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 بعنوان

 ]فتربصوا إنا معكم متربصون[

 

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 

 :عبده ورسوله، أما بعد -صلى اهلل عليه وسلم-محمدا 

بَُّص ِبُكْم أ ْن ُيِصيب ُكُم اللَُّه ِبع ذ اٍب ِمْن ُقْل ه  قال اهلل تعالى: ) ن ْحُن ن ت ر  بَُّصون  ِبن ا ِإالَّ ِإْحد ى اْلُحْسن ي ْيِن و  ْل ت ر 
بُِّصون   بَُّصوا ِإنَّا م ع ُكْم ُمت ر   (.ِعْنِدِه أ ْو ِبأ ْيِدين ا ف ت ر 

أمرنا بالقتال ورغبنا فيه، وجعله  -سبحانه–وقربة له، نقاتل ألنه  ن، إننا نقاتل طاعة هللو ا المسلميهأ
أن أمرنا بالقتال ووعدنا إحدى الحسنيين، فلم يكلفنا بالنصر،  -سبحانه-أفضل وسيلة إليه، ونحمد اهلل 

م ْن ُيق اِتْل ِفي س ِبيِل اللَِّه ف ُيْقت ْل أ ْو ي ْغِلْب ف س ْوف  ُنْؤِتيِه أ ْجًرا ع ِظيًماقال تعالى: ) علينا القتال (، فإنما و 
عزمنا، ألننا  منفنا أو يفت يوالصبر، وعلى اهلل النصر، فلذا ال يهولّننا اجتماع أمم الكفر علينا أو يخ

ِإنَّ اللَّه  اْشت ر ى ِمن  اْلُمْؤِمِنين  أ ْنُفس ُهْم و أ ْمو ال ُهْم ِبأ نَّ ، قال تعالى: )، بحول اهلل وقوتهالفائزون على كل حال
نَّ  ْنِجيِل و الْ ل ُهُم اْلج  قًّا ِفي التَّْور اِة و اْْلِ ل ْيِه ح  ُيْقت ُلون  و ْعًدا ع  م ْن أ ْوف ى ة  ُيق اِتُلون  ِفي س ِبيِل اللَِّه ف ي ْقُتُلون  و  ُقْرآ ِن و 

ذ ِلك  ُهو  اْلف ْوُز اْلع   و ُأْخر ى ل ْم : )سبحانه، وقال ِظيُم(ِبع ْهِدِه ِمن  اللَِّه ف اْست ْبِشُروا ِبب ْيِعُكُم الَِّذي ب اي ْعُتْم ِبِه و 



ل ى ُكلِّ ش ْيٍء ق ِديًرا ك ان  اللَُّه ع  اط  اللَُّه ِبه ا و  ل ْيه ا ق ْد أ ح  لَُّوا اأْل ْدب ار  ُثمَّ *  ت ْقِدُروا ع  ل ْو ق ات ل ُكُم الَِّذين  ك ف ُروا ل و  و 
ِليًّا و ال  ن ِصيًرا  ل ْن ت ِجد  ِلُسنَِّة اللَِّه ت ْبِدياًل  *ال  ي ِجُدون  و  ل ْت ِمْن ق ْبُل و  فإن صمدنا في  (ُسنَّة  اللَِّه الَِّتي ق ْد خ 

و ُأْخر ى ُتِحبُّون ه ا ن ْصٌر )وانتصرنا، فال عجب وهو وعد اهلل لنا،  اوجه العالم وقارعنا جيوشه جميعا بقدراته
ف ْتٌح ق ِريبٌ   .(ِمن  اللَِّه و 

ن أصابنا وهو وعد  ،القتل وكثرت الجراح وعصفت بنا النوائب وعظمت المصائب فال عجب أيضا وا 
ل ْوا ، قال تعالى: )محتوماهلل لنا، بل إن االبتالء قدر  ث ُل الَِّذين  خ  ا ي ْأِتُكْم م  ل مَّ نَّة  و  ِسْبُتْم أ ْن ت ْدُخُلوا اْلج  أ ْم ح 
ُنوا م ع ُه م ت ى ن ْصُر اللَِّه أ ال  ِإنَّ ِمْن ق ْبِلُكْم م سَّْتُهُم اْلب ْأس اُء  تَّى ي ُقول  الرَُّسوُل و الَِّذين  آ م  ُزْلِزُلوا ح  و الضَّرَّاُء و 

