عبد لعريط من اجلزائر

كشف الستار عن قتل األخيار

كشف الستار عن قتل األخيار!..
الكاتب :عبد اهلل لعريط من اجلزائر
إن احلمد هلل حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ونشهد أن حممدا عبده ورسوله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
توطئة :إن القلب ليتقطع وحترتق أوداجه وتنقطع األنفاس من هول الفاجعة اليت أملت بأمة

اإلسالم فمن اإلساءة لنبيها صلى اهلل عليه وسلم هاهي هذه األيدي السوداء متتد لتشفي
غيظها وغليلها من أتباعه العلماء الربانيني والدعاة املصلحني عليهم رمحة اهلل تعاىل الذين ال
يزالون مستمسكني بكتاب رهبم متبعني هدي أنبيائهم.
وهذه األحداث اإلجرامية املقيتة ليست وليدة اليوم بل هي ممتدة امتداد تاريخ أمة اإلسالم
والرسل الكرام عليهم السالم.
لذلك علينا أن نكون على دراية وعلى علم صحيح نرى من خالله ما يدور من حولنا وما
يكيده األعداء من مكائد جتلت للعيان وبدت واضحة وضوح الشمس يف كبد السماء ليس
دوهنا حجاب.
إن القرآن الكرمي قد بني لنا وكشف للعيان ما يفعله أعداء امللة والدين بأهله وهذا يف كل
عصر ومصر.
وحنن اليوم جيب علينا أن نتمسك بتعاليم كتابنا ونصلح الرأب ونكمل الدرب فالوقت ال
يقبل التوقف أو الرجوع إىل اخللف.
ضيع أَجر الْم ِ ِ
ِ
قال اهلل تعاىل(:والَّ ِذين ُيمَ َّس مكو َن بِالْ ِكتَ ِ
ني) .
اب َوأَقَ مامواْ َّ
صلح َ
الصالََة إِنَّا الَ نم م ْ َ م ْ
َ َ
رب يسر وأعن يا كرمي .
ِ
قال اهلل تعاىل(:إِ َّن الَّ ِذين ي ْك مفرو َن بِآي ِ
ات اللّ ِه ويَ ْقتملمو َن النَّبِيِّ َ ِ ِ
ين
َ
َ
ني بغَ ْْي َح ٍّق َويَ ْقتملمو َن الِّذ َ
َ َ م
ِ ِ ِ
َّاس فَبشِّرمهم بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم)
يَأْ مم مرو َن بِالْق ْسط م َن الن ِ َ ْ َ
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العلماء ورثة األنبياء :واملقصود بالعلماء هم الربانيون والعاملون واملقتفون أثر األنبياء
يدعون بدعوهتم يف كل عصر ومصر وال خيافون لومة الئم.
وختتلف أحوال الناس يف كل زمان ومكان وختتلف معها أساليب الدعوة إىل اهلل لكن
السنن الربانية ال ختتلف بزمان وال مبكان ومن مجلة هذه السنن قتل األنبياء وإخراجهم من
أرضهم والصد عنهم والتعرض هلم بالسب والشتم واللعن وقذفهم بالباطل قال اهلل
ِ
ك ِم َن األ َْر ِ
ك إِالَّ قَلِيالً *
ض لِيم ْخ ِر َ
جوك ِمْن َها َوإِذاً الَّ يَ ْلبَثمو َن ِخالفَ َ
ادواْ لَيَ ْستَفُّزونَ َ
تعاىلَ (:وإِن َك م
ك ِمن ُّر مسلِنَا َوالَ َِجت مد لِ مسنَّتِنَا َْحت ِويالً).
مسنَّةَ َمن قَ ْد أ َْر َس ْلنَا قَ ْب لَ َ
وما دام العلماء العاملون حيملون عن أنبياء اهلل هذه الرسالة اليت هي أثقل محالً من
السماوات واألرض واجلبال فسوف يتعرضون ملا تعرض له األنبياء من السب والشتم
واإلهانات وحىت القتل !..
ِ َّ ِ
ين
والذين عرفوا بقتل األنبياء واملصلحني من خلق اهلل هم اليهود قال اهلل تعاىل(:إ َّن الذ َ
ِ
ي ْك مفرو َن بِآي ِ
ات اللّ ِه ويَ ْقتملمو َن النَّبِيِّ َ ِ ِ
ين يَأْ مم مرو َن بِالْ ِق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس
َ
َ
ني بغَ ْْي َح ٍّق َويَ ْقتملمو َن الِّذ َ
َ م
فَبشِّرمهم بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم).
