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  ِّالدليل. كرِّ مَلحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
دْن  أعمالنا، وسيئاتِّ  أنفسنا شرورِّ  من باهلل ونعوذُ  ونستغفره، ونستهديه ونستعينه نحمُده هلل، الحمد إنَّ  ما ْن ياْهددِّ هَُّ فاُهدوا اْلُمْهتاددِّ وا ما

ددًدا لِِّيددا ُمْرشِّ دددا لاددُه وا لاددْن تاجِّ  وصددفيُّه ورسددوُله، عبددُده محمددًدا نبيَّنددا أنَّ  لدده، وأشددهد شددريك َل وحددده هللاُ  إَل إلدده َل أنْ  وأشددهد ،ُيْضددلِّْل فا
 بيتده آل وعلدى عليده وسدَلمه رب ِّدي المشدركون، فصدلواتُ  كدرِّه ولدو كل ِّده الددين على لُيظهره الحق ِّ  ودين بالهدى ربُّه أرسله وخليُله،
لين، الُغر ِّ  وأصحابِّه الطاهرين، الطي ِّبِّين إخوة اإليمان، يقول  بعدُ  أمَّا الدين، يوم إلى بهداهم واهتدى دربهم على سار ومن الُمحجَّ

َبيُر َليوب َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفيي هَِّ ِمينب َع بي))هللا تعالى وهو أحكم القائلين:  َب ِأيَرِة َأ يُر اِب َيا َحَسيَنَة َوأَلَجب نب مب ِفيي اليدا ُْ ََّنَّ ُُِلُميوا َلُنَبيوَِ ِد َميا 
َلُموَن  ُلونَ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَ * ََاُنوا َي ب مب َيَتَوكَّ ِْ  .[42-41]النحل:(( ى َربَِ

جديددة مدن حْلقدات مسلسدل التهجيدر القسدر  الدذ  يعيشده حْلقٌة جديددة تُددمع العدين وتُددمي القلدب، حلقدٌة  إخوة  اإليمان والعقيدة:
ِمُنيوا )) هم كفروا بزعيم المجرمين،المؤمنين ألنَّ  رونا هج ِّ شعبنا المسكين من سبع سنواٍت إلى اآلن... يُ  ْب مب ِِاَّ َأنب ُي ُْ َوَما َنَقُموا ِمينب

َ ِزيِز البَحِميدِ   [.8]البروج:(( ِعاَّللَِّ الب

الشرائع لحفظها، طالبوا بحر ِّيٍَّة وكرامة تحفظ الدين والدماء واألمدوال كل طالبوا بحقوٍق أتت كل األديان و ما نقموا منهم إَل أنهم 
كرامددة، فُظلِّمددوا وُحورِّبددوا و عددزٍَّة التفرقددة البغيضددة الطائفيَّددة، طددالبوا بددأن يعيشددوا بِّ  ونبددذِّ  ،واألعددرا ، طددالبوا بحفددظ الكرامددة اإلنسددانية

إلدى ألن ينحداووا المدؤمنين  رَّ اضدط –القريدب  ضدغ  العددو البعيدد وتُداُذل األ ِّ  –ثمَّ اضدطرهم الظدر   تِّلوا،وجاهدوا وقاتلوا وقُ 
 ،إخوانهم

دب بددماء الشدهداء،هاهم أهل الغوطة اليوم ينحاوون إلى إخوانهم في الشمال  ، بعد سنواٍت حافلٍة بالتضحية، وطريدٍق شداقٍ  ُخض ِّ

 ...سنواٍت من التضحية والبذل والعطاءبعد -أيُّها السادة  –انحاو أهل الغوطة 

َثى َع بُضُكمب ِمنب َع بضٍ )) ٍر َأوب ُأنب ََ ُكمب ِمنب َذ ي َا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنب مب َأنَِ ُْ مب َربا ُْ َتَجاَب َل ِرُجوا ِمينب ِدَيياِرِهمب  َفاسب َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأأب
يِر  ِمينب  مب َجنَّياٍج َتجب ُْ ِأَلينَّ مب َوأَلُدب ِْ َتاِت مب َسييَِ ُْ فَِيَرنَّ َعينب ََ يِد هَِّ َ هَُّ َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا أَلُ ياُر َوَواَعيا ِمينب ِعنب َْ َنب يا األب َْ ِت  َتحب

