليها بعض من اجملندين السنة ممن

يؤدون اخلدمة اإللزامية ،وقد يضطر الثوار إلطالق النار عليهم ابتداء منهم أو رداً على اطالق النار
عليهم ،وحنن هنا ال نستطيع التفريق بني املسلم وغريه ،وبني املتطوع منهم أو اجملرب على الوقوف ،فهل
جيوز إطالق الرصاص هنا وما حكم من يُقتل منهم؟

ا جلواب :احلمد هلل رب العاملني .ال نرى جواز مبادأة اجلند بقتال  ..الحتمال وجود املكره

منهم وهم اْلكثر  ..واحتمال انفصاهلم وانشقاقهم عن القتلة الطائفيني من جنود الطاغوت  ..لو

سنحت هلم الفرصة بذلك  ..وقد حصل الشيء الكثري من ذلك وهلل احلمد  ..من هؤالء املنشقني

الشرفاء تشكل اجليش السوري احلر  ..نسأل هللا تعاىل أن يقويهم ،ويكثر سوادهم.

إال ما كان على وجه الدفاع عن النفس  ..وعن حرمات وأعراض الشعب السوري  ..فتقاتلون

املقاتلة املهامجني من جند العصاابت اْلسدية ،الذين يبدأونكم القتال  ..أَيً كان انتماؤهم  ..وكان

والؤهم  ..وكانت أمساؤهم  ..فإن كان مسلماً ـ حىت لو كان مكرهاً على تكثري سواد القوم ـ ال جيوز له

أن يوجه بندقيته حنو صدور الثوار واجملاهدين  ..وصدور الشعب السوري اْلعزل  ..حىت لو تعرض
282

للتهديد ابلقتل من قبل شبييحة وجنود العصابة اْلسدية  ..فال جيوز له أن يُطيعهم يف قتل الناس ..
فنفسه ليست أعز وأكثر حرمة من نفوس الثوار اجملاهدين  ..وغريهم من أبناء الشعب السوري املسلم
 ..فإن قُتِل على ِ
يد الثوار واجملاهدين  ..يُبعث على نيته إبذن هللا  ..والثوار اجملاهدون ليس عليهم
َ
شيء ْ ..لهنم يف موقف املدافع عن النفس  ..كما أهنم ال يستطيعون أن مييزوا بينه وبني غريه ممن جيوز
توجيه السالح حنوهم ،وإن قُتِل على يد الشبيحة وجنود العصابة اْلسدية بسبب امتناعه عن قتل
إخوانه وأهله  ..وشعبه  ..فهو شهيد إبذن هللا ،وهللا تعاىل أعلم.

مث هناك سبب آخر حيملنا على القول أعاله؛ بعدم االنشغال ابجلند إال على وجه الدفاع عن

النفس  ..وهو أن االنشغال ابجلند ـ بعيداً عن العناصر الطاغوتية الفاعلة للنظام اْلسدي ـ ال يُؤثر على

النظام اْلسدي يف شيء  ..والنظام الطائفي ال يُضريه ـ وال يُساء ـ مهما قُتل من اجلند  ..ما دامت
العناصر الطائفية الكبرية اليت تدير كفة حك م النظام ساملة  ..بعيدة عن السهام  ..مل يصبها شيء من
الصراع الدائر  ..مث هو من جهة أخرى فيه إطالة من أمد املعركة مع الطاغية  ..كما فيه استهالك

واستنزاف لقوى الثوار واجملاهدين فيما ال طائل يُذ َكر من ورائه.

النظام اْلسدي السوري  ..الذي تديره  ..وحتكمه  ..وتتحكم جبميع مفاصله  ..جمموعة من

العناصر النصريية الطائفية ال تتعدى أصابع الكفني  ..عليهم  ..وعلى اجملموعة الضيقة املقربة هلذه
العصابة يكون الرتكيز ،ويكون العمل ،وهللا تعاىل أعلم.

وإىل هنا تنتهي ـ بفضل هللا تعاىل ومنته ـ اإلجابة عن اْلسئلة احلمصية  ..حفظ هللا محص ـ
الشام ـ وأهلها اْلبطال الشرفاء  ..وسورية كلها  ..من كل ٍ
شامةُ َّ
شر ،وذي شر ،اللهم آمني آمني،
َ

وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -720عندما أنخذ بعض اإلسالم ونرتك بعضه اآلخر.

عندما أنخذ بعض اإلسالم ونرتك بعضه اآلخر  ..أو عندما نقبل أن َّحنكم أو ُْحن َكم بنصف
ٍ
ٍ
وحينئذ سيُتهم
حينئذ اإلسالم ال يُعطي عطاءه املرجو ..
اإلسالم ،وأن نرتك نصفه أو بعضه اآلخر ..

اإلسالم ابلقصور والضعف عن مواكبة حاجيات ومتطلبات احلياة  ..وأنه ليس الدين الذي يصلح لكل

زمان ومكان  ..كما يُقال عنه  ..وهذه ُسبَّةٌ لدين هللا تعاىل ال يرتضيها املؤمن!

وحىت ال حيصل هذا  ..أو شيء منه  ..ونضع دين هللا تعاىل يف قفص اإلهتام واملساءلة ..
ونكون حنن السبب يف ذلك  ..علينا أن أنخذ اإلسالم ُكله  ..وبقوة  ..وحنتكم إىل ُكلِه من غري تبعيض
ض ال ِ
ْكتَ ِ
لبعضه دون البعض اآلخر ،أو إسقاط شيء منه  ..قال تعاىل [:أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن
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ِ
ض فَما جزاء من يـ ْفعل َذلِ َ ِ
ِ
الدنْـيَا َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يُـردُّو َن إِ َىل أَ َش ِد ال َْع َذ ِ
ي ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
اب
ك من ُك ْم إِالَّ خ ْز ٌ
َ
ببَـ ْع ٍ َ َ َ َ َ َ ُ
َوَما اَّللُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن ]البقرة85.:

 -721نداء إىل اإلخوان يف ليبيا.

إىل اإلخوان يف ليبيا حفظهم هللا  ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..اعلموا أن الثوار
ـ جزاهم هللا خرياً ـ قد خرجوا من ٍ
حرب قد استغرقت منهم كل شيء  ..فلم يكونوا ميلكون أقل القليل
من الوقت ْلنفسهم  ..وأهاليهم  ..النشغاهلم بشؤون احلرب واجلهاد  ..وبعد أن وضعت احلرب

أوزارها  ..وعاد الناس إىل بيوهتم  ..فقد انتقلوا ـ فجأة وْلول مرة يف حياهتم ـ إىل فر ٍاغ شديد  ..مع

حرية مل يكن يعيشوهنا من قبل  ..إضافة إىل توفر السالح أبيديهم  ..يُضاف إىل ذلك اجلراح واآلالم
ٍ
بسبب من الطاغوت اهلالِك وكتائبه  ..وهذه صفات إذا اجتمعت يف زمان
اليت أملت بكثري منهم
ومكان واحد كانت مدعات حلصول كثري من املشاكل واملناوشات والتحرشات الضارة واملؤملة بني

الثوار وسائر املواطنني  ..مما يُقلل من مجال وقيمة الثورة ونتائجها  ...ومع اإلمهال والتمادي  ..قد
تنحرف الثورة عن أهدافها ومسارها املرجو  ..إىل حيث ال نريد وال حنب  ..وإىل حيث يُسر العدو!
فإن قيل :فما املطلوب ..؟

أقول :املطلوب وضع خطط وبرامج على وجه السرعة القصوى  ..الستيعاب أكرب ٍ
عدد من

الثوار واملواطنني يف مشاريع  ..وأعمال  ..ومؤسسات  ..كاجليش  ..والدوائر اْلمنية  ..والشرطة ..

اليت تسهر على خدمة ورعاية ومحاية الوطن واملواطن  ..وغريها من املؤسسات االجتماعية ..
واالقتصادية  ..والسياسية  ..والثقافية  ..اليت جتعل لكل ٍ
واحد من الثوار و،يفة  ..ومهمة  ..ينشط
ْلجلها  ..يرتد خريها عليه وعلى الناس من حوله.

لينشط الدعاة املخلصون  ..بني الناس  ..يف املساجد  ..ويف كل جملس جيتمع فيه الناس ..

ليبينوا هلم خطورة هذه املرحلة  ..ومن مث يوجهوهنم لفعل اْلفضل ،واْلحسن  ..وما جيب عليهم ،يف

هذه املرحلة.

الفراغ يف هذه املرحلة قاتل وضار للجميع  ..وهو مدخل من مداخل الشيطان لإلنسان ..

ومن ميزات القادة الناجحني  ..أن حيسنوا رعاية الناس إبشغاهلم وإمالء أوقاهتم وفراغهم فيما ينفع.

كذلك أشري :إىل أن العدالة ال بد من أن أتخذ طريقها أبسرع وقت ممكن ملن كان له سابقة

إجرام حبق الشعب اللييب أو بعضه  ..فإن حصل التأخري واإلمهال  ..والتماطل يف هذا اجلانب  ..فقد

يكون سبباً يف محل الناس على أن أيخذوا حقوقهم أبيديهم  ..وعلى طريقتهم اخلاصة  ..وخباصة أن
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السالح ال يزال بيد كثري منهم  ..وهذا عني الفوضى واخلطأ  ..وقد يرتتب عليه فِت ال ُحتمد عقباها ..
وحىت ال حيصل هذا املكروه  ..ال بد من أن تسرعوا وتفعلوا عمل القضاء من غري أدىن أتخري أو تباطؤ

 ...حفظكم هللا ،وحفظ هللا ليبيا أرضاً وشعباً ،وثورة ،وأمالً ،ومستقبالً  ..اللهم آمني ،آمني.

 -722سؤال وجواب.

شيخنا الفاضل ابرك هللا فيك ونفعنا بعلمك بقي سؤايل الثامن  ..السؤال :إحدى اْلخوات
تقول إن زوجها ي عمل يف أحد الفروع اْلمنية يف سورَي ( املخابرات ) وهو ذو سلطة انفذة يف املنطقة

اليت يعمل هبا وتقريباً مجيع القرارات ( مدامهات _ اعتقاالت _ مراقبة _ دراسة أمنية )...اليت تصدر

من هذا الفرع ضد الثوار َتر من خالله ،هذا من انحية ومن انحية أخرى فالرجل يسب هللا تعاىل وال

يصلي  ..واْلخت تسأل:

 -1ما احلكم الشرعي يف زوجها ،وهل هلا أن تبحث له عن عذر مينع من تكفريه أم أنه يعد

من الطائفة املمتنعة؟

 -2هل يعترب بقاؤها معه ردة أو زىن أو هناك حكم معني يف هذه احلالة؟
 -3هل يتوجب عليها إخبار اجملاهدين عنه؟

وجزاك هللا خرياً.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا الرجل املسؤول عنه يف السؤال الوارد أعاله ،كافر مرتد

من ثالثة أوجه ،بعضها يغلظ بعض:

أوهلا :من جهة دخوله يف مواالة الطاغوت ،وقتاله دونه ،ودون نظامه الكافر والظامل املستبد ..
ضد جماهدي ومسلمي وثوار أهل الشام  ..وهللا تعاىل يقولَ [:وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم إِ َّن اَّللَ الَ
ِ
ِ
ني ]املائدة.51:
يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
اثنيها :من جهة طعنه وشتمه هلل عز وجل ،وطعنه يف الدين  ..قال تعاىلَ [:ولَئِن َسأَلْتَـ ُه ْم لَيَـ ُقولُ َّن
ِ
آَيتِِه َوَر ُسولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَـ ْه ِزئُو َن  .الَ تَـ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد َك َف ْرُمت بَـ ْع َد إِميَانِ ُك ْم
إِ َّمنَا ُكنَّا َخنُ ُ
ب قُ ْل أ َِابَّلل َو َ
وض َونَـل َْع ُ
]التوبة .66-65:هذا فيمن يستهزئ  ..والسب والشتم أصرح وأغلظ كفراً من جمرد االستهزاء.
وقال تعاىلَْ [:حيلِ ُفو َن ِاب ِ
َّلل َما قَالُواْ َولَ َق ْد قَالُواْ َكلِ َمةَ الْ ُك ْف ِر َوَك َف ُرواْ بَـ ْع َد إِ ْسالَِم ِه ْم ]التوبة.74
وكلمة الكفر هنا واليت كفروا بسببها بعد أن كانوا مسلمني  ..هي السب والطعن.
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وقال تعاىلَ [:وإِن نَّ َكثُواْ أَْميَانَـ ُهم ِمن بَـ ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َوطَ َعنُواْ ِيف ِدينِ ُك ْم فَـ َقاتِلُواْ أَئِ َّمةَ الْ ُك ْف ِر إِنَّـ ُه ْم الَ
أَْميَا َن َهلُ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَنتَـ ُهو َن ]التوبة .12:فالطاعن يف الدين ،الشامت هلل رب العاملني  ..ليس كافراً وحسب
 ..بل هو إمام يف الكفر  ..ومن أئمة الكفر.

اثلثها :من جهة تركه للصالة  ..إذ القول الراجح يف اترك الصالة أنه كافر مرتد ،لقوله تعاىل[:
الزَكا َة فَِإ ْخوانُ ُكم ِيف ِ
الصالَ َة َوآتَـ ُواْ َّ
الدي ِن ]التوبة .11:مفهوم اآلية أن من مل يتب من
فَِإن َاتبُواْ َوأَقَ ُامواْ َّ
َ ْ
الكفر والشرك ،ومل يقم الصالة  ...ليسوا إخواننا يف الدين  ..وال تنتفي أخوة الدين إال عن الكافر

املشرك.

ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من ترك الصالة فقد كفر ...

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ،فمن ترك الصالة فقد كفر ،ـ ويف رواية ـ فقد أشرك ".

فهذه اخلصال الثالث  ..كل واحدة منها كفر مستقل بذاته َ ..ترج صاحبها من امللة ..
ٍ
حينئذ يكون كفره مغلظ ،وردته مغلظة  ..والعياذ ابهلل.
فكيف إذا اجتمعت ثالثتها يف شخص واحد؛

منه نعلم ـ وتعلم اْلخت السائلة ـ أن هذا الرجل ال جيوز أن يُزوج من مسلمة  ..كما ال جيوز

فرق بينهما على الفور ،حينما يُقدر على
أن يكون زوجاً ملسلمة  ..ولو حصل شيء من ذلك جيب أن يُ َّ
ذلك.

فإن قيل :ماذا تفعل  ..فما احلل ابلنسبة هلا؟

أقول :هي بني خيارين :أوهلما أن حتمله على التوبة  ..واالستغفار  ..وأن يتحول ْلن يكون من

أنصار اجملاهدين الثوار  ..ويكون عيناً هلم على الطاغية وزابنيته وشبيحته اجملرمني  ..فإن حتقق هلا ذلك
 ..تبقى يف ذمته  ..وتستمر معه  ..وتكون عوانً له على التوبة والطاعة  ..ونصرة أهل الشام وثوارهم
على استعمار طواغيت آل اْلسد الطائفي.

فإن تعسر عليها ذلك  ..وكان هذا اخليار غري ممكن ابلنسبة هلا  ..جيب أن تعمل جاهدة على

مفارقته  ..وتركه  ..واالنتصار أبهلها أو قبيلتها وعشريهتا عليه  ..أو ابجملاهدين الثوار إن كانت هلم ـ يف

هذه الظروف ـ تلك املنعة اليت َتكنهم من محايتها  ..لكي يساعدوها على هذا اْلمر  ..فإن تعسر

عليها ذلك ،وكان فيه مشقة ابلغة ال تقدر عليها حبكم الصالحيات واإلمكانيات الطاغوتية لصاحبها ..
ٍ
حينئذ يكون حتت طائلة اإلكره  ..واملكره ليس عليه شيء ،وال يلحق هبا ما يلحق
فبقاؤها معه
بصاحبها من أحكام ،لقوله تعاىل [:إِالَّ من أُ ْك ِرَه وقَـلْبهُ مطْمئِ ٌّن ِاب ِإلميَ ِ
ان ]النحل .106:وقال تعاىل [:إِالَّ
َْ
َ ُ ُ َ
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أَن تَـتَّـ ُقواْ ِم ْنـ ُه ْم تُـ َقاةً ]آل عمران .28:وهلا فيما هي فيه من بالء أسوة حسنة يف آسيا زوجة الطاغية
فرعون  ...هللا املستعان.

ننصحها أبن تعتزله يف الفراش ما استطاعت  ..وتتعلل لنفسها بعلل شىت  ..فلها ذلك  ..كما

ننصحها أبن ال هتتم بنفسها وزينتها  ..والعالقة اليت تتم بينهما بعد ذلك  ..وحتت هذا الوصف الوارد

أعاله  ..ال ُجيرى عليها وصف وحكم الزىن  ..كما ال جيوز أن تُعري به  ..وهي حقاً يف بالء  ..ندعو هللا
فر َجاً وخمرجاً  ..وكذلك مجيع اْلخوات املؤمنات ممن
تعاىل أبن يفرج عنها  ..وأن جيعل هلا من أمرها َ
يشاهبن قصتها  ..وما أكثرهن يف جمتمعاتنا  ..وال حول وال قوة إال ابهلل.

ببالئها.

هبذا أجيب عن سؤال اْلخت املبتالة  ..وكل من يسأل سؤاهلا من اْلخوات املؤمنات املبتلَني

 -723مطلب جتميد عضوية النظام السوري.
ال نقلل من أمهية جتميد عضوية نظام االستعمار النصريي لسورَي  ..يف اجلامعة العربية  ..لكن

ال نعلق عليه آماالً كبرية  ..وال ينبغي  ..فمجرد جتميد العالقات ـ هذا إن َتت ـ ال توقف من عجلة
القتل واإلجرام اليت ترتكبها عصاابت وشبيحة النظام اْلسدي الطائفي  ..وقد سبق أن أشران إىل أن
النظام الطائفي اْلسدي  ..ال يهمه العمق العريب  ..وال اإلسالمي  ..وال حىت الدويل  ..وإمنا املهم

ابلنسبة له ال بعد ،والعمق الرافضي الشيعي يف إيران ولبنان  ..ويف العامل كله  ..فهو ركنه الركني الذي

يركن إليه  ..وأيمل أن يبقى واقفاً جبواره  ..للتالقي الطائفي والعقائدي  ..وللمصاحل املشرتكة بني
الفريقني!
اإلستعمار النصريي اْلسدي  ..يدرك أمهية وفاعلية ومتانة هذا العمق  ..ويعول عليه ال على

غريه  ..لذا نراه يتعاطى مع أي ملف عريب أو إسالمي أو دويل  ..مبكر  ..وخداع  ..ومراوغة ..

واستهتار  ..واستكبار  ..ليكسب مزيداً من الوقت  ..وليشتت اْلوراق على الالعبني ما استطاع ..
عساه يتمكن من سفك مزيد من الدم احلرام  ..وجيد لنفسه خمرجاً مما هو فيه!

تصريح إيران  ..وزيلها حسن نصر الالت يف لبنان  ..أبن أي حرب ضد سورَي  ..يعين أن انر

احلرب ستتدحرج على مجيع دول املنطقة وغريها  ..يؤكد هذا التحالف الطائفي الباطين الشيعي بني

االستعمار النصريي اْلسدي ،واآلَيت يف قم وطهران  ..كما يؤكد طائفية الصراع!

ال يوجد شيعي رافضي يف العا َمل كله  ..يُدين جرائم النظام اْلسدي السوري  ..أو ترجف له

عني على ضحاَي الشعب السوري  ..أو جتده متعاطفاً مع الثورة السورية  ..وما ذلك إال من قبيل
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املتابعة واالنقياد لتوجيهات آَيت الرفض والتشيع يف قم وطهران ،ولبنان  ..وللتالقي الطائفي بني
النظامني السوري واإليراين  ..وللمصاحل االسرتاتيجية الطائفية املشرتكة فيما بينهما  ..ومع ذلك يوجد

من يُطالبنا أبن ال نفسر اْلحداث والوقائع تفسرياً طائفياً  ..وأن نشهد على اْلشياء بعكسها وضدها!

أيها الناس :هذا هو الواقع  ..وال بد من أن نتعامل معه جبرأة ووضوح  ..ال بد من مواجهته

كما هو  ..هذا إذا أردان معاجلته وحسمه ..

كفاان وضعاً للرؤوس يف الرمال حىت ال يُقال عنا طائفيني  ..بينما الطائفية املقيتة قد ذحبت
الشعب السوري من الوريد إىل الوريد ،وعلى مدار مخسني عاماً  ..وهي تعشعش ـ كالقمل ـ يف كل
شعرة من شعرات الطاغية بشار اْلسد  ..ومن معه من طغاة آل اْلسد  ..ونظامهم الطائفي النصريي

الشيعي البغيض!

 -724قرارات عربية من دون آليات ترتمجها على اْلرض!
أميا قرار تصدره اجلامعة العربية لصاحل الشعب السوري  ..سيُقابل بردة فعل عنيفة من قبل
القتلة واجملرمني  ..وم زيد من القتل واإلجرام واجملازر من قبل النظام الطائفي اْلسدي حبق الشعب
السوري اْلعزل  ..وابلتايل أميا قرار سياسي يصدر ضد الطاغية وعصابته ،وشبيحته  ..ال بد من أن

يُرفَق معه مباشرة اآللية العملية على اْلرض اليت حتميه وترتمجه  ..وتقي الشعب السوري من أي ردة
ٍ
حينئذ نكون كمن يُشعل النار لتلتهب البيوت على
فعل عنيفة وإجرامية من قبل الطاغية ونظامه  ..وإال
الناس  ..مث نكتفي ابلتفرج عليها!
التصعيد السياسي  ..جيب أن يرافقه تصعيد عسكري على اْلرض  ..وشعبنا يف سورَي ينبغي

أن يستعدوا عسكرَيً ما أمكنهم للخطوات القادمة  ..وأن يعتمدوا على أنفسهم يف الذود عن حرماهتم
 ..فإن جاءهم دعم ومدد من اخلارج  ..ال حرج فيه  ..لكن التعويل ينبغي أن يكون على الداخل ..

على ما جيري على اْلرض  ..حىت احلصار اجلوي للنظام اْلسدي  ..ال ُجيدي نفعاً إن مل توجد قوة

للثوار واجملاهدين على اْلرض  ..فليكن مهنا اْلكرب إذاً كيفية أتمني هذه القوة على اْلرض.

 -725سؤال وجواب.

يُرجى توضيح مذهب النصرييني ،وعالقتهم ابلرافضة ،وما هو حكم أهل السنة واجلماعة فيهم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .النصريية فرقة ابطنية تنتمي ملؤسسها " حممد بن نصري النمريي

" يف القرن الث الث اهلجري  ..وهي عرفت ابمسه  ..وهم من غالة الشيعة الرافضة االثىن عشرية ـ أي

من غالة الغالة! ـ يقولون أبلوهية وربوبية علي بن أيب طالب ـ رضي هللا عنه ـ صراحة  ..ال يُؤمنون ابهلل
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العظيم ،وال مبالئكته ،وال أبنبيائه ورسله ،وكتبه ،وال ابليوم اآلخر  ..وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله

صلى هللا عليه وسلم  ..وال يعرفون صالة  ..وال صوماً  ..وال حجاً وال زكاة ْ ..لهنم ال يُؤمنون بشيء

من ذلك  ..وهم ال يرجون هلل وقاراً  ..فشتم هللا ودينه  ..جيري على ألسنتهم الكافرة البذيئة جري

السيل إىل منتهاه  ..قاتلهم هللا!

فالبعث والنشور عندهم  ..ينحصر يف عقيدة التقمص والتناسخ  ..ومفاد هذه العقيدة؛ أن

الصاحل منهم الذي يطيع مشايخ الطائفة وتعليماهتم الباطنية يتقمص بعد موته يف جيله اجلديد إنسياً ..

أما إن كان يف حياته؛ شريراً عاصياً ملشايخ الطائفة وتعاليمهم  ..فإنه يتقمص بعد موته إىل حيوان ،إىل

محار أو كلب أو حنو ذلك  ..يُعذب على سيئاته يف جيله احليواين  ..إىل أن ميوت اثنية  ..وقد يتقمص

من جديد إىل إنسي  ..ولعل هذا مما يُفسر قتل اجلند منهم للحمري  ..كما رأى العامل ذلك منهم!

فهم يلتقون مع الطائفة اْلم هلم " الشيعة الروافض االثىن عشرية " ،يف الغلو يف علي بن أيب

طالب رضي هللا عنه  ..فالشيعة الروافض  ..ينسبون لعلي معاين الربوبية واْللوهية وخصائصها؛

فيقولون عنه ،وعن بقية اْلئمة االثىن عشر :أبهنم يعلمون ما كان وما سيكون  ..وحييطون بكل شيء

علماً  ..وأن مجيع ذرات هذا الكون َتضع لواليتهم وسيطرهتم  ..كالمهم ككالم القرآن انفذ واجب
االتباع  ..وهناك قرآن خاص هبم  ..ال يعرفه املسلمون  ..جييبون املضطر إذا دعاهم  ..ال خيطئون وال

يسهون  ..وال يُسألون عما يفعلون  ..وغريها من اخلصائص والصفات اليت ينسبوهنا ْلئمتهم  ..واليت
هي من أخص خصائص وصفات اخلالق سبحانه وتعاىل  ...بينما النصرييون يقولون صراحةً " علي "
هو هللا  ..وخيتلفون مع الشيعة اإلثىن عشرية يف بقية اْلئمة!

كما جيمع بينهما " الشيعة الروافض ،والنصريية " ،احلقد الدفني على اإلسالم واملسلمني؛
ٍ
إبحسان  ..والكيد والتآمر على اإلسالم  ..وأمة
وخباصة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم
اإلسالم  ..والتواطؤ مع أعداء اْلمة على اْلمة ،ودينها  ..فكانوا طيلة سريهتم القدمية واحلديثة سواء
 ..مع اْلعداء والدخالء  ..على اْلمة وأبنائها  ..تسرهم الضراء اليت تصيب اْلمة  ..وحتزهنم السراء

اليت تصيبها  ..ومن عنده أدىن اطالع وتتبع لسرية الطائفتني  ..يدرك هذا املعىن اآلنف الذكر ..
واحلديث عن القوم يطول  ..وهناك عشرات الكتب اليت تتكلم عن الطائفتني واترخيهما  ..وعقائدمها

 ..وكيدمها على اإلسالم واملسلمني  ..ولو أردان أن خنتصر دينهم يف ثالث كلمات أقول :دينهم يقوم

على " الطعن  ..واهلدم  ..والكيد " ،أعاذان هللا وإَيكم من شرهم!
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أما عن حكم هللا فيهم  ..وماذا يقول علماء أهل السنة واجلماعة يف هاتني الطائفتني ،أقول:

فرق بني الشيعة الروافض ،وبني النصريية  ..فأما الشيعة الروافض  ..فهي كطائفة؛ طائفة شرك وزندقة
يُ َّ
وردة  ..هذا حكم عام  ..بينما تكفري املعني الواحد منهم بعينه  ..مرده إىل مدى ثبوت شروط التكفري

حبقه ،وانتفاء موانعه عنه  ..وذلك ابلنظر إىل مدى التزامه بعقائد ومبادئ التشيع والروافض اليت ال

خالف على كفرها  ..وكفر من يعتقدها أو يقول هبا  ..الحتمال وجود من ينتسب إليهم طائفياً ..

لكنه ال يعتق د عقائدهم ،وال يقول أبقواهلم الكفرية والشركية  ..ولو سألته ْلنكر لك ذلك  ..وحدثك
عن نفسه أبنه ال يقول بقوهلم  ..وأنه بريء مما يقولون  ..رمبا ميارسون ذلك من قبيل التقية اليت ُعرفوا

هبا  ..فعندهم من ال تقية له فال دين له  ..لكن حنن مأمورين شرعاً أن أنخذ الناس على ،اهرهم ،ومبا

يُظهرون لنا ،ال مبا يُبطنون.
أما النصريية فهي طائفة كفر شرك وزندقة وردة  ..كطائفة وكأعيان معاً  ..ال يشك يف كفرهم
ومروقهم من الدين ،ومن مجاعة املسلمني ـ مع علمه مبعتقدهم اآلنف الذكر ـ إال كافر مكذب مثلهم ..

هبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله.

 -726سؤال حول تصرحيات " صالح أبو عرفة " عن الثورات وبعض الطغاة.

السؤال :شيخنا الفاضل  ..أرجو أن ترد على املدعو " صالح أبو عرفة " الذي يبث شبهاته
من املسجد اْلقصى  ..حيث يطعن ابلثوار  ..ويُدافع عن القذايف ،وبشار ،وكل ذلك بكم ٍ
هائل من

اآلَيت واْلحاديث  ...والرجل قد انتشر صيته يف الفضائيات ،وأصبح العوام يستدلون بكالمه يف
سورَي ..؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .فقد استمعت ملقولة املدعو " صالح أبو عرفة " ،حول

الطاغية بشار اْلسد ،واهلالك القذايف  ..وكالمه يف الثورات اليت تشهدها املنطقة ضد طواغيت احلكم

والكفر والظلم  ..كما هو منشور بصوته يف رابطَي " اليوتوب " ،املثبتني مع السؤال الوارد أعاله،
وغريمها  ..وعليه فإين أقول :الرجل يف حديثه قد ،لم ،وخلط حقاً بباطل ،وجري احلق خلدمة الباطل ..
ومحل النصوص الشرعية من املعاين السقيمة ما ال حتتمل  ..وأنزهلا على غري واقعها  ..وذلك عن سابق
قصد وعمد وعلم منه  ..وبيان ذلك ،أوجزه يف النقاط التالية:

 -1من أراد أن يُفيت أو خيوض يف مسألة من املسائل  ..وخباصة إن كانت هذه املسألة هلا
عالقة أبصول الدين ،والدماء ،واحلرمات  ..عليه أن يلم إملاماً جيداً أبمرين :فقه واقع املسألة ،مث فقه

اْلدلة الشرعية اليت تُطابق هذا الواقع  ..والرجل فاقد لألمرين معاً  ..فهو من جهة أثبت جهالً مدقعاً
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بواقع الطغاة وأنظمتهم  ..وواقع الثورات  ..فرجل تراه خيتزل الثورة السورية بكل آالمها وجراحاهتا

وتضحياهتا وإجنازاهتا  ..مبظاهرة ْلطفال يف املرحلة االبتدائية ال يتعدون ثالثني نفراً كما زعم  ..هلو دليل
على أنه جيهل الواقع أو يتجاهله ،ويتعامى عنه هلوى يف نفسه  ..نصرة منه لطاغية الشام  ..وهو

الراجح  ..مث يف املقابل انطلق إىل سرد أدلة شرعية كثرية ال عالقة هلا بواقع املسألة  ..مثال ذلك

تفسريه لظهور الدجال يف صورة قناة اجلزيرة  ..كما جاء يف أول كالمه  ..فتناول اجلزيرة ابلطعن وأنزل

عليها حديث الدجال  ..وأعرض عن العربية  ..و،هر يف قناة "  " BBCوما نقم من اجلزيرة سوى
أهنا تغطي بعض أخبار الثورات والثوار  ..والشعوب املستضعفة املعتدى على حقوقها وحرماهتا  ..وفيم

ال خيدم أ ولياء أمره من طغاة احلكم والظلم  ..وهذا املعىن سيتضح لكم أكثر من خالل بيان النقاط
اليت تلي هذه النقطة إبذن هللا.

خالصة القول :أن الرجل خيوض يف املسائل الكبار حترميا وجترميا  ..وحتسيناً وتقبيحاً  ..وهو ال

ميلك شروط االفتاء  ..وفاقد الشيء كجاهله ،ال ميكن أن يُعطيه.
 -2انطلق الرجل إىل اآلَيت اليت تلزم ابلصرب  ..وبطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ..
وهذا حق ال مرية فيه  ..لكنه أساء هلذا احلق ملا جريه خلدمة طغاة الكفر واإلجرام  ..بوجوب طاعتهم

 ..والصرب عليهم وعلى شرهم  ..وكفرهم  ..وفسادهم  ..و،لمهم!

 -3يف الوقت الذي كان رقيقاً ورفيقاً يف حديثه عن طاغيتني من أشد طغاة اْلرض كفراً
و،لماً؛ القذايف ،وبشار اْلسد  ..فلم يذكرمها بكلمة سوء  ..كان شديداً على الشعوب املستضعفة
املسلمة الثائرة على هذين الطاغيتني  ..متهكماً هبا ،ساخراً منها  ..خموانً هلا !..
فهو رحيم رفي ق على طواغيت الكفر والشرك والظلم  ..شديد غليظ على املؤمنني املسلمني

من الشعوب املستضعفة  ..فهو مع الطواغيت الكفر والظلم مرجئ جهمي  ..يتوسع هلم ولكفرهم

وابطلهم و،لمهم يف التأويل ما أمكنه لذلك سبيالً  ..وحيسن هبم الظن  ..إىل درجة التكلف والكذب

 ..بينما على ا ملسلمني من الشعوب املستضعفة الثائرة فهو خارجي جلد  ..خيوهنم  ..ويسيء هبم الظن
 ..ويرميهم ابلعمالة وكل مشني  ..فسلم منه أطغى طغاة اْلرض  ..ومل يسلم منه املسلمون

املستضعفون الثائرون على الظلم دون حقوقهم وحرماهتم وأعراضهم  ..وهذه صفة من صفات اخلوارج

الذين قال النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم ":يقتلون أهل اإلسالم ،ويرتكون أهل اْلواثن " ،وهؤالء
بكلماهتم يقتلون أهل اإلسالم  ..وتسلم منهم اْلواثن واْلصنام من طواغيت احلكم والكفر!
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فالرجل واضح أنه ينتمي إىل املدرسة اإلرجائية اجلهمية املعاصرة ،اليت عُرف أتباعها أبهنم مرجئة

رمحاء مع الطواغيت  ..خوارج شداد  ..على املسلمني واملوحدين واجملاهدين  ..الذين يرون مقارعة

العجب!
الطواغيت واخلروج عليهم  ..ومن عرف ذلك يعرف السبب  ..وينتفي عنه َ

 -4أكثر الرجل من احلديث عن الكذب  ..والتحذير من الكذب والكذابني  ..وأننا يف

الزمان الذي يفشو فيه الكذب  ..وأن املرء عليه أن يتبني بنفسه مما يُشاع ويُقال عن الطغاة الظاملني،
وخباصة منهما القذايف وبشار  ..وأطنب وتوسع يف االستدالل على ما قال  ..فاستبشران خرياً مبا قال
 ..وأنه سيتبني بنفسه  ..ويعرف احلقيقة بنفسه  ..لكنه فاجأان بتبينه ـ بئس التبني تبينه ـ فهو فيم خيص

القذايف يرد شهادة الشعب اللييب كله  ..علماؤهم وعامتهم  ..ومجيع الناس معهم  ..ويصدق رواية

الطاغية الكذاب ،مسيلمة عصره  ..وفيم خيص سورَي  ..يكذب العني والسمع  ..ويكذب الشعب
السوري املسلم اجلريح  ..والعامل كله معه  ..ويصدق رواية مفيت حلب يف الطاغية بشار اْلسد ـ وال
أدري إن كان يعين من كالمه عن مفيت حلب صنيعة النظام حسون ـ هكذا يكون التبني عند الرجل ..

وهذا هو الصدق الذي يُطالبنا به  ..الذي ليس بعده إال الكذب والضالل!

كيف حيكم على طاغية استمر حكمه ـ مع أبيه اهلالك ـ قرابة مخسني عاماً ـ ابلكفر واحلديد
والنار والظلم ـ من جمرد سؤال مو،ف وبوق من أبواق الطاغوت  ..أهكذا يكون التبني والتثبت ..

وهكذا يكون العلم واإلملام بواقع املسألة  ..مخسون سنة من حكم الطاغية  ..نتبني عنها ونتعرف

عليها من خالل جمرد سؤال لبوق من أبواق الطاغية ..؟!

مخسون سنة عجاف من الكفر ،والظلم ،والفساد ،واالستعباد للعبيد  ..خيتزهلا " أبو عرفة "،
ويستجلي حقيقتها مبجرد سؤال ٍ
بوق من أبواق الطاغوت  ..أهكذا يكون التثبت والتحري عن الصدق
والناس ـ به َي " أبو عرفة "؟!
 ..الذي تطالبنا ـ
َ

وابلتايل ملا قلنا من قبل أن الرجل يهرف مبا ال يعرف  ..فنحن صادقون يف ذلك!
وملا جاء للجواب عن حكم بشار اْلسد  ..أمسك عن تكفريه  ..وكذب على دين هللا ملا

استدل على الطاغية وكفره وإجرامه الذي ال مياثله إجرام  ..مبقولة ابن عباس رضي هللا عنه  ..اليت

أطلقها على حكام زمانه من بين أمية ،فقال ":فليس ابلكفر الذي تذهبون إليه ،إمنا كفر دون كفر "،
فحمل مقولته احلقة  ..على من هو أكفر وأطغى وأ،لم من فرعون ليصرف عنه الكفر  ..حاشا ابن

عباس رضي هللا عنه أن يريد ما يريده مشايخ مرجئة العصر  ..عكاكيز الطغاة  ..هؤالء!
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وكذب مرة اثنية ملا استدل حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم ليصرف الكفر عن طاغوت

نقضن ُع َرى اإلسالم عروة عروة ،فكلما انتقضت عروة
الشام ،وهو قوله صلى هللا عليه وسلم ":لتُ َّ
هلن نقضاً احلُكم ،وآخرهن الصالة " .فاستدل الرجل ابحلديث على أن
تشبث الناس ابليت تليها ،فأو َّ
نقض عروة احلكم  ..كدليل على أن من مل حيكم مبا أنزل هللا ـ حىت ابلصفة اليت عليها الطاغية بشار

اْلسد ـ ال يفقد مطلق عرى الدين اْلخرى  ..أي يبقى مسلماً  ..وأخذ يُطالب اباللتزام حبديث النيب

وحيمل كالمه ـ صلوات
صلى هللا عليه وسلم  ..مع علمه أنه يكذب على النيب صلى هللا عليه وسلم ُ ..

ريب وسالمه عليه ـ ما ال حيتمل.

أوهلن نقضاً احلكم "؛ املراد منه صفة احلكم من الشوري إىل
قوله صلى هللا عليه وسلمَّ ":
امللكي الوراثي  ..كما حصل يف عهد معاوية رضي هللا عنه وابنه يزيد  ..وليس املراد منه نقض وفقدان

مطلق احلكم مبا أنزل هللا تعاىل  ..مع تبديل شرع هللا بشرائع الكفر والطغيان  ..وحماربة شرعه  ..ومن

يُطالب بتحكيم شرعه  ..كما هو وصف طاغية الشام ونظامه الطائفي الذي اجتمعت فيه مجيع خصال
الكفر ونواقض اإلميان  ..وابلتايل ال جيوز أن يُقال أن احلديث يعنيه ويعين أمثاله من الطغاة احملاربني هلل
ولرسوله واملؤمنني  ..كما فعل هذا الضال املرجئ احملرف لكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ...مما

يساعدان على هذا الفهم واالستدالل قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث آخر  ..يُفسر املراد من
احلديث الوارد أعاله ،قال صلى هللا عليه وسلم ":أول من يغري سنيت رجل من بين أمية ".
قال الشيخ حممد انصر الدين اْللباين يف السلسلة الصحيحة  :330/4لعل املراد ابحلديث

تغيري نظام اختيار اخلليفة ،وجعله وراثة ا -هـ .فهذا احلديث يفسر احلديث الذي قبله.

 -5حتميله للشعوب املسلمة مجيع تبعات اخلروج على الطغاة الظاملني  ..ورميهم ابلعمالة

عما جيري  ..وهذا إما لظلمه أو
واخليانة  ..بينما يف املقابل يربئ ساحة الطغاة من أي تبعية ومسؤولية َّ

جلهله ابلواقع  ..أو لكالمها معاً  ..وكالمها صفتا عيب فيمن يريد أن يستشرف احلديث عن الشأن

العام للمسلمني  ..عن الشعوب  ..وحركاهتم  ..وثوراهتم!

وحنن نقول هلذا اجلاهل الظامل ،وملن هم على مذهبه من مرجئة العصر :أميا مضاعفات حتصل

جراء خروج الشعوب املستضعفة واملقهورة على الطغاة وأنظمتهم الفاسدة  ..املسؤول عنها الوحيد ..

هم الطواغيت  ..ال غري  ..فالطاغوت عندما يضع شعبه بني خيارين ال اثلث هلما :إما أان بشري
ٍ
حينئذ يكون هو
وكفري و،لمي وفسادي وإجرامي  ..وإما أن أحرق البلد وبيوهتا على من فيها ..
السبب يف أي فساد أو خراب يصيب البالد  ..وهو وراء أي تدخل أجنيب بشؤون البالد والعباد ..
293

ٍ
حينئذ هو ال غري  ..ومن كان كذلك  ..جيب العمل على اخلالص منه ومن نظامه
واملالم الوحيد

الفاسد  ..مهما كان الثمن  ..هبذا دل النقل والعقل!
َّ ِ
ِ
ين َخيْتَانُو َن أَن ُف َس ُه ْم إِ َّن اَّللَ الَ ُِحي ُّ
ب َمن َكا َن َخ َّواانً أَثِيماً
 -6قال تعاىلَ [:والَ ُجتَاد ْل َع ِن الذ َ
]النساء . 107:فنهى هللا تعاىل أن جنادل عن العصاة  ..الذين خيتانون أنفسهم ابملعاصي  ..وهذه اآلية
نزلت جملرد اجلدال عن سارق  ..فكيف هبذا الرجل ـ ومن هم على شاكلته ـ حيلو هلم أن ُجيادلوا عن

طغاة قد اجتمعت فيهم مجيع خصال الكفر والظلم ،ونواقض اإلميان ...؟!

ٍ
بباطل
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ ":من أَعا َن ،املاً،
ِ
حقاً ،فقد ب ِرئ من ِذ َّم ِة هللا ِ 
ض بباطلِه َّ
وذ َّم ِة رسولِه ".
ليُدح َ
َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":أال َّإهنا ستكون بعدي أُمراء يظلمون ويَكذبون ،فمن َّ
صدقَـ ُهم
لمهم ،فليس مين ،وال أان منه ،ومن مل ي ِ
بكذهبم ،وماْلهم ،على ِ ُ،
صدقهم بكذهبِِم ،ومل ُميالئهم على
ُ
ِ ُ،
لمهم ،فهو مين وأان منه " .وهذا الرجل املدعو " صالح أبو عرفة " قد صدَّق رواية الطغاة الظاملني
يف طريقة تعاملهم مع الشعوب  ..وصدَّق أبواقهم  ..وكذب املسلمني!

وع َّم
أقول على وجه التحذير واالشفاق :الطاغية بشار اْلسد كفره مغلظ  ..وفساده قد َّ
طم َ
 ..وجناسته جناسة مغلظة ومركبة  ..تنجس وحترق كل من يقرتب منها  ..مهما عظمت لفته وحليته  ..أو

اتسع صيته  ..أو كان اترخيه جميداً  ...وابلتايل فمن كان حيرتم نفسه  ..ودينه  ..وعقله  ..وسريته ..
واترخيه ِ ..
وعرضه  ..فال يقرتبن منه  ..وال ُجيادل عنه  ..ولو بشطر كلمة  ..ومن أىب إال أن يفعل  ..مث
يلومن إال نفسه!
خاض فيه اخلائضون  ..ووضع له البغض يف اْلرض وعلى ألسنة العباد  ..فال َّ

 -7نعرتف أن املدعو " أبو عرفة " ميلك لساانً سليطاً يُطاوعه على املعىن والغرض الذي يهوى

ويريد  ..يسحر به البسطاء من الناس  ..ولو أردان أن نبحث للرجل على ما يعنيه وينطبق عليه من

أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ،جند قوله صلى هللا عليه وسلم ":إن أخوف ما أخاف على أميت كل
ٍ
منافق عليم اللسان " .وهذا واحد منهم  ..كفاان هللا وإَيكم شرهم  ..وآخر دعواان أن احلمد هلل رب

العاملني.

 -727العدو املشرتك للثورة السورية.
إيران ،والنظام السوري ،وحزب الالت واآلَيت اللبناين  ..معهم روافض العراق وحكومتهم ..

شبكة واحدة  ..وحلقات متماسكة  ..بعضهم أولياء بعض  ..سقوط إحداها؛ يعين سقوط اجلميع ..
والثورة السورية  ..هي يف حقيقتها ثورة على هذه الشبكة أبطرافها اْلربعة  ..وهي تقاتل وتثور على
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هذه اْلطراف جمتمعة ابلنيابة عن اْلمة كلها  ..وابلتايل على اجلميع  ..كل املسلمني يف العامل الذين

يُعانون من شر الروافض اْلشرار ،وَتددهم السرطاين يف جسد اْلمة  ..من شر هذا التحالف الثالثي
اخلطري ـ من قبيل التعاون على اخلري ،ومقابلة املعروف مبعروف ـ أن يبذل يد العون واملساعدة  ..كل
حبسب موقعه واستطاعته  ..للث ورة السورية وثوارها اجملاهدين اْلخيار  ..فإن انتصارها هو انتصار
ٍ
حينئذ عن هلكة العرب!
تسألن
للجميع  ..وهزميتها ـ ال قدر هللا ـ هزمية للجميع  ..وال
َّ

 -728دالالت هجوم شبيحة النظام على السفارات!

هجوم العصاابت اْلسدية على السفارات العربية يف دمشق  ..بصورته املتخلفة واهلمجية كما

تناولت احلدث وسائل اإلعالم  ..له داللتني :أوهلما أن النظام اْلسدي الطائفي يلفظ أنفاسه اْلخرية
ٍ
كثعلب جريح يرتنح جبراحه القاتلة  ..فاقد للوعي  ..وملا ينبغي أن يفعله  ..فهو
إبذن هللا  ..ويتصرف
مل ير وسيلة للتعبري عن وجوده  ..والدفاع عن نفسه  ..وعن استمرارية شرعيته  ..سوى ابهلجوم على
مقر السفارات العربية والدولية يف دمشق  ..ابلصورة املتخلفة اليت رأيناها!

اثنياً :إذا كان النظام اْلسدي يتعامل مع اهليئات والسفارات الدبلوماسية العربية واْلجنبية منها

ـ على ما هلذه اهليئات والسفارات من حصانة ومكانة ـ هبذه الصورة املتخلفة واملتوحشة  ..وال يستحي
من نفسه ،وال من صنيعه  ..وال من شبيحته  ..فكيف ترونه يتعامل مع املواطن العادي املستضعف ..

الذي ال حصانة له  ..وليس له أدىن محاية كاليت للسفارات والسفراء ..؟!

والسؤال الكبري الذي يطرح نفسه :أبعد كل هذا الصنيع  ..وهذه اهلمجية  ..والتخلف ..

يريدون دليالً على وحشية وَتلف النظام اْلسدي الطائفي  ..وعلى أنه نظام فاقد للشرعية  ..وللحد
اْلدىن ملقومات احلوار  ..وأنه نظام مريض متآكل عصي على اإلصالح والتعايف  ..قد َّ
عف عليه الزمن
 ..ولو ُع ِرض على مجيع أخصائي وخرباء اْلرض ،فإن ذلك ال ينفعه يف شيء؟!
ٍ
أجرب عقور ُمصاب بداء ال َكلَب  ..هكذا ينبغي
النظام اْلسدي الطائفي  ..يتصرف ككلب

ض اجلميع  ..وآذاهم بكلَبه  ..وعضَّاته!
أن يُنظَر إليه  ..وهكذا ينبغي التعامل معه  ..وإال َع َّ

 -729طريقة تعامل النظام اْلسدي مع ملف العقوابت ضده.

تتسم مواقف النظام اْلسدي الطائفي يف التعامل مع ملف العقوابت ضده  ..ابلرفض مث

القبول  ..وما بني الرفض والقبول  ..يكون قد شتت املواقف ضده  ..كما يكون قد اكتسب مزيداً من
الوقت لالستمرار يف خمططه اإلجرامي ،ضد شعب سورَي اْلعزل  ..إهنا املدرسة الباطنية عرب التاريخ ..
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اليت ال تكاد تستطيع أن حتدد هلا موقفاً  ..وال اجتاهاً  ..وال لوانً  ..فهي تتجدد من جديد بثوب النظام

النصريي اْلسدي السوري!

 -730آاثر النهج السلمي والعسكري للثورة.

مثانية أشهر من سلمية الثورة السورية  ..والشعب السوري الثائر ينادي يف تظاهراتته سلمية ..

سلمية  ..فقوبلت سلميته وثورته  ..بقمة القمع والعنف واإلجرام  ..من قبل النظام اْلسدي الطائفي،

وعصابته ،وشبيحته  ..وبطريقة قال فيها النظام للجميع :كلما أمعنتم وازددمت يف السلمية  ..كلما أمعنا

يف القتل  ..والعدوان  ..والسطو على اْلعراض واحلرمات  ..وازدادت شهيتنا يف ارتكاب مزيد من
اجلرائم  ..هذه طبيعتنا  ..وهذه قيمنا وأخالقنا الباطنية اليت تربينا عليها منذ عهد الطاغية اهلالك ..

سيء الذكر والسمعة حافظ اْلسد  ..وال تنتظروا منا غري ذلك!

كذلك اجملتمع العريب الرمسي ،والدويل  ..مل حتظ الثورة السورية ـ تلك الفرتة كلها ـ أميا اهتمام

أو حراك يُذ َكر من قبل اجملتمع العريب والدويل  ..ضد النظام اْلسدي  ..وخيفف عن الشعب السوري
بعض آالمه ومصائبه  ...إال بعد أن أخذ العمل العسكري اجلهادي املسلح طريقه إىل العناصر الشريفة

من اجليش السوري احلر ،ومن معهم من اجملاهدين الثوار  ..ولو بصورة متواضعة  ..قياساً للقوات
اْلسدية  ...فخاف اجلميع من تنامي قوة اجليش السوري احلر  ..مع تزايد املنشقني عن اجليش
اْلسدي اإلجرامي  ...حبيث قد يشكلوا يف املستقبل القريب ـ ومن معهم من الثوار اجملاهدين ـ قوة

كبرية ضاربة َ ..ترج عن السيطرة والتحكم  ..فينفردوا يف التحكم وإصدار القرارات املصريية احمللية
السورية أبنفسهم  ..بعيداً عن مصاحل اجملتمع الدويل  ..وحساابهتم املعقدة واملرتبطة يف املنطقة ...
فكان منهم هذا التدخل  ..واحلراك الذي ملسناه مؤخراً يف اجلامعة العربية  ..وغريها من احملافل الدولية!
الذي أود أن أشري إليه  ..أن الذي حرك اجلامعة العربية  ..ومن وراءها من احملافل الدولية ..

حنو القضية السورية ابلصورة اليت رأيناها  ..هو العمل املسلح اجلهادي الذي انتهجه اجملاهدون اْلبطال

يف اجليش السوري احلر ،ومن معهم من الثوار اْلحرار  ..وكلما ازدادت قوهتم  ..وقويت ضرابهتم ..
كلما ازداد اهتمام اجملتمع الدويل والعريب ابلشأن السوري  ..وازداد تدخلهم  ..وازداد الضغط على

النظام اْلسدي  ..واهنارت عليه أركانه  ..وتشتت عليه أمره  ..وهذا ما كان ليتم  ..عن طريق احلراك

السلمي منفرداً  ..ولو استمر الدهر كله  ..بل لرمبا حتولنا إىل لعبة  ..وأضحوكة على ألسنة الشعوب
ٍ
كشعب حيقق الرقم القياسي يف حتمل الذل ،واهلوان ،والعدوان!
واْلمم ..
فإن قيل :الذي حرك اجملتمع العريب والدويل حنو القضية السورية هو البعد اإلنساين ...؟!
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أقول :لو صح هذا االدعاء  ..أين كانوا من هذا البعد اإلنساين على فظاعته  ..خالل مثانية

أشهر من جرائم ووحشية النظام اْلسدي الطائفي حبق الشعب السوري اْلعزل  ..حيث مل نسمع هلم ـ

طيلة هذه اْلشهر العجاف ـ مهساً  ..ومل نر هلم حراكاً يُذ َكر!

صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىل؛ فإنه ابب
ِ
اهلم والغَ َّم " .هذا هو هتاف الصادق املصدوق ـ صلوات ريب وسالمه
ب هللاُ به َّ
من أبواب اجلنة ،يُذه ُ
عليه ـ ْلمته  ..فصدقوه َي عباد هللا  ..والتزموه  ..واعتصموا به  ..عضوا عليه ابلنواجذ  ..تُفلحوا
إبذن هللا.

 -731السبب يف عودة أجواء ما قبل الثورة إىل ميدان التحرير يف القاهرة.

أجواء ما قبل الثورة تعود من جديد إىل ميدان التحرير يف القاهرة  ..السبب هو أن ما أحدثته

الثورة املصرية يرقى إىل مستوى نصف الثورة ال غري  ..حيث بقي النصف اآلخر الذي حيتاج إىل ثورة
جديدة  ..لتكتمل الثورة ابكتماهلا وانتصارها إبذن هللا.

بقي تال ميذ الطاغية حسين الالمبارك  ..وبقي نفوذهم  ..بقيت آاثر النظام املتهالك  ..بقيت

العقلية املتخلفة للنظام  ..بقيت السياسات واملعاهدات ذاهتا  ..بقيت العقلية اْلمنية البلطجية هي

السائدة  ..بقي الظلم  ..كل هذا قد بقي  ..وكل هذا حيتاج إىل ثورة من جديد!

إطالة مدة الفرتة االنتقالية حتت حكم العسكر  ..مع غياب مؤسسة الرائسة  ..مكن وحوش

العسكر  ..من أن يؤسسوا ْلنفسهم  ..وملكهم  ..وحكمهم  ..كدولة ضمن دولة  ..ودولة فوق دولة

 ..ليعيدوا إىل اْلذهان سرية الطاغية املتهالك  ..لكن بصورة بضعة أفراد من العسكر  ..بعد أن كان

الطغيان يتمثل يف شخص الطاغية املعزول.

كل هذه اْلسباب  ..شكلت أجواء ما قبل الثورة  ..واليت محلت الناس على أن يثوروا ..

ويتجمعوا يف ميدان التحرير من جديد  ..واحلق معهم  ..اللهم قوهم.

 -732وددان لو أن الشيخ عدانن عرعور قد توقف عن هذا !..

حنن إذ نثمن للشيخ عدانن عرعور جهده الكبري يف نصرة الثورة والثوار  ..إال أنه يُؤذينا منه ..

ويؤذي الشعب السوري  ..والثوار  ..حديثه املتكرر  ..وحتيات اإلكبار واإلجالل املتكررة منه ـ عرب كل

حديث ولقاء له تقريباً ـ اليت يوجهها للشرفاء النصرييني  ..بينما هؤالء الشرفاء النصرييني ـ مع إخواهنم
من الروافض ـ هم اليد الباطشة اليت من خالهلا يرتكب النظام اْلسدي جرائمه حبق الشعب السوري ..

وحبق الثورة والثوار  ..ومنذ أكثر من أربعني عاماً!
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هؤالء الشرفاء النصرييني ـ مع املرتزقة من الروافض ـ هم الذين اصطلح عليهم ابلشبيحة ..

وهم الذين يرتكبون جرائم القتل واالغتصاب للحرائر الشاميات  ..هم الذين يعذبون الثوار إىل حد
القتل ،والتمثيل بعد القتل  ..وغري ذلك من اجلرائم اليت يعلمها عنهم كل ٍ
أحد من أهل سورَي!
ال نطالب الشيخ وال غريه أبن يكون خطاهبم طائفياً  ..ال  ..ال نريد هذا  ..ولكن يف نفس

الوقت نطالبه وغريه  ..أبن ال يعطوا شهادة حسن سلوك للقتلة اجملرمني  ..أبن ال يشهدوا شهادة زور؛
فيقولون عن القتلة اجملرمني امللطخة أيديهم بدماء اْلبرَيء من الشعب السوري ـ ويف كل حديث من

أحاديثهم ـ أبهنم شرفاء  ..وعظماء  ..ونبالء  ..ليتقووا هبذه الشهادة الباطلة فيم بعد على ،لم

الشعب السوري  ..كما ،لموه من قبل سقوط نظام آل اْلسد الطائفي!
فإن قال :أان أعلم منهم بعض الشرفاء !...

نقول له :على افرتاض إن كنت تعلم واحداً  ..أو عشرة مل تتلوث أيديهم بدماء الشعب
السوري  ..فال تُقاس عشرات اآلالف منهم اجملرمة القاتلة  ..على هؤالء اْلنفار  ..واْلحكام عادة
أتخذ حكم اْلكثرية  ..وحكم قادهتم وزعمائهم وشيوخهم  ..ال أقلية اْلقلية الذين ال يُرى هلم أثر ..

وال يُسمع هلم صوت  ..وال يُقدمون وال يُؤخرون  ..كما أن هذا ال يربر تكرار التحيات املباركات هلم
على مدار أكثر من مثانية أشهر ،ويف كل ،هور للشيخ عرب وسائل اإلعالم!

هم مبئات اآلالف  ..وهم الذين حيكمون سورَي منذ مخسني عاماً  ..والقوة العسكرية أبيديهم

 ..ومقاليد احلكم والنفوذ  ..واهليمنة ..كلها هلم وأبيديهم  ..فأين هم من نصرة الثورة والثوار  ..أين

هم من التظاهرات واالعتصامات السلمية ضد النظام اْلسدي الطائفي  ..واليت هم أقدر عليها من

غريهم  ..مل ير الشعب السوري شيئاً من ذلك  ..بل رأوا العكس َتاماً  ..رأوا شباب ورجاالت الطائفة

النصريية آبالفهم املؤلفة هم اليد اليت هبا يقتل الطاغية بشار اْلسد الشعب السوري  ..ويعتدي على

حرماهتم وأعراضهم  ..وأمواهلم  ..وحرَيهتم  ..وكرامتهم  ..أفضلهم املتواطئ ـ مع ،لم وجرائم الطاغية ـ
بصمته مع قدرته على الكالم!

أحسنت َي شيخ  ..ملا قلت أن املخلص املؤيد للثورة يُعرف مما سواه  ..من خالل موافقته ملا

يريده الشعب السوري  ..ملا يريده ويُطالب به الثوار  ....وأان أقول لك :الشعب السوري  ..والثوار ..

يريدون منك يقيناً أن تتوقف عن مدح القتلة اجملرمني املغتصبني للحرمات واْلعراض من النصرييني
وغريهم  ..أبهنم شرفاء ونبالء  ..لو تعلم كم لكلماتك هذه من وقع مؤمل على احلرائر املعتدى عليهن
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وعلى شرفهن وعرضهن  ..عندما تصف املعتدين اجملرمني عليهن أبهنم شرفاء  ..ونبالء  ..وعظماء ..

أمسك عن هذا غفر هللا لك!

 -733ملاذا ارتضى اإلخوان املسلمون برهان غليون رئيساً للمجلس الوطين؟!

ال يزال هذا السؤال يراودين ،ويُقلقين :ملاذا اإلخوان املسلمون  ..قد ارتضوا برهان غليون
العلماين التوجه ،الفرنسي الوالء واحملضن والرتبية  ..رئيساً للمجلس الوطين السوري  ..يف هذه املرحلة

العصيبة اليت َتر هبا سورَي بعامة  ..والثورة السورية خباصة  ..علماً أن برهان غليون  ..هو اْلبعد عن
واقع الثورة  ..وأدبياهتا  ..ومهومها  ..وتطلعاهتا  ..كما أنه فاقد ملطلق التاريخ النضايل ضد النظام

اْلسدي الطائفي!

بينما يف املقابل أعرضوا وجتاهلوا وجود اْلستاذ هيثم املاحل  ..وهو اْلقرب لواقع الثورة،

وأدبياهتا ،ومهومها ،وتطلعاهتا  ..واْلكثر دراية بواقع النظام وخفاَيه  ..كما أنه يتمتع بتاريخ نضايل
شريف ،مليء ابالبتالءات والتضحية  ..ضد النظام اْلسدي الطائفي؟!

اجلواب :هو أن " غليون " ،على املستوى الشعيب الداخلي ضعيف  ..وضعيف جداً  ..يسهل

على اإلخوان جتاوزه  ..عندما يشتد الزحام على تقسيم الغنائم  ..بينما " هيثم املاحل " ،له شعبيته يف

الداخل واخلارج سواء  ..وله رصيده النضايل القوي  ..الذي يصعب جتاوزه عندما يشتد زحام اْلحزاب

على تقسيم الغنائم  ..ما بعد سقوط النظام!

لكن هذا كله يتم على حساب قوة الثورة والثوار  ..ومصلحتها  ..يف هذه املرحلة العصيبة

اليت َتر هبا سورَي!

مشكلة عندما تُقدم املصلحة احلزبية  ..واملصاحل الشخصية الضيقة  ..على مصلحة الثورة
والثوار  ..على مصلحة الشعوب  ..وقبل ذلك مصلحة اإلسالم!

ال عجب فإهنم اإلخوان املسلمون الذين ارتضوا " محود الشويف الدرزي " رئيساً عليهم وعلى

التحالف الوطين السوري الذي عقدوه وأنشأوه يف الثمانينات  ..فإهنم هم أنفسهم يرتضون اليوم
العلماين " برهان غليون " رئيساً جمللسهم الوطين  ..فإذا عرفت ذلك بطل عجبك!

البعض يُنكر علينا عندما نصف القوم أبهنم يتمتعون بغباء سياسي مركب  ..كما يتمتعون
بعصبية حزبية مركبة ومغلظة تعمي البصرية واْلبصار  ..عافاهم هللا من شرها!
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 -734العلمانية املالذ اآلمن للفرق الباطنية.
العلمانية كانت ـ وال تزال ـ امل الذ اآلمن لفرق الزندقة واإلابحية ،والباطنية يف بالد املسلمني ..

إذ من خالهلا يضمنون أمرين :ممارسة طقوس الكفر واإلحلاد ،والطعن واهلدم ،والتآمر  ...اثنياً ،حماربة
اإلسالم ،وإقصائه عن الدولة واحلياة وأي نشاط عام  ..لذا املتوقع ـ وهو املالحظ واحلاصل ـ أن مجيع

أبناء هذه الطوائف الباطنية ـ وغريهم من احلاقدين على اإلسالم ـ يتبنون العلمانية  ..وميتطون سرجها ..

ليس حباً أو اقتناعاً هبا  ..وإمنا ْلهنم جيدون فيها الغطاء السياسي اآلمن الذي من خالله ميضون ملآرهبم
وأهدافهم اهلدامة بكل يسر وأمان!

فإن مكنتهم العلمانية ـ يف مرحلة من املراحل ،على حني غفلة من اْلمة ـ من الوصول إىل سدة

احلكم  ..وحصل هلم نوع من التمكني  ..حتولوا مباشرة من علمانيني  ..إىل طائفيني استئصاليني ..

ْشوليني  ..فئويني  ..دمويني  ..على سبيل املثال ال احلصر :النظام اْلسدي النصريي  ..حيث بدأ

علمانياً  ..وركب موجة العلمانية  ..والبعثية  ..والقومية  ..مث انتهى به اْلمر إىل ما ترون؛ إىل نظام
طائفي ،فئوي ،استئصايل ،دموي  ..فاشي ْ ..شويل  ..متوحش!

لذا فإننا نقول :العلمانية تنطوي على شرين معاً؛ أحدمها يكمن فيما تنطوي عليه من ٍ
معان
معادية لإلسالم  ..حيث هتدف إىل فصل الدين عن الدولة واحلكم واحلياة  ..وإقصائه عن الوجود
ومجيع املظاهر العامة للحياة إن استطاعت  ..اثنيهما ،أهنا تُعترب غطاء ومالذاً آمناً لألشرار َّ
الشذاذ

الباطنيني احلاقدين  ..لفرق الزندقة ،والطعن واهلدم ،واإلحلاد  ...وْلجل هذين اْلمرين معاً فالعلمانية
مرفوضة عندان  ..وحنذر الناس منها ،ومن دعاهتا ،وأتباعها!

 -735رغم سعة احلرب واملكر ضد اإلسالم ،فاإلسالم يف توسع وانتشار !..
أتملوا كم معركة خاضوا ضد اإلسالم  ..وكم هي املليارات اليت أنفقوها يف سبيل حروهبم على

اإلسالم  ..مث تنقلب عليهم حسرات  ..واهنيارات للميزانيات  ..مث كم هو حجم املكر املتواصل؛
تواصل الليل ابلنهار ـ من غري كلل وال ملل ـ الذي ميكرونه على اإلسالم  ..وكم هم عدد الطغاة

اجملرمني الذين يتوارثون فيما بينهم احلرب على اإلسالم  ..فالسابق منهم يوصي الالحق مبواصلة احلرب
 ..والالحق يتعاهد للسابق مبا أوصاه به؛ أن ال عليك؛ إان على إث ِرك وعهدك ماضون  ..ومع ذلك

اإلسالم يف مسو وازدهار  ..وتوسع وانتشار  ..يغزو القلوب والعقول قبل أن يغزو اجلدران  ..واْلوطان
 ..أليس هذا برهان صادق قاطع على صدق قوله تعاىل [:إِ َّان َْحنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ َّان لَهُ َحلَافِظُو َن
ُ
ِ
ض َيعة عليه ،ولو اجتمعت عليه اْلنس واجلن.
]احلجر .9:ومن يتكفل هللا حبفظه  ..فال خوف وال َ
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 -736ال بد من املصارحة واملكاشفة واملناصحة !..
بعض كلمايت قد ال تروق للبعض  ..وقد تغضب البعض  ..أعلم هذا  ..لكن أقول للجميع:

حنن يف هذه املرحلة خنوض ثورة شرسة يف الشام ضد أعىت طغاة اْلرض ،وأشدهم كفراً وإجراماً ،و،لماً
وفساداً  ..وهذا يستدعي منا نوع مكاشفة ومصارحة ومناصحة ِ ..
وج ٍد يف العمل  ..ليبقى املسري يف

املسار الصحيح  ..وإال عظمت منا التضحيات!

فاملرحلة اليت َتر هبا اْلمة بعامة ،والشام منها خباصة ال حتتمل اجملاملة  ..وال اهلزل  ..وال

االسرتخاء ،وال املداهنة على حساب احلق ،فمصلحة الشعوب  ..ومصلحة اْلمة  ..ومصلحة الثورات
على الطغاة اجملرمني  ..مقدمة على مرضات اْلفراد  ..واْلشخاص  ..واْلحزاب  ..وخباصة إن كان

مرضاهتم سيكون على حساب مصلحة الشعوب وثوراهتا على الطغاة اآلمثني الظاملني!

ال ميكن يف هذه املرحلة العصيبة واحلساسة  ..أن نضحي مبصلحة ثورة أهل الشام  ..ومصلحة

اإلسالم واملسلمني بعامة  ..من أجل مرضاة فالن أو عالن  ..أو جماملة هنا أو هناك  ..قد ترضي

البعض ،لكن قد تفسد علينا حياتنا وديننا  ..فهذا سلوك ال يليق ابملصلحني الناصحني  ..وال ابلثوار

اْلحرار!

قد تكون بعض كلمايت شديدة ،إذ ال بد منها  ..لكن الشدة ليست هي مرادة لذاهتا  ..معاذ
ت َوَما تَـ ْوفِ ِيقي
استَطَ ْع ُ
هللا  ..وإمنا املراد اإلصالح  ..وال شيء غري اإلصالح [:إِ ْن أُ ِري ُد إِالَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
إِالَّ ِاب ِ
َّلل َعلَْي ِه تَـوَّكل ُ ِ ِ
يب ]هود.88:
ْت َوإِلَْيه أُن ُ
َ

 -737مثل اخلوارج وأهل اإلرجاء يف تعاملهم مع نصوص الشريعة.

اخلوارج الغالة انطلقوا إىل نصوص شرعية قِيلَت يف الكفار واملشركني ،فحملوها على املؤمنني
ٍ
شرعية قيلَت يف املؤمنني
املسلمني  ..فسفكوا الدم احلرام  ..واملرجئة اجلُفاة انطلقوا إىل نصوص
املسلمني  ..فحملوها على الفجار من الكفار واملشركني  ..فعطَّلوا اجلهاد  ..ودخلوا يف مواالة
املشركني والطغاة اجملرمني  ..وأهل السنة واجلماعة وسط بينهما  ..ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء؛ انطلقوا

إىل النصوص الشرعية اليت قيلت يف املسلمني واملؤمنني ،فحملوها على املسلمني واملؤمنني ،وعملوا
مبقتضاها  ..وانطلقوا إىل النصوص الشرعية اليت قيلت يف الكفار واملشركني اجملرمني فحملوها على

الكفار واملشركني ،وعملوا مبقتضاها!
وابلتايل ال تغرنَّكم نقوالت أهل اْلهواء  ..واليت غالباً ما تكون كلمة حق  ..فتوضع يف غري

موضعها  ..ويُراد هبا ابطل!
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 -738سؤال وجواب.
ما تفسريك ملوقف اململكة ،وقطر ،واْلردن الداعم ـ وهللا أعلم ـ للشعب السوري ..؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا املوقف الداعم ـ على ضعفه ،وقلته ،ورغم أنه ال يرقى إىل

املستوى املطلوب يف هذه املرحلة ـ نرده ْلسباب عدة ،منها :ضغط الشعوب العربية املسلمة يف تلك
البالد على حكامهم  ..إذ مل يعد من السهولة جتاهل مشاعر الشعوب وغضبهم  ..ومنها :وقوف النظام

اْلسدي الطائفي مع إيران ،وحزب الالت ضد العرب ومصاحلهم  ..ومنها :تنامي قوة اجليش السوري

احلر ،والشرفاء املنشقني عن اجليش اْلسدي  ..وخشية اْلنظمة ـ واجملتمع الدويل ـ أن يصل هذا اجليش
ملرحلة من القوة َتكنه من أن ينفرد بسورَي ومستقبلها وسياساهتا  ..بعيداً عنهم وعن مآرب ومصاحل
أمريكا ودول الغرب يف املنطقة  ..وابلتايل ال بد هلم من نوع تدخل مبكر  ..ومنها :حصول اْلنظمة

العربية على الضوء اْلخضر من قبل اجملتمع الدويل  ..هلذا النوع من التحرك والدعم الذي رأيناه مؤخراً
 ..ومنها :خوفهم من فوضى احلرب اْلهلية  ..اليت قد َتتد نرياهنا إىل كثري من البالد اجملاورة وغريها ..
ومنها :إدراكهم عجز النظام اْلسدي اجملرم ـ رغم شدة إجرامه ووحشيته ـ عن وأد الثورة وإيقاف َتددها
وأنشطتها  ..وأن الثورة ماضية إىل هنايتها وأهدافها إبذن هللا  ..هذه اْلسباب مبجموعها هي اليت

محلت تلك اْلنظمة على هذا احلراك والدعم اخلجولني  ..هكذا نفهم ونفسر حراك وموقف هذه

اْلنظمة املشار إليها يف السؤال  ..وإال فقل يل :ملاذا أتخر هذا الدعم اخلجول ،والضعيف جداً إىل ما

بعد مثانية أشهر من عمر الثورة السورية  ..وبعد أن زهقت آالف اْلنفس الربيئة من الشعب السوري
اْلعزل ـ وآلة القتل اْلسدية مستمرة مل تتوقف بعد ـ وال حياة ملن تنادي  ..لصاحل من كان هذا

التأخري؟!

ومع ذلك ،أقول :الثورة السورية  ..الشعب السوري ـ وحنن منهم ـ نشكر القليل الذي أيتينا

من أي طرف خيفف عنا بعض مصابنا  ..ويكون لنا عوانً على إزالة وإسقاط طاغية الشام ،ونظامه
الطائفي الظامل املستبد  ..فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا  ..حسبنا هللا ونعم الوكيل ،وال حول وال

قوة إال ابهلل.

