
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 القسطنطينية فتح ذكرى
 روما وفتح األقصى وتحرير الخالفة بإقامة تبشر

 وعلى آلو وصحبو ومن وااله وبعد، اهلل رسول على والسالم والصالة العادلني رب هلل احلمد

 يف ،«اْلَجْيشُ  َذِلكَ  اْلَجْيشُ  َوَلِنْعمَ  َأِميُرَىا ِميرُ اأْلَ  فَ َلِنْعمَ  اْلُقْسطَْنِطيِني ةُ  َلتُ ْفَتَحن  » : اهلل رسول قال: المسلمون أيها
 الثاين مراد بن زلمد األمري ونال ، اهلل رسول بشرى فتحققت العظيم الفتح كان ىـ758 عام األوىل مجادى من العشرين

 مبعقل أطاح الفتح ذاوهب ...الفاتح زلمد لقب محل ادلبارك الفتح وهبذا جيشو، وعلى عليو اهلل رسول وثناء فتحها شرف
 فمنح صوفيا" "آيا كنيسة إىل وتوجو اإلسالم"، "مدينة أي بول" "إسالم إىل امسها وغري والضالل، الكفر معاقل من عظيم
 شعائر فيو وتُقام اهلل اسم فيو يُذكر مسجد إىل ذلك األكرب الشرك رمز بتحويل وأمر ورىبانو، البيزنطي للشعب األمان

 مبنع كمال مصطفى اجملرم وقام اخلالفة ُىدمت أن إىل اهلل ذكر فيو يُعظم مسجداً  وبقيت اجلمعة، صالة افيه وأقام اإلسالم،
 .متحف إىل وحوذلا فيها الصالة

 بن اللَّوِ  َعْبد عن اهلل، شاء إن قريباً  روما بفتح تبشر بعدىا، مبا تبشر القسطنطينية فتح ذكرى إن :المسلمون أيها
َنَمابَـ : قال العاص بن عمرو  َأوْ  ُقْسطَْنِطيِنيَّةُ  َأوَّالً  تـُْفَتحُ  اْلَمِديَنتَـنْيِ  َأي    اللَّوِ  َرُسولُ  ُسِئلَ  ِإذْ  َنْكُتبُ   اللَّوِ  َرُسولِ  َحْولَ  ََنْنُ  يـْ

 .«ُقْسطَْنِطيِني ةَ  يَ ْعِني َأو اًل، تُ ْفَتحُ  ِىَرْقلَ  َمِديَنةُ »:  اللَّوِ  َرُسولُ  فَـَقالَ  ُروِميَُّة؟
 نسأل ثالث بشارات مع موعد على فنحن... واآلخرة الدنيا يف بو وعدنا ما اهلل وليُتمنَّ  ورسولو، اهلل َصَدقَنا لقد نعم،

 أيدينا؛ على ينجزىا أن تعاىل اهلل
 لدولة عاصمة ادلقدس بيت واختاذ األقصى ادلسجد حترير والثانية النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إقامة األوىل البشارة

 :تعاىل قال وعده، اهلل خيلف ولن اهلل وعد ىذا ...ومغارهبا مشارقها فيبلغ األرض يف جبرانو اإلسالم يُلقي أن وثالثها خلالفة،ا
 : اهلل رسول وقال ﴾اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكل وِ  الد ينِ  َعَلى ِلُيْظِهَرهُ  اْلَحق   َوِدينِ  بِاْلُهَدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  ال ِذي ُىوَ ﴿
ُلَغن  » َهاُر، الل ْيلُ  بَ َلغَ  َما اأْلَْمرُ  َىَذا َلَيب ْ ُركُ  َواَل  َوالن   يَن، َىَذا اللُ  َأْدَخَلوُ  ِإال   َوبَرٍ  َواَل  َمَدرٍ  بَ ْيتَ  اللُ  يَ ت ْ  ِبُذل   َأوْ  َعزِيزٍ  ِبِعز   الد 

ْساَلَم، ِبوِ  اللُ  يُِعز  اً ِعزّ  َذِليٍل،  .مسلم شرط على صحيح وإسناده محدأ رواه. «اْلُكْفرَ  ِبوِ  اللُ  يُِذل   َوُذاّلً  اْْلِ

 بو اهلل بشرنا ما وحتقيق األرض يف اهلل دين إلقامة لينهضوا ادلسلمني شباب مهم نستنهض القسطنطينية فتح ذكرى في
 اإلسالم شباب فيا عمره، من والعشرين احلادية يف وىو العظيم الفتح ىذا يديو على اهلل فتح الفاتح زلمد فهذا... ورسولُو

 وقوموا ادلتني اهلل حببل واعتصموا أنفسكم يف اهلل اتقوا ادلسلمني شباب يا... اهلل نداء لبوا أن األقصى ادلسجد من نناديكم
 ادلسلمني شباب يا... دينو إلقامة والعمل دعوتو محل من عليكم اهلل أوجبو مبا اهنضوا واألرض، السماوات عرضها جنة إىل

