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 الرحيم الرمحن ا بسم

 فلسطين؟ المباركة واألرض األقصى للمسجد نفعل أن يجب ماذا
 فعله؟ لنا يجوز ال الذي وما

 .نآلا تدعمو اليت وىي يهود كيان أسست اليت فهي الغربية، للحكومات نلجأ أال جيب
 .الكفار وانتصار ادلسلمني ىزمية لتضمن االستعمارية الدول بأيدي أداة ألهنا ادلتحدة لألمم نلجأ أال وجيب
 االستعمارية الدول مع متحالفون ادلسلمني حكام ألن ادلنظمة، داخل جمموعة أي أو اإلسالمي، ادلؤمتر دلنظمة نلجأ أال وجيب

 .وخمططاهتم مصاحلهم خدمة عناً أبد يتخلفوا ولن
 .ملسو هيلع هللا ىلص ولرسولو  هبهاحل ادلسلمني جيوش حشد إىل تدعو كلها واألمة الضعف، نفسناأ يف نظن ال أن وجيب
 ادلعدنية وادلوارد الطاقة أنواع بكل منيسلادل بالد على وتعاىل سهبحانو ا أنعم فقد الفقر، نفسناأ يف نظن ال أن وجيب

 .والزراعية
 .مقاتل 087,78722 من أكثر قوهتا جمموع يهبلغ منها، إسالمية بلدان ةسهبع فأكرب قادرة، غري جيوشنا نبأ نظن أال وجيب
 رغهبتهم بسهبب العسكرية العدو قوات وأفغانستان وكشمري فلسطني يف ادلدنيون ىز فقد قهرون،ي   ال أعداءنا نبأ نظن أال جيب

 .االستشهاد يف

 فعله؟ علينا يجب وماذا
 .ةاإلسالمي هبالدال يف الرويهبضات احلكام من وعمالءىا الغربية احللول نقاطع أن جيب

 .فلسطني ادلهباركة واألرض القدس لتحرير جيوشنا حشد دعوة لتقوية لكرتويناإل صلالتوا وسائل على الصوت نعلي أن وجيب
 للنظام وليس لنا لالحنياز األعمال ورجال والسياسيني والعلماء وادلثقفني الصحفيني من النفوذ أصحاب نطالب أن جيب

 .احلاكم
 .وحده الدعاء على االقتصار وليس ادلنكر، عن والنهي بادلعروف األمر جانب ىلإ ا ىلإ الدعاء من بد ال

 .اتلة اإلسالمية الهبالد من وغريىا وكشمري فلسطني حترير أجل من للحشد سلمنيادل جيوش ضهباط حنث أن جيب
 النهبوة منهاج على اخلالفة بإقامة ومطالهبتهم ،ةاإلسالميهبالد ال يف اخلونة باحلكام لإلطاحة ادلسلمني جيوش نطالب أن جيب

 .نقاضهمأ على
َنا َوَما﴿ :تعاىل ا قال  ﴾اْلم ِبين   اْلَبََلغ   ِإاَل  َعَلي ْ

 #األقصى_ٌستصرخ_الجٌوش

#Aqsa_calls_armies  #AqsaCallsArmies 

#OrdularAksaya 
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