بسم اهلل الرمحن الرحيم
براءة ممن تخاذل عن نصرة حلب
حَترتق حلب والعامل يرى ويسمع ويتابع ،وبعضو يشارك ويتآمر ،وبعضو يتفاوض على دمائهم ،وبعضو
يصمت ويتخاذل.
وشارك وتآمر ودعم وساىم
تقتل اﻹنسانية وتدفن َتت أنقاض حلب ،فال عذر دلن قحتل ح
ود َّمر وأححرق ح
وتفاوض ،بل ﻻ عذر دلن ختاذل وصمت فكلهم شركاء.
فلتسقط كل مؤامرات جنيف وأخواهتا ِ
وحيلها وعبثية مفاوضيها ،وليسقط نظام ىذا العامل ومواثيقو ومنظماتو
وىيئاتو الدولية واﻹقليمية ادلتوحشة.
اللهم إنا نربأ إليك منهم مجيعاً ،اللهم ارحم ضعفنا وىواننا على الناس أنت ربنا ورب ادلستضعفني ،اللهم
كن ﻷىلنا يف سوريا ،فقد تكالبت عليهم قوى الشر فأوغلت فيهم تقتيال وتدمرياً فأىلكوا حرثهم ونسلهم،
وأحرقوا أخضرىم ويابسهم ،ﻻ لشيء إﻻ ﻷهنم أرادوا العيش الكرمي يف بالدىم ،فدمروا عليهم بيوهتم وأحرقوىا
فوق رؤوسهم ،رلازر تلو اﻷخرى تعجز عنها الوحوش.
نصرة أىلنا يف الشام وحلب واجب على كل ادلسلمني أفراداً ومجاعات ،وعلى كل من بيده القوة والنصرة،
وأشد وجوباً على جيوش اﻷمة وأشد وجوباً على اجليش اﻷردين كونو اجليش ادلتماسك الوحيد يف بالد الشام.
فيا إخوتنا يف جيشنا اﻷردين وجيوش عادلنا اﻹسالمي ،إن الزمان كما ترون يستدير لكم وﻷمتكم كي
ُتسكوا بزمام اﻷمور ،وتنصروا اهلل وأىلكم وأمتكم برفع الظلم عنهم ،وتأخذوا على يد ىؤﻻء احلكام السفهاء
ىم ذلم إﻻ بقاء كراسيهم حىت لو أفنوا أىل البالد مجيعا ،نعم يستدير لكم
اخلونة ادلتخاذلني ادلتآمرين ،الذين ﻻ َّ
الزمان لتأخذوا مواقعكم احلقيقية مواقع البطولة والعز والكرامة ،صفحات الزمان فتحت لكم لتسجلوا فيها
أمساءكم يف قائمة الرجولة والبطولة كما سطرىا أسالفكم من قبل ،نستنصركم فأنتم لنا وﻷمتكم وحنن لكم
نرفعكم فوق اذلامات ،ونعلم أن فيكم الرجال والرجولة ،وأن فيكم كذلك اﻷبطال وصانعي البطولة ،فتقدموا
يرمحكم اهلل إىل عز الدنيا ونعيم اﻵخرة ،وﻻ ختافوا إﻻ من اهلل وأخلصوا لو العمل ،فأين سعد وأين عمرو وأين
خالد وأين أبو عبيدة وشرحبيل ومعاذ وأين أسامة ورفاق مؤتة وأين اﻷبطال؟
وىا أنتم تشاىدون إخوانكم يف بالد الشام كيف يصمدون وىم عزل أمام جربوت طغاة العامل أمجع
ومؤامراتو حىت أصاب صمودىم ىذا العامل اجملرم يف مقتل فجن جنونو فأصبح حيرق اﻷرض حبممو من حوذلم،
ولكن ىيهات ىيهات بعد أن أعلنوىا أهنا هلل ،فال ختذلوىم وتتثاقلوا إىل اﻷرض فما عند اهلل خري وأبقى.

ضيتم بِالحياةِ
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الدن يَا فِي اْل ِخ َرةِ إَِّّل قَلِيل﴾.

فيا خيل اهلل اركيب ،ويا جند اهلل ىل ُّموا إىل عز الدارين ،وﻻ ختذلوا أىلكم وأنفسكم فتكونوا مع اخلوالف
اخلائفني ادلرجتفني ،فأطفال ونساء أمتكم ينادونكم ،وعيون ادلستضعفني ترقب َترككم.
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واعلموا أيها اﻹخوة أنكم قوتنا وأن ىذا اجليش ﻷمتو وأىلو ،فال خيار لنا بعد اهلل إﻻ أنتم ،وﻻ خيار لكم
إﻻ أن تكونوا مع أمتكم بعدما ختاذل احلكام ﻻ بل وبعد أن أعلنوا عداءىم السافر ﻷمتنا وتلطخت أيديهم
بدمائنا ،وتعانقت مصاحلهم مع كيان يهود.
اللهم إنا نربأ إليك من ختاذل حكام الضرار الذين َتكموا يف البالد والعباد ،ونتربأ من صمت الصامتني على
جرائم اجملرمني يف بالدنا ،ونتربأ من تآمر ادلتآمرين على أىلنا يف الشام ،ونتربأ من عبث ادلتفاوضني على دماء أىلنا
ومعاناهتم ،ونتربأ من كل من بيده القوة وخذل وخيذل ادلسلمني يف الشام وحلب.
أىلنا في اْلردن :إننا يف حزب التحرير  /وﻻية اﻷردن نستنهض مهمكم ونستفز عزائمكم ،أفلم تعلموا أن
ﻻ حل إﻻ َتريك اجليوش لوقف ما جيري من مذابح يف حلب ،إن اجليوش ىم أبناؤكم ،وجيب أن يتحركوا لنصرة
أىلهم يف الشام ،دون أن خيشوا من حاكم أو ظامل ،بل يقلعوه إن وقف يف وجههم ،فاهلل أحق أن خيشى وىو
العزيز احلكيم.
اللهم يا فارج الكرب وكاشف اذلم والغم اللهم بلغ عنا كل خملص بيده خري لنصرة الشام وثورهتا ونصرة
حلب وأىلها ،وفرج كربنا ،وامنن علينا بنصر وُتكني حىت نرفع الظلم عن ادلظلومني ،ويكون الدين كلو هلل.
اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد ،اللهم فاشهد.
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

