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 ھدى رسول هللا فى معاملة أھل الذمة: الموضوع 

 

لعل البعض يظن فى ..  ومن واالهمحمد وصحبه الحمد والصالة على سيدنا .. بسم اهللا الرحمن الرحيم 

وضع الحالى، نحن ليس لنا شأٌن بذلك، نحن نعلق على األحداث بمنطق لاعلى نوافق فى خطبة الجمعة أننا نفسه 

كما سار أصحابه على ُهداه  نسير نحن جميعاً متابعين لسيدنا رسول اهللا وعلينا جميعاً ان ف، قلّ ال أكثر وال أ اإلسالم

 .والتابعين من بعدهم على ُهداه 

او كيف أدخلهم ؟ هل أحرجهم ؟ .. ماهى مهمة المسلم فى الكون ؟ ان يدخل الناس فى دين اهللا أفواجاً 

ا أفعل ؟ أظهر لهم فماذهناك احٌد يدخل بالحرب فى الدين ؟ علن عليهم الحرب ألدخلهم فى الدين ؟ وهل أهل 

صحابه الكرام لمنهج الذى سار عليه رسول اهللا وأوهو اجمال هذا الدين وبعد ما يُعجبوا بهذا الدين يدخلون فيه، 

 كيف كانوا يتعاملون مع هؤالء القوم ؟  لننظرو .. ومن تابعهم 

والهدى اإللهى غاية اإلعجاز والروعة فى األخالق القرآنية المعاملة فى نجد فمملوءة، وصفحات التاريخ 

مالذى يحبب ..  صلى اهللا عليه وسلمّ نهم مشوا وعملوا بما كان عليه رسول اهللا لماذا ؟ ألالذى كانوا سائرين عليه، 

بين هذا  العدل الذى اليفّرق.. لك ، فكان أساس اإلسالم هو العدل، والعدل أساس المُ الناس فى اإلسالم ؟ العدل

بين اإلمام علّى ورجٍل آخر كانت والقضية  ــ  رضى اهللا عنهمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدل الذى جعل أ.. وذاك 

. 

يجلس اإلمام على لبا الحسن تعالى هاهنا يا أ: ، وقال وقفا أمامهو  أرسل إلى اإلثنين، الشاكى والمشكو

: ، قال له نتهاء المحاكة سيدنا عمر عاتبهوبعد إ ،ى وجهه الغضباإلمام على ظهر ف .. القاضىبجواره وهذا بجوار 

ولم يثبت الحق لسببين، ألنك كنيتى ولم ُتكنى خصمى، : قال لم رأيت الغضب فى وجهك عندما ناديت عليك ؟ 

ان أجلس  لبت منىوطــ التمييز هنا اليريد الحسن ــ المواطن  ــ لماذا تنادينى بأبى بعد لى، جائز أن اليثبت لى حقٌ 

 وهل يجوز هذا فى دائرة القضاء ؟ــ وخصمى واقف بجوارك 

صلى اهللا عليه التى رباهم عليها محمد رسول اهللا لى المواطنين فى هذا الوقت كيف كانت تربيتهم ؟ إأنظر 
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ى جاء الدين اإللهى والهدى القويم الذهذا ظهار ن على ماذا ؟ على إا جميعهم حريصيهؤالء الناس، وكانو ..  وسلمّ 

 . صلى اهللا عليه وسلمّ به النبى الكريم 

وهذا الدرع الذى كان يلبسه فى  ــ درعهمنه من صالة الفجر وقعت  على وهو خليفة وكان خارجاً وسيدنا 

 ــ من الظهر ويُغطى بالقماش ليلبسه،والرماح والسهام وهو مصنوع من الحديد صدره ويتقّى به ضربات السيوف 

 من الذى ذهب إلى القاضى ؟ رئيس الدولة.. فى الصباح فأخذه وذهب به إلى القاضى فوجد الدرع مع يهودى 

اإلبن ال يجوز ان : إبنى الحسن، قال : مير المؤمنين ؟ قال هل معك شاهد يا أ: ى، فقال القاضى هذه درع: وقال 

ال : ؟ قال  شاهد: معك هل ال يجوز أن يشهد لمخدومه، الخادم : ، قال القاضى ى فالنخادم: يشهد ألبيه، قال 

امت به السماوات واألرض، وقال هذا هو العدل الذى ق: وقال الدرع درعك يا يهودى، فاليهودى تعّجب : قال .. 

