
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ُنصرُة غزة ال تكون بوساطٍة تدعو للهدوء أو بوفوٍد تعزي بالشهداء

 وإنما تكون بجيٍش َعَرْمَرٍم يصعُق كيان يهود صباح مساء

بالد لليوم الرابع على التوايل وغزة تُقصف من كيان يهود برًا وحبرًا وجواً، فالشهداء بالعشرات واجلرحى باملئات... واحلكام يف 
جه! املسلمني، وخباصة أولو القرىب يف النسب! يَعدُّون الشهداء واجلرحى، ويتنافسون بالشجب واالستنكار، وحيتجون بلنين اخلطاب، بل وبضجي

ب"! مث ال مير دون عقاأجيب ِش نعاِم قصره بأن عدواَن يهود "فإن وزير خارجية قطر، عرَّاب كيان يهود يف املنطقة، يتوعد ويهدد من خالل ري
يتصلون فيما بينهم، يتجاذبون أطراف احلديث عن املآسي اليت حتصل يف غزة، ويُظهرون حزهنم ملا حصل، ويتواعدون على إرسال وسطاء 

ن ومه مللتهدئة، أو وفود للتعزية... مث يستمر القصف على غزة والوفود بني ظهرانيهم، دون أن حيرك احلكام ساكناً! بل إن أمثلهم طريقة يبدأ ي
وجرى بيننا حديث حول أمهية وقف هذا العدوان وأال يتكرر"، فيبدأ فجر  وباماأ بالرئيس األمريكيالفجر بقوله: "اتصلت قبل الفجر بقليل 

أمهية وقف العدوان...! وذلك بدل أن يبدأ يومه، فيصلي الفجر، وحيرك جيشًا لنصرة يومه باحلديث مع حامي أمن كيان يهود أوباما حول 
 دماء أهل غزة املسفوكة بأيدي يهود، ولسان حاله يقول: "الدم الدم واهلدم اهلدم"، لكنه بداًل من ذلك يبدأ يومه حبديٍث مع أوباما! بل

 احلاكم املللو،، فقد كان يسبب السف ر ويشجب العدوان ويتصل بأوباما...  األدهى واألمّر أن صاحبهم يُسأل: ما الفرق إذن بينكم وبني
 فيجيب: إن هناك فرقاً! فنبن فعلنا ذلك مسرعني، أما ذلك املللو، وأعوانه فكانوا يفعلونه ُمبطئني! 

ث عن كل حلٍّ إال احلل الصبيح، إنه ملن العجيب الغريب أن حُتتل بالد اإلسالم، مث يضيع حتريرها يف الزحام، فيُبب أيها المسلمون:
د أو يف وادي وُيضلَّل الناس بواقع األمر، كأنَّ لليهود دولة قائمة، وأنَّ هناك مسائل متعلقة باحلدود بيننا وبينهم، فنعقد اتفاقية يف كامب ديفي

وشات اليت حتدث بني الدول عرب احلدود، مث نلتمس هلا عربة أو يف الدوحة، أو غ رها، سراً أو علناً! مث ننادي باحرتام القوانني الدولية، وال للمنا
 يقة، وكفى اهلل املؤمنني القتال!وساطًة حملية أو إقليمية أو دولية، ونظن أننا أصبنا كبد احلق

لن تزول ليس األمر كذلك، أيها املسلمون، بل إن واقع احلال أن اليهود قد اغتصبوا فلسطني وأقاموا فيها دولة، وأخرجوا أهلها منها، و 
هذه الدولة، وتعود فلسطني ألهلها، إال جبيٍش قوي مؤمن يستجيب حلكم اهلل من فوق سبع مساوات جتاه من يقتلوننا، وخيرجوننا من ديارنا 

 ْتُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكم  على قلبه وعلى مسعه وعلى ، فهل هناك من جيهل هذا احلل إال من ختم اهللَواق ْ
 بصره غشاوة  هل من حلٍّ آخر إلعادة فلسطني إىل أهلها سوى إزالة الكيان الذي اغتصبها، وإخراجه من حيث أخرج أهلها  

إن مصيبتنا هي يف حكامنا، ويف نفٍر من أعواهنم... يشيعون يف الناس أننا ال نستطيع قتال يهود، فليس لدينا مثل  أيها المسلمون:
َواِهِهْم ِإْن يَ ُقوُلوَن ِإالا َكِذبًاسالحهم، وليس لدينا مثل أعواهنم!  ، فإننا حنيط بكيان يهود إحاطة السوار َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأف ْ

هل الديار املسلمني... باملعصم، والسالح لدينا وف ر... ولكنه ال يظهر ضد اليهود املعتدين، وال الكفار املستعمرين، بل هو فقط يظهر جتاه أ
سلبني يف سيناء الذين تسلبوا لقتال كيان يهود املغتصب لفلسطني، ويظهر لقتل البشر والشجر واحلجر يف سوريا، فنرى صنوفًا من وجتاه امل

