
  الدكتور البوطي                    مري ادلؤمنني عمر إىل جيشنا السوريأذكرة من ت: خطبة مجعة

 www.naseemalsham.com 1 :موقع نسيم الشام

 تازيخ اخلطبت

  2932/ 90/ 28 املوافق  3311،  ذو القعدة  31 ، اجلمعت   

 مري املؤمنني عمس إىل جيشنا السوزيأركسة من ت
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

 دددبكانحل ال كدددم   . لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زجكدددحل زلع ددديم  ددد طانحل
زأشدددكد أن   إلددد  إ  امث . ي ثندددال ع يدددحل أندددي كمدددا أثنيدددي ع ددد  ن سدددحلأحصددد

خددري ندد  . زحددد    شددر حل لدد   زأشددكد أن دمددداا عبددد  زر ددول  ز دد ي  زخ ي دد 
ال كدددم  ددد  ز ددد م زادددار  ع ددد  . أر ددد   امث إىل العددداِ ك ريددد ن اشدددرياا زندددذ راا . أر ددد  
تسزمدددني إىل  دددوم دمدددد  دددسةا ز دددسماا  ا مدددني م ددديدنا دمدددد زع ددد   ل  ددديدنا 
أمددا اعددد  يددا . ون زن سددي ادلذنبددة اتاددوع امث تعدداىلمزأز دديدم أ كددا ادلسدد . الددد ن

 :عبا  امث
إلددديدم  دددذا البيدددان الدددوار  إلددديدم مدددن امث  دددبكان  زتعددداىل مدددن خدددسل قر نددد  

زالاددددجل الدددذي    نسددد  قدمددد     الاددددجل اظد دددد  اظد دددد الدددذي   تتادددا م جدتددد 
    زتعدداىل عبددا   ادد    كدد  عصددر   كدد  زمددان زمدددانايددان طاطدد  امث  ددبكان

ت دحل  دي   طاطبكم مبا مير هبم من أحداث ز عدا  مدا قدد  عانوند  مدن مشددس 
  امسعددوا  ددذا البيددان ا ذلددي ر إعجدداز كتددا  امث  ددبكان  زتعدداىلظددا رة مددن ظددوا 

 : ادلتج  إليدم اآذان ق وادم   اول امث ع  زج 
ََقَ نِددددوا َزأَنددددِتِم  * َ دددددَذا اَديَددددانس لري نُدددداسن َزِ ددددداع َزَموقعن َددددةس لري قِمُتانددددنيَ ) َز َ َتَننِددددوا َز َ 

ددِدمق قَدددرق س  َدَادددق َمددُو القَاددوقَم قَدددرق س مريلدق ِددِ  َزتن قددحلَ  * اأَلعق َددوقَن إنن ِكنددِتم ِمددؤقمننننيَ   إنن مَيقَسسق
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َ ا ددنِدمق ِشددَكَدال َزال اددِ   َ األ ُدداِم نِددَدازنذِلَا اَدددنيق ددَذ من لنُدداسن َزلندديَدعقَ َم ال اددِ  الُددذن َن  َمنِددواق َز َدُتمن
دددِ  ال ُددددالنمننيَ  :  ل عمددددران] (َزلنددددِيَمكريَل ال اددددِ  الُددددذن َن  َمنِددددواق َزمَيقَكددددَ  القَدددددا نرن نَ  * ُيِن

831 - 848] 
إندد   ؟  دد  زعيددتم  ددا عبددا  امث  ددذا البيددان اظد ددد الادددجل ادلتجدد  إلينددا مجيعدداا 

  : تضمن البشارة ز تضمن الشرط ز تضمن التكذ ر   تضمن ثسث حاا  
 : أما البشارة  كي قول امث  بكان  زتعاىل

ََقَ نِوا َزأَنِتِم اأَلعقَ وقنَ )  (َز َ َتَنِنوا َز َ 
 مبا تتكم   مدن ادلعدىالبشارة البا رة اد لتكا الااطعة     ذ    من ر   

  !؟
 :زأما الشرط  كو قول   بكان  زتعاىل

 (إنن ِكنِتم ِمؤقمننننيَ )
  .درر مرتني أز اكلر    ذا البيانز و شرط ت

 :زأما التكذ ر  كو قول   بكان  زتعاىل
 (َزال اِ   َ ُيِنِ  ال ُالنمننيَ )

الدددت  تضدددمنكا ايدددان امث ادلنددد ل إلددديدم    تعدددالوا نتددددار  دددذ  الناددداط الدددلسث
تؤكد مدا  نبهدي أن نع مد  زأن   البشارة حاياة   ر    يكا زاأل دام الاا مدا   د

