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لسيف رمحة للعاملاحلمد  القوي املتني، والصالة والسالم على مَ  عِث  ُ ني، أما ن ب
  بعد:

َْس { تعاىل:هللا قال ف اِت لَي َ َعِمُلوا الصَّاِحل نُكْم وَ نُوا مِ ُ الَِّذيَن آمَ َّ َعَد ا َفنـَُّهم ِيف وَ ِ تَْخل
تَضَ  ُهمُ الَِّذي ارْ نَنَّ َهلُْم ِدينـَ ّكِ ُمَ لَي ِهمْ وَ ِ ل ن قـَبْ ا اْستَْخَلَف الَِّذيَن مِ ى َهلُمْ اَألرِْض َكمَ

ْع  ا يـَ نً ِهْم َأمْ ْعِد َخْوفِ ن بـَ َلنـَُّهم مِّ ّدِ َ ب لَيـُ ُْشرُِكوَن ِيب وَ ِين ال ي ُدوَن ُ ْعَد ب ن َكَفرَ بـَ مَ ا وَ ئً  َشيـْ
ُأولَئَِك ُهمُ اْلَفاِسُقوَن  َِك َف ل ن هللا ]٥٥النور: [، *}َذ ، استخالف ومتكني وأمن، وعد مِ

ا{للمسلمني مذخور، ولكن على شرط:  ئً ُْشرُِكوَن ِيب َشيـْ ِين ال ي ُدوَن ُ ْعب ، ]٥٥[النور: ، }يـَ
رية ألمر هللا يف الكبإميان  وابتعاد عن مداخل الشرك وألوانه، مع استسالم 

ا ملا جاء به النيب صلى هللا  والصغرية وطاعة؛ طاعة جتعل اهلوى والشهوة وامليل تبعً
ذا الشرط؛ فبه تكون القدرة على العمارة  عليه وسلم، وال يتحقق ذلك الوعد إال 

العدل، وحتقيق األمن والطمأنينة، به فقط يكون  واإلصالح، ورفع الظلم، وبسط
اخلليفة الذي أخرب به هللا عز وجل عنه املالئكة، وبدون ذلك الشرط: يبقى 
بة وحكم، يصاحبه هدم وإفساد وظلم وقهر وخوف،  السلطان جمرد ملك وغَل

لبشر واحنطاط إىل مسالك احليوان ن واحندار  ، تلك حقيقة االستخالف، الذي مِ
  قهر والغلبة واحلكم، وإمنا هي تسخري ذلكلقنا هللا، ليست جمرد امللك والأجله خ

ة على ما يقتضيه الشرع؛ يف مصاحلهم األخروية  كله، واستخدامه: يف محل الكاّف
والدنيوية، واليت ال تتحقق إال بتنفيذ أمر هللا، وإقامة دينه، والتحاكم لشرعه، وهذا 

، اليت ألجلها أرسل هللا رسله، وأنزل كتبهذه احلقيقة: هو الغاية  االستخالف
ة حممد صلى هللا عليه وسلم،  وُسّلت سيوف اجلهاد، ولقد أكرم هللا تبارك وتعاىل أمّ

ن بني األمم؛  ّن عليها، وجعل هلا اخلرية مِ لنَّ{ومَ ِ رَ ُأمَّةٍ ُأْخرَِجْت ل اِس ُكنتُْم َخيـْ
َهْوَن َعِن  نـْ تـَ وِف وَ ْعرُ ْلمَ وَن ِ رُ ْمُ َ ِ َّ نُوَن ِ تـُْؤمِ ، ووعدها ]١١٠آل عمران: [، }اْلُمنَكِر وَ

ألسباب؛  ا، وأخذت  ميا ُ الَِّذي{الستخالف؛ ما متّسكت  َّ َعَد ا نُوا وَ َن آمَ
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ا اْستَْخَلَف الَِّذيَن مِ  َفنـَُّهم ِيف اَألرِْض َكمَ ِ ْستَْخل َ اِت َلي َ َعِمُلوا الصَّاِحل نُكْم وَ ن مِ
ِهْم  ِ ل لشرط: ، ]٥٥النور: [، }قـَبْ وجعل هلا قيادة العامل وسيادة األرض، طاملا أتت 

ا{ ئً ُْشرُِكوَن ِيب َشيـْ ِين ال ي ُدوَن ُ ْعب ِ { العزة؛ –سبحانه  –، وجعل هلا ]٥٥[النور: ، }يـَ َّ ِ وَ
نَِني  ْلُمْؤمِ ِ ل هِ وَ ِ ُسول رَ ِ ل زَُّة وَ ن  ]،٨املنافقون: [، }اْلعِ نعم؛ إن العزة هلذه األمة؛ عزة مستمّدة مِ

