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احلمد هلل حق زتده، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ، احلمد هلل رب العادلُت

دمحم، وعلى آلو وصحبو  نور اذلدىزلّمدًا عبده ورسولو وصفيو وخليلو، اللهم صل وسلم وابرؾ على 
 أرتعُت، وارَض اللهم عن الصحابة ومن اىتدى هبديهم واسنّت بسّنتهم إىل يـو الدين.

من اعتمد على علمو ضّل، ومن اعتمد على عقلو اختّل، ومن اعتمد على سلطانو ذّؿ، ومن اعتمد على 
ؿَّ وال اختلَّ، ذلَّ وال ملَّ وال ق ّل، ومن اعتمد على هللا، فال ضلَّ والممالو قّل، ومن اعتمد على الناس 

 وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
 عباد هللا، أوصي نفسي وإايكم بتقوى هللا عزَّ وجل، واعلموا أنكم مالقوه وبشر ادلؤمنُت.

 .[2: يوسف] تَػْعِقُلوف َلَعلَُّكمْ  َعَربِيِّا قُػْرآّنً  أَنْػَزْلَناهُ  ِإّنَّ : ىل هلالج لج يف القرآف الكرمييقوؿ ادلو 
للغزو العسكري الذي جاس خالؿ دايرىا  تاح امأمة اسإسالمية ِصنوٌ الغزو الثقايف الذي غلَ : معاشر السادة

وأحلقت بنا خسائر مادية  ،وأحلقت بنا أضراراً  ،ال بد منو للهزائم اليت أصابتنا رٌ ثػَ وأَ  ،من بضعة قروف
 ،وامأعداء إذا شنوا غارة على بلد ما فهم ال ينزلوف بو سائحُت عابرين وال زائرين متفرجُت ،ومعنوية كثَتة

خَته ومل يدعو مأىلو إال  ، فإف كانوا طالب مغاًل استنزفواحُت حرمتو وكاسرين شوكتويستبنزلوف بو مُ وإظلا يَ 
لبعدية حملو شخصية امأمة اجتماعية وضعوا اخلطط القريبة وا دينية أو وإف كانت ذلم أغراض ،تاتالفُ 

راىا العقلي امأوؿ ن رلَ مِ  رويداً  نقل امأمة رويداً نقل النهر من رلرى إىل رلرى آخر تُ وكما يُ  ،وتغيَت مالزلها
نذ ندما ىاجم العامل العريب واسإسالمي مُ والعامل الغريب عِ  ،إليو دفعاً  ارمسو خصومها ويدفعوهنإىل رلرى آخر يَ 

ال صاحب  حيث يراىا مَتاثً  ،فهو طامع يف خَتات الوطن العريب الكثَتة ،اذلدؼ زدوجَ ضعة قروف كاف مُ بِ 
 ،ضيق بكل من ينتمي إليوويَ  ،كره اسإسالـ كراىية شديدةيَ  ،ثقل بضغائن قدؽلة، وىو يف الوقت نفسو مُ لو

، فلما ا تزاؿ لغتهم مستودع كتابو وسنتووم ،وزتلة رسالتو  فهم قـو دمحم ،ويشتد ضيقو ابلعرب خاصة
ضى دوف ىوادة غلهز على ومَ  ،ضرب اسإسالـ بقوة ومكرواتتو الفرص ووضع يده على أقطارىم شرع يَ 

طارد وانطلقت طالئع الغزو الثقايف تُ  ،فلولو الثقافية اخلائرة بعدما دحر جيوشو العسكرية يف مواطن كثَتة
طوي تقاليده االجتماعية وامأدبية وتَ ، الًتبية والتعليم والتشريعيادين ين ادلغلوب على أمره يف مَ الدِّ 



 

 

ػلل  نبغي أفلفات يَ نظر إىل ماضيها كلو على أنو أنقاض أو سلُ تَ  فلحت يف تكوين أجياؿٍ وأَ  ،والسياسية
  .قيقتو وصورتوحَ  ضع الغربُ الذي وَ  ،زللها البناء اجلديد