 -739املوقف من ترشح اْلستاذ " حازم صالح أبو امساعيل " لرائسة مصر.
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
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فقد وردتين أسئلة عدة من إخواننا يف مصر  ..عن املوقف اْلمثل من ترشح اْلستاذ " حازم

صالح أبو امساعيل " ،لرائسة مصر؟

وعليه فإين أقول :عمالً مبا جيب بني املسلمني من التناصح ،والتواصي ابحلق  ..وحرصاً منا
على خري مصر ،وأهل مصر  ..ومن قبيل وقوف اْلخ مع أخيه يف موط ٍن حيتاج فيه للنصرة  ..فإنين
أدعو مجيع أهلنا وإخواننا يف مصر احلبيبة  ..كل من يعرفنا ويثق بنا  ..أبن يقفوا جبوار اْلخ الشيخ

اْلستاذ " حازم صالح أبو امساعيل " ،يف ترشحه لرائسة مصر.

إذا أردمت أن حتافظوا على اجنازات ثورتكم املباركة  ..وأن تقطفوا بعض مثارها  ..قفوا مع "

اْلستاذ " حازم صالح أبو امساعيل " ،وال َتذلوه.

الرجل فيه خري كثري ـ وال نزكيه على هللا ـ لكن مبفرده ـ من دونكم ـ ال يستطيع أن ينجز شيئاً
ملصر  ..وبوقوفكم معه وجبواره ُ ..حتيطونه بنصحكم ،ونصرتكم  ..قد تنجزون وإَيه الشيء الكثري
ملصر ،وأهل مصر ،والعرب واملسلمني من بعد مصر  ..إبذن هللا  ..وفقكم هللا ،وسدد ـ على طريق

احلق واخلري ـ خطاكم.

 1432/12/29هـ 2011/11/25 .م.

 -740املقياس يف معرفة جدية وخريية احلكومات.
أميا حكومة  ..انظروا منها إىل وزاريت الدفاع والداخلية  ..فإن كانتا بيد اْلحرار واْلخيار فهي
شر  ..حىت لو جاءت ِ
على خري  ..وإن كانتا بيد اْلشرار والفجار  ..فهي على ٍ
عقب ثورة من الثورات
اليت تشهدها املنطقة  ..هذا هو مقياسنا ملدى جدية وخريية أي حكومة من احلكومات املعاصرة.

 -741سؤال وجواب.

سؤال :ما ردك على القائلني :إن عمليات اجليش السوري احلر أضر ابلثورة أكثر مما أفادها،

وخاصة بعد أن أدانت معظم الدول الداعمة للشعب عملية استهداف مبىن املخابرات يف حرستا ..

تكرموا علينا ابإلجابة مشكورين؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ليس صحيحاً  ..اجليش السوري احلر ،ومن معه من اجملاهدين

الثوار اْلحرار  ..هم أدرى مبا يفعلون  ..مباين املخابرات اْلسدية  ..مراكز للقتل والتعذيب  ..والكفر

 ..وامتهان كرامة اإلنسا ن السوري  ..وابلتايل استهدافها مشروع ال خالف يف ذلك  ..وخباصة إن أدى

إىل حترير بعض السجناء اْلبرَيء.

303

قوة اجليش السوري احلر ومن معه من اجملاهدين الثوار  ..هم الذين سرعوا ونشطوا امللف

السوري على املستوى العريب والدويل  ..وكلما قويت شوكة اجليش السوري احلر  ..كلما فرضت الثورة
نفسها على مجيع اْلطراف  ..وأملت عليهم شروطها  ..وخطت خطوات حنو احلرية والتحرير

واالستقالل  ..وابلتايل ال يصح أن يُقال أبن اجليش السوري احلر أضعف الثورة  ..بل العكس هو
الصحيح.

يف احملافل الدولية واْلمم  ..ال مكان وال حق للضعيف  ..الضعيف ال يشرتط وال حيق له أن

وميلى عليه!
يشرتط ،وإمنا يُشرتط عليهُ ،

حنن يف هذه املرحلة العصيبة  ..ينبغي أن نلتفت إىل شيء واحد أال وهو مصلحة الثورة

السورية  ..مصلحة الشعب السوري  ..وكيف خنفف عنه بعض آالمه ومصابه  ..وكيف حنميه ونبعد

عنه خطر وشر القتلة اجملرمني من خمابرات وشبيحة ومرتزقة الطاغوت بشار اْلسد  ..سواء رضيت
اْلنظمة العربية والدولية ،أم مل ترض  ..فأين كانت هذه اْلنظمة والدوائر  ..طيلة أكثر من مثانية أشهر

من جرائم النظام اْلسدي وجمازره حبق الشعب السوري اْلعزل املسامل  ..واليت فاقت كل وصف

وتصور  ..مل نسمع منهم أي إدانة وال إنكار جلرائم الطاغية  ..فهم إىل الساعة مل خيرجوا بقرار إدانة له

 ..حيث ال يزالون يعطونه املهلة تلو اْلخرى  ..لريتكب مزيداً من اجلرائم واجملازر ـ مقابل أن يسمح هلم
إبرسال بعض املراقبني الذين يبيتون يف الفنادق الفخمة  ..وإىل الساعة مل يفعل ـ وكأهنم يف ٍ
شك من

جرائم وخبث وإجرام وكذب النظام اْلسدي وعصاابته!

 -742فتوى هامة حول أموال العصابة احلاكمة.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

الكل يعلم أن العصابة اْلسدية الطائفية املتسلطة على سورَي أرضا وشعباً  ..قد ضيقت على

الشعب السوري سبل عيشه ورزقه  ..فحاصرت املدن السورية الثائرة أمنياً واقتصادَيً  ..فأمسكت عن

أهاليها املواد اْلساسية  ..وسطت على البيوت واحلرمات واملمتلكات  ..فنهبوا ما سهل عليهم هنبه
ومحله  ..وأفسدوا ما مل يتمكنوا من محله  ..بغية إنزال مز ٍ
يد من الضرر ابلناس!
ومن جهة أخرى فقد اشتد اخلناق االقتصادي على النظام اْلسدي وخمابراته وعصاابته  ..بعد

العقوابت االقتصادية العربية والدولية اليت طالته  ..وهو يلجأ لتعويض هذا النقص الذي أصابه بسبب
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هذه العقوابت  ..إىل مز ٍ
يد من السطو على ممتلكات وأموال الثوار والشعب السوري الثائر على الظلم
والقهر  ..ليؤمن نفقات ورواتب خمابراته وشبيحته وجمرميه  ..ومن يستجلبهم من الروافض املرتزقة!

وعليه فإين أفيت مبا يلي :جيوز للشعب السوري بعامة ،والثوار منهم خباصة ـ املعتدى عليهم

وعلى ممتلكاهتم وأمواهلم من قبل الطاغية بشار اْلسد وعصابته وشبيحته ،من قبيل املعاملة ابملثل،

واسرتداد بعض حقوقهم وأمواهلم املنهوبة ـ أن يغنموا اْلموال اليت تنتهي ملكيتها بصورة كاملة للنظام

اْلسدي وخمابراته  ..وآل اْلسد  ..وآل خملوف  ..وآل شاليش  ..ومجيع العصابة اْلسدية املعروفة ..

ومجيع فروع شركاهتم وم ؤسساهتم املنتشرة يف البالد  ..فهي لكم حالل زالل  ..فما تغنمونه من هؤالء
اللصوص القتلة بعد قتال وحرب  ..يوزع مخسه على الثورة والثوار والفقراء واملساكني من أبناء وعوائل

الشهداء والسجناء  ..والباقي يوزع على اجملاهدين املقاتلني الذين اغتنموا هذه اْلموال بعد قتال ..

وهلم إن شاؤوا أن يتربعوا به لشؤون الثورة ومتطلباهتا  ..أما ما تغنمونه من غري حرب وال قتال  ..يكون

فيئاً يوزع كله على الثورة والثوار وحاجياهتم  ..والفقراء  ..واملساكني  ..وذوي احلاجة من أبناء وعوائل

الشهداء والسجناء.

مع التأكيد والتنبيه :أنه ال جيوز التوسع يف العمل هبذه الفتوى ـ حتت أي ذريعة كانت ـ لتشمل

االعتداء على أموال وممتلكات املواطنني السوريني ،ممن هم خارج دائرة اللصوص احملاربني من
العصاابت اْلسدية  ..وخارج مؤسسات النظام اْلسدي املشار إليها أعاله.

كما أوصي اجليش السوري احلر  ..ومن معه من اجملاهدين والثوار اْلحرار  ..أن يعتمدوا على

الغنائم يف تسليح أنفسهم  ..فجميع أسلحة النظام اْلسدي  ..هي حالل لكم  ..بل هي أسلحتكم
من دوهنم  ..فأنتم أحق هبا منهم  ..وهي شريت أبموالكم وأموال الشعب السوري فدونكم وإَيها ..

فهي أقرب الوسائل والطرق لتسليحكم  ..حفظكم هللا ونصركم  ..ورزقكم  ..وسدد خطاكم وسهامكم
 ..وجعل هللا عدوكم وما ميلك غنيمة سهلة لكم  ..وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 1433/1/1هـ 2011/11/26 .م
 -743احلصار االقتصادي للنظام السوري.
نعلم أن احلصار االقتصادي العريب والدويل على النظام اْلسدي الطائفي  ..سيؤثر سلباً ـ ولو

بوجه من اْلوجه ـ على املستوى املعيشي للمواطن السوري  ..ومع ذلك فالشعب السوري  ..ملا يراه
من نظام آل اْلسد ،وعصابته من ،لم وبغي وعدوان ٍ ..
وهنب وسطو على احلقوق واحلرمات  ..فهو
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ر ٍ
جرعه ـ وال يزال ـ للشعب
اض وصابر  ..لكي يتجرع النظام اجملرم وعصاابته  ..من نفس الكأس الذي َّ

السوري منذ أكثر من أربعني عاماً!
مث لو مل حيصل هذا احلصار االقتصادي على طغاة آل اْلسد ونظامه الطائفي  ..وتدفقت إليه

أموال اْلرض كلها  ..أتظنون أن ذلك ـ يف ،ل الثورة ومضاعفاهتا ـ سينعكس إجياابً على املستوى
املعيشي للمواطن السوري  ..أم أن نظام احلصار االقتصادي  ..واالستمرار يف سياسة التجويع ..

للرتكيع  ..سيستمر مطوقاً للمدن السورية الثائرة على الطاغية ..؟!
أمل ُحي ِ
اصر النظام النصريي املدن  ..والشعب السوري الثائر اقتصادَيً  ..ويف لقمة عيشهم ..
اصر النظام اْلسدي من قبل اجملتمع العريب والدويل ..؟!
قبل أن ُحي َ

فالشعب السوري  ..يف كال احلالتني حماصر  ..حماصر  ..ولن يتغري عليه شيء  ..وإمنا الذي

سيتغري عليه هو النظام اْلسدي النصريي وعصابته وشبيحته  ..وللذين يتباكون دموع التماسيح على

الشعب السوري  ..وعلى اجملاعة اليت ستصيبه من دون النظام  ..نقول هلم :كفوا عنا شجاؤكم ..
ودموعكم؛ دموع التماسيح  ..أين كانت دموعكم هذه عندما كان الشعب السوري حماصر يف عيشه

ورزقه وحريته وكرامته وعزته  ..وعلى مبدأ " جوع كلبك بيتبعك " طيلة أكثر من أربعني عاماً؟!

 -744مبدأ رقابة الشعوب على احلكام.

من السي اسة الشرعية أن نعزز يف اْلمة مبدأ رقابة الشعوب على حكامهم  ..ومن مث مساءلتهم

وحماسبتهم إذا ما بدر منهم تفريط حنو البالد والعباد  ..فغفلة الشعوب عن حكامهم  ..يورث يف اْلمة
الطغاة والطغيان  ..وجيعل من احلكام طغاة وإن مل يكونوا يف اْلصل كذلك!
فإذا كان ِ
الصد يق رضي هللا عنه  ..وهو هو ـ فداه نفسي! ـ يقول للناس يف أول خطاب له

بعدما ُعني خليفة على املسلمني حاضاً هلم على مراقبته  ..ومن مث حماسبته لو بدر منه أي تقصري ":أيُّها
أسأت فقوموين  ..أطيعوين ما
يت عليكم ولست خبريُكم ،فإن
أحسنت فأعينوين ،وإن ُ
ُ
الناس ،فإين قد ُولِ ُ

عصيت هللاَ ورسولَه فال طاعة يل عليكم ".فكيف مبن سواه من حكام زماننا
أطعت هللاَ ورسولَه ،فإن
ُ
ُ
ورفعت فيه اْلمانة من الناس  ..حىت يُقال يف بين فالن رجل أمني  ..شدوا
الذي فشا فيه الكذب ُ ..
ٍ
حينئذ نكون أوىل بتفعيل رقابة الشعوب على احلكام ،ومن مث حماسبتهم
إليه الرحال  ..ال شك أننا
ومساءلتهم إذا ما بدر منهم أي تقصري أو تفريط.

ال ميكن أن نستخف بدور الشعوب يف عملية النهضة والتغيري حنو اْلفضل إبذن هللا  ..حيث

ال يزال منا من يستخف هبذا الدور  ..وال يرضى أبن يعطيها هذا الدور!
306

حنن نريدها جهاد شعوب  ..وجهاد أمة ضد أعدائها  ..الكل يُشارك يف هذا اجلهاد حبسب
موقعه واستطاعته ،كما كان احلال يف زمن السلف اْلول  ..والبعض منا ال يزال مصراً على أن جيعلها

حمصورة يف جهاد أفراد وجمموعات ،هنا وهناك  ..بعيداً عن اْلمة وشعوهبا املسلمة  ..هللا املستعان!

 -745صيام يوم عاشوراء.

أذكِر اْلخوة واْلخوات  ..بفضل صيام يوم عاشوراء من شهر حمرم اجلاري  ..يف هذا اليوم
العظيم جنَّى هللا فيه موسى عليه السالم ،وقومه  ..من الطاغية فرعون ،وجنده  ..فهو يوم فأل للشعوب
املستضعفة املؤمنة  ..ويوم شؤم على الطغاة الظاملني اجملرمني.

عن أبن عباس رضي هللا عنه قال :قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة فرأى اليهود تصوم

عاشوراء ،فقال ":ما هذا؟ قالوا :هذا يوم صاحل ،هذا يوم َجنَّى هللا بين إسرائيل من عدوهم فصامه
موسى ـ ويف رواية :قالوا :هذا يوم صاحل ،جنى َّ
اَّلل فيه موسى وبين إسرائيل من عدوهم ،فصامه ـ قال:
فأان أحق مبوسى منكم ،فصامه وأمر بصيامه" البخاري.

وقال صلى هللا عليه وسلم ":صيام يوم عاشوراء ،إين احتسب على هللا أن يكفر السنة اليت

قبله"مسلم.

ويُستحب صيام اتسوعاء مع عاشوراء خمالفة لليهود ،للحديث الذي رواه مسلم يف صحيحه،

عن ابن عباس رضي هللا عنه ،قال :حني صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم عاشوراء ،وأمر
بصيامه قالواَ :ي رسول هللا ،إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":

فإذا كان العام املقبل إن شاء هللا صمنا اليوم التاسع " قال  :فلم أيت العام املقبل حىت تويف رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم .مسلم.

ومن مل يتسىن له صيام اتسوعاء  ..فله أن يصوم عاشوراء ويوماً بعده  ..لقوله صلى هللا عليه

وسلم ":صوموا يوم عاشوراء ،وخالفوا فيه اليهود؛ صوموا قبله يوماً ،أو بعده يوماً".
فصوموا عاشوراء ـ يرمحكم هللا ـ وال تنسوا أهلكم وإخوانكم يف الشام اجلريح من صاحل دعائكم

 ..وأن ينجيهم هللا من عدوهم ـ وعدو اْلمة ـ فرعون الشام بشار اْلسد ،وجنده وأعوانه ،وزابنيته ..

كما جنَّى هللا تعاىل موسى وقومه  ..من فرعون وجنده وزابنيته ،اللهم آمني.

 -746مذاهب يف التعامل مع الناس.

للتعامل مع الناس والشعوب ثالثة مذاهب نعايشها :مذهب مييل إىل تقديس ما مييل إليه

الناس ،أو اْلكثرية منهم  ..سواء كان حقاً أم ابطالً  ..فيجعل من اإلنسان إهلاً على نفسه ،ومعبوداً من
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دون هللا يف اْلرض  ..يتأله نفسه وهواه  ..فاحلق ما يراه حقاً ،وإن كان ابطالً  ..والباطل ما يراه ابطالً،
وإن كان حقاً  ..ال سلطان هلل عليه  ..وال حكم يعلو حكمه  ..فال يرى له جلاماً إال من هواه ،وما
يهواه  ..وهو املذهب الذي جتنح إليه الدميقراطية يف أقبح صور غلوها  ..وهلذا املذهب أتباعه،

ودعاته!

ومذهب آخر  ..حيتقر الشعوب  ..وإرادة الشعوب  ..ويستخف هبم  ..فال يُلقي هلم ابلة ..

وال يلتفت إليهم التفاتة  ..ال رأي هلم إال ما يريهم إَيه شخص الطاغوت  ..وال حق هلم إال ما مين به

الطاغوت عليهم  ..وال حرية هلم إال يف حدود ما خيطه ويرمسه هلم الطاغوت  ..ويُرضي الطاغوت
وأهواءه  ..فاحلق ما يراه هلم الطاغوت حقاً ،وإن كان ابطالً  ..والباطل ما يراه هلم الطاغوت ابطالً،
وإن كان حقاً  ..فال قانون ميضي عليهم إال قانون الطاغوت  ..وال صوت يعلو أو يوازي صوت

شخص الطاغوت  ..الطاغوت هو الوطن  ..والوطن هو الطاغوت  ..ال عاش الوطن ،وال كان إن مل

يعش الطاغوت ويكون  ..وهو املذهب الذي جتنح إليه الديكتاتورية يف أقبح صورها  ..وهلذا املذهب

أتباعه ،ودعاته!

ومذهب اثلث وسط بينهما؛ ال يعرتف إبفراط الدميقراطية وغلوها ،واحنالهلا ،وال بتفريط

وحيافظ
الديكتاتورية ،واستعالئها ،و،لمها  ...حيرتم الناس ،والشعوب  ..وحقوقهم  ..وحريتهم ُ ..
عليها  ..كما يعمل على إعزازهم وإكرامهم  ..وحتريرهم من مجيع صور العبودية والتبعية للمخلوق؛
املباشرة منها ،وغري املباشرة  ..كما حيرتم إرادهتم واختيارهم  ..فيما يوافق احلق  ..أو فيما ال يتعارض

املنزل  ..فال سلطان عليهم إال هلل  ..وال حكم ميضي فيهم إال حكم هللا تعاىل  ..وال حق
مع احلق َّ
ملخلوق ـ َّأَيً كان ـ أن يُعبِد خملوقاً آخر ـ فضالً عن أن يُعبِد شعباً ـ لنفسه ،وقانونه  ..وهذا املذهب ،هو
املذهب احلق الذي يتمثل يف موقف اإلسالم من الناس ،كل الناس  ..وهلذا املذهب أتباعه ،ودعاته ..

وهم اْلنبياء والرسل ،وورثتهم من العلماء ،والدعاة املؤمنني الصاحلني  ..وإىل يوم القيامة  ..نسأل هللا
تعاىل أن جيعلنا وإَيكم منهم.

 -747العقوبة من جنس العمل واملخالفة.

جرت ُسنَّة هللا يف خلقه  ..أن تكون العقوبة من جنس العمل ،ومن جنس املخالفة  ..وعليه
فمن خيذل مسلماً يف موط ٍن يُنت َقص فيه عرضه ،ويُنتهك فيه من حرمته  ..يُعاقَب من جنس عمله
وخمالفته ،فيخذله هللا تعاىل يف موطن يُنتقص فيه ِعرضه ،وتُنتهك فيه حرمته  ..مث يبحث عن نصري
ومعني  ..فال جيد أحداً!
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ٍ
وأميا مدينة سورية ـ يف هذه اْلَيم ـ تتمتع بنوع ٍ
ورخاء على حساب أخياهتا من املدن
أمان

السورية اْلخرى اليت تعيش أجواء الثورة  ..وتضحياهتا  ..ومضاعفاهتا  ..من دون أن تتحرك لنصرهتا
ٍ
وجندهتا  ..سيأتيها الدور عاجالً أم آجالً ..
وحينئذ ستستشرف النصري واملعني  ..فلن جتد أحداً

جبوارها  ..عقوبة على ما فرطت حبق أخياهتا ـ يف وقت الشدة ـ من املدن السورية اْلخرى  ..فإن كنتم
يف ٍ
شك مما أقول  ..اسألوا مدينة " ِسرت الليبية " ،واليت ،لت طيلة الثورة الليبية تتمتع يف ،ل الطاغية
بنوع رخاء وأمان  ..واسرتخاء  ..على حساب أخياهتا من املدن واملناطق اْلخرى  ..إىل أن جاءت

الساعة اليت قدمت وخسرت فيه كل شيء  ..وأصاهبا من البالء وضنك العيش ما جعلها تنسى ما

عاشته من رخاء طيلة عهد الطاغية !...

ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً
نصرتَهُ ،وما
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
رضه ،ويُ ُ
نتقص فيه ِع ُ
نتهك فيه من ُح َ
يف موط ٍن يُ ُ
ب فيه َ
ِ
ٍ
ِ
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن
ص فيه من ِعرضهِ ،ويُ ُ
من أحد ينص ُر ُمسلماً يف موط ٍن يُنت َق ُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
ب فيه نصرتَهُ " .وهذا جيري على املدن كما جيري على اْلفراد  ..فهل من معترب؟!
ُحي ُّ

 -748شر الطاغوت بشار اْلسد.

شر الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه ،وعصابته  ..يطال اْلمة كلها  ..وينعكس عليها كلها ..

وابلتايل فإن إزالته واجب يتحتم على اْلمة كلها  ..وكل حبسبه  ..فإزالته هي قضية اْلمة كلها  ..كما
هي قضية سورَي ،وشعب سورَي  ..سواء ال فرق!

 -749موقف أمريكي يفتقد احلياء واللباقة!
يف الوقت الذي تعتدي فيه اْلقلية النصريية على اْلكثرية املسلمة يف سورَي ـ منذ مخسني عاماً،
وال يَزال االعتداء مستمراً ـ فصادرت حرَيهتم  ..وحقوقهم  ..واعتدت على دينهم وحرماهتم ..

ومساجدهم  ..وبوحشية ال يُعرف هلا مثيل يف اتريخ الوحوش البشرية والربية سواء  ..يف هذا الوقت
الذي ينزف فيه دم اْلكثرية العظمى للشعب السوري على يد اْلقلية الباطنية النصريية احلكامة املتنفذة
 ..تُظهر الست " كلينتون "َ ،توفها على مستقبل اْلقلية  ..فتتباكى على مصاحل اْلقلية  ..وأنه ال بد

لألكثرية أن حتافظ على حقوق اْلكثرية  ..وهذا التصريح من قبل إدارة البيت اْلبيض  ..إضافة إىل

أنه خيلو من اللباقة والكياسة  ..وال يراعي احلد اْلدىن من مشاعر اْلكثرية العظمى للشعب السوري ..

الذين يُذبح منهم يف كل يوم ابلعشرات  ..غري املئات واآلالف الذين يُزجون يف السجون يومياً  ..فهو

يدل على مدى ترابط املصاحل اْلمريكية وحلفائها مع مصاحل اْلقلية الباطنية  ..وأن هذه اْلقلية
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الباطنية كما كانت طيلة حكمها َتدم اإلدارة اْلمريكية ومصاحلها ،وسياساهتا يف املنطقة  ..كذلك فهي

" بسمار جحا " الذي سيسمح الحقاً لإلدارة اْلمريكية ،وحلفائها ـ ما بعد سقوط نظام آل اْلسد
الطائفي النصريي ـ أبن يتدخلوا يف البيت السوري ،وشؤونه الداخلية اخلاصة  ..وبسياساته وتوجهاته ..
لذا فهم من اآلن يتخوفون على نفوذ هذه اْلقلية الباطنية النصريية  ..ويتباكون عليها!

 -750سؤال وجواب.
سؤال :ملاذا أتخر النصر يف سورية إىل هذه املدة؟ ما احلكمة اإلهلية من ذلك؟ وملاذا مل يكن

ذلك يف تونس مثالً؛ هل ْلن شعب تونس أكثر صالحاً من الشعب السوري حىت نصره هللا هبذه
السرعة؟ ملاذا حيصل بنا كل هذا اإلجرام والقتل  ..نريد أجابة شافية؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا سؤال وجيهُ ،جياب عنه من أوجه عدة:

منها :أن للنصر شروطه؛ إذا َتلفت الشروطَ ،تلف النصر وأتخر ،إىل حني استيفاء هذه

الشروط  ..ومن الشروط أن ننصر هللا تعاىل بطاعته فيم أمر ،وابالنتهاء عما هنى وزجر ،وإبخالص
َّ ِ
نص ُروا َّ
ت أَقْ َد َام ُك ْم
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِ ْ
اَّللَ يَ ُ
آمنُوا إِن تَ ُ
ين َ
العمل له سبحانه وتعاىل ،كما قال تعاىلََ [:ي أَيُّـ َها الذ َ
]حممد.7:
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
َّهم ِيف ْاْل َْر ِ
ض َك َما
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
وقال تعاىلَ [:و َع َد َُّ
الص َ
َ َ
ْ َ
ِ
است ْخلَ َ َّ ِ
َّهم ِمن بَـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً ] كل
ين ِمن قَـ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِكنَ َّن َهلُ ْم ِدينَـ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
َْ
ضى َهلُ ْم َولَيُـبَدلَنـ ُ
ف الذ َ
هذا اخلري والعطاء والنصر ،والتمكني ،مقابل ماذا؟ مقابل [ يَـ ْعبُ ُدونَِين َال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َش ْيئاً ]النور.55:
فإن انتفى هذا املقابل؛ وهو حتقيق التوحيد ،والرباء من الشرك ،والطواغيت واْلنداد  ..قد يتخلف
النصر ،ويتخلف التمكني !..

وقال تعاىل [:وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَـ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍري ]الشورى.30:
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ََ َ َ ْ ْ ُ
ِ
َىن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْـ ُف ِس ُك ْم
َص ْبـتُ ْم ِمثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم أ َّ
َصابَـ ْت ُك ْم ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
وقال تعاىل [:أ ََولَ َّما أ َ
]آل عمران .165:أي بتقصري من عند أنفسكم  ..انظروا السبب واخللل يف أنفسكم قبل أن تقولوا[:
َىن َه َذا ]؟
أ َّ

ومن جهتنا ال بد من أن جنري مراجعة مستمرة ْلنفسنا ومواقفنا  ..لنعرف أين حنن من أسباب

وشروط النصر والتمكني  ..لنعمل على حتقيقها  ..وسد اخللل  ..وإكمال النقص.
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ومنها :أن اإلنسان عندما يسهو دهراً وعقوداً عن الطاعة ،والتوحيد  ..ويدخل يف عبادة
الطواغيت والعجول من دون هللا  ..حيتاج إىل طهور ،يطهره من أدرانه وذنوبه ،وما علق به من خبث ..

قبل أن مين هللا عليه ابلنصر والفتح  ..وليكون على مستوى متطلبات النصر والتمكني  ..وبنو إسرائيل
وسى لِ َق ْوِم ِه ََي
ملا عبدوا العجل ْلَيم فقط ،كانت كفارهتم  ..وكان طهورهم ،كما قال تعاىلَ [:وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
قَـوِم إِنَّ ُكم َ،لَمتُم أَن ُفس ُكم ِابَِتَ ِ
اذ ُك ُم ال ِْع ْج َل فَـتُوبُواْ إِ َىل َاب ِرئِ ُك ْم فَا ْقـتُـلُواْ أَن ُف َس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم ِعن َد
ْ
ْ ْ ْ َ ْ
َاب ِرئِ ُك ْم ]البقرة .54:ف ُقتِل منهم يف ليلة ـ على يد بعضهم البعض ـ سبعون ألفاً  ..قال ابن كثري يف
التفسري ":قال ابن كثري يف التفسري :قال ابن عباس :أمر موسى قومه عن أمر ربه  أن يقتلوا
أنفسهم ،قال :وأخرب الذين عبدوا العجل فجلسوا ،وقام الذين مل يعكفوا على العجل فأخذوا اخلناجر

أبيديهم وأصابتهم ،لمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً ،فاجنلت الظلمة عنهم وقد جلو عن سبعني

ألف قتيل ،كل من قُتل منهم كانت له توبة ،وكل من بقي كانت له توبة " ا -هـ.

قلت :فكيف أبهل الشام ،وقد دخلوا عقوداً يف عبادة وَتجيد طواغيت وأواثن ،وعجول آل

اْلسد اجملرمني  ..ال بد هلم من طهور  ..وهذه حقيقة مرة ينبغي أن ندركها  ..ونستوعبها  ..ونستعد هلا
 ..نسأل هللا تعاىل العفو والعافية.

ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ال يزال البالء ابملؤمن

واملؤمنة ،يف جسده وأهله وماله ،حىت يلقى هللا عز وجل وما عليه خطيئة ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":ما ابتلى هللا عبداً ببالء وهو على طريقة يكرهها ،إال جعل هللا

ذلك البالء كفارة وطهوراً ما مل يُنزل ما أصابه من البالء بغري هللا ،أو يدعو غري هللا يف كشفه ".
وص ٍ
نص ٍ
ب ـ مرض ـ وال ٍ
هم
صيب
ب ـ تعب ـ ،وال َ
املؤمن من َ
َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":ما يُ ُ
وال ٍ
غم ،حىت الشوَكة يُشاكها؛ إال َّ
أذى وال ٍ
كف َر هللاُ هبا من خطاَيه " البخاري.
َ
حزن ،وال ً
ومنها :أن املؤمن مبتلى ،ويُبتلى على قدر دينه ،فإن كان دينه قوة وصالبة اشتد عليه البالء ..
كما يف احلديث عن سعد بن أيب وقاص ،قال :قلت َي رسول هللا أي الناس أشد بالء؟ قال ":اْلنبياء،

مث اْلمثل فاْلمثل ،يُبتلى العبد على حسب دينه؛ فإن كان يف دينه صلباً اشتد بالؤه وإن كان يف دينه

رقة ابتلي على حسب دينه ." ..

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا تعاىل إذا أحب قوماً
ط ".
الس َخ ُ
ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن سخط فله َّ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":كما يُضاعف لنا اْلجر ،كذلك يُضاعف علينا البالء ".
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ومنها :أن أتخري النصر يكون أحياانً للتمحيص واالختبار ،ومعرفة الصابرين اجملاهدين
اخلَو ِ
ٍِ
ف
الصادقني  ..من غريهم  ..ولتتمايز النفوس والصفوف  ..كما قال تعاىلَ [:ولَنَـ ْبـلُ َونَّ ُك ْم بِ َش ْيء م َن ْ ْ
ِ
ات وبَ ِش ِر َّ ِ
ص ِم َن ْاْل َْم َو ِال َو ْاْلَنْـ ُف ِ
وع َونَـ ْق ٍ
ين ]البقرة.155:
َوا ْجلُ ِ
الصاب ِر َ
س َوالث ََّم َر َ
َّ ِ
وقوله تعاىل [:أ ِ
ين ِم ْن
َّاس أَ ْن يُـ ْتـ َرُكوا أَ ْن يَـ ُقولُوا َ
َ
آمنَّا َو ُه ْم ال يُـ ْفتَـنُو َن َ .ولَ َق ْد فَـتَـنَّا الذ َ
َحس َ
ب الن ُ
قَـبلِ ِهم فَـلَيـعلَم َّن َّ َّ ِ
ِ
ني ]العنكبوت.3-2:
ص َدقُوا َولَيَـ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
اَّللُ الذ َ
ْ ْ َْ َ
وقال تعاىل [:ولَنـبـلُونَّ ُكم ح َّىت نَـعلَم ال ِ
اه ِدين ِمن ُكم و َّ ِ
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َارُك ْم ]حممد.31:
الصاب ِر َ
ْم َج َ ْ َ
َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ
ويف احلديث عن عائشة رضي هللا عنهان قالت ":مل يزل البالء ابلرسل ،حىت خافوا أن يكون
ِ
اء ُه ْم
َس ُّ
من معهم يكذبوهنم ،فكانت تقرأ قوله تعاىلَ [:ح َّىت إِ َذا ْ
الر ُس ُل َوَ،نُّوا أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُكذبُوا َج َ
استَـ ْيأ َ
ص ُرَان ]يوسف .110:البخاري.
نَ ْ
وجاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقالَ :ي رسول هللا إين أحبك ،فقال له النيب صلى
هللا عليه وسلم ":إن البالَي أسرعُ إىل من ُحيبين من السيل إىل منتهاه " .أي أن هذا الزعم له برهان؛
وبرهانه نزول البالَي يف ساحتك  ..ومن مث صربك عليها  ..فإن مل تكن أهالً لذلك ،فدعواك احملبة
والوالء فيها نظر  ..وهو زعم ال حقيقة له وال برهان!

ومنها :أن الثورة الشامية تواجه عداوان ابطنياً ثالثياً شرساً ،يتمثل يف النظام اْلسدي النصريي

الطائفي ،والنظام اإليراين الرافضي ،وحزب الالت الرافضي اللبناين  ..وهذه اْلطراف ثالثتها جمتمعة

تواجه الثورة السورية ،وثوارها  ..وهي متواجدة على اْلراضي السورية بعدهتا وعتادها  ..وهذا ما مل يقع
لغريها من الثورات العربية اليت سبقت الثورة السورية!

ومنها :أن الشام هلا مستقبل رَيدي عظيم على مستوى اْلمة كلها ـ ما ليس لغريها من البلدان ـ

قد بشر به النيب صلى هللا عليه وسلم  ..وهذا من متطلباته  ..أن تُثقل نفوس أهل الشام مبعاين اإلميان
والعزة  ..والقوة  ..لريقوا إىل مستوى هذا الدور الرَيدي القيادي الذي ينتظر الشام وأهله  ..والنصر

السريع من غري جهاد ،وال بالء ،وال تضحية  ..يتناَّف مع هذا املطلب اهلام والضروري.

ومنها :أن املؤمن أمره كله خري ،إن أصابته سراء شكر ،وإن أصابته ضراء صرب  ..فهو يتقلب
بني الشكر والصرب  ..مث لو اطلعنا على الغيب لرضينا ابلواقع  ..فكم من خ ٍري استعجلناه ابن لنا فيم

بعد أن اخلري كل اخلري كان يف أتخريه  ..وكم من شر كرهناه كان فيه خرياً كثرياً  ..فأحياانً يكون الشر

سبباً يعقبه خري كثري  ..ال يتحصل هذا اخلري الكثري إال عن طريق ذلك السبب  ..وحنن ال نعلم [ َواَّللُ
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يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]البقرة . 216:فما أدركنا احلكمة منه محدان هللا على ذلك  ..وما جهلنا احلكمة
منه آمنا به ،وفوضنا أمره إىل هللا.

عساك ـ َي أخاان الكرمي ـ أن يكون قد وصلك اجلواب عما سألت عنه  ..وآخر دعواان أن

احلمد هلل رب العاملني.

 -751طريقة النظام اْلسدي يف احلكم!

يف اإلسالم يُقالِ :
صل صالة مودع؛ لُتحسن اإلقبال على هللا تعاىل  ..ويف دين الطاغوت بشار

اْلسد ،ونظامه ،وعصابته ،وطائفته  ..يُقال يف هذه اْلَيم  ..ويتنادون فيم بينهم :اسرقوا سرقة مودع ..
اهنبوا هنبة مودع  ..قد َج َّ
ف الضرع  ..واقرتب اْلجل  ..وقد تكون فرصتكم اْلخرية  ..فاغرتفوا
ابحلرام من أموال الشعب السوري ما استطعتم  ..قبل أن ُحيال بينكم وبني ذلك  ..وقد اقرتب اْلجل

والرحيل!

ترد اْلخبار من سورَي  ..أن القوم ـ جبميع مستوَيهتم ومراكزهم ـ يقومون بعملية هنب وسرقة ..

وسطو منظم  ..وغري منظم  ..على ممتلكات وأموال الشعب السوري  ..وكل ما جيدونه أمامهم ..

وعلى طريقة حاطب ليل  ..مل يسبق هلا مثيل من قبل  ...قاتلهم هللا  ..غيمة سوداء ،وستزول عن مساء

الشام قريباً إبذن هللا  ..فصرباً َي أهل سورية صرباً!

 -752ملاذا يتخوفون من احلرب الطائفية؟

وحيذرون من احلرب الطائفية  ...ملاذا؟!
يتخوفونُ ،

لعلمهم أن اجلرائم واجملازر اليت تُرتَ َكب حبق الشعب السوري املسلم  ..منذ مخسني عاماً ..
وإىل الساعة  ..عناصرها ـ اآلمرة واملنفذة ـ هم من الطائفة النصريية  ..وأن عشرات اآلالف إن مل يكن
مئات اآلالف من شباب ورجاالت هذه الطائفة هم شركاء يف تنفيذ وارتكاب هذه اجملازر واجلرائم !...

الكل يعلم أن توجيهات قادة الطائفة النصريية ْلبنائهم وشباهبم ـ إذا ما بلغ أحدهم سن الثامنة

عشر عاماً ـ أن يدخلوا اجليش السوري  ..وأجهزة أمنه وخمابراته  ..ال لكي حيموا الوطن واملواطن  ..ال

 ..وإمنا لكي يستمروا يف احلفاظ ومحاية مصاحل ونفوذ ،وأطماع  ..ومزارع  ..الطائفة النصريية  ..إذا ما

وجهت أبدىن هتديد ـ أو اعرتاض أو معارضة ـ من قبل اْلكثرية العظمى للشعب السوري  ...وهم من

أجل ذلك  ..وعلى مدار أكثر من أربعني عاماً  ..يعتدون على حقوق وحرمات  ..وحرية  ..وكرامة ..
اْلكثرية العظمى للشعب السوري  ..ويتعاملون معهم بقمة االستعالء  ..واإلذالل  ..واإلهانة!
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فهم ـ عندما يتخوفون وحيذرون من احلرب الطائفية ـ يف حقيقتهم خيافون من القصاص العادل

هلؤالء اجملرمني القتلة !...

قالوا ،ويقولون مجيعاً :ال بد من حماكمة عادلة جلميع اجملرمني املشاركني واملتواطئني على إذالل

الشعب السوري  ..واالعتداء على حقوقه  ..وحرماته  ..وأعراضه  ..وكرامته؟

قلنا :إذاً جيب عليكم أن حتاكموا مئات اآلالف من شباب ورجاالت الطائفة النصريية  ..الذين

ثبت ابلدليل القطعي  ..الذي ال يرقى إليه أدىن شك  ..أهنم شركاء ومتواطئون يف إذالل املواطن

السوري  ..وارتكاب اجملازر واجلرائم حبقه  ..وال يزالون يرتكبوهنا إىل الساعة!
ٍ
حينئذ كل مظلوم سينتصف من ،امله بيده  ..وعلى طريقته
فإن مل تفعلوا ذلك ـ ولن تفعلوا! ـ

ٍ
حينئذ ليس هو  ..وإمنا أنتم وعدالتكم اليت تتكلمون عنها  ..واليت نلمس منها رغبتكم يف
 ..واملالم

تعطيل العدالة أن أتخذ طريقها للمجرمني الظاملني  ..ابسم العدالة!

 -753مهام هبا خيتم النظام اْلسدي حكمه!

لن خيتم النظام اْلسدي الطائفي حكمه لسورَي إال بعد أن حيقق ـ إن استطاع ـ ثالثة أشياء:

أوهلا :تصفية الكوادر العلمية السورية املميزة  ..نزوالً عند رغبة إيران ،وإسرائيل  ..ورغبة منه

يف أن يرتك البلد بال كوادر علمية تنهض به من بعده!

يتنحى إال بعد أن يُسلم البالد لالستعمار من جديد  ..ليضمن محاية اآلالف من
اثنيها :أن ال َّ

القتلة اجملرمني من أبناء الطائفة النصريية  ..الذين شاركوا يف قتل وإذالل الشعب السوري  ..حتت

عنوان محاية اْلقلية  ..فهو كما خدمهم طيلة عقود حكمه  ..وعمل ككلب حراسة ويف على حدود

دولة إسرائيل  ..ال بد من أن يردوا له ولطائفته اجلميل بعد سقوطه وزواله  ..وها حنن قد بدأان نسمع
تباكي أمريكا ومن معها على سالمة اْلقلية النصريية  ..بينما هذه اْلقلية ـ على مرأى ومسمع من

اجملتمع الدويل والعريب ـ ال تزال إىل الساعة ترتكب اجلرائم واجملازر حبق الشعب السوري اْلعزل!

اثلثها :تدمري اآللة العسكرية الضخمة للجيش السوري ـ مما ال يستطيع َتزينه يف قرى جبال

النصريية ،ويزيد عن حاجة الطائفة ـ خشية أن يقع هذا السالح ـ من بعده ـ بيد آمنة  ..فيكون له

املسار والتوجه واالستخدام الذي ال يُرضي أعداء سورَي  ..ويتحقق للنظام ذلك من خالل حرب
صورية ـ غري متكافئة وفق مجيع املقاييس ـ يُشارك فيها كطرف مع إيران ضد دولة إسرايل  ..وأمريكا ـ
يف حرب متوقعة ـ يعطيهم الذريعة على تدمري تلك الرتسانة الضخمة للسالح السوري!
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الذي يفجر أانبيب البرتول  ..حىت ال يستفيد منها الشعب السوري  ..يف هذه الظروف

الصعبة  ..يفعل هذا الذي ذكرانه عن النظام أعاله!

أقول ذلك :على وجه التحذير والتنبيه  ..لتكون الثورة السورية ـ ومن ورائها الشعب السوري

كله ـ على دراية اتمة مما جيري وسيجري على يد هذا النظام الطائفي احلقود على سورَي أرضاً وشعباً
قبل أن ُخيلي موقعه  ..إن استطاع إنفاذ مآربه  ..وما خيطط ويُدبر له  ..ولكي حتتاط ملا ُحياك ضد
سورَي على يد هذه الطغمة اْلسدية احلاكمة  ..نسأل هللا تعاىل أن حيفظ سورَي ،وشعب سورَي  ..وأن

يُبطل كيد ومكر هذا النظام اْلسدي الطائفي اللعني!

 -754مجعيات حقوق اإلنسان والشعوب !..

وجرح من الشعب املستضعف
أعجب جلمعيات حقوق اإلنسان  ..ودكاكينها  ..إذا قُتل ُ
وس ِجن منهم مائة ألف ويزيد  ..واعتدي على اْلعراض
عشرات اآلالف على يد الطاغية وزابنيته ُ ..

واحلرمات  ..املسألة ابلنسبة هلم فيها نظر  ..حتتاج إىل تثبت  ..وتوثيق  ..وإرسال مراقبني  ..مث بعد أن

يتوثقوا ويتثبتوا  ..ميسكون عن إدانة الطاغية وجترميه  ..ويتلطفون يف نقده  ..ويستثنونه من بني

اجملرمني!

وعندما يقع الطاغية بيد الشعوب املستضعفة املظلومة  ..وتريد أن تقتص لبعض حقوقها

وحرماهتا  ..وتسرتد من الطاغية بعض ما سلبه منها  ..تتدخل تلك اجلمعيات حلقوق اإلنسان ـ الدولية
واحمللية ـ بقوة  ..لتعرتض على أي إساءة  ..أو خدش  ..أو صفعة  ..أو إهانة  ..يتعرض هلا الطاغية ..

وتعد ذلك من خوارم ونواقض حقوق اإلنسان!

حقاً العدالة ضائعة  ..حتتاج من الشعوب أن تبحث عنها وتفرضها من جديد  ..هللا املستعان!

 -755مراد الطاغية من مقولته " الذي يقتل شعبه جمنون ".

ملا قال الطاغوت بشار اْلسد ":الذي يقتل شعبه جمنون "؛ فهو صادق يف ذلك ،ويعين ما

يقول  ..وهو غري متناقض مع نفسه ْ ..لن شعب سورَي ليس شعبه  ..وإمنا شعبه هم شبيحته ،ومن

يسبح حبمده ،ومحد أبيه اهلالك من عبيده وجنده  ..لذلك فهو يقتل الشعب السوري على هذا
االعتبار!

وكذلك من قبيل رده على الشعار الذي ُرِفع " هللا ،سورَي ،وحرية وبس " ،فقال يف خطاب
له ":هللا ،وسورَي ،وشعيب وبس "؛ فهو يعين بشعبه شبيحته وأزالمه ،وطائفته ،وعبيده الذين يسجدون
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له  ..وليس الشعب السوري  ..لذا فهو يقتل الشعب السوري الرافض له ولنظامه  ..من دون أن جيد

نفسه متناقضاً مع ما يقول ،ويُصرح به!

 -756مىت يستجيب اجملتمع الدويل والعريب ملطالب الشعب السوري؟

كثرت املناشدات واملطالبات بضرورة تدخل اجملتمع الدويل ،والعريب الرمسي من أجل محاية

الشعب السوري اْلعزل  ..من جرائم الطاغية بشار اْلسد ونظامه ،وعصابته  ..ويكون ذلك من خالل
أتمني حظر جوي على طريان النظام  ..وأتمني منطقة عازلة من اْلراضي السورية يلتجئ إليها السوريون

املستضعفون!

وأان أقول ْلهلنا وشعبنا يف سورَي :ها قد قتل منا على يد الطاغية وجنوده ما يزيد عن مخسة

آالف ـ كما تفيد إحصائيات املنظمات التابعة لألمم املتحدة ـ وإن كان الرقم احلقيقي لعدد الشهداء هو
أضعاف أضعاف ما ذُكِر ويُذ َكر  ..هذا غري عشرات اآلالف من اجلرحى واملعتقلني اْلبرَيء  ..ومع
ذلك مل يتحرك اجملتمع الدويل ،والعريب الرمسي  ..ومل ِ
يلب نداء اإلغاثة للشعب السوري املستضعف ...
ولو قُتِل منا مائة ألف فوق العدد املذكور لن يستجيبوا!
ولو كان البعد اإلنساين مبفرده يقلقهم  ..وحيركهم  ..الَتذوا من الطاغية بشار اْلسد ونظامه

موقفاً صارماً وعملياً يف وقت مبكر من الثورة  ..وملا انتظروا إىل أن يصبح عدد الضحاَي إىل ما وصل

إليه!

فإن قيل :مىت يستجيبون ..؟
أقول :يستجيبون يف حالة واحدة ـ وبسرعة قياسية ـ وهي عندما تتشكل قوة عسكرية ضاربة

للثورة السورية ـ من خالل منو وتطور اجليش السوري احلر ومن معه من املتطوعني اجملاهدين ـ تقارب قوة

الطاغية ونظامه وجيشه  ..يف هذه احلالة سيتدخلون  ..وتروهنم يتباكون على البعد اإلنساين  ..ويلبون

النداء  ..وذلك لسببني:

أوهلما :خشية أن يتطور العمل املسلح العسكري ـ بني طريف النظام والثورة ـ بصورة تضر بدول

املنطقة واجلوار  ..فيتسع اخلرق عليهم حبيث يفقدون السيطرة على اْلوضاع  ..وهذا ما ال يريدونه أن

يقع!

اثنيهما :خشية أن تقوى شوكة الثورة ،وترجح كفتها وقوهتا على كفة وقوة النظام اْلسدي

الطائفي املتآكل ْ ..لن هذا يعين يف النهاية انفراد الشعب السوري يف حسم املوقف ،ومن مث انفراده يف

مواقفه وقراراته وسياساته ،ويف حتديد معامل اخلارطة السياسية ،والثقافية ،للدولة السورية املنشودة ..
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بعيداً عن التدخالت اْلجنبية  ..أو أي عنصر ضغط خارجي ْ ..لنه ال يوجد ْلي طرف دويل فضل
وحق على الشعب السوري يسمح له ابلتدخل ،وممارسة أي نوع من أنواع الضغط  ..وهذا ما خيشاه

اجملتمع الدويل ،ومعه اجملتمع العريب الرمسي أشد اخلشية  ..وال يريدونه أن يقع  ..وحىت ال يقع هذا وال
ذاك  ..فهم ما إن يلمسوا أن الثورة بدأت تشكل قوة ذاتية ضاربة وفاعلة َتكنها من حسم اْلمور

مبفردها  ..سرعان ما سيتدخلون  ..ليلبوا مجيع املطالب اليت ينادي هبا الشعب السوري املستضعف يف

هذه اْلَيم  ..كما حصل من قبل يف ليبيا  ..فالليبيون لوال أهنم فزعوا للسالح منذ اْلَيم اْلوىل لثورهتم
ٍ
لشيء من مطالبهم  ..أرجو
املباركة وتشكلت لديهم قوة مقبولة  ..ملا استجاب اجملتمع الدويل هلم ،وال

أن تكون كلمايت واضحة للجميع!

 -757اجلندي السوري والبحث عن الكرامة.

اجلندي السوري منذ أكثر من أربعني سنة مل يعرف طعم العزة والكرامة  ..ومل يشعر أن جلنديته
معىن أو هدف نبيل  ..فاجلندية ابلنسبة له تعين العقوبة  ..والكفر  ..والذل  ..واخلنوع  ..والسقوط

اْلخالقي  ..والدخول يف العبودية املطلقة للطاغوت  ..حظه يف عيون الشعب السوري االحتقار
واالزدراء  ..والشفقة يف آ ٍن معاً  ..وهو مل يتحرر من هذا الشعور كله  ..ويشعر بعزته وكرامته ..

وحريته  ..وشخصيته  ..وأن جلنديته معىن  ..وهدف نبيل  ..وأنه حمرتم يف أعني شعبه  ..إال بعد

انشقاقه عن جيش العصابة اْلسدية  ..والتحاقه جبيش الثوار ،اجليش السوري احلر  ..ليأخذ مكانه

الصحيح يف الدفاع عن بلده ،وشعبه ،وأهله ،ودينه  ..يرى ذلك ـ وبوضوح ـ كل من أتمل وجوه اجلنود
الذين يُقاتلون يف سبيل طغاة آل اْلسد اجملرمني  ..واجلنود ـ بعد االنشقاق ـ الذين يُقاتلون يف سبيل
هللا ،دفاعاً عن دينهم ،وأعراضهم ،وبلدهم ،وشعبهم املستضعف!
ولو أتيح ْلحدكم أن يسأل جندَيً من اجلنود املنشقني  ..عن شعوره قبل االنشقاق ،وبعد
االنشقاق والتحرر ْ ..لجابه مبا أشرت إليه أعاله  ..جربوا إن شئتم!

 -758موقف دولة اإلمارات العربية من النظام السوري!

تتواىل التقارير عن موقف دولة اإلمارات العربية الداعم للنظام الطائفي الشمويل اجملرم اْلسدي
وعصاابته ،وخمابراته  ..ضد الثورة السورية والشعب السوري  ..وال ندري ما الذي حيمل اإلمارات على

هكذا موقف مشني  ..هل هو اخلوف على اْلموال واالستثمارات اإلماراتية يف سورَي  ..أم هو اخلوف

من العصا اإليرانية الرافضية ـ حليفة وحامية النظام اْلسدي النصريي ـ اليت ابتلعت من دولة اإلمارات
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جزرها الثالثة  ..وتطمع ابملزيد  ..أم هو اخلوف والتوجس من الثورة السورية ومضاعفاهتا ـ على القصور

والعروش ـ ما بعد الفتح والنصر؟!

َّأَيً كانت اْلعذار  ..فهي ال تربر الوقوف مع السفاح اجلزار بشار اْلسد الذي يقتل شعب

سورَي اْلعزل  ..ويفعل هبم ما يندى اجلبني لذكره  ..وترتفع عن فعله وحوش الغاابت  ..وحنن إذ
نستثين من كلماتنا هذه الشعب اإلمارايت املسلم اْليب الذي نلمس منه كل تعاطف مع إخواهنم من

الشعب السوري املسلم يف ثورته على الطاغوت ونظامه  ..فإننا حنمل كامل املسؤولية للساسة واْلمراء،

واليوم
واحلكام ،والتجار املتنفذين اإلماراتيني  ..الذين هم وراء هذا املوقف املشني  ..وخنوفهم هللا
َ
اآلخر  ..وأن ذاكرة الشعوب لن تنسى هلم ذلك  ..وإن غداً لنا،ره لقريب!

 -759فيمن يقصر يف جهد يستطيعه من أجل إسقاط النظام اْلسدي.

أكرب ال يوازيه شر  ..اسقاطه واستئصاله فرض
النظام اْلسدي الطائفي ِ ..ش ٌ
رك أكرب  ..و َش ٌّر َ
عني على كل مسلم يقول ريب هللا  ..وأميا امر ٍئ يقصر يف ٍ
جهد يستطيعه من أجل اسقاط هذا النظام ـ
ُ
مهما كان ضئيالً؛ سواء كان هذا اجلهد يف جمال جهاد النفس ،أو جهاد الكلمة ،أو جهاد املال ـ أخشى

أن يطاله الوزر ،وتطاله املساءلة  ..حىت لو كان من املتعاطفني مع الثورة السورية ،والشعب السوري،
ومن املبغضني للطاغوت ونظامه  ..لقوله تعاىل [:فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم ]التغابن .16:فالواجب بذل
اَّللَ َما ْ

املستطاع؛ أقصى درجات االستطاعة  ..إذ به يسقط الواجب  ..والتقصري دون ذلك ـ مهما كان ضئيالً
َّق هللا حق تُقاته ،وقدر املستطاع  ..وابلتايل فإن الوزر يطال املقصر على قدر حجم ونوع
ـ يعين أنه مل يُـت َ

التقصري الذي يستطيع بذله مث هو مل يفعل.
ف اَّللُ نَـ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها ] البقرة .286:فالتكليف على قدر السعة
وكذلك قوله تعاىل [:الَ يُ َك ِل ُ
وما تقدر عليه النفس  ..فما زاد عن قدرهتا وسعتها فال تُ َكلف به ،كما ال ُحتاسب عليه  ..أما ما كان
ممكناً ومقدوراً عليه ،وداخالً يف حدود االستطاعة والسعة ـ مهما كان ضئيالً ـ فهو داخل يف التكليف

 ..ومن مث املساءلة تالحق املقصر فيه  ..والقاعدة الفقهية تقول ":امليسور ال يسقط ابملعسور "؛ أي ال
يسقط امليسور املقدور عليه من حيث القيام به ـ مهما كان ضئيالً ـ كما ال يسقط الوعيد املرتتب على

التفريط به  ..لوجود معسور ،ال يُقدر عليه  ..نسأل هللا تعاىل العون ،والعفو والعافية.

 -760طريقة تعامل النظام اْلسدي مع أي قرار عريب أو دويل ضده.

اليوم ـ وبعد جتاذابت وأخذ ورد ـ جاءت معلومة ـ للوزير القطري ـ أبن النظام اْلسدي سيوقع

على املبادرة العربية  ..نعم اليوم ،وبعد نفاد آخر دقيقة من وقت املبادرة  ..واقرتاب رفعها للمجتمع
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الدويل ،جاء رد الطاغية أبنه سيوقع  ..وإىل أن يوقع  ..ويُفعل مضمون املوقع عليه  ..وكم هي
االعرتاضات ،والعقبات اليت ستواجه تفعيل تلك القرارات العربية  ..عدد وال حرج  ..أو انتظر وال

حرج!

وهكذا كل إجراء أو قرار من طرف اجملتمع العريب أو الدويل ضد النظام اْلسدي الطائفي ..

فإن الطاغية يعمل على عرقلته  ..وأتخريه  ..واإلكثار من اجملادلة حوله  ..وعن ثغراته اليت َتس من
سيادته  ..ومن مث املماطلة يف املوافقة عليه  ..إىل آخر حلظة أو دقيقة تسمح له أن ميارس هذا الدور

الثعليب املتذبذب اخلبيث  ..فإذا تدل حبل املشنقة قال :وافقت  ..وافقت  ..ارفعوا حبل املشنقة ..

وهو إمنا يفعل ذلك لسببني :أوهلما؛ استثمار أكرب وقت ممكن ـ من دون أن يُتخذ ضده أي قرار ـ يف

وأد الثورة السورية والثوار  ..وإسكات صوت الشعب السوري املنتفض والثائر عليه  ..وأبكرب قدر من

العنف واإلرهاب واإلجرام!

اثنياً :ليشوش على اجملتمع العريب والدويل؛ فيمنعهم من اَتاذ أي إجراء أو قرار ضده  ..على

اعتبار أنه قد وافق على قراراهتم  ..حىت لو جاءت املوافقة الصورية متأخرة جداً  ..املهم أنه قد وافق
 ..وابلتايل ينبغي أن تُرفع عنه املالمة واملالحقة  ..لريميها يف مرمى الطرف املقابل!

عرف هلا مبدأ وال اجتاه وال لون وال طعم وال
إهنا العقلية القرمطية الباطنية النصريية ـ اليت ال يُ َ
رائحة ـ اليت هبا أداروا حكمهم لسورَي أرضاً وشعباً على مدار مخسة عقود  ..هي نفسها اليت يواجهون
هبا قرارات اجملتمع العريب والدويل ،ويتعاملون معها  ...لو كان بنو يَ ٍ
عرب يعلمون!

 -761من هم الثوار ،ومن هم أنصار الثورة ..؟

الثورة السورية على الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه ،وعصابته ،وحزبه؛ ثورة شعب بكامله ..

ستحسن تصنيف الناس ـ أبمسائهم ـ هذا مع الثورة  ..وهذا ضد الثورة ..
وابلتايل ال ميكن ،كما ال يُ
َ
ولكن هناك صفتني؛ على قدر ما تتحققان يف املرء على قدر ما يكون من الثوار ،ومن أنصار الثورة ..
بغض النظر عن مكان تواجده ،سواء كان يف داخل الوطن السوري ،أم يف خارجه ،ومها:

 -1بذل اجلهد املستطاع ـ سواء كان هذا اجلهد ،يف جمال جهاد النفس ،أو جهاد املال ،أو
جهاد الكلمة ـ من أجل إسقاط الطاغوت ونظامه الفاشي الطائفي  ..وإزالته كلياً ـ أبقرب ٍ
وقت ـ عن

مساء وأرض الشام ،إبذن هللا.

 -2العمل قدر املستطاع على َتفيف املعاانة عن الثوار خباصة ،والشعب السوري املؤمن

الصابر املصابر بعامة  ..من خالل الذود عنهم وعن حرماته ،والسعي يف تلبية حاجياهتم اليومية
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واإلغاثية الضرورية  ..ا ليت َتكنهم من االستمرار واملضي ابلثورة إىل هنايتها  ..وهنايتها لن تكون إال
بسقوط الطاغية ونظامه الطائفي الفاشي إبذن هللا.

فعلى قدر ما ينشط املرء يف هذين اجملالني  ..على قدر ما يكون من اجملاهدين الثوار  ..ومن
أنصار الثورة والثوار  ..وعلى قدر ما يقصر ٍ
جبهد يستطيعه يف هذين اجملالني واملسارين  ..على قدر ما

يكون بعيداً عن الثوار والثورة السورية  ..ومهومها  ..ومتطلباهتا  ..ولو زعم ـ ملء فيه ألف مرة ـ أنه من
الثوار ،ومن أنصار الثورة  ..إذ العربة ابلعمل  ..والبذل  ..والعطاء  ..وليس جمرد زعم اللسان!

 -762من صفات النظام اْلسدي الطائفي الباطين.

من صفات النظام اْلسدي الفاشي الطائفي الباطين  ..أنه ميارس اخليانة والعمالة حتت غطاء

املقاومة واملمانعة  ..وميارس قمة الطائفية ،حتت غطاء حماربة الطائفية  ..وحبيث من يشري إىل طائفيته

يكون هو الطائفي  ..يقتات ويعتاش ابلطائفية ،مث ُجيرم عليها  ..ويُغزي الفرقة والتناحر بني أبناء
الشعب السوري ،حتت زعم وغطاء الوحدة الوطنية  ..ويتآمر على العرب والعروبة ،والصف العريب ..
حتت غطاء القومية العربية ،واحلرص على الوحدة العربية  ..ويقتل الفلسطينيني حتت عنوان وغطاء حترير

فلسطني  ..وينهب خريا ت البلد حتت عنوان وغطاء احلركة التصحيحية والنهضة االقتصادية  ..وميارس
قمة الفساد حتت زعم وغطاء حماربة الفساد  ..ويبيع الوطن السوري إليران  ..حتت عنوان وغطاء

احلفاظ على السيادة الوطنية ،واْلمن الوطين  ..ويقتل اجليش ابجليش حتت عنوان وغطاء بناء جيش

قوي  ..ويقتل الشعب السوري ،حتت عنوان وغطاء محاية الشعب السوري !!...
َّ
حقاً إنه بالء عظيم  ..إنه طاعون  ..إنه سرطان خبيث قد ُزرِع كرهاً يف أرض الشام  ..مل

تعرف سورية له مثيالً من قبل  ...هللا املستعان.

 -763معايري جناح الثورات.

جوانب:

ملعرفة مدى جناح ثورة من الثورات اليت تشهدها املنطقة يف هذه اْلَيم  ..ينبغي النظر إىل ثالثة
أوهلا :مدى حتقيق احرتام آدمية اإلنسان  ..وصون كرامته وعزته عن االمتهان بعد الثورة ..

قياساً ملا كان عليه احلال قبل الثورة.

اثنيها :مدى إمكانية أن حيصل الضعيف على حقه من الدوائر الرمسية املختلفة من غري عناء،
وال ٍ
تعتعة  ..ومن دون أن يضطر إىل قراءة املعوذات ـ والدعاء املأثور " أعوذ بكلمات هللا التامات من
شر ما خلق " ـ قبل أن يقرع ابب أي مؤسسة حكومية يراجعها!
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اثلثها :مدى إمكانية إنصاف الضعيف من القوي  ..واملدين من العسكري ـ مهما علت رتبته ـ

يف ساحات القضاء  ..من غري ضرر وال حرج ينزل بساحة الضعيف ،أو املدين!

هذه خصال ثالثة على قدر ما تتحقق يف اجملتمع بصورة أكمل وأفضل  ..على قدر ما يكون

ذلك مؤشراً على أن الثورة انجحة ،قد حققت أهدافها ،وآتت مثارها  ..وعلى قدر ما تنتفي أو تضعف

تلك اخلصال يف اجملتمع ما بعد الثورة  ..كلما كان ذلك دليالً ومؤشراً على فشل وقصور الثورة عن
حتقيق أهدافها  ..وأن الثورة حتتاج إىل ثورة اثنية!

 -764نداء إىل الضباط واجلنود الشرفاء.

نداء إىل الضباط واجلنود الشرفاء ،ممن ال يزالون يف صفوف جيش اخليانة والغدر واإلجرام

اْلسدي  ..يرتددون اخلطا يف اَتاذ املوقف احلاسم املشرف  ..أعلم أن ضمائركم تؤنبكم على ما ترونه

من جرائم يرتكبها الطاغية حبق أهلكم وإخوانكم ،وأبنائكم  ..وملا ُحتملون عليه كرهاً على املشاركة يف

قتل شعبكم السوري اْلعزل  ..وأنكم يوماً ما ستنشقون ـ إبذن هللا ـ عن العصاابت اْلسدية الطائفية

اجملرمة  ..لكن اعلموا أن كل يوم يتأخر فيه انشقاقكم عن هذا اجليش اْلسدي اخلائن  ..تُسفك فيه

دماء بريئة على ثُرى الشام الطهور  ..ما كانت لتُسفك لوال وجودكم ضمن هذا اجليش  ..وتكثريكم
لسواد القتلة اجملرمني  ..فعجلوا يف انشقاقكم اليوم قبل ٍ
غد  ..وانضموا إىل اجملاهدين اْلحرار يف اجليش

السوري احلر  ..قبل أن تُقتَلوا ـ ال مسح هللا ـ وأنتم ال تزالون يف صفوف جنود الطاغوت  ..فتندموا،
والت حني مندم!
واعلموا أن امليتة واحدة  ..لكن شتان شتان بني من ميوت يف سبيل هللا ،دون دينهِ ،
وعرضه،

َّ ِ
آمنُواْ يُـ َقاتِلُو َن
ين َ
وحقوقه ،وحرماته ،ومظامله ،وبني من ميوت يف سبيل الطاغوت ،دون الطاغوت [:الذ َ
ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
الش ْيطَ ِ
الش ْيطَ ِ
يل الطَّاغُ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد َّ
وت فَـ َقاتِلُواْ أ َْولِيَاء َّ
ين َك َف ُرواْ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
ان َكا َن
َ
يل اَّلل َوالذ َ
ض ِعيفاً ]النساء .76:و[ إِن تَ ُكونُواْ َْأتلَمو َن فَِإنَّـهم ْأيلَمو َن َكما َْأتلَمو َن وتَـرجو َن ِمن ِ
اَّلل َما الَ يَـ ْر ُجو َن
َ
َ ُْ
َ
َ
ُْ َ ُ
ُ
َوَكا َن اَّللُ َعلِيماً َح ِكيماً ]النساء.104:

 -765ما سال من دماء ـ على كثرته ـ ال شيء قياساً ملا سيُسال ويُراق!

أيها الناس  ..أيها الثوار اْلبطال َ ..ي أهلنا وشعبنا يف سورية احلبيبة  ..سبق أن قلت لكم ـ

منذ اليوم اْلول من الثورة ـ أن الطائفة النصريية ال ميكن أن تضحي ببعض خمصصاهتا اليت اكتسبتها

ابحلرام من النظام اْلسدي الطائفي  ..طيلة مخسة عقود  ..ومن مث تقف مع الثورة السورية ضد طغاة

321

آل اْلسد ونظامهم  ..واْلحداث ـ بعد مضي عشرة أشهر ـ جاءت لتصدق وتؤكد صحة ما قلته لكم
!..

سبق أن قلت لكم ـ منذ اليوم اْلول من الثورة ،نتيجة قراءة دقيقة لنفسية وطبيعة النظام

اْلسدي الطائفي احلاكم ـ أن النظام اْلسدي الطائفي  ..ال ميكن أن يُزال ابلتظاهرات والطرق السلمية

جمردة عن عن صر القوة العسكرية  ..وعنصر اجلهاد ابليد  ..واْلحداث ـ بعد مضي عشرة أشهر ـ
جاءت لتصدق وتؤكد صحة ما قلته لكم  ..وكثري هم ـ ممن حيسبون على الثورة ـ الذين كانوا خيطئون

وجيرمون من يشري إىل هذا اجلانب ،إىل هذه احلقيقة املشار إليها أعاله  ..عادوا ليعرتفوا خبطئهم،

ويقولوا بقولنا الذي قلناه منذ اليوم اْلول من الثورة  ..بل وقبلها بسنوات  ..كما هو منشور يف عدة

مقاالت لنا!

وها أنذا أقول لكم اآلن ـ حمذراً ومشفقاً وانصحاً ـ :أن الدماء اليت سالت على ثرى الشام

الطهور خالل اْلشهر العشرة من عمر الثورة السورية املباركة  ..هي كثرية جداً  ..لكن هي ليست شيئاً
قياساً ملا سيسيل ويُراق من الدماء مستقبالً  ..فخذوا ِحذركم ،وتسلحوا مبا تستطيعون الذود به عن

أنفسكم ،وحرماتكم ،وأعراضكم ،ودينكم ،ووجودكم  ..وانفروا يف سبيل هللا خفافاً وثقاالً!
أيها الناس َ ..ي شعبنا السوري املسلم اْليب :ما كنت يوماً ـ وهلل احلمد ـ إال انصحاً لكم ..

وصرحياً معكم  ..فأان ال أقول لكم ذلك على وجه التشاؤم  ..أو التخويف  ..أو الضرب يف الغيب
اجملهول  ..ال  ..وإمنا نتيجة قراءة دقيقة لطبيعة إجرام النظام الطائفي اْلسدي الشمويل الذي حيكم
سورَي ـ والذي سبق يل جتربة خاصة معه ومع سجونه يف الثمانينيات ـ هي اليت محلتين على هذا القول ..

الذي نرجو أن ال يتحقق منه شيء ،لكنه الواقع الذي ال مفر منه ،والذي ال جيوز أن نغض الطرف

عنه!

النظام اْلسدي الطائفي منذ مخسة عقود يعد العدة هلذه املعركة الفاصلة بينه وبني الشعب

السوري املسلم  ..وقد جاء الوقت خلوض غمارها  ..فكل هذا العتاد والسالح الضخم الذي مجعه

وال يزال جيمع به من روسيا وإيران وغريها من البالد  ..وكل هذه العصاابت املسلحة بعشرات فروعها

اْلمنية  ..إضافة لرتكيبة القيادة الطائفية ،والتوزيع الطائفي لقيادات اجليش السوري  ..اليت جتعله يسري

مكرها يف املسار الذي يريده النظام النصريي اْلسدي الطائفي ضد شعب وأهايل سورَي  ..كل ذلك من
املؤشرات القوية والقاطعة اليت تؤكد صحة ما أشران إليه أعاله  ..وأن للنظام اْلسدي الطائفي معركة

واحدة ال غري  ..وهي معركته مع شعب سورَي  ..وهو على استعداد أن يتحالف مع مجيع شياطني
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اْلرض وقوى الشر  ..وأن يقدم هلم كل التنازالت  ..وأن يرتكب مجيع املوبقات واجلرائم  ..مقابل أن

ينجح يف هذه املعركة الفاصلة!

هذا هو قدرك َيشام  ..قد صربت عقوداً على عبادة عجول وأصنام وأواثن آل اْلسد  ..وقد

حان أوان الطهور  ..وكفارة الذنوب  ..إذ لكل ذنب كفارته وطهوره  ..ويعفو هللا عن كثري  ..أسأل هللا
تعاىل أن حيفظ الشام وأهل الشام من كل ٍ
شر ،وذي شر  ..وأن يكشف عن أهلنا البالء  ..وأن يريح
البالد والعباد من شر الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي الشمويل اجملرم  ..اللهم آمني.

 -766املدرس البطل أمحد علي.
عىن املدرس ابلكتاب والقلم والقرطاس ،والوسائل التعليمية اْلخرى  ..عندما حتتاجه
كما يُ َ
التالميذ واْلجيال على مقاعد الدراسة  ..مجيل منه أن ميتشط السالح ،ويرتجل للجهاد ،عندما تناديه
أمته  ..عندما يناديه شعبه وأهله  ..ليذود عن الدينِ ،
والعرض ،واْلرض ،واحلرمات  ..مجيل منه أن
يرتجم قيم احلق ،والعدل ،واحلرية ،واملروءة ،اليت يعلمها للتالميذ إىل سلوك وجهاد ابلسنان ،كما كان

ُجياهد ابلقلم واللسان  ..مثال هذا املدرس البطل الشجاع " أمحد علي ،أبو مرمي " من مدينة دير الزور

املرابطة اجملاهدة  ..فهو بعد أن مزق صور الطاغية " بشار اْلسد " وأنزهلا من على جدران املدرسة ..

وأعطى التالميذ درساً يف احلرية والتحرر من الطاغوت وحزبه وعصابته  ..امتشط سالحه  ..وترجل
ساحات اجلهاد والنزال ليلقن الطاغية وعصابته وشبيحته  ..درساً  ..لكن ال كالدروس اليت يُعطيها

للتالميذ يف الصفوف !..

فنعم اْلستاذ ،واجملاهد البطل الشجاع " أمحد علي ،أبو مرمي " ،سائلني هللا تعاىل أن حيفظه،

وأن يسدد خطاه ورميه  ..ومن معه من اجملاهدين الثوار اْلبطال  ..وأن يغنيهم من فضله  ..وينصرهم

على عدوهم ،عدو اْلمة ،والشعب السوري ،والدين  ..الطاغية " بشار اْلسد " وحزبه ،وعصاابته

اجملرمة  ..اللهم آمني!

