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���﷽  
 

 اجلبهة اإلعالمّية لنصرة الدولة اإلسالمّية
  مؤسسة البتَّار اإلعالمية

 ِقْسُم التـَّْفرِْيغِ 
 ِقْسُم الرَّْفِع والنَّْشر

 يقدم

 

 تفريغ اإلصدار املرئي:
 

 || السنة في بالد الحرمين رسالة إلى أهل ||

 

 
 حلبوالية لوالصادر عن املكتب اإلعالمي 

 هـ ١٤٣٦ – انرمض
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*** 
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 حلباملكتب اإلعالمي لوالية 
 

 

دم
�ق  :�ي

 
 

 || السنة في بالد الحرمين رسالة إلى أهل ||
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 :خلفية صوت األذان

 

 .هللا أكرب، هللا أكرب

 .أشهد أن ال إله إال هللا

 .أشهد أن دمحماً رسول هللا

 خفي وجيلي ما دين هللا، يذود عنه وحيمي محاه، ويظهر ماما خلى زمان من األزمنة من قائم ب
 ني.رى امللبسني ويبني تزييف املزيفعُ  اندرس، وينقض

 
ففي كل دين ملبسون، ولكل شريعة حمرفون، وأحبار سوء يبغون الدنيا، ويعطون مثناً هلا دينهم، 

 .أتباعهم ومقلديهم ودين ودنيا
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احلق ملن  ألمتهم، وأهلهم، وعشريهتم، الذين يبينون سبيل إىل أن قّيض هللا املخلصني الناصحني
 ابتغاه وطلبه.

 .﴾َوِممَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن اِبْحلَقِّ َوِبِه يـَْعِدُلونَ ﴿قال تعاىل: 

 
فهم عالمة ومنارة، وشامة، وشارة على احلق، وهم أهل العلم والعمل، وأصحاب الدعوة إىل هللا، 
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 يد واجلهاد يف سبيل هللا.التوح راية ورافعو
 
*** 
 

 [ رسالة إىل أهل السنة يف بالد احلرمني ]

 
 [ هتنئة وتبيان ]

 
 عصفْت بنا األهواُء واألوزارُ 
 وَعَلْت مسا� ِذلٌَّة وصغاُر  
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*** 
 

 األخ جندي اخلالفة؛
 أبو جهاد اجلزراوي:

 
ره، الذي جعل األ�م دوالً بعدله، هلل معّز أجناد اخلالفة بنصره، ومِذلِّ أوابش الشرك بقه احلمد

 على من أعلى هللا منار اإلسالم بسيفه، أما بعد؛ والصالة والسالم
 

م، و�نئ أمة اإلسالم عامة، هبذه االنتصارات العظيمة اليت حتققها ُئك� أهلنا يف بالد احلرمني، �ن
ويف كل مكان، وإبذن هللا قريباً اإلسالم يف العراق ويف الشام ويف سيناء ويف ليبيا ويف نيجري�  دولة

اخلالفة، فأبشروا وأملوا خرياً، وهللا سرتون إبذن هللا ما يسركم، وسيبدلكم هللا خرياً  ستصلكم طالئع
سيبدلكم هللا خرياً من هؤالء الكفار، املعاندين لدين هللا، احملاربني، آل  من هؤالء الطواغيت،

 سلول أنصار الرافضة.
 

الء الروافض األجناس يف الشرقية ويف اجلنوب ويف غريها، إ�م ؤ حلرمني، إن ه� أهلنا يف بالد ا
 .وخيزنون األسلحة، وهذا ال خيفاكم يعدون العّدة،

 يعدو�ا ملن! أال تتسألون؟ أال تفكرون؟!
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بدعوات التعايش، بدعوات الوطنية، إن هؤالء الروافض كما قال هللا  ال تنخدعوا وال تنغشوا
 سبحانه وتعاىل:

َوَال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه ﴿
َيُمْت َوُهَو َكاِفرٌ  َيا َواْآلِخَرةِ  فـَ نـْ  .﴾فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

*** 
 األخ جندي اخلالفة؛

 زراوي:اجملاهد أبو فهد اجل

 
 قال هللا تعاىل:

 .﴾َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً ﴿
 وقال هللا تعاىل:

تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ ﴿  .﴾َواقـْ
 وقال عليه الصالة والسالم: 

، فَِإَذا قَاُلوَها َعَصُموا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَهلُْم  أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا : ال ِإَلَه ِإال اهللَُّ (
 ).ِإال ِحبَقَِّها َوِحَسابـُُهْم َعَلى اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

