
 #هذا هو اإلسالم
إال هللا  هال إلوأشهد أن  -من نعمة اوما أعظمهالحمد هلل علي نعمة اإلسالم  –الحمد هلل رب العالمين 

بن  له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ارتضي لنا اإلسالم ديناً قال عمر، له  كال شري وحده 

 العزة بغيرهِ  أذلنا هللا" ابتغينافإذا  "لقد كّنا أذالء فأعزنا هللا باإلسالم، الخطاب:

هللا قل لي في اإلسالم قوالً ألسأل  ليا رسووأشهد ان سيدنا محمداً عبده ورسوله أتاه رجل يقول له  

هللا  ليا رسو  ييا سيد وسالما عليكاحداً عنه غيرك قال له :" قل أمنت باهلل ثم استقم" اللهم صالة 

 اإلسالم . ةفيا جماعثيراً أما بعد وعلي ألك وصحبك الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً ك

ْسِلُموَن")آل  اتقوا هللا "َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  يقول هللا تعالي: َحقَّ تُقَاِتِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنتُم مُّ

 اال يخرجو (. نادي المولي عزوجل علي المؤمنين أن يتقوا هللا وأن يحرصوا علي أن 102عمران/

ْساَلِم ِديًنا فَلَن يُْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو فِي ألنه  دنيا علي غير دين اإلسالم لماذا؟من هذه ال "َوَمن َيْبتَِغ َغْيَر اإْلِ

 (.85اْْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِريَن")آل عمران/

 هذا هو اإلسالم # إن الدين عند هللا اإلسالم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
جماعة اإلسالم :" إن اإلسالم  حجة على األمة , و ليست األمة ـ في أي جيل من أجيالها ـ حجة على 

اإلسالم , إن استقامت على أمر هللا فهي مستقيمة , وإن انحرفت عنه فهي منحرفة , ويبقى دين هللا كما 

إن هذا الدين متين فأوغلوا  لم :". يقول صلي هللا عليه وس ءشيأنزل , ال يصيبه من انحراف األمة 

 فيه برفق")أحمد والبيهقي(.

يَن  عند هللا: يالمعتمد الرسمالدين  واإلسالم هو    ْساَلُم")آل عمران/ عند هللا "إِنَّ الدِّ (. أي هو 19اإْلِ

ً وهو هللا الذي أخرجه من ظلمة  واالعتقاددين التّسليم  العدم بأن لهذا الكون بكّل ما فيه خالقاً ومبدعا

ْساَلِم ِديًنا فَلَن يُْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو فِي اْْلِخَرِة ِمَن  إلى نور الوجود وإليه المصير. " َوَمن َيْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

وعن  (."،أي: من الباخسين أنفَسهم حظوَظها من رحمة هللا عز وجل"85اْلَخاِسِريَن")آل عمران/

ْساَلِم  عكرمة: ِ َعَلى  ِديًنا"، قالت الملل: نحن المسلمون! فأنـزل هللا عز وجل:"َوَمن َيْبتَِغ َغْيَر اإْلِ "َوّلِِلَّ

َ َغِنيٌّ َعِن اْلعَالَِميَن")آل عمران/ (، فحجَّ 97النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسِبيال َوَمْن َكَفَر فَإِنَّ َّللاَّ

ا أنهم هم المسلمون، لما نـزلت هذه اْلية، فأمرهم وذُكر أّن أهل كل ملة ادّعو  المسلمون، وقعدَ الكفار.

 هللا بالحج إن كانوا صادقين، ألن من ُسنة اإلسالم الحج، فامتنعوا، فأدحض هللا بذلك حجتهم.

قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ  إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم ۖ وبهذا المعنى   جاء قوله تعالى إلبراهيم عليه السالم:"

ِ َيْبغُوَن َولَهُ أَْسلََم َمن ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض  أفغير دين" (. وقوله تعالى:131ِميَن")البقرة/اْلعَالَ  َّللاَّ

 لعبادة هللاالناس  مسلمين ودعوا كانوا األنبياء(.فجميع 83َوَكْرًها َوإِلَْيِه يُْرَجعُون")آل عمران/ َطْوًعا

ُسوٍل إِالَّ مِ  اأَْرَسْلَن "َوَما قال تعالى: القهار الواحد  إِ  نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ اَل  ن َقْبِلَك ِمن رَّ
أََنا   هَ إِالَّ لَ 

ودين هللا واحد وجميع الرسل اتو بديانة واحدة  األنبياءدين جميع  فاإلسالم (25فَاْعبُدُوِن")األنبياء/

 وهي التوحيد والتسليم والخضوع وطاعة الخالق وحده وال شريك له..

 

 

 بحد السيف:  جزة انتشاره بالدعوة والكلمة المع هو اإلسالم   هذا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة اإلسالم  :" والذي ينظر كيف انتشر اإلسالم بسرعة كبيرة مّما لفت أنظار العالم نحوه، فسارع 

أسراره، فآمن الكثير من العقالء منهم، يعلم جيداً أن انتشار  الناس لدراسة هذا الدين، واالطالع على

اإلسالم في عهد النبي والخلفاء بعده أكبر دالئل على صدق النبوة والرسالة، وقد تحدث النبي صلي 

هللا عليه وسلم عن نبوءات انتشار اإلسالم، وهي نبوءات ثابتة مستندة على الوحي الصادق، فهو 

 ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى، وقد جاءت هذه األخبار في أكثر من صلي هللا عليه وسلم ال

"فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل  حديث، منها قوله صلي هللا عليه وسلم لعَدي بن حاتم:

من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدًا إال هللا، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 

"إنَّ هللاَ زوى لي األرَض. فرأيُت مشارقَها ومغاربَها. وإنَّ  وفي الحديث اْلخر: كسري")البخاري(.

 أُمتي سيبلُغ ملُكها ما ُزوَى لي ِمنها")مسلم(.

 إخوة اإلسالم :" كيف انتشر اإلسالم ؟

انتشر اإلسالم بين الناس بوسائَل عدة من بينها الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما فعل 

نبي صلي هللا عليه وسلم  حينما مكث في مكة ثالَث عشرةَ سنةً يدعو إلى اإلسالم، كما انتشر ال

اإلسالم باإلقناع، فقد اقتنعت زعماء القبائل في المدينة المنورة باإلسالم، فبايعوا النبي الكريم في بيعة 

نوا منتصرين على المسلمين العقبة األولى والثانية، وكذلك حينما دخل التتار في دين اإلسالم، وقد كا

في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيالً حينما دخل المنتصر في دين المهزوم، وقد ساهمت القدوة الحسنة 

في استجابة الناس لدعوة اإلسالم ودخولهم فيه أفواجاً، حيث كان الناس ينظرون إلى خلق المسلمين، 

لونها عن طيب خاطر")الرد على افتراء انتشار وخلق الدولة، وصالح أنظمتها، فيتأثرون بها، ويقب 

 اإلسالم بالقوة واإلجبار(.

 متين علي أركان عظيمة   بناءاإلسالم هذا هو 

 ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن الخطاب عن عبدهللا بن عمر  "واإلسالم دين عظيم وبناء شامخ علي أركان متينة. جماعة اإلسالم:

"بني اإلسالم على خمٍس: شهادة  رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

وصوم  وحج البيت، الزكاة، وإيتاء وإقام الصالة، رسول هللا، أن ال إله إال هللا وأن محمدًا

 رمضان")البخاري ومسلٌم(.

