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  �   جتديد العامل مبحمد

 يف فضائل فئات وبلدان

  
o  أشار النبي إلى األفضل فئة وبلداً اختصاراً للطريق.  
o  ماة اإلسالم فيهافضائل بالد الشام و دمشق وغوطتها وبيت المقدس بح .  
o  ًإذا فسد أهل الشام اضمحل الخير بإخبار النبي لذلك كان الصراع عليها شديدا.  
o سالم كالسحاب في الفتوحات، وكانوا خيـار مـن فـي األرض إال    انطلق أهل اليمن باإل

 .األنصار

o   أخبر النبي عن فضل مصر في عون المسلمين.  
o لم ييأس الشيطان أن يحاول تفريق القلوب في جزيرة العرب.  
o     وحد النبي العرب في جزيرتهم على أساس اإلسالم، فالعمل على توحيدها ثانية كـذلك

  . الخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهموسنة  سنة النبي 

 

 

  :الفئات ومنها القبائل والعشائر -أ

  : أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفضل  – �

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن �
ب اهللا، وأحبوا أهل لحمن نعمه، وأحبوني به ذوكم غأحبوا اهللا  لما ي: (( وسلم

  .) 1(-صحيح اإلسنادحديث  – ))بيتي لحبي

قبوا محمداً ار: ((قال - رضي اهللا عنهم –عن أبي بكر وعن عبداهللا بن عمر  �
 .)1(- خبر صحيح  - ))صلى اهللا عليه وسلم في أهل بيته
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  :قريشفضل  – �

عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   �
  .)2( -حديث صحيح-)) قريش أهانه اهللاهوان  درِيمن : (( قال

 منوهم الذين نصروا النبي صلى اهللا عليه وسلم وآزروه  :األنصارفضل  – 	

   :والخزرج رضي اهللا عنهم وساأل

لو : (( قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال  �
نصار، ولوال الهجرة لكنـت  وادي األفي  لسلكتوادياً أو شعباً  سلكواأن األنصار 

  .) 3(-حديث صحيح -))من األنصار امرًأ
سـتغفر  اوعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  �

ال  أشك فيه )) األنصار، ولموالي األنصار ولذراري((: وأحسبه قال: لألنصار، قال
  . )4(-حديث صحيح –
  : قيسفضل  -�
فقـال  : ذكرت قيس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غالب بن أبجر قال عن �

قيل يا سول اهللا ترحم علـى  )) رحم اهللا قيساً: (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إبراهيم خليل اهللا، يا قيس  ننعم إنه كان على دينٍ أبينا إسماعيل ب: (( قال !قيس؟

والذي نفسي بيـده  . ضإن قيساً فرسان اهللا في األر ،يا يمن حي قيساً! يمناً حي
على الناس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيس، إن هللا عزوجل فرساناً  ليأتين

، فرسان اهللا من أهـل  معلَّمينن وفرساناً من أهل األرض يمومن أهل السماء مس
ـ   ،قت عنا أهل البيتلَّفنما قيس بيضة تإ ،األرض قيس راء اهللا فـي  إن قيسـاً ض

  .)5(-ثقات هرجال -  يعني أسد اهللا)) األرض
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رحمه اهللا  – حوىالعالمة المجاهد سعيد  قرة عينيشيخي و وقد أخبرني
  .في سورية من قيس أن أهل مدينة حماة -تعالى 

  : تميم فضل بني – �

ونال رجل من بني تميم عنده، فأخذ كفاً من حصـي  : حدثنا عكرمة بن خالد قال �
أن : النبي صلى اهللا عليه وسلم حدثني فالن من أصحاب: ليحصبه، ثم قال عكرمة

أبطأ هذا الحي من : تميماً ذكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رجل
ما : (( تميم عن هذا األمر، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى مزينة فقال

أبطأ هؤالء القوم من تميم بصـدقاتهم،  : وقال رجل يوماً)) أبطأ قوم هؤالء منهم
هذه : (( فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ،عم، حمر وسود لبني تميمفأقبلت نَقال 

