
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الخالفة
 قريب وفتح هللا من نصر

 بو الكر  تواشتد اخلطوب فلسطني وأهل اإلسالمية باألمة عصفت وقد اخلالفة، هلدم نوالتسعو  الثامنة الذكرى بنا متر
 التالية: احلقائق على نؤكد لذكرىا هذه يف وإننا ،األعداء كيد وعظم املؤامرات وتزايدت

ًاْليَ ْومًَ﴿ تعاىل: قال الوضعية، واألنظمة املبادئ من بغريه القبول جيوز الف ،للناس اهلل ارتضاه الذي الدين هو ماإلسال إن :أولًا
ْسََلمًًََلك مً ًَوَرِضيتً ًنِْعَمِتيًَعَلْيك مًًَْوَأْتَمْمتً ًِديَنك مًًَْلك مًًَْأْكَمْلتً  رًًَيَ ْبَتغًًَِوَمنًْ﴿ سبحانه: وقال﴾ اًاِدينًاْْلِ ْسََلمًًَِغي ْ ًفَ َلنًْااًِدينًاْْلِ

 .﴾اْلَخاِسرِينًًَِمنًًَاْْلِخَرةًًِِفيًَوه وًًَِمْنهً ًي  ْقَبلًَ

 من شيء تعطيل جيوز وال تطبيقه، يف تهاونال أو عليه ةساومامل جتوز فال أحكامه، وتنفيذ بإقامته اهلل أمرنا دين ماإلسال :ثانياًا
ًاللَّهًًَيَ ْعصًًَِوَمنًًَْأْمرِِهمًًِْمنًًْاْلِخيَ َرةً ًَله مً ًَيك ونًًََأنًْااًَأْمًرًَوَرس ول هً ًاللَّهً ًَقَضىًِإَذاًم ْؤِمَنةً ًَوَلًًِلم ْؤِمنً ًَكانًًََوَما﴿ تعاىل: قال ،أحكامه
نَ ه مًًْاْحك مًًَْوَأنًِ﴿ :سبحانه وقال﴾ اًام ِبينًَضََللًاًَضلًًَّفَ َقدًًَْوَرس وَلهً  ًَعنًًْيَ ْفِتن وكًًََأنًًْه مًَْواْحَذرًًَْأْهَواَءه مًًْتَ تَِّبعًًَْوَلًًاللَّهً ًَأنْ َزلًًَِبَماًبَ ي ْ

ًَأَفح ْكمًًَ*ًَلَفاِسق ونًًَالنَّاسًًِِمنًَااًَكِثيًرًَوِإنًًَّذ ن وِبِهمًًْبِبَ ْعضًًِي ِصيبَ ه مًًَْأنًًْاللَّهً ًي رِيدً ًَأنََّماًفَاْعَلمًًْتَ َولَّْواًفَِإنًًِْإلَْيكًًَاللَّهً ًَأنْ َزلًًََماًبَ ْعضًِ
غ ونًًَاْلَجاِهِليَّةًِ  .﴾ي وِقن ونًًَِلَقْومً اًاح ْكمًاللَّهًًِنًَمًًَِأْحَسنً ًَوَمنًًْيَ ب ْ

 بإظهاره سبحانه تكفل وقد ،﴾َلَحاِفظ ونًًََلهً ًَوِإنَّاًالذِّْكرًًَنَ زَّْلَناًَنْحنً ًِإنَّا﴿ تعاىل: قال له، هللا حبفظ حمفوظ اإلسالم إن :ثالثاًا
ينًًَِعَلىًلِي ْظِهَرهً ًاْلَحقًًَِّوِدينًًِبِاْله َدىًَرس وَلهً ًَأْرَسلًًَالَِّذيًه وًَ﴿ تعاىل: قال ،كله الدين على  .﴾اْلم ْشرِك ونًًََكرِهًًََوَلوًًْك لِّهًًِالدِّ

 تعاىل: قال الناس، على والشهادة األرض يف هدين قامةإل اهلل اجتباها ،ناسلل أخرجت أمة خري هي اإلسالمية األمة :رابعاًا
ينًًِِفيًَعَلْيك مًًَْجَعلًًََوَماًاْجَتَباك مًًْه وًًَِجَهاِدهًًَِحقًًَّاللَّهًًِِفيًَوَجاِهد وا﴿ ًاْلم ْسِلِمينًًََسمَّاك مً ًه وًًَِإبْ َراِهيمًًََأبِيك مًًِْملَّةًًََحَرجً ًِمنًًْالدِّ
ًه وًًَبِاللَّهًًِِصم واَواْعتًًَالزََّكاةًًََوآت واًالصَََّلةًًَفََأِقيم واًالنَّاسًًَِعَلىًش َهَداءًًََوَتك ون واًَعَلْيك مًْااًَشِهيدًالرَّس ولً ًلَِيك ونًًََهَذاًَوِفيًقَ ْبلً ًِمنًْ

