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  :صقال رسول اهللا 

 "" ابِكُمسأَنو ينِكُمي دف كُمكُونرشي مجالْع  

  

  



٥ 



(العجم: فارس والروم والترك والصقالبة والروس والصينيون واهلنود 

  والعربانيون)

  
 :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهأَخبرنا عبد الرزاقِ، عن معمرٍ، عن قَتادةَ  - ١

، ")٣(، فَعارضتها غَنم عفُر )٢(سود )١(بينما أَنا نائم ، رأَيت كَأَني أَنعق بِغنمٍ"

" الْعرب ومن لَحق بِهِم من  قَالَ:؟ اللَّهلْت ذَلك يا رسولَ فَما أَو قَالُوا:

)، باب قبائل العجم ، حتقيق؛ ١٩٩٢٤: جامع معمر بن راشد(" )٤(الْأَعاجِمِ

 الشيخ حبيب األعظمي.

                                                             
إنقياد املسلمني العرب هللا سهولة إستعارة تصرحيية حيث شبه املسلمني العرب بالغنم ، وفيه  داللة علي  )(١

، والسمع اإلنقياد للراعيسهولة علي الضعف ، بل علي أبداً وللدين ، وال يدل لفظ الغنم هنا  صولرسول 

ألمم األخري من العرب املسلمني لنفع  علي ، ويدل أيضاصيف املعروف ، والراعي هنا هو النيب له والطاعة 

). وأيضا لفظ الغنم يدل علي سالمة صدور املسلمني العرب وطيبة قلوم (العجموغريهم الروم وفارس والترك 

 لذئاب والثعالب واألسود.وصفاء نفوسهم ، وأن ليس لديهم غريزة الغدر واملكر واإلنتقام والوحشية مثل ا
، ذلك  وريادم علي باقي األجناس ،بدينهم وإمياميف الدين ، وسيادم العرب املسلمني إمامة  كناية عن )(٢

 .فضل اهللا يؤتيه من يشاء
 غُفْر : بيضاء ا حمرة أو ختالطها حمرة، وهذا واضح جداً يف سكان أوروبا وأمريكا ومشال شرق آسيا. )(٣
هنا املعين العام والشامل هلا  ، واملقصود باألعاجملعربية، وهو كل من ال ينطق ااألعاجم؛ مجع أعجمي )(٤

صود باألعاجم هنا املعين اخلاص ، وليس املق)وكل األجناس اآلخري خبالف العرب - الترك  –الروم  –الفرس (

أو ) التتار واملغولخاصة؛ األعاجم علي الترك (الترك أو دول شرق آسيا)، ألن املؤرخني يطلقون لفظ العجم أو (

، فمن الصعب علي أهل هذه البالد صعوبة التواصل مع أهل هذه البالدل) (خاصة ؛ الصينيوندول شرق آسيا 

علي العرب تعلم لغتهم والتواصل معهم خبالف الفرس أيضا ، ومن الصعب تعلم اللغة العربية أو النطق ا

 والروم.



٦ 

حدثَنا عبد اللَّه بن إِدرِيس، عن حصينٍ، عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي  - ٢

"إِني رأَيتنِي يتبعنِي غَنم سود يتبعها غَنم  :صرسولُ اللَّه  لَيلَى قَالَ: قَالَ

" فْركْرٍ:عو بفَقَالَ أَب ، مجا الْعهعبتت كعبتت برالْع هذه ، ولَ اللَّهسا ري ،

 ولُ اللَّهسصقَالَ: قَالَ ر: " لَكا الْمهربع كمصنف ابن أيب شيبة ؛ "كَذَل

 .الرياض –)، حتقيق؛ كمال يوسف احلوت، ط . مكتبة الرشد ٣٠٤٧٩(

  
  ( العجم يشاركونكم يف دينكم وأنسابكم أو أسعد الناس بالدين هم العجم )

 

  نب دمنِ أَحيسو الْحا أَبنربا أَخثَن ،اددغبِب ،ارزى الْبيحنِ يانَ بثْمع

، عن عبد سمِ، ثَنا عبد الرحمنِالْعباس بن محمد الدورِي، ثَنا هاشم بن الْقَا

قَالَ: قَالَ  اللَّه بنِ دينارٍ، عن زيد بنِ أَسلَم، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما

 بِيةٌ بِ :صالنريكَث ما غَنيهف لَتخاَء ددوةً سريا كَثمغَن تأَير ""قَالُوا:يض ، 

، في دينِكُم وأَنسابِكُم"يشركُونكُم  )١(" الْعجم قَالَ:فَما أَولْته يا رسولَ اللَّه؟ 

" لَو كَانَ الْإِميانُ معلَّقًا بِالثُّريا لَنالَه رِجالٌ  قَالَ :الْعجم يا رسولَ اللَّه ؟  قَالُوا :

، وقال؛ )٨١٩٤، رواه احلاكم يف مستدركه (وأَسعدهم بِه الناس " من الْعجمِ

من  -: [التعليق جاهبخارِي ولَم يخرهذَا حديثٌ صحيح علَى شرط الْ

: وقال األلباين؛ صحيح على شرط البخاري – ٨١٩٤تلخيص الذهيب] 

  ).١٠١٨سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها برقم صحيح (

  

  

                                                             
قصود م فارس والروم والترك والصقالبة والروس والصينيون واهلنود والعربانيون ، يقول العجم : امل )(١

 العرب ؛ كل من ال يتكلم العربية فهو أعجمي ، ويدخل حتت لفظ  ( العجم ).



٧ 

          
 

١ -  دبثَين عدبِالَلٍ ، ح نانُ بملَيثَنِي سدقَالَ : ح ، اللَّه دبع نزِيزِ بالع

عثيأَبِي الغ نرٍ، عثَو نيرأَبِي ه نع ،هنع اللَّه يضةَ را ، قَالَ : كُرلُوسا جن

بِيالن دنزِلَصعفَأُن ،ةعةُ اجلُمورس هلَيع ت:  " "  رِينآخومقُوا بِهِملْحا يلَم مهن

قَالَ : قُلْت : من هم يا رسولَ اللَّه ؟ فَلَم يراجِعه حتى سأَلَ  )،٣(اجلمعة : 

 ولُ اللَّهسر عضو ، يانُ الفَارِسلْما سينفصثَالَثًا ، و  انَ ، ثُملْملَى سع هدي

، »)٢(من هؤالَِء - أَو رجلٌ  - ، لَنالَه رِجالٌ  )١(اِإلميانُ عند الثُّريا لَو كَانَ« قَالَ :

  .٤٨٩٧(خ) 

٢ -  ،رنِي ثَوربزِيزِ، أَخالع دبا عثَندابِ ، حهالو دبع نب اللَّه دبثَنا عدح

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، ثيأَبِي الغ نالَِء «  :صعؤه نالٌ مرِج الَهلَن « ،

 .٤٨٩٨(خ) 

                                                             
يفترض أن الدين أو اإلميان لو كان  صالثُّريا : النجوم ، وفيه دليل علي علو مرتلة هذا الدين ، والنيب  )(١

الباحثني عن احلق ، وأصحاب الرساالت واهلمم العالية مثل سيدنا سلمان من عند النجوم لوصل إليه 

 الفارسي.
 صمن هؤالء : أي رجال مثل سلمان الفارسي رضي اهللا عنه ، املُلقب بالباحث عن احلقيقة ، فالنيب  )(٢

مهة عالية ال دأ أنفسهم حيت يعرفوا احلق ويذعنوا له متاما مثل سلمان الفارسي ، وقصة  يذو يقصد رجاالً

سلمان الفارسي ورحلته يف البحث عن احلقيقة معروفة للجميع. ويف هذا الزمان ، فإن هناك رجال ونساء من 

هما كلف األمر ، وهذا ال يكفون عن البحث عن احلقيقة م - خاصة أبناء فارس  –أبناء الفرس والروم والعجم 

البحث يدفعهم يف النهاية إيل إعتناق اإلسالم ، فيعتنقون اإلسالم باختيارهم عن رضي نفس وطيب خاطر 

مهما واجهوا من املخاطر والعقبات ، ويبذلون يف ذلك الغايل والنفيس ، حيث يقومون بتسخري كل ما لديهم من 

لدين العظيم ويف الدعوة إيل اهللا عز وجل ، وعندما نسمع أموال وإمكانيات وهبات ومميزات يف خدمة هذا ا

بقصص هؤالء الرجال والنساء يف هذه األيام نعتقد أا أساطري ، ولكنها عني احلقيقة ، قال تعايل ؛ " وإن 

تد ) ، وقال أيضا ؛ " يا أيها الذين آمنوا من ير ٣٨ –تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم " ( حممد 

منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة علي املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل 

 ).  ٥٤ –اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء اهللا واسع عليم " ( املائدة 



٨ 

نا عبد الْعزِيزِ يعنِي ابن محمد ، عن حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَ - ٣

 بِيالن دنا علُوسا جةَ ، قَالَ : كُنريرأَبِي ه نع ، ثيأَبِي الْغ نرٍ، عصثَو  ،

" "  إِذْ نزلَت علَيه سورةُ الْجمعة ، فَلَما قَرأَ : بِهِم  وآخرِين منهم لَما يلْحقُوا

 صفَلَم يراجِعه النبِي من هؤلَاِء يا رسولَ اِهللا ؟  ) ، قَالَ رجلٌ :٣(اجلمعة : 

م أَلَهى ستقَالَ : ح ، يانُ الْفَارِسلْما سينفثَلَاثًا ، قَالَ : و نِ أَويترم ةً أَور

 بِيالن عضقَالَ : صفَو انَ ، ثُملْملَى سع هدا ،  ييالثُّر دنانُ عكَانَ الْإِمي لَو "

  ).٢٥٤٦( - ٢٣١، (م) لَنالَه رِجالٌ من هؤلَاِء " 

٤ - دثَنِي حدفَرٍ قَالَ : حعج نب اللَّه دبا عنربرٍ قَالَ : أَخجح نب يلا عثَن

ثَور بن زيد الديلي ، عن أَبِي الغيث ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : كُنا عند رسولِ 

 صاللَّه فَت ةعةُ اجلُمورس زِلَتأُن نيلَغَ :حا با ، فَلَما "  لَاهلَم مهنم رِينآخو

ه ؛ من هؤلَاِء الَّذين لَم يا رسولَ اللَّ قَالَ لَه رجلٌ :،  (اجلمعة)"   قُوا بِهِملْحي

 صفَلَم يكَلِّمه ، قَالَ : وسلْمانُ فينا ، قَالَ : فَوضع رسولُ اللَّه يلْحقُوا بِنا ؟ 

" والَّذي نفِْسي بِيده لَو كَانَ اِإلميانُ بِالثُّريا لَتناولَه  يده علَى سلْمانَ ، فَقَالَ :

لَاِء " رِجؤه نالٌ م ثيو الْغأَبو ، يامش زِيدي نب رثَوو ، نِيدم ديز نب رثَو :

 دبعو ، يثٌ غَرِيبدذَا ح؛ ه نِيديعٍ مطنِ مب اللَّه دبلَى عوم مالس : هماس

ملَدينِي ضعفَه يحيى بن معنيٍ ، وقَد روِي اللَّه بن جعفَرٍ هو : والد علي بنِ ا

 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نيثُ عذَا احلَد(ت)  صه ، هجذَا الورِ هغَي ن٣٣١٠م 

  [قال األلباين]: صحيح.

حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنِي  - ٥

ثَور بن زيد الديلي ، عن أَبِي الغيث ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : كُنا عند رسولِ 

 فَ صاللَّه ةعةُ اجلُمورس زِلَتأُن نيلَغَ :حا با ، فَلَملَاها "  تلَم مهنم رِينآخو

ه ؛ من هؤلَاِء الَّذين لَم يا رسولَ اللَّ ، قَالَ لَه رجلٌ : (اجلمعة)"   قُوا بِهِملْحي



٩ 

، قَالَ : وسلْمانُ الفَارِسي فينا ، قَالَ : فَوضع رسولُ فَلَم يكَلِّمه؟ يلْحقُوا بِنا

 صاللَّه انَ ، فَقَالَيلْملَى سع ها  :ديانُ بِالثُّركَانَ اِإلمي لَو هدفِْسي بِيي نالَّذو"

نلَاِء" لَتؤه نالٌ مرِج لَهاونسيثٌ حدذَا حأَبِي : ه نع هجرِ وغَي نم وِير قَدو ،

 بِينِ النةَ عرير[قال األلباين]: صحيح. ٣٩٣٣، (ت) صه  

بِي غيث، عن أَ، حدثَنا عبد الْعزِيزِ، عن ثَورٍ، عن أَبِي الْحدثَنا قُتيبةُ - ٦

الْجمعة،  ، إِذْ نزلَت علَيه سورةُص، أَنه قَالَ: كُنا جلُوسا عند النبِي هريرةَ

من  :، قَالَ رجلٌ)٣(اجلمعة : " "  :فَلَما قَرأَ قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخو

، أَو ، أَو مرتينِحتى سأَلَه مرةً صفَلَم يراجِعه النبِي هؤلَاِء يا رسولَ اللَّه ؟ 

ثَلَاثًا، ويانُ الْفَارِسلْما سينف بِيالن عضانَ،  ص، قَالَ : فَولْملَى سع هدي

  .٩٤٠٦: (حم) »، لَنالَه رِجالٌ من هؤلَاِءالْإِميانُ عند الثُّريا لَو كَانَ«  وقَالَ :

٧ -  نب قُوبعا يثَندح ، انننِ سب يدعس نب رما عنرببٍأَخنِ كَاسب ديمح ،

دةَ ، قَالَ : حريرأَبِي ه نع ، ثيأَبِي الْغ نع ، دينِ زرِ بثَو نع ، يدراورا الدثَن

 ولِ اللَّهسر عا مصكُن : هلَيع لَتزفَن ،  " " قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخو

فَلَم يجِبه ، فَعاد من هؤلَاِء يا رسولَ اللَّه ؟  ، فَقَالَ رجلٌ : )٣(اجلمعة : 

 بِيالن برانُ ، فَضلْمى سضمقَالَ : صوو ، بِهكنلَى مانُ  عكَانَ الْإِمي لَو "

) ، ٧٢٦٤(رقم طبعة با وزير: "  )١(معلَّقًا بِالثُّريا لَتناولَه رِجالٌ من قَومِ هذَا

  )١٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٠٨(حب) 

  
  يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم )( باب وإن تتولوا 

                                                             
من قوم هذا : أي من نوعية هذا الرجل اهلمام ؛ سلمان الفارسي ، الذي مل دأ نفسه ومل يرتاح باله يف  )(١

البحث عن احلقيقة ومعرفة احلق ( اإلسالم ) ، حيت عرفه ، ودخل فيه راضياً مختاراً ، مث بذل يف ذلك الغايل 

 والنفيس.



١٠ 

١ -  ، ديمح نب دبععٍ ، وافر نب دمحثَين مدا وقَالَ  -حنربأَخ :دبقَالَ ع

عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر ، عن جعفَرٍ الْجزرِي ، عن  -ابن رافعٍ حدثَنا 

" لَو كَانَ الدين  :ص: قَالَ رسولُ اِهللا يزِيد بنِ الْأَصم ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 فَارِس نلٌ مجر بِه با ، لَذَهيالثُّر دنقَالَ  - ع أَو - اِء فَارِسنأَب نى  )١(متح

 " لَهاونت٢٥٤٦( - ٢٣٠، (م) ي.(  

قَالَ : أَخبرنا شيخ ، حدثَنا عبد بن حميد قَالَ : حدثَنا عبد الرزاقِ  - ٢

 أَبِيه ننِ ، عمحالر دبنِ علَاِء بالع نع ةينلِ املَدأَه نةَ ، مريرأَبِي ه نع ،

وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم "  : يوما هذه اآليةَ ص: تلَا رسولُ اللَّه قَالَ

قَالَ : فَضرب  ومن يستبدلُ بِنا ؟، قَالُوا :  (حممد)"   يكُونوا أَمثَالَكُمثُم لَا 

 ولُ اللَّهسصر بِ سكنلَى مقَالَ : ع انَ ، ثُملْم " همقَوذَا وه ، همقَوذَا وه " :

"هذَا حديثٌ غَرِيب في إِسناده مقَالٌ" ، وقَد روى عبد اللَّه بن جعفَرٍ ، أَيضا 

  [قال األلباين]: صحيح. ٣٢٦٠، (ت)  هذَا احلَديثَ عنِ العلَاِء بنِ عبد الرحمنِ

حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ : حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنا  - ٣

 نع ، أَبِيه ننِ ، عمحالر دبنِ علَاِء بالع نجِيحٍ ، عنِ نفَرِ بعج نب اللَّه دبع

يا رسولَ اللَّه ؛  :صصحابِ رسولِ اللَّه أَبِي هريرةَ ، أَنه قَالَ : قَالَ ناس من أَ

: قَالَمن هؤلَاِء الَّذين ذَكَر اللَّه إِنْ تولَّينا استبدلُوا بِنا ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا ؟ 

 ولِ اللَّهسبِ رنانُ بِجلْمكَانَ سصو  ولُ اللَّهسر برذَ ص، قَالَ : فَضفَخ 

" هذَا وأَصحابه ، والَّذي نفِْسي بِيده لَو كَانَ اِإلميانُ منوطًا  سلْمانَ قَالَ :

 " فَارِس نالٌ مرِج لَهاونا لَتيبِالثُّر دالو :وجِيحٍ هنِ نفَرِ بعج نب اللَّه دبعو " :

                                                             
ن أهل السنة واجلماعة ، من املؤمنني ؛ أصحاب عقيدة م  - دون غريهم  –وهذا احلديث خاص بأبناء فارس  )(١

التوحيد الصحيحة مثل سلمان الفارسي يف مهته وإرادته وصربه وإستسالمه للحق ، وليس من الشيعة 

ني ممن أتباع اخلميين عليه لعنة اهللا الذين يكيلون ويكيدون لإلسالم واملسل - عليهم لعنة اهللا  - الرافضة 

 ما يتحالفون مع أعداء اهللا واملسلمني يف صف واحد ضد اإلسالم وأهله. وأهله ، وهم دائماً 
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ور قَدو ، " ينِينِ املَدب يلع دبع نرٍ، عجح نب يلى عريفَرٍ الكَثعنِ جب اللَّه ،

فَرٍ، ععنِ جيلَ باعمإِس نع يثذَا احلَدبِه ، يلا عثَندنِ وحب اللَّه دبع ن

[قال األلباين] : صحيح وعند البخاري ومسلم شطره  ٣٢٦١، (ت) جعفَرٍ

  األخري.

حدثَنا إِسحاق بن يوسف وهو الْأَزرق ، أَخبرنا عوف ، عن شهرِ بنِ  - ٤

 ولُ اللَّهسقُولُ : قَالَ ري هتعمةَ ، قَالَ : سريرأَبِي ه نبٍ ، عشوكَانَ  :صح لَو "

، قال الشيخ  ٧٩٥٠: (حم) فَارِس " الْعلْم بِالثُّريا لَتناولَه أُناس من أَبناِء 

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

٥ -  نع ، رِيزفَرٍ الْجعج نع ، رمعا مثَنداقِ ، حزالر دبا عثَندقَالَ : ح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، منِ الْأَصب زِيدكَانَ ا :صي لَو " ينلد

 فَارِس نالٌ مرِج با ، لَذَهيالثُّر دنع -  اِء فَارِسنأَب أَو -  " لُوهاونتى يتح :

  .٨٠٨١(حم) 

٦ -  نا ابثَندرِ، حو الطَّاها أَبثَندح ، انِيدمالْه دمحم نب رما عنربأَخ

 نب ملسنِي مرببٍ ، أَخهةَ : أَنَّ وريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نلَاِء ، عنِ الْعع ، دالخ

 ولَ اللَّهسةَ : صرالْآي هذلَا هلَا "  ت ثُم كُمرا غَيملْ قَودبتسا يلَّووتإِنْ تو

يا رسولَ اللَّه ، من هؤلَاِء الَّذين إِنْ ) ، قَالُوا : ٣٨(حممد : "   ثَالُكُموا أَمكُوني

نَ فَضرب علَى فَخذ سلْماتولَّينا استبدلُوا بِنا ، ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَنا ؟ 

" هذَا وقَومه ، لَو كَانَ الدين عند الثُّريا لَتناولَه رِجالٌ  الْفَارِسي ، ثُم قَالَ :

[قال األلباين]: صحيح  ٧١٢٣) ، (حب) ٧٠٧٩(رقم طبعة با وزير: من فَارِسٍ" 

  ).١٠١٧"الصحيحة" ( -

بنِ بِسطَامٍ بِمروٍ، حدثَنا حصن بن أَخبرنا أَحمد بن محمد بنِ عمرِو  - ٧

عبد الْحليمِ الْمروزِي ، حدثَنا يحيى بن أَبِي الْحجاجِ ، حدثَنا عوف ، عنِ 
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 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نع ، ريِيننِ سقَالَ : صاب ،  لْمكَانَ الْع لَو "

) ، (حب) ٧٢٦٥(رقم طبعة با وزير: ريا لَتناولَه ناس من أَبناِء فَارِسٍ " بِالثُّ

 ). ٢٠٥٤) ، "الضعيفة" (٦٢٠٣"املشكاة" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٧٣٠٩
حدثَنا عبد الْوهابِ بن عطَاٍء ، أَخبرنا عوف ، عن شهرِ بنِ حوشبٍ ،  - ٨

لَو كَانَ الْعلْم بِالثُّريا لَتناولَه «  :صلَ أَبو هريرةَ : قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ : قَا

 اِء فَارِسنأَب نم اسقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٩٤٤٠: (حم) » ن ،

  ضعيف.

بنِ حوشبٍ ،  حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ : حدثَنا عوف ، عن شهرِ - ٩

 بِينِ النةَ ، عريرنِ أَبِي هقَالَ : صع  » اسن لَهاونا ، لَتيبِالثُّر لْمكَانَ الْع لَو

 اِء فَارِسنأَب نقال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده  ١٠٠٥٧: (حم) » م ،

 ضعيف.

  
املسلمني من العجم أو جيعل اهللا عز وجل بني املسلمني والعجم ( أوصاف 

  ثقة بسبب دخوهلم اإلسالم)

حدثَنا سريج بن النعمان ، حدثَنا هشيم ، عن يونس ، عنِ الْحسنِ ،  - ١

 نةَعرمس  ولُ اللَّهسص، قَالَ : قَالَ ر:  »لَأَ اللَّهمأَنْ ي كوشي  نم كُميدأَي

، ثُم يكُونونَ أُسدا لَا يفرونَ ، فَيقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ، ويأْكُلُونَ  )١(الْعجمِ

 ئَكُم١(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ٢٠١٢٣(حم) » )٢(فَي(  :

                                                             
مجع أعجمي ؛ وهو كل من ال ينطق العربية ؛ وهم : (فارس والروم والترك والصقالبة والروس والصينيون ) (١

 واهلنود والعربانيون).
 أي يقاتلون بدال منكم ، وينتصرون بدال منكم ، ويغنمون بدال عنكم لدخوهلم يف اإلسالم.  )(٢
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والبزار  ) ؛ رواه أمحد٧/٣١٠قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (

 والطرباين ، ورجال أمحد رجال الصحيح.
٢ -  ننِ ، عسنِ الْحع ، سوني نع ، ادما حثَندرٍ، حامع نب دوا أَسثَندح

يوشك أَنْ يملَأَ اللَّه أَيديكُم من «  قَالَ : ص، عنِ النبِي  بنِ جندبٍ سمرةَ

، ثُم يجعلُهم اللَّه أُسدا لَا يفرونَ ، فَيقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ، ويأْكُلُونَ  )٢(الْأَعاجِمِ

 ئَكُمقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ؛ قال  ٢٠٢٤٦(حم) » فَي ،

) ؛ رواه أمحد والبزار ٧/٣١٠اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (

  محد رجال الصحيح.والطرباين ، ورجال أ

                                                                                                                                                         
) ، وقال  ٢٠٢٥٠-٢٠٢٤٩ - ٢٠٢٤٨ – ٢٠١٨١-٢٠١٢٣ – ٢٠١٢٣رواه أمحد يف مسنده أكثر من مرة برقم () (١

الشيخ شعيب األرناؤوط إسناد فيه ضعف لوجود هشيما ( وهو ابن بشر ) واحلسن البصري ، ومها مدلسان ، 

  ). رافد.عبد اهللا عبد احملسن التركيومل يصرحا بسماعهما هنا ( مسند أمحد /ط.مؤسسة الرسالة / إش

  بتحقيق الشيخ مصطفي عبد القادر عطا ): ،  ٥٥٧/ صفحة  ٤وروي احلاكم يف مستدركه ( جزء

ما حفَّانُ، ثَنا عنِ، ثَنيسالْح نب يماهرا إِبانَ، ثَندمبِه ،قَّاقالد زِيدي نانُ بدبنِي عربنِ أَخب سوني نةَ، علَمس نب اد

بٍ ردننِ جةَ برمس ننِ، عسنِ الْحع ،ديبقَالَ: ع ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه يكُونَ أَنْ «ضوشت

قال احلاكم » ونَ فَيئَكُميملَأَ اللَّه أَيديكُم من الْعجمِ، فَيكُونونَ أَشبالًا لَا يقْرِونَ، ويقْتلُونَ مقَاتلَتكُم ويأْكُلُ

  ، ووافقه الذهيب.ذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد، ولَم يخرِجاه ه)؛ ٨٥٦٣(

وللحديث طرق كثرية عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك ومسرة بن جندب 

 ذكرها اإلمام البزار يف مسنده مل أتوقف على سندها من حيث الصحة والضعف.
األعاجم ( بالد ما وراء النهر مثل اهلند والصني وكوريا والفلبني وروسيا ) ثقة بسبب جيعل اهللا بينكم وبني ) (٢

اقتراب وجهات النظر ، واحتاد األهداف تقربيا فيما بينكم ؛ عن طريق وجود ما يسمي بالعالقات اخلارجية ( 

  التعاون األمين واإلستخبارايت. وزارة اخلارجية ) أو ما يسمي اآلن بالتعاون الدويل " وزارة التعاون الدويل " أو

ويحتمل أن يكون ذلك أيضا عن طريق الدخول يف اإلسالم ، وحدث ذلك قدمياً حينما ذهب الصحابة رضوان اهللا 

 - اخلليفة األموي –عليهم لنشر اإلسالم يف شرق ووسط آسيا ، مث حدث مرة آخري يف عهد عبد امللك بن مروان 

لتتار واملغول يف اإلسالم ، مث قاموا بنشره يف بالدهم ، وحيدث يف زمننا هذا ، مث حدث مرة آخري حينما دخل ا

عن طريق التعامل مع دول شرق ووسط آسيا مثل اليابان والصني وكوريا يف الصناعة والتجارة والتكنولوجيا ، 

تشر الدعوة وسوف حيدث ذلك إن شاء اهللا مرة أخرية بعد عودة اخلالفة اإلسالمية يف آخر الزمان ، حيث تن

اإلسالمية ، ويدخل األعاجم يف اإلسالم ، ويدافعون عنه وعن املسلمني العرب ؛ فيقاتلون بإسم اإلسالم 

 ويغنمون بإسم اإلسالم.
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٣ - حو يا أَبنربقَالَ : أَخ ، قُوبعي نب ادبا عنربأَخو نع ، يميى التي

ثلَي نع ، داهجم نا، عمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبنِ  عع ،

بِيقَالَ : صالن  »أَي لَأَ اللَّهمأَنْ ي كوشا يدأُس ملَهعجي مِ ، ثُمجالْع نم كُميد

 ئَكُمأْكُلُونَ فَييو ، يكُملقَاتلُونَ مقَاتونَ ، يرفلَا ي . « هلَمعيثُ لَا ندذَا الْحهو

 بِينِ النرٍو، عمنِ عب اللَّه دبع نى عورذَا صيه نإِلَّا م بِه هجالْوادنذَا الْإِس ،

/  ٧، ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (  ٢٣٧٠ –مسند البزار 

رواه الْبزار والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) ، وقال اهليثمي ؛ ١٢٣٧٧) برقم (٣١٠

 ناب ثَّقَهوسِ، والْقُد دبع نب اللَّه دبع يهفو ،طسالْأَوةٌ، واعمج فَهعضانَ وبح

  ويونس بن خبابٍ ضعيف جِدا.

٤ -  ، انننِ سب زِيدي نب دمحا منربانِي ، قَالَ : أَخه نب يماهرا إِبثَندح

اهنِي أَبعي اننس نب زِيدا يأَنب١(قَالَ : أَن(  نع ، شمانُ الْأَعملَيا سنربقَالَ : أَخ ،

 نيقٍ ، عقشهنع اللَّه يضفَةَ رذَيح  بِينِ النلَأَ «  قَالَ : ص، عمأَنْ ي كوشي

كُمونَ رِقَابرِبضونَ ، فَيرفا لَا يدأُس ملَهعجيمِ ، وجالْع نم كُميدأَي اللَّه  ،

 ئَكُمأْكُلُونَ فَييلَا » وو ،ادنذَا الْإِسفَةَ إِلَّا بِهذَيح نى عوري لَمعلَا ن ذَا الْكَلَامهو

، ورواه  ٢٨٨٢  –نعلَم رواه، عنِ الْأَعمشِ إِلَّا يزِيد بن سنان ، مسند البزار 

) ، وقال ١٢٣٧٨) برقم (٧/٣١١اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (

.وكرتم وهو اوِيهةَ الروو فَرأَب اننس نب زِيدي يهفو ،ارزالْب اهواهليثمي ؛ ر  

٥ -  ، يلع نو برمعار وشب نمد بحثنا مدا عفان بن مسلمحثندقَاالَ : ح ،

 ننِ عسنِ الْحيد عبع نيِ ابنيع ، سوني نةَ علَمس نب ادمثنا حدقَال : ح

 :ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّ سمرة بنِ جندبٍ

                                                             
) : بل ٨٥٨٣(عن حممد بن سنان  )٥٦٤/ ٤( املستدرك رواية احلاكم يف  قال اإلمام الذهيب يف التعليق علي  )(١

 حممد بن سنان واه كأبيه.
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جالْع نم كُميدأَي َأل اللَّهمأَنْ ي كوشا ال يفرون ، " يدأُس ملَهعجي مِ ، ثُم

وهذَا الْحديثُ ال نعلَمه يروى عن فيقاتلون مقاتلتكم ، ويأكلون فيأكم ". 

سمرة إالَّ من هذَا الْوجه، والَ نعلَم رواه عن يونس إالَّ حماد بن سلَمةَ ، مسند 

) ٧/٣١٠يثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (، ورواه اهل ٤٥٣٧ –البزار 

رواه أَحمد والْبزار والطَّبرانِي، ورِجالُ ) ، وقال اهليثمي ؛ ١٢٣٧٥برقم (

  أَحمد رِجالُ الصحيحِ.

حدثنا إبراهيم بن املستمر، حدثنا خالد بن يزيد بن مسلم ، حدثنا  - ٦

؛ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه  أَنسحدثنا قَتادةَ ، عن  الرباء بن يزيد الغنوي ،

" يوشك أَنْ يمَأل اللَّه أَيديكُم من الْعجمِ ، ثُم يجعلَهم أُسدا ال  وسلَّم قَالَ :

 . " ئَكُمأْكُلُونَ فَييو ، ليكُمقَاتلُونَ مقَاتونَ ، فَيرفيهه ويثُ الَ نعلَمدذَا الْح

يروى عن أَنس ، عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إالَّ من هذَا الْوجه ، والَ 

 قَد أْسب بِه سلَيو وِينالْغ زِيدي ناُء برس إالَّ الْبن أَنن قَتادة ، عع اهور نعلم

 –كَثريةٌ من أَهلِ الْعلْمِ واحتملُوا حديثَه ، مسند البزار  حدثَ عنه جماعةٌ

) برقم ٧/٣١٠، ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( ٧٢٠٤

)١٢٣٧٦ ، رِفْهأَع لَممٍ ولسنِ مب زِيدي نب دالخ يهفو ، ارزالْب اهووقال : ر ، (

 له ثقَات.وبقيةُ رِجا
٧ -  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نعص - و:  يكُمف كْثُرأَنْ ي كوشي "

 " ئَكُمأْكُلُونَ فَييو لَكُمقَاتلُونَ مقْتونَ ، فَيرفلَا ي دمِ أُسجالْع نجممع م :

اهليثمي ؛ رواه الطَّبرانِي ، ) ، وقال ١٢٣٧٩الزائد ومنبع الفوائد للهيثمي (

  ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ.



١٦ 

  
حدثَنا إِسماعيلُ ، حدثَنا سعيد الْجريرِي ، عن أَبِي نضرةَ ، حدثَنِي  - ١

 ولِ اللَّهسةَ رطْبخ عمس نصم أَي طسي ورِيقِ فَقَالَ :فشا «  امِ التها أَيي

الناس ، أَلَا إِنَّ ربكُم واحد ، وإِنَّ أَباكُم واحد ، أَلَا لَا فَضلَ لعربِي علَى 

عجمي ، ولَا لعجمي علَى عربِي ، ولَا أَحمر علَى أَسود ، ولَا أَسود علَى 

مأَح تلَّغى أَبقْوإِلَّا بِالت ، قَالَ :» ر ثُم ، ولُ اللَّهسلَّغَ رمٍ «  ، قَالُوا : بوي أَي

، قَالُوا : شهر حرام، » أَي شهرٍ هذَا ؟ « ، قَالُوا : يوم حرام ، ثُم قَالَ : » هذَا ؟

فَإِنَّ اللَّه قَد حرم «  قَالُوا : بلَد حرام ، قَالَ : ،» أَي بلَد هذَا؟«قَالَ : ثُم قَالَ : 

 الَكُموأَمو اَءكُممد كُمنيرِي قَالَ :» بلَا أَدـ قَالَ : و  كُماضرأَع لَا ـأَو أَم ، 

تلَّغذَا أَبه كُملَدي بذَا ، فه رِكُمهي شذَا ، فه كُمموي ةمرلَّغَ  ، قَالُوا :"  كَحب

 ، ولُ اللَّهسقَالَ :ر  » بائالْغ داهلِّغِ الشبيوصححه ٢٣٤٨٩: حم (» ل ، (

 وصحيح الترغيب والترهيب ،)٢٧٠٠لباين يف السلسلة الصحيحة (األ

) ؛ رواه ٢٦٦/  ٣)، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٩٦٣(

  الصحيح.أمحد ورجاله رجال 

٢ - دبا عثَندلْمٍ قَالَ حس ننِ بمحالرانَ قَالَ: نثْمع نلُ بيها سرِ : نذنو الْما أَب

الْوراق، عنِ الْجريرِي، عن أَبِي نضرةَ، عن أَبِي سعيد قَالَ: قَالَ رسولُ 

صاللَّه: »كُمبإِنَّ ر اكُمأَبو ،داحو داحولَا فَضو ،يمجلَى عع بِيرعلَ للَا ، و

دولَى أَسع رملَا أَحو ،بِيرلَى عع يمجعلَلع دولَا أَسى، وقْوإِلَّا بِالت رمى أَح« :

  ).٤٧٤٩املعجم األوسط للطرباين (

٣ -  يدهنِ ماِهللا ب دبع نب دما أَحثَندح ، زِيمرهامي الراِهللا الْقَاض دبو عأَب

دمحثَنِي مدوقٍ حزرنِ مب دمحم نبنِ شب رِيتخالْب نب ثنا فَهِد ، رمنِ عبِ بيع

قرثَالْأَزدقَالَ، ح رمع نب بيعنِي شبِالض ترا صكَّةَ فَلَمإِلَى م تجرخ :رِي ة



١٧ 

؟ قُلْت: صه صحبةٌ من رسولِ اِهللا: هلْ لَك في رجلٍ لَقَالَ لي بعض إِخوانِي

: وكَذَا، فَقُلْت لأَصحابِي: صاحب الْقُبة الْمضروبة في موضعِ كَذَا نعم. قَالَ

ا إِلَيوا بِناقُومنفَقُم هنيهتا انفَلَم ،لَّمفَس ةبِ الْقُباحا إِلَى ص لَامالس دا فَرن

: منِ الْقَوم؟ قُلْنا : قَوم من أَهلِ الْبصرة بلَغنا أَنَّ لَك صحبةٌ من رسولِ فَقَالَ

جة رِه يوم حوقَعدت تحت منب ص، صحبت رسولَ اِهللا ، قَالَ: نعمصاِهللا 

"إِنَّ اَهللا عز وجلَّ يقُولُ: : وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ ، فَصعد الْمنبر فَحمد اَهللالْوداعِ

( يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ 

؛ فَلَيس لعربِي علَى  ]١٣[احلجرات: م عند اِهللا أَتقَاكُم) لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُ

عجمي فَضلٌ ، ولَا لعجمي علَى عربِي فَضلٌ ، ولَا لأَسود علَى أَبيضٍ ، ولَا 

شٍ لَا تيقُر رشعا مى ، يقْولٌ إِلَّا بِالتفَض دولَى أَسع ضيأَبا لينجِيئُونِي بِالد

ي عنكُم من تحملُونها علَى أَعناقكُم ، ويجِيُء الناس بِالْآخرة فَإِني لَا أُغْنِ

؟ قَالَ: أَنا الْعداُء بن عمرِو بنِ عامرٍ فَارِس لْنا: ما نسميك اسمك، قُاِهللا شيئًا"

، وقال اهليثمي يف )١٦للطرباين ( : املعجم الكبري الْجاهليةالضحياِء في 

)؛ رواه الطَّبرانِي في الْكَبِريِ بِأَسانِيد ٣/٢٧٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد (

  هذَا ضعيف، وتقَدم لَه إِسناد صحيح في الْخطْبة يوم عرفَةَ.

الْحسينِ بن الْفَضلِ الْقَطَّانُ ، ثنا محمد بن عثْمانَ بنِ أَخبرنا أَبو  - ٤

 نلَاُء بثنا الْع ،قَطَيابِرٍ السنِ جلِ بالْفَض نب دمحثنا م ،لَانِيديالص ثَابِت

يرِي، عن أَبِي نضرةَ ، ، ثنا شبِيه أَبو قلَابةَ، عنِ الْجرمةَ الْهذَلي الْبصرِيمسلَ

في وسط أَيامِ التشرِيقِ  صعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا قَالَ: خطَبنا رسولُ اِهللا 

" يا أَيها الناس ، إِنَّ ربكُم واحد ، وإِنَّ أَباكُم واحد ، أَلَا  خطْبةَ الْوداعِ ، فَقَالَ :

ر علَى لعربِي علَى عجمي ، ولَا لعجمي علَى عربِي ، ولَا لأَحم لَا فَضلَ

دوأَسى ، إِنَّ أَكْرقْوإِلَّا بِالت ، رملَى أَحع دولَا أَسو ،قَاكُماِهللا أَت دنع كُمأَلَا م ،



١٨ 

؛ " فَلْيبلِّغِ الشاهد الْغائب" ، قَالَ : بلَى يا رسولَ اِهللا ، قَالُوا :هلْ بلَّغت ؟" 

 ضعب ادنذَا الْإِسي هاضِ، فرالْأَعالِ ووالْأَماِء ومرِميِ الدحي تيثَ فدالْح ذَكَر ثُم

  ).٤٧٧٤شعب اإلميان للبيهقي ( من يجهلُ :

٥ -  كاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندقَالَ : ح يدعس نى بيحا يثَندقَالَ : ح

حدثَنا عبد الْملك قَالَ : حدثَنا عطَاٌء ، عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ : لَا أَرى أَحدا 

: ةالْآي هذلُ بِهمعثَى "  يأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيت: [احلجرا" ي

، فَيقُولُ  ]١٣[احلجرات: " إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم "  ، حتى بلَغَ : ]١٣

: حد إِلَّا بِتقْوى اللَّه "" أَنا أَكْرم منك ، فَلَيس أَحد أَكْرم من أَ الرجلُ للرجلِ :

   : صحيح.) ، وقال األلباين٨٩٨األدب املفرد للبخاري (

  
حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، قَالَ : حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، عن الْحارِث بنِ  )١

 ولَ اللَّهسرٍ، أَنَّ رامنِ عةَ بقْبع ناحٍ ، عبنِ رب يلع نع ، زِيدإِنَّ «  قَالَ : صي

سأَن اعِ لَمالص طَف ، مآد لَدو متا أَنمإِنو ، دلَى أَحابٍ عبِِسب تسلَي هذه كُماب

تملَئُوه ، لَيس لأَحد علَى أَحد فَضلٌ إِلَّا بِالدينِ أَو عملٍ صالحٍ ، حسب الرجلِ 

  ١٧٣١٣(حم) » ا ، جبانا أَنْ يكُونَ ؛ فَاحشا ، بذيا ، بخيلً

٢(  ، زِيدنِ يب ارِثالْح نةَ ، علَهِيع نا ابنربأَخ ، اقحإِس نى بيحا يثَندح

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع ناحٍ ، عبنِ رب يلع نصع : 

 » اعِ لَمالص طَف ، مو آدنب كُلُّكُم ، لَى أَحدع ةبسبِم تسلَي هذه كُمابسإِنَّ أَن

تملَئُوه ، لَيس لأَحد علَى أَحد فَضلٌ إِلَّا بِدينٍ أَو تقْوى ، وكَفَى بِالرجلِ أَنْ 

  ١٧٤٤٦(حم) » يكُونَ بذيا بخيلًا فَاحشا



١٩ 

أَخبرنا ابن عبدانَ ، أنا ابن عبيد الصفَّار، ثنا موسى بن هارونَ  )٣

 ارِثنِ الْحةَ ، علَهِيع نثنا اب ، ينِيلَحيالس اقحإِس نى بيحثنا ي ، يالطُّوس

"  :صمرٍ قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا بنِ يزِيد ، عن علي بنِ رباحٍ ، عن عقْبةَ بنِ عا

أَنسابكُم هذه لَيست بِمسبة علَى أَحدكُم ، كُلُّكُم بنو آدم ، لَيس لأَحد علَى 

: "حشا بخيلًاأَحد فَضلٌ ، إِلَّا بِالدينِ أَو تقْوى ، وكَفَى بِالرجلِ أَنْ يكُونَ بذيا فَا

) ، وقال األلباين : صحيح علي شرط مسلم ٤٧٨٣شعب اإلميان للبيهقي (

  ).١٠٣٨(سلسلة األحاديث الصحيحة ؛ 

٤(  نا ابثَن ، ميرأَبِي م نب يدعا سثَن ، لَّافالْع وبأَي نى بيحا يثَندح

رباحٍ ، عن عقْبةَ بنِ عامرٍ،  لَهِيعةَ ، حدثَنِي الْحارِثُ بن يزِيد ، عن علي بنِ

إِنَّ أَنسابكُم هذه لَيست بِِسبابٍ علَى أَحد ، وإِنما «  قَالَ : صأَنَّ رسولَ اِهللا 

 ينٍ أَولٌ إلَّا بِدفَض دلَى أَحع دأَحل سلَي ، لَئُوهماعِ إِنْ تالص طَف مو آدنب متأَن

لَّافًا عيلًا حخيئًا بذا بشكُونَ فَاحرِئٍ أنْ يام بسح ، حاللٍ صاملعجم » م :

  ).٨١٤الكبري للطرباين (

  
حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ : حدثَنا أَبو عامرٍ العقَدي قَالَ : حدثَنا  )١

نب امشه  بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع ، رِيقْبالْم يدعس نع ، دعصس  ،

" لَينتهِين أَقْوام يفْتخرونَ بِآبائهِم الَّذين ماتوا إِنما هم فَحم جهنم ، أَو  :قَالَ

 بأَذْه إِنَّ اللَّه ، هفاَء بِأَنراخل هدهدي يلِ الَّذاجلُع نم لَى اللَّهنَ عوأَه نكُونلَي

لةَ اجلَاهيبع كُمنع ، يقش فَاجِرو يقت نمؤم وا هماِء ، إِنا بِاآلبهرفَخو ةي

: وفي البابِ عن ابنِ عمر، وابنِ الناس كُلُّهم بنو آدم وآدم خلق من ترابٍ " 

  [قال األلباين]: حسن. ٣٩٥٥عباسٍ: "وهذَا حديثٌ حسن" ، (ت) 



٢٠ 

حدثَنا هارونُ بن موسى بنِ أَبِي علْقَمةَ الْفَروِي الْمدنِي قَالَ : حدثَنِي  )٢

أَبِي ، عن هشامِ بنِ سعد ، عن سعيد بنِ أَبِي سعيد ، عن أَبِيه ، عن أَبِي 

 ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رريرا قَالَ : صه بأَذْه قَد " ةيلاهةَ الْجيبع كُمنع للَّه

: " وفَخرها بِالْآباِء ، مؤمن تقي ، وفَاجِر شقي ، والناس بنو آدم وآدم من ترابٍ

 يدعسلِ ، والْأَو يثدالْح نا مندنع حذَا أَصهو ، يححص نسيثٌ حدذَا حه

أَبِي الْم نةً، عرياَء كَثيأَش أَبِيه نوِي عريةَ، وريرأَبِي ه نم عمس قَد رِيقْب

هريرةَ. وقَد روى سفْيانُ الثَّورِي، وغَير واحد هذَا الْحديثَ عن هشامِ بنِ 

ريرأَبِي ه نع ،رِيقْبالْم يدعس نع ،دعس بِينِ النأَبِي  صةَ، ع يثدح وحن

  [قال األلباين]: حسن. ٣٩٥٦عامرٍ، عن هشامِ بنِ سعد ، (ت) 

٣(  نب دما أَحثَندافَي ، ح وحعا الْمثَندح ، قِّيانَ الرورم نى بوسا مثَندح

و نا ابنربأَخ ، انِيدمالْه يدعس نع ، دعنِ سامِ بشه نع يثُهدذَا حهبٍ ، وه

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نع ، يدعنِ أَبِي سب يدعصس: 

آباِء مؤمن " إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهلية ، وفَخرها بِالْ

 مهرالٌ فَخرِج نعدابٍ ، لَيرت نم مآدو مو آدنب متأَن ، يقش فَاجِرو ، يقت

 نم لَى اللَّهنَ عوأَه نكُونلَي أَو ، منهمِ جفَح نم مفَح ما همامٍ ، إِنبِأَقْو

فَعدي تالَّت لَانالْجِع  " نتا النهف[قال األلباين]: حسن. ٥١١٦، (د) بِأَن  

٤(  ، دعس نب امشا هثَندرِ ، قَالَ : حيبنِ الزب اللَّه دبع نب دمحا مثَندح

الَ رسولُ عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَ

ية ، وفَخرها إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهل«  :صهاللَّ

، مؤمن تقي ، وفَاجِر شقي ، والناس بنو آدم ، وآدم من ترابٍ ، بِالْآباِء

 نم هِمتدع نم اللَّه دننَ عوأَه نكُونلَي الٍ ، أَوبِرِج مهرفَخ امأَقْو نهِيتنلَي

 نتا النهفبِأَن فَعدي تالَّت لَان٨٧٣٦، (حم) » الْجِع.  



٢١ 

٥(  نع ، يدعس نرٍ، عشعو ما أَبثَندقَالَ : ح ، يدلالْو نب لَفا خثَندح

 ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرصأَبِي ه:  »اسالن نعدي  لَيف مهرفَخ

ةيلاهالْجزع إِلَى اللَّه ضغأَب نكُونلَي سِ ، أَوافنالْخ نلَّ مج٨٧٩٢، (حم) » و.  

٦(  ، رِيقْبنِ الْمع ، دعس نب امشا هثَندرٍو ، حمع نب كلالْم دبا عثَندح

 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ : صع  » ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج نعدلَي

 فَعدي تالَّت لَانالْجِع نم لَى اللَّهنَ عوأَه نكُونلَي أَو ، منهمِ جفَح نم مفَح

 نتا النهفقَالَ :» بِأَنو ،  » كُمنع بأَذْه لَّ قَدجو زع إِنَّ اللَّه ةيلاهةَ الْجيبع

، » وفَخرها بِالْآباِء ، مؤمن تقي ، وفَاجِر شقي ، الناس بنو آدم وآدم من ترابٍ

  .١٠٧٨١(حم) 

حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ : أَخبرنا عبد اللَّه بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنا  )٧

خطَب الناس يوم فَتحِ  صللَّه بن دينارٍ ، عن ابنِ عمر ، أَنَّ رسولَ اللَّه عبد ا

يا أَيها الناس ، إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ اجلَاهلية  مكَّةَ ، فَقَالَ :

بر تقي كَرِمي علَى اللَّه ، وفَاجِر شقي وتعاظُمها بِآبائها ، فَالناس رجلَان ؛ 

" يا  ، قَالَ اللَّه :هين علَى اللَّه ، والناس بنو آدم ، وخلَق اللَّه آدم من ترابٍ 

قَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النهفُوا إِنَّ أَيارعتلَ لائ

 "بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمميثٌ  (احلجرات) أَكْردذَا حه :

نِ عاب نارٍ عيننِ دب اللَّه دبع يثدح نم رِفُهعلَا ن غَرِيبهجذَا الوه نإِلَّا م رم ،

نب اللَّه دبعو  دالو :وهو ، هرغَينيٍ وعم نى بيحي فَهعض ، فعضفَرٍ يعج

[قال  ٣٢٧٠علي بنِ املَدينِي ، وفي البابِ عن أَبِي هريرةَ، وابنِ عباسٍ ، (ت) 

  األلباين]: صحيح.

٨( حا مثَندقَالَ : ح ، وتريولٌ بِبكْحا منربأَخ ، زِيدنِ يب اللَّه دبع نب دم

 دبع نةَ ، عقْبع نى بوسا مثَنداٍء ، قَالَ : حجر نب اللَّه دبا عثَندقَالَ : ح



٢٢ 

 ولُ اللَّهسر قَالَ : طَاف رمنِ عنِ ابارٍ ، عيننِ دب صاللَّه  هلَتاحلَى رع

مواِء يوي  الْقَصا فاخنا ملَه دجا ومو ، نِهجحبِم كْنالر لَمتاسحِ ، والْفَت

الْمسجِد حتى أُخرِجت إِلَى بطْنِ الْوادي ، فَأُنِيخت ، ثُم حمد اللَّه وأَثْنى 

قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ  أَما بعد ، أَيها الناس ، فَإِنَّ اللَّه علَيه ، ثُم قَالَ :

 ، هبلَى رع كَرِمي يقت ر؛ ب لَانجر اسا النمإِن ، اسا النها أَيي ، ةيلاهالْج

 هبلَى رع نيه يقش فَاجِرلَا :وت ذَكَ ، ثُم نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيرٍ " ي

، ، حتى قَرأَ الْآيةَ )١٣(احلجرات: وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا " 

) ، ٣٨١٧: (رقم طبعة با وزير: أَقُولُ هذَا وأَستغفر اللَّه لي ولَكُم   ثُم قَالَ :

  ).٢٨٠٣"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٣٨٢٨(حب) 

  
حدثَنا عبد اللَّه ، حدثَنِي أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا ابن نميرٍ،  )١

 دبع نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نع ، دعنِ أَبِي الْجب ادزِي نب زِيدا يثَندح

حبٍ ، قَالَ :الرنِ كَعب يأُب نلَى ، عنِ أَبِي لَينِ بم  دهلَى عع لَانجر بستان

 ولِ اللَّهسا : صرمهدفَقَالَ أَح ،  لَا أُم تأَن نفَم ، نِ فُلَانب فُلَان نا فُلَانُ بأَن

، علَى عهد موسى علَيه السلَام  " انتسب رجلَان :صفَقَالَ رسولُ اللَّه لَك ؟ 

أَنا فُلَانُ بن فُلَان ، حتى عد تسعةً ، فَمن أَنت لَا أُم لَك ؟ فَقَالَ أَحدهما : 

 " فَأَوحى اللَّه إِلَى موسى علَيه قَالَ :،  سلَامِ "أَنا فُلَانُ بن فُلَان ابن الْإِ قَالَ:

السلَام : أَنَّ هذَينِ الْمنتِسبينِ ، أَما أَنت أَيها الْمنتمي أَوِ الْمنتِسب إِلَى 

تسعة في النارِ فَأَنت عاشرهم ، وأَما أَنت يا هذَا الْمنتِسب إِلَى اثْنينِ في 

، قال الشيخ شعيب  ٢١١٧٨: (حم) جنة " الْجنة ، فَأَنت ثَالثُهما في الْ

األرنؤوط : يزيد بن زياد بن أيب اجلعد ؛ فقد روى له البخاري يف " خلق 



٢٣ 

صدوق ، وقد تفرد به ذا أفعال العباد " والنسائي وابن ماجه ، وهو 

، فرواه من حديث أيب مرفوعا ، وخالفه فيه عبيد اهللا بن عمرو الرقي اإلسناد

امللك بن عمري عن ابن أيب ليلى عن معاذ ، وسيأيت يف  فروياه عن عبد

، وقد روي هذا احلديث عن عمر بن اخلطاب من قوله عند  ٢٤١/ ٥مسنده 

، وفيه أن عمر  ٥١٣١، ومن طريقه البيهقي يف الشعب  ٢٠٩٤٢عبد الرزاق 

رضي اهللا عنه حدث به عن سعد بن أيب وقاص وسلمان الفارسي ، وهو من 

  لي بن زيد بن جدعان ، ومل يلقيا عمر وال سعدا وال سلمان.رواية قتادة وع

٢(  ننِي ابعي اللَّه ديبا عثَندح ، انِيرالْح كلالْم دبع نب دما أَحثَندح

عم نلَى ، عنِ أَبِي لَينِ بمحالر دبع نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نرٍو، عمع اذ

انتسب رجلَان من بنِي إِسرائيلَ علَى عهد موسى علَيه  بنِ جبلٍ قَالَ :

 رِكشم رالْآخو ، ملسا : ممهد؛ أَح لَامفَقَالَ:الس رِكشالْم بستا فُلَانُ  ، فَانأَن

 ،  قَالَ :انتِسب لَا أُم لَك  الَ لصاحبِه :، ثُم قَبن فُلَان حتى بلَغَ تسعةَ آباٍء 

 كاَء ذَلرا ومرِيٌء ما بأَنو ، فُلَان نا فُلَانُ بأَن ، مهعمفَج اسى النوسى مادفَن ،

ت فَوقَهم قَد قُضي بينكُما أَما الَّذي انتسب إِلَى تسعة آباٍء فَأَن« ثُم قَالَ : 

ام تفَأَن هيوإِلَى أَب بستي انا الَّذأَمارِ ، وي النف راشلَامِ الْعلِ الْإِسأَه نم ؤر« :

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخني إال  ٢٢٠٨٩(حم) 

  أنه منقطع.

٣( دحدمحم نب نيسا حا أَثَنثَندا، حيع نكْرِ بو بشٍب ديمح نع ،

يدنالْكيسنِ نةَ بادبع نع ، ولَ اللَّهسةَ ، أَنَّ رانحيأَبِي ر نقَالَ ص، ع: » نم

: » فَهو عاشرهم في النارِانتسب إِلَى تسعة آباٍء كُفَّارٍ يرِيد بِهِم عزا وكَرما ، 

  ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف. ١٧٢١٢(حم) 



٢٤ 

٤(  ، وبأَي نع ، يائوتسنِي الدعي امشا هثَندح ، داود نانُ بملَيا سثَندح

 بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نكُمِ  قَالَ : صعائوا بِآبرخفْتلَا ت "

ذين ماتوا في الْجاهلية ، فَوالَّذي نفِْسي بِيده ، لَما يدهده الْجعلُ الَّ

 " ةيلاهي الْجوا فاتم ينكُمِ الَّذائآب نم ريخ ، هيرخن٢٧٣٩، (حم) بِم.  

