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 فاتحة القول

الحمد هلل؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور  إن  
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا؛ فال مضل  له، ومن يُضلل؛ فال 

 اادي له.

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له.

 وأشهد أن  محمداً عبده ورسوله.

 أما بعد: 

، وشر ×لهدي ادي محمٍد فإن  أصدق الكالم كالم هللا، وخير ا
األمور محدثاتها، وكل محدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة في 

 النار.

بدددالد الشدددام ومسدددتقبل »لقدددد اخترندددا ادددذه النددددوة لتكدددون بعندددوان: 

ورد فدي شد ن بدالد الشدام مدن آيدات محكمدة فدي كتدا  هللا، ؛ لما «اإلسالم
 .×وأحاديث صحيحٍة ثابتة في سنة رسول هللا 

ة كثيرة؛ ينبغي لطال  العلم أن يعرفواا و لبالد الشام فضائل جم 
جيداً؛ لي خذوا من يومهم لغدام، ومن حاضرام لمستقبلهم، فيُِعدُّوا العدة، 

 -سبحانه وتعالى-المّدة، ويت ابوا لما أراد هللا  وال يستعجلوا؛ فيستطيلوا
حيث  -عالىسبحانه وت -بإذن هللا-األرض المباركة من خيٍر قادم لهذه 

ستشهد االنطالقة الكبرى ألال السّنّة والجماعة: أتباع السلف الصالح أال 
 . -وتوفيقهِ  هللا بمن ة-الحديث 
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 وحسبنا للداللة على ذلك حديث: سلمة بن نفيل الِكندي 
ً عند رسول هللا  -رضي هللا عنه- ، فقال رجل: يا ×قال: كنت جالسا

وضعوا السالح، وقالوا: ال جهاد، وقد الناس الخيل، و (1)رسول هللا، أذال
كذبوا، »بوجهه، وقال:  ×وضعت الحر  أوزاراا؛ ف قبل رسول هللا 

اآلن جاء القتال، وال يزال من أمتي أّمة يقاتلون على الحق، ويزيغ هللا لهم 
قلو  أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى ي تي وعد هللا، والخيل 

: أني مقبوض غير معقود في نواصيها الخي ر إلى يوم القيامة، واو يوحى إلي 
ملبث، وأنتم تتبعوني أفناداً، يضر  بعضكم رقا  بعض، وُعقر دار المؤمنين 

 .(2)«بالشام

  ➔  
   

☺  :ولتعلمن  نب ه بعد حين. ،[5-4]الروم 

م بن فهمي العارف عن حدود بالد ويحدثنا فضيلة الشيخ اشا
 الشام، وت ريخها، وما يتصل بها، فليتفضل:

:الشيخ اشام العارف 
الحقيقة أن  الكالم عن بالد الشام طويل جداً، لكننا نلقي شيئاً 
موجزاً عن أاميّة بالد الشام؛ ألنه موضوع قوي، ومهّم غاية، 

 ومسلسالته مؤثرة جداً في المستقبل اإلسالمي.

 الشام:  معنى

(، ومدن النداس مدن ال يجعلده إال شداماً شااما ( على )الشامتجمع )
واحداً، ومنهم من يجعله شامات، فيجعل بالد فلسدطين واألرض المقدسدة 

(، ويجعلدددون دمشدددق الشاااام اى  ااا إلدددى حدددد األردن شددداماً، ويقولدددون: )
                                                        

أي: أاانواددا؛ واسددتعملواا للحراثددة أو الركددو  لغيددر الجهدداد، واددي معدددودة ( 1)

 للجهاد.
 ( .31سي تي تخريجه ص)( 2)
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وبالدادددا مدددن األردن إلدددى الجبدددال المعروفدددة بدددالطوال شددداماً، ويجعلدددون 
واددي: حمددص وبالداددا إلددى رحبددة مالددك شدداماً، ويجعلددون حمدداة  سددورية،

وشيزر من مضافاتها، ويجعلون قنّسرين وحل  ممدا يددخل فدي ادذا الحدد 
إلى جبال الروم وبالد العواصدم والسدهول، ف مدا عكدا وطدرابلس وكدلُّ مدا 
 او ساحل البحر وكل ما قابل شيء منه شيئاً من الشامات؛ فيحس  منه.

( من با  إطالق العام على دمشقلى )( عالشاموإطالق )
ون المدن القواعد ب سماء أقاليمها؛ فكانوا  الخاص، والعر  كثيراً ما يسمُّ

 .)الشام(أو  )دمشق(: -بال فرق-يقولون 

 حدُّ الشام: 

يحدُّاا من الغر  البحر المتوسط، أو بحدر الدروم، أو بحدر الملدح، 
إلددى الفددرات، ثددم يددذا   (1)أو بحددر الشددام، ومددن الشددرق الباديددة: مددن أيلددة

الحد من الفرات إلى حدد الدروم أو آسديا الصدغرى، ثدم شدماالً إلدى الدروم، 
وجنوباً حد  مصر وتيه بني إسرائيل، وأيلة اي آخر الحجاز وأول الشدام، 
ددفان فيقددال: معدددان  ورفددح اددي حددد الشددام الجندددوبي الغربددي، ومعددان نِصن

 الشاميّة، ومعان الحجازيّة.

 ريخ الشام:  ت

الغربيدددددون عدددددن آثدددددار الشدددددام، وعمرانهدددددا، وت ريخهدددددا،  كتددددد 
واقتصاديّاتها، وعاداتها أحماالً من الكت : يصفون كدل بقعدة مدن بقاعهدا، 
واددذا شدد نهم: قددد تصدددوا لمعرفددة بددالد المسددلمين مددا لددم يفعلدده المسددلمون 
أنفسهم، فقام أولئدك بدراسدة بقاعندا، ومددننا، وبواديندا، فكدان فدي تدواليفهم 

 إلخ. …طبيعتها، ومادتها،  إفادة في وصف

فدي الوقددت الدذي قددل  فيدده مدن أبنائنددا مدن ألددف كتبدداً جامعدة فددي اددذا 
البا  بلغتنا وعلدى نهجندا، كدل ذلدك يددّل علدى أمدر ألديم، وادو علمهدم بندا 

                                                        

، واددي علددى مقربددة مددن -أو القلددزم-ى البحددر األحمددر واددي مدينددة قديمددة علدد (1)

 العقبة اليوم.
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وجهلنا ب نفسنا!! ويكفي أن يقال: إن  علماء الغدر  وسديّاحهم صدنفوا بدين 
تابدداً فددي آثددار البتددراء، ( خمسددةً وتسددعين ك1903( إلددى )1805سددنتي )

على حين قل  جداً في الشاميين أنفسدهم مدن زاروا ادذه الخرائد  المهّمدة، 
 بل ومنهم من لم يسمع باسمها!

  :× ريخ الشام قبل بعثة النبي ت

الغال  أّن أقدم الشعو  التي استولت على الشام الِحثِّيُّون في 
التي « لعمارنةرسائل تل ا»الشمال، والكنعانيون في الجنو ، وفي 

عن  -في الجملة-وجدت في صعيد مصر أوائل اذا القرن بيان واف 
سنة( فلم يظفر بهم 14حالة الدولة الحثيّة التي حاربت فراعنة مصر )

 الفراعنة حتى جاء سيتي الثاني؛ فحاربهم، وقهرام.

 وقد كانت الشام بين عاملين وسلطانين قويّين:

 بابليين.دولة اآلشوريين وال العامل األول:

إذا قويددت إحدددااما يمتددد سددلطانها علددى الشددام، وتكتفددي مددن أالدده 
 بالجزية، وتجنيد بعضهم.

 الفراعنة في مصر: :ثانيالعامل ال

إذا كانت القوة لفراعندة مصدر حكمدوا الشدام، واقتنعدوا مدن سدكانها 
بالجزيددة، وبعددض الجنددد، وقددد ظلددت الددبالد تابعددة لمصددر، وأحياندداً كانددت 

ة نحو أربعة قرون، وظل  الشام فدي حكدم الفراعندة إلدى عهدد تبعي تها اسميّ 
رمسددديس الخدددامس، ولّمدددا خلدددص مدددن المصدددريين داامددده اآلشدددوريون؛ 

 فاستولوا عليه، واعترف الشام كله بسلطة آشور. 

وفي أوائدل األلدف الثانيدة )ق.م( اجدم السداميّون مدن سدكان الشدام، 
بملوكهددا، ولّمددا  وربمددا كددان بإيعدداٍز مددن الحثيددين، وعددادت آشددور تقددوى

ق.م( باسدتيالء ملدوك المملكدة الكنعانيّدة الثانيدة  655سقطت نينوى سدنة )
عليها؛ خضع الشام زمناً للفراعنة، ثم عداد إلدى سدلطة ملدوك بابدل، وكدان 
العهد الكنعاني عهد الخرا  والدمار؛ ألّن بخدت نّصدر ملدك الكلددان فعدل 
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مجيّددة، وجددال اليهددود ق.م( أفعدداالً شددنيعة مددن اله 586فددي بيددت المقدددس )
 إلى بابل.

لقد تخلصت الشام من عوامدل كثيدرة كاندت تتنازعهدا، منهدا مدا ادو 
داخلي؛ كدالفتن األاليّدة، والحدرو  الداخليّدة، ومنهدا مدا ادو خدارجي كد ن 

اآلشوريون أو البابليون مرة أخرى، ولّما تراجعدت ادذه األمدم قامدت يحكمها 
حدت فدي قبضدة الفدرس إلدى سدنة دولة الفرس؛ فاستولت علدى الشدام، ومدا بر

وقددد اجتدداز بدده االسددكندر المقدددوني، ولمددا الددك اإلسددكندر  ق.م(، 333)
اقتسم المملكة قواده األربعدة المعروفدون )بالسالقسدة(، وكاندت الشدام مدن 
حصددة سددلوقس، وغدددت الشددام فددي حالددة بددؤس ونحددس: روميّددة تطالبهددا 

ادددل فدددارس ببسدددط سدددلطانها عليهدددا، ومصدددر تحاربهدددا لتضدددمها إليهدددا، وأ
 ق.م( واستخلصوا البالد.  65يجتاحونها، إلى أن جاءاا الرومان سنة )

ولّما أراد الرومان إضافة فلسطين إلدى واليدة الشدام الرومانيّدة ثدار 
سدكانها، فكاندت نتيجدة ذلدك حصدار بيدت المقددس، وخدرا  معبدد سدليمان 

ق.م(، وفيمددا بعددد جعلددت القدددس مسددتعمرة  66علددى يددد طيطددوس سددنة )
 ة. رومانيّ 

( سنة، وملكها صداح  مملكدة بيزنطدة، 700حكم الرومان الشام )
 أو مملكة الروم الشرقيّة، ويعرف عند العر : باسم ارقل.

 

 

  إلى يومنا اذا: × ريخ الشام بعد بعثة النبي محمد ت
الجدي  لفدتح الشدام،  -رضدي هللا عنده-كان أولهدا: تسديير أبدي بكدر 

وجميددع مدددن األردن، ثددم مدددن  ومددن ثددم وقعددة اليرمددوك، ثددم فددتح بيسددان
فلسددطين، وبقيددت القدددس وقيسدداِري ة محاصددرتين إلددى أن دخلهددا عمددر بددن 
الخطا ، ثم فتحت دمشق وقنسرين وحل  وأنطاكية وجميع بدالد الشدمال 

 من الشام. 
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اددـ(، ثددّم العباسدديّة مددن 132إلددى  41ثددّم كانددت الدولددة األمويّددة مددن )
ادـ(، ثدم 292ادـ إلدى 254ونيّة من )اـ(، ثم  الدولة الطول254اـ إلى 132)

اددددـ(، ثددددم  364اددددـ إلددددى 292اإلخشدددديديّة والحمدانيّددددة والفاطميّددددة مددددن )
اددـ إلددى 463اددـ(، ثددم  السددلجوقيّون مددن )394اددـ إلددى 364الفدداطميّون مددن )

اددـ إلددى 490(، ثددّم الحددرو  الصددليبيّة مدددة عشددرة سددنوات مددن )اددـ490
م عهدددد ـادددـ(، ثددد 803ادددـ(، ثدددّم احدددتالل الصدددليبيين والمغدددول إلدددى )500

ادددـ(، ثدددّم 1336ة العثمانيّدددة إلدددى )ـادددـ(، ثدددّم الدولددد 922المماليدددك إلدددى )
تالل ـاسددتعمار فرنسددا وإنجلتددرا، ثددّم اسددتقالل الدددول العربيّددة، ومددن ثددم  احدد

أعاداا هللا إلى المسدلمين، ونصدرام -وم الناس اذا ـاليهود لفلسطين إلى ي
 .-نصراً مؤزراً مبيناً على أعدائهم

 

 

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
جزى هللا الشيخ اشاماً خيراً على ما قد م في اذه النبدذة المختصدرة 
المعتصرة حول ت ريخ الشام وجغرافيتها؛ إذ ال بد  مدن تصدور ادذه الدبالد 

)األردن، وسدوريا، التي نتحدث عنها، واي فدي ادذا العصدر تشدمل بدالد: 
النددابض وروحهددا النددااض اددو بيددت ولبنددان، وفلسددطين(، وال شددك  أن قلبهددا 

سددبحانه -ال هللا ـذي قددـ؛ والدد-هـرمددـبمنِّدده وك-ين ـرّده هللا إلددى المسلمدد-المقدددس 
 فيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده: -الىـوتعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

    
 .[1]اإلسراء:

يحدثنا فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان عن 
اتهم ومصنفاتهم التي ااتمام علماء اإلسالم ببالد الشام، وعن مؤلف

 صنفت في فضائل اذه البالد وأاميتها، والحض على الهجرة إليها.