ً.﴾النَِّصيرً ًَونِْعمًًَاْلَمْوَلىًفَِنْعمًًََمْوَلك مًْ

 اهلل أوجب كما وتنشره اإلسالم تقيم أن لألمة يتأتى وال ،العظيمة اإلسالم فروض من هي اإلسالمية مةاأل حدةو  إن :خامساًا
ًَأنًًْي رِيدً ًَواِحد ،ًَرج لً ًَعَلىًَجِميعً ًَوَأْمر ك مًًَْأتَاك مًًَْمنًْ» : اهلل رسول قال ،الدين فيها يقيم واحد رجل على اجتمعت إذا إال تعاىل
 مسلم. رواه «فَاقْ ت  ل وهً ًَجَماَعَتك ْم،ًي  َفرِّقًًََأوًًَْعَصاك ْم،ًَيش قًَّ

 كافة سالنا إىل ومحله اإلسالم لنشر العمليةو  الشرعية الطريقة وهو اإلسالم، سنام ةو ذر  هو اهلل سبيل يف اجلهاد إن :سادساًا
ًَوَلًًاْْلِخرًًِبِاْليَ ْومًًَِوَلًًبِاللَّهًًِي  ْؤِمن ونًًََلًًالَِّذينًًَقَاتِل وا﴿ :تعاىل قال وعدله، اإلسالم نور إىل والضالل رالكف ظلمات من إلخراجهم

 .﴾َصاِغر ونًًََوه مًًْيَدً ًَعنًًْاْلِجْزيَةًًَي  ْعط واًَحتَّىًِكَتابًَالًًْأ وت واًالَِّذينًًَِمنًًَاْلَحقًًِِّدينًًَيَِدين ونًًََوَلًًَوَرس ول هً ًاللَّهً ًَحرَّمًًََماًي َحرِّم ونًَ

ًونشرًالمسلمين،ًوتوحيدًالدين،ًإقامة الكربى، الثالثة الفروض هبا تتحقق اليت العظمى الفريضة هي ،اخلالفة :بعاًاسا
 دولة هي ،نعم العامل، ومشاكل بل كلهممشا  وحتل املسلمون، ويعز احملتلة، املسلمني بالد حترر وباخلالفة عالمين،الًفيًاْلسَلم
ًيَ ْومًًَاللًًََلِقيًًَطَاَعة ،ًِمنًْاًايَدًَخَلعًًََمنًْ» : اهلل رسول قال ،جاهلية حياة الناس حييا بدوهنا واليت  اهلل لرسو  أقامها اليت اإلسالم
َعة ،ًع ن ِقهًًِِفيًَولَْيسًًََماتًًََوَمنًًَْله ،ًح جَّةًًََلًًاْلِقَياَمةًِ  مسلم. رواه «َجاِهِليَّةًاًِميَتةًاًَماتًًَبَ ي ْ

ً
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ًالمباركة:ًاألرضًفيًأهلناًياً،المسلمونًأيها
ً:وهيًعليهاًالوقوفًيجبًأ خرًحقائقًويقابلهاًالمسلمين،ًعزةًمدارًعليهاًالتيًاْلسَلمًحقائقًمنًسبعً ًهذه

 يف جهدا   تدخر ال الدول وهذه حرب، عالقة معها العالقة تكون أن وجيب ،وأهله لإلسالم عدوة هي االستعمارية الدول إنً:أولًا
ًاْلم ْشرِِكينًًََوَلًًاْلِكَتابًًَِأْهلًًِِمنًًَْكَفر واًالَِّذينًًَيَ َودً ًَما﴿ :تعاىل اهلل قول فيهم وصدق بينهم، الفرقة وتكريس ثرواهتم وهنب املسلمني قتل
 .﴾اْسَتطَاع واًِإنًًِِديِنك مًًَْعنًًْيَ ر د وك مًًَْحتَّىًي  َقاتِل وَنك مًًْيَ َزال ونًًََوَلً﴿ :سبحانه هلوقو ﴾ رَبِّك مًًِْمنًًَْخْيرً ًِمنًًَْعَلْيك مًًْي  نَ زَّلًًََأنًْ