ها عن اتلها بعد إسقاطقَ ىو إصابة العلـو الدينية يف مَ  -اي سادة-ولعل اذلدؼ امأوؿ للغزو الثقايف 
ودلا   ،فيجب أف تتضعضع ىي امأخرى ،دبعلـو اللغة وفنوف امأبوترتبط علـو الدين  ،مكانتها ادلقدسة

فإف الغرب  ؛تكاثرةتشعبة مُ ا كلو مُ ذوكانت الثقافة ادلصاحبة ذل ،كاف اسإسالـ عقيدة وشريعة وتربية وتقاليد
ىذا امأمد ادلتطاوؿ  خالؿ وىو يستطيع ،صف قرف وقرف كاملبُت نِ ًتاوح يَ  قدر لتدمَت ىذه القافة أمداً 

ستهُت خرى ويَ فضل امألسنة امأ، ويُ تحمس لو وال حريص عليويف االنتماء لدينو، غَت مُ  خلق جيل زاىد
 مأهنم يف نظره ليسوا أىالً  ،ستهُت بزعماء وعلماء أمتوويَ  ،وحديثاً  جد زعماء العامل قدؽلاً وؽلُ  ،بلغتو

 .رى عليهمورمبا ّنؿ منهم وأز ، لالكًتاث
ومن ضياع ادلعرفة  ،اىتماـ جعل قيمة مكاف قيمة واىتماـ بدؿ يف -نعم صلح-ح إف الغزو الثقايف صلَ 

قفوف عند آخر يَ  قاؿ أف زتاة اسإسالـواحلق يُ  ،الدينية وسقوط رتبتها دخل الدين كلو يف زلنة ىائلة
  ط الدفاع وادلستقبل يف كف القضاء.خطو 

رمبا أعانو ىذا على استئصاؿ  ،يف ىذا الفراغ العقلي والديٍت عندّن دي الثقايف امأجنيب ؽلتد حتماً إف التح
طنو ن بَ ن أخطر الغزو الثقايف امأجنيب ىي قيادة اسإنساف العريب مِ وإف مِ  ،شأفتنا والقضاء على رسالتنا

وىذا  ،نقاد من عقلو وضمَتها يُ شلِ قاد من بطنو وفرجو أكثر ء إذا ضعف دينو فإنو يُ ر وذلك مأف ادل ،رجووفَ 
من ىنا شرعت  ،وا بثقافاهتم العربية واسإسالمية، وزىدربيةثَتين الذين أتثروا ابلثقافات الغىو حاؿ الك

ما  :بنوف عن قولو، ىذا يصيحوتقوؿ ما كانوا غلَ  ،عجر السادة عن حتقيقوامأبواؽ ادلعدة بذكاء حتقق ما يَ 
إف اليهود نقلوا  :ؿ لوفإننا نقو  .ستحيلعريب العلـو مُ إف تَ  ؟ندسة والصيدلةبية وعلـو الطب واذلاللغة العر 

، ررت من امأكفاف منذ نصف قرفاستخرجت من ادلقابر وحُ  والعربية لغة ميتة ،ة إىل العربيةيثالعلـو احلد
سعنا ما أفال يَ  ،وكذلك فعل الياابنيوف وغَتىم ،ما حققتو العربيةع -لغة الوحي-غة حيٌة لُ  عجزفهل تَ 

تلك احلرب اليت شنها  ،واصلوف حرهبم على لغة القرآفولكن الذين صنعهم الغزو الثقايف يُ  ،وسع اآلخرين
صـو اليـو فقد أما خُ  ،واجو خصـو امأمس بقوةوالفرؽ أننا كنا نُ  ،ادلستشرقوف علينا منذ قرف أو يزيد

ن مَ  ،واصي وامأقداـرابهتم ادلوجعة إىل النَّ وجهوف ضَ ويُ  ،رض خيانتهم عليناريدوف فَ ويُ  ،مكنوا من خناقناتاس
تسللوف خلف وي ،يتكلموف أبلسنتنا ،وّنب عنهم أّنس من جلدتنا ،لقد سكت ادلستشرقوف ؟يوجهها



