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استشراف مستقبل اليمه في ضوء السنة النبوية
األستاذ المساعد :عبدهللا أحمد علي به عثمان
الملخص
يتناول البحث –( استشراف مستقبل اليمن ُب ضوء السنة النبوية) -قضية مهمة سبثلت ُب ابراز الرؤية ادلستقبلية ذلذا البلد -اليمن -من
خالل استقراء شامل ألحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم الٍب تنبأت عن مستقبل ىذا البلد حيث بذلت ُب فهمها وُب توجيها واستنطاقها
ما استطعت من جهد فقد كان استهالرل للبحث دبقدمة ٍب أعقبتها بثالثة مباحث وخاسبة تناولت ُب ادلبحث األول :التعريف دبفردات
البحث ( االستشراف-السنة-اليمن) وتناولت ُب ادلبحث الثاين احلديث عن ادلستقبل فذكرت أعليتو وعرجت على مصادر معرفتو.
وربدثت ُب ادلبحث الثالث عن اليمن ومكانة أىلو وعن استشراف مستقبلو ُب ضوء السنة النبوية ،فانتظمت خطة البحث ُب مقدمة
وثالثة مباحث وخاسبة ،تناولت ُب ادلبحث األول  :التعريف دبصطلحات البحث وفيو ثالثة مطالب ادلطلب األول :تعريف االستشراف لغة
اصطالحا .وأما ادلبحث الثاين فتحدثت فيو عن
اصطالحا ،وادلطلب الثاين التعريف باليمن وادلطلب الثالث :التعريف بالسنة النبوية لغة و
و
ً
ً

ادلستقبل وفيو مطلبان :ادلطلب األول :ادلستقبل ُب ادلنظور اإلسالمي وادلطلب الثاين مصادر معرفة ادلستقبل ٍب ادلبحث الثالث استشراف

مستقبل اليمن وفيو مطلبان ادلطلب األول :مكانة اليمن وأىلو ُب القران والسنة وادلطلب الثاين استشراف مستقبل اليمن ُب ضوء السنة ٍب
اخلاسبة وفيها النتائج والتوصيات ..وحاصل القول عن اليمن وأىلو أن اليمن أرض إمداد لإلسالم وادلسلمْب ُب ادلاضي واحلاضر وادلستقبل
وأهنا أرض تنفيس ذلم أي ادلؤمنْب وأهنا أرض استقرار وىي أخر أرض ينزع منها اإلؽلان وأن أرض العرب  -واليمن جزء منها -ستعود
مروجا وأهنا ًرا وُب ضوء ذلك ػلسن بنا أن نبعث رسالة تطمْب وهتدئة للنفوس مفادىا أبشروا وأملوا يا أىل اليمن وثقوا بوعد النيب صلى اهلل
ً
رلاال للشك أن أرض
أرضا وأنسانًا شلا ال يدع أدىن ً
عليو وسلم عن ادلستقبل ذلذا البلد الطيب فالفضائل اجلمة والعظيمة الٍب أعطيت لليمن ً
اليمن أرض مباركة طيبة وأن أىلها أخيار بررة .وىناك حقائق ونتائج مهمة أكدىا البحث منها أن التخطيط والتطلع للمستقبل ُب ديننا

ليس رصباً بالغيب ،أو تعلقاً بالظنون والتخرصات ،إظلا ىو توظيف دلعطيات ادلاضي ادلدروس واحلاضر ادللموس ومسبباهتا ،لتوقع نتائجها
يدا من الفكر والتأمل ادلسَبشد بأنوار النص  .فإن أصبت فهذا
ولوازمها ،وأن االستشراف والتخطيط ادلستقبلي ػلتاج استجالؤه وفهمو مز ً
من فضل اهلل وكرمو ،وإن كانت األخرى فأرجو أال ػلرمِب اهلل تعاذل أجر اجملتهد ادلخطئ ،واحلمد هلل رب العادلْب.
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Prophesying the future of Yemen in light of
The (Sunnah) - prophetic traditions
Abstract
The research {Prophesying Yemen future in light of divinatory traditions (Sunnah)}
Studies an important issue embodied in highlighting the future vision of that country –
Yemen - through comprehensive induction of the traditions and sayings of prophet
Mohammed Sallahu Alyhee Wassalem - "peace be upon him" that forecast the future
of this country where I made as much effort to interpret, direct and articulate them as
I could. I started my research with preliminary introduction followed by five chapters
and conclusion. The first chapter covers the definitions of the research entries (
outlook – Sunnah (prophetic traditions) – Yemen). The second chapter talks about the
future in light of Islamic perspective. The third chapter includes resources of
predicting the future. Yemen and the social position of Yemenis is covered in the
fourth chapter. The fifth chapter sheds light on prophesying Yemen future in light of
divinatory traditions (Sunnah). The conclusion is made up of results and
recommendations. In brief, Yemen is the land of supply for Islam and Muslims in the
past, present and the future. It is also the land of relief and peaceful settlement for
them. The land of Arabs – Yemen is part of it – is going to be meadows and rivers
and in light of that we are supposed to send a message of peace and tranquility telling
them to be optimistic, full of hope and sure enough of the prophet's promise that this
land is the future. It's been given many great merits and its people are good. There are
important fact and outcomes proved by the research telling that planning, looking
forward to the future in our religion is not surmise or clinging on guessing or
fabrications. However, it is applying studied past and current present data in order to
prophesize its requirements. Furthermore, clarifying and understanding prophesizing
and future planning need greater deep thinking guided by divine text. Finally, if I did
well, it was from Allah (God). If not, I pray to Allah not to prevent me from the
reward of those who try.

المقدمة
 الذي أيده اهلل، والصالة والسالم على نبينا ادلصطفى العدنان،احلمد هلل عادل الغيب والشهادة الرحيم الرضبن
 فقد:وبعد..  وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إذل يوم القيامة بإحسان، وآتاه احلكمة ومفاتيح الفصاحة والبيان،بالوحي
 وتطوير، ورغبت ُب التخطيط لو وأكدت على دوره ُب صنع القرار،ندبت السنة النبوية ادلطهرة إذل استشراف ادلستقبل
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رلاالت احلياة ادلختلفة ،وربقيق مستقبل أفضل ُب الدنيا واآلخرة إذ تعد الرؤية ادلستقبلية جزأ من الدين ،كما كان
لنظرة النيب صلى اهلل عليو وسلم ادلستقبلية وإعداد العدة لكثّب من األحداث أثر كبّب ُب تطور الدولة اإلسالمية
أثرا
واتساقها مع األحداث والظروف ،إذ دل يكن ازدىار احلضارة اإلسالمية وهنوضها خالل العصور الذىبية إال ً
الستشراف ادلستقبل ُب العهد النبوي. .واإلنسان بطبعو رلبول على التطلع للمستقبل ،ومتشوق إذل معرفة ما يكون
فيو ،فهي فطرة ُب النفوس فطر اهلل الناس عليها وقد كانت ىذه الفطرة دافعة للبشرية للتعرف على ما ُب الغيب ولو من
طرق باطلة .
سردا لألحاديث بقدر ما ىو هتيئة وإعداد
إن احلديث عن استشراف مستقبل اليمن ُب السنة النبوية ليس ً
للنفوس ُ،ب ظل زببط تعيشو البشرية ،وعجز واضح للعقول واأللباب عن تفسّب ما ػلصل من أحداث وتقلبات،
فضال عن رسم صورة مستقبلية تطمئن ذلا النفوس وتركن ذلا العقول ،وقد كثر احلديث ُب
وتغّبات تعصف بالعادلً ،
زماننا عن مستقبل ىذه ادلنطقة بشكل عام وعن مستقبل كل بلد خبصوصو وعلى إثر ىذا أنشئت مراكز تتبع جهات
عدة تعُب بدراسات ادلستقبل وتتنبئ وفق معطيات معينة دبا ستؤول اليو ىذه البلد ،وىذه ادلنطقة على شكل العموم،
لكن األوذل بنا ضلن ادلسلمْب ان نستشرف مستقبل ىذه األمة وىذا البلد باخلصوص من خالل العودة دلنابعنا الصافية
النقية فنقوم باستقراء شامل آليات كتاب ربنا العزيز الذي ال يأتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو وألحاديث النيب
مستندا ُب ذلك على أرقى وأعظم وسائل استشراف للمستقبل اال
صلى اهلل عليو وسلم الٍب ربدث فيها عن ادلستقبل
ً
وىو الوحي الذي تكمن عظمتو ومصداقيتو ُب كونو ال ينطق عن اذلوى إن ىو إال وحي يوحى .ودبا أن اليمن موعود
بوعد النيب صلى اهلل عليو وسلم من أنو مدد ىذه األمة وأنو بلد استقرار وأمن أمان نسبة اذل دول األجناد الثالثة

(

أهنارا كما كانت فأحببت أن أبعث رسالة تطمْب
الشام والعراق واليمن) وألن مستقبل ىذه ادلنطقة أهنا ستعود م ً
روجا و ً
وهتدئة للنفوس مفادىا أبشروا وأملوا يا أىل اليمن وثقوا بوعد النيب صلى اهلل عليو وسلم عن مستقبل ىذا البلد الطيب

وثقة بذلك جاء حبثي ىذا بعنوان  (( :استشراف مستقبل اليمن ُب ضوء السنة النبوية(( ،تناولت فيو صبلة من
األحاديث ربدثت ُب ىذا اخلصوص ،وقد بذلت ُب فهمها وتوجيها واستنطاقها ما استطعت من جهد ،فإن أصبت
فهذا فضل اهلل وكرمو ،وإن كانت األخرى فأرجو أال ػلرمِب اهلل تعاذل أجر اجملتهد ادلخطئ ،واحلمد هلل رب العادلْب.
أهمية البحث :
تتلخص األعلية ُب اآلٌب :
أوال من قوة استشرافو
 -1استشراف ادلستقبل والتخطيط لو يعد من الضروريات ألي أمة فالعادل يستمد قوتو ً
ادلستقبل والتخطيط لو.
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ومستقبال وإخباره عن دور اليمن النهضوي ،وأثره ُب ربقيق
حاضرا
 -2عناية النيب صلى اهلل عليو وسلم باليمن
ً
ً
الشهود احلضاري لألمة.

 -3استشراف مستقبل اليمن ُب السنة قراءة فاحصة دلقومات القوة ومعادل التميز ادلعنوي وادلادي ووسائل الرشد
اجملتمعي.
أهداف البحث :
-1

صبع األحاديث ادلتعلقة باستشراف مستقبل اليمن من كتب احلديث الشريف.

-2

بث روح االستشراف الذي ينظر إذل حسنات ادلستقبل ،ليتغلب على مصاعب احلاضر وهتون معو
أحزان ادلاضي .

-3

إبراز موضوع استشراف مستقبل ىذه ادلنطقة اجلغرافية وإظهاره من خالل السنة النبوية.

-4

إبراز مكانة اليمن وأىلو وما ذلذه البقعة الطيبة من أعلية كبّبة.

-5

إ رسال رسالة تطمْب وهتدئة للنفوس مفادىا أن أبشروا وأملوا وثقوا بوعد النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلذا
البلد الطيب.

-6

تكوين رؤية مستقبلية تستند على أحاديث وأثار صحيحة تكون ُب رلموعها حزمة من ادلعلومات
تساعد ُب صناعة النجاح على ادلستوى الشخصي أو االجتماعي أو احلضاري.

المنهج المتبع :
سلكت ادلنهج االستقرائي االستنتاجي التحليلي إذ صبعت صبلة من األحاديث ،بذلت
وتوجيها واستنطاقها بغيت ربصيل رؤية حقيقية صادقة عن مستقبل اليمن ادليمون .