عزة هللا تبارك وتعاىل، عزة ختالط اإلميان يف قلب املؤمن؛ فإذا رسخ اإلميان يف القلب 
ني، عزة ال تنحين وال تلني،  ون وال  واستقر: رسخت معه العزة واستقرت، عزة ال 

ليه ة حممد صلى هللا عمهما عظم الكرب أو اشتد االبتالء، عزة تليق خبري أمة، أم
خلنوع أو اخلضوع لغري هللا أبًدا، ال  لذل أبًدا، ال ترضى  وسلم، اليت ال ترضى 

لظلم؛  لبغي، ال ترضى  ن{ترضى  َ غْيُ ُهْم ي ُهمُ اْلبـَ ا َأَصابـَ َذ الَِّذيَن ِإ ونَ وَ ، }* تَِصرُ
ة، وال ترضى  ]،٣٩الشورى: [ ّ أمة عزيزة كرمية، أمة ال تنام على ضيم، وال تعطي الدني

نَِني {لدون؛  ن ُكنتُم مُّْؤمِ أَنتُمُ اَألْعَلْوَن ِإ وا وَ الَ َحتَْزُن نُوا وَ ِ َ الَ  أمة  ]،١٣٩[آل عمران: ، }* وَ
ن عبادة العباد إىل عبادة  قوية، أمة عزيزة، كيف ال؟، وهللا ابتعثها؛ لتخرج العباد مِ

َِك {رب العباد، كيف ال؟، وهللا ميّدها، وهللا معها، وهللا يؤيدها، وهللا ينصرها؛  َذل
ْوَىل َهلُْم  ِريَن ال مَ َأنَّ اْلَكافِ نُوا وَ ْوَىل الَِّذيَن آمَ َ مَ َّ هي أمة هذه  ]،١١حممد: [، }* َِنَّ ا

  حممد صلى هللا عليه وسلم، اليت مىت ما صدقت مع هللا: أجنز هلا وعده.

 جاهلية جهالء، ب يفلقد بعث هللا تبارك وتعاىل نبينا صلى هللا عليه وسلم، والعر 
، أمة يف مؤخرة األمم، غارقة  وضاللة عمياء؛ ا، وأجوعهم بطًو أعرى الناس أجسامً

ؤبه هلا ُ لذل لكسرى وقيصر، يف احلضيض، ال ي ، وال ُحيَسب هلا حساب، ختضع 

 َ ي َضالٍل مُّبِنيٍ {ن غلب؛ قال تعاىل: وتنقاد مل ُ َلفِ ل ن قـَبْ وا مِ ن َكاُن ِإ ، ]٢اجلمعة: [، }* وَ

ُفوَن ِيف اَألرِْض َختَاُفوَن َأن{وقال تعاىل:  ٌ مُّْستَْضعَ يل ِ ْذ أَنتُْم َقل وْا ِإ اذُْكرُ تََخطََّفُكمُ  وَ يـَ

 نقال قتادة رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية: كان هذا احلي مِ  ]،٢٦األنفال: [، }النَّاُس 
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،  :العرب ؤكَ نَ يـَ بـْ وأَ أذل الناس ذال، وأجوعه بطًو ُ ، قوم ي لون وال ه جهالً، وأعراه جنًو
ن مات: ترّدى إىل النار، انتهى كالمه  ا، ومَ ن عاش منهم: عاش شقي كلون، مَ

  رمحه هللا.

ن الصحابة على كسرى يزدجرد، يوم القادسية، يدعونه، فقال وفد مِ  ولقد دخل
 ذاِت بنيوال أسوأ  ،وال أقل عدًدا ،كانت أشقى  :إين ال أعلم يف األرض أمةهلم: 

كم، ال تغزوكم فارس، وال تطمعون  منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفو
فرد عليه، ومما  ،بة رضي هللا عنهأن تقوموا لكم، فُأسِكت القوم، فقام املغرية بن شع

ن سوء احلال؛ فما كان أسوأ حاًال منا، وأما جوعنا: فلم يكن  قال: فأما ما ذكرَت مِ
ات، ونرى ذلك طعامنا،  ّ عالن والعقارب واحلي ُ كل اخلنافس واجل يشبه اجلوع؛ كنا 

ر اإلبل  ن أو ار وأشعوأما املنازل: فإمنا هي ظهر األرض، ال نلبس إال ما غزلنا مِ
الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعًضا، وأن يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحد 

كل من طعامه. يدفن ابنته حية كراهية أن    َل

فهكذا كان حال العرب قبل اإلسالم؛ قبائل خمتلفة مفككة، متشرذمني متناحرين، 
ة ذات البني، وتتخطفهم النا ، سيضرب بعضهم رقاب بعض، يكابدون اجلوع وقّل

