بسم هللا الرمحن الرحيم

نداء ...نداء ...نداء ...إىل اجليوش يف بالد املسلمني
أليس فيكم رجل رشيد يزجمر بسالحه نصرة ألقصى فلسطني وحرائر فلسطني؟!
اليوم السابع والعشرون من شوال 1438ه ـ هو اجلمعة الثانية اليت ال يستطيع املسلمون صالة اجلمعة يف املسجد األقصى ،فإذا
أُضيفت هلما تلك اجلمعة اليت حرق يهود منرب األقصى يف 1389هــ ،فإهنا تشكل سابقة خطرية منذ أن حرر صالح الدين بيت
املقدس من الصليبيني وأقام اجلمعة األوىل بعد تطهري القدس من دنس الصليبيني ،سنة 583هـ ــ ،أي هذه هي املرات الثالث اليت ال
يستطيع املسلمون صالة اجلمعة منذ أكثر من مثانية قرون!! وهذا يُظهر مدى احلقد الذي حيمله كيان يهود ضد اإلسالم
واملسلمني ،فهم مل مينعوهم فحسب بل كذلك أطلقوا النار على جتمعاهتم للصالة حول ساحات األقصى فكانوا كما قال القوي
اس َع َداوة لِل ِذين آمنُوا الْي ه َ ِ
العزيز ﴿لَتَ ِج َدن أَ َشد الن ِ
ين أَ ْش َرُكوا﴾ ...ويف املقابل فإن الرئيس املصري يتصل بنتانياهو
َ َ َُ
َ
ود َوالذ َ
وهكذا يفعل امللك األردين مث الرئيس الرتكي وهم يدعون للتهدئة ،ويُصدر امللك السعودي بيانا متأسفا ملا حيدث يف ساحات
األقصى ...ولسان حاهلم يرجو كيان يهود أن ميكن املصلني من الصالة يف األقصى والتخفيف من البواابت اإللكرتونية دومنا مانع
من التفتيش والرقابة! وهكذا يفعل ابقي احلكام يف بالد املسلمني بصوت بئيس أو حىت مهسا كأن ما حيدث ال يعنيهم بشيء دون
ِ
ُوىل :إ َذا ََلْ تَ ْستَ ِح
اس ِم ْن َك َالِم النُّبُ وِة ْاأل َ
حياء من هللا وال من رسوله وال من املؤمنني ،وصدق رسول هللا « :إن ِما أَ ْد َر َك الن ُ
اصنَ ْع َما ِش ْئت» .أخرجه البخاري عن عبد هللا بن مسعود.
فَ ْ

إن مشكلة األقصى ال حتل مع بقاء كيان يهود مغتصبا لفلسطني ،فأقصى ما ميكن أن يكون مع بقاء هذا الكيان هو أن
يُسمح ابلصالة يف األقصى حتت حراب يهود وأبمرهم وإبذهنم ،فقد صرح وزير أمنهم الداخلي أن" :األقصى بيد (إسرائيل) وهي
صاحبة الكلمة األوىل واألخرية يف فتحه وإغالقه" ،هكذا يتبجح من ضربت عليهم ِّ
الذلة واملسكنة بسبب خنوع احلكام يف بالد
ُ
املسلمني ...لقد كانت بداية اجلرمية يوم أن اتفق هؤالء احلكام مع بعض الذين يف قلوهبم مرض من أشباه احلكام يف السلطة على
أن فلسطني هي قضية أهلها ،مث انكفأ احلكام يضعون رجالا على رجل يرقبون ما جيري بشيء من األسى أو دومنا شيء! وأمثلهم
طريقة من يتصل برؤساء كيان يهود يدعوهم للتخفيف من العنف املفرط جتاه حتركات أهل فلسطني! هكذا كان أولئك احلكام
َّن
ينصرون فلسطني بضياع فلسطني كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا ،أو دون قوة بل أنكاثا فحسب ﴿قَاتَ لَ ُه ُم اّللُ أ ى
يُ ْؤفَ ُكو َن﴾.
إن رويبضات احلكام يف بالد املسلمني يدركون أن حتركات أهل فلسطني ال تستطيع إزالة كيان يهود ...ويدركون أيض ا أن
مشكلة األقصى وفلسطني كلها ال حتل إال إبزالة ذلك الكيان املسخ ،وإزالته ال تكون إال جبيش يزجمر بسالحه لقلع ذلك
الكيان ...هكذا تُنصر األرض املباركة ،هكذا ينصر بيت املقدس ،هكذا ينصر األقصى أوىل القبلتني وثلث ما تشد إليه الرحال
بعد احلرمني ...هكذا يُنتصر حلرائر املسلمني يف األرض املباركة فلسطني...
أفال يكون يف جيوش املسلمني رجل رشيد يزجمر بسالحه مصحوابا إبخوانه مكربين ينصرون حرائر األقصى اليت يعتدي عليهن
أولئك اجملرمون يف ساحات األقصى وحول األقصى؟ ...أال يكون يف جيوش املسلمني رجل رشيد تغلي الدماء يف عروقه فيقود
كتائبه حنو األقصى ويدوس بقدميه رويبضات احلكام الواقفني يف طريقه؟ ...أال يكون يف جيوش املسلمني رجل رشيد يستهدي
سرية أنصار هللا ورسوله فينصر محلة الدعوة الصادقني ،ينصر حزب التحرير ،ويزيل هؤالء الرويبضات ويقيم حكم اإلسالم ،دولة
اإلسالم ،اخلالفة الراشدة ،فيقود جيش اخلالفة إلزالة ذلك الكيان املسخ حتقيقا لبشرى رسول هللا ؟ أخرج مسلم يف صحيحه عن

