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               ِكم الى القرآن الكريمتعالوا نَحت

بالخط الكوفي                                                   العلق سورة  

َك الَِّذي َخلَقَ :  "ھذه الرسالة حتى خواتمھا أرجو قراءة   ‘األزمنةيا ثوار آخر’     96/1 ..."َعلَقٍ َخلََق اإْلِنَساَن ِمْن  ،اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

                                   

حين ظھر  ـتھاقـيـعن حق أن كشفتْ  تّمتْ ـطالب باإلصالحات والحرية والديموقراطية، وما عت’ تكمورث‘ قامت في طوالعھا،
بأخطاء  تْ ـترفـالدولة قد اعكانت  ...حقـيقة النواياتكشف وجائت أحداث جسر الشغـور األثمة ِل . السالح بأيدي المتظاھرين

تاء عليه، كما تّم ـفـجرى اإلست سوريا على دستور جديد وحصلتْ  .وعـدھا واحترمتْ  دتْ ـووع ،ياتوتجاوزات ومحسوب
يت ـالوطن وحرق األرض وتفـت تدميرَ  ھو المطلوبإذ كان  ،لكن ما خفي كان أعـظم. منةاثالالغاء حالة الطوارىء والمادة 

                                     ...        كي ينام على الحرير قرير العين ‘الطفل المّدلل’الجيش وكسر روح الممانعة وطمأنة 

، ألن ونستوردـون من رحم الوطن وال يُ نبعي الثّوار ألن ھنا، في مكانھا الصحـيحمقّـدسة ليست عبارة وال ‘اً ثّوار’ ـْوتكمعَ دَ 
ه ونرمـحيب في قوته اليومي وال ـالشع وندـساعير ال المواطنين، ألن الثوّ ـينق قطارٍ  رَ وال جس دوـعورالجسيفّجـرون  ارالثوّ 

ـين حور العِب السول الدماغ أو طامعاً ـزقاً أو مغـيقودون الثورة وليس من جاء مرت ھم الثّوار الذين منه، ألن أبناء األرض
؟ حقمن قتل نفسا بغير  وأ  دخول جنّته من افسد في االرضھل يقبل هللا ...أو من األفغان أو الشيشان أوالطوران أو العربان  

  وعدكم قـتحقّ قد و.‘بيروت’ض اآلخر الى ـوالبع‘ التابوت’ ض الىـبإرسال البعوعدتم ات تظاھرالفي أوائـل ... 

  : القرآن الكريمتعالوا نتلو ما تيّسر من 

 " ً                                                       5/32..." من قَتََل نَْفساً بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعا
  9/41." َوَجاِھُدوْا بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِيِل ّهللاِ َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ "...

لكن ... أيضا على يد الدولةل العـديد وقُتِ  أوغيرھم،ين، دون تمييز بين التابوت أو بيروت السوريالف أ’ ثورتكم‘  تْ لـتـقد قَ ل
ھم إخوتنا في الوطن مثل الذين ھدّدتم بالتھجير  ‘التابوت’من خصّصتم لھم  ...ينطناومالالوطن والدفاع عن واجب الدولة 

خوفا من بقر البطون وفقء  الى الغرب، ھُّجرواوالذين  .منذ كان التاريخاألصليين، األرض  صحابوھم أ بيروت الى
سؤال ... دوزا االيطاليةشواطىء المبياو  يةاليونانأمام الجزر غرقالعيون وأكل األكباد وتقطيع األجساد بالسواطير، بعضھم 

ر الى لم لماذا : منطقي    ... بالد الجھـل والجاھـلـية، ھل فـقـط ألن قانون اإلقامة والكـفيل يحول دون ذلك ؟يلجأ الُمھجَّ

  !...لقمة سائغة تحت رحمة الطامعين  لتھاـجعوثورتكم العز والكرامة والعنفوان كانت سوريا بلد  ‘ا ثّوار آخر األزمنةي’

:  عن أھل الشامبن يوسف الثـقـفي جاج قال الح  

بسوء وإال  نّ فال تقربوھنسائھم  -1... وا فيھم ثالثاً ـقـوات. فھم من خير أجناد االرض... قوتھم نّ فـصبرھم وال تستضعك  نرّ ـاليغ" 
"...دينھم وإال أحرقوا عليكم دنياكم -3... أرضھم وإال حاربتكم صخور جبالھم  -... 2أكلوكم كما تأكل األسود فرائسھا   

  يقربون نساءنا َك سبايا  ملوك الرمالأصبح  ،الثورة‘بعد ھذه ... كان رجال العرب يتمنّون الزواج بفتاة سورية
من يتاجر بأعراضنا،   ‘ثّوار سوريا  لم تأكلوا َك األسود’باع حرائرنا في سوق النخاسة وانتم  يا لماذا تُ ... وجـوارٍ 

 ...ھل ألنكم ال تـرون وال تسمعـون او أِلن الدوالر أعـمى بصركم وبصيرتكم ؟... كما وّصف الحجاج أھل الشام ؟

  َقد  ‘األزمنةآخريا ثـّوار’رق بابه، وأنتم  ـلمن طيماً ـالذي لم ينصب خ الوحـيد في بالد المشرق كانت سوريا الوطن
َر لتم ـجع ً  رينالجئين ومھجَّ من الوطن المعذب ُمصدِّ  !...بعد أن كّنا أسياد المشـرق   وماسحي أحذية وَخدما

  ... ھل أعمالكم واعمال من استوردتم من المرتزقة ومّدعي الجھاد ھي ثورة وجھاد في سبيل هللا ؟
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  ماليين المھّجرين قسراً و تيل ومليون معـّوق وجريحعن أكثر من مائة ألف قتتحّدث الفضائيات                                            ...

