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 شام الرسول
 صلى اهللا عليه وسلم

 فيها من النقول وما ثبت

 

 

 

 

 

 

 إعداد

طه حممد فارس.د
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

 .. ومن وااله والصالة والسالم على رسول اهللا  ،احلمد هللا

 : وبعد

خصها  اليتاحلديث عن األرض املباركة،  ختطأ عينهال  فإن الناظر يف كتاب اهللا وسنة نبيه حممد 
ي مهاجر إبراهيم ومعه فه ،)١(اهللا تعاىل لتكون حمالً ألكثر رساالته، وسكناً ألكثر أنبيائه عليهم السالم

األرض املقدسة اليت ووموطن إسحاق ويعقوب عليهما السالم، ، ابن أخيه لوط عليهما السالم
 ماسليمان عليهوداود اختارها اهللا لسيدنا موسى ولقومه بعد اخلروج من مصر، وهي مكان حكم 

فيها كان دعاء النيب الشيخ زكريا عليه السالم ليهب له حيىي بعد أن بلغ من الكرب عتياً، السالم، و
ومنطلق معراجه، وقبلة املسلمني  مسرى رسول اهللا عيسى ابن مرمي عليهما السالم، ومولد هي و

 .األوىل

، يف الوقت الذي كانت لبقعة املباركةالكثري من األحاديث اليت تتكلم عن هذه ا الباحث كما جيد 
الكفر والشرك يف أرجائها، مما يعترب معجزة من معجزات النيب  وقد عم ،ترزح فيه حتت حكم الروم

لَ، وعاً من أعالم نبوتهم. 

عن خصائصها وفضائلها، فهي اليت تكفل  ، وتارة يتحدثواهلناءة هلا بالربكة يدعوتارة  فنجده 
ا، وهي اليت يبسط الرمحن رمحته عليها، وهي اليت تبسط املالئكة أجنحتها عليها، وإن اهللا ا وبأهله

ففيها، وإن استنصحت مكاناً للهجرة فإليها، وإن رغبت بالصلحاء األبدال  وعموده سألت عن اإلميان
د أجنادها، فالزمها، وأما الطائفة املنصورة الظاهرة على احلق الغالبة لعدوها فال تتعداها، وخري األجنا

هي، فيها يرتل روح اهللا املسيح ابن مرمي  املسلمني وفسطاطهم وعقر دارهموأرض املالحم ومعقل 
 .دمشقها، وأرض احملشر واملنشر هي عليه السالم ليقتدي باملهدي الصاحل يف

                                                             
 .ـ بالتتبع واالستقصاء جتد أن أكثر الرساالت كانت يف أرض الشام ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3 

 

أرض الشام،  بقاع وقد دفعين جلمع فضائل هذه األرض املباركة تلك األحداث اجلسام اليت تقع يف
ليت محلت البعض لنشر ما ورد من روايات الفنت واملالحم يف بعض بقاع الشام، دون التثبت من او

أو ، وقد أخذت على نفسي أال أذكر يف البحث إال ما كان صحيحاً صحته، ودون الفهم لداللته
 .حسناً، وما كان فيه ضعف يسري أشرت إليه

سهام الغدر تنال من أرض  كتكنت أمجع فيه مادة هذا البحث ما انفيف الوقت الذي و
، فمن عدو ظاهر يغتصب املقدسات ويدنسها وفق تآمر دويل وصمت عريب، إىل عدو ....الطهر

قاومة واملمانعة، ويوغل يف األرض املباركة إفساداً، ليصل سند سلفه اهلالك، وليتابع باطن يتظاهر بامل
تتبادل أطرافه األدوار، مع علمهم  كل ذلك وأكثر وسط تآمر دويل يف اإلفساد واإلضالل،مسريته 

 .خبطر ما جيري ويدار

الذي أضاف فيه الشام  ، فهو حديث النيب .... بشام الرسول  ان البحثعنوسبب ما عن وأ
   .)١(....»يمنِنا وفي شامنا في لَنا بارِك اللَّهم« :لنفسه فقال

 ه هلا، من خالل احلديث الذي يرويه أبوتشوفَللشام و درك حمبة النيب أتطيع أن أنين أسكما 
 إِبراهيم، أَبِي دعوةُ«:قَالَ أَمرِك؟ بدِء أَولُ كَانَ ما اللَّه نبِي يا: قُلْت: رضي اهللا عنه أنه قَالَ أُمامةَ

 .)٢(»الشامِ قُصور امنه أَضاَءت نور منها يخرج أَنه أُمي ورأَت عيسى، وبشرى

 وهلذا الشام، ببالد وثبوته دينه استقرار إىل إشارة نوره بظهور الشام وختصيص« : قال ابن كثري 
  .)٣(»..مرمي ابن عيسى يرتل وا وأهله، لإلسالم معقالً الزمان آخر يف الشام تكون

                                                             
 ٣٩٥٣برقم  ٥/٧٣٣؛ والترمذي يف املناقب ٩٩٠؛ والبخاري يف اجلمعة برقم ٥٩٨٧برقم  ٢/١١٨ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ١

 .١٦/٢٩٠حسن صحيح غريب؛ وابن حبان يف صحيحه : وقال
؛ وأخرجه احلاكم بسند صحيح عن العرباض بن ٨/١٧٥؛ والطرباين يف الكبري برقم  ٢٢٣١٥برقم  ٥/٢٦٢ـ أمحد يف املسند  ٢

 ٢/٦٥٦بألفاظ متقاربة، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وكذلك عن خالد بن معدان  ٢/٤٥٣سارية 
 .وصححه ووافقه الذهيب

 .١/٤٤٤ثري ـ تفسري ابن ك ٣
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نفي فضل غريها من بقاع ي وال بد من التأكيد على أن احلديث عن فضل هذه البقعة املباركة ال
صكاً بالرباءة والطهر، إمنا مينح أهلها وقاطنيها كما أنه ال  األرض، كمكة املكرمة وطيبة الطيبة،

 .مدى العمر االستقامةالتقوى ويدعوهم ملزيد من 

رضي اهللا  الفارسي سلمان إىل كتب رضي اهللا عنه الدرداء أبا نأ: يف موطئه مالكقد روى اإلمام ف
 يقدس وإمنا ،أحداً سدقَت ال األرض نإ«  :سلمان إليه فكتب ،»املقدسة األرض إىل هلم نأ« :عنه

  .)١(»...هعملُ اإلنسانَ

 ،صوحان بن صعصعة فيهم ،معاوية على قدموا العراق أهل من وفداً أنوروى ابن عساكر بسنده 
 وقدمتم ،لكم جنة وهو يفتكمخل على قدمتم ،مقدم خري قدمتم ،وأهالً بكم مرحباً :معاوية هلم فقال
 مرحباً قولك أما :صعصعة فقال ،..احملشر وأرض ،املقدسة األرض وقدمتم ،األنبياء قبور ا أرضاً
 ،لكم جنة وهو خليفتكم على قدمتم :قولك وأما ،راض عنه واهللا ،اهللا على مدقَ من فذاك وأهالً بكم
 :قولك وأما كافراً تقدس ال فإا ،املقدسة رضاأل قدمتم :قولك وأما ؟احترقت إذا باجلنة لنا فكيف
 ،لك أرض ال اسكت :قال ،كافراً هابرقُ ينفع وال ،مؤمناً هادعب يضر ال فإنه ،احملشر أرض قدمت

 أن بغضأُ كنت لقد واهللا أما :قال ،عباده من يشاء من يورثها هللا األرض إمنا ،معاوية يا لك وال :قال
 .)٢(...خليفة أراك أبغض كنت لقد واهللا وأنا :قال ،خطيباً أراك

 : وخامتة نيلبمقدمة ومتهيد ومط وقد جعلت حبثي هذا يف

حتدثت فيها عن مجل من فضل أرض الشام، وعن أسباب البحث ودوافعه، : املقدمة
 .، وبيان خطة البحث، وسبب اختيار العنوانهواملنهج املتبع في

 .بيان املراد ببالد الشام: التمهيد

 .فضل بالد الشام يف كتاب اهللا تعاىل :ولب األواملطل

 .فضل بالد الشام يف السنة النبوية املباركة :اينواملطلب الث

                                                             
 .١٤٥٩برقم  ٢/٧٦٩ـ املوطأ برواية حيىي الليثي  ١
 .٢٤/٩٣ـ تاريخ دمشق البن عساكر  ٢
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 .ئج البحث أهم نتا روفيها ذك :اخلامتة

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن يعجل بالفرج والنصر القريب ألهلنا يف الشام اجلرحية، وأن أكون قد 
 .سددت فيما كتبت، واهللا من وراء القصدوفقت ملا قصدت، و

 كتبه         

 طه حممد فارس             

 ديب                                     

 هـ١٤٣٣مجادى األوىل  ١٨                                                                                

 م٢٠١٢/ ٤/   ١٠املوافق                            
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 متهيد

 :بيان املراد ببالد الشامـ 

يقصد ببالد الشام تلك الرقعة الواسعة اليت متتد على مساحة كبرية، تشمل عدة دول عربية حسب 
خذ مع ما أُ اليوم اخلالفة اإلسالمية، فتشمل سوريا رعها أعداء األمة فينا بعد إسقاطالتقسيمات اليت ز

اغتصب من  ما ، واألردن، ولبنان، وفلسطني معلواء اسكندرونطاكية وان باإلضافة إىل من مشاهلا
 .، وتنتهي حدود الشام مما يلي البحر عند رفحسيناء من مصركذلك ، وأراضيها

 وأما« :حدود بالد الشام فقال وقد بين االصطخري يف كتابه القيم املوسوم باملسالك واملمالك
 الفرات من مث الفرات، إىل )١(أيلة من البادية وشرقيها ،)املتوسطالبحر (  الروم حبر غربيها فإن :الشام
 وآخر إسرائيل، بين وتيه مصر حد وجنوبيها ،)تركيا اليوم(  )٢(الروم بالد ومشاليها الروم، حد إىل

 )٥(شعروم )٤(ثدواحلَ )٣(ةيطْلَم ، وهيالثغور الروم يلي ومما رفح، مصر يلي مما حدودها

                                                             
 :وقيل الشام، يلي مما )البحر األمحر( القلزم  حبر ساحل على مدينة بالفتح أيلة :٢٩٢/  ١ البلدان ـ قال ياقوت احلموي يف معجم ١

 صيد عليهم اهللا حرم الذين لليهود مدينة وهي يسري زرع ا عامرة صغرية مدينة لةأي :أبو زيد قال.. الشام،  وأول احلجاز آخر هي
 .وخنازير قردة فمسخوا فخالفوا السبت يوم السمك

بن ااملراد بالروم هنا الروم األول، وهم اليونان املنتسبون إىل رومي بن لبطي بن يونان : ـ نقل ابن كثري عن أيب عمر بن عبد الرب قوله ٢
 صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ جندبٍ بنِ سمرةَ نوقد ورد يف احلديث ع .١/٣٣٠البداية والنهاية : انظر. ن نوح عليه الصالة والسالميافث ب
اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و:» امو سبِ، أَبرثُ الْعافيو وومِ، أَبالر امحو وشِ أَببو قَالَو ٣٩٣١يف املناقب برقم أخرجه الترمذي . »الْحأَب 

 .طرباين واحلاكم وصححهأمحد وأبو يعلى وابن املنذر وال ؛ وأخرجهحسن حديثٌ هذَا: عيسى
أن بينها وبني مدينة منبج املعروفة :  ، وقد ذكر االصطخري يف املسالك واملمالك٥/١٩٢ـ هكذا ضبطها ياقوت احلموي يف املعجم  ٣

كم، وبالتايل ميكن لنا تقدير املسافة  ٨٠بـ بني منبج وحلب اآلن اليوم وتقدر املسافة : قلت.  منبج وحلب يومانبعة أيام، وبنيأر
 . كم  ١٦٠بني منبج وملطية مبا يقارب 

 نم ومرعش ومسيساط ملطية بني حصينة قلعة مثلثة ثاء وآخره بالتحريك احلَدث: فقال ٢٢٧/  ٢البلدان  ـ ذكرها ياقوت يف معجم ٤
 وأشج الثغور غزا قد قحطبة بن احلسن وكان األحيدب له يقال جبل على وقلعتها محراء مجيعا تربتها ألن احلمراء هلا ويقال الثغور،
 وذلك باحلدث يكون وأن ذلك ببناء فأمر للمسلمني املصلحة من واملصيصة طرسوس بناء يف مبا أخربه املهدي على قدم فلما العدو

 .كم ١٢٠قدر االصطخري املسافة بينها وبني مدينة حلب بثالثة أيام، وتعادل بقياساتنا اليوم وقد . هـ ١٦٢ سنة يف
 وسطها ويف وخندق، سوران هلا الروم، وبالد الشام بني الثغور يف مدينة .... مرعش:١٠٧/  ٥البلدان  ـ ذكرها ياقوت يف معجم ٥

 يعرف ربض وا املدينة، سائر بعده الرشيد أحدث مث احلمار، مبروان هريالش حممد، بن مروان بناه باملرواين يعرف سور عليه حصن
 .كم ٨٠قدر االصطخري املسافة بينها وبني حلب بيومني، وهو ما يعادل . احلدث باب يلي مما وهو باهلارونية
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 .)٧(» )٦(وطرسوس )٥(وأذنة )٤(واملصيصة )٣(ىبرز وعني )٢(والكنيسة )١(واهلارونية

من أراضي بالد الشام سواء  ما اقتطعإال في ،عما ذكرناه لبالد الشام قدمياًوال خيرج هذا التحديد 
بقعة بالد الشام  بصورة تقريبية املنطقة الرمادية يف هذه اخلارطة متثل، ولعل من اجلنوب أم من الشمال

 :يت نتحدث عنهاال

 

                                                             
 الرشيد هارون استحدثها ،اماللك جبل طرف يف الشامية بالثغور مرعش قرب صغرية مدينة اهلارونية: ٣٨٨/  ٥ البلدان ـ يف معجم ١

 .. عمارا فأعاد غرقويه غالمه الدولة سيف فأرسل الروم خرا مث ،حديد وأبواب سوران وعليها
 ألا السوداء مسيت.... السوداء، الكنيسة :هلا ويقال املصيصة، بثغر بلد اليهود كنيسة بلفظ الكنيسة: ٤/٤٨٥ـ يف معجم البلدان  ٢

 كانت ما إىل وإعادا ببنائها الرشيد أمر مث منها، أخرب فيما أخرب قدمي منيع حصن وا قدمياً، الروم ابناه سود حبجارة بنيت
  .. وحتصينها عليه

 نواحي من بالثغر بلد وهو....  مقصورة، وألف موحدة وباء الراء وسكون الزاي بفتح زرىب عني: ١٧٧/  ٤ البلدان يف معجمـ  ٣
 ويل قد وكان هـ١٩٠ سنة حدود يف اخلادم التركي سليمان أيب يد على وعمارا زرىب جتديد كان :الفقيه ابن قال املصيصة،

 مث عمارا أعاد حىت درهم ألف آالف ثالثة محدان بن الدولة سيف فأنفق فخربوها الروم عليها استوىل مث الرشيد، قبل من الثغور
 .عليها الروم استوىل

 وغريه األزهري ضبطه كذا أخرى وصاد ساكنة وياء والتشديد الكسر مث بالفتح املَصيصة :١٤٥ـ١٤٤/  ٥ البلدان يف معجمـ  ٤
 ثغور مشهور من وكانت..  ،طرسوس تقارب الروم وبالد أنطاكية بني الشام ثغور من جيحان شاطىء على مدينة وهي ،...

 .. أبواب ومخسة سور ذات انتوك ،جيحان يسقيها كثرية بساتني وا قدميا الصاحلون ا رابط قد اإلسالم
 حجارة من قنطرة وعليه سيحان :له يقال ر وألذنة .. مشهور املصيصة قرب الثغور من بلد  أذنة :١٣٣/  ١ البلدان يف معجمـ  ٥

 .. العلم أهل من مجاعة إليها وينسب وخندق وسور أبواب مثانية وألذنة ،.... املصيصة يلي مما حصن وبني املدينة بني عجيبة
، .... رومية عجمية كلمة قربوس بوزن ساكنة واو بينهما مهملتني وسينني وثانيه أوله بفتح طَرسوس:٢٨/  ٤ البلدان يف معجمـ  ٦

 ر ويشقها أبواب ستة وهلا واسع وخندق سوران طرسوس وعلى الروم، وبالد وحلب أنطاكية بني الشام بثغور مدينة وهي
 .. املسلمني ثغور من] ..وهي[ فمات، منيته فأدركته غازيا جاءها الرشيد، بن اهللا عبد املأمون قرب وا الربدان،

 ... ـ املسالك واملمالك  ٧
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أما هذه الصورة التوضيحية فهي دقيقة إال أا وفق التقسيمات احلديثة اليت طرأت على بالد الشام، 
احلدود اجلنوبية والشرقية لبالد الشام، إال أنين مل أستطع حتديد احلدود إىل اجتهاداً مين  أشرتوقد 

، مع التأكيد )أذنه(ثناء مرعش وطرسوس وأضنه لتغري أمساء املناطق وعدم معرفة بدائلها باستالشمالية 
 .إنطاكية واللواء مها جزء من بالد الشام باإلضافة إىل املناطق الشماليةعلى أن 

 

)صورة توضيحية حلدود بالد الشام مأخوذة من موقع جوجل(
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 ولاألاملطلب 

 ل بالد الشام يف كتاب اهللا تعاىلفض

احلديث عن فضل هذه البقعة  هاد أن يلمس يف مجلة منإن املتتبع آليات كتاب اهللا تعاىل ال ب
دق، وأا ربوة ذات قرار ا، وأا منازل ص بالد الشام، فألفاظ املباركة املباركة من األرض، وهي

، ، ومسرى لرسول اهللا ها مهداً ألكثر الرساالت املرتلةوأا األرض املقدسة، واختيارومعني، 
وما  ات العلى، كل ذلك يدل على فضل هذه البقعة املباركة من األرضلقاً ملعراجه إىل السماوومنط
 .، واختصاصها من اهللا تعاىل مبزية ليست لغريهاحوهلا

وللحديث عن فضل هذه البقعة املباركة يف كتاب اهللا سأتناول ذلك من خالل التسلسل التارخيي 
 .الزمين للرساالت السماوية والنبوات

