
 نبذ اإلسالم للعنصرية والطائفية 
 اخلطبة األول 

هِ ِِاْلَحْمَدِِِنِ إ ِ ُرهَُِِِوَنْسَتع ينُهَُِِِنْحَمُدهُِِِل ل  ،َِِوَنْسَتْغف  يه  َِِِفَلِِِاَّللَُِِِيْهدِ َِِمنَِِِْوَنْسَتْهد  ل  ُِِمض 

ِِ.َِهاد َيَِلهَُِفَلُِِيْضل ْلَِِوَمنَِِْلُه،

ِ ًداَِعْبُدُهَِوَرُسوُلهَُِوَنْشَهُدَِأْنََِلِإ َلَهِإ َل  ُِمَحم  ِِ.اَّللُ،َِوَنْشَهُدَِأن 

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه}ِ

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  خل} ،ِِ  (1) {َّ

 ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه جهمه ين  ىن من خن

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي} .  (2) {ٍّ ٌّ ٰى

 جخ مح جح مج  حج  مث هت  ختمت حت  جت هب  مب  خب

 .  (3) {جس مخ

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن}

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص
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 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 . (1) {جن

ًا وحسًدا وترف رًعا واحتقارًا آلدم   وعصى ،ِِڠلقد رفض إبليس السجوَد آلدم؛ تكُّبر

ربّه   وقال:  ▐ إبليُس   جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ} ، 

 .  (3) {مك لك اك يق ىق} وقال:ِِ. (2) {حك

ربه   أمر  عن  استكُّب  ُعنصري  أول  هو  الرجيم  إبليس  فإّن    ▐ وعليه: 

واخلريية،   األفضلية  لنفسه   حل جل مك لك خك حك}وادعى 

 . (4) {خل

إّن الفرق بني إبليس والعنصريني من البشر أّن إبليس اّدعى األفضلية ألنه خملوٌق 
العنصريون من البشر فإّّنم يفضلون أنفسهم  ا  أمّ و   من النار ال من الّطني، فهو أفضل بزعمه.

  من البشر بدون سبب وال ُمُّبِّّر. على أبناء جنسهم
َأْكَفاُءِِ ِ الت ْمث يل  ِ َهة  ج  ْنِ م  ِوالن اُسِ

ِ

َِأُبوُهمِِِْ ِآَدمِ ِ َِواْْلُمِ ،ِ ِاءَُِحوِ ِ

ِ  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ} :  ▐قال  

 .  (5) {يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب
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فيه من التَّساوي فإنَّ بعضا منهم ال يزال مصرًّا على أنه هو األفضل ومع ما البشر  
 واستكبارًا عن طاعته؟ ▐أليس هذا عصياان ألمر هللا   واألحسن.

 أيها املسلمون: 
  ▐ ليست العنصرية والطائفية إال تزكية للنفس واّدعاء للكمال، وربنا  

 مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ} يقول:  

 مح جح مج}:  ▐ويقول    (1) { مس خس حس جس مخ محجخ جح

 .  (2) {مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ

املرسلني  أعداء  ابلعنصرية  اّتصف  قال  لقد   مف  خف حف } :  ▐، 

 خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك  جك مق حق

 مئ  هي  مي  خي حي ٰهجي مه جه  هن  من  خن حن  جن مم

 هش  مش  هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ

 .  (3) {مك لك

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن} :  ▐وقال  

 مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
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 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 .  (1) {مف خف

،  ☻ العّزة كُّباء قريش ومنعتهم أن يؤمنوا مبحمد    تولقد أخذ

 وقالوا:  
 أمل جيد هللا إاّل يتيم بين هاشم ليتخَذه رسوال؟ 

َ مل ينزل الوحي على الوليد أو ُعروة؟    ملِّ

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي} :  ▐قال  

 .  (2) {حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

وأرادولقدِِو واغترواِ ِاتكبرواِ اَّلِلِ لرسولِ يسمعواِ وَلِ يجلسواِ َلِ ِأنِ

لنِِ☻  وقالواِ وسلمان،ِ وصهيبِ كبللِ الضعفاءِ طردِ إذاِ إَلِ ِ،

يا لكِ نسمعِ ولنِ مجلسكِ هؤَلِِنجلسِ طردتِ إنِ إَلِ اَّللِءمحمدِ قولِ فنزلِ ِ،

 مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف} :ِِ▐ 

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

   (3) {جي ٰه مه جه
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إبليِس أتباعِ همِ والعنصريةِ بالطائفيةِ يتشّبثونِ الذينِ العنصريينِ إنِ ِِأَلِ

