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إن احلمد هلل ،نحمده ونس�تعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من

رشور أنفس�نا ومن س�يئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له،
وم�ن يضل�ل فال هادي له ،وأش�هد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال

رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ﷺ.
أما بعد:

تقص احلق الذي شهد به الكتاب املبني
فهذه نبذة خمترصةّ ،

والسنة املطهرة ،يف بيان فضل هذه البالد املباركة ،وكرامة تلك

املرشفة ،وه�و فصل من فصول كتاب كبري عن الش�ام
الدي�ار َّ

أرجو أن يفيد يف أحداث الس�اعة الراهنة ،التي أدمعت العني،
وأدمت القلب ،وأزعجت النفس.

جرته من
جرت عىل الش�ام وأهله ما َّ
تل�ك األحداث التي َّ

صنوف البالء ،وأعقبت ما أعقبته من اهلموم والكروب بشتى

أنواعها وكافة أجناسها.

وق�د ق�ال اهلل تع�اىل ( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [آل عمران:

.[141-140

تعرف
ومن تأمل هذه النصوص الثابتة واألخبار الصادقة َّ

ع�ىل موعود اهلل الذي ال خيلف وع�ده ،وأيقن أن النرص قادم،
ٌّ
ومتم
معز جن�دَ ه،
وأن م�ع العرس يرسا ،وأن اهلل ٌّ
ومذل َّ
عدوهٌ ،
نوره ،ال حمالة.
َ

فإىل برشى تلك العجالة ،وإىل األمل املنشود ،الذي حتمله
ُ
حديث من ال
كلامت الصادق املصدوق ،ويز ّفه إلينا
بني طياهتا
ُ
ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى.
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فضائل الشام يف القرآن والسنة
ص بفضله من
خيت�ص اهلل برمحته من يش�اء من عب�ادهَ ،
وخي ُّ

ويفض�ل بعض البق�اع والبلدان واألزم�ان عىل بعض،
يري�دِّ ،

وهلل احلكمة البالغة يف ذلك.

ِ
َ
يفع�ل ما
«للب�ارئ تع�اىل أن
ق�ال القرطب�ي -رمح�ه اهلل:-
لعمل�ه ع ّل ٌة ،وال ِ
ِ
ِ
عليه
ليس
يش�ا ُء،
وخيص بالفضيلة ما يش�ا ُءَ ،
ُّ
بحكمته ،وقد تظهر ِ
ِ
ج�ر ،بل ُ
فيه احلكم ُة ،وقد
يفعل ما يريدُ
ُ
َح ٌ

ختفى»).(1

وقد حفلت الس�نَّة النبوية بأحاديث كثرية يف فضل الش�ام

وفضل أهلها ،وفضل اهلجرة إليها زمان الفتن ،أفردها العلامء

الربعي ،وأبوس�عد الس�معاين،
بالتصنيف ،منهم :أبواحلس�ن َّ
وأبوالف�رج ب�ن اجل�وزي ،وهب�اء الدين ب�ن عس�اكر ،وبرهان

الدين البقاعي ،وضياء الدين املقديس ،والعز بن عبدالس�الم،
وابن عبداهلادي ،وابن رجب احلنبيل ،وغريهم.

ف�� «إقلي�م الش�ام :جلي�ل الش�أن ،دي�ار النَّب ِّي�ن ،ومرك�ز

) (1تفسري القرطبي (.)136/8

الصاحلن ،ومطلب الفضالء ،به القبلة األوىل ،وموضع احلرش
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وامل�رى ،واألرض املقدَّ س�ة ،والرباطات الفاضل�ة ،وال ُّثغور
َ
اجلليل�ة ،ومهاج�ر إبراهيم ،ومش�اهد األنبي�اء ...وفضائل ال

ختفى» ).(1

«ثبت ّ
للش�ا ِم
قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية -رمح�ه اهللَ :-
ِ
ِ
ِ
ِ
وه�ي أحدُ ما
العلامء،
وآث�ار
والس�ن ِّة
مناق�ب
وأهل�ه
ُ
َ
بالكتاب ّ

ِ
غ�زو الت ِ
ّتار ،وأمري هلم
اعتمدته يف حتضييض المس�لمي َن عىل
ِ
مرص ،واس�تدعائي
بلزو ِم
َ
دمش�ق ،وهني�ي هلم عن الف�رار إىل َ
الشامي ِ
ِ
المصري إىل ّ
فيه»)((.
العسكر
َّ
الشا ِم وتثبيت ّ ِّ
َ
الشام لغة:

َ
َّ
والش�أم :بس�كون اهلم�زة وفتحه�ا لغت�ان ،وفيها
الش�أم،

لغ�ة ثالثة وهي «الش�ا ُم» بغري مهز ،واش�تقاقها مأخوذ من اليد

الشؤمى؛ وهي اليرسى ؛ سميت به ألهنا من مشأمة القبلة.

وقيل :سميت بذلك لكثرة ُقراها وتداين بعضها من بعض،

فشبهت بالشامات.

وقيل :سميت الشام ب� «سام بن نوح»؛ ألنه أول من نزهلا،

واسمه بالرسيانية :شام).(3

) (1أحس�ن التقاس�يم يف معرف�ة األقالي�م للمق�ديس (ص ،)151باختص�ار
وترصف.
ُّ
)(( جمموع الفتاوى (.)505/(7
) (3هتذيب األسامء واللغات للنووي (.)171/3

والش�ام ه�ي اإلقلي�م الش�اميل الغ�ريب م�ن ش�به جزي�رة

العرب).(1

وح�دُّ الش�ام؛ من الغ�رب :البحر املتوس�ط ،ومن الرشق:

البادية من أيلة)(( إىل الفرات ،وينتهي حد الشام ً
شامال بسفوح
جبال طوروس ،وجنوبا بعريش مرص).(3

متنوعة ،فمن ذلك:
والفضائل الثابتة للشام كثرية ّ

 .1أن الشام من البالد التي بارك الله فيها:

س آي ٍ
ِ
«و َقد َد َّل ال ُق ُ
يم َع َىل َب َرك َِة َّ
ات»):(4
الشا ِم ِيف َخ ِ َ
َ
رآن ال َعظ ُ

األوىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ) [اإلرساء.[1 :

قال اإلمام الطربي« :أي :الذي جعلنا حوله الربكة لسكانه

يف معايشهم ،وأقواهتم ،وحروثهم ،وغروسهم»).(5

فقد بارك اهلل يف أرضها :باملياه واألشجار والثامر واخلصب،

ويف أرزاقه�ا :بالكثرة والطي�ب ،ويف رجاهلا :بالعل�م والنبوة،
) (1وبالد الشام تشمل يف هذا العرص :سوريا ،واألردن ،ولبنان ،وفلسطني.
)(( أيلة :مدينة قديمة عىل البحر األمحر ،وهي عىل مقربة من العقبة اليوم.
) (3ينظر :كتاب خطط الش�ام ( )9/1ملحمد كرد عيل ،وكذا :هتذيب األس�امء
واللغات للنووي (.)171/3
) (4جمموع الفتاوى (.)44/(7
) (5جامع البيان (.)5093/6
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ويف طباعهم :باالس�تقامة ،ويف عزائمهم :بالنجدة والشجاعة
(1

واملكارم ،ويف مجيع أحواهلم).(1

الثاني�ة( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ) [األنبياء.[71 :

ق�ال الطربي« :هي أرض الش�ام ،ف�ارق صلوات اهلل عليه

قومه ودينهم وهاجر إىل الشام».

وقال« :ال خالف بني مجيع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من

العراق كانت إىل الشام ،وهبا كان مقامه أيام حياته ،وإن كان قد
قدم مكة وبنى هبا البيت ،وأس�كنها إسامعيل ابنه مع ُأمه هاجر،
غري أنه مل ُيقم هبا ،ومل يتخذها وطن ًا لنفسه ،وال لوط»)((.

الثالث�ة( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [األنبياء.[81 :

َّ
ف�إن املراد بتل�ك األرضَّ :
«وإِن ََّام كَانَ�ت َت ِري َإىل
الش�امَ ،
َأ ِ
رض َّ
الشا ِم ا َّلتِي فِ َيها َم َل َك ُة ُس َل َيام َن»).(3

الرابع�ة (:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ) [األعراف.[137 :
«ومعلوم أن بني إرسائيل إنام أورثوا مش�ارق أرض الش�ام
ومغارهبا ،بعد أن ُأغرق فرعون يف اليم»).(4

) (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (.)9( /3
)(( جامع البيان ((5716/7
) (3جمموع الفتاوى (.)506 /(7
) (4جمموع الفتاوى (.)506/(7

اخلامسة(:ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ) [سبأ.[18 :

فالقرى التي بارك اهلل فيها هي ُق َرى َّ
الشا ِم.

ق�ال ابن كث�ري« :قال جماهد ،واحلس�ن ،وس�عيد بن جبري،

وقتادة ،والضحاك ،وابن زيد وغريهم :يعني قرى الشام.

يعن�ون :أهنم كانوا يس�ريون م�ن اليمن إىل الش�ام يف قرى

ظاهرة متواصلة»).(1

ِ
«فهذه
قال ش�يخ اإلس�الم بعد ذكره هذه اآليات اخلمس:
ِ
ٍ
نصوص ُ
أرض ّ
إبراهيم
هج�رة
الش�ا ِم يف
خ�س
ذكر اهللُ َ
ُ
َ
حيث َ
ِ
ِ
َ
إرسائي�ل إليها،
وانتق�ال بني
س�ول إليه�ا،
الر
إليه�ا ،ومرسى ّ
ٍ
ِ
ِ
َ
س�ليامن هبا،
وملكة
األرض
بأهنا
ُ
ومس�ري س�بأ إليها ،وصفه�ا ّ
ا ّلتي باركنا فيها.

وأيض� ًا ففيها :ال ّطور ا ّل�ذي ك ّلم اهللُ ِ
عليه موس�ى ،وا ّلذي
َ
ُ
ِ
(س�ورة ال ّط ِ
ور) ،ويف ( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أقس�م اهللُ ِبه يف
َ

ﭕ ﭖ) [التني.[(-1 :

وفيها :املسجدُ األقىص.

ِ
َ
ُ
إبراهيم،
إرسائيل ،وإليه�ا هجر ُة
أنبي�اء بني
مبعث
وفيه�ا:
َ

وإليها مرسى نب ّينا ،ومنها معراج ُه»)((.
) (1تفسري القرآن العظيم (.)176/11
)(( جمموع الفتاوى ((506/(7
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ودع�ا هلا النبي ﷺ بالربك�ة ،فعن ابن عم�ر َّ
أن النَّبِ َّي ﷺ قال:
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اللهم بارك لنا يف
اللهم بارك يف يمنن�اَّ ،
«الله�م بارك لنا يف ش�امناَّ ،
َّ

اللهم بارك
اللهم بارك لنا يف ش�امناَّ ،
اللهم بارك يف يمنناَّ ،
ش�امناَّ ،
الث�ة ِأو الر ِ
كان يف ال ّث ِ
َ
فل�ام َ
رس�ول اهللِ ويف
ابعة ،قالوا :يا
ّ
يف يمنن�ا»ّ .

الش ِ
«إن هبا الز َ
عراقنا؟ َ
قرن ّ
ّالزل،
يطان«).(1
يطلع ُ
قالَّ :
والفتن ،وهبا ُ
َ
ُ
تتناول :الربك َة يف
قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية« :والربك ُة
الدّ ِ
ين ،والربك َة يف الدّ نيا»)((.

وق�ال اب�ن رج�ب احلنب�يل« :اعل�م أن الربك�ة يف الش�ام

تش�مل الربك�ة يف أمور الدي�ن والدنيا ،وهلذا س�ميت األرض
املقدسة»).(3

ق�ال العز بن عبدالس�الم« :ملا بدأ بالدعاء للش�ام بالربكة،

وثنَّ�ى باليمن ،دل عىل تفضيل الش�ام عىل اليم�ن ،مع ما أثنى

ب�ه عىل أهل اليم�ن يف غري ه�ذا احلديث ،فإن البداي�ة إنام تقع

باألهم فاألهم»).(4

وروي ع�ن كعب ق�ال« :إن اهلل تع�اىل بارك يف الش�ام من
ُ
الفرات إِ َىل العريش»).(5
) (1رواه البخاري ( ،)1073والرتمذي ( ،)3953والطرباين يف املعجم الكبري
)( )384/1واللفظ له.
)(( جمموع الفتاوى (.)44 /(7
) (3جمموع رسائل ابن رجب (.)((4 /3
) (4ترغيب أهل اإلسالم يف سكنى الشام للعز بن عبدالسالم (ص.)34
) (5جمموع رسائل ابن رجب ((((3 /3

وق�د أقس�م اهلل يف كتاب�ه بمواض�ع رشيف�ة منه�ا ،دالل ًة عىل

عظمتها ،فإنه سبحانه وتعاىل ال يقسم إال بعظيم ،فقال( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [التني.[3-1 :

ِ
ق�ال احلاف�ظ ابن كثريَ :
ه�ذه ٌّ
حمال
األئم ِة):(1
«ق�ال ُ
بع�ض ّ
ٍ
بع�ث اهلل يف ِّ
َ
واحد منها نب ّي ًا مرس� ً
ال من أويل العز ِم
كل
ثالث� ٌة،
ِ
ِ
الكبار.
الرشائ ِع
أصحاب ّ
ّني ّ ِ
فاألو ُل :حم ّل ُة الت ِ
ِ
املقدس ا ّلتي َ
بعث
بيت
وهي ُ
ّ
والزيتونَ ،

مريم.
اهلل فيها عيسى اب َن َ

س�ينني ،وهو طور س�يناء ا ّلذي ك ّلم اهلل ِ
عليه
طور
َ
َ
َ
َ ُ
وال ّثاينُ :

َ
عمران.
موسى ب َن

األمني ا ّلذي من دخل ُه َ
وال ّث ُ
كان آمن ًا،
وهو البلدُ
ُ
الث :م ّك ُةَ ،
َ ِ
حممد ًا ﷺ»)((.
وهو ا ّلذي
َ
أرسل فيه ّ

ق�ال اب�ن رجب احلنب�يل« :وال ريب أن لف�ظ القرآن يدل

رصحي� ًا عىل الت�ني والزيت�ون املأكول�ني ،كام قاله اب�ن عباس
وجماهد وغريمها.

ولكن�ه قد يدل عىل مكاهن�ام من األرض ،بدلي�ل أهنام ُقرنا

بمكانني رشيفني ،ومها الطور والبلد األمني.