سالمه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك "فمن أتى بهذه الخمس فقد أتم إ أي: "بني اإلسالم على خمٍس"

اإلسالم يتم بأركانه، وهي خمس، وهذا بناء معنوي شبه بالحسي، ووجه الشبه أن البناء الحسي إذا 

األساس تم نظام اإلسالم من نظاٌم  وعلي هذا المعنوي. فكذلك البناء انهدم بعض أركانه لم يتم،

، نظام َعقَديٌّ ا ، أخالقيٌّ ، تكافليٌّ ، نظاٌم دينيٌّ وتعليميٌّ وإعالمي، نظاٌم فنيٌّ اجتماعيٌّ قتصاديٌّ عالميٌّ

 ومدنيٌّ وإداري، نظام أمنيٌّ وقضائي.

 الوسطية شرعته ومنهاجه:"  هذا هو اإلسالم 

 ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى: والوسطية في اإلسالم تنطلق من قوله  إخوة اإلسالم :" ديننا اإلسالمي دين الوسط واالعتدال

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا")البقرة:  "َوَكذَِلكَ  ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ (. 143َجعَْلَناُكْم أُمَّ



عالى كما فعلت وسطية األمة بين أمم األرض في التشريع والعبادة: فال شدة وال تفريط في عبادة هللا ت

اْبتَدَُعوَها َما َكتَْبَناَها  تعالى: "َوَرْهَباِنيَّةً األمم قبلها، فمنهم من شدَّد على نفسه، فشدد عليه؛ قال هللا 

ِ َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيتَِها")الحديد:   (.27َعلَْيِهْم إِالَّ اْبِتغَاَء ِرْضَواِن َّللاَّ

ت الشرع الحنيف، فهذه الشريعة الربانية متسمة بأنها شريعة الوسطية والتوازن سمة بارزة من سما

السماحة، ورفع الحرج؛ ألنها موافقة للفطرة السليمة للمرء، واإلسالم وسط في كل القضايا الدينية، 

ةً وسًطا، ومنهجها  ة أمَّ والدنيوية، والعبادات، والمعامالت؛ ولذا حدَّد هللا عز وجل أنه جعل هذه األُمَّ

ين أحدٌ إال  إفراط وغلو وتشديد؛ فإن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: وسطيًّا. المنهًجا  "لن يشادَّ الدِّ

عون"؛ أي: المتشددون، قالها  كوسلم: "هلَ غلبه")متفق عليه(.  وقال صلى هللا عليه  الُمتنّطِ

 ثالثًا")مسلم(..

 هذا هو اإلسالم # اإلسالم دين السالم وتحيته السالم 

 ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة اإلسالم :"اإلسالم دين السالم ويدعو إليه ويعلي من شأنه فتحية اإلسالم السالم ، حيث يقول 

 ا سبحانه: "َوإِذَ ، ويقول ( 94الحق سبحانه:" َواَل تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى إِلَْيُكُم السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا")النساء : 

َ َكاَن َعلَى ُكِلّ َشْيٍء َحِسيًبا")النساء :  َعْن َعْبِدهللا  (.86ُحِيّيتُم ِبتَِحيٍَّة فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها  إِنَّ َّللاَّ

 قال: "تُْطِعمُ  اإلْسالِم َخْيٌر؟ ْبِن َعْمرو َرِضَي هللاُ َعْنهَما أنَّ َرُجالً َسأَل النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ 

هُ الطَّعَاَم، َوتَْقَرأ السَّالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعِرْف")متفق عليه(.َوَعْن أِبي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعنْ 

وا، أَوال أدُلُُّكْم َعلَى َشْيٍء إِذَا تَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َحتَّى تُْؤِمنُوا، َوال تُْؤِمنُوا َحتَّى تََحابُّ  َرُسوُل: "القاَل: قاَل 

 فَعَْلتُُموهُ تََحاَبْبتُْم؟ أْفُشوا السَّالَم َبْيَنُكْم")مسلم(.