 

 

وأعداؤّن من وراء احلدود  ،وقعوف بلبلة شديدة يف حياتنا الفكرية والدينية عامةويُ  صفوفنا وبُت ظهرانينا،
  .ؤدوف دورىم بنجاحيُ روف تالمذهتم وىم يَ  ،يضحكوف

بتكروف احليل الطريفة ويَ  ،فعلوف العجب يف تعميم لغتهموإنك تعجب عندما ترى اسإنكليز يف عصرّن يَ 
 أما ضلن كعرب فال نفعل شيئاً  ،حىت أصبحت اسإنكليزية لغة العامل ولغة العلم معاً  ،لتحبيبها إىل النفوس

 ،ىلو ات امأخرى تغري علينا وتكسح لغتنا يف مواطنها امأوأخذت اللغ، قر دارّنينا يف عُ ، حىت ُغزِ من ذلك
 ،أجنيب اسرة غزوٍ ية العربية مسَ شلا أكد لنا أف دعاة ىذه القوم ،مسنوف لغتهوادلضحك أف دعاة العروبة ال ػلُ 

لتعرب عليها أدايف  نعت عمداً وأهنم قنطرة صُ  ،وأف عالقتهم ابلعربية ومآثرىا ومواريثها عالقة مزورة
بل بحثوا عن سُ ف يَ ، وعلى ادلتخصصُت أف لغتنا يف خطر، وىذا يدؿ على أوفلسفات وقوميات أخرى

  دلروع الذي غلتاحنا من كل ّنحية.حف اقف الزَّ وأف يَ  ،ار على لغتنا وتراثناغَ ادلهم أف نػَ ، و شىت سإنقاذىا
زارة ادلعارؼ يف مصر كاف التعليم ابدلراحل امأوىل دلا توىل و  "سعد زغلوؿ"لقد سجل التاريخ أف  :اي سادة

وكذلك سائر  "ويديسًت دمَ "أتليف  االبتدائيكاف كتاب احلساب ادلقرر على الصف   ،ابللغة اسإنكليزية
ؤلفاٌت جديدة وضع مُ وأف تُ  ،ابللغة العربية كلها  درس ادلقرراتمر أف تُ " ىذا كلو، وأسعد"فألغى  ،العلـو

  .وبذلك ادلسلك الناضج حفظ على مصر عروبتها ،ابللغة القومية
ومل ػلدث يف  ،من شعرىا ونثرىا من الزمن انتعشت فيها بنهضة أدبيةلقد مرت على اللغة العربية فًتة 

هر ثر ظَ ففي ميداف النَّ  ،ن العمالقة كما حدث ذلك يف القرف ادلاضيمِ  رلموعة اصر فيواترؼلنا العريب أف حتَ 
حيث كانت اللغة العربية على ألسنة ىؤالء إذا  ،د أمُت وعلي الطنطاوي وغَتىمالرافعي والعقاد وأزت

  .نفجر ينابيع صافيةتَ  ،وعلى أسنة أقالمهم إذا كتبوا ،طبواخَ 
عن  ، وىؤالء ما يَِقلُّوفويف ميداف الشعر ظهر أزتد شوقي وحافظ إبراىيم وخليل مطراف والرصايف وغَتىم

بٌت على ادلهد دبية ادلباركة كانت تُ أف ىذه النهضة امأ، والظاىر وبشار بن برد وادلعري وأيب دتاـ يبتنمُ الْ 
 وتقديسها الًتاث على زلافظتها فأ وظاىر، وتصل من أرلاد ادلسلمُت ما أضاعو التفريط والغدر ،امأوؿ
 ،ييئس مل الثقايف الغزو ولكن ،يتزحزح ال ثبت ذلم ذلك فأ العربية غةلل العميق ووالئها الدينية للقيم

