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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
َّأ ذ لِّین ﴾۟  ٱلََّّيفََِِّّئك َّل َّ۟  ُأوَّو ر ُسول هََُّّلل ه َّاَّدُّون َّاُیح ََّّٱل ِذین ََّّ﴿ِإن َّ

 إنو اجلديد، بالفلسطيين يهود وكيان العامل وعد الذي دايتون اجلنرال حققو الذي النجاح مقدار يوم بعد يوماً  فلسطني ألىل يتأكد
 ويعتدي اهلل شعائر حيارب فلسطيين أىلو، ضد العدو مع ينسق فلسطيين فلسطني، وأىل لإلسالم عدواً  ليكون دايتون دربو الذي الفلسطيين

 ويضرب يعتقل ادلقابل ويف الدماء، وسفك ادلقدسات وانتهك األرض اغتصب من مع وسالم حبب يعيش فلسطيين وعباده، اهلل بيوت على
 .بكم اإلسالم وأعداء لليهود فهنيئاً  الدين، أحكام بإقامة ينادي أو ادلفرطني خبيانة صوتو يرفع من ويقمع

 على اعتداء من السالم عليو موسى النيب مقام جرمية تلت اليت اجلمعة يف السلطة بو قامت ما إن:َّالمباركةَّاألرضَّفيَّاألهلَّأیها
 احلرمات وانتهكت الدماء تفأسال والغاز، واذلراوات بالرصاص مهجي بشكل الساحات من وفرقتهم ادلساجد من فأخرجتهم ادلصلني؛
 66 الداعور بسام الوجيو الدكتور على قلقيلية يف االعتداء جرائمها من فكان اجلمعة، صالة وإقامة الناس بني لتحول األشراؼ واعتقلت

 عودة، بين يفاد الدكتور اعتقلت طوباس دبحافظة طمون ويف علمو، وال عمره وال مكانتو تراع ومل تقتلو وكادت أضالعو فكسرت عاماً،
 وىنا الصالة، أقاموا أن إال منهم نقموا وما وتنكيالً  ضرباً  ادلصلني من العشرات على واعتدوا ومهجية، وحشية بكل بالضرب عليو فاعتدت

 دلنع كتمربر  كما ادلستوطنني اعتداءات من زيتون شجرة حلماية ربركتم ىل: اإلجرامية أو األمنية وأجهزهتم وزرائو ورئيس السلطة رئيس نسأل
 واتكم على الركع السجود؟!افعتم ىر ر  كما مستوطن وجو يف صوتو أحدكم رفع وىل! الصالة؟ إقامة من الناس

 والتنكيل بتعذيبو وقاموا اهلل، رام قضاء مشعل أبو دير بلدة من ادلصري حسن الفاضل وادلريب لألستاذ ادلخابرات جهاز اعتقال جاء مث
 .جيرمون كانوا دبا عليهم اهلل وغضب أيديهم لتش أال اعتقالو، مكان وإخفاء بو

 على باالعتداء قاموا من دبحاسبة وطالبت السلطة، أجهزة بو قامت ما ذباه سخطها عن للتعبري احملافظات إىل وفود توجهت وقد
 محاد إبراىيم زلمود اقًتفها اليت اجلرمية من موقفهم بيان منهم نطلب اهلل رام زلافظة إىل كتاباً  01/0/0100 األحد يوم وسلمنا الناس،
 .جييبوا ومل أمس انتهت ساعة 24 وأمهلناىم ادلصري، حسن الفاضل وادلريب األستاذ ذباه اهلل رام سلابرات مدير

 فإذا وأطعمتموىم، فآويتموىم والذلة، ادلسكنة من إال عراة رجاذلا حفاة بالدكم إىل جاءت سلطة ىذه: باإلسالمَّاألعزاءَّاألهلَّأیها
 أداة أهنم إال عليكم سلطهم وما عفتكم، وزلاربة أسركم، ىدم ويرومون مساجدكم، على ويعتدون أموالكم، ويأكلون دماءكم صونمي هبم
 .أعدائكم يد يف

 ال رلرم ىو ومستوطنيو، يهود كيان عدوان ذباه بالذل ويتسربل ادلصلني، وزلاربة السجود الركع على االعتداء نفسو لو تسول الذي إن
 ىؤالء يالحقوا أن فلسطني أىل وعلى فلسطني، أىل على عدوان ىو وادلساجد ادلصلني على السلطة وعدوان ادلباركة، لألرض ينتمي

 الناس، وحرمات دماء استباحوا الذين اجملرمني دبحاسبة السلطة تقم مل وإن اجلزاء، من نصيبو رلرم كل يأخذ حىت وقانونياً  عشائرياً  اجملرمني
 ادلباركة األرض يف اهلل اصطفاىم هلل، عباد أحرار ىم بل سائغة، لقمة ليسوا فلسطني فأىل بأيديهم، حقهم ليأخذوا سالنا ستدفع فإهنا

 ما ظنوا طغاة األمة ىذه أيدي على اهلل أىلك فقد اإلسالم، وزلاربة فلسطني أىل عداء عن تكف أن ذلا فخري احلق، على ظاىرين ليكونوا
 واعتدى وظلمها خاهنا من أقدامها ربت تضع بل ضيم، على تسكت ال األمة فهذه قوهتم، معشار عشر إىل ةالسلط ترقى ال زوال، من ذلم

 ليبدد بزوغ على قارب اخلالفة بإقامة اإلسالم فجر وإن األقدام، تدوسها أن قبل السلطة فليًتك عاقل السلطة يف كان فإن دينها، على
َّأ ْند ادَّالل هََُِّّدونََِّّمنََّّی  ت ِخذََّّم نََّّالن اسََّّ﴿و ِمن َّ: تعاىل قال الدار، عقىب دلن حينها ولتعلمن بنوره، العامل ظلمات َّالل هََِّّك ُحبََُِّّّیِحبُّون  ُهمًَّْا
ة ََّّأ ن ََّّاْلع ذ اب ََّّی  ر ْون ََِّّإذََّّْظ ل ُمواَّال ِذین ََّّی  ر ىَّو ل وََّّلِل هَِّاَُّحبََّّّأ ش دََُّّّآم ُنواَّو ال ِذین َّ َّ.اْلع ذ اِب﴾َّش ِدیدََّّلل ه َّاَّو أ ن َّاَّج ِمیعَّلِل هََِّّاْلُقو 
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