 أابرك ألهل السنة، أابرك ألهل التوحيد هذه العمليات املباركة، اليت قام هبا أبناء عائشة �، يف
املشركني،  ، اليت هدموا هبا معابد الشرك والوثنية، وقطعوا هبا رؤوس الرافضة املرتدينجزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             ٧   



@@@@@@@
@@@@@ÕÌä–m@ÔˆäΩa@âaÜï�aZ 

 حلبوالية  –||رسالة إلى أهل السنة في بالد الحرمين  ||

 فأقول هلم:
ابرك هللا سعيكم، وشكر هللا عملكم، فسريوا أيها األسود الرابضة، وانقضوا على الرافضة أعداء 

 أعداء أم املؤمنني عائشة �. الصحابة،
 ؟ماذا أقول يف وصفكم

 .بيان وجفت األقالمعجز ال
 ابرك هللا لكم، وابرك هللا يف سعيكم.

 
 ، فأقول هلم:وأما أهل السنة يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 � أهل السنة، � أتباع الصحابة، � أحفاد أم املؤمنني عائشة �، � أهل التوحيد، � أهل الوالء
 ؛والرباء، � أهل الوالء والرباء

الدين، كيف يكون مسلماً،   جتعلون من يسب أمكم أم املؤمنني عائشة � أخاً لكم يفكيف 
 ؟!كيف يكون مؤمناً، كيف يكون شهيداً 

 
 [ را�ت الشرك ظاهرة ومعلنة يف جزيرة العرب ]

 
 ؟أينكم من كتاب هللا
 ؟أينكم � أهل السنة

 لسوء؟! ماذا فعل بكم علماء السوء؟! ماذا فعل بكم علماء ا
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 وا قول هللا سبحانه وتعاىل:ؤ تقر  أمل
تـُُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ ﴿  .﴾َواقـْ

 وا قول هللا سبحانه وتعاىل:ؤ أمل تقر 
 .﴾َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً ﴿

 ؟أينكم � أهل السنة
وحيد يف جزيرة الت ،لشرك يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلصكيف جتعلون من يرفع راية الشرك، من يرفع را�ت ا

 ؟!والسنة، كيف جتعلونه مسلماً 
 ! ؟ضراءكيف جتعلون من ينادي غري هللا، ويدعو غري هللا يف السراء وال

 !اكيف جتعلونه مسلماً موحدً 
*** 
 

 ] ابالستغاثة[ الرافضة يتقربون إىل علي � 

 
 علي من صغر سنك تنادي �

 يف أمان هللا � مال علي.
*** 
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 [ معبد يف القطيف يوصف فيه الصحابة ابهلمج احلُمر الرعاع، وأاب بكر � ابلسخافة ]

 
 عزلوا أفضل راعي

 خري داع# 
 ودعوه التباع مهج محر رعاع

 غصبوا منه اخلالفة
 اخلالفة# ورأوا 

 وأقاموا ابن قحافة
 من عناد وسخافة

 
*** 

 ه مسلًما موحًدا؟علونكيف جت
كيف جتعلونه مؤمناً وموحداً ؛  بادةعهللا سبحانه وتعاىل، أال وهو ال كيف جتعلون من ينتهك حق

 ؟!موأخاً لكم يف الدين، كيف حتزنون عليه
 كيف حتزنون على قتالهم، وهللا سبحانه وتعاىل يقول:

 .﴾َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَةً ﴿
 
*** 
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 األخ جندي اخلالفة؛

 :ف هللا اجلزراويسي

 
أهل السنة خاصة يف جزيرة العرب، على العمليات املباركة اليت قام هبا  أاألمة اإلسالمية، وأهن أأهن

يت تسمى زوراً معابد الشرك، ومعابد الرافضة ال ابستهدافدولة اخلالفة يف جزيرة العرب،  جنود
 !وهبتا�ً ابملساجد

ارع، ويف البيوت، ويف أماكن عبادهتم، اليت يّدعون أب�م كهم يف الشو ا شر إوالرافضة مشركون، وظهر 
 .اهبا، وهم يشركون هللا هب يتعبدون هللا

اإلخوة يف جزيرة العرب على هذه العمليات املباركة، ونشد على أيديهم أبن يواصلوا املسري  أفنهن
 آخر مشرك من جزيرة العرب إبذن هللا. حىت إخراج

 
لتقي جنود اخلالفة مع بعضهم يف مكة واملدينة، ويف جنوهبا ومشاهلا، ويف جزيرة العرب إبذن هللا ي