ونال رجل من بني تميم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومـاً   ،))يقوم معنَ
-)) ال تقل لبني تميم إال خيراً فإنهم أطول الناس رماحاً علـى الـدجال  : (( فقال

  .)1( -رجاله رجال صحيحي البخاري ومسلم

الصفات  نأل ذلك مافضل هؤالء جميعاً من أقوام وقبائل فإن وإذا ما ذكرنا
  . األحوالفي كثير من  األجيال القادمةحدر في تالحميدة في األقوام والقبائل ت

  :أصل البشر كلهم من آدم نبائه على المؤمنين ألآومع ذلك فليس للمؤمن أن يفخر ب
قد ((   :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالفعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول   �

ّبأذهب اهللا عنكم عالجاهلية وفخرها باآلباء )2(ةـي .  مؤمن تقي؛ وفـاجر شـقي. 
) مؤمن تقي وفاجر شـقي ( . )3(-حديث حسـن -))والناس بنو آدم وآدم من تراب

لم يكن حسيباً في قومه، ن ير الفاضل وإمؤمن تقي فهو الخّ :معناه أن الناس رجالن
اهللا يكرم  نومع ذلك فإ. )4(الدنيء، وإن كان في أهله شريفاً رفيعاً  فهوفاجر شقي و

وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشـدهما  : (( قال تعالى آبائهمأبناء بفضل 
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فأكرم اهللا الغالمين اليتيمين لكرامة جدهما  )1( ))رحمة من ربك ويستخرجا كنزهما
  .في اإلسالم سعلى النا ربكَ، لكن ال تَ)2(سابعال

  :مدن وبلدان في األرض - ب
  : فضل مكة والمدينة – �

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال �
       : النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

، ومـدنا  لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنااللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك (( 
 ياللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة، وإن

 يـراه ثم يدعو أصغر وليـد  : ما دعاك لمكة ومثله معه، قال لثمأدعوك للمدينة ب
  . )3( -حديث حسن صحيح –)) فيعطيه ذلك الثمر

أي في ذاتها ) وبارك لنا في مدينتنا(  عليه وسلم في قوله صلى اهللا: قال األحوذي

أن من جهة سعتها وسعة أهلها، وقد استجاب اهللا دعاءه عليه الصالة والسالم ب

 )4(سرفمن ال دحتى ع ،وكثر الخلق فيها ،المسجد وما حوله في المدينة وسع نفس

المراد والحاصل أن  ،المعد للقتال المهيأ بها في زمن عمر أربعون ألف فرس

  .)5(ةيخروية والحسبالبركة هنا ما يشمل الدنيوية واأل

      : أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال     –رضي اهللا عنه  –أبي هريرة  نوع  �
 ))اإليمان لَ إنرِْأي7(- حديث صحيح- )) جحرهاإلى المدينة كما تأرز الحية إلى   )6(ز( . 
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  :  فضل بالد الشام - � 
   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال - رضي اهللا عنه -اء عن أبي الدرد �

تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب  منحتمل ابينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب (( 
         )) به فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، أال وإن اإليمان حين تقع الفتن بالشـام 

  .)1(-حديث صحيح -
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : -رضي اهللا عنه– وعن عبداهللا بن حوالة �

مـا  : تحمله المالئكة، قلت ةرأيت ليلة أسري بي عموداً أبيض كأنه لؤلؤ: (( قال
عمود الكتاب، أمرنا أن نضعه بالشام، وبينما أنا نائم ثم رأيـت  : واتحملون؟ فقال
من أهل تخلى  -عزوجل –تحت وسادتي فظننت أن اهللا  منختلس اعمود الكتاب 

، فقـال  ))األرض فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام
صـحيح  رجال  هرجال –)) عليك بالشام: (( لي، قال حريا رسول اهللا : ابن حوالة

  .-) 2(وثقة البخاري ومسلم
      : صلى اهللا عليـه وسـلم قـال     رسول اهللا رضي اهللا عنهما أن  –عن ابن عمر و  �

يـا رسـول اهللا؟    مشرقناوفي : فقال رجل ،))ارك لنا في شامنا وفي يمننااللهم ب(( 
شرقنا يا رسـول  موفي : فقال رجل  ،))اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا: (( فقال

هنالـك يطلـع قـرن     منإن ((  ،))اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا: (( اهللا؟ فقال
) 4(وأخرجه اإلمـام أحمـد   )3( ))ء العضالالشيطان، وبه تسعة أعشار الكفر، وبه الدا

   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  –بلفظ عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
شرقنا يـا رسـول اهللا؟   موفي : فقال رجل  مرتيناللهم بارك لنا في شامنا ويمننا (( 

سـعة  من هنالك يطلع قرن الشيطان ولها ت: (( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تسـعة  لها وكون .  )5(- رجاله رجال صحيحي البخاري ومسلم وثقة–)) أعشار الشر
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كما أخبرت سنة النبي صلى اهللا عليه وسـلم فهـذا يتطلـب أن كسـب     أعشار الشر 
المجددون حساب ذلك، يتطلب الحذر الشديد في هذه الشرور القادمة من هنـاك، وإال  

حاسمة ودماء غزيرة وأموال وفيرة ستضيع جهود مضنية ومكاسب ثمينة وانتصارات 
  .للمجددين لإلسالم في العصر الحديث

ذكر النبي : قال  –رضي اهللا عنهما  –ابن عمر  عنوفي صحيح البخاري بلفظ  
يا : بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا مالله: صلى اهللا عليه وسلم

ي شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا ف: وفي نجدنا قال: رسول اهللا
هنالك الزالزل والفتن وبها يطلع : يا رسول اهللا وفي نجدنا، فأظنه قال الثالثة: قالوا

ن كان من توأول الف: قال الخطابي((  :بن حجر العسقالنياقال  )1( ))قرن الشيطان
 ،انوذلك مما يحبه الشيط ،قبل المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين

نجد في جهة : به، وكذلك البدع نشأت في تلك الجهة، وقال الخطابي حويفر
ا، وهي مشرق أهل حيهالمشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونوا

نخفض ااألرض، وهو خالف الغور فإنه ما  نرتفع ماصل النجد ما أالمدينة، و
: جرثم قال ابن ح )) – انتهى – ةتهام منور ومكة غمنها، وتهامة كلها من ال

ناحية العراق فإنه توهم أن  منأن نجداً : وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي((
لى ما يليه إرتفع بالنسبة وضع مخصوص، وليس كذلك بل كل شيء انجداً م

حصاد  إلحراقومعروف مساعدتهم  .)2( ))وراًغالمنخفض و اًيسمى المرتفع نجد
مالية والء  يولبسأخيراً في الوطن العربي اإلسالمية وكسر قوتها  الحركات

وعدم تصريح  .اإلسالم إلى أرض، وسماحهم بدخول قوات محاربة لإلسالم للغرب
النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمكان يدل على العموم، ويدل على حكمته صلى اهللا 

في عصرنا، والحذر من الشر هو خير  ينتحذيره لتالمذته المجددفهذا  ،عليه وسلم
  .ه في العصر الحديثدوروامحافظ على التجديد 
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صلى اهللا عليه في حديث عن النبي  -رضي اهللا عنه–الكندي  نفيلعن سلمة بن  �
قـال ابـن    – )1(إسناده صـحيح  –)) ن الشامنيقر دار المؤمع: (( وسلم أنه قال

  . )2(أي أصله وموضعه)) عقر دار اإلسالم الشام: (( األثير

ث بالد الشام في عصرنا الحديث في فلسطين ان أحدأال ترى معي يا أخي أ

وغيرها تعطي مؤشراً للوالء لإلسالم برجاالته في مفهومه الصحيح، وال تكاد 

الداللة على عقر في أبلغ  رايةلإلسالم في بالد الشام حتى تخفق  رايةتسقط 

 اهتز، حتى -سبحانه وتعالى-وهللا الفضل والمنة ومنه العون والنصر  ،اإلسالم

إلى غزة  هالموجالحرية  ل، وما أسطولغزة العالم كله وتحرك نحو مفهوم اإلسالم

  . وأخباره إال جزء يسير يلفت النظر لإلسالم الصحيح في بالد الشام

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال –رضي اهللا عنه  –وعن زيد بن ثابت  �
ألن مالئكة الرحمن باسطة  : ((فقلنا ألي ذلك يا رسول اهللا؟ قال)) للشام بىطو((

