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 ملا كما وصف أنزور  ملسو هيلع هللا ىلصأهل الشام كما وصفهم رسول هللا 

 اإلمام الشهيد البوطي

 10/09/2010املوافق  1431، شوال 01، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

سيييييييييييييييكون حمور حدي ي اليوم إليكم كلمية تااا رئيل ةهوريتنيا الغياليية يف موتك من املواتك فذ بيت كلمتيه 
 م اًل. تال: الشام هللا حاميها.

 . عز وجل وأحاديث صحيحة ثبتت عن رسول هللا  ذه الكلمة ترةة دتيقة آلايٍت يف كتاب هللا
 أما اآلايت فمنها تول هللا سبحانه وتعاىل عن سيدان إبرا يم بعد أن ابتاله هللا عز وجل بنريان منرود، تال: 

َناُه َوُلوطاً إ ىَل اْْلَْرض  الَِّت  اَبرَْكَنا ف يَها ل ْلَعاَلم نيَ )  [71:  اْلنبياء]( َوََنَّييْ
 ام ابتفاق املفسرين.إهنا الش 

 وأما اْلحاديث فك رية منها ما رواه أبو داود وابن حبان واحلاكم على شيييييييرني الشيييييييي ني أن رسيييييييول هللا 
ل ل عن خري منزل يل إ إليه اسنسييان عندما تدام الفا فقال   عليك ابلشييام فاهنا خرية هللا من أر ييه  تيب  سييُ

 إن هللا تكفَّل يل ابلشام وأ له.خريته من عباده و  –أي يصطفي إليها  – اإليه
عن املالب الذي ميكن يل إا إليه  وتد صيييي أي ييياً أن حذيفة بن اليمان ومعاب بن جبل سيييإال رسيييول هللا  

اشييتدت الفا واتسييا أوار ا فإومإ إىل الشييام، عادا يسييإالنه فإومإ إىل الشييام وتال: عليكما ابلشييام فاهنا خري إبا 
 سكنها خري عباده.أرض هللا عز وجل وإن هللا ي
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َ  تال:   فيما رواه احلاكم بسيييينٍد صييييحيي أنه  وتد صييييي أي يييياً عن رسييييول هللا   ل  )بينا أان انئم إب اسييييتُ
َد به إىل الشييييييام، أال إن اْلمن واْلمان  عمود الكتاب من حتت وسييييييادع فإتبعته بصييييييري فابا  و نور سيييييياطا ُعه 

 .عندما تكون الفا يف الشام(
فسييييييطاني )فيما صييييييي عنه:   لشييييييام إمنا  و دمشييييييق وما حواا فقد تال املصييييييطفى ولقد علمنا أن تل  ا

اُل اا الغوطة إىل جانبها مدينة ا ها دمشييييييييييييييق  ي خري منازل  قَ ى على أرٍض ييُ املسييييييييييييييلمني يوم امللحمة الُك
 .(املسلمني

حيث أهنا  ليسييييييت ْلرض الشييييييام من عباد هللا: ينبغي أن تالحظوا أن اْلف ييييييلية الِت يعلنها رسييييييول هللا  
تربة، من حيث أهنا ح ارة وصي ور فااب اْلرض شييء واحد، ال لتلك ح ارة اْلرض وأتربتها ما بني مكان 
ومكيان ت  وإمنيا ايرييية ملن  تبيهم هللا سييييييييييييييبحيانيه وتعياىل إليهيا،  تيب إليهيا خريتيه من عبياده،  يذا ميا يعنييه كالم 

 لدمشق فألن ، فابا كانت  نالك أف لية للشام أو رسول هللا 
هللا عز وجل ُيْسك ُن فيها خري عباده. ومن مث فان الناس إبا حتدثوا عن اسر اب الذي ترف ه شريعة هللا عز 
وجل والذي ال يتفق ما موازين القيم اسنسيييييييانية فان الشيييييييام أبعد ما تكون عن اسر اب، وإبا حتدَّ  الناس عن 

ما  عتم أبعد البالد كلها عن الغلو   الِت حتد  عنها رسيييييييييول  اسفراني والتفري  والغلو فلنعلم أن  ذه الشيييييييييام
 وعن اسفراني والتفري  يف فهم اسسالم أو يف السلوك اسسالمي.

وعندما نتحد  عن الابية النسييييائية والتزام املرأة بشييييريعة هللا عز وجل ابعتدال دون إفراني وال تفري ، بعيداً 
أن املرأة الِت جبا ا هللا عز وجل يف أرض الشيييييييام السييييييييما يف تل  الشيييييييام عن الغلو وبعيداً عن االحنراف فلنعلم  

 دمشق  ي م رب امل ل اذه االستقامة واذه الابية واذا السري على صراني هللا عز وجل.
 –وإبا أردان أن نبحث عن النفاق الذي يت لى ظا ره بشييييييكل ويسييييييتبطن شييييييكالً آخر ومع  آخر فلنعلم 

أن شيييامنا  ذه أبعد ما تكون عن أوللك الناس الذين ي يييمرون بني جواحنهم مع   –املصيييطفى  أو يييي  كما  
 .ويُْظه ُرون للناس مع  خالفه