ود ،فَ يَ ْقتُ لُ ُه ُم ال ُْم ْسلِ ُمو َن ،»...ويف لفظ آخر قال
اعةُ َحَّت يُ َقاتِ َل ال ُْم ْسلِ ُمو َن الْيَ ُه َ
وم الس َ
أيب هريرة :أن رسول هللا  قالََ « :ل تَ ُق ُ
سلطُو َن َعلَْي ِه ْم».
« :تُ َقاتِلُ ُك ُم يَ ُه ُ
ود ،فَ تُ َ
أيها املسلمون :إن جيوش املسلمني هم منكم ،أبناؤكم وإخوانكم وأهلكم ،فادفعوهم إىل احلق الذي أنزله هللا ،أنريوا هلم الطريق

بنور اإلسالم فينصروا دين هللا ،ويُعيدوا سرية جند اإلسالم الذين اقتلعوا الصليبيني من أرض فلسطني وأرض الشام ،وأزالوا سلطان
التتار من أرض اإلسالم ...فكانوا منارة الدنيا ابخلري الذي نشروه ،والعدل الذي أقاموه...
إنه ليس بني جيوش املسلمني وبني أن يعودوا كأولئك اجلند العظام إال أن ينصروا دين هللا وينطلقوا لنصرة األقصى وأكناف
األقصى ،ويدوسوا رويبضات احلكام إبزالتهم من طريقهم ،فيذكرهم هللا يف صحائف من نور ويعزوا يف الدنيا ويكونوا يف اآلخرة يف
ِ
ني ِيف جنات ونَ َهر * ِيف م ْقع ِد ِ
ص ْدق ِعن َد َملِيك ُّم ْقتَ ِدر﴾
َ َ
مقعد صدق عند مليك مقتدر ،قال تعاىل﴿ :إِن ال ُْمتق َ َ َ
أيتها اجليوش يف بالد املسلمني:
إن األقصى يستغيث ،وأكناف األقصى تستغيث ،واألقصى لن يتحرر من أسره إال إبزالة كيان يهود ،وحتركات أهل فلسطني
على بطولتها وعظمتها فهي لن تزيل كيان يهود ،وإن كانوا يؤدون واجبهم مبا يستطيعون لكنهم يستنصرونكم فانصروهم
ِ
ِ
ص ُر﴾...
نص ُروُك ْم ِيف الدي ِن فَ َعلَْي ُك ُم الن ْ
ويستغيثونكم فأغيثوهم وأجيبوا قول هللا العزيز احلكيمَ ﴿ :وإِن ْ
استَ َ
أيتها اجليوش يف بالد املسلمني :أيها املسلمون:
إننا مطمئنون أبننا سنقتلع كيان يهود فكونوا ذلك اجليش الذي يقتلعه ،ولنعم ذلك اجليش...
اء
وإننا مطمئنون أبن اخلالفة بعد هذا احلكم اجلربي ستعود ،إبذن هللا ،قال النيب ُُ « :ث تَ ُكو ُن ُملْكا َج ِْْبية ،فَ تَ ُكو ُن َما َش َ
ت» .رواه اإلمام أمحد عن حذيفة بن
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َهاُُ ،ث تَ ُكو ُن ِخالَفَة َعلَى ِم ْن َه ِ
اج النُّبُ وة ُُث َس َك َ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُُ ،ث يَ ْرفَ عُ َها إِ َذا َش َ
اليمان .فكونوا ذلك اجليش الذي ينصر حزب التحرير العامل لعودهتا ...ولنعم ذلك اجليش...
وإننا مطمئنون أبن الشام ودرهتا القدس سيعيدها جيش اإلسالم دار إسالم ،روى اإلمام أمحد يف مسنده ِّمن ح ِّد ِّ
يث َسلَ َمةَ بْ ِّن
َ
ِ
ِّ
ام» ويف رواية نعيم بن محاد يف كتاب الفنت َع ْن َكث ِّري بْ ِّن ُمرَة
نـُ َفْيل رضي هللاُ عنه :أَن النِّيب  قَ َال« :أَََل إِن عُ ْق َر َدا ِر ال ُْم ْؤمنِ َ
ني الش ُ
«عُ ْقر َدا ِر ا ِإل ْس ِ
الم ِِبلش ِام»...فتعود الشام ودرهتا القدس إبذن هللا تزهو ابلعز والتمكني ،فكونوا ذلك اجليش الذي يُعيدها ،ولنعم
ُ
اجليش ذلك اجليش...
اي جيوش املسلمني :واي أهل جيوش املسلمني :هلم إىل نصرة دين هللا ...هلم إىل نصرة بيت املقدس وأكناف بيت

املقدس ...هلم إىل نصرة حرائر األرض املباركة ...هلم إىل إزالة كيان يهود ...هلم إىل نصرة العاملني إلقامة اخلالفة الراشدة ...هلم
إىل إعادة الشام ودرهتا القدس لتكون دار إسالم ...هلم إىل عز الدنيا واآلخرة ...وهذا وهللا خري مما جيمعون ...قال القوي العزيز
احلكيم﴿ :اي أَيُّها ال ِذين آمنوا ِ ِ ِ
ّلل ولِلر ُس ِ
ني ال َْم ْرِء َوقَ ْلبِ ِه َوأَنهُ إِلَْي ِه
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُُْييِي ُك ْم َوا ْعلَ ُموا أَن اّللَ َُيُ ُ
ول بَ َْ
َ َ
َ َُ ْ
استَجيبُوا َ
ش ُرو َن﴾.
ُُتْ َ
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