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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 األقصى تحرير بخصوص الباكستانية المسلحة القوات في وأبنائنا وإخواننا آبائنا إلى رسالة
 بعد ماأ وبركاته، اهلل ورحمة عليكم السالم

 يف املسلمني من ويستشهد لئيم، عدو من حرماته تنتهك حيث األقصى، املسجد يف جيري ما على قلوبنا يعصر واألمل خناطبكم
 صرخات على للردًا أبد حيرضوكم لن باكستان حكام ألن مباشرة لكم باخلطاب ونتوجه عنه، يدافعون هم بينما العّزل وهم فلسطني
 .املكلومة اإلسالمية األمة إغاثة وتستطيعون والنصرة، القوة أهل أنتم ألنكم مباشرة، ندعوكم األقصى، املسجد

 سبحانه اهلل قال حيث متاما، االحتالل على القضاء وهو فلسطني، حبق اهلل حكم تطبيق على القادرون أنتم ألنكم وندعوكم
تُ ُلوُهمْ ﴿ :وتعاىل َنةُ  َأْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  مِّنْ  َوَأْخرُِجوُهم ثَِقْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َواق ْ  ﴾.اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشد   َواْلِفت ْ

 شرف عن الدفاع عن وختاذلوا وكشمري، احملتلة فلسطني أمر يف وتعاىل سبحانه هلل عصوا باكستان حكام ألن مباشرة وندعوكم
 جيب نهفإ وبالتايل،. ومسلم البخاري رواه «َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َمْعِصَيةِ  ِفي ِلَمْخُلوق   طَاَعةَ  َل » : اهلل رسول بقول ونذكركم.  الرسول

 .القيامة ميو  معهم سنحاسب حيث خطاياهم، يف نشاركهم ال أن وجيب نطيعهم ال أن

 قال حيث ال، أم احلالية والسياسية العسكرية القيادة من مدعومني كنتمأ سواء األقصى، لتحرير القتال عليكم جيب ألنه ندعوكم
. داود أبو« ل  ادِ عَ  َعْدلُ  َوَل  َجاِئر   َجْورُ  يُ ْبِطُلهُ  َل  الدَّجَّالَ  أمِتي آخر يُ َقاتل َأنْ  ِإَلى اللَّهُ  بَ َعثَِني ُمْنذُ  َماض   َواْلِجَهادُ » : اهلل رسول

 املسجد حترير عليكم جيب نهفإ ذلك، غري األمر كان إذا ولكن جيد، ذلك نفإ للقتال، تدعوكم احلالية القيادة كانت إذا وبالتايل،
 .طريقكم يف يقفوا لن قادتكم أن من التأكد عليكم وجيب حال، أي على األقصى

 كبرية مسافة قطع الذي الدين صالح القائد مثل األقصى، املسجد لتحرير اجملاهدين كمجداد أ عزم عندكم يكون نأ منكم ونتوقع
 رمضان شهر يف ذلك وكان حطني، معركة يف الصليبيني من لألقصى احملتلني على انتصر حيث. وجيشه هو العظيم الشرف هذا لينال
 يجب نهأ أرى لذلك أخرى، مرة تتكرر ل قد اآلن أمامنا التي الفرصة "إنح الدين رمحه اهلل: صال القائد وقال م،1187 عام من

 في وإصرار بعزم ننخرط أن علينا يجب لذلك جيد، بشكل لها مخطط معركة في الكفار جميع مواجهة المسلمين جيش على
 ".الجهاد

 الدين، صالح القائد جيش وتعاىل سبحانه اهلل شّرف كما حتريره، بعد األقصى املسجد منرب اعتالء يكرمكم أن تعاىل اهلل ونسأل
 الحمد" األقصى املسجد منرب من اجلمعة صالة خطبة يف الزكي بن الدين يحمي القاضي قال القدس، الدين صالح القائد حرر أن فبعد

 الذي الجيش لهذا كله والشرف الذل، من قرن بعد والمسلمين اإلسالم حظيرة إلى المدينة هذه أعاد والذي نصرنا، الذي هلل
 بعدما كرامتها األمة لهذه رددت من يا أيوب، بن يوسف الدين صالح يا عليك والسالم لينصره، وتعالى سبحانه اهلل هاختار 

 ."والمهانة للذل تعرضت
 على اخلالفة إلقامة ،ةالرشت أبو خليل بن عطاء الشيخ أمريه حتت التحرير حزب لنصرة وهبوا الدين، صالح حفادأ يا فتقدموا

 .قصىألا املسجد كنافأو  األقصى املسجد حترير شرف تنالوا ىتح النبوة، منهاج

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالمو 
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