) (1يعني بذلك ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية ،وينظر :اجل�واب الصحيح ملن بدل
دين املسيح (.)(07/5( ،)(04/5
)(( تفسري ابن كثري (.)434/8
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وه�ذه البق�اع ه�ي أرشف بق�اع األرض ،ومنه�ا ظه�رت
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النب�وءات العظيمة والرشائع املتبعة ،فعام�ة أنبياء بني إرسائيل

كان�وا من الش�ام ،وه�ي أرض التني والزيت�ون ،ومنها ظهرت
نبوة عيس�ى -عليه السالم ،-وطور س�يناء كلم اهلل منه موسى
-عليه الس�الم ،-والبلد األمني منه ابت�دأ الوحي ،وإنزاله َع َىل

حممد ﷺ ،وهذه النبوات الثالث هي أعظم النبوات والرشائع.
فمن ق�ال من املفرسي�ن :إن التني والزيتون مه�ا املأكوالن

فقول�ه صحيح باعتبار دالل�ة التني والزيتون َع َ
�ىل بقاعهام من

األرض ،فإن أرض الشام هى أرض التني والزيتون غالب ًا.

وم�ن ق�ال :الت�ني :دمش�ق ،والزيت�ون :بي�ت املق�دس

وفلس�طني ،فقوله صحي�ح ،باعتبار أن دمش�ق وما حوهلا هي

بالد التني غالب ًا ،وفلسطني وبيت املقدس بالد الزيتون غالب ًا.

ومن قال :املراد :جبل دمش�ق وجبل بيت املقدس ،فاجلبل

من مجلة أرض التني والزيتون.

وم�ن قال :املراد مس�جد دمش�ق ومس�جد بي�ت املقدس،

فهذان املسجدان مها أرشف بقاع أرض الشام ،واهلل أعلم»).(1

 .2والشام ترعاها مالئكة الرمحن وحتفظها.

ب�ن ٍ
فع�ن ِ
ِ
زي�د ِ
ثابت َ
ف
رس�ول اهلل ﷺ نؤ ّل ُ
ق�ال :كنّا عن�دَ

َ
الرقا ِع)((.
القرآن من ّ

) (1جمموع رسائل ابن رجب (.)(53/3
)(( أي :جيمعون ما نزل من اآليات املفرقة يف سورها ،ينظر :مرقاة املفاتيح (.)317/1

ُ
َ
رسول ﷺ« :طوبى ّ
للشامِ».
فقال

َ
ألي َ
رسول اهلل؟
ذلك يا
فقلناٍّ :

الر ِ
َ
محن باسط ٌة أجنحتها عليها«).(1
قالَّ :
«ألن مالئك َة ّ

للش�امِ ،ي�ا طوبى ّ
ويف رواي�ة« :ي�ا طوبى ّ
للش�امِ ،يا طوبى

ّ
للشامِ »...احلديث)((.

طوبى :أي حالة طيبة هلا وألهلها.

قال ابن األثري« :املراد بطوبى ها هنا :فعىل من ال ّطيب»).(3

َ
ط�اب كبرشى وزلفى،
مصدر من
يب�ي« :طوبى
َ
ٌ
وق�ال ال ّط ُّ

ومعنى طوبى َ
أصبت خري ًا وط ّيب ًا»).(4
لك:
َ

وقول�ه« :باس�ط ٌة أجنحته�ا عليها» ،أي« :حتفه�ا وحتوطها

بإنزال الربكات ،ودفع املهالك واملؤذيات»).(5

 .3الش�ام صف�وة اهلل م�ن أرض�ه ،وق�د تك َّف�ل اهلل هبا
وبأهلها.
وهلذا جاءت الوصي ُة بسكنى الشام واهلجرة إليها.

فع�ن ِ
ُ
قالَ :
ابن حوال َة َ
األمر
رس�ول اهلل ﷺ:
قال
«س�يصري ُ
ُ

) (1رواه أمح�د ( )(1096والرتم�ذي ( )3954وحس�نه ،وصحح�ه :الس�يوطي
واأللباين.
)(( املعجم الكبري للطرباين ( ،)158/5وصححه األلباين
) (3النهاية (.)318/3
) (4مرقاة املفاتيح ((4039/9
) (5فيض القدير (((74/4
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ِ
إىل أن تكونوا جنود ًا جمنّدةً ،جندٌ ّ
باليمن ،وجندٌ
بالش�امِ ،وجندٌ
ِ
بالعراق».
َ
َ
أدركت َ
ذلك.
رسول اهلل إن
قال اب ُن حوال َة :خر يل يا
ُ
)(1

ِ
َ
َ
«عليك ّ
أرضه ،جيتبي إليها
فإنا خري ُة اهلل من
فقال:
بالشامِّ ،
ِ)(2
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم ،واس�قوا من
خريت ُه من عباده ّ ،
ِ
فإن اهللَّ توك َّل يل ّ
وأهله«).(4
بالشا ِم
غدركم)َّ ،(3
َ
َ
«علي�ك ّ
ورواه أمح�د ) ((0365بلف�ظ:
علي�ك
بالش�ا ِم)((،
ِ
ِ
َ
عليك ّ
ّ
وليس�ق من
بيمنه،
بالش�امِ ،فمن أب�ى فليلحق
بالش�امِ،

ِ
ِ
فإن اهللَ قد تك ّف َل يل ّ
وأهله»).(6
بالشا ِم
غدرهَّ ،

) (1أي اخ�رت يل ،ود ّلن�ي ع�ىل ب�الد أس�كنها عن�د وق�وع الفتن وتقس�يم بالد
املسلمني إىل أجناد أو دويالت.
)(( أي جيمع إليها املختارين من عباده ،واالجتباء :االصطفاء.
) (3ق�ال الطيبي« :كأن قوله (فأما إن أبيت�م) وارد عىل التأنيب والتغيري ...فإن
أبيتم أيتها العرب ما اختاره اهلل تعاىل ،واخرتتم بالدكم ومس�قط رأس�كم
من البوادي ،فالزموا يمنكم واس�قوا من غدره�ا؛ ألنه أوفق لكم من مياه
البوادي.
فعلم من هذا أن الش�ام أوىل باالختيار ،واليم�ن عند االضطرار ،والغدر:
مج�ع غدي�ر ،وه�و حفرة ينق�ع فيها امل�اء ،والعرب أكث�ر الناس اخت�اذا هلا،
ولذلك أضيفت إليهم» .مرقاة املفاتيح ((404(/9
) (4رواه أبو داود ( )(483وصححه األلباين.
) (5وق�د ن�زل عب�داهلل بن حوالة الش�ام ،وس�كن هب�ا ،وتويف هب�ا . ،ينظر:
اإلصابة يف متييز الصحابة (.)59/4
) (6املعن�ى أن اهلل ضمن يل حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واس�تيالئهم
بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية ،ينظر :مرقاة املفاتيح (.)404(/9

ِ
احلديث َ
اخلوالين إذا حدّ َ
َ
قال:
ث هب�ذا
إدريس
«ف�كان أبو
َ
ُّ
من تك ّف َل اهلل ِبه ،فال ضيع َة ِ
عليه»).(1
ق�ال العز ب�ن عبدالس�الم« :فأخرب ﷺ أن الش�ام يف كفالة

اهلل تعاىل ،وأن س�اكنيه يف كفالته :حفظه وحياطته ،ومن حاطه

اهلل تعاىل وحفظه ،فال ضيعة عليه»)((.

ونق�ل أبو داود عن اإلمام أمحد أنَّه قيل له :هذه األحاديث

التي جاءت أن اهلل تكفل يل بالشام وأهله ،ونحو هذا.
قال :ما أكثر ما جاء يف هذا.

قيل له :فلعله يف الثغور.
قال :ال).(3

َ
وعن معاوية بن حيدة َ
رسول اهلل أي َن تأمرين؟.
قلت يا
قالُ :
ِِ
َحو َّ
الشام«).(4
«ها ُهنَاَ ،ون ََحا بِ َيده ن َ
َق َالَ :

وروى إبراهي�م ب�ن أده�م ع�ن عطاء اخلراس�اين ق�ال :ملا
مهمت بالنُّقلة من خراس�ان ش�اورت من هبا م�ن أهل ِ
العلم:

أين ترون أن أنزل بعيايل؟

فكلهم يقول يل :عليك بالشام.

ثم أتيت البرصة فشاورت من هبا :أين ترون أن أنزل بعيايل؟

) (1األحاديث املختارة للضياء املقديس (.)(73/9
)(( ترغيب أهل اإلسالم (ص.)4
) (3جمموع رسائل ابن رجب (.)185/3

ٌ
حديث حس ٌن
) (4رواه الرتمذي (( )(91وقال :هذا
صحيح ،وصححه األلباين.
ٌ
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فكلهم يقول يل :عليك بالشام.
(0

ثم أتيت الكوفة فشاورت من هبا من أهل ِ
العلم :أين ترون

أن أنزل بعيايل؟

فكلهم يقول يل :عليك بالشام.

ثم أتيت مكة فش�اورت من هبا من أه�ل ِ
العلم :أين ترون

يل أن أنزل بعيايل؟

فكلهم يقول يل :عليك بالشام.

ثم أتيت املدينة :فس�ألت من هبا من أهل ِ
العلم :أين ترون

يل أن أنزل بعيايل؟

فكلهم يقول يل :عليك بالشام).(1
وق�د ن�زل كثري م�ن أنبي�اء اهلل ورس�له -صل�ى اهلل عليهم

وسلم -يف الشامَّ ،
وإن التاريخ الطويل لبالد الشام مرتبط أشد
االرتباط بس�رية أويل العزم من الرس�ل ،وغريه�م من األنبياء

واملرس�لني؛ ك�� :إبراهي�م ،ول�وط ،وإس�امعيل ،وإس�حاق،

ويعقوب ،ويوس�ف ،وموس�ى ،وهارون ،واليسع ،وشعيب،

ويوش�ع ،وأي�وب ،ويون�س ،وإلي�اس ،وداود ،وس�ليامن،
وعيسى ،وزكريا ،وحييى ،عليهم الصالة والسالم.

ق�ال ابن رج�ب -رمح�ه اهلل« :-عام�ة أنبياء بن�ي إرسائيل

كانوا من الشام»)((.

) (1التاريخ الكبري البن أيب خيثمة ((.)107/
)(( جمموع رسائل ابن رجب (.)(53 /3

وقد دخل النبي ﷺ بالد الش�ام قب�ل البعثة وهو صبي مع

عمه يف التجارة ،ومل خيرج من احلجاز إال إليها.

وبع�د اهلج�رة توجه النبي ﷺ إىل مش�ارفها حل�رب الروم

؛ فوص�ل إىل تب�وك ب�أرض األردن ،فب�دأ هب�ا قب�ل غريها من
األمص�ار ،وأعطاها اهتامم ًا دون غريها م�ن البلدان ،وكذلك

فعل اخللفاء الراشدون من بعده.

ُ
مبعث أنبي�ا َء بني
فالش�ام ك�ام قال ش�يخ اإلس�الم« :فيه�ا
َ
إبراهي�م ،وإليها م�رسى نب ّينا ،ومنها
إرسائي�ل ،وإليه�ا هجر ُة
َ
ِ
معراجه ،وهبا ملك�ه وعمود ِ
وكتابه ،وطائف ٌة منصور ٌة من
دينه
ُ
ُ
ُ
أ ّم ِته ؛ وإليها
املحرش واملعا ُد» ).(1
ُ

 .4وأهل الشام هم الصفوة املختارة.

رس�ول اهلل ﷺ« :إذا فس�دَ ُ
ُ
قالَ :
عن ّقر َة بن إياس َ
أهل
قال

ّ
خري فيكم«)((.
الشامِ ،فال َ

وهذا يدل عىل أن فضائل الش�ام ليس�ت للبالد فقط ،وإنام

للبالد وأهلها.

وقد بوب ابن حبان يف صحيحه)(3عىل هذا احلديث بقوله:
ِ
اإلخب�ار عىل َّ
يعم َ
عم يف ّ
ذلك يف
«ذك�ر
الش�ا ِمُّ ،
أن الفس�ا َد إذا َّ
ُ
سائر ِ
ِ
املدن».
) (1جمموع الفتاوى (.)507 /(7
)(( رواه الرتمذي (( )(19وصححه ،وصححه األلباين.
) (3صحيح ابن حبان (.)(9( /16

(1

((

«فإن اهللَّ قد
ويدل عليه أيض� ًا قوله ﷺ يف احلديث املتقدمَّ :
ِ
تك ّف َل ىل ّ
وأهله».
بالشا ِم
وما حيصل يف الش�ام اليوم أقوى دليل عىل أن أهل الشام مل

يفس�د حاهلم ؛ فهم مع ما هم فيه من البالء والتقتيل ال يزالون
صامدين ثابتني ،ال يزيدهم هذا البالء إال إيامن ًا وتس�لي ًام ،وهم
يف ذلك ينتظرون نرص اهلل القريب.

وه�ذا وحده يكفي للداللة عىل أصال�ة اإليامن يف قلوهبم،

وما هم عليه من صحة االنتساب لدين اهلل وسنة رسوله ﷺ.

وليس الفساد أن تُبتَىل ،ولك َّن الفساد أن تُبتىل ثم ال تصرب،

أما من ابتُيل فصرب ،فقد سلك مسلك األنبياء والصاحلني.

( .الشام َمنزل اإليامن ،وهبا عمود الكتاب.

عن ِ
بن عمرو ِ
عبد اهلل ِ
ِ
قالَ :
ريض اهلل عنهام َ
قال
العاص
بن
َ
الكتاب انتزع من ِ
ِ
ُ
حتت
كأن عمو َد
«إن
ُ
رأيت َّ
رس�ول اهلل ﷺّ :
َ
ساطع عمدَ ِبه إىل ّ
الشامِ،
نور
ٌ
وساديت ،فأتبعت ُه برصي ،فإذا َ
هو ٌ
ِ
الفتن ّ
وقعت
اإليامن إذا
وإن
بالشامِ«).(1
َ
أال َّ
ُ

«رأيت
وع�ن عمر بن اخلط�اب قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:
ُ
نور خرج من ِ
استقر ّ
حتت رأيس ساطع ًا حتّى
بالشامِ«)((.
عمود ًا من ٍ َ
َّ

) (1رواه احلاك�م يف املس�تدرك ( ،)8554وأب�و نعي�م يف احللي�ة (،)(5(/5
وصححه األلباين.
)(( رواه البيهق�ي يف دالئ�ل النب�وة ( ،)(776والط�رباين يف مس�ند الش�اميني
) ،)1566وحس�نه اب�ن كث�ري يف مس�ند الف�اروق (( ،)701/وصحح�ه
األلباين يف ختريج املشكاة (.)369/3

ِ
الكت�اب
ق�ال ش�يخ اإلس�الم -رمح�ه اهلل« :-وعم�و ُد
ِ
َ
عليه ،وهم محلت ُه
القائمون ِبه»).(1
واإلسال ِم :ما يعتمدُ
وق�ال العز بن عبدالس�الم -رمح�ه اهلل« :-أخرب النبي ﷺ

أن عمود اإلس�الم الذي ه�و اإليامن يكون عن�د وقوع الفتن
بالش�ام ،بمعنى :أن الفتن إذا وقعت يف الدين كان أهل الشام
ب�راء م�ن ذلك ثابتني عىل اإلي�امن ،وإن وقع�ت يف غري الدين

كان أه�ل الش�ام عاملني بموجب اإلي�امن ،وأي مدح أتم من

ذلك؟.