من احتّل ھم ضحية تواجد  والمھّجرين وقـينـلى والجـرحى والمعـالقـتغالبية ون ترى وآذان تسمع يعـرف أن ـيـكل من له ع
ھا وتنظيفوتحريرھا  الوطني نا السوريدخول جيشبعد و ‘والعربان الثّوار والغرباء’إاّل بعد طرد  ا إليھاودوـعيأرضھم ولن 

  :وون ـتـتّعـظون وترعلعلّكم وكم لقراءة ھذه اآليات البيّنات، ـلذا أدع...  المخلّفات الخطيرة من كل

  2/84 ."ِدَماءُكْم َوالَ ُتْخِرُجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِدَياِرُكْم ُثمَّ أَْقَرْرُتْم َوأَنُتْم َتْشَھُدونَ َوإِْذ أََخْذَنا ِميَثاَقُكْم الَ َتْسفُِكوَن  "   

 
نُكم مِّن ِدَياِرِھمْ ُثمَّ أَنُتْم َھـُؤالء َتْقُتلُوَن أَنفَُسُكْم َوُتْخِرُجوَن فَ "   2/85 ..."ِريقاً مِّ

  
  ...جعلتموھا مركز القتل والذبح والموت على يد المستْوَردين ِب بترودوالر العـربان حاضنةَ ثقافِة الحياة وأنتمكانت سوريا 

  
  لكن اإلنجيل باٍق في قلوب المؤمنين  .ربلة وصدد ويبرود ومعـلوال وكسبحمص وحرقتم اإلنجيل في كنائس...!                 

 :   إذاَ إسمعوا وعوا ... أال تفقھون ما تعني آياته ؟.. .أال تعرفـون ھذا الكتاب ؟... ! لقرآن الكريمواإلنجيل باٍق في ا

  5/47 ."قُونَ َوْلَيْحُكْم أَْھلُ اإلِنِجيِل بَِما أَنَزلَ ّهللاُ فِيِه َوَمن لَّْم َيْحُكم بَِما أَنَزلَ ّهللاُ َفأُْولَـئَِك ُھُم اْلَفاسِ " 

                                                                   ُموا ِمْنُھمْ أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَ َواَل تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي "
29/46 ."بِالَِّذي أُنِزلَ إِلَْيَنا َوأُنِزلَ إِلَْيُكْم َوإِلَُھَنا َوإِلَُھُكْم َواِحٌد َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِمونآَمنَّا  اَوقُولُو  

ْوَراة"  قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّ ْيَنا َعلَى آَثاِرِھم بَِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ                                        فِيِه ُھًدى َوُنوٌر  َوآَتْيَناهُ اإلِنِجيلَ   َوَقفَّ
ْوَراِة َوُھًدى َومَ  قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّ  5/46 ."ْوِعَظًة لِّْلُمتَّقِينَ َوُمَصدِّ

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ "  ا َسِمْعَنا ِكَتاباً أُنِزلَ ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ ْسَتقِيمٍ  َقالُوا َيا َقْوَمَنا إِنَّ   46/30 ."َيْھِدي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَى َطِريٍق مُّ
 

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب "       35/31 ."ُھَو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
 

ْوَراَة َواإلِنِجيلَ   " قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َوأَنَزلَ التَّ لَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ   3/3 ".َنزَّ
 

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه "    5/48 ."ِمَن اْلِكَتابِ َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
 

ْيَنا بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناهُ اإْلِنِجيلَ  "  ْيَنا َعلَى آَثاِرِھم بُِرُسلَِنا َوَقفَّ َبُعوهُ َرْأَفًة َوَرْحَمة ُثمَّ َقفَّ   57/27 ."َوَجَعْلَنا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّ
 

َناِت َقالَ "  ا َجاء ِعيَسى بِاْلَبيِّ َن لَُكم َبْعَض الَِّذي َتْخَتلِفُوَن فِيهِ َولَمَّ َ َوأَِطيُعونِ  َقْد ِجْئُتُكم بِاْلِحْكَمِة َوأِلَُبيِّ قُوا هللاَّ   43/63 ."َفاتَّ
  

َ َوأَِطيُعونِ "  ...قراءة ھذه الرسالة حتى خواتمھا، وبروح المؤمن با وباليوم اآلخرتابعوا  ’يا ثـّوار آخر األزمنة‘ قُوا هللاَّ   "َفاتَّ

 بصور يندى لھا الجبين،  اإلعالم ناـطالعي، لحضارات وبلد انطالق  المسيحيةاوملتقى  األولى ديةـمن سوريا األبج
ھتوالقديسين  ذراءـو العالمسيح عيون ة ودنّسمأيقونات الكنائس   ...  والتماثيل محطمة   قد فُـقِـئت وُشوِّ

 ورأسھا مقـطوع مرمي بين األرجل العذراء أم النور مشّوھة مدنّسةأيقـونة ربي ـوقد َوثّـق اإلعالم الشرقي والغ... 
 . ياتـنس والواقـواألدوية المنشطة للج وارغ المنكـرـف:  صدد   سـدى كنائـفي إح الثورة َور مخـلفاتـصُ كما وثّق 

  وقد حّولت الثورة المساجد الى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومشاٍف ميدانية ومراكـز قـنص وانطالق ألعـمال
 . دمار وتدنيس إلى هللا ما وقع بھا من نادـمساجلذا تشتكي ... تدمير المرافق العامة والمشافي والمعاھد والمؤسسات

  وما لحق من خراب بِمسجـد بني أمية الكبير في حلب ومسجـد خالد ابن الوليد في حمص ومسجد الھدى في الريف
لكن دموية التفجـير ... الدمشقي وغيرھا من دور العبادة، ھي خير مثال على توّجھات القـريب وتوجيھات الغـريب

