
 .العنف لكل ألوان هسماحة اإلسالم ونبذ
الحمددهلل ر  ا العدددالم إ .. حن الحمدددهلل ر نحمددهلله سدددبحاني و عدددالي وننددع ني وننددد  هلل ي وننددد لي 

ال وف ق والنهللاد والعفاف والغني وال قي وال هللي .. مإ   هلل هللا ف و الم  هلل ومإ  ضلل فلإ  جهلل 

شر ك لي في سلطاني ولي الصالح إ ..وأش هلل أن وأش هلل أن ال حلي حال هللا وحهلله ال لي ول اً مرشهللاً 

حذا بدداو وحذا اشدد رذ وحذا  سددمحاً   حددهللا هللا   ددالً سدد هللنا ونب نددا محمددهللا ربددهلله و سددولي القا ددل    

 سول هللا ورلي ألدك وصدحبك وسدلهللا  س هللي  ا الل هللا صالة وسالماً رل ك  ا  )البخا ي(.اق ضى

    .أما بعهلل ف ا  مارة اإلسالم

لدذا   خدا هللا المرسدل إ صدلي هللا رل دي وسدلهللا لهلل إ اإلسالمي خا هللا األد ان ومحمهللا  عل هللا  عالى ا

 صدل  لكدل امدان ومكدان قدال  عدالى  فقهلل اخ ص هللا  عالى اإلسدالم بخصدا ص الكمدال وال مدام  ل

ْساَل    (. 3 )الما هللة/َم ِد نًااْل َْوَم أَْكَمْلُت لَُكهللْا ِد نَُكهللْا َوأَْ َمْمُت َرلَْ ُكهللْا نِْعَم ِي َوَ ِض ُت لَُكهللُا اإْلِ

فهلللت اآل ة الكر مة رلى كمال الهلل إ و مام النعمة، كما أن هللا  عدالى ا  ضداه لندا فمدإ  مندك بدي 

وام دهلل  نبدي اإلسدالم .وسا  رلى ن جي مطبقا أحكامي فقهلل اه هللذ حلى مرضاة هللا وفاا برضدواني

 (. 4و باه وأدبي ف حنإ   د بي فقال   وحنك لعلي خلق رظ هللا  )القلهللا/

حن هددذا الددهلل إ العددالمي الددذي  خا ددف الندداع كافددة، بجم دد  أرددراق هللا أخددوة اإل مددان واإلسددالم   

وأ  اف هللا، في كل أ  اء األ ض رالج  م د  أمو ندا الهلل ن دة والهللن و دة الروح دة والماد دة دق دا 

سددرها ورلن ددا  م ددئ بخصددا ص من ددا  النددماحة وال نددر ونبددذه للعنددف.  و ل دا خاصدد ا ورام ددا

لقوي و نر المع هللل ال سماحة الخدان  الدذل ل وال  ندر المضد   للدهلل إ، ف مملدت سدماحة سماحة ا

والعبادة والمعامالت واألخدال  وسدا ر  يدر عا ي مد  المندلهللا ول در المندلهللا،  اإلسالم في العق هللة

( 286/لبقرة ا )اَل  َُكلِّدُف هللُاُ نَْفًندا حاُِل ُوْسدَعَ ا   فق و ب عة اإلننان قال  عالى  فجاءت  عل مي 

ْنَنددداُن (.  7/الطال   )اَل  َُكلِّددُف هللُاُ نَْفًنددا حاُِل َمدددا   َاَهددا     ُِر ددهلُل هللُاُ أَْن  َُخفِّدددَف َرددْنُكهللْا َوُخلِددَق اإْلِ

 (. 28/النناء) َضِع فًا

 المقصود بالنماحة  أحباا  سول هللا   ما

الند إ والمد هللا والحداء    لغدة أنذكر ابإ فدا ع فدي معجدهللا مقدا    ال مامهلللول ا النماحة لغة  

أصل صح    هللل رلى سالسة وسد ولة . والمندامحة   المنداهلة . وفدي الحدهلل   قدال صدلى هللا 

. قدال ابدإ حجدر   الندمحة    )البخدا ي(أحدف الدهلل إ حلدى هللا الحن ف دة الندمحة  رل ي وسدلهللا   

 . الن لة ، أي أن ا مبن ة رلى الن ولة

    وأنيهلل ثعلف في هذا المعنى

  ل خطف فنامحت *** بي النف   وماً  كان للكره أذهبا. ولكإ حذا ما

ددمحة لدد   ف  ددا ضدد ق وال شهلل ة. والنددماحة  يددمل أصددول الددهلل إ وفرورددي وقددول هللا  الحن ف  ددة الن 

اإلسددالم سددمحة وشددر ع ي سددمحة ، و م ددهلل صددو  النددماحة حلددى  وصددو ها ال  حصددر ، فعق ددهللة

حدهللا هللا   دال سدمحا حذا بداو وحذا اشد رذ وحذا اق ضدى      صلي هللا رل ي وسلهللا المعاملة ، قال 

وبوا البخا ي  حمي هللا للنماحة في هذا الحهلل   بالن ولة فقدال   بداا الند ولة والندماحة  

وفي الحهلل     الح  رلى النماحة في المعاملة واس عمال “في اليراء والب   ، قال ابإ حجر   

ال ض  ق رلى الناع في المطالبدة وأخدذ العفدو  معالي األخال  و رك المياحة والحض رلى  رك

 من هللا

ل  ما ذكره الجر اني  مدإ أن  المدراد ب دا  بدذل مدا ال  جدف  النماحة اصطالحا  رلى و   إ األو 

ال، أو ما ذكره ابإ األث ر مإ أن  المقصود ب دا  الجدود ردإ كدرم وسدخاء .اآلخدر  فدي معندى   فض 

ة و كون ذلك ب  ن ر األمو  والمال نة ف  ا ال  دي   جل دى ال  نام  م  الغ ر في المعامالت المخ لف

في ال   ن ر ورهللم الق ر، وسماحة المنلم إ ال  ي  بهللو في  عامال  هللا المخ لفة سواء م  بعض هللا 

 .البعض، أو م  ل رههللا مإ أصحاا الفكر والمن ج األخر

باري الذل وال وان والنماحة ال  عني الضعف واإلسالم   بى الض هللا و رفض أل  أ  ا الناع   

والمدممإ رئ ددئ با مانددي وحسددالمي قددوي ب مددا ، ومددإ  ظنددون النددماحة والصددف  والحلددهللا والعفددو 