 :يم ومعه ابن أخيه لوط عليهما السالمـ مهاجر سيدنا إبراهأوالً

يف أرض الكلدانيني، وهي ما يسمى بأرض بابل من العراق، وكان  ولد سيدنا إبراهيم عليه السالم
على ملة قومه من الوثنية والشرك باهللا، وقد ذكر لنا  )١(قومه يعبدون األصنام ويعظموا، وكان أبوه

كما أخربنا اهللا  أبيه لذلك، ورفض ،لتوحيد اهللا وعبادتهدعوته ألبيه  يف سورة مرمي القرآن الكرمي
تعاىل استنكار إبراهيم عليه السالم لعبادة أبيه وقومه لألصنام، وقيامم وبيانم  ه مبحاورفساد معتقدا

والصافات، وعندما يئس من استجابتهم وإميام قام  والعنكبوت كما يف سورة األنبياء والشعراء
رجعوا ورأوا أصنامهم اليت  مال، فخروجهم لظاهر املدينة يف يوم عيدهمأثناء  مبتحطيم أصنامه

ا قد حطمت، وثبت هلم بالدليل والربهان قيامذا الفعل، ما  يعبدو كان منهم إبراهيم عليه السالم
الربانية لرسوله وخليله إبراهيم  فجاءت احلمايةإال أن اختذوا قراراً بتحريقه نصرة آلهلتهم، 

                                                             
الكتاب أن اسم أبيه تارح ، وقد صوب ابن  ـ ورد يف كتاب اهللا تعاىل من سورة األنعام أن اسم أبيه آزر، بينما ورد يف كتب أهل ١

ب اهللا، وخرج ما ذكره النسابون وأهل الكتاب على أنه اسم آخر أو لقب له، ومنهم من جرير تسميته بآزر موافقة ملا يف كتا
 .٣/٢٨٩؛ وتفسري ابن كثري ٣/١٥٨تفسري البغوي : انظر. قال غري ذلك، واألصح الوقوف عند ظاهر ما ورد يف كتاب اهللا
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 .)١(اً على نبيه ومصطفاهبرداً وسالم لتصبح النار امللتهبةليه السالم، ع

لنا يف سورة البقرة تلك املناظرة اليت جرت بني سيدنا إبراهيم عليه السالم بعد خروجه  اهللا مث ذكر
  تزد ذلك املعاندمل هذه املناظرة ي كان ملكاً على أرض بابل، ولكنالذ وبني النمروذ ،من النار ساملاً

 .الكافر إال كفراً

ومل على الرحيل من أرض قومه متوجهاً إىل بالد الشام،  مسيدنا إبراهيم عليه السالعند ذلك عزم 
يكن قد آمن به واستجاب لدعوته يف ذلك الوقت إال زوجه سارة وابن أخيه لوط عليهما السالم، 

 فاراً بدينه، قال تعاىل ،ما من أرض قومه مهاجراً إىل اهللافخرج:M T U V    XW Y  Z [ \ 

^] _   `   a     b    c L ]وضمري املفرد املذكر يف  ،] ٢٦: العنكبوت له  هو لسيدنا إبراهيم

: ، أي]٧١: األنبياء[ M ¶  ¸ ¹   º  »  ¼ ½ ¾ ¿ L :وقال تعاىلعليه السالم، 
 .)٢(هي أرض الشام على الراجح من أقوال العلماء: ، واألرضجنينا إبراهيم ولوطاً

 أكثر أن: ، وبركات هذه األرض الواصلة للعاملني هي)٣(والسعادةُ والزيادةُ النماُء :لغة البركَةُو
 الربكات وهي الدينية وآثارهم همشرائع العاملني يف فانتشرت فيها، عثواب السالم عليهم األنبياء
 .)٤(والفقري الغين عيش وطيب ،صبواخل والثمر والشجر املاء بكثرة فيها اهللا بارك: وقيل ،احلقيقية

وأرى أنه ال ينفي أحد هذين املعنيني صحة املعىن اآلخر، وذلك ألن بركة هذه األرض عامة، 
 .فتشمل الربكات املعنوية والربكات املادية، واهللا أعلم

 :لسيدنا موسى عليه السالم ولقومه ـ األرض املقدسة واملباركة اليت اختارها اهللاثانياً

بني يدي بعثة سيدنا موسى عليه السالم مكوناً من فئتني، الفئة يف مصر لنسيج االجتماعي كان ا
األوىل هم األقباط، ومنهم فرعون وأعوانه وجنوده، وأما الفئة الثانية فكانت من بين إسرائيل، الذين 

ردت ، وقد وميسامون سوء العذاب من قبل األقباط، فيسخروم خلدمتهم، ويذلوم ويستعبدو
                                                             

 .وما بعدها ١/١٦٢البداية والنهاية البن كثري : ـ انظر ١
 .١٨/٤٦٩لطربي تفسري ا: ـ انظر ٢
 .برك: القاموس احمليط ولسان العرب مادة: ـ انظر ٣
 .١٧/٧٠؛ وروح املعاين لآللوسي ٥/٣٢٩؛ ومعامل الترتيل للبغوي ٣/١٢٧الكشاف للزخمشري : ـ انظر ٤
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 M 4 5 6  7 8: اإلشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل على لسان موسى عليه السالم خماطباً فرعون

9 : ; < L ]٢٢: الشعراء[. 

خصوصاً  ،ولكن مل يكتف فرعون وأعوانه مبا كانوا ميارسونه على بين إسرائيل من إهانة وإذالل
عند ذلك من بين إسرائيل،  بعد أن أخرب كهنة قصر فرعون أن زوال ملكه سيكون على يدي رجل

صدر األمر الفرعوين بقتل مجيع الذكور الذين يولدون لبين إسرائيل، وإبقاء اإلناث على احلياة، فلما 
رأى فرعون أن أمره هذا سيفين بين إسرائيل الذين يسخرون خلدمته وخدمة حاشيته وأهل ملته، جاء 

ركوا يف سنة، وكان من قدر اهللا أن يولد سيدنا تعديل القرار الفرعوين، بأن يذبح الذكور يف سنة ويت
ويأيت اإلهلام الرباين ألم سيدنا موسى عليه السالم لتلقي موسى عليه السالم يف السنة اليت يذبح فيها، 

 M . /    0    1  2 43 5 6 7: ، قال تعاىلفلذة كبدها يف اليم بعد وضعه يف صندوق

8 9 :     ; <  =  ?> @   A B    C D E F  L ]مث لريىب يف ،  ]٧: القصص

 M G H I J  K :قال تعاىل ليكون له ومللئه بعد ذلك عدواً وحزناً،قصر فرعون، و

L NM O       P Q R S T U  L ]٨: القصص.[  

ده، وجنى موسى عليه السالم وقومه، وجعلهم وراثاً لألرض مث أغرق اهللا تعاىل فرعون وجن
 M¦ § ¨ ©       ª «  ¬ ® ̄ ° ²± :املباركة، قال تعاىل

³ ´      µ  ¶ ¸ ¹ º  » ½¼ ¾ ¿ À         Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç  L ]والقوم الذي أورثهم اهللا هذه األرض هم بنو إسرائيل باتفاق ]١٣٧: األعراف ،
إدخاهلا : ، وقال اآللوسي)١(فسره الطربي بأم ورثوها من العمالقة: املفسرين، ومعىن توريثهم إياها

وهذا على القول بأم مل ( وعدم وجود مانع هلم عن التصرف فيها ومتكني أوالدهم فيها، يف ملكهم 
 .  )٢()يدخلوها بعد أن خرجوا منها مع موسى عليه السالم

                                                             
عليه  بن نوحعمالق بن الوذ بن إرم بن سام : هم قوم من ولد عمليق، ويقال: والعمالقة أو العماليق.  ١٣/٧٦ـ تفسري الطربي  ١

 .٢/٣٧٥معجم قبائل العرب لرضا كحالة : انظر. السالم 
ذكر أن هذا ال يربر ما يدعيه الصهاينة من حق تارخيي يف ألعله من املناسب هنا أن  :مالحظة. ٩/٣٧روح املعاين لآللوسي: ـ انظر ٢

عب ما يسمى بدولة إسرائيل هم كما تقرر فلسطني، فالصهاينة الذين اغتصبوا أرض فلسطني من أهلها ويشكلون اليوم أكثرية ش
، وهم يف أصوهلم جمموعات من العروق التركية )أي يهود غري ساميني( اشكنازيون %  ٨٢املصادر الصهيونية ذاا بنسبة 
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 .وقد اختلف املفسرون يف حتديد املقصود من مشارق األرض ومغارا اليت بارك اهللا فيها

بأا أرض الشام وعزا هذا القول للحسن وقتادة، فذهب شيخ املفسرين الطربي إىل ترجيح القول 
إن ذلك بعيد من املفهوم يف اخلطاب، مع خروجه عن أقوال : واستبعد القول بأا أرض مصر، وقال

، وهذا ما مال إليه اإلمام الرازي يف تفسريه، فبعد أن ذكر األقوال يف )١(أهل التأويل والعلماء بالتفسري
 .)٢(كة ال يليق إال بأرض الشاملفظ الرب: ذلك قال ما معناه

 . )٣(إىل أا أرض مصر والشام وذهب البغوي يف تفسريه

 .)٤(ففسره الطربي بأن جعل اهللا فيها اخلري ثابتاً دائماً ألهلها: وأما املراد من املباركة فيها

 © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢         ¡ � ~ {  | } M:وأما قوله تعاىل

ªL ]من سيدنا موسى عليه السالم لقومه، وقد اختلف السلف ومن  ، فهو خطاب]٢١: املائدة
إا الطور وما حوله ونسب هذا القول : بعدهم يف حتديد املقصود من األرض املقدسة، فمنهم من قال

أرحيا، ونسب : الشام كلها ونسب القول لقتادة، ومنهم من قال: البن عباس وجماهد، ومنهم من قال
إيليا وبيت املقدس ونسب القول : ابن زيد وعكرمة، ومنهم من قالالقول البن عباس والسدي و

 .)٥( والزجاج دمشق وفلسطني وبعض األردن ونسب للكليب: للضحاك، ومنهم من قال

 األرض هي: يقال أن بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل: ولذلك جند شيخ املفسرين الطربي يقول
 ال أرض، دون أرض بأا ذلك يف القول ألن ،وسلم ليهع اهللا صلى موسى اهللا نيب قال كما املقدسة،
 تكون أن من خترج لن أا غري ،به الشهادة قطع جيوز بذلك خرب وال باخلرب، إال صحته حقيقةُ تدرك

                                                                                                                                                                              
يف أقصى  واملغولية والفنالندية، اليت توافدت إىل أوربا قادمة من آسيا عرب األراضي الواقعة مشايل حبر قزوين، واستقر قسم منهم

شرق أوربا، حيث شكلوا مملكة قوية عرفت باسم مملكة اخلزر، وكانت عاصمتهم مدينة استراخان حالياً، واخلزر كانوا وثنيني 
: انظر. متساهلني دينياً، لكن أخالقهم جعلتهم يفضلون الدين اليهودي بشكله الذي آل إليه بعد ما حرفته أيدي احلاخامات

 .١٠-٨تاريخ فلسطني القدمي ص
 .وما بعدها ١٣/٧٦) جامع البيان( تفسري الطربي : ـ انظر ١
 .١٤/٣٤٩ـ تفسري الرازي  ٢
 .٣/٢٧٣) معامل الترتيل( ـ تفسري البغوي  ٣
 .١٣/٧٦تفسري الطربي: ـ انظر ٤
 .٣/٣٥وما بعدها؛ ومعامل الترتيل للبغوي  ٢/٢٠؛ واحملرر الوجيز البن عطية ٢/٢٥النكت والعيون للماوردي : ـ انظر ٥
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 على باألخبار والعلماء والسري التأويل أهل مجيع إلمجاع مصر، وعريش الفرات بني ما اليت األرض من
 .)١(ذلك

تطهري : املطهرة واملباركة، وبركتها: التطهري، واملقدسة: فالتقديس املقدسةن لفظة وأما املراد م
 .)٢(من القحوط واجلوع وغريه، كما قال ابن عطية

 M c d e f g h i j k  l m n o qp r  s: وأما قوله تعاىل

t u  v w      x y    z { | L ]٩٣: ونسي.[ 

بين إسرائيل مبا أنعم عليهم من إحالهلم وإسكام من األماكن فاملراد منها أن اهللا تعاىل مينت على 
، حيث أنزهلم مرتالً صاحلاً مرضياً حمموداً، يصدق فيه ظن قاصده بعد أن أهلك عدوهم أحسنها

 .)٣(وساكنه وأهله، فما ظن فيه من الكماالت وجدها صدقاً وحقاً

 :رائيل فاختلف املفسرون فيه على قولنيمرتل صدق لبين إستعاىل أما حتديد املكان الذي جعله اهللا 

إىل أنه مصر : إىل أنه بالد الشام وبيت املقدس، وذهب الضحاك: فذهب قتادة وابن زيد
 .)٤(والشام

 .  )٥(وقد رجح ابن عطية القول األول، وعلل ذلك بأن بين إسرائيل مل يعودوا إىل مصر مرة أخرى

 : عاىل حلكم سيدنا دواد وسليمان عليهما السالمـ املكان املبارك الذي اختاره اهللا تثالثاً 

أحد أنبياء بين وهو ، سيدنا داود عليه السالماختار اهللا تعاىل أرض الشام لتكون مركزاً حلكم 
من نسل سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم، مجع اهللا له بني امللك والنبوة، إسرائيل، 

M  u : ، كما قال اهللا تعاىلملكاً بوه عليهمائيل ونصنو إسروذلك بعد أن قتل جالوت، فأحبه ب

                                                             
 .١٠/١٦٨تفسري الطربي : ـ انظر ١
 .٢/٢٠٢احملرر الوجيز : ـ انظر ٢
 .٣/٢٥٢؛ والبحر املديد البن عجيبة ١٧/٢٩٩؛ تفسري الرازي٤/١٤٩؛ وتفسري البغوي ٣/١٥٩احملرر الوجيز: ـ انظر ٣
 .٣/١٥٩؛ احملرر الوجيز ١٥/١٩٨تفسري الطربي: ـ انظر ٤
 .٣/١٥٩ـ احملرر الوجيز  ٥
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~ } |  { z y x w v  L]٢٥١: البقرة[ ،
د اهللا نبيه وبعد أن توفاه اهللا تعاىل خلفه ولده سليمان عليه السالم على حكم بين إسرائيل، وقد أي

من بعده، ومن مجلة  ورسوله سليمان عليه السالم باملعجزات وآتاه ملكاً عظيماً ال ينبغي ألحد
وقد أخرب اهللا تعاىل أن من مجلة اجلهات اليت معجزاته أن سخر له الريح حتمله وجتري به حيث يشاء، 

 M ¶ ¸   ¹ º »   ¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ: جتري إليها هي أرض الشام املباركة، فقال تعاىل

Â Ã Ä Å Æ  L ]مث تعود به ، فهي جتري به إىل أحناء أرض الشام املباركة، ]٨١: األنبياء
 . )١(إىل مستقره يف أرض الشام

 :ـ مكان مولد وإقامة سيدنا عيسى وأمه مرمي عليهما السالمرابعاً 

الشك أن محل السيدة الطاهرة لسيدنا عيسى عليه السالم من غري زوج آية من آيات اهللا، ولكن 
على بيان بركة وفضل بالد لسنا هنا بصدد احلديث عن هذه اآلية الربانية العظيمة، إمنا حديثنا منصب 

 .الشام

فقد اختار اهللا تعاىل للسيدة مرمي ولولدها بعد أن وضعته مكاناً مرتفعاً مستوياً من األرض، جتري 

 M e  f g h i:، وهذا ما أخرب اهللا عنه بقوله)٢(فيه عني من املاء لتشرب منها وتسقي ولدها

j k l   m n o  p L ]٥٠: املؤمنون.[ 

 :عني املاء واجلدول الذي جيري بالقرب من السيدة مرمي ومولودها يف قوله تعاىلوقد أشري إىل 

MÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  L ]ورد بيان معىن السري يف حديث ، و]٢٤: مرمي
 .)٣(»الصغري النهر ،اجلدول هو« : موقوف صحيح عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال

إليها مرمي البتول مع ولدها عيسى  عز وجل اليت آوى اهللاأين تقع هذه الربوة : ولكن السؤال هنا 
 عليهما السالم؟

                                                             
 .٥/٣٣٥؛ وتفسري البغوي ١٨/٤٨١تفسري الطربي : ـ انظر ١
 .٢١/٥٢٩؛ وتفسري الرازي ٥/٤١٩تفسري البغوي : ـ انظر ٢
 .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: وقال ٣٤١٣برقم  ٢/٤٠٥ـ أخرجه احلاكم يف املستدرك  ٣
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اختلفت أقوال السلف وعلماء التفسري يف ذلك، ولكن أكثر هذه األقوال ال خترج يف حتديدها 
 :منسوبة لقائليها ذه األقوالهلللمكان عن بالد الشام، ولذلك سأعرض 

ايب واحلسن البصري وسعيد بن املسيب وعبد اهللا يزيد بن أيب شجرة الصح :األكثرون ومنهم ذهب
  .)١(دمشق: بن أسلم وخالد بن معدان وقتادة ومقاتل إىل أاابن سالم وزيد 

 .)٢(غوطة دمشق: جماهد إىل أاوذهب 

بيت : واية عطاء عن ابن عباس إىل أاوكعب وهي روالضحاك  يف قول وذهب أبو العالية وقتادة
 .األظهر هو أعلم واهللا هذا: ن كثري هذا القول واستظهره فقال، وقد رجح اب)٣(املقدس

  .)٤(الرملة من فلسطني: وذهب أبو هريرة رضي اهللا عنه إىل أا

 .)٥(مصر: وذهب الكليب وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم إىل أا

أرض وبالنظر يف هذه األقوال جند أن أكثرها ـ باستثناء قول الكليب وابن زيد ـ مل خيرج عن 
الشام، ويبدو يل أن السبب يف هذا االختالف هو عدم ورود نص قاطع يف ذلك، وإن كنا نستطيع 

نذر امرأة عمران أم السيدة مرمي، وشأن السيدة من خالل تتبع جمريات األحداث اليت رويت يف شأن 
ما حتديد الربوة مرمي عليها السالم، أن نقطع أن الشام هي األرض اليت اختارها اهللا هلذه األحداث، وأ

