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   اإلسالم  بعالمية وخصوصياتتحفة األنام 
 للشيخ السيد مراد سالمة

 الخطبة األولى
 أما بعد: 

 اإلسالمية:إخوة العقيدة 

فية يمن تلك امللة احلن أننا وكلنا فخرلنتحدث  {اإلسالم وخصوصيات بعاملية األنام تحفة}حديثنا اليوم إن شاء اهلل تعاىل عن 

 اهلل عليه وسلم صلى –رمحة للعاملني  وإمام األصفياءجاء بها سيد األنبياء  والسماء اليتشريعة رب األرض  الغراء

 الثريا أطأ بأمخصي وكدت****  وتيها فخرا زادني ومما

 نبيا لي أمحد سريت وّأن**** عبادي يا قولك حتت دخولي

 ودليُل شاهد بهذا ومعي**** متيل احلبيب إىل القلوب كل

 تسيُل اشقنيالع دموع صارت**** حممدا ذكرت إذا الدليل أما

 قليُل اهلل رسول يا فيك ومدحي**** الورى خري يا فيك مقالي هذا

 رسوُل العاملني لكل هذا**** اهلدى نرباس اهلل رسول هذا

 أدلة عالمية اإلسالم
 شريف،ال النبوي والسلوك النبوية األحاديث بينتها كما الكريم، القرآن آياتعاملية ال هذه أكدت أنه قداعلموا علمين اهلل و إياكم :

 منها: عضًاب نستعرض كثرية وهي

 كل وهو عامل عمج {العاملني } (اْلَعال ِمنَي َربَِّ ِلل َِّه اْلَحْمُد)كثرية قال اهلل تعاىل  آياتالذي قرر ذلك يف  اهلل تعاىل هو رب العاملني

 وقال. والبحر الرب، ويف السماوات، يف املخلوقات أصناف والعوامل لفظه، من له واحد ال مجٌع وهو وجلَّ، عزَّ الّله سوى موجود

 للك شامل أنه الصحيح هو وهذا: القرطيب قال والشياطني، واملالئكة واجلن اإلنس وهم يعقل عمَّا عبارة العامل عبيد، وأبو الفراء

 {موقنني كنتم إن بينهما وما واألرض السموات ربُّ قال العاملني؟ ربُّ وما فرعون قال }: تعاىل قال العاملني

 قرْرآُناْل َهَذا ك اَن َوَما)قال اهلل تعاىل  األجناسالقران خياطب مجيع  البشرية فخطاب أفراد لكل :يعاملوهو كتابي  الكريمالقران 

 (اْلَعال ِمنَي بََِّر ِمْن ِفيِه َرْيَب ل ا اْلِكَتاِب َوَتْفِصيَل َيَدْيِه َبْيَن ال َِّذي َتْصِديَق َول ِكْن الل َِّه ُدوِن ِمْن ُيْفَتَرى أ ْن
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 [78:  اآلية ص سورة]﴾ ِلْلَعال ِمنَي ِذْكٌر اِإل َّ ُهَو ِإْن ﴿

 ﴾ ِلْلَعال ِمنَي ِذْكٌر ِإل َّا ُهَو ِإْن أ ْجٍر ِمْن َعل ْيِه َتْسأ لرُهْم َوَما ﴿ [78:  اآلية التكوير سورة]﴾ ِلْلَعال ِمنَي ِذْكٌر ِإل َّا ُهَو ِإْن ﴿

 الفنيواملخ الكفار به اهلل حتدى القرآن أنا مبثل القران الكريم فنجد و من أدلة عاملية اإلسالم أن اهلل حتدى اإلنس و اجلن أن يأتو

 ك اَن َول ْو ِبِمْثِلِه َيْأُتوَن ال اْلقرْرآِن َهَذا ِبِمْثِل َيْأُتوا أ ْن َعل ى َواْلِجنُّ اإِلْنُس اْجَتَمَعِت ل ِئِن قرْل}القيامة  يوم إىل واألزمان العصور مجيع يف

 . { ِهرًياظ  ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم

 ِبَبك َّة  ل ل َِّذي ِللنََّاِس ُوِضَع َبْيٍت أ وَََّل ِإنََّ ﴿متى امنوا برب األرض و السماء مجعاءو قبلة للبشرية  و الكعبة املشرفة وجهة للعاملني

 [69 اآلية:  عمران آل سورة]﴾ ِلْلَعال ِمنَي َوُهًدى ُمَباَرًكا

 و اجلن األبيض و األسود العربي و العجمي  اإلنس :للعاملني اهلل رسول وسّلم عليه اهلل صّلى حمّمد النيّب

 [78:  اآلية األنبياء سورة] ﴾ ِلْلَعال ِمنَي َرْحَمًة ِإل َّا أ ْرَسْلَناك  َوَما ﴿

 من خصائص الرسالة احملمديةعاملية اإلسالم 

 َشْهٍر َمِسرَية  ِبالرُّْعِب ُنِصْرُت ق ْبِلي أ َحٌد ُيْعط ُهنَّ ل ْم َخْمًسا أرْعِطيُت َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ق اَل ق اَل اللَِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن

 ِإل ى َوُبِعْثُت ق ْبِلي َنِبيٌّ ُيْعط  ل ْمَو الشَّف اَعة  َوأرْعِطيُت ُيَصلِّي الصَّل اةر أرمَِّتي ِمْن الرَُّجَل أ ْدَرك  ف أ ْيَنَما َوط ُهوًرا َمْسِجًدا اْلأ ْرُض ِلي َوُجِعل ْت

 (7). َخاصًَّة ق ْوِمِه ِإل ى ُيْبَعُث النَِّبيُّ َوك اَن ك افًَّة النَّاِس

 َول ا َيُهوِديٌّ َول ا اْلأرمَِّة َهِذِه ِمْن ٌلَرُج ِبي َيْسَمُع ل ا ِبَيِدِه َنْفِسي َوالَِّذي: »َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى،  اللَِّه َرُسوُل ق اَل: ُهَرْيَرة  ق اَل أ ُبو

 (7) «النَّاِر أ ْهِل ِمْن ك اَن ِإلَّا ِبي ُيْؤِمْن ل ْم ُثمَّ َنْصَراِنيٌّ

 بني عليها جممع مسألة العاملني مجيع ِإل ى بعثته عموم: أن أي بالضرورة، الدين من معلوم وهذا: العز أبي ابن اإلمامقال 

 ِإل ى حاجة دون ضرورة نفسه يف اإِلنَسان جيدها اليت البديهية املعرفة فيها أن أي بالضرورة، ينالد من معلومة وهي اْلُمْسِلِمنَي

 أمجعني، املنيالع ِإل ى اهلل َرُسول هو َوَسلََّم َعل ْيِه اهللر َصلَّى حممدًا أن نفسه من ضرورة يعلم مسلم فكل نظر، وال حبث وال استدالل

 .اْلُمْسِلِمنَي غري من طائفتان إال فيها خيالف ومل

 مظاهر عاملية اإلسالم

 دين رباني  األوىل: أنهاخلاصية 

                                                           
 ، 1/123) والبخاري ،( 1113 رقم ، 431 ص) حميد بن وعبد ،( 1431 رقم ، 1/473) الدارمى أخرجه - 1

 ،( 121 رقم ، 1/473) ومسلم ،( 423 رقم
 ( .472/  2) المستدرك في والحاكم ،( 413 ،413. 417/  21 وأحمد ،( 1141 مسلم أخرجه (411/ 1) منده البن التوحيد - 2



4 
 

 الرب من ونهايتـه ومنشـأه مـادته اإلسالمي، الدين أننه أ الربانيةدين اإلسالم دين يتصف بالربانية ومعنى  إن :اإلسالم إخوة

 : ربانية شريعته فاإلسالم وتعاىل، سبحانـه

 رباني العقيدة  -1

 أوري يغ أنحد سند، فليس أل الفرد الصمد الذي ال شريك له يف ملكه وال األحدها من الواحد عيف اإلسالم مصدرها و منبالعقيدة  إن

 ُمْؤِمِننَيَوِلْل ِلَذْنِبك  ْغِفْرَواْسَت اللَُّه ِإلَّا ِإل َه ل ا أ نَُّه ف اْعل ْم}قال اهلل تعاىل  واملعتقدات األخرىيبدل يف تلك القعيدة كما نرى يف األديان 

 [76: حممد] {َوَمْثَواكرْم ُمَتق لََّبكرْم َيْعل ُم َواللَُّه َواْلُمْؤِمَناِت

 أ َحٌد كرفرًوا ل ُه َيكرْن َول ْم( 3) ُيول ْد َول ْم َيِلْد ل ْم( 7) الصََّمُد اللَُّه( 7) أ َحٌد اللَُّه ُهَو ْلقاُ}يف صورة اإلخالص فقال سبحانه  وقرر العقيدة

(4)} 

 أو "،رها اهلل تعاىل مصدالتوقف، العبادات مبنية على  إن اإلخوة:و معنى رباني العبادة أيها  العبادات:باني ر -7

 النصوص يف تثبت قد العبادة هذه كانت إذا إال بعبادة تعاىل هلل التعبد جيوز ال أنه ":التوقيف على العبادات مبنى"

 تعاىل. اهلل شرعها عبادة أنها( والسنة الكتاب) الشرعية

 َعل ْيِه اهللر َصلَّى اهلِل َرُسْوَل َتَرْكَنا: )َعْنُه اهللر َرِضَي َذرٍّ أ ُبو ق اَل.... ذلك على يدل شرعي بدليل إال العبادات من عبادة تشرع فال

 ِمَن ُيق رُِّب َشْيٌء َبِقَي َما: )َوَسلََّم ْيِهَعل  اهللر َصلَّى ف ق اَل: ق اَل ًما،ِعْل ِمْنُه ُيَذكُِّرَنا َوُهَو ِإلَّا - اهل َواِء ِفي َجَناَحْيِه ُيق لُِّب ط اِئٌر َوَما - َوَسلََّم

 (3).  (.ل كرْم ُبيَِّن َوق ْد ِإلَّا النَّاِر؛ ِمَن وُيَباِعُد اجل نَِّة،

اء، عاقال أو غري عاقل، وهذا األول: أال يعبد إال اهلل. فال عبادة ألحد سواه، وال لشيء سواه، كائنا ما كان، يف األرض أو يف السم

 ما تقتضيه ربانية الغاية والوجهة.