نُ  َدُه ُحسب مران: ((الثََّواِب  ِعنب  [195]آل عِّ

ُقتُِّلدواها السادة، نعم أيَّ  قاداتاُلوا وا دبِّيلِّي وا ْم واُأوُذوا فِّدي سا يادارِّهِّ دْن دِّ ُروا واُأْخرُِّجدوا مِّ ينا هاداجا ُروا... فاالَّذِّ ينا هاداجا ؛ مدن خرجدوا مدن ديدارهم فاالَّدذِّ
مْ تحيُّدددًزا للمدددؤمنين وطلًبدددا وسدددعًيا للحددداق بددددار اإليمدددان، والندددو  الثددداني:  يادددارِّهِّ دددْن دِّ ، أرادوا أن يغي ِّدددروا الحدددال فدددي ديدددارهم واُأْخرُِّجدددوا مِّ
هم، فما استطاعوا وعجزوا، وَل ُيكل ُِّف هللا نفًسا إَلَّ وسعها....  وبَلدِّ
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ددنفين،  ينا  ذكددر هللا الص ِّ ُقتُِّلددوافاالَّددذِّ قادداتاُلوا وا ددبِّيلِّي وا ْم واُأوُذوا فِّددي سا ياددارِّهِّ ددْن دِّ ُروا واُأْخرُِّجددوا مِّ لهددم األجددر العظدديم مددن لدددن الكددريم ...  هادداجا
ارُ الرحيم،  ا اأْلاْنها ْن تاْحتِّها نَّاٍت تاْجرِّ  مِّ لانَُّهْم جا ُْدخِّ ْم واألا ي ِّئااتِّهِّ ْنُهْم سا ُكاف ِّرانَّ عا  ؟!دائهم...هذا مآلهم فما مآل أعألا

ِبََلِد )) ُتتبع اآليات الكريمة  نََّك َتَقلاُب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي الب يادُ  *َا َيُغرَّ َْ ِم َا الب ينَُّم َوِبيتب َْ ْبَواُهمب َج مدران: (( َمَتاٌع َقِليٌل ُومَّ َمي -196]آل عِّ

197] 

 وتيجانُ  منْم أَاليلٌ  وأينَ   ***   نٍ من يمَ  ذوو التيجانِ  أين الملوكُ 

 ساسانُ  ه في الفرسِ وأين ما ساسَ   *** مٍ ما شاده شداد في ِرَ وأين 

 وقحطانُ  ادٌ وشدَّ  وأين عادٌ  ***        وأين ما حازه قارون من ذهب

 ما كانوا القومَ  وا فكْنَّ حتى قَض   ***  له  ا مردَّ  أمرٌ  أتى على الكلَِ 

دِّ  فاُروا فِّي اْلبَِّلا ينا كا لُُّب الَّذِّ ها  *))َلا ياُغرَّنَّكا تاقا ْأوااُهْم جا لِّيٌل ُثمَّ ما تااٌ  قا دادُ ما ها بِّدْئسا اْلمِّ ... توجيدٌه ربَّداني للنفدوس المؤمندة التدي َل ((نَُّم وا
بَّار، َل مكان فدي قلبده  -أيُّها األحبَّة –، المؤمن تعر  اليأس وَل القنوط ، مان أيقن أنَّ مقاليد السماوات واألر  بيد العزيز الجَّ
مكثدوا سدنينا ... أيدن الغدزاة؟! أيدن المعتددون؟!! ؟أيدن البريطدانيون ؟ أيدن الفرنسديون  ؟أيدن المغدول ؟أين التتدارلليأس وَل للقنوط... 

 ، وبقيت أر  المسلمين للمسلمين.رينثم اندحروا مقهو على هذه األر  بل وعقوًدا 

 

دِّ  فاُروا فِّي اْلبَِّلا ينا كا لُُّب الَّذِّ داُد(( *))َلا ياُغرَّنَّكا تاقا ها بِّْئسا اْلمِّ نَُّم وا ها ْأوااُهْم جا لِّيٌل ُثمَّ ما تااٌ  قا بأنندا خرجندا  -أيهدا السدادة –مدن قدال ...  ما
 !في هذه الثورة شريطة اَلنتصار السريع والمكسب اآلنِّي؟!