وسيبقى محفورا  د رمضان البوطي كان أبشعھامحمد سعي لشيخمسجد اإليمان خالل موعظة العالمة الشھيد افي 
  .شيوخ النفطي نتيجة لفتاووقرار قـتله جاء  ،نبذ العنفو اإلعتدال الى يدعوالذي  الصوت في القلوب ألنه كان

العـبادة،  دورال يحترم عيسى ابن مريم وأمه العذراء و يٍ قبل ھذه األيام السوداء، عن سور لقد بَلغـُت من الكبرعتيا ولم اسمع
بمعرفة  ،دعون الجھارباء مرتزقة يدّ ـي على يقين أن ھذه التجاوزات الشائنة ھي من ِشيَم غنعمال بتعاليم الدين الحنيف، لذا إ

          ...               الدنيئة، وسيحاسبھم هللا على تقصيرھم ھذه التجاوزات واحاربي مقّدس أن الذين عليھم واجب‘ السوريين الثّوار’ حلفاءھم
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  ...؟القرآن الكريم ن آيات لتم عھل َغفِ ... األدمغة أعمى البصر والبصيرة ؟َغْسل  ھل... في سبيل هللا ؟ جھاد وأثورة  ھل ھذه

 
َرِك َواْصَطَفاِك َعلَى ِنَساء "   3/42" .اْلَعالَِمينَ َوإِْذ َقالَِت اْلَمالَئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ ّهللاَ اْصَطَفاِك َوَطھَّ

َنات َوأَيَّ "    ُسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ ْيَنا ِمن َبْعِدِه بِالرُّ   2/87 ."ْدَناهُ بُِروِح اْلقُُدسِ َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّ
 

ْدَناهُ "... َناِت َوأَيَّ   2/253." بُِروِح اْلقُُدسِ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ

  
  "...ولما حان وقت الصالة ابتعد وصلى كي ال يستولي المسلمون على الكنيسة. كان الخليفة عمر في زيارة كنيسة القيامة" 

  
لوا طفال ـتـقـال ت،كونوا اوفياء ،واـال تبالغ،ونواـال تخ"  :  قد اوصى ابوبكر الجيش قائالل ‘يا ثـّوار آخر األزمنة’ اوـوع اوـأسمع
             . كي تاكلوا جمال اال رة اوـروا شاة او بقـرة وال تنحـرة مثمـوا شجـطعـقـالت. موا نخلة وال تحرقوھاـقـال تع .وامرأة او شيخاأ

  ".اتركوھم لعباداتھم وصمتھم. اشخاصا كرسوا نفسھم وحياتھم للتنسك في القاللي سوف تقابلون
  

 :الجميع يتساءل  ، لذاوالعائلة أن رجال الدين، المسلمين والمسيحيين، يمثّـلون مكارم األخالق ناقوم كبارمجتمعنا ولقد علّمنا 

  ؟ أحبب قريبك كنفسك: يعلّمان  كانا ؟ ھل ألنھما الكاھنان مشيل كيال وماھر محفوظ فطِ ختُ الماذا... 
  ھل ألنھم كانوا يعلمون أن والده، مفتي الجمھورية، سيسامحھم ؟... ؟ عاما 21سارية  إبنقتلوا لماذا  ... 
  ُعالم الغيب ؟في  نيزاال  وال  22.4.2013فيِطف األسقفان يوحنا إبراھيم و بولس يازجي لماذا اخت... 
  ، كلمة حوار ؟ولماذا اغتيل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ھل النه كان يدعو الى كلمة سواء... 
 نة ؟ـتـنف والفـوف صادق، ذلك الصوت الجريء الرافض للعـاذا اغتيل الشيخ محمد أحمد علم.. 
 سيليوس نصار، بينما كان يحاول إسعاف جريح في حي القلعة في حماة ؟الماذا اغتيل األب ب... 
 برصاصة غادرة، أثناء تواجده قرب مقام السيدة زينب ؟ لويـلماذا اغتيل الشيخ سيد ناصر الع... 
 عه أمام الحضور ؟ـماذا ُحـّز بالساطور رأس األب فرانسوا مراد وُوضع على ظھره بعد التباھي برفل... 
 والقائمة تطول وتطول ...والشيخ عبد اللطيف الشامي، والشيخ حسن برتاوي واألب فادي حداد...! 

الراھب اإيطالي باولو دالّوليو، الذي أّسس رھبانية ابراھيم الخليل في دير مار موسى الحبشي في النبك، نشر كتابا بالفرنسية 
... هحترمونحن نالدين اإلسالمي رأيه بوھذا الكتاب يعبّرعن  ’عاشق اإلسالم المؤمن ِب يسوع‘: بعنوان  24.9.2009بتاريخ 
لّطه ألن ـنغ ...بكل وقاحة  صراحة وقد أضيفبكل  ّرض على محاربة الدولةحكان يإذ لِّط موقـفه من أحداث سوريا، ـإنما نُغ

في سياسية الدولة وعدم التدّخل  "أعطي ما   وما لقيصر لقيصر":  رجل الدين المسيحي ملزم باحترام ما جاء في اإلنجيل
 ...المعارضة تبر نفسه األب الروحي والساعي لتوحيد أطيافـھذا الراھب يع. الـتهلت امور رسـتحت له أبوابھا وسھّ ـالتي ف

وفجأة ... قيق أحالمه الكبيرةـلتح ينصل بالمسلحويتّ  ھال فيوأخذ يتجوّ  ‘الرقة إمارة’الىدخل خلسة  2013 زر تموـوفي أواخ
  :السؤال الكبير  !...تنفيذاً لحكم شرعي صدر بحقه وھنالك من يؤكد أنه قُـتِـل  16.8.2013طعت أخباره عن العالم منذ ـقـان