مير السماوات واألرض، الدرع درعك يا أت عليه إنه العدل الذى قاممير المؤمنين ؟ ير المؤمنين يحكم على أمأ: 

 .دتين من المسجد وتشّهد بالشها نت خارجفقد سقطت منك واالمؤمنين، 

 ..مادمت قد أسلمت فالدرع هدية لك : وارضاه  رضى اهللا عنهعدالة، فقال ال.. ؟ لماذا نطق بالشهادتين 

فواجا كل السبب الرئيسى فى دخولهم فى هذا لو تدبرت صفحات التاريخ تجد أن من دخلوا فى دين اهللا أو 

فى المسلمين حتى من المقاتلين ن واألخالق الكريمة التى يرونها المؤمنينالدين هى سماحة المسلمين عدالة الحكام 

، هل هذا موجود ، ال التقتيل وال الترويع وال التفجيراتوهى التى جذبت الناس إلى هذا الدينخالق فوق العظمة أ

 فى اإلسالم ؟ هل فى اإلسالم ترويع اآلمنين ؟

 :عّدوه  ه ال يبدأ الحرب إال بعد أن يُعلننأفى الحرب يعلم اهللا حبيبه ومن بعده  إذا كان

ِإنَّ اهللا ال يُِحبُّ اْلَخائِنِيَن : ، لماذا ؟ قال يقول لهم من البداية اننى سأحاربكمف.. فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء 

 .ولذلك كانت الحروب اإلسالمية بهذه الكيفية  ) 58:األنفال(

جئتم  اً من قبلك ليعلمنا لماذاأرسل إلينا واحد: أبى وقاص وقال له رسل إلى سعد بن قائد الفرس رستم أ

، ركب حماره القصير وذهب إلى رستم ــ ورستم  ليه رجٌل فقيٌر من المسلمين وإسمه ربعى بن عامرأرسل إلمحاربتنا، 

 ظيمة كالتى نراهاععلى الطريق نمارق ــ تكايات و حوله من وجالس فى إيوان فخم والحرس والطرف كان قائداً عظيماً 
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 :حماره، فقال لهم راد الحرس إنزاله من على ، أــ ولما وصل إلى رستم فى الدول الخليجية

حتى وصل إلى اإليوان وربط حماره رمحه وماترك نمرقة إال وغرس فيها رمحه بوأمسك  نزل حتى أصلىال أ

إجلس : ، فقال له نوا معتادين على ذلكحتى جلس بجواره ــ ولم يكو ، ثم دخل على رستم بنمرقة من هذه النمارق

إن اهللا إبتعثنا لنخرج العباد : قال لماذا جئتم إلينا ؟ : ، قال جلس إال هنا ألنكم انتم الذين أرسلتم إليناال أ: قال  هنا

، وهذا كان هدفهم وهو تحرير الناس من ظلم لى نور القرآنديان إ، ومن جور األمن ظلم الحكام إلى عدل اإلسالم

 .حكام الظالمين ال

، والناس كانوا مساكين فأرادوا أن وكان هدف قادة المسلمين عندما رأوا الحكام فى كل مكان ظالمين

لم يكن ال .. و يأخذوا خراجها ريعها أوا رض ليأخذوال يريدون ان يأخذوا األيحرروهم من ظلم الحكام المستبدين، 

 .من جور هؤالء الحكام والمساكين ت هو تحرير المستضعفين كما قل ، وإنما بغيتهموال هذه بغيتهمهذا هدفهم 

والناس ، ولكنهم يتركوهم على ماهم عليه ولم يرغموا أى واحد فى اى بلٍد يدخلوها على الدخول فى اإلسالم

، فنحن فى هاو دخل المسلمين التىولذلك لم تتغير أى بلدة من بالد بعد ذلك دخلوا فى دين اهللا بمحض إرادتهم 

لنا أفضال الموجودين عندنا من البروتوستانت ويدينون لنا بأننا كما سمعتم اليوم نحن لنا ديٌن على المسيحيين مصر و 

واعادهم من من الذى انقذهم ، الصحارىوطردوهم فى  ألن الرومان كانوا كاثوليك وكانوا يذبحون فيهمعليهم، 

 من هو األنبا ؟: سألهم . .ن المسلمو ؟ الصحارى وابقى الديانة البروتوتستانت فى مصر 

ومن وقتها يصدر للبابا قراراً بتعيينه  اً صدر له قرار ، وأفى الصحراء، قال لهم أدعوهارب هبنيامين وهو : قالوا 