، ثورة عدٍل وكرامة، خرج المؤمنون فيها ألنَّ  ها أمٌر ربَّاني وموقٌف شرعي، خرج المؤمنون فيهدا وبدذلوا خرجنا فيها ألنها ثورُة حقٍ 
موا النفس والنفيس بذا  ب النصر لوا كلَّ غاٍل ورخيص، بذلوا ذلك على درب الحر ِّية األحمر، فإن لم يصلوا لبالها التضحيات، قدَّ

دددِزا وكرامدددة يهم شدددرًفااألخضدددر فيكفددد مدددن بعددددهما كدددلُّ ُحدددرٍ   ارتضددداههللا ورسدددوله و  ارتضددداه لهدددمأن يموتدددوا علدددى الطريدددق الدددذ   وعِّ
هذا الطريق على من أراد السير فيه أن ينُبذ ، طريُق الهجرة والصبر والتضحية...شريف... هذا الطريق طريق اَلبتَلء والجهاد

 صصِّ التاريخ...دروس القرآن وفي قا اليأس وأن يتفكَّر في 

ددن ُصددلبه صددَلح الدددين األيددوبي الددذ  كددان مددن العددراق مطددارًدا خائفددا، ف نجييم الييدين أيييوبيوًمددا مددن األيددام أيهددا السددادة، خددرج  مِّ
 استعاد الُقدس من الصليبيين ...
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عظيمدا حطَّدم أسدطورة  بيع كعبد وكان فيما بعد قائدا، وهو ابن ملِّك ولكنَّه من أراضي الدولة الُواروميةسيف الدين ُقُطز خرج 
 جيش المغول الذ  َل ُيقهر!!

مؤسدس الَُلفدة  عثميان أرغغير خرجت قبيلة القايي التركية من أراضي التركمان خائفًة هاربًة من بطدش المغدول، فُدرج منهدا 
 الكرة األرضية!!العثمانية التي حكمت 

ًرا ُمطدددارًدا هدددو إمدددام األنبيددداء وسددديد المرسدددلين حبيدددب ر  وقبدددل كدددل أولئدددك خدددرج رسدددول هللا  دددة مهددداجِّ ب ِّ العدددالمين، خدددرج مدددن مكَّ
به ... فعاد إليها بع ًرا.وصاحِّ  د ثماني سنواٍت فاتًِّحا منتصِّ

أفنكددون ، ثمانيدة أشدهر بددل بعدد ثمدداني سدنواتبعددد رسدول هللا ، أحدب الُلددقِّ إلدى هللا، ُأخددرِّج وهداجر ولدم يعددد بعدد ثمانيددة أيدام وَل 
 أكرم على هللا من رسوله؟!!

وهللا إنه لشدرٌ  لندا واصدطفاٌء ومكرمدة أن ثبَّتندا هللا وأعانندا، ونسدأل هللا أن َل يفتنندا فيمدا بقدي ُسنٌن كونيَّة وتربيٌة ربَّانيَّة ... إنَّها 
َتا َقِلييََل ))من أعمارِّنا،  مب َشيب ِْ ََُن َِِليب َج َترب َناَك َلَقدب ِكدب َمَمياِج ُويمَّ َا َتِجي *َوَلوبَا َأنب َوبَّتب َف الب َحَيياِة َوِضيفب َف الب َنياَك ِضيفب ُد َليَك َِِذا أَلََذقب
َنا َنِصيَرا  ُب به هللا تعالى رسولاه، فما بالُكم بمن هو دون النبي ، [75-74: ]اإلسراء ((َعَليب صلَّى هللا عليه وسلَّم  –هذا الكَلُم ُيُاطِّ

َناَك َلَقدب )) – َتا َقِليََل َوَلوبَا َأنب َوبَّتب مب َشيب ِْ ََُن َِِليب َج َترب ثُدم والعيداذ بداهلل تغلغدل اليدأس  ((، ولكم رأينا في زماننيا مين جاَهيَد سينواجِكدب
قلبدده، وتملَّددك اليددأُس روحدده، فسددلَّم نفسدده للمجددرمين، بددل غدددا ُيقاتِّددل فددي صددفو  الكددافرين، نعددوذ بدداهلل مددن الفتنددة، نعددوذ بدداهلل رب ِّ 

 العالمين.