٥( لَى ثَقوم ، يماهرنِ إِبب اقحإِس نب دمحا منربا أَخثَندقَالَ : ح ، يف

هارونُ بن عبد اللَّه الْحمالُ ، قَالَ : حدثَنا أَبو داود الطَّيالِسي، قَالَ: حدثَنا 

 بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابةَ، عكْرِمع نع ،وبأَي نع ،امشلَا  قَالَ : صه "

كُمائوا بِآبرخفْتلُ  تعالْج هدهدا يلَم هدبِي دمحم فْسي نالَّذفَو ، ةيلاهي الْجف

 " ةيلاهي الْجوا فاتم ينالَّذ كُمائآب نم ريخ هيرخنرقم طبعة با وزير: بِم) ،

  ).٢١/ ٤"التعليق الرغيب" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٥٧٧٥) ، (حب) ٥٧٤٥

  
حدثَنا أَبو الربِيعِ الْعتكي ، وقُتيبةُ بن سعيد ، كلَاهما عن حماد بنِ  )١

 ديةَ  -زبيقُتاللَّفْظُ لأَبِي  -و نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ادما حثَندح

" إِنَّ اَهللا زوى لي الْأَرض ،  :صلُ اِهللا أَسماَء ، عن ثَوبانَ ، قَالَ : قَالَ رسو

فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منها ، 

لهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي سإِنو ، ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن يتطأُعا وكَه

 بِيحتسفَي ، فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ، ةامع ةنبِس

 مهتضيي قَالَ :ببإِنَّ ري  ، وإِنو ، درلَا ي هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

أُهلكَهم بِسنة عامة ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا من  أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا

أَو قَالَ  -سوى أَنفُِسهِم ، يستبِيح بيضتهم ، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها 



٢٥ 

، ويسبِي بعضهم  احتى يكُونَ بعضهم يهلك بعض - من بين أَقْطَارِها 

  ).٢٨٨٩( - ١٩، (م) بعضا"

وحدثَنِي زهير بن حربٍ ، وإِسحاق بن إِبراهيم ، ومحمد بن الْمثَنى ،  )٢

،  معاذُ بن هشامٍ -قَالَ إِسحاق : أَخبرنا ، وقَالَ الْآخرونَ : حدثَنا  - وابن بشارٍ 

الرحبِي ، عن  حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي أَسماَء

" إِنَّ اَهللا تعالَى زوى لي الْأَرض ، حتى رأَيت  ، قَالَ : ص، أَنَّ نبِي اِهللا ثَوبانَ

 " ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزطَانِي الْكَنأَعا ، وهارِبغما وارِقَهشم وحن ذَكَر ؛ ثُم

  .١٩حديث أَيوب، عن أَبِي قلَابة ، (م) 

٣( ثَندةُ قَالَ : حبيا قُتثَندةَ ، حلَابأَبِي ق نع ، وبأَي نع ، ديز نب ادما ح

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ : قَالَ ربثَو نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نى  :صعوز إِنَّ اللَّه "

كُها ما زوِي لي لي اَألرض فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْ

منها ، وأُعطيت الكَنزينِ اَألحمر واَألبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا 

 بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ، ةامع ةنا بِسكَهلهي

 مهتضيبي قَالَ :، وبي  إِنَّ رإِنو ، درلَا ي هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا مي

 نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيأَع

و مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوا سبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتقَالَ :  -لَوِ اج أَو

: حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا "  - من بينِ أَقْطَارِها 

  [قال األلباين]: صحيح. ٢١٧٦هذَا حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

٤( ح نانُ بملَيا سثَندح نب ادما حثَندى ، قَالَا : حيسع نب دمحمبٍ ، ور

زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي أَسماَء ، عن ثَوبانَ ، قَالَ : قَالَ 

 ولُ اللَّهسصر:  " ضي الْأَرى لوز قَالَ :  - " إِنَّ اللَّه أَو- بي " إِنَّ رى لوي ز

ي ستأُم لْكإِنَّ ما ، وهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر ، ضي الْأَرل وِيا زلُغُ مبي



٢٦ 

، وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا منها

 ةامبِع ةنا بِسكَهلهي بِيحتسفَي ، فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو ،

 مهتضيي : بي قَالَ لبإِنَّ رو ، ، درلَا ي هاًء ، فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن ، دمحا مي

م عدوا من سوى أَنفُِسهِم ، ولَا أُهلكُهم بِسنة بِعامة ، ولَا أُسلِّطُ علَيهِ

 - أَو قَالَ بِأَقْطَارِها - ها فَيستبِيح بيضتهم ، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بينِ أَقْطَارِ

حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ، وحتى يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ، وإِنما 

أَخ فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضإِذَا وو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع اف

نع" ةاميمِ الْقوا إِلَى ي[قال األلباين]: صحيح. ٤٢٥٢، (د) ه  

٥( ورابنِ شبِ بيعش نب دمحا مثَندارٍ قَالَ : حمع نب امشا هثَندقَالَ :  ح

 دبع يمرةَ الْجلَابأَبِي ق نع ، مثَهدح هةَ ، أَنادقَت نريٍ ، عشب نب يدعا سثَندح

 ولِ اللَّهسلَى روانَ ، مبثَو نع ، بِيحاَء الرمأَبِي أَس نع ، دينِ زب صاللَّه  ،

 ولَ اللَّهسلَ :، قَا صأَنَّ ر تأَيى رتح ضي الْأَرل توِيا ،  " زارِقَهشم

، وأُعطيت الْكَنزينِ ، الْأَصفَر أَوِ الْأَحمر ، والْأَبيض ، يعنِي الذَّهب ومغارِبها

إِنَّ ملْكَك إِلَى حيثُ زوِي لَك ، وإِني سأَلْت اللَّه عز  ، وقيلَ لي :والْفضةَ 

وجلَّ ثَلَاثًا ، أَنْ لَا يسلِّطَ علَى أُمتي جوعا فَيهلكَهم بِه عامةً ، وأَنْ لَا 

إِذَا قَضيت قَضاًء  : ، وإِنه قيلَ لييلْبِسهم شيعا ، ويذيق بعضهم بأْس بعضٍ 

 عمأَج لَنو ، يهف مكَهلها فَيوعج كتلَى أُملِّطَ عأُس ي لَنإِنو ، لَه درفَلَا م

علَيهِم من بين أَقْطَارِها حتى يفْنِي بعضهم بعضا ، ويقْتلَ بعضهم بعضا ، 

الس عضإِذَا وا ومإِنَّ مو ، ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري ي ، فَلَنتي أُمف في

 " لِّنيضةً ممي أَئتلَى أُمع فوخ[قال األلباين]: صحيح. ٣٩٥٢، (جة) أَت  

بِي قلَابةَ ، حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ ، حدثَنا حماد ، عن أَيوب ، عن أَ )٦

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ : قَالَ ربثَو ناَء ، عمأَبِي أَس ني  :صعى لوز إِنَّ اللَّه "



٢٧ 

الْأَرض أَو قَالَ : إِنَّ ربي زوى لي الْأَرض ، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، وإِنَّ 

لي منها ، وإِني أُعطيت الْكَنزينِ : الْأَحمر  ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوى

والْأَبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكُوا بِسنة بِعامة ، ولَا يسلِّطَ 

 " مهتضيب بِيحتسي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيعبإِنَّ را  ي قَالَ :، وي "

 درلَا ي هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن ، دمح؛م سونقَالَ يي  ، وإِنو ، درلَا ي

 نا مودع هِملَيلِّطَ علَا أُسو ، ةامبِع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه ، كتأُمل كتطَيأَع

 فُِسهِمى أَنوس ا ، أَوأَقْطَارِه نيب نم هِملَيع عمتاج لَوو ، مهتضيب بِيحتسي

قَالَ : من بِأَقْطَارِها ، حتى يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ، وإِنما أَخاف علَى 

ي الستي أُمف عضإِذَا وو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتمِ أُموإِلَى ي مهنع فَعري لَم في

 " ةامي٢٢٣٩٥، (حم) الْق.  

حدثَنا عفَّانُ ، حدثَنا حماد بن زيد ، حدثَنا أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ،  )٧

 ولُ اللَّهسانَ قَالَ: قَالَ ربثَو ناَء ، عمأَبِي أَس نصع: ى  " إِنَّ اللَّهوي زبإِنَّ ر أَو

لي الْأَرض مشارِقَها ، ومغارِبها وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منها ، 

وأُعطيت الْكَنزينِ : الْأَحمر والْأَبيض ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها 

عامة ، ولَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُِسهِم فَيستبِيح بيضتهم بِسنة بِ

 هِملَيع عمتاج لَوا ، وضعب كلهي مهضعبا ، وضعبِي بسي مهضعكُونَ بى يتح

ارِها ، أَلَا وإِني أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ من بِأَقْطَ ، أَو قَالَ :من بين أَقْطَارِها 

الْمضلِّني ، وإِذَا وضع السيف في أُمتي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقيامة ، ولَا 

تعبد قَبائلُ  تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائلُ من أُمتي بِالْمشرِكني ، وحتى

  .٢٢٤٥٢، (حم) من أُمتي الْأَوثَانَ " 

أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ :  )٨

بةَ ، عن حدثَنا معاذُ بن هشامٍ ، قَالَ : حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، عن أَبِي قلَا
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 اللَّه بِيانَ ، أَنَّ نبثَو ناَء ، عمقَالَ : صأَبِي أَس ،  ضي الْأَرى لوز إِنَّ اللَّه "

حتى رأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض ، وإِنَّ 

زوِي لي منها ، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَهم  ملْك أُمتي سيبلُغُ ما

 مهلْبِسلَا يو ، مكَهلهفَي مرِهغَي نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ، ةامع ةنبِس

مد ، إِني إِذَا أَعطَيت عطَاًء يا مح، فَقَالَ : شيعا ويذيق بعضهم بأْس بعضٍ 

فَلَا مرد لَه ، إِني أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا يهلَكُوا بِسنة عامة ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ 

متلَوِ اجا ، وعيش مهأُلْبِس نلَكو ، مهبِيحتسفَي مرِهغَي نا مودع هِملَيع ع

علَيهِم من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ، وبعضهم يفْنِي 

 ، كري إِلَى التتأُم نلُ مائقَب جِعريس هإِنا ؛ وضعبِي بسي مهضعبا ، وضعب

فوأَخ نإِنَّ مو ، ثَانالْأَو ةادبعو  مهإِنو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افا أَخم

 " ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري لَم يهِمف فيالس عضقال  ٦٧١٤، (حب) إِذَا و]

و  ٦١)، "الروض النضري" (١٩٥٧و  ٢٥٢/ ٤"الصحيحة" ( - األلباين]: صحيح 

١١٧٠.(  

٩( ا منربأَخ نةُ ببيا قُتثَندقَالَ : ح ، ديننِ الْجب اللَّه دبع نب دمح

سعيد ، قَالَ : حدثَنا حماد بن زيد ، عن أَيوب ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَبِي 

 ولُ اللَّهسانَ ، قَالَ : قَالَ ربثَو نع ، بِيحاَء الرمصأَس:  يى لوز إِنَّ اللَّه "

الْأَرض ، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، فَإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لي 

منها ، وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض ، فَإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا 

بِسنة عامة ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُِسهِم ، يهلكَها 

 مهتضيب بِيحتسي ، قَالَ :فَيباًء ،  ، فَإِنَّ رقَض تيي إِذَا قَضإِن ، دمحا مي

أَنْ لَا أُه كتأُمل يكطي أُعإِنو ، درلَا ي هلِّطَ فَإِنأَنْ لَا أُسو ، ةامع ةنبِس مكَهل

 نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ، مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع



٢٩ 

سبِي من بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا وي أَو قَالَ :أَقْطَارِها ، 

" إِنما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ : ص، قَالَ : قَالَ رسولُ بعضهم بعضا 

 " ةاميمِ الْقوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضإِذَا وو ، لِّنيضالْم :

اين]: صحيح: م، [قال األلب ٧٢٣٨) ، (حب) ٧١٩٤[رقم طبعة با وزير] = (

  ).٦٦٧٩بعضه كما تقدم (

١٠(  نةَ ، علَابأَبِي ق نع ، وبنِي أَيربأَخ :رمعاقِ ، قَالَ مزالر دبا عثَندح

أَبِي الْأَشعث الصنعانِي ، عن أَبِي أَسماَء الرحبِي ، عن شداد بنِ أَوسٍ ، أَنَّ 

 بِيا  الَ :قَ صالنارِقَهشم تأَيى رتح ضي الْأَرى لولَّ زجو زع إِنَّ اللَّه "

ومغارِبها ، وإِنَّ ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوِي لي منها ، وإِني أُعطيت الْكَنزينِ 

لَا يهلك أُمتي بِسنة بِعامة ، وأَنْ  الْأَبيض والْأَحمر ، وإِني سأَلْت ربي عز وجلَّ

 يقذلَا يا ، وعيش مهلْبِسأَنْ لَا يو ، ةامبِع مكَهلها فَيودع هِملَيلِّطَ عسلَا ي

لَا يرد ،  يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاًء ، فَإِنه« ، وقَالَ : بعضهم بأْس بعضٍ 

وإِني قَد أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا أُهلكَهم بِسنة بِعامة ، ولَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا 

 مهضعبا ، وضعب كلهي مهضعكُونَ بى يتح ، ةامبِع مكُوهلهفَي ماهوس نمم

وإِني لَا «  :ص، قَالَ : وقَالَ النبِي » ، وبعضهم يسبِي بعضا يقْتلُ بعضا 

 فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضفَإِذَا و ، لِّنيضةَ الْممي إِلَّا الْأَئتلَى أُمع افأَخ

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهن١٧١١٥، (حم) » ع.  

  
١(  ، ارِيانَ الْفَزورم نا عيعمج ، رمأَبِي ع نابو ، ادبع نب دمحثَنا مدح

قَالَ ابن عباد : حدثَنا مروانُ ، عن يزِيد يعنِي ابن كَيسانَ ، عن أَبِي حازِمٍ ، 



٣٠ 

أَبِي ه نولُ اِهللا عسةَ ، قَالَ : قَالَ رريا  :صركَم ودعيسا ، وغَرِيب لَامأَ الْإِسدب "

  ).١٤٥( -  ٢٣٢، (م) بدأَ غَرِيبا ، فَطُوبى للْغرباِء " 

وحدثَين محمد بن رافعٍ ، والْفَضلُ بن سهلٍ الْأَعرج ، قَالَا : حدثَنا  )٢

اببنِ شنِ ابع ، أَبِيه نع ، رِيمالْع دمحم ناب وهو ماصا عثَندارٍ ، حوس نةُ ب

 بِينِ النع ، رمقَالَ : صع سا وأَ غَرِيبدب لَامأَ "" إِنَّ الْإِسدا با كَمغَرِيب ودعي ،

  ).١٤٦(م) (

حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم ، ويعقُوب بن حميد بنِ كَاسبٍ ،  )٣

 زِيدا يثَندقَالَ : ح ارِيةَ الْفَزاوِيعم نانُ بورا مثَندقَالُوا : ح ، يدعس نب ديوسو

أَبِي ه نازِمٍ ، عأَبِي ح نانَ ، عسكَي نب ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريأَ  :صردب "

[قال  ٣٩٨٦، (جة) الْإِسلَام غَرِيبا ، وسيعود غَرِيبا ، فَطُوبى للْغرباِء " 

  األلباين]: صحيح.

٤( ا الْعثَندقَالَ : ح ، يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندفَّانُ ، حا عثَندلَاُء ، ح

 ولِ اللَّهسر نةَ ، عريرأَبِي ه نع ، أَبِيه نا ، «  :صعأَ غَرِيبدب ينإِنَّ الد

  .٩٠٥٤(حم) » وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ ، فَطُوبى للْغرباِء 

، عن أَبِي مشِ: حدثَنا حفْص بن غياث ، عن اَألعحدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ )٥

إِنَّ " :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه َألحوصِ ، عن عبد اللَّهإِسحاق ، عن أَبِي ا

ا با كَمغَرِيب ودعيسا ، وأَ غَرِيبدب لَاماِء"اِإلسبرلْغى لأَ ، فَطُوبابِ دي البفو :

 ،رمنِ عابو ،دعس نع نسيثٌ حدذَا حرٍو: " همنِ عب اللَّه دبعسٍ، وأَنابِرٍ، وجو

صحيح غَرِيب من حديث ابنِ مسعود، إِنما نعرِفُه من حديث حفْصِ بنِ 

شمي. غياث، عنِ اَألعمشِ، وأَبو اَألحوصِ اسمه: عوف بن مالك بنِ نضلَةَ اجلُ

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٦٢٩تفَرد بِه حفْص " ، (ت) 
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حدثَنا سفْيانُ بن وكيعٍ قَالَ : حدثَنا حفْص بن غياث ، عنِ الْأَعمشِ ،  )٦

عن أَبِي إِسحاق ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن عبد اللَّه ، قَالَ : قَالَ رسولُ 

، قَالَ : " إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا ، وسيعود غَرِيبا ، فَطُوبى للْغرباِء "  :صهلَّال

[قال األلباين]:  ٣٩٨٨، (جة) " النزاع من الْقَبائلِ "  قَالَ :ومنِ الْغرباُء ؟  قيلَ:

  صحيح ؛ دون قال قيل.

٧( م نب اللَّه دبا عثَندح : دمأَح نب اللَّه دبةَ ، قَالَ عبينِ أَبِي شب دمح

 نشِ ، عمنِ الْأَعع ، اثيغ نب فْصا حثَندةَ ، حبينِ أَبِي شاب نا مأَن هتعمسو

"  :صاللَّه  أَبِي إِسحاق ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن عبد اللَّه قَالَ : قَالَ رسولُ

ومنِ  ، قيلَ :إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا ، وسيعود كَما بدأَ ، فَطُوبى للْغرباِء " 

  .٣٧٨٤، (حم)" النزاع من الْقَبائلِ "  قَالَ :الْغرباُء ؟ 

٨( ثَندى قَالَحيحي نلَةُ بمرا حاللَّه دبا عثَندبٍ قَالَ : حهو نا بأَنبأَن :

نو برمةَ علَهِيع نابو ،ارِثالْح ،دعنِ سب اننس نبِيبٍ، عنِ أَبِي حب زِيدي نع ،

، الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا إِنَّ" ، قَالَ :ص مالك ، عن رسولِ اللَّه عن أَنسِ بنِ

  [قال األلباين]: حسن صحيح. ٣٩٨٧، (جة) فَطُوبى للْغرباِء"يبا، وسيعود غَرِ

حدثَنا هارونُ بن معروف، أَخبرنا عبد اللَّه بن وهبٍ، أَخبرنِي أَبو  )٩

محالر دبو عرٍ، قَالَ أَبخصدمن أَحب اللَّه دبونَ نِ عاره نا مأَن هتعمسأَنَّ : و :

أَبا حازِمٍ، حدثَه عنِ ابنٍ لسعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ: سمعت أَبِي، يقُولُ: 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُصسي وهأَ غَرِ :، ودانَ بأَ" إِنَّ الْإِميدا بكَم ودعيسا، ويب ،

اِء إِذَا فَسبرلغل ذئموى يفَطُوب" اسالن ١٦٠٤، (حم) د.  

١٠( دةَ ، حلَهِيع نا ابثَندى ، حوسم نب نسا حثَندحزِيدي نارِثُ با الْحثَن ،

 دبع تعمقُولُ : سي ، فوع نانَ بفْيس عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عبِ بدنج نع

 ولُ اللَّهسي ، قَالَ : قَالَ راصنِ الْعرِو بمع نب صاللَّه : هدنع نحنمٍ ووي ذَات 



٣٢ 

أُناس " قَالَ :  اُء يا رسولَ اللَّه ؟منِ الْغرب ، فَقيلَ :" طُوبى للْغرباِء " 

، (حم) "   مهيعطي نمم أَكْثَر يهِمصعي نريٍ ، موٍء كَثاسِ سي أُنونَ، فحالص

٦٦٥٠.  

حدثَنا قُتيبةُ ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ ، عنِ الْحارِث بنِ يزِيد ، عن جندبِ  )١١

 ترٍو، قَالَ : كُنمنِ عب اللَّه دبع نع ، فونِ عانَ بفْيس نع ، اللَّه دبنِ عب

 ولِ اللَّهسر دنصع  تطَلَعفَقَالَ :و ، سمالش  ، ةاميالْق موي مقَو ي اللَّهأْتي "

" لَا ،  قَالَ :أَنحن هم يا رسولَ اللَّه ؟ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ : نورهم كَنورِ الشمسِ " 

ينونَ الَّذاجِرهالْماُء والْفُقَر مهنلَكو ، ريكَث ريخ لَكُمأَقْطَارِ  و نونَ مرشحي

 .٧٠٧٢، (حم) الْأَرضِ " 
حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ : أَخبرنا إِسماعيلُ بن أَبِي  )١٢

أُويسٍ قَالَ : حدثَنِي كَثري بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف بنِ زيد بنِ ملْحةَ ، 

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هدج نع ، أَبِيه نازِ  قَالَ : صعجإِلَى احل أْرِزلَي ينإِنَّ الد "

 نم ةوِيلَ اُألرقعازِ مجاحل نم ينالد لَنقعلَيا ، ورِهحةُ إِلَى جاحلَي أْرِزا تكَم

غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا ، فَطُوبى للْغرباِء الَّذين  رأْسِ اجلَبلِ ، إِنَّ الدين بدأَ

: "هذَا حديثٌ حسن" ، (ت) يصلحونَ ما أَفْسد الناس من بعدي من سنتي " 

  [قال األلباين]: ضعيف جدا. ٢٦٣٠

قَالَ عبد اللَّه بن أَحمد : حدثَنا أَبو أَحمد الْهيثَم بن خارِجةَ ، قَالَ :  )١٣

 نةَ ، عونِ أَبِي فَرب اللَّه دبنِ عب اقحإِس ناشٍ ، عيع نيلُ باعما إِسثَندح

، عن عبد الرحمنِ بنِ سنةَ ، أَنه يوسف بنِ سلَيمانَ ، عن جدته ميمونةَ 

 بِيالن عمقُولُ : صسأَ ، «  يدا با كَمغَرِيب ودعي ا ، ثُمغَرِيب لَامأَ الْإِسدب

الَّذين « قَالَ : يا رسولَ اللَّه ، ومنِ الْغرباُء ؟  ، قيلَ :» فَطُوبى للْغرباِء 

حلصي ةيندانُ إِلَى الْمنَّ الْإِميازحنلَي هدفِْسي بِيي نالَّذو ، اسالن دونَ إِذَا فَس
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 نيا بإِلَى م لَامنَّ الْإِسأْرِزلَي هدفِْسي بِيي نالَّذلُ ، ويالس وزحا يكَم

، قال الشيخ  ١٦٦٩٠: (حم) »  الْمسجِدينِ كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

  
( عن طريق وسائل اإلعالم واإلتصاالت ، وعن طريق الدعوة اإلسالمية إيل 

  اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة )

، لمٍ، حدثَنِي ابن جابِرٍالْوليد بن مس حدثَنا يزِيد بن عبد ربه ، حدثَنا )١

قَالَ : سمعت سلَيم بن عامرٍ ، قَالَ : سمعت الْمقْداد بن الْأَسود ، يقُولُ : 

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسلَا «  يرٍ ، ودم تيضِ برِ الْأَرلَى ظَهقَى عبلَا ي

 اللَّه مهزعا ييلٍ ، إِمذُلِّ ذَل زِيزٍ أَوع زلَامِ ، بِعةَ الْإِسمكَل اللَّه لَهخرٍ إِلَّا أَدبو

  .٢٣٨١٤(حم) » فَيجعلُهم من أَهلها ، أَو يذلُّهم فَيدينونَ لَها 

أَخبرنا جعفَر بن أَحمد بنِ عاصمٍ الْأَنصارِي بِدمشق ، قَالَ : حدثَنا  )٢

محمود بن خالد ، قَالَ : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ ، قَالَ : حدثَنا ابن جابِرٍ ، 

: سمعت الْمقْداد بن الْأَسود ، يقُولُ :  قَالَ : سمعت سلَيم بن عامرٍ ، يقُولُ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسرٍ إِلَّا  ، يبلَا ورٍ ودم تيضِ بلَى الْأَرقَى عبلَا ي "

زبِع لَامالْإِس اللَّه لَهخيلٍ أَدبِذُلِّ ذَل زِيزٍ أَو٦٦٦٤: (رقم طبعة با وزير: " ع، ( 

)، "الصحيحة" ١٧٣"حتذير الساجد" ( - [قال األلباين]: صحيح  ٦٦٩٩(حب) 

)٣.(  

٣(  ، يماهرإِب ننِ بمحالر دبا عثَندلْمٍ ، قَالَ : حس نب اللَّه دبا عنربأَخ

 ملَيس تعمابِرٍ ، قَالَ : سج نا ابثَندمٍ ، قَالَ : حلسم نب يدلثَنِي الْودقَالَ : ح

نب ادقْدالْم تعمقُولُ : سرٍ ، يامع نب  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : سي ، دوالْأَس
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" لَا يبقَى علَى ظَهرِ الْأَرضِ بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَ علَيهِم  ، يقُولُ : ص

) ، ٦٦٦٦: (رقم طبعة با وزير: كَلمةَ الْإِسلَامِ بِعز عزِيزٍ ، أَو بِذُلِّ ذَليلٍ " 

  انظر ما قبله حبديث. -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٠١(حب) 

  
" إن من ورائكم زمان صرب للمتمسك فيه أجر مخسني  :صقال رسول اهللا 

رواه الطرباين يف الكبري عن ابن مسعود وصححه األلباين يف  ؛")١(منكمشهيدا 

صحيح  ؛ السراج املنري يف ترتيب) واجلامع الصغري٤٩٤لة الصحيحة (السلس

  ).٧٧٨٨اجلامع الصغري (

  

  

   

 أي من الصحابة رضوان اهللا عليهم. )(١                                                             
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  :صقال رسول اهللا 

حتى يكُونَ " من أَشراط الساعة : أَنْ ... ، وتكْثُر النساُء ، ويقلَّ الرجالُ ، 

"   داحالو مأَةً القَيرام ِسنيمخل
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١(  نةَ ، عادقَت نةَ ، عبعش نى ، عيحا يثَندقَالَ : ح ، ددسثَنا مدح

أَنسِ بنِ مالك، قَالَ: لَأُحدثَنكُم حديثًا الَ يحدثُكُم أَحد بعدي ، سمعت رسولَ 

 قُولُ : صاللَّهلُ ،  ياجلَه رظْهيو ، لْملَّ العقأَنْ ي : ةاعالس اطرأَش نم "

حتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً ويظْهر الزنا ، وتكْثُر النساُء ، ويقلَّ الرجالُ ، 

القَيم الواحد   .٨١(خ) " ، 

٢( ةَ ، عادقَت نع ، امشا هثَندح ، يضاحلَو رمع نب فْصثَنا حدسٍ حأَن ن

هنع اللَّه يضر ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح كُمثَندالَ  ص، قَالَ : لَأُح

 ولَ اللَّهسر تعمرِي : سغَي دأَح بِه ثُكُمدحقُولُ : صيي  » اطرأَش نإِنَّ م

يا ، ونالز كْثُريلُ ، واجلَه كْثُريو ، لْمالع فَعرأَنْ ي ةاعرِ ، الساخلَم برش كْثُر

، » ويقلَّ الرجالُ ، ويكْثُر النساُء ،   داحالو مأَةً القَيرام ِسنيمخكُونَ لى يتح

  .٥٢٣١(خ) 

٣( ةُ ، عادا قَتثَندح ، امشا هثَندح ، يماهرإِب نب ملسثَنا مدسٍ حأَن ن

هنع اللَّه يضر ولِ اللَّهسر نم تعمص، قَالَ : س  بِه ثُكُمدحيثًا الَ يدح

أَنْ يظْهر اجلَهلُ ، ويقلَّ العلْم ، ويظْهر  " من أَشراط الساعة : غَيرِي ، قَالَ :

حتى يكُونَ لخمِسني الزنا ، وتشرب اخلَمر، ويقلَّ الرجالُ ، ويكْثُر النساُء ، 

امرأَةً قَيمهن رجلٌ واحد   .٥٥٧٧، (خ) " 

٤( ادقَت نع ، امما هثَندبِيبٍ ، حش نب داوا دنربأَخ ، سا أَننربةَ ، أَخ

،  صي ، سمعته من النبِي : لَأُحدثَنكُم حديثًا الَ يحدثُكُموه أَحد بعدقَالَ

 بِيالن تعمقُولُ صسةُ «  :ياعالس قُوما قَالَ :» الَ تإِمو ،  » اطرأَش نم
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برشيلُ ، واجلَه رظْهيو ، لْمالع فَعرأَنْ ي ، ةاعا السنالز رظْهيو ،رلَّ اخلَمقيو ،

، (خ) »، ساُءويكْثُر النالرجالُ ،   داحالو مأَةً القَيرام ِسنيملْخكُونَ لى يتح

٦٨٠٨.  

٥( الْم نب دمحثَنا مدفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندارٍ، قَالَا : حشب نابى ، وثَن

 ثُكُمدقَالَ : أَلَا أُح ، كالنِ مسِ بأَن نثُ عدحةَ ، يادقَت تعمةُ ، سبعا شثَندح

" إِنَّ من  معه منه :لَا يحدثُكُم أَحد بعدي س صحديثًا سمعته من رسولِ اِهللا 

 برشيا ، ونالز وفْشيلُ ، وهالْج رظْهيو ، لْمالْع فَعرأَنْ ي ةاعالس اطرأَش

حتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً قَيم الْخمر، ويذْهب الرجالُ ، وتبقَى النساُء ، 

واحد  ).٢٦٧١( - ٩، (م) "  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ ، حدثَنا محمد بن بِشرٍ، ح وحدثَنا أَبو  )٦

دبٍ ، حينِ أَكُرب يدعس نع مةَ ، كُلُّهامو أُسأَبةُ ودبا عثَن نةَ ، عوبربِي ع

، وفي حديث ابنِ بِشرٍ وعبدةَ : لَا ص، عن أَنسِ بنِ مالك ، عنِ النبِي قَتادةَ

  ٩(م)  يقُولُ فَذَكَر بِمثْله. صيحدثُكُموه أَحد بعدي سمعت رسولَ اِهللا 

حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ : حدثَنا النضر بن شميلٍ قَالَ : حدثَنا  )٧

 نم هتعميثًا سدح ثُكُمدقَالَ : أُح هأَن كالنِ مسِ بأَن نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعش

ولِ اللَّهسص ر  ولِ اللَّهسر نم هعمس هي أَندعب دأَح ثُكُمدحقَالَ :  صلَا ي

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر: فَعرأَنْ ي : ةاعالس اطرأَش نلُ " إِنَّ ماجلَه رظْهيو ، لْمالع ،

حتى يكُونَ ، ويقلَّ الرجالُ ،  ويفْشو الزنا ، وتشرب اخلَمر ، ويكْثُر النساُء

هريرةَ وهذَا : وفي البابِ عن أَبِي موسى، وأَبِي "   داحو مقَي أَةرام ِسنيمخل

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٢٠٥حديثٌ حسن صحيح ، (ت) 

٨(  نب دمحا مثَندى ، قَالَا : حثَنالْم نب دمحمارٍ، وشب نب دمحا مثَندح

نثُ عدحةَ ، يادقَت تعمةُ قَالَ : سبعا شثَندفَرٍ قَالَ : حعج  ، كالنِ مسِ بأَن
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، لَا يحدثُكُم بِه أَحد  ص: أَلَا أُحدثُكُم حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه قَالَ

: هنم هتعمي سدعا ب فَعرأَنْ ي ، ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م " رظْهيو ، لْملْع

، ويفْشو الزنا ، ويشرب الْخمر ، ويذْهب الرجالُ ويبقَى النساُء ، الْجهلُ

حتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً قَيم واحد  [قال األلباين]: صحيح. ٤٠٤٥، (جة) "  

٩(  فَعري ، كالنِ مسِ بأَن نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شنربأَخ ، ميشا هثَندح

لَّ لَا تقُوم الساعةُ حتى يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ، ويق«  الْحديثَ قَالَ :

»  الرجالُ ، وتكْثُر النساُء ،  داحلٌ وجأَةً ررام ِسنيمخ مكُونَ قَيى يتح

  .١١٩٤٤(حم)

١٠( ا وثَندقَالَ : ح كالنِ مسِ بأَن نةُ ، عادا قَتثَندح ، امشا هثَندح ، يعك

 ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدبِح كُمثَندي ،  صلَأُحدعب دأَح ثُكُمدحلَا ي

ِسني امرأَةً الْقَيم حتى يكُونَ في الْخملَا تقُوم الساعةُ «  سمعته يقُولُ :

الْواحد  .١٢٢٠٩(حم) » ، وتكْثُر النساُء ، ويقلَّ الرجالُ  

١١( نب دمحا مثَندا  حنربونَ ، أَخاره نب زِيديةُ ، وبعا شثَندفَرٍ ، حعج

 ثُكُمدقَالَ : أَلَا أُح كالنِ مسِ بأَن نثُ ، عدحةَ يادقَت تعمةُ ، قَالَ : سبعش

 ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدصبِح ي سدعب دأَح ثُكُمدحلَا ي ،: هنم هعم  "

إِنَّ من أَشراط الساعة : أَنْ يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ، ويفْشو الزنا ، 

حتى يكُونَ لخمِسني ويشرب الْخمر ، ويذْهب الرجالُ ، ويبقَى النساُء ، 

امرأَةً قَيم واحد  .١٢٨٠٦(حم) "  

حدثَنا حجاج ، حدثَنِي شعبةُ ، قَالَ : سمعت قَتادةَ يحدثُ ، عن أَنسِ  )١٢

، فَذَكَر مثْلَه إِلَّا  صحدثَنكُم حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه بنِ مالك قَالَ : لَأُ

  .١٢٨٠٧(حم) » يذْهب الرجالُ وتبقَى النساُء «  أَنه قَالَ :
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حدثَنا يزِيد ، حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ :  )١٣

لَأُح ولِ اللَّهسر نم هتعمي ، سدعب دأَح بِه ثُكُمدحلَا ي يثدبِح كُمثَنصد 

إِنَّ من أَشراط الساعة أَنْ يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ، ويشرب «  قَالَ :

حتى يكُونَ قَيم ويكْثُر النساُء ، الْخمر ، ويظْهر الزنا ، ويقلَّ الرجالُ ، 

خمِسني امرأَةً رجلٌ واحد  .١٣٠٩٥(حم) »  

١٤(  دبرٍ أَبِي عبنس ننِي ابعي امشا هثَندرٍو ، حمع نب كلالْم دبا عثَندح

 دأَح وهثُكُمدحلَا ي يثدبِح كُمثَندسٍ قَالَ : لَأُحأَن نةَ ، عادقَت نع ، اللَّه

 ولِ اللَّهسر نم هعمصس سر تعمي ، سدعب قُولُ : صولَ اللَّهي  نإِنَّ م "

 رظْهيو ، رمالْخ برشيلُ ، وهالْج رظْهيو ، لْمالْع فَعرأَنْ ي : ةاعالس اطرأَش

حتى يكُونَ في الْخمِسني امرأَةً الْقَيم الزنا ، وتقلَّ الرجالُ ، ويكْثُر النساُء ، 

لْواحد ا  .١٣٢٣٠(حم) " 

حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ : سمعت قَتادةَ ، يحدثُ  )١٥

نع  ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح ثُكُمدقَالَ : أَلَا أُح ، كالنِ مسِ بلَا  صأَن ،

: هنم هعمي سدعب دأَح ثُكُمدحي  » ، لْمالْع فَعرأَنْ ي ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م

يا ، ونالز وفْشيلُ ، وهالْج رظْهيقَى وتبالُ ، وجالر بذْهيو ، رمالْخ برش

حتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً قَيم واحد  .١٣٨٨٢) (حم»  النساُء ، 

١٦(  ، كالنِ مسِ بأَن نةَ ، عادقَت نةُ ، عبعا شنربقَالَ : أَخ ، ميشا هثَندح

لَا تقُوم الساعةُ حتى يرفَع الْعلْم ، ويظْهر الْجهلُ ، «  يرفَع الْحديثَ ، قَالَ :

»  ، ويقلَّ الرجالُ ، وتكْثُر النساُء  داحلٌ وجأَةً ررام ِسنيمخ مكُونَ قَيى يتح

  .١٣٨٨٣(حم) 
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: سمعت قَتادةَ ، يحدثُ عن أَنسِ حدثَنا حجاج ، حدثَنا شعبةُ ، قَالَ  )١٧

 ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح كُمثَندقَالَ : لَأُح ، كالنِ مقَالَ : صب ،  »

  .١٣٩٤٦(حم) » يذْهب الرجالُ ، ويبقَى النساُء 

١٨(  ثَابِت نع ، ادما حثَندفَّانُ ، حا عثَندا حسٍ ، قَالَ : كُنأَن نع ،

: هثُ أَندحتن  ، ضالْأَر بِتنلَا تاُء ، ومالس رطمى تتةُ حاعالس قُوملَا ت "

وحتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً الْقَيم الْواحد ، وحتى إِنَّ الْمرأَةَ لَتمر بِالنعلِ 

؛ ذَكَره مرةً حماد، هكَذَا، فَتنظُر إِلَيها ، فَيقُولُ : لَقَد كَانَ لهذه مرةً رجلٌ " 

، لَا يشك فيه، وقَد قَالَ أَيضا: صابِت، عن أَنسٍ، عنِ النبِي وقَد ذَكَره عن ثَ

 بِينِ النسٍ، عأَن نِسب ، (حم)  صعحا ييم١٤٠٤٧، ف.  

حدثَنا بهز ، حدثَنا همام ، قَالَ : أَخبرنا قَتادةُ ، عن أَنسٍ ، أَنَّ رسولَ  )١٩

 قَالَ : صاللَّه  » ةاعالس اطرأَش نا قَالَ : » ممبرو : اممقَالَ ه ، » قُوملَا ت

حتى يرفَع الْعلْم ، ويظْهر « ، قَالَ همام : كلَاهما قَد سمعت : » الساعةُ 

الرجالُ ، ويكْثُر النساُء ،  الْجهلُ ، وتشرب الْخمر ، ويظْهر الزنا ، ويقلَّ

حتى يكُونَ لخمِسني امرأَةً الْقَيم الْواحد  .١٤٠٧٨، (حم) »  

٢٠( نربا أَخثَندقَالَ : ح ، دالخ نةُ ببدا هثَندانَ ، قَالَ : حفْيس نب نسا الْح

همام بن يحيى ، قَالَ : حدثَنا قَتادةُ ، عن أَنسِ بنِ مالك ، أَنه قَالَ يوما : أَلَا 

دأَح بِه ثُكُمدحلَا ي يثدبِح ثُكُمدأُح  ولِ اللَّهسر نم هتعمي سدع؛  صب

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ : صسأَنْ  ي ، ةاعالس طائرش نم ةُ أَواعالس قُوملَا ت "

 رظْهيو ، رمالْخ برشيلُ ، وهالْج كْثُريو ، لْمالْع فَعرالُيجلَّ الرقيى ، ونالز ،

؛ (رقم طبعة با " وتكْثُر النساُء ،   داحو مأَةً قَيرام ِسنيمخكُونَ لى يتح

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧٦٨) ، (حب) ٦٧٣٠وزير: 

  



٤١ 

، بريد ، عن أَبِي بردةَ محمد بن العالَِء ، حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عنحدثَنا  )١

 بِينِ النع ، هنع اللَّه يضى روسأَبِي م ناسِ «  قَالَ : صعلَى النع نيأْتلَي

، د أَحدا يأْخذُها منهثُم الَ يجِ زمانٌ يطُوف الرجلُ فيه ، بِالصدقَة من الذَّهبِ ،

نم  ةكَثْرالِ وجالر لَّةق  لُذْنَ بِهأَةً يرونَ امعبأَر هعبتي داحلُ الوجى الرريو

  .١٤١٤، (خ) » النساِء 

وحدثَنا عبد اِهللا بن براد الْأَشعرِي ، وأَبو كُريبٍ محمد بن الْعلَاِء ،  )٢

قَالَا : حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن بريد ، عن أَبِي بردةَ ، عن أَبِي موسى ، عنِ 

 بِيقَالَ : صالن ماسِ زلَى النع نيأْتلَي " نم قَةدبِالص يهلُ فجالر طُوفانٌ ي

 ، هنا مذُهأْخا يدأَح جِدلَا ي بِ ، ثُمونَ الذَّهعبأَر هعبتي داحلُ الْوجى الرريو

"  ؛ وفي رِواية ابنِ براد :من قلَّة الرجالِ وكَثْرة النساِء "   ، لُذْنَ بِهأَةً ، يرام

  ).١٠١٢( -  ٥٩، (م) وترى الرجلَ " 

ِء بنِ كُريبٍ ، قَالَ : أَخبرنا أَبو يعلَى ، قَالَ : حدثَنا محمد بن الْعلَا )٣

حدثَنا أَبو أُسامةَ ، قَالَ : حدثَنا بريد ، عن أَبِي بردةَ ، عن أَبِي موسى ، عنِ 

 بِيلَا  ، قَالَ : صالن بِ ، ثُمالذَّه نم قَةدلُ بِالصجالر طُوفانٌ يمز نيأْتلَي "

ا يدأَح جِدي ، هنا مذُهالِ ، أْخجالر لَّةق نأَةً مرونَ امعبأَر هعبتلُ تجى الرريو

[قال األلباين]:  ٦٧٦٩) ، (حب) ٦٧٣١قم طبعة با وزير: : (روكَثْرة النساِء " 

 ).٨٤/ ٣)، م (١٤١٤صحيح: خ (
  

  

  

  

  



٤٢ 

  

  
  

  :صقال رسول اهللا 

فَإِذَا قيلَ : " ثُم فتنةُ الدهيماِء لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة إِلَّا لَطَمته لَطْمةً ، 

 ريصى يتا ، حرِسي كَافميا ونمؤا ميهلُ فجالر بِحصي ، تادمت تقَطَعان

الناس إِلَى فُسطَاطَينِ ، فُسطَاطُ إِميان لَا نِفَاق فيه ، وفُسطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِميانَ 

" يهف  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٤٣ 



١(  ،ةريغو الْما أَبثَندح ، يصمالْح يدعنِ سانَ بثْمع نى بيحا يثَندح

 انِئنِ هرِ بيمع نةَ ، عبتع نلَاُء بثَنِي الْعدمٍ ، حالس نب اللَّه دبثَنِي عدح

 تعمقَالَ : س ، ِسينالْعرمع نب اللَّه دبقُولُعولِ  ، يسر دنا عودا قُعكُن :

 اللَّه ، فَذَكَر الْفتن ، فَأَكْثَر في ذكْرِها حتى ذَكَر فتنةَ الْأَحلَاسِ ، فَقَالَ قَائلٌ :

" هي هرب وحرب ، ثُم فتنةُ  قَالَ :؟ )١(يا رسولَ اللَّه وما فتنةُ الْأَحلَاسِ

، دخنها من تحت قَدمي رجلٍ من أَهلِ بيتي يزعم أَنه مني ، ) ٢( السراِء

، ثُم يصطَلح الناس علَى رجلٍ كَورِك  )٣(ولَيس مني ، وإِنما أَوليائي الْمتقُونَ

 ، لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة إِلَّا لَطَمته )١(اِءثُم فتنةُ الدهيم،  )٤(علَى ضلَعٍ 

                                                             

وهي فتنة هرب ( أي يفر الناس بعضهم من بعض ملا بينهم من العداوة ) و حرب ( أي ب املال ) ، و يف  )(١

رواية  " حرب "(  أي حرب بسيطة بني الطرفني ) : واملقصود ا الثورة العربية الكربي ضد األتراك والدولة 

 العثمانية علي يد الشريف حسني مبساعدة اإلجنليز.
 ود ا التنعم و الرخاء ، وسببها البترول والعالقات اخلارجية مع الغرب وأمريكا. واملقص )(٢
 أي أن العربة ليست بالنسب آلل البيت ، ولكن العربة بالتقوي والعمل الصاحل. )(٣
أي جيتمع الناس علي رجلٍ ضعيف يف زمنِ فُرقة و ضعف لإلسالم و املسلمني فال يستقيم ملكه بسهولة و  )(٤

  يسر و يواجه عقبات كثرية ال يستطيع التغلب عليها بنفسه.

( رجل كورك علي ضلع ) بالتراجع عن القرارات اخلطأ إيل الصواب أو  صواعلم أخي يف اهللا أنه ال عالقة بقوله 

وع للصواب ألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا اعتقد أمرا مث  ظهر له أنه ليس صوابا ،  تراجع الرج

عنه وعدل إيل غريه طاملا أنه ليس وحيا أو من الكتاب وال من سنة ، وكذلك كان يفعل اخللفاء الراشدون 

  نقص أبدا .والتابعون ومن تبعهم بإحسان إيل يوم الدين ؛ فال يوجد عيب يف ذلك وال 

الشيخ األلباين تراجع يف اية حياته عن بعض األحاديث من حيث الصحة والضعف حينما ظهر له الصواب يف 

  املسألة ، فهل يعترب هذا التراجع خطأ ... ؟



٤٤ 

                                                                                                                                                         
بالطبع ال ؛ فكثري من العلماء واملفكرين واألدباء والساسة والزعماء يف أمريكا و أوروبا و كذلك يف العامل 

ي يتراجعون عن بعض أقواهلم و بعض كتابام و بعض سياستهم حينما يتبني هلم مع الزمن و الدراسة اإلسالم

  و اخلربة أا كانت غري صحيحة .

كان املُحدثني قدميا ال يصل إليهم الكثري من السنة ، فيفتون مبا لديهم من العلم ، مث تظهر أحاديث جديدة 

  صحيحة مع طلبة العلم الوافدين إليهم فيتراجعون عما سلف من فتواهم . 

ر شيئا عن هذا فالتردد يف األمر أو التراجع عنه ليس له عالقة باحلديث ألن املعين واضح ، و النيب (ص) مل يذك

  و ال ذاك .

فاملعين احلقيقي لقوله (ص): ( رجل كورك علي ضلع ) هو رجل ضعيف يف زمن فرقة وضعف فال يستطيع 

محاية بالده وال محاية نفسه و ال مجع مشل املسلمني ، وليس أنه رجل به عاهة أو عيب خلقي أو عقلي ؛ أي 

  صاحله فقط. أنه رجل ال تأيت أسباب القوة وامللك والتمكني يف

  ومعين ( مث يصطلح الناس ) : أي جيتمع الناس يف بلده ويف البالد اليت هلا عالقة دينية وروحية ببلده عليه.

فاجتماع الناس علي شخص ليس معناه أبدا أنه ورك على ضلع كما يفهم الناس ألن إجتماع للناس ال عالقة 

اته أبدا ، والدليل على ذلك اجتماع الصحابة على ( رجل كورك على ضلع ) وال عالمة من عالم صله بقوله 

، مث اجتماعهم على أيب بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث معاوية رضي اهللا عنهم مجيعا ، واجتماع  صالنيب 

الناس على ذى القرنني من قبل ذلك كله ، و هكذا .... ! فهل معين ذلك أم ورك على ضلع ، ال أبدا حاشاهم 

  . أن يكونوا كذلك

ولن جتد حاكم أو ملك أو أمري يف هذا العامل إال اجتمع عليه قومه أو أصحابه أو رجال دولته ، مث عامة الناس 

  حيت يستتب له أمره ، و األصل يف البيعة إجتماع الناس علي الرجل الذي يتم بيعته .

ف جتد أن الناس جيتمعون ففي العصر الذي حنن فيه مثال ؛ انظر إيل حكام و حكومات الغرب ؛ فإنك مثال سو

عليهم هناك ، فهل معين ذلك أن احلاكم هناك ورك علي ضلع ، ال أبدا ، فالناس اجتمعت على هتلر ، 

واجتمعت على مجال عبد الناصر  ، واجتمعت على امللك عبد العزير ، و اجتمعت على هوالند ، واجتمعت 

  عت على أوباما ، وهكذا ... ! على بوش األب واإلبن ، واجتمعت على صدام حسني ، واجتم

؛ ( ال جتتمع أميت علي صما يسمي اجتماع األمة ، وقال  - الفقه اإلسالمي  –مث إنه يف اإلسالم عند الفقهاء 

ضالل ) ، وأيضا يوجد ما يسمي رأي مجهور العلماء ، وهكذا .... ! فهل هذا اإلجتماع شر أو يشوبه شائبة ، 

 بالطبع ال ... !
يف روايات أخري ، سببها التكنولوجيا خصوصا وسائل  صوهي فتنة عمياء صماء كما ذكرها النيب )(١

  اإلتصاالت واإلعالم  والتقدم العلمي املذهل الذي جعل العامل أمجع كأنه قرية صغرية .



٤٥ 

، يصبِح الرجلُ فيها مؤمنا ، ويمِسي )٢(، فَإِذَا قيلَ انقَضت تمادت )١(لَطْمةً 

، فُسطَاط إِميان لَا نِفَاق فيه  )٥(إِلَى فُسطَاطَينِ )٤(، حتى يصري الناس)٣(كَافرا 

 يهانَ فنِفَاقٍ لَا إِمي طَاطفُس٦(، و( َالجوا الدرظتفَان فَإِذَا كَانَ ذَاكُم ،)٧( هموي نم ،

 . " هغَد نم أَو ، همو[قال األلباين]: صحيح ؛ قال الشيخ مقبل بن  ٤٢٤٢(د) ي

                                                                                                                                                         
يري مفاهيم مالحظة هامة ؛ أن فتنة الدهيماء ليس هلا عالقة بزعزعة األمن واإلستقرار بقدر ما هلا عالقة بتغ

مل يتكلم يف السنة الصحيحة كلها أن  صاتمع ومتايز صفوف املسلمني من حيث النفاق واإلميان ألن النيب 

فتنة الدهيماء تؤدي إيل زعزعة االستقرار وإنعدام األمن ، لكنها يف امل تؤدي إيل ثورة فكرية وعلمية ، من 

ف الغشاوة عن أعني الناس ، فيستفيوا من سبام وغيبوبتهم شأا أن تقوم بتغيري مفاهيم اتمع وأن تكش

العميقة ، وأثناءها يستقيم حال اإلسالم حيث يكثر عدد املؤمنني واملوحدين ، ويتحدد شكل اإلسالم ، وهذا 

هو احلال . وفتنة الدهيماء هي الفتنة اليت تستنظف العرب أي تكشف هلم احلقائق وتطهرهم وتميزهم وتزيد 

 م ، واللسان (الكلمة) فيها أشد وقعاً من السيف .  إميا
بسبب انتشارها يف كل مكان تقريبا ؛ فوسائل اإلعالم واالتصاالت أصبحت مع كل إنسان تقريبا وموجودة  )(١

 يف كل مكان .
أي تزداد كل يوم عن السابق ، ويعظُم أمرها مع الوقت ، وتتعد أشكاهلا ، وتتنوع رسائلها وأهدافها  )(٢

 وحيلها .
ليس كفراً أكرب ، ولكن معناه الوقوع يف الفتنة وتشرا واإلفتتان ا  ( بسبب الشبهات و الشهوات اليت  )(٣

 تشتمل عليها هذه الفتنة )
يضا الناس بصفة عامة ؛ مسلمون و غري مسلمني ؛ حيث تتمايز صفوف املسلمني أى املسلمون ، و يحتمل أ)(٤

إيل اإلميان عن طريق العلم " تغري املفاهيم " والتوبة  ، وتتمايز صفوف غري املسلمني أيضا إيل اإلميان عن طريق 

 إنتشار الدعوة اإلسالمية و الدخول يف اإلسالم .
 فريقان )(٥
فيه ، وفسطاط  نفاق ال إميان فيه : وذلك بعد ظهور دعاة احلق وقنوات احلق علي فسطاط إميان ال نفاق  )(٦

الفضائيات ويف اإلعالم ، و يكون من السهل وصول كلمة احلق إيل اجلميع ، فيقبله من يقبله ، و يرفضه من 

ة اإلسالمية اليت يرفضه ؛ و من يقبل احلق يصبح من فُسطاط اإلميان الذي ال نفاق فيه و يصري من أبناء الدول

تقام عليها اخلالفة اإلسالمية اليت على منهاج النبوة و اليت سوف تحارب أعداء اهللا يف املستقبل إن شاء اهللا . 

أما من يرفض هذا احلق فإنه يصبح من فسطاط النفاق الذي ال إميان فيه ، و يصري من أعداء اإلسالم و أهله ، و 

 ر .يختتم على قلبه ، و يدخل النا
أي عند استكمال و اية هذه الفتنة خيرج الدجال قريبا من ذلك ، و هذا دليل واضح على أا تستمر  )(٧

فترة طويلة متتد من امللك اجلربي إيل بداية أو منتصف اخلالفة اإلسالمية الراشدة ، مروراً بالقنطرة  " الفترة 

 الزمنية " بني اجلربية واخلالفة .



٤٦ 

 ٢٥١رقم  ٢٣٧( ص  معلة ظاهرها الصحة " أحاديثهادي الوادعي يف كتابه " 

هذا احلديث إذا نظرت يف سنده حكمت بصحته ، ولكن احلافظ ابن أيب ) ؛ 

) فيقول أبوه بعد ٤١٧ص٢حامت يسأل أباه عن هذا احلديث كما يف "العلل" (ج

ذكره احلديث : روى هذا احلديث ابن جابر ، عن عمري بن هانئ ، عن النيب 

يه وعلَى آله وسلَّم ، مرسال ، واحلديث عندي ليس بصحيح ، صلَّى اللَّه علَ

  كأنه موضوع.

٢(  نلَاُء بثَنِي الْعدمٍ ، حالس نب اللَّه دبا عثَندح ، ةريغو الْما أَبثَندح

عبد ي ، سمعت عتبةَ الْحمصي أَوِ الْيحصبِي ، عن عميرِ بنِ هانِئ الْعنِس

رمع نب قُولُ :  اللَّهي ولِ اللَّهسر دنا عصكُن  فَأَكْثَر ، نتالْف ا ، فَذَكَرودقُع

يا رسولَ اللَّه ، و ما فتنةُ  ، فَقَالَ قَائلٌ :ذكْرها حتى ذَكَر فتنةَ الْأَحلَاسِ 

هي فتنةُ هربٍ وحربٍ ، ثُم فتنةُ السراِء ، دخلُها أَو دخنها  " قَالَ :الْأَحلَاسِ ؟ 

من تحت قَدمي رجلٍ من أَهلِ بيتي ، يزعم أَنه مني ، ولَيس مني ، إِنما 

ورِك علَى ضلَعٍ ، ثُم فتنةُ وليي الْمتقُونَ ، ثُم يصطَلح الناس علَى رجلٍ كَ

انقَطَعت  فَإِذَا قيلَ :الدهيماِء لَا تدع أَحدا من هذه الْأُمة إِلَّا لَطَمته لَطْمةً ، 

تمادت ، يصبِح الرجلُ فيها مؤمنا ويمِسي كَافرا ، حتى يصري الناس إِلَى 

فُسطَاطَينِ ، فُسطَاطُ إِميان لَا نِفَاق فيه ، وفُسطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِميانَ فيه ، إِذَا كَانَ 

الَ مجوا الدرظتفَان ذَاكُم ." غَد مِ أَووالْي ؛ قال الشيخ شعيب   ٦١٦٨(حم) ن

األرناؤوط ؛ رجاله ثقات رجال الصحيح ، غري العالء بن عتبة ، فقد روى له 

أبو داود هذا احلديثَ ، ووثقه ابن معني ، والعجلي ، وقال أبو حامت : شيخ 

لباين صاحل احلديث ، وذكره ابن حبان وابن شاهني يف" الثقات " ؛ وصححه األ

)، ٤١٩٤) وصحيح اجلامع الصغري وزيادته (٩٧٤يف السلسلة الصحيحة (

) ، وقال احلاكم ؛ صحيح ، ومل خيرجاه ، ٧٦٤٣واجلامع الصغري وزيادا (



٤٧ 

ووافقه الذهيب ، وقال العالمة املصري األزهري الشيخ أمحد شاكر يف 

  حتقيقه ملسند اإلمام ؛ إسناده صحيح.

  

  

  

  

  

  

 
 



٤٨ 

 
 
 
 

 
 

  

  :صقال رسول اهللا 

" الَ تقُوم الساعةُ حتى تقْتتلَ فئَتان عظيمتان ، يكُونُ بينهما مقْتلَةٌ 

  عظيمةٌ ، دعوتهما واحدةٌ "

  

  

   



٤٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

" ال أعرف طبيعة األسلحة التي ستستخدم في الحرب العالمية 
الثالثة ، لكني واثق أنه في الحرب العالمية الرابعة ستكون 

 هي العصي ( العصا ) والحجارة ". األسلحة المستعملة

 
 

 
– 

 
  

  

  

  

  



٥٠ 



حدثَنا احلَكَم بن نافعٍ ، حدثَنا شعيب ، عنِ الزهرِي ، قَالَ : أَخبرنِي  )١

الَ «  :صقَالَ رسولُ اللَّه :  رضي اللَّه عنه ، قَالَ أَبا هريرةَأَبو سلَمةَ ، أَنَّ 

انئَتلَ فتقْتى يتةُ حاعالس قُوم١(ت(  ٌةداحا وماهوعد)٣٦٠٨(خ) » . )١  

                                                             
  :  هناك عدة أقوال )(١

القول األول ؛ أن املقصود ذا احلديث هو املقتلة العظيمة اليت حدثت بني سيدنا علي ابن أيب طالب و أتباعه 

هـ ٣٧من الصحابة رضوان اهللا عليهم وبني سيدنا معاوية بني أيب سفان رضي اهللا عنه و أتباعه يف موقعة صفني 

ق كان مع سيدنا علي ابن أيب طالب و أتباعه ،  وكان ؛ ودعومها واحدة وهي دعوة التوحيد و اإلسالم  لكن احل

احلق املُطلق كان مع من اعتزل هذه الفتنة من الصحابة رضوان اهللا عليهم ، وكانت الغالبية الساحقة من 

   الصحابة قد إعتزلت الفتنة بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهما.

دعوامها واحدة هي ؛ القتال الذي حدث بني بين العباس القول الثاين ؛ أن املقصود باقتتال فئتان عظيمتان 

  وبين أمية يف اية الدولة األمية حيت إنتهت بسقوط الدولة األموية و إعالن الدولة العباسية .

القول الثالث ؛ املقصود احلرب العاملية ، والدعوة الواحدة هي النصرانية ( املسيحية ) ، وحدثت يف احلرب 

مملكة  –رومانيا  –إمرباطورية اليابان  –إيطاليا   - حينما حاربت دول احملور ( أملانيا  النازية العاملية الثانية 

اململكة املتحدة " إجنلترا "  –مملكة ار ) بقيادة أملانيا ضد احللفاء ( الواليات املتحدة األمريكية  –بلغاريا 

املتحدة األمريكية ، مث انتهت هاتان احلربان مبقتل  فرنسا  ) بقيادة الواليات –اإلحتاد السوفييت " روسيا "  –

  املاليني من البشر ونزوح املاليني اآلخري ، وانتحار هتلر بعد هزميته هزمية ساحقة. 

