
 الرحيم  الرمحن   هللا  بسم

 نستنفركم  إننا  املسلمني، جيوش اي بل  املسلمون، أيها
رها أنيابه، عن مباتر  عدوكم  كشَّر  لقد  سيوفكم  فلتكس ِّ

 تصفيق أمام فلسطني قدس وعلى املسلمني على أحقاده كل  مباتر  قذف واشنطن يف ونتنياهو مباتر  مجع لقاء يف الليلة هذه
 كل  هلم يهود: يقول حاله ولسان ! ابلعدل والفلسطينيني يهود تنصف صفقة أعد  إنه مباتر  يقول... عواألتبا  واألشياع نتنياهو

 وملحقاهتا، األردن وأغوار حوهلا، وما وانبلس واملستوطنات كلها،  ليهود القدس: كلها  إال فلسطني هلم فلسطني وأهل فلسطني،
 حيصلوا أن هلم تتيح سنة 70 منذ للفلسطينيني فرصة هذه مباتر  ويقول !ابقيا   هناك كأن  الباقي على ويهود الفلسطينيون ويتفاوض

 مث! معه متفامهون  وهم املسلمني بالد يف حاكما   55 مع  عهده أوائل يف السعودية يف اجتمع أنه ويضيف! فلسطني يف دولة على
 .لسانه  هللا  فأمات  ماتت،  قد  الفةاخل  أن لسانه  ينطق  مث!  صفقته  تنفيذ   بعد   دوالر  مليار  50 مايل بدعم  الفلسطينيني  يَِعد 

 مغتصبا   يهودي   فيه ظهر حيث به، تفّوه الذي السقيم الكالم وهذا لصفقته، مباتر  أقامه الذي اخلطايب احلفل هذا إن
  فهو ! ولبالدهم وأمتهم لدينهم املسلمني بالد يف احلكام خيانة لوال به يتلفظ أن ليجرؤ كان   ما أنفسهم، اليهود من أكثر لفلسطني
 احلفل ذلك حضر من منهم إن  بل يعقلون، ال صامتون عمي بكم صم وهم يشاء كيف  يوزعها ميينه كمل فلسطني وكأن  يتصرف
 من يراه ما على األمور يقيس مباتر  إن ... غيه يف يتمادى مث  ومن! فرحون لعلهم بل يعرتضون  ال أبهنم مطمئن مباوتر ! املشئوم
 طوع وقدسها  فلسطني  تبقى  مث  ومن حبمده،  يسبحون  له  دائمون  وأهنم  املعوجة،  كراسيهم  عند  اقفةو   الدنيا  وكأن   احلكام،  هؤالء  خنوع
 ولعل دول، فاأليم هم، كما  يبقوا أن من املسلمني على أهون احلكام هؤالء إن! بدوالراته بيعة أو هبرطقاته صفقة هلا يصنع  بنانه

 صالحا   هللا إبذن املسلمون  يُعدم ولن الدين، صالح منهم طهَّرها مث  سنوات الصليبيون  دنَّسها قد القدس أن  يعلم مباتر 
 هلم  بقي  إن  هذا دارهم،  عقر إىل يدعموهنم  من  وفرار  يهود  كيان  على  ابلقضاء  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  بشرى  بسواعدهم  فيحققوا...  وصالحا

 .دار  عقر
 هللا رسول هبا بشر اليت اخلالفة هي ليست هناأ يعلم شك ال إنه حيث نفسه يغالط فهو ماتت إهنا مباتر  قال اليت اخلالفة أما

 الفاتح حممد بسواعد  القسطنطينية، بفتح الرسول بشرى حتققت وكما الرجال، بسواعد هللا شاء إن  آلتية اخلالفة إن بل... ملسو هيلع هللا ىلص
 اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريْ رَةَ  َأيب  عن مسلم صحيح يف جاء اإلسالم، جند بسواعد  يهود بقتال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بشرى ستتحقق فكذلك وجنده،

