
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 المبارك األقصى المسجد كلمة

 الخالفة دولة فجر لبزوغ الحاجة أمس في جمعاء والبشرية اإلسالمية األمة

نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا َلنَ ْنُصرُ  ﴿ِإنَّا القائل هلل احلمد  من على موالسال والصالة اأْلَْشَهاُد﴾، يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ
 :بعد أما... ادلبارك األقصى ادلسجد إىل احلرام ادلسجد من بو اهلل أسرى

 :العامل أصقاع كل يف العزيزة أمتنا يا... ادلباركة واألرض األقصى ادلسجد جنبات يف أىلنا يا... المسلمون أيها
 رلدداً  نقف اإلسالمية، اخلالفة ةدول ذلدم ادلائة بعد األوىل الذكرى يف الكرمي نبيكم مسرى يف اليوم أمامكم نقف

 يزالون ال وىم خاّصة فلسطني أىل يعيشها كارثة.. اخلالفة ىدم بسبب اإلسالمية باألمة حّلت اليت الكارثة يعيش والكل
،اغتص أن بعد أرضهم من   ُىّجروا فلقد بو، ويّتقى ورائو من   يقاتل الذي اجلُّنة، اخلليفة ضياع آثار من اجلمر على يتقلّبون  بت 

 األقصى ادلسجد ويستبيحون والبلدات، األحياء يف ادلستوطنون ويُرّوعهم الشاشات، أمام مساء صباح يقتّلون ىم وىا
 الذين األنذال؛ ادلسلمني حّكام بتواطؤ ذلك كلّ  جائر، حصار وطأة حتت يعانون يزالون ال غزة وأىل فيو، طقوسهم ليقيموا

 .عباده من حياء وال اهلل من خوف دون مفضوح، سافر بشكل واخليانة عوالتطبي التّنسيق حنو يتسابقون باتوا

 رجاذلا قبل ونساؤىا أطفاذلا قّتل اليت الشام يف تعيشها ...اخلالفة ىدم كارثة كلها األمة تعيش :المسلمون أيها
 ادلستعمرون عليهم شنها اليت احلروب تبعات يكابدون نالذي وأفغانستان العراق أىل ويعيشها أىلها، وُىجر مدهنا وُسحقت

 أطفال اخلالفة ىدم آثار وطالت اإلسالمية، األمة على معلنة صليبية حرب يف احلواضر ودمروا واليابس األخضر فحرقوا
 ليوضعوا وغريىا السويد يف ذويهم من ادلسلمني أطفال فيختطف والقمع، الظلم نتيجة األرض أصقاع يف ادلشردين ادلسلمني

 !دينهم عن تسلخهم نصرانية عائالت يف
 قتل يف دتعن والصني! مستنكر وال ناصر وال ذلن معني وال نسائنا رؤوس عن اخلمار فنزعوا البقر عّباد علينا وتطاول

 .دنارايم تفعل وكذلك العبادة من ودتنعهم وتقمعهم اإليغور ادلسلمني

 احلربة رأس ىي بالدنا وتقسيم خالفتنا ىدم عدب بالدنا يف ادلستعمر أوجدىا اليت العميلة األنظمة إن   :المسلمون أيها
 السجون يف ادلخلصني بالعلماء وتزج الناس رؤوس على ادلتفجرة الرباميل وتنزل شعوهبا فتقمع اإلسالمية، األمة على حربو يف

 اإلعالم يف ومعتقداهتا وثقافتها األمة دين على حرباً  وتشن الغربيني، للمستعمرين ذىب من طبق على البالد ثروات وتقدم
 على لتطبقها اللعينة كسيداو الدولية االتفاقيات وتوقع ادلناىج يف لإلسالم رائحة من تبقى ما فتزيل التعليم، ومناىج

 .دينهم عن سلخهم يف إمعاناً  ادلسلمني
 مقدساتكمو  وثرواتكم وأعراضكم دماؤكم اللئام، موائد على اً أيتام اخلالفة، ىدم من وعام عام مئة بعد حالكم ىو ىذا
 .مستباحة

 اخلالفة غياب فبسبب اإلسالم، غياب بسبب يعاين كلو والعامل األقصى ادلسجد رحاب يف اليوم نقف :الناس أيها
 وروسيا أمريكا لقرارات رىينة كلو العامل وأضحى الضعيفة، الدول ثروات وامتصت الشعوب استعمرت عادلية كقوة
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 عادلية حرب أعتاب على يقف اآلن وىو مدمرتني عادليتني حربني العامل شهد يةعادل كقوة اخلالفة غياب بسبب اإلجرامية،
 عات دولية مدمرة.ارؤساء محقى وصر  لنزوات زلكوماً  العامل ىذا فسيبقى البشرية إلنقاذ اإلسالمية األمة تبادر مل وإن ثالثة،

