
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 !رشيد؟ رجل منكم أليس املسلمني، جيوش اي

 !صامتون وأنتم يهود بنريان حترتق فلسطني وكل والقدس غزة

 وغزةملسو هيلع هللا ىلص  الرسول مسرى وخاصة ،فلسطني جنبات كل على الوحشي نهاو عد يوزع املسخ يهود كيان
 يف املسلمني بالد يف واحلكام ،فلسطني أهل من اجلرحى راكموي   الدماء ويسفك والشجر احلجر فيحرق ،البطولة

 عن خترج ال حىت استحياء على يصنعوهنا أبلفاظ ويستنكرون ويدينون! واجلرحى الشهداء يعّدون طريقة لهمأمث
 :تعاىل قوله تناسوا أو ونسوا لكربائها طاعة صامتة واجليوش هذا وكل ...يهود لكيان احملسوب غري اإلزعاج دائرة

 ات  بَ ُعوا ال ِذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا ال ِذينَ  تَ بَ ر أَ  ِإذْ ﴿ :تعاىل وقوله ﴾َءَّن فََأَضلُّوَّن الس ِبيَل وَُكبَ َرا َساَدتَ َنا َأَطْعَنا ِإّن   َنارَب    َوقَاُلوا﴿
 .﴾اْْلَْسَبابُ  ِِبِمُ  تَ َقط َعتْ وَ  اْلَعَذابَ  َورََأُوا

 عدوان وتسمعون تشاهدون وأنتم عروقكم يف الدماء تغلي أال رشيد؟ رجل منكم أليس :املسلمني جيوش اي
 تقرأون ألستم تتحركون؟ أفال ؟احلكام من الظلمة الطغاة إىل تركنون كيف املباركة؟ األرض على الوحشي يهود

 َمس ُكمُ فَ تَ  ظََلُموا ال ِذينَ  ِإَل  تَ رَْكُنوا َوَل ﴿ كبري؟ العذاب كبري أمر الظلمة إىل الركون أن فتدركون الكرمي القرآن
 .﴾تُ ْنَصُرونَ  َل  ثُ   َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّلل ِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما الن ارُ 

! أنتم؟ أين مساء؟ صباح يهود لعدوان يتعرضون الذين فلسطني يف إخوانكم من أنتم أين املسلمني جيوش اي
 الداء أس لفلسطني املغتصب كيانال إلزالة فلسطني أهل أيدي على وتشدون فلسطني يف القتال تقودون ال ملاذا

 ِإل   َيُضرُّوُكمْ  َلنْ ﴿ قتال أهل ليسوا فهم أمامكم قدميه على يقف أن الكيان هذا يستطيع كيف البالء؟ ومبعث
 الذين منوناملؤ  أسالفكم عليه كان ما يف دروسا   لكم إن ...﴾يُ ْنَصُرونَ  َل  ثُ   ْدََبرَ اْْلَ  يُ َولُّوُكمُ  يُ َقاتُِلوُكمْ  َوِإنْ  َأًذى
 من هللا عباد وعلى هللا على أهون فهم وحرماهتم، اإلسالم أرض على اعتدوا إذا يهود لشراذم وزن   يقيمون ال كانوا

 وأنتم املباركة األرض يف دولة هلم تستمر أن من هللا عباد وعلى هللا على أهون إهنم... القبلتني أوىل يف يستقروا أن
 قبون وال تتحركون!حول فلسطني تر  قواعدكم تقيمون
 مبعركة إال يكون ال لفسطني املغتصب يهود كيان إزالة أن يعلم رشيد رجل منكم أليس املسلمني جيوش اي

 حلكام طاعة تتحركون ال قعود وأنتم يهود بعدوان استحياء على بتنديد حكامكم من تكتفوا أن ال فرساهنا تكونون
 مينة غزة تضرب وقاذفاته يهود وطائرات أقواهلم إىل استمعوا! أنفسهم اليهود من يهود كيان بقاء على أحرص
 أولئك من حبراسة األقصى تقتحم وعصاابته جراح، الشيخ يف املسلمني بيوت حياصرون وجنوده وقواته ويسرة،
 على يشددان ردينألا والعاهل الرتكي الرئيس: هم وما هم من لتعرفوا ذلك خالل أقواهلم إىل استمعوا... اجلنود

