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شبكةُ شموخِ اإلسالِم

م: منتدى المَجاِھَداِت الشَّاِمَخاِت یُقَّدِ

تفریغ كلمة صوتیة للمتحدث الرسمي للدولة اإلسالمیة؛

الشیخ المھاجر أبي حمزة القرشّي (حفظھ هللا تعالى)
بعنوان:

ُ َعلَیِھم َوِللَكافِِریَن أَمثَالَُھا) َر �َّ (َدمَّ
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الصادرة عن مؤسسة الفرقان

یوم االثنین 2 جمادى اآلخرة 1441 ھـ
 

***

 

بسم هللا الرحمن الرحیم
 

م ُمؤسََّسةُ الفُرقَان تُقّّدِ
ِث الرسِمّي للدولِة اإلسالمیّة؛ كلمةً صوتِیّةً للمتحّدِ

الشیخِ المھاِجِر أَبِي حمزةَ القُرِشّي (حفظھُ هللا تَعالى)
بعنوان:

 

ُ َعلَیِھم َوِللَكافِِریَن أَمثَالَُھا) َر �َّ (َدمَّ
 

***

إّن الحمدَ �، نحمدُه ونستعینُھ ونستغفُره، ونعوذُ با�ِ من شروِر أنفِسنا ومن سیئاِت أعماِلنا، من
یھِده هللا فال ُمِضلَّ لھ، ومن یُضِلْل فال ھاِدي لھ، وأشھدُ أن ال إِلھ إال هللا وحدَه ال شریَك لھُ،

دًا عبدُه ورسولُھ. وأشھدُ أنَّ ُمحمَّ

ا بعد؛ أمَّ

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن ِ بِأَْفَواِھِھْم َو�َّ قال هللا تبارك وتعالى: ﴿یُِریُدوَن ِلیُْطِفئُوا نُوَر �َّ
یِن ُكلِِّھ َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن (8) ُھَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلُھَدى َوِدیِن اْلَحّقِ ِلیُْظِھَرهُ َعلَى الّدِ

(9)﴾ [سورة الصف].

قد ذكر هللا عزَّ شأنھ وتقدست أسماءه إرادةَ الكفاِر في محاوالتھم إلطفاء نوره سبحانھ، وھذا ما
سعوا إلیھ عبر حمالتھم العسكریِة واإلعالمیِة المستمرةِ على الموحدین، حرٌب شاملةٌ على
كافّة األصعدة، كلُّ ذلك لیطفئوا نوَر هللا تعالى بأفواِھھم بعد أن اِمتدّ برحمتھ وكان نور ھدایِة
الموحدین، وقد جیّروا لذلك قنواتھم، واشتروا لحى وعمائم السوء من علماء الطواغیت
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وأنصار الرذیلة، لیرموا دولة اإلسالم بأبشع النقائص والتھم، ویشّوھوا حقیقتھا وعقیدتھا
وجھادھا في سبیل هللا دفاًعا عن الدین والملة، والطعن بقادتھا وجنودھا الذین أرخصوا ألجل
ذلك الدماء، وألجل إعالء كلمتھ سبحانھ تناثرت األشالء، ورغم كل حمالتھم إال أنَّ نور هللا ما

زال موقدًا، وجھاد الموحدین ما زال مستمًرا بفضلھ سبحانھ.

 

فنقول لحامیة الصلیب أمریكا ومطایاھا من حكام العرب والعجم:

لقد جّربتم حرب الدولة اإلسالمیة منذ أن كان القتال منحصًرا في العراق في أزقة الفلوجة
والرمادي وبغداد وشمالھا وجنوبھا ودیالى وصالح الدین والموصل، وقد زعمتم بعدھا

وصّرحتم مراًرا وتكراًرا قضاءكم علیھا وتتفاجؤون بعد كل تصریحاتكم بامتدادھا واستمرار
عملیات جنودھا بفضل هللا.

فبعد أن احتفل الصلیبیون بدخولھم إلى أرض العراق، وظھر طاغوت أمریكا بوش على ظھر
حاملة طائراتھ معلنًا إنجاز المھمة التي وعد أتباعھ بھا فرًحا بتلك الحرب السھلة بزعمھم،
التي كان مقرًرا أن یعود جنوده منھا خالل شھور قلیلة، ولم یعلم الخائُب الخاسر أنَّ المھمة
الصعبة لجیشھ لم تبدأ بعد، فأیقظھ من سكرتھ عصف مفخخات االستشھادیین تقتحم قواعد
جیشھ العسكریة، ونبھتھ لھول فجیعتھ زمجرة العبوات الناسفة التي مّزقت أرتال مدرعاتھ
وآلیاتھ فحولتھا إلى صھیر، ومن علیھا ھالًكا أو مشلوًال حقیرا، وباتت مشاھد التوابیت العائدة
إلى أمریكا والجنائز العسكریة في مختلف والیاتھا حدثًا یومیا، وبات االقتصاد األمریكي

ینزف بشدة لتغطیة التكالیف الكبیرة المتصاعدة لحرب قد بدت لھم أن ال نھایة لھا وال قبل لھم
بھا، وقد أصبح الخروج منھا ولو بھزیمة حلًما ألمریكا وحكامھا، فكانت مرحلة أمیر

