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 مناذج متألقة لصدق أهل اإلميان يف حمنة الشام
 الكاتب: حممد سليمان

طوىب لكم يا أهل الشام الصابرين على البالء. لكأن نداء رسول اهلل صلى اهلل عليه 
. تشخص عيناي حنو بلدكم املبارك "يا عباد اهلل اثبتوا ،اثبتواعباد اهلل " وسلم خياطبكم أنتم

وشرد  الفكر عادفكري لبعض شأين، شتات وكلما استجمعت ، وأراين سامها من وراء حدود
ال أملك لكم إال دعاء يلهج به لساين إذ يرتجم وجيب قليب، ويتضرع معه . مين إليكم

صبيب دمعي. فإىل اهلل املشتكى وحسيب اهلل ريب وربكم، فنعم الرب ريب ونعم احلسب 
 حسيب.

قكم ويتميز طيّبكم يا من متسكتم طوىب لكم! شاء اهلل أن تقع هذه املصيبة ليتجلى صد
يا من بقيتم تتحرون احلالل واحلرام يف الضراء وتصربون على  ،النبوةبالدين والتزمتم هدي 

الطاعة يف الشدة. مل تنزع قسوة اجلناة منكم الرمحة. ومل يستطع املارقون أن يطمسوا بصائركم 
 نور التدين إىل الظلمة. عن مشاهدة جتليات احلكمة. وما استطاع الطغاة إخراجكم من 

فهذه مناذجكم تتألق لتبعث األمل، وتشحذ اهلمم، وتثبت القلوب. ختتلط يف صدري 
مشاعر احلزن ملا أصابكم مبعاين االعتزاز واالفتخار بكم، وأنا أشاهد هذه النماذج من خالل 

. "منسيم الشا" أسئلتكم اليت تؤكد ثباتكم وتظهر صدقكم عرب صفحات الفتاوى على موقع
وأعود لنفسي فأجدها تضاءلت إزاء رباطكم ومصابرتكم وأقّرت بالتقصري أمام جماهدتكم. 

شهادة رسول اهلل خلريية الشام وأهله، فتغشى دموعي أساريَر  وأكرر قراءة أسئلتكم ذاكرا  
 األمل يف وجنيّت.

لت عن من هذه النماذج املتألقة األخت املؤمنة من محص، تلك املعلمة القانتة اليت سأ
رغم  راتبها فلم يهنأ هلا أخذ ،حّل راتبها الذي أخذته رغم انقطاع التدريس فرتة من الزمن

الضيق العام حىت تتبني حله. وأنت يا أخي التاجر من حلب، يا من سألت بورع مؤثر عن 
. رفع سعره عليك غريك رغم أنلتعويض سعر شرائه  "للمازوت"حكم الزيادة يف سعر بيعك 

األخ الصابر، يا من تسأل عن حرمة استعمال ماء بئر يف حديقة جماورة عند وأنت أيها 
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انقطاع املاء عن احلي الذي تعيش فيه أليام متوالية يف هذه الظروف. وأنتم أيها العباد الذين 
سألتم عن أداء صالة احلاجة فرادى حني أشاح آخرون بوجوههم عن نفحات رهبم. وأنت 

ب موعظة من العلماء الربانيني ألخوانك الذين يرفعون أجرة ذت حبمى الدين تطليا من ل  
. وأنت أيها املؤمتن الويف يا من سألت عن أمانة ومل تنافسهم على الدنيا النقل وسعر اخلبز

فلم جتزع لتلف بضاعتك يف هذه الفتنة بل  ،تلفت عندك مع بضاعتك يف الظروف احلالية
وكل من مثلكم يف شام الربكة وهم   ..نه.ع أمهك إن كان ألخيك حق يف ذمتك يسألك اهلل

 ؟كما جاء يف احلديث الشريف  عشار اخلري يف الشامأأليس تسعة  ،كثر
أنتم مجيعا يا أخويت، يا بقية السلف الصاحل، يا من ثبتكم اهلل على الصدق، أنتم يا من 