م، ووحد به صفوفهم،  إلسالم شتا إلسالم وآمنوا؛ مجع هللا  فلما أنعم هللا عليهم 
م؛ فأصبحوا بنعمة هللا  يلة، وأّلف به قلو وأعزّهم به بعد الذّلة، وأغناهم به بعد العَ

؛ قال تعاىل:  ِ {إخوًا ْنيَ قـُُلِو ا مَّا أَلَّْفْت بـَ يعً ا ِيف اَألرِْض َمجِ َلِكنَّ َلوْ أَنَفْقَت مَ ْم وَ

ُهْم  نـَ يـْ َ أَلََّف بـَ َّ م األحقاد واألضغان، وتوّحدوا  ]،٦٣األنفال: [، }ا فزالت من قلو
قون بني أعجمي وعريب، وال بني  ؛ ال يفرّ إلميان، وأصبحت عندهم التقوى ميزًا
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شرقي وغريب، وال بني أمحر وأسود، وال بني فقري وغين، نبذوا القومية ودعوى 
اجلاهلية، ومحلوا راية "ال إله إال هللا"، وجاهدوا يف سبيل هللا بصدق وإخالص، 

ذا الدين، وأعزهم حبمل رسالته، وأكرمهم، وجعلهم ملوك الدنيا وسادة  فرفعهم هللا 
  العامل.

أمتنا الغالية،  خري أمة؛ إن هللا تبارك وتعاىل يفتح على هذه األمة يف سنة: ما ال 
ا يف سنني، بل قرون، فقد استطاعوا يف مخس وعشرين سنة فقط يفتحه على غريه

بيل هللا؛ س أن يقضوا على أعظم امرباطوريتني عرفهما التاريخ، وأنفقوا كنوزمها يف
وس  ر ا حقر عّدة وأقل عدد.لفأطفؤوا    ألبد، وأرغموا أنف الصليب 

بن أيب  عدروى ابن أيب شيبة يف مصنّفه؛ عن حصني عن أيب وائل قال: جاء س
نا أال نزيد على سبعة  وقاص حىت نزل القادسية ومعه الناس؛ قال: فما أدري لعّل

يول، ؛ معهم اخلستون ألف أو حنو ذلكواملشركون آالف أو مثانية آالف بني ذلك، 
فلما نزلوا؛ قالوا لنا: ارجعوا، فإ ال نرى لكم عدًدا، وال نرى لكم قوة وال سالًحا 

، ويقولون:  فارجعوا، قال: قلنا: ما حنن براجعني، قال: فجعلوا يضحكون بنبذ
ملغازل. ا    دوك دوك، يشبهو

ن  نعم أميت!؛ أولئك احلفاة العراة رعاء الشاء، الذين مل يكونوا يعرفون معروفًا مِ
ا، وملكوا  ا وجورً ئت ظلمً ِ ل طل؛ ملؤوا األرض عدالً، بعدما مُ ن  منكر، وال حقا مِ

 يكن ذلك عن قوة منهم وال كثرة، وال رجاحة عقل، كال، إمنا كان الدنيا قرًو ، ومل
م  تبارك وتعاىل، واتباعهم هدي رسوله صلى هللا عليه وسلم. ميا   ذلك 
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تعودّن   أمة حممد صلى هللا عليه وسلم؛ ال زلِت خري أمة، وال زالت لك العزة، وَل
ألمس: هو إهلها اليوم، وإن الذي نصرها  لك السيادة، وإن إله هذه األمة 

ألمس: ينصرها اليوم، وآن األوان!؛ آن ألجيال غرقت يف حبار الذل، وارتضعت 
بعدما طال رقادها يف ظالم الغفلة، آن هلا  لبان اهلوان، وتسّلط عليها أراذل الناس

ّب من رقادها؛ فتنزع عنها  أن تنتفض، آن ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم أن 
ذن  ثوب العار، وتنفض غبار الذل والشنار؛ فقد وىل زمان اللطم والعويل، وبزغ 

 والح يف ،من جديد، وأشرقت مشس اجلهاد، وسطعت تباشري اخلريهللا فجر العز ِ 
حيد: ، راية التو الدولة اإلسالميةراية النصر، وها هي  األفق الظفر، وبدت عالمات

تت حتتها أسوار  ىل، و عالية خفاقة مرفرفة، تضرب بظالهلا من حلب إىل د
م منّكسة، وحدودهم حمّطمة، وجنودهم ما بني مقتولة  الطواغيت مهّدمة، ورا

ة، والكفار أذّلة، وأهل السنّة سادة ومأسورة ومهزومة مشرذمة، واملسلمون أعزّ 
مون، وأهل البدعة خاسئون خانسون.   مكرّ

تُقام احلدود؛ حدود هللا كل احلدود، وقد ُسّدت الثغور، وُكسرت الصلبان، وُهّدمت 
القبور، وفُّكت األسارى حبد السيف، والناس يف ربوع الدولة منتشرون يف معاشهم 