االستشھادیین الشیخ المجاھد أبي مصعب الزرقاوي -تقبلھ هللا تعالى- وإخوانھ فاجعة ألمریكا
وأذنابھا المرتدین بعملیاتھم المتصاعدة یوًما بعد یوم، وقتالھم المشركین كافة حتى ال تكون
فتنة في األرض ویكون الدین كلھ �، وال یكون القتال ألجل أرض أو قومیة أو حكم بغیر ما
أنزل هللا تعالى، وكذلك قتال كل الطوائف المحاربة لإلسالم وأھلھ من النصارى والروافض
المشركین والمرتدین المنتسبین ألھل السنة والجماعة زوًرا، تحقیقًا ألمر المولى سبحانھ:
﴿َوقاتِلُوا الـُمشِركیَن كافَّةً َكما یُقاتِلونَُكم كافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، في الوقت الذي حاول الكثیرین
أن یحصروا القتال بالصلیبیین، وتبقى حكومة الردة تسعى في األرض فسادًا بجیشھا

وشرطھا، ویبقى الدین لغیر هللا تعالى، ویظل الناس یُـحكمون بغیر ما أنزل هللا، وھذا ما وفق
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هللا سبحانھ وتعالى عباده المجاھدین من تحقیقھ وترسیخیھ في أذھان الناس في فترة قصیرة
ألنھم جعلوه واقعًا عملیًا لیس فقط دعوة باللسان فحسب؛ بل قتال كل من وقف في طریق

تحكیم شرع هللا تعالى، و� الفضل من قبل ومن بعد.

فكانت مرحلة الشیخ الزرقاوي -تقبلھ هللا- إحیاًء لفریضة الجھاد، وبیان المنھج القویم وتربیة
المجاھدین علیھ، والسعي إلقامة الدولة اإلسالمیة وصوًال إلى فتح بیت المقدس بإذن هللا تعالى،
كما ذكر الشیخ الزرقاوي -تقبلھ هللا تعالى- في إحدى كلماتھ: "نقاتل في العراق وعیوننا على
بیت المقدس"، فیسر هللا تعالى لعباده الموحدین الخطوة األولى إلقامة الدولة اإلسالمیة وھو

تأسیس مجلس شورى المجاھدین.

وبعد فترة من التنكیل بالصلیبیین والمرتدین احتفل الصلیبیون بإعالنھم مقتل الشیخ الزرقاوي
-تقبلھ هللا تعالى- أمیر المجاھدین في العراق، ورّوجوا للحدث كما لو أنھ نھایة للجھاد وإیذاٌن
بانفراط عقد المجاھدین، وبدایة مرحلة جدیدة سیُكتب للصلیبیین فیھا تحقیق كل ما عجزوا عن
تحقیقھ خالل السنین الماضیات، فكذب هللا أقوالھم، وخیب مسعاھم، وأعان عباده الموحدین
الختیار الشیخ المجاھد أبي حمزة المھاجر -تقبلھ هللا تعالى- بناًءا على وصیة سلفھ الشیخ
الزرقاوي -تقبلھ هللا- على إكمال جھادھم وتثبیت صفوفھم وتصعید عملھم ضد المشركین
والمرتدین، فأُعلن عن حلف المطیّبین، ووجد المجاھدون الظروف مھیئة إلقامة دولة إسالمیة
تحكم بشرع هللا تعالى فیما مكنھم فیھ سبحانھ من األرض، طاعة لربھم جلَّ وعال، وقطعًا
للطریق أمام المتربصین بالجھاد وأھلھ، الذین كانوا یخططون ویمولون مشروًعا إلنشاء إقلیم
كونفدرالي شبیھ بإقلیم كردستان الذین یحكمھ مرتدو األحزاب الكردیة العلمانیة، وكذلك تعریة
فصائل الصحوات الموالیة لمشروعھم، المدعومة من دول الخلیج، والتي تشكلت بفتاوى
شیوخ الردة، وكذلك تعریة اإلخوان المفسدین الدیمقراطیین المرتدین، وعلى رأسھم الحزب
"الالإسالمي"، وذلك بالتزامن مع ظھور معالم الھزیمة األمریكیة واضحة للعیان واستعداداھم
للھروب من جحیم العراق بأي وسیلة، فكان إعالن: "دولة العراق اإلسالمیة" التي اُختیر
إلمارتھا الشیخ المجاھد: أبو عمر الحسیني القرشي البغدادي -تقبلھ هللا تعالى-، فاستیقظ
الصلیبیون على كابوس جدید نغص علیھم أحالمھم بانسحاب ھادئ یعلنون إثره أنھم انجزوه
بعد تحقیق أھدافھم من غزو العراق، وذلك بوجود الدولة اإلسالمیة التي تبسط نفوذھا على
بقاع من األرض، وتعد العدة إلقامة الدین في مختلف األرجاء، وبقیت األنظار على بیت

المقدس والسعي للوصول إلیھ.
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وسرعان ما تصاعدت عملیات الموحدین بفضل هللا وحده، وأصبحت آلیات المحتل الصلیبي
حطاًما في الطرقات، وأشالء جنوده معلقة على الجسور، حتى أذن المولى سبحانھ لعباده
الموحدین بالسیطرة على أجزاء واسعة من أرض العراق، فصاروا سادة فیھا یصولون

ویجولون، وأعداءھم قد انحسروا في قواعد محصنة بمشقة یتحركون، وال یستقرون داخلھا إال
وھم خائفون مرعوبون.

