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186186االمشارركاتت : االمشارركاتت : 

االنصائح االعططررةة لجنوودد جبهھة االنصررةة للشيیخاالنصائح االعططررةة لجنوودد جبهھة االنصررةة للشيیخ
ترركي االبنعليترركي االبنعلي

االبنعلياالبنعليترركي ترركي تغررددااتت االشيیخ تغررددااتت االشيیخ 

بسمم هللا االررحمنن االررحيیممبسمم هللا االررحمنن االررحيیمم

االنصررةةاالنصررةةجبهھة جبهھة لجنوودد لجنوودد االعططررةة االعططررةة االنصائح االنصائح 

االسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ, ووبعدد:االسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ, ووبعدد:

فبفضلل منن هللا ووررحمتهھ كانن للعبدد االفقيیرر مووقفهھفبفضلل منن هللا ووررحمتهھ كانن للعبدد االفقيیرر مووقفهھ
منن تأيیيیددمنن تأيیيیدداالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة منن أأوولل يیوومم ااعلنتت فيیهھ منن أأوولل يیوومم ااعلنتت فيیهھ 



لهھا وونصررةة.لهھا وونصررةة.

ذذلكك االمووقفف االذذيي يیعلمهھ كلل منن يیعررفف ناصحكممذذلكك االمووقفف االذذيي يیعلمهھ كلل منن يیعررفف ناصحكمم
هھھھذذاا, كانن في ووقتت يیلهھج االجميیع فيیهھ باسممهھھھذذاا, كانن في ووقتت يیلهھج االجميیع فيیهھ باسمم

االجيیشش االحرر !االجيیشش االحرر !

بلل حيینما كانن االعالمم بأسررهه –إإال منن ررحمم هللا-بلل حيینما كانن االعالمم بأسررهه –إإال منن ررحمم هللا-
بعوواامهھ ووددعاتهھ ووشيیووخهھ, ووبإعالمهھ ووإإذذااعاتهھبعوواامهھ ووددعاتهھ ووشيیووخهھ, ووبإعالمهھ ووإإذذااعاتهھ

ووقنووااتهھ؛ ال يیززكي إإالووقنووااتهھ؛ ال يیززكي إإال

االجيیشش االحرر !االجيیشش االحرر !

نعمم؛ عنددما خررجج إإصدداارركمم االمررئي ااألوولل تعقبكممنعمم؛ عنددما خررجج إإصدداارركمم االمررئي ااألوولل تعقبكمم
وواانتقددكمم حتى منن يیحسبوونن على االمنهھج كـأبيوواانتقددكمم حتى منن يیحسبوونن على االمنهھج كـأبي

بصيیرر االططررططووسي !بصيیرر االططررططووسي !

نعمم؛ عنددما كانن االكالمم في نصررتكمم يُیعدد شذذووذذااً,نعمم؛ عنددما كانن االكالمم في نصررتكمم يُیعدد شذذووذذااً,
وويیسميیهھ االبعضض بالسباحة عكسس االتيیارر!وويیسميیهھ االبعضض بالسباحة عكسس االتيیارر!

في تلكك االحقبة ووما بعددهھھھا كنا ننافح عنكمم وونذذببفي تلكك االحقبة ووما بعددهھھھا كنا ننافح عنكمم وونذذبب
وونحاوورر وونناقشش –وواالمنة f ووحددهه- حتى أأووذذيیناوونحاوورر وونناقشش –وواالمنة f ووحددهه- حتى أأووذذيینا

بسببب ذذلكك ووتهھجمم عليینا بعضض ااألغرراارر!بسببب ذذلكك ووتهھجمم عليینا بعضض ااألغرراارر!



ووددوونكمم –على سبيیلل االمثالل ال االحصرر- هھھھذذااووددوونكمم –على سبيیلل االمثالل ال االحصرر- هھھھذذاا
االرراابطط االذذيي يیبيینن لكمم؛ كيیفف كنا نحددوواا جميیعاًاالرراابطط االذذيي يیبيینن لكمم؛ كيیفف كنا نحددوواا جميیعاً

باسمكمم:باسمكمم:
https://www.youtube.comhttps://www.youtube.com

/watch?v=A6Q9G1abOE0/watch?v=A6Q9G1abOE0… … 

ً وويیعلمم هللا أأني لمم أأتفووهه بما سبقق إإال قططعاًوويیعلمم هللا أأني لمم أأتفووهه بما سبقق إإال قططعا
للططرريیقق على منن يیززااوودد عليینا ووعلى ددعووتناللططرريیقق على منن يیززااوودد عليینا ووعلى ددعووتنا

االووااضحة االنيیررةة.االووااضحة االنيیررةة.

