بيا ٌن هام إىل املهاجرين إىل َّ
الشام
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.
قال يل أحد األخوة املهاجرين إىل الشام :قد أحببت َّ
الشام ،وأحب أن أبقى فيها بقية حيايت.
قلت له :اضمن يل واحدة ،وأضمن لك ـ بإذن هللا ـ ما حتب ..؟
قال :بل أضمن لك عشراً !..

قلت :بل واحدة؛ وهي أن ال ترفع سالحك الذي حتمله يف وجه أهل الشام  ..ضد أهل الشام  ..ضد من جئت لكي

تدافع عنهم من شعب ومسلمي الشام !..

قال :أوكائن ذلك  ..هذا مستحيل؟!

قلت :نعم إنه لكائن  ..قد رأيناه يف مناطق عدة ،والشام ليست بدعة عن تلك املناطق  ..وها هي األيام متضي لنرى بوادر
ما كنا خنافه ،ونتوقعه ،وحن َذرهِّ ،
وحنذر منه ،حتصل يف مناطق عدة من بقاع ومدن وقرى سورية احلبيبة  ..وبصورة متسارعة ،ومتسعة،

يصعب معها التحكم والسيطرة  ..حتت مسميات ومزاعم عدة ،بعضها باطل ،واحلق منها يراد به باطل!

أيها األخوة املهاجرون ،يا من قصدمت الشام لغرض الدفاع عن الشام ،وأهل الشام :ما دامت بنادقكم موجهة حنو الطاغوت
بشار األسد ،ومن معه من اجملرمني  ..فأهل الشام أسعد الناس بكم وجبهادكمِّ ،
يقدرون لكم ذلك أحسن تقدير  ..أما إذا حرفتم
بنادقكم ـ حتت أي زعم كان ـ حنو صدور أهل الشام  ..فتجمعون عليهم سيفكم وسيف الطاغوت ،وحلفائه من الروافض األشرار ..
ٍ
فحينئذ يكون أهل الشام أشقى الناس بكم  ..وحنن نكره لكم أن تبطلوا احلسنات بالسيئات ،أو أن
ظلمكم وظلم الطاغوت ..

ختتموا احلسنات بالسيئات!

قال تعاىل [:ومن يـ ْقتُل م ْؤِّمناً ُّمتَـع ِّمداً فَجزآ ُؤهُ جهن ِّ ِّ
ِّ
َع َّد لَهُ َع َذاباً َع ِّظيماً ]النساء.39:
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ويف احلديث ،فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالُّ ":
وع ْر ُ
ضهَ ،
ٌ
ب امر ٍئ من ِّ
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جهاد لـه "[صـحيح ااـامع .]8736:هـذا فـيمن يـؤذي مؤمنـاً ،فكيـف ـن
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من آذى مؤمناً ،فال َ

يقتل املؤمنني ،ويشهر سالحه عليهم ..؟!

وقال صلى هللا عليه وسلم ":إذا شهر املسلم على ِّ
ـيمهُ عنـه
أخيه سالحاً؛ فال تز ُ
ال مالئكةُ هللا تلعنُه حىت يَش َ
ُ
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الصحيحة .]7737 :أي حىت يرفعه عنه.
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"[السلسـلة

ـك ،وأعظـم ح ِّ
ـك مـن بيـت ،مـا أعظم ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الكعبـة فقـال ":مرحبـاً ب ِّ
ـؤمن
نظر ُ
َ َُ
َ
رمتـك ،ولَ ْلم ُ
َ
الس ِّ
ـك؛ إن هللا ح َّـرم من ِّ
أعظم حرمةً عند هللا من ِّ
ـوء "[ السلسـلة
ـك واحـدةً ،وح َّـرَم مـن املـؤمن دالدـاًَ :د َمـه ،ومالَـهُ ،وأن يُظ َّـن بـه ظ ُّـن ُّ
َ َ
ُ ُ
الصحيحة.]7243 :

دعون للمشاركة يف قتال الفتنة فيما بني الثوار واجملاهدين  ..ال تشاركوا فيها  ..انأوا
أيها األخوة املهاجرون ،أيها األحبة :ستُ َ

السليم من األجرب  ..ما هلذا جئتم ،وال هلذا جاهدمت
بأنفسكم ودينكم عنها  ..ال تلطخوا أياديكم البيضاء هبا  ..بل فروا منها فرار َّ

