
 

 

 اإلسالم رسالة عالمية في التمام القول 

 :"الخطبة عناصر" 

ً  لغة ومعناه اإلسالم عالمية مفهوم -أوالً   واصطالحا

  ؟ وداللتها المسلمين حياة في اإلسالم عالميّة تطبيق مظاهر -ثانياً 

  أن هللا تعالي رب العالمين أجمعين .الداللة علي -أ

 .الكريم القرأن من اإلسالم عالمية علي الداللة -ب

 الداللة علي عالمية اإلسالم من الكتب المقدسة.-ج

  ."أول بيت وضع للناس"الكعبة  عالميةالداللة علي   -د

 .المطهرة السنة من اإلسالم عالمية علي الداللة -هـ 

 . البشارة بالتمكين– الصحابةأصول  -.  رسائل الرسول للملوك واألمراء - 

  ً  .وموقف المسلم منها اإلسالم عالمية بها اتصفت التي الصفات -ثالثا

 ال أن   وأشهد.لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه رب يا العالمين، رب هلل الحمد#

 محمداً  سيدنا أنّ  وأشهد.ولي الصالحين في سلطانهله، شريك ال وحده هللا إال إله

 طينته، في لمنجدل آدم وإن   النبيين، خاتم مكتوب هللا عند إني:"قال ورسوله، عبده

 حين رأت التي أمي ورؤيا عيسى، وبشارة إبراهيم، دعوة   أمري، بأول وسأخبركم

ً موسال ةّ صاِل  اللهم"  الشام قصور منه لها أضاءت نور لها خرج أنه وضعتني،  ا

  :"اإلسالم جماعة في بعد أما.عليك ياسيدي يارسول هللا 

 :" نعرف أن أوالً  البد بدء ذي وباديء:" اإلسالم عالمية عن اليوم إليكم حديثنا

 انتشار:" اللغويّة المعاجم في اإلسالم عالميّة بمفهوم وي قصد:"لغة اإلسالم عالميّة#

 مصدرصناعيّ  عبارةعن عالَم،وهي إلى ومنسوب مؤن ث اسم:"وعالميّة كلّه، العالم في اإلسالم

 شعوب بين التقارب البشر،وت ساعدعلى خدمة إلى حركةإنسانيّةتهدف تعني عالَم،والتي من

 .     الثقافيّة بخصوصيّاته أو أحد، بهويّة غيرمساس من األرض

ً  اإلسالم عالميّة#  عالمّي، دين اإلسالم أن   اإلسالم بعالميّة وي قصد:"اصطالحا

 التي النّظم األمر بهذا ويتّصل أحد، استثناء دون البشريّة أبناء لكلّ  عاّمة فشريعته

 والشموليّة، العالميّة بسمة أصولها تتصف والتي وتعالى، سبحانه هللا شرعها



 

 

 أو آخر، دون شعب تقتصرعلى وال البشريّة، أبناء لجميع عاّمة النّظم هذه إن   حيث

 . والمجتمعات األمم لجميع عامّ  اإلسالم إن   آخر،بل دون آخر،أومجتمع دون عقل

ً  يكن لم اإلسالم أن أي:" اإلسالم عالمية مفهوم#  القرآن يكن ولم للعرب، يوما

 ً  أو األقربين، العشيرة يخاطب وهو سواء ؛ األول اليوم منذ فهو لقريش، يوما

 يخاطبهم إنما كافة، الناس يخاطب أو أجمعين، العرب يخاطب أو قريشاً، يخاطب

 هلل، العبودية إخالص وهو واحد هدف إلى االنتهاء منهم ويطلب واحد بمبدأ

 هي الحقيقة هذه إن بل العباد، لرب العبودية إلى للعباد العبودية من والخروج

ً  األنبياء دعوة فحوى َسل نَا َوَما:"جميعا  الَ  أَن ه   إِلَي هِ  ن وِحي إِال   َرس ول   ِمن   قَب ِلكَ  ِمن   أَر 

ب د ونِ  أَنَا إِال   إِلَهَ   لَك م   أَنَا إِن َما الن اس   أَيَُّها يَا ق ل  :" وقال تعالي(. 25/األنبياء") فَاع 