 حربة رأس وهم ولدينها، لألمة أعداء همو  له، عا بوأت املستعمر للكافر عمالء هم ،ياإلسالم والعامل العربية الدول حكام :ثانياًا
 اإلسالم. ألعداء رهينة األمة إبقاءو  والرذيلة، الفساد ونشر اإلسالم اربةحم يف جهدا   يدخرون الف املسلمني، بالد يف الكافر

 ليجياخل التعاون وجملس العربية كاجلامعة اإلقليمية واملؤسسات .اخل،.األمن. وجملس األمم هيئة من الدولية املؤسسات :ثالثاًا
 اإلسالم حماربة رأسها على واليت خمططاهتا وتنفيذ هيمنتها إلبقاء االستعمارية الغربية لدولا تأدوا من هي اإلسالمي املؤمتر ومنظمة

 .الثروات منهوبةو  ممزقة اإلسالمية األمة إبقاءو 

 نفوذ وجتتث ،الطاغوت وأنظمة الطاغوت حكام تخلعل احلقيقية األمة قوى بتحرك إال ونيك ال االستعمار من األمة حترر إن :رابعاًا
 براءهتا تعلنو  األمة، صفوف إىل وتنضم لإلسالم زةمنحا األمة جيوش تكونف األمة قوى افرتتض أن يقتضي وهذا ،جذوره من االستعمار

 .شرورها من األمة وختليص خلعها إىل تسارعو  اخلائنة، العميلة األنظمة هذه من

ًالمباركة:ًاألرضًفيًاألهلًأيها
 أو 67 عام يف احلكام خيانة عن ختتلف وال أوسلو، اتفاق خيانة عن تقل ال عظمى وخيانة كربى جرمية هلا يُدبر فلسطني إن
 واألردن مصر حكامهم  واإلجرام، اخليانة ثالوث املرة، هذه اخليانة ورموز خيانة، وأشد إجراما   أكثر يريدوهنا بل ،48 عام يف خيانتهم

 من واملخلصني فلسطني أهل حنذر افإنن لذا ،فلسطني أقزام من واملرتزقة املنتفعني من هلم خالق ال من ذلك يف ميشاركه و"السعودية"،
 من سجية أضحت حىت اخليانة تشربت الفلسطينية فالسلطة األطراف، هذه من طرف بأي الوثوق أو أالعيبهم يف الوقوع من هاأبنائ

 ذلالب اتقبلو  أن إما يقول حاهلم لسان اإلسالم أعداءو  أمريكا الكفر رأسو  داس،تُ  اليت يقالطر  من أذل املسلمني وحكام سجاياها،
 واخلراب. التدمريو  والتشريد القتل مصريكم سيكون أو للعمالء عو ضاخلو  الثروات وهنب املقدسات وتدنيس

 متت اجلرائم هذهو  انتهكوها،و  إال حرمة يبقوا ومل ومقدساتنا وأعراضنا وأبناءنا ديننا استهدفوا اإلسالم أعداء إن :وأحبتناًأهلناًيا
 واخلائنني، اجملرمني من والرباءة املتني، اهلل حببل باالعتصام إال عنا الذل فعر ل سبيل وال ،املتآمرين سلمنيامل حكام من ومعاونة بغطاء
 املقدس. بيت وحترير اخلالفة قامةإل جيوشهاو  األمة واستنصار اإلسالمية، األمة األصيل، حضنها إىل فلسطني قضية وإعادة

 ستنهض املخلصني رجاهلا هبمة فإهنا كبوة اليوم كبت فإن ،لإلسالم اهلل اجتباها ةأم فهي بأمتكم وثقوا العزيز، القوي باهلل فثقوا
 وتدبروا ،املقدس بيتب اخلالفة ولنز و   اهلل رسول بشرى حتقيقو  اهلل نصر مع موعد على فنحن ...الراشدين سرية وتعيد كبوهتا من

نْ َياًاْلَحَياةًًِِفيًواآَمنً ًَوالَِّذينًًَر س َلَناًَلن َْنص رً ًِإنَّا﴿ تعاىل: اهلل قول  .﴾اأْلَْشَهادً ًيَ ق ومً ًَويَ ْومًًَالد 
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