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احلمد هلل الذي ّ
حذر من مغ ّبة اتباع غري سبيل املؤمنني ،والصالة والسالم عىل الذي أمر
بلزوم مجاعة املسلمني ،أما بعد:

جعلت ِمن نفسك
فيا أهيا الظواهري؛ قد سبق وقال لك الشيخ العدناين ،ثبته اهللَ " :

ِ
ِ
ب
وقاعدتك أضحوكة ولعبة بيد صيب غٍّر خائن ناكث للبيعة مل تره ،وتركته يلعب بكم لَع َ
أضعت تارخيك وجمدك ،فبادر واحذر ِمن خامتة السوء".
الطفل بالكرة،
فأذهبت هيبتَك ،و َ
َ
"عذرا أمري القاعدة".
ا.ـه من كلمته السديدة احلكيمة:
ً

ولكنك مل تبادر ومل حتذر من خامتة السوء! بل متاديت يف االستمتاع بلعب دور الكرة
املركولة ،التي تتقاذفها األرجل ذات اليمني وذات الشامل!
يا أيتها الكرة العجوز ،يا أهيا الظواهري؛ هل حتسب أننا – معرش جنود دولة اخلالفة
وأنصارها – مستغربون من هذا الذي جرى؟! إطال ًقا! بل هو أمر معروف طبيعي منذ
الغر الغدار بأمريه املغوار ،منذ حسب الغادر اجلوالين رما َله
اللحظة األوىل ،منذ أن نكث ّ
ً
ترصفت بشكل طفويل يف
جبال سام ًقا كجبل الدولة اإلسالمية األشم ،ولك ْن ..وحيث إنك
َ
نصحك قادتنا خملصني مشفقني – رغم غدرك
أخطر قضايا األمة عامة واجلهاد خاصة؛ فقد
َ

البشع هبم ،وتشنيعك القبيح عليهم ،وحتشيدك اجلنوين ضدهم  -لع ّلك تصحو وتفهم،
أفسدت ،وتقدّ م مصلحة اإلسالم الباقي عىل ذاتك العجوز الفانية ،وإذا بك
وتصلح ما
َ
التمسح املرشوط باسمه واسم
عجوز مسكني ُيدع بسهولة بمدح هنا وثناء هناك ،ويعميه
ّ
ويربت
قاعدته عن حقيقة احلال واملآل ،وبِ َّت كالكرة التي يعجب هبا العب كرة القدمّ ،
عليها بحنان ،وقد هيمس هلا بكلامت التشجيع ،وهو الذي سريكلها بعد دقائق وجيهدها
ً
غريها هبا من أجل
ركال ،ثم لن يبايل هبا حني حيقق فوزه الشخيص ،كام لن يبايل بأن يستبدل َ
لت قاعدتك!
فوز جديد! فانظر يف أي مكانة
حو َ
َ
وضعت نفسك! وانظر إىل أي ممسحة ّ
أظننت األمر سياسة بلهاء ،اقتداء منك باإلخونج األغبياء ،الذين تزكي محاقتهم ومتتدح
َ
أيضا! َو ْلت َْح َي
مرسيهم املرتد؟! فلتهنأ إ ًذا بمصري اخليبة واخلسارة ذاته الذي باؤوا به هم ً
حلو قطافها،
قدرها بفضل اهلل وتثبيتهَ ،ف َجن َْت َ
عزة اجلهاد الرفيعة التي عرفت دولة اخلالفة َ
مت بقطافها تن ّع ًام مل تقف يف وجهه حدود سايكس
وتف َّيأت يف ظالل سؤددها ورفعتها ،وتن ّع ْ
أردت تكريسها باألمس ،والتي كانت أحد أسباب تضحية الغادر اجلوالين بك
وبيكو ،التي
َ
اليوم! والتي ستنكرس يف كل البالد بعون اهلل تعاىل رغم أنفك وأنفه وأنف "الثورجية"
وأهل السياسة والتياسة عبيد الكفر العاملي أمجعني!
أيضا صار منذ غدرته
كنت كرة الغادر اجلوالين الذي حيسب نفسه شي ًئا
وكام َ
مذكورا؛ هو ً
ً
البشعة كرة يف أرجل "الثورجية" والطواغيت ،وها هم يباركون له الغدر بك اليوم ،كام

