بسم اهلل الرمحن الرحيم

أوقفوا الدم الحرام ...أوقفوا استباحة الحرمات
إىل مىت ستبقى بعض الفصائل تائهة طريقها ،ضالة هدفها ،متشي خبط عشواء ،ال تدري لم ُوجدت ،وال تعلم لم تقاتل؟
فسرعان ما تتحول وجهة البندقية من صدر العدو إىل صدر األخ املسلم؟!
هل حقا ما زال أحد جيهل أن أي اقتتال يف ثورة الشام ال يوصل إىل نصر ،وال خيدم إال نظام اإلجرام ،ومن ورائه أمريكا
اليت متكر بثورة الشام ليل هنار؟
من أين ملسلم يشهد أن ال إله إال اهلل اجلرأة على أن يقتل أخا له يشهد ذات الشهادة ،ويقاتل لذات اهلدف ،ويعمل معه
يف ذات اخلندق ضد عدو لدود يرتبص هبما الدوائر؟ مث هل عدمت أرض الشام العقالء حىت تعطي الفرصة للجهالء لكي
يفسدوا يف األرض ويسفكوا الدم احلرام؟
أيها المجاهدون في جميع الفصائل المتقاتلة في أرض الشام...
اعلموا أنكم ما خرجتم ألجل اقتتال شنيع ،وال ألجل تثبيت فرقة مقيتة ،بل خرجتم إلعالء كلمة اهلل ،وهي ال تعلو مبثل
حراس على ثورة الشام،
أعمالكم هذه ،بل تكون هي العليا بتوحيد الصفوف وإسقاط النظام ،وحتكيم شرع اهلل ،ولتعلموا أنكم ّ
فإذا ما ّفرطتم هبذه احلراسة وانشغلتم مبا حيرفكم عن هدفكم ويبعدكم عن أهلكم فلتكونوا على يقني أنكم لستم أهال هلذه
احلراسة ،وإن يف أرض الشام الكثري ممن هو أهل هلا ،فلتوقفوا شالل الدم الذي ل يكن يتوقع أهل الشام أن يكون على
أيديكم ،ولتفسحوا الطريق لغريكم.
أيها المسلمون في الشام...
إن الدور املنوط بكم لعظيم ،فأنتم صمام األمان الذي مينع أي سفك لدم حرام يف أرض الشام ،فلتقفوا س ّدا منيعا أمام
كل حماوالت االقتتال ،ولتعلموا أن السكوت يف مثل هذه املواضع هو جرمية حبق ثورة الشام ،وأن كلمة احلق هي اليت توقف
كل ظال عند ح ّده ،وهي اليت خيشاها صبيان السياسة وأرباب الفنت ،فقولوها متوكلني على اهلل ،فالثورة ثورتكم والدماء
ألي كان أن يعبث هبا.
دماؤكم ،فال تسمحوا ّ
إن احلل ملثل هذه احلوادث مسطور يف كتاب ريب ال يراه كل فتّان أثيم ،فإن اهلل أوجب االعتصام حببله ،وحرم الفرقة
والنزاع بني املسلمني ،وحرم قتل املسلم بغري حق ،وإن من يتجاهل هذه النصوص أو حيرفها أوىل أن ال يتفوه مبا يسخط اهلل،

وليدع عنه قول الزور ،وليلزم بيته ،فما من مشكلة إال وحلها فيما أنزله اهلل .وإن دخول املال السياسي القذر على تلك الفصائل
فليحارب أصل الداء ،ولتُقطع
قد أضر بثورة الشام ،فقد ّفرق بني املسلم وأخيه ،وأحل الدم احلرام ،وأباح مهادنة النظام...
م
العالقات مع دول الغرب ،ليعرف اجملاهدون أهنم إخوة ،وأن وحدهتم ليست حلما بعيد املنال ،بل واجب فرضه اهلل ،وبغريه ال
نصر يتنزل على املسلمني.
قال عليه الصالة والسالم« :ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض».
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