والثاني: أال يعبد اهلل إال مبا شرعه. وما شرعه إمنا يعرف بواسطة رسله املبلغني عنه، وخامتهم حممد صلى اهلل عليه وسلم، 

 األرض ومن عليها الذي نسخ شرعه كل شرع قبله، والذي كتب اهلل له اخللود، وتكفل حبفظه إىل أن يرث اهلل

كلها ربانية املصدر ليس لبشر ان يغري فيها او يبدل  فأحكامهفاهلل تعاىل هو الذي شرع الشرائع و حد احلدود  رباني التشريع : 

 لنا تعاىل اهلل أكمل فقد ؛ 3/ائدةامل( ِديًنا اْلِإْسل اَم ل كرُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعل ْيكرْم َوأ ْتَمْمُت ِديَنكرْم ل كرْم أ ْكَمْلُت اْلَيْوَم: ) وجل عز اهلل قال

  األخرة، و هو العليم اخلبري الذي يعلم ما يصلحنا يف الدين و الدنيا و  الدين من فليس تعاىل اهلل يشرعه مل فما ، الدين

 مشولية العموم للبشرية مجعاءاخلاصية الثانية 

  واألخالقية واالجتماعية والسياسية والعسكرية العقائدية احلياة مناحي لشتى شامل أنه:  الشمولية ومعنى العقيدة إخوة

                                                           
 ( .1334) الصحيحة في األلباني وصححه( 1337) الكبير في رانيالطب رواه - 4
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 اخلبري العليم هو شرعه الذي ال ومكان زمان كل يصلح فهو واألمصار العصور لكل شامل انه موليةالش معاني ومن

  والرسالةشمولية الرسول 

 ف آِمُنوا َوُيِميُت ُيْحِيي ُهَو لَّاِإ ل َهِإ ل ا َواْلأ ْرِض السََّماَواِت ُمْلكر ل ُه الَِّذي َجِميًعا ِإل ْيكرْم اللَِّه َرُسوُل ِإنِّي النَّاُس َياأ يَُّها قرْل ﴿قال اهلل تعاىل

 [.757 :األعراف] ﴾ َتْهَتُدوَن ل َعلَّكرْم َواتَِّبُعوُه َوك ِلَماِتِه ِباللَِّه ُيْؤِمُن الَِّذي اْلأرمِّيِّ النَِّبيِّ َوَرُسوِلِه ِباللَِّه

 َصال ِتي ِإنَّ قرْل ﴿: تعاىل قال77: سبأ] ﴾ َيْعل ُموَن ل ا النَّاِس أ ْكَثَر َول ِكنَّ ِذيًراَوَن َبِشرًيا ِللنَّاِس ك افًَّة ِإلَّا أ ْرَسْلَناك  َوَما ﴿: وجل عز ويقول

 ْشَرىَوُب َوَرْحَمًة َوُهًدى َشْيٍء لِّكرلِّ ِتْبَياًنا اْلِكَتاَب َعل ْيك  وَنزَّْلَنا ﴿ ،[797:األنعام] ﴾ اْلَعال ِمنَي َربِّ ِلّلِه َوَمَماِتي َوَمْحَياَي َوُنُسِكي

 ،[.76:النحل] ﴾ ِلْلُمْسِلِمنَي

 :اإلنسان حياة مراحل جلميع اإلسالم شريعة يةمشول

ا حتى نينا ثم طفال ثم شابا ثم شيخثم يهتم به ج والزوجة الصاحلةيكون نطفة باختيار الزوج  أندين يهتم باإلنسان قبل  فاإلسالم

 خروج روحه حتى ينتهى من دفته 

 مشولية شاملة كاملة 

 اخلراءة، حتى شيء كل نبيكم علمكم قد: "له قال من على يرد كيف - عنه اهلل رضي - الفارسي سلمان عن احلديث هذا عوامس

 ستنجين وأال أحجار، ثالثة من بأقل نستنجي وأال باليمني نستنجي وأال بول، أو بغائط القبلة نستقبل أن نهانا أجل: سلمان قال

 .سلمم صحيح خمتصر انظر" عظم أو بالرجيع

 ليتا األمثلة بتلك إيضاحًا األمر وزد بذلك - عنه اهلل رضي - سلمان اعرتف وكيف ،.."شيء كل نبيكم علمكم: "قوله فتدبر

 .ذكرها

 :اإلسالم يف االجتماعي التكافل مشولية

سا خرى وال يفضل جنواخوة اإلسالم فديننا دين اجتماعي يسعى اىل التكافل و التوازن االجتماعي فهو ال ينتصر لطائفة على األ

 َوَجَعْلَناكرْم أرْنَثىَو َذك ٍر ِمْن َخل ْقَناكرْم ِإنَّا النَّاُس َياأ يَُّها}على حنس وال لونا على لون بل الكل يقع حتت بند الشمولية االجتاعية 

