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 تاريخ اخلطبة

 2842/ 80/ 14 املوافق  4111،  شوال  41 ، اجلمعة 

 إهلية ميارس منها النقيضأوامر 
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم   
امث  أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ن ددده نلسدددحل  وأ دددهد أ    إلددد  إ 

وحددد     ددر حل لدد   وأ ددهد أ  دمددداا نبددد  ورالددول  وريددلي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددل راا  ال هدددم ريددد  والددد م وادددار  ن ددده 

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددي متس مدددي إمل  دددوم الددديدنا دمدددد ون ددده  ل الددديدنا 
نبددة اتقددو  امث .عددامل  أمددا اعددد  يددا و  ونلسددي ا لمالددد    وأوريدديدم أ هددا ا سدد 

 نباز امث:
منددددل نشددددراي السددددني  ددددتم الت يدددد  ل  م ددددة الصدددد يبية التاالددددعة  ولع دددددم 
.ع مو  أ  اله و الصد ي  كدا  نبدارم ند  ال سد ة ادسي متتاليدة انتهدع ااحلم دة 
الثامنددة  ولع دددم .ع مددو  أ يدداا أ  ش  ددد   الددم الصدد ي  و   يددمون  أ  زور 

إمل . ددحل احلددر  أو . ددحل احلمددسي وإلددا كددا  الدددا ع الطمددع اددا  اي   الددد ع 
الدددا كاندددع .تمتدددع لدددا اومدددة العرايدددة واعالدددسمية  ندددلا  والطمدددع  نددد  احليدددارم 
اعالدددسمية الدددا كاندددع .هددد و انورمدددا أل مددداي اذتمعددداي اووروايدددة  ندددلا   ولدددد  

ومنل نقد   م  ال م  أمر دا .صر أ  .دو  القيازم   مل  احلم ة التاالعة هلا  
أالتطيع أ  أأكد أ  ملا ا شروع زخ ع مقدما.    طور التنليل  ولد  أمر دا 



  الدكتور البوطي                                     أوامر إهلية ميارس منها النقيض        خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 قع نسيم الشام:مو 

أريدددري ن ددده أ  .سدددتونر مددد   ندددو  ننهدددا   مدددل  احلم دددة و  التونددد  إمل قتدددال 
ا سدد مي  ونتمددع أمر دددا الددهامها ونيددداتا واالتعرأددع خدددمها وأنواتددا   ددم 

لقتدددال ا سددد مي   مدددل  احلم دددة الصددد يبية جتدددد خددد اا مددد  أ  .سدددتونر ا سددد مي 
التاالعة  مدل  حقيقدة  سدتطيع أ   تبينهدا كد  مد   تتبدع اوحددا   والدل   در  

ي احلثيد  إمل .نليدل مدل  احلم دة الصد يبية التاالدعة  ا نباز امث اليدوم إلدا مدو السدع
اقيازم أمر دا ولدنها .قف   ال   اعد أ  االتونري مد  ونددي أتدم قدازرو  

أ   نللوا ما .را  زو  أ  .راق قطرم زم ظند  أمر دي  ما أنتم .رو  مل   ن ه
ُطط يتدعب اعندوا   خدر  الشدرق احلر  أو مل  احلم ة التاالدعة كيدف اد دأي ولدنهدا 

 -وك مدددة كبددد  مندددا مددد  اوأدددداز ال هو دددة كمدددا قالدددع العدددر   -اووالدددل الدبددد  
ا تلتدع  وودوا مدل  احلم دة   ا راز االدب  منا نقيض الد مة أ  الشرق اووالل

  والد مدددة مددد  خدددداع العنددداو    ومعددد  الرايدددع التاالدددعة مدددرم أخدددر  ادددالرايع العدددري
  وما أنتم .رو   ا نباز امث كيدف ُطيدع أو .هطده العري اعنصار العري ا دمر

اليوم مل  احلم ة التاالدعة أو مدل  احلدر  الصد يبية التاالدعة ادد  أُ لدة اعالدسم  
ندد   اددد  مبازنيدد  مدد  أندد  أ   تسدد  أ   قددال إتددا اظهدداز اعالددسمي اددد  نناو 

ا قدددس  ولددد  كيددف السددبي  وكيددف االددتطانع أمر دددا أ  .ت ددل مدد  ا سدد مي 
ننداا هلا .سدتونرمم   مدل  احلدر ي كيدف ميدد  ل تسدد الواحدد أ   نقسدم إمل 