 ..حىت لو اضطررمت أن تكسروا سالحكم ،وتنزووا يف البيوت ،وتتخذوا سيفاً من خشب فافعلوا  ..بل لو وجدمت أن هذه الف ن ال

تندفع عنكم إال هبجرة عكسية إىل بالدكم ،ودياركم األصلية فافعلوا  ..هو خري وأشرف لكم ،ولدينكم  ..من أن تشاركوا يف قتال
الفتنة فيما بني املسلمني  ..ومن أن تتلوث أياديكم الطاهرة املتوضئة بالدماء الربيئة املعصومة  ..ولو أُِّمرمت خبالف ذلك ـ ولسوف
تُؤمرون ـ فال تطيعوا األمري كائناً من كان  ..ومهما كانت مزاعمه مقدسة  ..واعلموا أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
هذا هو خيار النيب صلى هللا عليه وسلم لكم ،ولكل مسلم ،فقال ":إذا كانت الفتنةُ بني املسلمني َّ
شٍ
ب
فاختذ سيفاً من خ َ
"[صحيح ااامع.]067:
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وقال صلى هللا عليه وسلم ":إِّنَّه ستكو ُن فُـ ْرقَةٌ
ك ،واخت ْذ سيفاً ِّم ْن َخ َ
فاكس ْر سي َف َ
واختالف ،فإذا كان كذلِّ َ
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خاطئَةٌ ،أَو منِّيَّةٌ ِّ
قاضيَةٌ "[صحيح ااامع.]2932:
ك حىت تأتِّ َ
بيتِّ َ
ْ َ
بن أيب ٍ
دخ َل على أيب ،فقال :يا أبا ٍ
مسلم ،أال
ص َرةَ َ
وعن عديسة بنت أهبان الغفاري ،قالت :ملا جاء ُّ
طالب هاهنا البَ ْ
علي ُ
ت ِّعينين على هؤالء ِّ
القوم ـ يقصد قتال أهل الشام؛ معاوية ومن معه ـ؟ قال :بلى .قال :فدعا جاريةً له ،فقال :يا جاريةُ ،أخرجي سيفي.
ُ ُ
شب! فقال :إن خليلي وابن ِّ
إيل ":إذا كانت الفتنةَ
عمك صلى هللا عليه وسلم َع ِّه َد َّ
فس َّل منه قَ ْد َر ش ٍرب ،فإذا هو َخ َ ٌ
َ
قالَ :
فأخر َج ْتهَ ،
ت َخرجت معك ،قال :ال حاجةَ يل فيك ،وال يف ِّ
ِّ
بني املسلمني فأ َِّّ
ٍ
سيفك[صحيح سنن ابن ماجه.]9223:
َخت ُذ سي ًفا ِّمن
خشب " .فإن ش ْئ َ َ ْ
َ
أصارحكم ـ وأنا احملب الناصح لكم ـ أين قد ملست من بعضكم غلواً يف التكفري  ..وسوء ٍ
شر كبري
ظن بعباد هللا  ..وهذا ٌّ

حنذركم منه  ..وله عواقب ال ُحت َمد ،فالغلو يف التكفري  ..يعقبه ـ غالباً ـ التفجري  ..والتقتيل  ..واستباحة احلرمات بغري حق ،إضافة

إىل ما يرتتب عليه من وعيد شديد يوم القيامة ،ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ":إذا قال الرجلُ
ِّ
ولعن املؤمن كقت ِّله "البخاري.
ألخيه :يا كافر؛ فهو كقتلهُ ،

حار عليه "مسلم .أي عاد عليه
وقال صلى هللا عليه وسلم ":من دعا رجالً بالكفر أو قال َّ
عدو هللا ،وليس كذلك ،إال َ
الكفر ،والوعيد.
ُخالَِّف ُك ْم إِّ َىل َما أَنْـ َها ُك ْم َع ْنهُ إِّ ْن أ ُِّري ُد إِّالَّ ِّ
ت َوَما تَـ ْوفِّ ِّيقي
هذا ما أردت بيانه ،ونصحكم بهَ [،وَما أ ُِّري ُد أَ ْن أ َ
استَطَ ْع ُ
اإل ْ
صالَ َح َما ْ
إِّالَّ بِّ ِّ
اّلل َعلَْي ِّه تَـوَّكل ُ ِّ ِّ ِّ
يب ]هود.66:
ْت َوإلَْيه أُن ُ
َ

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
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