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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ومقدساتها أرضها وتحرير األمة وحدة سبيل هي الخالفة
 والخائنين والمطبعين للكافرين نتصدى وبها

 وأىل عامة وادلسلمون اإلسالمية، اخلالفة دولة ذلدم ادلائة بعد األوىل الذكرى ىـ3665 العام ذلذا رجب شهر يف علينا متر
 أرضهم من ى ّجروا فلقد بو، وي تقى ورائو من ي قاتل الذي اجل نَّة اخلليفة ضياع آثار من اجلمر على ونيتقلَّب   يزالون ال خاصة فلسطني

 ادلسجد ويستبيحون والبلدات األحياء يف ادلستوطنون وي رّوعهم الشاشات، أمام مساء صباح ي قّتلون ىم وىا اغت صبت، أن بعد
 وبتواطؤ يهود، بكيان اعًتفت اليت السلطة وبصر مسع حتت ذلك كل غزة، ىلأ على جائرٌ  وحصارٌ  فيو، طقوسهم ليقيموا األقصى

 دون ،اً مستور اً خفيّ  كان أن بعد مفضوح سافر بشكل واخليانة والتطبيع التنسيق حنو يتسابقون باتوا الذين األنذال؛ ادلسلمني حكام
 .عباده من حياء وال اهلل من خوف

 إىل فلسطني قضية وستعيد االستعمارية، احلدود وت زيل األمة ست وحد إلقامتها، دلسلمنيا ندعو اليت اخلالفة إن :المسلمون أيها
 اإلسالم، لنشر اإلسالمية األمة جهاد وحتيي العام النفري وست علن بساكنيها، حمصورة أو فصائلية قضية ال كلها لألمة قضية أصلها
 فلسطني أىل مقاومة بدعم تكتفي ولن وأىلها، غزة ونصرة األقصى ادلسجد وتطهري وادلعراج األسراء أرض لتحرير اجليوش وت سري
 .جديد من جالوت وعني حطني ت عيد جيوشٌ  واحملتلني، ادلستعمرين أركان تـَه ز اليت اجليوش بزحف بل إعالمية، جبعجعات وال مالياً 

 سلطاهنا األمة استعادة أمام بةعق وىي للمستعمرين، أدوات ىي ادلسلمني بالد يف القائمة األنظمة إن :المسلمون أيها
 لوَّث ما وغسل الكربى، االستعمارية بالقوى ادلرتبطة سياستها جتميل حتاول األنظمة وىذه فلسطني، حترير أمام وعقبة ادلسلوب،

 اجليوش حتريك عنًا شيئ ي غيِن  وكأنَّو ادللوث، السياسي بادلال أىلها ودعم بفلسطني التَّغين عرب واألبرياء ادلسلمني دماء من يديها
 أبعد وفلسطني وبعيدة، قريبة شىت، بالد يف تقاتل وأذرعها جيوشها جند ذلك وفوق ادلـ َكدَِّس، والسِّالح ادلـ َدرَّبة، والِفَرق الـم َجيَّشة،

 السري يوجب بل ومباركتها، أعماذلا تزيني أو األنظمة ىذه إىل الركون وعدم الوعي يتطلب الشرعي فالواجب! ناظريها عن تكون ما
 واإلنكار العمالء احلكام حملاسبة بقوة والنهوض ادلسلمني، بالد كل يف وألفعاذلا العميلة األنظمة ذلذه الرافض الطبيعي األمة تيار مع

 مستوطناتو توسيع من ومتكينو يهود، كيان تثبيت أجل من بو خيادعونكم الذي الدولتني كحل اخليانية مشاريعهم ورفض عليهم
 تَ رَْكُنوا  ﴿َوَل : تعاىل قال عروشهم، أنقاض على اخلالفة وإقامة إزالتهم على العمل ىو عليكم فالواجب األرض، على يريد ما وفرض

 .تُ ْنَصُروَن﴾ َل  ثُمَّ  َأْوِلَياءَ  ِمنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى
 نداءاتكم فوجهوا مجيعاً، ادلسلمني أنظار حمل وأنتم للتغيري، العمل وبوصلة الرحى قطب إنكم :ةالمبارك األرض أهل يا

 ادلؤزر، بنصره مجيعاً  يكرمنا أن اهلل عسى اخلالفة، دعاة مع ليلتحموا فيهم وادلنعة القوة وألىل مكان كل يف ادلسلمني إلخوانكم
 دابر ويقطعوا رؤوسهم، رافعي أعزاء حمررين مرة أول دخلوىا كما ادلقدسة رضاأل ادلسلمون فيدخل النبوة، منهاج على راشدة خالفة

 .ت رفع أن ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا ولراية يظهر، أن لديننا آنَ  فلقد تعاىل، اهلل بإذن قريباً  العني رأي ذلك نرى وإنا واحملتلني، الكافرين

 ﴾ا  َقرِيب َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ُقلْ  ُهوَ   َمَتى  ﴿َويَ ُقوُلونَ 
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