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 الغزو اليهودي األخير ىلع القدس

األسابيع املاضية يف أرض فلسطين املباركة تحمل يف طياتها دروسا وعبرا  إن أحداث -هـ  1442 شوال07 
 لألمة املسلمة ينبغي الوقوف عليها:

أثبتت األمة اإلسالمية وأبناءها األحرار يف مدينة القدس الشريف وغزة األبية ىلع أن روح الجهاد  -أوال
والتضحية والصمود لم تزل سارية يف أجساد أهلنا وأحبابنا يف األرض املقدسة. فرغم الحصار الخانق وخذالن 

يدافعون عن  البواسل غزة رسانس وفالقد مدينة يف نواملرابطالحكام املرتدين وتخلف املسلمين، ها هم 
مقدسات املسلمين وأراضيهم ويقذفون الرعب يف قلوب بني صهيون، فلله درهم وىلع الله أجرهم وجزاهم 

 الله عن اإلسالم واملسلمين خير الجزاء.

كشفت أحداث فلسطين األخيرة عن مدى حقد إخوان القردة والخنازير وحلفائهم الصليبين ىلع األمة  -ثانيا
ستمر الكيان الصهيوني يف ارتكاب املجازر واملذابح يف حق النساء واألطفال العزل تقف ياملسلمة. فبينما 

دول الغرب الكافرة وىلع رأسها أمريكا وفرنسا مؤيدة لهذه الجرائم البشعة ومشجعة لها بينما تقف دول 
هذه األحداث أن الكفر ملة واحدة خرى متفرجة ىلع مآسي املسلمين كالشيطان األخرس. وقد أكدت األالغرب 

وأن الشعارات الغربية البراقة التي تشيد برفع الظلم عن الشعوب والحرية وحقوق اإلنسان أنها شعارات كاذبة 
 جوفاء وال حظ للمسلمين فيها البتة. وقد صدق الله العظيم إذ قال عن الكفار:

 {ُأولائيكا ُهُم املُْْعتاُدونا الا ياْرُقُبونا يفي ُمْؤميٍن ِإالا واالا ذيمَّةا وا}

 ،إلى هذه الساعة الفضيل رمضان شهر منذاملعارك  من الشريف وغزة األبية القدسن ما شهدته ساحات إ – ثالثا
 ليهودمن الحكام العرب وغيرهم من الطواغيت املوالين ل املشين التطبيع دعاة لكل قوية صفعة بمثابة كان

 ضرب هي إنما داليهو والخنازير القردة أبناء مع ةاملزعوم السالم أكذوبة أن أجمع العالم أبصرقد ف .الغاصبين
 هذه إلخضاع وتضليل مكر من أيديهم يف ما كل يبذلون الذين أولئك وأن القرآن، أمة مع املستحيل ضروب من

 قاطبة.  اإلسالم أمة وىلع األبي املسلم الشعب هذا ىلع رهانهم خسروا قد ألعدائها األمة

ينبغي تقديم كلمة الشكر والتقدير واإلجالل لجميع املسلمين الذي وقفوا وقفة تضامن مع إخوانهم  –رابعا 
املجاهدين يف األرض املقدسة، فإن النصرة والتأييد والتعاطف مع أهلنا يف فلسطين من لوازم الروابط 
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إذا  مثل املؤمنين يف توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد» رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال
 .متفق عليه «اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 جعله الذي املقدس بيت ىلع وأعيننا إفريقيا شرق يف نقاتل فإننا املسافات، بيننا باعدت وإن وإننا
 رحمه الدن بن أسامة الشيخ، اإلسالم شهيد بقسم براا، دعواتهم من ثابتة ودعوة لجهادهم قبلة املجاهدون

 أبنائكم دماء إن :لهم نقول فلسطين يف إخواننا إلى": وحرقةا شوقاا يلتهب بقلب يردد كان لطاملا الذي الله،
 حتى نخذلكم، لن أننا العظيم الله ونشهد الهدم، والهدم الدم، فالدم دماؤنا، دماءكم وإن أبنائنا، دماء هي
  ."عنه الله رضي املطلب عبد بن حمزة ذاق ما نذوق أو النصر يتم

 عيش وإخواننا يف غزة يف أنكد عيشوليس من اإلنصاف أن تهنؤوا بالوقال رحمه الله يف شان األمريكان: "
 ".دام دعمكم لإلسرائيليين متواصل فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما ،وعليه

 رأسها ىلعووكرامتها  األمة هذه حقوق كامل السترجاع الجهاد نؤكد ىلع مهمة مواصلة فإننا وىلع هذا
ة ىلع استهداف املصالح العاملية للصهاينة واألمريكان األم أبناء بكل نهيب كما ،فلسطينأهلنا يف  حقوق

فس والنفيس واملال والرجال ونصرة إخوانهم املستضعفين يف غزة وسائر أراضي الفلسطينية املحتلة بالن
 والدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 متفق عليه. «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»

 منين ممسجد األقصى وسائر أراضي املسل ويحرر األمة هذه كرب يفرج أن العظيم العلي الله نسأل وختاما،
 يجمع وأن نحورهم، يف كيدهم ويجعل األعداء، وكل عليهم املغضوب مكر يحبط وأن ،االحتالل أغالل

  ك والقادر عليه.لإنه ولي ذ النبوة، جامنه ىلع راشدة إسالمية خالفة حكم تحت املسلمين

 وصلى الله ىلع نبينا محمد وىلع آله وصحبه وسلم
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