
زوبعة في 
فنجان

فنجان في زوبعة
ّية المصالحة مع وقفات الوثن

المزعومة!

محّمدّ أبي صلحا بقلم؛

ّناس بعقول السإتخفاف أّن يبدّو هللذا ذروتلله بلللغ قدّ ال
شللائعات مللن أثيللر مللا بلله أصف ما أجدّ ولم بالجزائر، العام
ّتصّالت حول ّية"، الجماعللة مللع "إ جمللاعي "نللزول و الّسلللف

مللع جاريللة "حوارات و -، الله للمجاهدّين" - عافاهم وشيك
المقرفللة العناوين من غيرها المجاهدّين"... إلى قادة بعض
أصفها ما أجدّ لم ذكرها، لمجّرد الغثيان نفسي في تثير التي

ّ به ّنها إل فنجان...  في زوبعة أ

ّيللللا بللللدّا لقللللدّ و أّن الخأيللللرة الّشللللائعات بعللللدّ جل
ّدّقك أن إلى أكذب ثم أكذب ثم أسإلوب"أكذب ّنللاس" يصّلل ال

ّيئّة عادة مجّرد فقط يعدّ لم (ريمللة) إليهللا (قدّيمللة) تلجللأ سإ
ّلما مشلروعا أصلبح قلدّ أعللم واللله ولكلن المور، حزبتها ك

ّناه سإياسإيا ولما (المنتخب) الجدّيدّ"بوتفليقة"، الطاغوت يتب
ّدة يصّبح قدّ ل ؟!..  الجزائري الدّسإتور إلى تظاف جدّيدّة ما

ّنهللار، وضللح عينللك" وفللي "عينللي أصبح فالكذب ول ال
ّلوم وليس خأجل، ول حياء ّطواغيت هؤلء على ال النجللاس ال

ّ وبينهم بيننا يصّلح ل الذين وضرب الكلى في الطعن لغة إل
ّلوم ولكّن الرقاب، ّقا ال مّمللن المسلللمين بعللض علللى يقع ح
ّدّقوا نفوسإللهم فللي فللوقعت والشللاعات الراجيللف هللذه ص
ّنوا "السّماعين من وكانوا السوء...  ظّن لهم" وظ

ّونوا وثقللوا خأيللرا واسإتبشروا أنفسكم، على فنقول: ه
القبائللل وجبللال الوراس، ذرى فللوق إن فللوالله الللله، بنصّر

اليهللود يسللوء مّمللا والكثير الكثير ليزال الجنوب، وصحاري
وهللذا والعّمللاري، بوتفليقللة أمثللال مللن وكلبهللم والنصّللارى

ّنه الله يعلم الكثير الللدّنيا هللذه فللي واحللدّة رغبة له تبق لم أ
ّ القذرة مجللدّ فوقهللا ويينللي النذال أولئّك رؤوس يحّز أن إل
ّبلله يلقللى أو الّضللائع أّمتنللا ّبللة ليلقللى شللهيدّا ر محّمللدّا الح

وصحبه... 

الفيلللم مخللرج أّن إلللى أشللير أن الن بللي يجللدّر و
ّيدّ التوقيت يختر (الزوبعة) لم الجمهللور... أمللام لعرضه الج

يثّمللن أن أراد بالللذات الظللرف لهللذا بإخأتيللاره بالتأكيللدّ هللو
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دفللع (المنتخللب) وإعطللاء للطللويغيت المهزلللة النتصّللار
ّيللة) ولكللن (المصّللالحة الخللبيث لمشللروعه ذلللك رغللم الوثن

ّنني ّكدّ فإ ّنه أؤ ّيدّ، التوقيت يختر لم أ لمللاذا تسألونني وقدّ الج
؟!. 

ّيها أجيبكم أن قبل ّبة، أ فللي تستحضللروا أن أرجوا الح
أّن علللى لنصّللطلح ثللّم السإلللمي، العللالم خأريطللة أذهللانكم

ّثل الحمر اللون للجهاد!.  سإاحة فيها يم

اثنلتي ملن أكللثر منلذ بأرضللنا الجهللاد انطلللق أن فيوم
ّلللون كللان سإللنة عشرة ّنظللر ملفللت وغيللر نللادر الحمللر ال لل
لرعللي تصّلللح عشللب بساحة أشبه خأضراء الخريطة وأغلب

إلللى يقللاد حتى أحدّها يسمن أن ما والتي الوديعة، الخرفان
ُينتفللع الذبللح المجاهللدّون وثللب ولحملله... يومهللا بشللحمه ل

ورابطللوا وصللابروا وصللبروا عدّيللدّة لسللنوات الّراية وحملوا
ّلة رغم ّناصر ق رغللم الطريللق.. و ووحشللة الخذلن وكثرة ال

ّطت لو التي والمكائدّ الدّسإائس وكثرة الغراءات علللى سإللل
ّي ّيا، نسليا لتركته آخأر جهاد أ ونلوائب خأطلوب وجلرت منسل

