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 المعادى: المــــــكان 

 ھـ 1432صفر  3موافق  7/1/2011الجمعة بعد الغذاء ــ : التاریـــــخ 

 أھل الذمةفى معاملة أسئلة   : الموضوع 

 كيف نعامل أهل الذمة ؟: سئوال 

ما ال اعرف ولكن إنتظر حتى تسأل القسيس، وكذلك : أحدهم يقول لك  جادلت، إذا المسيحيون ناصحون: الجواب 
وال يجيبه بنفسه ألنه إنتظر حتى نسأل أهل العلم : ن يكون عليه المسلمين، إذا سألك أحٌد منهم فيجب أن تقول له ب أيج

كما يفعلون هم، فلم فيجوز انه عالم، فاألفضل أن نوّكل األمر ألهله  فيخطأ فيقوم اآلخر بإقامة الحجة عليه سيجادله بدون معرفة، 
 :فى األمور المتفق عليها، واألمور المتفق عليها لكى تعلموها هى فى هذه األمور ونبقى نجادلهم 

ولذلك هم احسن من الالدنيين والعلمانيين يدعوا للخلق الكريم  ، كلها بما فيها بوذاأن كل األديان تدعوا إلى الخلق الكريم
، هل يوجد فى هذه األمور  اننا المسيحيين، وياليت إخواننا المسلمين يكونوا كإخو والمروءة والوفاءفيدعون إلى الصدق واألمانة 

وأين نحن من  ،فإن صدقته او ال تصدقه فلن يحلف "صدقنى : " احد فى المسيحيين يحلف مثل المسلمين ؟ تخاطبه يقول لك 
 هل يوجد أحٌد منهم يحلف باهللا كذباً ؟          هذا ؟ 

، فجانب يمان كذا وكلها زور وبهتان، وهم ال يحلفونولكن تجد من يحلف بالطالق وأيمان كذا ووا.. ونحن على الحق 
خالق متفق عليه ، ولكن جانب األله منهجه، اما العبادات فكل دين ديان وهو نقطة التواصلبين جميع األ األخالق جانب مشترك

. 

ف وهذا الكالم ، ولألسى حياة كريمة فى هذا البلد الكريمففإذا إشتركنا جميعًا فى جانب األخالق لصار المجتمع كله 
ان عندهم امانة عن المسلمين، وكثير : المسيحيين ويقول التجار المسلمين يفّضل الشراء من من إخواننا  اً نسمعه كثيراً، ان كثير 

  . صداقية عن المسلمينمندهم امانة و ألن عتشغيل الصناع المسيحيين عن المسلمين  ستحسنمنهم ي

اللحية او العدبة أو العمامة كانت ن  ، والشكل العام إألن إخواننا الشكليين يعتقدوا ان الركعات التى يؤديها فى المسجد
وهذه هى نقطة التواصل فيما بيننا،  ،، لكن الدين إيمان وصدق طوية وخلق كريم على منهج خير البريةوإنتهى اإلسالم على ذلك

 .لكم دينكم ولى دين ف ب العبادة ال نفتحه،جانو النفتحه، لكن جانب العقيدة 

، وال تعرف ماذا نت التعرف شيئًا عن ذلك ألنهم طوائفإلبن والروح القدس، فأباسم اآلب وا: انتم تقولون : فالتقل له 
 فى كل طائفة، تريد ان تتكلم معه تكلم فى نقطة التواصل وهى األخالق

 .والكل فيها يستوى التى بيننا  

 

 ؟ لهم واجب العزاء  يمقدتيجوز يدفن المسيحيين فى مقابر المسلمين ؟ وهل  هل: سئوال 

لنصارى رسول اهللا  ، وقد سمحعزيه فى منزله او فى الكنيسة فى أّى بهو فيهاهم، وتُ للمسيحيين مقابر خاصة ب: الجواب 
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مطران أن يصلى فيها، لة وطلب منه اى مسجده، فهل هم جعلوه كنيسة ؟ وسيدنا عمر عندما دخل كنيسة القياملصالة فنجران با
 ..ان عمر صلى هنا ثم يغتصبونها : سيقول المسلمون من بعدى : ورفض فلما سأله عن ذلك ؟ قال له 

ناس يسيئون لإلسالم اآلن حتى جعلوا الأين نحن ممن .. أنظر إلى العدالة يخشى ان يصلى فيأتى من بعده من يأخذها 
، فهل يُوصف اإلسالم دين الرحمة ودين المساواة.. لذك  إلسالم وماة ما لظالغلالفظاظة ودين  انه دين اإلرهاب ودين: يقولون 

باطل  لوهم على اويظنون انهم على الحق تجهل حكمة هذا الدين وقيم هذا الدين اإلسالم بهذه الصفات ؟ لماذا ؟ ألن قلة قليلة 
 .كما تعلمون 

                