  . ) 3(-حديث حسن غريب–)) أجنحتها عليها
قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     : قال –رضي اهللا عنه  –بن حوالة اعن  �

)) سيصير األمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بـالعراق ((
بالشام فإنها خيرة  عليك: (( فقال ذلك،خر لي يا رسول اهللا إن أدركته : قال ابن حوالة

 منفعليكم بيمنكم، واسقوا : إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم يتبجاهللا من أرضه، ي
   .)5( -  إسناده صحيح –)) ، فإن اهللا توكل لي بالشام وأهله) 4(غُدركم
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ه، فلو لي بلداً أكون في ريا رسول اهللا خ: وعن عبداهللا بن حوالة األزدي أنه قال �
تي يفلما رأى كراه ،)عليك بالشام: ( أعلم أنك تبقى لم أختر عن قربك شيئاً، فقال

اشـام  ي: يقول  -عزوجل–أتدري ما يقول  اهللا في الشام؟ إن اهللا : (( للشام قال
رتي من عبادي، إن اهللا قد تكفل لي بالشـام  يأنت صفوتي من بالدي أدخل فيك خ

  . )1(-سلم وثقةمالبخاري و رجاله رجال الصحيح في  -))وأهله

  :اف بيت المقدسنفضل بيت المقدس، وأك

ال : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه –عن أبي أمامة  �
تزال طائفة في أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم من خالفهم 

كذلك، قالوا يا رسـول اهللا   ، حتى يأتيهم أمر اهللا وهم) 2(إال ما أصابهم من ألواء
  .  )4(-رجاله ثقات-)) بيت المقدس) 3(افنببيت المقدس وأك: (( وأين هم؟ قال

والواقع يؤيد هذا الحديث وصدق محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه 

عام 
أخبار أهل بيت المقدس في شهر على التلفاز فلقد رأيت بأمي عيني  ،وسلم

ين، تنطلق مالشباب الملثمن عداد كثيرة هـ، بأ�	��سنة  م أوائل شهر رجب����

في المسجد األقصى قبل ذلك بسنوات على التلفاز بيت المقدس، ورأيت  عنلتدافع 

رئيس وزراء الصهاينة  ونالمسجد من أهل القدس ضد دخول شار نع مستميناًدفاعاً 

 ألحذية الكثيرةبحسب استطاعتهم حتى باودافع أهل القدس الجيش معه، من  ذمتهوشر

، وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، تنهمر على أعدائهم كالمطرالتي كانت 
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وأم الفحم  نينجفي بأكناف بيت المقدس ال تسل عن بطوالتهم واف بيت المقدس نفي أك

، وكلهم يشهد بذلك وفداؤهم هللا تعالى بالمال والنفس واألهل والولد ،ذلك والخليل وغير

النصر كما من  على الحق اليقين، وبما وعدهم جل جالله ثابت تعالى هللا والحمد

اهللا  همجزا - حول فلسطين نمموخاصة مساعدة  المسلمين بنصرهم على الصليبين 

   .- ...قريباً همعينهم بما وعدأخير الجزاء وأقر 

التي  بئالمعيشة في الضرا قيضوال يتسع بحثنا لنسرد ما يصيبهم في القدس من 
 غالقمسلمو القدس إل ضطراحتى  تهمالصهاينة على حوانيتهم وتجارا يفرضه

ومن ضيق المعيشة بهدم بيوتهم، والذي يسلم بيته هو في خوف من أن  ...حوانيتهم
اء، وهم صامون ولألا فيوهذا  ،اره األرض لألنفاق الكثيرة الصهيونية تحتهمديخسف ب

