بسم هللا الرحمن الرحيم
(فاصبر َّ
إن وعد هللا حق)
كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة اإلسالمية الشيخ املجاهد أبي الحسن املهاجر(حفظه هللا)
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا -صلى هللا
عليه وسلم -عبده ورسوله ،أما بعد:
يع وا َّ َ
ين َآم ُن وا إ َذ ا َل ق ُيت ْم ف َئ ًة َف ْاث ُب ُت وا َو ْاذ ُك ُروا َّ َ
قال هللا تعالى{َ :ي ا َأ ُّي َه ا َّال ذ َ
اّلل َك ث ًيرا َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ل ُح و َن * َأط ُ
اّلل
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ول ُه َو ََل َت َنا َز ُع وا َف َت ْف َش ل وا وت ذه َب ريح ك ْم واص ب ُر وا إ ن اّلل م ع َّ
الص ِاب ِرين } [األنفال .]46 - 45 :وقال س بحانه:
ورس
ِ ِ
ِ
َ ْ ْ َّ َ ْ َ َّ َ ٌّ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ نَ
اّلل حق وَل ي ست ِخ فن ك ال ِذ ين َل ي و ِق ن و } [الروم.]60 :
{فاص ِبر ِإ ن وع د ِ
صبر وثبات ويقين بوعد هللا ،رغم املحن والصعاب ،رغم تكالب األحزاب ،رغم هدير الراجمات وقصف
الطائرات ،يقف الواثقون املوقنون بنصر ربهم ،صامدين صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين ،لم توهنهم
الزَلزل فيقفوا عاجزين حائرين أو تائهين خائرين ،بل أسرجوا في ليل الظلمة نور الحق وأوقدوا بدمائهم مشاعل
الهداية وجانبوا سبل الغواية ،من كتاب ربهم نهلوا ،وبسنة نبيهم -صلى هللا عليه وسلم -ساروا وعملوا ،علموا أن
النصر من عند هللا وما كان يوما بكثرة َع دد وَل ُع دد ،ألن هللا عزيز َل يغالبه مغالب ،بل هو القهار الذي يخذل
حكيم حيث َّ
من بلغوا من الكثرة وقوة ُ
ٌ
ٌ
حكيم في
قدر األمور بأسبابها ووضع األشياء مواضعها،
الع دد ما بلغوا،
َ َ
تدبيره ٌ
صره َم ْن َن َ
َ ْ
َ
وهن وَل ٌ
خلل  ،قال وقوله الفصلِ { :إ ْن
ص َر وخذَلنه َم ْن خ ذ ل من خلقهَ ،ل يدخل
تدبيره ون ِ ِ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َّ ْ ُ ْ َ
ّلل ف ل َي َت َوك ِل امل ؤ ِم ُن ون } [آل
ين صرك م اّلل ف َل غ ِالب ل ك م و ِإ ن يخ ذ ل ك م ف م ن ذ ا ال ِذي ين ص رك م ِم ن ب ع ِد ِه وع ل ى ا ِ
عمران.]160 :
نعم ،إنه وعد هللا الحق وأمره لعباده املؤمنين ،فسنته وحكمته في خلقه ماضيةُ ،ينزل البَلء متى شاء ويرفعه متى
ٌ
شاءٌ ،
حكيم َل يعجزه ش يء في األرض وَل في السماء ،وإذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ،قال وقوله
عليم
ُْ ُ
الحق{َ :أ ْم َحس ْب ُت ْم َأ ْن َت ْد ُخ ُلوا ْال َج َّن َة َو َملَّا َي ْأت ُك ْم َم َث ُل َّالذ َ
ين َخ َل ْوا م ْن َق ْبل ُك ْم َم َّس ْت ُه ُم ْال َب ْأ َس ُاء َوال َّ
ض َّر ُاء َوزل ِزلوا َح َّتى
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الر ُسو ُل َوالذ َ
ص ُر اّلل أَل إ َّن ن ْ
ين َآمنوا َم َعه َمتى ن ْ
اّلل قر ٌ
صَ
َي ُقو َل َّ
يب }[البقرة.]214 :
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإن سنة هللا اقتضت ،أن النصر َل يتحقق بدون استقامة على أمره –سبحانه -وعودة صادقة إليه ،فمن كان
أنصر لدين هللا وأعظم جهادا ألعدائه وأقوم بطاعة هللا ورسوله ،كان أعظم نصرة وطاعة وحرمة.
