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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
تدِ  َمتن   أعَمالنتا، وستيااتِ  أنُفِستنا شترورِ  ِمتن بتالِ  ونعتوذُ  ونستتفِفُره، ونستتهدي  ونستتعيُن  نحمُده هلل، الحمدَ  إنَّ   َيه 
َتدِ  َفُهوَ  ّللاَُّ  تِلل   َوَمتن   ال ُمه  ا، َوِليًّتا َلت ُ  َتِجتدَ  َفَلتن   ُيض  ِشتدا  أنَّ  وأشتهد لت ، شتري َ  ال وحتده للاُ  إال إلت  ال أن   وأشتهد ُمر 
ا نبيَّنا  َكتِره ولتو ُكلِ ت  التدين علتى لُيظهتره الَحت  ِ  وديتنِ  بالهتدى ربهت  أرستل  وخليُلت ، وصتييه  ورستوُل ، عبُده ُمحمَّدا

لتين، الُفتر ِ  وأصتحاِب  الطتاِهرين، الطيِ ِبتين بيتت  آل وعلتى عليت  وستالُم  ربِ ي فصلواتُ  الُمشِركون،  ومتن الُمحجَّ
تا التدين، يتوم إلى ِبُهداهم واهتدى درِبهم على سار يقتول للا تعتالى وهتو أحكتم القتا لين:  :اإليمتان إختوة بعتد أم 

َ َعَلى َنْصـِرِهْم َلَقـِدير) ) ِرُجـوا ِمـْن ِدَيـاِرِهْم ِبَرْ ـِر َحـق   39))ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ َّللاَّ ْْ ( الَّـِذيَن ُأ
َ) َوَمَسـاجِ ِإالَّ َأْن َيُقولُ  ـَلَوا ََ ـَواِمُع َوِبَيـع) َو ََ َمْت  ِ النَّاَس َبْعَضـُهْم ِبـَبْع   َلُهـدِ  ُ َوَلْواَل َدْفُع َّللاَّ ََُر وا َربَُّنا َّللاَّ ُد ُيـْذ

َ َلَقِويٌّ َعِزيز) ) ُ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ َّللاَّ ِ َكِث ًرا َوَلَ ْنُصَرنَّ َّللاَّ  ]الحج[ (((40ِف َها اْسُم َّللاَّ

ونحتن فتي  ،في اليوم الخامس عشر متن شتهر آذارإخوة اإليمان والعقيدة، صبيحة جمعة جديدة ونحن اليوم 
م فيتتت  ثتتتورة المظلتتتومين عامهتتتا الثتتتامن، تتتتتم فيتتت  ثتتتورة تِ م فيتتت  ثتتتورة الشتتتعع الستتتوري عامهتتتا الثتتتامن، تُتتتتِ يتتتوم تُتتت

الثتتورة المباركتتة، متتع ستتببها ومتتع  ال بتتد لنتتا أن تلتتون لنتتا وقفتتة متتع انطالقتتة هتتذه ،المستضتتعفين عامهتتا الثتتامن
أمل  الناس في المستقبل متن صتبرهم ومتن مصتابرتهم علتى متا حتل تومع ما ي ،ومع أراده الناس منها ،هدفها

 .بهم فيها

معنتا انن و طالتت الثتورة ثمتاني ستنوات،  دفقتا فقتن يتذكرون، ولعتل اللبتار فقتن من ت -أيها الستادة-كلنا يتذكر 
قت الثورة في العاشرة أو في الحادية عشرة من أعمارهم لم يعتوا لمتاذا انطلقتت هتذه ربما كانوا لما انطلشباب 

الثورة ولم يروا التضحيات التي بذلت في سبيل انطالقها، كثير من الشباب اليوم لم يعي إال النصت  الثتاني 
متن يعتي يوم س المن الثورة وما دب فيها من خالف ونزاع وشقاق وفرقة، قليل هم الشباب من طالب المدار 

 عي كيف ثار هذا الشعع دفعا للظلم.أسباب الثورة، من ي

 ،بينحتزَّ يطالتع بحريتت  ويطالتع بكرامتت  قبتل أن تتدخل عليت  أفلتار المُ  ،الظلم والظالمين ده قام هذا الشعع يرُ 
الشعع دفعة واحدة يطالع بالحريتة فالحريتة أستاس التلتريم اإلنستاني، والحريتة  هعَّ  ،جينوأديولوجيات المؤدلَ 