كبّبا ُب فهمها
ً
جهدا ً

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي دل أجد – حسب علمي واهلل أعلم -من كتب دراسة دبنهجية البحث العلمي ُب استشراف
مستقبل اليمن –باخلصوصُ -ب ضوء السنة لكن ىناك حبوث كتب أصحاهبا ُب استشراف ادلستقبل ُب ضوء السنة
بشكل عام دون ربديد بقعة بعينها إذ ؽلكن أن تعترب ىذه الدراسات مراجع يعتمد عليها عند احلديث ُب بعض
مباحث ىذه الدراسة وىي على النحو اآلٌب:
-1

أثر االستشراف والتخطيط ادلستقبلي ُب العلم والتعليم ُب ضوء السنة النبوية لطو زلمد فارس
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استشراف ادلستقبل ُب األحاديث النبوية رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة
ادلاجستّب ُب احلديث النبوي الشريف ،كلية الدراسات العليا اجلامعة األردنية ،إعداد :عبد الرضبن عبد
اللطيف قشوع .

خطة البحث :
انتظمت خطة البحث ُب مقدمة وثالثة مباحث وخاسبة ،تناولت ُب ادلبحث األول :التعريف دبصطلحات البحث وفيو
اصطالحا ،وادلطلب الثاين التعريف باليمن وادلطلب الثالث:
ثالثة مطالب ادلطلب األول :تعريف االستشراف لغة و
ً
اصطالحا .وأما ادلبحث الثاين فتحدثت فيو عن ادلستقبل وفيو مطلبان :ادلطلب األول:
التعريف بالسنة النبوية لغة و
ً
ادلستقبل ُب ادلنظور اإلسالمي وادلطلب الثاين مصادر معرفة ادلستقبل ٍب ادلبحث الثالث استشراف مستقبل اليمن وفيو

مطلبان ادلطلب األول :مكانة اليمن وأىلو ُب القران والسنة وادلطلب الثاين استشراف مستقبل اليمن ُب ضوء السنة ٍب
اخلاسبة وفيها النتائج والتوصيات.
المبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث
المطلب األول :تعريف االستشراف (لغة واصطالحا)
االستشراف :لغة :أصلو من شرف وأشرف وتشرف واستشرف ،يقال :شرف ادلكان شرفاً أي ارتفع ،والرجل
شرف أي :علت منزلتو فهو شريف ،وأشرف الشيء :عال وارتفع عليو ،واطلع من فوق وقاربو ،وتشرف للشيء :تطلع
إليو ،ومنو تشرف البناء :أي جعلت لو شرف ،ومعُب الفعل استشرف  :أي انتصب وعال ،واستشرف الشيء أي :رفع
بصره ينظر إليو ،وتشرف الشيء واستشرفو :إذا وضع يده على حاجبو كالذي يستظل من الشمس حٌب يبصره
ويستبينو ( .)1وجاء ُب تاج العروس":استشرف الشيء :رفع بصره إليو ،وبسط كفو فوق حاجبو ،كادلستظل من
الشمس "(.)2

( )1لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري طبعة :دار صادر ،بّبوت الطبعة األوذل مادة(شرف) (.)169/9
( )2تاج العروس من جواىر القاموس حملمد بن زلمد بن عبد الرزاق احلسيِب ،أيب الفيض  ،ادللقب دبرتضى  ،الزبيدي ،ربقيق رلموعة من احملققْب طبعة:
دار اذلداية مادة( شرف) (.)505/23
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االستشراف ُب االصطالح :ىناك تعريفات اصطالحية عديدة لالستشراف منها :التطلع إذل ادلستقبل من
خالل دراسة ادلاضي ،وفهم احلاضر والسنن الفاعلة فيو( .)3وعرفو بعضهم بأنو :الوقوف على ربوة عالية؛ الستطالع
آفاق ادلستقبل ادلنظور حبسب ما يسمح بو ملء بصره وبصّبتو ،فيكون اجلهد االستشراُب ادلستقبلي ىو نوع من
احلدس التارؼلي ادلستند اذل قاعدة علمية(.)4ومنهم من عرفو بأنو :التبصر بأدلعية وحدس وفراسة دبا سيكون ُب
ادلستقبل  ،والتحسس والتطلع الستكشافو وتقدير ما يتوقع فيو ،وما سيطرأ على احلاضر من متغّبات ومستجدات،
فهو باختصار :توقع ما سيحدث ُب ادلستقبل( .)5وعرف أيضاً :بأنو عبارة عن جهد علمي منظم يدرس ادلاضي

واحلاضر؛ ليتوقع ادلستقبل من خالل سنن اهلل ُب خلقو(.- )6ومن خالل التعريفات :الٍب تقدمت فإهنا تدور ُب نفس
ادلعُب العام مع اختالف ُب ألفاظ التعريف ،والذي أراه ويراه كثّب من الباحثْب أن أدق تلك التعريفات ىو :التعريف
األول .فادلقصود دبعُب االستشراف إذاً :ىو استطالع ادلستقبل دبا يتوافر من دالئل وأحداث ،لإلخبار دبا ينبغي أن
يكون عليو الحقاً.
المطلب الثاني ( التعريف باليمن)
تقع اليمن ُب الركن اجلنويب الغريب لشبو اجلزيرة العربية بْب خطي عرض  20-12درجة مشال خط االستواء
وبْب خطي طول  45-41درجة شرق خط جرينتش( ،)7وػلدىا من الشمال ادلملكة العربية السعودية ومن اجلنوب
البحر العريب وخليج عدن ومن الشرق عمان ومن الغرب البحر األضبر .واليمن بالتحريك قال الشرقي :إظلا مسيت
اليمن؛ لتيامنهم إليها .قال ابن عباس :تفرقت العرب فمن تيامن منهم مسيت اليمن .ويقال :إن الناس كثروا دبكة فلم

( )3أثر االستشراف والتخطيط ادلستقبلي ُب العلم والتعليم ُب ضوء السنة النبوية لـ طو زلمد فارس  ،طبعة :مؤسسة الريان  ،الطبعة :األوذل( /1435
.)5()2014
( )4مستقبليات التعليم رللة عادل الفكر1005/18/1988 :الكويت ص ). (60
( )5استشراف ادلستقبل والتخطيط لو وحاجة الدعوة والداعية إليو علي الشنقيطي.رللة كلية اإلمام األعظم  ،بغداد ،العدد الثامن عشر لسنة
1435ىـ ص (.)424
( )6استشراف ادلستقبل ُب األحاديث النبوية عبد الرضبن قشوع .رللة الفكر اإلسالمي ادلعاصر العدد اخلامس والثمانون /األردن لسنة1437ىـ
ص(.)12
(( )7موقع ادلركز الوطِب اليمِب للمعلومات) .www.yemen-nic.info/contents/studies
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ربملهم فالتأمت بنو ؽلن إذل اليمن وىي أؽلن األرض فسميت بذلك .وقال األصمعي :اليمن وما اشتمل عليو حدودىا
بْب عمان إذل صلران ٍب يلتوي على حبر العرب إذل عدن إذل الشحر حٌب غلتاز عمان(.)8
المطلب الثالث :التعريف بالسنة النبوية( لغة واصطالحا)
السنة لغة :الطريقة والسّبة .قال ُب القاموس :والسّبة بالكسر  :السنة والطريقة( .)9قال اجلرجاين :السّب
صبع سّبة وىي الطريقة سواء كانت خّبا أو شرا يقال فالن زلمود السّبة وفالن مذموم السّبة )10( .قال ُب ادلصباح
ادلنّب :والسنة :الطريقة ،والسنة :السّبة ضبيدة كانت أو ذميمة ،واجلمع سنن مثل :غرفة وغرف( .)11لكن السنة عند
اإلطالق تنصرف إذل احلميدة(.)12
السنة ُب اصطالح احملدثْب :السنة عند احملدثْب ما أثر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من قول أو فعل أو
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية  ،سواء كان قبل البعثة أم بعدىا( )13إذ تتفق كتب ادلصطلح ادلعاصرة على ترجيح معُب
السنة وما تصرف منها
السنة الذي ىو مرادف للحديث قال ابن منظور" :مادة سنن :وقد تكرر ُب احلديث ذكر ُّ
النيب صلى اهلل عليو وسلم وهنى عنو وندب
واألصل فيو الطريقة و ِّ
السّبة وإذا أطْلقت ُب الشرع فإظلا يراد هبا ما أمر بو ُّ
()14

السنة أي القرآن واحلديث "
إليو قوالً وفعالً شلا دل يـْنطق بو الكتاب العزيز وذلذا يقال ُب أدلة الشرع الكتاب و ُّ

.

وعلى ىذا :كل ما أثر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خ ْلقية أو خلقية أو سّبة  ،يعِب
 :صبيع ما أثر وحفظ عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فهذا الذي يسميو أىل احلديث ( سنة ).

( )8معجم البلدان لياقوت بن عبد اهلل احلموي أيب عبد اهلل طبعة :دار الفكر ،بّبوت (.)447/5
( )9القاموس احمليط زلمد بن يعقوب الفّبوزآبادي باب الراء فصل الياء ص(.)528
( )10التعريفات لعلي بن زلمد بن علي اجلرجاين ،ربقيق  :إبراىيم األبياري ،طبعة  :دار الكتاب العريب ،بّبوت ،الطبعة األوذل ( 1405ىـ) باب
السْب (.)163/1
السن(.)292/1
( )11ادلصباح ادلنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي ألضبد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي ،طبعة :ادلكتبة العلمية  ،بّبوت مادة ِّ
( )12االستشراف ُب السنة النبوية وأثره ُب الدعوة إذل اهلل عبود مهدي .رللة كلية اإلمام األعظم العدد الثامن عشر ،بغداد لسنة 1435ىـ
ص(.)257
( )13ينظر :النظر إذل أصول األثر لطاىر اجلزائري الدمشقي ،ربقيق  :عبد الفتاح أبو غدة طبعة  :مكتبة ادلطبوعات اإلسالمية حلب ،الطبعة األوذل (
1416ىـ 1995 -م)( ( .)2/1وعلوم احلديث ُب ضوء تطبيقات احملدثْب النقاد حلمزة ادلليباري ،طبعة :دار ابن حزم(.)8/1()2003
( )14ينظر :لسان العرب ابن منظور مادة سنن (.)220/13
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المبحث الثاني ( :المستقبل) وفيه مطلبان

المطلب األول :المستقبل في المنظور اإلسالمي
أصبح احلديث عن ادلستقبل وضرورة التخطيط لو مسة من مسات العصر احلديث فظهرت كثّب من الدراسات
والبحوث ،وأنشئت عدد من ادلراكز الٍب تتحدث عن ادلستقبل و أعلية التخطيط لو ،واستشراف آفاقو البعيدة ،وقد
ازدادت العناية هبذا اجلانب العلمي منذ منتصف القرن ادلاضي فوضعوا لو أسساً وأساليب ومناىج وألننا لسنا كغّبنا إذ
إن ادلسلم مأمور بالنظر إذل كل ما ىو مستحدث وجديد دبنظور ينطلق من مرتكزات شرعية ،ويقوم على أسس
دينية ،وقيم خلقية؛ ألن الشريعة اإلسالمية الٍب جاء هبا نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وضعت جللب ادلصاحل ودرء
ادلفاسد ،ومن ىنا صلد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسو  :ىل احلديث عن التخطيط واستشراف ادلستقبل لو أصل ُب
تسور لو .أقول :إن ادلتدبر
ديننا؟ وىل يتعارض مع أصول االعتقاد والتوكل على اهلل تعاذل؟ إذ ادلستقبل غيب ،وىذا ُّ
جلملة من اآليات القرآنية غلد جلياً أن اهلل تعاذل حدثنا عن ادلستقبل ،وبْب لنا الطريق األسلم الذي ينبغي أن نسلكو،
كما حفزنا على التخطيط واالستشراف ،والتطلع للمستقبل السامي ،فاجلنة ونعيمها ورضوان اهلل تعاذل فيها إظلا ىو
مشروع مستقبلي ،وقد وصف اهلل تعاذل األتقياء األبرار بأهنم يؤمنون بالغيب ،الذي ال يزال مستقبالً بالنسبة ذلم.
كذلك لو عدنا إذل السنة النبوية لوجدنا أن ىناك شواىد صبة تبث روح االستشراف الذي ينظر إذل حسنات ادلستقبل،
ليتغلب على مصاعب احلاضر وهتون معو أحزان ادلاضي ،من ذلك حديث عدي بن حاًب( )15رضي اهلل عنو قال :قال
رل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ):يا عدي  ..لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى  ..ولئن طالت بك حياة،
لتـرين الرجل ؼلرج ملء كفو من ذىب أو فضة ،يطلب من يقبلو منو فال غلد أحداً .يقبلو منو)