 -صلى اهلل عليه وسلم-شكونا إلى رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه-عن خباب (، و ن ْصر  اللَِّه ق ِريبٌ 
ن قبلكم يؤخذ قد كان م  ) :فقال ،ر لنا أال تدعو لناأال تستنص :وهو متوسٌد بردةً  في ظل الكعبة فقلنا

ويمشط  ،جعل نصفينفيُ  ،شار فيوضع على رأسهنبالم فيجاء ،فيجعل فيها ،الرجل فيحفر له في األرض
حتى يسير  ،هذا األمر تمنّ واهلل لي  ، ما يصده ذلك عن دينهفبأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 

 .(لكنكم تستعجلونو  ،الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهلل والذئب على غنمه

أيها المسلمون، ال تتعجبوا من اجتماع أمم الكفر ودوله وملله على الدولة اْلسالمية، فهذا حال الطائفة 
الفسطاطان، فال  المنصورة في كل زمان، وسيستمر هذا االجتماع وتشتد الفتن والمحن حتى يكتمل

يبقى في هذا منافق، وال يبقى في ذاك مؤمن، ثم كونوا على يقين أن اهلل سينصر عباده المؤمنين، 
يقينا بنصر  تازداد كلما وكلما ازداد تكالب األمم عليها ،وأبشروا واطمئنوا فإن دولتكم ال زالت بخير

لفظت األدعياء والمنافقين، وازداد  لماك اهلل، وأنها على الصراط المستقيم، وكلما اشتدت بها المحن
 صفها نقاء وازدادت صالبة وثباتا.

نما هي حرب  أمم الكفر جميعا ضد أمة أيها المسلمون، إن المعركة اليوم لم تعد مجرد حملة صليبية، وا 
اْلسالم، ولم يسبق في تاريخ أمتنا أن اجتمع عليها العالم بأسره في معركة واحدة كما هو حاصل 



ن كل مسلم معني بهذه الحرب، معني بامتثال  اليوم، إنها معركة الكفار جميعا ضد المسلمين جميعا، وا 
 ، والنجاة والفوز والقرب من اهللأمر اهلل له، بتأدية فريضة الجهاد في سبيل اهلل، فإن امتثل فله الحسنى

ن عصى فله السوء والهالك والخسران، والبوء بغضب اهلل وسخطه،  ن كل مسلم معني ونيل رضاه، وا  وا 
بهذه الحرب، بالدفاع عن دين اهلل وشرعه، ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهذه 
الحرب حرب كل مسلم، وعليه خوضها للدفاع عن دينه ونفسه وماله وعرضه وكرامته، فشمروا لحربكم 

وال تهنوا وال تحزنوا، ولقد قال  أيها المسلمون في كل مكان، شمروا وأنتم واثقون من نصر اهلل، شمروا
ال   *أل  ْنُتْم أ ش دُّ ر ْهب ًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمن  اللَِّه ذ ِلك  ِبأ نَُّهْم ق ْوٌم ال  ي ْفق ُهون  عن الكفار: ) -عز وجل-ربكم لكم 

ن ٍة أ ْو ِمْن و ر اِء ُجُدٍر ب ْأُسُهمْ  ِميًعا ِإالَّ ِفي ُقًرى ُمح صَّ ُقُلوُبُهْم ش تَّى  ُيق اِتُلون ُكْم ج  ِميًعا و  ُبُهْم ج  ب ْين ُهْم ش ِديٌد ت ْحس 
 معهم(، وصدق اهلل عز وجل، وها هم النصارى الصليبيون وأمم الكفر وملله ذ ِلك  ِبأ نَُّهْم ق ْوٌم ال  ي ْعِقُلون  

صاحبه ومن ورائهم اليهود، ال يجرؤون على المجيء برا لقتال ثلة قليلة من المجاهدين، وكل يدفع 
ليورطه، ال يجرؤون على المجيء المتالء قلوبهم رعبا من المجاهدين، وألنهم بفضل اهلل تأدبوا في 
أفغانستان والعراق، وعلموا أنه ال طاقة لهم بالمجاهدين، ال يجرؤون على المجيء ألنهم يعلمون يقينا 

