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 تاريخ اخلطبة

  2132/ 31/ 32 املوافق  3311،  ذو القعدة  26 ، اجلمعة   

 التبشريي يف القرآناإلسالم 

  التكفريي عند خصومهواإلسالم 
،  ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوايف نعمدده و كددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث، 

انحل ال كدددم   لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب 
أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ع ددده نفسدددحل  وأ دددكد أن    لددده    امث 
وحددد     ددر حل لدده، وأ ددكد أن دمددداا عبددد  ورسددوله وريددفيه وخ ي دده  خددري ندد  
أرسددد ه  أرسددد ه امث  مل العددداش ك  دددهر اشدددرياا وندددل راا  ال كدددم ريددد  وسددد م وادددار  ع ددده 

وسدددالماا ما مدددم متال مدددم  مل  دددوم دمدددد ريدددال ا سددديدنا دمدددد وع ددده آل سددديدنا 
ون ونفسددي ا لنبددة اتقددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديكم أ كددا ا سدد 

 عبام امث:
 ليكم هل  الصور  اليت جتع  اإلسالم مكيمناا ع ه مشاعر الناس وعواطفه، 

 ، ريدور هل  الصور  اليت جتع  ق ب اإلنسان السوي وقفاا ع ه دبدة امث وأع يمده
ومددد  الصددد يب الناادددع مددد  كدددالم  مدددذخوك  كمدددا هدددي مددد  مدددرآ  كتدددا  امث القدددرآن

 ،  قول رانا ع  ون :   نصغ  مل ايان امث سب انه وأعامل ، أعالوا رسول امث
د  ِرْاَدةر ال ِدهر  رِن ال ِدَه ) دكرْم َ  أَدْقَنطُدوا مر ُقْ   َدا عربَدامرَي الِدلر َ  َأْسدَرُ وا َع َده أَنُفسر
يمُ  َدْهفر  يعاا  رنُِه ُهَو اْلَهُفوُر الِرحر  [ 35: ال مر] (ُر اللُّنُوَ  مجَر
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 و قول:
  :النسددا ](  رِن ال ّددَه  َ  َدْهفرددُر َأن ُ ْشددَرَ  ارددهر َو َدْهفرددُر َمددا ُموَن َكلرددحَل لرَمدد  َ َشددا ُ )
84] 

 :و قول لرسوله دمد 
دددْ   َبرَمدددا َرْاَدددة  م دددَ  ال ّدددهر لرندددَع َنُدددْم َولَدددْو ُكنددد) ُّْدددواْ مر َِ رددديَق اْلَقْ دددبر  َنَف َع َ  ّددداا 

ُكْم َواْستَدْهفرْر َنُْم َوَ اورْرُهْم يفر اأَلْمرر   [ 131: آل عمران] (َحْولرحَل  َاْعُف َعندْ
 و قول ع  ون  خطاااا لرسوله أ ْاا:

 [ 101: األنبيا ]( َوَما أَْرَسْ َناَ   رِ  َرْاَةا ل ْ َعاَلمرمَ )
آي كتدددا  امث عددد  ونددد ، وأعدددالوا نصدددغ ا ن السدددمع مددد   هدددل  طا فدددة مددد  

 النااع يف الص يب: كالم رسول امث 
)مدد  لقددي امث   قددال:   ددروي الشدديمان مدد  حددد   أنددا أن رسددول امث 

   شر  اه  يئاا ُحر َمْع ع يه النار(
واحلاكم يف مستدركه مد  حدد   معداك ر دي   يما روا  أاو ماوم و قول 
( ش متسددده الندددار)مددد  مدددار    شدددر  ادددامث  ددديئاا قدددال:  سدددول امث امث عنددده أن ر 

  (ش متسه النارويف روا ة: )م  كان آخر كالمه    له    امث نطق خم صاا هبا 
اسند  ري يب أن رسول امث وروع النسا ي م  حد   أيب عمر  األنصاري 

