
 ِبْســـِم هللِا الرَّْْحٰـــِن الرَِّحيـــم

يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصرُ ﴿  ﴾َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِ 

من دون من دون خوف وال وجل و  كل يوم مسلمنيلل ري إابدةوجت! يف حلباملتصاعد قتل أخوتنا حتت الدخان األسود ي  
وأثناء  !روسيا اجملرمة ونظام أسد اجملرمإىل أمريكا وقوى التحالف الغريب من  القتلة الكفار مرأة وعجوز هبجماتامتييز بني طفل و 

 ملستشفيات على أمل عالجهم يالحقهمىل اويعملون على نقلهم إ إلخراج أطفاهلم من حتت األنقاضاألابء واألمهات  ما يكد
د وال األفران وال سيارات اإلسعاف من ضرابهتم بقنابلهم وصوارخيهم. فلم تسلم املستشفيات وال املساجهؤالء القتلة واجملرمون 

فكل ذلك حيدث  عقر دار اإلسالم لفقدان األمان!ن أهل حلب املسلمني مل يتمكنوا من أداء صالة اجلمعة يف حىت إ الوحشية!
 .سالمية اجملاورة لسورايوحيدث مثل ذلك للبالد اإلالعامل املدين املدافع عن حقوق اإلنسان" أمام "

 حكامبعض  م عداوهتم وظلمهم يبقىعليه مبا متليه ينما يقوم أعداء اإلسالم واملسلمني من الكفار والظلمةفبوهكذا 
وبعضهم يطلق التصرحيات الفارغة اليت ال أمامهم.  ألقي جني على ما حيدث مقابل فتاتمتفر ون ياملسلمني الذين ال يستح

كلها تدل فهذه املواقف  ساعة حىت يقلبها ويرتاجع عنها.  48ن متر وما أيبث الرسائل شديدة اللهجة وبعضهم  ،تتبعها أعمال
 املزيد من املسلمني. على قتلع الظاملني يتشج  تفيد إال يفقية، فهي الحقي وأن قيادهتم ليست قيادة ،على انعدام املسؤولية

وعملتم على  ،انكم املسلمني يف سورايقمتم ودعمتم الثورة السورية من البداية ووقفتم جبانب إخو تم الذين أن أيها املسلمون!
ىل السماء تدعون هللا هلم كلما تعرضوا ورفعتم أيديكم إقضاء حاجاهتم ولو قليال يف ْحالت اإلغاثة ومجع املساعدات هلم، 

وكلما كلما نظران إىل أطفال حلب. ي أن منسح على رؤوس أطفالنا  يحلب، وصران نستحواآلن تنبض قلوبكم مع لإلابدة. 
تريدون أن تفعلوا شيئا لرفع هذا الظلم عنهم ولكن تبقون حائرين  م مبا حيدث لنساء حلب حتمر وجوهكم وتغضبون.مسعت

هي به معلوم! فما دام الذي يقوم بقتل إخوتنا املسلمني  علما أن الشيء الذي جيب أن تقوموا وتقولون ماذا عساان أن نفعل!
وجيش يؤدهبم فيمسك بيد الظامل ويكسرها  تقاتلهم بدولةعدوان تلك الدول اهبة جمفإنه جيب الدول الكافرة وجيوشها احملتلة، 

من الشام وحلب وْحص واملوصل لنجدتنا ومساعدتنا يف نا خوت  إق تساب   ا كانتولكن ليس لنا دولة جتمعنا على احلق، وهي ملم 
املسلمني يف  جندة مكتوفًا وممنوعًا عنيقف  ملسو هيلع هللا ىلصجيش النيب حممد  فإن جيشنا الذي نطلق عليه اليوم ، ولكنحرب الدردنيل
لتتوجه "لتتوجه اجليوش إىل حلب" "وهلذا ارفعوا أصواتكم واصرخوا أبعلى صوتكم  ضد الظامل بشار أسد. حلب ونصرهتم

ويصل إىل  خيرتق صوتكم اجلدران ارفعوا صوتكم عاليا هبذه النداءات حىت يسمعكم كل إنسان، حىتاجليوش إىل دمشق". 
 عسكرات.ملاالقصور و 

، فكم لن نسمح حبماة اثنية"قلتم "م السوري الذي وصفتموه ابلظامل! وبعدما بلغ ظلم النظاكم أال ترون   أيها احلكام!
وبرك دماء! أمل  حولتها إىل خراب ودمار! أال ترون ذلك؟! فإن اإلابدة اليت ترتكب كل يوم يف حلب ارتكب النظام من ْحاة

صرخات النساء  أال تالمس املساجد واملستشفيات ويف الشوارع؟ تنتشل من حتت أنقاضاألجساد اليت صور  إليكم تصل
فلماذا  ملاذا ال تتحركون لنجدتنا؟  أين أنتم؟ ،واي قادة اجليوش ،ويقولون اي حكام املسلمنيوهم يستغيثون واألطفال مسامعكم 