ضعفا ال  دهلل كون رظمدة هدذا الدهلل إ . والندماحة كبق دة المعداني العظ مدة ال دي  داء ب دا اإلسدالم 

ادت كالوسط ة وال  ن ر والعدهللل والعفدو والصدف  ول در ذلدك ل دا ضدابط ا اليدرري الدذي حن حد

الخط اا  ضي هللا رندي    ابإوقال الفا و  رمر  .رني كانت رقبة كئودا في ف هللا  ب عة اإلسالم

 " العئة بغ ره ِ أذلنا هللا اب غ نالقهلل كن ا أذالء ف رئنا هللا باإلسالم ، فاذا 

 ف ا أخا اإلسالم  

كْإ   اًل رلى األهواِل  لهلًلا    

  وش م َُك الُنَماَحةُ والوفاءُ 

  وحن كمرت ر وبَُك في البرا ا

  وَسُرك أَْن  َكوَن ل ا ِلطَاءُ 

   ََن ُر بالُنَخاِء فُكلُّ َرْ ف  

   ُغطِّ ي كما ق َل الُنخاءُ 

  وال  رُج الُنَماَحةَ ِمإ بخ ل  

ءفما في النُاِ  لِلْظمآِن َما  

 بى اإلسالم أبناءه رلى النماحة وحف الخ ر للناع  م عا ونبذ العنف ما بد إ المندلهللا والمندلهللا 

صلي هللا رل دي وسدلهللا وم  ل ر المنلهللا ممإ ال  حملون الضغ نة و نالمون المنلم إ قال النبي 

  وحهللك ال شر ك لك فلدك الحمدهلل واليدكر الل هللا ما أصب  بي مإ نعمة أو ب حهلل مإ خلقك فمنك  

فمإ  ب عة الن ف  النمحة أن  كون صداحب ا ه  ندا ل  ندا حذا  أذ أذذ  لحدق أحدهللا مدإ )الننا ي(. 

رباد هللا  ثى لي، وواساه في مص ب ي، ودرا هللا  أن  غفر ذنبي، و كيدف كربدي، و دذكر مناشدهللة 

   ا *** وأي ربهلل لك ما ألماحن  غفر الل هللا  غفر  مصلي هللا رل ي وسلهللا   النبي 

حنَُكهللا لإ  ََنُعوا الناَع  قال   صلي هللا رل ي وسلهللا رإ أبي هر رة  ضي هللا رني أن  سول هللا و

 البخا ي وال رمذي(. )ب موالِكهللا، ولكإ  ََنُع هللا منكهللا بنطُ الو ِي وحنُإ الُخلُقِ 

 هللا كمدا أخبرندا هللا  عدالى  انظر لندماحة نبدي هللا  وسدف رل دي الندالم مد  أخو دي بعدهللما كدان مدن

. وسدماحة النبدي (92/ وسدف )قَاَل اَل  َْمِر دَف َرلَدْ ُكهللُا اْل َدْوَم  َْغفِدُر هللُاُ لَُكدهللْا َوُهدَو أَْ َحدهللُا الُراِحِم إَ  

 )ابإ اذهبوا فد ن هللا الطلقداء م  أهل مكة بعهللما مإ هللا رل دي بف ح دا قدال  صلي هللا رل ي وسلهللا 

 ى ال  ودي في مرضي األخ ر ووقوفي لما مرت  نااة الر ل ال  ودي، ، ور اد ي للفحسحا  (. 

حندي لدهللا أُبَعدْ    ورإ أبي هر رة  ضى هللا رني ق دل    دا  سدوَل هللاِد اْدُو رلدى الميدرك إ. قدال 

و فقدي بداألررابي الدذي بدال فدي المندجهلل ون دي الصدحابة أن مندلهللا(.  )لعُانًا وحنمدا بُِعمدُت  حمةً 

دروه وهر قوا رلى بولي سجال مإ ماء أو ذنوبا مإ ماء ، فانما بعم هللا م ندر إ  "  ناولوه قا الً 

 البخا ي(.( ولهللا  بعموا معنر إ

 أهم ة سماحة اإلسالم  
حن     صدلي هللا رل دي وسدلهللا كان بناء د إ اإلسالم منذ ظ و ه رلى ال نر قال أ  ا األحباا    

. وفدي هدذا الدهلل إ مدإ الندماحة والند ولة  (.البخا ي )الهلل إ  نر ولإ  ياد الهلل إ أحهلل حال للبي

  وافق مد  رالم  دي وخلدوده وهدو مدا  جعلدي صدالحا لكدل امدان ومكدان  ومإ ال نر والرحمة ما

لنددا ر األمددهللا واليددعوا ، فالنددماحة   ددواءم مدد  رالم ددة اإلسددالم ، وخطدداا الددهللروة فددي القددر ن 

لواء واحدهلل وأن   نافندوا  والننة  مكهلل ذلك ح    اءت النصوص  هللرو الناع أن  نضموا  حت

 َا أَ َُّ دا النُداُع حِنُدا َخلَْقنَداُكهللْا ِمدْإ َذَكدر  َوأُْنمَدى   الخالهلل وهو ال قوذ قال  عالى    رلى مع ا  اإلسالم

قددهلل  دداء ( . ل13 /الحجددرات   )َوَ َعْلنَدداُكهللْا ُشددُعوبًا َوقَبَا ِددَل لِ ََعدداَ فُوا حُِن أَْكددَرَمُكهللْا ِرْنددهلَل هللُاِ أَْ قَدداُكهللْا 

اإلسالم في ف رة  اهل ة أههلل ت كرامدة اإلنندان وحر  دي ف رداد اإلسدالم بنداء اإلنندان مدإ  هلل دهلل 

 .  ونظهللا رالق ي بربي ورالق ي باآلخر إ

و دداءت نصددوص القددر ن الكددر هللا  قددر  أن الخددالف بددا  بقدداء اإلننددان رلددى هددذه األ ض ، وأن 

هلل  اإلل ي فننة هللا  عالى في خلقدي أن ال عهللد وال نوو في أخال  وسمات البير مما مضى بي الق

 نورت أ ناس هللا وألنن  هللا وألوان هللا كما  نورت د اندا  هللا ، ولدذلك فدان رد م المندلهللا  نبغدي أن 

َولَْو َشاَء َ بَُّك آَلَمَإ َمْإ    كون في ضوء هذه الحق قة ال ي  ئخر ب ا   ات رهلل هللة كقولي  عالى  



َولَدْو َشداَء َ بُّدَك لََجَعدَل النُداَع أُُمدةً َواِحدهلَلةً َواَل   وقولدي   .(99/   دون  )فِي اأْلَْ ِض ُكلُُّ هللْا َ ِم ًعا

