
1	
	

 بسم هللا الرحمن الرحیم
لھ وصحبھ اجمعین ... الحمد / الة والسالم على رسول هللا وعلى آالحمد / والص

أبى ربنا  ،أخرجنا للعالمین روادا وقادة وجعلنا أمة الشھادة وانتدبنا للقیادة والسیادةالذي 
ھَُو الَِّذي أَْرَسَل جند محمد صلى هللا علیھ وسلم (و یھیمن علیھا دینھأن إال على الدنیا 

یِن كُلِِّھ َولَْو َكِرَه اْلُمْشِركُونَ   )َرسُولَھُ بِاْلُھدَى َوِدیِن اْلَحّقِ ِلیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ
الفة، طمس اسمھا في مثل ھذه األیام وقبل سٍت وتسعین سنة محیت من األرض الخ

 وشوھت صورتھا وضللت األمة باستحالة عودتھا.
ھوت الخالفة یا فجیعة  ،مامنام ذھب سندنا وضاع جاھنا وجنتنا وإفي مثل ھذه األیا

 الظلم ظلمات وحلت بنا جریمة نكراء. تجلى ،أمتي ویا حزن أسالفي
معنا ال لنبكي اجت ،لحین المصلحین طوبى لكم وحسن مآبیا جمع الغرباء یا جمع الصا

المالیین من شعث على الخالفة وننوح بل نرید احیاء األمة من جدید نرید أن نلم 
اإلسالم سدة الحكم  إنزالنرید  ،نرید إعادة الھویة اإلسالمیة ،المسلمین المستضعفین

 .والسلطان في دولة العز والتمكین لنیل رضوان رب العالمین
ً ھذه غایتنا وقسم با/ رب العالمین عن ھذه الغایة لن نحید ولنرفعن من اإلسالم رأسھ  ا

 والجبین ولنصدعن في الخطاب ولو كان السیف على الرقاب.
 :أیھا الجمع الكریم

أما  ،أما اشتاقت للقوة وخالفة الصدیق، أما اشتاقت ھذه األمة للعزة والصرح الكریم 
 .اشتاقت لألمن والعدل وصیحة الفاروق

 .اال یا عین جودي على فرسان المیامیناألمین،  رسولشتاقت روما لوعد الد الق 
في الشام مجازر  ،مھراقةكم مالي أرى دماء ،مالي اراكم تذبحون ؟ ھل ترون ما أرى 

وفي بورما تناثرت المھج  ،ومن تحت الركام تخرجون، بغاز السارین تقتلون ،مروعة
بالمناشیر ینشر أطفال المسلمین وعلى جذوع األشجار تعلق  ،على أقدام السفاحین

ل ترون فلسطین ھحرائر المؤمنین طّوفوا في أرجاء األرض في الیمن وفي العراق و
یا ویلنا  ؟ھل تبصرون في جنباتھا غیر مزق لحمھم ؟على أدیمھا غیر دماء المسلمین

 . ولم یغضبهللا فيستغاثات حرائر المسلمین؟ اف لمن استغضب أما من مجیب ال
والعبودیة أجیب استغاثات العذارى أنا الخالفة أنا الغضب الوقاد على رھائن الموت  

حین استغاث بھ عمرو بن  rاسألوا عني رسول هللا  ،ونوح الثكالى ونحیب الیتامى
ناشد محمداً حلف أبیھ وأبینا األتلدا فانصر رسول هللا نصراً أبدا  إنيسالم قائال: یا رب 

 .بن سالمانصرت یا  rفقال لھ رسول هللا  ،عباد هللا یأتوا مددا وادعُ 
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ما  ھا حجراً حجراً اسألوا عني المأمون یوم ان قال لتوفیل (وهللا لئن أقلع بالدكم كل 
 وفى عثرة امرأة مسلمة فرت من جیشكم) 

اسألوا عني قتیبة حین  ،لنساء المسلمین نصرة عني المعتصم وقد حرق عموریةاسألوا 
أراد الكافر أن یفتدي نفسھ بملیون من النقد فقال لھ: ال وهللا ال تروع بك مسلمة بعد 

 .الیوم
 فھل ترون ما أرى؟؟ 
ً مالي أرى األقصى حزین  یئن ینادي أنا صنو البیت العتیق قبلة المسلمین األولى  ا

أرض النجاة وأرض الرباط وأرض الطائفة الظاھرة أرض المحشر والمنشر أنا 
 یصولون ویجولون وجمع األراذل علي مسرى رسول هللا األمین، الیھود في ساحاتي

رون ثیدْ  ین؟ أین الرجال یرفعون الضیم عني؟أین عمر؟ أین صالح الد ...یفاوضون
اشتقت للمؤمنین  ،اشتقت للرجال یمسحون دمعي ..كیان یھود ویطھرون ساحاتي
 فأین الغضاب؟  ،لیسجدوا مع أمیرھم في رحابي

عم األمیر استولدت بدراً عم الجیش ونِ أنا الخالفة أنا الفاتح األول لھذا المسجد العظیم نِ 
لمسرى إلى رحاب سأعید ا ،وأحداً والیرموك والقادسیة وعین جالوت وحطین

بعھدي یكون النصر والتمكین فإذا نزلت الخالفة ببیت المقدس فثم عقر دار  ،المسلمین
 .اإلسالم

