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ي   هي   بسم هللا الرمحن الرحيم || الد 
 

 تُقّدم: يمؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالم
 

 كلمة للشيخ اجملاهد:
 مد الددنا ي الشامي ححفه  هللاحأيب حم

 
 بدنوان:

 }َوََيََْي َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّّنٍة{
 

 
 

 من بدث ابلسيف رمحة للداملني، أما بدد: هلل القوي املتني، والصالة والسالم على احلمد
َكَتَب اَّللَُّ أَلَْغلََِّبَّ َأنَا َوُرُسلِّي إِّنَّ اَّللََّ   -}إِّنَّ الَّذِّيَن َُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُ  ُأْولَئَِّك ِفِّ اأَلَذلِّّنَي قال هللا تداىل: 

 .َقوِّيٌّ َعزِّيٌز{
 وقال ربنا عز وجل عن اليهود:

َدَثنَّ َعَلْيهِّْم إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَدَذابِّ إِّنَّ رَبََّك َلَسرِّيُع اْلدَِّقا }َوإِّْذ َتََذَّنَ  بِّ وإِّنَُّ  رَبَُّك لَيَـبـْ
يٌم{  .َلَغُفوٌر رَحِّ

 وعن أيب هريرة رضي هللا عن ، أن رسول هللا صلى هللا علي  وسلم قال:
 َورَاءِّ  مِّنْ  اْليَـُهودِّيُّ  ََيَْتبِّئَ  َحّتَّ  اْلُمْسلُِّمونَ  فـَيَـْقتُـُلُهمُ  اْليَـُهوَد، اْلُمْسلُِّمونَ  يـَُقاتِّلَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تـَُقومُ  َل »
 .«فَاقْـتُـْل ُ  فـَتَـَدالَ  َخْلفِّي، يـَُهودِّيٌّ  َهَذا هللاِّ  َعْبدَ  يَ  ُمْسلِّمُ  يَ : الشََّجرُ  َأوِّ  احْلََجرُ  فـَيَـُقولُ  َوالشََّجرِّ، احْلََجرِّ 
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ي   هي   أن النيب صلى هللا علي  وسلم قال:وعن   || الد 
، الرُّومُ  يـَْنزِّلَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تـَُقومُ  َل » أْلَْعَماقِّ َيارِّ  مِّنْ  اْلَمدِّيَنةِّ  مِّنَ  َجَلبٌ  إِّلَْيهِّمْ  فـََيْخُرجُ  ابِّ  اأْلَْرضِّ  َأْهلِّ  خِّ
نَـَنا َخلُّوا: الرُّومُ  قَاَلتِّ  َتَصافُّوا فَإَِّذا يـَْوَمئٍِّذ،  َل  َواَّللَِّّ  َل : اْلُمْسلُِّمونَ  فـَيَـُقولُ  نـَُقاتِّْلُهْم، مِّنَّا َسبَـْوا ينَ الَّذِّ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ
َنُكمْ  ُُنَلِّّي َهزِّمُ  فـَيُـَقاتُِّلونـَُهمْ  إِّْخَوانَِّنا، َوبـَنْيَ  بـَيـْ  َأْفَضلُ  ُهمْ  ثـُُلثٌ  َويـُْقَتلُ  أََبًدا، َعَلْيهِّمْ  اَّللَُّ  يـَُتوبُ  َل  ثـُُلثٌ  فـَيَـنـْ

ُلُغونَ  أََبًدا، يـُْفتَـُنونَ  َل  ثـُُلثٌ  َوُيْصبِّحُ  َوَجلَّ، َعزَّ  اَّللَِّّ  عِّْندَ  الشَُّهَداءِّ   .«فـَيَـْفَتُحونَ  اْلُقْسطَْنطِّينِّيَّةَ  فـَيَـبـْ
 ؛فويل لكم أيها الصليبون

 ؛مث ويل لكم ي يهود
كلما انتدشتم وانتفشتم وطغيتم وبغيتم أاتكم هللا من حيث مل حتتسبوا، وجاءكم عباده يسومونكم ف

 .الدذاب، هذا ما وعدنا ربنا ول َيلف امليداد سبحان سوء 
 !وتهن أمريكا الداجزة مع حلفائها أهنم َييفون املؤمنني، أو ينتصرون على اجملاهدين

ولقد جاء التحالف الصلييب إىل الدراق قبل ثالثة عشرة سنة ظاناً ألن يقدر علي  أحد، وأن  ؛كال
ماً حّت أعلن الغيب بو  وقف الدمليا  الدسكرية وععم انتهاء القوة ابلددة والددد، مث ما لبث إل أي

احلرب والنصر، وامهاً كاذابً متدنجهاً ببالغ الغرور والكرب، فأخربناه أن حرب  مل تبدأ بدد، فلم يلبث إل 
ن جيشها حِّ قلياًل حّت ابن كذب بو  وصدق اجملاهدين، ودار  رحى حرهبم على أمريكا وحلفائها فطُ 

 .أرض الرافدين، وسقطت ِف مستنقع اهلالك، الذي لن خترج من  إبذن هللا على أرجاء
مث بدد مثا ي سنني من حرب ضروس دمر  اقتصاد أمريكا وأهنكت جيشها، أعلن البغل أوابما 

