الشام وجن َد َّ
أهل َّ
الشام ويَلتحقون َّ
بالدولة العراقية
يَرتكون َ
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
كثريريم مريرين الشريريما ري مريرين ـومم ري دريص ري اريرين يقصريريدون الشريريام ،لل ري وـ وا ريرياـ ـون ـيريرين وعريرير
وحرمريرياأ أهريريل الشريريام ،أيستمشريرير أهريريل الشريريام خريريم و ريمان ،ويرحمريريون خريريم أنريريا نرحي ري  ..ول ريرين مريريا ن ن ري
أقدام م أر الشام ال ويلتحقون بتنظيم " ـولة العراق اإلسالمية "؛ املعروف مبسمى قاعدة العراق ،غم
آخني مبصلحة الشام ،وأهل الشام ،وكري ن " ننظرييم الدولرية " هريو مقصريدهم امسرياف مرين سريسرهم

وبعض ري م ن ري أيام ريان مريريب كتاد ري ااهريريدي الشريريام ،ال لينصريرير نلريريه ال تاد ري الشريريامية

سريوريا،

ج اـهريريا وقتا ريريا

لل ريرياغوأ  ..و ريريا ليحمريريل مريرين الشريريما السريريوري ري مريريا اسريريت اع ري علريريى االنشريريقاق عريرين ال تادري الشريريامية،

وااللتحاق بتنظيم " الدولة العراقية " ،مستغلني حاجة ال ثم من م للمامم والسالح !..

خياطمون الشما من ال تاد الشاميدة ليحملوهم على االنشريقاق وااللتحرياق ب ري " الدولرية " ،وكري ن

ج اـهم وبقاءهم مب ال تاد الشامية اجملاهدة باطل ،وال ج اـ ال مب " الدولة "!

ي وأون على خميماأ النازحني و امسواق ،وبريني النرياف ،ال ل ريد يريدعوهم

يدعوهم

هللا  ..و ريا ل ريد

االلتحاق بالدولة !..
يوالريريون وياعريرياـون ،ويع ريريون وننعريريون

مسري دريمى الدولريرية  ..أمريرين كريريان مريرين الدولريرية أع ريريوه ،ورأعريريوه

وقدَّموه ،وجعلريوه مرين سرياـة ا رياـ واجملاهريدين ،و ن كريان
أوريريروه ،وو ريغدروهَّ ،
مريرين ري أو مريريب ري الدولريريةَّ ،
وحقريريروه ،و ن كريريان حق ريان ووريريدقان ياعريريد مريرين كمريريار وسريرياـة ا ريرياـ
واجملاهدين الشاميني  ..ولعمر احلق ن ه ا ليتعار

واقعريذ ـون هري ا املسريتوم ب ثريم ،ومرين ي رين

مب بدهياأ التوحيد ،وعقيدة الوالء والرباء

كثم من سالح أهل الشام ري حتت عنوان طاعة اممم
رسريريل ويا ري درير
يا َ
ال اغوأ عن الشام ،وأهل الشام !..

هللا!

املنشط وامل ره ما نر منريذ كسريران بواحريان ري

الع ريراق ،مريريب حاجريرية ااهريريدي أهريريل الشريريام املاسريرية

ال لقريرية الواحريريدة ،يريريدأعون خريريا ريرير

النيب ولى هللا عليذ وسلم يقومم ":ستجندون أجناـان؛ جندان بالشريام ،وجنريدان بريالعراق ،وجنريدان
باليمن  ..علي م بالشام؛ أإن هللا عز وجل قد ن سل يل بالشام وأهلذ ".
ه ا ويار النيب ولى هللا عليذ وسلم وه ه وورييتذ ممتريذ وأنماعريذ  ..ول رين يري و القريوم ال أن
يرتكوا أهل الشام ،والقتامم مب جند الشام  ..وينحازوا

الدولة العراقية!