()16

وقد ظهر أثر

التوجيو االستشراُب النبوي واضحاً ُب سلوك الصحايب حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنو إذ قال ( :كان الناس يسألون

( ) 15عدي بن حاًب :الطائي ،مهاجري ،يكُب أبا طريف ،قدم على النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب شعبان من سنة سبع .م نزل عدي بن حاًب رضي
اهلل عنو الكوفة وسكنها وشهد مع علي رضي اهلل عنو اجلمل وفقئت عينو يومئذٍ ،ب شهد أيضاً مع علي رضي اهلل عنو صفْب والنهروان .ومات بالكوفة
سنة سبع وستْب .ينظر :اإلصابة ُب سبييز الصحابة ألضبد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي ،ربقيق  :علي زلمد البجاوي طبعة :دار
اجليل  ،بّبوت ،الطبعة األوذل 1412 ،ىـ(.)470/4
( ) 16أخرجو زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري ُب اجلامع الصحيح ادلختصر ،ربقيق  :مصطفى ديب البغا طبعة :دار ابن كثّب  ،اليمامة –
بّبوت ،الطبعة الثالثة  1407 (،ىـ1987 -م)كتاب ادلناقب ،باب عالمات النبوة ُب اإلسالم (1316/3رقم ، )3400من طريق سعد الطائي
أخربنا زلل بن خليفة عن عدي بن حاًب  ...احلديث.
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رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن اخلّب ،وكنت أسالو عن الشر سلافة أن يدركِب)17( .)..كذلك ورث الصحابة الكرام
رضي اهلل عنهم من النيب صلى اهلل عليو وسلم ملكة االستشراف وساروا على منهجو ُب ذلك ،فكانوا يستشرفون
ادلستقبل وؼلططون لو ،عمالً بادلبدأ ذاتو ُب وصيتو صلى اهلل عليو وسلم لسعد السابقة ،رفض سيدنا عمر بن اخلطاب

رضي اهلل عنو تقسيم أراضي السواد( )18ادلفتوحة بالعراق ،فنظر رضي اهلل عنو بعْب األب الرحيم إذل األجيال القادمة

فقد كان ادلألوف ادلعروف أن تقسم تلك األراضي قسمة التخميس ،ولكن سيدنا عمر رضي اهلل عنو اجتهد فلم
يقسمها تلك القسمة ،عن عبد اهلل بن قيس قال ) :قدم عمر اجلابية( ،)19فأراد قسم األرض بْب ادلسلمْب ،فقال لو
معاذ :واهلل إذن ليكونن ما تكره ،إنك إن قسمتها صار الريع العظيم ُب أيدي القومٍ ،ب يبيدون ،فيصّب ذلك إذل الرجل
الواحد أو ادلرأةٍ ،ب يأٌب من بعدىم قوم يسدون من اإلسالم مسداً ،وىم ال غلدون شيئاً ،فانظر أمراً يسع أوذلم

وآخرىم) (. )20

إن شلا ينبغي التأكيد عليو ىنا أن التخطيط والتطلع للمستقبل ُب ديننا ليس رصباً بالغيب ،أو تعلقاً بالظنون
والتخرصات ،أو اشتغاالً باخلياالت اجملردة اذلالمية ،كما ىو عند بعض األقوام إظلا ىو توظيف دلعطيات ادلاضي
ادلدروس واحلاضر ادللموس ومسبباهتا ،لتوقع نتائجها ولوازمها ،ومن ٍب رسم خطط العمل وتنظيمها بناء على ذلك فهو
كشف للمنهج السنِب حلركة احلياة واألحياء كما أن التخطيط واالستشراف للمستقبل ليس ىو من قبيل التمرد
واإلنكار للقدر ،بل ىو من القدر ،أو ىو من قبيل مغالبة األقدار باألقدار( )21كما يقال  :نفر من قدر اهلل إذل قدر
( ) 17متفق عليو أخرجو البخاري ُب صحيحو كتاب الفًب ،باب كيف األمر إذا دل تكن صباعة(2595/6رقم ، )6673و أبو احلسْب مسلم بن
احلجاج بن مسلم النيسابوري ُب اجلامع الصحيح طبعة :دار اجليل بّبوت  +دار األفاق اجلديدة ـ بّبوت كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلماعة عند
ظهور الفًب(20/6رقم )4890صبيعهما من طريق بسر بن عبيد اهلل احلضرمي أنو مسع أبا إدريس اخلوالين أنو مسع حذيفة بن اليمان  ...احلديث.
( )18أراضي السواد :العراق كانت تسمى – ُب العهد اإلسالمي – بـ« أرض السواد» وذلك؛ ألنو دل يكن يوجد فيها من أوذلا إذل آخرىا ،وال ُب
طوذلا وعرضها أرض خالية عن البناء والزراعة ،فكانت العراق قطعة واحدة من الزرع ،وحيث أن الزرع أخضر اللون ،واخلضرة سبيل إذل السواد ،لذلك
قيل ذلا« :أرض السواد» فكان اإلنسان إذل حيث يرمي ببصره ال يكاد يقع نظره إال على ادلزارع والبساتْب ،واخلضار واألشجار الٍب غطت البالد،
وإسود هبا وجو األرض .ينظر :معجم البلدان( ) 272/3للحموي وفيض القدير حملمد عبد الرؤوف ادلناوي ،طبعة :دار الكتب العلمية بّبوت ،
الطبعة :االوذل(  1415ىـ  1994 ،م)(.)129/1
( ) 19اجلابية :بكسر الباء وياء سلففة وأصلو ُب اللغة احلوض الذي غلىب فيو ادلاء لإلبل وىي قرية من أعمال دمشق .ينظر :معجم البلدان()91/2
للحموي.
( ) 20رواه احلافظ ابن حجر ُب الفتح من طريق أيب عبيد .ينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ألضبد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين ،
طبعة  :دار ادلعرفة  -بّبوت ( 1379ىـ) (. )224/6
( )21مدارج السالكْب بْب منازل إياك نعبد وإياك نستعْب حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أيب عبد اهلل ربقيق :زلمد حامد الفقي ،طبعة :دار الكتاب
العريب  ،بّبوت ،الطبعة :الثانية 1393 (،ىـ 1973 -م) (.)200/1
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اهلل( )22وعليو فإن استشراف ادلستقبل ُب ادلنهج اإلسالمي ينطلق من مرتكزات شرعية ،ويقوم على أسس دينية ،وقيم
خلقية؛ ألن الشريعة اإلسالمية الٍب جاء هبا نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وضعت جللب ادلصاحل ودرء ادلفاسد ،قال
الشاطيب (:وقصد الشارع إذل مصاحل اخللق ،بالتكليف ُب العاجلة واآلجلة(

()23

وىو مؤسس كذلك على ثوابت

عقدية تتمثل ُب وجوب العناية بادلستقبل ،وضرورة االستعداد لليوم األخر.
المطلب الثاني:
مصادر معرفة المستقبل
الناس تنقسم مصادرىم ُب معرفة ادلستقبل إذل ثالثة مصادر حبسب احلق والباطل الذي فيها:
النوع األول :ادلصادر الباطلة يقينا:
وىي مصادر باطلة قطعاً ،وما توصل إليو فهو باطل ،فليست مصادر حق ،ومن ذلك ما تعودتو كثّب من األمم ُب
القدًن واحلديث من السحر ومعرفة الغيب ،أو إدعاء ذلك عن طريق الكهانة والتنجيم والسحر ،وعن طريق األبراج
والشعوذة ،وعن طريق اخلط بالرمل وىذه األنواع موجودة ومشهورة عند أىل الكتاب وغّبىم .وما من مسلم إال
وىو يعلم أن رسول اهلل صلى اهلل علْيو وسلم قال ):من أتى عرافاً أو كاىناً فصدقو دبا يقول فقد كفر دبا أنزل على

زلمد) (. )24ومع وجود ىذا الوعيد الشديد إال أنو ولألسف الشديد انتشر ىذا عند العامة واخلاصة؛ ألنو كما قال
ابن خلدون ''  :أكثر وأول من يهتم بأخبار ادلستقبل وقيام الدول وسقوطها ىم ادللوك واحلكام الذين ليسوا على

( ) 22القائل ىو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو كما جاء ُب الصحيحْب .ينظر :صحيح البخاري كتاب الطب ،باب ما يذكر ُب
الطاعون(2163/5رقم )5397ومسلم ُب صحيحو كتاب السالم ،باب الطاعون والطّبة والكهانة وضلوىا (29/7رقم )5915صبيعهما من طريق
عبد احلميد بن عبد الرضبن بن زيد بن اخلطاب عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل عن عبد اهلل بن عباس أن عمر بن اخلطاب خرج إذل الشام
 ...احلديث.
( )23ادلوافقات إلبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي الشهّب بالشاطيب ربقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،طبعة :دار ابن
عفان ،الطبعة  :الطبعة األوذل( 1417ىـ1997 /م)(.)218/2
( )24أخرجو أضبد ُب مسنده ( مسند أيب ىريرة)(331/15رقم )9536من طريق ػلٓب بن سعيد ،عن عوف ،قال :حدثِب خالس ،عن أيب ىريرة،
واحلسن مرفوعاً .وأخرجو الَبمذي ُب سننو( كراىة إتيان احلائض)(242/1رقم )135من طريق ضباد بن سلمة عن حكيم األثرم عن أيب سبيمة اذلجيمي
عن أيب ىريرة مرفوعاً .قال الَبمذي غريب ال نعرفو إال من حديث حكيم األثرم عن أيب سبيمة .وقال البخاري ال يعرف أليب سبيمة مساع من أيب ىريرة
نقلو عنو العالئي ُب جامع التحصيل (ص .)201
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العقيدة الصحيحة؛ فهم يهتمون بأمر ملكهم كم سيبقى؟ وكم سيأٌب بعدىم من ملوك؟ ...إخل '' ( )25لكن األمر
شاع وانتشر حٌب أصبح -أيضاً -بْب العامة ،ومن العجيب دلن يقرأ كالم ابن خلدون رضبو اهلل عندما يقول -وىذا
معُب كالمو بإغلاز" :-إنو ؽلر كهان أو منجمون جوالون يتجولون ُب األسواق ويستدعون الناس ويقولون ذلم :ضلن
طلربكم باألحداث الٍب هتمكم ،فيأتيهم الناس يعطوهنم النقود ويطلعون -بزعمهم -على ما سيقع ذلم".وىذا الذي
أخرب عنو ابن خلدون تفشى ُب معظم أضلاء العادل اإلسالمي ،وىو ُب احلقيقة ال يزال إذل اآلن متفشياً ُب أكثر
العادل اإلسالمي ،ال نقولُ :ب البوادي ،بل حٌب ُب ادلدن ؛ بل إن ىنالك ُب بعض الدول معاىد أو مدارس تسمى
ادلعاىد الفلكية أو ادلدارس الفلكية سلتصة ُب ىذا النوع من الدجل والشعوذة أو الرجم بالغيب؛ إلفساد عقائد
الناس وابتزاز أمواذلم وىذا ال شك وال ريب ُب أنو خدعة شيطانية يريد الشيطان أن ؼلرج الناس هبا عن االعتقاد
الصحيح ،وأن يوقعهم ُب حبائل الشرك وادلشركْب ،وذلذا ينتج عن ىذا النوع الذي ىو اخلرافات واألساطّب
والشعوذات ينتج عنو فساد العقيدة ،وىو أعظم فساد يقع ُب األرض .
النوع الثاني :المصادر الظنية المترددة.
ال نقول :إهنا باطلة ،وال نقول :إهنا يقينية ،وسوف تتضح الفكرة عندما نذكر أنواعها وتفصيلها.
النوع األول :الرؤى وادلنامات احلقة ،وليست أضغاث أحالم ،فهذه الرؤى مبشرات كما أخرب النيب صلى اهلل
علْيو وسلم ،وال يستطيع أحد أن غلزم بأن تأويلها كذا إال إذا كان بوحي؛ فرؤيا األنبياء وحي ال شك ُب ذلك،
وكذلك تفسّب األنبياء وحي كما فسر يوسف عليو السالم فتفسّبىم حق ،لكن من عداىم مهما كان معرباً أو

