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 احلمد هلل ..

وأوالهنن مههنن وهنن  يف حنوزة  -أزواج اإلخوة احملاصرين يف هنر البارد -مشهد األخوات 
 .لكافرة ، مشهٌد مؤمل لكل  مؤمنالهدو الكافر جيش الدولة ا

إلخننوة هاهنندح فننتم اإلانناه، فال نناهر أهننن  رمبننا ننناا خينناراج ال حننرج فيننع وال  ننار    نن  ا
اختاروا حفظ أرواح أزواجه  وأوالدهن ، وانهوا يف أخنا منا مكنن منن ال نماعات والههنود منن 

لينقنناوا هننؤالو النوننوة واألملفننا  اضوننانا ال ننهفاو النناين   ننوا أن ننر مننن  الهنندو الواننءاو و
ي    ننن  وال بننناتا والت نننم ثاثنننة أ نننهر يف الهننناا  الشنننديد، وليكنننوا أ نننوا   ننن    ننن  ال نننرب

ا   ومل ويبننوو مثه ننع  يننخ  مننن خنن، لكنننع واهلل  نناٌر   نن  اضونن ما، اضواجهننة حننر قخننر  ءننرة ده
 حير ك اانناج وهو يقدر.

ال ألنننوه ال نننهفاو الهننناجنيين احملننناولا البنننا،لا منننا اانننتءا وا، فقننند  نننا  اهلل  هنننا     ،ا 
اهلل غفوٌر رحي {، و منا هؤالو اضاينا الاناف ا ع حوا هلل وراولع ما     احملونا من ابيل و 

اضايَّبننا ملو نناج، الوننم ا ا ل كفننرة أ ننداو اهلل، اض نند  ا ل كننا،مثا وهنن  يه مننوا أهننن  نننا،مثوا، 
الاهنا الاه ننا وراو اضننادة ومتنخ هننا  النندعيا الفاعينة،  ننيش  البهيمننة، ال يبح نوا  ننن حقيقننة، 

 . ال م ن رح  اهلل ا حقاج وال ين رو 

وأولئننننننب ، رحيننننننة اضتفمننننننة مثنننننناألمن وا ننننننناووأولئننننننب النفننننننو اضبفننننننة اضشنننننناولة مثرباههننننننا اض
وأولئنننب النننوا فا منننخ أ نننداو اهلل النننة أا هنننؤالو ال  نننة منننن الرجنننا  ، اضوونننتهنياا ال ننناحكا

 ا مما يفوهوا مثع،  ا  ه  اهلل. رهامثيوا أو خارجوا     ناا ونا

ق ننوا مؤاخنناوا، نننٌل اوننو  ون هنن ، أهننل اإلانناه نناٌر   نن  األمننة و  نن  هننؤالو واهلل 
 ويف اآلخرة ضن مل يتو وي  م.، يندموا يف الدعيا، م ن  اش منه وا، جرمع

ّ  ، اضناامثم اجملنازر و النويات و رو  وايندموا حا يأيت   يه  الدور، و نأ يه  احلن ان
، وي نننننرخوا حينهنننننا اننننني  وا يولولنننننوا، يف النير ننننناوح أو مثونننننكا النيوامثنننننرحأو مثباملنننننل  مثوننننن

ألهنن  ينونوا ، قبفوا   ا أو ير كبوا خءيئةويهبضوا ويتوف ءوا ، ونأهن  أمثرياو موانا مل ي
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ومننا ننناا رمثسننب عونني ا   مننن يهمننل اننوواج هننني  مثننع وال هنند لننع مننن دوا اهلل ولينناج وال ، وال يننانروا
 ع ريا{.

ما من امرئ خيا  امرأ مو ما يف موضخ  نتهب فيع حرمتع ويننتق  فينع منن  رضنع  ال ) 
خالننع اهلل يف مننوملن حيننو فيننع ع ننر ع، ومننا مننن امننرئ ين ننر مونن ما يف موضننخ ينننتق  فيننع مننن 

 (.  رضع وينتهب فيع من حرمتع  ال ع ر  اهلل يف موملن حيو فيع ع ر ع

   ..لك  اهلل لك  اهلل يا هاهدح فتم اإلااه..

 لك  اهلل .. وال واهلل ال خري  يف الهيش يف ،لٍة..

اصننربوا يرفننخا اهلل درجننا ك  وين ننرن  وي ب نن  ، ا فننها اهلل امثننتان  وامثت نن  مثكنن اصننربوا واثبتننو 
 أجورن ، وه هك  ل ناس  ماماج.

من  اش منك  ناا مثءا و دوة وج اوة، ومن  تنل مننك  عنا  حونس احلوننيا  ا  ناو 
 مثه،ا اهلل، وأنره هبا من نرامة ومننيلة. اهلل، وفاز ورمثم

 وأمثننرأ  ليننب ممننن وا ، ا س اضونن ما وخنناالهن  إلخننواهن ال هنن   أ أ تننار  ليننب مننن  قنن
 أ داو اهلل وو ف مهه  وأ اهن .

نننا مث ءفننب، وافننتم لنننا  ال هنن  ارحنن  ضننهفنا واجننربو نوننرعا و و عننا وأ نننا، وأ،هننوو ،نننا وغم 
 .أمثوا  رمحتب، يا أرح  الرامحا

 ال ه  أمثره ل مو ما أمر ر د يهني فيع أهل ملا تب ويا  فيع أهل مه يتب..

 ..وحوبنا اهلل وعه  الونيل قما..
 

 ونتبع  انيا    اهلل وحد    ءية اهلل
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