  :قدده امَث عبدددم  ددوم )أ ددكد أن    لدده    امث وأ ددكد أ  رسددول امث،     قددال
َبْع عنه النار   (القيامة مؤمناا هبما    ُحجر

 أن رسددول امث  وروع الشدديمان مدد  حددد   أيب كر ر ددي امث أعددامل عندده
 - واحلر   داحية مد   دواحي ا د ندة - )َعَرَض يل نرب   م  نانب احَلرِ  قال:

ق دع: و ن  ندا ر    شر  ادامث  ديئاا مخد  اظندة، اذن م  ما قال: أاشر أمتحل 
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ن سددر ق قددال: نعددم و ن سددر ق قددال: نعددم و ن  نددا و ن سددر ، ق ددع: و ن  نددا و 
  و ن  نا و ن سر (

م  حد   أيب هر ر  ر ي امث عنه أن رسدول امث وروع مس م يف ري ي ه 
 :أند ل واحدد  منكدا ادم اظد  واإلندا والطيدور ) ن مث ع  ون  مئة رادة  قال

وأِخَر أسعاا وأسعم م  راته لعبام  اطفون وهبا  رتااون  بكا  تعوالبكا م وانوام 
   راكم  وم القيامة هبا(

قددال:  وروع الشدديمان أ ْدداا مدد  حددد   عمددر ادد  اعطددا  ر ددي امث عندده
َ رسددول امث  اذسددرع يف أعقددا  ِدد و  مدد  الهدد وار ون رنددا و كا امددرأ  أسددعه  ُأِتر

  ا تده وألصدقته اصددرها ،  وقعع ع ه طف هنة ام األسرع أب   ع   ي 
)أأدرون  مل هدل  ا درأ  أطارحدة وليددها يف : وراحع أر عه  قال لنا رسول امث 

  النار( ق نا:    ا رسول امث، قال: مث أرحم اعبام  م  راة هل  ااانكا(
 أن رسدول امث  و روي مس م م  حد   عبد امث ا  عمر ر ي امث عنده

أي سددرت   - دكم  ددوم القيامدة مندده  يْدع ع يدده كنفده) ددد  امث عد  وندد  أحد قدال:
و قول له: أألكر  ك عم ع كلا وكلا،  قول: نعم  ا ر ،  - سرت  ع  ا خر   

،  دددلكر  امث عددد  ونددد   قدددول: أأدددلكر  ك عم دددع كدددلا وكدددلا،  قدددول: نعدددم  دددا ر 
   قددد سددرتلا ع يددحل يف مار الدددنيامبعددا   كددان قددد اقرت كددا يف منيددا ، ا  قددول لدده: 

  (ها أنا أِفرها لحل اليومو 
مدد  حددد   أنددا ومدد  حددد   روع احلدداكم وأاددو ماوم والطددربا  والبيكقددي 

)أميت هدل  أمدة مرحومدة، مهفدور ندا، قال:  أيب موسه األ عري أن رسول امث 
  متا  ع يكا(
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مد  مدرآ  كتدا  امث عبام امث: أرأ تم  مل هل  الصور  اليت هي مذخوك  ادقة 
كمددا   ومدد  مددرآ  الصدد يب النااددع مدد  كددالم رسددول امث  عدد  وندد  كمددا  عددتم

كيدف أدوقق الفطدر  اإليانيددة الكامندة يف كيدان كدد    ، أرأ دتم  مل هدل  الصددور عدتم 
 ت  ده  -ق ب اإلنسان  - نسانق نعم  أرأ تم  مل هل  الصور   هنا جتع  الق ب 

، مدا ش  كد  مب بة امث أ اا كان رياحب هلا الق ب ما ش  ك  مستكرباا ع ه امث
معاندددداا، مدددا ش  كددد  مددد  النددداس الدددل   حجددد وا أنفسدددكم عددد  العقالنيدددة وحبسدددوا 