واملعن�ي بعمود اإلس�الم :ما يعتم�د أهل اإلس�الم عليه،

ويلتجئ�ون إلي�ه ،والعيان ش�اهد لذلك ،فإنا رأينا أهل الش�ام

عىل االس�تقامة التامة ،والتمس�ك بالكتاب والسنة عند ظهور
األهواء ،واختالف اآلراء»)((.

ق�ال ش�يخ اإلس�الم« :وأ ّم�ا ّ
العلم
الش�ا ُم فلم ي�زل فيه�ا
ُ
كل ٍ
يقاتل ِ
عليه منصور ًا مؤ ّيد ًا يف ِّ
واإليامن ،ومن ُ
ُ
وقت»).(3

 .6استقرار اإلسالم وثبوته بالشام.

ع�ن ِ
ِ
خالد ِ
ِ
َ
رس�ول اهللِّ ﷺ ّأهنم
أصحاب
معدان ،ع�ن
ب�ن

َ
َ
نفسك.
رسول اهللِّ ،أخربنا عن
قالوا :يا

) (1جمموع الفتاوى (.)4(/(7
)(( ترغيب أهل اإلسالم يف سكنى الشام (ص.)5
) (3جمموع الفتاوى (.)449/4

(3

َق َ
إبراهيم ،وبرشى عيس�ى ،ورأت ّأمي
�ال ﷺ« :دعو ُة أيب
َ

(4

قصور برصى
نور أض�اءت ل ُه
َ
حن محل�ت يب كأ ّن ُه َ
ُ
خرج منها ٌ
ِ
أرض ّ
الشامِ»).(1
من
ق�ال ابن كثريَ :
حني محلت ِبه ،وقصته عىل
«كان منام� ًا رأت ُه َ

َ
وكان َ
ذلك توطئ ًة.
واشتهر بينهم،
فشاع فيهم
قومها
َ
َ

ِ
استقرار ِ
بظهور ِ
ِ
ِ
وختصيص ّ
وثبوته
دينه
نوره إشار ٌة إىل
الشا ِم
ُ
ِ
الز ِ
الشا ُم يف ِ
ُ
مان معق ً
تكون ّ
ببالد ّ
ال لإلسال ِم
الش�ا ِم ،وهلذا
آخر ّ
ِ
مريم إذا َ
وأهله ،وهبا ُ
بدمشق»)((.
نزل
َ
ينزل عيسى اب ُن َ

قال احلافظ ابن رجب -رمحه اهلل« :-وأ َّما إضاءة قصور

ب�رصى بالن�ور الذي خ�رج معه ،فه�و إش�ارة إىل ما خص

الش�ام م�ن نور نبوت�ه ،بأهنا دار ملكه ،كام ذك�ر كعب أن يف
الكتب الس�ابقة :حممد رس�ول اهلل ،مولده بمكة ،ومهاجره

يثرب ،وملكه بالشام ،فمن مكة ُبدئت نبوة حممد ﷺ ،وإىل
الش�ام ينتهي ملك�ه ،وهلذا أرسي به ﷺ إىل الش�ام إىل بيت
املق�دس ،كام هاجر إبراهيم عليه الصالة والس�الم من قبله

إىل الشام.

قال بعض الس�لف :ما بعث اهلل نب ّي ًا إال من الشام ،فإن

) (1رواه احلاك�م يف املس�تدرك (( )656/وق�ال« :خالدُ بن مع�دان من خيار
الصحابة فإذا أسند حديث ًا إىل
التّابعني ،صحب معاذ بن جبل فمن بعده من ّ
صحيح اإلس�ناد ومل خيرجاه» ،وقال ابن كثري« :وهذا إس�نا ٌد
الصحابة فإنّه
ُ
ّ
ج ّيد» ،وصححه كذلك الشيخ األلباين يف الصحيحة (.)1545
)(( تفسري ابن كثري (.)444/1

مل يبعث�ه منه�ا هاج�ر إليها ،ويف آخ�ر الزمان يس�تقر العلم
واإليامن بالش�ام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه يف س�ائر

بالد اإلسالم»).(1

 .7الطائف�ة املنص�ورة التي حتمل احل�ق وتدافع عنه يف
أرض الشام.

َع�ن ُم َع ِ
او َي� َة ِ
بن ُق َّر َة َع�ن َأبِ ِيه َق َال َق َال َر ُس ُ
�ول اهللَِّ ﷺ« :ال

ُ
يرضه�م من خذهلم حتّى
ت�زال طائف ٌة م�ن ّأمتي
َ
منصورين ،ال ّ

الساع ُة«)((.
تقو َم ّ

ورواه مس�لم ) (156م�ن حدي�ث جاب�ر ب�ن عب�داهلل

،

بلفظ« :ال ُ
ظاهرين إىل
احلق
ت�زال طائف ٌة من ّأمتي
يقاتلون عىل ِّ
َ
َ
ِ
القيامة».
يو ِم

ورواه البخاري )– (3641واللفظ له– ومسلم ) (1037عن

يقول« :ال ُ
ّب�ي ﷺ ُ
س�فيان َ
َ
يزال
قال
معاوي َة بن أيب
ُ
س�معت الن َّ
م�ن ّأمت�ي ّأم ٌة قائم ٌة ِ
يرضهم م�ن خذهلم ،وال من
بأم�ر اهلل ،ال ّ
أمر اهلل وهم عىل َ
ذلك».
خالفهم ،حتّى يأتيهم ُ

َف َق َال مالِ ُك بن ُخي ِ
َام َر َق َال ُم َعا ٌذَ :و ُهم بِ َّ
الشا ِم.
ُ
َ

س�مع معاذ ًا ُ
َ
فقال معاوي ُة :هذا ٌ
يقول :وهم
يزعم أ ّن ُه
مالك
َ
ُ

ّ
بالشا ِم.

) (1لطائف املعارف (ص.)88
)(( رواه الرتمذي (( )(19وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي وغريه.

(5

(6

عم�ران ِ
َ
بن
ورواه أب�و داود ) ((434وأمح�د ) (19419ع�ن
ٍ
رس�ول اهلل ﷺ« :ال ُ
ُ
ق�ال َ
حص�ني َ
ت�زال طائف ٌة م�ن ّأمتي
ق�ال

ظاهرين عىل من ناوأهم حتّى َ
يقاتل آخرهم
احلق
يقاتلون عىل ِّ
َ
َ
املسيح الدّ ّج َال».
َ

ورواه الط�ربي يف التهذي�ب ) (933وزاد :وكان مط�رف

يقول :هم أهل الشام.

ويف رواية له أيضا قال :فكانوا يرون أهنم من أهل الشام.
ورواه أمحد ) (18804بسند صحيح عن أيب عبداهلل الشامي

يقول :ي�ا َ
خيط�ب ُ
َ
أه�ل ّ
الش�ا ِم حدّ ثني
س�معت معاوي� َة
ق�ال
ُ
ُ
رس�ول اهلل ﷺ َ
َ
أرق�مَّ -
قال:
أن
األنص�اري -يعن�ي زي�دَ ب� َن
ُّ
َ

«ال ُ
وإين ألرجو أن
احل�ق
ت�زال طائف ٌة من ّأمتي عىل ِّ
ظاهرين»ّ ،
َ

تكونوا هم يا َ
أهل ّ
الشا ِم.

ِ
س�عد ِ
بن أيب و ّق ٍ
قالَ :
�اص َ
قال
وروى مس�لم ) (19(5عن
ِ
رس�ول اهلل ﷺ« :ال ُ
يزال ُ
ُ
احلق حتّى
الغرب
أهل
ظاهرين عىل ِّ
َ

الساع ُة».
تقو َم ّ

ِ
ٍ
حنبلُ :
قال ش�يخ اإلس�المَ :
املغرب هم
أهل
«قال أمحد ب ُن
ِ
الشامِ ،وهو كام َ
ُ
أهل ّ
لوجهني:
قال
ِ
أن يف ِ
بيان ّأهنم ُ
احلديث َ
أحدمهاَّ :
أهل ّ
الشا ِم.
سائر

ِ
ِ
ِ
ّبي ﷺ َ
ال ّثاينَّ :
املغرب» هم
«أهل
مدينته يف
وأهل
أن لغ َة الن ِّ

ُ
أهل ّ
يغر ُب عنهم.
الشا ِم ومن ّ

ٍ
ِ
ِ
أن لغتهم يف ِ
املرشق هم ُ
والعراقَّ ،
ك�ام َّ
فإن
نج�د
أهل
أهل
ٍ
ِ
األمور النّس�ب ّي ِة ُّ
غرب قد
ّرشيق من
الت
ّغري�ب والت َ
فكل بل�د ل ُه ٌ
َ
ِ
ِ
ُ
لغريه ،ول ُه ٌ
ُ
لغريه.
يكون غرب ًا
رشق قد
يكون رشق ًا

كان غرب� ًا ورشق ًا ل ُه ُ
ّب�ي ﷺ بام َ
حيث
فاالعتب�ار يف كال ِم الن ِّ
ُ
ِ
وهي املدينة»).(1
تك ّل َم هبذا احلديث َ
ِ
َ
يعلم َّ
أن
وق�ال« :وم�ن يتد ّب ُر
أحوال العاملِ يف ه�ذا الوقتُ ،
هذه ال ّطائف َة)(( هي أقوم ال ّط ِ
ِ
وائف ِ
ً
وعمال
علام
بدين اإلس�ال ِمً :
ُ
َ
وجه�اد ًا عن ِ
ِ
َ
يقاتلون
فإهن�م هم ا ّلذي َن
رشق
األرض وغرهبا ؛ ّ
ِ
الش ِ
ِ
ِ
َ
أهل ّ
الكتاب ،ومغازهيم
وأهل
املرشكني
العظيمة من
�وكة
َ

الز ِ
املرشك�ني من ّ ِ
املنافقني
نادقة
ومع
َ
ومع ّ
َ
الرتكَ ،
مع النّصارى َ
َ
اخلني يف الر ِ
افضة وغريهم كاإلس�امعيل ّية ونحوهم من
من الدّ
َ
ّ
ِ
القرامطة :معروف ٌة معلوم ٌة قدي ًام وحديث ًا.
ِ
ِ
هو
بمش�ارق
للمس�لمني
والع�ز ا ّل�ذي
َ
ُّ
األرض ومغارهب�ا َ
وتسعني وست ٍ
ّمئة َ
دخل عىل
بعزهم .وهلذا ّملا هزموا س�ن َة تس� ٍع
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أهل اإلسال ِم من ّ
األرض ومغارهبا ما
بمشارق
واملصيبة
الذ ِّل

ال يعلم ُه ّإال اهلل»).(3

ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ألهل ّ
حيحة
الص
بتل�ك الن
الش�ام
فاجتمع
ّصوص النّ ّبو ّي�ة ّ
ٍ
ٍ
ِ
أوص�افّ :أهن�م ُ
س�بيل اهلل ،يقاتلون عىل
جه�اد يف
أه�ل
ع�دّ ُة
) (1جمموع الفتاوى ( ،)507/(7وينظر :جمموع الفتاوى (.)446/4
)(( يقصد أهل الشام.
) (3جمموع الفتاوى (.)53( /(8

(7

احل�ق ،ظاه�رون عىل م�ن ناوأه�م وعاداهم ،منص�ورون ،ال
ّ

(8

أمر اهلل وهم
يرضه�م من خذهل�م وال من خالفهم ،حتى ي�أ َ
يت ُ
ّ
عىل ذلك.

وه�ذا احلدي�ث« :ال ُ
ظاهري�ن»...
ت�زال طائف� ٌة م�ن ّأمتي
َ

حدي�ث متوات�ر ،ن�ص عىل ذلك :ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية،

والسيوطي ،والكتاين ،واأللباين ،وغريهم.

�ن خالفهم»،
�ن َخ َذهل�م وال َم ْ
يرضه�م َم ْ
وقول�ه في�ه« :ال ُّ

املقص�ود نفي الرضر عن دينهم ،فإهنم مهام خالفهم املخالفون

وخذهلم اخلاذلون ،فهم ثابتون عىل اإليامن واثقون بوعد اهلل.

وال�رض يف النفس أو املال أو األهل فال
أم�ا حصول األذى
ُّ

يدخل يف ذل�ك ؛ فإن ذلك حاصل هلم أصال دون خذالن من

أح�د ،وهو م�ن مصائ�ب الدنيا الت�ي تصيب الن�اس عموم ًا،

وخاصة أهل اجلهاد منهم.

ولذلك قال( :ال يرضهم) ،ومل يقل :ال يؤذهيم ؛ ألن األذية

ق�د حتص�ل ،لكن ال ترض ،وفرق بني ال�رضر واألذى ،كام قال
تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ) ).(1

وأكث�ر األحادي�ث ال�واردة يف الطائفة املنص�ورة تنص عىل

اجله�اد ،وكث�ري منها حيدد بالد الش�ام ،ويف ذلك إش�ارة إىل أن

بقاء اإلس�الم وأهله مرتبط باجلهاد يف س�بيل اهلل وقتال أعداء
) (1ينظر :جمموع فتاوى ابن عثيمني (.)691/8

اهلل ،وه�ذا ماض إىل ي�وم القيامة ،وألهل الش�ام احلظ األوفر
والنصيب األكمل من ذلك ،وخاصة آخر الزمان.

وال معارض�ة ب�ني تفس�ري م�ن ف�رس الطائف�ة املنص�ورة

باملجاهدي�ن ،وتفس�ري م�ن فرسهم بأه�ل العلم ؛ ف�إن هذين
الصنف�ني ال يعل�و احلق وال ينقم�ع الباطل إال هب�ام ؛ فباجلهاد

تعلو كلمة التوحيد وينقم�ع الرشك ،وبالعلم يعلو منهج أهل
السنة ويبطل منهج أهل البدعة.

وال ي�زال يف األم�ة من هذي�ن الصنفني من ين�رص دين اهلل

وينافح عن رشائعه ،فاجلهاد جهادان :بالعلم وبالسنان.

ق�ال احلافظ اب�ن رجب« :وأما من قال م�ن ال ُع َل َامء :إن هذه

الطائفة املنصورة ه�م أهل احلديث ،كام قاله ابن املبارك ،ويزيد

ب�ن ه�ارون ،وأمحد ب�ن حنب�ل ،وعيل ب�ن املدين�ي ،والبخاري

وغريه�م ،فإنَّ�ه غري مناف ملا ذكرناه ؛ ّ
ألن الش�ام يف آخر الزمان
هبا يستقر اإليامن وملك اإلسالم ،وهي عقر دار املؤمنني ،فالبد
أن يك�ون فيها م�ن مرياث النبوة من ِ
العلم ما حيصل به سياس�ة
الدي�ن والدنيا ،وأهل ِ
العلم بالس�نة النبوية بالش�ام هم الطائفة

املنصورة القائمون باحلق الذين ال يرضهم من خذهلم»).(1

ّبي ﷺ م ّي َ�ز َ
أهل ّ
الش�ا ِم بالقيا ِم
وقال ش�يخ اإلس�الم« :والن ُّ
آخر الدّ ِ
بأم�ر اهلل دائ� ًام إىل ِ
ِ
ه�رَّ ،
وبأن ال ّطائف َة املنص�ور َة فيهم إىل
آخر الدّ ِ
ِ
هر.

