بسم اهلل الرمحن الرحيم

نداء من األرض المباركة إلى المسلمين وجيوشهم إلقامة الدين ونصرة المسلمين وتحرير فلسطين
احلمد هلل مث احلمد هلل ...والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله وبعد،
أيها ادلسلمون ...أيتها اجليوش ...أيها ادلخلصون يف بالد ادلسلمني...
يف ىذا اليوم ادلبارك التاسع من ذي احلجة
يف ىذا اليوم ادلبارك يوم اجلمعة
يف ىذا اليوم ادلبارك الذي جيتمع فيو ادلسلمون على صعيد عرفات جيأرون فيو إىل اهلل حبوائجهم وجيتمع ادلسلمون فيو لصالة
اجلمعة يف مساجدىم نوجو نداءنا من ادلسجد األقصى ادلبارك إىل ادلسلمني يف الشام والعراق واليمن وتركيا وباكستان خاصة وإىل
ادلسلمني بعامة ...فنقول:
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أيتها الجيوش الرابضة في ثكناتها ...أما آن لكم أن تنفضوا غبار الذل عن أمتكم ...أما آن جلحافلكم ادلكربة أن حترر

األقصى من رجس يهود...

أيها الطيارون في الحجاز واألردن واإلمارات ..أتطيعون أمريكا وتغريون بطائراتكم على إخوانكم وأىلكم ...وال تطيعون أمر
ربكم يف اجلهاد يف سبيل اهلل لتحرير مقدساتكم ...أين كانت طائراتكم والنساء الثكاىل تستغيث يف غزة ...طائرات يهود ىدمت
البيوت وقتلت الشيوخ واألطفال ...ودمرت ادلساجد ...ويدنسون ادلسجد األقصى صباح مساء ...أما ثارت محيتكم لرد عدوان
ِ
ِ
َّص ُر﴾.
ص ُروُك ْم في الدي ِن فَ َعلَْي ُك ُم الن ْ
يهود ...أما ثارت محيتكم لنصرة إخوانكم .أما مسعتم قول اهلل ﴿ َوإِن ْ
استَ ْن َ
أيها األخيار في الشام :رأس األفعى يف دمشق فامجعوا أمركم ووحدوا صفوفكم  ...وتربؤوا من أمريكا وعمالئها ...وانبذوا

أولياء الشيطان ...وأخلصوا هلل ...وازحفوا إىل خري مدائن الشام مكربين مهللني عازمني على حتقيق بشرى رسول اهلل خالفة على
منهاج النبوة ...واعلموا أن اهلل معكم مؤيدا وناصرا وحافظا ...وىو ويل ادلؤمنني وويل ادلتقني...
أيها األخيار ننشدكم اهلل من ادلسجد األقصى أن ال تنشغلوا بأنفسكم عن عدوكم ،واعلموا أن أمريكا وأحالفها لن يضروكم إال
ِ
ص ُرو َن﴾ ...فال تلتفتوا عن دمشق
أذى وىذا ىو قول احلق سبحانو ﴿لَ ْن يَ ُ
ض ُّروُك ْم إَِّل أَذًى َوإِ ْن يُ َقاتلُوُك ْم يُ َولُّوُك ُم ْاألَ ْدبَ َار ثُ َّم َل يُ ْن َ
وال يشاغلنكم العدو عنها ...واصدقوا اهلل يصدقكم...
أيها األخيار في بلد اإليمان والحكمة :يا أىل اليمن ...أين ذىبت حكمتكم ...أين ىو إميانكم ...أمريكا عدوة اهلل تعبث
بأرضكم ...وتنثر بذور الفتنة بني أبنائكم ...وتذكي البغضاء بني قبائلكم ...إنا من ادلسجد األقصى ننشدكم اهلل أن حتقنوا دماءكم