 من الدراق منتصراً بزعم  الكاذب، وقد أخربناه ِف حينها أن املدركة مل َيمَ  انسحاب اجليش الصلييبّ 
 .ا هلم لئن خرجتم لتدودّن، وكذب بغل اليهود وكذبت أمريكا وصدق اجملاهدونوطيسها، وأقسمن

هي حامية اليهود والصليب أمريكا عاد   هي الدولة اإلسالمية ابقية بفضل هللا وقوية، وها وها
ها ابلقضاء على الدولة اإلسالمية، ء نفسها وحلفانِّّ مَ ُـ جبيشها، تزج فلذا  أكبادها حلرب اجملاهدين، وت

 .إمخاد اجلهادو 
 ؛فامسدي أمريكا، امسدوا أيها الصليبيون، امسدوا ي يهود

 قال ربنا عّز وجل:
 .َوإِّنَّ ُجْنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِّبوَن{ -إِّنَـُّهْم هَلُُم اْلَمْنُصورُوَن  -}َوَلَقْد َسبَـَقْت َكلَِّمتُـَنا لِّدَِّبادِّنَا اْلُمْرَسلِّنَي 

َْيدِّيُكْم َوَُيْزِّهِّْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيهِّْم َوَيْشفِّ ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤمِّنِّنَي }قَاتُِّلوُهْم يـَُدذِّبـُْهُم  َويُْذهِّْب َغْيَظ  -اَّللَُّ ِبِّ
 .قـُُلوهبِِّّْم{

وإننا ننتهر موعوده سبحان  وحنن ب  موقنون، فلن ختيفنا جيوشكم ومجوعكم، لن تثنينا هتديداتكم 
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ي   هي   .ومونومحالتكم، لن تنتصروا أبدًا وإنكم مهز  || الد 
 أم تهنني أمريكا أن النصر بقتل قائد أو أكثر؟!

إن  إذًا لنصر مزور، وهل انتصر ِّ عندما قتلتِّ أاب مصدب أو أاب محزة؟! أو أاب عمر أو أسامة؟! 
 وهل ستنتصرين إذا قتلتِّ الشيشا ي أو أاب بكر؟! أو أاب عيد أو أاب عمرو؟!

 .إن النصر أن ينهزم اخلصم ؛كال
 ؟!أن اهلزمية فقدان مدينة أو خسارة أرض أم حتسبني أمريكا

وهل اهنزمنا عندما خسرنا املدن ِف الدراق وبتنا ِف الصحراء بال مدينة ول أرض؟ وهل سنهزم 
 وتنتصرين إذا أخذ ِّ املوصل أو سر  أو الرقة أو مجيع املدن وعندنا كما كنا أول حال؟

 .إن اهلزمية فقدان اإلرداة والرغبة ِف القتال ؛كال
 :تنتصرين أمريكا ويُهزم اجملاهدون ِف حالة واحدة، سُنهزم وتنتصرينوس

 .إذا ما استطدتِّ انتزاع القرآن من صدور املسلمني
 بـَُدَد عنكم ما فا ، بل حنن أهل القرآن نبيع النفس ابجلنان. ؛وهيها  هيها 

 رِّ صَ رْ صَ  يحٍ رِّ ى بِّ سرَ ى كِّ لَ ت عَ دَ لَ طَ  *م هُ ادُ يَ جِّ  ينَ ذِّ الَّ  فرِّ  من النَّ ناّ إِّ 
 رِّ صفَ األَ  نِّ بْ لِّ  بِّ رْ الدَّ  بَ ابَ  ناَ رْ اجتَـ وَ  *ا نَ لقَ ابِّ  رَ صَ يْ ي ُملك قَـ جَ ا اتَ بنَ لَ سَ وَ 

 رِّ طِّ مْ ـمُ  يعٍ بِّ رَ  وْ أَ  رِّ افِّ ظَ امِّ األَ دَ  * دٍ اجِّ مَ  يٍ رِّ ن كَ  مِّ ناَ دْ لِّ وُ  دْ قَ  مْ كَ 
 نرَبِّ مِّ  ةَ وَ رْ ذِّ وَ  ةٍ مَ رُ كْ مَ  لِّ ذْ بَ لِّ وَ  *ٍف رهَ مُ  مٍ ائِّ قَ لِّ   ُ لُ مِّ ناَ ت أَ قَ ُخلِّ 

 رِّ فَ غْ مِّ ـال امَ قَ مَ   ُ تَ امَ هَ  يمَ قِّ يُ وَ  * هِّ رِّ دْ صَ بِّ وَ   ِّ هِّ جْ وَ بِّ  احَ مَ ى الرِّ قَ لْ يَـ 
 

 امسدوا أيها األمريكان وعوا؛
 ماذا جنيتم بدد ثالثة عشرة سنة من حربكم على اجملاهدين ِف بالد الرافدين، وماذا جنوا؟

لقد أتيتم إىل الدراق بدشرا  بل مئا  األلوف، وكنا بضع مئا  بل عشرا  تنقص أو تنوف، فما 
هنزام، وأعلن اجملاهدون قيام دولة ستقالة والدجز والمر  سوى ثالثة أعوام حّت أعلن راميسفيلد ال