فت القضاة، وأسفارهم، آمنني على أنفسهم وأمواهل نت الوالة، وُكّل ّ ي م، وقد عُ
يت أموال الفيء واخلراج والزكاة، وأُقيمت احملاكم؛ لفض  وُضربت اجلزية، وُجِب

اخلصومات ورفع املظامل، وأُزيلت املنكرات، وأُقيمت يف املساجد الدروس واحللقات، 
، ومل يبَق إال أمر واحد؛ واجب كفائي،  مث األمة وصار بفضل هللا الديُن كله 

ع، حلم يعيش يف  ّ ، ما ذاقت األمة طعم العزة منذ أن ُضي برتكه، واجب منسيّ
أعماق كل مسلم مؤمن، أمل يرفرف له قلب كل جماهد موّحد؛ أال وهو اخلالفة!، 
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ع؛ قال هللا تعاىل:  ّ بَُّك {أال وهو اخلالفة!، واجب العصر املضي ْذ َقاَل رَ ِإ الئَِكةِ وَ ْلمَ ِ  ل

 ٌ ّينِ َجاِعل يَفةً ِإ ِ قال اإلمام القرطيب يف تفسريه: هذه اآلية  ]،٣٠البقرة: [، }ِيف اَألرِْض َخل
ُطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتُنّفذ به أحكام  ع له وي ُسمَ أصل يف نصب إمام وخليفة؛ ي

وي عن  اخلليفة، وال خالف يف وجوب ذلك بني األمة، وال بني األئمة، إال ما رُ
  ما، انتهى كالمه رمحه هللا.األصم؛ حيث كان عن الشريعة أص

وبناء عليه؛ اجتمع جملس شورى الدولة اإلسالمية، وتباحث هذا األمر، بعد أن 
مث املسلمون  مات اخلالفة، واليت  تت الدولة اإلسالمية بفضل هللا متتلك كل مقوّ
ا، وأنه ال يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الدولة اإلسالمية؛ يرفع  بعدم قيامهم 

خلالفة؛ فقررت الدولة اإلسالمية، ممثّلة  عنها خرهها أو عدم قيامها  اإلمث يف حال 
ن األعيان والقادة واألمراء وجملس الشورى:   هل احلل والعقد فيها؛ مِ

  ، "إعالن قيام اخلالفة اإلسالمية" 

اهد، العامل العامل العابد، اإلمام  وتنصيب خليفة للمسلمني، ومبايعة الشيخ ا
ة، عبد هللا: إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن  دد، سليل بيت النبوّ اهلمام ا

ا، السامرائي مولًدا ومنشأً حممد، البدري القرشي اهلامشي احلسيين ً  البغدادي ، نسب
ا وخليفة للمسلمني يف كل  ا، وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إمامً ا للعلم وسكنً ً طلب

لغى اسم " ُ ى الدولة يف التداوالت مكان، وعليه: ي ن مسمّ العراق والشام" مِ
قتصر على اسم "الدولة اإلسال ُ ن صدور هذاواملعامالت الرمسية، وي  مية" ابتداء مِ

  البيان.
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ا على مجيع املسلمني مبايعة ونصرة  ً عالن اخلالفة؛ صار واجب ه املسلمني: أنه  ّ وننب
ة مجيع اإلم اخلليفة إبراهيم حفظه هللا، ّ ت و  ارات واجلماعاتوتبطل شرعي الوال

والتنظيمات، اليت يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده، قال اإلمام أمحد رمحه هللا، يف 
لسيف؛ حىت صار خليفة،  ن غلب عليهم  رواية عبدوس بن مالك العطار: ومَ
ا، برا كان أو  ومسُّي أمري املؤمنني: فال حيل ألحد يؤمن  أن يبيت وال يراه إمامً

ا.فا   جرً

هل العلم، : تتوفر فيه مجيع شروط اخلالفة اليت ذكرها أوإن اخلليفة إبراهيم حفظه هللا
ن قبل أهل احلل والعقد يف الدولة اإلسالمية، خلًفا أليب عمر  ويع يف العراق مِ ُ وقد ب
البغدادي رمحه هللا، وقد امتد سلطانه على مناطق شاسعة يف العراق والشام، وإن 

ىل، فاتقوا هللا  عباد هللا، األرض اليوم: خت ن حلب إىل د ضع ألمره وسلطانه مِ
وامسعوا وأطيعوا خلليفتكم، وانصروا دولتكم؛ اليت تزداد كل يوم بفضل هللا عزة ورفعة، 

