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 بني اجملتهد األمريكي ... و ) علماء ( األّمة
 مفردات حتتاج إىل بيان

 -الوسطية  -   ] احللقة األوىل [

  جومرد حقي إمساعيل
 

املفردات اليت أصابتنا بالدوار لكثرة مساعنا هلا وهي صادرة من أفواه ) قادة (   من
هذه األّمة وشيوخها وصحفّيها ومذيعيها ، تلك اليت يستشهدون هبا مبا يذهبون إليه 
من املفاهيم بآيات من كتاب هللا العزيز آخذين ظاهر معىن املفردة ومبا ينسجم 

ه ، وهم مسلمون !! ،  مفردات هلا معناها وتفصيلها البنّي يف  واهلوى الذي يتبعون
كتاب هللا العزيز ، سكت ) العلماء ( عن بياهنا للناس لينفرد اجملتهد األمريكي يف 
شرحها وبيان معانيها ، وبداًل من أن نتحرى حدود هللا يف أنفسنا وأهلينا وقومنا ، 
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 ري أمة أخرجت للناس ، وبداًل من صارت أمريكا ) األعور الدجال ( تضع احلدود خل
أن يبني لنا أهل الذكر ما ال نعلمه من أمور ديننا ، صارت أمريكا تفرض على أمتنا 
شروحها ومفاهيمها لتحل بداًل عن تفاس ري ابن كث ري والقرطيب والرازي وغ ريهم ممن 

بنا هللا احنت ظهورهم ليبينوا هلذه األّمة دينها ، وال حول وال قوة إاّل باهلل ، وحس
ونعم الوكيل يف من مكن أمريكا أن تضع تفس ريها فينا وهي حتادد به هللا ودينه 
ورسوله وأّمة رسوله صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ، ومن تلك املفردات اليت 
سكت البعض من ) العلماء ( عنها ، وحرف البعض اآلخر مفاهيمها هي ، 

واملتشددين ، واإلسالميني ، وحوار احلضارات اإلرهاب ، واالعتدال ، والتطرف ، 
، واإلصالحات ، والوسطية ، وألن هذا املوضوع فيه الكث ري من املفاهيم املستنبطة 
والفتوحات الربانية اليت حظي هبا املتقدمون من علماء هذه األّمة فإننا سنحاول أن 

لني هللا تعاىل نبني بعض تلك املفاهيم لكل مفردة من تلك املفردات على حدها سائ
أن جيعلنا هبا من الناصحني ملن ألقى السمع من هذه األّمة وهو شهيد ، ومشهود 

َفُع َماٌل َواَل بَ ُنونَ عليه يوم الدين }  { ، ويف  ِإالا َمْن َأَتى اَّللَا ِبَقْلٍب َسِليمٍ )(  يَ ْوَم اَل يَ ن ْ
 من املسلمني مقالنا هذا سنتناول مفردة ) الوسطية ( اليت انطلت على الكث ري

جاهلها و) عاملها ( حماوالت ) الشيخ ( األمريكي الدجال من حرف املعىن 
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اجلوهري والروحي لوسطية هذه األّمة ومبعاونة أذناهبم ، كما هو عهدهم يف حتريف  
كتب هللا تعاىل والذي مل جيرأ يف يومنا هذا أي من أصحاب العمامات والعباءات 

قام به أحفاد القردة واخلنازير من حتريف لكتب هللا الزيف من التصريح علنًا مبا 
تعاىل وقتلهم ألنبيائه بغ ري احلق ، وهم حياولون اليوم حتريف معاين كالم هللا تعاىل 
وقتل أّمة احلبيب حمّمد صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ، وليضعوا من قدرها 

 مبساعدة خونتها .
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُماًة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى  } يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز 

{ ، قال املفسرون أن معىن الوسطية هو )  النااِس َوَيُكوَن الراُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا
اخل ريية ( و ) األجود ( ، ويورد عدد من املفسرين حديثًا حلضرة سيدنا حمّمد صّلى 

ى آله وسّلم معىن ) العدل ( يف الوسطية ، وبالتأكيد فإن العدل هللا تعاىل عليه وعل
يفضي إىل اخل ريية ، فإنك إذا أردت أن تضمن العدل يف القضاء فلن ختتار إال املتقي 
، القاضي مبا علم ، وخربه أنه من أهل اجلنة ، وأن قضاء هللا تعاىل فيهم يكون بعد 

وسطية هي تسيدنا على باقي األمم إن أن نديل بشهادتنا عليهم ، وهذا يعين أن ال
ُكْنُتْم } د وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر حنن أخذنا بأسباب ذلك التسيّ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاَّللاِ  َر أُماٍة ُأْخرَِجْت ِللنااِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ { ،  َخي ْ
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ن أمريكا منكر واجب النهي عن التعامل معها ، وأن فال خيتلف مسلم عاقل معنا أ
 جهادها معروف واجب األمر به .