أمة اإلسالم ،لقد دار الزمان دورته وهذا التاريخ اليوم يعيد نفسه ،في صورة مشابهة ملا حل بدار اإلسَلم في
سالف عهدها منذ قرون خلت وأحداث عظام عصفت ،فتركت أثرا َل ُي محى وجرحا غائرا في جسد األمة َل
يندمل ،ولكنها العبرة ممن سلف ،والنأي بجماعة املسلمين من منزلق وهوة قد تودي بهم إلى الهَلك الحقيقي
بسلبهم دينهم ،فيموتون على غير ملة اإلسَلم ،فها هي أمريكا الصليبية وأحَلفها يعاودون الكرة على دار اإلسَلم
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وأرض الخَلفة ،وما اتفق عبر التاريخ أن اجتمعت أمم الكفر بكافة مللها ونحلها ،وتواطأ املحسوبون زورا وبهتانا
على أهل السنة ،من حكام مرتدين وعلماء ودعاة سوء بل وممن َّيدعون الجهاد وصحة املنهج ،كلهم في صف
واحد مع أمم الكفر ضد أبناء اإلسَلم في دولة الخَلفة ،غير أن الفارق بين ذلك العهد والغزو وما نحن فيه ،أن
َّ
دولة املسلمين في ذلك الزمان كانت في أسوأ أحوالها ُوب عدها عن دين ربها ،وقد تقاسمها ملوك الطوائف ،فسل ط
هللا عليها عدوا جاس خَلل الديار فأهلك الحرث والنسل ،أما اليوم فمع اشتداد الهجمة والصراع املحموم من
الشرق والغرب على دار اإلسَلم ،إَل أن حال املسلمين في أرض الخَلفة مغاير لذلك العهد ،فالدولة اإلسَلمية
هي من تقارع وتدافع عن دار اإلسَلم ،وتستنهض أهل اإليمان وتشحذ همم أبناء اإلسَلم لَلنعتاق من رق
العبودية والتبعية ألمم الكفر ،وهي تخوض حربا ضروسا طاحنة عن أمته ا ،التي ما ادخرت جهدا في حربها
والصد والتنفير عنها وبكل ما أوتيت من قوة وبشتى الطرق والوسائل ،ودولة الخَلفة -بفضل هللا َ
وم ِن ه -ما فتئت
يصد ون ُّ
تجر املسلمين للعودة لدينهم بالسَلسل ،وعلماء الطواغيت وأبواق الشر ُّ
ويند ون ويأبون إَل أن يكون
أهل اإلسَلم أذلة صا غرين تسوسهم أمم الصليب وأذنابهم من الحكام املرتدين ،إَل أن دولة الخَلفة وبتوفيق
هللا لها ،قد أدركت الداء وعلمت الدواء ،وهي ماضية على دربها بإذن هللا ،ولن تأخذها في هللا لومة َلئم ،حتى
ُ
سل م الراية إلى عيس ى بن مريم ،عليه السَلم.
ت ِ
أمة اإلسالم ،إنا قوم أعزنا هللا باإلسَلم فلن نبتغي العزة بغيره ،ولن ُي صلح آخر هذه األمة إَل ما أصلح أولها ،وما
اعتز بدينه إَل من حقق التوحيد ،وأحيا الوَلء والبراء وأصبحا سمة مَلزمة له في جميع شؤون حياته وتقلب
أحواله ،في السراء والضراء ،في الشدة والرخاء ،عند تكالب األعداء وتفاقم الألواءَ ،ل إلى األستانة َّيم م وجهه وَل
ُ
إلى الطواغيت فاء ،كَل بل لزم غرز امللة السمحاء واقتدى بأبي األنبياء ،وقال ألمم الكفر{ِ :إ َّن ا ُب َر ُآء ِم ْن ك ْم َو ِم َّم ا
َّ
َّ
ض ُاء َأ َب ًد ا َح َّت ى ُت ْؤم ُ
اّلل َك َف ْر َن ا ب ُك ْم َو َب َد ا َب ْي َن َن ا َو َب ْي َن ُك ُم ْال َع َد َاو ُة َو ْال َب ْغ َ
َ ُُْ َ ْ ُ
ّلل َو ْح َد ُه } [املمتحنة:
ا
ب
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ن
ِ ِ ِ
ت عب دون ِم ن دو ِن ِ
ِ
حرفوا َّ
 .]4هذا سبيل املؤمنين املهتدين وما سواه سبيل الكافرين املعتدين من َّ
وبد لوا شرعة رب العاملين.
فيا جنود الخالفة وآساد اإلسالم ،اعلموا أن رحمة هللا وجنته َل تنال باألماني ،وَل يؤتي هللا املغفرة والرحمة
َّ َّ َ ْ َ
اّلل اش ت َرى ِم َن
املصد قين بما وعدهم ،أما تتلون قول ربكم{ِ :إ ن
الواسعة إَل الثابتين الصابرين الصادقين
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اّلل ف َي قت ل ون َو ُي قت ل ون َوع د ا ع ل ْي ِه َح ق ا ِف ي الت ْو َر ِاة
يل
ب
س
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َ ِ
َ ُْ ْ ََ ْ َْ
َ َّ
َ ْ ْ
َ
اّلل َف ْ
اس َت ْب ش ُروا ب َب ْي ع ُك ُم َّال ِذ ي َب َاي ْع ُت ْم به َو َذ ل َك ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع ظيم }ُ
ْ
ج
ن
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
يل وال ق ر ِآن وم ن أ و ف ى ِب عه ِد ِه ِم ن ِ
ِ
اإل ِ ِ
و ِ
[التوبة .] 111 :وأصل الشراء بين الخلق كما قال القرطبي ،رحمه هللا" :هو أن ُي عوضوا عما خرج من أيديهم ما
كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع ،فاشترى هللا سبحانه من العباد إتَلف أنفسهم وأموالهم في طاعته
وإهَلكها في مرضاته ،وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك ،وهو عوض عظيم َل يدانيه املُ َّ
عوض
وم ن هللا
وَل يقاس به ،فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء ،فمن العبد تسليم النفس واملالِ ،
الثواب والنوال فسمي هذا شراء" [تفسير القرطبي].