وحتفظوا أموالكم ...وتوحدوا صفكم إلقامة الدين ...أيها األخيار يف صنعاء وأرحب وصعدة ...أيها ادلخلصون يف ذمار وتعز
والبيضاء ...أيها ادلخلصون يف اجلوف ومأرب وأبني وعدن وادلكال ...انبذوا مشاريع أمريكا والغرب لتقسيم بالدكم ...وهنب
ثرواتكم ...انبذوا أولياء الشيطان ...واصدعوا باحلق وقفوا صفا واحدا إخوانا متحابني ...ترفعون راية التوحيد إلقامة الدين ومبايعة
خليفة ادلسلمني.
يا جيش الكنانة ...أنتم قوة ادلسلمني ومددىم وعدهتم ...أليس بينكم قائد رباين جيدد سرية األبطال من جديد على أرض

الكنانة ،وينجو بكم من عمالة احلكام الذين رىنوا مصر وجيشها ألمريكا ...أليس بينكم قائد رباين ينفض عنكم غبار الذل ويقود
جيشكم إىل ساحات األقصى كما فعل صالح الدين ...يا ضباط جيش مصر من ادلسجد األقصى ننشدكم اهلل أن تنصروا اهلل
ورسولو ...ندعوكم إلقامة الدين ...ندعوكم إلقامة اخلالفة اليت تنقذ البشرية كلها من ظلم أمريكا ونظامها الرأمسايل اإلجرامي...
أما أنتم يا ضباط الجيش الباكستاني ...فإنا جندد الدعوة لكم من ادلسجد األقصى ادلبارك وننشدكم اهلل أن تنصروا دعوة
اإلسالم ...ننشدكم اهلل أن ال جتعلوا ألمريكا سبيال على بالدكم وال على إخوانكم يف أفغانستان ...ننشدكم اهلل أن تلبوا دعوة حزب
التحرير وجتيبوا داعي اهلل إلقامة اخلالفة.
أيها المسلمون في تركيا ...أيها الضباط يف اجليش الرتكي ...إن بالدكم عانقت العزة يف ظل اخلالفة وال زالت معامل األستانة
والباب العايل تستنهض مهمكم وتنفث فيكم العزة ...اخلالفة فريضة ربكم ورمز عزتكم اليت تعتزون هبا ...وشباب حزب التحرير
ينادونكم إلقامتها ...ويستنهضون مهمكم إلقامة دين اهلل يف األرض ...فكيف مثل ىؤالء حياكمون ويسجنون ...إنا ننشدكم اهلل
من ادلسجد األقصى أن تنصروا اهلل ورسولو ...إنا ننشدكم اهلل أن تقفوا مع إخوانكم على أرض الشام فتناصروىم ال أن تكونوا يف
حلف أمريكا حلف الطاغوت والشيطان...
أيها المسلمون في كل بقاع األرض ...من ادلسجد األقصى نناديكم ...من معراج رسول اهلل نستصرخكم ...وننشدكم اهلل

أن تنصروا دين اهلل ...ننشدكم اهلل أن تقيموا الدين ...ننشدكم اهلل أن تعملوا مع العاملني إلقامة اخلالفة ...واهلل معكم ولن يرتكم
أعمالكم.
اللهم بلغ نداءنا ىذا إىل خرية ادلسلمني ...اللهم واشرح صدور ضباط وجيوش ادلسلمني لنصرة دينك وإقامة شرعك ...اللهم
اشرح صدور ادلسلمني لدعوة احلق وألف بني قلوهبم ...وانزع البغضاء والشحناء من بينهم...
اللهم عليك بأمريكا وأوليائها ...اللهم دمر علياءىا واقتل جنودىا ...وسربلهم بالذل واذلوان ...وال جتعل ذلم سبيال على
ادلسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني.
اللهم خالفة راشدة على منهاج النبوة تعز هبا اإلسالم وادلسلمني وجتمع هبا أمرنا وتلم هبا شعثنا ...وتنصرنا هبا على من بغى
علينا.
واحلمد هلل رب العادلني
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