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 تاريخ اخلطبت

  1322/ 30/ 03 املوافق  2301،  ذو القعدة  30 ، اجلمعت  

 ألهل الشامنصيحت 
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددبحانحل ال كدددم   
زأشدددكد أن    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددد  ن سدددحل  

زحددد    شددل حل لدد   زأشددكد أن زلمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  دددِ  اشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريدددل زالددد م زادددار  ن ددد  

زلمدددد ريدددسةا زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي  مل  دددوم الددديدنا زلمدددد زن ددد   ل الددديدنا 
ون زن سددي ادللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مادلسدد الددد    زأزريدديدم أ كددا 

 نباز امث:
ند  مسدتابل  أعالوا ا ا ملة أخدلع نصدهي السدمع  مل حدد و رالدول امث 

الشام زأه   زاألحداث اليت اليمل هبا  زلد  ددد ند ا ا ن ددما ندل ا دا ال دبدات أز 
 هلا الددسم العبيد  أطوف ا ا احمل   ل  دد ن ا ا أمامكا خ اا م  اإلريها   مل

ند  الشدام زمسدتاب    أعدالوا نصدهي السدمع  مل طاني دة  الدل  ككدل  رالدول امث 
  س ة م  هل  األحاز و 

 لز  أادو زازز زااد  حبدان زاحلداكم ايالدانيد ريدحيحة مد  حدد و نبدد امث 
) هنددا التصدد   مل أن قددال:  ادد  حوالددة زالعلادداا رعددي امث ن دد  أن رالددول امث 

زاا رل دة؛ ن ٌد االيم  زن ٌد االشام زن دٌد ادالعلا   قدال نبدد امث اد  أدونوا أن ا
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حوالدددة اخددد  س  دددا رالدددول امث  ن أزركدددع كلدددحل  أ  أ ددد   ددد  أن أكدددون  قدددال: 
ن يحل االشام  هنا خ ة امث م  أرع  جيت   ليكا خ أ  مد  نبداز  ز ن امث أدَ دَل 

  س االشام زأه  (
رباين مدددد  حددددد و نبددددد امث ادددد  نمددددلز ادددد  رزع احلدددداكم   مسددددتدرك  زالطدددد

) ن رأ ددع كددين نمددوز الدتدداب االددتُِ َ  مدد   ددع زالدداز  قددال:  العدداأ أندد  
 يأبعتددد  اصدددل   دددركا هدددو ندددور الددداطع ُنِكدددَد اددد   مل الشدددام  أ   ن األمددد  زاألمدددان 

  ن دما أاع ال نت   الشام(
ل امث رزع ال مل  زاا  حبان زالطرباين م  حد و   دد اد  ءاادع أن رالدو 

  :طوىب ل شام   ن مسنيدة اللاة أبسط أن حتكا ن ي (قال(  
رزع احلدداكم   مسددتدرك  ن دد  شددل  الشددي ي مدد  حددد و أ  الدددرزا  أن 

) سددطا  ادلسدد مي  ددوم ادل حمددة الدددربع   أرا  اددال ذلددا  قددال: رالددول امث 
  الهوطة   يكا مد  ة  اال ذلا زمشق هي خ  م ا ل ادلس مي  ومئٍل(

رزع اإلمددددام أاددددد   مسدددد د  زالطددددرباين مدددد  حددددد و ن ددددي رعددددي امث ن دددد  
األادددال   الشددام زهددم أراعددون رنددسا  )قددال:  زنددوٍف ادد  مالددحل أن رالددول امث 

ك ما مات م كم رنل أادل امث اد  رندسا  خدل  هبدم ُأْسدَاْون زهبدم أُدْ َصدُلزن زهبدم 
   ُدَلزُّ ن دم العلاب(

ألحاز دو الصدحيحة الديت  تحددث  يكدا رالدول هل   ا نباز امث طاني ة م  ا
نددد  الشدددام زأه ددد   زقدددد ن م دددا مجيعددداا أن زلمدددداا رالدددوٌل مددد  ن دددد امث نددد   امث 

زنددل ش   تئددع ن دد  امث زحيدداا زش  دددلب ن دد  امث  يمددا ناددل ن دد  كسمدداا  زهددا 
أندتم أددلزن أن ز نيددل نبوأدد  زريدددق  أت ا ددد ادل أهدد ز ناددول العدداش الهددل  أمجددع   كاا 

