بسم هللا الرمحن الرحيم

بني اجملتهد األمريكي  ...و ( علماء ) األمة
مفردات حتتاج إىل بيان
( احللقة الثانية )
اإلرهاب

جومرد حقي إمساعيل
األمة  ،هي ،
من تلك املفردات اليت صار ( العامل ) خيشاها قبل جهلة هذه ّ
اإلرهاب  ،هذه الكلمة اليت انتشر التسويق هلا من قبل الكافر ( اجملتهد ) األمريكي
بعد أحداث سبتمرب أيلول عام  ، 2000وتوكيل خونة األمة يف تسويقها والدعوة
هلا  ،ومنذ ذلك الوقت و( قادة ) هذه األمة و( أئمتها ) يهرولون ويتوسلون باجملتهد
األمريكي ( األعور ) كي يبني هلم معىن اإلرهاب تصرحياً  ،ولكن هيهات أن يلىب هلم
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هذا الطلب  ،ألن معىن اإلرهاب عند األعور الدجال هو روح اإلسالم وكل
مفاهيمه اجلوهرية  ،ولكن من بعض دبلوماسيته ما مينعه من التصريح بذلك  ،لكن
األمة وفعله يؤكد ذلك  ،وما تصريح اجملرم
تلميحاته واضحة ألهل البصرية من هذه ّ

بوش بوصفه للحرب على العراق بأهنا ( صليبية ) إال دليل على استهدافه اإلسالم

وأمته  ،وقد صرح البعض من زبانية األعور منتقداً دستور املسلمني وكتاهبم ،
ّ
القرءان العزيز  ،ويصفه بأنه حيرض املسلمني على اإلرهاب بداللة ييات القتال
واجلهاد  ،ويف هذه التصرحيات مالحظتان :
األوىل  ،أن الكفار قد علموا ما مل يعلمه البعض من ( قادة ) هذه األمة يف كتاب

َّيب
هللا العزيز  ،ذلك أن فيه ييات حتث املسلمني على القتال واجلهاد { يَا أَيُّها الن ُّ
ض ِّ
املؤمنني على ِّ
الق ِّ
ِّّ
حر ِّ
تال }  ،والذي اعتربه الكافر على حد قوله حث على
َ

األمة عدم تدريسها يف املدارس وضرورة نسياهنا !!!
اإلرهاب  ،فألزم ( قادة ) هذه ّ

 ،ففعلوا .

والثانية  ،سكوت ( قادة ) األمة و( أئمتها ) على صلف الكافر الدجال يف جترئه
بتوجيه النقد إىل كتاب هللا العزيز  ،دستور املسلمني  ،وهو ما يدل على مقاصد
األعور بأن معىن اإلرهاب عنده هو اإلسالم .
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طيب أيها ( السادة )  ،ماذا ستقولون لربكم يوم الدين على تفريطكم حبرمات هللا
تعاىل وكتبه ورسله ؟؟  ،وماذا أعددمت لليوم اآلخر إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر
األمة إهنم يغضون الطرف عن تصرحيات األعور
؟؟  ،والغريب يف ( قادة ) هذه ّ
الدجال وتفسريه ملعىن اإلرهاب  ،فيدافعون عنه تارة بأنه لفظ غري مقصود من باب
أخذهم حبسن املقاصد !!!  ،أو يتظاهرون عدم فهمهم لذلك القول وهم سكوت
من باب ( احلحلحم ) !!! .

الرهبة يف اللغة تعين اخلوف  ،والرتهيب هو تفعيل اخلوف وتأكيده يف أعلى صوره ،

ومل أجد يف املعجم غري التخويف معناً للرتهيب  ،ويقول موالنا هللا تعاىل يف كتابه
العزيز { وأ ِّ
رهبو َن بِّ ِّه ع حد َّو ِّ
اخليل تح ِّ
َع ُّدوا َهلم ما استطَعتم ِّمن قح َّوٍة وِّمن ِّر ِّ
باط ِّ
هللا
ح
َ
ح
َ
َ
ءاخرين ِّمن حد ِّ
وهنم ال تَعلَ حمونَ حه حم  ،هللاح يَعلَ حم حهم }  ،ولو تدبرنا اآلية الكرمية
َو َع حد َّوحكم َو َ َ
 ،لتبني لنا أن أوهلا أمر يف قوله تعاىل { ِّ
وأع ّدوا }  ،وحكمها حكم قوله تعاىل {
وأقيموا } و { وءاتوا }  ،طيب  ،يقول تعاىل { هلم }  ،من هم ؟  ،سنعلمهم فيما
بعد  ،وأن العاقل املبصر يقيناً يعلم من هم  ،وقوله تعاىل { ما استَطَعتحم ِّمن قح َّوةٍ }
 ،أي  ،أية قوة ممكنة تستطيع من إعدادها إن كنت فرداً أو كنتم مجاعات أو ّأمة ،
عليكم األخذ هبا وتع ّدوها هلم  ،ومن تلك القوة  ،مقاطعة الكافر سياسياً واقتصادياً
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وثقافياً واجتماعياً وما إىل ذلك من أشكال املقاطعة  ،مث { وِّمن ِّر ِّ
باط ِّ
اخليل }  ،أي
َ
التجهيز للقتال واجلهاد  { ،تح ِّ
رهبو َن بِّ ِّه }  ،أي  ،يا أيها املسلمون  ،عليكم أن