 النا  تتحرون احلالل وتتجنبون احلرام رغم األزمة اليت تطوف بكم، إن كنتم مغمورين يف
فأنتم كاللؤلؤ يف أصدافه، وشاء اهلل أن يعلي مكانتكم ويظهر فضلكم كالدر املنثور من 

 خالل هذه احملنة. 
ع حيوم نكم مثل ذلك الشيخ الرباين الذي ألقي يف حفرة مع سب  إال أغايل إن قلت 

ر هل حوله، وملا أخرجه اهلل ساملا سأله النا  يف ماذا كنت تفكر يا شيخ؟ فقال كنت أفك
أنتم  لعاب السبع طاهر أم جنس ألين أرغب يف أن ألقى اهلل وأنا طاهر ليس يب جناسة. وها

حكم الشرع ألنكم  السؤال عن عنومل تذهلوا ال كالوحوش،  ،يا أخويت حتوم حولكم وحوش
 حتبون أن يراكم اهلل على طاعته يف كل حال.

 ألت اإلمام أمحد بن حنبل أهناألستم يف األمانة والورع مثل أخت بشر احلايف، اليت س
امرأة تغزل يف الليل على ضوء السراج، ورمبا طفئ السراج فتغزل على ضوء القمر، فهل عليها 
أن تبَ نّيَ للمشرتي غزل السراج من غزل القمر، أو هل جيوز أن تغزل على شعاع سراج مير 

اخلاصة والبالء هبا. بل لعلكم يف شدة أكرب إذ تتورعون حىت عندما اجتمعت ضائقتكم 
من ذهب وزنه  العام. أليس الصدق واألمانة فيكم امتدادا ملا يروى يف التاريخ من أن سوارا  

أكثر من شهر  "اجلامع األموي" ثالثون مثقاال ظل معلقا يف قنديل من قناديل مسجد دمشق
 أصفر ا ال يأتيه أحد فيأخذه؟ وتلك املرأة زمن الوليد بن عبدامللك اليت باعت طشتا من حن
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فرده إليها، فقالت ما ورثناه إال على أنه حنا  فإن كان ذهبا  فاكتشف املشرتي أنه ذهب  
 فهو لك.

الورع والرتاحم هي خلقكم األصيل، ومناذج اجلشع والظلم والعدوان اليت ظهرت هي 
 يف  فَ َيْمك ث   النَّا َ  يَنَفع   َما َوأَمَّا ج َفاء فَ َيْذَهب   الزَّبَد   َفَأمَّا)حاالت طارئة لن تلبث أن تزول. 

 .(اأَلْمثَالَ  الّله   َيْضِرب   َكَذِلكَ  اأَلْرضِ 
هلل دركم! سأغر  الصدق واإلميان يف أطفايل من خالل ذكر قصصكم هلم. فكما 

ع، سأحكي هلم عن جار البئر الشامي الذي استحرم أحدثهم عن ذلك الشيخ والسب  
والضيق حىت يتبني حل ذلك. وسأروي هلم قصة  استعمال ماء البئر اجملاور رغم احلاجة

التاجر احلليب واملعلمة احلمصية كما أروي هلم قصة أخت بشر احلايف. وسأذكر هلم أمانة 
السوري الذي مل يهتم لبضاعته التالفة أكثر من قلقه على الوديعة اليت تلفت معها كذكري 

 كم يف اإلسالم.وأقول هلم بكل فخر هؤالء إخوان هلم قصص أمانة األولني.
غري أن نشويت وابتهاجي هلذه النماذج ال تعين أنين تفاجأت هبا. بل هي مصداق الربكة 

 والكثري منل الشام زاخرة بالعلماء الربانيني املشهورين االيت توطنت يف الشام بإذن اهلل، فال تز 
  يف مقدمة رسالتهن. وامسعوا ماذا قال اإلمام العز بن عبدالسالم رمحه اهللي املغمور نيالصاحل