ليها السيدة مرمي مع ولدها والقطع ا فيحتاج إىل رواية صحيحة تبني ذلك، ومل نقف اليت أوت إ
   .عليها

 : ـ القرى املباركة يف كتاب اهللاخامساً

أخربنا اهللا تعاىل يف كتابه عن مملكة سبأ يف اليمن، ومسى سورة من سور القرآن بامسهم، فكان من 
آمنني مطمئنني، ) القرى املباركة( أغدقها اهللا عليهم، أم يسافرون يف جتارم للشام  مجلة النعم اليت

                                                             
 .٥/٤٧٦؛ وتفسري ابن كثري ٢١/٥٢٩؛ وتفسري الرازي٥/٤١٩؛ وتفسري البغوي ١٩/٣٧تفسري الطربي : ـ انظر ١
 .٥/٤٧٦؛ وتفسري ابن كثري ٢١/٥٢٩؛ وتفسري الرازي٥/٤١٩تفسري البغوي : ـ انظر ٢
 .٥/٤٧٦؛ وتفسري ابن كثري ٥/٤١٩تفسري البغوي : ـ انظر ٣
 .٥/٤٧٦؛ وتفسري ابن كثري ٥/٤١٩تفسري البغوي : ـ انظر ٤
 .٥/٤٧٦تفسري ابن كثري : ـ انظر ٥
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فال حيتاجون يف سفرهم أن يتزودوا بالطعام واملاء، فالقرى بني سبأ وبني الشام متواصلة والنعم 

 M T:ىلظاهرة، فأينما حلوا وجدوا طعاماً وماء، فال خيافون جوعاً وال عطشاً وال عدواً، فقال تعا

U V W X   Y Z [ \  ] ̂ `_ a b c d e f  L ]سبأ :
١٨.[ 

الشام،  بالد هي فيها بورك اليت وإذا ما رجعنا إىل كتب التفسري جند أن األكثرين على أن القرى
: ، بل إننا جند ابن عطية يف احملرر يقول)١(هي قرى صنعاء: وما خالف يف ذلك إال وهب بن منبه فقال

 .)٢(»املفسرين من بإمجاع ك فيها هي بالد الشامالقرى اليت بور« 

 :، ومنطلق معراجه إىل السموات العلىمسرى رسول اهللا ـ سادساً 

 ، ففقد يف عام واحد زوجه خدجية اليت كانت تناصره ومتسحتزامحت املصائب على رسول اهللا 
وسداً منيعاً يف شاخماً  عمه أبا طالب الذي كان يقف طوداًعن نفسه ما كان يلقاه من قومه، كما فقد 

لك الرزء الذي أصيب به رسول اهللا فما كان من قريش بعد ذ، وجه من يريد إحلاق األذى بابن أخيه
 اإال أن زادت من جرائمه على رسول اهللا  اوعدوا فشعر النيب  أتباعه،و  أن سبل الدعوة
احلق اليت جاء إىل  دعوا أهلهابه وليبلغ رسالة ره يف مكة، فتوجه إىل الطائف لياستغلقت يف وجه قد

يف هذه وبه، فالقى منهم أسوء الرد، فرجع إىل مكة حممالً بأحزانه، ليدخلها جبوار املطعم بن عدي، 
 ليختار اهللا لنبيه حممد  ، رسول اهللا تربز العناية الربانية ب اللحظات احلامسة من مراحل الدعوة

ثَمعجزة تبإىل املسجد األقصى يف  اإلسراءيته ومرتلته من ربه، أال وهي ه، وتؤكد له خصوصت قلب
 .منه إىل السموات العلى املعراجالبقعة املباركة، مث 

    / . -  , + *    (    ) ' & % $ # " ! M :قال تعاىل

0 21 3     4 5 6 7 L ]١:اإلسراء.[  

                                                             
 .٦/٥٠٩ري ابن كثريتفس: ـ انظر ١
 .٤/٤٨٠احملرر الوجيز : ـ انظر ٢
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 والشرائع النبوءة :إحدامها ، جهتني من هي« : حيدثنا ابن عطية فيقول»  حوله الربكة« ويف بيان 
 واألرض واملياه األشجار من النعم :واألخرى وبواديه، نواحيه ويف القطر ذلك يف كانوا الذين والرسل
  .)١(»ا الشام اهللا خص اليت املفيدة

مث كانت بعد ذلك معجزة املعراج إىل السموات العلى، وكان فيها ما كان من لقاء األنبياء عليهم 
مث من بلوغ سدرة املنتهى وما أوحى اهللا إىل عبده، وفرض الصالة على العباد، ولكن لسنا  السالم،

هنا بصدد احلديث عن تفصيل ذلك وبيان أدلته، إمنا أردنا من إيراد احلدث بياناً لفضل تلك البقعة 
 .)٢(املباركة وخصوصيتها

 :األوىل ـ قبلة رسول اهللا  سابعاً

ن مكة إىل املدينة مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهراً يستقبل يف م بعد أن هاجر رسول اهللا 
صالته بيت املقدس، وكان يعجبه أن تكون قبلته إىل بيت اهللا احلرام يف مكة، وهذا ما أخرب اهللا عنه 

 ~ { }|  M l m n o p rq  s t vu w x y z: بقوله

�           ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦  § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ²  ³ ´ µ L 
 أَولَ كَانَ  النبِي أَنَّ :رضي اهللا عنه عازِبٍ بنِ الْبراِء، وقد جاء تفصيل ذلك كالم ]١٤٤: رةالبق[
 عشر ستةَ الْمقْدسِ بيت قبلَ صلَّى وأَنه الْأَنصارِ، من أَخواله :قَالَ أَو أَجداده، علَى نزلَ الْمدينةَ قَدم ما
ها،شر ةَ أَوعبس رشا، عرهكَانَ شو هجِبعكُونَ أَنْ يت هلَتبلَ قبق ،تيالْب هأَنلَّى ولَ صأَو لَاةا صلَّاهص 
 :فَقَالَ راكعونَ وهم مسجِد أَهلِ علَى فَمر معه صلَّى ممن رجلٌ فَخرج قَوم، معه وصلَّى الْعصرِ صلَاةَ
دهأَش بِاللَّه لَقَد تلَّيص عولِ مسر اللَّه  َلبكَّةَ قوا مارا فَدكَم ملَ هبق ،تيت الْبكَانو ودهقَد الْي 

مهبجلِّي كَانَ إِذْ أَعصلَ يبق تيسِ بقْدلُ الْمأَهابِ، وتا الْكلَّى فَلَمو وههلَ جبق تيوا الْبكَرأَن ك٣(ذَل(. 

: قبل هجرته إىل املدينة، فنقول ولكن قد يسأل سائل عن اجلهة اليت كان يصلي إليها رسول اهللا 
 اليت اجلهة يف اختلفوا العلماء أن ذلك وبيان« : قد أجاب العالمة ابن حجر رمحه اهللا عن ذلك فقال

                                                             
 .٣/٤٤٣ـ احملرر الوجيز  ١
 .ـ وقد وردت اإلشارة إىل املعراج واحلديث عنه يف سورة النجم، كما وردت األحاديث الصحاح لبيان تفصيل ذلك ٢
 .٥٢٥؛ ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم ٤١ـ أخرجه البخاري يف اإلميان برقم  ٣
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 املقدس، بيت إىل يصلي كان: "وغريه عباس ابن فقال مبكة، وهو ةللصال إليها يتوجه  النيب كان
 بيت إىل يصلي كان أنه آخرون وأطلق ،"املقدس بيت وبني بينه جيعلها بل الكعبة يستدبر ال لكنه

 وهذا ،"املقدس بيت استقبل املدينة إىل حتول فلما الكعبة، إىل يصلي كان: "آخرون وقال، املقدس
 احلاكم صححه وقد ،القولني بني جيمع ألنه أصح واألول مرتني، النسخ دعوى منه ويلزم ضعيف
 كانت ملا الصالة أن من باألصح اجلزم إىل اإلشارة أراد البخاري وكأن عباس، ابن حديث من وغريه
 جهة غري إىل صالم ألن باألولوية، اكتفاء ذلك على واقتصر املقدس، بيت إىل كانت البيت عند

 يعين: الكالم فتقدير عنه، بعدوا إذا تضيع ال أن فأحرى تضيع ال كانت إذا يتالب عند وهم البيت
 .)١(املقدس بيت إىل البيت عند صليتموها اليت صالتكم

                                                             
 .١/٩٦فتح الباري : ـ انظر ١
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 لب الثايناملط

 الشام يف السنة النبوية املباركةبالد  لفض

 : للشام وألهله تعاىل أوالًـ كفالة اهللا

، )١(حبفظ بالد الشام وحبفظ أهلها القائمني بأمر اهللا تعاىل عن ضمانة اهللا تعاىل له فقد أخرب النيب 
واحتفائه ا  االختصاص الرباين هلذه البقعة املباركة، وعلى اهتمام النيب على ، مما يدل )١(تعاىل

    .وبأهلها

دبففي احلديث الذي يرويه ع الَةَ رضي اهللا عنه بن اللَّهوالنيب عن ح   كُونُ «:قَالَأنهيس دنج 
 علَيك:»اللَّه رسولُ فَقَالَ ذَلك، كَانَ إِذَا اللَّه رسولَ يا لي فَخر :رجلٌ فَقَالَ ،»بِالْيمنِ وجند بِالشامِ
 تبارك اللَّه فَإِنَّ غُدرِه، من ولْيسقِ بِيمنِه فَلْيلْحق أَبى فَمن ،بِالشامِ علَيك ثَلَاثًا، ..بِالشامِ، علَيك بِالشامِ،
 . )٢(»وأَهله بِالشامِ لي تكَفَّلَ قَد وتعالَى

 يف يوماً قام أنه  النيب عن عنه اهللا رضي سارية بن العرباض عن بلفظ آخراحلديث  قد وردو
 وجند ،لعراقبا وجند ،بالشام جند جمندة؛ أجناداً تكونوا أن توشكون الناس أيها يا «:فقال الناس
 لك أختار إين «:قال يل، فاختر الزمان ذلك أدركين إن اهللا رسول يا :حوالة ابن فقال ، »باليمن
 بيمنه فليلحق أىب فمن خلقه، من صفوته إليها جيتيب بالده، من اهللا وصفوة املسلمني، خرية فإنه الشام،
 .)٣(»وأهله بالشام يل )توكل: ويف رواية( تكفل قد اهللا فإن غدره، من وليسق

 :، وبسط املالئكة أجنحتها عليهاا لنفسهلبالد الشام وإضافته ـ دعاء النيب  ثانياً

وأتى وأضافهما لنفسه ، للتأكيد دعا للشام واليمن بالربكة وكرر الدعاء كما جند أن النيب 
 .واهتمامه اتني البقعتني بضمري اجلمع للتعظيم، مما نلمح منه حفاوة النيب 

                                                             
 .٢/٢٧٥؛ والتيسري للمناوي ٤/٣٤٢فيض القدير للمناوي : ـ انظر ١
 حديث: واللفظ له، قال الشيخ شعيب أرناؤوط يف تعليقه على املسند ٥/٢٨٨و ٤/١١٠ـ أخرجه أمحد يف مسنده يف موضعني  ٢

السنن ؛ وأخرجه أبو داود يف  أصحاب له روى فقد - املكحويل وهو - راشد بن حممد غري الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح
 .؛  واحلديث صحيح بطرقه٧٣٠٦برقم  ١٦/٢٩٥؛ وابن حبان يف صحيحه ٢٤٨٣اجلهاد برقم 

 . رواه الطرباين ورجاله ثقات: وقال ١٦٦٤٨برقم ١٠/٣٧ـ ذكره اهليثمي يف امع  ٣
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فقد دعا للشام  نبوته، أعالم من ملَ، وعا نقف يف هذا الدعاء على معجزة من معجزاته بل إنن
 .)١(وكان ما دعا به  بعد ذلك كفر، مث فتحت بالربكة وأضافها لنفسه مع أا كانت يومئذ دار

 شامنا في لَنا كبارِ اللَّهم:» قَالَ رسول اهللا  :قَالَأنه  عمر رضي اهللا عنهما ابن عنففي احلديث 
 :قَالُوا :قَالَ ،»يمنِنا وفي شامنا في لَنا بارِك اللَّهم «:قَالَ :قَالَ نجدنا، وفي :قَالُوا :قَالَ ،»يمنِنا وفي
 .)٢(»طَانالشي قَرنُ يطْلُع وبِها والْفتن، الزلَازِلُ هناك«:قَالَ :قَالَ نجدنا، وفي

للشام هو دعاء ألهلها، وهي إشارة النتقال اإلسالم إليها بعد أن كانت دار كفر  ودعاء النيب 
 . )٣(وضالل

، ففي )٤(وحفاوته بالشام، عندما يدعو هلا وألهلها بطيب العيش والراحة كما جند اهتمام النيب 
 يوما  اللَّه رسولِ عند نحن بينما :الَقَأنه األنصاري رضي اهللا عنه  ثَابِت نِب زيد عناحلديث 

 علَى أَجنِحتها باسطُو الْملَائكَةُ «:قَالَ الشامِ؟ بالُ ما :قُلْت ،»..للشامِ طُوبى للشامِ، طُوبى «:قَال
 .)٥(»الشامِ

الئكة الرمحة باسطة أجنحتها وعندما يسأل عن سبب اهتمامه بالشام ودعائه هلا، يعلل ذلك بأن م
 . )٦(عنها ودفع املهالك واملؤذيات فيها، على بقعة الشام وأهلها، حتفظها وحتفها وحتوهلا بإنزال الربكة

 وحنن  اهللا رسول قال: قالأنه  ثابت رضي اهللا عنه بن زيد عنوقد جاء احلديث بلفظ آخر 
  ؟ اهللا رسول يا له ما: قلنا ،» للشام وىبطُ« :  عنده

                                                             
 .٨/٢٢١االستذكار البن عبد الرب : ـ انظر ١
 ٣٩٥٣برقم  ٥/٧٣٣؛ والترمذي يف املناقب ٩٩٠؛ والبخاري يف اجلمعة برقم ٥٩٨٧برقم  ٢/١١٨مسنده ـ أخرجه أمحد يف  ٢

 .١٦/٢٩٠حسن صحيح غريب؛ وابن حبان يف صحيحه : وقال
 .١/٢٧٩التمهيد البن عبد الرب : ـ انظر ٣
 .١٠/٣١٥حتفة األحوذي للمباركفوري : ـ انظر ٤
: وقال ٣٩٥٤؛ الترمذي يف املناقب يف فضل الشام واليمن برقم ٢١٦٤٧و٢١٦٤٦برقم  ٥/١٨٥ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٥

صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب؛ : وقال ٢٩٠١و٢٩٠٠برقم  ٢/٢٤٩حديث حسن غريب؛ احلاكم يف املستدرك 
 .بإسناد صحيح على شرط مسلم ٧٣٠٤برقم ١٦/٢٩٣وابن حبان يف صحيحه 

 .١٠/٣١٦حتفة األحوذي : ـ انظر ٦
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، ويف هذا احلديث تأكيد على بسط الرمحة الربانية على )١(»عليه رمحته لباسطٌ الرمحن إن« : قال
 .الشام وأهله

 : اإلميان عند وقوع الفنت يف بالد الشاماً ـ لثثا

عن رؤيا رآها، وهي أن عمود الكتاب ينتزع من حتت وسادته فيوضع يف  ويف ذلك خيرب النيب 
ان عند وقوع الفنت يف بالد الشام، وقد ورد ذلك يف عدد من الروايات الصحيحة الشام، فيؤوهلا باإلمي

 أنا بينا «:  اهللا رسول قال :قالأنه  عنه اهللا رضي الدرداء أيبرواية يعضد بعضها بعضاً، من ذلك 
 الفنت تقع حني اإلميان وإن أال الشام، إىل به دمفع رأسي حتت من ملاحت الكتاب عمود رأيت نائم

 .)٢(» بالشام

 عمود رأيت نائم أنا بينا «:  اهللا رسول قال: رضي اهللا عنه قال الدرداء أيب وعند البزار عن
 وإن أال الشام، إىل به دمفع بصري فأتبعته به، مذهوب أنه فظننت رأسي حتت من ملاحت الكتاب
 .)٣(»بالشام الفنت تقع حني اإلميان

 عمود كأنَّ رأيت إين«  :قال  النيب عن عنهما، اهللا يرض وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 اإلميان وإن أال الشام، إىل به دمع ساطع نور هو فإذا بصري هتعبفأت وساديت حتت من عزِانت الكتاب

 .)٤(»بالشام الفنت وقعت إذا

                                                             
رواه الطرباين : وقال ١٦٦٥٧برقم  ١٠/٤٠؛ وذكره اهليثمي يف امع ٤٩٤٠و ٤٩٣٩برقم  ٥/١٥٨ـ أخرجه الطرباين يف الكبري  ١

 .ورجاله رجال الصحيح
رجال أمحد رجال : وقال ١٦٦٤٠برقم  ١٠/٣٥؛ وذكره اهليثمي يف امع ٢١٧٨١برقم ٥/١٩٨ـ أخرجه أمحد يف املسند  ٢

 . الصحيح
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عامر اإلنطاكي، وهو : وقال ١٢٢٥٩برقم  ٧/٥٦٧يثمي يف امع ـ ذكره اهل ٣

 .ثقة
صحيح : وقال ٨٥٥٤برقم  ٤/٥٥٥؛ واحلاكم يف املستدرك ٣/١٢٧؛ واألوسط ٧٧٣٠برقم  ٨/١٧٠ـ أخرجه الطرباين يف الكبري  ٤

 .على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
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 املنامِ يف املالئكة رأيت إين«  :يوما  النيب لنا قال: قال عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عنو
  .)١(»بالشام اإلميان فإن الفنت وقعت فإذا الشام، إىل به فعمدوا الكتاب، عمود أخذوا

عمود الفسطاط حتت : ( وقد ترجم البخاري رمحه اهللا يف أول كتاب التعبري من صحيحه بقوله
 .، والفسطاط ما ترفع به األخبية من اخلشب)وسادته

 إىل إشارة ،الكتاب عمود يف اخلرب ولفظ الفسطاط بعمود ترجم«: الًفعلق ابن حجر يف الفتح قائ
 العلماء قول وهو ،املذكور اخلرب يف وقع ما بنحو يعرب فإنه منامه يف الفسطاط عمود رأى من أن

