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 عاملية الرسالة احملمدية  خطبة بعنوان:
 م 8201 نوفمرب 23  - هـ4014 ربيع األول 15 بتاريخ:

 عناصر الخطبة:
 الرسالة احملمدية رسالة عاملية  العنصر األول:

 العنصر الثاين: مظاهر وصور عاملية الرسالة احملمدية 
 العنصر الثالث: أثر عاملية الرسالة يف حتقيق التعايش السلمي

 لمقدمة:                                                            أما بعد:ا
 الرسالة احملمدية رسالة عاملية  العنصر األول:

ل أو نيب منن اننياناج ءناج لقنوي م اننك ن معنان م نك و؛منن م نك  السابقة جيد أن كل رسول من الرس إن من ينظر إىل الرساالت عباد هللا:
 . (24فاطر: ){. َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخََل ِفاَها نَِذيٌر رسول   } عل أمة لف

اننة وإن الرسننالة اديديننة ءنناجت للنننال كافننة ألننهن اخنناَلن أ؛مننااهن وأمنناكنههن وألننوااهن وأ ننعادهن إىل يننوي القاامننة   و نند  ننوا رت الن ننو  القر ن
ا  نا الَّنِذه لَنُه ُمْلنُك السَّنَياَواِت } وسلهن:  والنيوية ن ذلك    ال   اىل ألهن لسان نياه صلهن هللا ألاه َِِ ُ ْل ََي أَينَُّها النَّاُل ِإِّنِ َرُسنوُل اهَِّ إِلَنْاُعهْن 

ِِِ الَّننِذه ينُننْ ِمُن  نن ُِْاِننِ َوُ ِاننُن فَننَّللِمُنوا ِسهَِّ َوَرُسننولِِه النَّننيبِِ اْنُمِِ ْاَننُدوَن ِسهَِّ وََكِليَ َواْنَْرِض اَل إِلَننَه ِإالَّ ُوننَو  َُ  ،(158انأننران: ) {ا ِننِه َوا َِّي ُننوَُ َلَ لَُّعننهْن 
َوَمنا أَْرَسنْلَناَك ِإالَّ َكافَّنة  لِلنَّناِل }  و نال أنز وءنل: (. 1) الفر ان:  { نَِذير ا لِْلَ اَلِيكَ  لَِاُعونَ  َأْيِدَِ  َأَلهن اْلُفْر َانَ  نَنزَّلَ  الَِّذه  َنَياَركَ  }:   اىل و ال

صننلهن هللا ألاننه  –وإذا كننان هللا ب نن  كننل نننيب ر؛ننة نماننه   فنن ن هللا ب نن  نيانننا  .(28سنني : ){ ِذير ا َوَلِعنننَّ َأْكََنننَر النَّنناِل اَل يَنْ َلُيننوَن َبِشننا ا َونَنن
 .(107اننيااج: ){ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْ؛َة  لِْلَ اَلِيَك  }  ال سيحانه: ر؛ة لل املك أِ ك   –وسلهن 

 نننال   ننناىل:  ،ولنننااب رس  لل نننر  أو املسنننليك فقننن لعنننل الننننال ،  اجت أول  َيت امل نننحت لا كننند  لنننك ال املانننة ، وأن هللا   ننناىل ر ٌ  ننند ءنننو 
،  لننك ل نناملكوال جاننأ أن سننورف الفاحتننة الننهللا بنندأوا هللا   نناىل باقريننَر للحقاقننة العنن    نننه ر  ا. (2الفاحتننة: ){اْْلَْيننُد هَِِّ َر ِِ اْلَ نناَلِيَك } 

 . يطل ال َلف برتكه ا، وء لها ركنا  من أركااك ات ال َلف فرضا  كانن أي نفَل  السورف أوءأ اإلسَلي ألهن املسلهن  راجُا ن كل رك ة من ر 
-سنلهن صنلهن هللا ألانه و  –لوءدان أن ال املاة إحد  اخل ائص الهللا اخاص هللا هبنا نيانه  –صلهن هللا ألاه وسلهن  –ولو طوفنا حول سنة النيب 

نا َ ْ يُنْ َطُهننَّ َأَحنٌد  َنْيلِنِ:  ْبنِ  َءاِبرِ فَنَ ن    ًَْس  ، أَنَّ النَّيبَّ َصلَّهن هللاُ َأَلْانِه َوَسنلَّهَن  َناَل: ُ أُْأِطانُن  ُنِ نْرُت ِسلرُّْأنِأ َمِسناََف َ نْهٍر، َوُءِ لَنْن َأْيِد اهَِّ
َا َرُءٍل مِ  ا َوَطُهور ا، فََ  ُّ ََغاِِنُ َوَ ْ حتَِلَّ ِنََحٍد  َنْيلِنِ، َوأُْأِطانُن الشَّنِل اَنْرُض َمْسِجد 

