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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 )أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهم ظُِلُموا وإنَّ َللَا َعلَى نَْصِرِهم لَقَِدير( 

 

الً، ٚاٌصالجهلل سب اٌؼا١ٌّٓ ا اٌحّذ َٚ ٚاٌغالَ ػٍٝ خ١ش خٍك هللا لائذ  ٌّؼض اٌّزي اٌما٘ش فٛق ػثادٖ جاػً األ٠اَ دُ

  :٠َٛ اٌذ٠ٓ... أِا تؼذ اٌّجا٘ذ٠ٓ ع١ذٔا دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ ٚأذثاػٗ ئٌٝ

  ...٠ا أتٕاء شؼثٕا اٌصاتش اٌّشاتظ اٌّظفش تارْ هللا

 

لطاػٕا اٌحث١ة، عائالً ئ٠اٖ أْ ٠ؼ١ٕٕا ٚئ٠اوُ  ٖ ٌجٙاد شؼثٕا ٚذحش٠شأذحذز ئ١ٌىُ ا١ٌَٛ شاوشاً هللا ػض ٚجً ػٍٝ ذأ١٠ذ

ٚػىا ٚح١فا ٠ٚافا ٚصفذ ٚإٌاصشج ٚػغمالْ ٚوً أسجاء فٍغط١ٓ ئٔٗ  ػٍٝ ذحش٠ش ت١د اٌّمذط ٚاٌضفح اٌـشت١ح

فٍٛال  ً،ئ١ٌىُ ا١ٌَٛ ٚأٔا فخٛس تىُ ٚتجٙادوُ ٚٔرزوش اٌشٙذاء ٚاٌجشحٝ ٚاٌّؼرم١ٍٓ اٌثٛاع ػٍٝ رٌه لذ٠ش، أذحذز

فّٓ را اٌزٞ ٠ٕغٝ ذضح١اذىُ  فضً هللا ذؼاٌٝ ثُ ذضح١اذىُ ِا واْ ذحش٠ش ؿضج ٌّٚا ٚاصٍٕا ِشٛاس اٌّماِٚح،

دػّٙا فشأ٠ٕا ِا ذٛلؼٕا ٚص٠ادج، حرٝ دفؼد إٌغاء أتٕاء٘ا  تإٌفظ ٚاألً٘ ٚاٌّاي ٚاٌٌٛذ ٠َٛ طٍثد ورائة اٌمغاَ

  .اعرشٙاد أتٕائُٙ تاٌر١ًٍٙ ٚاٌرىث١ش ٚحرٝ اعرمثً ا٢تاء ٔثأ ٌٍشٙادج فٟ عث١ً هللا،

 

  ...إخىاًٌا الوجاهديي في كرائة القسام

ٚاٌّشاتطح  فٟ جٙادوُ ٚدِىُ ٚػشلىُ ٚعٙشوُ ِٚؼأاذىُ، فٍٛال ٘زا اٌجٙاد ٚاٌّجا٘ذج ٚاٌّصاتشج تاسن هللا ٌىُ

واْ ٌٙا أْ ذرحمك ٌٛال ذأ١٠ذ  اٌّظفشج ِا ٌّا واْ ذحش٠ش لطاع ؿضج. ٌٚمذ ػٍُ اٌماصٟ ٚاٌذأٟ أْ ػ١ٍّاذىُ إٌٛػ١ح

ِٚثاتشذىُ ٚحثىُ ٌٍشٙادج ثا١ٔا، حرٝ أصثحرُ ِثاالً ٠ُحرزٜ تٗ فٟ دسب  هللا ػض ٚجً أٚالً، ٚػضِىُ ٚثثاذىُ

ُشٚا ئالا  اٌّماِٚح تحّذ ِِ ُ ا أ َِ َٚ َٓ  هللا ذؼاٌٝ. ٚأٚص١ىُ ٚئ٠اٞ ترمٜٛ هللا ٚئخالص اٌؼًّ هلل ٚحذٖ ) ٍِِص١ ُِخ ١ٌَِْؼثُذُٚا َللَا 
 ٌَٓ٠   (ُٗ اٌذِّ

 

  ...الوقاوهح اإلخىج في فصائل

ٚٔشٙذ أٔٗ تّماِٚرىُ ِٚشاسورىُ ٌٕا ٚذىاذفٕا  ٔثاسن ٌىُ ٘زا إٌصش ٚاٌرحش٠ش ٌمطاع ؿضج ِٓ دٔظ اٌصٙا٠ٕح،

 ف١ّا ت١ٕٕا واْ ٘زا إٌصش، فثاسن هللا ف١ىُ ٚأثاتىُ أجش اٌّجا٘ذ٠ٓ اٌصاتش٠ٓ ج١ّؼاً ٚػ١ٍّاذٕا اٌّشرشوح ٚاٌرٕغ١ك