 العربية على القضاء ذلك ىلإ السبل يسروأ ،سالـاسإ على القضاء ريديُ  نوإ ،تفًت لن القراف للغة وعداوتو
 جدتوُ  ذاوإ ،صيلامأ العريب دبامأ اختفى فقد ،شتهيويَ  ما بلغ قد اليـو ونُّ ظُ ونَ  ،داهباوآ وقواعدىا
 دبامأ كاف ذاوإ ،والفكرية الروحية أبصولنا الصلة ردودةمَ  دلعافٍ  وعاء هنافإ العربية احلروؼ يف كتاابت



 

 

 وال العروبة مالمح تةالب فيو رىيَ  ال اؼجَ العِ  ايـامأ ىذه دبأ يف ادلتفرس ففإ قلبها ودقات مةأ مرآة
  .الذاتية وثقافتها القومية وسياستها رسالتها عن تكافح مةأ شواؽأ وال ،سالـاسإ
 بُت صلح لعقد "لوزاف" ؤدترمُ  قدعُ  ،وعشرين يةوذتان ئةاوتسعم لفأ عاـ يف فأ التاريخ سجل لقد

 الًتكية راضيامأ من تنسحب لن هناأ "ؾور تات"أ كربامأ تركيا خائن على انكلًتا اشًتطت يثحَ  ،ادلتحاربُت
 ،وادلَتاث وقاؼوامأ الدينية وادلدارس الشرعية احملاكم لغاءإ الشروط تلك ومن ،كاملة شروطها ققحتُ  ىتحَ 

 وزير "كرسوف" وقف ذلك وبعد ،الالتينية ابحلروؼ العربية احلروؼ واستبداؿ ،الًتكية ابللغة ذافامأ وجعل
 مرينأب اعليه ضيناقَ  ننامأ ،اليـو بعد قائمة لًتكيا تقـو لن :سرهأب وللعامل ادلال على ليقوؿ انكلًتا خارجية
 الفرنسي احلاكم كلمة نسىنَ  نولَ  ،اخلالفة على وقضينا ،سالـاسإ على ضيناقَ  ،واخلالفة سالـابسإ :اثنُت

 حىت لسنتهمأ من العريب اللساف ونقتلع ،وجودىم من العريب فالقرآ زيلنُ  فأ بغلَ  :قاؿ عندما للجزائر
  .عليهم ننتصر
 ،ابلعربية العروبة حتفظ نمَ  ىي التاريخ مر على وستبقى ،اليـو وحىت ادلاضي منذ دمشق كانت ىنا من
 ،وعروبتنا وشريعتنا نناقرآ لنا فظػلَ  الذي ىو العربية اللغة حفظ فمأ ،فالقرآ وتعاليم فالقرآ حتفظ من ىي

 خاوية والعربية سالميةاسإ مةامأ وَتضيع معو علومو، عندىا ُتصبح فالقرآ ضيعيَ  العربية اللغة ضيعنُ  وعندما
 خطاب نمِ  ما لتجد نكوإ ،ليوإ دائماً  عدؤّنأ سعىيَ  الذي وىذا ،احلياة يف شيئاً  فقوتَ  ال ،عروشها على
 دائماً  ؤكدويُ  ،وادلسلمُت العرب حياة يف العربية اللغة عليةأ فيو بُتويُ  الإ سدامأ بشار الرئيس للسيد

 ىلإ ،العظيمة ادلادة ذلذه الطالب حتبيب ىلإ وادلعلمات ادلعلمُت وجدويُ  ،ابللغة االىتماـ على وابستمرار
 ذىبت يبالوف ال ،يبايل ال نوفإ الفذ القائد ىذا غَته ماأ ،الكرمي فالقرآ لغة ـامأ لغتهم ىلإ الطالب حتبيب
 بٍت النهاية يف ختدـ سلططات تطبيق ريدوفيُ  هنمإ ،تفهم مل ـأ الشعوب فهمت ،تذىب مل ـأ العربية
  .صهيوف
 من يةآ تالوة سنوفػلُ  ال دىمتَ  -سفامأ مع- العرب زعماء نمِ  خطاب يأ ىلإ ستمعنَ  عندما ضلن
 دليل كربأ وىذا ،وبرىاف ةوحج بدليل صوب كل من تيكأي دهتَ  خطيباً  سدامأ رجلت ذاإ ينمابَ  ،فالقرآ
  .كذلك وستبقى ،وللعلماء وللمعلمُت وللعلم ،العربية للغة حاضنة كانت دمشق فأ على
 حتية ،الصامد ادلعلم ىذا ىلإ حتية ،السوري العريب ادلعلم ىلإ يةحتَ  ،ادلعلم بعيد االحتفاؿ ابو بأ على نناأ ومبا
 ادلعلموف عرضتَ  كم ،القادمة جياؿامأ ىلإ ومهمتو رسالتو ؤدييُ  حىت قاسى ما قاسى الذي ادلعلم ىذا ىلإ