 اإلسالم.
 .َواَّللَُّ َمَع الصَّابِّرِّيَن{ }َكْم مِّْن فَِّئٍة قَلِّيَلٍة َغَلَبْت فَِّئًة َكثِّريًَة إبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ 

هنيار لول أنقذهتا صحوا  اخليانة والدار، وجاء  واهنزمت أمريكا وحل جبيشها الدمار، وبدأ  ابل
بتالء للمجاهدين، وعهمت الفتنة، واشتد  احملنة حّت فقدنا ِف املدن ابلتمحيص وال وجلَّ  سنة هللا عزَّ 
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ي   هي  صربًا ويقيناً، وسنحت ألمريكا فرصة ذهبية للهروب، فأعلن أوابما التمكني، فما اعداد اجملاهدون إل  || الد 
 نسحاب وهو الكذوب.النصر وال

 ؛فيا أيها البغل الفاشل املهزوم
 !أين نصرك املزعوم؟

 أين خارطة الشرق األوسط اجلديد اليت أتيتِّ هبا أمريكا؟!
 ؟!اأنسيتيها أم تناسيتيها، أم حنن من رمسها واب  دمارك وعوالك وشيكً 

 أين الدراق املوحد احلر، وأين الدميقراطية؟!
 ؟أختادعني نفسك وشدبك والدامل، أم تدرتفني ابلدولة اإلسالمية

 عدهار املوعود؟!أين األمن واإلعمار وال
 ؟أتكذبني أمريكا أم تدجزين عن حتقيق الوعود
وتشهد كندا وفرنسا وتونس هل جدلت الدامل حبربك علينا أكثر أمناً أمريكا، أم عّم اخلوف والدمار 

 ؟وتركيا وبلجيكا
 ؟هل قضيتِّ على اإلرهاب وأمخد ِّ نار اجلهاد، أم انتشر وسرى وعال وعم أحناء البالد

 ؟أم أعلنا اخلالفة ونندم بفضل هللا ابلتمكني ،هل انتصر ِّ على اجملاهدين
 ؛رويدك أمريكا

 !نتهريفلم تنت  احلرب بدد ومل تنتصري، وإبذن هللا سوف هتزمني فا
ت سيوفنا، ول كلت سواعدنا، ول فرت  عزائمنا، وما سئمنا ول ضدفنا، بل إننا انتهري فما فـُلّ 

نقوى بفضل هللا  بفضل هللا أقوى ِبضداف أضداف ما كنا علي  بداية حربكِّ أمريكا، وكل يوم ميرّ 
 راسخٍة واضحٍة، وخبطة أوابما الفاشلة تتخبطني. وتضدفني، نسري خبطىً 

 
 ؛ملسلمون، ي أمة حممد صلى هللا علي  وسلمأيها ا

إهنا الشام الفاضحة، جلت لكم احلقيقة حّت غد  كالشمس واضحة، فمن يهلك يهلك عن بينة، 
 .ومن َيَي َيَي عن بينة

هو الدامل الكافر ِبسره اجتمع وحتالف وتكالب على قتال الدولة اإلسالمية، وجدل حرهبا  ها
ما هي احلقيقة وما هو  ؟أولوية، فما هي الذريدة وما هو هدف الكفار وهزميتها والقضاء عليها أوىل

 ؟الشدار
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ي   هي   ؟ملاذا اجتمدت عشرا  الدول الكفرية حلرب الدولة اإلسالمية || الد 
 ؟ملاذا شنت أمريكا وحلفاؤها علينا بضداً وعشرين ألف غارة جوية

 !بضداً وعشرين ألف غارة جوية ؛ندم
 ؟املليارا ملاذا ينفقون من أمواهلم على حربنا 

 ؟ملاذا يدربون ويسلحون اجليو  والدصااب  وامليليشيا 
 ؟هم خلف البحار لقتالنا غري مبالنيءملاذا يرسلون أبنا

 ؟ملاذا مل يدربوا أو يسلحوا أو يساندوا أو يدعموا من املقاتلني إل املفحوصني
 !سلوهم إن كانوا جييبون، أو أجيبوا إن كنتم تدقلون

سره حلربنا إل ألننا مأمر بدبادة هللا وحده ل شريك ل ، وحنرض على ذلك ونواي فما اجتمع الدامل ِب
 .ر من فدل في ، ونكفر من ترك ، وننذر عن الشرك ِف عبادة هللا، ونغلظ ِف ذلك وندادي في ، ونكفّ 

 .هذه دعوتنا، وهذا ديننا، وألجل هذا فقط نُقاتل الدامل ويُقاتلنا
ا أهنا تُقاتلنا نصرة للمهلومني، أو جندة للمستضغفني، أو دفاعاً عن ة أن تزعم أمريكوليس سخريّ 

حرية الشدوب أو املواطنني، وإمنا السخرية أن تصدقها البهائم ممن ينتسب إىل اإلسالم والدين، بدد أن 
يت  ى ما حل ِف الشام ابملسلمني، وليس هزوًا أو سخرية أن تزعم أمريكا مقاتلتنا دفاعاً عن اإلسالم ومحاأر 

من حتريف الغالني، أو انتحال املبطلني وَتويل اجلاهلني، وإمنا اهلزء والسخرية وشر البلية أن يفيت محري 
الدلم احملسوبون عوراً على اجملاهدين أن املرتدين املفحوصني جماهدون ِف سبيل هللا، يُقاتلون اخلوارج 

