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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الخالفة هدم ذكرى في

 إلقامتها وجيوشها األمة فاستنهضوا الخالفة تحررها فلسطين

 المسجد تحمويق مساء، صباح الزكية الدماء فيسفك وتجبره، وفجوره بجوره يوم كل   يهود كيان يُمعن

 طائراته ست بيحوت   الكاذبة، ة"الهاشمي "الوصاية أصحاب أمام حتى فيه الحركة ويُقي د يومي، بشكل األقصى
 ألن رادع؛ دون يحدث ذلك كل   األرض، من تبقى ما بضم تنادي نتنياهو حكومة هي وها األبي، غزة قطاع

 زالت الو األمريكي، الدولتين حل وبمشروع المزعوم، السالم بسراب متمسكة زالت ما الخائنة السلطة

 تآمرت بل هللا، يلسب في الجهاد عن األمة فكبلت المتآمرة يلةالعم األنظمة أما ورسوله، هللا أعداء تُوالي

 .فلسطين أهل بطوالت واستنكرت وطبّعت

 الدين وصالح رعم أحفاد أنتم والمحررين، الفاتحين أحفاد أنتم: فلسطين المباركة األرض في أهلنا يا

 التضييع، من المباركة رضاأل على وحافظوا لألمانة أهالا  فكونوا الحميد، عبد والسلطان بيبرس والظاهر
 اريعالمش على دوسواو ورسوله، هلل الخائنة واألنظمة التحرير منظمة وقعتها التي الخيانية االتفاقيات انبذوا

 برباطكم كمأن واعلموا للمحتلين، فلسطين جل يقدم الذي األمريكي الدولتين حل مشروع ومنها الدولية،

 جيوش كتحر التي الشعلة ستكونون ورسوله هلل الخائنين من وبراءتكم أمتكم مع والتحامكم وثباتكم

 .المحتلين براثن من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسرى وتطهير يهود كيان القتالع المسلمين

 :فلسطين المباركة األرض في المجاهدون أيها

 ووساطاتهم، الخونة الحكام إلى الركون من احذروا لها، وعقولكم قلوبكم فافتحوا لكم نزجيها نصيحة
 لَُكمْ  َوَما ارُ النَّ  كُمُ فَتََمسَّ  لَُمواظَ  الَِّذينَ  إِلَى تَْرَكنُوا َواَل ﴿: تعالى قال وجرائمهم، عدوانهم في يهود شركاء همف

ِ  ُدونِ  ِمنْ   كيان جرائم إليقاف كفيت ال وحدها فرديةال البطوالت أن واعلموا ،﴾تُْنَصُرونَ  اَل  ثُمَّ  أَْوِليَاءَ  ِمنْ  ّللاَّ

 مقدمتها وفي األمة طاقات استنفار دوام يقتضي وهذا بزواله، إال تنتهي ال االحتالل مفجرائ يهود،

 في يترجم أن يجب الخير وهذا أمة، قضية فلسطين فقضية ،بدينهم األعزة فلسطين أهل لينصروا الجيوش،

 لَكُمُ  قِيلَ  إِذَا كُمْ لَ  َما َمنُواآ الَِّذينَ  أَيَُّها ﴿يَا: تعالى هللا لنداء لتستجيب وجيوشها األمة فتخاطبوا خطاباتكم،

ِ  َسبِيلِ  فِي اْنِفُروا ْنيَ  ةِ بِاْلَحيَا أََرِضيتُمْ  اأْلَْرِض  إِلَى اثَّاقَْلتُمْ  ّللاَّ ْنيَا اْلَحيَاةِ  اعُ َمتَ  فََما ِخَرةِ اْل  ِمنَ  االدُّ  ِخَرةِ اْل  فِي الدُّ

 لمسجدا لتحرير هللا يلسب في والجهاد الحرب قرار اتخاذ إلى والمسؤولية التقوى بدافع فتتحرك ،قَِليٌل﴾ إاِلَّ 

 .وأكنافه األقصى

 مطبعينوال والمستعمرين وأمريكا يهود حلق في شوكة ستبقى المباركة األرض إن: المسلمون أيها
بُورِ  فِي َكتَْبنَا ﴿َولَقَدْ  لخائن؛ وال لمستعمر قرار فيها يستقر   ولن أجمعين،  ثَُهايَرِ  اأْلَْرضَ  نَّ أَ  ْكرِ لذِّ ا بَْعدِ  ِمنْ  الزَّ

اِلُحوَن﴾ ِعبَاِديَ   هذه هدمها ىذكر تمر التي الخالفة، هدمت أن يوم ضاعت فلسطين أن واعلموا ،الصَّ

 لها، العاملين ةنصر وإلى النبوة، منهاج على الثانية الراشدة الخالفة إلقامة الجاد العمل فإلى األيام،

 الَِّذينَ  اأَيُّهَ  يَا﴿ الىتع هللا لنداء فاستجيبوا ،البشرية إنقاذ وسبيل العزة وهللا فهي المسلمون، أيها ندعوكم

ِ  أَْنَصارَ  ُكونُوا آَمنُوا َ  اتَْنُصُرو إِنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها ﴿يَا ،﴾ّللاَّ  .اَمُكْم﴾أَْقدَ  َويُثَبِّتْ  يَْنُصْرُكمْ  ّللاَّ
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