 بعد دحرهم إبذن هللا منها. إبذن هللا
 

يفعله الرافضة اآلن  م مالسنة يف جزيرة العرب، أبنكم رأيتورسالة أخرى إىل أهلنا أهل اجلزيرة، أهل ا
على أهل اجلزيرة وهللا  نواجنوب اجلزيرة من قصف للمسلمني اآلمنني، والرافضة إذا مكّ  يف
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ابلبال، فهم اآلن مل ميكنوا ويقصفون بشكل عشوائي، وال تستطيع احلكومة  سيفعلون ماال خيطر
ابلعكس هم اآلن يستعدون للهرب يف حال وقوع أي مشكلة كبرية  املرتدة إيقافهم عما يفعلون،

أيديكم أبيدي إخوانكم سيواجهون مصريهم لوحدهم، فضعوا  هلم، وسيواجه أهل السنة يف اجلزيرة
املوجودين، ويعملون اآلن على محايتكم ومحاية أعراضكم  يف دولة اخلالفة، وأسود دولة اخلالفة اآلن

أهل السنة وبني الرافضة، مدافعاً عن الرافضة  ضد الرافضة وضد من يقف درعاً بينكم وبينهم، بني
 يف أرض اجلزيرة.

 
لإلسالم واملسلمني، وعملهم على إذالل وقتل أهل  الرافضة دينهم واحد، وهو الشرك، وكرههم

وهللا إ�م مكان، فال يظن أهل السنة يف جزيرة العرب أ�م مبنأى من هذا املخطط، ف السنة يف كل
 .اهلدف القادم للرافضة

 
*** 
 

 تبيان معتقدات رافضة اخلليج ] -[ والية جند 
 

 [ صور: شرك الرافضة ولطمياهتم ]
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 � أنه رب ايخية، أتباع أمحد األحسائي، وهم رافضة اخلليج، فهم يرون أن عليً وأشدهم كفراً الش

 .ىل هللا عما يقولون علواً كبرياً خالق رازق، تعا
 ا.ويّدعون أن علياً بيده امللك، وأنه يصرف األمور، ويُفرج الُكرب، تعاىل هللا عما يقولون علواً كبريً 

وقتاهلم حيث ثقفناهم، وإن دولتنا  وردة، فلذلك وجب علينا قتلهمراً فهم أشد طوائف الرافضة كف
 ونصرها، استجابت ألمر هللا، الذي قال: أعزها هللا

ْيُن ُكلُُّه هلِلَِّ ﴿ َنٌة َوَيُكوَن الدَّ  .﴾َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
 

م وبعدهم، فكيف فأمرت جنودها يف كل مكان بقتل أعداء الدين وخاصة الروافض، لشدة كفره
 :، وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلصكفرهم يعيشون يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذا كانوا مع

 ).انينَ دِ  بِ رَ العَ  ةِ يرَ زِ  جَ ِيف  عُ مِ تَ  جيَ َال (
 ).بِ رَ العَ  ةِ يرَ زِ ن جَ مِ  نيَ كِ وا املشِر جُ خرِ أَ (: وقال ملسو هيلع هللا ىلص
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 ؟!فضةوأّي شرك أعظم من شرك الرا

 ؟!أشد على اإلسالم من خطر الرافضة وأّي خطر
 
*** 

 [ األئمة املضلون ]

 
  

*** 
 األخ جندي اخلالفة؛

 :زراويسيف هللا اجل
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س عليهم دينهم، من علماء وأنبه أهلنا أهل السنة يف جزيرة العرب أبن هناك من حياول أن يلبّ 
 ! جزيرة العرب مسلمونن الرافضة يفالسالطني، الذين يّدعون أب السوء و علماء

 
*** 

 األخ جندي اخلالفة؛
 :أبو جهاد اجلزراوي

 
� أهلنا يف بالد احلرمني، إن علماء السوء، إن علماء آل سلول الذين كانوا قبل فرتة قصرية 

بل ويكفرو�م ابلعموم، بل وممن كفرهم بعض هيئة كبار العمالء، بعض هيئة   يكفرون الروافض،
ر الفارسان السعودية، كفروهم وملا قاتلتهم دولة اخلالفة، وملا فجّ  يسمى كبار العمالء يف ما

حسينياهتم يف الشرقية، استنكروا وخونوا هؤالء األبطال، خونوا  نفسيهما يف أعداء هللا، انغمسا يف
 من بذل نفسه ودينه هلل سبحانه وتعاىل.

  
 ؛� أهلنا يف بالد احلرمني

قد كانوا قبل فرتة قصرية يسمون  مة وخدعوها لعقود من الزمانإن هؤالء العلماء؛ الذين غشوا األ
 مشركني وكفرة. هؤالء الروافض
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*** 
 "علماء السوء �مترون أبمر سالطينهم ويفتون على هوى السلطان":

 
 :"الفوزانعبد العزيز "

 
  العافية، وهللا تعاىل يقول:فهم جمرمون مشركون، نسأل هللا

 .اِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا﴾﴿لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ 
 هم من أئمة الشرك والعياذ ابهلل، والضالل، فيجب أن نتقي شرهم وأن نعد العدة حلرهبم.