 العمود وفسروا ،فيه عليه يعتمد برجل أو ،بالدين يعرب فإنه عموداً منامه يف رأى من :قالوا ،بالتعبري
 . )٢(»..سلطانوال بالدين

 عبد عنووصف العمود بالبياض وشبهه باللؤلؤة، ف وجاء يف رواية أن ذلك كان ليلة أسري به 
 لؤلؤة كأنه أبيض عموداً يب أسري ليلة رأيت«:قال  اهللا رسول رضي اهللا عنه أن حوالة بن اهللا

 رأيت مث نائم أنا وبينا ام،بالش نضعه أن أمرنا الكتاب، عمود: فقالوا حتملون؟ ما: قلت املالئكة حتمله
 فأتبعته األرض، أهل من ختلى وجل عز اهللا أن فظننت وساديت، حتت من اختلس الكتاب عمود
 يل؟ خر اهللا رسول يا: حوالة ابن فقال ،» بالشام وضع حىت يدي بني ساطع نور هو فإذا بصري

 .)٣(»بالشام عليك« : قال

 النائم يرى فيما رأيت« :قال  اهللا رسول أن بةقال حدثنا أبو: وروى الطربي يف تفسريه فقال
 اإلميانَ فإنَّ وقَعت إذَا الفتن أن فأولْته بالشأْمِ، فَوضعته الكتابِ عمود حملَت املالئكَةَ كأنَّ
 .)٤(»بالشأْمِ

                                                             
وحكم عليه  ٣٠ ص ودمشق الشام فضائل أحاديث ؛ وقد ذكره األلباين يف ختريج١/١١٠ـ أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  ١

 .بالصحة
 .١٢/٤٠٣ـ فتح الباري  ٢
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري صاحل بن رستم وهو ثقة؛ : وقال ١٦٦٤٤برقم  ١٠/٣٦ـ ذكره اهليثمي يف امع  ٣

 .١٢/٤٠٣حجر يف الفتح سنده  وحسن ابن
 .١٨/٤٦٩ـ تفسري الطربي  ٤
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 رأيت «:قال  النيب عن امةأم أيب رواية عن )١(وقد أورد ابن القيم يف حاشيته على سنن أيب داود
 به هوى قد أنه ظننت حىت ساطع، نور هو فإذا بصري فأتبعته وساديت حتت من انتزع الكتاب عمود
، وعزاها إىل مسند اإلمام »بالشام اإلميان أن وقعت إذا الفنت أن ذلك لتأو وإين الشام، إىل به فعمد

 ابن حجر يف الفتح ذكرهاقد ، وعند الطرباينأمحد، ولكين مل أعثر عليها يف مسند أمحد، إمنا هي 
 .، ومع ذلك فيستأنس ا لبيان تأويل الرؤيا اليت رأى رسول اهللا )٢(ضعف سندهاإىل  وأشار

 :ألصحابه بسكىن أرض الشام ـ نصيحة النيب  رابعاً

رونه ويستأم اهللا  رسولَ رضوان اهللا عليهم فقد وردت مجلة من الروايات يستنصح فيها الصحابة
فريشدهم مع التأكيد إىل مالزمة واختيار بالد الشام، ويعلل بأرض السكىن واإلقامة، ليشري عليهم 

خرية املسلمني، وهي صفوة اهللا من بالده، وفيها صفوة خلقه، وهي معقل املسلمني يف  هذلك بأن
ت مدينة دمشق ويصفها بل إنه حيدد هلم يف بعض الروايا .وبأهلها املالحم، وأن اهللا تعاىل تكفل له ا

 .بأا معقل املسلمني يف املالحم

 الناس أيها يا «:فقال الناس يف يوماً قام أنه  النيب عن عنه اهللا رضي سارية بن العرباض عنف
 يا :حوالة ابن فقال ، »باليمن وجند بالعراق وجند بالشام جند جمندة؛ أجناداً تكونوا أن توشكون

 املسلمني، خرية فإنه الشام، لك أختار إين «:قال يل، فاختر لزمانا ذلك أدركين إن اهللا رسول
 اهللا فإن غدره، من وليسق بيمنه فليلحق أىب فمن خلقه، من صفوته إليها جيتيب بالده، من اهللا وصفوة

 .)٣(»وأهله بالشام يل تكفل قد

 حضرموت، من نار خرجست :»  اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماو
ن أَووِ محرِ نحب تومرضلَ حمِ قَبوال يةاميق رشحت اسا قَالُوا ،»النولَ يسر ا :اللَّها؟ فَمنرأْمت 
  .)٤(»بِالشامِ علَيكُم«:قَالَ

                                                             
 .١١٤/  ٧ داود أيب سنن على القيم ابن ـ حاشية ١
 .١٢/٤٠٣ـ فتح الباري  ٢
 . رواه الطرباين ورجاله ثقات: وقال ١٦٦٤٨برقم ١٠/٣٧ـ ذكره اهليثمي يف امع  ٣
حسن غريب صحيح؛ وابن أيب شيبة : وقال ٢٢١٧برقم  ؛ والترمذي يف الفنت٥١٤٦١برقم  ٢/٥٣ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٤

 .؛ وإسناده صحيح١٥/٧٨
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 وجند بِالشامِ جند سيكُونُ «:قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ حوالَةَ رضي اهللا عنه نِب اللَّه عبد عنو
 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ ذَلك، كَانَ إِذَا اللَّه رسولَ يا لي فَخر :رجلٌ فَقَالَ ،»بِالْيمنِ
لَّمسو:»كلَيامِ، عبِالش كلَيامِ، عثَلَاثًا، ..بِالش لَيعامِ، كبِالش نى فَمأَب قلْحفَلْي نِهمقِ بِيسلْيو نم ،رِهغُد 
 . )١(» وأَهله بِالشامِ لي تكَفَّلَ قَد وتعالَى تبارك اللَّه فَإِنَّ

زهوعن ب نيمٍ بكن حع ن أَبِيهع هدقَالَ ج: ا :قُلْتولَ يسر اللَّه نأَي نِيترا «:قَالَ أْما هنا »هحنو 
هدبِي وحامِ ن٢(الش( .  

 ستفْتح «:قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ  محمد أَصحابِ من رجلٌ حدثَنا :قَالَ نفَيرٍ بنِ جبيرِ عنو
كُملَيع امفَإِذَا ،الش متريازِلَاملَ خا نيهف فَعكُملَي ةيندقَالُ بِما يلَه: قشما دهلُ فَإِنقعم نيملسن الْمم 
 .)٣(»الْغوطَةُ :لَها يقَالُ بِأَرضٍ منها وفُسطَاطُها ،الْملَاحمِ

م من أعالم النبوة، ومعجزة من معجزاته، وذلك من لَوال بد من التأكيد على أن ما سبق هو ع
عن املغيبات، فبالد الشام مل تكن قد فتحت آنذاك، كما مل يكن نور اإلسالم   هخالل إخبار

 .واهلداية قد شع فيها

 إىل حتول أال كعب يا: قال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أن لنا ذُكر: وقال الطربي يف تفسريه
 كتاب يف أجد إين ني،املؤمن أمري يا: كعب له فقال قربه، وموضع  اهللا رسول مهاجر فإا املدينة

 .)٤(عباده من كرته وا أرضه، من اهللا كرت الشام أن املرتل، اهللا

                                                             
؛ وابن حبان يف صحيحه ٢٤٨٣واللفظ له؛ وأبو داود يف اجلهاد برقم  ٥/٢٨٨و ٤/١١٠ـ أخرجه أمحد يف مسنده يف موضعني  ١

 .؛  واحلديث صحيح بطرقه٧٣٠٦برقم  ١٦/٢٩٥
صحيح؛ واحلاكم يف  حسن حديثٌ هذَا: َوقال ٢١٩٢لترمذي يف الفنت برقم ؛ وا٢٠٠٤٣برقم  ٥/٣ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٢

 .١٣/٢٥٠صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب، وابن أيب شيبة يف مصنفه : وقال ٨٦٨٦برقم  ٤/٦٠٨املستدرك 

عيف لضعف أيب حديث صحيح، وهذا إسناد ض: قال الشيخ شعيب األرناؤوط ١٧٥٠٥برقم  ٤/١٦٠ـ أخرجه أمحد يف املسند  ٣
رواه أمحد وفيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف؛ : وقال ١٢٢٥٨برقم  ٧/٥٦٦بكر ابن أيب مرمي؛ وذكره اهليثمي يف امع 

 .لعل تصحيح الشيخ األرناؤوط للحديث إمنا كان لغريه من األحاديث اليت وردت باملعىن نفسه: قلت
 .١٤/٢١٠بسنده يف شرح السنة ؛ وذكره البغوي ١٨/٤٦٩تفسري الطربي : ـ انظر ٤
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 :خامساً ـ األبدال يف بالد الشام

تقاطعت ، و)١(يف الشاموأم يف اإلخبار عن األبدال الصحيحة  اتفقت مجلة من األحاديث النبوية
 .ة ميف إثبات وجودهم، وإن اختلفت يف الصفات واملعاين القائم

أم يف الشام، وأم مسوا باألبدال ألنه كلما مات : فجملة الصفات اليت وردت يف األحاديث
، )٢(رجل منهم أبدل اهللا مكانه رجالً آخر، وأن عددهم أربعون أو ثالثون على اختالف يف الرواية

األعداء، ويصرف  وأن قلوم على قلب إبراهيم عليه السالم، وأنه يسقى م الغيث، وينتصر م على
 .اهللا عن أهل الشام م العذاب، وأم إمنا أدركوا هذه املرتلة بالسخاء والنصيحة للمسلمني

  اللَّه رسولَ سمعت إِني :قَال الْمؤمنِني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن أمريف
 يسقَى ،رجالً مكَانه اللَّه أَبدلَ رجلٌ مات كُلَّما رجالً، نَأَربعو وهم بِالشامِ يكُونونَ الْأَبدالُ«:يقُولُ
ثُال بِهِميغ، رصتنيلَى بِهِم واِء، عدالْأَع فرصيو نلِ عامِ أَهالش ال بِهِمذَاب٣(»ع(. 

 وم الشام، أهل يف األبدال« : قال رسول اهللا : عن عوف بن مالك رضي اهللا عنه قالو
 .)٤(»يرزقون وم ينصرون،

بني هذين احلديثني، فاألول يتكلم عن إطالق نصرم للمؤمنني على أعدائهم، والثاين  تنايف وال
 .)٥(أعم كانت وإن ،أمتّ جوارهم يف هم ملن نصرم ألن خيرب عن نصرم ألهل الشام؛

                                                             
ـ لن أتعرض لكالم بعض العلماء الذين بالغوا يف رد هذه األحاديث فحكموا عليها بالوضع أو الضعف الشديد، وسأكتفي بذكرها  ١

 .وبيان كالم علماء احلديث فيها، وللقارئ املنصف أن يدرك احلق من خالل ذلك
 .ـ سأذكر التوفيق بني احلديثني عند ذكرمها ٢
؛ وقال السخاوي يف ١٤٨٢٩برقم  ١٨/٦٥بسند صحيح؛ والطرباين يف الكبري  ٨٩٦برقم  ١/١١٢ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٣

 غري الصحيح رجال رجاله: يف امع وقال وذكره اهليثمى ثقة؛ وهو عبيد، بن شريح غري الصحيح، رجال رجاله: املقاصد احلسنة
على؛ وقد رمز السيوطي حلسن احلديث يف اجلامع ووافقه على  من أقدم وهو داد،املق من مسع وقد ثقة، وهو عبيد، بن شريح

 من أكثر طرق من والطرباين واحلاكم أمحد أخرجه: ٣/١٦٩؛ وقال املناوي يف فيض القدير ١/٨٥٦ذلك املناوي يف التيسري 
 .عشرة

 رواه الطرباين وفيه: وقال ١٦٦٧٦برقم  ١٠/٤٧؛ وذكره اهليثمي يف امع ١٤٨٢٩برقم  ١٨/٦٥ـ أخرجه الطرباين يف الكبري ٤
ثقات؛ وقد رمز  رجاله وبقية فيه، اختلفوا وشهر الصورى، املبارك بن حممد ووثقه األئمة، مجهور ضعفه وقد واقد، بن عمرو

 .٣/١٦٨السيوطي حلسنه، ووافقه على ذلك املناوي يف فيض القدير 
 .٣/١٦٨فيض القدير : ـ انظر ٥
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 أهل العن اللهم:  صفني يوم رجل قال:  قال،  صفوان بن اهللا عبد أو،  اهللا عبد بن صفوان وعن
 .)١(»ثالثًا قاهلا،  األبدال ا فإن ، غفريا مجا الشام أهل تسبوا ال«: عنه اهللا رضي علي فقال ، الشام

 أميت من رجالً أربعون يزال ال «: قال اهللا  رسول قال: رضي اهللا عنه قال مسعود ابن عنو
 «: اهللا رسول قال  ،»األبدال: هلم يقال األرض، أهل عن م اهللا يدفع إبراهيم قلب على قلوم
:  قال ؟ أدركوها فبم اهللا رسول يا:  قالوا. » صدقة وال بصوم وال بصالة يدركوها مل إم
 .)٢(» للمسلمني والنصيحة بالسخاء«

 مثل رجالً أربعني من األرض ختلو لن «:قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
  .)٣(»آخر مكانه اهللا بدل إال أحد منهم مات ما تنصرون، وم تسقون، فيهم الرمحن، خليل

 ثالثون األمة هذه يف األبدال« : قال رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قالو
 .)٤(»رجالً مكانه اهللا أبدل رجل مات كلما الرمحن، خليل إبراهيم قلب على قلوم رجالً،

 خرب ينايف ال «:فقال جلمع بني رواية األربعني ورواية الثالثنيا املناوي يف التيسري قد حاولو
 ليسوا وعشرة إبراهيم، قلب على فثالثون رجالً، أربعون اجلملة ألن الثالثني؛ خرب األربعني
 .)٥(»كذلك

                                                             
 . إسحاق، ورواته ثقات: وقال ٧/٣٥٦يف إحتاف اخلرية املهرة  ـ ذكره البوصريي ١
 األحدب عياش بن ثابت رواية الطرباين من رواه:  وقال ١٠/٤٦؛ وذكره اهليثمي يف امع ١٠/١٨١ـ أخرجه الطرباين يف الكبري  ٢

 .الصحيح رجال رجاله وبقية أعرفه مل وكالمها الكليب رجاء أيب عن
؛ وذكره اهليثمي يف جممع ٥/٣٠٠فيض القدير للمناوي : األوسط؛ وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري انظر ـ أخرجه الطرباين يف ٣

 .رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن: وقال ١٠/٤٦الزوائد 
 هرجال: وقال١٦٦٧٢برقم  ١٠/٤٥، وسنده حسن، ذكره اهليثمي يف امع ٢٢٨٠٣برقم  ٥/٣٢٢يف املسند   أمحد أخرجه ـ  ٤

 يف كما حسن، حديث: الزركشي قال.  غريمها وضعفه زرعة، وأبو العجلي وثقه وقد قيس، بن الواحد عبد غري الصحيح رجال
، وقد رمز السيوطي يف اجلامع الصغري لصحته؛ وقال السيوطي يف الدرر املنتثرة )١٤٦ رقم ،٤٨ ص( للقاري الكربى املوضوعات

ى املوضوعات مث أفردا بتأليف مستقل؛ وقد وافق املناوي على ذلك يف فيض القدير له شواهد كثرية، بينتها عل: قلت: ٢٣ص
ولكنه يتقوى بتعدد : ١/٢٥؛ وقال العجلوين يف كشف اخلفاء ١/٨٥٥سنده صحيح، وكذلك قال يف التيسري : وقال ٣/١٦٨

 .طرقه الكثرية
 .١/٨٥٦ـ التيسر شرح اجلامع الصغري  ٥
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 حتصل فتنة الزمان آخر يف يكون «: قال  اهللا رسول أن طالب رضي اهللا عنه أيب بن عن عليو
 فيهم فإن شرارهم، واسب ولكن الشام، أهل تسبوا فال املعدن، يف الذهب حيصل كما الناس

   .)١(»....األبدال

 كما منها الناس حيصل فتنة ستكون «:أنه قال عنه اهللا رضي طالب أيب بن عليوجاء موقوفاً عن 
 .)٢(»... األبدال فيهم إنف ظلمتهم، سبوا و الشام أهل تسبوا فال املعدن، يف الذهب حيصل

 :سادساً ـ الطائفة الظاهرة على احلق واملنصورة من املسلمني يف الشام

حتدد أوصافهم،  من املؤمنني بوية الصحيحة اليت خترب عن طائفةحاديث الندت مجلة من األرفقد و
ذه وأعماهلم، ومكان وجودهم، وقبل أن نذكر هذه األحاديث، جنمل ما ورد فيها من أوصاف هل

 :الطائفة املؤمنة املنصورة

، )٣(فالطائفة تطلق على الواحد فصاعداً وأعدادهم غري معروفة، ،هم من أمة سيدنا حممد فـ 
هم أهل السنة واجلماعة من : ، ومنهم من قال)٤(م اتهدون من أهل العلمأ: من العلماء من قال

 ومنهم مقاتلون، شجعان منهم املؤمنني، عأنوا بني مفرقة الطائفة: من قال، ومنهم )٥(أهل احلديث
 أخرى أنواع أهل ومنهم املنكر، عن وناهون باملعروف وآمرون زهاد، ومنهم حمدثون، ومنهم فقهاء،

  .)٦(األرض أقطار يف متفرقني يكونون قد بل جمتمعني يكونوا أن يلزم وال اخلري، من

بشرعه، غالبون ألعدائهم وظاهرون تزمون قائمون بتنفيذ أوامر اهللا تعاىل وملأم : صافهمومن أـ 
 .عليهم

 .ـ ال يضرهم من خذهلم وترك نصرم ليقينهم بنصر اهللا هلم
                                                             

رواه الطرباين يف األوسط، وفيه ابن هليعة، وهو لني، وبقية رجاله : وقال ١٢٤١٠برقم  ٧/٦١٦زوائد ـ ذكره اهليثمي يف جممع ال ١
 .ثقات

 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: وقال ٤/٥٩٦ـ أخرج احلاكم يف املستدرك  ٢
 .٤/٥١١الديباج للسيوطي: ـ انظر ٣
 .إم أهل العلم: فقد نقل عن البخاري قوله ٤/٥١١ى صحيح مسلم للسيوطي ؛ والديباج عل٣/١٨٥عمدة القاري للعيين : ـ انظر ٤
 قال! هم؟ من أدري فال احلديث أهل يكونوا مل إن: نقل عن اإلمام أمحد أنه قال ١٣/٦٧شرح النووي لصحيح مسلم : ـ انظر ٥

 .احلديث أهل مذهب يعتقد ومن واجلماعة السنة أهل أمحد أراد إمنا: عياض القاضي
 .١٣/٦٧شرح النووي لصحيح مسلم ـ  ٦
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 .ـ وال يضرهم كذلك من خالف منهجهم، ليقينهم على أم على احلق

 .أن يلقوا رم ـ ثابتون على منهجهم إىل

ون معه، حىت يقتل األرض، فيقاتلسيدنا عيسى عليه السالم بعد نزوله إىل  هم تكون معطائفة من ـ
 .الدجال

 .ـ لن ختلو األرض من هذه الطائفة املؤمنة حىت اقتراب قيام الساعة

ـ أما مكان وجودهم فبعض الروايات تشري مبنطوقها إىل أم يف الشام، وبعضها تشري مبفهومها 
 .إىل ذلك

 بِأَمرِ قَائمةً أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا «:يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت: رضي اهللا عنه قال عن معاوِيةَف
لَا اللَّه مهرضي نم مذَلَهخ أَو مالَفَهى ختح يأْتي رأَم اللَّه مهونَ ورلَى ظَاهاسِ ع١(»الن(. 