لتل أتتى بت  اإلستالم، ورضتي للا مطلتع عظتيم وأمتر جَ  -أيهتا الستادة-فالحريتة  ،تمام التلليتف الشترعيشرُط 
رضتي فقتال لت   ؟"لتذي أتتى بكتم إلتى بالدنتاا متا" :  رستتم قا تد الفترسلمتا ستألَ ي بتن عتامر بعِ رِ  الصحابي عن

ور ومتتتن َجتتت ،اللبتتتاد رب ِ  ه متتتن  بتتتادة اللبتتتاد إلتتتى  بتتتادةِ للا ابتعثنتتتا لنختتترج متتتن شتتتا  متتتن  بتتتادِ  إنَّ "للا عنتتت : 
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ير الشعوب متن العبوديتة لفيتر للا، لتيس فتي اإلستالم طتاغوت أتى اإلسالم بتحر ". عة اإلسالماألديان إلى سَ 
 .ع شياا بخالف شرع للاشر ِ وليس في اإلسالم طاغوت يُ  ،معظَّ يُ 

وقتتد هبتتت نستتا م الربيتتع العربتتي علتتى هتتذه التتبالد بعتتد أن  ،ختترج النتتاس مطتتالبين بالحريتتة، مطتتالبين باللرامتتة
ت في  أن يكون أقتلَّ  ظنَّ  ،سبقتنا إليها تونس ومصر، فظن الشعع بهذا الر يس الذي كان يترأس البالد ا إجراما

  درس في أوربا سيكون أقل إجراما من أبيت  التذي مثقَّ  أن  طبيعٌ بعي ظن الناس أن هذا الذي يدَّ من أبي ، 
   فإذا ب  ينطب  علي  قول القا ل:تحدثنا عن إجرام  في لقا نا الساب
      فاسترحنا من عواه مات في القرداحة كلعٌ "
 ".فاق في النبح أباه        ا  الملعون جروا خلَّ 

تت  ا علتتى هتتذا الشتتعع المستتكين التتذي نهبتتوا خيتترات بلتتده عشتترات قتتدا با وحِ فتتإذا بتت  ال يقتتل إجرامتتا ودمويتتة وتعصه
 تلتي  نتتَ قيتت، كُ مَ  طتا في، عتاملوه بقمتع   ل  بتعاُمتواستعبدوا أبنا ه عشترات متن الستنين، عتاملوه  ،من السنين

ستنوات  زج بت ال تجترؤ، كتم متن الشتباب نت تختن ، تريد أن تقول الح  فال تجرؤ، تريد أن تتتعلم الحت  فتوأ
 ؟!وتعتادي هتذا النظتامطويلة في السجون ألن  تصفح للي يقترأ صتفحة متن صتفحات اإلنترنتت التتي تختال  

ت عليت  كتم متن الشتباب فتوَّ  ؟!ل سنوات طويلة ألجل كتاب ممنوع اقتناه للي يتعلم الح قِ كم من الشباب اعتُ 
 ؟!ينطلسذين والمتكرا على المتنف ِ في البعثات العلمية التي كانت حِ  افرصا 

ختترج طتتالب الجامعتتات وكلنتتا  ؛افثتتار الشتتعع وختترج بثتتورة ستتلمية لتتم يرفتتع فيهتتا ستتالحا   ثُتتمَّ ُظلتتم،ثتتم ظلتتمٌ  لتتمٌ ظُ 
 ...جامعتتة الثتتورة، جامعتتة حلتتع التتتي ختترج طالبهتتا يرفعتتون شتتعارات الحريتتة ستتمِ يت يتتذكر جامعتتة حلتتع التتتي

، أذكتتر نتتي ألذكتتر شتتباباإيتتت جثتتثهم أمتتام مشتتفى حلتتع الجتتامعي، و مِ لتتوا ثتتم رُ وللا إنتتي ألذكتتر متتنهم شتتبابا اعتقِ 
ن بركتتتع المجاهتتتدي االتتذين رفعتتتوا علتتتم الثتتورة علتتتى متتتدخل الجامعتتة وقتتتد هربتتتوا بعتتد المالحقتتتة األمنيتتتة والتحقتتو 

