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 حرقة قلب من حمب للشآم
 "عائد بإذن اهلل"مشاركة 

 
 واحلق فيك ومن بأرضك ال يضام كالب األرض تنبح دونك يا شآم
 والعز منك وعز أرضك ال يسام ذئاب الذل تعوي حولك يا شآم
 سفكوا دماك بقتل أهلك النتقام جرحوا فؤادي جبرح قلبك جنيت
 صبغوا مساك بلون أسود من ركام حنروا عقول الناس فدو جنوهنم
 مل يسمعوا حديث حبك للسالم ساروا مبنهج غيهم وضالهلم
 فالغاية الكربى سقوط للنظام يف عرفهم كل الضالل مربر
 حىت إذا انتصروا إذا الشام ركام يف شرعهم كل الدماء مباحة

 جهلوا بأن دمي تفجر من حطام وريدي عن لقاء أحبيتقطعوا 
 حنو اجلنان طريقي يف عز السالم دمي السالح بوجه ذل جحيمهم

 فاألرض أمثن من تباشري انتقام يا وحيكم هذي الشآم توقفوا
 ال تغمضوا عيناً بوجه الشمس قام يا وحيكم هذا الدليل يدلكم

 نور يف قلب الظالم فثم ذرة ال تطفؤوا النور الذي يف قلبكم
 فهو املسيطر واملقلب والسالم فاهلل أقدر أن ينري قلوبكم
 يغين عن الوصف املنمق والكالم رباه علمك بالشآم وحاهلا

 يضفي على القلب برداً وسالم يا رب لطفك بالشآم وأهلها
 يأس وظلم وانكسار واستالم رباه سوء فعالنا يودي إىل

 يودي خلسف مستحق وانتقام وصغرينايا رب ظلم كبرينا 
 حاشا لفضلك مينع عن يتام لكن عفوك واألرامل تشتكي
 لطفك تبتغي كشف الظالم وبدالنا ليالً هناراً تنحين لعظيم
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 فعسى الكرمي يقبل واحلق يقام أما العصاة فسارعوا يف توبة
 وظلم ذوي القرىب والغرب اللئام يا رب هذا حالنا وضالهلم

 سريدهم رب السماء لالهنزام كفي عن بكاك وحزنكيا شام  
 سريدهم حتماً وفضالً وانتقام سريدهم حىت ولو هاجوا وماجوا

 واهلل جنده ال تذل وال اهنزام هم جندوا لك جيشهم كي يقتلوك
 فهو الكفيل وجرح قلبك اللتئام ال حتزين فاهلل أخرب مهجيت

 ر والعلم التمامأرض السالم النو  ستعود أرضك لألمان وللتقى
 عليه من اهلل صالة وسالم ستظل أرض احلق طائفة الرسول
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 حزب البحر
 مشاركة أبو العال

الربُّ ريب ونعَم  فنعمَ  ،أنت ريب وعلُمَك حسيب ،ليُّ يا عظيُم يا حليُم يا عليمُ اللَُّهمَّ يا ع
نسأُلَك الِعصمَة يف احلركاِت والسَّـكنَـاِت  ،ُر من تشاء وأنت العزيُز الرحيمُ تنص ،احلْسُب َحسيب

واألوهـام السـاترِة للقلوِب عن ُمطالعِة ، والكلماِت واإلراداِت واخَلطَراِت من الشكوِك والظُّنونِ 
َوالَِّذيَن يف قـُُلوِِبِْم َمَرٌض َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن *  اً َشِديد ابـْتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلزَاالً ) فقدِ ، الغيوب

، فـَثَبِّتنا وانصرنا وَسخِّْر لنا هذا البحَر كما سخَّْرَت البحَر ملوسى، (اً َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرور 
وسخَّرت الرِّيَح والشياطنَي واجلنَّ ، وسخَّْرَت اجلبال واحلديد لداودَ ، وسخَّْرَت الناَر إلبراهيمَ 

وحبَر الدنيا وحبَر ، السماء وامللِك وامللكوتِ و  وسخِّر لنا كلَّ حبٍر هو لك يف األرض، ليمانَ لس
ْر لنا كلَّ ش، اآلخرةِ   مرات[. 3]( كهيعص) ،يء يا من بيده ملكوُت كلِّ شيءٍ وسخِّ

