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 عبد اهللا لعريط: كتبه

 .مصدره اخلوف وشدة احلرص :الجبن
عدم املغامرة اخلوف و املفرط إىل  حرصهريص على ما بني يديه من متاع احلياة الدنيا يدفعه عبد احلفال

وال يراود نفسه على الثبات ولو حلظة واحدة وهذا أول حبياته فرتاه يفر من املواقف العصيبة واألوقات الرهيبة 
 .واخلائف على فوااظنا منه أن ذلك سينجيه من اهلالك وبالتايل ال تضيع حياته املرتف ا ، وآخر حل له

  هم اليهود لماذا؟: في الجبنخير مثال 

١- �� ��� ���� ����� ���� ����������� :  
َدنـُهْم َأْحَرَص الناِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوْا يـََود َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمُر َولََتجِ {:قال خالقهم جل وعال

  .٩٦البقرة }أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمَر َوالّلُه َبِصٌري ِمبَا يـَْعَمُلونَ 

!-"#$� %& �'(#):  
} ُقْل ِإن َهاَدِة فـَيـَُنبوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشتـَُرد ُه ُمَالِقيُكْم ُمثوَن ِمْنُه فَِإنِذي َتِفرُئُكم ِمبَا ُكنُتْم اْلَمْوَت ال
  .٨اجلمعة }تـَْعَمُلونَ 

وحرضوا الناس على الكفر خدمة ملآرم ومصاحلهم الدنيوية وهؤالء هم اليهود الذين حرفوا كتبهم 
أخوف الناس من املوت لعلمهم أم سوف يالقون جتدهم ، وال يزالون حيرفون الكلم عن مواضعهإلسالم با

  .اهللا تعاىل وحياسبهم على جرمهم هذا عياذا باهللا 

  .فرح اجلبان  اجلريءإذا حزن   :&% �	��, ��+��* •
 مَعُهمْ  َأُكن ملَْ  ِإذْ  َعَلي  الّلهُ  أَنـَْعمَ  َقدْ  قَالَ  مِصيَبةٌ  َأَصابـَْتُكم فَِإنْ  ليَُبطَئن  َلَمن ِمنُكمْ  َوِإن {: قال اهللا تعاىل

  .٧٢النساء }َشِهيداً 
 ر فإن، وإصرار عمد عن غريه ويثبط متثاقال األعداء ملالقاة اخلروج عن يتأخر لنفرًا منكم وإنعليكم ُقد 
 أكرهه ما هلم وقع الذين أولئك مع حاضرًا أكن مل حني، اهللا حفظين قد: مستبشرًا قال، وهزمية بقتل وُأِصبتم
  .عنكم ختلفه وسره، لنفسي
  ١٢٠آل عمران }ِإن َمتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيَئٌة يـَْفَرُحواْ َِا{: قال اهللا تعاىلو 
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إن نزل بكم أمٌر حسن ِمن نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة  -أيها املؤمنون-عداوة هؤالء أنكم  من
  .وإن وقع بكم مكروه من هزمية أو نقص يف األموال واألنفس والثمرات فرحوا بذلك، واحلزن
وا ُقْل فَاْدَرُؤوا َعْن أَنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن  الِذيَن َقاُلوْا ِإلْخَواِِْم َوقـََعُدوْا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتلُ {:قال جل وعالو 

  .١٦٨آل عمران }ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 
وهؤالء اجلبناء من املنافقني الذين قعدوا عن اخلروج يف غزوة أحد ومسعوا الك إخوام يف حرم مع 

  .لو أطاعوا أمرنا وقعدوا معنا ما أصام هذا املصاب  : املشركني قالوا

�� -����.ّ�� 0-�-1 2��+   ---   4ْ-56� 27��89�� 2.:�-� 2;8(��1.  
-��+�� 2"�=>��� ُ@ِ7�ُB �C(  ---  4D:+�� 2E�FG�� �'�& 2��H1	.  