 .عظيم عظيم فيكم فاخلري العظام والقادة الكرام بالصحابة وااقتد

 يف والوقوف باحلق والصدع دعوتو محل من عليكم اهلل أوجبو مبا لتقوموا خناطبكم األقصى ادلسجد من :األمة علماء يا
 الفاتح زلمداً  ينالد مشس آق والشيخ الكوراين أمحد الشيخ صنع كما بصرية عني على األمة شباب لتصنعوا الظادلني، وجو

 .وقلبو عقلو عليو ميلك القسطنطينية فتح وجعال اإلسالم حب فيو غرسا إذ
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 :سبحانو وقال ﴾َتْكُتُمونَوُ  َواَل  ِللن اسِ  َلُتبَ ي  نُ ن وُ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا ال ِذينَ  ِميثَاقَ  الل وُ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿ عليكم اهلل أوجبو ما ىذا
َناتِ  ِمنَ  أَنْ َزْلَنا َما َيْكُتُمونَ  ال ِذينَ  ِإن  ﴿ ن اهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى اْلبَ ي    َويَ ْلَعنُ ُهمُ  الل وُ  يَ ْلَعنُ ُهمُ  ُأوَلِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي ِللن اسِ  بَ ي  

ِعُنونَ  ُنوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا ال ِذينَ  ِإال   * الال   مبا ادلسلمني شباب فخاطبوا ﴾الر ِحيمُ  الت  و ابُ  أَنَاوَ  َعَلْيِهمْ  أَُتوبُ  َفُأوَلِئكَ  َوبَ ي  
اإلسالم لفتح روما  ومحل ادلقدس بيت لتحرير النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة والعمل رسولو وحب اهلل حب فيهم يغرس

 واألرض كلها.

 ادلقدس بيت وحترير الفةاخل إلقامة األقصى، ادلسجد من نستنصركم القسطنطينية فتح ذكرى يف: المسلمين جيوش يا
 ملبون؟؟؟ أنتم فهل رليبون؟؟؟ أنتم فهل روما وفتح

 ىي اهلل كلمة جلعل اهلل سبيل يف اجلهاد ىو األصيل عملكم اإلسالم، وأمة اإلسالم جنود أنتم: األرض أجناد خير يا
 ىذا فاجعلوا ...مدبرين غري لنيمقب اهلل سبيل يف الشهادة تكون أن جيب وغايتكم السفلى، ىي كفروا الذين وكلمة العليا
 َوَرُسوَلوُ  الل وَ  َأِطيُعوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي  َها يَا﴿... والغرب وروسيا أمريكا وعمالء الشيطان أولياء تطيعوا وال أعينكم نصب اخلري
 ﴾َأْعَماَلُكمْ  تُ ْبِطُلوا َواَل  الر ُسولَ  َوَأِطيُعوا الل وَ  َأِطيُعوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي  َها يَا﴿ ﴾،َتْسَمُعونَ  َوأَنْ ُتمْ  َعْنوُ  تَ َول ْوا َواَل 

 الل وِ  رَْحَمتَ  ِإن  ﴿ اهلل رمحة من تقنطوا وال ونصره اهلل بوعد ثقوا: لكم نقول األقصى ادلسجد من: المسلمون أيها يا 
 الشهادة عليها وأوجب لدينو اهلل اجتباىا قد ةالكرمي الطيبة األمة فهذه ، زلمد أمة بأمتكم وثقوا ﴾اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َقرِيبٌ 
 اخلالفة بإقامة  اهلل رسول بشرى حتقيق على قادرة اهلل بإذن فإهنا أصاهبا ما رغم اليوم اإلسالمية فاألمة الناس، على

 يهود رجس من ادلباركة األرض بتطهري  اهلل رسول بشرى حتقيق على تعاىل اهلل بإذن وقادرة... النبوة منهاج على الراشدة
 يبلغ حىت اإلسالم ونشر روما بفتح  اهلل رسول بشرى حتقيق على اهلل بإذن وقادرة... اخلالفة دار عقر ادلقدس بيت ليكون

 .ومغارهبا األرض مشارق
 .احلق إىل هتوي أفئدهتم واجعل بو ادلسلمني صدور واشرح زلمد ألمة اخلري ىذا بلغ اللهم
 .ورضوانك نصرك بو تبلغهم ما التقوى من وارزقهم بينهم ذات وأصلح ادلسلمني قلوب بني ألف اللهم
 .العادلني يف خري رسالة وتنشره الدين هبا تقيم النبوة منهاج على راشدة خالفة وعدت الذي ونصرك فرجك اللهم

 يوم ىلإ بإحسان تبعهم ومن وأصحابو آلو وعلى زلمد سيدنا للعادلني رمحة ادلبعوث على وبارك وسلم اللهم وصل
 ...الدين

 .العادلني رب هلل واحلمد
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