 -767وقوف خمابرات النظام خلف تفجري املركز اْلمين يف دمشق!
أرجح وقوف خمابرات النظام اْلسدي الطائفي الباطين وراء تفجري املركز اْلمين يف دمشق ..

املثار حوله اجلدل يف هذه اْلَيم  ..وذلك ْلربعة أسباب:

أوهلا :أن النظام اْلسدي الطائفي  ..نظام فاشي جمرم ،فاقد للحد اْلدىن من القيم اإلنسانية

اليت تردعه عن فعل كل ما هو مشني  ..من أجل بقاء حكم الطاغوت  ..فالطاغية مقابل أن يُطيل من
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عمر حكمه يوماً واحداً ال يتورع أن يقتل من يستدعي قتله من املواطنني السوريني ْلجل هذا الغرض

 ..مث ه و بعد ذلك خيرج يف جنازهتم ،يتباكى عليهم  ..فالشعب السوري يعرف عن النظام اْلسدي مثل
هذا املسلك اخلبيث واملشني الشيء الكثري!

اثنيها :قام النظام هبذا التفجري يف اليوم اْلول من وصول الوفد املراقب العريب  ..لريبكهم ..

ويشغلهم هبذا احلدث ،عن حقيقة ما جيري يف سورَي  ..ولكي يظهر يف أعني املراقبني على أنه الضحية

واجملين عليه  ..وليس العكس!

اثلثها :أراد هبذا احلدث أن يغطي على جرائمه وجمازره اليت ارتكبها يف إدلب ،وجبل الزاوية ..

ومحص  ..وغريها من املدن  ..وقد جنح ـ ولألسف ـ يف ذلك إىل حد كبري  ..حيث استطاع أن يُشغل
املراقبني ،ووسائل اإلعالم هبذا احلدث املُدبر  ..عن حقيقة ما جيري يف املدن السورية من جرائم وجمازر
يرتكبها النظام اْلسدي وخمابراته حبق الشعب السوري اْلعزل!

رابعها :رواَيت النظام اْلسدي عن احلدث املتضاربة  ..وطريقة تعامله معه  ..اليت تدمغ النظام

ابلكذب والتلفيق ،والتناقض !..

جمموع هذه اْلسباب اْلربعة الواردة أعاله  ..حتملنا على ترجيح القول أبن النظام اْلسدي

الطائفي  ..هو وارء هذا التفجري املثار حوله اجلدل.

لكن الشيء الذي أاثر دهشيت  ..هو سرعة إدانة اجملتمع الدويل ـ ممثالً مبجالسه يف اْلمم
املتحدة ـ هلذا ا لتفجري ْ ..لن هذه اإلدانة تالمس هوى الطاغية ونظامه الطائفي الفاشي اجملرم  ..بينما
اجلرائم واجملازر اجلماعية اليت يرتكبها النظام اْلسدي وخمابراته  ..طيلة عشرة أشهر ماضية  ..فهي إىل

اآلن مل تستحق ـ عما يبدو ـ مثل هذه اإلدانة الدولية  ..فال يزالون خمتلفني فيم بينهم على صيغة

اإلدانة؟!

قتل شعب بكامله  ..مسألة فيها نظر  ..حتتاج إىل تثبت  ..وتوثيق  ..وبراهني  ..وشهود ..

ومراقبني دوليني  ..بينما أدىن عمل يظهر أنه فيه نوع إساءة للطغاة احلاكمني وأنظمتهم الفاشية ـ قبل أن

يُعرف الفاعل وأغراضه ،ومالبسات احلدث ـ سرعان ما يُدان  ..وجتتمع احملافل الدولية والعربية على
إدانته ،وجترميه ..؟!
معليش ِ ..
لك هللا َي شام !...
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 -768مضاعفة جرائم النظام اْلسدي يف محص قبل وصول وفد املراقبني العرب!
الذي محل الطاغوت وعسكره على مضاعفة جرائمه وجمازره يف محص بعامة ،واباب عمرو خباصة

يف هذه اْلَيم  ..أمران:

أوهلما :استماتته يف وأد الثورة املباركة يف هذه املدينة البطلة اجملاهدة  ..قبل وصول وفد "

وأىن له
العميان " املراقبني العرب إىل املدينة  ..فيبصرون ما ال يريده النظام اْلسدي هلم أن يبصروه َّ ..
أن يتحقق مراده هذا  ..فالثورة إبذن هللا ماضية إىل هنايتها  ..وهنايتها لن تكون إال بسقوط الطاغية

وحزبه ودولته.

اثنيهما :أن جيرب الشعب السوري على محل السالح  ..بصورة ملفتة للنظر  ..وفوق املعتاد

عليه يف هذه املرحلة ـ من قبيل الدفاع عن النفس ـ ليظهر أمام املراقبني العرب أنه يُقاوم ويقتل مسلحني

 ..وليس مدنيني عزل!

حقاً إنه نظام لعني خبيث قد مجع بني شر القرامطة الباطنيني ،وشر حزب البعث اللعني  ..أال

قاتل هللا الظاملني.

 -769شبيحة تُ ِ
نكر على الطفلة احلمصية الذبيحة مقولتها عن الطاغية!

شبيحة تنكر على طفلة محصية ذبيحة هي بني املوت واحلياة  ..مقولتها أبن الذي ذحبها هو "

بشار اخلرى "  ..فساء الشبيحة إجابة الطفلة  ..وطالبتها أبن ترتفع عن السباب ،وعن مثل هذا

الكالم ..؟!

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا الذي استوقفك َي " شبيحة الطاغية " من هذا احلدث

اجللل  ..الطفلة احلمصية مذبوحة من الوريد إىل الوريد  ..تسبح بدمها  ..هي بني املوت واحلياة ..

غطاء يُديف جسدها الطاهر املدرج ابلدماء
تشكو الربد ـ بسبب حصار الطاغية ملدينة محص ـ فال جتد ً

 ..فتخرج منها كلمات قليالت حبق الطاغية بشار اْلسد ..فتقول :أن الذي ذحبها ،هو " بشار اخلرى

" ،فترتكني املشهد كله  ..ويسلم منك ـ ومن إحساسك املرهف ـ الطاغوت اجملرم  ..وجرائمه وجمازره
حبق اْلطفال والنساء  ..من أي نقد  ..كما يسلم منك شبيحة الطاغية وأبواقه وفجورهم وبذاءهتم يف

اخلطاب الذي فاق كل وصف  ..لتوجهي بعد ذلك براعتك وإحساسك املرهف على كلمات الطفلة

احلمصية الذبيحة ..؟!
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ذكرتين َي " شبيحة الطاغية " بشيعة العراق ملا سألوا ابن عمر عن املُح ِرم الذي يقتل ذاببة ..

فقال :انظروا إىل هؤالء القوم ،قتلوا احلسني ابن بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..وجاؤوا يسألون

عن قتل الذاببة!

وهذا مثلك ـ َي شبيحة الطاغية ـ ومثل من هم أمثالك من الشبيحة اجملرمني  ..غضضتم الطرف

عن جرمية قتل احلسني  ..وشاركتم هبا  ..مث جئتم تركضون لتتباكوا على قتل الذاببة  ...أي قوم أنتم؟!

 -770سؤال وجواب حول موقف خالد مشعل من الثورة السورية.

السؤال  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..أنمل من حضرتكم أن تقولوا لنا ما رأيكم بقول
هذا الرجل " خالد مشعل " ،والذي أدىل به للجزيرة بتاريخ  .. 2011/12/26ومما جاء يف كلماته،

قوله ":أصعب شيء أن أتخذ موقفاً متوازانً  ..مبعىن لنا وفاء للنظام السوري  ..ويف ذات الوقت لنا
وفاء للشعب السوري  ،"..مع مراعاة الظروف ،والضغوط الواقعة على حركة محاس ال سيما املكتب

السياسي منها املتواجد يف دمشق  ..وشكراً لكم؟

اجلواب  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..اجلواب عن هذا السؤال الوارد أعاله،
يكون من أوجه ِعدة:
منها  :أن ركون محاس " املقاومة " إىل النظام السوري ،منذ أَيم الطاغية اهلالك حافظ اْلسد،

وإىل يومنا هذا حيث عهد ابنه الطاغية بشار اْلسد  ..حتت مسمى وزعم حاجيات املقاومة  ..هو قرار

خاطئ عقدَيً ،وسياسياً ،واسرتاتيجياً  ..وهو انتج عن استقراء خاطئ لطبيعة النظام الطائفي الفاشي
اخلائن احلاكم يف سورَي.
املقاومة الفلسطينية ـ بكل فصائلها ـ على املستوى احلراك العسكري امليداين ـ قياساً لتطور

وتوسع الدولة الصهيونية ـ هي يف أضعف مراحلها  ..وما ذلك؛ إال لركون محاس وغريها من الفصائل

الفلسطينية إىل النظام السوري اخلائن والعميل  ..ابئع اجلوالن  ..واحلارس الويف؛ حامي محى حدود

الدولة اإلسرائيلية  ..ومنذ أكثر من أربعني عاماً.
وكل ما حصلت عليه محاس من هذا النظام هو عبارة عن مكتب يُفتح ابمسها يف دمشق ..
وحرية يف الدخول إىل سورَي ،واخلروج منها  ..وهذا ال يساوي شيئاً مقابل ما أخذه النظام اْلسدي من

محاس ،وقادهتا  ..وإليك بعض ما استفاده أو أخذه النظام السوري ،مقابل هذا العطاء احملدود الذي

أعطاه لقادة محاس ،املشار إليه أعاله!
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أوالً :استقواء النظام اْلسدي حبماس ـ حتت زعم املقاومة واملمانعة ـ يف معركته اْلساسية
والرئيسية ضد الشعب السوري  ..فهو قد وجد يف هذا الدعم احملدود جداً حلماس ـ واملشوب بكثري
من اإلذالل واملكدرات ـ الذريعة الكافية اليت جتعله جامثاً على صدر الشعب السوري ـ قرابة مخسة

عقود ـ يقتل منه ما يشاء  ..ويسجن من يشاء  ..ويذل من يشاء  ..ويسطو على حرمات من شاء من

الشعب السوري  ..وأميا اعرتاض عليه وعلى ،لمه وجرائمه  ..هو اعرتاض على خط وهنج املقاومة

واملمانعة  ..وحىت ال حيصل شيء من ذلك ـ وتبقى جبهة املقاومة واملمانعة املزعومة واملكذوبة اليت
يتزعمها النظام اْلسدي الطائفي الفاشي صامدة شاخمة ـ ال بد للشعب السوري أن يرضى ،ويصرب على

ظمى!
مزيد من الكفر واإلذالل والقهر ،والعبودية  ..وإال ُرمي ابخليانة ُ
الع َ

اثنياً :استقواء النظام اْلسدي اخلائن ،ابملقاومة واملمانعة على حميطه العريب ودوله ،إىل درجة
االستعالء ،واالبتزاز  ..وهذا ما كان ليتحقق للنظام السوري  ..لوال ركون محاس ـ املقاومة واملمانعة ـ

إىل النظام السوري  ..وحتالفها معه!

اثلثاً :استغالل محاس كبوابة رئيسية لتصدير التشيع السياسي اإليراين الرافضي إىل فلسطني،
ومن مث إىل املنطقة كلها  ..والذي يعقبه التشيع العقائدي الديين؛ القائم على الطعن ،واهلدم  ..لعلمهم

أبمهية فلسطني ،والقضية الفلسطينية ابلنسبة للعاملني؛ العريب واإلسالمي  ..وقد حتقق هلم الشيء كثري
من ذلك  ..وما كان ذلك ليتم لوال ركون محاس إىل النظام السوري النصريي الباطين ،راعي وحامي
املقاومة واملمانعة املزعومة  ..واحلليف االسرتاتيجي إليران الرافضية اجملوسية ،وملخططاهتا يف املنطقة،

ولربيبتها حزب الالت اللبناين!

رابعاً :ضرب موقف املعارضة؛ املتمثلة جبماعة اإلخوان املسلمني  ..ومحل محاس على الضغط

على اإلخوان السوريني ،مراعاة ملتطلبات وجناح موقف جبهة املقاومة واملمانعة  ..زعموا  ..على اعتبار

أن كالمها ينتميان إىل نفس املدرسة ،واحلزب والتوجه؛ أال وهو حزب اإلخوان املسلمني  ..وأن أحدمها
يؤثر وميون على اآلخر  ..وفعالً قد لعبت محاس ـ بقيادة خالد مشعل ـ دوراً يف ذلك؛ فحملت اإلخوان
املسلمني السوريني بقيادة مراقبهم ،اجلاهل واملتخلف فكرَيً وسياسياً " علي صدر الدين البيانوين "،
على جتميد معارضة حزبه ،والتوقف عن القيام أبي نشاط معارض للنظام السوري  ..وقد استمر هذا
املوقف لإلخوان السوريني ْلكثر من سن تني ،وإىل قيام الثورة السورية املباركة  ..وعندما تراجعهم

وتسأهلم عن سبب موقفهم هذا ،واملتسم ابلقصور العقائدي ،والفكري ،والسياسي ْ ..لجابوك من

فورهم :موقفنا جاء انسجاماً مع موقف جبهة املقاومة واملمانعة  ..ودعماً هلا  ..وما كان ذلك ليكون
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لوال أن محاس راكنة للنظام السوري اْلسدي ،وجالسة يف أحضانه  ..وأن النظام قد أجاد استغالهلا يف
هذا االجتاه!

خامساً :للنظام السوري اْلسدي اتريخ أسود مقيت مع الشعب الفلسطيين ،والقضية
الفلسطينية  ..مليء ابلغدر ،واخليانة ،والقتل ،واجملازر ،واإلجرام  ..ولو قلنا أن الذين قُتلوا من أبناء
الشعب الفلسطيين يف املخيمات اللبنانية  ..على يد قوات ردع النظام اْلسدي أابن حكم اهلالك
حافظ اْلسد  ..هم أكثر بكثري ممن قتلوا على يد الصهاينة اليهود  ..لكنا صادقني يف ذلك!

والنظام اْلسدي يدرك هذه احلقيقة املرة أكثر من غريه  ..وهو حباجة ماسة ملن يغطي له عيوبه

وجرائمه هذه عن الشعوب  ..وعن اْلجيال  ..وأن يعطيه شهادة حسن سلوك؛ أبنه نظام مقاوم وممانع،

وأنه ال يزال مع املقاومة واملمانعة  ..وحمباً هلا  ..ومل جيد هلذه املهمة القذرة ـ وهلذا الكذب والزور ـ سوى
محاس  ..وقادة محاس  ..وعلى رأسهم " خالد مشعل "!

فخالد مشعل  ..ما من مقابلة له تقريباً  ..إال ويثين فيها على النظام اْلسدي ،وطاغيته بشار

اْلسد  ..أبنه مع املقاومة  ..ويدعم املقاومة  ..إىل آخر معزوفة املقاومة واملمانعة  ..حىت أنسى

الشعوب ـ والشعب الفلسطيين حتديداً ـ ما كان من هذا النظام اللعني من جرائم وجمازر حبق الشعب
الفلسطني  ..وحق املقاومة الشريفة ،يف الثمانينات!
كل هذا اخلدمات االسرتاتيجية والكبرية اآلنفة الذكر أعاله  ..قدمتها محاس للنظام السوري

 ..مقابل البقالة ـ عفواً املكتب ـ الذي افتتحه النظام السوري خلالد مشعل يف دمشق  ..وأنه يسمح له

ولبعض أعضاء محاس ابلدخول إىل سورَي ،واخلروج منها من دون معوقات!!

ومنها ـ أي من أوجه اجلواب عن السؤال الوارد أعاله ــ :أن خالد مشعل قال :أن موقفه

متوازن؛ كما هو يتسم ابلوفاء للنظام ،كذلك هو يتسم ابلوفاء للشعب السوري الذي احتضنه ومجاعته

!..

وحنن نقول له :ها أنت بلسانك قد فرقت بني النظام احلاكم وبني الشعب السوري  ..فما قيمة
هذا النظام من دون شعب  ..وأي نظام حمرتم يكون يف ِشق  ..وشعبه يف ِش ٍق آخر؟!

مث الوفاء يكون للشعب الذي احتضن محاس  ..وليس للنظام القاتل اجملرم الذي يقتل الشعب
 ..ويعتدي على دينهِ ،
وعرضه ،وحرماته وحريته!
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ال ينسجم والءان ووفاءان يف ٍ
آن واحد ـ َي مشعل! ـ والء ووفاء للطاغية السفاح القاتل واجملرم

 ..الذي ينتهك اْلعراض ،ويقتل اْلطفال  ..ووالء ووفاء للشعب املعتدى عليه من قبل الطاغية اجملرم

 ..ال ينسجمان وال يلتقيان  ..إذ ال بد لك من االختيار!

ومنها :أن ا لوقوف يف الوسط بني حق الشعوب املؤمنة  ..وابطل الطاغوت الكافر ..
ك
ني ذَلِ َ
ني بَـ ْ َ
هؤالء وال إىل هؤالء  ..هو موقف املتذبذبني الضالني  ..كما قال تعاىلُّ [:م َذبْ َذبِ َ
ضلِ ِل اَّللُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً ]النساء.143:
َه ُؤالء َوالَ إِ َىل َه ُؤالء َوَمن يُ ْ

ال إىل
الَ إِ َىل

ال يليق ابملقاومة الشريفة ،وال يُقبل منها ـ كما هو موقف خالد مشعل  ،وكما تفيد كلماته ـ أن

تُساوي بني احلق والباطل  ..أن تساوي بني ابطل الطاغية السفاح ،بشار اْلسد  ..وبني حق الشعب
السوري املسلم املضطهد يف دينهِ ،
وعرضه ،وعزته وكرامته ،وحريته  ..فتقف منهما على مسافة واحدة؛
وكأهنما سواء  ..إذ الوقوف على مسافة واحدة من الطرفني  ..هو احنياز صارخ لصاحل الطاغية ونظامه

 ..لصاحل الظامل ضد الضحية املظلوم!

ال يليق ابملقاومة الشريفة أن تقتات ملقاومتها بدماء وأعراض ،وحرمات الشعوب املستضعفة

املؤمنة  ..فامل ؤمن ال جيوز له أن يقتات أو يلبس أبخيه املسلم  ..كما يف احلديث ،فقد صح عن النيب
ٍ
صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من أكل
مبسلم أكلةً فإن هللا يُطعمه مثلها من جهنم ،ومن ُك ِسي ثوابً

برجل ٍ
ٍ
مسلم فإن هللا يكسوه مثله يف جهنم "[صحيح اْلدب املفرد .] 179:هذا فيمن أيكل ويلبس يف رجل
مسلم واحد  ..فكيف مبن أيكل ويشرب ويلبس لنفسه ومقاومته املزعومة  ..بدماء وأعراض ،وانتهاك

حرمات ماليني املسلمني من أبناء الشعب السوري ..؟!

اعلم َي مشعل  ..أن ما تقتاته من النظام اْلسدي  ..هو بسبب إعانتك له ـ بوقوفك جبواره ـ

على حرائر ،وحرمات ،وأعراض أهل الشام  ..ولوال ذلك ال حتظى منه على درهم واحد!

اعلم أن ما تقتاته من النظام اْلسدي  ..ملوث بدماء اْلطفال والنساء  ..من أهل الشام ..

وبكل قطرة دم تسيل ابحلرام على ثرى الشام الطهور!

ومنها  :أن املقاومة الشريفة النبيلة  ..هي املقاومة اليت تتسم مبقاومة مطلق الطغيان والظلم

والطواغيت  ..ومطلق املستعمر احملتل ،وحيثما كان ووجد  ..إذ ال يليق ابملقاومة الشريفة أن تقاوم

استعماراً وطغياانً و،لماً  ..بينما هي يف املقابل توايل وتتحالف مع استعمار وطغيان قد يكون أشد كفراً
وطغياانً وإجراماً و،لماً  ..من االستعمار الذي تقاومه!
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ومنها :ال يُقبل من خالد مشعل  ..أن يقول :الساحة السورية ليست ساحيت  ..فكل ر ٍاع
مسؤول عن رعيته  ..وأمر سورَي ،وما جيري لشعبها ال يعنيين ،وال أتدخل به  ..فهو أمر داخلي  ..إال

إذا ُسئلت فأجيب  ..بنحو ما أجبت أعاله  ..مذبذب بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء!

ال يليق وال يُقبل منك َي خالد مشعل  ..أن تقول هذا الكالم  ..إال يف حالة واحدة فقط ..

أن تقول :أان لست مسلماً  ..وابلتايل ال يعنيين أمر املسلمني ،وال الدماء اليت تُس َفك ابحلرام يف سورَي
على يد الطاغية السفاح  ..أو غري سورَي!

ستقول :ال  ..ال  ..أان مسلم !..

نقول لك :امسع إذاً ماذا يقول نيب اإلسالم صلوات ريب وسالمه عليه  ..الذي أنت تدين له
أهل اإلميان مبنزلة الر ِ
املؤمن من ِ
ابإلميان والوالء  ..يقول صلى هللا عليه وسلم":
أس من اجلسد ،أي َملُ
ُ

ب اجلس َد "[صحيح اجلامع .]6659:فهل أنت كذلك ـ
أس ملا يصي ُ
املؤمن ملا يُ ُ
ُ
أهل اإلميان ،كما أي َملُ الر ُ
صيب َ
َي مشعل ـ مع الشعب السوري املسلم املعتدى عليه وعلى حرماته ..؟!
ِ
امحهم ِ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":ترى املؤمنني يف تر ُِ
وتوادهم ،وتعاطُِفهمِ ،
اجلسد إذا
كمثل
ِ
ابلسه ِر واحلُ َّمى " متفق عليه .فهل أنت كذلك ـ َي مشعل ـ مع
سائر
اجلسد َّ
اشتكى عضواً ،تداعى لهُ ُ
الشعب السوري املسلم املعتدى عليه وعلى ِعرضه ،وحرماته ..؟!

ٍ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املؤمنون ٍ
أسهُ اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى
كرجل واحد ،إذا اشتكى ر َ
عينَهُ اشتكى كلُّه "مسلم .فهل أنت كذلك ـ َي مشعل ـ مع الشعب السوري املسلم املعتدى عليه وعلى
ِعرضه ،وحرماته ..؟!

ِ
املسلم ال يَظلِمهُ وال يُ ْسلِمه  "..متفق عليه .أي ال
املسلم أخو
وقال صلى هللا عليه وسلم":
ُ
يُسلِمه للقهر ،ولظلم الطغاة الظاملني  ..وأنت قد أسلمت الشعب السوري املسلم لظلم وبطش
الطاغوت بشار اْلسد وعصابته !..
رضه،
نتقص فيه ِع ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":ما من امر ٍئ َخي ُذ ُل امرءاً مسلماً يف موط ٍن يُ ُ
ِ
ٍ
ينصر ُمسلماً يف
رمتِه ،إال خ َذلَه هللاُ تعاىل يف موط ٍن ُحي ُّ
ويُ ُ
نتهك فيه من ُح َ
نصرتَهُ ،وما من أحد ُ
ب فيه َ
موط ٍن ينت َقص فيه من ِع ِ
ِ
ب فيه نصرتَهُ "[ صحيح
نصرهُ هللاُ يف موط ٍن ُحي ُّ
رضه ،ويُ ُ
ُ ُ
نتهك فيه من ُحرمته ،إال َ
اجلامع .]5690:فكيف ابلذي خيذل شعباً مسلماً بكامله  ..فكيف إذا كان هذا الشعب املسلم  ..هم
أهل الشام؛ وصية رسول هللا ْلمته ...؟!
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أتريدان أن نزيدك ـ َي خالد مشعل ـ أم أن هذا يكفيك  ..لتعرف أين أنت من احلق  ..وأنك يف

موقفك املعلن هذا أقرب للطاغوت ونظامه  ..منك للحق وأهله؟!

مث أيرضيك ـ َي خالد مشعل ـ أن يقول السوري ـ أو غريه من الشعوب العربية واملسلمة ـ ما
قلته أنت حبق سورَي وشعب سورَي املعتدى عليه ،وعلى دينه وحرماتهِ ،
وعرضه من قبل الطاغوت
ٍ
اضطهاد على يد
ونظامه  ..أبن فلسطني ال تعنيين  ..وأمر الشعب الفلسطيين وما يتعرض له من

الصهاينة اليهود أيضاً ال يعنيين  ..ففلسطني ليست هي ساحيت  ..وليست هي ضمن رعاييت
واهتمامايت  ..وهو أمر داخلي خيص الفلسطينيني وحدهم دون غريهم  ..مث يستدل خطأ مبا استدللت

به خطأ " كل ر ٍاع مسؤول عن رعيته "؛ فحملت كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من سقيم
فهمك ،ما رسول هللا واملؤمنون منه براء؟!
أترضى منا ذلك  ..؟!

فإن كنت أنت ترضى لنفسك ذلك  ..فنحن ال ،ولن نرضى  ..فأخوة العقيدة فوق السياسة

ومصاحلها  ..فرغم جراحاتنا وآالمنا ودمائنا اليت تسيل يف سورَي  ..نقول :أهل فلسطني  ..هم أهلنا
وإخواننا؛ حنن منهم وهم منا  ..يعنينا أمر فلسطني كما تعنينا سورَي  ..ويعنينا أمر الشعب الفلسطيين

كما يعنينا أمر الشعب السوري  ..سواء ال فرق!

وموقفك املتخاذل ـ َي خالد مشعل ومن معك ـ حنو شعب سورَي وثورته املباركة  ..لن يثنينا

إبذن هللا عن أن يكون لنا ـ ما بعد سقوط الطاغية ونظامه ـ دوران الرَيدي يف نصرة الشعب الفلسطيين

املسلم ،وقضيته العادلة  ..ففلسطني أكرب من أن حتصر يف مواقف خالد مشعل  ..أو مواقف محاس ..

صر يف الشعب الفلسطيين منفرداً  ..أو العرب  ..ليكون لنا ـ بعد
أو غريها من الفصائل  ..أو أن ُحت َ

ذلك ـ اخليار يف حتديد املوقف الذي نشاؤه وهنواه  ..ال  ..ففلسطني قضية أمة  ..قضية عقيدة ودين
 ..قضية اْلقصى؛ أوىل القبلتني ،واثلث احلرمني  ..قضية اإلسالم واملسلمني  ..إىل أن يتم التحرير

إبذن هللا  ..ولو بعد حني.

هبذا أجيب عن سؤال اْل خ الوارد أعاله  ..وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 -771الوفد املراقب !..

قالوا :أرسلنا إليكم مراقبني  ...لنرى أي الروايتني أصدق رواية الشعب الضحية  ..أم رواية
الطاغوت اجلاين  ..مث بعد شه ٍر ـ من عمر املذابح واجملازر ـ نوافيكم برأينا وحكمنا !..
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أرسلن ا إليكم مراقبني  ..وليس بعد إرسال املراقبني من عمل ،وال عتب  ..فقد قمنا ابلواجب

الذي يرفع عنا احلرج والعتب  ..وال تنتظروا منا شيئاً بعده!

أنتم تلعبون  ..تسمرون  ..تضحكون  ..تسكرون  ..عشرة أشهر من عمر الثورة  ..والدم

السوري الربيء  ..يسيل  ..ويتدفق أهنراً  ..أال تكفيكم  ..حىت ترسلوا إلينا مراقبني  ..يُزامحون أطفالنا
احملاصرين يف مالجئهم ،على ما تبقى لديهم من كسرات اخلبز ..؟!

أقماركم  ..وكامريات جتسسكم العابرة للقارات  ..أمل تر جمازر الطاغية السفاح  ..وآالته

العسكرية الضخمة وهي جتول وتصخب بني أزقة وشوارع املدن والقرى  ..تدمر البيوت على ساكنيها

 ..لكي ترسلوا إلينا مراقبني  ..ال يرون شيئاً إال ما يُريهم الطاغوت إَيه!

أمل تروا ـ ويرى العامل معكم ـ ما يفعله الطاغية أبهايل محص  ..ومحاة  ..وإدلب  ..وجبل الزاوية

 ..ودرعا  ..والدير  ..وغريها من املدن السورية  ..لكي ترسلوا إلينا مراقبيكم  ..ليفرتشوا فنادق

الطاغية الرافهة؟!

أمل تروا ما تبثه القنوات الفضائية يومياً عن جرائم الطاغية  ..لكي ترسلوا إلينا مراقبني  ..يتثبتوا

من صحة الرواية!

أمل تبلغ مسامعكم الصماء آهات الثكاىل  ..وأنني عشرات اآلالف من السجناء اْلحرار ..

املغيبني يف غياهب زانزين وسجون الطاغية السرية؟!

يف كل يوم ما بني ثالثني إىل مخسني شهيداً من شرفاء وأحرار شعب سورَي اْلعزل  ..أال
يكفيكم ذلك  ..لكي ترسلوا مراقبني؟!
أمل تعلموا بعد أن الطاغية كذاب ِ
أشر  ..حكمه قائم منذ أكثر من أربعني عاماً على الكذب،

والتكذيب ،وتصديق الكذب ،وتكذيب الصدق ..؟!

قال أحدهم :ال تقلقوا؛ ليس يف محص ما يُفزِع !..

الفزع  ..وهل االنتهاكات حلقوق اإلنسان  ..ال تكون إال بعد أن
أدخل هللا عليك وعلى دارك َ

ترقى إىل درجة الفزع  ..والرعب  ..واإلرهاب  ..فإذا كانت دون ذلك  ..فال شيء يُقلَق ْلجله؟!

قولوا لنا :هل أنتم جبناء  ..ال تقدرون على الصدع ابحلق  ..أم صم بكم عمي  ..ال تسمعون

وال تبصرون؟!

أم أنتم متواطئون  ..متآمرون  ..تتلذذون  ..آبهات الثكاىل  ..وصراخات اْلطفال  ..ودموع

الشيوخ  ..وآالم اجلرحى  ..وأنني السجناء؟!
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أم تريدون أن تذلوا أحرار  ..وحرائر سورَي  ..وهم يستعطفونكم نظرة ملالجئ أطفاهلم الرضع

احملاصرين  ..أو نظرة جملزرة حتصل هلم هنا ،أو هناك ..؟!

حنن ـ ومعنا مجيع الشرفاء اْلحرار ـ ننتظر  ..ونراقب  ..فاخلائن  ..لن نرمحه  ..وال من أرسله!

 -772هم يف نباح مستمر !..
من الناس؛ ممن حيسبون أنفسهم على شيء  ..وهم ليسوا على شيء  ..إن تركتهم ،ينبحون ..

وإن رددت عليهم ،وألقمتهم حجراً ،ينبحون  ..فهم يف كل أحواهلم ينبحون  ..واملشكلة الكربى اليت
قد تواجهك؛ عندما ال جتد لنفسك الوقت الكايف إلجلامهم ،والرد على نباحهم  ..حيث يستمر

نباحهم ،فيُؤذون بنباحهم الناس  ..وال حول وال قوة إال ابهلل.
وهؤالء مثل الواحد منهم يف كتاب هللاَ [:ك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ث أ َْو تَـ ْتـ ُرْكهُ يَـل َْهث
ْب إِن َْحت ِم ْل َعلَْي ِه يَـل َْه ْ
]اْلعراف.176:

 -773مفاتيح الصراع مع النظام اْلسدي!

أشران من قبل إىل أمهية إدراك وإحاطة الشعوب الثائرة املؤمنة مبفاتيح الصراع مع الطغاة

املتجربين  ..وأن ما من صراع إال وله مفاتيحه اليت يُؤتى من خالهلا  ..وأن الغفلة عن مفاتيح الصراع
هذه تضعف من موقف الشعوب املستضعفة الثائرة كثرياً  ..وتعد خسارة كبرية يف إدارة املواجهة
والصراع مع الطغاة!

فإن قيل :ما هي مفاتيح الصراع مع الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه اْلسدي الطائفي  ..اليت

ينبغي للشعب السوري أن يثريها ،ويتنبه هلا؟

أقول :نستطيع أن نلخص مفاتيح الصراع مع طغاة آل اْلسد ونظامهم الطائفي ـ حبسب

أمهيتها ـ يف النقاط التالية:

 -1اإلشارة إىل شدة كفر النظام اْلسدي الطائفي ،وشدة عدائه لإلسالم  ..ومقدسات

وشعائر اإلسالم  ..دين اْلكثرية العظمى للشعب السوري.

 -2اإلشارة إىل شدة كفر و،لم وطغيان الطاغية بشار اْلسد ،ومن قبله أبيه اهلالك حافظ

اْلسد  ..وكيف أهنما يفرضان نفسيهما على الشعب السوري املسلم  ..كآهلة وأرابب  ..يستشرفون

خصائص اْللوهية والربوبية  ..يركع ويُسجد هلا من دون هللا  ..وتُعبد من دون هللا!
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 -3اإلشارة إىل طائفية النظام ،وأنه نظام استئصايل طائفي  ..قائم على حكم الفرد ،وحكم

طائفة الفرد  ..وكيف أنه مكن طائفته؛ الطائفة النصريية من التحكم جبميع مفاصل احلكم يف سورَي،

وكيف أهنم يتدخ لون يف مجيع شؤون حياة الشعب السوري العامة واخلاصة  ..ويف الشاردة والواردة ..
وكيف أن للجندي النصريي من النفوذ والسلطة  ..ما ليس لنائب الطاغية السين اخلادم خدام  ..أو

انئبه اآلخر فاروق الشرع!

 -4اإلشارة إىل العالقة االسرتاتيجية الباطنية القرمطية للنظام النصريي السوري ،مع النظام

الرافضي الشيعي اإليراين  ..وكيف أن النظام اْلسدي خيدم خمططات ومآرب جموس وروافض إيران يف

سورَي ،واملنطقة كلها  ..على حساب اْلمة ،وأمنها ،ودينها  ..وكيف أنه جعل من سورَي ـ أرضاً وشعباً ـ

حمافظة من مجلة حمافظات إيران الرافضية  ..وما كان ذلك ليتم ،لوال هذا التناغم الطائفي والعقائدي

الباطين بني النظامني  ..وبني الطائفتني :النصريية ،والشيعة الروافض!

 -5اإلشارة إىل خيانة النظام اْلسدي وعمالته للصهاينة اليهود  ..وإىل قضية بيعه للجوالن،

ملا كان اهلالك حافظ اْلسد وزيراً للدفاع ،ومن مث التخلي عنه ،وعن حتريره  ..وبيان أنه يقوم بدور كلب
احلراسة الويف؛ الذي حيرس حدود دولة الصهاينة اليهود إبخالص ووفاء ،وذلك منذ مخسة ٍ
عقود تقريباً،

وال يزال.

 -6اإلشارة إىل شدة ،لم النظام اْلسدي الطائفي  ..واجلرائم ،واجملازر اليت ارتكبها وال يزال

يرتكبها حبق الشعب الس وري  ..وإىل السجون املليئة ابْلحرار واحلرائر  ..وأن جل هذه اجملازر واجلرائم
وراؤها النصرييون  ..إما بصورة املنفذ املباشر  ..أو بصورة اآلمر ،من خلف املكاتب والكواليس ..

والويل والقتل ملن يعصي أمرهم!

كذلك اإلشارة إىل شرههم الذي ال يتوقف يف السطو على حرمات ،وأعراض ،وممتلكات،

وأموال  ..الشعب السوري!

 -7اإلشارة إىل املستوى الذي وصل إليه الشعب السوري؛ من الذل ،والعبودية ،واخلوف،

والرعب ،واجلهل ،والفقر  ..وانعدام اْلمن واْلمان  ..وفقدان احلد اْلدىن من احلرية والكرامة اليت

ينبغي أن يتمتع هبا اإلنسان أي إنسان  ..وكل ذلك بسبب من هذا النظام اْلسدي الطائفي الفاسد،

واملستبد!

هذه أهم مفاتيح الصراع بني الشعب السوري املؤمن املستضعف  ..وبني هذا النظام اْلسدي

الطائفي الكافر املستبد  ..واليت ينبغي على الثورة السورية أن تُسلط الضوء عليها بكثافة  ..وأن تثريها
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يف أدبيتها ابستم رار ْ ..لن هذه املفاتيح مبثابة الوقود للثورة والثوار  ..ال غىن عنها  ..حتمل الشعب
السوري على املضي يف ثورته إىل هنايتها  ..وهنايتها لن تكون إال بسقوط الطاغية ونظامه إبذن هللا.

 -774نبيل العريب.

كنا نشكو من برود  ..وتنبلة  ..عمرو موسى؛ الذي مل يُعرف له لون ،وال طعم ،وال رائحة،

وال توجه  ..حيث مل يغضب هلل قط  ..كما مل يغضب لشيء من حرمات اْلمة والشعوب املستضعفة
قط  ..على سعة االنتهاكات اليت تعرضت هلا  ..فلما ابتلينا خبليفته " نبيل العريب " ،ترمحنا عليه ..

وعلى أَيمه  ..و،هر " عمرو موسى " ،قياساً " لنبيل العريب " كبطل قومي!!

حقاً حكام العرب أحسنوا االختيار عندما اختاروا هذا املدعو " نبيل العريب " ممثالً هلم
وجلامعتهم؛ فهم اختاروه بعد أن عرضوه على جهاز فحص الكذب  ..واحلرارة واإلحساس  ..فلما

وجدوه فاقداً ملطلق احلرارة ،واإلحساس  ..وأن درجة حرارة دمه مخسون درجة حتت الصفر ..
اختاروه ،ورشحوه ملنصب رائسة جامعتهم العربية  ..موقفه البارد والباهت واملتخاذل من الثورة السورية
 ..وما جيري من أحداث دامية للشعب السوري ،على أرض وثرى الشام الطهور  ..برهان على ما

ذكرانه!

 -775أفضلها الدينار الذي يُن َفق يف الشام!

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ستجندون أجناداً؛ جنداً ابلشام ،وجنداً ابلعراق ،وجنداً
ابليمن  ..عليكم ابلشام  ..فإن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله ".
وقياساً عليه أقول :ستنفقون ديناراً ـ يف سبيل هللا ـ يف الشام  ..وديناراً يف العراق  ..وديناراً يف

اليمن  ...فخريها وأحبها إىل هللا تعاىل ،الدينار الذي يُن َفق يف الشام !..
وها قد فُتِح ابب خري ونفقة وإحسان من قبل الشام على أهل اخلري ـ ال يُفتح يف كل مرة ـ
فهنيئاً ملن اغتنمه ،ومد يد املعونة واخلري واإلحسان لضحاَي ومنكويب ،وجماهدي أهل الشام  ..قبل أن

يُغلَق دونه  ..فيندم والت حني مندم!

 -776من أخطر ما يواجه الثورة السورية!

من أخطر ما يواجه الثورة السورية  ..أن كثرياً من القيادات التقليدية املمثلة يف اجمللس الوطين

واليت هي يف موضع التمثيل ولألسف  ..مل تر َق إىل مستوى مهوم وتطلعات ،ومطالب ،وأهداف
وأدبيات الثورة السوري ة ،وثوارها يف الداخل  ..إذ يوجد بني الفريقني فارق كبري وخمل  ..فال هذه

القيادات تستطيع اللحاق ابلثورة وركاهبا ،ومتطلباهتا  ..وال الثورة والثوار مبقدورهم الرتيث واالنتظار
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كثرياً لتلتحق هبم وبركبهم تلك القيادات املتخلفة املريضة  ..إذ املكث واالنتظار قد يكلفهم الكثري

الكثري  ..وإن مل تُفرز الثورة قيادات ميدانية مؤمنة تقية ،قد خربهتم اْلحداث  ..والثورة  ..فعاشوا
آالمها وآماهلا ،بدمهم وعرقهم  ..فإن النتائج لن تكون مرضية  ..نسأل هللا تعاىل أن يُسلِم  ..وأن يربم
للشام وأهل الشام أمر ٍ
عز فيه أهل احلق ،ويُ َذل فيه أهل الباطل ،اللهم آمني.
رشد ،يُ ُّ

 -777مهمة وفد املراقبني العرب.

ما الفائدة من تواجد وفد املراقبني العرب على اْلراضي السورية  ..إذا كانت دوهلم الوافدة هلم

ال تستطيع أن تتخذ أي قرار ـ وال تنوي أن تتخذ أي قرار ـ ضد النظام الفاشي الدموي اْلسدي ..

خيفف عن السوريني بعض آالمهم ..؟!

جرائم القتل يف ،ل وجود وفد املراقبني العرب  ..قد ازدادت وتضاعفت عما كانت عليه من

قبل  ..مث يف نفس الوقت قد ُشلت حركة " اجليش السوري احلر " يف الدفاع عن الشعب السوري
اْلعزل  ..مراعاة لتواجد هذا الوفد املراقب  ..والنظام اْلسدي قد استغل ذلك أسوأ استغالل!

والرأي أن خيرجوا  ..ويعودوا من حيث أتوا  ..لتبقى الفرصة متاحة للمجاهدين يف اجليش

السوري احلر  ..يف أن يُدافعوا عن أنفسهم ،وبلدهم ،وشعبهم.

 -778نفاد خمزون املقاومة واملمانعة لدى النظام!

تناولت بعض وسائل اإلعالم  ..عن رغبة الطاغية بشار اْلسد يف االجتماع مع خالد مشعل،

وغريه من قيادات الفصائل الفلسطينية املتواجدة يف دمشق  ...ملاذا؟

اجلواب :لشعور الطاغية بنفاد خمزون " املقاومة واملمانعة " لديه  ..والذي به يقمع الشعب

السوري اْلعزل  ..ويذله  ..ويرتكب جمازره وجرائمه  ...فأراد أن أيخذ لنفسه جرعة جديدة من "
املقاومة واملمانعة " ليتقوى هبا على جرائمه  ..عن طريق اجللوس واالجتماع مع املقاومني واملمانعني ..

املتواجدين يف دمشق!

وحنن للمرة العاشرة  ..نقول :أن مثل هذه اللقاءات واالجتماعات املشبوهة  ..واليت يتخللها

نوع مداهنات وكذب وجمامالت َ ..تد الطاغ ية ونظامه مبزيد من القوة واحلياة  ..وتعينه على االستمرار
يف حكمه ،و،لم وقمع الشعب السوري اْلعزل  ..فليتقوا هللا  ..وكفاهم أاننية ونظرة إىل مصاحلهم

الشخصية واحلزبية اخلاصة  ..بعيداً عن مصلحة الشعب السوري املسلم!
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 -779سؤال وجواب عن صفحة الثورة السورية.
سؤال  :ما احلل يف صفحة الثورة السورية ضد بشار اْلسد  ..ما إن نذكر لفظة نصريية

ونصرييني " حىت يتهمنا املعلقون يف الصفحة أبننا شبيحة ،وطائفيني  ..وما إن نذكر كلمة دعم للشيخ

العرعور إال ويبدأ املعلقون بسبه وشتمه  ..وكان اليوم يف الصفحة الكثري من االستهزاء ابسم مجعة الغد
" إن تنصروا هللا ينصركم "  ..ويقوم املعلقون بتخوين كل من يصوت جلمعة " إن تنصروا هللا ينصركم "،

ويصفوهنم ابلشبيحة  ...فماذا تنصحنا؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .تلك الصفحة اليت سألت عنها " الثورة السورية ضد بشار

اْلسد " كثري من أعضائها وروادها من الطائفة النصريية  ..والشيعة الروافض  ..لغرض التأثري على
قراراهتا وتوجهاهتا  ..كمصدر تتلقى عنه كثري من وسائل اإلعالم اْلخبار السورية!

فهم من جهة يتقمصون نصرة الثورة والثوار  ..ويف نفس الوقت يعملون على منع توجه تلك

الصفحة يف االجتاه الذي يصيبهم مبقتل ْ ..لن اإلشارة إىل طائفية النظام احلاكم  ..وأن الطائفة

النصريية أداته الفاعلة يف الظلم ،وارتكاب اجملازر واجلرائم حبق الشعب السوري اْلعزل  ..يصيبهم

مبقتل  ..وينفر الناس منهم كطوائف  ..وهذا ال يريدون إشاعته بني أفراد الشعب السوري املسلم ..

وشعوب املنطقة العربية واإلسالمية  ..حىت ال يُصبح هذا اْلمر من املسلمات لدى الشعوب ..
فيُؤذيهم ذلك!

وحىت ال حيصل شيء من ذلك ـ فهم والقائمون على تلك الصفحة ـ يصورون أبن الثورة

السورية هي ضد شخص الطاغية بشار اْلسد وحسب كما يوحي بذلك اسم الصفحة  ..فثورهتم ضد

بشار وحسب  ..وليس ضد ،لم واستعمار الطائفة النصريية  ..ونظامها اْلسدي الفاشي ،وحكمها

الطائفي  ..لسورَي أرضاً وشعباً  ..والذي استمر قرابة مخسني عاماً  ..وهذا فيه اختزال خمل للواقع ..

وحلقيقة الصراع بني الشعب السوري وثورته من جهة  ..والنظام اْلسدي الطائفي النصريي من جهة

اثنية!

فخالصة القول :ال نعمم؛ فالصفحة كما فيها من اْلخيار والشرفاء املناصرين للثورة  ..كذلك

فيها من النصرييني والشيعة الروافض  ..واخلونة  ..الذين حتركهم وتوجههم املخابرات السورية  ..العدد

الكبري  ..فاحلذر ،احلذر!
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 -780تفجريات النظام ،ومسرحياته !..
التفجري الذي وقع اليوم (  ) / 2012/1/6يف حي امليدان ،يف العاصمة السورية دمشق ..

والذي ذهب ضحيته أكثر من مخس وعشرين سورَيً مدنياً ـ نسأل هللا تعاىل هلم الرمحة ،وأن يتقبلهم يف
عداد الشهداء ـ يرتك بصمات شيعة روافض العراق ،بتنسيق مع قيادة املخابرات السورية  ..فهذا

اإلسلوب من التفجريات اإلجرامية حبق املدنيني العزل  ..يذكران إبسلوب وتفجريات الشيعة الروافض يف
شوارع وأحياء العراق السنية  ..إذ ال يتجرأ على قتل املسلمني هبذه الصورة اإلجرامية البشعة إال

رافضي حقود ،ونصريي دينء؛ ال يُلقي ابالً حلرمة دماء املسلمني من أجل مصلحته ،وبقاء نظامه!
فإن قيل :ما مصلحة النظام النصريي اْلسدي من وراء هذا التفجري ..؟!

أقول له مصاحل عدة:

منها :التشويش على عمل وفد املراقبني العرب  ..على اعتبار أن عنف النظام أييت كردة فعل

على تلك التفجريات اإلجرامية  ..واليت ال خيتلف على إدانتها أحد.

ومنها :تشويه مسعة الثوار ،واجليش السوري احلر ومن معهم من اجملاهدين اْلحرار !..

ومنها :التظاهر أمام الرأي العام الدويل أن النظام يواجه عصاابت وأعمال إرهابية  ..وليس

ثورة شعبية  ..هلا مطالبها املشروعة والعادلة!

ومنها :ثين الشعب السوري عن متابعة ثورته ،أو مناصرة الثورة  ..على اعتبار أن الثوار قتلة

وجمرمني ،ال يتورعون عن استهداف املدنيني اْلبرَيء !..

ومنها :االنتقام من حي امليدان املسلم السين يف دمشق ْ ..لن هذا احلي من أكثر اْلحياء

الدمشقية نصرة وأتييداً للثورة والثوار.

ومنها :أنه ال يُستبعد على النظام الطائفي اْلسدي أن يتخلص من بعض السجناء  ..عن طريق

هذه التفجريات؛ إما عن طريق إجبارهم على مباشرة التنفيذ ،أو أن يعدهم كأرقام من مجلة ضحاَي

التفجريات!

حنن نتعامل مع نظام طائفي ،فاقد للحد اْلدىن من املروءة والقيم واْلخالق  ..وهو ال يتورع

أن يفعل اجلرائم ،وكل ما هو مشني من أجل يُطيل من عمر حكمه يوماً واحداً!
فإن قيل :ماذا تستفيد الثورة السورية  ..واجملاهدين الثوار  ..وأطراف املعارضة كلها من هذا

التفجري؟
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أقول :ال شيء  ...املستفيد الوحيد من هذا التفجري ،وكل تفجري مياثله ويُشاكله  ..هو النظام

اْلسدي الطائفي النصريي  ..لذا فهو ال  ..ولن  ..يتورع عن تكرار أمثال هذه التفجريات ملا حتقق له
من مصاحل وأغراض قد ذكران بعضها أعاله  ..فعلى شعبنا السوري اْليب أن يتفطن ملكائد النظام،

وخمططاته اإلجرامية  ..وكذلك كل من يراقب اْلوضاع يف سورَي ،ويعنيه احلدث السوري من العاملني

العريب واإلسالمي ـ وحىت الدويل ـ أن يتفطنوا لذلك.

 -781سؤال عن اجليش السوري احلر.

سؤال :ملاذا يتم التعتيم على الدور الذي يلعبه وسيلعبه اجليش السوري احلر ،يف إهناء نظام

الطاغية  ..ملاذا ال يتم االعرتاف رمسياً هبذا اجليش ...؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .إبذن هللا وعونه وتوفيقه  ..سيكون جملاهدي اجليش السوري

احلر الدور الرئيسي واْلساسي يف إسقاط الطاغوت ونظامه  ..والذين مل يعرتفوا به  ..ومل يُشاركوا يف
دعمه مادَيً وسياسياً وإعالمياً  ..يدركون هذه احلقيقة ،ويعلمون أن النظام الطاغي ال يوقف دمويته،
وعجلة إجرامه حبق الشعب السوري اْلعزل إال القوة  ..لذا فهم يتحفظون وخيافون من تكبري اجليش

السوري احلر ،من خالل دعمه على مجيع املستوَيت  ..وهم فريقان :فريق إىل الساعة مل يقتنع بضرورة
سقوط الطاغوت بشار اْلسد ،وزوال حكمه ونظامه  ..لتوجسه اخلوف من البديل  ..وأثره على

املنطقة كلها  ..لذا فإن موقفه من اجليش السوري احلر يتسم ابلسلبية!

وفريق آخر موقفه سليب من اجليش السوري احلر  ..لقناعته بضرورة بقاء الثورة السورية سلمية

بعيدة عن العسكرة والعمل املسلح ْ ..لن مصلحته احلزبية والشخصية تكمن يف هذا التوجه السلمي

 ..ولو كان ذلك على حساب أمن وسالمة الشعب السوري  ..والثورة السورية  ..وهؤالء وامهون

ومتناقضون مع ما يريدونه ويتمنونه من جهة ،ومع مقتضيات ومتطلبات الواقع السوري!

وفريق اثلث مؤيد وداعم مبا يستطيع للجيش السوري احلر  ..وهم الثوار يف الداخل  ..ومن

ورائهم الشعب السوري اْلعزل واْلسري  ..وحنن ـ بعون هللا وتوفيقه ـ من مجلة املؤيدين والداعمني جلهاد

واع أيخذ على عاتقه الدفاع عن الشعب
اجليش السوري احلر  ..ولكل حراك جهادي مسلح راشد ٍ
السوري ،وعن دينهِ ،
وعرضه ،وأرضه ،وحرماته.

 -782املوقف السليب لألنظمة العربية من الثورة السورية  ..ملاذا؟

موقف اْلنظمة العربية السليب من الثورة السورية  ..والشعب السوري بعامة  ..والذي ترك أثره

الواضح على سياسات وقرارات اجلامعة العربية  ..مرده إىل ثالثة أسباب:
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قسم من هذه اْلنظمة موقفها يتسم ابلسلبية من الثورة السورية  ..خلشيتها أن تنعكس

جناحات الثورة السورية على أنظمتها الفاسدة واملستبدة  ..وهذا ما ال يريدون حصوله ،وال حيبون

رؤيته!

وقسم منها موقفه سليب من الثورة السوري  ..للتالقي الطائفي الباطين الرافضي ،مع النظام

النصريي اْلسدي  ..فنجاح الثورة السورية ابلنسبة هلذا القسم من اْلنظمة  ..يهدد هذا التالقي

الطائفي االسرتاتيجي فيم بينهم وبني ال نظام اْلسدي  ..لذا فهم يدعمون النظام  ..ويقفون من الثورة

موقفاً عدائياً!
وقسم اثلث منها يتسم موقفه ابلسلبية من الثورة السورية  ..خلشيته على أمن واستقرار دولة
إسرائيل ما بعد الثورة  ..وما بعد سقوط الطاغية ونظامه  ..وهم إىل الساعة خيشون البديل عن النظام

اْل سدي ـ من هذا اجلانب ـ رغم طائفيته ووحشيته ،وجرائمه  ..إذ اْلولوية عند هذا القسم من اْلنظمة
هو أمن دولة إسرائيل  ..وليس أمن وسالمة وحرية وعزة الشعب السوري!

فلو أتملت اخللفية السياسية والثقافية من وراء مواقف اْلنظمة العربية ،وغريها من دول املنطقة

املتخاذلة  . .من الثورة السورية  ..فهي ال َترج عن اْلقسام الثالثة الواردة أعاله  ..واملسألة على
وضوحها  ..إال أن كثرياً من احملللني واملراقبني ـ ولألسف ـ ال يشريون إىل شيء من ذلك  ..والسبب أن
هؤالء احملللني واملراقبني تراهم إما أهنم مرتبطون ابلقسم اْلول ويتبعون له ،أو أهنم يتبعون الثاين ،أو

الثالث  ..لذا فهم يف تعليقاهتم وحتليالهتم يتجاوزون احلقيقة الواردة أعاله  ..رغم وضوحها  ..ويكتفون

ابحلوم حوهلا!

 -783خطاب الطاغية بشار اْلسد.

أربع خصال اجتمعت يف خطاب الطاغية بشار اْلسد اْلخري  :2012/1/10إنكار الواقع

احمليط به  ..والتعايل واالستكبار  ..واالستخفاف ابلشعب السوري ،وثورته ،وابحمليط العريب  ..والكذب
والتكذيب!

وهذا يدل على ثالثة أشياء:
أحداث!
يعطيه!

أوهلا :مضي الطاغية يف غيه ،وكفره ،وبطشه ،وإجرامه  ..وعدم اتعا،ه يف شيء مما مضى من

اثنيها :أنه ال ميلك  ..وال يقدر على أن ميلك حالً لألوضاع يف سورَي  ..ففاقد الشيء ال
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اثلثها :أن مآله إىل زوال قريباً إبذن هللا  ..فهذه خصال ما اجتمعت يف طاغية إال وأهلكته ..

وأزالت ملكه ،إبذن هللا.

وأمر رابع؛ وهو أن الثورة السورية املباركة  ..جيب أن َتضي إىل هدفها املنشود ـ متوكلة على

هللا ـ مهما عظمت التكاليف  ..من دون أن تُكثر االلتفات مينة أو يُسرة ،أو تنشغل ببعثة أو غريها مما
يعرقل ،ويُؤخر مسريها حنو اهلدف املنشود ،واملتمثل يف إسقاط الطاغوت ونظامه ،إبذن هللا.

 -784السياسة اليت على أساسها حيدد نظام آل اْلسد مواقفه من اآلخرين!
إذا وقف اجملتمع الدويل مع الطاغية بشار اْلسد ونظامه  ..فاجملتمع الدويل جيد ،وصديق،

ويسري يف االجتاه الصحيح  ..وإذا اَتذ موقفاً ضد الطاغية بشار اْلسد ،ونظامه  ..فاجملتمع الدويل غري
جيد  ..وهو متواطئ ،ومتآمر!

وإذا اجملتمع العريب ممثالً بدوله  ..وقف مع الطاغية بشار اْلسد ونظامه  ..فاجملتمع العريب جيد
ٍ
وحينئذ فقط حتيا العروبة  ..وإذا ما اَتذ موقفاً ضد بشار
 ..وميثل املوقف الصادق للقومية العربية ..
اْلسد ،وضد نظامه  ..فحظ العرب والعروبة  ..من الطاغية بشار اْلسد ونظامه ،وشبيحته وأبواقه ..

الطعن ،والسب ،والتخوين ،والتحقري!

وإذا الشعب السوري وقف مع الطاغية بشار اْلسد ،ونظامه  ..فهم سوريون ،ووطنيون

خملصون ،وشرفاء  ..وإذا اَتذوا موقفاً ضده وضد نظامه  ..واندوا إبسقاطه والتحرر منه  ..فهم خونة،

ومندسون ،وجراثيم  ..وأعداء الوطن  ..حظهم عند الطاغية القتل ،أو السجن ،أو التشريد  ..وسحب

اجلنسيات!

سورَي مجيلة جداً ما دامت مزرعة للطاغية وعصابته  ..خاضعة له وحلكمه  ..فإن نشدت
حريتها وطالبت ابستقالهلا من الطاغية ،وعصابته  ..أصبحت قبيحة  ..ال قيمة وال وجود وال معىن هلا

 ..وال كانت  ..ولن تكون  ..من دون بشار اْلسد!

حىت رجاالت حزب البعث  ..رفاق درب الطاغية يف احلزب  ..فهو يستخدمهم كحمري ..
فإذا ما ترهلوا وضعف عطاؤهم  ..ومل يعد يستطيعون َّ
الش َّد يف الطلوع  ..يتنكر هلم  ..وحيتقرهم ..

ورمبا يعمل على تصفيتهم!

كل كلمة من كلمات الطاغية ،يف خطابه اْلخري تدل على ما ذكرانه عنه أعاله  ..وكذلك

سياساته  ..عرب أكثر من أربعني عاماً!
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والء وال انتماء صادقاً إلنسانية  ..وال ْلمة  ..وال
أمل أقل لكم من قبل :أن النصريي ال يعرف ً

لعرب  ..وال لوطن  ..وال لشعب  ..إمنا والؤه وحسب  ..ملصلحته وشهواته  ..ال ميكن أن يرى

اْلشياء؛ كل اْلشياء إال من خالل مصلحته وشهواته وحسب  ..ووجود أنفار من النصرييني خيرجون
عن هذا التوصيف  ..هو استثناء شاذ ال يُقاس عليه!

وأان هنا لست طائفياً  ..وال أدعو إىل الطائفية  ..وإمنا أوصف واقعاً مريراً نعايشه ونكابده منذ

أكثر من أربعني عاماً ،ال بد للشعب السوري أن يدركه  ..ويصرح به على املأل  ..والشعوب العربية

واإلسالمية  ..واْلمم اْلخرى أيضاً أن تدركه  ..ليعلموا أي مصاب وبالء يعيشه الشعب السوري ..

وتعيشه سورَي!!

 -785هللا موالان وال موىل هلم.

أضحكتين مقولة الطاغوت بشار اْلسد وهو خياطب شبيحته يف ساحة اْلمويني بدمشق":
جئت إليكم ْلستمد منكم القوة  ،"..فالطاغوت ـ بعد أن خارت قواه وعزائمه ـ يستمد القوة من
شبيحته وأبواقه  ..وشبيحته يستمدون قوهتم من الطاغوت  ..صدق رسول هللا  ":هللا موالان ،وال

موىل هلم ".

وقال تعاىل [:الَّ ِذين آمنُواْ يـ َقاتِلُو َن ِيف سبِ ِ ِ َّ ِ
يل الطَّاغُ ِ
ين َك َف ُرواْ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
وت
َ
َ َ ُ
يل اَّلل َوالذ َ
الش ْيطَ ِ
الش ْيطَ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد َّ
فَـ َقاتِلُواْ أ َْولِيَاء َّ
ض ِعيفاً ]النساء.76:
ان َكا َن َ

ُ -786رب ضارة انفعة!

خذالن اجلامعة العربية ،ومن وراءها من الدول  ..وكذلك خذالن اجملتمع الدويل للثورة السورية

 ..قد يكون فيه خري كثري وحنن ال ندري  ..رب ضارة انفعة  ..قد يكون هذا اخلذالن ـ إبذن هللا ـ
سبب عكوف الثورة على نفسها  ..تطور ذاهتا وقدراهتا بنفسها يف مواجهة الطاغوت ونظامه  ..فيكون
ذلك أنفع هلا ،وللشعب السوري  ..وملستقبل سورَي  ..وأخزى وأضر للطاغوت  ..ولكل من خذل

الثورة السورية خباصة ،والشعب السوري بعامة يف حمنته احلالية!
ِ
ْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ
قال تعاىلَ [:و َع َسى أَن تَك َ
يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]البقرة.216:
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 -787من املسؤول عن اجلرائم واالنتهاكات اليت حتصل يف سورَي ..؟
فريقان مها املسؤالن عن اجلرائم ،واجملازر ،والدماء الربيئة اليت تسيل على ثرى الشام الطهور؛

فريق مباشر ،وفريق غري مباشر.

أما الفريق املباشر :فهو الطاغوت بشار اْلسد ،وعصابته ،وحزبه ،وشبيحته ،ومن معه من

حلفائه الشيعة الروافض اإليرانيني ،وحزب الالت يف اللبنان ،وروافض العراق.

أما الفريق الثاين غري املباشر :فهو يتمثل يف دولة الصهاينة اليهود إسرائيل !..

فإن قيل :قد عرفنا دور ومسؤولية الفريق اْلول  ..ولكن أين تكمن مسؤولية دولة الصهاينة

اليهود عما جيري للشعب السوري من جمازر يف بلده ،وعلى أرضه ..؟!

أق ول :خذالن اجملتمع الدويل ،ومعه كثري من الدول العربية للشعب السوري وثورته  ..والذي

يصب يف خدمة ومصلحة النظام اْلسدي الطائفي  ..ما هو إال بسبب حرصهم على سالمة وأمن
حدود دولة إسرائيل  ..القتناعهم أبن أي تدخل لصاحل الشعب السوري ،يسرع يف سقوط الطاغوت

ونظامه اخل ائن  ..لن يكون لصاحل إسرائيل ،وال لصاحل أمنها  ..وابلتايل من أجل مصلحة إسرائيل ..

فال حرج أن يُقتل ويسجن من الشعب السوري عشرات اآلالف  ..ال حرج أن تنتهك مجيع حقوق
وحرمات اإلنسان يف سورَي  ..إذا كان ذلك يف النهاية سيكون لصاحل إسرائيل!
إذاً فإسرائيل  ..ومصلح ة إسرائيل  ..سبب غري مباشر يف إطالة معاانة الشعب السوري ..

وهذا ال شك أنه سيعمق العداوة والبغضاء أكثر مما هي عليه اآلن  ..بني الشعب السوري ،وبني دولة
الصهاينة اليهود  ..وعلى املدى البعيد ،ما جتنيه دولة إسرائيل من وراء جرائم الطاغوت بشار اْلسد،

وتواطؤ اجملتمع الدويل مع نظامه ـ على حساب دم الشعب السوري وحرماته ـ لن يكون لصاحلها.

عرف القاتل
وعلى مجيع املراقبني واحملللني  ..أن يدركوا هذه احلقيقة  ..وأن يُشريوا إليها  ..ليُ َ

الرمسي  ..واملباشر ،وغري املباشر للشعب السوري!

 -788سؤال وجواب حول قبول انشقاق بعض بطانة الطاغوت!

ورد السؤال عن إمكانية قبول انشقاق بعض الشخصيات اليت عرفت بنصرهتا للطاغوت
ونظامه ،ومن مث التحاقها بصفوف الثورة السورية  ..كالبوطي ،وحسون ،وحبش  ..وغريهم ممن هم على

شاكلتهم؟
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اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .االنشقاق عن الطاغوت ونظامه ،ومن مث االلتحاق ابلثورة

وصفوفها  ..وإصالح ما أفسدوه  ..هو مبثابة التوبة اليت جتب ما قبلها ،كما يف احلديث ":التوبة جتب
ما قبلها ".

ْم ِه وأَصلَح فَِإ َّن اَّلل يـتوب علَي ِه إِ َّن اَّلل غَ ُف ِ
وقال تعاىل [:فَمن َات ِ
ِ ِ
يم
َ َُ ُ َ ْ
َ
َ ٌ
ب من بَـ ْعد ُ،ل َ ْ َ
ور َّرح ٌ
َ
]املائدة.39:
فالتوبة ابهبا مفتوح للجميع ال نستطيع ـ شرعاً ـ أن نغلق ابهبا دون أحد  ..لكن هذا ال يعين،

وال يلزم من قبول توبتهم وانشقاقهم أن ُمينحوا الصدارة يف قيادة الثورة  ..هذا ال ينبغي وال يليق  ..إذ
ال يستقيم من آمن وقاتل وجاهد قبل الفتح ،ومن آمن وجاهد بعد الفتح  ..أو أتخر انشقاقه،

والتحاقه ابلقافلة ،وهللا تعاىل أعلم.

هذا من الناحية الشرعية  ..أما من الناحية السياسية  ..فأميا انشقاق عن الطاغوت السفاح

بشار اْلسد ونظامه الطائفي ،يُضعف من الطاغية  ..ينبغي أن نشجعه ونباركه  ..إىل أن تنهد أركان
هذا النظام الفاشي الطائفي الفاسد على الطاغية ومن يبقى معه من أعوانه وبطانته  ..وما ذلك ٍ
ببعيد،

إبذن هللا.

 -789ليلة أفضل من ليلة القدر !..

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":أال أنبئكم ٍ
احلر ِ
س يف
بليلة أفضل من ليلة القدر؟
ُ
حارس َ
أرض ٍ
خوف لعله أن ال ِ
ِ
يرجع إىل أهله " السلسلة الصحيحة.2896:
وحارس احلرس؛ هو احلارس يف اخلطوط اْلمامية املتقدمة من العدو ،الذي حيرس احلرس يف

اخلطوط اخللفية ،والبعيدة نسبياً عن العدو  ..فليلة واحدة من ليايل حارس احلرس هذا  ..خري من ليلة
القدر اليت هي خري من عبادة ألف شهر  ...هللا أكرب!

وهذا الباب من اخلري ،ابب " حارس احلرس "؛ أراه قد فُتح جملاهدي وثوار الشام ـ حفظهم هللا ـ

الذين حيرسون الثغور املتقدمة ،والشوارع ،واْلحياء املتامخة لشبيحة وجنود الطاغوت  ...هنيئاً هلم ..
مث هنيئاً هلم.

 -790مىت سيحكمون مبا أنزل هللا ..؟!

مىت سيحكمون مبا أنزل هللا  ..إن فازوا يف االنتخاابت  ..استعانوا ابلعلمانيني على شؤون

احلكم ،وإدارة البالد  ..ووضع الدستور  ..وشاركوهم يف الصغرية والكبرية  ..واَتذوهم بطانة هلم من

دون املؤمنني  ..حىت ال يُقال عنهم استئصاليون  ..وال يُرمون ابلديكتاتورية اْلكثرية  ..وإن مل يفوزوا يف
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االنتخاابت  ..تعللوا للمسلمني أبهنم أقلية  ..وابلتايل ال يستطيعون أن يفرضوا برانجمهم اإلسالمي على
ٍ
حينئذ على الناس ْلهنم مل ينتخبوهم  ..ومل يصوتوا لربانجمهم !..
اْلكثرية املخالفة  ..والذنب
إهنم يلعبون  ..ويكذبون  ..ويُقامرون  ..لكن ليس ابلدرهم والدينار  ..وإمنا بدين هللا!

 -791مهمة بعثة املراقبني !..

الكل يعلم اهلدف الذي أرسلت من أجله بعثة املراقبني العرب إىل سورَي  ..والكل يعلم أن
النظام اْلسدي الطائفي ،ال ،ومل ،ولن يلتزم بشيء مما أرسلت ْلجله البعثة العربية  ..فدابابت النظام ال

تزال يف وسط املدن  ..والقتل مستمر  ..والسجناء مل خيرج منهم أحد  ..والقمع مستمر للمتظاهرين
السلميني  ..والكل يعلم ذلك  ..ومع ذلك اجلامعة العربية َتدد مهمة بعثة املراقبني  ..بصورة مفتوحة

 ..وغري حمددة اْلجل!
ملاذا .....؟!

أقول :مل تعد مهمة بعثة املراقبني العرب  ..حمصورة يف التثبت مما قد التزم به النظام اْلسدي

للجامعة العربية  ..وإمنا مهمتها توسعت لرتاقب الثورة السورية على اْلرض  ..وتراقب مدى قوة وتطور
اجليش السوري احلر  ..ومدى ـ وحجم ـ عسكرة الثورة  ..وتوجه الناس حلمل السالح  ..وهل ال يزال

النظام السوري مسيطر على املوقف  ..أم أنه وصل إىل درجة االهنيار  ..وأصبحت اْلمور تتفلت من
يديه  ..وهل وصل العمل العسكري للثورة إىل درجة ومستوى احلرب الطائفية الداخلية  ....هذا هو
املطلوب من بعثة املراقبني العرب أن يتعرفوا عليه  ..وأن يراقبوه  ..لريفعوا بعد ذلك تقاريرهم للجامعة

العربية  ..ومن مث اجملتمع الدويل ْ ..لن اجملتمع الدويل لن يتخذ موقفاً حامساً ومباشراً  ..إال بعد أن
يتحصل على معلوما وإجاابت كافية عما تقدمت اإلشارة إليه  ..وهذا ال ميكن التثبت منه على وجه

الدقة والتدقيق  ..إال من خالل ،وعن طريق بعثة املراقبني العرب !!....

 -792نصيحة جملاهدي وأبطال الشام.

أنصح إخواين من جماهدي اجليش السوري احلر اْلبطال ،ومن معهم من جماهدي الشام اْلحرار

 ..إن حقق هللا على أيديهم فتحاً أو نصراً ما على الطاغوت وعصابته  ..أن يتواضعوا هلل  ..وأن يردوا

دائماً الفضل ،والشكر ،والنصر كله هلل تعاىل  ..فذلك أبرك  ..وأدوم للنصر  ..وأرضى للرمحن  ..قال
ت َولَ ِك َّن اَّللَ َرَمى ]اْلنفال .17:وقال تعاىل[:
ت إِ ْذ َرَم ْي َ
وه ْم َولَ ِك َّن اَّللَ قَـتَـلَ ُه ْم َوَما َرَم ْي َ
تعاىل [:فَـلَ ْم تَـ ْقتُـلُ ُ
لَئِن َش َك ْرُْمت ْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم ]إبراهيم.7:
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ويف احلديث ،كان صلى هللا عليه وسلم إذا صلى مهس ،فقال :أفطنتم لذلك؟ إين ذكرت نبياً
من اْلنبياء أُعطي جنوداً من قومه ،فقال :من يُكافئ هؤالء ،أو من يُقاتل هؤالء؟ فأوحى هللا إليه أن

اخرت لقومك إحدى ثالث :أن أسلط عليهم عدوهم ،أو اجلوع ،أو املوت ،فاستشار قومه يف ذلك؟
فقالواِ :
نكل ذلك إليك ،أنت نيب هللا ،فقام فصلى ـ وكانوا إذا فزعوا ،فزعوا إىل الصالة ـ فقالَ :ي رب
أما اجلوع أو العدو ،فال ،ولكن املوت ،فسلط عليهم املوت ثالثة أَيم ،فمات منهم سبعون ألفاً،
فهمسي الذي ترون أين أقول :اللهم بك أقاتل ،وبك أصاول ،وال حول وال قوة إال ابهلل " السلسة
الصحيحة.1061:

فتأملوا كلمات قليالت قيلت ـ من نيب من اْلنبياء ـ على وجه الغرور واإلعجاب ابجلند ..

كانت كفارهتا أن مات منهم سبعون ألفاً !..

لذا كان صلى هللا عليه وسلم إذا غزا ،يقول ":اللهم أنت عضدي ،ونصريي ،بك أحول ،وبك

أصول ،وبك أقاتل " .فاقتدوا بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم  ..حيفظكم هللا وينصركم.

 -793الثورة السورية تسع اجلميع ،وحتتاج إىل اجلميع!

الثورة السورية تسع اجلميع  ..وحتتاج إىل اجلميع َ [ ..وقُ ِل ا ْع َملُواْ فَ َسيَـ َرى اَّللُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ
ْم ْؤِمنُو َن ]التوبة . 105:وإن من الناس املتحزبني من يضيق صدره لو رأى غريه يعمل للثورة  ..أو
َوال ُ
يبذل جهداً يستطيعه لدفع اْلذى والضرر عن أهل الشام  ..فهو ال يريد غريه أن يعمل  ..أو أن يُقدم
شيء للثورة إال من خالله وعن طريقه ،وطريق حزبه  ..فهو يريد أن حيتكر العمل كله لنفسه وحزبه ..

