
بها  تمرغ  طالما  التي  الخيانية  السالم  لعملية 
خونة فلسطين وخونة العرب.   

� حل قضية األرض المباركة ال يكون إال بتحريرها، 
األمة  باستنصار  إال  يكون  ال  األقصى  وتحرير 
اإلسالمية وجيوشها إلقامة الخالفة وتحرير بيت 

المقدس. 

الدولية  والقرارات  الغربية  المشاريع  � كل 
واالتفاقيات الخيانية التي تبناها خونة فلسطين 
العرب لن تعطي الشرعية لكيان يهود،  وخونة 
الخونة  على  وباالً  ستكون  تعالى  اهلل  وبإذن 
والمجرمين، فهذه أرض باركها اهلل واصطفاها 
خيرة  يأرز  وإليها  الكريم...  لرسوله  معراجاً 
على  الظاهرة  الطائفة  منبت  وهي  المؤمنين، 
الحق وعرينها... وعقر دار الخالفة الراشدة الثانية 
على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن اهلل تعالى.

الثقة بوعد اهلل ونصره 
آَمُنوا ِفي  َوالَِّذيَن  ُرُسَلَنا  َلَنْنُصُر  � قال تعالى ﴿ِإنَّا 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد﴾}غافر:15{ اْلَحَياِة الدُّ

� قال تعالى ﴿َوَعَد اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا 
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف  الصَّ
الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن 
َأْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َلنَُّهْم  َوَلُيَبدِّ َلُهْم  اْرَتَضى 
َبْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَن  اَل  َيْعُبُدوَنِني 

َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ }النور:55{

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال  الداري  تميم  � عن 
يقول: » َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اأْلَْمُر َما َبَلَغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، 
 َهَذا 

ُ
 َبْيَت َمَدٍر َواَل َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَلُه اهلل

ُ
َواَل َيْتُرُك اهلل

ِبِه   
ُ
ُيِعزُّ اهلل ا  ِعزًّ َذِليٍل،  ِبُذلِّ  َأْو  َعِزيٍز  ِبِعزِّ  يَن،  الدِّ
 ِبِه اْلُكْفَر« رواه أحمد.

ُ
اإْلِْساَلَم، َوُذالًّ ُيِذلُّ اهلل

تعيد لألمة عزتها 
وللقدس مكانتها

الخالفة

أيها املسلمون: 
سلطانه  الذي  العزيز  القوي  باهلل  � ثقوا 
فهو  والفراعنة،  الملوك  سلطان  فوق 
القاهر فوق عباده... يعز من يشاء ويذل 
من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء 

قدير. 
أقدامكم،  ويثبت  ينصركم  اهلل  � انصروا 
وكفاكم  المنكر،  على  سكوتًا  وكفاكم 
سعياً وراء الدنيا وزينتها، انهضوا إلقامة 
من  اإلسالمية  الحياة  باستئناف  دينكم 
ضباطكم  من  األخيار  واستنصروا  جديد 
وجنودكم إلقامة الخالفة الراشدة الثانية 
على منهاج النبوة فهي وعد ربكم وبشرى 

رسولكم.

� فو اهلل الذي ال إله إال هو... ليس لكم إال 
العمل لدين اهلل...  إال  ... وليس لكم  اهلل 
وأموالكم  أنفسكم  بذل  إال  لكم  وليس 
في سبيل اهلل... فاصدقوا اهلل يصدقكم، 
﴿َواهللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس 
اَل َيْعَلُموَن﴾ ...  والحمد هلل رب العالمين. 

﴿ِإنَّ األَْرَض هلِلّ ُيوِرُثَها َمن َيَشاُء 
ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن﴾
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 أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص صاحبة رسالة 
واهلل اجتباها بحكمته لغاية

على  شاهدة  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  أمة  اهلل  ابتعث  � لقد 
إلى  العباد  عبادة  من  شاء  من  ولتخرج  الناس 
عبادة اهلل وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، 
ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم، قال تعالى: 
َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ﴿َياَأيَُّها 
َوَجاِهُدوا  ُتْفِلُحوَن �  َلَعلَُّكْم  اْلَخْيَر  َواْفَعُلوا  َربَُّكْم 
ِفي اهللَّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم 
ُهَو  ِإْبَراِهيَم  َأِبيُكْم  ِملََّة  َحَرجٍ  ِمْن  يِن  الدِّ ِفي 
ِلَيُكوَن  َهَذا  َوِفي  َقْبُل  ِمْن  اْلُمْسِلِميَن  اُكُم  َسمَّ
َعَلى  ُشَهَداَء  َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ
َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َفَأِقيُموا  النَّاِس 
النَِّصيُر﴾  َوِنْعَم  اْلَمْوَلى  َفِنْعَم  َمْوَلُكْم  ُهَو  ِباهللَّ 

}الحج:87-77{

اهللَّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ، الُخْدِريِّ َسِعيٍد  َأِبي  � َعْن 
َلبَّْيَك  َفَيُقوُل:  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ُنوٌح  »ُيْدَعى  ملسو هيلع هللا ىلص:  
َفَيُقوُل:  َبلَّْغَت؟  َهْل  َفَيُقوُل:   ، َربِّ َيا  َوَسْعَدْيَك 
ِتِه: َهْل َبلََّغُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: َما َأَتاَنا  َنَعْم، َفُيَقاُل أِلُمَّ
ٌد  ِمْن َنِذيٍر، َفَيُقوُل: َمْن َيْشَهُد َلَك؟ َفَيُقوُل: ُمَحمَّ
ُسوُل  ُتُه، َفَتْشَهُدوَن َأنَُّه َقْد َبلََّغ: ﴿َوَيُكوَن الرَّ َوُأمَّ
َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾ َفَذِلَك َقْوُلُه َجلَّ ِذْكُرُه: ﴿َوَكَذِلَك 
ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴾«  رواه البخاري َوَيُكوَن الرَّ