) (1جمموع رسائل ابن رجب (.)(11/3

(9
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ِ
إخب�ار عن ٍ
والقو ِة،
الكث�رة
مع
أمر دائ ٍم
فه�و
ّ
مس�تمر فيهم َ
َ
ٍّ
ٌ
لي�س ِ
ِ
أرض اإلس�ال ِم ؛ َّ
لغري ّ
فإن
الش�ا ِم م�ن
وه�ذا
ُ
الوص�ف َ
الز ِ
ِ
نقص يف ِ
هي ُ
العلم
مان منها
آخر ّ
َ
أصل اإليامن َ
ُ
احلجاز ا ّلتي َ
ُ
ُ
ُ
َ
واملرشق.
والعراق
وكذلك اليم ُن
ّرص واجلها ُد،
واإليامن والن ُ

يقاتل ِ
واإليامن وم�ن ُ
ُ
وأ ّما ّ
عليه
العلم
الش�ا ُم فل�م يزل فيها
ُ
كل ٍ
منصور ًا مؤ ّيد ًا يف ِّ
وقت»).(1

 .8الش�ام ه�ي أرض الرب�اط ،ومعقل اجله�اد عىل مر
الزمان.

ل�ذا كان صاحل�و املؤمن�ني م�ن ه�ذه األمة حيرص�ون عىل

الرباط يف الثغور الشامية.

ق�ال ش�يخ اإلس�الم -رمح�ه اهللَ :-
املؤمن�ني
«كان صاحل�و
َ
يرابط�ون يف ال ّث ِ
غ�ورُ :
َ
مث�ل م�ا َ
َ
إس�حاق
كان األوزاع�ي وأب�و

ِ
أدهم وعب�دُ اهلل ب ُن
احلس�ني
الف�زاري وخملد ب� ُن
وإبراهيم ب� ُن َ
ُ
ِ
يرابطون بال ّث ِ
َ
َ
غور ّ
الشام ّي ِة.
أسباط وغريهم:
ويوسف ب ُن
املبارك
ُ
ِ
َ
ومنه�م م�ن َ
والع�راق وغريمها
خراس�ان
كان جي�ي ُء م�ن
للر ِ
ب�اط يف ال ّث ِ
ألن َ
الش�ام ّي ِة ؛ َّ
أهل ّ
غور ّ
الش�ا ِم ه�م ا ّلذي َن كانوا
ّ
ِ
يقاتلون النّصارى َ
َ
الكتاب.
أهل
الشامي ُة كانت ثغور ًا لإلسال ِم إىل ِ
أثناء ِ
ِ
الس ُ
املئة
واحل ّ ّ
وهذه ّ
الر ِ
ابعة...
ّ

) (1جمموع الفتاوى (.)449/4

ِ
ِ
املئة الر ِ
أثن�اء ِ
فل�ام َ
وصار
اخلالفة
أمر
ابعة
كان يف
َ
َ
اضط�رب ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ٌ
بالب�الد املرص ّي ِة
ومل�ك
واملنافق�ني وغريه�م دول� ٌة
افض�ة
للر
َ
ّ
الش�ا ِم ،وغل�ب هؤالءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبأرض ّ
الرشق ّي�ة
واملغ�رب وبالب�الد ّ
َ
ِ
ِ
عىل ما غلبوا ِ
ِ
عليه من ّ
س�واحله ،وهم
وغري
س�واحله
الش�ا ِم:

عقل وال ٌ
ليس هلم ٌ
صحيح وال دنيا
نقل وال دي� ٌن
ٌ
أ ّم� ٌة خمذول� ٌة َ
منصورةٌ.

وأكثر ِ
ِ
َ
سواحل ّ
بالد
الشا ِم ؛ بل
فغلبت النّصارى عىل عا ّم ِة

ّ
واملنافقني وغريهم وأخ�ذوا منهم
واف�ض
الر
َ
َ
الش�ا ِم وقه�روا ّ
ِ
ِ
مثل ِ
الس�ن ِّة ُ
«نور
يرس اهلل تع�اىل بوالية ملوك ّ
م�ا أخ�ذوا إىل أن ّ َ
وصالح الدّ ِ
الدّ ِ
ين» وغريمها :فاس�تنقذوا عا ّم َة ّ
ِ
الش�ا ِم من
ي�ن
النّصارى.
ِ
ِ
واملنافقني يف ِ
جبل َ
وغريه ور ّبام
لبنان
وافض
الر
َ
وبقيت بقايا ّ
ِ
غلبه�م النّصارى ِ
َ
واملنافقون
الرافض ُة
عليه حتّى
يصري ه�ؤالء ّ
َ
ّ
حني للنّصارى»).(1
فال َ

وق�د ش�هدت الش�ام يف تارخيه�ا امل�ايض مع�ارك عديدة،

رفع�ت فيه�ا راية اإلس�الم ،وكبت فيه�ا العدو الش�انئ؛ فقد

ش�هدت :الريم�وك ،وع�ني جال�وت ،وح ّط�ني ،وكانت هذه
مفصل ّية يف تاريخ األُمة اإلسالمية.
املعارك معارك َ
ففي معركة الريموك انتهت الدولة البيزنطية.

ويف حطني حتطمت جيوش الصليبني ،وفتح بيت املقدس.
) (1جمموع الفتاوى (.)55-5(/(7

31

وحتول
ويف عني جالوت انتهى غزو التتار لبالد اإلس�المّ ،

(3

التتار من قوة رشسة كافرة إىل مسلمني يرفعون لواء اإلسالم،

ولواء السنّة.

 .9والشام :حرام عىل منافقيها أن يظهروا عىل مؤمنيها.
روى اإلمام أمحد ( )15635عن خريم بن ٍ
األس�دي
فاتك
ّ
وه�و صح�ايب ش�هد احلديبية -قالُ :ُ
«أهل ّ
س�وط اهلل يف
الش�ا ِم
ِ
كيف يشا ُء ،وحرا ٌم عىل منافقيهم أن
ينتقم هبم مّن يشا ُءَ ،
األرضُ ،
مه ًا أو غيظ ًا أو حزن ًا»).(1
يظهروا عىل مؤمنيهم ،ولن يموتوا ّإال ّ

ِ
ِ
القضاة
قضاة
قال شيخ اإلسالم« :وهبذا استدللت لقو ِم من
ِ
وغريه�م يف ٍ
فت�ن قا َم فيها علين�ا قو ٌم من ِ
الفج�ور والبد ِع
أهل
ِ
خوفونا منه�م ،فأخربهتم َّ
أن
بخصال
املوصوف�ني
َ
َ
املنافق�ني ّملا ّ
منافقينا ال يغلبوا مؤمنينا.

ّص�وص النّبوي ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
أكمل
�ة ع�ىل
ه�ذه الن
مص�داق
ظه�ر
وق�د
ّ
َ
ِ
الوج�وه يف جهادن�ا للت ِ
َ
صدق ما
للمس�لمني
وأظه�ر اهلل
ّت�ار،
َ
َ
َ
وكان َ
ذلك فتح ًا عظي ًام ما
وعدناه�م ِبه ،وبرك َة م�ا أمرناهم ِبه،
منذ خرجت ملك� ُة الت ِ
ّتار ا ّلتي أذ ّلت َ
املس�لمون مثل ُه ُ
َ
أهل
رأى

فإهنم مل هيزموا ويغلبوا كام غلبوا عىل ِ
دمشق يف
باب
َ
اإلسال ِم ؛ ّ
ِ
ِ
نحصيه
أنعم اهلل علينا فيها من النّع ِم بام ال
الغزوة الكربى ا ّلتي َ
خصوص ًا وعموم ًا»)((.
) (1صححه األلباين يف الضعيفة ( )69/1موقوفا عىل خريم بن فاتك
)(( جمموع الفتاوى (.)510/(7

.

 .10والشام عقر دار املؤمنن.

ِ
عن س�لم َة ِ
بن ٍ
الكندي َ
رسول
نفيل
كنت جالس� ًا عندَ
قالُ :
ِّ

َ
رس�ول اهلل َ
َ
ٌ
َ
اخلي�ل)،(1
ّ�اس
رج�ل :ي�ا
فق�ال
اهلل ﷺ،
أذال الن ُ

احلرب
�الح ،وقال�وا :ال جه�ا َد ،ق�د وضع�ت
ُ
الس َ
ووضع�وا ّ
أوزارها )((.

ِ
بوجه�هَ ،
ُ
َ
اآلن
رس�ول اهلل ﷺ
فأقب�ل
اآلن َ
وقال« :كذب�واَ ،
القتال) ،(3وال ُ
ُ
يزال من ّأمتي ّأم ٌة
جاء
احلق ،ويزيغُ
يقاتلون عىل ِّ
َ
َ
الس�اع ُة)،(4
اهلل هل�م
َ
قل�وب أق�وامٍ ،ويرزقهم منه�م حتّى تقو َم ّ

ُ
اخلري إىل يو ِم
ي�أيت وعدُ اهلل،
واخليل معق�و ٌد يف نواصيها ُ
وحتّى َ
ِ
وعقر ِ
املؤمننّ :
الشا ُم«).(5
دار
القيامة،...
َ
ُ

ق�ال ابن األث�ري« :أي أصل�ه و َموضع�ه ،كأنه أش�ار به إىل
وقت الفتَن :أي يكون الش�ام يومئذ ِآمن ًا منهاُ ،
وأهل اإلس�الم

أسلم»).(6
به
ُ

وال ُعقر وال َعقار :خيار كل يشء وأصله).(7

) (1أراد أهنّم وضعوا أداة احلرب عنها وأرسلوها.
)(( أي انقىض أمرها وخفت أثقاهلا فلم يبق قتال.
) (3التكرار للتأكيد ،أي :اآلن اش�تد القتال ،فإهنم قبل ذلك كانوا يف أرضهم،
واليوم جاء وقت اخلروج إىل األرايض البعيدة.
) (4أخ�رب ﷺ يف ه�ذا احلديث بالردة التي تقع م�ن أراد اهلل تعاىل أن يزيغ قلبه
عن اإلسالم ،ومقاتلة املسلمني هلؤالء املرتدين وغنيمة أمواهلم.
) (5رواه النسائي ( )3561بإسناد عىل رشط مسلم كام قال األلباين.
) (6النهاية (.)5(9/3
) (7فيض القدير (.)4(1/4

33

ق�ر الدارَ :أص ُلها ،كام ق�ال األصمعي ،والعرب تقول:
و ُع ُ
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خيار ما ُيرعى من نبات األَرض
قر الكأل و ُع َق ُار الكألَ ،أيُ :
ُع ُ
قر القصيدةَ ،أي:
و ُيعت ََمد علي�ه ،بمنزلة الدار ،وهذا البي�ت ُع ُ

َأحس ُن َأبياهتا).(1

 .11والشام حصن حصن أيام املالحم والفتن.
الفتن ّ
بالشام»)((.
تقع
وإن
َ
كام قال ﷺ« :أال َّ
اإليامن َ
ُ
حن ُ

وروى أب�و داود )( ((48وأمح�د )( (683ع�ن ِ
عب�د اهلل ِ
ب�ن
ٍ
رسول اهلل ﷺ ُ
َ
عمرو َ
يقول:
س�معت
قال
«ستكون هجر ٌة بعدَ
ُ
ُ

ٍ
ِ
ِ
إبراهيم ،ويبقى
مهاجر
األرض ألزمهم
أه�ل
فخيار
هجرة)،(3
َ
َ
ُ

ِ
األرض
يف
رشار أهله�ا) ،(4تلفظه�م أرضوه�م)(( ،وحترشهم
ُ
ِ
القردة واخلنازير).(7)«(6
مع
الن ُّار َ
ب
قال اخلطايب« :معنى اهلجرة الثانية اهلجرة إىل الشامُ ،ير ِّغ ُ

يف املقام هبا ،وهي مهاجر إبراهيم صلوات اهلل عليه»).(8

) (1لسان العرب (.)591/4
)(( رواه أمحد ( )(1((6وصححه البيهقي ،واحلافظ يف الفتح ،واأللباين.
) (3أي :ستكون هجرة إىل الشام بعد هجرة كانت إىل املدينة.
والفجار.
) (4من الك ّفار
ّ
) (5أي ترميهم أرضوهم ،واملعنى :ترمي األرض رشار الناس من ناحية إىل أخرى.
) (6أي تمعه�م وتس�وقهم الن�ار فيف�رون خماف�ة النار م�ع البهائم م�ن القردة
واخلنازير ،وليس هذا حرش يوم القيامة ،ينظر :مرقاة املفاتيح (.)4040/9
) (7صححه األلباين يف الصحيحة (.)3(03
) (8معامل السنن ((.)(36/

ِ
ِ
رب َّ
األرض
أه�ل
خري
وقال ش�يخ اإلس�الم« :فق�د أخ� َ
أن َ
بخالف من ي�أيت ِ
ِ
يذهب عن ُه،
إليه أو
إبراهيم؛
مهاجر
ألزمه�م
ُ
َ
َ
هيّ :
ومهاجر
الشا ُم»).(1
إبراهيم َ
َ
ُ
فخيار أهل األرض هياجرون يف آخر الزمان إىل الشام ،وال

يرتك اهلجرة إليها إال رشار الناس.

الشا ُم هي ُ
ّ .12
أرض املحرش واملنرش.

ُ
قالَ :
ذر َ ،
«الش�ا ُمُ :
رس�ول اهلل ﷺّ :
أرض
قال
ع�ن أيب ٍّ
ِ
ِ
املحرش
واملنرش«)((.
وقد جاءت عدّ ة أحاديث ُّ
تدل عىل أن الناس حترشهم النار التي

خترج من جهة اليمن أو حرضموت إىل املغرب ،أي :بالد الشام.
عن ِ
عبد اهلل ِ
ُ
قال َ
عمر َ
نار
رسول اهلل ﷺ:
قال
ُ
«ستخرج ٌ
بن َ
ِ
حرضموت أو من ِ
نحو ِ
حرضموت َ
القيامة،
قبل يو ِم
بح�ر
م�ن
َ
َ

ّاس».
حترش الن َ
ُ

َ
رسول اهلل ،فام تأمرنا؟.
قالوا :يا
َ
قال« :عليكم ّ
بالشامِ«).(3

«فأش�ار ﷺ بالش�ام عن�د خروج الن�ار ؛ لعلم�ه بأهنا خري
ٍ
حينئذ من غريها ،واملستشار مؤمتن»).(4
للمؤمنني
) (1جمموع الفتاوى (.)509 /(7
)(( مسند البزار ( ،)38(/9وصححه األلباين.
) (3رواه الرتمذي ( )(143وصححه األلباين.
) (4ترغيب أهل اإلسالم (ص.)4
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وروى أمح�د ) (195(0بس�ند جيد) (1عن معاوي� َة بن حيدة
ِ
َ
بي�ده إىل ِ
ع�ن النب�ي ﷺ َ
نحو
وأوم�أ«حت�رشون هاهنا
ق�ال:
َ

ّ
الشامِ -مشاةً ،وركبان ًا ،وعىل وجوهكم».

