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 الرحيم الرزتن هللا بسم

ا منيًعا أمام دول الشرك وضد عمالء النظام الذين يعلنون احلرب ضد اإلسالم  أيها املسلمون! ِقفوا سدِّ

أيها املسلمون يف األجهزة األمنية والقضائية! توقفوا عن لعب دور جنود الكفار ونظامهم العميل يف ىذه 
 احلرب ضد دينكم

بسم  ضد اإلسالم مفتوحة حربً  ىادولة أمريكا الصليبية وحلفاؤ أعلنت  ،11/6وحتت ذريعة أحداث  ،الزمان من عقد من أكثر منذ
د الغرب الكافر وقد جن   ،اإلسالمي العامل يف ثين أي بلدستت ال اليوم أصبحت، عادلية حربً  احلرب ىذه وكانت"، اإلرىاب على "احلرب
اليت  وجهودىم ممؤامراهت عندما أتكدوا أن اإلسالم أعداء وقد جن جنون .عنهم نيابة يةالوحش احلرب ىذه خلوضىم قمعية وعمالءال األنظمة

 ت أدراج الرايح، حيثبذى بإلسالم، قد احلكمإعادة  من ادلسلمني دلنع م1691عام  يف اخلالفة ىدمهم لدولة منذمة حاكوىا ضد األ
حتادي، واال ،"اإلسالمي" واجلمهوري ،العلماين واجلمهوري ادللكي،و  ،قراطيدديالالنظام  ،عليهمت رضف   اليت كماحلأنظمة  مة رتيعاأل رفضت

على  اخلالفة قامةإىو  الوحيد هامطلب وأصبح وانفضت عنها، رتيعها األمةفقد ردهتا  وغريىا، ،العسكرية كتاتورايتوالد  ادلدنية، الدكتاتورايتو 
 .هللا شاء إن قامتهاإ من اجدً  ةقريب األمةقد أصبحت و  ،على منهاج النبوة اخلالفة دعاة من خال   اليوم مسلم بلد وال يوجد ىناك .منهاج النبوة

 ذلك من ذلدفوا ،اإلسالم على "اإلرىاب" وىم يقصدون احلرب عليو يطلقونىذه، فيما  األمة حركة سحقل مرىاأ رلذلك عزمت دول الكف
 ،وبماوأ ،وبلري ،بوش من ادلتكررة والتصرحيات ،الوسائل بكل قامتهاالداعني إل وقمع ذتن أبيعلى منهاج النبوة  اخلالفة عودة منع ىو

 لشعببوش ل جورج خطاب ففي ،شأنهبذا ال للشك رلااًل  تدع ال خريناآل العلمانية الدول يف والعسكريني ادلدنيني والقادة ...كامريونو 
 طاحةاإل من نهمك  ودت ادلسلمني رتوع حشدست واحد دبل على السيطرة نأ ادلتشددون "يعتقد :قائاًل  صرح م85/18/9812 يف األمريكي

 بلري توين أشار ،4/4تفجريات  وبعد "،إندونيسيا إىل إسبانيا من دتتد متطرفة إسالمية إمرباطورية وإقامة ادلنطقة، يف ادلعتدلة احلكومات بكل
 رتيع يف اخلالفة إلقامة طريقال يف العريب العامل يف عةالشريحتكيم و  ،طالبان دول إقامة" تشمل اليت"، الشر أيديولوجية" مواجهة ضرورة إىل
 ".ةاإلسالميبلدان ال

 31يف  متزامنة تفجريات ذريعة حتت ،م9882عام  يف شبنغالد يف اإلسالم ضد احلرب العلمانيةو  ةشركادل فرالك دولشن ت لقد 
 يطالبون شبنغالد يف ادلسلمني أن ىو للحرب احلقيقي بالسب أن يعلمون السياسيني ن منفالواعو  ،ذريعة سوى يكن مل ذلك ولكن ،مقاطعة