، واغفر لنا فإنك خري الغافرين، وافتح لنا فإنك خرُي الفاحتني، اُنصرنا فإنك خري الناصرين
وهْب لنا ، واهِدنا وجّننا من القوِم الظاملني، وارزقنا فإنك خرُي الرازقني، وارمْحنا فإنك خرُي الرامحني

لنا ِبا محل الكرامِة مع ، وانشرها علينا من خزاِئِن رمحِتك، رحيًا طيّبًة كما هي يف علمك وامحِْ
 .(لِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِإنََّك َعَلى كُ )، السالمِة والعافيِة يف الدين والدنيا واآلخرةِ 

وكن لنا ، والسالمِة والعافيِة يف ديننا وُدنْيانا، اللهم يسِّر لنا أمورنا مع الراحِة لقلوبَِنا وأبدانِنا
واْطِمس على وُجوِه أعدائَِنا وامسْخُهم على مكانَِتهم فال ، وخليفًة يف أهلنا، صاحبًا يف سفرِنا

ِضي وال اجمليء إلينا
ُ
 ْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعيُِنِهْم فَاْسَتبَـُقوا الصِّرَاَط َفَأَّنَّ يـُْبِصُرونَ َولَ )،يستطيعون امل

يس *َواْلُقْرآِن احلَِْكيِم ( )ًا َواَل يـَْرِجُعونَ َوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيّ *
َما أُنِذَر آبَاُؤُهْم فـَُهْم  اً رَاٍط ُمْسَتِقيٍم *تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم *لِتُنِذَر قـَْوم*ِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلنَي *َعَلى صِ 

َفِهَي ِإىَل  َغاِفُلوَن *َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن *ِإنَّا َجَعْلَنا يف أَْعَناِقِهْم أَْغاَلالً 
َناُهمْ  اً َوِمْن َخْلِفِهْم َسدّ  اً ُمْقَمُحوَن *َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسدّ اأْلَْذقَاِن فـَُهْم  فـَُهْم اَل  َفَأْغَشيـْ

َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل )، مرات[ 3] )شاَهت الوجوُه (( يـُْبِصُرونَ 
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نَـُهَما بـَْرزٌَخ اَل يـَْبِغَيانِ * اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ َمرََج )، (عسق *حم )، (طس)، (اً ظُْلم  (حم) (حم) ،(بـَيـْ
تَنزِيُل  * حم)ُحمَّ األمُر وجاء النصُر فعلينا ال يُنصرون ، (حم) (حم) (حم) (حم) (حم)

ْنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد * اْلِكَتاِب ِمْن اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  الَّ ُهَو اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل اَل إَِلَه إِ َغاِفِر الذَّ
 * حم)، ِكفايتُنا  (كهيعص)، سقُفنا (يس)، حيطانُنا( تَباركَ )، ِبسم اهلل بابُنا، (إِلَْيِه اْلَمِصريُ 

، ِسرُت العرِش مسبوٌل علينا مرات[ 3] (َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليـمُ ) ،محـايتنـا( عسق
يف  * َبْل ُهَو قـُْرآٌن َمَِيدٌ  * َواللَُّه ِمْن َورَاِئِهْم ُمُِيطٌ ) ،حبول اهلل ال يقدُر علينا، وعنُي اهلِل ناظرٌة إلينا

ٌر َحاِفظ) ،(َلْوٍح َُمُْفوظٍ  ِإنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نـَزََّل )، مرات[ 3] (َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ  اً فَاللَُّه َخيـْ
َحْسيب اللَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ ) مرات[ 3] (اْلِكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاحِلِنيَ 

ال يف السماء بسم اهلل الذي ال يضرُّ مع امسه شيٌء يف األرض و )، مرات[ 3] (اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
 مرات[، 3]( اهلل التَّامَّات من شرِّ ما خلق)أعوذ بكلمات  ،مرات[ 3] (وهو السميع العليم

وصّلى اهلل على سيدنا ُممٍد وآله وصحبه ، مرات[ 3]( ال قوَّة إال باهلل العلي العظيم)وال حول و 
لِلَِّه َربِّ ُد َواحلَْمْ  * َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ ، ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ )، وسلَّم

 .(اْلَعاَلِمنيَ 
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 إىل أهل الشام الزيتونة تونسمن 
  احللوي رباح بن جوهرمشاركة 

 (وأهلها للشام اخلري حمب)
الشام أرض  نإبالشام أيها املسلمون ف بالشام رفقاً  رفقاً  يا أهل سوريا ... أيها املسلمون ...

