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أي ال يريد الشيئ الذي , وتعني يعز عليه دخول المشقة والمكروه عليكم ... ما عنتُّمعزيز عليه "
 .يضر أمته ويشق عليها

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتُّم حريص عليكم بالمؤمنين : "وهي من هذه اآلية
 128:التوبة" رؤوف رحيم

 .دةدخول المشقة على اإلنسان ولقاء الش: العنَتُ 

التي تعزز الشدائد , وواقعها يزخر بالويالت والتداعيات األليمة ) ص(تحتفل األمة بمولد الرسول 
وبذلك فأنها ال تتوافق مع اإلرادة التي يعز عليها أن يكون , والملمات وتصيب المسلمين بالوجيع المقيم 

إلى تصارعهم وسفك  تؤدي,  المسلمون في قهر وظلم وإنتكاس وقنوط وعسر أيام وسوء تفاعالت 
 .دمائهم وتكفيرهم لبعضهم وإنتهاك حرماتهم وحرمات الدين

وبما تقدمه من سلوكيات , الرسول الكريم يعز عليه أن تصير أمته إلى ما هي عليه من الحال 
 .ضارة بالدين وبجوهر الرسالة الرحمانية اإلنسانية السمحاء الساعية إلى العالمين

ويجعله دين عداوة وكراهية وبغضاء وتنافر , قيمها ويعتدي على دينها وما يتحقق في األمة يؤذي 
  .بينما هو دين أخوة وألفة وتعاضد وإعتصام بحبل اهللا القويم المستقيم, وتناحر وضعف وهوان 

 

تقتلون بعضكم وتستبيحون الحرمات ... وماذا أنتم تفعلون بإسم الدين؟ ," عزيز عليه ما عنتم"
وتظلمون وتفسدون وتقهرون وتستبدون بإسم ,  ردون المسلمين  وتقتلونهم وتصادرون الحقوق وتش

  
وتعني يعز ... عزيز عليه ما عنِتّم"

ل المشقة والمكروه عليه دخو
أي ال يريد الشيئ الذي , عليكم 

 يضر أمته ويشق عليها
 
 

) ص(تحتفل األمة بمولد الرسول 
وواقعها يزخر بالويالت 

التي تعزز , والتداعيات األليمة 
الشدائد والملمات وتصيب 
, المسلمين بالوجيع المقيم 

وبذلك فأنها ال تتوافق مع 
اإلرادة التي يعز عليها أن 

المسلمون في قهر وظلم  يكون
وإنتكاس وقنوط وعسر أيام 
وسوء تفاعالت 
 
 
الرسول الكريم يعز عليه أن 
تصير أمته إلى ما هي عليه من 

وبما تقدمه من , الحال 
سلوكيات ضارة بالدين وبجوهر 
الرسالة الرحمانية اإلنسانية 
 السمحاء الساعية إلى العالمين
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  .وتتاجرون بالمساكين والفقراء وتتعاونون على السوء والعدوان, الدين 

 

, وأنتم في كل يوم تسفكون الدماء وتقتلون النفس التي حرم اهللا قتلها   "عزيز عليه ما عنتم"
وهو دين يسر فتجعلونه أعسر دين , م األعرف بالدين وتسرقون وتخونون وتجورون وتدعون بأنك

  .وذلك هو الدين القويم, لكنكم تصلون وتحجون وتصومون , وأوجع دين 
 

, والعمائم الدجالة تتكاثر وتتناطح وتنافق وتداهن وترائي وتتقرب للكراسي  "عزيز عليه ما عنتم"
 . جحيم بحجة أنه السبيل إلى جنات النعيموتستحوذ على حقوق البائسين وتمتص دماءهم وتسوقهم إلى ال

تنفث سمومها من , عمائم ملونة فوق رؤوس فارغة ووجوه تطفح بالشرر المدثر بلحى األباليس 
, والناس صرعى البغضاء والكراهية والعدوانية التي تبثها فيهم وتزرعها في نفوسهم , فوق المنابر 