 
 :"الفوزانصاحل "

 
 ما حكم عوام الرافضة؛ هل حكمهم حكم علمائهم؟ -

افضة حكمهم واحد، ال تتفلسفون علينا، الر الفوزان: � إخواين اتركوا الكالم هذا،  -
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 حكمهم واحد.
 

 :"�صر العمر"

 
هناك من األسف كل مث قدمت هذه املذكرة ومع  ، اجدً  الرافضة كما تعلم خطرهم عظيم

هذا الكالم، ال يهمين هذا، ما هتمين احلقيقة، اآلن تكّشفت احلقائق، املشكلة يل قال 
 تدري ما هي؟

 !كما أشرت  منطلق شرعيأننا مل نعاجل القضية من 
 هذا ما يهمين أ�. :اإلعالمي -

أننا مل ننطلق من منطلق شرعي، بصراحة انطالقاتنا انطالقات سياسية، طبًعا الشرع ليس ضد 
السياسة، لكن الشرع هو املهيمن على السياسة، اخلطورة عندما تكون السياسة هي املهيمنة على 

 .حرام، هذه خطورة جدايصري الل ومرة ، مرة مننع ومرة نوافق ومرة يصري حالشرع
 

 :"دمحم العريفي"
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إمنا زادوا عليه البغي واالعتداء، التاريخ يشهد بذلك، يشهد أ�م و مل يكتِف الرافضة بفساد املعتقد، 

 ال يعظمون شعائر اإلسالم، وال يرعون حرمة املسلمني.
*** 

 األخ جندي اخلالفة؛
 :أبو جهاد اجلزراوي

 
 من يقاتلهم، بل كانوا يف وقت قريب يكفرو�م. خيونونواليوم 

*** 
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 :"دمحم العريفي"

 
 أقول ألهل القديح وأهل العنود:

 معكم حنزن. ،حنن حز� من قبل وحنزن لكم اآلن
 
*** 

 ":فيما خيص الرافضة "عرض جمموعة تغريدات مصورة لبعض علماء ومشايخ السوء
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 الشرك الذي حيصل فيها ذكًرا هلل!أئمة الضالل يسمون معابد الرافضة مساجًدا و 

 
 

 مايو ٢٢@farraj mohmdal دمحم بن أمحد الفراج  

اجملرم الذي دبره ونفذه يهدف إىل حتويل املساجد ساحات معارك  تفجري_ارهايب_يف_القطيف#
 وميادين تصفية حساابت يريد فوضى عارمة يريد أ�ار دماء

 
 

 مايو ٢٢@ Dr_saadd أ.د سعد احلميد  

إشغال البلد  عة اهلدف واحد:وطرف آخر يفجر يف مسجد الشي حصه آلشيخ تفجر يف أهل السنة
 بفنت داخلية يف هذا الظرف العصيب والفتنة �ئمة لعن هللا موقظها
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 مايو ٢٢@ alhonini . �صر احلنيين د 

شرعاً وال يفرح به مؤمن  جيوز القتل والتفجري داخل املساجد اليت فيها يذكر هللا ال فجري_القديحت#
 .قوة إال ابهلل اللهم احقن دماء املسلمني الحول وال

 

 أئمة الضالل ينادون ابلوطنية، ويتناسون التوحيد والسلفية!

 

 

 مايو ٢٢@waleed1418   وليد اهلويريين 

رتكبه ، أعداء هذا الوطن هم املستفيد األكرب من إشعال حريق طائفي يف عمل ُمدان أ� كان م
 ار_مسجد_القديحإنفج  .#السعودية ، كفى هللا بالد� شرهم
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 مایو alhonini@۲۲   د. ناصر الحنیني 

حيرقوا وطنهم الذي  هل بدأت إيران لعبتها القذرة؟ جيب أن يتنبه الشيعة والسنة أن ال تفجري_القديح#
 يعيشون فيه من احلماقة أن حترقوا بيوتكم أبيديكم

 

الستكمال ما أراده  تفجري_القديح_اإلرهايب#حتاول استثمار حادثة  املشبوهة املعرفات من جيش
 إفساد وزعزعة أمن شاهت تلك الوجوه مناملفسدون املفجرون 

 

 
 

ذلك وبُغيتهم  احلرمني وهم املستفيدون من وراء الفوضى يف بالد إاثرة األعداء يريد
 دنيا ني دين والاالضطراابت والقالقل واإلخالل ابألمن لئال يبقى للمسلم
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يف تفجري القديح اإلرهايب يستهدفوننا مجيعا سنة وشيعة لنبطل كيدهم  املتورطون املفسدون
 #تفجري_إرهايب_يف_القطيف ابلوقوف صفا واحدا أمام إفسادهم
 

 !، ونسوا أن (الفتنة الشرك)أئمة الضالل يدعون أن قتال الرافضة فتنة
ىت يفنون لكان أهون من أن يصيبوا يف األرض طاغوات يعبد وأنه لو اقتتلت احلاضرة والبادية ح

 من دون هللا" ابن سحمان.
 