َ ْ َ
وهم اليهود روي أهنم قتلوا ثالثة وأربعني نبيا فنهاهم مائة وسبعون من عبادهم فقتلوهم من
يومهم.
فاأليدي اليت امتدت باألمس وطاولت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلساءة هي
نفسها اليت امتدت لقتل هؤالء اخلْية األتباع الذين يربكون خمططات العدو ويكشفون عن
نواياهم اخلبيثة اليت باتت ااهرة للعيان وأوشك هذا النور على االنطفاء إن  م نتدارك الوضع
ونعود لصوابنا وجنمع شتاتنا.
وبالتايل جيب أن يكون الناس يف زماننا على علم ودراية مبا تفعله أيدي هؤالء الصهاينة يف
خمتلف أصقاع العا م.
وجيب كذلك أن يكونوا على علم ودراية بسواعد اليهود املنتشرة يف خمتلف أرجاء املعمورة
هذه السواعد اليت تنطق بالضاد وتعمل بالتضاد ألسنتهم أحلى من العسل ُيرقون من الدين
كما ُيرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن ورمبا حتقر صالتك مع صالهتم ويا خليبة من
اتبعهم فقد باء بالبوار وقذفوه يف النار.
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إن ما حدث مؤخراً يف سوريا اجلرحية من قتل للعلماء هبذه الوحشية واهلمجية يدل على أن
اليهود تعمل عملها كما فعلت من قبل مع اخلْية من خلق اهلل تعاىل.
لكن ما جيب احلذر منه هو أن لليهود أيدي خفية ال يعلمها كثْي من خلق اهلل وقد
كشف اهلل عنها يف كثْي من مواضع القرآن الكرمي حىت نكون يقظني ملا يدور من حولنا من
مؤامرات وخمططات صهيونية عاملية هدفها القضاء على شوكة اإلسالم واملسلمني بداية
باإلساءة لنيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولإلسالم وانتهاء بزرع الفنت بني املسلمني وقتل اخلْية
منهم الذين ال يزالون ااهرين على احلق.
إن وسائل احليل والغدر اليت تستعمل اليوم لزرع نار الفتنة كثْية بال حصر ومن أخطرها هو
أن لليهود مدارس لتكوين أشخاصاً هلم قدرات فكرية عالية يتعلمون اإلسالم ويدرسونه حىت
إذا دارت رحى حرب الفتنة املوقدة من قبلهم بانوا وبرزوا وااهروا على زيادة هليبها باسم
تعاليم إسالمية مصنوعة متاما هلذا الغرض وهذا من باب قوله تعاىل وهو يصف حيل
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َّها ِر َوا ْك مف مرواْ
ين َآمنمواْ َو ْجهَ الن َ
ي أمن ِزَل َعلَى الذ َ
اليهودَ (:وقَالَت طَّآئ َفةٌ ِّم ْن أ َْه ِل الْكتَاب آمنمواْ بالذ َ
ِ
آخَرهم لَ َعلَّ مه ْم يَ ْرِجعمو َن).
والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو ماذا أعد علماء اإلسالم ودعاهتم لصد هذه احلمالت
اليت توالت كأمواج البحر العاتية خترب وهتدم كيان األمة وتنخر أساسه وتشكك حىت يف
اإلسالم بفعل ما ُيارسه بعض املغرضني ممن يدعون اإلسالم من ممارسات أدخلت الشكوك
والظنون وزرعت القالقل يف صفوف الناس حىت أصبح الكثْي منهم ينفر من هؤالء ويلعنهم
ويدعو عليهم بالويل واهلالك؟
إن املتتبع لألحداث والذي يسايرها عن كثب يرى حالة من املفارقات العجيبة فبدل من
أن جتتمع كلمة املسلمني وتتكل جهودهم لصد هذه احلمالت الشرسة جند أن الكلمة
تفرقت والصفوف تشتت ومتزقت والكل معجب برأيه وهواه تبعا ملا ُيلى عليه من الداخل
أو اخلارج وباسم اإلسالم يشرع ما وافق رأيه وهواه وانتصارا ملذهبه هدم األركان اليت ال ينبغي
يف حال من األحوال أن متتد إليها يد كائن من كان ووصل احلال أن استحل املسلمني دماء
بعضهم وبذلك امتدت أيديهم ألعظم حصن من حصون ديننا احلنيف عن قصد أو عن
جهل أو لنيل عرض من الدنيا الفانية !!..