ِِ.ِلسالرِءأعداو

:  ▐ قاِلليسِعندِغيرهم،ِِِِولقدِكانِعندِاليهودِمنِالعنصريةِما

 جن  يم ىم  خممم حم جم  يل ىل  مل خل}

 ٰذ ىييي مي خي  حي جي  يه مهىه جه ين ىن  من حنخن

وقالِِ  (1){رئ  ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر

 هئ  مئ  خئ جئحئ يي  ىي}:ِِعنهمِِ▐

 مج  حج هتمث مت خت حت جت مبهب خب حب جب

:ِِ▐وقالِِِِ  (2){خسمس حس جس  مخ  جخ مح  جح

 خي حي جي  يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن}

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .  (3){ اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت
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هذاِوإنِكثيراِممنِيزعمونِاإلسلمِاليومِقدِشابهواِاليهود،ِيزعمونِأنهمِِ

،ِويزعمونِأنِاَّللِناصرهمِومؤيدهمِوَلِبد،ِمعِِ☻ أمةِمحمدِِ

ِأنهمِينسلخونِمنِالدين.

ِأيهاِالمسلموِن

اَّللِِ ذمِ ِِاَّلِلِِأنِِويّدعونِِأنفسهم،ِِيزكونِِأنهمِِاليهودَِ  ▐ لقدِ

معدودات،ِِالناِِتمّسهمِِلنِِأنهمِِويدعونِِعنهم،ِِراضِ ِِ▐ أّياًماِ إَلِ رِ

 مخ  جخ  مح جح مج}:ِِعنهمِِ▐ويزعمونِأنهمِهمِأهلِالجنّة،ِفقالِِ

 جع  مظ حط  مض خض  حض جض  مص خص حص مس خس جسحس

ِ.  (1) { مق حق مف خف حف مغجف جغ مع

البذذدعِ.ِِهذذذا وإّنِكثيراِممنِانحرفِمنِالمسذذذذلمينِوسذذذذذارواِلِطرائ ِ

ِاليهودِلِأنهمِيزكونِأنفسهمِويزينونِالباطلِويلمزونِأهلِالح .ِِنليشبهو

وليستِأنِفلناِمنِبلدِكذاِِِِ،إنِالمسألةِليستِمسألةِعنصريةِأوِطائفية

وليستِإنِفلناِسيدِوفلناِ،ِِأنِفلناِأسودِوفلناِأحمرِِأِو،ِِوفلناِمنِبلدِكذا

ِِليسِبسيد.
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 ىي } :ِِ▐عِالمعصية،ِقالِِفإنِهذاِكلهَِلِوزنِلهِعندِاَّللِحينِتق

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي

 زت  رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 يث  ىث نث  مث زث  رث يت  ىت نت  مت

ِ.  (1) {يق ىق يف  ىف

دِاآلخر،ِوَلِلفلِجنسِأفضلِمنِجنس،ِوَلِبلدِأهلهِأفضلِمنِأهلِالب

اَّللِِ اتقىِ منِ اْلفضلِ إنماِ اْلخرى،ِ القبيلةِ أبناءِ منِ أفضلِ أبناؤهاِ قبيلةِ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ} :ِِسبحانهِِقاِلِِ،▐ 

ِ  (2) {يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب

إنِاإلسلمِدينِعالميِوإنِعقيدةِاإلسلمِجمعتِمنذِأيامهاِاْلولىِصهيباِِ

الروميِالذيِعاشِبينِالرومِوبلَلِالحبشيِوسلمانِالفارسيِوأباِبكرِالعربيِ

ِالقرشي.

هؤَلءِِ حكمِِكلِ وانتهىِ التوحيدِ كلمةِ وجمعتهمِ اإلسلمِ بينهمِ جمعِ

َِِلْيَسِِ»:ِِ☻ والقبليةِوالجنسِواْلرض،ِوقالِِالعصبيةِوالجاهليةِِ

 
 .124-123سورة النساء:( 1) 
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ن ا ِ،ِِإ َلىَِِدَعاَِِمنِِِْم  ن اَِِوَلْيَسَِِِعَصب ي ة  ،َِِعَلىَِِقاَتَلَِِِمنِِِْم  ن اَِِوَلْيَسَِِِعَصب ي ة  َِعَلىَِِماَتَِِِمنِِِْم 