ّله ذلك وصفها.. رغم عن القلم يعجز ّ ك ّنهلم إل ّكللروا للم أ يف
بأنفسللهم وارتفعللوا بخس، بثمن جهادهم بيع في لحظة ولو

ّيللة إقتراحللات قائمللة أّن ورغللم السللوائم، عيشللة عللن الب
ّذرين رهللن جللاهزة كانت الّسلم وحمائم العراب، من المع
ّ الشللارة ّنهللم إل كنجاسإللة واجتنبوهللا النللوى، نبللذ نبللذوها أ
جهادهم.  طهور سإتنقض

ّيها اليوم أفيعقل ّناس، أ ّذات، العام هذا وفي ال وقللدّ بال
مغربهللا إلللى مشللرقها مللن زاهيللة حمراء الخريطة أصبحت

ّطاهللا وقدّ لمللع ميادينهللا علللى وانتشللرت المتنللاثر، الغبللار غ
ّنة ّكللر أن والخيللول السإلل وضللع فللي عنللدّنا المجاهللدّون يف

للللدّى الّسلللائدّ العلللام الشلللعور أّن الّسللللحا... أتعلملللون
ّنهم اليوم المجاهدّين ا أكثر عاشوا قدّ أ ا ينبغلي مّم بقلي وم

ّ أمنية من لهم تقللذف فللرع ذات وضللربة الله من مغفرة إل
ّطاهرتين بيدّيه وارى وقدّ منهم الواحدّ الزبدّا... ترى أكللثر ال

تكللون أن تعتقللدّون فمللاذا الللتراب فللي شللهدّاء عشللرة من
ّ بعللدّها أمانيه الللتراب فللي يوسّإللدّ أن أو بثللأرهم يأخأللذ أن إل

دفينا... 
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نشللرته مللا تسللمع ] وأنللت1[ سإلللمان أخأللي يا الله لك
ّنللك مللن المللأجورة الصّّللحف عنك علللى الطللواغيت تحللاور أ

ّني اسإتسلمك شروط تركلله الذي الغائر بالجرحا لحّس !.. إ
إثللره انتابك ما أيضا أسإتشعر صدّرك... و في الكاذب الخبر

ّذخأيرة مللن أكللدّاس امتلك فللي جامحللة رغبللة من ّيللة اللل الح
جرحللك أيضللا بها وتعالج النجاس، أولئك وسإاوس بها تعالج

الغائر!!.. 

زّر علللى يضللغط أن اليللوم الجزائر في المجاهدّ يكفي
بمللا صللدّره ويثلللج واحللدّة، لدّقيقللة للخأبار ويستمع المذياع

ّي البارود صوت من وهناك هنا يعلوا ثقللة ليزداد القنابل ودو
حمللراء الللذكر الّسللالفة الخريطة أصبحت أن بعدّ الله بنصّر
ّلها ّ اليللوم عليه فما ج علللى والضللرب الصّللبر مللن مزيللدّا إل

فللإّن سإللبحانه، الللله بوعللدّ المطلقة والثقة الفاعي، رؤوس
ّناس أكثر ولكّن الفق في بادية أمست النصّر إرهاصات ل ال
يعلمون!

المنهزميللن مللن كللثير سإللخرية الكلم هللذا يللثير قللدّ
ن والمنبطحيلن لهمزنلا بعضلهم يطللق وقلدّ قومنلا، بنلي م

ّنللي هللؤلء قبيللل"غللّر مللن تعللابير بمللا أبّشللرهم دينهللم" لكن
وحزبلله سإلول ابن اللمز بهذا سإبقكم فأقول: لقدّ يسوؤهم،

ّ هي ماذا؟.. ما ثم وبعللدّ الحللزاب غزوة بعدّ قلئل أعوام إل
ّتى المذكورة السوء قولة ّكة فتح جاء ح ّكر؟.  من فهل م مذ

ّقللا نفوسإللنا فللي مللاحّز أّن أقللول أن بقللي هللذه مللع ح
والحللزاب المرتللدّ النظللام عدّا فيها المتوّرطين أّن الزوبعة،

ّيللللة الرمللللوز بعللللض تللللوّرط هللللو والمتأسإلللللمة، العلمان
ّية"التي ّنهللا يبللدّوا مللا علللى "النقاذ مسلليس فللي أصللبحت أ

ّيام هذه الحاجة ّية إنقاذ عملية إلى ال فللي الغللرق مللن حقيق
ّطللاغوت وحللل عللار مللن أيضللا إنقللاذ ومسللتنقعاته... و ال

قريللش من وأحلفهم قريضة بنو بينما الخوالف مع المكوث
مللن السإلللم شللجرة اسإتئّصّللال يريللدّون مسلليلمة وجيللش

ّي ّية أزمة جذورها... فأ ّلهللا؟!.. يريللدّون الللتي هللذه جزائر ح
ّية الزمة بينما ّية الّمة فيها وقعت التي الحقيق منللذ السإلللم