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ويف احلقيقة جيب أن تنتهي أطوار هذه الرواية عند هذا احلد أحداث هذه القصة املؤملة
اليت أقلقت الكثْي من خلق اهلل العرب منهم والعجم وأصبحت سالحا يف يد األعداء لرتويج
خمططاهتم واهلادفة لضرب اإلسالم من حصونه والقضاء على شوكة اإلسالم على أيدي
أبنائه!!.
ولسنا نعلم ملاذا قبل كثْي من الناس ما يعرض يف مسرحية هذه األحداث اليت تتالعب
بقيم الدين وتسيء لتعاليمه السمحة واألدهى واألمر أن جتد منهم من أشرب قلبه هبواها
وكأهنا وحي يوحى فذاب يف زخرفة ما يعرض وما يأيت من وراء احلجب والبحار وجعل نفسه
فداء هلا بل جتده يفجر نفسه انتصاراً هلا ويرى أهنا تضحيات جسام هي طريقه جلنة اخللد
دار السالم!..
وحنن بذلك اليوم أشبه من واقعنا قبل بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم حيث كان
العرب يعتقدون اعتقادات باطلة ومن أعجبها أهنم ينحتون آهلتهم بأيديهم مث يقدمون هلا
القرابني ويرون أهنا تقرهبم من اهلل زلفى وجاهدوا يف سبيلها وضحوا بأنفسهم لنصرهتا ولو
رجعوا قليال ألنفسهم لضحكوا مما يفعلون!..
واليوم أخطر من ذي قبل فلو ف ّكر هذا الذي جعل من جثث املسلمني الطاهرة سبيالً
لدخوله جنة الرضوان لضحك قليال وبكى بنهر من الدموع إن كان قد أصاب دماً حراماً
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ( :ال يزال املؤمن يف
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن الن ِّ
ِ
ب دماً حراماً).أخرجه البخاري.ضحك من مهزلة ما هو عليه من
فسحة من دينه ما  م يمص ْ
اعتقاد خرايف ال عالقة له حىت باإلنسانية ناهيك عن شريعة السماء ابتداء من آدم انتهاء
خبْي الربية صلى اهلل عليه وسلم ولبكى من هول املنقلب الذي ينتظره يوم يقوم الناس لرب
ِ
ِ
صلَّى اللَّهم َعلَْي ِه َو َسلَّ َم( :أ ََّو مل َما
العاملني عن َعْب َد اللَّه بن مسعود َرض َي اللَّهم َعْنهم قَ َال النِ ُّ
َّيب َ
ني النَّ ِ ِ
ِّم ِاء(.رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
يم ْق َ
ضى بَ ْ َ
اس بالد َ
ِ
ول يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ممتَ َعلِّ ٌق بَِرأْ ِس
ولَِ ( :جييءم الْ َقاتِ مل َوالْ َم ْقتم م
صلَّى اللَّهم َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ مق م
ََس ْع م
ت نَبِيَّ مك ْم َ
ب سل ه َذا ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
 م
اجهم َد ًما  -يَ مق م
َ
ب أ َْوَد م
ولَ :ر ِّ َ ْ َ َ
صاحبه – ويف لفظَ :جييءم ممتَ َعلِّ ًقا بالْ َقات ِل تَ ْش َخ م
قَتَ لَِن)رواه النسائي.
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ضى فِ ِيه بَ ْني النَّاس يَ ْوم الْ ِقيَ َامةَ ,وَه َذا
قال النووي  :فِ ِيه تَ ْغلِي م
ِّماءَ ,وأَن ََّها أ ََّول َما يم ْق َ
ظ أ َْمر الد َ
لِعِظَ ِم أ َْم َرها َوَكثِْي َخطَ َرها.