ِ( 1)«َعَصب ي ةِ 

ولقدِجاءِاإلسلمِفجعلِاتباعهِكلهمِأمةِواحدةِالمسلمِأخوِالمسلمِقالِِ

 رب  يئ  ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ } ِِ:▐ 

ِِ{ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

عمرانِ: آلِ ِِ.[103]سورةِ ِِ ِ▐ وقالِ ِ{جس مخ جخ}:ِ ]سورةِِِ

 هت مت خت حت جت هب مب خب}  :▐ وقالِِِ.ِ[10الحجراتِ:

ِِ.ِ[52]سورةِالمؤمنونِ:ِ{مث

ِبلدِِفاْلمةِالمسلمةِهيِلِاْلصلِأمةِِ واحدة،ِوالمسلمِأخوِالمسلمِلِأيِّ

ِكانِومنِأيِجنسِ.

ِِ▐ وقالِِ  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل}:

ِِ.[29]سورةِالفتحِ:ِ{جنحن

بجميعِِ يؤمنِ المسلمِ أمةِواحدة.ِ الساعةِ قيامِ إلىِ آدمِ فالمؤمنونِمنِعهدِ

اَّللِِ ِِ▐أنبياءِ واْلنبياء الرسلِ بأنِجميعِ ويؤمنِ البشر،ِِِِۏ،ِ همِخيرِ

،ِفإنهِليسِعندهِعصبيةِوَلِعنصرّية؛ِخلًفاِِۏفمنِآمنِبجميعِالرسلِواْلنبياءِِ

بِببعض. ِلمنِآمنِببعضِوكذ 

 
 (. 5121واه أبو داود )ر ( 1) 



ِلنوحِِ ِاَّلل ِالذيِشرعه ِالدين ِاَّللِلجميعِِِِڠوإّن ِالذيِشرعه ِالدين الرسلِِهو

ِ.ۏواْلنبياءِ

هوِدينِواحد:ِدينِالتوحيدِواَلستسلمَِّللِِِ▐وإنِالدينِعندِِاَّللِِ

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ}ِِ:▐ .ِقالِِ▐ 

 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك  ىك مك اكلك

ِِ.[13]سورةِالشورى:ِ{زي ري

اَّللِِ أمرناِ الرسلِِِ▐ولقدِ اإليمانِبجميعِ بإعلنِ الكريمِ لِكتابهِ

إليهمِِِِۏواْلنبياءِِ لِ ُأنز  ماِ قالِاَّللِِۏوجميعِ  يه  ىه} :  ▐ ،ِ

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 . [ 136]سورة البقرة: {مت زت

ِللعنصريةِ ِوالطائفيةِوإيمانِبالح ِواتباعِللهدىِونبذِللهوىِ.هذاِكل هِنْبذ 

ِأيهاِالمسلمونِ.

وبجميعِاْلنبياءِمنِقبلهمِإنِأمةِاإلسلمِمؤمنةِبجميعِأنبياءِبنيِإسرائيلِِ

ِومنِبعدهم.ِ



لقدِنبذِاإلسلمِالعنصريةِوالطائفيةِومقتهاِوحاربهاِبكافةِأشكالهاِوألوانها،ِ

اَّللِِ رسولِ أمرِ لقدِ وإهِِ☻بلِ أوِِباحتقارهاِ نادىِ منِ كلِ انةِ

ِتمسكِبها.

:ِِ☻ فالعنصريةِوالطائفيةِأمرِمنِأمورِالجاهلية،ِوقدِقالِِ

كلِأمرِالجاهليةِتحتِقدميِموضوع،ِمنِتغررِبغراءِالجاهليةِفأعضوهِبهنِأبيهِ» 

ِ  (1) « وَلِتكنوا

ِِ☻ وقالِِ ي ةِ ُِِعبِّي ةََِِِعنُْكمَِِِْأْذَهْبَِِِقْدِِِاَّللَِِِإ نِ »:
ل  َِِوَفْخَرَهاِِاْلَجاه 

، نِ ِب اآْلَباء 
،ُِمْؤم  يٌّ

رِ َِتق  ،َِوَفاج  يٌّ
نَِِْوآَدمُِِآَدَم،َِبنُوِالن اُسَِِشق  ِِم  ِ.«ُتَراب 

:ِكيدهاِوتفاخرها.ِوُعبِّي ةَِ ي ة 
ل  ِاْلَجاه 

ِِ ِِ☻ وقال ،ِِ« ُيْسل ُمهَُِِِوََلَِِِيْظل ُمُه،ََِِلِِِاْلُمْسل مِ َِِأُخوِِاْلُمْسل مُِ»:

َعنُْهَما،ِِِِرَجاب ِوعنِِ اَّللُِ َيِ َرض  اَّللِ  ِ َعْبد  َنِِقاِلْبنِ م  ِ َرُجل  َفَكَسَعِ َغَزاة ِ ف يِ ُكن اِ ِ:

:َِياِ ر ي  ،َِوَقاَلِالُمَهاج  :َِياَِلْْلَْنَصار  ي  ،َِفَقاَلِاْلَْنَصار  َنِاْلَْنَصار  ر يَنَِرُجًلِم  الُمَهاج 

َعَهاِاَّللُِرَِ ر يَن،َِفَسم  َقاَل:ِ»َماَِهَذا؟«َِفَقاُلواَِكَسَعِ،ِِ☻ ُسوَلُهَِِلْلُمَهاج 

َوَقاَلِ ِ، َلْْلَْنَصار  َياِ ِ: ي  اْلَْنَصار  َفَقاَلِ ِ، اْلَْنَصار  َنِ
م  َرُجًلِ ر يَنِ الُمَهاج  َنِ م  ِ َرُجل 

ِِ ي 
ر يَن،َِفَقاَلِالن ب  :َِياَِلْلُمَهاج  ر ي  َهاَِدُعوَها:ِِ»☻ الُمَهاج   . ُمنْت نَة «َِفإ ن 

َباُبِِ»ِ:☻ وقالِِ ،ِاْلُمْسل مِ ِس  «َِوق َتاُلهُُِِِفُسوق  ِِ.ُكْفر 
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ِلبللِِ إن كِِ»:ِِ☻ِ:ياِابنِالسوداءِقالِلهِرسولِاَّللِِ¶ ولماِقالِأبوِذرِّ

 .«امرؤِفيكِجاهلية

أبيِبنِكعبِِ ِِِِ☻قالِرسولِاَّللِِِِڤوعنِ ِاْنَتَسَبِ» قال:

َلُم،َِِعَلْيهِ ُِِموَسىَِِعْهدِ َِِعَلىَِِرُجَلنِ  َِِِِفَقاَلِِِالس  ،َِحت ىَِعد  َأَحُدُهَما:َِأَناُِفَلُنِْبُنُِفَلن 

ِِ ْسَلم  ِاْبُنِاإْل  ِلََك؟َِقاَل:َِأَناُِفَلُنِْبُنُِفَلن  َفَأْوَحىِاَّللُِ".َِقاَل:ِِ"ت ْسَعًة،َِفَمْنَِأْنَتََِلُِأم 

بَِ اْلُمنَْتس  ِ َِهَذْين  َلُم:َِأن  ِالس 
َعَلْيه  ُبِإ َلىُِموَسىِ اْلُمنَْتس  ِ َأو  يِ اْلُمنَْتم  َأي َهاِ َأْنَتِ اِ َأم  ِ، ْين 

ِ، ِف يِاْلَجن ة  ُبِإ َلىِاْثنَْين  اَِأْنَتَِياَِهَذاِاْلُمنَْتس  ُرُهْم،َِوَأم 
َِفَأْنَتَِعاش  ِف يِالن ار  إ َلىِت ْسَعة 

ِ  (1) .« َفَأْنَتَِثال ُثُهَماِف يِاْلَجن ةِ 

يأمرِعبادهِِالمؤمنينِأنِيتحدوا،ِوأنِيكونواِأمةِواحدة،ِِِ▐إنِاَّللِ

ِونهاهمِعنِالتفرقةِواَلختلف.

قالِِ والتفرقِضعف،ِ قّوةِ ِِ▐ فاَلتحادِ  خئ حئ جئ يي}:

آلِِِِ{هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ ]سورةِ

ِِ.[105عمران:

 خم حم جم يل ىل مل خل} ِ:▐وقالِِ

 . [46]سورة األنفال: {ين ىن من خن حن يمجن ممىم
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ِتتحدِعلىِالمنهجِالح ،ِوتراجعِدينهاِوترجعِإليهِ.فالمطلوبِمنِاْلمةِأنِِ

اِجميًل. ِنسألِاَّللِأنِيردِأمتناِإليهِردًّ

ِوصلىِاَّللِوسّلمِعلىِعبدهِورسولهِمحمدِوعلىِآلهِ.
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