، أما ما عددا هدؤ    مدا مد  ق دب  قدف أمدام هدل  أنفسكم يف سجون ا ستكبار
    ا سددت ة ا ددذخوك  مدد  مددرآ  كددالم امث ومددرآ  كددالم حبيبنددا رسددول امث الصددور  

ااتدده، ومدد  ا  ددالن اإلسددالم  هدددو مكددواا وأع يمدده ومك و ت  دده  ددب امث عدد  وندد 
و مل لق ددو  الندداس، ومدد  ا  ددالن هددل  الصددور  ىبددب اإلسددالم ع دده عقددول الندداس 

ومددا اددم حقددا ق وأقددر  ا سددا ة مددا اددم الفكددر اإلنسددا  أ ئدددلم و مل مشدداعرهم 
الديت هدي جتسديد حلقيقدة اإلسدالم  ، ومد  ا  دالن هدل  الصدور  هلا اإلسالم الع ديم

ا مت فة مكما أباعددر، جتمعكدا أقر  ما ام الفئار والفر  اإليانية كما رأ تم 
ىددع را ددة وحدانيددة  ، جتمعكددا مجيعدداا امث سددب انه وأعدداملمجيعدداا ىددع را ددة وحدانيددة 

، احمليددي ا ميددع الددلي      ددر حل لدده، الددرا   الددلي    ددر حل لددهاعددالق الددلي 
ان ا حتكاكددار الطا فيددة يف نددري ، ومدد  ا  كيكددار  دد   ر ددد أن  ددنف   ددر حل لدده

الطا فيددة، هيكددار  دد   ر ددد أن  ددنف  يف  والبهْددا ومدد  ا احلددرو  أو العددداوار 
، أ دددحل هدددي الصدددور  الددديت ش أن  ندددال  ددديئاا مددد  مدددرام  مددد  ورا  هدددلا الكيدددد كلدددحل

، ريددور  ، ش حنددم منكددا  دديئاا وش نْددف  ليكددا  دديئاا آخددرنْددف  ليكددا  ددروع نقددري
 ونسدددديم حددددد   ا صددددطفه نسدددديم كددددالم امث  مددددذخوك  مدددد  أمينددددة كمددددا رأ ددددتم

األخددرع، الصددور   عددالوا  ددان روا  مل الصددور   ولكدد  أالنااددع عدد  لسددانه الصدد يب
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ة ا تطاولددة، أحقددام مدد  األحقددام ا تقاممدد السددوما  القامتددة، الصددور  الدديت هددي ركددام
قدداأ أنددد  ندددل  األحقدددام مددد  السدددوام الأفددور را  تكدددا،  فدددور الندددة منكددا، ريدددور  

العاقدد  أن  واددم م دد  امثق أنددا أسددذل وع ددهقاممددة، أي ريدد ة أددرع  ونددد اينكددا ا ت
ق أي قبسدددار مندددهجييدددب، أي ريددد ة أوندددد اينكدددا وادددم كتدددا  امث الدددلي  عدددتم 

مددد  ، ريدددور  وادددم مدددا  عدددتم مددد  كدددالم حبيبندددا ا صدددطفه عالقدددة أوندددد اينكدددا 
اددالنكم  مل الددا ، أعددرب عدد  كالدديت أقددامم ع يكددا الدددهراألحقددام والْددها   ا سددتكنة 

، أب د  عمدا يكد  أن ، أعدرب عد  كالدا االب د  عد  مدربرار القتد من ر الددما 
عددددد  طر دددددق العندددددور ع ددددده مدددددربرار الكيدددددد، ع ددددده مدددددربرار القتددددد   شدددددفي ِ ي كدددددا 

يكدد  أن ، ريددور  يكدد  أن أُدْنَسددم مدد  أ ئددد  وعقددول، ريددور  واإل سدداموالتمر ددب 
 ت ولدوا  مل انم اإلنسانية مجعدا   ِلر  نسانيتكم ع  قو أتذلف م  أ كار أناس 