 آل سلمان: الشيخ مشهور بن حسن 
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 أصول وأجول:  -سبحانه وتعالى-أقول وباهلل 

إّن المؤلفات التراثيّة حول بالد الشام كثيرة جدًّا، واي متنوعة في 
التها وقضاتها، وكذلك في ت ريخ الشام، وحدوداا، وأعالمها، وأسماء و

تسمية شيوخها ومحاسنها، بل قد صنفت في نكباتها وحكم أراضيها، 
 وحدوداا.

َرتاشدددي كتددددا  بعنددددوان:  ير التددددام فددددي حدددددود األرض ـالخددد»فللت من
 .(1) «المقدسة والشام

وذكروا كذلك المفاضالت بين الشام وغيراا، وال سيما بين الشام 
ير واحد في التصنيف، وأختصر ومصر، وقد أفرد اذا الموضوع غ

 السرد مع تعليق وجيز بالكت  الخاصة في فضائل الشام.

كت  الفضائل كثيرة: بعضها ما زال مخطوطداً، وطبدع غيدر كتدا  
منها، ووجدنا في كت  التراجم، وكت  األثبات والفهارس، وكتد  البلددان 

- ً خ ادذه عدداً ال ب س به، ال نعدرف لده أثدراً، ولدم نحّصدل علدى نسد -أيضا
العنداوين، وا نددذا أقددم مددا وقفدت عليدده ممددن كتد  فددي ادذا البددا ، فمنهددا: 

مدديح أادل »ادـ( وكتابده اسدمه: 207كتا  للهيثم بن عدي المتوفى سدنة )
 «.الفهرست»في كتابه:  (3)، وذكره النديم(2) «الشام

رحمددده هللا -ومددن الكتدد  المعروفدددة التددي شددهراا شددديخنا األلبدداني 
يثهددا كتددا : أبددي الحسددن علددي بددن محمددد الربعددي بتخريجدده أحاد -تعددالى

فضدددائل الشدددام وفضدددل »ادددـ( الموسدددوم بدددـ: 444)المدددالكي المتدددوفى سدددنة 
اددددـ(، 729، واختصددددره ابددددن الفركدددداح الفددددزاري المتددددوفى سددددنة )«دمشددددق

                                                        

 (.8/345« )تاريخ األد  العربي»له نسخ عديدة ذكراا بروكلمان في ( 1)

 وبعضددهم أخطددد  فنسدددبه إلدددى ابدددن عدددي المحددددث، وادددو فدددي الحقيقدددة للهيدددثم ( 2)

 .-المذكور أعاله-
 والصوا : النديم. وانا أنبه على خط  شائع حيث يقولون: ابن النديم!( 3)
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 بالد الشام

ددار كتددا  ابددن الفركدداح  ً -واختصددر ابددن عم  د (1)-أيضددا ، فهددذا الكتددا  جددر 
 «.اإلعالم بفضائل الشام»األسانيد وسماه: 

أن يجدد طبع تخريج أحاديثه في  -رحمه هللا تعالى-عن  لشيخنا  ثمّ 
تعميماً لالستفادة »رسالة مفردة، وفعل ذلك، وأفصح عن السب ؛ بقوله: 

من اذه األحاديث، حتى يعلم الناس أّن في فضل الشام أحاديث كثيرة 
ً لظّن بعض الكتّا ، وحتى يعرف المستوطنون فيها  صحيحة، خالفا

ا أنعم هللا به عليهم؛ فيقوموا بشكره بالعمل الصالح، وإخالص فضل م
 «. -سبحانه وتعالى-العبادة لوجهه 

وطبع مع اذه الرسالة نبذة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 «.مناق  الشام وأاله»بعنوان: 

ومددن الكتدد  التددي طبعددت قبددل نحددو أكثددر مددن عشددر سددنوات كتددا  
رون حدددديثاً مسدددنداً، وفيددده آثدددار فيددده عشددد« فضدددائل الشدددام»السدددمعاني: 

كتبده  (2)«فرط الغرام إلدى سداكني الشدام»وأشعار، وله كتاٌ  آخر اسمه: 
 اـ(.560بخطه ووجهه إلى محبه وصديقه ابن عساكر المتوفى سنة )

اددددـ( كتددددا  اسددددمه: 660وللعددددز بددددن عبدالسددددالم المتددددوفى سددددنة )
ظ الشدا  ، وكذلك المحددث الحداف(3)«ترغي  أال اإلسالم بسكنى الشام»

تلميدذ شدديخ اإلسدالم ابددن تيميددة، وادو محمددد بددن عبددالهادي المتددوفى سددنة 
 .(4)«فضائل الشام»اـ( له كتا  بعنوان: 744)

                                                        

ولـه نسخ خطية عديدة محفوظة في عدة مكتبات منهدا: الظااريّدة، واألوقداف ( 1)

 ببغداد، وبرلين.
 اذا الكتا  مطبوع عن دار الثقافة.( 2)

 واو مطبوع أكثر من مرة.( 3)

 مطبوع مرتين.( 4)
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تقبل ومس
 اإلسالم

ومن أجود الكت  التي أرااا أوعبها، وأكثراا ترتيباً، وأحسنها 
ً وعرضاً: كتا  طبع حديثاً  ولعله في حدود علمي آخر ما طبع -تنقيحا

 «.فضائل الشام»  الحافظ ابن رج  بعنوان: واو كتا -في فضل الشام

وانالك كت  كثيرة قبل اذه المؤلفات، ولكنها قد دمدج فيهدا فضدائل 
الشام مع فضائل بيت المقدس، وعلى رأسها كتا  أبدي المعدالي المشدرف 

ادددـ(، واسدددمه: 492بدددن المرّجدددى بدددن إبدددراايم المقدسدددي المتدددوفى سدددنة )
 . (1) «امفضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الش»

 مثيدددر الغدددرام إلدددى زيدددارة القددددس»كتدددا :  (2)وفدددي ادددذا البدددا 
لشدددها  الددددين أبدددي محمدددود أحمدددد بدددن محمدددد بدددن سدددرور  (3) «والشدددام 

اـ(، وينبغدي أن يدذكر أّن المطبدوع مدن ادذا 765المقدسي المتوفى سنة )
الكتا  او الجزء الثاني، واو فقط ما يخص فضدائل بيدت المقددس، وأّمدا 

 فلم ينشر إلى اآلن.  الجزء األول؛

فضددائل بيددت »وكدذلك طبددع لضدياء الدددين المقدسدي كتددا  بعندوان: 
فضددائل بددالد »، واددو فدي حقيقددة أمدره الجددزء الثداني مددن كتدا  «المقددس
 للضياء نفسه.« الشام

ً -وانالك  مدن الكتد  التدي جمعدت بدين فضدائل بيدت المقددس  -أيضا
حسدين الَكننجددي وفضدائل الشدام: كتدا  لشدمس الددين محمدد بدن محمدد بدن 

 اـ(. 682المتوفى سنة )

                                                        

لرجدل يهدودي اسدمه )عدوفر  -لألسدف-طبع مدرتين، وكدان السدبق فدي طبعده ( 1)

واذا او المثبت على النسخة المحفوظة في توبنغن في ألمانيا الغربية، ثم نشدر  لينة(،
 بتحقيق)!( أيمن نصر الدين األزاري)!( عن دار الكت  العلميّة)!(

 أي: الجمع بين فضائل الشام وغيره.( 2)

 طبع بعناية أحمد سامح الخالدي.( 3)
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 بالد الشام

اإلعدالم بسدن الهجدرة »ومن الكت  التي طبعت في فضدائل الشدام: 
« حدددائق اإلنعددام فددي فضددائل الشددام»للبقدداعي، وكددذلك: « إلدى بددالد الشددام

بغيدددة »ادددـ(، وكدددذلك 1138البدددن عبددددالرزاق الدمشدددقي المتدددوفى سدددنة )
لروضدددة البهيّدددة فدددي ا»، وكدددذلك: (1)«المدددرام فدددي سدددكنى المديندددة والشدددام

لمحمددد عددز الدددين عربددي كاتدد  الصدديادي،  (2) «فضددائل دمشددق المحميّددة
إتحدداف األنددام فددي »ومددن اددذه الكتدد  كتددا  أخينددا الشدديخ اشددام العددارف: 

دا بدذكر صدحيح »وكتدا  « فضائل المسجد األقصى والشام إسدعاد األَِخص 
 «.فضائل الشام والمسجد األقصى

البددن عسدداكر  (3) «تدداريخ دمشددق»وممددا ينبغددي أن يددذكر: أن  فددي 
كالماً بديعاً جامعداً مسدتوعباً لاثدار واألحاديدث فدي فضدائل الشدام، وفيده: 
 أبوا  ما جاء من النصوص في فضائل دمشق على وجه الخصوص. 

وانالدك مخطوطدات مددا زالدت محفوظدة فددي بدالد المسدلمين تحتددا  
راجهدا، وجلهدا إلى رعاية المحققدين المددققين، وتحتدا  إلدى إبرازادا، وإخ

محفوظدة فددي ألمانيددا الغربيددة فددي )مكتبددة تددوبنغن(، ومنهددا مصددورات فددي 
الجامعددة اإلسددالمية، ومنهددا علددى سددبيل المثددال كتددا  لعددالم حنبلددي اددو 

فضدائل بيدت المقددس »عبدالرحمن بن إبدراايم المقدسدي وكتابده بعندوان: 
وان: ، وكدذلك فدي المكتبدة نفسدها كتدا  بعند«والخليل وفضائل بدالد الشدام

فضدائل الشدام وفضدائل مددنها وبيددت المقددس وعسدقالن وغدزة والرملددة »
، واددذا -ال يُعددرف مؤلّفدده-« وأريحددا ونددابلس وبيسددان ودمشددق وحمددص

كتا  مسند، وباإلمكان أن يعرف اسم مؤلفده مدن خدالل دراسدة األسدانيد، 
أي: ابددن -ومددن ذلددك أن  مؤلفدده يسددند فيدده عددن ابددن عسدداكر فهددو شدديخه 

 فيه من النقل عنه؛ لذا فهو من تالميذه. ، ويكثر-عساكر

                                                        

 طبع بدمشق قديماً.( 1)

 (.1330)طبع عن مطبعة المقتبس سنة ( 2)

 إلى آخر المجلدة(. – 1/203)( 3)
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تقبل ومس
 اإلسالم

ومن المخطوطات المحفوظة في مكتبة عارف حكمت في المدينة 
تحفة األنام في فضائل دمشق »النبويّة البن اإلمام كتا  بعنوان: 

، وكذلك في الظااريّة وباريس، وسليم آغا في استانبول، وقد «والشام
 .- أعلم بصحة ذلكوهللا-رأيت أن  بعضهم ذكر الكتا  مخطوطاً 

، وفددي «اإلعددالم بنبددذة مددن فضددائل الشددام»ومنهددا كتددا  بعنددوان: 
التحدف العظدام واألحاديدث الكدرام »معهد المخطوطات العربية لمجهول: 

، ولحسن المحمددي مخطدوط فدي دار الكتد  المصدريّة «في فضائل الشام
، «رسدددالة فدددي األحاديدددث الدددواردة فدددي فضدددل الشدددام»كتدددا  بعندددوان: 

الدروض »لسي األفيوني رسالة في دار الكت  المصدري ة بعندوان: وللطراب
، ولعمداد الددين بدن محمدد الحنفدي المتدوفى سدنة «البّسام في فضائل الشدام