تلللدة ي أم كيدف ميدد  لضنيدا  ا  طر    يدو  الواحد منهما حرااا ن ه اآلخر
ي  عري ا تعاونة أ  .نقسم مي اوخر  إمل  طر    تتعاز  و.ت اريم و.تهارج

أمر دا لل  ا شد ة  االتعانع مبت س اوم  القومي اومر دي  كدا  للدحل ندام 
وحتدددد  أنيدددا  مدددلا اذ دددس و ثدددوا نددد  احلددد   واحدددد و.سدددعي و.سدددعمانية وألدددف

  اقددي مددلا التقر ددر خليدداا  نددلا وانتهدوا إمل احلدد  وأوزنددوا ح هددم مددلا .قر ددراا ريدددر 
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  اوزراج لعددددددددم الدددددددنواي  ا إ  امث نددددددد  ونددددددد   دددددددا  أ  . تقطددددددد  الصددددددد ا ة 
  ا أ   تسدر  إمل الصد ا ة العرايدة    ا أ  . تقط  الص ا ة اووروايةاومر دية

 مدالا  قددول مددلا التقر ددر   حدد  مددل  ا شددد ةي  قددول اعددد ا قدمددة: منالددحل ندددم 
 يهدددا مددد  أنددد  .قسددديم ا سددد مي إمل  هتدددي   هدددة .سدددتونرما اندددوز  نبهدددي العمددد  ن

أمر دددددا لت ددددار  ا سدددد مي اآلخددددر    البنددددد اوول: أددددرورم إءددددارم التناقيدددداي   
اللدر وا عتقداي اعالسمية  البند الثاين  قول: أدرورم .وليد  ا سد مي اعيدهم 

ا  البندددد ن دده اعددض انددا ا ن دده مددل  التناقيددداي الددا  دد  االددتثار ا أو اختسقهدد
ددد  ا سددد مي  إمل  خدددر البندددوز الثمانيدددة  الثالددد : أدددرورم اع قددداع ادددي ا سددد مي ُو

  إءدددددارم التناقيددددداي   ا عتقدددددداي   نعدددددم مددددددلا حط  دددددعب ا عيددددد ة يمدددددا أحسددددد 
انتصدددداراا هلددددل  اعالددددسمية ومدددد  ا نعدددد  ا سدددد مي  تول دددد  اعيددددهم ن دددده اعددددض 

رو  مصداق ملا الل   ر  اليوم  التناقياي الا    العثور ن يها  ما أنتم .
إتددا   احلقيقددة ا ددة ريدد يبية .االددعة  ولقددد ق ددع لدددم:   الصدد ي  و  ميددمو  

  ومدددا أندددتم .دددرو     مدددل  احلدددر    اددداومس و  اليدددومالصددد ي  ش  دددد  لددد  زور 
  ادددد  العنددداو   اعالدددسمية  كيدددف .هطددده مدددل  احلدددر  ادددد  اوُ لدددة اعالدددسمية

معتقدا.ددد    -اعالدددسمت     حدددي أتدددا   احلقيقدددة  ددد ق ادددد  ا بدددازم اعالدددسمية
ولدد  حتدع ُطدا  اظهداز اعالدسمي  واظهداز اعالدسمي إلا   ر ممد ق - رانيع  

  و ديم  دطقتت  دو ي ا ادد أ   ددو  أمدام اذامدد   مد   نبهدي أ   دطقتتد  طدو  ار.لعع را ت 
 نبهدي  إالسمياا مقدالداا   إلاا   دي .دو  مل  احلر  نهازاا  اد م  ا ام الدلر
مددد  أنددد  أ  .ددددور رحددده مدددلا اظهددداز ا قددددس ن ددده مددد     أ   وندددد مددد   طدتل دددر

  والواقع أن       نتي    نهد ل تار خ ا  ل شر عة اعالسمية ومشرنها  الناس
  قول ايا  امث الب ان  و.عامل:
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دداَز  ر اوترب ر ) ددَس أتوب  تست  ( تدتوتل تددا قدتتتدد ت الن دداست مجتريعدداا متدد  قدتتتدد ت ندتلبسدداا ارهتدد بر ندتلب
 [ 32: ا انيدم]

