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 تاريخ اخلطبة

  5235/ 25/ 31 املوافق  3311،  ربيع األول  52 ، اجلمعة   

 عنوان غريب يف جمتمعاتنا اإلسالمية .. نالتعاو
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوايف نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل. سدددب انحل ال كدددم   
أندددم كمدددا أءنيدددم ع دددد ننسدددحل. وأ دددكد أن    لددد     امث أحصدددي ءندددا  ع يدددحل 

وحددد     ددريحل لدد   وأ ددكد أن دمددداا عبددد  ورسددول  وريددني  وخ ي دد . خدد  ندد  
أرسددد  . أرسددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددليراا. ال كدددم ريددد  وسددد م وادددار  ع دددد 

يدددوم دمدددد ريدددالما وسدددالماا زانيمددد  متال مددد   مل سددديدنا دمدددد وع دددد  ل سددديدنا 
ون وننسددي ا لنبددة اتاددوع امث تعددامل. أمددا اعددد  يددا مالدددي . وأوريدديدم أيكددا ا سدد 

 عباز امث:
هندا أيف   ا ارتابة لو مسعكا مندم أحٌد ألول مرم م  اآليات الار نيس س ة 

ن لددم ل تددو خطاادداا  دد   ددر كم امث عدد  وندد  ااإلقامددة  ددو،  ددل  األر  ا باركددة  
  الدد  يع عددون  ددا  وقكددا  تعددالوا ميددرون  ددا وتبصدد اا االسددبتع يادداا ع ددد اانددة الدد  

نت ددددوا اعمدددداا مدددد   ددددل  اآليددددات وتدددديتم وا يف اآليددددة البيانيددددة الدددد  ا تت ددددم  ددددا  ددددل  
 ن  وتعامل: الس س ة  ياول امث سب ا

ددددداع وَ ) َََْ ن ددددوا َوأَنددددت م   * َمْوعر َددددٌة ل ْ م ُتاردددد َ َ دددددَلا اَديَدددداٌن ل  نُددددا ر َو   َو َ َتَرن ددددوا َو َ 
 رن مَيَْسْسددد ْم قَدددرٌْ   َدَاددْد َمددُو اْلَاددْوَم قَدددرٌْ  م لْد  دد   َوترْ ددحَل  * اأَلْع َددْوَن  رن ك نددت م ِمددْيمرنر َ 

َا اَدددْ َ ا ددند ْم   ددَكَدا  َوال ادد    َ األيُددام  ن ددَداور   ددَل مر لنُددا ر َولردديَدْعَ َم ال ادد   الُددلريَ   َمن ددواْ َويَدُتمر
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ََ اْلَددا ررري َ َولري َم  َص ال ا   اُللريَ   َمن دو  * ُي رِب ال ُالرمر َ  مل  خدر اآليدات    (ْا َومَيَْ د
 خطااداا يشدر نا امث عد ا  ؟وكيتن  ند ل ل تدو يبدواللي  م  مل  لا اخلطاب الرااينأرأيت
 ا ل تسدددامي  دددا  دددو،  دددل  ااندددة  اددد  تبصددد اا االسدددب  الددد  ينبهدددي أن نتمدددل ونددد ا 

 .يف حاياتكا الباطنة ال   ي من ةٌ  تدم  ورا   ل  اانة تبص اا ل  دمة ال و 
اآليددات البيانيدة  تعددالوا  ناد  اليددوم أمدام اآليددة اللانيدة مد  س سدد ة  دل تعدالوا 

 نتيتم  يف قول  تعامل: 
َََْ ن وا َوأَنت م  اأَلْعَ ْوَن  رن ك نت م ِمْيمرنر َ )  .[131 ل عمران: ] (َو َ َتَرن وا َو َ 

م نددددلادددوم وألمددد  حيددد  األنددددم األع دددون     مت دددوا    تييتسدددوا    تمدددعنوا
  ولدد  اشدرو واحدد نددم األع دون مد  حيد  الهدىوألاألع ون م  حي  النصر 

  .ن تدونوا ميمن أ و 
 [.131 ل عمران: ] (َوأَنت م  اأَلْعَ ْوَن  رن ك نت م ِمْيمرنر َ )

يف  ددلا العصددر لدددع كلدد  مدد  النددا    ينددةٌ  وك مددة اإلميددان أو ا دديمن  ك مددةٌ 
  ولد  البيان اإل دي مدا  األذ انيف مدلو ا ع د  اينةٌ  سك ةٌ  ع د األلس   ك مةٌ 

العمدد   ومددا ذكددر مددرما   د  االعمدد  الصدداحعدد  اإلميددان وا دديمن     وقيادد حدددءنا مددرم
 د ندوا  ااإلميان  أ  ترون  مل قول  ع  ون :   وقيا  الصاح 
َاتر َكانَددددْم َ  ددددْم َننُددددا)  (ت  اْلنرددددْرَزْو ر ند دددد   ا  رُن الُددددلريَ   َمن ددددوا َوَعمر  ددددوا الُصدددداحلر