، إبا كان الذين يعيشييون يف  ذه اْلرض املباركة تد اجتبا م هللا أليل  ذا من مقت ييى كالم رسييول هللا  
 ل يف البعد عن اسر اب الذي ُُيَذّ ُر اسسييييالم عز وجل إليها ومن مث فهم خرية هللا من عباده إباً فهم م ييييرب امل

و م م ييييييييييييييرب امل ييل يف االلتزام الواعي البعيييد عن الغلو والبعيييد عن اسفراني   ،وحتيَُذّ ُر منييه شييييييييييييييريعيية هللا عز وجيل
و نَّ م يرب امل ل يف اْلخالق اسسيالمية الر يية ويف السيلوك اسسيالمي السيليم ويف املظهر اسسيالمي   ،والتفري 
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ْل ل الشيييييام وْل ل دمشيييييق   وبلك  و م يييييمون شيييييهادة املصيييييطفى  يم،  ذا مع  كالم رسيييييول هللا السيييييل 
 ابلذات.

ومرَّ من التاريخ القصيي إىل يومنا احلا ير خري شيا د على كالم رسيول هللا انطوى عباد هللا: إن الزمن الذي  
. 

َبُت  نا   فمن طاف يف بالد هللا سبحانه وتعاىل مشرتاً ومغرابً مث عاد إىل  نا وجد أن الوعي اسسالمي ُيْستَينيْ
إُ يف ظالاا اْلجيال   بكوراً وإاناثً إمنا  ي وأن االلتزام اسسيييالمي السيييليم إمنا يسيييتقر  نا وأن الابية امل لى الِت تُيَنشيييَّ

  نا نعم.
الرأس به عالياً،    ذه احلقيقة ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن أتول لكم شييييييييييلاً نرفا الرأس به عالياً، الزمان يرفا

 يرفا الرأس به عالياً: –الذي  و سورية  –واملكان 
أن نسيييوة أو امرأة حفظت صيييحيي الب اري كله  ال يعهد التاريخ العريب اسسيييالمي منذ بع ة رسيييول هللا 

أبسييييييانيده وصييييييحيي مسييييييلم كله أبسييييييانيده وبع يييييياً من السيييييينن اْلخرى، ال يعي التاريخ أن  ذا   ال يف عصيييييير 
ة وال التابعني وال من بعد م ولكن التاريخ أن  ذا   من حيث الزمان يف  ذا العصيير ومن حيث املكان  الصييحاب

شييييياء هللا عز وجل أن يكرمهن لذا التوفيق الع ي ، صيييييحيي الب اري كله يف سيييييورية، فلنعلم أن  نالك فتياٍت 
دّ ق ولك  من ظهر تل  سيينداً ومتناً، صييحيي مسييلم كله من ظهر تل  سيينداً ومتناً، وأ ان واحٌد ممن كان ال ُيصييَ

أخ عت  ؤالء الالئي وفقهن هللا سبحانه وتعاىل للهم الع ي ، أخ عتهن لالمتحان وإبا ابْلع وبة الِت أكرم  
 هللا لا شامنا تد حتققت.

 ذه احلقيقة الِت أتواا لكم  ي ترةة مفصيييييييييييييلة نوعاً ما لكلمة تااا الرئيل يف موتك من املواتك فذ بت 
 عالً م الً وحكمة.ف

ُة الِت ينبغي أن نقطفهيا من  يذا الكالم أيهيا اسخوة  ي أنيه ينبغي أن نعتز ليذه الن بية الِت أتيامهيا هللا  والع
سييبحانه وتعاىل يف شييامنا، لذه الن بة الِت اجتبا ا هللا عز وجل يف شييامنا، ينبغي أن نرفا الرأس لا عالياً. تارنوا 

. ما ينبغي أن حناول أن َنتث ال قة ابلناس الذين اجتبا م هللا عز وجل يف هللا   وجتدون صييييدق ما تاله رسييييول
 بلدان  ذا أبي وسيلة من الوسائل.

مرًَّة أخرى أتول أيها اسخوة ليهنإ كل من أتامه هللا عز وجل من أر يييييه الواسيييييعة يف شيييييامنا  ذه، ليهنإ ْلنه 
 .من اجملتبني الذين حتد  عنهم رسول هللا 
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 م أتل من القليل بل  م أتل من القليل القليل فإسيييييإل هللا سيييييبحانه وتعاىل أن يهدينا وأن يهديهم   أما من
 إىل سواء صراطه املستقيم.

 ذه نعمة من النعم الِت أكرمنا هللا لا، ومن مث فإان أتول إن املكائد الِت حُتاُك  دان آتيًة من الغرب أو من 
ا أي أثر ولن تكون نتي تها إال أن تتحول إىل سيييهام ترتد إىل صيييدور  لن يكون االشيييرق أو من أي جهٍة أخرى 

من ُييكون  ذه املؤامرة  يييييد أمن  ذه البلدة،  يييييد اجتما   ذه اْلمة على كلمة سيييييواء،  يييييد اللحمة الوطنية  
 ول تويل  ذا وأستغفر هللا العظيم.. أتةالِت تتمتا  ذه اْلمة يف  ذه البلد