ن يصدر له قراراً من شاءون ولكن البد وأماي ، وهم يختارونمن رئيس الجمهورية، والذى فعل ذلك عمرو بن العاص

 . عمرو بن العاص

؟ ولكنه اليريد أن ، ألم يكن يستطيع ان يلغى هذه الكنائس لهم مرة ثانية فجددهالكنائس ُهدمت، ا: قالوا 

أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس : فهذا الينفع المسلمين وال حاجة للمسلمين إليه يدخل اإلسالم مسلٌم بظاهره وكافٌر بباطنه، 

ولو كنت تعبد أصناماً حتى وإال كن كما انت، .. دخل عن إقتناع ي ،الذى يدخل) 99:يونس(َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن 

 .ولنا احوالنا  نادين ة ولنامعامل، ونحن لنا ن مع أصنامك كما انتفك
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ألم يستطيع عمرو بن العاص أن يقضى على ؟ أن يهدم كل هذه الكنائس ألم يكن عمرو بن العاص يستطيع 

حتى يعلم .. ها عالمة على الظلم أن بقاءفتركها وهى حتى  ؟أغيره  اً هرامأو أ اً آثار  تإن كانقدماء المصريين ماتركه 

، فكيف يدخل الناس ؟ هم من ظلم الحكام الذين كانوا قبل ذلكو وحررّ الناس العدالة التى اتى بها المسلمون 

 بالمعاملة الطيبة الكريمة ؟

علم ي)  113:النساء(  ﴾ َما َلْم َتُكْن تـَْعَلمُ َوَعلََّمَك   ﴿ :بعلم اهللا وهو يعلم  صلى اهللا عليه وسلمّ الحبيب 

 :هلية واإلستعداد، فقال ، يعنى عندهم األان أهل مصر من غير المسلمين اآلن أقرب الناس إلى دخول اإلسالم

 :لماذا ؟ ألنهم قريبين منكم، قال اهللا عزوجّل ) ورحماً فإن لهم ذمة  إستوصوا بالقبط خيراً ( 

، فهم أقرب الناس إليكم)  82: المائدة(  ﴾بـَُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى َولََتِجَدنَّ أَقْـرَ  ﴿

مابقى فى مصر كلها واحداً على ملته إال ودخل فى هؤالء لو ان أهل مصر مشوا على منهج اإليمان فيما بينهم فقط 

 .اإلسالم 

 فهم مع بعضهم أكثر تعاون وأكثر ترابط مناذا يدخلون فى اإلسالم ؟ لكنهم يرونا نأكل فى بعضنا، فلما

، ؟ ال يوجداإلسالم فمن منهم سيتخلف عن المنهج القرآنى  ىالمسلمين علأن فلماذا يدخلون فى ديننا، لكن لو 

جد بعضهم عادات المسلمين، فت ــالمسلمين  بعض أبناء هم وقد غلبت عليهم ــ بالرغم من تشددويمكن أننا الحظنا

السام عليكم كما يقول البعض ــ فهو ال يقصد ذلك ألنه قد تعّود : السالم عليكم ــ وال تقول انه يقول : يقول لك 

 .على ذلك 

يجرى  فوجدت رجالً ُممرضاً " داقوف " قتنا هذا واسمها فى محافظة المنيا وموجودة لو لى بلدة ذهبت إانا 

ألنهم يعيشون مع المسلمين ــ وهذا الكالم كان منذ خمسة عشرة سنة ــ  ختان البنات المسلمات والمسيحيات معاً 

عمل ألم يحدث ذلك ؟ .. المسلون يصنعون الموالد فصنعوا مثلم ان وجدوا ووجدوهم يفعلوا ذلك ففعلوا مثلم، 

 . يحولوا ان يقلدونا فى كل شيء ،فهى نفس الحكايةالمسلون أضرحة فعملوا أضرحه مثلهم، 

أ صناعة ومن الذى بد ،، نصنع الكعك، فصنعوا الكعك مثلنانضبطين لدخلوا فى دين اهللا عزوجلّ فلو اننا م