نا نشكو لك إاللهم . هاينة العربص وخذلهم من همثابتون مجاهدون ال يضرهم من خالف
يا أرحم الراحمين اللهم ... صهاينة العرب حول بلدانهم من تهممن نصروالمنع حالهم 
كما  كمين،فإن وعدك الحق وأنت أحكم الحا ،ظاهرين وقاهرين لعدوهم إياهمأرنا 

ب يار مئذووي ،الصليبيين بقيادة صالح الدين األيوبي يا أرحم الراحمين ىنصرتهم عل
  .- آمنا ربنا بصدق رسولك محمد صلى اهللا عليه وسلم –قاهرين  نيكونو

  :فضل دمشق وغوطتها

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن رجل من أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم �
ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينـة يقـال   : (( وسلم قال

من المالحم، وفسطاطها منها بأرض يقال لهـا   دمشق، فإنها معقل المسلمين: لها
  .)1( -حديث صحيح-))الغوطة

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال   –رضي اهللا عنه  -عن أبي الدرداء �
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق   )2(طاطسفُإن ((

  .)1(-حديث صحيح اإلسناد -))من خير مدائن اإلسالم 
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إن : (  -رحمه اهللا  تعالى  –وقد قال لي قرة عيني العالمة الشيخ سعيد حوى  
العاصفة، ثم يعودون في وقت مناسب للظهور بنصرة  مأهل دمشق كالخيزران أما

 اشتباكالمالحم مأخوذ من : الملحمة هي الحرب وموضع القتال، والجمعو )اإلسالم
 لكثرةوقيل هو من اللحم، . ىدسالشتباك لحمة الثوب باختالطهم فيها، كاالناس و

يعني نبي )) نبي الملحمة( لحوم القتلى فيها ومن أسمائه عليه الصالة والسالم 
دليل  الحديثوفي  .صلى اهللا عليه وسلم" الرحمة" وبنفس الوقت هو نبي .)2(القتال

رض عمران وبها الملحمة أعلى عمران الغوطة وتحولها من أرض زراعية إلى 
 اًألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم سماها وقت ذلك فسطاطنة أي فسطاط وهي مدي

عمران فيها مجتمع وشرحناها بالهامش، وال شك أن تحويل غوطة دمشق إلى 
الملحمة  نلكومجتمعاً وبيئة وديموغرافيا  وطقساًدمشق زراعة ب الناس يضر

غوطة دمشق أوائل  اذكرني اأعداء اهللا، على هنالك، وندعو اهللا أن تدور الدائرة 
 ،اهطيب هوائ متمبردى، وش هافي نهر تبحسو ،ات بزراعتها الطيبةيالستين

في  اللهم نصرك للمستضعفين –..عليها بغوالكن الطاغين  ،وجلست إلى رجاالتها
  .-فيها  الملحمة

  :الدعاة ببالد الشام اعتناءضرورة 
اهللا صلى اهللا  قال رسول:  - رضي اهللا عنه– أبيه قالعن قرة بن عن معاوية  �

ال يزال أناس من أمتي وإذا فسد أهل الشام فال خير فيكم، ((  :عليه وسلم
  .) 3(- حديث حسن صحيح –)) منصورين ال يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة

ويحتمل أن : وقال اإلمام النووي. وهم أهل العلم: صحيحهقال البخاري في 
منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، 

ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم أهل 
متفرقين في  نأنواع أخرى من الخير، وال يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونو
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	/	( - تحفة األحوذي –أقطار األرض � (ظهرون الحقويتبع هؤالء الذين ي 
  .- واهللا أعلم -!!المؤمنينالتي تنفع هؤالء الالزمة وأهل الصناعة ون اإلعالميوهم 

أما بالنسبة للقسم األول فإن أهل بالد  ،هذا بالنسبة للقسم الثاني من الحديث
لذلك كانت بالد الشام منطلق  ،أجلها منالشام يصلحون لحمل المبادئ والعمل 

ي أخيراً، وتشكلت أكبر دولة في اليهودية، ثم المسيحية، ثم اإلسالم في العهد األمو
وهي امتداد للعهد النبوي  تاريخ البشرية ومنطلقها بالد الشام وعاصمتها دمشق