ِ
�ياقات ُّ
ت�دل عىل َّ
أن هذا
الس
ُ
ق�ال احلاف�ظ ابن كثري« :فهذه ّ
ِ
حرش املوجودي َن يف ِ
ِ
األرض إىل
أقطار
آخر الدّ نيا من
احلرش َ
هو ُ
َ
يكونون عىل أصنافٍ
ِ
َ
أرض ّ
وأهن�م
حم ّل ِة
وهي ُ
الش�ا ِمّ ،
املحرشَ ،
ٍ
َ
يمش�ون تار ًة
راكبني ،وقس� ٍم
كاس�ني
طاعمني
ثالث�ة :فقس� ٍم
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
وحترش
الواحد،...
البعري
يعتقبون عىل
ويركب�ون أخرى ،وهم
ُ
خترج من ِ
فتحيط بالن ِ
ُ
َ
ّاس
ع�دن،
قعر
وهي ا ّلتي ُ
ّ�ارَ ،
ته�م الن ُ
بق ّي ُ
ِ
ِ
ٍ
من ورائهم ،تس�وقهم من ِّ
املحرش ،ومن
أرض
جان�ب إىل
كل
ف منهم أكلت ُه.
خت ّل َ

الز ِ
مان ِ
يكون يف ِ
وهذا ك ّل ُه مّا ُّ
ُ
يدل عىل َّ
آخر
أن هذا إنّام
آخر ّ

الدّ نيا»)((.

فالش�ام ه�ي أرض املحرش :حيرش الناس إليه�ا قبل القيامة

من أقطار األرض.

فيهاج�ر إليه�ا خيار أه�ل األرض طوع ًا وجيتمع�ون فيها،

وأم�ا رشار الناس فيحرشون كره ًا ،حترشهم النار من بالدهم
إِ َىل الشام).(3
) (1ينظر :فتح الباري البن حجر (.)380/11
)(( البداية والنهاية (.)33(/19
) (3ينظر :لطائف املعارف (ص ،،)89-88 :جمموع رسائل ابن رجب (.)(38 /3

وعن عبداهلل بن عمرو قال« :يأيت عىل الناس زمان ال يبقى

فيه مؤمن إال حلق بالشام»).(1

«ليأتني عىل الن ِ
للر ِ
وع�ن حذيف َةَ ،
ُ
ّاس ٌ
جل
زمان
قال:
َّ
يكون ّ
الشا ِم ،أحب ِ
ِ
أمحر ٌة ُ
حيمل عليها إىل ّ
عرض الدّ نيا»)((.
إليه من
ُّ
وه�ي أرض املن�رش :فمنه�ا ُجيم�ع الن�اس إىل احلس�اب،

ف ُينرشون من قبورهم ،ثم يساقون إليها.

ُ
وخص�ت بذلك ؛ ألهنا األرض التي قال اهلل فيها( :ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ) [األنبي�اء ،[71 :وأكث�ر األنبياء بعثوا منها،

فانت�رشت يف العاملني رشائعهم ،فناس�ب كوهن�ا أرض املحرش
واملنرش).(3

ق�ال احلاف�ظ ابن رج�ب« :جعل اهلل الش�ام منته�ى اخللق

واألم�ر ،ففي آخر الزمان يس�تقر اإليامن وأهله بالش�ام ،وهي

أرض املحرش والنرش لألنام»).(4

 .13ويف الشام تكون املالحم الكربى آخر الزمان.

ع�ن أيب ال�دّ ِ
َ
رس�ول اهلل ﷺ َ
َ
رداء َّ
فس�طاط
«إن
أن
ق�الَّ :

) (1رواه احلاكم ( )8413وصححه.
)(( رواه ابن أيب شيبة ( )384(7بسند رجاله ثقات.
) (3فيض القدير (.)171 /4
) (4جمموع رسائل ابن رجب (.)179 /3
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ِ
ٍ
ِ )(2
ِ
مدينة ُ
املس�لمن) (1يو َم امللحم�ة
يقال
جان�ب
بالغوطة) (3إىل
َ
دمشق ،من ِ
ِ
مدائن ّ
الشامِ«).(4
خري
هلا:
ُ
يتحص َ
ومعنى احلديثّ :
نون ِبه
املس�لمني ا ّل�ذي
أن حصن
َ
ّ
ِ
بغوطة دمشق.
يوم املقتلة العظمى يف الفتن
«وه�ذا احلدي�ث ّ
ي�دل ع�ىل فضيل�ة دمش�ق وع�ىل فضيلة

وأهنا حصن من الفتن.
سكناها يف آخر ّ
الزمانّ ،
ِ
ّبي ﷺ
وم�ن فضائلها أ ّن ُه دخلتها عرشة آالف عني رأت الن َّ
ّبي ﷺ قبل الن ّّبوة وبعدها يف
كام أفاد ُه ابن عس�اكر ،ودخلها الن ّ

غزوة تبوك ويف ليلة اإلرساء»).(5
وع�ن ابن ُحم َ ِرييز قال« :خري فوارس تُظل الس�امء :فوارس

من قيس ،خيرجون من غوطة دمشق ،يقاتلون الدجال»).(6

وق�ال إبراهي�م ب�ن اجلني�د :س�معت حيي�ى بن مع�ني وقد

ذكروا عنده أحاديث من مالحم الروم ،فقال حييى« :ليس من

حديث الش�اميني يشء أصح من حديث :معقل املسلمني أيام
املالحم دمشق»).(7

) (1أي حص�ن املس�لمني الذي يتحصنون به وأصل الفس�طاط :اخليمة ،واملراد:
املكان الذي جيتمع فيه املسلمون ،ويتميز صفهم من فسطاط النفاق والكفر.
)(( وهي معركة كبرية هائلة تقع بني املسلمني والصليبيني يف آخر الزمان.
) (3موضع بالش�ام كثري املاء والش�جر ،قال ابن األثري« :الغوطة اسم البساتني
واملياه التي حول دمشق ،وهي غوطتها» .النهاية (.)744/ 3
) (4رواه أبو داود ( )4(98وصححه األلباين.
) (5عون املعبود (.)(74/11
) (6تاريخ دمشق البن عساكر (.)(7(/1
) (7تاريخ دمشق (.)(31 /1

ٍ
مال�ك َ
أتيت
وروى البخ�اري ) ((940ع�ن عوف بن
قالُ :
ِ
غزوة َ
وهو يف ق ّب ٍة من أد ٍمَ ،
فقال« :اعدد س ّت ًا
ّبي ﷺ يف
تبوكَ ،
الن َّ
�اعة :مويت ،ثم فتح ِ
بن يدي الس ِ
ِ
موتان ُ
يأخذ
ثم
بيت
ٌ
َ
َّ ُ
املقدسَّ ،
ّ
ِ
)(1
ِ
الر ُ
فيكم
جل
ثم اس�تفاض ُة املال حتّى يعطى ّ
كقعاص الغن ِم َّ ،
)(2
مئ َة ٍ
ِ
العرب إالّ
دينار ُّ
بيت من
ثم فتن ٌة ال يبقى ٌ
فيظل س�اخط ًا َّ ،

)(3
ِ
فيغدرون،
األصفر،
وبن بني
ثم هدن� ٌة
َ
ُ
تكون بينكم َ
دخلت ُه َّ ،
ٍ
حتت ِّ
عرش ألف ًا».
حتت
ثامنن غاي ًةَ ،
فيأتونكم َ
َ
كل غاية اثنا َ

»والسادس� ُة :هدن ٌة
وعن�د أمح�د بس�ند جي�د):((3465) (4
ّ
ِ
ثامنن غاي ًة.
فيسريون إليكم عىل
األصفر
وبن بني
َ
ُ
َ
تكون بينكم َ
قلت :وما الغاي ُة؟.
ُ

حتت ِّ ٍ
ُ
َ
املسلمن
فس�طاط
عرش ألف ًا،
الراي ُةَ ،
َ
قالّ :
كل راية اثنا َ
ٍ
ٍ
ٍ
مدينة ُ
أرض ُ
دمشق«.
يقال هلا
يقال هلا الغوط ُة ،يف
يومئذ يف
ُ
في�وم امللحمة ي�وم عظيم ،الش�ام يومئذ حصن املس�لمني

ومالذهم من الفتن ،وجنودها من خري أجناد األرض.

) (1وه�و داء يصي�ب الغنم ،فيس�يل من أنوفها يشء فتم�وت فجاءة ،وكذلك
غريها من الدواب .ينظر :عمدة القاري (.)100/15
إن ِ
هذه اآلي َة ظهرت يف طاعونِ
ُ
«ويقال َّ
قال احلاف�ظ يف الفتح (:)(78/6
ِ
عمر».
َ
عمواس يف خالفة َ
)(( وقد ظهر هذا يف خالفة عثامن بعد الفتوح العظيمة .ينظر :فتح الباري ).)(78/6
) (3والفتنة املش�ار إليها افتتحت بقتل عثامن واستمرت الفتن بعده .ينظر :فتح
الباري (.)(78/6
) (4كام ذكر ابن عبداهلادي يف رسالته «فضائل الشام» ،ينظر جمموع رسائل ابن
عبداهلادي (ص.)(57
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رسول اهلل ﷺ َ
َ
وروى مسلم ) ((897عن أيب هرير َة َّ
قال:
أن
ِ
باألعامق أو ٍ
الساع ُة حتّى َ
فيخرج
بدابق)،(1
الرو ُم
ُ
ينزل ّ
«ال تقو ُم ّ
ِ
ٍ
املدين�ة) (2من ِ
ِ
ِ
إليه�م ٌ
جيش من
يومئذ .فإذا
األرض
أه�ل
خيار

ذين سبوا منّا نقاتلهم.
الرو ُم :خ ّلوا بيننا َ
وبن ا ّل َ
تصا ّفوا ،قالت ّ
ُ
املسلمون :ال واهلل ،ال ّ
وبن إخواننا.
فيقول
َ
نخل بينكم َ

ُ
فيقاتلون�م ،فينه�ز ُم ٌ
ويقتل
يتوب اهلل عليه�م أبد ًا،
ثلث ال ُ
ِ
ُ
ويفتت�ح ال ّث ُ
أفضل ّ
يفتنون أبد ًا،
لث ال
�هداء عندَ اهلل،
الش
ثلثهم
َ
ُ
فيفتتحون قسطنطين ّي َة.
َ
الغنائم ق�د ع ّلقوا س�يوفهم بالز ِ
ّيتون
يقتس�مون
فبين�ام هم
َ
َ

ص�اح فيه�م ّ
املس�يح قد خلفك�م يف أهليكم!
إن
الش
إذ
�يطانَّ :
ُ
َ
َ
وذلك ٌ
َ
باطل.
فيخرجون،
َ

ِ
فإذا جاءوا ّ
ون
ون
الش�أ َم
يس�و َ
خ�رج ،فبينام هم يعدّ َ
للقتال ّ
َ

ُ
مري�م ﷺ
اب�ن
الص�الةُ،
الص
َ
فين�زل عيس�ى ُ
ف�وف إذ أقيم�ت ّ
ّ
َ
فأمه�م ،ف�إذا رآه ع�دو اهلل ذاب كام ي�ذوب امللح يف ِ
امل�اء ،فلو
ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
ّ
هيلك ،ولكن يقتله اهلل ِ
الن�ذاب حتّى َ
بيده ،فريهيم دم ُه يف
ترك ُه
ُ
َ
ِ
حربته».
) (1موضع بالشام قرب حلب.
)(( امل�راد هب�ا مدين�ة حلب ،ألهن�ا املدينة القريبة م�ن مرج داب�ق ،وقيل :املراد
«قال ابن ِ
امللكَ ،
قيل:
املدين�ة النبوية ،وقال يف مرقاة املفاتيح (ُ َ :)341(/8
ِ
ِ
بقربهَ ،
ُ
دمش�ق،
وقيل :املرا ُد هبا
موضعان
ودابق
واألعامق
حلب،
املرا ُد هبا
ُ
ُ
َ
ِ
َ
َ
َ
َّ
فضعيف».
ّبي ﷺ
ٌ
وقال يف األزهار :وأ ّما ما قيل من أن املرا َد هبا مدينة الن ِّ

ِ
ٍ
خرج ٌ
من
بعث من
وقعت
وق�ال ﷺ« :إذا
دمش�ق َ
املالحم َ
ُ
ِ
هبم
املوايل هم أكر ُم
العرب فرس� ًا ،وأجودهم سالح ًا يؤ ّيدُ اهللُ ُ

ين«).(1
الدّ َ

 .14وبالش�ام ين�زل عيس�ى ب�ن مريم -علي�ه الصالة
والسالم -يف آخر الزمان.

اس ِ
ع�ن الن ّّو ِ
َ
س�معان يف حديث الدج�ال الطويل ،قال
بن
مريمُ ،
كذلك إذ َ
َ
فينزل
بعث اهلل
هو
املس�يح َ
َ
ﷺ ...« :فبينام َ
ابن َ
ِ
ِ
ِ
مهرودت�ن) ،(2واضع ًا
بن
رشقي
البيضاء
املنارة
عن�دَ
َ
دمش�قَ ،
َّ
ِ
َ
ِ
قطر ،وإذا رفع ُه حتدّ َر
ملكن ،إذا
أجنحة
ك ّف ِيه عىل
طأطأ رأس� ُه َ
ِ
مج�ان كال ّل ِ
ٍ
ؤلؤ) ،(3فال ُّ
من� ُه
مات،
ريح
حيل
نفس�ه إالّ َ
ٌ
لكافر جيدُ َ
حيث ينتهي طرف� ُه ،فيطلب ُه)(4حتّى يدرك ُه ِ
ونفس� ُه ينتهي ُ
بباب
لدٍّ فيقتل ُه.(5)«...

وقد اختلف يف املقصود هبذه املنارة ،هل هي املنارة الرشقية

للمس�جد األموي) ،(6أم هي املنارة املوجودة يف رشقي دمشق،

فيام يسمى اليوم ب� «باب رشقي».

وصحح�ه عىل رشط البخاري ،وقال الذهبي :عىل
) (1رواه احلاك�م ()8646
َّ
وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)(777
رشط مسلم،
َّ
)(( معناه البس مهرودتني ،أي :ثوبني مصبوغني بورس ثم بزعفران.
) (3اجل�امن هي حبات من الفضة تصنع عىل هيئة اللؤلؤ الكبار ،واملراد يتحدر
منه املاء عىل هيئة اللؤلؤ يف صفائه ،فسمي املاء مجانا لشبهه به يف الصفاء.
) (4أي للدجال.
) (5رواه مسلم (.)(937
) (6ينظر :البداية والنهاية (.)304 /9
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(4

ِ
رشق�ي
«وه�ذه املن�ار ُة موج�ود ٌة الي�و َم
ق�ال الن�ووي:
َّ
دمشق»).(1
َ

وق�ال ابن رجب احلنبيل« :وظاهر م�ا تقدم من األحاديث

واآلثار يدل َع َىل أن عيس�ى عليه الس�الم ينزل عند باب مدينة

دمشق الرشقي.