بِين   نَِذير    َجِميعًا إِلَي ك م   ّللا ِ  َرس ول   إِنِّي الن اس   أَيَُّها يَا ق ل  :"وقال تعالي(.49/الحج) مُّ

ل ك   لَه   ال ِذي ِض  الس َماَواتِ  م  َر  هَ  الَ  َواأل  يِي ه وَ  إِال   إِلََٰ  َوَرس وِلهِ  بِاّلل ِ  فَآِمن وا َوي ِميت   ي ح 

ّيِ  الن بِّيِ  ِمن   ال ِذي األ  ّمِ تَد ونَ  لَعَل ك م   َوات بِع وه   َوَكِلَماتِهِ  بِاّلل ِ  ي ؤ   .(158/األعراف) "تَه 

 :"اإلسالم عالمية علي الدالئل#

 ن  حيث قال:"ِلكافّةخلقه، تعالى هللا ارتضاه الذي الدينهو اإلسالميّ  الدين:"هللا عباد

ينَ  اَلم   ّللا ِ  ِعندَ  الّدِ س  ِ  :يأتي ما اإلسالم عالميّة على يؤّكد ومما(.19")آل عمران/اإل 

 :العالمين رب تعالى هللا:" - أ

ً  ليس الدين هذا إن ها الناس:"أي   رسالة وليس العربي، اإلنسان لتحرير إعالنا

 كل األرض، هو ومجاله إنسان، أي اإلنسان، هو موضوعه إن بالعرب، خاصة

ً  ليس سبحانه هللا إن األرض،  اإلسالم يعتنقون لمن حتى وال وحدهم للعرب ربا

 ؛ إليه العالمين يرد أن منه هللا يريد الدين وهذا العالمين، رب هو هللا إن وحدهم،

عها العبوديةللبشروألحكام من ينتزعهم وأن  العبودية إلى البشر من أناس لهم يشِرّ

 بها يتوجه من وأن هلل، إال تكون أن يمكن ال التي العبادة هي البشر،وهذه لخالق

 رسول نص ولقد بمكان، الدين هذا من أنه اد عى مهما هللا، دين من يخرج هللا لغير

 بعض عن فقال العبادة، هو االتباع أن على وسلم عليه هللا صلى هللا

 فذلك فاتبعوهم، الحرام، لهم وأحلوا الحالل، عليهم حرموا إنهم:"المشركين

 الفرس جيش قائد لرستم شعبة بن المغيرة قال(. والترمذي أحمد") إياهم عبادتهم

 ابتعثنا هللا إنّ :"فيجيبه ؟ بكم جاء الذي ما: المعركة قبل يسأله وهو القادسية، في

 إلى الدنيا ضيق ومن وحده، هللا عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج

 ".اإلسالم عدل إلى األديان جور ومن سعتها،



 

 

 وليس العالمين، ربّ  هو تعالى هللا وأن   العالميّة، على الكريم القرآن آيات أكّدتو

 ً د  : "تنزيله محكم في تعالى هللا يقول حيث المسلمين، أو للعرب رب ا  َربِّ  ّلِل ِ  ال َحم 

ر   إِال   ه وَ  إِن  :"تعالي قال:العالمين ربّ  هو اهللف(.الفاتحة")ال عَالَِمينَ   ِذك 

َسل نَاكَ  َوَما:"وقال( 87/ص)ِلل عَالَِمينَ  َمةً  إِال   أَر  (. 107/األنبياء")ِلل َعالَِمين َرح 

لَ  إن  :"ِوقال) ِضعَ  بَي ت   أَو  ً  بِبَك ةَ  ِذيَلل   ِللن اِس  و  بَاَركا  آل")ِلل عَاَلِمينَ  َوه ًدى م 

م   َوَما:"وقال(.96/عمران أَل ه  ر   ِمن   َعلَي هِ  تَس  ر   إِال   ه وَ  إِن   أَج   ِذك 

لَ  ال ِذي تََباَركَ :" وقال(.104/يوسف)ِلل عَالَِمينَ  قَانَ  نَز   ِلل عَاَلِمينَ  ِليَك ونَ  َعب ِدهِ  َعلَى ال ف ر 