 للطاغية احلايل النظام دوروىنا أييت  ،احلرب ىذه خلوض ادلتاحة الوسائلرتيع استخدمت ىذه الدول  وقد .األمة قيب مثلبإلسالم  كمبحل
 سببو  .مضى وقت أي بالد يفال ىذه تشهدىا مل اإلسالم ضد احلاضر تقود حربً  الوقت يف ىيو  ،، وىو الدور الذي يناسبهاحسينة الشيخة
اليت  ،غاندي أنديرارعايتها من  وخاصة اذلند، يف ادلنفى يف اليت قضتها سنواتال خالل ذلا ادلشركني رعاية يف كمنت إلسالمل حسينة كراىية
 ن يف حسينةلذلك وجد االمربايليو  .والدتنا" مثل حقا "إهنا منها: للسالمعندما استلمت جائزة  م19/81/9818 يف عنها حسينة قالت
لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس ﴿: وتعاىل سبحانو هللاقال عنهم  نالذي ،ادلشركني مع الوثيق هااترخيو  ،والعائلة ،والدىا بسبب؛ اإلسالم اربة الدافع

 يف اإلسالم ضد فيها ىوادة ال حربً  ختوضإىل السلطة، وىي  غاندي ديراربيبة أن منذ وصولو .﴾َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا
 :وىذه بعض أفعاذلا ،يف ذلك اجهدً  ومل تدخر االجتاىات، رتيع

 ةلباطادل رلرد من ادلسلمني دلنع وذلك الذعر، من جوإلجياد  ؛إلرىاب"ب" اإلسالم، بوصفو ضد نطاق الكاذبة واسعة لدعايةب القيام -
 .المبإلس حلكمب
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 .والشريعة اإلسالم دلهارتة حراراأل دلفكرينب يسمون دلن مسبوقة غري رعاية -

حلاىم،  عفونحىت ي أو ونيصل   الذين الضباط هتميش أو قالةإو  إلسالم،ب لتزموني الذين ادلسلمني الضباط من اجليش تطهري -
 .وهنايستحق وحرماهنم من الًتقيات اليت

 إىل يدعون الذين أو ،لإلسالم عاديةادلاحلكومة  سياسات ضد صراحةب يتحدثون الذين ئمةاأل واحتجاز واعتقال ترىيبو  مضايقة -
 .السياسي اإلسالم

الذين  العسكريني والضباط ادلخلصني ادلسلمني على للتجسس ةشركادل فرالك دولل االستخبارات وكاالت مع وثيقال تعاونال -
 .لإلسالم الدعوة لةزت على وللتجسس ،ويوالون اإلسالم العلمانية ناىضوني

 وقد ،تعسفية بطرق واحتجازىم عليهم القبضو  وغريىم، حزب التحريرشباب  ضد القسوة شديد "اإلرىاب" مكافحة قانون طبيقت -
ال  زباحل ناجلميع يعلم أ أن لرغم منوعلى ا .السلطة إىل احلكومة ىذه جاءت نأ منذ زباحل شباب من الكثري على القبض ألقي

مل تكتِف  احلكومة نىذا فإ من الرغم على ،فقط والسياسي الفكري لعمليف ا ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  النيب بطريقة لتزم، وىو مفالعن يستخدم
 الفاسدين القضاةعلى كفالة إلخالء سبيلهم، وبعض رلرد احلصول  من حلرماهنم القضائية السلطة تضغط على بل ،بعتقال شبابو

 .الصدد ىذا يف احلكومة ألوامر ونلديتث

الوحشي ضد زتلة  تعذيبيمارسون الف ،لإلسالم حقًدا وكراىية األكثر ىمو  األمنية، واألجهزة الشرطة يف وعلمانينيمشركني  تعيني -
من  الثالثني يف ، اللتني اعتقلتاحزب التحريرشابت من  كرديتني مرأتنيال امؤخرً  همتعذيب :ذلك على األمثلة ومن ،الدعوة لإلسالم

 هللا ا حىت تقابال: "انتظر قائلني يهزؤون منهما مهاو دوجال   هللا"، "هللا، ىم يعذبوهنما:م، وقد كانتا تصرخان و 9812 / أغسطسآب
 !اليوم"

 !املسلمون أيها

 ودعاة العاملني سياسًيا لإلسالم ضدو  ،خلصني لدينناادل وادلسلمني اإلسالم ضد النظام ىذا اليت يقوم هبا ادلنكرات حصر ديكنناال 
 ضداليت تشن ها حسينة  احلرب ضراوة لكم كشفي لكي يكفي ىناذكرانه  ما ولكن .حزب التحرير شباب من على منهاج النبوة اخلالفة