صدور  ادالقرآنه هدلا أن أ صق هل  ال متارس مهجية ما من كا ولك وحوش  ار ة 
ر ب، أن أ صق هل  الصور   بيبنا دمد  ه ريداحب هدلا الكدالم أمر ن   ِو

، أن أ صق هل  الصور  ااإلسالمه أمر ِر ب وما أعكدد هلا أمر ِر ب وعجيب
 ا  أن  ددددعو قدددم  نسدددانية قدددد طدددر   عكدددا منددد  هدددلا التصدددوريف التدددار   أن آكانددداا 

 مل القت  اللي  نبهدي أن  سدت ر، القاأ أن  دعوا أري ا  هلا التصور األسوم 
ااسددددم  مل اإل سددددام الددددلي  نبهددددي أن  سددددتمر،  مل التمر ددددب والعدددددوان الكيفيددددم 

ل سددددبي  امثه  ندددده ألمددددر ِر ددددب وعجيددددب، نعددددم  ددددا عبددددام امث، امث  قددددو  اظكددددام يف
 لرسوله:
دددْ  ) ُّْدددواْ مر َِ رددديَق اْلَقْ دددبر  َنَف  َبرَمدددا َرْاَدددة  م دددَ  ال ّدددهر لرندددَع َنُدددْم َولَدددْو ُكندددَع َ  ّددداا 

ُكْم َواْستَدْهفرْر َنُْم َوَ اورْرُهْم يفر اأَلْمرر   [ 131: آل عمران]( َحْولرحَل  َاْعُف َعندْ
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هددي طر قنددا  والف اظددةادد  اله  ددة هددي سددبي نا قا دد  هددلا التصددور:   و قددول 
  رسدول مهدا انددا ا رسدوم أمدام أاصدارنا، والقت  والتمر دب الكيفيدان ورأس مالنا

َمددْع ُحر  أن مدد  مددار وهددو    شددر  اددامث  دديئاا وءددالو وراددا   ؤكددد مندد   امث 
ول قدا  كم:  ، هدلا الكدالم جب عنده اظندة، و قد متسه النار، ل  ىع يه النار، ش

وش  كد   صدطبغ اذم نتندا وش  ك   نكم هنجنا ك تنا مرموم،  ن ش  ك  ع ه  ا 
االنسدددبة لددده ومددد  ا  دددالن  عدددالن اظكدددام ومددد  ا  كدددو  سدددت ق القتددد    كدددو كدددا ر

،  مدا احلكمدة مد  كلدحل، مد  وألمناله مر و ، نعم، هلا  ي  ِر دب  دا عبدام امث
نبددوي، هددلا الدددنكم  قدددرآ ، هددلا الددنكم الددال م الدداللددل    دددعمون هددلا الددنكهددم ا
و  أارخيية اعدمعام ة لإلسالم ،  هنا قوع أرَكنا ع يه رسول امث ْام اك  ما ا 

وهدي الديت أدد ع، كيدفق معدو  أقد  لكدم  هي اليت أدعم وهي الديت أقددم أق يد ة 
: أعددا  م د  امث عد  وند  والتفصي  رمبدا سديذِت  يمدا اعدد اد أن أقونا ك مار 
كدانوا  ْدعون أمدام أاصدارهم خططداا  يدة  وأوراا وأقدومهم الصدكيونية العايف أمر كا 

ل قدددددرآن، لرسدددددول امث،  م، كتاادددددار، امعدددددا ار، الامدددددارأق يد دددددة حملارادددددة اإلسدددددال
، ، م كدر مد  م داهر العدداو  والبهْدا  لدد   امثكانع أنشر  يما اينكممؤلفار  

أبدم ندم أن ظنوا أن هل  الطر قة هي اليت ختنق م د  امث سدب انه وأعدامل، ولكد  
 ، يف أوروادددا منقفدددون ويف أمر كدددا كدددللحل منقفدددونع ددده النقددديل مددد  كلدددحل األمدددر