فضدددائل »ادددـ( مخطوطدددة فدددي بعدددض مكتبدددات بريطانيدددا بعندددوان: 920)
ادـ( فدي الظااريّدة، وعدارف 1015، وللبصدراوي المتدوفى سدنة )«الشام

-، ولده «تحفدة األندام فدي فضدائل الشدام»نوان: حكمت، وبرلين مخطوطة بع
 ً فتدوح اإلسدالم علدى أيددي الصدحابة »، و«فضائل الشام ودمشق»: -أيضا
 «.الكرام

 -بخاّصددة-مددن التنويدده إلددى أن  بيددت المقدددس  -أخيددراً -ولكددن ال بددد  
ألّفدت كتد  فدي فضدائله ومخطوطددات، فالددكتور كامدل العسدلي لده كتددا : 

، وللدددددكتور محمدددود إبدددراايم كتددددا  (1) «مخطوطدددات فضدددائل القددددس»
فضدددائل بيدددت المقددددس لمخطوطدددات عربيدددة قديمدددة، دراسدددة »بعندددوان: 

 . (2) «تحليلية، ونصوص مختارة

مدن اإلشدارة إلدى أّن اليهدود نشدروا كتبداً كثيدرة  -في الختدام-وال بّد 
فددي فضددائل األقصددى، ولددديهم حدد   وولددٌع فددي اقتندداء الكتدد  فددي فضددائل 

كة والمدينة، ولديهم دراسات عن مشاعر المسلمين نحدو البلدان ال سيما م

                                                        

 ( مخطوطة.41طبع بعمان وذكر فيه )( 1)

 اـ(.1406طبع في الكويت سنة )( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 16 -  

 

 بالد الشام

مقدساتهم من خالل كت  الفضائل؛ كي يتبي ن لهدم الخدط البيداني لنمدو ادذه 
المشاعر أو ضموراا، فحينئٍذ يساامون في بدث مدا يدؤدي إلدى ضدموراا 

 استعداداً للمعركة.

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
اددذا السددرد الطيدد  المفيددد  جددزى هللا أخانددا الشدديخ مشددهوراً علددى

المداتع الدذي يددل داللدة واضدحة علدى ااتمدام سدلفنا الصدالح، مدن علمائنددا 
األعددالم، بهددذه األرض المباركددة، لمددا ورد فددي فضددائلها فددي كتددا  هللا، 

، وأنّها أرض المحشر والمنشر؛ كما ورد في أحاديدث ×وسنة رسول هللا 
اددذه الددبالد المباركددة؛  كثيدرة صددحيحة، وأن  مسددتقبل اإلسددالم سدديكون مددن

 . -إن شاء هللا-كما سيتبي ن لنا 

فقدد ذكرادا  -سدبحانه وتعدالى-وألاميّة بالد الشام وعظمها عند هللا 
فددي كتابدده الكددريم، ذكراددا بدداألرض المباركددة، واألرض المقدسددة، وغيددر 
ذلك من الصدفات خمدس مدراٍت، فعدن اآليدات التدي وردت فدي كتدا  هللا؛ 

 محمد موسى آل نصر. يحدثنا فضيلة الشيخ

 :الشيخ محمد موسى آل نصر 
 ➔   :-تعددددددددددددددددددددددددددددالى-قدددددددددددددددددددددددددددال هللا 
   

➔   ➢ 
  :[68]القصص . 

مكدددة والمديندددة، واختدددار بدددالد الشدددام،  -عدددز  وجدددل-لقدددد اختدددار هللا 
، ×نبيندا محمدداً  -سدبحانه وتعدالى-واختار المسجد األقصى منها، واختار 

وجعلدده خدداتم األنبيدداء والمرسددلين، وجعددل شددريعته اددي خاتمددة الشددرائع، 
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، واختار الطائفة المنصدورة إلدى يدوم 
الددين مددن اددذه األّمددة، وجعلهددا فددي بددالد الشددام، وأن  بددالد الشددام فددي آخددر 

نّها مهداجر إبدراايم الخليدل، وأوليداء الزمان اي مهوى أفئدة المؤمنين، وأ
 هللا الصالحين.
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تقبل ومس
 اإلسالم

فدبالد الشدام بدالد طيبدة مباركددة ذكرادا هللا فدي كتابده، وعلدى لسددان 
 .-سبحانه-، فهي مهجر إبراايم الخليل، ومقام أكثر أنبياء هللا×رسوله 

  فدددددددددددددددددددددددي كتابدددددددددددددددددددددددده:  -تعدددددددددددددددددددددددالى-قدددددددددددددددددددددددال هللا 
➔ ➔ 

 لصدددددددددالة السدددددددددالمعليددددددددده ا-؛ أي: إبدددددددددراايم-    
  
  

   :ددداه مدددن أذى  [71]األنبياا:ء نج 

قومده، ومددن اضددطهادام حيددث ألقددوه فددي النددار، فجعلهددا هللا بددرداً وسددالماً 
 عليه، واختار له األرض المباركة: اختار له فلسطين من بالد الشام.

قومده بددخول األرض  -عليه الصدالة السدالم- موسى وأمر كليم هللا
دروا  المقدسة من الشام؛ ليدخلواا فاتحين، ويقاتلوا الكفرة: العمالقدة، ويطّهِ
األرض المقدسة من رجسدهم، لكدنهم نكلدوا، وقصدتهم معروفدة مشدهورة؛ 

 واي في سورة المائدة.

   : -تعدددددددددددددددددددددددددالى-قدددددددددددددددددددددددددال هللا 
  

→  :  ولمدددا لدددم يكتددد  [21]امل:ئااا ،

دخولهدا؛ بسدب  نكدول قومده عدن الجهداد  -عليه الصدالة والسدالم-لموسى 
   ☺  وتخددددداذلهم؛ شدددددكا ضدددددعفه إلدددددى ربددددده:

    
 ➔  

 ➔ 
    

 .[25]امل:ئ  :

الددذين ديدددنهم -ومددع وجددود القددوم الجب ددارين، ومددع خددذالن اليهددود 
ربده حينمدا  -عليه الصالة والسالم-، دعا موسى -نقض المواثيق والعقود 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 18 -  

 

 بالد الشام

، والقددر  مددن (1)حددان أجلدده أن يدنيدده إلددى األرض المقدسددة رميددةً بَحَجددر
نده ألريتكم قبره عندد لو كنت ع»: ×الشيء يعطيه حكمه، ولذلك قال النبي 

 .(2) «الكثي  األحمر

بروحه وجسده  ×وكان اإلسراء بخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد 
من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، وكان عروجه من المسجد 

  األقصى إلى السماوات العلى، وقد ذكر ربنا ذلك في كتابه؛ فقال: 
 ❖ 
◆✓   

  
  
  

  
   

   
☺    

   :-تعالى فقولـه؛ [1]اإلسراء:
   يدل :

 على أن  المسجد األقصى وما حوله مما يحيط به من بالد كلها مباركة. 

أرض الشام، وقد دخلها  ×ويستفاد من اذه اآلية وصول النبي 
 ثالث مرات:

 مرة واو صبي مع عمه في التجارة.

 ومرة في اإلسراء والمعرا .

 تبوك.بالد الشام مع جي  العسرة في غزو  (3)ومرة وصل تخوم

                                                        

 يعني: مقدار رمية حجر.( 1)

 (.898) «صحيح الجامع» (2)

 أي: إلى حدوداا وأطرافها.( 3)
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  : -تعالى-وبالد الشام ميراث الصالحين، قال هللا 
➔➔  

  
  

 
➔  

   :[137]األعراف. 

ن، وقتادة، وزيد األرض: المقصود بها أرض الشام؛ قاله: الحس
 بن أسلم، وسفيان.

إلى  -عليه الصالة والسالم-الريح لسليمان  -عّز وجل-وأجرى هللا 
، -عليه الصالة السالم-األرض المباركة، وكانت القدس موطن سليمان 
   :-تعالى-ومكانه، ومقّر مملكته، قال هللا 

➔  
→  

  
  
  

➔   
   :[81]األنبي:ء. 

تجري الريح ب مر سليمان إلى األرض »قال ابن جرير الطبري: 
التي باركنا فيها؛ يعني: أنها الشام، وذلك أنها كانت تجري بسليمان 

ثم تعود به إلى منزله بالشام، فلذلك  وأصحابه إلى حيث شاء سليمان،
 .(1) «قيل: إلى األرض التي باركنا فيها

 ➔  : -تعالى-وقال هللا 
➢ ➔ 

  
                                                        

 (.10/73) «جامع البيان» (1)
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  :والقرى الواردة في اآلية: [18]سبأ ،

 خمة لقرى اليمن.قرى بالد الشام المتا

 «أي: جعلنا فيها الخير ثابتاً دائماً ألالها»قال ابن جرير الطبري: 

(1) . 

ً -انا أقول: إّن اذه البركة قد تقّل  بسب  المعاصي  -أحيانا
 .(2)والذنو ؛ فالمعاصي والذنو  سب  لهالك األمم والشعو 

 :-الىسدبحانه وتعد-وأقسم هللا باألرض المقدسة في كتابه المبين؛ فقدال 
  ➔ 

➔  ➔ 
  ➔  

   :[3-1]التني . 

 وذا  بعض المفسرون إلى أّن:

 )التين( او: الجبل الذي عليه دمشق، وعلى ذلك قتادة، وعكرمة.

 و)الزيتون(: الجبل الذي عليه بيت المقدس. 

ى قول اؤالء: القسم بمنابت التين والزيتون؛ والمراد من الكالم عل
 ألن  دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس بها منابت الزيتون.

 

ادذه :»(1)قال بعدض األئمدة: »(3)-رحمه هللا-قال الحافظ ابن كثير 
ثالثة بعث هللا في كدّل واحدد منهدا نبي داً مرسدالً مدن أولدي العدزم،  (2)َمحالّ 

                                                        

 (.9/55المصدر السابق )( 1)

الددداء »فددي  -رحمدده هللا-تفصدديالً حسددناً ابددن قدديم الجوزيددة وقددد فصددل ذلددك ( 2)

 «.والدواء
 (.4/563« )تفسير القرآن العظيم»( 3)
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: محلددة التددين والزيتددون، واددي بيددت (3)فدداألولأصددحا  الشددرائع الكبددار؛ 
، والثداني: طدور -عليده السدالم-المقدس التي بعدث فيهدا عيسدى ابدن مدريم 

الددذي كلددم هللا عليدده  -فيهددا وجهددان-سددينين: واددو طددور ِسدديناء أو َسدديناء 
، والثالث: مكدة وادو البلدد األمدين، الدذي -عليه السالم-موسى بن عمران 

؛ ×فيهددا محمددداً  -عددز  وجددل-لتددي أرسددل هللا مددن دخلدده كددان آمندداً، واددي ا
 «.ولهذا أقسم باألشرف، ثم األشرف منه، ثم باألشرف منهما

بدالد الشدام واألرض المقدسدة، وجعلهدا  -عدز  وجدل-كذلك ذكر هللا 
أ صددددددددددددددق، قدددددددددددددال هللا   ➔  : -تعدددددددددددددالى-مبدددددددددددددو 

  
  

  [93س:]يون. 