وق�د ذهبت طائف�ة إِ َىل أنَّه ينزل عند املن�ارة البيضاء رشقي

مسجد دمشق اجلامع ،وهو خمالف للظاهر»)((.

( .1وهالك الدجال يكون بالشام.

فتن�ة املس�يح الدج�ال أكرب فتنة تك�ون منذ خل�ق آدم عليه

السالم إىل يوم القيامة ؛ وما م َّن اهلل به عىل الشام وأهله أن قتل

الدجال يكون بأرض الشام.

وه�و ما ي�دل عىل أن أرض الش�ام أرض املالح�م العظام

والوقائع اجلس�ام ،والتي يكون فيها شأن اإلسالم عالي ًا ورايته
الع�ز اخلفاقة ببالد الش�ام مل تُرفع
مرفوع�ة ،فإذا س�قطت راية ّ

بعدها أبد ًا.

ّبي ﷺ أ ّن ُه َ
قال:
روى مس�لم ) (1380عن أيب هرير َة ع�ن الن ِّ
ِ
املس�يح) (3من ِ
املرشق ّمهت� ُه املدين ُة ،حتّى َ
«ي�أيت
دبر
قب�ل
ُ
ين�زل َ
ٍ
ترصف املالئك ُة وجه ُه َ
وهنالك ُ
َ
قبل ّ
هيلك».
الشامِ،
ثم
ُ
أحدَّ ،
) (1رشح صحيح مسلم (.)67 /18
)(( جمموع رسائل ابن رجب (.)(76 /3
) (3يعني الدجال.

 .16والشام معقل املسلمن من يأجوج ومأجوج.

يف حديث النواس بن س�معان عند مسلم ) ((937بعد ذكر

مريم قو ٌم قد عصمهم
«ثم يأيت عيس�ى َ
ابن َ
مقتل الدجال قالَّ :
فيمس�ح ع�ن وجوههم وحيدّ ثه�م بدرجاهتم يف اجلن ِّة،
اهلل من ُه،
ُ
َ
أخرجت عباد ًا
كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيس�ى ّإن قد
هو
ُ
فبينام َ
ٍ
ِ
فحرز عب�ادي إىل ال ّط ِ
ُ
ويبعث
ور)،(1
يل ال
ي�دان ألح�د بقتاهلمّ ،

ٍ
ومأجوج وهم من ِّ
فريغب
ينس�لون...
حدب
كل
يأج�وج
اهلل
َ
ُ
َ
َ
ُ
فريسل اهلل عليهم الن َ
نبي اهلل عيسى وأصحاب ُه
ّغف) (2يف رقاهبم
ُّ
ٍ
ِ
)(3
فيصبحون فرسى كموت ٍ
نفس واحدة».
َ
فعند باب ُلدّ -وهو موضع بالشامُ -يقتل الدجال.

وعند جبل الطور –وهو بالش�ام– يكون االحرتاز من فتنة

يأجوج ومأجوج.

ثم يأذن اهلل باخلري والربكة وغبطة العيش.

أن« :الش�ام تبقى عامر ًة فيه�ا أه ُلها بعد خراب
فاحلاص�ل َّ

املدين�ة ،وبع�د خ�روج الدَّ َّج�ال ،ون�زول عيس�ى ب�ن مري�م،

وخ�روج يأجوج ومأج�وج ،وبعد ظه�ور النَّار الت�ي هي من

الريح ال َّط ِّيبة التي تقبض
أول أرشاط الس�اعة ،وبع�د بعث اهلل ِّ
أرواح املؤمنني»).(4

) (1أي ضمهم واجعله هلم حرزا.
)(( وهو دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم ،الواحدة :نغفة.
) (3أي قتىل.
) (4جمموع رسائل ابن رجب (.)(35 /3
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«ف�إذا كان الش�ام وأهل�ه عن�د اهلل هب�ذه املنزل�ة ،وكانوا يف
حراس�ته وكفالته ،ود َّلت األد َّلة عىل َّ
أن دمشق خري بالد الشام
الس�لف وش�اهد
يعن�ي :بعد بي�ت املقدس-؛ فلذلك أخربُ
فَّ :
أن َمن َم َل َك دمش�ق ،فبس�ط ع�ىل أهلها الفضل ونرش
اخلَ َل ُ
فيه�م الع�دل ؛ َّ
فإن النرص ينزل عليه من الس�امء ،مع ما حيصل

ل�ه من ُو ٍّد يف قلوب األب�رار والعلامء واألخي�ار ،ومع ما ُيلقيه
الرعب يف قلوب األعداء.
اهلل تعاىل من ُّ

و َم�ن عام َلهم بخ�الف ذلك ؛ َّ
فأحل هبم ش�يئ ًا من الرضاء،
وأنزل هبم نوع ًا من البأس�اء ،أو أخذه�م باجلربوت والكربياء؛
فإن اهلل تعاىل ال ُيمهله ،وال هيمله ،بل ُيعاجله باستالب ملكه يف
َّ

حياته ،أو بإلقائه يف أنواع البالء وأبواب الشقاء؛ وذلك أهنم يف
رب األرض والسامء ،كام أخرب به خاتم األنبياء ﷺ»).(1
كفالة ِّ

ولك�ن ال ب�د أن نعلم أن قداس�ة الب�الد وفضله�ا ال تنفع

اإلنسان إذا مل يصحب ذلك عمل صالح.

فالفضيل�ة الدائمة يف كل وقت وم�كان ،إنام هي يف اإليامن
َ
أعون للعبد عىل
والعمل الصالح ،فأي م�كان وأي زمان كان

هذا املقصود كان أفضل يف حقه ،وأتم لدرجته عند ربه.

قال :كتب أبو الدّ ِ
فعن عبداهللِ ِ
بن هبري َة َ
َ
سلامن :أن
رداء إىل
َ
وكان أبو الدّ ِ
ِ
األرض املقدّ ِ
ِ
ِ
َ
رداء ييل
اجلهاد،
وأرض
سة
هلم إىل
َّ

القضا َء ّ
بالشا ِم.

بترصف.
) (1ترغيب أهل اإلسالم (صُّ ،)01

فكت�ب ِ
ُ
األرض ال تق�دّ ُس أح�د ًا ،وإنّ�ام
س�لامن« :إن
إلي�ه
َ
َ

يقدّ ُس املر َء عمل ُه»).(1

) (1رواه مال�ك يف املوط�أ ( ،)1500والدين�وي يف املجالس�ة وجواه�ر العلم
) ،)69/4والاللكائ�ي يف رشح أص�ول اعتق�اد أه�ل الس�نة واجلامع�ة
).)1019/5
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العلم والعلامء يف بالد الشام
ما زالت الشام منار ًة للعلم والعلامء عىل مر التاريخَّ ،
جذاب ًة

للعل�امء ،يرحل�ون إليه�ا ،ويقطن�ون هب�ا ،من عه�د الصحابة

رضوان اهلل عليهم إىل يومنا هذا.

ق�ال اب�ن حب�ان -رمح�ه اهلل« :-الش�ام موض�ع األنبي�اء

واملرسلني ،ومركز األولياء والصاحلني»).(1

وق�د َ
كبري من صحابة رس�ول اهلل
نزل هبا عد ٌد ٌ

َمن كان يف جيش الفتح ،ومنهم َمن دخلها بعد ذلك.

 ،فمنهم

ِ
«دخلت الش�ا َم عرش ُة آالف
حت�ى ق�ال الوليد بن مس�لم:

عني رأت رسول اهلل ﷺ»)((!

وعنهم َ ِ
لم مجل ٌة وفري ٌة من علامء التابعني وساداهتم.
أخذ الع َ
ِ
فم َّمن َ
نزهلا من الصحابة الكرام:

اجل�راح ،وخالد
م�ن القادة واألم�راء :أبو عُبي�دَ ة عامر بن َّ
) (1مشاهري علامء األمصار (.)84/1
)(( تاريخ دمشق البن عساكر (.)3(7/1

ورشحبيل بن حس�نة ،وعياض ب�ن َغنم ِ
الفهري،
اب�ن الوليدَ ُ ،

الس�مط الكندي ،وحبيب بن مس�لمة الفهري،
ورشحبيل بن ِّ
َُ

ح�ي ،و َفضالة ب�ن ُع َبي�د األنصاري،
جل َم ّ
وس�عيد ب�ن عام�ر ا ُ

مؤسس الدولة األمو َّية بالشام.
ومعاوية بن أيب سفيانِّ ،

وهؤالء ك ُّلهم من األم�راء القادة ،الذين تتابعوا عىل والية

الشام وأقطارها.

ومن عامة الصحابة :بالل بن رباح ،وسعد بن ُعبادة ،وأبو

مالك األش�عري ،وأبو َذ ّر الغف�اري ،والفضل بن الع َّباس بن

عبداملطلب ،وعوف بن مالك األشجعي ،وثوبان موىل رسول
اهلل ﷺ ،وأبو الدَّ رداء ،وش�دَّ اد بن أوس ،وواثلة بن األس�قع،
ِ
والعرب�اض بن س�ارية ،وأب�و ُأمام�ة الباهيل ،ومتي�م الدَّ اري،
واملِقدام بن م ِ
عدي ك َِرب ،وغريهم كثري ،ريض اهلل عنهم مجيع ًا.
َ

ومن علامء الشام عىل مر القرون:

•أب�و مس�لم اخل�والن (ت (6ه��) :الفقيه العاب�د الزاهد،

رحيانة الش�ام ،وقارئ ُُهم ،من سادات التابعني ،كان ُيقال
عنه :حكيم هذه األُ َّمة.

•عبدالرمح�ن بن غَن�م األش�عري (ت 78ه�) :فقيه الش�ام
وش�يخ أهل فلس�طني ،بعثه عمر إىل الش�ام ليف ِّقه أهلها
؛ فتف َّقه عليه تابعو أهل الشام.

•أبو إدريس اخلوالن( ،ت 80ه�) :عامل أهل الشام بعد أيب
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من أهل الفقه يف الدِّ ين.

•قبيص�ة بن ذؤي�ب (ت 86ه��) :اإلمام الكب�ري الفقيه ،قال
الزهري« :كان قبيصة بن ذؤيب من علامء هذه األُ َّمة»).(1

•ب�الل ب�ن أيب ال�درداء األنص�اري (ت 93ه��) :قايض
دمشق ،قال اإلمام البخاري« :بالل أمري الشام»)((.

•عم�ر ب�ن عبدالعزيز (ت 101ه��) :أمري املؤمن�ني ،اإلمام
والعامل ِ
ِ
ِ
ِ
املجتهد العابِد الزاهدُ ،بويع له
العامل،
الع�ادل،
فنهضت يف عرصه مدرسة
باخلالفة يف مسجد دمش�ق ؛ َ
الشام هنضة علم َّية كبريةً.

•بالل بن س�عد الس�كون (تويف بعد 110ه�) :اإلمام الرباين

الواعظ ،ش�ي�خ أهل دمشق وقارئهم ،كان ألهل الشام

كاحلس�ن الب�رصي بالعراق ،قال األوزاعي« :مل أس�مع
واعظ ًا قط أبلغ من بالل بن سعد»).(3

•رج�اء بن حيوة (ت (11ه�) :م�ن ِ
أج َّلة التابعني الفقهاء،

وش�يخ أهل الش�ام وس� ِّيدهم ،وكبري الدول�ة األمو َّية.
روى عن :معاوية بن أيب س�فيان ،وأيب أمامة ُصدَ ّي بن

َعجالن.

) (1السري (.)(8(/4
)(( السري (.)(85/4
) (3السري (.)90/5

•مكحول الش�امي (ت 113ه�) :إمام أهل الشام وأفقههم
يف زمان�ه ،مل يكن يف زمن�ه أبرص بال ُفتيا منه ،وهو ش�يخ

األوزاعي.

قال س�عيد بن عبدالعزيز« :كان أفقه أهل الش�ام ،وكان
أفق�ه من الزهري» ،وقال عن�ه الزهري« :العلامء أربعة:

سعيد بن املسيب باملدينة ...ومكحول بالشام»).(1

حصبي (ت 118ه�) :إمام أهل الش�ام
•عبداهلل بن عامر ال َي َ
يف القراءة ،وأحد ال ُق َّراء السبعة.

•س�ليامن بن موس�ى األش�دق (ت 119ه�) :اإلمام الكبري
الفقيهُ ،مفتي دمش�ق ،قال س�عيد ب�ن عبدالعزيز« :كان

أعلم أهل الش�ام بع�د مكحول ،ولو قي�ل يلَ :من أعلم
الناس؟
ألخذت بيد سليامن»)((.
ُ

•األوزاع�ي ،عبدالرمح�ن ب�ن عم�رو (ت 157ه�) :ش�يخ
والزهد ،قيل :إنه
اإلس�الم ،وإمام أهل الش�ام يف الفق�ه ُّ
أجاب يف س�بعني ألف مس�ألة ،وصار ُيعمل بمذهبه يف

الشام نحو مائتي سنة.

مشقي (ت 167ه�) :فقيه
•س�عيد بن عبدالعزيز التنوخي الدِّ
ّ

أهل دمشق و ُمفتيهم بعد األوزاعي ،قال عنه احلاكم« :هو
ألهل الشام كاملك ألهل احلجاز يف التقدُّ م والفقه»).(3

) (1تاريخ دمشق ( ،)197/60والسري (.)155/5
)(( السري (.)433/5
َّ
) (3تاريخ دمشق ( ،)193/(1وتذكرة احلفاظ (.)161/1
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•أب�و إس�حاق الف�زاري (ت  186ه��) :اإلم�ام الكب�ري،
50

احلاف�ظ ،املجاه�د ،ق�ال الش�افعي« :مل يصن�ف أحد يف

السري مثل كتاب أيب إسحاق».

وق�ال أب�و حات�م« :اتف�ق العل�امء ع�ىل أن أبا إس�حاق
الفزاري إمام يقتدى به ،بال مدافعة»).(1

•الوليد بن مس�لم الدمش�قي (ت 195ه�) :اإلمام احلافظ،
ع�امل أه�ل دمش�ق يف ع�رصه ،كان م�ن أوعي�ة ِ
العل�م
رأيت
وح َّف�اظ احلديث ،قال اإلمام أمحد بن حنبل« :ما ُ
يف الشام ِّيني أعقل منه»)((.

الزاهد الصالح.
•أبو سليامن الدَّ اران (ت (05ه�) :اإلمام َّ
•عب�داهلل ب�ن ذك�وان (ت ((4ه��) :مق�رئ دمش�ق وإمام

اجلام�ع ،قال أبو زرعة الدمش�قي« :مل يكن بالعراق وال

باحلجاز وال بالش�ام وال بمرص وال ُ
بخراسان يف زم�ان
ابن ذكوان أقرأ عندي منه»).(3

•هش�ام بن عامر (ت (45ه�) :شيخ أهل دمشق وخطيبهم
وحم َدِّ ثهم و ُمفتيهم ،أحد شيوخ البخاري وأيب
ومقرئهم ُ
داود والنسائي وغريهم.

