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 ينبغي جلالل   ربنا لك احلمد كما يا ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كسبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس   ،وجهك ولعظيم سلطانك

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  ه إال اهلل وحدهُ لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

عز وجل ومؤكد على لسان سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن من ما هو مقرٌر يف كتاب اهلل 
صف اهلل عز و جتتمع هذه املزايا يف كلمة جامعة  ،متتاز عن سائر بالد اهلل األخرى مبزايا كثريةأرض الشام 

ى نبينا خليل الرمحن علفقال عن سيدنا ابراهيم  ،هي الربكة ،وجل هذه األرض هبا يف أكثر من موضع
َناُه َوُلوطًا إ ىَل اأْلَْرض  الَِّت  بَارَْكَنا ف يَها ل ْلَعاَلم نيَ  :والسالموعليه الصالة  ويقول  ،هي أرض الشام .َوََنَّي ْ
د  اأْلَْقَصى الَّ ُسْبَحاَن الَّذ ي  :سبحانه وتعاىل د  احلَْرَام  إ ىَل اْلَمْسج  ذ ي بَارَْكنَا َأْسَرٰى ب َعْبد ه  لَْياًل م َن اْلَمْسج 

 .هذه الشاموإمنا املراد  .َحْولَهُ 

أرض وإذا ذكرت  ،ةكثري واآليات الِت تنص على هذه املزية اجلامعة والِت تندرج يف هذه الكلمة اجلامعة  
فنا أن قلب الشام هي هذه األرض الِت شر يف هذا الصدد فينبغي أن نعلم متأكدين الشام أو بالد الشام 

مام أمحد يقول املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه اإلو  .اهلل سبحانه وتعاىل باملقام فيها
إىل  ةيوم امللحمة الكربى على أرض يُقال هلا الغوطفسطاط املسلمني  :من حديث أيب الدرداءوغريه 
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اهلل عز وجل فدمشق هذه األرض الِت شرفنا  ،جانبها مدينة امسها دمشق هي خري منازل املسلمني يومئذ
ز وجل عوإذا تذكرنا هذه احلقيقة الِت نص عليها بيان اهلل  .باملقام فيها هي قلب الشام النابض باإلميان

 يستطيعوا ملوأكدها حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم فلنكن على يقني من أن أياً من الطغاة 
 .أن ينالوا من هذه األرض املباركة مناالً 

ل أن متزق ومن أجالريب أن اهلمجية الوحشية تستشري اليوم من أجل أن تكتسح احلقوق كلها  :أقول
ومن أجل أن تقضي على الوجود اإلنساين يف سبيل بقائها تسرح ومترح وتسكر يف طغياهنا   ،املبادئ أمجع

ذي هل يتأتى هلا أن خترق السور ال ؟ولكن هل يتأتى هلا أن متزق بركة هذه األرض ،كما تشاء الريب
 إهنا تطمع يف ذلك وإهنا تزرع هنا وهنا وهناك أسباب ؟قضى اهلل عز وجل أن حيمي هذه األرض يف داخله

تفعل ذلك ولكن هذه األرض الِت بارك اهلل فيها وهذه القطعة من األرض  ،الفنت وأنتم تسمعون وترون
ستكون مستعصية على  ،هبا والِت شرفنا اهلل باملقام فيهاهلل عز وجل الِت تنبض باألسرار العلوية الِت متعها ا

أنواع  سوٌر منيع وليس مننعم ألن هذا السور  ،ستكون مستعصيًة على هؤالء املمسوخني ،هؤالء األوغاد
 .الِت جربتها فئة الطغيان يف يوٍم من األياماألسوار األخرى 

ن حيمي أالذي قضى اهلل عز وجل وأنا أحتدث عن هذا السور ينبغي أن ألفت النظر أيها اإلخوة ولكن 
يف هذه  إننا نشكر القائمني باألمر :أقول وبصراحة وينبغي أن أضع النقاط على احلروف ،به هذه البلدة

ني لوقاية كل شرٍب من هذه األرض املباركة من عتو العاتالبلدة على السهر الدائب والدائم بعنٍي خملصة 
ر على على األمنعم إننا البد أن نشكر سهر هؤالء القائمني  .وحركة مهجية املمسوخني وطغيان الطغاة

ه يف سبيل راعاتينبغي مينبغي أن يعلموا أن أهم سوٍر  ،ولكنرعاية أمن هذه البلدة ضد طمع الطامعني 
وا أن يزيدفإذا أراد إخواننا القائمون على األمر  ،هي سور املبادئ ،محاية هذه األرض هي سور القيم

م أن ال حق رعايتها فإين أللفت النظر إىل أن عليهويضاعفوا من محايتهم هلذه األرض املباركة وأن يرعوها 
  .أمهية هذا السور ينسوا

 صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إذ يقول يفإنه كالم املصطفى  ؟من أين يل هذا الكالم أيها اإلخوة
استلب عمود اإلسالم من حتت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو نور إذ بينما أنا نائم  :احلديث الصحيح

بأي  يف بالد الشام ،أال إن األمن واألمان عندما تكون الفنتأو يف أرض الشام  ،ساطع يف بالد الشام
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الذي  بسر هذا العمود ؟ودمشق هي قلب هذه األرضسٍر يشيع األمن وتشيع الطمأنينة يف أرض الشام 
أي نوٍر  فأتبعته بصري فإذا هو نوٌر ساطع يف بالد الشام حتدث عنه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