 [73: احلجرات] {َخِبرٌي َعِليٌم َهاللَّ ِإنَّ أ ْتق اكرْم اللَِّه ِعْنَد أ ْكَرَمكرْم ِإنَّ ِلَتَعاَرفروا َوق َباِئَل ُشُعوًبا

 َربَّكرْم ِإنَّ أ ل ا النَّاُس، أ يَُّها َيا: " ف ق اَل التَّْشِريِق أ يَّاِم َوَسِط ِفي َوَسلََّم َعل ْيِه اهللر َصلَّى اهلِل َرُسوِل ُخْطَبة  َسِمَع َمْن َحدََّثِني َنْضَرة ، أ ِبي َعْن

 أ ْحَمَر، َعل ى أ ْسَوَد َول ا أ ْسَوَد، ىَعل   أ ْحَمَر َول ا َعَرِبيٍّ، َعل ى ِلَعَجِميٍّ َول ا ،  َعَجِميٍّ َعل ى ِلَعَرِبيٍّ ف ْضَل ل ا أ ل ا ،َواِحٌد أ َباكرْم َوِإنَّ َواِحٌد،

: ق الروا ،" َهَذا؟ َشْهٍر أ يُّ: " اَلق  ُثمَّ َحَراٌم، َيْوٌم: لرواق ا ،" َهَذا؟ َيْوٍم أ يُّ: " ق اَل ُثمَّ اهلِل، َرُسوُل َبلََّغ: ق الروا ،" أ َبلَّْغُت ِبالتَّْقَوى ِإلَّا

 أ ْدِري َول ا: ق اَل ـ"  َوأ ْمَوال كرْم ْمِدَماَءكر َبْيَنكرْم َحرََّم ق ْد اهلل  ف ِإنَّ: " ق اَل َحَراٌم، َبل ٌد ق الروا ،" َهَذا؟ َبل ٍد أ يُّ: " ق اَل ُثمَّ: ق اَل َحَراٌم، َشْهٌر
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 ِلُيَبلِِّغ: " ق اَل اهلِل، َرُسوُل َغَبلَّ: ق الروا ،" أ َبلَّْغُت َهَذا َبل ِدكرْم ِفي َهَذا، َشْهِركرْم ِفي َهَذا، َيْوِمكرْم ك ُحْرَمِة ـ ل ا أ ْم أ ْعَراَضكرْم، أ ْو: اَلق 

 (4" ) اْلَغاِئَب الشَّاِهُد

 ِذي َيْوٍم ِفي ِإْطَعاٌم أ ْو( 73) َرق َبٍة ف كُّ( 77) اْلَعق َبةر َما أ ْدَراك  َوَما( 77) اْلَعق َبة  َتَحَماْق ف ل ا }الفقراء  إىل اإلحسان إىللذا دعا األغنياء 

 أرول ِئك ( 78) ْرَحَمِةِباْلَم َواَصْواَوَت ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا آَمُنوا الَِّذيَن ِمَن ك اَن ُثمَّ( 79) َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكيًنا أ ْو( 75) َمْقَرَبٍة َذا َيِتيًما( 74) َمْسَغَبٍة

 [77 - 77: البلد] {اْلَمْيَمَنِة أ ْصَحاُب

   وسط والتوازننه دين اخلاصية الثالثة أ

 احلرج؛ ورفع السماحة، شريعة بأنها متسمة الربانية الشريعة فهذه احلنيف، الشرع مسات من بارزة مسةالتوازن  والوسطية 

 عز- اهلل حدد ولذا واملعامالت، والعبادات، والدنيوية، الدينية، القضايا كل يف وسط واإلسالم للمرء، يمةالسل للفطرة موافقة ألنها

 .وسطيًا منهجًا ومنهجها وسطًا، أمة األمة هذه جعل أنه- وجل

 فيكون هارأي فيهم وتبدي والقيم، املوازين هلم وتضع والقسط، العدل بينهم فتقيم مجيعًا الناس على تشهد اليت الوسط األمة فهي

 شهيدة وهي باطل، وهذا منها حق هذا: وتقول أمرها، يف فتفصل وشعاراتهم وتقاليدهم وتصوراتهم قيمهم وتزن املعتمد، الرأي هو

 كموحي وقيمها، موازينها هلا فيقرر عليها يشهد الذي وسلم هو عليه اهلل والرسول صلى بينهم، العدل احلكم مقام ويف الناس، على

 .ووظيفتها األمة هذه حقيقة تتحدد وبهذا األخرية الكلمة فيها ويقول عنها يصدر ما ويزن وتقاليدها عماهلاأ على

 احلاملة، والروحية املقيتة املادية بني وسط اإلخوة أيها فاإلسالم

 التخيلية، واملثالية املرة الواقعية بني

 الساحقة، واجلماعية الطاغية الفردية بني

 املضطرب، والتغري بالرتي الثبات بني

 البعيدة، والقيم امللحة احلاجات بني

 املتقدة، والعاطفية الباردة العقالنية بني

 الروح. ومتطلبات اجلسد نوازع بني

 {َشِهيًدا َعل ْيكرْم الرَُّسوُل وَنَوَيكر النَّاِس َعل ى ُشَهَداَء ِلَتكروُنوا َوَسًطا أرمًَّة َجَعْلَناكرْم َوك َذِلك } تعاىل: قوله من تنطلق اإلسالم يف والوسطية