٠ُثَثِّداٌّشات َٚ ُْٕصشوُُ  ُْٕصُشٚا َللَا ٠َ ْْ ذَ ىُُ ط١ٓ، ٚذزوشٚا لٛي هللا ذؼاٌٝ )ئِ َِ  .(أَْلذَا

 

  ...أهلٌا في تيد الوقدس والضفح الغزتيح

تذا٠ح اٌّشٛاس، ِٚا ذضح١اخ إٍٔ٘ا فٟ  ح١اوُ هللا ٚثثد ػٍٝ اٌحّك خطاوُ، أذحذز ئ١ٌىُ ا١ٌَٛ ٚوٍٟ ٠م١ٓ أْ ؿضج

ٚطٌٛىشَ ٚلٍم١ٍ١ح، ٚوً ِذٕٔا ٚلشأا ِٚخ١ّاذٕا فٟ اٌضفح ئال  هللا ٚاٌمذط ٚت١د ٌحُج١ٕٓ ٚٔاتٍظ ٚاٌخ١ًٍ ٚساَ 

ٌىُ ئال  اٌمادِح تؼْٛ هللا عرىْٛ دحش االحرالي ِٓ ػٕذوُ، فشّشٚا، ٌٕٚشّش ج١ّؼا، ٚال ٔمٛي ِثشش تأْ اٌّشحٍح

  .ذاً ػٍٝ دسب اٌّماِٚح ٚطش٠ك إٌصشٚثثا وّا لاي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اٌذَ اٌذَ، ٚاٌٙذَ اٌٙذَ، فصثشاً 

 

  ...م8491عام  يا أهلٌا في فلسطيي الوحرلح

ٚاٌشىش ػٍٝ دػّىُ، ِٚإاصسذىُ ٌٕا ٌٚجٙادٔا، فأٔرُ فٟ  أذٛجٗ ئ١ٌىُ تاعّٟ ٚتاعُ أٍ٘ىُ فٟ لطاع ؿضج، تاٌرح١ح

ثح اٌىث١شج اٌؼطاء ِٚثٍٙا ػطاؤٔا حرٝ ذحش٠ش واًِ ذشاتٕا اٌّمذط فٟ أسضٕا اٌحث١ لٍٛتٕا، ٌٚٓ ٔم١ً ٌٚٓ ٔغرم١ً

  .اٌطش٠ك ٚال ٠ٛلف اٌّغ١ش، فٕحٓ ٌىُ ٚتىُ ٔغ١ش تارْ هللا ٠ٛاصً

 

  :وأخىاذٌا الوعرقليي في سجىى االحرالل الثغيض إخىاًٌا

أٔرُ  ٘ا ٔحٓ ا١ٌَٛ ٔجٕٟ ثّشج ِٓ ثّشاخ جٙادوُ، ٚذضح١اذىُ، ٚٔؼا٘ذ هللا ذؼاٌٝ أٚالً، ثُ ثثّرىُ هللا، ٚأػأىُ،

فاْ أشذّ عاػاخ ا١ًٌٍ حٍىح ٟ٘  ا١٘ش شؼثٕا ثا١ٔاً أْ ال ٔذخش جٙذاً ٌرحش٠شوُ ِٓ ظٍّح اٌغجٓ ٚلٙش اٌغجاْ،ٚجّ

  .ذٍه اٌغاػح اٌرٟ ذغثك تضٚؽ اٌفجش

 

  :إلى اإلخىج في السلطح الفلسطيٌيح

َّ، فٙا ٘ٛ جضء ِٓ ٚطٕٕا ٠رحشس تفضً هللا ذؼاٌٝ ثُ تضشتاخ اٌ ئْ ذحش٠ش ؿضج ٌٕا  ّجا٘ذ٠ٓج١ّؼا دسط ٘ا

عالح اٌّماِٚح ِْششػاً، ئٌٝ  اٌّخٍص١ٓ ِٓ ج١ّغ أتٕاء شؼثٕا اٌفٍغط١ٕٟ اٌّمذاَ، فٍٕؼٟ ج١ّؼاً ٘زا اٌذسط، ٌُٕٚثمٟ



حشس ؿضج، ٌٕٚرشوٗ ػاِالً فاػالً ٌرحش٠ش تالٟ  جأة اٌؼًّ اٌغ١اعٟ، ٚٔحزس ِٓ اٌّغاط تٙزا اٌغالح اٌزٞ

 ًّ   .١ٌح حفاظاً ػٍٝ اٌذَ اٌفٍغط١ٕٟ ٚئٔجاصاذٕا اٌٛط١ٕحأٞ ئشىا ٚطٕٕا، ٌٕٚحرىُ ئٌٝ اٌؼمً ٚاٌحٛاس ٌح

