
فساد الزمان ومستقبل الثورة السورية
أبو طلحة احلويل

مقدمة
" البشارة الندية للثورة السورية " لقد سعدت جدا بتفضل اهليئة العامة للعلماء املسلمني يف سوريا بقراءة حبثي 

: وسعدت أكثر مبالحظام واليت كان منها 
كنا نتمىن عليك أخانا الكرمي لو أنك جئت ببعض أحاديث آخر الزمان اليت يفهم ظاهرها على أن اإلسالم يف 

معركة خاسرة وأنه إىل احنسار مث تزيل اللبس عن مفهومها ألا سببت كثرياً من التشاؤم لدى من مل يفهمها من 
املسلمني وظنوا أا تبشر مبستقبل حالك الظالم لإلسالم وأهله فلو عرضت هلا واستطردت لكان أكمل  وأوىل من 

) بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ(االستطراد يف معان لغوية قد يغين االختصار فيها ومن هذه األحاديث 
) ..ال يأتيكم زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم(وحديث 

فجزاهم اهللا خريا على كل ما يقدمونه، وعلى كل حرف يكتبونه، وكل كلمة .. ولقد سعدت جدا ذه املالحظة 
..يسطروا وكل مجلة ينحتوا يف سبيل اهللا ويف سبيل هذه الثورة املباركة 

إن اإلسالم دين القوة والبناء وعمارة األرض ، دين اجلهاد واألمل والسالم ، سالم النفس واتمع والعامل ، فهو 
.دين لكل البشرية ، فمن خصائصه أنه مالئم لكافة األزمنة واألمكنة 

.هذه حقيقة ال ميكن ألي إنسان مسلم سواء كان أميا أو متعلما أو عاملا  أن يناقش أو جيادل فيها

وما دام اإلسالم موجود فاخلري موجود ، وأوامر اهللا سبحانه وتعاىل بعمارة األرض وبنائها مستمرة إىل قيام 
.الساعة ، وجماهدة الباطل الذي يقف يف طريق احلق أمر ال جدال فيه إىل قيام الساعة

ودين اإلسالم دين العدل واحلرية والكرامة ، وهذه ليست شعارات بل حقائق وأخالق وصفات من شخصية 
. اإلنسان املسلم، فاإلسالم ال يقبل من أتباعه الذل والظلم واخلنوع وعبادة األنظمة احلاكمة وعبادة املال

.. هذا هو اإلسالم، صفحاته بيضاء ، ال يقبل الظلم وال الذل وال اإلهانة وال الكفر 
.هذا هو اإلسالم يدعو إىل تغيري الواقع السيئ وليس إىل ترسيخ الواقع السيئ 

هذا هو اإلسالم يستشرف املستقبل، فيبين وال يهدم، ويتفاءل وال يتشاءم ، وينهض وال يتخلف ، وأصحابه أهل 
.خري، فاخلريية فيهم إىل قيام الساعة 

ولكن هناك أناس يلبسون اإلسالم ثيابا غري ثيابه ، فيؤمنون جبزء منه ويكفرون جبزء آخر ، ويتجاهلون أجزاء 
..أخرى 

فقد قامت الثورة السورية مطالبة باحلرية والكرامة والعدالة وهي حقوق مشروعة ولكن النظام الوحشي قابل هذه 
املطالب بالتدمري والقتل وسفك الدماء واغتصاب احلرائر واعتقال الناس وتشريد اآلمنني ، وترويع األطفال وذحبهم 

..بالسكاكني 
فقام أناس يقولون مالنا وللثورة كنا آمنني، آكلني شاربني؟ 

٢٠١٣، مارس ١٣
ص ٠٩:٥٩
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فقام أناس يقولون مالنا وللثورة كنا آمنني، آكلني شاربني؟ 
مالنا وللثورة فهي خمطط غريب لتقسيم سوريا؟

مالنا وللثورة وقد حصل ما حصل فماذا استفدنا غري حرق البالد؟
ويربرون تشاؤمهم هذا بالدليل ، ففي اعتقادهم أن الزمان ال يأيت إال باألسوأ ، وأن الواقع كلما زاد الشر فيه ال 
أمل يف اإلصالح ، فاخلري الذي كان موجودا لن يعود ولن يرجع مرة أخرى ، وسوف يترحم الناس على األيام 

.اليت كانوا يعيشوا يف أيام سابقة 
.حرسها اهللا بعينه .. وهذا ما سوف أناقشه يف هذا البحث املتواضع فساد الزمان و مستقبل الثورة السورية 

أبو طلحة احلويل
1434غرة حمرم 

 
"ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه" وقفات مع حديث 

إن شبهة هؤالء هدانا اهللا وإياهم ناجتة عن فهم مغلوط لبعض األحاديث النبوية، فما هذه األحاديث؟
أتينا أنس بن مالك : " ، فعن الزبري بن عدي قال"ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه : "حديث-1 

اصربوا، فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم، : فشكونا إليه ما نلقى من احلجاج فقال
"مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

"  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " خري الناس قرين " حديث  -2
"تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته : خري الناس قرين ، مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، مث جييء أقوام 

إن هذه األحاديث صحيحة، ولكن ال تفهم األحاديث جزافا وإمنا هناك قواعد وضوابط لفهمها،  فالرسول الكرمي 
ال ينطق عن اهلوى، وأحاديثه ليس فيها تناقض، واملنهج الصحيح يف فهم هذه النصوص هو مجع هذه النصوص بال 

، ورحم اهللا الداعية حممد " إعمال النص الصحيح خري من إمهاله " إمهال ألي رواية، كما يف القاعدة األصولية 
والفقهاء احملققون إذا أرادوا حبث قضية ما، مجعوا كل ما جاء يف شأا من الكتاب والسنة، " الغزايل إذ قال 

وحاكموا املظنون إىل املقطوع ، وأحسنوا التنسيق بني شىت األدلة ،  أما اختطاف احلكم من حديث عابر 
"واإلعراض عما ورد يف املوضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء 

وإذا كان القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا، وحيمل بعضه على بعض حىت يصح إدراك معانيه ، وحيسن فهم 
.مراميه ، فكذلك احلديث النبوي ، بل األمر فيه أوىل وآكد ، لكثرة طرقه ، واختالف رواياته

احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه ، واحلديث يفسر بعضه : " وهذا املعىن هو الذي عرب عنه اإلمام أمحد بقوله
فرب لفظة مشكلة يف حديث ترد مفسرة يف حديث آخر، ورب اسم مبهم يف حديث يرد مصرحا به يف " . بعضا

أو ما إىل .. حديث آخر، وقد يكون اللفظ عاما يف حديث، وله خمصص يف حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد
. ذلك 

وهلذا االعتبار منع بعض أهل العلم من .وهذا الفقه ال يتأتى إال جبمع روايات احلديث الواحد وإعمال النظر فيها
املتأخرين الرجل يكون عنده الصحيحان أو أحدمها أو كتاب من كتب السنة فيفيت مبا يقف عليه من احلديث ، 

ألنه قد يكون منسوخا أوله معارض ،أو يفهم من داللته خالف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه 
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ألنه قد يكون منسوخا أوله معارض ،أو يفهم من داللته خالف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه 
: ، وتوسط ابن القيم يف ذلك فقال..وجوزت ذلك طائفة..اإلجياب ، أو يكون عاما له خمصص، أو مطلقا له مقيد

والصواب يف هذه املسألة التفصيل ، فإن كانت داللة احلديث ظاهرة بينة لكل من مسعه ، ال حيتمل غري  املراد ، (
وإن كانت داللته خفية ال يتبني املراد منها مل جيز أن يعمل و ال يفيت مبا يتومهه مرادا ..فله أن يعمل به ويفيت به

.( )حىت يسأل ويطلب بيان احلديث ووجهه 
إن عرض هذه األحاديث اليت يستدل ا املتشائمون ، واملثبطون ، واملرجفون على األحاديث األخرى اليت حتدد 

مفهومها ، جندها يف سياق طبيعي هلا ، تبشر األمة والعامل كله ، بل كل من على األرض ومن يف السماء باخلري ، 
.. واستمرارية اخلري 

لنفهمه يف سياقه الطبيعي " ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه " ولزيادة اإليضاح أتوقف قليال مع حديث 
يف ضوء طبيعة منهج اهللا يف األرض ، ووضوح دينه سبحانه وتعاىل الشمويل والتكاملي واالجيايب ، ويف ضوء 

. مقومات التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة 
فهم نص احلديث بدون جتزئة أو قراءته بعيدا عن النصوص  اليت تكمله  : أوال 

كما ذكرنا سابقا إن املنهج الصحيح يف فهم هذه النصوص هو مجع هذه النصوص بال إمهال ألي رواية ، ولذا 
جيب فهم هذا احلديث الشريف يف ضوء بقية األحاديث النبوية املتحدثة عن الفنت والزمان وأحوال األمة ، 

.وعالمات قيام الساعة 
:حديث حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه -1