 ...يينرحمهم للا وتقبلهم في عل ِ  ،غ العسكري رك مطار منَّ امع فيواستشهدوا يومها 

ن، ألن خَ ل عليهتا التدَّ ألن الثتورة دَخت ؟!لتم يعتد يتتذكر تلت  التضتحيات، لمتاذا -ةهتا األحب تأيه -من النتاس  ثيرٌ ك
شترع للا وأمتام ل النتاس بستواية أمتام عاَمتحيت  يُ  ،متن هتدف واحتد تجمعت  كلمتة الحريتة ،الثتورة تشتتت أهتدافها

 ...ماتلُ القانون وأمام العدل، فتفرقت كلمتنا وتنازعنا واختلفنا ثم طفى علينا الجهل وطفت علينا الظه 
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ت الحقيقتتة، بتتل الحريتة هتي بنت ظلمـاَ إْاـاا الحقــايق أيهـا األحبــةة الحريـة والحقيقـة َــنوان ال ياترقـانة
لتتذل  تتترى األنظمتتة الطاغوتيتتة فتتي التتبالد العربيتتة وغيتتر التتبالد العربيتتة تخفتتي عتتن شتتعوبها حقيقتتة متتا يجتتري، 

 .  إال بأن يخفي عن الناس الحقيقةللِ فالطاغوت ال يثبت أركان مُ 

تت -وقتتد حكمنتتا آل انستتد أربعتتين عامتتا قبلهتتا-قتتام الشتتعع بثتتورة  ا كبيتترا متتن المعاهتتدات فتتإذا بنتتا نلتشتت  كمًّ
لتم يكتن أحتد يتدري  ؛ية والشتراكات االقتصتادية التتي بيعتت فيهتا متوارد التبالد للتدول األجنبيتةات الستر ِ يواالتفاق
 ةٌ جهَلتت ؛فتتي ثورتنتتا متتاتِ لُ لينتتا بتتدا  الظُ والشتتفافية فابتُ قمنتتا مطتتالبين بثتتورة ألجتتل الحريتتة فوال يستتمع عنهتتا،  بهتتا
هم روا لهتذه الثتورة، تجلتس معهتم المختابرات األجنبيتة وواحتدهم لتم يقترأ كتابتا فتي السياستة، فتتوهمصدَّ سطا  تبُ 

خفتون ختذوا يُ ، اشتروا الناس وألون لهميطب ِ  قةا واشتروا بأموال دعم الثورة مرتزَ  ،موا بأنهم سادةوتوهَّ بأنهم قادة، 
تلها أحد الذين هُ اوق ،روا من درعاج ِ أحد الذين هُ  ةا قال لي مرَّ  ...الحقا   عن الناس كيتف "روا متن الفوطتة: جِ 

 "!ونصعد بالباصات ونخرج ،وتلون االتفاقية جاهزة ،وتأتي األوامر ،فجأة تنهار الجبهات ؟!رنا ال ندري ج ِ هُ 

تتأن أنِقتت أحببتتتُ  ،هتتا الستتادةث عتتن الحقيقتتة أيه وأتحتتدَّ  ،وأنتتا اقتترأ عتتن الحقيقتتة مصتتطفى باشتتا لا اقياتتا ر ل للتتم كالما
يَّـة بلتد وفتي كتلِ  زمتان،  دمتة التوطن عديتدة، وإنَّ أهمهتا إعتالن الحقيقتة فتي كتل ِ خِ : "ُستُبل إذ يقتول كامل فالحرِ 

تتة إال وارتفعتتت كلمتُ ومتتا انتشتترت الحقيقتتة فتتي أُ بنــت الحقيقــةة  هتتا، وعتتال شتتأنها، فالحقيقتتة نتتوٌر ستتاطع، إذا مَّ
يتتتتة والعتتتتدل، فلمتتتتا أن األفتتتتراد ال ُتستتتتلُع حقتتتتوقهم، وال يتعتتتتدى  انتشتتتتر اختفتتتتى الُظلتتتتم والظهلَمتتتتة، وانتشتتتترت الحرِ 
اللصوص على أمتعتهم، إال في ظالم الليل الحاِل ، فلذِل  شأن األمم، ال ُتستَلع حقوقهتا، وال يعتتدي العتدو 