زلدثاً ،فإن كالمو ػلتمل اخلطأ والصواب ،ومن ىنا فإن ىذا يدخل ُب النوع ادلظنون ،ولكن من الناس من
يوفقهم اهلل تعاذل ،فيكون تأويلو ُب الغالب صواباً ،ومنهم من يكون دون ذلك ،والنيب صلى اهلل عليو وسلم عدل

( )25ينظر :تاريخ ابن خلدون(.)95/1
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أو صحح تأويل أيب بكر ( )26رضي اهلل عنو ،وىو أفضل ىذه األمة بعد رسوذلا صلى اهلل علْيو وسلم ،فلم يكن
تأويلو مطابقاً يقينا بالدقة ،وىذا دليل على أنو ال يصح وال ؽلكن ٍ
ألحد بعده أن يدعي أن تأويالتو للرؤى
صحيحة وسليمة يقينا
النوع الثاين من ادلصادر الظنية :ىو ما عند أىل الكتاب من أخبار شلا دل يأت ُب ديننا ما يدل على بطالنو،
ألن ما عند أىل الكتاب إما أن يأٌب ُب شرعنا وديننا شلا يدل على أنو حق وصواب فهو حق ،أو يأٌب ُب شرعنا
وديننا ما يدل على أنو باطل فهو باطل ،واآلخر ادلسكوت عنو الذي دل يأت ما يؤيده وال ما يبطلو( ، )27فهذا
يظل نوعاً من الظن ال نستطيع أن صلزم ببطالنو ،الحتمال أن يكون من بقايا احلق الذي لديهم ،ولكن ال نثبتو؛
ألننا نعلم قطعاً أهنم قد حرفوا وبدلوا ُب كتبهم ،وجائز أن يكون ىذا شلا أضافوه وكتبوه ،إما بألفاظو ،وإما

بتأويلو ،فهذا وارد وىذا وارد ،وعلى ىذا نقيس كل ما يروى عن كعب األحبار ( )28ووىب بن منبو( )29وأمثاذلما
من أخبار ادلالحم والفًب الٍب تكون وتقع ُب آخر الزمان.
النوع الثالث من ادلصادر الظنية :ىو الدراسة العلمية الٍب ؽلكن أن نسميها "االستنباط العقلي" أو االجتهاد

رجال جاء إذل النيب صلى اهلل ليو وسلم فقال :إين أرى الليلة َب ادلنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها
( )26ونص الرؤيا أن ً
بأيديهم فادلستكثر وادلستقل وأرى سببا واصال من السماء إذل األرض فأراك أخذت بو فعلوت ٍب أخذ بو رجل من بعدك فعال ٍب أخذ بو رجل آخر
فعال ٍب أخذ بو رجل آخر فانقطع بو ٍب وصل لو فعال .قال أبو بكر يا رسول اهلل بأيب أنت واهلل لتدعِب فألعربهنا .قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو
وسلم « -اعربىا » .قال أبو بكر أما الظلة فظلة اإلسالم وأما الذى ينطف من السمن والعسل فالقرآن حالوتو ولينو وأما ما يتكفف الناس من ذلك
فادلستكثر من القرآن وادلستقل وأما السبب الواصل من السماء إذل األرض فاحلق الذى أنت عليو تأخذ بو فيعليك اهلل بو ٍب يأخذ بو رجل من بعدك
فيعلو بو ٍب يأخذ بو رجل آخر فيعلو بو ٍب يأخذ بو رجل آخر فينقطع بو ٍب يوصل لو فيعلو بو .فأخربين يا رسول اهلل بأيب أنت أصبت أم أخطأت قال
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم « -أصبت بعضا وأخطأت بعضا » أخرجو مسلم ُب صحيحو( كتاب الرؤيا ،باب تأويل الرؤيا)(55/7رقم)6066
من طريق يونس عن ابن شهاب أن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أخربه أن ابن عباس كان ػلدث أن رجال أتى رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -فقال
يا رسول اهلل إين أرى الليلة ُب ادلنام  ....احلديث.
( ) 27ينظر :معادل التنزيل حمليي السنة  ،أيب زلمد احلسْب بن مسعود البغوي ربقيق :زلمد عبد اهلل النمر وآخرون طبة ::دار طيبة للنشر
والتوزيع( 1417ىـ  1997 -م )(.)10/1
( ) 28كعب األحبار :ىو كعب بن ماتع احلمّبي من أوعية العلم ومن كبار علماء أىل الكتاب ،أسلم ُب زمن أيب بكر وقدم من اليمن ُب دولة أمّب
ادلؤمنْب عمر فأخذ عنو الصحابة وغّبىم ،وأخذ ىو من الكتاب والسنة عن الصحابة وتوُبُ 1ب خالفة عثمان وروى عنو صباعة من التابعْب مرسال ولو
شيء ُب صحيح البخاري وغّبه .ينظر :تذكرة احلفاظ حملمد بن أضبد بن عثمان الذىىب ،ربقيق :زكريا عمّبات ،طبعة :دار الكتب العلمية بّبوت-لبنان
الطبعة األوذل( 1419ىـ1998 -م) (.)43/1
( :) 29وىب بن منبو احلافظ أبو عبد اهلل الصنعاين عادل أىل اليمن :ولد سنة أربع وثالثْب روى عن أيب ىريرة يسّبا وعن عبد اهلل بن عمر وابن عباس
وأيب سعيد وجابر بن عبد اهلل وغّبىم ،وعنده من علم أىل الكتاب شيء كثّب  .ينظر :تذكرة احلفاظ للذىيب(. )77/1
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بالنظر ُب سنن اهلل الكونية ،فإن اهلل تبارك وتعاذل جعل سنناً ُب ىذا الكون لقيام الدول ولسقوطها وحلياهتا
ولنمائها ،لألفراد وللصناعات وللتجارة ولالقتصاد ..فلكل أمر من ىذه األمور سنة كونية ُب حياتو وموتو ،فللو
تبارك وتعاذل أسرار وحكم وسنن جعلها ،وبقدر ما يدركها الناس ويعرفوهنا يستطيعون أن يصلوا إذل احلق ،وذلك
مثل :ما كتبو ابن خلدون رضبو اهلل باجتهاده ونظره ُب أحوال العادل عن قيام الدول واألمم واحلضارات وعن
سقوطها ،وىذا النوع توسع فيو الغربيون وكتبوا وأفاضوا فيما بعد ذلك ،وىذا النوع ال يدخل ُب الغيب وال ُب
التنجيم وال ُب الكهانة ،ولكن -أيضاً -ليس يقينياً وليس بوحي ،وإظلا ىو استنباط من احلق -أي :من الوحي-
أو استنباط من الواقع ،فيتأملون أحوال األمم وأسباب انقراض الدول وتدمّب احلضارات ،فيستنبطون وقد يصلون
إذل شيء من احلق والصواب بقدر ما يعطي اهلل تبارك وتعاذل ادلرء منهم من فهم لكتاب اهلل وسنة رسولو صلى
اهلل علْيو وسلم ،أو فهم ُب ربليل الواقع -واقع ىذه األمم -وكيف تعيش ،وكيف تتدمر .فهذا -أيضاً -نوع من
أنواع ادلصادر الظنية الٍب تقبل اخلطأ وتقبل الصواب(.)30

النوع الثالث :المصادر الصحيحة من الكتاب والسنة :ادلصدر احلق الذي ال يأتيو الباطل من بْب يديو وال
من خلفو ،وىو ما جاء ُب كتاب اهلل وسنة رسولو  ،إذ قد أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىذه األمة دبا
ربتاج إليو شلا كان وشلا سيكون فلم يقتصر تعليمو صلى اهلل علْيو وسلم ورضبتو هبذه األمة على اإلخبار عن اهلل
تبارك وتعاذل وعن اليوم اآلخر وعن اإلؽلان والشرائع واألحكام واحلالل واحلرام؛ بل -أيضاً -أخربىم صلى اهلل

علْيو وسلم عن كل ما يصلحهم ُب أمور دنياىم ،ومن ذلك إخباره دبا كان وما سيكون شلا ػلتاجون إليو ُب
دينهم أو دنياىم ،فأخرب صلى اهلل علْيو وسلم بذلك؛ بعضها أخرب بو تفصيالً وبعضها أخرب بو إصباالً أو إشارة.
المبحث الثالث
( استشراف مستقبل اليمن) وفيه مطلبان:
المطلب األول :مكانة اليمن وأهله في الكتاب والسنة:
إن ادلتتبع للتاريخ قدؽلًا وحديثا غلد أن لليمن وأىلو دوراً بارزاً ومكانة عالية ُب التاريخ ،فهم أصل العرب ونواهتا األوذل
والدور نفسو بل أكثر من ذلك يأٌب بعد رليء اإلسالم وبعثة الرسول صلى اهلل عليو وسلم ،وال أدل من ذلك كثرة
و الشهادة ٍ
ألمة من
النصوص ُب القران والسنة الٍب توحي بادلكانة العالية ذلذا البلد ،وكما ىو معلوم أن التزكية

( )30ينظر (:موقع إسالم ويب) http://www.alhawali.com/main/2323-2
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األمم يعظم قدرىا و يعلو شأهنا بقدر الشاىد و ادلزكي ذلا فإن كان عظيماً و صادقاً ُب إخباره كانت شهادتو عظيمة
ُب نفسها و صادقة ُب مدلوذلا و داللتها و خربىا و الرسول األعظم صلى اهلل عليو و سلم قد علق أومسة الشرف
والفخر على صدور أىل اليمن  ...و ىذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء ..و ىو فضل الدين

و اإلؽلان ال فضل

النسب و احلسب فالبلد بلد اإلؽلان واحلكمة وأىلو ىم أىل ادلدد والنصرة وىم ألْب قلوباً وأرق أفئدة ونتيجة ذلذه
النصوص وىذه األحاديث أصبح ىذا البلد وأىلو مكان دراسة واىتمام من قبل ادلسلمْب دون استثناء وعلى مر العصور
واألزمنة وضلن ىنا ظلكن أن نوجز بعض ما جاء ُب فضل ىذا البلد وُب فضل أىلو على النحو اآلٌب:
أوال :ما جاء من فضائلهم في الكتاب العزيز:
 .1ما جاء ُب قولو {:يا أيـُّها الذين آمنواْ من يـ ْرتد منك ْم عن دينو فس ْوف يأٌْب اللو بق ْوٍم ػلبُّـه ْم وػلبُّونو أذل ٍة
على الْم ْؤمنْب أعزةٍ على الْكافرين غلاىدون ُب سبيل اللو وال ؼلافون ل ْومة آلئ ٍم  )...ادلائدة 54.عن عياض
األشعري( )31قال " :دلا نزلت اية (يا أيـُّها الذين آمنواْ من يـ ْرتد منك ْم عن دينو فس ْوف يأٌْب اللو بق ْوٍم ػلبُّـه ْم
وػلبُّونو أومأ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذل أيب موسى بشيء كان معو فقال :ىم قوم ىذا) ( )32قال
()33