احلَ ِديث ِعظَم أ َْمر الدَّم ,فَِإ َّن الْبم َداء َة إََِّّنَا تَ مكو من بِاأل ََه ِّمَ ,و َّ
الذنْب
قال احلافظ يف الفتحَ :وِيف ْ
َ
م
ِ
ِ
ي عظمم ِِبس ِ ِ
كَ .وقَ ْد
صلَ َحةَ ,وإِ ْع َد مام الْبِْن يَ ِة ا ِإلنْ َسانِيَّ ِة َغايَةم ِيف َذل َ
ب عظَم الْ َم ْف َس َدة َوتَ ْف ِويت الْ َم ْ
َْ م َ َ
ِ
ات َكثِ َْيةٌ َوآثَ ٌار َش ِه َْيةٌ.أه .
َوَرَد ِيف التَّ ْغليظ ِيف أ َْمر الْ َقْتل آيَ ٌ
أخي أو أيب احلبيب :كيف يكون موقفك يوم القيامة حني تسمع مناد ينادي فالن ابن
فالن إن نفساً تطلبك يف امليزان وتساق حينها ألمام رب العزة الذي ال يعرف فالناً وال
عالناً ال يعرف عاملاً لعلمه وال فقيهاً لفقهه وال حاكماً حلكمه وال سلطاناً مللكه إَّنا الناس
أمام رب العاملني سواسي يتفاضلون بالتقوى واخلشية واليت حملها القلب السليم املعاىف من
أعراض وأموال ودماء املسلمني.
وكل علم وفقه  م يوصل هلذه الغاية الطاهرة سوف ينقلب على صاحبه باهلالك والثبور وقد
سعرت النار بعا م وشهيد!..
فليحذر الناس من الغرور مبن خالف هدي السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم فالعاقبة
وخيمة والنهاية أليمة وسنن اهلل ال يغْيها زمان وال مكان وال إنسان كائن من كان.
وهلذا األمر كان سلف األمة عليهم رضوان اهلل يتورعون من هتك عرض املسلمني ويرون
أن انتهاك عرض املسلم هي مقدمة لسفك دمه أو أكل ماله وهو ما حيدث يف مثل هذه
الفنت اليت استبيحت فيها دماء املسلمني وأكلت أمواهلم وانتهكت أعراضهم بسبب ابتعادنا
عن منهج سلف األمة الصاحل عليهم رضوان اهلل تعاىل وإتباعنا لقوم ضلوا وأضلوا كثْياً واهر
ضالهلم للعيان وبان خطؤهم كل البيان.
يف احلقيقة أن األمة أصيبت يف صميم فؤادها أوال بالتعدي واإلساءة لنبيها صلى اهلل عليه
وسلم وثانيا بقتل اخلْية املصلحني الذين ال يوجد هلم يف األمة بديالً وهنا سوف تزداد احملنة
وتتفاقم املصيبة حينما ال جتد يف الساحة من بعدهم إال دعاة التمزق والتفرقة عن أنس بن
مالك رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :إن مثل العلماء يف األرض
كمثل النجوم يهتدى هبا يف المات الرب والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل
اهلداة) رواه أمحد.
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(أوشك أن تضل اهلداة) :كناية عن ضالل الناس ألنه يلزم من ضالل اهلداة ضالل
الناس فإذا ما ضل اهلداة كان عامة الناس أحرى بالضالل وهذا لإلشارة إىل أن مهمة
العلماء هي تسليط الضوء لتبديد االم اجلهل والفرقة واخلالف والنزاع وإاهار املعاين
التعصب
احلقيقة لإلسالم وأنه دين التسامح واحملبة واألخوة والعدالة واملساواة وأنه يكره
ّ
والظلم وينبذ اإلرهاب واالعتداء على حقوق اآلخرين.
وانظروا حلجم الكارثة حينما يضل هؤالء اهلداة ويعملون بنقيض هذه التعاليم فإنه ال حمالة
سوف تكون املصيبة عظيمة والعذاب أليماً.
إن ما حيدث يف األقطار العربية من فرقة وتشتت ومتزق هو بسبب اخلالف الذي نشب
بني علمائنا و مصلحينا حفظهم اهلل مجيعاً وجنم عن هذا اخلالف تعدد وجهات النظر يف
أحكام ااهرة ال جمال لالجتهاد فيها ونصوصها قطعية يعلمها عوام الناس وأراذل القوم
فكيف بالعلماء أولوا األلباب!!..