ا ستونترو  هلل  احلر : ا  النتق  ونسلحل زما  ونلاج وااالم امث  و قول
  نلاح

 و قول البيا  اعهلي:
ددد ت ال  ددد ط نت تيبددد ر ) ُتير دددا وت الردددداا  ريهت دددن مط خت ددد ت َط ط نتهت دددداا  تتت نددداا ماتدتعتم  تطددد ب مط بمر وتمتددد   دتقب

اااا نت ريماا وتلت   [ 33: النسا ] (عتنت ط وتأتنتد  لت ط نتلت
قددداني هم:  ادددوس  الدددنلاح الدددو   متعمدددد   وااالدددم اعلددد  الدددل  مندددع  و قدددول

  نلاح
 و قول امث الب ان  و.عامل:

هتا) دطواب  ر اوترب ر ادتعبدت إرريبستحر  [ 65: اونراف] (وت ت .دطلبسر
 انيسا:ن  أناس   ت د  ن  لولنهم قو ت د  

ددد ت وتال  ددد ط  ت ) دددا وت دطهب ردددحلت احلبتدددرب ت وتالن سب ددددت  ريرهت دددعته  ر اوترب ر لريدطلبسر وتإرلتا .دتدددوتمل  الت
 [ 206: البقرم] (ُيطر ا اللتستازت 

  مددا  دد  اتدد  اونشددار وا يددرم أمددا  دد   ن دد  اللسددازو قددول قدداني هم: 
إمل أر  قاح ة  بدا   ومدا ونعيد اور  ا يرا  ا مرنة م  احلداني  والبسا.ي 

وتدددم  وننسددف السدددحل وأناايدد  الهددا  وأناايدد  البدد ول دد  نلتددر أناايدد  ا يددا  
  مددلا مددو لسددا    لدده  كددا  امث   ُيدد  اللسدداز أمددا  دد   ن بدد البيددوي و رقهددا

متسط ا    ا  واي     أن احلال إ  ش  د  مو ال سا  الل   دطهب
 و قول امث الب ان  و.عامل: 
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نددداا .دتببتدتهطدددو ت نتدددرت ت احلبتيتدددامر وت ت ) دددعت مط بمر دددستمت لتسب ددد ب أتلبقتددده إرلتددديبدطمط الس   .دتقطولطدددواب لرمت
ندبيتا دد ب أتلبقتدده ) .بتهددو  الدددو     دد و  ادد  نيددوادم [34: النسددا ] (الدددا  ت .دتقطولطددواب لرمت

نداا  دعت مط بمر   لد  لسدع م منداا اد  الدندلر ونقدول  و قدول قداني هم: (إرلتديبدطمط الس دستمت لتسب
 وما    نطدتل ر ر اا   زراكاا  ما    نطدتل ر 

  م أندد  ديم  ناريدبوا العددا  لدد    قرأي   التار خ  قرأي كث اا نباز امث: 
لدد    م  مل  الس ر ة الدا جتدر  اليدومال ر ة أوقح وأُر  امث م  ال روا من  
ند   م  وكد  مدلا  دتم االنياادة  ملا ما  دت  لشر عت  ا  اا شرعامث الب ان  و.عامل

  أمدا  د     تم االنيااة نن   منالدحل نقدد االدتهتارالبيع اوايض إ  نا  التعب 
روا  مالا نقول  ا نباز امث:  ع قداز إ  كانع منالحل نسبة ما هل    الل   االدت نر

.تمثددد    مددد  احلمدددسي الصددد يبية  إ  كاندددع منالدددحل نسقدددة مدددا احلم دددة التاالدددعة 
    الدد م     الدد م رالددول امثا تمث ددة   القددر   ايندداايع اعالددسم قيدد خدديل واَ  ز

ريد ه امث ن يد  : مد  كتل درت رالدول امث  هدا أندا أقدول لددم وهلدم أري ا  رالول امث
ي لدددو كدددا  مدل دددراا وحدددد لددددا  أومل مددد   نبهدددي أ  أ دددد النددداس الدددو اا إليددد  والددد م
ونسايد  قدر إ إ  كمدا قدال  لا  الل  قال نند  وند  أريد اا : مدا أراندا  دل ر 

  ش  دل ر   ري ه ن ي  نندما ماي ا ث  وت  ب ك بحل  وك    ه  كل ر ي
  نصر الص ااة .داءري اللرق اعالسمية الشدارزم ند  مدنهج أمد  السدنة 

  م    اظهمية  ا رنهة  احلشو ة  القدر ة  ا وارج  إمل  خر ما منالحلواظمانة
أ    أري ا  رالدول امث مد  كتل در  رقدة مد  مدل  ندم وع أحد منهم أو أحد م

