
تكفل الله لي 
بالشام

الرحيم الرحمن الله بسم
َكّفَل َت باَّلّشاَّم" لي اللُه "

نصصبي ل مصصن علصصى والسصصلم والصصصلةا وحده، لله الحمد
بعده.

وبعد...

الليصصل ظلم طصصال فمهمصصا بالشام، المل نفقد ولن لم
ومهمصصا محالصصة، ل قادم الساطع الفجر فلق فإن الشام، في

سصصتنجلي فإنهصصا الشصصام، سماء الداكن السحاب ظلمة علت
الشصصمس لنصصور الشصصام أرض وتنكشصصف حين، بعد ولو وتأفل

ٍد على ونحن الساطع، الله.  بإذن بذلك، موع

بجهلهصصم التتصصار مصصر كصصثر؛ غصصزاةا الشصصام أرض علصصى مر
بحقصصصدهم الصصصصليبيون تبعهصصصم ثصصصم وهمجيتهصصصم، وتخلفهصصصم

إلصصى وانقلبصصوا الغصصزاةا، فانصصصدحر وأطمصصصاعهم، وإجرامهصصم
ًا ودينه بأهله الشام وبقي خاسرين، خاسئين جحورهم عزيز

ًا. كريم

عقود - منذ أسيرةا ترزح اليام هذه في الشام وهاهي
العملء؛ القرامطصصة مصصن العصصصر زنادقصصة حكصصم وطأةا - تحت

المجرميصصن، البصصاحيين، العلمصصانيين، البعصصثيين، النصصصيريين،
ُهصُم بالعبصاد وأذلصوا البلد، فصي فأفسصدوا الحاقصدين ّو { ُد َعص ْل ا
ُهْم َذْر ُهُم َفاْح َل َت ّلُه َقا ّنصصى ال ُكصصوَن َأ َف ْؤ - اللصصه - بصصإذن وإنهصصم }،ُي

انصصدحر كمصصا الشام أرض عن ويزولون صاغرين، سيندحرون
عزها للشام وسيعود المجرمين، الغزاةا من قبلهم من وزال

المصصم قيصصادةا فصصي الريصصادي ودورهصصا وسصصؤددها، ومجصصدها،
ًا كانت كما والشعوب، الزمان.  من دهر

َفه ولن بميقاته، نشك ل صادق وعد هذا َل الله، بإذن ُنخ
حين. بعد ولو

قصصال: أنصصه وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي عن صح فقد
ّفصصل قصصد وجصصل عصصز الله فإن بالشام، (عليكم بالشصصام لصصي تك

ّفل وأهله). أي بنصصصرةا وسصصلم عليصصه اللصصه صلى لنبيه اللُه تك
بالشصصام وحرمصصاته، السصصلم بيضصصة عن والذود ودعوته، دينه

ّفل ومن الشام، وأهل ضصصيعة - فل محفصصوظ - فهو به الله تك
عليه.  خوف ول
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الحصصديث، بهصصذا ُيحصصدث إدريصصس أبا ربيعة: سمعُت قال
عليه). ضيعة فل به اللُه تكفل يقول: (ومن

قصصال: ، عنصصه اللصصه رضصصي النصصصاري ثابت بن زيد وعن
طصصوبى يقول: (يا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعُت

قصصالوا: يصصا للشصصام!)، طصصوبى للشصصام! يصصا طصصوبى للشصصام! يصصا
باسصصطوا اللصصه ملئاكصصُة قصصال: (تلصصك ذلصصك؟ وبصصَم اللصصه رسصصول
الشام).  على أجنحتها

َد رأيصصُت : (إنصصي وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى وقصصال عمصصو
ُتصصزع الكتصصاب نصصور هصصو فصصإذا فنظصصرت وسصصادتي، تحصصت مصن ان
الفتصصن وقعصصت إذا اليمصصان إن أل الشصصام، إلى به ُعمد ساطع

بالشام). 

فل الشام أهُل فسد : (إذا وسلم عليه الله صلى وقال
يضصصرهم ل منصصصورين أمصصتي مصصن طائافة تزال ول فيكم، خير
الساعة).  تقوم حتى خذلهم من

الشصصام أهصصل أصصصاب الصصذي النسصصبي الفساد قلت: هذا
فصصي الحصصاكمين والصصردةا الكفصصر طصصواغيت سياسصصات بسصصبب
ًا انعكس قد الشام، فصصي وعطائاهصصا المصصة خيريصصة علصصى سصصلب
عصصز هصصو الشام عّز أن أفاد فالحديث ملحظ، هو كما العالم،
فعصصز للمصصة، وفسصصاد ذل هو وفسادها، الشام ذل وأن للمة،
ًا وخيرها وذلها، المة ًا، صعود ًا، زيادةا وهبوط مرتبصصط ونقصان
وخيرها.  وذلها، الشام بعز

