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 نین:لموالنا أمیر المؤمتفریغ الكلمة الصوتیة 

 حفظھ هللا أبي بكر الحسیني القرشي البغدادي

 بعنوان:

  ﴿انِفُروا ِخفَافًا َوثِقَاًال﴾

 والصادر عن مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي 

 ھـ ۱٤۳٦ –رجب 
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  مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي

  

 

 

 تقدم:
 كلمة ملوال� أمري املؤمنني:

 أيب بكر احلسيين القرشي البغدادي
 حفظه هللا
 بعنوان:

 ﴿انِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًال﴾
  

*** 

  

نا وسيئات أعمالنا، من إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفس
 يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.
 أما بعد؛
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 قال هللا عز وجل:
 ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم﴾.

 وقال سبحانه:
ْليُـَقاِتْل  َيا اِبْآلِخَرِة ۚ َوَمن يـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل اللَّـِه فـَيُـْقَتلْ ﴿فـَ نـْ  ِيف َسِبيِل اللَّـِه الَِّذيَن َيْشُروَن اْحلََياَة الدُّ

 َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما﴾.
 وقال تعاىل:

ْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض ۚ َأَرِضيُتم ﴿َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انفِ  قـَ ُروا ِيف َسِبيِل اللَّـِه ااثَّ
َيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل ( نـْ َيا ِمَن اْآلِخَرِة ۚ َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ نـْ ْبُكْم ٣٨اِبْحلََياِة الدُّ ) ِإالَّ تَنِفُروا يـَُعذِّ

ًئا ۗ َواللَّـُه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (َعَذااًب َألِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْوًما غَ  رَُكْم َوَال َتُضرُّوُه َشيـْ  )﴾.٣٩يـْ
 وقال سبحانه:

ُلَو بـَْعَضُكم بِبَـْعٍض ۗ َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَّ  ُهْم َولَـِٰكن لِّيَـبـْ ـِه فـََلن ﴿َوَلْو َيَشاُء اللَّـُه َالنَتَصَر ِمنـْ
 )﴾.٦) َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُْم (٥َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح اَبَهلُْم ( )٤ُيِضلَّ َأْعَماَهلُْم (

 أيّها املسلمون:
 � من رضيتم ابهلل راًب، وابإلسالم ديًنا، ومبحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبًيا ورسوًال.

 � من تشهدون أن ال إله إال هللا، وأن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا.
لن ينفعكم القول بال عمل، فال إميان بال عمل، فمن قال ريب هللا؛ فعليه إن كان صادقًا أن 
يطيع هللا عز وجل الذي كتب القتال، أي فرضه على من يؤمن به، وأمر ابجلهاد يف سبيله، 

 ه، وأوعد ملن عصاه.ووعد ملن امتثل أمر 
 ومن قال نبيي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فعليه إن كان صادقًا يف دعواه؛ أن يقتدي به ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال:

(والذي نفس حممٍد بيده لوال أن أشق على املسلمني ما قعدُت خالف سرية تغزو يف سبيل هللا 
فسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس دمحم أبًدا، ولكين ال أجد سعة فيتبعوين، وال تطيب أن

 بيده لوددُت أن أغزو يف سبيل هللا فأُقتل، مث أغزو فأُقتل، مث أغزو فأُقتل).
 فأين أنت أيها املسلم من أمر ربك؟

 الذي أمرك ابلصيام يف آية واحدة، وأمرك ابجلهاد والقتال يف عشرات اآل�ت؟
م أنك تقتدي به والذي أفىن عمره ملسو هيلع هللا ىلص جماهًدا يف سبيل هللا، أين أنت من نبيك ملسو هيلع هللا ىلص الذي تزع

مقاتًال ألعدائه، وقد ُكِسَرت يف القتال َرابعيّـُته، وُشجَّ يف جبهته، ودخل يف وجنتيه حلقتان من 

۳ 
 



حلق املغفر، وُهِشَمت الَبيَضُة على رأسه، وسال الدم على وجهه، أبيب هو وأمي ونفسي 
 ني.والناس أمجع

 أيّها املسلم:
 � من تزعم حب هللا عز وجل وحب نبيه ملسو هيلع هللا ىلص؛

إن كنت صادقًا يف زعمك فأطع حمبوبك وقاتل يف سبيله، واقتِد حببيبك ملسو هيلع هللا ىلص، وال متت إال 
 وأنت جماهد يف سبيل هللا.

رَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّ ١﴿امل ( ) َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن ٢ا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن () َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ
ْبِلِهْم ۖ فَـَليَـْعَلَمنَّ اللَّـُه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبَني ( ) َأْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت ٣قـَ

يـَْرُجو ِلَقاَء اللَّـِه َفِإنَّ َأَجَل اللَّـِه َآلٍت ۚ َوُهَو السَِّميُع ) َمن َكاَن ٤َأن َيْسِبُقوَ� ۚ َساَء َما َحيُْكُموَن (
َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسِه ۚ ِإنَّ اللَّـَه َلَغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني (٥اْلَعِليُم (  )﴾.٦) َوَمن َجاَهَد َفِإمنَّ

 
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ﴿انِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا أبَِْمَواِلُكْم َوأَنُفسِ  ِلُكْم َخيـْ ُكْم ِيف َسِبيِل اللَّـِه ۚ ذَٰ

 تـَْعَلُموَن﴾.
 

 أيّها املسلمون:
 إن سنة هللا تبارك وتعاىل أن يستمر الصراع بني احلق والباطل إىل قيام الساعة، 

 ﴿َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة اللَّـِه تـَْبِديًال﴾.
ميز اخلبيث من الطيب، والكاذب من الصادق، وقد ابتلى سبحانه عباده هبذا الصراع، لي

 واملؤمن من املنافق.
ُلَو َأْخَبارَُكْم﴾. ُلَونَُّكْم َحىتَّٰ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  ﴿َولَنَـبـْ

لقد فرض عليكم ربكم سبحانه اجلهاد يف سبيله، وأمركم بقتال أعدائه ليكّفر عنكم سيئاتكم، 
رجاتكم، ويتخذ منكم شهداء، وميّحص املؤمنني، وميحق الكافرين، وإال فهو قادر ويرفع د

ُلوَُكْم﴾سبحانه أن ينتصر منهم،  ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم اللَّـُه ، ﴿َولَـِٰكن لِّيَـبـْ ﴿َوتِْلَك اْألَ�َّ
) َولُِيَمحَِّص اللَّـُه الَِّذيَن آَمُنوا ١٤٠َال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني ( الَِّذيَن آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء ۗ َواللَّـهُ 

ُتْم َأن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَّـُه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم ١٤١َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن ( ) َأْم َحِسبـْ
 )﴾.١٤٢َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن (

٤ 
 



 أيّها املسلمون:
ظن منكم أن مبقدوره أن يسامل اليهود والنصارى والكفار ويساملونه فيتعايش معهم من 

 ويتعايشون معه، وهو على دينه وتوحيده فقد كّذب صريح قول ربه عز وجل الذي يقول:
 ﴿َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرٰى َحىتَّٰ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم﴾.

 اتُِلوَنُكْم َحىتَّٰ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا﴾.﴿َوَال يـََزاُلوَن يـُقَ 
ُكْم ۗ ﴿مَّا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكَني َأن يـُنَـزََّل َعَلْيُكم مِّْن َخْريٍ مِّن رَّبِّ 

 ـُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾.َواللَّـُه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمن َيَشاُء ۚ َواللَّ 
 فهذا حال الكفار مع املسلمني إىل قيام الساعة؛ 

 ﴿َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت اللَّـِه َحتِْويًال﴾.
 

 وإن قتال الكفار واهلجرة واجلهاد ماٍض إىل قيام الساعة، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
 التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا). (ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، وال تنقطع

 وقال ملسو هيلع هللا ىلص:
 (اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم).

 وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
(ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق، ظاهرين إىل يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مرمي، 

 لنا، فيقول: ال؛ إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة هذه األمة). فيقول أمريهم تعال صلِّ 
 أيّها املسلمون:

ال يظن أحد أن احلرب اليت خنوضها هي حرب الدولة اإلسالمية وحدها، وإمنا هي حرب 
رأس احلربة فيها، وما املسلمني مجيًعا، حرب كل مسلم يف كل مكان، وما الدولة اإلسالمية إال 

هي إال حرب أهل اإلميان ضد أهل الكفر، فانفروا إىل حربكم أيها املسلمون يف كل مكان، 
فهي واجبة على كل مسلم مكلف، ومن يتخلف أو يفّر يغضب هللا عز وجل عليه، ويعذبه 

 عذااًب أليًما.
) َوَمن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمِئٍذ ١٥وا زَْحًفا َفَال تـَُولُّوُهُم اْألَْداَبَر (﴿َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفرُ 

نَُّم ۖ َوبِْئَس ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا ِإَىلٰ ِفَئٍة فـََقْد اَبَء ِبَغَضٍب مَِّن اللَّـِه َوَمْأَواُه َجهَ 
 )﴾.١٦اْلَمِصُري (

٥ 
 



 
ًئا﴾. ﴿ِإالَّ تَنِفُروا رَُكْم َوَال َتُضرُّوُه َشيـْ ْبُكْم َعَذااًب أَلِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْ  يـَُعذِّ

 
َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسِه ۚ ِإنَّ اللَّـَه َلَغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني﴾.  ﴿َوَمن َجاَهَد َفِإمنَّ

 
ى محل السالح يف فال عذر ألي مسلم قادر على اهلجرة إىل الدولة اإلسالمية، أو قادر عل

 مكانه، فإن هللا تبارك وتعاىل أمره ابهلجرة واجلهاد وكتب عليه القتال.
وإّ� نستنفر كل مسلم يف كل مكان للهجرة إىل الدولة اإلسالمية أو القتال يف مكانه حيث  
 كان، وال تظنوا أ� نستنفركم عن ضعف أو عجز، فإننا أقو�ء بفضل هللا، أقو�ء ابهلل، إبمياننا
به، واستعانتنا به، وجلوئنا إليه، وتوكلنا عليه وحده ال شريك له، وحبسن ظننا به، ألن املعركة 
هي بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، فإن هللا عز وجل سينصر جنده، ويستخلف عباده، 

 وحيفظ دينه، وإن كانت األ�م دول، واحلرب سجال، وإن كان القرح ميسس الفريقني.
ك أيها املسلم عن ضعف أو عجز؛ نستنفرك نصًحا لك، وحًبا بك، وشفقة عليك، ال نستنفر 

نذكرك وندعوك حىت ال تبوء بغضب هللا وعذابه وعقابه، وحىت ال يفوتك هذا اخلري الذي يناله 
اجملاهدون يف سبيل هللا من خريي الدنيا واآلخرة؛ من تكفري الذنوب، وكسب احلسنات، ورفع 

 هللا عز وجل، ورفقة األنبياء والصّديقيني والشهداء والصاحلني.الدرجات، والقرب من 
نستنفرك لتخرج من حياة الذل واملهانة والصغار، حياة التبعية والضياع والفراغ والفقر، إىل 

 حياة العزة والكرامة والسيادة والغىن.
 ﴿َوُأْخَرٰى حتُِبُّونـََها ۖ َنْصٌر مَِّن اللَّـِه َوفـَْتٌح َقرِيٌب﴾.

 ها املسلمون:أيّ 
ما كان اإلسالم يوماً دين السالم، إن اإلسالم دين القتال، وقد بُِعث نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص ابلسيف رمحة 

 للعاملني، وُأِمر ابلقتال حىت يُعبد هللا وحده، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص للمشركني من قومه:
 (جئتكم ابلذبح).