وكأن الثورة ملكاً له  ..وسورَي اجلرحية شعباً وأرضاً ملكاً له وحلزبه  ..وتنسيقيته!

وهلؤالء أقول :على رسلكم  ..هونوا على أنفسكم  ..ال تضيقوا واسعاً  ..سورَي يف هذه
املرحلة احلرجة املؤملة من اترخيها حتتاج إىل مجيع أبنائها املخلصني  ..كما حتتاج إىل أي جهد مهما كان

متواضعاً وضئيالً  ..ومن أي طرف يُقدم  ..فال تضيقوا واسعاً  ..ودعوا اجلميع يعمل ويُقدم ما عنده ..

غفر هللا لكم.

املهم يف اْلمر  ..هو انتصار احلق  ..أن يسقط الطاغوت ونظامه وحزبه  ..وأن ينكشف البالء

عن مسا الشام ،وأهل الشام  ..وأن تتحرر البالد من هيمنة واستعمار النظام الطائفي النصريي  ..وتعود

إىل أهلها وأبنائها ،سواء حتقق ذلك على يدك ،أم على يد أخيك ،أم جارك  ..فليس هذا هو املهم يف
اْلمر  ..إمنا املهم النصر والتحرير  ..وليكن ذلك على يد من يكون من أبناء سورَي املخلصني ..
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فاملسلم احلق ،يفرح النتصار احلق ،واندحار الباطل  ..سواء جاء هذا النصر عن طريقه أم عن طريق

غريه!

 -794فقه حديث.

العدو ٍ
بسهم ،رفع هللا له درجةً " ،فقال له عبد
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من بل َغ َّ
رسول هللا؟ قال صلى هللا عليه وسلم ":أما َّإهنا ليست ِ
بعتبة أُمك؛ ما بني
الرمحن النَّحام :وما الدرجة َي َ
َ
الدرجتني مئة عام " صحيح الرتغيب والرتهيب .1287 :أي مسرية مئة عام  ..وقد يكون املراد

ابملسري ،مسري الراكب على اخليل أو الناقة  ..أو خفق الطري مئة عام  ..فكل هذا وارد  ..إذ احلديث
مل حيدد نوع املسري!

قلت :ويُقاس على الرماية ابلسهم يف زماننا ،الرماية ابلطلقات النارية والقذائف وحنوها من
الرماَيت النارية املعاصرة  ..فهنيئاً للمجاهدين يف سبيل هللا هذا اخلري العظيم  ..الذين يذودون عن
الدين ،واحلمى ،واْلعراض ،واْلوطان.

 -795قرارات اجلامعة العربية ،والطاغية بشار اْلسد ،والثورة.

تعليقاً على اجتماع وزراء خارجية العرب يف اجلامعة العربية ،وما خرجوا فيه من توصيات
وقرارات  ..أقول :النظام اْلسدي الطائفي مل يلتزم هلم ،مبا طالبوه به من سحب قواته ودابابته من املدن

 ..واالفراج عن املعتقلني  ..وإيقاف جرائم القتل  ..فضالً عن أن يستجيب هلم عما طالبوه به يف
لقائهم من أن يتنازل عن احلكم لصاحل انئبه !..
فاالجتماع وما خرج عنه من قرارات مضيعة لألوقات  ..وإعطاء النظام مزيد من الفرص ..

عساه أن يتمكن من القضاء على الثورة  ..وأىن!

قرارات اجلامعة العربية  ..جاءت كاعتذار مبطن للشعب السوري  ..يقول :هذا الذي نستطيع

أن نقدمه لكم  ..ال تؤاخذوان  ..فإن كان عندكم خيار آخر  ..فاسلكوه!

حىت اجملتمع الدويل ال يزال منقسم على نفسه حول صيغة عبارات التنديد اليت يستحقها

النظام اْلسدي الطائفي  ..فضالً عن أن يرقى إىل مستوى مطالب الشعب السوري  ..يف مساعدته
على إسقاط النظام وطاغوته  ..وأتمني حظر وغطاء جوي للشعب السوري !..

خذوها مين من النهاية  ..حىت ال تُطيلوا املكث واالنتظار  ..وهتدروا الطاقات واْلوقات من

غري طائل ـ وستذكرون ما أقوله لكم ـ اجملتمع الدويل  ..ومعه اجملتمع العريب الرمسي  ..ال ،ولن يتدخل

بصورة مباشرة يف الشأن السوري إال عندما يتحقق من وجود خطر على حدود وأمن دولة إسرائيل ..
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أما قبل ذلك ـ ولغري ذلك ـ فال ،ولن يكون له أي حراك عسكري  ..ميكن أن خيدم به الشعب السوري

وثورته.

ما هو املطلوب  ..وما العمل يف هذه املرحلة؟
أقول :ال بد للثورة ـ بعد هللا سبحانه وتعاىل ،والتوكل عليه ـ من أن تعتمد على نفسها  ..ومعها

أحرار وشرفاء العرب واملسلمني  ..ف تنمي وتطور قدراهتا الذاتية  ..وتدعم اجليش السوري احلر ..
وتشجع على االنضمام إليه ،وتكثري سواده  ..وعلى انشقاق من تبقى من الشرفاء عن جيش وجند

الطاغوت  ..وأن تبدع يف اجياد وحتديث عناصر وأساليب املواجهة للطاغوت ونظامه  ..السلمية منها

والعسكرية.

الشعب السوري خي وض معركته مع الطاغوت ونظامه الطائفي الباطين  ..كحياة أو موت  ..إذ

ال خيار له أن يقف بني املوت واحلياة  ..وابلتايل ال بد من املضي يف الطريق إىل هنايته إبذن هللا ..

واالستفادة من كل ما هو متاح  ..وتفعيل كل ما هو مباح وممكن يف مواجهة هذا الطاغوت اللعني،
ِ ِ ِ ِ
ِ
يم ]اْلنفال[ .10:
ونظامه الطائفي الفاشي الدموي َ [ ..وَما الن ْ
َّص ُر إِالَّ م ْن عند اَّلل إِ َّن اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ت أَقْ َدام ُكم ]حممد [ .7:وَكا َن حقاً علَيـنا نَصر ال ِ
نص ُروا َّ
ني ]الروم.47:
نص ْرُك ْم َويُـثَـبِ ْ
ْم ْؤمنِ َ
اَّللَ يَ ُ
إِن تَ ُ
َ ْ
َ َ َ َْ ُْ ُ

 -796الدايب ،وشهادة الزور!

َي ويلك من هللا َي " دايب "  ..املرء يتحرج أشد احلرج أن يشهد ابلزور على شخص واحد،

فريميه مبا ليس فيه  ..ملا يرتتب على شهادة الزور من عواقب وخيمة يف الدنيا واآلخرة  ..فكيف بك

وقد شهدت ابلزور على شعب سورَي بكامله  ..ونصرت الطاغوت السفاح وجرائمه ،ونظامه اجملرم

ابلزور والكذب ،على شعب بكامله  ...وممن شهد على كذبك وزورك أحد مرافقيك ـ يف بعثتك العربية

املشؤومة ـ الشهم والشجاع أنور مالك !..

أال تعلم َي " دايب " أبن شهادة الزور من أكرب الكبائر  ..وأن املسلم قد يرتكب بعض

املوبقات ،لكنه ال يكذب  ..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":أال أنبئكم أبكرب الكبائر ،قلنا :بلى
َي رسول هللا ،قال :اإلشراك ابهلل ،وعقوق الوالدين ،وكان متكئاً فجلس ،فقال :أال وقول الزور،
وشهادة الزور ،أال وقول الزور ،وشهادة الزور ،فما زال يقوهلا ويكررها ،حىت قلنا :ليته سكت "

البخاري .أي لكثرة ما كرر مقولته على مسامع أصحابه  ..وأمته  ..حتذيراً هلم من عواقب شهادة الزور
 ..قالوا ":ليته سكت "!
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بباطل ،ليُدحض بباطله َّ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من أعان ،املاً ٍ
حقاً ،فقد برئ من ذمة هللا

عز وجل ،وذمة رسوله

"[السلسلة الصحيحة.]1020:

مشكلتك العظمى ـ َي دايب ـ ليست اآلن  ..وإمنا يوم ال ينفع مال وال بنون  ..يوم يقف أمامك

ماليني السوريني  ..ممن آذهتم شهادتك الباطلة والكاذبة ـ اليت قدمتها جلامعتك العربية على مرأى

ومسمع من العامل كله ـ وساعدت هبا الطاغوت على قتلهم ،وعلى االستمرار يف ،لمه وارتكاب جمازره
 ..ليقتصوا وينتصفوا منك  ..يف حمكمة حاكمها أعدل العادلني سبحانه وتعاىل!

 -797سؤال وجواب عن جبهة النصرة ْلهل الشام.

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..شيخنا أاب بصري ـ حفظك هللا ـ نريد رأيك يف هذا املقطع

الذي مت نشره ،حتت اسم ":اإلعالن عن جبهة النصرة ْلهل الشام من جماهدي الشام " ،هل من
مصلحة أهلنا يف الشام نشر هكذا مقاطع يف الوقت احلايل  ..ابرك هللا بك ،وزادك من الفضل والعلم؟

أخ
اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..هذا سؤال قد وردين من أكثر من ٍ
وطرف ،أجيب عنه مبا يلي:
 -1مل يسبق يل معرفة هبذه اجملموعة املعلن عنها ،واملسماة بـ " جبهة النصرة ْلهل الشام من

جماهدي الشام " ،وال ابلقائمني عليها  ..وعدم معرفيت هبم  ..ال يضريهم شيئاً إن كانوا جماهدين
خملصني ،وصادقني.

 -2قد وقفت على الرابط يف " اليوتوب " ،واملرفق مع السؤال  ..والذي يظهر فيه بعض

أنشطة اجلماعة ،وبعض الكلمات اليت تعرف ابجلماعة ومنهجها  ..وقد تشكل يل بعض املالحظات

والتحفظات:

منها :مجيع من ،هر يف التسجيل ـ حىت املتكلم ابمسهم ـ كانوا ملثمني ،بصورة َتفي مجيع معامل

وجوههم  ..وهذا ـ من وجه ـ ال يليق مبن يستشرف النصرة ْلهل الشام املستضعفني  ..إذ مستضعف

ال ينبغي أن يغيث مستضعف  ..ويسمي نفسه مجاعة النصرة  ..يف الوقت الذي فيه مجيع أهل الشام

املستضعفني قد نزعوا اخلوف من صدورهم ـ وطلقوه ثالاثً ـ والكل يتظاهر ويُقاتل بوجوههم السافرة ..
متحدين بذلك الطاغوت ونظامه!

والسؤال الذي يفرض نفسه :فكيف الشعب املسلم املستضعف يُقاتل ُ
وجياهد ـ متحدَيً
الطاغوت ـ بوجوه سافرة ،معرفاً عن نفسه ،وامسه ،وهويته  ..حىت النساء احلرائر يفعلن ذلك  ..بينما
الذي يريد أن ينصرهم ـ خوفاً على نفسه ـ ُخيفي نفسه ،ومعامل وجهه ،وال يُعرف عن نفسه ،وامسه ..؟!
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ومن وجه آخر؛ حنن نواجه طاغواتً كافراً ابطنياً جمرماً  ..منحطاً قيمياً وأخالقياً  ..ال يتورع أن

ميثل مجيع اْلدوار ـ من أجل بقاء حكمه ونظامه ـ مبا يف ذلك دور اجملاهدين  ..ويتظاهر بثوب اجملاهدين

وغريهم  ..وقد سبق أن فعل شيئاً من ذلك يف الثمانينات عندما تقمص ثوب وأسلوب ،وكلمات
اجمل اهد الكبري عدانن عقلة  ..فاستجر بسبب ذلك عشرات الشباب إىل الزانزين واملعتقالت  ..وابلتايل

فالشعب السوري حباجة ماسة ْلن يطمئن هلذا الفريق ـ أو أي فريق يعرف عن نفسه أبنه من اجملاهدين ـ
أبنه حق من اجملاهدين  ..يدافع عن الشعب السوري ،وعن دينهِ ،
وعرضه ،وحرماته!
وإن كان بعض أفراد وعناصر هذه اجملموعة أو تلك يرون ـ من قبيل السالمة اْلمنية ـ أن خيفوا

أنفسهم  ..ومعامل وجوههم  ..فال بد لشخص أو أكثر ممن ميثلون اجلماعة  ..أن يعرفوا عن أنفسهم،

وعن هويتهم للشعب السوري  ..ليطمئن إليهم ،وليحتضنهم  ..إذ أميا مجاعة جهادية لكي تنجح يف

جهادها ومقاومتها للطاغوت ونظامه الطائفي اجملرم  ..ال بد من أن حتظى بغطاء ودعم ،واحتضان شعيب

هلا  ..إذ ال جيوز أن تغرد بعيداً عن مهومه وآالمه ومصاحله  ..وتبقى جمهولة له  ..ولعل هذا السبب هو

الذي حيمل املنشقني اْلحرار الشرفاء عن اجليش اْلسدي اجملرم أبن يعرفوا عن أنفسهم  ..وأمسائهم ..

وهوَيهتم!

ومنها :أن خطاب اجلماعة ـ املشار إليه يف السؤال ـ يتسم بنفس هتجمي استعدائي للثورة

السورية خباصة ،والشعب السوري املسلم املرابط املصابر بعامة عندما طالبوا حتت اإلكراه والقتل،

واالستضعاف  ..نوع تدخل للمجتمع الدويل  ،يف الشأن السوري  ..عساه أن خيفف عنهم بعض

مصاهبم  ..أو أن يُطفئ بعض النريان اليت تشتعل هبا بيوهتم  ..فمما قاله املتكلم ،والناطق ابسم
اجلماعة ":فهي دعوة ـ أي طلب املساعدة الدولية ـ شاذة ضالة ،وجرمية كربى ،ومصيبة عظمى ال

يغفرها هللا ،ولن يرحم أصحاهبا التاريخ أبد الدهر " ا -هـ .وهذه كلمات خاطئة ،املة من الناحية

الشرعية  ..والسياسية سواء  ..أما من الناحية الشرعية فمسألة االستعانة بكافر على كافر شره مغلظ
ومباشر  ..ال ميكن دفعه إال من خالل هذا النوع من املساعدة أو التعاون  ..حتت عنصر اإلكراه،

والضرورات  ..مسألة مشروعة  ..قابلة للنظر  ..والبحث  ..والفقهاء قد تكلموا فيها  ..ويف احلديث،

فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ستصاحلون الروم صلحاً آمناً وتقاتلون أنتم وهم
عدواً من ورائكم  ،" ..فاحلديث أفاد حصول الصلح بني املسلمني والروم  ..ونوع تعاون عسكري

بينهم ا لدفع عدو شره أكرب وأغلظ من خلف املسلمني  ..خالصة القول :مهما قيل يف املسألة  ..فهي
ال تستحق تلك االطالقات القاسية الشديدة حبق من يرون هذا الرأي !..
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كذلك تتضمن تلك الكلمات الشديدة نوع أتيل على هللا تعاىل أبن هللا تعاىل ال ،ولن يغفر

تلك اخلطيئة على أصحاهبا  ...آطلع الرجل الغيب  ..أم أنه يعلم ما يف نفس هللا تعاىل على عباده ..
حىت حيكم عليهم هبذا احلكم  ..لذا فهي من هذا الوجه غري شرعية  ..كما أهنا جارحة للشعب

السوري بعامة  ..وهذا ليس من الكياسة والسياسة والفقه!

مجاهري الناس يف مرحلة من املراحل ـ ولظروف معينة ـ قد ُخيطئون يف بعض التوجهات،
والقرارات  ..ومحلهم على احلق  ..حيتاج إىل بعض الوقت  ..كما حيتاج إىل رفق ،ولطف ،وإخالص،

وغرية عليهم وعلى مصاحلهم  ..وهذا ما مل نلمسه من اْلخ املتكلم ولألسف!

أما أهنا خطأ سياسياً  ...فهي تصب مباشرة يف خدمة الطاغوت ونظامه  ..وتقويه على قتل

و،لم الشعب السوري  ..إذ أن النظام اْلسدي مهه اْلكرب  ..أن ينفرد بقتل شعب سورَي اْلعزل ..
بعيداً عن أي تدخل أو مراقبة وحماسبة خارجية  ..واْلخ املتكلم قد حقق له ذلك ولألسف  ..وأسدى
له خدمة من حيث ال يشعر!

ومنها :أنه خطاب يتسم ابستعداء العامل كله  ..وإعالن احلرب على العامل كله شرقه وغربه ..

عربه وعجمه  ..وهذا ليس لصاحل الثورة السورية ،وال لصاحل الشعب السوري بعامة  ..وخباصة يف هذه

املرحلة!

الشعب السوري اْلعزل ـ ممثالً بثورته املباركة ـ حيتاج يف هذا املرحلة العصيبة  ..اليت يواجه فيها

العدوان الثالثي :النظام اْلسدي ،والنظام اإليراين الرافضي اجملوسي ،وحزب الالت اللبناين  ...إىل من

ُخيذل عنه اْلعداء  ..ويقلل عنه اْلعداء  ..فال تُفتَّح عليه اجلبهات كلها  ..بينما جبهته الرئيسية

املباشرة مع الطاغوت وعصابته ،وحلفائه من الروافض اْلشرار مل حتسم بعد.

مث أ ن هذا االستعداء للعامل كله  ..سيصب ال حمالة يف خدمة الطاغوت ونظامه الطائفي ْ ..لنه

يف النهاية سيحمل العا َمل على تفهم رواية النظام السوري الكاذبة  ..ورمبا على مساعدته  ..على اعتبار

أن هذه اجملموعات املسلحة ال تشكل خطراً عليه وحسب  ..وإمنا على العامل كله  ...وَي فرحة
الطاغوت هبكذا نتيجة!

قد أتملت سرية احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم  ..مع أعدائه  ..فما رأيته ـ فداه نفسي
ـ قد خاض معركتني مع عدوين خمتلفني يف ٍ
آن معاً  ..بينما يوجد منا من يريد أن يفتح جبهة قتال مع

العامل كله  ..مبجموع دوله وأقطاره ،ويف ٍ
آن معاً  ..وهو ال جيرؤ أن يكشف عن وجهه!!
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ومنها :أن الكلمة الواردة يف الرابط املشار إليه  ..كانت مرتمجة لإلنكليزية  ..وكأن املراد من

الكلمة وما تضمنته  ..هي أمريكا ودول الغرب  ..وليس الشعب السوري ،الذي يُراد نصرته  ..كما
هو املعلن  ..وهذا حيملنا على أن نضع إشارة استفهام حول الغرض من هذه الكلمة  ..ومن املقصود

منها  ..ومن يكون وراءها!

ومنها :رغم أمهية الدعاية واإلعالانت  ..وأثرها النفسي يف املعركة مع الطغاة  ..إال أهنا ال

ينبغي أن تتقدم وتزيد عن نسبة العمل ونوعيته على اْلرض  ..أو يكون الغرض منها اإلاثرة وحسب ..

فالدعاَيت املثرية من غري قوة ،وال عمل يُكافئ هذه الدعاَيت  ..كمن حيرك عش الداببري لتلسعه ومن
معه  ..مث هو ال ميلك اْلداة الفاعلة ملقاومتها ومواجهتها  ..ويف احلديث ":ال يُلدغ املؤمن من ِجح ٍر
مرتني " متفق عليه .ويف اْلثر عن عمر رضي هللا عنه ":لست ابخلَ ِ
ب خيدعين ".
ب ،وال اخلَ ُّ
ومنها :ليعلم اجلميع  ..أنه ال ينبغي حماكاة اْلسلوب اجلهادي يف أفغانستان أو العراق  ..ومن

مث تطبيقه يف سورَي  ..واستخدام نفس اْلدبيات والكلمات  ..فأفغانستان وكذلك العراق  ..حمتلتان

من قبل القوات اْلمريكية والغربية ،وحلفائهم من دول العامل  ..بينما سورَي حمتلة من قبل قرامطة النظام

النصريي اْلسدي ،الفاشي ،وحلفائهم من روافض جموس إيران ،وحزب الالت  ..وابلتايل ال يلزم كل ما

يُقال يف أفغانستان أو العراق أن يُقال يف سورَي  ..أو العكس  ..وكأهنما حالة واحدة  ...وهناك
اختالفات أخرى ال جمال لذكرها هنا.
هبذا أجيب عن السؤال حول اجلماعة الوارد ذكرها يف السؤال  ..وما ورد يف كلمتهم  ..وعن

كل مجاعة جهادية ستعلن عن نفسها الحقاً ومستقبالً  ..إذ ال بد للجميع أن يتنبهوا ملا أشران إليه ..

كما أرجو من اإلخوان إن كانوا جماهدين حقاً أن يستفيدوا من كلمايت هذه  ..فإن مل يكونوا كذلك ..
فال يُضريين كيفما جاء الرد من قِبلهم  ..وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 -798ال نقبل لألمة أن تسري مغمضة العينني خلف جمهول ،وجماهيل.

أصارحكم القول :أنين أخشى أن يفرز لنا النظام اْلسدي الباطين الشرير  ..مجاعات ،اهرها
تسمي نفسها جه ادية  ..تستقطب بعض اْلبرَيء واملخلصني من أبناء الشام الذين تعلوهم بعض

احلماسة والغرية  ..يكون غرضها  ..شق الصف اإلسالمي السين السوري  ..ومحله على قتل بعضه

البعض  ..واالنشغال بقتل وقتال اجليش السوري احلر  ..على اعتبار أنه جيش مرتد  ..ينبغي أن يُقاتَل
كما يُقاتَل الطاغوت ونظامه وجيشه  ..ويف ذلك من اخلدمة العظيمة للطاغية ونظامه ما ال خيفى على

أحد !..
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منذ فرتة تصلين أسئلة ـ من جهات مشبوهة عديدة ـ غرضها أن تنتزع مين فتوى عن ردة

اجليش السوري احلر  ..وأنه جيش ليس له راية  ..ومل يكفر ابلطاغوت بعد  ..وابلتايل القول بوجوب

قتاله  ..واالنشغال به  ..عن قتال الطاغوت بشار اْلسد ،وجيشه ،وشبيحته !!..
ٍ
حينئذ هبكذا نتيجة  ..وهكذا عمل  ..لذا من حقنا  ..وحق
وَي فرحة الطاغوت وخمابراته

الشعب السوري  ..أن يتحفظ حول كل ،اهرة مريبة غامضة ـ حىت لو جاءت ابسم اجلهاد ـ وأن يتعرف

على كل من يستشرف مهمة الدفاع عنه  ..واحلديث ابمسه  ..قبل أن مينحه صفقة ميينه ،وسويداء

قلبه!

ال نقبل لألمة أن تسري مغمضة العينني خلف جمهول  ..وجماهيل  ..وحنو اجملهول  ..مث بعد

ذلك نعترب ذلك عمالً راشداً  ..وأننا نسري يف االجتاه الصحيح!

 -799استعينوا على إجناح حوائجكم ابلكتمان.

حنن يف هذه املرحلة حنتاج إىل العمل ،واجلهد ،واجلهاد  ..وبصمت  ..ونوع سرية نستعني هبا

على إجناح حوائجنا وجهادان  ..وأهدافنا  ..أكثر مما حنتاجه إىل اإلعالانت  ..والدعاَيت  ..ودق

الطبول  ..اليت تؤلب وتكثر علينا اْلعداء  ..وتفرق الصفوف  ..ومن غري عمل ،وال عطاء ،وال جهاد

يُذ َكر  ..ويف احلديث ،قال صلى هللا عليه وسلم ":استعينوا على إجناح حوائجكم ابلكتمان " .وقال
صلى هللا عليه وسلم ":إن هللا حيب العبد النقي ،الغين ،اخلفي ".

يُعجبين يف الثوار اجملاهدين الليبيني اْلبطال  ..رغم سوابقهم اجلهادية يف كثري من اْلمصار،
والبلدان  ..فما أرادوا أن يتميزوا عن بقية ثوار وجماهدي الشعب اللييب املسلم  ..ابسم ،وال جتمع ،وال

شعار ،يُؤلب عليهم ،وعلى بلدهم ،وشعبهم وثورهتم ،أمم الكفر  ..إىل أن أجنزوا مهمتهم بنجاح ،وهلل

احلمد.

ٍ
سفينة يف حبر
امسعوا أيها اْلخوة واْلخوات  ..مثلنا ومثل صراعنا مع طاغوت الشام  ..كمثل

جلي تتالطمها اْلمواج  ..إن تركناها ،وتركنا قيادهتا لكل من هب ودب  ..غرقت  ..وهلك من فيها،
وما عليها  ..وإن ترجل العلماء املخلصون  ..يف قيادهتا وتوجيهها  ..رجوان هلا النجاة إبذن هللا ..

وابلتايل فليس كل توجيه ،أو مالحظة ،أو نصيحة  ..نتوجه هبا ْلهلنا وأحبتنا يف الشام  ..ولثورهتم
املباركة  ..وسفينتهم اليت تتالطمها اْلمواج  ..قام من يزعق  ..ويصيح  ..ويزاود  ..فالن ترك اجلهاد
َ ..تلى عن اجلهاد  ..أصبح مثله مثل العلمانيني ضد اجلهاد واجملاهدين  ....أربعوا على أنفسكم ..
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قولوا خرياً أو اصمتوا  ..فليس مثلنا ـ وهلل احلمد ـ ممن تُقال له تلك الكلمات  ..شتمنا أبقزع العبارات
أهون على أنفسنا من أن نسمع تلك العبارات  ..غفر هللا لنا ولكم!

 -800مجعة الدفاع عن النفس.

أان فرح السم هذه اجلمعة املباركة " مجعة الدفاع عن النفس " ،وإن جاء هذا االسم متأخراً ..

ْلن هنتدي إىل احلق متأخرين خري من أن ال هنتدي أبداً  ..وكان رأيي ـ كما يعلمه اجلميع ـ أن يكون هذا
االسم ،هو اسم ْلول مجعة من عمر الثورة السورية املباركة  ..لقراءيت الدقيقة لعقلية ،وجينيات،

ونفسيات ،وثقافة الطاغوت الشرير بشار اْلسد ومن معه من العصابة اْلسدية الطائفية اجملرمة ..
والذين ال ينفع معهم ،وال يوقف جرائمهم حبق الشعب السوري  ..سوى القوة  ..والقوة وحسب.

هذا اْلمر ـ وهلل احلمد ـ انديت به قبل الثورة  ..ويف اليوم اْلول من عمر الثورة  ..واستمرت

دعويت إليه إىل الساعة ـ رغم ما تعرضت إليه من غمز ،وملز ،ومعارضات ـ إىل أن هدى هللا أهلنا وأحبتنا
يف الشام هلذا اخليار ـ خيار اجلهاد من أجل الدفاع عن النفس ،والدين ،والعرض ،واْلرض ـ الذي ال بد

منه ،وأكرهوا عليه ـ من قبل الطاغوت ـ إكراهاً!
أمل أقل لكم :أن الشعوب ـ لسبب أو آلخر ـ قد َتتار يف مرحلة من املراحل بعض اخليارات

اخلاطئة  ..وتقومي خطئها حيتاج إىل صرب  ..وحكمة  ..ورفق  ..وأانة  ..وعدم استعجال أو شدة أو

َتوين وتضليل  ..إىل أن يريها هللا احلق حقاً  ..فريزقنا وإَيهم اتباعه  ..فما كان مستحيالً قبل أشهر ..

وما كنا ُجن َّرم ْلجله قبل أشهر  ..قد أصبح اليوم ـ رغم أنف املرجفني املرتددين ،الذين كانوا يقدسون

اخليار السلمي على اعتباره خياراً مقدساً ال يقبل النقاش ـ مطلب الثورة  ..والشعب السوري اْليب كله
 ...واحلمد هلل الذي بفضله تتم الطيبات الصاحلات.

 -801جواب عن مداخلة حول سبب أتخر إعالن اجلهاد!

جواابً عن مداخلة  ..أقول :يعين تريد أن تقول :أن سكوت الشعب السوري على كفر و،لم

وجرائم واستعمار آل اْلسد مخسني عاماً  ..من دون أن يعلنوا اجلهاد واخلروج عليه وعلى نظامه كان

حقاً ْ ..لنه مل أين وقت اجلهاد بعد ..؟!

فلو سلمنا لك بذلك  ..ما الذي يضمن لنا أن أييت بعدك  ..فيقول للشعب السوري :اصربوا

مخسني سنة أخرىْ ،لنه مل حين وقت اجلهاد بعد  ..وكلما انتهت مخسني سنة جاء من جيدد الذل

والركون للطاغوت  ..مخسني سنة أخرى على اعتبار أن وقت اجلهاد مل حين بعد!
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وفيما ذكرته عن اإلخوان  ..وعن حركتهم وفشلهم يف الثمانينات  ..فأسباب فشلهم عديدة

 ..منها أهنم َتلوا عن اجلهاد واجملاهدين  ..وجرموا اجلهاد ،وأي عمل عسكري ضد الطاغوت اْلسدي

ونظامه  ..وقد َتادوا يف االعتذرا والرباء من تلك احلقبة  ..حىت أهنم قد جرموا أنفسهم ،وما بدر من

أفرادهم  ..فكلماهتم  ..وتصرحياهتم املتتالية  ..وأدبياهتم  ..كلها تدل على ذلك  ...فرتكهم للجهاد،

وَتليهم عنه ،واستبداله بتحالفات شيطانية ،مع أحزاب شيطانية ،ما أنزل هللا هبا من سلطان ـ كان

آخرها حتالفهم مع الشيطان خدام ـ كان سبباً يف فشلهم يف الثمانينات  ..وليس لكوهنم اختاروا طريق

اجلهاد كما زعمت!

ال تشغلنا ابْلورا ق املاضية ـ قد أييت وقتها ـ ودعنا يف مهنا وثورتنا وجهادان اآلن من أجل

اخلالص من الطاغوت ،وزابنيته ونظامه ،فالرتكيز ،والسهام كلها ،ينبغي أن تكون يف هذا االجتاه إىل أن
يفتح هللا بيننا وبني الطاغوت ونظامه ابحلق  ..مث بعد ذلك يكون خرياً إن شاء هللا.

 -802من الظلم العاملي الذي تباركه اْلمم املتحدة !..

من الظلم العاملي الذي تباركه اْلمم املتحدة  ..نظام الدول اليت َتلك حق " الفيتو " ،وهي:
أمريكا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وروسيا ،والصني  ...فلو اجتمع العامل كله ـ جبميع دوله ـ على قرا ٍر ..
واجتمعت الدول اخلمسة هذه على ق رار آخر  ..لكان قرار الدول اخلمسة هو النافذ ،وهو امللزم للعامل
 ..بل لو اجتمع العامل كله على قرار إدانة لطاغوت من الطواغيت  ..ابستثناء دولة واحدة من دول "

الفيتو " ،لتعطل القرار  ..وأصبح حرباً على ورق  ..ال يساوي حربه الذي يُكتب به  ..مثال ذلك:
موقف روسيا اليوم من القضية السورية ،ومسألة إدانة الطاغوت السفاح اجملرم بشار اْلسد  ..فالعامل

كله جمتمع على إدانة الطاغوت  ..ابستثناء روسيا  ..وابلتايل فالطاغوت يبقى يف حصانة َ ..تنع العدالة
من الوصول إليه  ..ومن إيقاف جرائمه ،وجمازره  ..كما َتنع العدالة من إنصاف شعب بكامله ..

يتعرض للذبح والظلم ،واالضطهاد!

وهذا عني الظلم اْلكرب  ..الذي حيتاج إىل ربيع عاملي ـ وليس ربيعاً عربياً وحسب ـ يثور عليه

 ..ويعمل على تغيريه  ..ولو قدر هللا أن قامت للمسلمني دولة ،وخالفة ،وشوكة ْ ..لول ما جيب

عليهم أن يواجهوا هذا الظلم العاملي  ..ويستبدلوه بنظام قائم على العدل ،واحلق  ..واملساواة  ..وما

ذلك بعزيز على هللا.
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 -803الشبيحة أم القرامطة ..؟!
قد ارتكبنا خطأً ثقافياً ،واترخيياً كبريين ـ قد تسألنا عنه اْلجيال ـ عندما نسبنا صنيع طغاة آل

اْلسد الباطنيني النصرييني ،وعصاابهتم ،ومن معهم من جموس الروافض  ..إىل الشبيحة  ..فصنيعهم

ابلشام وأهل الشام  ..ال ينطبق وال جيري على " الشبيحة " ال معناً وال مضموانً  ..ولو أردان أن
ننصفهم ،وننتزع هلم لقباً من التاريخ  ..ينطبق عليهم ،وعلى فعاهلم ،وجرائمهم  ..وأخالقهم وطبائعهم
 ..لوجدان أكثر املصطلحات واْللقاب ينطبق عليهم  ..وأكثر ِ
الفرق الباطنية اجملرمة قرابً والتصاقاً هلم
 ..مصطلح ،ولقب " القرامطة "!

هؤالء القرامطة ـ بقيادة زعيمهم سليمان أبو طاهر اجلنايب صاحب البحرين ـ الذين عاثوا يف

البالد فساداً وخراابً  ..فأرهبوا الناس  ..وبثوا الرعب بينهم  ..وسطوا على احلرمات واْلعراض ..
وقطعوا الطريق على حجاج بيت هللا احلرام  ..ويف عام "  " 317هـَ ،تكنوا من دخول مكة املكرمة ..
فقتلوا احلجاج وهم يطوفون يف بيت هللا احلرام ،متعلقني أبستار الكعبة  ..فلم يراعوا فيهم حرمة وال

ديناً  ..ورموا جبثثهم يف بئر زمزم  ..واقتلعوا احلجر اْلسود  ..وأخذوه معهم  ..إىل أن استنقذه هللا

منهم عام "  " 339هـ.

وكان القرمطي " أبو طاهر " ،ينظر إىل القتلى من احلجاج ،وهو يقول:
أان ابهلل ،وابهلل أان  ..خيلق اخللق ،وأفنيهم أان

وها هم قرامطة العصر " بشار وأعوانه ،وعصابته " جيددون عهد واتريخ سلفهم وأجدادهم
القرامطة اْلوائل  ..بل وفعلوا ابلشام وأهلها من الكفر واْلفاعيل املشينة ما مل يفعله أجدادهم من

القرامطة اْلوائل !..

لذا من االنصاف أن يُنسب املرء إىل ما يدل على فعاله ،وأخالقه ،وطبائعه  ..وال أرى نسباً
ولقباً أصدق َتثيالً وداللة على الطاغية بشار اْلسد ،وأزالمه ،وعصابته  ..وفعاهلم  ..من لقب القرامطة
 ..وإين ْلرجو أن جيري هذا اللقب على ألسنة الناس  ..كما جرى لقب الشبيحة املظلوم!

 -804فأي اخليارين أمثل ،وأقرب للحق ،والعدل؟!

ليس كل ما يف الثورة  ..وفق ما هنوى وما نريد  ..فالثورة هي تعبري عن حركة ٍ
شعب مقهور،

مضغوط ،مضطهد يف دينه ،ووجوده ،ومجيع ضرورَيته ،وحاجياته  ..وذلك منذ عقود  ..وابلتايل فاخلطأ
وارد ،بل ال بد من حصوله  ..وأنت َي مسلم ـ َي عبد هللا ـ بني خيارين :إما أن حتتضن الثورة  ..والثورة

حتتضنك  ..تعيش صادقاً ـ بكل جوارحك ـ أفراح الثورة وأتراحها  ..وتكون واحداً منها ،تعمل على
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ٍ
ومشفق على الثورة والثوار ،ومستقبل
إصالح اخللل والنقص فيها من داخلها  ..كأخ انصح حمب

البالد والعباد  ...أو اخليار اآلخر؛ وهو أن تبقى خارج الثورة واحل َدث  ..تكتفي ابلنقد  ..واملراقبة ..
والش ِ
والتجريح َّ ..
ك  ..وتوزيع اْلحكام عن بعد  ..وابستعالء  ..واحتقارَّ :إما الثورة ـ بكل جراحاهتا

وآالمها ومهومها وأهدافها وعناصرها ـ أتيت إىل حيث أنت ،وما تريد  ..وإما ال كانت هذه الثورة  ..وال

كان ثوارها  ..وال كانت البالد ،وال من فيها!
ٍ
حينئذ من حق الثورة ،ومعها الشعوب املقهورة املستضعفة املضطهدة  ..أن تلفظك  ..وتُدبر
ٍ
حينئذ إال نفسك!
عنك  ..وال تسمع لك ،وال تقبل منك شيئاً  ..حاالً ،وال الحقاً  ..وال تلومن
فأي اخليارين أمثل ،وأقرب للحق ،والعدل ،وللنقل ،والعقل ....؟!

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم ،خري من

املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم ".

أي اإلسالم خري؟ قال ":تُطعم الطعام ،وتقرأ السالم
النيب صلى هللا عليه وسلمُّ :
رجل َّ
وسأل ٌ
على من عرفت ،ومن مل تعرف " مسلم.

أخاك ،املاً أو مظلوماً "؛ ال بد لك من أن تنصره ،كان
انص ْر َ
وقال صلى هللا عليه وسلمُ ":
،املاً أو مظلوماً  ..إذ ال يوجد لك خيار آخر  ..كأن تكتفي ابملراقبة عن بعد ،وبسلبية واستعالء تنتظر
َتنعه من الظُّ ِ
ذاك
رجلَ :ي َ
لم ،فَ َ
أنصرهُ مظلوماً ،فكيف أنصره ،املاً؟ قالُ ":
رسول هللا ُ
النتائج  ..فقال ٌ
صر َك َّإَيه " متفق عليه.
نَ ُ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":املسلم أخو املسلم ال يَظلمه ،وال يُ ْسلِ ْمهُ " متفق عليه .أي ال
يُ ْسلِمه للظلم ،والقهر ،وأي نوع من أنواع االضطهاد والظلم ،واحلرمان !..
وقال صلى هللا عليه وسلم ":أحب الناس إىل هللا أنفعهم "؛ أي أنفعهم للناس!
وبعد ،أرجو أن تكونوا قد فهمتم عين مرادي !.......

 -805مشروع الدويلة النصريية يف الساحل السوري!
لعلين أشرت من قبل هلذا املعىن  ..وأعيد فأشري هنا فأجدد القول ْلمهية وخطورة اْلمر :كل

املؤشرات تدل على أن النظام الطائفي اْلسدي  ..يسعى ابجتاه حتقيق مشروعهم القدمي اجلديد؛ وهو

قيام دويلة نصريية يف الساحل السوري ـ الالذقية وطرطوس ،وما بينهما ،ورمبا محص لو قدروا على
ذلك ـ وجباله ،املسماة جببال العلويني.
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من تلك املؤشرات نقل اْلسلحة الثقيلة والفاعلة إىل قرى وجبال النصرييني  ..مبا يف ذلك

الطريان احلريب ،فقد مت نقله إىل مطار الالذقية  ..وتدريب شباب الطائفة النصريية على استخدام تلك

اْلسلحة ،وغريها ـ إبشراف خرباء من إيران وحزب الالت ـ استعداداً لقرار االنقسام ،واإلعالن عن
دولتهم املزعومة  ..فجبال النصرييني قد حتولت إىل خمازن ضخمة ْلسلحة آل اْلسد الباطنيني

الطائفيني!

ومن املؤشرات أيضاً الدالة على ما تقدم ذكره  ..هذا الصمت الدويل املريب واملتواطئ على

جمازر آل اْلسد الطائفية ،ونظامه الطائفي  ..وكأهنم يريدون هلذا املشروع الطائفي التقسيمي أن تظهر

أسبابه ودواعيه امللحة  ..ليصبح واقعاً ال مفر منه للشعب السوري  ..واجملتمع العريب  ..فيهنأ اجملتمع
الدويل ـ ومعهم إسرائيل ـ بذلك ؛ حبيث تصبح سورَي سوريتني  ..والدولة دولتني  ..كما يهنأون بقيام
دويلة ابطنية قرمطية مبثابة خنجر يف قلب الشام  ..تكون خنجرهم وعينهم الساهرة على أمة اإلسالم

يف الشام وما وراء الشام  ..كما هنئوا من قبل بقيام دويلة صليبية هلم يف جنوب السودان قلب إفريقيا

 ..يست خدموهنا ملآرهبم الطائفية واالسرتاتيجية  ..ويهنأ النصرييون معهم بقيام دويلتهم الباطنية القرمطية

الرافضية النصريية!

وعندي أن النظام الطائفي النصريي اْلسدي ال يسقط بسقوط دمشق وحلب ومحاة ـ وغريها

من املدن ـ أبيدي الشعب السوري الثائر على الطاغوت ونظامه  ..وال يكون يف عداد الساقطني

اآلفلني إال بعد سقوط مدينيت " الالذقية وطرطوس " أبيدي الثوار ،والشعب السوري !..

وإىل الذين ال يزالون حيرمون ،وجيرمون احلديث عن الطائفية ـ من املعارضة التقليدية ـ ويعيشون

سياستهم النرجسية ،نقول هلم :اتقوا هللا يف الشام  ..وأهل الشام  ..أفيقوا من غفلتكم  ..قبل أن

تستيقظوا وقد وجدمت سورَي أصبحت سوريتني!

 -806إن هللا ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر.

طف هللا تعاىل ابحلق أن ي ِ
من لِ ِ
الباطل خلدمتِه ،من حيث ال يريد الباطل؛ كما
سخ َر ـ أحياانً ـ
ُ
َ
سخَّر فرعون خلدمة موسى عليه السالم ،من حيث ال يدري وال يريد  ..وسخ َر عز َيز مصر خلدمة
يوسف عليه السالم  ..وسخ َر النجاشي ـ قبل أن يُسلِم ـ ْلصحاب رسول هللا  ..ويف احلديث ":إن هللا
ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر ،وبقوم ال خالق هلم ".
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 -807خيارات احلسم بيد ثوار وجماهدي أهل الشام !..
قد استمعت لغالب كلمات اجملتمعني يف جملس اْلمن املنعقد اليوم الثالاثء  2012/1/31م

خبصوص الشأن السوري  ...خالصتها تقول :على الشعب السوري أن يعتمد على نفسه  ..وجهده

وجهاده للخالص من طغاة آل اْلسد ونظامهم الفاشي الطائفي  ..كلهم قالوا ـ بتعبريات خمتلفة ـ

للشعب السوري :حنن متعاطفون معك  ..لكن ال حيك جلدك إال ،فرك !...

أميا اجتماع دويل أو عريب  ..أو حملي  ..ال ينص على وجوب رحيل الطاغوت بشار اْلسد

ونظامه  ..فوراً  ..ومن مث إجياد اآلليات العملية اليت تلزم النظام اْلسدي بتنفيذ ذلك  ..فهو اجتماع

فارغ  ..يُطيل من أمد املأساة  ..ال يليب احلد اْلدىن ملطالب وتطلعات الشعب السوري  ..كما أنه ال

يعين شيئاً يف جمال احللول العملية اليت َُترج سورَي من أزمتها احلالية!

الضغوط السياسية  ..واالقتصادية  ..واإلداانت الكالمية  ..قد حترج النظام اْلسدي الطائفي

 ..لكن ال تُسقطه  ..وال تُزيله  ..ال يُزيله إال قوة تُكافئ قوة شره وابطله  ..تضع جلرائمه وجمازره حداً
تنتهي عنده  ..وإىل اْلبد إبذن هللا.
النظام اْلسدي الطائفي  ..ال يبايل للحصار االقتصادي  ..وال يكرتث له ْ ..لنه أصالً ال
يبايل ْلحوال الشعب السوري االقتصادية  ..مهما تعرض للفقر أو اجملاعات  ..وإمنا مهه نفسه ..

وبطانته  ..وعصابته املقربني منه  ..فقط  ..فهؤالء إن َّأمن هلم لقمة عيشهم ورواتبهم  ..فليمت بعد
ذلك الشعب السوري جوعاً وحرماانً  ..فليس مهماً!
الطاغوت بشار اْلسد  ..ال يكرتث وال يقلق ْلي بعد إنساين يُصيب الشعب السوري  ..ما
دام يستطيع أن حيمي كرسي ملكه وحكمه ابلقوة  ...وابلتايل كل هذه الضغوطات ـ على أمهيتها ـ ال،

ولن تنفع معه  ..وال ،ولن ينفع معه إال القوة!

وعلى شعبنا وأهلنا يف سورَي اجلرحية املؤمنة املصابرة  ..أن يُدركوا ذلك  ..وأن حيسموا خياراهتم
 ..وأن ُحيددوا الطريق  ..واملسار  ..ومن مث يتوكلوا على هللا  ..وليس على ٍ
أحد غريه  ..عسى أن

ْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو
يكون يف ذلك اخلري الكثري للشام ،وْلهل الشام  ..ومستقبل الشام َ [ ..و َع َسى أَن تَك َ
َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُِحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]البقرة.216:
أرى أن هللا تعاىل يريب الشام ،وأهل الشام على عينه  ..بعيداً عن التدخالت اْلجنبية واخلارجية
 ..وهذا من معاين ،ودالالت قوله صلى هللا عليه وسلم ":تكفل هللا يل ابلشام وأهله  ..تلك مالئكة هللا
ترعاك َي شام  ..فعني هللا ِ
ابسطوا أجنحتها على الشام "  ..فعني هللا ِ
ترعاك َي شام!
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 -808الشام حمروسة  ..حمفو،ة  ..منصورة.
الشام حمروسة  ..حمفو،ة  ..منصورة!

َّأما أهنا حمروسة؛ فهو لقوله صلى هللا عليه وسلمَ ":ي طوىب للشامَ ،ي طوىب للشامَ ،ي طوىب

للشام  ..تلك مالئكةُ هللا ابسطوا أجنحتهم على الشام ".

وأما أهنا حمفو،ة؛ فهو لقوله صلى هللا عليه وسلم ":إن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله

ضيعة عليه.
" .ومن تكفل هللا به فال َ

وأما أهنا منصورة؛ فهو لقوله صلى هللا عليه وسلم ":لن تربح هذه اْلمة منصورين أينما اجتهوا،

ال يضرهم من خذهلم من الناس حىت أييت أمر هللا وهم ابلشام ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال يزال أهل الغرب ،اهرين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم

الساعة " .قال أمحد بن حنبل :أهل املغرب هم أهل الشام.

وبالد حمروسة  ..حمفو،ة  ..منصورة  ..أىن يستتب فيها حكم لكفر أو طاغية  ..وكما ُد ِح َرت ـ
َّ
لتدحرن بعون هللا وقوته عصاابت
من قبل ـ قوافل التتار ،والصليبيني ،فرحلت عن أرض ومسا الشام ..

قرامطة العصر ،من آل اْلسد وأعواهنم  ..ولريحلن ـ كما رحل َمن قبلهم من قوى الكفر والشر ـ عن
أرض ومسا الشام  ..وما ذلك ٍ
ببعيد إبن هللا.

 -809حىت ال تذهب العصبية القومية ابْلخوة اْلكراد بعيداً.

لألخوة أكراد سورَي أقول :حىت ال تذهب بكم العصبية القومية مذهباً بعيداً عن أهلكم
وإخوانكم املسلمني يف سورَي  ..ال حتسبوا أن هذا االضطهاد والظلم الذي تعرضتم إليه من قبل
الطاغية بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي  ..هو لكونكم أكراداً تنتمون للقومية الكردية  ..ال  ..ليس
لشيء من ذلك  ..وإمنا ْلنكم مسلمون؛ تنتمون ْلهل السنة واجلماعة وهلل احلمد  ..وأنكم من أحفاد
البطل الكبري اجملاهد املسلم صالح الدين اْليويب ،رمحه هللا.

هل تعتقدون أنكم كنتم ستتعرضون لشيء من الظلم الذي تعرضتم إليه لو كنتم تنتمون إىل

الطائفة النصريي ة املارقة  ..أو إىل الشيعة الروافض  ..الطائفة اْلم للفرق الباطنية  ..اجلواب تعرفونه،
ويعرفه اجلميع أبن ال  ..وإمنا كانت صدور النظام ستكون لكم  ..وأبوابه كلها ستكون مشرعة لكم ..

كما هي مشرعة للفرس الروافض!
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هذه حقيقة ال بد من أن تتنبهوا هلا  ..وأن تعرتفوا هبا  ..لتحسنوا االختيار  ..وحتديد املسار ..

وتوجيه الصراع  ..ومعرفة العدو من الصديق  ..وحىت ال تظلموا أنفسكم وإخوانكم ،فيوقع الشيطان

فيما بيننا العداوة والفرقة والبغضاء  ..بعد أن كنا إخواانً يف هللا متحابني.

 -810مجعة " عذراً محاة ،ساحمينا "!

اتفقوا على تسمية هذه اجلمعة  2012/2/3م بـ " مجعة عذراً محاة ،ساحمينا "  ..وذلك
مبناسبة مرور ثالثني عاماً على جمزرة محاة الشهرية ،اليت ارتكبها الطاغوت اهلالك حافظ اْلسد حبق
مدينة محاة وأهلها ،واليت ذهب ضحيتها أكثر من ثالثني ألفاً من أبناء املدينة!

ما هكذا يكون االعتذار ـ َي قوم! ـ وال هكذا تكون كفارة الذنب؛ ذنب اخلذالن ،والسهو،

والغفلة عن مدينة محاة ،وأهل محاة  ..وجمزرة محاة!

ثالثون ألفاً ويزيد من املسلمني يُقتلون  ..على يد الطاغوت وآلته العسكرية  ..مث بعد ذلك،

نقول ":عذراً محاة ،ساحمينا "؟!

ثالثون عاماً من الغفلة ،والسهو ،واللعب ،واللهو  ..عن محاة ،وما حصل هلا ،وْلهلها  ..مث

بعد ذلك ،نقول ":عذراً محاة ،ساحمينا "؟!

ما هكذا يكون االعتذار  ..وال هكذا تكون كفارة اخلطاَي والذنوب  ..فلو أخطأ أحدان حبق

ٍ
أحد آخر  ..فيما يتعلق ببعض الدريهمات ْ ..لبدى له من االعتذار والتأسف ،وعمل على إصالح

اخلطأ والزلل  ..أكثر من عبارة " عذراً محاة ،ساحمينا "؟!
محاة  ..ال  ..ولن تساحمنا  ..وال حيق ٍ
ْلحد أن يتكلم ابلنيابة عن شهدائها وضحاَيها  ..ليقول
للناس :محاة قد ساحمتكم !..

محاة  ..قد تساحمنا يف حالة واحدة فقط  ..عندما نقتص من قاتليها  ..عندما كل منا يبذل

قصارى جهده واستطاعته يف االنتصاف هلا من قاتليها  ..من طواغيت آل اْلسد ،وجندهم ،وأعواهنم

 ..حينها ـ وحينها فقط ـ قد ترضى محاة  ..وتقر عينها  ..وتعفو عنا  ...وهللا تعاىل أعلم!

 -811احلل يف أن َتدوا الثورة ابملال والسالح.
أقول للدول ـ وخباصة منها العربية ـ اليت تُظهر تعاطفاً مع الشعب السوري ،وثورته  ..ال تكثروا

من التأسف على " الفيتو " الروسي ،والصيين  ..وال يُصيبنكم ذلك ابالحباط  ..والقعود  ..فذلك
متوقع من قبل هاتني الدولتني الديكتاتوريتني  ..وغريمها من الدول  ..فإن كنتم فعالً تريدون للشعب
السوري التحرر واخلالص من النظام اْلسدي الفاشي الطائفي وعصاابته  ..فأمدوه ،وثورته ،وجماهديه
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ابلسالح واملال ـ وهو متيسر لكم ـ فذلك خري للشعب السوري وثورته  ..ولسورَي أرضاً وشعباً  ..من
أي قرار دويل أممي ال يتعدى حدود اإلدانة الكالمية!

ادعموا الشعب السوري وثورته ابملال والسالح  ..ليحسم معركته مع عصاابت آل اْلسد

الطائفية اجملرمة  ..بنفسه ويده ـ وهو قادر على ذلك إبذن هللا إن توفر له املال والسالح ـ فذلك خري
لسورَي ،ولشعب سورَي  ..ومستقبل سورَي  ..من أي قرار أو تعاطف دويل سياسي ال يؤثر على النظام

اْلسدي وآلته العسكرية اجملرمة شيئاً!

 -812سؤال وجواب عن شرعية اجلهاد يف سورَي!

سؤال :نسمع كثرياً من الشباب امللتهب ابلثورة ،وما حيدث للمسلمني من أهل السنة يف
سورية ،نسمعهم يُطالبون إبعالن اجلهاد ،والسؤال هو :من املسؤول الشرعي عن إعالن اجلهاد ،مبعىن

آخر من هو الذي يعلن اجلهاد يف عصران ،ويف سورَي حتديداً؟ وما هي شروط اجلهاد يف سورَي؟ وهل
اجلهاد معلَن على الواقع  ..أفيدوان ،جزاكم هللا كل خري ،وابرك بكم.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .أو بعد كل هذا الذي حصل ،وحيصل يف سورَي اجلرحية اْلسرية
 ..من اعتداءات سافرة على الدين ،واْلنفسِ ،
والعرض ،واْلرض ،واملال  ..وبقية احلرمات  ..من قبل

الطاغوت وعصاابته اجملرمة  ..يوجد من يسأل عن شرعية اجلهاد يف سورَي  ..أو من يُفيت له ابجلهاد يف

سورَي  ..إن هذا لشيء عجاب َحقاً!
أرأيت ـ َي أخا اإلسالم ـ لو دخل وقت الصالة  ..هل تنتظر من شيخ أو عامل أن يُفتيك جبواز
الصالة  ..أم أنك تصلي فرضك املكتوب عليك ،وتتوكل على هللا  ..وهكذا اجلهاد يف سبيل هللا ..
إذا جاء وقته ،وتعني  ..وحتققت شروطه تعني عليك اجلهاد  ..ومن دون أن أتخذ رخصة من ٍ
أحد!

الذي أيذن ابجلهاد ،وأيمر به هو هللا تعاىل وحده  ..فاهلل تعاىل يقول لك ولغريك من املؤمنني[:
ِ ِِ
ين يُـ َقاتَـلُو َن ِأبَنَّـ ُه ْم ُ،لِ ُموا َوإِ َّن َّ
ص ِرِه ْم لَ َق ِد ٌير ]احلج .39:وأنت تقول :ال  ..ال أجاهد،
اَّللَ َعلَى نَ ْ
أُذ َن للَّذ َ

وال أشرع ابجلهاد  ..حىت أستأذن الشيخ أو العامل وآخذ منه رخصة يف ذلك!
احلبيب صلوات هللا وسالمه عليه يقول لك ولغريك ":من قُتِل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل
دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون مظلمته فهو شهيد ،ومن قُتِل
دون أخيه وجاره فهو شهيد " .وأنت تقول :ال  ..ال أدافع عن ديين ،وعن نفسي ،وعرضي ،ومايل ..

وإخواين  ..أريد أوالً أن أستأذن الشيخ أو العامل  ..فآخذ منه رخصة!
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نعم ،قد يكون للعامل العامل رأي واجتهاد يُرجع إليه فيه  ..وذلك يف جهاد الطَّلب أو يف
املواطن والساحات املتشاهبة  ..محالة اْلوجه والتفاسري  ..اليت حتتاج إىل نوع اجتهاد يف تقدير املصاحل
من املفاسد ،من وراء إعالن اجلهاد فيها من عدمه  ..ما الذي ينبغي أن يُقدم فيها وما الذي يُؤخر ..

فهذا وارد  ..ومستساغ شرعاً وعقالً.
ستعمر  ..وشعب
أما يف جهاد الدَّفع كما يف الوصف واحلال الذي حنن فيه يف سورَي  ..بلد ُم َ
مسلم بكامله يتعرض لإلابدة  ..والقتل  ..واالمتهان  ..واإلذالل  ..والتعذيب  ..واالنتهاكات ..

والرعب  ..من قبل الطاغوت وعصاابته اجملرمة  ..بكل ما تعين هذه الكلمات من معاين  ..مث بعد ذلك
ونفسكِ ،
يقال للمسلم ال جيوز لك أن جتاهد دون دينكِ ،
وع ِ
رضك ،ومالك إال بعد إذن الشيخ  ..أو
ُ
بعد أن أتخذ فتوى ورخصة من الشيخ؟!
فمن ألزم شعبنا املسلم اْليب يف سورَي هبذا القيد  ..أو منعه من حقه يف اجلهاد دون حرماته ..

فاضربوه ابلنعال ،كائن من كان!

ـ تنبيه :أرى من احلكمة والسياسة الشرعية يف هذه املرحلة  ..على مجيع من جياهد يف سورَي ..

سواء كان جهاده جهاداً فردَيً  ..أم من خالل جمموعات وتكتالت مستقلة  ..وسواء كان يف أصله
عسكرَيً أو مدنياً  ..أن يكون حتت مسمى وغطاء ،وعنوان " اجليش السوري احلر " ،ملا هلذا العنوان
واالسم من القبول يف الداخل واخلارج سواء  ..وحىت ال نشتت اجلهود  ..ونفرق الصف  ..يف

مسميات جديدة ال تُقدم وال تُؤخر  ..قد يكون ضررها أكثر من نفعها!

وهذا ال مينع على كل جمموعة أو كتيبة ـ بعد ذلك ـ من أن تعرف عن نفسها ابسم خاص هبا

َتتاره من أمساء كبار الصحابة والتابعني اجملاهدين  ..كما درج عليه اجملاهدون اْلبطال يف الشام  ..وإين

ْلرجو أن أمسع عن كتيبة يف الشام املبارك تعرف عن نفسها ابسم " كتيبة أبو بصري " ،أتسياً ابسم
الصحايب اجلليل أيب بصري  ..زعيم حرب العصاابت بال منازع  ..الذي قال عنه النيب صلى هللا عليه

وسلم ":إنه مسعر حرب لو كان معه رجال "!

 -813شكراً لتونس.

شكراً لتونس ،ولشعب تونس املسلم احلر اْليب  ..على طردهم لسفري الطاغية بشار اْلسد ..

ولسحب اعرتافهم بشرعية النظام اْلسدي اجملرم!

موقف كبري لتونس  ..يُعلي من مكانتها يف قلب اْلمة العربية واإلسالمية  ..تستحق عليه كل

احرتام وتقدير  ..وهو دليل من مجلة اْلدلة الدالة على أن تونس احلبيبة  ..قد بدأت تعود إىل أهلها
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وأبنائها  ..بعد أن كانت ملكاً لشخص الطاغوت ،وعائلته  ..وإان لنرجو من بقية الدول العربية أن
َتطو خطوة تونس حنو هذا النظام اْلسدي اجملرم القاتل  ..وهو أقل ما يقدمونه من تضام ٍن ودعم
للشعب السوري ،وثورته املباركة.

الشعب السوري ،بثورته  ..يريد أن يرى من هذه الدول طحناً وعجناً  ..وليس جعجعة  ..من
ٍ
خطوات وال عمل!
غري

 -814من الفقه والسياسة الشرعية.

أحياانً يكون يف نفسي على حاكم من احلكام ،أو طاغية من الطغاة الشيء الكثري  ..لكن
مراعاة لظروف أهلنا وأحبتنا يف الشام ـ وما يتعرضون له من عدوان سافر حاقد من قبل الطاغوت

السفاح القرمطي بشار اْلسد وعصابته ـ ومصلحة الثورة السورية املباركة  ..أمسك عن احلديث عنه أو

اإلشارة إليه ،يف هذه الصفحة؛ صفحة " املعارضة اإلسالمية للنظام السوري " ،املختصة يف نصرة الثورة

الشامية ـ والثورات العربية اإلسالمية ـ والتخذيل عن أهلنا ومرابطينا ،وجماهدينا اْلبطال ،ما استطعنا.

رمبا يف موطن آخر  ..وحبث أو مقال آخر  ..قد جتدونين أتوسع يف احلديث عن ذاك احلاكم

أو الطاغية الذي أمسكت عن احلديث عنه أو اإلشارة إليه يف هذا املوضع ،أو يف هذه الصفحة ..

للسبب اآلنف الذكر.

وعلى اْلخوة واْلخوات ـ حفظهم هللا ـ أن يتنبهوا هلذا الفقه  ..وهذه السياسة الشرعية  ..فيما

يقولون ويكتبون يف هذه الصفحة ـ وغريها من الصفحات املعنية ابلشأن السوري ـ وهذا ليس تراجعاً
منهم عن شيء من مبادئهم  ..ال  ..وإمنا هو من قبيل العمل ابلسياسة الشرعية ،والتخذيل عن أهلنا
وأحبتنا احملاصرين يف الشام  ..وتقدمي مصلحتهم امللحة على ما سوى ذلك من املصاحل اْلقل إحلاحاً.
مبعىن آخر ال يكفي أن تكون كلماتنا حقاً وحسب  ..بل جيب أن تكون حقاً  ..وأن تتحقق
ِ
فلنمسك!
فيها املصلحة الراجحة ْلهلنا يف الشام  ..ولثورهتم املباركة  ..وجماهديهم اْلبطال  ..وإال

 -815أدوا اْلماانت إىل أهلها !..

أيها الناس  ..أرى أن كثرياً من الناس قد استشرفوا مهمة مجع التربعات من أجل سورَي،
وأطفاهلا ،وأيتامها  ..وأراملها  ..ممن يتمتهم ورملتهم آلة القتل اإلجرامية اْلسدية  ..وإين ْلحرج
عليكم ،وأخوفكم هللا  ..أن ال تؤدوا اْلماانت إىل أهلها!
قال تعاىل [:إِ َّن اَّلل أيْمرُكم أَن تُؤدُّواْ اْلَم َاان ِ
ت إِ َىل أَ ْهلِ َها ]النساء.58:
َ
َ َ ُُ ْ
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ِِ
َّ ِ
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
صلَ ْو َن َس ِعرياً
ال الْيَـتَ َامى ُ،لْماً إِ َّمنَا َأيْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهن ْم َانراً َو َسيَ ْ
وقال تعاىل [:إِ َّن الذ َ
]النساء .10:ومن أموال اليتامى؛ اْلموال اليت ُجتىب ابمسهم !..
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":اجتنبوا السبع املوبقات "؛

منهن ":وآكل مال اليتيم " متفق
أي املهلكات اليت توبق صاحبها يف النار والعذاب اْلليم  ..وعد َّ

عليه.

اللهم إين أ ِ
ج َّ
حق الضعيفني :اليتيم ،واملرأة "
وقال صلى هللا عليه وسلمَّ ":
ُحر ُ
ماجه .2967:وقوله " أحرج "؛ أي أشدد وأحلق احلرج واإلمث بكل من قصر حبق الضعيفني :اليتيم ،واملرأة

صحيح سنن ابن

 ..فما ابلكم إذا كانت هذه املرأة؛ أرملة ،وزوجة شهيد ،أو أم شهيد ،أو بنت شهيد؟!!!

هللا ،هللا يف حرمات العباد  ..نسأل هللا تعاىل السالمة ،والعفو ،والعافية  ..وأن يفرج عن أهلنا

أمهَّهم ،وأغَمهم ،وما هم فيه من شر  ..إنه تعاىل مسيع قريب جميب.
وأحبتنا يف الشام ما َ

 -816سؤال وجواب.

سؤال :السالم عليكم ،شيخنا الكرمي أيهما أوىل ،التربع للجيش السوري احلر ،أو لليتامى

واْلرامل ،يُرجى التوضيح ،ابرك هللا فيكم؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا ،وبعد  ..الواجب أن يتم التربع للطرفني :للمجاهدين ـ

سواء كانوا من اجليش السوري احلر ،أم من غريهم ـ ولليتامى واْلرامل معاً  ..فإن تعثر ذلك  ..وكان ال
يوجد من املال إال ما يكفي ويليب حاجيات طرف من الطرفني ،فالواجب يف هذه احلالة أن يُقدم طرف
اجملاهدين؛ ْلن يف دعم اجملاهدين ،وتقويتهم حفاظ للمجاهدين ،واْلرامل ،واْليتمام ،وبقية احلقوق

واحلرمات  ..ويف إمهاهلم  ..وصرف النفقات والتربعات لغريهم  ..ضياع للمجاهدين  ..وضياع ملن
ٍ
حينئذ مضاعفة ومغلظة.
ُجياهدون دوهنم  ..فتكون اْلضرار

 -817هللا أكرب.

هللا أكرب ..

هللا أكرب على كل من طغى وجترب ..
هللا أكرب على الطاغوت بشار اْلسد ..

هللا أكرب على طغاة آل اْلسد ،وكل من شايعهم ،ونصرهم على الشام وأهل الشام ..

أطفال الشام ..
َّم وأبكى َ
هللا أكرب على من يت َ

هللا أكرب على من رمل نساء الشام ..
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هللا أكرب على من أبكى أمهات الشام ..

هجر رجاالت الشام ،من الشام ..
هللا أكرب على من َّ

اع فيها اخلراب والفساد ..
هللا أكرب على من دمر مساجد الشام ،وأ َش َ

والفزع على بيوت الشام ..
هللا أكرب على من َ
احلزن َ
أدخل َ

هللا أكرب على كل من َخ َذل الشام ..
عليك َي شام  ..عني هللا ِ
ال ِ
ترعاك َي شام  ..حمروسة َي شام  ..منصورة ـ بعون هللا ـ َي شام ..

وإن خذلك اخلاذلون  ..وإن خذلك اخلاذلون!

اد احلل!
 -818احلل ملن أر َ

كثرت املؤَترات  ..واللقاءت  ..وكثر ِ
القيل وال َقال حول اْلوضاع يف سورَي  ..وكيفية اخلالص

واملخرج!
َ
وأان أقول هلم :وفروا عليكم مؤَتراتكم ونفقاهتا  ..احلل يكمن يف كلمتني ـ إن كنتم حقاً تريدون
احلل ،ومساعدة أهل الشام على طاغية الشام ـ :ادعموا جماهدي اجليش احلر ،ومن معهم من جماهدي
ٍ
وحينئذ سرتون ـ بعون هللا ومشيئته
وثوار الشام ابملال والسالح  ..فقط  ..ال نريد أكثر وال غري هذا ..

ـ كيف أن احلل ملشكلة الشام ستكون قاب قوسني أو أدىن!

 -819دور مشايخ الطائفة النصريية يف قيادة املعركة ضد الشعب السوري.

لنسمي اْلشياء مبسمياهتا  ..وحىت يتحمل اجلميع مسؤولياهتم  ..الذي يقود املعركة ضد

الشعب السوري ،وثورته املباركة ـ وهبذه الصورة من اإلجرام وسفك الدم احلرام ـ هم مشايخ الطائفة
النصريية  ..ومعهم جنراالت اْلمن واملخابرات من الطائفة النصريية  ..منهم طغاة آل اْلسد  ..بدليل

أن أي نصريي ُحياول أن يُظهر نوع تعاطف أو أتييد للثورة  ..سرعان ما يُرمى من الطائفة وشيوخها
ابخليانة العظمى  ..ويتربأون منه  ..وهذا ما كان ليكون لوال أن مشايخ الطائفة ذاهتم هم الذين يوجهون
ويقودون املعركة القذرة ضد الشعب السوري ،وثورته املباركة املنصورة إبذن هللا.

وقد قلنا من قبل ،ونعيد فنقول اآلن :ال يُقبل ـ بعد أكثر من أحد عشر شهراً من عمر الثورة ـ

أن يصدر بيان ـ جمرد بيان ـ على ورقة  ..جمهول اْلصل ،وعدمي اْلثر  ..ابسم بعض شيوخ الطائفة ..

هللا أعلم مبدى صحة نسبة البيان إليهم!

واملطلوب  ..هو ما يطالبهم به الشعب السوري  ..أن ينزلوا من جباهلم وقراهم  ..وأن يُعلنوا
العصيان  ..ويُشاركوا الشعب السوري التظاهرات ،واالعتصامات ،ومقاومة الطاغوت ونظامه  ..فإن
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أبوا إال أن حيتضنوا الطاغوت ونظامه  ..ويستمروا يف القتال معه ودونه إىل هناية الصراع  ..فال يلومن

إال أنفسهم لو هلكوا مع الطاغوت  ..كما هلك من قبل جند فرعون مع الطاغوت فرعون  ..وما ذلك
ب ٍ
بعيد إبذن هللا.
َي أبناء الطائفة وشيوخها  ..أنتم تُقامرون ـ وإنكم خلاسرون ـ عندما تراهنون بني الشعب
السوري الشامي الباقي إبذن هللا  ..وبني الطاغوت الزائل ـ ال حمالة ـ بعون هللا!
نصحناكم مراراً  ..لكن ال حتبون الناصحني!!

 -820أكثر ما يُسيء اْلوطان!

زرع فيها من ليسوا منها وال من أهلها  ..ليس عندهم أي
أكثر ما يُسيء اْلوطان  ..عندما يُ َ

والء هلا وْلهلها  ..ال يهمهم شأهنا وشأن أبنائها  ..كما هتمهم جيوهبم ومصاحلهم الذاتية  ..ال يتورعون

أن يُسيئوا إليها وإىل أهلها ْ ..لدىن سبب ،ويف كثري من اْلحيان بال سبب  ..مثال هؤالء :الطائفة
النصريية يف سورَي ،ممثلة بنظامهم الطائفي النصريي اْلسدي  ..فقد سطوا على سورَي  ..واستملكوها ـ

على حني غفلة من أهلها وأبنائها ـ أرضاً وشعباً ْ ..لكثر من أربعني عاماً  ..فماذا كان منهم حنو سورَي

وأهلها  ..وماذا قدموا هلا خالل تلك العقود العجاف كلها ..؟!

اجلواب يعلمه اجلميع :مل يقدموا سوى النهب  ..والقتل  ..واإلجرام واجملازر  ..والسطو على

احلقوق واحلرمات  ..وإذالل وسجن وتعذيب وَتويف وهتجري أهلها  ..حىت أصبحت سورَي مبا رحبت

سجناً كبرياً ْلهلها وأبنائها  ..اْلب ال أيمن على نفسه من ولده ،وال الولد أيمن على نفسه من والده!

أترون لو كانوا ينتمون إىل سورَي أرضاً وشعباً  ..وحيبون سورَي حقيقة  ..يفعلون بسورَي وأهلها

ما فعلوه  ..وال يزالون يفعلونه!

ال يتسرع أحدهم  ..فيتباكى على الطائفة ،والطائفية  ..ويرمينا أبننا ندعو إىل الطائفية ..

فنحن نوصف واقعاً مشاهداً ومعلوماً للجميع  ..ونتساءل  ..ومن حقنا ـ وحق غريان ـ أن نتساءل :هل

من املمكن أن يفعل أح ٌد بسورَي ذلك اخلراب الكبري املشاهد  ..وتلك اجلرائم واجملازر املروعة حبق
أهلها  ..وأطفاهلا  ..ونسائها  ..ومستشفياهتا  ..مث بعد ذلك يزعم أنه من احملبني املخلصني لسورَي

وْلهلها  ..أو أن يكون حقاً من أبنائها؟!

قلت لكم من قبل ـ يف مقالتنا املنشورة بتاريخ  2011/3/30م ،حتت عنوان :ماال يعرفه

الناس عن النظام السوري الطائفي ـ أن هؤالء القوم ليس لديهم أدىن والء لسورَي أرضاً وشعباً  ..وإمنا
والؤهم جليوهبم  ..وشهواهتم  ..وطاغوهتم  ..وشيوخ طائفتهم  ..ال غري  ..تربيتهم الطائفية تقوم على
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السرية ،واإلرهاب  ..وإذالل اْلعلى لألدىن  ..وابلتايل فهم ال يتورعون عن فعل كل ما هو مشني وخم ٍز

حبق سورَي وأهلها  ..وقد أنكر علي البعض يف حينها  ..ما أشرت إليه يف مقاليت أعاله  ..لكنهم اليوم ـ

بعد أن رأوا ما رأوا ـ أصبحوا أكثر تفهماً وقناعة ملا أشرت إليه!