، َوأُِحلَّْن ِل امل َفاَأَة، وََكناَن النَّنيبُّ ْن أُمَّهللِا أَْدرََكْاُه ال ََّلَُف فَنْلُاَ لِِ
َ ننُ  ِإىَل  َنْوِمننِه َخاصَّننة  َوبُِ َْننُن ِإىَل النَّنناِل َأامَّننة  ُ ُ َأَلْاننِه َوَسننلَّهَن  َننالَ   يْنننرَفَ َأننْن َأِ  ُورَ (. و ) مافننع ألاننه  يُنينْ ننْلُن َألَننهن  :ُأَنَّ َرُسننوَل اهَِّ َصننلَّهن اهَّ ُفضِِ

ا  َوأُِحلَّنْن ِلَ اْلَغنَنائهنُ   َوُنِ نْرُت ِسلرُّْأنأِ   أُْأِطاُن َءَواِمَع اْلَعلِنهنِ  :اْنَنِْيَااِج ِبِسنٍِ    ُن ِإىَل اخْلَْلنِع َكافَّنة  َوأُْرِسنلْ   َوُءِ لَنْن ِلَ اْنَْرُض َطُهنور ا َوَمْسنِجد 
 ُ.)مسلهن(. َوُخِاهَن ِ َ النَِّياُّونَ 

وأنناهن أحاناج لان منن بنه ولان نرنه   نال   ناىل:     حميندٌ واملرسلك لئن بُ ومما يدل ألهن أاملاة الرسالة أن هللا أخذ املاَاق ألهن كل ِاع اننيااج 
ُ ِماََاَق النَِّياَِِك َلَيا  ُاُعهْن ِمْن ِكَااٍ  َوِحْعَيٍة ُُثَّ َءاجَُكهْن َرُسوٌل ُمَ دٌِِق ِلَيا َمَ ُعنهْن لَاُننْ ِمُننَّ بِنِه َولَاَنْنُ نرُنَُّه  َنا}َوِإْذ َأَخَذ اهَّ َل أَأَ ْننَرْرُمْ َوَأَخنْذُمْ َألَنهن   َنانْ

( ” 82،  81َيْن  َنَوىلَّ بَنْ نَد َذلِنَك فَُ ولَئِنَك ُونهُن اْلَفاِسنُقوَن{  ) ل أينران: َذِلُعهْن ِإْصرِه  َاُلوا أَ ْنَرْراَن  َاَل فَاْ َهُدوا َوأاََن َمَ ُعهْن ِمَن الشَّاِوِديَن   فَ 
ا   ال ألِ بن أ  طالأ وابن أيه أيد هللا بن أينال، رضنِ هللا أنهينا: منا ب ن  هللا نيانا   منن اننياناج إال أخنذ ألانه املاَناق، لنئن بَنَ ن  حميند 

ِِ لا منن به ولان رنه، وأَمرََ أن  أيخذ املاَاق ألنهن أمانه: لنئن ب ن  حميند صنلهن هللا ألانه وسنلهن وونهن أحاناج لان ِمُننَّ بنه ولان نرُنَّه. وروه ووو َح
 حسنننا   أن أينر بننن اخلطنا  أ ننهن الننيب صننلهن هللا ألانه وسننلهن بعانا  أصننابه منن ب نن  أونل العاننا ، فقنال : َي رسننول هللا   إّن أصنين كانناس  
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أماهوكننون فاهننا َي ابننن اخلطننا    فوالننذه نفسننِ بانندَ   لقنند ءئنناعهن هبننا باضنناج نقاننة ، ال أوننل العاننا  ،  ننال : فغضننأ و ننال : مننن ب نن  
” مننا وسنن ه إال أن ياي نني  سنن لووهن أننن  ننو فاحبنن وكهن وننع فاعننذبوا بننه ، أو بياطننل فا نند وا بننه ، والننذه نفسننِ بانندَ   لننو كننان موسننهن حاننا  

 .)  فسا ابن كَا (
 ااهن وأ عادهن إىل يوي القاامة .اة لعل أفراد اليشر ألهن اخاَلن ألو ووعذا ءاجت الرسالة اديدية رسالة أامل

 العنصر الثاين: مظاهر وصور عاملية الرسالة احملمدية 
 إن أاملاة الرسالة اديدية مشلن ِاع جماالت اْلااف اليشرية مع اخللع كلههن مسليههن وغا مسليههن . عباد هللا:

أن أاملاننة الرسننالة اديديننة مشلننن غننا املسننليك ن الاعافننل املنناِل واال ا نناده  و ننواود ذلننك كَنناف جننند  االقتصــاد :املــاو و ففــي الــال 
” وكنانوا منن الن نار : -وأديدف  ففِ خَلفة أ  بعر رضهن هللا أنه كاأ خالد بن الولاد رضنهن هللا أننه ن أقند الذمنة نونل اْلناف سل نراق

اباه  فة من اآلفات أو كان غناا  فافاقر وصار أول دينه يا د ون ألاه طرحنن ءزيانه وأانل وء لن دهن أ ا  اخ ض ت أن ال يل ، أو أص
 ”.من بان مال املسليك وو وأااله