زلدن   نع م مجيعاا أن البشارة منوطة اشرطكا ز ذ  حاياة   نرتا   ي  منذ اآلن
ن تنسددينا  رحتكددا الشددرط ز  الشددرط أ  البشددارة  نبهددي      نبهددي أن تهيدد  عنددا

البشدددارة   مدددران اثندددانأ ندددا   ز دددعوات   نبهدددي أن  نسدددينا أحدددد منكدددا نعمدددة البشدددارة
كلددددريزن  ددددم الددددذ ن   (إن كنددددتم مددددؤمنني)لدددددن الشددددرط   اددددد مندددد  حاياددددة  تيددددة ز 

 ي إذا نط  هبا ا نسدان قدا سا  مند  ن ا ميان ك مة تدزر ع   ال سانأ تصورزن 
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اد    كياند  ادلط دو حأاامث  اد     دا عبدا  امث ا ميدان أ ن مدن   رز الشرط َز
  زجد  ا ميان شجرة اا اة زقدد ردر  امث عد  ا  أقول أ ع  من ذلحل  ذلحل

متمل دةا   أما جذزر ا  مداهندا الا د  متمل دةا   ذل العبو  دة مث  ادلل  لإلميان هبا
متمل ددةا   الياددني اددان   نددا ع ز  رددار     مثإىل ا   دددن ا لتجددال زالتضددر  

  زأما جذعكا الصاعد الذي تت ر  ت حل  ي جذزر شجرة ا ميان    امثإالدون 
السددد و  ا ميددداث ادلتملددد    ا نايدددا  نددد  األنصدددان مدددن شددد  جكاتددد   دددذلحل  دددو م

 ددي البشددارة الددت  ة  زمدن ا  ددإن  ددرة  ددذ  الشدجر زا اتعددا  عددن نوا يدد  ألزامدر امث
ََقَ نِدددددوا َزأَندددددِتِم اأَلعق َدددددوقَن إنن ِكندددددِتم )زعددددددنا امث عددددد  زجددددد  هبدددددا قدددددا سا  َز َ َتَننِدددددوا َز َ 

    يددت مو كدد  زاحددد منددا مدددان جددذزر ا ميددان   طوا ددا ق بدد   ددإن رأع (ِمددؤقمننننيَ 
  املتدامث زليهدذي إمياند  اادل  دد مدن ذكدر امث زا   ذ  النعمة مكيمنة ع ي    يكمدد

 مندددا  تملددد   إن ح ددد  مدددن ا ميدددان أزإن زجدددد ن سددد  تا كددداا اعيدددداا زرأع   ادددازامر 
تدر ددر  ددذ  الد مددة   يصددط م مددع امث مددن جد ددد زليكددازل أن  سددتولد ن سدد     

  .متجكاا تا باا إىل امث ع  زج  كون امث ع  زج  من جد د مبا عاا 
زلادد   (َزال ادِ   َ ُيِندِ  ال ُدالنمننيَ ) :قول امث عد  زجد  لتكذ ر ادلتمل   زأما ا

قددة  ددذ  البشددارة ادد  مددا سمددا ع  كددرر البيددان ا ذلددي  ددذا التكددذ ر    ددذا البيددان
  ؟عسقة  ذ  ادلصيبة الت  عاظكا ايان امث ع  زج  لنا االتكذ ر من ال  م

 ت دتم أادوا  ال ورد ن   ة ال تنة أ اا كاندي أهندا أن تع موا أعبا  امث  نبهي 
ن أزإذا زجد  ال ور   إن أ دكا  اللدار  درزن   لي إ  اجملتمع الذي تتسر  

 ةر   ال سداة ال جددقدد حدان ذلدم أن  شد وا ن دي كم الراقدد  يمدا مضد  ادني جدوا كم
الطددددامعون  اددددون اآلخددددر ن  ددددرزن أن ال ر ددددة قددددد  ددددنكي ذلددددم زأن ال ر ددددة قددددد 

  الرعونددا  ادلنكطدة   ت تددون زأ دكا  َتيدا  لسناضداع ع دد  حادون اآلخددر ن
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لددديكم اددد  ِ  عدددو زا إعنددددما تددددذلم ال دددأ  يجددددزن أن الرقبدددال ِ  عدددو زا  ن دددرزن 
 ا  الدت كدانوا   ظمد حسمكمأناضون إىل    رنون ل ن ر   شؤزهنم زمن ا  إهنم 

جددد   دددذا  بشدددرنا امث عددد  زجددد  ابشدددارة النصدددر زالع دددو زاله بدددة أمدددن   شدددد د إليكدددا
 دة ُيدذرنا مدن  دذ  اآل دة ادلدذلمدة الدت  نبهدي ذاتد  ُيدذرنا مدن اآل زلدن    الوقدي