 -821زَيرة امساعيل هنية إليران!

أخطأ امساعيل هنية يف زَيرته اْلخرية إليران ـ ( يوم اجلمعة  ،) 2012/2/10ومشاركة ساسة
وآَيت قم وطهران االحتفاالت مبناسبة ذكرى الثورة اخلمينية الرافضية الشيعية ـ وفق مجيع املقاييس

الدينية ،والسياسية ،واْلخالقية!

زَيرته إليران ووقوفه جنباً إىل جنب مع قادهتا وآَيهتا  ..هو كمن لو زار الطاغية بشار اْلسد،

ووقف معه جنباً إىل جنب يرفع شارة االنتصار  ..فالكل يعلم أبن إيران هي راعية وحاضنة الطاغوت

بشار اْلسد ونظامه  ..ولوال إيران ودعمها الال حمدود للنظام اْلسدي الطائفي  ..لزال طاغية الشام
ونظامه منذ زمن  ...فزَيرة امساعيل هنية من هذا اجلانب تعين دعم النظام اْلسدي ،ودعم حلفائه

وحاضنيه الروافض  ..كما تعين الطعن بظهر مسلمي أهل الشام وثورهتم املباركة  ..واالستهانة

واالستخفاف بضحاَي أهل الشام من اْلطفال والنساء ،والشيوخ  ..الذين يُقتلون ابلسالح اإليراين ..
وعلى يد الطاغوت وجنده ،وأعوانه من روافض إيران ،وحزب الالت اللبناين!

زَيرته إليران  ..تعين مد جبهة الدجل واخليانة ،والكذب ـ املسماة زوراً جببهة املقاومة واملمانعة

ـ مبزيد من الق وة واحلياة ـ على حساب الدم السوري ـ بعد أن ابنت عوراهتا  ..وتكشف دجلها للناس
أمجعني!

زَيرته إليران  ..يعين مساعدة إيران على مد نفوذها الشيعي الرافضي يف فلسطني ،واملنطقة

العربية واإلسالمية  ..حتت زعم ومسمى دعم املقاومة واملمانعة  ..مستغلة وقوف هنية جبوار الساسة
واآلَيت اإليرانية  ..وتصرحياته املؤيدة إليران وسياساهتا  ..وثورهتا!

زَيرته إليران  ..تعين االستخفاف مبشاعر الشعب الفلسطيين املسلم اْليب املتضامن مع أهلهم

وإخواهنم يف سورَي  ..كما يعين االستخفاف مبشاعر مجيع املسلمني يف العامل املتضامن مع الشعب

السوري املسلم.

ال ندري كيف نوفق بني تصرحيات هنية يف زَيرته اْلخرية للسودان عن النظام السوري ـ ربيبة

إيران ـ أبنه من اْلنظمة اليت حتمي دولة الصهاينة اليهود  ..وبني زَيرته اآلنية إليران ،واْلغراض

املنشودة من ورائها!
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ال عجب  ..إهنم اإلخوان  ..واملدرسة اإلخوانية  ..اليت ُعرفت ابلغباء السياسي  ..والعقائدي

 ..والفكري  ..واليت ال ُحتسن التمييز بني املسلم وبني الشيعي الرافضي ،والنصريي!

ويف النهاية أقول هلنية  ..قد غششت الشعوب العربية املسلمة  ..وخباصة أهلنا يف تونس ..

عندما زرهتم ،وأنت تضمر يف نفسك زَيرة إيران من دون أن تعلمهم  ..ولو علموا عنك أنك ستزور

دولة الرفض واهلدم اليت ترعى تكفري وشتم الصحابة وأمهات املؤمنني  ..وراعية وحامية النظام اْلسدي

النصريي املرجم  ..ما أ،نك كنت ستحظى منهم بتلك احلفاوة اليت حظيت هبا!!

 -822حتية إكبار وإجالل ْلبطال وشرفاء طرابلس لبنان.

حتية إكبار وإجالل إلخواننا اْلبطال يف طرابلس لبنان الشام واإلسالم  ..على مواقفهم اجلريئة

والشجاعة يف نصرة إخواهنم يف سورَي  ..فنعم اإلخوان واْلهل هم  ..ونعم الرديف هم  ..ونعم احلامي

واحلارس ـ من طعنات وغدرات الروافض والقرامطة ـ لظهر اجملاهدين واملسلمني يف سورَي هم  ..فهم منا
وحنن منهم  ..ما يصيبهم يُصيبنا ،وما يُصيبنا يُصيبهم  ..سراؤهم سراؤان ،وضراؤهم ضراؤان  ..فشامنا
جتمعنا وجتمعهم  ..وهم ـ إبذن هللا ـ على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم ،والشام ،وهم من الطائفة

املنصورة الظاهرة اليت ال يضرها من خذهلا ،واليت هي يف الشام  ..كما ورد يف احلديث ":لن تربح هذه

اْلمة منصورين أينما توجهوا ،ال يضرهم من خذهلم من الناس حىت أييت أمر هللا ،وهم ابلشام ".

حفظكم هللا َي أبطال وشرفاء طرابلس  ..الفرج قريب  ..وغيمة دولة القرامطة إىل زوال وأفول

قريباً إبذن هللا  ..وامللتقى قريب ،إبذن هللا  ..فالثبات الثبات ،والصرب الصرب ،واليقظة اليقظة  ..وحذار

أن تغفلوا عن الزاند أو أن تُسلموا واحداً منكم للعدو املنافق  ..وكونوا مجيعاً يداً واحدة إخواانً
متحابني مرتاصني  ..فيد هللا مع اجلماعة ،وهللا ُحيب اجلماعة.

 -823السياسة الروسية يف املنطقة.

تقوم السياسة الروسية يف املنطقة على مبدأ وسياسة تعقيد امللفات العالقة  ..وإبقاء عناصر

التوتر مستمرة يف املنطقة ْلكرب زمن ممكن  ..من غري حل وال عالج  ..لتضمن مزيداً من االبتزاز ..
واستمرار االبتزاز للموقف الغريب ،والعريب سواء  ..فيما يصب يف خدمة مصاحلها الداخلية واخلارجية

سواء  ..ومصلحة ملفاهتا الساخنة يف بالد القوقاز ،وخباصة منها الشيشان.
فالسياسة الروسية ال تبايل مطلقاً ْلي ٍ
بعد إنساين أو أخالقي  ..بل البعد الوحيد املعترب يف

سياساهتا ومواقفها  ..هو مصاحلها وحسب  ..فمن أدرك ذلك فهم موقفها املتخاذل والال أخالقي من

امللف السوري.
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 -824لسان املتحاورين من الزعماء العرب والدوليني!
لسان املتحاورين من الزعماء العرب والدوليني حول امللف السوري ـ وذلك منذ أشهر وحىت

هذه الساعة ـ كالتايل ،وهو ال خيرج عن هذه الكلمات :نشجب ،نستنكر  ..نريد أن نوقف العنف يف
سورَي  ..جيب أن تتوقف آلة القتل للنظام السوري حبق شعبه  ..لكن ال للتدخل العسكري ،وال لدعم
اجليش السوري احلر  ..وهذا يعين آلة القتل واإلجرام للنظام مستمرة  ..ماذا استفدان  ...طيب ..

سنرسل قوات حفظ سالم أممية وعربية  ..نصون هبا احلرمات ،ونوقف سيالن دم الشعب السوري ..

لكن ال نرسل تلك القوات إال بعد موافقة النظام السوري اْلسدي  ..والنظام السوري اْلسدي ال

يوافق  ..وهذا يعين يف مكانك راوح  ..ويعين استمرار القتل واجملازر حبق الشعب السوري  ...ال  ..ال

عليكم  ..سندعم الشعب السوري دعماً مادَيً  ..آه  ..ال تفهموان خطأ  ..ال نعين ابلدعم املادي
الدعم ابلسالح ،أو دعم اجليش السوري احلر ،لريد الشعب السوري العدوان عن نفسه  ..ال  ..هذا

املعىن  ..ما قصدانه وال أردانه  ..إمنا أردان ابلدعم املادي الدعم ابلسكر ،واخلبز والرز ليدفع الشعب

السوري اجلوع عن بطنه  ...بينما دمه ال يزال يسيل  ..وآلة القتل اإلجرامية ال تزال تعمل عملها!!

أمل أقل لكم :إهنم يلعبون  ..ويضحكون على شعوهبم بتلك املسكنات واالطالقات اجلوفاء ..

ويستهرتون ابلدم السوري  ..وأبرواح وبراءة اْلطفال اليت تُذبح بسكاكني جنود الطاغوت اْلسدي!

 -825سؤال وجواب.

سؤال :هل تستحسنون دخول جماهدين من العرب للساحة السورية ،من أجل أن ُجياهدوا يف

سورَي ،ويدافعوا عن الشعب السوري وحرماته ..؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .الشعب السوري يف الداخل ال ينقصهم الرجال كما ينقصهم

السالح واملال  ..فمن كان داعماً جلهاد الشعب السوري ضد الطاغوت ونظامه فليدعمه ابلسالح
واملال  ..وكذلك لو وجد اْلطباء  ..فالشعب السوري حيتاج لألطباء يف هذه املرحلة.

ومع ذلك أقول :من حتققت له الفرصة واإلمكانيات من اْلخوة اجملاهدين العرب يف الدخول

إىل سورَي ل غرض اجلهاد  ..أرى أن يكون ذلك من خالل التنسيق مع اجملاهدين السوريني من اجليش

السوري احلر ،وغريهم  ..لضمان عدم حصول اخلطأ يف العمل  ..وحىت ال يكونوا صيداً سهالً للعدو

 ..فأهل مكة أدرى بشعاهبا  ..إذ أن حرب املدن ،والشوارع ،واحلارات  ..أخطر بكثري من احلروب

ال تقليدية عرب اجلبهات املستقلة واملنفصلة ،واملتباعدة بعضها عن بعض  ..واحتمال اخلطأ فيها وارد
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أكثر بكثري من حروب اجلبهات  ..كما أننا ال نقبل هلؤالء اْلخوة اْلبطال اْلحرار  ..أن يكونوا صيداً
سهالً بيد العدو ،ليفتنهم بعد ذلك عن دينهم ،وهللا تعاىل أعلم.
هبذا أج يب عن السؤال الوارد أعاله يف هذه املرحلة  ..وحنن نراقب املراحل القادمة وحاجياهتا

 ..فإذا وجدان ما يستدعي خالف ما قلناه أعاله  ..فسنبينه يف حينه ،إبذن هللا.

 -826خطأ تقع فيه الشعوب!

من اْلخطاء القاتلة اليت تقع فيها الشعوب املستضعفة املضطهدة واحملاربة من قبل الطواغيت

الظاملني  ..عندما كل شعب ال يرى إال مصيبته ومشكلته  ..فرتاه يُقدم مصيبته على مصيبة غريه من
الشعوب  ..فيضحي مبصائب اآلخرين من أجل مصيبته  ..فمصيبته هي احملورية واملركزية  ..وهي

اْلساس  ..ومصيبة غريه اثنوية وفرعية  ..الكل جيب أن يُضحي من أجل مصيبته  ..بينما هو ال
يُضحي من أجل مصائب الشعوب اْلخرى  ..وهذا خطأ كبري  ..يباعد فيم بني الشعوب بعضها عن
بعض  ..ويُضعف من ترابطها  ..وتعاوهنا  ..واحتادها يف مواجهة اْلخطار  ..يف الوقت اليت هي حباجة
ماسة إىل بعضها البعض  ..وإىل تعاون بعضها مع بعض لدفع الظلم عن أنفسهم وأوطاهنم !..

كما أن هذا اخلطأ يصب مباشرة يف خدمة الطغاة الظاملني وأنظمتهم  ..إذ يعطي فرصة لكل

وحياربه وحيكمه  ..بعيداً عن تعاطف ونصرة الشعوب اْلخرى!
طاغية أن ينفرد ابلشعب الذي يستعبده ُ
فهال تنبهنا هلذا اخلطأ  ..وهذا اخلطر؟!

 -827سؤال وجواب حول جماهدي اجليش السوري احلر.

سؤال :هناك من رواد املنتدَيت احلوارية عرب الشبكة العنكبوتية ،من ال يرى شرعية قتال
وجهاد اجليش السوري احلر حبجة أنه ليس له راية ،وعندما تُذ َكر بعض عملياهتم ،وجهادهم ،واستبساهلم
يف الذود عن حرمات الشعب السوري  ..يُسارعون الطعن والتجريح ،واالستخفاف ،والتشكيك هبم،
وجبهادهم على اعتبار أهنم ليس هلم راية  ..فكيف ترون الرد عليهم ،وعلى شبهتهم ابرك هللا فيكم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .يُؤسفين أن أقول :أن هؤالء ال يفقهون ما معىن الراية  ..ورمبا

لو سألت أحدهم عن الراية ومعناها  ..لقال لك هي عبارة عن قطعة قماش بيضاء أو سوداء مكتوب

عليها بعض الكلمات  ..حيملها املقاتلة  ..مث ال يضريهم وال يضري رايتهم بعد ذلك على أي وجه

قاتلوا ،ومهما بدر منهم من عمل ،أو سفك للدم احلرام!

يؤسفين أن أقول :ال حظ للشام ،وأهلها املسلمني ،وحلرائرهم ،وأطفاهلم ـ الذين يُذحبون من
الوريد إىل الوريد ،على يد طواغيت وقرامطة العصر ـ من هؤالء القوم سوى هذا اخلذالن ،واجلدل يف
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هذا الوقت العصيب ،والتشكيك يف جهاد من هنض للذود عن الدين ِ
والعرض ،واْلرض ،وبقية

احلرمات !..

سلم منهم الطاغوت القرمطي اجملرم  ..ومل يسلم منهم هؤالء اجملاهدين اْلحرار ،الذين يُقاتلون
يف سبيل هللا دون حرمات أهلهم ،وأعراضهم ،وشعبهم  ..ولعمر احلق هذه من أعظم خصال اخلوارج

الغالة  ..الذين يقتلون أهل اإلسالم ،ويرتكون أهل اْلواثن  ..ينشغلون ابملسلمني عن املشركني!

يريدون هؤالء اخلوارج أن نفتح معركة مع هؤالء اجملاهدين اْلبطال ،وننشغل هبم وبقتاهلم ـ على

اعتبار أهنم ليس هلم راية ـ بينما سكاكني طواغيت وعصاابت القرامطة تعمل عملها برقاب أطفال

وحرائر مسلمي الشام !..

أي خدمة يقدموهنا هؤالء القوم للطاغوت القرمطي بشار اْلسد وجنده  ..وهم يدرون أو ال

يدرون؟!

ال يشغلوان ـ بني الفينة واْلخرى ــ بلعنهم للطاغوت  ..فعملهم هذا أكرب نصرة وعون

للطاغوت وجنده ،على مسلمي وموحدي أهل الشام  ..لو كانوا يعلمون!

أهذا هو حظ الشام ،وأهايل الشام ،وحرائر وأطفال الشام ـ الذين يُقتلون يومياً ـ من هؤالء
املشبوهني  ...ليس للشام وأهلها عندهم غري هذا  ..هللا املستعان؟!
فإن ُعلِم هذا الذي تقدم ،نعود للحديث عن اجليش السوري احلر  ..وتوصيفه ،لنبني بعد ذلك
احلكم الشرعي الذي يستحقه هذا اجليش  ..وهل له راية أم ال!
هذا اجليش يتفرع من ِشقنيِ :ش ٌق أصوهلم مدنية من الشعب السوري املسلم غري جمندين يف

اجليش  ..فزعوا للجهاد يف سبيل هللا دون دينهم ،وأعراضهم ،وأطفاهلم ،وحرماهتم.
ِ
وشق آخر أصوهلم عسكرية قد أبت عليهم أنفسهم اْلبية الشريفة أن يُطيعوا الطاغوت بشار
اْلسد يف قتل املسلمني من أبنائهم وأهاليهم ،وإخواهنم من أهايل الشام  ..فأعلنوا االنشقاق عن جيش

الطاغوت بشار اْلسد ،والرباء منه ومن الطاغوت ـ وهو يف التعبري الشرعي يساوي ويعين الكفر
ابلطاغوت ـ مع علمهم أن هذه اخلطوة اجلريئة قد تكلفهم أرواحهم  ..وقد قتل منهم الكثري قبل أن

يتمكنوا أن يلتحقوا بصفوف إخواهنم من جماهدي اجليش!

بياانهتم مليئة بتالوة اآلَيت  ..والتكبري ،والتهليل  ..واالعتزاز ابلدين ،وابهلل ،ورسوله صلى

هللا عليه وسلم ،وأصحابه الكرام  ..وعندما ينخلعوا من النظام وكفره  ..سرعان ما يسمون كتائبهم
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أبمساء كبار الصحابة والتابعني تيمناً جبهادهم ،وأتسياً وافتخاراً هبم  ..يفعلون كل ذلك وهم الذين ال

يزالون حديثي عهد بكفر الطاغوت وجيشه ونظامه!

بعد ذلك مباشرة ـ من غري راحة ـ يعلنون اجلهاد يف سبيل هللا  ..وأيخذون مواقعهم للدفاع عن

دينهم ،ومساجدهم ،وأعراضهم ،وأطفاهلم ،وشعبهم من أهايل ومسلمي الشام  ..ورد الطاغوت

وعسكره عن الشام وأهايل الشام.

كان النيب صلوات ريب وسالمه عليه يف غزوة له ،فسمع رجالً يقول :هللا أكرب ،هللا أكرب ،فقال

النيب صلى هللا عليه وسلم ":على الفطرة " ،فقال :ال إله إال هللا ،فقال صلى هللا عليه وسلم ":خرجت

من النار " مسلم.

لكن عما يبدو كل ما تقدم ذكره عن عناصر اجليش احلر من إسالم وإميان ال يكفي خوارج

وغالة العصر  ..ال يروي ،مأ فضوهلم ،حىت جيروا هلم اختباراً يف كتب العقيدة ،واملتون اليت يرتضوهنا ..
مث يستنطقوهنم فرداً فرداً حول نواقض اإلميان العشرة اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا

يف كتبه  ..وحول نواَيهم  ..وماذا تقولون يف بعض املسميات واجلهات اجلهادية املعاصرة  ..ويف كذا ..

وكذا  ..فإن جنحوا يف االختبار  ..وأحسنوا اجلواب  ..وأشبعوا فضوهلم حكموا ـ عليهم َتنناً ـ
إبسالمهم ،وأن هلم راية  ..وإن مل ينجحوا يف االختبار  ..وخانتهم ألسنتهم عن اإلجابة الصحيحة ..
حكموا عليهم بكفرهم  ..وأن ليس هلم راية  ..أال قاتل هللا اجلهل ،والغلو!

إذا كان إمام املسجد الذي أيم ابلناس الصلوات اخلمس  ..ال جيوز أن تسأل عن عقيدته ..

ونيته  ..ودينه  ..فتصلي خلف جمهول احلال  ..كما يقول بذلك شيخ اإلسالم وغريه  ..فعالم ال

يقبلون من هؤالء اْلبطال الشرفاء كل ما يظهرونه من إميان وإسالم  ..ويفرتضون فيهم أهنم ليسوا على

راية ،وأهنم على راية جاهلية!

هل فات هؤالء الغالة أن من الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني من كان ال يستطيع أن حيفظ

الفاحتة  ..وكان منهم من يتلفظ الشهادة مث ينطلق للجهاد ومل يكن قد عمل عمالً بعد من واجبات
الدين  ..فيقتل ،فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم ":عمل قليالً وأ ِ
ُجر كثرياً " .فعالم هؤالء الغالة
ُ
يريدون أن يلزموا كل عسكري ينشق عن جيش وعسكر الطاغوت بقائمة من االستنطاقات

واالستجواابت ما أنزل هللا هبا من سلطان  ..حىت يرضوا عنه بعد ذلك ،ويُعطوه شهادة إسالمية!
فإن قيل :أين الراية الواضحة يف اجليش السوري احلر ..؟!
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أقول :الراية هي الغاية من القتال ،فإن كان القتال يف سبيل هللاْ ،لغراض مشروعة ،قد أمر هللا

ورسوله صلى هللا عليه وسلم القتال دوهنا وذوداً عنها  ..فهو جهاد مشروع  ..ورايته واضحة مشروعة.

ففي قتال اجليش السوري احلر اجتمع فيه القتال واجلهاد يف سبيل هللاْ ،لغراض مشروعة؛
وهي الدفاع عن الدينِ ،
والعرض ،واْلرض ،واملال ،وبقية احلرمات  ..وهذه راية إسالمية شرعية

واضحة ال لبس فيها ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من قُتل دون دينه فهو شهيد،
ومن قُتِل دون ـ أي دفاعاً عن ـ ِعرضه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون
مظلمته فهو شهيد ،ومن قُتِل دون جاره فهو شهيد ،ومن قُتل دون أخيه فهو شهيد ".

لكن أفراخ اخلوارج الغالة هؤالء  ..يعرتضون  ..ويرفضون  ..ويشككون يف شهادة من حكم

عليه النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه ـ رغماً عن أنوفهم ـ شهيد!
مسلم.

قال صلى هللا عليه وسلم ":من قاتل لكي تكون كلمة هللا هي العليا ،فهو يف سبيل هللا "

ما هي كلمة هللا املراد منها يف هذا احلديث الشريف ..؟!

هي أوامر هللا  ..هي كل ما أمر هللا تعاىل القتال دونه  ..فعندما تقاتل دون عرضك طاعة هلل
ولرسوله فهو من كلمة هللا؛ ْلن هللا تعاىل أمران ابلقتال دون ِ
العرض ،وعندما تُقاتل دون مالك ،ودون
دينك ،ودون مظلمتك ،ودون أرضك ،ودون أخيك وجارك  ..فهذا كله من كلمة هللا تعاىل؛ ْلن هللا

تعاىل أمران ابلقتال دوهنا  ..وهذا الذي يفعله جماهدو وأبطال اجليش احلر!

لكن لو سئل هؤالء الغالة هذا السؤال :رمبا أجابوا  ..أبن جييب أوالً عن اعرتاضاهتم،
واختباراهتم وأسئلتهم العقدية املطولة ـ واليت رمبا قد يفشل يف اإلجابة عنها مشايخ اْلزهر ـ فإن جنح يف

اإلجابة عنها ،وجنح يف االختبارات فهو يف سبيل هللا  ..وله راية  ..وإال فال!
أال قاتل هللا اجلهل ،والغلو !...

رمبا قد يوجد نفر أو أكثر يف اجليش السوري احلر  ..على غري نية اإلخالص ـ هللا أعلم به،

ويتوىل أمره ـ لكن وجوده بينهم ال يضر غريه من اجملاهدين املخلصني  ..فقد كان يف بعض غزوات النيب

صلى هللا عليه وسلم يوجد منافقني  ..فما ضر وجودهم الصحابة يف شيء  ..ويُصلي املرء وجبواره
املنافق ـ بل والكافر ـ فال يضر صالته شيئاً.
فإن ُعلم هذا الذي تقدم ،أشري إىل أمرين :أوهلما أن املشاكل اليت ستواجه املشروع اإلسالمي

احلق يف سورَي ما بعد سقوط الطاغوت ونظامه ،وانتصار الثورة الشامية املباركة ـ وما ذلك ببعيد إبذن
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هللا ـ لن تكون من جهة مقاتلي وجماهي اجليش احلر  ..وإمنا من جهة العلمانيني  ..وحلفائهم اإلسالميني
الليرباليني الوطنيني الدميقراطيني  ..والقائمة الكبرية من الشيوخ الذين يقفون يف مصاف هذا الفريق من

الناس  ..فاملشكلة ستكون مع هؤالء  ..وإن كان هؤالء املشار إليهم يف السؤال أعاله ،عندهم متسع

من الوقت ـ يف هذه الظروف العصيبة اليت تُذبح فيها الشام ـ للجدال  ..ويقلقون على مستقبل سورَي
اإلسالمي  ..فليكن جداهلم مع هذا الفريق من الناس  ..وليس مع أبطال وجماهدي اجليش احلر ،الذين

يصطلون انر املعارك ،فيَقتلون ،ويُقتلون  ..نسأل هللا تعاىل أن يتقبل قتالهم شهداء يف أعلى اجلنان.

اثنيهما :فليعلم اجلميع أن سياستنا ومنهجنا بعد الفتح ،وانتصار الثورة إبذن هللا  ..وعودة

الدَير إىل أهلها وانسها  ..ستقوم على احتضان أهلنا يف الشام ،وتضميد جراحاهتم ،وآالمهم،

والعكوف على نصحهم ،وت عليمهم ،واإلحسان إليهم ،وإصالح اخللل إن بدا منهم خلل ابلرفق،
واحلكمة واملوعظة احلسنة  ..لن جنمع على الشام وأهلها سيفني  ..سيف الطاغوت ،سيف أعدائها،
وسيف بعض أبنائها  ..فهذا لن يكون إبذن هللا  ..وهذا الذي سنلتزم به حنو الشام وأهل الشام ..

ليس مقصوراً على سورَي كما يظن البعض ،لماً وعدواانً من عند نفسه  ..بل هو نفسه ما أشران به
على أهلنا وإخواننا من قبل يف مصر ،وتونس ،وليبيا ـ وال نزال ـ كما يف مقالتنا " كلمات يف السياسة
الشرعية أخص هبا أهلنا يف تونس ومصر " ،ومقالتنا اْلخرى " كلمة أخص هبا أهلنا اْلبطال يف ليبيا ما
بعد الثورة وسقوط الطاغية "  ..فما نستطيع أن ننجزه عن طريق الرفق  ..والكلمة الطيبة يف حينها ..

لن نعدل عنه لننجزه عن طريق العنف والشدة إبذن هللا  ..فقد جاء يف احلديث ":أن هللا رفيق حيب

الرفق يف اْلمر كله ،وجيازي عليه ما ال ُجيازي على العنف والشدة " .وقال صلى هللا عليه وسلم ":ال
يكون الرفق يف شيء إال زانه ،وال يُنزع من شيء إال شانه " .هذا هو منهجنا الذي نصحنا به اآلخرين
 ..والذي بعون هللا تعاىل سنلتزمه وحنرص عليه ما بعد الفتح والنصر.

ويف اخلتام أقول :إلخواننا اْلبطال اجملاهدين يف اجليش السوري احلر ،ومن معهم من جماهدي

الشام  ..ال عليكم  ..امضوا يف جهادكم وقتالكم للطاغوت على بركة هللا  ..فأنتم على ثغر عظيم من
ثغور الشام واإلسالم  ..منصورين ـ بعون هللا ـ أينما توجهتم ،لن يضركم من خذلكم من املرجفني

واملنافقني  ..كما جاء يف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":لن تربح هذه

اْلمة منصورين أينما توجهوا ،ال يضرهم من خذهلم من الناس حىت أييت أمر هللا ،وهم ابلشام ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله " .ومن تكفل هللا به

فال ضيعة وال خوف عليه.
375

 -828شرط تعجيزي!
كل اجليوش اإل سالمية ما بعد اخللفاء الراشدين  ..كان يتخللها ـ على مستوى القادة واجلند ـ

من الفساق ،والعصاة ما هو معلوم للجميع  ..وابلتايل من يشرتط جلهاده جيشاً إسالمياً رجاله كأيب

وجياهد مع أهله  ..فهو
بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي  ..أو كاْلنصار واملهاجرين  ..لكي ينضم إليهُ ،

من جهة واهم وحيلم  ..ومن جهة يشرتط شرطاً تعجيزَيً ال ميكن أن حتققه له البشرية؛ أي أنه سيبقى يف

بيته قاعداً من غري جهاد  ..اتركاً الساحات وامليادين والبالد لألعداء  ..لتنتهك احلرمات  ..وذلك أن
اجليل اْلول ،يف القرن اْلول  ..جيل عظيم فريد يف خصائصه وصفاته  ..لن يتكرر عرب التاريخ  ..ولن

تلد مثله اْلمهات  ..ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":إن هللا ليؤيد هذا

الدين بقوم ال خالق هلم ،وإن هللا ليؤيد هذا الدين ابلرجل الفاجر ".

فقم َي أخا اإلسالم  ..قم َي عبد هللا  ..وانفض عن نفسك غبار اْلوهام  ..وقاتل يف سبيل هللا
دون دينك ،ودون ِعرضك ،ودون أطفالك ،ودون مظلمتك ،ودون إخوانك  ..ينصرك هللا ويرمحك.

 -829صفات اخلوارج.

للخوارج الغالة صفات ،أبرزها:

 -1التكفري ابلظن واملتشاهبات ،وكبائر الذنوب.
الشرك.

 -2يقتلون أهل اإلسالم ،ويرتكون أهل الشرك واْلواثن  ..فينشغلون أبهل القبلة ،عن أهل
 -3االستهانة واالستخفاف ابلدماء ،واحلرمات املعصومة.
 -4االستهانة واالستخفاف ابلعهود ،واْلماانت.

 -5اجلرأة والتطاول على أكابر اْلمة من العلماء العاملني بزعم الغرية على احلق  ..فمن قبل
جترأ جدهم على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له :اتَّ ِق هللا َي حممد!  ..كما جترأ أحفاده وأفراخه

اخلوارج على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،فقالوا له ":إن احلكم إال هلل "؛ يُطالبونه ابحلكم مبا أنزل

هللا! فقال هلم :كلمة حق أُري َد هبا ابطل!

فمن رأيتموه يتصف هبذه الصفات فاعلموا أنه خارجي جلد  ..مهما رفع صوتَه ،وأقسم لكم أنه من

املوحدين اجملاهدين ،ومن أهل السنة واجلماعة !...
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 -830من دالالت النبوة.

صنِف فيها جملدات  ..ومن الدالئل
دالئل نبوة النيب صلى هللا عليه وسلم كثرية جداً  ..قد ُ

السلف مل يذكروها من قبل ـ هذا االنقالب اجلذري الشامل ،والسريع
املعاصرة املُشاه َدة ـ واليت أ،ن أن َّ
يف السلوك ْلهل وأبناء الشام؛ إذ ترى الضابط أو اجلندي الذي ترىب سنوات ،ورمبا عقوداً على موائد

كفر ،وإحلاد ،وزندقة جيش وعصاابت القرامطة اْلسدية  ..فما إن يرتك اجليش ،وينشق عنه ،ويلتحق

بركب الثورة واجملاهدين  ..وَتضي عليه سويعات على انشقاقه  ..إال وينصلح حاله إىل أحسن حال،

ويُصبح ينطق ابحلق ،والتوحيد ،واجلهاد  ..وكأنه خريج كليات الشريعة واجلهاد والتوحيد  ..ومل يكن
يوماً يف ذاك اجليش الكافر القرمطي!
الشاب يُعرف عن نفسه أبنه كان اتفهاً فاسقاً  ..جباانً رعديداً  ..وضيع التفكري واالهتمامات

 ..فما إن يلتحق بركب الثورة ،واجملاهدين  ..وَتضي أَيم ـ ورمبا سويعات ـ على التحاقه ،إال وينصلح

حاله ،ويرتفع شأنه ،وترتفع اهتماماته ،وتطلعاته ،وينطق ابحلق ،ويُصبح من دعاة احلق ،واإلسالم !...

َي سبحان هللا  ..أليس هذا الذي جيري ونراه  ..هو تفسري عملي صادق لقول النيب صلى هللا

عليه وسلم ":إن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله " .قال السلف :ومن تكفل هللا به فال ضيعة

عليه!

أليست هذه داللة من دالالت النبوة ....؟!

بلى !....

 -831غباء الطاغوت ،وخدمته للثورة!
أصارحكم القول :أن غباء الطاغوت القرمطي بشار اْلسد  ..قد ساعدان كثرياً ،وأسدى إلينا

خدمة من حيث ال يريد هذا الطاغية ،وال عصابته!
كيف ..؟

كنا قلقني جداً من نفوذ وشر روافض الفرس اإليرانيني يف سورَي  ..وكيف سنواجهه  ..وكم

سيستغرق منا من جهد ووقت إلزالته  ..لكن غباء الطاغوت ومن معه  ..وطريقة تعاملهم مع الثورة
الشامية املباركة  ..ساعدان ،وأراحنا من هذا الشر !..

كنا قلقني جداً من واقع أهل الشام  ..بعد أكثر من أربعني عاماً من حكم القرامطة ـ احلكم

الذي اتسم طيلة عهده ابلكفر ،والبطش ،واالستبداد ،واإلرهاب ،والفساد ـ كيف ميكن أن ينهضوا

للجهاد يف سبيل هللا ،للذود عن دينهم ،وحقوقهم ،وحرماهتم ،وشامهم  ..لكن غباء الطاغوت ومن
377

معه ،وطريقة تعاملهم الوحشية والطائفية مع الثورة الشامية املباركة  ..هون على أهل الشام هذه املهمة

 ..وسرعها هلم!

كنا قلقني جداً من مدى إمكانية التغيري  ..وخباصة أن الطاغوت ونظامه  ..كان جيرم ويعاقب

أبشد العقوابت من يضبط عنده سكيناً فضالً عمن جيد عنده قطعة سالح  ..فالشعب السوري ـ طيلة

أكثر من أربعني سنة ـ ال يعرف السالح  ..ومل يتدرب على القتال ،وخوض املعارك  ..لكن غباء

الطاغوت ،ومن معه  ..وطريقة تعاملهم الوحشية الغبية والطائفية مع الثورة السورية  ..سهل هذه املهمة

على الشعب السوري  ..فتيسر هلم السالح ،بعد أن كان مستحيالً  ..وكثري من أهل الشام ،قد أدمنوا

ـ بفعل غباء الطاغوت وإجرامه ـ رائحة ومنظر الدم  ...وهذا لن يكون لصاحل الطاغوت قط ،وال لصاحل

حلفائه من اْلعداء  ..فأهل الشام ،إذا محلوا السالح ،لن يرتكوه إبذن هللا!

صدق من قال :رب ضارة انفعة  ..ولو اطلعتم على الغيب لرضيتم ابلواقع  ..واحلمد هلل الذي

سخر لنا غباء الطاغوت ،وما كنا له مبقرنني!

 -832الذي ننصح به :أن يكون العمل حتت عنوان ومسمى اإلسالم.

مع التأكيد على حبنا ووالئنا جلميع املسلمني واجملاهدين يف العا َمل  ..إال أن هذا ال يعين أن
على الثورة السورية الشامية املباركة ،أن تُل ِزم نفسها ،وجماهديها اْلبطال ـ كما حيلو للبعض ـ مبسميات

جهادية معاصرة حم َدثة  ..هلا وعليها  ..قد يكون ضررها على الشام وأهل الشام ـ وخباصة يف هذه
املرحلة ـ أكثر من نفعها!

ومن أعمته العصبية حبيث ال يرى جواز مضي جهاد يف العا َمل إال اجلهاد الذي ينطوي ،ويُدرِج

نفسه حتت تلك املسميات اجلهادية املعاصرة  ..فهذا قد خالف النقل والعقل  ..ويُقال له :كف
جهاالتك وعصبياتك عن الشام وأهل الشام!
الذي نراه للثورة السورية ا لشامية املباركة ،وثواران وجماهدينا اْلبطال ـ وهذا الذي تقتضيه

احلكمة والسياسة الشرعية ـ أن يكون عملهم وجهادهم ،حتت عنوان ومسمى " اإلسالم " ال غري،
وحتت قيادة وزعامة قائدان اْلعظم ،ومثلنا اْلعلى الذي نفاخر ومناجد به العا َمل  ..حممد صلى هللا عليه

وسلم ،وحسب  ..فاملسلمون ـ كل املسلمني ـ لن يُسألوا يوم القيامة إال عن اثنني :كتاب هللا تعاىل؛ هل
أجبناه وآمنا وعملنا به ؟ ..وعن حممد صلى هللا عليه وسلم؛ هل صدقنا وآمنا به ،وأطعناه ،واتبعناه

فيما أمران به ،وهناان عنه؟  ..فلن نسأل عن أيب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وال عن غريهم من
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الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني  ..فضالً أن نسأل عن بعض املسميات واْلمساء املعاصرة  ..واليت
ابت حيلو لبعض الناس أن يعقدوا الوالء والرباء فيها من دون ـ أو مع ـ هللا  ..وخيتربوا الناس عليها!

وهذا الذي ننصح به أهلنا وإخواننا وأبطالنا اجملاهدين يف الشام  ..هو نفسه الذي نصحنا به

أهلنا وإخواننا وجماهدينا يف تونس وليبيا ومصر من قبل ،عندما استشاروان يف أمرهم وثورهتم  ..وقد

جنحوا بفضل هللا تعاىل ،وانتصروا على الطاغوت ونظامه ،أبقل إاثرة وضرر  ..واحلمد هلل الذي بفضله

تتم الطيبات الصاحلات.

 -833فيمن جيهز غازَيً.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من َجهَّز غازَيً يف ِ
سبيل هللا فقد غزا ،ومن َخلَف غازَيً
يف أهلِه خب ٍري فقد غزا " متفق عليه.
ِ
َّز غا ِزَيً يف ِ
ينقص
وقال صلى هللا عليه وسلمَ ":م ْن جه َ
ثل أج ِره؛ من غري أن َ
سبيل هللا ،كان له م ُ
من أج ِر الغازي

شيئاً "صحيح سنن ابن ماجه. 2229 :

َّز غازَيً يف ِ
ف غازَيً يف
مثل أج ِره ،ومن َخلَ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من جه َ
سبيل هللا فلَهُ ُ
ق على أهلِه فلهُ مثل أج ِره "السلسلة الصحيحة. 2690 :
أهلِه خب ٍري ،أو أن َف َ
ُ
ابب خ ٍري عظيم قد فُتِح لكم من جهة الشام  ..فاغتنموه قبل أن يُغلَق دونكم  ..يرمحكم هللا
ٍ
واشف مرضاهم
 ..اللهم احفظ الشام ،وأهل الشام  ..وأعنهم يف حمنتهم وبالئهم  ..ويسر رزقهم ..
وجرحاهم  ..وتقبل شهداءهم  ..وانصرهم على الطاغوت ،وأعوانه  ..إنك مسيع قريب جميب  ..وصلى

هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -834سفن املوت الصفوية وقناة السويس!

َترير اخلبز ،والدواء ْ ..لطفال ونساء وشيوخ اباب عمرو يف محص  ..أمر فيه نظر  ..يستدعي

اجتماع جملس اْلمم  ..واجلامعة العربية  ..وأصدقاء الشعب السوري يف تونس  ..ليُت َخذ يف ذلك قرار

ابإلمجاع أو اْلكثرية  ..وإال فال خبز ،وال دواء ْلطفال سورَي  ..وليموتوا جوعاً ،ومرضاً ،وقهراً!
بينما َترير السفن اإليرانية عرب قناة السويس املصرية  ..املعبأة ابْلسلحة ،وأدوات القمع
والتعذيب اإليرانية  ..واملرسلة من جموس وروافض إيران ْلشقائهم قرامطة النظام اْلسدي اجملرم  ..حق

ال مرية فيه  ..تكفله قوانني ا ملالحة الدولية  ..وقوانني اجملتمع الدويل ،والعريب  ..أال قاتل هللا الظلم،

والظاملني!
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َي أهلنا وإخواننا يف مصر احلبيبة  ..إخوانكم وأهلكم يف سورَي يُقتلون ابْلسلحة اإليرانية اليت

َتر عرب قناتكم ،واليت قرارها ،يُفرتض ـ بعد الثورة ـ أن يكون بيد الشعب املصري اْليب  ..وليس بيد
شخص  ..أو طاغية  ..واملطلوب منكم أن تغلقوا هذا املمر القاتل أمام السفن اإليرانية املعبأة أبسلحة
الدمار واإلجرام ،ليقتلوا هبا إخوانكم ،وأطفالكم ،وأهلكم  ..يف سورَي!

مجيل أن تغلقوا ،وتطالبوا إبغالق سفارة الطاغية  ..ولكن اْلمجل واْلوكد  ..واْلكثر إحلاحاً ..

رسل إىل طاغوت
أن تعملوا جادين على إغالق هذا املمر املائي أمام سفن املوت الصفوية  ..اليت تُ َ
الشام  ..ليقتل هبا أهلنا وشعبنا يف الشام!
نريد أن نسمع منكم أخباراً طيبة  ..وعاجالً  ..ابرك هللا فيكم!

 -835موقف النظام اجلزائري من الثورة السورية.

اعتقال الشيخ علي بلحاج ،بسبب تظاهره أمام سفارة الطاغوت بشار اْلسد يف اجلزائر،
تضامناً مع أهل الشام ،وثورهتم املباركة  ..هلو دليل من عشرات اْلدلة على أن النظام اجلزائري نظام
ٍ
فاش مستبد ،امل ،عدو هلل ،ولرسوله ،وللمؤمنني  ..ال ميثل الشعب اجلزائري املسلم اْليب  ..وأنه حليف
ونصري الطغاة وأنظمتهم الفاسدة يف املنطقة ْ ..لنه جيد يف هذا املوقف نفسه ،ومصلحته ،وسالمته

طاغ فاسد ،مستبد!
كنظام ٍ

فمن قبل وقف بكل إمكانياته مع الطاغية اهلالك القذايف  ..ضد الشعب اللييب املسلم وثورته

املباركة  ..فكان شريكاً للطاغوت يف قتل الش عب اللييب  ..وها هو اليوم يكرر نفس املوقف مع الثورة
السورية  ..حيث يقف بكليته مع الطاغوت القرمطي ،وعصابته احلاكمة  ..ضد الشعب السوري،

وثورته  ..فيشاركه الوزر يف مجيع جرائمه!

اللهم يسر ْلهلنا وإخواننا يف اجلزائر ثورة عارمة  ..تُطيح بطغاة النظام اجلزائري املستبدين ..

ونظامهم الفاسد ،العميل ،واخلائن  ..اللهم وقوي قلوهبم على فعل ذلك ،إنك مسيع قريب جميب.

 -836مراعاة املآالت.

ليس املهم أن تقول ،أو أن تفعل  ..من دون أن تنظر إىل مآالت قولك أو فعلك  ..يف أي

ٍ
واد سيذهب  ..وكيف سيُفسر  ..ومن املستفيد منه :الطاغوت  ..أم املسلمون  ..أم املستضعفون من

الشعوب؟!

النيب صلى هللا عليه وسلم أىب أن يقتل رأس النفاق ابن أُيب  ..حىت ال يُقال أن حممداً يقتل
أصحابه  ..ورفض أن يغزو ابمرأة ،حىت ال يُظن فيه الضعف ،فيُقال أن حممداً يغزو ابمرأة  ..وابن
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عباس رضي هللا عنه قال للسائل ـ مل ا رأى يف عينيه رغبة يف ارتكاب جرمية القتل ـ ليس للقاتل توبة ..

ليصده عن فعله  ..علماً أن ابب التوبة مفتوح للجميع!

هذا فقه عظيم انتبهوا إليه يرمحكم هللا  ..وخباصة يف معركة وثورة أهل الشام على الطاغوت
ٍ
بكلمات أو مواقف ـ على مسلمي أهل الشام  ..على الثورة
القرمطي  ..فحذا ِر أن تعينوا الطاغوت
الشامية املباركة ـ ،اهرها حق ،وابطنها ابطل !...
حذا ِر أن َتذلوا عن الطاغوت القرمطي السفاح مبواقف أو كلمات أو حوارت  ..وأنتم ال

تشعرون  ..فتشاركونه جرائمه وأنتم ال تدرون  ..فتهلكوا ،ورب الكعبة  ..كما يف احلديث ،فقد صح
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":من أعان ،املاً ٍ
بباطل ليُدحض بباطله حقاً ،فقد برئ من ذمة
هللا عز وجل ،وذمة رسوله "

السلسلة الصحيحة.1020:

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يرى هبا أبساً يهوي هبا سبعني خريفاً
يف النار " صحيح سنن الرتمذي.1884 :
وقال صلى هللا عليه وسلم ":إن العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني فيها ،يزل هبا إىل النار أبعد مما

بني املشرق واملغرب " متفق عليه.

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إن العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا تعاىل ال يُلقي هلا ابالً
يهوي هبا يف جهنم " البخاري .فتأملوا قوله صلى هللا عليه وسلم ":ال يرى هبا أبساً  ..ما يتبني فيها ..

ال يلقي هلا ابالً " ،ومع ذلك فهذا ال يتشفع له  ..وال مينع عنه حلوق الوعيد الشديد اْلليم  ..اللهم

غفرانك.

 -837أميا حل للوضع السوري يستثين اخليار العسكري فهو عبث !..

أكثر اجملتمعون يف مؤَترهم يف تونس ،املنعقد حتت عنوان " أصدقاء سورَي " ،من تردادهم

ملقولة أهنم لن يتدخلوا عسكرَيً ،ولن يسمحوا أبي تدخل عسكري يف القضية السورية  ..وإمنا املؤَتر

منعقد ْلغراض إنسانية ،وحسب !...
ماذا يعين ذلك ..؟!

يعين ثالثة أمور:

أوهلا :أن القرارات اإلنسانية ستكون غري انفذة املفعول ـ أي ستبقى حرب على ورق ـ خللو

اآلليات والقوة اليت تفرضها على النظام اْلسدي اجملرم.
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اثنيها :استمرار العصابة اْلسدية الطائفية يف جرائمها ضد الشعب السوري  ..وإعطاء الضوء

اْلخضر له؛ أن استمر يف القتل ،وارتكاب اجملازر  ..فنحن مؤَتران لن يعدو ،ولن يتعدى البعد اإلنساين
 ..وَيفرحة النظام اْلسدي الدموي اجملرم هبكذا تطمينات وقرارات ،وهكذا نتيجة  ..النظام الذي ال

يفهم  ..وال ميكن التعامل معه إال من خالل القوة ،والقوة وحسب!

اثلثها :أن هذا املؤَتر وجوده وعدمه سواء  ..ولو أنفقت نفقات املؤَتر واملؤَترين على الشعب

السوري ،وثورته املباركة ،وجماهديها  ..لكان أنفع للشعب السوري ،ولثورته ،وقضيته.

 -838قياس خاطئ!

قياس الوضع السوري على الوضع اليمين  ..والطاغية علي صاحل  ..على الطاغوت بشار

اْلسد  ..وفرض نفس الرؤية للحل الذي جرى يف اليمن على اْلوضاع يف سورَي  ..هلو دليل على أن

املؤَترين يف مؤَتر " أصدقاء سورَي " ،مل يفهموا حقيقة الصراع ،واْلوضاع يف سورَي  ..ومل يعرفوا جيداً
عقلية الطاغوت القرمطي بشار اْلسد ،ونظامه اجملرم الطائفي ،واْلخطبوط الشيعي الرافضي املرتبط به،
واملمتد من إيران حىت العراق ،إىل لبنان  ..واملوجود بكل ثقله العسكري والسياسي ،على اْلراضي

السورية  ..وما يشكلونه من مشكلة كربى أمام أي حل أو معاجلة سلمية لألوضاع يف سورَي  ..إهنم
حقاً يغردون خارج السرب ،هللا املستعان!

 -839املساعدات اْلمريكية مشروطة!

الست كلينتون  ..ترفض مساعدة الثورة السورية  ..والشعب السوري  ..حىت تطمئن أوالً:
عن والء كل ٍ
فرد من أفراد الشعب السوري الثائر على الطاغوت  ..فتجري له اختباراً :هل والؤه

لإلسالم  ..أم والؤه لدميقراطيتها  ..فإن كان والؤه إلسالمه ودينه  ..دون دميقراطيتها  ..هذا يعين
ٍ
حينئذ أنه ال يستحق املساعدة  ..واملوت له وْلطفاله  ..ومهما عظمت جمازر الطاغوت بشار اْلسد،
وعظمت انتهاكاته حلقوق اإلنسان  ..ليس مهماً  ..إذ اْلولوية يف اإلدارة اْلمريكية  ..والسياسة
اْلمريكية  ..واملساعدات اْلمريكية  ..والعطف اْلمريكي  ..للوالء للدميقراطية اْلمريكية  ..وملن

يدخل يف دينها الدميقراطي  ..وليس لشيء غري ذلك!

َّص َارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم ]البقرة.120:
ضى َع َ
صدق هللا العظيمَ [:ولَن تَـ ْر َ
نك الْيَـ ُه ُ
ود َوالَ الن َ

اللهم َي أرحم الرامحني  ..اغننا بفضلك ومنك وكرمك ،عن مساعدهتا  ..ومساعدة الظاملني
من حلفائها  ..اللهم ال تدع لظامل ،وال لطاغية ِ ..منة وفضالً على الشعب السوري املسلم ،وثورته
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الشامية املباركة  ..اللهم ،واجعل حسم الوضع يف سورَي  ..من داخل سورَي  ..وعلى يد أبنائها الربرة

اْلطهار  ..اللهم آمني ،آمني ،وصلى هللا على حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

 -840مؤَتر أصدقاء بشار اْلسد يف تونس!

مؤَتر أصدقاء بشار اْلسد يف تونس  ..انتظره الشعب السوري ـ على حساب دمه وعرضه ـ
طويالً  ..تفاءل به خرياً ، ..ناً منه أنه سيتمخض عن شيء ذي ابل  ..وإذ به يل ُد فُئِرياً !..
ٍ
وإىل مؤَت ٍر آخر  ..بعد شه ٍر آخر  ..يف ٍ
آخر  ..ال ندري كم
آخر ..
وموعد مع فُئ ٍري َ
بلد َ
ستكون تضحيات الشعب السوري  ...هللا املستعان!

 -841موقف للسعودية تستحق عليه الشكر والتقدير.

موقف السعودية من القضية السورية ،واملتمثل يف موقف وتصرحيات وزير خارجيتها يف مؤَتر

تونس  ..موقف متقدم ،ومتميز  ..يستحقون عليه الشكر والتقدير  ..ولكن الذي يريده الشعب

السوري  ..أن ال يقتصر هذا املوقف على التصرحيات ،وتسجيل املواقف السياسية وحسب  ..وإمنا أن
وعمل ٍ ..
يُرتجم على أرض الواقع  ..يف سلوك ٍ ..
ودعم مباشر ابملال والسالح ـ من دون مؤَترات أو

إطالة يف املقدمات ـ للشعب السوري  ..واملمثل يف اجليش السوري احلر ،ومن معه من جماهدي وثوار
الشام اْلحرار  ..ودعم الثورة السورية  ..بكل أنشطتها وجهدها ،وجهادها  ..وتنسيقياهتا يف الداخل
 ..وهذا ال حيتاج إىل خارطة طريق  ..وال إىل مزيد من اآلليات  ..فاالتصال ابملعنيني متيسر وممكن يف

أقرب وقت  ..لو وجدت العزمية  ..ووجدت اإلرادة  ..وكانت النية صادقة.

مع التأكيد على ضرورة وجود فريق مراقب من اجلهة العربية الداعمة للثورة ـ سواء كانت

السعودية أم غريها ـ تراقب مصاريف الدعم واالجتاهات اليت يذهب فيها  ..هل يذهب للشعب

السوري يف الداخل  ..ولصاحل جهاده وثورته على الطاغوت  ..وَتفيف معاانته  ..أم يذهب على

الفنادق الفخمة يف اخلارج  ..وعلى مؤَترات  ..ومقابالت  ..وأسفار  ..املعارضة التقليدية يف اخلارج!

 -842سؤال وجواب.

السالم عليكم ،املشايخ الكرام ،أهل العلم يف سورَي والعامل اإلسالمي  ..هل يعترب سكان

سوريه من املسلمني الذين ال يشاركون يف الثوره ْلي سبب ،هل يعتربون ممن يتخلف عن الزحف؟ وما

هو احلكم الشرعي هلم؟

وما هو حكم من يشارك النظام أبي شكل سواء ابلصمت أو إبغالق ابب بيته أو بدعم

عناصره ابملال أو املازوت أو أي شيء  ..وجزاكم هللا خرياً؟
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اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..جيب على كل مسلم ـ سواء كان سوري أو

غري سوري ،وسواء كان يف الداخل أم يف اخلارج ـ أن ينصر الشعب السوري املسلم ،وثورته الشامية

املباركة بقدر استطاعته ،فمن كان يستطيع أن ينصر الثورة بنفسه ،ال ُجيزئه نصرهتا ابملال ،ومن كان

يستطيع أن ينصرها ابملال ال ُجيزئه نصرهتا ابللسان ،ومن كان يستطيع أن ينصرها بنفسه ،وماله ،ولسانه
 ..ال ُجيزئه لو نصرها بواحدة من أنواع النصرة تلك ،وذلك لقوله تعاىل [:فَاتَّـ ُقوا َّ
استَطَ ْعتُ ْم
اَّللَ َما ْ
ِ
استَطَ ْعتُم ِمن قُـ َّوةٍ ]اْلنفال.60:
]التغابن .16:ولقوله تعاىلَ [:وأَعدُّواْ َهلُم َّما ْ
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":إذا أمرتكم أبم ٍر فأتوا منه ما

استطعتم " متفق عليه .فالواجب بذل املستطاع ،الذي يستغرق ويشمل كامل اجلهد والقدرة  ..وما
ف
وراء االستطاعة  ..وبذل املقدور عليه  ..ال يُسأل عنه املرء ،وال ُحياسب عليه ،لقوله تعاىل [:الَ يُ َكلِ ُ
اَّللُ نَـ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها ]البقرة.286:
أما من كان قادراً على اجلهاد ابلنفس ،وكان ذلك متيسراً له  ..مث هو ال يفعل  ..فهذا ال شك
ِ ِ
َّ ِ
يل لَ ُك ُم
ين َ
أنه ممن حيملون عليه حكم الفرار من الزحف ،كما قال تعاىلََ [:ي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُواْ َما لَ ُك ْم إذَا ق َ
اآلخرةِ
ِ
الدنْـيا ِمن ِ
ِ
يل ِ
ِ
اَّلل َّااثقَـلْتُم إِ َىل اْلَر ِ ِ
انف ُرواْ ِيف َسبِ ِ
اآلخ َرةِ فَ َما َمتَاعُ ا ْحلَيَاةِ ُّ
ْ
ْ
ض أ ََرضيتُم ِاب ْحلَيَاة ُّ َ َ
الدنْـيَا ِيف َ
يل ِ
إِالَّ قَلِيل ]التوبة .38:وقال تعاىل [:انْ ِفرواْ ِخ َفافاً وثَِقاالً وج ِ
اه ُدواْ ِأب َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
اَّلل َذلِ ُك ْم
ََ
َ
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن ]التوبة .41:وقال تعاىل [:إِالَّ تَنف ُرواْ يُـ َعذبْ ُك ْم َع َذاابً أَليماً َويَ ْستَـ ْبد ْل قَـ ْوماً
ض ُّروهُ َش ْيئاً َواَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ]التوبة .39:ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى
غَْيـ َرُك ْم َوالَ تَ ُ
هللا عليه وسلم أنه قال ":اجتنبوا الكبائر السبع :ـ وعد منها ـ الفرار من الزحف " صحيح اجلامع.145:
وقال صلى هللا عليه وسلم ":إذا استنفرمت فانفروا " البخاري .وحنن يف الشام ،قد استنفران
الدين ،واستنفران ِ
استنفران
العرض ،واستنفرتنا احلقوق واحلرمات املتنهكة ،استنفرتنا دماء اْلطفال ..
َ
الثوار واجملاهدون يف اباب عمرو وغريها من اْلحياء واملدن السورية  ..وال بد للقادر من أن يليب النداء
والنفري ،كل حبسب موقعه وقدرته وإمكانياته ،مهما كانت قليلة ومتواضعة  ..فقليله ،مع قليل غريه

يُصبح كثرياً إبذن هللا.

كذلك يُقال :أن النفري يتعني على اْلقرب فاْلقرب ملوقع احلدث  ..فإن مل تتحقق الكفاية ..

امتد الواجب ليشمل اخلطوط اْلخرى حبسب قرهبا من مواطن اجلهاد والقتال  ..فما جيب على

السوري ـ جتاه اْلوضاع يف سورَي ـ ال جيب على اْلردين ،واللبناين  ..والعراقي  ..وما جيب على اْلردين

واللبناين ،والعراقي ،والرتكي  ..ال جيب على املصري ،والتونسي اْلكثر بعداً عن سورَي  ..وما جيب
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على املصري والتونسي ،والسعودي  ..ال جيب على الباكستاين ،واهلندي  ..وهكذا كلما كان املسلم

أقرب ملوقع احل َدث الذي يستوجب النفري  ..كلما تعني عليه النفري واجلهاد أكثر من غريه ،وهللا تعاىل
أعلم.

أما من يدعم الطاغوت بشار اْلسد ،وعصابته الطائفية اجملرمة  ..يف حربه على الشعب

السوري ،وثورته املباركة  ..أبي نوع من أنواع الدعم  ..فهو على خطر كبري  ..قد يرقى يف بعض صوره
إىل درجة الكفر البواح ،واخلروج من الدين ،لقوله تعاىلَ [:وَمن يَـتَـ َوَّهلُم ِمن ُك ْم فَِإنَّهُ ِم ْنـ ُه ْم إِ َّن اَّللَ الَ يَـ ْه ِدي
الْ َقوم الظَّالِ ِمني ]املائدة .51:وقوله تعاىلَ [:ال َِجت ُد قَـوماً يـ ْؤِمنو َن ِاب َِّ
اد َّ
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُـ َوادُّو َن َم ْن َح َّ
ْ ُ ُ
َ
اَّللَ
َْ
ِ
ِ
ب ِيف قُـلُوهبِِ ُم ِْ
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُهم
ريتَـ ُه ْم أ ُْولَئِ َ
ءه ْم أ َْو أَبْـنَ ُ
آاب ُ
َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا َ
ك َكتَ َ
اءه ْم أ َْو إ ْخ َوانَـ ُه ْم أ َْو َعش َ
ضوا ع ْنه أُولَئِ َ ِ
َّات َْجت ِري ِمن َْحتتِها ْاْلَنْـهار َخالِ ِد ِ
يها ر ِ
وح ِم ْنهُ وي ْد ِخلُ ُهم جن ٍ
ض َي َّ
ب
َ
ك ح ْز ُ
اَّللُ َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ َ ُ ْ
ْ َ
بِ ُر ٍ َ ُ
ين ف َ َ
َ
َُ
اَّلل أََال إِ َّن ِحزب َِّ
َِّ
ْم ْفلِ ُحو َن ]اجملادلة.22:
َْ
اَّلل ُه ُم ال ُ
واملواالة أنواع ودرجات فمنها اْلصغر ،ومنها اْلكرب واملغلظ  ..فليس من صمت ،وأغلق

عليه اببه ـ وكان يف ذلك نوع دعم للطاغوت وجنده ـ كمن يدعم وينصر الطاغوت ونظامه ابلكالم

واللسان  ..وليس ـ يف اجلرم واإلمث ـ من يقول كلمات يف الذود عن الطاغوت  ..كمن ُجيادل عنه وعن

نظامه الطائفي اجملرم يف احملافل ،والقنوات اإلعالمية  ..وأشدهم جرماً ،الذي ينصره ونظامه بيده ،وقوة

السالح  ..وعلى العموم  ..أرى أن حنذر الناس من مغبة وخطورة الدخول يف مواالة الطاغوت ونصرته،

ولو بشطر كلمة  ..حتذيراً عاماً  ..من دون أن نشري إىل أعيان الناس أبمسائهم ،وأشخاصهم ـ إال إذا
دعت الضرورة الشرعية ،واملصلحة العامة للثورة لشيء من ذلك ـ الحتمال وجود عنصر اإلكره،

واخلوف ،والتقية  ..وْلن الساحة يف كل حلظة تشهد متغريات جديدة  ..وحركة مستمرة يف مواقف
الناس  ..فمن كان ابْلمس ،اهره على الثورة  ..فاليوم ـ بفضل هللا ـ ،اهره وابطنه معها  ..وهذا

مالحظ  ..وال بد من اعتباره عند إصدار اْلحكام.

نسأل هللا تعاىل أن يفرج عن أهلنا وأح بتنا يف الشام ما هم فيه من هم وغم ،وكرب  ..وأن

ينصر الثورة وجماهديها اْلبطال ،على الطاغوت وجنده  ..وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم  ..إنه تعاىل

مسيع قريب جميب ،وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.
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 -843سؤال وجواب عن التسجيل الثاين جلماعة جبهة النصرة.
قد كثر سؤال اإلخوان عن التسجيل الثاين " جلماعة جبهة النصرة .... "..؟!

أقول :سبق أن ُسئلت عن هذه اجلماعة ،وسبق أن أجبـت عنهـا  ..وفـيم خيـص التسـجيل الثـاين

أقول :التحفظات ،واملالحظات عليه كثرية  ..وهي ليست أقل من التحفظات على التسجيل اْلول!
منهـا :أن هــذه الدبلجــة بــني املقــاطع والصــور  ..أي هـا ٍو يتقنهــا  ..ويــتقن مــا هــو أكثــر منهــا ..
فهي ال تعين شيئاً!
ومنهـا :أن هـذا العمـل ،وهـو التفجـري يف منطقــة امليـدان يف دمشـق  ..كـان ُمـداانً مـن اجلميــع ..

على أنه من صـنيعة الطـاغوت ونظامـه  ..فعـالم عنـدما نسـب هـذا العمـل هلـذه اجملموعـة  ..أصـبح فتحـاً
مبيناً ،وغزوة دوهنا غزويت بدر ٍ
وأحد  ..وكثر التكبري والتهليل؟!
ومنها :أن منفذ العملية االنتحارية ـ عفواً؛ االستشهادية كما حيلو للبعض أن يسميها! ـ شـخص

واحد ،بينما التسجيل أ،هر ثالث تفجريات  ..التفجري الثاين جاء بعد التفجـري اْلول أبكثـر مـن نصـف
دقيق ـة تقريب ـاً  ..والثالــث جــاء بعــد عشــرة ثـ ٍ
ـوان  ..إال إذا كــان منفــذ العمليــة االنتحاريــة  ..اســتطاع أن

يفجر نفسه ثالث مرات؟!

ومنهــا :أن منفــذ العمليــة االنتحاريــة قــد حــدد املكــان والزمــان الــذي ســينفذ فيهمــا عمليتــه ..

واجلهــة الــيت نفــذهتا  ..وهــو بــذلك أراد أن ُجييــب عــن ســؤال ،قــد أثــري بعــد العمليــة  ..مــن الــذي نفــذ
العملية :الطاغوت وخمابراته  ..أم غريهم؟!

ومنهـا :أن منفــذ العمليـة االنتحاريــة  ..كمـا ،هــر  ..كـان حيمــل بيـده ســالحاً أمريكـي الصــنع ..

ورمبا إسرائيلياً  ..بينما كانت الروسية ـ السالح الشائع بني أَيدي الناس ـ جبواره  ...ملاذا؟!

ومنهــا :أن ،هــورهم يف الشــارع  ..وحــديثهم عــن قتــل النص ـريية والــروافض ـ يف هــذه الظــروف

وابلطريقة اليت شاهدانها ـ ال خيلو من التكلف  ...والريبة!

ومنها، :هور جمموعة يف حلب  ..ومن مث يف دمشـق  ..وغوطتهـا  ..علـى أهنـا تبـايع اجلـوالين ..

ال يعــين شــيئاً  ..فمــا الــذي مينــع أن يكــون ه ـؤالء اْلشــخاص هــم جمموعــة واحــدة  ..مــرة تنســب نفســها
حللب  ..ومرة لدمشق  ..وغوطتها  ..ما دام اجلميع ملثم غري معلوم احلال ،والعني  ..والشكل؟!
مث ملاذا حلب  ..ودمشق  ..وليس محاة أو محص مثالً ..؟!

اجلواب :أن الثورة يف محاة أو محـص قـد أفـرزت رجاالهتـا  ..وعرفـت النـاس بعضـهم علـى بعـض

 ..حبيث كل من ينسب نفسه للجهـاد والثـورة  ..أهـل البلـد يعرفونـه  ..فيصـدقونه أو يكذبونـه  ..وهـذا
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مــا ال ميكــن حتقيقــه أو التثبــت منــه يف حلــب ،أو دمشــق  ..لــذلك ســتبقى حلــب ودمشــق فــرتة  ..هــي

املنطقة الرخوة لكل إعالن مشبوه ....؟!

ومنها :أن هذا التسجيل الصادر عن مجاعة النصرة  ..خيـدم طرفـاً واحـداً ،ال غـري  ..الطـاغوت

بشار اْلسد ونظام الطائفي اللعني!

حنن يف هذه املرحلة املطلوب منا أن خنذل عن أهلنا يف الشام  ..عـن الثـورة الشـامية الكـربى مـا

اســتطعنا  ..بينمــا هــذا التســجيل جــاء ليُخــذل عــن الطــاغوت ونظامــه ،وروايتــه الكاذبــة الــذي صــدع هبــا
رؤوس الناس  ..من حيث يدري أصحاب التسجيل ،أو ال يدرون!

ومنها :قلنا من قبل ،ونقول اآلن  ..وغداً عند صدور تسجيل اثلث  ..وخامس  ..ال يُقبل من
رجل جمهول العني واحلال  ..خياطـب النـاس ـ لـيس ملثمـاً وحسـب ـ وإمنـا مـن وراء جـد ٍر ،وحجـاب  ..مث

نقول للناس أطيع وه  ..واتبعوه  ..وخباصة أننا يف صراع مع طـاغوت مـنحط ،عـدمي القـيم ،واْلخـالق ..
قادر على أن ميثل مجيع اْلدوار!

واملطلوب :أن ال يكشف لنا " اجلوالين "عن وجهه  ..أو أن يكلم الناس كفاحـاً  ..ال نريـد منـه

هذا ـ فأمنه أهم من أمن الثورة السورية كلها! ـ وإمنا نريد عاملاً واحـداً  ..شخصـاً واحـداً عـدالً معتـرباً ثقـة
 ..مــن أبنــاء الشــام  ..ســواء كــان يف الــداخل أو اخلــارج  ..يقــول :أان أعــرف اجلــوالين بشخصــه وامســه،

ودينــه وخلقــه  ..وقــد عاملتــه وخربتــه  ..وهــو علــى خــري  ...فقــط  ...هــذا الــذي نريــده  ..ال نريــد غــري

ذلك  ..فهل هذا كثري على الشام  ..وأهل الشام  ..وثورهتم املباركة اجمليدة؟!

أل ــيس لك ــم عق ــول  ..أم أن العص ــبية للمعرف ــات احملدث ــة  ..ق ــد أعم ــت اْلبص ــار  ..وأص ــمت

العقول؟!

فهل إذا طلبنا هذا الطلب  ..والذي هـو حـق لكـل مسـلم مـن أهـل الشـام  ..وغـري أهـل الشـام

 ..نكون ضد اجملاهدين  ..وال حنب اجملاهدين؟!

ال يقول قائل :الزرقاوي رمحه هللا  ..مل يكن يعرفه أحد  ..وقد أثريت حوله نفس التسـاؤالت ..

وهلــؤالء ،أقــول :كــذبتم  ..الزرقــاوي كــان يعرفــه ع ــدد كبــري مــن الشــيوخ  ..والعلمــاء  ..وقــادة اجله ــاد

املشهود هلم ابخلـري  ..مبـن فـيهم العبـد الفقـري  ..فـأان أعرفـه شخصـياً قبـل االلتـزام  ..وخـالل االلتـزام ..
اود َّن علينـا
وبعد االلتزام  ..وكان سكنه يف حي " الكسارات " ال يبعد عـن منـزيل مخسـني مـرتاً  ..فـال يُـز َ
خفافيش ،وخوارج املنتدَيت !...
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مالحظــة :قــد اســتدرك علــي بعــض اإلخــوان مشــكورين  ..أبن التفج ـريات الــثالث الــواردة يف

التسجيل  ..هي يف احلقيقـة تفجـري واحـد ،لكـن حصـل تكرارهـا خـالل الدبلجـة ثـالث مـرات  ..جـزاهم

هللا خرياً.
أقول :خطأي يف تقدير عدد التفجريات  ..مرده ملدى االتقان يف عملية الدبلجـة  ..والرغبـة يف
التوسع يف الدعاية للحدث  ..مث إذا كان مثلي قد أخطأ يف تقدير عدد التفجـريات الـواردة يف التسـجيل

 ..فكيف سنطمئن إىل صحة بقاَي أجزاء التسجيل ..؟!
أقول ذلكِ ،
وإين ْلرجو أن أكـون خمطئـاً يف مجيـع حتفظـايت الـواردة أعـاله  ..فـأان حينئ ٍـذ اْلسـعد

واْلفرح ابإلخوان  ..وبكل جماهد خملص ُجياهد يف سبيل هللا  ..وليعلم اجلميع أنـه مـا محلـين علـى تـدوين
تلك املالحظات أعاله  ..غرض أو خالف شخصي مع أحد أو جهة من اجلهات  ..وإمنا فقـط خشـييت
وغـرييت علـى الثــورة الشـامية ،وأهلهــا ،وأبطاهلـا وجماهــديها  ..ومسـتقبلها  ..مــن أن تُـؤتَى مــن قِبلنـا ،ومــن
جهــة غفلتنــا ومحاســتنا  ..مــن حيــث ال حنتســب وال نــدري  ..فــإن أصــبت فمــن هللا تعــاىل وحــده  ..وإن

أخطأت فمن نفسي ،وأستغفر هللا.

 -844قبل أن يقع احملظور نشري إىل ٍ
مجلة من اْلمور
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

أرى أن السالح قد انتشر بني أَيدي الناس يف سورَي  ..وأنه سينتشر أكثر ،فأكثر  ..وأن

علي ـ انصحاً مشفقاً ـ أن
العمل املسلح سيتوسع مع اْلَيم أكثر مما هو عليه اآلن  ..وأرى أنه يتعني َّ

أشري إىل مجلة من اْلمور ،وقبل أن يقع احملظور:

فأقول للجميع :اتقوا هللا يف الدماء املعصومة ،واحلرمات املصانة  ..ال جتمعوا على الشام،

وأهل الشام سيفني :سيف الطاغوت ،وسيفكم !..

ليس املهم أن حتمل السالح َي عبد هللا  ..أو أن تستعمله مينة ويسرة  ..وإمنا املهم كيف

تستخدمه  ..وأين  ..ومىت  ..وأن تنظر إىل مآالت فعلك؛ من املستفيد منه ،الطاغوت ،أم الشعب
السوري املسلم ،وثورته املباركة ..؟!

فشأن اجلهاد عظيم ،ال يتقنه إال الرجل ِ
املكيث !..
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اجلهاد يف سبيل هللا مبدأ عظيم  ..وطريق مبارك  ..والذود عن احلرمات ،واْلعراض هدف نبيل
ٍ
حينئذ
وعظيم  ..لكن كل ذلك ال يربر سفك الدم احلرام  ..أو االستهانة حبرمة الدماء  ..فيكون مثلنا
 ..كمن يزيل حراماً حبرام  ..ومنكراً مبنكر مثله أو أكرب منه!

فالغاَيت النبيلة العظيمة  ..ال تربر الوسائل الباطلة املشينة!

كم من غاية نبيلة عظيمة  ..أسيء إليها  ..ملا طُلبت عن طريق وسائل خاطئة مشينة!

اجلهاد كالصالة ،وغريها من العبادات  ..يُشرتط ـ لقبوهلا ـ شرطان :اإلخالص ،وحسن املتابعة

للسنة ،ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":خذوا مناسككم عين " " .صلوا

كما رأيتموين أصلي " .كذلك اجلهاد؛ فالواجب ـ يف مجيع مراحله وأجزائه وأنواعه ـ أن يكون على

السنة ال البدعة واْلهواء  ..أن تتحقق فيه صفة املتابعة لسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،فنجاهد
كما كان ُجياهد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فال نتجاوزه يف أدب أو حكم من أحكام اجلهاد والقتال.

