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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  للشام األبية، وبخاصة جندها الميامينكتاب مفتوح 

  نتقدم به في شهر رمضان المبارك شهر النصر والفتح المبين 

ى اللَِّه قَاَل اْلَحَوارِيُّوَن ِإلَ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَوارِيِّيَن َمْن َأْنَصاِري
  َلى َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه َفَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة َفأَيَّْدنَا الَِّذيَن َآَمُنوا عَ 

بشع أم يد اجلرمية بة إال وقد امتدت هلأا وال امر  وال شيخً طفًال تدع  ، فالوت تتقاطر على أهل سوريا الشرفاءالتزال حلقات امل
عتمة الليل أو وتداهم يف واملدرعات تدك بالدبابات وحتاصر باجلنود الثائرة  اهي مدن وقرى سوري وها .وأفظع أشكاهلا ،صورها

، ال مريكاأائه الغرب الكاذب بقيادة ومن ور  النظام اجملرم يف سوريا. فدون خوف من مساءلة أو اتقاء إلدانة، يف وضح النهار
م وجرائمهمإا، فهم ماضون يف مسلسل ًـ ، وال يقيمون للدماء وزنللبيوت حرمةيرون  ا  ،رها مههم تركيع األمة وكسر إراد

والء على عقد العداء لشعبها وال مةتولوا أمر هذه األ ومن معه يف احلكم سد األن بشار أل ها يف حظرية الذل واهلوان،بقاؤ وإ
  :عّز وجلّ  وقد حتقق فيهم قول ربنا، فلما ثار الناس ساموهم سوء العذاب ألمريكا
) َها قـُُعوٌد (5) النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد (4قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد ) 7) َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد (6) ِإْذ ُهْم َعَليـْ

هُ    ْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ
  نؤكد على ما يلي:ة اجملرمة احلاكمة هذه العصاب على أيدي أهلنا يف سورياملا يصيب  وحنن نعتصر أملاً  حزب التحريروإننا يف 

  
   :آباًء وأمهاتفي الساحات و  نا في سوريا شباباً لنقول ألهأوًال 
وليس لنا من بعد قول ربنا جّل  ،اإلميان جه هذا النظام اجملرم هي آية من آيات صدق النفوس ورسوخاركة يف و املب ثورتكمإن 

إال أن نقول لكم إن خطابنا للضباط ، يَا َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ وعال 
شباب  يارة لكم ونصرة لثورتكم املباركة. كم وإخوانكم هو من بعد نصر اهللا نصؤ سوريا الذين هم أبنا املخلصني يف جيش

ا يف نداء واحد تكونوا معنن أن ال حتيد ثورتنا عن طريق اهللا، وأ بينكم" ندعوكم لعهد بيننا و هي هللا هي هللا" :ثورتنا املنادي
، وإقامة دولة العدل واألمان هللا به بإزالة هذا النظام اجملرملذي أمره ا، ليأخذ اجليش دوره اللجيش بكل طاقة وأقصى سرعة

  .بوةخالفة على منهاج الن
: اتقوا اهللا، وكونوا قدوًة يف التقوى ال يف املعصية. ورّسخوا يف قلوب الناس الناس يف التنسيقياتيا قادة أيها الثوار الشرفاء 

 إقامة دولة اخلالفةاملطالبة ب. وال تتوانـَْوا عن من حساباتكموالشرق والغرب  خلوفااملصلحة و سقطوا وأحيويّة اإلميان وشجاعته، 
 ،الذي قام يوم قعد الناس حزب التحريراهللا ومحل رسالة اإلسالم هداية للعامل. كونوا مع  العدل وإقامة شرعإلقامة الراشدة 

  .لك، وسجون الطاغية بشار شاهدة بذوصدق يوم كذب الناس ،وقال يوم صمت الناس
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ونثّمن  ،على الظلم والطغيانثورتكم  ننا إذ نباركإ  :أيها األهل في سوريا شبابًا في الساحات وضباطًا وجنوًدا في الثكنات
يب جبالعدل والعزّة والعيش الكرمي، و  لناليعود تضحياتكم اجلسام  وضباطه أن يلبوا داعي اهللا ويستجيبوا ملا  يشنا الباسلإذ 

وقوانينه  حىت يُهدم النظام البائد الظامل بدستورهندعوكم لنواصل سوية املشوار  حزب التحريركم يف فإننا إخوان ناديناه،
مُة بالرضا واالختيار سالمية مكانه، حيث تَنتخُب األا، وحيل نظام دولة اخلالفة اإلوُيصبح هباًء منثورً  شخاصهأشكاله و أو 

ويدينون له بالسمع  - ون احلياة ؤ وَشرُْع اهللا كامل يف مجيع ش - لشرع خليفة حيمي العباد والبالد، يبايعونه على تنفيذ أحكام ا
ال خير فيكم إن لم تقولوها وال خير « ضي اهللا عنهر والطاعة ما أطاع اهللا فيهم، وحياسبونه على اعوجاجه كما قال عمر 