كان الناس يسأَلونَ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم عنِ اخلريِ ، وكنت أسأَلُه : عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه 
 درِكَين ، فقلتخافَةَ أن يم ، عنِ الشر : ذا اخلريِ ، فهل بعد فجاءنا اُهللا ، وشر يا رسولَ اِهللا ، إنا كنا يف جاهلية

: قلت ) . نعم ، وفيه دخن : ( وهل بعد ذلك الشر من خريٍ ؟ قال : قلت ) . نعم : ( هذا اخلريِ من شر ؟ قال 
: فهل بعد ذلك اخلريِ من شر ؟ قال : قلت ) . قوم يهدونَ بغريِ هديِي ، تعرِف منهم وتنكر : ( وما دخنه ؟ قال 

هم : ( يا رسولَ اِهللا صفْهم لنا ، قال : قلت ) . نعم ، دعاةٌ على أبوابِ جهنم ، من أجام إليها قَذَفوه فيها ( 
تلزم مجاعةَ املسلمني : ( فما تأمرين إن أدركين ذلك ؟ قال : قلت ) . من جِلدتنا ، ويتكَلَّمونَ بألِسنتنا 

فاعتزِلْ تلك الفرق كلَّها ، ولو أن تعض بأصلِ : ( فإن مل يكن هلم مجاعةٌ وال إمام ؟ قال : قلت ) . وإمامهم 
. شجرة ، حىت يدرِكَك املوت وأنت على ذلك 

واملتأمل يف هذا احلديث جيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ذكر أن بعد زمن الشر يأيت زمن اخلري، ، فليس 
.. وهذا يدل على أن اخلري موجود ، ولن يتناقص .. الشر إذن يف عملية مستمرة 

:حديث أنس رضي اهللا عنه -2
مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس رضي اهللا عنه قال 

" آخره 
: فمعناه  -مع أن فيه ليناً  -" أميت كالغيث ال يدرى أوله خري أم آخره " وأما قوله : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يف املتأخرين من يشبه املتقدمني ويقارم حىت يبقى لقوة املشاة واملقارنة ال يدري الذي ينظر إليه أهذا خري أم 
. هذا ، وإن كان أحدمها يف نفس األمر خرياً 

خري أميت أوهلا وآخرها " فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقني كما جاء يف احلديث اآلخر 
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خري أميت أوهلا وآخرها " فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقني كما جاء يف احلديث اآلخر 
هو تفضيل " : أنتم أصحايب : أو لَسنا إخوانك ؟ قال : وبني ذلك ثبج أو عوج ، وددت أىن رأيت إخواين ، قالوا 

. " للصحابة فإن هلم خصوصية الصحبة اليت هي أكمل من جمرد اُألخوة 
:حديث زيد بن أرقم  -3

يعين : قال شعبة: قال -حدثين األنصاري ! يا أهل الشام: عن أيب عبد اهللا الشامي، قال مسعت معاوية خيطُب يقول
ال تزالُ طائفةٌ من أُميت على احلق، ظاهرين، وإني ألرجو : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -زيد بن أرقم 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن قُرة بن إياس املزين رضي اهللا عنه، قال" أن تكونوا هم يا أهل الشام
")إذا فَسد أهل الشام؛ فال خري فيكم، ال تزالُ طائفةٌ من أُميت منصورين، ال يضرهم من خذهلم، حىت تقوم الساعة"

إن وجود هذه الطائفة اليت اخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشر باخلري ، ويفتح أبواب األمل ، إىل يوم القيامة ، ال 
. ..يضرهم خالف املخالف، وال خذالن اخلاذل

فهذه الطائفة كما أخرب الصادق املصدوق موجودة يف كل زمان ومكان ، حتمي اإلسالم بعون اهللا ، وتدافع عنه ، 
.يعز اهللا م دينه .. ملتزمة به منهجا وشريعة وطريقا يف احلياة ، ثابتة على دين اهللا 

مهما تعرضت األمة للكيد والعدوان ، " حىت تقوم الساعة "أي مستمرة غري منقطعة " ال تزال " وهذه الطائفة 
.. وللهجمات احلربية والفكرية 

وهذه الطائفة كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ الذي ال ينطق عن اهلوى ـ منصورة بإذن اهللا ، وقد جاء 
،  " منصورين"، " ظاهرين على من ناوأهم"، " قاهرين لعدوهم: "بيان هذا النصر بألفاظ متقاربة يف عدة روايات 

". لعدوهم قاهرين"

:حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  -4
إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل : " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال

." ( ) مائة سنة من جيدد هلا دينها
إن هذا التجديد بشارة من الرسول هلذه األمة باالستمرارية وإن أصاا شر أو ضعف ، ولقد جعل اإلمام أبو 

. ما يذكر يف قرن املائة : باب .. كتاب املالحم : " داوود هذا احلديث يف أول باب من كتاب املالحم فقال 
ومن املعروف أن املالحم مجع ملحمة وهي األحداث . فذكر احلديث ....." حدثنا سليمان بن داود املهري

واملعارك اليت تقع بني املسلمني وأعدائهم ، وهذه املالحم واألحداث العظيمة ال حتدث إال للقضاء على هذا 
اإلسالم حربا وتشويها ، وهنا يأيت دور اددين للدفاع عن اإلسالم ، وإحياء ما اندرس منه ، وكأن احملدث 

الفقيه  أبو داود ـ راوي احلديث ـ بكتابته هلذا احلديث يف أول كتاب املالحم يبشر هذه األمة  بالنصر 
والتمكني ، وأن اهللا يرسل هلذه األمة من ينفض غبار الذل عنها ، ويوقظها من سباا ، وحيررها من كل 

.  طاغوت ، وأن احلروب واألحداث اليت تشن ضد املسلمني مصريها إىل هزمية وانتكاسة 
بيان ما اندرس من معامل السنن ونشرها ، ومحل الناس على : " حممود الطحان موضحا املراد بالتجديد .قال د

العمل ا ، وقمع البدعة وأهلها، والعودة باملسلمني إىل ما كان عليه الرعيل األول من املسلمني؛ على يد خليفة 
من اخللفاء الراشدين، أو على يد عدد من املصلحني، كل واحد منهم يف ناحيته، أو على يد مجاعة مصلحة تقوم 

االعوجاج الذي حصل، وتنفض الغبار الذي ألـم بواقع املسلمني، من احنراف عن منهج اهللا القومي، ويكون ذلك 
كل مائة سنة من الزمان، ألا مدة طويلة يعود الناس فيها إىل االعوجاج، وتظهر يف تلك املدة االحنرافات عن دين 
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كل مائة سنة من الزمان، ألا مدة طويلة يعود الناس فيها إىل االعوجاج، وتظهر يف تلك املدة االحنرافات عن دين 
" ( )اهللا سبحانه

..فهذا األحاديث وغريها حتمل يف طياا اخلريية هلذه األمة ، إىل قيام الساعة 
إن قامت "مث إن اإلسالم دين العمل والبناء حىت تلفظ احلياة آخر أنفاسها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

"( ) الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها فليغرسها
كيف تنمو وحوهلا الرياح واألعاصري والشر من كل جانب؟: وال يسأل نفسه

!فال يأس مع احلياة .. ويدع أمرها هللا سبحانه 
فاحلديث ال يستدل به على أمهية إعمار األرض وبناء احلضارة فقط ، بل أبعاد احلديث أكرب من ذلك فإعمار 

األرض وبناء احلضارة والسري يف احلياة ، والتناغم مع حركة الكون ما بني تنفس الصباح وعسعسة الليل حتتاج إىل 
حركة دائمة ونشاط ومهة وأمل يف الوصول يف اهلدف املنشود ، فحىت ال يقع اإلنسان يف فتور اهلمة ، وسلبية 

اليأس وجحيم الكآبة حيثنا احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم على العمل وعدم اليأس من النتيجة ، حىت وان 
ويشرح .. فاحلياة تسري ال تتوقف .. كانت بعيدة املنال ، فان مل حنصل عليها حنن حصل عليها من جاء بعدنا 

احلاصل أنه مبالغة يف احلث على غرس األشجار وحفر األار لتبقى هذه الدار :" املناوي داللة احلديث فيقول 
فاغرس ملن جيئ ، فكما غرس لك غريك فانتفعت به ، عامرة إىل آخر أمدها احملدود املعدود املعلوم عند خالقها 

" ( ) وذلك ذا القصد ال ينايف الزهد والتقلل من الدنيا، وإن مل يبق من الدنيا إال صبابة ، بعدك لينتفع 
والعمل يف األرض ال ينبغي أن ينقطع حلظة بسبب اليأس من النتيجة :" يقول الداعية املريب الكبري  حممد قطب 

حىت عندئذ ال يكف الناس عن العمل، وعن . . فحىت حني تكون القيامة بعد حلظة ، حني تنقطع احلياة الدنيا كلها
. ( )التطلع إىل املستقبل، ومن كان يف يده فسيلة فليغرسها 

