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 فيهم  تثري  لعلها  ثكناهتا  يف  الرابضة  وجيوشها  اإلسالمية  األمة  إىل  املباركة  األرض  تزفهم  الشهداء  من  كوكبة
 . املباركة األرض أهل لنصرة تعاىل هللا  سبيل يف اجلهاد محية

 البالد  يف  القائمة  األنظمة  يف  والعمالء  الفلسطينية  السلطة  يف  للخائنني  يؤكدون  ةاملبارك  األرض  شهداء  إن
 ابستئصاهلم  إال  ينتهي  لن  بقاء  صراع  هو  واملسلمني  لإلسالم  عداوة  الناس  أشد  يهود  مع  صراعنا  أن  اإلسالمية،

 واقتالع كياهنم املسخ من جذوره. 

  الفلسطينية   السلطة  آتمر   هو  والسبب  تتوقف،   لن  نيالغاصب  يهود   جرائم  إن  :ااملباركةاااْلرضااافاااأهلنااااَّي
  اليت  األمنية  لالجتماعات  مثرة  هو  وجنني  انبلس  يف  جيري  ما  وإن  جلرائمه،  الغطاء  وتوفريها  العميلة  واألنظمة

 عرض   االجتماع  هذا  ويف  واألردنية،  املصرية  املخابرات  مديرا  حضرها  واليت   هللا،   رام   يف   الصليبية  أمريكا  أجرهتا
 السلطة  سيطرة  إعادة  بنودها  من  كان  واليت  مايكل،  اجلنرال   خطة  بلينكن  أنتوين  األمريكي  اخلارجية  وزير

 مالحقة  مهمتها  املناطق   يف  لنشرها  خاصة   فلسطينية  قوة  وتدريب  وانبلس،  جنني  مدينيت  على  الفلسطينية
  يف  القدس  صحيفة  نشرته  ما  وفق  اخلطة  هذه  من  شيئا    األمريكي  "أكسيوس"  موقع  كشف  وقد  اجملاهدين،

 ال يكفون عن الكيد أبهل فلسطني. هؤالء اجملرمني فزمرة م،1/2/2023

  هللا   رمحهم رفضوا حيث  ومعربة، جدا   مؤثرة استشهادهم  قبل وإخوته اسليم حسام  الشهيد رسالة كانت  لقد
 اجملرم   أما   هللا"،  رسول  دحمم  هللا  إال  إله  بـ"ال  يصدعون  وهم  الشهادة  فنالوا  األخري،  الرمق  حىت  وثبتوا  االستسالم،

 هل للمغضوب عليهم الوصول إليهم! وس قتلهم، على وآتمر  وابعهم خذهلم  من فهو

  الغربية  الضفة يف  جديدة وقائع ويفرض املستوطنات  يوسع وهو جرائمه،  يف مستمر الغاصب يهود كيان  إن
 واألنظمة   اخلائنة  السلطة  نع  تصدر  اليت  االستنكار  تصرحيات  جرائمه  يوقف  ولن  املبارك،  األقصى  واملسجد
  أذل  جيعلها  األنظمة  هذه  يلف  الذي  والصغار  فالذل  الدولية،  للمؤسسات  اهلزيلة  املناشدات  تلك  أو  العميلة،

 جملس   إىل   السلطة  به  تقدمت   الذي  اهلزيل  القرار  فمشروع  قضيتكم،  ينصر  ابل   ذو   شيء  عنها  يصدر  أن  من
 وتوسيع  األراضي   مصادرة  يف   استمراره  يهود  كيان  ن إعال  رغم  عنه  تراجعت  االستيطان  إلدانة  األمن