 إذا كانت الحقيقة مجهولةا فيها، وكانت هي عا شةا في الجهل والظالم". ا.هعلى أمالِكها إال 

تتعنتتدما تلتتي  األمتتم فتتي الجهتتل والظتتالم، وعنتتدما تُ  تتأفتتواه المطب ِ   ُ وتطَلتت ،م أفتتواه المصتتلحينلمَّ  ،رينلتتين والمزمِ 
بهتتا  ى وتشتتتر تجتتري االتفاقيتتات الستترية التتتي تبتتاع بهتتا التتبالد ، لمتتةفتتي ظُ  ون ويليشتت ،اس فتتي جهتتليلتتي  الن تت

وال ُيتتتالم التتتذ ع فتتتي ، قطيتتتع متتتن األغنتتتام يقتتتوده راعالمصتتتالح الفرديتتتة والمكاستتتع الشخصتتتية ويفتتتدوا النتتتاس ك
 ؟!ما ستلون النتيجةعدوا للفنم  يالراع عدوان  إن ي  الراعي عدو  الفنم، إذا كان

وإذا بنتا نبتلتى  ،يتة وكشت  الحقتا  بالحر ِ طتالبين ا لهتا، خرجنتا مُ ا لها ودفعا الثورة ردا هذه المصيبة خرجنا بهذه 
 !!ها األحبةبها في ثورتنا أيَّ 

 للا، بالحريتتة أختتا اإلستتالم إال   ىألنتت  بالحريتتة تقتتول للظتتالم يتتا ظلتتم وال تخشتتف ،أننتتا نريتتد الحريتتةبعنتتدما نقتتول 
وال يبقتى فتي الستجن  ،لتةقضتا ية معلَّ  رة  ل إنستان إال بمتذكَّ عتَقتبالحرية أختا اإليمتان ال يُ تتلافأ الناس بالفرص، 
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تت علتتى أن يتفتت   بالحريتتة والحقيقتتة ال يجتترؤ أحتتدٌ  ...قانونيتتة ا بضتتوابنَ ا متتن غيتتر أن يكتتون ذلتت  مضتتبوطا يوما
عنتدما نتحتدث عتن ، لتذل  فعلى ماذا يتف ، وعلى أي شي  يريد أن يبيع هتذه التبالدال تدري  ،ةي  اتفاقات سر ِ 

ومتا  يتا رستول للا متا البتره " :عنتدما ستأل  رجتل -مى للا عليت  وستل  صتل  -الحقيقة البد أن نتتذكر حتدي  النبتي 
ِلتتتعَ  أن وَكِره تتتتَ  صتتتدِرك، فتتتي حتتتاك َمتتتا: واإلثتتتمُ  الُخلتتتِ ، ُحستتتنُ : الِبتتتره "فأجتتتاب روحتتتي فتتتداه:  :؟"اإلثتتتم  َعَلي تتت ِ  َيطَّ
  خطياتة واعلتم أن ت ،  إثمرأيت نفس  تفعل شياا وأنت تخشى أن يظهر للعلن فاعلم أن  متى مسلم[.  ]رواه ". النَّاُس 

، "واإلثتتم متتا حتتاك فتتي صتتدرك وكرهتتت أن يطلتتع عليتت  النتتاس" :يقتتول لتت  -مى للا عليتت  وستتل  صتتل  -ألن النبتتي 
 .  الناسيلع علا لما خشيت أن يطَّ ا وشرفا ا وحقا فلو كان خيرا 

 ؟"المستتتلمين علتتتى متتتا يخطتتتن لتتت  ل  ع ُكتتتطِلتتتيُ  -مى للا عليتتت  وستتتل  صتتتل  -نبتتتي أوكتتتان ال": وهنتتتا يستتتألني الستتتا ل
تتت  كبيتتترعجيتتتع، فتتترقٌ  فتتتي هتتتذا الستتتؤال خلتتتنٌ و  وتلتيكتتتات يعرفهتتتا شتتتورى متتتن  مشتتتاريعن لتتت  متتتن بتتتين متتتا نخطِ 