• ُدحي�م عبدالرمح�ن بن إبراهي�م الدمش�قي (ت  (45ه�):
) (1سري أعالم النبالء (.)539 /8
)(( تذكرة احل َّفاظ ( ،)((1/1والسري (.)(11/9
) (3معرفة ال ُق َّراء الكبار (.)199/1

القايض ،اإلمام ،الفقيه ،احلافظ ،حمدث الشام ،وقايض
مدينة طربية.

•أبو زرعة الدمش�قي (ت (80ه��) :اإلمام احلافظ ،حمِّدث
ِ
الرجال.
الشام ،صاحب كتاب التاريخ وع َلل ِّ

الغس�ان ،عبداألعىل بن ُم ِ
•أبو ُم ِ
س�هر (ت (18ه�):
س�هر َّ
شيخ أهل الشام وعاملِهم باحلديث واملغازي واألنساب،
خرجت م�ن بغ�داد إىل أن
ق�ال حيي�ى ب�ن معني« :من�ذ
ُ
رأيت مثل أيب مسهر»).(1
رجعت ما ُ
ُ

•حمم�د بن ع�وف الطائ�ي احلم�ي (ت ((7ه��)ُ :حم َدِّ ث
الش�ام ،قال اإلمام أمحد بن حنبل« :ما كان بالش�ام منذ

أربعني سنة مثل حممد بن عوف»)((.

•أب�و القاس�م الط�ربان (ت 360ه��) :اإلم�ام ،احلاف�ظ ،الثقة،
الرحال ،اجلوال ،حمدث اإلسالم ،وصاحب املعاجم الثالثة.

املفرس،
•عبداهلل بن عطية الدمش�قي (ت 383ه��) :املقرئ ِّ
قي�ل :كان حيف�ظ خس�ني أل�ف بي�ت لالستش�هاد عىل
معان�ي القرآن وال ُّلغ�ة.

•ن�رص بن إبراهيم املقديس النابل�ي (ت 490ه�) :اإلمام،
شيخ الشافع َّية بالشام يف عرصه.

) (1التذكرة ( ،)(79/1والسري (.)((8/10
)(( التذكرة (( ،)1(1/والسري ((.)613/1

51

•اب�ن القي�ران ،حممد ب�ن طاه�ر املق�ديس (ت 507ه�):
(5

امل�ؤرخ ،صاح�ب (أط�راف
الر َّحال�ة
ِّ
اإلم�ام احلاف�ظَّ ،
الستَّة) ،وغريمها.
الغرائب واألفراد) ،و(أطراف الكتب ِّ

•احلافظ أبو القاسم ابن عساكر (ت 571ه�) :حمدِّ ث الشام
ومؤرخها ،صاحب تاريخ دمشق.
ِّ

•عبدالغني املقديس (ت 600ه�) :اإلمام احلافظ ،صاحب
عمدة األحكام ،والكامل يف أسامء الرجال.

ِ
املجتهد،
•اب�ن قدامة املقديس (ت 6(0ه��) :اإلمام الفقيه،

من أكابر علامء احلنابلة يف عرصه ،صاحب كتاب املغني.

•ياق�وت بن عبداهلل َ
املؤرخ،
احل َموي (ت 6(6ه��) :اإلمام ِّ

جم
ال ُّلغوي األديب ،صاح�ب (معجم البلدان) ،و(م ُع َ
األدباء).

امل�ؤرخ ،م�ن عل�امء
•اب�ن أيب ال�دّ م (ت (64ه��) :اإلم�ام
ِّ
مح�اةُ ،ولِدَ وت ِّ
ُ�ويف هبا ،وتف َّق�ه ببغداد
الش�افع َّية ،ق�ايض َ َ
وغريها ،صاحب كتاب أدب القايض.

•ضياء الدِّ ين املقديس (ت  :(643اإلمام احلافظ املحدِّ ث،
صاحب «األحاديث املختارة» ،بنى بدمشق مدرسة دار
املحمدية ،ووقف هبا كتبه.
احلديث الضيائية
َّ

•اب�ن الص�الح ،عث�امن ب�ن عبدالرمح�ن الش�هرزوري
(ت 643ه��) :اإلم�ام ،الفقي�ه ،املح�دِّ ث ،و َيل التدري�س

يف املدرس�ة الصالحي�ة ببيت ِ
املقدس ،ث�م دار احلديث
بدمشق.

•أبو الربكات جمد الدين بن تيم َّية (ت (65ه�) :جدّ ش�يخ

املفرس ،صاحب املنتقى
اإلسالم ،اإلمام الفقيه املحدِّ ث ِّ
واملحرر.
من أحاديث األحكام،
َّ

• َع َلم الدين السخاوي الدمش�قي (ت 657ه�) :كان شيخ
ال ُق َّ�راء ،وإمام� ًا يف العرب َّي�ة ،بصري ًا بال ُّلغة ،فقيه� ًا ُمفتي ًا،
بارع ًا يف التفسري.

•س�لطان العل�امء :الع�ز ب�ن عبدالس�الم( ،ت 660ه��):
اإلم�ام الفقي�ه ،مجع بني فنون العلم من التفس�ري والفقه
واألص�ول ،وبل�غ رتب�ة االجتهاد ،وصن�ف التصانيف
املفيدة ،منها القواعد الكربى والصغرى.

•اب�ن العديم ،عمر بن أيب ج�رادة احللبي (ت  660ه�):
املؤرخ املشهور ،رئيس الشام ،صاحب « ُبغية الطلب يف
ِّ
وخمترصه «زبدة احللب يف تاريخ حلب».
تاريخ َح َلب»،
َ

امل�ؤرخ املح�دِّ ث،
•أب�و ش�امة املق�ديس (ت(66ه��):
ِّ
والفقي�ه املجتهد ،صاحب كت�اب :الروضتَني يف أخبار

الدولتَ�ني :النوري�ة والصالحية ،وكت�اب :الباعث عىل
ِ
واحلوادث.
إنكار البِدَ ع
•الن�ووي حييى ب�ن رشف (ت 676ه�) :اإلم�ام الفقيه،
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ِ
املجته�د املش�هور ،والزاه�د العاب�د ،م�ن مؤلفات�ه:
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املجموع ،ورياض الصاحلني ،واألذكار.

امل�ؤرخ،
•اب�ن َخ ِّل�كان ،أمحد ب�ن حمم�د (ت 681ه�):
ِّ
الفقيه ،صاحب :وفيات األعيان.

•ابن البخ�اري ،فخر الدِّ ين عل بن أمح�د بن عبدالواحد
املقديس (ت 690ه�) :حمدِّ ث اإلس�الم ومسنِد الدُّ نيا،
ق�ال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية« :ين�رشح ص�دري إذا
أدخلت اب َن البخاري بيني وبني ﷺ يف حديث»).(1
ُ

•ش�مس الدِّ ي�ن البع�ل (ت 709ه��) :اإلم�ام ،الفقي�ه
احلنبيل ،املحدِّ ث ،ال ُّلغوي ،صاحب (ا ُمل ِ
طلع عىل أبواب
ا ُملقنِع) يف تفس�ري غريب ألفاظ ِ
الفقه احلنبيلُ ،ولِدَ ونش�أ
ب َبع َل َب ّك ،ونزل دمشق ،وت ِّ
ُويف بالقاهرة.

•ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية (ت 7(8ه�) :اإلمام املش�هور،
ِ
املفرس ،ال ُقدوة.
املجتهد ،الفقيهِّ ،

•أب�و ِ
امل�ؤرخ
الف�داء ،إس�امعيل ب�ن ع�ل (ت (73ه��):
ِّ

اجلغ�رايف املش�هور ،صاحب كتاب :املخت�رص يف أخبار
البرش ،املعروف ب� تاريخ أيب ِ
الفداء.

•ب�در الدِّ ي�ن ب�ن مجاع�ة (ت 733ه��) :الفقي�ه ،املحدِّ ث،
الق�ايض ،صاح�ب الكت�اب املش�هور (تذكرة الس�امع

) (1انظر :شذرات الذهب البن العامد ( ،)414/5واألعالم (.)(57/4

وي يف
الر ّ
واملتكل�م يف آداب الع�امل واملتع ِّلم) و(املنه�ل َّ

وو ِ َيل اخلطابة بال ُقدس،
خمترص عل�وم احلديث النبوي)َ ،
والقضاء بمرص والش�ام ،كان من خي�ار القضاة ،وكان
صاحب ِدين وتع ُّبد ونزاهة.

مؤرخ الش�ام ،واحلافظ
• َع َلم الدِّ ين الربزايل (ت 739ه�)ِّ :
املحدث املتقن.

ِ
ِّي (ت (74ه��) :اإلمام احلافظ املحدِّ ث،
احلجاج املز ّ
•أب�و َّ
صاحب :هتذيب الكامل.

•ابن عبداهلادي ،حممد بن أمحد (ت 744ه�) :اإلمام احلافظ
املحرر ،والعقود الدُّ ر َّية.
املحدِّ ث،
احلنبيل ،صاح�بَّ :
ّ

•ش�مس الدِّ ي�ن الذهب�ي (ت 748ه��) :اإلم�ام احلاف�ظ،
صاحب :سري أعالم النُّبالء ،وتاريخ اإلسالم.

املف�رس ،ال ُّلغوي،
الس�من احللب�ي (ت 756ه�) :اإلم�ام
ِّ
• َّ

اس�تقر واش�تهر بالقاهرة،
الش�افعي ،من أه�ل حلب،
َّ
صاح�ب :الدُّ ّر املص�ون من علوم الكت�اب املكنون ،يف

إعراب القرآن الكريم.

الس�بكي أب�و احلس�ن ع�ل ب�ن عبدال�كايف
•تق�ي الدي�ن ُّ
(ت 756ه�) :الفقيه الشافعي ،واألصويل ،اللغوي ،املقرئ.

•اب�ن مفلح ،حممد ب�ن مفلح (ت 763ه�) :اإلم�ام الفقيه،
صاحب :الفروع ،واآلداب الرشع َّية.
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•ابن ق ِّيم اجلوز َّية ،حممد بن أيب بكر (ت 751ه�) :اإلمام احلافظ
ِ
املجتهد ،صاح�ب (زاد املعاد) و(إع�الم املو ِّقعني)
الف�قي�ه
و(مدارج السالكني) ،وغريها من املؤ َّلفات النافعة.

ُ
بن
ص�الح الدِّ ي�ن
•احلاف�ظ العالئ�ي أب�و س�عيد
خلي�ل ُ
ُ
كَيكَل�دي َّ
الش�افعي (ت 761ه��) :كان إمام� ًا يف الفق�ه
واألص�ول ،متفنن� ًا يف عل�م احلديث ومعرف�ة الرجال،
وم�ن تصانيف�ه :املجموع ا ُملذه�ب يف قواع�د ا َملذهب،

وتلقيح ال ُفهو ِم يف ص َي ِغ العموم.
ُ

•ص�الح الدِّ ي�ن الصفدي ،خلي�ل بن أيب�ك (ت 764ه�):
بالو َف َيات).
املؤرخ ،صاحب (الوايف َ
األديب ِّ

املفرس
•احلاف�ظ اب�ن كثري الدمش�قي (ت 774ه�) :اإلم�ام ِّ
املؤرخ الفقيه ،صاحب (التفسري) و(البداية والنِّهاية).
ِّ

امل�ؤرخ ،صاحب
•حمم�د بن ش�اكر الكتب�ي (ت 764ه�):
ِّ
الو َف َيات).
(فوات َ

•ابن رجب احلنب�ل (ت 795ه�) :اإلم�ام الفقيه املحدِّ ث،
صاح�ب (جام�ع العل�وم ِ
واحلكَ�م) و(رشح ِع َل�ل
الرتمذي) ،وغريها من املؤ َّلفات النافعة.

•ابن َ
َري (ت 833ه�) :شيخ ا ُملقرئني يف زمانه ،صاحب
اجلز ّ
(الن�رش يف ِ
القراءات الع�رش) ،و(املقدِّ مة اجلزر َّية) ،كان
سامها (دار القرآن).
له بدمشق مدرسة َّ

•اب�ن ال َّل َّح�ام البع�ل (ت 803ه��) :اإلم�ام الفقي�ه احلنبيل
املش�هور ،صاح�ب (األخب�ار العلمي�ة يف اختي�ارات

الش�يخ تقي الدي�ن ابن تيم َّي�ة) ،و(املخت�رص يف أصول
الفقه) ،و(القواعد) يف الفقه احلنبيلُ ،ولِدَ ب َبع َل َب ّك.
• ِس�بط ابن العجمي ،الربه�ان احللبي (ت 841ه�) :اإلمام
املحدِّ ث املشهور ،من كبار فقهاء الشافع َّية ،شيخ حلب
ِ
ال�رواة
�ي من ُّ
بم�ن ُرم َ
وحمدِّ ثه�ا ،صاح�ب (االغتب�اط َ
باالختالط).

•بره�ان الدي�ن البِقاع�ي (ت  885ه��) :صاحب تفس�ري:

«نظ�م ال�درر يف تناس�ب اآلي�ات والس�ور» ،وه�و من
البقاع يف لبنان.

•أبو احلسن املرداوي الدمشقي الص ِ
احلي احلنبل (ت  885ه��):
َّ
تصدى لإلقراء بِ ِد َمش�ق ومرص ولإلفت�اء ،وانتهت إليه
رئاس�ة املذهب ،ومن كتبه :اإلنصاف يف معر َفة الر ِ
اجح
َّ
م�ن اخل�الف ،وهو عامل متق�ن ُحم َ ّقق لكثري م�ن ال ُفنُون،
منصف منقاد إىل احلق ،متعفف ورع.

املؤرخ،
•نج�م الدِّ ي�ن الغ�زِّي الدِّ مش�قي (ت 1061ه��)ِّ :

ا ُمل َحدِّ ث ،الفقيه ،صاحب «الكواكب السائرة يف تراجم

أعيان املئة العارشة».

•اب�ن ِ
امل�ؤرخ ،صاح�ب
الع�امد (ت 1087ه��) :الفقي�ه،
ِّ
«شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب».
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•عبدالقادر التغلبي (ت 1135ه�) :الفقيه احلنبيل ،صاحب
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كتاب :نيل املآرب رشح دليل الطالب.

•مصطف�ى الرحيب�ان (ت 1(43ه��) :الفقي�ه احلنب�يل،
صاحب« :مطالب أويل النُّهى يف رشح غاية ا ُملنتهى».

•اب�ن عابدين احلنفي (ت ( 1(5ه�) :فقيه الديار الش�امية،
وإم�ام احلنفي�ة ىف عرصه ،مولده ووفاته ىف دمش�ق ،وله
احلاشية املشهورة« :رد املحتار عىل الدر املختار».

املفرس.
•حامد الع َّطار (ت 1(63ه�) :املحدِّ ث ِّ

•طاهر اجلزائري ثم الدِّ مشقي (ت 1(68ه�) :الفقيه ا ُملفتي
املحدِّ ث.