اإلمام الشوكاين

رضبو اهلل" :إذا عرفت أن ىذه اآلية نازلة فيهم هبذه األحاديث فاعلم أهنا قد اشتملت

على مناقب ألىل اليمن منها:
اختصاص أىل اليمن هبذه ادلزية العظيمة؛ وىي أن اهلل سبحانو وتعاذل يأٌب هبم عند ارتداد غّبىم من قبائل
العرب الٍب ىي ساكنة ُب ىذه اجلزيرة على اختالف أنواعها وتباين صفاهتا ،فإن ذلك ال يكون إال دلزيد
شرفهم ،وأهنم حزب اهلل عند خروج غّبىم من ىذا الدين.
( ) 31عياض األشعري ىو :عياض بن غنم األشعري أسلم قبل احلديبية وشهدىا قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم (:يا عياض ال تزوجن عجوزا
وال عاقرا فإين مكاثر بكم) وكان شريفاً ُب قومو .ينظر :اإلصابة( )756/4للحافظ ابن حجر.
( )32أخرجو الطرباين ُب ادلعجم الكبّب(باب العْب ،عياض بن عمرو األشعري)( )371/17من طريق شعبة عن مساك بن حرب عن عياض األشعري
 ...احلديث .واحلديث صحيح .كما قال احلاكم :صحيح على شرط مسلم " .ووافقو الذىيب .قال اذليثمي ُب "اجملمع " ( )16/7رواه الطربا ين،
ورجالو رجال الصحيح " .ادلستدرك على الصحيحْب حملمد بن عبداهلل أيب عبداهلل احلاكم النيسابوري ربقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،طبعة :دار
الكتب العلمية ،بّبوت ،الطبعة :األوذل ( 1411ىـ 1990 -م)( كتاب التفسّب ،باب تفسّب سورة ادلائدة)(342/2رقم.)3220
( )33الشوكاين :زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين ٍب الصنعان نشأ بصنعاء فقرأ القرآن وجوده على صباعة من مشايخ القراء بصنعاء ٍ ،ب
شرع ُب طلب العلم فدرس على والده  ،وعلى البارزين من العماء ُب عصره ُب سلتلف العلوم وكان طلبو للعلم ُب صنعاء نفسها  ،دل يرحل عنها على
عادة طالب العلم لعدم إذن أبويو لو ُب الرحلة  ،وقد أحس بوطأة اجلمود  ،وجناية التقليد الذي ران على األمة اإلسالمية شلاجعلو يشرع قلمو ولسانو
ُب وجو اجلمود والتقليد .توُب ُب عام 1250 :ى ـ 1834م ،ترصبة الشوكاين مقتبسة من مقدمة كتابو « :قطر الورل على حديث الورل» بقلم الدكتور
إبراىيم إبراىيم ىالل.
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ادلنقبة الثانية :قولو عز وجل( :ػلبُّـه ْم وػلبُّونو) فليس بعد ىذه الكرامة والتشريف من اهلل سبحانو شيء،
فإن من أحبو اهلل قد سعد سعادة ال ؽلاثلو سعد ،وشرف شرفاً ال يقاس بو شرف ،وفاز فوزاً ال يعادلو فوز،
وأكرم كرامة ال تساويها كرامة.
ادلنقبة الثالثة :قولو( :وػلبُّونو) :وىذه كرامة جليلة ،ومنقبة صبيلة ،فإن كون العبد احلقّب زلباً لربو -عز وجل-
ىي الغاية القصوى ُب اإلؽلان الذي ىو سبب الفوز بالنعيم الدائم ،وسبب النجاة من العذاب األليم ،ومن
عظم زلبة اهلل -عز وجل -ودالئل صحتها :اتباع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب أقوالو وأفعالو ،واالقتداء
بو ،واالىتداء هبديو الشريف .قال اهلل عز وجل( :ق ْل إ ْن كْنت ْم رببُّون اهلل فاتبعوين ْػلبْبكم اهلل{ )..أل عمران:

 }31فمن أحب اهلل واتبع رسولو صلى اهلل عليو وسلم؛ فاز حبب باهلل -عز وجل -لو ،ودبحو ذنوبو وارتفاع
درجتو بْب عباد اهلل ادلؤمنْب .ادلنقبة الرابعة :قولو( :أذل ٍة على ادل ْؤمنْب) {ادلائدة }54 :فإن الذلة ألىل اإلؽلان
من أشرف خصال ادلؤمنْب ،وأعظم مناقبهم ،وىو التواضع الذي ػلمده اهلل -عز وجل ،-ويرفع لصاحبو
الدرجات ،وُب ذلك اخللوص من معرة كثّبة من خصال الشر ،الٍب من صبلتها الكرب والعجب .ادلنقبة
اخلامسة :قولو -عز وجل( :-أعزةٍ على الكافرين) {ادلائدة }54 :فإن ذلك ىو أثر الصالبة ُب الدين
والتشدد ُب القيام بو ،والكراىة ألعدائو ،والغلظة على اخلارجْب عنو .ادلنقبة السادسة :قولو سبحانو وتعاذل:
(غلاىدون ُب سبيل اهلل) {ادلائدة }54 :فإن اجلهاد ىو رأس الواجبات الشرعية ،وبو يقوم عماد الدين،
ويرتفع شأنو ،وتتسع دائرة اإلسالم ،وتتقاصر جوانب الكفر ،ويهدم أركانو .ادلنقبة السابعة :قولو -عز وجل-
( :وال ؼلافون ل ْومة الئ ٍم) {ادلائدة }54 :وىذا ىو شأن اإلخالص والقيام هلل -عز وجل ،-وعدم ادلباالة دبا
ؼلالف احلق ،ويباين الدين"(.)34

صر اهلل والفْتح ورأيْت الناس ي ْدخلون ُب
 .2يدخلون ُب دين اهلل أفواجاً :قال اهلل سبحانو وتعاذل[ ( :إذا جاء ن ْ

اجا){النصر( .} 2-1فقد ورد ُب سبب نزول ىذه اآليات ما جاء عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو
دين اهلل أفْـو ً
صر اهلل والفْتح)؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :أتاكم أىل اليمن ىم أرق
قال ( :دلا نزلت( :إذا جاء ن ْ

قلوباً ،اإلؽلان ؽلان ،والفقو ؽلان ،واحلكمة ؽلانية )(.)35

( )34ينظر :القول احلسن ُب فضائل أىل اليمن زلمد بن علي الشوكاين ()40-33
( ) 35أخرجو أضبد ُب مسنده ( مسند ادلكثرين من الصحابة ،مسند أيب ىريرة)( ،)7723من طريق عبد الرزاق ،أخربنا ىشام بن حسان ،عن زلمد،
قال :مسعت أبا ىريرة ،يقول  ...احلديث .صححو األلباين ُب السلسة الصحيحة( .) 3369قال األلباين :إن من فضل اهلل علي أن وفقِب لتخريج ىذه
الفضائل ألىل اليمن وإحيائها ،وخباصة حديث الَبصبة -حديث أيب ىريرة ىذا ،-فقد خفي على كثّب من احلفاظ وادلخرجْب فضالً عن غّبىم.
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ثانياً :فضائل اليمن وأهلها في السنة :

 .1اإلؽلان ؽلان :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

( أتاكم أىل

اليمن ،أرق أفئدة ،وألْب قلوباً ،اإلؽلان ؽلان واحلكمة ؽلانية ،والفخر واخليالء ُب أصحاب اإلبل ،والسكينة
()36

والوقار ُب أىل الغنم »
وحسن قبوذلم إياه ".

()37

قال البغوي رضبو اهلل " :ىذا ثناء على أىل اليمن؛ إلسراعهم إذل اإلؽلان

قال اإلمام الشوكاين" :ىذه األلفاظ الثابتة ُب الصحيحْب وغّبعلا قد اشتملت

على مناقب عظيمة وفضائل كرؽلة منها :أنو أثبت ذلم صلى اهلل عليو وسلم رقة األفئدة ،ولْب القلوب
وىذه مناقب عظيمة ،ألن ىذا الوصف ىو شأن أىل األؽلان ،فرقة الفؤاد ولْب القلب وصفان مالزمان
لإلؽلان القوي والدين السوي ،ومن الفضائل أيضا قولو صلى اهلل عليو وسلم ( :اإلؽلان ؽلان) فإن ىذا
اللفظ يشعر بقصر اإلؽلان عليهم ،حبيث ال يتجاوزىم ولكن دلا كان اإلؽلان وجد ُب غّبىم من القبائل
زلموال على ادلبالغة ُب إثبات اإلؽلان ذلم وأن إؽلاهنم ىو الفرد الكامل من
وسكان األرض كان ىذا احلصر ً
أفراد اإلؽلان الذي ال يساويو غّبه ،وباجلملة فاإلؽلان ىو رأس مال كل من يدين هبذا الدين فإذا فاقوا فيو
غّبىم فقد ظفروا ب اخلّب أصبع ونالوا الغاية الٍب ليس وراءىا غاية وادلنقبة الٍب تتقاصر عندىا كل منقبة.
الثالثة منها :قولو عليو الصالة والسالم ( :واحلكمة ؽلانية" ففي ىذا إثبات احلكمة ذلم على طريقة ادلبالغة،
وأن ذلم فيها احلظ الذي ال يدانيو حظ ،والنصيب الذي ال يساويو نصيب .واحلكمة ىي :العلم باهلل
وبشرائعو ،والفهم حلججو ،وكل ما يتعلق بذلك من العلوم العقلية والنقلية ،فقد أثبت ذلم صلى اهلل علْيو
وآلو وسلم العلم على وجو ال يلحق هبم غّبىم فيو ،ومن صبع اهلل لو بْب اإلؽلان على الوجو األكمل،

( )36أخرجو البخاري ُب صحيحو( كتاب ادلغازي ،باب قدوم األشعريْب وأىل اليمن)(1594/4رقم )4127من طريق ابن أيب عدي عن شعبة عن
سليمان عن ذكوان عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  :عن النيب صلى اهلل عليو و سلم .
( )37ينظر :شرح السنة للحسْب بن مسعود البغوي ،ربقيق  :شعيب األرناؤوط ،زلمد زىّب الشاويش طبعة  :ادلكتب اإلسالمي  ،دمشق ـ بّبوت
الطبعة  :الثانية (1403ىـ 1983 -م) (. )201/14
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والعلم على الوصف األًب فقد ظفر بالسعادة العاجلة واآلجلة ،ونال اخلّب السابق والالحق على أبلغ وجو
وأكمل طريقة"(.)38
 .2أىل اليمن يشربون من حوض النيب صلى اهلل عليو وسلم قبل غّبىم :فعن ثوبان رضي اهلل عنو أن نيب
()39

اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال  ( :إين لبعقر
يرفض عليهم )...

