
 !مسلمون ولكنهم كوارث

 

كيف ينظر بعض المسلمين إلى غيرهم من المسلمين؟ ينظرون إليهم باستعالء، وربما 
 ! وهم الفرقة الناجية وغيرهم في النار! ينظرون إليهم على أنهم كفار

 

كيف ينظر بعض المسلمين إلى غير المسلمين؟ ينظرون إليهم بالطريقة نفسها، 
هو في نظرهم وأي مسلم ! ويأبون أن يروا فيهم أي خصلة حميدة، بدعوى أنهم كفار

 !ا بقلبه، أي ولو كان منافقاا بلسانه كافر  أفضل من أي كافر، ولو كان المسلم مسلم  
 !يا لهم من علماء !هاويرى هؤالء أن العبرة في اللحية وطول

 

المسيحي في مادته . أحدهما مسيحي، واآلخر مسلم من اإلخوان: كان عندي أستاذان
فإذا . أكثر استقامة. اا وتكبر  ا وتكلف  المسيحي أقل تصنع  . أقدر من المسلم في مادته

وال  ،فإني سأتعلمهما من المسيحي بصورة عملية، أردت أن أتعلم العلم، واالستقامة،
ذلك ألن . هو المسيحي وأنا المسلم: وهذا مفيد لكال الطرفين. مهما من المسلمأتعل

  !ا لإلسالمسيدفعه يوم   ،اصادق   إذا كنت   ،تعاملي معه

 



كان النبي صلى اهلل عليه وسلم ينظر إلى عمر في جاهليته قبل إسالمه نظرة 
نحن نحتاج إلى مسلمين ! رينم  اإلسالم بأحد الع   اللهم أعز  : احترام، وكان يدعو

على أعدائهم، وال يأنفون أن يتعلموا حتى أذكياء، وعلماء، ومنصفين، ال يجورون 
 ! من أعدائهمحتى 

 

وال  أتعلمها . ا منهأنا إذا وجدت خصلة في تشافيز جيدة فإني أغبطه عليها، وأتعلمه
حتى لو كان ! إذا رأيت أن تشافيز أشجع منه جبان،أو حاكم مسلم  جبان من شيخ

أنا أتعلم من المسلم ومن غير المسلم، فقد أجد في غير المسلم ! ا وأنا مسلماشتراكي  
 .كل هذا مع المحافظة على إسالمي. وأجد في المسلم صفة جاهليةصفة إسالمية، 

في الغرب إسالم ا بال مسلمين، ووجدت عندنا  لقد وجدت  : ألم يقل بعض العلماء
 !مسلمين بال إسالم

 

اإلسالم النظري المثالي نأخذه من . بحاجة إلى اإلسالم النظري واإلسالم العملينحن 
القرآن والسنة والخلفاء الراشدين واألئمة المهتدين، واإلسالم العملي نأخذه من 

ها  المسلمين وغير المسلمين، اإلسالم العملي هو بحث عن القدوة الحسنة، أنى وجدنا
الكمال هلل ولمن . مسلم ا كان أو غير مسلم ،لليس هناك شخص كام !فنحن أحق بها

 .عصمه اهلل، ونحن بشر غير معصومين



 

المتطرفون المتعصبون لمذاهبهم العقدية والفقهية الناظرون الجاهلون أما المسلمون 
إلى غيرهم، من مسلمين وغير مسلمين، نظرة استكبار واستعالء، نظرة جهل 

 .. ال سيما إذا تحزبوا ،نا منهم ومن شرورهموتعصب منتن، فهؤالء نسأل اهلل أن يعيذ
! حكموا البالد والعبادال سيما إذا  .. حملوا السالحال سيما إذا .. ال سيما إذا تسي سوا 

ء و اللهم قنا منهم ومن حماقاتهم وس! ون علينا الكوارث كارثة إثر كارثةهؤالء سيجر  
فسها سياسي ا بهذا الحاكم، واليوم نشاهد أن جماعة إسالمية ربطت ن .فهمهم وعنادهم

عقيدتها، وصارت السياسة تحكم الجماعة و . وجماعة أخرى ربطت نفسها بحاكم آخر
 !، ويوجهونها وفق أهوائهموصار رجال الحكم يتحكمون بمشايخ هذه الجماعات

 

ا، منه أن يكون منافق   ا من المسلمين يتخذ اإلسالم بالمظاهر فاحذر  أحد   كلما رأيت  
ألم يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه . ا منهفي مظاهره عليك أن تزداد حذر  وكلما أمعن 

 !أكثر منافقي أمتي قراؤها؟: وسلم
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