بسم اهلل الرمحن الرحيم

نداء من األقصى إلى األمة اإلسالمية وجيوشها
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله وبعد؛
أيها ادلسلمون يف كل بقاع األرض ...أيها الضباط واجلنود يف بالد ادلسلمني
يف الذكرى السادسة والتسعني ذلدم اخلالفة
جندد نداءنا لكم من ادلسجد األقصى
جندد استنصارنا لكم من مسرى رسول اهلل...
فهل أنتم رليبون؟ ...فهل أنتم ملبون؟
اللهم بلغ عنا واشرح صدور ادلسلمني وجيوشهم لنصرة دينك وعبادك الصاحلني
أيها المسلمون:
اخلالفة على منهاج النبوة ...هبا تقيمون دينكم ...وحتملونو رسالة خري وىدى إىل الناس كافة
اخلالفة على منهاج النبوة ىي أمنكم ...وىي قوتكم ...فبها تتوحد صفوفكم وجتتمع كلمتكم...
اخلالفة على منهاج النبوة ...ىي السبيل إىل نصرة أمتكم وإغاثتها فأنتم ترون ما أصاب ادلسلمني هبدم اخلالفة؟! ...غُيِّب
اإلسالم وعُطلت شريعتو ...وتفرقت مجاعة ادلسلمني ومزقت بالدىم ...واحتلت أرضهم ودنست مقدساهتم ،وتوىل أمرىم حكام
عمالء رىنوا البالد ومقدراهتا وثرواهتا للكافر ادلستعمر ،وأذاقوا ادلسلمني صنوف الذل واذلوان...
فمن األرض المباركة نستنهض ىممكم أيها األحبة في اهلل إلقامة دين اهلل بإقامة الخالفة التي ىي القوة بعد الضعف
واألمن بعد الخوف...
يا أىل الشام
أصابكم بالء عظيم ،وتكالب عليكم الشرق والغرب ،والقريب والبعيد ...وال كاشف لغمكم إال اهلل ...فاصدقوا اهلل العظيم
ينصركم ويذىب غيظ قلوبكم ...اصدقوا اهلل واعتصموا حببل اهلل مجيعا وذروا حبائل أمريكا وروسيا وحكام ادلسلمني يعزكم اهلل...
الفظوا مشاريع الكافر وأدواتو ...فوحدىا اخلالفة على منهاج النبوة طريق خالصكم وعزتكم ...ومرضاة ربكم.
يا أىل اليمن
من األقصى خناطبكم ،خناطب حكمتكم ونستثري إميانكم ...أن انبذوا الطائفية والقبلية فإهنا محية جاىلية ...انبذوا حكام
السعودية وإيران ووساطاهتم ،واطرحوا أرضا حلول أمريكا وبريطانيا ومشاريعهم ،واجتمعوا على طاعة اهلل وإقامة دينو ...ووحدوا
صفوفكم إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة.