()40

حوضي أذود الناس ألىل اليمن أضرب بعصاي حٌب

قال النووي  " :أذود الناس ألىل اليمن أضرب بعصاي حٌب يرفض عليهم "

معناه أطرد الناس عنو غّب أىل اليمن لّبفض على أىل اليمن وىذه كرامة ألىل اليمن ُب تقدؽلهم ُب
الشرب منو رلازاة ذلم حبسن صنيعهم وتقدمهم ُب اإلسالم واألنصار من اليمن فيدفع غّبىم حٌب يشربوا
كما دفعوا ُب الدنيا عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أعداءه وادلكروىات(. )41
 .3قبلوا البشارة من النيب صلى اهلل عليو وسلم حينما دل يقبلها غّبىم :عن عمران بن حصْب قال  ( :إين
عند النيب صلى اهلل عليو وسلم إذ جاءه قوم من بِب سبيم فقال :اقبلوا البشرى يا بِب سبيم .قالوا :بشرتنا
فأعطنا ،فدخل ناس من أىل اليمن فقال :اقبلوا البشرى يا أىل اليمن ،إذ دل يقبلها بنو سبيم .قالوا :قبلنا
جئناك لنتفقو ُب الدين ولنسألك عن أول ىذا األمر ما كان؟ قال :كان اهلل ودل يكن شيء قبلو ،وكان
عرشو على ادلاءٍ ،ب خلق السموات واألرض ،وكتب ُب الذكر كل شيءٍ ،ب أتاين رجل فقال :يا عمران،
أدرك ناقتك فقد ذىبت فانطلقت أطلبها ،فإذا السراب ينقطع دوهنا ،واًن اهلل لوددت أهنا قد ذىبت ودل

( )38ينظر :القول احلسن للشوكاين(.)60/55
( ) 39قال النووي ( :إين لبعقر حوضي ) ىو بضم العْب وإسكان القاف وىو موقف اإلبل من احلوض إذا وردتو وقيل مؤخره .ينظر :شرح صحيح
مسلم (.)62/15
( )40أخرجو مسلم ُب صحيحو( كتاب الفضائل ،باب اثبات حوض نبينا وصفاتو) من طريق سادل بن أىب اجلعد عن معدان بن أىب طلحة اليعمرى
عن ثوبان رضي اهلل عنو مرفوعاً.
( )41شرح صحيح مسلم للنووي (.)62/15
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ففي ىذا احلديث يتجلى فضل أىل اليمن ُب قبوذلم البشرى وحرصهم على الفقو ُب الدين،

يتضح ذلك من قوذلم بعد قبوذلم البشرى (:جئناك لنتفقو ُب الدين) ،فلم يطلبوا شيئاً من أمور الدنيا ،ودل
ي طلبوا العطاء ،إظلا طلبوا منو الفقو والعلم ،فأي فضل أعظم من الفقو ُب الدين ،وأي فضل نالو أىل
اليمن.
المطلب الثاني :استشراف مستقبل اليمن في ضوء السنة النبوية
ُب ظل ىذه الظروف وُب خضم ىذه الفًب وتداعياهتا اخلطّبة على ادلنطقة كل يتساءل ما ىو مستقبل
اعا قويًا على
ىذه البالد؟ وقد وصفها اهلل تعاذل ُب كتابو العزيز بلدة طيبة وشلا الشك فيو أن ىناك صر ً
ادلنطقة عاما( اجلزيرة العربية) وعلى اليمن خصوصا وىذا الصراع ينطلق من منطلقْب منطلق عقدي وآخر
منطلق دنيوي فالذين ينطلقون من منطلق عقدي يريدون أن ػلكموا القبضة على مكة وادلدينة والٍب تعترب
شلهدا إليها والذين ينطلقون من منطلق دنيوي يريدون اخلّبات والثروات الٍب خصت هبا ىذه
اليمن طريقا ً
األمة وىي األرض الطيبة ادلباركة .وبعد الرجوع إذل كتب السنة واستقراء رلمل األحاديث واآلثار الٍب
تستشرف مستقبل ىذا البلد الطيب صبعت ما استطعت من نصوص ُب ىذا الشأن وبياهنا كاآلٌب:
-1

اليمن أرض إمداد لإلسالم والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل .وذلك من خالل األحاديث
()43

اآلتية :جاء ُب صحيح مسلم

()44

 (:يأتى عليكم أويس بن عامر

مع أمداد أىل اليمن  .)...قال النووي:

"واالمداد ىم اجلماعة الغزاة الذين ؽلدون جيوش االسالم ُب الغزو"( .)45وجاء ُب ادلعجم الكبّب للطرباين ( :إن اهلل عز
( )42أخرجو البخاري ُب صحيحو( كتاب التوحيد ،باب وكان عرشو على ادلاء)(2699/6رقم )2982من طريق األعمش عن جامع بن شداد عن
صفوان بن زلرز عن عمران بن حصْب مرفوعاً ...احلديث.
( )43أخرجو مسلم ُب صحيحو( كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أويس)(189/7رقم)6656من طريق معاذ بن ىشام حدثِب أىب عن قتادة
عن زرارة بن أوَب عن أسّب بن جابر عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً.
( ) 44أويس بن عامر ىو :أويس بن عامر بن مراد ادلرادي القرين الزاىد ادلشهور أخرب بو النيب صلى اهلل عليو و سلم قبل وجوده وشهد صفْب مع علي
وكان من خيار ادلسلمْب وروى ضمرة عن أصبغ بن زيد قال أسلم أويس على عهد النيب صلى اهلل عليو و سلم ولكن منعو من القدوم بره بأمو .ينظر:
اإلصابة ُب سبييز الصحابة ألضبد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي ،ربقيق  :علي زلمد البجاوي طبعة :دار اجليل  ،بّبوت ،الطبعة
األوذل 1412 ،ىـ(.)220/1
( )45شرح صحيح مسلم للنووي (.)95/16
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مدادا
و جل استقبل يب الشام ووذل ظهري لليمن وقال رل  :يا زلمد جعلت اذباىك غنيمة ورزقًا وما خلف ظهرك ً

)...

()46

وجاء ُب مسند أضبد (:ؼلرج من عدن أبْب اثنا عشر ألفا ينصرون اهلل ورسولو ىم خّب من بيِب وبينهم)

( .)47فمدد اإلسالم سيكون من اليمن ُب ادلاضي واحلاضر وُب ادلستقبل ومن ىذا قولو تعاذل (( :يا أيها الذين امنوا
من يرتد منكم عن

دينو )) ادلائدة 54فهذه اآلية نزلت ُب أىل اليمن كما بينت ذلك النصوص( .)48قال ابن

تيمية" :فما زال أىل اليمن ىم مدد اإلسالم وىذه اآلية نزلت فيهم وىم الذين أمدوا اجليوش ُب الفتوحات وىم
الذين أمدوا أيب بكر الصديق ُب حروب الردة"( .)49ويعد حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم السابق الذكر علما من
أعالم النبوة ،فقد انطلق أىل اليمن لفتح الفتوح ،وكان منهم القادة ُب كثّب من ادلعارك الٍب خاضها ادلسلمون ضد
أعدائهم من الكفار ،ووطئت أقدامهم فارس والروم ،ووصلوا ادلغرب األقصى ،وبالد السند ،وجنوب فرنسا ،ومن لو
أدىن إدلام بالتاريخ يعرف ما ألىل اليمن من ٍ
ماض عريق ُب الدفاع عن اإلسالم وادلسلمْب حٌب قال قائلهم:
ؽلـ ـ ـ ـانيــون غـّب أنا حفـ ـ ـ ـ ـ ـاة

قد روينـ ـ ـا األرلـ ـ ـ ـاد جيالً فج ـ ـ ـ ـ ـيال

قد وطئنا تيجان كسرى وقيصر
-2

جدنا صاحب احلضارات ضبّب.

أرض اليمن أرض تنفيس للمؤمنين  .وذلك من خالل ما ورد عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ُب
()50

حديث أخرجو أضبد ُب مسنده

مرفوعاً (:أال إن اإلؽلان ؽلان  ،واحلكمة ؽلانية ،وأجد نفس ربكم

()46أخرجو الطرباين ُب ادلعجم الكبّب( باب الصاد ،صدى بن العجالن) (145/8رقم )7658من طريق ضمرة بن ربيعة عن ػلٓب بن أيب عمرو
السيباين عن عمرو بن عبد اهلل احلضرمي عن أيب أمامة رضي اهلل عنو مرفوعاً .قال احلديث ضعيف يرتقي إذل مرتبة احلسن.
( )47أخرجو أضبد ُب مسنده(مسند عبداهلل بن العباس)(200/5رقم )3079من طريق عبد الرزاق ،عن ادلنذر بن النعمان األفطس ،قال :مسعت
وىبا ،ػلدث ،عن ابن عباس مرفوعاً .احلديث فيو ادلنذر بن النعمان :ىو األفطس اليماين روى عنو صبع ،وأطلق ابن معْب القول بتوثيقو ،وذكره ابن
حبان ُب "الثقات" ،وقد تفرد هبذا احلديث وأورده اذليثمي ُب "اجملمع"  ،29/10وقال :رواه أبو يعلى والطرباين ،ورجاذلما رجال الصحيح غّب منذر
األفطس ،وىو ثقة .وال يعلم دلنذر بن النعمان األفطس عن وىب حديثاً مسنداً يصح عنو إال ىذا ،وروي عنو عن وىب عن ابن عباس عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم خربين ،أما أحدعلا  (:فال تتمارضوا فتمرضوا ،وال ربفروا قبوركم فتموتوا ) وأما اآلخر ( :فاشفعوا فلتؤجروا( قال أضبد بن حنبل كما ُب
علل اخلالل ص  65عن ىذا احلديث ( :ادلنذر بن النعمان ثقة صنعاىن ليس َب حديثو مسند غّب ىذا) .وصححو األلباين ُب السلسلة
أيضا أضبد شاكر ُب ربقيق ادلسند.
الصحيحة( )2782فقال::والسند صحيح ألن رجالو ثقات رجال الشيخْب غّب ادلنذر ىذا .وصححو ً
( )48سبق بيان ذلك.
( )49الفتاوى الكربى لتقي الدين أيب العباس أضبد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احملقق  :زلمد عبدالقادر عطا  -مصطفى عبدالقادر عطا طبعة::
دار الكتب العلمية ،الطبعة  :الطبعة األوذل 1408ىـ 1987 -م (. )398/6
( )50أخرجو أضبد ُب مسنده(576/16رقم ) 10987من طريق شبيب أيب روح ،أن أعرابيا أتى أبا ىريرة ،فقال :يا أبا ىريرة حدثنا عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم  -فذكر احلديث .
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()51

من قبل اليمن) والنفس :ىو التنفيس من كربة .قال ابن تيمية وابن قتيبة

واألزىري وابن عثيمْب

كلهم اتفقوا على أن معُب احلديث أن تنفيس اهلل تعاذل على ادلؤمنْب سيكون من أىل اليمن .قال ابن
تيمية" :وىؤالء ىم الذين قاتلوا أىل الردة وفتحوا األمصار فبهم نفس الرضبن عن ادلؤمنْب
الكربات"( .)52قال ابن عثيمْب" .:وىذا احلديث على ظاىره والنفس فيو اسم مصدر نفس ينفس
وفرجا ،ىكذا قال أىل اللغة"( .)53قال ُب مقاييس اللغة(" :)54النفس كل
تنفيسا ،مثل فرج يفرج تفرغلًا ً
ً
شيء يفرج بو عن مكروب ،فيكون معُب احلديث أن تنفيس اهلل تعاذل عن ادلؤمنْب يكون من أىل
اليمن" .قال األزىري" :أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة اليمن؛ ألن اهلل جل وعز نصرىم هبم،
وأيدىم برجاذلم ،وكذلك قولو (:الريح من نـفس الرضبن( .أي :من تنفيس اهلل هبا عن ادلكروبْب،
وتفرغلو عن ادللهوفْب"( .)55ففي ىذا احلديث شرف عظيم ألىل اليمن ،وأي شرف وىو علم من
أعالم النبوة ،فأىل اليمن ىم من ىبوا من الرباري والقفار ،وركبوا ادلهالك واألخطار ،وأنزلوا بأسهم
بالكفار ،وفتحوا األمصار ،فبهم نفس اهلل عن ادلؤمنْب الكربات .

