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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 تمهيد

احلمد هللا الذي ال خيبو نوره، وال يهزم جنده، 
وال تبدل كلماته، والصالة والسالم على صاحب 
الشريعة الزهراء، والرسالة العصماء، وعلى آله 

 .وصحبه وسلم

ورد فيها  أمجع أهل العلم على أنه ما من أرضٍ لقد 
كمثل ما ورد يف بالد   -بعد مكة واملدينة  -من فضائل 

ودعا هلا وألهلها  الشام، فهي أرٌض أحبها الرسول 
وباركها يف جمموعة من أحاديثه الشريفة، األمر الذي حدا 
بكثري من عظماء الصحابة الكرام أن ينتقلوا إليها ويقاتلوا 

، مئات من أصحابه عنها حىت ضمَّ ثراها املبارك عاً دفا
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فقيل إنه يف محص فقط يرقد أكثر من أربعمائة صحايب 
 .ناهيك عن التابعني وتابعيهم

وإن صمود أهل الشام اليوم وشّدة متسكهم 
باإلسالم يف وجه الظاملني والعلمانيني وَمن وراءهم من 

. عميم قوى الغرب وأتباع حضارته العفنة، ليبشرنا خبري
ل لي بالشام إن اهللا تكفَّ «فيا من تكفل اهللا بم 

، يا أحفاد الصحابة األوائل، ال يسبقنَّكم أحد »وأهله
لنيل شرف الدنيا واآلخرة بنصرة دينه ورفع لوائه، فليكن 

، آخر هذا الزمان أهل الشام هم أنصار اإلسالم يف
الخالفة الراشدة ولتكن بالد الشام هي حاضنة دولة 

 .حبول اهللا وقوتهية الثان
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 :هي األرض المباركة

¶  ¸        »  º  ¹: تعاىل اهللا قال

  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼

Å وإمنا كانت جتري إىل أرض الشام اليت فيها ،

 .عليه السالم مملكة سليمان

°  ±   :         ²تعاىل يف قصة إبراهيم  وقال

    ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³
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¾  ½  ¼   »   º.  ومعلوم أن

إىل  ولوطًا من أرض اجلزيرة والعراق اهللا إبراهيم إمنا جناه

 .أرض الشام

!  "  #  $  %  : تعاىل لوقا

   ,  +  *     )     (  '  &

  5  4  3  21  0  /  .  -

6،  واملسجد األقصى هو أرض فلسطني، وهي

ما حول املسجد : عقر بالد الشام، وقال املفسرونمن 

 .األقصى هو الشام
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@sÌÜbyc@ÂflfiÏéã€a  

 :هم البدالء -١

إين  :عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
 ،الُبدالُء يكونون بالشام«: يقول مسعُت رسول اهللا 

وهم أربعون رجًال، كلما مات رجٌل أبدَل اُهللا مكانه 
نتصُر بهم على األعداِء رجًال، ُيسقى بهُم الغيُث ويُ 

 .أخرجه أمحد »ُف عن أهل الشام بهُم العذابصرَ ويُ 
، له رجال الصحيح غري شريح بن عبيدرجا: قال اهليثمى
 .وهو ثقة

 وأما أهل العلم فكانوا" :يف الفتاوى يقول ابن تيمية
م أبدال األبدال؛ هم: يقولون وقائمون  األنبياء أل�َّ

عدمني الذين ال يُعرف هلم ُـ ليسوا من امل ،مقامهم حقيقة
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حقيقة، كل منهم يقوم مقام األنبياء يف القدر الذي ناب 
 ،وهذا يف العبادة واحلال ،هذا يف العلم واملقال ،عنهم فيه

وكانوا يقولون هم الطائفة  .وهذا يف األمرين مجيعاً 
 ".قاملنصورة إىل قيام الساعة الظاهرون على احل

 اً هدف دعوة األنبياء مجيع نلّخصلو أردنا أن و 
ومقصدهم الذي كلفهم اهللا به يف األرض، لقلنا هو 

ك كانت إقامة دين اهللا وحتكيم شرعه بني الناس، تل
 العزم منهم، قال تعاىل رسالة صفوة رسل اهللا وأويل

  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
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r  q  p  وكما أن إقامة الدين هو هدف ،
أويل العزم من الرسل، فكذلك اختذه أولو العزم من 

سعوا إىل إقامته يف أصقاع األرض،  الصحابة الكرام هدفاً 
يبنون لإلسالم دولة ويدافعون عنها ويضحون يف سبيلها 

 .واء اإلسالم فوق بالد كثريةحىت ارتفع ل

فإن من يعمل عمل األنبياء وأتباعهم من  ،واليوم
السعي إلقامة الدين وتشييد دولة اخلالفة الراشدة، ويدعو 

و الطريق بينها وبني هلا وحييي الثقافة الالزمة هلا، وجيل
كان ذا  أويل العزم من دعاة كل زمان، فإالناس هو من 

من أهل الشام كان حبق من البدالء الذين يسريون سري 
 .األنبياء وحييون �جهم القومي
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 :هم خيرنا -٢

ِإَذا َفَسَد َأْهُل الشَّاِم َفال «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
َر ِفيُكمْ  ال تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّتي َمْنُصورِيَن ال  ،َخيـْ

أخرجه  .»َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى تـَُقوَم السَّاَعةُ 
 .الرتمذي وهو حديث حسن صحيح 

 احلليم كاديف زمن فسد فيه الكثري وقلَّ فيه النصري، و 
أن يصمد للحق األصفياء  ، ما أعظمفيه يصبح حرياناً 