اريريا محريريل أهريريل الشريريام ،وعلمريرياء وجنريريد الشريريام  ..علريريى االسريريتياء الشريريديد  ..وا ريريوف  ..والريمريرية مريرين

مسمى ـولة العريراق  ..وكريل مرين يقصريد ـولرية العريراق  ..أانقلري حريم م ونقريديرهم ل ثريم مرين امل رياجرين
ووف وارنيا  ..شيت م أن نت رر أو اء وجتربة " الدولة " السا لة وأق كل املقاييس

 ..علريريى أر

أرض ا العريراق

الشريريام ةانيريةن  ..ولعلم ريريم أن مسري دريمى القاعريريدة ري والدولريرية مريرين مشريريتقا ا وأروع ريريا ري سيسريريتعدي

علريريي م عسري ريان العريريا ب كملريريذ؛ عربريريذ وعجمريريذ ،ريريرقذ وغربريريذ  ..وهري ا خيريريدم بصريريورة مما ريريرة ال ريرياغوأ بشريريار
امسريد وعصريريابتذ ،وحلسرياءه مريرين ريرييعة ورواأريو يريران ،والعريراق ،ولمنريريان ..و املقابريريل خيري مم ويضريرير بالشريريام،

وأهريل الشريام ،وجنريريد الشريام ،وةريريور م املماركرية ضريريرران كمريمان  ..أصريريعموا بري له علريريى أهريل وجنريريد الشريام امل مريرية،
ريار ضريار هللا
وحتقيق امهداف  ..والنيب ولى هللا عليريذ وسريلم يقريومم ":ال ضريرر وال ضريرار " .وقريامم ":مرين ض د

بذ ،ومن ا دق اق هللا عليذ ".
لسان حامم مجيب أهل الشام يقومم :ن نصدرأ " الدولة " امحداث ،والثورة السريورية  ..س اريرتَمى

رمريى بعريدة سري ام مرين ج رية يريران،
الشام ،وأهل الشام بريالالف السري ام ،ومرين آالف ا رياأ بعريد أن كانريت نا َ
وروسيا ،وحز الالأ ،ونظام ال اغوأ بشار امسد وعصابتذ  ..كما أهنريا قريد حتمريل كارهريةن ةريوار وااهريدي

ج اأ عدة  ..بينما معركت م امساف مب ال اغوأ ننتذ بعريد،

الشام على أن يشتتوا س ام م القليلة

وه ا لعمر احلق هو م ل ال اغوأ وعصابتذ وحلسادذ من اليوم امومم من ان القة الثورة!
قلنا ري وقامم معنا مجيب العقالء ري أن الثورة الشامية املماركة ال حتتاج

نؤل العا على الشام وأهل الشام  ..والري نصري بصريورة مما ريرة

هري ه املسريمياأ اثدةرية الري

ودمرية ال رياغوأ وعصريابتذ  ..امل ريم

اممر هو ا وهر ،واملضمون ،وامهداف  ..ه ا ال ي ينمغد أن اُي َرص عليريذ وياتمسريه بريذ  ..ل رين يري و

أريريريق مريرين بريريإ جلريريدننا ال أن نغلريريم م العصريريمية العميريرياء لتلريريه املسريريمياأ والقشريريور علريريى حسريريا ا ريريوهر

واملضمون ،وامهداف  ..وهللا املستعان!

كريريان أهريريل الشريريام ،وعلمريرياء وجنريريد الشريريام  ..يتمنريريون مريرين الشريرييف أنريرين الظريريواهري حسظريريذ هللا  ..أن

خياط ري مريرين ينتمريريون

مسريريمى " القاعريريدة " ومشريريتقا ا  ..أيقريريومم ريريم :ن كريريان ا ريريد أو اسريريم القاعريريدة،

ومشري ريريتقا ا يضري ريرير بالشري ريريام ،وب هري ريريل وجنري ريريد الشري ريريام  ..ال ـاعري ريريد ري ري ه ام ري ريرياء  ..جتري ريرياوزوا نلري ريريه املسري ريريمياأ
واالنتمريرياءاأ  ..امل ريريم هريريو ا ريريوهر واملضريريمون ،وامهريريداف  ..ال نلريريه املسريريمياأ الري ال نعريريإ ريريي ان ،والري

باأ ضررها أكثر من نسع ا  ..أمصريلحة الشريام وأهريل وجنريد الشريام ،والثريورة الشريامية  ..مقدمرية علريى ا ريد

وعلريريى نلريريه املسريريمياأ اثدةريرية ،وعلريريى التعص ري

ريريا وم

او ري ا  ..كنريريا نريريوـ مريرين الشريرييف أن يقريريومم نلريريه

ال لماأ  ..وكان أهل الشام سيش رون لذ كثمان نله ال لماأ لو أعل  ..نس مم هللا نعا أن جيري ا ريم

واحلق على لسانذ.

عمد املنعم مص سى حليمة
" أبو بصم ال رطوسد "
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