: للمسلمين ونقول بعامة، عاملال وشعوب خاصة اإلسالمية األمة خناطب األقصى ادلسجد رحاب من :الناس أيها
 شهداء أنتم واذلدى، الرمحة رسالة أصحاب أنتم وإجرامهم، الرأمساليني طغامة من والبشرية العامل إنقاذ على القادرون أنتم
 باإلسالم؟ أعزة وهنضتم عاتقكم عن الذل غبار نفضتم فهاّل  الناس، على اهلل

 مىت فإىل ،واالنتصارات الفتوحات تكون أيديكم وعلى نعتهم،وم ادلسلمني قوة أنتم: المسلمين لجيوش ونقول
 العروش هبذه فتطيحوا هلل ستغضبون مىت اهلل؟ سبيل يف اجلهاد روح فيكم قتلت اليت العميلة األنظمة ذلذه رىناً  ستبقون
 التحرير حلزب النصرة وتعطوا ورسولو اهلل افتنصرو  احلق من نزل وما اهلل لذكر ختشع أن لقلوبكم يأن   أمل ورسولو؟ هلل اخلائنة
 للعادلني؟ وىدى خري رسالة وحتملونو الدين هبا تقيمون األنصار كبيعة بيعة هوتبايعو  وأمريه

 جتاه العداء إذكاء جرائمهم أعظم ومن ورؤساءكم، أحزابكم أعمت قد الرأمسالية إن :لها فنقول العالم شعوب أما
 اليوم أوكرانيا يف جيري وما بالفناء، مهدداً  مصريكم أصبح وأنانيتهم غطرستهم بوبسب ستنقذكم، اليت الرمحة أنو رغم اإلسالم

 دلصاحلهم إال وزناً  يقيمون ال الكربى الدول وقادة فالرأمساليون اجملرمني، ذلؤالء حداً  تضعوا مل إن يتهددكم مما اليسري النزر ىو
 .العادليتني احلربني يف أصابكم مما عظمأ سيصيبكم أمركم تتداركوا مل وإن البشرية، على مستطري شر وىم

 اخلالفة ودولة اإلسالم إىل حباجة اإلجرامية، ادلنظومة هبذه تطيح جديدة عادلية قوة إىل حباجة كلو العامل :الناس أيها
 ودولة ني،اجلب ذلا يندى البشرية حبق فجرائمها - والصني وفرنسا وبريطانيا وروسيا أمريكا - الكربى الدول جرائم من إلنقاذه
 مالذ ادلستضعفني يف العامل كلو. وىي جديد، من بناءىا وتعيد الدولية العالقات ستغري اليت وىي للبشرية ادلنقذة ىي اخلالفة

 ادلظلوم فيها ويُنصف اخلري، هبا وينتشر العدل هبا يُقام ،الرحمن بشرعة فيها ُيحكم النبوة منهاج على دولة إنها
 ويؤطر على احلق أطرًا. يد الظامل على فيها ويؤخذ

 أن تعاىل اهلل ونسأل وجنتهم، ودرعهم وحصنهم جناهتم ألهنا الناس كل إليها يفزع النبوة منهاج على الخالفة إنها
 أَي َُّها ﴿يَا وجناتكم حياتكم وفيها لكم تنادعو  ىذه ترفع، أن رسولنا ولراية يظهر أن لديننا آن فقد قريباً  فجرىا بزوغ جيعل

 ِإَلْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  بَ ْينَ  َيُحولُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِللَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ 
 .ُتْحَشُروَن﴾
 نبينا ومسرى أرضنا هبا حنررو  وعزنا رلدنا هبا ونستعيد ربنا هبا نرضي النبوة منهاج على راشدة خالفة نسألك إنا اللهم
 ىا خالفة راشدة على منهاج النبوةويقيمو  دينك لينصروا وادلنعة القوة أىل قلوب افتح اللهم
 برمحتك جنباتو يف تصدح اخلالفة جيوش تكبريات واجعل ادلقدس بيت أسوار على خفاقة اإلسالم راية ارفع اللهم

 .العادلني رب هلل واحلمد للعادلني، ةرمح ادلبعوث على اللهم وصل إحسانك، ومجيل وفضلك
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