باركوا لك الغدر بالدولة اإلسالمية يف األمس! غري أن املصري واحد؛ فهو ذا يضحي بك
من أجلهم غري مبال بأنك جعلت من نفسك أضحوكة يف سبيل مساعدته عىل إمتام مرشوع
غري مدْ ِرك أهنم سيضحون به يف أول فرصة يرون فيها مصلحتَهم الومهية
الغدر األثيمَ ،
تتطلب ذلك ،مستمتعني هم كذلك بركالت الغرب املستمرة هلم؛ إذ إنه ال يرى الكفر
العاملي مكان ًة ألحذيته أعىل من أن تبقى جمرد أحذية ،مهام كان طموحها يف أن تصبح تا ًجا
عىل الرؤوس! فاحلذاء ال تلبسه إال األرجل! وهم يف عمى عجيب عن مصائر غريهم من
الصحوات املرتدين ،ف َعالم يالم صياد الفرائس السهلة؟!
عّبت برصا حة
ومل متهل أمريكا وصوحيباتا الغادر اجلوالين ليشعر بالزهو إزاء ما فعله ،بل ّ
أنه ما زال دون املستوى املطلوب ،رغم أنه بات كبري املفحوصني وال فخر! إذ إن الكفار
خالصا كاحلًا
رمادي وإن كان إىل السواد أقرب ،بل يريدونه أسو َد
أيضا ال يقنعون بأي
ً
ً
ٍّ
مثلهم! وهو ما حرص عليه املرتدون ،الذين وهم منهمكون يف حرصهم هذا :يشغبون عىل
خالصا دون أن تقنع بالرمادية! فانظر إىل أين
نقي العقيدة
ً
اخلالفة التي ال تقبل إال بمن كان َّ
ِ
ِ
فتعسا ملن
ستصل بعد أهيا الغادر اجلوالين ،ومحأة الردة الدنسة :شديدة االنحدار إىل اهلاويةً ،
اختار أن يكون يف صف الشيطان! نسأل اهلل العافية والسالمة.
****

سبحانك ريب! كم هي عّب مس َّطرة مليئة باملوعظة والذكرى؛ حتدّ ث كل الناس عن مصري
أمحق الناس َمن باع
َمن حارب اخلالف َة وجاىف اجلهاد و َظ َل َم أه َله،
وتكرس يف كل مرة أن َ
ّ
آخرتَه بدنيا غريه؛ فأهل الغدر مل حيصدوا إال السام والعلقم ،ومشجعوهم كانوا كرة بالية يف
أقدامهم ،والكفر العاملي الذي يظن ردة هؤالء مجي ًعا يف صاحله :ال يستطيع أن هيزم كلامت
اهلل تعاىل ،وال أن يطفئ نور اإلسالم ،وال تقدر رقبته البالية أن تصمد أمام سكني اخلالفة
احلاذقة ،فتوبوا أهيا احلمقى أمجعون ،وتذكروا أن األرض أرض اهلل عز وجل ،ال أرض
أمريكا وال صوحيباتا وال عبيدها ،وأن امللك ملك اهلل ،وال ينال ما عند اهلل تعاىل إال
حرصا ،واهلل يورث أرضه لعباده الصاحلني ،وليس للفسقة والغدارين واملرتدين!
بطاعته
ً
ﲦﲨﲩﲪﱠ األعراف ١٢٨ :ﱡﭐﱜﱝ
ﲧ
ﭐﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣﱤ ﱥ ﱠ

النور٥٥ :

ذلك وعد اهلل ،ﱡﭐﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱠ الروم ،٦ :وتلك سنّة اهلل،
ﱡﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠ األحزاب ،٦٢ :واحلمد هلل رب العاملني.

هو األنقى
رشع اإلسال ِم َ

َوستحكم َّ
كل املعمور ْه
حيفظها ِم ْن ِّ
كل خطور ْه
ِ
القرآن هم األتقى
جنْد

هنجهم قدْ كا َن احل َّقا
عانت دنيانا فِسقا
قدْ
ْ

نور ْه
نرشوا يف دنيانا َ
ِ
السحقا
جترعت النَّاس ُّ
َو َّ

دولة إسالمي منصور ْه
َواهلل تعاىل حيميها

انظر للعاملِ َوستلقى
ْ

حتكيم اإلسال ِم رضور ْه
َ

مضت دولتنا تتحدَّ ى
َو
ْ

العادي املمتدَّ ا
إجرا َم
ْ

تقلع شو ًكا تزرع وردا
خافت ِمن ِ
كيد َظلو ِم
ما
ْ ْ

أقواما مقهور ْه
تن ِْجد
ً
عت ِمن ِ
موت كري ِم
ما َج ِز ْ ْ

أو ِ
يأس حزين مهمو ِم
قت منها األرشار
قدْ ص ِع ْ

فهي ال َقصواء املأمور ْه
َ

َ
فالتاث الغرب املنهار
ِ
ِ
جموس
ليهود البلوى َو
ِ
ككؤوس
سيدور رداهم

فهي عىل األعدا إعصار
َ
غدت أمريكا مذعور ْه
َو ْ
للر ِ
َ
وس
رعب َ ،و
ٌ
كذلك ُّ
َف ِدماء ال َّظاملِ مهدور ْه

دولتنا ال ختشى املجر ْم
ِ
خوف امل ْح ِ
ج ْم
ال تأسى ِم ْن

باهلم ْه
إالَّ ِّ
باحلق َو َّ
ِع َ ٌّب للقاد ِم حمفور ْه
تضحية امل ِ
ِ
قد ْم
هي ثمرة
َ
بالر ِ
شد األسنى مغمور ْه
َّ

مظلم
شمس يف أفق
هي
ٌ
ْ
َ

األعظم
َونداء اإلسال ِم
ْ

مسلم
باقي ٌة يف هنج
ْ

باقي ٌة دوما منصوره١

ل ْن َ
القم ْه
يصل املرء إىل َّ
َومصائر َم ْن خا َن األ َّم ْه

 ١أبيات خمتارة من قصيدة "دولة إسالمي منصور ْه" ،من ديواين" :أوار احلق".
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