أن ناازمكا االادر الذي ناازم ال تنة ذاَتا  من أج   دذا  ادول امث عد  زجد    
زال  دم كمدا قدال ادلصدط   ظ مدا    (َزال اِ  َ  ُيِنِ  ال ُالنمننيَ ) : ذا الصد  ذات 

زإذا  ددا  ال  ددم إذا نددا  ال  ددم  يمنددي العدالددة زا ددتار  األمددور ز ددا  السدد م 
ول زاقع األ   .مة إىل أنداثنااي العدالة َز

 عددوث  ددا عبددا  امث أختصددر الدددسم زأزجدد  احلددد   زأكل دد     ددذ  الو ددية 
مددري ادلدددؤمنني عمددر ادددن أز دد  هبدددا أقدددول عنكددا خالددددة الددت أالباقيددة ادد  الدددت أكددا  

ىل خدار  إع  ر    قا داا   جيش الاا  ية ز ا أاخلطا   عد ان أيب زقاص  وم 
ق دوادم زتدام وا  يكدا  مدا  نذاآ  امسعو دا  دي أ ضداا ادادلد نة زخاطبد  هبدذ  الو دية

   دذا ادلنعطدا الدذي مندر اد  أن نصدهي إليكدا زأن نن دذ كد  اندد مدن  حرانا  نأ
 :انو  ا  قال ل 

ن  ادددال عندددحل خدددال ر دددول امث أعد اادددن أم  دددعد    هرندددحل مدددن امث  دددا  ددد"
ميكددددو السدددديل  زلدندددد ن امث   ميكددددو السدددديل االسدددديل  ددددإ  ز دددداح  ر ددددول امث

ااحلسددن  الندداس     ددن امث  ددوال  ددم عبددا  مث  ددبكان  زتعدداىل زإمنددا  ت اردد ون 
األمدددر ان دددر إىل   زإمندددا  ددددركون مدددا عندددد  االطاعدددة  عندددد  جددد  جسلددد    العاقبدددة

الددذي رأ ددي ر ددول امث  دد   امث ع يدد  ز دد م    مدد   ال مدد   مددر  زاألجنددا  الددذ ن 
أجددد  - ة ع ددد  العددددزمعدددحل اتادددوع امث ع ددد  كددد  حدددال  دددإن تادددوع امث خدددري عددددا 

ند  أقدوع إأجد  -زإند  أقدوع مديددة   احلدر   -ري عددة ع د  العددزتاوع امث خد
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احرتا داا مدندم مدن عددزكم  أشددُ  وان تدوندأ مدر  زمدن معدحل  -احلر  مديدة  
زإمنددا  نصددر امث ادلسدد مني مبعا ددي   ع دديدم مددن العدددز ددإن ذنددو  اظدديش أخددو  
 ددإن   كعددد  م زعدددتنا ليسددي كعدددَتم  و  عددد نا لدديعدددز م مث  ددبكان  زتعدداىل

زاع مددوا أن ع دديدم ح  ددةا   تسدداز نا معكددم   ادلعصددية كددانوا أ ضدد  منددا   الاددوة
اا زا نعمددة   تند  مدن عندد امث  سددريزن معددم  ع مدون مددا ت ع دون  ا دتكيوا مددنكم

  تسددددريزا    ددددبي  امث  ددددبكان  زتعدددداىل اعمدددد    امث  ددددبكان  زتعدددداىل االعصدددديان
ر امث مندددا   دددن  سددد ر ع يندددا  دددر  قدددوم  ددد ا  ز  تاولدددوا إن عددددزنا شدددرا   ادلعا دددي

ر ع د  ادإ إ درا ي  عنددما عم دوا مبعا دي امث مدنكم كمدا  د ا  ع يكم من  دو شدر  
اا م عدددو ا   ددد وا امث العدددون ع ددد  خبتنصدددر زقومددد   جددداثوا خدددسل الدددد ار زكدددان زعدددد

 دد وا امث العددون ع دد  أن سدددم كمددا   أن سدددم كمددا تسددالون  النصددر ع دد  عدددزكم
 ."الون  النصر ع   عدزكم زأنا أ ال امث يل زلدم ذلحل ك   زامث ادلستعانست

الصددمي   عبددا  امث  ددا عدم مددع أ دددال  ددذ  الد مددا    سددو   دددون 
مياهندددددا ادددددامث إ  ىل الا دددددو  الصدددددا قة إسدددددري اآليت ع ددددد  أعااهبدددددا خدددددري موع دددددة ت

مدددر امث عددد  زجددد  اددد   أقدددول قدددويل  دددذا أكدددا ع ددد  الصدددس  الدددذي قالصدددا قة   َر 
 .زا ته ر امث