 ،الْأَنصارِي حدثَنِي الشامِ أَهلَ يا :يقُولُ يخطُب معاوِيةَ سمعت قَالَ الشامي اللَّه عبد أَبِي عنو
 الْحق علَى أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا «:قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ أَرقَم بن زيد يعنِي :شعبةُ قَالَ :قَالَ

رِيني ،ظَاهإِنو وجوا أَنْ لَأَركُونت مه لَ ايامِ أَه٢(»الش(. 

 من طائفةٌ تزالُ ال «:يقول  اهللا رسول مسعت: رضي اهللا عنه قال سفيان أيب بن عن معاويةو
 على ظاهرون وهم وجل عز اِهللا أمر يأيت حىت ،مهفَخالَ أو مهخذلَ من هميضر ال اهللا بأمر قائمةٌ ،أميت

 أهل وهم :يقول جبل بن معاذ مسعت املؤمنني أمري يا :فقال السكسكي امرخي بن مالك فقام ،»الناس
  .)٣(»الشام أهل وهم «:يقول معاذاً مسع أنه يزعم مالك هذا :صوته ورفع معاوية فقال الشام،

                                                             
 .١٠٣٧ـ أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم  ١
 اهللا عبد وأبو.  والطرباين والبزار أمحد رواه: وقال ٧/٥٦٣؛ وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ٤/٣٦٩ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٢

 .الصحيح رجال رجاله وبقية أحد جيرحه ومل حامت أيب ابن ذكره الشامي
 .الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده :، وقال الشيخ األرناؤوط معلقاً عليه ٤/١٠١أمحد يف مسنده  ـ أخرجه ٣
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 أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا «:يقُولُ  النبِي سمعت :اللَّه رضي اهللا عنهما قال عبد نب عن جابِرو
 فَيقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى مريم ابن عيسى فَينزِلُ قَالَ الْقيامة، يومِ إِلَى ظَاهرِين الْحق علَى يقَاتلُونَ
مهريالَ :أَمعلِّ تا صقُولُ ،لَنإِنَّال،  :فَي كُمضعلَى بضٍ ععاُء برةَ ،أُمكْرِمت اللَّه هذةَالْ ه١(»أُم(. 

 لَا الْحق علَى ظَاهرِين أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا« : اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ ثَوبانَ رضي اهللا عنه نعو
مهرضي نم مذَلَهى ،ختح يأْتي رأَم اللَّه مهو ك٢(»كَذَل(. 

 يقَاتلُونَ أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا« : اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ  عنهحصينٍ رضي اهللا بنِ عمرانَ عنو
 .)٣(»الدجالَ الْمِسيح آخرهم يقَاتلَ حتى ،ناوأَهم من علَى ظَاهرِين الْحق علَى

 إِلَى ظَاهرِين ى الْحقعل« : خصوصاً حديث جابر السابق وفيه ولكن قد تستشكل هذه األحاديث
 من «:يقُولُ  النبِي سمعت: رضي اهللا عنه الذي يقول فيه مسعود بنحبديث عبد اهللا  ،»الْقيامة يومِ
 شرارِ لَىع إِلَّا الساعةُ تقُوم لَا« :وعند مسلم ، )٤(»أَحياٌء وهم الساعةُ تدرِكْهم من الناسِ شرارِ
 أَحد علَى الساعةُ تقُوم لَا« :قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ ، وكذلك حبديث أَنسٍ رضي اهللا عنه)٥(»الناسِ
 .)٦(»اللَّه.. اللَّه :يقُولُ

 خمالفاً فليس «: وقد أجاب عدد من العلماء على ذلك، منهم اإلمام النووي رمحه اهللا، فقد قال
 القيامة قرب اللينة الريح هذه تقبضهم حىت احلق على يزالون ال أم :هذا معىن ألن األحاديث هلذه
 املتناهي ودنوها أشراطها على الساعة قيام إىل بقاءهم احلديث هذا يف فأطلق أشراطها، تظاهر وعند

 .)٧(»القرب يف

 الذين لناسا شرار من املراد بأن :وأجيب« : فقال البخاري ه لصحيحشرح يف القسطالين وأجاب
 ،...احلق عن يقاتلون طائفة تكون خرآ ومبوضع ،خمصوص مبوضع يكونون قوم الساعة عليهم تقوم

                                                             
 .١٥٦ـ أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم  ١
 .١٩٢٠ـ أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم  ٢
 .٢٤٨٤ـ أخرجه أبو داود يف اجلهاد برقم  ٣
 .٦٦٥٦ـ أخرجه البخاري يف الفنت برقم  ٤
 .٢٩٤٩سلم يف الفنت وأشراط الساعة برقم ـ أخرجه م ٥
 .١٤٨ـ أخرجه مسلم يف اإلميان برقم  ٦
 .٢/١٣٢ـ شرح النووي على صحيح مسلم  ٧
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 يبقى فال بعده ب اليت الريح هبوب بعد السالم عليه عيسى موت بعد....  ذلك يكون أن وحيتمل
 يتحقق وهناك ،اعةالس تقوم فعليهم الناس شرار ويبقى ،قبضته إال إميان من ذرة مثقال قلبه يف أحد
 به يتمسك ما أوىلـ  الفتح يف كماـ  وهذا ،الكرمية الطائفة هذه عن فضالً مسلم عن األرض خلو
 .)١(»املذكورين احلديثني بني اجلمع يف

حيث قال يف   اهللا رمحه تيمية ابنذكر يف هذا السياق كلمة العامل ااهد أمن املناسب أن ولعل 
 وبأن الدهر، آخر إىل دائماً اهللا بأمر بالقيام الشام أهل ميز  والنيب« :ودافع عنهاالشام اليت أحبها 

 وهذا والقوة، الكثرة مع فيهم مستمر دائم أمر عن إخبار فهو ،الدهر آخر إىل فيهم املنصورة الطائفة
 آخر يف نقص اإلميان أصل هي اليت احلجاز فإن اإلسالم، أرض من الشام أهل لغري ليس الوصف
 يزل فلم الشام وأما واملشرق، والعراق اليمن وكذلك واجلهاد، والنصر واإلميان العلم: منها الزمان
 .)٢(»وقت كل يف مؤيداً منصوراً عليه يقاتل ومن واإلميان العلم فيها

 :معقلهم يف املالحمعقر دارهم وفسطاط املسلمني و وغوطتها الشامدمشق اً ـ سابع

اليت تؤكد على أن دمشق الشام والغوطة اليت حتيط ا  ورد يف هذا املعىن عدد من األحاديث النبوية
ستشهد مالحم وحروباً كبرية، فهي أرض امللحمة، وستكون يومئذ حصناً للمؤمنني ومعقالً هلم، 

: كثرية منها معان ، والفسطاط لهومنطلقاً حلروم ومالمحهم ضد أعدائهم، ولذلك مسيت بالفسطاط
 .  ، واحلصن الذي يتحصنون بهساملدينة اليت جيتمع فيها النا أنه

أن الطائفة الظاهرة على احلق ولعل الترابط بني هذه املعاين وبني ما ورد يف الفقرة السابقة من 
 .واضح ال حيتاج لكثري تأمل وعناء واملنصورة من املسلمني هي يف الشام

  :وأما األحاديث اليت وردت يف هذا املعىن

                                                             
 .١٣/٨٥فتح الباري : ؛ وانظر٦/٣٦٠حتفة األحوذي : ـ انظر ١
 .٤/٤٤٩ الفتاوى جمموع ـ  ٢
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ناِء أَبِي فعدرولَ  عنه أَنَّرضي اهللا الدسر اللَّه  َطَاطُفُ«:قَال١(س( نيملسالْم موي ةملْحالْم)٢( 
 .)٥(»)٤(دمشق :لَها يقَالُ مدينة جانِبِ إِلَى ،)٣(الْغوطَةُ

 بين ستا اعدد عوف يا« :قال رسول اهللا : قَال الْأَشجعي رضي اهللا عنه مالك بنِ عوف عنو
يدي ةاعالس: نلُهي أَوتوقَالَ ،»م: تكَيبتى فَاستلَ حعولُ جسر اللَّه  ،نِيتكسقَالَ ي: ى، قُلْتدإِح 
 قُعاصِ مثْلَ يأْخذُهم تيأُم في يكُونُ تانٌمو :والثَّالثَةُ« اثْنينِ، :قُلْت ،»الْمقْدسِ بيت فَتح :والثَّانِيةُ« 

 فيكُم الْمالُ يفيض :والْخامسةُ أَربعا، قُلْ وعظَّمها، أُمتي، في تكُونُ فتنةٌ :والرابِعةُ ثَالثاً، قَالَ الْغنمِ،
 بنِي وبين بينكُم تكُونُ هدنةٌ :والسادسةُ مسا،خ قُلْ فَيتسخطُها، دينارٍ الْمائَةَ لَيعطَى الرجلَ إِنَّ حتى

 عشر اثْنا راية كُلِّ تحت الرايةُ، قَالَ الْغايةُ؟ وما :قُلْت غَايةً، ثَمانِني علَى إِلَيكُم فَيِسريونَ ،)٦(الْأَصفَرِ
 .)٧(»دمشق لَها يقَالُ مدينة في الْغوطَةُ :لَها يقَالُ أَرضٍ في يومئذ الْمسلمني فُسطَاطُ أَلْفًا،

نرِ عيبنِ جرٍ بفَيةَ أَنَّ نلَمس نلٍ رضي اهللا عنه بفَين مهربأَخ هى أَنأَت بِيالن  َي «:فَقَالإِن تمئس 
 جاَء الْآنَ «:  النبِي لَه فَقَالَ قتالَ، ال :قُلْت أَوزارها، الْحرب عتووض السلَاح، وأَلْقَيت الْخيلَ
 اللَّه ويرزقُهم فَيقَاتلُونهم أَقْوامٍ قُلُوب اللَّه يرفَع الناسِ، علَى ظَاهرِين أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا الْقتالُ،

                                                             
 السرادق، دون السفر يف وأبنية ،الناس فيها جيتمع اليت املدينة الطاء، وهو مكان والتاء وتكسر، وبالطاء الفاء بضم :الفسطاط ـ  ١

 ١١/٢٧٣؛ ويف عون املعبود ٢/٣٢٨؛ والتيسري للمناوي ٤/٤٢٩فيض القدير : انظر. األول هنا واملراد شعر، حنو من وأخبية
 .اخليمة وأصله به يتحصنون الذي املسلمني حصن: الفسطاط

ـ  ٢/٤٦٣فيض القدير للمناوي: انظر. اآلتية الفنت يف العظمى لةنفسه، أو املقت القتال أو القتال، وحمل احلرب، هي: ـ يوم امللحمة ٢
 .١١/٢٧٣؛ عون املعبود ٢/٣٢٨؛ والتيسري للمناوي ٤/٤٢٩

 ٢/٤٦٣فيض القدير للمناوي: انظر. دمشق حول اليت واملياه للبساتني كل مكان كثري املاء والشجر، وهي اسم: ـ الغوطة ٣
  .١١/٢٧٣ملعبود ؛ عون ا٢/٣٢٨؛ والتيسري للمناوي ٤/٤٢٩ـ

 :فضائلها ومن الفنت، من حصن وأا الزمان، آخر يف سكاا فضيلة وعلى دمشق فضيلة على يدل احلديث وهذا :العلقمي ـ قال ٤
 النبوة قبل وسلم عليه اهللا صلى النيب ودخله عساكر، ابن أفاده كما وسلم عليه اهللا صلى النيب رأت عني آالف عشرة دخلتها أنه

 .١١/٢٧٣عون املعبود : انظر. للعزيزي الصغري اجلامع شرح يف كذا اإلسراء، ليلة ويف تبوك غزوة يف وبعدها
؛ وأخرجه أبو داود )كما قال احملقق األرناؤوط( واللفظ له، وسنده صحيح على شرط مسلم  ٥/١٩٧ـ أخرجه أمحد يف املسند  ٥

 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: وقال ٨٤٩٦برقم  ٤/٥٣٢؛ واحلاكم يف املستدرك ٤٢٩٨يف املالحم برقم 
 .ـ  واملقصود منهم الروم آنذاك، واليوم يقصد منهم الغربيني، واهللا أعلم  ٦
؛ وأصله يف البخاري يف ١٤٧٨١برقم  ١٨/٤٢؛ والطرباين يف الكبري ٢٤٠٣١برقم  ٦/٢٥ـ أخرجه ذا اللفظ أمحد يف مسنده  ٧

 .»اخل...فسطاط« :دون زيادة ٣٠٠٥اجلزية برقم 
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مهنم تىح يأْتي رأَم اللَّه زلَّ عجو مهلَى وع ،كإِنَّ أَلَا ذَل قْرارِ ع١(د( نِنيمؤالْم املُ ،الشيالْخو قُودعم 
 .)٢(»الْقيامة يومِ إِلَى الْخير نواصيها في

 ستفْتح «:قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ  محمد حابِأَص من رجلٌ حدثَنا :قَالَ نفَيرٍ بنِ جبيرِ عنو
كُملَيع امفَإِذَا الش متريازِلَ خنا الْميهف كُملَيفَع ةيندقَالُ بِما يلَه قشما ،دهلُ فَإِنقعم نيملسالْم نم 
 .)٤(»الْغوطَةُ لَها يقَالُ رضٍبِأَ ،منها وفُسطَاطُها ،)٣(الْملَاحمِ

 .)٦(» بالشام اإلسالم دار )٥(قرع : » اهللا رسول قال: رضي اهللا عنه قال نفَيل بن سلمة وعن

نولٍ وعكْحولَ أَنَّ مسر اللَّه  َقَال:» عضوم طَاطفُس نيملسي الْممِ فلَاحالْم ضقَالُ أَرا يلَه 
 .)٧(»الْغوطَةُ

 .)٨(»معقل املسلمني أيام املالحم دمشق« : قال وعن صدقة بن خالد عن النيب 

 :اً ـ خيار املؤمنني يهاجرون إىل بالد الشامثامن

أن الطائفة املنصورة الغالبة يف الفقرتني السابقتني عن األحاديث النبوية اليت بينت  الكالمسبق 
أن معقل املسلمني وفسطاطهم وأرض مالمحهم مع لشام، وبدينها ومبادئها هي يف ا ألعدائها، املعتزةَ

ؤكد أن خيار لينا أعدائهم سيكون يومئذ يف دمشق الشام والغوطة اليت حتيط ا، ويأيت احلديث ه
                                                             

 الدار عقر:  الفردوس يف قال أسلم، به اإلسالم وأهل أمن، حمل الفنت زمن الشام وموضعه، فتكون أصله أي :اإلسالم دار ـ عقر ١
 .٤/٣١٩فيض القدير للمناوي : انظر. وأصله شيء كل خيار والعقار والعقر أصلها، :العني مفتوح

 ٧٣٠٧برقم  ١٦/٢٩٦؛ وابن حبان يف صحيحه ٣٥٦١؛ النسائي يف اخليل برقم ١٧٠٠٦برقم  ٤/١٠٤ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٢
 .بسند صحيح

عون املعبود : انظر. إليه ويلتجئون املسلمون به، يتحصن الذي امللجأ :منه واملراد القاف، وكسر العني وسكون امليم بفتح :ـ املعقل ٣
١١/٢٧٣. 

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيب : ال الشيخ شعيب األرناؤوطق ١٧٥٠٥برقم  ٤/١٦٠ـ أخرجه أمحد يف املسند  ٤
رواه أمحد وفيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف؛ : وقال ١٢٢٥٨برقم  ٧/٥٦٦بكر ابن أيب مرمي؛ وذكره اهليثمي يف امع 

 .سهلعل تصحيح الشيخ األرناؤوط للحديث إمنا كان لغريه من األحاديث اليت وردت باملعىن نف: قلت
 .ـ سبق بيانه ٥
 .رواه الطرباين ورجاله ثقات: وقال ١٦٦٥٦برقم  ١٠/٤٠ـ ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٦
 .واحلديث مرسل ٤٦٤٠ـ أخرجه أبو داود يف السنة برقم  ٧
حديث أصح من  شيء الشاميني حديث من ليس :حيىي الروم، فقال مالحم من أحاديث عنده ذكروا وقد ـ قال حيىي بن معني ٨

 .٣٤٢/  ٣ آبادي حملمد املعبود عون:انظر.... صدقة بن خالد
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ولعلنا نستطيع مما سبق أن نتفهم هذه املؤمنني من أهل األرض يهاجرون إىل بالد الشام ويلحقون ا، 
فعلمهم مبكانة هذه البقعة اليت اختارها اهللا تعاىل ألكثر رساالته د الشام، اهلجرة خليار املؤمنني لبال

وقوع املالحم الكربى مع أعداء اإلسالم سيدفعهم للهجرة إليها للقيام والربكة اليت جعلها اهللا فيه، و
 .اجب اجلهاد والدفاع عن مقدسام وإخوامبو

ومقدسام، على أرض املسلمني اإلسالم اء يف الوقت الذي يتكالب فيه أعدهذه اهلجرة تكون وس
فمن مضى إىل اجلهاد مهاجراً كان من خيار األمة، ومن ويصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم، 

ختلف عنه فقد كره اهللا خروجه وانبعاثه، ومل يوفقه هلذا الفضل واألجر العظيم، وما ذلك إال لضعف 
 M¤ £ ¢ ¡ �  ¨ § ¦ ¥L :إميانه ونفاقه، وهو كقوله تعاىل

 .] ٤٦: التوبة[

 إال مؤمن فيه يبقى ال زمانٌ الناسِ على يأيت «:قال عمرو بن العاص رضي اهللا عنه بن اهللا عبد فعن
١(»بالشامِ حلق(. 

