
 

 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 ؟يهود دنس من يطهره الدين صالح من لألقصى أما

 ِمنَ  لَْيالً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ ﴿ :القائل  احلمد ادلؤمنني، ناصر  احلمد العزيز، القوي ا احلمد
 والسالم والصالة ،﴾اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  آيَاتَِنا ِمنْ  ِلُنرَِيوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ 

َوَلُيوِشَكنَّ َأْن ََل َيُكوَن ِللرَُّجِل ِمْثُل َشَطِن فَ َرِسِو ِمَن اْْلَْرِض َحْيُث يَ َرى ِمْنُو بَ ْيَت اْلَمْقِدِس » :القائل اذلدى نيب على
ن ْ  ٌر َلُو ِمَن الدُّ  ،وبعد .«َيا َجِميعاً َخي ْ

 :مكان كل في المسلمون أيها المبارك، الحشد أيها
 للتحوي مصراعيو على الباب بو يفتح قانونا يهود كيان يقر نيالصليبي رجس من ادلقدس بيت حترير ىذكر  يف
 اجلرمية ذهى على يقدموا أن ا خلق ألذل كان وما وصلواهتم، طقوسهم فيو يؤدون يهودي كنيس إىل األقصى ادلسجد

 سائغة لقمة نبيكم مسرى تتركون فهل ،اجملرمني احلكام وتآمر اخلائنني خيانة لوال األوىل ادلسلمني قبلة يدنسواو 
 لعدوكم؟
 طقوسهم لفرض يهود كيان من حاقدة شديدة وىجمة جادة اولة يتعرض األقصى ادلسجد إن :المسلمون أيها
 مؤسسة أوردت كما األقصى ادلسجد مساحة كامل على ادلزعوم ىيكلهم امةإلق دتهيداً  األقصى ادلسجد يف التوراتية
 .األخري تقريرىا يف الدولية القدس

 ىوو  عليكم حرب عالنإ ىو األقصى ادلسجد يف صلواهتم بإقامة ادلستوطنني حق يهود كيان زلاكم إعالن إن
 قاموا حينما 1011 عام احتاللو بعد يبيونالصل فعلو مبا شبيو وىو األقصى ادلسجد على للسيطرة خطري حترك مبثابة

 األقصى ادلسجد يف وعاثوا القبلي بادلسجد فعلوا وكذلك لكنيسة، وحولوه الصخرة قبة على الذىيب الصليب بنصب
 !المسلمون؟ أيها فاعلون أنتم فماذا .للخيول إلسطبل بعضها وحولوا فساداً  ومبانيو
 اإلمارات فحكام ؛مطبعني مفرطني خائنني حكاماً  وجد أنو ىو طوةاخل ىذه على اجلبان يهود كيان جرّأ الذي إن

 وفرعون ،االتفاقيات معو يوقعون وادلغرب السودان وحكام ،والطائرات البعثات يرسلون البحرين وحكام ،قادتو يستقبلون
 حيمي األردن وملك األقصى، وادلسجد للضفة التفرغ من دتكنهم اليت السلمية األجواء هتيئة يف الوسع يبذل مصر

 .الشرقية جبهتهم
 ادلسجد إن الشكلية، الوصاية على للتنافس مكانا وليس للتقاسم بقعة وال للتفاوض سلعة ليس األقصى ادلسجد إن
 ادلساجد ثالث وىو اإلسالم ابتداء يف ذلا تصلون كنتم اليت وقبلتكم ملسو هيلع هللا ىلص زلمد نبيكم ومعراج األنبياء مصلى ىو األقصى

 لكنيس والمسكنة الذلة عليهم ربتضُ  من ليحولو المسلمين جيوش يا اْلقصى أيترك ال،الرح إليها تشد اليت
 !!لهم
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 من جزءاً  زالت وما كانت اليت التحرير منظمة قضية وليست قضيتكم، ىي فلسطين قضية إن :المسلمون أيها
 ورسولو، ا حيب من قضية إهنا ،وطنية قضية وجعلها اإلسالمي عمقها عن وفصلها القضية ودتزيق للتصفية وأداة ادلؤامرة
رر ال األقصى ادلسجد إن ،مقدساتكم لتطهير ىبوا نبيكم، مسرى لنصرة المسلمون أيها فهبوا  وال بالتفاوض حيح