ال ميكن أن نبارك عمالً انتحارَيً ،وفق كل املقاييس الشرعية والعقلية هو عمل انتحاري ـ حيلو

للبعض ممن يكربون ويهللون ْلي دم يُسفك ويَسيل ،أن يسموه عمالً استشهادَيً ،وغزوة دوهنا غزويت
الفاعل فيه نفسه  ..ويقتل بقتله لنفسه بضعة أنفار من عسكر الطاغوت  ..معهم
بد ٍر وأحد! ـ يَقتل
ُ
مثلهم أو يزيد أو ينقص من املسلمني ،وممن صان الشارع دماءهم وحرماهتم من اآلمنني  ..مث بعد ذلك

 ..نعتربه عمالً استشهادَيً ،وجهاداً راشداً!
سنة العمليات االنتحارية ـ كما َتارس ونشاهدها يف واقعنا ـ سنة خاطئة  ..ال نريدها أن َتضي

يف جهاد الشام ْ ..لهنا بذاهتا حمرمة كانتحار وقتل للنفس ابلنفس ،كما قال تعاىلَ [:والَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َس ُك ْم
إِ َّن اَّللَ َكا َن بِ ُك ْم َرِحيماً ]النساء .29:ويف احلديث القدسي ":ابدرين عبدي بنفسه ،حرمت عليه اجلنة "
البخاري .وحىت ال ينحصر هبا اجلهاد  ..وتصبح وكأهنا خيار اجملاهد الوحيد  ..كما حصل يف بعض
البلدان  ..ولو مضت ،واعتاد عليها الناس  ..ليكونن ضحاَيها ـ وهللا تعاىل أعلم ـ من املسلمني

واْلبرَيء ،وشباب اجلهاد  ..أضعاف أضعاف ضحاَي العدو  ..إضافة النعكاساهتا اإلعالمية ،والسياسية

السلبية  ..وهذا جانب ال ينبغي جتاهله ،على مبدأ " حىت ال يُقال "!

اتقوا هللا أيها الناس يف أهل الشام  ..اتقوا هللا يف دماء املسلمني  ..وغري املسلمني ممن صان

الشارع حرماهتم ودماءهم  ..فنحن كما حنرض على اجلهاد يف سبيل هللا  ..ونرى يف اجلهاد منجاة لألمة
مما هي فيه من ذل  ..فإننا كذلك حنذر من عواقب التهاون بشأن الدماء املعصومة  ..حتت أي ٍ
زعم
كان!
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إن كان يف املسألة قوالن :خذ ابلقول الذي حيتاط للدماء املعصومة أكثر من اآلخر  ..تسلم يف

دينك ،وآخرتك.

قال تعاىل [:ومن يـ ْقتل م ْؤِمناً ُّمتـع ِمداً فَجزآ ُؤهُ جهن ِ ِ
ِ
َع َّد
ب اَّللُ َعلَْي ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َّم َخالداً ف َ
ََ
ََ َ ُ ْ ُ
يها َوغَض َ
ََ ََ ُ
لَهُ َع َذاابً َع ِظيماً ]النساء.93:
ويف احلديث فقـد صـح عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال ":اجتنبـوا السـبع املوبقـات " ـ
وعد منهن ـ ":وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق . "..

وقال صلى هللا عليه وسلم  ":املسلم من سـلم املسـلمون مـن لسـانه ويـده " و " املـؤمن مـن أمنـه

الن ــاس عل ــى أم ــواهلم وأنفس ــهم " .مفه ــوم املخالف ــة يقتض ــي أن ال ــذي ال أيمن ــه املس ــلمون عل ــى أم ــواهلم
وأنفسهم ،وال يسلمون من ِ
شر لسانه ويده ،فهو ليس مبسلم وال مؤمن.
وقال صلى هللا عليه وسلم ":كل املسلم على املسلم حرام ،دمه وماله وعرضه ".
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من محل علينا السالح فليس منا ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا ".
وقـال صــلى هللا عليـه وســلم  ":كـل ذنـ ٍ
ـب عسـى هللا أن يغفــره إال الرجـل ميــوت كـافراً ،أو الرجــل

يقتل مؤمناً متعمداً ".

وقال صلى هللا عليه وسلم ":أىب هللا أن جيعل لقاتل املؤمن توبة ".
وقال صلى هللا عليـه وسـلم ":ال يـزال العبـد يف فس ٍ
ـحة مـن دينـه مـا مل يصـب دمـاً حرامـاً " .فـإذا

أصاب الدم احلرام ،فليبكي على نفسه ،وعلى دينه!

وقال صلى هللا عليه وسلم ":من قتل رجالً من أهل الذمـة ،مل جيـد ريـح اجلنـة ،وإن رحيهـا ليوجـد

من مسرية سبعني عاماً ".
رحيها ".

وقـال صـلى هللا عليـه وسـلم ":مـن قتـل نفسـاً معاهـدة بغـري حلهـا ،حـرم هللا عليـه اجلنـة أن يشـم
وقــال صــلى هللا عليــه وســلم ":إن املالئكــة لــتلعن أحــدكم إذا أشــار إىل أخيــه حبديــدةٍ ،وإن كــان

أخاه ْلبيه وأمه" .هذا إذا كان يشري إليه حبديدة علـى وجـه اللعـب واملـزاح ،فمـا ابلـك فـيمن يشـري جـاداً
ابملسدسات والرشاشات والقنابـل ،وغريهـا مـن اْلسـلحة الفتاكـة لريعـب املسـلمني املـؤمنني ،ال شـك أنـه
أوىل ابللعن والوعيد ،والطرد من رمحة هللا.
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وقـال صــلى هللا عليـه وســلم ":مــن آذى مؤمنـاً فــال جهــاد لـه " .هــذا فــيمن يُـؤذي مؤمنـاً  ..فمــا

أىن أن يقبل منه جهاده!
قولكم فيمن يقتل مؤمناً ـ أو يُروع املؤمنني ـ ابسم اجلهاد َّ ..

وغريها كثري من النصـوص الصـحيحة الثابتـة يف الكتـاب ،والسـنة الصـحيحة  ..الـيت حتـرم وجتـرم

سفك الدم احلرام  ..حتت أي ذريعة كانت.

هذه كلمات هللا تعاىل ،وكلمات رسوله صلى هللا عليه وسلم بـني أيـديكم  ..فـال تردوهـا  ..وال

تستخفوا هبا  ..فيسحتكم هللا بعذاب من عنده.

واعلموا أنه ال يفرح لسفك الدم احلرام ،ويستهني به ،إال واحد من اثنني :الطاغوت وعصابته
اجملرمة  ..وأفراخ اخلوارج الغالة ِ ..
وإين أعيذكم أن تكونوا من أحد الطرفني  ..حفظنا هللا وإَيكم ..
وشامنا احلبيب  ..وجماهدينا اْلبطال  ..وأهلنا يف الشام  ..وثورتنا الشامية املباركة  ..من شر الطائفتني

معاً  ..ومن شطط اإلفراط أو التفريط  ..ومن كل شر ،وذي شر ،اللهم آمني ،آمني.

اللهم إين قد بلغت ،اللهم فاشهد  ..وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  ..وصلى هللا على

حممد النيب اْلمي ،وعلى آله وصحبه وسلم.

 -845أكثر ما يُسيء احلركات اجلهادية اجلادة !..

أكثر ما يُسيء احلركات اجلهادية اجلادة الراشدة  ..ويُعيق من حركتها ،وتقدمها ،فريقان:
احلمقى من اخلوارج الغالة ،من ذوي اْلصوات املرتفعة ،واْلوداج املنتفخة  ..وامللغومون؛ عيون الطغاة

وخمابراهتم  ..الذين ُحيسنون استغالل محق اخلوارج الغالة  ..فيظهران وكأهنما فريق واحد ،فيصعب
حينها على اجملاهدين ،والدعاة العاملني التفريق بينهم  ..والتعامل معهم  ..فيقع الشر واحملظور!

 -846عندما تفقد العمليات املسماة ابالستشهادية غطاءها الشرعي!

عندما تُستغل فتوى بعض اجمليزين املعاصرين من أهل العلم للعمليات الفدائية املسماة "
ابالستشهادية " ،وفق حاالت استثنائية ضيقة ،وشروط حمددة  ..استغالالً خاطئاً يف ساحات العمل
والتنفيذ  ..حبيث تكون الفتوى بقيودها ،وشروطها يف واد  ..والتنفيذ العملي هلا يف و ٍاد آخر  ..فهذا
يعين أمرين :أوهلما أن املنفذ ،قد فقد الغطاء الشرعي؛ حىت على مذهب اجمليزين  ..حبيث مل يعد حيق له

االستدالل بقول اجمليزين  ..وسرد أقواهلم على الطرف املقابل املخالف.

واثنياً ،يعين أن املسألة ما دامت ستُستغل هذا االستغالل اخلاطئ ،وبتوسع يُسفك معه الدم
ٍ
احلرام ..
حينئذ النقل والعقل يلزمان ـ الفريق اجمليز من أهل العلم ـ ابلقول ابحلظر واملنع مطلقاً قوالً
واحداً ،درءاً للفتنة  ..وهلذه الفوضى يف التطبيق  ..اليت ال َتلو من سفك للدم احلرام املصان شرعاً!
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عمل هبا خطأ  ..وستفسر خطأ  ..وستكون هلا نتائجها
عندما يرى العامل أن فتواه ابجلواز سيُ َ
املدمرة اخلاطئة ٍ ..
حينئذ الفقه يُلزمه ابإلمساك ،والقول ابحلظر واملنع!

 -847يبدأ الغلو من زاوية ضيقة مث يتسع!

هكذا ي بدأ الغلو ،والتشدد ،والتنطع ،وهكذا يتسلل ويتدرج :اخلطوة اْلوىل؛ جهاد اجليش

السوري احلر غري شرعي ،رايته جاهلية وابطلة  ..مث تتبعها خطوة احلكم عليه ابلكفر والردة ،واخلروج
من اإلسالم  ..مث خطوة وجوب قتله وقتاله  ..مث خطوة تكفري وقتل وقتال كل من يرى غري رأيهم يف
اجليش احلر  ..على اعتبار من مل يكفر الكافر فهو كافر ،ومن يتوهلم منكم فإنه منهم  ..يعين يف

النهاية ،إعمال القتل والقتال يف الشعب السوري املسلم املبتلى ـ والذي مل ينته بعد من قتال طاغوت

الشام وعصابته اجملرمة ـ وانتهاك احلرمات ،وسفك الدم احلرام  ..وهذا كله يتم حتت زعم وذريعة العمل
من أجل تطبيق الشريعة  ..كذبوا وأساؤوا للشريعة الغراء  " ..كلمة حق أريد هبا ابطل "؛ فال هم طبقوا

الشريعة يف أنفسهم وسلوكهم ،وأخالقهم  ..فضالً عن أن يطبقوها على غريهم ،ويف واقع الناس  ..وال
هم قد سلمت منهم احلرمات واْلنفس املعصومة  ..وَي لفرحة الطاغوت وعصابته ،وطائفته  ..هبكذا

غلو  ..وهكذا نتيجة!

لذا توقعوا أن خمابرات الطاغوت وشبيحته سيعملون على تغزية هذا االجتاه  ..والضرب على

وتره ،واملشاركة فيه ـ كما قد فعل الطغاة ذلك يف بلدان أخرى ـ مستغلني جهالة ومحاسة هؤالء الغالة

 ..هذا إذا مل يكن قد عملوا ورتبوا له منذ زمن  ...هللا املستعان!

لكن عزائي الذي أعول عليه ،هو أن الشام ـ بنص الكتاب والسنة ـ حمفو،ة ،حمروسة ،منصورة

أببنائها وجندها  ..بعون هللا  ..مهما كادها الكائدون!

 -848ثورة الشام الكربى.

ثورة الشام الكربى ..

ثورة شعب مسلم على الطاغوت ،والطغيان  ...ثورة على اْلصنام ،واْلواثن  ..بكل أشكاهلا

وأنواعها.

ثورة على الكفر ،والظلم ...
..

ثورة غايتها ،وهدفها العام ـ وبكل وضوح ـ إخراج العباد من عبادة العباد ،إىل عبادة رب العباد

ثورة أصغر طفل ورضيع شامي ،إىل أكرب شيخ شامي  ..وعجوز شامية!
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ثورة الرجل ،واملرأة  ...ثورة اْلمهات واآلابء ..

ثورة الشباب املسلم اجملاهد  ..بصنفيه الذكور ،واإلانث سواء.

ثورة جند الرمحن اْلبطال  ..على جند الطاغوت والشيطان.

ثورة أعادت بفضل هللا ـ وال تزال ـ كثرياً من اْلمور السالفة اخلاطئة ،إىل نصاهبا ومسارها
الصحيحني ..
الناس من اْلدران واخلطاَي ...
ثورة تطهر َ

ثورة أعادت ـ بفضل هللا ـ الوعي والرشد ْلهل الشام  ..كل الشام  ..واْلمة من ورائها.

ثورة ابلوكالة عن اْلمة ضد اْلخطبوط  ..والشر  ..والتمدد الرافضي الطائفي ،وفروعه الباطنية

 ..يف املنطقة كلها!

ثورة عني هلا حنو دمشق  ..وعينها اْلخرى حنو بيت املقدس اْلسري ..

ثورة  ..خاب وخسر ،و،لم  ..من أراد أن خيتزهلا ،وخيتزل جهادها وعطاءها يف اسم شخص ..

أو يف جهاد شخص  ..أو جمموعة من اجملموعات ـ كائنة من تكون ـ فهي أعظم من ذلك بكثري!

ثورة  ..خاب وخسر ،و،لم  ..من أراد أن يستغلها ملآربه اخلاصة  ..أو ْلجندة خاصة ضيقة

 ..بعيداً عن أهدافها العامة.

ثورة  ..خاب وخسر ،و،لم  ..من أراد أن يقيمها أو حيكم عليها  ..وعلى عطائها العظيم

املبارك  ..من خالل تصريح أو موقف ملنافق من املنافقني  ..تروج له وسائل اإلعالم  ..يف واقع الثورة

قد ال يعين شيئاً ،وال ميثل إال نفسه!

ثورة  ..خاب وخسر ،و،لم  ..من خذهلا ـ وأعان الطاغوت ولو بشطر كلمة عليها ـ وهي

حباجة إليه ...

ثورة  ..إن مل حتتضنها  ..وتتبناها  ..وتنصرها  ..وتواكبها ومهومها  ..بكل جوارحك  ..وتكون

انصحاً هلا من داخلها  ..جتاوزتك ،ورمتك إىل مزابل التاريخ  ..غري مأسوف عليك!

اللهم ابرك لنا يف شامنا العظيم  ..ويف أهل الشام  ..ويف ثورتنا الشامية املباركة الكربى ..

اللهم آمني ،آمني.
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 -849يطعنون ابجملاهدين من حيث يظنون أهنم يدافعون عنهم !..

ابل ٍ
ما ُ
أقوام إذا تكلمنا عن خصال اخلوارج كما وصفها النيب صلى هللا عليه وسلم  ..حتذيراً
للعباد من أن يتخلقوا هبا وهم ال يدرون  ..قال قائلهم مستنكراً  ..ملاذا تتكلم على اجلهاد واجملاهدين
..؟!

تكلمنا عن الغالة ،وخطرهم  ..حتذيراً لألمة وشباب اإلسالم من الغلو  ..صاح صائحهم
مستنكراً  ..ملاذا تتكلم على اجلهاد واجملاهدين ..؟!
تكلمنا عن احلمقى اخلوارج الغالة  ..وأثرهم السليب على اجلهاد واجملاهدين  ..صاح صائحهم

مستنكراً  ..ملاذا تتكلم على اجلهاد واجملاهدين ..؟!

وهكذا كلما أنكران خلقاً سيئاً يف اْلمة  ..نفر منه اإلسالم  ..قالوا مستنكرين :ملاذا تتكلم
على اجلهاد واجملاهدين ..؟!
وهؤالء يشتمون اجلهاد واجملاهدين من حيث يدرون أو ال يدرون  ..وكأهنم يريدون أن يقولوا

لنا ،وللناس :هذه الصفات املشينة اليت نفر منها اإلسالم  ..واليت حتذرون منها  ..هي من صفات

اجملاهدين ـ حاشاهم! ـ وعندما تنكروهنا ،أو حتذرون منها  ..فأنتم تطعنون ابجلهاد واجملاهدين !...
َّ
حقاً ما ،لمنا هذا الفريق من الناس  ..ملا أشران إليهم أبهنم من محقى اخلوارج الغالة  ..وأهنم

بالء على اجلهاد واجملاهدين  ..هللا املستعان!

ـ تنبيه :ليعلم هؤالء احلمقى ومن وراءهم  ..إنين وهللا أستحي من متابعة كلماهتم ومحقهم ..

واإلنشغال هبا  ..بي نما أهلنا يف الشام يتعرضون جملازر يومية على يد الطاغوت ،وعصابته  ..وهم يف
شغل وهم متواصل لدفع وجهاد شره  ..حيتاجون منا لكلمة طيبة  ..وأدىن نصيحة أو جهد يقلل عنهم

شيئاً من ذلك الشر الكبري  ...فإما أن َتكثوا بيننا ومعنا تسددون وتقاربون  ..وتنصحون  ..وتنصرون

الثورة  ..مشكورين  ..وإما أن تبقوا ومحاقاتكم  ..خارج هذه الصفحة  ..فتشغلوا هبا غريان  ..أيضاً
مشكورين!

 -850الشكر والتقدير للشعب اللييب املسلم اْليب.
كامل الشكر والتقدير ،والعرفان ْلهلنا وإخواننا ،وشعبنا اْليب اللييب املسلم  ..على موقفهم

النبيل والسخي من الثورة الشامية الكربى  ..واملتمثل بدعمها مباشرة بـ "  " 100مائة مليون دوالر ..
فجزاهم هللا عنا وعن شام الرسول واإلسالم خري اجلزاء.
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نصارحكم القول :أننا كنا خنفي يف نفوسنا عتب احملب على من حيب  ..لكن هذا اإلعالن

السخي يف دعم الثورة الشامية الكربى  ..أذهب من نفوسنا هذا العتب  ..وهلل احلمد  ..فلكم منا َي

أهلنا يف ليبيا خالص الشكر والدعاء.

املستأمن على هذا املبلغ  ..أن يقوم مباشرة  ..ومن دون
واملطلوب من اجمللس الوطين السوري
َ

ساعة تلكؤ  ..إبرساله كله ـ ومن دون أن يُنت َقص منه قرش واحد ـ للداخل السوري  ..من أجل دعم

اجملهود العسكري اجلهادي ،جملاهدي اجليش احلر ،ومن معهم من جماهدي وأبطال الشام اْلحرار ..

وذلك لسببني :أوهلما فقدان اآللية اليت تسهل دعم اجلانب اإلنساين يف الداخل السوري .اثنياً ،على
قدر ما يتم دعم اجملهود العسكري للمجاهدين يف الداخل  ..وتقوى شوكتهم  ..على قدر ما يسهل

الدعم اإلنساين ،وتُفتح له طرق مغلقة ،إبذن هللا.

 -851سؤال :هل للمجاهد يف ساحة املعركة أن يفجر نفسه ..؟

سؤال ":هل للمجاهد يف ساحة املعركة أن يفجر نفسه ،سواء كان ذلك ابحلزام الناسف ،أم

ابلرماانت اليدوية ،إذا كان على وشك أن يقع يف أسر الكفرة القرامطة بعد جرحه ،وعجز اآلخرين من

إنقاذه  ....وهل ْلحد اْلخوة أن يرميه ابلرصاص ،بدالً من تركه يقع أسرياً يف يدهم  ..افتوان مأجورين،

نفع هللا بكم؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ال جيوز للمرء أن يقتل نفسه بنفسه ،خشية الوقوع يف اْلسر

يقتل أخاه املسلم ،هلذا الغرض املذكور ،وذلك لثالثة
عند اْلعداء  ..كذلك ال جيوز للمسلم أن َ
أسباب:
أوهلا ،لورود النص احملكم الذي حيرم فعل ذلك كما قال تعاىلَ [:والَ تَـ ْقتُـلُواْ أَن ُف َس ُك ْم إِ َّن اَّللَ َكا َن
بِ ُك ْم َرِحيماً ]النساء .29:ولقوله تعاىلَ [:وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤِمناً إِالَّ َخطَئاً ]النساء .92:فلم
يعذر القرآن إال املخطئ غري املتعمد  ..حىت املكره ـ حتت القتل ـ ال جيوز له أن يقتل أخاه  ..فالقرآن مل
يعذره ،ومل يستثنه كاملخطئ.

ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":ابدرين عبدي بنفسه ،حرمت

عليه اجلنة " البخاري .وغريه من النصوص الكثرية اليت حترم صور االنتحار كلها.

اثنيها ،أن املؤمن مبتلى ،ويُبتلى على قدر دينه  ..فإن كان يف دينه قوة وشدة اشتد عليه البالء

بالء اْلنبياء ،مث اْلمثل ،فاْلمثل " .والنصوص الشرعية ألزمتنا
 ..لذا جاء يف احلديث أن " أشد الناس ً

أبن نتعامل مع البالء أَيً كان نوعه أو حجمه ابلصرب واالحتساب ،مبا يف ذلك بالء السجن ،والتعذيب
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يف السجن  ..إذ مل يرخص لنا الشارع لصرف البالء ـ مهما كان شديداً ـ أبن يقتل املرء نفسه  ..كما
وع ونَـ ْق ٍ ِ
س والثَّمر ِ
ِ
قال تعاىلَ [:ولَنَـ ْبـلُ َونَّ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِم َن ْ
ات َوبَ ِش ِر
اخلَ ْ
وف َوا ْجلُ ِ َ
ص م َن اْل ََم َوال َواْلن ُف ِ َ َ َ
ِِ
َّ ِ
َّلل وإِ َّان إِلَْي ِه ر ِ
ِ
َّ ِ
اجعو َن ]البقرة .156-155:فليس من
ين إِذَا أ َ
َ
َصابَـ ْتـ ُهم ُّمصيبَةٌ قَالُواْ إِ َّان َ
ين  .الذ َ
الصاب ِر َ
صوارف البالء ،قتل النفس واالنتحار  ..وإمنا الصرب ،واالحتساب وحسب.

والصحابة رضي هللا عنهم يف مرحلة االستضعاف يف مكة تعرضوا لبالء عظيم  ..وعذاب شديد
من قبل مشركي قريش  ..ومع ذلك مل يرخص النيب صلى هللا عليه وسلم ٍ
ْلحد منهم أبن يقتل نفسه،
بل كان ـ فداه نفسي ـ حيملهم على الصرب واالحتساب  ..حىت أن خباب بن اْلرت ـ لشدة ما نزل هبم
من بالء وأذى من طرف مشركي قريش ـ ،قال :شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقلنا :أال

جعل فيها،
تستنصر لنا ،أال تدعو لنا؟ فقال ":قد كان َمن قبلكم ،يُؤخذ الرجل فيُح َف ُر له يف اْلرض ،فيُ َ

شط أبمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه ،فما
فيُجاء ابملنشار ،فيوضع على رأسه ،فيُجعل نصفنيُ ،
ومي َ
يصده ذلك عن دينه ،وهللا ليتمن هذا اْلمر ،حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ،ال خياف إال

هللا ،والذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون " البخاري .فحملهم النيب صلى هللا عليه وسلم على

الصرب واالحتساب  ..مث أشار إىل املؤمنني من قبلنا أن أحدهم رغم ما كان يتعرض له من عذاب

وتعذيب ـ كما ورد يف احلديث أعاله ـ فما يصده ذلك عن دينه  ..وال حيمله على قتل نفسه.

كذلك مما يُذ َكر ،ما حصل للصحايب عبد هللا بن حذافة السهمي رضي هللا عنه مع الطاغية
ملك الروم ،عندما اعتقل هو ونفر من املسلمني عنده  ..ومما جاء يف قصته َّ
أن الطاغية  ..كان يُعذب

أسرى املسلمني ويقتلهم حرقاً ابملاء الساخن املغلي  ..فما صدهم ذلك عند دينهم  ..وال وجدوا
ْلنفسهم رخصة يف االنتحار أو قتل النفس.

اثلثها ،القول ابجلواز ُ ..خيشى منه أن حيصل هتاون وتوسع يف هذا اْلمر  ..حبيث أن اجملاهد قد
يقتل نفسه ْ ..لدىن ٍ ،ن ابالعتقال  ..أو أنه قد يُعت َقل  ..وهذا حمظور ينبغي مراعاته ،واعتباره عند
الفتوى يف هذه املسألة ،وشبيهاهتا!

ويُقال كذلك :كم من أخ  ..وكم من جماهد  ..كان بينه وبني االعتقال بيد الطغاة الظاملني ..

خطوة  ..مث ينجيه هللا من االعتقال ،ويفلت من أيديهم  ..فتصور لو أن هذا اْلخ لديه فتوى جاهزة
بقتل نفسه خشية االعتقال  ..لرمبا قتل نفسه قبل أن يصلوا إليه مبائة خطوة وليس خطوة وحسب ..

من هللا عليه ابإلفراج ،أو اهلروب والنفاد  ..فأثخن يف قتل وقتال
كذلك كم من ٍ
أخ اعتقل ،مث َّ
اْلعداء ،وكان له اتريخ مديد يف اجلهاد ونصرة دينه وأمته.
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ْلجل هذه اْلوجه الثالثة جمتمعة ،أفدت يف أول اجلواب ،أبن هذا العمل ال جيوز  ..وهو

صورة من صور االنتحار ،وقتل النفس بغري حق ،وهللا تعاىل أعلم.

 -852شركاء يف الوزر !..

وجيرم التفكري ابلعمل العسكري
كل من كان يدعو من أطراف املعارضة إىل سلمية الثورة ُ ..

املسلح  ..فضالً عن السري خطوة واحدة حنو إجناذ شيء من ذلك ـ وتعرفون من هم ـ هم شركاء ـ

شاؤوا أم أبوا ـ يف هذه اجلرائم املرعبة اليت حتصل يف مدينة محص ،واباب عمرو  ..وغريها من مدن وقرى

سورَي ، ..لوا ْلكثر من عشرة أشهر جيرمون من يتلفظ كلمة واحدة عن اجلهاد  ..وضرورة اإلعداد
للجهاد  ..وحيذرون من كل من كان يشري إىل ضرورة اإلعداد جلهاد الطاغوت اجملرم  ..ويغرون بشعبنا

يف الداخل  ..ويغشوهنم  ..ويؤزوهنم أزاً  ..حنو سلميتهم الغاندية السلبية القاتلة  ..إىل أن فوجئوا مجيعاً
هبذه الشراسة ،وهذا الكم اهلائل من اإلجرام واجملازر واالنتهاكات لألعراض واحلرمات اليت يرتكبها
الطاغوت القرمطي " بشار اْلسد " ونظامه  ...فحاروا جواابً وصنعاً  ..واكتفوا ابلعويل  ..والتفرج ..
وهز الرؤوس  ..وقلب الكف على اآلخر  ..وهذا ما كان ليتم لو أخذوا ابإلعداد هلذه املرحلة من أول

يوم من عمر الثورة الشامية  ..أو كانوا حقاً يفقهون طبيعة وعقلية الطاغوت ونظامه الطائفي  ..الذي

يعارضونه!

ِ
ِ
ِ
ادواْ ْ
يل
وج ْل َ
صدق هللا العظيمَ [:ولَ ْو أ ََر ُ
اخلُُر َ
َعدُّواْ لَهُ ُع َّد ًة َولَكن َك ِرَه اَّللُ انب َعاثَـ ُه ْم فَـثَـبَّطَ ُه ْم َوق َ
ِِ
ين ]التوبة.46:
اقـ ُ
ْع ُدواْ َم َع الْ َقاعد َ

 -853املكتب االستشاري العسكري الغليوين !..

يُعلِن غليون ومن معه يف جملسهم الوطين  ..عن تشكيل " مكتب استشاري عسكري "،
لرياقب ،كل بندقية أو طلقة يدفع مثنها ـ من أموال وتربعات املسلمني يف العامل ـ يف أي اجتاه ستذهب؛

هل ستذهب يف االجتاه الذي هو حيبه ويرضاه  ..يف اجتاه علمانية سورَي  ..أم أهنا ستذهب يف اجتاه
الذود عن الدين ِ
والعرض ،واحلرمات  ..وخدمة اإلسالم  ..يف سورَي اإلسالم!

أعلن عن تشكيل " مكتب استشاري عسكري " ـ مستغالً اْلموال الطائلة اليت يتربع هبا
املسلمون جمل لسه من أجل جندة أهلم وإخواهنم يف سورَي ـ لرياقب أداء جماهدي اجليش السوري احلر،
ومن معهم من جماهدي الشام اْلحرار  ..ويبتزهم  ..ويتدخل يف أنشطتهم  ..وجهادهم  ..وكل عمل
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يقومون به ـ مستغالً حاجتهم للمال ـ هل سيصب لصاحل أجندته العلمانية  ..أم أنه سيكون له اجتاهاً
آخر؟!
حقاً هذا الرجل بالء على الثورة الشامية الكربى  ..وعلى أهل الشام  ..يُشارك يف هذا البالء

كل من يدعمه ويؤيده من أعضاء اجمللس  ..وتعرفون من هم؟!

 -854كان هللا يف عون الشيوخ !..

يُطالبون الشيوخ والدعاة أبن يقودوا املرحلة  ..والثورات  ..وأن ينصحوا  ..فإن قصروا
وتنكبوا  ..كالوا عليهم التهم والسباب ورموهم ابلتقصري وأهنم بعيدون عن الواقع  ..وقد َتلوا عن

الثورات وتضحيات املسلمني للعلمانيني وغريهم  ..إىل آخر قائمة اللوم والعتاب ،والسباب  ..وإن

ترجلوا قيادة العمل  ..ونصحوا  ..وكان هلم اجتهاد يف حدث أو جزئية من اجلزئيات مل تالمس أهواءهم

 ..سخطوا  ..وخنروا  ..وكفروا فضل هؤالء الشيوخ  ..وتنكروا هلم  ..ونبذوهم أبسوأ اْللقاب ..
وطالبوهم ابلسكوت  ..واالنكفاء  ...فأي أخالق هذه  ..وأي ٍ
قوم هؤالء  ..وهذا كله يتم ابسم نصرة

اجملاهدين زعموا  ...هللا املستعان!

 -855اخلوارج الغالة!

ْلدىن خالف  ..وفيما يُستساغ فيه اخلالف  ..تراهم يُضللونك  ..ويُفسقونك  ..وخيونونك ..

ورمبا يكفرونك  ..فتصور هؤالء لو اجتمعوا معك يف خندق املعركة  ..يف جهاد ضد العدو  ..وكان

بيدهم سالح  ..لضحوا بك ،وقتلوك  ..قبل أن يقتلوا ،ويُقاتلوا العدو اْلساسي  ..وقد فعلوا ذلك يف
بعض اجلبهات واملواطن ولألسف  ..وهؤالء هم اخلوارج الغالة الذين َّ
حذر منهم النيب صلى هللا عليه
وسلم  ..وأمران أبن ُحنذر منهم  ..مهما عظمت مظاهرهم ودعاويهم اإلسالمية  ..فالنيب صلى هللا عليه

وم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بشيء ـ
وسلم ،قد حدثنا عنهم ،فقال ":سيخرج من أميت ق ٌ

أي لكثرة ما يقرأون القرآن فقراءتك ابلنسبة لقراءهتم ليست شيئاً ـ وال صلواتكم إىل صلواهتم بشيء،
وال صيامكم إىل صيامهم بشيء ،يقرأون القرآن ،يرون أنه هلم وهو عليهم ،ال ُجياوز تراقيهم ،ميرقون من

اإلسالم مروق السهم من الرمية " مسلم " .أحداث اْلسنان ـ أي صغار السن ،ال يُعرف منهم شيخ
وعامل رشيد ـ سفهاء اْلحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ال جياوز إمياهنم حناجرهم ،فأينما لقيتموهم

فاقتلوهم ،فإن ملن قتلهم أجراً يوم القيامة " متفق عليه " .يقتلون أهل اإلسالم ،ويرتكون أهل اْلواثن،

لئن أدركتهم ْلقتلنهم قتل عاد " متفق عليه " .يَدعون إىل كتاب هللا ،وليسوا من هللا يف شيء ،فمن
قاتلهم كان أوىل ابهلل منهم ".
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وقال صلى هللا عليه وسلم ":اخلوارج كالب أهل النار "صحيح سنن ابن ماجه .وهلم يف دنياهم

نصيب من هذا التوصيف النبوي هلم  ..إذ هم دائمي النباح على املسلمني  ..وعلى قوافلهم  ..هللا

املستعان!

هؤالء ،اهرة تتجدد بني الفينة واْلخرى كلما انقضى منهم قرن ،هر قرن آخر ،كما يف

احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":كلما خرج قرن قُطع " ،يكررها أكثر من
عشرين مرة.

صحيح سنن ابن ماجه.

وهي تستحق منا ومن الدعاة والعلماء العاملني  ..املراقبة واملعاجلة ..

قبل أن يستفحل شرها  ..وتصبح سرطاانً يف جسد اْلمة يصعب عالجه!

 -856سؤال :من هم اخلوارج ...؟

قد ورد السؤال :من هم اخلوارج  ..وحبذا لو حنددهم ابْلمساء ..؟
أقول :ليس يل وال لغريي أن ي ِ
دخل من يشاء يف اخلوارج  ..أو أن ُخيرج منهم من يشاء ..
ُ
واملسألة أكرب وأوسع من أن حندد بعض اْلمساء هنا وهناك  ..وإمنا هم جمموعة من الصفات واخلِالل،
قد وصفهم هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ،وحذر منها ومن أهلها ـ قد ذكران أمهها يف مشاركة سابقة ـ

فمن اتصف هبا فهو من اخلوارج ،ولو زعم بلسانه ألف مرة أنه ليس منهم ،ومن كان فيه صفة من

صفاهتم أو بعض صفاهتم  ..فهو فيه صفة من صفاهتم ،أو بعض صفاهتم  ..واملرء قد يتصف بشيء من
صفاهتم أو قد يكون منهم وهو ال يدري  ..ومن دون أن يسمي نفسه ابمسهم  ..إذ ليس اْلمر

ابلتسمي ،وإمنا ابلتحلي والصفات  ..وابلتايل كل منا  ..كل فرد ـ ال يزكي نفسه على هللا ـ قد تكون فيه
لوثة من لواثت اخلوارج وهو ال يدري  ..وابلتايل عليه أن يفحص نفسه بني الفينة واْلخرى ..

ويعرضها على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ..ويرى أين هو من احلق  ..وأين هو
من أهل البدع واْلهواء ،وخالهلم ،سواء كانوا اخلوارج ،أم كانوا املرجئة  ..أو غريهم  ..بل إن من

املرجئة ،وممن ُحيسبون على اإلرجاء  ..قد يتصف ببعض صفات اخلوارج وهو ال يدري  ..وذلك عندما

تراه جيادل عن املشركني والطواغيت اجملرمني ،ويُقاتل دوهنم  ..بينما هو سيف على املسلمني املوحدين،
واجملاهدين يف سبيل هللا  ..وهذه خصلة من خصال اخلوارج ،حيث يرتكون أهل الشرك واْلواثن

ويقتلون أهل اإلسالم  ..فمن حتلى هبا فقد حتلى خبصلة واضحة من خصال اخلوارج أَيً كان انتماؤه،
وكانت مجاعته  ..الذي أريد أن أقوله ـ حىت ال تظنوا أننا نتكلم عن كوكب آخر غري كوكينا ـ ال توجد

مجاعة أَيً كانت ادعاءاهتا  ..حمصنة هي وأفرادها  ..من أن تصاب أبي لوثة أو داء أو مرض  ..وخباصة
إن أمهلت نفسها وأفرادها وتركتهم يرتعون يف حماضن الغلو ،ومنابته  ..وابلتايل فإن عملية التقييم ..
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واملراجعة  ..واملفاحتة  ..والتشخيص لألدواء ضرورية ومطلوبة بني الفينة واْلخرى  ..وعادة الطبيب أنه

يرى ما ال يراه املريض  ..لذا أحياانً ُخيرب املريض أبنه مصاب مبرض كذا  ..واملريض مل يكن من قبل

يعلم بذلك  ..وقد يُفاجئه أبنه مصاب مبرض السرطان العضال  ..وهو ال يدري  ..وليس على املريض
ٍ
حينئذ أن يكثر املالمة والعتاب على الطبيب  ..بل عليه أن يشكره.
واعلموا أنه ال بد من أن نذم ـ ومن دون أدىن حرج ـ من ذمه الرسول صلى هللا عليه وسلم ..

مهما كان هذا املذموم أو صاحبه مقرابً إلينا  ..ونتعامل معه كما أمران النيب صلى هللا عليه وسلم أن
نتعامل معه  ..كذلك ال بد من أن مندح ونثين خرياً على من مدحه النيب صلى هللا عليه وسلم  ..وإن
والء وبغضاً  ..هذا إذا كنا فعالً صادقني
كان بعيداً عنا  ...ال بد من أن ندور مع السنة مدحاً وذماً ً ..
يف الوالء للحبيب صلى هللا عليه وسلم ،ولسنته!

ال بد من أن نشخص اْلدواء جبرأة  ..ونشهد على احملسن أبنه حمسن  ..أَيً كان هذا احملسن

 ..واملسيء أبنه مسيء  ..أَيً كان هذا املسيء.

 -857سؤال وجواب.

سؤال :شيخنا الفاضل ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ..أان عضو تنسيقية يف مدينة حلب

الشهباء ،وكنت مشارك يوم اجلمعة مبظاهرة حي السكري اليت استشهد فيها شاابن.

سؤايل ،إذا هجم علينا اْلمن ومل يكن إبمكاننا مقاومة اْلمن ابلسالح واْلمن مسلح

ابلرشاشات والروسيات وما يسمى ابلبمبكشن وغريها ،لكن كان إبمكاننا رمي اْلمن ابحلجر مع عدم
فعالية مقاومة اْلمن ابحلجر وإبمكاننا أن خنبئ أنفسنا يف مفارق فرعية ،لكن أصر بعضنا على البقاء

،اهرين يف وسط الشارع الرئيسي الذي فيه اْلمن واْلمن يطلق علينا رصاص حي ،فهل بقاء بعضنا يف
وسط الشارع ،اهراً دون سالح إال احلجر مع إمكانية االختباء جائز شرعا؟ أم أنه جيوز لنا البقاء يف
وسط الشارع والساحة مع تعرضنا لإلصابة ابلرصاص احلي؟

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد  ..لكم أن تتواروا يف اْل ِزقَّة لتتفادوا

الرصاص احلي  ..وهو اخليار اْلفضل واْلحسن  ..لكن من اجتهد منكم فرأى أن يف وقوفه وثباته يف

امليدان  ..تثبيت إلخوانه وللمتظاهرين  ..ورد لكيد اجملرمني  ..مث بعد ذلك قُتل على يد اجلنود
الطائفية املسعورة  ..أرجو أن يكون شهيداً إبذن هللا  ..واْلفضل من اخليارين  ..أن َتتشطوا السالح
 ..وتُقاتلوا دون دينكم ،وعرضكم ،وأطفالكم ،وحرماتكم ،وحقوقكم ،ومظاملكم  ..قواكم هللا ،وثبتكم،
ونصركم ،وحفظكم من كل سوء.

400

 -858أثر ميادين اجلهاد على صفاء ومسو النفس.
مليادين اجلهاد ،والتضحية ،واالستشهاد أثر عظيم على صفاء ومسو الروح والنفس  ..لذا فإنين

أحلظ فارقاً كبرياً يف املستوى اإلمياين ،والفكري ،واْلخالقي بني الثوار واجملاهدين ـ الذين يكتوون انر
املعركة ـ يف الداخل  ..وبني أفراد املعارضة السورية يف اخلارج  ..الذين يتخذون من املعارضة ـ يف كثري
من أنشطتهم ،إال من رحم هللا منهم ـ فرصة للهو واللعب والرتف  ..حىت على مستوى أفراد وعناصر

اجليش السوري احلر  ..أحلظ فارقاً كبرياً بني تصرحيات ،وكلمات ،وإميانيات ،ومواقف جماهدي هذا
اجليش اْلبطال يف الداخل  ..وبني كلمات وإميانيات ومواقف من هو موجود من عناصر هذا اجليش
يف اخلارج  ..بعد أن استسلم للرخاء واالسرتخاء  ..والفراغ  ..والتنظري فيما ال يعنيه ،ويضر ابلثورة ..

وجياهد قتال وجهاد مودع ..
يوجد فارق كبري بني الفريقني  ..إال من رحم هللا  ..فليس الذي يُقاتل ُ
كالذي حيلم ويعارض كأنه سيعيش أبداً  ..والذي يريد أن يقيم الثورة الشامية املباركة  ..عليه أن ينظر
إىل مواقف وكلمات ،وعزائم رجاهلا يف الداخل  ..وليس إىل الذين هم يف اخلارج  ..الذين يفرتشون

الفنادق الفاخرة  ..واملؤَترات املكيفة!

وإين ْلرجو أن تكون قيادة املرحلة ما بعد انتصار الثورة ـ إبذن هللا ـ ْلبطال وجماهدي وثوار

الداخل  ..والذين هم يف اخلارج يكونون تبعاً هلم.

َ -859ي لفرحة الصهاينة اليهود ابجليش السوري اْلسدي !..

أعرفتم اآلن ملاذا دولة إسرائيل  ..راضية  ..وساكتة طيلة أكثر من أربعة عقود على الطغمة

اْلسدية الطائفية احلاكمة يف سورَي  ..وعلى جيشهم الضخم  ..وال تزال ..؟!

ْلنه نظام أعد جيشاً طائفياً  ..عنصرَيً  ..جمرماً  ..جباانً  ..خالياً من مجيع قيم الرجولة
والشرف  ..واْلخالق  ..واالنتماء الصادق للبلد!
!..

جيش قرمطي عداؤه لسورَي  ..ولشعب سورَي  ..أشد بكثري من عدائه لدولة الصهاينة اليهود
أي جيش هذا اجليش الذي يطيب له أن يعتدي على أهل بلده  ..وعلى نسائهم  ..وأطفاهلم

 ..وحرماهتم  ..وممتلكاهتم ..؟!

أي إعداد أُعد هذا اجليش  ..حىت وصل به احلال إىل هذه الدرجة من السقوط واالحنطاط؟!

جيش مهه الوحيد  ..كيف يقتل الشعب السوري  ..وكيف يذله وهبينه  ..ويطوعه قهراً على

عبودية طواغيت قرامطة آل اْلسد  ..مباذا ميكن أن نصفه من أوصاف الشر والسقوط ،واهلبوط؟!
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جيش ال يبايل أن يدمر سورَي أرضاً وإنساانً  ..من أجل شخص الطاغوت  ..وبصورة َتنع
الشعب السوري على مدار سنوات ورمبا عقود  ..من أن ينهض ملواجهة حتدَيت دولة إسرائيل!

َي لفرحة الصهاينة اليهود  ..مبا يفعله جيش الطاغوت بشار اْلسد  ..بسورَي  ..وبشعب

سورَي  ..وهبكذا نتيجة مدمرة لسورَي  ..ال ميكن للصهاينة اليهود أن حيققوها أبنفسهم ،وبواسطة

جيشهم الصهيوين ،الدهر كله!

بعد كل ذلك يوجد من يشكك خبيانة وعمالة النظام اْلسدي القرمطي الطائفي للصهاينة

اليهود ..؟!

 -860سؤال :ملاذا مل نظهر عرب القنوات التلفزيونية ..؟

سؤال :ابرك هللا فيك شيخنا ،ملاذا ال تظهر يف التلفاز؛ أقصد القنوات اإلخبارية ،واإلسالمية

 ..فأنت أهل لذلك ،فأهل مكة أدرى بشعاهبا  ..أجبين ابرك هللا فيك؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا سؤال تكرر أكثر من مرة ،ومن أكثر من طرف  ..فكان

لزاماً علي أن أجيب ،فأقول :رمبا ْلن أكثر هذه القنوات مسيسة وجمرية  ..وتنتمي لفصائل من
املعارضة وغريها من اجلهات  ..ال ترضى عن أخيكم  ..وعن توجهاته  ..ورمبا ْلنين أيضاً من أهل
مكة ،وأدرى بشعاهبا  ..فهذا قد يكون سبباً لعدم اتصاهلم بنا ،والسماح لنا ابلظهور عرب قنواهتم!

رمبا يريدون مين ابتداء أن أجمد القتلة اجملرمني من النصرييني  ..فأصفهم ابلشرفاء وحنو ذلك من

الزور  ..وأن ال أشري إىل طائفية النظام وعصابته ـ اليت عاشها الشعب السوري املسلم يف دقائق حياته
اليومية على مدار أكثر من أربعني عاماً ـ وأن أجمد الدميقراطية ،وأصفها مبا ليس فيها  ..وكثرياً من علوج

وطواغيت العرب  ..ليأذنوا يل فيم بعد  ..أن أدافع عن أهلنا وشعبنا السوري املسلم اْليب ،وعن ثورته

املباركة الكربى !..

من خالل قراءيت الدقيقة للطاغوت القرمطي بشار اْلسد ،والقرامطة من حوله  ..ولنفسياهتم

 ..وجينياهتم  ..كان يل رأي فيهم من أول أَيم الثورة ـ بل ومن قبلها ـ أن على الثورة الشامية املباركة

كما حتافظ على أنشطتها السلمية  ..جيب أن تعمل على إعداد اجملموعات اجلهادية العسكرية املسلحة
 ..لغرض محاية الثورة  ..ومحاية الشعب السوري ،وحرماته من العدوان ْ ..لن الطاغوت ال يتورع عن

فعل أقبح اجلرائم واجملازر حبق اآلمنني املساملني  ..وهذا الرأي كان ابلنسبة هلذه القنوات ـ ومن وراءها ـ

يف حينها يعد التصريح به جرماً ،ال يُغتفر  ...رمبا يكون هذا سبب أيضاً  ..لكنهم مل يتفطنوا خلطئهم
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و،لمهم  ..وأننا كنا يف دعواان على حق  ..إال بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من عمر الثورة املباركة

 ..وبعد فوات اْلوان  ..وحصول املكروه والشر الذي كنا خنشاه على أهلنا وشعبنا يف سورَي!

مث رمبا يرون يف إ،هاران عرب قنواهتم  ..فيه نوع تعريف مبنهجنا اإلسالمي  ..وهبدفنا اإلسالمي

الذي ننشده ـ مع شعبنا السوري املسلم اْليب ـ ملستقبل سورَي اْلبية إبذن هللا  ..وهذا ما خيشونه ..

ويتحرجون منه!

مل يدعوا نطيحة ،وال مرتدية  ..وما أكل السبع  ..إال وجاؤوا به  ..وملعوه  ..وأ،هروه  ..إال

صاحبكم ومن كان على منهجنا!

حزين ليس على هذا القنوات  ..وال على عدم ،هوري فيها  ..فصاحبكم ـ بفضل هللا تعاىل ـ

من أزهد الناس هبا  ..وحبب الظهور  ..ولكن حزين الكبري أنين أشعر أحياانً أنين من املمكن أن أخدم

أهلنا ،وشعبنا ،وثورتنا الشامية الكربى املباركة  ..ابلقليل الذي عندي  ..وهؤالء ـ لألسباب اآلنفة

الذكر ـ قد حالوا بيين وبني ذلك إىل حد كبري  ..هللا املستعان!

سؤالك وجيه َي أخي  ..لكن توجه به إليهم وانظر مباذا سيجيبونك؟!

 -861التحذير من شر هيثم مناع.

اشفاقاً منا على الثورة الشامية الكربى  ..وعلى سالمة مسارها  ..ومستقبلها  ..سبق لنا أن

حذران من " غليون " ،وتوجهاته  ..وأحقاده  ..كذلك فإننا حنذر من الشيوعي امللحد احلقود ،راكب

موجة املعارضة؛ عني الطاغوت بشار اْلسد وخمابراته يف صفوف املعارضة ،املدعو " هيثم مناع "!

فهو معارض املعارضة ـ وليس معارض النظام اْلسدي ـ عدو للشعب السوري املسلم  ..ولدينه

 ..وثقافته!

رغم كل ما نزل ابلشعب السوري من تقتيل وانتهاكات وجرائم وجمازر ارتكبتها العصابة

اْلسدية اجملرمة  ..فهو ال يزال جيرم خيار الشعب السوري يف القتال والدفاع عن نفسه وعن حرماته،

وأطفاله  ..وهو مع هذا اإلمث الكبري ،ال يستحي أن ميل مسامعنا بزعيقه عن حقوق اإلنسان  ..وكرامة
اإلنسان!!

كل حركاته  ..وكل كلماته ومواقفه ،وتصرحياته ـ لو أردان أن نقف عندها حتليالً وتفسرياً ـ
لوجدانها تصب يف معاداة الثورة الشامية  ..ويف صاحل وخدمة الطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي

املخابرايت!
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وحنن نقول هلذا الدعي احلقود على الشعب السوري ،وعلى دينه ،وثورتهُ :ك َّ
ف ُجشاءك وأذاك

عن الثورة الشامية الكربى  ..وعن أهل الشام  ..فأنت معارض املعارضة  ..معارض ْلهل الشام وثورته

املباركة  ..وليس معارضاً للنظام اْلسدي اجملرم  ..والثورة كما جرفت وحرقت من هم أكرب منك يف
اخليانة والعمالة  ..هلي قادرة ـ إبذن هللا ـ على أن جترفك ومن معك من عيون النظام اْلسدي الطائفي

اجملرم!

 -862من الفقه والسياسة الشرعية.
من الفقه والسياسة الشرعية  ..عندما جند فريقاً من الناس مرتدد اخلطا يف التحاقه بركب الثورة

 ..أن نشجعه ،وجنرئه على االلتحاق  ..ال أن نكثر من مالمته ومعاتبته!
عندما جند فريقاً من الناس نِصفه مع الطاغوت وحزبه  ..ونصفه اآلخر مع املؤمنني وثورهتم ..

أن نتلطف أبطره كامالً إىل احلق  ..وأن جنرئه ونشجعه على ذلك  ..ال أن نصعب عليه املهمة ..
ونكثر من مالمته  ..فنعني الطاغوت والشيطان عليه!

عندما تنشق جمموعة من جيش الطاغوت على الطاغوت  ..أن نشكرها  ..ونبارك خطوهتا ..

ونسارع يف احتوائها  ..ونساعدها على أن ترقى إىل مستوى مهام وأهداف الثورة الشامية الكربى ـ

لنجرئ غريهم على االنشقاق واللحاق بركب الثورة ونصرهتا ـ ال أن نكثر من حماسبتها ومالمتها على ما
كان منها  ..وما فرطوا حبق احلق  ..فنعني بذلك الطاغوت والشيطان عليهم!

من ال نستطيع أن أنيت به إىل صف الثورة الشامية املباركة  ..لكن نستطيع أن حنمله على

احلياد  ..نفعل  ..فظلم احلياد  ..وال ،لم مشاركة الطاغوت جرائمه وجمازره!

حنن يف معركتنا الشرسة مع الطاغوت القرمطي بشار اْلسد وعصابته  ..حباجة ماسة العتماد

السياسة اليت تقلل من سواده ،وأعوانه  ..وتكثر من سواد املؤمنني الصاحلني  ..وثورهتم املباركة.

من الفقه والسياسة الشرعية  ..أن خنذل عن الثورة الشامية الكربى  ..ونقلل عنها ـ ما استطعنا

ـ من السهام اليت ميكن أن توجه إليها  ..ومن أطراف عدة  ..ال أن خنذل عليها؛ فنكثر عليها اْلعداء!

ال بد من أن نقول للجميع ـ صادقني ـ :ابب التوبة مفتوح للجميع  ..مهما كان منهم من عمل

 ..فعلى قدر ما نضيق الدائرة واخلناق على الطاغوت وحزبه  ..ونعزله عن السواد اْلعظم من الناس ـ
يف الداخل واخلارج سواء ـ على قدر ما يقرتب النصر ـ إبذن هللا ـ ويكون مسار الثورة يف االجتاه

الصحيح.
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 -863ليس من اْلدب االستعجال على هللا!
ابل أقوام يستعجلون على هللا تعاىل النصر والفتح  ..ويعرتضون على حكمته يف أتخري
ما ُ
النصر ،واالنتقام من الطاغوت ،وجند ه  ..وهلؤالء أقول :أتدبوا يف الطلب والدعاء  ..فاهلل تعاىل ال

َل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن ]اْلنبياء.23:
يُسأل عما يفعل  ..وما سواه يُسأل ،كما قال تعاىلَ [:ال يُ ْسأ ُ

وأقول :لو اطلعتم على الغيب لرضيتم ابلواقع  ..وْلدركتم أن احلكمة كل احلكمة فيم قدره هللا
تعاىل  ..كم من أم ٍر استعجلناه يف اْلَيم اْلوىل من الثورة الشامية الكربى  ..مث بعد أشهر ابن لنا
احلكمة والفائدة ،من أتخري ما كنا نستعجله على هللا َ [ ..واَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]آل عمران.66:

وأقول كذلك :انظروا ْلنفسكم  ..قد يكون سبب أتخري النصر من عند أنفسنا ،وحنن ال
ندري  ..اهتموا أنفسكم قبل أن تتهموا هللا ،وتعرتضوا على حكمته  [ ..أَولَ َّما أَصابـ ْت ُكم ُّم ِ
صيبَةٌ قَ ْد
ََ
َ
ِ
ِ
َىن ه َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ند أَنْـ ُف ِس ُك ْم إِ َّن اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَد ٌير ]آل عمران.165:
َص ْبـتُم مثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم أ َّ َ ْ ُ َ ْ
أَ
الناس يف الشام مضى عليهم أكثر من أربعني عاماً  ..وهم عاكفون على عبادة عجول ،وأواثن وأصنام
طواغيت قرامطة آل اْلسد اجملرمني  ..وهذا له َّ
كفارته  ..وطهوره  ..وال بد  ..نسأل هللا تعاىل السالمة،

والعفو والعافية.

 -864استثمار كل خري ـ مهما قل ـ خلدمة الثورة.

أحياانً يكون يل حتفظ على عدد من اجلهات والشخصيات  ..وعلى منهجهم  ..ومع ذلك
توجيهي إلخواين املشرفني يف هذه الصفحة  ..أبن ينشروا كل كلمة ـ مسعية كانت أو مكتوبة ـ فيها
خدمة ونصرة للثورة الشامية الكربى  ..فيها َتذيل عن الثورة  ..وأهلنا يف الشام  ..حىت لو جاءت

هذه الكلمة ممن لنا عليهم وعلى منهجهم بعض التحفظ  ..فهذه الصفحة " صفحة املعارضة اإلسالمية

للنظام السوري " ،هي صفحة الثورة الشامية  ..ثورة اجملاهدين اْلبطال يف الشام  ..ومجيع أهلنا يف

الشام  ..وليس صفحة " أبو بصري الطرطوسي " ،أو غريه  ..نسأل هللا تعاىل أن يعيننا على نصرة الثورة
الشامية الكربى  ..وأن ِ
خنذل عنها ،وعن أهلها اْلبطال ما استطعنا  ..اللهم آمني.

وأضيف ،فأقول إلخواين وأحبيت :إن رأيتم خرياً خيدم أهلنا يف الشام  ..وثورهتم الشامية املباركة

 ..من احلكمة والسياسة الشرعية أن ندعه مير بسالم  ..ليعمل عمله اخلري إبذن هللا  ..من دون أن

نعكر عليه بكثرة االعرتاضات  ..والتعقيبات  ..واملالحظات  ..اليت قد تقلل كثرياً من نفعه  ..وأثره ..

وعطائه  ..فالشام جرحها كبري  ..كبري  ..ويف نزيف مستمر  ..وهي حتتاج ْلقل القليل من اخلري الذي
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يوقف أو يُضعف من أثر ذلك النزيف  ..أو يدفع عنها ذلك الشر الكبري  ..رمحكم هللا ،وغفر هللا لنا
ولكم.

 -865إىل اْلخوة أنصار الشريعة يف اليمن.
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

إىل اْلخوة الذين ارتضوا ْلنفسهم اسم " القاعدة " ،أو اسم " أنصار الشريعة " يف اليمن،
أخ حمب مشفق إىل إخوانه  ..حيب لكم ـ ولليمن اإلميان
امسحوا يل أن أصارحكم بكلمات هي من ٍ
واحلكمة ـ اخلري ،كل اخلري.
أنتم بني فريقني من الناس :عدو يتجهمكم  ..وسفيه يصفق خلطئكم ،كما يصفق لصوابكم  ..إذ

غاب عنكم الناصح امل شفق احملب اْلمني  ..وهذا الذي محلين ـ بعد تردد ـ أن أخط لكم هذه

الكلمات ،راجياً أن جتد عندكم حسن االصغاء ،والقبول.

ابتداء :أن ترموا بصفوة شبابكم يف عمليات تسموهنا استشهادية  ..يُقتل فيها املنفذ
أقول
ً
للعملية  ..ومعه جندي أو أكثر أو أقل من جنود اجليش اليمين  ..فهذا عمل ليس برشيد  ..وال جيوز
حىت على مذهب ،وقيود وشروط اجمليزين للعمليات االستشهادية من أهل العلم املعاصرين  ..أي أن
عملكم هذا ليس له غطاء وال مستند شرعي ترجعون إليه  ..وأنتم الذين ترفعون شعار " الشريعة "،

والعمل من أجل " الشريعة "  ..فمن ابب أوىل أن حتتكموا إىل الشريعة ،وترجعوا إليها فيما تفعلونه،

وتقومون به!

ليس املطلوب منكم أن تسردوا لنا أقوال اجمليزين للعمل كعمل  ..وإمنا نريد منكم ـ ومن غريكم إن

استطعتم ـ أن تسردوا لنا قوالً واحداً لعامل معاصر معترب ُ ..جييز هذا العمل ابلكيفية ،اليت تقومون هبا ..

وما يرتتب عليها من آاثر!

مث ما هي مشكلتكم مع اجلندي اليمين ـ تتعاملون معه وكأنه هو اجلندي اْلمريكي! ـ وقد وقف

مع ثورة الشعب اليمين املسلم يف ثورته املباركة ،ضد الطاغية علي صاحل ،ونظامه  ..وكان من مجلة
اخلارجني على الطاغية ،واهلاتفني بسقوطه ،وسقوط نظامه!

عامل على نصرته لثورة الشعب اليمين املسلم ..؟!
أهكذا يُكافأ ويُ َ

كان من قبل مع الطاغية  ..فتقتلونه  ..وبعد أن خرج على الطاغية ونظامه ،وآثر الوقوف مع

أهله وشعبه ضد الطاغية  ..تقتلونه أيضاً؟!
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أهكذا هي الشريعة اليت تنادون هبا  ..واليت تعملون من أجلها ..؟!

كنا نتوقع منكم أن تكونوا مع ثورة الشعب اليمين املسلم  ..وأن تنصروا ثورته  ..وأن تكون لكم

اسرتاتيجية جديدة  ..تتناسب مع عهد الثورة اليمنية املباركة  ..وما بعد الثورة اليمنية  ..لكننا فوجئنا
أنكم على عهدكم القدمي ابلقتال والتقتيل  ..وكأن الطاغية علي صاحل مل يرحل ـ أو قد ساءكم رحيله ـ

وكأن الثورة مل تكن ،ومل يطرأ على اليمن أي تغيري!

كنا نتوقع منكم ـ ما بعد الثورة اليمنية ـ أن تطوروا مواقفكم وجهادكم  ..واسرتاتيجيتكم  ..من

جهاد أفراد وجمموعات متناثرة هنا وهناك  ..إىل جهاد ابليمن ،وابلشعب اليمين العظيم  ..ضد أعداء

اليمن  ..وأعداء اْلمة والدين!

لكن عما يبدو نفتقد سياسة االحتواء  ..والقدرة على العطف واالحتواء  ..فنهرب إىل السياسة

اْلسهل؛ سياسة العنف ،واالستعداء واالستعالء  ..استعداء الشعوب املسلمة ،واالستعالء عليها ..
وعلى ثوراهتا  ..ويف احلديث ":بشروا ،وال تنفروا " " .ما كان الرفق يف ش ٍي إال زانة ،وما نُزِع من ٍ
شيء

إال شانَه ".

كان الطاغية يتذرع بكم  ..وأنتم تتذرعون به  ..وبني الذريعتني يُسفك الدم احلرام  ..وتُقتل كثري

من اْلنفس الربيئة املعصومة بغري حق  ..واآلن قد رحل الطاغية ونظامه  ..فما هي ذريعتكم الستمرار
القتل والقتال ..؟

كان الطاغية يقول :إن رحيله وأبناءه عن احلكم  ..يعين ،هور القاعدة ،واستفحال أمرها يف

اليمن  ..وأنتم صدقتم روايته ولألسف  ..فما إن رحل ـ غري مأسوف عليه ـ إال وضاعفتم من

استهدافكم للجنود اليمنيني  ..وضاعفتم من استيالئكم على املناطق ،واملراكز احلكومية  ..وهذا خطأ

اسرتاتيجي وشرعي كبريين  ..ال يصب يف خدمة الثورة اليمنية ،والشعب اليمين املسلم  ..ال يصب إال

يف خدمة الطاغية وأسرته ،وأبنائه املتنفذين!

تستولون على املناطق  ..واملراكز  ..مع علمكم املسبق أنكم لن تستطيعوا أن ُحتافظوا عليها ..

وعلى تواجدكم فيها  ..وما بني استيالئكم عليها ،وتركها  ..يُقتَل منكم ومن غريكم ـ من أبناء اليمن ـ
ابملئات !..

قد تقولون :نريد تطبيق الشريعة !..

أقول لكم :أان وكل مسلم ميين وغري ميين  ..نريد تطبيق الشريعة  ..ونعمل من أجل تطبيق

الشريعة  ..ولن حنيد عن هذا املطلب العظيم طرفة عني ـ ما حيينا ـ إبذن هللا  ..لكن ال ينبغي أن تكون
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كلمة الشريعة  ..وشعار الشريعة ْ ..شاعة ملخالفة الشريعة  ..والستمرار سفك الدم احلرام  ..ومحل

أبناء الشعب اليمين املسلم على قتل بعضهم البعض  ..مث بعد ذلك ـ وبعد مضي أكثر من عشر

سنوات على هذا اْلسلوب يف العمل ـ ال أنتم طبقتم الشريعة  ..وال أنتم أعطيتم لغريكم فرصة يف أن
يُطبق الشريعة  ..أم أنكم تظنون الشريعة جمرد شعار يُرفع ،وحسب  ..وليكن بعدها ما يكون؟!

اليمن ـ بفضل هللا تعاىل ـ مليئة ابلعلماء وطلبة العلم  ..وأهل احلكمة والعقل  ..اعملوا معهم ومن

خالهلم على تطبيق الشريعة  ..ونصرة الشريعة  ..استشريوهم يف أفضل الطرق الشرعية لتطبيق الشريعة

 ..ولن تعدموا جواابً  ..وال وسيلة انفعة إبذن هللا  ..فما خاب من استخار ،وال ندم من استشار!
ستقولون :أمريكا  ..نريد قتال أمريكا !..

أقول لكم :أنتم مل تقاتلوا أمريكا  ..أنتم تقاتلون وتقتلون الشعب اليمين املسلم  ..حتت ْشاعة،
واسم أمريكا !..

حنن  ..والشعب اليمين املسلم اْليب ،وكل العامل املسلم  ..لن خيتلف معكم عندما حيط أرضكم

الغزاة املعتدون  ..سواء كانت أمريكا أو غريها  ..يف وجوب جهادهم وقتاهلم  ..وإخراجهم صاغرين

من البالد  ...ولكن أين جهادكم وقتالكم من هذا املعىن ..؟!

العنوان أمريكا  ..والضحاَي هم أبناء الشعب اليمين املسلم  ..الذين قال فيهم النيب صلى هللا

عليه وسلم ":اإلميان مياين ،واحلكمة ميانية "!

أمريكا تقول أنتم  ..وأنتم تقولون أمريكا  ..أمريكا تتذرع بكم ،وأنتم تتذرعون أبمريكا  ..بينما

ضحاَي أمريكا وقصفها اجلبان عن بعد ،وضحاَيكم هو الشعب اليمين املسلم!!

أي اسرتاتيجية هذه اليت تسلكوهنا وتتبعوهنا  ..وقد مضى عليها أكثر من عشر سنوات  ..فلم

تثمر إال قتالً وتقتيالً لكثري من اْلنفس الربيئة واملعصومة  ..أمل أين لكم أن تراجعوها وأنفسكم  ..وأن
ُجتروا عملية تقييم جريئة وصادقة ملكامن احلسنات  ..ومكامن السيئات  ..يف تلك االسرتاتيجية؟!

أسألكم ابهلل أن ال جتمعوا على الشعب اليمين املسلم وثورته ،سيفني :سيفكم  ..وسيف

اْلمريكان!

أسألكم ابهلل أن ال تعطوا اْلمريكان ـ وغريهم ـ ذريعةً للتدخل بشأن اليمن أرضاً وشعباً  ..حتت

عنوان أنكم تريدون قتال اْلمريكان على اْلراضي اليمنية!

كنا نود للثورة اليمنية املباركة أن تشق طريقها للوجود واحلياة  ..وأن تستأنف حياة إسالمية
راشدة عادلة لليمن السعيد  ..لكن عما يبدو قد ُخ ِذلت من أبنائها ،كما ُخ ِذلت من أعدائها!
408

قد تسألونين عن املخرج ،والسبيل ..؟

أقول :ميكن أن نتكلم كثرياً حول هذه اجلزئية  ..مبا ال يتسع ذكره اآلن يف هذا املوضع  ..ولكن

ابتداء :على علماء اليمن  ..ومجيع عقالء وحكماء اليمن ـ وما أكثرهم ـ أن يتكلموا  ..ويتدخلوا
أقول
ً

 ..وأن يتوسطوا لإلصالح  ..إذ ال جيوز هلم أن يسكتوا يف مثل هذه املواطن اخلطرية  ..اليت تُسفك
فيها الدماء الربيئة املعصومة  ..وعلى السلطات اليمنية اجلديدة ما بعد الثورة  ..أن تعطي هذا اخليار

اْلولوية ،وتقدمه على خيار القتال ،واستخدام السالح  ..وأن حترتمه ،وتشجع عليه  ..وتعمل على
نصحت ور ِ
جبهته بكثافة  ...ومن جهيت لو استُ ِ
وجعت فلن آلوا نصحاً وال جهداً إلخواننا وأهلنا
ُ
وأحبتنا يف اليمن السعيد.
أيها اْلخوة اْلحبة  ..لعلكم تعلمون أن صاحب هذه الكلمات  ..قد أكلت قُمل وحشرات

زانزين وسجون الطاغية علي صاحل من حلمه ودمه  ..ما يكفيها لسنوات اتلية  ..وابلتايل ال تذهب بكم

املذاهب  ..فتظنون أبخيكم سوءاً  ..وأنين أرجو ـ من وراء هذه الكلمات ـ متاعاً من متاع الدنيا ،أو أن
هناك من طلب مين أن أكتب هذه الكلمات  ..معاذ هللا  ..فلست أان ذاك  ..فوالذي ال إله إال هو ما

محلين على كتابة هذه الكلم ات سوى حيب هلل ولرسوله وللمؤمنني  ..وحيب لليمن السعيد وشعبها
املسلم اْليب  ..وخشية أن أقع يف وزر كتمان احلق والعلم  ..ورغبة مين يف النصح واإلصالح [:إِ ْن أُ ِري ُد
ت وما تَـوفِ ِيقي إِالَّ ِاب ِ
َّلل َعلَْي ِه تَـوَّكل ُ ِ ِ
يب ]هود.88:
إِالَّ ا ِإل ْ
صالَ َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ْت َوإِلَْيه أُن ُ
َ

 -866حقيقة ينبغي أن يدركها اجلميع.

ٍ
إنسان سين سوري  ..سواء كان عسكرَيً أم غري
حقيقة ينبغي أن يدركها اجلميع ،وهي أن أي
عترب مكسب عظيم للطاغوت بشار اْلسد ،ونظامه الطائفي النصريي  ..وحلفائه
عسكري  ..فإن قتله يُ َ

وأسياده الشيعة الروافض يف قم وطهران  ..على اعتبار أن املقتول سنياً  ..وأن قتله يُنقص من عدد
السنة يف سورَي  ..لذا فهو ال يرتدد يف قتلهم ْلدىن سبب  ..كما أنه ال يهتم وال يكرتث لو قتلوا على

يد غريه  ..بل يفرح لذلك فرحاً شديداً  ..لذلك فهو ال يرتدد يف أن يزجهم يف معارك املقتول فيها من

أي طرف كان ابلنسبة له فهو مكسب ومربح  ..ما دام املقتول سنياً!
مالحظيت هذه ليست هي إشارة إىل اجلانب الشرعي  ..من جيوز قتله وقتاله وقصده  ..ومن ال
جيوز  ..فهذا ما عنيته  ..وإمنا هي إشارة لنفسية هذا الطاغوت املشوه  ..وطريقة تفكريه  ..وعصابته

الطائفية النص ريية الرافضية املريضة  ..وتنبيه مين ْلهل السنة يف سورَي أبن يفيقوا على أنفسهم ،ويتقوا

هللا يف بعضهم البعض  ..وكذلك حتريض مين جملاهدي وأبطال الشام  ..أبن ُحيسنوا انتقاء اْلهداف،
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واْلشخاص اليت تؤذي الطاغوت  ..وتكوي قلبه ،وعصابته  ..ليذوق مرارة املعركة وآالمها  ..كما

أذاقها ْلطفالنا ونسائنا ،قبل رجالنا ،وشبابنا!

 -867انتبهوا من سكان انطاكيا.

شكى بعض اإلخوان ،أن تركيا تُسلم الثوار املتواجدين على أراضيها إىل سلطات وخمابرات النظام

السوري الطائفي  ..وتفسري ذلك عندي أن تركيا ـ كحكومة ودولة ـ أستبعد أهنا تقوم هبذا الفعل املشني

 ..وإمنا الذي يقوم هبذا الغدر ـ وأميا إساءة للمهاجرين املقيمني على اْلراضي الرتكية ـ هم نصريية

انطاكيا املتامخة للحدود السورية  ..فسكان هذه املنطقة من اْلراضي الرتكية غالبيتهم من النصرييني ..

وهؤالء والؤهم مطلق للطاغوت بشار اْلسد ونظامه  ..والؤهم للطاغوت القرمطي أكرب بكثري من
والئهم لتاركيا  ..يتحركون وفق أوامره وتوجيهات خمابراته  ..كما أن هلؤالء النصرييني اْلتراك تواجد يف

املخابرات واْلجهزة اْلمنية الرتكية  ..وهؤالء كلهم جنود سريني يعملون لصاحل النظام النصريي يف
سورَي  ..وهؤالء هم الذين يقومون بعملية الغدر  ..واالختطاف  ..ومن مث التسليم  ..ملن يستطيعون
تسليمه من املتواجدين من املهاجرين السوريني على اْلراضي الرتكية !..

أخط هذه الكلمات لكي أيخذ أهلنا وإخواننا املتواجدين على اْلراضي الرتكية  ..وخباصة يف

مناطق لواء اسكندرون " انطاكيا " حذرهم ،وكامل احليطة من احتمال الغدر ،واخليانة هبم  ..من طرف

هؤالء اْلندال  ...وتسليم املقدم حسني هرموش ـ رمحه هللا حياً وميتاً ـ للسلطات اْلسدية اجملرمة  ..مت

عن طريق هؤالء النصرييني اجملرمني!

 -868أهل اْلهواء يبحثون عن ذرائع ينتصرون هبا ملذاهبهم!
الغالة يبحثون عن خطأ أو ذريعة  ..مث يعملون على نفخها وتضخيمها  ..لينتصروا هبا على

غلوهم ومذهبهم  ..وأهل اإلرجاء والتجهم كذلك يبحثون عن ذريعة  ..فيعملون على تكبريها ..

لينتصروا هبا على إرجائهم  ..وأهل السنة واجلماعة :ينظرون للشيء من مجيع جوانبه  ..فينصفون ما
فيه من حق وحسنات  ..ويباركوهنا  ..ويردون ما فيه من ابطل  ..من غري جنوح إىل إفر ٍ
اط أو تفريط ..
عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم ":واشهدوا على احملسن أبنه حمسن ،وعلى املسيء أبنه مسيء ".

