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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 حرب عالمیة على اإلسالم

 الحمد C والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد

َونُِری88ُد أَْن نَُم88نَّ َعل88َى ال88َِّذیَن اْستُْض88ِعفُوا ف88ِي اْألَْرِض یقEEول الحEEق تبEEارك وتعEEالى: {
اَن َونَْجَعلَُھْم أَئِمَّةً َونَْجَعلَُھُم  ْوَن َوَھامَ ُِرَي فِْرعَ ِي اْألَْرِض َون ُْم ف َن لَھ ِّ اْلَواِرثِیَن. َونَُمك

 }.َوُجنُوَدُھَما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحَذُرونَ 

 أیھا الحشد المبارك: السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

مEEن جدیEEد، وأوشEEكت شمسEEھ أن یسEEطع نجEEم اإلسEEالم بEEدأ فیEEھ لقEEد أصEEبحتم فEEي زمEEان 
مات تطفيء ق یاجیر الظل في د تي غرقت  شریة ال عن الب ما أغنت  تي  نادیل الكفر ال

بددھا،  ھا لی نور إلی شیئا. فھا ھو شعاع اإلسالم یخترق تلكم الظلمات، معلنا زحف ال
مة  لھ در أ ومبشرا بوالدة دولة الخالفة الحقیقیة الراشدة الثانیة على منھاج النبوة.. فل

قاإلسالم، ال تصبر على الضیم، وال  ھا، و في دین یة  د تستمرئ الذل، وال تعطي الدن
وأصEEبحت األمEEة تتطلEEع لتطبیEEق اإلسEEالم وإقامEEة  .بEEدأت والحمEEد C تسEEترد عافیتھEEا.

سEEتكون خاتمEEة فEEتن الشEEام والعEEراق والEEیمن وأفغانسEEتان الخالفEEة.. وبEEإذن هللا تعEEالى 
 ولیبیا وغیرھا إماما نبایعھ على السمع والطاعة للحكم بما أنزل هللا.

EEم یEEاس: لEEا النEEار أیھEEلمین رق للكفEEع المسEEضتطلEEل أقEEنھم، بEEة دیEEاجعھم،  إلقامEEمض
لخالفEEة اإلسEEالمیة العثمانیEEة قEEد ا ھمم، وذلEEك ألنھEEم ظنEEوا أنھEEم بھEEدمھم صEEوابھأفقEEدو

مةقضوا على اإلسالم والمسلمین ق ھم قائ بدا ضاًء مبرما، ولن تقوم ل عودوا أ لن ی ، و
الحEEرب العالمیEEة األولEEى قبEEل نحEEو قEEرن مEEن  إلEEى الحلبEEة الدولیEEة بعEEد أن ھزمEEوا فEEي

مEEا  مسEEلمین،الزمEEان! وذلEEك كلEEھ لجھلھEEم بحقیقEEة اإلسEEالم، وسEEوء تقEEدیرھم لحقیقEEة ال
فتكEEوا مEEن ف، تسEEتھدف دیEEنھم وإسEEالمھمجعلھEEم یشEEنون علEEى المسEEلمین حربEEا عالمیEEة 

لیھم  قوا ع یة، وأل ھات خاللھا بالمسلمین أشد الفتك، وأشعلوا بینھم الحروب الطائف أم
القنابEEEل، وأعتEEEى الصEEEواریخ المEEEدمرة، والیورانیEEEوم المنضEEEب، والغEEEازات السEEEامة، 
بة  تھ محار في حقیق ھو  لذي  وساموھم سوء العذاب تحت شعار مكافحة اإلرھاب، ا
یزداد  یزال یحصل و لھ وال  لك ك علنیة وصریحة لإلسالم والمسلمین، وقد حصل ذ

، قEEاتلھم هللا أنEEى األمEEة الكریمEEةتحEEت سEEمع وبصEEر حكEEام أراذل ال ینتمEEون إلEEى ھEEذه 
 .یؤفكون