ويف احلقيقة أن الوقت الراهن ال يسمح مبثل هذه اخلالفات ألن عجلة الزمن أسرع من ذي
قبل وال تسمح بالتوقف وال حىت الرتدد وعلينا أن نساير الزمن ونسارع ونبادر ونعود ألنفسنا
ونصلح هذا اخللل الذي تسربت منه وحوش الصليبني احلاقدين على اإلسالم وأهله وما هي
إال خطوات ويهجمون اهلجمة الشرسة املعهودة ويضربون ضربة رجل واحد حماولة منهم
للقضاء على بقايا حطام سفينة اإلسالم اليت مت ختريبها بأيدي أهلها من فوق ومن حتت !..
أحبيت يف اهلل:إن مقتل مشايخ األمة األفاضل وعلى رأسهم دون منازع وبشاهدة العدول

من البشر عرهبم وعجمهم احلبيب الطاهر حممد سعيد رمضان البوطي لندير شؤم ورسالة
موجهة أن أفيقوا من غفلتكم وامسحوا الغبار من على أعينكم وعودوا ألنفسكم وأصلحوا
ذات بينكم فو اهلل قد دق ناقوس اخلطر واألمة يف خطر داهم ال يعلم مداه إال اهلل !..
من اخلطأ:إن مقتل شيخنا الفاضل عليه رمحة اهلل وطيب اهلل ثراه كان بسبب هذه الفنت

اليت تدور بني املسلمني ويدير رحاها من على بعد اليهود والنصارى وعلينا أن جنتنب هذه
التأويالت اخلاطئة يف كون كل فريق يلقي باللوم على الفريق اآلخر وهذا يزيد يف هليب الفتنة
ويدفع هبا إىل املزيد من نزف الدماء الطاهرة اليت تسيل بينكم معاشر املسلمني األحبة.
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أحبيت يف اهلل :فليكن مقتل شيخنا الفاضل عليه رمحة اهلل سبباً لعودة أجواء األخوة بيننا يف
الشام اجلريح وكم عاش أبونا الذي كان يريب فينا وينمي روح األخوة والتآلف والتسامح
والتصاحل وقد استشهد رمحه اهلل يف سبيل هذه الفكرة اليت كانت نورا على نور أفال يستحق
منا حنن من بعده أن جناهد أنفسنا ونرتك هذه الشحناء وهذا اخلالف والنزاع وحنقق ما كان
يدعو إليه طوال حياته !..

إن القلب ليحزن:نعيش يف هذه األعوام األخْية موت العلماء واملصلحني وتوالت هذه

املصائب على األمة كأمواج البحر العاتية وقد جاء يف احلديث الصحيح عن عبد اللَّه بن
ِ
عمرو بن العاص عن النِ ِّ
ض الْع ْل َم بِأَ ْن يَنْتَ ِز َعهم
َّيب صلى اهلل عليه وسلم ,قال( :إِ َّن اللَّهَ ال يَ ْقبِ م
ِ
ِ
ِ
ِ
ضهم بَِقْب ِ
ال فَ مسئِلموا
وس مج َّه ٌ
ض الْعملَ َماء َح َّىت إِ َذا َ مْ يَْب َق َعا مٌ َحد َ
اعا َولَك ْن يَ ْقبِ م
انْتَز ً
َّث مرءم ٌ
ِ
متفق على صحته.
حديث
َضلُّوا) .
ٌ
فَأَفْ تموا بِغَ ِْْي ع ْل ٍم فَ َ
صحيح ٌ
ضلُّوا َوأ َ
ثابت ٌ
ٌ
إن اجلرح يزداد نزيفا حينما ُيوت العلماء الربانيني العاملني ويبقى رؤوس جهال يضلون
الناس عن اجلادة وجيرون بالدمهاء منهم إىل نْيان الفنت اليت خربت الديار وأحلقت باألمة
الشنار.
جيب علينا يف مثل هذه الظروف العصيبة أن نلم ما بقي من شتات وجنعل حدا ملا يدور
يسمن وقتا مث يذبح اليوم أو غد واملثل
بيننا من مؤامرات فنحن واهلل لسنا إال كبش فداء ّ
الشعيب يقول :إذا سقط الثور كثرت سكاكينه!..