كما وفق هللا تعالى عباده الموحدین في تكملة بیان حكم شرك الدیمقراطیة، وبدء استھداف
مراكز االنتخاب والناخبین، وكذلك فإن مسائل الوالء والبراء باتت واضحة جلیة و� الحمد،
وخاصة في قضیة انتماء المنتسبین لإلسالم إلى الطوائف الكافرة ومظاھرة الكفار على

المسلمین، كما في حالة المنتمین إلى الجیوش الكافرة، وأجھزة األمن واالستخبارات والشرط
الموالیة للطواغیت وأسیادھم الصلیبیین، وفصائل الصحوات التي كفَّرھا المجاھدون وكفَّروا

أفرادھا وبینوا حكمھم للمسلمین، وقاتلوھم حتى یتوبوا من كفرھم با� العظیم.

وبلغ من حنق أھل الباطل لفعل الموحدین ھذا أن سعوا لتشویھ سمعتھم واتھامھم بالغلو
والخارجیة، وحاولوا جھدھم أن یحصروا القتال بالصلیبیین فقط، فاطلقوا على من یمتنع عن
قتال المرتدین من الروافض والمنتسبین إلى أھل السنة لقب: "المقاومة الشریفة" التي ال تعرف
من الشرف إال التسمیة، وما كان ذلك إال نبًزا للموحدین بأن قتالھم للمرتدین غیر شریف،

قاتلھم هللا تعالى أنَّى یؤفكون.

وھنا كان ال بد للصلیبیین وأذنابھم المرتدین العمل على خطة مستعجلة للقضاء على الدولة
اإلسالمیة، برفع ید جنودھا عن األرض والسعي لقتل قادتھا، فبذلوا ملیارات الدوالرات

لتمویل مشروع الصحوات، وسحبوا آالف الجنود من أفغانستان لإلمساك باألرض، واستعانوا
بمخابرات أولیائھم الطواغیت الستمالة الفصائل التي فرحت بدعوتھا لمظاھرة المشركین على
المسلمین، وكانت محنة الصحوات قاسیة على دولة العراق اإلسالمیة وجنودھا بقتل وأسر
الكثیر من المجاھدین، واضطرار من سلم منھم إلى االنحیاز إلى الصحاري والبوادي حتى
بلغت المحنة أوّجھا بمقتل الشیخین أمیر المؤمنین أبي عمر الحسیني القرشي البغدادي ووزیر
حربھ الشیخ أبي حمزة المھاجر -تقبلھما هللا تعالى- واحتفل الصلیبیون والمرتدون مجددًا
بزعمھم القضاء على دولة اإلسالم ولم تدم فرحة االحتفاالت طویًال، ففجعوا باألمیر الكرار
وھادم األسوار أمیر المؤمنین: الشیخ أبي بكر الحسیني القرشي البغدادي -تقبلھ هللا تعالى- إذ
سرعان ما استعادت عملیات المجاھدین في العراق زخمھا بفضل هللا تعالى، وتصاعدت
الخسائر في صفوف الصلیبیین والمرتدین من الرافضة والصحوات، حتى أعلن بعدھا
الصلیبیون خیبة آمالھم وأحالمھم بالقضاء على الموحدین بانسحابھم من أرض العراق،
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یجرون أذیال الخیبة والفشل، ویلعقون جراحھم الغائرة التي أصابت دولتھم وجیشھا
واقتصادھا بعد مغامرتھم الفاشلة في العراق، ثم یسر هللا تعالى لدولة اإلسالم إعالن مرحلة:
"ھدم األسوار" لفكاك أسرى المسلمین في العراق ونصرة إخوانھم المستضعفین في الشام ومدّ
منطقة الجھاد فیھا؛ فأُعلنت "الدولة اإلسالمیة في العراق والشام"، وتوسعت جبھة القتال ضد
المرتدین، وكان التقدم خطوة أخرى إلى بیت المقدس، ومنَّ هللا تعالى على عباده الموحدین

بتحقیق واحد من أكبر آمالھم وأھم أھداف جھادھم.

بون بتقلیلھم من شأن دولة اإلسالم وقوتھا، ویستبعدون وإلى ذلك الحین بقي الصلیبیون یكذِّ
استعادتھا السیطرة على األرض من جدید، ویمنُّون أنفسھم بالقضاء علیھا من خالل نقل تجربة
الصحوات إلى الشام، واحتفلوا مع أولیائھم من صحوات الشام أخزاھم هللا تعالى بإخراج
مجاھدي الدولة اإلسالمیة من بعض المناطق في شمال الشام وغربھا، ولم یدروا أن ما جرى
كان من كید هللا تعالى بھم؛ إذ تمكن المجاھدون من تطھیر المنطقة الشرقیة وحلب وحمص
وغیرھا من صحوات العار والدوالر، وحققوا التمكین فیھا لیقیموا دین هللا تعالى، ویحّكموا
فیھا شرعھ سبحانھ، لتصبح الدولة اإلسالمیة واقعًا على األرض ال یمكن إنكارھا، ثم عظمت
مصیبة الكافرین بما فتح هللا على عباده الموحدین في العراق والشام، ثم كسر حدود سایكس
بیكو، وإعالن إعادة "الخالفة اإلسالمیة"، وتنصیب خلیفة للمسلمین، فبایعھ المسلمون في
مختلف البلدان، والتحق بركبھا المجاھدون من مشارق األرض ومغاربھا، معلنین بیعتھم
ألمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین الشیخ المجاھد أبي بكر الحسیني القرشي البغدادي -تقبلھ هللا
تعالى- وصارت جماعة المسلمین حقیقة، وأصبحت دار اإلسالم أرض ھجرة ألھل اإلسالم.