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يا جنود الخالفة ،ربح البيع ور ِب األرض والسماء ،وإنا َل نقيل وَل نستقيل بإذن هللا ،فاصدقوا عند اللقاء ،فمن
َّ
خص هللا بها عباده املؤمنين البائعين نفوسهم
أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،فتلك هي التجارة الرابحة التي
رخيصة في سبيله ،إلعَلء كلمته وإقامة شرعه ،وإن غاية ما يصبو إليه املجاهد في سبيل هللا ،هو أن ينال رض ى
ربه وعفوه وإحسانه وتوفيقه وامتنانه ،وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه ،ومقارعة أعدائه في كل ساح وموطن،
ُ
حتى يكون الدين كله هلل ،وأن تحكم األرض كل األرض بشرع هللا ،فإن عاش ،عاش كريما وإن مات مات عزيزا،
هكذا كان حال صحابة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وسلف هذه األمة األخيار من القرون املفضلة ،وهذه
بشرى نبيكم -صلى هللا عليه وسلم -حيث قال( :تضمن هللا ملن خرج في سبيلهَ ،ل يخرجه إَل جهادا في سبيلي،
وإيمانا بي ،وتصديقا برسلي ،فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ،أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ،نائَل ما نال
من أجر أو غنيمة ،والذي نفس محمد بيده ،ما من كلم ُيكلم في سبيل هللا ،إَل جاء يوم القيامة كهيئته حين
كلم ،لونه لون دم ،وريحه مسك ،والذي نفس محمد بيده ،لوَل أن يشق على املسلمين ما قعدت خَلف سرية
تغزو في سبيل هللا أبدا ،ولكن َل أجد سعة فأحملهم ،وَل يجدون سعة ،ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ،والذي
ُ
ُ
ُ
نفس محمد بيده ،لوددت أني أغزو في سبيل هللا فأ قتل ،ثم أغزو فأقتل ،ثم أغزو فأقتل) [رواه مسلم].
أيها الناس أما بلغكم حديث الثابتين ،أما تناها إلى أسماعكم الخبر ،وأي خبر ،إي وربي وأي خبر ،في زمن عظم
َّ
حد ثوا من زلت في الطين قدماه ،وشط ت به عن
البَلء فيه وغدت السيادة والريادة ألهل الكفر وحثالة البشرِ ،
الحق خطاه ،عن ثبات أهل اإليمان اآلمرين باملعروف والناهين عن املنكر ،من قرعوا أبواب أوروبا الصليبية
بالنذارة والبشارة ُ
فص َّم ت آذانها وامتألت رعبا وخوفا وهلعا ،وأدركت أنها الزحوف ولحظ الحتوف ،وقد عَل
َّ
وازور فسطاط الكفر وخبا ،فأينما ِس ْر َت فتلك ِس ْر ُت تنبيك عن أهلها،
فسطاط اإليمان -بفضل هللا -وما نبا،
عن املهاجرين عن األنصار عن األخيار عن األطهار ،من ركزوا راية التوحيد على أرض ليبيا عالية خفاقة بعد أن
ً
نبذوا الفرقة واَلختَلف ،وآثروا وحدة الصف وجمع الكلمة طاعة هلل ورسوله ،فبايعوا خليفة املسلمين
وإمامهم ،ففتح هللا لهم مناطق عدة ،فحكموا فيها بشرع هللا وأقاموا الدين وطبقوا الحدود وأمروا باملعروف
َّ
َّ
َ َ
تمني ها العون والوَلء والطاعة لحرب
ونهوا عن املنكر ،فو ِر مت من فعلهم أنوف ،فحش دت وأل بت أمم الصليب ِ
َّ
فسخ روا في سبيل حربهم
اإلسَلم وأهله ،وتولى ِك َبر تلك الحملة والحشود إخوان الشياطين زنادقة العصر،
ُ
لدولة الخَلفة ما يملكون من طاقات وق درات ،وفتاوى يستحلون بها الردة والعمالة للصليبيين ويستبيحون بها
الدماء املعصومة ُ
والح َرم ،فثبت
بفضل هللا -جنود الخَلفة وأحفاد الفاتحين األماثل في أشرس حملة شهدتها املنطقة ،ثبات الشم الراسياتُ
ُ
ُ