()56

لذلكم أعداء األمة يريدوا أن

ؼلنقوا االمة من مكان تنفسها واذا قطع التنفس عن اإلنسان ؽلوت لكنهم واعلون ُب ذلك؛ ألن األمة

( ) 51ينظر :غريب احلديث لعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أيب زلمد ربقيق  :عبد اهلل اجلبوري ،طبعة :مطبعة العاين  ،بغداد،الطبعة :األوذل ،
1397ىـ (.)291/1
( )52ينظر :رلموع الفتاوى البن تيمية ()389/6
( )53رلموع فتاوى ورسائل زلمد بن صاحل العثيمْب ،صبع وترتيب  :فهد بن ناصر بن إبراىيم السليمان طبعة  :دار الوطن  -دار الثريا ،الطبعة :
األخّبة – ( 1413ىـ) (.)311/3
( ) 54معجم مقاييس اللغة أليب احلسْب أضبد بن فارس بن زكريا ،ربقيق  :عبد السالم زلمد ىارون ،طبعة  :دار الفكر ،الطبعة 1399 :ىـ -
1979م)369/5( .
( )55هتذيب اللغة أليب منصور زلمد بن أضبد األزىري ،ربقيق  :زلمد عوض مرعب ،طبعة :دار إحياء الَباث العريب ،بّبوت الطبعة  :األوذل(
2001م) (.)300/4
( )56ينظر :بلدة طيبة فيصل احلاشدي (..)25

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

1198

استشراف مستقبل اليمه في ضوء السنة النبوية
األستاذ المساعد :عبدهللا أحمد علي به عثمان

ال سبوت نعم سبرض وذلذا سيبقى نفسها بإذن اهلل وُب ىذا بيان فضل ىذا البلد وفضل أىلو وأن
أعناق ادلسلمْب تشرأب ضلو ىذا البلد إذا ما اشتد أمرىا وتداعى عليها أعداؤىا.
-3

مقرا ألجناد اإلسالم :
أرض اليمن ستكون ً
قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (:سيصّب األمر إذل أن تكونوا جنودا رلندة جند بالشام وجند
()58

باليمن وجند بالعراق  .قال ابن حوالة( :)57خر

رل يا رسول اهلل إن أدركت ذلك .فقال :عليك

بالشام فإهنا خّبة اهلل من أرضو غلتىب إليها خّبتو من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من
غدركم فإن اهلل توكل ذل بالشام وأىلو) ( .)59ىذا احلديث فيو داللة واضحة على أن اليمن ستكون
جندا لإلسالم باإلضافة إذل أحاديث التنفيس وادلدد الٍب سبق ذكرىا.
ً
-4

أرض اليمن أرض استقرار  .لقولو عليو الصالة والسالم ُب احلديث السابق الذكر( .فأما إن أبيتم
فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم).والغدر بضم معجمة وفتح مهملة أي  :حياضكم .قال أىل
اللغة :والغدر :صبع غدير ،وىو الذي يبقى بعد ذىاب السيل ،وبعد انقطاع ادلطر ،والناس يأتون إليها
ويشربون منها(.)60قال الطييب " :فإن أبيتم أيتها العرب ما اختاره اهلل تعاذل أي :بالد الشام واخَبًب
بالدكم ومسقط رأسكم من البوادي  ،فالزموا ؽلنكم واسقوا من غدرىا ؛ ألنو أوفق لكم من مياه

( ) 57ابن حوالة ىو :عبد اهلل بن حوالة األزدي حليف لبِب عامر وتوُب بالشام سنة شبانْب .وروى ُب فضل الشام أحاديث .ينظر :االستيعاب البن
عبدالرب (.)270/1
( )58أي :خر رل خّب تلك األماكن .ينظر  :عون ادلعبود شرح سنن أيب داود حلمد مشس احلق العظيم آبادي أيب الطيب ،طبعة :دار الكتب العلمية ،
بّبوت ،الطبعة الثانية 1415( ،ىـ )(.)116/7
( )59أخرجو أبوداود ُب سننو( كتاب اجلهاد ،باب ُب سكُب الشام)(313/2رقم )2485من طريق أىب قتيلة عن ابن حوالة رضي اهلل عنو مرفوعاً.
قال صاحب عون ادلبعود( :) 116/7واحلديث سكت عنو ادلنذري .واحلديث صحيح بتصحيح احلاكم وموافقة الذىيب إياه .ينظر :ادلستدرك على
الصحيحْب ،للحاكم كتاب الفًب وادلالحم (555/4رقم.)8566
( )60لسان العرب البن منظور مادة غدر (. )8/5
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البوادي"( . )61وىذا داللة على أن اليمن سيكون فيها نو ع استقرار  .مهما كانت األحداث قاسية
أما ورد من لفظ ( :إذا ىاجت الفًب فعليكم بأرض اليمن) .قال أىل احلديث :دل صلد لو إسناداً.
لكن قال شيخ االسالم ابن تيمية ُب رلموع الفتاوى(":)62ىذا اللفظ ال يعرف" .وقال ُب موضع
آخر ":إذا كثرت الفًب فعليكم بأطراف اليمن ىذا اللفظ ال يعرف ،ولكن الذي ُب السنن أنو قال
لعبد اهلل بن حوالة دلا قال :إنك ْم ستجنِّدون أجنادا " ...احلديث.
-5

أرض اليمن آخر أرض ينزع منها اإليمان  :حٌب ال يكون بالدنيا اؽلان إال بأرض اليمن .قال رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم  (:أتاكم أىل اليمن ،أرق أفئدة ،وألْب قلوباً ،اإلؽلان ؽلان واحلكمة ؽلانية)...
قال احلافظ ابن حجر – رضبو اهلل تعاذل " :-إن الريح الٍب تقبض أرواح ادلؤمنْب تبدأ دبن بقي بعد
عيسى ويتأخر أىل اليمن بعدىا وؽلكن ان يكون ىذا شلا يفسر بو قولو (:اإلؽلان ؽلان) أي :يتأخر
اإلؽلان هبا بعد فقده من صبيع األرض" ( .)63وجاء ُب التيجان البن ىشام

()64

قولو" :حٌب ال يكون

بالدنيا اؽلان إال بأرض اليمن" وىذه بشرى ألىل اليمن وىي منقبة عظيمة حق ذلذا البلد العظيم
وألىلو أن يفخروا هبا.
-6

()65

جيش من أهل اليمن يقتل ذو السويقتين
()66

عهد القحطاين

الذي ؼلرب الكعبة ُب اخر الزمان :وىذا يكون ُب

عمران بن عامر كما جاء ذلك ُب األحاديث فقد جاء ُب الصحيحْب (:ال تقوم

( )61مرقاة ادلفا تيح شرح مشكاة ادلصابيح لعلي بن (سلطان) زلمد ،أيب احلسن نور الدين ادلال اذلروي طبعة :دار الفكر ،بّبوت  ،لبنان ،الطبعة:
األوذل1422 ( ،ىـ 2002 -م) (. )159/18
( )62رلموع الفتاوى البن تيمية (.)18/384
( )63ينظر :الفتح للحافظ (.)78/13
( )64ينظر :التيجان ُب ملوك ضبْيـ ْر لعبد ادللك بن ىشام ص(.)65
( ) 65ذو السويقتْب رجل من احلبشة ؼلرب الكعبة كما ُب صحيح البخاري ومسلم .وذو السويقتْب :تثنية سويقة وىي تصغّب ساق أي الذي لو
ساقان ضعيفتان والتصغّب ىنا للتحقّب أي :ضعيف ىزيل ال شأن لو .وقال النووي :علا تصغّب ساقى االنسان ،لرقتهما وىى صفة سوق السودان .
ينظر :شرح مسلم للنووي (.)35/18
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الساعة حٌب ؼلرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ) (-)67قال القرطيب ُب

التذكرة

()68

:

"قولو (:يسوق الناس بعصاه ) كناية عن غلبتو عليهم وانقيادىم لو ودل يرد نفس العصا لكن ُب ذكرىا
إشارة إذل خشونتو عليهم وعسفو هبم قال وقد قيل انو يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق اإلبل
وادلاشية؛ لشدة عنفو وعدوانو" .قال احلافظ ابن حجر" :وإن الكعبة ؼلرهبا ذو السويقتْب من احلبشة
فينتظم من ذلك ان احلبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاين فأىلكهم"(.)69
-7

()70

يخرج من اليمن جيش يحسم به أمر الملحمة الكبرى

مع الروم :بعد أن ؽلحص فيها

ادلسلمون سبحيصاً شديداً ينتدب ادلسلمون ُب ادلرحلة األوذل جيشاً فيقتتلون مع النصارى قتاالً
شديداً حٌب ؽلوت كل من ُب اجليش وىؤالء أفضل الشهداء عند اهلل تعاذل ٍب ينتدب ادلسلمون فرقة
أخرى وىؤالء ال يصمدون ويفرون وىؤالء قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عنهم :ال يتوب اهلل
عنهم قال :فينتدب ادلسلمون فرقة أخرى وينهد إليهم أىل االسالم قال :وؽلدىم أىل عدن أبْب باثِب
عشر ألف مقاتل فتحسم هبا ادلعركة .قال النيب كما ُب مسند أضبد

()71

 (:ؼلرج من عدن أبْب اثنا

عشر ألفا ينصرون اهلل ورسولو ىم خّب من بيِب وبينهم ).
( )66ينظر :التذكرة للقرطيب ( )711/1والفتح للحافظ (.)78/13
( )67أخرجو البخاري ُب صحيحو( كتاب ادلناقب ،باب ذكر قحطان)(1296/2رقم )3329من طريق ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب ىريرة
رضي اهلل عنو مرفوعاً.
( )68ينظر :التذكرة للقرطيب(. )711/1
( )69ينظر :الفتح للحافظ (.)78/13
( ) 70حديث ادللحمة الكربى أخرجو مسلم ُب صحيحو( كتاب الفًب واشراط الساعة175/8( /رقم)7460ال تقوم الساعة حٌب ينزل الروم
باألعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من ادلدينة من خيار أىل األرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبْب الذين سبوا منا نقاتلهم .فيقول
ادلسلمون ال واهلل ال طللى بينكم وبْب إخواننا .فيقاتلوهنم فينهزم ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند اهلل ويفتتح الثلث ال
يفتنون أبدا.)...
( )71أخرجو أضبد ُب مسنده( مسند عبداهلل بن العباس)(333/1رقم ) 3079من طريق ادلنذر بن النعمان األفطس قال مسعت وىبا ػلدث عن ابن
عباس رضي اهلل عنو مرفوعاً .قال األرنؤوط :ادلنذر بن النعمان ىو األفطس اليماين روى عنو صبع وأطلق ابن معْب القول بتوثيقو وذكره ابن حبان ُب
الثقات وقد تفرد هبذا احلديث وباقي رجالو ثقات رجال الشيخْب  . .وقال اذليثمي رواه أبو يعلى والطرباين ورجاذلما رجال الصحيح غّب منذر األفطس
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()72

:الخالفة والملك يعود ألهل اليمن بعد أن نزع منهم  :ففي مسند أضبد

 (:كان ىذا األمر-

أي اخلالفة وادللكُ -ب ضبّب ،فنزعو اهلل عز وجل منهم ،فجعلو ُب قريش وسيعود إليهم )
-9

أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا -.واليمن جزء منها :-فقد جاء ُب صحيح مسلم عن أىب ىريرة
أن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم قال( :ال تقوم الساعة حٌب يكثر ادلال ويفيض حٌب ؼلرج الرجل
أهنارا) ( .)73ىذا من األشياء
بزكاة مالو فال غلد أحدا يقبلها منو وحٌب تعود أرض العرب ً
مروجا و ً
العجيبة الٍب حدثنا عنها النيب األعظم عليو الصالة والسالم ،حديث يدلنا على تاريخ الصحراء ُب
اجلزيرة العربية ،أو على أرض العرب إصباالً ،وػلدثنا عن شيء سوف ػلدث بعد فَبة من الزمن ،إال
أهنارا كما كانت من قبل وىذا ما أثبتو العلم احلديث اليوم.
وىو ان جزيرة العرب ستعود ً
مروجا و ً
فاحلديث ُب الواقع يتضمن حقيقة ونبوءة وإعجازا خربيًّا وآخر علمياً .فاحلقيقة  :أن شبو اجلزيرة العربية
أرضا ذات مراع وأهنارٍ ،ب طرأت عليها احلالة الصحراوية الراىنة ..وادلعجزة
كانت ُب ادلاضي ً
اإلخبارية :أن األهنار وادلسطحات اخلضراء ستعود ثانية إذل شبو اجلزيرة العربية ُب آخر الزمان قبل قيام
الساعة..وقد استغرق ىذا احلديث أربعة عشر قرنًا من الزمان لكي يفهم على ىذا الوجو الصحيح،
حدث ذلك بعد التقدم اذلائل ُب علوم اجليولوجيا والتاريخ ادلناخي والفلك وغّبىا ،وىكذا يتجلى
أمامنا بوضوح أن أرض العرب وىي اليوم ُب معظمها صحراء ،كانت ذات يوم أهناراً ومروجاً وسوف
تعود ،دبا يتطابق مئة بادلئة مع احلديث النبوي الشريف وىي بشارة ضلملها إذل كل ؽلِب ظل غلري خلف
لقمة العيش ترك األىل والبالد حبثًا عن الرزق .

