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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 حلب وتبقى سنبقى... حلب ُتحرقون باللهب

ه ا ُىمْ  ِإذْ  * اْلو ُقودِ  ذ اتِ  النَّارِ  * اْْلُْخُدودِ  أ ْصح ابُ  قُِتل  ﴿  بِاْلُمْؤِمِنين   ي  ْفع ُلون   م ا ع ل ى و ُىمْ  * قُ ُعود   ع ل ي ْ
ُهمْ  ن  ق ُموا و م ا * ُشُهود    ﴾اْلح ِميدِ  اْلع زِيزِ  اللَّوِ بِ  يُ ْؤِمُنوا أ نْ  ِإّلَّ  ِمن ْ

 وأفسدوىا، حلب التتار اقتحم وكما وأحرقوىا، حلب الروم دخل وكما وخّرهبا، حلب كسرى دخل كما
 .شجرىا وأحرقوا نساءىا ورّملوا أطفاذلا، وذحبوا أىلها، وشردوا حلب دخلوا الكاذبة ادلمانعة حلفاء ىم ىا
 .ادلمانعون احلاقدون كره ولو ﴾اْلك اِفُرون   ك رِه   و ل وْ  نُورِهِ  ُمِتم   و اللَّوُ  ِهمْ بِأ ف ْو اىِ  اللَّوِ  نُور   لُِيْطِفُئوا﴿

 صينبيفل مستعر، ذلبٌ  التتار ذاقأو  مستطر، شر الروم وأصاب واندثر، كسرى اإلسالم أمةُ  تىزم وكما
 .واصطرب فارتقبهم منهمر، غضبٌ  اهلل بإذن الدماء سفاكي
 متزع   من منها وفر البعيد، قبل القريب عنها ختلى ولقد ببعيد، عنكم يستل حلب إن لبنان: مسلمي يا

 إما ىم لبنان يف الطوائف زعماء وإن أطفاذلا، دماء ويشربوا بأىلها لينكلوا حاقدين، قتلةٍ  إىل وسل موىا محايتها،
 الذي اليوم يأيت أن قبل اليوم منهم فتربؤوا... حلب يف القتلة ألسياد أدوات وإما حلب، يف القتلة حلفاء

 .الندم ينفع ال وعندىا الدين، أعداء مذابح على رقابكم فيو يسلمون
 أمن إيران؟! حزب يا مقد س جهاد واألطفال النساء قتل ىل نقول: معو يقف ومن إيران حزب وإلى

 األطفال؟! ماءبد ادلقاولة إىل ادلقاومة من حزبكم حتول ىل فيها؟! اآلمنني وروعتم سوريا إىل خرجتم ىذا أجل
 حزب حتتضنون الذين األىل أيها يا وبنادقكم؟! حرابكم تغطي حلب أىل ودماء ربكم ستقابلون وجو بأي

 آن لقد وأخواهتا؟! حلب ألطفال اليوم أفرتَضوهنا قانا، ألطفال الصور ىذه مثل كانت القريب باألمس إيران،
 فقفوا... ادلهالك يُردونكم ال عقالء فيكم وأن اصةخ سفك،تُ  اليت أبنائكم دماء يف قولتكم لتقولوا األوان
 .غداً  ربكم بو تلقون قوالً  وقولوا اليوم، احلق موقف
 أو امرأة أو طفل بني احلقد نريان دتيز ومل حلب، يف والدمار القتل صور رأينا لقد قاطبة: لبنان أىل يا

 حزب طغيان وجو يف تقفوا مل ولئن دار! مذل تبقَ  فلم ديارىم، إىل النازحون يعود لن أنو اعلموا. عجوز شيخ
 .سوريا يف محلو الذي نفسو اخلراب إليكم وسيحمل حمالة، ال سيطالكم أذاه فإن إيران،

 .﴾ش ِديد   ع ذ اب   ي د يْ  ب  ْين   ل ُكمْ  ن ِذير   ِإّلَّ  ُىو   ِإنْ ﴿ تعالى: قال
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