
  خنبة اإلعـالم اجلـهادي
  
  
  
  تقدمـ
  
  
  

  تفرغ كلمة حكيمـ األمة
  
  
  

  ::جمزرة غزة وحصار اخلونة :: 
  
  

  .والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه من وااله, واحلمد هللا , بسم اهللا 
  

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته , أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان 
  

والعامل كله مبا فيه احلكام العرب اخلونة ال يقدمون إال , م الغارات اإلسرائيلية على غزة فتقتل وجترح املئات تتواىل يف هذه األيا
  :وأود أن أتوجه يف هذا الشأن بعدة رسائل , التصرحيات الفارغة 

  
  :أما رساليت األوىل فهي إلخوتنا املسلمني يف غزة وسائر فلسطني املغتصبة فأقول هلم 

ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك اَأليام نداِولُها بين * نوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِنني والَ تِه(
اء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللَّه لَمعِلياِس والن الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللَّه* الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللَّه صحمِليو ( ,

وأؤكد لكم أننا لن يقر لنا قرار بعون اهللا حىت نأخذ بثأر , وكل األمة املسلمة معكم , اصربوا وصابروا واثبتوا على طريق اجلهاد 
وال زلنا بفضل اهللا حريصني على أن حنقق , فلسطني ويف سائر ديار اإلسالم بعون اهللا وقوته كل قتيل وجريح وأرملة ويتيم يف 

أقسم باهللا العظيم الذي رفع السماء بال عمد لن حتلم أمريكا وال من يعيش يف أمريكا : " قسم الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا 
وإننا نتمىن , "  اجليوش الكافرة من أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم باألمن قبل أن نعيشه واقعاً يف فلسطني وقبل أن خترج مجيع

  .اليوم الذي نقف فيه معكم لتحرير أكناف بيت املقدس ورفع راية اإلسالم واجلهاد فوق ربوعها 
ة معينة أو قُطر حمدد إخواين املسلمني و ااهدين يف غزة وسائر فلسطني إن ما تواجهونه اليوم ليس احتالالً استيطانياً حمدوداً مبنطق

  .ولكنه حلقة يف سلسلة احلملة الصليبية الصهيونية على اإلسالم واملسلمني , 
, وحسين مبارك اخلائن هو الشريك األساسي يف حصاركم وقتلكم , وهذه الغارات هي هدية أوباما لكم قبل أن يستلم منصبه 

, و يغلق هو بقواته احلدود حىت يكتمل خمطط قتل املسلمني يف غزة ففي الوقت الذي ترمي الطائرات اإلسرائيلية قنابلها من اجل
  .وهو نفس الدور القذر الذي قام به اليهود مع قوات الكتائب يف صربا وشاتيال 

حنن بعون اهللا معكم يف املعركة نوجه الضربات للتحالف الصلييب اليهودي , إخواين املسلمني وااهدين يف غزة وسائر فلسطني
وانسحاب , وعما قريب بإذن اهللا سنحطم احلدود والقيود اليت حتول بيننا وبينكم , ونتوجه صوبكم حثيثاً ,  متكنا منه حيث ما



ويعلم اهللا أننا نتمىن أن نكون معكم يف هذه اللحظات نفديكم , األمريكان من العراق من بشائر اقترابنا منكم بإذن اهللا وعونه 
أمتىن أن أكون يف هذه اللحظات بينكم أداوي جرحاكم وأخفف من آالمهم فقد أكرمين اهللا ذا وأنا شخصيا , بنحورنا ودمائنا 

  .الشرف مع إخواننا ااهدين واملهاجرين األفغان لسنوات عديدة 
  
  

 نظمتم إن فك احلصار عن غزة مسؤوليتكم اليت جيب أن تقوموا ا فلو: أما الرسالة الثانية فهي للمسلمني يف مصر فأقول هلم 
وشاركتم يف محلة من اإلضرابات واملظاهرات واالحتجاجات اليت ال دأ حىت يفك احلصار عن أهلنا يف غزة فال بد أن يرضخ 

  .حسين مبارك ارم اخلائن 
زة فهل تعجزون عن محلة من اإلضرابات ميتنع فيها الطالب عن الدراسة واملوظفون والعمال عن أعماهلم حىت ننقذ إخواننا يف غ

 أسوة -رمحه اهللا-من براثن ارم اخلائن حسين مبارك ؟ وأقول للغيارى األحرار يف اجليش املصري إن لكم يف سليمان خاطر 
وإن ارم اخلائن يستخدمكم لتخونوا دينكم وحتاصروا إخوانكم وتسدوا املنافذ عليهم حىت تكمل الطائرات اإلسرائيلية , وقدوة 