واسإللتبدّال"الكتللائب" و  الجهللاد تللرك هللي الخلفللة سإقوط
"النتخابلللات"... "الحلللزاب" و و "الغلللزوات" بالصّلللناديق

وأخأواتنلللا وأسإلللرانا وجرحانلللا شلللهدّاءنا نسللليتم أتراكلللم

ّثانيللة بالمنطقللة النصّللار كتيبللة نقيللب هللو المللذكور سإلمان الخأ 1 ال
ّية للجماعة ّنلله الجرائلدّ إحلدّى ذكلرت وقلدّ والقتلال، للدّعوة الّسلف أ
مللن نمللوذج وهللو إسإتسلللمه، شللروط علللى الطواغيت مع يتفاوض

ّدّة في العلم وسإائل تناولتها التي الّشائعات ركام الخأيرة. الم
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التعللذيب صللور أذهللانكم مللن تلشللت ؟!.. أم المغتصّللبات
سإللجن ومجللازر عكنللون وبللن شللاطوناف فللي الوحشللي
ّيللة سإللركاجي ّيته فللي يفللوق مّمللا وبرواق صللور بكللثير وحشلل

ّية القنللوات تناقلتهللا الللتي التعذيب ّيللام هللذه الفضللائ عللن ال
علللى هنللاك إخأواننللا يلقيلله ومللا بللالعراق، غريب أبي سإجن
؟!..  الكفرة المريكان عاهرات أيدّي

لكللم إخأوانا "النقاذ" أّن رجال يا نفوسإكم في يحّز أما
ّو بهم أحاط قدّ ّعمون وتشربون تأكلون وأنتم العدّ بلذائذ وتتن

ّلللة الطيللن زاد مللن فيكللم بل الحياة، يللدّه صللفقة فللأعطى ب
ّكللى بوتفليقللة المللؤمنين) القللزم (لميللر فللؤاده وثمللرة وز

ّننللي الللله شللعور!؟.. يعلللم نفوسإكم في يبق انتخابه... ألم أ
بللأعلى وأصللرخأ الورقللات وهللذه القلللم هللذا ألقللي أن أريللدّ

رجللال أضللاع فقللدّ يللارجوم وانقّضي جبال يا صوتي: "ميدّي
رجولتهم!"..  النقاذ

مللن يكللن لللم لللو فللوالله أسإللامة شلليخنا يللا دّرك فلله
ّ مآثرك ّنك إل بهلا ُأتخملت اللتي الّزائفلة الزعامات كشفت أ

ّنها وأظهرت السإلمية، الّساحة وأّن التغييللر، علللى عاجزة أ
ذللللك هلللو الكلللوكب هلللذا فلللي الوحيلللدّ الملللل النملللوذج

والمغللبّرة رأسإلله، الشللعث فرسإلله، بعنللان الرجللل"الخأللذ
لن كافيللا لكللان ذلللك غير مفاخأرك من يكن لم قدّماه".. لو

مللن الجيللال عليللك وتللترّحم المجللدّ، قّمللة فوق عاليا ترتفع
بعدّنا. 

ّيهّا فيا  المسلمون: أ

لهللذه تسللمعوا ول المجاهدّين بإخأوانكم الظّن أحسنوا
ّبتوا الراجيف ّي من وتث مللع وكونللوا لخأللوانكم ينسللب خأللبر أ

الصّّادقين.. 

ّيهّا أنتم وأّما أصييحاب الطييواغيت!.. يييا أ
الفنجان!..  زوبعة

يسللوؤكم، بمللا أبشللروا مصّللالحتكم: أن علللى فجوابنا
الليللزي وقصّللر أبيللب، وتل البيض، البيت في أسإيادكم فإّن
ّلون القتللل فيهم يستحّر بدّأ قدّ القريللب فللي عنكللم وسإلليتخ

ّنهم العاجل، ُيغنيه" ويكفيهللم شأن في ٌ "كل بساطة وبكل ل
القبلور... وإللى حفر في وانهماك ورعب ألم من فيه هم ما
ّكللة"، "فتللح أعتللاب علللى معكللم نلتقللي أن ّ فننصّللحكم م أل

ّلقللوا بللل: أبشللروا ولكللن الطلقللاء"، فللأنتم بحلللم"اذهبللوا تتع
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ّلقيللن وجللدّتموهم ولللو "أقتلللوهم الكعبللة"... بأسإللتار متع
ّوعللة مجللازر بالعاصمة الشهدّاء سإاحة الله بإذن وسإترى مر

علللى وركل وجللوهكم علللى صللفعا نشللبعكم أن بعللدّ لكللم
الله}. بنصّر المؤمنون يفرحا {ويومئّذ مؤخّأراتكم

الجماعة مجلة؛ عن
ّلة ّية مج ّية الجماعة عن تصّدّر دور الّسلف

بالجزائر والقتال للدّعوة
ّول العدّد ّثاني / ربيع ال هل1425 ال

هذه تنيزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهّاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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