َسل نَاكَ  َوَما:"وقال(.1/الفرقان")نَِذيراً   (.28/سبأ")َونَِذيراً  بَِشيراً  ِللن اِس  َكاف ةً  إِال   أَر 

 هداية الكريم القرآن تعالى هللا أنزل :للعالمين كتاب الكريم القرآن:"  -ب   #

آن   َهَذا َكانَ  َوَما: "تعالى هللا يقول حيث للعالمين، ونوراً   ّللا ِ  د ونِ  ِمن   ي ف تََرى أَن   ال ق ر 

ِديقَ  َولَِكن    َربِّ  ِمن   فِيهِ  َري بَ  الَ  ال ِكتَابِ  َوتَف ِصيلَ  يََدي هِ  بَي نَ  ال ِذي تَص 

 أن   على دليل وهذا الناس، لجميع خطاب الكريم فالقرآن(.  37/يونس")ال عَالَِمينَ 

 محمد لرسوله هللا وحي هو والقرآن للجميع، عامة وتوجيهاته القرآن خطابات

 أكانوا سواء البشر كافّة أحوال إلصالح تشريعاته وجاءت وسلّم، عليه هللا صلّى

 . مسلمين غير أم مسلمين

 بالرسول آمنوا إسرائيل بني ورسل أنبياء جميع أن على الكريم القرآن وينص

ن آتَي ت ك م لََما الن بِيِّي نَ  ِميثَاقَ  ّللّا   أََخذَ  َوإِذ  :"تعالي قال به وبشروا له وشهدوا محمد  ِمّ

َمة   ِكتَاب   َصِدّق   َرس ول   َجاءك م   ث م   َوِحك  ِمن ن   َمعَك م   ِلَّما مُّ ن ه   بِهِ  لَت ؤ  ر  ت م   قَالَ  َولَتَنص   أَأَق َرر 

ت م   ِري َذِلك م   َعلَى َوأََخذ  نَا قَال وا   إِص  َهد وا   قَالَ  أَق َرر  نَ  َمعَك م َوأَنَا   فَاش   آل")الش اِهِدينَ  ِمّ

ً  تحديداً  القرآن أشار وقد(.81/عمران  ببعثة موسى اإلسالم نبي بشارة إلى أيضا

ت م   ّللا ِ  ِعن دِ  ِمن   َكانَ  إِن   أََرأَي ت م   ق ل  " األحقاف سورة في ورد فقد مثله نبي  بِهِ  َوَكفَر 

َرائِيلَ  بَنِي ِمن   َشاِهد   َوَشِهدَ  ت م   فَآََمنَ  ِمث ِلهِ  َعلَى ِإس  بَر  تَك  َ  إِن   َواس  ِدي الَ  ّللا  مَ  َيه   ال قَو 

 (. 10/األحقاف")الظ اِلِمينَ 

ً  تحديداً  القرآن أشار كما   محمد الرسول ببعثة عيسى اإلسالم نبي بشارة إلى أيضا

يَمَ  اب ن   ِعيَسى قَالَ  َوإِذ  " َرائِيلَ  َبنِي يَا َمر  َصِدّقًا إِلَي ك م   ّللا ِ  َرس ول   إِنِّي إِس   يََدي   بَي نَ  ِلَما م 

َراةِ  ِمنَ  بَِشًّرا الت و  ه   بَع ِدي ِمن   يَأ تِي بَِرس ول   َوم  م  َمد   اس  ا أَح   قَال وا بِال بَيِّنَاتِ  َجاَءه م   فَلَم 

ر   َهَذا بِين   ِسح   (. 6/الصف")م 

 التوراة في" محمد مع هم الذين" مثل إلى الكريم رآنالق يشير الفتح سورة وفي

د  :" واإلنجيل َحم  َحَماء   ال ك ف ارِ  َعلَى أَِشد اء   َمعَه   َوال ِذينَ  ّللا ِ  َرس ول   م  م   ر   تََراه م   َبي نَه 

ك عًا ًدا ر  الً  يَب تَغ ونَ  س ج  َوانًا ّللا ِ  ِمنَ  فَض  وِهِهم   فِي ِسيَماه م   َوِرض  ج  ودِ  أَثَرِ  ِمن   و   السُّج 