روى مسلم  وطوىب للغرباء، ،لقلتهم كالغرباء حىت يغدوا
ْسَالمُ  َبَدأَ «:  اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : عن أيب هريرة قال  اْإلِ

ويف  .»ِلْلُغَربَاءِ  َفُطوَبى َغرِيًبا، َبَدأَ  َكَما َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا،
 َعْمِرو ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  َكِثيرُ  َحدَّثَِنيرواية الرتمذي قال 

ِه، َعنْ  َأبِيِه، َعنْ  ِمْلَحَة، ْبنِ  زَْيدِ  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ   َأنَّ  َجدِّ
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يَن َبَدَأ َغرِيًبا َويـَْرِجُع ...«:  اهللاِ  َرُسولَ  ِإنَّ الدِّ
َغرِيًبا، َفُطوَبى لِْلُغَربَاِء الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس 

 .، حديث حسن»ِمْن بـَْعِدي ِمْن ُسنَِّتي

 :الطائفة الظاهرةهم  -٣

اْلُمْسِلُموَن  ال يـَزَالُ :  السِّْمطِ  َواْبن ، ُهَريـْرَةَ  أَبَو قال 
  َرُسوَل اللَّهِ  َأنَّ  ، َوَذِلكَ ْرِض َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعةُ ِيف األَ 
 ال تـََزاُل ِمْن ُأمَِّتي ِعَصابٌَة قـَوَّاَمٌة َعَلى َأْمِر اللَّهِ « :قَالَ 

ُكلََّما   ،ها، تـَُقاِتُل َأْعَداءَ ال َيُضرَُّها َمْن َخاَلَفَها عز وجل
اللَُّه  يُزِيغُ  ،َذَهَب َحْرٌب َنَشَب َحْرُب قـَْوٍم آَخرِينَ 

، َكأَنـََّها ، َحتَّى تَْأتِيَـُهُم السَّاَعةُ لِيَرَزقـَُهْم ِمْنهُ  قـُُلوَب قـَْومٍ 
ُسوا َلُه فـَيَـْفَزُعوَن لَذِلَك َحتَّى يـَْلبَ  ،ِقَطُع اللَّْيِل اْلُمْظِلمِ 

، ُهْم َأْهُل الشَّامِ : َرُسوُل اللَِّه َوقَاَل . َأْبَداَن الدُُّروعِ 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396�
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396�
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3774�
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3774�
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ِه يُوِمُئ ِبَها ِإَلى الشَّاِم عِ بَ ، بِأصْ َوَنَكَت َرُسوُل اللَِّه 
َعْبِد اللَِّه  َعنْ  اْلُبَخارِيُّ ِيف التَّارِيِخ، َرَواهُ  . »َحتَّى َأْوَجَعَها
وذكره األلباين يف السلسلة  ركا سع نباو  ،ْبِن يُوُسفَ 
 .الصحيحة

هو  ":م لريزقهم منهمقلوب قو  يزيغ اهللا"ومعىن 
فهي تبني موارد رزقهم، وهذه الطائفة املنصورة . الغنائم

 .تأكل من مال من أزاغهم اهللا عن اهلدى واحلق

فإنه إىل الشام بإصبعه حىت يوجعها   يومئ وحني
التأكيد والتثبيت، فكل املؤمنني اليوم يومئون  يريد بذلك

بأفئدتم املتوجعة وأبصارهم املتلهفة إىل هناك، إىل نصر 
 .من اهللا وفتح قريب يف بالد الشام بإذن اهللا
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 : يا طوبى لهم  -٤

َنَما :قال عن زيد بن ثابت األنصاري   َحنْنُ  بـَيـْ
 ِمنَ  اْلُقْرآنَ  نـَُؤلِّفُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َحْولَ 
 يَا: فـَُقْلَنا. َمرَّاتٍ  َثَالثَ  »لِلشَّامِ  ُطوَبى«: قَالَ  ِإذْ  الرِّقَاِع،
 بَاِسَطةٌ  الرَّْحَمنِ  َمَالِئَكةَ  ِإنَّ «: قَالَ  َذاَك؟ َوَما اللَِّه، َرُسولَ 

َها َأْجِنَحتَـَها أخرجه ابن أيب شيبه يف مسنده،  »َعَليـْ
 ِألَيٍّ : فـَُقْلَنا ، »لِلشَّامِ  ُطوَبى«وأخرجه الرتمذي بلفظ 

 بَاِسَطةٌ  الرَّْحَمنِ  َمَالِئَكةَ  ِألَنَّ «: قَالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  يَا َذِلكَ 
َها َأْجِنَحتَـَها  ُطوَىب «، وأخرجه احلاكم بلفظ »َعَليـْ
 َمَالِئَكةَ  ِألَنَّ «: فـََقالَ  َذاَك؟ َشْيءٍ  ِألَيِّ : فـَُقْلَنا ،»لِلشَّامِ 

 َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذا »َعَلْيِهمْ  َأْجِنَحتَـَها بَاِسطَةٌ  الرَّْحَمنِ 
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على ووافقه الذهيب وقال  ُخيَرَِّجاهُ  وَملَْ  الشَّْيَخْنيِ، َشْرطِ  َعَلى
 .شرط البخاري ومسلم

هذه البشرى،   عندما أطلق رسولنا الكرمي  •
ترزح حتت حكم الرومان وظلمهم، لكن كانت الشام 

ظالل أجنحة املالئكة مل تلبث أن أزاحت عنهم ظلم 
الرومان معلنة الفجر اإلسالمي يف ظل خالفة على 
منهاج النبوة، وإن أجنحة املالئكة نفسها اليوم نراها 

