
 

 

 

 

 

 

 

و العزة، و ليعتق رقابهم الشرف ليرفع نفوس المسلمين، و يغرس في قلوبهم  التوحيدبعقيدة  االسالم جاء

لذي سلطان بينهم  يكون قويهم، و ال ضعيفهمصغيرهم لكبيرهم و ال يهاب يذل  ، فالالعبوديةمن رق 

سلطان إال بالحق و العدل... و قد ترك االسالم بفضل عقيدة التوحيد األثر الصالح في نفوس المسلمين 

 فكانوا ذوي أنفة و عزة.

من داخلها  هم ماتمن صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد، أما اليوم و قد داخل عقيد صور هذه

الشرك الباطن تارة، و الظاهر أخرى، فقد ذلت رقابهم، و ضرعت نفوسهم، فوجد أعداِؤهم السبيل إليهم، 

 على أمرهم، فأصبحوا من الخاسرين. مفغلبوه

     .  2002دار الجيل، السنة  76ص  – 2النظرات ج
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