واليمن  اوسيناء وأفريقي ما ينتظرهم من األهوال والويالت، في الشام والعراق وليبيا وأفغانستان
يعلمون ما ينتظرهم في دابق والغوطة من الهزيمة والهالك والدمار، يعلمون أنها الحرب والصومال، 

لى قيام الساعة،  -بإذن اهلل– األخيرة، وبعدها نغزوهم وال يغزوننا، ويسود اْلسالم العالم من جديد، وا 
ولذا يؤخرون المجيء ما استطاعوا إلى ذلك سبيال، ويعملون جاهدين لحشد المزيد من أذنابهم 
وعمالئهم، من الصحوات والمرتدين وملحدي األكراد، وقطعان الروافض البهائم، وما زالت أمريكا 

طع ذنب، بالقضاء على الخالفة عبر وكالئهم وأذنابهم، وكلما فشل لهم حلف أو قُ وحلفاؤها يحلمون 
سارعوا ْلنشاء آخر، حتى أعلنوا مؤخرا عن  التحالف السلولي المسمى زورا باْلسالمي، وقد أعلن أن 
هدفه محاربة الخالفة، ولو كان تحالفا إسالميا ألعلن نصرته ونجدته ألهل الشام المستضعفين 

ين، وأعلن حربه على النصيرية وأسيادهم الروس، ولو كان إسالميا ألعلن العداوة والحرب على المنكوب



الروافض المشركين واألكراد الملحدين في العراق، الذين استباحوا أهل السنة قتال وتشريدا وعاثوا في 
ولو كان تحالفا ه، ولو كان تحالفا إسالميا لما أيدته الصين الملحدة وطالبت الدخول في ديارهم فسادا،

إسالميا ألعلن براءته من أسياده اليهود والصليبيين، ولجعل هدفه قتل اليهود وتحرير فلسطين، نعم 
التي ظن اليهود أننا نسيناها وظنوا أنهم أشغلونا عنها، كال يا يهود، ما نسينا فلسطين لحظة،  ،فلسطين

دبيب المجاهدين، وتحاصركم طالئعهم، في يوم وبإذن اهلل لن ننساها وقريبا قريبا بإذن اهلل تسمعون 
ن حسابكم لعسير عسير، لن تهنؤو ترونه بعيدا ونراه قريبا، وها نحن نقترب منكم يوما بعد يوم ا في ، وا 

 فيها اهلل فلسطين أبدا يا يهود، ولن تكون داركم وأرضكم، لن تكون فلسطين إال مقبرة لكم، وما جمعكم
ولقد علمتم ذلك جيدا، فتربصوا إنا معكم  ختبئوا خلف الشجر والحجر،حتى ت إال ليقتلكم المسلمون،

 متربصون.

لتعلموا حقيقة  -صلى اهلل عليه وسلم–وسنة نبيكم  -عز وجل-أيها المسلمون، ارجعوا إلى كتاب ربكم 
هذه الحرب، وحقيقة هذا التحالف اليهودي الصليبي الصفوي، بقيادة أمريكا وتخطيط اليهود، ولتعلموا 

ْنك  اْلي ُهوُد و ال  ربكم عز وجل: ) لكم حقيقة من يقف في صفه وخندقه وفسطاطه، فلقد قال ى ع  ل ْن ت ْرض  و 
تَّى ت تَِّبع  ِملَّت ُهمْ  ار ى ح  تَّى ي ُردُّوُكْم ع ْن ِديِنُكْم ِإِن اْست ط اُعوا) وقال تعالى: ،(النَّص  (، و ال  ي ز اُلون  ُيق اِتُلون ُكْم ح 

دُّوا ل وْ )نه: وقال سبحا ي ْبُسُطوا ِإل ْيُكْم أ ْيِدي ُهْم و أ ْلِسن ت ُهْم ِبالسُّوِء و و  (، ت ْكُفُرون   ِإْن ي ْثق ُفوُكْم ي ُكوُنوا ل ُكْم أ ْعد اًء و 
ِنتُّْم ق ْد ) سبحانه: وقال (،ال  ي ْرُقُبون  ِفي ُمْؤِمٍن ِإالًّ و ال  ِذمًَّة و ُأول ِئك  ُهُم اْلُمْعت ُدون  )وقال تعالى:  دُّوا م ا ع  و 