  يساندھم ؟كان على يد من ‘ عاشق اإلسالم المؤمن ِب يسوع’كيف ولماذا يقتل راھـب كـتـب... 
  خطف الشيشانـيـون المطران يوحنا إبراھيم  والمطران بولس يازجي، وحتى اليوم الكل يجھـل  22.4.2013يوم

 ... ما  وما ھي المطالب لـفـّك أسرھماسبب إختطافھما ومكان تواجدھ
  مليون دوالر لتحرير راھبات دير معلوال، لن نستغرب أبدا أن يفـرض  12قبضت مبلغ ‘ جبھة النصرة’إذا كانت

 ... الشيشانيون، لقاء تحرير المطرانين، مبلغاً يعادل الميزانية السنوية إلحدى امارات النفط

ھل لي أن ... األعلى كموالخلف الصالح مثال كموالُسنّة شريعت كمدستور ھو أن القرآن الكريم ونّدعت ‘آخر األزمنةار ثـوّ  يا’ 
أذّكركم بأن النبي ـ كي يحمي الصحابة من غـدر المشركين واليھـود ـ ارسلھم الى النجاشي النصراني الذي فـتـح لھم أبواب 

... ھل يُعـقَـل أنكم تجھلون ھذا الحدث الرائع ؟. قـلبه أيضا قصره، وعندما سمعھم يتلون سورة مريم دمعـت عيناه وفـتح لھم
: لذا اسمعـوا وعـوا بعض اآليات التي نزلت على إثر ھذه الواقعة الرائعة والتي يعرفھا كل مؤمن يحترم دينه   

َودَّةً لِّلَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن قَالَُوْا إِنَّا نََصارَ "   يِسيَن َوُرْھبَانا َوأَنَُّھْم الَ يَْستَْكبُِرونَولَتَِجَدنَّ أَْقَربَھُْم مَّ  5/82 ."ى، َذلَِك بِأَنَّ ِمْنُھْم قِسِّ
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 6/90 ."أُْولَـئَِك الَِّذيَن َھَدى ّهللاُ فَبُِھَداُھُم اْقتَِدهْ "  

ْكِر إِن "   21/7 ."ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

  2/4 ."والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ُھْم يُوقِنُونَ " 
  

بِِّھْم َوأُْولَـئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ "    2/5."أُْولَـئَِك َعلَى ُھًدى مِّن رَّ

  
عن ابي ھريرة حديث شريف" انا اولى الناس بعيسى ابن مريم النه لم يكن بيني وبينه نبي"   

ابن ھشام ." سمح لھم النبي بالصالة في مسجده الخاص، لدى زيارة نصارى نجران الى مكة  

َ َوأَِطيعُ  "...أرجو قراءة ھذه الرسالة حتى خواتمھا، وبروح المؤمن با وباليوم اآلخر ‘يا ثـّوار آخر األزمنة’    " ونِ ـفَاتَّقوا هللاَّ

 لق أبواب الجنة في وجھيـر واإلشراك وأغــني بالكفتَ ـعنَ  ،ابتسامته المعھودة، بِ في جلسة حوارية مع شيخ صديق .
         :بواب الجنة بوجه النصارى القرآنية، قبل إغالقـك أ، ھذه اآليات يا أخي الشيخ لنقرأنَّ : فابتسمت وقلت له 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِملَ صَ "  ّ ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا                                           الِحاً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالصَّ
  5/69  ."ٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم َيْحَزُنونَفالَ َخوْ 

  
ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعِملَ  َّ ابِئِيَن َمْن آَمَن بِا                                               َصالِحاً  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

2/62." َربِِّھْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ فَلَُھْم أَْجُرُھْم ِعنَد   

 ،َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُھوًدا أَْو نََصاَرىٰ "
ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُ  ّ ِ    2/112&  2/111." ونَ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَھهُ 

  

 2/121 ."ِه فَأُْولَـئَِك ُھُم اْلَخاِسُرونَ الَِّذيَن آتَْينَاُھُم اْلِكتَاَب يَْتلُونَهُ َحقَّ تِالََوتِِه أُْولَـئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َومن يَْكفُْر بِ "

 
ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمو"   16/43&  21/7 ."نَوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

 
ا أَنَزْلَنا إِلَْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن  " مَّ   10/94 ."َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلِكَ َفإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ

  
.جيدا ن بفحواھاـالتمعّ  أرجو...  113/3, 199/3, 20/6, 46/29, 15/42 إليك يا أخي بعضھا  .ة بھذا المعنىھناك آيات قرآنية عدّ : وأضفت   

:  ر با واليوم اآلخروح المؤمن بأرجوكم قراءة اآلية التالية،  ‘السوريين ثـّوارال’ إخوتي يا ،وختاما لما سبق  

49/6 ." َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ  يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا "  

!..." ة ه بجھالنا وكم من بريء أصبناّرر بـته وغـفي مصلح بانباء تصبّ  ناب جاءيرـكم من فاسق غ" : تساءلوا با عليكم 
:وتعالوا نرفع سوية ھذا الدعاء الى من على العرش استوى   

ً  ،يا أرحم الراحمين"  ".لكل المؤمنين ارحمنا واعفوعنا واقبل توبة المؤمنين النادمين وُكْن لنا خير معـين لنعـيد بناء سوريا وطنا  

. وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا  

4.4.2014لوجانو، في   

 فؤأد عزيز قسيس
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               ِكم الى القرآن الكريمتعالوا نَحت