ضح ين بالنفس واألهل واملال والولد ،قائلين موقنين محتسبين{ :ق ْل َه ْل
أعزة بدينهم م ستعلين بإيمانهم م ِ
ص ب ُك ْم َأ ْن ُي ص َيب ُك ُم َّ ُ
اّلل ب َع َذ اب م ْن ع ْن ده َأ ْو ب َأ ْي د َينا َف َت َر َّب ُ
َت َر َّب ُ
ص و َن ب َنا إ ََّل إ ْح َد ى ْال ُح ْس َن َي ْي ن َو َن ْح ُن َن َت َر َّب ُ
ص وا ِإ َّنا
ٍ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ نَ
م ع ك م م ت ر ِب ص و } [التوبة ،]52 :فأنك وا بأذناب الصليبيين أيما نكاية ،وصاولوهم قرابة نصف عام أو تزيد ،في
حرب أكلت فما أبقت ،وأفض ى رجال اإلسَلم وجنود الخَلفة إلى ربهم بعد أن أعذروا وأوفوا ،نحسبهم كذلك وهللا
َّ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ
َّ
{وم ا َن َق ُم وا م ْن ُه ْم إ ََّل َأ ْن ُي ْؤم ُ
اّلل ْال َع زيز ْال َ
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بعد أن آثروا القتل واملوت في سبيل هللا صابرين محتسبين وأن َل ينحازوا من أرض حكموها بشرع هللا ُوي ْس ِل موها
لقوم كفروا باهلل رب العاملين ،وضربوا مثاَل حيا ألهل اإليمان في الصبر واملصابرة واملرابطة والتضحية والفداء،
ففي إرخاصهم املهج واألرواح ،دعوة ألهل اإلسَلم أن يعرفوا أبناءهم الصادقين ،الذين أبوا إَل أن يكونوا
القنطرة التي تعبر بها األمة إلى ميادين العز والسؤدد والنصر والتمكين ،بإذن هللا.
هما سبيَلن إما النصر ندركه
أو جنة الخلد فيها أطيب النزل
لسنا نقاتل باآلَلف نحشدها
ألفا أللف من األبطال مكتمل
إنا نقاتل بالدين الذي ضمنت
ُ
أعَلمه النصر في أيامنا األول
تقلدوا العزم للهيجاء َّ
وادرعوا
من صادق البأس ما يغني عن الحيل
وأقبلوا لو تميل الشم من فزع
لم يضطرب جمعهم خوفا ولم َي مل
َ
مهجته
من يؤثر الحق يبذل فيه
ومن يكن همه أقص ى املدى يصل
فإياكم إياكم يا جنود الخالفة أن تلينوا لعدوكم ،فهذا لم نعهده عليكم ،وهو عين ما تدركه أمم الكفر وعلى
رأسها أمريكا ،التي ما حفلت -بفضل هللا -بنصر مذ أقحمت نفسها في حرب اإلسَلم واملسلمين ،ونحن اليوم -
بفضل هللا  -بتنا في زمان جديد سما وعَل صرح الخَلفة فيه ،فمهما أزبد الكفر وأرعد فلن يرى منا إَل ما يسوؤه،
بحول هللا وقوته ،فهو حسبنا ونعم الوكيل ،وإن هللا ناصرنا عليهم ،نعم ،إن هللا ناصرنا عليهم ،وما هذه إَل بارقة
املَلحم وأوَلها ،الغالب فيها من صبر وصدق َل من سبق ،وإنما العبرة بالخواتيم.
َّ
هللا َ
ويا جنود اإلسالم وحملة الراية في ليبياَ ،
يؤتين اإلسَلم من قبلكم ،وقد أوفى
هللا في دينكم وأمتكمَ ،ل
ُّ
َّ
طي ب الثمر من ذلك الغراس الغض
إخوانكم بعهدهم وما بذمتهم ،ولئن صبرتم وثبت م على الحق وأيقنتم ،لترون ِ
رو ي بتلك الدماء الطاهرة واألشَلء ،ولقد قيل لإلمام أحمد بن حنبل -رحمه هللا -أيام املحنة:
بإذن هللا ،بعد أن ِ
"يا أبا عبد هللا ،أَل ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! فقال :كَل ،إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب
ٌ
من الهدى إلى الضَللة ،وقلوبنا بعد َلزمة للحق" ،وقد غدا إخوانكم بثباتهم وصبرهم مثَل يحتذى وسيرة تروى،
فاستعينوا باهلل ،وإياكم إياكم أن يهنأ املرتدون بطيب عيش أو لذيذ ُرقاد ،فالحرب سجال ،واأليام دول،
والعاقبة للمتقين.