 

 

 ،همتهمومُ  رسالتهم داءأ عن الغرابء والضباع ادلرتزقة رىابيوفاسإ نعهمؽلَ  حىت جراـوإ رىابإ ىلإ سورية يف
 ،مهمتنا وعن ،عملنا وعن ،منهجنا وعن ،قضيتنا عن تخلىنَ  لن :احلثالة ذلؤالء قاؿ العريب ادلعلم ولكن
  .اسإنساف بناء وىي ،الوجود يف همةمُ  أبعظم هللا شرفنا وقد

 بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالالتَّ  وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػو للمعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 الػػػػذي مػػػػن جػػػػلأ وأ شػػػػرؼأ علمػػػػتأ

 

 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فأ ادلعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػادَ  
 وعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال أنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ويُ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتيَ 

 
 علمُتادل كبار من وطلبة لةثُ  اجلاري العاـ ىذا من وؿامأ الشهر يف زارّن ،الشرفاء العرب ادلعلمُت ىلإ حتية
 :الواحد ابحلرؼ لنا وقالوا ،ادلبارؾ ادلسجد ىذا يف دمشق يف زاروّن ،دمشق ىلإ زاروّن ،العريب الوطن يف

 ،واذلواف ؿذُّ ال رفضيَ  الذي ،سدامأ بشار ادلقاـو القائد خلف وسنبقى ،الفلسطينية القضية مع سنبقى
 ،دمشق خلف وادلقاومة الصمود قلعة خلف سَتنَ  للعرب علمُتمُ ك وسنبقى ،الدماء حقن على عملويَ 

 بداية يف العظماء ادلعلموف هبا ّنجاء اليت الرسالة ىي ىذه ،النابض العروبة قلب دمشق ىلإ دائماً  وسنأيت
  .اجلاري العاـ
 ،شريف معلم كل جانب ىلإ نقف فوأ ،ادلعلم نقدس فأو  ،العلم قدسنُ  فأ علينا حق -سادة اي- نناوإ
 القاسية الظروؼ ىذه يف وتضحياتو وعطائو زلنتو جانب ىلإ ،السوري العريب ادلعلم جانب ىلإ قفنَ  وأف

  .والصعبة
 الثورة ىذه ،ذارآ من الثامن رةو ث هناإ ،وجليلة عظيمة ناسبةومُ  كرىذِ  طياتو بُت لنا ملػلَ  ذارآ وشهر
 العريب اجليش العقائدي اجليش سستوأ ،وادلواطن الوطن تنَ بػَ  ؛الراقية مبكانتها ،ادلقدس ابمسها ،ادلباركة
 هللا رزتو سدامأ فظاح اخلالد القائد قادىا اليت ادلباركة التصحيحية احلركة لقياـ كيزةَر  وكانت ،السوري
  .ثراه وطيب تعاىل

 من وساندكم ،"ردوغافأ" القذر مكُ لَ وَّ ومَ  ،سعود ؿآ مكُ لَ وَّ ومَ  ،الثورة ادعيتم من اي ،رتزقةمُ  اي نتمأ ماأ
 والقتل والدمار ابخلراب تناجاء والفاشية الفاشلة ورتكمثَ  فإ :لكم نقوؿ ننافإ ،قليميةاسإ الدوؿ نمِ  ساندكم
 مهما :لكم نقوؿ ،كبَتة شرسة حرب يف دخلوّن نمِ  اخلامس العاـ اقًتاب ىلع ذا ضلن وىا ،والتشريد

