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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 وجب على أحدٍ داعية يف الغرب مشهور يقول: إن اإلسالم ال يُ  يقول السائل:
بعض الناس،  ضَ غْ وجب علي بُـ من الناس، ويقول: ال أريد ديًنا يُ  أحدٍ  ضَ غْ بُـ 

بعه من فما نصيحتكم للقائل وملن ات  اه بعض املسلمني. ه وتبن وانتشر قولُ 
  املسلمني؟

األستاذ في الجامعة اإلسالمية سابًقا  الشيخ عبد الرحمن محيي الدينفأجاب 

ا مسكني ضال، ما عرف هذ :_ حفظه اهللا _ والمفتي بالحرم المدني 
 ة، ألنه البغض واحملبة، ما فيه حمب ضٌ غْ الذي يقول اإلسالم ما فيه بُـ  اإلسالم. 

هذه فلسفة ليربالية، نطق الشيطان على لسان هذا العبد، أنه يقول: ما  )١(،]...[
وأهله! تكره الكفر  رَ فْ تبغض الكُ  .  مستحيل، ال بد ة، ال بد ، ما فيه حمب ضٌ غْ فيه بُـ 

تفرح، ما فيه شيء، أو ال شيء.  إما يفرح، أو  عبد الصليب، يقول:وأهله!  ترى يُ 
هللا!  إن  عبد من دون اهللا عدو ما يُ  ألن كل  ؟ يل يكون فيه شيء، ء.  ال بد ال شي

 اأجابو أيش؟ [ ]٢١[البقرة:  ���� يا أيها الناس  ����اهللا:  بدَ ها أن تعاألصل يف البشرية كل :
  ]  ���� اعبدوا ربكم ����

                                                           

  كالم مل يفهمه املفرغ حنو كلمتني  )١(
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 قوًما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يُ  دُ جِ ال تَ  ����اهللا،  جيب أن حيب ون مَ واد ن حاد 

  .]٢٢[اادلة:  ���� اهللا [ورسوله]

اهللا  ب أنداًدا ُيِحبونهم َكحُ  ���� أيش؟  ���� ن دون اهللاخذ مِ ن يت الناس مَ  نَ ومِ   ����

 حُ  والذين آمنوا أشد] ١٦٥[البقرة:  ����ا هللا ] ب[  .  

احلب والبغض يف القلب، لكن تظهر، كما أن اإلميان يف القلب، يظهر على 
القلب، والبغض يف القلب، يظهر على اجلوارح.  اإلميان يف القلب، واحلب يف 

 اجلوارح، كما قال اهللا عز  املاء يف الشجرة، أو ال؟  إذا   كاملاء يف الشجرة،   )٢(.وجل
، وإذا  أيش؟  ،كانت الشجرة ُتسقى باملاء تكون خضرة، وإذا نقص املاء تصفر

 أيش؟  ،قل  ة فيه أعمال صاحل ،يف القلب امتوت!  كذلك اإلميان، إذا كان حي
صاحلة بالعمل الصاحل. يزيد بأعماٍل  وينقص، ليش؟ دألنه يزي متُِده، متد اإلميان،

  سيئة. أعمال وينقص ب

ميتة!  ما يبغض  خضراء. اإلميان يف قلبه  ما ميكن يكون هذا املسكني شجرة
فجعلهم أيش؟  ما   شوف األصنام... أها، إبراهيم أيش سوى؟ الكفر وأهله؟! 

يها آثار، أيش رأيك؟ آثار، فخل  )٣(]يل يا إبراهيم [...شاء اهللا يعبث، ويلعب، 

                                                           

قبــل يتموها اتكم الــيت صــل و أي صــل ،]١٤٣[البقــرة:  ���� كمإيمــانَ  يعَ ِضــيُ لِ  ومــا كــان اهللاُ  ����قــال تعــاىل  )٢(
  اها اهللا إميانًا.مس قد ، و وحركاتٍ  لصالة ذات أقوالٍ والشاهد أن االقبلة،  ويلحت

  كالم مل يفهمه املفرغ حنو ثالث كلمات  )٣(
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، ]٥٨[األنبياء:  ���� علهم ُجذاًذا إال كبيًرا لهمفج  ����حقتهم!  إبراهيم، أيش،  أصنام
 حتد م، اختذه اهللا خليال! غضب هللا وال ما غضب؟  كسر األصنام وال ي على إميا

 ما كس ها؟! هاه؟  رها؟  آهــ، الرسول أيش سوى بأصنام قريش ملا دخل مكة؟  خال
 وال أيش؟ ها يا مجاعة؟خال  !  رها؟  كم صنم؟ كس����  سورة  ���� جاء الحق]

رها؟  اهللا رها وال ما كس كس   )٤(][... ����الباطل  قَ هَ وزَ  ����وأيش؟   ]٨١ :اإلسراء
  أكرب. 

مسكني هذا  كيف ما فيه بغض؟!    !ما فيه بغض؟ يل يقول: ما فيه بغض،أن أما 
 ضِ مُ  ما عرف اإلسالم! ضال هو ومن اتبعه!  نعم... ،ل  

 )٥())، في اهللا في اهللا والبغضُ  الحب  ى اإليمانِ رَ عُ  قُ ثَ وْ أَ رنا (( ! ذك أحسنتَ 
  نعم...

، وكان ذلك بعد صالة اجلمعة السادس _  حفظه اهللا_ انتهى جواب الشيخ 
  ، مبحافظة جدة بارك اهللا يف أهلها.١٤٣٤عشر من مجادى اآلخرة عام 

على  ونشرهإلى اللغة اإلنجليزية،  صادرها، وترجمتهإلى م وعزو أدلته ،وتفريغه ،قام بتسجيله

  ._  عفا اهللا عنهاألمريكي _ أهل الغرب: موسى الطويل 

                                                           

  كلمات   مخسكالم مل يفهمه املفرغ حنو  )٤(

_ رضــي اهللا عنــه  الــرباءمــن حــديث ) ٤/٢٨٦( يف مســنده أمحــد اإلمــام أخرجــه: حســنحــديث  )٥(
  .)١٧٢٨، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة (برقم  _