تت وبتتين أن أتفتت  اتفاقتتات تتعلتت  بعمتتومِ  ،المنتخبتتين بعنايتتة متتن أهتتل العلتتم والدرايتتة والفهتتم ة وال تتتدري بهتتا األمَّ
تتت المستتتلمين جمتتتع أ يتتتانهم التتتذين  يتعلتتت  بعمتتتومِ  بتتت  أمتتترٌ كتتتان إذا حزَ  -مى للا عليتتت  وستتتل  صتتتل  -والنبتتتي  !!ةاألم 

فتي ستيرة النبتي  وهتذا معتروفٌ  ،وشاورهم فيما يريد ...ووجها هموعشا رهم  يمثلونهم جميعا من زعما  قبا لهم
 ، أشهُر من أن ُيستدلَّ ل .صلى للا علي  وسلم

أال وهتتو التلبتتر علتتى  :يكتتون متتن تعلتتيالت متتن يبتترر لنفستت  إخفتتا  الحقيقتتة عتتن النتتاس أيهتتا األحبتتة نتتوع ثتتان  
تتتينظتتتر بأن تتتازدرا  واحتقتتتار إلتتتى خلتتت  للا،  ةَ الخلتتت ، والنظتتتر نظتتترَ  ت  التتتذين معتتت  األفتتتذاذ األفهتتتام   هتتتو وخاص 

ت مٌ عون وعموم الشعع غنَ المطلِ   :يقتول -مى للا عليت  وستل  صتل  -ورستول للا  ،طلعت  علتى شتي ذ فقتن فتال يُ ينفِ 
تتوجهتتال وظُ  اهم ستتو ا هم وأشتتده أ أستتو "؛ فهتتو مُهتت  النتتاس فهتتو أهللُ ن قتتال هَلتتَمتت" لعمتتوم  ر  ا بنظرتتت  نظتترة احتقتتالما

 !!الناس

ستنة ة أن يقتوم إمتام المستلمين بصتالة الجمعتة فتي بتالد المستلمين، متن الن  السه ِمن هل تعرفون أيها الناس أن 
ويِعظهتتم بمتتا فيتت   داتللتتي يخبتتر النتتاس بتتتخر المستتتجِ  ،يصتتلي الجمعتتة إمامتتا بالمستتلمينلأن يختترج الخليفتتة 
  فتي الواليتات المتحتدة األمريكيتة أختذوا هتذه العتادة متن المستلمين، لتذل  ، هتل تعلمتون أن تخير دينهم ودنياهم

ليخاطتتع الشتتعع  ، يختترج فيتت خطتتاب األستتبوعبفتتي العطلتتة األستتبو ية التتر يس األمريكتتي مطالتتع كتتل أستتبوع 
 !!األمريكي ويخبرهم بتخر المستجدات

ينا بنيتتران مدافعتت  وأستتلحت ، ونتتار الجهلتتة التتذين صتتلِ مجتترم حاقتتد مجوستتي يُ نتتارين، نتتار  أمتتا نحتتن فوقعنتتا بتتين
وهتتي بعتتض المتستتلقين علتتى ثورتنتتا ممتتن تستتتخدمهم  ا،غتتدوا يكتمتتون عنتتا الحقيقتتة، ونتتار ثالثتتة ال تقتتل ستتو ا 
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تفييتتتر حقتتت  مكاستتتبها، أولاتتت  التتتذين تتتتراهم يختزلتتتون كتتتل هتتتذه الثتتتورة وكتتتل تضتتتحياتها بة للتتتي تمطيَّتتتول التتتدُ 
ومتتن  !؟جتل الدستتورألومتتن قتال بتأن هتتذا الشتعع خترج ثتتورة  !!الدستتور، بتشتكيل حكومتة توافقيتتة متع النظتام

هتتتذا أن بتتتومتتتن قتتتال  !ا؟رم قانوناتتتتتتتأو تح !تحتتتترم دستتتتورا؟وريتتتة المجرمتتتة اتقتتتال أن األنظمتتتة الطاغوتيتتتة الديكت
 ؟!ة إلى الوزارةنَّ السه الشعع خرج ليوصل بعض أبنا   