ال تسخروا فھذا وعد رسول هللا  !!أتسخرون ؟ویلكم أتقولون عن الخالفة ترھات 
أن یدخل الكعبة فأغلظ لھ في  rسخر عثمان ابن طلحة عندما أراد رسول هللا  ،األمین

: یا عثمان سترى ھذا المفتاح یوماً في یدي أضعھ حیث أشاء فقال عثمان rالقول فقال 
یا  ،یا عثمان ائتني بالمفتاح rرسول هللا  ىفلما كان یوم الفتح ناد ،ھلكت قریش وذلت

 .عثمان أرأیت الذي قلتھ لك فقال أشھد أنك رسول هللا
د أمیر المؤمنین ولیطھرن من األرجاس الخائنین رغم بیلمفتاح ھذا افوهللا لیعودن  

ُ ِلكُّلِ َشْيٍء قَْدًرامكر الماكرین وتآمر الخائنین ( َّLبَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل ا َ َّLإِنَّ ا ( 
 فھل ترون ما أرى؟ 

عدائھا من صدور أمالي أرى أمة اإلسالم في كھوف الذل والمھانة وقد نزعت 
ملیار ونصف الملیار ولكنھم غثاء كغثاء السیل أمة تزفر بالحسرات غشیھا  ،مھابتھا

ُ فََما لَھُ ِمْن األلداء ال ھیبة لھا وال وقار وحكامھا أمثلة للذل والصغار ( َّLَوَمْن یُِھِن ا
ً والراقص الدیوث ) ال یجیدون إال لغة التوسل واالُمْكِرمٍ  ستخذاء صار الخوان حارسا

ویلكم أین ذھبت عزتكم ... البیت األبیض یتوددون ولقادة یھود یقدسونإلى  ...وزیراً 
 ... كرامتكمأین أین مھابتكم 
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یا سلمان ما نسبك قال أنا ابن  ...أنا الخالفة ... أنا العزة أنا الھیبة أنا المھابة أنا الفخار
وكنت فقیرا فأغناني هللا  ،اإلسالم أعزني هللا باإلسالم كنت ضاال فھداني هللا بمحمد

َألَْنتُْم أََشدُّ َرْھبَةً فِي فھذا حسبي ونسبي (  ،وكنت مملوكا فأعتقني هللا بمحمد ،بمحمد
ِ ذَِلَك بِأَنَُّھْم قَْوٌم َال یَْفقَُھونَ  َّLدخل عبادة بن الصامت على المقوقس ُصدُوِرِھْم ِمَن ا (
ذھبت قوتي من سوادي وقد ولى شبابي وفھابھ فقال لھ عبادة أیھا الملك إن كنت خفت 

 جسدا .فكیف بك لو رأیت جیشنا وفیھ أكثر من ألف ھم أشد مني سوادا وأقوى 
سلیمان مددا تطلب نصرتھ على اإلسبان فأرسل من السلطان  قریة ھولندیةلقد طلبت 

 .علیھا.عاما ال یعتدى  لھا ثیاب الجیش العثماني لتلبسھ جندھا فعاشت ثالثین
 ممزق،مزقتم شر ... مالي أراكم كالقصعة وقد تكالبت علیكم الثعالب  ترون ما أرىأال 

أین  ،يءتطاول علیكم كل قم ...على أعتاب الكافر تستجدون في البالد مشردین و
ار في مھرجانات جربت علیكم أم القنابل وحكام الضر...جیوشكم وقد بلغت المالیین 

؟ أین العقداء والعمداء واأللویة سبالتالتیجان وال، أین أصحاب ھونسباق اإلبل ال
زر إن وتغمز قناتھم فھل صاروا مطایا للكافر أال یا موت  واألركان تتحدى ھیبتھم

 .الحیاة ذمیمة
أنا الخالفة أنا نور الكون أنا الداعي إلى الھیجا أنا حامي الحمى أنا الجیش الفاتح 

الكافر ألغیت من الوجود نیرسي في كتائب اإلیمان أنا من مزق شمل العظیم 
أین الصلیبیین والجالینوس والفیروزان وشھرباذان ورومانوس أین التتار وملوكھم 

سع كیف مألت سألوا ھوالكوا وفریدریك وفیلیب وریتشارد ولویس التااوقطعانھم 
یحمي ویحتمى  ...منصور بالرعب مسیرة شھرجیش الخالفة قتالھم السھل والجبل، 

َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم (دعاؤه  ،العقاب رایتھ...بھ 
 )اْلَكافِِرینَ 

 أیھا الجمع المبارك
الخالفة ھي القوة ھي العدل واألمن ھي طریق النجاة وعد هللا ووعد رسولھ تنادیكم 

شد من أزري فقد فاز من  ...تجدوني r الّي أحباب هللا سیروا في طریق رسول هللا
حجة لھ فكونوا  ومن خاصمني فمات فمیتتھ جاھلیة ومن ھجرني لقي هللا یوم القیامة ال

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن دعاة لدین هللا ( َّLْن دََعا إِلَى ا َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ِممَّ
وعلى قدر أھل العزم ) وإن صعب الطریق فالصعاب ما خلقت إال للرجال اْلُمْسِلِمینَ 

 تأتي العزائم.
 عجل هللا لنا ولكم بالنصر والفتح والتمكین إنھ سمیع مجیب 


