
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 جيوشكم يستصرخ األقصى... املسلمني جليوش اي... للمسلمني اي

 الدين؟ صالح من هل... الدين صالح أفيكم

 جليوش األقصى نداء ىذا ادلسلمني، يف األقصى نداء ىذا.. ادلسلمني جليوش اي... للمسلمني اي
 قادمون؟؟ أنتم لى... ملبون؟ أنتم فهل... رليبون؟ أنتم فهل... ادلسلمني

 الدين؟ صالح أبينكم... األخيار أيها أجيبوا... واجلنود الضباط أيها أجيبوا
 ىذا... األذان ورفع الصالة فيو دتنع األقصى ىذا... مساء صباح االحتالل جنود يدنسو األقصى ىذا
 بل وهللا، ال...،!!ه؟خاذلو  أنتم ىل!!... مسل ِّموه؟ أنتم فهل... ركعا سجدا ادلسلمون فيو يُقتَّل األقصى
 .انصروه أنكم حنسب

 اتركوه؟ أنتم فهل ابحاتو، يف الشيطان ويعبدون وطقوسهم شعائرىم ويقيمون ساحاتو يدنسون ادلستوطنون
 .حمرروه أنكم بكم فظننا وهللا، ال

 ...هللا يرمحكم أجيبوان... عليكم ابهلل أجيبوان... تنتظرون ماذا
 والسيسي هللا وعبد سلمان تنتظرون أم.... وأرضكم دماءكم استحلت اليت وروسيا أمريكا تنتظرون ىل

 !ادلسلمني؟ وقتل هللا ألعداء خدمة إال وجنودىم طائراهتم حيركون ال الذين اجملرمني اخلائنني العمالء ونواز

 :األرض بقاع كل يف املسلمون أيها
 كان وما وذذلا، واستخذاؤىا األنظمة خيانة لوال ادلبارك األقصى ادلسجد على يتطاولوا أن ليهود كان ما
 نصرة ستتحرك جيوشا أن علموا لو مقدساهتا وتدنيس أبىلها والتنكيل فلسطني احتالل على يتجرؤوا أن ليهود

 مقدساهتا ويدنسون أىلها يقتلون عقودا ادلباركة األرض حيتلوا أن ليهود كان وما... رجسهم من ولتطهريىا ذلا
 .اخلالفة وضياع ادلسلمني وتفرق اإلسالم غياب لوال

 األنذال احلكام خناطب لن فنحن... قلوبكم تلني حىت نستنصركم سنبقى... أحبتنا اي... إخوتنا اي
 .هبم نستبشر الذين واإلخوة األهل ألنكم أنتم خناطبكم بل

 ِقيلَ  ِإَذا َلُكم   َما آَمُنوا نَ الَِّذي أَي َُّها ايَ ﴿!... هللا؟ نداء فتلبوا هللا لذكر ختشع أن لقلوبكم أين أمل! إخوتنا اي
قَ ل ُتم   اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  ان ِفُروا َلُكمُ  َر ضِ  ِإَل  اَّثَّ ََياةِ  َأَرِضيُتم   األ  ن  َيا اِبحل  ِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ ََياةِ  َمَتاعُ  َفَما اْل  ن  َيا احل   يف  الدُّ

ِخَرةِ   .﴾َقِليلٌ  ِإالَّ  اْل 
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! والعزة؟ اجلهاد دليادين جبيوشكم وتزحف قوتكم جتمع اليت اخلالفة واوتقيم اإلسالم تنصروا أن لكم أين أمل
 .ادلقدس بيت وحترير اخلالفة إلقامة يستصرخكم األقصى فهذا

 للمسجد زلررين مهللني مكربين ليتحركوا وجيوشها، اإلسالمية األمة إىل ادلقدس بيت من نداؤان ىذا
 يف أبناءىا مطالبة عاليا   صوهتا وترفع جهودىا لتوجو األمة إىل نداؤان ىذا يستصرخهم، الذي ادلبارك األقصى
 رابين قائد منها ليخرج اجليوش ننادي ادلتآمرين، احلكام طريقهم يف وليدوسوا ادلقدس بيت لتحرير ليهبوا اجليوش

 األمة ليحيي التحرير حلزب النصرة فيعطي ورسولو هللا ينصر من منها ليخرج اجليوش ننادي الدين، كصالح
 .ادلسلمني قضااي وكل فلسطني ونصرة للتحرير ويقودىا األمة يوحد خليفة وتنصيب اإلسالم صرح قامةإب

 :فنقول املباركة األرض يف أهلنا وخنص
 وادلتآمرين، األنظمة وأتباع وادلفرطني اخلائنني خلف واالنسياق للظادلني، والركون وإايكم الثبات، الثبات

 أمتكم صوب أعينكم فأبقوا نظريه، قل حتداي أظهرمت فقد ادلقدس بيت يف ناأىل اي اجلزاء خري هللا وجزاكم
 فهو بربكم، وثقوا مإبسالمك ودتسكوا والعون، واألمل األىل فهم استصراخهم من دتلوا وال تكلوا ال وجيوشها،

 بَ ع ِدهِ  ِمن   يَ ن ُصرُُكم   الَِّذي َذا َفَمن   ََي ُذل ُكم   َوِإن   َلُكم   َغاِلبَ  َفاَل  اّللَُّ  يَ ن ُصر ُكمُ  ِإن  ﴿ قريب عما هللا إبذن انصران
ِمُنونَ  فَ ل يَ تَ وَكَّلِ  اّللَِّ  َوَعَلى  .﴾ال ُمؤ 

 عزائمهم قو ِّ  اللهم... دينك لنصرة صدورىم اشرح اللهم ...ادلسلمني بالد يف إلخوتنا النداء ىذا بلغ اللهم
 َجاءَ  َوُقل  ﴿ وكلماتك ايتكآب هنتف مهللني مكربين األقصى ساحات يف هبم امجعنا اللهم... دينك إلقامة

َقُّ   .﴾َزُهوقًا َكانَ  ال َباِطلَ  ِإنَّ  ال َباِطلُ  َوَزَهقَ  احل 
 ﴾ارِ الدَّ  ُعق َب  ِلَمن   ال ُكفَّارُ  َوَسيَ ع َلمُ ﴿
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