 قبلها ماألم فعلت كما تعاىل اهلل عبادة يف تفريط وال شدة فال: والعبادة التشريع يف األرض أمم بني األمة وسطية [743: البقرة]

                                                           
 ( .24143 رقم ،1/311) أحمد - 3
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 َحقَّ َرَعْوَها ف َما اهلِل ْضَواِنِر اْبِتَغاَء ِإال َعل ْيِهْم َماك َتْبَناَها اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِنيًَّة ﴿: تعاىل اهلل قال عليه فُشدِّد نفسه على شدد من فمنهم

 ﴾ ِرَعاَيِتَها

 (5)" ل اْخَتَصْيَنا ل ُه أ ِذَن ل ْوَو التََّبتَُّل ُعْثَماَن َعل ى َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َردَّ ل ق ْد ق اَل َوقَّاٍص أ ِبي ْبِن َسْعِد َعْن

 هللا صلى قال كما هالكهم أسباب من سببا ذلك فكان أنبيائهم على واختلفوا الشهوات واتبع األوامر وترك وضيع فرط نم ومنهم

 َواْخِتال فرُهْم َمَساِئِلِهْم ك ْثَرةر ْبِلكرْمق  ِمْن لَِّذيَنا أ ْهل ك  ف ِإنََّما اْسَتط ْعُتْم َما ِمْنُه ف اْفَعلروا ِبِه أ َمْرُتكرْم َوَما ف اْجَتِنُبوُه َعْنُه َنَهْيُتكرْم َما: » وسلم عليه

 (9)« أ ْنِبَياِئِهْم َعل ى

 ِمْن لدِّيِنا ِفي َعل ْيكرْم َجَعَل َما ﴿: تعاىل قال عليها بها ومنَّ هلا اهلل هداها ظلمني بني وعداًل طرفني بني وسطًا األمة شريعة وجاءت

 .الشدة عن يونه األوامر يف يسٌر هلا اهلل إرادة فهذه ﴾ اْلُعْسَر ِبكرُم ُيِريُد َوال  اْلُيْسَر ِبكرُم اللَُّه ُيِريُد ﴿: تعاىل وقال]﴾ َحَرٍج

 َوال  َبشُِّروا: »ق اَل ِرِهأ ْم َبْعِض ِفى أ ْصَحاِبِه ِمْن أ َحًدا َبَعَث ِإَذا وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه َرُسوُل ك اَن عنه اهلل رضي ُموَسى أبو ق اَل

 .«ُتَعسُِّروا َوال  َوَيسُِّروا ُرواُتَنفِّ

 اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ ِعَباَدِة َعْن ْسأ لروَنَي َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ أ ْزَواِج ُبُيوِت ِإل ى َرْهٍط َثل اَثةر َجاَء: »ق اَل َعْنُه؛ اللَُّه َرِضَي أ َنٍس َعْن

 َذْنِبِه ِمْن َتق دََّم َما ل ُه( اللَُّه) غ ف َر َوق ْد َسلََّم؟َو َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ ِمَن َنْحُن َوأ ْيَن: ف ق الروا َتق الُّوَها، ك أ نَُّهْم ْخِبُروا؛أر ف ل مَّا َوَسلََّم، َعل ْيِه

 النَِّساَء أ ْعَتِزُل ِإنِّي: اْلآَخُر َوق اَل ِطُر،أرْف َول ا الدَّْهَر أ ُصوُم ِإنِّي: اْلآَخُر َوق اَل ا،أ َبًد اللَّْيَل أرَصلِّي ف ِإنِّي أ َنا؛ أ مَّا: أ َحُدُهْم ف ق اَل! َتأ خََّر؟ َوَما

 َوأ ْتق اكرْم ِللَِّه، ل أ ْخَشاكرْم ِإنِّي َواللَِّه أ َما! َذا؟َوك  ك َذا قرْلُتْم الَِّذيَن أ ْنُتْم: " ف ق اَل َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ف َجاَء أ َبًدا، أ َتَزوَُّج ف ل ا

 (8) .«ِمنِّي ف ل ْيَس ُسنَِّتي َعْن َرِغَب ف َمْن النَِّساَء، َوأ َتَزوَُّج َوأ ْرقرُد، َوأرَصلِّي َوأرْفِطُر، أ ُصوُم ل ِكنِّي ل ُه،

 التوازن:نه دين أمن خصائص عاملية اإلسالم  إناإلسالم  إخوة

  والضوابطالرغبات  التوازن بني

  واجلسدالتوازن بني الروح 

  واحلرمانالتوازن بني الرتف 

  والروحية املطلقةفهو ال يقر املادية املغرقة 

 َتْنَس َول ا ِخَرة اْلآ الدَّاَر اللَُّه آَتاك  ِفيَما اْبَتِغ}كثرية نذكر منها قول اهلل تعاىل يف قصة قارون  آياتو جند هذا التوازن واضحا يف 