 مدن وفقده هللا فاء كدريم، ومقداٌم رفيدع، مقدام الهجدرة، مقداٌم ودرٌب سدلكه ُجدلُّ األنبيداء، مقداٌم َل ُيدرِّكده إَلَّ طصدالسدادة، ا الهجرة أيهدا
 [.110]النحل: ((َرِحيمٌ ُفوٌر ُومَّ ِِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمنب َع بِد َما ُفِتُنوا ُومَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا ِِنَّ َربََّك ِمنب َع بِدَها َلغَ )) إليه

مها الهجرة في سبيل هللا، َل يبُذلها إَل المؤمندون المُ  هذه المغفرة وهذا األجر العظيم وهذه المكانة الرفيعة، ألنَّ  ُلِّصدون، وَل يقدد ِّ
َوَليوب َأنَّيا )قيا  ت يالى:  )؛ نفسدهالمدرء إَل الصدادقون، كيدف َل؟ وهللا تعدالى جعدل مشدقتها علدى اإلنسدان مدن بعدد مشدقَّة أن يقُتدل 

مب َوَليوب  ُْ ُرُجوا ِمنب ِدَياِرُكمب َما َفَ ُلوُه ِِاَّ َقِليٌل ِمنب ُفَسُكمب َأِو اأب ُتُلوا َأنب مب َأِن اقب ِْ َنا َعَليب َتبب يمب  ََ ُْ يَرا َل يمب َفَ ُليوا َميا ُيوَعُنيوَن ِعيِه َلَكياَن َأيب ُْ َأنَّ
 [66]النساء:(( َوَأَشدَّ َتثبِبيَتا 

ياارُِّكمْ أانِّ اْقُتُلوا أا ) ْن دِّ ُكْم أاوِّ اْخُرُجوا مِّ َل حظوا الترتيب العجيدب، والمناسدبة القرآنيَّدة، إذ جعدل هللا تعدالى الُدروج مدن الدديار  ،(ْنُفسا
عدن األر  والدديار التدي تعلَّدق بهدا اإلنسدان وألِّدف العديش فيهدا، وفدي الحدديث  الُدروجُ في الشدة واإليدَلم، نفس قتل األ بعدِّ  مِّن

دة:قال مُ  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  – الذ  رواه الترمذ  وأحمد أن رسول هللا ًبا مكَّ  هللا ِنَِّك لخيُر أرِض هللا، وأحبا أرض  » ُاطِّ
ُت منِك ما أرجتُ هللا ِلى هللا، ولوا ِرجب  «. أني ُأأب
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، يعدر  أنَّ األر  هلل،  -أيها السادة –محبة األوطان  كت بها النفوس، ولكنَّ المدؤمن الحدق  محبٌَّة تغلغلت شغا  القلوب وتمسَّ
ددر  والددم والمددال...  فيتدر  أرضدده مرضداًة هلل، ويتددُر  أهلدده وأنَّ أرضده ووطندده هدو حيددث يعديش عزيددًزا كريمدا ُمصددان الددين والعِّ

دن أسدوأ الُيدارات، ولكنَّده أحياًندا شدر  َل بددَّ ويفارُق أحبابه في سبيل هللا ُم مرضاةِّ هللا على التعلُّدق بداألر ، وإن كدان هدذا مِّ ، ُيقد ِّ
 منه.

... أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا لهم استر عوراتِّنا وآمن روعاتنا، وأعدنا إلى ديارنا فاتحين منصورين ال
 فوو المستغفرين

  



 8من  6الصفحة  أهل الشام والهجرة في سبيل هللا :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 ثانية:الخطبة ال

َنا الَّيِذيَن ُأوُتيوا الحمد هلل وكفى وصَلًة وسَلًما على عبده الذ  اصطفى، عباد هللا خير الوصايا وصي ُة رب ِّ البارايدا:  يب )َوَلَقدب َوصَّ
َُمب َأِن اتَُّقيوا هََّ( ِلُكمب َوِييَّيا ِكَتاَب ِمينب َقيبب دن،بداد هللا، فبتقدوى هللا فداتقوا هللا عِّ  [.131]النسداء: الب  العِّصدمة مدن الفِّدتن، والسدَلمة مدن المِّحا

دددرون فدددي سدددبيل هللا عدددن أرضدددهم  عدددن -األحبَّدددةهدددا أي   – الحدددديثومددداوال  الهجدددرة فدددي سدددبيل هللا، مددداوال الحدددديث عدددن الدددذين ُيهجَّ
 وديارهم، نسأُل هللا أن يكُتباها لهم هجرًة في سبيله...