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ويا أهل السنة في العراق والشام  ،يا أهل السنة ،لقد تألب األحزاب من أهل الكفر وأمم الصليب ،تقودهم
أمريكا لحرب دولة الخَلفة في العراق والشام وكل مكان امتد إليه سلطانها ،ظنا منهم أنهم سيطفئون جذوة
املتق د في صدورهم ،بعد أن أصبح ألهل اإلسَلم خَلفة تجمع
الجهاد من نفوس املسلمين ،ويخمدون لهيب العزة ِ
َ
وتوح د صفهم وكلمتهم تحت إمام واحد ،وراية واحدة ،وغاية واحدة ،فها هم اليوم يبذلون قصارى
شتاتهم ِ
جهدهم للسيطرة على مناطق نفوذ دولة اإلسَلم ،التي ظلت -بفضل هللا -حصنكم املنيع ودرعكم املتين ضد
الروافض والنصيرية وامللحدين ،وقد أبصرتم وسمعتم بحشود الصليبيين على املوصل وتلعفر ،وما يبذله
األماجد من أبناء الخَلفة للذب والذود عنهما ،وَل نخالكم جهلتم عظيم تضحية أبنائها عنها من مهاجرين
وأنصار ،وقد رأيتم -بفضل هللا َ
وم ِن ه -أن اإلقدام وبذل النفس رخيص ة في سبيل هللا وإهَلكها في مرضاته ،أصبح
ُ
دأب ومقصد األخيار من أبناء اإلسَلم الن َّزاع من القبائل ،بل وترى األنصاري يسابق أخاه املهاجر ،ولم تعد
العمليات اَلستشهادية -بتوفيق هللا وكرمه -حصرا على الفتيان دون الكهول ،بل ٌّ
كل يتعجل صاحبه.
وفتيانا يرون القتل مجدا
وشيبا في الحروب َّ
مجربينا
فموتي بغيظك أمريكا ،موتي بغيظك ،فلن ُت هزم أمة يتسابق أبناؤها شيبا وشبانا على املوت وإزهاق النفس
رخيصة في سبيل هللا ،ولن ُي غلب جيل ُّ
همه اآلخرة وحسن العاقبة .فانهدوا يا أهل السنة لنصرة إخوانكم
صف هم ،وقفوا موقفا يسركم أن تلقوا هللا به وهو راض عنكم ،وإن الصليبيين وأمم الكفر اليوم
والتحموا في ِ
يمضون في مسعى خبيث ومكر حثيث ،إلفراغ املناطق منكم يا أهل السنة في العراق والشام ،لتكون طوع قياد
الرافضة والنصيرية واملَلحدة األكراد ،فقد علموا من قبل ومن بعد أنكم أشد الناس عداوة لهم ،وأخطرهم على
دويلة اليهود وعمَلئهم من حكومات الردة في الخليج واملنطقة على حد سواء ،إضافة إلى ما يخشونه على مصالحهم
ومكتسباتهم في ديار املسلمين املغتصبة ،وقد أنشبوا مخالبهم في جسد األمة منذ قرونُ ،
فلتقلعن تلك املخالب
ولتقطعن تلك األيدي بإذن هللا ،بإيمان وثبات وتوكل وصبر وعزم أبناء الخَلفة إن شاء هللا ،وإنها الوعود الربانية
َّ
شاؤوا أم أبوا ،خططوا أو مكروا ،فلن يكون إَل أمر هللا وقدره ،فقد تكفل هللا بالشام وأهلها ،وإنا نحسن الظن بربنا
فلن يضيعنا ،قال صلى هللا عليه وسلم( :إنكم ُ
ست َّ
جندون أجنادا؛ جندا بالشام ،وجندا بالعراق ،وجندا باليمن) ،قال
ِ
ُ
ُ
وليسق من غدره ،فإن هللا تكفل لي
ابن حوالة :قلت :يا رسول هللا خر لي؟ قال( :عليك بالشام ،فمن أبى فليلحق بيمنه
ِ
بالشام وأهله) [صحيح ابن حبان] ،ولن تبرح أجناد املسلمين مواضعها -بإذن هللا -في الشام والعراق واليمن وكل بقعة
من بَلد املسلمين امتد إليها سلطان الخَلفة ،وإن ظن ساسة الكفر ودهاقنة الصليبيين أنهم يستبقون الوعود
الربانية واألحداث املؤذنة بزوالهم ،أو حسبوا أنهم انتصروا بقتل أبناء اإلسَلم في معركة أو منطقة أو مدينة أو بلدة
فقد وهموا ،وما خرج أولئك الرجال الذين وفوا وصدقوا ،إَل ونحسب الواحد منهم وهللا حسيبهم ،ممن جد في مسعاه
يطلب املوت مظانه ،وأمنية لطاملا تمناها ،فهيهات هيهات يا عباد الصليب ،فإن هللا منجز وعده لعباده{َ ،و َع َد ا َّ ُ
ّلل
َ َ َ
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ارتض ى لهم وليب ِدلنهم ِمن بع ِد خو ِف ِهم أمنا يعبدون ِني َل يش ِركو ِبي شيئا ومن كفر بعد ذ ِلك فأول ِئك هم الف ِ
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ويا أهل السنة في الشام ،لقد أبصرتم وعاينتم صنيع أحَلف الكفر في مدينة الباب وريفها ،وما اقترفه جيش
املرتد اإلخواني التركي ،وكَلبه السائبة من صحوات الدياثة والخسة والعمالة من مجازر بحق أهل السنة ،وقد
