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 فلنواصل جهادنا وتضحياتنا

 ) عزام ( آدم حيىي غدن

 ١٤٣٠ ربيع اآلخر

 اهللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ فره، غ ونست ونستعينه حنمده هللا، احلمد إن
 حممداً أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا، إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال
 وسلم، عليه اهللا صلى حممد هدي اهلدي وخري اهللا، كتاب احلديث أصدق فإن : بعد أما . ورسوله بده ع

ا، األمور وشرالنار يف ضاللة وكلَ ضاللة، بدعة وكلَ بدعة، حمدثة وكلَ حمدثا . 

 الم الس عامة، العامل يف املسلمني وإخواين خاصة، فلسطني وسائر غزة يف املسلمني إخواين فإىل : وبعد
 . وبركاته اهللا ورمحة عليكم

 مع اللّه أَنَّ واعلَمواْ كَآفَّةً يقَاتلُونكُم كَما كَآفَّةً الْمشرِكني وقَاتلُواْ « : الترتيل حمكم يف وتعاىل تبارك اهللا قال
نيقت٣٦ التوبة » الْم 

 العدو تعجب ولقد توصف، تكاد ال وشدا قسوا األيام، أصعب من هي أيام غزة يف بأهلنا مر لقد
وأقبح صورة أبشع يف ظهرت اليت واخلنازير القردة إخوة وحشية أمام أعزل شعب بصمود الصديق وفرح
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 واملشاعر لإلنصاف عادةً الفاقدين اليهود من وأفراد مجاعات الشنيعة جرائمهم استنكرت حىت شكل
 املتواصلة اإلجرامية اازر سلسلة ضمن أخرى رةً وجمز جديدةً حمرقةً غزة على العدوان وميثل . اإلنسانية

 والصومال والشيشان واألفغان العراق يف لنا إخوة على صلييب - الصهيو التحالف أعضاء يشنها اليت
 العدوان هذا أن كما . السياق هذا يف غزة يف بإخواننا حيل ما كل مع نتعامل أن وعلينا وغريها، وفلسطني

 ال حيث أمريكا، يف السلطة إىل أوباما وصول مع متزامنةً جاءت اإلنسانية د ض الشنعاء واجلرمية السافر
 األمن مللفات إدارته تسلم بدء بدليل وأيدها، اليهودية اجلرمية أبرم قد أوباما أن يف الشك ينبغي

 قدمية أمريكية إدارة أوباما إدارة إن . الفائت نوفمرب شهر يف انتخابه صبيحة واخلارجية واالستخبارات
 وال إالً مؤمن يف يرقبون ال { الذين املتصهينني والنصارى الصهاينة اليهود من شرذمة رموزها جديدة

 الزعماء قصور يف وتنتهي األبيض البيت يف تبدأ فلسطني أهل معانات استمرار عن واملسؤولية ، } ذمة
 . فوري الفس بالقصف وحرقكم الظامل باحلصار خنقكم على والنصارى اليهود مع املتواطئني

 وصربكم صمودكم لوصف تكفي ال اردة الكلمات أن الواقع : فلسطني وسائر غزة يف اإلخوة أيها
 بالغايل عقود منذ يضحي مسلم شعب حبق تويف أن للكلمات ميكن فكيف وبطوالتكم، وتضحياتكم

 وال بالصعاب مبال غري والتشريد، والدمار بالقتل مستخفاً حمتسباً، صابراً ودماءه، دينه دون والنفيس
 . واخلذالن باخليانة

و ا م ع زِ اهلَ وا فُ ر ذَ ةَ مي ات ي مٍ و ... و وا، ا منبج و وا ا منهو و خ وا ار 

و ا م ظُ لُّوا و ه مهور ادي اَألع ... لَيو س خي ميفُه ب طْش و ن ار 

 نِفار م ه ن م م ومه خص الَ ن و ... اراً مر وا صبر م كَ و وا نفَر م كَ فَ

كَ و م بهفُ وا ون مهاملَ وس ن ا اي ... و سند خ ص مهذُلٌّ م و ع ار 

صنل ر ة ينِهِ د وا مبه ج يعاً م ... غْ ور الفَ م ت ك و الت ن يلِ ك س وا ار 

قَ و فَ در واَء وا عل احلق هراً ج ... و صخ احلَ م ق ي خ ذُلُه رالف ار
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 واجهة ـم ل لكفتها قاطبةً اإلسالم أمة على وبطوالته األيب الشعب هذا صرب وزع لو أنه أجزم وأكاد
 األمة هذه وقبائل شعوب أعظم بني مكانه يأخذ أن يستحق عظيم، لشعب حبق إنه . وسنيناً سنيناً أعدائها
 بفرجكم وعجل ، أسراكم وفك جرحاكم، وشفى وشهداءكم، وتضحياتكم جهادكم اهللا فتقبل . املسلمة