ِأيَرِة ))جرة، الهِّ  ها الهجرة وما أدراكم ما أجرُ إنَّ  يُر اِب َيا َحَسيَنَة َوأَلَجب نب مب ِفيي اليدا ُْ ََّنَّ ُُِلُميوا َلُنَبيوَِ يِد َميا  َوالَِّذيَن َهياَجُروا ِفيي هَِّ ِمينب َع ب
َلُمونَ  َبُر َلوب َكاُنوا َي ب َب  [.41]النحل:(( َأ

مدران: فيأجر اآلخرة كما مرَّ معنا  مب )) سورة آل عِّ ِْ َتاِت مب َسيَِ ُْ ََفََِرنَّ َعنب ِر   أَلُ مب َجنَّاٍج َتجب ُْ ِأَلنَّ ياُر َوَواَعيا ِمينب  َوأَلُدب َْ َنب يا األب َْ ِت ِمينب َتحب
ُن الثََّواِب  َدُه ُحسب ِد هَِّ َ هَُّ ِعنب  .هذا أجر الهجرة[...195]آل عمران:(( ِعنب

جرة  ُُ يَ يليى لمن كانت هجرته ِلى هللا، وفيي سيبيل هللا، و  -أيها السادة  –أجر الهِّ وكلُّندا يحفدظ الحدديث المتَّفدق  رضيى هللا،حيي
َِنَميييا  » ه قدددال:أن دد -صددلَّى هللا عليددده وسددلَّم  – عددن رسدددول هللا -رضددي هللا عنددده  -علددى صددحته الدددذ  رواه عمددُر بدددن الُطدداب

َمياُ  عالنََِيياِج ، َوِينََّمييا ِلُكيلَِ اميِراٍ  َمييا َنيَوا، َفَمينب َكاَنييتب هجرتيه ِليى هللا ورسييوله، فْجرتيه ِليى هللا ورسييوله، ومين كانييت  اأَلعب
ييه َرُتييُه ِِلييى َمييا َهيياَجَر َِِليب جب ِْ ييا، َف َْ َكُح ييَرَأٍة َينب ا، َأوب امب َْ َيا ُيصيييُب َرُتييُه ِلييُدنب فددأجر الهجددرة مددرتبٌِّ  بسددببها وبوجهتهددا إلددى حيددث ... « ِهجب

 يرضى هللا تعالى.

ِّ خصائص المنهج اإلسَلمي، فنحن نتحدَّث عن إحدى  – ها السادةأي   -الهجرة عندما نتحدَّث عن  ُنقطة قوٍَّة  نتحدَّث عنأخص 
 للمسلمين يحسب لهم بها أعداؤهم حساًبا، قوٌم يتشبثون بعقيدتهم وأهدافهم لدرجدٍة تددفعهم إلدى الهجدرة وتدر  األوطدان دفاًعدا عدن

ؤقَّتدا، وهددفهم اَلسدتراتيجي ماثدٌل تكتيًكا م المسلمون  ، يتحر المسلِّم من مكاٍن إلى مكان لنشر دعوته ، يتحر أفكارهم وعقيدتهم
ددعددن  أخرجدده النسددائي وأحمددد الددذ  صددحي الحددديث بددين أعيددنهم، سيصددلون إليدده ولددو بعددد حددين، وفددي ال  –عد  عبددد هللا بددن السَّ

 :]روحدي فدداه[ : يا رسو  هللا، ِني تركت َمنب ألفي وهم يزعمون: أن الْجرة قد انقط ت. قيا قلتُ  » : قال: -رضي هللا عنه
 .«لن تنقطع الْجرة ما ُقوِتل الكَفار

در ديداره وفدارق  َل يرضى أن ُيضام في دينه وكرامتِّده أن يعيش على الضيم والذُّل،أبًدا فالمسلم َل يرضى  ولدو تدر  أرضده وهاجا
اٌد َوِنيَّيٌة،  » :-والذ  وردا في الصحيحين – صلَّى هللا عليه وسلَّم ه ... أم ا قول النبي ِّ أحبابا أهلُه و  َْ َرَة َع بَد الَفتبِح، َوَلِكنب ِج ا ِهجب

ِفُروا ُتمب فانب ِفرب ُتنب  ، فقد قا  ال لما  في م ناه:« َوِيَذا اسب
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ْن ماك دةا  أ " ارا إسدَلامٍ َل هِّْجراةا مِّ داراْت دا دا صا ندا . أمَّدا غيرهدا فمتدى سديطر عليهدا الكفَّدار وصدارت الغلبدُة لهدم، فرسدول هللا علَّم"ألانَّها
 .«لن تنقطع الْجرة ما ُقوِتل الكَفار » قائًَل:

ددارنعددم أيهددا السددادة،  هددذا األجددر العظدديم وهددذه المكانددة و  لددن ينقطددع أجرهددا ولددن يبُطددل ثوابهددا...، لددن تنقطددع الهجددرة مددا ُقوتِّددل الكف 
 .العظيمة إنما هي جزاء من بذل وضحَّى في سبيل هللا

 ل ِّ إلدى الددنيا ورضدي البقداء فدي الدديار ولدو تحدت جنداح الكفدار، ولدو تحدت جنداح الدذُّ  وفي ُمقابِّل أولئك الذين بذلوا نجد من ركن
يَ ِفيَن ِفيي ))د أولئك الذين قال هللا عدنهم: والعار، نجِّ  َتضب ُتمب َقياُلوا ُكنَّيا ُمسب مب َقاُلوا ِفيَم ُكنب ِْ ُفِس َُاِلِمي َأنب َمََلََِّكُة  ِِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الب
ِض  َرب نَُّم َوَساَ جب َمِصيَرااألب َْ ا َفُْوَلِتَك َمْبَواُهمب َج َْ اِجُروا ِفي َْ ُض هَِّ َواِسَ َة َفُت  .[97]النساء: (( َقاُلوا َأَلمب َتُكنب َأرب

دديًرا دداءاْت ماصِّ سا ددنَُّم وا ها ددْأوااُهْم جا لهددم فددي ، ألن هددم اسددتحبوا الدددنيا علددى اآلخددرة، وراقددت لهددم أرضددهم ولددو تحددت ُسددلطة الكفددار، راقددت ما
وا بمقابدل الهجدرة و  ِِاَّ )) :ت اآليدات الكريمددةتدر  الدديار، فددذكر هللا مصديرهم واسدتثنى بعظدديم رحمتده مدنهم أقواًمددا، فأتبعدلدم يضددحُّ

َتُدوَن َسِبيََل  ْب َتِطيُ وَن ِحيَلَة َوَا َي َداِن َا َيسب ِولب َ ِفيَن ِمَن الرََِجاِ  َوالنََِساِ  َوالب َتضب مب َوَكيانَ َفُْوَلِتي *البُمسب ُْ ُفيَو َعينب  َك َعَسيى هَُّ َأنب َي ب
فاُأولائِّددكا ، الصددغار الرجددل المسددن والمددرأة العجددوو ومددن لدديس عندددها مددن تهدداجر معدده بأوَلدهددا ،[99-98]النسدداء: ((هَُّ َعُفييو ا َفُفييوَرا 

ُفوًرا ُفِوا غا انا هَُّ عا كا ْنُهْم وا ى هَُّ أاْن ياْعُفوا عا  ...عاسا

 ثُددمَّ ُتتبِّددع اآليدداُت الكريمددة، رًدا علددى أولئددك الددذين يتددذرَّعون بقلَّددة الددروق وبددالُو  مددن انقطاعدده بفقدددانِّ مصدددرهِّ الظدداهِّر، كالراتِّددب
ِض ُمَراَفَميا َكِثييَرا وَ  ))وغيره، ُتتبِّع اآليات رِدا عليهم وعلى أمثالِّهم:  َرب اِجرب ِفيي َسيِبيِل هَِّ َيِجيدب ِفيي األب َْ يُر ب َوَمنب ُي َسيَ َة َوَمينب َيخب

ُرُه َعَلى هَِّ َوَكاَن هَُّ  ُج َفَقدب َوَقَع َأجب ُه البَموب ِركب اِجَرا َِِلى هَِّ َوَرُسوِلِه ُومَّ ُيدب َْ ِتِه ُم  .[100:]النساء((  َفُفوَرا َرِحيَماِمنب َبيب

ةً  ددعا سا ثِّيددًرا وا ًمددا كا ددْد فِّددي اأْلاْر ِّ ُمرااغا ًمددا: ياجِّ ًة فددي أمددر ؛ ُمراغا روا عليدده، وسددعاة: سددعا ُم أنددف أعدائدده بددأنَّهم لددم يصددلوا إليدده ولددم يقدددِّ ُيددرغِّ
وُقك سيتبُعك... الدنيا،  فاهلل هو الرواق ذو القوة المتين، فرِّ