ويقول السياسي األمريكي " هنري كيسنجر " أنه  يتوقع حربا عاملية ثالثة بني أمريكا ( وحلفائها ؛ األوروبيني 

؛ إيران والصني ) ، وهذه احلرب سوف تكون صراعا بني أقطاب النظام العاملي ، وسوف  ) وبني روسيا ( وحلفائها

يتحدد من خالهلا مصري العامل  يف املستقبل ، وسوف يكون النصر فيها ألمريكا وحلفائها منقطع النظري. 

الصني وكوريا ويتوقع البعض اآلخر أن هذه احلرب سوف حتدث بني الواليات املتحدة األمريكية من جانب ، و

  الشمالية من جانب آخر ؛ وتقوم روسيا حالياً بقيادة حتالف مع الصني ضد حلف الناتو.

وبصفة عامة فإن كل مقتلة حدثت يف التاريخ بني املسلمني وبعضهم أو بني غري املسلمني وبعضم ؛ وكانت 

عظيمة فتدخل حتت هذا احلديث لكن هذا احلديث يمكن أيضا أن يحمل علي احلرب العاملية يف العصر الذي 

  نعيش فيه لألسباب التالية : 

حلرب العاملية الثانية أو اليت ستنتج عن احلرب العاملية الثالثة أشد األول ؛ أن األضرار والشرور الناجتة عن ا

بكثري من اليت حدثت بني سيدنا علي وسيدنا معاوية ، وأكرب أيضا مبراحل بني اليت حدثت بني بين العباس 

( يكون  صوبين أمية كما أن احلرب العاملية الثانية قريبة أكثر من قيام الساعة ، وهذا مصداق لقوله 

  بينهما مقتلة عظيمة ). 



٥١ 

٢(  نع ،رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح ،دمحم نب اللَّه دبثَين عدح

 نامٍ ، عمةَ هريرأَبِي ه بِينِ النع ، هنع اللَّه يضقَالَ صر ، » : قُومالَ ت

، دعواهما  الساعةُ حتى يقْتتلَ فئَتان ، فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ )٢(

، قَرِيبا من ثَالَثني ،  )٣(واحدةٌ ، والَ تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ دجالُونَ كَذَّابونَ

 ولُ اللَّهسر هأَن معزي م٣٦٠٩(خ) » . كُلُّه   

يانُ ، حدثَنا أَبو الزناد ، عنِ اَألعرجِ ، عن حدثَنا علي ، حدثَنا سفْ )٣

الَ تقُوم الساعةُ «  :صرضي اللَّه عنه ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  أَبِي هريرةَ

  ٦٩٣٥(خ) » . حتى تقْتتلَ فئَتان ، دعواهما واحدةٌ 

٤(  دبع نع ، ادنو الزا أَبثَندح ، بيعا شنربأَخ ، انمو اليثَنا أَبدح

 ولَ اللَّهسةَ : أَنَّ رريرأَبِي ه ننِ ، عمحى  ، قَالَ : صالرتةُ حاعالس قُومالَ ت "

تلَةٌ عظيمةٌ ، دعوتهما واحدةٌ ، تقْتتلَ فئَتان عظيمتان ، يكُونُ بينهما مقْ

ي مكُلُّه ، نيثَالَث نم ونَ ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتحوولُ اللَّهسر هأَن معز ،

تالف رظْهتانُ ، ومالز بقَارتيالَزِلُ ، والز كْثُرتو لْمالع ضقْبى يتحو ، ن

 بر هِمى يتح يضفاملَالُ فَي يكُمف كْثُرى يتحلُ ، والقَت وه؛ و جاهلَر كْثُريو

املَالِ من يقْبلُ صدقَته ، وحتى يعرِضه علَيه ، فَيقُولَ الَّذي يعرِضه علَيه ؛ 

                                                                                                                                                         
أيضا ما هي دعوامها وما  الثاين ؛ أن النيب صلي اهللا عليه مل يحدد من مها هاتني الطائفتني ، ومل يحدد

 ، فأصبح السياق عام يدخل حتته أكثر من طائفتني يف أكثر من زمن.نوعيتها
  دعوامها واحدة هلا تفسريان :  )(١

  التفسري األول ؛ أي أن كل من الطائفتني يدعي ويزعم أنه علي احلق ، وأن احلق معه. 

  التفسري الثاين ؛ أي علي دين واحد وملة  واحدة وعقيدة واحدة. 
املقصود احلرب العاملية ، والدعوة الواحدة هي النصرانية ( املسيحية ) ، ويقول اليهودي ألربت أينشتني ،  )(٢

النسبية ، وأبو القنبلة النووية  : " ال أعرف طبيعة األسلحة اليت ستستخدم يف احلرب العاملية خمترع النظرية 

الثالثة ، لكين واثق أنه يف احلرب العاملية الرابعة ستكون األسلحة املستعملة هي العصي ( العصا ) واحلجارة 

." 
 أما مدعو النبوة  فكثري ، وحدث وال حرج.  )(٣



٥٢ 

طَاوتى يتحو ، ي بِهل برِ الَ أَرلُ بِقَبجالر رمى يتحو ، انيني البف اسلَ الن

الرجلِ فَيقُولُ ؛ يا لَيتنِي مكَانه ، وحتى تطْلُع الشمس من مغرِبِها ، فَإِذَا 

 اسا النآهرو توا  - طَلَعننِي آمعونَ –يعمفَ أَجنالَ ي نيح كا ، فَذَلفْسن ع

إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ ، أَو كَسبت في إِميانِها خيرا ، ولَتقُومن الساعةُ 

 نقُوملَتو ، انِهطْوِيالَ يو انِهعايبتا ، فَالَ يمهنيا بمهبثَو الَنجالر رشن قَدو

ان قَدةُ واعالس وهةُ واعالس نقُوملَتو ، همطْعفَالَ ي هتقْحنِ للُ بِلَبجالر فرص

يليطُ حوضه فَالَ يسقي فيه ، ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فيه فَالَ 

 ٧١٢١(خ) يطْعمها ".  
٥(  نع ،رمعا مثَنداقِ ، حزالر دبا عثَندعٍ ، حافر نب دمحثَنا مدوح

، فَذَكَر  ص، عن رسولِ اِهللا  أَبو هريرةَهمامِ بنِ منبه ، قَالَ : هذَا ما حدثَنا 

وم الساعةُ حتى تقْتتلَ فئَتان " لَا تقُ :صأَحاديثَ منها : وقَالَ رسولُ اِهللا 

 - ١٧(م) عظيمتان ، وتكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ ، ودعواهما واحدةٌ " . 

)١٥٧(  

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا يعقُوب يعنِي ابن عبد الرحمنِ ،  )٦

لٍ ، عيهس نع نع ، أَبِيه ةَنريرولَ اِهللا  أَبِي هسقَالَ : ص، أَنَّ ر ،  قُوملَا ت "

 " جرالْه كْثُرى يتةُ حاعولَ اِهللا ؟  ، قَالُوا :السسا ري جرا الْهملُ  قَالَ :والْقَت "

  )١٥٧( - ١٨(م) " .  )١(الْقَتلُ

  

                                                             
جة لكثرة احلروب والثورات والتقلبات السياسية يف هذه الفترة واهللا أعلم ، ففترة اجلربية ال ويكون نتي )(١

 ختلو من القتل والظلم. 



٥٣ 

٧(  نجِ ، عرنِ الْأَعع ، ادنأَبِي الز نقَاُء ، عرا ونربأَخ ، يلا عثَندأَبِي ح

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتلَ فئَتان «  :ص، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ

 ١٠٨٦٤(حم) » ودعواهما واحدةٌ عظيمتان ، تكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ ، 
، نا إِسحاق بن إِبراهيمأَخبرنا عبد اللَّه بن محمد الْأَزدي ، قَالَ : حدثَ )٨

 نع ، هبننِ مامِ بمه نع رمعا منرباقِ ، قَالَ : أَخزالر دبا عنربأَبِي قَالَ: أَخ

ةَهرير  ولُ اللَّهسقَالَ رص، قَالَ : و انئَتلَ فتقْتى تتةُ حاعالس قُوملَا ت " :

[رقم طبعة با وزير] = عظيمتان ، بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ ، دعواهما واحدةٌ " 

 .)١٧٠/ ٨)، م (٣٦٠٩[قال األلباين]: صحيح: خ ( ٦٧٣٤) ، (حب) ٦٦٩٩(
  

 

  

  

  

  

   



٥٤ 

 
 
 
 
 

 
  

  

  قال تعاىل  :

  " فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا "

  ( اإلسراء )

  

  

  

  

  



٥٥ 



 
 

وقَطَّعناهم في الْأَرضِ أُمما   ذَلك دونَ ومنهم الصالحونَ منهم "  قال تعايل :

   ". سيئَات لَعلَّهم يرجِعونَوال بِالْحسنات وبلَوناهم

 
فرقا فرقهم اهللا فتشتت أمرهم  " يف األرض أمما " وفرقناهم ؛ " ((" وقطعناهم 

  ومل جتتمع هلم كلمة.
 -قال ابن عباس وجماهد : يريد الذين أدركوا رسول اهللا  :  منهم الصاحلون " " 

بقوا يعين الذين  ؛ " ومنهم دون ذلك "،  وآمنوا به -صلى اهللا عليه وسلم 

  . اهـ )).. على الكفر

 
(  يذكر تعاىل أنه فرقهم يف األرض أمما ، أي : طوائف وفرقا ، كما قال (( 

وقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة " ) :  تعاىل

 ). ١٠٤اإلسراء : (   " جئنا بكم لفيفا

أي : فيهم الصاحل وغري ذلك ، كما قالت  " ذلك" منهم الصاحلون ومنهم دون 

 "،  ) ١١اجلن : ( " وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا  : " اجلن

أي : بالرخاء والشدة ، ،  "باحلسنات والسيئات  "،  أي : اختربناهم " وبلوناهم

  اهـ. ))..  " لعلهم يرجعون " والرغبة والرهبة ، والعافية والبالء ،



٥٦ 

 
؛ إخبار عن عقوبة  " وقَطَّعناهم في الْأَرضِ أُمماً ":  - تعاىل –هذا وقوله  (( 

أخرى من عقوبام املتنوعة بسبب كفرهم وجحودهم ، وتتمثل هذه 

 .العقوبة يف تفريقهم يف األرض ، ومتزيقهم شر ممزق حىت ال تكون هلم شوكة

أو مفعول ثان لقطعناهم على أنه  " قَطَّعناهم "؛ حال من مفعول  " أُمماً "و 

 .مبعىن صريناهم

أي : أن هؤالء اليهود قد مزقناهم يف األرض شر ممزق بسبب عصيام 

  اهـ.))وفسوقهم ، وصريناهم فرقا متقطعة األوصال ، مشتتة األهواء .. 

 
: أي فرقناهم يف البالد ؛ أراد به  وقطعناهم يف األرض أمما "" قوله تعاىل :  (( 

 . تشتيت أمرهم ، فلم جتمع هلم كلمة

، املراد من آمن مبحمد عليه السالم؛ رفع على االبتداء ؛ و " منهم الصاحلون "

؛ وراء الصنيومن مل يبدل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى ، أو هم الذين 

  اهـ. )).. كما سبق 

 
؛  " أمما " قال أبو جعفر : يقول تعاىل ذكره : وفرقنا بين إسرائيل يف األرض (( 

    :كما  : مجاعات شىت متفرقني ، يعين

بن إمساعيل ، عن يعقوب ، عن ، حدثنا إسحاق  حدثنا ابن وكيع قال

،  " األرض أمما" وقطعناهم يف  ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس :جعفر

  .قال : يف كل أرض يدخلها قوم من اليهود



٥٧ 

حدثين حممد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن 

  .، قال : يهود"  " وقطعناهم يف األرض أمما  أيب جنيح، عن جماهد :

: من هؤالء القوم الذين وصفهم اهللا من بين  ، يقول " منهم الصاحلون   وقوله

، " ومنهم دون ذلك  "، يعين : من يؤمن باهللا ورسله، " الصاحلون "إسرائيل 

  يعين : دون الصاحل. 

وإمنا وصفهم اهللا جل ثناؤه بأم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم ، وقبل 

صلوات اهللا كفرهم برم ، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى ابن مرمي 

  .اهـ ))..عليه

 
التفرق يف األرض بسبب  –اليهود  –أن اهللا عز وجل كتب علي بين إسرائيل 

  العصيان والذنوب  واملعاصي والكفر باهللا والشرك.

وهذا التفرق هو تفرق أبدي وعقوبة من اهللا ، وليس هو التفرق املذكور يف 

  : " وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا أمما ". قوله تعايل

 
 

وقُلْنا من بعده لبنِي إِسرائيلَ اسكُنوا الْأَرض فَإِذَا جاَء وعد "  قال تعايل :

  ). ١٠٤ –( سورة اإلسراء  "الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا



٥٨ 

  وأهل التفسري علي قولني يف تفسري هذه اآلية الكرمية 

  القول األول 
، وقد حتقق ذلك بعد هالك )١(أن املقصود باألرض هي أرض الشام ومصر 

فرعون وجنده أن سكن بنو إسرائيل بإذن اهللا أرض الشام ومصر ؛ وهذا القول 

بفتح مكة والقضاء علي املشركني : وفيه ذهب  صكان يعد بشارة للنيب 

  املفسرون أن املقصود بقوله تعايل ( فإذا جاء وعد اآلخرة ) أي ؛ يوم القيامة.

  القول الثاني 
باآلية الكرمية أن اهللا عز وجل كتب علي بين إسرائيل التفرق يف أن املقصود 

األرض بعدما بدلوا وغريوا وحرفوا وكفروا وأشركوا باهللا ، بدليل قوله تعايل ( 

فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفاً ) ، أي ؛ مجيعاً بعد تفرق ؛ وهذا ما 

 : ( وقطعناهم يف ذهب إليه العالمة احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعايل

  األرض أمما ).

وعلي هذا فإنه يكون املقصود بقوله تعايل  ( وعد اآلخرة ) : أي ؛ آخر 

  الزمان وليس يوم القيامة.

 
فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا وجوهكُم وليدخلُوا الْمسجِد كَما "  قال تعايل :

بتيلاوبِريتا تلَوا عوا م٧ –(سورة اإلسراء "  ر .(   ةرلَ مأَو لُوهخد

  تفسير األية الكريمة 
املقصود أن املسلمني يف آخر الزمان يفتتحون بيت املقدس بعد هزمية اليهود 

  والقضاء عليهم وعلي فسادهم وإفسادهم وعلوهم الكبري يف األرض.

                                                             
) ويحتمل أيضا أن يكون املقصود ا أرض مصر فقط ألن الفرعون يف ذلك الوقت كان حيكم مصر فقط ، (١

 بينما حيتل العماليق أرض الشام ، خصوصاً فلسطني.



٥٩ 
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  تعايل :قال 

 إِنَّ  الْعذَابِ سوَء يسومهم من الْقيامة يومِوإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى " 

كبر رِيعقَابِ لَسالْع  هإِنو فُورلَغ يمحر "  

  ). ١٦٧ –( األعراف 
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" ال توجد أمة في األرض في كل أجيال التاريخ منذ بدء  
الخليقة إلى اآلن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث 

واآلالم ، على أن هذه الكوارث واآلالم لم تكن إال من صنع 
  بنى إسرائيل أنفسهم " 
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١( نى بيحثَنا يدح يدلا الوثَندى، حوسابِرٍ، قَالَ: مج نثَنِي ابدقَالَ : ح ،

نب رسثَنِي بدح يمراحلَض اللَّه ديبثَنِيعدقَالَ : ح ، الَنِياخلَو رِيسو إِدأَب هأَن ،

 عمسانمالي نفَةَ بذَيح قُولُ: كَانَ النيولَ اللَّهسأَلُونَ رسي رِ صاسنِ اخلَيع ،

رِكَنِي ، فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رنِ الشع أَلُهأَس تكُني  وا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ر؛ ي

، جاهلية وشر، فَجاَءنا اللَّه بِهذَا اخلَيرِ، فَهلْ بعد هذَا اخلَيرِ من شر؟

نعم ، وفيه « ، قَالَ :وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ؟  قُلْت :، » نعم «قَالَ:

نخقُلْ» )٣(د ،: ؟  ت هنخا دمقَالَ :و  » مهنم رِفعيِي ، تدرِ هيونَ بِغدهي مقَو

 ركنت٤(و( «: ؟  قُلْترش نرِ ماخلَي كذَل دعلْ بابِ «  قَالَ :فَهواةٌ إِلَى أَبعد ، معن
                                                             

لذلك  - وقيل ؛ صلح على فساد باطن  - أي وقف قتال وحدوث سالم بني طرفني علي ضغائن وبغض وكره  )(١

هو سالم مر علي تربص من الطرفني باحلرب واستعدادا هلا ، ويحتمل أيضا أن يكون معين هدنة علي دخن ؛ 

املفاوضات واملباحثات  أي صلح بعد حرب نتيجة مفاوضات ومباحثات مع العدو ، ويكون الدخن نتيجة هذه

؛ ( دخنها رجل من  -  ص - مع العدو خصوصا الصهيوين اليهودي ؛ وهو الصحيح واهللا أعلم ، والدليل قوله 

حتيت يزعم أنه مين وليس مين ) ، فاملقصود بالدخن هو املباحثات واملفاوضات مع العدو ( خصوصا اليهود 

يانا إيل العمالة وإستمرار وجود العدو يف بالد املسلمني. وقد الصهاينة ) دون حسم املعركة ، واليت قد تؤدي أح

  يحتمل أن تشمل املعنيني كالمها .

هذا  حرب ) ، وإن كان - فهي ( خري بعد شر ) : أي أن هذه اهلدنة و هذا السالم يكون خري بعد شر ( إحتالل 

السالم كامب ديفيد بعد حرب السادس  اخلري غري صايف ؛ فاهلدنة ال تكون إال بعد حرب ، واملقصود ا معاهدة

 بني مصر وإسرائيل. ١٩٧٣من أكتوبر 
 وهذه اهلدنة حتدث خالل فتنة السراء.  )(٢
 أي مختلط وغري صايف.  )(٣
أي يطبقون جزءا من اإلسالم ويدعون أو يتركون أجزاءاً أخري ؛ فهم مثال يطبقون الصالة والصيام و حج  )(٤

البيت ، ويدعون الزكاة والتحاكم إيل شرع اهللا ، ويتحاكمون إيل القانون الوضعي ، ال ينكرون القرآن أو السنة 



٦٣ 

يا رسولَ اللَّه ، صفْهم لَنا ؟  قُلْت :» )١(جهنم ، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها 

 فَما تأْمرنِي إِنْ قُلْت :» )٢(هم من جِلْدتنا ، ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا «  فَقَالَ :

                                                                                                                                                         
من يلتزمون ا ، ويقعون يف كثري من البدع الشريفة لكنهم ال يتحاكمون إليها ، وأحيانا كثرية يحاربون 

والظلم واملخالفات الشرعية من إباحة الغناء والربا واخلمور وأحيانا الزنا و ... وغري ذلك ، فتجد منهم من 

يهتدي بالشيوعية أو االشتراكية أو الناصرية أو العلمانية أو البوذية أو اهلندوسية أو ... ويعتقد من داخله أن 

هج هي اإلسالم احلق والطريق املستقيم واحلضارة اليت ال زيغ فيها ، ويهامجون الشريعة اإلسالمية هذه املنا

حبجة أا أصبحت غري صاحلة هلذا العصر ، فهم يتبعون أذباب البقر يف كل كبرية وصغرية حيت لو دخلوا جحر 

صطفي أتاتورك أو ... ، ومع ذلك فهم ضب لدخلوه . ومنهم من يسنت بلينن أو استالني أو ماركوس أو جيفارا أو م

ال يتركون الصالة أو الصيام أو حج البيت ؛ فأنت تعرف منهم هذه األشياء وتنكر عليهم ما تبقي . وهنا 

 يتجلي قول اهللا تعايل ؛ ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ).
 ي علم ، ومن علي شاكلتهم. يقصد علماء السوء الذين يضلون الناس ويصدوم عن دينهم بقصد وعل )(١
أي يظهرون اإلسالم و يبطنون الكفر أو هم من العرب لكنهم منافقون ، ويتكلمون بكالم نفهمه أي  )(٢

بالعربية ؛ مثل الشيعة الرافضة عندما يتكلمون إيل عامة املسلمني يظهرون زي اإلسالم ويتكلمون بالعربية 

 حيت خيدعوا العامة .



٦٤ 

يكُن  فَإِنْ لَم قُلْت :، )١(تلْزم جماعةَ املُسلمني وإِمامهم  قَالَ :أَدركَنِي ذَلك ؟ 

فَاعتزِلْ تلْك الفرق كُلَّها ، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ «  قَالَ :لَهم جماعةٌ والَ إِمام ؟ 

 كلَى ذَلع تأَنو تاملَو رِكَكدى يتح ، ةرج٣٦٠٦(خ) » . )٢(ش  

٢( ب يدلا الوثَندى ، حاملُثَن نب دمحثَنا مدابِرٍ، حج نا ابثَندمٍ ، حلسم ن

 هأَن ، الَنِياخلَو رِيسا إِدأَب عمس هأَن ، يمراحلَض اللَّه ديبع نب رسثَنِي بدح

 عمسانمالي نفَةَ بذَيقُولُ حي ،  ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي اسنِ  ص: كَانَ النع

: رِكَنِي ، فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم ،رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِ، واخلَي  ، ولَ اللَّهسا ري

لْ برِ، فَهذَا اخلَيبِه ا اللَّهاَءنفَج ،رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن نرِ مذَا اخلَيه دع

رقَالَ :؟ ش ، »معقُلْ» ن ،: رٍ؟  تيخ نم رالش كذَل دعلْ بهقَالَ :و  » ، معن

 نخد يهفو «: ؟  قُلْت هنخا دم قَالَ :و  » رِفعيِي ، تدرِ هيونَ بِغدهي مقَو
                                                             

لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم: وهو إتباع ويل األمر احلاكم املؤمن العادل الذي يطبق شرع اهللا ويدعو إليه ،  )(١

وبِطانته املؤمنة ، وأتباعه املخلصني من العلماء واحلكماء الذين ينصحون هللا ولرسوله ولعامة املسلمني 

  ية مصاحلهم بالعدل واحلق . وخاصتهم ، والذين يقومون علي خدمة اإلسالم واملسلمني ورعا

وإمام املسلمني ومجاعته يف البالد اليت ال حتكم بشرع اهللا ، وحتارب اإلسالم كمنهج حياة ، وتفصل بينه وبني 

السياسة ، وبينه وبني احلياة ؛ هم العلماء الربانيون وطلبة العلم الشرعي الذين يتعلمون العلم الصحيح ( 

ويدعون إليه ، ويبذلون يف ذلك الغايل والنفيس ، واجلهد والعرق ، ويتعرضون القرآن و السنة ) ويعملون به 

للبالء واإلبتالء ، والترهيب والتعذيب ، فال يثنيهم ذلك أبدا عن غايتهم السامية بل يزيدهم إميانا ا 

  وإصرارا عليها وسعيا إليها. 

قوقهم ، وطالب ا ، فهو ويل أمر هلم ، ولو كان يف وباجلملة فإن كل من ولي أمور املسلمني منهم ، ودافع عن ح

  جنع من النجوع أو حارة من احلارات ، وواجب عليهم طاعته والصرب علي ذلك . 

فيها أو فيهم ، وال ختلو األمة أبدا من إمارة  فال ختلو األمة أبدا من مجاعة املسلمني ولو كانت على أقذاء

فيها أو فيهم ، وهذا من فضل اهللا علينا وعلى الناس ، فأنت اجلماعة لو كنت  املسلمني ولو كانت علي أقذاء

 وحدك . 
وهذا فرض غري محتمل و غري موجود على احلقيقة ، فجماعة املسلمني ال خيلو منها زمان وال مكان ، لكن  )(٢

اهلجرة إيل املكان الذي يستحب اإلعتزال عندما تفسد عقائد الناس وذممهم و أديام ، ويضعف إميام ، أو 

 يوجد به مجاعة املسلمني (الطائفة اليت على احلق ).



٦٥ 

 ركنت و مهنم «: ؟  قُلْت رش نرِ ماخلَي كذَل دعلْ بقَالَ:فَه  »معلَى  ناةٌ ععد ،

، رسولَ اللَّه صفْهم لَنا يا قُلْت :» أَبوابِ جهنم ، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها 

فَما تأْمرنِي إِنْ  ، قُلْت :» هم من جِلْدتنا ، ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا «  :قَالَ

فَإِنْ لَم يكُن  ، قُلْت :» تلْزم جماعةَ املُسلمني وإِمامهم «  لَ :قَاأَدركَنِي ذَلك ؟ 

فَاعتزِلْ تلْك الفرق كُلَّها ، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ «  قَالَ :لَهم جماعةٌ والَ إِمام ؟ 

كلَى ذَلع تأَنو تاملَو رِكَكدى يتح ، ةرج٧٠٨٤(خ) » .  ش  

٣(  دبا عثَندمٍ ، حلسم نب يدلا الْوثَندى ، حثَنالْم نب دمحثَين مدح

الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ، حدثَنِي بسر بن عبيد اِهللا الْحضرمي ، أَنه سمع أَبا 

تعمقُولُ : سي ، لَانِيوالْخ رِيسإِد انمالْي نفَةَ بذَيقُولُ حي ،  اسكَانَ الن :

عنِ الْخيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي ،  صيسأَلُونَ رسولَ اِهللا 

: ذَ فَقُلْتا اُهللا بِهاَءنفَج ، رشو ةيلاهي جا فا كُنولَ اِهللا ، إِنسا ررِ، ييا الْخ

؟ د ذَلك الشر من خيرٍهلْ بع ، فَقُلْت :"نعم"  قَالَ :فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر ؟ 

" قَوم يستنونَ بِغيرِ  قَالَ :وما دخنه ؟  : ، قُلْت" نعم ، وفيه دخن "  قَالَ:

هلْ بعد ذَلك  ، فَقُلْت :هديِي ، تعرِف منهم وتنكر "  سنتي ، ويهدونَ بِغيرِ

" نعم ، دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها  ، قَالَ :الْخيرِ من شر ؟ 

" نعم ، قَوم من  ، قَالَ :يا رسولَ اِهللا ، صفْهم لَنا  ، فَقُلْت :قَذَفُوه فيها " 

يا رسولَ اِهللا ، فَما ترى إِنْ أَدركَنِي  ، قُلْت :جِلْدتنا ، ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا " 

فَإِنْ لَم تكُن لَهم  ، فَقُلْت :" تلْزم جماعةَ الْمسلمني وإِمامهم "  ، قَالَ :ذَلك ؟ 

" فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ، ولَو أَنْ تعض علَى أَصلِ  قَالَ :ا إِمام ؟ جماعةٌ ولَ

 . " كلَى ذَلع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح ةرج١٨٤٧( - ٥١(م) ش(  

٤(  نى بيحا يثَندح ، ييممكَرٍ التسنِ علِ بهس نب دمحثَين مدوح

 ناب وهى ويحا ينربأَخ ، يارِمنِ الدمحالر دبع ناِهللا ب دبا عثَندانَ ، وحسح
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لَّامٍ ، حس ننِي ابعةُ ياوِيعا مثَندانَ ، حسلَّامٍ حأَبِي س نلَّامٍ ، عس نب ديا زثَند

يا رسولَ اِهللا ، إِنا كُنا بِشر ، فَجاَء اُهللا  : قُلْت: حذَيفَةُ بن الْيمان، قَالَ : قَالَ 

 ، قُلْت : " نعم " ، قَالَ :بِخيرٍ ، فَنحن فيه ، فَهلْ من وراِء هذَا الْخيرِ شر ؟ 

؟ وراَء ذَلك الْخيرِ شر فَهلْ ، قُلْت :" نعم "  ، قَالَ :هلْ وراَء ذَلك الشر خير ؟ 

" يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ،  قَالَ :كَيف ؟  ، قُلْت :" نعم "  قَالَ :

رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطنيِ في  وسيقُوم فيهِمولَا يستنونَ بِسنتي ، 

كَيف أَصنع يا رسولَ اِهللا ، إِنْ أَدركْت ذَلك ؟  قُلْت : ، قَالَ :" )١(جثْمان إِنسٍ 

. اسمع وأَطع "مالُك ، فَ " تسمع وتطيع للْأَمريِ، وإِنْ ضرِب ظَهرك ، وأُخذَ قَالَ :

  )١٨٤٧( - ٥٢(م) 

حدثَنا مسدد ، حدثَنا أَبو عوانةَ ، عن قَتادةَ ، عن نصرِ بنِ عاصمٍ ،  )٥

عن سبيعِ بنِ خالد ، قَالَ : أَتيت الْكُوفَةَ في زمنِ فُتحت تستر، أَجلُب منها 

 نم عدفَإِذَا ص ، جِدسالْم لْتخالًا ، فَدإِذَا بِغ رِفعت ساللٌ ججإِذَا رالِ ، وجالر

 ، منِي الْقَومهجذَا ؟ فَته نم : ازِ، قَالَ : قُلْتجلِ الْحالِ أَهرِج نم هأَن هتأَير

،  صصاحب رسولِ اللَّه  حذَيفَةُ بن الْيمانوقَالُوا : أَما تعرِف هذَا ؟ هذَا 

عنِ الْخيرِ، وكُنت  صحذَيفَةُ : إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه قَالَ فَ

 مارِهصبِأَب مالْقَو قَهدفَأَح ،رنِ الشع أَلُهونَ ،  ، فَقَالَ :أَسركني تى الَّذي أَرإِن

                                                             
املقصود ا أهل الصحافة واإلعالم والفن والطرب والغناء والتمثيل والرقص الذين يزورون احلقائق  )(١

قيقة فال ويلبسون الباطل زي احلق وخيلطون بني احلق والباطل بقصد ؛ أما الذين يقولون احلق وينشرون احل

  يدخلون يف هذا القول.

إن اإلعالمني واملُمثلني واملُغنيني يف بالد املسلمني خيلطون احلق بالباطل ، وينشرون األكاذيب واإلشاعات ، 

ويبثون مسومهم يف األمة ، ويغريون عقائد املسلمني ومفاهيمهم الصحيحة باسم الفن واإلبداع وباسم حرية 

يفعلون ذلك ، وهذا اللفظ يمكن أن يتضح أكثر يف ممثلي وإعالمي ومغين بالد الرأي ، لكن ليس اآلن كلهم 

، وهم  أول من  ]االعالم والصحافة والسينما  [ الكفار "هوليود وبوليود" ألم هم  أرباب هذه الصناعة  

 أكثر ، لكن لو صنعوا هذه الفتنة يف العامل كله وروجوا هلا ، لكن كلمة "منهم" جعلت األمر متعلق باملسلمني

 قلنا أن اإلعالم أصبح ينقل السينما من الغرب إيل بالد اإلسالم ، فمن املمكن فهم وتقريب الصورة جيدا.
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أَيأَر ، ولَ اللَّهسا ري : ي قُلْتإِن هدعكُونُ بأَي ، ا اللَّهطَاني أَعالَّذ ريذَا الْخه ت

"  قَالَ :فَما الْعصمةُ من ذَلك ؟  ، قُلْت :" )١(" نعم  قَالَ :شر كَما كَانَ قَبلَه ؟ 

 في٢(الس( ": كُونُ ؟  ، قُلْتاذَا يم ثُم ، ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  لَّهإِنْ كَانَ ل "

 الَكذَ مأَخو ، كرظَه برضِ فَضي الْأَريفَةٌ فل٣(خ( تأَنو ، تإِلَّا فَمو ، هعفَأَط ،

 "ةرجبِجِذْلِ ش اضع: اذَا ؟  ، قُلْتم قَالَ : ثُم رهن هعالُ مجالد جرخي ثُم "

ارن٤(و(قَعو نفَم ،  ، رِههي نف قَعو نمو ، هرطَّ وِزحو ، هرأَج بجو ، ارِهي نف

 " هرطَّ أَجحو ، هروِز بجقَالَ:و ، :اذَا ؟  قُلْتم قَالَ :ثُم  ةاعالس اميق يه ثُم "
 [قال األلباين]: حسن. ٤٢٤٤(د) " . )٥(
٦( حي نب دمحا مثَندرٍ، حمعم ناقِ ، عزالر دبا عثَندنِ فَارِسٍ ، حى بي

 نمٍ ، عاصنِ عرِ بصن نةَ ، عادقَت نع كُرِيشالْي دالنِ خب دالذَا خبِه ،

علَى  " بقيةٌ علَى أَقْذَاٍء ، وهدنةٌ ، قَالَ :بعد السيف  : قُلْت : الْحديث قَالَ

وكَانَ قَتادةُ يضعه علَى الردة الَّتي في زمنِ  قَالَ:، ثُم ساق الْحديثَ دخنٍ " ، 

" صلْح " ، "  يقُولُ :" قَذًى " ، " وهدنةٌ "  ، يقُولُ :، " علَى أَقْذَاٍء "  )٦(أَبِي بكْرٍ

  ." نائغلَى ضنٍ " ؛ " عخلَى د[قال األلباين]: حسن. ٤٢٤٥(د) ع  
                                                             

املقصود حروب الردة يف عهد سيدنا أيب بكر ، وحروب اخلوارج يف عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي بن أيب  )(١

 طالب حيت معاوية رضي اهللا عنه. 
وهو خاص بوالة األمر ؛ واملقصود به جهاد العدو ، وتأديب املارقني  واملنشقني عن الطاعة لكن بالعدل  )(٢

 واحلكمة  وعدم اإلسراف. 
هذا على سبيل الفرض ، وافتراض ظروف سيئة غري حقيقية ، فال يوجد خليفة للمسلمني أبدا ميكن أن )(٣

أمرنا يف أحاديث أخر أن نأخذ على يدي الظامل ،  صنيب يفعل ذلك من ضرب الرعية و سرقة أمواهلم ألن ال

وأمرنا أيضا أن نأمر باملعروف مبعروف  وأن ننهي عن املنكر بغري منكر ، وفيه أيضا حث وتأكيد على طاعة ويل 

 األمر الشرعي فيما ال يغضب اهللا وفيما ال يخالف شرع اهللا.
 الفتنة.ومعناه أن الدجال خيرج قريبا من انتهاء هذه  )(٤
ومعين ذلك أن قيام الساعة قريبا من الدجال أي بعد عيس بن مرمي  كما سوف تبني األحاديث القادمة إن  )(٥

 شاء اهللا ؛ فالدجال وعيسي بن مرمي من عالمات الساعة الكربي.
 مع مرور الزمن ثبت أن هذا غري صحيح مطلقا. )(٦
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٧(  ننِي ابعانُ يملَيا سثَندح ،بِينةَ الْقَعلَمسم نب اللَّه دبا عثَندح

في  الْيشكُرِيالْمغرية، عن حميد، عن نصرِ بنِ عاصمٍ اللَّيثي قَالَ: أَتينا 

قَالَ: منِ الْقَوم؟ قُلْنا: بنو لَيث، أَتيناك نسأَلُك عن رهط من بنِي لَيث، فَ

قُلْت : يا رسولَ اللَّه ، هلْ بعد هذَا  ، قَالَ : ، فَذَكَر الْحديثَ حديث حذَيفَةَ

ه ، هلْ بعد هذَا قُلْت : يا رسولَ اللَّ ، قَالَ :" فتنةٌ وشر "  قَالَ :الْخيرِ شر ؟ 

ثَلَاثَ " )١(" يا حذَيفَةُ ، تعلَّم كتاب اللَّه و اتبِع ما فيه  قَالَ :الشر خير ؟ 

" هدنةٌ  قَالَ :قُلْت : يا رسولَ اللَّه ، هلْ بعد هذَا الشر خير ؟  مرارٍ، قَالَ :

يا رسولَ  قُلْت :"  - أَو فيهِم  - ، فيها )٣(اعةٌ علَى أَقْذَاٍء ، وجم)٢(علَى دخنٍ 

" لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ علَى الَّذي  قَالَ:اللَّه ، الْهدنةُ علَى الدخنِ ما هي ؟ 

 هلَيع تذَا الْ قَالَ :" )٤(كَانه دعأَب ، ولَ اللَّهسا ري : قُلْتخررِ شةٌ  قَالَ:؟ ينتف"

، فَإِنْ تمت يا حذَيفَةُ وأَنت )١(، علَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ)٥(عمياُء، صماُء 

                                                             
نة النبوية اليت هي وحي من عند اهللا علي رسول اهللا هو أى أن كتاب اهللا وهو القرآن الكرمي  ومع الس )(١

 العصمة من الفنت ، والنور املضئ يف الظالم.
 معاهدة السالم كامب ديفيد واليت هي علي ضغائن وسالم مر. )(٢
مجاعة اإلخوان املسلمون و اجلماعات اإلسالمية املُنبثقة منها ؛ واليت كان اجلمع بني أفرادها خري لكن هذا  )(٣

  اجلمع علي عيوب ونقائص وأخطاء وخمالفات .

 أما العلمانيون والشيوعيون والنصاري واملخالفني متاما لشرع اهللا فأقذاٌء كلهم ... !
بتغري التصورات و املفاهيم و األفكار القدمية اليت اعتقدنا قدميا أا كانت أي تتميز هذه الفترة باستمرار  )(٤

صحيحة لكن مع الدراسة و العلم و التقدم يف العمر ( اخلربة ) تبني لنا أا تصورات ومفاهيم خاطئة وغري 

دث باستمرار صحيحة. والدليل على ذلك تغري تصورات املفكرين والعلماء ملفهوم معني ، واإلنشقاقات اليت حت

يف اجلماعات اإلسالمية ، وكذلك دخول غري املسلمني من الكفار ( اليهود و النصاري والبوذيني واهلندوس 

والوثنيون ) وامللحدين يف اإلسالم مث ال يعودون مرة أخري إيل دينهم الذي تركوه لبغضهم واستنكارهم ملا كانوا 

 عليه.
م وهو من مميزات وعالمات فتنة الدهيماء اليت سبق ذكرها ، والفرق وهي التلفاز ، وهي من وسائل اإلعال )(٥

بني التلفاز ووسائل اإلعالم اآلخري هو أن املُشاهد غري مخري فيما يعرض عليه يف التلفاز لكنه يستطيع أن 
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 مهنا مدأَح بِعتأَنْ ت نم لَك ريلَى جِذْلٍ ، خع اضقال  ٤٢٤٦(د) ".  )٢(ع]

 األلباين]: حسن.
حدثَنا مسدد ، حدثَنا عبد الْوارِث ، حدثَنا أَبو التياحِ ، عن صخرِ بنِ  )٨

 نع ، يلجرِ الْعدبدالنِ خعِ بيبس  نع ، يثدذَا الْحفَةَ، بِهذَينِ  حع ،

بِيقَالَ صالن :  تمفَإِنْ ت ، وتمى تتح بريفَةً فَاهلخ ذئموي جِدت فَإِنْ لَم "

 اضع تأَن٣(و( ، ": قَالَ : قُلْت : رِهي آخقَالَ ف ؟  و كذَل دعكُونُ با يقَالَ:فَم  "

الس قُومى تتح جتنت ا ، لَمسفَر جتلًا نجأَنَّ ر ةُ لَوقال  ٤٢٤٧(د) " . )٤(اع]

  األلباين]: حسن.

٩(  دبثَنِي عدمٍ قَالَ: حلسم نب يدلا الْوثَندقَالَ: ح دمحم نب يلا عثَندح

أَبو الرحمنِ بن يزِيد بنِ جابِرٍ قَالَ: حدثَنِي بسر بن عبيد اللَّه قَالَ: حدثَنِي 

: ص، يقُولُ : قَالَ رسولُ اللَّه  حذَيفَةَ بن الْيمان، أَنه سمع  درِيس الْخولَانِيإِ

يا  ، قُلْت :" يكُونُ دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم ، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها " 

، "  )٥(م قَوم من جِلْدتنا يتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا " ه ، قَالَ :رسولَ اللَّه صفْهم لَنا 

: ؟  قُلْت ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما تقَالَ :فَم  ، نيملسةَ الْماعمج مفَالْز "

                                                                                                                                                         
سمع ، وهذا خيتار ما يريده يف الوسائل اآلخري ، والتلفاز ووسائل اإلعالم اآلخري عمياء ال تري ، و صماء ال ت

 من دالئل اإلعجاز النبوي الشريف .
 علماء السوء و دعاة الفنت الذين خيدعون الناس  ببيام  و أسلوم اجلذاب و طريقة حديثهم . )(١
و فيه زجر شديد و حتذير جلميع املسلمني مبن فيهم حذيفة رضي اهللا عنه من اإلستماع إليهم أو إتباع أيا  )(٢

 من منهم 
 هذا علي سبيل اإلفتراض ؛ و املقصود هو أن تتجنب الفنت  حيت متوت ثابتا علي دينك. )(٣
 مختلف على صحتها بني علماء احلديث  )(٤
و هم يظهرون الدين و يبطنون النِفاق  أو الكُفر ، و يتكلمون بكالم نفهمه ؛ أي ينطقون و يتكلمون  )(٥

بالعربية ؛ فمنهم من يتكلم عن الشيوعية و منهم من يتكلم عن العلمانية و منهم من يتكلم عن الشيعة 

 الروافض .......  
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 مهامإِم١(و( ،: قُلْت  املَا إِمةٌ ، واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم)قَالَ :؟ )٢  لْكزِلْ تتفَاع

، و لَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة ، حتى يدرِكَك الْموت ، وأَنت )٣(الْفرق كُلَّها 

 . "  ك[قال األلباين]: صحيح ٣٩٧٩(جة) كَذَل  

سعيد بن عامرٍ  حدثَنا محمد بن عمر بنِ علي الْمقَدمي قَالَ : حدثَنا )١٠

 نلَالٍ ، عنِ هب ديمح نع ، اززرٍ الْخامو عا أَبثَندنِ قَالَ : حنِ بمحالر دبع

طقُر  نع ،انمنِ الْيفَةَ بذَيح  ولُ اللَّهسلَى  :ص، قَالَ : قَالَ رع نتكُونُ فت "

اةٌ إِلَى النعا دابِهوأَب لَك ريخ ، ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو وتمارِ، فَأَنْ ت

 . " مهنا مدأَح عبتأَنْ ت ن[قال األلباين]: صحيح. ٣٩٨١(جة) م 
حدثَنا بهز، وأَبو النضرِ، قَالَا : حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية ، حدثَنا  )١١

 ننِي ابعي ديمثَنِي حدح ، هيثدي حرِ فضو النلَالٍ ، قَالَ : أَبه ناب وه ديمح

يثمٍ اللَّياصع نب رصا نثَندلَالٍ ، حه  تيقَالَ : أَت ،كُرِيشالْي  نم طهي رف

 و  اهأَلْنقَالَ : فَس ، ثو لَينا : ب؟ قَالَ : قُلْن منِ الْقَوقَالَ : فَقَالَ : م ، ثنِي لَيب

 يثدح نع أَلُكسن اكنيا : أَتقُلْن ا ، ثُمأَلَنفَةَسذَيح لْنأَبِي ، قَالَ : أَقْب عا م

موسى قَافلني ، وغَلَت الدواب بِالْكُوفَة ، فَاستأْذَنت أَنا وصاحب لي أَبا موسى 

فَأَذنَ لَنا ، فَقَدمنا الْكُوفَةَ باكرا من النهارِ، فَقُلْت لصاحبِي : إِني داخلٌ 

ق خرجت إِلَيك ، قَالَ : فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا فيه الْمسجِد فَإِذَا قَامت السو

 تلٍ ، قَالَ : فَقُمجر يثدونَ إِلَى حعمتسي مهُءوسر تعا قُطملْقَةٌ كَأَنح

 علَيهِم، قَالَ : فَجاَء رجلٌ فَقَام إِلَى جنبِي ، قَالَ : قُلْت من هذَا ؟ قَالَ:

                                                             
اء أهل السنة و اجلماعة ، و من ال يزالون ثابتني على مجاعة املسلمني و إمامهم ؛ املقصود ا هنا علم  )(١

 العقيدة الصحيحة و املنهج احلق.
 و هذا وارد يف مثل هذا الزمن . )(٢
و هذا إعجاز نبوي شريف ، و دليل على أن هذا احلديث ينطبق أكثر على هذه الفترة ؛ فهذه الفترة مليئة  )(٣

  دعاتها و أئمتها من املسلمني  بالفرق و اجلماعات و املناهج املنحرفة اليت

  ؛ ( حديث تفترق أميت إيل ثالث و سبعني ..... ) صقال رسول اهللا 
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، قَالَ : قَد عرفْت لَو كُنت كُوفيا لَم تسأَلْ عن نت، قَالَ : قُلْت : نعمأَبصرِي أَ

كَانَ الناس  ، قَالَ : فَدنوت منه فَسمعته يقُولُ :حذَيفَةُ بن الْيمانهذَا، هذَا 

 ولَ اللَّهسأَلُونَ رسصي ينِ الْخع لَن ريأَنَّ الْخ فْترعو ،رنِ الشع أَلُهأَسرِ، و

: بِقَنِي ، قُلْتس؟  ي ررِ شيذَا الْخه دعأَب ، ولَ اللَّهسا رفَةُ ، «  قَالَ :يذَيا حي

 يها فم بِعاتو ،اللَّه ابتك لَّمعارٍ ـ ، قَالَ :» ترـ ثَلَاثَ م ، ولَ  قُلْتسا ري :

قُلْت : يا رسولَ اللَّه  ، قَالَ :» فتنةٌ وشر «  قَالَ :اللَّه ، أَبعد هذَا الْخيرِ شر ؟ 

يا حذَيفَةَ ، تعلَّم كتاب اللَّه واتبِع ما فيه "  قَالَ :، أَبعد هذَا الشر خير ؟ 

هدنةٌ « :قَالَقُلْت : يا رسولَ اللَّه ، أَبعد هذَا الشر خير ؟  لَ :ثَلَاثَ مرارٍ، قَا

قُلْت : يا رسولَ اللَّه ، الْهدنةُ  ، قَالَ :» علَى دخنٍ ، و جماعةٌ علَى أَقْذَاٍء 

، » ى الَّذي كَانت علَيه لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ علَ«  قَالَ :علَى دخنٍ ، ما هي ؟ 

، تعلَّم يا حذَيفَةَ قَالَ :قُلْت : يا رسولَ اللَّه ، أَبعد هذَا الْخيرِ شر ؟  قَالَ :

 " يها فم بِعاتو اللَّه ابتارٍ ، قَالَ :كرذَا  ثَلَاثَ مه دعأَب ، ولَ اللَّهسا ري : قُلْت

فتنةٌ عمياُء صماُء ، علَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ، و أَنت «  قَالَ:الْخيرِ شر؟ 

دأَح بِعتأَنْ ت نم لَك ريلَى جِذْلٍ ، خع اضع تأَن فَةُ ، وذَيا حي وتما أَنْ ت

 مهن٢٣٢٨٢(حم) » م 
حدثَنا بهز، وأَبو النضرِ، قَالَا: حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية، حدثَنا  )١٢

 ننِي ابعي ديمثَنِي حدح ،هيثدي حرِ فضو النلَالٍ، قَالَ: أَبه ناب وه ديمح

نب رصا نثَندلَالٍ، حه  تيقَالَ: أَت ،يثمٍ اللَّياصعكُرِيشنِي  الْيب نم طهي رف

 ا، ثُمأَلَنسو اهأَلْنقَالَ: فَس ،ثو لَينا: ب؟ قَالَ: قُلْنمنِ الْقَوقَالَ: فَقَالَ: م ،ثلَي

فَةَ، قَالَ: أَقْبذَيح يثدح نع أَلُكسن اكنيا: أَتقُلْن ،نيلى قَافوسأَبِي م عا ملْن

وغَلَت الدواب بِالْكُوفَة، فَاستأْذَنت أَنا وصاحب لي أَبا موسى فَأَذنَ لَنا، 

فَقَدمنا الْكُوفَةَ باكرا من النهارِ، فَقُلْت لصاحبِي: إِني داخلٌ الْمسجِد فَإِذَا 
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وقالس تا  قَامملْقَةٌ كَأَنح يهفَإِذَا ف جِدسالْم لْتخقَالَ: فَد ،كإِلَي تجرخ

قُطعت رُءوسهم يستمعونَ إِلَى حديث رجلٍ، قَالَ: فَقُمت علَيهِم، قَالَ: فَجاَء 

ي أَنت، قَالَ: قُلْت: رجلٌ فَقَام إِلَى جنبِي، قَالَ: قُلْت من هذَا؟ قَالَ: أَبصرِ

حذَيفَةُ بن نعم، قَالَ: قَد عرفْت لَو كُنت كُوفيا لَم تسأَلْ عن هذَا، هذَا 

انمقُولُ :الْيي هتعمفَس هنم تونقَالَ : فَد ، اسكَانَ الن ولَ اللَّهسأَلُونَ رسصي 

يا  ه عنِ الشر، وعرفْت أَنَّ الْخير لَن يسبِقَنِي ، قُلْت :عنِ الْخيرِ، وأَسأَلُ

يا حذَيفَةُ ، تعلَّم كتاب اللَّه ، «  قَالَ :رسولَ اللَّه ، أَبعد هذَا الْخيرِ شر ؟ 

 يها فم بِعاتارٍ ـ قَالَ :» ورولَ ، ـ ثَلَاثَ مسا ري : رِ  قُلْتيذَا الْخه دعأَب ، اللَّه

قُلْت : يا رسولَ اللَّه ، أَبعد هذَا الشر خير ؟  قَالَ :» فتنةٌ وشر« قَالَ :شر ؟ 

قُلْت :  ثَلَاثَ مرارٍ ، قَالَ :يا حذَيفَةَ ، تعلَّم كتاب اللَّه واتبِع ما فيه "  قَالَ :

هدنةٌ علَى دخنٍ ، وجماعةٌ علَى «  قَالَ :رسولَ اللَّه ، أَبعد هذَا الشر خير؟  يا

لَا «  قَالَ :قُلْت : يا رسولَ اللَّه، الْهدنةُ علَى دخنٍ، ما هي ؟  ، قَالَ :» أَقْذَاٍء 

ع تي كَانلَى الَّذامٍ عأَقْو قُلُوب جِعرت هقَالَ:» لَي ،  دعأَب ،ولَ اللَّهسا ري :قُلْت

، ثَلَاثَ يا حذَيفَةَ، تعلَّم كتاب اللَّه واتبِع ما فيه "  قَالَ:هذَا الْخيرِ شر؟ 

ةٌ عمياُء فتن«  قَالَ :قُلْت: يا رسولَ اللَّه، أَبعد هذَا الْخيرِ شر؟  ، قَالَ :مرارٍ

، علَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ، وأَنت أَنْ تموت يا حذَيفَةُ ، وأَنت عاض صماُء

 مهنا مدأَح بِعتأَنْ ت نم لَك ريلَى جِذْلٍ ، خ٢٣٢٨٢(حم) » ع  

١٣(  نبِ ، عائنِ السطَاِء بع نانَ ، عفْيس نع ، يعكا وثَندحرِيتخأَبِي الْب 

يسأَلُونه عنِ الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه  صكَانَ أَصحاب النبِي « : حذَيفَةُقَالَ : قَالَ 

رنِ الشيلَ:، » ع؟  قكذَل لْتفَع مقَالَ:ل »رِميي الْخف قَعو رقَى الشات ن .«

  ٢٣٣٩٠(حم) 



٧٣ 

١٤(  نةُ ، عبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَنداحِحيأَبِي الت  تعمقَالَ: س

لْكُوفَة أَشترِي صخرا يحدثُ ، عن سبيعٍ قَالَ : أَرسلُونِي من ماه إِلَى ا

ابوالد طَلَقبِي فَاناحا صقَالَ: فَأَم ، عمج هلَيلٌ عجةَ فَإِذَا راسا الْكُننيفَأَت ،

 وفَإِذَا ه ، هتيا فَأَتا أَنأَمو ابوفَةُإِلَى الدذَيقُولُ : حي هتعمفَس ،  ابحكَانَ أَص

 ولِ اللَّهسرِ صرينِ الْخع هأَلُونسي : فَقُلْت ،رنِ الشع أَلُهأَسو  ، ولَ اللَّهسا ري

فَما  ، قُلْت :» نعم« قَالَ:هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ 

سب ـ أَحسب أَبو التياحِ يقُولُ : السيف ، أَح» السيف «  قَالَ :الْعصمةُ منه ؟ 

قُلْت: ثُم  ، قَالَ :» ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ «  قَالَ :قُلْت: ثُم ماذَا ؟  ـ قَالَ :

ثُم تكُونُ دعاةُ الضلَالَة ، فَإِنْ رأَيت يومئذ خليفَةَ اللَّه في «  قَالَ :ماذَا؟ 

فَإِنْ لَم ،الَكذَ مأَخو كمجِس كهإِنْ ن و ، همضِ فَالْزي  الْأَرف برفَاه هرت

قُلْت: ثُم ماذَا ؟  قَالَ :، » ، و لَو أَنْ تموت وأَنت عاض بِجِذْلِ شجرة الْأَرضِ

ـ أَو " بِنهرٍ  قَالَ:قُلْت: فَبِم يجِيُء بِه معه ؟  ، قَالَ:» ثُم يخرج الدجالُ «  قَالَ:

و نارٍ، فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره ، و وجب وِزره ، و من دخلَ ناره  قَالَ: ماٍء ـ

بجو  " هرطَّ وِزحو هراذَا ؟  ، قَالَ :أَجم ثُم : أَ«  قَالَ :قُلْت لَو ا لَمسفَر تجتن

كَبرةُ تاعالس قُومى تتا حهقال الشيخ شعيب  ٢٣٤٢٥(حم) » ، فَلُو ،

لو أنتجت فرسا مل تركب فلوها حىت تقوم األرنؤوط: حديث حسن دون قوله " 

  وهذا إسناد ضعيف."  الساعة

١٥( ع ، لَه ادني إِسرٍ فو بِشثَنِي أَبدحةُ: وبعنِ قَالَ شفَةَ ، عذَيح ن

بِيصالن : نٍ ؟  قَالَ : قُلْتخلَى دةٌ عندا هم ، ولَ اللَّهسا رلَا «  قَالَ :ي قُلُوب

 تا كَانلَى مع ودع٢٣٤٢٦(حم) » ت  

١٦(  رخثَنِي صداحِ ، حيو التا أَبثَندثَنِي أَبِي ، حدح ، دمالص دبا عثَندح

 نع ، يلجرٍ الْعدب نبيعبالض دالنِ خعِ بيبقَالَ : س و ، اهنعثْلَ مم فَذَكَر ، 
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 » هرطَّ وِزحو هرطَّ أَجحقَالَ :» و ،  » الَكذَ مأَخ و كرظَه كهإِنْ ن (حم) » و

٢٣٤٢٧  

١٧(  نرٍ، عخص ناحِ ، عيأَبِي الت نع ، ادما حثَندح ، سونا يثَندعِ حيبس

يعبالض دالنِ خقَالَ : ب و ، هفَذَكَر ،  » الَكأَكَلَ مو كرظَه كهإِنْ نقَالَ» و و ،: 

 » هرطَّ وِزح و ، هرطَّ أَجح٢٣٤٢٨(حم) » و  

حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر، عن قَتادةَ ، عن نصرِ بنِ عاصمٍ  )١٨

 نع ، يثاللَّيكُرِيشالْي دالنِ خب دالى  ختح رتست تحانَ فُتمز تجرقَالَ : خ

يهف لْقَةا بِحفَإِذَا أَن جِدسالْم لْتخالْكُوفَةَ ، فَد تمقَد نم عدلٌ صجا ر

، حسن الثَّغرِ، يعرف فيه أَنه من رِجالِ أَهلِ الْحجازِ ، قَالَ : فَقُلْت : الرجالِ

رِفُهعا تم أَو : ملُ ؟ فَقَالَ الْقَوجنِ الرذَا ملَا ، فَقَالُوا : ه :؟ فَقُلْت نفَةُ بذَيح

انمالْي  ولِ اللَّهسر باحفَقَالَ :صص ، مثَ الْقَودحو تدإِنَّ  ، قَالَ : فَقَع

ولَ اللَّهسأَلُونَ رسوا يكَان اسكُ صالنرِ، وينِ الْخع،رنِ الشع أَلُهأَس تنفَأَن كَر

هلَيع مالْقَو كذَل:مفَقَالَ لَه ، نم متكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن كذَل لَاماَء الْإِسج ،

 راَء أَماَء، فَجج نيحو ،ةيلاهرِ الْجكَأَم سا لَيمفَه آني الْقُرف يتطأُع قَد تكُن

جِيئُونَ فَيالٌ يفَكَانَ رِج ، : فَقُلْت ،رنِ الشع أَلُهأَس ترِ، فَكُنينِ الْخأَلُونَ عس

، » نعم« فَقَالَ:يا رسولَ اللَّه ، أَيكُونُ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ 

:؟ قَالَ : قُلْتولَ اللَّهسا رةُ يمصا الْعقَالَ :فَم ، »فيالس « ،: قَالَ : قُلْت  و

وهدنةٌ )١(نعم، تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاٍء « قَالَ :هلْ بعد هذَا السيف بقيةٌ ؟ 

ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة ، فَإِنْ كَانَ «قَالَ : ثُم ماذَا ؟  ، قَالَ: قُلْت:» علَى دخنٍ 

ف ذئموي لَّهل تإِلَّا فَمو ، همفَالْز الَكذَ مأَخو ، كرظَه لَديفَةٌ جلضِ خي الْأَر

                                                             
أي أن بعض األمراء و حكام املسلمني يف هذه الفترة  يكونون أقذام و أصاغر و عندهم خمالفات شرعية و )(١

صغريي اهلمم إال القليل ، و كذلك أمراء اجلماعات حيبون السلطة و يتبعون أهواءهم و شهوام ، و فيه 

 ) لَا يستنونَ بِسنتي ، و ييكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهدا( صتأكيد على قوله 
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 ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو«: اذَا ؟  ، قَالَ : قُلْتم الُ «  قَالَ:ثُمجالد جرخي

جو ارِهي نف قَعو نم ،ارنو رهن هعم كذَل دعب قَعو نمو ، هرطَّ وِزحو هرأَج ب

 هرطَّ أَجحو هروِز بجو رِههي نف «: اذَ ، قَالَ: قُلْتم قَالَ:؟ اثُم » جتني ثُم

اعالس قُومى تتح كَبرفَلَا ي ،رهالِ» ةُالْمجالر نم عدالص ، لُهقَو و ، برالض :

 : تي كَانالَّت ةدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت ، في؟ قَالَ: الس هنةُ ممصا الْعفَم

 ، ةندهلَى قَذًى وقُولُ : علَى أَقْذَاٍء يةٌ عارإِم : لُهقَو كْرٍ، ونِ أَبِي بمي زف

خلَى دع : لُهقَو و ، لْحقُولُ: صقُوينٍ ، ينائغلَى ضاقِ : لُ : عزالر دبعيلَ لق ،

 . معةَ زادقَت ن؟ قَالَ: م فِْسرينِ التمقال الشيخ شعيب  ٢٣٤٢٩(حم) م ،

األرنؤوط: حديث حسن دون قوله : " مث ينتج املهر فال يركب حىت تقوم 

  .الساعة "

١٩( ةَ ، حانوو عا أَبثَندح ،زها بثَندمٍ ، حاصنِ عرِ بصن نةُ ، عادا قَتثَند

نع  دالنِ خعِ بيبى  قَالَ :سنعثْلَ مم فَذَكَر ،رتست تحفُت نمالْكُوفَةَ ز تمقَد

 ٢٣٤٣٠(حم) » حطَّ وِزره« و قَالَ :حديث معمرٍ ، 
٢٠( ما حثَندح ، دمالص دبا عثَندح نع ، ديز نب يلا عثَندح ، اد

كُرِيشالْي  نفَةَ، عذَيح :قَالَ : قُلْت  ررِ شيذَا الْخه دعلْ به ، ولَ اللَّهسا ري

، » يا حذَيفَةُ ، اقْرأْ كتاب اللَّه واعملْ بِما فيه «  قَالَ :كَما كَانَ قَبلَه شر؟ 

 هتعبا اتريإِنْ كَانَ خ هأَن تملعو ،اترثَلَاثَ م هلَيع تدي، فَأَعنع ضرفَأَع

 : فَقُلْت ، هتبنتا اجرإِنْ كَانَ ش؟ ورش نرِ ميذَا الْخه دعلْ بقَالَ:ه  » ، معن

الَة علَى أَبوابِ جهنم ، من أَجابهم قَذَفُوه فتنةٌ عمياُء صماُء ، ودعاةُ ضلَ

  ٢٣٤٤٩(حم) » فيها

٢١( ثَندى ، قَالَ : حثَننِ الْمب يلع نب دما أَحنربأَبِي أَخ نانُ بثْما ع

، قَالَ : حدثَنا جرِير بن عبد الْحميد ، عن مسعرِ بنِ كدامٍ، عن عمرِو شيبةَ
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 نةَ، عرنِ مبتامنِ الصب اللَّه دبع  نفَةَ ، عذَيحقَالَ : قُلْت ، ا ري :ولَ اللَّهس ،

نم يهف نحي نرِ الَّذيذَا الْخه دعلْ ب؟  ه هذَرحن رفَةُ  ، قَالَ :شذَيا حي "

  . " ا لَكريخ يها فم بِعات و ، هلَّمعفَت ابِ اللَّهتبِك كلَيقال  ١١٧(حب) ع]

  ).٢٧٣٩"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 

٢٢( دما أَحنربى أَخثَننِ الْمب يلع نبثَندقَالَ : ح ،بيةَا شبيأَبِي ش نانُ ب ،

: حدثَنا ا حميد بن هلَالٍ ، قَالَ: حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية ، قَالَ : حدثَنقَالَ

، في رهط من بنِي لَيث الْيشكُرِينصر بن عاصمٍ اللَّيثي ، قَالَ : أَتينا 

قَالُوا : إِنا أَتيناك وم ؟ فَقُلْنا : بنو لَيث، فَسأَلْناه وسأَلَنا، و: ممنِ الْقَفَقَالَ

افلني من بعضِ نسأَلُك عن حديث حذَيفَةَ ، فَقَالَ : أَقْبلْنا مع أَبِي موسى قَ

ازِيهغقَالَ : م ، بِالْكُوفَة ابوالد غَلَتقَالَ : و ،تأْذَنتا  فَاسبِي أَباحص ا وأَن

، فَأَذنَ لَنا ، فَقَدمنا الْكُوفَةَ باكرا من النهارِ، فَقُلْت لصاحبِي: إِني موسى

داخلٌ الْمسجِد، فَإِذَا قَامت السوق خرجت إِلَيك، فَدخلْت الْمسجِد، فَإِذَا أَنا 

 لْقَةبِح لٍ، قَالَ: فَجِئْتجر يثدونَ إِلَى حعمتسي ،مهُءوسر تعا قُطمكَأَن

فَقُمت علَيهِم، فَجاَء رجلٌ فَقَام إِلَى جنبِي، فَقُلْت للرجلِ: من هذَا؟ فَقَالَ: 

 لَو كأَن فْترع قَالَ: قَد ،معن :؟ قُلْتتأَن رِيصأَب نأَلْ عست ا لَميكُوف تكُن

كَانَ الناس  ، فَدنوت منه فَسمعته يقُولُ : حذَيفَةُ بن الْيمانهذَا ، هذَا 

 ولَ اللَّهسأَلُونَ رسصي  ريأَنَّ الْخ فْترعو ،رنِ الشع أَلُهأَس تكُنرِ، وينِ الْخع

: بِقْنِي ، فَقُلْتسي ؟  لَمرش نرِ ميذَا الْخه دعلْ به ، ولَ اللَّهسا رفَقَالَ :ي  "

 " يها فم بِعاتو اللَّه ابتك لَّمعفَةُ ، تذَيا حقُويقَالَ : ، ي ، اتري ثَلَاثَ ما للُه

: ؟  قُلْترش نرِ ميذَا الْخه دعلْ به ، ولَ اللَّهسا رقَالَ :ي  " رشةٌ ونتقَالَ" ف ، :

: ؟  قُلْتريخ رذَا الشه دعلْ به ، ولَ اللَّهسا رنٍ " قَالَ : يخلَى دةٌ عنده " ،

" لَا ترجِع قُلُوب  قَالَ :يا رسولَ اللَّه ، هدنةٌ علَى دخنٍ ما هي ؟  قُلْت :قَالَ : 
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 " هلَيع تي كَانلَى الَّذامٍ عأَقْو: ذَا  ، قَالَ : قُلْته دعلْ به ، ولَ اللَّهسا ري

، ثَلَاثَ اب اللَّه ، واتبِع ما فيه " " يا حذَيفَةُ ، تعلَّم كتقَالَ : الْخيرِ شر ؟ 

: قُلْت ، اتر؟  مررِ شيذَا الْخه دعلْ به ، ولَ اللَّهسا راُء  قَالَ :ييمةٌ عنتف "

جذْرِ صماُء علَيها دعاةٌ علَى أَبوابِ النارِ، فَإِنْ مت يا حذَيفَةُ وأَنت عاض علَى 

  . " مهنا مدأَح عبتأَنْ ت نم لَك ريخ ةابِسي ةبشانُ" خملَيس هماس كُرِيشالْي"

 -[قال األلباين]: حسن  ٥٩٦٣) ، (حب) ٥٩٣٢* (رقم طبعة با وزير: 

ر ). * [الْيشكُرِي اسمه سلَيمانُ] قال الشيخ: كذا! والظاه١٣٩١"الصحيحة" (

  أنه خطأ من الناسخ، والصواب: سبيع.