ولم یفت أتباع ملة إبراھیم علیھ الصالة والسالم أن یبذلوا جھدھم في تحطیم فتنة العصر
الكبرى المتمثلة بالدیمقراطیة والعلمانیة، فبیَّنوا حكمھا وحكم من یؤمن بھا اعتقادًا أو قوًال أو
عمًال؛ فھي دین كفري، ومن یؤمن بھ باالعتقاد أو القول أو العمل فھو كافر با� العظیم وال
كرامة، وحذروا الناس من المشاركة فیھا باالنتخاب والترشح أو االستفتاء على قوانینھا

ودساتیرھا الكفریة، واتْبعوا القول بالعمل من خالل استھداف معابد ھذا الدین الوثني المتمثلة
بمراكز االنتخاب والترشیح وذلك في تدرج واضح طوال السنوات الماضیة، وابتداًء بالدعوة
والبیان وصوًال إلى السیف والسنان، في الوقت الذي كان المرتدون من أدعیاء اإلسالم وال
زالوا یستبیحون شرك الدیمقراطیة، وأھل الزیغ والضالل یسعون جھدھم ألسلمة طواغیتھا
وعبادھم المشركین، ویسعون في حرب الموحدین والقضاء على دولة المسلمین، فما كان
ألحفاد إبلیس إال أن یجمعوا كیدھم وحشودھم في تحالف صلیبي، ولم یجدوا وسیلة في حرب
الدولة اإلسالمیة إال صبَّ حمم حقدھم على المسلمین في العراق والشام؛ فدمروا مدنھم، وقتلوا
وأصابوا منھم األُلوف، حتى كانت ملحمة الرمادي والموصل وسرت والباغوز، التي أعلنوا
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بعدھا انتصارھم على الدولة اإلسالمیة دون أن یحتفلوا طویًال بھذا االنتصار المزعوم، مع
علمھم الیقیني بكذب ادعاءاتھم بالقضاء علیھا كما زعموا سابقًا، كیف وجنودھا ال زالوا
منتشرین في مختلف أصقاع األرض، وبعض مناطق تمكینھا ال تزال موجودة بفضل هللا
تعالى، ونكایتھا بالكفار والمرتدین لم تنقطع ساعة من زمن، وبعد إعالنھم مؤخًرا مقتل أمیر
المؤمنین وخلیفة المسلمین الشیخ أبي بكر الحسیني القرشي البغدادي -تقبلھ هللا تعالى- ظن
كثیر من الكافرین والمرتدین والمنافقین أنھا النھایة الفعلیة للدولة اإلسالمیة في الوقت الذي
أعلن طغاة الصلیبیین أن األمر لیس كذلك، مستندین على تجربتھم الطویلة في التعامل مع
دولة اإلسالم، حیث أیقنوا أن كلمة (باقیة) لیست مجرد شعار یستفزُّ بھ الموحدون أعداءھم
الكافرین فحسب، بل ھي تعبیر عن منھج راسخ عند جنود الخالفة، یدفعھم للحفاظ على ما
تركھ إخوانھم السابقون، وإكمال ما بدأوه، واستعادة ما فقدوه، والسعي لتحقیق كل ما كانوا
یطلبون تحقیقھ في حیاتھم بإذن هللا تعالى من نصر للدین، وجمع لكلمة المسلمین، وحمایة

لبیضتھم من المعتدین.

فتیقني یا ملة الكفر بأن دولة اإلسالم بأمر هللا تعالى:

باقیة؛

باقیة رغم أنوفكم.

باقیة رغم مكركم وحشودكم.

باقیة رغم حدكم وحدیدكم.

باقیة خنجًرا في صدوركم.

باقیة ترتعب منھا قلوبكم.

باقیة سیفًا صقیًال على رقابكم.

باقیة سترددھا ألسنتكم بإذن هللا تعالى كما رددھا أسرى الروافض قبلكم.

وما نحن الیوم إال قد بدأنا مرحلة جدیدة في صراعنا معكم، وال زالت عیون أجناد الخالفة في
كل مكان على بیت المقدس، وإن في قادم األیام بإذن هللا تعالى ما یسوؤكم وینسیكم أھوال
الذي رأیتموه في زمن األئمة السابقین أبي مصعب الزرقاوي وأبي عمر وأبي بكر البغدادیین،

تقبلھم هللا تعالى جمیعًا، وسیبقى جھادنا مستمًرا بإذنھ سبحانھ.
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ولقد جاءكم الشیخ الفاضل المقدام: أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین أبو إبراھیم الھاشمي
القرشي، حفظھ هللا وسدد على الحق خطاه، ونسألھ تعالى أن یذیقكم على یدیھ سوء العذاب
وأشد الثأر والعقاب، فلقد عزم على نفسھ وإخوانھ المجاھدین في سائر الوالیات والمسلمین في

كافة البلدان على مرحلة جدیدة أال وھي:

قتال الیھود واسترداد ما سلبوه من المسلمین، والذي ال یرد إال بكتاب یھدي وسیف ینصر،
وفتح بیت المقدس، وتسلیم الرایة لمحمد بن عبد هللا المھدي بإذن هللا تعالى.