م   َذِلكَ  َراةِ  فِي َمثَل ه  م   الت و  ن ِجيلِ  فِي َوَمثَل ه  ِ ع   اإل  َرجَ  َكَزر  أَه   أَخ  تَغ لَظَ  فَآَزَره   َشط   فَاس 



 

 

اعَ  ي ع ِجب   س وقِهِ  َعلَى فَاس تََوى ر   َوَعِمل وا آَمن وا ال ِذينَ  ّللا    َوَعدَ  ال ك ف ارَ  بِِهم   ِليَِغيظَ  الزُّ

اِلَحاتِ  م   الص  ِفَرةً  ِمن ه  ًرا َمغ   (. 29/الفتح")َعِظيًما َوأَج 

 :" وسلم عليه هللا محمدصلي تشهدبعالميةرسالة السماوية الكتب:"-ج #

 هللا محمدصلي رسالة وعالمية وعيسى موسي رسالة يهودية إن:"  الناس أيها

 على – اليوم الموجودة التوراة تزال وال السابقة الكتب بها تشهد وسلم عليه

ً  تحمل تحريف من أصابها مما الرغم  هللا أن   فيها فنجد البشارة، هذه من شيئا

 في التكوين سفر في التوراة في ورد فقد إسماعيل، في إبراهيم دعاء استجاب

 أنا ها فيه، لك سمعت فقد إسماعيل وأّما"(:20) فقرة عشر السابع اإلصحاح

ً  عشر اثني جداً، كثيراً  وأكثره وأثمره، أباركه  عظيمة أّمة وأجعله يلد، رئيسا

 هنا، أثبتناه مما جداً  قريبة بألفاظ السامرية التوراة في ورد النصُّ  وهذا". كبيرة

 فيه، لك سمعت فقد إسماعيل وأّما: النص لهذا العبرانية للتوراة الحرفية والترجمة

 القديمة التوراة نسخ بعض أن   القيم ابن ذكر وقد(.. مأد بمأد) وأكثره أباركه أنا ها

 .هنا أثبتناه كما النص أوردت

: وجوه من وسلم عليه هللا صلى محمد نبينا على البشارة هذه وداللة

 من األّمة هذه توجد ولم مسلمة، تكون أن بد   ال هللا عند العظيمة األمة أن  : األول#

 .والمغارب المشارق في المسلمين وانتشار الرسول بعثة بعد إالّ  إسماعيل نسل

 وسلم عليه هللا صلى الرسول اسم في صريح( مأد مأد) العبراني النصّ : الثاني#

 تلفظ ألنها محمد،: هو والصواب( كثيراً  كثيراً  أو جداً  جداً ) ترجموه فالمترجمون

 عشر اثني":قوله: الثالث. العربي من قريب العبراني واللفظ( مؤد مؤد) بالعبراني

 ً  هذه أمر سيلي أنه وسلم عليه هللا صلى الرسول ألخبار موافق هذا يلد، رئيسا

 .قريش من كلّهم خليفة عشر اثنا األمة

 بالنبّيِ  اليقين الخبر   إسرائيل بني جاء لقد:" موسى بشارة: الثاني المطلب#

 وبصفاته، ببعثه، اليقين الخبر جاءهم بعيد، أمد منذ موسى هللا نبي يد على األمّي،

 بالمعروف الناس يأمر وهو األمي، النبي فهو ملته، وبخصائص رسالته، ونهج

 قال..الخ. الخبائث، عليهم ويحرم الطيبات لهم ويحلُّ  المنكر، عن وينهاهم

َمتِي أََشاء َمن   ِبهِ  أ ِصيب   َعَذابِي:"تعالى ء   ك ل   َوِسعَت   َوَرح  ت ب َها َشي   ِلل ِذينَ  فََسأَك 

ت ونَ  يَت ق ونَ  َكاةَ  َوي ؤ  ِمن ونَ  بِآيَاتِنَا ه م َوال ِذينَ  الز  س ولَ  يَت بِع ونَ  ال ِذينَ  ي ؤ  ي   النبي الر   األ ّمِ