 لَا « : وسلم عليه اهللا صلى حممد وخليله اهللا رسول حديث مصداق تكونوا أن ألرجو وإين . وانتصاركم
 وهم الْساعةُ تأْتيهم حىت خالَفَهم من يضرهم لَا لعدوهم قَاهرِين اِهللا أَمرِ علَى يقَاتلُونَ أُمىتِ من عصابةٌ تزالُ

كصحيحه يف مسلم رواه » كَذَل . 

 وجهادكم وصربكم إسالمكم هو وعظمتكم عزكم مصدر إن : فلسطني وسائر غزة يف اإلخوة أيها فيا
 ومنهاجاً عقيدةً باإلسالم تلتزموا مل وإذا اإلسالم، ألمة وصدق حبق وانتماءكم اهللا أمر على وقتالكم
 وما املستضعفة، الشعوب من غريكم وبني بينكم إذن الفرق فما للتشريع، وحيداً مصدراً والسنة وبالقرآن
 ينتسب أن الشرف من أن شك وال . األنظمة فيه وتوحشت العوملة فيه تفشت عامل اليوم، عاملنا يف أكثرها

 الشريفة النبوية واألحاديث الكرمي القرآن ذكر اليت الشام وبالد كفلسطني مباركة مقدسة ألرض املرء
 أحداً، تقدس ال األرض ولكن . والظهور بالنصر أهلها من طائفةً مبشرةً وخرييتها، ها وبركت فضائلها

 اهللا لوجه اخلالص الصاحل بالعمل يصدقها مل إذا يلقاه، يوم اهللا عند للمرء تشفع ال اردة واالنتماءات
 عن األول الدفاع ط خ فجعلكم القدير، العليم اهللا ابتالكم وقد . وسلم عليه اهللا صلى رسوله لسنة املوافق

 يف أمانة الغاصبني أيدي من وحتريرها فلسطني، املباركة وأرضهم – األقصى – األوىل املسلمني قبلة
 أبلغ احلق طريق اللتزامكم أن – اإلخوة أيها – ولتعلموا . أعناقنا يف أمانة نصرتكم أن كما أعناقكم،

 الـمشاهد تلك يف أثرت فكم . الدين هذا إىل وام األق وهداية املشرقة صورته يف اإلسالم إظهار يف األثر
 ودنياهم، أهلهم ويودعون للرحيل يستعدون وهم ألكفام احلاملني امللثمني لالستشهاديني املتلفزة
 أجلها من اليت قضيتهم وعن العظام التضحيات هلذه دفعهم الذي دينهم عن املزيد معرفة إىل فشدتين

 . يناضلون

 صليبية - الصهيو احلملة أمام وبطوالتكم جهادكم واصلوا فلسطني، يف الصابرون دون ااه اإلخوة أيها فيا
وا تلب وال . السبل بكم فتضل بغريه، متسكوا وال بإسالمكم ومتسكوا املسلمني، أراضي على الشرسة
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 . بهم وشع لوطنهم البائعني لدينهم اخلائنني العلمانيني أطروحات وال املثبطني، املخذلني املنهزمني دعوات
 عقيدتنا ثوابت ختالف اليت الوطنية الوحدة حكومات وإقامة العبثية واملفاوضات السياسية فاملناورات
 عن املسلمني مييز ما فيها وليس األبطال، األباة الشرفاء أعمال من وليست أحد، كل عليها يقدر وشريعتنا
 عمل من رجس فإا فاجتنبوها . اهد ا املسلم وبني اخلائن العلماين بني تساوي العكس على بل غريهم،
 . الشيطان