ألسود، وخرج بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص يف عشرات الغزوات، وخاض وقد قاتل العرب والعجم، واألمحر وا
املعارك، وما فرت عن احلرب يوًما، وقد خرج إىل تبوك لقتال الروم بنفسه وقد جاوز الستني من 

 :عمره ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تويف ملسو هيلع هللا ىلص وهو جيّهز بعث أسامة �، وكان من آخر وصا�ه ملسو هيلع هللا ىلص
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 (انفذوا بعث أسامة).
وكذلك ظل صحابته من بعده والتابعني ما النوا وال ساملوا حىت ملكوا األرض، وفتحوا الشرق 

 والغرب، وخضعت هلم األمم، ودانت هلم البالد حبد السيف.
 وهكذا سيظل حال من يتبعهم إىل يوم الدين.

حم يف آخر الزمان، وبّشر� ووعد� أننا سننتصر فيها، وهو الصادق وقد أخرب� نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ابملال
 املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص، وها حنن اليوم نرى إرهاصات تلك املالحم، ونشم منها ر�ح النصر.

وإن كان الصليبيون اليوم يزعمون اجتناب عامة املسلمني واإلقتصار على استهداف 
 يستهدفون كل مسلم يف كل مكان. املسلحني منهم فعما قريب سرتو�م

وإن كان الصليبيون اليوم قد بدؤوا يضّيقون على املسلمني الذين ما زالوا يف د�ر الصليب 
ويراقبو�م ويعتقلو�م وحياورو�م، فعّما قريب سرتو�م يتخطفو�م قتًال وأسًرا وتشريًدا ولن 

 يبقوا بني ظهرانيهم إال من ارتّد عن دينه واتبع ملتهم.
ُض َأْمِري ِإَىل اللَّـِه﴾   ﴿َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْمۚ  َوأَُفوِّ

 أيّها املسلمون:
لن ترضى عنكم اليهود وال النصارى وال الكفار، ولن يربحوا قتالكم حىت تتبعوا ملتهم، 

، وتزعم وترتدوا عن دينكم، هذا كالم ربكم عز وجل، وخرب نبيكم الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص
أمريكا وحلفاؤها من اليهود والصليبيني والروافض والعلمانيني وامللحدين واملرتدين أن حتالفهم 
وقتاهلم لنصرة املستضعفني واملظلومني، وإعانة املساكني، وإغاثة املنكوبني، وحترير املستعبدين، 

 والدفاع عن األبر�ء واملساملني وحقن دمائهم.
ق واخلري والعدل، يقاتلون الباطل والشر والظلم، جنًبا إىل جنٍب ويزعمون أ�م يف فسطاط احل

 مع املسلمني!
 بل يزعمون أ�م يدافعون عن اإلسالم واملسلمني!

 أال كذبوا، وصدق هللا، وصدق رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
 أيّها املسلمون:

لعراق ومصر إن احلكام الطواغيت الذين حيكمون بالدكم يف احلرمني واليمن والشام وا
 واملغرب، وخراسان والقوقاز واهلند وأفريقيا ويف كل مكان؛

إمنا هم حلفاء لليهود والصليبيني بل عبيد هلم وخدم وكالب حراسة ليس إال، وما اجليوش 
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  اليت يُِعّدو�ا ويسّلحو�ا ويدرهبا اليهود والصليبيون إال لقمعكم وإستضعافكم وإستعبادكم
كم عن دينكم، وصدكم عن سبيل هللا، و�ب خريات بالدكم، وسلب لليهود والصليبيني، ورد 

 أموالكم.
وإن هذه احلقيقة ابتت ساطعة كالشمس يف وضح النهار ال ينكرها إال من طمس هللا نوره 

 وأعمى بصريته وختم على قلبه.
ومون أهل فأين طائرات حكام اجلزيرة من اليهود الذين يدنسون مسرى رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، ويس

 فلسطني من املسلمني كل يوم سوء العذاب؟
 أين نصرة آل سلول وحلفائهم ملليون مسلم مستضعف يبادون يف بورما عن بكرة أبيهم؟ 

