بسمميحرلا نمحرلا هللا 

نداء املسجد األقصى يف الذكرى الـ ٨٩هلدم اخلالفة
احلمد ﵁ رب العادلني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو ومن وااله ،وبعد،
أيها املسمونن يف شاارق األر مشااراها
أيها الضباط ماجلنند يف جينش املسموني...
نناديكم من مسرى رسول هللا  ،خناطبكم من ادلسجد األقصى األسري ،ونقول لكم ،اخلالفة نصر من هللا وفتح قريب ...فانصروا هللا
ينصركم ويثبت أقدامكم.
من ادلسجد األقصى نستنهض ذنمكم لنصرة اإلسالم ...من ىذه البقعة ادلباركة نستصرخكم إلقامة دين هللا يف األرض ،فهل أنتم
رليبون؟ فهل أنتم ملبون؟
أيها املسمونن:
اخلالفة على منهاج النبوة ،ىي طريق جناتكم وعزتكم ،وإقامة دينكم.
اخلالفة على منهاج النبوة ىي طريق حترير األقصى واألرض ادلباركة من رجس الغاصبني ،ىي طريق نصرة ادلستضعفني من ادلسلمني يف
بورما وتركستان الشرقية ،ىي الطريق الشرعي والعملي لدحر أمريكا من العراق وأفغانستان وجزيرة العرب وابقي بالد ادلسلمني ا﵀تلة...
اخلالفة على منهاج النبوة ىي طريق وحدتكم ،فهي اليت جتمع كلمتكم وتلم شعثكم ،وىي اليت ستقضي على الطائفية ادلقيتة والقومية
ادلنتنة ،وابقي الدعوات اليت مزقت األمة ،وىي اليت ستجمع ادلسلمني على قلب رجل واحد ،أمة واحدة من دون الناس كما أرادىا هللا
ورسولو.
اخلالفة على منهاج النبوة ىي اليت ستشحن اجليوش وتسريىا لنشر اإلسالم يف األرض إلخراج الناس من ظلمات الكفر والضالل إىل
نور اإلسالم وعدلو.
اخلالفة على منهاج النبوة ىي اليت ستخلص العامل من جشع الرأمسالية وفسادىا ،ومن شرور أمريكا وحلفائها...
نعم ،اخلالفة ىي اليت ستنقذ البشرية وتنشر اخلري على األرض لينعم بو الناس مجيعا.
أيها املسمونن اي جينش املسموني...
أمل أين لقلوبكم أن ختشع لذكر هللا وما نزل من احلق؟ أمل أين لكم أن تنصروا هللا ورسولو؟
أمل أين لكم أن ختلعوا حكام الطاووت ،وطغمة ادلفسدين الذين أذاقوا األمة صنوف الذل واذلوان؟
أمل أين لكم أن تنبذوا أسباب ال ُفرقة وتزيلوا احلدود اليت فرق هبا الكافر مجاعتكم؟
أمل أين جليوش األمة أن تنحاز لإلسالم فتنصر هللا ورسولو؟
بلى وهللا قد آن  ...بلى وهللا قد آن...
اي إخنتنا مأحبتنا :إن قضيتنا ىي اإلسالم ،ومهمتنا ىي إقامة دين هللا يف األرض ،وقد اجتباان هللا تعاىل للشهادة على الناس ،وجعلنا
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فاعتصموا حببل هللا ادلتني واهنضوا لدين هللا لنقيمو معا وحنقق بشرى رسول هللا  إبقامة اخلالفة على منهاج النبوة.
اي إخنتنا مأحبتنا يف بالد املسموني كمها لن دنل من مناداتكم من ادلسجد األقصى حىت يقر هللا عيوننا بنصره فنرى كتائبكم وجنودكم
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مكربين مهللني يف ابحات األقصى مرددين قول هللا تعاىل﴿ :فَـ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْنم الذ َ
اي أىل األر املباركة أىمنا األعزاء يف غزة ىاشم...
كاشف إال هللا القوي العزيز ،وقد مكر أعداء هللا بكم وتربصوا بكم الدوائر ولكن مكر
لقد آتمر عليكم القريب والبعيد ،وليس لكربكم
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الغرب وحكام ادلسلمني منظمة التحرير ثوب اخليانة ،فسلكت طريق اخلائنني واختذت من أمريكا ودول
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وإننا من ىنا ،من ىذه البقعة ادلباركة ،حنذركم من الركون إىل الظادلني واخلائنني وحكام الطاووت ،ونتوجو ابلنصيحة للحركات
والفصائل ونقول ذلم ،إن قضية فلسطني مردىا إىل اإلسالم وأمة اإلسالم ،وليس إىل أمريكا أو اذلياات الدولية ،أو إىل زمرة اخلائنني من
حكام ادلسلمني ،وخنص ابلذكر اثلوث اخليانة حكام مصر واألردن والسعودية ،فأعداء اإلسالم يريدون إلباس ثوب اخليانة لكل الفصائل
قبل دلنظمة التحرير الفلسطينية ،وإن مل تلبسوه طواعية سيعملون على إروامكم عليو ،وذلذا ندعوكم
واحلركات يف فلسطني كما ألبسوه من ُ
مجيعاً للرباءة من أنظمة الطاووت ،ومن اذلياات الدولية ،ورد قضية فلسطني إىل أساسها أال وىو اإلسالم ،واستنصار األمة اإلسالمية
وجيوشها إلقامة اخلالفة وحترير بيت ادلقدس.
أيها املسمونن:
اخلالفة نصر من هللا وفتح قريب ،فانصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم ،وثقوا اب﵁ القوي العزيز ،فهو وحده الذي بيده النصر ﴿إِ ْن
اَّلل فَ َال غَالِب لَ ُكم مإِ ْن ََيْ ُذلْ ُكم فَون ذَا اله ِذي يـ ْنصرُكم ِشن بـع ِد ِه معمَى هِ
اَّلل فَـ ْميَـتَـ َنهك ِل ال ُْو ْمِشنُن َن﴾ ،فاعملوا معنا وضموا أيديكم
َ ُُ ْ ْ َ ْ َ َ
يَـ ْن ُ
ص ْرُك ُم هُ
ْ َْ
َ َْ
إىل أيدينا لنقيمها خالفة راشدة على منهاج النبوة.

اللهم بلغ عنا ىذا اخلري للمسلمني واشرح صدورىم إليو ،وألف بني قلوبنا وامجع أمة دمحم على طاعتك ومرضاتك ونصرة دينك ،واجعل
لنا من لدنك سلطاان نصريا.
وصل اللهم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني ...واحلمد ﵁ رب العادلني
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