 إىل خرجت لو: قلت: قال بن معاوية، يزيد بيعة جاءتنا ملا: قال حوشب بن شهر وعن قتادة عن
 نوف، مبقام يقومه فأخربت الشام، قدمت حىت فخرجت: قال البيعة، شر هذه من فتنحيت الشام
 بن العاص، عمرو بن اهللا عبد هو وإذا مخيصة، عليه فاسد العينني، رجل جاءه إذ عنده، أنا فبينا فجئته
أحق  أنت: فقال به، حتدث كنت مبا حدث: اهللا له عبد فقال احلديث، عن أمسك نوف، رآه فلما

 يعين - احلديث عن منعونا هؤالء إن :اهللا عبد قال ، اهللا رسول صاحب أنت مين، باحلديث
  اهللا رسول مسعت: ، قالاهللا  رسول من مسعته حديثاً حدثتنا إال عليك أعزم :قال - األمراء
 الْأَرضِ في ويبقَى إِبراهيم، مهاجر أَلْزمهم الْأَرضِ أَهلِ فَخيار هجرة، بعد هجرةٌ ستكُونُ «:يقول

                                                             
صحيح على شرط : وقال ٨٤١٣برقم  ٤/٥٠٤؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٠٧٧٨برقم  ١١/٣٧٣ـ أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  ١

 .الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
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اررا شهلأَه مظُهلْفت ،موهضأَر مهقْذَرت فْسن ١(اللَّه(، مهرشحتو ارالن عم ةدرازِيرِ الْقنالْخو«)وزاد ، )٢
 .)٣(»ختلف من وتأكل ، قالوا إذا معهم باتوا، وتقيل إذا معهم تبيت« : البغوي

ه األحاديث اليت تتحدث عن اهلجرة إىل الشام مع ما ورد يف الصحيح عن النيب وقد تستشكل هذ 
 ةَ ال«: أنه قالرجه دعحِ، بالْفَت نلَكو ادةٌ، جِهنِيإِذَا وو مترفنتوا اسرفويتوهم بينها )٤(»فَان ،

 .التعارض

اخلطايب وغريه بني هذه األحاديث، ام نقل اإلمام ابن حجر والعيين توفيق اإلمقد ليس كذلك، فو
 إىل وحاجتهم باملدينة املسلمني لقلة أسلم من على اإلسالم أول كانت فرضاً يف أن اهلجرة: وملخصه

 وبقي املدينة، إىل اهلجرة فرض فسقط اأفواج اهللا دين يف الناس دخل مكة اهللا فتح فلما االجتماع،
 .عدو به نزل أو به قام من على والنية اجلهاد فرض

 يرجع أن إىل منهم أسلم من يعذبون كانوا فإم الكفار من ذويه أذى باهلجرة من وكذلك ليسلم
  .منها اخلروج على وقدر الكفر دار يف أسلم من حق يف احلكم باقية اهلجرة وهذه، دينه عن

 واخلروج فر،الك دار من كالفرار صاحلة، نية بسبب واملفارقة اجلهاد، البالد بسبب مفارقة أن كما
 قال »فانفروا استنفرمت وإذا «:وقوله ذلك، مجيع يف والنية الفنت، من بالدين والفرار العلم، طلب يف

                                                             
 يوفقهم ا، فال ومقامهم إليها خروجهم يكره اهللا أن: تأويله »اهللا نفس تقذرهم« : قوله: ١٤/٢١٠ـ قال البغوي يف شرح السنة  ١

انبعاثهم  اهللا رهــك ولكن:وتعاىل سبحانه قوله مثل وهذا فال يقبله، اإلنسان نفس يقذره كالشيء بالرد فصاروا لذلك،
    ]. ٤٦:  التوبة[فثبطهم

 :)تقذرهم( أرض، مجع :) أرضوهم(  ،..ترميهمو تقذفهم أي الفاء بكسر :) تلفظهم( : ١١٥ـ٧/١١٤ويف عون املعبود          
 إذا أقذره، الشيء قذرت يقال :النهاية يف قال .تعاىل ذاته أي الفاء بسكون :) اهللا نفس(  تكرههم، :أي املعجمة الذال بفتح

 البهائم مع النار خمافة والشرار هؤالء النار، فيفرون وتسوقهم جتمعهم أي)  واخلنازير القردة مع النار وحتشرهم( ، واجتنبته كرهته
 حتشرهم يقال وال النار إىل أهلها شرار حتشر قيل وإال القيامة يوم حشر هذا وليس حبال، تفارقهم ال والنار واخلنازير، القردة من

 ملخصاً الطييب كالم......الفتنة نار بل حقيقة ليست النار أن على يدل فإنه »معهم تقيل «:الروايات بعض يف ولقوله النار،
 . أعلم واهللا حمرراً،

 ٨٤٩٧برقم  ٤/٥٣٣؛ واحلاكم يف املستدرك ٢٤٨٢، وأبو داود يف اجلهاد برقم ٥٥٦٢برقم ٢/٨٢ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٢
رواه أبو داود الطيالسي ورواته ثقات؛ وأخرجه البغوي :  قال ٨/١١٨وسكت عنه الذهيب؛ ويف احتاف اخلرية املهرة للبوصريي 

رواه أمحد وفيه أبو جناب الكليب وهو ضعيف؛ قال ابن : وقال ٩٢٨٥برقم   ٥/٤٥٨؛ وذكره اهليثمي ١٤/٢٠٩يف شرح السنة 
 .٧/٦سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين : سنده ال بأس به؛ واحلديث يتقوى بشواهده، تنظر: ٦/١٥٤حجر يف الفتح

 .١٤/٢٠٩ـ شرح السنة للبغوي  ٣
 .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ١٣٥٣؛ ومسلم يف احلج برقم ٢٦٣١برقم  ـ أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري ٤
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 أمركم وإذا الصاحلة، والنية باجلهاد حتصيله ميكن اهلجرة بانقطاع انقطع الذي اخلري أن يريد :النووي
 .)١(إليه جوافاخر الصاحلة األعمال من وحنوه اجلهاد إىل باخلروج اإلمام

 :تاسعاً ـ أجناد الشام خري أجناد األرض بني يدي الساعة

ال تنفصل هذه امليزة واخلصيصة ألهل الشام عن سابقها، فقد سبق أن أشرنا إىل النصوص النبوية 
اليت حتدثت عن الطائفة الظاهرة على عدوها وأا يف الشام، وأن الشام هي معقل املسلمني 

وأرض املالحم، وفيها تقع امللحمة الكربى مع العدو، وأن خيار الناس  وفسطاطهم وعقر دارهم،
املؤمنني  خيار بني اًمل يكن، وهو أن تآلفغيب  خيرب عن يهاجرون إىل الشام، وهنا جند أن النيب 

العراق، وعن أهلها، وكذلك جند يف  عنها الذين يقومون بالدفاع الشام ااهدين يتكون منه جند
 .. ناليموجند يف 

يف هذه النصوص على اللحاق جبند الشام، مما يدل على تكالب أعداء اإلسالم  ويؤكد النيب 
 .  عليها، وأمهية حسم هذه امللحمة اليت ستكون يف هذه البقعة املباركة لصاحل املؤمنني

 وجند ،بِالشامِ جند ونُسيكُ «:قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ حوالَةَ رضي اهللا عنه بنِ اللَّه عبد عنف
 بِالشامِ، علَيك :»  اللَّه رسولُ فَقَالَ ذَلك، كَانَ إِذَا اللَّه رسولَ يا لي فَخر :رجلٌ فَقَالَ ،»بِالْيمنِ
كلَيامِ، عثَلَاثًا، ..بِالش كلَيامِ عبِالش نى فَمأَب قلْحفَلْي نِهمبِي قِوسلْي نم ،رِهفَإِنَّ غُد اللَّه كاربالَى تعتو 
كَفَّلَ قَدي تامِ لبِالش هلأَه٢(» و( . 

 الناس أيها يا «:فقال الناس يف يوماً قام أنه  النيب عن عنه اهللا رضي سارية بنِ اضبرالع وعن
 يا :حوالة ابن فقال ، »باليمن وجند ،اقبالعر وجند ،بالشام جند جمندة؛ أجناداً تكونوا أن توشكون

 املسلمني، خرية فإنه الشام، لك أختار إين «:قال  يل، فاختر الزمان ذلك أدركين إن اهللا رسول

                                                             
 .، بتصرف١/٦٢؛ وعمدة القاري ٦/٣٨فتح الباري : ـ انظر ١
؛ وابن حبان يف صحيحه ٢٤٨٣واللفظ له؛ وأبو داود يف اجلهاد برقم  ٥/٢٨٨و ٤/١١٠ـ أخرجه أمحد يف مسنده يف موضعني  ٢

 .بطرقه ؛  واحلديث صحيح٧٣٠٦برقم  ١٦/٢٩٥
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 اهللا فإن ه،رِدغُ من قِسولي هنِميبِ فليلحق أىب فمن خلقه، من صفوته إليها جيتيب بالده، من اهللا وصفوة
 .)١(»وأهله بالشام يل لَتكفَّ قد

من دمشق  اللَّه بعثَ الْملَاحم وقَعت إِذَا« :  اللَّه رسولُ قَالَ :رضي اهللا عنه قَالَ هريرةَ أَبِي عنو
 .)٢(»الدين بِهِم اللَّه يؤيد سلَاحا، وأَجوده فَرسا، الْعربِ أَكْرم الْموالي، من بعثًا

 :الشام سوط اهللا يف األرضاً ـ أهل عاشر

وهذه اخلصيصة ألهل الشام أيضاً هي من أعالم النبوة، وال تنفصل عما سبقها، وال بد من التأكيد 
، ورمبا يكون يف ذلك إشارة إىل الطائفة الظاهرة على أن املراد من أهل الشام هنا اخليار والصلحاء

 .على احلق كما سبق

 ينتقم ،)٤(الْأَرضِ في اللَّه سوطُ الشامِ أَهلُ« : قال )٣(رضي اهللا عنه يالْأَسد فَاتك بن عن خريمف
ن بِهِمماُء مش٥(ي( فاُء، كَيشي امرحلَى وع يهِمقافنم)٦( ْوا أَنرظْهلَى يع نِيهِممؤم)٧(، لَنوا ووتمي)إِلَّا )٨ 
 .)١١(»حزنا أَو )١٠(غَيظًا أَو )٩(هما

                                                             
 . رواه الطرباين ورجاله ثقات: وقال ١٦٦٤٨برقم ١٠/٣٧ـ ذكره اهليثمي يف امع  ١
هذا إسناد حسن؛ وأخرجه : قال البوصريي يف الزوائد) من دمشق: ( ومل يذكر لفظة ١٩٢٥ـ أخرجه ابن ماجه يف الفنت برقم  ٢

صحيح على شرط : ي ومل خيرجاه، قال الذهيبصحيح على شرط البخار: وقال ٨٦٤٦برقم  ٤/٥٩١احلاكم يف املستدرك 
  . مسلم

 .٨/٢٣٩ذيب الكمال : انظر. ـ صحايب، روى له األربعة، وكان ممن شهد بدراً كما ذكر البخاري وغري واحد، وهو الصحيح ٣
 .١/٧٧٨، والتيسري للمناوي٣/٦٦فيض القدير للمناوي. عذابه الشديد يصبه ويرسله على من يشاء من العبيد : ـ أي ٤
 .١/٧٧٨، والتيسري٣/٦٦فيض القدير للمناوي. يعاقب م من يشاء : ـ أي ٥
 .١/٧٧٨، والتيسري٣/٦٦فيض القدير للمناوي. ميتنع عليهم ذلك:ـ أي ٦
 .يف كل األحوال ويف كل األزمان: ينتصروا ويتغلبوا عليهم، ولعل املراد الظهور املطلق، أي: ـ أي ٧
 .منافقوا أهل الشام: ـ أي ٨
 .١/٧٧٨، والتيسري٣/٦٦فيض القدير للمناوي. قلقـاً : ـ أي ٩

 .١/٧٧٨، والتيسري٣/٦٦فيض القدير للمناوي. غضباً شديداً : ـ أي ١٠
رواه الطرباين وأمحد موقوفاً عن : وقال ١٦٦٥٥برقم  ١٠/٣٩موقوفاً؛ ؛ وذكره اهليثمي  ١٦١٠٩برقم  ٢/٤٩٩ـ أخرجه أمحد  ١١

البغوي والضياء والباوردي وابن عساكر كما ذكر : وقد أخرجه أيضاً. ز له السيوطي بالصحةخرمي، ورجاهلما ثقات؛ وقد رم
 .١٦٨٩ترمجة  ٤/٢٨، وأخرجه ابن حبان يف الثقات ١٠/٢٣٣السيوطي يف جامع األحاديث 
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 اهللا رسول مسع أنه  اهللا رسول صاحب األسدي فاتك بن خرمي عن :الطرباين الكبري ويف املعجم
 م ينتقم أرضه، يف اهللا سوط الشام أهل«:يقول أن منافقيهم على وحرام عباده، من يشاء ممن 

 .)٢(»ومهاً )١(غماً إال ميوتوا وال مؤمنيهم، على يظهروا

 :إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ـ حادي عشر

 الفَ الشامِ أَهلُ فَسد إِذَا «:  اللَّه رسولُ قَالَ :رضي اهللا عنه قَالَ )٣(أَبِيه عن قُرةَ بنِ معاوِيةَ عنف
ريخ ،يكُمالُ ال فزفَةٌ تطَائ ني متأُم ،ورِينصنلَا م مهرضي نم مذَلَهى ختح قُومةُ تاع٤(»الس(. 

هذا احلديث يأيت يف سياق بيان فضل أهل الشام، ولكنين مل أرد أن أضع عنواناً تفسريياً هلذه 
الفقرة، وذلك ألن فهم احلديث على ظاهره فيه إشكال، وال بد من قدح الذهن لفهمه، بعد إثبات 

                                                             
 .١/٧٧٨، والتيسري له أيضا٣/٦٦ًفيض القدير للمناوي. ـ أي كرباً ووهناً ١
 .١٠/٣٩مرفوعاً، ورجاله سنده ثقات كما قال اهليثمي  ٤١٦٤برقم  ٤/٢٠٩الكبري ـ أخرجه الطرباين يف املعجم  ٢
له صحبة، وقد روى عنه ابنه معاوية، كان يف وفد املزنيني : املزين، قال البخاري وابن السكن رياب بن هالل بن إياس بن ـ قرة ٣

ذيب الكمال : انظر. له الباقون إال مسلمواستغفر له، روى له البخاري يف األدب وكذلك روى  ودعا له رسول اهللا 
 .٥/٤٣٣واإلصابة  ؛٢٣/٥٧٢

رأي يف صحة  ١٥٣ـ١٥٢  كتابه كشف املعلول صيف )حفظه اهللا( الدكتور صالح الدين اإلدليب ستاذناكان ألوقد 
. له صحبة ؟: عن أبيه سئل بن قرة بن إياس معاويةأعله سنداً ومتناً، أما علة السند برأيه فهي االنقطاع، فقد ورد أن فاحلديث، 

يعين أنه قد وصل إىل سن يقدر فيها على حلب الناقة، وعلى شد ضرعها . [»ال، ولكنه كان على عهده قد حلب وصر«: فقال
رواهن . ، فال أدري أمسعه منه أو حدث عنه ؟كان أيب حدثنا عن النيب : وقال معاوية بن قرة]. يرضعها ولدها بالصرار لئال
 .حيحةبأسانيد ص] ١٩: ٤[اإلمام أمحد 

، ويف الثاين يروي عن أبيه ما من التناقض، ففي األول يصرح بعدم صحبة أبيه للنيب  اًواحلق أن بني األثرين عن معاوية نوع    
، ، وكل الروايات تؤكد أن قرة قدم مع وفد مزينة وبايعوا النيب غري متأكد من مساع أبيه من النيب  حدث به عن النيب 

ومحل كالم معاوية يف نفي صحبة أبيه على االجتهاد منه، وأما  فاألقرب إثبات صحبة قرة للنيب واستغفر،  ودعا له النيب 
أم مل يسمع فال يضر، ألن مرسل الصحايب صحيح، والصحابة كلهم عدول،  فسواء مسع ذلك من النيب  رواية قرة عن النيب 

ما يسميه علماء املصطلح مبرسل الصحايب، وهو مقبول  وال يضر أن يروي بعضهم عن بعض دون التصريح مبن رووا عنه، وهذا
 .١/٢٠٧تدريب الراوي : انظر. على الصحيح من قول العلماء سواء صرح الصحايب عمن روى أم مل يصرح

وأما إعالل املنت لغرابة املعىن فال يكفي للحكم بضعف احلديث، خصوصاً إذا كان هناك جمال لفهم احلديث بطريقة صحيحة       
 .مع الثوابت واملسلمات، واهللا أعلم  ال تتعارض

 الْباب وفي صحيح حسن حديثٌ هذَا: َوقال ٢١٩٢؛ والترمذي يف الفنت برقم ١٥٦٣٤برقم  ٣/٤٣٦ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٤
نع دبع نِ اللَّهالَةَ بونِ حابو رمع ديزنِ وب ثَابِت دبعو نِ اللَّهرٍ بم؛ وابن أيب شيبة ١٩/٢٧و؛ والطرباين يف املعجم الكبري ع
  .١٤٥؛ وأبو داود الطيالسي يف مسنده ص١٦/٢٩٢؛ وابن حبان ١٢/١٩٠
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للصواب مع انسجامه مع السياق  ه أقربالتأويالت مث أختار ما أراصحته، فلذلك سأضع مجلة من 
 . العام لألحاديث السابقة

 : أن نقول ومن هذه التأويالت

ـ فساد أهل الشام بعد صالحهم مؤشر على فساد أكثر األمة، مع بقاء طائفة منهم ظاهرين ١
 .على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم

فيها، فعندئذ يقل اخلري من الدنيا، مع بقاء طائفة  ـ إذا صار الفساد يف أهل الشام اليت بارك اهللا٢
 .منهم ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم

٣ م ـ إذا وقع ما يفسد أهل الشام أو يفسد دينهم فال خري فيكم إن ملم ونصربوا لنجد
 ....وتعينوهم على استعادة صالح أمورهم 

 .)١(إن قعدمت فيها أو توجهتم إليها كمفي خري فال الشام أهل فسد ـ إذا٤

ومما سبق أرى أن أبعد املعاين عن الصواب هو ما ذكر يف الفقرة الرابعة، وذلك ألن األحاديث 
اليت وردت يف الدعاء ألهل الشام واحلض على اهلجرة إليها، وأا معقل املسلمني وفسطاطهم وعقر 

تفند هذا الفهم  ،هذه املعاين اليت سبق ذكرها إىل آخر.... دارهم، وأن اخليار يهاجرون إليها 
 .للحديث

وأرى أن أقرا للصواب هو ما ذكر يف الفقرة الثالثة، وذلك ملا سبق من األحاديث اليت حتض على 
خل، فهو إذاً من قبيل احلض ا..... اهلجرة لبالد الشام، وأن اخليار يهاجرون إليها، وأا أرض املالحم 

 .وعدم خذالم، واهللا أعلم  على نصرة أهل الشام

  :ـ نزول عيسى عليه السالم يف دمشق من بالد الشام عشر ينثا

عند املنارة الشرقية يف دمشق من بالد الشام خصيصة من عليه السالم  ابن مرمي نزول سيدنا عيسى
 أَسيد بنِ حذَيفَةَ ، فعنالنيب عن ذلك أخرب  أشراط الساعة الكربى،شرط من  خصائصها، كما أنه

                                                             
 .٦/٣٥٩ـ هكذا فهم املباركفوري يف حتفة األحوذي  ١
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فَارِيرضي اهللا عنه قَالَ الْغ: اطَّلَع بِيالن  انلَيع نحنو ،ذَاكَرتا :فَقَالَ نونَ؟ مذَاكَرقَالُوا ت: ذْكُرن 
 وطُلُوع والدابةَ، جالَ،والد الدخانَ، فَذَكَر :آيات عشر قَبلَها ترونَ حتى تقُوم لَن إِنها «:قَالَ الساعةَ،
 وثَلَاثَةَ ومأْجوج، ويأَجوج وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى مريم ابنِ عيسى ونزولَ مغرِبِها، من الشمسِ
وفسخ: فسرِقِ خشبِالْم فسخرِبِ وغبِالْم فسخو ةزِيربِ، بِجرالْع آخور كذَل ارن جرخت نم 
 .)١(»محشرِهم إِلَى الناس تطْرد الْيمنِ

 | }  M p q r s t  u v  w yx z :وقد ثبت ذلك يف كتاب اهللا تعاىل، بقوله

} ~ � L ]إال الكتاب أهل من وما: أي ،]١٥٩: النساء هذا السالم، عليه بعيسى ليؤمنن 
 وجماهد عكرمة فقال: الكناية هذه يف اختلفوا موته قبل :وقوله علم،ال وأهل املفسرين أكثر قول

 عليه بعيسى ليؤمنن إال أحد الكتاب أهل من وما: ومعناه الكتايب، عن كناية إا: والسدي والضحاك
ابن عباس وأبو هريرة واحلسن البصري وسعيد بن جبري : منهم قوم وذهب... موته، قبل السالم

 السالم، عليه عيسى عن كناية" موته" يف اهلاء أن محن بن زيد بن أسلم وغريهم إىلوقتادة وعبد الر
 من نزوله عند وذلك السالم، عليه عيسى موت قبل بعيسى ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن: معناه

 اإلسالم، وقد اختار ابن ملة واحدة، امللة تكون حىت به آمن إال أحد يبقى فال الزمان آخر يف السماء
 . )٢(جرير وابن كثري هذا القول ورجحوه

 عليه عيسى :يعين وإِنه  ، ]٦١: الزخرف[ M # " !L : وكذلك يف قوله تعاىل
 هريرة وأبو عباس ابن وقرأ قرا، به يعلم الساعة أشراط من نزوله :يعين للساعة لَعلْم  السالم،
 .)٣(وعالمة أمارة :أي عني،وال الالم بفتح" للساعة لعلَم وإنه: "وقتادة

 M 3 4 5 :وقد أخربنا اهللا تعاىل عن رفع سيدنا عيسى ابن مرمي عليه السالم إىل السماء بقوله

6 7 8 9  : ; < = > ? @ A     B C D    E F HG 

I J K  L M N O       P Q R L ]٥٥: ل عمرانآ.[ 

                                                             
 .٢٩٠١ـ أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة برقم  ١
 .٢/٤٥٢كثري ؛ وتفسري ابن ٣٠٨ـ  ٢/٣٠٧تفسري البغوي : ـ انظر ٢
 .٧/٢١٩ـ تفسري البغوي  ٣
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، من هذه السالم عليه عيسىسيدنا  برتول  النيب عنالصحيحة الصرحية  األحاديث تواترتكما 
 : األحاديث

 مريم ابن فيكُم ينزِلَ حتى الساعةُ تقُوم لَا «:قَالَ  اللَّه رسولِ عن عنه اللَّه رضي هريرةَعن أيب 
 .)١(»أَحد يقْبلَه لَا حتى الْمالُ ويفيض ،يةَزاجل ويضع ،الْخنزِير ويقْتلَ ،الصليب فَيكِْسر ،مقِْسطًا حكَما

 .)٢(»...... مريم ابن فيكُم ينزِلَ أَن لَيوشكَن بِيده نفِْسي والَّذي« :وبلفظ آخر

 مريم ابن ينزِلَنلَ واللَّه: » اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ أَنهرضي اهللا عنه  هريرةَ أَبِي عنوعند مسلم 
 يسعى فَلَا الْقلَاص ولَتتركَن ،الْجِزيةَ ولَيضعن ،الْخنزِير ولَيقْتلَن ،الصليب فَلَيكِْسرنَّ الً،عاد حكَما
 .)٣(»أَحد يقْبلُه فَلَا الْمالِ إِلَى ولَيدعونَّ ،والتحاسد والتباغُض الشحناُء ولَتذْهبن ،علَيها

رضي اهللا  سمعانَ بنِ النواسِ عنِوقد بينت األحاديث املكان الذي يرتل فيه عيسى عليه السالم، ف
 عند فَينزِلُ مريم ابن الْمِسيح اللَّه بعثَ إِذْ كَذَلك هو فَبينما ...« :  اللَّه قال رسولُ :عنه قَالَ
ةارناِء الْمضيالْب، يقرش قشمد نينِ بيتودرها ،)٤(معاضو هلَى كَفَّيع ةنِحنِ أَجلَكَيطَأْطَأَ إِذَا ،م هأْسر 
إِذَا ،قَطَرو هفَعر ردحت هنانٌ مملُؤِ جلُّ فَلَا ،كَاللُّؤحرٍ يكَافجِ ليد رِيح فَِسهإِلَّا ن اتم، هفَسنهِي وتني 
 . )٥(».... طَرفُه ينتهِي حيثُ

 مرمي ابن عيسى يرتل«  :يقول  اهللا رسول مسع أنه عنه اهللا رضي الثقفي أوس بن أوس عنو
 .)٦(»دمشق شرقي البيضاء املنارة عند السالم عليهما

 بِدابِقٍ، أَو بِالْأَعماقِ الروم ينزِلَ حتى الساعةُ تقُوم لَا «:قَالَ  اللَّه ولَرس أَنَّ هريرةَ أَبِي عنو
جرخفَي هِمإِلَي شيج نم ةيندالْم نارِ ميلِ خضِ أَهالْأَر ،ذئموافُّوا فَإِذَا يصت قَالَت وملُّوا :الرا خننيب نيبو 

                                                             
 .٢٣٤٤ـ أخرجه البخاري يف املظامل والغصب برقم  ١
 .٢١٠٩ـ أخرجه البخاري يف البيوع برقم  ٢
 .١٥٥ـ أخرجه مسلم يف اإلميان برقم  ٣
 .الثوب املصبوغ بالزعفران وحنوه: ـ املهرود ٤
؛ وابن ٢٢٤٠؛ والترمذي يف الفنت برقم ٤٣٢١داود يف املالحم برقم ؛ وأبو ٢٩٣٧ـ أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة برقم  ٥

 .٤٠٧٥ماجه يف الفنت برقم 
رواه الطرباين ورجاله ثقات؛ وذكره السيوطي : وقال ١٣٨٩٠برقم  ٨/٣٧٧ـ أخرجه الطرباين يف الكبري؛ وذكره اهليثمي يف امع  ٦

 .يف اجلامع الصغري ورمز لصحته
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 فَينهزِم فَيقَاتلُونهم، إِخوانِنا، وبين بينكُم نخلِّي لَا واللَّه ال :الْمسلمونَ فَيقُولُ نقَاتلْهم، منا سبوا ذينالَّ
 أَبدا، يفْتنونَ لَا الثُّلُثُ ويفْتتح للَّه،ا عند الشهداِء أَفْضلُ ثُلُثُهم ويقْتلُ أَبدا، علَيهِم اللَّه يتوب لَا ثُلُثٌ

 :الشيطَانُ فيهِم صاح إِذْ بِالزيتون سيوفَهم علَّقُوا قَد الْغنائم يقْتِسمونَ هم فَبينما قُسطَنطينِيةَ، فَيفْتتحونَ
 هم فَبينما خرج، الشأْم جاُءوا فَإِذَا باطلٌ، وذَلك فَيخرجونَ م،أَهليكُ في خلَفَكُم قَد الْمِسيح إِنَّ

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى مريم ابن عيسى فَينزِلُ الصلَاةُ، أُقيمت إِذْ الصفُوف يسوونَ للْقتالِ يعدونَ
مهفَإِذَا ،فَأَم آهر ودع اللَّه ا ذَابكَم ذُوبي ،لْحي الْماِء فالْم فَلَو كَهرت ذَابى لَانتح كلهلَ ينوك لُهقْتي 
اللَّه هدرِيهِم بِيفَي همي دف هتبر١(»ح(. 

 : ثالث عشر ـ إقامة مهدي الزمان وإمامته يف دمشق من بالد الشام

ي يف آخر الزمان أحاديث كثرية، منها الصحيح واحلسن والضعيف ورد يف إثبات ظهور املهد
املنجرب، وشديد الضعف الذي ال يصح االحتجاج به، وقد كان للناس فيه مواقف متباينة، فمنهم من 

 .أنكره، ومنهم من شذ واحنرف يف معتقده فيه، ومنهم من أثبته وقال بتواتر األحاديث املثبتة لظهوره

ولكن  قدمياً وحديثاً عدد من العلماء، هسع يف هذا املوضوع، فقد قام ببحثولست هنا بصدد التو
 .أشري إىل بعض من قال بتواتر أحاديث املهدي من العلماء للمراجعة والتثبت من ذلك

، وحممد السفاريين يف كتابه لوامع األنوار يف أشراط الساعة فمنهم حممد الربزجني يف كتابه اإلشاعة
التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح، وحسن : يف كتابه البهية، والشوكاين

القاإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة، وحممد بن جعفر الكتاين يف كتابه :وجي يف كتابهن :
 .نظم املتناثر يف احلديث املتواتر

، ومن أهل بيته نسباً، نا حممد أنه رجل من أمة سيد: وخالصة ما ورد يف املهدي من األحاديث
من  املشرقيف يصلحه اهللا يف ليلة، يظهر قية حمددة، لْله صفات خوأن امسه حممد بن عبد اهللا، 

ميكث يف قيادة ، ويكثر اخلري يف زمانه، ظلماً وجوراً، ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت خراسان
زمانه، كما يرتل سيدنا عيسى ابن مرمي عليه السالم األمة مخساً أو سبعاً أو تسعاً، يظهر الدجال يف 

  . بينما هو يصلي باملسلمني إماماً يف دمشق
                                                             

 .٢٨٩٧وأشراط الساعة برقم  ـ أخرجه مسلم يف الفنت ١
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   :وفيما يلي أذكر مجلة من األحاديث اليت تبني ذلك

 لَطَولَ يوم إِلَّا الدنيا من يبق لَم لَو:» قال رسول اهللا : فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
اسم أَبِيه واسم اسمي، اسمه يواطئُ بيتي، أَهلِ من أَو ،مني رجلًا فيه يبعثَ حتى الْيوم، ذَلك لَّهال
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 .)١(» وجورا ظُلْما ملئَت كَما وعدلًا قسطًا الْأَرض يملَأُ أَبِي،

 اسمه يواطئُ بيتي، أَهلِ من رجلٌ يلي «:قَالَ  النبِي عن عنه اللَّه بن مسعود رضي اهللا عبد عنو
 .)٢(»اسمي

 ولَد من عترتي من الْمهدي «:يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت :قَالَت سلَمةَ رضي اهللا عنها أُم وعن
 .)٣(»فَاطمةَ

 الْجبهة، أَجلَى مني، الْمهدي: » اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ رِي رضي اهللا عنهالْخد سعيد أَبِي عنو
 .)٤(»سنِني سبع يملك وظُلْما، جورا ملئَت كَما وعدلًا قسطًا الْأَرض يملَأُ الْأَنف، أَقْنى

 ،يخرج الْمهدي أُمتي في إِنَّ «:  قال رسول اللَّه: ه قالرضي اهللا عن الْخدرِي سعيد أَبِي عنو
يشعا يسمخ ا أَوعبس ا أَوعسوالشك من الراوي )٥(»ت. 

 في اللَّه يصلحه الْبيت أَهلَ منا الْمهدي:»  اللَّه رسولُ قَالَ :رضي اهللا عنه قَالَ علي عنو
لَي٦(»لَة(. 

 ولو فأتوها خراسان قبل من خرجت السود الرايات رأيتم إذا «:قال عنه اهللا رضي ثوبان عنو
  .)٧(»املهدي اهللا خليفة فيها فإن ،حبواً

                                                             
 .٤٢٨٢ـ أخرجه أبو داود يف املهدي برقم  ١
 .حسن صحيح: وقال ٢٢٣١ـ أخرجه الترمذي يف الفنت برقم  ٢
 .٨٠٨٦؛ وابن ماجه يف الفنت برقم ٤٢٨٤ـ أخرجه أبو داود يف املهدي برقم  ٣
 .٤٠٨٣؛ وابن ماجه يف الفنت برقم ٤٢٨٥ـ أخرجه أبو داود يف املهدي برقم  ٤
 .هذا حديث حسن، وقد روي احلديث من غري وجه عن أيب سعيد: وقال ٢٢٣٢ـ أخرجه الترمذي يف الفنت برقم  ٥
. ٢٣٧١ويف إسناده مقال وقد صححه األلباين يف السلسلة . ٤٠٨٥؛ وابن ماجه يف الفنت برقم  ١/٨٤ـ أخرجه أمحد يف مسنده  ٦

 . ١/٥٥الفنت واملالحم . كذلك يكن مل أن بعد ويرشده ويفهمه ويوفقه هعلي يتوب: أي ليلة يف اهللا يصلحه: كثري قال ابن
 .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال ٨٥١٣برقم  ٤/٥٤٧ـ أخرجه احلاكم يف املستدرك  ٧
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 يسقيه ،املهدي أميت آخر يف خيرج «:قال  اهللا رسول أن: عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عنو
 أو سبعاً يعيش ،األمة تعظم و املاشية وتكثر ،صحاحاً املال ىيعط و ،نباا األرض وخترج الغيث اهللا

  .حججاً :يعين )١(»مثانياً

رد عدة وأما إمامته للمسلمني عند نزول سيدنا عيسى ابن مرمي يف املنارة الشرقية من دمشق فقد و
لشافعي ا مناقب يف اآلبدي اخلَسعي أحاديث تشري إىل ذلك، وقد نقل ابن حجر يف الفتح عن احلسن

، ومن هذه )٢(»خلفه يصلي عيسى وأن األمة هذه من املهدي بأن األخبار تواترت«  :قوله
 :األحاديث

 فيكُم مريم ابن نزلَ إِذَا أَنتم كَيف: » اللَّه رسولُ قَالَ :رضي اهللا عنه قَالَ هريرةَ عن أيب
كُمامإِمو كُمن٣(» م(. 

 أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا «:يقُولُ  النبِي سمعت :اللَّه رضي اهللا عنهما قال بدع بن عن جابِر
 فَيقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى مريم ابن عيسى فَينزِلُ قَالَ الْقيامة، يومِ إِلَى ظَاهرِين الْحق، علَى يقَاتلُونَ
ريأَممالَ :هعلِّ تا، صقُولُ لَنإِنَّ لَا، :فَي كُمضعلَى بضٍ ععاُء برةَ ،أُمكْرِمت اللَّه هذةَ ه٤(»الْأُم(. 

 فتنة ستكون «:يقول عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي مسعت: قال الغافقي زرير بن اهللا عن عبدو
 فيهم فإن ظلمتهم، سبوا و الشام أهل تسبوا فال املعدن، يف الذهب حيصل كما منها الناس حيصل

 اهللا يبعث مث غلبتهم، الثعالب قاتلتهم لو حىت فيغرقهم، السماء من سيبا إليهم اهللا سريسل و األبدال،
 عشر مخسة و قلوا، إن ألفاً عشر اثين يف سلم و عليه اهللا صلى اهللا الرسول عترة من رجالً ذلك عند
 ليس رايات، سبع أهل يقاتلهم رايات، ثالث على أمت، أمت :عالمتهم أو إمارم كثروا، إن ألفاً
 الناس إىل اهللا فريد اهلامشي يظهر مث ويهزمون، فيقتتلون بامللك، يطمع هو و إال راية صاحب من

 .)٥(» الدجال خيرج حىت ذلك على فيكونون نعمتهم و إلفتهم

                                                             
 . خيرجاه، ووافقه الذهيب ومل اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال ٨٦٧٣برقم  ٤/٦٠١ـ أخرجه احلاكم يف املستدرك  ١
 .٤٩٤ـ٦/٤٩٣ح الباري ـ فت ٢
 .١٥٥؛ ومسلم يف اإلميان برقم ٣٢٦٥ـ أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء برقم  ٣
 .١٥٦ـ أخرجه مسلم يف اإلميان برقم  ٤
 .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: وقال ٤/٥٩٦ـ أخرج احلاكم يف املستدرك  ٥
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 :ملنشرعشر ـ اختصاص اهللا للشام لتكون أرض احملشر وارابع 

دلت األحاديث النبوية على أن املكان الذي يكون إليه حشر الناس يف آخر الزمان هو أرض الشام، 
 أَو ،)١(حضرموت من نار ستخرج:» اللَّه رسولُ قَالَ :قَالَ فعن عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما

نوِ محرِ نحب ،تومرضلَ حمِ قَبوالْ يةاميق رشحت اسا :قَالُوا ،»النولَ يسر ا اللَّها؟ فَمنرأْمت 
  .)٢(»بِالشامِ علَيكُم«:قَالَ

 ونحا »هاهنا «:قَالَ تأْمرنِي؟ أَين اللَّه رسولَ يا قُلْت :قَالَ جده عن أَبِيه عن وكذلك حديث بهز
هدبِي وحن قَالَ امِ،الش:»كُمونَ إِنورشحالًا ما رِجانكْبرونَ ورجتلَى وع كُموهج٣(»و(. 

