
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وكانت    األنصار،  وبني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  بينهم  آخى  املدينة  إىل  مكة  من  املسلمون  هاجر  حينام 

النصارى    امحينو.  بينهم يف األخوة مواقف خالدة ابن عباد يفكر بمن  كان  األندلس  حارص  املعتمد 

رغم   تاشفني  بن  بيوسف  يستنجد  أن  وانتامؤه  عقيدته  عليه  فَأْمَلْت  وقال يستنجد!  بينهام،  العداوة 

 ((. رعي اجلامل أحب إيلَّ من رعي اخلنازير)) مقولته املشهورة

إن هذه العقيدة التي جاءت وتغلغلت يف النفوس، ومتكنت من القلوب قد أحدثت بني الناس قوة *

ي  سلم يف رتى املسلم يف أقىص املرشق حين إىل املف؛ (بالوحدة الشعورية)يف العالقة وترابًطا وتألفًا ُسمِّ

هذه الوحدة جعلت  ،    أقىص املغرب، ويأنس إليه رغم اختالف اللغات والعادات وتباعد املسافات

 . العالقة والرابطة بينهم مبنية عىل أسس العقيدة واإليامن

األعداء ف* بني  وألفت  الغرباء  بني  املسلم   جمعت  أن  لفرحه،    حتى  ويفرح  أخيه،  حلزن  حيزن 

 . مهم، ويأمل مع آماهلم كام تقتيض حمبتهم ومواالهتميتأمل ألألف ، شعورهم همويشارك

حقيًقا * أًخا  وأصبح  الكبرية،  األرسة  تلك  يف  فرًدا  أصبح  فقد  اإلسالم  إىل  املؤمن  انتامء  بمجرد 

النسب قريًبا للمؤمن إن مل يكن مؤمنًا مهام  املؤمنني، وبناًء عليه فال يعد القريب يف  ملجموع إخوانه 

ِذيَن َآَمنُوا اَل  }:  دة حتى وإن كان أًبا أو ابنًا أو أًخا أو زوًجا أو عشريةكانت درجة القرابة شدي  َا الَّ َيا َأُّيه

ياَمنِ   . [23التوبة: ] {َتتَِّخُذوا َآَباَءُكْم َوإِْخَواَنُكْم َأْولَِياَء إِِن اْسَتَحبهوا اْلُكْفَر َعىَل اإْلِ

والقائم بحق النرصة أو املتخاذل عنها كّل منهام يلقى ثمرة بني املسلمني قرينته النرصة،  هذا االنتامء  *

ما من امرئ خيذل مسلام عند : ))ذلك يف الدنيا قبل اآلخرة َجَزاًء ِوَفاًقا. كام قال صىل اهلل عليه وسلم

موطن ُتنتهك فيه حرمته وُينتقص فيه من عرضه إال خذله اهلل عز وجل يف موطن حيب فيه نرصته،  

م ينرص مسلاًم يف موطن ُينتقص فيه من عرضه وُينتهك فيه من حرمته إال نرصه اهلل  وما من امرئ مسل

 ((. يف موطن حيب فيه نرصته 



 

 

 

ونعني بالنرصة تلك الغرية اإليامنية التي تدفع املسلم لرفع الظلم عن أخيه املسلم املستضعف، أو  *

جرحى القلوب الذين مل مد يد العون إليه وكم يف املسلمني من ذوي احلاجات وأصحاب اهلموم و

ال يؤمن أحدكم حتى ، فـ )) جيدوا من يطرق باهبم أو يسأل عن حاهلم أو يسعى يف كشف الغم عنهم

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه ((، و))حيب ألخيه ما حيب لنفسه

القيامة، ومن سرت   كان اهلل يف حاجته، ومن فّرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه كربة من يوم  كربات 

 ((. مسلام سرته اهلل يوم القيامة

وإذا كانت الكلامت عاجزة عن نقل هذه الصورة حية إىل خميلة اإلنسان، فإن البيان النبوي الكريم *

ذلك فعل  ))قد  أصابعه:  بني  وشبك  بعًضا  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  ))وقال((.  املؤمن  ترى : 

ترامحهم وتو اجلسد املؤمنني يف  له سائر  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  ادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 

 ((. بالسهر واحلمى 

مجيع   عن  املسلم  املجتمع  أفراد  يتميز  ولذا  مجيًعا،  وينعم  مجيًعا،  يتأمل  يتجزأ؛  ال  كّل  املسلم  واجلسد 

 .يمهاملجتمعات األخرى بقوة ترابطهم وتكاتفهم فال طبقية وال قومية، بل أوصال الدين وتعال 

اهلل رمحه  السختياين  أيوب  ))قال  بعض :  أفقد  فكأين  السنة  أهل  من  الرجل  بموت  ُأخََب  إين 