 قـُُلوِبُكمْ  ِيف  َذِلكَ  َوزُينَ  أََبداً  أَْهِليِهمْ  ِإَىل  َواْلُمْؤِمُنونَ  الرُسولُ  يَنَقِلبَ  لن َأن ظََننُتمْ  َبلْ {: قال جل وعال
  .١٢الفتح} بُوراً  قـَْوماً  وَُكنُتمْ  السْوءِ  َظن  َوظََننُتمْ 

  .ومن مل ينقلب إىل أهله يف الدنيا ومات انقلب إىل أهله يف اآلخرة وهي خري وأبقى 

  :قال اهللا تعاىل، خوفا منهم أعداء األمةمداهنة  !!:��5 ��� 
ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يـَُقوُلوَن َخنَْشى َأن ُتِصيبَـَنا َدآئِرٌَة فـََعَسى الّلُه َأن يَْأِيتَ بِاْلَفْتِح فـَتَـَرى الِذيَن ِيف قـُُلوِِم مَرٌض {

 ْن ِعنِدِه فـَُيْصِبُحواْ َعَلى َما َأَسر٥٢املائدة }واْ ِيف أَنـُْفِسِهْم نَاِدِمنيَ َأْو أَْمٍر م.  

�� J�CK؟�L�$ ��� �5� %& >#'��� M�NK��	  
  .منرحبمار يف جلد  :ألن اليهود أشبه ما يكونون

واملعىن أن هذه الكتب القيمة اليت بني أيديهم مل تغري  : وقد شبههم خالقهم باحلمار الذي حيمل أسفارا
  . الساذجةمن طبيعة اليهودي 

ولن جتعلهم من ، وهكذا هذه األسلحة اليت بني أيديهم فهي ال ولن تغري من جبنهم وخوفهم وذعرهم
  .الشجعان بتاتا 

  ؟..والبسالة  الشجاعة يف منراً هل سيجعله : نمروهكذا لو ارتدى احلمار جلد ال
ومهما طال احلال سيكشف عن هويته حني يرفع بأعلى صوته وينهق معلنا أا احلمار محارا  ىسيبقبل 
  .اخلديعة 

>#'��� �OP�: فهم على اجلنب قائمون وعلى ، مهما اخرتعوا من وسائل وانتهجوا من طرق احليل واخلديعة
  .ج املكر واخلداع سائرون 
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األبطال الذين رجال النساء بالأرحام  وتقذففسيأيت الزمان من وسائل اخلداع واملكر  وامهما اختذو 
  ..!!ويضحكون على جنب اجلبناء  ..!بوم باحلجارة ال غري ر حياو يعرفون حقيقتهم وطبيعتهم 

QR��S�� >#'��� T UH�ترجتف قلوم من مساع وجلون وخائفون  هميف الذين هم من إن الغرابة هي :!!؟�
  ..!الدوائرن أن تصيبهم منهم افو خيأخبارهم 

تسليط جربوم والتنكيل باملستضعفني يف فلسطني وخوفهم هذا هو الذي دفع بشرذمة من اليهود إىل 
  .وغريها من بلدان العامل

وإال فما هو املربر لسكوت املسلمني على هذا الذل املسلط على بلدام واملسكنة املضروبة على 
  !!؟.أوطام من قبل دول حتالف الشر والفساد 

 وهو خزي هلم يف الدنيا، إن اهللا قد فضح قلوب ضعاف اإلميان الذين هم يف مهابة من هؤالء اجلبناء
  "فـَتَـَرى الِذيَن ِيف قـُُلوِِم مَرضٌ " :عالقال جل و 

قال : انه قال) رضي اهللا عنه(عن ثوبان  :وهذا املرض قد بينه الرسول صلى اهللا عليه يف حديث شريف
  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

) WX#1�� �#��Y ،�'K[\Y ��� Q��]� ����KB �N� �&]� �P��� ����KB :	� �1 Q�Y %& ^� _#`7 _�Y ؟ ���
��`	 .��� ^� : %(OC��	 ،�P�& �Pa���� J#�Y %& QR�'$� ^� %�����	 ،4�H�� *��S� *��b �P�P�	 ،c�� �K�� 4R

�#��Y ،%�#�� �PR#�Y T ^� : _�Y �1 7`#_ �^؟ %�#�� �&	��`	 .��� ^� ��� :"#$� Q�����	 ������ d�( 
  أخرجه اإلمام أمحد 
فاجلنب الذي كان قد سلطه اهللا على الذين من قبل بسبب حبهم للدنيا وكراهيتهم   :واضحاحلديث بني 

  .وسنن اهللا ال تتغري وال تتبدل  ..!للموت قد سلطه اهللا على هذه األمة لنفس السبب 
حيث كان من بني وسائل النصر أن يقذف اهللا املهابة ، صلى اهللا عليه وسلم بالرعب هنبياهللا  وقد نصر

يف قلوب األعداء فريجتفون عند لقائهم باملؤمنني وال تستقيم باخلوف أحالمهم فيضطربون ويكون آخر حلهم 
  .هو الفرار 