 [88: القصص] { اْلُمْفِسِديَن ُيِحبُّ ل ا اللََّه ِإنَّ اْلأ ْرِض ِفي اْلف َساَد َتْبِغ َول ا ِإل ْيك  اللَُّه أ ْحَسَن ك َما َوأ ْحِسْن الدُّْنَيا ِمَن َنِصيَبك 

                                                           
 والخصاء التبتل من يكره ما باب 3: النكاح كتاب 37: في البخاري أخرجه - 1
 (11) حبان وابن (11) والبغوي( 2) ماجة وابن ،113/ 1 والنسائي( 1447) ومسلم( 7233) البخاري هريرة أبي حديث من أخرجه - 3
 النكاح في الترغيب باب 1: النكاح كتاب 37: في البخاري أخرجه - 7
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 ف َجاَء الدَّْرَداِء َوأ ِبي َسْلَماَن، ْيَنَب َوَسلَّم َعل يه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسوُل آَخى: ق اَل َعْنُه، اللَُّه َرِضي أ بيِه، َعن ُجْحَيف ة ، أ ِبي ْبِن َعْوِن َعن

 ف ل مَّا: اَلق  النَِّساِء ِمَن َشْيٍء ِفي اَجة َح ل ُه ل ْيَس أ َخاك  ِإنَّ: ف ق ال ْت َشْأُنِك؟ َما: ف ق اَل ُمَتَبذِّل ًة الدَّْرَداِء أرمَّ ف َرأ ى الدَّْرَداِء أ َبا َيُزوُر َسْلَماُن

 أ َنا ف َما ط ِعْمَت ل مَّا َعل ْيك  َسْمُتأ ْق: ق اَل َصاِئٌم ِإنِّي: ق اَل اْطَعْم: َسْلَماُن ل ُه ف ق اَل الطََّعاَم ِإل ْيِه َوق رََّب ِبَسْلَماَن َرحََّب الدَّْرَداِء أ ُبو َجاَء

 حقه، حق ِذي كرلَّ أ ْعِط َحقًّا َعل ْيك  ك أل ْهِل َوِإنَّ َحقًّا َعل ْيك  ِلَجَسِدك  ِإنَّ الدَّْرَداِء أ َبا َيا: ل ُه َلق ا ُثمَّ َمَعُه، ف أ ك َل: ق اَل َتْأكرَل َحتَّى ِبآِكٍل

 ف َحَبَسُه الدَّْرَداِء أ ُبو اَمق  اللَّْيِل َبْعِض ِفي ك اَن َحتَّى َسْلَماَن عنده بات ُثمَّ َحقَُّه َحقٍّ ِذي كرلَّ َوأ ْعِط أ ْهل ك  َواْئِت ونام وقم وأفطر صم

 أ ُبو ِإل ْيِه ق اَم َوَسلَّم َعل يه اللَُّه َصلَّى لنَِّبيَّا َصلَّى ف ل مَّا الصَّالِة ِإل ى َخَرَجا ُثمَّ ف َصلََّيا، ف ق اَما ق اَل اآلَن قرِم ق اَل الصُّْبِح ِعْنَد ك اَن ف ل مَّا َسْلَماُن

 (7).َسْلَماُن ل ُه ق اَل َما ِمْثَل ل ُه ف ق اَل: ق اَل َسْلَماُن ل ُه ق اَل ِبَما ف أ ْخَبَرُه الدَّْرَداِء

 اإلنفاق: يف االعتدال

مرته بالتوازن يف العطاء فقال رب األرض و السماء أينفق ماله كله و  إنمل تامر املسلم  اإلنفاقفالشريعة عندما دعت و حثت على 

 [98: الفرقان] { ق َواًما َذِلك  َبْيَن َوك اَن َيْقُتُروا َول ْم ِرفرواُيْس ل ْم أ ْنف قروا ِإَذا َوالَِّذيَن}

 [76: اإلسراء] {َمْحُسوًرا َملروًما ف َتْقُعَد اْلَبْسِط كرلَّ َتْبُسْطَها َول ا ُعُنِقك  ِإل ى َمْغلرول ًة َيَدك  َتْجَعْل َول ا }وقال تعاىل 

 ضالق ْب خالف على ، وُرقيَّها إمنائها يف وُيسهم ، احلياة حركة ُيثري املتوازن فاقاإلن إن:  -رمحه اهلل -يقول الشيخ الشعراوي

 . حركتها ويعرق ، احلياة يفسد وكساد األسواق يف وركود وبطالة عطالة عنه وينتج ، احلياة حركة ُيعرِقل فإنه ، واإلمساك

 ْخلك،َد من شيء على ُتبِقي حتى معتداًل اإلنفاق يكون أن ُبد وال احلياة، عجلة َسْير يف تساهم لكي اإلنفاق من ُبدَّ ال إذن:

 (6). الناس دنيا يف املادي مستواك من وترفع ، به ترتقي أن تستطيع

 رحلةم إىل يصل أن دون طعامه يف معتداًل كان أكل وإذا لألكل، حباجته يشعر حتى يأكل ال املسلم  واملشرب: املأكل يفالتوازن 