اددو بددالد مصددر والشددام ممددا يلددي بددالد المقدددس »قددال ابددن كثيددر: 
 .(4)«ونواحيه

أام هللا الشام وبيت المقدس»قال الطبري عن قتادة:   .(5)«بو 

  : -تعدددددددددددالى-وبددددددددددالد الشددددددددددام ادددددددددددي المعني ددددددددددة بقولدددددددددده 
➔  ➢ 
➔ → 

➔➔ ◆ 
  -تُقددرأ: )ُربددوة(، وامددا قراءتددان متواترتددان-  

                                                                                                                        

« وا  الصدحيحـالجد»فدي  -رحمه هللا-ن تيمية ـويعني: شيخه شيخ اإلسالم اب( 1)

(5/207-208.) 
 جمع محّل، واو المكان.( 2)

 يعني: المحل األول.( 3)

 (.2/447)« تفسير القرآن العظيم»( 4)

 (.7/206« )جامع البيان»( 5)
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  ➔  
 .[50]املؤمنون:

دحاك وقتددادة:  ، ورجحدده الحدافظ ابددن «إنهدا بيددت المقددس»قدال الض 
 .(1)كثير

؛ فتددرجح (2) «إنهددا ربددوة دمشددق»وقددال األكثددرون مددن المتقدددمين: 
 كما قال َمنن أَبنعََد القوَل)!( أنها بالشام ال بمصر وال بالكوفة؛

إّن تاريخ بالد الشام مرتبط بسيرة أولي العزم من الرسدل وغيدرام 
مدددن األنبيددداء والمرسدددلين؛ كلدددوط، وإسدددحاق، ويعقدددو ، وأيدددو ، وداود، 

علدديهم صدددلوات هللا -وسددليمان، واليسددع، وذي الكفددل، وزكريدددا، ويحيددى 
 . -وتسليمه

ر  من الحجداز إال إليهدا، وبعدد قبل البعثة، ولم يخ ×ودخلها النبي 
ده  ×الهجرة توجه النبي  إلى مشارفها؛ فوصل تبوك، ولدم يلدق كيدداً، ووج 

إليهددا جددي  أسددامة، فبدددأ بهددا قبدددل غيراددا مددن األمصددار، وكددذلك فعدددل 
ألن أفدتح َكفندراً مدن كُفدوِر بدالد »حتى إنه قدال:  -رضي هللا عنه-الصّديق 

-، وكددذلك عمددر «بددالد العددراقالشددام أحدد  إلددي مددن أن أفددتح مدينددة مددن 
 لم يدخل العراق وإنما دخل فلسطين. -رضي هللا عنه

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
جددزى هللا فضددديلة الشددديخ محمدددٍد علدددى مدددا أمتعندددا بددده مدددن سدددرد اآليدددات 
المحكمات التدي ورد فيهدا ذكدر بدالد الشدام، ومدا أورده مدن أقدوال أادل العلدم مدن 

ا األرض المباركددة التددي اسددتوطنها أولددو العددزم مددن المفسددرين، والتددي تبدديّن أنّهدد
 الرسل، والتي أنزلت فيها الديانات السماويّة، وأنها مهوى أفئدة المؤمنين.

                                                        

 (.257-3/256« )تفسير القرآن العظيم»( 1)

 (.3/256المصدر السابق )( 2)
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وكما ورد ذكراا في الكتا  العزيز ورد ذكرادا فدي سدنة الرسدول 
، ويحدثنا عن ذلدك فضديلة األسدتاذ الددكتور باسدم بدن فيصدل الجدوابرة، ×

 فليتفضل.

 
 
 سم بن فيصل الجوابرة:الشيخ با  

األحاديددث فددي فضددائل الشددام كثيددرة، وربمددا ورد الحددديث الواحددد عددن 
 أكثر من صحابي، وعن أكثر من تابعي؛ ولهذا سنقتصر منها على أاّمها:

 أوالً: فيها الطائفة المنصورة: 

، قدال: سدمعت رسدول -رضدي هللا عنده-عن معاوية بن أبي سدفيان 
تدي أّمدة قائمدة بد مر هللا، ال يضدّرام مدن كدذبهم، ال تزال مدن أم» يقول: ×هللا 

 .(1)«وال من خذلهم حتى ي تي أمر هللا وام على ذلك

 «.وام بالشام»قال مالك بن يخامر: سمعت معاذاً يقول: 

  دار المؤمنين بالشام: (2)ثانياً: عُقر

، قال: كندت جالسداً عندد -رضي هللا عنه-عن سلمة بن نفيل الكندي 
ال رجددل: يددا رسددول هللا أذال الندداس الخيددل، ووضددعوا ، فقدد×رسددول هللا 

السالح، وقالوا: ال جهاد، وقد وضعت الحر  أوزاراا، ف قبل رسول هللا 
كذبوا، اآلن جداء القتدال، وال تدزال مدن أمتدي أّمدة يقداتلون » بوجهه، وقال: ×

علددى الحددق، ويزيددغ هللا لهددم قلددو  أقددواٍم، ويددرزقهم مددنهم حتددى تقددوم السدداعة، 

                                                        

 متفق عليه.( 1)

 .-بفتح العين وضمها-أي: أصل الشيء وموطنه، وتقرأ: َعقر أو عُقر ( 2)
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عد هللا، والخيل معقود في نواصيها الخيدر إلدى يدوم القيامدة، وعقدر دار وي تي و
 . (1) «المؤمنين بالشام

 واذا فيه تصريح: أّن الطائفة المنصورة في الشام.

 ثالثاً: الوصيّة بسكنى الشام والهجرة إليها: 

 :×، قددال: قددال رسددول هللا -رضددي هللا عندده-ن عمددر ـعدن عبدددهللا بدد
الزمدان ندار مدن حضدرموت قبدل يدوم القيامدة تحشدر ستخر  عليكم في آخدر »

 .(2) «عليكم بالشام»قالوا: يا رسول هللا فما ت مرنا؟ قال:  «الناس

: ×وعن بهز بن حكيم، عن أبيده، عدن جدده، قدال: سدمعت رسدول هللا 
ون علدى »بيده نحو الشام وقال:  وأوم  إنكم محشورون رجاالً وركباناً وُمَجدرُّ

 .(3) «وجواكم

َسدتَُجنّدون » :×قدال: قدال  -رضدي هللا عنده- بدن َحَوالدة وعن عبدهللا

 «. أجناداً مجندة: ُجنداً بالشام، وُجنداً بالعراق، وُجنداً باليمن

علديكم بالشدام، » يدا رسدول هللا، فقدال: (4)قال عبددهللا: فقمدت فقلدت: خدرن لدي
ل لددي بالشددام د تكفّددقدد -عددز  وجددل-فليلحددق بيمندده، وليسددتَِق مددن غُدددُِره، فددإن  هللا  ؛أبددىفمددن 

 .(1) «وأاله

                                                        

« الصددحيحة»فددي  -رحمدده هللا-رواه النسددائي، وأحمددد، وصددححه شدديخنا األلبدداني ( 1)

(1935.) 
تخددريج أحاديددث »فددي  -رحمدده هللا-رواه الترمددذي وأحمددد، وصددححه شدديخنا ( 2)

 (.33)ص« فضائل الشام ودمشق
صدحيح الترغيد  »رواه الترمذي وأحمد بإسدناد صدحيح، وحسدنه شديخنا فدي ( 3)

إنكدددم تحشدددرون رجددداالً وركبانددداً وتجدددرون علدددى » ( بلفدددظ:3/3582« )والترايددد 
إنكددم محشدددورون رجدداالً وركبانددداً »ي بلفدددظ: ، وادددو عنددد أحمدددد والترمددذ«وجددواكم

ون على وجواكم  (.2512برقم )« صحيح الترمذي»واو في « وتَُجرُّ
أي: اختددر لددي وُدل نددي علددى بددالد أسددكنها؛ أي: عنددد تقسدديم بددالد المسددلمين، ( 4)

   ووقوع الفتن.
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 رابعاً: المالئكة باسطة أجنحتها على الشام: 

 يقددول: ×، قدال: سددمعت رسددول هللا -رضددي هللا عندده-عدن زيددد بددن ثابدت 
المالئكدة باسدطو أجنحتهدا »، قلدت: مدا بدال الشدام؟ قدال: «طوبى للشام، طوبى للشام»

 .(2) «على الشام

 ام: خامساً: اإليمان حين تقع الفتن بالش

، قددال: قددال -رضددي هللا عنهمددا-عددن عبدددهللا بددن عمددرو بددن العدداص 
فدإذا  ؛إني رأيت عمود الكتا  انتزع من تحدت وسدادتي، فنظدرت» :×رسول هللا 

 .(3) «او نور ساطع عُِمد به إلى الشام، أال إّن اإليمان إذا وقعت الفتن بالشام

 سادساً: نفي الخير عن المسلمين إذا فسد أال الشام: 

إذا فسددد » :×، قددال: قددال رسددول هللا -رضددي هللا عندده-معاويددة  عددن
تدي منصدورين ال يضدرام مدن  أال الشام، فال خير فيكم، ال تدزال طائفدة مدن أم 

 .(4) «خذلهم حتى تقوم الساعة

؛ فإّن أكثر األحاديث في الشام ي تي قبلها أو -رحمك هللا-فانظر 
وبيان على أن الطائفة  ؛ وفيه داللة«…ال تزال طائفة من أمتي» بعداا:

 المنصورة والفرقة الناجية في بالد الشام.

 ألال الشام:  × سابعاً: دعاء الرسول

                                                                                                                        

تخدريج أحاديدث »رواه أبو داود وأحمد بإسناد صدحيح، وصدححه شديخنا فدي ( 1)

   (.13)ص« شام ودمشقفضائل ال
  (.503« )الصحيحة»في  -رحمه هللا-، ووافقه شيخنا -وحسنه-رواه الترمذي ( 2)

« تخريج أحاديدث فضدائل الشدام ودمشدق»رواه اإلمام أحمد، وصححه شيخنا في ( 3)

  (.14)ص
حه شيخنا في ( 4)  (.702« )صحيح الجامع»رواه اإلمام أحمد، وصح 
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 :×، قدال: قدال رسدول هللا -رضدي هللا عنهمدا-عن عبدهللا بن عمدر 
 قالوا: وفدي نجددنا؟ قدال:« اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا»
، قدالوا: يدا رسدول هللا: «اللهم بارك لنا في يمننااللهم بارك لنا في شامنا، »

، -البتّدة-ألال نجد، فما دعا لهم ×يريدون أن يدعو النبي  ؟(1)وفي نجدنا
 .(2)«انالك الزالزل والفتن، وبها يطلع فرن الشيطان» قال:

 ثامناً: فسطاط المسلمين يوم الملحمة في دمشق في الشام: 

يددوم » :×، قددال: قددال النبددي -رضددي هللا عندده-فعددن أبددي الدددرداء 
الملحمة الكبرى فسدطاط المسدلمين بد رٍض يقدال لهدا: الغوطدة، فيهدا مديندة يقدال 

 .(3) «لها: دمشق؛ خيُر منازل المسلمين يومئذٍ 

                                                        

ددل ذلددك المددراد: شددرق المدينددة ال( 1) نبويّددة، واددي العددراق علددى الددراجح، كمددا فص 

وإنمدا أفضدت (: »2246« )الصدحيحة»فقدال فدي  -رحمده هللا-شيخنا اإلمام األلبداني 
في تخريج اذا الحدديث الصدحيح، وذكدر طرقده وبعدض ألفاظده؛ ألن  بعدض المبتدعدة 

-لواا  المحاربين للسنّة، والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في اإلمام محمد بن عبددا
، ويحملون الحدديث عليده باعتبداره مدن بدالد -مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية

أنهدا ليسدت ادي المقصدودة  -أو تجداالوا-)نجد( المعروفدة اليدوم بهدذا االسدم، وجهلدوا 
 بهذا الحديث، وإنما اي )العراق(؛ كما دل  عليه أكثر طرق الحديث. 

كاإلمدددام الخط دددابي، وابدددن حجدددر العسدددقالني وبدددذلك قدددال العلمددداء قدددديماً وحدددديثاً؛ 
 وغيرام.

ً  -وجهلدوا   -أن  كددون الرجدل مددن بعددض الدبالد المذمومددة ال يسددتلزم أنده اددو مددذموم  -أيضددا
 ً إذا كان صالحاً في نفسه، والعكس بدالعكس، فكدم فدي مكدة والمديندة والشدام مدن  -أيضا

 فاسق وفاجر، وفي العراق عالم وصالح. 
الفارسدي ألبدي الددرداء حينمدا دعداه أن يهداجر مدن العدراق وما أحكم قدول سدلمان 

أمددا بعددد؛ فددإن  األرض المقدسددة ال تُقددّدِس أحددداً، وإنمددا يُقددّدِس اإلنسدداَن »إلددى الشددام: 
 «.عملُه
 (.2246« )الصحيحة» (2)

تخددريج أحاديددث »فددي  -رحمدده هللا-رواه أبددو داود وأحمددد، وصددححه شدديخنا ( 3)

  (.38)ص« فضائل الشام ودمشق

 = 
= 
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 اإلسالم

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
بارك هللا في األسدتاذ الددكتور باسدم؛ حيدث ذك رندا بجملدة طيبدة مدن 

ع الواقدددف عليهدددا أنهدددا متدددواترة تدددواتراً التدددي يقطددد ×أحاديدددث رسدددول هللا 
معنوي اً، وال يشكُّ أن  الخير موجود في اذه الدبالد المباركدة، وأنده قدادٌم ال 
ريددد  فيددده، وأّن ادددذا الخيدددر يتمثّدددل بوجدددود الطائفدددة المنصدددورة والفرقدددة 

 .(1)-وال فرق بينهما-الناجية 

ال  -ن البالدوغيراا م-للشام واليمن  ×وال شك  أن  دعاء رسول هللا 
يقّدِس أالها إذا لم يلتزموا ويعملوا ويجتهدوا على نشدر مدنهج نبيّندا محمدد 

واددو مدددنهج الكتددا  والسدددنّة، بفهددم الّسدددلف الصددالح مدددن - ×بددن عبددددهللا 
، ومددن تددبعهم بإحسددان، ويدددعو إليدده: عقيدددة -رضددي هللا عددنهم-الصددحابة 

 وعبادة وسياسة وسلوكاً.