  
  قَوم يستنونَ بِغيرِ سنتي ، ويهدونَ بِغيرِ هديِي ، تعرِف منهم وتنكر. أوالً :

  .- أَو فيهِم  - علَى أَقْذَاٍء ، فيها  - بقية  –ثانيا : هدنةٌ علَى دخنٍ ، وجماعةٌ 

.هلَيع تي كَانلَى الَّذامٍ عأَقْو قُلُوب جِعرثالثا : لَا ت  

 رابعاً : تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاٍء ، وهدنةٌ علَى دخنٍ.

  
؛ حمامي  ١٩٧١إيل  ١٩٦٩وزير اخلارجية األمريكي من عام  - وليام روجرز   (

  وسياسي أمريكي بروتستانيت)

  مضمون المبادرة
تتلخص ( مبادرة روجرز الثانية ) ىف قبول كل من مصر واألردن من جهة 

وإسرائيل من جهة أخرى اإللتزام بوقف إطالق النار ملدة ثالثة أشهر ابتداءا 
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(جونار  مهمة لتسهيل   على األقل ١٩٧٠حىت أول أكتوبر عام من أول يوليو 

) مبعوث األمم املتحدة ىف الوصول إىل اتفاق سالم دائم وعادل بناًء على يارنج

) بكل أجزائه مبا ىف ذلك ٢٤٢( قرار جملس األمنرغبة األطراف ىف تنفيذ 

  !  ١٩٦٧إحتلت خالل نزاع عام    " أراض"اإلنسحاب اإلسرائيلى من 

باإلضافة إيل بعض الشروط األخرى املصاحبة لوقف إطالق النار سوف   هذا

( حممود رياض )  إىل برسالة ) نأتى على ذكرها فيما بعد ، وأرسل ( روجرز

يونيو  ٢٠وزير خارجية مصر ( املصدر : مذكرات حممود رياض ) ىف 

جية " أن وزير خارمرفقاً ا املبادرة ، وجاء ىف نص الرسالة مايلى : ١٩٧٠

إسرائيل ( أبا إيبان ) قال أخرياً أن إسرائيل على استعداد لتقدمي تنازالت 

عندما تبدأ املباحثات ، وىف الوقت نفسه فإن املشاركة املصرية ىف مثل هذه 

احملادثات ستؤدى إىل التغلب على التشكك اإلسرائيلى ىف أن حكومتكم 

  تسعى بالفعل للتوصل إىل سالم معها ".

) القائم على رعاية املصاحل األمريكية بالقاهرة بتسليم بريجس ونالددوقام (

) وكيل وزارة اخلارجية املبادرة إىل السفري (صالح جوهررسالة روجرز مع نص 

كان وزير  ، حيث١٩٧٠تاسعة والنصف من صباح يونيو املصرية ىف الساعة ال

زيارة ) ىف لناصرمجال عبد ااخلارجية (حممود رياض) مصاحباً للرئيس (

مع القادة السوفييت، كما قام  رمسية إىل ليبيا مث إىل موسكو لإلجتماع

) مذكرة نفسه بتسليم السفري (صالح جوهر ) ىف الوقت(دونالد بريجس

أن تضع اجلمهورية "ملحقة تضمنت بعض التفسريات والتفاصيل من بينها: 

على مبادرة العربية املتحدة ىف اعتبارها أن الواليات املتحدة تطلب بناًء 

روجرز من إسرائيل تنازالت سياسية مهمة وخاصة فيما يتعلق مبوافقتها 
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على الدخول ىف مفاوضات غري مباشرة بدالً من املفاوضات املباشرة ، 

  ."على مبدأ اإلنسحاب قبل املفاوضاتوموافقتها أيضا 

تفسارات ) بإضافة شفوية بعد هذه الرسالة بناًء على اسمث بعثت (واشنطن

" إن الواليات املتحدة األمريكية تعترف بأن  :( القاهرة ) جاء فيهامن 

الفلسطينيني يمثلون طرفاً مهماً جيب أن تؤخذ إهتماماته ىف احلسبان عند 

  .   أى تسوية "

)  ٢٤٢وبذلك فقد عادت واشنطن إىل التفسري املقبول لدى العرب للقرار ( 

مبادئ يتم التفاوض بشأا ، باعتباره يتضمن حالً للمشكلة ، وليس جمرد 

تبىن الرأى اإلسرائيلى الذى كان ينادى بإصرار على إجراء   كما عدلت عن

مفاوضات مباشرة ، وعلي تبىن الرغبة اإلسرائيلية ىف عمل حل وصلح 

  منفرد مع مصر.

  رد فعل مصر علي المبادرة 
 يوليو ىف ٢٣وأعلن ( مجال عبد الناصر ) قبوله لتلك املبادرة يوم 

العيد الثامن عشر للثورة ، حيث وجد أن قبوهلا أمر ممكن رد 

إعطاء فرصة للقوات املسلحة إللتقاط األنفاس وإستعادة كفاءا 

  القتالية بعد حرب استرتاف متصلة قرابة اخلمسمائة يوم. 

  رأي الرئيس جمال عبد الناصر في المبادرة 
ادرة ، حيث صرح ومل يكن ( عبد الناصر) يعتقد ىف جناح هذه املب

أمام اللجنة التنفيذية العليا لإلحتاد اإلشتراكى بأنه ال يعتقد بأن 

يكون هلذه املبادرة أى نصيب من النجاح أمام التعنت اإلسرائيلى 

، وأمام التعنت  " اإلنسحاب من أراض "املتوقع ىف تفسري عبارة ؛ 

اصر ) ىف ىف حتديد احلدود اآلمنة هلا ، وهذا ماقاله أيضا ( عبد الن
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يوليو أثناء زيارته لإلحتاد  ١٦اجتماعه مع ( برجيينيف ) يوم 

  السوفييىت. 

  موقف القيادة الفلسطينية من المبادرة 
املتمركزة بقواا باألردن ىف هذا  - إال أن القيادة الفلسطينية 

إام ( عبد الناصر ) و( ب وسارعت املبادرة تلك رفضت  -   الوقت

، وتوترت العالقة بني القوى الفلسطينية  امللك حسني ) باخليانة

واألردن إىل درجة وقوع التصادم املسلح بني اجلانبني ، وأكدت القوى 

،  الفلسطينية األردنية الساحة ىف الشعب وحدة على   الفلسطينية

  ورفض تقسيم البالد إىل دويلة فلسطينية ودويلة أردنية. 

مت عقد قمة عربية غري وسارع ( عبد الناصر ) إىل إطفاء احلريق ، و

عادية بالقاهرة لوقف إطالق النار باألردن بني الفلسطينيني واجليش 

األردىن ، ومت إخراج ( ياسر عرفات ) من عمان إىل القاهرة ، وانتهت 

، وىف املساء نقلت وكاالت  ١٩٧٠سبتمرب  ٢٧أعمال القمة يوم 

( مجال عبد األنباء خرب وفاة ( عبد الناصر ) ، ومل ميتد العمر بـ 

الناصر ) حىت اية املدة احملددة لوقف إطالق النار ، ومل جتد 

مبادرة روجرز أى فرصة بعد ذلك لكى توضع موضع التنفيذ كما 

  توقع عبد الناصر.

  كالم الجمسي عن المبادرة في مذكراته
ويقول ( اجلمسى ) ىف مذكراته عن حرب أكتوبر ( الطبعة األوىل 

" تقدمت أمريكا مببادرة سميت مبادرة :  ١٨٤) بالصفحة ١٩٨٩

 ١٩٧٠يونيو  ١٩روجرز ، وتقضى املبادرة الىت أعلنتها أمريكا يوم 

) يوما ، وأن  ٩٠بإيقاف إطالق النار بني مصر وإسرائيل ملدة ( 
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) موضع ٢٤٢يستأنف السفري يارنج عمله لوضع قرار جملس األمن (

  التنفيذ ".

بادرة ، على أن يسرى وقف " وافقت مصر وإسرائيل على قبول امل

 ١٩٧٠أغسطس  ٨النريان اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح 

بتوقيت القاهرة وملدة تسعني يوما ؛ ونص اإلتفاق على أن ميتنع 

الطرفان عن تغيري الوضع العسكرى ىف داخل املنطقة الىت متتد 

ة ، وال حيق للطرفني إدخال أو إنشاء أي القناة وغرب شرق   كم   ٥٠

مواقع عسكرية ىف هذه املناطق ، ويقتصر أى نشاط على صيانة 

  املواقع املوجودة وتغيري وإمداد القوات املوجودة ىف هذه املناطق ".

" قامت مصر باستكمال جتهيز املواقع الضرورية لشبكة الدفاع 

اجلوى ، ومت ذلك بسرعة وجمهود كبري قبل موعد سريان وقف إطالق 

إسرائيل نفسها صباح اليوم التاىل لوقف إطالق النار ، ووجدت 

النار أمام شبكة متكاملة من مواقع صواريخ الدفاع اجلوى ىف 

صورته النهائية دون خرق بنود اإلتفاق مبجرد سريانه. لقد كان 

عمال ممتازا ، مل تتصور إسرائيل أنه ميكن إجنازه. وبذلك فرضت 

نطقة القناة ، وكان قوات الدفاع اجلوى الغطاء بالصواريخ لكل م

ذلك اللبنة األوىل ىف صرح اإلنتصار الذى حققته القوات املسلحة 

ىف حرب أكتوبر. وهكذا انتهت حرب اإلسترتاف لتبدأ مرحلة 

  اهـ.  ". حلرب أكتوبر - يقصد التخطيط  - اإلعداد 

  رحيل ناصر وفشل المبادرة
رحل الرئيس ( عبد الناصر ) ، وترك ( روجرز ) منصبه إىل ( 

دون أن ترى مبادرته النور إال ما حتقق  ١٩٧١هنرى كيسينجر ) عام 
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منها من جتدد متكرر لوقف إطالق النار ملدة ثالث سنوات وشهرين 

مع رئاسة السادات ملصر مبا كان يسمى بفترة الالحرب والالسلم ، 

  . ١٩٧٣حىت قامت حرب أكتوبر ايدة عام 

  يليخطة عزل مصر عن الصراع العربي اإلسرائ
وكان الدور اجلديد الذى لعبه ( هنرى كيسينجر ) من خالل جوالته 

املكوكية هو التحضري لوقف القتال على اجلبهتني املصرية 

والسورية كمبعوث لإلدارة األمريكية ، والبحث عن خمرج للمأزق 

اإلسرائيلى على أرض املعركة ، ووجد ( كيسينجر ) ضالته ىف 

ت ) والفريق ( سعد الدين الشاذىل ) اخلالف بني الرئيس ( السادا

رئيس هيئة أركان حرب القوات املسلحة ىف الشأن العسكرى أثناء 

سري العمليات العسكرية ، والذى كانت نتيجته ثغرة الدفرسوار 

  وحصار اجليش الثالث امليداىن. 

وبدأ ( كسنجر ) العمل على حتقيق رؤيته للوضع ىف املنطقة 

يمى جديد عن طريق تفاوض خيضع العربية ، وخلق نظام إقل

للهيمنة األمريكية اإلسرائيلية ، وهو الذى فتح بوابة العبور 

  إلتفاقية ( كامب ديفيد ). 

 اإلدارة ضمن موجودا يكن مل  )  وعلى الرغم من أن ( كسنجر

لية إال أنه كان اإلسرائي املصرية السالم حمادثات ىف األمريكية

املنسق الروحى لتلك احملادثات ىف عهد الرئيس األمريكى ( جيمى 

كارتر ) ، حيث استعان به ( كارتر ) لرسم سياسة التفاوض الىت 

أدت ىف النهاية إىل توقيع اإلتفاقية ، وحسب ما جاء ىف مذكرات ( 

" أنه كان يدعو كسنجر لتناول جيمى كارتر ) يقول ( كارتر ) : 
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ام معه ومع زوجته روزالني ليقدم له خطته مع السادات الطع

 على أى –ويلتمس منه رأيه ، وكان كسنجر يعتقد أن عليه 

طمئن السادات دائماً أثناء مباحثات كامب ديفيد ي أن –كارتر 

بأنه لن يتركه وحيداً أمام خصومه ىف أى ظرف من الظروف ، 

وخاصة مع متسك مناحم بيجني ىف عدم إعادة الضفة الغربية وعدم 

إخالء املستوطنات اإلسرائيلية من اليهود بسيناء ، ألم سوف 

  من سيناء "اهـ. يغادروا من تلقاء أنفسهم بعد اإلنسحاب 

وجنحت خطة ( كيسينجر ) ىف عزل مصر متاماً عن الصراع العرىب 

اإلسرائيلى ، وكان هذا العزل أقصى ما ميكن أن حيلم به ( 

كيسينجر ) وحتلم به إسرائيل أيضا منذ إعالا كدولة على 

  األراضي الفلسطينية.

  
هي من أهم وأعظم احلروب  ١٩٧٣أكتوبر  من مما ال شك فيه أن حرب السادس

اليت خاضتها مصر مبساعدة أشقائها العرب يف العصر احلديث ضد الكيان 

الصهيوين  ، لكن بعض احلساد واحلقاد يف هذه األيام من الروس األصاغر ، 

، أرادوا أن يشككوا يف مصداقية  ومن على شاكلتهم ، ومن حيذو حذوهم

النصر الذي حققه جنودنا األبطال علي اجلبهة يف  هذه احلرب ، ويف مصداقية

  سيناء ، لكي يوغروا صدورنا وصدور إخواننا هنا وهنالك .

لقد استكثروا علي أبنائنا النصر ، واستكثروا عليهم الفرح ذا النصر ، 

وحق هلم أن يفعلوا ذلك فهم أصاغر وأقذام ؛ أرادوا أن يسلبوا منا جمدنا 

  وقوتنا وانتصاراتنا.
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،  ١٩٦٧إن حرب أكتوبر ايدة كانت ردة فعل مباشرة وطبيعية لنكسة 

والكيان الصهيوين كان يتوقع هذه الضربة بني احلني واألخر ، لكنهم غري 

قادرين بالضبط علي حتديد املوعد والوقت احلقيقي هلا وكانوا يستهزون بنا 

  وبقداراتنا علي خوض احلرب فضال عن حتقيق اإلنتصار.

ي علي أحد أن عبقرية الرئيس السادات رمحه اهللا وعبقرية قادته وال خيف

وصرب قواته كانت السبب الرئيس وراء اإلنتصار ، فلقد اعتمد الرئيس 

السادات وقادته على عنصر املفاجأة الذي حطم أسطورة العدو ، فتساقطت 

  أسطورته وقوته كما تتساقط حبات اخلرزعلى األرض.

املستمر والتجهيز العايل إضافة إيل تطمينات  كل هذا إيل جانب التخطيط

الرئيس الراحل أنور السادات العاملية بالسالم ، فجعل القوم ينامون يف 

سبات عميق ، أما هو وقادة جيشه وأبناء شعبه فكانوا يتجرعون مرارة 

  اهلزمية وأمل اإلنكسار يف سيناء ليل ار .

وات عدة قبل حدوثها ، إن إسرائيل كانت على علم تام باحلرب منذ سن

وقادة إسرائيل كانوا على علم تام أن حرب مصر مع إسرائيل هي شر البد 

أي قادة  -منه ورد فعل طبيعي ملا قد حدث هلم أيام النكسة ، لكنهم 

مل يكونوا على يقني تام باملوعد احلقيقي هلذه احلرب ، وال  -إسرائيل

كانت  ١٩٦٧اهلزمية يف يعتقدون أبدا أن جيش مصر قادر على النصر ، ف

  ساحقة بال أدين شك ، مخسة دول يف وقت واحد ، ياال العجب ؛ أين العرب ؟!

إن جمرد التفكري يف احلرب علي إسرائيل يف ذلك الوقت يعترب شجاعة 

كانت يف مهدها وميالدها وقوا )١(منقطعة النظري ، ألن الدولة اإلسرائيلية 

                                                             
إن إجتماع اليهود من شيت بقاع العامل و إحتالهلم " أي الكيان الصهيوين " ألرض فلسطني و استحالهلم  )(١

البيت املقدس "هناك " لعالمة هامة من عالمات الساعة ، و دليل مميز علي أننا يف آخر الزمان ، قال تعايل يف 

) ؛ ( فإذا جاء وعد اآلخرة ليسؤا وجوهكم و ليدخلوا املسجد احلرام كما دخلوه أول مرة ٧ - ة سورة اإلسراء (اآلي
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الغرب وعلى رأسهم الواليات املتحدة  وبأسها تقف إيل جوارها مجيع دول

  األمريكية .

إن خطورة التفكري يف احلرب علي إسرائيل يف ذلك الوقت يعين اهلزمية بال 

أدين شك ، فلن يستطيع الرئيس املنتصر أنور السادات رمحه اهللا أن حيارب 

  العامل أمجع من أجل إسرائيل ومن أجل استرداد سيناء.

م أعظم من ١٩٦٧الشعب املصري وقادته يف نكسة  لكن املرارة اليت جترعها

ذلك بكثري ( أي أعظم من املخاطرة حبرب مع إسرائيل ومن ورائها العامل 

أمجع ) ، أضف إيل ذلك اإلهانة العاملية الىت تلقاها السادات وقادته 

السياسيني يف كل رحلة دبلوماسية إيل أمريكا وأوروبا واحلرمان السياسي 

داد ، وكأن لسان حال هؤالء األجانب يقولون للسادات ومن والقهر واإلستعب

معه ( أنتم غري قادرين على استرداد حق شرعي لكم يف سيناء ، فهل أنتم 

قادرون اليوم على التمثيل الدويل لبالدكم ؛ وتتعايل أصوات الضحك 

  والسخرية واإلستهزاء ، واليت كانت تقطع قلوب املصريني وأجسادهم ).

احلرب ضرورة البد منها إلسترداد ما تبقي من هيبة العرب هنا أصبحت 

وعلي رأسهم املصريني الذين قهروا أعدائهم على مر األزمان والعصور ، 

ولتري اسرائيل وأمريكا ماذا قد تفعل مع جنودنا األبطال الذين ال هم هلم 

  إال النصر أو الشهادة ؟!

حلرب اليت بذل فيها املصريون فلماذا يشكك األقذام واألصاغر اآلن يف هذه ا

دماءهم وأرواحهم ، وعندما بدأت احلرب أذهل اجلنود املصريون قادم من 

الضحية والفداء مع قلة العدة والعتاد ، استطعنا حنن املصريون األبطال أن 

                                                                                                                                                         
)؛ ( و قلنا من بعده لبين اسرائيل ١٠٤ –و ليتربوا ما علوا تتبريا ) ، و قال تعايل أيضا يف نفس السورة ( اآلية 

 اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا ).
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نحطم خط بارليف يف ساعات عديدة ، ومع ايار خط بارليف تساقطت 

فلقد استطعنا أن نقهر اإلسرائيلني وأن العظمة اإلسرائيلية واوت ، 

نربك صفوفهم ، وأن نسترد سيناء ؛ ياال هذا العبور الساحق ، وهذا 

  اإلنتصار العظيم.

ويف احلروب علي مر التاريخ ؛ جند الكثري من األخطاء اليت من املمكن أن 

يقع فيها القادة قصدا أو بدون قصد ، وهنا أمر الرئيس الراحل السادات 

وجنوده بالتقدم يف سيناء حنن العدو ، وهذا كان خطأ فادحا ألن املشاة  قادته

واجليش ليس لديه غطاء جوي كاف هلذه العملية اإلستباقية ، فحدثت 

  الثغرة.

إن الرئيس املنتصر الراحل أنور السادات مل يتعمد هذا اخلطأ ، ولكنه أراد 

ا بالتقدم يف مزيدا من النصر كما أنه وقع حتت ضغط من سوريا وروسي

سيناء حنو إسرائيل لتحفيف العبء عن سوريا واجلوالن، ونتيجة طبيعية 

هلذا اخلطأ حدثت الثغرة، وال ينبغي أبدا التهويل أو التضخيم من أمر 

  الثغرة ، فهذا أمر طبيعي وعادي حيدث يف كل احلروب علي مر التاريخ .

علم تام مبوعد  على؛ لو أن قادة إسرائيل والسؤال الذي يطرح نفسه هو

، فلماذا مل يدافعوا عن أنفسهم ويقوموا حبرب استباقية مث احلرب بالضبط

  هزميتنا واحتالل مصر ؟!

لو أن قادة إسرائيل علي علم تام مبوعد احلرب فلماذا رضوا بالسالم مع 

مصر، وملاذا ضغطوا على الرئيس السادات ومصر لوقف احلرب والقتال 

  مبساعدة األمريكان ؟! وتوقيع معاهدة كامب ديفيد

إن حرب السادس من أكتوبر مل تكن أبدا احلرب الوحيدة اليت خاضتها مصر 

ضد اإلحتالل الصهيوين ، ومل تكن أبدا اإلنتصار الوحيد علي الدولة 
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الصهيونية ، فلقد سبقت هذه احلرب أعواما ليست بقليلة منذ نكسة 

تتوقف وكان النصر  من النضال الطويل واحلروب الصغرية اليت مل ١٩٦٧

دائماً حليف اجليش املصري الباسل وجنوده اجلشعان ؛ وتسمي هذه احلروب 

  ". بـ " حروب اإلسترتاف

  
ق لنا أن نفخر بك ، وح أيها اجلندي املصري الشجاع حق لك أن تفخر بالنصر

 الكتب، وأن نسطر تضحياتك وبسالتك يف صفحات على مر التاريخ

، فلوال أن هذه احلرب حقيقية وبذلت فيها لنعلمها ألوالدنا جيال بعد جيل

الدماء واألرواح والتضحيات وسقط فيها الشهداء ملا وصلنا للسالم حيت 

ولو كان هذا السالم يف حقيقته مر، وملا استطاع الرئيس الشهيد أنور 

وملا استطاعت  السادات التوقيع على معاهدة كامب ديفيد رافعا للرأس،

، وأن يتم متثيلها عامليا واإلعتراف ا يف أمريكا وأوروبا مصر أن تصل لآلفاق

  واحملافل الدولية.

إن السالم بني مصر واسرائيل مرغاية يف املرارة ، وعلقم يف احللق ، وواقع 

أليم  لكنه شر البد منه ، فمصر غري قادرة على أن حتارب العامل أمجع من 

، وكانت إسرائيل دولة قوية جبيش عرمرم مجهز بأحدث  أجل إسرائيل

الوسائل واألسلحة ، ورغم ذلك إستطاعت مصر أن تقهر هذا اجليش وأن 

  تسقطه من عليائه ، وأن تسترد هيبة العرب واملسلمني. 

لكن الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وعلى رأسها إجنلترا لن ترضي أبدا 

سالة طويال ، فكان البد من التسريع يف إجراءات عن هذا النصر وهذه الب
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السالم . والسالم مل يكن أبدا ضعفأ كما فهمه البعض ؛ ولكن كان حكمة 

  وعدل ورمحة ... !

إن اقحام القوات املصرية املسلحة يف مزيد من حرب ال طائل منها جرمية ال 

سقوط تغتفر وخيانة عظمي وهالك لألمة املصرية وفناء للشعب املصري ، و

للهيبة العربية واإلسالمية على حد سواء ؛ فالسالم كان مبثابة احلماية هلذا 

  النصرالعظيم.

يس هتلر النازي الذي أهلك جيشه والرئيس الشهيد أنور السادات ل

، مث انتحر من أجل معركة وشعوب احللفاء)وجيوش احللفاء) وقتل شعبه ((

رضيع يف املهد؛ وهم السيطرة واهية ال قيمة هلا ، ووهم ال يقبله حيت طفل 

على العامل وحتديد مصائر الشعوب ، هتلر كان يسعي إيل اجلنون بل هو 

  اجلنون بعينه ، أما الرئيس السادات فاألمر كان خمتلفا .

لكنين أقول إن حربا عامليا كربي كانت من شأا أن تقع ويفين فيها اجلميع 

هم اهللا مجيعا على لو أصر السادات وأصر قادة اجليش املصري رمح

اإلستمرار يف احلرب دون توقف ، إن السالم يف هذه الفترة أصبح قدرا المفر 

منه ، إما السالم ، وإما اهلالك لنا مجيعا ، وسيظل هذا السالم قدرا إىل أن 

  يقضي اهللا أمرا كان مفعوال.

وقد مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا السالم الصعب يف األحاديث 

  بوية الصحيحة ، ووصفه بأنه ؛ هدنة علي دخن ، وخري بعد شر.الن

إن إسرائيل واليت تعودت علي النصر حيت يف ظل اد الناصري لن تلجأ 

، وهو ماحدث متاماً يف حرب  أبدا إيل السالم إال إذا شعرت باهلزمية واإلنكسار

، طاءام العامل كله ، وأصبحت بال غ، حيث سقطت إسرائيل أم ١٩٧٣أكتوبر 

  فلقد كشفتها احلرب وأظهرت أكاذيبها للعامل أمجع.
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هنا فقط وافق الرئس الشهيد أنور السادات على السالم ووقف إطالق النار 

  بشروط ، ومنها استرداد سيناء كاملة .

مت التوقيع على معاهدة السالم  ويف اية فترة حكم الرئيس السادات

، واليت مل تلقي من احلفاوة والتقدير يف   كامب ديفيد ) بني مصر وإسرائيل(

مصر والشارع العريب مثلما القت يف إسرائيل ؛ كانت هدنة على دخن 

  وضغائن وكره وبغض ، وكانت خريا بعد شر .

  فلم تسلم مصر من املكائد واملكر الصهيوين إيل اليوم .

 – 
  الرئيس الراحل ( حممد أنور السادات ) الفادحة :ومن أهم أخطاء 

بدون غطاء  ١٩٧٣أكتوبر  ١٤تطوير اهلجوم حنو املضايق يوم  اخلطأ األول ؛

جوي للتخفيف عن اجلبهة السورية مما أدي إيل اخلسائر الفادحة يف اجليش 

  املصري وحدوث الثغرة ( ثغرة الدفرسوار ).

، دات خائناًئيس الراحل حممد أنور الساوعلي الرغم من ذلك فإين ال أعترب الر

وأقول كما قال األستاذ عبد املنعم منيب يف مقاله ( هل كان السادات خائناً 

ما فعله السادات مل يكن خيانة إمنا كان تقديرا " يف حرب أكتوبر )  : 

إستراتيجيا نتفق معه يف بعضه وخنالفه يف بعضه ، وبشكل عام هو مترين 

  ."  نا مجيعا اآلن عرب تأمله والتفكر فيه ومناقشتهذهين إستراتيجي ل

أنا قرأت كثريا مما كتبه معاصرون عن حرب أكتوبر " : مث إستكمل قائالً

ووثائق وغريه ، ومنها مراجع إسرائيلية وأمريكية جبانب املصرية والعربية 

طبعا .. وأختلف مع الفريق الشاذيل كما مع السادات ، األمر بكل دقة أن 

الشاذيل يقيم األمر بطريقة عسكرية حبتة ، ال يضع يف اعتباره األبعاد 
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ية لقرار تطوير اهلجوم قبل إاء الوقفة التعبوية ، ودون مد مظلة السياس

 ..الدفاع اجلوي إىل داخل سيناء لتغطي اهلجوم املصري باملدرعات 

بينما السادات وضع يف اعتباره األبعاد السياسية لتطوير اهلجوم يف هذه 

اللحظة ، وهي أن دمشق كانت ستسقط حتت االحتالل الصهيوين ، ألن 

، وبدأ جيش سوريا ينهار فضالً  سوريا يل ركزت جهدها العسكري يفإسرائ

عن قرب دمشق من اجلبهة ، وسقوط عاصمة عربية أمام إسرائيل كان ميثل 

مشكلة سياسية للسادات ، السيما أنه كان القائد األعلي للقوات العربية 

باجلبهتني السورية واملصرية ، كما كان أمحد إمساعيل القائد العام 

   للجبهتني ..

لسادات يضغط عسكريا أيا كانت اخلسائر ليشد انتباه فهذا لب خالفهما : ا

كم من  ٣٠وجهد إسرائيل لسيناء ، ليسحب من جهدها املركز على بعد 

دمشق ، ليمنع سقوط عاصمة عربية ويعترب أي خسائر عسكرية يف سبيل 

ذلك أمرا بسيطًا حمتمالً ، بينما الشاذيل ال يعنيه سقوط  دمشق يف شيء 

ايري العسكرية السليمة وتطبيق اخلطة املوضوعة .. فهذا فكل ما يهمه املع

أحسن ، وهذا أحسن كلٌ يف جماله ، وهذا أساء وهذا أساء أيضا ؛ إذ كان يلزم 

وضع حل عسكري وسطًا جيذب اجلهد الصهيوين إىل سيناء ويبعده عن 

  اهـ. "بال خسائر انتحارية كاليت ذكرها الشاذيل ..  الوقت دمشق ، ويف نفس

 الرئيس بإمكان كان – الدفرسوار ثغرة –عندما وقعت الثغرة  طأ الثاين :اخل

 ومل ، عليها والقضاء ، آخرى مرة الثغرة هذه لتطويق األمر إعطاء السادات

 ويتم ، التاريخ يف كثرياً حدثت الثغرات ؛ أبدا مستحيلة مهمة تكن

  .مشكلة أبدا تصبح وال ، وتنتهي ، بإحتراف معها التعامل
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بالفعل هناك جمموعة من املشاه وضباط الصاعقة املصرية يتعاملون مع وكان 

هذه الثغرة بكل بطولة وإحتراف وتضحية دون علم من السادات أو القيادة 

العامة ، حيت أيقن العدو متاما باهلالك لكنه إستمر حيت حيدث توازناً 

  سياسياً تستطيع من خالله حكومة إسرائيل التفاوض مع العرب.

نبغي علي الرئيس السادات أن يأمر بوضع خطة حمكمة وسريعة كان ي

للتعامل مع الثغرة مهما كلف األمر ، وهذا ليس أمراً صعباً أو مستحيالً 

  على اإلطالق.

اإلنفراد مبعاهدة السالم ( كامب ديفيد ) ؛ ومعاهدة كامب   اخلطأ الثالث :

مبصر واملصريني  ديفيد ليست أبداً خاصة بالسادات وحده ، وإمنا هي خاصة

والعرب واملسلمني والعامل اإلسالمي أمجع ؛ فهي مصري أمة عظيمة من 

  املصريني والعرب واملسلمني.

صحيح أن اهللا عز وجل أمرنا بالسالم مع العدو عندما يطلب ، قال تعايل ؛ " 

  لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنإِن جوهإِن وه مالسيملالْع يع   "

 ، أبداً شراً وليس ، أبداً عيباً ليس ذاته حد يف فالسالم ،)  ٦١ –األنفال (

 إلينا بالنسبة  ثقيالً عبئاً السالم هذا يمثل أن بالضرورة يعين ال هذا لكن

 اليت اإلسرائيلي العريب الصراع عن مصر لعزل األعداء يستخدمه أن أو

  .بالفطرة له قائدة هي

كان ينبغي علي الرئيس السادات أن يقوم بعمل إستفتاء شعيب يف مصر 

كان ينبغي مشاورة والعامل العريب على معاهدة السالم كامب ديفيد ، و

، بل كان ينبغي عليه أن يشاور قادة العامل العريب ضباطه وقياداته

ا يتعلق واإلسالمي ، ألنه كان يتخذ قراراً مصريياً ال يتعلق به شخصياً ، وإمن

  بالعامل العريب عامة ومصر وفلسطني خاصة.
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لست ألوم الرئيس السادات رمحه اهللا بقدر ما ألوم الظروف العصيبة اليت 

  وضعتنا فيها دولة الكيان الصهيوين.

وهذه الظروف جتعل املسئول العريب املسلم يفكر أكثر من مرة ويدرس 

  األمور بتأين قبل أن يقوم ا.

هذه األخطاء التارخيية وتسجيلها بني سطور كتابايت لقد تعمدت كتابة 

ليس إنتقاصاً من الرئيس الراحل حممد أنور السادات رمحه اهللا ، وإمنا 

لنستفيد منها مجيعاً ولتستفيد منها األجيال القادمة ؛ فأعظم الدروس 

والتجارب وأخلصها ما نشاهده بأم أعيننا على أرض الواقع ، وما تبذل فيه 

 سلب فيه األموال وتزهق فيه األنفس.الدماء وت

  
إنه ملن املعلوم لدي أمم األرض مجيعاً أن معاهدات السالم تتم بني األطراف 

املتحاربة لتضمن اإلستقرار واملصاحل لكال الطرفني ، وهو مامل جنده أبدا يف 

وإسرائيل مبساعدة الواليات معاهدة السالم كامب ديفيد اليت متت بني مصر 

  املتحدة األمريكية.

إن الدول املنتصرة تستخدم اهلدنة أو الصلح لتعزيز انتصاراا يف 

املستقبل ال لكي تدفع ضريبة هذا اإلنتصار يف املستقبل ، ويذوق أبنائها 

  الذل واخلزي والعار طوال فترة هذه اهلدنة.

ما كان نفوذه وسلطانه أن وال ميكن ألي رئيس دولة حمترمة مثل مصر مه

ينفرد بالسالم مع إسرائيل دون الرجوع إيل قادة جيشه وشعبه ورجال دولته ، 

ودون أن يعود إيل أشقائه من العرب يف الدول ااورة الذين شاركوه آالم 

  اهلزمية وجراح احلرب ؛ وهذا ما فعله الرئيس الراحل السادات رمحه اهللا.
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رمحه اهللا بالسالم مع اليهود دون استشارة أحد لقد إنفرد الرئيس السادات 

فأصبح هذا السالم بال قيمة وال عدل فيه عند الشعب املصري والشعوب 

ااورة ، والرئيس السادات مل تكن لديه قدرة كافية علي التفاوض ؛ يقول 

  :)١(مساحة الشيخ صفوت الشواديف عن معاهد كامب ديفيد 

أن ينقذ إسرائيل  –زير خارجية أمريكا و –(( لقد إستطاع هنري كيسنجر 

م من هزمية ساحقة مستغالً يف مكر اليهود وضعف املفاوض  ١٩٧٣سنة 

  بشهادة وزراء خارجية مصر. –الرئيس السادات  –املصري 

قدرة السادات : "-وزير خارجية مصر  –يقول حممد كامل إبراهيم 

كانت غري موفقة التفاوضية من خالل التجربة اليت حدثت يف كامب ديفيد 

وسيئة للغاية ، فقد إعتمد علي عناصر معينة علي أمل أن تدفع باملبادرة 

إيل طريق النجاح دون أن يدرس حدود إمكانيات الشخصيات اليت واجهها ؛ 

سواء مناحم بيجن أو الرئيس األمريكي كارتر الذي إعتمد عليه إعتمادا 

  كليا يف كامب ديفيد " اهـ.

األمر توضيحاً فيقول : " وكان  –وزير خارجية مصر  –ويزيد حممود رياض 

يف حتقيق مكاسب  ٧٣ضعف السادات يتمثل يف فشله يف حرب أكتوبر 

م يف حني تناقصت قوة  ١٩٧٨سياسية ، وحتويل امليزان لصاحل إسرائيل عام 

م كما ختلى السادات عن  ١٩٧٣اجليش املصري بشكل ملحوظ عن عام 

م ، وتعهده بعدم  ١٩٧٥فض اإلشتباك يف عام اإلختيار العسكري بتوقيعه 

  إستخدام القوة ".

                                                             
  ١٠٤ – ١٠٣اليهود نشاة وتارخياً ، اليهود والسادات ، ص  )(١
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مث يضيف قائالً : " فتاريخ السادات معروف لدي بالكامل ... الرجل مل ميارس 

إال أنه ليس  –وإن كان يقرأ  –سياسة خارجية ، هذا فضالً علي أنه 

  مبقدارإطالع عبد الناصر !!

، وتدهش إذا مسعت وقرأت  ومل تكن لديه التجربة الشخصية علي التفاوض

رأي كيسنجر يف أنور السادات وقدرته التفاوضية ، فلقد عقد كيسنجر 

مقارنة بني القدرات التفاوضية لكل من امللك فيصل والرئيس األسد 

  والرئيس السادات ، وكانت النتيجة أن السادات أضعفهم !!

سرائيل فليست لديه قدرة علي التفاوض ، ويروي كيسنجر أنه حني ذهب إل

قدموا له مشروعاً ليقدم للسادات ، فقال هلم : ال ، قدموا له مشروعاً 

متشدداً حيت إذا ما رفضه فإنه يوافق علي مشروع متشدد آخر ، وكانت 

  النتيجة موافقة السادات علي املشروع املتشدد مبنتهي السهولة  !! ))اهـ.

ط باإلعتراف معاهدة مل تعترف إسرائيل باملعاهدات السابقة ملصر واكتفت فق

  السالم كامب ديفيد.

إن معاهدة كامب ديفيد مزقت العرب علي حساب إسرائيل ، وأوقفت احلرب 

مع إسرائيل لكنها فتحت أبواباً من الصراع واحلرب مع كل األشقاء العرب 

  كما اا عزلت مصر عن القضية الفلسطينية عزالً تاماً.

خ قواعد دولة إسرائيل يف إن معاهدة كامب ديفيد ساعدت علي ترسي

م ، ومل  ١٩٦٧م وحرب  ١٩٤٨املنطقة ويف الشرق األوسط أكثر مما فعلت حرب 

  تستطع مصر أن تتصدي لتوغل إسرائيل يف فلسطني أو لبنان.

إن معاهدة كامب ديفيد مسحت بترسيخ مفهوم التطبيع مع الكيان 

  الصهيوين الذي استثمر ذلك جيدا يف إذالل وإهانة العرب.
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يل الوضع السياسي واإلقتصادي والعسكري املتميز الذي وصلت إليه خت

إسرائيل اآلن ، واملأزق السياسي واإلقتصادي املظلم الذي وصلت إليه مصر 

عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد ؛ ال مقارنة طبعا ؛ هذا املأزق  ٤٠بعد 

س مبارك السياسي واإلقتصادي هو الذي فجر ثورة يناير وأطاح  بعرش الرئي

وحكومته يف مشهد صعب وأليم سوف يكون عربة لكل رئيس قادم ، والزالت 

الثورة مستمرة مع توايل الرؤساء واحدا تلو اآلخر يف مشهد خطري وسيناريو 

  مرعب وشديد احلزن ال يبشر خبري.

إن قادة إسرائيل يفكرون اليوم يف التوسع والتمدد دون أي عائق هلم من أي 

  مكان.

يب الصهيوين يف الواليات املتحدة األمريكية  يلوح ويهدد دائما حيت اللو

بقطع املساعدات واملعونة األمريكية عن مصر يف حال احنازت مصر أو 

اختذت موقفاً شجاعا جتاه القضية الفلسطينية أو أي قضية من قضايا 

  املنطقة حيت سيناء.

رب أم شل حركة ماذا جنت مصر من معاهدة السالم كامب ديفيد ؟ إيقاف احل

اجليش املصري ..! حيت أصبحت سيناء مرتوعة السالح بال قيمة ؛ هي لنا 

  لكنها ليست حتت سيطرتنا الكاملة.

هل من املعقول أن تستمر أي معاهدة سالم يف العامل ألكثر من أربعني عام 

  دون عودة للحرب مرة آخري ودون حسم أكيد للمعركة  ؟

فرض سيطرا الكاملة علي طابا وأم مصر ال تستطيع إيل اآلن أن ت

الرشراش وخليج العقبة وجزيريت تريان وصنافري بسبب املعاهدات الدولية 

  الظاملة واليت ال تعترف ا إسرائيل أو ختضع هلا.
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هناك قوات دولية حلفظ السالم يف سيناء ، والواضح أا فقط حلفظ أمن 

أن حتمي حدودها  وسالمة إسرائيل وإحراج مصر دوليا ، ومن حق مصر

برجاهلا وأبنائها ألن هذا واجب مقدس يقع علي عاتق املصريني وحدهم دون 

  غريهم.

إن العامل املتقدم يستخدم اهلدنة إلستجماع القوة وإعداد العدة حلسم 

اإلنتصار والفوز باملعركة األخرية ال لتجنب احلرب والوقوف دائماً يف موقف 

الدفاع يعين أننا متأخرين خطوة للخلف ،  الدفاع ال اهلجوم ؛ ولزوم موقف

  وهذا ليس يف صاحلنا.

إن من حق الدولة املصرية طبقا لألعراف والقوانني الدولية بسط نفوذها 

علي كل شرب من آراضيها ومحاية حدودها آلخر جندي من أبنائها ، وهذا 

ج ليس استعراضاً للقوة أو حماولة لإلعتداء علي اآلخرين كما حياول أن يرو

  له املتآمرين.

إن إستمرار مصر يف معاهدة كامب ديفيد هو خداع للمصريني ، وسقوط 

؛ زرع الفتنة بني أبنائها وطوائفهاهليبة الدولة ، ومتزيق لصفوفها ، وحماولة ل

  فال نامت أعني اجلبناء.  

إن معاهدة السالم كامب ديفيد دف إيل عزل مصر عن الصراع العريب 

أن حتمله علي عاتقها إيل  -وأبناؤها  –اإلسرائيلي اليت تعهدت مصر 

  آخرالطريق ؛ إيل آخر قطرة دماء وآخر نفس.

  
جاءت كلمات الرئيس الراحل حممد أنور السادات منذ أكثر من أربعني عاماً 

قوية و مدوية علي وقع النفوس ألا حتمل من احلكمة و اإلنصاف و اخلربة و 
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التميز ما جعلها تتحقق مثل فلق الصبح بعد أكثر من أربعني عاما علي 

  استشهاده رمحه اهللا. 

العريب ، و األحداث اليت ميكن أن  هذه الكلمات اليت وصفت حال العامل

تؤول إليها الدول العربية فيما بعد ، و العجيب أن هذه التوقعات حدثت 

متاماً كما تنبأ ا الرئيس السادات رمحه اهللا ، و األعجب من هذا أن هذه 

الدول العربية و أنظمتها احلاكمة مل حتاول أبدا أن تتفادى هذه التوقعات أو 

ا أو تكون علي األقل علي حذر بالغ منها .. مث يأيت تعمل علي إصالحه

بالنفاق  -رمحه اهللا  - بعض الساسة العرب ليتهم الرئيس الراحل السادات 

  وأنه يعمل ضد القضايا العربية واإلسالمية .. !!  السياسي

بالنفاق  -رمحه اهللا  -ملاذا يتهمون الرئيس الراحل حممد أنور السادات 

م من أنه قدم ملصر و للقضية الفلسطينية و للعرب السياسي ، علي الرغ

  !ما مل يستطع أن يقدمه أحد غريه ممن وصفوه ذا الوصف الذي ال يليق ... ؟

يتنبأ بكل ما حيدث للعرب  -رمحه اهللا  -ها هو حبكمته وعبقريته و

سوريا ) منذ أكثر من أربعني عاماً ،  -العراق  -والدول العربية ( فلسطني 

     يعيش بيننا اآلن .. !!وكأنه 

دافع عن الرئيس مجال عبد الناصر  -رمحه اهللا  -الرئيس السادات 

والناصرية أكثر من الناصريني أنفسهم ، و كتب كتاباً يدافع فيه عن 

يا ت عنوان (حت ١٩٥٢و ثورة يوليو  -رمحه اهللا  -الرئيس مجال عبد الناصر 

 ٥٢ع فيه عن أهداف ثورة كتب كتابا آخر يدافولدي هذا عمك مجال)، و

ت عنوان ( البحث عن الذات ) .. ويتحدث عن الظروف اليت قامت فيها حت

دافع عن العرب و العروبة أكثر من العرب أنفسهم .. و دافع عن القضية و

الفلسطينية أكثر من الفلسطينيني أنفسهم .. و استلم حكم مصر و كانت 
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فيما يعرف  -رائيلي اإلس -سيناء حتت قبضة االحتالل الصهيوين 

، و ما تبعه من ايار اقتصادي و سياسي و عسكري فقام باحلرب نكسةبال

و حقق النصر و السالم .. و دافع عن االسالم أكثر من التيارات الدينية و 

اجلماعات اإلسالمية نفسها حينما قال : أن مصر دولة اسالمية سنية ، 

يف  أا ليست من اإلسالم وحذر من ثورة اخلميين الشيعية ، وأكد علي

عب الكنيسة ثار علي البابا شنودة و عزله حينما أراد أن يقود ششئ، و

الضياع لتحقيق مصاحله الشخصية و الزعامة الزائفة املصرية إيل الفوضي و

  .علي حساب الوطن

سبحان اهللا مل نعطي الرئيس السادات الفرصة و ال الوقت لكنه صنع 

 -الفرصة  -الرئيس مبارك كل شئ ( الوقت املستحيل بينما أعطينا 

اإلمكانيات ) ، و مل يصنع أي شئ حيت وصلنا ايل ما حنن فيه من مفترق 

للطرق ( ثورة يناير ) ، فقط كان الرئيس مبارك حيافظ علي ما تبقي لكن 

مصر ظلت يف مكاا ثابتة ال تتحرك : أمة مصرية عظيمة بكافة طوائفها و 

، رب يف الفكر والسياسة واإلقتصادسول علي موائد الغإجتاهاا الفكرية تت

و يتسول رئيسها ( عبد الفتاح السيسي ) و حكومتها العريقة األموال من 

  .. !!  جريام العرب الفقراء ؛ ال يوجد أسوأ من هذا الذي حنن فيه اآلن

، و واضح أنه كان ظلماً كثرياً  -رمحه اهللا  -لقد ظُلم الرئيس السادات 

ه، مؤمناً بقضيته، خادماً لدينه، واهللا ناصره و ينصره لشعباً لوطنه وخملص

  .لو بعد حنيو

لقد أراد الثعلب اليهودي الصهيوين ( هنري كسينجر ) أن ينال يف مذكراته 

من خصميه اللدودين ( امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود و الرئيس 

حلقائق و حتريف حممد أنور السادات رمحهما اهللا ) عن طريق تزييف ا
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اريخ خري شاهد و املواقف ال الكلمات لكنه مل يستطع و لن يستطع ألن الت

.. و أقول هلنري كيسينجر و أمثاله من كتاب الغرب و الساسة و تكذب

املستشرقني ؛ إنا نثق يف قادتنا كامل الثقة ، و دعوا عنا كلماتكم الكاذبة و 

 .أقالمكم املُحرفة و أقوالكم الباطلة

ري حممد حسنني هيكل من الكُتاب علي الصعيد العريب كان األستاذ الكبو

الساسة العرب املشهورين الذين نالوا من امللك فيصل و الرئيس الراحل و

  .حممد أنور السادات يف كتاباته و لقاءاته املسجلة

فلقد كان األستاذ هيكل معارضاً جلداً للرئيس السادات ، و كان يشكل 

د سياساته و إجنازاته ، بل و يشكك فيها و ينال منها يف رأس احلربة ض

توبر فوصفها باهلزمية و كتاباته و لقاءاته ؛ حيث كتب عن حرب أك

فوصفه بالعمالة و  - معاهدة كامب ديفيد  -، و كتب عن السالم املسرحية

التآمر علي القضية العربية .. و كان االستاذ حممد حسنني هيكل يجيد 

وتزوير التاريخ و حتويل اهلزائم الواضحة إيل نصرٍ مبني ؛ فلقد قلب احلقائق 

عشقاً واضحاً ، و عن دور الضباط األحرار يف حترير  ٦٧كان عاشقا لنكسة 

مصر من قبضة اإلجنليز قال يف لقاء مسجل له فيما معناه ( أنه مع مرور 

أثناء  الزمن اكتشف أن ما فعله الضباط األحرار يف جنود اجليش اإلجنليزي

، يعتذر عن ذلك إلجنلترا ... إخل )اإلحتالل اإلجنليزي ملصر كان خطئاً و أنه 

:  -بتصريف  - يا ال اخلزي و العار ، يا ال اخليبة ... و كان يقول أكثر من مرة 

حذرت الرئيس مجال عبد الناصر من التصادم مع إسرائيل ... و كان يقول 

لة الرئيس مجال عبد الناصر أن : كنت خائفاً من حماو -بتصريف  - أيضا 

يدخل يف حربٍ مع إسرائيل ... و جاءت حرب أكتوبر ايدة لتدحض 
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أراجيف هيكل و من معه ، و تبطل ظنونه ، و كانت نصراُ مبيناً يف ساعات 

  .حمدودة ، و احلمد هللا

التحوالت الرهيبة يف حياة و ةپومن املفارقات العجيبة والتناقضات الغري

يف طهران،  -الشيعة الرافضة  -هيكل أنه كان يؤيد ثورة اخلميين األستاذ 

ويصفها باإلسالمية، ويشيد حبزباله الشيعي يف لبنان و يصفه قائده بالبطل 

عن توجهام يف يدافع عنهم والشجاع يف مواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي، و

، النخاع علماين حيت كتاباته و لقاءاته علي الرغم من أنه قومي شيوعي مث

واألدهي من ذلك أنه كان يهاجم التوجه االسالمي يف مصر والشرق االوسط 

  .بكل ما أويت من قوة و سلطة ، وهذا غريب و شديد الغرابة

  
ذكري جميدة وتارخيية  ١٩٧٣لقد أصبحت ذكري نصر السادس من أكتوبر 

منذ بداية احلرب إيل اآلن ،  مضاجع قادة إسرائيلللمصريني ، وكابوساً يؤرق 

  ويالحقهم يف نومهم ويقظتهم ، ويف كل أوقام.

