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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جماعة التوحيد والجهاد

 (بيان تحذير لمرتدي النظام السوري )

 عرطوز في ريف دمشق مرتدي النظام يرتكبون مجزرة جديدة في 

مدذ  المسددتكبرين ا ناادر المستنددا ين ا  الحمدد هلل ر  الاددالمين ا ردالر الجبددارين ا
والاالة والسالم على إمام المتقين ا الاار  الذي ال نبي باده ا والماحي الذي محى 

رددداتلولم يادددذبهم اهلل ب يدددديكم وي دددزلم : ) ردددا  تادددالى : اهلل بدددل الك دددر و للدددل ا و بادددد 
 ( . ويناركم عليهم ويشف ادور روم مؤمنين

فيا  مة اإلسالم إن نظام الظلم وعلى ر سل ذن  ال رس والاهيو اليبية بشار اللاين 
المسدددلمين فدددي شدددام الرسدددو  ادددلى اهلل عليدددل وسدددلم ا ويسدددومهم سدددو      ا ال يدددزا  ي قت ددد

الاددذا  مدددن رتدد  وتشدددريد واعتقدددا  وازتاددا  ا والمجدددزرة تاقبهددا المجدددزرة ا وال يدددزا  
  ندر لتقتيد  عبداد اهلل مدن  لد  السدنة والجماعدة جنود الك ر يتمتاون بنو  عدالمي 

 .ن اهلل زافٌ  عما يام  الظالمون ا ظانين ب 

ولكدن اهلل يد بى إال  ن يجاد  فدي عبداده مددن يحملدون علدى عداتقهم نادرة ديندل والددذود  
مجدزرة الوبادد  التوحيدد والجهداد ا جماعدةعن  عراض المؤمنين ودمائهم ا لذا فإنا فدي 

ي سددقيل  نتوعددد نظددام النادديرية الراادد  بددرد   فددي ريددف دمشددق  عرطددوزفددي  جديدددة ال
ك س الحتدوف والمدوا الدزؤام ا وواهلل الدذي ال إلدل زيدره ا لننتادرن لكد  عدرض ل تد  
ولكدد  دم سدد   واهلل لن دد رن للشدديوو الركددا واعط ددا  الرنددا واهلل لنشدد ين رلددو  نسددا  

 . يامى و مهاا  كالى 

 ولكننا كنا على الموا  ابرا      سقينالمو ك سًا سقونا بم لها     
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فترباوا إنا ماكم متربادون وانتظدروا ردندا المددوي إن شدا  اهلل ولديالمن الدذين ظلمدوا 
 ي منقل  ينقلبون والقو  ما ترون ال ما تسماون وال سدالم علديكم وال رحمدة يدا  ذندا  

 .المجوس الحاردين 

 

 ا وانكم في 

 جماعة التوحيد والجهاد 

 
 ال تنسوا المجالدين من االح دعائكم 

 ا وانكم في 

 مؤسسة القابنون على الجمر اإلعالمية 

 
 اوا سنام اإلسالم 


