
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  أما بعد ....

  فإىل األمة اإلسالمية عامة 

  وبعد ....السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

لقد جرت خالل السنوات الستع املاضية أحداث عظيمة وفاصلة يف تاريخ البشرية 
بشكل عام وعن عامل مجعاء وعاها العدو وبذل كل جهده وطاقته إلخفائها عن ال

املسلمني املوحدين بشكل خاص فقد تغري ميزان القوى ويوشك أن يتغري وجه 
استمرت تسع سنوات بني أقوى قوة مصريية األرض بإذن اهللا بعد حرب عاملية 

مية اليت أمدها القوي مادية على وجه األرض بقيادة أمريكا وبني القوى اإلسال
يارته جلنوده يف أفغانستان قبل أعوام ز ا ما أكده بلري يف العزيز مبدد من عنده وهذ

   ." من هذه الصحراء سيتحدد مصري العامل ".......حيث قال 

فبعد أن كانت أمريكا هي القطب األوحد والقوى العظمى تنشر اخلوف والرعب يف 
ا فتقتل الرج ال والنساء والولدان يف أجواء مليئة بالذل مشارق األرض ومغار

واخلضوع واهلوان الذي تبثه يف النفوس بأسلحة عدة كان من أفتكها على أمتنا 
م  وأرهبهم اإلسالمية سالح اإلعالم واحلرب النفسية الذي سلب الناس إراد

ا  واستعبدهم ألمريكا من دون اهللا حىت ظن الناس أنه ال طاقة ألحد بأمريكا وأ
وكان املشفقني  الفضاء وال يفتفعل ما تشاء مىت تشاء وال يعجزها شيء يف األرض 



 فهو طوع ميينها نتالهيقولون للمجاهدين إن أمريكا لو أرادت أحداً  يف ذلك احلني
   . يف أربع وعشرين ساعة

خلف أمريكا وحلفاؤها يسريون  تها حنن يف السنة العاشرة من احلرب ومازالو 
 مأن احلرب سهلة يسرية وأ ونيظن واوقد كان يف حبر ال شاطئ لهالسراب ويتيهون 

هلا رصيداً مالياً وال  واأسابيع فلم يعدبضعة أيام أو بضعة خالل  مأهدافه ونسيحقق
أبناء اإلسالم وحالوا  متأيداً شعبياً ميكنه من مواصلة احلرب لعقد أو يزيد فتصدى هل

عن الشرق األوسط الكبري  ونيتحدث وافبعد أن كان موبني خمططاته وأهدافه مبينه
يف هذه األيام  واأصبحة يف أكثر من ستني دولة إسالمية ونشر الدميقراطية بالقو 

 ممشلهوتشتت  ممجعهبعد أن تفرق من العراق وأفغانستان  ماحعن انس نو يتحدث
ادي يف أحناء العامل الفكر اجله بفضل اهللا انتشر ويف املقابل موتففك حلفه

وتعددت اجلبهات لقتال التحالف الصلييب الصهيوين وتوحدت صفوف اجملاهدين 
من هذه احلرب فمن الذي حقق أهدافه بفضل اهللا ومازالت يف توحد واجتماع 

  .وعلى من تدور الدائرة 

األمريكي يف قتال دولة العجر  تظهر أ اليتر يف هذه األحداث التدبر والتفكفينبغي 
من هذه  على أيدي أفراد قلةعدد والعتاد لمن أضعف الدول اإلسالمية وأفقرها ل

 منأمريكا  عوما مينوهدي نبيهم صلى اهللا عليه وسلم  األمة متسكوا بدينهم
من أن يشعر املسلمون بالنصر الذي حققوه مما  عرتاف باهلزمية والفشل إال خوفهااال

من الظلم والظمات اليت متارسه أمريكا وحلفاؤها  سيحدد مصري العامل وخيرجه
حماولة إىل وهذا ما يدفعهم طه وقس وعدلهر اإلسالم إىل نو على البشر ووكالؤها 



الئهم النصر الذي حتقق بفضل اهللا عرب إعالمهم وإعالم وكتشتيت األنظار عن 
ا على األمة فينبغي احلذر الشديد م فهذه احلرب هي ن احلرب النفسية اليت يشنو

اليت تقيد خري أمة أخرجت للناس وهي اليت تقيد أكرب قوة حقيقية على هذه األرض 
 منهجاً هلا يف الوجود و من الناحية العقدية واملادية فهي متلك عقيدة قوية المثيل 
 لك أكربمتوهي اليت  تكفل اهللا حبفظه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

ا أغىنمساحة متلكها أمة يف الكرة األرضية   كالنفط   األمم بثروات الطاقة كما أ
   . والشمس 