وىو ثقة .ينظر :ا لثقات حملمد بن حبان بن أضبد أيب حاًب التميمي البسٍب ،ربقيق  :السيد شرف الدين أضبد ،طبعة  :دار الفكر ،الطبعة :األوذل ،
( 1395ىـ– 1975م)( )176/9ورلمع الزوائد للهيثمي(.)29/10
( )72أخرجو أضبد ُب مسنده( مسند الشاميْب)(34/28رقم )16827من طريق راشد بن سعد ادلقرائي ،عن أيب حي ،عن ذي سلمر مرفوعاً.
( )73أخرجو مسلم ُب صحيحو(كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من ادلعروف)(7،96رقم. )1012
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أوال :النتائج:
-1

االستشراف والتخطيط ادلستقبلي ليس غريباً عن النصوص الشرعية من كتاب وسنة ،ولكن ػلتاج
يدا من الفكر والتأمل ادلسَبشد بأنوار النص .
استجالؤه وفهمو مز ً

-2

البد من التأكيد على أن البشارات الٍب وردت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كان من وظيفتها شحن
األمة باألمل ُب فَبات ضعفها وتقهقرىا واهنزامها.

-3

أرضا وأنسانًا شلا ال يدع أدىن رلاال للشك أن أرض اليمن
الفضائل اجلمة والعظيمة الٍب أعطيت لليمن ً

-4

استشراف مسيتقبل اليمن من خالل السنة يسهل الطريق إلصالح حاضره.

-5

معلوم أنو إذا طاب األصل بالغالب يطيب الفرع فإذا كانت األصول طيبة شريفة كان الفرع غالبا

أرض مباركة طيبة وأن أىلها أخيار بررة.

كذلك وألن أرض اليمن معدهنا أصيل وبإذن اهلل لن تنبت ىذه ادلعادن األصيلة إال فروعا أصيلة .
-6

اليمن أرض مدد لإلسالم فهم من نصر اإلسالم قدؽلًا وبإذن اهلل ىم من سينصرون الدين ُب احلاضر
وادلستقبل .

-7

وجود االمة مرتبط بوجود نفسها الذي ىو من جهة اليمن ألن ىذه األمة ال سبوت فيقينا لن تفلح
سلططات االعداء ذباه اليمن .

-8

أرض اليمن آخر أرض ينزع منها اإلؽلان  :حٌب ال يكون بالدنيا اؽلان إال بأرض اليمن.

-9

اليمن سيكون فيها نو ع استقرار  .مهما كانت األحداث قاسية .

-10

أرض العرب دبا فيها اليمن وىي اليوم ُب معظمها صحراء ،كانت ذات يوم أهناراً ومروجاً وسوف تعود،
دبا يتطابق يقينا مع احلديث النبوي الشريف.

-11

اخلالفة وادللك يعود ألىل اليمن مرة أخرى بعدما نزع منهم.

ثانيا :التوصيات:
-1

بعث ُب نفوس الناس روح التفاؤل واألمل من خالل ىذه ادلعاين وىذه احلقائق الٍب تضمنها حديث
النيب صلى اهلل عليو وسلم حٌب ػلصل ُب النفوس نوع من االطمئنان واذلدوء.
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الدعوة إلنشاء مراكز دراسات تعتمد بدرجة أوذل على ما ورد من إشارات للمستقبل ُب كتاب اهلل وُب
حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم بعيدا عن التنبؤات والتخرصات الوعلية القائمة على أسس باطلة ُب
كثّب منها.

-3

التأصيل لعلم ادلستقبليات وفق رؤية إسالمية ،وذلك بوضع الضوابط وادلبادئ وادلناىج ادلتعلقة بو.

-4

دعوة االختصاصْب وادلهتمْب بعلم ادلستقبليات والتخطيط االسَباتيجي من أبناء ادلسلمْب ،إذل
استجالء ذلك وإغلاد احللول لكثّب من مشاكل ومصائب ادلسلمْب .واستنباطو من خالل كتاب اهلل
وسنة نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم.

-5

تشجيع طلبة الدراسات العليا والباحثْب لتناول أحباث ومواضيع تعُب بعلم ادلستقبليات ُب ضوء السنة
النبوية.

ىذا ما تيسر لنا صبعو وفهمو وأسال اهلل التوفيق والسداد واحلمد هلل رب العادلْب
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القران الكرًن
 .1أثر االستشراف والتخطيط ادلستقبلي ُب العلم والتعليم ُب ضوء السنة النبوية فارس طو زلمد  ،طبعة :مؤسسة
الريان  ،الطبعة :األوذل.
 .2استشراف ادلستقبل والتخطيط لو وحاجة الدعوة والداعية إليو الشنقيطي علي رللة كلية اإلمام األعظم ،
بغداد ،العدد الثامن عشر لسنة 1435ىـ .
 .3استشراف ادلستقبل ُب األحاديث النبوية عبد الرضبن قشوع .رللة الفكر اإلسالمي ادلعاصر العدد اخلامس
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 .6تذكرة احلفاظ الذىيب زلمد بن أضبد بن عثمان  ،ربقيق :زكريا عمّبات ،طبعة :دار الكتب العلمية بّبوت-
لبنان الطبعة األوذل( 1419ىـ1998 -م) .
 .7التعريفات اجلرجاين علي بن زلمد بن علي  ،ربقيق  :إبراىيم األبياري ،طبعة  :دار الكتاب العريب ،بّبوت،
الطبعة األوذل ( 1405ىـ)
 .8هتذيب اللغة األزىري أبو منصور زلمد بن أضبد األزىري ،ربقيق  :زلمد عوض مرعب ،طبعة :دار إحياء
الَباث العريب ،بّبوت الطبعة  :األوذل( 2001م) .
 .9الثقات ابوحاًب البسٍب زلمد بن حبان بن أضبد  ،ربقيق  :السيد شرف الدين أضبد ،طبعة  :دار الفكر،
بّبوت ،الطبعة :األوذل  1395( ،ىـ– 1975م).
 .10اجلامع الصحيح ادلختصر ،البخاري زلمد بن إمساعيل ربقيق  :مصطفى ديب البغا طبعة :دار ابن كثّب ،
اليمامة – بّبوت ،الطبعة الثالثة  1407 (،ىـ1987 -م).
 .11اجلامع الصحيح النيسابوري مسلم بن احلجاج طبعة :دار اجليل بّبوت  +دار األفاق اجلديدة ـ بّبوت
 .12شرح السنة البغوي حسْب بن مسعود  ،ربقيق  :شعيب األرناؤوط ،زلمد زىّب الشاويش طبعة  :ادلكتب
اإلسالمي  ،دمشق ـ بّبوت الطبعة  :الثانية (1403ىـ 1983 -م).
 .13علوم احلديث ُب ضوء تطبيقات احملدثْب النقاد ادلليباري ضبزة ،طبعة :دار ابن حزم.
 .14عون ادلعبود شرح سنن أيب داود العظيم أبادي أضبد مشس احلق  ،طبعة :دار الكتب العلمية  ،بّبوت ،الطبعة
الثانية 1415( ،ىـ )(.)116/7
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.15غريب احلديث ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم أبو زلمد ربقيق  :عبد اهلل اجلبوري ،طبعة :مطبعة العاين  ،بغداد،
الطبعة :األوذل 1397 ،ىـ .
.16الفتاوى الكربى ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أضبد بن عبد احلليم احملقق  :زلمد عبدالقادر عطا -
مصطفى عبدالقادر عطا طبعة ::دار الكتب العلمية ،الطبعة  :الطبعة األوذل 1408ىـ 1987 -م .
 .17فتاوى ورسائل العثيمْب زلمد بن صاحل  ،صبع وترتيب  :فهد بن ناصر بن إبراىيم السليمان طبعة  :دار
الوطن  -دار الثريا ،الطبعة  :األخّبة – ( 1413ىـ) .
 .18فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقالين أضبد بن علي  ،طبعة  :دار ادلعرفة  -بّبوت (
1379ىـ) .
.19فيض القدير ادلناوي زلمد عبد الرؤوف  ،طبعة :دار الكتب العلمية بّبوت  ،الطبعة :االوذل(  1415ىـ ،
 1994م).
.20القول احلسن ُب فضائل أىل اليمن الشوكاين زلمد بن علي .
 .21لسان العرب ابن منظور زلمد بن مكرم األفريقي ادلصري طبعة :دار صادر ،بّبوت الطبعة األوذل .
 .22مدارج السالكْب بْب منازل إياك نعبد وإياك نستعْب الزري زلمد بن أيب بكر أبو عبد اهلل ربقيق :زلمد حامد
الفقي ،طبعة :دار الكتاب العريب  ،بّبوت ،الطبعة :الثانية 1393 (،ىـ 1973 -م) .
 .23ادلستدرك على الصحيحْب احلاكم النيسابوري زلمد بن عبداهلل أبو عبداهلل ربقيق  :مصطفى عبد القادر
عطا ،طبعة :دار الكتب العلمية ،بّبوت ،الطبعة :األوذل ( 1411ىـ 1990 -م).
.24ادلصباح ادلنّب ُب غريب الشرح الكبّب الرافعي أضبد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي ،طبعة :ادلكتبة العلمية ،
بّبوت
 .25معادل التنزيل حمليي السنة  ،البغوي أبو زلمد احلسْب بن مسعود ربقيق :زلمد عبد اهلل النمر وآخرون طبة::
دار طيبة للنشر والتوزيع( 1417ىـ  1997 -م ).
.26معجم البلدان احلموي ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل طبعة :دار الفكر ،بّبوت
 .27معجم مقاييس اللغة ابن زكريا أبواحلسْب أضبد بن فارس  ،ربقيق  :عبد السالم زلمد ىارون ،طبعة  :دار
الفكر ،الطبعة 1399 :ىـ 1979 -م.
.28ادلوافقات اللشاطيب إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي ربقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان ،طبعة :دار ابن عفان ،الطبعة  :الطبعة األوذل( 1417ىـ1997 /م).
 .29النظر إذل أصول األثر اجلزائري الطاىر  ،ربقيق  :عبد الفتاح أبو غدة طبعة  :مكتبة ادلطبوعات اإلسالمية
حلب ،الطبعة األوذل ( 1416ىـ 1995 -م)
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