ا. ا وانكسارً    ويزداد عدوها احنسارً

فهلموا أيها املسلمون!؛ التّفوا حول خليفتكم؛ لتعودوا كما كنتم أبد الدهر؛ ملوك 
األرض، فرسان احلرب، هلموا لتعيشوا أعزة كرماء، سادة شرفاء، واعلموا أننا نقاتل 

عن دين وعد هللا بنصره، وأمة جعل هللا هلا العزة والرفعة والسيادة، ووعدها 
، هلموا أيها املسلمون إىل عزكم، إىل نصركم؛ فو هللا لئن الستخالف والتمكني

لمانية و  لدميقراطية والعَ الت الغرب وأفكاره، وتتكفروا  ن ز عودوا القومية، وغريها مِ
يخضعّن لكم الشرق والغرب،  تملكّن األرض، وَل : َل لدينكم وعقيدتكم؛ فو هللا و

أَنتُمُ اَألْعَلْو {هذا وعد هللا لكم، هذا وعد هللا لكم؛  وا وَ الَ َحتَْزُن نُوا وَ ِ َ الَ  ن ُكنتُم وَ َن ِإ
نَِني  َِب َلُكْم {هذا وعد هللا لكم؛  ]،١٣٩: آل عمران[، }* مُّْؤمِ ال ُ َفالَ َغ َّ نُصرُْكمُ ا َ ن ي ، }ِإ

أَنتُمُ اَألْعَلْو {هذا وعد هللا لكم؛  ]،١٦٠آل عمران: [ ْلِم وَ َىل السَّ تَْدُعوا ِإ نُوا وَ ِ َ ُ َفال  َّ ا َن وَ
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اَلُكمْ  َُكْم َأْعمَ َِرت َلن ي ُكْم وَ عَ ُ الَِّذيَن {هذا وعد هللا لكم؛  ]،٣٥حممد: [، }* مَ َّ َعَد ا وَ
ا اْستَْخَلَف الَّ  َفنـَُّهم ِيف اَألرِْض َكمَ ِ ْستَْخل َ اِت َلي َ َعِمُلوا الصَّاِحل نُكْم وَ نُوا مِ ن آمَ ِذيَن مِ

ِهْم  ِ ل اَد {فهلموا إىل وعد ربكم؛  ]،٥٥النور: [، }قـَبْ ُِف اْلِميعَ َ الَ ُخيْل َّ نَّ ا   ].٩آل عمران: [، }* ِإ

اهدين، والعاملني لنصرة  ة، ا ورسالة إىل الفصائل واجلماعات على وجه األرض كاّف
دين هللا، والرافعني الشعارات اإلسالمية، فإىل القادة واألمراء نقول: اتقوا هللا يف 

نُوْا اتـَُّقوْا َ أَيـَُّها الَِّذيَن {أنفسكم، اتقوا هللا يف جهادكم، اتقوا هللا يف أمتكم؛  َ  آمَ َّ ا
ُمونَ  ِ أَنتُم مُّْسل الَّ وَ الَ َمتُوتُنَّ ِإ َقاتِهِ وَ اْعتَِصُموْا ِحبَ *  َحقَّ تـُ َفرَُّقواْ وَ الَ تـَ ا وَ يعً ِ َمجِ َّ ِل ا ، }بْ

  ].١٠٣، ١٠٢آل عمران: [

ا يف التخّلف عن نصرة هذه الدولة ا شرعي قفوا موقًفا ؛ فإننا وهللا ال جند لكم عذرً
ا الدولة، يرضى به هللا تبارك  وتعاىل عنكم، لقد انكشف الغطاء، وظهر احلق، وإ

ا الدولة!؛ دولة للمسلمني، للمستضعفني، لليتامى واألرامل واملساكني، فإن  إ
ا اخلالفة، وآن لكم أن تنهوا هذا التشرذم والتشتت  نصرمتوها: فألنفسكم، وإ

ق ن دين هللا يف شيءاملقيت والتفرّ تموها: موها أو عادي، وإن خذلت، الذي ليس مِ
ا الدولة!؛ دولة املسلمني، وحسبكم مبا  فلن تضروها!، لن تضروا إال أنفسكم!، وإ

روى البخاري رمحه هللا؛ عن معاوية رضي هللا تعاىل عنه قال: مسعت رسول هللا 

ه هللاصلى هللا عليه وسلم يقول:   "إن هذا األمر يف قريش؛ ال يعاديهم أحد إال كبّ

  .أقاموا الدين" على وجهه، ما

وأما أنتم  جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكني وقيام 
: أن  اخلالفة: بطلت شرعية مجاعاتكم وتنظيماتكم، وال حيل ألحد منكم يؤمن 

ا ليست خالفة؛  لوالء للخليفة، ولئن وسوس لكم أمراؤكم أ يبيت وال يدين 
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ا  كم نبأها اليقنيفلطاملا وسوسوا لكم أ ا ومهية كرتونية، حىت أ ، ليست دولة، وأ
ذن هللا ولو بعد حني، واعلموا أنه ما أّخر  ا اخلالفة  يأتينّكم نبأها أ ا الدولة، وَل وأ