جسدا ، فكيف بك يا أيوب وأهل السنة اليوم يقتلون يف كل مكان! حينام كان املسلمون  ((أعضائي 

 .كانوا أعزة مرهويب اجلانب، تدين هلم أمة الرشق والغربواحدا  

 وغزة تقصف وسوريا تذبح والعراق يستباح واليمن تئن من اجلوع قدمت هبذه املقدمة  

أهل غزة،  ينفعهم!   ألقول لكل سوري يشمت يف  اهلل  بشار األسد وحسن نرص  ولكل   ويقول خيل 

، ويرى أن الذين خرجوا ضد  فلسطيني يقف مع النظام وُّيتف باسم حسن نرص اهلل وقاسم سليامين

 تحقون القتل  الظلم واالستبداد هم عمالء وخونة ويس

 أنتم ال متثلون ال السوريني وال الفلسطينينيأقول لكال الطرفني 

 (أصحاب أعدل قضيتني عىل وجه األرض.سوريا وفلسطنينحن أهل الشام )

 



 

 

 

الذين هلم    نيكام الفلسطينيكانت ثورة ضد االستبداد والظلم، وهي اآلن ضد االستعامر،  ففي سوريا  

 ر ستعاماالحياربون عرشات السنيني 

إيران ونظام األسد من جهة، وإرسائيل من   هم أعداء األمة  بني الشعبني بداية  من صنع سوء التفاهم

 جهة ثانية! 

السوري،   الشعب  ليقتلوا  الفلسطينيني  من  الكثري  إيران  ماليل  ونظام  النصريي  النظام  جند   فكام 

األفاعيل،  هبم  مرس  وليفعلوا  خالل  من  التنافر  خلق  الصهيوين  الكيان  معاجلة  أيضا  بعض  حية 

السوريني واإلعالم    املصابني  الصحف  يف  ونرشها  إدخاهلم  من  مسلمة  عربية  دول  امتنعت  الذين 

 ليستفز أهل فلسطني

 من السوريني والفلسطينيني لكن لألسف هناك عنرص ثالث عمق هذا التنافر هم االنتهازيون

واملجهولني وطالبي الشهرة  الكيان املغتصب فام كان  فقد زار بعض املعارضني السوريني املغمورين  

من بوق ايران عبد الباري عطوان وقناة املنار وامليادين واالعالم السوري إال أن يظهروا أن املعرضة 

 كلها ختطب ود إرسائيل وأن الثوار عمالء 

ا أهنا مل حترتم محاس من ترصحيات أقل ما يقال فيه  ميلشياومن اجلانب الفلسطيني يكفي ما تقوم به  

إيران   الذي سفكته  السني  السوري  الشعب  قادة محاس    وميلشياهتادماء  عىل  الرافضية، فكم ترحم 

 سفاك دم السنة يف العراق وسوريا قاسم سليامين، ألجل مصاحلهم... 

فتح ، ولكن انظروا    حركة  لالنتهازيني من محاس او اجلهاد او ال تنظروا    لكن أقول لكل السوريني

 ألقىص رائد صالح لفلسطني من خالل شيخ ا

إرسائيل  وأقول   غازلوا  الذين  اخلونة  أو  العمالء  بعض  من  للسوريني  تنظروا  ال  فلسطني  ألهل 

، ولكن انظروا ملاليني الشباب السوريني الذي كان حلم أحدهم أن يكَب ويكون من وخطبوا ودها

 الفدائيني املحريني لبيت املقدس

كن مؤمنا فإن كنت مؤمنا بعدالة قضيتك    ،ة قضيتهما حيصل يف غزة امتحان لكل سوري مؤمن بعدال 

   !! بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، وال ختتزل قضية فلسطني ببعض االنتهازيني



 

 

 

، وال يشمت بدماء السوريني ومصاهبم ويقف مع جالدهم إال كل  ال يشمت بغزة إال كل قذر حقري

يقيس به املسلم   ميزان ((املسلمني فليس منهممن مل ُّيتم بأمر قال صىل اهلل عليه وسلم: )) ،قذر حقري

 .مدى اهتاممه وحرارة اإليامن يف قلبه، وهو ما يربطه بالدين

فأين   يفرح بمصاهبم،  املسلمني أو  الفرد يف صف غري  ينعدم أو يكون  أو  وعندما خيبو هذا االهتامم 

   !!!اإلسالم من هذا الفرد، وإن كان حيمل اسم حممد وخالد وعمر؟ 

معركة الشام معركة عقيدة، وإن حاول بعض املنهزمني من دعاة التميع أن جيردوها من هذا املعنى إن 

 . العظيم وجيعلوها معركة بني العدالة والديكتاتورية

إهنا معركة فاصلة بني املجوسية واإلسالم، إهنا قادسية أخرى، وفصوهلا تشبه ما فعله أسالفهم يف  

 .ناملسلمني فإما نكون أو ال نكو 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


