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 املخيماتن يفرتشون بياٌن ونداء إىل الشَّباب السوري الذي
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. 
يف خميمات الالجئني يف األردن، ولبنان، وتركيا، وعلى احلدود  اخليامالذين يفرتشون قد جتاوز عدد الشباب السوري ف

 !عشرات اآلالف .. إن مل يكن مئات اآلالفداخل األراض السورية .. 
   وهلؤالء الّشباب نوجه النداء، واخلطاب:

 والشيوختزامحوا األطفال، والنساء، خيام الذل واهلوان .. أن أيها الشباب .. كيف ترضون ألنفسكم أن تفرتشوا 
 .. وإن كان األطفال، والنساء، والشيوخ معذورين باالستضعاف .. فما عذركم أنتم؟! وطعامهم خيامهم 

وها هو اليوم ــ بفضل هللا ــ قد أصبح السالح وأنكم ال متلكون السالح، كنتم من قبل تعتذرون بقلة السالح، 
ُُروج  ل عليكم قوله تعاىل:] أن ُُيم  وإّّن ألعيذكم اهد، ويريد صادقًا أن يُ دق هللا يف جهاده، ص  متوفرًا لكل من ي   و ل و  أ ر اُدوا  اخل 

ًة و لـ ِكن ك رِه  اّلّلُ انِبع اثـ ُهم  فـ ث بَّط ُهم  و ِقيل   ُعُدوا  م ع  ال ق اِعِدين   أل ع دُّوا  ل ُه ُعدَّ  .64التوبة:[اقـ 
ي اُم :] لكم تعاىلهللا قال عالم عندما  تم األمر والنداء، فصمتم مشكورين، من لبي. 381[البقرة:ُكِتب  ع ل ي ُكُم الصِّ

وأكثرمت تقاعستم عن تلبية األمر، والنداء،  .634[البقرة:ُكِتب  ع ل ي ُكُم ال ِقت اُل :] عندما قال لكمو  غري تلكؤ، وال جدال،
[، واآلمر واحد،  ُكِتب  ع ل ي ُكمُ ] ، وهوأن األمر والفرض واحد الذل واهلوان، علماً اخليام، و ورضيتم ألنفسكم عيش اجلدال، 

 وهو هللا تعاىل رب العاملني؟! 
 افرتاش خميمات الذل واهلوان، بينما بيوتكم ُُتّدم على رؤوس ساكنيهاالفرار من الزحف، و كيف ترضون ألنفسكم 

 ات اجملرم الطاغية بشار األسد؟!على أيدي عصابصباح مساء وحرماتكم وأعراضكم تُنت هك  .. من أهاليكم
أيها الشباب .. كيف ترضون ألنفسكم أن ينفر لنصرة الشام وأهل الشام، شباب من أقاصي صقاع األرض ــ جزاهم 

تفرون،  هللا خريًا ــ بينما أنتم املقربون، أهل الديار، أبناء البلد .. الديار دياركم، واألعراض أعراضكم، واحلرمات حرماتكم ..
 وترضون ألنفسكم عيش الذل واهلوان، يف املخيمات؟! برون، وتُد

اِن الَِّذين  يـ  وهللا تعاىل يقول لكم:]  ت ض ع ِفني  ِمن  الّرِج اِل و النِّس اء و ال ِول د  ِبيِل اّللِّ و ال ُمس  ُقوُلون  و م ا ل ُكم  ال  تـُق اتُِلون  يف س 
ـِذِه ال ق ر ي ةِ  ن ا ِمن  ه  رِج  ع ل لَّن ا ِمن لَُّدنك  ن ِصرياً [النساء: ر بَـّن ا أ خ  ع ل لَّن ا ِمن لَُّدنك  و لِّياً و اج  ُله ا و اج    .57الظَّاملِِ أ ه 

  تشكون ضنك العيش، وما تتعرضون له من إذالل، ومهانات يف املخيمات .. أيها الرجال األشداء ..، أيها الشباب
ماً  ب هللا لكم، هو جزء يسري من عاجل عذاو  هو من عند أنفسكم،ف ت ب ِدل  قـ و  اباً أ لِيماً و ي س  ب ُكم  ع ذ  قال تعاىل:] ِإالَّ ت نِفُروا  يـُع ذِّ

ٍء ق ِديٌر [التوبة: ر ُكم  و ال  ت ُضرُّوُه ش ي ئًا و اّلّلُ ع ل ى ُكلِّ ش ي  ا الَِّذين  آم ُنوا  م ا ل ُكم  ِإذ ا ِقيل  ل ُكمُ  وقال تعاىل:]. 13غ يـ  انِفُروا   ي ا أ يُـّه 
نـ ي ا ِمن  اآلِخر ِة ف م ا م ت اُع احل  ي اِة ال ِبيِل اّللِّ اثَّاقـ ل ُتم  ِإىل  األ ر ِض أ ر ِضيُتم بِاحل  ي اِة الدُّ نـ ي  يف س   . 18التوبة:[ا يف اآلِخر ِة ِإالَّ ق ِليٌل دُّ

أو يّهز غازياً، أو خيلف غازيًا يف أهله ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" من مل يغُز، 
 هللا أعلم مباهية ونوعية وحجم هذه القارعة! .6743السلسلة الصحيحة: " خبري، أصابه هللا سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة 