لي ، رأوا الكددالم الددمدد  هددلا القبيدد   يالحقوهددا ددذهنم أن   تفتددوا  مل أي أحدوءددة 
ه اإلسدالم، الامداا لند  اإلسدالم، الامداا  تعامل م  أ وا  ِدري ا سد مم هجومداا ع د

أن ، كاندددع النتيجدددة ندددلا األمدددر ن مدددنكم    أن أقب دددوا  مل مراسدددته مدددا كدددا ل قدددرآن
مخدد  يف اإلسددالم مدد  نددرا  هددل  الطر قددة أكنددر اكنددري ددد  أصدديدو  لالاتعددام عدد  

، و نددأل ألككددر مدد  هددؤ   رونيدده و نددأل ألككددر مدد  هددؤ   مددور ا اوكدداي اإلسددالم
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كددان الفْدد  يف ، قددام  الفكددر يف أورواددا  ، و نددأل ألككددر مدد  هددؤ   كنددري  ِددارومي
، عشددرار األوروايددم وء ددة مدد  األمددر كيم  مل اإلسددالمم أددونككم لإلسددالم هجددو 

، قددال قددا  كم لا الشددك   ن ددروا، وندددوا أن هددلا الطر ددق خيدددم اإلسددالمالندداس هبدد
، قدال قدا  كم:   ليسدع هدل  ومنكم ا ستشار ل ر يا األمر كي األسبق ك ينتدون

نبهدددددي أن  نبدددددع مددددد  ا سددددد مم أنفسدددددكم، لكددددد  مددددد  ، الكيدددددد لإلسدددددالم  الطر قدددددة
اسدددددرا رهم ومدددددا   الدددددون  ددددددعون انتسددددداااا  ليددددده ا سددددد مم الدددددل   ط قدددددوا اإلسدددددالم 

، هلا هو الشرط األول، الشرط النا   نبهي أن  رب  اإلسالم يف سد و  اذلسنتكم
فدددوس، مب كدددر أقشدددعر منددده الن -ا الطدددااور مددد  ا سددد مم يف ال ددداهر هدددل -هدددؤ   

ع ه أنه مد  الف اظدة   اإلسالم أشمئ  منه الفطر  اإلنسانية،  نبهي أن  رب  هؤ 
،  نبهدي ع ه أنه  عشق الدما ،  عشق لون الدما  أ نمدا وندد وأ نمدا طفدبمبكان 

 ظكدار  سدالم أرأعدد منده الكشف ع  حقيقة اإلسالم أن  كون منكم هؤ    مل 
 ظكددار  سددالم    ع ددم ل راددة معدد ،  ظكددار  سددالم  ددرتا  ااإلنسددانية الفددرا  ، 
، واألملدة كندري ، وأنطدون روا ع ه الطااور اللي خيدمكم يف هدلا، وعنالدوا ر، نعم

وواحدد دد  واحدد دد  خطدم األمر كدي األسدبق ك ينتدون ال يحل ا ستشار ل در يا 
  و ع اعطة، نعم

 يف حا ر عا نا اإلسالمي هنا وهنا وهنا   كاا هلا اللي أرونه أ كا اإلخو 
امث،  تنداقل مدع مدا  عدتم مد   مع مدا  عدتم مد  كدالم م  ا  كر اللي  تناقل 

والقيددام  هندا ،  ندده عمد  يارسدده ننددوم  نده عمدد  يارسده ننددوم  ،كدالم رسددول امث
 ، أقول قويل هلا وأستهفر امث الع يم والقيام  هنا يف  سرا ي  وهنا  يف أمر كا

 عبام امث:  قول امث ع  ون :
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َهددْ  يفر َكلرددحَل * َوالِ ْيدد ر  رَكا َ ْسددرر * ْأرر َوالِشددْفعر َوالْددوَ * َولَيَددال  َعْشددر  * َواْلَفْجددرر )
ْجر    [ 3 - 1: الفجر] (َقَسمم ل لري حر

