
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 عيد هلا عزهتا اليت خيشاوا الغربوت ظف  وية  امأة ابإلسالم وحده تُ 

وَو َاُعياح منذ بزوغ فجر اإلسالم وأهل الكفر يكيدون له وألهلهه   َُ اسح واتُُويَكُممح َحو يَ ةَووُردموُ مح َعون ُدةوُ ُممح ُس ََ ََ ةُو فالصهرا  بها ا ه   َواَل ةَوَزالُوي
ومقههدهتا و أدوا   وجي شهه و وأصههب أ أمهه اهلولصههرا  هلههذا اا املمههل  ن ودهه دأن أصههب    اخلالفهه  هههدم منههذ وأضههيإ يليههه  دائههو وممهه  ر والباطههل

لعهرا  والشهام وفلمهوا وا هها  كشه   وب هتمها والصها واو  نأفغانمه ا يف يف بقها  األهت ويُ جهرون ق له ن ذحب ن ويُ   ف هو يُهُتم خدم يف تنفيهذ 
 ههرا املمههل ا عههم ديههن و وتضههليل و ع ههاح هثيثهه  أويصههاهب ا   لإلسههالم وألهلههه ووصهه  و  إلهتههها  تضههليل وتشهه يهمحههال  ذلهه  وي اكهه  
  وحماهتبههه  ووسهههوي  اإلسهههالم فصهههرس نمههه د عهههم مدنيههه  الدولههه  ود قراطيههه  ا كهههو  وتُلهههبب لب سهههه إلسهههالماربيههه  ت مهههء بغوههها  ا ممههه  م أبفكهههاهت 
ففه    هفن  مهم الع هال  واملضهب عا  لغهر وأوجد  لذل  مراكز ومؤسما  يديرها ويشرا علي ا الغر  و     وضروهتة تغي  املناهجال ورا

تنفيههذها  علههع عههدم ويف األهتدن اسههءاتيجي  مكاف هه  ال وههرا الههس هاسههبأ سههفاهتة أمريكهها الن ههام   المههع دي  مركههز اع ههداح ويف اإلمههاهتا  مثلههه
 .!!فءة مم الزمممنذ

:  أةها املسومَي

والَم : القائلدينكو الذي اهتتضا  لكو هت  العزة  لعع هر  عاملي يهنا  ُت َعوَويحُممح كُعحَمويُت َوَضُيويُت َلُموُم اإلحُسح َمح َموحُت َلُممح ُدةَ ُممح َوَأْتح َم َأ ح الحيَويح
َبَل ُة حُه َوُووَي ُ  ل:ئهقاالو  ُدةً ا َح َر اإلحُسحالُم ُدةً ا فَوَونح ةُو َوُغ َغيوح ورَ َوَةنح ةَوبوح ُِ ْح َاُسورُةنَ  ا   فاإلسهالم بعقيدتهه وأهكامهه الشهرعي   ثهل ه يه  ُة ُةوَن اخح

 عهها العههزة مههم نف سههكو ألنههه دههيو اإلسههالم ومفاهي ههه واس ئصههاح ههه ي كو  ط ههبعههدوكو يريههد األمهه  ا قيقيهه  و يزههها عههم ا ههها مههم األمههو  و 
ن ت نكهروا أالمكو وأهكامهه  يريهدكو و هتخيكهو وجعلكهو لجله ن مهم يسهمشاعر االع زاز والفخهر بهدينكو  جل يزال عدوكو يكاف  مم أو   فيكو

وتوبيهه  اخلالفهه   يدامهه و   يهتههها ل  ريههر املقدسهها  ونشههر ديههم   يف األهت  يف سههبيل    اجل ههادب مهه  مقاييمهه و أصههب  ف  اإلسههالمألهكهام 
 كيههان ي هه دأن ت قبلهه ا    يريههدكو كههرمر وادههد  وت عايشهه ا مع ههاالههذح والفردهه  وال بعيهه  لههه   قبلهه ات  يريههدكو الكفههاهت أن أهكههام اإلسههالم هتجعيهه  وتوههرا

مهد أن  ه  ا كهو يف المهرطا  الكيهان    هالإ ههذاوال تهروا اضاضه  في وبعه ا معهه العالدها تو  صلع   عليه وسلو ملمرى هتس ح  الغاص  
 .!!ود ل اململ ا اإلسالمهتب  حملابالدس 

 :  املسومَيأةها 

  فعه دوا ي  هتبكهو مها دام فينها اإلسهالم أبهداي مها ولهم تنعهدم وههذ  اخل يه  فهيكو ن تنعهدم   أن و مهم وصهفكو هت  العهزة أه  أمه  ألرجهأ للنها 
فهاهت   هبهذا وهبهذا هصهرا تقوعه ن أيهدي الكعليهه الصهالة والمهالمودينكو ب وبي  شريع ه ويجياد دول ه  دول  اخلالف  علع من اج هتسه لكو الكهر  

 بذح يف سبيله امل ج واألهتواح.ب وتُ فنوأع اهنو وتم عيدون عزا وجمدا ت    يليه األ

 مأول والعشرية   امأضدَ: أةها ا

ل  هيهد املمهل ا ويدامه  ديهم   يف  لهيكو مهم محهل لهدع ة اإلسهالموجبهه   عأالقيهام اها و هتبكو  م ثاح أمر  اس قبل ا عيدكو بع دتكو لدينكو و 
نصهههرة   وك نههه ا المهههبادا ي  شهههرا عليهههه الصهههالة والمهههالمهبههها هتسههه له الكهههر   س  وبشهههر  س هبهههااخلالفههه  الراشهههدة الثانيههه  الهههس وعهههددامههه  إباألهت  
 اإلسالم.
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