بحانه سنور التسامي والتشرف بذل العبودية هلل  ،نور االلتزام بأوامر اهلل .نور القيم ،هو نور املبادئ ؟هذا
ذي يتألف ُيشكل النسيج املتكامل والهذا النور الذي أخرب عنه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ،وتعاىل

وحوٍش  إىلُمسخت بشريتهم  ،منه هذا السور الذي حيمي هذه البلدة من طغيان الطغاة الذين ُمسخوا
  .كما ترون أيها اإلخوةتفعل ما تفعل يف جنبات األرض  مهجيٍة 

الذين ضًا وأن ألفت نظر القائمني أي ،شرفهم اهلل باملقام يف هذه البلدة ينبغي أن ألفت نظر الذين
راسة الكربى والذي ينبغي أن تكون احلإىل السور الذي ينبغي أن يُراعى حيرسون أمن هذه البلدة وطمأنينتها 

مهجية أي كائن  فإن أي أيدٍ  ،كان هذا السور مستعلياً قوياً ال خروق فيهطاملا   ،لكي ال ُُيرتقمتجهًة إليه 
دما ولكن عن .علم ذلك من علم وجهله من جهل ،ميكن أن ينال من شرٍب من هذه األرض مناالً  ممسوخ ال

جيري  مبعزٍل عن هذا الذيتتكاثر اخلروق يف هذا السور من هنا وهنا وهناك ويكون القائمون على األمر 
، ىل التخلي عنهادعوًة إ ،باملبادئ تتكاثر اخلروق استخفافاً  ،وال يرقبون األمر وال يدركون قيمة هذا السور

على أي أساس من األسس على أي مستوى من املستويات يف سبيل حترٍك بطرٍق مباشرة أو غري مباشرة 
إذا مت ذلك وتكاثرت اخلروق يف هذا السور فلنعلم أن هذا إيذاٌن بأن الشام ستتبع  ،القفز فوق هذا السور
  .عندئٍذ البالد األخرى

 إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم :وقد ورد يف حديث وإن كان ضعيفًا ولكن معناه صحيح
  .هذا الفساد قطال يلحقنا ل اهلل سبحانه وتعاىل أن ونسأ

يس آتيًا من لالِت أودعها اهلل يف هذه األرض  غي أن يعلم كٌل منا أن سر الربكةينبأقول أيها اإلخوة 
عز وجل عاية اهلل من ر  ،إطالقاً إمنا هو آٍت من محاية اهلل ،طبيعة الرتبة وال آتياً من طبيعة اهلواء وال املناخ

مادام  ،ما دام هذا السور متماسكاً  ،معني هذه الرعاية هذا السور الذي أحدثكم عنه ،ومعني هذه احلماية
عز وجل ه اهلل ن كل فرٍد شرفئوأطمن القائمني على األمر ئمستصلباً قوياً ال خروق فيه فأنا أطمهذا السور 

تستطيع  .عاتيٍة قذرة ال ميكن أن تنال من أمن هذه األمة مناالً قطباملقام يف هذه البلدة املباركة أن أي يٍد 
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تهم املسلمني كما جتعلها تتفعل وتستطيع أن تضع أمامها األهداف البعيدة الِت تستطيع أن  ،أن ختطط
  .رمتين بدائها وانسلت :هو شأهنا امللتزمني بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل مبا تفعله فينا وصدق املثل العريب القائل

من الفرق إىل  طبغت بهأي معاناة وتأىب إال أن تنسل من دائها الذي اصداءٌ تعاين منه اهلمجية الغربية 
قد  ،قذرقد تفعل هذا وقد ترمينا بدائها اإلرهايب ال ،حقًا رمتين بدائها وانسلت .القدم لتتهم الربءاء به

ال ميكن لكل الوسائل  ،ويف غاباهتا ولكنالذي تتعاىل عنه البهائم يف أدغاهلا ترمينا بداء طغياهنا وهي املسخ 
اف ولكن بشرٍط واحد هو أن ُيض ،ن ينال من شرب من أرضنا هذا مناالً األرعن أالِت ميارسها هذا الطغيان 

 ،السور هذاورعاية هذه األرض أن ُيضاف إىل ذلك السهر على رعاية إىل هذا السهر املشكور على األمن 
 :لمصلى اهلل عليه وعلى آله وسهو مصدر ما قاله رسول اهلل السور  ،السور هو معني األمن والطمأنينة

ألمان عندما تكون الفنت يف بالد الشاماألمن وا أال إن.  

عندئٍذ و لكن يأيت عهد يتهاوى فيه هذا السور عندما يقرب ميعاد الساعة وعندئٍذ ُيتلط احلابل بالنابل 
ذا حنن هذا اجليل الذي منر مبعرب ه ،حنن مسؤولون يف هذا العصريكون لألمر أساٌس آخر لكنين أقول 

ن رعاية عوالقائمون على األمر مسؤولون قبلنا عز وجل مسؤولون عن رعاية هذا السور التاريخ إىل اهلل 
ط من هؤالء وأكثرها بتخطيمباشرة وغري مباشرة  ،هذا السور ووسائل االخرتاق كثرية منظورة وغري منظورة

      .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم  .الطغاة الذين حدثتكم عنهم

 

 