ل دعاة اخلالفة فتحوطهم بالتوفيق والرضى من اهللا، تظلِّ 
رضاته عن هذه الدعوة حىت إننا لنشعر مبعية اهللا وم

وأهلها، ودليل ذلك ما نرى من إصرار وعزمية عند شباب 
ئوا الرأي العام الالزم والقوة يصلون الليل بالنهار حىت يهيِّ 

املباركة اليت حتميه للوصول إىل سدة القيادة الرشيدة، وما 
نرى من سرعة تساقط العقبات وا�يار األطروحات املزيفة 
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قى من العقبات قدامهم إال ال يب من أمامهم حىت ليكاد
  .القليل

، )ذلك؟ ومبَ (يف السابق سأل الصحابة مستغربني 
كيف ألهل : واليوم يسأل الكثري نفس السؤال متعجبني

: الشام أن يصمدوا كل هذا الصمود؟ لكل هؤالء نقول
ال عجب من صمود أهل الشام واملالئكة حتفهم، وال 

مث  ،غرابة أن تعقد اآلمال املؤمنة عليهم وهم أهل طوىب
 .مث طوىب ،طوىب

 :هم في كفالة اهللا -٥

  :قال رسول اهللا : العن عبد اهللا بن حوالة ق
 بِاْلِعَراِق، َوُجْنًدا بِالشَّاِم، ُجْنًدا: َأْجَناًدا َسُتَجنَُّدونَ ...«

: قَالَ  ِيل، اْختَـرْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قـُْلتُ » بِاْلَيَمنِ  َوُجْنًدا
 ِمنْ  َوْلَيْسقِ  بَِيَمِنِه، فـَْليَـْلَحقْ  َأَبى َفَمنْ  بِالشَّاِم، َعَلْيُكمْ «
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 »َوَأْهِلهِ  بِالشَّامِ  ِلي َتَكفَّلَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ُغُدرِِه،
 َصِحيحُ  َحِديثٌ  َهَذا أخرجه احلاكم يف مسنده وقال

ْسَناِد،  . وصححه الذهيب كذلك ُخيْرَِجاهُ  وَملَْ  اْإلِ

كم مرَّ على أرض الشام من جمرمني، وكم  •
قومية أو علمانية، تواردت على تغيري لو�ا من أنظمة 

تريد أن حترف والءها وتنكس لواءها،  غريها، اشرتاكية أو
وكم يسعى اليوم قادة اإلجرام والتآمر الدويل بالتعاون مع 

وخباصة حركة  ،هذه الثورةحركة خونة العرب والعجم لوأد 
كسر شوكتها أو حرف الثوار املخلصني فيها، وذلك ل

مسارها، لكن التيارات والقيادات السابقة كلها بادت 
بعد أن سادت، وبقيت الشام إسالمية الوالء بيضاء 

ها هي أصنام اليوم ف ،اللواء، وكما سقطت أصنام األمس
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ن فال تنخدعوا أيها الثائرو ... أبناء األمةحتطمها إرادة 
دعوة  بتضليل الكفار املستعمرين وعمالئهم، وأقبلوا على

وال الدميقراطية  اخلالفة ورفع راية اإلسالم املبدئي ال راية
ولعلنا اليوم نشهد ا�دام آخر أصنام العهود ... املدنية

 ةمكلوءالبائدة بإذن اهللا، لتعود الشام عزيزة طاهرة 
 .اصطفاء رسوله الكرمي مث ببكفالة اهللا 

 يا أهلنا في الشام صبراً أبشروا
 كسرواال تُ  ،ال تركعوا ،ال تخدعوا
 مهما وحوش البغي زاد عواؤها

 م ببخس واشترواــــباعوكل ــــــــوالك     
 ودةــــــــــــــــالة ربكم معقـــــهذي كف

 رواــــــــــــنصلو كادكم كل الفراعِن تُ 
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 :عمود الكتاب زرع في الشام -٦

ْرَداِء، َأِبي َعنْ   َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  الدَّ
َنا«: َوَسلَّمَ   اْحُتِملَ  اْلِكَتابِ  َعُمودَ  رََأْيتُ  ِإذْ  نَاِئمٌ  َأنَا بـَيـْ

بَـْعُتهُ  بِِه، َمْذُهوبٌ  َأنَّهُ  َفظَنَـْنتُ  رَْأِسي، َتْحتِ  ِمنْ   فَأَتـْ
يَمانَ  َوِإنَّ  َأَال  الشَّاِم، ِإَلى ِبهِ  فـَُعِمدَ  َبَصِري،  ِحينَ  اْإلِ

 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ وعن . أخرجه أمحد »بِالشَّامِ  اْلِفَتنُ  تـََقعُ 
ُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعنـْ
 اْلِكَتابِ  َعُمودَ  َكَأنَّ  رََأْيتُ  ِإنِّي« :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى
بَـْعُتهُ  ِوَساَدِتي، َتْحتِ  ِمنْ  انـُْتزِعَ   نُورٌ  ُهوَ  فَِإَذا َبَصِري َفَأتـْ
يَمانَ  َوِإنَّ  َأَال  الشَّاِم، ِإَلى ِبهِ  ُعِمدَ  َساِطعٌ   َوقـََعتِ  ِإَذا اْإلِ
 َهَذا :أخرجه احلاكم يف مستدركه وقال »بِالشَّامِ  اْلِفَتنُ 
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، وواقفه ُخيْرَِجاهُ  وَملَْ  الشَّْيَخْنيِ، َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ 
  .الذهيب