 ل لدنة هللا على الهاملني.أاملارقني، 
 

 ؛أيها املسلمون
هي الفئة القليلة تقارع  اجملاهدين منتصرون، منتصرون ابلسيف والسنان، واحلجة والربهان، فها إن

هناءها إغيت القضاء عليها أو اجيو  ودول الدامل وتصمد السنني الطويلة، ما دخلت بلداً واستطاع الطو 
 .في ، ما قاتلها جيش إل وتستنزف  وتضدف  وتدمي  وتبكي 

يع الشبها ، رغم استنفار كافة علماء السوء حلرهبا، وتسخري مجيع ولقد دحض اجملاهدون مج
 :القنوا ، ومل يدد ألحد عذر بدد حرب الشام، وقد اب  احلق واضحاً جلياً للخواص والدوام

راء، مهما فسطاطان، عسكران، خندقان، حرب كفر وإميان، حرب ولء وبراء، وكل حرب دوهنا هُ 
  ، ومهما ععموا من الغاي .رفع الكفار ِف حرهبم من شدارا
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ي   هي   ؟أين مزاعم الغرب الكافر حبماية املدنيني والدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرية || الد 
بل الكاذب املزور وابن الوج  القبيح حتت براميل املو  والدمار وغاع النصريية، لقد سقط قناع النُ 

 !اجملاهدونفال تتوجع أمريكا وحلفاؤها ول يتأملون إل إذا تقدم وانتصر 
ل يبكي الدامل من جماعر الروس والنصريية كل يوم ِف املسلمني، ول تتحرك مشاعر أورواب وأمريكا 

وأمم الكفر ول يهتزون لتشريد املاليني، ول يزعجهم جوع ومرض ومداناة ومو  اآللف من املستضدفني، 
 !من األطفال والنساء والشيوخ احملاصرين

ا أولئك ِف الغوطة والزبدا ي ومضاي واملدهمية، ما أبصروا من احلصار سوى مل تبصر أمريكا وحلفاؤه
 !مدينة اخلري فسارعوا لنجدهتا وإلقاء أكداس الغذاء كل يوم للنصريية

ول تقشدر أبدان أورواب وأمم الكفر لتدمري الروس للمشاِف واألحياء السكنية، بينما يصيبهم األرق 
مية بدض رؤوس الكفر ويقشدرون، ويرعدون ويزبدون ويقصفون واجلنون إذا قطدت الدولة اإلسال

 !دونويتحشّ 
واهلندوس وامللحدون من جماعر  الصليبيونت أمساعهم وُعميت أبصارهم عما يقوم ب  هذا وقد ُصمّ 

وكشمري والفلبني، وفلسطني والبوسنة  وإندونيسياحبق املسلمني، ِف بورما وتركستان  وفهائعوجرائم 
 !طى والشيشان وإيران وكل مكانوأفريقيا الوس

فال عدوان ول إجرام ول إرهاب إن مل يكن الفاعل مسلما، ول عدون ول إجرام ول إرهاب إن كان 
 .املستهدف مسلماً 

 ؛ندم أيها املسلمون
 .}لِّيَـْهلَِّك َمْن َهَلَك َعْن بـَيَِّّنٍة َوََيََْي َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّّنٍة{

 ؛وشيوخ الدينار والدولر، وهيئة السحرة واملنافقني والدمالء الكباروأما علماء السوء، ودعاة 
فت وبطلت شبههم اليت يبثوهنا، ولن تغن عن أسيادهم شِّ هنا، وكُ ؤو فقد ابن عيف فتاواهم اليت يتقيّ 

قد عرف اجلميع حقيقتهم، فإذا ، فن ابلفشل، مهما جدوا وطردوا عنهم الكسلو بدد اليوم إبذن هللا وسيبؤ 
متّكن أسيادهم وأحكموا قبضتهم على أعناق الدباد أفتوا بوجوب طاعتهم، وحرمة خمالفة أمرهم، وحرمة 

طغوا وبغوا ونشروا من الفساد، وإذا متّكن اجملاهدون من مدينة وحكموا مبا أنزل هللا كفروا و اجلهاد، مهما  
 قيئهم، وأفتوا بددم طاعة اجملاهدين ووجوب قتاهلم، فار  دماؤهم، واستشاط غيههم، وعادوا ِف

بل استحباب وإخراجهم واستئصال شأفتهم، مهما كّلف املسلمني من دماء وخراب ودمار مع جواع 
 :ومهما فدل الكفار ابملسلمني من جماعر وتنكيل وتدمري وتشريد، لكفارابالستدانة لذلك 

 تنديد.صٌم، بكٌم، عمٌي ل فتوى ول استنكار ول 
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ي   هي  ضّجت محري الدلم واستنفر  بال  :وإذا قتل اجملاهدون كافًرا ِف أقصى األرضِّ أو ردُّوا ِبي عمل || الد 
 حياٍء ول خجل، وتربّأ ، واستنكر ، ونّدد ، وعّز ، ولطمت، وولولت!

