
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 !!! مفاهيم جيب أن تصان

اإل النبيلة عن حقيقتها    خوة أيها  املفاهيم  تنحرف  أن  اخلجل واألسى  دواعي  إنه ملن  األعزاء 
فيصبح اخلائن أمينا واألمني خائنا واملغتصب جماهدا واجملاهد إرهابيا، واألعجب من هذا أن ترى  
الدفاع عن   أنت من  أرضك ومقدساتك ومينعك  اغتصبوا  الذين  يسارع يف رضا األعداء  أخاك 

امللة  عرضك وعن دينك وع الذي أيتيك لنصرتك ابلزندقة واخلروج عن  ن وطنك، ويّتهم حىت 
املنتنة.. فرتاه   العصبية  وإىل  البغيض  االستسالم  إىل  ويدعو  أعداء هللا  يتوىل  أنه  وينسى  احلنيفية 
مييل إىل األعداء ظنا منه أهنم ينصرونه إذا استنجد هبم يف امللمات أو ليثبتوه على عرشه الذي  

 اجم املستضعفني األبرايء ورفات الشهداء.أقامه على مج

كيف يدعو إىل االستسالم     فبأي لغة يتكلم هذا األخ املغرور؟ وعن أي مفهوم يدافع اي ترى؟ 
لألعداء والرضا ابالستعمار الشنيع وهللا تعاىل حّرم كل ذلك حني قال يف سورة حممد صلى هللا  

وسلم: األ﴿ عليه  وأنتم  السلم  إىل  وتدعوا  هتنوا  يرتكم  فال  ولن  معكم  وهللا  علون 
املشاقني  ) 25/)اآلية﴾أعمالكم الكفار  أمامهم مصري  ويضع  إايه  املؤمنني  الذي حيذر  هو  فهذا 

 للرسول الكرمي عليه الصالة والسالم ليحذروا شبحه من بعيد. 

وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من املسلمني كانوا يستثقلون تكاليف اجلهاد الطويل ومشقته 
الدائمة، وهتن عزائمهم دونه، ويرغبون يف السلم واملهادنة ليسرتحيوا من مشقة احلروب ورمبا كان  
السلم   إىل  وأموال، وكان هذا جينح هبم  أو ذوي مصاحل  املشركني ورحم  قرابة يف  بعضهم ذوي 
  واملهادنة.. كالذي نشاهده ابلنسبة لواقع أمتنا اجمليدة اليت أصبحت ال حول هلا وال قوة، ال عزّ 

هلا وال سلطان، ال مدد هلا وال برهان تتكالب عليها عمالء الصهيونية العاملية من خارجها ومن 
 داخلها.. فال ملجأ هلا إال إىل الركن الشديد الفّعال ملا يريد.. 



رية هي هي والرتبية اإلسالمية تعاجل هذا الوهن تعاجل هذا الداء، داء التثاقل  إذا فالنفس البش 
وراء   وسعيا  ورسوله  هللا  رضا  ابتغاء  التضحية  عن  التقاعس  وداء  والنفيس  ابلنفس  اجلهاد  عن 

بة اخلالدة، تعاجل هذه اخلواطر الفطرية بوسائلها املتفرقة وقد جنحت جناحا خارقا حيث  احلياة الطيّ 
البعثة احملمدية..  أصبح ن ور اإلسالم احلنيف على كل ربوع املعمورة يف أقل من نصف قرن من 

ولكن هذا ال ينفي أن تكون هناك رواسب يف بعض النفوس وخباصة يف ذلك الوقت املبكر من 
 العهد املدين.. وهذه اآلية هي بعض العالج هلذه الرواسب.. ويف عصران حدث عنها وال حرج. 

 وي الشيخ الطاهر بد 
 