طال املدينة من قصف الروس واألمريكان وأذنابهم املرتدين دمار كبير ،فلم يرحموا امرأة وَل طفَل وَل شيخا من
مستغل ين
عوام املسلمين القاطنين فيها ،وقد تكالب مَلحدة األكراد والنصيرية على القرى املحيطة باملدينة،
ِ
شراسة الهجمة على أهل اإلسَلم ،ولم نسمع من علماء الشر والسوء ،لعنهم هللا وأخزاهم ،من يستنكر أو
يشجب أو يغار على الحرم وما كانوا أهَل لذلك ،وَل تكاد تسمع نشازهم إَل في اَلفتراء على املجاهدين ورميهم
بأقبح األوصاف وأبشعها ،وما هم وهللا ،إَل حربة سنها الصليبيون في مناوئة كل من أراد أن يعيد األمة إلى سالف
عهدها ومجدها ،مقاتَل مناكفا ألحزاب الكفر العالمي الجاثم على صدر األمة املحارب ألهل اإلسَلم ،فاعقلوا يا
أهل السنة في ال شام وافهموا ما يراد بكم ،فإن الدولة اإلسَلمية ما أغلقت بابها يوما في وجه من أقبل عليها
صادقا أو منيبا ،وما تريد لكم إَل الخير وما فيه عزكم ،وقد رزئتم من قبل بفعل من تركوا مدينة حلب من
صحوات الردة ،وراحوا يهرولون خلف الدوَلر لقتال دولة الخَلفة ،وأسلموا حلب للنصيرية دون قتال ،واليوم
ُ
ُ
وقتل من أهل الباب ،ولم يزل املوتى من ساكنيها تحت ركام ما َّ
انهد منها ،في
ينهبون ويسرقون بيوت من ش ِرد
أوضع وأحقر صور الدناءة واللؤم والخيانة ،وليس بعد الكفر ذنب ،وَل تتعجبوا غدا ممن أقام الهدن ونافح عنها
ليستجمع النظام النصيري أنفاسه ويوحد جبهات قتاله ضد دولة الخَلفة ،أن يكون شريكا للنصيرية في الوطن
ٌ
ومكافحا لإلرهاب ،ممن يتسمون بالجبهات والهيئات والحركات ،كالحرباء تلونا ،لهم في كل يوم ٌ
وشأن
حال
ِ ٍ
ٌ
ومظهر  ،وكل أولئك هم درع للصليب وحماة للنصيرية وسبب فيما تلقونه من بؤس وعناء ،فليس لكم بعد هللا يا
أهل السنة في الشام إَل دولة الخَلفة ،تحفظ عليكم دينكم الذي فيه عزكم وخَلصكم من بؤسكم ،وتصون
أعراضكم وكرامتكم ،فأقبلوا لرفعتكم ،أقبلوا ملجدكم ،أقبلوا ملا يحييكم وينجيكم من عذاب هللا ،للجهاد
ُ
للرباط لعبادة ضيعتموها ُفت هتم وتسربلتم الذلة واملهانة ،فما خ لقتم وربي عبثا ،وإن لكم موعدا تلقون فيه
ربكم وهو سائلكم فأعدوا للسؤال جوابا.
فيا أجناد الخالفة ويا أهل اإلسالم ،لقد َّ
اغترت ربة اإلجرام واإلفساد أمريكا بقوتها وأعمى الكبر ناظريها،
فأقبلت تخوض مستنقع هَلكها وزوالها ،نعم ستغرق وما َّثمة مهرب ،وظلت تحاول عبثا أن تنأى بنفسها من
َّ
فج َّرت برجليها إلى أ ض الشام والعراق ُ
الشراك فما أفلحتُ ،
وست جرجر ،فبعد أن ول ت هاربة ذليلة مهزومة من
ر
َ
وحال خَلف ما تظن ،ولن تغني عنها
العراق ،ها هي تعود ،ولكنها الوعود ،فنحن -بفضل هللا -في عز وتمكين
ٍ
األحَلف واألوباش والضباع من املواجهة املباشرة شيئا ،ولئن ُس لبنا مدينة أو منطقة أو بلدة ،فإنما هو
التمحيص لجماعة املسلمين واَلبتَلءُ ،لي َّ
نق ى الصف ويخرج الخبث ،ويصطفي هللا من عباده من شاء ،وما هو
إَل الجزر الذي يعقبه املد والفتح األكبر بإذن هللا ،لبغداد ودمشق والقدس وعمان وجزيرة محمد ،صلى هللا
َّ
َّ
َّ
ولتجلجلن اآلساد
ولنغزون الروم بعدها،
ولتغزون كتائب اإليمان فارس ولتفتحن قم وطهران،
عليه وسلم،
بالتكبير ،فتفتح لها القسطنطينية دون قتال ،وعد ربنا وبشرى نبينا صلى هللا عليه وسلم ،فقد تربى جيل في
أرض الخَلفة -بفضل هللا -على التوحيد والوَلء والبراء ،وأصبح يستعذب القتل واملوت في سبيل ربه ورفعة
دينه ،فأنى لك به أمريكا ،أنى لك به ،فقد سرى نمير اإليمان في دمه وذاق طعم العزة واَلستعَلء بدينه ،فكم
أجهدت نفسك للتنفير
صد أهل اإلسَلم عن دينهم في العراق وخراسان والعالم ِكل ه ،وكم
ِ
ِ
بذلت أمريكا في سبيل ِ
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عن املجاهدينَّ ،
وسخ رت بَلعمة الشر والفساد ولكن دون جدوى ،نعم دون جدوىَّ ،
تمنيت وخاب
عليك ما
فعز
ِ
ِ
ِ
مسعاك ،فها هم من يمتطون صهوات الفداء بسياراتهم املفخخة ،ومن يقاتلون في الصفوف األول شيبا قد
ابيضت لحاه م ،أبوا إَل أن يخضبوها بالدماء.