   : كل ذلك تحت شعار قوله تعالى -رضوان اهللا عليهم –وعهد الخلفاء الراشدين 
  .))ال إكراه في الدين(( 

رئيس ألعداء فيها عمل نشر الفساد لكل ذلك فنصيب بالد الشام من محاولة 
اإلداري أو االجتماعي أو السياسي  قي أواألخالأو  العقدي اإلسالم، سواء بالفساد

عن  نمرين بالمعروف والناهيوتحطيم اآلواالنقسام  الفُرقةوفساد  أو االقتصادي
المنكر وتجهيل المسلمين سواء بعلوم دينهم أم بعلوم دنياهم في الدراسات الجامعية 

الظالم وتسهل سيطرة صهاينة العرب ليسود المراحل الثانوية  والبحثية وحتى في
 ساعدالصهاينة، وقد من االحتالل العسكري  بفساد وحتى ،صهاينة اليهود عليهمو

الصهاينة صهاينة العرب وصهاينة اليهود إلفساد بالد في الغرب اإلسالم  ءأعدا
لذلك أخبر النبي  ...هللا وفي اهللا اعالشام إال الصر بالدفضل  لكن يأبى... الشام

  .مرفي مكان غوطة دمشق كما  صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم عن الملحمة
  :فضل اليمن -�
أن رسول اهللا صـلى   – عنهمارضي اهللا  –عن زيد بن ثابت مالك  بنعن أنس  �

اللهم أقبل بقلوبهم، وبارك لنا في صاعنا : (( بَل اليمن فقالاهللا عليه وسلم نظر ق
  .) 1(-غريب حصحي حسن حديث-))نامدو
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة  �

 والحكمـةُ  يمـانٍ  اإليمان. قلوباً وأضعفُ أفئدةً رقُّجاء أهل اليمن، هم أ: (( يقول
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في الفدادين أهـل الـوبر، قبـل     والخيالء والفخريمانية، السكينة في أهل الغنم، 
  .) 1(-حديث صحيح–) مسمطلع الش

أشار رسول اهللا صلى : قال –رضي اهللا عنه  – عن عقبة بن عمرو أبي مسعود �
اإليمان يمان هاهنا، أال إن القسوة وغلظ : (( اهللا عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال

ل حيث يطلع قرنا الشيطان فـي ربيعـة  ادين عند أصول أذناب اإلبالقلوب في الفد 
  . ) 2(-حديث صحيح–) ومضر

 العـن ! يا رسول اهللا: جالً قالن رإ: أنه قال –رضي اهللا عنه  –)3(عن عتبه بن عبد  �
ثم لعـن  ، ))ال:(( هم، حصينة حصونهم، فقالأهل اليمن، فإنهم شديد بأسهم، كثير عدد

قون وبكم يس واإذا مر: (( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنرسول اهللا األعجمي
ـ ءهم على عواتقهم نساءهم يحملون أبنا ، )4(رواه أحمـد )) منـي وأنـا مـنهم    نهمإف

فـارس   نولعن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم األعجمـي   : الطبراني إال أنه قالو
قون إذا مر بكم أهـل الـيمن يسـو   : ( وسلموالروم، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . ) 5(- حسن سنادهاإ – )يحملون أبناءهم على عواتقهم، فإنهم منّي وأنا منهم نساءهم
بينما نحن مع رسـول اهللا صـلى اهللا   : قال - رضي اهللا عنه  –عن جبير بن مطعم  �

نهم السحاب، هـم خيـار   يطلع عليكم أهل اليمن كأ((: عليه وسلم بطريق مكة إذ قال
وال : يا رسول اهللا؟ فسـكت، قـال   نحنفقال رجل من األنصار وال  ))من في األرض

: فقال في الثالثة كلمة ضعيفة وال نحن يا رسول اهللا: الفسكت ق ؟يا رسول اهللا نحن
أن تـأثير  فـي  وال شك  )6( - يحي البخاري ومسلمحصرجاله رجال  –)) إال أنتم(( 