أسلبة النظام مل نكن نشاهدها من قبل! ويظهر من طائرات باكستان وهي تقصف منطقة القبائل املسلمني عونًا لألمريكان، وتظهر يف قمع 
يف الوقت الذي تضيع فيه جنوب السودان...! وغ ر ذلك من أمور يأتيها احلكام دون أن يستبيوا من اهلل ورسوله  الناس يف السودان

... مث إن مَذِلَك بَِأنا اللاَه َمْوَلى الاِذيَن آَمُنوا َوَأنا اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوَلى َلهُ واملؤمنني... أما قوهلم عن األعوان ليهود، فاهلل موالنا وال موىل هلم 
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القتال  احلكام أنفسهم هم أول أعوان كيان يهود، حيمون أمنه، ويضلنلون الناس بقوة هذا الكيان، مع أهنم لو أفسبوا اجملال جليوش املسلمني يف
 الكيان أوهن من بيت العنكبوت... بصدق وإخالص لوجدوا قوة هذا

حمايد يزور غزة متوسطًا للتهدئة، وال ينصره وفد  يأيت غزة للتعزية، كما ال  : إن دم غزة الزكي الطاهر ال ينصره وسيط  أيها المسلمون
 ينصره تصريح  ناري  مللك أو رئيس أو أم ر ال يتجاوز خمدعه، فكله ضبك على ذقون املغفلني! ال يأخذه العدو مأخذ اجلد، بل وال أي مأخذٍ 

ة مأخذًا ذا بال، إال رجااًل عميت بصائرهم قبل أبصارهم، فيصفنقون هلذا له نصيب  من نصيٍب من ِجّد... كما ال يأخذه عقالء هذه األم
 احلاكم أو ذاك ألنه أرسل هلم يعزيهم مبصاهبم، وكيان يهود يقصفهم ووفد التعزية جبانبهم...!

الليطاين، ومن  إن دماء أهل غزة، ال تُنصر هبذا وال بذاك، وإمنا تنصرها جيوش  تتبرك من سيناء، ومن هنر األردن، ومن جنوب
ن... اجلوالن، كلها أو بعضها، تؤّز كيان يهود أزّاً... جيوش  حتمل بني جواحنها ميني أيب بكر رضي اهلل عنه بأن يُنسي العدو وساوس الشيطا

صر بأيدي هكذا أيها املسلمون ُنصرت دماء فلسطني بأيدي جند صالح الدين، وهكذا ُنصرت بأيدي جند الظاهر بيربس، وهكذا جيب أن تُن
 رِه إال جند املسلمني املتبرقني شوقاً لقتال كيان يهود... هكذا فقط تُنصر دماء أهل غزة الزكية، وال تُنصر بشيء غ ر ذلك، وال يقول عاقل  بغ

 .َمى َوَأَضلُّ َسِبيًل َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فَ ُهَو ِفي اْْلِخَرِة َأعْ أن يكون أعمى البصر والبص رة، أعمى الدنيا وأعمى اآلخرة 

 :أيها الجند الصادق في جيوش المسلمين

 أليس منكم رجل  رشيد ُيضطر معه هؤالء احلكام للتعامل مع كيان يهود معاملَة احلرب الفعلية، فتتبرك اجليوش لقلع هذا الكيان... 

ته يف جهاد حيبه اهلل ورسوله لقلع هذا الكيان بيعصا هؤالء احلكام، فيتبرك بفيلقه أو كت ليس منكم رجل جلد  صلب مؤمن يشقُّ أ 
املغتصب من جذوره  إن طلقة تطلقها كتيبة ستتبعها طلقات من كتائب أخرى دون أن يستطيع حاكم جائر ظامل أن يوقفها، وهكذا تكونون 

 ...ِإْن تَ ْنُصُروا اللاَه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ السباقني إىل اخل ر والنصر 

أليس منكم رجل رشيد ينصر اهلل ورسوله وعباد اهلل العاملني إلقامة اخلالفة، فتعيدوا س رة األنصار، وتشهدوا عز الدنيا واآلخرة، 
بقتال يهود  بإقامة اخلالفة على منهاج النبوة من جديد، وبشرى رسول اهلل  فيكرمكم اهلل بأن تتبقق على أيديكم ُبشرى رسول اهلل 

 الدنيا واآلخرة، وبشر املؤمنني. ليهم، فتفوزوا بعزواالنتصار ع

 د مفاصل التاريخ، فكونوا منهم...ناصح أمني لكم، فإن هلل رجااًل َيْظهرون عن التبرير حزبإن  أيها الجند الصادقون:

 .فاهلل اهلل يف النصرة إلقامة اخلالفة عز اإلسالم، فيكون اخلليفةُ الذي تقاتلون من ورائه وتتقون به..

 اجلهاد، فالنصر أو االستشهاد... اهلل اهلل يف ذروة سنام اإلسالم،

 ديث وأصدِقه، قوِل اهلل سببانه:اهلل اهلل يف جتارة تنجيكم من عذاب أليم باتبا، أحسِن احل

 ْ ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللاِه َذِلُكْم َخي 
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