 األذى يعرف  هذا هو اإلسالم #دين ال

 ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
هم في أمن وسلم وسالم بعيداً عن جماعة اإلسالم :"اإلسالم دين يعيش أفراده ومن جاورهم  ومن مع

من سلم المسلمون من لسانه ويده")متفق عليه(.المسلم  موسلم: "المسلحيث قال صلي هللا عليه  األذى

الذي يكف أذى لسانه ويده عن المسلمين،  وأماراته هو الحقيقي الذي تظهر عليه آثار اإلسالم وشعائره 

 ف.فال يصل إلى المسلمين منه إال الخير والمعرو 

 هذا هو اإلسالم #دين يحفظ لإلنسان كرامته: 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماعة اإلسالم :"اإلسالم ينهى عن الغيبة ، والنميمة ، والتحاسد ، والتباغض ، واالحتقار ، وسوء 

ن قَْوٍم  ”الظن لهو دين عظيم ، وذلك حيث يقول الحق سبحانه :  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر قَوٌم ّمِ

ْنُهنَّ َوال تَْلِمُزوا أَنفَُسكُ  ن ّنَِساء َعَسى أَن َيُكنَّ َخْيراً ّمِ ْنُهْم َوال ِنَساء ّمِ ْم َوال َعَسى أَن َيُكونُوا َخْيراً ّمِ

 (.11)الحجرات : “يَماِن َوَمن لَّْم َيتُْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن تََناَبُزوا ِباألْلقَاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعدَ اإْلِ 

 هذا هو اإلسالم# خلقه الحياء 

 ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
ِيّئَةِ  ، َواألَقَواِل َواألَفَعاِل جماعة اإلسالم :" الَحَياُء ُخلٌُق َرِفيٌع َيمَنُع اإِلنَساَن َعِن ااِلِتَّصاِف ِباألَخاَلِق السَّ

هو من صفات النفس المحمودة.. وهو رأس  وترك القبيح.. القبيحة فهو خلق يبعث على فعل الجميل



ُ َعلَيِه َوَسلَّم: ِ َصلَّى َّللاَّ "إِنَّ  مكارم األخالق، وزينة اإليمان، وشعار اإلسالم  لذلك  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 ُخلُُق اإِلْساَلِم اْلـَحَياء")مالك(.ِلُكِلّ ِديٍن ُخلُقًا، وَ 

وعن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه ، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"إن مما أدرك 

 الناس من كالم النبوة األولى : إذا لم تستحي ، فاصنع ما شئت")البخاري(.

 يعظ أخاه في الحياء فقال  وروي أن النبي  صلي هللا عليه وسلم :"مر على رجل من األنصار وهو 

 "دعه فإن الحياء من اإليمان")متفق عليه(.

 هذا هو اإلسالم #اإلسالم دين الوقار واالحترام

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحترمون وال ال"عندما نجد الرسول صلي هللا عليه وسلم ينفي اإلسالم عن الذين  اإلسالم: إخوة

"لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َويَُوقِّْر  يوقرون الناس فنعلم أن الدين اإلسالمي دين الوقار واالحترام:

لَْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، ويَْعِرْف َحَق  الصغير "َمنْ َكِبيَرَنا")الترمذي(.نعلم إنه اإلسالم يحترم الكبير ويرحم 

  ِمنَّا")البخاري(.أي ليس من أمة اإلسالم..َكِبيِرَنا؛ فَلْيسَ 

 اإلسالم دين االستقامة:"، هذا هو اإلسالم

ــ   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماعة اإلسالم :" عن سفيان بن عبدهللا الثقفي رضي هللا عنه قال: قلت: يا رسول هللا، قل لي في 

"قل: آمنُت باهلل،  نه أحدًا بعدك، وفي حديث أبي أسامة: غيرك، قال:اإلسالم قواًل، ال أسأل ع

فاستقم")مسلم(.فاإلسالم دين يحرص أبناؤه  على العلم، وسؤال النبي صلى هللا عليه وسلم عن أهم 