 
 

 مایو dralabdullatif@۲۲   عبدالعزیزآلعبداللطیف 

 هم أحرص الناس على حتقيق نعمة األمن واإلميان، والدعاة العلماء أن أكرر  "وآمنهم من خوف "
 تفجري_القديح .#يتكلفوا ذلك بتصريح أو تغريد أنودون 
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 مایو dr_almuqbil@۲۲   أ.د. عمر المقبل 

فاستهداف املدنيني واآلمنني جرمية  إنفجار_مسجد_القديح#لـ أّ�ً كان مذهب وفكر وجنسية املنفذ 
 .نكراء، ال يصح الرتدد يف إدانتها، واألمن حق للجميع

 

 مایو naseralomar@۲۲   ناصر العمرأ.د. 

 

 

فصاحب هذا الفعل  وإحالته للقضاء؛ وسرعة الكشف عن هوية الفاعل، جيب إدانة تفجري القديح،
 القطيف_تفجري#لظروف احلرجة يف هذه ا يريد جر بالد� إىل الفتنة

 
 

  مایو MohamadAlarefe@۲۲   د. دمحم العریفي 

 وبالد احلرمني، إال عدٌو لإلسالم ما حدث هو وهي قبلة املسلمني اململكة أمن ابختالل يفرح ال
 ُخمطط إلشعال فتنة وِخالف رب احفظنا من كيد الكائدين
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، أئمة الضالل: رافضة اليمن وإيران مشركون ال ينفع معهم إال القوة، واترخيهم مليء ابإلجرام

زورهم ونشرتي هدم مقاماهتم الشركية ورافضة بالد احلرمني: مسلمون وشركاء الوطن ن وجيب
 منهم ونتعايش معهم.

 

 
  مارس ٢٦@ m_h_alkhdery د. دمحم اخلضريي  

 .يف الداخل ابتداء حبسن املالكي وأضرابهحنتاج مثلها ألولياء احلوثيني وخال�هم  عاصفة_احلزم#

  مارس ٢٦@ m_h_alkhdery د. دمحم اخلضريي  

 جنود� وحفظ علينا ديننا وأمننا ود�ر� قرار شجاع يف وقته املناسب وفق هللا عاصفة_احلزم#
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  مارس ٢٦@ m_h_alkhdery د. دمحم اخلضريي   

معهم إال لغة القوة  ميثاق ومل جيد يعرف يف التاريخ أن الرافضة استجابوا حللف أو ال عاصفة_احلزم#
 .قوي اللهم كف أبسهم وانصر أهل السنة ومكن هلم �

 

 
  مايو ٤@ Abdulazizfawzan زان د.عبدالعزيز الفو  

اتريخ الرافضة مليء ابإلجرام واخليانة: حروب وتدمري، وقتل واغتياالت، وتواطؤ مع أعداء األمة حىت 
 تلهم هللا أىن يؤفكونالتسميم والسحر للمخالفني قا

 

 
 

أهل السّنة قبل خروجه، أل�م يعتقدون  قتال يرونحىت خيرج املهدي، وإمنا  اليهود قتال يرون ال الرافضة
 ! أن السنة حيولون بينه وبني خروجه
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  ٢٠١٤فرباير،  ٢٤@ saadalbreik د. سعد الربيك 

الرافضة يعملون وخيططون ويهربون السالح إىل حدود بالد  محلة_امتحان_أهل_السنةيف_األرض#
 االسالم وينفقون بسخاء على مشروعهم

 

 

  فرباير ٢٦@ mohamdalbarrak د . دمحم الرباك  

يف بالد� أقلية ختالفنا يف أصول الدين وفروعه وإظهارهم لشعائر دينهم يتضمن  الرافضة#
 ن إظهار شعائرهمالطعن بدين اإلسالم وعظمائه فيجب منعهم م
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  ٢٠١٣يوليو،  ٣٠@ mohamdalbarrak د . دمحم الرباك    

الرافضة ال يقيمون وز� ملساجد املسلمني ولكنهم يقيمون الدنيا ألجل مقامات الشرك عندهم فحري 
 ابجملاهدين تسوية مقاماهتم ابألرض وطمس معاملها

