
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 دولية مؤسسات وال مفاوضات وال وساطات توقفها لن يهود كيان جرائم

 تتبيراً  اعلو  ما لتتبر المسلمين جيوش تحرك بل
 .الوكيل ونعم اهلل وحسبنا باهلل، إال قوة وال حول وال راجعون، إليو وإنا هلل وإنا جرحانا، اهلل وشفى شهداءنا اهلل رحم

 وتنسيق عريب وتطبيع أمريكي بدعم منتشياً  يوم، بعد يوماً  ويتعاظم مستمراً  زال ال اإلسالمية األمة على يهود كيان عدوان إن
 وعنجهية، صلف بكل والتدمري القتل يف وديعن ادلستوطنون، ويدنسو األقصى ادلسجد فيقتحم خائنة، فلسطينية سلطة مع أمين

 خزان ىي وأجسادىم األحداث، عنوان ىي باتت ادلسلمني دماء إراقةف ومباشر، حي بث يف كلو العامل وبصر مسع وحتت
 ادلسلمني، بالد إىل الدمار وجلب احلروب وشن احلرائق إشعال اإلسالم؛ أعداء سياسات ىي ىذه والطائرات، للصواريخ األىداف

 ادلسلمني؛ دماء لوهنا نتخابيةاال الدعاية صور من وصورة حكامهم، إجنازات سجل يف نقاطاً  الزكية دمائنا إراقة أضحت حىت
 يف حزبو وفرص فرصو بايدن وليعزز تعاىل، اهلل رمحو الدن بن أسامة الشيخ بقتل االنتخابية محلتو عزز أوباما األمريكي فالرئيس

 ويدنسون نادماء يسفكون ادلسخ؛ الكيان قادة اآلن يفعلو ما وىذا تعاىل، اهلل رمحو الظواىري أدين الشيخ قتل النصفية االنتخابات
 !شعوهبم بني رافعتهم ىي فدماؤنا رصيدىم، من يرفعون جبرائمهم لعلهم ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا مسرى

 اجلرائم أم   بل الكربى، اجلردية ىو فوجودىم ادلباركة، األرض على وجودىم باستمرار مستمرة عليهم" "ادلغضوب جرائم إن
 .يتوقف ال وأقصاىا وأىلها فلسطني جتاه فعدواهنم حتصى، تَ ُعد   مل جرائم سبقتها قد وإخوانو اجلعربي اغتيال وجردية ومنبعها،

 وىم الرجال، خنوة وال اإلسالم محية حتركهم ال ودمائهم، وللمسلمني ولرسولو هلل خائنة زمرة فهي العمالء احلكام زمرة أما
 إلبقائهم ادلسلمني على قبضتهم وإحكام تداعياهتا احتواء ىو أعداؤنا يقًتفها جردية كل يف دورىم للخيانة، أدوات من أكثر ليسوا

 حيرصون الذي يهود كيان على منهم حرصاً  التبعات واحتواء الدماء غسل ىي جردية كل بعد فمهمتهم الذل، يتجرعون مكبلني
 رىمودو  ولندن، واشنطن يف أسيادىم أوامر تنفيذ إال ديلكون ال ألعدائنا عبيد بل أنذال حكام إهنم أنفسهم، على حرصهم عليو
 .األمين والتنسيق والتآمر والتغطية السكوت يف الشريك دور يهود؛ كيان هبا يقوم جردية كل عقب ومكرراً  معروفاً  بات

 جرائمو، يف االحتالل مع متواطئون ادلسلمني وحكام تتوقف، ال يهود كيان جرائم إن: المباركة األرض في أىلنا يا
 .سواء الجرم في فكلهم لخ،إ.. وقطر ومصر إيران حكام على ينطبق وىذا كم،وأقصا  دماءكم حتمي لن اإلعالمية وجعجعاهتم

 فيها لينهض أمتكم إىل نداءكم وجهوا وذلذا وجيوشها، اإلسالمية األمة مسؤولية وحتريرىا اإلسالم، أساسها فلسطني قضية إن
 فاإلسالم اجملرمني، باحلكام صلتكم اواقطعو  وجيوشها أمتكم حنو نداءكم وجهوا :والمجاىدين للفصائل ونقول. الدين صالح
 فقد هبا، الثقة أو إليها الركون أو اخليانة أنظمة على التعويل جيوز وال وأىلها، فلسطني لقضية الطبيعية احلاضنة ىي اإلسالمية واألمة
 حتركات من اآلن جيري وما التآمر، إىل اخلذالن تعدى دورىا وأن أعدائنا خندق يف أهنا ومقدساهتا األمة على عدوان كل مع أثبتت

 يف والنظام الفلسطينية السلطة تطلقها اليت التصعيد خفض دعاوى أو وادلصري، القطري النظامان هبا يقوم والتهدئة للوساطة
 اليت األنظمة تلك من التحذير أشد اجملاىدين وحنذر فلسطني أىل حنذر وإنا التآمر، ديلؤىا كما اخلذالن ديلؤىا حتركات ىي األردن،

 على واحلرص اهلل، سبيل يف اجلهاد من ومنعها الشعوب الحتواء السعي ىو يعنيها فما شيء، يف فلسطني أىل دماء تعنيها ال
 .أعداؤنا يقًتفها جردية كل إزاء معتاداً  بات الذي دورىم ىو فهذا وأمنو، يهود كيان مصلحة
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 ىم فهؤالء الدولي، بالمجتمع يسمى ما استجداء أو هاومؤسسات المتحدة األمم إلى التوجو السياسي االنتحار لمن وإنو
 "الدول المجرمين أكابر يستخدمها أدوات من أكثر ليست الدولية والمؤسسات وجرائمو، يهود لكيان والداعم الراعي