ا ن وجود هذه التنظيمات؛ أل سبب الفرقة  النصر وال يؤّخره شيء أكثر مِ

ن اإل ذِهب للريح، وليست الفرقة مِ ُ نَّ الَّ {سالم يف شيء؛ واالختالف امل ِذيَن فـَرَُّقوْا ِإ

ءٍ  ُهْم ِيف َشيْ نـْ ا لَّْسَت مِ عً وْا ِشيـَ ُهمْ وََكاُن ، واعلموا أن أمراءكم لن ]١٥٩األنعام: [، }ِدينـَ
ني واهنَني؛ طَل ين    جيدوا لصّدكم عن اجلماعة واخلالفة وهذا اخلري العظيم: إال عذرَ

ن التهم هو نفس ما يتهمون به الدولة  ول:األ ا دولة خوارج، وغريها مِ سابًقا؛ 
ن زيفها يف املدن اليت حتكمها الدولة ا، و   .اليت ظهر بطال

ة ستنطفئ، وزوبعة  والثاين: ّ ا جمرد هب أن أمراءكم سيمنّون أنفسهم ومينّونكم أ
أمم الكفر ببقائها، وسيجتمعون عليها حىت تزول ، ولن تسمح عارضة لن تدوم

ا  ن، سريعً ن جنودها: إىل رؤوس اجلبال، وبطون الود ن ينجو مِ ا، وينتهي مَ ً قريب
وأعماق الصحراء، وغياهب السجون، ونعود حينها إىل جهاد النخبة، وال طاقة لنا 
جبهاد النخبة، بعيًدا عن الفنادق واملؤمترات، ال طاقة لنا جبهاد النخبة، ونريد أن 

  نقود األمة يف جهاد األمة!.

ا لمانيني  أال تب ا لتلك األمة اليت يريدون مجعها؛ أمة العَ ألولئك األمراء!، وتب
ُميَ {والدميقراطيني والوطنيني، أمة املرجئة واإلخوان والسرورية؛  ُدُهْم وَ عِ َ ا ي مَ يِهمْ وَ ِ نّ

ا ورً رُ الَّ ُغ طَاُن ِإ ُدُهمُ الشَّيْ عِ َ قية، وسلوا فصائل ]١٢٠النساء: [، }* ي ذن هللا  ا  ، وإ
ا،  ا: كم منّوا أنفسهم بزوال الدولة، وكانوا أشد منهم قوة وأكثر مجعً العراق وقاد
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ِهْم { ِ ل ن قـَبْ ُة الَِّذيَن مِ َ ب وا َكيَْف َكاَن َعاقِ نظُرُ َ وا ِيف اَألرِْض فـَي ُ َِسري َملْ ي  ]،٩الروم: [، }َأوَ
  .وكانوا أشد منهم قوة

ا لكم هذا الفتح املبني،  وأما أنتم  ا، هنيئً ا لكم هنيئً جنود الدولة اإلسالمية؛ فهنيئً
يكاد   ا ما بعده غيظ، وَل غاظ الكافرون غيًظ ُ ا لكم هذا النصر العزيز، اليوم ي هنيئً

ا، اليوم  ا وكمًدا، اليوم يفرح املؤمنون بنصر هللا فرًحا عظيمً كثريون منهم ميوتون غيًظ
لروافض والصحوات واملرتّدون، اليوم ترتعد فرائص خينس املنافقون، وخيسأ ا

ا، اليوم  ا، اليوم ترتعب أمم الكفر يف الغرب هلعً ً الطواغيت يف الشرق خوفًا ورعب
نَكَّس را زّ املسلمون!،تـُ عَ ُ  ت الشيطان وحزبه، اليوم تعلو راية التوحيد وأهله، اليوم يـ

زّ املسلمون!، فها هي خالفتكم عادت، وإن  عَ ُ ّلت رقاب، ها هي خالفتاليوم يـ كم ُذ
عادت، وإن رغمت أنوف، ها هي خالفتكم عادت، نسأل هللا تعاىل أن جيعلها 
ا لكم؛ لقد  ة، ها هو األمل حتقق، ها هو احللم صار حقيقة، هنيئً على منهاج النبوّ

يتم.   قلتم فصدقتم، ووعدمت فوّف

غكم هذا   جنود الدولة اإلسالمية؛ ن عظيم نعم هللا تبارك وتعاىل عليكم أن بّل إن مِ
كم بعد فضل هللا تبارك وتعاىل: إال على  اليوم، وأشهدكم هذا النصر، الذي ما أ
ن خرية أهل األرض، حنسبهم  ن إخوانكم، مِ دماء وأشالء اآلالف ممّن سبقكم مِ