كدو الصداز  ادلصددز   يمددا قدال   دركا ن م دا كلددحل  ددنوين أز ا أأوند   مل أهددل  
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  زريددد  رالددول الشددام زأاشددلهم هبددل  الشددكازة الدديت شددكد ذلددم هبددا رالددول امث 
 خدرب  لددم البشدلع  دا أهدل الشدام  ك يمدا أ امث  يما شكد زريدد  رالدول امث 

أن دم أن  ي دا مد   ادول:  انتباكم امث ن  زندل ل سددف  دو  أرعد  ادلباركدة  زأندا
زلد  أ   أنا م  هلا ا نتبا   زأنا اإلنسان ادلاصل   ن   امث  كدم ارأدبدع 
زكم ن حع زكم أُدْكدُع ند  الطل دق     دا نبداز امث  األمدل أهدون مد  كلدحل   كا 
انتد  امث ندد  زندل العبددد كاادع الدديئاأ    عدلام انتبددا  امث الدبحان  زأعددامل لدد   

 مل أن نستبشددل هبددلا الددل  قالدد  رالددول امث زأن ندد ك    دددون  األمددل اتدداج  اددط
 ن   مستوع هلا الشلف زأن ن ك    دون ن   مستوع هل  البشارة 

نباز امث:  ندم أع مون أن م  ال   امث ن  زنل   كون  أن   كا أراز شديئاا 
دددد َط قَدددددَيَ  لدددد  أالددددباا   أ ددددحل هددددي نددددازة رب العددددادلي  زامث   اتدددداج  مل أن  ُدَوال 

أالدددباا  دلدددا  شدددا  زلد ددد  الادددانون الدددل  ألددد م اددد  كاأددد  الع يدددة   هدددل  الددددنيا الددديت 
أمد  ز أن الشدام الدتبا  زار  ندان  نعيشكا  زقد ن متم مما أخدرب اد  رالدول امث 

 مل قيام السانة  هدلا شا  امث ن  زنل   ما السب  زما الوالي ة اليت شدا  امث 
؟ مددا هددي لا الاددلار الددل  أنبددي ادد  رالددول امث الددبحان  زأعددامل أن أدددون أزاةا ذلدد

 العي اليت أس  األم  زاإلنان  و  هل  األرا ادلباركة؟
 ددا نبدداز امث   ددا أهددل الشددام:  ن هددل  العددي هددي أنددتم   ن هددل  العددي الدديت 

زن دد   رالددالة السددكل ن دد  أمدد  هددل  األرا –شددل كا امث ندد  زنددل هبددل  اللالددالة 
اليت قَدَيَ  امث ن  زنل م كا حارالاا أمي اا هي أنتم  دا  العي – نان هل  األرا 

نبدداز امث   دداه وزا زاالتبشددلزا مددلة أخددلع هبددل  اللالددالة الدديت شددل دم امث الددبحان  
زأعامل هبا  كونوا أ  ما ك تم أني اا الاهلة ن   األمد  الدل  ق د  اد  امث الدبحان  

ا ز  أت االوا رالالتدم الادالدية زأعامل البحان  زأعامل ذلل  األرا ادلباركة    أَدُ و 
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مدددد  خددددسل أحاز  دددد   رالددددول  ا أن ألمجددددة ا نتبددددا  الددددل  أْن َدددد َ هددددل   زان مددددو 
الد د ة لدددم  ألمجدة كلددحل أدمد    هنوعدددم هبدل  اللالددالة  أدمد    هنوعدددم 

 هبل  اللالالة  ا نباز امث 
أمددا أزلئددحل الددل    صددلزن مدد  اعيددد أز مدد  قل دد  ن دد  أن     ددوا   ندد ان 

ل ت ددددة  ددددو  هددددل  األرا ادلباركددددة  أمددددا هددددو   الددددل    صددددلزن ن دددد  أن  واريدددد وا ا
العيكم  مل هلا  يقول ذلم:  هنم  منا  تحدزن هبدلا رالدول امث     تحددزن ،د    
زهيكات هيكدات أن  تحددع كدانيٌ  مدا   هدلا الددون رالدوَل امث ا تَدَ  ا أددون 

