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 || الل   ور  ئوا ن  طف  أن ي   ريدون  || ي  
 

 {ُبونَ َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِليَن * ِإن َُّهْم لُهُم اْلَمنُصوُروَن * َوِإنَّ ُجنَدنَا َلُهُم اْلَغالِ }
 .[171-171]الصافات:                                                                                               

 

احلمد هلل مالك ادللك، ادلتنزه عن اجلور، ادلتكرب عن الظلم، ادلتفرد بالبقاء، السامع لكل شكوى، والكاشف لكل بلوى، 
 …بإذنو وسراًجا منريًا؛ أما بعد سيف بني يدي الساعة بشريًا ونذيرًا، وداعًيا إىل اهللوالصالة والسالم على من بُعث بال

ة أجهز كلٌّ من قوات القسام و لقد تناىى إىل مسامع القريب والبعيد أصداء اجلرمية القذرة اليت تقًتفها خالل ىذه الساعات  
ء ضد أبناء مجاعة التوحيد واجلهاد وغريىم من أبناء منهج التوحيد بدلة لشرع اهلل؛ عرب شن حرب شعوااألمن التابعة حلكومة محاس ادل

يف أرجاء قطاع غزة؛ اقتحام للبيوت، وانتهاك للحرمات، واختطاف لإلخوة، وهنب للعتاد، بل وسرقة لألثاث وادلواد الغذائية كما 
اخلو، يف حلقة جديدة من مسلسل الصد جرى حني اقتحموا أول أمس منزًًل ظّنوا أن الشيخ أبا الوليد ادلقدسي حفظو اهلل بد

، وًل حول وًل والعداء لكل من يصدع باحلق أو يطالب بتطبيق الشرع يف ىذه البالد ادلبتالة بداء "اإلخوان" الُعضال، فاهلل ادلستعان
 .قوة إًل باهلل

الطريق إًل بعد أن تيقنوا من حتمية إن أرباب وأذناب ىذه احلكومة قد نسوا أو تناسوا أن أبناء التوحيد واجلهاد ما سلكوا ىذه 
الصدام بني احلق والباطل، ووطّنوا أنفسهم على مواجهة حرب ًل ىوادة فيها من ِقبل طواغيت احلكم وأعداء الشريعة، فكان منهج 

لذلك فلتعلموا يا عند حلاقهم باجلماعة، يف حلقات العلم بتالءات من أىم ما يًتىب عليو اإلخوة الصرب وادلصابرة والثبات يف وجو اًل
حثاًلت الدميقراطية والعلمانية أن من سّول لكم أنو ميكن إطفاء نور التوحيد واجلهاد عرب محلتكم ادلسعورة والشاملة لكافة أرجاء 

، احلكومات الكفريةمهد لكم اًلخنراط يف قطاع غزة؛ إمنا ىو ذاتو الشيطان الذي سهل لكم سلوك درب الربدلانات الشركية، و 
 {؛َسنُ َقتُِّل أَبْ َناَءُىْم َوَنْسَتْحِي ِنَساَءُىْم َوإِنَّا فَ ْوقَ ُهْم قَاِىُرونَ سبيل الطغاة وادلتجربين من أمثال ىامان وفرعون حني قال: } ودونكم

اننا فانشروا كالبكم يف الطرقات بادلالبس ادلدنية، وزودوىم بالدراجات النارية، واألجهزة الالسلكية، وضاِعفوا من توزيع صور إخو 
ادلطاردين، وسخروا ادلزيد من أبناء القسام حلماية حدود اليهود، ولكن ىيهات ىيهات أن تنالوا من عزائمنا، أو تكسروا من شوكتنا، 

 .تنفرد سالفتهم أوعلى أيديهم اهلل بالفتح يأذن فإن شباب التوحيد أقسموا باهلل على ادلضي يف ىذه الدرب حىت 

واليت بَلغنا أن كالب التحقيق يف أقبية جهاز "األمن الداخلي" يستخدمون خالذلا أبشع صور ويف ظل ىذه احلملة ادلمنهجة 
نةالتعذيب واإليذاء حبق إخواننا ادلعتقلني ؛ حىت غدا سجن ، سالكني يف ذلك درب إخواهنم من الشيعة الروافض حبق أىل السُّ

إرضاًء للغرب الكافر، ادلطاردين وخمازن العتاد اخلاص باجلماعة؛  أماكن اإلخوة ىلإذلثًا وراء الوصول ، "أنصار" مسلًخا للموحدين
 وإظهارًا حلسن النية جتاه أعداء ادللة والدين.



فنقول: إن رسالة حكومة الردة قد وصلتنا وفهمناىا جيًدا، أما رسالتنا ذلم فستصلهم بإذن اهلل وتوفيقو، عسى أن يفهموىا 
 قضاء على ىذا النور الساطع، وأّّن ذلم.ويستفيقوا من أوىامهم الغبية بالسعي لل

لقد تعالت أصوات الصادقني حبثًا عمن يدفع صولة ىؤًلء الطواغيت عن ادلستضعفني بغزة، وصدع بذلك أمتنا الغالية! ختاًما؛ 
ات عاد الشيخ اجلليل أبو حممد ادلقدسي فك اهلل أسره، والشيخ الفاضل أبو بصري الطرطوسي حفظو اهلل، ولكن صدى تلك الدعو 

ومقدراهتا يف  األمة سن الظن فيمن سخر طاقاتيُ يف أوىام ادلاضي؛  اغارقً  الكثري ما زالف، قلة النصريو  ا يشكو ضعف ادلعنيحزينً 
فلكم اهلل يا أىل التوحيد؛ فإنو خري حافظًا، وىو أرحم   من مقارعة أعداء اهلل ونصرة دينو وتطبيق شرعو.قتال أىل التوحيد بدًًل 

 الرّامحني.

 {َوالّلُو َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ًلَ يَ ْعَلُمونَ }
 اللهم انصرنا على من ظلمنا وآذانا

 وانتقم لنا دمن بغى علينا وعادانا
 اللهم رد عنا صولتهم واجعل تدمريىم يف تدبريىم

 ربنا ًل جتعلنا فتنة للقوم الظادلني
 الكافرين وذمنا برمحتك من القوم

 

 جماعة التوحيد والجهاد
 بيت المقدس
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