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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  عزيزنعيمی: فرستنده

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۶
  

   و شاھکار٢١ الھی در قرن ۀداعش معجز
 .جانشينان پيامبر اسالم است

   

تروريست و بی رحم و حکومت غير  ين ھمه بر داعش می توپند و او را زمۀاز شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کر

قانون اساسی ما  گيرند توجه ندارند که داعش گفته است ايراد می  اين کسانی که بر داعشۀاما ھم. خوانند  بشری می

  ا!!!! قرآن است

  . دھد  ما نشان میبه را می خوانيم را داعش سنت پيامبر اسالم و آنچه او کرده و ما گاھی در کتب آن

  سنگسار سنت کيست ؟

  سر بريدن سنت کيست؟

  از کوه پرت کردن سنت کيست ؟

  جزيه و خراج گرفتن سنت کيست ؟

  قطع دست و کور کردن چشم سنت کيست؟

  کيست؟ سنتآنھا فروش رساندن ه به زنان و دختران اسير تجاوز و به کنيزی گرفتن و ب

  صيغه کردن سنت کيست ؟

  منظور مسلمان کردنشان سنت کيست ؟ه مردم بجنگيدن و کشتن 

منشور اصلی اسالم بوده ؟ کدام فعل اين   چه کاری کرده که خارج از، هللا البغدادی حفظ هللا المسلمينةحضرت خليف 

  و کتاب وحی الھی است ؟ جانشين پيامبر اسالم خالف سنت رسول هللا

  . را انجام داده است خود بارھا آن پيامبرش به آن امر کرده وکند ھمان چيزی است که  آنچه او امروز جلو دوربين می

  . دھد  مردم دنيا اسالم را نشان داده و میۀبه ھم داعش!  ھمين ، اسالم را اکران عمومی کرده است،داعش 

   شمشير ھا نيست ؟ۀمگر بھشت زير ساي 

   زن گرفتن و جنگ کار ديگری ھم کرد ؟،آيا پيامبر اسالم جز مسجد سازی

  چند بيمارستان ساخته ؟

  چند مرکز تحقيقات ساخته ؟

  جھان ارائه داده است؟ه  اسالم کدام کشفيات را ب،سال١٤٠٠ازای رد در
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مغزی، چند مدرسه و دانشکاه درست  شوی و لمان و شستغبا حوری و    علميه برای آموزش وآشنائیۀر از حوزغيه ب

  ؟  کرده

  کجاست ؟

سنگسار و دھھا خشونت ضد بشری ،  مسلمان کردن به ھر قيمتی، صيغه،جريمه ، شالق، شمشير،اسالم يعنی جنگ

  ا!ديگر 

  .شاھکار مسلمانان

 کسی ھم ،وحتا آشکارا.....خفا  کنند بی سر و صدا و در ھمين کارھا را میايران از پادشاه عربستان تا رژيم آخوندی  

  ا!!ش در نمی آيد يصدا

 خود کشورھای مسلمان ھم آن  حتا.....کانادا  مريکا وااز انگليس و فرانسه و  داعش اسالم را اکران عمومی کرده حاال

  کنند کمک نظامی و غير نظامی می مخالفانش در مناطق کرد و عرب ،  بهکنند و ظاھراً  را تقبيح می

  ا! اسالم يعنی ھمين ، عزيز من،جان من 

 داعش حقيقت دين مبين ،کند می اری و جاری احکام اسالم را سی به مویداعش عبارت از آن حکومتی است که مو

  .  آن به حق شايستگی جانشينی پيامبرش را داردۀاست و خليف  داعش اصل اسالم،دھد اسالم را به جھانيان نشان می

 اصلی و واقعی اسالم و ۀآخوند که چھر و... هللا البغدادی ، بوکو ھارا و طالبان ةزنده باد داعش و پاينده باد خليف

 ١٤٠٠تھران را که   اسالم فروشان از سرزمين حجاز تا جماران  دست دھند و را به ما نشان می  شانپيغمبر

با نام اسالم الھی    را و عادل او ش را بقبوالنند و اسالم محمد و خدای مھربانکنند تا پيامبر فريبی می مردم  است سال

  ا! ندازند  بيینشان دھند و جا

  پيامبر اسالم است  و شاھکار جانشينان٢١داعش معجزه الھی در قرن  

  