أين خنوهتم حيال براميل النصريية ومدافعهم اليت تدك بيوت املسلمني على رؤوس أهلها من 
 ص ودمشق وغريها؟النساء والولدان واملستضعفني يف حلب وإدلب ومحاة ومح

أين غرية حكام اجلزيرة من احلرائر اللوايت يغتصنب كل يوم يف الشام والعراق وشىت بقاع 
 املسلمني؟

أين جندة حكام مكة واملدينة للمسلمني يف الصني واهلند الذين يفعل هبم اهلندوس األفاعيل  
 كل يوم من قتل وحرق واغتصاب وتقطيع أوصال وسلب و�ب وسجن

 م هلم يف إندونيسيا والقوقاز وإفريقيا وخراسان وكل مكان؟أين جندهت
لقد ُفِضح حكام اجلزيرة وانكشفت سوأهتم، وفقدوا شرعيتهم املزعومة، واتضحت خيانتهم 

حىت عند عوام املسلمني، وظهروا على حقيقتهم، فانتهت صالحيتهم عند أسيادهم من اليهود 
صفويني، ومالحدة األكراد، فلما شعر آل سلول والصليبيني، وبدؤوا ابستبداهلم ابلروافض ال

بتخلي أسيادهم عنهم، ورميهم كاألحذية البالية، واستبداهلم؛ شّنوا حرهبم املزعومة على 
الروافض يف اليمن، وما هي بعاصفة حزم وإمنا هي إبذن هللا رفسة قبل املوت من منازع يف 

ء اليهود أن ينّزل على املسلمني من أنفاسه األخرية ما يود آل سلول عبيد الصليبيني وحلفا
 خري من رهبم.

وظلوا عقود غري مباليني مبآسي املسلمني يف العامل عامة وفلسطني خاصة، مث ظلوا لسنني 
متحالفني مع الروافض يف العراق حلرب أهل السنة، مث ظلوا لسنني يتفرجون على براميل القتل 

قتل املسلمني وسجنهم وذحبهم وحرقهم  والدمار يف الشام، ويتلذذون ويستمتعون مبشاهد
وانتهاك أعراضهم وسلب أمواهلم ودمار بيوهتم على أيدي النصريية مث يزعمون اليوم دفاعهم 
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 عن أهل السنة يف اليمن ضد الروافض!
أال كذبوا وخابوا وخسئوا، فما هي إال حماولة إلثبات وجودهم من جديد عند أسيادهم اليهود 

 حماولة �ئسة لصد املسلمني عن الدولة اإلسالمية اليت ابتت صوهتا والصليبيني، ما هي إال
عاٍل يف كل مكان، وابتت حقيقتها تتضح جلميع املسلمني، وبدؤوا يلتفون حوهلا شيًئا فشيًئا، 
ما هي إال عاصفة وهم بعد أن لفحت �ر الروافض عروشهم، ووصل زحفهم إىل أهلنا يف 

بعدها اللتفاف عامة املسلمني يف اجلزيرة حول الدولة جزيرة العرب، األمر الذي سيؤدي 
اإلسالمية، كو�ا املدافعة عنهم، وهذا ما يرعب آل سلول وحكام اجلزيرة، ويزلزل حصو�م، 
وهذا هو سر عاصفتهم املزعومة، واليت هي إبذن هللا �ايتهم، و�ايتهم القريبة إن شاء هللا، فما 

ب، وال هلم عليها صرب، وإمنا هم أهل رفاهية وترف، آل سلول وال حكام اجلزيرة أبهل حر 
أهل سكر وعهر ورقص ووالئم، مردوا على محاية اليهود والصليبيني هلم، وأشربوا يف قلوهبم 

 الذل والصغار والتبعية.
 أيّها املسلمون يف كل مكان:

كام بالدكم آن لكم أن تدركوا حقيقة الصراع وأنه بني الكفر واإلميان، فانظروا يف أي جهة ح
 يقفون، وألي فسطاط ينتسبون؟

آن لكم � أهل السنة أن تعلموا أنكم أنتم فقط املستهدفون وما هذه احلرب إال ضدكم، 
 وضد دينكم.