األعمال وأحَكمها، وعلى تعلم الدين. دين جماع الخير فيه االستقامة بعد اإليمان، وألن شأنها عظيم 

صلى هللا عليه وسلم لها حينما سأله عن شيء جامع، وجواب النبي صلى هللا عليه وسلم أرشد النبي 

ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فَاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم  هو الموافق لقوله تعالى: "إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا َّللاَّ

ين القويم من غير (.يحرص أبناؤه علي سلوك الطريق المست13َيْحَزنُوَن")األحقاف:  قيم، وهو الدِّ

تعويج عنه يمنة وال يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها؛ الظاهرة والباطنة، وترك المنهيَّات كلها 

 كذلك.. 

 دين يقبل التوبة ،  هذا هو اإلسالم

 ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  

 ألهلها: عند مورد المظال مواالستغفار والندلمسلم  للتوبة جماعة اإلسالم :" ديننا اإلسالمي يدعوا ا 

ابِن آدم خطَّاء، وخير الخطائين  مرفوًعا: "كلُّ الوقوع في الذنب ففي حديث أنس رضي هللا عنه 

ابون") أحمد والترمذي(.وهللا عزوجل  إِلَْيه  االذنب: "فَاْستَِقيُمو من  أمر باالستغفارالتوَّ

باالستغفار  كفيجبر ذل، هالمأمور ب في   شارةٌ إلى أنه ال بد من تقصير(.إ6َواْستَْغِفُروهُ")فصلت: 

ّيِئَةَ اْلحسنةَ تَْمُحَها، وَخالِق النَّاسَ  َ َحْيثَُما ُكْنَت وأَْتِبعِ السَّ  المقتضي للتوبة والرجوع إلى هللا :"اتَِّق َّللاَّ

 موسى"َوإِْذ قَاَل  ني إسرائيل:ب كان عند فجبر الذنب االستغفار بعكس ما (.بُخلٍُق َحَسٍن")التِّْرمذيُّ 

َخْيٌر لَُّكْم ِعندَ  ذلكمَباِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَنفَُسُكْم  إلىِلقَْوِمِه َيا قَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أَنفَُسُكم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل فَتُوبُوا 

اُب ا َباِرئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم ۚ ِحيُم ")البقرة/ِإنَّهُ ُهَو التَّوَّ "قام بعضهم  ومجاهد: (.يقول سعيد بن جبير54لرَّ

حتى ألوى موسى  يقتل بعضهم بعضا ال يحن رجل على رجل قريب وال بعيد، إلى بعض بالخناجر



فطرحوا ما بأيديهم ، فكشف عن سبعين ألف قتيل . وإن هللا أوحى إلى موسى : أن حسبي ، فقد  بثوبه،

 ثوبه..")تفسير ابن كثير(.اكتفيت ، فذلك حين ألوى موسى ب 

 اإلسالم دين "دنيا وأخرة"،  هو اإلسالم  هذا

ــ   ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة اإلسالم :" الدين اإلسالمي لم يترك أبنائه لدنياهم تأخذهم من اخرتهم ولم يتركهم ألخرتهم 

"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل ْلخرتك كأنك تموت تأخذهم من دنياهم بل منهج اإلسالم :

غداً" وعند االنشغال بالدنيا عن اْلخرة نجد ان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول :"ما الفقر أخشى 

عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما 

 كتهم") متفق عليه(.تنافسوها، وتهلككم كما أهل

"جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم يسألون  رهبنة: دين ليس فيه تبتل وال

عن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى هللا 

أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم 

أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر 

 رغب عن سنتي فليس مني")البخاري(.وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 

 الخطبة الثانية:"

 جماعة اإلسالم .الزلنا نواصل الحديث عن  الحمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا أما بعد فيا