فقوموا إىل عزة وغفران وروضة  »ِبهماُم ُجنٌَّة يُقاَتُل ِمْن ورائِِه ويـُتَّقى اإل« :، قال علية الصالة والسالم»فينا إن لم نسمعها
ورضوان يف شهر رمضان، وال يلفتنكم عن غايتكم تثبيط املثبطني أو ختويف اجملرمني بشرق أو غرب وكونوا كما قال اهللا عّز 

َزاَدُهْم ِإيَمانًا وَ وجل     )173َقاُلوا َحْسبُـَنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل (الَِّذيَن قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فـَ

َقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل عَ    ِظيٍم َفانـْ

  أيها المسلمون في بالد الشام عقر دار اإلسالم :

سبب ما حل بكم عدوكم و  وه ...االغرب، بقيادة أمريكا وفرنسا وإنكلرت م من صديقكم، واعلموا أن اتقوا اهللا واعرفوا عدوك
 حتتقر دينكم ومعتقداتكم،و غالًء فوق غالء، معيشتكم تزيد وراء كل احلكومات املستبدة اليت  هوف ،كوارثمن مصائب و 

تطمح وما دامت رؤوسكم حماربة اإلرهاب، تابه حتت شعار ومتنع أوامر اهللا ورسوله وك وتنصر أعداءكم من يهود وغريهم عليكم،
  فلن تتخلصوا من هذه املصائب.إىل الغرب، وأبصاركم معلقة به، 

  أيها المسلمون في بالد الشام عقر دار اإلسالم :

ظل علموا أن مآسيكم كلها، ال تنتهي إال بدولة اإلسالم، وأن أعراضكم ودماءكم وأموالكم  لن تكون مصونة إال يف ا
علموا  أن عزكم ورفعة شأنكم، ورضى ربكم ال يكون إال بدولة العزة، دولة اخلالفة، فاعملوا هلا تكونوا بإذن ربكم وااخلالفة. 

  من الفائزين.
  

  :ا في الثكناتا وجنودً ضباطً ثانياً نقول إلخواننا وآبائنا 
ملخلصني ، أما آن لضباط اجليش ان ينكسرأد يسأل، أما آن لليل أن ينجلي، أما آن للقيإن العاقل وكل صاحب قلب خملص 

صلى اهللا عليه   رسول اهللا. إن يوقفوا جرائم الباغيالظامل و  يا على يدو خذأن يأ، بعراضهمأهلهم و أقسمهم يف محاية  اأن يربو 
َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، َولََتْأُخَذنَّ َعَلى يَ « :يقول وآله وسلم َدِي الظَّاِلِم، َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه، لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف، َوَلتَـنـْ

  .»َعنَـنَُّكْم َكَما َلَعنَـُهمْ َولََتْأُطُرنَُّه َعَلى اْلَحقِّ َأْطًرا، َأْو َلَيْضرَِبنَّ اللَُّه قـُُلوَب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض، ثُمَّ َليَـلْ 

ا لتحقق لكم وهلا انعتاقً  ، ا من هؤالء احلكامأيها الضباط واجلنود الشرفاء لقد قامت األمة بفلذات أكبادها وبشيبها وشبا
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ن وحياصرون يف غزة ولبنا يقصفونخوانكم و إمس كان  يذبح األب ، املوضع املهني الذين أنتم عليهالعمالء الذين صريوكم إىل
م ..فال يسمح  لكم ب، والعراق م  وال بالتحرك لنصر تشاء  ، وتقصف ماسكمو انت طائرات العدو حتلق فوق رؤ بل ك نجد
  ؟!و من يكبلكم ويذلكم ويقهركمأليس هذا النظام ه ، وقد خرست مدافعكم ورشاشاتكم ..ومتضي

ددبومضت الى ظلل الظالم تُ                 سئمت جيوش المسلمين خنوعها  

يسعى بها نحو الهالك ويفسد                 رفــــــــــالم متعجــــــكانت رهينة ظ  

لندرك معاناة دولة اخلالفة، قامة إعادة اإلسالم لواقع احلياة وذلك بإنا مسؤولية على عاتق ناأخذوقد  حزب التحرير نا يفإن
ونعلم  ،دم العزة يغلي يف عروقكمأن  ، لندركباطنا اليومإننا إذ ننادي جيشنا وض، و يف سوريا كما ندرك معاناة الناس اجليش

الننت، اجملرم  مل ينل من عزائمكم ومل خيفكم، بقدر ما نال منكم هذا النظامالصهيوين أن العدو صيلة وأنتم أبناء هذه األمة األ
ووجهكم إىل قتل إخوانكم فأبعدكم عن حترير اجلوالن فرض ربكم عليكم، ،  بعدكم عن مسؤولياتكموأهانكم أالذي أذلكم و 