وولما كنا نقددمم حبب االحقق, على حبب االخلقق, كناوولما كنا نقددمم حبب االحقق, على حبب االخلقق, كنا
–ووf االحمدد وواالمنة- منن أأوواائلل منن أأنكرر على–ووf االحمدد وواالمنة- منن أأوواائلل منن أأنكرر على
أأميیرركمم أأبي محمدد االجووالني اانشقاقهھ وونززعع يیددههأأميیرركمم أأبي محمدد االجووالني اانشقاقهھ وونززعع يیددهه

منن االططاعة!منن االططاعة!

ووثمم ااتبعنا ذذلكك االنقدد االبناء بنقدد وونقدد وونقدد لكللووثمم ااتبعنا ذذلكك االنقدد االبناء بنقدد وونقدد وونقدد لكلل
ما يیخالفف منهھجنا االووااضح, ووسبيیلنا االبيینن, ددووننما يیخالفف منهھجنا االووااضح, ووسبيیلنا االبيینن, ددوونن

أأنن نخافف في هللا لوومة الئمم!أأنن نخافف في هللا لوومة الئمم!

ووقدد ااستجابب منكمم منن ااستجابب, ووتابب هللا علىووقدد ااستجابب منكمم منن ااستجابب, ووتابب هللا على
منن تابب, وولألسفف ال ززاالل بعضض االصاددقيینن يیسيیررمنن تابب, وولألسفف ال ززاالل بعضض االصاددقيینن يیسيیرر
خلفف االجووالني مع ااتساعع االخررقق يیووماً بعدد يیوومم!خلفف االجووالني مع ااتساعع االخررقق يیووماً بعدد يیوومم!

ووقدد سمعتت كما سمعتمم إإخووااني؛ االخططابب االجدديیددووقدد سمعتت كما سمعتمم إإخووااني؛ االخططابب االجدديیدد
ألميیرركمم أأبي محمدد االجووالني فأقوولل:ألميیرركمم أأبي محمدد االجووالني فأقوولل:



منن االمؤؤسفف أأنن نررىى كلل هھھھذذاا االخلطط وواالخبططمنن االمؤؤسفف أأنن نررىى كلل هھھھذذاا االخلطط وواالخبطط
عندد أأميیرركمم, ووعندد كثيیرر منن شررعيیيیكمم!عندد أأميیرركمم, ووعندد كثيیرر منن شررعيیيیكمم!

فأحددهھھھمم كانن شررططيیاً عندد (بوولل برريیمرر), تخررججفأحددهھھھمم كانن شررططيیاً عندد (بوولل برريیمرر), تخررجج
على يیدد بعضض االشيیووخخ االمنتكسيینن, ووااشتدد عووددههعلى يیدد بعضض االشيیووخخ االمنتكسيینن, ووااشتدد عووددهه

على أأيیدديي االسرروورريیيینن !على أأيیدديي االسرروورريیيینن !

ووأأحددهھھھمم كانن جندديیاً في شررططة آآلل سعووددووأأحددهھھھمم كانن جندديیاً في شررططة آآلل سعوودد
(االدديینيیة), سبقق لهھ ااالقرراارر بحكمم االططاغووتت(االدديینيیة), سبقق لهھ ااالقرراارر بحكمم االططاغووتت
مررسي, وواالتررحمم على االططاغووتت نايیفف!مررسي, وواالتررحمم على االططاغووتت نايیفف!

ووأأحددهھھھمم ررأأسس مالهھ مجالستهھ حاكمم االمططيیرريي,ووأأحددهھھھمم ررأأسس مالهھ مجالستهھ حاكمم االمططيیرريي,
ووقدد ززااررني في بلدديي منن قبلل فررأأيیتت نفساًووقدد ززااررني في بلدديي منن قبلل فررأأيیتت نفساً

سرروورريیاً, ووضعفاً في االعقيیددةة!سرروورريیاً, ووضعفاً في االعقيیددةة!

ووكانن يیقالل: "صنفانن إإذذاا صلحا صلح االناسس,ووكانن يیقالل: "صنفانن إإذذاا صلحا صلح االناسس,
ووإإذذاا فسدداا فسدد االناسس؛ االعلماء ووااألمررااء!"ووإإذذاا فسدداا فسدد االناسس؛ االعلماء ووااألمررااء!"