 مندا اليت أقسم هبا رانا ع  ون  ع ما  التفسري أن ا رام اال يايل العشر أمجع 
يل العشدددددر األومل مددددد   دددددكر كي احلجدددددة، ولقدددددد أو دددددب كلدددددحل حبيبندددددا هدددددي ال يدددددا
مددا مدد  أ ددام العمدد  الصددا   يكددا : )الشدديمانوقددال  يمددا اأفددق ع يدده  ا صددطفه 

األ ددام العشددر مدد  أوا دد  كي  - أحددب  مل امث عدد  وندد   يكددا مندده يف هددل  األ ددام
و  اظكدددام يف )ول امث و  اظكدددام يف سدددبي  امثق قدددال: قدددالوا:  دددا رسددد (-احلجدددة 
هدد  أقددول: أددرع  (   رنددالا خددرف انفسدده ومالدده   ددم  عددد منكمددا اشددي  سددبي  امث

يف القتدد  الددلي  سددت ر مددنكم  مل هددلا الددلي  قولدده امث  ع را عددو لددوا  اظكددام  تفدد
هد   -وهدم رسد  اظكدام  -ق أدرع هد    تفتدون و مل هلا الدلي  ؤكدد  رسدول امث

ويدددددون نسددددور   تفتددددون  مل هددددلا الددددلي  قولدددده رسددددول امث  يهمدددددون أسدددد  تكم 
 كا قال:  كما أوريه امث رسوله دمداا والوم مع  خواهنم  الو ا  
 [ 131: آل عمران] ( َبرَما َرْاَة  م َ  الّ هر لرنَع َنُمْ )

،  طددددر  م دددد  امث سددددب انه اددددم نددددواحنكم  طددددر  اإليددددان اددددامث هدددد  أسددددتيقق
، حند  يف العشدر األول مد  وأعامل، ه   عوم أحدهم  مل نفسه ليقول مداكا نصدنع

يف لدديت ننشددرها   نهمددد أسدد  تنا ا  ددكر كي احلجددة وهددلا مددا  قولدده ا صددطفه 
ا ددؤمنم ا سدد مم، أعددالوا نعددد  مل امث، نصددط ب  مل ونددو  ادد  يف أعنددا   خواننددا 

أفيل أ ئدلم هبل  الفطر ، أسدذل امث أن  دوقق امث أرع، أسذل امث ع  ون  أن 
، و   ألسددذل أ كددا اإلخددو  اددم نددواحنكم هددل  الفطددر   ن ش أكدد  قددد ماأددع اعددد

ر    سدددبي  الف اظدددة، سدددبي  يالا ل تعامددد  مدددع ا خدددسدددبهدددؤ   الدددل      ع مدددون 
أ كا ، أقدول ل واحدد مد  هدؤ  : اله  ة، سبي  ا لام، سبي  ا  دتيا   مل الددما 
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ورأ دددع وطدددر  م دددحل ا دددور ااادددحل متددددمر ع ددده  دددراش ا دددور قدددد رأ دددع نفسدددحل 
أتعام  مع  خوانحل، أأقاا ه أأتعام  معه اا نكم كاأه اللي  نفسحل ام  دي امث

ِ  تدحل و  اظتدحل، أْدؤل ا أْدؤل ا آندلا ، أم أنسده  والف اظةل  اله  ة هب
ق  ددا هددلا  دداكا   أسددذل نفسددحل هددلا لكددي أسددتنجد الراددة مدد  امث آنددلا أْددؤل 

وأنددع اإلنسددان الددلي   السددؤالق  دداكا   أسددذل نفسددحل كيددف سدديكون موقفددحل 
واندده    أمددام  خوأنددع اإلنسددان الددلي    ْددع نصددب عينيدده  ع ددم ل راددة ريددور  

، سددا   نفسددحل: أقددامر أنددع أن أتعامدد  واإلادددا  ومونبددار القتدد ا لددام اددالكفر 
 قعندما جتد أن م حل ا ور  ست  روححلمع هلا ا نكم 