أم أنكم ختشون الكفار  للجيش؟! ونالقادة األعل حلكام تسمون أنفسكموأنتم أيها اش إىل حلب وإىل دمشق ال ترسلون اجلي
ُتْم ُمْؤِمِنيَ ﴿فربكم يقول:  أسد؟ وهللا أحق أن ختشوه!روسيا وأمريكا وبشار  ُ َأَحقُّ َأْن ََتَْشْوُه ِإْن ُكن ْ  .﴾َأََتَْشْوََنُْم فَاَّللَّ
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واحلق . خلوف الذي يسيطر عليكما امصدرهن ومعهم بشار أسد لكفار املستعمريالشجاعة املزعومة لإن  أيها احلكام!
دون أن تدركوا أنكم خمدوعون  الدنيوية الفانية لتحقيق مصاحلكموهو حتالفكم مع املستعمرين  سبب قوهتم هو خوفكم، نقول إن

وهلذا نوصيكم أن تعتربوا ولو قليال بتحالفكم مع املستعمرين الذي لن جينوا منه إال اخلزي يف الدنيا وعذاب هللا يف اآلخرة. 
بشعبكم املسلم. فقد فضعوا ثقتكم ابهلل سبحانه وتعاىل وحده و  .ابتغى العزة عند الكافرين املستعمرينابملصري اخلاسر والذليل ملن 

كم دفاعًا عن اإلسالم وليس عن أي نظام ال حي يف وجه الكمالينيمتوز وقد وقف  15صنع ليلة  ارأيتم هذا الشعب ماذ
نصرة لإلسالم  وكافة األسلحة يفدي نفسه أمام الدابابت والطائراتأن  فهذا الشعب مستعد يف كل وقت ابإلسالم...

ملساعدة املسلمني فالواجب أن تدخلوا سوراي عرضوا عن اإلسالم واملسلمني! ال ت  احلق املبني، و م إىل ظهوركسندوا أف ،واملسلمني
إن  وفتح الطريق هلما لالستيالء على حلب وتطبيق ما يسمى احلل السياسي.يكا وروسيا سقاط بشار أسد ال ملساعدة أمر وإل

وحتريك اجليوش  حيب هللا ورسوله. ابألمر العسري على شعب جنيب وجيش جميداستنفار اجليوش لنصرة حلب وبالد الشام ليس 
مني يف األرض من كافة املسلندئذ ستلقون الدعم ليس ابألمر املستحيل كما يظن البعض! فعابلرغم من وجود الكفار والظاملني 

 أنكم أحفاد العثمانيني حبق! وستثبتون

 وهو يواجهفهذا اجليش الذي تقودونه إن هذا اجليش املشكل من أبناء املسلمني له ماض جميد.  أيها الضباط املخلصون!
ضد الكفار الروس واألمريكان يف حلب هلم ن عونكم ن ينتظرو وساعدوا أجدادان. فهم اآلن شرتك فيه أبناء سوراي املسلمو اول الد

عتربون أقوى جيش اء عليهم. علما أنكم ت  يعملون على قتلهم والقضميطروهنم بوابل من القنابل و الذين ظام السوري الظامل و نمع ال
فعندما بيل هللا. مستعدين للجهاد والشهادة يف سأتباع حممد الفاتح  من مسلمني  املنطقة. فأنتم متلكون جيشا مشكاليف

من املرتزقة وال اجلنود وا أمامكم شبيحة النظام املأجورين دتنطلقون من ثكناتكم العسكرية حنو حلب بنداء هللا أكرب فإنكم لن جت
 ، فهم لن يثبتوا أمامكم.من الروس ألمريكيني وال اجلنود السكارىا

 الشامحىت تقوموا بنصرة أهل إذن فماذا تنتظرون وز مت 15بينكم بعد طهرمت اخلونة من إنكم تقولون صباح مساء إنكم 
َوِإِن ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص عليه جيش النيبك جيشنا الذي يطلق يال تكفي للتحرك وفيها أمر ربنا لتحر أم أن هذه اآلية الكرمية وإنقاذهم؟ 

يِن فَ َعَلْيُكُم النَّْصرُ  وَن ِف َسِبيِل اَّللِ  َواْلُمْسَتْضَعِفَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساء َوَما َلُكْم الَ تُ َقاتِلُ ﴿ وقوله تعاىل: ،﴾اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِ 
 .﴾ُدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًاَواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ 

خوتكم. وقلوبكم ختفق من أجلهم ولكنكم  إهم كان ا الذين يقتلون يف حلب واملوصل وأر إن املظلومني  ا املسلمون:أيه
 يقول: ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول الكرمي فاحلل الوحيد لرفع الظلم عنهم هو حترك جيوش املسلمني لنصرهتم. كأفراد يكون عملكم حمدودا. 

 .«َوالَ ََيُْذلُه الَ َيْظِلُمهُ  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم،»
لنصرة إخواهنم املسلمني الذين يستغيثون لنصرهتم من لتندفع اجليوش  ب عليكم حماسبة احلكام حىت حيركوافإذن وج

 دهم.امة اخلالفة الراشدة الثانية اليت ستحمي املسلمني وحترر بالإقالعمل على  ؛بل وجب عليهم ما هو أهم من ذلكالظاملني. 
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