وتجد لكل ظالم فتوى وحجة لإلدمان على ظلمه , مشين وهي التي تحشدهم للقيام بالمنكرات والسلوك ال
  .وعدوانه على الحق والعدل المبين

 

ويسيئ هللا وكتابه ورسوله , وما يقوم به المسلمون العرب هو ضد الدين ,  "عزيز عليه ما عنتم"
نزونه وما يسلكونه يشير إلى ما يك, فالعرب كأنهم صاروا أعداء دينهم , ولقيم السماء والرسل أجمعين 

  !فهل يمكن للعربي أن يكون حقا ممثال لدين الرحمان الرحيم؟, من عدوانية على للدين 
 

وتصادرون وجودكم , وأنتم تفتكون ببعضكم وتعادون ذاتكم وموضوعكم  "عزيز عليه ما عنتم"
وتتبعون , فالعمائم أربابكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون اهللا ,  وتنكرون هويتكم وتنبذون عروبتكم

ألنكم للغتكم العربية تمتهنون وتحتقرون , أقوالها وتخريفاتها وهذيناتها من دون كتاب اهللا الذي تجهلون 
وما عليكم إال أن تستسلموا , فصارت لغة غريبة , وال تعرفون منها ما تقولون وتقرؤون وتكتبون , 

  .ال الدجالين والمتاجرين بدين صار جوهره بعيدا عنكم وبمعانيه ومقاصده ال تفقهونألقو
 

فهو ,  "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم"
فماذا تحسبونه سيقول وقد إستشرى , الرؤوف بكم والغيور على مقامكم ووحدتكم وعزتكم وكرامتكم 

بمعاونة الخوانيين الخانعين الراكعين أمام أسيادهم , سكم الهوان وإفترسكم الطامع فيكم الظلم ودا
  !!القابضين على مصيرهم وهم يسبحون بحمدهم بكرة وأصيال

 

  !!وما فعلتم بدينكم ودنياكم ؟, فهل أدركتم ما عنتم ,  """"عزيز عليه ما عنتمعزيز عليه ما عنتمعزيز عليه ما عنتمعزيز عليه ما عنتم""""

 
وأنتم في "  عزيز عليه ما عنتم"
يوم تسفكون الدماء وتقتلون  كل

, النفس التي حرم اهللا قتلها 
وتسرقون وتخونون وتجورون 
, وتدعون بأنكم األعرف بالدين 

وهو دين يسر فتجعلونه أعسر 
لكنكم , دين وأوجع دين 

, تصلون وتحجون وتصومون 
 .وذلك هو الدين القويم

 
 

والعمائم " عزيز عليه ما عنتم"
وتنافق  الدجالة تتكاثر وتتناطح

وتداهن وترائي وتتقرب 
وتستحوذ على حقوق , للكراسي 

البائسين وتمتص دماءهم 
وتسوقهم إلى الجحيم بحجة أنه 
 السبيل إلى جنات النعيم

 
 

وما يقوم , " عزيز عليه ما عنتم"
به المسلمون العرب هو ضد 

ويسيئ هللا وكتابه , الدين 
ورسوله ولقيم السماء والرسل 
أجمعين 
 
 

وأنتم " يه ما عنتمعزيز عل"
تفتكون ببعضكم وتعادون 
, ذاتكم وموضوعكم 

وتصادرون وجودكم وتنكرون 
هويتكم وتنبذون عروبتكم 
 
 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم "
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

فهو , " بالمؤمنين رؤوف رحيم
الرؤوف بكم والغيور على 
مقامكم ووحدتكم وعزتكم 

نه فماذا تحسبو, وكرامتكم 
سيقول وقد إستشرى الظلم 
وداسكم الهوان وإفترسكم 
 الطامع فيكم

: إرتباط كامل النص  
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