 هو أن تكون حمايدًا بني الكفر واإلميان ،  الوسطية مبفهوم األعورية األمريكية
أي أن نعمل مبقتضى الفهم الكيفي االنتقائي ملعاين القرءان العزيز والسّنة 

لزمان وهو ميرر خمططاته اخلبيثة يف النبوية الشريفة مبا يوافق عجل هذا ا
َأفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما األّمتني اإلسالمية والعربية } 

نْ َيا َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل  َجَزاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالا ِخْزٌي يف احْلََياِة الدُّ
ا تَ ْعَمُلونَ َأَشدِّ الْ  { ، هذا لكي يقبله العامة يف هذه  َعَذاِب َوَما اَّللاُ ِبَغاِفٍل َعما

 مفهوم الوسطية عند الدجال األمريكي األّمة ، لكن يف حقيقة األمر ، أن
ويف غايته ، هو ، أن يرمتي من يف هذا العامل يف ) وسط ( حضنه ، راكعني 

ء واسرتخاء ، وطابت هلم خاضعني له ، وقد فعل الديوثون ذلك برضا
الوسطية باملفهوم األمريكي !! ، وكما كان التعليم يف كتاتيب أيام زمان 
بالعصا ، اليوم تفرض أمريكا تعاليمها على من ابتليت هذه األّمة هبم بالعصا 

، فقد تبىن البعض من ) علماء (  أيضًا ، على مبدأ العصا ملن عصى ، وفعالً 
لك املفاهيم األمريكية ، وقد باعوا دينهم بثمن خبس و ) أئمة (  هذه األّمة ت
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، دراهم معدودة ، رهبة وخوفًا من سيدهم الدجال وطمعًا وتشبثًا مبفاتن هذه 
َها فَانٍ الدنيا الفانية }   َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكَرامِ )(  ُكلُّ َمْن َعَلي ْ {  َويَ ب ْ

ذهبوا إليه يف فهمهم للوسطية إال اخلنوع وحقيقة ، فما وجدنا فيما  ، وفعالً 
واخلضوع والركوع ، تلك املفاهيم اليت ال تتوافق وقدر هذه األّمة اليت كرمها 
هللا وجعلها أّمة مرحومة ، أال خسئوا ، فإن مفهوم ) الوسطية ( عندنا ، هي 

 أننا منلك العامل ، عاجاًل أم آجاًل ، شاء الكافر أم أىب ، ورغم أنف الديوثني
أذناب القردة واخلنازير ، ما دام فيها رجال ال خيشون يف هللا لومة الئم ، 

صدام  القائد الشهيد ، عليه كان  نصروا هللا فنصرهم ، كما هو احلال الذي
واإلميان ، حنن مع  ديني بني اإلحلادوقد قال ] حنن لسنا حيا اجمليد ، حسني
هرة من هؤالء الرجال الذين حيملون ألوية [ ، فلن ختل هذه األّمة الطا اإلميان

نصرها وعّزها وكرامتها وكرامة أبنائها التواقني لقتال الكافر األمريكي ، حيث 
ِمَن اْلُمْؤِمِننَي الشهادة يف سبيل هللا تعاىل أحب إليهم من الدنيا وما فيها ، } 

ُهْم َمنْ  ُهْم َمْن يَ ْنَتِظُر َوَما  رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَا َعَلْيِه َفِمن ْ َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ
ُلوا تَ ْبِدياًل  { ، أال فليستبشر الرجال بنصرهم املؤزر ، وارفعوا رؤوسكم  َبدا

 فإنكم عرب ، وإنكم خ ري األمم وسادهتم ، وهللا أكرب وليخسأ اخلاسئون . 
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 الشبكةكّتاب 
 الكاتب جومرد حقي إمساعيلصفحة 
                                                             البعث العظيمفرسان 
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