بالخط الكوفي                                                   العلق سورة  

َك الَِّذي َخلَقَ :  "ھذه الرسالة حتى خواتمھا أرجو قراءة  ’ األزمنةيا ثوار آخر‘      96/1 ..."َخلََق اإْلِنَساَن ِمْن َعلَقٍ  ،اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

                                   

حين ظھر  ـتھاقـيـتّمت أن كشفت عن حقـطالب باإلصالحات والحرية والديموقراطية، وما عت’ تكمورث‘ قامت في طوالعھا،
بأخطاء  تْ ـترفـالدولة قد اعكانت  ...النواياحقـيقة تكشف وجائت أحداث جسر الشغـور األثمة ِل . السالح بأيدي المتظاھرين

تاء عليه، كما تّم ـفـجرى اإلست سوريا على دستور جديد وحصلتْ  .وعـدھا واحترمتْ  دتْ ـووع ،ياتوتجاوزات ومحسوب
 يتـالوطن وحرق األرض وتفـت تدميرَ  ھو المطلوبإذ كان  ’ما خفي كان أعـظم‘لكن . منةاثالالغاء حالة الطوارىء والمادة 

...                                            كي ينام على الحرير قرير العين’ الطفل المّدلل‘الجيش وكسر روح الممانعة وطمأنة   

، ألن ونستوردـون من رحم الوطن وال يُ نبعي الثّوار ألن ھنا، في مكانھا الصحـيحمقّـدسة ليست عبارة وال ’اً ثّوار‘ ـْوتكمعَ دَ 
ه ونرمـحيب في قوته اليومي وال ـالشع وندـساعير ال المواطنين، ألن الثوّ ـينق قطارٍ  رَ وال جس دوـعورالجسرون يفّجـ ارالثوّ 
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ـين حور العِب السول الدماغ أو طامعاً ـزقاً أو مغـيقودون الثورة وليس من جاء مرت ھم الثّوار الذين منه، ألن أبناء األرض
؟ من قتل نفسا بغير حق وأ  دخول جنّته من افسد في االرضھل يقبل هللا ...العربان أو من األفغان أو الشيشان أوالطوران أو  

  وعدكم قـتحقّ قد و.’بيروت‘ض اآلخر الى ـوالبع ’التابوت‘ ض الىـبإرسال البعوعدتم ات تظاھرالفي أوائـل ... 

  : القرآن الكريمتعالوا نتلو ما تيّسر من 

 " ً                                                       5/32..." من قَتََل نَْفساً بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعا
  9/41." َوَجاِھُدوْا بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِيِل ّهللاِ َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ "...

... أيضا على يد الدولةوقُتِل العـديد  ،’التابوت أو بيروت أوغيرھم‘ين، دون تمييز بين السوريالف أ’ ثورتكم‘  تْ لـتـقد قَ ل
ھم إخوتنا في الوطن مثل الذين ھدّدتم ’ التابوت‘من خصّصتم لھم  ...ينطناومالالوطن ودفاع عن اللكن واجب الدولة 

خوفا من بقر البطون  الى الغرب، ھُّجرواوالذين  .منذ كان التاريخاألصليين، األرض  صحابوھم أ بيروت الىبالتھجير 
... دوزا االيطاليةشواطىء المبياو  يةاليونانأمام الجزر غرقوفقء العيون وأكل األكباد وتقطيع األجساد بالسواطير، بعضھم 

ر الى لم لماذا : سؤال منطقي    ... بالد الجھـل والجاھـلـية، ھل فـقـط ألن قانون اإلقامة والكـفيل يحول دون ذلك ؟يلجأ الُمھجَّ

  !...لقمة سائغة تحت رحمة الطامعين  لتھاـجعوثورتكم العز والكرامة والعنفوان كانت سوريا بلد ’ يا ثّوار آخر األزمنة‘

:  عن أھل الشامبن يوسف الثـقـفي جاج قال الح  

بسوء وإال  نّ نسائھم فال تقربوھ -1... وا فيھم ثالثاً ـقـوات. فھم من خير أجناد االرض... قوتھم نّ فـصبرھم وال تستضعك  نرّ ـاليغ" 
"...دينھم وإال أحرقوا عليكم دنياكم -3... أرضھم وإال حاربتكم صخور جبالھم  -... 2أكلوكم كما تأكل األسود فرائسھا   

  يقربون نساءنا َك سبايا  ملوك الرمالأصبح ’ الثورة‘بعد ھذه ... كان رجال العرب يتمنّون الزواج بفتاة سورية
من يتاجر بأعراضنا،  ’ يا ثّوار سوريا  لم تأكلوا َك األسود‘في سوق النخاسة وانتم  لماذا تُباع حرائرنا ... وجـوارٍ 

 ...ھل ألنكم ال تـرون وال تسمعـون او أِلن الدوالر أعـمى بصركم وبصيرتكم ؟... كما وّصف الحجاج أھل الشام ؟

  َقد  ’األزمنةآخريا ثـّوار‘ه، وأنتم  رق بابـيماً لمن طـالذي لم ينصب خ الوحـيد في بالد المشرق كانت سوريا الوطن
َر لتم ـجع ً  رينالجئين ومھجَّ من الوطن المعذب ُمصدِّ  !...بعد أن كّنا أسياد المشـرق   وماسحي أحذية وَخدما

  ... ھل أعمالكم واعمال من استوردتم من المرتزقة ومّدعي الجھاد ھي ثورة وجھاد في سبيل هللا ؟

  ماليين المھّجرين قسراً و تيل ومليون معـّوق وجريحمائة ألف قعن أكثر من تتحّدث الفضائيات                                            ...