يِن  اإلمام ابن حجر هَفسَّر : عمود الكتاب" بِالدِّ
 ."َوالسُّْلطَان

واحلديث يدل يف جزئه األول على أن سلطان اإلسالم 
، وأن هذا الدين سيصل الشام بعد بعثة رسول اهللا 

ويدل يف جزئه الثاين على أن . طع يف ديار الشامسيس
  ..ر أمام إميان أهل الشامفهي تتكسَّ  الفنت عندما تقع

، وليصغوا إىل كلَّ مضلِّل ومثبِّط  فليحذر أهل الشام
روا من والذين لطاملا حذَّ  ،بو�مكذِ الذين ال يَ الواعني 

حبائل الغرب اليت توقع بني أمتنا الفنت املذهبية والعرقية 
واألمل معقود على أهل الشام أن يكونوا ... والطائفية
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أوعى من غريهم وأقدر بإميا�م على حسن اختيار القيادة 
وتعلي شأن  اليت تغلق باب الفنت وتصهر كل اخلالفات،

 ،وأن اخلالفةسالم بإقامة اخلالفة الراشدة، وخباصة اإل
من  بإذن اهللا بد الفإ�ا ، حىت وإن انقطعت عن الشام

 َدارِ  ُعْقرُ «  كما قال   تقوم فيها أو تصل إليها أن
ْسَالمِ   َعنْ  الكبري أخرجه الطرباين يف املعجم »بِالشَّامِ  اْإلِ
سبحانه أن يكون ، وإنا لنضرع إىل اهللا نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َسَلَمةَ 

 .هذا األمر قريباً 

 :أرض المحشر والمنشر  -٧

الشاُم أرُض « :قال رسول اهللا : قال عن أيب ذر 
، ، أخرجه البزار في مسنده»رالَمْحَشِر والَمْنشَ 
 .وصححه األلباني
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 :عن جده قال عن أبيهم بن معاوية يكعن بز بن حو 

 بَِيِدهِ  فـََنَحا: قَالَ  ِيل، ِخرْ  تَْأُمُرِين؟ أَْينَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قـُْلتُ 

 َورُْكَبانًا، رَِجاًال  َمْحُشوُرونَ  ِإنَُّكمْ «: فـََقالَ  الشَّاِم، َحنْوَ 

أخرجه . بَِيِدهِ  َوَحنَا »ُهَنا َها ُوُجوِهُكمْ  َعَلى َوُتَجرُّونَ 

ْسَنادِ  َصِحيحُ  َحِديثٌ  َهَذا" احلاكم وقال  ،"ُخيْرَِجاهُ  وَملَْ  اْإلِ

 .كذلكوصححه الذهيب  

 :فسطاط المسلمين -٨
ْرَداءِ مسعت أبا : عن ُجبري بن نُفري احلضرمي قال  الدَّ

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِعَ  ِإنَّهُ  يـَُقولُ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ 
َرى اْلَمْلَحَمةِ  يـَْومَ «: يـَُقولُ  َوَسلََّم،  ُفْسطَاطُ  اْلُكبـْ

 يـَُقالُ  َمِديَنةٌ  ِفيَها اْلُغوطَُة، َلَها يـَُقالُ  بَِأْرضٍ  اْلُمْسِلِميَن،
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رُ  ِدَمْشُق، َلَها أخرجه  »يـَْوَمِئذٍ  اْلُمْسِلِمينَ  َمَناِزلِ  َخيـْ
ْسَناِد، َصِحيحُ  َحِديثٌ  َهَذا احلاكم وقال ، ُخيْرَِجاهُ  وَملَْ  اْإلِ

 . وصححه الذهيب كذلك

هي املنطقة احمليطة بدمشق من شرقها : الُغوطة

 .وهي يف حمافظة ريف دمشق اآلن ،تقريباً 

 .املعركة اليت يكثر فيها القتل: امللحمة

إن كانت دمشق خري منازل املسلمني، فمن الوفاء 

هلا أن تطهر من رجس الطاغوت وحكمه، وحيكمها 

وليتحلَّ أهل الشام . بإذن اهللا خري خلفاء املسلمني

 .النصر صرب ساعةبالصرب والثبات على ما هم فيه ف
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 :صفوة اهللا من عباده وبالده  -٩

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَُماَمَة، َأِيب  َعنْ 
 ِمنْ  َصْفَوتُهُ  َوِفيَها الشَّاُم، َأْرِضهِ  ِمنْ  اهللاِ  َصْفَوةُ «: َوَسلَّمَ 
 ِحَسابَ  َال  ثـُلَّةٌ  ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  َولََيْدُخَلنَّ  َوِعَباِدِه، َخْلِقهِ 

أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  »َعَذابَ  َوَال  َعَلْيِهمْ 
 .ويف مسند الشاميني

لن يقيم دولة اخلالفة الراشدة بإذن اهللا ولن يعيد  •
  ذاصفوة خلق اهللا يف صفوة بالده، فإمنهاج النبوة إال 

كانت دولة النبوة األوىل قد أقامها صفوة خلق اهللا من 
، فإن العاملني إلقامة اخلالفة على أصحاب الرسول 
، عملهم ينافس عمل الصحابة األوائلمنهاج النبوة يكاد 

، أما وأنصاراً  فالصحابة كانوا جيدون على احلق أعواناً 
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هؤالء فكما ورد يف بعض اآلثار ال جيدون على احلق 
 ...أعظم أجراً هم ف، وال أنصاراً  أعواناً 

ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه : قَالَ  األَْنَصارِيِّ ُمجَُعَة  َأُيب َعْن  
 يَا َرُسوَل : َمَعَنا ُمَعاُذ بن َجَبٍل َعاِشَر َعَشَرٍة، فـَُقْلَنا

اللَِّه، َهْل ِمْن قـَْوٍم َأْعَظُم ِمنَّا َأْجًرا آَمنَّا ِبَك َواتـَّبَـْعَناَك؟ 
بـَْيَن  َما يَْمنَـُعُكْم ِمْن َذِلَك َوَرُسوُل اللَِّه : "قَالَ 

َأْظُهرُِكْم يَْأتِيُكُم اْلَوْحُي ِمَن السََّماِء، قـَْوٌم يَْأتِيِهْم ِكَتاٌب 
بـَْيَن َلْوَحْيِن فـَيـُْؤِمُنوَن ِبِه َويـَْعَمُلوَن ِبَما ِفيِه، ُأولَِئَك 
َأْعَظُم ِمْنُكْم َأْجًرا، ُأولَِئَك َأْعَظُم ِمْنُكْم َأْجًرا، ُأولَِئَك 

 .املعجم الكبري للطرباين. "ًراَأْعَظُم ِمْنُكْم َأجْ 

  Ñ   Ðوهذا كتاب اهللا بيننا تنادي آياته 

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   فمن
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غري أمثال هؤالء من ينطبق عليهم أ�م يؤمنون بالكتاب 
. يف حياتم ويعملون مبا فيه، يعملون لتحكيمه دستوراً 

  .أولئك هم صفوة خلق اهللا

 :هم جند اهللا في المالحم -١٠

ْعتُ : قَالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريـْرَةَ  َأِيب  َعنْ   َرُسولَ  مسَِ
 اْلَمَالِحمُ  َوقـََعتِ  ِإَذا«: يـَُقولُ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ 

 اْلَعَربِ  َأْكَرمُ  ُهمْ  ِدَمْشَق، ِمنْ  اْلَمَواِلي ِمنَ  بـَْعثٌ  َخَرجَ 
ينَ  ِبُهمُ  اللَّهُ  يـَُؤيِّدُ  ِسَالًحا، َوَأْجَوُدهُ  فـََرًسا، أخرجه  »الدِّ

 اْلُبَخارِيِّ، َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذااحلاكم وقال 
 .وقال الذهيب صحيح على شرط مسلمُخيْرَِجاه  وَملَْ 

فال عجب من صمود أهل الشام يف امللحمة  •
زل بم، فهم أهل املالحم وأهل الصرب ـالدموية اليت تن
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وسيكون من بينهم من يؤيد اهللا به وأكرم العرب فرًسا، 
 . الدين إن شاء اهللا

 :هي غنيمة اإلسالم  -١١

، أَُماَمةَ  َأِيب  َعنْ  :  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  اْلَباِهِليِّ

 يَا«: ِيل  َوقَالَ  اْلَيَمنَ  َظْهرِي َوَوىلَّ  الشَّامَ  ِيب  اْستَـْقَبلَ  اللَّهَ  ِإنَّ 

 َخْلفَ  َوَما َوِرْزقًا َغِنيَمةً  ُتَجاَهكَ  َما َجَعْلتُ  ُمَحمَّدُ 

ْسَالمُ  يـََزالُ  َوَال ،  َمَدًدا َظْهِركَ  ُقصُ ، يَزِيدُ  اْإلِ  الشِّْركُ  َويـَنـْ

 ُمثَّ  - »َجْورًا َتْخَشَيانِ  َال  اْلَمْرَأتَانِ  َتِسيرَ  َحتَّى َوَأْهُلهُ 

 َواللََّياِلي اْألَيَّامُ  َتْذَهبُ  َال  بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالَِّذي«: قَالَ 

ُلغَ  َحتَّى ينُ  َهَذا يـَبـْ َلغَ  الدِّ أخرجه » النَّْجمِ  َهَذا َمبـْ

 . الطرباين يف مسند الشاميني ويف معجمه الكبري
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، كان اهللا قد جعل لنا الشام غنيمة ورزقاً   ذاإ  •

اهللا  فلكل رزق مشقة، ولكل غنيمة تضحية، ودين

يستأهل كل كدٍّ وكل تضحية، أيُّ خري عظيم أنتم 

مبشرون به يا أمة حممد، وأي تكليف أسبغه اهللا عليكم 

دحر الشرك، وأمان يا أهل الشام، أنتم زيادة اإلسالم و 

إن هذه . الدين ليبلغ مبلغ الليل والنهار اجلوار، وناشرو

األعمال هلي مسؤوليات أمري املؤمنني، فقد كانت 

سالم فة يف كل عصر، وحتت ظالل دولة اإلاخلال أهدافَ 

امتد التوحيد ليضيء ظلمات بالد شاسعة، وغاض 

الشرك يف كثري من بالد اهللا، غري أن اإلسالم مل يبلغ 

مبلغ الليل والنهار ال يف عهد النبوة وال ما بعدها من 



۲۷ 
 

ي وتلك البشرى ـالعصور، فهل سيتحقق هذا القدر الغيب

هل الشام املتوضئة الطاهرة، بشراكم العظيمة على أيدي أ

يا أهل الشام، هذا رسولكم يعدكم بعز الدهر، فاجعلوا 

 .ة مقصدكم وهدفكم وغاية جهدكمإقامة دولة اخلالف

 ْبنَ  اْلِمْقَدادَ  مسَِْعتُ : قال َعاِمٍر، ْبنَ  ُسَلْيمَ عن 

 اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : يـَُقولُ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  اْلِكْنِديَّ  اْألَْسَودِ 

