
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 األرض المباركة فلسطين تحررها جيوش المجاهدين في سبيل اهلل
 وليس مجلس األمن والتذلل عند المستعمرين

﴿فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة  :احلمد هلل القائل
ََل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحتَّى يُ َقاِتَل اْلُمْسِلُموَن »والصالة والسالم على إمام املرسلني القائل:  ،﴾يَُتب ُِّروْا َما َعَلْوْا تَ ْتِبيرا  َولِ 

يَا  :ُل اْلَحَجُر َأْو الشََّجرُ فَ يَ ُقو  ،َحتَّى َيْخَتِبَئ اْليَ ُهوِديُّ ِمْن َورَاِء اْلَحَجِر َوالشََّجرِ  ،فَ يَ ْقتُ ُلُهْم اْلُمْسِلُمونَ  ،اْليَ ُهودَ 
، صلى اهلل عليه وعلى «فَِإنَُّه ِمْن َشَجِر اْليَ ُهودِ  ،فَ تَ َعاَل فَاقْ تُ ْلُه ِإَلَّ اْلَغْرَقدَ  ،ُمْسِلُم يَا َعْبَد اللَِّه َهَذا يَ ُهوِديٌّ َخْلِفي

 آله وصحبه أمجعني.

 أيها الجمع المبارك بإذن اهلل: أما بعد،...
لنعلنها صرحية مدوية يف وجوه الظاملني واخلائنني واملستعمرين، بأن فلسطني أرض إسالمية خالصة  احتشدنا اليوم

لنا من دون الناس، وأن صفقة ترامب وكل مشاريع اخليانة واالستسالم واتفاقيات اخلزي والعار حتت أقدام املؤمنني 
 واجملاهدين يف سبيل اهلل.

﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيال  مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد ته ففلسطني أرض باركها اهلل بآياته وكلما
﴾، وتراهبا طهرته دماء آالف الشهداء عرب تاريخ األمة، منذ أن فتحها الفاروق عمر، اأْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْولَهُ 

حكام اخلزي والعار إىل عصابات يهود، ووصواًل إىل يومنا هذا وحىت آخر جندي مسلم خرج منها قبل أن ُيسلمها 
 حيث قدم أهل فلسطني العزل آالف الشهداء واجلرحى واألسرى، نساء وأطفاالً وشيوخاً وشباباً.

إن إسالمية فلسطني وتراهبا الطاهر، لن تنجسه أيادي العابثني أو اجملرمني، فاملسلمون وأهل فلسطني يعلمون 
ذه األرض خالصة هلم دون غريهم، حبكم من اهلل ورسوله، وأن مصري االحتالل إىل زوال واندثار، وأن يقينًا بأّن ه

العاقبة فيها للمتقني، وأهنا ستحرر وستكون عقر دار املسلمني وعاصمة خالفتهم الراشدة الثانية القائمة قريبًا بإذن 
ثر من حرب على ورق، وقرارات استعمارية جديدة ال اهلل، ولذلك ال يرى املسلمون وأهل فلسطني يف صفقة ترامب أك

ختتلف عن سابقاهتا، فلم تكن صفقة ترامب منعطفًا أو حدثًا مفاجئًا ألهل فلسطني... بل هي امتداد التفاقية 
 أوسلو، ومتابعة التفاقية كامب ديفيد ووادي عربة.

، وال يرون فرقًا بني من يقبل بسالم مع إن أهل فلسطني ال يفرقون بني التنازل عن حيفا وعكا والقدس واخلليل
% من 78االحتالل يف دولة متواصلة جغرافيًا أو يف كنتونات ممزقة مشرذمة، وال جيدون اختالفًا بني من يتنازل عن 

 %، فالتنازل عن شرب واحد هو خيانة وتفريط.82فلسطني أو عن 



هلا إال حتريرها كاملة وخلع كيان يهود من نعم إن فلسطني كلها إسالمية من حبرها إىل هنرها، وما من حل 
﴾، أما مشاريع الذل والعيش يف دويلة هزيلة ﴿َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ جذوره 

مواصفات جنبًا إىل جنب االحتالل فهي خيانة هلل ورسوله واملؤمنني، مهما كان شكل ذلك العيش ومهما كانت 
 أبو ديس والعيزرية.يف تلك الدويلة اهلزيلة، سواء أكانت بعاصمة يف القدس الشرقية أم 

لذلك كله احتشدنا اليوم لنرفع الصوت عالياً، ونوجهه إىل األمة اإلسالمية بعلمائها وجيوشها، نستصرخها 
لة، ولتنهي مأساة فلسطني وأهلها، ونستنصرها أن حترك اجلحافل والطائرات والدبابات لتحرر األرض املباركة كام

 وتضع حداً للعابثني هبا ومبصريها ومصري أهلها، وليدخلها املسلمون فاحتني أعزاء كما دخلها الفاروق عمر أول مرة.
احتشدنا اليوم لنقول ال لصفقة ترامب وال حلل الدولتني، وال لكل مشاريع االستسالم واملفاوضات واخليانة، 

 احلديد، نريد جنداً كجند صالح الدين. ت وزلزلة الدبابات، نعم... نريد حديداً يفلّ ونعم هلدير الطائرا
 فيا جيش األردن ويا ضباط وقادة جيش الكرامة، هلمَّ إىل فلسطني لتحرروها من دنس يهود الغاصبني.