فلنبادر قبل فوات األوان ولنرتك العصبية العمياء وليكن هوانا تبعا ملا أوصى به نبينا وحبيبنا
َّيب صلى اهلل عليه وسلم
عليه الصالة والسالم الذي كان يوصي كما يف حديث ابن عمر عنالنِ ِّ
ِ
قاب بَ ْع ٍ
ض) .متفق عليه.
َّارا يَ ْ
ب بَ ْع م
ض مك ْم ِر َ
ض ِر م
(ويْلَ مك ْم أ َْو َوْحيَ مك ْم ال تَ ْرجعموا بَ ْعدي مكف ً
قالَ :
أيها األحباب:واهلل لو جيتمع من يف السماوات واألرض على تكفْي مسلم ما استطاعوا

لذلك سبيال وتاهلل لو اشرتك أهل السماوات واألرض يف دم مسلم ألدخلهم اهلل مجيعاً
النار وال يبايل.فعن ابن عبَّاس قال :قتل باملدينة قتيل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه
َيها النَّاس يقتل قَتِيل َوأَنا فِي مكم َوَال يعلم
وسلم  م يعلم من قتله فصعد النَِّيب املنرب فقال( :يَا أ َ
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الس َماء َو ْاأل َْرض على قتل امرىء لعذهبم اهلل إَِّال أَن يفعل َما
اجتمع أهل َّ
من قَتله لَو ْ
لزوال الدُّنْيَا أ َْهون ِعْند اهلل من قتل رجل ممسلم)رواه مسلم.
يَ َشاء)رواه البيهقي.وبقول النَِّيب( َ
سؤايل ألهل الشام مجيعاً:حىت ولو اسرتجعتم أمنكم وعادت أجواء احملبة واألخوة بينكم

فهل يا ترى تسرتجعون هؤالء الربرة األخيار الذين كانت أرض الشام هبم تتألأل نورا
ومساجد الشام باألحبة كانت عبقا وعطوراً وألهل الشام كانوا أعمدة وسوراً كم يف
جمالسهم من األمن كم وكم كان من سروراً يكفي ِبلهم يف البالد كانوا من العذاب حجابا
لكم مستوراً دعوهتم دعوة حبيبهم إىل دين َسحا ميسوراً للم مشل أمتهم قتلوا منكبني على
القرآن يفسرونه تفسْياً يف حماريب اهلل واملالئكة حتفهم بنور مستنْياً فيا سعادهتم بلقيا باريهم
نضرة وسرورا وبلقيا حبيبهم على احلوض يبشرهم تبشْياً يف موكب اآلل والصحب دخلوا
جنة وحريرا متكئني على األرائك ال مشس فيها وال زمهريراً.
اللهم تقبل منهم وعافهم واعف عنهم طيب ثراهم واجعل اجلنة مثواهم اللهم فإن منابر
الشام عوداًعوداً هي على صالحهم شهوداً وتراب الشام حصاة حصاة شاهدة على أهنم
تقاة تقاة فاجعلهم عندك على منابر من نور واجعل هلم حصاة اجلنة املسك والعطور.
اللهم ألف بني قلوب األحباب يف الشام وأصلح ذات بينهم وأهلم الرشاد والسداد وأذهب
الشحناء من قلوهبم ووحد صفهم وامجع مشلهم و م شعتهم واعصمهم من الفنت ما اهر منها
وما بطن.
اللهم أرفع عن شعب سوريا ما نزل هبم من شدة وبالء ونزاع وعداء وأنزل عليهم رمحة
واسعة تؤلف هبا القلوب وتصلح هبا العيوب وتغفر هبا الذنوب .
يا رب من أراد هبذه البالد الطيبة زواال فعجل بزواله ومن أراد هبا تشتتا فشتت أمره ومن
أراد هبا متزقا فمزقه شر ممزق.
اللهم من أراد هلا صلحاً فوفقه وسدد خطاه ومن أراد هلا غْي ذلك فأشغله يف نفسه وأهله
وماله.
اللهم أعد لشامنا أمنه واستقراره وأعد كل غريب بيننا لوطنه وداره.
اللهم انشر يف هذه البالد املباركة من العفو والصفح ما جتعل أفئدة أهله رمحاء بينهم.
اللهم ارفع عن أمتنا الشدائد واملصائب والفنت واحملن.
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وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن واالهم بإحسان إىل يوم الدين.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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