وخسئت أمريكا ،يوم أن فتح لنا البَلد وأخزاك وجعلك وجنودك عبرة وآية ،لقد
وكذبت
لقد صدقنا هللا وعده
ِ
ِ
َّ
فأصبحت -بفضل هللا -غنيمة باردة بيد املجاهدين املستضعفين .لقد صدق
رت ما تملكين
ِ
أنفقت األموال وسخ ِ
وغدوت أضحوكة بعد عقد من البذل والنصب
وخسئت أمريكا،
وكذبت
هللا وعده ونصر عباده وأعز جنده،
ِ
ِ
ِ
وأسلمت للرافضة القياد ،فأعملنا -بفضل هللا  -سيف
وحسبت أنك قضيت على املجاهدين في العراق
والشقاء،
ِ
ِ
الحق على رقاب الرافضة وصحوات الردة من العشائر ،يلقون حتفهم رغم أنوفهم ،ويحفرون قبورهم بأيديهم
ُوي ذبحون في مخادعهم ،كما سيأتي اليوم الذي تتركين فيه مَلحدة األكراد وصحوات الردة في الشام ليلقوا مصير
أسَلفهم في العراق ،بإذن هللا.
وخسئت وخابت ظنونك أمريكا ،يوم أن أعدنا لألمة معاني غابت عن واقعها قرونا
وكذبت
لقد صدق هللا وعده
ِ
ِ
وأحيينا بفضل هللا شعائر اندرست ونسيها املسلمون ،بل وكثير منهم ما سمع بها مذ أبصرت الدنيا عيناه ،فأعلنا
الخَلفة ،نعم ،أعلنا الخَلفة وبايعنا خليفة للمسلمين وجبت عليهم طاعته في املعروف ما أقام فيهم كتاب ربهم
وسنة نبيهم ،صلى هللا عليه وسلم ،يقودهم إلى عزهم ومجدهم ،فقد وضح الطريق بفضل هللا ،ولم نعد أشتاتا
تفرقنا األحزاب والجماعات والتنظيمات.
غرقت أمريكا وما َّ
أفلست
وأصبحت فريسة ألجناد الخَلفة في كل صقع من األرض ،ولقد
ثم ة منقذ ،
لقد
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
َّ
وأمارات زوالك ظاهرة بادية للعيان ،فَل أدل من أن تسن م أمرك رقيع أخرق ،ما يدري ما الشام وما العراق وما
اإلسَلم ،الذي ما فتئ يهذي بعدائه وإعَلن الحرب عليه ،وما أمامك إَل خياران اثنان كَلهما ُّ
أمر من صاحبه ،إما
فعلت ،
أن تعتبري بما سلف وتعودي أدراجك فينعم املجاهدون بما ستخلفينه وراءك من مغنم ،أو تنزلي وقد
ِ
فتنغمس ي في مستنقع املوت فيشفي املوحدون صدورهم ،بإذن هللا.
ويا أهل السنة في جزيرة محمد صلى هللا عليه وسلم ،ويحكم أوما تسمعون ،أوما تبصرون أين أفئدتكم إن
عميت األبصار ،أين توحيدكم وإيمانكم ،أين وَلؤكم وبراؤكم ،أَل ترون طواغيت الجزيرة قبحهم هللا وأزال
ملكهم ،وهم يمدون طوق النجاة اليوم لرافضة العراق ،بل ويباركون لهم استباحة مناطق أهل السنة ،أما آن
ً
لكم أن تنفضوا عنكم غبار الذل وتنتفضوا على هؤَلء املرتدين الخونة ،الذين ما تركوا بابا للكفر إَل وولجوه،
وَل خطة للصليبيين لحرب املجاهدين إَل ونصروها وآزروها وأمدوها بما يملكونِ ،أم ن مهبط الوحي ومنبع
الرسالة يقتل ويذل أهل السنة في العراق والشام؟ أمن أرض الصحابة والفاتحين األول ،يسامون الخسف
والعسف والهوان؟ أين األغيار منكم؟ أين أحفاد الصديق والفاروق عمر؟ أين أحفاد أبي بصير وأبي جندل؟ فيا
َ
أخا التوحيد في بَلد الحرمين ،دونك جند الطاغوت وعلماء الشر والفتنة ،دونك األمراء والوزراء ،أ ِرهم غضبتك
نصرة لدينك وذبا عن إخوانك ،فقد بلغ البَلء من هؤَلء بأهل اإلسَلم منتهاه ،وشكين ُ
بات الخدور العفيفات
ر
َّ
يقفن في وجهك حائل أو مائق جاهل.