َقى َال «: يـَُقولُ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى  َظْهرِ  َعَلى يـَبـْ

 َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َأْدَخلَ  ِإالَّ  َوبَرٍ  َوَال  َمَدرٍ  بـَْيتِ  ِمنْ  اْألَْرضِ 

ْسَالمِ  َكِلَمةَ   اللَّهُ  يُِعزَُّهمُ  َذلِيٍل، ِبُذلِّ  َأوْ  َعزِيٍز، بِِعزِّ  اْإلِ

أخرجه  »َلَها َيِديُنوا َفَال  يُِذلُُّهمْ  َأوْ  َأْهِلَها، ِمنْ  فـََيْجَعُلُهمْ 
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 الشَّْيَخْنيِ، َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذااحلاكم وقال 

 . ووافقه الذهيب ُخيْرَِجاهُ  وَملَْ 

 اللهم باركها -١٢

َرُسوَل اللَِّه  َسِمْعت« :عن جابر رضي اهللا عنه قال

  اللَُّهمَّ َأْقِبْل بُِقُلوِبِهمْ  :الشَّاِم فـََقالَ يـَْوًما َوَنَظَر ِإَلى، 

َوَنَظَر ِقَبَل ُكلِّ ُأُفٍق  ،َوَنَظَر ِإَلى اْلِعَراِق فـََقاَل َنْحَو َذِلكَ 

 ،اللَُّهمَّ اْرزُقْـَنا ِمْن َثَمَراِت اْألَْرضِ  :َوقَالَ  ،فـََفَعَل َذِلكَ 

نَا َوَصاِعَنا أخرجه أمحد وهو صحيح  .»َوبَاِرْك لََنا ِفي ُمدِّ

يع  أقبل بقلوبم على " أقبل بقلوبم" معىن .لغريه

 .طاعتك
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ألهل الشام أن  رسولنا وحنن ندعو مع دعاء  •

ل اهللا بقلوبم على إقامة دولة اخلالفة، وحتكيم منهج يُقبِ 

القرآن، ونضرع إىل املوىل الذي فرض اخلالفة وبارك 

معهم إلقامة دولة بأهلها أن يعني أهل الشام ومن يعمل 

اإلسالم وأن يوحِّدوا صفهم وكلمتهم وعزمهم على عدم 

املساومة وال املداهنة على مبدأ اإلسالم مهما غلت 

 .التضحيات

 :فيها باب التوبة. ٣١

:  قَاَل النَِّيبُّ  :قالصفوان بن عسال املرادي  عن

ثـَُنا ، َفَما »ْن َأَحبَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ اْلَمْرُء َمَع مَ « زَاَل ُيَحدِّ

يَرُة َسْبِعيَن َعاًما َحتَّى ذََكَر بَابًا ِمْن ِقَبِل اْلَمْغِرِب َمسِ 
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، َأْو َيِسيُر الرَّاِكُب ِفي َعْرِضِه َأْربَِعيَن َأْو َسْبِعيَن َعْرُضهُ 

، َخَلَقُه اللَُّه يـَْوَم َخَلَق ِقَبَل الشَّامِ  :ُسْفَيان َعاًما، قَالَ 

، َال يـُْغَلُق َحتَّى َمْفُتوًحا يـَْعِني لِلتـَّْوبَةِ السََّمَواِت َواْألَْرَض 

قَاَل أَبُو  .الً رواه الرتمذي مطوَّ  .َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْنهُ 

  .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : ِعيَسى

اللهم اجعل صرب الشام وأهلها توبة لنا وهلم  •

ى ما قصرنا يف حق دينك وحق كتابك علينا، واجعل عل

 ،ا ال هزمية بعدهونصرً  ،العاقبة لنا غفرانًا ال معصية بعده

 .وعزاً ال ذل بعده
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 :كلمة أخيرة

يا أبدال األنبياء وخرية األتقياء، يا  يا أهل الشام،
أهل طوىب، هذه هي املكانة اليت ارتضاها لكم ربكم 

وال  ،ورفعكم إليها نبيكم، فاهللا اهللا ال تقبلوا مبا دو�ا
 .تستبدلوا الذي هو أدىن بالذي هو خري

أرضكم يف ظالل املالئكة، هي أرض األمان وسط 
يدون أن تروها تر  الفنت، هي كفالة اهللا وصفوة بالده، أال

 أال حتبون أن تروا عمود الكتاب لواؤه !عقر دار اإلسالم؟
أترضون أن  !؟يف الشام يرفرف فوق دار خليفة املسلمني
رجاالت اإلجرام ومنظمات ترتك الشام لكفرة الغرب و 

أال  ،!؟أمل تكفنا كل تلك اآلالم والعذابات !التآمر؟
هلوان على لذل والقهر وامن ا سنةإحدى وتسعون  يتكف
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 أليس واجباً  !من لنصرة املستضعفني إال أنتم؟! الناس؟
علينا أن نويف للشام بعًضا من تقصرينا يف نصرتا طوال 

 !السنني؟ تلك

إن أرادوا بكم الفتنة فأرضكم  :يا أهل الشام
العاصمة من الفنت، وإن أرادوا املالحم فأنتم أهل 

فضَّل الشام  قدإن اهللا ... م اليوم بيدكمـاملالحم، أمرُك
إن صحَّ منكم العزم فوجعلها فسطاط اإلسالم، 