حك مرَّ بيا   وي وألانه سنائل يسن ل :  ناخ كينا ضنرير الي نر ، فضنر  أضندَ  -رضهن هللا أنه -وانظر إىل أما امل منك أير بن اخلطا 
أول العاا  أنن؟   نال : يهنوده ،  نال : فينا أإن ك إىل منا أر  ؟   نال : أسن ل اإزينة واْلاءنة والسنن ،  نال : من خلفه و ال : من أه 

ف خذ أير بادَ وذوأ به إىل منزله فرضنخ لنه بشنِج منن املننزل ُث أرسنل إىل خنا؛ن بانن املنال فقنال : انظنر ونذا وضنرسجَ  فنوهللا منا أن نفناَ 
والفقننراج وننهن املسننليون ، ووننذا مننن املسنناكك مننن أوننل العاننا  ، ” إمنننا ال نند ات للفقننراج واملسنناكك ” دننريأن أكلنننا  ننياياه ُث  ذلننه أننند ا

 ووضع أنه اإزية وأن ضرسئه.) اخلراج ن  يوست (.
و نه وولنن وانظنر منن ِ َيلنك منن أونل الذمنة  ند كن ت سننه وضن فن  “وكاأ اخللافة الرا د أير بن أيند ال زينز إىل والانه أنده بنن أرطن ف : 

 انموال   أبو أياد (”. ) أنه املعاسأ  ف ءِر ألاه من بان مال املسليك ما ي لحه
أنننه ذوننن لننه  نناف ن أولننه، فليننا ءنناج  ننال: “: -رضننِ هللا أنهيننا  –أننن أينندهللا بننن أيننر  –بسننند صننحا   –وأخننرج الرتمننذه وأبننو داود 

يقنننول: ُ منننا ؛ال ء ينننل  –صنننلهن هللا ألانننه وسنننلهن  –ال،  نننال:   نننن رسنننول هللا  ،  لننننا:”أوننندياهن إننناران الاهنننوده؟ أوننندياهن إننناران الاهنننوده؟
 يوصاي سإار، حىت ظننن أنه ساورثه ُ .

إن الن ننار  كننانوا أحسننن حنناال  حتننن حعننهن :” ، فقننال ”اْلضننارف اإلسننَلماة“و نند سننجل وننذَ الرأايننة الفرينندف املساشننرق سر ولنند ن كاابننه 
 “.وا ن م امَلُهن الديناة واال ا ادية نول الذمة ميدأ الرأاية والاساول املسليك، إذ أن املسليك ا ي 

َ أَيُْمنرُُكهْن أَْن  ويف جمال العدالة والقضاء واملساواة: جند أن اإلسَلي أ ناي ونذَ املينادر ورسنحبها بنك أطانان الننال أامنة   نال   ناىل: } ِإنَّ اهَّ
ا نُننَ دُّوا اْنََمننااَنِت ِإىَل أَْوِلَهننا وَ  َ َكنناَن  َِ ننا يَِ ُظُعننهْن بِننِه ِإنَّ اهَّ َ نِِ يَّ (   58  ننا َبِ ننا ا {) النسنناج: ِإَذا َحَعْيننُاهْن بَننْكَ النَّنناِل أَْن حَتُْعُيننوا ِسْلَ ننْدِل ِإنَّ اهَّ

 ف مر سل دل بك اإياع فلهن يقل: وإذا حعياهن بك املسليك بل  ال: وإذا حعياهن بك النال لاشيل اإياع.
َأاَل ” أن ظلهن أحد من غا املسنليك فقنال صنلِ هللا ألانه وسنلهن: -صلِ هللا ألاه وسلهن  - سيال حتقاع ال دالة بك اإياع اِ الرسول ون

ئ ا بِغَنْاِ ِطاننِأ نَنْفناٍب فَن َ  ا أَْو انْناَنَقَ ننُه أَْو َكلََّفنُه فَننْوَق طَا َاِنِه أَْو َأَخننَذ ِمْننُه َ نانْ سننن أ  داود ؛  أه إنننه ” ] ِجاُجنُه ينَننْوَي اْلِقَااَمنةِ اَن حَ َمنْن ظَلَنهَن ُمَ اِوند 
 من غا املسليك. أو واحدا   يعون خ يا  ملن يظلهن م اودا  

ومننن أدالننة القضنناج مننا رو  مننن   ننة درط ألننِ بننن أ  طالننأ ووننو أمننا املنن منك  فقنند  نننا؛ط مننع يهننوده ألننهن درط، فاحاعيننا إىل القاضننِ 
َي أمنا املن منك  نهادف »،  نال  نري : «ن نهن اْلسنن ابني يشنهد أن الندرط درأنِ» نال: « نك ونل منن باننة؟َي أمنا املن م» ري ، الذه  نال: 