ا ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أ ْكب ُر ق ْد ب يَّنَّا ل ُكُم اْْل ي اِت ِإْن ُكْنُتْم ت عْ  م  اُء ِمْن أ ْفو اِهِهْم و  وقال سبحانه: (، ِقُلون  ب د ِت اْلب ْغض 
ْن ُتِصْبُكْم س يِّئ ٌة ي ْفر ُحوا ِبه  ) س ن ٌة ت ُسْؤُهْم و اِ  ْيًئا ِإنَّ ِإْن ت ْمس ْسُكْم ح  ُكْم ك ْيُدُهْم ش  ت تَُّقوا ال  ي ُضرُّ ْن ت ْصِبُروا و  ا و اِ 

ُلون  ُمِحيطٌ  ا ي ْعم  دُّ الَِّذين  ك ف ُروا ِمْن أ ْهِل اْلِكت اِب و ال  اْلُمْشِرِكين  أ ْن ُين زَّل  )وقال سبحانه: (، اللَّه  ِبم  ا ي و  م 
بُِّكمْ  ْيٍر ِمْن ر  ل ْيُكْم ِمْن خ  بعد كل هذا، ما زال من المسلمين من يشك أنها ليست حربا على  (، ثمع 

اْلسالم والمسلمين، ما زال من المسلمين من يظن أن اجتماع دول الكفار وملله على  حرب الدولة 
 ؟صلى اهلل عليه وسلم، فأي ضالل بلغ من يعتقد هذا اْلسالمية، ليست حربا على شرع اهلل وأمة محمد



وعلى أي دين بات من  ؟يقف في خندق هذا التحالف ضد الدولة اْلسالمية وعلى أي دين أصبح من
يحرض على الدولة اْلسالمية ليل نهار ويدعو لقتالها، بل ألولوية قتالها، وهي تقف هذا الموقف تقارع 

 ؟وحدها جيوش الكفر قاطبة

لى اليوم هي رأس أيها المسلمون، عليكم أن تدركوا أن الدولة اْلسالمية منذ نشأتها قبل عشر سني ن وا 
ه، ه وأساسُ أركانُ الحربة في الصراع بين فسطاط اْليمان وفسطاط الكفر، بل هي عمود هذا الفسطاط و 

وألن أعداء اهلل يدركون هذا جيدا، اجتمعت جميع قوى الكفار والمرتدين في العالم بأسره، واتفقت قاطبة 
والقضاء عليها بكافة الوسائل وشتى السبل،  والسعي ليل نهار ْلضعافها ،على حرب الدولة اْلسالمية

ن   ط اْليمان ورأس حربة خندقه، دليلعلى أن الدولة اْلسالمية عمود فسطا دليل هذا اجتماعهموا 
وال ينكره إال مشاقق  ،أوضح من الشمس في رابعة النهار، لم يعد يخفى حتى على العجائز والصبيان

 للحق معاند.

نا نستنفركم جميعا أيها المسلمون، إن خوض هذه  الحرب واجب على كل مسلم، وال يعذر فيها أحد، وا 
قوموا يا أحفاد المهاجرين  في كل مكان، ونخص أبناء بالد الحرمين، فانفروا خفافا وثقاال، شيبا وشبابا،

خوانكم في الشام والعراق واليمن،  نصار، قوموا على آل سلول الطغاة المرتدين، وانصرواواأل أهلكم وا 
ندونيسيا وتركستان والفلبين والصومالوأفغانستان والقوقاز ومصر وليبيا  فريقيا وا  وبنغالدش وكل  وا 

ا ل ُكْم ِإذ ا ِقيل  ل ُكُم اْنِفُروا ِفي س ِبيِل اللَِّه اثَّاق ْلُتْم ِإل ى اأْل ْرِض أ ر  مكان، ) ُنوا م  ي اِة ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آ م  ِضيُتْم ِباْلح 
ي اِة الدُّْني ا ِفي اْْل ِخر ِة ِإالَّ ق ِليٌل  ت اُع اْلح  ا م  ي ْست ْبِدْل ق ْوًما ِإالَّ ت ْنفِ  *الدُّْني ا ِمن  اْْل ِخر ِة ف م  ُروا ُيع ذِّْبُكْم ع ذ اًبا أ ِليًما و 