 

  :وأحثاتٌا في الشراخ أهلٌا

ٌٚٓ ٠ٙذأ ٌٕا تاي، ٌٚٓ ٠مّش ٌٕا لشاس حرٝ ٠ؼٛد ج١ّغ أتٕاء  صثشاً أ٠ٙا اإلخٛج ٚاألخٛاخ، فاْ إٌصش ِغ اٌصثش،

  .هللا، ِٚا ؿضج ئال أٌٚٝ تشائش إٌصش ٚاٌرّى١ٓ شؼثٕا ٠ٍٚرُ شٍّٕا تارْ

  ...ٚاإلعال١ِح ء األِر١ٓ اٌؼشت١حأتٕا

فٟ دػُ اٌجٙاد ٚاٌّماِٚح فٟ فٍغط١ٓ،  ٔشىش ٌىُ ٚلٛفىُ ِؼٕا، ِٚإاصسذىُ ٌٕا فٟ جٙادٔا، ٚتزٌىُ ٚػطاءوُ

  .ٌٍصٙا٠ٕح اٌـضاج اٌّذحٛس٠ٓ تارْ هللا ٚٔغأي هللا أْ ٠ىرة ٌىُ أجش جٙادٔا ِٚماسػرٕا

 

  ..الصاتز الوحرسة أهلٌا األحثاب في العزاق

ؿضج ٌٕا ٌٚىُ ٌٚىً األحشاس فٟ اٌؼاٌُ دسط ٚػثشج، فال ذرشوٛا  اء هللا ػض ٚجً أْ ذُثرٍَٛا وّا اتر١ٍُٕا، ئْ ذحش٠شش

ٚٚحذ  أػذاءوُ حرٝ ذّش٠ؾ أٔٛفُٙ فٟ اٌرشاب، ِٚا رٌه ػٍٝ هللا تؼض٠ض، أػأىُ هللا ٚلٛاوُ عالحىُ، ٚلاِٚٛا

  .صفٛفىُ، ٚثثد ػضائّىُ، ٚعذد سأ٠ىُ ٚس١ِىُ

 

  ...اغرصثىا أرضٌا لصهايٌح الذييإلى ا

ِٕىُ تغ١ٍّاْ ٚداٚد ػ١ٍّٙا اٌغالَ، ٚٔمٛي ٌىُ ِا لاي  ٠ا ِٓ ذضػّْٛ ت١ٙىً ع١ٍّاْ ٚٔجّح داٚٚد، فٕحٓ أحكّ 

ُُٙ تِٙا) ع١ٍّاْ تٓ داٚٚد ػ١ٍّٙا اٌغالَ ٌَ ًَ ُُٙ تُِجٍُٕٛد الَ لِثَ ُ فٍَََٕأذ١ِِٕا ِٙ ا أَرِ  اسِجغ ئ١ٌَِ َٙ ٕ ِِ  ُ ُٙ ٌَُٕخِشَجٕا ُُ٘ َصاِؿُشْٚ( َٚ َٚ ٌاحً 

ذخشجْٛ ِٓ ؿضج خضا٠ا، أ١ٌظ فٟ لاِٛط ٌـرىُ اٌّغخ )١ٌخ ٌؼضج( ذؼٕٟ ػٕذوُ:  فٍمذ احرٍٍرُ أسضٕا، ٚ٘ا أٔرُ

  .تارْ هللا اٌجح١ُ، ا١ٌَٛ ذخشجْٛ ِٓ اٌجح١ُ، ٌىٕٕا ٔؼذوُ ؿذاً أْ ذىْٛ وً فٍغط١ٓ ػ١ٍىُ جح١ّا ار٘ة ئٌٝ

 

َْ لَِش٠ثاً (. ) ذحش٠ش اٌّغجذ األلصٝ اٌّثاسنٚخراِاً... ٔمٛي ِؼاً ٚع٠ٛاً حرٝ  ْْ ٠َىُٛ َ ًْ َػَغٝ أ ، لُ َٛ رَٝ ُ٘ َِ  َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ
ع١ّذٔا دمحم صٍٝ هللا  أػظُ هللا أػض ٚأجً، ٚٔحّذ هللا حّذاً وث١شاً ٚٔغثّحٗ تىشج ٚأص١الً، ٚٔصٍّٟ ػٍٝ هللا أوثش هللا

  .ػ١ٍٗ ٚعٍُ لائذ اٌّجا٘ذ٠ٓ ٚسعٌٕٛا ٚلذٚذٕا

 

  ...١ٍىُ ٚسحّح هللا ٚتشواذٗػ ٚاٌغالَ

  (أخىكن... دمحم الضيف ) أتى خالد

 

 
 