 وتصحيحه اخلطأ هلذا التفطن علينا حيث بعضنا، فيه يقع آخر خطأ إىل ألنبه الفرصة هذه انتهاز أود إين مث
 التفريق فمنها . هنا األمثلة بعض وسأذكر املتماثلني، بني التفريق هو اخلطأ هذا إن . والشرع للواقع وفقاً
 األرض، بقاع سائر يف صليبية - الصهيو واملصاحل فلسطني داخل صليبية - الصهيو صاحل امل بني املربر غري

 أن لو نفهم قد وحنن . استهدافها مشروع فغري الثانية وأما مشروع استهدافها األوىل إن البعض فيقول
 ارات االعتب من غريها أو معينة ملصلحة معني وقت يف استهدافها عدم ترى معينةً مجاعةً أو ما تنظيماً

 يف بالفساد بل املشروع بغري فلسطني خارج صليبية - الصهيو املصاحل استهداف يوصف أن وأما املشروعة،
 يف صليبية - الصهيو فاملصاحل . العاقل املسلم يقره أن ميكن ال فخطأ املسلمني، مجاعة عن واخلروج األرض

 الضغط من وخنفف املتهالك اقتصاده ونسترتف العدو جراح بضرا ننكأ لنا، مشروعة أهداف مكان كل
 ال اليهودي العدو إن مث . وجل عز اهللا بإذن والفتح بالنصر ونعجل الرباط أرض يف ااهدين إخواننا على

 يف قبل ومن السودان يف املسلمني ديار على األخرية اهلجمات وما ذلك، له تيسر حيثما ضربنا يف يتورع
 يعقل فهل . ديارنا عمق يف تستهدفنا اليت االعتداءات سلسلة يف حلقات إال وغريها والعراق ولبنان سوريا

 ذلك؟ لنا تيسر حيثما مصاحلهم ضرب يف حنن نتورع أن ذلك بعد

 أمريكا وبني الصهيوين الكيان بني التفريق وهو أال قبله، مبا وثيقة عالقة له مربر، غري آخر تفريق م وثَ
 أن لنا فكيف . عدمها من هلم وحماربتنا هلم ومعاملتنا منهم موقفنا حيث من اليهود، حلفاء من وغريها
 مستميتاً دفاعاً فلسطني يف املسلمني يقتل عمن يدافع من وبني فلسطني يف املسلمني يقتل من بني نفرق

 يف املسلمني يقتل من بني نفرق وكيف والعسكري؟ واملعنوي املادي الدعم أنواع بكل القاتل ويدعم
مثالً، الشيشان أو أفغانستان أو كالعراق األرض من أخرى بقاع يف سلمني امل يقتل من وبني فلسطني



 فلنواصل جهادنا وتضحياتنا

5 

 حيلو كما - الوطنية لقضيتنا دعمهم يف أمالً إليهم نتودد وقد الباقي من اخلري ونرجو األول فنحارب
 ريب؟ وال شك بدون عاملية إسالمية قضية أا رغم وصفها للبعض

 اإلسالمي العامل حكام من فلكه يف يدور من وبني الصهيوين ن الكيا بني التفريق أيضاً، الباب هذا ومن
 طريق عن اجلشعة مطامعهم وحتقيق اخلاصة مصاحلهم خلدمة أنفسهم نذروا الذين عجماً، أو كانوا عرباً

 يقتل من بني نفرق أن لنا فكيف . املسلمة لفلسطني الغاصبني اليهود دولة وربيبتها أمريكا مصاحل خدمة
 صارخاً تواطؤاً يقتلهم من مع يتواطأ من وبني واغتياالً، وقصفاً وجوعاً صرباً سطني فل يف املسلمني
 بلطم والسماح اجلهود، إلضاعة الوفود واستقبال اليهود بأمر احلدود بإغالق عليه، غبار ال مكشوفاً
 د بال لتحرير بالنفري املسلمة للشعوب السماح وأما الشعوب؟ غضب عن للتنفيس اجليوب وشق اخلدود

 فمن اليهود، على للزحف استعداداً الشباب لتدريب معسكرات فتح أو املستضعفني، ونصرة املسلمني
 الشباب مصري لكان به مسحوا ولو املتعفنة، األنظمة هذه مثل عن ذلك مثل يصدر أن الـمحال أحمل

 من ين للعائد حدث كما والتنكيل، والتعذيب والسجن واحلبس املطاردة رجوعهم عند املتطوعني
 . الرمسية األنظمة بعض من الدعم من نوعاً فيها اجلهاد تلقى اليت الساحات من وغريها والبوسنا أفغانستان