قصى ويا جيش مصر، وأبطال عبور القناة يف رمضان، وأحفاد عمرو بن العاص، هلمَّ إىل فلسطني، فاأل
 يستصرخكم، أعيدوا سريتكم األوىل... كونوا طالئع التحرير واجلهاد يف سبيل اهلل كما كنتم زمن الصليبيني.

ويا جيش الباكستان، أسود اجلبال وحميب اإلسالم، هلمَّ إىل مسرى نبيكم وأوىل القبلتني، فهال اشتاقت جباهكم 
 للسجود فيه.

فاتح وعبد احلميد، هلمَّ إىل ساحات املسجد األقصى فقد تاقت ويا جيش تركيا، يا أحفاد السلطان حممد ال
 لرؤيتكم.

 ويا جيش اجلزائر، عشاق الشهادة وفلسطني، هلمَّ إىل أهلكم يف فلسطني فإهنم يستصرخونكم.
ويا جيش إندونيسيا وإيران واحلجاز وباقي بالد املسلمني، هنا القدس، هنا مسرى نبيكم، هنا أجساد أجدادكم 

 بة العظام، هنا أرضكم املباركة، هلمَّ فحرروها وطهروها.من الصحا
﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي  :يا جيوش املسلمني عامة خناطبكم بقول اهلل تعاىل

نْ يَ  نْ َيا ِفي اآْلِخَرِة ِإَلَّ َقِليٌل َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الدُّ  *ا ِمَن اآْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
رَُكْم َوََل َتُضرُّوُه َشْيئا  َواللَُّه َعَلى   ْبُكْم َعَذابا  أَلِيما  َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوما  َغي ْ  ﴾.ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِإَلَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ

مهم العلماء الربانيني الذين ائتمنهم اهلل على دينه، وحنذرهم مما حذرهم اهلل منه،  احتشدنا اليوم لنستنهض
ليقوموا مبا أوجبه اهلل عليهم من استنهاض املسلمني إلقامة دين اهلل يف األرض واجلهاد يف سبيل اهلل، قال تعاىل: 

نُ نَُّه لِلنَّاِس َوََل َتْكُتُمونَُه فَ نََبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا بِِه َثَمنا  ﴿َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ ي ِّ 
 .َقِليال  فَِبْئَس َما َيْشتَ ُروَن﴾



فيا علماء األزهر واحلجاز والزيتونة وعلماء املسلمني يف كل مكان: أليس بينكم العز بن عبد السالم، أنتم من 
خلوق يف معصية اهلل، وأن القعود عن نصرة دين اهلل واملستضعفني اهلل وحده، وأنه ال طاعة مل يُعلم الناس اخلشية من

من املسلمني إمث عظيم، وأن اجلهاد يف سبيل اهلل لتحرير األقصى فرض وفضله كبري وأجره عظيم، فما لكم ال 
﴿فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم  ؟!تنطقون، ما لكم ال تصدعون باحلق، أختشون سجون الظاملني واحلكام اجملرمني

 .ُمْؤِمِنيَن﴾
تقدموا صفوف األمة لتوحيدها ومجع كلمتها إلقامة دين اهلل يف األرض واجلهاد يف سبيل اهلل... هذه هي 

 مهمتكم اليت تنقذون هبا أنفسكم وأمتكم، واصدقوا اهلل يصدقكم ولن يرتكم أعمالكم.
 يمات:أيتها الفصائل والتنظ

أما آن  ،﴾أََلْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن اْلَحقِّ ﴿ :خناطبكم بقول اهلل تعاىل
 لكم أن تبصروا احلق وتعلموا أن طريق التحرير هي دينكم إسالمكم وأمتكم، وليس جملس األمن واألمم املتحدة؟!

أن تدركوا أن أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا ويهود بعضهم أولياء بعض... أعداء لإلسالم وأمة أما آن لكم 
 اإلسالم؟!