 :"ترغيب أهل اإلسالم يف سكىن الشام"
"فإن اهلل جعلنا من أهل الشام الذي بارك فيه للعاملني، وأسكنه األنبياء واملرسلني، 
واألولياء واملخلصني، والعباد الصاحلني، وحفه مبالئكته املقربني، وجعله يف كفالة رب العاملني، 

رهم من خذهلم إىل يوم الدين، وجعله معقل املؤمنني، وجعل أهله على احلق ظاهرين، ال يض
وملجأ اهلاربني، وال سيما دمشق احملروسة املوصوفة يف القرآن املبني بأهنا ربوة ذات قرار 

 ومعني."
أيضا أن "من رأى صاحلي أهل الشام ونسبهم إىل غريهم رأى بينهم من  اإلمام ويذكر

 التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهم."
 كما ذكر اإلمام نيوقد هنى الصحابة عن سب أهل الشام ألن فيهم األبدال والصاحل

رضي اهلل عنه ألحدهم "ال تسب أهل الشام  عليالعز بن عبدالسالم. فقال أمري املؤمنني 
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مجا غفريا فإن هبا األبدال، فإن هبا األبدال، فإن هبا األبدال." وقال أبو هريرة رضي اهلل عنه 
هل الشام، فإهنم جند اهلل املقدم" فأي جرمية يقرتفها اجلناة، وأي خطيئة جيرتحها "ال تسبوا أ

الطغاة إذا يعيثون فسادا وينشرون القتل يف الشام وقد هنى الصحابة عن إيذاء أهل الشام ولو 
 بالكالم.

ويذكر اإلمام العز يف رسالته أيضا مصداقا لربكة الشام ما يثّبت األفئدة من أن ما ينزل 
الشام من بالء أيسر مما يكون بغريها ويقول أن هذا "معلوم بالتجربة، معروف باملشاهدة، ب

أن الفنت من القحط والغالء وغري ذلك من أنواع البالء، إذا نزلت بأرض كانت بالشام 
أخف منها يف غريها." وهذا مشاهد يف عصرنا وإن كان من يقع حتت وطأة الشدة قد ال 

  مصيبة غريه.يرى النسبة بينها وبني
يا " لكم يا أهل الشام أن اصطفاكم اهلل. هنيئا لكم أن لبيتم نداء نبيكم وحبيبكم فهنيئا  

 قَال وا الَِّذينَ  ِإنَّ ) . مث بشراكم، فعلى أمثالكم تتنزل املالئكة بالتثبيت والبشرى"عباد اهلل اثبتوا
 ك نت مْ  الَّيِت  بِاجْلَنَّةِ  َوأَْبِشر وا حَتَْزن وا َواَل  خَتَاف وا َأالَّ  اْلَماَلِئَكة   َعَلْيِهم   تَ تَ نَ زَّل   اْستَ َقام وا مث َّ  اللَّه   َرب َُّنا

 يف  اْست ْضِعف وا الَِّذينَ  َعَلى منَّ نَّ  َأن َون رِيد  ) األئمة والوارثون يكون ومن أمثالكم ،(ت وَعد ونَ 
 َوَعدَ ) وأمثالكم وعدهم اهلل االستخالف والتمكني (نيَ اْلَوارِثِ  َوجَنَْعَله م   أَِئمَّة   َوجَنَْعَله مْ  اأْلَْرضِ 

 ِمن الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  يف  لََيْسَتْخِلَفن َّه م الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمل وا ِمنك مْ  آَمن وا الَِّذينَ  اللَّه  
لَن َّه مَولَي بَ  هَل مْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَ ه م   هَل مْ  َولَي َمكَِّننَّ  قَ ْبِلِهمْ   اَل  يَ ْعب د وَنيِن  أَْمنا   َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  مِّن دِّ

 .(اْلَفاِسق ونَ  ه م   َفأ ْولَِئكَ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ  َوَمن َشْيئا   يب  ي ْشرِك ونَ 
 طوىب لكم وفتح قريب بإذن اهلل.

 