 ال واليت املشلولة، جيوشها عقود منذ كت حلر فلسطني، لقضية شيئاً تقدم أن تريد األنظمة كانت ولو
 للجهاد واإلعداد املستضعفني نصرة يف م بواجبه قاموا كلما األمة، شباب حملاربة إال غيبوبتها من تستيقظ

 . الشركية القوانني ونبذ الشريعة راية ورفع

 أسابيع ثالثة عن النامجة املرة والذكريات اآلالم بعض ننسى قد غزة، حمرقة عن األيام مبرور : اإلخوة أيها
 وإن مؤملةً كانت ن وإ األنظمة وواقع واقعنا عن احلقائق هذه ننسى ال أن جيب ولكن والتدمري، التقتيل من

 . أخرى وحمرقة جديدة جمزرة إىل نتعرض حىت األيام بنا تطول فلن وإال . مرة كانت

 مواجهة يف أهلها جبانب والوقوف فلسطني قضية عن الدفاع راية ترفع األنظمة من آخر قسم وهناك
 عند ن ولك الرباط، أرض يف الـمقاومة األطراف بعض مع عالقات تقيم وقد اليهودي، االحتالل
تواطأت أنظمة فمنها بآخر، أو بشكل فلسطني أعداء صف يف تقف الواقع يف أا جند والتدقيق، التحقيق
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 وغريها، لبنان وجنوب وأفغانستان العراق يف املسلمني بالد احتالل على صلييب - الصهيو التحالف مع
 يف هدامة باطنية مذاهب شر لن تسعى أنظمة ومنها املباشر، بالتعاون أو العدوان عن الطرف بغض سواًء

 ومنها واجلماعة، السنة أهل من واليتها حتت من وتقمع وتضطهد بل املسلمني، عقيدة ومسخ املنطقة
 يقودها أن وترضى مشتركة عسكرية مناورات معه وتقيم الصهيوين الكيان مع مباشرةً تتعاون أنظمة
 حبجة اإلسالمية املقدسات يف والتشكيك م وسل عليه اهللا صلى األكرم النيب شتم عن يدافع حاقد صلييب
 يسمى ما أرقام يف التشكيك أو مثالً اليهود شتم عن رامسوسن احلاقد الصلييب دافع ولو . التعبري حرية

 . كال مث كال اليوم؟ للنيتو عاماً أميناً سيكون فهل اليهود، مبحرقة

 من أليس األنظمة، من القسم هذا واقع عرفنا أن بعد : ااهدة فلسطني يف املسلمون اإلخوة أيها فيا
 لنا أباً أو سياسياً لنا قدوةً ورموزها نعتربها أن ناهيك الفلسطينية، القضية لراية برفعها ننخدع أن السذاجة
 روحياً؟

 يقود أن يريد من كل وعلى ، وعداوا وخيانتها ومكرها خبثها م لِّ وع اخلداعة، األنظمة تلك ت ب ر ج لقد
 مكائدها وحيذر حيذرها حىت األنظمة بواقع متبصراً بصرياً عاملاً يكون أن والفتح النصر إىل هاد اجل مسرية
 كان إذا وأما . العاملني رب شريعة لغري حتكيمها ومن واملسلمني لإلسالم املعادية أعماهلا ومن منها ويتربأ
 للمعانات اية ال حبيث فرغة م حلقة يف اإلسالم ديار من وغريها فلسطني لتحرير اجلهاد يدور أن يريد

 باألفاعي الظن وليحسن العالقات تلك على فليحافظ والتمكني، النصر لفجر بزوغ وال والتشريد والتقتيل
 إىل يسعى من كل عنه فليبتعد وديدانه منهجه هذا كان ومن ومرات، مرات واحد جحر من وليلدغ
 عند من الذي النصر حتقيق وبالتايل احلياة شؤون ع مجي يف شرعه بالتزام وتعاىل سبحانه اهللا مرضات حتقيق

 من باجلهاد، واملعرفة اخلربة أهل العظام قادتنا أكد وكما . البشر من أحد عند من وليس احلكيم العزيز اهللا
 الناس زاد األرض، أهل من واملعني الناصر قل كلما فإنه : اهللا رمحه عزام اهللا عبد الشهيد الشيخ أمثال
 . واالنتصار الفتح واقترب السماء، من واملدد النصر فرتل وحده اهللا على توكالً