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء ﴿ :أما آن لكم أن تلزموا قول اهلل تعاىل
ُهْم ِإنَّ اللََّه ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  بَ ْعٍض َوَمنْ  فَ تَ َرى الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن  *يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي  ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيبَ َنا َداِئَرٌة فَ َعَسى اللَُّه َأْن يَْأِتَي بِاْلَفْتِح َأْو َأْمرٍ 
 ﴾؟!أَنْ ُفِسِهْم نَاِدِمينَ 

الذين يسارعون يف دول الكفر وجملس األمن واهليئات الدولية  ،أما آن لكم أن تنبذوا الذين يف قلوهبم مرض 
الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن  * ﴿َبشِِّر اْلُمَناِفِقيَن بَِأنَّ َلُهْم َعَذابا  أَلِيما   ؟!يلتمسون عندهم العزة

 .﴾اْلُمْؤِمِنيَن أَيَ ْبتَ ُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه َجِميعا  
تركيا وإيران وباقي األنظمة يف العامل و أما آن لكم أن تدركوا خيانة منظمة التحرير وحكام مصر واألردن وقطر 

 إلسالمي، وتآمرهم على قضية فلسطني... أليسوا هم احلراس واحلماة احلقيقيني لكيان يهود؟!!ا
بلى واهلل قد آن لكم أن تعتصموا حببل اهلل املتني وتتربؤوا من كل أعداء اإلسالم، وتلتفوا حول دينكم وتعودوا 

 رض املباركة كاملة.ا إلقامة اخلالفة واجلهاد يف سبيل اهلل لتحرير األهنإىل أمتكم تستنصرو 
 أيها المسلمون:

إن فلسطني هي أرضكم، وهي مسرى نبيكم، ولن ينال شرف حتريرها إال عباد هلل حتت لواء قائد كصالح 
الدين، ولن ينال هذا الشرف العظيم حكام أقنان اختذوا اإلسالم ظهريًا ووالوا الكافرين، فاقتلعوا عروش اخلائنني هلل 

  إلقامة اخلالفة اليت تزيل كل العقبات اليت تقف يف وجه حترككم حنو عزتكم.ورسوله وانصروا العاملني
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 أيها المسلمون في األرض المباركة:
ها أنتم خربمت مصري التعلق بالقرارات الدولية واملشاريع االستعمارية، وها أنتم ترون بأم أعينكم أن ال خالص 

باركة، فاصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون، لكم إال بالتمسك بدينكم واحلفاظ على هذه األرض امل
وكونوا صفًا يف وجه كل املشاريع اليت تعطي الشرعية لكيان الغاصبني، من صفقة ترامب إىل حل الدولتني أو حل 

صر مع الدولة الواحدة، وال تعطوا الدنية يف دينكم، وال ترضوا بالتنازل عن شرب واحد من أرضكم واعلموا أن الن
الصرب، فانصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم، وثقوا باهلل القوي العزيز، وثقوا بأمتكم خري أمة أخرجت للناس، فإهنا 
أمة اجتباها اهلل لدينه ووحيه والشهادة على الناس، فما يصيب األمة اليوم هو الذي سيحرك فيها مكامن عزهتا، 

رسوله، وستجتمع على كتاب اهلل وسنة رسوله... وقريبًا إن شاء اهلل وبعون اهلل تعاىل ستلفظ كل اخلائنني هلل و 
ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوَلى الَِّذيَن ﴿ذَ  سنجتمع باملسلمني يف املسجد األقصى معلنني بيت املقدس عقرًا لدار اإلسالم...

 .﴾َلُهمْ  َأنَّ اْلَكاِفرِيَن ََل َمْوَلىآَمُنوا وَ 

 ارك... ارفعوا أيديكم ضارعين إلى اهللوفي الختام أيها الجمع المب
اللهم يا قيوم السماوات واألرض، رمحن الدنيا واآلخرة، نسألك رمحة من عندك هتدي هبا قلوبنا وقلوب 
املسلمني، وتوحد هبا صفوف املسلمني، وجتمع هبا كلمة املسلمني، وتقّوي هبا عزائم املسلمني لنصرة دينك وإقامة 

 شرعك.
ليك من الكافرين، ونربأ إليك من املنافقني واخلائنني، ونربأ إليك من حكام الطاغوت يف بالد اللهم إنا نربأ إ

 املسلمني.
. فبلغ عنا هذا اخلري .. يا اهلل برمحتك نستغيث..يا رمحن يا رحيم برمحتك نستغيث. اللهم برمحتك نستغيث...

كرمنا هبم جماهدين يف سبيلك حيررون املسجد للمسلمني واشرح صدورهم به، واجعل أفئدهتم هتوي لنصرة دينك، وأ
 األقصى مسرى رسولك الكرمي.

اللهم خالفة على منهاج النبوة تقيم الدين وحتمل اإلسالم رسالة خري وهدى ورمحة للعاملني، واجعلنا ممن 
 يشهدون نصرك للمؤمنني... والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني واحلمد هلل رب العاملني.
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