تأخذوا بكل أسباب القوة املخيفة واملتاحة لكم  ،ولكن  ،خنيف من ؟  ،يقول تعاىل
ِّ
األمة عن عدو هللا  ،فإنه
{ ع حد َّو هللا َو َع حد َّوحكم }  ،ولو سألت أي مسلم يف هذه ّ
سيتبادر إىل ذهنه ( أمريكا وإيران وإسرائيل )  ،فلماذا ال يعترب ويتدبر ذلك والة
أمورنا ويرتكوا مغازلة األعور الدجال الذي أمرنا هللا تعاىل أن نعد الع ّدة له بالشكل

الذي خنيفه به  ،حىت مقاطعة البضائع األمريكية واإليرانية والصهيونية  ،جيب أن
تكون باملستوى الذي هندد به اقتصادهم وخنيفهم ألن اقتصادهم هو األساس يف
قوهتم  ،وبالتأكيد فإن عدو هللا هو عدونا إن كنا ح ّقاً ندعي اإلسالم  ،مث { ،
ءاخر ِّ
ِّ
األمة وديوثيها ،
ين من حدوهنم ال تَعلَ حمونَ حه حم  ،هللاح يَعلَ حم حهم }  ،إهنم منافقو هذه ّ
َو َ َ
من الضروري أن ندخلهم يف حالة اخلوف اليت ندخل هبا الكافر األمريكي ومن معه
بأسباب القوة اليت نعدها هلم  ،ذلك ألن هؤالء املنافقون الديوثون قد أعلنوا
األمة العظيم
انتماءهم لفسطاط الكفر يف تسخري األرض والعرض له الحتالل عراق ّ

 ،عراق القائد الشهيد  ،صدام حسني اجمليد  ،ذلك القائد الذي جعل من األعور
األمة وقد اتبع أمر هللا تعاىل فأعد القوة حملاربته
الدجال العدو االسرتاتيجي هلذه ّ
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والقضاء على إمرباطوريته وحماربة أعوانه  ،وهذا ما حيصل اآلن على أرض العراق
عزة إبراهيم  ،حيث وقد
الطاهر وجهاد رجاله الربرة وحاديهم القائد اجملاهد ّ ،
جهزت قيادتنا السياسية اجملاهدة رجال املقاومة مع بدء الغزو األمريكي األطلسي
على العراق خبمسني مليون قطعة سالح لقتال الكفر والنفاق وأهليهما .
هذا ما نفهمه يف معىن اإلرهاب  ،فليخرج لنا متفيقهو العصر و( علماؤه ) ليبينوا
لنا إن كان لإلرهاب معناً يخر مل نفهمه  ،وأين هم أهل الذكر ليعلمونا ما مل نكن

نعلمه  ،وجينبونا التصدي ملسؤولية االجتهاد والفتوى اليت ال ندعيها  ،هذا هو
إرهابنا الذي نفخر به  ،والذي شرفنا هللا تعاىل به ألننا سادة األمم  ،نعم  ،إنه
إرهاب ال خنشاه  ،بل نتمسك به ألنه إرهاب قوة  ،وألن هللا تعاىل قد أمرنا به ،

إرهاب خنيف به عدو هللا وعدونا  ،ذلك األعور الدجال الذي يستبيح حرمات ّأم َيت
اإلسالم والعرب يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان والسودان وليبيا وإيران
وسوريا واليمن  ،فلنرجع إىل أساس قوتنا وسبب سيادتنا على الناس  ،إنه كتاب هللا
العزيز { ذلك الكتاب ال ريب ِّ
هدى للمتّقني }  ،ولنعلم ما بيّنه لنا سيدنا
فيه
ح
ً
َ
رسول هللا صلّى هللا تعاىل عليه وعلى يله وسلّم يف قوله (( املؤمن القوي خري من
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املؤمن الضعيف ))  ،فلنأخذ بكل أسباب اخلريية وأسباب القوة املتاحة لنخيف هبا
عدو هللا وعدونا  ،وهللا أكرب وليخسأ اخلاسئون .
كتّاب الشبكة

صفحة الكاتب جومرد حقي إمساعيل

فرسان البعث العظيم
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