حاِل َمددْإ َ ِحددهللَا َ بُّددَك َولِددَذلَِك َخلَقَُ ددهللْا َو َُمددْت َكلَِمددةُ َ بِّددَك ألَْمدد َُن َ َ ددنهللَُا ِمددَإ اْلِجنُددِة    ََئالُددوَن ُمْخ َلِفِدد َإ 

 (. 119-118 /هود  ) َوالنُاِع أَْ َمِع َإ 

حن د إ اإلسالم د إ سماحة و نر في رق هلل دي وربادا دي أ  ا األحباا      سماحة في العق هللة

ومعامال ي و دابي وسا ر  ير عا ي فعق هلل ي ال  قوم رلى فلنفة معقهللة أو  نل هللا مطلق أو مخالفة 

لكددوت للفطدرة والعقدل ، فد  لق القدر ن الكدر هللا الحر دة للمدرء لل دهللبر وال فكدر فدي نفندي ، وفدي م

النماوات واأل ض ، ودرا الناع حلى اإل مان بدار وحدهلله وفدي القدر ن الكدر هللا مدا ال  حصدى مدإ 

درت كل أحهلل حلى ال جرد مإ  اآل ات الهللار ة حلى اإل مان  ن وي في ف م ا العامة والخاصة ح  

ق وقل الحد   ال وذ وال قل هلل وخا بت رقول هللا وفطرههللا ، وهي م  ذلك ال  كره هللا رلى اإل مان 

  )مإ  بكهللا فمإ شداء فل دممإ ومدإ شداء فل كفدر حندا أر دهللنا للظدالم إ ندا ا أحدا  ب دهللا سدرادق ا 

( . وفي القر ن العظ هللا مإ اآل ات الهللالة رلدى أن أصدحاا العقدول الندل مة واأللبداا 29 /الك ف 

ى قة ال قل هلل فان هللا  نقادون حلد واس جابوا لفطر  هللا و خلصوا مإ   المن ق مة حذا حكموا رقول هللا

 ولهللا  جبروا رلي شيء.. هذا الهلل إ رإ  وار ة و لبة

ومإ المقر  رنهلل الفق اء أني لو أكره أحهلل رلى اإلسالم فاني ال  صد  حسدالمي . قدال فدي المغندي   

وحذا أكره رلى اإلسالم مإ ال  جوا حكراهي كالذمي والمن  مإ ف سلهللا لهللا  مبدت لدي حكدهللا اإلسدالم “

ولذلك فاندي حذا رداد حلدى د ندي بعدهلل اوال اإلكدراه لدهللا ” . وراح ى  و هلل مني ما  هللل رلى حسالمي  

 حكهللا برد ي ، وال  جوا ق لي وال حكراهي رلى اإلسالم ، ونقل ابإ قهللامة ح ماو أهل العلهللا رلى أن 

الذمي حذا أقام رلدى مدا روهدهلل رل دي والمند  مإ ، ال  جدوا نقدض ر دهلله وال حكراهدي رلدى مدا لدهللا 

 .  ل ئمي

مدإ سدماحة  حذا مدا ان قدل المدرء حلدى العبدادات فاندي سد رذ ف دي صدو اً و سماحة في العبدادة  

اإلسالم و نره في سا ر العبادات ففي الط ا ة  اء ال  ن ر والنماحة في المند  رلدى الخفد إ 

ودردا هللا  عدالى   و علت لدي األ ض مندجهللا و  دو اصدلي هللا رل دي وسدلهللا  وفي ال د مهللا قدال 

نهلل فقهلل المداء أو الى في خ ام   ة الوضوء وميرور ة ال  مهللا ررباده حلى شكر هذه النعمة قال  ع

ْ ُكهللْا َرلَدْ ُكهللْا ِمدْإ َحدَرج  َولَِكدْإ  ُِر دهلُل لِ ُطَ ِّدَرُكهللْا َولِ ُد هللُِا نِْعَم َديُ َرلَد َما  ُِر دهلُل هللُاُ لِ َْجَعدلَ     عذ  اس عمالي

أي لعلكدهللا  يدكرون نعمدي رلد كهللا ف مددا    ( قدال ابدإ كم در  حمددي هللا 6/الما هللة  )لََعلُُكدهللْا  َْيدُكُرونَ 

 " شرري لكهللا مإ ال وسعة والرأفة والرحمة وال ن  ل والنماحة

وفددي الصددالة  صددل  ا المددرء بحنددف قهلل  ددي قا مددا أو قارددهللا وفددي أي مكددان وشددرو ف  ددا الجمدد  

والقصر رنهلل النفر والجم  رنهلل الحا ة ، وفي الصدوم كال  ند ر رلدى المدر ض والمندافر وكدذا 

ن اإلسالم فالئكاة رلى مإ ملك نصابا وحال رل ي الحول ، والحدج مدرة فدي العمدر لمدإ بق ة أ كا

 . اس طاو

وشر عة ال عبهلل في اإلسالم ال  ق صر رلى رمل دون  خر بل كل رمدل  قدوم بدي العبدهلل ربدادة ف دو 

 م ط األذذ ردإ الطر دق ربدادة واللقمدة  ضدع ا فدي فدهللا او  دي ربدادة و مندك لنداني ردإ قدول 

بكدل فعدل  م دل ممدا هدو  لكذا ربادة و كرم ض في ربادة و عود المر ض ربدادة و قدومالغ بة وا

 . ميروو لنفني أو لغ ره و كون لي ربادة وكل رمل أ  هلل بي و ي هللا ف و ربادة

أمددا فددي مجددال المعددامالت واآلداا ف  جلددى صددو   حخددوة اإلسددالم      سددماحة فددي المعاملددة 

الم شر عة ال نام  في رالقا ي رلى أساع م  إ فلهللا  ضق اإلس بنيرظ مة مإ النماحة ، فلقهلل 

ذ را باألد ان الندابقة ، وشدرو للمندلهللا أن  كدون حندإ المعاملدة  ق دق الجاندف لد إ القدول مد  

المنددلم إ ول ددر المنددلم إ ف حنددإ  ددوا ههللا و قبددل ضدد اف  هللا و صدداهرههللا ح ددى  خدد لط األسددرة 

 .و م ئج الهللماء

بالمال رنهلل الحا ة فيرو للمنلهللا أن  عط  هللا مدإ الصدهللقة  وشرو اإلسالم مواساة ل ر المنلم إ

