
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لقوا من نفس  من خالهلا أن الناس مجيعا  خ    للعائلة البرشية، وأعلن    واضحة    إن القرآن الكريم وضع قواعد   

ا  ))تعاىل  قال  واحدة   ل ق  ِمنْه  خ  ٍة و  اِحد  ْم ِمْن ن ْفٍس و  ك  ق  ل  م  الَِّذي خ  بَّك  وا ر  ق  اأ ُّيه ا النَّاس  اتَّ َم   ي  ب ثَّ ِمنْه  ا و  ه  ْوج  ز 

ِقيب   ْم ر  ل ْيك  ان  ع  ام  إِنَّ اهللَّ  ك  اْْل ْرح  ل ون  بِِه و  اء  وا اهللَّ  الَِّذي ت س  ق  اتَّ اء  و  نِس  ا و  ثرِي  اًل  ك  الناس مجيعا  يف نظر ف((  اِرج 

ستثناء أو متييز، فاإلنسان  اإلسالم هم أبناء هذه العائلة اإلنسانية، وكلهم له احلق يف العيش والكرامة دون ا

أ لونه،  أو  دينه،  إىل  النظر  دون  الكريم،  القرآن  نظر  يف  تعاىلمكرم  قال  جنسه،  م  ))  و  آد  ب نِي  ْمن ا  رَّ ك  ْد  ق  ل  و 

ل قْ  خ  ِِمَّْن  ثرٍِي  ك  َل   ع  ْم  ْلن اه  ف ضَّ و  الطَّيِّب اِت  ِمن   ْم  ْقن اه  ز  ر  و  اْلب ْحِر  و   ِّ اْلَب  يِف  ْم  َح  ْلن اه  ْفِضيال  و  ت  اختالف أ و (( ن ا  ما 

سبحانه  آية من اآليات الدالة عَل عظيم قدرة اخلالق تعاىل، قال    فهذه وأجناسها ولغاهتا،    البرشية يف ألواهنا

لِك   ((: ذ  يِف  إِنَّ  ْم  انِك  أ ْلو  ْم و  أ ْلِسن تِك  ف   اْختاِل  اْْل ْرِض و  اِت و  و  َم  ْلق  السَّ اتِِه خ  آي  ِمْن  اِلِِي  و  لِْلع  اٍت  ي  وهذا    ((   آل 

ٍر  اًلختالف ًل جيوز أن يكون سببا  يف التنافر والعداوة فاهلل تعاىل يقول: )) ك  ْم ِمْن ذ  ْقن اك  ل  اأ ُّيه ا النَّاس  إِنَّا خ  ي 

ف وا ار  لِت ع  ل  
ب ائِ ق  و  ا  وب  ع  ْم ش  ْلن اك  ع  ج  و  أ ْنث ى  اهلل  و  الذي وضعه  التفاضل  )) (( وميزان  التقوى  هو  إنَم  إِنَّ  عنده  

بِريٌ  خ  لِيٌم  ع  اهللَّ   إِنَّ  ْم  اك  أ ْتق  اهللَِّ  ِعنْد   ْم  ك  م  ينظر أما  ((  أ ْكر  مل  اإلسالم،  مدرسة  إىل  ينتسبوا  مل  الذين  اآلخرون 

اآلخرون  فهؤًلء  اِلريض،  إىل  الطبيب  نظرة  إليهم  نظر  وإنَم  برشا ،  ليسوا  أهنم  عَل  إليهم  الكريم  القرآن 

)لكم   ،( ًل إكراه يف الدين)دما يرفضون دعوة اإلسالم، ًل حيارهبم دين اهلل عز وجل وًل يقاتلهم، ْلنه  عن

ا ويمنعون  ابل امرنا باإلحسان اليهم طاِلا مل حياربون   )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(    ،دينكم ويل دين( 

                                                                                    من دعوتنا

مع غرينا عالقتنا  و  ، م لنا عالقتنا فيَم بيننا كمسلمي لنا رشعه ونظّ أنه بّي ومن عظيم فضل اهلل تعاىل علينا  