ل ى ُكلِّ ش ْيٍء ق ِديرٌ  وُه ش ْيًئا و اللَُّه ع  ُكْم و ال  ت ُضرُّ اِهُدوا ِبأ ْمو اِلُكْم ) :سبحانهوقال  (،غ ْير  ِثق ااًل و ج  اْنِفُروا ِخف اًفا و 
يْ  ِلُكْم خ   .(ٌر ل ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ت ْعل ُمون  و أ ْنُفِسُكْم ِفي س ِبيِل اللَِّه ذ 

ويا جنود الدولة اْلسالمية اصبروا إنكم على الحق، اصبروا إن اهلل معكم، هو موالكم وهو ناصركم 
تقلع  -بإذن اهلل-، وعما قريب ةنما هي معركة أحزاب جديدإنعم المولى ونعم النصير، اصبروا فف



وال يغزوننا، فاثبتوا وكونوا  -بإذن اهلل-نغزوهم  وبعدها ،-سبحانه–قدورهم ويهزمهم اهلل  وتنكفئيامهم خ
ن هذا االجتماع عليكم وهذه الزلزلة لهو وعد اهلل للمؤمنين، فقد وعد اهلل  على يقين من نصر اهلل، وا 

ل مَّا ر أ ى اْلُمْؤِمُنون  اأْل ْحز اب  والزلزلة، قال تعالى: ) ءعباده المتقين بالنصر بعد البأساء والضرا ق اُلوا ه ذ ا  و 
ت ْسِليًما اًنا و  م ا ز اد ُهْم ِإالَّ ِإيم  ُسوُلُه و  د ق  اللَُّه و ر  ُسوُلُه و ص  (، فقد استبشر المؤمنون يوم م ا و ع د ن ا اللَُّه و ر 

ل الذين خلوا من قبلهم من الشدة واالبتالء، فال بد أن يشتد البالء ث  األحزاب بقرب النصر، لما رأوا م  
منذ  -تبارك وتعالى-، حتى ينجم النفاق ويرسخ اْليمان، لينزل النصر، ولقد نصرنا اهلل نحوتعظم الم

، ثم نزلت بنا المحن، وماجت الفتن، وعظم االبتالء، حتى علنا قيام دولة اْلسالمعشر سنين، يوم أ
رض انحسرت الدولة اْلسالمية عن كثير من المناطق التي فتحتها وسيطرت عليها، وضاقت علينا األ

بما رحبت، حتى ظن أعداء الدولة اْلسالمية أنهم قضوا عليها، وحتى قال المنافقون والذين في قلوبهم 
ُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا)مرض:  م ت ى ن ْصُر )، وحتى قال المجاهدون الصابرون المؤمنون: (م ا و ع د ن ا اللَُّه و ر 

، فلما ثبتوا وصبروا وعلم اهلل المنافقين وعلم المؤمنين نزل نصر اهلل، أقرب وأسرع مما ظن (اللَّهِ 
وما أمامكم أقوى مما كانت بأضعاف، فاثبتوا أيها المجاهدون،  -بفضل اهلل–المؤمنون، وعادت الدولة 

ما شهادة، وال خير في عيشنا إن لم نعش تحت حكم اهلل  وفي ظل إال إحدى الحسنيين، إما ظهور وا 
شرعه، وما أعذب الموت في نصرة دين اهلل والذود عن شرعه وحكمه، فاثبتوا فإما حياة عزيزة كريمة 

ما قتلة سعيدة وشهادة مشرِّ  فة، فازهدوا في الدنيا وأقبلوا على اهلل، فالدنيا فانية، وما عند اهلل خير وا 
من قراءة القرآن،  وام، فال تنازعوا، وأكثر وأبقى، وأقلعوا عن المعاصي، واجتنبوا الظلم، وأطيعوا أمراءك

ا ك ان  اللَُّه ُمع ذِّب ُهْم و ُهْم ي ْست ْغِفُرون  من التوبة واالستغفار، ) واوأكثر  م  ذا لقيتم أعداء اهلل فاستعينوا و  (، وا 
عليكم من باهلل واثبتوا ورددوا قول: ال حول وال قوة إال باهلل، واصبروا ينصركم اهلل ويثبت أقدامكم، ويفتح 