حينما استيقظت جولدامائري رئيسة ورزاء إسرائيل يف ذلك الوقت من أحالم 

اليقظة ( بالسيطرة على املنطقة من النيل إيل الفرات ) على واقع النصر 

املبني وحقيقة السالم ، ولسان حاهلا يقول ؛ لقد كنا باألمس القريب نسيطر 

لسطني ، يف عز علي كامل سيناء يف مصر ، واجلوالن يف سوريا ، وكامل ف

اد الناصري ، وكنا نأمل يف استكمال املسرية من النيل حيت الفرات ، 

واآلن ال شئ ؛ ما هؤالء اجلنود املصريني الذين استطاعوا حتطيم خط بارليف 

يف عدة ساعات ؟ هل هؤالء شياطني ؟! هل ساعدم املالئكة والشياطني ؟! 

قد مت زرع آالف املدافع والنريان كيف استطاعوا أن يعربوا قناة السويس ، و
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القاتلة ا ؟! ياهلم من شياطني مردة كانوا يلقُون أنفسهم يف النريان لينجوا 

إخوام ! يا ال قوة بأسهم ورباطة جأشهم وشدة حتملهم مع قلة عدتهم 

وعتادهم ! حنن اإلسرائيلون منتلك كل اإلمكانيات وكل األسلحة والوسائل 

واملتطورة ومل نستطع أن نفعل معهم شيئا أبداً لوال  واملعدات احلديثة

  الضغط الدويل علي مصر بوقف احلرب وتوقيع السالم... !

وكلما تذكر قادة إسرائيل احلرب أمام أعينهم وشاهدوا منظر اجلنود 

املصريني األبطال وهم يعربون القناة ويلقون أنفسهم يف النريان لينجوا 

ف يف عدة ساعات تذكروا املرارة اليت جترعها اآلخرين ، وحيطمون خط بارلي

، ذل واهلوان والذعر واخلوف الشديدجنودهم اإلسرائيلني يف احلرب وشعروا بال

وقالوا يف أنفسهم ؛ ما هؤالء الشياطني ؟! مث آمنوا إميانا يقينيا أن أحالمهم 

و إيل زوال ، وأن دولة إسرائيل  لن تصمد كثريا أمام املصريني، فما بالكم ل

اجتمع العرب كلهم، فكان البد من اإلنتصار علي مصر من الداخل ، وهزمية 

أبنائها هزمية نفسية، وإقناعهم أن احلرب كانت خدعة ومتثيلية وأن السالم 

كان ضعفا، وأن السادات كان خائنا، وأن قادته كانوا جنباء، وأن إسرائيل 

ام املصريون ولينام ، فلين٢٠٢٢سوف تزول بال عناء أو تعب أو حرب يف عام 

، مث تفاجئهم إسرائيل بعد ذلك باحلرب والقتل والتشريد والذل العرب

، وهم يقولون ذلك يف األساس إلمتصاص م١٩٦٧العار كما فعلت من قبل يف و

  غضب الشعب املصري والشعوب العربية.

، ويعتقدون من والعامل العريب يعيشون يف الوهم وأصبح الشباب يف مصر

، قق هلم أحالمهم الصغرية والربيئةقهم أن إسرائيل سوف تحسذاجتهم ومح

من حكام ، بل هم أعدل ة إسرائيل هم أعدل من حكام العربوأن قاد

نقضاض ، وليسوا ذئابا ينتظرون الوقت املناسب لإلاملسلمني على مر التاريخ
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، وينامون ىف الفريسة بال رمحة أو شفقة؛ لقد أصبحوا حيلمون بالوهم

  ويستيقظون على الالواقع.السراب ، 

إمنا أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ، وإن إسرائيل لن تترك وطنها يف فلسطني 

بسهولة ويسر إال بعد إراقة الدماء وسقوط األشالء ووقوع آالف الشهداء 

سا والقتلي ، فالبد من إعداد القوة واإلستعداد حملاربة إسرائيل حربا ضرو

، وقبل ذلك كله البد من التمهيد للحرب م وأمانحيت يعيش أبنائنا بسال

، ومعاونة كل من له قدرة علي يف الوطن العريب ويف العامل كله علي إسرائيل

  ذلك يف الشرق والغرب ، وييج الرأي العام عليهم.

) بال عدة وال عتاد وال إستعداد وال م٢٠٢٢ن زوال إسرائيل يف عام (إ 

وسذاجة ، ، ووهم ال أساس له من الصحةجتهيز وال إعداد أكذوبة حقرية

ر من  مخسة عشر ؛ فأين سيعيش أكث، وهراء، ومنطق غيبمنقطعة النظري

  ، وأين ستذهب أسلحتهم ومعدام ورءوسهم النووية ؟!مليونا من اليهود

يف بالدنا إنين ال أدعو اآلن للحرب علي إسرائيل ، فالوضع السياسي اآلن 

ن العدو الزال ين أدعو بشدة لإلستعداد أل، لكنمعقد وخطري وغري مستقر

، والزال يتذكر بشدة اآلمل واملرارة والذل واملهانة اليت حييط بنا الدوائر

  جترعها يف حرب السادس من أكتوبر ومعاهدة السالم كامب ديفيد.

نبوءة قرآنية أم صدف رقمية )  ٢٠٢٢ويف كتابه ( زوال إسرائيل عام      

م  ٢٠٢٢زوال إسرائيل سوف يكون إن شاء اهللا عام  يتنبأ د.بسام جرار بأن

معتمداً يف حبثه على التفسري العددي للقرآن الكرمي، وحساب اجلُمل، 

وبعض النبوءات املوجودة يف التوراة واليت يرددها احلاذقون من اليهود " بين 

  إسرائيل "، واليت مل تصل إليها يد التحريف بعد.



١٠٣ 

زوال ام جرار (فلسطني / رام) صاحب كتاب (ذكر األستاذ الدكتور بسوي

  : )نبوءة قرآنية أم صدف رقمية ٢٠٢٢إسرائيل عام 

((كانت البداية كما أشرنا حماضرة مدونة للكاتب " حممد أمحد راشد " 

تتعلق بالنظام العاملي اجلديد. وقد يستغرب القارئ أن تتضمن هذه 

عىن : عندما أُعلن عن قيام احملاضرة اجلادة الكالم اآليت ، والذي ننقله بامل

جوز يهودية، إىل أم حممد م جاءت جارة ، وهى ع ١٩٤٨دولة إسرائيل عام 

عن سبب بكائها ، وقد فرح  ، وهى تبكي .. !! فلما سألتها أم الراشدالراشد

، قالت : إن قيام هذه الدولة سيكون سبباً يف ذبح اليهود .. مث يقول اليهود

سنة.. كان الراشد عندها  ٧٦إن هذه الدولة ستدوم الراشد؛ إنه مسعها تقول 

صغرياً ، وعندما كرب رأى أن األمر يتعلق بدورة املُذنب " هايل "، ألن مذنب 

  هايل كما يقول الراش مرتبط بعقائد اليهود .. )) اهـ

"... وهذا )١(مث يستكمل قائالً: ((جاء يف كتاب األصولية اليهودية يف إسرائيل 

ع السالم الذي تنبأ به مناحم بيغن عندما أعلن يف ذروة بالضبط هو نو

النجاح اإلسرائيلي الظاهري يف احلرب على لبنان، عندما قال: إن إسرائيل 

ستنعم مبا نصت التوراة عليه من سنوات السالم األربعني". فهل يشري بيجن 

هنا إىل النبوءة اليت بدأنا ا هذا البحث؟! فاملعروف أن إسرائيل قد 

 ١٩٨٢كون اية األربعني سنة بتاريخ (م، وعليه ت ١٩٨٢جتاحت لبنان عام إ

  )) اهـ.م. ٢٠٢٢) =  ٤٠+ 

والواضح أن هناك دالالت قوية تشري بالفعل إىل أن زوال إسرائيل قد يكون 

هـ ، لكن ال ميكن اإلعتماد عليها فحسب  ١٤٤٣م الذي يوافق عام ٢٠٢٢عام 

هـ  ٥٣٦املتويف  -دون األخذ باألسباب ، وقد تنبأ املفسر األندلسي بن برجان 

                                                             
 تألیف إیان لوستك ، ترجمة حسني زینة. )(١
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لفتح بيت املقدس  هـ باملوعد احلقيقي ٥٢٢يف تفسريه الذي كتبه عام  -

أي قبل حتريره بأكثر من مخسني  -هـ  ٥٨٣عام  -وحتريره من الصليبيني 

عاماً ، لعله توفيق أو كرامة من اهللا. وعندما علم السلطان العادل نور الدين 

هـ حىت  ٥٨٣حممود بشأن تفسري بن برجان متىن من اهللا أن يطيل عمره حىت 

رع يف بناء منرباً للمسجد األقصى، ينال شرف هذا العمل العظيم ، وقد ش

وأوصى بوضعه يف املسجد األقصى عند فتحه ، وهو ما فعله السلطان صالح 

الدين اآليويب حينما فتح بيت املقدس.. حيث تويف السلطان العادل نور 

، أي قبل فتح بيت املقدس بقرابة هـ ٥٦٩عام  –رمحه اهللا  –الدين حممود 

  أربعة عشر عاماً.

وعندما سئل قائد املقاومة الفلسطينية (محاس) ااهد الكبري الشيخ 

شاهد على العصر) على قناة اجلزيرة يف برنامج ( -رمحه اهللا  -ياسني أمحد 

؛ عن رؤيته ملستقبل دولة ية لإلعالمي الكبري (أمحد منصور)الفضائ

؛ أنا أقول م .. ؟!  فرد قائالً ١٩٤٨يف عام إسرائيل بصفته شاهداً على قيامها 

إن إسرائيل قامت على الظلم واإلغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم 

واإلغتصاب مصريه الدمار .. !! فقال أمحد منصور: حىت لو كان ميلك القوة 

اليت تأهله للبقاء... ؟! فرد الشيخ أمحد ياسني قائالً: القوة ال تدوم قلت ، 

ل يبدأ طفالً مث مراهقاً مث شباباً مث قلت أن القوة يف العامل ال تدوم ألحد؛ الطف

، هكذا هى عمر الدول؛ تبدأ وتبدأ وتبدأ مث شيخاً .. هكذا هى الدول كهالً

  تنتهي لإلندثار ، ما يف فائدة .. !!

  : ويف أي مرحلة إسرائيل اآلن ... ؟! فقال أمحد منصور
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اهللا يف فرد الشيخ أمحد ياسني قائالً؛ " أنا أقول أن إسرائيل بائدة إن شاء 

، وبالتحديد أنا يف الربع األول منه -والعشرين القرن احلادي  - القرن القادم 

  م لن تكون دولة إسرائيل موجودة ". ٢٠٢٧أقول ؛ قبل 

: وعندما سأله أمحد منصور؛ ملاذا هذا التاريخ بالذات، فرد رمحه اهللا قائالً

تتغري كل أربعني األجيال ألنين أؤمن بالقرآن الكرمي، القرآن حدثنا أن "

؛ يف األربعني األوىل كانت عندنا نكبة، يف األربعني الثانية بدأت )١(سنة

عندنا إنتفاضة ومواجهة وحتدي وقتال وقنابل، يف األربعني الثالثة تكون 

 " النهاية إن شاء اهللا تعاىل

  

  أوال؛ البعد األمني 
األمين بالنسبة ملصر وللعامل العريب ، فال ميكن أبداً أن فلسطني تمثل البعد 

تنعم مصر أو ينعم العامل العريب باألمن واألمان طاملا أن اإلحتالل الصهيوين 

  حيتل فلسطني ، ويسيطر علي القدس.

  ثانيا ؛ البعد العربي 
رب حيث أا قلب العروبة فلسطني تمثل البعد العريب بالنسبة للع

  النابض.

                                                             
) قصة التيه اليت فرضها اهللا عز وجل على بين إسرائيل يف سيناء، وإستمرت أربعني سنة حىت تنشأ أجيال (١

فَإِنها محرمةٌ علَيهِم  أَربعني سنةً   قَالَ؛ "ا، قال تعاىلجديدة تستطيع محل الرسالة وميكن اإلعتماد عليه

نيقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَلَا تي الْأَرونَ فيهت٢٦ –" ( املائدة ي .( 
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  لثا ؛ البعد الدينيثا
) اء، وا القدس (املسجد األقصى، وا عاش األنبيفلسطني مهبط األديان

اليت تمثل قبلة املسلمني األوىل يف العامل أمجع، وهي من أقدس البقاع بعد 

  مكة واملدينة.

  رابعاً ؛ البعد الجغرافي 
سط علي فلسطني جزء ال يتجزأ من الوطن العريب، وهي تقع يف الشرق األو

  ساحل البحر املتوسط من جهة الشرق.

 لذا ال ميكن أن ننفصل أبداً عن القضية الفلسطينية أو تنفصل هى عنا .. !!

  
  ؛  ال يوجد سوي اإلنتصار مهما كلف األمر      

أي  –"ويردكم الرب إيل مصر مرة ثانية يف التوراة :  )١(لليهود؛ قال موسي

يف سفن يف الطريق اليت قلت لك ال تعد تراها، فتباعون  - أن اهللا سيعيدكم 

                                                             
: ويردكم الرب إيل مصر مرة ثانية ، فقد خرج ؛تعليق الشيخ أمحد ديدات رمحه اهللا ؛ يقول موسي  )(١

آلن يقول لليهود : أن اهللا سيعيدهم إيل مصر مرة ثانية يف سفن يف الطريق اليت قلت لك اليهود منها ، وموسي ا

برغم أن موسي أخربهم أم لن يعودوا إليها مرة أخري وحررهم منها ، ولكن الرب سيعيدكم ،  - ال تعد تراها 

أي أنكم أيها اليهود   - اًء ، فتباعون هناك ألعدائك عبيداً وإم -أيها اليهود ، إليها مرة أخري ، إيل مصر 

ستعودون ملصر كي تباعون كالعبيد واإلماء ، رجالكم ونساؤكم سيباعون كالرقيق . الرب يقول أنه سيعيدكم 

إيل مصر مرة أخري كي تباعوا فيها كالعبيد ، فقد كنتم عبيدا فيها مرة سابقا قبل أن يحرركم موسي من 

وليس من يشتري ؛  –اليت يتوعد فيها اهللا عودة اليهود إيل مصر كعبيد  مصر . أما هذه فستكون املرة الثانية

ستكونون حثالة لدرجة أن الناس لن ترضي أن تشتريكم كعبيد حيت ؛ حماضرة هامة للشيخ أمحد ديدات مع 

 عضو الكوجنرس األمريكي السابق احملترم بول فينديل بعنوان ( هل تتهيأ إسرائيل للدمار ). 
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العهد القدمي / آخر ، (هناك ألعدائكم عبيداً وإماًء، وليس من يشتري"

  ). ٦٨العدد  – ٢٨اإلصحاح  –وصايا موسي / سفر التثنية 

ومصريهم هو  ،واثيق، وهذه هي طبيعتهمهود واملإن اليهود ال حيترمون الع

  : )١(يقول مساحة الشيخ صفوت الشواديف رمحه اهللا  ،اهلزمية بال أدىن شك

(( إن عبد اهللا بن سالم ، رضي اهللا عنه ، كان عاملاً كبرياً من علماء اليهود 

قبل أن يدخل يف اإلسالم ، وقد شهد علي قومه اليهود شهادة حق ـ يقول 

اليهود قوم ت " ، أي ؛ قوم يفترون الكذب وخيتلقونه ، وهي فيها ؛ " إن 

شهادة تصدق علي واقع اليهود اليوم ، وتطابقه كما كان شأم يف املاضي ، 

  وهونفس الواقع الذي سيكون عليه غداً طاملا أم يهود !!

فليس عجيباً وال غريباً وال جديداً أن يتنكر اليهود حلقوق املسلمني يف 

و أن حياولوا ويد القدس إن إستطاعوا أو أن يغدروا باملعاهدات فلسطني أ

واإلتفاقيات املربمة لكن العجيب أن يتعجب العرب ، والغريب أن يستغرب 

  العرب من أفعال اليهود كأم ال يعلمون !!

  إننا مل ولن نري من اليهود وفاًء بالعهود واملواثيق.

راء إسرائيل احلايل اليت أعلنت أا أما املتعجبة املستغربة فهي أم رئيس وز

يف غاية احلرج واخلجل ، وهي تري إبنها يحاول الصلح مع العرب بينما هي 

  أرضعته لبناً يحرم هذا الصلح كما يحرم الزواج بأخت الرضاع !! ))اهـ.

إن احلرب مع الكيان الصهيوين "إسرائيل" هي حرب طبيعية وصحية إيل  

عند كل  –مصر وإسرائيل  –توقعة من كال الطرفني أبعد احلدود كما أا م

ذي عقل ولُّب وبصرية ، واجلميع على يقني تام بأن معاهدة السالم "كامب 

                                                             
 .٦٣اليهود نشأة وتارخياً ، القدس ، ص  )(١



١٠٨ 

ديفيد " لن تدوم طويال ؛ لكنها واقع مر وضرورة أليمة البد أن نرضي ا ، 

  وال ميكن أن ننقضها حنن املسلمون أوال من طرفنا أبدا.

إن وجود دولة إسرائيل " الكيان الصهيوين" يف فلسطني واحتالل املقدسات 

وتدنيسها أمر يندي له اجلبني ، وهو عار وذل على كل مسلم على وجه 

األرض ، وهو أمر ال يطيقه وال يحبه أي مسلم غيور يف هذا العامل أبدا ، وهو 

  اك لإلنسانية ؛ انتهاك واضح حلقوق املسلمني والنصاري واملقدسات ، وانته

  كم من إمرأة مسلمة مت النيل منها واغتصاا وقتلها بأبشع الطرق ؟!

كم من طفلة بريئة مت فصل رأسها اجلميل عن جسدها الطاهر بال رمحة أو 

  شفقة ؟!

كم من طفل برئ مت قتله والتمثيل جبثته يف مشهد يعرب عن القسوة وأبشع 

  صور الظلم والعنف والتطرف ؟!

  ل مت اغتياله أو سجنه أو إرهابه بال وجه حق ؟!كم من رج

  كم من شيخ أو كبري للسن مت قهره أو قتله أو إذالله بال أدين شفقة ؟!

مث يتكلم بعض اخلونة من بين قومنا اآلن عن عدل الصهاينة يف األرض ؛ ياال 

عجب هؤالء ، يا ال سفاهة عقوهلم ، ياال ضيق أفقهم ؛ إن كل الشر يف هذا 

خيرج من تل أبيب " عاصمة إسرائيل " وعاصمة الشر يف العامل ، وإن العامل 

كل الشر والظلم والتطرف خيرج من فؤاد كل إسرائيلي أو صهيوين قاتل 

  إرهايب مغتصب لألرض وللعرض.

لقد مت املتاجرة بالقضية الفلسطينية وباملسجد األقصي ليل ار من كل 

افه اخلاصة ، وها هم الشيعة من يريد مصلحة شخصية أو يريد حتقيق أهد

الروافض يف إيران يتخذون القضية الفلسطينية للنيل من اخلليج العريب 

  وللنيل من مكة واملدينة. 



١٠٩ 

إن أصوات املدافع والصواريخ وطلقات الرصاص ال تتوقف إيل جوار القدس 

الشريف ، إن مساء األقصي محرقة ومضيئة يف ظالم الليل احلالك ، شديد 

بنريان قنابل العدو املتغطرس ؛ كيف ننام  ونساؤنا هناك وأطفالنا  السواد ،

  هناك ؟! وكيف ننام ومسجدنا هناك أسري بني دبابات العدو ؟!

، ومصلي األنبياء مت تدنيسه بالعدو  صإن املسجد األقصي ، مسري النيب 

الصهيوين الذي ال يرحم صغريا وال حيترم كبريا ، والذي ال يرعي حقوقا ، 

رخات النساء واألطفال والشيوخ وكبار السن ال تعرف الكذب ؛ هي وص

  صادقة يف حمتواها ومضموا .... البد من وقفة !!

أين منظمات حقوق اإلنسان ؟! أين أصحاب النضال العريب ؟! أين دعاة 

التحرير والتحرر واحلرية ، وأبواق التعايش السلمي ؟! أين من يسألون عن 

امل ؟! هل تستطيعون أن تصفوا لنا مشهدا واحداً من حقوق اإلنسان يف الع

  مشاهد حقوق اإلنسان يف فلسطني ؟!

لألسف الشديد ال تستطيعون أبدا ؛ ألن مشاهد انتهاك حقوق اإلنسان 

صاخبة ملونة بألوان الدماء ومزينة باألشالء ، وحينما يحاول الفنان املُبدع 

يستطيع أن يرسم بريشته سوي أن يرسم لوحة فنية معربة عن فلسطني فلن 

  .ف املمزوج بالظالم الدامس الطويلمشهد األشالء ولون الدماء األمحر الكثي

إن الكيان الصهيوين "إسرائيل" ليس له احلق أبدا يف إحتالل القدس أو 

فلسطني ، وإن تدنيس مقدساا وجري أبنائها وانتهاك حقوق اإلنسان 

له يعلم ذلك علم اليقني ؛ إن إسرائيل فيها جرمية ال تغتفر ، والعامل ك

محتلة ألرض العرب فلسطني ومغتصبة ملقدسات اإلسالم ، ولن يهدأ العرب 

ولن دأ جنود اإلسالم حيت تعود القدس مرة آخري إيل حظرية اإلسالم ، 

  وتعود فلسطني إيل حظرية العروبة ، هذه حقيقة ال جدال وال نقاش فيها.



١١٠ 

وزير خارجية بريطانيا يف ذلك  –أطلق آرثر جيمس بلفور  ١٩١٧يف عام 

وعده الشهري بـ "وعد بلفر" ؛ يدعي فيه أن احلكومة الربيطانية  –الوقت 

وعلي رأسها ملك إجنلترا السامي ( امللك جورج اخلامس ) تؤيد إنشاء وطن 

" لوقت ؛ قومي لليهود يف فلسطني ، وأطلق عليه العرب املسلمون يف ذلك ا

، وكان هذا الوعد مبثابة احللم لليهود يف  وعد من ال ميلك ملن ال يستحق "

  العامل كله.

وتزامن وعد بلفر مع قيام الثورة الشيوعية يف نفس العام يف روسيا علي يد 

الصهيوين فالدميري لينني وجوزيف إستالني مبساعدة أربعة من اليهود الروس 

روسيا إيل األبد ، وتتوقف روسيا عن ليسقط املذهب األرثوذكسي يف 

معارضة إقامة وطن جديد لليهود يف فلسطني كما خطط لذلك الصهيوين 

اليهودي ( ثيودورهرتزل ) ، وبالفعل جنحت الثورة الشيوعية ، وبدأ النظام 

الشيوعي اجلديد مبساعدة اليهود يف إحتالل القدس ، ومحاية إسرائيل 

  واليهود يف فلسطني إيل اليوم.

، بدأ ١٩٢٤عام  -ائيا  –وعقب إعالن سقوط اخلالفة العثمانية فعلياً 

احللم يصبح حقيقة ، وبدأ اإلجنليز مبساعدة اليهود ىف حتقيق حلمهم 

العجيب يف بالد املسلمني اليت ال ميلكوا وسط ذهول املسلمني واستغراب 

 حكامهم لكن بريطانيا قد استعدت لذلك مسبقا فلقد اتصلت بالشريف

؛ واخلالفة  -اخلالفة العثمانية  –حسني وأسقطت اخلالفة اإلسالمية 

العثمانية مل تسقط أبدا كما يعتقد املؤرخون العرب واملستشرقني بسبب 

التآمر الغريب أو الشرقي أو الصهيوين أو غري ذلك ؛ فهذه مبالغات ال طائل 

ف شوكتهم هلا وال فائدة منها ، وإمنا سقطت لضعف خلفائها وحكامها وضع

القومية) بني جنودها ورجاهلا واتباع  -وظهور املناهج املنحرفة (الصوفية 



١١١ 

اهلوي والشهوات والرقص والفسق ... إخل ؛ ألن التآمر الغريب والشرقي 

والفارسي واليهودي كان موجودا منذ أن ظهر اإلسالم وأنزلت الرسالة على 

لكن حينما كان لإلسالم يف أرض اجلزيرة العربية إيل يومنا هذا ،  صحممد 

رجاال كانت هلم دولة ، وتصدوا بكل ما ميلكون هلذا التآمر أبد اآلبدين ، 

  وحينما كان املسلمون معتزون بدينهم كان هلم شأن.

لقد كان حجم التآمرعلى الدولة العثمانية يف عهد اخلليفة العظيم سليمان 

ميد بكثري ومبراحل ، القانوين أشد وأخطر مما كان يف عهد السلطان عبد احل

ومع ذلك انتصر السلطان سليمان القانوين على الفرس الرافضة يف قلب 

آسيا والنصاري الروم يف قلب أوروبا ، وأحلق م هزمية ساحقة ، ومل تكن 

  هناك أي مشكلة أو غضاضة يف هذا أو ذاك.

قوة  إن اخلالفة العثمانية مثل أي خالفة ومثل أي دولة يف العامل متر بفترات

وفترات ضعف ، وعلينا أن نتقبل ذلك حنن املسلمون ، ألن هذه هي 

  احلقيقة وهذه هي سنة اهللا الكونية املاضية اليت ال بديل عنها.

مصطفي كمال  - الدمية  -أما تضخيم الدور الصهويين ودور الصنم 

  أتاتورك فهذا أمر ال يصح أبدا ، وال فائدة منه أو طائل له.

وأصحابه  صآمر علي اإلسالم علي عهد النيب حممد لقد كان حجم الـت

أكرب بكثري وأشد خطورة وضراوة مما حنن عليه اليوم ويف السابق ؛ خصوصا 

وأن الدولة اإلسالمية كانت حديثة التكوين ويف بداية النشأة ، وليس 

ألبنائها وطن أو جيش أو مكان حيتمون فيه إال صحراء مكة امللتهبة 

والعدو يف كل مكان يتربص الدوائر بأصحاب هذه الرسالة ورماهلا احملرقة ، 

السماوية السلمية املباركة اليت ال تعرف العنف أبدا ، والعجيب أن دولة 

الفرس والروم كانت هناك علي حدود اجلزيرة العربية من الشرق والغرب 



١١٢ 

تتلمس األخبار وتشكل األحالف وحتيك املؤامرات وتتربص باملسلمني 

هو احلال اليوم ، وهذا هو حاهلم دائما ؛ فلم يزد ذلك النيب  الدوائر كما

وأصحابه إال متسكا بدينهم وإميام ومنهجهم وعقيدم ؛ ومل يكن التآمر 

من الداخل ، ومن أقرب الناس من اخلارج فقط ولكن أيضا  صعلي النيب 

  ؛ من قومه.إليه

أي زمان أو أي مكان  ومل تتوقف املؤامرات أبداً علي اإلسالم أو املسلمني يف

نزلت فيه أقدام املسلمني منذ العهد النبوي وإيل قيام الساعة كما أخربت 

بذلك السنة النبوية الصحيحة ودون هذا التاريخ اإلسالمي ولسوف يدون 

بطوالت األبطال وتاريخ األحرار املؤمنني ؛ فمنذ اللحظة األويل يعلن القوم 

ضية ورجال اإلسالم ظاهرين قاهرين التمرد والقتال لكن سيوف احلق ما

منتصرين ال يضرهم من خذهلم حيت قيام الساعة ؛ حيت بعد سقوط اخلالفة 

اإلسالمية وقيام الدول القومية والدميقراطية ؛ فأهل احلق ثابتني منتصرين 

ال يضرهم من خذهلم حيت يأيت أمر اهللا ( بالشهادة أو اإلنتصار ) ، وال 

نتصار ، فهم مل يبدلوا ولن يبدلوا ومل يغريوا ولن يضرهم أبدا إذا تأخر اإل

يغريوا ، وقاموا بالدور والواجب الذي عليهم علي أكمل وجه ، مث قاموا 

  بتسليم الرسالة إيل األجيال القادمة جيال بعد جيل بيضاء نقية.

املهم أنه يف األربعينيات من القرن العشرين بدأت العصابات الصهيونية يف 

يل فلسطني من مجيع أحناء العامل خاصة من إجنلترا لتكوين وطن التوجه إ

قومي هلا هنالك ، وال خيفي على أحد كم اازر والقتل واجلرائم اليت 

ارتكبتها هذه العصابات الصهيونية يف فلسطني لتحقيق أهدافها ومصاحلها 

  اليت ال حتق هلا .



١١٣ 

اب والذين يعيشون بسالم وعلينا أن نفرق دائما بني اليهود الذين هم أهل كت

بني املسلمني ، وبني اليهود احملاربني الذين ال هم هلم إال الكيد واملكر 

وحتقيق أهدافهم وأطماعهم اإلستعمارية ، واليت ال ميكن إيقافها إال بالقضاء 

  عليهم عن بكرة أبيهم .

 إن اليهود املساملني الذين ال حيملون السالح ضد املسلمني ، وال يسعون يف

مشاريع إستعمارية ضدنا أو ضد مقدساتنا ؛ هؤالء فقط هلم علينا حقوق 

ال ينهاكُم " ؛ ٨ - قال تعايل يف سورة املمتحنة  ا ، صأمرنا اهللا ورسوله 

 موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو ."  

لكن هؤالء الذين حياربوننا ويدنسون مقدساتنا ، ويقتلون أبنائنا بغري وجه 

حق فال سبيل عليهم إال بقتاهلم والنيل منهم وإيقافهم عند حدودهم ، قال 

للَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في إِنما ينهاكُم ا" ؛  ٩ –تعايل يف سورة املمتحنة 

 ملَّهوتن يمو مهلَّووأَن ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمين دوكُم مجرأَخينِ والد

  ". فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

 -أي إسرائيل  -إن إسرائيل مفروضة علي املسلمني فرضا بالقوة ، ال ألا 

ية بذاا ويف ذاا ، ولكن ألن أمريكا وأوروبا هي من تساندها وتقف إيل قو

جوارها ؛ إن النظام العاملي اجلديد يقف جنبا إيل جنب مع دولة الكيان 

الصهيوين ويدعمها بكل قوته رغم انتقادات العامل أمجع واحتجاجات 

دة الشعوب. وبسبب هذه اإلنتقادات واإلحتجاجات شعرت الواليات املتح

األمريكية وبعض الدول الكربي باحلرج البالغ لكنها أيضا ال تستطيع أن 

  تفعل شيئا ... !



١١٤ 

وبسبب املعادالت السياسية العاملية املُعقدة أصبح للكيان الصهيوين وطناً 

ودولةً ألول مرة على أرض فلسطني ، وبسبب النظام العاملي فُرضت دولة 

وجود الكيان الصهيوين يف  إسرائيل علينا حنن العرب بالقوة ؛ لكن

فلسطني والعامل العريب هو وجود وقيت حمض ، سرعان ما سيزول حينما تزول 

أسبابه بال رجعة ليبدأ عصر جديد لإلسالم واملسلمني ، ولن يستطيع أحد 

أن يقف أمام زوال إسرائيل وخروجها من فلسطني مهما كلف األمر ألن هذا 

  قدر كما أن معاهدة السالم قدر .

والسؤال الذي يطرح نفسه ؛ هل إسرائيل قادرة على نقض معاهدة 
  السالم "كامب ديفيد " ؟!

: بالطبع ال ، ولك أن تعرف أن إسرائيل هي من سعت إليها  اإلجابة

  وليست مصر.

  وملاذا ؟!

اإلجابة : ألن نقض معاهدة السالم كامب ديفيد يعين باختصار أن تفتح 

مبعين الكلمة ، وأن تتآكل من داخلها إسرائيل أبواب جهنم على نفسها 

وخارجها مع استمرار احلرب عليها من كل اجلبهات ؛ إن قادة إسرائيل 

يعلمون متام العلم أنه لو سقطت معاهدة السالم كامب ديفيد فإم سوف 

يدخلون ال حمالة مع العامل العريب واإلسالمي كله يف حرب ال طائل منها وال 

إال احتمالني ال ثالث هلما إما الفوز للعرب أو اخلسارة اية هلا ، وال حتتمل 

إلسرائيل ، وأن تفتح اسرائيل على نفسها احلرب على كل اجلبهات ، وهذا 

مستحيل ؛ ليست احلرب املنظمة فقط ، ولكن أيضا حرب العصابات اليت 

تأكل اجليوش املنظمة وتربكها  مهما كان عدا وعتادها ، أضف إيل ذلك 

  سترتاف الذي سجل التاريخ فيها هزمية إسرائيل يف كل جوالا.حرب اإل



١١٥ 

وللعلم فإن حرب العصابات وحرب اإلسترتاف أخطر بكثريعلى اجلانب 

  اإلسرائيلي من احلروب املنظمة لألسباب التالية :

 ألا حروب عشوائية غري منظمة.  -
 ال تستطيع أن تتوقعها أبدا. -
 ال تستطيع أن تقوم بدراستها أبدا. -
 ال تستطيع أن تعرف أهدافها أبدا.  -
 أن عناصر وأفراد هذه احلرب مبهمة متاما وخفية . -
، وملاذا يقوم ا، همة ومنهكة ال تعرف من يقوم اهي حرب مب -

  وماذا يريد، وكيف ميكن أن تتصدي له . 

وهي أي إسرائيل غري قادرة أبدا علي مواجهة كل هذا يف نفس الوقت مهما 

وعتادها ؛ أضف إيل ذلك اخلطر اليت تواجهه الدولة اإلسرائيلية كان عدا 

يف فلسطني نفسها ، واألخطار اليت من املمكن أن ددها بعد تراجع الدور 

األمريكي يف املنطقة وتنامي الدور اإليراين الرافضي ، ومشكلة إيران أا ال 

حني. إيران تقبل حليف ديين منافس هلا مهما كلف األمر ، وحيت ولو بعد 

تبدأ دائما بالسالم والتحالف والشعارات الرنانة مع اخلصم مث بعدما تتمكن 

تقوم بالقضاء عليه خبسة وندالة وغدر ، وها هي السنة النبوية الصحيحة 

حتكي لنا عن ذلك يف آخر الزمان حيت أن هذا الغدر سوف يدفع بنو األصفر 

الروافض ومن ناصرهم ومن  إيل عقد هدنة مع املسلمني مث حماربة الشيعة

  خلفهم.

لذا فإن إسرائيل تلجأ إيل السياسة وإيل معاهدات السالم دائما لتمتص  

غضب الشعوب العربية وقياداا ، مث تقوم بعد ذلك بالتفرغ خلصومها 



١١٦ 

خصما بعد خصم ؛ فنقض معاهدة السالم كامب ديفيد يعين أن تفتح 

  نهار بال رمحة.إسرائيل علي نفسها أبواب جنهم لتحترق وت

  والسؤال الذي يطرح نفسه ؛ هل إسرائيل قادرة على محاربة مصر ؟!
  ؛ بالطبع ال ، وهذا ليس غرورا.  اإلجابة

  وملاذا ؟!

اإلجابة : إن إسرائيل مهما بلغت قوا وعدا وعتادها ال تقوي أبدا على 

  : بابر يف أشد حاالت الضعف لعدة أسحماربة مصر أو هزميتها ، وإن كانت مص

؛ أن القضية الفلسطينية هي قضية منتهية بالنسبة للعرب األول

، وهي أن إلعالم تزييف احلقيقة أو كتمااخصوصا املصريني مهما حاول ا

اسرائيل دولة حمتلة ومغتصبة لألرض واملقدسات، وال تستطيع إسرائيل أن 

ارية تقنع أحدا بأن هلا أي حق فيما تقوم به سوي أن هلا أغراضا استعم

 خبيثة  جتاه املسلمني ومقدسام وضد املصريني، وهذا ما ال يرضاه الشعب

، واملنصفني من العامل كله سواء من املصري علي كافة أطيافه وطوائفه

  املسلمني أو النصاري أو اليهود .

؛ أن جمرد تفكري الكيان الصهيوين يف نقض معاهدة كامب ديفيد الثاني 

و مبثابة توحيد للصف املصري الداخلي مث وإعالن احلرب على مصر؛ ه

توحيد للصف العريب املسلم مث توحيد جلميع الصفوف يف مواجهة العدو 

  احملتل الواحد يف مجيع أحناء العامل.

لكل أن إسترداد فلسطني ليس حقا ملصر وحدها، ولكن حق  الثالث؛

  ، وهي حق جلميع العرب أيضا.املسلمني يف كل أحناء العامل

؛ أن إسرائيل مهما إمتلكت من العدة والعتاد فإا أبدا ال متتلك الرابع 

الرجال ، وجيشها غري قادر أبدا علي الدخول يف حرب طويلة املدي مع مصر 
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 ١٩٦٧خاصة و املسلمني من كل أحناء العامل عامة ، والتهويل من نكسة 

 أصبح أمر مبالغ فيه وغري مقبول مطلقا لصناعة جاحز نفسي ملواجهة

وحرب إسرائيل مرة أخري ، والنكسة مل تكن حربا مبعين الكلمة ؛ أي وجها 

لوجه ، وإمنا كانت مفاجأة  ، وأصبح اإلعالم يردد هذه النكسة كثريا ويضخم 

األمور بال وجه حق ؛ لو خرجت الطائرات املصرية اآلن إيل تل أبيب على 

لطائرات املصرية يف فجأة لدكتها دكاً وجلعلتها هباء منثوراً ، ولو خرجت ا

أي حلظة عقب النكسة مباشرة أو بعد سنة أو سنتني إيل تل أبيب جلعلتها 

  أيضا هباًء منثوراً.

ايدة ، وما  ٧٣إن إسرائيل تعلمت الدرس ووعته جيداً يف حرب أكتوبر 

تقوم به إسرائيل اآلن ما هو إال حرب إعالمية مدروسة خالية من احملتوي 

البعد عن الواقع واحلقيقة مبساعدة عمالئها هنا  واملضمون بعيدة كل

وهنالك ... حرب إسرائيل على مصر تعين هالك إسرائيل بال أدين شك ؛ 

حيت تركيبة اجلندي اإلسرائيلي نفسه غري مؤهلة للحرب حيت وإن تلقي 

كل أنواع التدريبات العسكرية املكثفة ، ومترس على كل أنواع الفنون 

  ان ميلك كل السالح وكل العتاد املوجود يف العامل .القتالية ، حيت وإن ك

أما اجلندي املسلم فليس له إال إحتمالني إثنني ال ثالث هلما؛ إما النصر وإما 

، فاألجيال القادمة سوف تنتهي املعركة أبدا بعد استشهادهالشهادة ، وال 

، حيت وإن توقفت املعركة زمنا بعد زمن مل الراية واللواء جيال بعد جيلحت

و فترة بعد فترة فإا سرعان ما ستعود مرة أخري لتكون أشد وأقوي مما 

سبق علي أعداء اهللا؛ إن األجيال القادمة سوف تصبح غُصة يف حلق احملتل 

البغيض وعلقم يف أفواههم ، ومرارة يف بطوم، ومسوماً يف أحشائهم ، ولن 

ا باملوت أو اإلغتياالت ، فالقضية باقية يف قلوبنا وقلوب تنتهي القضية أبد
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أبنائنا ، ولسوف تتوارثها األجيال القادمة جيال بعد جيل حيت حيدث وعد 

  اهللا لنا بالنصر املبني .

، بالغيب، وال يترك من يرفع دينه وإن اهللا عز وجل ال خيذل من ينصره ورسله

؛ " أال إن نصر اهللا قريب"؛ يلمقدساته ولو بعد حني ، قال تعاويدافع عن 

" يا أيها الذين ءامنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ؛ "ولينصرن اهللا من ينصره"

 مع واللَّهكَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللَّه  ويثبت أقدامكم"؛ " 

ابِرِينالص ".  

إلسرائيل أن تفعل بدال من والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ماذا يمكن 
  الحرب المباشرة على مصر ؟!

  اإلجابة :
: عن طريق إهانة اجليش والشرطة ، واحلط من قياداا ، احلرب النفسية -

والنيل من مؤسسات الدولة ، والتحقري من الشعب املصري عرب بث 

 اإلشاعات والفتنة الطائفية ومشاعر احلقد والكراهية بني أطيافه .
: التهويل من قوة إسرائيل وقدراا العسكرية اخلارقة ، اإلعالميةاحلرب  -

والتحقري من شأن مصر وجيشها ، واامها كذبا بالضعف واخلوار لقبوهلا 

 معاهدة السالم مع العلم أن إسرائيل هي اليت سعت هلا . 
وأصحاب النوايا اخلبيثة إيل مراكز  املساعدة على وصول الفاسدين -

 وائر احلكم .صناعة القرار ود
: التشكيك يف املصلحني و أصحاب النوايا محالت التشكيك والتشويه -

احلسنة من أبناء الوطن املخلصني الذين يريدون اإلصالح واخلروج من 

 التبعية، وشن محالت تشويه عليهم .
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ذهم يف اإليقاع بني مصر : استخدام قادة الكيان الصهيوين نفواحلصار -

؛ لكن هذا احلصار سوف يفشل إن شاء د ذلكوحلفاءها، مث حصار مصر بع

 اهللا .

والسؤال الذي يطرح نفسه ؛ وماذا يمكن لمصر أن تفعل لمواجهة 
  هذه الحرب المدروسة والممنهجة الغيرمباشرة ؟!

 اللجوء إيل اهللا والتضرع إليه ألنه وحده املنفذ من كل بلوي وبالء . -
 الرجوع إيل الدين واإلسالم ؛ ألا حرب دينية عقائدية يف املقام األول .  -
 التعلم من أخطاء السابقني يف التعامل مع نفس القضية . -
عدم اإلبتداء يف نقض معاهدة السالم كامب ديفيد أوال ألن هذا حرام  -

 شرعا .
رة قال تعايل يف سو ؛اد للحرب " األخذ بأسباب القوة"التجهيز واإلستعد -

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ ؛ "  ٦٠-األنفال 

  مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ابِهمو 

 " . تظْلَمونَ لَا وأَنتم إِلَيكُم يوف اللَّه سبِيلِ في شيٍء من تنفقُوا
 التصدي لكل مشكلة على حدا . -
 توعية الشعب املصري و الشعوب العربية . -

فاإلنتصار على الكيان الصهيوين " دولة إسرائيل " ما هو إال مسألة وقت 

  فحسب.

وأخريا علينا أن نعلم مجيعا أن إسرائيل تزعم كذبا أا احتلت فلسطني  

بأمر من اهللا و بوحي من التوراة ، وأن حرا ضد فلسطني هي حرب مقدسة ، 

  وأن دولة إسرائيل من النيل إيل الفرات هي دولة مقدسة حيت النخاع.
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كن لذلك فإن احلرب علي إسرائيل حرب مقدسة شديدة التقديس ، وال مي

اإلنتصار فيها إال إذا عظم أمر الدين يف نفوس املسلمني و قلوم ، وزاد 

  التدين عندهم ألا حرب عقيدة ودين وليست حرب عروبة وأرض.

وعلي اجلميع أن يفهموا جيدا أن إسرائيل حتاول الوقيعة بني املسلمني 

عداوة والنصاري ، وأا بالفعل تبث روح الفتنة والطائفية والكراهية وال

والبغضاء بينهما حيت خيلو هلا اجلو ، وتتفرغ الساحة ملواجهة خصومها 

منهما خصما بعد خصم ، والنصاري ليسوا أبدا طرفا يف هذه احلرب ال من 

حيت وإن كانت  -منهم فقط )١(إال الصهاينة املاسون  –قريب وال من بعيد 

  اري.هناك بعض العدوات واخلصومات بني بعض املسلمني وبعض النص

" لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ ؛ ٨٣ -٨٢ال تعايل يف سورة املائدة ق

الْيهود والَّذين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَّذين آمنواْ الَّذين قَالُواْ إِنا 

ق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصونَ (نكْبِرتسالَ ي مهأَناناً وبهرو يِسنيإِذَا ٨٢سو (

 نفُواْ مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسا أُنزِلَ إِلَى الرواْ معمس

) ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري ق٨٣الْح" (.  

خي يف اهللا أن مصر لن تدخل إن شاء اهللا يف أي حرب ضد الواليات واعلم أ

املتحدة األمريكية، و دلت السنة الصحيحة على حدوث هدنة بني املسلمني 

، وال شك أننا يف آخر وبني بين األصفر (الروم = النصاري) يف آخر الزمان

لشيعة ، مث يغزو املسلمون وهم عدوا من ورائهم ، وهذا العدو هم االزمان

  الروافض يف طهران الذي خيدع اجلميع ويغدر م ويلحق األذي م.

اري يف هذه األيام دون لقد بدأت وجهات النظر تتقارب بني املسلمني والنص

فاملؤمنون ال يوالون إال اهللا ورسوله وأهل اإلميان فقط ) حول احلريات مواالة (

                                                             
 املسيحية الصهيوينة. )(١
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هذه احلقوق أحيانا ما نشكك والعدل وحقوق اإلنسان واملرأة والطفل (رغم أن 

يف مصداقيتها وتوجهاا، لكنها يف اجلملة مفيدة، ونسعي إيل حتقيقها، 

ونقدم الشكر لكل من يشارك فيها ويدعمها ويسعي إيل تطبيقها من أي 

مكان ومن أي دين) بسبب إزدهار ما يسمي بوزارة اخلارجية ووزارة التعاون 

اسع. لكنين أخشي أن يتم إفساد كل هذا الدويل والتعاون اإلستخبارايت الو

التقدم بعرقلة مسرية اإلسالم السين الوسطي الذي يدعو إيل السالم واألمن 

واألمان والعدل يف كل مكان عن طريق رصد أصحاب التوجهات اإلسالمية 

  الوسطية والوقوف أمامهم والنيل منهم .

أو قارة أمريكا أو دول إن املسلمني يف شيت أحناء العامل سواء يف دول أوروبا 

شرق أسيا ينشرون السالم وخيدمون أوطام بصدق ويشاركون يف بناء 

وضة بالدهم بإخالص وتفان ألن هذه هي رسالتهم السامية ، وال ميكن يف أي 

يوم من األيام يف املستقبل أن ينقلبوا أو تتغري أهدافهم أبدا ؛ قدميا قام 

ويف دول أوروبا دون أن حيملوا الضغينة  املسلمون بنشر احلضارة يف األندلس

  والكراهية واملكر ضد أبناء هذه الدول من النصاري.

مل يكن املسلمون أبدا عبء علي أي حضارة ، و مل يكن اإلسالم إال إضافة  

ثقافية راقية ورقيقة للثقافات األخري ، لقد ساهم املسلمون بأمانة يف نقل 

  من شرق آسيا إيل أوروبا. احلضارة من أوروبا إيل شرق آسيا و

لقد عاش النصاري جنبا إيل جنب مع املسلمني وحتت رايام يف أمن وأمان 

وعدل واستقرار، ومل تكن هناك أي عنصرية يف الوقت الذي كان النصاري 

فيه يضطدون النصاري من أبناء جنسهم ، وآن اآلوان أن يرد النصاري 

، لقد حافظنا حنن املسلمون علي حضارتكم، اإلسالماجلميل ألبناء 

ونقلناها إليكم دون تشويه أو إضطهاد علي الرغم مما حدث معنا، فال 
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ينبغي أن حنكم أبدا علي اإلسالم بسبب قلة قليلة متطرفة من هنا أو 

  هنالك ألن ذلك سلوك طبيعي موجود يف كل مكان.

  
اماً مثل أغلب املسلمني ، تقودهم احلركات غيبون متإن أغلب النصاري م

اليت تتحكم يف عقوهلم ) ١(الصهيونية السرية واملنظمات املاسونية اخلطرية 

وتشكل ثقافتهم عن طريق اإلعالم املُزيف والصحافة الكاذبة والتضليل 

واإلنغماس يف اإلباحية والشهوات ، واليت يسيطر عليها اليهود الصهاينة 

الذين يحاولون السيطرة على العامل وب ثرواته بالقوة، (املاسون ) 

وينتهكون حقوق اإلنسان بقصد وبال رمحة، وينشرون الذعر والعنف 

والتطرف واإلرهاب بني الشعوب يف العامل أمجع، ولألسف يرفعون شعارات 

احلب والسالم واحلرية حيت يضللون العامة والشعوب الطيبة اليت ال تعرف 

  دعون السذج و اجلهلة من أبناء قومنا.الكذب، وخي

أن مخططام ، وإن خطورة هؤالء املاسون (الصهاينة ) أم غري بارزين      

سرية خطرية وغري معلنة للعامل يف اإلعالم مثال ، فهي تسري دوء دون أن 

يلتفت إليها أحد وال تتوقف أبدا، وأم يظهرون للعامل احلب والعدل والسالم 

طيبة لكنهم يبطنون أقسى أنواع الغدر واخلسة واحليلة واملكر واخلُبث وال

   .والتعذيب والتطرف واإلرهاب

إن أوروبا والشرق األوسط يعانون أشد املعاناة من خمططات املاسون       

وخططهم اليت ال تتوقف ، وإن وجود دولة إسرائيل ( الكيان الصهيوين ) يف 

                                                             
  بروتوكوالت حكماء صهيون ؛ األستاذ الدكتور حممد جالء إدريس أستاذ الدراسات اإلسرائيلية. ) (١
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املاسون يف العامل ، إن مل تكن قبلتهم يف العامل  فلسطني؛ واليت تمثل رأس

 .أمجع ، ملن اخلطورة مبكان ، وهلي أقوي دليل علي ما أقول
إن اليهود الصهاينة واملاسون يستخدمون النصاري مثلما يستخدم أحدكم 

محاره ليصل إيل ما يريد مث يطرحه جانباً بطريقة مذلة وحقرية ، ولألسف أن 

ن أم يصلون إيل ما يريدون ، وهم ال يدركون أم بعض النصاري يعتقدو

  أداة بيد الصهيونية العاملية واملاسونية.

إا أبدا مل تكن حروباً صليبية على املسلمني ، فلقد وعي النصاري الدرس 

جيدا منذ هزميتهم علي يد الناصر صالح الدين األيويب ورفاقه املسلمني 

دية إمربيالية بال شفقة أو رمحة علي األبطال ، لكنها حروبا صهيونية يهو

العامل اإلسالمي والعامل النصراين ، فلنتكاتف معا مجيعا لصد هذه احلروب 

  .بكل ما منلك من قوة وعدة وعتاد

إن املنظمات الصهيونية السرية واحملافل املاسونية الدولية منتشرة يف 

تمركزة أكثر يف مجيع أحناء العامل بألوان وهويات وشعارات خمتلفة لكنها م

  دول معروفة ومتقدمة مثل لندن وفرنسا وأمريكا وروسيا والصني.

إن خطورة اليهود الصهاينة (املاسون) أم يستخدمون املسلمني والنصاري 

  م.كأداة لتنفيذ خمططام ، مث يقومون باإليقاع بينه

فعلي النصاري أال ينخدعوا بربيق هذه الشعارات الرنانة اليت تدعو يف 

، ويف باطنها إيل قمة الظلم إيل العدل واحلرية وحقوق اإلنساناهرها ظ

  .واإلمربيالية والتقييد وانتهاك حقوق اإلنسان
وعلي املسلمني أن يفرقوا بني الصهاينة املاسون وخمططام وبني       

  .املساملني ، وأال خيلطوا بني األوراقأو اليهود النصاري 
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) )١(لقد ذكرت السنة النبوية الصحيحة أن نصاري العامل ( وهم الروم      

سوف يحاربون يف املستقبل جنباً إيل جنبٍ مع املسلمني يف آخر الزمان ضد 

أعدائهم من الصهاينة والفرس وغريهم الذين يفرون إيل شرق آسيا هرباً من 

  .والرباء أبدااملسلمني ، وليس هلذا األمر عالقة مبسألة الوالء 

 أيها النصاري ؛ لسنا حنن املسلمون أعداءكم احلقيقيني.
  أيها املسلمون ؛ إن النصاري ليسوا هم أعداءكم احلقيقيني.

منذ قرنني من الزمان تقريبا ؛ عقب قيام الثورة الفرنسية استطاع املاسون 

ب الذين ختفوا يف الكنيسة يف مناصب حساسة يف ذلك الوقت أن يعلنوا احلر

على الكنيسة الكاثوليكية يف أوروبا وعلى الدين النصراين هناك حيت 

ظهرت العلمانية بأبشع صورها وسقطت هيبة الكنيسة ورجال الدين ، مث 

بدؤوا يف تنفيذ خمططام يف باقي أوروبا والشرق األوسط وشرق آسيا ؛ 

  فسرعان ما انتشرت الثورة الفرنسية إيل باقي دول أوروبا.

ة القرن العشرين قامت الثورة البلشفية يف روسيا ( شرق آسيا ) ويف بداي 

، ويف روسيا مت القضاء  )٢(بزعامة املاسوين فالدميري لينني مث جوزيف استالني

                                                             
املقصود بالروم ؛ هم أوالد العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم بصفة عامة ، وهم النصاري خصوصاً  )(١

كنيسة الكاثوليكية ؛ و فيه دليل علي إنتصار النصاري الكاثوليك يف اية الزمان علي الصهيونية ال

العاملية (اليهود) مبساعدة املسلمني ( السنة )، مث غلبة املذهب الكاثوليكي علي املذاهب اآلخري ، مث قيادة 

يسة الكاثوليكية هي الفاتيكان الكاثوليك لنصاري األرض من األرثوذكس و الربوستانت ، و عاصمة الكن

بروما حاليا (عاصمة ايطاليا حاليا ) ، الفاتيكان هي القبلة الروحية لكاثوليك العامل ، و يتبع الفاتيكان 

 أكثر من مليار كاثوليكي.
يهود ، و اخلامس كان استالن الشيوعي الذي كانت زوجته يهودية  ٤الس األول للثورة الروسية كان يضم )(٢

شخص  ٢٢، و السادس كان لينني ، و واحد من النصاري الروس ؛ و أول وزارة روسية قامت كان عددها  أصال

وزير يهودي ؛ أي أن احلكومة الثورية الروسية التس كانت تظهر الشيوعية كلها تقريبا يهودية كما  ١٧منهم 

سابقا ، لكنه مات قبل أن يري ذلك . و بالفعل سقط احلكم  -الصهيوين اليهودي  –أراد ثيودور هرتزل 

األرثوذكسي القيصري الذي كان يقف أمام إنشاء وطن لليهود بفلسطني بعد الثورة الشيوعية يف روسيا إيل 
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على دور الكنيسة األرثوذكسية متاما وظهرت الشيوعية واإلشتراكية 

علي  وانتشر اإلحلاد كدين رمسي للثورة ، وعندما سقطت اخلالفة العثمانية

ليسحق ما  مث جاء الدمية مصطفي كمال أتاتورك يد يهود الدومنة الصهانية

تبقي من مظاهر اإلسالم يف تركيا؛ انتقلت الشيوعية من روسيا إيل مصر 

  والعراق وسوريا لتقضي علي ما تبقي من مظاهر اإلسالم إال القليل.