الغصصصزاةا - هصصصدف تصصصزال - ول الشصصصام كصصصانت لصصصذا
ومصصؤامراتهم، وأنظصصارهم، اهتمصصامهم ومحصصط المستعمرين،

عليهصصم، وخطورتها الحساسة، المنطقة هذه بأهمية لعلمهم
ًا عليهصصا فسصصلطوا ًا منهصصم أشصصد جلصصدتنا بنصصي مصن حكامصص كفصصر

ًا ًا، وحقد ًا، وإجرام - فصصي الشصصام قلصصب فصصي وزرعصصوا وفسصصاد
التصصدخل عليهصصم ليسصصهل صصصهيون، بنصصي - عصابات فلسطين

تلصصك عصصن الصصدفاع بحجصصة يشصصاءون مصصا ساعة الشام بشؤون
دولتهم!  وعن الصهيونية، العصابات

المصصة هصصذه تصصبرح : (لصصن وسصصلم عليصصه الله صلى وقال
النصصاس مصصن خصصذلهم مصصن يضصصرهم ل توجهوا، أينما منصورين

بالشام). وهم الله؛ أمر يأتي حتى

الغصصرب أهصصل يصصزال : (ل وسصصلم عليصصه الله صلى وقال
الساعة). تقوم حتى الحق على ظاهرين
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يضصصرهم ل ظصصاهرين الغصصرب أهل يزال رواية: (ل وفي
أهصصل هصصم الغصصرب وأهصصل السصصاعة)، تقصصوم حصصتى خصصذلهم من

الشام.

الشام).  أهل هم المغرب حنبل: (أهل بن أحمد قال

ًا:ً     الحأاَّديث     أفاَّدت أمور

ل الصصذين الظصصاهرةا؛ المنصورةا الطائافة هذه  أنمنهاَّ:ً
موجودةا هي الناس، من خالفهم من ول خذلهم من يضرهم

منها.  تخلو ل الشام أن أو الشام في

ممر على المنصورةا الطائافة هذه وجود  دوامومنهاَّ:ً
بمصصا وجودهصصا، من حقبة تخلو فل القيامة، يوم وإلى الزمان،

المنصصصورةا الطائافة هذه أن أي نعيشه، الذي زماننا ذلك في
مصصن وجهلهصصا عرفهصصا، مصصن عرفهصصا الشصصام فصصي الن موجودةا
جهلها! 

بهصصا بالله، منصورةا محفوظة الطائافة هذه  أنومنهاَّ:ً
وحفظه.  الدين نصرةا لنبيه الله تكفل

أنهصصا المنصصصورةا الطائافصصة هذه سمات من  أنومنهاَّ:ً
فصصي تخشصصى ول بصصالحق، تصصصدع وأنها الله، سبيل في تجاهد

لئام. لومة الله

اكتصصب اللصصه رسول قال: يا أنه حوالة بن الله عبد وعن
ًا لي قربصصك. على أختر لم تبقى أنك أعلم فلو فيه، أكون بلد

بالشصصام، عليصصك بالشام، : (عليك وسلم عليه الله صلى قال
وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي رأى فلمصصا بالشصصام!)، عليك

؟ وجصصل عصصز الله يقول ما تدرون قال: (هل للشام، كراهيته
عبادي، من خيرتي فيك ُأدخل بلدي من صفوتي يقول: أنِت

ًا بصصي ُأسصصري ليلصصة ورأيصصت تحملصصه لؤلصصؤ كصصأنه أبيصصض عمصصود
السصصلم، عمصصود قصصالوا: نحمصصل تحملون؟ قلت: ما الملئاكة،

بالشام).  نضعه أن ُأمرنا

فإنهصصا بالشصصام؛ : (عليصصك وسصصلم عليصصه الله صلى وقال
عباده). من خيرته إليها يجتبي أرضه، من الله خيرةا
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اللصصه صصصلى النبي لنا قال: قال عمر، بن الله عبد وعن
ًا: (إنصصي وسلم عليه أخصصذوا المنصصام فصصي الملئاكصصة رأيصصت يومصص

فإن الفتن وقعت فإذا الشام، إلى به فعمدوا الكتاب، عمود
بالشام). اليمان

بعصصد هجصصرةا : (سصصيكون وسصصلم عليصصه اللصصه صلى وقال
إبراهيم). ومهصصاجر مهاجر ألزمهم الرض أهل فخيار هجرةا؛

مصصن وفلسصصطين فلسصصطين، هصصي السصصلم عليصصه إبراهيصصم
. )1(الشام

قصصال: عنصصه الله رضي أبيه عن الله عبد بن سالم وعن
فصصي نصصاٌر : (سصصتخرج وسصصلم عليه الله صلى الله رسول قال
تأمرنصصا فماذا قلنا الناس)، تحشر حضرموت من الزمان آخر