ومل يرتك الطواغيت من حكام بالد املسلمني املسلوبة ناقًضا إل وارتكبوه، ومل يرتك علماء السوء 
 روه.ليدافدوا ب  عنهم إل حّرفوه لذلك وجرّيوه وسخّ  دليالً 

ول يرفع اجملاهدون شدرية أو َييون سنة أو يطّبقون حكًما أو يقيمون حًدا إل وخطّأهم علماء 
 السالطني وشّندوا عليهم وأنكروا وبثوا الشب  ليصدوا عن سبيل هللا صًدا.

 ويٌل لكم علماء السوء يوم احلشر!ف
 !ئر ما لكم من عذريوم تبلى السرا

 ويٌل لكم؛ حّرفتم الكلم وبّدلتم.
 جدلتم مساحة اإلسالم: موالة للكفار والطواغيت واملشركني.

 جدلتم الددّو الصائل ِف قواعده الدسكرية وسط دير املسلمني: أهل ذّمٍة ومستأمنِّني.
 شرعّية. ىجدلتم الدميوقراطّية الكفريّة الشركّية: شور 

 صربًا حمموًدا. :ق وإقرار الباطل جزًعا من إنكارهجدلتم السكو  عن احل
 ن إىل الهاملني: حكمة وأناة ورأًي سديًدا.و جدلتم موالة احلكام املرتدين والرك

 جدلتم كلمة احلق عند السلطان اجلائر الكافر: خروًجا وخمالفة لوي األمر.
 فتنة، والقيام ب  أكرب إفساد. :وجدلتم التحريض علي ، كتمتم ما أنزل هللا وحّرمتم اجلهاد

 م من الدماء.صِّ جدلتم اإلثخان ِف الكفار األعداء: استباحة ملا عُ 
 جدلتم اجملاهدين القائمني ابلقسط: خوارج مارقني.

 جماهدين. :عمالء أمريكا وكالهباو الدميوقراطيني و واملرتدين الدلمانيني والوطنيني 
 جرمية. :ء والرباءفتنة عهيمة، والول :جدلتم الكفر ابلطاغو 

 مسلمني. اجدلتم احلكام الطغاة الكفرة  واملرتدين: أئمة هدى وسالطني عدل وحكامً 
 ، وانسلختم من آي  هللا ودين هللا.ا قليالً نبذمت كتاب هللا وراء ظهوركم، واشرتيتم آبي  هللا مثنً 

 ا.مثلكم أيُّها املرتدون كمثل الكلب، ومثل احلمار َيمل أسفارً 
 تم الضاللة ابهلدى والدذاب ابملغفرة.اشرتي

 عليكم لدنة هللا واملالئكة والناس أمجدني.
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ي   هي  ي   *   وعِّنَد هللاِّ ََتَتمُِّع اخُلُصومُ  || الد   إِّىَل َدّينِّ َيومِّ الدِّينِّ مَنضِّ
َل ِّ َمنِّ الـَمُلومُ   َستَـْدَلُم ِفِّ احلَِّسابِّ إِّذا اْلتَـَقيَنا   *    َغًدا عِّْنَد اإلِّ

 
 الـمسلمون؛أيُـًّهـا 

 إننا ل جناهد حلماية أرض، ول لتحرير أو السيطرة على أرض.
 ل نقاتل لسلطة أو مناصب عائلة ابلية، أو حطام دنيا دنّية فانية.

 .جبميع امللل والنحل واألقواممًدا حدى هذه الركام واحلطام: ملا قاتلنا الدامل إلو كان هدفنا 
ا لفدلنا وجنبا أنفسنا الدناء إل أن قرآننا َُيَتِّّم علينا مقاتلة الدامل واحدً  لو استطدنا أن حُنَيِّّد عنا مقاتالً 

 بال استثناء، وما عدنا على أن نُقيم شرع ربنا.
لو كان هوًى لبّدلنا، لو ، كنا خمرّييني لخرتنا وغرّينا، لو كان ما نتبد  أو نقاتل علي  رأًي لرتاجدنا ولو

هًا لساومناه، لو كان نصيًبا لرضينا، ولكن  القرآن وهدي نبّينا الددنان كان دستورًا لددلناه، لو كان ح
 صلى هللا علي  وسلم.

 }َأَفَمْن َكاَن َعَلى بـَيَِّّنٍة مِّْن رَبِّّ ِّ َكَمْن عُيَِّّن لَُ  ُسوُء َعَملِّ ِّ َواتَـّبَـُدوا َأْهَواَءُهْم{.
 إن دافدنا ما جاءنا عن ربنا:

 {.}ُكتَِّب َعَلْيُكُم اْلقَِّتالُ 
َفافًا َوثَِّقاًل{  .}اْنفُِّروا خِّ

يُبوا َّللَِِّّّ َولِّلرَُّسولِّ إَِّذا َدَعاُكْم لَِّما َُيْيِّيُكْم{  .}اْسَتجِّ
 .}َوَما َلُكْم َل تـَُقاتُِّلوَن ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ{
 .}إِّلَّ تـَْنفُِّروا يـَُدذِّْبُكْم َعَذااًب أَلِّيًما{

 .}َفاَل تـَُولُّوُهُم اأْلَْداَبَر{
 .ُلوا اْلُمْشرِّكِّنَي َكافًَّة{}َوقَاتِّ 

ُتْم ُمْؤمِّنِّنَي{  .}َأخَتَْشْونـَُهْم فَاَّللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه إِّْن ُكنـْ
َْيدِّيُكْم{  .}قَاتُِّلوُهْم يـَُدذِّبـُْهُم اَّللَُّ ِبِّ