 ألخذ مندعوك ومن ىنا فإننا .﴾يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ ِبَِفْ َواِىِهمْ ﴿: وتعاىل سبحانو هللا قول سيادىا، ويصدق عليهاأ عن نيابة اإلسالم
 مت الذين ادلخلصني عن بإلفراج مطالبةللو  ،للنظام الشريرة األعمال ىذه ضد مصوتك رفعل كم، وندعوكمندي على احلرب ىذه ضد موقف
 .واالحتجاز التعسفي االعتقال لوقف األمنية األجهزة يدي، واألخذ على أعليهم القبض

 !واألمن الشرطة جهاز يف املسلمون أيها

 تعقبيف  النظام أوامر بعدم طاعة اإلسالم أمركملقد  .زتدرواه أ «وٍق يف َمْعِصَيِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ََل طَاَعَة ِلَمْخلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النَّيبِ  
 أمام ، ىو عذر ال قيمة لوطبيعة عملو بسبب النظام أوامر تنفيذ رلبور على ونأب كمبعضعاء واد   ،إلسالمعاملني لال واضطهاد واعتقال وخطف

 الذي خيدم ادلصاحل يدعليكم اإلقالع عن لعب دور اجلن جيب .وأىلو كفرال اليت ختدم األوامر ىذه رفضب لزمكمأ الذي ،وتعاىل سبحانو هللا
 اإلسالم يف وأخواتكم إخوانكم واقاتلت الف ،اإلسالمعلى  رباحل يف وعمالئهم العلمانية،و  ةشركة األخرى، ادلالكافر  دولومصاحل ال األمريكية

 الو  .البالد أمنحفظ  أجل من ىي"اإلرىاب"  اإلسالم ضد احلرب أبن النظام ادعاء وا منتنخدع الو  ،ئهموعمال اإلسالم أعداء أجل من
 ظالحف، فهي لالبالد نقاذإب عالقة اذل تليس اإلسالم ضد احلرب أن علىللتدليل  سوراي واآلن وأفغانستان العراق تدمري حقيقة خفاءديكن إ
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نكم حني إبل  فقط؛ الناس من عصابة ضد ىي احلرب ىذه ننخدعوا أبت وال .الكفار ن أجلم أنفسهم بعوا الذين الطغاة عروشعلى 
مع و  اإلسالم مع هيف ،األمة تنالون غضبو  الناس نع أنفسكم ونفصلت فإنكم حزب التحرير وشباب اإلسالمية الدعوة حاربةمب تقومون

 سبحانو هللا نأب نذكركمو  .م ادلخلصنيوبناهت ىمأبناء كمالضطهاد  ليكمالدعاء ع وىم دائمو ،على منهاج النبوة اخلالفة دولة إىل يدعون الذين
ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ُثَّ َلَْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوََلُْم َعَذاُب ﴿ :وتعاىل سبحانو قال ،أعمالكم كم علىبسازل وتعاىل

وا تكف ن ملإ نوأب ذكركمون كما .كنز العمال «َمْن َروََّع مؤمًنا، َْل يَؤمِِّن هللُا َرْوَعَتُو يوَم القيامةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصأيضا بقول رسول هللا ونذكركم  ،﴾احْلَرِيقِ 
 ،ا إبذن هللاالقائمة قريبً  على منهاج النبوة اخلالفة زلاكم مامدتتثلون أ عندما ،اأيضً  الدنياو  فقط، بل اآلخرة نكم لن ختسرواعن طاعة الطغاة، فإ

 .ادلخلصني األمة وبنات وأبناء اإلسالم ضد جرائمكمحتاسبون على و 

 !قضاةال اهيأ

َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا ﴿مبا أنزل هللا، وىو العدل،  بني الناس حتكموا أن قضى قدف ،زلاسبكم وتعاىل سبحانو هللان إ
 .﴾ِِبْلَعْدلِ 

من شباب  ،على منهاج النبوة لخالفةل نيلامعالو  لإلسالم الدعوة حاملي ضد اهب حتكمون اليت "اإلرىاب" مكافحة قواننيب سمىي   مان إ
الكافر فهي قوانني وضعها  ،لعدالةصلة ب ةوليست ذلا أي ،السالمالصالة و ليست من كتاب هللا وال سنة نبيو عليو  ،حزب التحريروشابت 
 الطرف غض   عدم بكم هنيب إنناو  .بذلك اتم علم على نتم، وأالعدالة على احلصول من ادلخلصني دلسلمنيا حرمانو  اإلسالم اربة ادلستعمر