َي أمنا املن منك ذلنك ن اآلخنرف، أِمنا ن الندناا فنَل »فقنال « سنيحان هللا رءنل منن أونل اإننة ال جتنو؛  نهاد ه؟»، فقال ألِ: «االبن ال جتو؛
أما املن منك  ندمي إىل  اضناه، و اضناه يقضنِ ألانه  »فقال الاهوده: «. الدرط للاهوده –صد ن »فقال ألِ «. جتو؛  هادف االبن نباه
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«. أ هد أن وذا الدين ألهن اْلع، وأ هد أن ال إله إال هللا وأ هد أن حميندا  رسنول هللا، وأن الندرط درأنك َي أمنا املن منك، سنق  مننك لناَل  
 .  الع  (ف وداَ أما امل منك الدرط. ) الياهقِ ن

ثَنُه ، َوُونَو ِمننْ  نُه  َحدَّ ُ َأَلْانِه  ومن ذلك   ة انأرا  مع النيب صلِ هللا ألانه وسنلهن  فَ نْن  ُأَينارََف بْنِن ُخَزْ َنَة  ، أَنَّ  َأيَّ َأْصنَحاِ  النَّنيبِِ َصنلَّهن اهَّ
ُ َأَلْاِه َوَسلَّهَن  َنَن فَنَرِسنِه ، فََ ْسن ابْنَااطَ ” َوَسلَّهَن ، أَنَّ النَّيبَّ َصلَّهن اهَّ ُ َأَلْانِه َوَسنلَّهَن لِاَنْقِضنَاُه ََ يَنَ ُه النَّنيبُّ َصنلَّهن اهَّ رََط َرُسنوُل اهَِّ فَنَرس ا ِمنْن أَْأنرَاِ ٍِ ، فَاْسناَنانْ

َِ َوأَْبطَ َ اْنَْأرَاِ ُّ ، َفطَِفَع رَِءاٌل يَنْ رَتُِضوَن اْنَ  ُ َأَلْاِه َوَسلَّهَن اْلَيْش ُ َأَلْانِه َوَسنلَّهَن َصلَّهن اهَّ ْأرَاِ َّ فَنُاَساِوُمونَُه ِسْلَفَرِل ، َواَل َيْشنُ ُروَن أَنَّ النَّنيبَّ َصنلَّهن اهَّ
َااأ ننا َونن ُ َأَلْاننِه َوَسنلَّهَن ، فَنَقنناَل : ِإْن ُكْنننَن ُمينْ ُ َأَلْاننِه َوَسننلَّهَن َذا اْلَفننَرِل َوِإالَّ ابْنَااَأنُه ، فَننَنناَد  اْنَْأننرَاِ ُّ َرُسننوَل اهَِّ َصننلَّهن اهَّ  بِْ اُنُه ، فَنَقنناَي النَّننيبُّ َصننلَّهن اهَّ

ُ َأَلْانِه وَ ِحَك  ََِع نَِداَج اْنَْأرَاِ ِِ ، فَنَقاَل : أَْو لَْااَب َ ِد ابْناَنْ ُاُه ِمْنَك ، فَنَقاَل اْنَْأرَاِ ُّ : اَل َواهَِّ  َسنلَّهَن : بَنلَنهن ،  َنِد  َما بِْ ُاَعُه ، فَنَقاَل النَّيبُّ َصنلَّهن اهَّ
ا ، فَنَقاَل ُخَزْ َُة ْبُن ََثِبٍن : أاََن َأْ َهُد أَ  ُ َأَلْانِه َوَسنلَّهَن َألَنهن ابْناَنْ ُاُه ِمْنَك ، َفطَِفَع اْنَْأرَاِ ُّ يَنُقوُل : َوُلهنَّ َ ِهاد  نََّك َ ْد َسيَنْ َاُه ، فَ َ ْنَيَل النَّيبُّ َصنلَّهن اهَّ

ُ َأَلْاننِه َوَسنلَّهنَ ُخَزْ َنَة ، فَنَقننالَ  ”  .  َ ننَهاَدَف ُخَزْ َننَة ِبَشننَهاَدِف َرُءلَننْكِ  : ِِبَ َ ْشننَهُد ؟ ، فَنَقنناَل : بَِاْ ننِديِقَك ََي َرُسنوَل اهَِّ ، َفَجَ ننَل َرُسننوُل اهَِّ َصننلَّهن اهَّ
 ] سنن أ  داود ؛.

أنننه كننان يننزور مرضننهن غننا املسننليك  فَ ننْن أَنَنناٍب )رضننِ هللا  -ألاننه وسننلهن صننلهن هللا  –جننند أن مننن م ننا  إنسننانااه  ويف جمــال القــين اننســانية:
َُ النَّنِ ُّ أنه( أَنَّ ُغََلم ا ِمنَن اْلاَنُهنوِد َكنا َُ فَنَقَ نَد ِأْننَد رَْأِسنِه فَنَقناَل لَنُه:  - صنلهن هللا ألانه وسنلهن - َن َمنِرَض فَنَ َه فَنَنظَنَر ِإىَل أَبِانِه َوُونَو «. َأْسنِلهنْ »يَن ُنوُد

َُ ِ  ِمنننَن »َوُونننَو يَنُقنننوُل:  - صنننلهن هللا ألانننه وسنننلهن - فََ ْسنننَلهَن فَنَقننناَي النَّنننِ ُّ  َد رَْأِسنننِه فَنَقننناَل لَنننُه أَبُنننوَُ : أَِطنننْع أََس اْلَقاِسنننهِن.ِأْنننن اْْلَْينننُد هَِِّ الَّنننِذ  أَنْنَقنننَذ
 سنن أ  داود؛.«]النَّارِ 

