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ھل تعلم أّن ھناك من یكیُد لك ولدینك وألبنائك وأنت ال تعلم؟، حربُھم بطیئةٌ صامتةٌ، ومبطنةٌ بالمصلحة    
وكثیٌر من اإلغراء المادي، لفرضھا علینا طواعیةً، أو بقوة الشرعیة الدولیة، التي التقیُم وزنًا ال لحراٍم وال 
لحالٍل، تنحُت لنا مصطلحاٍت ملتبسةٌ، مطاطیةٌ تستبطن تغییر المفاھیم اإلسالمیة، تظھر أمام الشعوب بثوبھا 

اإلیجابي، ثم تدریجیًا تُسفر عن مقصدھا الحقیقي.
فمثال مصطلح  "الجنس اآلمن"، الذي یعني؛ أنھ یا شباب ال مانع من ممارسة الزنى  شریطةَ استعمال    

العازل، وكأن الزنى حالل، والمھم أن ال تُصاب باإلیدز واألمراض المنقولة جنسیًا. 
فُرض علینا أیضا مصطلٌح آخر: "متعدد الشركاء جنسیًا" بدال من الزانى، لماذا؟، ألن كلمة زنى وزاني    

حیثما ذُكرت، تُذكرنا بالقرآن الكریم، وھم الیریدون ذلك ألنھم یریدون طمسھ.
  ومثلھ المصطلح المضحك الُمبكي "عامالت الكرم"، بدال من كلمة البغایا، یا إلھي ما ھذا الكرم العجیب!، 

وإیاك إیاك أن تقول"الشاذین جنسیا" بل قل بتعاطف ورقة"المثلین" وال غیر!! 
  ھذه المصطلحاُت تصلح ُ للغرب المنحل فقط، ولیس لنا، ففي الوالیات األمریكیة لوحدھا عشرة ملیون أم ٌّ
عزباء، یُعولمون ھذه المصطلحات، لیُغیروا معتقدات الشعوِب شیئًا فشیئا، وتُصبح الحیاةُ فردیة، بال دین، 

كٌل یعمُل على ھواه، وھذا ما یُریدون، وهللا من ورائھم محیط.

املصطلحـاتِ  
ُ
حـرب

واألعرابي األصمعي 

    یُحكى أن األصمعي سار یوًما فوجد أعرابیًا، فسألھ األعرابي من أین أنت یا أخ العرب؟ قال: من أصمع، 
قال: ومن أین أنت آٍت؟، قال: من المسجد، قال: وما تصنعون بالمسجد؟، قال: نصلي ونقرأ قرآن هللا، قال: 

وھل � قرآن؟، قال: نعم، قال: اقرأ علي شیئًا منھ.
    فقرأ علیھ سورة الذاریات فلما وصل إلى قولھ تعالى"وفي السماء رزقكم وما توعدون" قال حسبك، وقام 
وذبح ناقتھ وتصدق بھا یقینا منھ بصدق الرزاق ثم انصرف. یقول األصمعي وبعد سنتین من لقاءنا، خرجت 
للحج فلقیت ذلك األعرابي فجائني وقال:ألست األصمعي؟، قلت: نعم، قال: زدني مما قرأت علي المرة السابقة، 
قال: فقرأت علیھ بقیة السورة "فورب السماء واألرض إنھ لحق مثلما أنكم تنطقون" ھنا انتفض األعرابي.

    و صرخ بأعلى صوتھ وقال: من أغضب الكریم حتى یحلف، أما كان یكفیكم قولھ "وفي السماء رزقكم وما 
توعدون"، یقول األصمعي فرددھا ثالث، فوهللا ما انتھى من الثالثة حتى فاضت روحھ!... عبدي ضمنت لك 

قسمتي فشككت، فلم  أكتف  بالضمان بل أقسمت.
    ھذا ما جعل األعرابي یصعق من فوره، ألن الناس في زمانھ جعلوا الرحمن یُقسم لیصدقوا بأن رزقھم 

مضمون، فكیف بھ لو عاش بیننا اآلن ورأى كثرة الذین ال یصدقونھ سبحانھ.
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