إلباء، أرض و  والعلماء، واحلكمة واحلكماء، والعزةالوالء، واألنبياء واألولياء، والعلم و  اإلسالم
جنده، واجتىب هلا خرية خلقه، بارك فيها  اختارها اهلل لتكون مكان حشره، وشرفها لتكون معقل

 أوليائه.  ضمت مقاماتو  فأظلها بأجنحة مالئكته،
ن يف إف ن يف وحدهتا وحدتكم، دعوها عزيزةإأيها املسلمون دعوا شامنا واحدة موحدة ف

 إبائكم.  ن يف إبائهاإن يف مشوخها مشوخكم، دعوها أبية فإعزهتا عزتكم، دعوها شاخمة ف
  ؟!أيها املسلمون كيف ترضون لشامنا احلبيبة ما حيصل فيها اليوم

 مرجو  هرجو  ال ذمة، قتلو  أهلها إاّلً و  عمياء كقطع الليل املظلم ال ترقب يف الشام فتنة صماء
 اهلل عليه الرسول صلىو  املقتول فيما قتل، مسلم يقتل أخيه املسلمال و  ال يدري القاتل ملا قتل

 . (املقتول يف النارو  إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل) وسلم يقول:
َا) أين أنتم من قول اهلل تعاىل:   ؟! (َأَخَوْيُكمْ  بـَنْيَ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ

  ؟! أهلهاذات البني يف  أين إصالح
يريدونكم أعداء اهلل، كونوا فيها  ال تكونوا هلا كماو  أرجوكم كونوا للشام كما يريدكم اهلل

 ال تكونوا مفاتيح للشر والفتنة. و  الصلحو  مفاتيح للخري
 عرفتم بالعلم أنتم منو  نتم خرية املسلمني بشهادة رسول اهلل،أأما أنتم يا أهل الشام، ف

املباركة، كونوا كما  االعتدال، أنتم شرفكم اهلل بأن ضمتكم هذه األرضو  الرصانةو  احلكمةو 
اخلري يف أمتنا، أمل يقل  ، فأنتم الضمان لبقاءعهدناكم صمامي أمان لبلدكم بل لألمة مجيعاً 

أرجوكم ال تفسدوا ليبقى  (فيكم إذا فسد أهل الشام فال خري) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
لتربئ نور الدين و  ألنني األموي يف هذه احملنة، ولبكاء احلميدية يف هذه األزمة، اخلري فينا، امسعوا
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مشوخ األعالم، دعوا الغوطة طاهرة نقية  صالح الدين من هذه الفتنة،دعوا قاسيون شاخماً و  زنكي
الزمان، دعوا املنارة البيضاء شاهدة على عز دمشق الشام إىل أن ينزل  إىل أن يطأها خليفة آخر

 السالم. و  رسول احملبةِبا 
واحلكمة، فواهلل  الرصانةو  امسعوا لصوت العلمو  الرعونة،و  التهورو  ال تسمعوا لصوت اجلهل
 مجيع املسلمني، شيخنا أب رحيم، تغبطون عليه منو  عامل حكيمو  لقد شرفكم اهلل بشيخ جليل

على بعض، قلوب بعضكم  أبونا ُممد سعيد رمضان البوطي، ارشفوا من حنوه حىت ال تقسوو 
اهنلوا من علمه حىت ال يدب اجلهل إىل صفوفكم فيفعل فيكم ما اليفعله عدو بعدوه، تنبهوا 

أطيعوه يف توجيهاته و  امسعوا لنصيحته حلكمته حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود،
 ماهلل مل أريف ُمنتكم من كان أحرص منه على دمائكفو  ،ن يف ذلك إن شاء اهلل خالصكمإف
 .. أهل الشام عليكم سالمشامكمو 
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 قانون اجلذب
 السالخ نورمشاركة 

 .قانون اجلذب وحتقيق املستحيل .. يبقى الشيء ساكناً حىت تفكر فيه .. فيتحرك باجتاهك
ما  يف أحد األيام وبينما كنت أتصفح بعض املواضيع على االنرتنيت لفت انتباهي موضوع