 بدددو  مددد   تحددددع رالدددول امث    لددد  ال صدددلة ن ددد  رالدددول امث  هيكدددات   ادددد أن
 ن مدددد   تحدددددع  )أ  ز ن الشددددام زار األمدددد  زاألمددددان ن دددددما أاددددع ال ددددنت(قولدددد : 

رالول امث   هلا  اد أن  بو  ااخل   ز اد أن  بو  ااذلوان  زلدين أقدول ذلدو   
 أقددول ل ددل   نل ددوا رالددول امث ز م ددوا الالددول امث نبيدداا  –أز قَدلُاُددوا اَدُعددُدزا  – اإلخددوة

دمددددون ن ددد  أن سدددددم االشددداا  األاددددد ؟   دددديم أقدددول: ذلددددم أ كدددا اإلخددددوة  ددديم  
 دمدددون ن ددد  أن سددددم  دددوم  ادددوم ال ددداْ ل حسددداب زقدددد ُحِشدددْلُ ْ  مل امث زأندددتم 

ن د  أن سدددم اليدوم اددين أاطعدوا ريدد ة  ق دديتم م دون أءاددالدم مد  ادلوااددات  ديم 
األءادال ن د  زعدع هدل  الالىب اي دم زاي رالول امث حد    دددزا مد   عيد دم 

الوقددوف  ن ددداليددوم األن ددم    حشددل  مددع ال دداْ كا ندد  كددواه دم  أ   بددون  
اددددي  ددددد  امث  أ   بددددون أن ددددددزا   رالددددول امث شدددد يعاا لدددددم؟  أ   بددددون أن 
ددزا   رالول امث احملد   الشد و   الدلحيم الدوززز الدل  مدا  ال   تدي زهدو حدي  

 بدددون أن أوعدددع نددد دم األءادددال  ندددلا ؟  أ   بدددون أن   ددددنو ألمتددد  ك كدددا  أ 
ُ َْشلزا ز ن اي دم زاي رالول امث خيطاا م  الصد ة؟  دلداكا أاطعدون هدلا اخلديط؟ 
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أ كا اإلخوة كم أنا ش و  ن   م   ا ي ن   ن س  االشاا   هل  الدنيا أ امداا 
 قص ة 
 [ 77:  ال سا ]( ُقْل َمَتاُع الَدنْدَيا قَِ يلٌ )

  زنمددا قل دد  الدد تمدز مجيعدداا ن دد   ددلا  ادلددوت ا  اددول امث ندد  زنددلهدددل
زاليطل  ااا ا م حُل ادلوت زلسوف نلا  اياصارنا زاصانيلنا  زلسوف  يق ال دامة 

وا طل اددداا د     أ كدددا اإلخدددوة      أسددد باطلمب  أريل ن   أن جي ح  مل طل ق ال
 ان زقوزهدا     ددا أ ندون اد  أن سدددم  يمدا اعدد   ندامددة   خدسأ لددم مدد  ند

نبدداز امث  ك  ددا ناريددون  زك  ددا ماصددلزن  لد  ددا مجيعدداا نيمددل اشدد انة رالددول امث 
ألن ا حند  رالدول امث زألند  اب دا  انع دوا مد  ريد ة الادلىب ايد دم زادي رالدول امث 

لي   وم  ادوم ال داْ لدلب العدادلي  انع دوا كد  كلدحل ريد َة البباا دله لة امث  كا أُاْدَ ا  
اي دم زاي هدل  األمدة  انع دوا الدب  كلدحل ا نتصدار زاحلما دة ذلدلا الدل   الالىب

  كونوا كرخواندم أني اا الاهلة ن   األم  زالسدسم زالطميني دة قلر  رالول امث 
ذلل  الب دة زدل   عيش  و  هل  الب دة  زأنوز  ديقول دلد  انتبداهم امث ند  زندل 

شددام هددل   أقددول ذلددم:  ن اللالددالة زاشددلهم رالددول امث هبددلا ا نتبددا   ددو  أرا ال
الددديت خدددولتدم هدددلا ا نتبدددا  هدددي أن أدوندددوا حلاالددداا لدزلدددة اإلالدددسم  دددو  هدددل  
األرا  كوندددوا حلاالددداا لدزلدددة اإلالدددسم  دددو  هدددل  األرا أ  أددددون متطل دددة  أ  
أدون زاقعة   ، وٍّ كات اليمي أز كات الشمال  كونوا قانيمي ن د  هدلا الدل  