 كانت كما سورية نعيد حىت ،بطحنن ولن ،نستسلم ولن ،نركع ولن مل ،فظعتم مهما ،اغتلتم مهما ،تلتمقَ 
 ظيعاً فَ  ططاً سلُ  كانت ثورتكم فإ ،صهيوف لبٍت خدمة كانت ثورتكم فإ ،القذرة نوفكمأُ  رغم ،وأفضل



 

 

 نتنياىو دتَ  عندما ايهإ عطيكأ ذلك على دليل كربوأ ،كثَتة ذلك على دلةوامأ ،صهيوين مرأب ونوذُ فِّ نػَ تػُ 
 ويتحسر عليهم بكييَ  وىو ،فالضأ بثوب بيبأ تل مشايف يف ادلرتزقة اجلرحى على دخليَ  الذي القذر
 جيشها استنزاؼ وعلى ،سوراي يف الدمار مواصلة على عينهميُ  حىت ،والدواء ابدلاؿ دىموؽلَ  ،عليهم

 هللا قبح ،احلقَت منهجهم هللا قبح ،العفنة عقوذلم هللا قبح ،علميهاومُ  علمائها قتل تابعةمُ  وعلى ،العقائدي
  .واحدة بكلمة ولو صهيوف بٍت خدـ نمَ  كل
 فليأيت ؛جاؿالرِّ  عرؼيَ  فوأ ،ودسُ امأُ  عن بحثيَ  فأ رادأ ومن ،سالـاسإ ىنا ،العروبة ىنا ،دمشق ىنا :خَتاً وأ
 لو كاف دلن لذكرى ذلك يف فإ ،العميق اترؼلها منذ حقيقتها على دمشق ىي نمَ  عرؼيَ  ،دمشق ىلإ

  .شهيد وىو السمع لقىأ وأ قلب
  :ــية5الثانـــــ اخلطبة
 دمحماً  فأ شهدوأ ،لو شريك ال وحده هللا الإ لوإ ال فأ شهدوأ ،زتده حق هلل احلمد ،العادلُت رب هلل احلمد
  .رتعُتأ وصحبو لوآ وعلى ،دمحم سيدّن على وابرؾ وسلم صل اللهم ،وخليلو وصفيو ورسولو عبده
  .ساه وال عنكم غافل غَت هللا فوأ ،مالقوه نكمأ واعلموا ،هللا اتقوا هللا عباد
 لعادلنا عرؼويَ  صغَتّن رحمويَ  كبَتّن لغلُ  مل من ميتأ من ليس)) :قاؿ  النيب فأ أزتد ماـاسإ روى

 حقو((.
 بنا نكفإ ارزتنا اللهم ،مواتوامأ منهم حياءامأ وادلسلمات وادلسلمُت وادلؤمنات للمؤمنُت اغفر اللهم
 تناآ ربنا ،عليك العرض ويـو رضامأ وحتت رضامأ فوؽ ارزتنا اللهم ،قدير علينا نكفإ تعذبنا وال ،رحيم
 ّنإ اللهم ،السوري العريب اجليش تنصر فأ لكنسأ ّنإ اللهم ،رشداً  مرّنأ من لنا وىي  رزتة لدنك من
 معيناً  ذلم تكوف فوأ ،العادلُت رب اي ورميهم ىدافهمأ تسدد فوأ ،قدامهمأ حتت رضامأ تثبت فأ لكنسأ

 ىلإ بيده وخذ ،والعباد البالد خَت فيو ما ىلإ سدامأ بشار ادلؤمن القائد الرئيس السيد وفق اللهم ،وّنصراً 
 ،يصفوف عما العزة رب ربك سبحاف ،سالميةواسإ العربية مةلأل ونصر خَت ةبشار  واجعلو ،وترضاه حتبو ما

 .العادلُت رب هلل واحلمد ،ادلرسلُت على وسالـ
 