قذفها ، شيءعلى  تبتثوب هواء ال لفاملهابة اليت قذفها اهللا يف قلوب األعداء باألمس ملا كانت هذه الق
ومن لقاء العدو املوت  من  يف قلوب املسلمني اليوم لتعلق قلوم بالدنيا وعضهم عليها بالنواجذ وخوفهماهللا

  .ودينهم وأوطامعن اجلهاد الذي هو عصمة أمرهم  كثري منهم  ونكول

 _f�HB >�g _f�HB >�g _f�HB >�g _f�HB >�g....؟؟..هل لما نكل المسلمون عن الجهاد تركهم العدو لحالهم  !:!:!:!:؟؟؟؟؟؟؟؟!  
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����% �^ �$'�J#�Y %& QR " : النيب صلى اهللا عليهم وسلم قال�	�Pa���� �P�&".،  وبالتايل يتسارعون
  .وإن هذا ملن عالمات اخلذالن عياذا باهللا . لالنقضاض عليكم انقضاض األكلة على القصعة 

واليوم نراهم قد هجموا هجوما شرسا على هذه األمة ينهبون ويقتلون ويذحبون ويعتون يف ديارهم فسادا 
  ..!والكل صامتون خائفون وجلون 

c�OK��c�OK��c�OK��c�OK��:::: العمل على تمزيق وحدة المسلمين والزج : أن أول أمر التداعي من هذه األمم هو

  . لة مكر وخداعببلدانهم في بحر الفتن ومحاولة إضعاف شوكتهم بكل وسي

�4،": والنيب صلى اهللا عليه وسلم وضح ذلك بقوله H�� *��S� *��b �P�P�	 ،c�� �K�� 4R" ، عرب عن
كما عرب ،  ألن عاقبة التشتت هو الفشل وذهاب الريح وزوال الشوكة :الذي حيل باألمة بالغثاءالتفرق والتمزق 

  .وهو حب الدنيا وكراهية املوت عن الوهن بسببه 

•  �i7��& �b7 Qj�#&!..سالمية من إن ما نزل اليوم بساحة كثير من األقطار العربية واال :؟

، األركان هو بداية لحملة شرسة سوف يقوم بها هؤالء اللئام فتن شتت الصفوف وزعزعت

  ..!والقصعة قد نصبت والدعوة قد وجهت وهي فرصتهم التي ال تعوض
ألن العرب اليوم تتقاذف م أودية الفنت إىل حبر جلي من فوقه سفن األعداء يصطادون ما فيه من  

  .يسبحون العكرة خريات ومثرات وهم يف مياهه 

وأقول صدق النبوة ألن كثري من الناس الذين اطع على صدق نبوته صلى اهللا عليه وسلم سلربهان وإنه 
 َعَلى َواْصِربُوا اْمُشوا َأنِ " :يقولونعن عني احلقيقة ثر التخدير حيجب عقوهلم وال يزال أبأفيون اإلتباع روا خدّ 

الذي فهذا ، فاصربوا على ما أنتم عليه من دعوة للتشتيت والتشكيك والتمزيق ،" يـُرَادُ  َلَشْيءٌ  َهَذا ِإن  آِهلَِتُكمْ 
من األقاويل اليت هي من مجلة  شيء مدبر ومكيدة وزندقة وغريهايصدر من دعاة الوحدة واالعتصام هو 

  .السالح الذي حيارب به أعداء اإلسالم املسلمني 

• k#��� Q&6� .'5�#B �& l#�� %&:   التحاكم إلى الناس ال إلى رب الناس ،التشبث بأقوال

  .طلب الدنيا بتهديم الدين، أقوال رب العبادبالعباد ال 

��&��� �)m Q+�  .  طلب السلطان باخلروج عن السلطان   :&\

 ���1> �1�'KR �����> ;Y��.. .;Y�� �& ]	 �C+1 ���1> n( .  
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نسأل اهللا ، واية أمره عجيب ورهيب ما قريبفلنعد لصوابنا ولرشدنا فالوقت عصيب واخلطر الداهم ع
  .العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة 

قال  أنس بن مالك  عن صلى اهللا عليه وسلم روى مسلم يف صحيحه  تعوذوا مما كان يتعوذ منه النيبو 

� �F[�� %& WR L#�� q	�� 4HP	��� 	� k�p	�� 4o+	��L# " :يقولكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم r �'���
� Q�K( %&	 sC�� J�O� %& WR"�N$�	 ��t"  

  .وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن واالهم إىل يوم الدين 
 