تها بكل الراية وضّحوا حتوهللا حسيبهم، وال نزّكي على هللا أحًدا، الذين محلوا هذه 
شيء، وجادوا بكل شيء حىت مهجهم؛ ليوصلوا لكم هذه الراية عزيزة وقد فعلوا، 

  .رمحهم هللا وجزاهم عن اإلسالم كل خري
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أال فلتصونوا هذه األمانة الثقيلة، أال فلتحملوا هذه الراية بقوة، اسقوها بدمائكم، 
ن مرمي موها إن شاء هللا لعيسى بوارفعوها على أشالئكم، وموتوا حتتها، حىت تسلّ 
  عليه السالم.

لنصر، ومل  جنود الدولة اإلسالمية جلهاد، ووعد  ؛ لقد أمر هللا تبارك وتعاىل 
ا اخلالفة؛  ذا النصر؛ فأعلنّ فنا به، ولقد مّن هللا تبارك وتعاىل عليكم اليوم  يكّل

اامتثاالً ألمر هللا تبارك وتعاىل، أعلنّاها؛ ألننا ب ما ذن هللا فضل هللا ملكنا مقوّ ، و
قادرون عليها، فنمتثل أمر هللا تبارك وتعاىل، ونُعَذر إن شاء هللا، وال يهمنا بعد 
ا واحًدا أو ساعة واحدة، و األمر من قبل ومن بعد.   ذلك، حىت ولو بقيت يومً

نّه؛ فما  ن افإن أدامها هللا تبارك وتعاىل، وازدادت قوة: فبفضله وحده ومَ لنصر إال مِ
ننافحّن عنها إن  َل ن أيدينا، فـَ ن أنفسنا ومِ عنده، وإن زالت أو ضعفت: فاعلموا أنه مِ

ة ا إن شاء هللا على منهاج النبوّ نعيدّ   .شاء هللا ما بقيت وما بقي واحد منا، وَل

َة الَقِضِم الَكَهامِ  وَ بـْ ينبو نـَ َحدُّ *** وَ ْن لهُ َقدٌّ وَ ِمَ   عجبُت ل

ْن جيُد ال مَ   طَّريَق إىل املعايل *** فال يذرُ املَِطيَّ بال َسنامِ وَ

ا *** كنقِص القادريَن على التَّمامِ  ْ أرَ يف عيوِب النَّاِس شيئً مل   وَ

نت ، وف جنود الدولة اإلسالمية؛ إنكم مقبلون على مالحم يشيب هلا الولدان
ن رحم ثبت هللا، ال ي وابتالءات خمتلفة األلوان، وحمن وزالزل، ال ينجو منها إال مَ

ن شاء هللا ، وعلى رأس تلك الفنت: الدنيا، فحذار أن تنافسوها حذار!، فيها إال مَ
تت على عاتقكم؛ فقد أمسيتم ُمحاة بيضة اإلسالم،  وتذكروا عظم األمانة اليت 
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اسها، ولن تصونوا تلك األمانة إال بتقوى هللا يف السر والعلن، مث  وأصبحتم حرّ
  بذل الدماء.لتضحيات والصرب و 

ُ مهََّة نفِسهِ *** فكلُّ الَّذي يلقاهُ فيها حمبَُّب  ْن تكِن العلياء مَ   وَ

ن أعظم أسب ّن هللا تبارك وتعاىل به عليكم: مثَّ اعلموا: أن مِ اب هذا النصر الذي مَ
تكاتفكم وعدم اختالفكم، ومسعكم وطاعتكم ألمرائكم، وصربكم عليهم، أال 

كم  عليه، ائتلفوا وال ختتلفوا، تطاوعوا وال تنازعوا،فتذكروا هذا السبب، وحافظوا  إ
تتخطفّن أحدكم الطري وال يشق الصف أو يساهم يف شّقه،  كم وشق الصف، وْل إ
ن كان، وال   ا مَ لرصاص، وأخرجوا ما فيه، كائنً ن أراد شق الصف: فافلقوا رأسه  ومَ

  كرامة.