ومننن روائننع املوا نت اإلنسنناناة للرسننالة اديديننة جتنناَ انمننوات مننن غننا املسننليك  مو ُفننه ونذَ أخننَلق الرسننالة اديديننة هنسننانااها مننع انحانناج  
ْ نُن َأْينَد النرَّْ؛َِن بْنَن َأِ   لَنهن ،  َناَل : َكناَن َسنْهُل بْنُن صلهن هللا ألاه وسلهن ملا مرَّت ألاه ءننا؛ف رءنل يهنوده  ف نن َأْينُرو بْنُن ُمنرََّف ،  َناَل :  َِ لَانْ

َنا ِمنْن ُحنَنْاٍت ، و نَ  ” أَْونِل اْنَْرِض َأْه ِمنْن أَْونِل الذِِمَّنِة ، فَنَقنااَل : ْااُب بْنُن َسنْ ٍد  َاِأنَدْيِن ِسْلَقاِدِسناَِّة َفَينرُّوا َأَلْاِهَينا ِزَنَنا؛ٍَف فَنَقاَمنا ، َفِقانَل َدَُينا : ِإاَّ
ُ َأَلْاِه َوَسلَّهَن َمرَّْت بِِه ِءَنا؛َ  َا ِءَنا؛َُف يَنُهوِدهٍِ ، فَنَقاَل : أَلَْاَسْن نَنْفس ا ؟ ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّهن اهَّ  مافع ألاه (.” ) ٌف فَنَقاَي ، َفِقاَل َلُه : ِإاَّ

 فهَل طيقنا ذلك أيلاا مع املسليك وغا املسليك    
أنن ” صنلهن هللا ألانه وسنلهن“ ومن أجاأ ما ءاج به اإلسَلي أنه أمر ب  اني، حىت وإن كانن مشركة، فقد س لن أ اج بنن أ  بعر النيب

 مافع ألاه( .«.)ن هن، صلِ أمك»صلة أمها املشركة، وكانن  دمن ألاها، فقال دا: 
جنننند أن اإلسنننَلي ب املاانننه السنننيحة َِننننا ألنننهن انخنننَلق ال الانننة والننن  واإلحسنننان منننع غنننا املسنننليك حنننىت ن  ويف جمـــال ابـــروز وال ـــ وا :

كننل انخضننر والانناباب و زوننع فاهنا انروامل و نندمر املنندن والقننر  و نوت ال ننغا والعيننا  أمننر اإلسننَلي اْلنرو  والغننزوات   ففننِ اْلننر  النهللا أ
ُ َأَلْانننِه - سلسننياحة وال ننندل وحنننري الظلنننهن. فقنند رو  مسنننلهن ن صنننحاحه َأنننْن ُسنننَلْاَياَن بْننِن بُنَريْنننَدَف، َأنننْن أَبِانننِه،  َنناَل: ُ َكننناَن َرُسنننوُل هللاِ  َصنننلَّهن اهَّ

َُ ِن َخاصَِّاِه بِاَنْقَو  هللِا َوَمْن َمَ ُه ِمَن اْلُيْسنِلِيَك ِإذَ  -َوَسلَّهنَ  َخنْا ا، ُُثَّ  َناَل: اْغنُزوا ِسْسنهِن هللِا ِن َسنِياِل هللِا، ا أَمََّر أَِما ا َأَلهن َءْاٍش، أَْو َسرِيٍَّة، أَْوَصا
، اْغنننُزوا َواَل  َنُغلُّنننوا، َواَل  َنْغننن اُ  فنننَل جينننو؛ أن يُق ننند سلقانننال َمنننن لاسنننوا  ونننل لنننه، كالنِِسننناج  َنننا ُِلوا َمنننْن َكَفنننَر ِسهَِّ ِدُروا، َواَل ََتَُْنلُنننوا، َواَل  َنْقاُنلُنننوا َولِاننند 

ننناوز، والنننزَّم  والُ ينننِ والَ َجنننزف، والنننذين ال يُيا نننرونه أنننادف  كالرُّوينننان والفَلَّحنننك، إالَّ إذا ا نننرتك وننن الج ن ا لِقانننال وبننند وا ونننهن وانطفنننال والشُّ
 اداج، ف ندوا جيو؛  ااُدهن.سالأ

م نه يُوصناه، ويزيند  -رضنِ هللا أننه  -َليَّا ب   يزيد بن أ  سفاان إىل الشاي ألهن ربنع منن انرسط، خنرج  -رضِ هللا أنه  -ووذا أبو بعر 
ٍل، ومننا أان براكننأ، إِّنِ أحاسننأ راكننأ وأبننو بعننر َ شننِ. فقننال يزينند: َي خلافننَة رسننول هللا، إمَّننا أن  ركننأ وإمَّننا أن أنننزل. فقننال: ُمننا أنننن بنننا؛ 