كتتان كتتل التتوزرا  متتن أهتتل الستتنة، وللتتن لتتم يكتتن التتوزير يمتتون علتتى  -لعنتت  للا-يتتا إختتواني زمتتن حتتاف  أستتد 
ن للتل خطِ تل التي ال يعرفها أحد هتي التتي كانتت تُ الظ ِ  لمات، حكومةُ حكومة الظه  ؛اللرسي الذي يجلس علي 

يقتول النتاس أن كتل ل، أن يوقتع زير مجترد شتاهد زور شتأن البالد وهي التي كانت تتف  مع التدول، وكتان التو 
 .الوزرا  من أهل السنة

فتترى كثيترا متن التوزرا  تتأتي  ،وانن في زماننا بعض من يتخذ األنظمة الطاغوتية قدوت  يريد أن يعيتد اللترة
ا!! لتستتأل  عتتن مظلمتتة فيقتتول وللا ال أستتتطيع إلتتى أحتتدهم وأمتتام النتتاس  ،أنتتت تستتمي نفستت  وزيتترا... لهتتا ردا

لمتاذا تبقتتى  ؟!ع بتالقلم األخضتر، وهتذه المظلمتة تتعلت  بوزارتتت  كيتف ال تستتطيع أن تمتين عنتي المظلمتةتوقِ ت
الحقيقتة ر أمتام النتاس أن هنتاك وزرا ، و على هذا اللرسي؟ ألجل انتفاع مادي تبقى على اللرسي وتتزو ِ إذن 

 !!تتحكم بالبالد ل  ة ظِ هناك حكومَ أن في المقابل 

، ولتم نخترج بثتورة للتي يأتينتا بعتد ستنة أو ستنتين يقولتون لنتا فقتن نفير الدستور ألجل أنلم نخرج بثورة نحن 
ال بد أن تعملوا حكومة توافقية مع النظام، يوم من األيام أيها السادة عندما خترج الشتعع الستوري فتي ثورتت  

ن أ يتانلم كتي نعمتل حكومتة توافقيتة، انتخبوا مِ قالت لهم: ف ،فرنسا قدمت فرنسا نفس العرضالمشهورة على 
فقتتال يومهتتا أحمتتد شتتوقي رحمتت  للا قصتتيدت  المشتتهورة  ،والستتلطة لفرنستتاة يَّ وفتتي الحقيقتتة هتتذه الحكومتتة شتتكلِ 

 التي مطلعها
 َوَدمٌع ال ُيَلفَلُ  يا ِدَمش ُ         َسالٌم ِمن َصبا َبَردى َأَرقه 
 َجالُل الُرزِ  َعن َوص   َيِدقه      َوَمعِذَرُة الَيراَعِة َوالَقوافي

تتة لشتتباب ستتوريا الثتتا ر، فيهتتا درٌس مهتتم، يجتتع أن  قتتال شتتوقي فتتي تلتت  القصتتيدة العصتتما ، نصتتا ح خطيتترةا مهمَّ
رون لثورتنا اليوم، إذ قال:  يلي  المتصدِ 

 َوَألقوا َعنُلُم اأَلحالَم َألقوا       َبني سوِريََّة اطَِّرحوا اأَلماني
واَفِمن   ِبَألقاِب اإِلماَرِة َوهَي ِرقه           ِخَدِع الِسياَسِة َأن ُتَفر 
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 بدهم يدخلوكم بحكومة مع النظام البعثي المجرم، ونسمي منلم ر يس حكومة!! على مين عم يضحكوا؟!
ا صولة   األسد!!(...هذه ألقاب إمارة  وهميَّة، ألقاُب مل   في غيِر ممللة *** كالِهرِ  يحكي انتفاخا

 دولة ر يس الحكومة الفالني، وما بمون على كرسي مكتب !!
 َوَألقوا َعنُلُم اأَلحالَم َألقوا       َبني سوِريََّة اطَِّرحوا اأَلماني
وا  ِبَألقاِب اإِلماَرِة َوهَي ِرقه           َفِمن ِخَدِع الِسياَسِة َأن ُتَفر 