 
":ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه " معىن حديث : ثانيا 

وذكر خرب أوهم من مل حيكم صناعة احلديث أن " ترجم اإلمام ابن حبان رمحه اهللا حلديث أنس رضي اهللا عنه 
ذكر اخلرب املصرح بأن خرب " مث أتبعه بترمجة تدفع هذا اإليهام فقال " أخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله 

" أنس بن مالك مل يرد بعوم خطابه على األحوال كلها 
لو مل يبق من الدنيا إال ليلة ، مللك : " مث أسند إىل أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

" ( )فيها رجل من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إذن حديث أنس رضي اهللا عنه ليس على عمومه أو إطالقه ، لثبوت أدلة ختصص عمومه ، وتقيد مطلقه ، ولذلك 

ينبغي محله على األغلب من الزمان ، أو حيمل معناه على أن كل زمان جبملة ما فيه من خري ألفضل من الزمان 
.الذي يليه ، وهذا ال ينفي أن يكون يف كل زمان خري 

: وقال ابن حجر رمحه اهللا 
وقد استشكل هذا اإلطالق مع أن بعض األزمنة تكون يف الشر دون اليت قبلها ولو مل يكن يف ذلك إال زمن عمر 
بن عبد العزيز وهو بعد زمن احلجاج بيسري، وقد اشتهر اخلرب الذي كان يف زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل 
أن الشر اضمحل يف زمانه ملا كان بعيدا فضال عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد محله احلسن البصري 

  . ال بد للناس من تنفيس  : على األكثر األغلب، فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد احلجاج فقال
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  . ال بد للناس من تنفيس  : على األكثر األغلب، فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد احلجاج فقال
وأجاب بعضهم أن املراد بالتفضيل تفضيل جمموع العصر على جمموع العصر فإن عصر احلجاج كان فيه كثري من 
الصحابة يف األحياء ويف عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خري من الزمان الذي بعده 

أصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب  " وهو يف الصحيحني، وقوله   " خري القرون قرين  " لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . أخرجه مسلم  " أتى أميت ما يوعدون 

مث وجدت عن عبد اهللا بن مسعود التصريح باملراد وهو أوىل باإلتباع ، فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق احلارث 
ال يأيت عليكم يوم إال وهو شر من اليوم   : مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول  " بن حصرية عن زيد بن وهب قال 

الذي كان قبله حىت تقوم الساعة، لست أعين رخاء من العيش يصيبه وال ماال يفيده ولكن ال يأيت عليكم يوم وإال 
وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فال يأمرون باملعروف وال ينهون عن 

" .املنكر فعند ذلك يهلكون 
وحيتمل أن يكون املراد باألزمنة املذكورة أزمنة الصحابة بناء على أم هم املخاطبون بذلك فيختص م، فأما من 
بعدهم فلم يقصد يف اخلرب املذكور، لكن الصحايب فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه احلجاج بذلك وأمرهم 

  . بالصرب، وهم أو جلهم من التابعني
واستدل ابن حبان يف صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه باألحاديث الواردة يف املهدي وأنه ميأل األرض 

عدال بعد أن ملئت جورا، مث وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به احلديث وهو ما أخرجه الدارمي بسند 
( )  .  " ال يأيت عليكم عام إال وهو شر من الذي قبله، أما إين لست أعين عاما  " حسن عن عبد اهللا قال 

: وقال األلباين رمحه اهللا تعاىل
ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر : (-صلى اهللا عليه وسلم-هذا ومما جيب أن يعلم ذه املناسبة أن قوله " 

فهذا احلديث ينبغي أن . مرفوعاً -رضي اهللا عنه-رواه البخاري يف الفنت من حديث أنس ) منه حىت تلقوا ربكم
فإا تدل على أن  -عليه السالم-يفهم على ضوء األحاديث املتقدمة وغريها، مثل أحاديث املهدي ونزول عيسى 

هذا احلديث ليس على عموم بل هو من العام املخصوص، فال جيوز إفهام الناس إنه على عمومه فيقعوا يف اليأس 
)( ) 87:يوسف(﴾ إِنّه الَ ييأَس من رّوحِ اللّه إِالَّ الْقَوم الْكَافرونَ ﴿ الذي ال يصح أن يتصف به املؤمن 

..هكذا نفهم هذا احلديث كما فهمه العلماء ، دافعا للعمل والبناء وليس التشاؤم والتقاعس عن عمارة األرض 
إن مستقبل اإلسالم ليس أسودا ، ومستقبل سوريا ليس مأساويا بل تفاؤليا ، ورمبا يتساءل البعض أين التفاؤل يف 

هذه الدماء املسفوكة والبيوت املقصوفة بالطريان واألحياء السكنية املدمرة؟
أين التفاؤل وكل يوم مئات الشهداء واجلرحى واملفقودين واملعتقلني والالجئني واملشردين؟

.. وهذه أسئلة ال يطرحها أال إنسان قصري النظر ، ال يفقه فقه الواقع ، وال فقه احلياة ، وال فقه اإلنسانية 
: وأتساءل

هل توقفت الثورة كلما صعدت روح شهيد ، ونزف جريح أم ازدادت الثورة ؟
هل توقفت الثورة كلما دمرت بيوت وأحياء وشوارع وممتلكات أم ازدادت الثورة ؟

هل توقفت الثورة كلما ازداد العداء والدعم من اتمع الدويل للوحش أم ازدادت الثورة ؟
هل توقفت الثورة وقد وقف العامل الغريب والعريب والشرقي ضدها أم ازدادت الثورة ؟

هل توقفت الثورة بعد أن مضى عليها ما مضى من البالء واملصائب أم ازدادت الثورة ؟
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هل توقفت الثورة بعد أن مضى عليها ما مضى من البالء واملصائب أم ازدادت الثورة ؟
.. مل تتوقف ولذا كان السؤال سؤاال خاطئا 

!فال يأس مع احلياة : " وكما يقول املريب الكبري حممد قطب
!والعمل يف األرض ال ينبغي أن ينقطع حلظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة

حىت .. فحىت حني تكون القيامة بعد حلظة ، حني تنقطع احلياة الدنيا كلها، حني ال تكون هناك مثرة من العمل
!عندئذ ال يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل، ومن كان يف يده فسيلة فليغرسها

!إا دفعة عجيبة للعمل واالستمرار فيه واإلصرار عليه
!ال شيء على اإلطالق ميكن أن مينع من العمل

.وال متنع عن العمل.. كلها ال وزن هلا وال حساب".. املستحيالت " كل .. كل امليئسات.. كل املعوقات
.ومبثل هذه الروح اجلبارة تعمر األرض حقاً وتشيد فيها املدنيات واحلضارات

.وكان البناء الذي بناه اإلسالم فريداً بالرغم مما أصابه من ضربات من الداخل ومن اخلارج على السواء
لقد كان املسلمون يقتدون برسوهلم وهو حيثهم على العمل لتعمري األرض، وغرس ما يف أيديهم من فسائل تثمر 

ويقتدون به ! حني يشاء هلا اهللا، وإمنا عليهم فقط أن يغرسوها، وميضوا إىل غريها يغرسون يف مكان جديد
ال تدفعهم . فيغرسون به ما يغرسون من نبتات اخلري يف كل مكان، وهم يتجهون إىل اهللا وحده وإىل اآلخرة

.مطامع األرض املنبتة عن طريق اهللا، وال شهوات النفس املنبتة عن تقوى اهللا
وبذلك متيزوا وسادوا، وكانوا النور املشرق يف ظلمات األرض، والقدوة يف كل سلوك وكل عمل وكل علم 

حىت قبست قبسات من اإلسالم .. وأوربا يف ظلمة اجلاهلية تأكلها الفرقة واحلروب والتأخر واالحنطاط. وكل نظام
ومن مث .. ولكن على غري طريق اهللا وطريق اآلخرة".. تنهض " يف احلروب الصليبية، فأفاقت من غفوا وبدأت 

.تنطلق كانون واهلوة يف آخر الطريق.. ال تقوم إال كمن يتخبطه الشيطان من املس
إن كان يف يد أحدكم فسيلة : للناس -صلى اهللا عليه وسلم-ليست إذن دعوة يف اخليال حني يقول الرسول 

.فليغرسها
.احلق الواقع يف األرض، املشهود على مدار التاريخ. وإمنا هي صميم دعوة احلق

.والدعاة يف كل األرض أحوج الناس إليها حني تضيق م السبل ويصل إىل قلوم سم اليأس القتال
.وهم أوىل الناس أن يتدبروا سرية الرسول نفسه

!لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد حلظات
.قد تأمتر به قريش فتقتله

.قد يهلك جوعاً يف الشعب هو ومن معه من املؤمنني
ومع ذلك يغرس .. أو تكون القيامة بعد حلظة.. قد يلحق به الكفار وهو يف طريقه إىل الغار فال يكون مثة غد

