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بسم هللا الرمحن الرحيم
"آايت وعب يف ترك جبهة اجلوالين لتنظيم القاعدة"

احلمد هلل انصر املؤمنني اجملاهدين الصادقني ،ومذل املنافقني اخلونة املرتدين.
ما حيدث من حوادث وأمور فيها عرب وآايت حىت يتنبه اجلاهل ،ويستيقظ الغافل ،ويزيد املؤمن املوحد يقينا مبنهجه
احلق ،وتقام احلجة على املعارض للحق.

يف األمس قام الغادر الناكث املرتد اجلوالين إبلغاء العمل جببهة النصرة وتشكيل مجاعة جديدة تسمى جبهة فتح
الشام ،وأعلن أنه ال عالقة هلا أبي جهة خارجية ،مما يعين ركله لتنظيم يهود اجلهاد وكلبه الظواهري.
ومما جيب أن يعلم أن اخلالف بني الدولة اإلسالمية نصرها هللا وبني هؤالء املرتدين ليس خالفا سهال أو على
مواقف أو أحداث بل هو خالف منهجي عميق جدا خلصه الشيخ العدانين حفظه هللا يف كلمته:
[ما كان هذا منهجنا ولن يكون] بقوله:
"إن اخلالف بني الدولة والقاعدة ليس على قتل فالن أو بيعة فالن ،ليس اخلالف معهم على قتال صحوات
أيدوان عليه سابقا يف العراق ،ولكن القضية قضية دين اعوج  ،ومنهج احنرف ،منهج استبدل الصدع مبلة
إبراهيم والكفر ابلطاغوت والباءة من أتباعه مبنهج يؤمن ابلسلمية وجيري خلف األكثرية" أهـ.
وقال الشيخ العدانين حفظه هللا أيضا يف كلمته:
"لقد أصبحت القاعدة جتري خلف ركب األكثرية وتسميهم األمة ،فتداهنهم على حساب الدين وأصبح

طاغوت اإلخوان احملارب للمجاهدين احلاكم بغري شريعة الرمحن يدعى له ،ويرتفق به ،ويوصف أبنه أمل األمة
وبطل من أبطاهلا ،وال ندري عن أي ملة يتحدثون وأي حصاد يرجون؟! وأصبح النصارى احملاربون وأهل

األواثن من السيخ واهلندوس وغريهم شركاء الوطن جيب العيش معهم فيه بسالم واستقرار ودعة ،كال وهللا
ما كان هذا منهج الدولة يوما ولن يكون ،ال ميكن للدولة أن تسري مع الناس ،إن أحسنوا أحسنت وإن

أساؤوا أساءت ،وسيبقى منهج الدولة الكفر ابلطاغوت وإعالن الباءة منه ومن أهله ،وجهادهم ابلسيف

والسنان واحلجة والبهان ،فمن وافقها رحبت به ،ومن خالفها فلن تلقي له ابال حىت ولو مسى نفسه ابألمة
وحىت لو بقيت لوحدها يف فسطاط والعامل يف فسطاط آخر" أهـ.

هذا أساس اخلالف بني منهج الدولة على منهاج النبوة واليت تسري على ما سار عليه أئمة اإلسالم من الصحابة
ومن تبعهم بعد ذلك كاإلمام أمحد بن حنبل وشيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب وأئمة
الدعوة النجدية رمحهم هللا مجيعا.
وقد عربت الدولة عن ذلك كما قالت مكتبة اهلمة الرمسية التابعة للدولة اإلسالمية يف هامش كتاب" :كشف

الشبهات للشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا" الذي طبعته مكتبة اهلمة يف الصفحة رقم ( ،)5حيث قالت

مكتبة اهلمة ما نصه" :الدولة اإلسالمية ودعوهتا وجهادها اليوم ؛ امتداد لدعوة التوحيد واجلهاد اليت جاء هبا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  ،وجددها ابن عبدالوهاب وأحفاده" أهـ.

هو خالف منهجي واضح بني منهج احلق والتوحيد والكفر ابلطاغوت الذي متثله الدولة اإلسالمية ،وبني منهج
خائب خاسر يبايع طاغوت طالبان ويعطل الشرع حبجة احلاضنة الشعبية ويوايل املرتدين من الصحوات وغريهم.

ومن أتمل ما حصل من ترك املرتد اجلوالين ألي رابطة خارجية جلبهته اجلديدة عرف يقينا أن منهج يهود اجلهاد
تنظيم القاعدة منهج فاسد خاسر ال يقيم دينا وال دنيا ،وإال ملاذا ترك اجلوالين ارتباط جبهته ابلقاعدة؟!
فهذا إقرار من اجلوالين وجبهته أبن االرتباط ابلقاعدة ال حيقق املصاحل ،بل وصرح أنه" :نزوال عند رغبة أهل
الشام"!
فاحلمد هلل تعاىل الذي فضحهم حىت فك الغادر الناكث العالقة بني اجلبهة والقاعدة.