 أن شك من« :  عنهما اهللا رضي عباس ابن عن عيينة ابن تفسري ويف «: حجر ابن احلافظ وقد قال
 ،»اخرجوا «: يومئذ  اهللا رسول هلم قال احلشر، سورة أول فليقرأ ، الشام يعين هاهنا، احملشر
 .)٤(» احملشر أرض إىل« : قال أين؟ إىل: قالوا

 من وينشرون احلساب إىل فيها الناس جيمع اليت البقعة أن الشام هي وكذلك أخرب النيب 
 العامل يف فانتشرت منها بعثوا األنبياء أكثر ألن ذلكبالشام  صتخقد و ،إليها يساقون مث ،قبورهم
 اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي ذر أيب عن، ف)٥(واملنشر حملشرا أرض كوا فناسب ،شرائعهم
:»٦(»واملنشر احملشر أرض الشام(. 

                                                             
اية ويراد منها الفتنة، ولكن سبب هجرة الناس إىل بالد الشام هو أن الفتنة فيها أقل على الكن ـ وقد تكون هذه النار على احلقيقة أو ١

 .٦/٣٨٤؛ وحتفة احلوذي ١١/٣٨٠فتح الباري : انظر. من غريها يومئذ
 .حديث حسن غريب صحيح: وقال ٢٢١٧بسند صحيح؛ والترمذي يف الفنت برقم  ٢/٥٣ـ أخرجه أمحد يف املسند  ٢
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال ٢٤٢٤واللفظ له؛ والترمذي يف صفة القيامة برقم  ٥/٣نده ـ أخرجه أمحد يف مس ٣
 .١١/٣٨٠ـ فتح الباري  ٤
 .٢/١٥٨؛ والتيسري للمناوي٤/١٧١فيض القدير للمناوي : انظرـ  ٥
نسبة إىل ربيعة بن ( ي ؛ وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري وعزاه أليب احلسن ابن شجاع الربع٢/٩١ـ أخرجه البزار يف مسنده  ٦

واحلديث حسن لغريه؛ : قال ابن الغرس قال شيخنا: فقال ٢/٢يف كتابه فضائل الشام، ونقل العجلوين يف كشف اخلفاء ) نزار
 .١٣وقد صحح الشيخ األلباين احلديث يف خترجيه ألحاديث فضائل الشام ودمشق ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


46 

 

 ةــخامت

فيما يتعلق ببالد الشام  ى ىل وأحاديث النيب املصطفولة املباركة بني آيات اهللا تعاهذه اجلبعد 
 : خالصة هلذا البحث فأقول قاط اليت أعتربهاأسجل أهم الن

ودين مساوي إال  أهل ملةمن النبوات، وما ـ أرض الشام هي أرض الرساالت ومهد أكثر 
 .ويعلمون هلذه البقعة من األرض مكانتها

تشمل سوريا واألردن ملصطنعة، لبالد الشام هي الرقعة املكانية الواسعة اليت تتجاوز احلدود اـ 
  .أخذ من مشاهلا، وما اغتصب من أرضها اإليها م وفلسطني مضافاًبنان لو

، وما أشري إليها يف القرآن وإال فضائل بالد الشام متوافرة يف كتاب اهللا تعاىل ويف سنة النيب ـ 
ار ووصفت بالربكة، اليت تعين النماء والزيادة والسعادة، وتتجلى بركتها ببعثة أكثر األنبياء فيها، وانتش

 .املتوافرة فيها من ماء وشجر ومثر وطيب عيشيف كثرة اخلريات تظهر أيضاً كما ، عهم وآثارهمشرائ

ـ ليست األحاديث اليت وردت يف فضل بالد الشام من صنع الصانعني وال من وضع األمويني، 
 .عجزاته وعلم من أعالم نبوته إمنا هي من أقوال سيد املرسلني، بل هي معجزة من م

ا مهد ـ احلديث عن فضل بالد الشام ال ينفي خصوصية وفضل مكة املكرمة وطيبة الطيبة، فهم
 .كما قالوا ،هلما وصيةال ينفي اخلص لغريمها إلسالم، وثبوت املزيةا

باهلجرة  ها لنفسه، ودعا هلا، ونصح أصحابهضاففأ ـ أرض الشام هي األرض اليت أحبها النيب 
اليت حتدث فيها إمنا  ند وقوعها، مما يدل على أن الفنتفهي مالذ املؤمنني ع ،عند الفنت ، خصوصاًإليها

 .ة، ال بد أن تنجلي وإن طال أمدهاهي مؤقتة عابر

وأن اهللا تكفل ا معقل اإلسالم واملسلمني، وفسطاطهم وعقر دارهم،  الشام أن يؤكد  بل إنه 
الطائفة الظاهرة على  نأووأن األبدال الصلحاء فيها،  ن املالئكة باسطة أجنحتها عليها،وبأهلها، وأ

احلق املنصورة على أعدائها منها، وأن خيار املؤمنني يهاجرون إليها، وأن خري األجناد أجنادها، وأن 
   .طه على أعدائه، وأن امللحمة الكربى ستقع فيهاا سوط يسلأهله
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واحنراف، بل من ظلم وفساد هم عليه من  ماأهلها لبعض ال يربر متيزها فضل بالد الشام و ـ 
، فحري تقدسهم أعماهلم الصاحلة ، إمنااساكنيهاملقدسة ال تقدس ألن األماكن الطاهرة ضالل، كفر و

بانية اليت أكرمه اهللا لى مستوى املنحة الريكون عبكل من انتسب إىل هذه األرض الطيبة املباركة أن 
 .جهد البشر لينال ما وعد به القدر، وأن يبذل أقصى ا

  :أخرياً

من ما سلب هلم يعيد وأن يفرج عن الشام وأهله ما حل م من ظلم وبالء واعتداء، أسأل أن  اَهللا
 .الدعاءجميب  قريب إنه مسيع تهمم ومن كرامهأرض
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 البحث مراجعمصادر و

  .البوصريي إمساعيل بن بكر أيب بن محد، ألالعشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف

 علي حممد عطا، حممد سامل: حتقيق، النمري الرب عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر، أليب االستذكار
 .م٢٠٠٠ - هـ١/١٤٢١، طبريوت – العلمية الكتب دار :، نشرمعوض

 الكتب داراحلوت، نشر  حممد بن درويش بن مد، حملاملراتب خمتلفة أحاديث يف طالبامل أسىن
 .العلمية

هـ ، ٨٥٢ت الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن محد، ألالصحابة متييز يف اإلصابة
 .م١٩٩٢ –هـ  ١٤١٢/ـ بريوت، ط اجليل دار: ، نشرالبجاوي حممد علي :حتقيق

 ٨،  هـ ٥٤٤ ت اليحصيب عياض الفضل أبو عياض للقاضي مسلم حيحص شرح املعلم إكمال
 .أجزاء

 علي: ، حتقيق ه ٧٧٤ ت الدمشقي كثري بن إمساعيل الفداء أيب احلافظ ماملإل والنهاية البداية
 .م ١٩٨٨.  ه ١٤٠٨/، طالعريب التراث حياء، نشر دار إشريي

 شريي علي احملقق حبواشي مذيل الكتاب، عساكر بن، الدمشق تاريخ

هـ ـ ٣/١٤١٠تاريخ فلسطني القدمي ملظهر فضل خان، نشر دار النفائس ـ بريوت، ط
 .م١٩٨١

، العال أبو املباركفوري الرحيم عبد بن الرمحن عبد مد، حملالترمذي جامع بشرح األحوذي حتفة
 .بريوت – العلمية الكتب دارطبع 

 الوهاب عبد:  حتقيق، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد، لالنواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب
 .الرياض – احلديثة الرياض مكتبة: ، نشراللطيف عبد

هـ، بعناية مصطفى عماره، طبع دار اإلخاء ـ ٦٥٦الترغيب والترهيب للحافظ املنذري ت
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 .بريوت

 ،حممد أبو القوي عبد بن العظيم عبد، لإلمام املنذري الشريف احلديث من والترهيب الترغيب
 .هـ١/١٤١٧، طبريوت – العلمية الكتب دار إبراهيم مشس الدين، طبع: بتحقيق

: ، حتقيقهـ ٧٧٤ الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء بو، ألالعظيم القرآن فسريت
 .م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠/ ٢، طوالتوزيع للنشر طيبة دار :، طبعسالمة حممد بن سامي

 إحياء دار، نشر الفضل أبو األلوسي مودحمل ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح
 .بريوت – العريب التراث

، العباس أبو الفاسي الشاذيل اإلدريسي احلسين عجيبة بن املهدي بن حممد بن محد، ألاملديد البحر
 .هـ ١٤٢٣ ـ م ٢٠٠٢ /٢، طبريوت ـ العلمية الكتب دارنشر 

 : ، حتقيق] هـ ٥١٦ املتوىف[  البغوي مسعود بن احلسني حممد أيب ، نةالس يي، حملالترتيل معامل
 للنشر طيبة دار: ، نشراحلرش مسلم سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهللا عبد حممد

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ /٤، طوالتوزيع

 املعروف عيالشاف الرازي احلسني بن عمر بن حممد ،الرازى الفخر تفسريمفاتيح الغيب، املعروف ب
 .العرىب التراث إحياء دار، نشر الرازي بالفخر

 حممد أمحد: ، حتقيق] هـ ٣١٠ - ٢٢٤[  الطربي رجري بن مدحمل ،القرآن تأويل يف البيان جامع
 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ /١، طالرسالة مؤسسة ، نشرشاكر

 عمر بن حممود القاسم، أليب التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف
 .املهدي الرزاق عبد: ، حتقيقبريوت – العريب التراث إحياء دار، نشر اخلوارزمي الزخمشري

 العلمية الكتب دار ، نشرالبصري املاوردي حبيب بن حممد بن علي احلسن، أليب والعيون النكت
 .الرحيم عبد بن املقصود عبد بن السيد: ، حتقيقبريوت –

حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن ، أليب ري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفس
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دار الكتب : ، نشرعبد السالم عبد الشايف حممد :حتقيق، هـ٥٤٢تعطية األندلسي احملاريب 
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣/ـ بريوت، ط العلمية

، النمري الرب عبد نب اهللا عبد بن يوسف عمر،أليب واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد
 األوقاف عموم وزارة: ، نشرالبكري الكبري عبد حممد،  العلوي أمحد بن مصطفى: حتقيق

 .هـ ١٣٨٧/ط ، املغرب - اإلسالمية والشؤون

هـ ، ٧٤٢ت  املزي احلجاج أبو عبدالرمحن الزكي بن يوسف، لحواشيه مع الكمال ذيب
 .م١٩٨٠ - هـ ١/١٤٠٠، طبريوت – سالةالر مؤسسة: ، نشرمعروف عواد بشار. د : حتقيق

 /٣، طالرياض – الشافعي اإلمام مكتبة ، نشراملناوي الرؤوف عبد، لالصغري اجلامع بشرح التيسري
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

 الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد، لإلمام ابن قيم داود أيب سنن على القيم ابن حاشية
 .م١٩٩٥ – ١٤١٥ /ـ بريوت، ط العلمية بالكت دار: هـ، نشر٧٥١ت الدمشقي

هـ ١/١٤١٦، طبع مكتبة املعارف ـ الرياض،طاأللباين الدين ناصر مد؛ حملالصحيحة السلسلة
 .م١٩٩٦ـ 

خالد السبع ، فواز أمحد زمريل: تحقيق، بالرمحن أبو حممد الدارمي اهللا بن عبد عبد، لسنن الدارمي
 .هـ١٤٠٧ /١، طبريوت –دار الكتاب العريب ، طبع العلمي

 .سنن أيب داود، ترقيم حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر 

 .هـ، طبع دار الفكر ٤٥٨السنن الكربى لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي 

 الغفار عبد.د: تحقيق، بالنسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن دلإلمام أمح الكربى النسائي سنن
 –هـ  ١/١٤١١،طبريوت – العلمية الكتب دار، طبع نحس كسروي سيد، البنداري سليمان
 .م١٩٩١

 .عبد الباقي، طبعة عيسى البايب احلليب : سنن ابن ماجه، حتقيق
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 .حتقيق وترقيم أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب ـ بريوتسنن الترمذي، 

دار هـ ، نشر ١٠٤٤ ت علي بن برهان الدين احلليب، لالسرية احللبية يف سرية األمني املأمون
 .هـ١٤٠٠ /ـ بريوت، ط املعرفة

 إحياء دار، طبع النووي مري بن شرف بن حيىي زكريا يب، ألاحلجاج بن مسلم صحيح شرح
 .هـ١٣٩٢ /الثانية لطبعة، ابريوت – العريب التراث

 زهري حممد - األرناؤوط شعيب: حتقيق، مسعود بن احلسني البغوى لإلمام ،السنة شرح
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ /٢، طبريوت ـ دمشق - اإلسالمي املكتب: ، نشريشالشاو

 .لجوهري، لاللغة يف الصحاح

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حتقيق شعيب األرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة ـ بريوت، 
 .١٩٩٣هـ ـ ٢/١٤١٤ط

 .١٤٠٧ ـ٣الدكتور البغا، دار ابن كثري ـ دمشق وبريوت ـ ط: صحيح البخاري، حتقيق

 .هـ١٣٧٥ـ ١صحيح مسلم، ترقيم عبد الباقي، دار إحياء التراث ـ ط
 .عمدة القاري شرح صحيح البخاري لإلمام العيين

 الكتب دار، طبع الطيب أبو آبادي العظيم احلق مشس مد، حملداود أيب سنن شرح املعبود عون
 .هـ١٤١٥ /الثانية الطبعة، بريوت – العلمية

 دار، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن محد، ألالبخاري يحصح شرح الباري فتح
 .هـ١٣٧٩/ ، طبريوت – املعرفة

، مصر – الكربى التجارية املكتبة، طبع املناوي الرؤوف عبد، لالصغري اجلامع شرح القدير فيض
 .هـ١٣٥٦ / األوىل الطبعة

 الفريوزآبادي يعقوب بن حممد،  احمليط القاموس
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فاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلمساعيل بن حممد كشف اخل
 .العجلوين، طبع دار إحياء التراث العريب

 .، طبع دار ابن حزمكشف املعلول للدكتور صالح الدين اإلدليب

الطبعة ، بريوت –دار صادر  ، طبعمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، حمللسان العرب
 األوىل

 - بريوت الفكر، داريثمي، طبع اهل بكر أيب بن علي الدين نورل ائد ،الفو ومنبع دالزوائ جممع
 .هـ ١٤١٢

 .العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد، فتاوىال جمموع

 املسالك واملمالك لالصطخري

، بريوت – دار الكتب العلمية ، نشراهللا اهللا أبو عبد حممد بن عبدللحاكم النيسابوري  املستدرك
 .مصطفى عبد القادر عطا: حتقيقم،١٩٩٠ – هـ١٤١١الطبعة األوىل ، 

 األرنؤوط شعيب بأحكام مذيلة األحاديث ،الشيباين اهللا عبد أبو حنبل بن أمحد اإلمام مسند
 .القاهرة – قرطبة مؤسسة ، نشرعليها

هـ، فهرسه علي بن نايف ٢٩٢ت ارالبز بكْرٍ أَحمد بن عمرٍو البصرِي يأَب ، لإلماممسند البزار
 .الشحود

 املعرفة دار، نشر الطيالسي البصري الفارسي داود أبو داود بن سليمانل ،الطيالسي داود أيب مسند
 .بريوت –

حممد املنتقى الكشناوي، : هـ، حتقيق٨٤٠مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ألمحد الكناين ت
 ـ ه١٤٠٣/ طبع دار العربية ـ بريوت ، ط

حبيب الرمحن األعظمي، طبع املكتب اإلسالمي ـ : مصنف عبد الرزاق مهام الصنعاين، حتقيق
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 هـ ـ ٢/١٤٠٣بريوت، ط

محدي بن عبد ايد السلفي، نشر مكتبة العلوم : املعجم الكبري أليب القاسم الطرباين، حتقيق
 .م١٩٨٣هـ ـ ٢/١٤٠٤واحلكم ـ املوصل، ط

طارق بن عوض اهللا، وعبد احملسن احلسيين، طبع دار احلرمني  : قيقاملعجم األوسط للطرباين، حت
 . هـ١٤١٥/ـ مصر، ط

 دار،  اإلسالمي املكتب:  الناشر، الطرباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان، لالصغري املعجم
 احلاج حممود شكور حممد:  حتقيقم، ١٩٨٥ – ١٤٠٥ ، األوىل الطبعة، عمان،  بريوت - عمار
 .رأمري

 .بريوت – الفكر دار، نشر اهللا عبد أبو احلموي اهللا عبد بن ياقوتل البلدان معجم

 .معجم قبائل العرب لرضا كحالة

 إحياء دار: ، نشرالباقي عبد فؤاد حممد: ، حتقيقاألصبحي اهللا عبد أبو أنس بن مالك اإلمام موطأ
 .مصر – العريب التراث

 طاهر: قيق، حتاجلزري حممد بن املبارك السعادات أبو: ليف، تأواألثر احلديث غريب يف النهاية
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ /،طبريوت – العلمية املكتبة، طبع الطناحي حممد حممود - الزاوى أمحد
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