هن  خروننا. ُخطنناه وننذَ ن سننيال هللا. َي يزينند: إنَّعننهن سننَاقدمون بننَلد ا  ُ  َنننْون فاهننا  صنننان مننن الط نناي، فسننيُّوا هللا ألننهن أوَِّدننا، وا؛نندَو ألنن
ننذ الشنناطان ألننهن وإنَّعننهن سنناجدون أ وام ننا  نند حيسننوا أنفَسننههن ن وننذَ ال ننوامع، فننا ركووهن ومننا حيسننوا لننه أنفسننههن، وسنناجد ون أ وام ننا  نند ااَّ



 (4) 

 ، ا. وال ُارِِبنوا أينراان  وال  قط نوا  ننجرف، ر وسنههن مقاأنَد  ي ني: الشيامسنة، فاضنربوا  لننك انأنناق، وال  َقالنوا كينا ا َورم نا، وال امننرأف، وال ولاند 
، وال  ُغر نَّنننه، و  ال  َغنننِدر، وال َُتَِِنننل، وال جتنننل، وال  غلنننل، ولان نننرن هللا َمنننن ين نننَر ورسنننَله إالَّ لنفنننع، وال   قنننرنَّ هباينننة  إالَّ لنفنننع، وال حُتنننرِِ نَّ  نننَل 

 سلغاأ، إنَّ هللا  وهٌّ أزيزُ]الياهقِ ن الع  ؛   وذَ السياحة ن حال اْلر  فيا سلك ن حال السلهن؟  
اوءاهات نيب الر؛ة الذه اهن أنن  انل انسنا ب ند كيا  ظهر انخَلق ن م املة انسر   وأدي  ال انسا واملقاد واملربوط   فقد َتَلن ب

ربطننه وال حننىت إيذائننه ووننو مربننوط ، فقنند  ننال أبننو أيننو  انن نناره رضننِ هللا أنننه :   ننن رسننول هللا ينهننهن أننن  اننل ال ُّننْ  ُ فوالننذه نفسننِ 
اُ ) أبو داود والياهقِ(، و ال : يوي فا  معة ُ ال جتهنزن ألنهن  ءنري  وال يُاني ِن ُمندبر وال يقانل أسنا ، ومنن بادَ لو كانن دءاءة ما ص ُُ

 أغلع سبه فهو  من ُ .
سل نايننة سنسننر  فاننداو  ءرحنناوهن، وينن من دننهن الط نناي والشننرا  والعسنناج، يقننول: أبننو  -صننلهن هللا ألاننه وسننلهن-كيننا أمننر سنناده رسننول هللا 

لاننه وسننلَّهن:ُ اساوصننوا سنسنناَر  خننا ا  وكنننُن ن نفننٍر مننن انن نناِر أزيننز بننن أيننا :ُكنننُن ن انسننَر  يننوَي بنندٍر فقننال رسننوُل هللِا صننلَّهن هللاُ أ
 . ألاه وسلَّهنُ) جميع الزوائد(فعانوا إذا  دموا غداَجوهن وأشاَجوهن أكلوا الايَر وأط يوّن ال َّ لوصاِة رسوِل هللِا صلَّهن هللاُ 

 . انسر  وأيكل م ههن وي انسههن ويافقد أحوادهن وكان صلهن هللا ألاه وسلهن يقول:ُ أكرمووهن وأدفئووهنُ، وكان أييت وجيلاب مع 
وأاملااهننا الننهللا مشلننن ِاننع اليشننر حننىت ن اْلننرو  والغننزوات   ووننذَ وننِ أوننهن مظنناور   وننذَ وننِ أخننَلق الرسننالة اديديننة سيادئهننا السننيحة

ننْلهِن َكافَّننة  َواَل  َناَِّي ُننوا ُخطُننَواِت وصننور الا ننايش السننليِ الننهللا ينندأو إلاهننا اإلسننَلي مننن خننَلل  ولننه   نناىل: } ََي أَينَُّهننا الَّننِذيَن  َ  َمنُننوا اْدُخلُننوا ِن السِِ
 ( .208الشَّْاطَاِن ِإنَُّه َلُعهْن َأُدوٌّ ُمِيٌك { ) اليقرف: 

 العنصر الثالث: أثر عاملية الرسالة يف حتقيق التعايش السلمي
صننلهن هللا  -يش السننليِ بننك طوائننت املايننع املحبالفننة  فحانيننا اسنناقر النننيب إن ل املاننة الرسننالة دورا  كينناا  ن حتقاننع الاسننام  والا ننا عبــاد هللا:

ن املديننة املننورف ب ند ادجنرف إلاهنا أسَّناب نظام نا أام نا أساسنه الا نايش السنليِ، وسمل نطل  اْلندي  ف ننه أرسنهن ميندأ املواطننة    -ألاه وسنلهن 
أن   ناش منع اآلخنر، مفهنوي املواطننة، مفهنوي  ينول اآلخنر  فنالنيب ألانه ال نَلف  وال  ك أننا الاوي ن أ ند اْلاءنة إىل ونذا املفهنوي .. مفهنوي