 وآن لكم أن تعودوا لدينكم وجهادكم فتعيدوا جمدكم وعزكم وحقوقكم وسيادتكم.
آن لكم أيها املسلمون أن تعلموا أنه ال عزة لكم وال كرامة وال أمن وال حقوق إال يف ظل 

 اخلالفة.
وإمنا حيزننا وحيز يف نفوسنا أن نرى بعض نساء السنة وأطفاهلم وعوائلهم يلتجئون إىل مناطق 

ين يف سيطرة الروافض وملحدي األكراد يف العراق فيقفون على أبواهبم مهانني مذلولني مشّرد
 البالد، وال حول وال قوة إال ابهلل.

وإمنا يتحمل وزر تشريد هؤالء املسلمني وإذالهلم؛ علماء السوء من أنصار الطواغيت، الدعاة 
على أبواب جهنم، الذين يلّبسون على أولئك املساكني، ويصورون هلم أن الدولة اإلسالمية 

ة ورفاهية وسالم، ويصورون هلم سبب الشر ومصدر البالء، لوالها لعاشوا يف أمان ودع
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الصليبيني والروافض وامللحدين واملرتدين أ�م أهل اخلري والعدل والرمحة والشفقة، وأ�م 
 املساملون املدافعون عن املسلمني، حًقا إ�ا السنون اخلداعات.

 � أهل السنة يف العراق:
 وخنص أهلنا يف األنبار:

كم منازلكم ود�ركم وجلوئكم حنو الروافض وملحدي كونوا على يقني أن قلوبنا تتفطر لرتك
األكراد وتشردكم يف البالد، ولئن كان بعض ذوييكم مرتدين وحماربني لدين هللا مواليني 

للروافض والصليبيني فإّ� ال �خكم جبريرهتم فعودوا إىل د�ركم وألزموا بيوتكم، والتجؤوا بعد 
جدون فيها إبذن هللا احلضن الدافئ، واملالذ اآلمن، هللا إىل أهلكم يف الدولة اإلسالمية، فست

فأنتم أهلنا ندافع عنكم وعن أعراضكم وأموالكم، ونريد عزتكم وكرامتكم، ونريد أمنكم 
 وسالمتكم وجناتكم من النار.

فلوذوا بعد هللا ابلدولة اإلسالمية، ماذا تنتظرون، وقد ابتت احلقيقة أوضح من النهار، وقد 
اقدون على حقيقتهم، وها هم اليوم يذحبون يف بغداد وغريها كل من هو ظهر الروافض احل

حمسوب على أهل السنة، ومل يسلم منهم أحد حىت حلفاؤهم، وأنصارهم، وأعوا�م، وأذ�هبم، 
وكالهبم، من مرتدي أهل السنة من الصحوات واجليش والشرط وغريهم ممن لّبس عليهم 

 يف مناطق الدولة اإلسالمية فغدوا مشردين مذلولني علماء السوء، فهربوا من حتكيم شرع هللا
 خائفني مرتقبني بطش الروافض.

بينما يعيش املسلمون يف مناطق الدولة اإلسالمية بعزهتم وكرامتهم، آمنني بفضل هللا وحده، 
وبرغد عيش يروحون وجييئون يف أعماهلم ومعاشهم وجتارهتم، متنعمني حتت سلطان شريعة رهبم 

  احلمد واملنة.عز وجل، وهلل
 فلوذوا بعد هللا بدولتكم أيها املسلمون.

 
ونوجه دعوة جديدة ملن بقي يف صف الروافض والصليبيني من اجليش والشرط والصحوات 
أبن يتوبوا إىل هللا، ويرتكوا مظاهرة الكفار على املسلمني، لعل هللا أن يتوب عليهم ويغفر هلم 

 فينجون من النار.
ة فإن ابهبا ال يغلق حىت تطلع الشمس من مغرهبا، توبوا عسى أن تدركوا فسارعوا إىل التوب