يا أَيها الَِّذين َآمنوا كُونوا أَنصار (  ستظلون جنوداً للشيطان ؟ ومىت ستكونون أنصاراً هللا ورسوله ؟ فحىت مىت, جرائمها ضدهم 
م نى ابا قَالَ ِعيساِئيلَ اللَِّه كَمرِني ِإسن بت طَّاِئفَةٌ مناللَِّه فََآم ارأَنص نحونَ ناِريواِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحأَنص نم نياِريوِللْح مير

 وا ظَاِهِرينحبفَأَص ِهمودلَى عوا عنَآم ا الَِّذينندت طَّاِئفَةٌ فَأَيكَفَرو. (  
  
  

فأمدوا إخوانكم يف اإلسالم و النسب يف غزة بكل ما حيتاجونه من , إن هذا اليوم يومكم : ائل سيناء العزيزة األبية وأقول لقب
إن النظام املصري اخلائن الذي اعتدى على عزتكم وكرامتكم وحرماتكم . مؤونة و عتاد بدءاً من رغيف اخلبز حىت لُغم الدبابة 

فاهللا اهللا يف إخوانكم يف , ويتواطؤ مع اليهود على قتلهم , م يف اإلسالم و النسب يف غزة هو نفس النظام الذي حياصر إخوانك
قال . فأعدوا لذلك السؤال جواباً, واعلموا أن اهللا سيسألكم عن ما قدمتموه هلم , اكسروا حصار النظام اخلائن هلم , غزة 

و من , مه و ال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته املسلم أخو املسلم ال يظل: " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
و قال عليه الصالة , " و من ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة , فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة 

, وكونوا عباد اهللا إخواناً ,  بيع بعض وال يبع بعضكم على, ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا : " والسالم 
 حبسب امرئ من الشر أن - ويشريإىل صدره ثالث مرات–التقوى ها هنا , ال يظلمه وال خيذله وال حيقره , املسلم أخو املسلم 

  " .كل املسلم على املسلم حرام دمه و ماله وعرضه , حيقر أخاه املسلم 
  

هذا هو أوباما الذي حاولت آلة الكذب األمريكي أن تصوره للعامل : فأقول هلم , مكان أما رساليت الثالثة فهي للمسلمني يف كل 
  .على أنه املنقذ الذي سيغري من سياسة أمريكا يقتل إخوانكم وأخواتكم يف غزة بال رمحة وال شفقة

  
, ات ال تكفي يف مواجهة القنابل إن املظاهر: وأقول للجماهري املسلمة الغاضبة اليت خرجت للتظاهر يف أحناء العامل اإلسالمي 

  .ولكن ليتحول غضبنا اإلسالمي إىل عمل مؤثر فعال يهز أركان التحالف الصلييب الصهيوين بعون اهللا وقوته
  

ِجيبواْ ِللِّه يا أَيها الَِّذين آمنواْ است(فيا يها املسلمون يف كل مكان استجيبوا لنداء احلق تبارك و تعاىل وقوموا بفريضة اجلهاد العيين 
وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ واتقُواْ ِفتنةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ 

واْ أَنَّ اللّهلَماعةً وآصخ الِْعقَاِب ِمنكُم ِديدش .(  
و ساندوا , واضربوا مصاحلها يف كل مكان تصلون إليها , يا أيها املسلمون يف كل مكان جاهدوا احلملة الصليبية الصهيونية 

  .وادعموا إخوانكم وأبناءكم ااهدين ضدها



  
ويف صومال اجلهاد , اإلميان واحلكمة ويف مين , و يف جزيرة العرب , ويف شام الرباط , يا أسود اإلسالم يف مغرب اإلسالم 

شدوا على التحالف الصلييب الصهيوين : ويف شيشان الصمود , و يف خراسان الغرية واإلباء , ويف عراق اخلالفة , واهلجرة 
  .ومصاحله
  
  

تنازلوا عن فلسطني وهم الذين , إن حكام بالد املسلمني هم حراس املصاحل األمريكية الصهيونية : يا أسود اإلسالم يف كل مكان 
وعبد اهللا بن عيد العزيز افتعل مهزلة حوار األديان ليقابل برييز يف نيويورك , فحسين مبارك حياصر غزة , واعترفوا بإسرائيل 

وعلي عبد اهللا صاحل حول مين العزة واإلباء لقاعدة متوين للحملة الصليبية على ديار , متهيداً لالعتراف الفعلي التام بإسرائيل 
فخيبوا مسعى أولئك اخلونة بضرب , واملالكي يستجدي بقاء القوات األمريكية ليضمن استمرار اخلونة يف احلكم , اإلسالم 

والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم : (يقول احلق تبارك وتعاىل , مصاحل أعداء اإلسالم من الصليبيني واليهود حيثما وكيفما متكنتم من ذلك 
  ) .ونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليماً حِكيماً ِإن تكُ

  
  

  .و صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم , وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  
  
  
  
  

  وال تنسونا من صاحل دعائكمـ
  

  إخوانكم يف
  

  خنبـة اإلعـالم اجلهـادي
 