َقوا       َوَقفُتم  َبيَن َموت  َأو َحياة    َفِإن ُرمُتم  َنليَم الَدهِر َفاش 
 َيٌد َسَلَفت َوَديٌن ُمسَتِح ه             َوِلأَلوطاِن في َدِم ُكلِ  ُحر   
 ِإذا اأَلحراُر َلم ُيسقوا َوَيسقوا          َوَمن َيسقى َوَيشَرُب ِبالَمنايا
 ال ُيِح ه َوال ُيدني الُحقوَق وَ           َوال َيبني الَمماِلَ  َكالَضحايا
ى َلُهُم َوِعت ُ         َففي الَقتلى أِلَجيال  َحياةٌ   َوفي اأَلسرى ِفدا
يَِّة الَحمراِ  بابٌ   ِبُكلِ  َيد  ُمَضرََّجة  ُيَدقه                       َوِللُحرِ 

ة يَّتال تلتون إال بمواقت  قويتة جد ِ  ،والوقتوف فتي وجت  الظلتم والظتالمين ،اللرامتةهتذه هذه الحريتة أيهتا الستادة و 
ا كتان نستب ، كتل ظتالم إذا يًّتأا كان لونت  و تق  كل ظالم عن حده وكل ظالم أيا كان ظلم  وأيا كان شكل  وأيًّ 

فرعونتا  ا حتى يفدوشياا فشياا  ىا، سيتمادره على الح  قصرا ونقِص ا ونأطره على الح  أطرا  هلم نأخذ على يد
القترار حتتى  نحتاج إلى مثل هذه الحرب حتى نقتلع  من ظلم ، فالطاغوت والظالم ما إن يصل إلى موضع

 ،ويفتتتالون الصتتالحين ،ون المصتتلحينلتتقتيمتتون األفتواه و ممتتن يكم ِ حولتت  ِمتتن تتراه يبنتتي منظومتتة متتن المنتفعتين 
 .ا فشياادون أركان الظالم شياا ويوط ِ 

وا يومهتتتا متتتو وجتتتدي وجتتتدك لتتتم يق ،ألن أبتتتي وأبتتتاك ،مت فيهتتتا ماتتتات آالف التضتتتحياتد ِ وُقتتتهتتتذه الثتتتورة طالتتتت 
تيستبالثورة، وفي زماننا هذا كل متن  ستمضتي  ،ونردعت  عتن ظلمت  ،ا إن لتم نأختذ علتى يتدهتطاول علينتا ظالما

 .سنوات ةطاغوت بعد بضعالسنون وسيتحول إلى 

ا: ِلم  ؟!نيومن سيرده  :قال              ؟التفرعن ُسِال فرعون يوما
 نيمدَّ  أسباب التفرعنِ  ل ِ كُ وبِ            ماا ومسالِ با إن كان شعبي طي ِ 
 نية صدَّ للمذلَّ  ع الشععِ وللن حُ   ايوما  م الشععَ وإني أردت أن أحترِ 
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تتت ،، أرفتتتع األستتتعارأريتتتد أن أحكتتتم للتتتنهم ال يحترمتتتون حتتتالهم] ومتتتا أحتتتد  ..ل المؤسستتتاتوأصتتتادر المتتتواد، وأفشِ 
 !![يتللم، وللن حع الشعع للمذلة صدني

 نيج الجموع بالروح تفدِ فتخرُ          هاالبالد وثرواتِ  عُ وإني ألنهَ 
 ييلي  ل  حكم الدنِ  هانَ  شعع   أي   "،نُ م التفرعُ لِ "ن و رعيا سا ال فِ 

التدني، يأتيت  انفتراج بستين ثتم ال يلبت  أن يعتود إليت  الظلتم  لتمُ لم يلي  ب  حُ السكوت عن الظُ  أي شعع يأل ُ 
أمتم األرض قاطبتة ورأينتا متا حصتل فتي تتونس، وأملنتا بتال تعتالى أن  ،مات، رأينا ما حصل في مصترلُ والظه 

هتي التتي ستتحطم منظومتة اإلجترام  ،تلالبت علينا ألنهم يعرفون بأن ثورتنا هذه هي التي ستحطم منظتومتهم
 للي ال يحُصل فيها ما حصل في غيرها. قدة التوازنات الدولية،العالمي وعُ 