و  هللذ حل  هللا و قبل ههلل   هللا و واسد  هللا رندهلل المصد بة و عدود مر ضد هللا و  ندئ هللا بمدا  يدرو ف دي 

 حل  هللا   ل فا ل هللا. ال  نئة كال  نئة بالمولود والئواج و ناد  هللا ب سما  هللا المحببة



لمخالف و عل ذلك دل ال رلى ال قوذ ال دي ومإ سماحة اإلسالم في المعاملة أن شرو العهللل م  ا

ِ ُشدَ هلَلاَء بِاْلقِْندِط َواَل    ف رل  ا أرظهللا الجئاء قال  عالى     ا أ  ا الُِذ َإ  َمنُوا ُكونُدوا قَدُواِم َإ ِرُ

 (. 8 /الما هللة   ) َْجِرَمنُُكهللْا َشنَآُن قَْوم  َرلَى أاَُل  َْعهلِللُوا اْرهلِللُوا ُهَو أَْقَرُا لِل ُْقَوذ

ولذا فان مإ    مل أحكام اإلسالم و ا  خ المنلم إ  جهلل أني ال  مكإ أن  قوم مج مد   ح درم ف دي 

الحقو  والوا بات كما في دولة اإلسالم ، وفي أوج ردئة دولدة اإلسدالم وقو  دا كدان  و دهلل مدإ 

ل  مكدإ ل ر المنلم إ العلماء واألدباء واأل باء والندابغون فدي مخ لدف الفندون واألرمدال ، وهد

 . أن  كون ل مالء ظ و  ونبوغ في أرمال هللا لوال سماحة اإلسالم ونبذه لل عصف الهلل ني

حن المعاههلل في بلهلل اإلسدالم ال  عد م رلدى هدامم المج مد  بدل  يدا ك و خدالط أفدراد المج مد  ، 

وقهلل  ننهلل حل ي بعض األرمال ال ي هي مإ صم هللا رمل أهل اإلسالم ، فقهلل  وا الخرقدي أن  كدون 

ر مإ العامل إ رلى الئكاة ، وذكر في المغندي أن دا ححدهللذ الدروا   إ ردإ اإلمدام أحمدهلل   ألن الكاف

وهذا لفظ رام  هللخل ف دي أي رامدل رلدى أي  .(60 /ال وبة   )َواْلَعاِملِ َإ َرلَْ َ ا  هللا  عالى قال   

ت . بل صر  صفة كانت وألن ما   خذ رلى العمالة أ رة لعملي فلهللا  من  مإ أخذه كنا ر اإل ا ا

لقدهلل أ لدق اإلسدالم  . بجواا أن   ولى الذمي واا ة ال نف ذ دون واا ة ال فو ض اإلمام الماو دي

رلى ل ر المنلم إ الذ إ ل هللا ذمة أهل الذمة ورامل هللا ب ا وهي  عني   الع هلل واألمان والضمان 

قدال  وسدلهللا  صدلي هللا رل دي، والحرمة والحق وهو ر هلل مننوا حلى هللا رئ و ل وحلى الرسول 

  وسمي أهل الذمة لهللخول هللا في ر هلل المنلم إ وأمان هللا ابإ األث ر   

   في معاملة ل ر المنلم إ  صلي هللا رل ي وسلهللاسماحة النبي 

صدلي هللا  حمدة للعدالم إ ، وهدو  صدلي هللا رل دي وسدلهللا  بعد  هللا  عدالى نب دي  حخوة اإلسدالم   

ل دا ، ممدال للكمدال فدي رالق دي بربدي وفدي رالق دي ممال للكمال البيدري فدي ح ا دي ك رل ي وسلهللا 

بالناع كل هللا بمخ لدف أ ناسد هللا وأرمدا ههللا وألدوان هللا ، مندلم إ ول در مندلم إ ، قدال  دابر بدإ 

أي    دال سد ال قدال الندووي    صدلي هللا رل دي وسدلهللا  ربهلل هللا  ضى هللا رني كان  سدول هللا 

   س ل الخلق كر هللا اليما ل لط فا م نرا في الخلق

بد إ  صدلي هللا رل دي وسدلهللا ي الصح   رإ را ية  ضي هللا رن ا قالت   ما خ در  سدول هللا وف

أمر إ حال أخذ أ نرهما ما لهللا  كإ حثما فان كان حثما كان أبعهلل النداع مندي ، ومدا اند قهللا  سدول هللا 

دردوة  لنفني حال أن  ن  ك حرمة هللا ف ن قهللا ر ب ا . بممدل هدذه القد هللا كاندت صلي هللا رل ي وسلهللا 

 نر فدي كدل شديء ، وذود ردإ حرمدات هللا ال ردإ ردرض الدهللن ا أو  صلي هللا رل ي وسلهللا النبي 

 . أهواء النفوع

م  ل ر المنلم إ وشدواههلل ذلدك مدإ  صلي هللا رل ي وسلهللا و عهللد صو  النماحة في ههللي النبي 

   س ر ي ال  حصر وأذكر من ا ما  لي

مإ ال  رحهللا الناع وكلمة الناع هنا  يمل كل أحهلل مإ  ال  رحهللا هللا    صلي هللا رل ي وسلهللا قال 

الناع ، دون ار با  لجنن هللا أو د دن هللا و داءت النصدوص فدي بداا الرحمدة مطلقدة ، وقدهلل سدا  

ما مإ منلهللا لرع   هللا رل ي وسلهللا   البخا ي في باا  حمة الناع والب ا هللا حهلل   النبي صلى

فددهلل إ اإلسددالم د ددإ النددماحة الننددا ي(.   )لرسددا ف كددل منددي حننددان أو دابددة حال كددان لددي صددهللقة

 . والرحمة  ن  الناع كل هللا و غمرههللا بالرحمة واإلحنان

 جاواه رإ مخالف ي ممإ ناصدبوا لدي العدهللاء فقدهلل كاندت سدماح ي  دوم الفد   لا دة مدا  مكدإ أن *

 صل حل ي صف  البير ورفوههللا فكان موقفي ممإ كانوا حربا رلدى الدهللروة ولدهللا  ضدعوا سد وف هللا 

 . ب ا أن قال ل هللا   اذهبوا ف ن هللا الطلقاءبعهلل رإ حر

ل دهللا ،  أن  خا ف مخالف ي بالل إ مإ القول   ل فداً  صلي هللا رل ي وسلهللا وكان مإ سماحة النبي *