 

 
  مايو ٢٢@ 3ajel_News خرب عاجل  

يف حمافظة  القديح#عاجل  هيئة كبار العلماء تدين احلادث اإلرهايب الذي استهدف املصلني ببلدة 
  تفجري_القديح .#القطيف#

 

 
من املزيد  ""َوُجِعل رزقي حتت ظلِّ رحميملسو هيلع هللا ىلص املشركني ارتفاع أسعار النفط أمل يقل النيب  قتال بركات من

 اإلخالص سيأيت ابلربكة
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  مارس ٢٦@ dr_almuqbil أ.د. عمر املقبل  

سدد رميهم ورأيهم، واقمع هبم طغمة الروافض  اللهم ..اجملرمني القوم على نصراً  جلنود� نسألك إ� اللهم
 عاصفة_احلزم .#ومن أعا�م

 

 
امجع   اللهموعّباد القبور حوثية اليمن ونصريية الشام واثين عشرية العراق،  األواثن أهل على نصرك اللهم

 احلق وأيدهم بتأييدك علىكلمة املسلمني 
 

 
  مارس ٢٣@ almonajjid دمحم صاحل املنجد  
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وحيتلون بالدهم ، وقتاهلم واجب وتركهم حيتلون البالد جرمية  اليمني مسلم يهامجون وإيران اليمن مشركو
 .) ( وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة

 :نشيدمع 
 �ئم؟ الدجى يف الذي أذاك** * العاملُ  هو من أخي � أخي

 اجلامث؟ يُرى الطغـاة وعند***  ثـامل للهـدى الذي أذاك
 قائم؟ التقى أهل حرب ويف** * سـامل للعدى الذي أذاك

 العتاة الطغاة كلب حقـيقة***  اهلداة التقـاة بثوب وخيفي
 مهـني بظلمٍ  حقاً  وخيـلط***  بدين كـفراً  ليلبس ويفيت

 مسني وكرشاً  بطناً  وميـأل***  ديـن يُهّدم خلقـاً  يضّلل
 .دون هو مبا اجلنـان يبيع**** خؤون لكل وسـحقاً  فتّباً 

*** 
 

 ة؛األخ جندي اخلالف
 :أبو جهاد اجلزراوي

 
 بل وإىل اآلن يكفرون الرافضة يف اليمن، و�سلمو�م يف الشرقية!

 فالكافر الرافضي اليمين عدو� لدود، والرافضي السعودي صديقنا الودود!
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منطق علماء السوء، فال تنغشوا هبم، فإ�م وهللا؛ ما هم إال عمالء للطواغيت، ما هم إال هذا هو 
 لكفار، ما هم إال عمالء لعمالء الصليبيني.عمالء للحكام ا

*** 
 األخ جندي اخلالفة؛

 اجملاهد أبو فهد اجلزراوي:
 

 
أما أنتم � علماء السوء، � إخوان الرهبان واألحبار، � أتباع اليهود والنصارى، � أحذية 

ملشركني ا� من بدلتم دين هللا سبحانه وتعاىل، � من جعلتم السلطان، � كالب الطواغيت، 
� من جعلتم الذين يطعنون يف عرض أمنا أم املؤمنني عائشة شهداء وموحدين  الرافضة مسلمني،

 ومؤمنني؛
 كم موعًدا!وهللا؛ إن لنا مع

 وهللا؛ إن لنا معكم موعًدا!
 إبذن هللا تعاىل.

 وسنطهر جزيرة العرب من خبثكم ومن رجسكم ومن تلبيسكم وحتريفكم إبذن هللا الواحد األحد.
 وأنتم والرافضة عند� سواء.نتم والرافضة يف خندق واحد، أو 

 وأقول لكم � علماء السوء؛
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جهادهم وقتاهلم؛ جهاًدا يف سبيل كيف جتعلون الرافضة يف اليمن مشركني، حالل الدم واملال، 
هللا، وقتيلكم شهيًدا يف سبيل هللا، وقتيلهم مشرك جنس يف �ر جهنم، وجتعلونه يف القطيف إخوة 

 مؤمنني شهداء.موحدين، 
 أنتم تفتون على هوى السلطان ال على شريعة امللك الدّ�ن.

*** 
 "السالح، السالح"

 
 األخ جندي اخلالفة؛

 اجلزراوي: جهادأبو 
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 � أهلنا يف بالد احلرمني؛
 إن هؤالء الرافضة ال يكنون لكم إال كل عداء، إال كل بغض.