حتى أن بعضهم عمل عظات فى ، لمسلمينفصنعوا فى عيدهم الكعك أسوًة با..  الفاطميينهم يا إخوانا ؟  الكعك
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ــ ،موتاهم كما يفعل المسلون فهم يقلدون .. فشغلوا القرآن  لم يجد من يعظ وبعضهم ــ كما سمعت وهنا فى شبرا 

 .المسلمين ولكن المشكلة فى انهم وجدوا المسلمين بعيدين عن الدين 

ويقفون بجانب بعض، هل رأيت فى أّى وإنتماؤهم لدينهم إفادة لنا ألنهم يتعاونون معا ويساعدون بعضهم 

هل البطالة الموجودة فى مصر  . لماذا ؟ ألنهم متولين األمورجانب من جوانب الطرقات مسيحى يمّد يده للتسّول ؟ 

يحيين أم فى صفوف المسلمين ؟ فى صفوف المسلمين فقط ألنهم ليس عندهم بطالة سمموجودة فى صفوف ال

 فون دخلوهم فى اإلسالم عدم وجود المفعة، ألنه بماذا ينتفع ؟يسوّ لذى يجعلهم ا فما.. فيعينوهم فى شركاتهم 

ومتكاتفين معاً وسائرين على المنهاج القويم فسيدخلون فى ومتآلفين معاً جد المسلمين متعاونين معاً فعندما ي

جنوب نجدهم أحياناً يقلدون .. ؟ ال إذا بارزناهم بالحرب ، لكن هم ــ الذين هم بيننا ــ مؤهلين ولكن دين اهللا عزوجلّ 

ومن الذى صّدهم عن دين سيدخل فى الدين بعد ذلك ؟ فمن منهم .. السودان، فيريدون ان يكونوا دولة منفصلة 

 .لح بقية وأجعل بينك وبينه معاملة لتقربه إلى دين اهللا للصُ  إبقِ .. اهللا ؟ نحن 

مطبقين منهج حبيب اهللا ومصطفاه  مرضى اهللا عنهوهذا يا إخوانا هو األساس الذى وضعه سلفنا الصالح 

 . صلى اهللا عليه وسلمّ 

فبماذا أشار عليهم، واين يذهبون ؟ إلى الحبشة، صحابه دما ضاقت الجزيرة العربية على أعنسيدنا رسول اهللا 

 :؟ فقال لهم ألم يكن دينهم المسيحية وماذا كانت تتبع الحبشة ؟ 

فذهبوا إلى هناك، ورأى النجاشى حال ) ال يُظلم عنده أحد  بها ملكاً إذهبوا إلى الحبشة فإنها أرض صدق وإن ( 

، المسلمين، ومعهم هدايا للنجاشىالنجاشى هم ليسلمّ ومعه وفٌد رسل أهل مكة عمرو بن العاص المسلمين، وأ

فأرسل النجاشى لجعفر بن أبى أسمع منهم، : فقال النجاشى ، هؤالء صفاتهم كذا وكذا: فقدموا له الهدايا وقوالوا له 

 ــنحن معنا كذا وكذا : ماذا معكم ؟ قال : وقال له طالب 

 ]ھذه خارج الدرس [     :  جعفرخطبة سیدنا 
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 ونأتي المیتة، ونأكل األصنام، نعبد جاھلیة، أھل قوًما كنا الملك، أیھا: قال [
 على فكنا.. الضعیف  منا القوي یأكل الجوار، ونسيء األرحام، ونقطع الفواحش،
 ..وعفافھ  وأمانتھ وصدقھ نسبھ نعرف رسوالً  إلینا هللا بعث حتى ذلك

 الحجارة من دونھ من وآباؤنا نحن نعبد كنا ما ونخلع ونعبده، لنوحده هللا إلى فدعانا
 الجوار، وحسن الرحم، وصلة األمانة، وأداء الحدیث، بصدق وأمرنا واألوثان،

 الیتیم، مال وأكل الزور، وقول الفواحش، عن ونھانا والدماء، المحارم عن والكف
 والزكاة بالصالة وأمرنا شیًئا، بھ نشرك ال وحده هللا نعبد أن وأمرنا المحصنة، وقذف

 بھ نشرك فلم وحده هللا فعبدنا بھ، جاء ما على واتبعناه بھ، وآمنا والصیام، فصدقناه،
 .] لنا  أحل ما وأحللنا علینا، حرم ما وحرمنا شیًئا،

ن من نعم ــ وانظروا إلى دعاة رسول اهللا يختارو : هل معكم شيئاً من كتاب اهللا ؟ قال : فسأله النجاشى 

