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 الخالفة دولة لهدم 99الـ الذكرى يف
 نو المسلمبيعة إمام ندعوكم أيها  نحو

 مغرهبا إىل مشرقها من اإلسالمية األمة ذاقت لقد، كمال مصطفى يد على اخلالفة دولة هدم على عاما 99 ىمض لقد ،نعم 
 ذروة هاداجل حكم فال مطبقة غري اهلل وأحكام تمض عاما 99، اخلالفة ؛احلامي درعها فقدت وقد ال كيف،  والضياع العذاب أصناف

 من أم فعليا وأعواهنا أمريكا قبلمن  سواء ادلأسورة ادلسلمني بالد ليحرر النفري يعلن خليفة وال جهاد أمري وال جيش وال اإلسالم سنام
 حتت الواقعة مثالً  فلسطني إىل نظرنا فلو ؛ادلسلمني بالد واقع هو هذا، قاطبة الغربيف  أسيادهم لقرارات نيمنفذ عمالء حكام خالل

 األرض على اهلل جنة وكشمري، اهلل خلق أرذل أيدي من ادلقدس بيت لتحرير يهبوا أن سلمنيادل يوشجب حري إنهف يهود كيان احتالل
 لعبدة ياعاالنص يرفضون قتلهم رغم، فيها باسقة التز  ما سالماإل وشجرة أهلها نفوس يف متجذر سالمواإل اذلندوس البقر ادعب   حيكمها

، وأعوانه بشار لقرارات التنازل يف الغرب ألوامر االنقياد أبت فقد حرج وال فحدث احلبيبة سوريا أما، الصني يف اإليغور ومسلمي، البقر
 عليه رسولنا فيهم قال من وهم ،ثابتون فهم، وأشد أكرب اهلل مع صفقتهم ولكن سوريا مسلمي شوكة لكسر أطيافه بكافة الغرب تعاونو 
ِل  ن  »: قال اهلل؟" رسول يا ذلك "ألي: قلنا «ام  لش  ل   ىوب  ط  »:  اهلل رسول قال: قال عنه اللَّه رضي ثابت بن زيد عن ؛السالملصالة و ا

تـ ه ا ع ل يـْه ا ط ٌة أ ْجن ح  ئ ك ة  الر ْحم ن  ب اس   .الكرمي رسولنا مدحهم فقد بالشام ألهلنا فطوىب أمحد( )أخرجه «م ال 

 ظاهر والتشريد والنزوح، ادلسلمون أيها عنكم ختفى ال للمسلمني الدماء فشالالت ؛ودمار وتشريد قتل ادلسلمني بالد فواقع إذا
 !حالنا؟؟ وهذا هكذا سنبقى مىت إىل إذاً ، للعيان

 وأنتم، اآلن عليه هم ما على ادلسلمني حال ستبقىف احلياة مناحي مجيع يف كامال سالماإل يطبق من يوجد ال طادلا ،أجيبكم أنا
 .«ع ٌة م ات  م يت ًة ج اه ل ي ةً م ْن م ات  و ل ْيس  ف ي ع ن ق ه  بـ يْـ » : النيب لقول، سالماإل سيطبق الذي ماماإل إجياد عاتقكم على ادلسلمون أيها

 مجعاء للبشرية بل للمسلمني خالص ال إنه ؟!تبور لن اليت الصفقة لعقدو  وجل عز اهلل عنها يرضى لبيعة ونتتوق أال: ادلسلمون أيها
 خليفة لبيعة العاملني مع للعمل مَّ لفه والعدل اخلري أمة فأنتم،  رسوله وسنة وجل عز اهلل بكتاب حيكم للمسلمني خليفة ببيعة إال

 الوليد بن خالد أرلاد تعيد ،للمسلمني واذليبة العز تعيد اليت النبوة اجهمن على الثانية الراشدة اخلالفة دولة سالماإل دولة قامةإل للمسلمني
 اهلل من وعد فهي هذا كل وقبل... الفاتح زلمد وقوة الراشدين اخللفاء عزة لتعيد ،يويباأل الدين صالح وفتوحات عمر بن القعقاع وهيبة

 قال، قصر مأ الطريق طال معها موعد على وحنن، خرةواآل الدنيا عز فهي العاملون فليعمل دلثلها ، الكرمي رسوله وبشرى سبحانه
 ل ه مْ  و ل ي م كِّن ن   قـ ْبل ه مْ  م ن ال ذ ين   اْست ْخل ف   ك م ا اِْل ْرض   ف ي ل ي ْست ْخل ف نـ ه مْ  الص ال ح ات   و ع م ل وا م نك مْ  آم ن وا ال ذ ين   الل ه   و ع د  ﴿ :تعاىل

ينـ ه م   ْيئ ب ي ي ْشر ك ون   ل   يـ ْعب د ون ن يًا أ ْمن ْوف ه مْ خ   بـ ْعد   مِّن و ل ي ب دِّل نـ ه م ل ه مْ  ارْت ض ى   ال ذ ي د   ه م   ف أ ول  ئ ك   ذ  ل ك   بـ ْعد   ك ف ر   و م نًا ش 
ق ون    .﴾اْلف اس 

 ...العاملون فليعمل هذا لمثلو  ،المسلمون أيها ندعكم النبوة منهاج على ثانية راشدة خالفة نحو
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