ام اي موطن الفرقدة الناجيدة والطائفدة أن  بالد الش -عندنا-وال شك 
المنصورة، وادي باتفداق علمداء األّمدة ال نعلدم خالفداً بيدنهم أادل الحدديث، 

 .-رضوان هللا عليهم-ودعاة األثر، وأتباع الّسلف الصالح 

واآلن يحدثنا الشيخ اشام عن بالد الشام والفرقة الناجية، والطائفدة 
 . -وام السلفيون بال شك-المنصورة، 

أن يجعلندي وإيداكم مدنهم حقداً وصددقاً، ال  -تبارك وتعالى- ل هللا أس
 زوراً وبهتاناً وادعاًء.

 :الشيخ اشام العارف 

                                                        

كمدددا زعدددم بعدددض الحدددركيين العصدددريين حيدددُث فدددّرق بدددين الفرقدددة الناجيدددة  (1)

 والطائفة المنصورة )!(. 
واددو قددول محدددث، وخلددط وعبددث لددم يسددبق إليدده، ولددم يؤيددده أحددد مددن العلمدداء 

 الراسخين في العلم. 
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الشدام بددالد يجد  علددى السدلفي أن يهددتم بدراسدتها ت ريخيدداً وعقدددياً؛ 
 ألن  السلفي:

 منهجّي في دراسته.

 منهجي  في عباراته.

 منهجّي في تصوّراته.

وإسحاق، ويعقو ، وكثيدر  -عليه السالم-راايم الشام رأى طلعة إب
، ثددم أُسددري -علدديهم الصدالة السددالم-إلددى عيسدى بددن مددريم  …مدن النبيددين

وادو فدي ادذه الدبالد -من المسجد الحرام إلدى المسدجد األقصدى  ×بمحمٍد 
 ؛ فانبعث في أرجائه مجد اإلسالم. -المباركة

ذاا  التددي ال ثددم أَوتن إليدده، الشدديع الغريبددة مددن أتبدداع النحددل والمدد
أصل لها؛ كالدرزية، واإلسماعيلية، والموارندة، والسدامرة، والنصدرانيّة، 

ً -واليهوديّددة؛ فدد رض الشددام حلبددة صددراع، ومعتددرك النددزاع  بددين  -دائمددا
 .(1)اإليمان والكفر، وبين الحق والباطل، وبين أال السنّة وأال البدعة

يان، ورأى الشددام طلعددة عمددر بددن الخطددا ، ومعاويددة بددن أبددي سددف
مدن -وعمر بدن عبددالعزيز، وندور الددين زنكدي، وصدالح الددين األيدوبي 

، والشددافعي، وابددن تيميددة، وابددن قدديّم الجوزيّددة، وأبددي الفددداء بددن -الفدداتحين
 .-من المجددين-كثير، واأللباني 

وبخددت نصددر، واالكددو، وجنكيددز خددان، وقددازان، وتيمددور لندددك، 
 .-ينمن المخرب-والفاطميين، والصليبيين، واليهود 

أرض الشام: اي األرض المقدسة، واألرض المباركة، وخيدرة هللا 
مدن أرضده، وأرض الربدداط والجهداد، ومحدّل حددز  هللا مدن عبداده، واددم 
الطائفددة المنصددورة: أاددل الحددديث والعلددم باآلثددار، ومددن تددبعهم بإحسددان 

                                                        

وألجدل ذلددك وقددع اختيددار قددوى المكددر العدالمي؛ إلقامددة دولددة لليهددود فددي قلدد  ( 1)

 بالد الشام )!(.
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عقيددةً ومنهجداً وسدلوكاً  -رضوان هللا عليهم-اقتداء بمنهج الّسلف الصالح 
 يةً.وترب

أال الشام سوط هللا فدي أرضده، يندتقم بهدم ممدن يشداء كيدف يشداء، 
فدددال تسدددبوا أادددل الشدددام، ولكدددن سدددبوا شدددرارام؛ فدددإّن فددديهم »قدددال علدددي: 

 .(1) «األبدال

مدن  ×أرض الشام فيها المسجد األقصى، واو: محل إسراء النبدي 
 مكة.

 رابط مهم بين المسجد الحرام والمسجد األقصى. واإلسراء

 .-عليهما الصالة والسالم-رابط مهم بين إبراايم ومحمد  واإلسراء

رابط مهم بين األنبياء، بيان للخلدق أجمعدين: أن  رسدالتهم  واإلسراء
 واحدة.

 والصديقين. ×رابط مهم بين النبي محمد  واإلسراء

 رابط مهم بين منهج النبوة ومنهج الطائفة الناجية. واإلسراء

سددددميت سددددورة فددددي القددددرآن ولعظددددم حادثددددة اإلسددددراء والمعددددرا  
 باإلسراء، وفي اذه السورة بناء منهجّي وعقدّي للمسلم.

 رابط مهم بين األرض والسماء. والمعرا 

                                                        

( موافقدددداً للحدددداكم 4779) «الضددددعيفة»فددددي  -رحمدددده هللا-صددددححه شدددديخنا ( 1)

 والذابي، واو موقوف. 
  «الضدددعيفة»لكدددن ال يصدددح فدددي )األبددددال( حدددديث مرفدددوع، وذكدددر الشددديخ فدددي 

 ( جملة من أحاديث )األبدال( حاكماً عليها بالرّد. 1474-1479)
بددال علدى المصدطلح ومراد علي بن أبي طال : أوليداء هللا الصدالحون، ولديس األ

 الصوفي المنكر. 
  (.101)ص «تقديس األشخاص في الفكر الصوفي» -غير م مور-وانظر 
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فهددم لمعنددى صددفة االسددتواء، وفيدده رّد علددى أاددل البدددع  والمعددرا 
 واألاواء.

 رابط مهم بين المؤمن وعقيدته. والمعرا 

 رابط مهم بين المؤمنين واألنبياء. والمعرا 

 رابط مهم بين المؤمنين والمالئكة. المعرا و

 .×رابط مهم بين عبدهللا المؤمن وبين نبيه محمد  والمعرا 

والمسدددجد األقصدددى منبدددر دعدددوة التوحيدددد مندددذ إبدددراايم إلدددى قيدددام 
 الساعة.

وفي فهم منهج الطائفة المنصورة العبر المهّمة من كتا  هللا، 
 على أرض الشام:  ×ومن سنّة المصطفى 

 العبرة من قصة طالوت وجهاده جالوت.

والعبددرة مددن قصددة إبددراايم واجرتدده إلددى بددالد الشددام، فخيددار أاددل 
 األرض ألزمهم مهاجر إبراايم. 

 .-عليه السالم-وللطائفة المنصورة عبرة من قصة يوشع بن نون 

بهدذا الددين، وعلدى ادذا المدنهج  -بدارك هللا فديكم-فعليكم أن تهتمدوا 
: مددنهج النبددوة علددى اددذه األرض؛ فتتوافددق بركددة المنيددر البصددير، واددو

 الدعوة مع بركة المحل. 

ربددط فدي حددديٍث بددين مسد لتين: مسدد لة فسداد أاددل الشددام،  ×والنبدي 
فدال خيدر  ؛إذا فسدد أادل الشدام»: ×ومس لة وجدود الطائفدة المنصدورة. قدال 
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ال تزال طائفدة مدن أمتدي ظداارين علدى الحدق ال يضدرام »، وقال: (1) «فيكم

 . (2) «حتى ي تي أمر هللا وام على ذلك ،ذلهم، وال من ناوأاممن خ

فعندما نقول: إّن أرض الشام حلبة صدراع ومعتدرك الندزاع؛ يعندي 
بدددون،  اددذا: أندده يتددوالى عليهددا الفسددداد واإلصددالح، والفسدداد يفعلدده الُمَخّرِ

 واإلصالح يفعله المصلحون على منهج النبوة. 

أن  أالهدددا فدددي فسددداٍد عقددددي  ولددذلك فحدددين يتسدددلّط أعدددداء هللا ندددرى
وعملددي؛ فمددن أجددل اإلصددالح ال بددد  مددن اإلخددالص فددي النيّددة والتعدداون 

 الشرعي، واإلقبال على العلم، واتباع منهج النبوة، والعمل الصالح.

إن  أسدددوأ مدددا فدددي ادددذا اإلفسددداد: انتشدددار األضدددرحة والمدددزارات، 
 : (3)والقبور، وفي فلسطين؛ يقول الدكتور توفيق كنعان

علددى الجبدددال وفددي الوديدددان وفددي الحقدددول: نددرى تلدددك المواقدددع، »
م قديسداً واحدداً علدى  -مهمدا صدغرت-وبالكاد أن تكون اناك قريدة  ال تكدّرِ

األقددل، وبصددورة عاّمددة؛ فددإّن كددل مكددان مدد اول يفدداخر أالدده بدد ّن لددديهم 
تدددا(  …الكثيدددر، واكدددذا إحددددى قدددرى -وعلدددى سدددبيل المثدددال: فدددإّن )َعَورن

 مزاراً(. 14تملك ) -فلسطين

 من فتنة الشرك باتخاذ المساجد على القبور.  ×وقد حذ ر النبي 

وقد تكررت أسماء المدزارات والمقامدات فدي عددة أنحداء أكثدر مدن 
( 4( مقامدددات، آدم )9( مقامدددات، شدددعي  )8مدددرة، مثدددل النبدددي صدددالح )

                                                        

 (.33سبق تخريجه )ص( 1)

 (. 7294« )صحيح الجامع»(، و 1959« )الصحيحة»( 2)

 
، وكددان رائددداً فددي «األوليدداء والمددزارات فددي فلسددطين»واددو صدداح  كتددا   (3)

 امات واألولياء.دراسة اذه الظاارة: ظاارة المق
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( مقاماً، أبنداء الدانيّدة 53( مقاماً، يعقو  وأوالده )15مقامات، إبراايم )
 ( نبياً لكل نبي مقام. 50شعبيّة )ال

والمقامددات لهددا أسددماء لددم ينددزل هللا بهددا سددلطاناً، مقامددات األنبيدداء، 
ومقامددات األوليدداء، ومقامددات الصددحابة، ومقامددات المجاادددين، ومقامددات 

، ومقامددات لألوليدداء المحليددين، -تبعدداً للطددرق التددي انتمددوا إليهددا-الصددوفيّة 
اور، ومقامددددات العيددددون واآلبددددار، ومقامددددات األشددددجار، ومقامددددات المغدددد

النسددداء الصدددالحات، ومقامدددات األمدددراء، ومقامدددات الخضدددر، ومقامدددات 
َجم والحجارة.  ومقامات أجداد بعض الحمايل، ومقامات  الرُّ

ومعظددم اددذه المقامددات بنيددت عليهددا مسدداجد، خددالف أصددحابها قددول 
 . (1) «لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: ×النبي 

وقد الحظت أّن انداك عددداً كبيدراً مدن المدزارات ادي فدي األصدل 
إما يهوديّة أو نصرانيّة تزاحم عليها المسلمون لألسدف، أو تدزاحم اليهدود 
والنصددارى عليهددا بحجددة أو أخددرى؛ التخدداذ المسددلمين لهددا مددزاراً، وآخددر 

 .(2)اذه )الصيحات( ما حصل في مقام شها  الدين في الناصرة

 وال قّوة إال باهلل رّ ِ العالمين. وال حول

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
جزى هللا الشديخ اشداماً خيدراً علدى ادذا البيدان العميدق، والدذي نبده 
فيده علددى ارتبداط بددالد الشدام بالفرقددة الناجيدة والطائفددة المنصدورة ارتبدداط 

 منهج وعقيدة. 