رق آسيا) مث سافر اليهود الصهاينة من كل دول العامل خاصة روسيا (يف ش

وبولندا (قلب أوروبا) إيل فلسطني مستغلني سقوط اخلالفة اإلسالمية 

هلم  العثمانية يف تركيا وتفرق العرب املسلمني ومساندة احلكومة اإلجنليزية

يف إقامة وطن لليهود يف فلسطني فيما سمي بوعد بلفر ، والذى أطلق عليه 

ا هاجر يهود العامل إيل املسلمون (وعد من ال ميلك ملن ال يستحق)؛ وهن

فلسطني مث حتولوا إيل شكل عصابات مسلحة إجرامية مدعومة من احلكومة 

اإلجنليزية مث احلكومة األمريكية تقوم بالتطهري العرقي واإلبادة اجلماعية 

والتهجري اإلجباري وقتل النساء واألطفال بال رمحة ، حيت أصبحت 

ي عليه اآلن قبلة لكل مجرمي إسرائيل ( الكيان الصهيوين ) بالوضع الذ

  . )األرض وسافكي دماء األبرياء يف هذا العامل ( املاسون 

م ؛ ولدت دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوين احملتل مبساعدة  ١٩٤٨ويف عام 

كل من اإلحتاد السوفييت والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف فلسطني 

  قدس قلب العامل اإلسالمي احلي.قلب العامل العريب النابض ، ويف ال

                                                                                                                                                         
أصبح  اآلن كما خطط اليهود الصهاينة بالضبط و على رأسهم ثيودور هرتزل ؛ و بعد جناح الثورة الروسية

 النظام الروسي الشيوعي يدعم دولة الكيان الصهيوين يف فلسطني و حيميها إيل اآلن .
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  أوال : اليهودية

  من هم اليهود 
اليهود هم من نسل سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم ، 

ويسمي سيدنا يعقوب أيضا بـ ( إسرائيل ) ، ويطلق علي اليهود ( بين 

  .السالم إسرائيل ) ؛ أي أوالد يعقوب عليه

  ما هي اليهودية  
وظهرت اليهودية كدين يف عهد موسي عليه السالم ، حيث بعث اهللا موسي 

عليه السالم إيل بين إسرائيل وأنزل عليهم التوراة ، مث أنزل اهللا عليهم 

  .الزبور يف عهد داود عليه السالم

  دانيال يصف بني إسرائيل 
  )٢٨٠ - ٥/٢٧٨تيمية ( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن 

 بِيالُ النيانقَالَ : دا  -(( وضي  : - أَيل نيبأَنْ ي هإِلَي تعرضتو اللَّه أَلَتس "

ما يكُونُ من بنِي إِسرائيلَ ، وهلْ يتوب علَيهِم ويرد إِلَيهِم ملْكَهم ويبعثُ 

بِيالْأَن يهِمف " مرِهي غَيف كلُ ذَلعجي الُ :اَء ، أَويانقَالَ د ،  لَكي الْمل رفَظَه "

هجنِ الْوسح ابش ةوري صف  الُ ، إِنَّ اللَّهيانا دي كلَيع لَامفَقَالَ : الس ،

وا علَي وعبدوا من دونِي إِنَّ بنِي إِسرائيلَ أَغْضبونِي وتمرد تعالَى يقُولُ :

آلهةً أُخرى، وصاروا من بعد الْعلْمِ إِلَى الْجهلِ ، ومن بعد الصدقِ إِلَى 

 مدهو ، ارِيهِمى ذَربسو مالَهلَ رِجفَقَت رصن تخب هِملَيع لَّطْتبِ ، فَسالْكَذ

، هِمسقْدم تياضٍ  بر را غَيأَنو ، بِهِم هدعب نلَ مفَع ككَذَلو ، مهبكُت قرحو
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 ني ابِسيحثَ معى أَبتي حطخس نالُونَ مزفَلَا ي ، هِماتثَرع ميلُهقلَا مو مهنع

متولِ فَأَختاِء الْبذْربِاللَّ الْع كذَل دنع هِملَيالُونَ عزفَلَا ي ، طخالسنِ وع

ملْعونِني ، علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ حتى أَبعثَ نبِي بنِي إِسماعيلَ ، الَّذي 

 ، بِيالن كي إِلَى ذَلا ، فَأُوحهرشي فَبلَاكا مهإِلَي لْتسأَرو ، راجه بِه ترشب

مه الْأَسماَء ، وأُزينه بِالتقْوى ، وأَجعلُ الْبِر شعاره ، والتقْوى ضمريه ، وأُعلِّ

 هصأَخ ، هتنس دشالرو ، هتريس دالْقَصو ، هتفَاَء طَبِيعالْوو ، لَهقَو قدالصو

هيدي نيا بمقٍ لدصابٍ متبِك  رِي بِها ، أُسيها فضِ معبخٍ لاسنبِ ، والْكُت نم

م علَيه وأُوحي إِلَي وأُرقيه من سماٍء إِلَى سماٍء حتى يعلُو ، فَأُدنِيه وأُسلِّ

هاإِلَيمظًا لافح ، طَةبالْغورِ وري بِالسادبإِلَى ع هدأَر ا  ، ثُما بِمعادص ، عودتاس

أُمر ، يدعو إِلَى توحيدي بِاللِّنيِ من الْقَولِ والْموعظَة ، لَا فَظَّ ولَا غَليظَ  ولَا 

 نلَى مع نشخ ، بِه نآم نبِم يمحر ، الَاهو نبِم ُءوفاقِ ، روي الْأَسف ابخص

عدفَي ، اهادي ، عاتآي نأَى ما ربِم مهبِرخيي ، وتادبعي ويدحوإِلَى ت همو قَو

." هذُونؤيو هونكَذِّبفَي  

حرفًا  صثُم سرد دانيالُ قصةَ رسولِ اللَّه  قَالَ الناقلُ لهذه الْبِشارة : قَالُوا :

حرفًا مما أَملَاه علَيه الْملك ، حتى وصلَ آخر أَيامِ أُمته بِالنفْخة وانقضاِء 

  الدنيا ، ونبوته كَثريةٌ ، وهي الْآنَ في أَيدي النصارى والْيهود يقْرُءونها.

كَره اللَّه من وصف هذه الْأُمة ونبِيها، واتصالِ مملَكَتهِم ومهما وصفْنا مما ذَ

ةاميبِالْق – ةُ  قُلْتارالْبِشِسيحِ، وةُ بِالْمارا الْبِشيهالَ فيانةُ دوبن هذفَه :

 دمحصبِمبِالت هتأُمو دمحم فصو نا ميهفطُولُ، وا ييلِ مفْص  قَدو ، فُهصو

قَرأَها الْمسلمونَ لَما فَتحوا الْعراق ، كَما ذَكَر ذَلك الْعلَماُء، منهم أَبو 

 هدنوا عدجوا ، وتيالَ ميانوا ددجو (رتست) واحا فَتلَم مهأَن ذَكَر :ةيالالْع

حصفًا.م  
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 ، كُمونُ كَلَاملُحو كُمفَتص يهفو ، فحصالْم كذَل أْتا قَرأَن : ةيالو الْعقَالَ أَب

وكَانَ أَهلُ الناحية إِذَا أَجدبوا كَشفُوا عن قَبرِه فَيسقَونَ ، فَكَتب أَبو موسى 

  ... )) اهـ.في ذَلك إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ

  النصرانية أو المسيحية 
وبعد بعثة نيب اهللا عيسي بن مرمي عليهما السالم إيل بين إسرائيل ؛ أمن 

من آمن منهم ، وكفر من كفر ، وسمي املؤمنني بأنصار السيد املسيح أو 

احلواريني أو النصاري ، وسمي من كذَّب دعوة عيسي بن مرمي بالكفار أو 

يف احلقبة الرومانية مع بداية التاريخ امليالدي ؛ تقريبا الكافرين ، وكان ذلك 

القرن األول امليالدي ، وبعث اهللا عز وجل عيسي بن مرمي إيل بين إسرائيل 

  .باإلجنيل

  حقيقة الصلب ( صلب السيد المسيح )
لكن الرافضني لدعوة عيسي بن مرمي من اليهود ضاق صدرهم به وبأتباعه 

ا يقول ، فتآمروا عليه وعلي أتباعه مبعاونة الدولة من النصاري املوحدين ومب

الرومانية حيت وصل األمر للتخطيط لقتله ، وبالفعل حاولوا قتله لكن اهللا 

" وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى عز وجل رفعه إيل السماء، قال تعايل : 

 الَّذين وإِنَّ  لَهم شبه كنصلَبوه ولَ ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتلُوه وما

 قَتلُوه وما  الظَّن اتباع إِلَّا علْمٍ من بِه لَهم ما  منه شك لَفي فيه اختلَفُوا

من أَهلِ الْكتابِ  وإِن -  حكيما عزِيزا اللَّه وكَانَ  إِلَيه اللَّه رفَعه بل -  يقينا

  هتولَ مقَب بِه ننمؤإِلَّا لَيمويو ةاميكُونُ الْقي هِملَيا عهِيدش "   

  ). ١٥٩ -١٥٧؛ ( النساء



١٢٩ 

وبعد أن رفع اهللا عز وجل عيسي بن مرمي إليه يف السماء ؛ قام الروم 

الرومان املترامية يف كل أحناء مملكة  -احلواريني  -بإضطهاد النصاري 

وكان الرومان يسيطرون علي قارة أوروبا كلها ومناطق شاسعة  - األطراف 

وقتلوا عدداً ال يحصي منهم، ودمروا  -من قارة إفريقيا وقارة آسيا 

الكنائس ودور العبادة لديهم، حيت أصبح احلواريون دائماً يف هروب وختفي 

ان أيضا إيل حتريف عقيدة من بطش الرومان، ليس هذا فحسب بل عمد الروم

السيد املسيح ، وبدالً من أا تدعو إيل التوحيد كشأن عقيدة باقي الرسل 

، ليس هذا فقط بل إدعي الرومان بأن )١(واألنبياء أصبحت تدعو إيل التثليث

عيسي هو إله أو هو إبن الرب؛ وسبب ذلك أن آباطرة الرومان كانوا يدينون 

  ،ألصنامبالوثنية ويعبدون ا

 إِلَه إِلَّا إِلَه من وما" لَّقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة  قال تعايل :  

داحو  " يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهنتي إِن لَّمو  

  ) ،  ٧٣ -(املائدة 

 وقَالَ" لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم  وقال تعايل أيضا : 

ِسيحا الْمنِي ييلَ بائرإِس   كُمبري وبر وا اللَّهدباعهن إِنم رِكشي بِاللَّه فَقَد 

مرح اللَّه هلَيةَ عنالْج مواهأْو ارا  النمو نيملظَّالل نارٍ مأَنص "  

  .)٧٢ –( املائدة  

                                                             
يقال أن بولس اليهودي هو ادخل هذا التحريف وهذه العقيدة إيل النصرانية احلقيقية ، وأيضا بسبب أن  )(١

 الرومان كانوا يعبدون األوثان.
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  تفرق اليهود في األرض مع وجود النصاري 
لدعوة السيد املسيح يف األرض  -اليهود  -وتفرق بنو إسرائيل الرافضون 

، وظلوا حمافظني علي دينهم )١(بعدما سيطر دولة الروم علي بيت املقدس 

وشريعتهم اليهودية ، واليت مل ختلو لآلسف من التحريف حيت يف عقيدة 

" وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى التوحيد لديهم ، قال تعايل : 

  اللَّه ناب ِسيحالْمكم ذَللُهقَو هِماهئُونَ  بِأَفْواهضلَ يقَو ينوا الَّذن كَفَرلُ مقَب  

ملَهقَات ى  اللَّهفَكُونَ أَنؤوسبب رفض اليهود لدعوة  ٣٠ - ( التوبة "  ي .(

  .السيد املسيح هو كربهم وعنادهم

  العداوة بين اليهود والنصاري 
وكانت حتدث دائماً صدامات وجداالت واسعة بني اليهود والنصاري ، قد 

" وقَالَت الْيهود لَيست تصل إيل تكفري كل منهما لآلخر ، قال تعايل : 

 يتلُونَ وهم شيٍء علَى الْيهود لَيست النصارى وقَالَت شيٍء علَىالنصارى 

ابتالْك  كقَالَ كَذَل ينونَ لَا الَّذلَمعثْلَ يم هِملقَو  فَاللَّه كُمحي مهنيب موي 

ةاميا الْقيموا فكَان يهفُونَ فلتخ١١٣ -( البقرة  " ي.(  

 النصاري المثلثة 
اآلن عيسي بن مرمي يف السماء ، واليهود متفرقون يف األرض حتت حكم 

الدولة الرومانية خصوصاً يف قارة أوروبا والشام واجلزيرة العربية ، والدولة 

الرومانية تحارب حواري عيسي بن مرمي الذين يدعون إيل التوحيد ، والذين 

صاري يف التاريخ هم ، وأشهر هؤالء الن النصاري املُوحدينكان يطلق عليهم 

                                                             
ميالدية يف عهد اإلمرباطور الروماين  ١١٠ماين تيطس ، وسنة ميالدية يف عهد القائد الرو ٧٠حتديداً سنة  )(١

 أدريان.
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الذي يذكر التاريخ أن الرومان قتلوا  آريوس العظيمأتباع القس املوحد 

منهم ما يزيد عن ستة ماليني شخص ، وقيل أن أتباع أريوس العظيم هم من 

دخلوا يف اإلسالم بعد ذلك وآمنوا بالرسالة النبوية اليت بعث ا نيب 

نبياء كلهم واحد، وهو اإلسالم، ، وذلك ألن دين األصاإلسالم والسالم حممد 

" قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ وعقيدم واحدة، وهي التوحيد ، قال تعايل : 

 أُوتي وما والْأَسباط ويعقُوب وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيمإِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى 

هم ونحن لَه من أَحد بين نفَرق لَا ربهِم من النبِيونَ أُوتي وما وعيسى موسى

" قُلْ آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ )، وقال تعايل أيضا :  ١٣٦ -(البقرة  مسلمونَ "

 وما أَسباطوالْ ويعقُوب وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيمعلَينا وما أُنزِلَ علَى 

يى أُوتوسى ميسعونَ وبِيالنو م لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبن ر

  .)٨٤ –( آل عمران  مسلمونَ "

لكن الدولة الرومانية كانت ترحب بالنصاري املُثلثة الذين يدعون ألوهية 

اهللا ، والذين إختذوا الصليب شعاراً هلا ،  السيد املسيح أو يقولون أنه إبن

كناية عن صلب السيد املسيح عيسي بن مرمي ، ويقولون أن السيد املسيح 

قُتل من أجل خطايا العامل أي للتكفري عن خطايا العامل ، وإنتشرت الكنائس 

حالياً هي املركز  -الفاتيكان  -يف كل أحناء الدولة الرومانية ، وكانت روما 

  .بث منه النصاري املثلثة عقيدم املُحرفةالذي ي

ويف العصر الثاين من احلكم الروماين أو احلقبة الثانية (عصر ما قبل 

األب الروحي للنصاري  -احلمالت الصليبية) تويل بابا الفاتيكان أو بابا روما

حكم اإلمرباطورية الرومانية ، وأخذ يتكلم بإسم الرب، ويعني  -يف العامل

ألمراء، ويعد اجليوش لغزو العامل حتت شعار الصليب حيت خرجت امللوك وا
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احلمالت الصليبية من أوروبا إيل العامل العريب واإلسالمي قاصدة بيت 

  .املقدس

   اإلنشقاق العظيم
؛ حدث اإلنشقاق العظيم أو الكبري ، وهو إنشقاق ) من امليالد ٠٥٤ويف عام ( 

مشكلةً بذلك فرع غريب التيين كنائس الشرق والغرب عن بعضها البعض 

(كاثوليكي)، وفرع شرقي بيزنطي (أرثوذكسي)؛ واإلنقسام بني الشرق 

والغرب جاء يف الواقع نتيجة فترة طويلة من اجلفاء بني املسيحية الالتينية 

  .واليونانية

وكان السبب الرئيسي هلذه الرتاعات اليت أدت إيل هذا اإلنشقاق هو اخلالف 

با ( ليو التاسع ) ، والذي طالب بأن يكون له سلطة على حول قرار البا

البطاركة اليونان األربع يف الشرق ، وأيضا رغبة الغربيني بإضافة عبارة 

على قانون اإلميان النيقاوي حول انبثاق الروح القدس من االبن أيضا إضافة 

لآلب ؛ بينما رأى الشرقيون بأن سلطة بابا روما هي شرفية ، وهو ميلك 

لطة روحية يف نطاق رعيته فقط ، وهو ال ميلك احلق لتغيري قرارات اامع س

  .املسكونية

باإلضافة لتلك األسباب اجلوهرية وجدت أيضا عوامل ومؤثرات أقل أمهية 

  .أدت حلدوث اإلنشقاق ، كاملمارسات الطقسية وغريها

وقامت يف انقسمت هذه الكنائس عقائدياً ولغوياً وسياسياً وجغرافياً ، 

القرون الالحقة لقاءات وحماوالت للصلح والوحدة ، كمجمع ليون الثاين عام 

  .) م ، ولكنها باءت كلها بالفشل١٤٣٩) م ، وجممع بازل عام (١٢٧٤( 
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  ثانيا : الماسونية
يف هذه األثناء كانت احلروب مشتعلة بني الرومان واليهود من جهة ، وبني 

ا دفع خاصة اليهود إيل التفكري يف إنشاء النصاري واليهود من جهة آخري مم

حركة سرية من احلرفيني للمحافظة علي اليهود وتراثهم ، وتدمري أعدائهم 

علي مر السنني، ويكون من أهم أهدافهم علي املدي البعيد هو عودة اليهود 

  .للسيطرة علي العامل مرة أخري بعد تدمري النصاري وحصار قادم

سري باملاسونية أو البناؤون األحرار ، وظل هذا وسمي هذا التنظيم ال

التنظيم طي الكتمان ، وظلت أفكاره وأهدافه شديدة السرية حيت قيام 

) م ، ويقال أن هذا التنظيم السري أنشأه  ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام ( 

اليهود منذ آالف السنني ، وأعتقد أن هذه مبالغات شديدة لكن هدف هذا 

ساس هو تدمري النصاري وحتريف عقيدم والسيطرة التنظيم كان يف األ

علي أوروبا مث العامل بعد ذلك ، ومن أهم شخصيات املاسونية يف العصر 

كارل  - بينيامني فرانكلني  -احلديث ؛ نابليون بونابرت ، جورج واشنطن 

مصطفي كمال  -ميكافيللي  -أينشتني  -دارون  -برنارد شو  -ماركس 

امللك احلسن ملك  -امللك حسني ملك األردن  - إستالني  -لينني  -أتاتورك 

  .برنارد لويس .... إخل - هنري كيسنجر  - روبرت جرين  -املغرب 

واملاسونية هو تنظيم سياسي إداري ، وليس تنظيم ديين ، هدفه السيطرة 

علي العامل عن طريق السيطرة اإلقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية 

كرية ، وهذا التنظيم يسعي دائما لضم املتميزين والعباقرة واإلعالمية والف

درجة علي حسب  ٣٣يف كل الفنون ، وللتنظيم رتب ودرجات تصل إيل 

مسامهة العضو وخدمته ألهداف التنظيم ، وأفراد التنظيم جتمعهم إشارات 

وحركات وطقوس خاصة م عن غريهم ، ويقال أن قادة املاسون يعبدون 
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سون الكهانة والسحر واجلنس السادي والشذوذ حتت شعار الشيطان وميار

العبادة الروحانية لكن هذا ليس شرطاً لكل األعضاء ؛ حيث أن هذه 

  .طقوس تتم يف اخلفاء فقط مع أناس معينني فحسب

وكان يتم الترويج ألفكار املاسونية وجتنيد أفرادها عن طريق نوادي خاصة 

ات حقوق اإلنسان ، وحرية الفكر ا منتشرة حول العامل ، حتمل شعار

دف السيطرة عليهاواإلعتقاد لكنها تبث مسومها إيل ا تمعات االخري ،

علي مصر (  وهذه النوادي وجدت يف مصر مع وجود احلملة الفرنسية

إيل اآلن ، ومل يولد هذا التنظيم عمالقاً كما حياول أن يروج له )١(م )١٧٩٨

كانوا مضطهدين من قبل الرومان وملوك أوروبا البعض بل إن معظم قادته 

لوال أم كانوا شديدي التخفي واحلذر والسرية كما أن أهدافه وأفكاره مرت 

بأطوار ومراحل كثرية حيت وصلت إيل النضوج ، وهذا التنظيم إستمد 

جناحاته من إعتماده علي اخلربات والتجارب اليت كان أعضاؤه ميارسوا 

يف كافة جماالت احلياة ، وعن طريق مجع ونقل جتارب  وخيوضوا بأنفسهم

  .وخربات اآلخرين ، ومن إغتيال معارضيه بإستمرار

بعد الثورة الفرنسية إستطاع هذا التنظيم السيطرة علي فرنسا مث إجنلترا 

مث أوروبا كلها مث الواليات املتحدة األمريكية حيت أصبح اليوم يتمركز يف 

  .كية وإجنلتراالواليات املتحدة األمري

وجنح هذا التنظيم يف تكوين أتباع له باملاليني عن طريق الثورة علي 

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بعد إختراقها لسنوات طويلة ، جيالً بعد 

جيل ، مما أدي إيل تكوين ما يعرف اليوم مبذهب الربوتستانت أو املعترضني ؛ 

                                                             
وهذا يطرح تسآال عن احلراك السياسي الذي حدث يف مصر يف ذلك الوقت ، وما أعقبه من تويل حممد علي  )(١

 حكم مصر ؟!
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ا التنظيم يف بدايته إيل اآلن ولو أردت أن تراجع سرية عضو من أعضاء هذ

فإنك سوف تالحظ أنه إما أن يكون يهودي أو بروتستاتين أو ملحد أو 

  .علماين

يف أوروبا ( فرنسا )  -ميكافيللي  -املاسونية جنحت يف نشر العلمانية 

للقضاء علي سيطرة الكنيسة الكاثوليكية يف الغرب عقب قيام الثورة 

يف شرق آسيا ( روسيا )  -كارل ماركس  -اد الفرنسية ، وجنحت يف نشر اإلحل

للقضاء علي سيطرة الكنيسة األرثوذكسية مستغلني يف ذلك اجلهل الذي 

  .كانت الشعوب تعيشه

بعد حناج الثورة الفرنسية خرجت احلمالت من أوروبا إيل الشرق األوسط 

وشرق آسيا لكن هذه احلمالت كان لديها هدف جديد ، وهو إستعباد 

لسيطرة علي ثروام ومواردهم ، وتدمري اخلالفة اإلسالمية ، الشعوب وا

والتمهيد لعودة اليهود إيل فلسطني ، ويف نفس الوقت كانت الثورات جتتاح 

الواليات املتحدة األمريكية لبناء دولة جديدة هدفها خدمة اليهود يف 

 الْكتابِ في ائيلَإِسر بنِي ٰ◌ " وقَضينا إِلَىاألساس يف املستقبل ، قال تعايل : 

فِْسدا "لَتا كَبِريلُوع لُنعلَتنِ ويترضِ مي الْأَر٤ –( اإلسراء  نَّ ف.(  

ومن املاسونية ظهرت عدة حركات آخري حتمل نفس أهدافها لكنها ختتلف 

 - يف طريقة التنفيذ وطبيعة األشخاص ، مثل ؛ النورانيني أو املتنوريني 

  .واجلمجمةالعظام 

لقد جسدت املاسونية اإلستعمار يف أبشع صوره واإلمربيالية يف أحط أشكاهلا 

من حيث القسوة واإلحنطاط األخالقي واإلستغالل وعدم إحترام األديان ؛ 

فهي مل تكن حركة دينية كما كانت احلمالت الصليبية ، بل كانت حركة 

ق نشر اإلحلاد فكرية سياسية هدفها القضاء علي كل األديان عن طري
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والعلمانية وإخضاع العامل ، وتسمي املاسونية يف العصر الذي نعيش فيه 

  .بالنظام العاملي اجلديد

احلمد هللا أن هذا التنظيم اآلن قد بلغ ايته ، وبدأ يف مرحلة السقوط إيل 

  .اهلاوية بال عودة

  صفات الماسونية 
  :ومن أهم صفات املاسونية 

  الصفة األولى : السرية
فاملاسونية تنظيم سري غري معلن متاما وأعضاؤه غري معروفني ويتمتعون 

  بسرية شديدة ، ويتعارفون علي بعضهم البعض باإلشارات والرموز.

  الصفة الثانية : التنظيم 
درجة ، وكل درجة له عمر  ٣٣فاملاسونية تنظيم مكون من درجات تصل إيل 

العضو أن ينجح يف العمل معني وزمن معني ، وجمهود خاص ، إذا إستطاع 

الذي يوكل إليه فإنه ينتقل للدرجة األعلي فاألعلي ، وهكذا .. وال يتم 

قبول أي عضو بداخله ، ولكن البد أن يكون هذا العضو متميز ، فهم 

يستقطبون األعضاء البارزين حول العامل من خالل عيوم وجواسيسهم .. 

  د يف املستقبل.والبد أن يكون مشروع سياسي هام ومشروع قائ

  الصفة الثالثة : الباطنية أو التقية أو النفاق
  مبعين أم يظهرون خالف ما يبطنون خلداع اتمع والعامل من حوهلم. 

فتجدهم يرفعون شعارات احلرية والعدالة اإلجتماعية واملساواة لكنهم 

يات يبالغون يف الظلم والقمع والظلم ، ويساندون الطواغيت ، والديكتاتور

  بأبشع صورها.
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وهذه الصفة ساعدم كثرياً يف جناحام خالل القرون املاضية أثناء إشعال 

الثورة الفرنسية ، وأثناء إسقاط الدولة العثمانية ، وأثناء القضاء علي 

  احلكم القيصري يف روسيا.

لقد قام املاسون بإشعال الثورة الفرنسية ، وحتطيم الكنيسة الكاثوليكية ، 

الكنيسة األرثوذكسية ، وتوجيه اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة وإخضاع 

األمريكية ، وتقسيم الشرق األوسط ، وإجياد دولة إسرائيل املزعوم من 

  العدم يف أرض ال ميلكوا.

واألعجب من ذلك أم يصنعون التاريخ لكنهم ال يظهرون فيه ، وهذا ما 

وراء الكواليس بينما اآلخرون  جيعل جناحام مستمرة ؛ فاملاسون دائماً

  يتراقصون طرباً ويفرحون وميرحون أم من يقومون ذه األدوار دون غريهم.

  طرق السيطرة  
ومن أهم الطرق لسيطرة املاسون علي أتباعهم هي املال والسلطة واجلنس ؛ 

  ثالثة أوجه لشيطان واحد.

تواه أبداً يف املال والسلطة واجلنس هي املثلث الرهيب الذي ال يفشل حم

حتقيق أهدافه ، والذي يستطيع به املاسون السيطرة علي قادة العامل ، وعلي 

  من يريدون من أتباعهم.

لكن لآلسف الشديد ال ينجح أبداً مع أهل اإلميان والتقوى ، ويفشل 

  بإستمرار.

وهذا ما جيعل املاسون بإستمرار ضعفاء أمام املسلمني لذا حيرصون 

  اد املسلمني عن دينهم بإستمرار.بإعالمهم على إبع
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  ثالثاً : الصهيونية

 مقدمة 
بعد جناح املاسونية يف نشر أفكارها وحتقيق أهدافها يف العامل عن طريق جناح 

الثورة الفرنسية ، مث سقوط اخلالفة اإلسالمية ، مث جناح الثورة البلشفية ، 

مث قيام العلمانية يف تركيا ؛ أصبح هناك هدف أمسي البد من الوصول إليه 

النجاحات ، وهو إنشاء مهما كلف األمر ألن حتقيقه يعين الوصول لذروة 

وطن قومي لليهود يف فلسطني ، وعودة اليهود مرة أخري إيل بيت املقدس 

" فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا كما تقول التوراة ويقول القرآن ، قال تعايل : 

بتيلو ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو كُموهجا "وبِريتا تلَوا عوا مر 

  ). ٧ –اإلسراء (

والذي ، فدخول اليهود إيل فلسطني يشري إيل الفساد الثاين لبين إسرائيل 

  .يشمل العلو الكبري ، والذي يشري إيل ذروة النجاحات ، وأمسي األهداف

وميكن القول بأن الصهيونية تفرعت من املاسونية أو أا هدف أمسى 

وهو إجياد دولة إسرائيل من العدم يف أرض ال ميلكوا بعد للماسون ؛ 

  إضعاف أصحاا وب ثرواا ومواردها.

  تعريف الصهيونية  
الصهيونية ؛ نسبة إيل جبل بين صهيون يف فلسطني ، وهي حركة يهودية 

أسسها ( تيودور هريتزل ) يف أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 

العشرين للمطالبة بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطني ، وكان أول من دعا 

حلملة إيل إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني هو ( نابليون بونابرت ) قائد ا

الفرنسية علي مصر ، وليس ( آرثر مجيس بفلور ؛ وزير خارجية بريطانية 



١٣٩ 

) ، وكان نابليون هدفه بذلك  ١٩١٧صاحب وعد بلفور  -ورئيس وزراء سايق 

أن خيطب ود اليهود حيت يساعدوه علي تويل رئاسة فرنسا ، وبالفعل تويل 

  .رئاسة فرنسا بعد ذلك مبساعد اليهود

يونية هو ربط وجود اليهود يف فلسطني برتول عيسي بن إن أخطر ما يف الصه

مرمي عليهما السالم من السماء ، وهذا الفكر قد لقي رواجاً كبرياً بني 

الصهيونية الربوتستانت وكثري من النصاري املتدينني ، وبسببه ظهرت 

اليت تؤمن برتول عيسي بن مرمي عقب  الصهيونية النصرانيةأو  املسيحية

مي لليهود يف فلسطني ، ومن أهم رواد هذه احلركة يف العصر إنشاء وطن قو

الرئيس األمريكي بيل  -احلديث : الرئيس األمريكي رونالد رجيني 

  .... إخل - كلينتون 

  الصهيونية المسيحية 
الصهيونية املسيحية هو االسم الذي يطلق عادة على معتقد مجاعة من 

لربوتستانتية األصولية ، واليت املسيحيني املنحدرين غالباً من الكنائس ا

) م كان ضرورة حتمية ألا تتمم  ١٩٤٨تؤمن بأن قيام دولة إسرائيل عام ( 

نبؤات الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد ، وتشكل املقدمة يء 

املسيح الثاين إىل األرض كملك منتصر ؛ يعتقد الصهاينة املسيحيون أنه 

عب اليهودي بشكل عام ، وعن الدولة العربية من واجبهم الدفاع عن الش

بشكل خاص ، ويعارضون أي نقد أو معارضة إلسرائيل خاصة يف الواليات 

  .املتحدة األمريكية حيث يشكلون جزءاً من اللويب املؤيد إلسرائيل

لكن بعد إحتالل إسرائيل لفسلطني بدأت الصهيونية املسيحية يف تغيري 

يها خاصة بعد الصحوة العلمية احلديثة اليت أفكارهم ، وإعادة النظر ف



١٤٠ 

يشهدها العامل ، وبعد التطور التكنولوجي يف وسائل التواصل اإلجتماعي 

  .واإلعالمي

لذا أستطيع أن أقول أن حركة الصهيوينة املسيحية اليت تدعم إسرائيل قد 

  .تراجعت بشكل ملحوظة يف السنوات األخرية

   ةموقف اليهود من الصهيونية المسيحي
بالرغم من كل الدعم الذي يقدمه الصهاينة املسيحيون إلسرائيل فإن 

الكثري من اليهود ينظرون إليهم بشيء من االرتياب ، ويعزى ذلك ألسباب 

  عدة منها ؛

 .تاريخ معاداة اليهود من قبل املسيحيني )١
ووجود ما يعرف بالهوت االستبدال يف الالهوت املسيحي ؛ أي استبدال  )٢

إسرائيل يف خمطط اهللا اخلالصي مع العلم أن الصهاينة  الكنيسة لشعب

  املسيحيني يرفضون هذا املعتقد.

أضف إىل ذلك اختالف اآلراء فيما بينهم حول الكثري من القضايا  )٣

   .السياسية يف داخل الواليات املتحدة وخارجها

يقلق العديد من اليهود بشكل خاص رغبة بعض املسيحيني من   )٤

بتسريع عملية رجوع املسيح لألرض عن طريق اإلسراع  الكنائس اإلجنيلية

بتبشري اليهود باملسيحية ، حىت أن هذا دفع املؤرخة اليهودية األمريكية ( 

" لو مل يكن ذلك من أجل تلبية احتياجات نعومي كوهني ) إىل القول بأنه ؛ 

إسرائيل ، لكان معظم اليهود قد رفضوا فوراً أي تفاوض مع اليمني 

 ." اجلديداملسيحي 



١٤١ 

ولو أا تتفق بشكل عام مع  -كما أن مواقف الصهاينة املسيحيني  )٥

تناقض يف بعض املواضيع ما تراه بعض  -مواقف اليمني اإلسرائيلي املتطرف

املنظمات اليهودية األمريكية مفيداً للدولة العربية ، فعلى سبيل املثال ؛ 

األراضي الفلسطينية يعارض التيار الصهيوين املسيحي أي انسحاب من 

احملتلة أو أي تفكيك وإخالء ألي مستوطنة إسرائيلية ، كما يرفضون 

بشكل قاطع تبين حل الدولتني ، وهذا يخالف رأي املنظمات املعتدلة 

املؤيدة إلسرائيل ، واليت ترى يف إقامة الدولة الفلسطينية حالً إلاء حالة 

  .احلرب يف املنطقة

من املنظمات اليهودية من الترحيب بالتحالف فيما  كل هذا مل مينع الكثري

) أسست من أجل هذا  أيباك بينها وما بني الصهاينة املسيحيني ، حىت أن (

  .مكتباً خاصاً للتواصل والتنسيق مع احلركة اإلجنيلية

كما أن شخصيات يهودية أمريكية نافذة أكدت يف أكثر من مناسبة على 

ائيل ، يذكر منها ( ناثان بريملوتر ) ، وهو أمهية هذا التحالف ملصلحة إسر

" بإمكان اليهود رئيس سابق لرابطة مكافحة التشهري ، والذي صرح بأنه ؛ 

 - التكيف متاماً مع أولويات اليمني املسيحي فيما خيص السياسة الداخلية 

على الرغم من تناقض ذلك مع آراء يهود  - للواليات املتحدة األمريكية 

ألنه ال يوجد أي قضية من هذه القضايا مبقدار أمهية اليسار ، وذلك 

  ."إسرائيل 

  بروتوكوالت حكماء صهيون 
كتب األستاذ ( حممد خليفة التونسي ) كتابه ( اخلطر اليهودي بروتوكوالت 

حكماء صهيوين ) ، والذي يتضمن ترمجة أمينة لربوتوكوالت حكماء 



١٤٢ 

وشرق آسيا ، وقدم هلا صهيون اليت ظهرت منها وثائق سرية يف أوروبا 

  الكاتب املصري الكبري األستاذ ( عباس حممود العقاد ).

يقول األستاذ ( حممد خليفة التونسي ) يف مقدمة كتابه عن خمططات اليهود 

  : )١(ومؤامرام علي البشرية ، واليت تسمى بروتوكوالت حكماء صهيون  

ستطيع أن يقدره حق هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر يف العامل ، وال ي(( 

قدره إال من يدرس الربوتوكوالت كلها كلمة كلمة يف أناة وتبصر ، ويربط 

بني أجزاء اخلطة اليت رمستها علي شرط أن يكون بعيد النظر ، فقيهاً 

بتيارات التاريخ وسنن اإلجتماع ، وأن يكون ملماً حبوادث التاريخ اليهودي 

ة وأصابع اليهود من ورائها ، مث يكون والعاملي بعامة ال سيما احلوادث احلاضر

خبرياً مبعرفة اإلجتاهات التارخيية والطبائع البشرية ، وعندئذ فحسب 

ستنكشف له مؤامرة يهودية جهنمية دف إيل إفساد العامل وإحنالله 

  إلخضاعه كله ملصلحة اليهود ولسيطرم دون سائر البشر.

شرار قد إنعقد ليتبارى أفراده أو ولو تومهنا أن جمتمعاً من أعىت األبالسة األ

طوائفه منفردين أو متعاونني يف إبتكار أجرم خطة لتدمري العامل وإستعباده ، 

إذن ملا تفتق عقل أشد هؤالء األبالسة إجراماً وخسة وعنفاً عن مؤامرة شر من 

م،  ١٨٩٧هذه املؤامرة اليت متخض عنها املؤمتر األول حلكماء صهيون سنة 

سراملؤمترون خطة إجرامية لتمكني اليهود من السيطرة علي العامل ،  وفيه د

  وهذه الربوتوكوالت توضح أطرافاً من هذه اخلطة.

يقصد كتابه اخلطر اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيون  –إن هذا الكتاب 

لينضح بل يفيض باحلقد واإلحتكار والنقمة علي العامل أمجع ، ويكشف  - 

عن فطنة حكماء صهيون إيل ما ميكن أن تنطوي عليه التفس البشرية من 

                                                             
 بروتوكوالت حكماء صهيون ؛ مقدمة الطبعة األويل. –اخلطر اليهودي  )(١



١٤٣ 

خسة وقسوة ولؤم ، كما يكشف عن معرفتهم الواسعة بالطرق اليت 

اا الشريرة العارمة ملصلحة اليهود ومتكينهم من يستطاع ا إستغالل نزع

السيطرة علي البشر مجيعاً ، بل يكشف عن الوسائل الناجحة اليت أعدها 

  ... ))اهـ اليهود للوصول إيل هذه الغاية

   الخالصة
أن هناك فرق بني اليهودية كدين، واملاسونية كتنظيم له أهداف  )١

تطالب بإنشاء وطن قومي لليهود إمربيالية وسياسية ، والصهيونية كحركة 

، والصهيونية املسيحية اليت هدفها سطني متهيداً لرتول السيد املسيحيف فل

هو نزول السيد املسيح من السماء ليقود العامل ، وتستخدم اليهود لتحقيق 

  .ذلك بينما يعتقد اليهود أم هم الذين يستخدموم

نفس الوقت ينتمي إيل  أن هناك يهود قد ينتمون إيل املاسونية ويف )٢

، داف صهيونية، مثل؛ هنري كيسنجرالصهيونية؛ أي يكون ماسوين له أه

فهو يهودي يشارك يف النظام العاملي، وهو أيضا صهيوين حيافظ علي 

إستمرار وجود اليهود يف فلسطني، بل إن األدهي من ذلك أنه يسعي لتوريط 

؛ ي دولة إسرائيل ، وأنا أقولظة علالعامل يف حرب عاملية ثالثة من أجل احملاف

 .فليذهب هو وإسرائيل إيل اجلحيم

ليس كل اليهود ينتمون إيل املاسونية أو الصهيونية أو حيت يؤيدون  )٣

 .أفكارها

 .ليس كل النصاري يدعمون الصهيونية )٤

ينبغي علينا عدم تضخيم حجم املاسونية أو الصهيونية أو املبالغة  )٥

شرية ا الكثري من الثغرات كما أا يف دورها ألا يف النهاية حركة ب



١٤٤ 

أوشكت علي اإلضمحالل والضمور واإلنتهاء وبل الفناء ؛ وسبب سيطرة 

املاسونية أو الصهيونية اآلن هو اإلعالم فقط أما قدمياً فكان بسبب جهل 

  .الشعوب العربية واإلسالمية وشعوب أوروبا وشرق آسيا

 
أنه مبجرد عودة اليهود مرة آخري إيل فلسطني فإن هذا  )١(يعتقد النصارى 

عيسى بن مرمي) الذي يقود العامل، ي إيل نزول املسيح املخلص يسوع (يؤد

ويحقق هلم امللك األبدي، وبناء علي هذا اإلعتقاد فقد سارعوا يف حتقيق كل 

اليهود من إحتالل بيت املقدس اإلجراءات وتذليل كل العقبات اليت متكن 

  مرة آخري خالل القرون الثالثة األخرية.

ا يساعد بينما يعتقد اليهود بأنه بعودم يف اية العامل إيل القدس فإن هذ

املسيح الدجال) الذي يقودهم إيل امللك األبدي علي خروج مسيح الضاللة (

  واحلياة األبدية.

يث النبوية الصحيحة اليت ذكرها وقد اعتمد اليهود يف ذلك علي األحاد

ألصحابه، واليت فيها أن عيسي بن مرمي يرتل يف آخر  صالرسول حممد 

الزمان، وأن املسيح الدجال لديه قدرات خارقة، ويتبعه سبعون ألفا من 

  اليهود.

فاليهود ينتظرون املسيح الدجال؛ مسيح الضاللة بينما ينتظر النصارى 

  مرمي. ؛ عيسى بنخلص يسوعاملسيح امل

                                                             
  خصوصاً الربوتستانت. )(١



١٤٥ 

  
  اهليكل يف اللغة العربية مبعين بيت اإلله.

وللهيكل مرتلة خاصة يف قلوب اليهود وعقوهلم حيث يزعمون أنه أهم مكان 

لعبادة اليهود قد بناه سليمان عليه السالم خمصوصاً لبين إسرائيل 

عليهم من إسترجاعه مهما كلف ولليهودية، لذا فهم يعتقدون أنه البد 

  األمر حيت تستقيم ديانتهم ويستقيم ملكهم.

يعتقد اليهود أن داود عليه السالم هو من أسس لبناء اهليكل ، لكنه مات 

قبل أن يشرع يف بنائه، وإستكمل إبنه سليمان بناءه فوق جبل موريا 

قصى ، املعروف باسم هضبة احلرم، وهو املكان الذي يوجد فوقه املسجد األ

لذا البد من هدم املسجد األقصى، وبناء اهليكل مكانه حىت يسترجع 

  اليهود عظمتهم وجمدهم مرة أخري.

أن اليهود يتطلعون إيل  "م :  ١٩٢٦تقول ( دائرة املعارف الربيطانية ) طبعة 

إجتماع الشعب اليهودي يف فلسطني ، وإستعادة الدولة اليهودية ، وإعادة 

 مة عرش داود يف القدس ثانية ، وعليه أمري من نسل داود"بناء اهليكل ، وإقا

  اهـ.

والراجح واهللا أعلم أنه ليس مكان للعبادة ، ولكنه بناء كبري إلدارة الدولة 

اليهودية ، وسياسة احلكم ، وتصريف أمورها علي الطريقة الصحيحة ، بل 

م حياولون إخفاء ما يبطنون والسيطرة علي العامل ، ولكن اليهود كعاد

  حيت ال يعيقهم أحد أو مينعهم للوصول إيل ما يطمحون.

والراجح أيضا واهللا أعلم أم يهدفون من بنائه إيل تدمري املسجد األقصى ، 

مما يؤدي إيل قطع عالقة املسلمني باألرض املقدسة ائياً ، وإستعادة العالقة 

  اليهودية القدمية به.



١٤٦ 

يكل املزعوم إال يف التوراة املُحرفة فقط ، وال يوجد أي أثر أو أي ذكر هلذا اهل

فال يوجد ذكر هلذا اهليكل املزعوم بني كتب التاريخ املعروفة أو املصادر 

املوثقة املتعارف عليها أو القرآن الكرمي أو كتب السنة النبوية املطهرة ، 

وهذا إن دل فإمنا يدل علي أا ليست إال جمرد خرافة ال أصل هلا وال وجود هلا 

  علي احلقيقة.

إن بناء اهليكل هو خرايف وخيايل ،  "يقول صاحب موسوعة بيت املقدس : 

، ناء اهليكل ال يعترف ا التاريخنسبه اليهود إيل سيدنا سليمان ، وقصة ب

  اهـ. " وليس هلا مصادر إال كتب اليهود

، ويزعم )١(ال يوجد ذكر للهيكل املزعوم إال يف سفري امللوك األول والثاين 

اليهود أن أرميا النيب هو كاتب هذه األسفار ، وهذا باطل ، ألن السفر الثاين 

  .)٢(متتد أحداثه إيل ما بعد عصر آرميا النيب ، فال يعقل أن يكون هو كاتبه

وقد ذكر الطبيب الفرنسي موريس بوكاي يف كتابه دراسة الكتب املقدسة يف 

د شك العلماء يف قيمتها ضوء املعارف احلديثة أن أسفار صموئيل وامللوك ق

التارخيية حيث ختتلط األحداث باألساطري ، وأن فيها أخطاء متعددة ، وأن 

  احلدث الواحد له روايات مزدوجة وحيت ثالثية.

كما شكك علماء كثريون من اليهود والنصاري يف " العهد القدمي / التوراة " 

حب كتاب قصة ديورانت ) صاكله كمصدر موثوق به ، ومن هؤالء ( ويليام 

موريس بوكاي) الطبيب () الفيلسوف اليهودي، واروخ سبينوزاب، و(احلضارة

  الفرنسي ... إخل.

                                                             
 أحد أسفار العهد القدمي عند اليهود. )(١
 .٩٩حبيب سعيد ص  –املدخل إيل الكتاب املقدس  )(٢



١٤٧ 

ما بينهم والعجيب يف قصة اهليكل املزعوم أن اليهود أنفسهم خيتلفون في

؛ فيهود مملكة السامرة يقولون ؛ أن هيكلهم يف يف حتديد اهليكل ومكانه

دس ، وآخرون يقولون ؛ إنه يف قرية ( بيتني ) مدينة ( نابلس ) ، وليس يف الق

إن هيكلهم أقيم على تل القاضي  مشال القدس ، وجموعة ثالثة تقول ؛

) ، وهكذا كله مما يؤكد أن قصة اهليكل ما هي إال حمض أسطورة ، ألن (دان

  كل هذه اهلياكل ال وجود هلا علي احلقيقة ، ومل يعثر هلا علي أي أثر.

بهم " احملرفة " أن هيكل سليمان " املزعوم " مت تدمريه يذكر اليهود يف كت

  عدة مرات :

  ق.م. ٥٨٦املرة األوىل علي يد ( خبتنصر ) امللك البابلي عام 

) يف عهد اإلمرباطور الروماين  املرة الثانية علي يد القائد الروماين ( تيطس

  م.٧٠لوسباسيانوس ) عام (

م ؛ حيث  ١٣٥ – ١١٠اين ( أدريان ) عام املرة الثالثة يف عهد اإلمرباطور الروم

قام أدريان بطرد اليهود ، وتدمري مدينة القدس ، وبناء مدينة جديدة علي 

الطراز الروماين احلديث بدالً منها أطلق عليها ( إيليا كايب تولينا ) ، 

وبقيت حتمل هذا اإلسم حيت الفتح اإلسالمي يف عهد عمر بن اخلطاب عام 

  ذ ذلك احلني بـ ( القدس ) أو ( بيت املقدس ).هـ ، وسميت من ١٥

ومما سبق نستنتج أن مدينة القدس قد دمرت بالكامل عدة مرات مبا فيها 

هذا اهليكل املزعوم ، لذا فإن البحث عن بناء قد دمر ائياً منذ ألفي سنة 

  هو عبث يف عبث ، وضرباً من اجلنون.

وقد ثبت أن أول من بين املسجد األقصي هو آدم عليه السالم ؛ بناه بعد 

الكعبة املشرفة بأربعني عاماً ، وقد سأل أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه  

؟  ، أَي مسجِد وضع في اَألرضِ أَولَ يا رسولَ اللَّه، فقال :  صرسول اهللا 



١٤٨ 

، »  املَسجِد اَألقْصى « :قَالَ ؟  ثُم أَي : : قُلْت قَالَ، »  املَسجِد احلَرام « قَالَ:

:ا قُلْتمهنيكَانَ ب ةً « : قَالَ؟  كَمنونَ سعبأَر  دعالَةُ بالص ككَترا أَدمنأَي ثُم ،

لِّهفَص يهلَ ف١(» ، فَإِنَّ الفَض( .  

ليقوما بإستكمال البناء ؛مث جاء إبراهيم عليه السالم وولده إمساعيل 

وإِذْ يرفَع إِبراهيم "  والترميم بأمر من اهللا سبحانه وتعايل ، قال تعاىل :

 " الْعليم السميع أَنت إِنك ۖ◌ الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا 

  ؛) ، وسبب ذلك هو الطوفان الذي حدث أيام سيدنا نوح  ١٢٧ –البقرة (

وعندما تويل سليمان عليه السالم مملكة بين إسرائيل املوحدة من بعد أبيه 

داود عليه السالم يف بيت املقدس قام بعمليات الترميم وإستكمال البناء 

قال رسول هيم عليه السالم ، أيضا ألن املسجد كان موجود منذ زمان إبرا

:  ، سأَلَ اللَّه ثَلَاثًا لَما فَرغَ سلَيمانُ بن داود من بِناِء بيت الْمقْدسِ ":  صاهللا

هكْمح فادصا يكْمح هدعب نم دي لَأَحغبنلْكًا لَا يمذَا  ، وه يأْتأَلَّا يو ،

 رِيدلَا ي دأَح جِدسالْميهلَاةَ فإِلَّا الص هأُم هتلَدمِ ووكَي وبِهذُن نم جرإِلَّا خ ،   "

 ، بِيا " :صفَقَالَ النمهيطأُع فَقَد انتا اثْنأَم  يطأُع كُونَ قَدو أَنْ يجأَرو ،

ملا بين بيت املقدس  ص" أن سليمان بن داود ، ويف رواية آخري :  )٢(" الثَّالثَةَ

  .)٣("...  سأل

قد قام ؛فهذا دليل صريح من السنة النبوية املطهرة علي أن سليمان  

  وليس بناء اهليكل املزعوم. -أو إستكمل بناءه  -ببناء املسجد األقصي 

فال وجود علي احلقيقة لقصة هيكل سليمان " املزعوم " ألن ما فعله 

أو إعادة بناء املسجد األقصي الذي علي احلقيقة هو إستكمال ؛سليمان 

                                                             
 رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأمحد وابن خزمية وابن حبان. )(١
 رواه إبن ماجه وصححه األلباين. )(٢
 رواه النسائي بإسناد صحيح. )(٣
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هو قبلة املؤمنني واملسلمني علي وجه األرض كما فعل كل من أدم عليه 

  السالم مث إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم.

وذهب كثري من الباحثني يف هذا الشأن إيل أن قصة اهليكل هي قصة 

وسوريا ود العراق القدمية اليت كانت تس الوثنيةمستوحاة من العقيدة 

، فكان الوثنيون يعتقدون أن اآلهلة تسكن يف السماء، ومصر منذ القدم

وأا إذا رغبت يف الرتول إيل األرض فال تقيم إال يف بيوت كبرية، هذه البيوت 

الكبرية تسمى اهليكل أو املعبد ، ومن هنا ظهرت املعابد الوثنية واملعابد 

  اليهودية.

؛ حيث ذهب إيل التشكيك يف فكرة  )١(ومن هؤالء الباحثني ( أمحد سوسة ) 

اهليكل اليت جاءت يف الكتاب املقدس عند اليهود ، وذهب إيل أا فكرة 

  ليست إال. كنعانية وثنيةعلي اليهودية ، وأا فكرة  دخيلة

يا م ؛ بدأ اليهود عمليات احلفر والتنقيب للبحث عن آثار وبقا ١٩٦٨يف عام 

هيكل سليمان " املزعوم " حتت املسجد األقصي فلم جيدوا شيئاً علي 

  اإلطالق.

وقد ذكر عامل اآلثار اليهودي ( إسرائيل فلنكشتاين ) أن علماء اآلثار مل 

يعثرو علي أي شواهد أثرية تدل علي أن اهليكل كان موجوداً بالفعل ، 

هلا ، وأن كتبة وإعترب أن فكرة وجود اهليكل هي جمرد خرافة ال وجود 

  التوراة يف القرن الثالث أضافوا قصصاً مل حتدث.

أنه ال توجد دالئل علي  )١(وقد صرح عامل اآلثار األمريكي ( غوردن فرانز )

، وملا سئل : أين  -أسفل املسجد األقصي  –وجود اهليكل يف هذا املكان 

  موقع اهليكل ؟! أجاب : ال أعرف ، وال أحد يعرف.

                                                             
 أمحد سوسة ؛ هو باحث يهودي إعتنق اإلسالم. )(١
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اآلثار علي بعض األشياء اليت تعود ألزمان سابقة لزمن داود  وقد عثر علماء

وسليمان عليهما السالم ، وأشياء أخرى ألزمان الحقة ، وهذا دليل قوي 

يشري إيل حقيقة واحدة ، وهي أن هيكل سليمان ما هو إال خرافة ال أصل هلا 

  علي وجه احلقيقة.

ليهود للكتاب وكل ما سبق ال يثبت إال حقيقة واحدة ، وهي حتريف ا

، وهذا ما ذكره القرآن الكرمي منذ أكثر من ألف سنة ،  -التوراة  –املقدس 

 عند من ذَاٰ◌ فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ ه" قال تعايل : 

 مما لَّهم وويلٌ أَيديهِم كَتبت مما لَّهم فَويلٌاللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا 

  )؛ ٧٩ –( البقرة  "  يكِْسبونَ

  "رحهيعاضون مع م؛) ١٣ –) ، ( املائدة  ٤٦ –( النساء  "  فُونَ الْكَل  

   "هعاضوم دعن بم مفُونَ الْكَلرح٤١ –( املائدة  "  ي.(  

حتريف ألفاظ التوراة وتبديل حروفها متاماً ، واآلية فاآلية األوىل تشري إيل  

الثانية تشري إيل حتريف ألفاظ التوراة من حيث املعين أي يصرفون  كلمات 

  التوراة عن املعين الذي أراده اهللا عز وجل.

هو جزء  حائط املبكى، الذي يسمونه  حائط الرباقويزعم اليهود أيضاً أن 

صحيح متاماً حيث أثبتت الدراسات من هيكلهم املزعوم ، وهذا غري 

العلمية احلديثة اليت قامت ا جلنة حتقيق دولية عقب أحداث الرباق اليت 

م ، وكان عمل اللجنة علمياً تارخيياً ، أن ملكية حائط  ١٩٣٠وقعت عام 

  الرباق تعود للعرب ( املسلمني ).

أن قصة اهليكل املزعوم ماهي إال أساطري  شري إيلتواألدلة الشواهد كل 

، ألهداف سياسية وإستعمارية وأكاذيب إختلقها اليهود ونسبوها إيل اهللا 

                                                                                                                                                         
 غوردن فرانز ؛ من علماء اآلثار الذين شاركوا يف احلفريات حتت املسجد األقصى. )(١
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قطع إلجياد رابط ديين وتارخيي بينهم وبني املدينة املقدسة يف فلسطني ، ولو

املسجد األقصي عن طريق هدمه وإقامة هيكلهم الصلة متاماً بني املسلمني و

عندما تكون قضية اهليكل قضية مقدسة ، فإن هذا سوف يكون املزعوم ، و

له دافع معنوي كبري وحافز ديين عظيم إلجتماع اليهود مرة أخري وإستعادة 

ملكهم الذي سقط وضاع وإندثر منذ آالف السنني ، خصوصاً وأن بناء 

اهليكل سوف يتم بعد تدمري كل ما يتعلق باملسلمني والنصاري يف املدينة 

  .املقدسة

فاهليكل بالنسبة لليهود هو رمز يشري إيل عودة مملكة إسرائيل الكربى مرة 

آخري بعد زواهلا منذ آالف السنني، وهو بالنسبة إليهم قضية مصري، وحلم 

  لن يتوقفوا عن حتقيقه مهما كلف األمر .. لكن بال جدوى !!

  
بولس اليهودي الذي إخترع عقيدة النصاري وألوهية عيسي بن  األول :

  مرمي ( عقيدة التثليث ).

وبسببه قُتل عبد اهللا بن سبأ اليهودي الذي إخترع ديانة الشيعة،  الثاني:

؛ سيدنا علي بن أيب عفان، وحدثت الفتنة بني الصحابةسيدنا عثمان بن 

ح لنا أن اليهود الشيعة ومن هنا يتض؛ طالب وسيدنا معاوية بن أيب سفيان

داء علي اإلطالق كما يدعون أو حياول البعض أن يزعم؛ فهناك ليسوا أع

  والفرس متتد جذورها آلالف السنني. عالقات تارخيية قدمية بني اليهود
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نتيجة التزاوج بني اليهود الصهاينة هي طائفة يهودية صهيونية ظهرت 

واألرثوذكس يف روسيا بعد سقوط القيصرية األرثوذكسية وإيارها عقب 

قيام الثورة البلشفية بقيادة لينني وإستالني، وكانت حماولة بائسة وأخرية 

من الصهاينة لإللتفاف علي األرثوذكس الروس وحتريف عقيدم والسيطرة 

) اثوليك من قبل (الثورة الفرنسيةمع الكعلي الكرملني كما فعلوا 

  وسيطروا علي الفاتيكان يف روما والكنيسة الكاثوليكية يف إجنلترا.

هذه الطائفة متكن خطورا يف أا جتمع بني أهداف اليهود الصهاينة بشكل 

النصرانية األرثوذكسية علي  ؛ مبعين أن الصهيونية تلبس ثيابيأرثوذكس

تارخيي وعقائدي بني اليهود واألرثوذكس يف روسيا  الرغم من أن هناك صراع

وغريها من الدول األوروبية ألن الصهيونية واملاسونية (اليهود) جاءت يف 

األصل لتدمري النصاري الكاثوليك واألرثوذكس وحتريف معتقدام؛ لذا 

لكنهم اآلن يتلقيان  فالثابت واملعروف أن اليهود واألرثوذكس ال يلتقيان أبدا

  .قة مثرية للدهشةبطري

هذه الطائفة اآلن هي من حتكم روسيا اإلحتادية وتسيطر عليها مبساعدة 

اللويب اليهودي الروسي علي الرغم من أن أغلبية الشعب الروسي يدين 

  باألرثوذكسية احلقيقية إيل جانب عشرين مليون مسلم.