أيها األخيار في باكستان
من مسرى رسول اهلل نستنصركم ولتحرير ادلسجد األقصى األسري نناديكم...
أمريكا ىي عدوكم ...فانبذوا عمالء أمريكا ...وناصروا أولياء اهلل واعملوا مع حزب التحرير إلقامة اخلالفة على منهاج
النبوة ...اليت ستقود مجوعكم وجيوشكم إىل مسرى رسول اهلل مكربين زلررين منصورين بإذن اهلل تعاىل ،فتلك ىي مهمتكم ال
زلاربة اإلرىاب ادلزعوم وفق أجندات أمريكا اجملرمة.
يا أىل العراق
تآمر عليكم حكامكم وحكام إيران عمالء أمريكا اجملرمون ...فأذكوا الطائفية بينكم واستباحوا الدماء واألعراض واحلرمات...
وليس لكم إال اهلل سللصاً وليس لكم إال صدق اإلميان منقذاً ...فاصدقوا اهلل وانبذوا الطائفية وعمالء أمريكا واعتصموا حببل اهلل
مجيعا ...واعلموا أن اخلالفة على منهاج النبوة ىي سبيل عزتكم ووحدتكم ورفع الظلم عنكم...
أيها األىل في تركيا...
ال زالت أرلاد اخلالفة تنفث فيكم العزة ...وتستنهض مهمكم إلقامة دينكم فال خيدعنكم ادلراوغون والعلمانيون ...وحنن من
صر ِم َن اللَّ ِو َوفَ ْتح قَ ِريب﴾...
األقصى الذي تشهد ساحاتو وأروقتو بعزة جند اخلالفة العثمانية الذين كان شعارىم يف ساحاتو ﴿نَ ْ
من ىذه البقعة ادلباركة نستنصركم إلقامة دين اهلل ...نستنصركم لتحرير بيت ادلقدس وتطهريه من رجس يهود ...ندعوكم
إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة من جديد لتعيدوا سرية القادة األخيار فيفتحوا روما كما فتحوا القسطنطينية...
أيها المسلمون في مصر أرض الكنانة
لقد كان شأنكم باإلسالم عظيما ،فتلك جنودكم انطلقت من دياركم لدحر الصليبيني فكان حترير بيت ادلقدس ...تلك
جيوشكم تزحف لدحر التتار فكانت عني جالوت ...لقد رأينا بطوالت جنودكم يف شهر رمضان وكيف هتاوى اليهود أمامكم
وفروا من وجوىكم ...ولوال خيانة حكامكم لكانت كتائب جيشكم تكرب يف ادلسجد األقصى...
يا أىلنا يف الكنانة ...انفضوا غبار اخلوف عنكم وزلزلوا عروش الطغاة واصدقوا اهلل يف إقامة دينو ينصركم ويثبت أقدامكم...
أيها المسلمون في الحجاز والمشرق والمغرب وفي كل بقاع األرض...
نستنهض مهمكم إلقامة دين اهلل ...نناديكم من ادلسجد األقصى ...فانصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم ...ىي اخلالفة
قوتكم بعد الضعف ...ىي اخلالفة أمنكم بعد اخلوف ...وىذا حزب التحرير ينفث فيكم عزة اإلسالم ويستنهض مهم الرجال
الرجال ...ليجددوا سرية السابقني األخيار ...والصحابة الكرام...
أيها الضباط واألركان والجنود:
إن مسؤوليتكم جتاه دينكم وأمتكم عظيمة ...فأنتم قوهتا ...وأنتم قادرون على دحر أعداء اإلسالم ...وإقامة دين اهلل يف
األرض ...فانصروا دعوة اخلالفة والساعني ذلا ،وقد آن لكم أن تتطلعوا حبرقة وشوق لتقتعدوا مقاعد األنصار يف الدنيا واآلخرة،

فبنواصيكم يعقد اخلري وبكم تنتصر أمتكم وتقتلع نفوذ الكافر وعمالءه ،وبكم ُحترر فلسطني وتُنصر الشام وغريىا من بالد
ادلسلمني ،فهبوا نصرة لقضايا أمتكم وكونوا حبق أحفاد قطز وبيربس وخالد وصالح الدين وزلمد الفاتح...
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فانصروا دين اهلل ...واجتثوا العمالء من ديار ادلسلمني ...وىذا حزب التحرير بينكم يبسط إليكم يده إلقامة دين اهلل وإقامة
اخلالفة الثانية على منهاج النبوة...
وفي الختام
خناطب أسرانا يف سجون االحتالل وأسرى ادلسلمني يف كل مكان ...خناطبهم من ادلسجد األقصى األسري ...فنقول:
اصربوا وصابروا ...فقضيتكم أكرب من رلرد حتسني طعامكم وشرابكم وظروف سجنكم ...بل وجوب حتريركم وحترير األرض
ادلباركة من رجس االحتالل...
وحنن نستنصر األمة اإلسالمية وجيوشها لتحريركم وحترير ادلسجد األقصى واألرض ادلباركة وحنن وإياكم على موعد مع نصر
اهلل بقائد رباين وجنود أخيار مؤمنني جيوسون خالل الديار ويسوؤون وجوه الكافرين ويدخلون ادلسجد األقصى مكربين مهللني
ص َد َق اللَّوُ َوَر ُسولُوُ﴾...
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اللهم بلغنا نصرك ...واشرح صدورنا وصدور ادلسلمني لنصرة دينك وإقامة شرعك
اللهم عليك بأمريكا ويهود ومن واالىم ...اللهم دمر علياءىم ..واجعل الدوائر تدور عليهم ...واصرف شرىم عن
ادلسلمني...
اللهم نصرك الذي وعدت ...اللهم نصرك الذي وعدت ...خالفة على منهاج النبوة تعز بو اإلسالم وادلسلمني ...وتفك هبا
قيد أسرانا ومسرانا...
وصل اللهم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثريا...
والحمد هلل رب العالمين
حزب التحرير
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
www.khilafah.net

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير
www.alraiah.net

موقع الخالفة
www.htmedia.info