رِّندا،إهاجرنا في سبيل هللا وهاهم  هدذه األر  التدي جمعتندا نحدن  خوانندا فدي الغوطدة بعدد صدموٍد أسدطورٍ  يلحقدون بندا إلدى ماهجا
ر،الُمهجَّرين المهاجرين ر، ومن أتى من بانيداسا مهداجِّ دن  حمداة مهداجر، ومدن أتدى مدن ، فمن أتى من حِّمصا مهاجِّ ومدن أتدى مِّ

ر،  ر،  -التي تبعد عنا عشرين كيلو متًرا  -ومن خرجا من حلب دير الزور مهاجِّ ألنه تر  ديداره ولدم يدر  العديش أيًضا مهاجِّ
 تحت سلطان الكفر والكافِّرين... لم ير  العيش تحت جناح الُظلمِّ والظالمين،   العيشلم ير  في ظل ِّ الكفَّار والمنافقين،

نَّددا، نحسددُبها هجددرًة علددى وقددع أجرنددا علددى هللا، ونرجددو هللا أن يحتسددبها لنددا هجددرةً نعددم أيهددا السددادة،  ، وَل نندددم أبددًدا علددى مددا كددان مِّ
دددع بددد بددده ثقتنددداهدددذه ، و بددداهلل اؤنددداهدددذا أملندددا وهدددذا رج -صدددلَّى هللا عليددده وسدددلَّم  - النبددديُخطدددى  أن هدددذه األر  سدددتكوُن مركدددز تجمُّ

 .الموحدين، ومنطلًَّقا لجيوش المجاهدين، وقاعدًة لناُكرَّ على أعدائنا
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األمدددم ر، والعبدددرة بدددالُواتيم، فتغييدددر الددددول وتغيُّدددر للحدددال القريدددب، فهدددذه معطيددداٌت سدددرعان مدددا تتغيَّددد -أيهدددا السدددادة – َل تنظدددروا
 والعبرة أن تكون على الطريق الذ  يرتضيه هللا سبحانه.... بالسنينُيقاُس أبًدا َل و قاس بالعقود يُ والمجتمعات 

ر لنستسدلم، هاجرندا منحداوين إلدى المدؤمنين،  ومدن إنما هي فترُة بناء نرت ِّب فيها صفوفنا ونلملِّم جراحنا ونعالِّج مشاكِّلنا، لم نهاجِّ
دده وبقددي فيهددا،  ر الحمددد هلل الددذ  جمعنددا، وصددبًرا علددى مددا ابتَلنددا وامتحننددا، ابتلددى فأراد اَلستسددَلم عدداد إلددى أرضِّ ددر المهدداجِّ المهجَّ

جرة، وابتلى كدرم معداملتهم لنكدون جميًعدا ممدن بمن سبقهم بالهجرة أو من كان من أهل هذه الدديار بحسدن ضديافة إخدوانهم و  بالهِّ
يَمياَن ِمي)) قال هللا فيهم اَر َواِِب يا ُأوُتيوا َوالَِّذيَن َتَبيوَُّ وا اليدَّ مب َوَا َيِجيُدوَن ِفيي ُصيُدوِرِهمب َحاَجيَة ِممَّ ِْ مب ُيِحبايوَن َمينب َهياَجَر َِِلييب ِْ ِل نب َقيبب

ِلُحونَ  ُمفب ِسِه َفُْوَلِتَك ُهُم الب مب َأَصاَصٌة َوَمنب ُيوَق ُشحَّ َنفب ِْ مب َوَلوب َكاَن ِب ِْ ُفِس ِوُروَن َعَلى َأنب ْب  [.9]الحشر: ((َوُي

م رغيفنا بيننا وبينهم، ونؤثِّر على أنفسنا ولو كان بندا خصاصدةنحب من هاجر  ، وكلندا ثقدٌة ويقدين بدأن هدذه األر  إلينا، ونقسِّ
ددة اإلسددَلم،  اللهددم اجعلنددا مددن اللهددم إنَّددا نسددأُلك الثبددات فددي األمددر، والعزيمددةا علددى الرُّشددد، سددتكون منطلًقددا للتغييددر علددى مسددتوى أمَّ

 .فلحين ..الصابرين المحتسبين المُ 
نوا.هم اكتبها لنا هِّجرًة مقبولة، واكالل  تبنا عند  من المهاجرين في سبيلك... إن ِّي داٍ  فأم ِّ