ت وبًا يَِجد ونَه   ال ِذي َراةِ  فِي ِعنَده م   َمك  ه م َواإِلن ِجيلِ  الت و  ر  وفِ  يَأ م   َعنِ  َوَين َهاه م   بِال َمع ر 

نَكرِ  م   َوي ِحلُّ  ال م  م   الط يِّبَاتِ  لَه  م   َويََضع   ال َخبَآِئثَ  َعلَي ِهم   َوي َحّرِ َره م   َعن ه   َواألَغ الَلَ  إِص 



 

 

وه   بِهِ  آَمن وا   فَال ِذينَ  َعلَي ِهم   َكانَت   ال تِي ر  و َوَعز   َمعَه   أ نِزلَ  ال ِذيَ  النُّورَ  َوات بَع وا   ه  َونََصر 

لَئِكَ  ونَ  ه م   أ و  ف ِلح   (.157-156 /األعراف") ال م 

  اإلنجيل بشارات#

 المختار السيد" أن على التناخ في الواردة البشارات تجمع:"  اإلسالم إخوة

 وقد. إسرائيل لبني فقط رسوالً  وليس للعالمين، رحمة رسول سيكون" المنتظر

 إلى رسول أنه أي" عيسى رسالة يهودية إلى كثيرة إشارات األناجيل في وردت

 الرسول هذا يكون أن عنه ينفي ما" غيرهم دون وحدهم فقط إسرائيل بني

ال ِة، ال ِخَرافِ  إِلَى فقط ب ِعثت   إِن َما:"عيسى يقول 24:15 ماثيو ففي. المختار  الض 

َرائِيلَ  بني من  تَذَهب وا ال:"لهم ويقول أتباعه عيسى يوصي 5:10 ماثيو وفي" . ِإس 

، َغيرِ  ِمن َطقَة   إلَى ل وا َوال يَه وِدي ة   بَني ِخرافِ  إلَى فَقَط اذَهب وا بَلِ  ساِمِري ةً، َمِدينَةً  تَدخ 

 عدةإلى مواضع في يشير الكريم القرآن فإن المقابل وفي". الّضال ةِ  إس رائِيلَ 

َسل نَاكَ ":عالميةرسالةمحمد َمةًِلل عَالَِمينَ  َوَماأَر  َرح   (. 107 /الحجر")إِال 

ً  للناس موجه محمد وخطاب لليهود، موجه عيسى خطاب#  أ ولَى:"جميعا

ً  ال َوَصايَا َمع  هي:"َجِميعا بُّ  اس  َرائِيل ،الر  نَا يَاإِس   اإلسالم نبي يعلن "َواِحد   َرب   ِإله 

 لألنبياء قتلهم بسبب هللا مملكة من اليهود طرد المأل على المثل هذا في عيسى

.. الثمار تنتج أخرى أمة إلى اليهود من ستنتقل هللا مملكة أن ويعلن والرسل،

 حجر عن الزبور في داود اإلسالم نبي قاله ما إلى المثل هذا في عيسى ويشير

 حجر هو أصبح قد البناؤون رفضه الذي الحجر:"البناؤون رفضه الذي الزاوية

 في داود النبي")أعيننا في اإلعجاب مستحق وهو هللا من أتى قد الحجر هذا. الزاوية

 محمد الرسول عن هي البشارة هذه أن الباحثين من عدد ويرى(. 22:118الزبور

 رسوله القرآن في الرب به أمر ما وهو. والرسل األنبياء من أرسل من آخر لكونه

هِ  َرس ول   إِنِّي الن اس   أَيَُّها يَا ق ل  :" وسلم عليه هللا صلي محمد  ال ِذي َجِميعًا إَِلي ك م   اللـ 

ل ك   لَه   ِض  الس َماَواتِ  م  َر  هَ  الَ  َواأل  ٰـَ   (.158/األعراف) .."ه وَ  إِال   إِلَ

 جميع أن واألناجيل التناخ نصوص من يتضحو:" #عمومية فرضية الصالة

 وموسى" 17:3 التكوين سفر في" إبراهيم ذلك في بما إسرائيل بني ورسل أنبياء

" 14:35 مارك في" عيسى وحتى:"95الزبور في"وداود"20:6سفرالعدد في"