زمـن الخلفـاء الراشـدين    فـي  كان واسعاً جداً اإلسالمية ن في الفتوحات ياليماني
كم ) ��(على بعد  لتقا اليماني بن مالك الخوالني ن السمححتى إ ،والخالفة األموية

   .- راجع األعالم للزركلي –من مدينة باريس 
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  :في اليمن فضل عدن َأبين
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عباس  �

بينـي   من اثنا عشر ألفاً ينصرون اهللا ورسوله، هم خير) عدن َأبين(يخرج من ((
  .)1(-الحديث صحيح سند –)) وبينهم

  : فضل عمان – � 
يقول بعث رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    –رضي اهللا عنه  –عن أبي برزة  �

اهللا صـلى اهللا   فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول. من أحياء العرب يإلى ح رجالً
مـان  لو أن أهل ع: (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال ،عليه وسلم فأخبره

  . )2(-حديث صحيح  –)) أتيت، ما سبوك وال ضربوك
  :فضل مصر وأهلها - �
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصى عند : -رضي اهللا عنها-عن أم سلمة �

اهللا اهللا في قُبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عـدة  : ((وفاته فقال
ومـن   )3( -رجاله رجال صحيحي البخـاري ومسـلم   –)) وأعواناً في سبيل اهللا

دخول أهل مصر في دين اهللا أفواجاً بعد الفتح اإلسالمي، وكانوا عونـاً  المعروف 
القديم ثم عونهم في محاولة  الصليبيين ثم المغول ثم االستعمارللمسلمين في دحر 

  . -أعانهم اهللا على ذلك – حديثال ردحر االستعما
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال –رضي اهللا عنه  –عن أبي ذر  �

فإذا فتحتموها ، )4(إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط ((
فإذا )2(راًهذمة وص: (( أو قال)) )1(ورحماً)5(إلى أهلها، فإن لهم ذمةً فأحسنوا
   .)3(- حديث صحيح –)) خرج منهالين يختصمان فيها في موضع لبنة فارأيت رج

                                                             
�
1- ) �
�	/ 			/�(أO�P- أ��5 ) (Vا� ���، و�� و �() "# ��ن ر�1V -��Oت ر�Oل ا��939i ��9 ا�5)�ر ه�ا وه %9 & 
و()�

 �9L� �G�9 اLG�0ن #" أ!�0ع ا���� �Gا 
و�� روى ا� ��� ا��0Rا)��/�� ( "# "Dا�ED ا��3�(5  –وو1V- ا;��م أ��5 ) ���/�(وذآ�
 �90Qا� +BL5ا�)��/�
� ا���د�� ا�@ 9 � �D�0�h" #�1 أ��� وأ�Gع  - )�����//�/) �EDا)
/
�
-
  . �P�G@�ر) ����/��

�
)  ( +/�� -O�Pأ)�/����/���� (-� .�/أ��5  ،وا� 
1� >� >�G �5 ) ��	/	/�(ورواVل ا�@ 9% و�Oر -��Oور

 .�/G -(< Hا "pب ر�R3ا� ..))�B� Zو +T�G 
�5"  –)  �� أ!�ه+ ر(��" �� ر�N9T/� �WواXا� A5B� �EDا
)��/��/�
���(-.  

	
) ( �90Qا� "# "D�0اRا� 

/��(�A5B ا�Xوا�W  –��ل ا�5N9T" ور��O- ر�Oل ا�@ %9 ) �
�/	�(روا	/�

��(-  .  