 على الضغط أجل من مكثفة دبلوماسية بتحركات قام الرتكي الرئيس ...(سرائيل)إ هجمات إليقاف التعاون يةأمه
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 دانتهإ يؤكد ظيب بوأويل عهد  ...قصىألا املسجد على العدوان العبارات أبشد تدين السعودية ...(سرائيل)إ
 ...الدويل القانون خمالفة قصىألا اقتحام العبارات أبشد تدين مصر ...القدس يف والكراهية العنف شكالأ جلميع
 العام منيألا ...(ائيليةسر إلا) االعتداءات تستنكر تانكساب ...النار طالقإ لوقف واليهود حبماس تتصل مصر

 نأ يصرح إيران خارجية وزير ظريف جواد... والقدس قصىألا يف املرابطني بصمود يشيد سالميإلا التعاون ملنظمة
 مريأ ...شعيب استفتاء إىل واالحتكام األرض هذه أبناء إلرادة إحالتها هو الفلسطينية يةللقض العادل الوحيد لاحل

 سكان هتجري ملعد واشنطن ذلك يف مبا دوليا   صلنااتو  ردينألا اخلارجية وزير ...استنكاره عن يعرب الكويت
 ...دويل حترك لبلورة شقائناأ مع وننسق غزة يف عسكرية عملية عن (سرائيل)إ عالنإ ندين ردنألا ...جراح الشيخ

 ...إخلسالميإلا التعاون ملنظمة طارئ اجتماع ...العربية الدول جلامعة طارئ اجتماع
 كيان إلزالة اجليوش بتحرك فقط يكون يهود جرائم على الرد أن يدرك ال عاقل هناك فهل ،مواقفهم هذه

 يكون ال يهود عدوان إهناء أن يدرك ال بصريةو  بصر ذو هناك هل اإلسالم؟ داير إىل كاملة فلسطني وإعادة يهود
 فلسطني قضية هل املسخ؟ الدولة تلك إنشاء وراء من كان الذي الدويل اجملتمع مبناشدة أو اجلوفاء ابإلدانت

 هو ثكناهتا من اجليوش حترك وعدم واهلوان الذل هذا أليس شعيب؟ الستفتاء احتكام إىل حباجة وحلها جمهولة
 دنيا والعذاب األليم يف اآلخرة؟لا يف اخلزي مبعث

 أتثري ولكم بينكم، ويعيشون وأصحابكم، وجريانكم وإخوانكم، أبناؤكم هم اجلند إن :املسلمون أيها
 أبيدي إن ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسرى نصرة عن يقعدون كيف املباركة؟ األرض نصرة عن يقعدون فكيف ...عليهم
 مإخواهن لنصرة يسارعوا أن روهمفم   ...العظيم الفوز وذلك وعنهم عنكم اآلخرة وعذاب الدنيا خزي زيلواي أن اجلند

 اخلالفة اإلسالم، حكم وإقامة احلكام طواغيت إبزالة همنصر  ليتوجواو  ...همعز  عيدوايو  مرهب ضواري ف فلسطني يف
ُتمْ ﴿: سبحانه هللا قال كما خرييتها مةلأل تعيد اليت الراشدة رَ  ُكن ْ  َِبْلَمْعُروفِ  ََتُْمُرونَ  اسِ ِللن   ُأْخرَِجتْ  أُم ة   َخي ْ
َهْونَ   فحسب يهود ليس صاغرين، أذلة إال أمامنا هللا أعداء يكون ال مث ومن ،﴾َِبّلل ِ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ

 فيعز الفساد، األرض يف يسعون الذين األرض طواغيت كل كذلك بل واملسكنة، الذلة عليهم ضربت قد فهم
 َعام ر   ْبن   س َلْيم   عن مسنده يف أمحد أخرج. هللا إبذن لكائن وإنه ،األرض بقاع يف اخلري وينتشر سلمونوامل اإلسالم

ْقَدادَ  َسَ ْعت   :قَالَ  َقى َل » :يَ ق ول  ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَ   َرس ولَ  َسَ ْعت   :يَ ق ول   اأْلَْسَود   ْبنَ  اْلم   َوَل  َمَدر   بَ ْيتُ  اْْلَْرضِ  َظْهرِ  َعَلى يَ ب ْ
ْسَلمِ  َكِلَمةَ  اّلل ُ  َأْدَخَلهُ  ل  إِ  َوبَر   ُمْ  َأوْ  َأْهِلَها ِمنْ  فَ َيْجَعُلُهمْ  َوَجل   َعز   اّلل ُ  يُِعزُُّهمْ  ِإم ا َذلِيل   ُذل ِ  َأوْ  َعزِيز   ِبِعز ِ  اْْلِ  يُِذُّلُّ

 .«َُّلَا فَ َيِديُنونَ 
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