أن و رج نرِ الكُفْ م صاً راً نزوع ... سغْداً لُ أَ ونو دعِ فْ ل ابِ املُص
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 ابِ ئَ الذِّ طَ س و اةُ الشّ عم تن لْ ه و ... ا كَلَّ رِ الكُفْ من عطْفاً أترجونَ

 ابِ كَ الر ف زح بِ ا لَّ إِ ر ص الن ا م فَ ... وا وم قُ و اد ه اجل وف ي س فَسلّوا

 سفك على املتواطئني اإلسالمية امللة أعداء من الرباءةَ إن : ااهدة فلسطني يف املسلمون اإلخوة أيها فيا
 مطلب أيضاً ولكنها فحسب، إسالمنا صميم من ليس العليا هي اهللا كلمة تكون حىت هم وجهاد دماءنا

 ودعوين . الدنيوية والروابط الومهية املصاحل مجيع على ويتقدم يفوق واملروءة والنخوة الرجولة مطالب من
 وآخرهم يهود، نسبه يف حمدثكم إن . اهللا بإذن والعربة للفائدة وذلك وسرييت، نفسي عن شيئاً لكم أذكر
 املنظمات من عدد يف بارزاً وعضواً الغاصب للكيان متحمساً ومؤيداً صهيونياً جدي كان ولقد جده،

 مدينة وبالتحديد زيارته، على وحيثين الكيان هذا فضائل أنه يزعم ما يل يردد وكان احلاقدة، الصهيونية
 A Place Among The كتاب من نسخةً يل م قد أنه كما لنا، أقارب يسكن حيث ) أبيب تل (

Nations وأكاذيبه الواهية حججه ه في يسرد الذي نتنياهو املسعور للصهيوين ) األمم بني مكان ( أو 
 على حيصل أن بإمكانه اليهودي حفيد أن املعلوم ومن . املسلمة لفلسطني اليهود اغتصاب لتربير املفضوحة

 قانون مبوجب دنيوية، وفرص امتيازات من ذلك يرافق ما مع يهودياً، يكن مل ولو فوراً اإلسرائيلية اجلنسية
 رمحة وال هلم أخالق ال جمرمني قتلة صف يف يقف أن نفسه حيترم إلنسان كيف ولكن الصهيوين، العودة

 الظلم رمز أمريكا جنسية حيمل أن وخجل عار اإلنسان يكفي أوليس شرف؟ وال بل إنسانية وال
 أستجب فلم بعد، أسلم مل أين ومع آنذاك سين صغر ورغم فلذلك العامل؟ يف اإلرهاب وحامية والتجرب
 وأشكره سبحانه أمحده أين كما يل، وتعاىل سبحانه ورعايته يب اهللا لطف من هذا ولعل جدي، لدعوة
 مكان كل يف صلييب - الصهيو اإلرهاب جياهدون الذين صف يف جعلين أنه وأتشرف اإلسالم نعمة على

 املصلحة بل . مادية أو سياسية مصاحل أو قومية أو وطنية لروابط مراعاة وال هوادة بال عمالءه وحياربون
 األقربني، أقرب من كانوا ولو ومفارقتهم، الكافرين سبيل ومباينة املسلمني مجاعة لتزام ا يف املصلحة كل
 برَءآؤاْ إِنا لقَومهِم قَالُواْ إِذْ معه والَّذين إِبراهيم في حسنةٌ أُسوةٌ لَكُم كَانت قَد « وتعاىل تبارك اهللا قال

نكُما مممونَ ودبعت ن م وند ا اللَّهنكَفَر ا بِكُمدبا وننيب كُمنيبةُ واوداُء الْعضغالْبداً وى أَبتوا حنمؤت بِاللَّه 
هدح٤ املمتحنة » و
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 واإلسالم اهللا خانوا الذين أولئك مع تكونوا وال وأهله، للحق املوالني احلق أهل مع اإلخوة، أيها فكونوا،
 ومن اخلونة هؤالء من فتربؤا واملؤمنني، ورسوله اهللا حارب من مع ووقفوا الباطل فوالوا أمانام وخانوا
 املشركني وقاتلوا ، { جهاده حق اهللا يف وجاهدوهم وقوانينهم، ودساتريهم وأنظمتهم وعمالئهم أوليائهم