.الفسيلة، ويتعهدها بالرعاية حىت يؤذن اهللا بالثمار، وهو مطمئن دائماً إىل اهللا ما دام يؤدي الواجب املطلوب
.ذلك هو املثل الذي حيتاج الدعاة إىل أن يقتدوا به حني يدعون إىل اإلصالح

!من كان يف يده فسيلة فليغرسها
كيف تنمو وحوهلا الرياح واألعاصري والشر من كل جانب؟: وال يسأل نفسه

..ال يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه
فليدع ذلك هللا 
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فليدع ذلك هللا 
. ( )ولتطلب نفسه أنه أودعها مكاا احلق، وعهد ا إىل احلق الذي يرعاها ويرعاه

 
:مستقبل الثورة السورية

إن مستقبل الثورة مرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع املعاصر الذي نعيشه، ومن فقه السياسة الشرعية، فهم الواقع 
والتعرف عليه، ولذا لن اكتب تارخيا عن واقعنا املعاصر ، ولن أسرد أحداثا تارخيية وصراعات عاملية وإقليمية ـ 

العسكرية منها والفكرية ـ ، ولكن املتأمل يف الزمان الذي نعيشه جيد أن هناك صراعا بني اإلنسان ونفسه ، وبني 
اإلنسان واإلنسان ، وبني اإلنسان والكون ، جيهل نفسه من هو ؟ واىل أين يسري ؟ وماذا يريد ؟ 

وهذا الصراع صراع عاملي حيثما كان اإلنسان ، وهو صراع مل جيلب له األمن وال الرخاء وال السعادة وإمنا 
..الشقاء والضنك والفوضى 

إن واقعنا الراهن بأحداثه السياسية واالجتماعية والفكرية واالقتصادية متعلق باإلنسان نفسه ، فهو الكائن الوحيد 
الذي خلقه اهللا سبحانه وتعاىل ليكون مستخلفا يف األرض ، ولذا فهو يف صراع دائم ما دام .. يف هذا الكون 
شرع لَكُم من ﴿ وعن دين اهللا .. وبعيدا عن منهج اهللا الشامل املتوازن املتكامل الفطري االجيايب .. بعيدا عن اهللا 

أَنْ أَقيموا الدّين ولَا تتفَرّقُوا فيه ۖ  بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصّينا بِه إِبراهيم وموسٰى وعيسٰى الدّينِ ما وصّٰى
). 13: الشورى. (﴾ۚ 

إن فساد زماننا متعلق باإلنسان نفسه ، وكل إنسان له عقيدة شاء أم أىب ، وإما أن تكون عقيدة صحيحة أو 
ولذا فاألحداث .. عقيدة خاطئة، فال خيلو إنسان من عقيدة يؤمن ا حىت امللحد عقيدته عدم اإلميان باهللا 

السياسية واالقتصادية أحداث مرتبطة بالعقيدة اليت تقف من خلفها ، فأمريكا هلا عقيدا ، وأوربا هلا عقيدا ، 
.. وروسيا هلا عقيدا ، والصني هلا عقيدا ، والعامل اإلسالمي له عقيدته

إن عداء الغرب لإلسالم ليس نتيجة املوقع االستراتيجي للعامل اإلسالمي مبا يضم من ثروات وموارد بشرية وطبيعية 
ـ وإن كان هذا من األسباب ـ وإمنا يف حقيقة األمر ألن اإلسالم دين عاملي ، ولذا يبذل الغرب كل طاقاته  

الغزو العسكري ، والغزو الفكري ، والغزو اإلعالمي ، والغزو : وكل إمكانياته للتصدي هلذا الدين بكافة الوسائل
..األخالقي

فقضوا على اخلالفة العثمانية، وقطعوا أوصال العامل اإلسالمي، وزرعوا شوكة ختز العمالق كلما أراد أن ينهض 
هناك شعب واحد متصل، يسكن من احمليط إىل اخلليج، " كما جاء يف تقرير لورد كامبل الشهري والذي جاء فيه

لغته واحدة، ودينه واحد، وأرضه متصلة، وماضيه مشترك، وآماله واحدة، وهو اليوم يف قبضة أيدينا، ولكنه أخذ 
يتململ، فماذا حيدث لنا إذا استيقظ العمالق؟ 

جيب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب بإجياد دولة دخيلة، تكون صديقة لنا، وعدوة ألهل املنطقة، وتكون مبثابة 
"شوكة توخز العمالق كلما أراد أن ينهض

كما زرعوا عمالء هلم يف كل مكان لينوب عنهم يف إبعاد الشعوب عن اإلسالم، وما دخول جيش االحتاد 
السوفييت أفغانستان إال للقضاء على اإلسالم، وما حدث يف البوسنة واهلرسك من مذابح وإبادة، إال نتيجة احلقد 

الصلييب  على اإلسالم، وما تدمري أفغانستان إال للقضاء على اجلهاد األفغاين وروحه، وما احتالل العراق إال رغبة 
يف إذالل اآلخرين واستعبادهم وكل ذلك والغرب بني فاعل للحدث وبني متفرج على احلدث لينتهز فرصة 
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يف إذالل اآلخرين واستعبادهم وكل ذلك والغرب بني فاعل للحدث وبني متفرج على احلدث لينتهز فرصة 
.. االنقضاض على الفريسة ليستويل عليها

ولكن الصليبية الصهيونية ـ كما يقول املريب الكبري حممد قطب ـ مل تكتف بذلك بل عمدت إىل أمر ال يقل "
خطرا وهو تشتيت عقل الثورات واحلركات التحررية، اليت قامت كلها من منطلق إسالمي بإلباسها أثوابا من 

أو يف فترة من الوقت " قومية"أو " وطنية"الغزو الفكري، تقلم أظافرها، وحتد من أخطارها، فتحولت إىل حركات 
!تتعايش كلها مع مصاحل الصليبية والصهيونية وتبعد عنها خطر اإلسالم" اشتراكية"

الصحوة " ولكن املفاجأة الكربى للصليبية الصهيونية، وللعامل امجع، على الرغم من هذا الكيد كله، كانت هي 
"اإلسالمية 

وحتركت أحقاد العدو األبدي ـ اليهود والنصارى واملشككون واملنافقونـ وحاولوا بكل الوسائل املتاحة هلم أن 
يئدوا الوليد قبل أن يشب ، فإذا هو يستعصي على الوأد وإذا به ميتد يف األرض، وإذا شأنه وخطره يتضاعفان يوما 

..بعد يوم
..فعندئذ فقد العدو عقله، وفقد كذلك حياءه

" !على املكشوف"وأصبحت احلرب 
وما حيدث اآلن يف سوريا ليس حربا بني نظام نصريي بعثي وبني شعبه وإمنا يف حقيقة األمر هي حرب بني  

الصليبية والصهيونية والنصريية يتوالها بالنيابة عنهم ابنهم البار النظام الوحشي وبني الشعب املسلم السين 
.. السوري

فهل هناك أسوء من هذا التخاذل ، قتل وتدمري وذبح وجمازر واغتصاب مث ال يتحركون إال ملنع تسليح الشعب 
ليدافع عن نفسه 

وكأنك يا دار ما " وهل هناك أسوء من مقارنة الضحية باجلالد ووضعهما يف سياق واحد للخروج حبل سياسي 
" دخلت شر

!!!وهل هناك أسوء من الدعم املكشوف للنظام الوحشي بالسالح واملهل والدفاع عن حقه يف الوجود 
وهل هناك أسوء من إصدار األحكام على ااهدين باإلرهاب بينما النظام الوحشي ما زال بعيدا عن اإلرهاب 

!!وهو املوغل يف الدماء حىت الركب 
إن هذا الواقع احلالك ال يدوم واملتأمل يف الواقع السوري ما قبل الثورة وما بعدها جيد أن اجيابيات كربى يف هذه 

.. الثورة املباركة اليت كانت بقدر اهللا ، فلم خترج من حزب أو مجاعة أو دولة وإمنا خرجت من رحم الشعب 
.لتكون درسا لألمة العربية واإلسالمية يف قدرا على نفض الغبار عنها لتستلم الريادة يف العامل 

ومهما حاول الغرب والنظام الوحشي أن يقضي على الثورة املباركة فلن يستطيع ، فالفطرة انتفضت واإلسالم 
" أن اإلسالم ليس عدوا للغرب ، وليس عدوا للبشرية بل انه يف احلقيقة هو " قادم ، وعلى الغرب أن يعلم 

الذي كرمه خالقه وفضله " باإلنسان " الذي جاء ليطهر البشرية من أدراا ، ويرفعها إىل املكانة الالئقة " املخلص
: على كثري ممن خلق 

  ﴿ع ماهلْنفَضو اتالطَّيِّب نّم ماهقْنزررِ وحالْبرِّ وي البف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَديالً وفْضا تلَقْنخ نمّريٍ ملَى كَث
) 70: اإلسراء(﴾ 

