
نصرة للقدس والتي منعها النظام  5/1الكلمة الموحدة التي أعدها المكتب اإلعالمي إللقائها في وقفات المساجد يوم الجمعة 

 من خالل أجهزته األمنية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

  :أيها المسلمون

يانةَ الخائِّنين هلل ولِّرسولهِّ وللمؤمنين ولقضيةِّ األمةِّ العقائدية فلسطين، وكيف أّن التآمر على ثواب  تِّ اإلسالملقد شاهدتم بأّمِّ أَعينِّكم خِّ

ُكم الرويبضاتِّ عمالَء الكفارِّ المستعمرين وأدواتِّهم  في العظيم وُخذالنِّ القدس والتواطؤ على كل فلسطين هو الموقُف الرسمي عنَد ُحكامِّ

هم واستمرارِّ أَنظَمتِّهم اآليلةِّ للسقوط ُمنذ نَ أتِّها في بالد ش  قَهرِّ المسلمين، وما تآُمُرهم وتواُطُؤهم وتخاذُلُهم إال هدٌف وعنواٌن لبقاءِّ وجودِّ

 . سطينالمسلمين على أنقاضِّ دولَتُِّكم، دولةَ الخالفةِّ التي َظلَّت حتى آخَر لحظٍة تذوُد عن اإلسالم وتحافُظ على األقصى والقدسِّ وكّلِّ فل

 :أيها المسلمون

فة على أيدي الكفارِّ الحاقدين إنكم على يقيٍن ال يخالُِّطهُ شٌك، بأنَّ فلسطيَن والقدَس واألقصى ضاعوا بضياعِّ وسقوطِّ دولةِّ الخال

 . المستعمرين وأذنابِّهم من أبناءِّ المسلمين

  :أيها المسلمون

بها إنكم على يقيٍن ال يخالطه شٌك، بأنَّ فلسطيَن ال يحررها إال ُجيوُش المسلمين التي عطَّلَها وَكبَّلَها ُحكام المسلمين عن القيامِّ  بواجِّ

ُرها من يُقصي أحكاَم اإلسالمِّ عن واقعِّ حياةِّ المسلمين و يطبُق عليهم الشرعي تجاه القدسِّ واألقصى وكّلِّ فلس طين، وبأن فلسطيَن ال يَُحرِّ

تِّهم وار ُرها َمن انَسلَُخوا عن أُمَّ ا بأَحضانِّ أمريكا أحكاَم الكفرِّ في كل َمنَاحي َحياتِّهم في الُحكمِّ واإلقتصادِّ واإلجتماعِّ والتعليم، وال يُحرِّ تََمو 

م لصالحِّ الَشر  وأوروبا وتَح ينِّهِّ كامِّ دِّ ُرها َمن  تَناَزلوا عن أَح  ةِّ والدينِّ الستهدافِّ االسالمِّ وأهلِّهِّ، وال يَُحرِّ يةِّ الدوليةِّ الفوا مع أَعداءِّ األمَّ عِّ

ُخ ُوجوَد كيانِّ يَهوَد في األرضِّ الُمبارك ن  قَرار الكافِّرةِّ وُمنَظَمتها اإلستعماريةِّ األَُمَم المتحدةِّ التي رسََّخت وتَُرّسِّ ةِّ فلسطيَن بكل قَراراتِّها مِّ

ةِّ الرافضِّ لِّقرارِّ ترمب اإلعتراَف بالقدسِّ عاصمةً لكيانِّ يهود، وال يُحررها َمن  ألغَو الجهادَ  قَطوا  التقسيم إلى قرارِّ الجمعية العامَّ وأَس 

َعمُ  ي الوحيد في التعاملِّ مع كيانِّ يهوَد ومع َمن يَد  ، وال يُحررها َمن الخياَر العسكري ؛الخياَر الشرعِّ ه ويَُمدُّهُ بأَسبابِّ البَقاءِّ والُوجودِّ

 . َجعلوا السالَم مَع يهوَد َخياَرُهم اإلستراتيجي

  :أيها المسلمون

تَجٍ االستمراَر في اعتبارِّ السالمِّ مع ةٌ لُِّمح  ، فَهل  بَقَي ُحجَّ هوَد خياراً استراتيجياً، كيانِّ ي ُكلُّكم يَعلُم أنَّ كياَن يهوَد أصدَر قانوناً لَِّضّمِّ القدسِّ

ى والقدسِّ هل بَقي ُعذٌر لُِّمعتذٍر للتمسكِّ بمعاهداتِّ الصلحِّ والسالمِّ مع كيانِّ يهوَد إال اإلصراَر على الخيانةِّ ومواصلةِّ التآمرِّ على األقص

َرةِّ القدسِّ وا كم لِّنُص  راخِّ ُجيوشِّ تِّص  م وكّلِّ فلسطين، فال تَتََوقفُوا أيها المسلمون عن مواصلةِّ إس  دَّ إرادةِّ قياَدتِّهِّ ألقصى لَعَلَُّهم يَتَحركون ضِّ

 . السيَّاسيةِّ ويُعلِّنوا إنحياَزهم لألُمةِّ وقضاياها

  :أيها المسلمون

يها وعدمِّ َجع لِّ تَطبيَق أحكامِّ اإلسالمِّ قَضيتَكم ا يابِّ أحكامِّ دينكم عن تَنظيم شؤون حياتِّكم في كلِّ َمناحِّ ي لمصيرية، يُغ رإنَّ ُسُكوتَكم عن غِّ

كم ويَجعُل أذنَابَهم من حكامِّ العربِّ وا بون أعداَءُكم في االستمرارِّ بِّاستهدافِّكم واستهدافِّ دينِّكم وُمقَدساتِّكم وُمقَدَّراتِّ بِّالدِّ سِّ لمسلمين ال يَح 

الفة على منهاجِّ النبُوةِّ نَدُعوُكم فَ  ساب، فإلى العملِّ الستئنافِّ الحياةِّ اإلسالمية في َدولةِّ الخِّ َدها التي َستَشفي ُصدوَركم و لَكم أيَّ حِّ هَي  َوح 

د تَُحرُك الجيوَش نَحو فلسطين وتَقضي على كيانِّ يهود وتنتزُع القدَس واألقصى من أنياب كيانِّ يهود وتُوقُِّف قوى الكفرِّ والطغيانِّ عن

هم أمريكا هم وعلى رأسِّ   .حّدِّ

ُ َعَملَُكم  َوَرُسولُهُ َوال  ( َملُوا فََسيََرى َّللاَّ نُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِّلَٰى َعالِّمِّ ال غَي بِّ َوالشََّهاَدةِّ فَيُنَبِّّئُُكم بَِّما ُكنتُم  تَع َملُونَ َوقُلِّ اع  مِّ  )ُمؤ 
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