يع إماقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ن  ا فأعطاه صفقة يده و "ومَ مثرة مً

[رواه مسلم عن  ،قلبه: فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه: فاضربوا عنق اآلخر"

ه ، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليعبد هللا بن عمرو رضي هللا تعاىل عنهما]

ن عصاين: فقد عصى "وسلم قال:  ن أطاعين: فقد أطاع هللا، ومَ ن يطع هللا، و مَ مَ

قاتل  ُ ن يعِص األمري: فقد عصاين، وإمنا اإلمام ُجنّة؛ ي األمري: فقد أطاعين، ومَ

ا، وإن قال  تّقى به؛ فإن أمر بتقوى هللا وعدل: فإن له بذلك أجرً ُ ن ورائه ويـ مِ

  [رواه البخاري].، بغريه: فإن عليه منه"

هكم إليه؛ فسيبحثون لكم عن مطاعن،  و جنود الدولة اإلسالمية؛ ّ بقي أمر أنب
ا؛ فإن قالوا لكم:   كيف تعلنون خالفة ومل جتمع عليكم"وسيقولون لكم شبهً

األمة؟؛ فلم تقبل بكم الفصائل واجلماعات، والكتائب واأللوية والسرا واألحزاب، 
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الس واهليئات والتنسيقيات  عات، وا طات والرابوالفرق والفيالق والتجمّ
َزاُلوَن {؛ فقولوا هلم: واالئتالفات، واجليوش واجلبهات واحلركات والتنظيمات" الَ يـَ وَ

َني  فِ ِ ل بَُّك *  ُخمْتَ ن رَِّحمَ رَ الَّ مَ ا، ولن جيمعوا  ]،١١٩، ١١٨هود: [، }ِإ مل ُجيِمعوا على أمر يومً
ن رحم هللا، مث إ ن أراد االجتعلى أمر أبًدا إال مَ   ماع.ن الدولة جتمع مَ

"لقد افتأّمت عليهم!؛ فهّال كنتم استشرمتوهم فأعذرمتوهم وإن قالوا لكم: 

ن ذلك؛ واستملتموهم؟" لَيَْك رَّبِ {؛ فقولوا هلم: إن األمر أعجل مِ َعِجْلُت ِإ وَ

َضى رْ تـَ ِ ا دولة، وقد أقرّت أمريكا ]، ٨٤طه: [، }ل وا أ ن نشاور؟!، ومل يقرّ وقولوا هلم: مَ
ن وبريطانيا وفرنسا  ن خذلنا؟، أم نشاور مَ ن نشاور؟!؛ أنشاور مَ ا دولة!، مَ أ

ن  ن يعادينا؟، أم نشاور مَ أ منا وحرّض علينا؟، أم نشاور مَ ّ ن ترب خاننا؟، أم نشاور مَ
ن افتأتنا؟!. ن نشاور؟، وعلى مَ   حياربنا؟، مَ

ي: َلمختلٌِف جّدا بَني بين عّمِ بَني أيب وَ إنَّ الَّذي بيين وَ   وَ

ليسوا إىل  إْن ُهمُ *** دَعوين إىل نصٍر: أتيتهْم شّداوَ ا، وَ   نصري حضورً

 لقد قدر بفضل هللا على إقامتها، ؛ فقولوا هلم:"ال نقبل بكم"وإن قالوا لكم: 

ا َكانَ {فوجب علينا ذلك، فسارعنا امتثاالً ألمر هللا تبارك وتعاىل،  مَ ال  وَ ٍن وَ ُِمْؤمِ ل

رَُس  ُ وَ َّ ا َقَضى ا َذ نَةٍ ِإ ْؤمِ ِرِهْم مُ ْن َأمْ ُة مِ رَ يـَ َُكوَن َهلُمُ اْخلِ ا َأن ي رً  ،]٣٦األحزاب: [، }وُلهُ َأمْ
ن  وقولوا هلم: ن دمائنا، نسقي غرسها، وأسسنا قواعدها مِ ا مِ ارً لقد سكبنا ألجلها أ

مجامجنا، وبنينا صرحها على أشالئنا، وصرب سنني على القتل واألسر والكسر 
ذا اليوم، أفنتأخر حلظة وقد بلغناها؟، وقولوا هلم:   والبرت، وجترعنا املرار حنلم 

ا *** أعد يِف قهرً ها حبّدِ السَّ غصباأخذ   ها مغالبًة وَ
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قْد ُضِربْت رقاُب القومِ ضر قْد رغمْت أنوٌف *** وَ   أقمناها وَ

ُجنٍْد ال يروَن الصَّعَب صعبا نسٍف *** وَ تفجٍري وَ   بتفخيٍخ وَ

َ الكفِر شر قْد شربوا دماء ُأْسٍد يف املعامِع ظامئينا *** وَ   وَ

َت َص  نا بصرٍح  دولتُ نا يقينا *** وَ   بالْ لقْد عادْت خالفتُ

ئَْت قلوُب الكفِر رعبا ِ ل قْد مُ يْت صدورُ املؤمنينا *** وَ قْد ُشفِ   وَ

نئ املسلمني حبلول شهر رمضان املبارك، نسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعله  ا:  وختامً
الً على الروافض  مه ولياليه و شهر نصر وعز ومتكني للمسلمني، وجيعل أ

  أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون. وهللا غالب علىوالصحوات واملرتّدين، 

**** 


