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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 وجيوشها األمة باستنصار يكون يهود كيان جرائم على الرد

 المباركة األرض وتحرير الخالفة إلقامة

 ويف األقصى، ادلسجد يف مساء، صباح ادلباركة األرض هبا تضج فجرائمو يوماً، تتوقف مل وأىلها ادلباركة األرض حبق يهود كيان جرائم إن
 بيوم سبقو غزة يف العطا أبو هباء الشهيد واغتيال للمقدسات، وتدنيس لؤلراضي ومصادرة للبيوت وىدم واعتقاالت قتل احلواجز، وعلى غزة،

 االغتياالت وفرق مستمرة، والتدمري القتل آلة زالت وال فلسطني، أىل من لآلالف قتل وسبقو العروب، خميم من البدوي عمر الشهيد اغتيال
 والعراق مصر شهداء من اآلالف معهم وقتلوا واإلمارات، والعراق ومصر وتونس وعّمان وبريوت دمشق يف أبناءنا فقتلت ادلسلمني بالد جتوب
 أو 4114 أو 4112 أو 4112 أو 4104 أو 4102 يف حدث الذي عن كثرياً  خيتلف ال غزة يف اآلن حيدث وما واألردن، ولبنان والشام
 .ثانية كل يف بل الساعة مدار وعلى تتوقف ال االحتالل جرائمف تطول، والقائمة... 0322 أو 0321 أو 0324
 عمق إىل اطمئنانو لوال وغرور صلف بكل والوعيد التهديد رسائل ويرسل القتل، فلسطني أىل يف وديعن يتجرأ أن يهود لكيان كان وما
 رنانة خطابات ويرى أمنو، ومحاية ألجلو إال يتحركون ال أنذاالً  مساسرة احلكام يرى فهو ادلسلمني، بالد يف األنظمة إليها وصلت اليت اخليانة

 إلدارة يستخدمها أداة دماءنا يعترب مث قتلنا، يف يتمادى أن طبيعياً  فكان حتتها، من أمنياً  وتنسيقاً  ومصافحات الطاولة فوق إعالمية وفرقعات
 .لديو وحزبية شخصية مكاسب ولتحقيق الداخلية، أزماتو

 والعراق الشام يف إخوتكم دماء إىل تنضم ودماؤكم وفرد، قائد بني فيها فرق ال واحدة ادلسلمني دماء إنّ : لمباركةا األرض في األهل أيها
 الكافر يد على تسفك وىناك اجملرمني، احلكام وتواطؤ وبسكوت يهود يد على تسفح فهنا ادلسلمني، بالد وباقي وتركستان وبورما ومصر

 وادلسلمني اإلسالم على حرب ىو جيري والذي اإلسالم، عدو الكافر الغرب من ومباركة وبإيعاز العمالء كاماحل خالل من أو مباشرة ادلستعمر
 كام وتواطؤىم م  أعداء اإلسالم.احل خيانة ىي ادلؤثرة الفاعلة واألداة متنوعة، وبأدوات خمتلفة بقاع يف

 وبورما والشام العراق يف ادلسلمني دماء بو استبيحت الذي فسون السبب ىو فلسطني يف ادلسلمني دماء بو استبيحت الذي السبب وإنّ 
 .ألعدائها ذليلة خاضعة لتبقى واإلفساد واإلذالل والتفريق والتشريد بالقتل مكان كل يف مستهدفة اإلسالم فأمة والبوسنة، الشيشان يف قبل ومن

 على الراشدة اخلالفة إقامة وىو غريه، سبيل وال واحد ريقط ىو األرض بقاع كل يف ادلسلمني دماء وحقن الذل ىذا لرف  الطريق وإنّ 
 يف اخلري وتنشر الغاصبني رجس من البالد فتحرر اهلل سبيل يف للجهاد ادلسلمني جيوش وتشحن ادلسلمني وتوحد الدين تقيم اليت النبوة منهاج
 .العادلني

 جتربوا وال القذر، ادلال وارفضوا ربكم، يرضي موقفاً  وقفوا باحلق واصدعوا وأمتكم، دينكم يف اهلل اهلل :الفصائل أيتها المخلصون، أيها
 يف جياىدون وال اهلل، أنزل مبا حيكمون ال ظلمة فسقة وىم االستعمار، أدوات فهم اخلونة ادلسلمني حكام انبذوا... الندم أصاب  فتعضوا اجملرب
 أولياء فكلهم وتركيا، األردن حكام وال وسوريا قطر حكام وال وإيران مصر حكام بني فرق ال ادلؤمنني، دون من الكافرين ويوالون اهلل، سبيل
 إىل بالنداء فتوجهوا ادلباركة، األرض وحترير اخلالفة إلقامة وجيوشها اإلسالمية األمة باستنصار إال فلسطني لتحرير سبيل وال لؤلمة، أعداء للغرب
 قال العدو، فهم معهم، صالتكم كل واقطعوا اخلائنني، احلكام وال الكافرين إىل تركنوا الو  البالد، وحترير اإلسالم لنصرة ادلسلمني وجيوش أمتكم
ُكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَْكُنوا َوَل ﴿: تعاىل  والكم،م ىو تعاىل اهلل على وتوكلوا ﴾،تُ ْنَصُرونَ  َل  ُثمَّ  َأْوِلَياءَ  ِمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَّ
 واشرح للمسلمني اخلري ىذا عنا بلغ اللهم ...﴾اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ات َّبَ َعكَ  َوَمنِ  اللَّهُ  َحْسُبكَ  النَِّبيُّ  َأي َُّها يا﴿: تعاىل قال النصري، ونعم ادلوىل نعم وىو

 .العادلني رب هلل واحلمد... نصرياً  سلطاناً  لدنك من لنا واجعل بو، صدورىم
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