ية، واستقامت طريقكم على �ج وخلصت منكم الن
قريب أحد  عما تعاىل هشهد بإذنفإننا سن كم رسول

أبطالكم يرفع لواء دولة اخلالفة الراشدة املوعودة فوق دار 
 .أمري املؤمنني حبول اهللا وقوته
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على  بل أيضاً  ،احلكام فقطفلتكن ثورتكم ال على 
نت للحكام مفاهيم الغرب ودساتريه وأنظمته اليت مكّ 
قوا مجعكم فرَّ عروشهم فساموكم با أشد العذاب، و 

ومنعونا منكم ومنعوكم منا باحلدود  ،توا أمركمـوشتَّ 
والسدود والوالءات، انبذوا كل أفكار الغرب وبضاعته 

نية علمانية املزجاة من وطنية وقومية ودميقراطية ومد
يروجها الغرب لكم من جديد، ال نريد إال اإلسالم 
الطاهر الذي آن أوانه وعلى أيديكم سيعود من جديد 

يذل  ا يعز اهللا به اإلسالم وذالّ بعز عزيز أو بذل ذليل، عزّ 
 .به الكفر

إن الواقع األليم للملك اجلربي الذي مترون به اليوم 
قال : قال عن أيب سعيد اخلدري ف ،وصفه الرسول 

ينزل بأمتي في آخر الزمان بالء شديد «: نيب اهللا 
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، حتى تضيق الء أشد منهمن سلطانهم لم يسمع ب
، وظلًما اورً عنهم األرض الرحبة، وحتى يمأل األرض جَ 

 .»ال يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم
حديث  هذا: درك على الصحيحني للحاكم وقالاملست

 .صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه

والذي  ،لكن هذا امللك اجلربي الذي أنتم فيه
بأيدي الثوار الصادقني مع اهللا سبحانه تدكُّون أركانه 

وسيبزغ  بإذن اهللا وّيل سي ، هذا امللك اجلربيورسوله 
ه هي العليا وكلمة ، تكون كلمة اهللا فيوضيء بعده فجر
بنائكم مع العاملني له من أاعملوا ف .السفلى الذين كفروا
، لتشهدوا هذا بأقصى طاقة وأقصى سرعةوإخوانكم 
 .الد العظيم
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للعهد  وم بإذن اهللا الرمق األخريحنن نشهد الي
 اجلربي الذي يتزلزل أمام ضربات أهل اإلميان، وإن يوماً 

ينسي مرارة ا حتت ظالل اخلالفة على منهاج النبوة واحدً 
 ماو  حزب التحريرسعى  وقد. التضحيات والعذابات

يف دعوته املباركة حلمل األمة على النهوض  يسعى زال
والعمل إلقامة دولة اخلالفة، سعى إىل تذكريهم بوافر العز 
الذي يستأهل منهم التضحية بكل غال يف سبيلها، 
ولطاملا ذكرهم باحلديث العظيم الذي حيدد األدوار 

بل ويشرح  ،ذاالسياسية اليت ستمر با األمة حىت يومنا ه
 .بالتفصيل مرحلة اخلالص اليت حنن على أعتابا بإذن اهللا

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قال ُحَذيـَْفةُ عن 
ةِ  ِفي ِإنَُّكمْ «: َوَسلَّمَ   ثُمَّ  َتُكوَن، َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما النُّبـُوَّ
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 َعَلى ِخَالَفةٌ  َتُكونُ  ثُمَّ  يـَْرفـََعَها، َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها
َهاجِ  ِة، ِمنـْ  ثُمَّ  َتُكوَن، َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  النُّبـُوَّ
 َعاّضا، ُمْلًكا َتُكونُ  ثُمَّ  يـَْرفـََعَها، َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها
 َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ثُمَّ  َيُكوَن، َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما فـََيُكونُ 
 َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  َجْبرِيًَّة، َتُكونُ  ثُمَّ  يـَْرفـََعَها،
 ِخَالَفةٌ  َتُكونُ  ثُمَّ  يـَْرفـََعَها، َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يـَْرفـَُعَها ثُمَّ  َتُكوَن،

َهاجِ  َعَلى ةِ  ِمنـْ أخرجه الطيالسي،  َسَكَت، ثُمَّ  ،»النُّبـُوَّ
 . اإلمام أمحد كذلك وهو حديث صحيح هوأخرج

 :يا أهل الشام، أيها المؤمنون بوعد اهللا

ستني عاًما من  لكم منذ أكثر من ةلقد انربى إخو 
، الخالفة :أجل هذا الفرض العظيم، تاج الفروض



۳۷ 
 

اعي فاستجابوا وعلموا أن حتقيقه ال يتم إال بعمل مجَ 
حزب "وه مسَّ  سوا تكتالً وأسَّ الشرعي لنداء الواجب 

وقد  ،فكانوا فريق عمل قضيته اإلسالم ودولته ،"التحرير
كانت انطالقتهم من بيت املقدس، أي من بالد الشام 

اليوم  وا، أصبح"وفيها صفوتُه من خلقه وعباده"
منتشرين يف جنبات األمة من شرقها إىل غربا، يعملون 
فيها ومعها ليل �ار، يصرخون بني جنباتا حمذرين 

رين بذلك الواجب الضخم، تاج الفروض، بني ومذكِّ ومرغِّ 
إقامة الكيان التنفيذي لإلسالم، حصن العقيدة ب

وا بكل طاقاتم أفكار الغرب وقد كافحاحلصني، 
موا يف واالستعمار اليت فرقت األمة وبدلت والءاتا، وقدَّ 