وورروويي مررفووعاً كما عندد أأبي نعيیمم في االحليیة,وورروويي مررفووعاً كما عندد أأبي نعيیمم في االحليیة,
فتأملوواا!فتأملوواا!

جبهھةجبهھةووعووددااً على ذذيي بددء؛ فتفكرروواا يیا جنوودد ووعووددااً على ذذيي بددء؛ فتفكرروواا يیا جنوودد 
كيیفف صررحح االجووالني في هھھھذذاا االشرريیططكيیفف صررحح االجووالني في هھھھذذاا االشرريیططاالنصررةة االنصررةة 

بكفرر ططوواائفف كانن قدد عرّرضض بإسالمهھا فيبكفرر ططوواائفف كانن قدد عرّرضض بإسالمهھا في
االشرريیطط االسابقق؟!االشرريیطط االسابقق؟!



كيیفف صررححكيیفف صررححاالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة ووتفكرروواا يیا جنوودد ووتفكرروواا يیا جنوودد 
االجووالني في هھھھذذاا االشرريیطط بكفرر ططوواائفف مع أأنهھاالجووالني في هھھھذذاا االشرريیطط بكفرر ططوواائفف مع أأنهھ

يیناصررهھھھمم في قتالل االددوولة ااالسالميیة؟!يیناصررهھھھمم في قتالل االددوولة ااالسالميیة؟!

كيیفف تووررععكيیفف تووررععاالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة ووتفكرروواا يیا جنوودد ووتفكرروواا يیا جنوودد 
االجووالني منن ررمي أأيي فصيیلل بووصففاالجووالني منن ررمي أأيي فصيیلل بووصفف
االصحووااتت, ثمم لمزز بهھ إإخوواانكمم في االددوولةاالصحووااتت, ثمم لمزز بهھ إإخوواانكمم في االددوولة

ااالسالميیة؟!ااالسالميیة؟!

كيیففكيیففاالنصررةة االنصررةة ووتفكرروواا يیا جنووددجبهھة ووتفكرروواا يیا جنووددجبهھة 
تفاخرراالجووالني بقتلل إإخوواانكمم في االددوولة,بيینماتفاخرراالجووالني بقتلل إإخوواانكمم في االددوولة,بيینما
تسترر منن قبلل على قتلل بعضض شيیووخخ االنصيیرريیةتسترر منن قبلل على قتلل بعضض شيیووخخ االنصيیرريیة

بحجة االحاضنة االشعبيیة!بحجة االحاضنة االشعبيیة!

كيیفف هھھھددددكيیفف هھھھدددداالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة ووتفكرروواا يیا جنوودد ووتفكرروواا يیا جنوودد 
االجووالني بقتالل االددوولة ااالسالميیة , بيینما اامتنعاالجووالني بقتالل االددوولة ااالسالميیة , بيینما اامتنع
منن قبلل عنن قتالل منن كفررهھھھمم االيیوومم بحجة أأنهھمنن قبلل عنن قتالل منن كفررهھھھمم االيیوومم بحجة أأنهھ

قتالل فتنة!قتالل فتنة!

كيیفف تووعددكيیفف تووعدداالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة ووتفكرروواا يیا جنوودد ووتفكرروواا يیا جنوودد 
االجووالني بتحرريیكك جنووددهه في االعررااقق, فأيینن هھھھمماالجووالني بتحرريیكك جنووددهه في االعررااقق, فأيینن هھھھمم
ططوواالل عقدد منن االززمنن تحتت قهھرر ااألمرريیكانن ووظظلممططوواالل عقدد منن االززمنن تحتت قهھرر ااألمرريیكانن ووظظلمم

االرراافضة؟!االرراافضة؟!



ووأأما تشبثث االجووالني بأنن االددوولة اامتنعتت عننووأأما تشبثث االجووالني بأنن االددوولة اامتنعتت عنن
االتحاكمم لشررعع هللا,فأال يیذذكرركمم ذذلكك بتثرريیبباالتحاكمم لشررعع هللا,فأال يیذذكرركمم ذذلكك بتثرريیبب
االخووااررجج على علي لما لمم يیقبلل بالتحكيیمم بيینهھاالخووااررجج على علي لما لمم يیقبلل بالتحكيیمم بيینهھ

ووبيینن معاوويیة؟!ووبيینن معاوويیة؟!

ثمم لما قبلل بالتحكيیمم قالوواا أأنهھ حكمم االررجالل فيثمم لما قبلل بالتحكيیمم قالوواا أأنهھ حكمم االررجالل في
دديینن هللا! فعجباً لمنن يیتشبثث بحيیلة أأووهھھھنن منندديینن هللا! فعجباً لمنن يیتشبثث بحيیلة أأووهھھھنن منن

بيیتت االعنكبووتت!بيیتت االعنكبووتت!