                                                        

 أخرجه مسلم.( 1)

وإذا وقع ذلك فدي األّمدة: سدلّط هللا عليهدا األعدداء؛ وواجد  العلمداء حينئدٍذ أن ( 2)

يعلنوا الدعوة إلى التوحيد والسنّة؛ فإن عاد الناس نصرام هللا نصدراً عزيدزاً ومدؤزراً 
   .(633-632لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص« االستغاثة الصغرى»ومبيناً، انظر 
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بحانه سددد-ونحدددن ال نفدددّرق بدددين مكدددة وبدددالد الشدددام؛ فقدددد ربدددط هللا 
   بدددددددين مكدددددددة وبدددددددالد الشدددددددام فدددددددي سدددددددورة اإلسدددددددراء: -وتعدددددددالى

 ❖ 
◆✓   

  
  
   

فكمدددا كاندددت البدايدددة فدددي مكدددة، وانطلدددق ندددور اإلسدددالم مدددن  [1]اإلساااراء:

هايددة نصددراً مددؤزراً ليسددالم فددي بددالد الشددام؛ ففددي بطحائهددا، سددتكون الن
ال تدزال طائفدة مدن أمتدي يُقداتلون »: ×حديث ِعمران بن حصدين قدال: قدال 

، وقتدال (1) «على الحق، ظاارين على من ناوأام، حتى يقاتل آخدرام الددجال
عليده -، وأن  عيسدى (2)الدجال معروف أنه في فلسطين وأنه يقتل ببا  لدّ 

بحربته، ويُري المؤمنين دمه، وأن  اليهود يومئٍذ يقتلون شدر   يقتله -السالم
يا مسدلم يدا عبددهللا ادذا يهدودي ورائدي تعدال »قِتنلَة، وينطق الحجر والشجر: 

سدددبحانه -؛ فدددال شدددك  أن  الخيدددر قدددادم، والنصدددر آٍت بدددإذن هللا (3) «فاقتلددده
 .-وتعالى

فددددتن واآلن يحدددددثنا فضدددديلة الشدددديخ مشددددهور عددددن بددددالد الشددددام وال
ر فيهدددا لكتدددا  هللا  والمالحددم القادمدددة، نسددد ل هللا أن يكدددون النصددر الُمدددَؤز 

 ولمنهج الّسلف الصالح ولجنده المؤمنين، فليتفّضل. ×ولسنّة رسوله 

 آل سلمان الشيخ مشهور بن حسن: 
                                                        

(، 1959بدرقم )« الصدحيحة»أخرجه أبو داود بإسناد صدحيح؛ كمدا ادو فدي ( 1)

   «.الصحيحين»(، والحديث ألفاظه كثيرة وأصله في 7294« )صحيح الجامع»و
أعاداددا هللا للمسددلمين، ونصددرام علددى عدددوام نصددراً -واددي مدينددة فددي فلسددطين ( 2)

 ً  -رحمده هللا-صدححه شديخنا ، والحديث عند الترمذي عن مجمع بن جارية، وقد -مبينا
  (.8126« )صحيح الجامع»(، وفي 2457« )السلسلة الصحيحة»في 
 .-رضي هللا عنهما-متفق عليه من حديث ابن عمر، وأبي اريرة ( 3)
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، بجزٍم ويقين، ×كما أخبر النبي األمين -اذه المالحم نهايتها 
لمين، والكالم حولها كثير، ويحتا  ، إنما اي للمس-ال بظّنٍ وتخمين

وربدط، والدذي يت مدل األحاديدث الصدحيحة الدواردة فدي المالحدم إلى فهم 
 -عدّز وجدلّ -د أن  هللا ـوالفتن تد مالً جيدداً، ويربطهدا مدع بعضدها بعضداً يجد

عُدددُ أن يكددون لهددم  ينرَ ـَسدديُعيُد الخدد بن للمسددلمين قبددل اددذه المالحددم، وال يَ
خليفددة عددامّ قبددل المهدددي
-؛ فقددد ثبددت مددن حددديث عددوف بددن مالددك(1)

لدن يجمدع هللا علددى ادذه األّمدة سدديفين، »قددال:  ×أن  النبدي  -رحمده هللا عنده

، وأمتنددا تجتمددع عندددما يددزول الخددالف (2) «سدديفاً منهددا، وسدديفاً مددن عدددواا
 بينها، وال سيما عندما تستعد لمواجهة عدواا.

   :-عددددددّز وجددددددل-ويعجبنددددددي تفسددددددير شدددددديخ اإلسددددددالم لقولددددددـه 
 ➔ 

➢  
  ::لوارد في ادذه ب ن  العذا  األليم ا [39]التوبا

  ➔  :-وجددددددددددددددلّ  زّ ــددددددددددددددع–و قولددددددددددددددـه ـاآليددددددددددددددة ادددددددددددددد
➢  

➔  ▪ 
  :[65]األنع:م. 

يبعدث منهدا  -عدّز وجدل-فتن، وهللا فبالد الشام معقل المسلمين في ال
إذا وقعدت » :×موالي يؤيد بهم الدين؛ كما ثبت عن أبي اريرة، قال: قال 

المالحم بعث هللا من دمشق بعثداً مدن المدوالي، أكدرم العدر  فرسداناً، وأجدودام 
 .(3) «سالحاً؛ يؤيّد هللا بهم الدين

                                                        

 واذا الذي تؤيده األدلة النقلية والعقلية.( 1)

 (.5221« )صحيح الجامع»أخرجه أبو داود، وصححه شيخنا في ( 2)

فددددي  -رحمدددده هللا-اجدددده والحدددداكم، وحس ددددن إسددددناده شدددديخنا أخرجدددده ابددددن م( 3)

 (.2777« )الصحيحة»
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هدددا يقدددال ل المسدددلمين بددد رض (1)فسدددطاط»: ×وقدددد تقدددّدم قدددول النبدددي 

 .(2) «الغوطة، فيها مدينة يقال لها: دمشق؛ خير منازل المسلمين يومئذ

لهدددا مقددددمات، تهجدددم علدددى النددداس دون  -بدددال شدددك-إّن المالحدددم 
، وال سديما أنده (3)مقدمات، ولعل مقدماتها طمع الكفار بخيرات اذه البالد

: ×قددال: قددال رسددول هللا  -رضددي هللا عندده-ثبددت مددن حددديث أبددي اريددرة 
يَها ودينارادا، وُمنعدت  (4)ُمنعدت» العدراق درامهدا وقفيزادا، وُمنعدت الشدام ُمددن

مددن حيددث بدددأتم، وُعدددتم مددن حيددث بدددأتم،  (5)مصددر إردب هددا وديناراددا، وُعدددتم

 شهد على ذلك لحم أبي اريرة ودمه. (6) «وُعدتم من حيث بدأتم

والقفيز والُمدني واإلردّ : مكاييل معروفة معينة فدي ذلدك الزمدان، 
مكيال كل قوٍم باسمه المعروف عندام دليٌل على أنده  ×سمية النبي وفي ت

 كان يعرف كالم الناس، وإن بعدت أقطارام، واختلفت عباراتهم. ×

اح يجددد أنهددم  علددى اخددتالف أعصددارام -والن دداظر فددي كتدد  الشُّددر 
كل  منهم يقدول: وقدع ادذا الحدديث  -وأمصارام، وعلى تباعد الزمن بينهم

، وابن حدزم (7) «المعالم»في  -مثالً -نظرنا عند الخطابي  زماننا، فلوفي 
، أو القاضدي  «الجمع بدين الصدحيحين»الحميدي في  أو ،(8) «المحلّى»في 

                                                        

أي: مجمع، والمراد: المكان الذي يجتمدع فيده المسدلمون، ويتميدز صدفهم مدن ( 1)

  فسطاط النفاق والكفر.
 (.34سبق تخريجه )ص( 2)

 كما في حديث تداعي األمم.( 3)

 أي: ستمنع، بضميمة وقرينة )وعدتم(.( 4)

 دتم غرباء كما بدأ الدين.أي: ع( 5)

 أخرجه مسلم.( 6)

 (.3/35« )معالم السنن»انظر ( 7)

 (.7/254و 5/170« )المحلّى»( 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 36 -  

 

 بالد الشام

المنهدا  شدرح صدحيح »ووي فدي ـأو الند ،(1) «إكمدال الُمعنِلدم»ِعيَاض فدي 
، كلهدددم (3) «السدددرا  الوادددا »ان فددي ـ، أو صدددّديق حسدددن خددد(2) «مسددلم

 حديث في زماننا، مع تباعد اذه األزمنة)!(يقولون: وقع ال

 واذا الحديث يحتا  إلى ت ن في إدراكه وفهمه. 

لدذا؛ فددإّن الفقهدداء قدد اسددتنبطوا مندده فوائدد كثيددرة، والددذي يهمندا مندده مددا 
أّن اذا المنع  -بعد جمع ما ورد في البا -يخص المالحم، والذي أراه راجحاً 

 بقرائن قويّة: -بعد-لم يقع 

-موقوفداً  -رضي هللا عنهمدا-ما ورد عن جابر بن عبدهللا منها  -1
يوشدك أادل العدراق أن ال يُجبدى إلديهم قفيدز »قدال:  -واو فدي حكدم الرفدع

يوشدك »، ثدم قدال: «ِمن قِبَدِل العجدم»قيل: من أين ذاك؟ قال: « وال درام
قيددل: مددن أيددن ذاك؟ قددال: « أاددل الشددام أن ال يُجبددى إلدديهم دينددار وال ُمدددني

يكون فدي آخدر أمتدي خليفدة »: ×، ثم قال: قال رسول هللا «ِل الروممن قِبَ »

 ً ؛ فدذكر (4) «يحثدو المدال حثدواً، وال يعددُّه عدد اً »، أو قدال: «يحثي المدال حثيدا
 المهدي بعد اذا األمر. 

وفدي اددذا إشدارة إلددى أّن ادذا المنددع إنمدا يكددون قبدل المهدددي، واددذا 
 المالحم المذكورة. أن يكون او بدايات  -عندي-الطمع ال يبعد 

وممدا ينبغدي أن نلفدت إليدده األنظدار فدي كددالم جدابر: أن  الدذي يمنددع 
، بينما الدذي يمندع أادل الشدام (5)أال العراق خيرات بالدام إنما ام العجم

 . (1)خيرات بالدام ام الروم
                                                        

 (.8/434و  7/254« )اإلكمال»واو في ( 1)

 (.18/28« )شرح صحيح مسلم»( 2)

 (.368-11/367« )السرا  الواا »( 3)

 أخرجه مسلم.( 4)

مددة، وإن كددان عربيدداً وفددي ل( 5) سددانه عجمددة، وال يحسددن العربيددة؛ فهددو مددن العُجن

 أعجمي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 37-  

 

تقبل ومس
 اإلسالم

وتعجبنددي فددي اددذا البددا  روايددة عنددد البيهقددي بإسددناد صددحيح فيهددا 
والددذي نفسددي بيددده ليعددودن  »ث األول، قددال: زيدادة علددى مددا ذكددر فددي الحدددي

ليعودّن كّل إيمان إلى المديندة كمدا بددأ » ذكراا ثالثاً، ثم قال:،«األمر كما بدأ

 «.  منها، حتى يكون كّل إيمان بالمدينة

مدا جداء فدي »لذا وضع أبو عمرو الداني ادذا الحدديث تحدت بدا : 
ه تحدت بدا : ؛ فوضدع(2) «التدذكرة»، وكذا صدنع القرطبدي فدي «المهدي

، «الكددائن فددي آخددر الزمددان المسددمى بالمهدددي، وعالمددة خروجددهالخليفددة »
جعل اذا المنع عالمة علدى خدرو  المهددي، وكدذا كدالم صدديق حسدن خدان 

واددذا الحثددو الددذي يفعلدده اددذا الخليفددة »، قددال: (3) «السددرا  الواددا »فددي 
 . «(4)يكون لكثرة األموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه

 ل في تقرير: أن  المهدي او المعنّي.وطو  

فهذه المالحم تكون عند الطمع في خيرات العراق، وخيرات 
أن يجعلنا  -تعالى-الشام، والباقي من الدنيا أقلُّ من الزائل؛ نس ل هللا 

 .-على الحّق واليقين-جنداً ليسالم والمسلمين 

اريدرة،  حدديث أبدي -وادو مهدم-ومما ينبغدي أن يدذكر فدي ادذا المقدام 
يوشددك الفددرات أن يحسددر عددن كندز مددن ذادد ، فمددن حضددره؛ فددال »: ×قدال: قددال 

 ً  .(5) «ي خذ منه شيئا

 واذا االنحسار ليس البترول؛ فهو مردود من وجوه عديدة. 
                                                                                                                        

جنس من الناس معروف كالعر  والفرس والزنج، وام الدذين نسدميهم: اإلفدرنج، ( 1)

  وام اليوم أال أوروبا، وام من ولد روم بن عيص بن إسحاق.
 (.559-558)ص« التذكرة»( 2)

 (.11/381« )السرا  الواا »( 3)

 يعني: المهدي.( 4)

 متفق عليه.( 5)
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واذا االنحسار يكون قبدل المهددي؛ بداللدة مدا ثبدت عدن علدي قدال: 
معددن الدذا   الفتن أربعة: فتنة السراء، وفتنة الضراء، وفتنة ذكر فيها»

؛ فهددذا (1)«×ثدم يخدر  رجدل مددن عتدرة النبدي »الفدرات، ثدم قددال: وانحسدار 
ً -االنحسار   يكون قبل المهدي.  -أيضا

ويؤكدد اددذا: مددا ثبددت عددن القاسددم بددن عبدددالرحمن، عددن أبيدده، قددال: 
، فلو (2)شُكي إلى عبدهللا بن مسعود الفرات، فقالوا: نخاف أن ينفتق علينا

ادذه  (4)يوشك أن تطلبوا فدي قدراكم»فقال عبدهللا: ، (3)أرسلت من يسّكره
طستاً من ماء فدال تجدونده، يندزوي كدل مداء إلدى عنصدره، فيكدون بالشدام 

 .(5) «بقية المؤمنين والماء

؛ فعنددد االنحسددار «ويكددون بقيددة المددؤمنين بالشددام» والشددااد قولددـه:
يكددون بقيدددة المدددؤمنين فدددي الشدددام، وتبددددأ المالحدددم مدددن اندددا، فهدددذه كلهدددا: 

 إرااصات، ومقدمات.