، ألنه كان حكيماً، ولم يقرأ أى سيدة مريمات التى تتكلم عن سيدنا عيسى والاآليات التى تعجب الملك، فتلى اآلي

 :مثل  ولم يقرأ اآليات التى فيها تنفير وتكفير.. إنما كان حكيماً وإنتهى األمر ؟ ال أخرى آيات 

 :أو ، ) 17:المائدة(  ﴾ِسيُح اْبُن َمْريََم لََقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اهللا ُهَو اْلمَ  ﴿

، ولكنهم طالما هم أهل كتاب فقد أنتهى األمر)  73:المائدة(  ﴾لََقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اهللا ثَاِلُث َثالثٍَة  ﴿

 :، فقال لهم النجاشى وكان يقرأ والمترجم يترجم له

مان فى م ــ سيوم يعنى فى أمشكاة واحدة، أخرجوا وأنتم سيو رج من إن هذا واهللا هو الذى جاء به عيسى ليخُ 

 ..وهؤالء فى أمانى : وقال ، عودوا إلى بالدكم: وقال لهم  ورّد على عمرو والوفد الذى معه هداياهمبلدى ــ 

لمه ليعلرسول اهللا  ومعه وفدٌ ، وارسل إبنه الملك هداه اهللا على يد سيدنا جعفر ..هداه اهللا لإلسالم بعد فترة 

 :صلى اهللا عليه وسلّم ، ولذلك عندما مات، قال رسول اهللا الدين

 .فى المدينة والنجاشى فى الحبشة  وهووصلى عليه صالة الجنازة ) مات اليوم أخوكم النجاشى ( 

يدخلون البالد اآلن كما يفعل البعض فلو فعلوا  كيف دخل النجاشى فى اإلسالم ؟ هل دخل بالحرب ؟ 

.. ال فهل كان النجاشى سيدخل فى دين اهللا ؟ ..  يصنع تفجيرا هناك وهذا هنا ذا يفجر قنبلة ويعملون عصابة وه
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تدخلوا ، وكان يقول لهم الصلى اهللا عليه وسلمّ إستخدموا الوسيلة اإلسالمية التى علمها لنا سيدنا رسول اهللا لكنهم 

 .هلها بلداً إال بعد إعالن أ

حكم على أعظم قائد فى عهد عمر بن عبد العزيز على  اً مسلم ن قاضياً القضايا العجيبة فى التاريخ أولذلك 

رسل ألهل سمرقند وهى فى روسيا أ، اد الفتوحوّ بن مسلم الباهلى من قُـ ، القائد كان إسمه قتيبة الرغم من أنه قريٌب له

لدة قد سمعوا عن اإلسالم فكلن أهل البولم ينتظر الرّد ودخل البلدة، إما اإلسالم وإما الجزية : وقال لهم ن ــ اآل

لى حال الموضوع إ، فأأن قائدك قد دخل علينا بدون شروط المسلمين: وقالوا فارسلوا للخليفة عمر بن عبد العزيز 

نهم دخلوا بغير الشروط تركوها ألهلها ألوأن ي، والقاضى قضى بأن يخرج الجند من البلدة قاضى المسلمين

 .اإلسالمية 

العدالة اإلسالمية، لكن لو ؟  الذى أدخلهمالناس جيعاً فى دين اهللا أفواجاً، من ن خرج الجند دخل أوبعد 

، لكن مالذى يُدخل الناس فى الدين ؟ ذلك ينفع فلنان المسلمين مثل الروس أو مثل الروم أو مثل هؤالء الهمج 

 .هى العدالة والمساوات ومراعاة الحقوق التى يراها غير المسلمين 

وهل يذهب للمدينة إال إذا عرف ى مسيحى يحدث له حادث، فهل يذهب للمدينة ؟ ن أسمعنا اليوم أكما 

 ؟ انه هناك سيحصل على حقه

: فقالت قطعة األرض ليهودية،  وأراد ان يضمفى اإلسالم  والمسجد كان قد بناهمسجداً  وسعكان يريد ان ي

ولم تذهب بن الخطاب رسلت لعمر فأ ضاً،تعوي وأعطى اليهوديةخذ األرض ، أففعل كما تفعل الدولة اآلن.. ال 

بنى فيه ال يجوز أن يُ رضها فإن مسجد المسلمين هّد الجزء الذى بنيته فى أرضها وأعد لها أ: ٌعمر فقال له بنفسها، 