م  ل در المندلم إ فدي ك بدي حلد  هللا ح د   ضدمنت  صلي هللا رل ي وسلهللا كما  ظ ر سماحة النبي 

 ..ربا ةهذه الك ف درو  هللا حلى اإلسالم ب لطف أسلوا وأبلغ 

رندي قدال     غيى مخالف ي فدي دو هدهللا فعدإ أبدي هر درة  ضدي هللا صلي هللا رل ي وسلهللا وكان *

انطلقدوا حلدى   دود   فقدال   صلي هللا رل دي وسدلهللا ب نا نحإ في المنجهلل حذ خرج حل نا  سول هللا 

ر   دود  ا معيد  فناداههللا فقال    صلي هللا رل ي وسلهللا فخر نا معي ح ى  ئناههللا فقام  سول هللا 



   ود داً  صلي هللا رل ي وسلهللا  ا أبا القاسهللا . . الحهلل   . وراد  بلغتفقالوا   قهلل   أسلموا  نلموا 

 صلي هللا رل ي وسلهللا ، كما في البخا ي رإ أن   ضى هللا رني أن لالما ل  ود كان  خهللم النبي 

 .  عوده فقال   ) أسلهللا ( ف سلهللا صلي هللا رل ي وسلهللا فمرض ف  اه النبي 

 عامل مخالف ي مإ ل ر المنلم إ في الب   واليراء واألخذ والعطاء  صلي هللا رل ي وسلهللا ان وك

ود ردي مرهوندة رندهلل  صدلي هللا رل دي وسدلهللا  وفي النبي   ، فعإ را ية  ضي هللا رن ا قالت  

 .   ودي بمالث إ .  عني   صارا مإ شع ر

 در مندلهللا فقدال ألسدماء بندت أبدي بكدر   مر بصلة القر ف وحن كان ل صلي هللا رل ي وسلهللا وكان 

 .  ضي هللا رن ما   صلي أمك

وفي المهلل نة ح     س  المج م  اإلسالمي األول وراش فدي كنفدي ال  دود بع دهلل مد  المندلم إ 

لا دة فدي الحلدهللا مع دهللا والندماحة فدي معدامل  هللا ح دى نقضدوا الع دهلل  صلي هللا رل ي وسدلهللا وكان 

، أمددا مددإ  ع يددون بدد إ المنددلم إ  ح رمددون قدد م هللا   صددلي هللا رل ددي وسددلهللاوخددانوا  سددول هللا 

وسددلهللا لمددإ ردداش بدد إ ظ رانددي  ومجدد مع هللا فل ددهللا الضددمان النبددوي ، فقددهلل ضددمإ صددلى هللا رل ددي

لمدإ ظلمدي فقدال  صلي هللا رل ي وسلهللا المنلم إ بع هلل وبقي رلى ر هلله أن  حظى بمحا ة النبي 

كلفي فو   اق ي أو أخذ مني شد ئا بغ در    أال مإ ظلهللا معاههللا أو ان قصي أو صلي هللا رل ي وسلهللا 

  ف نف  ف نا حج جي  وم الق امة . وشهللد الور هلل رلدى مدإ ه دك حرمدة دمدا  هللا فقدال صدلى هللا 

رل ي وسلهللا   مإ ق ل معاههللا لهللا  ر   ا حة الجنة وحن   ح ا  و هلل مإ من رة أ بع إ راما  لدك 

 إ وهدو مدا سدا  رل دي الصدحابة مد  ل در المندلم صلي هللا رل ي وسدلهللا صو  مإ سماحة النبي 

 .. ضي هللا رن هللا وال ابعون مإ بعهللههللا 

  سماحة الصحابة وال ابع إ 

 ددا  خ اإلسددالم شدداههلل رلددى أن المنددلم إ لددهللا  كرهددوا أحددهللا فددي أي ف ددرة مددإ  اإلسددالم   و حخددوة

،  ف رات ال ا  خ رلى  رك د ني ، فاإلسالم د إ العقل والفطرة وال  قبل مإ أحهلل أن  هللخلي مكرهدا

 حهللذ األول إ واآلخر إ بمعجئ ي الخالهللة ، ولهللا  عرف في  ا  خ المنلم إ الطو ل أن دهللا ضد قوا 

مدإ أي  ا فدة مدإ الطوا دف ال  ود دة أو  رلى ال  ود والنصا ذ أو ل رههللا أو أن هللا أ بروا أحهللاً 

م لهللا ننم  رإ أ ة محاولة مهللبرة إل لدا  نا  اإلسالم .  قول  وماع   نولهللرلى ار  النصران ة

 ل ر المنلم إ رلى قبول اإلسالم أو رإ أي اضط اد منظهللا قصهلل مني اس ئصال الهلل إ المند حي

وشد هلل صدو ا مدإ  صدلي هللا رل دي وسدلهللا لع دهلل النبدي  لقهلل كان ر هلل الخلفداء الراشدهلل إ ام دهللاداً   

سماحة اإلسالم في معاملة ل ر المنلم إ مإ حران  هللا بالمال أو النف  رنهلل الحا ة ، ومإ كفالة 

عا ئ من هللا رإ العمل أو كب ر النإ ، ول ر ذلدك . وهدذا هدو مدا سدا  رل دي الخلفداء الراشدهللون ال

 ضي هللا رن هللا في صهلل  اإلسالم في معامل  هللا ألهل الذمة ، وأسو  هنا بعض اليواههلل واألمملة 

  .ال ي  ب إ سماحة الصحابة  ضي هللا رن هللا في معاملة ل ر المنلم إ

رني ك ف خالهلل بإ الول هلل  ضى هللا رني في رقهلل الذمة ألهدل الح درة في خالفة أبي بكر  ضى هللا 

و علت ل هللا أ ما شد خ ضدعف ردإ العمدل ، أو أصداب ي  فدة مدإ   وكانوا مإ النصا ذ  -بالعرا 

اآلفات أو كان لن ا فاف قر وصا  أهل د ني   صدهللقون رل دي  رحدت  ئ  دي ور دل مدإ ب دت مدال 

  المنلم إ هو ور الي

 رني الخل فة مإ بعدهلله ب هدل الذمدة أن  دوفى ل دهللا بع دهللههللا وأن  قا دل مدإ وأوصى رمر  ضى هللا

  .و ا  هللا وأن ال  كلفوا فو   اق  هللا

ومر رمر بإ الخطاا  ضى هللا رني بباا قوم ورل ي سدا ل  ند ل   شد خ كب در ضدر ر البصدر ، 