 والسجودوالتطهرقبيل بالركوع وذلك اليوم، المسلمون ؤديها أدواالصالةكما

 فيثالث :اليوم في مرات خمس يصلوا بأن الناس يأمر لم منهم أيا أن إال الصالة،

 النبيين محمدأول الرسول هو بذلك أمر الذي الوحيد الرسول. الليلب وإثنينالنهار

ِبيَاِءِمن   َوَمثَلَ  َمثَِلي إِن  :"قال الذي.وخاتمهم ل   َكَمثَلِ  قَب ِلي األَن  َسنَه   َبي تًا بَنَى َرج   فَأَح 



 

 

َملَه ،إِال ِضعَ  َوأَك   لَه   َويَع َجب ونَ  يَط وف ونَ  الن اس   فََجعَلَ  َزَوايَاه   ِمن   َزاِويَة   ِمن   لَبِنَة   َمو 

ِضعَت  :َويَق ول ونَ  (. ومسلم البخاري.")الن بِيِّينَ  َخاتَم   فَأَنَاالل بِنَة ،َوأَنَا:"؟قَالَ  الل بِنَة   َهِذهِ  َهالو 

ً  كنت متى:"وسلم عليه هللا صلي وعندماسئل   (.الترمذي")والجسد الروح بين وآدم:"فأجاب"نبيا

  :للعالمين هللا قِبلة هي المشّرفة الكعبة:" -د 

لَ  إِن  : "تعالى قال حيث الناس، لكل وهدى وبركة، البشر، لجميع قِبلة فالكعبة  أَو 

ِضعَ  بَي ت   َباَرًكا ِببَك ةَ  لَل ِذي ِللن اِس  و   أخبرنا وقد(.  96 /عمران آل")ِلل عَالَِمينَ  َوه ًدى م 

 ويدعوان، الحرام البيت يبنيان كان إسماعيل وابنه إبراهيم الرحمن خليل أن   هللا

فَع   َوإِذ  :" البقرة سورة في علينا قصه ما دعائهما ومن  ِمنَ  ال قََواِعدَ  إِب َراِهيم   يَر 

َماِعيل   ال بَي تِ  عَل نَا َرب نَا ال عَِليم   الس ِميع   أَنتَ  إِن كَ  ِمن ا تَقَب ل   َرب َنا َوإِس  ِلَمي نِ  َواج  س   لَكَ  م 

ي تِنَا َوِمن ةً  ذ ّرِ ِلَمةً  أ م  س  اب   أَنتَ  إِن كَ  َعلَي نَآ َوت ب   َمنَاِسَكنَا َوأَِرنَا ل كَ  مُّ ِحيم   الت و   َرب نَا الر 

م   َرس والً  فِيِهم   َواب عَث   ن ه  م   كَ آيَاتِ  َعلَي ِهم   يَت ل و ّمِ ه  َمةَ  ال ِكتَابَ  َوي َعلِّم  يِهم   َوال ِحك   إِن كَ  َوي َزّكِ

 إبراهيم خليله دعاء هللا استجاب وقد(.129-127 /البقرة) الَحِكيم   العَِزيز   أَنتَ 

 تلك تأويل هو وسلم عليه هللا صلى محمد وكان إسماعيل، هللا نبيّ  وابنه

 . االستجابة

 الخطبة الثانية:

 :"  اإلسالم بعالمية تشهد المطهرة السنة" # هـ 

 :" الناس أيهافيالحمدهلل والصالةووالسالم علي رسول هللا.. أما بعد 

 رسالة كانت أنّها الّسماويّة الّرساالت من سبقتها عّما اإلسالم رسالة تميّزت

 أعطيت:"قال أنّه صلي هللا عليه وسلم  النّبي عن الّشريف الحديث ففي عالميّة،

 ً  األرض لي وجعلت شهر، مسيرة بالرعب نصرت قبلي، نبيّ  يعطها لم خمسا

 الغنائم لي وأحلت فليصل، الصالة أدركته أمتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا

 وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، ألحد تحل ولم

 فهو اإلسالم دين في خاصة مكانة محمد وللرسول )البخاري(. "عامة الناس إلى

 منحه الذي الوحيد الرسول وهو للعالمين، رحمة هللا أرسله الذي الوحيد الرسول

ً  هللا  فمه في كالمه هللا وضع الذي الوحيد الرسول وهو. الحسنى أسمائه من اسما

 النبيين، خاتم أنه على الكريم القرآن ينص كما. خالله من كلها البشرية وخاطب

 هللا صلىيقول  . هللا مخلوقات أول وهو العابدين، أول وكذلك المسلمين، وأول

 في لمنجدل آدم النبيين،وإن   خاتم مكتوب هللا عند إني:" وسلم عليه

 رأت التي عيسى،ورؤياأمي إبراهيم،وبشارة دعوة   أمري، بأول طينته،وسأخبركم

   .(أحمدوالطبراني" )الشام قصور منه لها نورأضاءت لها خرج وضعتني،أنه حين



 

 

 :واألمراء الملوك إلى وسلّم عليه هللا صلّى محّمد النبيّ  رسائل -أوالً   

 اإلسالم،ومن عالميّة على أحدالدالئل وسلّم عليه هللا صلّى النبيّ  رسائل ت عتبرو 

 بن هللا عبد كإرسال للملوك السفراء المقوقس،وإرسال الملك إلى رسالته ذلك أمثلة

: اإلسالم محمدبعالمية تبشيرالنبيّ .هرمز بن كسرى الفرس ملك إلى السهمي حذافة

 .  والعباد كافّةالبالد سينتشروسيعمّ  اإلسالم أن   وسلّم عليه هللا محمدصلّى النبي بّشر

 :ن بعض الصحابة تعلم لغات اآلخرثانياً:" طلب الرسول م

ً   وسلم عليه هللا صلى النبي كان  ، المختلفة اللغات المسلمون يتعلم أن على حريصا

ن اإلسالم إلى لدعوتهم اآلخرين مع التواصل أجل من هم وأم   أمر ولذلك ، شّرِ

 ، بها ليكاتبهم اليهود لغة يتعلم أن ثابت بن زيد وسلم عليه هللا ـصلى هللا رسول

 . مرادهم  وسلم عليه هللا صلى للنبي إليه،ويوضح وردت إذا كتبهم يقرأعليه كما

 كما اليهود لغة ـ عنه هللا رضي ـ ثابت بن زيد تعلم الهجرة من الرابعة السنة وفي

 زيد قال:  قال ثابت بن زيد بن خارجة فعن ، ـ وسلم عليه هللا صلى ـ النبي أمره

 يهود،وقال كتاب له فتعلمت  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرني":ثابت بن

 حتى شهر نصف إال بي يمر فلم ، فتعلمته ، كتابي على يهود آمن ما وهللا إني":

 ( .داود أبو)" إليه ك ِتب إذا له وأقرأ ، كتب إذا له أكتب فكنت ، حذقته

ومن الصحابة الذين تعلموا السريانية عبدهللا بن عمرو بن العاص وكان يسأل عن 

 ببعض التوراة في لموصوف   إنه أَجل،وهللا:"فيقولصفة رسول هللا في التوراة 

،إنا أيها يا:القرآن في صفتِه ًرا أرسلناك النبيُّ ًزا ونذيًرا، شاهًداومبّشِ  لألميين، وِحر 

يت ك عبدي أنت اب غليظ،وال وال بفّظ   المتوكل،ليس ورسولي،سم   األسواق، في سخ 

 الِمل ة به ي قيم حتى هللا يَق بضه ويغفر،ولن يعفو الس يئةَ؛ولكن بالس يئة يدفع وال

ا، وآذانًا عميًا، أعي نًا بها هللا،ويفتح إال إله ال:يقولوا بأن العوجاء، مًّ  .))البخاري"غ لفًا وقلوبًا ص 

 : المختلفة وسلم عليه هللا صلي هللا رسول صحابة أصول -اً ثالث

 كانوا عليهم هللا ورضوان وسلّم عليه هللا صلّى الرسول صحابة أنّ  بالذكر يجدر

 الجليل فالصحابي..   اإلسالم عالمية علي واضحة داللة وذلك مختلفة، أصولَ  من

ًّ، كان عنه هللا رضي الصديق بكر أبو ً  كان الرومي وصهيب عربيا  بن وبالل روميا

 إسرائيل، بني من كان سالم بن هللا وعبد فارسياً، كان وسلمان حبشياً، كان رباح

 .اإلسالم ظالل تحت وعاشوامشاعراألخوة وسلّم عليه هللا صلّى آمنوابرسالةالنبي وكلهم

 



