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ذكر يل بعض الفضالء أن املرتد كلب طالبان املرتدة وزعيم يهود اجلهاد املارق :ظواهري ،رمى من ابيعوا الشيخ
اإلمام البغدادي أبهنم ضباط البعث!
وحيث إن الوقت أمثن وأهم لسماع كل كلمة يلقيها جندي من جنود طالبان الوطنية املرتدة كظواهري وأمثاله،
لكن أحببت التعليق على هذه اجلملة ليتبني لكل منصف أن الدولة اإلسالمية وقادهتا هم على منهاج النبوة واحلق
ومنهاج علماء اإلسالم الكبار ،وأن كلب طالبان املرتدة "ظواهري" على منهاج أعداء النبوة والتوحيد.
جاء هذا التعليق على هذه اجلملة فقط دون بقية الكلمة الساقطة.
حيث قال ظواهري" :وإذا كان احلجاج بن يوسف قدوة متقاعدي ضباط جيش صدام واستخباراته الذين
عقدوا اخلالفة إلبراهيم البدري" ا.هـ.

فإن ظواهري يتهم ويطعن يف من ابيع أمري املؤمنني الشيخ البغدادي -نصره هللا -أبهنم ضباط جيش صدام ممن
تقاعد عن اخلدمة وأهنم استخبارات صدام ،أي أهنم من حزب البعث الكافر ،وهو تكفري صريح هلؤالء الفضالء
الذين ابيعوا أمري املؤمنني.
وهذا ليس بغريب على ظواهري اخلبيث املبايع لزعيم طالبان الوطنية املرتدة اليت ترى يف إيران الرافضية دولة جارة
مسلمة وتقيم معها العالقات والتعاون ،بل ودخل بعض الروافض يف أفغانستان للحركة للقتال معها وهم أنفسهم
الذين يقتلون املسلمني يف الشام والعراق.
فضال أن قاعدة ظواهري معروفة الصلة إبيران وكثري منهم يقيم يف إيران أو ينتقل حبرية عرب أراضي الدولة الفارسية
اجملوسية.
ولذا فإن ظواهري طعن يف خالصة اجملاهدين أبهنم ضباط البعث واستخباراته ،وهذه طريقة أعداء األنبياء والرسل
واملوحدين عرب الزمان ،فإن منهجهم الطعن والكذب على أتباع الرسل يف كل زمان ومكان.
قال ابن حجر رمحه هللا وهو يتحدث عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وما قاله بعض األعداء فيه:
"ومنهم من ينسبه إىل الزندقة" ا.هـ.

فتأمل اي موحد كيف نسب أسالف ظواهري من أعداء احلق شيخ اإلسالم ابن تيمية إمام أهل السنة رمحه هللا إىل
الزندقة لتعلم أن خلفهم ظواهري ينسب من ابيع الشيخ البغدادي للبعث وضباط صدام.
وقال داعية الشرك اهلالك امللحد علوي حداد أخزاه هللا عن شيخ اإلسالم اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب
رمحه هللا" :ومن ذلك أنه يدعي ابطنا أنه أتى بدين جديد كما يظهر من قرائن أحواله وأقواله" ا.هـ.
فتأمل اي موحد لداعية من دعاة الشرك وعبادة القبور واألموات وهو يتهم إمام أهل السنة واجلماعة يف زمانه شيخ
اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أبنه يدعي ابطنا أنه أتى بدين جديد كما يظهر من قرائن أحواله وأقواله ،لتعلم
طريقة أهل البدع والردة والشرك يف رمي دعاة التوحيد واجلهاد بكل نقيصة وبكل كذب وهبتان.
وظواهري هللا أعلم من أي مكان يتكلم ،وهل هو يف أحضان استخبارات إيران أو ابكستان أو غريها يطعن يف
املشايخ الفضالء واجملاهدين الكبار ممن ابيع خليفة املسلمني أبهنم ضباط البعث واستخباراته.
ومن ابيع الشيخ البغدادي -نصره هللا -هم ثلة جماهدة صابرة من العلماء واجملاهدين فمنهم الشيخ األنباري -رمحه
هللا -الذي حارب صدام والبعث حىت قبل الغزو األمريكي للعراق ،وكان من علماء التوحيد والعقيدة ،وكذلك
الشيخ اإلمام اجملدد العدانين -رمحه هللا -والذي كانت كلماته دروسا يف التوحيد والعقيدة وتكفري املشركني وعباد
القبور والدميقراطية والرافضة ،وكذلك الشيخ الفرقان -رمحه هللا -أمري اإلعالم علم من أعالم السنة والتوحيد
واجلهاد ،وغريهم كثري وما هؤالء إال أمثلة ممن جاهد بلسانه وسالحه حىت استشهد وهو يقاتل.
وسبب عداء كلب طالبان املرتدة ظواهري هلؤالء أهنم حققوا التوحيد ،وحاربوا الشرك ،وهم على منهج احلق يف
تكفري املشركني ،وعدم العذر ابجلهل يف الشرك األكرب ،وتكفري الرافضة والقبورية والدميقراطية وغريها ،وهذا مما
يغيظ قلب كلب طالبان املرتدة ظواهري ألنه يعين تكفري أحبابه القبورية والرافضة واإلخوان املرتدين وغريهم من
أصناف املرتدين ،حشرهم هللا معه يف جهنم.

وظواهري اخلبيث حني شاهد نصرة هللا لدولة اإلسالم ،وحتقيقها للتوحيد وحرب الشرك ،وتوفيق هللا للشيخ اإلمام
البغدادي ،حرق احلق واحلسد وكراهية احلق قلبه ،أراد املغرور أن يصد الناس عن احلق كما فعل أسالفه ممن حارب
دعوة التوحيد عرب الزمن.
قال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا:

"فإن هذه الدعوى من األكاذيب الذي افرتاها هؤالء امللحدون ليصدوا العوام عن الدخول يف دين هللا
ورسوله وحسبنا هللا ونعم الوكيل" ا.هـ.

فإن ظواهري يريد أن يصد الناس عن اخلالفة والتوحيد واجلهاد عرب هذه األكاذيب املضحكة اليت ال يصدقها
أحد.
ولكن هيهات هيهات؛
فإن دين هللا منصور ،وإن دولة اإلسالم ابقية إبذن هللا ،فهي دولة التوحيد واجلهاد مهما حاول أحباب إيران
وأصدقاء القبورية وإخوان الدميقراطية واملالحدة حرهبا وتشويه مسعتها.
اللهم أعز االسالم وانصر دولة اإلسالم.
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