الشخص الواحد قد جتتمع فيه سيئات وحسنات  ..حق وابطل  ..شر وخري  ..فلو نظرت إىل
ِشق ٍ
واحد دون اآلخر  ..وقعت إما يف الغلو ،وإما يف اإلرجاء  ..والعدل يقتضي منك أن تنظر إىل
جمموع ما عنده من حسنات وسيئات  ..مث تراجح بينهما  ..فتثين على جانب احلسنات خرياً ،وتثين
على جانب السيئات شراً  ..فال حيملنك ِش ٌّق منهما على عدم انصاف ِ
الش ِق اآلخر  ..فتقع يف الظلم!
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 -869خدمة النظام الطائفي اْلسدي للكيان الصهيوين.
كما خدم النظام اْلسدي النصريي الطائفي اخلائن الكيان الصهيوين ْلربعني سنة خلت  ..فهو

حريص على أن خيدمه أربعني سنة قادمة  ..بعد سقوطه وزواله قريباً إبذن هللا  ..وذلك من خالل تدمري

سورَي أرضاً وشعباً  . .ومؤسسات  ..وجيش  ..واقتصاد  ..وكل شيء  ..حبيث ال يقوى الشعب
السوري بعد زوال النظام أبربعني سنة  ..من أن يباشر واجبه ودوره الرَيدي حنو فلسطني  ..وحترير
املسجد اْلقصى !..

وهو ْلجل هذه اخلدمات السابقة والالحقة اليت قدمها ويقدمها لدولة الصهاينة  ..ال تزال

م عارضة أمريكا ،ومعها دول الغرب  ..للطاغية ونظامه الطائفي  ..خجولة  ..تتسم ابلرتدد ،والتناقض

 ..وهي ال تتعدى مستوى التصرحيات واإلداانت الشفوية  ..واليت ال تساوي وال تعين شيئاً يف معاجلة

املأساة السورية!

 -870من إجنازات الثورة الشامية الكربى.
حىت لو سقط الط اغوت ونظامه  ..ال ميكن لسورَي أن تستمر أو أن تنهض ملا جيب عليها  ..مع

وجود اجليش السوري برتكيبته الطائفية اْلسدية احلالية  ..واملعدة إبحكام منذ أربعني عاماً  ..كما أن
تنظيف اجليش وهتذيبه من العناصر اجملرمة اخلائنة املتنفذة  ..ما بعد سقوط الطاغوت  ..أمر ليس

ابلسهل على الشعب السوري  ..لكن ـ بفضل هللا تعاىل ومنته ـ الثورة الشامية الكربى  ..من أعماهلا

املباركة اليت تنجزها يف هذه اْلَيم ـ قبل مرحلة سقوط النظام اْلسدي ـ هو تطهري وتنظيف اجليش من
عناصره الطائفية اجملرمة اخلبيثة  ..وَتييز الصاحل منهم من الطاحل  ..وإعادة فرز وأتسيس اجليش من
جديد على أسس صاحلة  ..وهذا ـ إبذن هللا ـ سيسهل على سورَي ما بعد الثورة  ..القيام بواجباهتا

داخل الوطن السوري  ..وخارجه؛ حنو اْلمة كلها  ..على أكمل وأحسن وجه.

دماء أهلنا وإخواننا اليت تسيل على ثرى الشام الطهور  ..لعزيزة على النفس  ..لكنها ـ إبذن هللا ـ

ما ذهبت  ..ولن تذهب هدراً.

 -871قال غليون فُض فوه!

قال غليون ـ بعد سنة من عمر الثورة الشامية املباركة ـ فُض فوه :إذا مل يتوقف النظام اْلسدي

عن العنف ،وارتكاب اجلرائم  ..سوف نذهب إىل تسليح املعارضة  ..واجليش السوري احلر؟!

أمل تقت نع بعد َي غليون  ..أبن النظام اْلسدي ال ،ولن يتوقف عن سياسة العنف وارتكاب اجلرائم

واجملازر  ..لتعطيه فرصة أخرى َتتربه فيها  ..وتنظر هل سيتوقف أم ال؟
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كل هذه اجلرائم واجملازر اليت يرتكبها النظام اْلسدي حبق شعب سورَي  ..مل تقنعك بعد بضرورة

تسليح جماهدي وأبطال اجليش السوري احلر؟!

" سوف "  ..يعين أنك مل تفعل بعد  ..ويعين أنك إىل حني ما تنجز وعدك ب " سوف " ..

يكون الطاغوت قد سفك دماء مئات إن مل يكن آالف من أبرَيء الشعب السوري  ...وإنك بذلك ـ َي

غليون ومن معك! ـ شريك غري مباشر فيما يرتكبه الطاغوت من جرائم حبق سورَي أرضاً وشعباً ..
سألن عن ذلك!
ولتُ َّ

 -872رسالة وجواب عنها.

رسالة تتعلق حول ما يُثار يف بعض املنتدَيت حول مقالتنا اْلخرية لألخوة أنصار الشريعة يف
اليمن ...

اجلواب :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،شكر هللا مراسلتكم  ..مل أَتكن من قراءة كل شيء

 ..فبني يدي من اْلشغال ما حييل بيين وبني ذلك  ..وخباصة اجلرح النازف يف شامنا احلبيب  ..لكن

أستسمحك بكلمات  ..لو تنقلها لإلخوان مشكوراً :هذه االسرتاتيجية املعتمدة عند بعض اجلماعات
اجلهادية املعاصرة :عمليات انتحارية فيما رخص مثنه ،وقل نفعه ،و،هرت شبهته  ..يُضاف إليها فتح
جبهات قتالية مع مجيع العامل " سياسة هتييج العامل كله عليك " على حساب اجلبهة اْلساس ،واْلقرب،

واْلشد خطراً  ..يُضاف إليها قصد قتل واعتداء على كل أجنيب يدخل بالد املسلمني  ..أو عندما
يدخل املسلم بالدهمٍ ،
أبمان منهم  ..والذي هو قوالً واحداً يرقى إىل درجة الغدر كما بيناه قبل أكثر
من عشر سنوات يف كتابنا " االستحالل "  ..هذه االسرتاتيجية بنقاطها الثالثة اآلنفة الذكر  ..لنا

عليها حتفظ كبري  ..فهي خطأ من الناحية الشرعية  ..والسياسة الشرعية معاً  ..ال بد من مراجعتها ..

وتصحيح اخلطأ منها  ..وإذا كان يصلح شيء منها قبل ثورات الشعوب العربية املسلمة  ..فهي ال

تصلح بعد تلك الثورات  ..فضالً عن أن نفرضها على تلك الشعوب الثائرة يف وجوه الطغاة  ..فإن مل
تستجب قمنا بتخوينها وحماربتها!

،للنا أكثر من ثالثني سنة  ..وحنن حنض الشعوب املسلمة على اخلروج والثورة على طواغيت

الكفر والظلم واحلكم  ..فلما فعلوا  ..وهنضوا  ..واثروا  ..خنذهلم  ..وخنتذل ثوراهتم  ..يف جهاد أفراد
وجمموعات هنا وهناك  ..من دون أن نلتفت إىل مصاحلهم  ..وأولوَيهتم  ..املشروعة كأمة ،وشعوب ..

فهذا ال ينبغي وال يليق.
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ال بد من أن نطور جهادان  ..من جهاد الشعوب  ..إىل اجلهاد ابلشعوب  ..ضد أعداء اْلمة

والدين !..

فإن قيل :كيف؟

أقول :هنا تظهر العبقرية  ..ويظهر االجتهاد  ..فإن مل نرق هلذا املستوى من التفكري أفسحنا الطريق

لغريان  ..لعله ُحيسن اإلجابة  ..عن كيف هذه!
تأملت سيرة المصطفى صلوات ربي وسالمه عليه  ..فرأيت من آياته أن جعل من
سيوفٍ كانت عليه ،سيوفا ً معه على أعدائه  ..فأين نحن من ذلك؟!
أصارحكم :أنين واقع بني انرين  ..انر أن أقسو يف النصح على من أحب  ..على إخواين  ..وأبنائي ..
وقرة عيين ،إذ ال بد من نوع مفاحتة وتقييم ملسرية العمل  ..وأان أكره أن أحزهنم  ..وانر أن أمسك عن

هذا كله  ..وألتزم الصمت  ..فيستمر نزيف الدم احلرام  ..ويستمر اخلطأ ،ويستمر الضرر على من

أحب  ..وعلى العمل اإلسالمي واجلهادي كله  ...هللا املستعان ،وال حول وال قوة إال ابهلل.

سالمي جلميع اإلخوان  ..وخباصة منهم إخواين اجملاهدين يف اليمن حفظهم هللا  ..وددت لو كنت بينهم

أو قريباً منهم  ..إذ يف النفس الشيء الكثري الذي ال يصلح وال ميكن أن يُقال عرب اْلثري  ..فيلتقطه
العدو  ..قبل اإلخوان ...

 -873فيمن يُقاتل لكي تكون العزة للطاغوت !..

الرجل آخذاً بيد الرجل ،فيقولَ :ي رب! هذا
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":جييء
ُ
قتلين ،فيقول هللا لهِ :مل قتلته؟ فيقول :قتلته لتكون ِ
العزةُ لك ،فيقول :فإهنا يل .وجييء الرجل آخذاً بيد
َ

الرجل ،فيقول :أي رب! إن هذا قتلين ،فيقول هللا :مل قتلته؟ فيقول :لتكون العزة لفالن! فيقول :إهنا

ليست لفالن ،فيبوء إبمثه " صحيح اجلامع الصغري.8029 :

ال يزال ـ ولألسف ـ إىل الساعة من يُقاتل من جنود السنة يف صفوف اجليش اْلسدي الطاغويت

 ..لكي تكون العزة للطاغوت املشوه بشار اْلسد !..

أتمل أيها اجلندي ،هذا املوقف العصيب ،وأنت تقف بني يدي هللا عز وجل ـ وجهنم حميطة بك

من كل حدب وصوب ـ يُقررك اخلالق  ..ملاذا كنت تقاتل  ..ويف سبيل من كنت تقاتل  ..وملاذا قتلت

فالانً ،وفالانً ..؟ فتجيب :كنت أقاتل يف سبيل الطاغوت  ..قتلت فالانً لكي تكون العزة للطاغوت

بشار اْلسد  ..فتبوء بوزرك العظيم  ..فريديك يف جهنم خالداً فيها أبداً!
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ويف املقابل :أتمل كيف سيتهلل وجهك فرحاً  ..ابلفوز والنجاة  ..عندما يكون جوابك:
َّلل ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِه ولِل ِ
قاتلت يف سبيلك َي رب  ..وقتلت فالانً لكي تكون العزة لك  [ ..وَِِّ
ني َولَ ِك َّن
ْم ْؤمنِ َ
ََُ َ ُ
َ
ال ِ ِ
ني َال يَـ ْعلَ ُمو َن ]املنافقون.8:
ْمنَافق َ
ُ
انقذ نفسك من النار  ..من اآلن  ..فتب إىل هللا  ..فباب التوبة مفتوح لك  ..فاغتنمه قبل
أن يُغلق دونك  ..قبل أن تصيبك سهام احلق فرتديك  ..فتندم ،والت حني مندم!

 -874يؤيدون احلرب الطائفية من طرف واحد!

أمريكا ،ومعها دول الغرب الصليبية ،يتبعهم ذيل طويل من املنافقني  ..يُعارضون فكرة تسليح

الثورة السورية  ..قالوا :خشية أن تقع حرب طائفية !...

وأان أقول جملموع هؤالء الدجاجلة احلاقدين الظاملني :احلرب الطائفية قائمة ومستمرة من طرف

واحد؛ من طرف النظام النصريي اْلسدي ومنذ أكثر من أربعني عاماً  ..يف كل سنة ـ بل ويوم ـ من تلك
السنني الطائفية العجاف  ..تزداد املمارسات الطائفية من النظام النصريي  ..ضد املسلمني  ..الذين
ميثلون اْلكثرية العظمى للشعب السوري  ..إىل أن بلغت تلك املمارسات الطائفية ما يراه الناس أمجع
اليوم عرب شاشات التلفاز وغريها  ..من تدمري وحرق وهنب للبيوت اآلمنة  ..وإقامة جمازر مجاعية

لعوائل مسلمة سنية ب كاملها يف محص ،وإدلب ،ودرعا ،ومنطقة جبل الزاوية  ..وغريها من املدن
واملناطق السورية  ..إىل أن بلغت طائفيتهم ووحشيتهم  ..أن يذحبوا اْلطفال ،والنساء ،والشيوخ ..

والرجال  ..ابلسكاكني  ..ذبح النعاج!

كل هذه اجلرائم واجملازر ـ وغريها ،واملمتدة واملستمرة ْلكثر من أربعني عاماً ـ ليست حرب
طائفية عند أولئك الصليبيني واملنافقني !...
فهم يؤيدون احلرب الطائفية ،ويقروهنا ،ويباركوهنا ،ويتعاملون معها بطريقتهم الدبلوماسية

اخلبيثة  ..ما دامت َُتارس من طرف واحد؛ من طرف النظام النصريي اْلسدي ،ومن معه من مرتزقة

الروافض  ..ضد الشعب السوري املسلم!

مىت تكون حرب طائفية  ..تستدعي املعارضة واالستنكار ،و  ..و  ..و ؟!

عندما يتمكن املسلمون من الدفاع عن أنفسهم  ..ورفع السكاكني الطائفية النصريية عن

رقاهبم  ..ورقاب أطفاهلم ونسائهم  ..حينها ـ يف عرف اجملتمع الدويل الصلييب ،وعرف املنافقني ـ تكون

حرب طائفية  ..وتبدأ احلرب الطائفية  ..ويقع اخلطر الذي ما بعده خطر؟!
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أال قاتل هللا الكذب  ..والكفر  ..والظلم  ..والنفاق  ..صدق هللا العظيم [:بَـ ْعضُ ُه ْم أ َْولِيَاء
ِ
ِ
بَـ ْع ٍ
استَطَاعُواْ ]البقرة:
ىت يَـ ُردُّوُك ْم َعن دينِ ُك ْم إِ ِن ْ
ض ]املائدة .51:وقال تعاىلَ [:والَ يَـ َزالُو َن يُـ َقاتلُونَ ُك ْم َح ََّ
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اللهم َي أرحم الرامحني َ ..ي حي َي قيوم َ ..ي مالك امللك َ ..ي من بيده اْلمر كله ـ رغماً عن

أنوف اجملرمني واملنافقني ـ يسر وصول السالح إىل ثوار وجماهدي وأبطال الشام  ..واجعل ما ميلكه

الطاغوت ،وجنده ،وشبيحته  ..من سالح  ..غنيمة سهلة ميسرة ْلهلنا يف الشام  ..اللهم آمني آمني
 ..وصلى هللا على حممد النيب اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 -875مبدأ خذل عنا إن استطعت.

كلما تكالب عليك اْلعداء وتكاثروا  ..كلما كنت حباجة أكثر للتوجيه النبوي الشريف،
عندما قال صلى هللا عليه وسلم لنُعيم بن مسعودَ ":خ ِذل عنا إن استطعت ،فإن احلرب خدعة " .فكان
هلذا التوجيه النبوي البن مسعود اْلثر العجيب على جمرَيت املعركة يوم اخلندق  ..حيث فرق ابن

مسعود بني يهود املدينة ،ومشركي وكفار قريش ومن معهم من مشركي العرب  ..الذين طوقوا املدينة

ففرق فيما بينهما  ..وما كان بينهما من حتالف وتناصر على املسلمني  ..وأوقع
يوم اخلندق لغزوها َّ ..
،ن السوء يف كل فريق حنو الفريق اآلخر  ..كما هو معلوم  ..وكان لذلك احلدث ـ بفضل هللا تعاىل ـ

نعم اْلثر على جمرَيت ونتائج موقعة اخلندق.

لكن هناك فريق من الناس  ..يسري يف االجتاه املعاكس هلذا الفقه العظيم  ..كلما تكالبت
عليك اْلعداء وتكاثروا  ..كلما أعمل الفقه املعاكس؛" ِ
حرض علينا اْلعداء ما استطعت "  ..فبدل

من أن تُشغَل بعدو واحد  ..فيُشغلك  ..ويشتت جهدك وجهادك وطاقاتك يف مواجهة عشرات
اْلعداء  ..وقبل أن تنتهي من مواجهة العدو اْلساس ،واْللصق ،واْلشد خطراً  ..هللا املستعان!

 -876القتال دون اْلوطان.

يوجد فرق بني من يُقاتل دون اْلوطان ،لذات اْلوطان  ..فهذا معىن شركي  ..وكذلك من
يُقاتل دون أي خملوق لذاته؛ ْلنه هو ،هو  ..فهذا أيضاً معىن شركي.
أما من يُقاتل دون اْلوطان ،يف سبيل هللا ،وطاعة هلل ْ ..لن اْلوطان حمضن للدين ،واحلقوق

واحلرمات ،اليت ُشرِع اجلهاد دوهنا ـ أي دفاعاً عنها ـ فهذا معىن حق  ..ومشروع  ..واإلسالم حض
عليه ،كما يف احلديث ":من قُتِ َل دون دينه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن قُتِل دون
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ماله فهو شهيد ،ومن قُتِل دون مظلمته فهو شهيد  ."..إذ ال يتصور دين مصانة حرماته  ..أو حقوق،
وحرمات مصانة حرماهتا  ..من دون أرض أو وطن مصانة حرماته ،ومهابة حدوده!
ومنه نص أهل العلم على أن العدو إذا اعتدى على ش ٍرب ٍ
واحد من أرض اإلسالم واملسلمني ..

وجب على املسلمني الدفاع عن هذا الشرب من اْلرض  ..واسرتداده من أيدي العدو ْ ..لن ما بعد
العدوان على هذا الشرب من اْلرض ـ إن مت السكوت عنه ـ يتبعه اعتداء على الدين ِ ..
والعرض ..

واملال  ..وسائر احلقوق واحلرمات.

وغالب الذين ُخيطئون عند احلديث عن القتال أو اجلهاد دون اْلوطان  ..هو بسبب عدم
تفريقهم بني املعنيني اآلنفي الذكر أعاله  ..فلزم التنبيه.

 -877إىل الذين ال يزالون يقفون يف الوسط!

إىل الذين ال يزالون يقفون يف الوسط بني النظام اْلسدي الطائفي اجملرم ،وبني الشعب السوري،
وثورته الشامية العظيمة  ..مرتددي اخلطا ال هم إىل الطاغوت أقرب ،وال هو إىل الشعب ومطالبه

العادلة أقرب  ..وهؤالء ال يزال عددهم كبرياً ولألسف  ..وهلؤالء أقول :ال قدر هللا إن كتب للثورة

السورية الفشل ـ بسبب هذا التخاذل والرتدد ـ واستتب اْلمر للطاغوت ونظامه اثنية  ..ستندمون ندماً
شديداً على خذالنكم هذا للثورة الشامية املباركة  ..وذلك عندما سرتكعون وتسجدون طوعاً أو كرهاً
للطاغوت وصعاليكه ،وخمابراته  ..وعندما سيُطلب منكم حلس ولعق أحذية اْلجناس  ..وال بد لكم من
ٍ
حينئذ ستتذكرون خذالنكم للثورة  ..وستندمون ندماً شديداً على خذالنكم هلا  ..وأنكم
أن تفعلوا ...

مل حتسنوا استغالهلا استغالالً حسناً ،للخالص من الطاغوت القرمطي بشار اْلسد ،وعصابته الطائفية
اجملرمة  ..والت حني مندم!

 -878حول بيان عمليات صدق الوعد ،جلبهة النصرة!
جاء يف بيان جبهة النصرة ،واملعنون بـ " عمليات صدق الو ْعد  ..القصف ابلنسف"! ،قوهلم":

ونرجوا من اجلميع أن يتجنبوا السكن جبوار اْلفرع اْلمنية ،وأوكار النظام "ا -هـ.

أقول :وإذا مل جيتنبوا  ..ومل يقدروا أن جيتنبوا  ..ماذا تفعلون  ..تنسفوهنم بسياراتكم املفخخة

 ..فتقتلون منهم الكثري  ..ومن عسكر الطاغوت القليل؟!
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يف هذه الظروف العصيبة  ..الذي يصعب فيها خروج كثري من الناس  ..ويف كثري من اْلماكن

جمرد اخلروج من بيوهتم  ..إىل بقالة جبوارهم  ..ليشرتوا ْلنفسهم وأطفاهلم بعض الضرورَيت  ..يف هذه

الظروف  ..يُقال ْلهل الشام عليكم أن جتتنبوا السكن  ...وإال !...
أوكار النظام اْلسدي الطائفي ،وأفرعه اْلمنية  ..يف كل ِز ٍق  ..وكل شارع  ..ويف كل منعطف

فأىن للناس  ..أن جيدوا ْلنفسهم مساكن بعيدة عنهم ـ وخباصة يف هذه الظروف ـ مث إن مل جيدوا
َّ ..
ْلنفسهم تلك املساكن  ..طالتهم نريان تفجرياتكم وسياراتكم املفخخة اليت ال َتيز بني املسلم وغريه ..

وال بني الصديق والعدو ..؟!

قوهلم ":ونرجوا من اجلميع أن ي تجنبوا السكن جبوار اْلفرع اْلمنية ،وأوكار النظام " ،خميف ..

له ما بعده  ..أي يف حال تفجري املفخخات بني الناس ودورهم  ..بزعم استهداف أوكار النظام ..
وحصول اإلنكار عليهم  ..سيأيت جواهبم مباشرة :أمل نقل لكم من قبل  ..اجتنبوا السكن  ..جبوار أوكار

النظام  ..فنحن أنذرانكم  ..وقد أعذر من أنذر!!

مرة اثنية أقول هلؤالء :إن كنتم جماهدين حقاً  ..ال تعينوا الطاغوت على الشام وأهله وثورته
املباركة  ..اتقوا هللا يف الشام وأهل الشام  ..اتقوا هللا يف دماء املسلمني وحرماهتم ،وحرمات ودماء

اآلمنني من غريهم  ..ال جتمعوا على الشعب السوري املسلم صواريخ ودابابت ومدافع النظام اْلسدي
النصريي اجملرم اليت ال ترحم أحداً  ..ونريان سياراتكم املفخخة  ..اليت حتصد اْلبرَيء قبل اْلعداء ..
واعلموا أن اجلهاد ال خيولكم أن تفعلوا شيئاً من ذلك  ..فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه

قال ":من آذى مؤمناً فال جهاد له "!

 -879تونس اليت رأيت.

عدت من تونس احلبيبة  ..لكن قليب ال يزال فيها  ..ال يزال مع اْلحبة من أهلها اخلريين  ..ال
يزال مع شباهبا اْلبطال؛ شباب اإلسالم  ..شباب اْلمل ٍ
ٍ
مشرق إبذن هللا.
لغد
عدت من تونس احلبيبة  ..وكأنين كنت يف الشام احلبيب اْلسري  ..إذ حيثما ذهبت وتوجهت

 ..يكون السؤال عن الشام  ..عن الثورة الشامية الكربى  ..وعن السبيل للخالص من شر الطاغوت

اللعني القرمطي بشار اْلسد ،وعصابته اجملرمة !..

عدت من تونس مستبشراً خائفاً  ..مستبشراً ٍ
بغد ُمشرق  ..ملؤه اإلسالم واإلميان واخلري إبذن
هللا  ..خائفاً من عد ٍو حاقد حسود يرتبص لتونس احلبيبة الشر والدوائر  ..ومن محاسة زائدة عند بعض
الشباب ـ ممن حنب ـ قد يستفيد منها ذلك العدو ملآربه ،وأغراضه !..
417

أحببت تونس كلها  ..أحببت أهلها اخلريين املؤمنني كلهم  ..أحببتها مدينة ،مدينة  ..قريةً قرية

 ..وشارعاً شارعاً  ..أحببت تونس العاصمة  ..وانبل  ..وسوسة  ..وسفاقص  ..والقريوان  ..وسيدي
أبو زيد  ..وبن عون  ..وقفصة  ..وغريها من املدن  ..وإن أذن يل أن أطفف الكيل وامليزان ـ إذ ال

سلطان للمرء على قلبه ـ فلمدينة " بنزرت " أبهلها ،وشباهبا اخلريين اْلبطال مكانة خاصة يف قليب ..

ولو قيل اخرت ـ وال بد لك من االختيار ـ ملا عدلت عن " بنزرت " احلبيبة !...
ِ
عليك َي تونس  ..سالم على أهلك فرداً فرداً  ..أستودعكم هللا  ..رعاكم هللا ..
سالم
شر وذي ٍ
حفظكم هللا  ..من كل ٍ
شر  ..اللهم آمني.

 -880يلعبون ويضحكون!

يلعبون  ..ويض حكون  ..ويسكرون  ..ويفرحون  ..لتجاوب الطاغية السفاح اجلزئي ملبادرة

املبعوث اْلممي " كويف عنان " ،وكأن املطلوب من الطاغية أن يتجاوب جزئياً وليس كامالً!
فرحوا واستبشروا خرياً لنقصان عدد القتلى من الشعب السوري اْلعزل من مائة ويزيد يف اليوم
الواحد  ..إىل أربع ني ويزيد  ..وكأن اْلربعني ـ يف عرف وعدالة جملس اْلمم ـ قليل  ..أو أهنم جمرد

أرقام ،ال ينبغي أن يكون هلم بواكي  ..أو أن املطلوب ـ من مبادرة مبعوثهم ـ أن يقل عدد القتلى
س أَو فَس ٍ
ِ
اد ِيف اْل َْر ِ
ض
والشهداء  ..وليس أن يتوقف كلياً  ..وهللا تعاىل يقولَ [:من قَـتَ َل نَـ ْفساً بغَ ِْري نَـ ْف ٍ ْ َ
فَ َكأ ََّمنَا قَـتَل النَّاس َِ
مجيعاً ]املائدة.32:
َ َ
خذلوا الشعب السوري  ..وداسوا على القيم  ..واملبادئ  ..وكل خلق محيد  ..وحتملوا ذل
طاغية الشام هلم  ..رغم أن قذائفه قد أصابتهم يف عقر دارهم خارج احلدود السورية  ..كل ذلك من
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض ]املائدة.51:
أجل سالمة وعيون دويلة إسرائيل  ..صدق هللا [:بَـ ْع ُ
لك هللا َي شام  ..عني هللا ترعاك َيشام  ..حمفو،ة  ..منصورة ـ بعون هللا ـ َي شام  ..من

بشرَيت احلبيب صلى هللا عليه وسلم للشام  ..أن الطائفة املنصورة الظاهرة هي يف الشام  ..ومن

صفات هذه الطائفة املنصورة أهنم ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم  ..وإىل يوم القيامة!

وإن كان يل توجيه يف هذه املرحلة لثواران ،وأبطالنا ،وجماهدينا يف الشام  ..أقول :حذار  ..مث

حذار  ..أن تغفلوا عن أسلحتكم  ..أو أن تقصروا جهداً تستطيعونه يف اإلعداد  ..أو أن تصدقوا
الطاغوت الكذاب بشار اْلسد  ..أبنه قد توقف عن القتل والقتال  ..حفظكم هللا ،وثبتكم ،ونصركم
 ..اللهم آمني.
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 -881برانمج إيران النووي وسورَي!
بصورة مفاجئة تعلن إيران عن مرونة غري عادية ،يف اطالع اجملتمع الدويل عن برانجمها النووي

 ..وذلك مقابل َتفيف الضغط عن ربيبتهم الطاغية بشار اْلسد  ..وعدم املطالبة برحيله عن احلكم ..

واجملتمع الدويل ـ ممثالً أبمريكا ودول الغرب ـ قد وافق على هذه املقايضة اهلابطة  ..وبتعبري آخر:
اجملتمع الدويل ـ ممثالً أبمريكا ودول الغرب ـ يستغل الثورة السورية يف الضغط على امللف اإليراين

النووي ،من خالل هتديد إيران بسقوط عينها وربيبتها وصنيعتها بشار اْلسد  ..إن مل تتفاعل مع رغبات
اجملتمع الدويل حول ملفها النووي  ..وإيران تستغل ورقة ملفها النووي ،يف الضغط على اجملتمع الدويل
 ..مقابل َتفيف ضغط اجملتمع الدويل عن ربيبتها الطاغية بشار اْلسد ،وعدم املطالبة برحيله  ..وهكذا

كل طرف يبحث عن مصلحته بعيداً عن مصلحة الشعب السوري ،وثورته الشامية املباركة  ..بل وعلى

حساب مصلحته ،ومصلحة ثورته الشامية الكربى  ..هللا املستعان!

 -882فيمن يُطالب الثورة أبن تُلقي السالح!

أميا شخص يُطالب الثورة الشامية الكربى  ..أبن تلقي السالح  ..أو أن تتفاوض مع السفاح

القرمطي بشار اْلسد ،وعصابته اجملرمة ،فهو من جهة ال يعرف النظام اْلسدي الطائفي اجملرم ..
وطبيعته اإلجرامية القرمطية  ..ومن جهة اثنية يكون قد خذل أهل الشام وثورهتم املباركة  ..مهما

صنف نفسه على أنه من املعارضني للنظام اْلسدي  ..أو أن له اتريخ قدمي يف املعارضة!

 -883حياربون العلمانية ابللسان ،ويباركوهنا ابلعمل!

ما ابل أقوام ُحياربون العلمانية ابلقول واللسان  ..ويُباركوهنا واقعاً وعمالً يف سلوكهم وحياهتم؛
وذلك عندما يستهجنون  ..ويَنفرون  ..ويُـنَـ ِفرون من أي مشاركة يف عمل عام على مستوى حكم
وإدارة البالد  ..وتراهم جينحون إىل كل خيار مؤداه إىل اعتزال شؤون البالد والعباد  ..اتركني قيادهتا
وأمرها للغري الذي ال يتقي هللا  ..حتت ذرائع وأوهام ما أنزل هللا هبا من سلطان  ..هي أقرب إىل

تلبيسات إبليس منها إىل احلق  ..ففصلوا أنفسهم بذلك عن الدولة ،واحلكم ،واحلياة  ...وما العلمانية

إال ذلك!

ويف احلديث ":كلكم ر ٍاع ،وكلكم مسؤول عن رعيته " .وقال صلى هللا عليه وسلم ":املسلم

الذي خيالط الناس ،ويصرب على أذاهم ،خري من املسلم الذي ال خيالط الناس ،وال يصرب على أذاهم ".
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ُ -884خلق النفاق يف اْلمم واحلكام!

ومشني  ..وعلى مستوى امللوك
ُخلق النفاق على مستوى اْلفراد مذموم وممقوت  ..ومعيب ُ
والرؤساء ،والدول واْلمم أكثر ذماً ومقتاً  ..وعيباً  ..ويف احلديث ":ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة،
وال يزكيهم ،وال ينظر إليهم ،وهلم عذاب أليم ـ منهم ـ :وملك َّ
كذاب "!
مثال نفاق الدول واْلمم :املوقف اْلمريكي ،والغريب من القضية السورية  ..فظاهرهم يدل

على أهنم مع الشعب السوري ،وحمنته  ..ميدونه ببعض املسكنات والتحسينات اللفظية  ..واليت هي

جمرد ،اهرة صوتية ال أكثر وال أقل َ ..تلو من أي دعم مادي حقيقي  ..بينما ابطنهم ـ وحقيقة موقفهم
ـ مع الطاغية السفاح بشار اْلسد  ..ميدونه ابحلياة  ..والتأييد  ..والتأويالت والتفسريات الباطلة ..
واملهل إثر املهل  ..عساه خالل هذه املهل أن يتمكن من القضاء على الثورة الشامية ،وأبطاهلا ..

وآماهلا  ..وملا يف بقائه على سدة احلكم من خدمة جليلة لدويلة إسرائيل  ..واليت ال ميكن أن تتحقق يف
أي نظام بديل عن النظام اْلسدي الطائفي القرمطي!
أال قاتل هللا الكذب والنفاق  ..واملنافقني!

 -885شروطهم لرائسة الدولة!

تراهم يشرتطون شروطاً ملنصب رئيس الدولة ما أنزل هللا هبا من سلطان  ..كأن يكون آابء
وأجداد املرشح للرائسة ال حيمل أحدهم جنسية اثنية غري جنسية البلد اليت ينتمي إليها  ..أو أن ال

يكون قد ُحكم عليه من قبل حماكم الطاغوت  ..حىت لو كان احلكم ،املاً  ..أو أن يكون مقيماً يف
أرض الوطن لعشر سنوات بصورة متواصلة  ..وغريها من الشروط التعجيزية اليت ال تعين شيئاً يف عامل
املبادئ والقيم ،واْلخالق  ..ومع ذلك اجلميع يوافق عليها  ..ويُسلم هبا  ..ويعتربها من املسلمات
اليت ال تقبل النقاش  ..بينما لو قلت :يُشرتط يف احلاكم لبلد مسلم أن يكون مسلماً عدالً  ..ال يُعرف

عنه ما جيرح أو يطعن يف عدالته ودينه وأخالقه  ..لثارت اثئرهتم  ..واعرتضوا عليك  ..ورموك

ابلتعصب ،وكل نقيصة!

الكفر ،والظلم !...
أال قاتل هللا َ

 -886ملن يريد أن يتعامل مع النظام اْلسدي!

ملن يريد أن يتعامل مع النظام اْلسدي القرمطي ،مث ينجح يف تعامله معه ،ينبغي أن يفهم هذا
النظام جيداً ،ويدرك املعاين التالية :أنه يتعامل مع نظام اْلصل فيه الكذب ،والغدر ،واخليانة ..
وخالف ذلك شاذ ،وطارئ ،واستثنائي !..
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ال عهد له وال ذمة  ..سريع التفلت من التزاماته وعهوده  ..وخباصة إن كانت تتعارض مع

سالمة خمصصات وامتيازات طغاة آل اْلسد اجملرمني!

الغاية عنده تربر الوسيلة  ..يقتل القتيل  ..مث يبكي عليه  ..ويرمي به غريه  ..إن وجد يف ذلك

مصلحة لدوام حكم آل اْلسد ،ونظامهم القرمطي!

ال قيمة عنده لإلنسان  ..وال حلرمات اإلنسان  ..إال ابلقدر الذي خيدم طغاة آل اْلسد،

ونظامهم القرمطي الطائفي!

نظام شديد العداوة لإلسالم ،والعرب واملسلمني  ..ال حتكمه مرجعية دينية أو قانونية أو قيمية

أو أخالقية  ..تستطيع أن ُحتاكمه أو تراجعه إليها  ..فقانونه الذي حيكمه ،وحيتكم إليه  ..هو القانون
الذي يضمن لطغاة آل اْلسد وطائفتهم امتيازاهتم وخمصصاهتم السيادية االستعالئية على البالد والعباد

 ..وما سوى ذلك ال قيمة وال احرتام ل ه عندهم  ..وهو على استعداد أن يقدم كل شيء  ..وأن يتنازل

عن كل شيء ْلعداء اْلمة  ..مقابل أن يُسلموا له مبخصصاته وامتيازاته اآلنفة الذكر أعاله  ..ومن
عرف ذلك عرف السبب الذي محل هذا النظام على أن يقوم بدور الكلب احلراسة الويف ـ وبكل

إخالص ـ لدويلة الصهاينة اليهود  ..طيلة مخسني عاماً!
نظام ابطين ال يُعرف له لون وال توجه  ..وال سياسة واضحة  ..يعتاش على املتناقضات  ..كما
حيلو له دائماً أن يقف يف الوسط  ..ال هو مع وال هو ضد  ..حىت يصعب على احملللني واملراقبني أن

حيددوا له لوانً أو اجتاهاً  ..أو مساراً يلتزم به !..

رفع شعارت عدة  ..فلم يصدق مع واحدة منها  ..مبا يف ذلك الشعارات الطاحلة  ..إال شعاراً
واحداً  ..شعار العداء الصريح لإلسالم واملسلمني!
نظام فاقد الوالء لدين أو أمة أو وطن  ..فوالؤه الوحيد لطغاة آل اْلسد ،وامتيازاهتم ..

ونظامهم القرمطي الطائفي النصريي  ..وهو مع هذا الوزر العظيم  ..ال يرتدد يف أن يقتات ويتشبَّع مبا

ط ،ومبا ليس فيه  ..كأن يزعم أنه مع ـ أو ميثل ـ جبهة املقاومة واملمانعة  ..والصمود والتصدي!
مل يُع َ

اترخيه مع فلسطني والفلسطينيني أسوأ بكثري من اتريخ الصهاينة اليهود  ..ومع ذلك ال أحد

يقتات ابلقضية الفلسطينية ابحلرام كما يقتات هذا النظام الطائفي اللعني.

الوطن هو الطاغية ،والطاغية هو الوطن  ..وما كان الوطن وما فيه  ..إن مل يكن الطاغية

ويسود ،ويبقى !..
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نظام جبان رعديد  ..ومن عالمات جبنه أنه يرفع صوته ،ويعلو صياحه  ..عندما يُدرك أن ال

رقيب وال حسيب على صياحه ،واستعالئه  ..حىت ُخييل للرائي أن هذا النظام ميثل دولة عظمى ،كل
دول العامل دونه ،وحتته  ..وعندما يشعر ـ ولو من طرف خفي ـ أن اجملتمع الدويل قد ُحياسبه على

تصرفاته وكلماته  ..ينقلب كاْلرنب الوديع  ..ليستسلم لكل ما ُميلى عليه!

ومن عالمات جبنه كذلك أنه أجَب من أن يوجه طلقة واحدة حنو اجلبهة مع الصهاينة اليهود

احملتلني للجوالن ،ولفلسطني  ..أو أن يرد فيها على عدوان الصهاينة على اْلراضي السورية املتكرر ..

بينما يف املقابل فهو على الشعب السوري اْلعزل  ..وحش كاسر  ..جتتمع فيه مجيع معاين الوحوشية

املوجودة يف وحوش الغابة!

له خصم واحد  ..وعدو واحد ال غري  ..يعد له العدة منذ مخسني عاماً  ..أال وهو الشعب

السوري املسلم  ..ومن يرى الشراسة والوحشية اليت يُقاتل هبا النظام اْلسدي القرمطي الشعب
السوري اْلعزل  ..ويعتدي على بيوهتم ،وحرماهتم ،وحقوقهم  ..طيلة العام املنصرم وإىل يومنا هذا
يدرك هذا املعىن الذي أشران إليه!

ْلجل مجيع ما تقدم أعاله  ..اَتذ الشعب السوري اْليب قراره الشجاع  ..أن ال حياة  ..وال

تفاوض  ..وال تعايش مع هذا النظام القرمطي اللعني  ..مهما كانت التكاليف ،والتضحيات  ..إما
النصر أو الشهادة!

 -887الثورة املصرية وحازم أبو امساعيل.

الطريقة اليت مت فيها استبعاد السيد حازم أبو امساعيل  ..وغريه  ..من السباق على رائسة

مصر ،تدل على ثالثة أمور:

أوهلا :أن مصر ـ ولألسف ـ ال تزال تُدار من اخلارج  ..حتديداً من أمريكا ،ودويلة إسرائيل ..

وخباصة فيما يتعلق ابلقرارات الكبرية املصريية ،والسيادية!

اثنيها :وجود الفريق الرخيص من فلول عهد الطاغوت اهلالك  ..الذي يهون عليه أن يبيع
مصر ،وسيادهتا ،وإرادهتا ـ بثم ٍن خبس ـ لدول اخلارج؛ حتديداً أمريكا ،ودويلة إسرائيل ،ومن دخل يف

حلفهما!

اثلثها :أن الثورة املصرية املعاصرة على أمهية ما أجنزته  ..إال أهنا انقصة  ..حتتاج إىل جولة اثنية

 ..ورمبا إىل جوالت  ..وصوالت  ..حىت تستكمل مهمتها وأهدافها  ..وتعترب ثورة كاملة غري منقوصة
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 ..نسأل هللا تعاىل أن يقدر اخلري ،كل اخلري ملصر أرضاً وشعباً  ..وأن جينبها اْلشرار ،والشرور ما ،هر

منها وما بطن.

 -888جرحى الثورة!

تتواىل اْلخبار عن إمهال متعمد ،وتقصري صريح حبق املصابني واجلرحى من اجملاهدين اْلبطال

السوريني ممن جلؤوا إىل أنطاكيا على احلدود الرتكية  ..وكذلك احلدود اللبنانية  ..وعن إساءة اْلطباء
واملمرضني النصرييني من أهايل أنطاكيا ،اليت يغلب على سكاهنا ا النتماء للطائفة النصريية  ..وهذا

متوقع منهم  ..ال يُرجتى منهم غري ذلك  ..ولكن السؤال :أين اجمللس الوطين السوري الذي جتتمع
عنده اإلمكانيات واْلموال ـ اليت ُجتمع ابسم جهاد هؤالء اْلبطال اجلرحى واملصابني ـ من هذا اإلمهال

والتقصري..؟!

ملاذا ال يشكلون جلنة متخصصة ومتفرغة ملتابعة أحوال اجلرحى واملصابني السوريني املتواجدين

يف تركيا ،ولبنان ،واْلردن  ..وغريها من البلدان  ..لتقوم ابلواجب حنوهم  ..كما يشكلون جلاهنم

للتصرحيات السياسية واإلعالمية  ..أم أن مصايب وجرحى الثورة السورية الكربى أقل شأانً من بياانهتم

وتصرحياهتم اإلعالمية ..؟!

فهمنا عذركم  ..أبنكم مل تستطيعوا أن تغيثوا اجلرحى واملصابني يف اباب عمرو  ..فما هو عذركم

يف عدم إغاثة اجلرحى واملصابني يف انطاكيا  ..وغريها من البلدان اليت يتواجد فيها املهاجرون

السوريون؟!

أهكذا يكون العمل من أجل انتصار الثورة ،واستمرارها ...؟!

أهكذا يكون الوفاء للثورة ،والثوار ..؟!

!..

اتقوا هللا يف الناس  ..واعلموا أنكم لتُسألن عن هذا التقصري والظلم واخلذالن عاجالً أم آجالً

 -889طاغية الشام!
تسلط على الشام ،وأهله  ..كلب عقور  ..مسعور  ..مصاب بداء الكلَب واجلََرب  ..إن تُرك
وما أراد َ ..عض اجلميع  ..وآذى اجلميع  ..فكان ال بد من إلقامه حجراً  ..واْلخذ على يديه ..
والصرب على زجره ،ورد شره  ..مهما كانت التكاليف  ..وهللا املستعان.

423

 -890املباعث اْلممية!
قالوا :نريد أن نرسل "  " 300مبعوث أممي ،إىل سورَي ،لرياقبوا مدى جدية النظام يف وقف

العنف والقتل ،والتزامه مببادرة كويف عنان اْلممية !..

وقالوا :تستغرق مهمة البعثة ثالثة أشهر ..؟!

والسؤال :وهل خيفى عليهم  ..وعلى وسائلهم املتطورة  ..اإلدراك أبن النظام اْلسدي اجملرم ..

مل  ..ولن  ..يتوقف عن جرائمه حبق الشعب السوري  ..وال  ..ومل  ..ولن يلتزم مببادرة مبعوثهم اْلممي

عنان  ..لكي يضطروا أن يرسلوا هذا العدد من املراقبني الذين ال يكفون لتغطية نصف مدينة دمشق

...؟!

وهل يف هذا الزمن الذي يشهد أكرب طفرة يف وسائل اإلعالم والنشر  ..وْلدق تفاصيل

اْلحداث  ..اليت تنقل للناس كل شيء حيصل على أرض الشام  ..حيتاجون معه هلذه البعثة  ..وهذه
الفرتة الزمنية القاتلة؟!

أمل تنقل وسائل إعالمهم ـ وأقمارهم االصطناعية ـ إىل غرف نومهم الفاخرة الفارهة  ..جمازر

النظام اْلسدي حبق اْلطفال ،والنساء ،واملستضعفني من أبناء الشعب السوري ..؟!

أمل تكفهم املهل السابقة العديدة اليت أعطيت للنظام اْلسدي  ..ويف كل مهلة يُثبت النا،م
هلم ،وبكل وقاحة وجرأة أبنه ال ،ومل ،ولن يتوقف عن جرائمه ،وجمازره ..؟!
عالم إذاً يعطونه  ..هذه املهلة من جديد :ثالثة أشهر متتالية  ..يف كل يوم منها  ..بل ويف كل

ساعة تُقتل فيها نفس بريئة على يد جنود الطاغية..؟!

اجلواب ـ كما يفهمه الشعب السوري ،وكل مراقب منصف ـ :أن هذه املهلة الطويلة اليت

ُمنحت للنظام اْلسدي  ..هي فرصة جديدة هلذا النظام اْلسدي الطائفي اللعني  ..عساه أن يقدر
على اخلروج من حمنته اليت أرقته ،وأرقت معه اجملتمع الدويل  ..ويقدر خالهلا على القضاء على الثورة

وأىن؟!
السورية الشامية الكربى املباركة َّ ...

 -891حكم الشبيح اْلسري.
كثر السؤال عن " الشبيح " أو اجلندي اْلسري ذي اْلصول املسلمة السنية ،الذي يُقاتل يف

صف عسكر القرامطة اْلسدية ،ضد الشعب السوري  ..ما املوقف الشرعي جتاهه ،وهل تُؤخذ منه
الفدية املالية مقابل فكاك أسره أم ال ..؟
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أقول :الذي يُقاتل مع العصابة القرمطية اْلسدية " من أبناء السنة " فريقان :فريق متطوع،
يقوم بقتل أبناء الشعب السوري ،وقمع املتظاهرين  ..طواعية من غري إكراه وال كره منه ملا يفعل ..

مقابل فُتات من املال يُرمى إليه  ..فاْلسري من هؤالء يُؤخذ جبرمه ،فيُعاقب من جنس عمله  ..وال
كرامة.
وفريق آخر مكره على اجلندية واخلدمة عند هذه العصابة اْلسدية الطائفية اآلمثة  ..إذ تظهر

عليهم عالمات وقرائن اإلكراه والكره على الوقوف يف صف القتلة اجملرمني  ..فهؤالء أرى يف اْلسري

منهم :أن يُستتابوا  ..ويُعلموا  ..وتؤخذ منهم العهود على أن ال يعودوا اثنية للقتال يف صفوف قرامطة

عصابة آل اْلسد  ..مث مين عليهم فيُطلق سراحهم من غري فداء أو عوض  ..إذ ال جيوز أن يُؤخذ من

أحدهم ـ وكذلك من الفريق الذي قبله ـ فداء مادي  ..لغياب الدليل الشرعي الذي يبيح أخذ الفدية

املالية من املرتد  ..وْلن مثل هذه الفدية ستؤخذ غالباً من عائلته وقبيلته املسلمني  ..وهذا ال جيوز؛

لورود النص على حرمة مال املسلم على املسلم  ..وملا يف أخذ اْلموال منهم بغري حق من أتليب هلم

على الوقوف ضد الثورة الشامية املباركة  ..وهذا بعد ال بد من مراعاته ،والنظر إليه.

لكن جيوز فداء أسري مقابل أسري ،كأن يُطلق أسريهم عندان ،مقابل أن يُطلق أسريان عندهم ..

فهذا جائز ،لو كان ذلك ممكناً ،وهللا تعاىل أعلم.

 -892الرهان على احلق !..

ال ينبغي أن نراهن على احلق الذي حنن عليه ،والباطل الذي عليه الطاغوت بشار اْلسد
وأعوانه  ..مث بعد ذلك نُطلق ْلنفسنا ،وأخالقياتنا العنان ،يف أن تفعل ما تشاء  ..أو أن نتجرأ على
ٍ
فحينئذ لو فعلنا ذلك ـ أو شيئاً منه ـ نعني العدو ـ اخلارجي والداخلي ـ على
احلرمات املصانة شرعاً ..
انتاج صحوات شامية  ..تعمل لصاحل الطاغوت ونظامه  ..على غرار الصحوات العراقية  ..وغريها من

الصحوات  ..اليت كان ْلخطاء العاملني من أجل هذا الدين دوراً يف إنشائها ،وقيامها  ..ويف ذلك من

عباد هللا  ..فكل منا يراقب نفسه ،وما
اخلدمة للعدو ما فيه  ..وما ال خيفى على أحد  ..فاحلذر احلذر َ

يصدر عنها من سلوكيات  ..حىت ال يُؤتى هذا الدين  ..والثورة الشامية الكربى املباركة من جهته ..
وهو يدري أو ال يدري!

 -893النقلة النوعية ْلهل الشام !..

كنت أ،ن أنين يف إصالح فساد الشام ـ الذي أحدثه الطاغوت القرمطي اللعني طيلة عقود ـ
سأكون مبفردي  ..وأن الذين هم على منهجنا قِلة من قِلة  ..وكنت أحسب لذلك احلساابت  ..وأقلق
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له أشد القلق  ..لكن بعد أن انغمست ـ بفضل هللا وعونه ـ يف بعض الثغور الشامية املباركة ..

وجالست اجملاهدين اْلبطال  ..فقد مسعت منهم عجباً  ..مسعت منهم حديث اجلهاد يف سبيل هللا ..
وحديث اإلخالص  ..وحديث الوالء والرباء  ..وحديث احلاكمية ،وضرورة احلكم مبا أنزل هللا ..

واحلديث عن املنهج وصفائه  ..واالستدالل أبعالم نبالء؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وحممد
بن عبد الوهاب  ..وغريهم من اْلعالم  ..كما رأيت كتيب ـ وكتب بعض اإلخوان اْلفاضل ـ بني أيديهم

 ..وأن منهم من اطلع عليها قبل سنوات  ..ففرحت لذلك أميا فرح ،ومحدت هللا عز وجل ،وقلت :لن

تكون ـ بعون هللا وتوفيقه ـ مبفردك َي أاب بصري  ..أنت يف الشام  ..والشام قد تكفل هللا به ،وأبهله ..

ومن تكفل هللا به فال خوف ،وال ضيعة عليه.

 -894إىل أي الفضائل الشامية اجلهادية أنتمي ..؟

كثر سؤال اإلخوان عن أي الفصائل والك تائب الشامية اجملاهدة  ..أان منها ،وأكثر سوادها،
وللجواب عن هذا السؤال أقول :أان أخ ،وخادم ،وانصح جلميع الكتائب والفصائل ـ على اختالف
مسمياهتا ـ اجملاهدة املخلصة  ..اليت ُجتاهد يف سبيل هللا على ثرى الشام الطهور ،دون دين ،وحرمات،

وحقوق ،ومظامل الشعب السوري  ..فجميع هؤالء اجملاهدين اْلبطال ـ على اختالف مواقعهم
وتواجدهم ومسمياهتم ـ هلم حظ مين  ..كما هلم مين كل حب ووالء  ..وأان منهم ،وهم مين  ..أابرك

احلق الذي هم عليه  ..وأجايف انصحاً مشفقاً ما يبدر عن بعضهم من خطأ  ..حفظهم هللا ،وسدد
رميهم  ..ووحد صفوفهم  ..وسهامهم.

 -895شبيحة الثورة!
شبيحة الثورة  ..قد عرفنا شبيحة الطاغوت القرمطي ،ونظامه  ..فمن هم شبيحة الثورة؟
الثورة!

هم الذين يقتاتون ْلنفسهم وبطوهنم ابحلرام  ..ابسم الثورة  ..واسم أبناء وشهداء وأرامل

هم الذين يرون يف الثورة ـ ابلنسبة هلم ـ مشروعاً اقتصادَيً ال غري  ..ولو ابحلرام!

هم الذين يرون من الثورة حظو،هم الشخصية  ..واحلزبية  ..دون حظوظ الثورة الشامية

املباركة  ..وأبطاهلا  ..وأبنائها!

هم الذين يبنون أجمادهم الشخصية  ..واحلزبية  ..على حساب الثورة  ..وأمنها  ..وسالمتها

 ..وأهدافها!

426

هم الذين يتخذون من الثورة سلماً ْلجمادهم ومصاحلهم الشخصية الضيقة  ..اآلنية واملستقبلية

 ..ولو كان ذلك على حساب الثورة ،وأهدافها!

فمصاحلهم أوالً  ..وإال ال كانت الثورة  ..وال كان أهلها!

هم الذين أيخذون من الثورة أضعاف أضعاف ما يقدمون  ..وال يقبلون أن يتعاملوا مع الثورة

إال على هذا اْلساس!

هم الذين مينون على الثورة الشامية املباركة عطاءهم  ..وما أقل ما يعطون قياساً ملا أيخذونه

من الثورة وأبنائها!

هم الذين يتعاملون مع الثورة أبخالق الكذب  ..واخليانة  ..والغدر  ..والفجور يف اخلصام

عند أدىن مفاحتة أو مراجعة!

مث هم بعد كل هذا الوزر  ..يزعمون ـ زوراً! ـ أهنم من أبناء الثورة  ..وأنصارها  ..وصناعها ..

فيتشبعون مبا مل يُعطَوا  ..ومبا ليس فيهم!
شاء!

شرهم  ..مبا شاء ،وكيفما
الشام ،وأهلَه ،وثورهتم املباركة َّ ..
هؤالء هم شبيحة الثورة  ..كفى هللاُ َ

 -896فريقان أخشامها على الدولة اإلسالمية!
ممن يُفسد على املسلمني مشروعهم اإلسالمي ،وهدفهم يف إقامة دولة إسالمية حتكم مبا أنزل

هللا ،فريقان :أوهلما الغالة املتشددون املتنطعون  ..الذين أيتون البيوت من غري أبواهبا  ..ويستعجلون

قطف الثمر قبل نضجه  ..ويرون يف العنف والتحطيم غاية ومنهجاً لذاته  ..ال جتوز احليدة عنه  ..ويف

الرفق والسياسة ـ ابلنسبة هلم ـ ُسبة وخنوثة فكرية وأخالقية  ..فيسيئون بذلك من حيث يظنون أهنم
وحيسنون صنعاً  ..ويعطون الذرائع إثر الذرائع على جتييش وتكثري اْلعداء على اإلسالم
يُصلحونُ ،
واملسلمني  ..ودولتهم املنشودة.

اثنيهما ،أهل اجلفاء ،والتجهم ،واإلرجاء  ..والتفريط  ..الذين يرون يف أنظمة الطغاة اجملرمني

 ..أنظمة شرعية صاحلة  ..تستحق الطاعة والوالء  ..ال جيوز العمل على تغيريها  ..وهؤالء أيضاً شر،
وعقبة كأداء أمام أي عملية تغيري راشدة ينشدها املسلمون املصلحون!
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 -897ال تفسد ما بينك وبني أخيك بسوء الظن!
قد يكون أخوك املسلم  ..ذا خري عظيم  ..كتلة هائلة من الطاقة والعطاء  ..ال شك أنك

حباجة ماسة إليه يف مسريتك  ..وجهادك  ..وثورتك على الطغاة الظاملني ،وأنظمتهم الفاسدة َ ..تسره
ٍ
فحينئذ لو فعلت :ال تنتظر من أخيك حنوك خرياً!
بشيء واحد :أن تُسيء به الظن ..
ِ
َّ ِ
ض الظَّ ِن إِ ْمثٌ ]احلجرات.12:
اجتَنِبُوا َكثِرياً م َن الظَّ ِن إِ َّن بَـ ْع َ
آمنُوا ْ
ين َ
قال تعاىلََ [:ي أَيُّـ َها الذ َ

ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه نظر إىل الكعبة فقال ":مرحباً ِ
بك
ِ
من ٍ
أعظمك وأعظم حرمتك ،وللمؤمن أعظم حرمة عند هللا منك؛ إن هللا حرم منك واحدة،
بيت ،ما

،ن السوء ".
وحرم من املؤمن ثالاثًَ :د َمه ،ومالَه ،وأن يُظَ َّن به ُّ

 -898جمزرة احلولة!

جمزرة احلولة يف مدينة محص الرابط واجلهاد اْلبية ،اليت ارتكبتها العصابة اْلسدية النصريية

القرمطية الرافضية  ..واليت ذهب ضحيتها عشرات اْلطفال والنساء  ..تؤكد مجلة من اْلمور ،كنا قد
أشران إليها مراراً:
منها :وحشية وإجرام وَتلف هذه العصابة القرمطية الطائفية املتسلطة على الشام  ..اليت تعجز
مفردات اللغة عن اإلحاطة هبا ،ووصفها مبا تستحق من عبارات اإلدانة والتجرمي!

ومنها :أن هذه العصابة اْلسدية ماضية يف جرائمها الطائفية  ..إىل هناية اْلمر  ..ال يثنيها عن

ارتكاب اجلرائم واجملازر ـ يف أبشع صورها ـ شيء!

ومنها :أن هذه اجلرمية أتيت يف سياق سياسة تفريغ مدينة محص من تواجد املسلمني السنة ..

اليت تتبعها العصابة اْلسدية القرمطية  ..لتفرغ املدينة هلم ،ولطائفتهم ،يف حال انكفأوا إهليا وخسروا

دمشق  ..وخرجت من سيطرهتم  ..وحان الوقت عن اإلعالن عن دويلتهم النصريية املنشودة منذ زمن

االستعمار الفرنسي  ..واليت َتتد حدودها من محص مروراً بطرطوس ،وابنياس ،وجبلة ،والالذقية ..

إضافة إىل جبال النصريية املتامخة للساحل السوري  ..وتكون عاصمتها محص  ..كما خططوا وقرروا ..
واجملتمع الدويل سيساعدهم على هذه املخطط الرهيب؛ ْلنه سيصب ابلدرجة اْلوىل يف خدمة دويلة

إسرائيل  ..وإال كيف تفسرون هذا اخلذالن للمجتمع الدويل ،والعريب الرمسي  ..للثورة السورية ..

والتواطؤ الرهيب مع هذه العصابة رغم ما ترتكبه من جمازر وجرائم  ..حبق الشعب السوري اْلعزل!

ومنها :أن جزء من الثورة ال يزال يتحرك يف اجملال السلمي  ..واْلنشطة السلمية  ..أرى هلذا

اجلزء أن ينضم إىل شقه اآلخر  ..فيمتشط السالح  ..ويعلن اجلهاد يف سبيل هللا ـ كل حبسب استطاعته
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وم وقعه ـ ضد هذه العصابة الطائفية القرمطية املارقة اجملرمة  ..إذ ال حل هلم ،وال خالص هلم من شر
هذه العصابة اجملرمة ـ بعد أن خذهلم العامل كله ـ إال ابجلهاد يف سبيل هللا.

فهذه العصابة املستكربة املتجربة اجملرمة ال ميكن أن تفهم إال بلغة القوة  ..وال يوقف جرائمها

 ..أو يقلل منها إال القوة  ..وابلتايل ال بد من الفزع ـ بعد التوكل على هللا ـ إىل القوة ،عمالً بقوله
اخلَي ِل تُـرِهبو َن بِ ِه ع ْد َّو ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم ]اْلنفال.60:
َ
تعاىلَ [:وأَعدُّواْ َهلُم َّما ْ
استَطَ ْعتُم من قُـ َّوة َومن ِرَابط ْ ْ ْ ُ

 -899الثورة الشامية الكربى.

الثورة الشامية الكربى  ..ثورة ابلنيابة عن اْلمة كلها ضد شر اْلخطبوط الرافضي الباطين،

املستمر يف التمدد والتوسع  ..فخذالهنا ،خذالن لألمة ،وهويتها ،وعقيدهتا  ..ووجودها  ..ويف حال

انتكاس الثورة الشامية ،وتراجعها ـ ال قدر هللا ـ ال تسل عن هلكة اْلمة  ..وخباصة منها العرب  ..وال
عن درجة عربدة وكفر وطغيان وفساد الروافض اْلشرار ،وحلفائهم من الباطنيني القرامطة النصرييني !..

هللا  ..هللا  ..يف الشام ،وأهله ،وثورهتم املباركة  ..قبل حصول احملظور  ..وقبل أن يقول القائل
لت ملا أُكل الثور اْلسود  ...والت حني مندم!
منكم ما قاله الثور اْلبيض ملا خذل الثور اْلسود :أُكِ ُ

 -900الطواغيت وطرفا اإلفراط والتفريط!

الطواغيت هلم مصلحة مع طريف اإلفراط والتفريط  ..فريقي الغالة ،واجلفاء سواء  ..لذا فهم

أحياانً يعملون على تغذية وتعزيز الفريقني معاً  ..أما مصلحتهم مع فريق التطرف والغالة  ..فإن هذا

الفريق يُساعدهم على تنفري الناس عن اإلسالم وأبنائه ودعاته  ..كما يساعدهم على ضرب اإلسالم
واملسلمني ـ أهل السنة واجلماعة ،أهل التوسط واالعتدال من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط ـ ومواجهة
مشروعهم الكبري يف إقامة دولة إسالمية راشدة حتكم مبا أنزل هللا  ..حتت زعم وذريعة حماربة تطرف

الغالة  ..وزعم حماربة اإلرهاب واإلرهابيني  ..فيكون الظاهر حماربة الغالة املتطرفني اإلرهابيني  ..وابطناً
يريدون حماربة اإلسالم واملسلمني!
وأما مصلحتهم مع فريق اجلفاء واإلرجاء  ..تكمن من جهة أن هذا الفريق يُصبغ عليهم وعلى

يسهل عليهم جتنيده ،وجتنيد أفراده  ..ضد املسلمني ومشروعهم
أنظمتهم الباطلة الشرعية  ..اثنياً ْ
اإلسالمي الكبري  ..بذريعة مواجهة خطر اخلوارج  ..وإرهاب اإلرهابيني!
فكال الفريقني بالء وخطر على اإلسالم واملسلمني  ..هللا املستعان!
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 -901املقياس الذي به تُعرف جدية اجلماعات واملسميات املنتسبة للثورة.

قد كثرت العناوين واملسميات اليت تنسب نفسها للثورة السورية  ..حىت صعب على املراقبني

جفاء  ..مرده إىل أمرين:
والء أو ً
عدها وحصرها  ..وهي يف ازدَيد  ..وحكمنا عليها ابخلري أو الشر ً ..

أوهلما ابلنظر إىل مدى سالمة منهج هذه اجلماعة أو تلك  ..ومدى التزامها ابلتوسط واالعتدال من
جنوح إىل ٍ
غلو أو جفاء.
جنوح إىل إفراط أو تفريط  ..أو ٍ
غري ٍ

اثنيهما :النظر إىل جهادها  ..وطريقة عملها  ..ومدى أثرها اإلجيايب يف الواقع  ..ومدى

دفاعها عن دين وحقوق ومظامل ،وحرمات الشعب السوري  ..ضد الطاغوت وعصابته وبطانته!

أما اجملموعة اليت تقتصر جهودها على اسم أو عنوان يعرف هبا  ..ومن مث نشر بعض البياانت

اليت قد ال تغري من الواقع السوري شيئاً ـ لتتناول وسائل اإلعالم ذكرها ـ فهذه عدمها أفضل من
وجودها  ..وهللا تعاىل أعلم.

 -902ال ندري أيهما أشد سوءاً وجرماً!

كانوا من قبل ـ وهم يلعبون ويضحكون ويتماطلون ـ يعدون على الطاغوت القرمطي بشار

اْلسد وعصابته  ..عدد ضحاَيه  ..واليوم يعدون عليه عدد جمازره حبق الشعب السوري اْلعزل ..

ومن دون أن حيركوا ساكناً إليقاف تلك اجملازر!

قالوا :مل يكتمل النصاب  ..ومل تك تمل اْلدلة بعد اليت َتكنهم من تصنيف الطاغوت اجملرم ..

على أنه جمرم حرب  ..ومن مث يُطلَب لعدالتهم!

وهم مبوقفهم املتخاذل املستهرت هذا  ..يقتلون املبادئ والقيم اإلنسانية احلضارية اليت طاملا

تشدقوا وتشبعوا هبا  ..ويئدوهنا  ..ويرتكبون اجملازر حبقها  ..كما يرتكب الطاغية القرمطي اجملازر حبق

الشعب السوري اْلعزل  ..وال ندري أيهما أشد سوءاً وجرماً!

 -903دعوها فإهنا مأمورة.

عادت ابنيت من صالة الرتاويح يعلوها احلزن  ...اإلمام مل يدعُ يف صالته لسورَي وأهلها
املستضعفني ،واملرابطني اجملاهدين ..؟!
ِ
عليك بُنييت سورَي ـ هبذا اإلمام وبدونه ،وسواء دعا هلا أم مل يدع ـ فهي إبذن هللا ـ بنص
ال
حديث النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم ـ حمفو،ة ،منصورة ،حمروسة  ..ال يضرها من خذهلا  ..ولو
كره الكافرون ،واملنافقون املرجفون ..
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قرامطة آل اْلسد ومن معهم وحالفهم  ..ما هم إال غيمة سوداء تعلو مساء الشام  ..ستأفل

قريباً إبذن هللا  ..كما أفلت من قبل غيوم التتار ،والصليبيني عن مسا الشام  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا!
لسورَي شأن عظيم يعدها هللا له  .........دعوها فإهنا مأمورة!

 -904التدخل اْلمريكي الغريب ابلشأن السوري.

يتصرفون ـ وأعين أمريكا ومعها بعض دول الغرب ـ كأوصياء على الشعب السوري  ..مههم
اْلكرب  ..وشغلهم الشاغل كيف ستُدار شؤون احلكم ما بعد سقوط الطاغية ونظامه  ..ويف أي مسار

ستنتهي إليه الثورة  ..هل يف مسار حيقق هلم مصاحلهم يف املنطقة  ..أم أهنا ستكون يف اجتاه ال يُرضيهم
 ..وكأن الشعب السوري قا صر عن أن يدير شؤونه بنفسه  ..يبحثون ْلنفسهم عن حصة من الكعكة
ما بعد الثورة  ..بل وكيف سيلتهمون الكعكة كلها إن أمكنهم ذلك  ..يفعلون ذلك ـ بكل وقاحة ـ

بينما دماء الشعب السوري تسيل ـ على مرأى من أعينهم ـ أهناراً  ..مل يتوقف نزيف الدم ساعة  ..يف
كل يوم تُرتكب عشرات اجملازر حبق أطفال ونساء سورَي  ..حىت أصبحت اجملازر ـ عند القوم ـ جمرد

أرقام ال غري  ..ال ُحترك هلم شعوراً وال إحساساً  ..ومن دون أن خيطوا خطوة عملية واحدة َتفف من
سيالن هذه الدماء الطاهرة الربيئة  ..وَتفف بعض املعاانة عن الشعب السوري!

تستح فاصنع ما ِشئت ".
صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذ يقول ":إذا مل ِ

 -905املطلوب من أي مبعوث أممي أو عريب.

كثر احلديث عن املبعوث اْلممي والعريب اْلخضر اإلبراهيمي  ..وعن مهاراته  ..وحنن نقول

لإلبراهيمي ولغريه :أميا مبعوث أممي أو عريب من أجل متابعة امللف السوري  ..ال تتضمن مهمته صراحة

عزل الطاغوت بشار اْلسد عن سدة احلكم ،وإزالة نظامه الطائفي البغيض وأركانه عن الوجود  ..وعن

احلياة السورية  ..فهو نصري للطاغوت ونظامه على الشعب السوري  ..وهو مبهمته يقف مع
الطاغوت ،وميده مبز ٍ
يد من االستمرارية واحلياة  ..وابلتايل ال يتوقع من الشعب السوري أي تعاون أو

ترحيب.

 -906دور إيران يف إدارة الصراع يف سورَي.

بعد مقتل ما يُسمى بـ " خلية اْلزمة "؛ اخللية اْلقرب واْللصق للطاغوت بشار اْلسد ،والذي

منهم صهره آصف شوكت  ..وما أحدث ذلك من فراغ كبري  ..ال يقدر الطاغية على ملئه  ..تبني مبا

ال يدع جماالً للشك؛ أبن الذي يقود املعركة ـ وبصورة مباشرة ـ من طرف عصابة النظام اْلسدي ضد
431

الشعب السوري وثورته الشامية املباركة  ..هي إيران ،وآَيهتا  ..هم روافض وجموس الفرس  ..معهم

صنيعتهم " حزب الالت " يف لبنان  ..ومن يتابع تصرحيات قادة إيران ،وعلى رأسهم خامنئي ،حول

الشأن السوري  ..وزَيراهتم املكوكية إىل دمشق  ..إضافة إىل تصعيد تواجدهم العسكري واملكثف على
اْلرض  ..يُدرك هذا الذي أشران إليه.

 -907التواطؤ اْلمريكي مع النظام اْلسدي!

عندما أكد الرئيس اْلمريكي " أوابما " على أن استخدام النظام اْلسدي لألسلحة الكيمائية

ضد الشعب السوري  ..خط أمحر ،ال جيوز تعديه ،ولن يسكت عنه  ..تصرحيه هذا مبثابة رسالة مبطنة

لطاغية الشام  ..أبن افعل ما تشاء  ..واستخدم اْلسلحة اليت تشاء ضد الشعب السوري وثورته ..

فهذا كله ال يثري قلقنا وال يستدعي منا التدخل  ..وإمنا فقط استخدامك لألسلحة الكيماوية هو الذي

ال نسمح به ،ويثريان وحيملنا على أن نتخذ إجر ًاء  ..والرسالة قد استلمها الطاغية بشار اْلسد ..
وفهمها جيداً  ..وها هو يُطبقها اآلن عملياً ـ بكثافة غري مسبوقة ـ ابستخدام الطريان احلريب ضد
الشعب السوري اْلعزل  ..وغري ذلك من اْلسلحة الثقيلة كالدابابت والصواريخ  ..واليت مل يعد

استخدامها ضد املدنيني السوريني يثري قلق اجملتمع الدويل !...

يف الظاهر يبيعون الشعب السوري املضطهد  ..كالماً بكالم  ..ويف الباطن  ..ميدون الطاغوت
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَـ ْع ٍ
ض
القرمطي وعصابته اجملرمة حببال من القوة والتأييد  ...صدق هللا العظيم [:بَـ ْع ُ
َّص َارى َح َّىت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم ]البقرة120.:
ضى َع َ
]املائدةَ [ .51:ولَن تَـ ْر َ
نك الْيَـ ُه ُ
ود َوالَ الن َ

 -908العا َمل كله يتصف ابلطائفية.

يتكلمون عن الطائفية بصيغة الذم  ..وأان أقول :العا َمل كله يتصف ابلطائفية  ..ويتحرك ..
وحيدد مواقفه جتاه اْلحداث واآلخرين من منطلقات طائفية  ..وأميا ٍ
حدث كبري يف العامل  ..يكون ابعثه
اْلكرب هو البعد الطائفي  ..رغم اتفاق اجلميع على إدانة الطائفية  ..وإال فقولوا يل :هذا املوقف

اْلمريكي الغريب النصراين من اْلحداث يف سورَي واجملازر اليت حتصل ْلهل الشام على أيدي العصابة
القرمطية النصريية الشيعية  ..هل كان سيكون بصفته احلالية لو كانت ضحاَي تلك اجملازر من النصارى

أو من اليهود ..؟!

أو كان الذين يُذحبون يف بورما على أيدي الوثنيني البوذيني  ..من النصارى أو اليهود  ..هل

كان هذا التجاهل والتغاضي من قبل أمريكا والدول الغربية حنو ما جيري هناك  ..سيكون بدرجته

احلالية  ..أم أهنم سيعلنون احلرب والغارات ..؟!
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أتملوا سياسات ومواقف دويلة إسرائيل  ..ومواقف وسياسات دولة الروافض يف قم وطهران ..

سجى ـ أحياانً ـ
وغريها من الدول  ..ستجدون مبعثها ابلدرجة اْلكرب هو البعد الطائفي الديين ُ ..م َّ

ببعض االطالقات والتأويالت السياسية!

كل العا َمل ،وكل امللل والطوائف  ..تتحرك من منطلق طائفي  ..وحتدد مواقفها وسياساهتا من

منطلق طائفي ديين  ..إال املسلمون  ..ال حيق هلم أن يتحركوا من منطلق طائفي ديين  ..وال أن يغضبوا

لدينهم ،وْلبناء دينهم وملتهم  ..ولو حصل شيء من ذلك سرعان ما يُرمون ابلطائفية !...
أال قاتل هللا الظلم والزور !...