ن   إلدددد  إ  امث إقددددراراا اراوايتدددد   أزأشددددكد   احلمددددد مث اددددداا كلددددرياا كمددددا أمددددر
زخ ي د  خدري ن دمدداا عبدد  زر دول  ز د ي  أزأشدكد   ناماا دلن جكد ا  زك درزإر 

 أما اعد   أر    امث إىل العاِ ك   اشرياا زنذ راا   ن  أر   
توج  االتكية اامسي زاا م أمتنا مجعال إىل الل ة الت أن أ يا عبا  امث   اد 

عا   عو اا ايداا إىل مواقعكا   جيشنا الع    الذي أ ال امث ل  التو يد    ادد 
ىل مدواقعكم الدت تنت در م   اد  الدت كاندي إيد ن أحيي    ذ  الل ة العو  احلمأ
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زإث ألحيي  يكم ادلشاعر النااضة مبعاث ا ميان ادامث عد    ز  ت ال تتشون إليكم
زج  زا عت از االعبو  ة مث عد  زجد  زا عتد از اا نتمدال إىل  دذ  األرع زالعدو  

با   الرا مة الدت  عا دة امث  بكان  زتعاىل االذز  عن  زالذز  عن قيم زادلم ىلإ
أحيددي    ددذ  الل ددة  ددذا العددو  احلميددد زأحيددي     شددر نا امث عدد  زجدد   ما تكددا

نبضدا  م عمدة ادد     ذ  الل ة الد مدة الدت ألاا دا زاحدد مدنكم اامسدا كم مجيعداا 
امث  ددددبكان  زتعدددداىل  نميددددان اددددامث زا عتدددد از اددددد مددددا كنددددي انت ددددر  مددددن معدددداث ا 

اركة الت شر نا امث اادلاام  يكا زأقام ع يندا ردر بة الدد ا  ىل األرع ادلبإزا نضوال 
م تنت دددر م كمدددواقع  اددددأعدددو زا مجيعددداا زالعدددو  ن  أخواهنم إزإث أل يددد  اددد  عنكدددا

ن خنسددر  ددذ  الاددوع زأن  ر كددا أحددرام ا حددرام زحددرام   مددواقعكم متشددوقة إلدديكم
  .ز اوقناأن  ر كا العدز ادلرتال اد ارنا   العدز ادلشرت 

ن ا ددنا  دذا  سدري   طر د  ا  دس  ع د   أإ ألقول هبذ  ادلنا بة كمدا زإن
 م ادلستو ا  الدت  سدري  يكدا زإليكدا ا  دس  اظديش أك  ادلستو ا   إن من 

كددتمدم ادد    أ شددي  ددراا إن ق ددي لسددو  أن نعتدد  ادد   ا مدداا ز  أالددذي  نبهددي 
  نيددة اشددد  أج دد ن  ددذا اظدديش قددد ظكددر   و تدد  ا مياأتشددكد األ ددام الاا مددة 

مر  أ و ة ا نضباط ااظكا  الذي    و ة ا  طس  مع امث   و ت  ا ميانية اامث
  .كلر مما  ي ظا رة اليومأسو  تتال  عما قر   لامث ع  زج  ا  

ة    دذ  الدزلددة أن  كددس  د طأع دن مملد  أقبد  عددام تار بداا   ز  لادال مشدكو 
ن  ددددؤ ي زاجباتدددد   ددددا  امث أادددد   نبهددددي   أقددددول  ددددوز اظدددديش  اكدددد   ددددر     ددددذ

إىل   طر ادد   ز  ددد ماازمددةا أن  ددد عنتداا أزمددا  نبهددي    دبكان  زتعدداىل أ دداا كاندي
آلخددر أز تددرزن   اعدد  از  احلددني اددنيزلدد ن كنددتم تسددمعون   لايددام هبددذا الواجدد ا

مندا  دو إن  دذا أادلواقع ما  دذكر ااخطدال حصد ي  يمدا مضد    اظديش  داع موا 
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منددا  ددو  ددعي لتعدددري ادلددال الصددا  لس ددطيا  إ  ادد  عدددر ددطيا  اادلددال ال ددعي لس
 عدو   دذا  أننداس  ن مدون   رمدا  ال تندة الطا  يدة أمدسا أإمندا  دو  دعي مدن    ي 

 ن مون ادني احلدني زاآلخدر    دذا الرمدا  متدام ني أن الرمدا  قدد  عدو    الرما  ناراا 
 تنددة نا مددة ادد  أقددول أقددول الزأنددا    نددار ىل نددار م تكبددة لدددن الرمددا  لددن  عددو  إىل إ

ال تنددة ميتددة ز  أقددول لعددن امث مددن أ ا كددا ادد  أقددول لعددن امث مددن حددازل إحيال ددا 
 .من حازل إحيال ا  بكان  زتعاىل ز مر امث