 

فیا أجناد الخالفة في كل مكان، ونخص منھم والیة سیناء الحبیبة والشام المباركة؛

دونكم مستوطنات وأسواق الیھود، اجعلوھا أرًضا لتجربة أسلحتكم وصواریخكم الكیمیاویة
وغیرھا.

وإلى المسلمین في فلسطین وكافة البلدان؛

كونوا رأس حربة في قتال الیھود وإفشال مخططاتھم كصفقة قرنھم، وال تلتفتوا إلى حماس
الردة والعمالة ومن ھم على شاكلتھا من فصائل العار كالب إیران وعبیدھا األذالء الحقراء،
الذین لم یعرف منھم غیر الھتافات واإلدانات واالستنكارات، والخوض في مستنقعات الردة
والرذیلة، والترحم على كل من نفق وھلك من قادة المجوس، الذین ساموا أھل السنة سوء
العذاب، أمثال المرتد الصفوي الھالك قاسم سلیماني، لعنھ هللا، ولعن كل من أیده ووااله.

وكما ندعوكم لاللتحاق بأجناد الخالفة الذین یسعون إلزالة الحدود والسدود التي تحول بینھم
وبین نزال الیھود، والذین قد عزموا -بإذن هللا تعالى- لتحطیم الجیوش وإسقاط العروش التي
جعلھا الصلیبیون لبني إسرائیل حصنًا ومنعة، ویحرضون إخوانھم في كل مكان للنیل من
الیھود واإلثخان فیھم داخل فلسطین وخارجھا لیقتلوھم حیث ثقفوھم، ولیشردوا بھم َمن خلفھم،
ویزرعوا الرعب في قلوبھم، حتى یطھروا بیت المقدس من شركھم با� العظیم، ویعیدوا

أرضھا إلى دار اإلسالم من جدید، وما ذلك على هللا بعزیز.

 

فیا طواغیت أمریكا ویا عباد الصلیب؛

ابحثوا عن ما تلھون بھ أنفسكم غیر زعمكم القضاء على دولة اإلسالم.

ونقول لكلب الروم ترامب:
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أن الكلبین اللذین حكما أمریكا من قبلك (بوش وأوباما) قد زعموا وصرحوا أیًضا بالقضاء
على دولة اإلسالم في عدة مرات سابقة، أوال تخجلون وأنتم تصرحون وتزعمون منذ خمس
عشرة سنة بقضائكم على الموحدین؟! فلقد كانت حربكم مع الدولة اإلسالمیة منحصرة في
العراق، والیوم بفضل هللا تعالى امتدت لتصل مشارق األرض ومغاربھا في العراق والشام
والیمن وسیناء ولیبیا والصومال وخراسان وباكستان والھند والقوقاز وغرب ووسط إفریقیة
وتونس والجزائر، فأنتم تمكرون ویمكر هللا وهللا خیر الماكرین، أوما عقلتم بأن جھادنا

واستمرارنا بمعیة هللا العظیم الحكیم!

فاللھم ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین، ودبر لنا وافتح علینا فإننا نبرأ إلیك من حولنا وقوتنا،
لجأنا إلى حولك وقوتك یا رب العالمین.

 

وإن كان في حساباتكم بأنكم حسمتم معركة من المعارك، وانحاز المجاھدون فیھا، فاعلموا أن
األمر كلھ بید هللا العظیم، وحاشاه سبحانھ أن یظھركم على عباده المؤمنین، ولكن هللا یختبر
عباده لیرى الصادق من الكاذب في جھاده، فھذه سنة هللا العظیم في خلقھ، قال هللا تبارك

ِر وتعالى: ﴿َولَنَبلَُونَُّكم بَِشيٍء ِمَن الَخوِف َوالجوعِ َونَقٍص ِمَن األَمواِل َواألَنفُِس َوالثََّمراِت َوبَّشِ
الّصابِریَن﴾ [البقرة: ١٥٥].

وقال سبحانھ: ﴿أََحِسَب النّاُس أَن یُتَركوا أَن یَقولوا آَمنّا َوُھم ال یُفتَنوَن * َولَقَد فَتَنَّا الَّذیَن ِمن
ُ الَّذیَن َصَدقوا َولَیَعلََمنَّ الكاِذبیَن﴾ [العنكبوت: ٢-٣]. قَبِلِھم فَلَیَعلََمنَّ �َّ

وقال عز شأنھ: ﴿َولَنَبلَُونَُّكم َحتّى نَعلََم الـُمجاِھدیَن ِمنُكم َوالّصابِریَن َونَبلَُو أَخباَرُكم﴾ [محمد:
.[٣١

 

فیا أَُحیِمق الروم؛

یا من صدَّعت اإلعالم بكلبك، وكرمتھ وأثنیت علیھ دون أن تذكر جنودك ومشاركتھم، في
دلیل واضح بأن الجنود عندكم أحقر من الكالب، ولھذا لم یحسب لھم أي حساب!