ألحد من البشر " املصاحل املشروعة" وحني يعود اإلسالم إىل التمكني اليوم أو غدا فلن يكون على حساب 
األسوياء على وجه األرض ، ولكنه دون شك لن يقبل الطغيان ، ولن يقبل ـ بصفة خاصة ـ وقوع العدوان 
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األسوياء على وجه األرض ، ولكنه دون شك لن يقبل الطغيان ، ولن يقبل ـ بصفة خاصة ـ وقوع العدوان 
." ( )على املسلمني 

وهذا التأمر الكبري من العامل كله شرقه وغربه ما هو دليل إال على خريية هذه الثورة .. إن مستقبل الثورة إىل خري 
مبشرات وأسس وقواعد تسري عليها : وهذه الثورة حباجة إىل .. وقد حفظ اهللا بالد الشام وتكفل ا .. املباركة 

.يف طريقها لتحقق األمل املنشود والنصر والتمكني بإذن اهللا تعاىل 

:املبشرات: أوال 
إننا مأمورون من رب العباد ومن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بزراعة األمل يف دروب األمل ، وأن نبشر الناس 

بشر هذه األمة بالسناء والتمكني يف البالد والنصر والرفعة يف الدين ، ومن عمل منهم بعمل .." رغم اجلراح 
".( ) اآلخرة للدنيا فليس له يف اآلخرة نصيب 

يسرا وال تعسرا ، " وهي وصية رسول اهللا إىل معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري حينما بعثهما إىل اليمن فقال 
" ( ).بشرا وال تنفرا 

علِّموا ، ويسروا ولَا :" -صلى اهللا عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّه  : و جاء عنِ ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنه قَالَ 
 كُتأحدكم فَليس بإِذَا غَضوا ، وبشروا وال تنفروا ، ورسعت( )"

إن ربط الثورة السورية باملبشرات هو أصل البناء ملستقبل سوريا  ، فالثوار ينتظرون مشيئة اهللا بتسليم واطمئنان ، 
قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن ﴿: يقول اهللا  تعاىل قاصاً قول نبيه موسى عليه السالم لبين إسرائيل

حيدثهم بقلب النيب "قال سيد قطب ) 128: األعراف(﴾ األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
واالستعانة باهللا ، والصرب على البلية ، فيوصيهم باحتمال الفتنة ، ومعرفته حبقيقة ربه ، وبسنته وقدره ، ولغته 
والعاقبة ملن يتقون اهللا وال خيشون . فاألرض هللا يورثها من يشاء من عباده . ويعرفهم حبقيقة الواقع الكوين . عليها 

وهو حيل م كذلك ، فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي حيل م قد حل م من قبل أن يأتيهم . . أحداً سواه 
، أعلن هلم رجاءه يف ربه أن يهلك عدوهم ! وال يلوح له آخر ، حيث ال تبدو له اية ، بعدما جاءهم 

" ( )ويستخلفهم يف األرض ليبتليهم يف أمانة اخلالفة 
لقد جاء بعض الصحابة يشتكون من أذى قريش ، واضطهادهم ، فما كان منه صلى اهللا عليه وسلم  إال أن 

بشرهم بنظرة مستقبلية مشرقة ، جاؤوا إليه يطلبون منه حال أو دعاء ولكنه صلى اهللا عليه وسلم  أخذ بأيديهم إىل 
شكَونا : أفق واسع ، مل يكن يدور يف باهلم وتفكريهم ،  جاء من حديث خبابِ بن األرت رضي اهللا عنه قَالَ 

أَلَا تستنصر لَنا ، أَلَا تدعو لَنا ، : إِلَى رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بردةً لَه في ظلِّ الْكَعبة ، فَقُلْنا 
فَيوضع علَى قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ الرجلُ ، فَيحفَر لَه في الْأَرضِ ، فَيجعلُ فيها فَيجاُء بِالْمنشارِ ، : " فَقَالَ

ع كذَل هدصا يفَم  ،هظْمعو همونَ لَحا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشمينِ ، وفَيلُ نِصعجفَي  ،هأْسر نمتلَي اللَّهو ، ينِهد ن
غَنمه ، ولَكنكُم هذَا الْأَمر حتى يِسري الراكب من صنعاَء إِلَى حضرموت ، لَا يخاف إِلَّا اللَّه ، والذِّئْب علَى 

" ( )تستعجِلُونَ 
وعندما يعيش اإلنسان يف ظل هذا األفق الواسع جيعله يتأمل حقيقة نفسه ، فيعيش يف واحة األمل والتفاؤل ، ناظرا 

، وبالتايل يتعامل مع أي مشكلة .ملستقبله برؤية واقعية ، مستندا على كتاب اهللا وسنة رسوله يف بناء حياته 
.تواجهه وفق هدي النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

أَدخلَه اللَّه لَيبلُغن هذَا الْأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنهار ، ولَا يترك اللَّه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ ، إِلَّا "  قال صلى اهللا عليه وسلم 
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أَدخلَه اللَّه لَيبلُغن هذَا الْأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنهار ، ولَا يترك اللَّه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ ، إِلَّا "  قال صلى اهللا عليه وسلم 
" ( )ه الْكُفْر هذَا الدين ، بِعز عزِيزٍ أَو بِذُلِّ ذَليلٍ ، عزا يعز اللَّه بِه الْإِسلَام ، وذُلا يذلُّ اللَّه بِ

:واملتأمل يف هذه الثورة املباركة جيد مبشرات الثورة كثرية جدا ومن أمهها 
عودة الرجال والنساء والشباب والفتيات إىل رم ، وهتافهم بالقيادة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم •

.. لألبد 
ومن املبشرات وضوح حقيقة الصراع الذي جيري على األرض فهو بني احلق والباطل ، بني الصدق •

..والكذب والتلفيق ، وبني الوضوح واخلداع والتدليس ، وبني العدل والظلم 
فحمل الثوار أرواحهم على أكفهم .. من اجلاه .. من الدنيا .. من الذل .. كسر حاجز اخلوف من الفقر •

.. فتساوت احلياة مع املوت " هي هللا ، هي هللا " يهتفون .. رخيصة يف سبيل اهللا 
: ومن املبشرات ذكر ما اختص اهللا به بالد الشام من فضائل ومن هذه الفضائل•
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ﴿ : قال تعاىل : ثبتت الربكة للشام خبمس آيات يف كتاب اهللا تعاىل -1

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً ﴿، وقال تعاىل) 137: األعراف ( ﴾ مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها 
، ) 1: اإلسراء(﴾  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري

وجنيناه ولوطاً إىل األرض اليت باركنا فيها *وأرادوا به كيداً فجعلناهم األخسرين﴿ : وقال تعاىل يف قصة إبراهيم 
ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها ﴿ ، وقال تعاىل ) 71-70: األنبياء( ﴾ للعاملني

وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا ﴿ : ، وقال تعاىل يف قصة سبأ ) 81: األنبياء(﴾ وكنا بكل شيء عاملني 
)18: سبأ(﴾ فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السري سريوا فيها ليالَ وأياماً آمنني

عن ابنِ عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اهللا :دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  للشام بالربكة   -2
: " يا رسول اهللا ، ويف جندنا ؟ قال : قالوا ". اللهم بارك لنا يف شامنا ، اللهم بارك لنا يف ميننا:" عليه وسلم قال 

هناك : " يا رسول اهللا ، ويف جندنا ؟ فأظنه قال يف الثالثة : قالوا ". اللهم بارك لنا يف شامنا ، اللهم بارك لنا يف ميننا
".( ) الزالزل والفنت ، وا يطلع قرن الشيطان

كنا عند رسول اهللا : عن زيد بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه قال: بسط املالئكة أجنحتها على الشام   -3
فقلنا ألي " طوىب للشام"صلى اهللا عليه وسلم  نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

"( ) ألن مالئكة الرمحن باسطة أجنحتها عليها" ذلك يا رسول اهللا ، قال 
يا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يقول: عن زيد بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنه قال: ويف رواية 

تلك مالئكة اهللا باسطو أجنحتها : ومب ذاك؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا! طوىب للشام، يا طوىب للشام، يا طوىب للشام
" ( )على الشام 

سيصري : "قال  صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن حوالة األزدي قال :  كفالة اهللا تعاىل للشام وأهلها   -4
خر يل يا رسول اهللا : قال ابن حوالة " األمر إىل أن تكونوا جنودا جمندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق 

عليك بالشام فإا خرية اهللا من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده فأما إن أبيتم : " إن أدركت ذلك ، فقال 
" فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن اهللا توكل يل بالشام وأهله 

يا رسول اهللا خر يل بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك تبقى مل أختر : ويف لفظ آخر أن ابن حوالة رضي اهللا عنه قال 
أتدري ما يقول اهللا يف الشام إن اهللا : " فلما رأى كراهييت للشام ، قال "  عليك بالشام: "عن قربك شيئا ، قال 