وادذا ال يعندي: أن  بدالد الشدام ال يوجدد فيهدا مصدائ  وال فددتن، ال؛ 
فالشام ال بد  أن يصيبها شديء كثيدر، سدواء فدي السدابق أو الالحدق، وفتندة 

مدينة مدن بدالد الشدام إال وقدد أصدابها منهدا شدّر عظديم فيهدا؛ )التتار( لم تبق 
  فإنهم أسعروا الدنيا ناراً.

                                                        

 .-رضي هللا عنه-أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى علي ( 1)

 أي: يغرقنا. (2)

 أي: يسد فاه.( 3)

والصوا : )فراتكم ادذا(، كمدا بينتده فدي دراسدة مفدردة »قال الشيخ مشهور: ( 4)

 «.عن العراق في أحاديث الفتن
م وابدددددن عسددددداكر، وصدددددححه شددددديخنا فدددددي ـه عبددددددالرزاق والحاكدددددـأخرجددددد( 5)

 (.3078« )الصحيحة»
والحدديث وإن كدان موقوفداً فهدو فدي حكدم المرفدوع؛ ألنده ال »: -ثمدت-قال الشيخ 

 «.يقال من قبيل الرأي كما او ظاار
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اذا طويل وكثير، وانالك نصوص عديدة وكثيرة فيهدا  والكالم في
بيان وصول الشر في كل مكان في آخر الزمان، والفتن ستشتد، والسدعيد 

 من يجنبها، وييّسر له المقام في آخر الزمان في الشام.

ال تقدوم السداعة »: -واو موقوف ولده حكدم الرفدع-عن أبي أمامة قال 
ل شددرار أاددل الشددام إلددى حتددى يتحددّول ِخيددار أاددل العددراق إلددى ال شددام، ويتحددو 

 .(1) «العراق

 .«عليكم بالشام»على أثره:  ×قال أبو أمامة على إثره قال 

ولـه شوااد كثيرة جداً: أجوداا وأوضحها عن شرحبيل بن مسدلم، 
بلغنا أنه لن تقدوم السداعة حتدى يخدر  خيدار أادل العدراق »عن أبيه قال: 

 .(2) «ى العراقإلى الشام، ويخر  شرار أال الشام إل
ليد تين  علدى الندداس »: -رضدي هللا عنهمددا-وعدن عبددهللا بددن عمدرو 

 . (3) «زمان ال يبقى فيه مؤمن إال كان بالشام

ل المدؤمنين فدي آخدر الزمدان  واآلثار واألحاديث تدلُّ علدى أن  تحدوُّ
سيكون إلى الشدام، وال سديّما عندد اشدتداد الفدتن فدي أقطدار األرض، ولدذا 

يدا ابدن حوالدة؛ كيدف » قدال: ×عبددهللا بدن حوالدة: أن  النبدي  ثبت مدن حدديث

، قددال: قلددت: «بقددر؟ (4)تصددنع فددي فتنددة تثددور فددي أقطددار األرض ك نهددا َصيَاصددي
 .(5) «عليك بالشام»أصنع ماذا يا رسول هللا؟ فقال: 

                                                        

 (، واو صحيح.22145أخرجه أحمد )( 1)

 ( بسند جيد.1/3016أخرجه ابن عساكر )( 2)

 أخرجه عبدالرزاق بسند جيد.( 3)

  األمر فيها.أي: قرونها، وشبّه الفتنة بها لشدتها وصعوبة ( 4)

 أخرجه أحمد والطيالسي.( 5)
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َرن  الروم الشام أربعين صدباحاً ال يمتندع » عن مكحول، قال: لَيَتمخ 
ال يمتنددع منهددا إال دمشددق »، وفددي روايددة: (1)«نعنهددا إال دمشددق وعمددا

 . (2) «وأعالي البلقاء

سدي تي ملدٌك مدن ملدوك العجدم »وعن عبدالرحمن بن سلمان، قدال: 
َخددُر المدددائن كلهددا إال (3) «يظهددر علددى المدددائن كلهددا إال دمشددق ؛ فهددو يَمن

 دمشق.

شيء وعليه، فمن األحاديث التي فيها ِذكنٌر للفتن والمالحم وبالد الشام 
والظاار أنه يكدون لهدم كيدان -كثير يفيدنا مجمله: أنه يقع صلح بين المسلمين 

وبين الروم، ونقاتل معهم عدواً آخر، ويرفع واحد من الروم الصدلي   -وإمام
عليه، فيقتله، ويكسر الصلي ، وحينئدذ يغددر الدروم، وتبددأ ويثور رجل مسلم 
 الملحمة بيننا وبينهم.

ر بن جابر، قال: ااجدت ريدٌح حمدراء بالكوفدة، فجداء وفي اذا حديٌث عن يُسَي
إال: يدا عبددهللا بدن مسدعود جداءت السداعة: قدال: فقعدد ابدن  (4)رجل لديس لده اّجيدرى

إن  السدداعة ال تقددوم حتددى ال يقسددم ميددراث، وال يفددرح »وكددان متكئدداً، فقددال:  مسددعود 
عددو  يجمعدون »ال: ، ثم قال ابن مسعود بيده اكذا، ونح ااا نحو الشدام، وقد(5)«بغنيمة

 «.  ألال اإلسالم، ويجمع لهم أال اإلسالم

                                                        

أخرجه أبو داود في رواية اللؤلؤي، ومن طريقه ابدن عسداكر بإسدناد صدحيح ( 1)

  إلى مكحول.
 «.الفتن»أخرجه نعيم بن حماد في ( 2)

أخرجدده أبددو داود ومددن طريقدده ابددن عسدداكر، وصددّحح إسددناده مقطوعدداً علددى ( 3)

 (.3877« )صحيح أبي داود» في -رحمه هللا-شيخنا  -اذا-عبدالرحمن 
 أي: ليس له عادة.( 4)

 أخرجه مسلم. ( 5)

ً -يعجبني في اذا  فا ( فدي 1/377« )الضدوء الالمدع»كدالٌم أورده السدخاوي فدي  -تَظَرُّ
آمندون   مدا دمدت بدين أظهدركم فدانتم»ترجمة عالم بالفرائض والمواريدث أنده كدان يقدول: 
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، قلددت: الددروم تعنددي؟ «عدددو  يجمعددون ألاددل الشددام»وفددي روايددة: 
طةً »قال:  نعم؛ ويكون عند ذاك القتال ردة شديدة فيشدترط المسدلمون شُدرن

للموت ال ترجع إلى غالبدة، فيقتتلدون ثالثدة أيدام حتدى يحجدز بيدنهم الليدل، 
طةفيفيء ادؤالء ، ثدم يشدترط (1)، وادؤالء؛ كدّل غيدر غالد ، وتفندى الشُّدرن

طةً للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلون، حتدى يحجدز بيدنهم  المسلمون شُرن
طة، ثدم يشدترط  الليل، فيفيء اؤالء واؤالء، كل  غير غال ، وتفنى الشُّدرن

طةً للموت، ال ترجع إال غالبة  «.  المسلمون شُرن

، يكدددون فيهدددا -ذه المقتلدددة، أو الملحمدددةفدددي اددد-وفدددي المدددرة الثالثدددة 
، ويكوندون (2)المسلمون في دمشق، ويكون الروم فيها بدابق أو باألعماق

في اذا المكان بحكم الهدنة األولى التي كانت بيدنهم، ثدم فدي المدرة الثالثدة 
ال ترجددع إال غالبددة فيقتتلددون حتددى يمسددوا، فيفدديء اددؤالء : »×قددال النبددي 

، حتى إذا جاءت المدرة الرابعدة يد تيهم َمدَدٌد مدن «واؤالء؛ كل  غير غال 
فدددي حدددديث أبدددي  ×المديندددة، مدددن خيدددار أادددل األرض؛ كمدددا قدددال النبدددي 

  .(3)اريرة

 في أخر اذا الحدديث: أن  الشديطان يد تيهم ويقدول: ×ثّم أخبر النبي 
 ، اذا مجمل ما ورد من المالحم.«إّن المسيح قد خلفكم في أاليكم»

أندده تددزداد شددهوة الكددالم عنددد حلددول الفددتن،  وينبغددي أن ننددّوه إلددى
وتظهر جرأة كثيرة من الناس وقتها، فيحلو لهدم آندذاك اسدترجاع أحاديدث 
الفدددتن، وتقليددد  صدددفحاتها، ويدددروون ذلدددك، ويدددزداد فدددي اجتمددداعهم فدددي 

 المجالس! 

                                                                                                                        

ال يقسدددم ميدددراث، وال يُفدددرح »؛ مسدددتدالً بقدددول ابدددن مسدددعود: «مدددن ظهدددور الددددجال
 «. بغنيمة
 تقع مقتلة عظيمة في صفوف المسلمين.( 1)

 واما قريتان بالقر  من حل .( 2)

 أخرجه مسلم.( 3)
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فالواج  التنبيه والتحذير مدن الفدتن، والتد ني فدي تطبيقهدا أحاديثهدا 
ليست له قواعدد دقيقدة،  -اكذا-إلسقاط؛ فاإلسقاط على الواقع الحالي، أو ا

 واو ليس من صل  العلم، وإنما او من ُملَحه؛ فتنبّهوا.

 
 
 
 
 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑

 جزى هللا الشيخ مشهوراً على ما قدم وأجاد وأفاد. 

أّن الرسدول  -علّمكم هللا ما ينفعكم وبلّغكم رشدكم-واعلموا إخواني 
ن والمالحدم كديال نسدتعجلها، وال نتمنّاادا، ولكدن نُبديِّن أّن أخبر عن الفت ×

 اذا أمر قادم، ليعّد اإلنسان عُد ته، وي خذ أابته من يومه لغده. 

اي دعدوة اإليمدان واألمدن  -بإذن هللا-وإن  دعوتنا السلفيّة المباركة 
واألمان، فهي تحافظ على أمن بالد المسلمين؛ فال تؤمن بالتفجيرات، بدل 

، وال تؤمن بالتهيجات السياسية، وإثارة الرعاع والدداماء -ديانةً -ربها تحا
علددى أوليدداء أمددورام؛ فهددي دعددوة للعلددم، ودعددوة للتربيددة، ودعددوة لجمددع 
شمل المسلمين على منهج الكتا  والسنّة بفهم سلف األّمدة، ودعدوة يسدعد 

 . -سبحانه وتعالى-بها المسلمون ويفرحون بها ومنها بنصر هللا 

عوة السدددلفية مسدددتمرة حتدددى يدددرث هللاُ األرض ومدددن عليهدددا، والدددد
وحتى ي تي أمر هللا، ويفرح المؤمنون يومئٍذ بنصر هللا، وعسى أن يكدون 

 ذلك قريباً.
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تقبل ومس
 اإلسالم

وكما أن  بالد الشام ستشهد الفدتن والمالحدم، ويكدون النصدر حليدف 
اإلسددالم والمسددلمين، فقددد شددهدت فددي تاريخهددا الماضددي معددارك عديدددة، 

راية اإلسالم، وكبت فيها العدو الشانئ؛ فقد شهدت اليرمدوك،  رفعت فيها
وشددهدت عددين جددالوت، وشددهدت حّطددين، وكانددت اددذه المعددارك معددارك 

 مفصليّة في تاريخ األمة اإلسالميّة. 