 . 6441السلسلة الصحيحة:وقال صلى هللا عليه وسلم:" ما ترك قوٌم اجلهاد  إال عمَّهم هللا بالعذاب "
 وقال صلى هللا عليه وسلم:" من مات ومل يغُز، ومل ُيّدث به نفسه مات على شعبة من نفاق " مسلم. 
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سلَّط  هللُا عليكم ذالا  ،وتركُتم اجلهاد  ، ور ضيُتم  بالزَّرعِ ، وأخذمُت  أذناب  البق رِ ، بالِعينةِ  تبايعُتم إذا وقال صلى هللا عليه وسلم:"
ز  ال يـ    . أي حَّت ترجعوا إىل جهادكم، فتجاهدوا يف سبيل هللا. 33السلسلة الصحيحة:" إىل ديِنُكم   عُه حَّتَّ تر ِجعوانـ 

، بل ويف بروج مشيدة، كما قال تعاىل:] مزعمتم أنكم فررمت من املوت، واملوت يدرككم حَّت لو كنتم يف خيامك
ُت و ل و  ُكنُتم  يف بـُُروٍج مُّ  رِككُُّم ال م و  ا ت ُكونُوا  يُد  ٍة أ يـ ن م  . مث شتان شتان من ميوت مقباًل حمتسبًا يف ساحات 58النساء:[ش يَّد 

 اجلهاد والعز، والشرف، وبني من ميوت مدبراً، يف ساحات الذل، واهلوان، وخميمات اللجوء .. ال يستويان!
نجاة من مث كم من مقتحم، طالب للموت من مظانه، ال يكتب هللا له املوت .. وكم من جبان، طالب للحياة وال

 من حيث أراد احلياة؟!و مظاهنا، يكتب هللا له املوت، 
ِت فـ ق ال  قال تعاىل:]  ر  ال م و  ُُم اّلّلُ ُموتُوا  أ مل   تـ ر  ِإىل  الَِّذين  خ ر ُجوا  ِمن ِدي ارِِهم  و ُهم  أُُلوٌف ح ذ   . 661البقرة:[هل 

ي ا كما قال تعاىل:]   والذود عن دينكم، وأعراضكم، وحرماتكم، ،متريدون احلياة ..؟ وحياتكم يف جهادكم، وقتالك
ا ُُي ِييُكم   ت ِجيُبوا  ّلِلِّ و لِلرَُّسوِل ِإذ ا د ع اُكم ِلم  ا الَِّذين  آم ُنوا  اس  . أي إذا دعاكم إىل اجلهاد إلذي فيه حياتكم، 66[األنفال:أ يُـّه 

، وكالمها نصر وحياة، أنعم هبا من حياة، كما قال الكرماء ميتة الشهداءوعزكم، وكرامتكم، فإما عيش السعداء األعزاء، وإما 
ي اتعاىل:]  ت ُل يف س بيِل اّللِّ أ م و اٌت ب ل  أ ح  ُعُرون  و ال  تـ ُقوُلوا  ِلم ن  يـُق  َّ الَِّذين   . وقال تعاىل:]376البقرة:[ء و ل ِكن الَّ ت ش  و ال  َت  س َب 

ِبيِل  ي  قُِتُلوا  يف س   . 343آل عمران:[اء ِعند  ر هبِِّم  يـُر ز ُقون  اّللِّ أ م و اتاً ب ل  أ ح 
وقال صلى هللا عليه وسلم:" عليكم باجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىل؛ فإنه باب من أبواب اجلنة يُذهب هللا به اهلمَّ 

 يف سبيل هللا خرٌي من الدنيا وما عليها " متفق عليه. وقال صلى هللا عليه وسلم:" رباُط يوٍم  .3363السلسلة الصحيحة:والغمَّ "
صحيح  وقال صلى هللا عليه وسلم:" مقاُم الرجل يف الّصف يف سبيل هللا، أفضل عند هللا من عبادة الرجل ستني سنة "

السلسلة  ألسود "موقف ساعٍة يف سبيل هللا خري من قيام ليلة القدر عند احلجر ا "وقال صلى هللا عليه وسلم: .3131الرتغيب:
 . 3348الصحيحة:

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إن يف اجلنة مائة درجة أعّدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني 
 السماء واألرض " البخاري. 

األقوياء .. عودوا إىل جهادكم، ُتكتب لكم ــ وللمستضعفني من أهاليكم ــ احلياة أيها الشباب، أيها الرجال األشداء 
فالشام وانفضوا عن أنفسكم غبار الذل، واخلوف، واهلوان ..  ب لكم ..فاملخيمات مل تُنص   ارفضوا عيش املخيمات؛.. 

ا الَِّذين  آم ُنوا ِإن ت نُصُروا] تناديكم، وهي حباجة إليكم ..  ام ُكم  اّللَّ  ي نُصر   ي ا أ يُـّه  و م ا النَّص ُر ِإالَّ ِمن   ]. 5حممد:[ُكم  و يـُث بِّت  أ ق د 
 . 364آل عمران:[اّللِّ ال ع زِيِز احل  ِكيِم  ِعندِ 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 عبد املنعم مصطفى حليمة
 " أبو بصري الطرطوسي "
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