اِلسلميمن   بيّ   ما تركفاهلل سبحانه وتعاىل    ،غري  ما  نا عَل  نها وأحصاها ودلّ كبرية وًل صغرية يف كتابه اًل 

                                                                                   فيها.. يرضيه

نراه العيب  اليوم    وما  فان  اِلسلمي  جهلة  بعض  من  ومنفرة  قاسية  وِمارسات  أخطاء  يف   فيهممن  ًل 

 وأضاعوا  ،لعلم مل يتعلموا أحكام اهلل ومل يثنوا الركب بي يدي العلَمء الربانيي ليتعلموا ا  ْلهنم  اإلسالم،



 

 

 

الطوال باللهو واللعب والكالم عَل خلق اهلل والتفكري يف    أن اهلل    كلنا  ولنكن عَل يقي  ،النساءالساعات 

سيسألنا عن هؤًلء اِلاليي من البرش الذين زهدوا باإلسالم وكرهوا رسوله بسبب ِمارساتنا التي شوهت 

   منها براء.  ناديننا، ودين  

وحاشاه سبحانه أن يكون يف رشعه   ، ع أحكام اإلسالمأرحم الراَحي هو الذي رّش فاهلل سبحانه وتعاىل     

 فيه غلو أو جفاء وقسوة أو انحالل وميوعة ...    يكون    منه، أوما ينفر 

 واِلسلمون اليوم يف تعاملهم مع غري اِلسلمي صنفان:  

مسلم انغمس معهم واكل أكلهم ورشب رشهبم وجلس عَل مائدهتم وفيها ما حرم اهلل وخرج معهم   -1

   اًلسالم!!باسم يرس يشء، وكل ذلك فعله وقلدهم بكل   ما حرم اهلل يف رحالهتم وفيها

لكبائر ا   وامواهلم، وأكَبجافاهم وعاداهم وعبس بوجههم واستحل غيبتهم  صنف عَل النقيض متاما  و  -2

                   عيادة مرضاهم او هتنئتهم يف أفراحهم وأيضا فعل كل ذلك باسم اإلسالم!!    وعنده القاء السالم عليهم أ 

احلقة الوسطية  دين  فاإلسالم  خطأ  عَل  منهَم  قال    وكل  أنه  للعاِلي  رَحة  اِلبعوث  عن  جاء   ))أحب وقد 

                                                                                  سالم الواسع                 والتي فرسها عليه السالم برواية أخرى أنه اإل ( السمحة(اْلديان اىل اهلل احلنيفية 

آًلف   ختترصان  عقيدة   الكلَمت،كلمتان  كيل  عن  واِليل  به  اًلرشاك  وعدم  اهلل  توحيد  حتقيق  فلحنيفية 

 )العقيدة( مي لألسف اخذ كلمة احلنيفية ختالف عقيدة اإلسالم فال نصححها وًل ندافع عنها وبعض اِلسل

الع َمء اختلفوا فيها، ومنهم لوجعلها سيفا مسلطا عَل رقاب عباد اهلل خيرجنهم من اإلسالم بمسالة لعل 

اليرس والسعة يف اًلحكام الرشعية فتوسع هبذا اِلصطلح وميع دين اهلل وقال   من أخذ كلمة السمحة أي 

                                         د هبا باطل!!وهي كلمة حق اري يرس  اإلسالم دين

كتب  اهلل  ))إن  السالم  عليه  يقول  باإلحسان  اِلسلم  وغري  اِلسلم  نعامل  ان  اًلخوة  أُّيا  السمحة  ومفهوم 

القِ  فأحسنوا  قتلتم  فإذا   
ٍ
كل يشء عَل  الذبح اإلحسان  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  و   ةتلة  شفرته  أحدكم   وليحد 

فاهلل سبحانه سان فذكر اْلدنى ليدل عَل اْلعَل ،الرسول الكريم باحليوان فكيف باإلن  لومثّ  ((لريح ذبيحته

انسانيته من  ينسلخ  ان  اِلسلم  من  يريد  ًل  اًلخوة  وحده      أُّيا  اهلل  ويعيش  رسول  قال  ي  بل  ألف  ))اِلؤمن 