•عبدالسالم الشطي (ت 1(95ه�) :إمام احلنابلة يف اجلامع
األموي.

علامء كثريون مشهورون ؛ منهم:
وبر َز يف القرن الرابع عرش
ُ
 -املحدِّ ث الفقيه :سليم الع َّطار (ت 1307ه�).

 -وعالمة الشام :مجال الدِّ ين القاسمي (ت (133ه�).

 -والفقي�ه احلنب�يل :عبدالق�ادر ب�ن ب�دران الدوم�ي

(ت 1346ه�).

 -واملحدث األكرب :بدر الدِّ ين احلسني (ت 1354ه�).

 وحممد رشيد رضا (ت 1354ه�) صاحب جملة املنار. -واألديب الشاعر :مصطفى الغالييني (ت 1364ه�).

ومؤرخ حلب :حممد راغب ال َّط َّباخ (ت 1370ه�).
ِّ

مؤس�س املجم�ع العلمي
 وحمم�د كُرد عيل (ت (137ه�) ِّالعريب بدمشق.

 وحم�ب الدِّ ي�ن اخلطي�ب (ت 1389ه��) صاح�ب املكتب�ةالسلف َّية بالقاهرة.

 -وخ�ري الدي�ن ال�زركيل (ت 1396ه��) صاح�ب كت�اب

األعالم.

 -والفقيه األصويل :أمحد الزرقا (ت 1357ه�).

 -وحممد عيل الدقر (ت (136ه�).

 -ومصطفى السباعي (ت 1384ه�).

 -وحممد حممود احلامد (ت 1389ه�).

 -واملصلح األديب :حممد هبجة البيطار (ت 1396ه�).

 -والشيخ العالمة :حممد أمني املرصي (ت .(1397

 -واملريب اجلليل :حسن حبنكة امليداين (ت 1398ه�).

 -واألديب األريب :عيل الطنطاوي (ت14(0ه�).

 -ومصطفى بن أمحد الزرقا (ت 14(0ه�).

 -وحمدث الشام :حممد نارص الدين األلباين (ت 14(0ه�).

 -وعبدالغني الدقر (ت 14(3ه�).

 -والشيخ عبدالقادر األرناؤوط (ت 14(5ه�).

 -ومصطفى سعيد اخلن (ت 14(9ه�).
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 وحممد سليامن األشقر (ت1430ه�).60

 -وعبدالرمحن الباين (ت (143ه�).

 -وعمر سليامن األشقر ) 1433ه�).

وغريه�م كثري ،فالش�ام بل�د ِ
العل�م والعل�امء يف ِّ
كل عرص
وق�رن؛ فلم ُ
خيل ٌ
عرص م�ن العصور منذ
قرن م�ن القرون وال ٌ
ِ
وأئمة ُمصلحني
الفتح اإلس�المي لدمش�ق من علامء عاملنيَّ ،
كبار ،تأ َّلقت نجومهم وازدهرت علومهم ،وال يزال ِ
املسلمون
َ
ُ
ينهلون من علومهم حتى الساعة.

ِ
وقو شوك َة أهلها،
فاللهم أعد للش�ام جمدَ ها ،و ُف َّك أرسهاِّ ،
َّ
واجعلها منار ًة ِ
للعلم والعلامء كام كانت ..آمني.
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اجلهاد والرباط يف بالد الشام

)(1

أه�ل الش�ام ه�م أه�ل القي�ادة والري�ادة ،وأه�ل اجله�اد

والرباط ،وصدِّ هجامت أعداء اإلسالم ،منذ الفتح اإلسالمي

وحتى قيام الساعة.

فكانت الشام عاصمة األمويني ،وكانت دولتهم خري دولة

وأعزها يف اإلسالم بعد اخلالفة الراشدة ،وأكثرها فتوح ًا.

ورغ�م أن عم�ر دولتهم مل يبل�غ قرن ًا من الزم�ن ،فإن أكرب

فت�وح اإلس�الم انطلقت منه�ا؛ إذ امتدت فتوحه�ا من الصني

رشق ًا إىل األندلس وفرنس�ا غرب ًا ،ومن بحر قزوين يف الش�امل

إىل املحيط اهلندي يف اجلنوب ،وكادت أن تفتح أوربا بأكملها.
وكان للدول�ة الزنكية واأليوبية يف الش�ام جهود عظيمة يف

جهاد الصليبين؛ إذ قام الس�لطان ن�ور الدين حممود بن زنكي
بتخليص الش�ام وأهلها من الصليب ِّيني ،ك�ام قام صالح الدين
األيويب بتحرير القدس واملسجد األقىص.

) (1ينظ�ر« :ب�الد الش�ام ارض رب�اط وجهاد وحس�م إىل يوم القيامة :دراس�ة
حديثة تارخيية» ،ملحمد بن سعيد البارودي.

وعىل أرض الش�ام وقعت املعارك العظ�ام ،مثل الريموك،

(6

وحطني ،وعني جالوت ،وشقحب ،وميسلون.

فلم تزل أرض الشام عىل مر الزمان أرض اجلهاد والرباط،

وه�ي أرض احلس�م ب�ني املس�لمني واليه�ود يف آخ�ر الزمان،
وبينهم وبني الروم يف امللحمة الكربى ،وبينهم وبني الدجال.
طمع الدول واحلضارات يف بالد الشام:
لقد غزا الش�ام ُغ�زا ٌة كُثريون ُمتن َِّوع�ون يف عصور خمتلفة،

لكن ا ُملجاهدين من أبنائها ،ومن حم ِّبيها قهروا الغزاة ،ور ُّدوهم

بعون اهلل خائبني.

وق�د ب�دأت ا ُملواجهة احلربية بني املس�لمني وال�روم يف حياة

النبي ﷺ يف غزوة تبوك ،حتى فتحها املسلمون يف عهد اخلليفتني

الراشدين أيب بكر الصديق  ،وعمر بن اخلطاب

يف معارك

مهها :معركة الريموك بقيادة خالد بن الوليد  ،ثم
حاس�مة أ ُّ
فتح دمشق بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح .

ورحل هرقل
وبع�د معارك دامية اندحر الروم من الش�امَ ،

م�ن محص ُم َو ِّدع ًا س�ورية وداعه األخري ،وه�و يقول« :عليك
السالم يا سورية ،سالم ًا ال اجتامع بعده»).(1

ومل ييأس الروم من اس�تعادة الش�ام ،فقاموا بغزوها مرار ًا،

وأرس�لوا احلم�الت الصليبي�ة ت�رتى ،احلمل�ة تل�و األخرى،
) (1ينظر :تاريخ الطربي (.)603/3

وارتكبوا خالهل�ا كثري ًا من املجازر ،وأهلك�وا الزرع والرضع
وأحرقوا األخرض واليابس ،وعاثوا يف األرض الفساد ،وقتّلوا
وم ّثل�وا وانتهك�وا احلرمات ،و ُقت�ل يف بيت املق�دس أكثر من

سبعني ألف ًا ،ويف معرة النعامن نحو هذا العدد أيض ًا.

واس�تمر جهاد املس�لمني ضد الصليبي�ني دون توقف عىل

م�دى عق�ود من الزم�ن ،وكانت معرك�ة حطني بداي�ة النهاية

للحمالت الصليبية عىل بالد الشام.

التتار بال َد الش�ام ،ووصلوا إىل
ويف س�نة ( )6(8ه� ،قصد ُ

حل�ب ،فحارصوها ،ث�م افتتحوها باألمان ،وغ�دروا بأهلها،

وقتل�وا منه�م خلق�ا ال يعلمه�م إال اهلل ع�ز وجل ،واس�تباح

تيمورلن�ك مدينة حلب وبنى م�ن رؤوس القتىل تالالً ،وهدم
ما فيها من مس�اجد ومدارس ،وهنب جنده األموال ،وجاسوا
خالل الديار ،وسبوا النساء واألطفال ،وجرى عىل أهل حلب

قري�ب ما جرى عىل أهل بغ�داد من اهلوان .وكذلك فعلوا مع
أهل دمشق ومحاة.

َ
الم َظ َّفر ُق ُطز صاحب مرص ما فعل التتار
وملا بلغ
الس�لطان ُ

بالش�ام ،وأهن�م ق�د هنبوا الب�الد كلها حت�ى وصل�وا إىل غزة،
وعزم�وا عىل دخ�ول مرص ،بادره�م قبل أن يب�ادروه ،فخرج

إليهم يف عس�اكر مرص والشام ،بعد أن اجتمعت الكلمة عليه،

التت�ار يف معركة «ع�ن جالوت» ،يف ي�وم اجلمعة
فقات�ل هب�م
َ
اخلامس والعرشين من رمضان ،فاقتتلوا قتاال عظي ًام.
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وهزمهم املسلمون هزيمة هائلة ،و ُقتل أمري املغول ومجاعة

64

م�ن بيته ،واتبعهم اجليش اإلس�المي يقتلوهنم يف كل موضع،
وطه�روا الب�الد من رشه�م ،فقطع داب�ر القوم الذي�ن ظلموا

واحلمد هلل رب العاملني.

وملا كَرس امللك املظفر قطز عساكر التتار بعني جالوت ساق

وراءهم ،ودخل دمش�ق يف أهبة عظيمة ،وفرح به الناس فرحا
ش�ديدا ،ودعوا له دعاء كثريا ،واس�رتد َح َلب� ًا من يد هوالكو،

وعاد احلق إىل نصابه.

ثم عاود التتار الكرة لغزو الشام ،فكانت معركة «شقحب»

يف الثان من رمضان سنة ( )702ه�.

وكان�ت معرك�ة حاس�مة بني جي�وش املس�لمني من مرص

والش�ام ،ومعه�م الس�لطان الن�ارص حممد بن ق�الوون ،وبني

جي�وش التتار وم�ن حالفهم من النص�ارى ،فالتحم الصفان،

واحت�دم القت�ال إىل أن جع�ل اهلل الدَّ َب�رة ع�ىل أعدائ�ه ،ومنح
املسلمني أكتافهم ،فريق ًا يقتلون ويأرسون فريق ًا.

دور
وكان لش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية ولغ�ريه من العل�امء ٌ
�ت عزائم اجلن�د ويقوي
عظي�م يف ه�ذه املعركة ،فق�د كان ُي َث ِّب ُ
ٌ

قل�وب املجاهدي�ن ،ب�ل ش�ارك بنفس�ه يف القت�ال ،وطاف يف
اجليش يقوي قلوهبم ،وي َش�جعهم ،وي ِ
قس�م لألم�راء والناس
ُ
ُ ِّ ُ
الكرة منصورون ،فيقول له األمراء :قل :إن ش�اء
أهنم يف هذه َّ

اهلل .فيقول :إن شاء اهلل حتقيق ًا ال تعليق ًا.

الناس بالفط�ر ُمدَّ ة قتاهلم ،وأفطر ه�و أيض ًا ،وكان
وأفت�ى َ

ي�دور ع�ىل األجن�اد واألم�راء ،فيأكل م�ن يشء مع�ه يف يده؛
ِ
ُ
أفض�ل من
�ووا ب�ه ع�ىل القت�ال
ل ُيعل َمه�م أن إفطاره�م؛ ليت َق َّ
صيامهم).(1
وكذل�ك حاول الباطنية من العبيدين والقرامطة الس�يطرة

عىل بالد الشام مرار ًا ،وتم هلم ذلك يف بعض األوقات ،لكنهم
مل يتمكنوا من حكمها ،ومل ينعموا فيها باالس�تقرار؛ الستمرار
حركة اجلهاد ضدهم.

ويف الع�رص احلدي�ث :أع�اد الفرنس�يون س�رية أجدادهم

باحت�الل ب�الد الش�ام ،وتصدى هلم أهل الش�ام بكل بس�الة،
حتى حرروا البالد منهم يف النهاية.

وس�اعد النصريي�ون ع�ىل م�ر التاري�خ :الصليبي�ني ،والتتار،

والفرنسيني يف غزو بالد الشام ،بل قاموا بتقديم عريضة للحكومة
الفرنس�ية متضمن�ة الع�داء للع�رب واملس�لمني ،والتعاط�ف مع
اليهود يف فلسطني ،والطلب بإجياد دولة علوية يف سوريا.

وع�ن طريق املك�ر واخلداع ،والتعاون مع أعداء اإلس�الم

استطاع النصريية مؤخر ًا الوصول إىل ُسدَّ ة احلكم يف سوريا.

فنس�أل اهلل أن يعز اإلس�الم وين�رص املس�لمني  ،وأن يعيد

لبالد الش�ام جمدها ومكانتها  ،ونح�ن متفائلون بكل خري عىل
) (1البداية والنهاية (.)(3/14
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�رش ه ِذ ِه ْاألُم َة بِالس�ن ِ
َاء،
كل ح�ال  ،ويكفين�ا قول نبينا ﷺَ « :ب ِّ ْ َ
َّ
َّ
والر ْفع ِ
َّ�رصَ ،والت َّْمكِ ِ
�ةَ ،والن ْ ِ
�ن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض») ،(1وبق�ي األخ�ذ
َ ِّ َ
باألسباب والعمل هلذا الدين (ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ).

ِ
وأهل�ك
ه�م مكّ�ن لعب�ادك املس�لمني املس�تضعفني ،
فال َّل َّ
املعتدين الظاملني األذ ّلني.

) (1رواه أمحد (((( ،)(1وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)(8(5
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وس َّ
الشا ِم
ُسور َيا َع ُر ُ
ي�ا س�وريا ،ي�ا فخ�ر أهل الش�ام

ي�ا ُعق�ر ِ
ِ
كتائ�ب اإلس�ال ِم
دار

ك�م م�ن نب�ي يف رب ِ
وعك ق�د دعا
ِّ ُ ُ
هلل

ال

ِ
لعب�ادة

األصن�ا ِم

ٌ
طي�ب
وش�عب
أرض مبارك� ٌة،
ٌ
ٌ

يأب�ى ُ
�وع لغاش� ٍم َظ� َّ
ال ِم
اخل ُض َ

ورث البس�الة َّ
والش�جاعة والفدا

ٍ
ف�ارس مق�دا ِم
م�ن كل ق�ر ٍم

بورك�ت نب�ع ِ
ِ
العل� ِم نبع� ًا صافي ًا
َ

َي�روي عط�اش الس�ادة األَع�ال ِم

ِ
ِ
للحض�ارة جذر ُه
ورك�ت مه�د ًا
ُب

ٌ
تأص�ل يف س�الف األَ َّي�ا ِم
ُم

ِ
بورك�ت حضن� ًا حاني� ًا متلطف� ًا

يغذو الصغار؛ حلمل كل ُحس�ام

ِ
بوركت ي�ا قرب الغُزاة ،وتعس�هم
68

ٍ
ٍ
ِ
ن�ار دا ِم
ب�أس ،أو
لي�ل
يف

ِ
غ�زاك املعت�دون وظن ُُّه�م
ك�م ذا

أن ينعم�وا عين� ًا بني�ل م�را ِم

وض ِّل َ
لكنه�م خاب�واُ ،
�ل س�عيهم

لك يا عروس الش�ام ألف س�ال ِم
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