
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وهو يوم تفتح فيه املراكز اإلسالمية أبواهبا أمام غري املسلمني ليسمعوا   (اليوم املفتوح)مر علينا قبل أيام   

تعريفا   املسلمني  يف    وأصبح  بدينهم،من  تقليدا  املفتوح(  املسجد  أملانيا)يوم  فيه   عموم  من   األلوفيتوجه 

 . املسلمنيبواالحتكاك  األملان لزيارة املساجد

املسلمون وي    اليومذه   عترب  واحلوار  ا  للتواصل  اإلسالم  مناسبة  من  املخاوف  ل، وهو  وإزالة  رتسيخ  فرصة 

هبا  م التي جاء  التسامح  عليه وسلم،    االسالمعاين  اهلل  نبينا حممد صىل  هبا  إليه يف ي  ذالونادى  اهلل  أوحى 

ين، وبنين صىل اهلل عليه وسلم حقوق غري     وأنن هلم األمن عىل أنفسهم   املسلمني،القرآن أن ال إكراه يف الدِّ

دهم وعىل  إن كانوا يعيشون يف بالد املسلمني. فام بالكم ونحن نعيش يف بال  وأمواهلم،   وأبنائهم وأعراضهم

 أرضهم؟ 

محة صىل اهلل عليه وسلم: أن اعتناق اإلسالم مرتوك للقناعة  هبا  من أعظم قواعد الدين الذي جاء   نبيُّ الرن

إىل الدعوة  وأنن  اإلجبار، وقد    وأتقوم عىل احلكمة واملوعظة احلسنة، ال عىل اإلكراه     اإلسالمالشخصية، 

 : ورد يف ذلك كثري من نصوص القرآن

يِّ } :ل تعاىلاق ْشُد ِمن  اْلغ  ب نين  الرُّ ْد ت  يِن ق  اه  يِف الدِّ  . [256البقرة: ] {ال إِْكر 

ْلي ْكُفرْ } :وقوله تعاىل  اء  ف  ْن ش  م  ْلُيْؤِمْن و  اء  ف  ْن ش  ُكْم ف م  بِّ ُقِل احْل قُّ ِمْن ر   .[29الكهف:  ]  {و 

اُكُم  }م برهم واإلحسان إليهم؛ فقال  ؛ ومل حيرِّ حماربنيإذا مل يكونوا    غري املسلمني  عن قتالبل قد هنى   نْه  ال ي 

ُتْقِسُطوا   و  وُهْم  ُّ ت رب  أ ْن  اِرُكْم  ِدي  ِمْن  ُُيِْرُجوُكْم   ْ مل  و  يِن  الدِّ يِف  ُلوُكْم 
اتِ ُيق   ْ مل  ِذين   الن ِن  ع  بُّ  اهللنُ 

حُيِ اهللن   إِنن  ْيِهْم  إِل 

   .[8: ]املمتحنة {املُْْقِسطنِي  

بالد فارس وبالد الشام لينرشوا اإلسالم يف كل مكان، تنفيًذا ألمر   إىليرة العربية  خرج املسلمون من اجلز

الكريم النبي  تعاىل وأمر  تعاىل:   اهلل  قال  بِّك  }ملسو هيلع هللا ىلص:  رن ِمن  ْيك   إِل  ُأنِزل   ا  م  لِّْغ  ب  ُسوُل  الرن أ ُّيُّ ا  ا  ف ام   ي  ْل  ْفع  ت   ْ ملن إِن  و 

ت هُ  ال  لنْغت  ِرس  ،  ويف خالل مخسني سنة فتح املسلمون العامل،  ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))بلغوا عني ولو آية(([67]املائدة:  { ب 

 كان احلال نفسه  وكثرية، واختلطت بأهلها،  هذه اجليوش اإلسالمية التي نرشت اإلسالم يف ديار   وعاشت



 

 

 

جنوب أيام   دخلوا  الذين  املسلمني  والتجار  للرحالة  الطيب  السلوك  أدي  كام   ، إيل    األندلس  آسيا  رشق 

اإلسالم يف  كثرية  شعوب  ولألسف    دخول  املسلمني  لكن  من  كثري  رحل  احلديثة  العصور  أوروبا    إىليف 

األويل العاملية  احلرب  بته  خرن ما  و و  لتعمري  جتمعات  الثانية،  نوا  لكنيف  كون تقريًبا،  األوروبية  الدول    كل 

