بسم هللا الرمحن الرحيم

يف الذكرى السابعة والتسعني هلدم اخلالفة
حزب التحرير وأهل بيت املقدس حيتشدون يف املسجد األقصى مرددين
"اخلالفة تعيد لألمة عزهتا وللقدس مكانتها"
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد،
أيها الناس:
• أال يسركم عودة أمتكم عزيزة قوية بعد أن طال عليها زمن املذلة والضعف؟ (بلى)
* إنه ال يعيد لألمة عزهتا إال اخلالفة( .نشهد)
• أال تشتاقون لرؤية القدس عقرا لدار املسلمني ،واألقصى حمررا تشد إليه الرحال من مجيع املسلمني ،بدل أن يكون مصلى
لبعض املسلمني من أهل فلسطني ،ومزارا للمطبعني؟ (بلى)
* إنه ال يعيد للقدس مكانتها وال حيرر األقصى إال اخلالفة( .نشهد)
أيها املسلمون:
سبعة وتسعون عاما مضت منذ فقد اخلالفة على ضياع عزة األمة ومكانة القدس!
سبعة وتسعون عاما مضت على فقد اخلالفة واألمة تعاين الويالت وحتصي القتلى واجلرحى واملنكوبني واملشردين!
سبعة وتسعون عاما مضت على فقد اخلالفة واحلكام األشرار ممعنون يف تعطيل شرع هللا ،والعمالة للكفار ،وكبت األمة وتبديد
ثرواهتا!
سبعة وتسعون عاما مضت على فقد اخلالفة ومل يبق شرب من أرض املسلمني إال فيه حمتل غاصب أو لص داعر أو منتفع من
احلكم رخيص ،يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل ،خائن هلل ولرسوله وللمؤمنني!
سبعة وتسعون عاما مضت على فقد اخلالفة واإلسالم مستهدف ،يريد الكفار وأعواهنم احلكام أن يغريوا فيه ويبدلوا حتت الفتات
التجديد والتطرف واالعتدال وحماربة ما يطلقون عليه اإلرهاب ،خيتلقون الذرائع السياسية والعسكرية لتحقيق مآرهبم اإلرهابية ،فقتلوا
املاليني ،ودمروا مدن كاملة ومسحوا من الوجود قرى كانت آمنة مطمئنة!
سبعة وتسعون عاما مضت على فقد اخلالفة وجهود املسلمني مبعثرة ،واملكروبون من املسلمني يف الشام وفلسطني وبورما وغريها
من بالد املسلمني يستغيثون وال مغيث!
أيها الناس:
وحيكم العامل كله منها برشد وحسن رعاية ،بدل أن تبقى وسائر بالد
• أال يسركم رؤية فلسطني وبالد الشام عقرا لدار اإلسالم ،ح
املسلمني هنبا للرأمساليني؟ (بلى)
* إنه ال يكون ذلك إال يف ظل اخلالفة (نشهد)
• أال حتبون أن حيكمكم رجل يليب نداء املستضعفني فيجرد سيفه من غمده ويعلن اجلهاد لنصرهتم وحترير البالد والعباد ودحر
املعتدين ومالحقتهم إىل عقر دارهم إن بقي هلم عقر دار؟ (بلى)
* إنه ال حيقق ذلك إال اخلليفة( .نشهد)

فمن هنا ،من ابحات املسجد األقصى األسري ،ومن مسرى رسولنا احلبيب ،حممد ﷺ ،خناطب األمة وجيوشها ،وأهل القوة فيها،
أن هلم إىل نصرة اإلسالم واملسلمني.
هلم إىل حترير املسجد األقصى األسري ،هلم إىل ممل شعث املسلمني ،هلم إىل نصرة املستضعفني يف الشام وفلسطني واليمن وبورما
وابقي بالد املسلمني...
اي جيوش املسلمني ،اي جيش تركيا وجيش األردن ومصر والسعودية وابكستان ...مىت ستزجمرون يف ابحات املسجد األقصى،
وترفعون فيها التكبري؟!
اي جيوش األمة وضباطها األخيار:
ها أنتم تشاهدون ما وصل إليه احلال يف فلسطني ومسجدها املبارك ،فمن ألهل فلسطني ومسجدها املبارك غريكم أيها األخيار؟!
من سيعيد للقدس مكانتها ،ولألمة عزهتا غريكم أيها الضباط واجليوش؟! من ينصر الشام والغوطة من بشار اجملرم وبوتني اللعني
وترامب السفاح؟!
أنتم أحفاد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وأسيد بن حضري ،فكونوا أنصار اإلسالم اليوم كما كان أجدادكم
أنصار اإلسالم ابألمس.
أطيحوا حبكام الضرار ،وأقيموا دولة اإلسالم.
أعلنوها مدوية يف ميادين العامل أن ال إله إال هللا ،حممد رسول هللا.
سريوا جبحافلكم مستبشرين مكربين مهللني حنو املسجد األقصى وفلسطني.
انفضوا عنكم غبار اخلوف والذل واعتصموا حببل هللا الناصر القوي اجلبار.
وعندها ستصلي عليكم املالئكة واملسلمون أمجعون إىل يوم الدين.
فهذا وهللا عز الدنيا واآلخرة ،وشرف احلياة واملمات.
وحنن يف حزب التحرير ندعوكم لتنصروا اإلسالم واملسلمني ولتعملوا معنا إلقامة اخلالفة اليت تعيد لألمة عزهتا ،وللقدس مكانتها،
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اللهم اي من بيده قلوب العباد ،بلغ عنا أمة اإلسالم واجعل أفئدهتم وجوارحهم هتوي لنصرة دينك وحترير معراج رسولك.
اللهم عليك أبمريكا ومن واالها وعليك أبعداء اإلسالم ...اللهم فرق مجعهم واقذف الرعب يف قلوهبم واجعل الدائرة عليهم
واجعلهم ودايرهم غنيمة للمسلمني.
اللهم طهر املسجد األقصى من رجس الغاصبني وأكرمنا فيه ببيعة أمري املؤمنني ،واجلب إليه املسلمني أعزة منصورين...
وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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