 كقضاة؛ منصبكم ألنفسكم يف الشرف عونتد  فإنكم  ذلك على وعالوة .وتعاىل سبحانو هللا كلماتل ظهوركم تديروا الو  احلقيقة، ىذه عن
 ؟الطاغية أقبية يف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم النيب ادلخلصني من اتباع األمة وبنات بناءأب زجكم النبل يفف و الشر ين يكمن أ ففكروا جيًدا، واسألوا أنفسكم:

شرف يف التواطؤ مع احلرب ضد اإلسالم، وأخريًا وليس آخرًا، أتملوا يف ىذا احلديث الذي روي َعْن النَّيِبِ   أي ىناك كان فيما إن امليً  واوأتمل
ٌل َعَرَف احْلَقَّ َفَجاَر َواِحٌد يف اْْلَنَِّة َواثْ َناِن يف النَّاِر، فََأمَّا الَِّذي يف اْْلَنَِّة فَ َرُجٌل َعَرَف احْلَقَّ فَ َقَضى بِِو، َورَجُ اْلُقَضاُة َثاَلثٌَة »حيث قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

 أبو داود.«. يف احْلُْكِم فَ ُهَو يف النَّاِر، َورَُجٌل َقَضى ِللنَّاِس َعَلى َجْهٍل فَ ُهَو يف النَّارِ 

 لدعاةل نصافكمإ خالل من ،مأحكامك يف وتعاىل سبحانو هللا بلعمل مبا يرضي الصحيح ادلسار واتتبع نأ منكم ونتوقع كمنطالبلذلك 
 .سجنهمب احلكومة ألوامر االمتثال من بداًل  عنهم واإلفراج ،إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة نيلماالعو  لإلسالم

 !من الوجهاء ناملخلصو  يهاأ

ُْه بَِيِدِه فَِإْن َلَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِو فَِإْن َلَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلبِ » ملسو هيلع هللا ىلصَرس وَل اَّللَِّ  قال ميَانِ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَ ْليُ َغّيِّ  رواه «ِو َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ
 الوصول م القدرة علىلديكفإن  اوأيضً  ،كم من ادلؤثرينأن ضادلفًت  من مألنك ،النظام منكرات ضدا علنً  التحدث على نلقادرو  وإنكم .مسلم

ىا عمالؤ و  ىاوحلفاؤ  أمريكا بينما صامتنيال تفرجنيادل وا منكونت ال أن بكم هنيب إنناو  .من خالذلا التحدث مديكنك سلتلفة منصات إىل
جبارىا على إو  البلد ىذا يفمة ادلخلصني األ وبنات اءأبن عن اإلفراج على احلكومة إلجبار كمنفوذ  الستخدام مندعوك وحنن .حياربون اإلسالم

  .ن تكون حسرة وندامةبدل أ ،اآلخرةيف و  الدنيا ىذه يف لكم خري مواقف مواقفكم ، حىت تكوناضطهادىم عن وقفالت

 !اْليش يفخلصون امل ضباطال اهيأ

ال  وأنتم ،البلد ىذا يف وادلسلمني اإلسالم ضد بعد يوم اا يومً طغياهن تزيد من حسينة طاغيةفال اإلسالم؟ ضد احلرب ىذه تستمر مىت إىل
 ،خلصنيادل ادلسلمني خواتكموأ إخوانكم أجل من بشجاعة، دعوكم للقيام بواجبكمن وحنن .ذلذا حد    وضع مع أنو ديكنكم ،متفرجني تزالون

طيحوا ة دول الكفر ادلشركة، أحليف حسينة، الطاغية بعدوة هللا طاحةوواجبكم ىو اإل ،ورسولو  وطاعةً  وادلسلمني، اإلسالم أجل من العاملني
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 ،وزارىاأ اإلسالم ضد احلربحىت تضع منهاج النبوة،  اخلالفة على دولة إقامة أجل من ،حزب التحريريف  لنا عطوا النصرةوأ السلطة منهبا 
 .أبسره اإلسالمي العامليف  ولكن ،شبنغالد يف ىنا فقط ليس

َ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ ﴿  ﴾وا ات َُّقوا اَّللَّ
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 شبنغالد وَلية                                                9812أكتوبر الثالث والعشرين من تشرين األول/ 
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