 أمة عزيزة قد تغفل قليال 
ولكنها سرعان ما تصحو من جديد

� نشأت أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص قليلة مستضعفة في مكة 
دولة  فكانت  بنصره  وأعزها  لها  اهلل  َمكَّن  ثم 
اإلسالم األولى في المدينة المنورة، ثم انطلقت 
جزيرة  في  الدين  فأقامت  الفتح  جيوش  منها 
العرب ثم انطلقت إلى الشام والعراق وأفريقيا 

وآسيا وأوروبا تحمل الخير للناس جميعا. 
تطبيق  وأساؤوا  دينهم  عن  المسلمون  � غفل 
فتفرق  قلوبهم،  إلى  الدنيا  ودخلت  أحكامه 
بيت  واحتلوا  الصليبيون  وغزاهم  جمعهم، 
المقدس، وغزاهم التتار واحتلوا عاصمة الخالفة 
بغداد، واستحر القتل في المسلمين، ولكن يأبى 
المسلمون  فقام  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  أمة  تندثر  أن  اهلل 
من كبوتهم واستيقظوا من غفلتهم واعتصموا 
رجال  لقيادتهم  ونهض  جديد،  من  اهلل  بحبل 
بيت  وتحرير  حطين  فكانت  أبطال،  مؤمنون 

المقدس، وكانت عين جالوت، ودحر التتار. 

جمعهم  فتفرق  أخرى،  مرة  المسلمون  � غفل 
حياة  من  اإلسالم  وغاب  الخالفة  وهدمت 
المسلمين واحتل اليهود بيت المقدس، واستحر 
اهلل  وبإذن  المسلمين،  في  جديد  من  القتل 
تعالى ستنهض أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص من كبوتها من 
جديد معتصمة بحبل اهلل المتين وستعود كما 
بدأت في ظل خالفة راشدة على منهاج النبوة 
المستعمرين  الكافرين  وتدحر  الدين  تقيم 

وتنشر الخير في العالمين.

على  خالفة  تكون  ثم   ...« ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  � قال 
منهاج النبوة« رواه أحمد.

 الكفار وعمالؤهم أعداء لألمة 
ويجب الرباءة منهم ونبذ مشاريعهم 

� قال تعالى قال تعالى ﴿ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكْم 
ِبيًنا﴾ وقال ﴿َوَل َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا  َعُدوًّا مُّ
ُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اهللَّ ِمْن َأْوِلَياَء  َفَتَمسَّ

ُثمَّ َل ُتنَصُروَن﴾ }هود:311{

وروسيا  أمريكا  رأسها  وعلى  الكفر  � دول 
يجوز  ل  لإلسالم  أعداء  يهود  وكيان  وبريطانيا 

الركون إليهم ووضع قضايانا بين أيديهم. 
عمالء  جميعهم  اليوم  المسلمين  � حكام 
لضرب  طاقاتهم  كل  ويسخرون  لالستعمار 
ويعملون  ومفاهيمه،  قيمه  وطمس  اإلسالم 
عبر  بالدنا  في  الكفار  نفوذ  لتثبيت  جاهدين 
الكافر  شباكها  يحيك  التي  اإلجرامية  المشاريع 

المستعمر. 

السياسية  المشاريع  تلك  جرائمهم  � وأعظم 
التي ثبتوا بها كيان يهود في األرض المباركة، 
العراق  بها  دمروا  التي  السياسية  واألالعيب 
التي  الخبيثة  والمكائد  واليمن،  وليبيا  والشام 
يذكون بها الطائفية والمذهبية بين المسلمين.

�  يجب على المسلمين البراءة من هؤالء الحكام 
والتصدي  عليهم  الخروج  ويجب  ومشاريعهم، 
لمنكراتهم، فقد استهدفوا أبناءنا في المدارس 
واستهدفوا  دينهم،  عن  لسلخهم  والمناهج 
نساءنا ببرامجهم التخريبية، واستهدفوا ثرواتنا 
وفرقوا  االقتصادية،  بسياساتهم  ومقدراتنا 

جماعتنا وتآمروا علينا وقتلوا خيرة أبنائنا.

� قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتْأُمُرنَّ 
َلُيوِشَكنَّ  َأْو  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَلَتْنَهُونَّ  ِبالَمْعُروِف 
اهللَُّ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه ُثمَّ َتْدُعوَنُه َفاَل 

ُيْسَتَجاُب َلُكْم« رواه الترمذي

 األرض املباركة عانت من التآمر 
وترنو ليوم التحرير

وحكام  الفلسطينية  والسلطة  التحرير  � منظمة 
أمريكا  وأدوات  يهود  أولياء  هم  المسلمين، 
وأوروبا لتثبيت كيان يهود في األرض المباركة 

فلسطين. 

امتداد  هي  القرن«  »صفقة  أمريكا  � صفعة 


