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وآله الله، رسول على والسلما والصلة لله، والحمد الله، بسم
والها ومن وصحبه

----------------

الله ورحمة عليكم السلما مكاٍن كل في المسلمون الخإوة - أيها
وبركاته

وبعد

ٍر غزة، في وإخإواننا أهلنا السرائيلية الطائرات الن تقصف بقرا
ٍر أمريكٍي ٍؤ مصرٍي وحصا عربٍي.ٍ وتواط

أهلها، رؤوس فوق اليهود فقذائف غزة، حول الخطة أحكمت
والمن الحدود حرس وقوات صدورهم، في السرائيلية والدبابات
أقواتهم في عليهم وتضيق عنهم، المدد تمنع ظهورهم، في المصرية

وإيواءا جارحاهم، إخإلءا دون وتحول إليهم، النفير وتمنع وعلجاهم،
كامل اليهود يأخإذ حتى والغرب، الجنوب من الحصار وتْحكم عائلتهم،
يريدون.ٍ  ما وتدمير يريدون، من وأسر يريدون، من قتل في فرصتهم
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لعبته الذي القذر، الدور نفس اليهود مع يكرر مبارٍك حسني إن
تغيرت وإن الدوار وشاتيل.ٍ نفس صابرا في الكتائب قوات معهم

السماءا.ٍ تبدلت وإن الخيانات ونفس الوجاوها،

اليهود مصالح يومكم.ٍ اضربوا اليوما المسلمون أيها فيا
ارصدوا المسلمين، على العدوان في شارك من وكل والمريكان

ٍة، خإططوا العتاد، واجالبوا الموال، واجامعوا الهداف، اقتحموا ثم بدق
والجنة.ٍ الشهادة طالبين الله على متوكلين

طاقة تفرغ التي المظاهرات، من دعوكم المسلمون أيها
غزة أهل تركتم وإذا العمل، يوما فاليوما طائٍل، بل الهواءا في الغضب
ًا وتتظاهرون، تصيحون وأنتم اليوما، يقتلون الدائرة، عليكم تدور فغد

والتظاهر.ٍ بالصياح غيركم ويكتفي واليهود، الصليبيون ويقتلكم

 فلسطين في اليهود نقاتل أن يجب إننا يقول لمن اليوما مكان ل

ْاوتعالى: ﴿ تبارك الحق بقول ولنعمْل فقط، ُلو ِت َقا ِكيَن َو ِر ْلُمْش ّفًة ا  َكآَ

ُكْم َكَما َن ُلو ِت َقا ّفًة ُي ْا َكآَ َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ِقيَن َم ّت ْلُم ِله ﴿ا تعالى:  وبقو
َدىَ َفَمِن﴿ َت ْع ُكْم ا ْي َل ْا َع ُدو َت ْع ِه َفا ْي َل ْثِل َع َدىَ َما ِبِم َت ْع ُكْم ا ْي َل ْا َع ُقو ّت ّلَه َوا  ال

ْا َلُمو ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ِقيَن َم ّت ْلُم ا ﴿.

كل من علينا تجمعوا كما مكاٍن، كل في مصالحهم فلنضرب
سينزفون المسلمين قتل في ينفقونه دولر كل أن وليعلموا مكاٍن،

ًا، مقابله في ٍة وكل دم ًا، عليهم سترتد علينا يطلقونها رصاص بركان
عليه الله صلى نبينا من ويسخروا يسبوا أن يستطيعوا لن وأنهم

بينما هانئين، آمنين بلدهم في يعيشون ثم إسرائيل، ويدعموا وسلم،
مطاردين.ٍ محاصرين أهلنا يقتلون اليهود

ٍما كل لنا يبدي الشيطاني الحلف إن حلف وانحطاطه، قبحه يو
ٍد وآل مبارٍك حكامنا مع واليهود الصليبيين الحسين وابن سعو

ويسجنونهم، المجاهدين، ويعذبون إخإواننا، وأشباههم.ٍ يحاصرون
ترشيد ووثائق التسول علماءا علينا يسلطون بإسرائيل.ٍ ثم ويعترفون
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في لنا والنجاة الستكانة، في لنا الخير بأن ليوهمونا والمذلة، العجز
الستسلما.ٍ

عن ولندافع وأكاذيبه، أباطيله ولننبذ الشيطان، بحلف فلنكفر
ُكْم َوَماوصراخإنا.ٍ ﴿ بحناجارنا ل وأموالنا بأنفسنا إخإواننا َ َل ُلوَن ل ِت َقا ُت

ِبيِل ِفي ِه َس ّل ِفيَن ال َع َتْض ْلُمْس ّنَساءا الّرجَااِل ِمَن َوا َداِن َوال ْل ِو ْل ِذيَن َوا ّل ا
ُلوَن َنا َيُقو ّب َنا َر ِرجْا ِها ِمْن َأخْإ ِذ ِة َهـَ َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظا َها ال ُل ْه َعل َأ َنا َواجْا ُدنَك ِمن ّل ّل

ّيا ِل َعل َو َنا َواجْا ُدنَك ِمن ّل ِذيَن75{ َنِصيًرا ّل ّل ْا } ا ُنو ُلوَن آَم ِت َقا ِبيِل ِفي ُي َس
ِه ّل ِذيَن ال ّل ْا َوا َفُرو ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت َس ّطا ْا ال ُلو ِت َقا َياءا َف ِل ْو َأ

َطاِن ْي َد ِإّن الّش ْي َطاِن َك ْي ًفا َكاَن الّش ِعي ﴿.ٍَض

على الله وصلى العالمين، رب لله الحمد أن دعوانا وآخإر 
ٍد سيدنا الله ورحمة عليكم والسلما وسلم، وصحبه وآله محم

وبركاته.ٍ