رر بل واخليانة، للتآمر مؤسسات فتلك العربية، الدول جبامعة حيفظ وال األمن رللس أو الدولية للشرعية باللجوء  كما حيح
 فحركوا األعداء، يرىب وسالح كاجلبال برجال يسري جيش، أكرب ا صيحات تعلوه جرار جبيش نالدي صالح حرره

 .ْلقصاكم نصرة جيوشكم
 كبوهتا من قامت إن اإلسالم أمة تواجو أن من أضعف فهي وجوالهتا أمريكا صوالت تغرنكم ال :المسلمون أيها
 ادلعارك أمة ىي بل فرنسا أو كالصني ليست اإلسالم فأمة ساعة، للمؤمنني ا نصر تؤخر ولن سباهتا، من وهنضت
 كيان عن أمريكا تتخلى أن بعيداً  وليس وحطني، جالوت وعني وموىاكس والزالقة والريموك القادسية كمعركة الفاصلة

 .اتوم مصريىم يواجهون وتركتهم ادلقدس بيت يف الصليبيني عن أوروبا دول ختلت كما يهود

 وقطع الداء حسم يف واَفجدّ  العظيم، الشرؼ ىذا ينال فمن التحرير مع موعد على فلسطني نإ :المسلمون أيها
 نادت فقد أصولو واجتثوا الكفر فروع واقطعوا ،ورسولو ا واغضبأ الذين رجس من األرض بقية وتطهري األعداء شأفة
 الدين صالح دخول بعد التحرير خطبة يف الدين يزلي القاضي قال كما امدية وادللة اإلسالمية بالثارات األيام

 .األقصى للمسجد وادلسلمني
 النداء؟ تلبون فهل ويستنصركم، يناديكم اْلقصى ىذا مكان، كل في المسلمون أيها المسلمين، جيوش يا

 الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ   َوَعدَ  ﴿ :تعاىل قال ،زلال ال ناجز ا وعد أن اعلموا :المسلمون أيها
َننَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اْْلَْرضِ  ِفي َلَيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  َلن َُّهمْ  َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَ ُهمُ  َلُهمْ  َوَلُيَمكِّ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َوَلُيَبدِّ

 :تعاىل وقال ،[55: ]النور ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ  َوَمنْ ًا َشْيئ ِبي ُيْشرُِكونَ  ََل  يَ ْعُبُدونَِنيًا َأْمن َخْوِفِهمْ 
 ﴾اً تَ ْتِبير  َعَلْوا َما َوِلُيَتب ُِّروا َمرَّةٍ  َأوَّلَ  َدَخُلوهُ  َكَما اْلَمْسِجدَ  َوِلَيْدُخُلوا ُوُجوَىُكمْ  ِلَيُسوُءوا اْْلِخَرةِ   َوْعدُ   َجاءَ  ﴿َفِإَذا

 َيْخَتِبئَ  َحتَّى اْلُمْسِلُمونَ  فَ يَ ْقتُ ُلُهمُ  اْليَ ُهوَد، اْلُمْسِلُمونَ  يُ َقاِتلَ  َحتَّى السَّاَعةُ   تَ ُقومُ   ََل  » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال [،7: ]اإلسراء
 فَ تَ َعالَ  َخْلِفي، وِدي  يَ هُ  َىَذا اللِ  َعْبدَ  يَا ُمْسِلمُ  يَا: الشََّجرُ  َأوِ  اْلَحَجرُ  فَ يَ ُقولُ  َوالشََّجِر، اْلَحَجرِ  َورَاءِ  ِمنْ  اْليَ ُهوِديُّ 
 رواه مسلم. «اْليَ ُهودِ  َشَجرِ  ِمنْ  َفِإنَّوُ  اْلَغْرَقَد، ِإَلَّ  َفاقْ تُ ْلُو،

 الدين إقامة شرف لتنالوا تحركوا وأقصاكم، دينكم لنصرة اْلن تحركوا فوركم، من المسلمون أيها فتحركوا
 دنس من اْلقصى ليطهر جديدا صالحا بينكم من فأخرجوا الدين، صالح أحفاد فأنتم المباركة، اْلرض وتحرير

 .يهود
  .األسري األقصى وحترر ادلسلمني وتنصر الدين تقيم النبوة، منهاج على راشدة خالفة نسألك إنا اللهم
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