ك حلدى مدا فضرا رضهلله مإ خلفي وقال   مإ أي أهل الك اا أنت؟ قال     ودي ، قال   فما ألج 

أ ذ ؟ قال   أس ل الجئ ة والحا ة والنإ ، قال   ف خذ رمر ب دهلله وذهدف بدي حلدى منئلدي فرضدخ 

فوهللا ما أنصفناه  لي بييء مإ المنئل ثهللا أ سل حلى خاان ب ت المال فقال   انظر هذا وضرباءه 

ء هددهللا والفقددرا  حنمددا الصددهللقات للفقددراء والمندداك إ   ال ددرم أن أكلنددا شددب ب ي ثددهللا نخذلددي رنددهلل

 .المنلمون ، وهذا مإ المناك إ مإ أهل الك اا ، ووض  رني الجئ ة ورإ ضربا ي

 



 الخطبة المان ة  
 .أما بعهلل ف ا  مارة اإلسالم   الحمهلل ر  ا العالم إ والصالة والنالم رلي أشرف المرسل إ 

 دحض شب ات 
أن د دإ   رض اآلن  عدال دي مإ اليدب ات   عرض د إ اإلسالم كل لحظة ال  امات واف راءات و

 عرف الرحمة والرفق بل هدو د دإ  ود إ  طرف ود إ ال  عرف النماحة وال ح هاااإلسالم د إ 

 .  ذلك مإ الكلمات فى هذا الجانف الممثر م عطم للهللماء   وذ  مئ ق األشالء... حلى ل ر

قدانون  اإلسدالم لد   صدنارة بيدر ة ولد   حنوللرد رلي هذه اليب ة نقول وبدار ال وف دق    

 الدذيخلدق الخلدق وهدو وحدهلله  دل وردال  الذيهللا  مإ وض  أهل األ ض بل اإلسالم د إ وضعي

أاََل  َْعلَددددهللُا َمددددْإ َخلَددددَق َوُهددددَو اللُِط ددددُف    قددددال  عددددالى  علددددهللا مددددا  نددددعهلل الخلددددق ومددددا  يددددق  هللا

 (.14/الملك )اْلَخبِ رُ 

 ..اإلسالم د إ هللا بل هو د إ هللا لجم   الرسل واألنب اء و

َوأُِمدْرُت أَْن أَُكدوَن  :رل ي ورلى نب نا الصالة والندالم ح د  قدال  عدالىالمنلهللا إلسالم د إ نو  فا

 (. 72/ ون  )ِمَإ اْلُمْنلِِم إَ 

َواْ َعْلنَدا  َ بُنَدا":رل ي ورلى نب نا الصدالة والندالم ح د  قدال  عدالىالمنلهللا واإلسالم د إ حبراه هللا 

ْنددلَِمةً ُمْنددلَِمْ ِإ لَددَك َوِمددإ ُذ ِّ ُ ِنَدد الددُرِح هللُا  لُددَك َوأَِ نَددا َمنَاِسددَكنَا َو ُددْف َرلَْ نَددا حِنُددَك أَنددَت ال ُددُوااُ  ا أُُمددةً مُّ

 (. 128/البقرة )

رل ددي ورلددى نب نددا الصددالة والنددالم ح دد  قددال هللا  عددالى حكا ددة المنددلهللا واإلسددالم د ددإ  عقددوا 

 َْعبهلُُلوَن ِمإ بَْعهلِلي قَالُوْا نَْعبهلُُل حِلَدهَ َك  َمْوُت حِْذ قَاَل لِبَنِ ِي َماأَْم ُكن هللُْا ُشَ هلَلاء حِْذ َحَضَر  َْعقُوَا الْ  .:رني

 (. 133 )البقرة/ُمْنلُِمونَ  حِْبَراِه هللَا َوحِْسَماِر َل َوحِْسَحاَ  حِلَه اً َواِحهللاً َونَْحُإ لَيُ  ََوحِلَهيَ  بَا ِك

َوقَداَل    ال هللا  عدالى حكا دة رنديواإلسالم د إ موسى رل ي ورلى نب نا الصالة والنالم ح د  قد

ْنلِِم إَ  ِ فََعلَْ ِي  ََوُكلُوْا حِن ُكن هللُا مُّ  (. 84/ ون  )ُموَسى  َا قَْوِم حِن ُكن هللُْا  َمن هللُا بِار 

رل ددي ورلددى نب نددا الصددالة والنددالم ح دد  قددال هللا  عددالى حكا ددة المنددلهللا واإلسددالم د ددإ ر نددى 

ِ قَدالِر َنى ِمدْن ُ  فَلَُما أََح ُ  :رني ِ  َهللُا اْلُكْفدَر قَداَل َمدْإ أَنَصداِ ي حِلَدى هللا  اْلَحَواِ  ُّدوَن نَْحدُإ أَنَصداُ  هللا 

ِ َواْشَ هللْ   (. 52/ ل رمران )بِ َنُا ُمْنلُِموَن   َمنُا بِار 

رل ددي ورلددى نب نددا الصددالة والنددالم ح دد  قددال هللا  عددالى حكا ددة المنددلهللا واإلسددالم د ددإ  وسددف 

فَداِ َر الُندَماَواِت َواألَْ ِض أَنددَت  ِ  َْ  َنِددي ِمدَإ اْلُمْلدِك َوَرلُْم َنِددي ِمدإ  َ ِْو دِل األََحاِد دد  َ اِّ قَدهللْ  .:رندي

نُ َا  (. 106 ) وسف/َواآلِخَرِة  ََوفُنِي ُمْنلِماً َوأَْلِحْقنِي بِالُصالِِح َإ  َولِ ِّي فِي الهللُّ

ة والندالم ح د  قدال هللا  عدالى حكا دة ردإ رل ي ورلى نب ندا الصدالالمنلهللا واإلسالم د إ سل مان 

ِمدإ ُسدلَْ َماَن َوحِنُديُ بِْندهللِا هللُاِ الدُرْحَمِإ  حِنُديُ   قَالَْت  َاأَ َُّ ا الَمَ ُ حِنِّي أُْلقَِي حِلَُي ِك َداا  َكدِر هللا     ملكة سب 

 (. 31-29 )سب /أاَُل  َْعلُوا َرلَُي َوْأ ُونِي ُمْنلِِم إَ   الُرِح هللاِ 

َوِمنُددا  المنددلمون اَوأَنُددا ِمنُدد.   ح دد  قددال هللا  عددالى حكا ددة رددن هللانددلهللا إلسددالم د ددإ الجددإ الموا