والسنننَلي وءننند ن املديننننة مزجينننا  إنسننناناا  مانوأنننا  منننن حاننن  الننندين وال قاننندف، وحاننن  االنايننناج القيلنننِ وال شنننائره، ومنننن حاننن  منننن  امل اشنننة، 
نول واخلنزرج، والاهننود منن انول واخلنزرج، و يائننل الاهنود الََلثنة، بنننو املهناءرون منن  نريش، واملسننليون منن انول واخلنزرج، والوثناننون منن ا

  انقاط، وبنو النضا، وبنو  ريظة  وانأرا  الذين يساكنون أول يَر ، واملواِل، وال ياد، وغاوهن.
 ننننطل  اْلننندي : جمايننننع مهننناءرون، أول وخنننزرج: منننننههن مسنننليون، مننننههن وثناننننون، مننننههن يهننننود،  يائنننل الاهنننود الََلثننننة، أأنننرا ، أياننند، سمل

فسافسائِ، كي   اليَلد اإلسَلماة، الهللا يقاال أولها، فعات وفع الننيب بنك ونذَ االنايناجات ؟ وبنك ونذَ االجتاونات و لنك اندَين ؟ بنك 
كننِ نسنناطاع أن املنن منك بنندين ؟ وبننك الننوثناك ؟ بننك املنن منك بنندين ووننهن مشننركون ؟ وبننك املوحنندين ؟ وننذا الننذه  ننن ن أمنناب اْلاءننة إلاننه،  

 نند   امننل مننع غننا املسننليك مننن خننَلل مينندأ السننَلي  -صننلهن هللا ألاننه وسننلهن  -نقننت ن وءننه أأنندائنا الننذين يرتب ننون بنننا النندوائر  فننالنيب 
والا ايش السليِ حىت مع كل من أاداَ و ذاَ ومع ذلك فقد غدروا بنه منرات أديندف، و نواود ذلنك منن السننة والسناف أكَنر منن أن حت نهن 

 هبا خيا . وأنن
، و  ياحبننل يومننا  فقند بنندأ الرسنول دأو ننه سْلعينة واملوأظننة اْلسننة ،والاسننام  سننلوكا   ،فجناجت أاملاننة الرسنالة اديديننة   ايند السننَلي منهاءنا  

َِ َأْحَسنننُن{ أننن الرفنننع واللننك ن القنننول وال يننل، أينننَل  بقننول هللا   ننناِل: }ادُْط ِإىَل َسننِياِل َربِِنننَك ِسْلِْْعَيننِة َواْلَيْوأِ  ظَنننِة اْلََْسننَنِة َوَءننناِدْدهُْن ِسلَّننهللِا ِوننن
(  وهبنننذا املننننهط الوسنننطِ الاسنننا أسننناب اإلسنننَلي ميننندأ الا نننايش بنننك ِانننع انطانننان واملنننذاوأ املحبالفنننة ن إطنننار منننن املواطننننة 125)النحنننل:

ُل ِإانَّ َخَلْقَناُكهْن ِمْن ذََكنٍر َوأُنْنََنهن َوَءَ ْلنَناُكهْن ُ نُ وس  َو َنَيائِنَل لِاَنَ ناَرُفوا ِإنَّ وال دل واملساواف والدأوف إِل الا ارن والا اون،  ال   اِل: } ََي أَينَُّها النَّا
 ( .13َأْكَرَمُعهْن ِأْنَد اهَِّ أَ ْنَقاُكهْن ِإنَّ اهََّ َأِلاهٌن َخِيٌا {)اْلجرات
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بنل منع انأنداج وامل اوندين  –ال أ نول منع انونل والوالندين فحسنأ  –إن أاملاة الرسالة اديدية  ندأوان إىل الن  واإلحسنان  أيها املسلمون:
يِن َوَ ْ ُُيْرُِءوُكهْن ِمْن ِدََيرِكُ  ُ َأِن الَِّذيَن َ ْ يُنَقا ُِلوُكهْن ِِف الدِِ َهاُكهُن اهَّ ُِِنأُّ الْ فقال هللا   اىل: } اَل يَنننْ  َ ُيْقِسنِطَك{ هْن أَْن َ َ ُّوُوهْن َو ُنْقِسنطُوا إِلَنْاِههْن ِإنَّ اهَّ

أُننن  بنننذلك: ال ينهننناكهن هللا أنننن النننذين   يقنننا لوكهن ِف الننندين منننن ِانننع أصننننان امللنننل واندَين، أن  ننن ُّووهن ” (  نننال ابنننن ءرينننر:8)املياحننننة: 
حُمَنرَّي وال منهنهنٍِ أننه، و  لووهن و ُقسطوا إلاههن  نن ِبرَّ امل مِن من أول اْلنر  ممنن باننه  رابنُة نسنأ، أو ممنن ال  رابنة باننه وباننه وال نسنأ غنُا 