وليبيا وفلسطني والعراق سبيل ذلك الشهداء يف سوريا 
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 ولة اإلسالم القادمةجّهزوا لد ...وغريها وأوزبكستان
مشروع دستور جاهز للتطبيق، وأوضحوا يف   بإذن اهللا

كتب مفصلة أنظمتها وأجهزتا يف احلكم واالقتصاد 
ويف واالجتماع والتعليم والقضاء والسياسة اخلارجية، 

ذلك كله مل خيرجوا عن التصاقهم املتني بكتاب اهللا 
وسريته املطهرة، فجعلوها  وسنة املصطفى سبحانه 
اكتسبوا ف. ىل دولة اإلسالم القادمةة طريقهم إخريط

خالَل هذا التاريخ من الكفاح املرير كلَّ مقوِّمات القيادِة 
الناجحِة اليت ُمتَكِّنهم بإذن اهللا تعاىل من الوصوِل مع 
 .األمِة لتحقيِق فرِض اِهللا يف إقامِة حكِمِه ونشِر رسالِته

عون ذلك كله بني أيدي العاملني لنصرة وهم اليوم يض
ه جهودهم يف العاِمل كلِّ  واضمُّ قد و  اإلسالم واملسلمني،
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من إندونسيا إىل املغرِب العريب  كم ضد الظاملني،هودِ جل
مرورًا ببيِت املقدِس، ويف العواصِم الغربيِة من أوروبا إىل 
أوسرتاليا فأمريكا، مستصرِخَني جيوَش املسلمني الرابضَة 
يف ثُُكناِتا أن تتحرَك باسِم اِهللا وعلى بركِة اِهللا ُنصرًة 

وأثلجت صدوَر أهِل . للمسلمني املستضعفني يف سوريا
رِة نداءاُت شبابنا يف املسجِد األقصى، وانتقلت هذه الثو 

الوقفاُت البطوليُة من بيِت املقدِس إىل كلِّ أحناِء فلسطَني 
وهم يضرعون إىل اهللا  ،األسرية، وعمَِّت العاَمل العريبَّ 

أرض اخلالفة اهللا تعاىل  إن شاء الشام تكون سبحانه أن
:  قالالراشدين، اليت ستجدد عصر خلفاء اإلسالم 

 .»ثم تكون خالفة على منهاج النبوة«
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، الفعال نت امللك القادر، ذو البطش الشديداللهم أ 
وا، علينا وتجرب  هنا إن طغاة الشام قد بغوال، إريدملا ت

يف  وتوكلنا ،ليكم إوقد خاصمناه ،نت الحكم العدلوأ 
بالء يعجز عن  ربنا مفأنزل عليه ،مظلمتنا عليك رفع

، نسألك يا نارص دفعه أهل الس�وات وأهل األرض
أخذ عزيٍز مقتدر،  ممن مأمنه مأن تأخذه �املظلوم

، م، اللهم ابرت عمرهموسلطانه منعمته ماللهم اسلبه
، وكّور م، وأظلم نهارهم، وأطفئ نارهمواقطع ملكه

تشتتهم بعد اجت�ع ، وأرنا مسهانفأ ، وأزهق مشمسه
رؤوس بعد الظهور عىل المقنعي  واجعلهم ،اكلمتهم علين
 بشيئتك، واستبدل ممشيئته وادفع ربنا هذه األّمة،

، ماض دولتهوأقم دولتنا عىل أنق ،سلطاننا مبسلطانه
م إىل عمته، ونَ دهم يف ضالل، وأمرهم إىل زوالوصّ� كي

 موسطوته م، وقنا رشّههالك إىل م، وسلطانهانتقال
  .فإنّك أشّد بأساً وأشّد تنكيالً  ،ونكل بهم م،نهاو وعد

نبيك وأحباب  إن أهل الشام أحباب املؤمن�اللهم 
لوا عىل الُخُشب  فال تفجع أمة اإلسالم بهم، اللهم قد ُحمِّ

وا باملناش�، وفضَّ  لوا املوت يف طاعتك عىل الحياة يف ونُرشِّ
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معصيتك، اللهم ارضب بهم الكفر فبدده، وزلزل بهم 
اللهم اكههم بالئكتك وبالُخلَّص من الباطل فدمره، 

د بهم، وسدد رميهم، وضمِّ ور قلعبادك الصالح�، اللهم نوِّ 
حهم، وال تفرق رأيهم، واقبل شهداءهم، والطف بهم اجر 

م� �كر بهم املاكرون، اللهم أبطل عنهم ما يكيده 
اللهم سخر لهم جنود الس�ء واألرض، اللهم  الكائدون،
ا، واجعل لهم ا، واقلب حزنهم رسوًر لمتهم نوًر واجعل ظُ 

 .اا محجوًر جًر يف رحابك حِ 
نرصة األخيار، مه� تكالب لنرصتهم  ا يا ربناوأعنّ 

اللهم اجعلنا وأهل  .نا األرشار، ومه� أرهبنا الكفارعلي
الشام أنصار ديِنك، واجعلنا نارك عىل أعداء املسلم�، 

للهم اجعلها دين، االلهم وارفع يف بالد الشام راية املوحِّ 
بها شملنا، وتجمع بها عزنا،  خالفة كخالفة الراشدين، تلمّ 

 .م بها أنظمة املفسدينوتحطّ 
نا يف حقك وحق املستضعف�، اللهم اغفر لنا ما قّرص 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإرسافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا 
وانرصنا عىل القوم الكافرين، ورخر دعوانا أن الحمد ل 

 .العامل�رب  