 (. 15-14 )الجإ/َحطَباً  ََوأَُما اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجَ نهللُا   ََحُرْوا َ َشهللاً  اْلقَاِسطُوَن فََمْإ أَْسلهللََا فَ ُْولَئِكَ 

ح دد  قددال هللا  م رل ددي أفضددل الصددالة وأاكددى النددالمواإلسددالم د ددإ لبنددة ال مددام ومنددك الخ ددا

(. 6/الما دهللة )اْل َْوَم أَْكَمْلُت لَُكهللْا ِد دنَُكهللْا َوأَْ َمْمدُت َرلَدْ ُكهللْا نِْعَم ِدي َوَ ِضد ُت لَُكدهللُا اإِلْسدالََم ِد ناً  .: عالى

ِ اإِلْسالَمُ   ح  (.19/ ل رمران )ُن الهللِّ َإ ِرنهلَل هللا 

َوَمإ  َْب َِغ َلْ دَر اإِلْسدالَِم ِد نداً فَلَدإ  ُْقبَدَل ِمْنديُ َوُهدَو فِدي اآلِخدَرِة ِمدَإ  ومإ سمي  قول هللا  عالي   

 (. 85/ ل رمران )اْلَخاِسِر َإ 

فاإلسالم ل   صنارة بير ة ل   قانون وضدعى ولد   مجموردة مدإ البندود أو القدوان إ ال دى 

س  هلل كدل    قض ة للنقاش بل هو نبغى أن  ُعرض رلى أصحاا العقول هنا أو هنالك واإلسالم ل 

 .نقاش والحاكهللا لكل قض ة  طر  للنقاش فاإلسالم واض  المعالهللا

 اندف مدإ  أيأبدهلًلا مدإ  نند حيبكل رئ وشرف  منلمون ال نخجل أبدهلًلا مدإ أسدالمنا وال  نقول 

 " وانف هذا الهلل إ العظ هللا



ولضدبي ح د  قدال  الناع مإ الظلمدات ال دى اسد حقت بدي البيدر ة مقدت هللا  اء اإلسالم ل خرج

رددرب هللا  لضددف رلدد  هللا أي حن هللا نظددر حلددى أهددل األ ض فمقدد  هللا   هللا رل ددي وسددلهللا صددلى النبددي

 )منلهللا(. "ورجم هللا حال بقا ا مإ أهل الك اا

امأ  ا األخدوة المممندون    الظدالم  فدي مدان ،ههللا دة للح دا ذ ،ندو  لمدإ  ع يدون  اإلسدالم صدم 

البيدر مدإ  فديذندف أ باردي مدإ المندلم إ حذا و دهلل  ما ذندف هدذا الدهلل إ ومدا ،اإلسالم شعلة  وقهلل

 . عيقون س اسة ح فاء المصاب  

المنلم إ نحمل ميارل ال هللا ة ومصاب   النو  لمإ  ع يون فدى الظدالم  نحإ بكل ثقة   نقول 

أميدى  لمإ   عمرون و  كف ون رلى الطر ق بكل  حمة و فق و واضد  ف ندا أضيءأ  هلل أن  وأنا

والدهلل ا لمدإ  أ  دهلل بن دة صدادقة وأدا  دهللا  و واضد  أن نضدىء الطر دق فى الطرقات واليدوا و

ف خدرج رلدُى   دل  الطر دق  ع م فى هذا الظدالم الدهللام  الحالدك و خدذ ب دهلل كدل مدإ   عمدر رلدى

ح ددى  ُحددرم أولئددك الددذ إ  ع يددون فددى  مصددبا   طفدد أرمددى البصدد رة وأرمددى البصددر و ر ددهلل أن 

لُى و ر هلل  حط هللا مصباحى بالكل دة ف دو ال  ر دهلل أن  م   الظالم ثهللا  ئداد لباو ي و ئاد حمقي ف ي

 . حط مي بالكل ة  جعلي منطفئًا بل  ر هلل

 أحملي لمإ  ع يدون فدى الظدالم هدل بدذلك أكدون ح هاب ًدا أكدون الذي هذا النو  دافعت رإ هل حذا

و جرد  ال  هللا المعلبة م خلفًا حلى أخر هذه م طرفًا أكون اُصولى أكون فوضو ًا أكون   ع ًا أكون

 أي فديأخا دف العقدالء  أندا رقدل هدذا أي !!!!!اإلسالم مإ معالهللا الرحمة والنماحة حلى ل ر ذلك

أن نطلق الهلل إ رلى كدل اليدرا    االصطال  د إ كانوا وال حرج ال مإ ناح ة اللغة وال مإ ناح ة

 .. دوا رل نا  ًدا رقل ًا منضبطًا

لماذا  عداا رل ندا ونحدإ وفاً .. س ن ال نحمل ولننا كما  ئرمومإ ار هللي رل نا  نعهللا نحإ نحا ا

وال قنابددل  رثوم ددة وال قنابددل نوو ددة وال ب سددلحة  ت ددا راوال دبابددات وال  ب سددلحةال ن حددرك ال 

 محرمة دول ة ؟؟؟

لفظدة  كاإلسدالم فالدهلل إ رندهلل هللا اإلسدالم وحذا أ لقندا اً حلي ل ره ما رِرفت األ ض د ن ال الذي وهللا

وكلكدهللا  عدرف و حفدظ أن     فمدا ررفدت أفضدل مدإ اإلسدالم برفقدي و حم ديالهلل إ رلى كل اليدرا

 فدديرددذبت قطددة والحددهلل مان  ب ن دداوامددرأة دخلددت النددا   اً اان ددة دخلددت الجنددة ألن ددا  حمددت كلبدد

  إ(.الصح ح

 الفضل ماش هللت بي األرهللاء 
حة نددمامددا شدد هلل بددي ل ددر المنددلم إ ..فرلددي هددذه الفر ددة وأبلددغ  د  حخددوة اإل مددان واإلسددالم    

اإلسددالم فددي المعاملددة فددي ك ابددات ل ددر المنددلم إ منددذ فجددر الددهللروة اإلسددالم ة كانددت شدد ادة 

خصوم ا ظاهرة ب نة حذ  أوا مإ سماحة هذا الهلل إ و  ن ره ما ب ر رقدول هللا  و أوا مدإ سدلوك 

أهلددي مددا دردداههللا حل ددي ، فاسدد جابت نفددوع الكم ددر إ حل ددي وحلددى أهلددي وحن لددهللا  ممنددوا بددي ، فددهللون 