 والشام من أهل السنة عربة!ولكم يف إخوانكم وجريانكم يف العراق 
 ؛اقرؤوا التاريخ

 اقرؤوا التاريخ إذ فيه العرب * ضاع قوم ليس يدرون اخلرب
 إن إخوانكم هنا يف أرض الشام، وإخوانكم يف أرض العراق؛

 القتل من هؤالء الروافض.قد ذاقوا األمرين، وقد ذاقوا أصناف العذاب والقهر والتعذيب و 
وملا متكنوا واستحكموا  ،معهم ؛ يظهرون التقية، يظهرون املعاملة الطيبةوقد كانوا قبل سنوات قليلة

 ،بقتلكم أظهروا حقدهم الدفني، أظهروا ما يكنونه يف صدورهم، إ�م وهللا يتقربون إىل الشيطان
 وتعلمون أن عندهم يف دينهم الباطل؛ أن من قتل سنًيا فله اجلنة!

 وحنن نقول لكم:
 رك بقوله:ن نبيك ملسو هيلع هللا ىلص يبشّ إن قتلتم واحًدا منهم، فإ

 ًدا).بَ أَ  ارِ  النَّ ِيف  هُ لُ اتِ قَ وَ  رٌ افِ كَ  عُ مِ تَ  جيَ (َال 
 اليت أخرب� هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ إ�م يطبقو�ا متاًما ولكن على أهل السنة. إن هذه القاعدة العظيمة

 ؛� أهلنا يف بالد احلرمني
أظهروا لكم من التودد، مهما أظهروا لكم من التعاطف، مهما أظهروا مهما  إن هؤالء الروافض

احلقد األسود، فال تنغروا لكم من حسن املعشر؛ إن هؤالء ليكنون يف صدورهم وقلوهبم عليكم 
 وأظهروا هلم، وطبقوا عليهم أمر هللا سبحانه وتعاىل حينما قال:

َرا ِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإ�َّ بـَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّا ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْ
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّٰ تُـ  نَـَنا َوبـَيـْ ْؤِمُنوا اِبللـَِّه تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللـَِّه َكَفْرَ� ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

 .َوْحَدُه﴾
 

 احلرمني؛ � أهلنا يف بالد
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 أفيقوا، أفيقوا من غفلتكم، فإنكم يف غفلة عن ما حياك لكم.
*** 

 األخ جندي اخلالفة؛
 أبو فهد اجلزراوي:

 
 يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛� أهل السنة 

 دونكم أهل السنة يف العراق.

 دونكم أهل السنة يف العراق.
 دونكم أهل السنة يف الشام؛

 ؟ماذا فعل هبم الرافضة
 كيف قتّلوا األطفال، واغتصبوا النساء؟

 ماذا تنتظرون؟!
 ماذا تنتظرون؟!
 دونكم السالح.

 السالح السالح هو عزكم إبذن هللا تعاىل.
 نفعكم آل سلول، ولن يدافعوا عنكم.يلن 

 ولن ينفعكم علماء السوء الذين يلبسون عليكم، الذين حيرفون كالم هللا ويبدلونه.
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*** 
 ؛األخ جندي اخلالفة

 اجلزراوي: جماهدأبو 

 
 � أهلنا يف بالد احلرمني؛

إال مقتولني أو مسلمني، هؤالء الروافض  لن ترتك هؤالء الروافض -أعزها هللا-إن دولة اخلالفة 
 ليس هلم يف دين هللا إال القتل أو اإلسالم.

 � أهلنا يف بالد احلرمني؛
وصيته األخرية قرب موته عليه أفضل الصالة والسالم اتبعوا وصية نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص حينما وصاكم ب

 بقوله:
 َأخرُِجوا الـُمشرِِكَني ِمن َجزِيَرِة الَعَرِب).(

 
ومل يصمد  ،ومل يصمد أمام زحفهم ،وأنتم تعلمون أن الرافضة يف كل مكان مل يقف يف وجوههم
العراق اإلسالمّية، مث ، خصوًصا دولة أمام خططهم اخلبيثة إال اجملاهدين خصوًصا جماهدي العراق

 .الدولة اإلسالمّية يف العراق مث دولة اخلالفة اإلسالمّية
 تعلمون ذلك جيًدا.

