بسم هللا الرمحن الرحيم

ابإلسالم وحده ُتظف وية امأة وتعيد هلا عزهتا اليت خيشاوا الغرب
ُ
ُ
اعياح فالصهرا بها ا ه
اسووَ َ ُ
منذ بزوغ فجر اإلسالم وأهل الكفر يكيدون له وألهلهه َ والَ ةَو َزالُوي ََ ةُوَواتُوُيكَ ُم حم َحو يَ ةَو ُوردموُ حم َعون دةوُ ُم حم سَُ ح

والباطههل دائههو وممه ر وأضههيإ يليههه منههذ هههدم اخلالفه أن أصههب املمههل ن وده دا هلههذا الصهرا وأصههب أ أمه اهلو وجي شه و ومقههدهتا و أدوا
تُم خدم يف تنفيهذ ف هو يهُذحب ن ويُق له ن ويُ جهرون يف بقها األهت يف أفغانمه ان وكشه وب هتمها والصها والعهرا والشهام وفلمهوا وا هها

وي اكه ذله محههال تضههليل وتشه يه لإلسههالم وألهلههه ووصه و إلهتههها ويصههاهب ا أع ههاح هثيثه ههرا املمههل ا عههم ديههن و وتضههليل و
أبفكههاهت مم ه م اربي ه ت مههء بغوهها اإلسههالم وتُلههبب لب سههه فصههرس نم ه د عههم مدني ه الدول ه ود قراطي ه ا كههو ووسههوي اإلسههالم وحماهتب ه
ال ورا وضروهتة تغي املناهج وأوجد لذل مراكز ومؤسما يديرها ويشرا علي ا الغر وهفن مهم الع هال واملضهب عا لغهر ففه
المههع دي مركههز اع ههداح ويف اإلمههاهتا مثلههه ويف األهتدن اس هءاتيجي مكاف ه ال وههرا الههس هاسههبأ سههفاهتة أمريكهها الن ههام علههع عههدم تنفيههذها
منذفءة مم الزمم!!.
أةها املسوميَ:

ت َعوَ حوي ُمم كُ حعم ُويت وض ُ
ويت لَ ُم ُوم حُ
والم
ي ُ
حت لَ ُم حم ُدةَ ُم حم َوأ حَْتَ حم ُ
يهنا هر عاملي علع دينكو الذي اهتتضا لكو هت العزة القائل :الحيَو حيَم أَ ح َمو ُ
اإل حس َ
ح َ ََ
الم ُدةًا فَووَن ةو حَبل ُة حه وووي ُ حاْ ُِورُة ُةون ح ُ
اإل حس ُ
ُدةًا والقائهلَ :وَة حن ةَو حبووَ ُغ غَحيو َر حُ
ةن فاإلسهالم بعقيدتهه وأهكامهه الشهرعي ثهل ه يه
اخَاسو ُر َ
َ َ
ح ُ َ َ ُ ََُ
األم ه ا قيقي ه و يزههها عههم ا ههها مههم األمههو وعههدوكو يريههد ط ههب هه ي كو واس ئصههاح دههيو اإلسههالم ومفاهي ههه مههم نف سههكو ألنههه عهها العههزة
فيكو وعدوكو يكاف مم أجل يزال مشاعر االع زاز والفخهر بهدينكو و هتخيكهو وجعلكهو لجله ن مهم يسهالمكو وأهكامهه يريهدكو أن ت نكهروا
ألهكهام اإلسههالم فب مه مقاييمه و أصههب اجل ههاد يف سههبيل ل ريههر املقدسهها ونشههر ديههم يف األهت يهتههها ويدامه اخلالفه وتوبيه
أهكههام اإلسههالم هتجعيه وتوههرا يريههدكو الكفههاهت أن ت قبله ا الههذح والفرده وال بعيه لههه وت عايشه ا مع هها كههرمر وادههد يريههدكو أن ت قبله ا كيههان ي ه د
الغاص ملمرى هتس ح صلع عليه وسلو وتوبعه ا معهه العالدها وال تهروا اضاضه في هالإ ههذا الكيهان المهرطا مهد أن ه ا كهو يف
بالدس حملاهتب اإلسالم ود ل اململ ا!!.
أةها املسوميَ:
أن و مهم وصهفكو هت العهزة أه أمه ألرجهأ للنها وههذ اخل يه فهيكو ن تنعهدم ي مها ولهم تنعهدم أبهدا مها دام فينها اإلسهالم فعه دوا ي هتبكهو
ودينكو ب وبي شريع ه ويجياد دول ه دول اخلالف علع من اج هتسه لكو الكهر عليهه الصهالة والمهالم هبهذا وهبهذا هصهرا تقوعه ن أيهدي الكفهاهت
وأع اهنو وتم عيدون عزا وجمدا ت يليه األنفب وتُبذح يف سبيله امل ج واألهتواح.
أةها امأول والعشرية

امأضدَ:

اس قبل ا عيدكو بع دتكو لدينكو وهتبكو م ثاح أمر والقيهام اها أوجبهه علهيكو مهم محهل لهدع ة اإلسهالم ل هيهد املمهل ا ويدامه ديهم يف
األهت إبدام ه اخلالف ه الراشههدة الثاني ه الههس وعههدس هبهها وبشههرس هبهها هتس ه له الكههر عليههه الصههالة والمههالم وك ن ه ا المههبادا ي شههرا نصههرة
اإلسالم.
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