  [101الدك : ]
   ترون  مل قول : أ
ددددَو م ددددْيمرٌ   َد َ ) اا م دددد  ذََكددددر  َأْو أ نلَددددد َو   ددددَ  رَيدددداحلر  (ن ْ يريَدنُدددد   َحيَدددداما طَي بَددددةا َمددددْ  َعمر

 [11 :  الن]
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مدداا   التان اددامث عدد  وندد  والعمدد  الصدداح اإلميدد ادد  نا أوضددا البيددان اإل ددي ي
   ولد  ما  و العم  الصاح؟ لالنندا  زانيماا ايناا غ  قاا   

لألعمدددال الصددداحلة  لددد   عددد  ندددنو   تدددداز  دددد حددددوزاا  دددل  الد مدددة تعددد ا 
عندددد  اإلسددددالم أو يعدددد  عندددد  الشددددريعة  مجيعدددداا  يمددددا يعدددد الدلدددد م ا تنوعددددة  تدددددخ  

مدا كدان مصد  ةا لانسدان  درزاا أو جمتمعداا  كدو مد  اإلسدالمية صصداح العبداز   د ا 
 مل  دد   رادد  ايندد  وادد  العبددازات الدد  ميارسددكا اإلنسددان العمدد  الصدداح اددد اا مدد 

عنددددوان   َددددم عنددددوان كبدددد  ة الدددد  تدددددخ مت نددددة ا تنوعددددة ا نتماعيدددداألعمددددال ا 
ي ندم البيدان ت دحل الد     م  دل  ا صداح يدا عبداز امثأد  . ولمص  ة اإلنسانية

 ي عددد    التعددداون ا نتمددداعي ع دددد الددد  والتادددوع والتندددا ناددد ن ارندددا  ليكدددا أاإل دددي 
 :ا ندر والعدوان  أش يا 

اْر َواْلع ْدَوانر )  [2ا انيدم: ] (َوتَدَعاَون واْ َعَ د اْل   َوالتُدْاَوع َو َ تَدَعاَون واْ َعَ د اإلر
ما يدخ  َم اسم العم   أ م  ي أن ارنا  لي ي لنم البيان اإل  لا الل 

ن مبددأ التعداون ع دد أَم اسم ا ص  ة اإلنسانية  ولدو  م ما يدخ  أالصاح  
عاتندا كدان حيداا موندوزاا مطباداا يف جمتموالعددوان   ال  والتادوع والتندا ي عد  ا نددر

نم ضددددد ص ددددوحل    نم  ددددل  ااتمعددددات ضددددد ا دددديامرات ك كدددداص دددداإلسددددالمية  ذاا حل  
  تدددددت أسددددكم ا عدددددا   ذ تصددددطدم  ددددلا احلصدددد ر   و مجعددددا يددددة اخلطددددع العدوان
عددداون ولدددد  أيددد   دددو الت  مل ريددددور أريددد ا ا عانيددددما اإلسدددالمي  حصدد  التعددداون

 اإلسالمي اللي أمر امث سب ان  وتعامل ا  يا عباز امث؟ 
عندددداوي   ارغددددة   مل   مل تنددددااعكلددددر جمتمأولددددم حاددددانيَ اإلسددددالم يف لاددددد َ

يف  وم دددا ر ميتدددة   مل ميسسدددات  سدددالمية يف اا ر دددا ولدنكدددا سياسددديةٌ  أ ددددال  
مددد   سدددتمدم يف كلددد   م اليدددوم ي  وااظم دددة وقدددد أريدددبا اإلسدددال حاانياكدددا ومبتهياَتدددا 



  الدكتور البوطي                            وان غريب يف جمتمعاتنا اإلسالميةنع .التعاون .خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

وليددم   سددتمدم ل سياسددةأريددبا ي   - سددانير ااتمعدداتيف و  أقددول  -تمعددات اا
سدددتمدم سدددتمدم ل مصددداح السياسدددية    اددد   هندددا ت  حادددانيَ اإلسدددالم كاندددم ت   أنا 

  .السياسيةلأل وا  
كان م  ا يتمول أن    يتلَ وكب عنوان  وسنوري مت من مة التعاون اإلسالمي

يدار مسد م يعيشدون يف   يار ونص  م  ية  لا العنوان ع  الشمصية ا عتبار ع ا ي  
بدددد اا عدددد  الشمصددددية أن يدددددون  ددددلا العنددددوان تع   كددددان ا دددديتمولاليددددوم ددددلا العدددداش 

  ددرر  ا عتباريددة النعالددة ااسددم  ددلا ا  يددار ونصدد  ا  يددار مسدد م يف العدداش  ولاددد 
وال نيدا     د ما نيدي ر  الوالنسدا  ال  تمدواا ندواون و يكم األطنال الدلي  ي    ا ندواون
َندوا  دم   تسدوقكم مسسديكم  مل  لا العندوان الدبد    ا كواو واعوا و   ط  اللي  ق  

  اون اإلسدددالمي  من مدددة التعدددنمكدددم و مدددا م   نيدددلي   دددلا العندددوازمدددوعكم و  
ن يدون أم ييا عباز امث  ولتمن روا ع د  ي     ش يعلد  ي لدنكم ش يعلروا ع 
ش  ل مس م  يف العا ةالمع اا  عالا ع  الشمصية ا عتبارية النع  اا  لا العنوان حيا 