" ( )عز وجل يقول يا شام أنت صفويت من بالدي أدخل فيك خرييت من عبادي إن اهللا قد تكفل يل بالشام وأهله
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" ( )عز وجل يقول يا شام أنت صفويت من بالدي أدخل فيك خرييت من عبادي إن اهللا قد تكفل يل بالشام وأهله
قال رسول اهللا : صفوة بالد اهللا من أرضه يسكنها عز وجل خريته من خلقه عن أيب أمامه رضي اهللا عنه قال -5

صفوة اهللا من أرضه الشام ، وفيها صفوته من عباده ، وليدخلن اجلنة من أميت ثلة ال : " صلى اهللا عليه وسلم 
"( ) حساب عليهم وال عذاب 

بينا أنا قائم إذ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األمان عند الفنت عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال  -6
رأيت عمود الكتاب احتمل من حتت رأسي ، فظننت أنه مذهوب به ، فأتبعته بصري ، فعمد به إىل الشام ، أال 

" ( )وإن اإلميان حني تقع الفنت بالشام
قال رسول اهللا صلى : أهل الشام ميزان لصالح األمة وفسادها  عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي اهللا عنه قال -7

إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ، ال تزال طائفة من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم : " اهللا عليه وسلم 
" ( )حىت تقوم الساعة 

عن خريمِ بنِ فَاتك الْأَسدي صاحبِ رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه : حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم -8
أَهلُ الشامِ سوطُ اللَّه في أَرضه ، ينتقم بِهِم ممن : " وسلم  ، أَنه سمع رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقولُ 

ا ووا إِلَّا غَموتملَا يو ، نِيهِممؤلَى موا عرظْهأَنْ ي يهِمقافنلَى مع امرحو ، هادبع ناُء مشا يمه ( ) "
فُسطَاط املُسلمني يوم : " عن أيب الدرداِء أنّ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قالَ: فسطاط املسلمني دمشق -9

.( ) املَلْحمة بالْغوطَة إلَى جانِبِ مدينة يقَالُ لَها دمشق من خيرِ مدائنِ الشامِ
يوم امللحمة الكربى فسطاط املسلمني بأرض : " قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم  يقول: ويف رواية ثانية 

" ( ) يقال هلا الغوطة فيها مدينة يقال هلا دمشق خري منازل املسلمني يومئذ
إذا وقعت املالحم بعث اهللا من :" أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ، رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة 

"( ) أكرم العرب فرسا، وأجودهم سالحا، يؤيد اهللا م الدين ، دمشق بعثًا من املوايل
: قواعد وأسس: ثانيا 

ارٍ فَانهار بِه أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف ه﴿ قال تعاىل 
نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي ن109: التوبة (﴾ ف(

إن ما تلقاه الثورة يف سوريا وهي جزء من بالد الشام  يعود إىل أمهيتها الدينية واجلغرافية فهي مهاجر املؤمنني ، 
وخري بالد اإلسالم، وا الطائفة املنصورة اليت تقوم بأمر اهللا وتقاتل يف سبيله، وهي عقر املؤمنني عند الفنت ، وال 

.يبعد عنها إال خطوات ذلك املسجد األقصى احلزين
إن مستقبل الثورة يف سوريا مشرق بإذن اهللا ، فاملستقبل بيد اهللا، ولكن فقه الواقع يعلمنا أن جناحها ليس مفروشا 

باألزهار والورد ، بل هو مفروش باألشواك واآلالم والدماء ، مما يتطلب من الثورة، أن تبذل جهدا مضاعفا وصربا 
مجيال ، وأن تكون على وعى سياسي فائق ، ووعى فكرى متعمق ، منتبهة إىل ما حياك حوهلا من مؤامرات 

ومؤمترات ليتحكموا ا وفق مصاحلهم وسياسام يف املنطقة ، وألمهية ومكانة الثورة يف العامل فهي حباجة ماسة 
: إىل قواعد وأسس تسري حنو النصر والتمكني بإذن اهللا منها

لقد أصبح اإلسالم تيارا ذاتيا عند الثوار ، فلم يرتبط بنشاط مجاعة معينة ، أو بوجود مجاعة معينة ، وإمنا انبعث = 
فقد انتفضت فطرم للحق للعدل للحرية ـ وهذه من بديهيات خصائص اإلسالم ـ بقدر .. تلقائيا يف نفوسهم 

من اهللا سبحانه وتعاىل ، فانطلقت ثورم من املساجد ، وإىل املساجد ، ومن التكبري إىل التحميد والتهليل ، وهذا 
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من اهللا سبحانه وتعاىل ، فانطلقت ثورم من املساجد ، وإىل املساجد ، ومن التكبري إىل التحميد والتهليل ، وهذا 
ما أزعج العامل كله غربه وشرقه ، وأقض مضاجعهم ، وأرق العلمانيني ، وما رسائلهم العلنية والسرية بأن خيفف 

ولذا على الثوار .الثوار من سقف مطالبهم إال دليال واضحا على هذا االنزعاج وعلى هذا القلق من استيقاظ املارد 
ومع النظام الوحشي والعامل املتفرج الباطل ..عدم التنازل ألم هم األعلى سندا ، فمعهم احلق ، واحلرية والعدالة 

.والنفس املنتكسة للعبودية
وهم األقوى يف كافة املواقف واألصعدة على األرض ويف اجلو وفوق البحر، فيجب عدم إعطاء الفرصة لغريهم 

)139: آل عمران ( ﴾ والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مّؤمنِني ﴿. فينتهزها ضدهم 

لقد أدرك الشعب السوري بشكل عام والثوار بشكل خاص فشل حزب البعث والنظم الغربية يف حل = 
مشاكلهم ، وتبني هلم أن النظم العلمانية فاشلة ، مل ولن حتقق هلم أي هدف منشود من العدالة والكرامة 

.. حيث اإلميان وغذاء الروح .. فعدالة النظم العلمانية وحريتهم تتوقف وتتجمد عند تقدم اإلسالم .. واحلرية 
وقد يأس الشعب من اخلواء الروحي ومن الضياع النفسي واجتهت صوب الصحوة اإلسالمية بفطرا وصفائها 

.حيث تساوى لديهم املوت واحلياة.. إنه توجه ال ميكن وقفه.. وإرادا دون ضغط أو إكراه 

إن انتظار حدوث معجزة أو أمر خارق ليوقف هذا الرتيف وهذا التدمري وهذا االبتالء هو انتظار السراب = 
ولو كانت هذه : "للشرب منه ، بل البد من األخذ باألسباب والسنن ، قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا 

: الفكرة صحيحة سليمة ثابتة ملا كان اجلهد واجلهاد من السلف يف دفع كل زيغ واحنراف من أي مبطل كان 
أجنبيا أو عربيا ، مسلما يف الصورة أو كافرا ، ألننا إذا مشينا يف ظل هذا الفكر الزائغ لزمنا أن نستسلم لكل ما 

وهذا أمر ال يقول به عاقل فضال عن أن يكون ! يواجهنا من صعوبات وحتديات يف خمتلف الشؤون واملستويات
.الشرع اإلسالمي أراده منا ، وحاشا شرع اهللا من أن يضاف إليه ذلك 

فلماذا يسعى هؤالء اجلاهلون املصابون ذه الفكرة املريضة يف تنمية أمواهلم وأحواهلم وعيشهم ومسكنهم وما إىل 
ذلك من أمور الدنيا ومرافق احلياة ؟ فإذا جاءوا إىل أمور الدين واجلهاد لبستهم هذه الفكرة الشيطانية ، فضلوا ، 

اجلهاد ماض إىل يوم " وختاذلوا عن نصرة دينهم ، فأين عقلهم وفهمهم من صريح قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اجلهد : وأمثاله من األحاديث الصحيحة الكثرية ، وقد علم العاملون البصراء أن سنة اهللا يف عباده " ( ) القيامة 

.واجلهاد ، واألخذ باألسباب ، كما هو بديهي عند كل مسلم فاقه لدينه وإسالمه 
فترك اجلهد والعمل يف نصرة الدين واإلسالم جرمية ، وترك دفع املبطلني والظاملني والصائلني على املسلمني ـ 

بسبب هذا االعتقاد الباطل ـ جرمية فوق جرمية ، ومصيبة عظيمة أصيب ا عقل املرضى ذا االعتقاد ، وجيب 
" ( )اإلسراع بعالجهم وإنقاذهم من هذا الداء الوبيل 

اهللا "لقد انطلقت الثورة يف كافة املدن والقرى والنواحي السورية يوحدهم االعتصام حببل اهللا ،  رافعة شعار = 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة ﴿ فكان هناك األنصار  الذين " ربنا ، حممد نبينا قائدنا إىل األبد 

فاألخوة جتلت يف أكرب معانيها ، ويف أمسى آفاقها يف هذه الثورة املباركة ، فقد تآلف .. وهذه من نعم اهللا ﴾ 
كل هذا بفضل اهللا سبحانه ، قال .. ألفةمل يعهدوا ا من قبل ، وحتابوا حبا مل يتمكن من قلوم قبل ذلك 

: األنفال .(﴾...... لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَلَّف بينهم ﴿ : تعاىل 
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: األنفال .(﴾...... لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَلَّف بينهم ﴿ : تعاىل 
62-63(

هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا : " يقول األستاذ سيد قطب يف معىن اآلية 
عليه ، وجعل منهم قوة موحدة بعد أن كانت قلوم شىت ، وعداوم جاهـرة ، وبأسهم بينهم شديداً ، 

فقد كان بينهم يف اجلاهلية من الثارات والدماء واملنازعات ما يستحيل معه االلتئام فضالً عن هذا اإلخاء 
.الذي مل تعرف له األرض نظرياً وال شبيهاً 

مجعها على اإلميان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك بعد أن كانت بني األنصار حروب طاحنة يف " أي 
 "( )اجلاهلية فقطع اهللا ذلك بينهم بنور اإلميان 

لقد وقعت املعجزة اليت ال يقدر عليها إال اهللا ، واليت ال تصنعها إال هذه العقيدة ، فاستحالت هذه القلوب 
النافرة ، وهذه الطباع الشموس ، إىل هذه الكتلة املتراصة املتآخية الذلول بعضها لبعض ، احملب بعضها لبعض ، 

املتآلف بعضها مع بعض ذا املستوى الذي مل يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حيـاة اجلنة ومستها البارزة أو ميهد 
ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ ﴿ : حلياة اجلنة ومستها البارزة واليت من صورها قوله تعاىل 

 نيقَابِلتا حني ختالط القلوب تستحيل إىل مزاج من احلب ) 47:احلجر(﴾ مإن هذه العقيدة عجيبة فعالً ، إ ،
واأللفة ومودات القلوب فإذا نظرة العني ، وملسة اليد ، وخفقة القلب ترانيم من التعارف والتعاطف والوالء 

. والتناصر، والسماحة واهلوادة، ال يعرف سرها إال من ألف بني هذه القلوب وال تعرف مذاقها إال هذه القلوب
( )

إن الواقع السياسي ال جيب فصله عن ديننا ، فما السياسة الشرعية إال جزء من تعاليم ومبادئ إسالمنا احلنيف ، = 
ال ميكن أن تنفصل عنه ، ولذا جيب أن تكون مواقفنا السياسية يف التعامل مع اتمع الدويل منبثقة من اإلسالم ، 

فال وصاية ألي دولة غربية على الثورة ، وال جمال للسماح ألي دولة يف .. رضي من رضي وغضب من غضب 
فالثورة انطلقت سلمية فطرية ، وحوهلا النظام حبماقته ومن !! العامل التدخل يف كيفية مسار الثورة بعد الوحش 

.. فال جمال للعبث بفطرة الشعب الصافية النقية.. حوله العامل الغريب الداعم له والصامت عنه  إىل جهادية فطرية 
!!.السلمية واجلهادية

:إننا ال نعجب أن ينصب عليها هذا البالء ، وهذه احملنة القاسية من عدة جهات
.من النظام الطاغي الذي يرمي الثورة عن قوس واحدة §
فأمريكا وأوربا مع النظام إىل أن جتد البديل الذي يتوافق مع مصاحلها ، ): أمريكا وأوربا ( ومن الغرب §

وان كانت تطالب مراوغة بتنحية النظام وأنه فقد شرعيته ، فكالمها هذا جاء على أساس ثقته من أن هذه الثورة 
السلمية لن تستطيع إسقاط النظام ، وهلذا اكتفوا بالشجب والتنديد والعقوبات العقيمة ، فالثورة السورية ليس من 
ورائها مصاحل نفطية أو صنما ميجدها بديال عن النظام ، أو حارسا حيفظ هلا أمن وحياة السرطان اإلسرائيلي كما 

إنَّ تل أبيب تصلِّي للرب يف أن : حافظ عليها النظام الفاشي ، ولقد كتبت  الصحف الصهيونية باخلط العريض 
.!!!يحفظ بشار األسد 

. مكرا وكيدا ودعما بكافة أشكال الدعم اللوجيسيت واألمين ) إيران وروسيا والصني ( ومن الشرق §
اجلامعة ( ومن بعض إخوان الثوار وجريام الذين يعيشون معهم حتت سقف الوطن ، والدول العربية §

.خيذلوم ويثبطوم ، ويرجفون يف اإلعالم والفضائيات ويعوقوم عن السري ، وميهلون النظام ) العربية
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.خيذلوم ويثبطوم ، ويرجفون يف اإلعالم والفضائيات ويعوقوم عن السري ، وميهلون النظام ) العربية
إن العامل ينظر إىل الثورة السورية على أا ديد الستقرار املنطقة اليت حيكمها أناس من جلدتنا ويتكلمون بلساننا 

نيابة عنهم ، فتتبعها حذو القذة بالقذة حىت إذا دخلوا جحر ضب دخلوه ، فتعيش املنطقة يف التخلف والفقر 
.والبطالة وجيىب إليها ثرواا ، وتستقطب إليها علماؤها ومبدعيها 

مصلحتهم الدنيوية أوالً : فالسياسة الغربية والروسية والصني هلم منط واحد من التفكري ال خيتلف عليه أحد 
.وأخرياً وبعد ذلك طمس هوية الشعوب ، واالتفاق على تقسيم الغنائم أو االختالف 

ليس السلم احلقيقي إاء املنازعات بل هو وسيله " : نصر بال حرب 1999" يف كتابه " نيكسون " يقول 
" للعيش معها 

:إن جناح الثورة السورية هو اخلوف وهو البعبع واهللع للغرب وأذياله يف الشرق، وذلك من جهات عدة
إن جناح الثورة السورية هو جناح للعدالة واحلرية وهذا ما ال يريده الغرب وإن كانت تتبجح بشعارات احلرية  -1

والعدالة واملساواة ، فشعاراا خاوية ، مفرغة من داخلها ، ليس هلا رصيد فطري أو روحي أو إمياين وإمنا رصيد 
.مادي ال يسمن وال يغين من جوع 

إن نيل اإلنسان للحرية والعدالة والكرامة وفق منهج الفطرة يعين التمرد على كل أنواع العبودية والتبعية للغرب ، 
والذل واهلوان ،  فالفطرة هي اليت انتفضت يف الثورة السورية ، ونفضت عنها الغبار الذي تراكم طوال السنني ، 

هي هللا ، "بل هللا ، . نفضته وهي ترفع إصبع الشهادة مكربة اهللا اكرب ، ومل تنفضه وهي متد يدها للغرب أو للشرق 
" .هي هللا 

.وهذا ما يزعج الغرب الذي تعود أن يتجه العامل إليه، ويتذلل إليه
إن جناح الثورة السورية ووجود دولة عادلة ذات سيادة حقيقية هي تغيري يف قوانني اللعبة الدولية ، بل لن  -2

تكون هناك لعبة من األصل ، فالثورة ال تلعب ، بل تبين اإلنسان روحا وجسدا ، وتصلح وتنري عقله ودربه ، 
وتعيد للبالد حضارا ، فكل شرب يف بالد الشام كان منارا للعامل يستنري به ، وشعاعا للعلم يهتدي به ، وكل 

.موضع قدم شاهد على العزة والكرامة اليت ناهلا اإلنسان مهما كانت طائفته وملته يف بالد الشام 
وبالتايل سوف تكون هناك تداعيات إقليمية جديدة على الساحة العربية تضعف من السياسة الغربية ، وهذا ما ال 

.يريده الغرب أيضا
لذا جيب على الثوار أن يعوا متاما معىن ثورم وأمهيتها بالنسبة إىل سوريا واىل العامل ، فالعامل لن يدعهم ينجحوا 

يف ثورم بكل سهولة ، فسوريا ختتلف عن تونس وعن ليبيا وأيضا عن مصر ملا هلا من امتدادات يف العراق ولبنان 
وفلسطني واألردن وتركيا ، وخاصة أن األمر خرج عن سيطرم وهللا احلمد ، وأيقن العامل أمجع  أن الثورة بلغت 

.نقطة الالعودة، وعدم الرجوع إىل اخللف
مما يتطلب من الثورة جهدا مضاعفا وصربا مجيال أن تنتبه إىل ما حياك حوهلا من مؤامرات ومؤمترات ليتحكموا ا 
وفق مصاحلهم وسياسام يف املنطقة ، فهي قادرة بإذن اهللا على تغيري قوانني اللعبة ، فلعبة األمم اليت حتدث عنها 
مايلز كوبالند قد حتطمت أحجارها بأيدي أطفال الثورة ، وهي قادرة بإذن اهللا أن تضع العامل أمامها كالعب 

.إقليمي جديد

إن ما جيري يف سوريا احلبيبة ليس جمرد القضاء على حاكم فاسد طاغية ، أو جمرد إصالح جوانب معينة يف = 
ليولد .. وإمنا إعادة بناء اإلنسان الصاحل ، وليس املواطن الصاحل .. احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
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ليولد .. وإمنا إعادة بناء اإلنسان الصاحل ، وليس املواطن الصاحل .. احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
اإلنسان الصاحل  الذي يدافع عن اإلنسان أيا كان مكانه سواء يف سوريا أو يف الغرب أو يف الشرق ، يدافع عنه 