بالشام).  قال: (عليكم الله؟ رسول يا

صصصلى الله رسول أن عنه الله رضي الدرداء أبي وعن
- مصصدينتهم - أي المسلمين قال: (فسطاط وسلم عليه الله
لهصصا: دمشصصق؛ ُيقصصال مدينة جانب إلى بالغوطة الملحمة يوم
الشام). مدائان خير من

عليصصه اللصصه صصصلى النبي قال: سمعت عنه، رواية وفي
المسصصلمين فسصطاط الكصصبرى، الملحمصة يقول: (يوم وسلم
خيصصر لها: دمشق؛ ُيقال مدينة فيها لها: الغوطة، ُيقال بأرض
ٍذ).  المسلمين منازل يومئ

الملحصصم وقعصصت : (إذا وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى وقال
ًا دمشق من الله بعث ًا، العصصرب أكرم الموالي من بعث فرْسصص

ًا وأجودهم الدين).  بهم الله يؤيد سلح

المصصؤمنين دار : (عقصصر وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى وقال
الشصصدائاد - عنصصد إليصصه يصصأوون الصصذي مركزهصصم بالشصصام). أي

بالشام! - هو والفتن والمحن

والردن، سصصورية، تضصصم وهصصي الكصصبرى؛ الشصصام بالشصصام المصصراد 1
جهصصة مصصن تلها - وما الجزيرةا أرض - من وتبوك ولبنان، وفلسطين،

ومركزهصصا الشصصام عقر لكن الشام؛ ُتسمى المنطقة هذه كل الردن،
الحاديث.  بذلك أفادت كما حولها، وما دمشق

المرابطيصصن الصصصامدين فلسصصطين لهصصل خيصصر بشصصرى فيصصه والحديث
المضصصايقات كصل رغصصم ، السصلم عليصصه  إبراهيصصم بمهصصاجر الملصصتزمين

مصصن اليهصصود الصهاينة يمارسها التي الجرامية التعسفية والسياسات
عليصصه  إبراهيصصم ومهصصاجر ديصصار ديصصارهم؛ من وإخراجهم تهجيرهم أجل

 السلم!
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ربصصاط أرض الشصصام ُعصصدت وغيرهصصا الحصصاديث هذه من
أجصصر - لصصه نيتصصه صصصلحت - إن فيها والمقيم القيامة، يوم إلى

. )2(الله سبيل في المرابط

غبصصار انفضصصوا الشام، أهل يا أنتم فأين الشام هي هذه
الحصصاكمين الطصصواغيت وجصصوه في هبوا عنكم، والذل الخوف

واحد! رجل هبة الجبناء الظالمين

ريصصادي، حضصصاري نهضصصوي - دور الشصصام أهصصل - يا لكم
أن مصصن بصصد ل بالقليصصل، ليس زمن ومنذ منكم، المة تنتظره
بقوةا! وتأخذوه إليه، تنهضوا

ويستنهضصصكم، - يزكيكصصم، الشصصام أهل - يا نبيكم هاهو
الحق، والصصدع والجهصاد، القتصال علصى ويحرضصكم ويعقصد ب

أهصصل وأنتصصم القصصوال، قبصصل بالفعصصال فصدقوه عليكم، المال
الله.  شاء إن لذلك

لهصصذا الحمصصاةا تكونصصوا - بصصأن الشصصام أهصصل - يصصا قصصدركم
ُتعلصصى الصصدين بها ُينصر التي والمادةا الدين، والجنصصد كلمتصصه، و
المصصأوى تكونصصوا وأن والمصصة، الملصصة بهصصم اللصصه يحفصصظ الصصذي

َدر هصصذا تتقبلصصوا أن مصصن بصصد ول الفتصصن، مصصن والمنجصصاةا َقصص - ال
الله.  على وأجركم طائاعة، مؤمنة راضية - بنفس وتكاليفه

َيا َها { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكصصْم َما آَم َذا َل ُكصصُم ِقيصصَل ِإ ْنِفصصُروا َل ِفصصي ا

ِبيِل ِه َس ّل ُتْم ال ْل َق ّثصصا َلصصى ا َْلْرِض ِإ ُتْم ا ِةا َأَرِضصصي َيصصا ْلَح َيا ِبا ْن ّد ِمصصَن الصص
ِةا ُع َفَما اْلِخَر َتا ِةا َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِةا ِفي ال ِليٌل ِإّل اْلِخَر }. َق

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

عبد الطرطوسي، بصير أبو
حأليمة مصطفى المنعم
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الحمد، ولله السناد حسنة أو صحيحة الذكر النفة الحاديث جميع 2
تحقيصصق للربعصصي"، ودمشصصق الشصصام "فضائال كتاب في مخرجة وهي

الله.  رحمه اللباني الدين ناصر محمد المحدث الشيخ
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