ُنوا ِإذ ا ل ِقيُتْم ِفئ ًة ف اْثُبُتوا و اْذُكُروا اللَّه  ك ِثيًرا ل ع لَُّكْم تُْفِلُحون  حيث لم تحتسبوا، ) و أ ِطيُعوا  *ي ا أ يُّه ا الَِّذين  آ م 
اِبِرين   ت ْذه ب  ِريُحُكْم و اْصِبُروا ِإنَّ اللَّه  م ع  الصَّ ُلوا و  ُسول ُه و ال  ت ن از ُعوا ف ت ْفش   (.اللَّه  و ر 



ن وصيتي لكم  أسرى المسلمين في كل مكان وخصوصا طلبة العلم في غياهب سجون  إخراجوا 
 ا نخرجكم جميعا بحول اهلل وقوته،نا عيش ولمّ وال تظنوا أن يطيب ل اناالطواغيت، فاصبروا يا أسر 

، للروافض مونقول لليهود والصليبيين وأذنابهم وأحزابهم، ألمريكا وأوروبا وروسيا وحلفائهم وعمالئه
بَُّص ِبُكْم : )وأجناسهموالمرتدين بأصنافهم  ن ْحُن ن ت ر  بَُّصون  ِبن ا ِإالَّ ِإْحد ى اْلُحْسن ي ْيِن و  أ ْن ُيِصيب ُكُم ُقْل ه ْل ت ر 

بُِّصون   ع ُكْم ُمت ر  بَُّصوا ِإنَّا م  ن ربنا اللَُّه ِبع ذ اٍب ِمْن ِعْنِدِه أ ْو ِبأ ْيِدين ا ف ت ر  العليم الحكيم قال  -عز وجل-(، وا 
ْن س ِبيِل اللَِّه ف س ُيْنِفُقون ه  لنا: ) ْسر ًة ثُمَّ ُيْغل ُبون  ِإنَّ الَِّذين  ك ف ُروا ُيْنِفُقون  أ ْمو ال ُهْم ِلي ُصدُّوا ع  ل ْيِهْم ح  (، ا ثُمَّ ت ُكوُن ع 

ن ربنا  ِليًّا و ال  العزيز العليم قال لنا: ) -عز وجل-وا  لَُّوا اأْل ْدب ار  ثُمَّ ال  ي ِجُدون  و  ل ْو ق ات ل ُكُم الَِّذين  ك ف ُروا ل و  و 
ل ْت ِمْن ق ْبُل و   *ن ِصيًرا  (، فتربصوا أيها الكفار والمرتدون، إنا ل ْن ت ِجد  ِلُسنَِّة اللَِّه ت ْبِدياًل ُسنَّة  اللَِّه الَِّتي ق ْد خ 

ن ربنا  ُيْخِزِهْم الجبار القهار قال لنا: ) -عز وجل-معكم متربصون، وا  ْبُهُم اللَُّه ِبأ ْيِديُكْم و  ق اِتُلوُهْم ُيع ذِّ
ي ْشِف ُصُدور  ق ْوٍم ُمْؤِمِني ل ْيِهْم و  ي ْنُصْرُكْم ع  ن ربنا العظ(، ن  و  ل ق ْد س ب ق ْت قال لنا: ) -سبحانه– يم القديروا  و 

ِلين   تُن ا ِلِعب اِدن ا اْلُمْرس  نَّ ُجْند ن ا ل ُهُم اْلغ اِلُبون   *ِإنَُّهْم ل ُهُم اْلم ْنُصوُرون   *ك ِلم   -سبحانه–(، فقد وعدنا ربنا و اِ 
بأيدينا،  أو الكفار بالخزي والعذاب من عندهيها أإحدى الحسنيين ووعدنا بالنصر والغلبة ووعدكم 

نا نعدكم  أن كل من يشارك  -بإذن اهلل-ووعدكم بالخذالن والهزيمة، وال يخلف اهلل الميعاد سبحانه، وا 
تربصي  ي أمريكا،صفي الحرب على الدولة اْلسالمية، ليدفعن الثمن غاليا بإذن اهلل، وليندمن، فترب

يها الروافض، تربصوا أيها المرتدون، تربصوا يا يهود، إنا معكم تربصي روسيا، تربصوا أ أوروبا،
 متربصون.

وانصرنا عليهم، وصلِّ  وزلزلهم، اهزمهم اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم األحزاب، اهزمهم
 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.