يؤلفوي   وًل  يألف  ًل  فيمن  خري  وًل  للناس((   ، ؤلف  أنفعهم  الناس  مأمور    وخري  أنت  اِلسلم  أُّيا  فيا 

آت وا  ة  و  ال  وا الصَّ أ ِقيم  ْسن ا و  ق ول وا لِلنَّاِس ح   باِلعاملة باحلسنى وان تقول احلسنى للناس كل الناس ))و 



 

 

 

 )) اة  ك  اهللَّ    الزَّ م   اك  نْه  ي  ))ًل   بالعبادة،  حقه  عَل  الناس  مع  احلسن  القول  اهلل  قدم  كيف  ْ وانظر  مل  ِذين   الَّ ِن  ع   

 ِ حي  اهللَّ   إِنَّ  ْيِهْم  إِل  ْقِسط وا  ت  و  ْم  وه  ه ت َب  أ ْن  ْم  اِرك  ِدي  ِمْن  ْم  وك  ِْرج  خي   ْ مل  و  يِن  الدِّ يِف  ْم  ل وك 
اتِ ق  (( ي  اِلْ ْقِسطِي    ى ومعن   به 

هذا عمر بن وقيل أن يكون هلم قسطا من مالك يف حال فقرهم وعوزهم ف ،قساط هنا قيل العدل معهم  اإل

أنا ُّيودي  الرجل:  فقال  يا شيخ؟  مالك  له  فقال  يتسول،  فرأى رجال   الطريق  يوما  يف  يسري  كان  اخلطاب 

وأتسول ْلدفع اجلزية، فقال عمر: واهلل ما انصفناك نأخذ منك شابا  ثم نضيعك شيخا  واهلل ْلعطينك من  

اِلسلمي.   أخيمال  عَل  هلا  دارا  وقفت  اِلؤمني  أم  أيضا  وهذه صفية  اخلطاب  بن  عمر  وهذا  اليهودي،  ها 

))حيرش   : ومل حيتج عليهم أحد من الصحابة بان رسول اهلل قال  أهدى أخا له مرشكا بمكة ثوبا من حرير،

اِلرء مع من احب(( ًلن النبي عليه السالم مل ينكر ان حيب الرجل أخاه ولو كان مرشكا او اًلب ابنه ولو 

انت مرشكة انَم انكر علينا اهلل ورسوله ان نحبهم لعقيدهتم أما اذا أحببت كان مرشكا او اًلبنة أمها ولو ك

أخي أو صديقي أو جاري النرصاين او اليهودي لطيب خلقه وحسن معرشه وبره واحسانه فهذا ليس حبا  

حمرما فهذا خري اخللق كان حيب أبا طالب الكافر )انك ًل هتدي من أحببت(( نزلت يف ايب طالب ،وكان  

أبا طالب كان    لكافر    لسالم حيب عقيل بن ايب طالب حبي حب ابن عم ًلبن عمه وحبا ًلن عمهعليه ا

أوًلده   لزوجته حب حيب عقيال حمبة خاصة دون سائر  الزوج  الكتاب وحب  اهل  لنا زواج  ، واهلل رشع 

فطري ًل اثم فيه بل هو من الفطرة السليمة فاحلب أُّيا اًلخوة الذي هو بمعزل عن حب العقيدة ًل حرج 

ارسوا  قد  الترتيان  شاه  وقطلو  غازان  وكان  شقحب  معركة  انتهت  ِلا  واسع  والبحث  بقصة  واختم  فيه 

ب شيخ اإلسالم بوفد ليفاوضه عَل اًلرسى فقال له غازان نعطيك ارسى  مسلمي وُّيودا ونصارى فذه

أهل  قبل  ذمتنا  ))أهل  وسَمحته  ديننا  عدل  عَل  ليدلل  صوته  بأعَل  اإلسالم  شيخ  فناداها  فقط  اِلسلمي 

 ملتنا(( نسال اهلل ان نفهم كَم فهم سلفنا وعلَمؤنا ... 

      

 واحلمد هلل رب العاِلي 