لو ان فى رض فقط بل األهكذا اإلسالم، وليست خذ األرض باإلغتصاب ؟ ال يجوز تأــ كيف فى أرٍض مغتصبة 

 .فال يجوز  المسجد جزٌء مغتصبٌ 

المسجد النبوى ــ وكان وجدد السلطان قايتباى فعندما كانت المدينة المنورة والجزيرة العربية تابعة لمصر 

، النبوى نزلت صاعقة من السماء فحطمت السقف بأكملهفبعد ان جدد المسجد السلطان قايتباى فى مصر هنا ــ 

ان يسجلوا كل بعمارة المسجد  وامن قامموكان قد طلب  صحيح،فأيقن الخليفة ومعه الناس أن هناك شيئاً غير 
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 .قليالً  ان شيئاً شيٍء ولو ك

ــ لوحا من الخشب ــ أخذ غصباً وا ان هناك عرقفأرسل لجنة من مصر لمراجعة الكشوف فوجد وُوضع فى  اً 

ذا ؟ إنه اإلسالم هما.. مخالفاً يرضى بهذا العمل ألن فيه عرقاً واحداً  عزوجّل لم موا أن اهللافعلسقف المسجد، 

 . اإلسالميكون وهكذا 

المعامالت التى أسسها رسول هى وهذه يا إخونا .. ولو رأى الناس ذلك لدخلوا فى دين اهللا عزوجّل أفواجا 

ة التى تُدخل إلى يوم الدين بالمعامالت اإلسالمين ومشى عليها السلف الصالح ومشى عليها الخلفاء الراشدو اهللا 

 .فواجا  أالناس فى دين اهللا

ن الديانة المسيحية ليس فيها تشريع ، ألن النصارى فى بلدنا يتوارثون فيما بينهم على شرعة ديننانتسوا أوال 

، تون لسؤالنا فى الميراث، ولذلك يأفكيف يتوارثون ؟ يمشون على الشريعة اإلسالميةبل فيها عبادات فقط 

وافقوا وإرتضوا ومستريحين ، لكن هم هنا الشخصية هاأحوالوروبية كل دولة على حسب فالتشريعات فى الدول األ

 .فهذه خطوة هامة ، فلماذا ننفرهم ؟ للشريعة اإلسالمية

، وكان وكان يترافع به فى المحاكمكان يحفظ القرآن  1919مكرم عبيد فى سنة  وكان منهم ،محاميهم

معاً، لماذا نسمح للطابور الخامس ان يدخل وكانت أيديهم المسلمين والمسيحيين على قلب رجٍل واحٍد فى الثورة 

 عدءنا ؟ وهذا هو الطابور الخامس ؟أبيننا ونعاديهم فيصيروا 

فأعطيهم جمال اإلسالم وجمال هم لنا نا أريد ان أؤمن جبهتنا الداخلية، كيف ؟ بضمّ نفعل ذلك ؟ فألماذا 

 . فواجاأعزوجّل المعاملة اإلسالمية فيدخلون فى دين اهللا 

، فلماذا يعرف اإلسالم ريق فيما بينك وبينه وال تكلمه وال يكلمكوأنت تغلق الطمسيحى فى العمل لك جاٌر 

تبدأ فى و ، وتتواصل معه فى الحديث وتهنئه بأعياده والتى نحن فيها اآلن، تتكلم معه نتبدأ أوالصحيح هو أن ؟ 

.. لتى تدخل الناس فى دين اهللا أفواجاً ، وبعد ذلك المحبة وهى امساعدته فى حياته اإلجتماعية وتعطيه المشورة

ه لم يدخل ألن.. ال و بالسيف ؟ خلنا فى الدين اإلسالمى بالخنجر أدسيدخل الناس فى الدين إال بذلك ؟ فهل فهل 

 .و المدن أو غيرها فتح البالد و  ولكنه دخل بفتح القلوب أحٌد بالسيف
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هذا األمر من مقتضى الدين وليس نتكلم فى ل إقتادناالهدى النبوى فى هذا األمر والذى هو يا إخوانا  فهذا

صلى اهللا ذى كان عليه سيدنا رسول اهللا المنهج السديد ال مر إال رضاء رب العالمين وبيانلنا مصلحة فى هذا األ

 .وصحابته المباركين عليه وسلّم 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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