رِّ َوَل َُيَرُِّمونَ  ْليَـْومِّ اآْلخِّ َّللَِّّ َوَل ابِّ َما َحرََّم اَّللَُّ َوَرُسولُُ  َوَل َيدِّيُنوَن دِّيَن احْلَقِّّ  }قَاتُِّلوا الَّذِّيَن َل يـُْؤمُِّنوَن ابِّ
 .مَِّن الَّذِّيَن ُأوُتوا اْلكَِّتاَب َحّتَّ يـُْدُطوا اجلِّْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاغُِّروَن{
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ي   هي  { || الد   .}فَإَِّذا َلقِّيُتُم الَّذِّيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَابِّ
 .َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّ  َّللَِِّّّ{}َوقَاتُِّلوُهْم َحّتَّ َل َتُكوَن فِّتْـ 

 .ونقاتل حّت يكون الدين كل  هلل ،ونقاتل ،سنقاتل
وأىب وسخط لن نتوسل الناس ليقبلوا دين هللا واحلكم بشرع هللا، فمن رضي فهذا شرع هللا، ومن كره 

 .هذا دين هللاو فسنرغم أنف  
 .واملشركني ونبغضهموندادي الكفار ، سُنكفِّر املرتدين ونتربّأ منهم

ْنُكْم  َوممَِّّا تـَْدُبُدوَن مِّْن }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفِّ إِّبـَْراهِّيَم َوالَّذِّيَن َمَدُ  إِّْذ قَاُلوا لَِّقْومِّهِّْم إِّناَّ بـَُرآُء مِّ
َنُكُم اْلَدَداَوُة َواْلبَـْغضَ  نَـَنا َوبـَيـْ َّللَِّّ َوْحَدُه{ُدونِّ اَّللَِّّ َكَفْرنَا بُِّكْم َوَبَدا بـَيـْ  .اُء أََبًدا َحّتَّ تـُْؤمُِّنوا ابِّ

فال يسدنا موالة الكفار واملرتدين من اجملالس الدسكرية الوطنّية، أو الفصائل الدميوقراطّية الدلمانّية،  
 كما وسع املرتدين من اجلماعا  املسماة: حإسالمّيةح، فنتحالف مدهم ونهاهرهم.

ُهْم{ }َوَمْن يـَتَـَوهلَُّمْ قال تداىل:  نـْ  .مِّْنُكْم فَإِّنَُّ  مِّ
َا َفاَل تـَقْ  َا َوُيْستَـْهَزأُ هبِّ ْدُتْم آَي ِّ اَّللَِّّ ُيْكَفُر هبِّ ُدُدوا َمَدُهْم َحّتَّ }َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِفِّ اْلكَِّتابِّ َأْن إَِّذا مسِّ

ثْـُلُهْم إِّنَّ اَّللََّ َجامِّ   ُع اْلُمَنافِّقِّنَي َواْلَكافِّرِّيَن ِفِّ َجَهنََّم مجِّيًدا{.ََيُوُضوا ِفِّ َحدِّيٍث َغرْيِّهِّ إِّنَُّكْم إًِّذا مِّ
ول ميكننا أن نَُداهَِّنهم ونسارع فيهم، فال نكفر بشركهم، ول نُدلِّن هلم الدداوة والبغضاء وُنههَِّر هلم 

، فإن مل نُههِّر للكفار الدداوة حجبهة الردة اخلاسرةح :اإلخاء واحملبة والولء، كما تفدل قاعدة الشام
 ني.ؤمنابملالكافرون والبغضاء: ضاع الولء والرباء، وذهب مد  الدين، واختلط 
 تهُّنوَن أنَّ الدِّيَن لبَّيَك ِف الفال
 وفِّْدُل َصالٍة َوالقَِّتاُل َمَع الـَمال
ْ َوَخالِّط َمْن لِّذا الدِّينِّ َقد   القَ َوَساملِّ

 احُلبُّ َوالبُـْغُض َوالَولءَوَما الدِّيُن إِّل 
 كذاك البَـَراء مِّن ُكلِّّ َغاٍو َوآمثِِّّ 

َنٌة ِفِّ اأْلَْرضِّ َوَفَساٌد َكبِّرٌي{  .}َوالَّذِّيَن َكَفُروا بـَْدُضُهْم َأْولَِّياُء بـَْدٍض إِّلَّ تـَْفَدُلوُه َتُكْن فِّتـْ
املبا ي من الدمار، أو حقن  ولو علمنا أن سلًفا صاحلًا سّلم شربًا للكفار حبجة حاضنة أو احلفاظ على

 الدماء أو أّي مصلحٍة مزعومة: لفدلنا كما فدلت قاعدة سفي  األمة.
 ولكن  قرآن عزيز كري، سنة مطهرة ومنهٌج قوي، وديٌن حنيف ل يقبل التناعل أو التحريف.