 

 

 :"وتمكينه بشارة الرسول بتلك العالمية وانتشار اإلسالم  اً:"رابع

 وال والنهار، الليل بلغ ما األمر هذا ليبلغن  ":وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

، وال َمَدر   بيتَ  هللا   يترك ، بذلِّ  أو عزيز بعزِّ  الدين هذا هللا أدَخله إال َوبَر  ا ذليل   عزًّ

 أَن ه   ال ِمق َدادِ  َوَعنِ  - (.والبيهقي، أحمد")الكفر به هللا ي ِذلُّ  وذالًّ  اإلسالَم، به هللا ي ِعزُّ 

رِ  َعلَى يَب قَى الَ ":ق ول  يَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    َصل ى - ّللا ِ  َرس ولَ  َسِمعَ  ِض  َظه  َر   َمَدر   بَي ت   األ 

َخلَه   إِال   َوبَر   َوالَ  اَلِم،بِِعزِّ  َكِلَمةَ  ّللا    أَد  س  ِ ا ، َذِليل   َوذ لِّ  َعِزيز   اإل  ه م   إِم  عَل ه م   ّللا    ي ِعزُّ  فَيَج 

ِلَها،أَو   ِمن   م   أَه  ين   فََيك ون   قَل ت   "َلَها َفيَِدين ونَ  ي ِذلُّه  َمد   ") ّلِل ِ  ه  ك لُّ  الّدِ          (.أَح 

  .منها المسلم وموقف اإلسالم عالمية بها اتصفت التي الصفات -#ثالثاً: 

  الحميدة الصفات من بمجموعة العظيمة اإلسالم رسالة ات صفت لقد:"  الناس أيها

 للناس جميعاً دون النظر للون والجنس والأرض.. الخطاب، شموليّة#:" منهانذكر

 . غيرهم دون المسلمين على اقتصارها وعدم للعالمين، رحمته شموليّة#

 . والصفات والربوبي ةواألسماء لتوحيد،األلوهي ة العالمين،ودعوته رب بأنه هلل وصفه#

 . مثله من بسورة أوحتى بمثله اإلتيانحيث عجزواعن   للجميع الكريم إعجازالقرآن#

 . الحياة جوانب لكل اإلسالميّة الشريعة شمول#

لقوا النّاس الخلق،فكلّ  أصل في النّاس جميع استواء#  . تمييز وال وأنثى، ذكر من خ 

 . لإلسالم واعتناقهم دخولهم في تسبب العادلة،مّما أحكامه ظل في المسلمين غير عيش#

 . السمحة رسالةاإلسالم بسبب العالمبواالستقرار األمنو.البشر جميع نشرالسعادةبين#

 : يلي ما اإلسالم عالميّة خاصيّة تجاه المسلم موقف #

 أن يسوؤه فالمسلم البشر، جميع إلى تعالى هللا دين إلى الّدعوة همّ  المسلم يحمل أن أوالً:"

ً  يدين أحد   رؤية يسوؤه كما اإلسالم، رسالة تبلغه لم النّاس من أحداً  يرى  اإلسالم، غير دينا

 لك خير واحداً  رجالً  هللا به يهدي ألن":قال حينما ذلك في للمسلم ترغيب   الّشريف الحديث وفي

  ")متفق عليه(. النّعم حمر من

 واآلخر الحين بين تخرج ما فكثيراً  العظيم، الّدين لهذه إساءة   أليّة المسلم يتصّدى أن ثانياً:"

ً  المسلم وعلى وعقيدته، اإلسالم في تشّكك الغرب في أصوات  أن اإلسالم عالميّة من وانطالقا

 .العالم أنحاء جميع في النّاس مسامع والمنطق الحقّ  صوت يطرق حتّى بقّوة لها يتصّدى

 اللهم حبب إلينا اإليمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان..

 وقوموا إلي صالتكم يرحمكم هللا..وأقم الصالة. 