 .المسلمين بحق جرائمهم تنفيذ في الكبرى"

 منكر، صوت ىو إدنا عدوىا، من ليحميها اعدوى يستجدي أو وجيوشها، اإلسالمية األمة خياطب ال صوت كل فإن ولذلك
 الخطاب وىو المؤثر الفاعل الخطاب عن وصرفٌ  التحرير، على القادرة األصيلة الصحيحة اجلهة عن األنظار صرف غرضو
 والباكستاين واألردين ادلصري اجليش ضباط أعناق يف ادلباركة األرض حترير فمسؤولية ،عقيدتها اإلسالمية األمة في يستثير الذي

 مث اخلطاب من واستثناءىم تركهم وإن   ،القضية أصحاب فهم ادلسلمني، بالد كل يف ادلسلمني وجنود ضباط أعناق يف إهنا والًتكي،
 .خيانة بعدىا ما خيانة ىو الدولية وادلؤسسات أمريكا إىل التوجو

 قواىا عليها فتستجمع اإلسالمية، األمة عثش تلم اليت القضية ىو التاريخ عرب ادلقدس بيت كان لقد :المسلمون أيها
 كيان اقتالع على قادرة اليوم اإلسالمية األمة وإن ادلغول، ودحرت الصليبيني ىزمت أرضها وعلى عدوىا، فتدحر وىنها وتتجاوز

 إال فيها اصلاحل الوىن وما عليها، العدوان نفسو لو تسول من كل عدوان ورد   بل خلفو، يقف من وردع جذوره، من الغاصب يهود
 عليهم فادلغضوب أبنائكم، يف الوىم ىذا ويغرسون الضعيف مبظهر إظهاركم على حيرصون الذين حكامها خيانة بسبب طارئ

 ادلصرية، الدبابات وىدير والًتكية، الباكستانية الطائرات أزيز مسعوا ما فإذا ادلباشرة، ادلواجهة على جيرؤون ال وجنودىم ىش كياهنم
 .عليكم نصره بو تستنزلون ما أنفسكم من اهلل فأروا ورعباً، خوفاً  أماكنهم يف صرعى لتجدهنم األردنية يةادلدفع وىزمي

 ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ﴿يَا: تعالى اهلل بقول المباركة األرض من ونخاطبكم نستنصركم إنا: المسلمين جيوش يا
نْ َيا بِاْلَحَياةِ  َأَرِضيُتمْ  اأْلَْرضِ  ِإَلى اثَّاقَ ْلُتمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي اْنِفُروا  َلُكمُ  ِقيلَ  نْ َيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َفَما اْْلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ  ِإالَّ  اْْلِخَرةِ  ِفي الدُّ

ْبُكمْ  تَ ْنِفُروا ِإالَّ  * َقِليلٌ  رَُكمْ ًا قَ ْوم َوَيْسَتْبِدلْ ًا أَِليمًا َعَذاب يُ َعذِّ  واهلل نكموإ َقِديٌر﴾، َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواللَّوُ ًا َشْيئ وهُ َتُضرُّ  َواَل  َغي ْ
 على حرصاً  الناس أشد فعدوكم االستعمارية، القوى من خلفو من بو وتشردوا عني، بعد من أثراً  يهود كيان جتعلوا أن على لقادرون

 بقوة تذرعهم أو تآمرىم بل ختاذذلم وال الواىية احلكام مربرات تضللنكم فال نبيكم، مسرى وحترير للشهادة التواقون وأنتم ،حياة
 على وبتوكلنا الصادقني وعزدية ادلؤمنني بإديان بل سالح، أو عدد بكثرة ننتصر ال فنحن الدولية، الظروف أو العسكرية يهود كيان

 .ينصركم وانصروه يصدقكم اهلل واصدقوا بدينكم فثقوا النصر، وحده بيده الذي العزيز القوي

 َأْقَداَمُكْم﴾، َويُ ثَبِّتْ  يَ ْنُصرُْكمْ   اللَّوَ  تَ ْنُصُروا ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها ﴿يَا: تعالى اهلل قول ىو فيكم التحرير حزب ءندا وإنّ 
لِ  اللَّوِ  َلىَوعَ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  يَ ْنُصرُُكمْ   الَِّذي َذا َفَمنْ  َيْخُذْلُكمْ  َوِإنْ  َلُكمْ  َغاِلبَ  َفاَل  اللَّوُ  يَ ْنُصرُْكمُ   ﴿ِإنْ   فاستجيبوا اْلُمْؤِمُنوَن﴾، فَ ْلَيتَ وَكَّ

 رفع والذي وإنو مكبرين، مهللين محررين المباركة األرض نحو وسيروا الظالمين عروش لهدم وتحركوا ،ملسو هيلع هللا ىلص وللرسول هلل
 .أكبر اهلل من ورضوان اْلخرة، في والفالح والفوز الدنيا عز فيو حق لنداء عمد بغير السماوات

 .العالمين رب هلل والحمد وإليو، بو صدورىم واشرح وجيوشهم للمسلمين الخير ىذا عنا غبل اللهم
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