آخرتكم قبل فوات األوان، فقد خسرمت الدنيا فال ختسروا معها اآلخرة بدنيا غريكم، توبوا قبل 
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أن تطالكم أيدي اجملاهدين فال توبة لكم بعدها، وختسروا الدنيا واآلخرة، توبوا وأوبوا وعودوا 
وا جتدو� بكم رمحاء، ولتوبتكم أحب إلينا من قتلكم أو تشريدكم، توبوا فال إىل أهلكم، توب

ندعوكم عن ضعف، وإمنا ندعوكم وسيوفنا قاب قوسني أو أدىن من رقابكم، وإن تبتم فلن 
 تروا منا إال اخلري واإلحسان.
 و� جنود الدولة اإلسالمية؛

ع الصرب، وإن الغلبة ملن يصرب، اصربوا اثبتوا فإنكم على احلق، واستعينوا ابلصرب فإن النصر م
فإن الصليبيني يستنزفون، وإن الروافض يرتحنون، وإن اليهود وجلون مراتعون، فقد ابت 

عدوكم اليوم بفضل هللا أضعف من األمس، وإنه يسري من ضعف إىل ضعف وهلل احلمد، ولقد 
ة، فاصربوا فإمنا هي إحدى بتم بفضل هللا أقو�ء وال فخر، وتسريون بفضل هللا من قوة إىل قو 

 احلسنيني، وإمنا هي نفس واحدة فابذلوها رخيصة يف سبيل هللا.
يَـْقتُـُلوَن  ﴿ِإنَّ اللَّـَه اْشتَـَرٰى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُم أبَِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة ۚ يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيلِ  اللَّـِه فـَ

ِجنيِل َواْلُقْرآِن ۚ َوَمْن َأْوَىفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّـِه ۚ فَاْستَـْبِشُروا َويـُْقتَـُلوَن ۖ َوْعًدا  َعَلْيِه َحقًّا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ
ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾.  بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتم ِبِه ۚ َوذَٰ
 ولن أختم حىت أثين على أسود العقيدة الضياغم؛

يف بغداد بشماهلا وجنوهبا، القابضني على اجلمر، وأشد صالبة من الصخر، جنود اخلالفة 
 الذين ميّرغون أنوف الروافض يف عقر دارهم ولب معاقلهم كل يوم:

 هلل دركم، هلل دركم.
إن واحدكم حنسبه أبلف، لئن غفل املسلمون عن عظيم فعالكم وعظم أهوالكم، فحسبكم أن 

 األرض وال يف السماء.هللا تعاىل ال خيفى عليه شيء يف 
 

وأثين على صناديد التوحيد، وأبطال اإلسالم، وشجعان اجملاهدين من املهاجرين واألنصار يف 
بيجي العصّية، قلعة أهل السنة يف الشمال، ويف كركوك األبّية الذين يقارعون حتالف ملل 

ألقدام، وأن صوهتا الكفر ضد املسلمني، وأثبتوا أن أقدام الدولة اإلسالمية اليوم من أثقل ا
من أعلى األصوات، وقدموا دماءهم وأشالءهم براهني على ذلك، وبذلوا مهجهم رخيصة يف 
الدفاع عن اإلسالم والذود عن حياضه، وجعلوا اليهود والصليبيني يف أمريكا وأورواب وأسرتاليا 

هلل دركم،  وكندا يبيتون والغيظ ميأل قلوهبم، والعجز يثقل كاهلهم، والرعب يقض مضاجعهم،
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 هلل دركم.
لقد أثبتم أن املسلمني ال يهزمون طاملا متسكوا ابلكتاب والسيف، الذين بُِعث هبما نبينا صلى 

هللا عليه وسلم، اثبتوا فداكم نفسي، اثبتوا فإن ضرابتكم للروافض وحلفائهم يف العراق ال 
حلوثة يف الشام تستنزف الصليبيني وتوطد أركان اخلالفة فحسب، بل ُتسقط النصريية وا

 واليمن.
 