  ز،دددداا الددد ع الااريدددي زالدددداين كيددد  أن هدددل  زأعدددامل اددد زظ ددددم امث الدددبحان  
الدزلددة اإلالددسمية ادلسدد مة قددد لبسددع مدد  زالددتورها اظد ددد ءوادداا قشدديباا  الدديدون 
أك ل أعب اا ن  نايدة هل  األمة زلسوف  دون أك ل ألمجة ن  ارأباطكا مبو هدا 

 ع دو  مل زخالاكا البحان  زأعامل  زلسوف ددزن هلا الدالدتور  ع دو ا  ع دو ا 
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أن  صددددل  مل كرزة كل العبوز ددددة مث زحددددد   مث زحددددد    أل  كدددداني  أ دددداا كددددان   
حياة هل  األمة ني اا أز مشا ا  ن وااا أز شلقاا  ا نبداز امث  هدل  زريدييت ل  سدي  
زهددددل  زريددددييت لدددددل أٍع مددددوم   زموندددددنا   معل ددددة ندددددزع هددددل  الوريدددددية ز  

 ل اْ للب العادلي  ز ن  ليوم قل   ع هل  الايمة  موندنا  وم  اوم از ند
 [7-6:  ادلعارج] (َزنَدلَاُ  َقلِ باا *  ِ نَدُكْم  َدَلْزنَُ  اَِعيداا )

 نباز امث:  ن را ا ن  زنل  اول:
َكددددْوَن َنددددِ  ) َزلْددددَتُد  م دددد ُدْم أَُمددددٌة  َددددْدُنوَن ِ مَل اخْلَددددْ ِ َز َددددْيُمُلزَن اِدددداْلَمْعُلزِف َز َد دْ
 [ 104:  ان ل نمل ] (اْلُم َدلِ 

 ز اول:
 [2:ادلانيدة] (َزأَدَعاَزنُواْ َنَ   اْلرب  َزالتَدْاَوع َز َ أَدَعاَزنُواْ َنَ   اإِلاِْ َزاْلُعْدَزانِ )

زمدد  مات دد  هددلا الددل   اولدد  ايددان امث ندد  زنددل أن أ كددد لدددم أن هنددوا 
هددددل  األمددددة اوانبكددددا الددددل  ككددددلت ز لاالددددة ززلددددة اإلالددددسم  ددددو  هددددل  األرا 

ا ذلددل  الدزلددة أن أدددون اعيدددة ندد  اإل ددلا  زالت ددل ط  اعيدددة ندد  اله ددو زالنا تكدد
زالتطلف  هلا ك    ات ي أن أقول ااالم كل مس م رناة زرنية:  ن هل  الب ددة 
م تحددة األاددواب لدددل مدد   ل ددد أن  ددي   يتعددازن مددع أه كددا ل ايددام مبددا  لعددي امث 

ب لددل ،يدوٍر ن د  ز د  إلحاا  احلق ز  ها  الباطل  هل  الب ددة م تحدة األادوا
امث   بتهددي خدمددة ز دد  امث زرنا ددة ز دد  امث ندد  زنددل لددلات امث  دللعدداة امث ندد  
زنددددل     سددددت دم ز دددد  امث الددددبحان  زأعددددامل ركوادددداا زمطيددددة لها ددددة  شددددام ا هددددل  
م تحدددة األادددواب لددددل مددد   ل دددد أن  دددي   يمدددد  دددد العدددون  أسدددتاب   الشدددام اددددل 

دل  ال الشداكل هدو امث زادلدونل هدو امث الدبحان  ألحاب  أستاب   الشام ادل ش
زأعامل  أما م  أراز أن ن ج احلدق االباطدل زأن جيعدل مد  الباطدل قانيدداا ل حدق  مل 
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ما  ل د  الشين  ي  نانيٌد  مل ما اختار   زنسيل امث البحان  زأعدامل ل دا زإلخوان دا 
 مجيعاا اذلدا ة قبل  وات األزان 

 الع دددددديم  االددددددته لز   ه ددددددل لدددددددم  يددددددا  ددددددو  أقددددددول قددددددوس هددددددلا زأالددددددته ل امث
 ه ل   ز ا داة التانيبي تادلس


