
� يدخر �م� �ملؤمنني نصر� �هللا جهد� 
ثالثة  عاملية  حر�  من  �لتحذير   "
.-لك خال* �لكلما& �ل% �لقاها " 
�خر/  .�مريكا .2افل  �.4.با  �ل5ملانا& "   4.6
على �متد�6 �خلا4طة �لعاملية. =ال �نه " خطبة �جلمعة 
 Bلعا� �لثالث عشر من سبتم5 هذ�  �لقاها "  �ل% 
 F� 6 �ألمر توضيحا حيث  �ستهلها مؤكد� على�L
�لظر.R �لعاملية تتحرP= Q �لدما4 بسرعة هائلة، 
.حتديد� �لظر.R �لسائدT " سو4ية، بل " �لبال6 
�لعربية. =- ميكن �F تؤP= W6 6ما4 شامل .خط�،  
 " �خلا4جية  �لقو/  تو4طت  ما   �-= �نه   Rضا�.
 Zحلر� " سو4ية فلن يو�جه �لدما4َ �لعالـُم �لعر�
 ` �آلسيوية.  �لبال6   P= 4قعته  ستتوسع  بل  فقط، 
عقب حضرته �F حكوما& �لبال6 �لعربية .�لقو/ 
�لك5/ ال تدF� Q4 هذ� �حلر� لن تقتصر على 
سو4ية  فحسب، بل ميكن �F تصبح فتيال للحر� 

�لعاملية �لثالثة.
 P= من ناحية �خر/ 6عا حضرته �فر�6 �جلماعة.
�F يكثر.� من �لدعاi إلنقا- �لعا� من هذ� �لدما4، 
4 �لعا� .�لقو/ �لك5/  حيث ال يسعنا =ال �k Fذِّ
من تلك �لنتائج �خلط�T، .هذ� ما نفعله بني حني 
على   Fيثنو �لذين  �لساسة  .nخر. .حذ4 حضرته 
.قت   oيأ عندما  �نه  =ال  فيه  .يؤيد.نه  يقوله  ما 
�لعمل بالنصائح �ل% �سد�ها حضرته تتغ� �.لويا& 
�لقو/ �لك5/. .�كد �ننا نفعل كل ما " .سعنا 
فعله، =ال �F �لسالs �حلقيقي " يدنا جلذ� �فضا* 

.iهو �لدعا Pهللا تعا�
�ملوعو6  �ملسيح  تلقا�   Bاt=  P= حضرته   uتطر  `

مبا  ر  .-كَّ 6مشق“.   iبال” .نصه   ،Bلسال� عليه 
 Bاtإل� هذ�   Fّ� عنه  �هللا  4ضي   zلثا� �خلليفة  قاله 
حتقق " عاB ١٩٢٥ حني تعّرضت 6مشق لقصف 
�لبنايا&  .ִדدمت   ،Rالn ُقتل  حيث  �لفرنسيني، 

�لتا�4ية، .� تتعر� 6مشق ملثل هذ� من قبل. 
 P=  /6ّ�  Wلذ�  iلبال� -لك   Fبأ ` عقب حضرته 
خسائر فا6حة قد حل مرT �خر/ .بيد �ملسلمني 
�نفسهم .ال تز�* سو4ية تدمَّر من �6ناها =P �قصاها 
يقتل  �لنظامي  تقريبا، فاجليش  منذ سنتني .نصف 
�ملو�طنني .�ملو�طنوF يقتلوF �ملو�لني للحكومة، مبن 
فيهم عناصر �جليش .غ�هم. �لعلويوF يقتلوF �هَل 
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التقوى



 Fلعلويني. .�جلميع يّدعو� Fلسنة .�هُل �لسنة يقتلو�
 Fنضّم �إل4هابيو� بالن� نفسه. .قد   Fيؤمنو بأ�م 
�لذين  �لعامة  من  �حلكومة  معا4ضي   Rصفو  P=
هم من �هل �لسنة. .ستظهر سريعا �ألضر�4 �ل% 
تصيب �لبلد من هؤالi �إل4هابيني. باختصا4، من 
�لبالi �لذW �تى هذ� �ملرT يتخذ  �ملؤسف �F هذ� 
�ة خط�T .يتأBL، .هؤالi ال يعرفوF ��م نتيجة 
 Fُيضعفو  Q4لتعا�. بعضهم  ضد  �ملظا�  مما4ستهم 
باسم  �ملظا�   Fملو�طنو� يرتكب  -حيث  �نفسهم 
�حلرية، كما ترتكب �حلكومة �ملظا� باسم =حال* 
ح�  �لعظمى  للقو/  �لفرصة   Fيتيحو. �ألمن- 

=قامة  �جة  مصاحلها  .حتقق  شؤ.�م   " تتدخل 
�لسالB .�لقضاi على �لظلم.

 لكن هذ� �لقو/ �لعظمى ال تعرF� R هذ� �ملساعي 
فبعض  كله؛  �لعا�  تدم�   P=  W6تؤ قد  .�جلهو6 
�حلكوما& �لك5/ .�إلقليمية تؤيد موقف سو4ية 
تدعم  �ألخر/  �حلكوما&  .معظم  تساعدها،   .�
.تساند �ملعا4ضة. فهذ� �أل.ضا� �P= &َّ6 خطر 
 Fيدَّعو �لذين  �ملسلمني  على  �ألسف  لكن  كب�، 
�لعمل بالتعليم �لذW قا* �هللا � �قه =نه قد بلغ 
�لكما*، كما يدَّعوF �النتماP= i �مة .صفها �هللا 
بـ”خ� �مة“، .لكنهم ال يقوموF مطلقا بعمل 
�خل� " �لعصر �حلاضر!  فلم تبق لديهم مو�ساT .ال  
�لعظيم.  �إلسالمي  �لتعليم  من   iجز  Wبأ  Fيعملو
.قد تالشت عندهم �لغ�T =- يطلبوF �ملساعدT من 

�ألغيا4 لقتل =خوִדم �ملسلمني !!! 
مهدنا  قد   Fنكو �لسطو4  ֲדذ�  �لقا�4   Wعزيز
�6خل  �لتا�4ية  �خلطبة  هذ�  ملطالعة  �لطريق  لك 
�ألمة  يرحم   F� عز .جل  �هللا  .ندعو  �لعد6.  هذ� 
�إلسالمية قاطبة من �W 6ما4. فكما �نز* �هللا �  
=tاما =نذ�4يا �ق سو4ية ”بالi 6مشق“، نسأله عز 
�يضا حيث خاطب  ر  �ملبشِّ  Bَاtإل� �F �قق  .جل 
 Bلشا� �بد�*  لك   Fيدعو”  � �ملوعو6  �ملسيح 
�ألمن  tم  يهيِّئ  .بذلك  �لعر�“  من  �هللا  .عبا6 
.�ألماF. كما ندعو� � �F يتقبل �6عية حجا� 
�لشعو�  .�عل   ... �خلصو�  ֲדذ�   Bحلر�� بيته 
�لعربية �إلسالمية قاT6 .�فر��6 يد4كو� مسئولياִדم. 
.فقنا �هللا .=ياكم ملا �به .يرضا� .صّلى �هللا على 

سيدنا 2مد .nله .صحبه ��عني.

فكما أنزل اهللا �  إ�اما إنذاريا �ق 
سورية ”بالء دمشق“، نسأله عز وجل 
ر حيث خاطب  أن 3قق اإل�اَم املبشِّ
املسـيح املوعـود � ”يدعون لك 
أبدال الشام وعباد اهللا من العرب“ 
وبذلـك يهيِّـئ �م األمـن واألمان.
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