 أیھا الناس: 



2	
	

لصرف المسلمین  مكل طاقاتھ أكابر المجرمینحرب عالمیة ضد اإلسالم سخر فیھا 
لتشEEویھ صEEورة اإلسEEالم أمEEام شEEعوبھم فآلEEة إعالمیEEة ضEEخمة تنفEEث عEEن دیEEنھم ... و

التعلEEیم ... كEEل مكEEان ... وطمEEس لقEEیم اإلسEEالم ومفاھیمEEھ فEEي منEEاھج سEEمومھا فEEي 
لة  سالمومحاربة لدعاة الحق وحملة اإل ساد والرذی شر للف سیلة...... ون كل و وفوق ب

مدبرة ھذا استثمار مقصود ألعمال مشبوھة  كون  یدا ان ت لیس بع ستھدفتو بعض  ا
ا لمزیEEد مEEن اإلذالل للمسEEلمین ھEEووظف... ف ودور العبEEادة الكنEEائسو المEEدنیین والعEEزل
وتضEEییق الخنEEاق علEEیھم وإثEEارة أجEEواء مEEن الرعEEب والخEEوف بEEین والھجEEوم علEEیھم 

 الناس. 

وأمEEاكن عبEEادتھم واآلمنEEین مEEن النEEاس  لإن اإلسEEالم یحEEرم اسEEتھداف المEEدنیین والعEEز
متھم  مة ذ ستقامواویحفظ ألھل الذ من إن و... ما ا ھرا  جر ق سلم وانف یة م ثارت حم

ھEEام المسEEلمین واإلسEEالم جEEرائم األنظمEEة فخEEالف حكمEEا شEEرعیا ... فھEEذا ال یعنEEي ات
دمEEاء یسEEتبیحون  ذیناألنظمEEة الEEالحكEEام وألن المجEEرمین الحقیقEEین ھEEم باإلرھEEاب... 

ساجد الناس وأعراضھم  یا ... ...ألیس تدمیر روسیا لمئات الم یا وارھاب عمال إجرام
لEEیس أألEEیس القEEاء القنابEEل الكیماویEEة علEEى النEEاس العEEزل عمEEال إجرامیEEا وارھابیEEا ... 

لیس  أمریكااستھداف  للعراق بقنابل الیورانیوم المنضب عمال إجرامیا وإرھابیا ... أ
غزة  ھل  ستھداف ا یا ... ا یا وإرھاب قة عمال إجرام سفور الحار بل الف مع بقنا لیس ق أ

 الشعوب واذاللھا ونھب ثرواتھا واغتصاب مقدساتھا عمال إجرامیا وارھابیا... 

سیا  كا ورو ھو أمری تي إن رأس اإلجرام واإلرھاب العالمي  لدول االستعماریة ال وا
 تفتك بالبالد والعباد... 

أیھا األخوة ... إنھا حرب عالمیة على اإلسالم إلبقاء بالد المسلمین مستباحة ألعداء 
اإلسالم ... حرب عالمیة على اإلسالم ألنھ ھو الذي یوحد صفوف المسلمین ویجمع 

باطلھم ... كلمتھم. حرب . حرب عالمیة على اإلسالم ألنھ الدین الحق الذي سیزھق 
 د ظلماتھم.عالمیة على اإلسالم ألنھ النور الذي سیبد

كره إلطفاء نوره ولكن یأبى هللا  حرب عالمیة على اإلسالمإنھا  إال أن یتم نوره ولو 
ھEEEم مEEEا كEEEانوا بEEEھ ب یحیEEEقنقلEEEب علEEEیھم مكEEEرھم، والكEEEافرون... وسEEEیخیب فEEEألھم، وی