 هم   مجيعا    هؤالء  بل  خاسرة،  مراهنة  هي  بالدان  يف  العميلة  األنظمة  أو  الدويل  النظام  على  فاملراهنة  املستوطنات،
 لذين يوفرون الغطاء جلرائم يهود. ا
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  أصلها   إىل  بردها  إال  كوني  لن  وحلها   ابإلسالم،  مرتبطة  عقدية  قضية  فلسطني  قضية  إن  :وأحبتناااأهلناااَّي
اااخليانيةاااحللولااورفضااوالرابطااالثباتااهواااإلسالمااعليكمااايوجبهااوالذي  اإلسالمية(،  واألمة  )اإلسالم
االنبوة،ااامنهاجااعلىاااالثانيةاااالراشدةاااخلالفةاااإلقامةاااوجيوشهااااإلسالميةااااْلمةااواستنصارااعليها،ااوالقائمي

ااعلىاااإلسالماايوجبهااماااهذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاارسولهااوبشرىااهللاااوعداالتحقيقاااملقدساابيتااإىلاااجليوشااوتسيري
 وأجهزة  العميلة  األنظمة   عباءة   حتت  من   للخروج   مجيعها   "الفلسطينية"  للفصائل   دعوة   وهذه  ،مجيعا ااااملسلمي

ورسوله   هلل  واخلائنني  العمالء  من  والرباءة  اإلسالم  أساس  على   أمتهم  مع  وااللتحام  مبادراهتا،  كل  ورفض  خمابراهتا
 املباركة وأهلها.ولألرض 

امعكماافاهللاااْلَكاِفُروَن﴾ااااْلَقْومُاااِإل ااااّلل ِاااَرْوحِاااِمنْااايَ ْيَأسُاااَلااا﴿ِإن هُا  هللا  روح  من  تيأسوا  ال  :املسلمونااأيها
 أبنائكم،   ومن  منكم  هي  اليت  جيوشها   من  وال  أمتكم  من   تيأسوا   والاااملشركون،اااكرهااولواادينهاامظهرااوهو

 املباركة،  وأكنافه  األقصى  املسجد  لتحرير  وجيوشها   ألمتكم  بنداءاتكم  واصدعوا   محنالر   ابب   قرع   يف  واستمروا
العمالء    مرهونة  تبقى  أن  جيوز  ال  فلسطني  فقضية  ورسوله،  هللا  إليه   يدعوكم  الذي  الطريق  هو  فهذا بيد 

 واملنظمات الدولية. 

  املسلمني   جيوش   وإىل  والباكستانية  كيةوالت   واملصرية  األردنية  املسلحة   القوات   يف   وأبنائنا   إخوتنا  إىل  ونتوجه
اااملباركةاااْلرضاااشهداءااإنا!ااملبون؟ااأنتمااافهلاايستصرخكماااملباركااااْلقصىااااملسجد:  هلم  فنقول  عامة

افاساحاتاوالتكبريااللعزةااانفوسكماااتقتااأمااامحيتكم،ااويستثريوناااْلمثالاالكماايضربونااالقليلاابعتادهم
ااجلهادافاسبيلاهللا؟

قَ ْلُتمْااااّلل ِاااَسبِيلِاااِفااااْنِفُرواااَلُكمُاااِقيلَاااِإَذاااَلُكمْاااَماااآَمُنواااال ِذينَاااي  َهااأَا﴿َّيَا:  تعاىل  هللا  بنداء  نناديكم  إان اِإىَلااااَّث 
نْ َيااااِبحْلََياةِاااَأَرِضيُتمْااااْْلَْرضِا نْ َيااااحْلََياةِاااَمَتاعُاااَفَمااااْْلِخَرةِاااِمنَاااالد  ْبُكمْاااتَ ْنِفُروااال اإِااا*اااقَِليل اااِإل ااااْْلِخَرةِاااِفاااالد  اايُ َعذِ 
اْيٍءاَقِدير ﴾افهلاأنتماجميبون؟!شَااُكل ِاااَعَلىاَواّلل ُاا ااَشْيئاَتُضر وهُااَوَلااَغرْيَُكمْاا اقَ ْوماَوَيْستَ ْبِدلْاا اأَلِيماَعَذااب ا

ا.االعامليارباهللاواحلمداإليه،ااملسلميااصدوراواشرحااخلري،اهذااعناابلغااللهم
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