 ولكن كال، فحسب، ا بقلوبن ليس معكم، ااهدين إخوانكم أن واعلموا } كافةً يقاتلونكم كما كافةً
 وأطفالكم أهلكم وعن عنكم وسندافع . مكان كل يف وحلفائهم اليهود ضد وجهادنا وأموالنا بسالحنا
 . تعاىل اهللا بإذن وأشالئنا مجامجنا على وأقصاهم فلسطينهم املسلمني إىل وسنعيد وحنورنا، بصدورنا

 به أوصى مبا وغريها، فلسطني يف اصة، خ وااهدين عامةً املسلمني وإخواين نفسي أوصي اخلتام، وقبل
نا قادت هم أنفس املعاصي وترك والطاعات اخلري وبفعل والعلن، السر يف وجل عز اهللا بتقوى هم، وإخوان 

 ملخلوق طاعة ال وأنه معصية، غري يف والطاعة السمع بوجوب وأذكركم بطن، وما منها ظهر ما واآلثام
 بتعلم عليكم مث والتنظيمات، للرجال تتعصبوا وال وجد حيثما للحق اتباعكم فليكن اخلالق، معصية يف

 وتتبع وإياكم شؤونكم، مجيع يف وحده وحتكيمه املطهر الشرع إىل والتحاكم دينكم، وأحكام عقيدتكم
 التشبه واحذروا الصاحل، السلف منهج بالورع عليكم بل اجلهالء، وهرطقات العلماء وزالت الرخص
 باألخالق معهم وتعاملوا الناس إىل وأحسنوا . الفالح ففيه بالكرام وتشبهوا ، وباطناً ظاهراً بالكفار

 وال . املشرفة الكعبة حرمة تفوق اليت وحرمته وجل عز اهللا عند املسلم مكانة وتذكروا الرفيعة اإلسالمية
 اجلهاد عن منفر هناك فليس بينة، وال علم بغري إليهم التهم وتوجيه الناس على األحكام إنزال يف تتسرعوا

 الصرب، والصرب الوحدة، والوحدة . واجلماعات األفراد على اجلائرة األحكام إنزال من أشد وااهدين
 . الوكيل ونعم حسبنا وهو ناصرنا، واهللا الثبات، والثبات

 - يونيو شهر من عشر الثامن يوم يف نتنياهو اجلديد القدمي الصهيونية احلرب زعيم قال لقد : اإلسالم أمة
 : يلي ما األوىل، حكومته تعيني مبناسبة اليهودي الكنيست أمام خطابه يف للميالد، ١٩٩٦ سنة ان حزير

 وجيب السوفيييت، االحتاد سقوط عقب والغرب إسرائيل عدو بأنه اإلسالم وصف نعارض أننا هنا أعلن (
 مند وحنن . واإلسالم ة اليهودي بني آخر حواراً املنطقة ودول إسرائيل بني السياسية احملادثات إىل نضيف أن

فليس . اإلسالمية والشعوب املسلمة البلدان مجيع إىل بل فحسب، العرب جلرياننا ليس بالسالم، أيدينا
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 للعنف وسيلةً لإلسالم املشوه تأويلها من تتخذ اليت املتشددة القوى مع صراعنا وإمنا اإلسالم، مع صراعنا
 . ألشر ا الكذاب كالم انتهى ). الدماء وسفك والكراهية

 الثاين كانون - يناير شهر يف القسم خطاب يف أوباما بتصرحيات هذا نتنياهو كالم أشبه ما : اإلسالم أمة فيا
 إىل اإلسالم، مع حرب يف أبداً تكون ولن مل أمريكا أن زعم حيث بتركيا، جولته خالل أخرياً مث املاضي

 عامةً العامل أنظار صرف أوباما ا يريد اليت املة الكاذبة اخلادعة واالحترام التودد كلمات من ذلك غري
 ديار من وغريها وفلسطني وأفغانستان العراق يف املتواصلة البشعة الصليبيني جرائم عن خاصةً واملسلمني
 اجلهادية صحوم عن املسلمني صرف امل الكاذب اخلادع الكالم ذا يريد أوباما أن كما اإلسالم،