اليومية أو  فحوى هذا القانون حسب ما قرأت أن َمريات حياتنا ،وهو ما يسمى بقانون اجلذب
احلالية هي اليت تصنع مستقبلنا،  ناتج ألفكارنا يف املاضي وأن أفكارنا ما توصلنا إليه إىل اآلن هو

جذب كبرية جدًا فكلما فكرت يف أشياء  باألحرى يقول القانون أن قوة أفكار املرء هلا خاصية
حلمت أو متنيت وختيلت كل شيء مجيل وجيد  بتها إليك وكلما فكرت أوأو مواقف سلبية اجتذ

فإن قوة هذا األفكار الصادرة من العقل البشري  ورائع تريد أن تصبح عليه أو تقتنيه يف حياتك
فقانون  - وليس ما تتمناه فقط أي أنك جتذب ما تفكر فيه - جتتذب إليها كل ما يتمناه املرء

هو ما تفكر فيه دائماً  ما تريدهاليت ستحقق ما تريده بشرط أن يكون  اجلذب جيذب لك الفرص
 بعقلك الباطن.  وخمزن

الفرص اليت تعينك  .. هو يوفر لك وهكذا فقانون اجلذب ليس معناه أنه يوفر لك ما تريده
 على حتقيق ما تريده وتتمناه. 

ن املستحيل املستحيالت معقول جدًا لكو  من وجهة نظر خاصة أرى أن موضوع حتقيق
فهما أمور نسبية، فما هو مستحيل بالنسبة  واملمكن هو ما نفكر فيه على أنه مستحيل أو ال،
حتقيق أي شيء يف عاملنا الراهن ومهما كان  يل قد يكون ممكن وبسهولة ألحد غريي، ولكن

 بسيط ال ميكن إذا مل نكن على قلب واحد ومل نساعد بعضنا بعضاً، فقد حُتطم أحالم أحدنا
ذلك هو وجود من يأخذ بيده ويساعده على جتاوز  أمام ناظريه ولكن ما يساعده على جتاوز

 .تلك احملنة والوصول به إىل بر األمان
 ولكن إىل أي درجة قد يساعدنا موضوع الرتكيز على املستحيالت يف حتويل املستحيل إىل

ري ممكن أو ممكن؟ ففي بعض األحيان وعندما يشعر شخص بأن موضوع ما صعب أو غ
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يقال، فرمبا شعوره هذا وعلى الرغم من أنه سليب يدفعه لتحدي نفسه واآلخرين  مستحيل كما
 لتحقيق ما يصبو إليه، فال بد من وجود السلبيات حبياتنا واليت تدفع لتحويل املستحيل للوصول

 إىل ممكن وتكون مبثابة احملفز للعمل واالجتهاد. 
ولكن ما ينغص علينا أحيانًا حسن  ،القادر على كل شيء فسبحان اهلل هو الكرمي املعطي
وال أقصد غري املتعلمني وإَّنا اجلهلة  -هم اجلهلة  -إليه  الظن بالقدرة على حتقيق ما نصبو

املستحيل، طبعًا ال أقول أهنم السبب يف حال الفشل، بل على العكس  مبقدرة اهلل على حتقيق
شخصية الفرد وثقته  وذلك يتوقف على عدة أمور أمههال احملرض لتحقيق املستحي قد يكونوا هم

 . وبنفسه باهلل
يريد  بكل األحوال وعندما يوجد طموح لدى الشخص فال بد وأنه سيصل به طموحه ملا

هو إرادة  وبالتايل سيحقق جناح كبري يف حياته وذلك بالتأكيد بفضل اهلل، فاألصل يف كل شيء
فاهلل جل  يريد ويتمىن ويف حال الفشل يف حتقيق ذلك،الشخص وعزميته وتصميمه لتحقيق ما 

 (. فاخلرية فيما اختاره اهللجالله أعلم ملا ذلك )
على اختيار من يعينوننا على  أخرياً أرى أن أهم مايف حتقيق املستحيالت هو الدعاء، والرتكيز

 .ودنيانا، وعدم القنوط من رمحة اهلل وقدرته فاهلل على كل شيء قدير نادين