كم ع ينددا ب  يف احلاددانيَ الدد    دد ا دد م لدديكم الامددا  كمددا  ددو ا نددرو    ذاا ظع نددا 
بكم مددد  النمدددانييات العدوانيدددة  حادددانيَ كلددد م   ددد نعددد  كلددد   ا يف جمتمعاتندددا اليدددوم

   م ا سدد مل أنددا أول مدد  يعددوز يف  ددلا  ؟! َ  يكدداادداحل يامدديلا الددلي اليددوم  مندد
م يددددار ونصدددد  م يددددار مسدددد م  و  ددددا متددددل كم  ددددل   تاريبدددداا  يدمدددد  عدددددز مالددددلي  
تعدددالوا  دددان روا وتددديتم وا وقدددرروا و ددد   :أقدددول  دددا ول ادددانيم  ع دددد  ددديوهنا  ا ن مدددة

مد   ؟! مد  ال داش ومد  ا   دوم !؟ا   دءونا م  الاات  ومد  ا اتدولم  تعالو دمع
يدددي الدد  ميسدددون  ددم الددلي  يرتدبددون اظنايددات واظددرانيم ومدد   ددم أريدد اب األ

  ؟! دلعالصي ان الاصاص 
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   مع ا   وم أياا كان و   ضد ال اش أياا كان     مع ا اتول ا ماا أيداا  
و دد  مددع سددرعة الاصدداص و دد  ضددد العدداكن   ان كدد  كددان و دد  ضددد الااتدد  أيدداا 

الوا  دددازلوا تعدد  لدددد  تعددالوا  ادددرروا  ع ددد اظددرانيم أيددداا كددان  دددي   العدداكنون ع يكددا
مت درراا مدد   دار، مددا     مت درراا مدد  وحدي التادداريرمد  األسددباياتاادراركم مت ددرراا 

وأنا أول م  يع   أين      معدمو     مت رراا م  السياسات الرعنا ا  الاارات
يف  ددل  ا ن مدة  لددد  أيدد   دو ممددمون  ددلا  مددة اإلسدالمية متمل ددةا األ تدااع لاددرار
دددد !؟ العنددددوان   لا العنددددوان نيددددلي   دددد  تاددددوز م منددددنكمن    ددددي   ا ندواددددو رر لاددددد   

  .لدنكم ش جيدوا  يئاا 
و ذا نا  يل يا عباز امث أن أستع  ان  الداريدات  اللي ي جيت  لي  أولئحل 

أن يعدد وا عدد  مشدداعر زقياددة عندددما يريدددون   دداا  جمو ل هددة ااانياكددا الددلي  هنددوهنم ا
ومدددون الددداا عدددم ممدددمون  دددلا ا    البددداكون دددي    دددر  لادددد  :اا  ددد نق أقدددولندددد

تع دددو   ممسدددنكبددد    قددد     سددداحوا وذ بدددوا ميينددداا ويدددا ا   دددم يعلدددروا    ع دددد العندددوان
يف اليددوم  كتددب ع يكددا  ددلا قدد  من مددة التعدداون اإلسددالمي ماتددم  رخاميددةٌ   ددكازمٌ 

   لا    ش ي  أ؟ األغر اللي ولدت  ي   ولد  ك  منا يسيتل أليو مثة م  وري 
ويدديتا اظددواب الددلي ياولدد  التدداريم متعجبدداا مسددتهرااا قددد  ؟! ا يددم وريلدداا مدد  اعددد 

  الوريدد   ددو روسدديا والصدد   نا  دداام ذبااتدد  مدد  الهرااددة  أندد   نالددحل وريدد   
وأندا أيكدا األخدوم أريدد أن أقدول لددم  ديئاا مسعتد  أذنداي ووعدا    ذلحل  و الوريد 

  عددا  عا دديعجددب وأعجددب  ددلا الددلي مسعتدد  أذندداي وو أن ولدددق  مل اآل  عا ددي
كبددددد  يف و ارم اخلارنيدددددة الروسدددددية ونددددد  مندددددل أيدددددام نصدددددي ةا  مل ن انندددددا   مسددددديولٌ 

حااددوا النصددانيا الدد    سدد م  ياددول  ددم: وُيدددم عددوزوا  تعددام وا مددع  سددالمدما 
وكداز عا دي ييتمركم  ا  سدالمدم مد  الدوز والتدسل  والتعداون  مسعدم أذنداي  دلا 
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 دداام ذبااتدد  قددد ريددد،   مدداذا   قددد لددلي أ  يصددد،  لددد   ذا كددان التدداريم ا
 أريد،! 
مي السددمدد   ددو الوريدد   ن مددة التعدداون اإل ذا كددان  نالددحل مدد  يسدديتل نعددم 

 دو  وري  النعال اليدوم    داالا اظواب ع  يتلي  كد  ي   ا ندواون ق  ا يال
 أقول قويل  لا وأستهنر امث. خر، العوانيد. ل روسيا والص  وامث ع  ون  