 ألبنائها األمة دعم بفضل مث وجل عز اهللا بفضل وإعالمياً واقتصادياً عسكرياً مثارها تؤيت بدأت اليت
 يف أكاذيبه ترديد خالل من أوباما يأمل كما . ذاء ي اإل أشد الدين أعداء يؤذي الذي الدعم وهو ااهدين،

 اإلسالم بالد حكام طريق عن املسلوبة املسلمني أموال من خزائنه ملء يف املتمثلة الغرب مصاحل تأمني
 سيعلم هذا، يومنا وإىل نتنياهو خطاب منذ إسرائيل، املسماة الدولة وسلوك سرية إىل والناظر . الفاسدين

 الواقع يف هي اليت أوباما كلمات حقيقة كذلك وسيعلم املارقة ودولته نتنياهو عند واحلوار السالم حقيقة
 قبل األمريكيني الرؤساء من عديد وال وكلنتون األب وبوش االبن بوش قاهلا لكلمات مكررة نسخة

 أوباما حقيقة رأيت قد اإلسالم، أمة يا أنت وها . التاريخ مزبلة إىل ذهام وعند انتخام وبعد انتخام
 القبائل ومنطقة أفغانستان ويف ويدها، إىل يدعو اليت املسلمة فلسطني ويف أبرمها، اليت غزة حمرقة يف

 من املزيد بإرسال النيتو يف وحلفاءهم ورامسوسن أوباما توعد واليت ا، ويقصفه قصفها اليت الباكستانية
 اهللا خيب منها، اإلسالم معامل وليمحوا فيها املسلم الشعب دماء سفك من ليزيدوا إليها الصليب قوات

 تقييمنا أن فينا األصل املسلمني وحنن . تدبريهم يف تدمريهم وجعل حنورهم، يف كيدهم ورد سعيهم
 اهللا قال وقد . وأفعاهلم أقواهلم بصدق وإمنا اردة، كلمام وال أمسائهم وال بنسبهم يس ل لألشخاص

 عليه اهللا صلى النيب وقال ، ٢٢١ البقرة » أَعجبكُم ولَو مشرِك من خير مؤمن ولَعبد « : وتعاىل تبارك
 قُلُوبِكُم إِلَى ينظُر ولَكن - أَجسادكُم إِلَى : رواية ويف - والكُم وأَم صورِكُم إِلَى ينظُر الَ اللَّه إِنَّ « : وسلم

كُمالمأَعا « : الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهللا صلى وقال مسلم، رواه » وا يهأي اسإِنَّ ! الن كُمبر
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،داحإِنَّ وو اكُمأَب ،داحلَ لَا أَلَا ويبٍ فَضرعلَ لميٍ ى عجلَا عم وجعلى يٍ ليبٍ عرلَا عو رمأَحلَى لع دولَا أَسو 
 وبوش أوباما كان إن اإلسالم، أمة فيا » } أتقَاكُم اِهللا عند أَكْرمكُم إنَّ { ى بِالْتقْو إِلَّا أَحمر علَى سود لأَ

 فال فاسقني، وكانوا فأطاعوهم قومهم استخفوا قد الطغاة من وأمثاهلم ونتنياهو ورامسوسن وبلري وبراون
 الساطع، والربهان البالغة احلجة أمة والوعي، والفهم العلم أمة واإلباء، العزة أمة وأنت أميت، يا بك يليق
 إالً فيك يرقبون ال الذين الكفر أئمة من بأمثاهلم تنخدعي أن الصافية، التوحيد وعقيدة والرباء الوالء أمة
 الَ إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُواْ دينِكُم في وطَعنواْ عهدهم بعد من أَيمانهم نكَثُواْ وإِن « : تعاىل قال . ذمة وال

 دعم – للناس أخرجت أمة خري يا األبية، األمة أيتها – فواصلي ١٢ التوبة » تهونَ ين لَعلَّهم لَهم أَيمانَ
 وجاهدواْ وثقَاالً خفَافاً انفرواْ « فقال املسلمني على ذلك اهللا أوجب فقد والرجال، املال ب جهادك

كُمالوبِأَم أَنو ي فُِسكُمبِيلِ فس اللّه كُمذَل ريخ إِنْ لَّكُم كُن مونَ تلَمع٤١ التوبة » ت 

 وأتباعه وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
. وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم أمجعني،