وأثين على أسود الوالء والرباء؛ الكواسر يف األنبار، الذين هدموا حصون املرتدين، وجّرعوهم  
كؤوس الذل واملرار، ومزقوهم وشّردوهم، وانتزعوا األنبار انتزاًعا من أعني املرتدين وحلوق 

 الروافض، ورغم أنف أمريكا وحلفائها، هلل دركم، هلل دركم.
 لقنتم العامل دروًسا أبن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني.لقد 

 اثبتوا هلل دركم، وإن املوعد القادم إن شاء هللا بغداد وكربالء.
 

وأثين على أسود اخلالفة املوحدين يف سيناء األعزة األابة، الذين كفروا ابلسلمية، وسلكوا 
وا دماءهم وحنورهم دون دينهم، هلل طريق العزة والكرامة والرجولة، وأبوا الذل واإلذعان، وجعل

 دركم، هلل دركم، حنسبكم وهللا حسيبكم ممن قال املوىل عز وجل فيهم:
 ﴿رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّـَه َعَلْيِه﴾.

ونسأله سبحانه أن نراكم قريًبا يف بيت املقدس، ويكفيكم عند هللا ذخًرا أنكم تقّضون مضاجع 
 اليهود رعًبا.

 
على آساد اخلالفة اجملاهدين يف الرقة واملوصل وحلب ودجلة والفرات واجلزيرة والربكة وأثين 

واخلري ومحص ومحاه، هلل دركم � أبطال اإلسالم، هلل دركم تسطرون املالحم، وتعيدون أجماد 
اإلسالم، اصربوا واثبتوا وخذوا حذركم، فإن أعداء هللا حيشدون ويرعدون ويزبدون، ويهددون 

 وصل، وإ� لنحسب أن حشدهم على الرقة وحلب قبل املوصل، فخذوا حذركم.أهل امل
وأثين على أسود اخلالفة يف دمشق ود�ىل، الصابرين الصامدين، الكررارين، هلل دركم، هلل 

 دركم، لن هتزم أمة فيها أمثالكم.

۱۲ 
 



اثبتوا واصربوا  وأثين على جنود اخلالفة األبطال الصناديد، يف ليبيا واجلزائر وتونس، هلل دركم
 فإن العاقبة إبذن هللا لكم.

وأثين على اجملاهدين من جنود الدولة اإلسالمية يف خراسان وغرب إفريقيا، ونبارك هلم بيعتهم، 
 ونسأل هللا تعاىل أن يثبتهم ويفتح عليهم، وميكن هلم، وهلل درهم.

 منهم املزيد، وهلل درهم.وأثين على جنود اخلالفة يف اليمن، ونبارك هلم انطالقتهم وننتظر 
 وال يفوتين أن أذكر أسرى املسلمني يف سجون الطواغيت يف كل مكان وأقول هلم:

مل ننساكم يوًما، ولن ننساكم أبًدا إن شاء هللا، ولن ندخر إبذن هللا وسًعا أو �لوا جهًدا أو 
العلم يف سجون نفّوت فرصة حىت حنرركم عن آخركم إبذن هللا، فاصربوا واثبتوا، وأخص طلبة 

 آل سلول، أخزى هللا آل سلول وأنصارهم.
 

اللهم منزل الكتاب سريع احلساب، اللهم اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم، اللهم 
 انصر� عليهم.

 اللهم عليك أبمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيني، والروافض واملرتدين وامللحدين.
 ى قلوهبم، فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم.ربنا اطمس على أمواهلم، واشدد عل

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمر�، وثبت أقدامنا وانصر� على القوم الكافرين.
 وآخر دعوا� أن احلمد هلل رب العاملني. 

  
***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

۱۳ 
 



 تم بحمد هللا

 
 إخوانكم في:

 الجبھة اإلعالمیة لنصرة الدولة اإلسالمیة

 مؤسسة البتار اإلعالمیة

 تابعونا على تویتر:

   

 

 aljabha00070@ تویتر:

  

 

 Btta2r_Media@ تویتر:

  

 ۩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۩

 :: ال تنسونا من صالح دعائكم ::

 نُشرت في:

 → ھـ۱٤۳٦/۷/۲٥الخمیس ← 

۱٤ 
 

https://twitter.com/aljabha00070
http://twitter.com/Btta2r_Media
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