وليس ليولد املواطن الذي يعبد طاغيته وأمواله ، فريى ويسمع . ليصل إليه حقه ، وحريته وكرامته مهما كان دينه 
املذابح تلو املذابح ، والتدمري تلو التدمري ، وال حيرك ساكنا سوى متابعة املشاهدة إىل أين ستنتهي احلرب ؟

وهذا األمر من إعادة بناء اإلنسان الصاحل حيتاج إىل جهد ، وحيتاج إىل صرب ، وحيتاج إىل نفس طويل ،  
.رغم وجود املعوقني واملثبطني واملتآمرين واملنافقني 

الن الثورة ليست ثورة السوريني فقط بل ثورة األمة .. وحيتاج إىل وقفة صارمة ضد كل ما حياك ضد الثورة 
.ثورة احلرية والكرامة والشهادة .. ثورة الوجود والبناء واحلضارة .. بأكملها 

لقد انتفضت فطرة الشعب السوري بعد طمس ألربعني سنة أو أكثر ، انتفضت ولذا فهي حباجة إىل تربية من 
جديد ، تربية تتكافأ مع مهمة الثورة ، تربية إميانية صحيحة ، فليس كل من ثار صار صاحلا ، ولكن أصبح لديه 

القابلية للصالح ، والقابلية لتناول الغذاء الروحي واجلسدي ، فرييب نفسه وروحه وجسده ، فيعمل على تقوية 
.. عقيدته الصحيحة الواضحة ، اليت يتعامل من خالهلا مع الكون والبشرية ، والكائنات احلية ، حىت اجلمادات 

ويهذب نفسه وإرادته حىت يرتقي ويترفع عن اخلضوع للشهوات واألهواء ، والطغيان ، فاالبتالء ليس يف الضراء 
فقط ، ويف هذا املوت الذي جيده الثائر كل حلظة ، بل االبتالء أيضا يف السراء ، فيهذب نفسه لتثبت يف السراء 

فيعاجل قلبه من كافة األمراض والعلل الضارة به ، فمرض .. والرخاء ويعيش وفق ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل 
ومرض العقول أشد خطرا على اإلنسان من مرض .. القلوب أشد خطرا على اإلنسان من مرض األبدان 

!! األبدان 
.. لقد انتفضت سوريا وهي تريد اخلالص من جحيم البعث واالستبداد والظلم والطغيان 

...انتفضت هاربة من جحيم اخلواء الروحي ، باحثة عن التوازن بني الروح واجلسد 
انتفضت فطرا ، فخرج الناس مجيعا املسلم الصاحل واملسلم الطاحل ، واإلنسان التقي واإلنسان الفاسد ، والفرد 

باحثة عن النجاة ، عن .. خرجوا مجيعا فقد انتفضت فطرم ...وغري املتدين ، ) مهما كان لون دينه(املتدين 
..اإلحساس بوجودها ، عن كرامتها اليت أعطاها اهللا إياها 

فماذا ..  انتفضت واصطدمت بعدو من الداخل يذبح ويقتل ويفتك ، وعدو خارجي يصمت ويشجب ويتفرج 
..تفعل الفطرة املنتفضة سوى االلتجاء إىل خالقها العلي الكبري ، واألخذ باألسباب مع اجليش احلر 

إن الثورة السورية ألمهيتها ، وما تلعبه من دور بالنسبة إىل العامل أمجع ، ومتيزها يف شخصيتها وأهدافها ، 
واهتماماا املنبثقة من عقيدا ، يف حاجة إىل أن تتميز بتربيتها املنبثقة من التصور اإلسالمي للكون واإلنسان 

واحلياة اليت تقود العامل ،  وبثوارها الذين حيملون برنامج حياة يرقى باإلنسانية ، وينمي احلياة ، ويصنع احلضارة 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِاملَعروف و تنهونَ عنِ املُنكَرِ و تؤمنونَ بِاِهللا ﴿ : قال تعاىل .. لكل البشرية 

) .. 110: آل عمران ..(﴾

لقد دمر النظام الوحشي مقومات الدولة السورية األمنية واالقتصادية وهذا جيعل األمانة امللقاة على عاتق الثوار = 
كبرية جدا ، وعلى املعارضة يف اخلارج الدور األكرب يف رسم سياسة بناء الدولة األمنية واالقتصادية ، وهذا يعين 

أن ما مت خرابه وتدمريه ال ميكن إصالحه يف يوم وليلة بل ال بد من صرب وطول نفس ، وختطيط ورسم ، وترتيب 
لبناء الدولة من جديد بناء قويا شاخما ، ال تذل نفسها ألحد ، فال تنازل عن مقومات السيادة الوطنية ، وال اون 
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لبناء الدولة من جديد بناء قويا شاخما ، ال تذل نفسها ألحد ، فال تنازل عن مقومات السيادة الوطنية ، وال اون 
يف إدارة االقتصاد ، فالشعب الذي صرب على األمل واجلوع والتشريد والقتل واهلدم والتدمري ، والذي حتمل 

ضربات الصواريخ ،وقنابل الطائرات لقرابة السنتني، قادر بإذن اهللا تعاىل على الصرب خلمس سنوات على األمل 
.وشظف العيش لبناء دولته دون أن يفرط يف شرب من سيادة أرضه، واقتصاد بلده

إن موضوع األمن واالقتصاد موضوع مهم جدا ، والكفاءة املسلمة واأليدي األمينة والعقول املخططة ال ختلوا 
منها بلدنا احلبيب ، والعقول املهاجرة واأليدي املهاجرة قادرة بإذن اهللا على بناء سوريا من جديد وال تركع إال 

فالذي ساند ودعم النظام الوحشي ، والذي وقف يتفرج ويعطي .. هللا ، وال تطلب ذل السؤال من هنا أو هناك
فالثورة هي األعلى سندا وقيمة وهي األعلى خلقا ورأيا .. املهل تلو املهل لن تكون له موضع قدم يف سوريا احلبيبة

والشعب السوري لديه اإلمكانيات احمللية على صياغة رؤية مشرقة ملستقبل البالد األمين واالقتصادي ، .. وواقعا 
" .أصدقاء سوريا " وال يسمح بتسليم أو التنازل عن الناحية األمنية أو االقتصادية  إىل ما يسمى زورا وتانا 

إن املتأمل يف حقيقة ما جيري يف سوريا من صراع بني الشعب املؤمن من جهة وبني النظام الوحشي والعامل = 
... الغريب والشرقي من جهة أخرى، هو صراع حضاري يف حقيقة األمر، وإن كان الصراع احلريب هو الظاهر 

...فالشعب ليس هو الذي بدأ احلرب، بل يدافع عن دينه وعن نفسه وعن عرضه
إنه صراع بني القيم، بني القيم الصاحلة وبني القيم الفاسدة ، بني قيم العدالة واحلرية والكرامة واإلنسانية، وبني 

.. العبودية واملذلة والظلم والطغيان 
!!إنه صراع القيم ، فأي قيم سينشرون إذا تغلبوا على الثورة  ال مسح اهللا ؟

ستجد .. وإىل إيران .. وإىل روسيا .. وإىل الواليات املتحدة ..  وإىل الغرب .. انظر إىل النظام الوحشي 
ولن جتد رغم التقدم العلمي إال قانون .. اجلواب ، إذ لن جتد لديهم إال قيم الطغيان والفساد والدمار  واالحنطاط 

.الغاب وشهوة القهر واإلذالل لآلخرين 
وتأمل يف قيم الثوار املقتدين بالصحابة الكرام ، أي قيم ينشرون يف ثورم ؟

إم ينشرون القيم الفطرية العادلة لكل إنسان ، واحلرية احلقيقية لتحرير اإلنسان من عبادة الطغاة إىل عبادة رب 
..العباد 

ليس هدف اجليش احلر ـ والثوار كلهم جيش حرـ من القتال هو الثأر أو التشفي أو شهوة السلطة ، وإمنا إزالة 
.هذا الطاغوت بنظامه العلماين اجلاهلي ليكون الناس أحرارا خيتارون ألنفسهم ما يشاءون 

وليس هدف الساسة يف املعارضة يف اخلارج ـ وهذا أمل الثوار والثورة فيه ـ  هو الزعامة بل السري مع حركة 
الثورة لتصحيح املفاهيم لدى العامل ، وحترير اإلنسان من الذل واهلوان والظلم واجلهل والظالم إىل الكرامة والعدل 

.والعلم والنور 
. وهلذا فالثورة السورية ثورة حضارية بشقيها اجلهادي والسياسي 

ن من قَبلهِم ولَيمكِّنن وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في اَألرضِ كَما استخلَف الَّذي﴿ 
ي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِ

)55:النور (﴾ فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ 
هذا واهللا أعلم فما كان من صواب فمن اهللا سبحانه وتعاىل وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر 

.اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه 
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.اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه 
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