بشتتتي  لمتتتاذا؟ لزمهتتتا ج منهتتتا االحتتتتالل األجنبتتتي دون أن يالتتتتي ختتتر  الوحيتتتدةهتتتي الدولتتتة العربيتتتة  هتتتذه التتتبالد
اختلفتتت التتدول العظمتتى وكتتان علتتى رأس هتتذه التتبالد نخبتتة وطنيتتة خبتترة بالسياستتة استتتطاعت أن تلعتتع علتتى 

 .خرجت باستقالل سوريا عن فرنسا دون أن تلتزم سوريا بأي اتفاقية لفرنساتوازنات الدول ف
ة تستتتطيع أن تلعتتع خَبتستيهي  للا لنتتا نُ  ،بتأن متتا نشتهده فتتي زماننتا متتن اختتالف كبيتتر بتين التتدولوأملتي بتتال 

 .على تل  االختالفات حتى تحق  لهذا الشعع ما يصبوا إلي 

ن خَ ا متتن التتدَ د عهتتدنا بأننتتا وإن أوذينتتا وإن كتتان لنتتا أذا ولنجتتد ِ  ،مستتتعينين بتتاللين علتتى للا ولنبتت  نبتت  متتتوكلف
 أيها السادة لن نحيد عن ثورتنا.فوللا  ،الذي بيننا

رجع إلى النظام المجرم، رأيتم بأعينلم البلد مخربتة وهتم ينصتبون أصتنام والتده المجترم  منمع رأيتم ما جرى 
 :وذهبوا يرفعون أصتنام المجترم، وهتذه رستالة يقولونهتا للتموا إعمار البالد الذي حكم البالد ثالثين عاما، ترك

بتين ظهرانينتا رجتال مجاهتدون مرابطتون " :بتأن ونحتن نقتول لهتم "بأنلم ستعودون عبيدا ألصنامنا ولطواغيتنتا"
وإن  ،غيتلمثابتون عاهدوا للا تعالى على أن يبذلوا المهج واألرواح وال يعودون عبيدا ألصنامكم وال إلتى طتوا 

ا ذلتت  المتترابن وذلتت  المجاهتتد التتذي فتتال نقصتتد بتت  أبتتدا  ،يرتلبتت  التتبعض لتتم  ظُ عمتتا هتتو بيننتتا ِمتتن كنتتا نتحتتدث 
 !!أرضي وأرض  وعرضي وعرض يحمي 

أيضا، رجال عاهتدوا    معروفٌ ل حقه أكَ الذي يُ  المظلومالمجاهد المرابن المسكين  ،مقصودنا معروف ومفهوم
إلتتى ولتتن يعتتودوا بعتتدما ذاقتتوا متتن خيتتر الحريتتة  ،لتتواوا ولتتن يمَ ل تتلتتن يكَ  ،للا تعتتالى وصتتدقوا متتا عاهتتدوا للا عليتت 

شتتياا متتن ظلتتم  -هتتا الستتادةأي  -متتا فيتت  متتن إستتا ة أو ظلتتم ال يعتتدو بهتتم، فلتتل متتا نحيتتاه مِ ظلتتم الطواغيتتت وظال
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وتتتتأبى  ،األرض قاطبتتتة تريتتتد أن تعيتتتدنا إلتتتى حظيتتترة آل األستتتدالظتتتالمين وإجتتترام المجتتترمين، لتتتذل  تتتترى دول 
 .نعود إلى حي  أرادوا لناأن وتأبى شهامتنا  ،كرامتنا

 (...ه زمن سا ت  أزمانر  ن سمَ   ****ها دولٌ كما شاهدتَ األمور هي ) ؛لوَ األيام دُ 

طتال الزمتان أو قصتر ولتو قتدمنا  ،ثامن وسنبقى مستمرين إن شا  للا نعاهتد للا تعتالى علتى االستتمرار عامٌ 
يلتي  النتاس  ،ا نمهد ألبنا نا وألبنا  أبنا نا للي يليشوا في دولة إستالم يستود فيهتا العتدل والحريتةأرواحنا فإن  

ستففر للا لي وللم فاستففروه لي وللتم فيتا فتوز ، أوليس بذل  على للا عزيز ،فيها بكرامة ال يخافون إال للا
 .المستففرين