نفُس ت األهقنقاتل حّت املو  وإن فنيت الزروع وإن ُهدِّمت البيو ، وإن ُهتَِّكتِّ األعراض وع 



 
 

 
 
 
 11 

ي  ال 
اب  حمد العدن 

م
ي   ب 

اهد أ  مج 
خ  ال ي 

للش 
ة   ي  غ  الكلمة  الصوت  رت  ف  ة ألله-مي  اش  ت  ظ 

وأن   -حف  عن  ﴾ :ت  ة ٍ َ ي  ِّ ي  َ ْ ت  َّ َعن   َحي 
ْ ي َمن  َ ْحي 

َ  ﴿َوي 

ي   هي   الّدماء، فإما حنيا بدزة ديننا سادة كرماء، أو منو  علي  شرفاء.سالت و  || الد 
 

 وي جنود الدولة اإلسالمّية؛
من بن جلدتكم  ل َيفى عليكم أن أمريكا الصليبّية وحلفاءها وأمم الكفر قاطبة وراءها، واملرتدين

 أمامها:
ء على الدولة قريب، وأن هذه احلملة مجدوا وحشَّدوا لكم، يتوعدونكم، وكل يوم يزعمون أن القضا

}أَلَْيَس هللُا بَِّكاٍف عِّباَدُه يهددونكم وَيوِّفونكم، وقد قال عز وجل ربكم: و هي القاصمة ل ريب، 
لَّذِّيَن مِّْن ُدونِّ ِّ َوَمْن ُيْضلِّلِّ اَّللَُّ َفَما َلُ  مِّْن َهاٍد ) لٍّ أَلَْيَس اَّللَُّ ( َوَمْن يـَْهدِّ اَّللَُّ َفَما َلُ  36َوَُيَوُِّفوَنَك ابِّ مِّْن ُمضِّ
 .({37بَِّدزِّيٍز ذِّي اْنتَِّقاٍم )

بلى؛ إن هللا كاف عباده، وإن هللا عزيز ذو انتقام، وإن القوة هلل مجيدا، فإن كنتم مؤمنني ابهلل، عاملني 
ل ، لن َُييَفكم شيء سوى هللا مهما يكون، فكل ما سوى هللا دون، كل ما سوى هللا قوة ضئيلة، ضديفة 

 زيلة.ه
َمّنون أنفسهم ابلقضاء ـومنذ حلهة إعالننا قيام دولة اإلسالم واملرتدون والصليبّيون وامللحدون يُ 

ّرة ابلكّرة، وَيسؤون وَييبون فوال ،عليها ِف بضدة أيم، ويُشّنون احلرب إثر احلرب، ويُتبُِّدون احلملة ابحلملة
 وَيزيهم هللا كل مرة.

ببديد، مث إن األيم دول، واحلرب سجال، ومن ظن أننا نقاتل فما هتديدهم جبديد، وما خزيهم 
للحفاظ على أرض أو سلطة أو أن النصر بذلك فقد أبدد ِف الضالل، نقاتل طاعة هلل وقربة إلي ، وإن 
النصر أن حنيا بدزة ديننا أو منو  علي ، سواء إن مّن هللا علينا ابلتمكني أو بتنا ِف الصحراء والدراء 

سواء سلمنا ، ا أو اب  ِف سرب  آمًنا مسرورًالسجن أسريً إىل اسواء إن أفضى أحدنا ، ردينمشّردين مطا
 وغنمنا أو ُكلِّمنا أو قُتِّلنا.

 حنيا موحدين نكفر ابلطاغو  وحنقق الولء والرباء ونقيم الدين. نفما النصر عندنا إل أ
َد فإننا املنتصرون على أّي حاٍل منتصرون، فهذه احلقيق سطرها  ،ة وهللا ما هي بشدارا فإن ُوجِّ

أن  ليس منّا، ول بدّ فمن اب  على غري هذا ِف صّفنا و الصادقون بدمائهم من جنود الدولة والقيادا ، 
 بدد حنٍي من بيننا.ولو يُلَفَظ أو َيرج 

َرةِّ َومَ  آْلخِّ َيا ابِّ نـْ ْليُـَقاتِّْل ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ الَّذِّيَن َيْشُروَن احْلََياَة الدُّ ْن يـَُقاتِّْل ِفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فـَيُـْقَتْل َأْو يـَْغلِّْب }فـَ
 .َفَسْوَف نـُْؤتِّي ِّ َأْجًرا َعهِّيًما{

َما مِّْن َغاعِّيٍَة، َأْو »وعن عبد هللا بن عمرٍو رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علي  وسلم قال: 
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ي   هي  تـََدجَُّلوا ثـُُلَثْي ُأُجورِّهِّْم، َوَما مِّْن َغاعِّيٍَة، َأْو َسرِّيٍَّة، خُتْفُِّق َوُتَصاُب، إِّلَّ  َسرِّيٍَّة، تـَْغُزو فـَتَـْغَنُم َوَتْسَلُم، إِّلَّ َكانُوا َقدْ  || الد 
 .«مَتَّ ُأُجورُُهمْ 

 
 فيا جنود الدولة اإلسالمّية؛

راجدوا وتداهدوا النّية، وأصلحوا الطويّة، وأبشروا فإنكم منصورون وهللا، فإننا على بّينٍة وما ُكذِّبنا، 
 ما ُكذِّبنا.وهللا 