دعاة،    أهل    لألسف يكونوا  مل  التجمعات  ا فلم  هذه                                                                             .بيشء  إلسالميفيدوا 

الدفاع األول عن اإلسالم،    أنهثري منهم  هن ك ذلقد غاب عن   استغلوها    ،وهم صورته احلية خط  لو  التي 

أفواجًا...لكنهم  اهلل  دين  يف  الناس  املشوهة    لدخل  الصورة  ترسيخ  يف  سامهت  أخطاء  عدة  يف  وقعوا 

 لإلسالم يف عقول الغربيني منها: 

للدين    همالف  -1 احلق   اإلسالمي الضيق  الدين  أنه  عىل  الفهم  هذا  من    يف   ،وإبراز  بدافع  صوره  أعنف 

باألقلية،  املسلمني    اإلحساس  غري  أموال  استباح  منهم  والبعض  بالكلية  اآلخر  رفض  حالة  يعيشون  فهم 

 أنه هو اإلسالم؟ )الكفار(، وصدر لغري املسلمني 

املسلمني  ف االنعزال    -2 من  الكثري  ذاهتم    إىليميل  عىل  يأتوا    هذاواالنطواء  مل  املسلمني  أن  الغرب  يشعر 

يرتك  وهذا  !  إىل بالدهم  هبا  يرجعواهاجروا إليها، بل أتوا ليمتصوا خرياهتا و   التي شوا ويعمروا البلدان  ليعي 

ال  عىل    لدى  وفهواجس  مغلقة  بكاملها  أحياء  هناك  أن  اضطراهبم  خوفهم  من  زاد  وما  الغربيني، 

   األم.  املسلمني، وأماكن متفرقة ال يتكلم سكاهنا سوى اللغة

املضيف-3 البلد  لغة  تعلم  الذات  وهي    عدم  عىل  االنغالق  حلالة  طبيعية  يستطيعون    وبالتايل،  نتيجة  ال 

وىف إحصائيات الغرب ألعداد    ،لغة البلد املضيف  يتطلب    بسيطًا،مهام كان  أوروبا    يفالعمل، ألن العمل  

من    البطالة اتضح أن أعىل نسبة بطالة بني املهاجرين تكون بني املسلمني، ونتيجة هلذه النسبة أصبح الكثري 

عىل   عبئًا  يشكلون  الغربيني  األورويب  املجتمعاملسلمني  نظر  وجهة  من  أصبحوا  كام  بعض عالة] ،  ويف   ،]

واملادي  األحيا االجتامعي  الوضع  نتيجة  الشباب  الصعبن  بعض  املزيأالعنف    إىل  املسلم    يتجه  من    د و 

شوارع  و  االنغالق  عصابات  وتشكيل  اجلريمة  إىل  يعمق أو  اللجوء  هذا  وكل  املخدرات،  جتارة  احرتاف 

بأن   يعمق شعورهم  فيها كام  ينغمسون  احلياة وال  املسلمني ال حيبون  بأن  الغربيني  اإلسالم مرادف شعور 

 .للعنف والكراهية

 



 

 

 

املساجد  بعض  -3 أو  أنجاسا  املسلمني  األوروبيني  اهلل    ويكلمون   تعترب  بيوت  يف  االندماج الشباب   بعدم 

 .نعت األوربيني بالكفرة واعتبارهم نجسايركزون عىل ، واألورويباملجتمع   يف وحرمته 

فيام بني بعضها، و-4 التيارات اإلسالمية  والبدعة، رسخ عند  رصاع  والردة  بالكفر  البعض  رمي بعضهم 

ا فيام بينهم ، فكيف  ذ، وه لتوجه أحدهم  املخالف   الرأي    عدم احرتام  كثري من الغربني أن املسلمني عندهم  

 سيكون ردة فعلهم لو اختلفوا معنا!؟     

هم أن اإلسالم دين عظيم  فكان البد من استقباهلم يف بيوت اهلل لريوا صالتنا وليسمعوا منا ال عنا ولنخرب

يكونوا  لن  فهم حتام  ديننا  مل يكونوا عىل  إن  األحوال  أسوأ  ، ويف  املسلمني  الناصعة كثري من  شوه صورته 

ضدنا، وسيخربوا جمتمعهم أن فرقوا بني اإلسالم وممارسات الكثري من املسلمني وتعرفوا عىل اإلسالم من  

    ال من سلوكيات املسلمني. مصادره

 ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم أقول  

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 