 على فظوحيا البدنية، اإلنسان سالمة حيقق الذي الصحيح واملقدار احلق، امليزان والسالم الصالة عليه نيبال وبني الكامل، الشبع

 َحرََّم َمْن ْلقر( 37) اْلُمْسِرِفنَي ِحبُُّي ل ا ِإنَُّه ُتْسِرفروا َول ا َواْشَرُبوا َوكرلروا َمْسِجٍد كرلِّ ِعْنَد ِزيَنَتكرْم ُخُذوا آَدَم َياَبِني}قال اهلل تعاىل  صحته،

 ِلق ْوٍم اْلآَياِت ُنف صُِّل ك َذِلك  اْلِقَياَمِة َيْوَم ًةَخاِلَص الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي آَمُنوا ِللَِّذيَن ِهَي قرْل الرِّْزِق ِمَن َوالطَّيَِّباِت ِلِعَباِدِه أ ْخَرَج الَِّتي اللَِّه ِزيَنة 

 [37 ،37: األعراف] { َيْعل ُموَن

 َحْسُب َبْطٍن، ِمْن َشرًّا َعاًءِو آَدِميٌّ َمل أ  َما: »َيقروُل َوَسلََّم َعل ْيِه اهللر َصلَّى اللَِّه َرُسول َسِمْعُت: َيقروُل يك ِرَب، َمْعِد ْبَن ْقَداِمعن اْلِم 

  (70).«ِللنَّف ِس ُثلرٌثَو ِللشََّراِب، َوُثلرٌث َعاِم،ِللطَّ ف ُثلرٌث َنْفُسُه، اْلآَدِميَّ غ ل َبِت ف ِإْن ُصْلَبُه، ُيِقْمَن لرق ْيَماٌت اْلآَدِميِّ،

 .الرحيم الغفور هو إنه فاستغفروه ولكم، لي اهلل وأستغفر تسمعون، ما أقول

                                                           
 :الترمذي وقال له والسياق 3/273 والبيهقي 4/213 والترمذي 171 - 3/173 البخاري رواه - 3
 (1131: ص) الشعراوي تفسير - 1

 (( . صحيح حسن حديث: ))  الترمذي وقال ،(  3773" )  الكبرى " في والنسائي ،(  2433)  والترمذي ،(  4431)  ماجه ابن:  أخرجه - 13
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 الثانية اخلطبة

 ،السالم القدوس امللك له، شريك ال وحده اهلل إال إله أال وأشهد األحكام، وأحكم الشرائع شرع واإلكرام، اجلالل ذي هلل احلمد

 وسلَّم واأليام، الشهور تعاقبت ما الكرام، الربرة وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى األنام، سيد ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد

 .كثريا تسليما

 :بعد أما

 العبادة  يف-وسلمصلى اهلل عليه  –صور من توازن النيب 

 الرهاب، مكصيا كله الدهر يصوم يكن فلم األيام، بقية ويفطر األيام بعض يصوم -اهلل عليه وسلم صلى  –كان احلبيب احملبوب  

  كما الشريفتني قدماه تتفطر حتَّى الليل فيقوم باعتدال، يصلي. اجملوس كصيام الصيام ويقلل األيام، مجيع يفطر يكن ومل

 َحتَّى َوُيْفِطُر َصاَم، ق ْد: َنقروَل ىَحتَّ ُمَيُصو ك اَن: " ف ق ال ْت َوَسلََّم؟ َعل ْيِه اهللر َصلَّى النَِّبيِّ َصْوِم َعْن َعاِئَشة  َسأ ْلُت: ق اَل َسل َمة ، أ ِبي َعْن

 (77)" ق ِليًلا ِإلَّا َشْعَباَن َيُصوُم ك اَن كرلَُّه، َشْعَباَن َيُصوُم ك اَن َشْعَباَن، ِمْن ِصَياِمِه ِمْن أ ْكَثَر ق طُّ، َشْهٍر ِمْن َصاَم أ َرُه َول ْم أ ْفط َر، ق ْد: َنقروَل

 الصورة الثانية

 َصلَّى اللَِّه َرُسوِل أ ْخل اِق ْعِضَب َعْن َحدِّْثَنا: ف ق الروا َثاِبٍت ْبِن َزْيِد: أ ِبيِه َعل ى َدَخلروا ، َنف ًرا أ نَّ َزْيـــــــٍد، ْبـــــــِن ة َخاِرَجـــــــ َعْن

 َوِإَذا َمَعَنا، َذك َرَها الدُّْنَيا َذك ْرَنا ِإَذا كرنَّاف  اْلَوْحَي، ف أ ْكُتُب ِإل يَّ َبَعَث اْلَوْحُي َعل ْيِه َنَزَل ِإَذا» ف ك اَن َجاَرُه، كرْنُت: ف ق اَل َوَسلََّم، َعل ْيِه اهللر

 (77)َعْنُه أرَحدُِّثكرْم َهَذا ف كرلَّ َمَعَنا، َذك َرُه الطََّعاَم َذك ْرَنا َوِإَذا َمَعَنا، َذك َرَها اْلآِخَرة  َذك ْرَنا