منهم الضيعة واألرزاء ،فَل
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ويا جنود الخالفة في املوصل وتلعفر والرقة وحلب وكل ثغر من ثغور دولة اإلسالم ،اعلموا أننا اليوم نمر
بأعظم مرحلة من تاريخ جهادنا وأخطر منعطف ونقطة تحول في تاريخ األمة ،فكونوا أهَل لحمل األمانة ،وأنتم -
بإذن هللا  -األقدر على تحمل ذلك العبء ،وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ،واستعينوا باهلل وَل تعجزوا .علقوا
القلوب بالعلي الرحمن واطلبوا منه العون واملدد ،فهو سبحانه قريب يجيب املضطر إذ ا دعاه ويكشف السوء،
وكاف عباده ،فمن أنجى إبراهيم الخليل من النار سواه ،وفلق ملوس ى البحر وتدارك عبده يونس برحمة منه
ٍ
وفضل ،ونصر عبده محمدا  -صلى هللا عليه وسلم  -بالرعب مسيرة شهر ،فالصبر الصبر والثبات الثبات
ُ
َ
َّ َ َ َّ ُ ُ
والتوكل التوكل{َ ،ي ا َأ ُّي َه ا َّال ذ َ
اص ب ُر وا َو َ
ين َآم ُن وا ْ
اّلل ل َع ل ك ْم ت ْف ِل ُح ون } [آل عمران،]200 :
ص ِاب ُروا َو َر ِاب ط وا َو َّات ُق وا
ِ
ِ
َ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
وتدبروا قول ربكم وتأملوه{ :وم ن ي ت ِق اّلل ي ج ع ل ل ه م خ رج ا * وي رز ق ه ِم ن ح ي ث َل ي ح ت ِس ب وم ن ي ت وكل ع ل ى
َ
َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ
اّلل ِل ك ِل ش ْي ٍء ق ْد ًرا} [الطَلق.]3 :
اّلل ف ه و ح س ب ه ِإ ن اّلل ب ِال غ أ م ِر ِه ق د ج ع ل
ِ
الذ مار ومدركي الثار لدينهم وأمتهم ،ما عهدناكم إَل كماة أنجادا ،وسادات أمجادا،
يا أجناد الخالفة  ،يا حماة ِ
ُ
َّ
ووط نوا أنفسكم على
وقرا عند ِ
الذ ياد صبرا عند الجَلد ،فتنج زوا موعود ربكم بالنصر والغلبة والتمكينِ ،
أقص ى أثر وأمض ى ألم ،وإنما هي ِق تلة وميتة واحدة ،ثم هي الكرامة التي َل انقضاء لها أبدا ،إياكم أن تتركوا
شبرا إَل وجعلتموه جحيما على الكفرة املجرمين ،اكمنوا لهم في البيوت واألزقة والطرقات ،ول ِغ موا القناطر
وشنوا ال غارات إثر الغارات ،وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ،ويا رجاَلت الدولة في بغداد شما ِل ها
وجنوب ها ،وفي كركوك وصَلح الدين وديالى والفلوجة واألنبار ،ابذلوا املزيد ،وأوفوا الكيل ألعداء هللا من
ِ
َ
ُّ
الرافضة األنجاس ومرتدي السنة األرجاس ،أ ذيقوهم كأس املرار والسم الذ عاف ،فأنتم أهل الهيجاء مجندلة
العدا ،واسألوا املولى السداد ،واجعلوا اعتمادكم وتوكلكم عليه فاألمر كله بيديه.
َّ
إفريقي ة وكل مكان ،ما زلتم -بفضل هللا -نعم
ويا جنود الخالفة في خراسان واليمن وسيناء وليبيا وغرب
العون والسند لدولتكم ،فشدوا حملتكم على أعداء هللا من الكفرة املجرمين وأذنابهم املرتدين ،واعلموا أن في
تسعيركم الحرب عليهم ،دفعا لصيال أمم الكفر عن دار اإلسَلم في العراق والشام ،وإفشاَل ألحَلفهم
وحشودهم.
ويا أيها املوحدون الصادقون في أمريكا وروسيا وأوروبا ،يا أنصار الخَلفة ،يا من َّ
عز عليكم النفير وأنتم
شم روا عن ساعد الجد واصدقوا في سعيكم ،واعلموا أن حربنا مع عدونا حرب
اليوم بين ظهراني املشركينِ ،
شاملة ،ومصالحه يسيرة سهلة املنال ،فأشغلوهم بأنفسهم عن خَلفتكم ودار اإلسَلم ،وتذكروا قول نبيكم
صلى هللا عليه وسلمَ( :ل يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا) [رواه مسلم].
اللهم العن الكفرة الذين ُّ
ويكذ بون رسلك ،ويقاتلون أولياءك ،اللهم خالف بين كلمتهم،
يصد ون عن سبيلك،
ِ
وألق بينهم العداوة والبغضاء وزلزل أقدامهم ،وأنزل بهم بأسك الذي َل ترده عن القوم املجرمين ،اللهم انصر
ِ
َ
وأعل كلمتك وارفع رايتك إله الحق ،وَل حول وَل قوة إَل باهلل ،والحمد هلل رب العاملين.
دينك وجندك ِ
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