من احتّل ھم ضحية تواجد  والمھّجرين وقـينـلى والجـرحى والمعـالقـتغالبية ون ترى وآذان تسمع يعـرف أن ـيـكل من له ع
ھا وتنظيفوتحريرھا  الوطني نا السوريدخول جيشبعد و’ والعربان الثّوار والغرباء‘ إاّل بعد طرد  إليھاا ودوـيعأرضھم ولن 

  :وون ـتـتّعـظون وترعلعلّكم وكم لقراءة ھذه اآليات البيّنات، ـلذا أدع...  المخلّفات الخطيرة من كل

  2/84 ."َوالَ ُتْخِرُجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِدَياِرُكْم ُثمَّ أَْقَرْرُتْم َوأَنُتْم َتْشَھُدونَ َوإِْذ أََخْذَنا ِميَثاَقُكْم الَ َتْسفُِكوَن ِدَماءُكْم  "   

 
نُكم مِّن ِدَياِرِھمْ ُثمَّ أَنُتْم َھـُؤالء َتْقُتلُوَن أَنفَُسُكْم َوُتْخِرُجوَن فَ "   2/85 ..."ِريقاً مِّ

  
  ...القتل والذبح والموت على يد المستْوَردين ِب بترودوالر العـربانجعلتموھا مركز  حاضنةَ ثقافِة الحياة وأنتمكانت سوريا 

  
  لكن اإلنجيل باٍق في قلوب المؤمنين  .ربلة وصدد ويبرود ومعـلوال وكسبحمص وحرقتم اإلنجيل في كنائس...!                 

 :   إذاَ إسمعوا وعوا ... ما تعني آياته ؟أال تفقھون ... أال تعرفـون ھذا الكتاب ؟... ! لقرآن الكريمواإلنجيل باٍق في ا

  5/47 ."قُونَ َوْلَيْحُكْم أَْھلُ اإلِنِجيِل بَِما أَنَزلَ ّهللاُ فِيِه َوَمن لَّْم َيْحُكم بَِما أَنَزلَ ّهللاُ َفأُْولَـئَِك ُھُم اْلَفاسِ " 

                                                                   ُموا ِمْنُھمْ الَِّذيَن ظَلَ  َواَل تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إاِلَّ "
29/46 ."بِالَِّذي أُنِزلَ إِلَْيَنا َوأُنِزلَ إِلَْيُكْم َوإِلَُھَنا َوإِلَُھُكْم َواِحٌد َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِمونآَمنَّا  اَوقُولُو  
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ْيَنا "  ْوَراةَوَقفَّ قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّ                                        فِيِه ُھًدى َوُنوٌر  َوآَتْيَناهُ اإلِنِجيلَ   َعلَى آَثاِرِھم بَِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ
ْوَراِة َوُھًدى َوَمْوِعَظًة لِّ  قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّ  5/46 ."ْلُمتَّقِينَ َوُمَصدِّ

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ "  ا َسِمْعَنا ِكَتاباً أُنِزلَ ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ ْسَتقِيمٍ  َقالُوا َيا َقْوَمَنا إِنَّ   46/30 ."َيْھِدي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَى َطِريٍق مُّ
 

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ  َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُھَو اْلَحقُّ "       35/31 ."ُمَصدِّ
 

ْوَراَة َواإلِنِجيلَ   " قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َوأَنَزلَ التَّ لَ َعلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ   3/3 ".َنزَّ
 

قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن "    5/48 ."اْلِكَتابِ َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
 

ْيَنا بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَناهُ اإْلِنِجيلَ  "  ْيَنا َعلَى آَثاِرِھم بُِرُسلَِنا َوَقفَّ َبُعوهُ َرْأَفًة َوَرْحَمة ُثمَّ َقفَّ   57/27 ."َوَجَعْلَنا فِي قُلُوِب الَِّذيَن اتَّ
 

َناِت َقالَ َقْد "  ا َجاء ِعيَسى بِاْلَبيِّ َن لَُكم َبْعَض الَِّذي َتْخَتلِفُوَن فِيهِ َولَمَّ َ َوأَِطيُعونِ  ِجْئُتُكم بِاْلِحْكَمِة َوأِلَُبيِّ قُوا هللاَّ   43/63 ."َفاتَّ
  

َ َوأَِطيُعونِ "  ...قراءة ھذه الرسالة حتى خواتمھا، وبروح المؤمن با وباليوم اآلخرتابعوا  ’يا ثـّوار آخر األزمنة‘ قُوا هللاَّ   "َفاتَّ

 بصور يندى لھا الجبين،  اإلعالم ناـطالعي، لحضارات وبلد انطالق  المسيحيةاوملتقى  األولى ديةـسوريا األبج من
ھتوالقديسين  ذراءـو العالمسيح عيون ة ودنّسمأيقونات الكنائس   ...  والتماثيل محطمة   قد فُـقِـئت وُشوِّ

 ورأسھا مقـطوع مرمي بين األرجل النور مشّوھة مدنّسة أيقـونة العذراء أمربي ـوقد َوثّـق اإلعالم الشرقي والغ... 
 . ياتـنس والواقـواألدوية المنشطة للج وارغ المنكـرـف:  صدد   سـدى كنائـفي إح الثورة َور مخـلفاتـصُ كما وثّق 

 مال وقد حّولت الثورة المساجد الى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومشاٍف ميدانية ومراكـز قـنص وانطالق ألعـ
 . دمار وتدنيس إلى هللا ما وقع بھا من نادـمساجلذا تشتكي ... تدمير المرافق العامة والمشافي والمعاھد والمؤسسات

  وما لحق من خراب بِمسجـد بني أمية الكبير في حلب ومسجـد خالد ابن الوليد في حمص ومسجد الھدى في الريف
لكن دموية التفجـير ... الدمشقي وغيرھا من دور العبادة، ھي خير مثال على توّجھات القـريب وتوجيھات الغـريب