{إِنَّ ال888َِّذیَن َكف888َُروا یُْنفِق888ُوَن أَْم888َوالَُھْم یسEEEتھزئون، وصEEEدق هللا العظEEEیم حEEEین یقEEEول: 
 ِ وا َعْن َسبِیِل هللاَّ ُونُ  ثُمَّ  فََسیُْنفِقُونََھا ۚ◌ لِیَُصدُّ َْیِھمْ  تَك َرةً  َعل ُمَّ  َحسْ ُونَ  ث َِّذینَ  ۗ◌  یُْغلَب  َوال

ھا، }. یُْحَشُرونَ  َجَھنَّمَ  إِلَىٰ  َكفَُروا یل عثرت یر لیق حزب التحر ھذه األمة  فقد یسر هللا ل
ویجEEEدد لھEEEا أمEEEر دینھEEEا، ویرسEEEي قواعEEEد العمEEEل الشEEEرعي الصEEEحیح إلقامEEEة الدولEEEة 
ھي  ھاد فق فق اجت تي قطعت، و اإلسالمیة التي ھدمت، واستئناف الحیاة اإلسالمیة ال

سألة . وقد استفاض الحزب نضبط بأصول قطعیة، واستنباط صحیحم في توضیح م
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جاھز ااستنباط دستورو الخالفة ھا  الدولة الخالفة القادمة  یة ألجھزت یق، وھیكل للتطب
م اوإداراتھا، ونظام صادي، ونظا م ااقت ماعي، ونظا شؤوناجت لة  ا ل في دو األموال 

رجEEاال  نEEھ أعEEدأ. ومEEن نافلEEة القEEول ، وغیEEر ذلEEك ممEEا یلEEزم مEEن إعEEداد وعEEدةالخالفEEة
عدل ورحمة لیقودوا دولة الخالفة الراشدة القادمة على منھاج النبوة،  لتكون خالفة 

 وقوة. 

 أیھا الحضور الكریم: 

یذل ...  الذي بیده الملك ... هللا ...من  من الذي بیده النصر ... هللا ... من الذي یعز و
را ونذیرا ... هللا ... من الذي أغرق فرعون یمحمدا بالحق بش أرسلمن الذي هللا ... 

لذي  وثمودھلك عادا من الذي أوجنوده ... هللا ...  فرس فما أبقى .. هللا.. من ا ھزم ال
لذي فكان والروم ... هللا ... من الذي اید المسلمین بنصره  من ا فتح القسطنطینیة ... 

 . عزة اإلسالم على یدیھ ... هللا .. وأجرىنصر صالح الدین 

نھ هللا  نا ... أل صرنا... ألنھ هللا الذي خلقا وبھ آمنا .. ألنھ هللا الذي علیھ توكل لذي ین ا
نا ویجمع أ نھ هللا الذي یرحمناأل قول ویقیل عثرت لرحیم ن لرحمن ا نھ هللا ا نا ... أل مر
 ،لكم

ولیEEذلن هللا أمریكEEا ولتقEEومن الخالفEEة ... هللا دینEEھ ... ولینصEEرن أولیEEاءه ...  ظھEEرنلی 
ٍَر ولیبلغن اإلسالم . واالھا.ومن  َدٍر َوَال َوب َما بَلََغ اللَّْیُل َوالنََّھاُر، َوَال یَْتُرُك هللاُ بَْیَت مَ

َالَم، َوُذّالً  سْ ِِھ اْإلِ ا یُِعزُّ هللاُ ب یَن، بِِعزِّ َعِزیٍز أَْو بُِذلِّ َذلِیٍل، ِعّزً ُِذلُّ إِالَّ أَْدَخلَھُ هللاُ َھَذا الدِّ  ی
ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُمونَ (  ... هللاُ بِِھ اْلُكْفرَ   ) َوهللاَّ

اللھم نصرك الذي وعدت ... اللھم نصرك الذي وعدت .. اللھم نصرك الذي وعدت 
 ... والحمد C رب العالمین. 