�
ا�ED  –ا��91اط XOء �� أXOاء ا���)�ر وا��ره+ و��9ه�5، وآ�ن أه�NQ� �@� gون ا(���5L- وا��G +/Q- : ��ل ا�L/�5ء) ا��91اط) ((

  .-)����/�(!Y# �5 � t9/Lاد >�0 ا���0" >/\ & %9 ��/+ 
�
)  ()�  . -)����/�(ا�AO�5 ا���tG  –وه" ه)� L5G)\ ا����م . ه" ا� ��� وا� t) ذ�



�� 

 

  :فضل جزيرة العرب – �

سمعت النبي صلى اهللا عليه وسـلم  : قال -عنه رضي اهللا -ن جابر بن عبداهللاع �
، ولكـن فـي   ربأن يعبده المصلون في جزيرة الع أيسإن الشيطان قد : (( يقول

اإلغراء وإيقـاع الفـتن   : التحريش بينهم  )4( -حديث صحيح –)) التحريش بينهم
  .)5( بين الناس، وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم 

أنه سمع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     -اهللا عنه رضي-عن عمر بن الخطاب  �
ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع فيها إال : (( وسلم يقول

 .) 6(-حديث صحيح –)) مسلماً

  

  لوازم تجديد العالم بفضائل فئات وبلدان

فضائل بالد الشام واألتراك ومصر إلى قد أشار النبي صلى اهللا عليه وسلم  -�

 عجازمن اإلتكن بالد الشام قد فتحت، وكذلك تركيا ومصر لم تفتحا، فهذا  ولم

  .سيرة الدعوةمتابع نوإشارة منه صلى اهللا عليه وسلم إلى األفضل ل التاريخي،

اإلسالم مبادئ اليهودية ثم المسيحية، ثم الصراع على بالد الشام ألنها منطلق  -�
 داعيلت ،مسلميها نا وعهن الدفاع عنلذلك كان ال بد م ،في العهد األموي للعالم
.... ألهميتها في نشر اإلسالم في العالم قديماً وحديثاً ،الجاهلية العالمية عليها

التي فيها الملحمة كما أخبر النبي صلى اهللا عليه وآله وخاصة دمشق وغوطتها 
وصحبه وسلم، وال يزال الخير في دمشق وغوطتها وبيت المقدس وأكنافه كما 
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لنبي صلى اهللا عليه وسلم، وعلى المنورين بسنته صلى اهللا عليه وسلم أن أخبر ا
  .يأخذوا هذا األمر بعين الجد والعمل والتعليم

ألن النبي أينما حلّوا، صالحيها  نمنع الفساد  عن بالد الشام، وننصرعلينا أن  -	
اهللا يذهب الخير في أمة محمد صلى بالد الشام  دسافصلى اهللا عليه وسلم جعل 

!! ال كلهم وهذا ما غفل عنه بعض دعاة اإلسالم في العصر الحديث... عليه وسلم
   !!.في الوقت الذي فطن له أعداء اإلسالم في العصر الحديث

وال  ،لوصية النبي صلى اهللا عليه وسلم بذلك ألهل مصر نعلينا أن نحس -�
جوألنهم .. أي خالف بين مؤمنيهم نَُؤج للمسلمينعون....  

هم خيار أهل األرض إال األنصار ألنهم يخرجون كالسحاب في  اليمنأهل  -�
ما داموا  ولن تنتهي الخيرية ،وهذا ما كان منهم بالفتوحات اإلسالمية ،سبيل اهللا

وأن يكونوا في حساب المنورين بنور ... فعلينا تقدير من هم خيار األرض ،كذلك
  ...محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم


للفرقة واالنقسام والقتال في جزيرة العرب هو من فعل إبليس  شريإن التح -
ومن سار على دربه من شياطين اإلنس والجن، خاصة والنبي صلى اهللا عليه 

على أساس اإلسالم، فالعمل على اتحادها هو من سنته وسلم هو أول موحد لها 
أن فعلينا ، دهبع -رضي اهللا عنهم –صلى اهللا عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين 
فنعمل على تأليف قلوب المؤمنين  نسير على دربه ضد أساليب إبليس وجنده

واتحادهم بها، وأن نحذر من عندهم تسعة أعشار الشر وإال ضاعت جهود الدعاة 
    .سدى، صدقوني يا إخوتي في اهللا تعالى

خاصة،  ،جزيرة العرب علىألهل الكتاب  واليةال يصح شرعاً أن يكون  -�

النبي سنن ، وهذا من أهم كما مر لنبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراجهم منهاوا

  ...أراد أن يتبع طريقته صلى اهللا عليه وسلم لمنصلى اهللا عليه وسلم 
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