 لفلسطني، املغتصب كياهنم  إزالة مث ومن «،اْلُمْسلُِّمونَ  فَ يَ ْقتُ ُلهم اْليَ ُهودَ  ْسلُِّمونَ اْلمُ  يُ َقاتِّلَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص
 واتبعه مباتر  ظن وإن  ضيم، على تنام ال حية أمة اإلسالمية فاألمة اإلسالم، دار إىل وإعادهتا دنسهم من املباركة األرض وتطهري
 إبذن ظنكم فإن  هكذا، ظننتم فإن  تعود، لن اخلالفة وأن ابقون، اليوم املسلمني حكام وأن  يكون، ال األمر هذا أن واألشياع نتنياهو

ُتمْ  الَّذِّي ظَنُُّكمُ  َوَذلُِّكمْ ﴿ سريديكم، هللا  خليفة يرى واليته انطفاء قبل ترامب ولعل ﴾،رِّينَ اْْلَاسِّ  مِّنَ  فََأْصَبْحُتمْ  َأْرَداُكمْ  بَِّرب ُِّكمْ  ظَنَ ن ْ
نين   بَ ْعدَ   نَ َبأَهُ   َولَتَ ْعَلُمنَّ ﴿ عراك  يف معهم يدخل  أن   قبل  حينذاك  املسلمني  جند من الرعب  ويقتله  واملسلمني،  اإلسالم  .﴾حِّ

 قضم من ومتكينه يهود يان ك  لدعم اجملرمة صفقته وصنع  أنيابه، عن كشَّر  قد  ترامب إن  املسلمني، جيوش اي املسلمون، أيها
 كاملة  فلسطني وإعادة املسخ يهود كيان  إبزالة وذلك ترامب أنياب بكسر يكون أن جيب اجلرمية تلك على فالرد... كاملة  فلسطني

 مباتر  صفقة على الرد يكون  ال وأيضا   ،احلاليني احلكام طريق عن مباتر  صفقة على إذن الرد يكون  فال... اإلسالم دير إىل
 يضيع قول هو غريهم دون  الفلسطينيني قضية هي فلسطني أبن والقول ارتفعت، مهما والقطاع الضفة يف ابملقاومة كتفاءابال 
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 سخونتها، كانت  مهما ابهلتافات الرد يكون  ال وكذلك... شرعا   املسلمني وكل العرب كل  يةقض هي بل أهلها، بيد  فلسطني
 ال ذلك فكل وهكذا... عليهم ناءوث لتشجيعهم اهلتاف يكون  أن  فيمكن للجهاد د اجلن انطالق عند  املسلمني عند  معتاد فاهلتاف

 يهود، كيان   جذور القتالع جيوشها حترك دول من الرد يكون  بل اجلرمية، دابر يقطع  ردا   يكون ال مث  ومن يهود، كيان   على ييقض
 إال تقتلع  ال وإذن وخيانتهم، املسلمني بالد يف احلكام تواطؤ ذلك على وساعدهم دولة هلم وأنشأوا فلسطني اغتصبوا قد  فيهود
 :كالمها  أو أمرين أحد  هو  الواجب  فالرد  ولذلك...  جذورها ويقتلع   يهزمها  جيشا    حترك  بدولة

 كياهنم،  وإزالة يهود لقتال املسلمني جيش فتحرك اخلالفة إبقامة اإلسالمية احلياة الستئناف اجملد  اجلاد العمل مباشرة: األول
 .اإلسالم  دير  إىل  كاملة  سطنيفل  وإعادة

 وجود على يتوقف ال لبالدان احملتلني وخاصة الكفار قتال فإن للخالفة، وجود ال حيث اليوم واقعنا يف فهو الثاين األمر وأما
 ابإلسالم، حيكم ال املسلم احلاكم كان  أم خليفة املسلم احلاكم أكان  سواء واجب الكفار قتال بل وجودها، عدم أو اخلالفة