 دعوة والعبادةوال األسرةبني  الثالثة: التوازنالصورة 

 ِمْهَنِة ِفي َيكروُن ك اَن: ف ق ال ْت أ ْهِلِه؟ يِف َوَسلََّم َعل ْيِه اهللر َصلَّى النَِّبيُّ َيْصَنُع ك اَن َما: َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشة  َسأ ْلُت: ق اَل اْلأ ْسَوِد َعِن

 (73) َخَرَج الصَّل اةر َحَضَرِت ف ِإَذا أ ْهِلِه،

 .املعاصرة القضايا على واالنفتاح بعة: التجديداخلاصية الرا

 -دائما،فهو متجدد  األمصاراهلل تعاىل ملا شرع اإلسالم جعله مصلح لكل زمان و مكان فهو يواكب كل العصور و  : إخوة اإلسالم

 . العصور عرب املستجدة اإلشكاالت حل على وقدرته ، احلاصلة التطورات جلميع اإلسالم استيعابو

  وما يسعدهيف وسط البادية ما يصلحه  ألعرابياوجد فيه 
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  ومعيشتهماحلضر ما يواكب حضارتهم  أهلووجد فيه 

  وضالتهووجد العامل يف عصر العوملة بغيته 

 َيْكِف أ َول ْم اْلَحقُّ أ نَُّه ْمل ُه َيَتَبيََّن َحتَّى أ ْنفرِسِهْم َوِفي اْلآف اِق ِفي آَياِتَنا َسُنِريِهْم}تعاىل اهلل  قولمقال  ولكل مقامفلكل حادثة حديث 

 [54 ،53: فصلت] { ُمِحيط  َشْيٍء ِبكرلِّ ِإنَُّه أ ل ا َربِِّهْم ِلق اِء ِمْن ِمْرَيٍة ِفي ِإنَُّهْم أ ل ا( 53) َشِهيٌد َشْيٍء كرلِّ َعل ى أ نَُّه ِبَربِّك 

 من ، واألرض لسموات أقطارا يف وقدرتنا وحدانيتنا دالئل على الناس سنطلعرمحه اهلل : –حممد سيد طنطاوي  –يقول الشيخ 

 . وحبار وجبال ، وصواعق وبرق ورعد ، ومثار وزرع ، وأمطار ورياح ، ونهار وليل ، وجنوم وقمر مشس

 ريقط عن أنفسهم فى قدرتنا آثار على سنطلعهم كما ، بأعينهم يرونها اليت اخلارجية األشياء هذه يف قدرتنا مظاهر على سنطلعهم

 . ونقمة ونعمة ، وشر خري من يصيبهم ما طريق وعن ، وروح ، وعقل ، وقوى حواس من فيهم أودعنا ام

 فسهم.أن وفى اهلائل، الكون هذا يف جديدة أسرار على الناس يطلع ساعة، كل يف بل يوم كل ففي وعده،- تعاىل- اهلل صدق ولقد

 . والسالم الصالة عليه الرسول به جاء الذى اإِلسالم دين صحة وعلى ، وقدرته - تعاىل - وحدانيته على تدل وكلها

 األدلة ظهور مع نادهمع على الكافرين لتوبيخ مسوق استئناف { َشِهيٌد َشْيٍء كرلِّ على أ نَُّه ِبَربِّك  َيْكِف أ َول ْم }:  - تعاىل- وقوله

 (74)  . ملبنيا احلق هو ربه عند من وسلم عليه اهلل صلى الرسول به جاء ما أن على

 و لقد شهد بذلك املنصفني من غري املسلمني  و الفضل ما شهدت به األعداء 

إنَّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنَّه رغم أرمَّيته، استطاع قبل بضعة عشر قرًنا  (النمساوي شربك الدكتور)"

 ." توصلنا إىل قمَّتهأْن يأتي بتشريع، سنكوُن حنُن األوروبيني أسعد ما نكون، إذا 

 للعامل تعطي اليت هي بل األوروبية، الشرائع حبوثها من كثري يف تفوق اإلسالمية الشريعة إن"  :أنساباتو ايزكو الدكتور قال

 ". ثباتا الشرائع أرسخ

 " ثاحلدي العامل يف العظيمة(  الفقهية)  األنظمة من تعد تزال ال اإلسالمية فالشريعة"  :دافيد األستاذ قال

  والباطنةالظاهرة  وغذاهم بنعمهفربكم هو رب العاملني الذي رباهم  اهلل: وأخريا عباد

  واملكانالذي يصلح الزمان  األديان ودينكم خري

  واجملتمعاتالبيئات  اهلل كلمنهج حياة به يصلح  وقرآنكم هو
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 اهلل للعاملني  أرسلهاالرمحة اليت  هو-وسلماهلل عليه صلى  –ونبيكم 

هلل الذي فضلنا على الناس وسقانا من  ومشولية فاحلمدتوازن  وعامليةوهداية  وعاملية خريورسالة عاملية رسول  اإلسالمفعاملية 

 اهلل عليه وسلم صلى – وساسخري نيب رعى  وجعل نبيناكاس  أرويالقران 

 