 وال التشيع:  يعرف الفرقة ال دين الجماعة الواحدة، هذا هو اإلسالم 

ــ ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
 فال يعرجماعة اإلسالم :"الدين اإلسالمي دين الجماعة وليس دين األحزاب والفرق والتحزبات دين 

فقد أعلم هللا نبيه بأن من فرقوا دينهم وكانوا شيعاً  لست منهم والمعهم  قال   بوال التعصالعصبية 

قُوا ِديَنُهْم َوَكانُو  تعالي: ِ ثُمَّ يَُنّبِئُُهم ِبَما َكانُوا إِ  ا ِشيَعًا لَّْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيءٍ "إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ نََّما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاَّ

إن  في هذه اْلية: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، (عن أبي هريرة قال:159َيْفعَلُوَن")األنعام /

 وأهل الشبهات، أهل البدع، هم منك, الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء(،وليسوا

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: ابن كثير(. ")تفسيرمن هذه األمة وأهل الضاللة

وكانوا فرقًا فيه وأحزاًبا  إن هللا أخبر نبيه صلى هللا عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه,

لذي بعثه هللا به هو اإلسالم، دين إبراهيم الحنيفية، كما ألن دينه ا وأنه ليس منهم. وال هم منه، شيعًا,

ا َوَما قال له ربه وأمره أن يقول: قُْل إِنَِّني َهدَاِني َرّبِي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِديًنا قِيًَما ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحِنيفً 

 (.)تفسير الطبري(.161َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن") األنعام: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل:وَعْن ُجبَ  ِ َصلَّى َّللاَّ "َلْيَس ِمنَّا َمْن دََعا إِلَى َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا  ْيِر ْبِن ُمْطِعٍم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 َمْن قَاتََل َعلَى َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعلَى َعَصِبيٍَّة")أبو داود( .

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:فليس من أمة اإلسالم من دع ِ َصلَّى َّللاَّ "َمْن قُِتَل تَْحَت َراَيٍة  ي لعصبية و قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

يٍَّة َيْدُعو َعَصِبيَّةً أَْو َيْنُصُر َعَصِبيَّةً فَِقْتلَةٌ َجاِهِليَّةٌ")مسلم(.فكل إنسان يدعي اإلسالم  ِعّمِ

 –نيةأوحزبية.."فليس من اإلسالم في شيءويتعصب:"لسلفيةأومدخليةأوإخوانيةأوشيعيةأوصوفيةأوباط



أما من هو علي اإلسالم من كان في جماعة اإلسالم وهكذا أسس الرسول صلي هللا عليه وسلم دولة 

ِ َجِميعًا َواَل  بحبل اجميعاً: "واعتصمو اإلسالم من أول يوم علي االعتصام بحبل هللا   تفرقوا واذكرواَّللاَّ

 ِ  (.103 َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوِبُكْم فَأَْصَبْحتُم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواًنا")آل عمران/ِنْعَمَت َّللاَّ

ُ  ْن ُمعَاِوَيةَ ْبِن أَِبي ُسْفَياَن رضي هللا عنهما قَاَل: َمن الفرقة أيضاًع وحذر ِ َصلَّى َّللاَّ "أاََل إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َوإِنَّ َهِذِه  "أاََل إِنَّ َمْن قَْبلَُكْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب اْفتََرقُوا َعلَى ِثْنتَْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّةً، َم قَاَم فِيَنا فَقَاَل:َعلَْيِه َوَسلَّ 

َي اْلَجَماَعةُ")أبو َوهِ  َوَواِحدَةٌ فِي اْلَجنَِّة، ِثْنتَاِن َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر، َستَْفتَِرُق َعلَى ثاََلٍث َوَسْبِعيَن، اْلِملَّةَ 

تِي َعلَى ثاََلٍث َوَسْبِعيَن ِملَّةً ُكلُُّهْم فِي النَّاِر إاِلَّ ِملَّةً َواِحدَةً ،قَالُوا: بلفظ".. داود(.وورد َوَمْن  َوتَْفتَِرُق أُمَّ