موتوا بغیضكم فما أحالمكم وأمنیاتكم بالقضاء على دولة اإلسالم إال سراب، وستبقى بإذن هللا
تعالى مرفوعة ترفرف رایة العقاب، فإن العاقبة للمتقین والخزي والخسران للكافرین، قال هللا
ُ َر �َّ تبارك وتعالى: ﴿أَفَلَم یَسیروا فِي األَرِض فَیَنُظروا َكیَف كاَن عاقِبَةُ الَّذیَن ِمن قَبِلِھم َدمَّ

َ َمولَى الَّذیَن آَمنوا َوأَنَّ الكافِریَن ال َمولى لَُھم﴾ [محمد: َعلَیِھم َوِللكافِریَن أَمثالُھا * ذِلَك بِأَنَّ �َّ
.[١٠-١١
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فیا آساد الخالفة وحملة الرایة في كل مكان؛

نبارك لكم بیعتكم ألمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین: الشیخ المجاھد أبي إبراھیم الھاشمي
القرشي -حفظھ هللا تعالى-، فجدوا السیر في مسعاكم وطلب الجنان، فما خرجنا إال لنیل إحدى
الحسنیین: إما شھادة یرضى بھا عنا المولى الجلیل أو فتح عظیم یجمع المسلمین ویرشد التائھ

العلیل.

 

وال ننسى أن نبارك ألنصار الخالفة ومؤسساتھم اإلعالمیة بیعتھم والتفافھم حول جماعة
المسلمین وإمامھا، وصدھم حمالت تشویھ عمائم ولحى المخابرات أخزاھم هللا، فجزاكم هللا
عنا خیر الجزاء، ما تركتم من شبھة إال وقد رددتم علیھا ولجمتم أفواه المبطلین الضالین،

الذین فرحوا بمقتل الشیخین -تقبلھما هللا تعالى- على أیدي الكفار الملحدین.

 

ونبارك لجنود الخالفة غزوتھم لألخذ بثأر مقتل الشیخین الجلیلین الشیخ أمیر المؤمنین أبي
بكر الحسیني القرشي البغدادي والشیخ أبي الحسن المھاجر، تقبلھما هللا تعالى.

ونوصیكم بمضاعفة العمل وتكثیف الضربات؛ فارسموا األھداف، وضعوا الخطط، وفخخوا
الطرقات، واحكموا العبوات، وانشروا القناصات، واكتموا األنفاس بالكواتم، وحولوا فرح
الكافرین مآتم، واقعدوا لھم كل مرصد، واجعلوھا ضراًما على ضرام، واضربوا بشدة وافلقوا
الھام، ونغصوا عیشھم واجعلوا نھارھم ظالًما، ولیلھم حطاًما، واقتحموا علیھم بغتة وھم نیام،
غوا أنوفھم بالتراب، وافتحوا علیھم بغزواتكم فال خیر في عیش یحكمھ المرتدون اللئام، مّرِ
بوا إلى المولى الكریم بدمائھم وأشالئھم، واحرقوا قلوبھم كما حرقوا وعملیاتكم ألف باب، وتقرَّ

دیار المسلمین على رؤوسھم.

ونوصیكم بالصبر والثبات على ھذا الطریق، وتحمل األذى فیھ.

ونخص اإلخوة في والیة خراسان؛

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾ [آل عمرات: 200]. ﴿اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا �َّ

واعلموا -ثبتكم هللا تعالى- أن ما تمرون بھا ما ھي إال سنة هللا تعالى في عباده المؤمنین، كما
ھي سنتھ سبحانھ وتعالى في األنبیاء والمرسلین، قال هللا تبارك وتعالى: ﴿أَم َحِسبتُم أَن تَدُخلُوا

ّراُء َوُزلِزلوا َحتّى یَقوَل الَجنَّةَ َولَّما یَأتُِكم َمثَُل الَّذیَن َخلَوا ِمن قَبِلُكم َمسَّتُھُم البَأساُء َوالضَّ
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ِ قَریٌب﴾ [البقرة: ٢١٤]. ِ أَال إِنَّ نَصَر �َّ سوُل َوالَّذیَن آَمنوا َمعَھُ َمتى نَصُر �َّ الرَّ

 

وأما أنتم أیُّھا الروافض؛

یا أنجس من وطئ الحصى، أَو تظنون أن الحرب معكم قد انتھت بعد زعمكم القضاء على
الموحدین في العراق؟! فأمامكم بإذن هللا تعالى فاتورة ثقیلة طویلة تنتظركم، وقد أیقنتم صدق
ما قلنا لكم باألمس، بأن الحرب في مرحلة جدیدة لتوھا بدأت، وإن عزائم الموحدین بإذن هللا
ما فتئت، فھل لمنتصر وحاسم معركة یطلق الحمالت تلو الحمالت بزعمكم إرادة النصر! فعن

أیة إرادة ونصر تتكلمون؟!

وتیقنوا أن سالحكم الذي حسم لكم المعركة باألمس: "مدافعكم وطائراتكم" ما عاد ینفع معنا
الیوم بإذن هللا تعالى، فال نقول بتنا على مشارف مدنكم، بل نقول بتنا على مشارف أسّرتُِكم،
فتحسسوا رقابكم وألبسوا األكفان قبل نومكم، فعُوا ما تصنعون، وأعرفوا قدر أنفسكم قبل أن
تتكلموا، وھا ھي أمریكا الیوم؛ التي كنتم تقاتلون تحت طائراتھا وبدعمھا العسكري باألمس،

قد بدأت باستھدافكم وتصفیة قادتكم األنجاس، فماذا أنتم فاعلون؟!

نٍَة أَو ِمن َوراِء ُجُدٍر بَأُسُھم قال هللا تبارك وتعالى: ﴿ال یُقاتِلونَُكم َجمیعًا إِّال في قًُرى ُمَحصَّ
بَینَُھم َشدیٌد تَحَسبُُھم َجمیعًا َوقُلوبُُھم َشتّى ذِلَك بِأَنَُّھم قَوٌم ال یَعِقلوَن * َكَمثَِل الَّذیَن ِمن قَبِلِھم

قَریبًا ذاقوا َوباَل أَمِرِھم َولَُھم َعذاٌب أَلیٌم﴾ [الحشر: ١٤-١٥].