ُِِنأُّ   َ اْلُيْقِسنِطَك {  إذا   يعن ِف ذلك داللٌة له أو نول اْلر  ألنهن أنورف نونل اإلسنَلي، أو  قوينٌة دنهن بُعنراط أو سنَلمل، و ولنه: } ِإنَّ اهَّ
سنون إىل من أحسن إلاههنيقول: إن هللا ِأ املن فك الذين ين فون النال، وي طواهن اْلعَّ وال دل من أنفسههن، فاَ ُّ   ”.ون من بَنرَّوهن، ِو

ار  ن أ ننرك الشننهادف للغننرباك املن ننفك و  ننويروهن ل املاننة الرسننالة اديديننة  خَل هننا السنناماة   والننهللا   نناملوا مننن خَلدننا مننع املسننليك والن نن
هن النننذين ِ نننوا بنننك الغننناف لننندينههن وبنننك رومل النندول الغربانننة. يقنننول غوسننناان لوبنننون ن ُ جملنننة الايننندن اإلسنننَلمِ: ُ إن املسننليك وحننندوهن وننن

ىل الاسام   و أ ياط اندَين انخر   وإاهن مع ؛لههن السات فقد  ركوا الننال أحنرارا ن َتسنعههن بندينههن   وكنل منا ءناج ن اإلسنَلي يرمنِ إ
 ال َلمل واإلصَلمل ، وال َلمل أنشودف امل من ، ووو الذه أدأو إلاه املساحاكُ .

رنولد ن كاابه الدأوف اإلسَلماة : ُ لقد أامنل املسنليون الظنافرون ال نر  املسناحاك باسنام  أظناهن مننذ القنرن انول للهجنرف ويقول  ومال أ
إرادف ، واساير وذا الاسام  ن القرون املا ا ية ، ونساطاع أن  عهن وع أن القيائل املسناحاة النهللا اأانقنن اإلسنَلي  ند اأانقانه أنن اخاانار و 

 .سليك لشاود ألهن وذا الاسام  ُ ملساحاك الذين ي اشون ن و انا وذا بك ِاأات املوأن ال ر  ا
 أييت حاسد حا د ألهن اإلسَلي لاقول: إن اإلسَلي دين  طرن وأنت وإروا ؟    –واْلع ما  هدت به انأداج  –أب د كل وذا  

حمينندا  انول فقننال: ُ إن اخاانناره حمينندا ، لاعننون انول ن أوننهن ووننذا )مايعننل وننارت( ن كاابننه )مائننة رءننل ن الانناريخ( حانن  ء ننل النننيب 
 وأأظهن رءال الااريخ،  ند يندوش القنراج، ولعننه الرءنل الوحاند ن الاناريخ كلنه النذه جنن  أألنهن جننامل ألنهن املسناويك النديي والندناوه، فهنناك

  ن املسنناحاة، أو  نناركههن فاهننا غنناوهن، أو سننيقههن إلنناههن رسننل وأنيانناج وحعينناج بنندجوا رسنناالت أظايننة   ولعنننههن مننا وا دون إَتامهننا كاملسننا
سننواوهن، كيوسننهن ن الاهوديننة، ولعننن حمينندا  وننو الوحانند الننذه أم رسننالاه الديناننة، وحتننددت أحعامهننا، و منننن هبننا  نن و   سننروا ن حاا ننه، 

نند القيائننل ن  نن أ، والشنن و  ن أمننة، ووضننع دننا كننل أسنناب  وننننه أ نناي ءانننأ النندين دولننة ءدينندف، ف نننه ن وننذا املننال النندناوه أيضننا  وحَّ
 حااُا ورسهن أمور دنااوا، ووض ها ن موضع االنطَلق إىل ال ا ، أيضا  ن حاا ه، فهو الذه بدأ الرسالة الديناة والدناوية وأَتها ُ.

أشننرين سننننة مننن اإلأنننراض ووننو رءنننل حننار  رسنننول هللا سنننوات أدينندف، و  يننن من إالَّ ب نند أكَنننر مننن -و نند  ننهد أبنننو سننفاان ؛أننناهن  ننريش 
ننِ ، َواهَِّ َلَقننْد َحاَربْناُننَك فَننِنْ هَن ا -وال َّنندِِ  ٌَ ، فِننَداَك َأِ  َوأُمِِ ْلُيَحنناِرُ  ُكْنننَن، ُُثَّ َسنناَلْيُاَك  ننهد لرسننول هللا سلسننَلي والاسننام  بقولننه: ُ ِإنَّننَك َلَعننِر

ُ َخْا ا .ُ] هر   يخ دمشع البن أساكر؛.فَِنْ هَن اْلُيَساِ ُ أَْنَن، َءزَاَك اهَّ
ن ظل أاملاة الرسالة اديدية   سا حتيلنه منن  ناهن وأخنَلق رفا نة لل نا  كلنه  ي ناش اإيانع مسنليون وغنا مسنليك   وهكذا أيها املسلمون:

 وأمن وسَلي واطيئنان .وإخاج ن   سام  
 حفظ هللا مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ؛؛؛

 وأقم الصالة،،،،،                                           الدعاء،،،،                   
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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