
  من الخليجيءقار .....التعليق على مقال الكاتب 

 ابو جهاد  - كتابات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على خير خلق اهللا أجمعين محمد بن عبداهللا و على اله و صحبه و 
 .على من وااله إلى يوم الدين

ــس  يخرج عينا بين الفينة و األخرى أشخاص يفتون و يحللون بل حتى يحرمون من غير سلطان و هذا ليــ
ــة غريب فمنذ أن أرسل اهللا رسوله بالهدى و دين الحق رأيت من يحرف و من يزور في القرآن لمصلحة دنيوي

 .و قد توعدهم الرب جل و عال بعذاب اليم

ــت إيران و منذ أن وصل الفتح اإلسالمي إليها قامت بمحاوالت عده لكي تحافظ على إمبراطوريتها و قد وعيـ
فارس في تلك الفترة أن المد اإلسالمي سوف يتبعه مد عربي و سوف تتالشى الدولة الفارسية فعمدت الى زرع
ــى الفتن بين المسلمين و جندت الكثير باسم اإلسالم و أفتوا بأمور المسلمين فسروا القرآن كيف يشاءون حتـ
باتت التعاليم اإلسالمية في إيران مختلفة عنها في بقية الدول اإلسالمية و قد نسبوا ذلك إلى المذهب الشيعي و 
ــد ان المذهب الشيعي براء من تلك الزمرة الفاسدة فباتوا يحللون و يحرمون و يفتون بما تهوى أنفسهم و قـ

 :توعد الخالق تلك الفئة بقوله

 على اهللا تفترونقل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهللا أذن لكم أم 

و عهد الخميني.  و ما أدراك ما السافاك....  في عهد الشاه المقبور كان من يعرض نظام الحكم، يتواله السافاك
ــد يتواله جهاز المخابرات اإلسالمي و يعدم و بعدها يلفقون له تهمة بما تشتهي أنفسهم مثل المخدرات أو ضـ

 .االنقالب

كان البد من هذا الحكم بجهاز إعالمي يبين ورع و تقوى الدولة اإليرانية فعهدت فارس إلى بعض المرتزقـــة 
 أمثال كاتب المقال .ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل

 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة فال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرون 

اليوم يخرج علينا فئة أخرى ال نعلم لهم اسما يأتون علينا بأقوال بأحاديث قد أكل عليها الدهر و شرب و 
ــة  يهاجمون فالن و ينتقدون فالن بل تجدهم يتخبطون و تشعر من طريقة كتابتهم أنهم غاضبون إنها لحظــ

 ....اليأس 

لقد خاب ضنكم يا أعداء اإلسالم و أعداء البشرية فلن نرد عليكم فإن كان فالن معارضا أو غير معارض فإننا ال
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 .نزكي على اهللا أحدا

ــن و ال نعلم ما هذا التكالب على االحوازيين هذه األيام ، إنهم يحاولون ان يشغلوا المجاهدين االحوازيين عــ
. قضيتهم بإدخالهم إلى مستنقع المقاالت التي ترد من جنود الشيطان أمثال صاحب المقال و امثال ابن عسكر

موتوا بغيظكم فلن نرد على ما تكتبون إنما قصدنا التذكير و التعريف بكم لكي يعرفكم الناس و يتحاشاكم ابـــن
 .االحواز المجاهد

و أما عن نظامكم اإلعالمي التسويقي للدولة العنصرية اإليرانية فذهبوا به عنا بعيدا لقد عرفناكم و أسقطنـــا
 .القناع الذي تلبسون

 .و هذه دعوة للتوبة و اإلنابة إلى اهللا

 واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب 

 .و في الختام ارجوا من االخوة االحوازيين عدم الرد على هذا الشخص النهم عمدوا من هذا المقال أشغالكم

الهم رد كيد الظالمين الى أعناقهم، الهم أخزهم اللهم ال تذر منهم احد انك إن تذرهم يضلوا عبادك و ينشروا 
ــن. الهم خذهم اخذ عزيز مقتدر و اعلي كلمة الدين. الفساد الهم انصرنا على من ظلمنا و اجعل غضبنا على م

 عادانا و صل الهم على محمد و ال محمد و الحمد هللا رب العالمين 
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