  
، لكن كعادة اليهود الكاثوليك يعيشون يف أوروبا وسط النصاريكان اليهود 

؛ حيث خاطئة ضد من يعيشون معهقهم يقومون دوما مبمارسات سيئة وأخالو
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؛ عن طريق امللككانوا يقومون باملؤمرات واملكائد ضد الشعب والكنيسة  و

الديون يف إرهاق الشعوب اخلطرية فهم يقومون بنشر الربا وسياسام املالية 

كانوا يساعدون عن طريق سياستهم اجلنسية حيث اليت ال طائل منها؛ و

الشعب يف  عامةين والساسة واإلباحية بني رجال الدعلي نشر الفاحشة و

  .أوروبا خاصة إجنلترا وفرنسا

كل مكان وصلوا إليه إال الفاحشة يف إن اليهود يقومون بالشر والرذيلة و

احلني ويكيدون هلم املكائد ويتربصون م القليل ويقتلون األنبياء والص

ك صراحة يف أعلنوا ذلن الكرمي هذه احلقيقة املُرة ، وقد نقل القرآالدوائر ، و

ملك إجنلترا  –) إدوار األول ( هلذا السبب قام امللك تورام املُحرفة ؛ و

ود من بالده للمحافظة علي شعبه م بطرد اليه)  ١٢٩٠م ( يف عا –العظيم 

فقام بعض اليهود بترك  حيت تنعم بالده باإلستقرار ،ورجاله ، وووطنه 

  قام البعض اآلخر بالتخفي داخلها .اجنلترا و

ملك إجنلترا بطرد ) إدوار األول ( مل يكن القرار الذي إختذه امللك العظيم 

لكن كان هذا حصيلة أو عبثا أو قرارا استثنائيا ، و اليهود من بالده ورا

 سوء معاملة اليهود لرعايا إجنلترا حيت تعدي ذلك إيلملائيت عام من 

ود رجال الدين الذين أرهقتهم ديون اليهحاشية امللك نفسه من األمراء و

حدث من ذلك ما واعتراكم مع بعضهم البعض ؛ الباهظة مما أدي إيل قتاهلم و

مشاحنة تافهة ) من  م١١٩٠يف إجنلترا () رد األول ارتش( يف االحتفال بتتويج 

،  شجعها األشراف الذين أرادوا أن يتخلصوا مما عليهم من ديون لليهود

. وقتل الغوغاء  لن ، و ، واستامفورد فتطورت إىل مذحبة امتدت إىل لنكولن

،  رد دي مالبستياامنهم يف مدينة يورك يف العام نفسه وكان يقودهم رتش ٣٥٠

  .  وكان مستغرقاً يف الدين لليهود
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بدأت الكنيسة السلبية لليهود ات السيئة وونتيجة هلذه املمارس

املخلصني ورجاهلا  –يف أسبانيا وإجنلترا وأوروبا كلها  - الكاثوليكية 

موا بإعالن احلرب علي فسادهم، فقال اليهود والضيق من أفعابالضجر و

بدؤوا بإقامة محاكمات لليهود يف أوروبا عن طريق ما يعرف بـ اليهود ؛ و

د حتت تنتهي بإعدام كل من هو يهودي أو له عالقة باليهو)  (حماكم التفتيش

قامت الكنيسة بإعدام ما تبقي من اليهود يف و ؛مسمي مكافحة اهلرطقة

اإلستهداف الرهيب ، وحتت هذا الضغط الشديد واليت تتواجد فيهااألماكن 

هب دخوهلم يف املذبإعالن تركهم للعقيدة اليهودية وقام بعض اليهود 

الم مل يكن إال هروبا من القتل هذا الكخوفا من البطش، والكاثوليكي 

متخفني اإلعدام أو النفي، أما حقيقة األمر فهم ما زالوا يهود والتعذيب و

  .داخل الكنيسة

السنوات خلف السنوات ، واألعوام وراء األعوام، وياممرت األيام وراء األو

الكاثوليكية يف إجنلترا لكنيسة حيت ترقي هؤالء اليهود املتخفني يف ا

كبرية يف قلوب النصاري هناك، وأصبحوا  أصبحت هلم مكانةوغريها، و

اكم قوة ال يستهان ا  تشكل عقول النصاري يف ذلك الوقت؛ لكن حمرموزا و

الثأر من هلم مل تتوقف أبدا عن اإلنتقام وعقوالتفتيش مل تفارق خياهلم، و

ملكر ما فعلوا، فلم يتوقف الكيد أو اخصومهم الكاثوليك الذين فعلوا م 

بسبب قُرب هؤالء اليهود املتخفني من مراكز حلظة واحدة ضد الكنيسة، و

داخل أروقة احلكم استطاعوا قرار داخل الكنيسة الكاثوليكية وصناعة ال

يوم بـ يطلق عليهم الي دراية كاملة ببواطن األمور، وأن يكونوا عل

  .(الكاثوليك العربانيون)
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وظلمها وفسادها املايل  رجاهلا)استبداد الكنيسة الكاثوليكية (ومع و

ك يف إشعال الثورة اجلنسي؛ قام اليهود املتخفني باستغالل ذلوالسياسي و

ف كانت الظروف مناسبة لآلس، وجاهلا الفاسدين الطغاةعلي الكنيسة ور

صبحت أ، ورات منطقية وصحيحة يف ذلك الوقتجدا لذلك وكانت املُرب

هذا اإلصالح األوروبية متشوقة ومتحمسة ومشتاقة هلذه الثورة و الشعوب

م) علي أم  ١٥٤٦ – ١٤٨٣( مارتن لوثربقوة ؛ فذهبوا إيل القس األملاين 

سة من الكاثوليك يدعون لإلصالح وال تعجبهم سلوك الكنيسة وال قساو

قيقية احل هو دوافع هكانت له مربرات مارتن لوثرالقس األملاين سلوك رجاهلا، و

إصالح الكثري من معتقداا لتحقيق لثورة علي الكنيسة الكاثوليكية ول

الدوافع هذه املربرات و -ا كانت بالضبط اإلصالح الشامل يف أوروبا كم

، لكن صفني من أبناء شعب الكنيسة نفسهابالنسبة للمن –حقيقية 

الثورة املقدسة علي الفارس النبيل مل يدرك حقيقة أن اليهود أرادوا استغالل 

أغراضهم الشخصية ال خلدمة الدين كاثوليك خلدمة أهدافهم اخلبيثة وال

  .مارتن لوثرالنصراين ذاته أو خدمة الفارس النبيل املصلح 

لقد أراد اليهود استغالل الفارس النبيل مارتن لوثر لتحقيق أغراضهم  

مث ، عليهم القضاء يف النيل من خصومهم الكاثوليك و الشخصية اخلبيثة

اليت و، الصهيونية املدمرة للعامل كله  البدء بعد ذلك يف حتقيق خمططام

  .تمرت قرونا من الزمان حيت اآلناس

أنه لتحقيق الثورة  مارتن لوثر أقنع اليهود املتخفني يف زي النصاري القس

الذي  اإلصالح كما ينبغي البد من تغيري معتقدات املذهب الكاثوليكيو

الذي بدأ  ههنا فقط وافق كالمهم هوي يف نفسيضطهد الناس كما زعموا ؛ و

حيطون به يعانون من هذا الظلم من يات إليهم ألنه شخصيا ويف اإلنص
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أطلقوا عليها إليه أن هذه التعديالت ضرورية وهامة و أوعزواواإلضطهاد ، و

عتراض؛ أي ستانت يعين اإلتالربو؛ وستاتينتاملذهب الربوبفيما بعد 

  .عترضني علي الكنيسة الكاثوليكيةاإلعتراض أو املُ

اليت شعر من اقتنع الفارس النبيل مارتن لوثر يف البداية ذه التعديالت 

كتب يف تأييد الثورة بكل ما ميلك، وبدأ داخله أا منطقية وصحيحة، و

ب م املذهيدعلثورة علي الكنيسة الكاثوليكية وكتابه األول يؤيد فيه ا

هد القدمي" ؛ أن التوراة "العكان من بني التعديالت؛ وستانيت اجلديدتالربو

بالتايل البد من اإلعتماد ؛ وجنيل " العهد اجلديد "محرفأن اإلغري محرفة، و

 . اسي علي التوراة بدال من اإلجنيلبشكل أس
لذلك هم أفضل شعوب ، اء اهللا وهم أبن، أن اليهود هم شعب اهللا املختار 

 .رضاأل
النصاري لعامل ويقود او، سيح عيسي ابن مرمي عليه السالم أنه حيت يعود امل

من هنا قومي جديد لليهود يف فلسطني ؛ و من جديد البد من إنشاء وطن

ستانت خصوصا يف العامل كله علي إنشاء وطن تنعرف ملاذا حيرص الربو

 قومي لليهود يف فلسطني أكثر من اليهود أنفسهم .
حمورية تقوم عليها عقيدة التعديالت أصبحت معتقدات هامة ووهذه 

يف العامل كله خصوصا أمريكا وإجنلترا ، وهنا بدأ مارتن لوثر  تستانتالربو

يكتب كتابا يتكلم فيه عن فضل اليهود وأمهيتهم ورفعة شأم و أطلق 

فع يف هذا الكتاب بقوة عن "؛ و بدأ يدا املسيح ولد يهودياعليه اسم " 

أن اليهود هم أسياد و هم أبناء الرب، و حنن النصاري " ، بل إنه قال؛ ليهودا

، و بدأ مارتن لوثر يدعو يف كتابه النصاري " ما إال عبيد نأكل فتات مائدم

يف أوروبا إيل اخلروج علي النظام الكنسي الكاثوليكي الظامل واملستبد، 
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بالتصادم  )٢(و روما )١(فحدث اضطراب شديد يف أوروبا كلها، و قامت فرنسا

مع أتباع مارتن لوثر تصادما شديدا، و نتيجة ملعاناة النصاري احلقيقية من 

  .ستانيت يف أوروبا كلهاتالكنيسة الكاثوليكية انتشر املذهب الربو

 عرف تارخييا بالصهيونية ومن هذه املعتقدات الباطلة ظهرت ما ي

جبل مقدس  –، والصهيونية نسبة إيل جبل صهيون بفلسطني املسيحية

؛ وهؤالء هم النصاري الذين يؤمنون بإنشاء وطن قومي لليهود - عند اليهود 

  .يقود العاملاملخلص عيسي بن مرمي مرة أخري لبفلسطني حيت يعود املسيح 

لقد تالعب اليهود بالقس األملاين مارتن لوثر " الفارس النبيل " لتحقيق 

اخلالفة العثمانية " يهود تعمارية كما تالعبوا باملسلمني وهدافهم اإلسأ

  .هم اآلن يتالعبون بالنصاري كلهم الدومنة " حيت أسقطوها متاما ؛ مث

أكاذيبهم يف النهاية فكتب كتابه " مارتن لوثر اكتشف خداع اليهود و لكن 

، و مل يكتب  ستانت ظلوا علي ما هم عليهت" ، لكن الربو أكاذيبهماليهود و

" ،  املسيح ولد يهوديا"  هكما كُتب لكتاب القبول واإلنتشارهلذا الكتاب 

عقيدة  ضالل و تضليل اليهود ، و ظلت ستانت يف العامل كله يفتوعاش الربو

تشكو إيل اهللا حتريف اليهود و ظلمهم ، و أصبح أبناء املذهب  تستانتالربو

اليهودية أكثر من  يتعصبون للديانةستانيت هم اليهود اجلدد الذين تالرب

  .اليهود أنفسهم

   

                                                             
 فرنسا كانت من أشد املناصرين للكنيسة الكاثوليكية و الداعمني هلا يف ذلك الوقت)(١
 مقر الكنيسة الكاثوليكية األمر ، و ا الفاتيكان )(٢
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  : أبرز مقومات فكر لوثر الالهوتي ومن 
نعمة  هي أنّ احلصول على اخلالص أو غفران اخلطايا هو هدية جمانية و؛  أوالً 

، وبالتايل ليس من شروط نيل  خملصا  بيسوع املسيح اهللا من خالل اإلميان

  .تكفريي أو صاحلالغفران القيام بأي عمل 

اليت  و الكنيسة الكاثوليكية يف» السلطة التعليمية«رفض ؛ وثانيا  

ا أنّ معترب الكتاب املقدس تنيط بالبابا القول الفصل فيما يتعلق بتفسري

  .لكل إمرئ احلق يف التفسري

 .أنّ الكتاب هو املصدر الوحيد للمعرفة املختصة بأمور اإلميان؛ وثالثًا  

سلطة الكهنوت اخلاص باعتبار أن مجيع املسيحيني يتمتعون بدرجة ؛ رابعا

    .خامسا مسح للقسس بالزواج و ، الكهنوت املقدسة

جنيليني يف العامل ميكن ردهم إىل أفكار ورغم أن مجيع الربوتستانت أو اإل

  . الكنيسة اللوثرية طلق عليهم اسم، إال أن املتحلقني حول تراثه ي لوثر

انتشرت الثورة يف اجنلترا علي الكنيسة الكاثوليكية حتت مسمي املذهب 

جلدد اليهود ا ستانيت فقامت الكنيسة بإعالن احلرب مرة أخري علي (تالربو

ي ذلك هرطقة ؛ حيت أطلقت علأوروبا كلها ، ويف اجنلترا و)  = الربوستانت

التفرق يف أوروبا حيت عهد امللك هنري الثوار إيل اهلرب واضطر اليهود و

جنلترا ) الذي قام بفصل كنيسة ا م ١٥٤٧ -١٤٩١ الثامن ملك اجنلترا (

ستانت علي الكاثوليك ، ترة الربوتأييد ثوو، عن الكنيسة الكاثوليكية 

ستانيت تونواة للمذهب الربك الوقت أصبحت إجنلترا حمضن وذل منذو

  ." اليهود اجلدد "اجلديد 
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ستانت يهربون من حماكم التفتيش يف أوروبا إيل العامل اجلديد تكان الثوار الربو

؛ حيت أصبحت   )١(هو أمريكا و، يف ذلك الوقت  مت اكتشافه حديثاًالذي 

كبريا لتكوين  الواليات املتحدة األمريكية هي األخري مع إجنلترا مركزاً

  .ستانيتتاملذهب الربو

حتققت أغراض اليهود يف نتشرت الثورة يف أوروبا كلها ، ومع مرور الوقت او

  . ستانيتتأييد اجنلترا للمذهب الربوالنيل من الكنيسة الكاثوليكية بت

لك مبساعدة املت الثورة الفرنسية علي الكنيسة وقام) م ١٧٨٠( يف عام و

الداعمة للكنيسة بالتايل سقطت آخر املعاقل القوية ، و اليهود املاسون

" اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر ؛ كان شعارها الكاثوليكية ، وهي فرنسا ؛ و

اختذ الصهاينة ، و القساوسة من الكاثوليك طبعاً ؛ يقصدون قسيس "

لثورة العلمانية كغطاء سياسي هلم لعدم لفت اإلنتباه إليهم اليهود هلذه ا

يف الثورة البلشفية الروسية ،  كما اختذوا اإلشتراكية كغطاء سياسي هلم

هنا انتهي  دور الكنيسة  ، و) م  ١٧٩٩ ( ت هذه الثورة حيت عاماستمرو

ية يف احلياة السياسية لألبد ، وسقطت امللكية ، وبدأت عصر الكاثوليك

بدأت العلمانية يف الظهور للعلن جنبا إيل و، ميقراطيات والقوميات الد

ستانيت الذي ال مينع ذلك أبدا ، بل علي العكس يؤيد تجنب مع املذهب الربو

من املمكن جدا أن يكون هناك مثال شخص منتمي إيل يشجعها ، والثورة و

                                                             
يقال أن قارة أمريكا مت اكتشافها علي يد كرستوفر كولومبس الرحالة اإليطايل ، لكن الوثائق تشري إيل أنه  )(١

مت اكتشافها قبل ذلك بكثري يف القرن الثاين عشر امليالدي بواسطة رحالة مسلم حيث كانت قارة أمريكا 

ويل مثل ؛ خريطة الرحالة املسلم موجودة يف خرائط الرحالة املسلمني قبل أن يكتشفها كولومبس بوقت ط

  أمحد حمي الدين بريي ريس. 
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، ليكية كاثوناقم عن الكنيسة الستانيت لكنه أيضا علماين وتالربو املذهب

  . هذا من صميم دينه وعقيدته وإميانهال تعجب إن كان بل 

انتشارها يف أوروبا كلها بدأت املخططات عقب جناح الثورة الفرنسية وو

انتشر  العلن ؛ وتظهر يفاسونية اليهودية تلوح يف األفق والصهيونية امل

تعارض أبدا مع الذي ال يو، ستانيت يف مجيع أحناء أوروبا تواملذهب الرب

بل علي العكس يؤيدها ويساندها ، ع أهدافها ال مو، الثورة الفرنسية 

 اليهود اجلددستانت اسم تأطلق املؤرخون علي الربوويدعو إيل أفكارها ، و

لكنهم حيملون أفكارا اري وألم يف األصل ال حيملون أفكارا خاصة بالنص

سة الكاثوليكية هودية أكثر من اليهود أنفسهم ، وأصبحت الكنيي

  .هم حمصورين يف خندق بالغ اخلطورةأتباعها متقوقعني علي أنفسو

ومنذ هذه الفترة بالتحديد سوف جتد صعود جنم اليهود املاسون يف كل مكان 

ون توجهات حيت لو كان املُنفذين هم من النصاري ؛ فهم يف النهاية يؤيد

الصهيونية لتحقيق هم يف النهاية أدوات للسياسة الصهاينة واليهود ، و

أهدافها اإلستعمارية ، ومنذ هذه اللحظة أصبح علينا حنن املسلمون أن 

بني احلروب بني احلروب الصليبية القدمية ( واليت انتهت بال رجعة ) ونفرق 

  اليت أوشكت علي اإلنتهاء بال رجعة ).ة ( واإلستعمارية الصهيونية احلديث

لي يد الصهيوين شفية يف روسيا عقامت الثورة البل) م  ١٩١٧( ويف عام 

كان الس الني الذي كانت زوجته يهودية ، وجوزيف استفالدميري لينني و

السؤال الذي يطرح نفسه هو ؛ لثورة الروسية يضم مخسة يهود ، واألول ل

ود الصهاينة يستخدمون اإلجابة أن اليهباليهود ؟ وما عالقة الشيوعية 

سياسي لعدم لفت األنظار إليهم  كغطاءالقومية الشيوعية والعلمانية و

إذا ختلت الشعوب عن  ، مثفريغ الشعوب من احملتوي الديين واإللتزام لتو
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السيطرة عليهم ؛ ختيل أن الثورة معتقدام وأديام يقومون باستغالهلم و

، وأدت ماليني مواطن روسي نصراين برئ ٥ البلشفية أدت إيل مقتل أكثر من

أصبح ، وخاصة روسياإيل تراجع دور الكنيسة األرثوذكسية يف شرق آسيا 

  الكرملني ما هو إال صورة فقط تعرب عن الدين دون أي دور فعال .

علي يد اليهود  مت إعالن سقوط اخلالفة العثمانية ائياً) م ١٩٢٤ ( يف عامو

ا لريسخ مبادئ ك حكم تركيالدومنة ، مث تويل الدمية مصطفي كمال أتاتور

تبقي من مظاهر اإلسالم بالقوة ونشر  يقضي علي ماالعنف واإلرهاب و

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما عالقة يهود الدومنة  العلمانية بالقوة ؛ و

  بالعلمانية يف تركيا ؟

الكيان الصهيوين " يف أعلن اليهود قيام دولة اسرائيل " ) م  ١٩٤٨( يف عام و

اليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي قامت الوفلسطني ، و

  .) باإلعتراف ا مباشرة (هاري ترومان

مت أغتيال أول كاثوليكي يتقلد الرئاسة يف تاريخ ) م  ١٩٦٣( يف عام و

معروف أن كل ) ، والواليات املتحدة األمريكية ؛ ( الرئيس جون كينيدي 

، لكن جون كينيدي  تستانتيات املتحدة األمريكية من الربورؤساء الوال

  كان أول رئيس أمريكي من املذهب الكاثوليكي .

العشرين ظهر حزب البعث العراقي وحزب البعث يف اخلمسينات من القرن و

ظهرت سياسات جتمع بني كل السوري ؛ وظهرت القومية واإلشتراكية ، و

ة ذلك بالتزامن مع قيام دولة إسرائيل يف فلسطني ؛ فما عالقة الصهاين

  اليهود بكل ذه املناهج املنحرفة ؟!

احملللني السياسني أن إغتيال امللك العظيم فيصل بن يري بعض اخلرباء وو

عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا ملك اململكة العربية السعودية عقب حرب 
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مريكا ليس من قبيل علي يد أحد أقاربه العائدين من أ) م  ١٩٧٣ ( أكتوبر

لي هذه غيسل مخ هلذا القاتل حيت أقدم عا هو ختطيط والصدفة أبدا ، وإمن

امللك العظيم اختذ خطوات واسعة أن هذا الفعلة الشنيعة ، خصوصا و

إسرائيل من منع تدفق البترول و الواليات املتحدة األمريكيةوجريئة أمام 

  .إيل النصر وحسم القضية لصاحل مصر واملسلمني أثناء احلرب أكتوبر مما أدي

البعض أيضا أن إغتيال الرئيس الشهيد حممد أنور السادات رمحه كان يري و

مفتعال من اخلارج لكن مل يكن مخططا له بطريقة مباشرة ألنه عندما يشرع 

اإلعتراف بالكيان الصهيوين ادات بزيادة اليهود يف اسرائيل والرئيس الس

هدة كامب يقوم بإبرام معاال قواته مث بعد ذلك ة دون موافقة شعبه وكدول

فهذا ال يعين إال مصري اخلارج ؛ ديفيد واليت عارضها اجلميع يف الداخل و

،  حدث بالضبط ؛ ال يهم من خطط هلذا هذا ماواحد وهو املوت بال رمحة ، و

ذا لدخول يف هذا النفق والوصول هلألحداث السياسية للكن املهم من دفع ا

  يف صاحل من ؟!املأزق ، و

يف مأزق سياسي حقيقي يدعو حممد أنور السادات اليهود وضعوا الرئيس 

لعرب بسبب معاهدة كامب مع اللشك والريبة واحلرية مع الشعب املصري و

الواليات املتحدة األمريكية ضغطت علي الرئيس السادات لتوقيع ديفيد ، و

الوضع بشكل مل هذه املعاهدة لصاحل دولة إسرائيل اليت استثمرت هذا 

ة فقط هو إيقاف احلرب كان هدف إسرائيل من املعاهد لويسبق له نظري ، و

  .عليها لكفي

وف تحل كل إعتقد الرئيس السادات خطأ أنه بعد معاهدة السالم سو

إسرائيل صادية بسبب اإلنفتاح مع أمريكا واإلقتمشاكل مصر السياسية و

أصبحت ملعاهدة من دمه رمحه اهللا ، ولكنه لآلسف أول من دفع مثن هذه ا
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اجلانب اإلسرائيلي ؛ فأنا طوال الوقت من اجلانب األمريكي وهدفة مصر مست

أعتقد من داخلي أن الكيان الصهيوين هو القاتل احلقيقي للرئيس السادات 

  .املنفذيناألدوات أو رمحه اهللا بغض النظر عن 

يجيون حدوث احملللون اإلستراتويتوقع اخلرباء السياسيون والعسكريون و

أتوقع أن هذه احلرب العاملية الثالثة لن تكون حربا وحرب عاملية ثالثة ؛ 

أقل شراسة من احلرب العاملية الثانية ، بل إا سوف تكون حربا واسعة 

الواليات املتحدة ظام العاملي اجلديد خاصة روسيا والنطاق بني أقطاب الن

وليك واألرثوذوكس املتمثلة يف روسيا األمريكية ؛ أو مبعين آخر بني الكاث

يف ستانت " اليهود اجلدد " املتمثلة تبني الربوفائها يف أوروبا وشرق آسيا ووحل

ه احلرب سوف من هذالواليات املتحدة األمريكية واجنلترا بشكل كبري ، و

يتحدد مصري العامل ومصري األمم والشعوب ، وسوف تظهر العجائب 

ب وف تتشكل جمتمعات حديثة ودول جديدة خمتلفة التركيسوالغرائب ، و

  .أليدولوجية عما حنن عليه اليوم ويف املستقبلاو

أعتقد أن الصني لن تشارك من قريب أو بعيد يف هذه احلرب رغم أا قوة و

اليت متثل رية بسبب انشغال الصني بالداخل واألزمات الداخلية وعظمي كب

الصني سوف تؤيد أحد  األولوية القصوي لدولة الصني ، رغم أن دولة

خوفا من تصاعد النفوذ األمريكي تقد أنه القطب الروسي أعاألطراف ، و

  .ووصوله إليها

ال أعلم حقيقة ما هي النتيجة املؤكدة هلذه احلرب ألن موسكو قد أعلنت و 

ختطر  لنة من األسلحة املتنوعة اليت مل ويف وقت سابق هلا أن لديها ترسان

ل لصاحلها لقتاأا ستواصل احلرب آلخر جندي حيت حتسم اببال أحد ، و

يا من استعدادات الرئيس الروسي تفاجأت شخصمهما كلف األمر، و
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كذلك فإن مسئويل روسيا رفيعي املستوي ؛ و حتمسه للحرب ، و كبارو

الواليات املتحدة األمريكية أعلنت يف وقت سابق هلا أن لديها خمازن للسالح 

ألا الدولة أن النصر حليفها والعتاد ما يفوق توقعات روسيا وحلفائها ، و

عتقد أن ميزان القوي بني روسيا وأمريكا متقارب األويل يف العامل ؛ لذلك أ

وف تفعل فرنسا أو الغريب أنين إيل اآلن ال أعرف حقا ماذا سبشكل كبري ، و

الذي ما الكثري من اإلحترام والتقدير رو؛ خصوصا وأين أمحل لباريس وروما

ا حللف روسيا أم حلف رومو يع أن أخفيه ؛ هل ستتوجه فرنساال أستط

في علي أحد التطور ال خيأمريكا ؟! وماذا سوف تفعل أملانيا ، و

  العلمي الغري مسبوق الذي وصلت إليه أملانيا هي األيام .. !التكنولوجي و

  وما أعلمه وما وقفت عليه حقا هو :
أن هذه احلرب وهذا التصادم متوقع منذ مخسينات القرن املاضي و كان علي 

ك احلدوث بعد احلرب العاملية الثانية لتحديد مصري العامل لوال استمرار وش

احلرب الباردة عقودا من الزمن و تدخل جورج بوش األب يف مثانينات 

وتسعينات القرن املاضي الذي أدي إيل ايار اإلحتاد السوفييت وتراجع 

قام جتاه الدور الروسي ؛ وهذا ما جيعل الروس يشعرون مبشاعر الثأر واإلنت

  األمريكان.  

ن الصراع بني القطب الروسي والقطب األمريكي هو صراع قدري علي إ

 زعامة العامل بغطاء املصاحل وهو حادث ال حمالة.
  ال ميكن حتديد وقت هذه احلرب بالضبط لكنها قريبة ال حمالة.ولألسف 

كثريا أن قادة النظام العاملي الصهيوين حياولون تفادي هذه احلرب وال شك 

  لكن بال جدوي طبعا.
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أنه عقب انتهاء هذه احلرب سوف تتفكك دوائر النظام الصهيوين والشك 

حلرب خيرج النظام العاملي ليظهر نظام جديد بأفكار جديدة، ومن رحم هذه ا

  ، والقيادة اجلديدة اليت حتكم يف العامل.   اجلديد

خصوصاً املنال  ةبعيدمع روسيا أصبح أمراً رجح بأن احلرب إال أن البعض ي

بعد سقوط اإلحتاد السوفييت لكنها قد تكون طرفاً يف الصراع من قريب أو 

  بعيد.

ويرجح البعض اآلخر أن احلرب العاملية الثالثة سوف تكون بني الواليات 

، وبني الصني وحلفائها من جهة آخرى تحدة األمريكية وحلفائها من جهةامل

لسنوات األخرية بينما متر الواليات خصوصاً مع تصاعد جنم الصني يف ا

  املتحدة األمريكية بأزمة إقتصادية حالكة.

  
سجد احلرام أو املسجد ال مرتلة عن املإن املسجد األقصي ال يقل قدسية و

ثالث مسجد بعد املسجدين احلرام والنبوي القبلتني ، و هو أوىلالنبوي ، و

 حلرام (هو أول مسجد بين يف األرض بعد املسجد االرحال ، وتشد إليهم 

  .) الكعبة

ليس ين عليها ولكن قدسية هذا املسجد جاءت من قدسية البقعة اليت ب

ا املباين ذاا ؛ فالبقعة اليت بين عليهقدسية األحجار واجلدران ومن 

دران املسجد األقصي هي بقعة طاهرة ومقدسة أما املباين اليت فيه واجل

مسلم علي وجه ال ينبغي ألي واألحجار فليس هلا أي قيمة علي اإلطالق و

  .األرض أن يتعلق ا
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مع ذلك فلقد وجه األرض هي الكعبة املشرفة ، وإن أقدس بقعة علي 

مت بناؤها عدة مرات ؛ فهل عديدة ، وة املشرفة للهدم مرات تعرضت الكعب

بدا ، ولو مت هدمها مرة أخري يتها ؟! اإلجابة ؛ ال ، أغير هذا من قُدس

؛ ألن القدسية جاءت من  من قدسيتها بنائها عدة مرات ما غري هذا أبداًو

  .يت قامت عليها ال من البناء ذاتهالبقعة الطاهرة الاملكان و

ألمته ، و ص للنيب )١(مسجداً و إن اهللا عز وجل جعل األرض كلها طُهوراً

أشرف البقاع علي وجه األرض هي البقاع اليت بنيت عليها وإن أطهر و

  .باإلضافة إيل جبل الطور يف سيناءاملساجد الثالثة 

عربة كل ال باألحجار اليت بنيت ا أبدا لكن الو فالعربة ليست باملبىن

البقعة املُطهرة املُباركة اليت بنيت عليها هذه العربة باملكان الطاهر و

  املساجد.

يف كل جنبات األرض إيل القبلة ؛ هل و، صلي املسلمون حول العامل ندما يع

أحداً منهم يري الكعبة املشرفة بأم أعينهم أثناء الصالة ؟ اإلجابة ؛ بالطبع 

البقعة هون بقلوم إيل املكان الطاهر وال ، ألن هذا مستحيل لكنهم يتوج

                                                             
قَالَ: أَخبرنا حدثَنا محمد بن سنان هو العوقي، قَالَ: حدثَنا هشيم، قَالَ: ح وحدثَنِي سعيد بن النضرِ،  )(١

حدثَنا يزِيد هو ابن صهيبٍ الفَقري، قَالَ: أَخبرنا جابِر بن عبد اللَّه، أَنَّ النبِي هشيم، قَالَ: أَخبرنا سيار، قَالَ: 

ةَ شِسريبِ معبِالر ترصي: نلقَب دأَح نطَهعي ا لَمسمخ يتطقَالَ: " أُع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصلَتعجرٍ، وي  هل

م ولَم تحلَّ لأَحد قَبلي، اَألرض مسجِدا وطَهورا، فَأَيما رجلٍ من أُمتي أَدركَته الصالَةُ فَلْيصلِّ، وأُحلَّت لي املَغانِ

  ٣٣٥لَى الناسِ عامةً " ، (خ) وأُعطيت الشفَاعةَ، وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه خاصةً وبعثْت إِ

الْأَنصارِي، قَالَ: قَالَ حدثَنا يحيى بن يحيى، أَخبرنا هشيم، عن سيارٍ، عن يزِيد الْفَقريِ، عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا 

لَم يعطَهن أَحد قَبلي، كَانَ كُلُّ نبِي يبعثُ إِلَى قَومه خاصةً، رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: "أُعطيت خمسا 

لْأَرض طَيبةً طَهورا وبعثْت إِلَى كُلِّ أَحمر وأَسود، وأُحلَّت لي الْغنائم، ولَم تحلَّ لأَحد قَبلي، وجعلَت لي ا

 يما رجلٍ أَدركَته الصلَاةُ صلَّى حيثُ كَانَ، ونصرت بِالرعبِ بين يدي مِسرية شهرٍ، وأُعطيتومسجِدا، فَأَ

  )٥٢١( - ٣الشفَاعةَ" ، (م) 
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كان الذي بنيت عليه املباركة ال إيل املبين نفسه ، فاألمر يتعلق بقدسية امل

  .أو حقيقتهالكعبة ال باملنيب ذاته أو شكله 

ان يف العامل حاقد ختيل علي سبيل املثال  ؛ لو أن رجالً جمنوناً من أي مك

املسلمني مدفوع من إحدي اجلهات العميلة إما من الشيعة علي اإلسالم و

الروافض يف طهران أو اليهود الصهاينة يف فلسطني قام بتفجري نفسه جبوار 

الكعبة املشرفة مما أدي إيل هدمها هدماً تاماً ؛ هل هذا سوف يغري هذا من 

يل قدسيتها إذا مت إعادة بنائها مرة أخري ؟ هل هذا سوف يدفع املسلمون إ

قدس الزال ملاذا ؟ ألن املكان املُبالطبع ال ،  وتغيري قبلتهم إيل مكان آخر ؟ 

  البقعة الطاهرة الزلت موجودة .. !موجودا و

إذن ماذا لو مت هدم املسجد األقصي الشريف ألي سبب من األسباب خصوصاً 

؛ هل يغري هدم املسجد األقصي أو  -الصهيوين  –من اإلحتالل اإلسرائيلي 

ثر علي  قدسيته ؟ بالطبع ال ، يستطيع املسلمون إعادة بنائه مرة أخري يؤ

  . من قدسيته أو يؤثر عليها أبدا بل قل مرات عديدة آخري ، ولن يغري ذلك

وبالفعل فلقد ذكرت كتب التاريخ تعرض املسجد األقصي ومدينة القدس 

  الق ، منها ؛ مرات عديدة للتدمريالتام ، ومل يؤثر هذا يف قدسيته علي اإلط

  يف عهد امللك البابلي خبتنصر قبل امليالد. المرة األولى :

  م ).٧٠يف عهد القائد الروماين تيطس سنة (  المرة الثانية :

  م ). ١٣٥ – ١١٠: يف عهد اإلمرباطور الروماين أدريان سنة (  المرة الثالثة

أوصل إن أخطر من حماولة التفكري يف هدم املسجد األقصي هو ما الذي 

  األمور إيل هذا احلد ... !

إزهاق و شد قسوة علي املسلم من ضياع حياتهلكن هدم املسجد األقصي أ

ألقصي فال نامت أعني إذا مت هدم املسجد اأهله وولده ؛ وزوال ماله ونفسه و
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 إيل هذا سجد األقصي فما الذي أوصل املسلمنيإذا مت هدم املاجلبناء ؛ و

   إيل هذا األمر ؟نيأوصل املسلمالطريق املسدود ؟ ما الذي 

اطمئن أيها املسلم إن الكيان الصهيوين يدرك جيدا أن هدم املسجد األقصي 

هذه الكلمة من معين و  هيعين ببساطة زوال إسرائيل من الوجود مبا تعني

بال رمحة ألن هدمه سوف يفتح احلرب علي اليهود يف إسرائيل  من كل 

لذلك هم يحاولون احملافظة عليه أكثر  اجلبهات مع أعداء ال حصر هلم ،

م لتفادي الصدام مع املسلمني ، وأيضا إلطالة أمد الوجود منك ، حماولةً منه

  .واإلحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني

إن جمرد التفكري يف هدم املقدسات اإلسالمية أو التلويح بذلك يف وسائل 

ألمر )  إسرائيل األقصي () أو املسجد  إيران اإلعالم خاصة الكعبة املشرفة (

نبغي أن يحمل علي حممل اجلد ، يو، خطري يتعلق يبة اإلسالم واملسلمون 

ال بقاء لإلسالم أو املسلمون بعد تترك األمور عائمة دون فصل ، و ال جيب أنو

لنار يف فلسطني النيل من مقدسام ؛ فحاذر أن تلعب القيادة الصهيونية با

  .  عن بكرة أبيهم  حرقة لتقضي عليهماملُ فتثور الرباكني واحلمم

املسلمون ال م ، وسلمني هو العهد الذي بيننا وبينهامل إن سبب صمت

مثل لسوف ينسالون مثل السيل اهلادر ودافع عنهم ، فينتظرون أحدا لي

 حققون غايتهم ،يكل حدب وصوب حيت ينالون ما يريدون ومن احلادر النمل 

بإذن اهللا ؛ فحاذر أن تشعل القيادة  لسوف حيصلون علي مرادهمو

واملُهلك  سات املُحرقالنار يف نفسها بالضغط علي فتيل املقد يةاإلسرائيل

 . عرف الرمحةالذي ال ي
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  إن الواليات املتحدة األمريكية ليس هلا إال إختيارين ال ثالث هلما :

أن ختوض حربا عاملية ثالثة لتحسم الصراع القدري والربمجايت  األول :

النفعي بني أقطاب النظام العاملي أقصد روسيا والصني ، والذي أصبح 

التصادم وشيكاً واحلرب قادمة بفعل القدر ال مفر منها ، وهذه حرب مكلفة 

يا جدا من كل النواحي ، ويف النهاية يتراجع الدور الصهيوين تراجعاً ائ

  .شرق آسياعلي األقل يف الشرق األوسط وأوروبا و

أن تتفادي الواليات املتحدة األمريكية هذه احلرب ألا ليست علي  الثاين :

يقني تام من النتيجة الفعلية هلذه احلرب أو حجم اخلسائر املتوقعة فيظل 

الصراع القدري الربمجايت بني أقطاب النظام الصهيوين العاملي حادثا ، و 

  .ريكا و اللويب الصهيوين مع الوقتالتايل أيضا يتراجع دور أمب

يف الثمانينات من القرن املاضي ؛ حاولت الواليات املتحدة األمريكية أن 

تضع حداً لصراع األقطاب داخل النظام العاملي ، وأن تتفادي احلرب العاملية 

فييت نفصال وايار اإلحتاد السوالثالثة ، وذلك عن طريق التخطيط إل

لتحقيق وتشكيل نظام عاملي أحادي القطب حتت قيادة عاملية واحدة ، وهي 

؛ جنحت الواليات ) م  ١٩٩٠( الواليات املتحدة األمريكية فقط ، ويف عام 

مه حيت يف إسقاط اإلحتاد السوفييت وتقسياملتحدة األمريكية جناحاً باهراً 

وعلي رأسها روسيا ، ة تفكك إيل عدة دول فقرية تشكو أزمات إقتصادية بالغ

؛ فلم تستطع روسيا يف ذلك الوقت أن تفعل شئ سوي أن حتافظ علي ما 

ري ، لكن روسيا مل تنسي ذلك تبقي ، مث حتاول أن تنهض باقتصادها مرة أخ

  .  أبدا
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كل املقدمات والدراسات تشري إيل نتيجة واحدة وواقع واحد فقط ، وهو أن 

ملي اجلديد أوشك علي التفكك والتحرر اخلالفة الصهيونية والنظام العا

وليس السقوط ؛ وأن الواليات املتحدة األمريكية ال تستطيع أن تضبط 

إيقاع احلركة والسيطرة خصوصاً بعد تزايد الدور الروسي وتصاعد النفوذ 

الصيين ، ومهما فعلت أمريكا فلن تصبح دولة عظمي مرة أخري بل سوف 

  .لن تسقطي حدودها لكنها حيت ال يتعد ينحصر دورها متاماً

كل املقدمات تشري إيل حقيقة واحدة وهي أن هناك تغري جذري يف السياسات 

أقصد  وليس جمموعة معينة من البشر (، العاملية أصبح يفرضه الواقع 

وتطور منظومة وهذا بسبب التقدم التكنولوجي ، ، )  اللويب الصهيوين

  .اإلعالم واإلتصاالت

ويراقبه ويتفاعل معه ، واجلميع يترقبه ، حيدث اآلن هذا التغري اجلذري 

تماله أو نتائجه لكن ال أحد يستطيع أن يتنبأ بزمن إك، باستمرار 

  .بالتفصيل

وشكل لألسف يف القرن العشرين تصاعد نفوذ اليهود بطريقة كبرية 

، وكان من نتيجة ذلك هو تكوين وإنشاء وطن قومي لليهود يف ملحوظ

د نفوذ اليهود مرة آخري يف الواليات املتحدة األمريكية فلسطني ، مث تصاع

مع سيطرة اللويب الصهيوين علي اإلقتصاد واملال والسياسة ، ومع بداية 

التسعينات ظهر ما يسمي بالنظام العاملي اجلديد ؛ وهو نظام يهودي 

ستانت ( تأتباعهم من الربويدير من خالله اليهود وصهيوين إداري حيكم و

ستانت البيض ) سياسة تدد ؛ خصوصا األجنلوساكسون = الربواليهود اجل

العامل كله من املسلمني والنصاري ، ومن يقف أمام هذا النظام العاملي فإن 

مصريه إما الفشل أو السقوط ؛ ختيل أن الرئيس األمريكي نفسه قد يشعر 
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ليا أنه دمية يحركها اللويب الصهيوين دون أن يستطع أن يسجل قرارا إستقال

أو يأخذ قرارا معارضا علي الرغم دائما من نفوذ الرئيس األمريكي وحنكته 

وثقافته ، ومن يعارض سياسات اللويب الصهيوين فإن مصريه القتل أو 

التشويه ، ومثال علي ذلك إغتيال الرئيس األمريكي السابق جون كنيدي ، 

كل احلكومات  والتشهري بالرئيس األمريكي السابق بل كلينتون ؛ ختيل أن

اليت وقفت أمام سياسة اللويب الصهيوين يف العامل كله سقطت ؛ ختيل أن كل 

  .اللويب الصهيوين متت اإلطاحة مزعماء العامل املعارضني لتوجهات 

قائيا ، ومع تراجع النفوذ األمريكي والنظام العاملي يتراجع دور اليهود تل

جمموعات أخري للقيادة ، مث تظهر ويتراجع النفوذ الصهيوين، وهكذا

  . التحكم يف صناعة القرارو

  
يف صاحل مصر أو العرب أو  إن معاهدة السالم كامب ديفيد ليست أبداً

اإلسالم أو املقدسات ؛ وتعجبت أن هناك يف بالدنا من احلكام واإلعالميني ممن  

نون أو إطاعة يصل إيل حد الذعر أو اجل خيافون إسرائيل واليهود خوفاً شديداً

فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ " األوامر دون تفكري ، قال تعايل : 

 من أَمرٍ أَو بِالْفَتحِ يأْتي أَن اللَّه فَعسى  دائرةٌ تصيبنا أَنفيهِم يقُولُونَ نخشى 

هندوا عبِحصلَى فَيا عوا مري أَسف أَنفُِسهِم نيماد٥٢ –( املائدة  "  ن (.  

إن كامب ديفيد محت إسرائيل علي طول اخلط ، وأضعفت مصر والعرب 

واملسلمني علي طول اخلط ، ولو سألت أي قائد عسكري يف بالدنا املصرية 

علي نتائج كامب ديفيد ، يقول لك ببساطة ، أال تري الضعف اإلقتصادي 

الذي وصلت إليه مصر ؟ أال تري شح وخبل األغنياء ورجال األعمال يف مصر 
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مليار دوالر سنويا  ١.٣؟ أال تري أن معاهدة السالم كامب ديفيد تقوم بتأمني 

للنفقة علي الدولة املصرية بال عناء " املعونة األمريكية " ؟ طبعا يقول 

ذلك وهو يشعر باإلمتنان ملعاهد السالم كامب ديفيد اليت استطاعت توفري 

  .ملبلغ الكبري بال عناء كما يتخيلهذا ا

دنا يف املستقبل رد هيبة مصر وهيبة العرب واإلسالم وإيقاف لذلك لو أر

إسرائيل عند حدها علينا أن نوفر دخالً مادياً وفرياً نستطيع أن نستغين به 

عن املعونات األمريكية بسبب كامب ديفيد ؛ لو قمنا مبضاعفة وفرض 

الضرائب الباهظة ألدي ذلك إيل ثورة شعبية كربي وضخمة من كل الناس 

لوضع املادي للجماهري صعب جداً ، كما أن معظم الشعب املصري ألن ا

خصوصاً طبقة األغنياء تقوم بالتهرب الضرييب ؛ أي أن الضرائب ال يدفعها 

  ن تطبيق الضرائب حل فاشل متاما.إال الفقراء فقط ؛ إذ

واليت تمثل الضريبة ، لكن لو مت إسقاط الضرائب متاما عن الشعب املصري 

ة جدا من مال الفرد الواحد لشعر املواطن أن الدولة ال ترغب فيه نسبة كبري

بل سيكون ممتنا وسعيدا من النظام القائم ، مث بعد ذلك نقوم ، يف ماله أبدا 

% من املال سنويا ، وهي  ٢.٥بتطبيق الزكاة ، والزكاة ضريبة ال تعتدي أبدا 

 يب الفردلي الرضا النفسي الذي يصنسبة قليلة جدا ألي شخص ، فضال ع

واألمن ، باإلضافة إيل الطمئنينة يشعر بالراحة والذي خيرج الزكاة ، 

  . الربكة اليت حتل يف مالهالثواب الذي يلحق به يف الدنيا واألخرة ، و

مصر دولة من أغين دول العامل ، لو مت تطبيق الزكاة يف مصر ألصبحت 

  .غريهامريكية والروسية واستقلت عن التبعية األو

  .مصر الزكاة لرجعت إليها العزة واهليبة مرة أخري تلو طبق
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ا املالئكة حلمتهقت مصر الزكاة ألمطرت السماء ، وحللت الربكات ، ولو طب

  .بأجنحتها أبد األبدين

ألصبحت مصر الزكاة إلنتعش اإلقتصاد ، وحلدث اكتفاء ذايت ، و لو طبقت

وألصبحت مصر  قرارا عن اخلليج العريب والسعودية ، مصر مستقلة يف

  .قائدة الشرق األوسط والعامل اإلسالمي

ء يف ذمم العمالنشتري األسلحة من أكرب الدول ، وباملال الوفري نستطيع أن 

  .أي مكان حيت يف قلب إسرائيل

لة نقلب الطاوباملال الوفري نستطيع أن ننتج ونستثمر ونزرع ونصنع و

  .السياسية واملؤمرات علي أعدائنا

نستطيع أن نشتري التكنولوجيا والتطور من أي مكان يف  باملال الوفري

  .العامل

ري نستطيع أن نبين أقوي اجليوش وأقوي األجهزة األمنية وأقوي باملال الوف

  .املعدات

  .وخنرج من التبعية إيل األبد، ال الوفري حنصل علي اإلستقالل بامل

ة هلا ؛ جزية ختيل أن النصاري يدفعون اجلزية بدال من الضرائب اليت ال قيم

يت ال -سنوية عبارة عن مقدار بسيط من املال بدال من الضرائب الباهظة 

ال يشعرون بالثقة أو املردود أو العائد بعد كسرت ظهورهم وأرهقت كاهلهم و

لمون حبمايتهم و مقابل أن يقوم املس - دفعها لذلك يتهربون منها مجيعا 

  .حفظ أمواهلمالدفاع عنهم و

نصاري يف مصر سنويا عن رضا نفس ط من املال يدفعها الاجلزية مقدار بسي

ديد حيت تقوم الدولة حبمايتهم طيب خاطر دون إجبار أو إرهاب أو و

  . والدفاع عنهم وانشاء املدارس واملستشفيات هلم وألبنائهم
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املصري هو أن اجلندي املسلم يحارب واد والفخر  إن من أمجل آيات العزة

ليكتبوا بدمائهم قصة الكفاح ، وآيات  خيه النصراينجنبا إيل جنب مع أ

  وملحمة الصمود.، أناشيد العزة و، النصر 

) كان املُخطط الرئيسي صاحب فكرة تدمري خط  ١٩٧٣يف حرب أكتوبر (  

لن و،  باقي زكي يوسفبارليف هو رجل نصراين مصري عظيم ، يدعى " 

  .مهما كان دينهم أو لوم خلصنيتنسي مصر أبناءها من املُ

من جاء اليوم لكي تشارك الكنيسة املصرية مع املسجد بأمواهلا القليلة و

احلظرية العربية وعودا مرة آخري إيل ، أجل إستقالل مصر من التبعية 

  .اد والعزة والشموخواإلسالمية ؛ إىل 

من شعب وبنايت أبنائي يا و، إخواين وأخوايت يا و، يا آبائي وأمهايت 

  .ال إكراه يف الدين؛ صرية املبارك الكنيسة امل

من املسلمني جاء ي وبنايت أبنائيا و، أخواين وأخوايت يا و، يا آبائي وأمهايت 

مي مهما كلف التعايش السلوقت العطاء والبذل والتضحية والوحدة و

 .ال من صدقة ؛ أنفقوا ينفق عليكم؛ ما نقص ماألمر
ي جعل اللويب الصهيوين اليهودي يف أمريكا يتحكم يف إن املال الوفري هو الذ

األبد ؛ بدون املال الوفري لسقطت إسرائيل إيل رار يف العامل كله ، وصناعة الق

  .املال هو عصب احلياة ، وفتنة هذه األمة يف املال

اإلستعداد ألننا ال من خطة الدفاع إيل خطة اهلجوم و البد ملصر أن تتحول

ي يتحسس الداخل املصري بكل اجلانب اإلسرائيلي الذ ميكن أبدا أن نأمن

  .شغف وتربص وإنتهازية
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طيع بعدها نست، نجمع المال الوفير إذا استطعنا أن نطبق الزكاة و
  واقعنا بإذن اهللا :أن نقوم بفرض قواتنا و

o اإلستقالل من التبعية األمريكية ؛ اآلن فقط أصبح لدينا التحرر و

فقط نستطيع أن نفرض  املصريني ، اآلنقرارنا اخلاص بنا حنن 

 . عقولنانتصرف من ن أفواهنا وم نتكلمسيطرتنا ، و
o  التحرر من معاهدة السالم كامب ديفيد ( معاهدة العار ) ؛ ختيل أن

اللويب الصهيوين كان يقوم بتهديد املصريني بقطع املعونات عن 

األوسط لية يف الشرق مصر إذا إختذت موقفا معاد للسياسة اإلسرائي

كننا العار ) ؛ حنن حلفاء للواليات املتحدة األمريكية لقمة الذل و (

ال للويب اليهودي الصهيوين الذي لسنا حلفاء أبدا إلسرائيل و

ضد مصاحل الشعوب بكل خسة وندالة وحقارة ولؤم امل يتع

 . ، ويؤسس للتطرف واإلرهاب يف فلسطنيالعربية
o ة إسرائيل حلدود صهيوين لعوداللويب النقوم بطرح ودعوة إسرائيل و

عدم عتراف باملقاومة الفلسطينية  ، واإل، و)  ١٩٦٧ ( ما قبل

 .دخل يف شئون لبنان الداخلية  ، واخلروج من اجلوالنالت
o ودة إيل مصر بلدهم ين يف اسرائيل للعدعوة اليهود املصريني املوجود

سلم أو عدم تكدير الللعيش بسالم وأمان بشرط اإللتزام بالقوانيني و

األمن العام ؛ استخدام ذلك يف إعالن احلرب اإلعالمية علي الكيان 

دولة إسرائيل ، إحراج إسرائيل واللويب  تفكيكو الصهيوين

 .الصهيوين أمام العامل
o يطرة العسكرية علي خليج العقبة وطابا وأم التلويح بإمكانية الس

 .الرشراش
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o  البحر األمحر وخليج إعاقة حركة السفن اإلسرائيلية واإليرانية يف

 .العقبة وقناة السويس
o اد مع إسرائيلاإلقتصإعاقة حركة التجارة و. 
o فتح معرب رفح. 
o واإلعتراف بدولة )  ١٩٦٧ ( إيل الرجوع إيل ما قبل إجبار إسرائيل ،

 .فلسطني
o  إذا وافقت إسرائيل ؛ قمنا بتعديل معاهدة السالم كامب ديفيد

استعدادا للحرب املقدسة كسر شوكة اليهود ، ولصاحل فلسطني 

 الكربي ، حيت ال نثري غضب حلفاء إسرائيل .
رفضت إسرائيل قمنا بإشعال وحتريك املقاومة الفسلطينية والعمليات  إذا

اليت سجل اإلنتحارية ومحاية حدودنا والدخول يف حرب اإلسترتاف ؛ و

 .كل معاركها علي الكيان الصهيوين التاريخ اإلنتصار الساحق يف
فتح حرب غري منظمة من كل يح هو الدخول يف حرب اإلسترتاف والصح احلل

علي الكيان  سعودية )ال –مصر  –سوريا  –لبنان  –اجلبهات ( فلسطني 

د قليل من مواصلة اجلهاد ألطول فترة ممكنة بعد، وحيت يستسلم الصهيوين 

ما إستعدادا للمعركة تشتيت صورته الذهنية متاالرجال إلرباك العدو و

إظهار الكيان الصهيوين  سبب فتح كل اجلبهات علي إسرائيل هوالكربي ، و

تفصيال ؛ إسرائيل مهما يقضي علي إسرائيل مجلة وهذا حقيقته وعلي 

ال تصمد يف حرب طويلة األمد نسبيا وكانت إمكانياا ال تستطيع أن 

تستطيع أن تصمد أيضا إذا فتحت احلرب عليها من كل اجلبهات خصوصا 

نت هذه احلرب هي حرب عصابات غري منظمة متاما ، املقصود منها لو كا

 . واإلرباك والتشتيت فقط اإلسترتاف
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بعا هذا كله سوف يستغرق وقتا ، ولن يكون يف وقت قصري ، وحيتاج ط     

علينا أن لكن طويلة األمد ، مستغرقة للوقت إيل إستعدادات مكثفة و

؛ ) م ١٩٧٣( أو يف )  ١٩٦٧( ت يف تكرار مواقف املاضي اليت حدث حنذر من

ة متاما ، بأناس جديد، ملرحلة آخري  حيث أننا يف وضع آخر خمتلف متاماً

ال ميكن لنا أن ن و حرب آخري أو قل حروبا آخري وأهداف أخري ، وآخري

نترك السوفييت أو األمريكان أو أي طرف آخر يف هذا العامل أن يصيغ لنا 

  .خططنا أو مستقبلنا القادم

تناسبنا ، البد البد من تغيري قواعد اللعبة وفرض سياستنا اليت نراها و     

أال نتخذ مسار يفرضه علينا الغرب أو الصهاينة ؛ حبيث ال نسري يف املسار 

بل نسري حبكمة  الذي يريدونه وال نسري أيضا يف عكس هذا املسار متاماُ

حقق ما نريد ، وصمت وهدوء مبا يتوافق ويتناسب والصاحل العام حيت ن

ولتكن سياستنا الداخلية غامضة غري واضحة لآلخر يشعر أا فوضي 

د من إجياد صناعي السياسة يف لكنها تسري يف إطار منتظم وفعال ، الب

، البد من إجياد صانعي األزمة يف مصر ، البد من البحث عن اجلديد ، مصر

  .النظام اإلداريوتطوير السياسة و

  
ال ينبغي أبداً أن ننظر لقضية فلسطني علي أا صراع قومي بني العرب 

ألن هذا يهدف إىل عزل قطاع كبري من املسلمني وإسرائيل أو صراع حضاري 

  عن القضية الفلسطينية مما قد يؤثر بالسلب علي جناحها.

 صراع ديين من الدرجة األوىل ،  الكن ينبغي أن ننظر هلا علي أ

واإلنتصار فيه لن يكون إال بالعودة إيل الدين اإلسالمي الصحيح ، القرآن 
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والسنة بفهم سلف األمة ، مث رفع راية اجلهاد ال أن نرفع الشعارات وننادي 

؛ فيكون اإلميان عامالً فعاالً يف جناحها ،  بالقوميات ونتغىن حبب الوطن

سلمني من مجيع أحناء العامل كما يشارك يف إقامة دولة ويشارك فيها كل امل

  .إسرائيل كل اليهود من مجيع أحناء العامل

يتكلم مساحة الشيخ صفوت الشواديف رمحه اهللا عن احلل اجلزري للقضية 

  : )١(الفلسطينية ، ويقول  

، وهذا احلل ليس يف اهلتافات يبحث مجيع املسلمني عن حل وخمرج ((واليوم

، وال املؤمترات، وال الالءات ات وال املسريات ، وال التصرحياتاهروال املظ

  املتتالية وغري املتتالية .. إن احلل يكمن يف حقيقتني : 

كلمات وتوجيهات نطق ا جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز رمحه  األوىل :

  اهللا ، وصف فيها الداء والدواء ؛

رمحه اهللا : " لقد مرت علي هـ يف خطبة احلج ، يقول  ١٣٨٤وذلك عام  

اإلسالم واملسلمني حقب تناسى الناس فيها ما هو مطلوب منهم جتاه رم ، 

وتساهلوا فيما جيب عليهم ، واونوا وتغافلوا ، وهلذا فإننا نري اليوم أن 

الشعوب اإلسالمية يف كل األقطار قد ينظر إليها نظرة إحتقار أو إزدراء ، 

بناه ألنفسنا حنن ، ومل يرضه اهللا سبحانه وتعايل لنا ، وهذا أيها األخوة ما سب

وإمنا رضي لنا العزة واملرامة والقوة ، وإذا حنن أخلصنا العبادة ، ومتسكنا مبا 

أمرنا اهللا به سبحانه وتعايل ، وإتبعنا سبيل نبينا صلوات اهللا وسالمه 

  ".يهعل

هـ  خطب امللك فيصل رمحه اهللا يف احلجيج خطبة جاء  ١٣٩٠ويف حج عام 

  فيها وصف املنهج والدواء ، إذ يقول : 

                                                             
  ٦٥ – ٦٤اليهود نشأة وتارخياً ، القدس ، ص  )(١
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" أيها األخوة ؛ إننا يف حاجة قصوى إيل حماسبة أنفسنا ، جيب علينا أن نعود 

  إيل أنفسنا ، وحناسبها ، ملاذا تصيبنا النكبات  ؟؟

  الم ؟؟وملاذا نتعرض للعدوان من أعداء اإلس

  وأعداء البشرية وأعداء اإلنسانية ؟؟

علينا أن حناسب أنفسنا فال بد أن هناك فينا ، ويف أنفسنا ما يستوجب أن 

نصاب ذه النكبات ، فإننا نري اليوم يف عاملنا اإلسالمي من يتنكب عن 

  اإلميان ، وعن العقيدة اإلسالمية ".

هاد يف سبيل اهللا ؛ إنه فهي ضرورة رفع راية اجل وأما احلقيقة الثانية :

الطريق الذي إختاره اهللا للنصر ، واحلفاظ علي األرض والعرض ، ولقد 

جربنا كل احللول فلم تفلح ومل تنجح ، وإن الشعوب املسلمة يف مشارق 

األرض ومغارا تتطلع إيل اليوم الذي يعلن فيه حكامها وقادا عن فتح 

سيلتزم اليهود بالعهود واملواثيق  باب اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويومها فقط

واإلتفاقات املربمة إلتزام قهر وصغار ، ال إلتزام قناعة ووفاء ، ويومئذ يفرح 

  املؤمنون بنصر اهللا  .. ))اهـ.