 على احلاكم وافق فإذا اإلسالم، دير إىل فلسطني وإعادة املسخ كياهنم  وإزالة يهود لقتال التحرك املسلمني جيوش على فالواجب
 ذلك يدوس الدين صالح اجليش يف فليكن جنبيه، من واعرتضه القتال من اجليش منع  حاول وإن  أحسن، فقد  اجليش حتريك
 ...الصليبيني  دنس  من  الدين  صالح سابقا    طهرها  كما  يهود  دنس من املباركة  األرض  ليطهر  ابجليش  وينطلق بقدميه،  احلاكم

  إزالة ويريد  يهود كيان   على انقما   أو عليها اثئرا   أو ترامب صفقة من غاضبا   كان  فمن يكون، أن  جيب الذي الرد هو هذا
 القوي هللا على متكال   وإخالص بصدق دؤوب بعمل غرزه فليلزم بنيِّ  الطريق هو فها اإلسالم دير إىل فلسطني وإعادة كياهنم
 .﴾اْلَعامُِّلونَ   فَ ْليَ ْعَملِّ   َهَذا لِّمِّْثلِّ و﴿  ،العزيز

 ينادي احلزب فإن هللا، إبذن اخلاسرة ترامب صفقة على الرد يكون كيف  لكم وضَّح وقد  التحرير حزب فإن اخلتام ويف
 :املسلمني  وجيوش املسلمني

 وعد لتحقيق واإلخالص والصدق واالجتهاد ابجلد معنا تعملوالف اجلد، مأخذ أعاله ذكرانه ما أبخذ فنناديكم املسلمون أما
َاتِّ  َوَعمُِّلوا مِّْنُكمْ  آَمُنوا الَّذِّينَ  اّللَُّ  َوَعدَ ﴿ ابخلالفة سبحانه هللا  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشرى وحتقيق ﴾،اْْلَْرضِّ  فِّ  لََيْسَتْخلَِّفن َُّهمْ  الصَّاِلِّ

: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنه هللا رضي حذيفة عن مسنده يف أمحد روى كما  فيه حنن الذي اجلربي امللك بعد الراشدة اخلالفة بعودة
ََلَفةً   َتُكونُ   ثَّ   يَ ْرفَ َعَها  َأنْ   َشاءَ   إَِّذا  يَ ْرفَ ُعَها  ثَّ   َتُكونَ   َأنْ   اّللَُّ   َشاءَ   َما  فَ َتُكونُ   َجْْبِّيَّةً اً  ُمْلك  َتُكونُ   ثَّ » َهاجِّ  َعَلى  خِّ ن ْ  .«الن ُّبُ وَّةِّ   مِّ

 يف الوضعية األنظمة لتغيري نصرتكم نطلب وكذلك رماحكم، سنان  أبعلى نفا  آ ذكرانه ما بربط فنناديكم املسلمني جيوش وأما
 سرية كذلك  وتعيدوا... بالدهم وصيانة وقوهتم املسلمني عز ولتعيدوا النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة دولة وإقامة املسلمني بالد
 وأرضاه عنه هللا رضي معاذ بن سعد  سيدهم جنازة يف املالئكة وسارت آيته يف ذكرهم هللا فأعلى ورسوله هللا نصروا الذين صاراألن
 «،ََتْمُِّلهُ  َكاَنتْ   اْلَمََلئَِّكةَ  إِّنَّ »: معاذ بن سعد جنازة عن قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن مالك بن أنس عن الرتمذي أخرج... مماته عند 

 .وأرضاهم  عنهم  هللا  رضي  سبيلهم،  سلك  ومن  األنصار  فنعمَّا

َا  َولِّيَ ْعَلُموا  بِّهِّ   َولِّيُ ْنَذُروا  لِّلنَّاسِّ   َبََلغ    َهَذا﴿ د    إِّلَه    ُهوَ   َأَّنَّ  ﴾اْْلَْلَبابِّ   ُأوُلو  َولَِّيذَّكَّرَ  َواحِّ

 ه1441 خرةاآل  ىمجاد  من  الرابع 
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