وسيبقى محفورا في القلوب  د رمضان البوطي كان أبشعھامحمد سعي لشيخمسجد اإليمان خالل موعظة العالمة الشھيد افي 
 .سوريا شيوخ النفط ضد رجاالتي نتيجة لفتاووقرار قـتله جاء  ،نبذ العنفو اإلعتدال الى يدعوالذي  الصوت ألنه كان

العـبادة،  دورراء وال يحترم عيسى ابن مريم وأمه العذ يٍ قبل ھذه األيام السوداء، عن سور لقد بَلغـُت من الكبرعتيا ولم اسمع
بمعرفة  ،دعون الجھارباء مرتزقة يدّ ـي على يقين أن ھذه التجاوزات الشائنة ھي من ِشيَم غنعمال بتعاليم الدين الحنيف، لذا إ

...                         الدنيئة، وسيحاسبھم هللا على تقصيرھم ھذه التجاوزات واحاربي مقّدس أن الذين عليھم واجب ’السوريين الثّوار‘ حلفاءھم
  

  ...؟القرآن الكريم ن آيات لتم عھل َغفِ ... األدمغة أعمى البصر والبصيرة ؟َغْسل  ھل... في سبيل هللا ؟ جھاد وأثورة  ھل ھذه
 

َرِك َواْصَطَفاِك َعلَى ِنَساء اْلَعالَِمينَ َوإِْذ َقالَِت اْلَمالَئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ ّهللاَ "   3/42" .اْصَطَفاِك َوَطھَّ

َنات َوأَيَّ "    ُسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ ْيَنا ِمن َبْعِدِه بِالرُّ   2/87 ."ْدَناهُ بُِروِح اْلقُُدسِ َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّ
 

ْدَناهُ بُِروِح اْلقُُدسِ  َوآَتْيَنا ِعيَسى"... َناِت َوأَيَّ   2/253." اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّ

  
  "...ولما حان وقت الصالة ابتعد وصلى كي ال يستولي المسلمون على الكنيسة. كان الخليفة عمر في زيارة كنيسة القيامة" 

  
لوا طفال ـتـقـال ت،كونوا اوفياء ،واـال تبالغ،ونواـال تخ"  :  قد اوصى ابوبكر الجيش قائالل’ يا ثـّوار آخر األزمنة‘ اوـوع اوـأسمع
             . كي تاكلوا جمال اال رة اوـروا شاة او بقـرة وال تنحـرة مثمـوا شجـطعـقـالت. موا نخلة وال تحرقوھاـقـال تع .وامرأة او شيخاأ

  ".باداتھم وصمتھماتركوھم لع. اشخاصا كرسوا نفسھم وحياتھم للتنسك في القاللي سوف تقابلون
  

 :الجميع يتساءل  ، لذاوالعائلة أن رجال الدين، المسلمين والمسيحيين، يمثّـلون مكارم األخالق ناقوم كبارمجتمعنا ولقد علّمنا 

  أحبب قريبك كنفسك‘: يعلّمان  كانا ؟ ھل ألنھما الكاھنان مشيل كيال وماھر محفوظ فطِ ختُ الماذا.’ 
  ھل ألنھم كانوا يعلمون أن والده، مفتي الجمھورية، سيسامحھم ؟... عاما؟ 21سارية  إبنقتلوا لماذا  ... 
  ُعالم الغيب ؟في  نيزاال  وال  22.4.2013فيِطف األسقفان يوحنا إبراھيم و بولس يازجي لماذا اخت... 
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  ، كلمة حوار ؟ولماذا اغتيل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، ھل النه كان يدعو الى كلمة سواء... 
 نة ؟ـتـنف والفـوف صادق، ذلك الصوت الجريء الرافض للعـلماذا اغتيل الشيخ محمد أحمد ع.. 
 سيليوس نصار، بينما كان يحاول إسعاف جريح في حي القلعة في حماة ؟الماذا اغتيل األب ب... 
 لسيدة زينب ؟برصاصة غادرة، أثناء تواجده قرب مقام ا لويـلماذا اغتيل الشيخ سيد ناصر الع... 
 عه أمام الحضور ؟ـلماذا ُحـّز بالساطور رأس األب فرانسوا مراد وُوضع على ظھره بعد التباھي برف... 
 والقائمة تطول وتطول ...والشيخ عبد اللطيف الشامي، والشيخ حسن برتاوي واألب فادي حداد...! 

الراھب اإيطالي باولو دالّوليو، الذي أّسس رھبانية ابراھيم الخليل في دير مار موسى الحبشي في النبك، نشر كتابا بالفرنسية 
... هحترمونحن نالدين اإلسالمي رأيه بوھذا الكتاب يعبّرعن  ’عاشق اإلسالم المؤمن ِب يسوع‘: بعنوان  24.9.2009بتاريخ 
لّطه ألن ـنغ ...بكل وقاحة  صراحة وقد أضيفبكل  ّرض على محاربة الدولةحكان يإذ اث سوريا، لِّط موقـفه من أحدـإنما نُغ

في سياسية الدولة وعدم التدّخل  "أعطي ما   وما لقيصر لقيصر":  رجل الدين المسيحي ملزم باحترام ما جاء في اإلنجيل
المعارضة  تبر نفسه األب الروحي والساعي لتوحيد أطيافـب يعھذا الراھ. امور رسالـتهكل تحت له أبوابھا وسھّلت ـالتي ف

وفجأة ... قيق أحالمه الكبيرةـلتح ينصل بالمسلحويتّ  ھال فيوأخذ يتجوّ  ’الرقة إمارة‘الىدخل خلسة  2013 زر تموـوفي أواخ
  :السؤال الكبير  !...صدر بحقه وھنالك من يؤكد أنه قُـتِـل تنفيذاً لحكم شرعي  16.8.2013طعت أخباره عن العالم منذ ـقـان