ي معددال امث  إ  كددا  منالددحل مدد  وددع   يددوي اشددامد  ولي دددءنا نمدد  كتل ددرت اللددرق
ت مد    ن ي ا  أي طال  رأي امث نن  وكرم امث ونه وم  كطل رت    لا  الل  مطدير

ت ا      ا دوارج مد  ن  مد   ن  طر   ا وارج  الول  اعض أري اا اع لا  ما مطير



  الدكتور البوطي                                     أوامر إهلية ميارس منها النقيض        خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 قع نسيم الشام:مو 

   لو نا  لع ي ا  أي طال  كدرم امث ونهد إخواننا اهوا ن ينامم  قال هلم:  مم
  أ   طدتل ر أحداا لدتل ر أولهحل الل   قت و 
 ممد  االدتونر م أمر ددداالدل   د نم كثدد   أادد اد  حنبد  لا  اعمددام ا بتد 

ي ندة الدا زاري رحامدا ن يد كدانوا الدبباا   احم  كل درت أولهدحل الدل     أتم أ.باع ل 
نندددما ار.لعدع نندد  كدم وكدم أول   اعمددام أادد رأدي امث .عددامل نند  وراد  امث 

قدال وانتلر ل  م  انتلر ل  وكا  للحل   نهد ا وك   وناز إمل الدم اذد احنة
َايلددد  اعدددض أريددد اا :  َوس  - أ  .ددددنو امث ن ددده ااددد  أي ز ومدددو رأس مددد  ر

ي ور ددع  د دد    النددار مدد  أن دحل أ   عددل  أخدو  نلعددحل  قددال: مدالا - ا نتد ال
  وا هلرم والعلو وولهحل الناس سول امث الب ان  و.عامل الصلح 

ومد  أريد اا  الدورم م  قر ننا وم  نبيندا وحبيبندا دمدد إالسمنا الل  ورءنا  
أمددور مناقيددة ةت لددة   لددا   أمددا إ  كانددع منالددحل الدددرام ومدد  أ.بددانهم مددلا مددو

ططبرخت للحل ك     . حل    جم س اوم  القومي نام واحد و.سعي  نعم ططبر تعب 
 -التناقيدداي اللدر ددة والعقانيد ددة  -  البنددد القانيدد :  دد  إءددارم .ناقيدداي البنددوز

 زاخ  العقيدم اعالسمية  البند الثاين:    .ولي  ا س مي اعيهم ن ه اعدض
دور ا سدددد مي ن دددده ريددددندددد  طر دددد  مددددلا التندددداقض  البنددددد الثالدددد :  دددد  .ددددُو  

   اينما  قول رانا:اآلخر   ن ه ُ  ا س مي
دداكطمط ال  دد ط نتدد ر ال ددلر  ت شتب  دطقتددا.ر طوكطمب  ر الددد   ر وتشتب مطبررنطددوكطم م دد  زر تددارركطمب ) هت  ت  دتندب

طريت  ططوا إرلتيبهرمب إر   ال   ت ُيطر ا البمطقبسر  [ 8: نةا مت ] (أت  .دتبدتراومطمب وت.دطقبسر
نبدددداز امث: الندددداس مشددددرقو  أو مهراددددو   سددددتطيعو  أ   تسنبددددوا وندددداس مدددد  
 الندداس ااعالددسم  أمددا  دد    مددل  الب دددم ا قدالددة الددا أقامنددا امث ندد  وندد   يهددا
  الددسمنا دصدد  اددالوني  إالددسمنا دصدد  ادداعخسس لددد   امث  إالددسمنا دصدد  
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وخالقنددا الددل  انتبانددا لفقامددة  ددوق  مبددا ايننددا واددي مددل  اور  ا قدالددة ومو نددا
دددع الندداس ندد  حقيقددة اعالددسم  تن لدد  مددل  اور  ا قدالددة    ميددد    نندددما مط

اوقدام لاي اليمي ولاي الشدمال  د  ن د  دصدني   كتدا  امث  ن د   منهم
صددني  يمددا كددا  ن يدد  السدد ف الصددا    دد    ن دد  ددصددني   الددنة رالددول امث

نصدوس كتدا  امث    خندرج ند  مدد  رالدول امث    خنرج ند  الس ليو  الل   
    أقول قويل ملا وأالتهلر امث الع يم  خنرج ن  مد  أري ا  رالول امث