 -909يقتلون القتيل مث يبكون عليه!

يتباكون يف جملس اْلمن على الوضع اإلنساين للشعب السوري  ..وفاهتم أهنم هم السبب

الرئيسي يف مأساته اإلنسانية ـ وال يزالوان ـ وذلك ملا خذلوه  ..فامتنعوا عن تسليحه  ..وأسلموه آللة
القتل اإلجرامية اْلسدية القرمطية  ..املستمرة يف القتل!

والشعب السوري قاهلا مراراً  ..وال يزال يقوهلا  ..أبن من يريد مساعدة الشعب السوري ..

وثورته  ..ويريد التخفيف من مأساته اإلنسانية  ..وكان صادقاً يف دعمه للشعب السوري ،وملطالبه
العادلة واحملقة  ..فعليه أن ميد يد العون من جهة تسليح الشعب  ..وثورته  ..ليقللوا من ضحاَيهم

ومأساهتم  ..وخالف ذلك يعين مزيداً من القتل واإلجرام ،وارتكاب اجملازر اجلماعية من قبل جيش
القرامطة الطائفي اجملرم  ..الذي ال يردعه شيء؛ ال قيم  ..وال مبادئ  ..ال إالًّ وال ذمة  ..ال تردعه إال

القوة ،والقوة وحسب!

 -910سؤال وجواب حوال خطاب الرئيس مرسي.

سؤال :ما رأيكم يف خطاب الرئيس املصري يف قمة عدم االحنياز ...؟

ـ اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .كنا نود للرئيس املصري " حممد مرسي " أن ال يذهب إىل

إيران  ..تضامنا مع الشعب السوري وثورته ْ ..لن إيران ليست طرفاً حمايداً  ..بل هي طرف رئيسي

قيادي يف الصراع الدائر يف سورَي  ..وهي شريك رئيسي وداعم للطاغوت بشار اْلسد فيما يرتكبه من

جرائم وجمازر حبق الشعب السوري.

كلمات " مرسي " اإلجيابية  ..كان إبمكانه أن يقوهلا وهو يف مصر  ..من دون أن يتكلف عناء

السفر إىل إيران ليضفي الرباءة والشرعية على القتلة اجملرمني من آَيت وأحبار قم وطهران!
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إيران ـ ممثلة آبَيهتا وقادهتا الروافض احلاقدين ـ يف مثل هذه اللقاءات واالجتماعات  ..تسمع

ٍ
أبذن واحدة؛ وهو ما ُحتب أن تَسمعه وتُسمعه لآلخرين  ..كما أهنا ترى بعني واحدة؛ وهو ما يصب يف

مصلحتها وحسب  ..تسمع وترى ما هلا وحسب  ..وحواراهتا املطولة العقيمة ـ مع اآلخرين ـ حول

ملفها النووي  ..وقضاَيها االسرتاتيجية  ..يدل على ذلك  ..بل لعلكم الحظتم رئيس إيران " أمحد

جناد "  ..تعمد عدم مساع كلمات " م رسي " عندما قال كلماته اخلاصة حول سورَي وانشغل عنه

ابحلديث مع جليس جبواره !..

إيران تُقبل على أي انفتاح ميَُد هلا من قبل العرب واملسلمني  ..ميكنها من تصدير التشيع
السياسي ،ومن مث التشيع العقائدي الديين  ..يف دول املنطقة  ..ودولة هذه بعض صفاهتا ومآرهبا ال

أرى من احلكمة واملصلحة  ..مد اجلسور إليها  ..وقيام أي عالقة معها!

مالحظة ":بعد يوم من كتابة هذا اجلواب عن السؤال الوارد أعاله  ..تذكر وكاالت اْلنباء أن

الرتمجة اإليرانية لكلمة مرسي َتللها التحريف والتزوير؛ فحوروا ـ مثالً ـ حديثه عن سورَي والثورة السورية

للح ديث عن البحرين والثورة البحرينية  ..فكل كلماته اإلجيابية عن الثورة السورية صرفوها للثورة

البحرينية حبسب ترمجتهم  ..وهذا يؤكد صحة ما ذكرانه أعاله من أن القوم ال يريدون وال يسمحوا أن

يسمعوا ،أو أن يُسمعوا شعبهم إال ما يريدون مساعه وحسب ."!...

 -911خيار اجلهاد والقتال يف سورَي.

بعض من يف نفوسهم مرض  ..يندبون ويستهجنون خيار الشعب السوري املسلم يف جلوئه إىل
السالح ،واجلهاد يف سبيل هللا للذود عن دينه ،ونفسه ،وحرماته  ..ضد العصاابت اْلسدية اجملرمة

الطائفية  ..على اعتبار أن هذا اخليار جلب الويالت والدمار للبالد  ..وأنه اخليار اْلسوأ حلل املشكلة

السورية مع العصابة القرمطية اْلسدية احلاكمة !..

وهلؤالء نقول :بل هذا اخليار ـ على مرارته ـ هو اخليار اْلمثل ،واْلحسن ،واْلقصر طريقاً يف

عالج احلالة السورية ،وذلك ْلسباب عدة:

منها :أن خالفه من اخليارات السلمية تؤدي يقيناً إىل ما هو أسوأ بكثري مما حل يف البالد
بسبب اخليار العسكري اجلهادي  ..ولكي تدركوا ذلك لكم أن تتخيلوا كم قدم الشعب السوري
وضحى وخسر بسبب سكوته على الطاغوت ونظامه طيلة الـخمسني سنة املاضية  ..فستجدون أن

خسارته بسبب خيار القوة واجلهاد ال شيء قياساً ملا قد خسروه يف خريات االستكانة ،والذل ،والركون

إىل الطاغوت  ..طيلة العقود السالفة  ..وما قد خيسروه الحقاً لو استمروا يف هذه اخليارات!
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ومنها :أن خيار القوة واجلهاد  ..قد حرر ـ إبذن هللا ـ على اْلرض أكثر من  %70من

اْلراضي السورية  ..وهي يف اتساع وهلل احلمد  ..فعادت تلك اْلرض إىل أهلها وأبنائها مصانة ومهابة

اجلانب  ..ليتحركوا فيها بكل عزة ،وكرامة ،وحرية  ..بينما سكان هذه املناطق ـ وغريها من املناطق

السورية ـ يف اخليارات السلمية اْلخرى  ..وقبل جلوء الشعب السوري إىل خيار القوة واجلهاد  ..كان

يكفي إلذالهلم  ..واالعتداء على حرميهم  ..وحرماهتم  ..وحقوقهم  ..أن يرسل النظام اْلسدي مخسة

من عناصر خمابراته اجملرمة ليفعلوا اْلفاعيل يف الشعب السوري من دون أن جيرؤ أحد أن ينطق بكلمة

واحدة ،يرد فيها عن مظامله  ..فأي اخليارين أفضل  ..وأسلم  ..وأكثر رحباً لو كانوا يعقلون؟!

ومنها :أن النظام الطائفي اْلسدي اجملرم  ..ال ميكن أن يُزال عرب الطرق السلمية  ..فالطرق

السلمية تزيده َتكيناً وتشبثاً يف احلكم  ..وطغياانً وفساداً يف اْلرض  ..كما تبقي معاانة الشعب
السوري إىل ما ال هناية  ..فهذا مما ال ميكن السكوت عنه أو الرضى به  ..فكان ال بد مما ال بد منه ..
ِ
َّ
ْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْيـ ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
وهللا تعاىل يقولُ [:كت َ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ ل ُك ْم َو َع َسى أَن تَك َ
ُِحتبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ]البقرة216.:

 -912إذا ُعرف السبب بطل العجب!

من يتأمل هذا اإلجرام الواسع ـ كماً وكيفاً ـ الذي ترتكبه القوات اْلسدية اجملرمة  ..والذي
وحيار جواابً عن سؤال
يتسع جلميع الرتاب السوري  ..والشعب السوري ُ ..حيار تفسرياً ملا حيصل ُ ..
يُالحقه  ..هل يوجد نظام سياسي يف اْلرض ـ مهما عال فساده وطغيانه ـ ميكن أن يفعل بشعبه ووطنه
ما يفعله النظام اْلسدي بسورَي أرضاً وشعباً ..؟

لكن عندما يُدرك  ..ويتنبه  ..إىل أن من وراء هذا اإلجرام الواسع الذي ُميارس على سورَي
أرضاً وشعباً  ..هم قرامطة العصر  ..هم الباطنييون النصرييون  ..هم الروافض اجملوس احلاقدين على
والء وال انتماء إال ْلحقادهم  ...هان عليه تفسري وفهم ما حيصل ..
اْلمة ودينها  ..الذين ال يعرفون ً

وعرف اجلواب.

 -913سبب َتلف العراق!
كثر حديث املعلقني واملراقبني عن سبب َتلف العراق على مستوى اخلدمات اليت جيب أن

تُقدم للشعب العراقي  ..واجملتمع العراقي  ..رغم ما يتمتع به هذا البلد من ثروة مالية وبرتولية
ضخمتني  ..تكفيان الوطن العريب كله؟
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وجوابنا عن هذا السؤال ـ الذي نرى أن الناس قد شرقوا وغربوا بعيداً عن الصواب يف اإلجابة

عنه ـ :أن احلكومة العراقية احلالية ـ بقيادة املالكي ـ حكومة شيعية رافضية  ..والؤها جملوس وروافض

إيران  ..ال تصلح لقيادة مزرعة دجاج  ..فضالً عن أن تصلح لقيادة العراق العظيم  ..ال ميكن أن
تنجز شيئاً ذا ابل ينتفع به الناس  ..إذا كانت تعلم مسبقاً أن من بني هؤالء الناس أو العوائل  ..انس

وعوائل من املسلمني السنة  ..ال ميكن أن ينجزوا شيئاً للبلد  ..يشعرون أن هذا الشيء قد يستفيد منه
مسلم سين واحد ولو بعد عشر سنوات  ...لذا مرحلة حكمهم ـ واليت امتدت ْلكثر من عشر سنوات

ـ تتسم ـ لكل مراقب واع منصف ـ بسمتني ابرزتني :االنتقام ،والنهب  ..وال شيء غري ذلك  ..أراح هللا

العراق وأهل العراق منهم ومن شرهم.

 -914حوار مع علماين!

َتاجد علماين بعلمانيته  ..مث نسب نفسه للثورة السورية!!
قلت له :وهل معاانة الشعب السوري  ..اليت محلته على الثورة يف وجه الطاغوت ونظامه ..

إال انجتاً من نتاجات هذه العلمانية اليت تتماجد هبا؟!

قال :مشكلتنا مع الطاغية  ..الديكتاتورية  ..وليست العلمانية!

قلت :العلمانية كانت غطاء وحافذاً لديكتاتورية الطاغية  ..ولطائفيته  ..ومجيع عيوبه وجرائمه.

قال :ال تالزم بني العلمانية والديكتاتورية  ..بدليل أن أمريكا وأوراب دوالً علمانية  ..لكنها ال

تتصف ابلديكتاتورية مع شعوهبا.

قلت :هذا يف أوراب  ..لعدم تعارض العلمانية مع تعاليم الكنيسة ـ دين الشعوب اْلوربية ـ اليت

تنص على أن ما هلل هلل ـ وهو زواَي املعابد ـ وما لقيصر لقيصر؛ وهو مجيع جماالت ومناحي احلياة

والدولة  ..بينما يف بالدان حنن املسلمني  ..العلمانية تُالزم الديكتاتورية وال بد  ..وتعين ابلضرورة
الد يكتاتورية وممارسة القمع والتكميم على الشعوب املسلمة  ..ملصادمتها لدين وعقيدة املسلمني ..
اليت تنص على أن هللا تعاىل يف السماء إله ويف اْلرض إله  ..ال يُشرك يف حكمه أحداً  ..فبهت الذي
كفر!

 -915ماذا يعين سقوط قرية خربة اجلوز.
ماذا يعين سقوط قرية خربة اجلوز ،ومن مث برج الدميوس االسرتاتيجي واهلام ..؟

كان برج الدميوس ،وما ُحييط به من مواقع عسكرية وعرة اتبعة للعصابة اْلسدية اجملرمة ..
يشكل نقطة حتكم وسيطرة على القرى واملدن احمليطة به ،واملطل واملشرف عليها  ..حىت مدينة جسر
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الشغور  ..حيث يعترب " الدميوس " أعلى نقطة يف املنطقة  ..وملا سقطت ـ بفضل هللا ـ هذه القرية ،ومن
مث برج الدميوس ـ بعد معركة تُعد من أشرس املعارك اليت دارت على ثرى الشام الطهور ـ أبيدي
اجملاهدين اْلبطال من أنصار الشام ،ومن معهم من جماهدي وثوار كتائب القرية اْلشاوس ..آلت هذه

السيطرة على القرى واملناطق اليت يُشرف ويُطل عليها برج الدميوس مباشرة إىل قيادة اجملاهدين الثوار

 ..حيث أن القرى احمليطة " ابلدميوس " تتساقط تباعاً أبيدي أهلها من اجملاهدين  ..ومل يبق بني
اجملاهدين وحترير مدينة جسر الشغور ،سوى سقوط قرية " اجلانودية " ،وما سقوطها أبيدي اجملاهدين

ب بعيد إبذن هللا  ..وسقوط مدينة جسر الشغور  ..يعين وصول جحافل اجملاهدين اْلبطال ـ من مجيع
أطراف سورَي ـ إىل َتوم مدينة الالذقية وقراها  ...إبذن هللا.

ومما يساعد على أداء هذه املهمة  ..أن ما وراء قرية خربة اجلوز من جهة الغرب  ..تقع

احلدود الرتكية مباشرة  ..أ ي أن ،هر اجملاهدين الثوار آمن من عواقب االلتفاف من قبل العدو ..
فالعدو من أمامهم وحسب بينما ،هرهم آمن بفضل هللا عز وجل.

أبشروا َي أهل الشام مبا يسركم  ..إن نصر هللا لقريب  ..إبذن هللا.

 -916املوقف الدويل من القضية السورية.

يتلخص املوقف الدويل ـ معه املوقف العريب املنافق ـ من القضية السورية  ..بدعم مادي

وسياسي ،وحقوقي للنظام اْلسدي الطائفي اجملرم  ..ميكنه من االستمرار يف القتل واهلدم ،والتدمري ..

حىت ابت اجملتمع الدويل يعترب جمرد وقف اجملازر من قبل العصابة اْلسدية الطائفية اجملرمة حبق الشعب

السوري خالل أَيم عيد اْلضحى فقط  ..مكسباً لإلنسانية ،ولعدالة اجملتمع الدويل  ..وليكن بعدها ما
يكون من جرائم وجمازر تُرتكب من قبل اآللة العسكرية الضخمة اليت َتتلكها العصابة اْلسدية اجملرمة!

ويف املقابل يدعمون الثورة السورية  ..ابلقطارة  ..ويف كثري من اْلحيان تكون هذه القطارة

مسدودة  ..متوقفة عن التقطري والعمل  ..يرفقها أحياانً بعض دموع التماسيح الكاذبة واملنافقة  ..اليت

ال تقدم وال تؤخر  ..وال تعين شيئاً يف الواقع ،ومن حيث اْلثر على جمرَيت اْلحداث!

ملاذا هذه السياسة ،واليت هي أقرب للتواطؤ مع اجملرم على ارتكاب جرميته ..؟

ذلك ْلمرين أو سببني:

أوهلما :إعطاء مزيد من الفرص للطاغية بشار اْلسد ـ وعصابته الطائفية اجملرمة ـ على تدمري

أكرب قدر ممكن من سورَي؛ أرضاً وشعباً  ..حىت إذا عادت يوماً إىل أهلها وانسها  ..تعود قاعاً صفصفاً
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 ..وبعد إهناك للشعب السوري ال يقوون معه على النهوض  ..وال على مواجهة التحدَيت اإلقليمية

احمليطة ابلشام  ..ولو بعد عقود!

اثنيهما :أن يقع الشعب الشامي السوري يف حاجة ماسة ْلي دعم أو مساعدة تُعرض عليهم

 ..تضطرهم ـ هذه احلاجة ـ يف النهاية أن يقبلوا بشروط الداعم أو املساعد أَيً كانت هذه الشروط  ..مبا

يف ذلك اخلريط ة السياسية اليت حتدد مسار ،وهوية ،ومستقبل ،ونظام سورَي  ..وهذا مطلب هام من

مطالب اجملتمع الدويل الذي يتظاهر أحياانً ابلدعم عرب قطارته املعطوبة واملسدودة  ..وشرط أساسي من

شروط دعمه الشحيح!

ِ
ين ]اْلنفال.30:
هذا مكرهم وكيدهم َ [ ..وميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر اَّللُ َواَّللُ َخ ْيـ ُر ال َْماك ِر َ

 -917أين الدعم العريب من الدعم الدويل ..؟

نسمع بني الفينة واْلخرى عن مساعدات إنسانية ستُقدم للشعب السوري  ..ولثورته  ..وعن

مؤَترات تُعقد هلذا الغرض ـ الذي له ما بعده ـ من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية  ..ال َتلو تلك
املساعدات من شروط دنيئة َتس بسيادة سورَي أرضاً وشعباً!
والسؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح :أين الدول العربية الغنية ابلنفط ـ معها الدول اإلسالمية ـ

من هذا كله  ..ملاذا مل نسمع عنها شيئاً من ذلك  ..مث أليست ـ تلك الدول العربية واإلسالمية ـ قادرة

على أن تغين الشعب السوري ـ وثورته ـ عن احلاجة والسؤال  ..ومن مث التعرض لالبتزاز  ..وعن مد

اليد لدول الغرب الصلييب ـ تستعطفها بعض العطاء ـ واليت ال تقدم شيئاً إال وفق شروطها ،ومصاحلها،

ومآرهبا يف املنطقة ..؟!

هللا املستعان  ..وال حول وال قوة إال ابهلل.

 -918من أكرب اْلخطاء اليت ترتكبها اجلماعات اإلسالمية السورية!

من أكرب اْلخطاء اليت ترتكبها اجلماعات واحلركات اإلسالمية السورية املعاصرة  ..عندما تعترب

نفسها أهنا مجاعات إسالمية ،واإلسالم حكر عليها  ..بينما الشعب السوري املسلم اجملاهد واملرابط ـ

الذي ال ينتمي تنظيمياً إىل تلك اجلماعات ـ غري إسالمي !..

عندما تنظر تلك اجلماعات إىل الشعب السوري املسلم  ..نظرة إقصاء  ..واستعالء ..

واستخفاف  ..على اعتبار أنه غري إسالمي  ..فاقد للراية والغاية  ..واإلسالم ال يعين له شيئاً!
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عندما تفشل تلك اجلماعات يف احتواء ،واحتضان ،واستيعاب الشعب السوري املسلم  ..ومن

مث هي تفشل يف أن تسري معه جنباً إىل جنب حنو اْلهداف العامة  ..وقضاَي اْلمة املصريية  ..مث هي ال

تقلق لذلك  ..على اعتبار أنه شعب غري إسالمي  ..واإلسالم ال يعين له شيئاً!
عندما تفعل اجلماعات اإلسالمية ذلك ترتكب مجلة من اْلخطاء:

منها :أهنا بذلك تكون قد أساءت الظن يف الشعب الشامي املسلم ،الذي تكفل هللا لنبيه

صلى هللا عليه وسلم بنصرة دينه ،وأمته ابلشام ،وأهل الشام  ..ومن تكفل هللا به فال ضيعة وال خوف

عليه  ..وهو حمفوظ ومنصور بعون هللا.

ومنها :أهنا هبذا املنهج واملسلك اخلاطئني تفقد احلاضنة الشعبية الضرورية ،واهلامة لقيام دولة

إسالمية راشدة عادلة فيما بعد  ..أو قيام أي عمل إسالمي مؤسسايت راشد على مستوى اْلمة.

وهي عندما تفقد احلاضنة الشعبية املسلمة  ..وتتحرك بطريقة خنبوية بعيدة عن الناس  ..تفقد

مباشرة احلصانة الشعبية هلا  ..وجتعلها ـ عند امللمات ـ ضعيفة من غري ركن شديد أتوي إليه  ..يسهل

إقصاؤها  ..وتغييبها  ..بل واستئصاهلا لو شاء العدو هلا ذلك!

ومنها :أهنا بذلك تستعدي أخاً وصديقاً وحمباً  ..ونصرياً  ..من غري مربر شرعي وعقلي يربر
مثل هذا االستعداء  ..فتدخل يف حرب مفتعلة مع شعب مسلم مرابط حمب هلل ولرسوله وللمؤمنني ..

ال ترضي إال الشيطان وأولياءه!

ومنها :أهنا هبذه االسرتاتيجية اخلاطئة قد تفِت الشعب السوري املسلم عن دينه  ..فرتمي به يف

أحضان شياطني اإلنس من العلمانيني  ..والزاندقة امللحدين  ..فتجعل منه عدواً من ال شيء  ..على
اعتبار أنه شعب غري إسالمي  ..ومكان ه الطبيعي أن يكون مع الطرف املقابل العلماين املعادي هلل
ولرسوله وللمؤمنني  ..وليس مع اإلسالميني  ..وَي لفرحة شياطني اإلنس واجلن هبكذا نتيجة !...
فاحلذر ،احلذر  ...عباد هللا!

 -919عندما تتخلف احلكومات املعاصرة عن نصرة الشعوب املستضعفة.
بعض حكومات دول املن طقة وغريها  ..خيافون على شباب بلداهنم من أن ينفروا لنصرة

الشعب السوري يف حمنته وثورته على ،لم وطغيان الطاغوت بشار اْلسد وعصاابته اجملرمة  ..خشية أن

يتأثروا مببادئ وقيم وأجواء الثورة ،والعزة ،والكرامة ،واجلهاد !..

وهلؤالء نقول :عندما تتخلف احلكومات املعاصرة عن نصرة الشعوب املستضعفة  ..وَتذل

ثوراهتا وجهادها  ..إىل درجة التلذذ مبعاانهتا  ..والتواطؤ مع الطاغوت على جرائمه وجمازره  ..أمر
439

ٍ
حينئذ أن تتحرك الشعوب احلية احلرة ـ وخباصة منهم الشباب ـ لنجدة ونصرة إخواهنم
طبيعي
ٍ
حينئذ تلك احلكومات
املستضعفني واملظلومني  ..لريدوا عنهم بعض ،لم وطغيان الطاغوت  ..واملالم

اليت َتلفت وخذلت الشعوب وثوراهتا  ..ووقفت يف صف وخانة الطاغوت لتبارك جرائمه وجمازره ـ ولو

ابلصمت عليه ـ وليس أولئك الشباب الذين لبوا نداء الواجب ،واحلق ،والقلب ،والوجدان!

 -920أمر يُثري االستياء والسخرية.

أمر يُثري االستياء والسخرية عندما توصف ثورة شعب بكامله ،يُدافع عن نفسه ،وأطفاله،
وحقوقه ،وحرماته أبنه عمل إرهايب ،وأن الثوار اجملاهدين اْلبطال هم جمموعة عصاابت إرهابية  ..بينما

الطاغوت اجملرم بشار اْلسد ،الذي يقتل الشعب السوري ،ويشرد أطفاهلم ونساءهم بكل ما ميلك من

أسلحة فتاكة وحمظورة  ..وبصورة تفوق التوصيف  ..ال يستحق شيئاً من تلك االطالقات!

عندما يصفون ثورة وجهاد شعب ـ كثورة الشعب السوري ـ يدافع عن حقوقه ومظامله وحرماته

أبنه إرهاب ،وأهنم جمرد عصاابت  ..بينما الطاغوت الديكتاتوري اجملرم بشار اْلسد وشبيحته  ..على ما

يرتكبونه من جرائم وجمازر حبق الشعب السوري  ..ال يستحق من قبلهم شيئاً من تلك اْلوصاف ..

عندما يفعلون ذلك اخلطأ الكبري فإهنم بذلك ميدحون اإلرهاب ،ويزيننونه يف نفوس الناس  ..وهم ال

تشعرون!

 -921اْلخضر اإلبراهيمي!

اْلخضر اإلبراهيمي  ..امسح لنا أن نقول لك :أنك شاهد زور  ..وشيطان أخرس  ..مل تسمع
طاغية الشام كلمة حق واحدة  ..فأنت تبحث يف امللف السوري عن ٍ
جمد لك  ..وخمرج يشرفك ..
ليُقال عنك بعد ذلك :أنك سياسي خمضرم وحمرتم  ..وليكن بعدها للشعب السوري وقضيته ما يكون
!..

هذا الذي خرجت به عبقريتك السياسية املخضرمة ،وأسفارك املكوكية  ..ومؤَتراتك اليت هي

أقرب للتآمر على الشعب السوري وقضيته  ..أن تستعطف الطاغوت بشار اْلسد وعصابته وقف

القتل واجملازر  ..طيلة أَيم عيد اْلضحى املبارك وحسب  ..مث ال يضر الطاغوت ما أحدث وحيدث من
جمازر وجرائم قبل تلك اهلدنة وبعدها حبق الشعب السوري اْلعزل!

فهل أنت بعثت إىل سورَي ـ من قبل من أرسلوك ـ لتحقيق هذا الغرض وحسب ..؟!

وهل املشكلة السورية  ...وقضية الشعب السوري  ..مقصورة على وقف القتال والتقتيل

ْلربعة أَيم وحسب  ..يستحيل أصالً على الطاغوت ونظامه أن يلتزم هبا!
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أم أن وجودك مقدم ة ملؤامرة أكرب منك ـ أيها السياسي املخضرم! ـ حتاك ضد الشام ،وأهل

الشام ..؟!

صرفت على أسفارك ،ومؤَتراتك  ..فلو صرفت على
خسارة فيك تلك املصاريف اليت ُ
اْلطفال السوريني املهجرين  ..النازحني عن دَيرهم  ..لكان خرياً للسوريني وقضيتهم من أن تُصرف
عليك وعلى أسفارك ومؤَتراتك الفارغة املقيتة!

 -922البعد الطائفي الديين يف املواقف الدولية!

من يتأمل هذا الذي جيري للمسلمني يف بورما من جمازر وحشية  ..وحرق لبيوهتم  ..وهتجري

قصري هلم  ..على يد البوذيني الوثنيني وحكومتهم  ..ومن مث هذا الصمت املطبق للعا َمل جتاه ما جيري

للمسلمني هناك  ..ومن دون أن حيركوا ساكناً  ..أو حىت يسلطوا شيئاً من إعالمهم ملا جيري هناك
للمسلمني  ..يدرك أمرين :حقد العا َمل غري املسلم الدفني على اإلسالم واملسلمني  ..وأن هذا العا َمل
حتركه وحتدد مواقفه املنطلقات الطائفية الدينية !..

هل لو كان هؤالء املسلمني البورميني  ..من النصارى أو اليهود  ..أو من ملة أخرى غري ملة

اإلسالم  ..كان العا َمل الغريب والصلييب املتحضر سيقف موقف املتفرج  ..وسيتعامى عما حيصل هناك
كما يفعل اآلن؟!

ها هم حيركون جيوشهم اجلرارة  ..وتتعدد مؤَتراهتم  ..وجتتمع جنراالهتم  ..ملواجهة املسلمني

املتشددين يف مايل ـ كما يسموهنم ـ بينما ال يفعلون شيئاً من ذلك ملواجهة اجملرمني القتلة  ..وإيقاف
جمازرهم وجرائمهم حبق املدنيني يف بورما أو سورَي  ..والسبب أن الضحاَي من املسلمني!
مث بعد كل ذلك يُطالبوننا أبن نفسر اْلحداث تفسرياً سياسياً غري طائفي وال ديين ..؟!
ِ
ِ
اعواْ ]البقرة.217:
استَطَ ُ
ىت يَـ ُردُّوُك ْم َعن دينِ ُك ْم إِ ِن ْ
صدق هللا العظيمَ [:والَ يَـ َزالُو َن يُـ َقاتلُونَ ُك ْم َح ََّ

 -923أشر وأخطر دولتني يف العا َمل!

أشر وأخطر دولتني يف العا َمل فوق املساءلة واحملاسبة  ..وفوق أن جيتمع اجملتمع الدويل على
إدانتهما  ..ومها :دولة إسرائيل  ..ودولة النظام النصريي اْلسدي!
حيثما يتوجه اجملتمع الدويل  ..يتوجه مبرونة وسهولة  ..وترى يده طويلة إذا قصدوا طرفاً من

اْلطراف  ..فإذا وجه ابجتاه دولة إسرائيل ،أو ابجتاه الدولة اْلسدية النصريية  ..إلدانة ما يصدر عنهما

من جرائم وجمازر حبق املدنيني  ..يُصاب ابلشلل واجلمود  ..والعجز عن اَتاذ أي إجراء  ..ويتناقض
مع مجيع قيمه ومبادئه  ..ويضرب حبقوق اإلنسان عرض احلائط!
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ملاذا ...؟!

رمبا ْلن مصلحة اجملتمع الدويل تكمن يف بقاء هاتني الدولتني  ..على ما يصدر عنهما من

ضرر ،وشر ،وعدوان !..

 -924رصيد العلمانيني بني الثوار!

ترتفع صيحات العلمانيني املذعورة عرب قنواهتم اإلعالمية؛ قنوات الشقاق والنفاق  ..أبن
مستقبل سورَي ال ينبغي وال جيوز أن يكون بيد الثوار املقاتلني املتواجدين على اْلرض يف الداخل

فرز ديكتاتورية جديدة  ..زعموا  ..وأن اْلحزاب العلمانية املدنية املتواجدة يف
السوري  ..حىت ال تُ َ
اخلارج هي اليت جيب أن حتكم وتقود سورَي!
وإمنا ذعرهم وخوفهم هذا مرده جلملة من اْلمور:

منها :أهنم ليس هلم رجل واحد يف الداخل؛ متواجد على اْلرض يُقاتل ابمسهم واسم علمانيتهم

 ..فهم بوق إعالمي فارغ من غري رصيد على اْلرض  ..ليس منهم مقاتل واحد!

ومنها :لعلمهم أن الشعب السوري املسلم الثائر اجملاهد واملقاوم للطاغوت ونظامه  ..شعب

مسلم حمب هلل ولرسوله واملؤمنني  ..ليس هلم عنده رصيد وال قيمة وال اعتبار  ..ال يرضى هبم وال

بعلمانيتهم  ..لذا مههم ـ من اآلن وحتت دعاوى ومزاعم عدة ـ كيف يسحبون بساط مستقبل سورَي من

يديه  ..على اعتبار أنه شعب اثئر ومقاتل  ..ومن كان كذلك فليس أميناً على مستقبل سورَي السياسي
 ..قد يفرز نظاماً ديكتاتورَيً  ..زعموا ،وكذبوا!

والسؤال الذي يُطرح على هؤالء املنافقني :هل لو كان هؤالء الثوار اجملاهدين املقاتلني
املتواجدين يف الداخل  ،ومن وراءهم الشعب السوري املسلم اجملاهد الثائر على طغيان الطاغوت  ..هم

أقرب للعلمانية  ..وتبع لكم وْلحزابكم العلمانية  ..هل كنتم ستقولون هذا الكالم  ..أم أنكم كنتم

ستقولون خالفه وعكسه على اعتبار أن صوت الشعب معكم  ..وأن املقاتلني الثائرين منكم وتبع

ْلحزابكم  ..أال قاتل هللا النفاق ،والكذب ،والدجل!

موتوا بغيظكم  ..مث موتوا  ..فسورَي ـ إبذن هللا ـ لن حيكمها إال أبناؤها اْلبرار  ..الذين ضحوا

وقاتلوا يف سبيل هللا من أجلها ...
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 -925عندما تكون اْلكثرية مع غري العلمانيني!
إذا كانت اْلكثرية مع العلمانيني  ..حكموا بعلمانيتهم  ..وأعرضوا عمن سواهم  ..بزعم أهنم

ميثلون الشرعية  ..ورغبة اْلكثرية  ..ال حق ْلحد أن يتدخل يف طريقتهم يف احلكم وإدارة البالد ..

وإذا كانت اْلكثرية العظمى مع غريهم  ..مع اإلسالميني مثالً  ..طالبوهم أبن يُصغوا إىل اآلخرين ..
وأن يتوسعوا يف املشورة واالستماع لألطراف اْلخرى  ..وأن يُشاركوهم يف الصغرية والكبرية من شؤون
احلكم والدولة  ..وإال فهم ديكتاتوريون استبداديون  ..هكذا يفهمون الدميقراطية  ..وهكذا ميارسوهنا

 ..فالدميقراطية اليت أتيت هبم إىل سدة احلكم دميقراطية  ..والدميقراطية اليت أتيت بغريهم استبداد

وديكتاتورية  ..ساء ما حيكمون!

 -926من سيفوز يف االنتخاابت اْلمريكية ..؟!

من سيفوز يف االنتخاابت اْلمريكية  ..أوابما أم رومين  ..سيفوز أوابما ممثل احلزب الدميقراطي

 ..ال ،ال  ..سيفوز رومين ممثل احلزب اجلمهوري ..؟!

هذا هو الشغل الشاغل لبين يعرب  ..وإعالمهم املنافق  ..علماً أن أوابما ورومين وجهان

لعملة واحدة  ..ال تكاد تعرف أيهما أسرع يف خدمة قضاَي الصهاينة اليهود  ..وأيهما أشد خذالانً
وحتامالً على قضاَي العرب ،واإلسالم واملسلمني !!...
اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون !...........

 -927القصف اجلوي للنظام اْلسدي عالمة على الفشل والعجز!

جلوء نظام العصابة اْلسدية إىل آخر أوراقه  ..إىل القصف اجلوي العشوائي  ..عالمة على

فشله  ..وضعفه  ..واهنياره  ..وعجزه عن حسم املعركة والصراع على اْلرض  ..فهو على اْلرض
ضعيف جداً ـ ال قدرة لشبيحته وجمرميه على الثبات أمام ضرابت اجملاهدين اْلبطال ـ يُعوض عنه
ابلقصف اجلوي العشوائي!

القصف اجلوي اْلسدي على آالمه  ..وشراسته  ..وضرره على أهلنا املدنيني  ..إال أنه من

وجه آخر عالمة على اقرتاب الفرج والنصر  ..وما ذلك ببعيد إبذن هللا.

 -928استبدال أمريكا للمجلس الوطين مبجلس آخر  ..ملاذا؟!

بعد أن شعرت وزيرة اخلارجية اْلمريكية " كلينتون " ،أن اجمللس الوطين السوري مل يعد قادراً
على أن يليب طلباهتا وطموحاهتا يف سورَي واملنطقة  ..وأنه قد فقد بريقه ورصيده  ..فها هي تعمل على
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التملص منه  ..والتنكر له  ..لتستبدله مبجلس آخر يضم بعض القيادات والعناصر الداخلية وامليدانية
 ..عساه يقوى على تلبية املتطلبات واحلاجيات اْلمريكية  ..واليت من أمهها وعلى رأسها حماربة

اإلسالم  ..واملسلمني يف سورَي  ..ومحل الثوار على ضرب بعضهم البعض  ..حتت عنوان حماربة
اإلسالم املتشدد املتطرف ،واإلرهاب واإلرهابيني  ..وحماربة املتطرفني ابملعتدلني  ..زعموا!

وحنن هنا نؤكد نقطتتني :أوهلما أن أي جملس أو حراك تضع أمريكا يدها فيه  ..أو تكون من

ورائه  ..فمصريه إىل الفشل ،ولن يوضع له القبول يف الشام ،وعند أهل الشام!

وأميا شخص ـ مهما كان دوره فعاالً يف الثورة ـ يرضى لنفسه أن يسري يف املخططات اْلمريكية

 ..وأن يدخل يف بيت الطاعة اْلمريكية  ..فمآله إىل الفشل ،وإىل أن يوضع له البغض والنفور والكره

يف اجملتمع السوري.

اثنيهما :لتعلم الشمطاء " كلينتون " واحلكومة اْلمريكية من ورائها ـ اليت تتمتع إىل درجة

التل ذذ ابلتفرج على جمازر وجرائم صنيعتها الطاغوت بشار اْلسد حبق اْلطفال والنساء ،والعزل من

املدنيني ـ أن الشعب السوري املسلم مهما بلغت حاجته ،أو بلغ العسر يف حياته مبلغه  ..فهو أكرب من

أن ُحي َتوى أو أن يعمل أجرياً عند أمريكا أو غريها  ..وأنه أوعى مما تتصور  ..فهو مدرك َتاماً ملخطتاهتا

ومؤامراهتا ،ونواَيها اخلبيثة يف سورَي واملنطقة كلها  ..وابلتايل فلتبحث ـ غري مشكورة ـ عن عميل أجري
رخيص هلا من خارج أهل الشام  ..وخارج الثورة الشامية املباركة!

أمريكا تبحث عن جملس صحوات  ..يعمل لصاحلها ومآرهبا ،ووفق خمططاهتا  ..وليس عن

جملس ثورة يعمل لصاحل الثورة السورية  ..وصاحل الشعب السوري  ..فاحلذر ،احلذر عباد هللا!

 -929النشيد الوطين السوري.

من مراسيم اجمللس الوطين السوري  ..افتتاح جمالسهم ومؤَتراهتم ابلوقوف إحرتاماً للنشيد
الوطين السوري ،الذي يبتدئ كلماته:
ت أ ْن تـ ِذ َّل النفـوس ِ
الكر ْام ".
ـالم
" ُحـماةَ ال ِـدَي ِر
عليكم س ْ
أبَ ْ َ
ْ
ُ

وهذا عمل مرفوض منهم  ..ال يُقبل منهم ـ كمجلس يزعم أنه ميثل الثورة السورية ـ وذلك
العتبارات عدة:
منها :أن هذا النشيد قد رافق عهد حكم النظام اْلسدي اجملرم الطائفي طيلة فرتة حكمه،

واملمتدة خلمسني سنة  ..فهو من هذا الوجه يُذكر الشعب السوري بعهد الطاغية  ..ومبا تعرض له من
اضطهاد و،لم واستعباد ،وذل طيلة تلك الفرتة  ..على يد العصابة اْلسدية اجملرمة الطائفية!
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ومنها :أن كلمات النشيد غري واقعية وال صادقة  ..فال كان احلماةُ محاةً للدَير وأهل الدَير ..

بل كانوا وال يزالون ـ إال قليالً ممن رمحهم هللا ـ حرابً على الدَير وأهل الدَير  ..ومن وجه آخر محاة
لدَير وحدود دولة الصهاينة اليهود إسرائيل.

فكانوا بذلك أذالء  ..كما عملوا على إذالل الشعب السوري اْليب  ..فكانوا ـ وال يزالون ـ

أداة طغاة آل اْلسد يف القتل واإلجرام ،وإذالل الشعب السوري  ..فال هم كانوا أعزاء  ..وال هم
ت أ ْن تـ ِذ َّل النفـوس ِ
الكر ْام "!
عملوا على إعزاز الشعب السوري  ..حىت يُقال هلم ":أبَ ْ َ
ُ
ِ
بيت َحـرام " ...؛ له تفسري قومي عنصري مردود  ..يتناَّف مع
ين
العروبة ٌ
ومنها :قوهلم " َعـر ُ
عقيدة اإلسالم  ..كما أنه غري واقعي؛ حيث أن اجلميع يتطاول ويتجرأ على هذا البيت " العرويب "
ِ
ين اإلسالم بيت حرام  " ..لكان صواابً ،وأحسن.
احلرام  ..ملا ابتعد عن محى اإلسالم  ..ولو قيل ":عر ُ
لذا ف املأمول املرجو من أهلنا وشعبنا السوري اْليب الثائر على الظلم والطغيان ،والكفر  ..أن

يُصيغوا أنشودة جديدة  ..تراعي كلماهتا عهد الثورة وما بعد الثورة  ..كما تراعي عقيدة الشعب
السوري املسلم  ..وما ذلك بصعب على أدابء وشعراء الشام اْلماجد!

 -930قضية احلكم مبا أنزل هللا.

قضية احلكم مبا أنزل هللا ،قضية عقدية كلية أساسية ال ميكن جتاوزها ،أو التغاضي عنها ،من

أجل مكاسب ومصاحل أخرى !..

ٍ
فحينئذ تكون النجاة  ..وتكون احلياة املفعمة ابلعزة والكرامة ،واحلرية،
فإما احلكم مبا أنزل هللا؛
ٍ
فحينئذ يكون الكفر ،والظلم ،والفسوق ..
والعدل ،واْلمن واْلمان  ..وإما احلكم بغري ما أنزل هللا؛

وتكون العبودية للعبيد  ..ويكون الدمار واهلالك!

قضية احلكم مبا أنزل هللا ال تقبل أنصاف احللول  ..وال الوقوف وسطاً ـ كما حيلو للبعض ـ يف

منتصف الطريق؛ ال إىل هؤالء ،وال إىل هؤالء  ..كما ال تقبل القسمة بني اخلالق واملخلوق  ..هذا هلل،

وهذا لغريه  ..هذا هلل ،وهذا لشركائهم  ..هلل ولشرعه املساجد واملعابد ،واْلحوال الشخصية  ..وما
ٍ
فحينئذ من يفعل ذلك ،أو يرضى لنفسه
سوى ذلك من شؤون احلكم واحلياة لغري هللا  ..للطاغوت ..

ض ال ِ
ْكتَ ِ
هذا املنهج الضال املنحرف  ..نصيبه من كتاب هللا تعاىل ،قوله تعاىل [:أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
اب
ِ
ض فَما جزاء من يـ ْفعل َذلِ َ ِ
ِ
ي ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َويَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يُـ َردُّو َن إِ َىل أَ َش ِد
ك من ُك ْم إِالَّ خ ْز ٌ
َوتَ ْك ُف ُرو َن ببَـ ْع ٍ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
ال َْع َذ ِ
ك الَ إِ َىل َه ُـؤالء َوالَ إِ َىل
ني ذَلِ َ
ني بَـ ْ َ
اب َوَما اَّللُ بِغَاف ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن ]البقرة .85:وقوله تعاىلُّ [:م َذبْ َذبِ َ
ضلِ ِل اَّللُ فَـلَن َِجت َد لَهُ َسبِيالً ]النساء.143:
َه ُـؤالء َوَمن يُ ْ
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 -931امليادين هي اليت تصنع قادة الشام.
لقاء أو لقائني عن اْلوضاع يف سورَي  ..أصبح من حقه
كل من أجرت القنوات الفضائية معه ً

أن ُمينَح وسام مفجر وقائد الثورة  ..وأن يُنصب يف جملسهم الوطين قائداً ومسؤوالً عن الثورة  ..والويل

كل الويل ملن يتجاوزه ،وال حيسب له ألف حساب  ..وكيف يتجرؤون على جتاوزه وهو الذي قد أجرى

لقاء أو لقائني عن سورَي عرب القنوات اإلعالمية ..؟!

وهلؤالء املرضى جندد القول ،فنقول :هونوا على أنفسكم  ..فإن قادة الشام  ..هم من صنعتهم

وتصنعهم الثورة يف امليدان  ..هم من صنعتهم وتصنعهم ميادين اجلهاد والتضحية والبذل والعطاء يف

امليدان  ..ال من تصنعهم القنوات الفضائية املغرضة واملشبوهة ،يف صاالهتا املكيفة  ..وال أولئك

املرتفني الذين تصنعهم املؤَترات يف صاالت الرتف واإلسراف  ..بينما البيوت هتدم على رؤوس أطفال

وحرائر الشام!

 -932عندما نفتقد املشروع السياسي اإلسالمي.
عندما نفتقد املشروع السياسي اإلسالمي الراشد على مستوى الدولة واحلكم  ..ونفتقد آليات

ذلك املشروع  ..وتقتصر اسرتاتيجيتنا على مرحلة اسقاط الطاغية ونظامه وحسب  ..أو مرحلة اهلدم

دون مرحلة البناء  ..وليكن بعد ذلك ما يكون  ..عندما نفعل ذلك ،نرتكب خطأ كبرياً حبق ديننا ..
ٍ
وس ِرق
وأنفسنا  ..وأمتنا  ..وأبنائنا  ..واْلجيال التالية  ..وحينئذ لو ُس ِرقت ثوراتنا  ..وتضحياتنا ُ ..

جهادان  ..لصاحل غريان  ..لصاحل أعداء اْلمة والشعوب املسلمة  ..فال نلومن إال أنفسنا ْ ..لن
ِ
َىن هـ َذا قُل هو ِمن ِع ِ
ِ
ند
َص ْبـتُم مثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم أ َّ َ
ْ َُ ْ
َصابَـ ْت ُكم ُّمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
السبب هو من عند أنفسنا  [..أ ََولَ َّما أ َ
أَنْـ ُف ِس ُك ْم إِ َّن اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ]آل عمران.165:

 -933ملاذا اجمللس الوطين السوري ضعيف العطاء للثورة السورية ..؟!

ملاذا اجمللس الوطين السوري برتكيبته احلالية عدمي أو ضعيف العطاء للثورة السورية ..؟!

تتلخص اإلجابة :أبن اجمللس ـ أبعضائه احلاليني ـ تتوزع اهتماماته يف اجتاهني ال غري :اجتاه تلبية

الرغبات والطموحات الذاتية  ،والشخصية ،واحلزبية ْلعضاء اجمللس  ..واجتاه تلبية رغبات ومتطلبات
وشروط اجملتمع الدويل اْلمريكي ،والغريب  ...أما الثورة الشامية يف الداخل  ..فلها منهم الوعود

املشروطة ابلوالء للمجلس وأعضائه  ..وال شيء غري الوعود  ..مستغلني حاجة الثوار اجملاهدين
للسالح  ..وحاجة أهلنا وشعبنا لإلغااثت اإلنسانية  ..هللا املستعان!!

446

معطاء ،وممثالً حقيقياً للثورة السورية؟
 -934مىت يكون اجمللس الوطين السوري
ً
معطاء ،وممثالً حقيقياً للثورة السورية ..؟!
مىت يكون اجمللس الوطين السوري
ً

معطاء ،ومفيداً ،وممثالً حقيقياً للثورة السورية عندما تتوفر فيه
يكون اجمللس الوطين السوري
ً
صفتني أساسيتني :أوهلما ،أن يكون بقياداته ،وأدبياته ،وسياساته ،واهتماماته  ..صداً للثورة يف الداخل

 ..وصورة عنه  ..يردد ما يردده الثوار يف الداخل  ..ويرى ما يرون  ..ويعتقد ما يعتقدون  ..فال خيرج
عن خطتهم واسرتاتيجيتهم ،وأهدافهم يف شيء!

وهذا ـ ولألسف ـ غري حمقق  ..فقيادات اجمللس يف ٍ
واد ،وهلم مآرهبم وأهدافهم  ..وسياساهتم
اخلاصة هبم  ..والثوار وقادهتم من اجملاهدين يف الداخل ،يف ٍ
واد آخر؛ هلم مآرهبم ،وأهدافهم ،وسياساهتم
اخلاصة هبم  ..فال العلماين غليون  ..وال سيدا  ..وال الشيوعي النصراين جورج صربا  ..وال من

ارتضاهم قادة على اجمللس الوطين  ..قد راعوا هذا البعد  ..أو يستطيعون أن يقولوا أهنم ميثلون الثورة
الشامية وأبطاهلا ،وتطلعاهتا وأهدافها  ..وأدبياهتا يف شيء  ..فاالنسجام فيم بني الطرفني معدوم!

اثنيهما :عندما يعمل اجمللس لصاحل الثورة يف الداخل  ..ويكون مهه اْلكرب والوحيد  ..كيف

خيدم الثورة والثوار اجملاهدين اْلبطال يف الداخل  ..ال غري!

وهذا ولألسف غري حمقق  ..وال موجود  ..بل هم اجمللس الوطين السوري ـ ممثالً بقياداته وكثري

من أعضائه ـ كيف يليب طموحات وتطلعات وحظوظ أعضائه وأحزاهبم اخلاصة هبم  ..وكيف يسرتضي

أمريكا ،ودول الغرب ،ويليب شروطهم وطلباهتم  ..واليت منها ،كيف يقطعون على الثوار واجملاهدين يف
الداخل  ..ومعهم الشعب السوري املسلم  ..تطلعاهتم يف قيام دولة إسالمية حرة عادلة  ..تستأنف

حياة إسالمية راشدة كرمية  ..وكيف يكون هذا اجمللس حائالً بني الشعب السوري وهدفه املنشود هذا
 ..وما إسراعهم يف انعقاد مؤَترهم اْلخري يف الدوحة  ..واستعجاهلم يف اختيار قيادات جديدة له؛ هي

أشد إحلاداً وعدائية لإلسالم واملسلمني  ..إال خوفاً من أن تتفلت اْلمور من أيديهم  ..وتشق الثورة
الشامية املباركة طريقها حنو أهدافها اإلسالمية املنشودة من دوهنم  ..ودون جملسهم!

وحنن نقول للجميع ،ونكرر عليهم القول :آتمروا ،واإَتروا كيفما شئتم  ..الشام ـ بنص حديث

النيب صلى هللا عليه وسلم ـ حمفو،ة ،منصورة ،حمروسة  ..ومكركم ،وكيدكم يف بوار َ [ ..وميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُك ُر
اَّلل واَّلل َخيـر الْماكِ ِرين ]اْلنفال .30:وقال تعاىل [:ي ِري ُدو َن أَن يط ِْف ُؤواْ نُ ِ
ْو ِاه ِه ْم َو َأي َْىب اَّللُ إِالَّ
ُ
ُ
ور اَّلل ِأبَفـ َ
َ
ُ َ ُ ُْ َ َ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن ]التوبة.32:
أَن يُت َّم نُ َ
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 -935جمالس اجملاهدين.
جالست أانساً كثر  ..ومن ذي مشارب ومنابت َّ
شىت  ..فلم َأر جملساً أهنأ ،وأكثر انبساطاً
ُ
واحلزن  ..من جمالس اجملاهدين يف سبيل هللا ..
وانشراحاً ،وسعادة  ..وأبعد عن الكآبة ،واهلم ،والغمَ ،
حىت ليخيل إليك ـ لشدة ما هم فيه من سعادة وسرور ـ أهنم قد حازوا على السعادة كلها !..

صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ يقول ":عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا؛ فإنه ابب من
أبواب اجلنة ،ي ِ
اهلم ،والغَ َّم ".
ذهب هللا به َّ
ُ

 -936خطتهم املئوية لتطبيق الشريعة!

قالوا :ال لتطبيق الشريعة إال بعد قيام الدولة  ..وحتقيق احلرَيت  ..فلما أقاموا الدولة ،قالوا:
ال لتطبيق الشريعة إال بعد بناء الدولة  ..وبناء الدولة ـ بزعمهم ـ ال ينتهي إال بعد مائة ٍ
عام  ..وبعد مائة
ٍ
حينئذ حيق لنا أن نفكر يف تطبيق الشريعة  ..أو نطالب بتطبيق الشريعة!
عام من بناء الدولة
ذكروين هؤالء املنافقني املتلونني بقصة جحا مع امللك الظامل :ملا ألزم امللك الظامل جحا أبن

يعلم محاره القراءة والكتابة أو يقتله  ..فوافق جحا على تعليم محاره القراءة والكتابة  ..على أن ينتهي
من مهمة تعليمه للحمار بعد مائة عام!

فقيل جلحا :كيف وافقت على تعليم احلمار القراءة والكتابة  ..وهل تقدر على ذلك؟

فقال جحا للناس :بعد مائة عام  ..إما أن ميوت احلمار ،أو ميوت امللك ،أو أموت أان  ..املهم

أن أجنو اليوم من القتل!

وهكذا حال هؤالء املنافقني الكذابني  ..بعد مائة عام  ..إما أن ميوتوا هم  ..أو َتوت أحزاهبم

وحكوماهتم  ..أو َتوت وتزول دولتهم ،وتقوم دولة غريها  ..املهم أن يتهربوا اليوم من مطلب تطبيق

الشريعة  ..هللا املستعان!

 -937سؤال عن أيب املنذر الشنقيطي وكتاابته ،ومنهجه.

سؤال :قد كثرت ردود أيب املنذر الشنقيطي عليكم ،وعلى كتاابتكم ،وقد أحدثت بعض اللغط

والشغب بني الشباب ،وإىل الساعة مل جند لكم رداً عليه  ...فماذا تقولون َي شيخ ،وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .قد وردين حنو هذا السؤال من أكثر من طرف ،وكنا نؤثر
ٍ
والنشغال لنا ابلثغور الشامية املباركة ُ ..حييل بيين وبني االلتفات لرتهات
الصمت حلكمة نراها،
وخربشات وغلو هذا الرجل  ..أما وأنه بلغ منه ما بلغ  ..وقد كثر السؤال عنه ،وعن خربشاته ..

فأجيب عن السؤال الوارد أعاله ـ إبر ًاء للذمة ،وحتذيراً لألمة ـ مبا يلي:
448

فأقول :هذا الرجل املسمى ـ أبو املنذر الشنقيطي ـ جمهول االسم والعني  ..مما يسمح له أن

يركب سرج التشدد والغلو  ..واملزايدات  ..وأن يسري يف املسرب الذي يشاء ،فريفع صوته يف الوادي

الذي يشاء ،وابلطريقة اليت يشاء ،من غري ضريبة وال أدىن مساءلة على كلماته ومواقفه  ..مث خييل إليه

ولغريه أن ذلك من الشجاعة والصدع ابحلق  ..واحلقيقة ليس شيئاً من ذلك  ..فهو أجَب من أن يُعرف
عن نفسه  ..ولوال تعريف منرب التوحيد واجلهاد بكتاابته ملا عرفه أحد من الناس!

خارجي جلد  ..اخلوارج من قبل كفروا ابلكبائر  ..وهذا ِ
يكفر
فهو من الغالة اْلجالف ..
ٌّ
ابحلسنات  ..وابالجتهاد واالختالف املستساغني  ..فهو من هذا الوجه أسوأ من اخلوارج الغالة

اْلوائل  ...كل كتاابته وخربشاته ،وردوده علينا ـ وعلى غريان ـ تدلل على ذلك  ..ـ كما يف مقاله
املوسوم بـ التبصري حبقيقة منهج الشيخ أيب بصري ،والتوعية ببعض احملاذير يف كتاب اجلهاد والسياسة

الشرعية ،وغريها من املقاالت!

صاحب نظارات سوداء  ..أعشى الليل والنهار  ..يرى النور أمامه ،الماً وسواداً  ..واحلق
ابطالً  ..سقيم الفهم  ..ال يرى أبعد من أنفه  ..سيئ الظن بعباد هللا املوحدين  ..ومبن علموه التوحيد
 ..يتكلم برتفع واستعالء واحتقار للشعوب املسلمة وثوراهتا وجهادها ،وكأن مفاتيح اجلنة بيده ،فيدخل

فيها من يشاء ،وحيرم منها من يشاء!

وقماش ليل  ..ليقول للناس انظروا ـ يف ردي على فالن
حيتطب اْلدلة الشرعية كحاطب َّ
وفالن ـ كم عندي من اْلدلة الشرعية  ..فلريدوها علي إن استطاعوا  ..فيحسب نفسه على شيء وما

هو على شيء  ..ويف كثري من اْلحيان ما حيتطبه من أدلة تكون رداً عليه وعلى غلوه  ..وهو ال يدري
 ..مثله يف ذلك مثل اخلوارج اْلوائل :انطلقوا إىل ٍ
آَيت قِيلت يف الكافرين املشركني ،فحملوها على
عباد هللا املؤمنني املوحدين !..
لِغَ ٍ
رض يف نفسه  ..يقولك ما مل تقل  ..وخالف ما تقول  ..مث يُشرِع يف حشد الرد ،والتقميش،

قولَك إَيه من عند نفسه!
واالحتطاب  ..على ما َّ
أراد أن ِ
يصدق نفسه اْلمارة ابلسوء أبننا قد تراجعنا ،وَتلينا وانتكسنا عن املنهج  ..فلم جيد ـ

وهلل احلمد ـ من كلماتنا ومواقفنا ما يسعفه على شيء من ذلك  ..فانطلق إىل حسناتنا ليعمل فيها بسوء

التأويل ،والظن اْلسوأ  ..عساه أن يقنع نفسه واآلخرين أبننا حقاً قد تراجعنا ،وغريان وبدلنا  ..ليفرح

بذلك مع الفارحني من الفراخ الغالة  ..خابوا ،وخسئوا!
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حسناتك واجتهاداتك املشروعة  ..يفسرها على أهنا سيئات وموبقات  ..وجهادك يفسره على

أنه إرجاف وَتذيل  ..وذمك للخوارج الغالة يفسره على أنه ذم للمجاهدين  ..ونصحك لبعض

اْلخوة اجملاهدين  ..يفسره على أنه عداوة هلل ولرسوله ،وللمؤمنني  ..وللجهاد واجملاهدين  ..وانتكاس
ونكوص وتراجع عن الدين واملنهج  ..وانتصار للشرك واملشركني والطواغيت  ..فيطلق عليك
مرادفات التكفري ولوازمه ،ومعانيه  ..مث يقول لك بعد بوائقه هذه كلها :أان مل أكفرك  ..لينفي عن

نفسه صفة اخلوارج الغالة  ..والذي له أدىن اطالع على خربشاته وردوده وافرتاءاته علينا ـ وعلى غريان ـ

يُدرك هذا املعىن ،وما أشران إليه أعاله ،وابلتايل ال مربر ملن يطالبنا ابلدليل على غلو الرجل أن
نستحضر له الدليل!

مث أن خربشات الرجل وافرتاءاته علينا جتاوزت عشرات الصفحات ـ وكأنه ال اختصاص وال

شغل له إال الرد على أيب بصري ـ وابلتايل ـ معذرة ملن يُطالبنا ابلرد على افرتاءاته و،لمه وخربشاته ـ لو
قلنا له :أننا ـ خباصة يف هذه الظروف اليت َتر هبا الشام احلبيب ـ ال منلك الوقت لنسود ـ يف املقابل ـ

عشرات الصفحات يف الرد على عشرات صفحاته املليئة ابحلقد ،والغلو ،والكذب واالفرتاء  ..فعندان
من اْلعمال ما يشغلنا عن ذلك  ..ولوال اتساع فتنة وضرر الرجل على الناس  ..ملا محلت نفسي على

كتابة هذه الكلمات!

ونقول كذلك :أن الرجل مل حيرتم ومل ير ِاع فينا ما نواجهه من حرب ضروس مع الطاغوت
القرمطي النصريي يف الشام ،وانشغالنا جبهاده ودفعه عن الشام ،وأهل الشام  ..فخلفنا ابلشر والسوء،
والغدر والطعن ،والتشهري َ ..س ِل َم منه الطاغوت بشار اْلسد ،ومل يسلم منه أبو بصري  ..ولئن كتب يف
الطاغوت بشار اْلسد كلمات ،فقد كتب يف أيب بصري عشرات الصفحات  ..وهذه خصلة من خصال

اخلوارج الغالة  ،كما جاء يف وصفهم يف احلديث ":يقتلون أهل اإلسالم ،ويدعون أهل اْلواثن "متفق
عليه .وال حول وال قوة إال ابهلل .

وليعلم اجلميع أنين ما كتبت هذه الكلمات انتقاماً للنفس ـ ولو كان اْلمر كذلك لكتبتها منذ

زمن بعيد ـ ولكن كتبتها  ..اشفاقاً وحتذيراً للناس ـ وخباصة منهم شباب اإلسالم ـ من خربشات وفتنة،
وغلو ،و،لم هذا الرجل  ..وهللا املستعان.

 -938سؤال حول اإلئتالف الوطين.

سؤال :نريد رأيكم يف انتخاب الشيخ معاذ اخلطيب رئيساً لإلئتالف الوطين السوري اجلديد ..

هل هي خطوة جيدة ،أم ماذا؟
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اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا اإلئتالف الوطين السوري كان من املمكن أن يشكلوه

قبل سنة وأكثر  ..ملاذا اآلن  ..وبصورته احلالية؟

عندما وصلت قذائف اجملاهدين الثوار اْلبطال  ..قصور الطاغوت بشار اْلسد  ..ومقر

مسكنه  ..وسقطت جل اْلراضي املتامخة حلدود دولة إسرائيل بيدهم  ..حيث مل يعد للعصابة اْلسدية

سلطة عليها  . .وال دور يف محايتها وحراستها كما كان عهدهم طيلة مخسني سنة  ...يف هذا التوقيت
شعرت إسرائيل  ..ومعها أمريكا ودول الغرب ،وأنظمة النفاق العربية ابخلوف وخطورة اْلمر  ..وأنه ال

بد من تشكيل جملس جامع موسع  ..يتسم ببعض القوة واحليوية والتمثيل يف الثورة  ..يستدركون من

خالله اْلمر ـ وقبل أن تفلت اْلمور من أيديهم وسيطرهتم ـ فيقوم بدور احلراسة واحلماية لدولة الصهاينة
اليهود  ..كما يقطع الطريق على الشعب السوري املسلم يف أن يقيم دولته اإلسالمية اليت يصبوا إليها،

واليت حتكم بشرع هللا تعاىل  ..فتنادوا مسرعني لعقد مؤَترهم اْلخري ،مؤَتر اإلئتالف الوطين السوري ..
وكان من لوازم هذه املهمة املريبة أن خيتاروا شخصاً له حضوره يف الثورة ويف مدينة دمشق  ..ويف نفس
الوقت يكون منهجه  ..يتسم بشيء من الليربالية واالنفتاح  ..يقبل الرتويض ،واالستغالل  ..فوقع

اخليار على شخص الشيخ معاذ اخلطيب!

كما أرادوا من اختيارهم له ـ على ضعف أثره حبكم اْلجندة امللزم هبا ،والفريق املخيف احمليط

به ـ أن يستدركوا ما قد خسروه على ال صعيد الشعيب والثورة والثوار  ..ابختيارهم للنصراين امللحد

جورج صربا رئيساً للمجلس الوطين  ..الذي ال ميت للثورة الشامية وأدبياهتا أبدىن صلة  ..فقالوا :معاذ
مقابل جورج  ..ليسرتضوا بذلك الشعب السوري املسلم الذين هم مادة الثورة الشامية ،وأصلها ..

ووقودها  ..وضحاَيها.

لذا من حقنا ،وحق الثوار اجملاهدين  ..وحق شعبنا السوري املسلم اْليب  ..أن يتحفظ من هذه

اجملالس ،واملؤَترات  ..وأن ينظر إلي ها بكثري من الريبة ،والرتقب  ..وهذا ال يعين أن نعلن عليها احلرب
 ..ونرفع ضدها راية العداء  ..فننشغل هبم عن معركتنا اْلساس مع الطاغوت النصريي بشار اْلسد

وعصابته ونظامه  ..وإمنا ننظر ماذا سيقدمون للثورة والثوار اجملاهدين  ..والشعب السوري املنكوب يف

الداخل  ..ومقابل ماذا  ..وعلى ضوء ذلك يتحدد موقفنا منهم أكثر  ..وتتحدد طريقة تعاملنا معهم

أكثر  ..نسأل هللا تعاىل أن حيفظ الشام ،وأهل الشام  ..من كل شر وسوء ،اللهم آمني.
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 -939رحم هللا البطل اجملاهد أمحد اجلعربي.
رحم هللا البطل اجملاهد الشهيد ـ إبذن هللا ـ قائد جماهدي وأبطال القسام أاب حممد ،أمحد اجلعربي

 ..وتقبله مع اْلنبياء ،والصديقني ،والشهداء يف عليني  ..اللهم آمني.

من شام الثورة والرابط ،واجلهاد  ..كل الدعم والتأييد ،والدعاء ْ ..لهلنا وإخواننا وأحبتنا يف

غزة الرابط ،واجلهاد  ..حفظكم هللا ،من بني أيديكم ،ومن خلفكم ،ومن فوقكم ،ومن حتتكم ،وعن
أميانكم ،وْشائلكم  ..وسدد رميكم ،وصوارخيكم  ..اللهم آمني ،آمني.

واعلموا َي أحبتنا أنه ال حييل بيننا وبني اجلهاد معكم يداً بيد ضد عدوان وغدر الصهاينة
اليهود  ..وأن نقامسكم ما منلك  ..سوى انشغالنا بقتال وجهاد حلفاء وحراس وخدام الصهاينة اليهود

 ..الطاغوت النصريي بشار اْلسد وعصابته ،ونظامه  ..فأجسادان يف الشام  ..وأعيننا حنو غزة الرابط

واجلهاد  ..حنو بيت املقدس وأسوار بيت املقدس  ..حنو فلسطني املباركة كل فلسطني  ..وإن املوعد
لقريب إبذن هللا.

 -940التعصب لألحزاب واْلشخاص.

التعصب لألحزاب واْلشخاص ،يُريك سيئات تلك اْلحزاب واْلشخاص حسنات ..
وحسنات املخالفني ْلولئك اْلشخاص أو تلك اْلحزاب سيئات  ..فاحذر أن تكون كذلك وأنت ال

تدري!

ليكن موقفك دائماً مع َّ
احلق حيثما جتده ،وأَيً كان صاحبه  ..جمافياً للباطل حيثما جتده ،وأَيً
كان صاحبه  ..وال يقوى على فعل ذلك إال ُم َسدَّد موفق.
خذل احلقَّ ،وخذله احلقُّ.
َمن كان مهه كيف يصرف وجوه الناس إليه َ ..

 -941الوسط ،والوسطية.

فوسط الشيئ ،خريه ،وأعدله ،وأفضله،
الوسط ،والوسطية تعين العدل ،واخلري ،والفضل َ ..
َ
واْلوسط؛ أي اْلخري ،واْلفضل ،واْلعدل.
ووسطاً؛ أي خياراً وعدوالً ..
َ
وأحسنه َ ..
ال أ َْو َسطُ ُه ْم أََملْ أَقُل لَّ ُك ْم لَ ْوَال تُ َسبِ ُحو َن ]القلم .28:قال أهل العلم والتفسري[:
قال تعاىل [:قَ َ
أ َْو َسطُ ُه ْم ]؛ أي أعدهلم ،وأعقلهم ،وأفضلهم ،وخريهم.
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً ]؛ أي خياراً وعدوالً ،وما كانوا ليكونوا كذلك إال
وقال تعاىلَ [:وَك َذلِ َ
ْلهنم مل جينحوا يف الدين إىل الغلو واإلفراط ،وال إىل اجلفاء والتفريط [ لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس
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]البقرة .143:ومن جينح يف الدين إىل اإلفراط أو التفريط املنايف للعدل والوسطية ال يصلح أن يكون
شهيداً وحكماً على اآلخرين.

ومن لوازم ومعاين اخلريية والعدل  ..أن تُطلق الوسطية ،ويُراد منها التوسط بني طرفني ابطلني؛

إفراط وتفريط  ..غلو وجفاء  ..فيكون احلق والعدل واخلري وسط بينهما من غري جنوح إىل إفراط وال

إىل تفريط  ..وال إىل غلو وال إىل جفاء  ..كما يكون من مهمة الوسطية وأهل التوسط واالعتدال أطر

طريف اإلفراط والتفريط إىل احلق ،واالعتدال.

فاحلق ليس مع غلو اخلوارج الغالة ،وال مع إرجاء املرجئة اجلفاة  ..وإمنا هو وسط بينهما ..

وهو ليس على قول اجلربية يف القضاء والقدر ،كما أنه ليس على قول القدرية الناكرين للقدر ،وإمنا

وسط بينهما  ..وهو كذلك وسط بني اْلمن واإلَيس  ..ووسط يف الصفات بني املشبهة واملعطلة ..
ووسط بني الرهبانية واالنغماس يف الشهوات  ..ووسط بني اإلسراف والتقطري  ..وسط يف مجيع شؤون

الدين اليت ذهب الناس فيها مذاهب اإلفراط والتفريط ،مذاهب الزَيدة والنقصان!

قال ابن القيم يف مدارج السالكني  :102/2قال بعض السلف :ما أمر هللا أبم ٍر إال وللشيطان

فيه نزغتان :إما إىل تفريط وإما إىل جماوزة؛ وهي اإلفراط ،وال يبايل أبيهما ،فر ،زَيدة أو نقصان ا -هـ.

وهللا املستعان.

من خيدم اآلخر ..؟

 -942من خيدم اآلخر ..؟

أمريكا ومعها كثري من دول الغرب َتدم الطاغية بشار اْلسد  ..أم أن الطاغية بشار اْلسد

خيدم أمريكا ومن معها من دول االستعمار الغريب؟
احلقيقة أن كالًّ منهما خيدم اآلخر خدمة جليلة على حساب الشعب السوري ،وثورته الشامية

املباركة  ..فأمريكا ودل الغرب االستعمارية َتدم بشار اْلسد ابلسكوت عليه  ..وإبغرائه يف املضي

واالستمرار جبرائمه وجمازره ،واستخدامه للطريان احلريب  ..ضد الشعب السوري وثورته  ..وهو ـ أي

الطاغوت بشار اْلسد ـ يساعدهم وخيدمهم من خالل االستمرار يف قهره وإذالله للشعب السوري ..

وارتكاب مزيد من اجملازر واجلرائم حبق الشعب السوري من خالل طريانه ،وصوارخيه ،ودابابته  ..مما ُجيرب

يف النهاية الشعب السوري على طلب احلماية من أمريكا ومن معها من دول االستعمار الغريب ..
ويرضى بشروطها  ..وإمالءاهتا وتدخالهتا الوقحة  ..ألَّال إنسانية!
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أيىب الطغاة إال أن خيدموا دول االستعمار واالستكبار ضد الشعوب إىل آخر حلظات حكمهم

وحياهتم  ..وهذا هو سر التناغم واالنسجام فيم بينهما  ..على ما يبدو من تباين واختالف يف

التوجهات والسياسات فيم بينهما!

شر ،وذي ٍ
اللهم احفظ الشام ،وأهل الشام ،من كل ِ
شر َ ..ي أرحم الرامحني  ..اللهم آمني.

 -943من بركات براءة اْلخوة يف محاس من طاغية الشام.

كان اْلخوة يف محاس املقاومة واجلهاد ـ إذا ما ُعوتبوا لقرهبم من طاغوت الشام ـ يشكون
البديل عن الطاغية بشار اْلسد ونظامه الطائفي ،لو َتلوا عنه ،أو أعلنوا الرباء منه  ..فكان قرهبم منه

سبباً يف بعد ونفور كثري من الناس عنهم  ..فكان الطاغية ونظامه ـ الذي ينجس أحبراً ـ هلم مصدر شؤم،
وبغض ،وخسران.

وها هم ما إن توكلوا على هللا  ..فأعلنوا الرباء من هذا الطاغوت اللعني ونظامه  ..واختاروا

الوقوف مع الشعب السوري املسلم يف حمنته وثورته  ..إال وعادوا إىل اْلمة ،وعادت اْلمة إليهم

لتحتضنهم من جديد ،وتفتح هلم اْلبواب؛ أبواب اخلري يف كثري من اْلمصار والبلدان  ..وبقوة مل يسبق

هلا مثيل  ..فكان من بركات هذه اْلوبة ،وهذا االحتضان واإليواء  ..وبركات الرباء من طاغية الشام
املقاوم الكذاب ،ومن نظامه الكافر اخلائن اللعني  ..وبركات الشام  ..أن فتح هللا عليهم هبذا النصر

العظيم واملبني على الصهاينة اليهود يف معركة اْلَيم الثمانية اْلخرية يف غزة الرابط واجلهاد  ..وعوضهم
هللا خرياً كثرياً مما قد فقدوه من الطاغية بشار اْلسد وعصابته  ..هنيئاً ْلهلنا وأحبتنا وجماهدينا اْلبطال

يف غزة الرابط واجلهاد  ..حفظهم هللا ،وسدد على طريق احلق خطاهم  ..واحلمد هلل الذي بفضله تتم

الطيبات الصاحلات.

 ... -944يتبع ـ إبذن هللا تعاىل ومشيئته ـ يف اجلزء الثاين من كتاب " دفرت الثورة والثوار.

*****
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