  يساندھم ؟كان على يد من  ’عاشق اإلسالم المؤمن ِب يسوع‘كيف ولماذا يقتل راھـب كـتـب... 
  خطف الشيشانـيـون المطران يوحنا إبراھيم  والمطران بولس يازجي، وحتى اليوم الكل يجھـل  22.4.2013يوم

 ... لـفـّك أسرھما سبب إختطافھما ومكان تواجدھما  وما ھي المطالب
  مليون دوالر لتحرير راھبات دير معلوال، لن نستغرب أبدا أن يفـرض  12قبضت مبلغ ’ جبھة النصرة‘إذا كانت

 ... الشيشانيون، لقاء تحرير المطرانين، مبلغاً يعادل الميزانية السنوية إلحدى امارات النفط

ھل لي أن ... األعلى كموالخلف الصالح مثال كموالُسنّة شريعت كمدستور ھو أن القرآن الكريم ونّدعت’ آخر األزمنةار ثـوّ  يا‘ 
أذّكركم بأن النبي ـ كي يحمي الصحابة من غـدر المشركين واليھـود ـ ارسلھم الى النجاشي النصراني الذي فـتـح لھم أبواب 

... ـل أنكم تجھلون ھذا الحدث الرائع ؟ھل يُعـقَ . قـلبه أيضا قصره، وعندما سمعھم يتلون سورة مريم دمعـت عيناه وفـتح لھم
: لذا اسمعـوا وعـوا بعض اآليات التي نزلت على إثر ھذه الواقعة الرائعة والتي يعرفھا كل مؤمن يحترم دينه   

َودَّةً لِّلَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن قَالَُوْا إِنَّا نََصاَرى، َذلَِك بِأَنَّ مِ "   يِسيَن َوُرْھبَانا َوأَنَُّھْم الَ يَْستَْكبُِرونَولَتَِجَدنَّ أَْقَربَھُْم مَّ  5/82 ."ْنُھْم قِسِّ

 6/90 ."أُْولَـئَِك الَِّذيَن َھَدى ّهللاُ فَبُِھَداُھُم اْقتَِدهْ "  

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ "   21/7 ."تَْعلَُمونَ َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

  2/4 ."والَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِاآلِخَرِة ُھْم يُوقِنُونَ " 
  

بِِّھْم َوأُْولَـئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ "    2/5."أُْولَـئَِك َعلَى ُھًدى مِّن رَّ

  
عن ابي ھريرة حديث شريف" انا اولى الناس بعيسى ابن مريم النه لم يكن بيني وبينه نبي"   

ابن ھشام ." سمح لھم النبي بالصالة في مسجده الخاص، لدى زيارة نصارى نجران الى مكة  

َ َوأَِطيعُ " ...أرجو قراءة ھذه الرسالة حتى خواتمھا، وبروح المؤمن با وباليوم اآلخر ’يا ثـّوار آخر األزمنة‘    " ونِ ـفَاتَّقوا هللاَّ

 لق أبواب الجنة في وجھيـر واإلشراك وأغــني بالكفتَ ـعنَ  ،ابتسامته المعھودة، بِ في جلسة حوارية مع شيخ صديق .
         :بواب الجنة بوجه النصارى القرآنية، قبل إغالقـك أ، ھذه اآليات يا أخي الشيخ لنقرأنَّ : فابتسمت وقلت له 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر وَعِملَ صَ "  ّ ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِا                                           الِحاً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالصَّ
  5/69  ."ٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم َيْحَزُنونَفالَ َخوْ 
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ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعِملَ  َّ ابِئِيَن َمْن آَمَن بِا                                               َصالِحاً  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن َھاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
2/62." َربِِّھْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُونَ فَلَُھْم أَْجُرُھْم ِعنَد   

 ،َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إاِلَّ َمْن َكاَن ُھوًدا أَْو نََصاَرىٰ "
ِ َوُھَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم يَْحَزنُ  ّ ِ    2/112&  2/111." ونَ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَھهُ 

  

 2/121 ."ِه فَأُْولَـئَِك ُھُم اْلَخاِسُرونَ الَِّذيَن آتَْينَاُھُم اْلِكتَاَب يَْتلُونَهُ َحقَّ تِالََوتِِه أُْولَـئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َومن يَْكفُْر بِ "

 
ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمو"   16/43&  21/7 ."نَوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِھْم فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

 
ا أَنَزْلَنا إِلَْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن  " مَّ   10/94 ."َيْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن َقْبلِكَ َفإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ

  
.جيدا ن بفحواھاـالتمعّ  أرجو...  113/3, 199/3, 20/6, 46/29, 15/42 إليك يا أخي بعضھا  .ة بھذا المعنىھناك آيات قرآنية عدّ : وأضفت   

:  ر با واليوم اآلخروح المؤمن بأرجوكم قراءة اآلية التالية، ’ السوريين ثـّوارال‘ إخوتي يا ،وختاما لما سبق  

49/6 ." َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ  يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا "  

!..." ة ه بجھالنا وكم من بريء أصبناّرر بـته وغـفي مصلح بانباء تصبّ  ناب جاءيرـكم من فاسق غ" : تساءلوا با عليكم 
:وتعالوا نرفع سوية ھذا الدعاء الى من على العرش استوى   

ً  ،يا أرحم الراحمين"  ".لكل المؤمنين ارحمنا واعفوعنا واقبل توبة المؤمنين النادمين وُكْن لنا خير معـين لنعـيد بناء سوريا وطنا  

. وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا  

4.4.2014لوجانو، في   

 فؤأد عزيز قسيس
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