 
 ،وبّشروا آل سلوٍل مبا يسوؤهم قريًبا إبذن هللا

 فإهنم أول املهزومني إن شاء هللا.
تـَْغُزوَن َجزِّيَرَة »: يقولروى مسلم عن نافع بن عتبة أن  قال: مسدت رسول هللا صلى هللا علي  وسلم 

 .«تـَْغُزوَن الرُّوَم فـَيَـْفَتُحَها هللُا، مثَّ تـَْغُزوَن الدَّجَّاَل فـَيَـْفَتُحُ  هللاُ  اْلَدَربِّ فـَيَـْفَتُحَها هللُا، مثَّ فَارَِّس فـَيَـْفَتُحَها هللاُ، مثَّ 
ولئن اختلف الفقهاء قدميًا مبدىن فتح جزيرة الدرب فقد اب  اليوم واضًحا وصدق نبينا صلى هللا 

 علي  وسلم وما كذب.
فزمت، وإن تنكلوا خبتم وخسرمت، وإن ون األمم عن األمة، فإن تصمدوا عفاهلّمة اهلّمة، إمنا تقار 

إل النزال والطدان، وأنتم هلا إبذن مصادر ليس هلا  أمامكم مشاهد ل يقوم هلا مفلس أو جبان، واردا ٍ 
 .هللا

 
 ؛وها قد أاتكم رمضان

شهر الغزو واجلهاد، شهر الفتوحا ، فتهّيؤوا وَتهّبوا، وليحرص كل منكم على أن ميضي  ِف سبيل 
 على الكفار ِف كل مكان. ، طالًبا ما عند هللا راجًيا، لتجدلوه إبذن هللا شهر وابلٍ هللا غاعيً 

 
 اخلالفة وأنصارها ِف أورواب وأمريكا؛ دوُنص جنو 

 فيا عباد هللا، ي أيُـّها املوحدون؛
ابب اجلهاد واجدلوا فدلهم  ِف وجوههملئن أغلق الطواغيت ِف وجوهكم ابب اهلجرة، فافتحوا 

 .عليهم حسرة
 ىوإن أصغر عمل تقومون ب  ِف عقر دارهم أفضل وأحب إلينا من أكرب عمل عندنا وأجنع لنا وأنك



 
 

 
 
 
 13 

ي  ال 
اب  حمد العدن 

م
ي   ب 

اهد أ  مج 
خ  ال ي 

للش 
ة   ي  غ  الكلمة  الصوت  رت  ف  ة ألله-مي  اش  ت  ظ 

وأن   -حف  عن  ﴾ :ت  ة ٍ َ ي  ِّ ي  َ ْ ت  َّ َعن   َحي 
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ي   هي   هبم. || الد 
ولئن كان أحدكم يتمىن ويسدى جاهًدا للوصول إىل دولة اإلسالم، فإن أحدنا يتمىن أن يكون 

 من جاره. ويرعبهم ويرهبهم حّت َياف اجلارُ ، مكانكم ليُـَنكِّل ِف الصليبيني ليل هنار ل ينام
فإن عجز أحدكم فال يستهن حبجر يرمي  على الصلييّب ِف عقر داره، ول يستحقر من عمل فإن 

 مردوده على اجملاهدين عهيم، وأثره على الكفار وخيم.
وقد بلغنا أن بدضكم ل يستطيع الدمل لدجزه عن الوصول ألهداف عسكريّة، ويتحّرج من 

 عنهم لشك  ابجلواع واملشروعّية.استهداف ما يسمى ابملدنيني فُيدرض 
فاعلموا أن ِف عقر دار الصليبيني احملاربني ل عصمة للدماء، ول وجود ملا يسمى ابألبريء، ول يسع 

وأقلها من ابب املداملة ابملثل، فال تُفّرق طائراهتم عندنا بني ، املقام لذكر وتفصيل األدلة، فقائمتها طويلة
 .رجل مسلح أو أعزل، ول امرأة أو

 .هبم وأوجع هلم وأردع ىواعلموا أن استهدافكم ملا يسمى ابملدنيني أحب إلينا وأجنع، كون  أنك
 ؛فهبوا أيها املوحدون ِف كل مكان

 .عسى أن تنالوا األجر الدهيم أو الشهادة ِف رمضان
 ركًضا إىل هللا بغري عادِّ 
 إل التُّقى وعمل املدادِّ 

 والصرب ِف هللا على اجلهادِّ 
 عاد عرضة النفادِّ وكل 

 غري التُّقى والربِّّ والرََّشادِّ 
 

 .اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على طاعتك وثبتنا
 اللهم إننا ل ُنشى سواك، ول نبتغي سوى عفوك ورضاك.

فآجرنا منهم ي ، وما نقموا منا إل أن قلنا ربنا هللا، تكالب علينا ي هللاو  ومتاألاللهم إن الدامل ِبسره 
 .وأغثنا ي حّي ي قّيوم فبك وحدك نستغيث، ك وحدك نستجريجّبار، فب

اللهم انصرنا على أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيني، والروافض وامللحدين، واجلماعا  
 .واجلبها ، والفصائل املرتدين، والنصريية وحلفائهم وأعدائك أمجدني

 .ل إل  إل أنت سبحانك إنا كنا من الهاملني
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ي   هي   .وصّل اللهم على نبينا حممد وعلى آل  وأصحاب  أمجدني || الد 
 .واحلمد هلل رب الداملني
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