ِ؟  َما أََنا َعلَْيِه َوأَْصَحابِي")الترمذي(.  قَاَل: ِهَي َيا َرُسوَل َّللاَّ

 الغرب: ارة وسرقهاهذا هو اإلسالم #أسس حض

 ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نراه من  والدليل ما ومن يعتنق اإلسالم في تأخر "فالذين يقولون بأن اإلسالم متأخر إخوة اإلسالم: 

 األمم ويعيش المسلمون في جوع وضنك ؟ تعتنق اإلسالم وهم في مقدمة ال بالد

أخي المسلم من يقول لك هذا فهو جاهل والبد أن ترد عليه بقولك  إنها حضارة اإلسالم  ونقول لك

ولقد  وابتكار أجدادي الذين عملوا باإلسالم ونحن الذين تركنا تعاليمه أهملنا ديننا فساءت أحوالنا ..

ةَ حين قَصر نظرها عن المعنى الشا مل المتكامل، أصاب الخلل في الفهم الصحيح لمعنى اإلسالم األُمَّ

 واجتماًعا،  اقتصادًا فعزلوه عن الحياة العامة وظنُّوه طقوًسا وشعائَر، أو مجرد حدوٍد وعقوبات تؤدَّى؛

 في نفوس أبنائه. شاحبةً  صورةً  حتى غدا

هذا علماء اإلسالم سبقوا عصرهم وأضاءوا به العالم إلى اليوم في مختلف مناحي  #قل له :" يا

في العصور المظلمة وكان المسلمون يبتدعون المنهج التجريبي  وعندما كانت تغرق أوروبا الحياة:

 الذي نقله عنهم بيكون إلى أوروبا !!

هذا ألم تعلم أنه مع بوادر النهضة العلمية ظهرت الجامعات اإلسالمية ألول مرة في  #قل له :" يا

جامعة  العالم اإلسالمي قبل أوروبا بقرنين من الزمان، وكانت أول جامعة أسست بتونس وهي

م، ثم تلى ذلك بناء جامعة  830م، ثم ظهر بيت الحكمة الذي أنشئ في بغداد سنة  737الزيتونة سنة 

م في القاهرة. ولقد أنشئت أول جامعة في  970م في فاس ثم جامعة األزهر سنة  859القرويين سنة 

ذ فكرتها عن م على عهد ملك صقلية روجر الثاني، وأخ  1090أوروبا في "سالرنو" بصقلية سنة 

 م. وكانت الكتب العربية تدرس فيها وقتها. 1222العرب بوقتها ثم تالها جامعة بادوفا بإيطاليا سنة 

م. بعد انحسار الحروب الصليبية عن 14هذا إن أول مستشفى بني بإنجلترا في القرن  #قل له:" يا

وكان  ب العربي عن العرب.المشرق العربي، بعدما أخذ الصليبيون نظام المستشفيات اإلسالمية والط

م في دمشق. وكان الخلفاء 706هـ/ 88أول مستشفى في اإلسالم بناه الوليد بن عبد الملك سنة 

 المسلمون يتابعون إنشاء المستشفيات اإلسالمية الخيرية باهتمام بالغ.

يوجد بمدن المسلمين نظم مياه لألغراض المنزلية وشبكات للصرف الصحي  هذا كان "يا #قل له:

وحمامات عامة ونوافير وأنابيب مياه للشرب، وكانت تنتشر المراحيض العامة والخاصة ومرافق 

االستحمام على نطاق واسع. فقرطبة في القرن الرابع الهجري كانت شوارعها مرصوفة بالبازلت 

نها مضاءة وفرنسا وانجلترا تعيش في الكهوف و بحلول القرن العاشر الميالدي كان آذومضاءة وم

وأول من  -وأول من صنع الساعات الميكانيكية  مكتبة. 70قصر و  60،000مسجد و  700رطبة بق



عفريت وكانوا  اخترع بندول الساعة الذي يتحرك ذاتيا !! حتى ظن األوروبيون أن بها جن أو 

 يهربون منها! 