  . ادا  هللا لي وألهلي بحنإ المعاملة والنماحة العظ مةال ا  خ ش

هده حلدى 13فمإ ذلك ما ك بي نصا ذ اليام في صهلل  اإلسالم ح   ك ف النصا ذ في اليدام سدنة 

 دا معيدر المندلم إ أند هللا أحدف حل ندا مدإ الدروم  أبي رب هللة بإ الجرا   ضى هللا رني  قولون   

 .  بنا وأكف رإ ظلمنا وأحنإ وال ة رل نا وحن كانوا رلى د ننا أن هللا أوفى لنا وأ أف 

ففدي الوقدت الحاضدر  عد م  . واس مر هذا الن ج في معاملة ل ر المندلم إ ربدر  دا  خ اإلسدالم

 وا ددف رهلل ددهللة مددإ النصددا ذ فددي بددالد اليددام ومصددر وبددالد المغددرا العربددي وهددي شدداههلل رلددى 

حن العددرا المندد ح  إ   قددول   سدماحة اإلسددالم  علدت المن يددر  اإلنجل دئي  ومدداع   نولدهلل 

لما  و قول أ ضا    .  ارات منلمة لياههلل رلى هذا ال نامالذ إ  ع يون في وق نا هذا ب إ  م

كددان المندد ح ون  ع يددون فددي مجدد مع هللا  مندد إ رلددى ح ددا  هللا ومم لكددا  هللا نددارم إ بممددل هددذا 

 ددة ال نددام  الددذي مددنح هللا حر ددة ال فك ددر الددهلل ني  م عددوا وخاصددة فددي المددهللن بحالددة مددإ الرفاه

العرا لدهللا  و قول المن يرقة األلمان ة ا غر هلل هونكي     والرخاء في األ ام األولى مإ الخالفة

 فرضوا رلى اليعوا المغلوبدة الدهللخول فدي اإلسدالم فالمند ح ون والئ ادشد  ة وال  دود الدذ إ 

 القوا قبل اإلسالم أبي  أمملة لل عصف الهلل ني وأفظع ا سم  ل هللا  م عا دون أي را ق  منع هللا



مما سة شعا ر د ن هللا و رك المنلمون ل هللا ب وت رباد  هللا وأد ر  هللا وك ن  هللا وأحبا ههللا دون أن 

 منوههللا ب دنى أذذ ، أول   هذا من  ى ال نام  ؟ أ إ  وذ ال ا  خ ممدل  لدك األرمدال وم دى ؟ 

ومددإ ذا الدددذي لدددهللا   ددنف  الصدددعهللاء بعدددهلل االضددط اد الب ئنطدددي الصدددا   وبعددهلل فظدددا   األسدددبان 

 ود . حن النادة والحكام المنلم إ الجهللد لهللا  ئ وا أنفن هللا في شئون  لك اليدعوا واضط اد ال 

الهللاخل ة . فبطر رك ب ت المقهللع  ك ف في القرن ال اس  ألخ ي بطر رك القنطنط ن ة رإ العرا 

    حن هللا  م ااون بالعهللل وال  ظلموننا الب ة وههللا ال  ن خهللمون معنا أي رنف

حن النصددا ذ كددانوا أحنددإ حدداال  حددت حكددهللا المنددلم إ حذ أن   و قددول المن يددر  با  ولددهلل   

   وال ناهل ةمبهللأ الررا المنلم إ ا بعوا في معامال  هللا الهلل ن ة واالق صاد ة ألهل الذمة 

اإلردالن   درا  إرلدى المندلم و قول بول فنهلللي وهو رضو سدابق فدي الكدونجرع األمر كدي   

إ ررض حق قة د ن هللا رلدى ل در المندلم إ رإ هو   هللا اإلسالم ة والبح  رإ وسا ل  مكن هللا م

. . وال  جهلل  ب هللا ان ظا  حهللوث أامدة كدي  علمدوا اآلخدر إ بحق قدة د دن هللا . . ال بدهلل للمندلم إ أن 

 جاهروا باسالم هللا مجاهرة  كون سلوك هللا الحنإ مع ا وحنجااا  هللا المجهلل ة سب ال لل عرف رلدى 

 .اإلسالم

ألمر كددي  ونالددهلل  كو ددل فقددال بعددهلل أن أشدد ر وكانددت سددماحة اإلسددالم سددببا فددي حسددالم اليددارر ا

لقددهلل  ارنددي حقددا  لددك النددماحة ال ددي  عامددل ب ددا اإلسددالم مخالف ددي سددماحة فددي النددلهللا  حسددالمي   

 ." وسماحة في الحرا والجانف اإلنناني في اإلسالم واض  في كل وصا اه

م 2017فبرا در 26 در   فدي  ر دهللة األهدرام المصدر ة مقداالً فدي  انجلدوعوك ف القمدص    

وفدى أواخدر القدرن المدامإ ريدر وفدهلل رلمداء الحملدة   حت رنوان محنة األقبا  فدي العدر م   

 كدون القدبط    اآل ديوك بدوا ف دي ردإ األقبدا    وصدف مصدر الفرنن ة وك بوا ك داب هللا الي  ر

 ئءا مإ ك ان األمة فى بلهلل مق و .. حن  مار  هللا الصغ رة بفضل بعدض ال عدال هللا المند مهللة مدإ 

اإلنج ل ددة  عطددى مصددر صددو ة الوحددهللة وال ناسددق وهددى صددو ة ندداد ة  مامدداً فددى أمدداكإ األخددال  

اللددو د كرومددر فيددل الن اسددة  البر طددانيبعددهلل قددرن مددإ الددئمإ سددجل المع مددهلل  وخرب ددا الطغ ان

حن الفددا   الوح ددهلل بدد إ القبطددى  و قددول    مصددر الحهلل مددة اإلنجل ئ ددة فددى مصددر فددى ك ابددي 

 لدك هدى هو دة مصدر ال دى    صدلى فدى مندجهلل والمدانين ندة هو أن األول  صلى فدى ك والمنلهللا

 .حفظت مصر وقوام الهللولة المصر ة ربر ال ا  خ

حن رظمة هذا الهلل إ ال  خفى حال رلى مإ   ل حق قة اإلسالم أو رم ت بص ر ي حخوة اإلسالم   

ره في رني أو كان بي لوثة مإ هوذ أو حقهلل مق ت ، وحال فان سماحة اإلسالم في المعاملة و  ن 

كل أمو ه ، ظاهر ب دنى   مل لمإ  لف الحق وسعى حلى بلولي وهللا لالف رلى أمره ولكإ أكمر 

 . الناع ال  علمون

 