ديكمفإىل مكانة سامية ندعوكم وإىل جتارة راحبة ندلكم  ...يف الشام وهو حمرم عليكم   :وإىل امتثال قول اهللا عز وجل 

) ِه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل ) تـُْؤِمُنوَن بِاللَّ 10يَا َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن ( ) يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 11اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْـُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِفي َجنَّاتِ    َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  اْألَنـْ

  أيها الضباط والجنود الشرفاء :

، شهر االنتصارات ،املباركشهر رمضان وها هو ، اهللا أكرب تفلحوا :فكونوا هلا وقولوا ،وإن اليوم يومكم ،مر أمركمإن األ
اهللا اهللا يف ، فاهللا اهللا فيكمفيه أعداؤه،  فطاركم يف رمضان على انتصار لدين اهللا يعز فيه أولياؤه ويذلإفليكن يظلكم، 

إن أنتم  ،لكم وستكون خري سند ومدد ،اهللا اهللا يف أمتكم اليت تقدمت عليكم يف التضحة، بائكمآرجولتكم يف كرامتكم يف 
ْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى ِإْن يـَْنُصرُْكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفمَ   قال تعاىل: ..أخلصتم هلا ولربكم

ْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ     اللَِّه فـَ

  أيها الضباط والجنود الشرفاء :

كم، شبابكم وبناتكم يماناتكم وتوجهوا بنادقكم ومدافعكم إىل صدور أهلأو متكم أختونوا إياكم أن  إياكم مث إياكم مث 
يف إعالمه  "التنبيح"يف الشوارع و "حيالتشب"ال ميلك سوى إياكم أن تراهنوا على نظام ساقط  تكم.آبائكم وأمها طفالكم،أو 

نصرة تلقوا ربكم ويف أعناقكم دماء املسلمني، إياكم أن ختسروا آخرتكم بدنيا غريكم! بل اعملوا على ، إياكم أن الكاذب
قامة حكم واجعلوها نصرة هللا إلربكم ودينكم. أمتكم وحبق ، بأخذ احلكم من العصابة اجملرمة حبقكم وحبق كمنفسأأمتكم و 
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وإن كانت الشهادة فنعم ، فإن كان لكم النصر فرحتم وفرح املؤمنون ض خالفة راشدة على منهاج النبوةاهللا سبحانه يف األر 
) َفرِِحيَن ِبَما 169ْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يـُْرزَُقوَن (َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا بَ  قال تعالى: ما تصيبون

  َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ  َآتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم يـَْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهمْ 
  

 وال تكتموا احلق وأنتم اتقوا اهللا أن :في المساجد العلماء واألئمة رذكِّ ال يفوتنا ونحن في شهر الصيام أن نثالثًا: و 
، كونوا أئمة خري لألمة، وال يكن علمكم وإقامتكم للصالة وسيلًة لكسب العيش، وال تبيعوا آيات اهللا بثمن خبس. تعلمون

وأنتم عليه، وال تلبسوا احلق بالباطل، بتوا . قولوا احلق واثبشار وأعوانهد، وأن القوة هللا وليست لواعلموا أن عذاب جهنم شدي
وما  الباطل احذروا قولو ، ا سديدً ، فاتقوا اهللا وقولوا قوًال يامأجر العامل يف رمضان أكرب من أجره فيما سواه من األتعلمون أن 

  ؟! على املنابر يوم اجلمعة تفرتونهل رواية السلطة الكاذبة كم منيلعالدولة  متليه

ليخرجكم من عبادة العباد إىل يا كل أهل الشام، وكل الناس معكم، بدعوة احلق،  يدعوكم  حزب التحريرإن ويف اخلتام، ف
ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا  ،نظمة وظلم احلكام إىل عدل اإلسالم ونور اإلسالم، ومن جور األعبادة اهللا رب العباد

  تفلحوا يف الدنيا واآلخرة.إلقامة اإلسالم،  حزب التحرير مع واعملواواآلخرة ، فأخلصوا هللا 

السابع عشر  ر االنتصارات، شهر النصر يف بدروهو كذلك يدعوكم أيها اجلند املؤمن الصابر، يف شهر رمضان املبارك، شه
 حزب التحريرالعامل، وُتكتب سريتكم بصحائف من نور إن أنتم نصرمت  لتغريواأن تتوكلوا على اهللا وحتزموا أمركم من رمضان، 
م كما أعلى شأن أنصار رسول اهللا اخلالفة، فتكونوا األبإعالن دولة   صلى اهللا عليه وآله وسلمنصار اجلدد الذين يُعلي اهللا شأ
 وا هللايبجتوا اسنمآ ينذا الهيا أي وقال جل من قال: َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ قال تعاىل: 

  .بـَْيَن اْلَمْرِء َوقَـْلِبِه َوأَنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ  ولحي اهللا نُموا أاْعلو  مْ كييا ُيحِلمَ  ماكعا دذوِل إسلر لو 
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