أأنن تتساءلوواا عننأأنن تتساءلوواا عنناالنصررةة االنصررةة جبهھة جبهھة أأما لكمم يیا جنوودد أأما لكمم يیا جنوودد 
أأموورر بدديیهھيیة؛لمم كانن قتالل أأعددااء االددوولةأأموورر بدديیهھيیة؛لمم كانن قتالل أأعددااء االددوولة

ااالسالميیة قتالل فتنة,ووقتالل االددوولة ااالسالميیةااالسالميیة قتالل فتنة,ووقتالل االددوولة ااالسالميیة
ليیسس بفتنة؟!ليیسس بفتنة؟!

وولمم سكتت جنوودد االجووالني في االعررااقق عننوولمم سكتت جنوودد االجووالني في االعررااقق عنن
ااألمرريیكانن ووعنن االرراافضة ووعنن االصحووااتت االذذيیننااألمرريیكانن ووعنن االرراافضة ووعنن االصحووااتت االذذيینن
أأقرر بووجووددهھھھمم, وولمم يیتحرركوواا إإال لقتالل االددوولةأأقرر بووجووددهھھھمم, وولمم يیتحرركوواا إإال لقتالل االددوولة

ااالسالميیة؟!ااالسالميیة؟!

وولمم غضبب االجووالني ألجلل مقتلل أأبي خالددوولمم غضبب االجووالني ألجلل مقتلل أأبي خالدد
االسوورريي ووأأرراادد ااالنتقامم لهھ مع أأنن قاتلهھ مجهھوولل,االسوورريي ووأأرراادد ااالنتقامم لهھ مع أأنن قاتلهھ مجهھوولل,
وولمم يیتكلمم بحررفف عنن مقتلل حجي بكرر مع أأننوولمم يیتكلمم بحررفف عنن مقتلل حجي بكرر مع أأنن

قاتلهھ معلوومم؟!قاتلهھ معلوومم؟!

ووإإنن قيیلل: ألنن حجي بكرر محسووبب على االددوولةووإإنن قيیلل: ألنن حجي بكرر محسووبب على االددوولة
ااالسالميیة, فلمم لمم يینتصرر لمقتلل ررفقيیهھ أأبي عبددااالسالميیة, فلمم لمم يینتصرر لمقتلل ررفقيیهھ أأبي عبدد
االعززيیزز االقططرريي؟! أأمم أأنهھا االمتاجررةة بالددماء؟!االعززيیزز االقططرريي؟! أأمم أأنهھا االمتاجررةة بالددماء؟!



وولمم يیتمتع االجووالني بكلل هھھھذذاا االقبوولل وواالتأيیيیددوولمم يیتمتع االجووالني بكلل هھھھذذاا االقبوولل وواالتأيیيیدد
عندد االعررااعيیرر وو االسرروورريیة بلل ووحتى مررجئةعندد االعررااعيیرر وو االسرروورريیة بلل ووحتى مررجئة

االعصرر ؟!االعصرر ؟!

أأما كانن أأئمتنا يیقوولوونن: "منن خفيیتت عليیناأأما كانن أأئمتنا يیقوولوونن: "منن خفيیتت عليینا
بددعتهھ, لمم تخفف عليینا إإلفتهھ"؟! وواالعرربب تقوولل:بددعتهھ, لمم تخفف عليینا إإلفتهھ"؟! وواالعرربب تقوولل:

"االططيیوورر على أأشكالهھا تقع"!"االططيیوورر على أأشكالهھا تقع"!

فإلى كلل منن أأحبني يیووماً أأوو أأحببتهھ, أأوو صاحبنيفإلى كلل منن أأحبني يیووماً أأوو أأحببتهھ, أأوو صاحبني
يیووماً أأوو صاحبتهھ: أأما آآنن لكمم أأنن تتخذذوواا مووقفاًيیووماً أأوو صاحبتهھ: أأما آآنن لكمم أأنن تتخذذوواا مووقفاً

يیررضاهه رربي وويیحبهھ؟!يیررضاهه رربي وويیحبهھ؟!

ووكتبب: أأبوو سفيیانن االسلميووكتبب: أأبوو سفيیانن االسلمي

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

ااالنتقالل االسرريیع
    قسم االتحليیل وواالمقاالتت وواالدررااساتت

.PM 10:56االساعة ااآلنن 
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