فما كان ردكم سوى تكسیر زجاج السفارة األمریكیة الصلیبیة في بغداد، على طریقة عبیدكم
حركة حماس الردة األوغاد، وكحال حزب الالت مع الیھود: التصریحات والخطابات

الجوفاء، وھل باستطاعتكم كما صرحتم بإخراج القوات األمریكیة الصلیبیة من العراق؟ وھل
لعبد ذلیل حقیر مثلكم استطاعتھ إخراج سیده الصلیبي؟! فھذا لیس من فعلكم وال بمقدروكم، بل
ھذا من فعل أصحاب األقدام الثقیلة، الذین تسبق أفعالھم أقوالھم: جنود دولة اإلسالم، الذین
أرغموا أمریكا باالنسحاب من العراق قبل قرابة عقد من الزمن بفضل هللا تعالى، والذین قد
جعلوا جیشكم بفضلھ سبحانھ ینسحب من مناطق أھل السنة بالسراویل الداخلیة خوفًا من
مواجھتھم، وال زال الحساب طویًال معكم، ومن یتابع حصاد عملیات أجناد الخالفة في والیة
العراق من بعد انتھاء معركة الموصل التي زعمتم فیھا القضاء على الموحدین إلى یومنا ھذا،

سیعرف ما نقصد بحرب االستنزاف.

 

ورسالتنا ذاتھا لذكور مالحدة األكراد؛
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كالب صید أمریكا وعبیدھا، فما تقدمتم شبًرا إال بعد أن أحرقتھ طائرات الصلیب على رؤوس
الموحدین، فقد خرجت الطائرات الیوم من حربكم معنا، وبتم تستجدون أمریكا بعدم

دوا أضعاف ما االنسحاب، خوفًا من مواجھة الموحدین وجًھا لوجھ، وال بد علیكم أن تسدِّ
فعلتموه في دیار المسلمین بإذن هللا تعالى، ولن ینفعكم رجوعكم إلى أحضان النصیریة

المرتدین، أو التحالف والتكاتف مع الروس المجرمین، ووهللا ما نسینا ولن ننسى األخذ بثأر
المسلمین، وما ترونھ في مناطقكم یومیًا من عملیات تصفیة لرؤوسكم وعناصركم؛ ما ھذا إال
غیض من فیض، فما بدأ الحساب بعد، فال تستعجلوا مصیركم في قادم األیام بإذن هللا تعالى.

 

وأما رسالتنا إلى بعض العشائر واألفراد الذین ثبت تورطھم وردتھم في معاونة جیش وشرط
الحكومات واألحزاب المرتدة، بمحاربة وتقدیم المعلومات عن الموحدین وأعراضھم، فنقول

لھم:

أَو تظنون بأن خستكم وعمالتكم ستمضي من غیر حساب؟ أم أمنتم بعد سكركم وغیكم العقاب؟
فأمامكم فاتورة طویلة، وتعلمون جیدًا بأن جند الخالفة ال ینامون على ضیم، بإذن هللا تعالى،
طال الزمان أم قصر، وأنتم أشد الحرص على الحیاة من غیركم، فمالكم ولحربنا، ولَم الوقوف
ب، وباع آخرتھ بدنیا بدربنا؟! فانجوا بأنفسكم قبل فوات األوان، فالخاسر من جرب المجرَّ
غیره، والسعید من اتعظ بغیره ال بنفسھ، فإیاكم ونصرة الطواغیت وأحزاب وفصائل الردة،
فال یظن أحدكم أو یوھم نفسھ بأننا بعیدون عنھ، أو ال یبلغنا سوء فعلھ إن أقدم على إیذائنا أو
الوقوف في وجھنا، واعلموا أن قوائم أسمائكم تردنا من أھل الخیر في دیاركم، ممن ھو
حریص على دینھ وآخرتھ، فما تدرون في أیة ساعٍة تتخطفكم كواتم الموحدین، فاصحوا من
سكركم وأحالمكم، وأبعدوا أوالدكم عن مسالك الردة وتوبوا لربكم، قال هللا تبارك وتعالى:
ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ ْنیَا * فَِإنَّ اْلَجِحیَم ِھَي اْلَمأَْوٰى * َوأَمَّ ا َمن َطغَٰى * َوآثََر اْلَحیَاةَ الدُّ ﴿فَأَمَّ
َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوٰى * فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوٰى﴾ [سورة النازعات: 37-41]، فمن اتقى
هللا في نفسھ، وأصلح سریرتھ، ورجع عن ھواه، وأظھر لنا حسن فعلھ ونوایاه، فال یجدنا إال
إخوة لھ، وال یسمع أو یرى منا إال خیًرا، ومن أصّر على غیّھ وأذى المسلمین، فوهللا مالھ
عندنا غیر الصارم البتار، ولنجعلنَّ من الدماء النجسة أنھاًرا، فعُوا صنیعكم، وارجعوا عن

شركم.