ال تقاتل الرافضة اجلماعات  ذهه وتعلمون أن كثريًا من اجلماعات اليت تدعي اجلهاد أن كثريًا من
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 هلم.بل وتؤسلمهم وجتعلهم إخواً� 
حلق يف طريقة أجناد اخلالفة، يف طريقة أيب مصعب الزرقاوي مث لــّما متكن هؤالء الروافض ظهر أن ا

 عليه رمحة هللا.
 � أهلنا يف بالد احلرمني؛

أمري االستشهاديني أيب مصعب استمعوا إىل ثالث حماضرات فقط للشيخ اجملاهد القائد اهلمام 
عشر سنوات  الذي فّجر الرباكني يف وجه الرافضة، الذي استشهد قبل ،الزرقاوي عليه رمحة هللا

 تقريًبا، امسعوا هذه احملاضرات، وهي بعنوان:
 "هل أاتك حديث الرافضة؟"

ليجعل من أكرب أمانيه وأمسى أهدافه أن يقتل من أعداء هللا  ،إ�ا لتجعل كل مسلم غيور على دينه
 قتل على أيديهم، نسأل هللا قتلة على أيديهم، نسأل هللا أن نثخن فيهم مثالرافضة ابخلصوص مث يُ 

 .قتلة على أيديهم
*** 

 "توجيه أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بقتل رافضة بالد احلرمني"

 
 وال راحة بعد اليوم، وال مكان للمشركني يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص."
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 ّلوا سيوفكم، وعليكم أوالً ابلرافضة حيثما وجدمتوهم.سُ 
 ."واعدهممث عليكم آبل سلول وجنودهم قبل الصليبيني وق

 
*** 
 

 "رسالة للرافضة"

 
 األخ جندي اخلالفة؛
 أبو فهد اجلزراوي:
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 وأما أنتم أيها الرافضة يف جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛
 :فوهللا لنخرجّنكم منها امتثاالً ألمر نبينا ملسو هيلع هللا ىلص

 َأخرُِجوا الـُمشرِِكَني ِمن َجزِيَرِة الَعَرِب).(
 .سكم ومن شرككمولنطهر�ا من رج

 .؛ لقد أعدد� لكم ما يسوؤكمفوهللا
 لقد أعد لكم أحفاد أيب بكر وعمر.
 لقد أعد لكم أبناء عائشة ما يسوؤكم.

 عدوا لكم املفخخات والعبوات والكوامت.ألقد 
 ففي كل معبد شركي لكم استشهادي.

 ويف كل جممع لكم مفخخة.
 ويف كل زاوية أسد يكتم أنفاسكم.

 طريق عبوة تقطع أوصالكم.ويف كل معبد و 
 إبذن الواحد األحد.

 ولنثأرّن ألهل السنة يف كل مكان.
 �. ولنثأرّن لعرض أمنا أم املؤمنني عائشة

 شاء من شاء وأىب من أىب، فأنتم مشركون.
 .ّل السيف فلن يغمد حىت يرتوي من دمائكموقد سُ 

 ئكم.ّل سيف التوحيد ولن يغمد حىت يرتوي من دمالقد سُ 
 .فنحن لكم دواء إبذن هللا تعاىل

ولن جيلسوا، وقد عزموا ولن يعودوا إبذن هللا حىت نطهر جزيرة العرب،  فأسود اخلالفة قد قاموا
 جزيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، جزيرة الصحابة والتوحيد من رجسكم وشرككم أيها الرافضة األجناس.

 
*** 
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 األخ جندي اخلالفة؛
 وي:سيف هللا اجلزرا

 
 افضة يف جزيرة العرب ويف كل مكان:ونقول للر 

وهللا إن املعركة مل تبدأ بعد، ووهللا لن �دأ حىت خنرج آخر مشرك من جزيرة العرب اليت دنسها آل 
 أبن مسحوا للشرك واملشركني أبن يعثوا فساًدا يف جزيرة العرب. سلول وأتباعهم

 
 وأقول كما قال الشاعر:

 مبأمٍن * ابملوت واإلذالِل فهي ِدَهاقُ  أرض اجلزيرِة لن تكونَ 
 رِعت * ابلسيف منضي والّزَماُن ِطَباقُ تولسوَف ُنسِقيُكم كؤوًسا أُ 

 وَلَسوَف نُغِلُظ ِيف الَكالِم عليُكُم * وِإن ِاْشَرأّب ُخمَّذٌل ونَفاقُ 
 * هِبَُدى النَِّيبّ َوَ�ُجُه يَنَساقُ  اِهدٍ ِوَلسوَف َنسَحَقُكم ِبسيٍف جمَُ 

 
*** 
 

 هـ١٤٣٦ رمضان - حلباإلعالمي لوالية  املكتب
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*** 

 تم بحمد هللا

 
 إخوانكم في:

 الجبھة اإلعالمیة لنصرة الدولة اإلسالمیة

 مؤسسة البتار اإلعالمیة

 تابعونا على تویتر:

 

 aljabha00070@ تویتر:

 

 Btta2r_Media@ تویتر:

 :: ال تنسونا من صالح دعائكم ::

 نُشرت في:

 → ھـ۱٤۳٦/۹/۲۹ خمیسال← 

*** 
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