والعجب أن املارق الظواهري ابيع زعيم طالبان الوطنية "آخوند زاده" ،مبعىن أن جبهة اجلوالين هم جند لزعيم
طالبان ،فأين هو مما حيصل؟ وأين كالم املارق الظواهري قدميا عن البيعة إلمارة طالبان وأهنا رابطة ال ينبغي فكها؟
والتنظري الكثري من يهود اجلهاد يف اليمن وغريهم أبن بيعتهم لطالبان بيعة شرعية ال ينبغي حلها ،وغريها من
التربيرات الكثرية ملواجهة اخلالفة ،فأنت ترى أيها املسلم أن خليفتهم الصويف الطاغوت "آخوند زاده" ال دور له يف
ذلك ،فلم يذكروا أهنم شاوروه أو طلبوا ترك االرتباط.
وهذه عبة اثنية :أن القوم ما هم أبهل دين وإميان بل هم أهل مصاحل ومتاجرة ابلدين.

وأتمل أخي املسلم جيدا حني قال الظواهري املارق" :سيخيب يف أرض الشام حفيدهم ،وكفى بربك هاداي
ونصريا" ،واآلن يركل اجلوالين الظواهري ويرتك االرتباط ابلقاعدة ،فمن خاب يف أرض الشام؟ الدولة اإلسالمية
وخليفتها اهلمام الشيخ البغدادي أم كلب يهود اجلهاد الظواهري؟
وهذه آية وعبة ملن أتمل وعرف كيف ينصر هللا أوليائه ويدمر من يعاديهم.

إن أعظم نصر هو التوحيد والعمل به وهدم الشرك وحربه واحلكم ابلشرع كامال ،وهو ما قامت به الدولة
اإلسالمية نصرها هللا وخليفتها اهلمام الشيخ البغدادي وفقه هللا ،وإن اخلسارة كل اخلسارة والعار والشنار يف ترك
التوحيد والشريعة ألجل احلاضنة الشعبية أو القرارات الدولية أو مراعاة للصحوات والطواغيت وبيع الدين رخيصا
يف سوق املزايدات الكفرية.
إن الدولة اإلسالمية نصرها هللا عرفت حقيقة مهمة أن النصر من عند هللا وحده ،وأن هللا هو من ينصر عباده
املوحدين إذا قاموا ابلتوحيد وهدموا الشرك ونصروا الدين سواء غضب الناس أو رضوا ،فالنصر من هللا وحده.

أما جبهة الردة والعار ومعها قاعدة الضالل والفساد فكان منهجهم مراعاة الناس من كافر ومرتد وغريه لعلهم
حيضون ابلرضا ولعلهم ينتصرون بذلك ،وكيف يكون النصر ملن ترك الشريعة مراعاة للبشر.

ف م ْن أ ْرضنا}.
قال تعاىل{ :إ ْن نـتَّبع ا ْهلُدى معك نـُتخطَّ ْ
قال الطربي رمحه هللا" :يقول تعاىل ذكره :وقالت كفار قريش إن نتبع احلق الذي جئتنا به معك ،ونتربأ من
األنداد واآلهلة يتخطفنا الناس من أرضنا إبمجاع مجيعهم على خالفنا وحربنا" أهـ.
منهج قدمي يقدم اخلوف من الناس واحلاضنة الشعبية على اخلوف من هللا ،وسبب ذلك هو عدم الصدق واليقني
بنصر هللا ،وهو ما نراه اآلن واضحا جليا يف ترك جبهة الردة وأخواهتا يف صحوات الردة كثريا من أحكام الشريعة
حبجة أن ذلك يغضب دول الكفر وتتسلط عليهم ويتخطفوا من أرضهم ،فتأمل ذلك جيدا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا" :ولن خياف الرجل غري هللا إال ملرض يف قلبه كما ذكروا أن رجال شكا إىل
أمحد بن حنبل خوفه من بعض الوالة ،فقال" :لو صححت مل ختف أحدا" ،أي خوفك من أجل زوال الصحة من
قلبك ،وهلذا أوجب هللا على عباده أن ال خيافوا حزب الشيطان ،بل ال خيافون غريه سبحانه" أهـ.

قال الشيخ العدانين نصره هللا يف كلمته[ :ما كان هذا منهجنا ولن يكون]" :هذا منهجنا ولن حنيد عنه إن
شاء هللا ،حىت ولو قاتلتنا القاعدة عليه ،حىت ولو أُبدان ومل يبق سوى رجل واحد منا عليه" أهـ.

فتأمل كلمات الشيخ العدانين نصره هللا كيف أن املنهج احلق الذي هو على منهاج النبوة منهج الدين والشريعة
ال جمال أبدا لرتكه حىت لو وقف اجلميع ضدهم وحىت لو قتلوا عليه ،لتعلم بعد ذلك من يعبد هللا وحده وال خياف
سواه وبني من خياف البشر من كفار ومرتدين وغريهم.
فاحلمد هلل دائما على هذا النصر املتواصل لدولة اإلسالم وعلى هذه اآلايت والعرب ملن كان يعقل ويفهم.

واحلمد هلل رب العاملني.

-

بقلم :غريب السرورية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ۩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

۩ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ۩
 ::ال تنسوان من صاحل دعائكم ::
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