 ففي معركة اليرموك انتهت الدولة البيزنطيّة. 

ل التتدار  وفي عين جالوت انتهى غدزو التتدار لدبالد اإلسدالم، وتحدو 
 وة شرسة كافرة إلى مسلمين يرفعون لواء اإلسالم، ولواء السنّة. من ق

 وفي حطين تحط مت جيو  الصليبيين، وفتح بيت المقدس. 

أن يقر  أعيننا بنصر اإلسالم، وازيمدة  -سبحانه وتعالى-فنس ل هللا 
يهود، ومن حالفهم، ومن أخذ ب يديهم، ومن كان على شاكلتهم من منافقي 

 ولي ذلك والقادر عليه. اذه األّمة؛ إنه

بددن  عدن تداريخ الجهداد فددي بدالد الشدام يحددثنا فضدديلة الشديخ محمدد
 صر؛ فليتفضل.موسى آل ن

  نصر:آل  الشيخ محمد بن موسى 
-يجدد  أن نعلددم: أّن الجهدداد فددي سددبيل هللا؛ لتكددون كلمددة هللا اددي العليددا 

ألنده ذروة  ذروة سدنام الددعوة السدلفيّة؛ -والبيان، والسيف والّسنان بالحجة
اإلسدددالم، لكنددده الجهددداد المنضدددبط بضدددوابط الشدددرع، وقواعدددد الددددين، سدددنام 

ومقاصد الشريعة؛ الجهاد الذي رايته إسدالميّة تتبنّدى الكتدا  والسدنّة، ومدنهج 
  سلف األمة.

ولدددو أردندددا أن نَعُدددد  المجااددددين والشدددهداء مدددن أبنددداء ادددذه الددددعوة 
ننتده، ولكدن  خصدوم ادذه الددعوة المباركة وعلمائها لطلع علينا الفجر ولم 

 على أيدي علمائها ودعاتها. -عز  وجل-يتنك رون لكل خير يجريه هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 44 -  

 

 بالد الشام

ً -اددذه المعددارك المددذكورة ال شددك أنهددا  معددارك مفصددليّة؛ فقددد  -حق ددا
بهدا وجده التد ريخ، وكاندت ادذه المعدارك حسدماً لشدّرٍ  -عّز وجلّ -غيّر هللا 

ر؛ ألن  أعددداء اإلسددالم ال يتركددون دااددم، أراد بددالد اإلسددالم بشددر مسددتطي
اذه األمة تنعم بالخير والسعادة، وتعبد ربّها ب من وأمدان، بدل يغديظهم أن 
يتمّسددكوا بدددينهم، وأن يقيمددوا شددريعة ربهددم، ويحيددوا سددنة نبدديهم، ولددذلك 

لخلع األّمة من جدذوراا، واجتثاثهدا مدن أصدولها،  -بقوة-تتوالى الحمالت 
ً -يفعددل شددياطين الجددن واإلنددس فهددم  وإبعاداددا عددن دينهددا، واكددذا  -دائمددا

 يجتمعون على ادف واحد ضد المسلمين.

معركة من المعارك الحاسدمة فدي تداريخ اإلسدالم،  معركة اليرموك:
وفي صدر اإلسالم، وكانت اذه المعركة فدي بدالد الشدام، إذ قدد اادتم أبدو 

فددي فددتح اددذه الددبالد، فمددا أن فددر  مددن  -رضددي هللا عددنهم-بكددر الصددديق 
ر  المرتدددين حتددى حددّرك جيوشدداً إليهددا، وجّهزاددا، فبعددث عمددرو بددن حدد

ن أبدي سدفيان وأبدا عبيددة بدن الجدراح ابدالعاص إلى فلسطين، وسيّر يزيدد 
 ، فتّم فتح أكثر بالد الشام. -رضي هللا عنهم-وشرحبيل ابن حسنة 

ثم اجتمع الروم عند نهر اليرموك، وتقابلوا مع المسلمين؛ فكان النصر 
، وارتحدل -رضدي هللا عنده-بقيادة خالد بن الوليد  ×حابة رسول هللا حليفاً لص

سدالم عليدك يدا سدوريا، سدالماً ال »ارقل عظيم الروم عن سدوريا قدائالً لهدا: 
 «!لقاء بعده

وموقعهدا بددين بيسددان ونددابلس، شددارك فيهددا أكثددر مددن  معركةة طنيةة :

لشددام ( ألفدداً مددن الصددليبيين، وكددان مقصددودام االسددتيالء علددى بددالد ا60)
أيّدد األّمدة  -سدبحانه وتعدالى-واحتاللها، وقطع الطريق إلى مكدة، لكدّن هللا 

 ب سد مغوار او صالح الدين األيوبي.

حينما تولّى صالح الدين اإلمامة والخالفة: وجدد البلددان واألقطدار 
ددد الممالددك الضددعيفة -ك يدددي سددبا-والممالددك اإلسددالميّة شددذر مددذر  ؛ فوح 

لعدل، وأقام فديهم الحكدم اإلسدالمي، ثدم عب د ام للقتدال الهزيلة، وأقام فيهم ا
 والجهاد. 
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وكان للعلماء دور مشدّرف فدي ادذه المعركدة فدي تحدريض النداس،  
وتددرغيبهم فددي القتددال، فوقعددت اددذه المعركددة، واسددتفاد صددالح الدددين مددن 
الحشي  الجاّف الذي كان تحت خيول الصليبيين، ف وقد فيه الندار، وكدان 

 ّر؛ فكانت الهزيمة الساحقة الماحقة للصليبيين.يوماً شديد الح

 اددـ(، 658( رمضددان سددنة )25؛ فوقعددت فددي )ا معركةةة عةة  تةةالو أم ةة

وكان خدرو  المغدول مدن بالدادم حيدث اجتداحوا بدالد إيدران ثدّم العدراق، 
وفعلددوا بددالعراق مددا فعلددوا مددن اسددتباحتها، وتدددميراا، وإحراقهددا، ونهدد  

مدن المسدلمين، حيدث بلدغ الرعد  مبلغداً  كتبها، وقتلهم أكثر من ألدف ألدفٍ 
عظيمدداً فددي األقطددار المجدداورة ال سدديّما بددالد الشددام؛ لقربهددا مددن العددراق، 
وحاصدرواا، ودخلوادا، وحاصدروا دمشدق ودخلوادا، ثدم  أرسدلوا رسدائل 
تهديد ووعيد إلى القاارة إلدى )قطدز(، لكنده لدم يعبد  بهدم، بدل عب د  الجدي  

  التتدار، وألحقدت بهدم شدّر ازيمدة، ثدم وأرسل حملة إلى غزة التقت بجي
التقددى بهددم فددي معركددة عددين جددالوت، واندداك وقعددت المعركددة الحاميددة 
الداميددة بددين جنددد اإلسددالم بقيددادة )قطددز(، وبددين المغددول )التتددار( وكانددت 

 كيد المغول عن الممالك كلها. -عّز وجلّ -الهزيمة لهم، ورّد هللا 

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
فضيلة الشيخ محمٍد على مدا قدّدم، والحقيقدة أن الكدالم ذو  جزى هللا

 شجون، والعلم أفنان وفنون. 

ونخدتم ادذه النددوة المباركدة ببيدان بعدض علمداء المسدلمين ال سدديما 
السدددلفيين فدددي بدددالد الشدددام، ومدددن دخلهدددا مدددنهم، وأن ذلدددك مدددن جهدددودام 

رة؛ وجهددادام؛ يحدددثنا عددن ذلددك األسددتاذ الدددكتور باسددم بددن فيصددل الجددواب
 فليتفّضل.

 :الشيخ باسم بن فيصل الجوابرة 
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دخلت الشام عشرة آالف عين »: -رحمه هللا-قال الوليد بن مسلم 
 «.×رأت رسول هللا 

ما يزيد علدى مئدة رجدل مدن صدحابة رسدول هللا  (1)وذكر ابن سعد
دخلوا الشام، منهم: أمين اذه األّمة أبو عبيدة عامر بن الجدراح، وأحدد  ×

بدالل بدن  ×رين بالجنّدة: سدعيد بدن زيدد، ومدؤذن رسدول هللا العشرة المبش
رباح، وأعلم األّمدة بدالحالل والحدرام: معداذ بدن جبدل، وزاادد األّمدة: أبدو 
الدرداء، وأحد النقباء: عبادة بن الصامت، وسديف هللا المسدلول: خالدد بدن 

الفضددل بددن عبدداس، وأميددر المددؤمنين: : ×الوليددد، وابددن عددم رسددول هللا 
وغيدرام  …أبي سفيان، وأبو أمامة الباالّي ُصدي بن عجدالنمعاوية بن 

 كثير.

ومددن التددابعين: يزيددد بددن األسددد الُجَرشددي، وكعدد  األحبددار، وأبددو 
 مسلم الخوالني، واألوزاعي.

ودخل من العلماء من بعدام: قارئ دمشق عبدهللا بن عامر 
اليحصبي، واإلمام الطبراني، والحافظ الحّجة ابن عساكر، والضياء 

، واألسرة العلمي ة المباركة )بنو «المختارة»لمقدسي صاح  كتا  ا
، وإمام «المغني»قدامة(، وعلى رأسهم الفقيه: موفق الدين صاح  

مصطلح الحديث أبو عمرو ابن الصالح، والنووي، والعَلم اإلمام مفخرة 
وتالميذه: المزي، والذابي،  -رحمه هللا-أال الشام وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ابن كثير، وابن القيم، وابن رج ، وابن عبدالهادي.و

ودخلهدددددا ابدددددن جماعدددددة، والبقددددداعي، والجدددددزري، والسدددددفاريني، 
وعبدددالغني المقدسددي، وجمددال الدددين القاسددمي، وخاتمددة المحدددثين وإمددام 
السددلفيين شدديخنا المحدددث العالمددة محمددد ناصددر الدددين بددن نددوح نجدداتي 

 .-رحمه هللا-األلباني 

                                                        

 (.442-9/388« )الطبقات الكبرى»( 1)
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لددو نددزل أَخددَوان مددن »سددليمان بددن يسددار قددال: عددن  روى الفََسددوي
حصدن، فسددكن أحددداما الشددام، وسددكن اآلخددر العددراق، ثددم لقيددت الشددامي، 

لوجدتدده لوجدتده يدذكر الطاعدة وأمدر الطاعدة والجهداد، ولدو لقيدت اآلخدر؛ 
 «.؟!-إلى آخره-يس ل عن الشّبه؛ يقول: كيف شيء كذا وكذا 

ئدة عظيمة، واي : فيها فا-رحمه هللا-يقول اإلمام األوزاعي 
 حرص أال الشام على الطاعة والجهاد، أما غيرام فهم أصحا  شبه.

كان الخلفاء بالشام إذا وقعت بليّة س لوا عنها علماء الشام »وقال: 
وعلماء المدينة، وكانت أحاديث أال العراق ال تجاوز  جوار بيوتهم، 

 «.فمتى كان علماء الشام يحملون عن خوار  أال العراق؟!

: وال يمكن أن نحمل عن الخوار  سواء أكانوا في العراق أو قلت
 في غيره من اآلفاق! 

 الشيخ سليم بن عيد الهاللي: ❑
 جزى هللا أصحا  الفضيلة المشايخ كّل الخير، وبارك هللا فيهم. 

واي -وأؤكد خاتمة اذه الندوة بقولي: إّن الدعوة السلفّية 
: دعوة خير، وأمن، -نتستشرف النصر ليسالم والتمكين للمسلمي

وأمان، وإيمان، ال تؤمن إال باإلصالح والتربية والدعوة إلى هللا بالتي 
اي أحسن للتي اي أقوم منهجاً وطريقاً لنصر اإلسالم والمسلمين، وأن 

وإن انتسبوا ظلماً -ما يرو  له التكفيريّون أو الخوار  المعاصرون 
من قبل بعض وسائل  إلى اذه الدعوة المباركة، أو نسبوا -وزوراً 
كل ذلك ليس من الدعوة السلفّية في شيء؛ بل  -خديعةً ومكراً -اإلعالم 

اي براء من الغلو في فتنة التكفير التي تؤدي إلى التفجير والتدمير، 
-  وقتل المسلمين، وترويع المست منين براءة الذئ  من دم ابن يعقو 

 .-عليهما الصالة والسالم

 هلل رّ ِ العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد 
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