ة في ذلك قل له:" اإلسالم دين نظافة واستحمام ووضوء وطهارة : سبق بتشريعاته الربانية العملي  

حتى صار يشار إليه بالبنان : في الوقت الذي يتفاخر فيه بعض ملوك وملكات أوروبا بأن لهم كم 

يفرقون بين الصليبيين والمسلمين في القدس كان برائحة  شهر أو سنة لم يغتسلوا !!حتى أنهم كانوا

ا آداب الفروسية إلى بالدهم نقلوا كل تلك اْلداب إليهم ومعه عادوا نتانة عرق الصليبيين!!فلما

 اإلسالمية. والبطولة والشجاعة

 #اكتشاف ابن النفيس الدورة الدموية وقبل هارفي بثالثمائة سنة !!..  

قل له :" هم أول من فكروا في الطيران وأول من اخترع الجراحة وأدوات الجراحة وأول من اخترع 

والري ولم  لطحن الذرة ائيةالهو  وأول من اخترع القفل الرقمي وأول من اخترع الطاحونة–البنج

 عام..و أول من اكتشف التلقيح والتطعيم الطبي ومنه انتقل إلى أوروبا 500تعرفها أوروبا إال بعد

# أول َمن وضع نظام األرقام المستخدمة اْلن في كل العالم )تسمى األرقام العربية في حين نحن 

 هللا !! نستخدم الهندية ونسمي األرقام العربية باألجنبية وسبحان 

جابر بن حيان  وكذلك علم الشفرات وعلم الجبر رياضية قيمة #وكذلك أول من أعطوا الصفر

 والكندي !

# أول من وضع نظام الكسور العشرية وهي أسس اْللة الحاسبة إلى اليوم !! وكان الفضل في ذلك 

 لعلم المواريث اإلسالمي ..

فكر في اختراع الكمبيوتر في القرن الثالث أن الخوارزمي هو أول من  # أول من اخترعوا الكمبيوتر

نظرية المحددات الرياضية والتي على ضوئها قام علماء الرياضيات في اليابان  بابتكارالهجري 

 بوضع الركائز العلمية الختراع الكمبيوتر كما يقول سيكي كاو أحد علماء اليابان :" 

لنسيج والحياكة والسجاد تحديدا : بينما #وأول من اخترع علم الشفرة  # أول من أسس لعلم وفن ا 

 كانت أرض المنازل في أوروبا من التراب والسطوح البدائية ! 

# أول من وضع أسس االقتصاد الحديث ! فكلمة "شيك" االنجليزية أصلها عربي وهي مأخوذة عن 

ً لتداول العملة في ا أي: كلمة "صك" لمناطق "التعهد بدفع ثمن البضائع عند تسلمها وذلك تجنبا

 الخطرة البعيدة ..!
# أول كرة أرضية مرسومة عليها بلدان وأقاليم العالم وهي التي صنعها اإلدريسي وقدمها للملك روجر في صقلية 

 اإليطالية ! 

 # حتى مشروب القهوة : مكتشفه راعي غنم مسلم ! وعنه انتقل إلى أوروبا !

سلمين أرسطو والهمداني والخازن #  أول حديث علمي عن الجاذبية األرضية من علماء الم

بل وأغلب قوانين نيوتن قبله بقرون ..ولكنهم استحوذوا على كتب  -وليس نيوتن  -والبيروني 

هم من  ومخطوطات علماء المسلمين وإخفائها في أوروبا لتسطع بعد ذلك شمس الحضارة هناك..

 ونحن من أهملنا ديننا فساءت أحوالنا!!! سرقوا حضارتنا.

 رب العالمين " نا إليك رداً جميالً يا"اللهم رد
 

 