وأما قولنا لمن ارتد منكم ثم تاب على أیدي الموحدین، ثم ارتد مرة أخرى بعد انحیازھم:

فمالھم عندنا غیر قطع الرؤوس، وكتم النفوس، جزًءا وفاقًا!
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أَو تظنون أن التوبة بال شروط؟ تَْخلُفُون وترجعون كما ومتى أردتم! كال وهللا، بل خبتم
وخسرتم، قال هللا تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بَْعَد إِیَمانِِھْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَن تُْقبََل تَْوبَتُُھْم

الُّوَن﴾ [سورة آل عمران: 90]. ئَِك ُھُم الضَّ َوأُولَٰ

ُ ِلیَْغِفَر وقال سبحانھ: ﴿إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْم یَُكِن �َّ
ِر اْلُمنَافِِقیَن بِأَنَّ لَُھْم َعذَابًا أَِلیًما﴾ [سورة النساء: 137- 138]. لَُھْم َوَال ِلیَْھِدیَُھْم َسبِیًال * بَّشِ

 

وأما رسالتنا إلى األسرى واألسیرات فنقول لھم:

اعلموا ثبتكم هللا تعالى أننا ما نسیناكم یوًما أو غفلنا عنكم، واعلموا رغم ما تمرون بھ من
دوا النیة، وأصلحوا الطویة، محنة وبالء، فإن هللا الكریم یُھّون لمن یشاء من عباده، لذا جدِّ
والتجئوا إلیھ سبحانھ، واعلموا بأن إخوانكم یسعون لفكاك أسركم، ولن یدخروا ِوسعًا في ذلك
بإذن هللا تعالى، فاصبروا واحتسبوا وإیاكم أن تقنطوا من رحمة هللا تعالى، فإن أمر المؤمن

كلھ خیر، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: «َعَجبًا ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَره ُكلَّھُ َخْیٌر، َولَْیَس
اُء َصبََر، فَكاَن اُء َشَكَر فََكاَن َخْیًرا لھ، َوإِْن أََصابَتْھُ َضرَّ ذَِلَك ِألََحٍد إِالَّ ِلْلُمْؤِمِن؛ إِْن أََصابَتْھُ َسرَّ
َخْیًرا»، فاحتسبوا األجر واصبروا على البالء، فما من محنة إال وبعدھا الفرج والرخاء بإذن

هللا تعالى، واملؤوا أوقاتكم بذكر المولى الكریم، وأكثروا من االستغفار في اللیل والنھار.

 

وأما رسالتنا إلى عامة المسلمین في كل مكان، فنقول لكم:

ال تتخاذلوا عن نصرة دینكم وإخوانكم، واسعوا للھجرة إلى والیات الدولة اإلسالمیة، والتحقوا
بمعسكراتھا، وكونوا من أھل الثغور، ال من الخوالف أھل الخدور، التحقوا بالوالیات القریبة
علیكم، وتیقنوا بأن العاقبة للمتقین بإذن هللا تعالى، فكونوا أعزة بجھاد عدوكم، قال هللا تبارك
وتعالى: ﴿ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقتَاُل َوُھَو ُكْرهٌ لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن تَْكَرُھوا َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن
ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُموَن﴾ [سورة البقرة: 216]، قال ابن عباس تُِحبُّوا َشْیئًا َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َو�َّ
رضي هللا تعالى عنھما: "ضمن هللا لمن اتبع القرآن أال یضل في الدنیا، وال یشقى في اآلخرة،
ثم تال قولھ تعالى: ﴿فََمِن اتَّبََع ُھداَي فَال یَِضلُّ َوال یَشقى﴾ [طھ: ١٢٣]"، ھذا ونسأل هللا العلي

الكبیر الھدایة والتوفیق لكم.

 

وفي الختام؛
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نوصي جند الخالفة آساد اإلسالم بالتبرؤ من حولكم وقوتكم، وأكثروا من قول: "ال حول وال
قوة إال با� العظیم"، وإیاكم أن یصیبكم العجب والغرور في أي عمل تقدمون علیھ مھما بذلتم
من األسباب، فما النصر والغلبة إال بأمر هللا العزیز الوھاب، وأكثروا من النوافل والطاعات
والقربات، وألزموا االستغفار والتسبیح والتھلیل والتكبیر، وقراءة القرآن وتدبر آیاتھ ومعانیھ،

َ ونوصیكم بترك القیل والقال، والنزاع واالختالف، قال هللا تبارك وتعالى: ﴿َوأَِطیعُوا �َّ
ابِِریَن﴾ [سورة َ َمَع الصَّ َوَرُسولَھُ َوَال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَھَب ِریُحُكْم ۖ َواْصبُِروا ۚ إِنَّ �َّ

األنفال: 46]، واجتنبوا اللغو وأعرضوا عنھ، قال هللا تبارك وتعالى: ﴿قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن *
الَِّذیَن ُھْم فِي َصَالتِِھْم َخاِشعُوَن * َوالَِّذیَن ُھْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن﴾ [سورة المؤمنون: 3-1].

 

﴿َربَّنا ال تُؤاِخذنا إِن نَسینا أَو أَخَطأنا َربَّنا َوال تَحِمل َعلَینا إِصًرا َكما َحَملتَھُ َعلَى الَّذیَن ِمن قَبِلنا
لنا ما ال طاقَةَ لَنا بِِھ َواعُف َعنّا َواغِفر لَنا َوارَحمنا أَنَت َموالنا فَانُصرنا َعلَى القَوِم َربَّنا َوال تَُحّمِ

الكافِریَن﴾ [البقرة: ٢٨٦].

 

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن﴾ [یوسف: 21]. ﴿َو�َّ

والحمد � رب العالمین.
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