  

  السيناريو المتوقع :
  املخاطر.ربح املعركة األخرية حيت لو حدث بعض أن ن اإلستراتيجية:

 –خطة للدفاع  –؛ خطة للهجوم مباشرة و غري مباشرةاخلطط والتكتيك: 

   خطة للتمويه و اخلداع . –خطة لإلنسحاب 
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ي مراكز عل القضاء علي العدو الصهيوين عن طريق القضاء متاماًاهلدف : 

احملافظة علي عدم ضرب ضرب األماكن احليوية داخل إسرائيل مع القوة ، و

  النساء األبرياء.دنيني ؛ ينبغي جتنب قتل الشيوخ واألطفال واملاألبرياء و

  أوال ؛ الحرب غير المباشرة 
كل مكثف لضمان بشو، دة املدي بصورة منظمة خمطط هلاإطالق املدافع بعي

 .عدم الرد مرة أخري
ة جوية قامت إسرائيل بضرب ١٩٦٧غارات جوية سريعة بالطريان احلريب؛ يف 

وية هلا بضرب املواقع احليدول، قامت خال ثالثساعات إلسقاط  ٦استمرت 

مما أدي إيل ضرب كل املطارات العسكرية والطائرات  ملصر وسوريا واألردن

 .ربية مما أدي إيل هزمية ساحقة، ومسيت هذه العملية بالنكسةاحل
 .ية فدائية ناجحةتفجري مفاعل دميونة النووي باسرائيل عن طريق عمل

  اإلشتباك والحرب المباشرة ؛ ثانيا 
يتم فتح باب اجلهاد يف مصر من كل مكان ؛ ينضم الشباب من كل حوب 

  .ينضم كبار السن و النساءوصوب و

  .النصريتم إرجاع كبار السن والنساء ؛ وسؤاهلم الدعاء بتثبيت املسلمني و

تأمر القيادة املصرية القوات املسلحة املصرية بإعداد كتائب ااهدين 

  .خالل شهرين فقطالعرب من كل مكان 

ال هم هلم إال النصر أو  يتم إنشاء وتكوين كتائب من الفدائني الذين

  .الشهادة

تأمر القيادة املصرية األزهر بفتح الباب للدعاة وعلماء األزهر لينضموا مع 

كتائب اجليوش لرفع الروح املعنوية وذكر فضائل اجلهاد وحث املسلمني علي 

  . الشهادة يف سبيل اهللاجلهاد و
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تقوم األمهات والزوجات بتحميس الرجال وحثهم علي اجلهاد والشهادة يف 

  سبيل اهللا وأال يرجعن إليهن إال منتصرين أو شهداء.

تعلو أصوات ااهدين واجليوش بالتكبري حيت يدب اخلوف والفزع واهللع 

  يف قلوب املنافقني وأعداء اإلسالم . 

دو احليوية بكل شراسة ؛ يتم تنطلق الطائرات احلربية لقصف مواقع الع

ضرب املواقع احليوية يف إسرائيل كما يتم ضرب مواقع اإلتصاالت إلعاقة 

  .تواصل بني فروع اجليش اإلسرائيليال

تنطلق الصواريخ بعيدة املدي لضرب املواقع احليوية اليت مل يتم ضرا 

  .ة اجلويةبواسطة الضرب

ت العدو عن ي ضرب طائراتكون هناك كتيبة كبرية من اجلنود مدربة عل

  .طريق الصواريخ أرض جو

بعد تدمري وقصف مواقع العدو احليوية بالطريان احلريب تقوم اجليوش 

  . ائب الفدائني بالتحرك حنو فلسطنيوكت

تتجمع الكتائب واجلنود عند حدود فلسطني ؛ حيث يأيت جند من العراق 

احلاكم مث القيادة وجند من الشام وجند من اليمن ليدخلوا حتت أمر 

  العسكرية املصرية.

ترفع اجليوش أصواا بكلمة ( اهللا أكرب اهللا أكرب ) لتهز اجلبال الرواسي  

  .األرض من حتت أقدام اإلسرائيلني وز

  .مد رسول اهللايرفع ااهدون الرايات السود اليت حتمل شعار ال إله إال اهللا حم

صري؛ يقوم اجلنود بالتكبري بصوت تنضم اجلنود الفلسطينية إيل اجليش امل

  .خييب أماهلمعال يزهق أرواح اليهود و
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بني كتائب اجليش حتدث معركة كبرية وقاسية بني كتائب اإلميان والتوحيد و

  .اإلسرائيلي

ينهزم اجليش اإلسرائيلي ويسقط معظمه صرعي وقتلي ؛ مث يقوم بقية 

ت العسكرية من اجليش اإلسرائيلي بالتراجع مرة أخري وطلب اإلمدادا

  أمريكا وأوروبا.

لع القيادة اإلسرائيلية وتستنجد بأمريكا وأوروبا فتصل اإلمدادات 

؛ فلقد مت حسم املعركة ومت وحتدث معركة شديدة لكن بال جدوي العسكرية

  .نتصار لصاحل اجلانب املصري السيناإل

وتقوم حينئذ تطلب القيادة اإلسرائيلية اإلستسالم بشرط إيقاف احلرب، 

أمريكا بالضغط علي مصر؛ فتوافق القيادة املصرية السنية بعد استشارة 

 بعد ذلك يتم إطالق قادة اجليوش اإلسالمية والعلماء وأهل احلل والعقد ، مث

  .سراح األسري

  
ة، يف بداية القرن العشرين كانت فلسطني تابعة للدولة العثمانية اإلسالمي

وكان الفلسطينيون من املسلمني والنصاري واليهود يعيشون فيها بأمن 

وسالم دائمني مع بعضهم البعض لكن مع تكوين ما يسمي بالصهيونية 

العاملية وإعالن قادا من اليهود عن ضرورة إنشاء وطن قومي لليهود 

، ةيسود املنطقة العربيإنعدام األمن الذعر بفلسطني، بدأ الظلم واخلوف و

ليزي منذ وبدأت احلرب احلقيقية، حيث وقعت فلسطني حتت اإلحتالل اإلجن

، مث بدأت هجرة اليهود من كافة دول العامل إيل سقوط الدولة العثمانية

% بعد أن كانت نسبتهم ال  ٣١فلسطني ، حيت أصبح اليهود ميثلون نسبة 
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سرائيلية %. مث بعد ذلك تشكلت الدولة اليهودية الصهيونية اإل ٥تزيد عن 

  احملتلة يف فلسطني عنوةً وظلماً.

لدولة الظاملة اآلن وبعد مرور عقود من الزمان علي إنشاء وتكوين هذه ا

؛ تبني للجميع أن مستقبلها إيل الفشل واإليار أمر قدري واجلائرة واحملتلة

، ومع مرور الزمن البد أن حيدث صدام وتصادم مع ، وال يوجد حل آخروحمتوم

لمني، وهذا التصادم هو تصادم عنيف ال يقبل التهدئة ألن املسلمون يف املس

إذا بل ملتهب الشرق األوسط أصبحوا علي مجرٍ من نار أو صفيحٍ ساخن 

جاز التعبري كما أن احلق ليس يف صاحل الدولة اإلسرائيلية احملتلة متاماً؛ 

وكثري من كبار كثري من دول العامل ختلت اآلن عن مساندة اليهود يف فلسطني، 

الساسة إكتشفوا خداع اليهود هلم ومكرهم م؛ اكتشفوا أن اليهود أمة 

  ملعونة ماكرة، إكتشفوا أن اليهود كذبة ومخادعني . 

كبرياً، وخدعوهم خداعاً  لقد أذل اليهود النصاري خصوصاً ذالً وإذالالً

وما ؛ اليهود هم من تآمروا علي قتل املسيح عيسي بن مرمي قدمياً ، عظيماً

م بل رفعه اهللا إليه، فبدأت املؤامرة علي قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هل

النصاري منذ القدم مث علي املسلمني بعد ذلك حيت اآلن؛ فعلي ماذا يعول 

  النصاري؟ وعلي ماذا ينتظرون من اليهود ؟

أمام اليهود سوي التصادم العنيف مع املسلمني من كل مل يعد هناك إختيار 

حدب وصوب، وتكون النهاية اهلزمية الساحقة لليهود، والفوز الساحق 

العنيف للمسلمني، أو اهلجرة من حيث أتوا؛ وبالتايل جتنب احلرب والصدام 

 أن متنع هذا ؛ لن تستطيع قوة يف هذا العاملقبل حدوثه وتقليل اخلسائر

  . األبدالصدام إيل
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نعم ، إن هجرة اليهود مرة آخري من فلسطني إيل حيث آتوا قد تعترب حالً 

سلمياً مقبوالً إيل حد ما ؛ علي أن تبدأ اهلجرة منذ اآلن ليحل السلم ويعود 

  .اري واليهود مرة أخري إيل فلسطنياملسلمون والنص

 حرب لقد إنكشفت سوءة اليهود أمام اجلميع، والحت يف األفق عورام يف

اإلسترتاف وحرب أكتوبر وحرب لبنان واإلنتفاضة الفلسطينية وغريها، 

مع القاتلني ومل يعد السالم وفشلت إيل اآلن كل مؤامرام وخططهم، 

  .واحملتلني حالً أبدا

أن  ) أن يدركواحكماء بين صهيون ؛صدفعلي عقالء اليهود وحكمائهم (أق

ه وشيك ، واحلل املتاح لديهم اآلن التصادم العنيف مع املسلمني البد منه وأن

، دون ا كان الثمن غالياًهو اهلجرة إيل حيث أتوا مهما كلف األمر، ومهم

ألن التوراة تذكر إضاعة للوقت واجلهد لتقليل اخلسائر وتنايف اهلزمية املؤكدة 

  . أن اليهود سوف يذحبون يف القدس علي أيدي املسلمني

  

  )  هدنة علي دخن هدنة بين المسلمين واليهود ( -١
إن اهلُدنة اليت علي دخن هي اليت حدثت بني املسلمني واليهود بعد علوهم 

 بنِيوقَضينا إِلَى : "، قال تعايلرض علواً كبرياً ودخوهلم فلسطنييف األ

سورة ("  ا كَبِرياعلُو ولَتعلُن مرتينِ الْأَرضِ في لَتفِْسدنَّ الْكتابِ في إِسرائيلَ

  )٤ –اإلسراء 

فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا من نفس السورة : "  ٧وقال تعايل أيضا يف اآلية 

" ،  تتبِرياوجوهكُم وليدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا 
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وقُلْنا من بعده لبنِي إِسرائيلَ من نفس السورة : "  ١٠٤وقال أيضا يف اآلية 

  ". اسكُنوا الْأَرض فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا

سقوط اخلالفة اإلسالمية وتفرق  -أي هذا الشر –وهي خري بعد شر ، وهو 

، )  ٦٧، مث  ٥٦، مث  ٤٨من حرب ؛ بداية ( ، وحدوث احلروب املسلمني 

بقيادة املصريني علي  - نياملسلم -وحدثت بالضبط عقب إنتصار العرب 

حرب األيام الستة  - م  ١٩٦٧، بعد نكسة يونيو  ٧٣اليهود يف حرب أكتوبر 

سوريا جمتمعة ؛  دول عربية ثالثقام ا اليهود الصهاينة علي  اليت -

  .األردنو ومصر

-وسبب دخنها هو املُباحثات واملُفاوضات السرية بني الطرفني يف األردن 

حتت قيادة امللك احلسن  -قليالً - أو املغرب ، حتت قيادة امللك حسني  - غالباً

؛ نتيجة لعدم تكافئ القوى، وقيل النرويج ، ، وقيل لندن وواشنطن  الثاين

قوي اإلستعمار اليت كانت تساند إسرائيل مثل الواليات املتحدة األمريكية 

  . اإلحتاد السوفييت سابقاً –بريطانيا  –

)  هدنة علي دخنوقال بعض اجلهابذة من العلماء املُحدثني أن املقصود بـ ( 

املصري واإلسرائيلي اليهودي  –أي سالم علي ضغائن وكره ؛ فكال الطرفني 

الواقع باإلضافة إيل ويريد حسم املعركة لصاحله ، لكن ، ال يريد سالم –

القوي العاملية املتمثلة يف واشنطن ولندن وموسكو علي وجه التحديد 

الذي  -فرضت هذا السالم فرضاً علي الطرفني خصوصاً اجلانب املصري 

مون إرضاًء لليهود الصهاينة الذين حيك -حقق انتصاراً واضحاً يف املعركة 

العامل، وخوفاً من إحتمالية إندالع حرب عاملية ثالثة قد تكون نووية أو 

ذرية، أو أن تكون احلرب املصرية اإلسرائيلية نواةً هلذه احلرب العاملية 

. ال رمحة لو حدثت وال تستثين أحداالكبرية اليت قد تبتلع العامل كله ب
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) ، وهو  السالم املُر(  علي هذه اهلدنة اسم –العرب والروم  –لذلك يطلقون 

فعالً سالم مر ألن كال الطريفني ال يستطيع حتقيق النصر املُكتمل علي 

  خصمه.  

يف هذه اهلدنة اليت علي دخن حيث السالم بني نعيش وحنن اآلن الزلنا 

" بعد نصر أكتوبر  كامب ديفيد املسلمني واليهود قائم منذ معاهدة السالم"

  .حيت اآلن ايد

، علي املسلمني أو تفوقهم وسبب عدم تكافئ القوى ليست قوة اليهود 

 ولكن ألن اليهود يقومون باستعداء قوى العامل كله ضد املسلمني خصوصاً

" اليهود اجلدد أو النصاري الصهاينة أو أتباع اليهود " ستانت تنصاري الربو

فييت سابقاً ، ؛ وقوي العامل كانت تتمثل يف امريكا واجنلترا واإلحتاد السو

وبالتايل فإن استمرار املسلمني يف حرب اليهود يعين ببساطة الدخول يف حرب 

كان من احلكمة قبول  اعاملية ثالثة تقضي علي العرب والعامل أمجع ، لذ

  .مؤقتاًالسالم 

هدنة بينكم وبين بني  ( هدنة بين المسلمين والنصاري -٢
  ) األصفر أو الروم

) فلم حتدث بعد لكنها  النصاري املسلمني والروم ( أما اهلدنة اليت بني

قارب يف فيها تكافئ واضح يف القوي وتسوف يكون أصبحت وشيكة ، و

، وتكون هذه اهلدنة عبارة عن صلحاً آمناً بني املسلمني  األهداف والرؤي

الوالء والرباء عند املسلمني ودون مواالة  عقيدةوالروم بدون التقصري يف 

  للكفار ؛ 
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يف سورة عن الوالء هللا ورسوله والرباء من عقيدة الكفار واملشركني قال تعايل 

  : ٥١ –املائدة 

 أَولياُء بعضهم  أَولياَءيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى  "  

  ،"  الظَّالمني الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ  منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومنبعضٍ  

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي "  وقال تعايل يف مطلع سورة املمتحنة : 

 قالْح ناَءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعو

  اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخوا أَنينمؤت بِاللَّه كُمبإِن ر مكُنت متجرا خادي جِهف 

بِما أَخفَيتم وما  أَعلَم وأَنا بِالْمودة إِلَيهِم تِسرونَ  مرضاتي وابتغاَء سبِيلي

  ملَنتنأَعمو لْهفْعي نكُمم لَّ فَقَداَء ضوبِيلِ سالس  ، "  

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا "  : ٢٣ –وقال تعايل أيضا يف سورة التوبة 

  انلَى الْإِميع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو كُمانوإِخو اَءكُمنآبمم ولَّهوتي نكُمم 

كفَأُولَئ مونَ همالظَّال ".  

اليهود  –حمبة  –فاملقصود باملوالة هي املوالة يف الدين ، وهناك فارق بني مودة 

؛ فالتعامل مع اليهود والنصاري ال  والنصاري ، وبني برهم والتعامل معهم

يقتدي احلب أو املوالة ، وهو جائز شرعاً طاملا أن هذا ال يؤثر علي عقيدة 

اإلميان والتوحيد عند املسلمني ، وهذا ال يعين أيضا مواالم وحمبتهم أو 

  ؤمنني ، إختاذهم أولياء وبطانة من دون امل

لَّا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم  ":  ٩ -٨قال تعايل يف سورة املمتحنة 

  هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدإِنَّف اللَّه بحي 

نيقِْسطالْم  - اكُمهنا يمن  إِنوكُم مجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه



١٨٨ 

 هم فَأُولَئك يتولَّهم ومنم أَن تولَّوهم  إِخراجِكُديارِكُم وظَاهروا علَى 

  ."الظَّالمونَ

املائدة يف سورة عن النصاري أم أقرب الناس مودة للذين آمنوا وقال تعايل  

– ٨٣ – ٨٢ :  

 ولَتجِدنَّلَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا  "  

 قسيِسني منهم بِأَنَّ ذَلك نصارى إِنا قَالُوا الَّذين آمنوا لِّلَّذين مودةً أَقْربهم

 أَعينهموإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى  -  يستكْبِرونَ لَا وأَنهم ورهبانا

يضفت   قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نقُولُونَما ينبا رنا آمنبفَاكْت عم 

ينداهالش ."  

تصاحلون الروم س" : عن اهلدنة بني املسلمني والنصاري  صقال رسول اهللا و

  صلحاً آمناً ، مث تغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم ".

دنة " ه؛  صذكر  ، مث " اعدد ستاً بني يدي الساعة "أيضا :  صوقال 

  احلديث. بينكم وبني بين األصفر .... "

  . وبنو األصفر هم الروم (النصاري)

ضروسٍ بني املسلمني واليهود  واهللا أعلم بعد حربٍوتكون هذه اهلدنة 

الصهاينة مما يؤدي إيل هزميتهم هزمية ساحقة ونكراء ، واإلنتصار عليهم 

انتصاراً مبيناً ، وإخراجهم من فلسطني أذلة صاغرين ؛ حينئذ يطلب 

النصاري الروم من املسلمني الصلح واهلُدنة كما طلبوها من قبل من امللك 

 - رئيس مصر  -رمحه اهللا ، والرئيس السادات  - لسعوديةملك ا -فيصل

  .بل من العرب وعلي رأسهم املصرينيرمحه اهللا ، وكما طلبوها من ق

مفر  إن ساعة النصر قادمة ال حمالة ، وإن أوقات العزة وشيكة ، وإن اد ال

وهذه ، منه للمسلمني ؛ فليستعد املسلمون جيداً هلذه الساعة العظيمة 



١٨٩ 

اجلليلة اليت ال تقدر بثمن وال تعوض مبال ، وال يستطيع التاريخ إال  األوقات

  .رباً عن احترامه وامتنانه الشديدأن ينحين هلا مع

؛ عظيمة وشاخمة ، ولسوف تحفر وحامسة إا حلظات قليلة لكنها تارخيية 

  إن شاء اهللا يف ذاكرة التاريخ ؛ تعرب عن احلب والشموخ والسالم .

 
 



١٩٠ 

 
 
 
 
 

 
  والسفارات األجنبية )األجانب ( السفراء 

  

  :  صقال رسول اهللا 

 "دهع ملَه مكُونُ قَويس ةنةَ الْجحائر حري لَم مهنلًا مجلَ رقَت نفَم ، "  

  

  

  

  

 



١٩١ 



  ( السفراء األجانب والسفارات األجنبية )

  أوال : خبر الرسول عن المعاهدين في المستقبل 
١( يعجا الْأَشثَندرِ، حضو النا أَبثَندانَ حفْيس نشِ ، عمنِ الْأَعع ،  نع ،

افنِ يِسلَالِ بلٍ هجر نع ،  بِينِ النقَالَ ص، ع هأَن : »  ملَه مكُونُ قَويس

دهةَ  عحائر حري لَم مهنلًا مجلَ رقَت نفَم ،ةنالْج  نم دوجا لَتهإِنَّ رِحيو ،

  .٢٣١٧٩(حم)، »  مِسرية سبعني عاما

،  ، عنِ الْأَعمشِ ، عن سفْيانَ : حدثَنا الْأَشجعي حدثَنا أَبو النضرِ، قَالَ )٢

افنِ يِسلَالِ به نلٍ عجر نع ،  بِينِ النقَ ص، ع هالَأَن : »  ملَه مكُونُ قَويس

دهع ةنةَ الْجحائر حري لَم مهنلًا مجلَ رقَت نفَم ،  نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،

   .١٦٥٩٠(حم)، »  مِسرية سبعني عاما

  ثانيا : حكم من ظلم معاهداً  
١(  داود نانُ بملَيا سثَندرٍ حخو صثَنِي أَبدبٍ، حهو نا ابنربأَخ ،رِيهالْم

أَب نم ،ةدع نع هربمٍ، أَخلَيس نانَ بفْوأَنَّ ص ،ينِيدولِ الْمسابِ رحاِء أَصن

صاللَّه ولِ اللَّهسر نةً عيند هِمائآب نقَالَ: ص، ع "  ظَلَم نأَلَا م

معاهدا، أَوِ انتقَصه، أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَته، أَو أَخذَ منه شيئًا بِغيرِ طيبِ 

ةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ، فَأَن[قال األلباين]: صحيح ٣٠٥٢، (د) " ن.  

، عن منصورٍ،  و عوانةَ: حدثَنا أَب حدثَنا مسدد، وسعيد بن منصورٍ، قَالَا )٢

: قَالَ رسولُ  ، من جهينةَ قَالَ عن هلَالٍ، عن رجلٍ، من ثَقيف عن رجلٍ

ا " :صاللَّهملُونَ قَوقَاتت لَّكُملَع  كُمقُونتفَي ،هِملَيونَ عرظْهفَت ،

 ،فُِسهِمونَ أَند هِمالوبِأَمهِمائنأَبو ":هيثدي حف يدعقَالَ س ، " 



١٩٢ 

 كذَل قئًا فَويش مهنوا ميبصفَقَا، فَلَا تات لْحٍ، ثُملَى صع كُمونحالصفَي

لَكُم لُحصلَا ي ه[قال األلباين]: ضعيف ٣٠٥١، (د) "  فَإِن.  

  ثالثاً : حكم من قتل معاهداً 
، حدثَنا احلَسن بن عمرٍو،  ، حدثَنا عبد الواحد قَيس بن حفْصٍحدثَنا  )١

داهجا مثَندا حمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب اللَّه دبع ننِ  ، عع ،

بِيقَالَ صالن : » ةةَ اجلَنحائر رِحي ا لَمداهعلَ مقَت نا ،  مهإِنَّ رِحيو

  .٣١٦٦، (خ) »  توجد من مِسرية أَربعني عاما

، حدثَنا  ، حدثَنا احلَسن ، حدثَنا عبد الواحد حدثَنا قَيس بن حفْصٍ )٢

من قَتلَ  « : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  مجاهد، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو

نةةَ اجلَنحائر رِحي ا لَمداهعا مفْس  نيعبأَر ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،

  .٦٩١٤، (خ) »  عاما

، عن  ، عنِ الْحسنِ بنِ عمرٍو : حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ )٣

داهجم  دبع نرٍو قَالَ، عمنِ عب اللَّه  ولُ اللَّهسلَ  " : ص: قَالَ رقَت نم

ةنةَ الْجحائر حري ا لَمداهعم  نيعبأَر ةِسريم نم دوجا لَيهإِنَّ رِحيو ،

  .[قال األلباين]: صحيح ٢٦٨٦، (جة) "عاما

،  حدثَنا أَحمد بن يحيى بنِ حميد الطَّوِيلُ:  ، قَالَ أَخبرنا أَبو خليفَةَ )٤

، عن  ، عنِ الْحسنِ ، عن يونس بنِ عبيد : حدثَنا حماد بن سلَمةَ قَالَ

 بِينِ النةَ عكْرةَ  " : ، قَالَ صأَبِي بحائر حري ا لَمداهعا مفْسلَ نقَت نم

[قال األلباين]:  ٤٨٨١) ، (حب) ٤٨٦١(رقم طبعة با وزير: "  جنةالْ

  ).٢٤٦٥"صحيح أيب داود" ( -صحيح 

  

  



١٩٣ 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

" أرجتف خوفاً علي بلدي حينما أفكر أن الرب عادل ، وأن عادلته ال ميكن أن 

  تظل نائمة إيل األبد ".


 

– 
  

  

  

  

 



١٩٤ 

 

  
١(  يماهرإِب نب اقحإِسو ، يشعي نب ديبثَنا عدح-  ديبعاللَّفْظُ لقَالَا –و :

 ،ريها زثَندح ، دالنِ خب داللَى خوانَ مملَينِ سب مآد نى بيحا يثَندح

 نع ، أَبِيه نحٍ ، عالنِ أَبِي صلِ بيهس نةَعريرولُ  ، قَالَ : أَبِي هسقَالَ ر

درهمها وقَفيزها ، ومنعت الشأْم مديها   )٢(الْعراق)١( " منعت : صاِهللا 

، وعدتم من حيثُ بدأْتم ،  ودينارها ، ومنعت مصر إِردبها ودينارها

 نم متدعومأْتدثُ بي٣( ح(  كلَى ذَلع هِدش ، مأْتدثُ بيح نم متدعو ،

  )٢٨٩٦( - ٣٣(م) ". )٤(لَحم أَبِي هريرةَ ودمه 

 
                                                             

 منعت بإرادا وإختيارها. )(١
 أهل العراق خصوصاً أهل الذمة. )(٢
   :حدثت وإنتهت منذ زمن طويل هذه النبوءة  )(٣

( وعدمت من حيث بدأمت ) : أي ؛ أن يعود اإلسالم للغربة مرة ثانية بعد الفتح اإلسالمي القول األول : 

  والتمكني ، ويعود املسلمون من حيث بدءوا مرة ثانية.

( وعدمت من حيث بدأمت ) : أي عدمت لفتح هذه البالد  صالقول الثاين : ويحتمل أن يكون املقصود بقوله 

اخلاضعة لسيطرة الفرس ( فارس والعراق وخرسان وما حوهلا ) والروم ( الشام ومصر ومشال إفريقيا ) مرة 

، وهذا ما حدث بالفعل يف عهد عثمان بن  آخري وغزوها وقتال أهلها واملمتنعني عن أداء الزكاة واجلزية واخلراج

عفان حيث عاد لقتال هؤالء األقوام مرة آخري من البداية ، كأمنا يفتحها ألول مرة ، وقد كانوا يؤدون اجلزية 

واخلراج والزكاة علي عهد عمر ين اخلطاب ، لكنهم نقضوا العهد بعد مقتله رضي اهللا عنه ، وحدث ذلك يف 

د امللك بن مروان مما إضطره إيل صك عملة جديدة وتعريب دواوين اخلراج وبيت املال ؛ خالفة بين أمية قبل عب

وهذا هو الصحيح ، واهللا أعلم. إذ ال ميكن أبدا أن يتحقق جزء كبري من احلديث يف زمن معني ، مث يتحقق جزء 

 آخر يف زمن بعيد عنه.
 أن هذا حق مثلما شهد على ذلك حلم أبو هريرة ودمه. )(٤



١٩٥ 

واللَّفْظُ لزهيرٍ ، قَالَا : حدثَنا  -حدثَنا زهير بن حربٍ ، وعلي بن حجرٍ  )٢

 دنا عةَ ، قَالَ : كُنرضأَبِي ن نع ، رِييرنِ الْجع ، يماهرإِب نيلُ باعمإِس

إِلَيهِم  )٢(الْعراقِ أَنْ لَا يجبى  أَهلُ )١(" يوشك  فَقَالَ : جابِرِ بنِ عبد اِهللا

يز٣(قَف(  مهرلَا دو)٤( : ا؟  ، قُلْن ذَاك نأَي نمِ  قَالَ :مجلِ الْعبق نم)٥(  ،

ونَ ذَاكعنم٦(ي( : َقَال أْمِ ، ثُملُ الشأَه كوشي اريند هِمى إِلَيبجأَنْ لَا ي)٧( 

                                                             
 أي يقترب حدوث ذلك.)(١
واخلراج أي أال يأيت إليها أو خيرج منها بسبب قلة العمالت ، وبسبب إمتناع أهل الذمة عن أداء اجلزية )(٢

 للمسلمني.
 القفيز؛ مكيال أهل العراق. )(٣
الدرهم ؛ هو الدرهم الفضي ، وهو العملة السائدة يف فارس وخرسان والعراق من قبل اإلسالم  وحيت عهد  )(٤

اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، وكان الدارهم تأيت باألساس من بالد فارس ؛ حيث كانت فارس هي من 

فة األموي عبد امللك بن مروان ، كما أن تقوم بسك هذه الدارهم الفضية إيل املسلمني يف العراق حيت عهد اخللي

دواوين اخلراج مل تكن معربة بعد يف العراق وفارس وخرسان وما حوهلا ، وكان يسيطر عليها عمال من الفرس ال 

 يعرفون العربية. 
  العجم ؛  )(٥

يف آواخر اخلالفة  القول األول : أن املقصود بالعجم هم التتار املغول ، وحدث ذلك أثناء الغزو املغويل للعراق

  العباسية.

فارس وخرسان وما العراق والقول الثاين ( وهو األصح ) : أن املقصود بالعجم هم أهل الذمة واملشركني من بالد 

بعد مقتل عمر بن اخلطاب يف عهد عثمان بن عفان حيث إمتنع أهل الذمة يف العراق حوهلا ، وحدث ذلك 

يف عهد بين أمية قبل وفارس وخرسان عن أداء اجلزية واخلراج مما دفع سيدنا عثمان بن عفان إيل قتاهلم ، وأيضا 

ة واإلقتصادية علي ، حيث كان الفرس ميارسون نوعا من الضغوط املالي اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان

اخلالفة األموية يف العراق وفارس وخرسان وما حوهلا إما بسبب أغراض سياسية ، وإما بسبب قلة العمالت 

  . الفارسية ( الدراهم الفضية ) مع إتساع رقعة اخلالفة اإلسالمية وضعف اإلمرباطورية الفارسية وإيارها
من الدراهم الفضية ؛ حيث كانت دواوين اخلراج يف العراق  بسبب حتكمهم يف النظام املايل ويف العمالت )(٦

 فارسية غري معربة ، كما أن الدراهم الفضية كان يتم سكها يف فارس.
الدينار ؛ هو الدينار الذهيب  ، وهو العملة السائدة يف الشام ومصر منذ عهد الرومان قبل الفتح اإلسالمي  )(٧

، وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، وكان الروم هم من يقومون بسك هذه الدنانري الذهبية ، 

 عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ؛ وضخها إيل املسلمني يف الشام ومصر من قبل الفتح اإلسالمي وحيت

وعقب إغتيال اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ومقتله إمتنع أهل الذمة من الروم يف الشام ومصر عن تأدية 

  اجلزية واخلراج للمسلمني مما دفع سيدنا عثمان بن عفان إيل قتاهلم.



١٩٦ 

 يدلَا م١(و (: ا؟  ، قُلْن ذَاك نأَي نومِ  قَالَ :ملِ الربق نم)٢(  ، كَتس ثُم

) ٣(" يكُونُ في آخرِ أُمتي خليفَةٌ  : صهنيةً ، ثُم قَالَ : قَالَ رسولُ اِهللا 

قُلْت لأَبِي نضرةَ وأَبِي قَالَ " ) ٤(يحثي الْمالَ حثْيا ، لَا يعده عددا 

  )٢٩١٣( - ٦٧(م)  الْعلَاِء: أَتريان أَنه عمر بن عبد الْعزِيزِ ، فَقَالَا: لَا.

وحدثَنا ابن الْمثَنى ، حدثَنا عبد الْوهابِ ، حدثَنا سعيد يعنِي  )٣

ن ادنذَا الْإِسبِه رِييره.الْجو٦٧(م)  ح 
حدثَنا إِسماعيلُ هو ابن علَيةَ ، عنِ الْجريرِي ، عن أَبِي نضرةَ ، قَالَ :  )٤

 دنا عكُناللَّه دبنِ عابِرِ بى  ، قَالَ : جبجاقِ أَنْ لَا يرلُ الْعأَه كوشي "

 مهرلَا دو ، يزقَف هِما إِلَي؟  :، قُلْن ذَاك نأَي نمِ ،  قَالَ :مجلِ الْعبق نم

                                                                                                                                                         
املالية حتدث يف العراق والشام ومصر ؛  نتيجة  ويف خالفة بين أمية كانت اإلضطرابات اإلقتصادية واألزمات

نقص الدراهم الفارسية يف العراق ، ونقص الدنانري الرومانية يف مصر والشام بسبب إتساع رقعة اخلالفة 

اإلسالمية ، وإيار كل من اإلمرباطورية الفارسية والرومانية ؛ مما أدي  إيل ظهور العمالت املزيفة وكثرة 

ة ؛ مما دفع اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان إيل سك عمالت جديدة من الدراهم الفضية العمالت املغشوش

 –والدنانري الذهبية خاصة باملسلمني مبوازين ثابتة ، ومنع التعامل بالعمالت األجنبية ( الدراهم الفارسية 

مة اإلقتصادية يف العراق والشام الدنانري الرومانية ) ، وبالتايل جنح يف السيطرة علي العمالت وقضي علي األز

 ومصر ، وأصلح النظام املايل اخلاص باملسلمني.
 املدي ؛ مكيال أهل الشام. )(١
والروم هم النصاري عموماً والكاثوليك خصوصاً ، والروم هم من أبناء العيص ابن إسحاق إبن إبراهيم  )(٢

  واملقصود بالروم يف هذا احلديث :، عليهم السالم 

  ون ، وحدث حصار الشام أثناء احلمالت الصليبية علي بالد الشام.ياألول : هم الصليبالقول 

اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ، مث القول الثاين ( وهو األصح ) : هم الروم البيزنطيون ، وحدث ذلك يف عهد 

واخلراج عن إرسال اجلزية  بين أمية قبل اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، حيث إمتنع أهل الذمة من الروم

يضخوا يف الشام   -البيزنطيني  –ومتويل اخلالفة األموية يف الشام ومصر بالدنانري الذهبية اليت كان الروم ، 

 ومصر للمسلمني.
  املقصود باخلليفة هو املهدي عليه السالم.)(٣
اخلالفة اإلسالمية القادمة ،  بسبب كثرة الغنائم واإلنتصارات اليت حيصل عليها وحيققها املسلمون يف)(٤

 وبسبب احنسار ر الفرات عن جبل من ذهب.
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 كونَ ذَلعنمقَالَ :ي ثُم ،  ، اريند هِمى إِلَيبجامِ أَنْ لَا يلُ الشأَه كوشي

يدلَا ما :و؟  ، قُلْن ذَاك نأَي ن( قال : )م  " ونَ ذَاكعنمومِ يلِ الربق نم ،

يكُونُ في «  : صثُم قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ثُم سكَت هنيهةً ،  : قَالَ

قَالَ الْجريرِي ، » آخرِ أُمتي خليفَةٌ ، يحثُو الْمالَ حثْوا ، لَا يعده عدا 

» عبد الْعزِيزِ؟ أَتريانِه عمر بن«: فَقُلْت لأَبِي نضرةَ: وأَبِي الْعلَاِء: 

 ١٤٤٠٦(حم)  »لَا«فَقَالَا: 
٥(  نةَ ، عرضأَبِي ن نع ، داوا دثَندا أَبِي ، حثَندح ، دمالص دبا عثَندح

يدعأَبِي س  و ،اللَّه دبنِ عابِرِ بج  ولُ اللَّهسكُونُ  « :ص، قَالَا : قَالَ ري

مرِ الزي آخف هدعلَا يالَ ، والْم قِْسميفَةٌ يلخ ١٤٥٦٧(حم) » ان 
٦(  نيلُ باعما إِسثَندةَ ، قَالَ : حثَميو خا أَبثَندلَى ، قَالَ : حعو يا أَبنربأَخ

 دنا عةَ ، قَالَ : كُنرضأَبِي ن نع ، رِييرا الْجثَندقَالَ : ح ، يماهرابِرِ إِبج

اللَّه دبنِ علُ الْ ، قَالَ : بأَه كوشلَا " يو يزقَف هِمى إِلَيبجاقِ أَنْ لَا يرع

 مهرا :د؟  ، قُلْنكٍء ذَليش أَي نم قَالَ :مجلِ الْعبق نم  كونَ ذَلعنمي ،

 ، قُلْنا :يوشك أَهلُ الشامِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم دينار ولَا مدي  ثُم قَالَ :

أَي ن؟  م كوم قَالَ :ذَللِ الربق نقَالَ : قَالَ ؟  م ةً ، ثُمينه تكأُس ثُم

 ولُ اللَّهسيفَةٌ  : صرلي خترِ أُمي آخكُونُ فا ، ) ١(" يثْيالَ حي الْمثحي

[قال األلباين]:  ٦٦٨٢) ، (حب) ٦٦٤٧(رقم طبعة با وزير: لَا يعده عدا " 

 ): م٣٠٧٢"الصحيحة" ( -صحيح 
  

                                                             
املقصود به املهدي عليه السالم ، وفيه بشارة بقرب ظهور املهدي عليه السالم بعد هذه األحداث ، لكن مع  )(١

آلن ، مع أنه قد قال : أنا والساعة كهاتني ، لكن الساعة مل تقم إيل ا صإعتبار فارق الوقت والزمان ؛ فالنيب 

 عام تقريبا.  ١٤٠٠مر من الوقت ما يزيد عن 
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،  ، حدثَنا إِسحاق بن سعيد ، حدثَنا هاشم بن القَاسمِ قَالَ أَبو موسى )٧

أَبِيه نع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ، :  إِذَا لَم متأَن فكَي

وكَيف ترى ذَلك كَائنا يا أَبا  : فَقيلَ لَه؟  تجتبوا دينارا والَ درهما

، عن قَولِ الصادقِ  إِي والَّذي نفْس أَبِي هريرةَ بِيده : قَالَ؟  هريرةَ

، وذمةُ  تنتهك ذمةُ اللَّه"  : قَالَ ؟ عم ذَاك:  ، قَالُوا املَصدوقِ

هولسصردشفَي ، ةلِ الذِّمأَه لَّ قُلُوبجو زع ي  اللَّها فونَ معنمفَي ،

 يهِمد٣١٨٠، (خ) " أَي. 
، عن أَبِي  ، عن أَبِيه ، حدثَنا إِسحاق بن سعيد حدثَنا أَبو النضرِ )٨

؟  كَيف أَنتم إِذَا لَم تجتبوا دينارا ولَا درهما : يقُولُ ، أَنه كَانَ هريرةَ

يلَ لَهةَ : فَقريرا ها أَبا ينكَائ كى ذَلرلْ تهفَقَالَ؟  و  فْسي نالَّذإِي و :

هدةَ بِيريروقِ أَبِي هدصقِ الْمادلِ الصقَو نقَالُوا ، ع ،  :ذَاك معقَالَ ؟ و  :

 "ةُ اللَّهمذ كهتنلِ  تأَه لَّ قُلُوبجو زع اللَّه دشفَي ،هولسةُ رمذو ،

ةالذِّم يهِمدا بِأَيونَ معنم؛ ، فَي هدةَ بِيريرأَبِي ه فْسي نالَّذو  نكُونلَي ،

  .٨٣٨٦(حم) ، "  مرتينِ

  الخالصة
األحاديث النبوية الصحيحة ليست خاصة بزماننا هذا ، وإمنا هي أن هذه 

خاصة بزمان املسلمني منذ اخلالفة الراشدة وحيت الدولة األموية أو الدولة 

العباسية  ؛ ألن العملة املالية املتداولة يف العراق كانت الدرهم الفضي 

مصر كانت هى اخلاص بدولة فارس  بينما العملة املالية املتداولة يف الشام و

الدينار الذهيب اخلاص بدولة الروم كما ذكرت األحاديث متاماً ، أما العمالت 

  يف زماننا هذا فهي عمالت ورقية.
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مرتبطة أكثر بزمن اخلالفة الراشدة يف عهد  - هذه األحاديث  –وإن كانت      

عثمان عليه السالم بعد مقتل سيدنا عمر بن اخلطاب ؛ وأيضا مرتبطة 

باخلالفة األموية قبل عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ألن النظام 

الروم ، حيث كان غري مستقل عن فارس و -اإلقتصادي  –املايل اإلسالمي 

كان يتبع النظام املايل والعمالت لفارس والروم من قبل الفتح اإلسالمي 

هلما ، ومن قبل هزمية كسري وقيصر ؛ حيث كانت الدراهم الفضية 

الفارسية مستخدمة يف العراق وفارس وخرسان منذ أيام اجلاهلية ، وكانت 

بل الفتح الدنانري الذهبية الرومانية مستخدمة يف الشام ومصر من ق

  اإلسالمي وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان. 

كما أن حديث ( منعت العراق والشام ومصر ) ال يتكلم أيضا عن أي حصار 

إقتصادي ال من قريب وال من بعيد ، وال أي شيء من هذا القبيل ، وإمنا 

ء تتكلم عن إمتناع أهل الذمة والكفار يف العراق والشام ومصر عن أدا

اجلزية للمسلمني إما بسبب دخوهلم اإلسالم فتسقط عنهم اجلزية كما حدث 

؛ وإما بسبب قوة  -اخلليفة األموي العادل  –يف عهد عمر بن عبد العزيز 

شوكة أهل الذمة واملشركني يف العراق والشام ومصر مع ضعف املسلمني 

رة فيمتنعون عن أداء اجلزية للمسلمني بسبب ضعفهم ، وتكون هذه فت

  مؤقتة فقط. 

وحدث ذلك أيضا يف أواخر حكم بين العباس أثناء فترة اإلحتالل الصلييب 

للشام ؛ حيث قام الصليبيون بإرجاع الدنانري الذهبية البيزنطية مرة 

  أخري إيل الشام ومصر. 

ويف أثناء الغزو املغويل للعراق ، حتطم النظام املايل واإلقتصادي هلا ولفارس 

  ا.وخرسان وما حوهل
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وخالل فترات اإلضطرابات السياسية والصراعات املستمرة والثورات يف عهد 

يسيطرون علي نظام العمالت من  –البيزنطيني  –بين أمية ؛ فكان الروم 

الدنانري الذهبية يف مصر والشام قبل فترة حكم اخلليفة األموي عبد امللك 

من الدراهم يف بن مروان ، وكذلك كانت فارس تسيطر علي نظام العمالت 

العراق وفارس وخرسان مما كانت يتسبب يف حدوث أزمات إقتصادية وظهور 

عمالت مزيفة أو غش يف العمالت مما دفع اخلليفة األموي عبد امللك بن 

مروان إيل سك عمالت جديدة من الدراهم الفضية والدنانريالذهبية خاصة 

نري الرومانية ، مما أدي باملسلمني وأوقف التعامل بالدراهم الفارسية والدنا

إيل استقالل النظام املايل اإلسالمي عن فارس والروم ؛ فأهل الذمة والكفار 

يف العراق والشام ومصر كلما رأوا أن هناك ضعف وصراعات داخل الدولة 

  اإلسالمية إمتنعوا عن أداء اجلزية.

، يط منها، ومل يتبقي إال جزء بسلذا فإن هذه النبوءة قد حدثت وإنتهت متاماً

، وث، وهو؛ ( وعدمت من حيث بدأمت)فهو متكرر عرب التاريخ ومستمر يف احلد

أي؛ أن يعود اإلسالم للغربة مرة ثانية بعد الفتح اإلسالمي والتمكني ، 

  ويعود املسلمون من حيث بدءوا مرة ثانية.

ولعل قوله صلي اهللا عليه وسلم ( وعدمت من حيث بدأمت ) مرتبط بالفترة 

اليت تلي حدوث هذه النبوءة مباشرة وليس زماننا أيضا ، ويعين ؛ أن يعود 

املسلمون لفتح البالد اليت إمتنع أهلها عن أداء اجلزية مرة أخرى كما 

فارس  فتحوها من قبل ؛ وبناًء علي هذا القول  ، فإن العجم هم أهل

وخرسان وما حوهلا ، وليسوا هم املغول التتار ، كما أن الروم هم أهل الذمة 

من النصاري الذين كانوا يسكنون الشام ومصر من قبل اإلسالم حيت فتح 
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مصر والشام مروراً بزمن اخلليفة األموي عبد امللك ابن مروان ، وليسوا 

  الصليبيون.

م ومصر ) الذي رواه مسلم وأمحد هذا بالنسبة حلديث ( منعت العراق والشا

وأبو داود عن أيب هريرة ، وقد فسره أبو هريرة بأن أهل الذمة يف هذه البالد 

  متنع ما يف أيديهم ، يعين ؛ اجلزية واخلراج.

أما بالنسبة حلديث ( يوشك أهل العراق ، وأهل الشام ) الذي رواه مسلم 

 احلصار والغزو لكنه وإبن حبان عن جابر بن عبد اهللا ، فقد حيتمل معين

 -كما ذكرت من قبل  -حدث وإنتهي منذ قرون حيث أن املقصود بالعجم 

أم أهل الذمة والكفار من أهل العراق وفارس وخرسان وما حوهلا ، وكانت 

فارس هي من تتحكم يف العملة املالية يف العراق وفارس وخرسان منذ 

بن مروان ، وكان العرب اجلاهلية وحيت عهد اخلليفة األموي عبد امللك 

يطلقون على فارس وما حوهلا لفظ ( العجم ) ألم قدمياً كانوا يتكلمون 

بالفارسية فقط لكن مع إنتشار اإلسالم وإتساع رقعة املسلمني أصبحوا 

يتكلمون بالعربية ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود م أيضاً التتار 

  واملغول.

ون ، وكانوا يتحكمون يف العملة املالية ( أما الروم فهم الروم البيزنطي

الدينار الذهيب ) يف الشام ومصر من قبل الفتح اإلسالمي وحيت عهد 

اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ، ويحتمل أيضاً أن يكون املقصود م 

  الروم الصليبني.

 وهذا يعين أيضا أن هذا احلديث ليس خاصاً بزماننا الذي نعيش فيه
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 – 
هو خوف اللويب اليهودي وغزوه العراق السبب احلقيقي وراء حصار إن 

وليس من أجل ،  السيب البابليالصهيوين األمريكي وخاخامات اليهود من 

السيطرة علي البترول والنفط كما يزعم البعض ؛ وذلك ألن العراق يف عهد 

صدام حسني كانت تبيع البترول اخلام كغريها من دول اخلليج لروسيا 

لضرب العراق .. ؟ كما أن احلرب علي العراق إذن وأمريكا ، فما احلاجة 

سيطرا علي  كلفت الواليات املتحدة األمريكية أضعاف ما رحبته من

  النفط العراقي.

هو ديكتاتورية النظام البعثي يف العراق ،  ؛ الهدف المعلن للحرب

وسيطرة العراق علي الكويت وإحتالل أرضها ، جبانب ديد أمن اململكة 

العربية السعودية ، والتبجح علي الواليات املتحدة األمريكية ؛ لكن هذا 

قراطية كما تزعم ، ا أبدا ألا دولة دميالتبجح وهذا البترول ال يهم أمريك

؛ كما أن  وتستطيع أن حتصل علي النفط من أي دولة آخري إذا أرادت

يف دول بالفعل الواليات املتحدة األمريكية تدعم الديكتاتوريات والقمع 

  .العامل الثالث

هو أن الرئيس الراحل صدام حسني كان ميثل ديداً  ؛ الهدف الغير معلن

يف املنطقة  –الكيان الصهيوين  –مباشراً وخطراً كبرياً علي إسرائيل 

مما دفع خاخامات اليهود للتحريض ضده ، ودفع اللويب اليهودي العربية 

لتآمر عليه ، ووضعوا املصيدة لصدام حسني وللنظام  األمريكي لالصهيوين



٢٠٣ 

، وخصوصاً وأن الرئيس صدام املزعوم  )١(من السيب البابليالبعثي خوفاً 

  يف العراق يف ذلك الوقت. مدينة بابلحسني قام بإستصالح وإصالح 

  ما هو السبي البابلي ؟!
( سفر دانيال ) ؛ أن اليهود تعرضوا للسيب البابلي  )٢(الكتاب املقدسذكر ي

سنة ، وكان وثنياً ،  ٦٧خبتنصر الذي حكم بابل  )٣(علي يد ملك بابل

وضاعت حضارم لدرجة أنه أسر دانيال النيب وإثنني معه من خالصة بين 

إسرائيل ، وسجنهم يف بابل ، وجعلهم خداماً له ؛ مما أدي إيل زوال حضارة 

نبوخذ -؛ قام خبتنصر –بيت املقدس  –بين إسرائيل وملكهم من الشام 

ن مدينة أورشليم وإاء حكم ساللة داود ، وقد هزم بسيب سكا - نصر

علي أيدي املصريني القدماء شر هزمية مما منعه  -امللك العظيم  -خبتنصر 

  من التوغل داخل مصر. 

كلما نظر اليهود يف أمريكا ( اللويب الصهيوين ) إيل بابل يف العراق يف عهد 

ود حيتلوا هناك ؛ صدام حسني ، وإيل بيت املقدس يف فلسطني حيث اليه

 ملك بابل خبتنصر والسيب البابلي من العهد القدمي (صورة إستحضروا 

  .فر دانيالوس ) التوراة

                                                             
السيب البابلي ؛ هو السيب الذي حدث لليهود علي يد قائد بابل خبتنصر الذي كان حيكم العراق يف ذلك  )(١

 الوقت ، وقام بتدمري بيت املقدس وسيب اليهود كما تقول التوراة.
 العهد القدمي ( التوراة ). )(٢
 بابل ؛ مدينة تارخيية قدمية ، وكانت متثل عاصمة العراق ، واإلمرباطورية البابلية يف ذلك الوقت. )(٣
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ث ، ويقطعوا احداأل د في العصر الحديث أن يستبقوافأراد اليهو
  الطريق علي صدام ومن معه منذ البداية ؛

، وتشبيه إن اليهود حاولوا تشبيه صدام ونظامه ببختنصر ملك بابل 

بين إسرائيل زمان ملك بابل  اليهود الذين هم يف فلسطني اآلن بيهود

ر ، والدليل علي ذلك أن تكاليف احلرب علي العراق كانت باهظة خبتنص

جدا لدرجة أا جتاوزت حصة أمريكا من نفط العراق بكثري ، مث إن صدام 

أنظمة  ونظامه كانوا ملتزمني ببيع النفط خام ألمريكا وروسيا كحال

اخلليج وغريها من الدول الغري منتجة للصناعات البترولية .. ، فلماذا يقدم 

اللويب الصهيوين األمريكي علي حرب العراق وضرا حيت بعد خروج 

صدام من الكويت ؟ ال أعتقد أنه كان حباً يف الكويت وال يف السعودية أبدا ، 

والبغض وال يعرف إال  فاللويب الصهيوين األمريكي ال يهتم مبسائل احلب

مصاحله الشخصية فقط ، واألمريكان والعرب مغفلون وسذُّج مثل 

  احليوانات ال يفهمون شئ .... !

يقول السياسي الشيعي (عزت الشابندر) عن مخطَط تدمري العراق يف لقاء 

  " املُخطط إسرائيلي ، واملُنفذ أمريكي ، واملُصفق الشيعة ".تلفزيوين له : 

يف املقام حرباً صهيونية توراتية  أن ضرب العراق كانت : القول خالصة

  األول ، وليست حرباً من أجل النفط أو حترير الكويت كما زعموا.

 - رمحه اهللا  - يقول االستاذ حممد حسنني هيكل الكاتب واحمللل السياسي 

لكن ،  صحيحاً مراًأ( إن حترير الكويت كان  :يف التعليق علي غزو العراق 

حرر الكويت ن نأ بداًأعقل ، وال ي وقاسياً خاطئاً مراًأتدمري العراق كان 

    ). سم احلريةإدمر العراق وشعبها بمث ن، وشعبها 

علي الواليات املتحدة األمريكية لفظ جمازاً أن يطلق  واملتأمل ميكن       

الروم لكنه يكون لفظ غري دقيق ألن الروم هم أوالد عيص ابن إسحاق إبن 
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أما ، واملقصود م النصاري الرومان خصوصا ، إبراهيم عليهم السالم 

الواليات املتحدة األمريكية اآلن فتجمع أديان كثرية وأجناس كثرية 

واملاسون وليس  ويقودها اليهود الصهاينة  ،ومهاجرين من شىت بقاع األرض 

  ).  النصاري الروم (

أن حرب اخلليج وحصار العراق  من يتأمل احلقائق بإمعان سوف يرىو    

العرب وغري العرب ؛ وعلي رأسهم ؛ دول العامل  الكثري منشارك فيه 

  اململكة العربية السعودية والكويت وسوريا ومصر.

أخطأ الرئيس صدام حسني رمحه اهللا يف حق  لقد" وأقول للتاريخ :    

الكويت بكل معين الكلمة ، لكن هذا ال يعين أبدا تدمري العراق ذا 

الشكل وتسليمها للشيعة الروافض ( أهم أعداء العرب ، وهم العدو 

؛ أشد بكثري من غزو العراق للكويت الرئيسي له ) ؛ هذا ظلم شديد وقسوة

مليون  ٢ملدنيني باإلضافة إيل قتل أكثر من مت تشريد ماليني العراقيني ا

وتدمري البنية التحتية للعراق ؛ فهل هذا عدل ؟ هل هذه  طفل عراقي برئ

  " هي حقوق اإلنسان ؟

  ملك اليهود وملك الروم :
إن رئيس الواليات املتحدة األمريكية اآلن هو ملك اليهود ، وليس ملك     

، ألن كل  الصليب وحلف علي اإلجنيلالروم كما يزعم البعض ، ولو رفع 

معتقداته ومعتقدات من حيكم أمريكا اآلن هي صهيونية يهودية توراتية 

بداية من نظرية دارون ؛ لنصاري بأدين صلة لوال متت لإلجنيل أو ، بإمتياز 

رغم أن العلم احلديث علي ال- وأن اإلنسان أصله قرد ، اليت تؤمن بالتطور 

وحيت أن فلسطني ملكاً لليهود  ؛ - قد أبطل مزاعم هذه النظرية الكاذبة 

النصاري ماهم إال عبيد يأكلون من فتات وحدهم الذين هم أسياد العامل ، و
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ما هم إال أمة ملعونة قد كتب اهللا عليهم مائدم ؛ لكن احلقيقة أن اليهود 

 ادهم وإفسادهم كما يتفق علي ذلكرض بسبب فسالتيه والتفرق يف األ

   املسلمون والكاثوليك واألرثوذكس. 

مثل الرئيس األمريكي الراحل : باء أمريكا ومؤسسيها السابقني وإن آ

منذ حذروا الشعب األمريكي قد ؛  )م  ١٧٩٠ – ١٧٠٦( بينيامني فرانكلني 

ت حتقققد من سيطرة اليهود عليهم يوماً ما ، وها هي توقعام البداية 

  .نقطع النظريبشكل م، وتتحقق اليوم اآلن  منذ أكثر من مئة عام إيل

) : " م  ١٨٠٩ – ١٨٠١أختم مبقولة الرئيس األمريكي توماس جيفرسون ( و

أرجتف خوفاً علي بلدي حينما أفكر أن الرب عادل ، وأن عدالته ال ميكن أن 

 تظل نائمة إيل األبد ". 

  
– 

 سوَء يسومهم من الْقيامة يومِوإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى " قال تعايل : 

وقَطَّعناهم في الْأَرضِ  -  رحيم لَغفُور وإِنه  الْعقَابِ لَسرِيع ربك إِنَّ  الْعذَابِ

ات والسيئَات حسنبِالْ وبلَوناهم  ذَلك دونَ ومنهم الصالحونَ منهمأُمما  

لَعلَّهم يرجِعونَ  .) ١٦٨ – ١٦٧سورة األعراف ؛ (  " 

  ماذا يقول اليهود عن أنفسهم  ؟!
 : -كاتب وطبيب بريطاين يهودي  –يقول الدكتور أوسكار ليفي 

حنن اليهود لسنا إال سادة العامل ، ومفسديه ، ومحركي الفنت فيه ، " 

 ". وجالديه
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  تفسير الوسيط  
 : –رمحه اهللا  –يقول العالمة الشيخ سيد طنطاوي ، شيخ اجلامع األزهر ، 

، والشيء الذي نؤكده بعد سرد هذه النماذج من العقوبات اليت  هذا 

نزلت باليهود يف خمتلف العصور واألمم ، هو أن اليهود هم املسئولون عن كل 

 :اضطهاد وقع م ، وأم مستحقون هلذه العقوبات ألسباب من أمهها 
فقد سوغت هلم أنانيتهم  ؛ أوال : أنانيتهم وأطماعهم التي ال حدود لها

أن العامل ملك هلم بكل من فيه وما فيه ، وأن عليهم مىت حلوا يف أى دولة 

أن ينهبوا خرياا بكل وسيلة وإن جيمعوا أمواهلا بأى طريقة ، فإن املال هو 

 .معبود اليهود من قدمي
ل ، جعلهم حمل نقمة وأنانية اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباط

ولقد فطن بعض الزعماء العقالء إىل خطر تغلغل اليهود يف  ،عامل وغضبهال

بالده، فأخذ يطردهم منها، وحيذر أبناء أمته من شرورهم، ومن هؤالء 

أحد رؤساء الواليات املتحدة، فإنه ألقى (بنيامني فرانكلني) الزعماء العقالء

تحدة هناك خطر عظيم يهدد الواليات امل( :قال فيه ١٧٨٩خطابا سنة 

أيها السادة : حيثما استقر اليهود،  . األمريكية، وذلك اخلطر هو  اليهود 

جتدوم يوهنون من عزمية الشعب ، ويزعزعون اخللق التجارى الشريف؛ 

حكومة داخل احلكومة. وحينما جيدون  إم ال يندجمون بالشعب، لقد كانوا

معارضة من أحد فإم يعملون على خنق األمة مالياً كما حدث للربتغال 

وأسبانيا... إذا مل مينع اليهود من اهلجرة مبوجب الدستور ؛ ففي أقل من 

مائيت سنة سوف يتدفقون على هذه البالد بأعداد ضخمة جتعلهم حيكموننا 

كومة اليت ضحينا وبذلنا إلقامتها دماءنا ويدمروننا ويغريون شكل احل

وحياتنا وأموالنا وحريتنا. إذا مل يستثن اليهود من اهلجرة فإنه لن ميضى 
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أكثر من مائيت سنة ليصبح أبناؤنا عماال يف احلقول لتأمني الغذاء لليهود..، 

إىن أحذركم أيها السادة. إذا مل تستثنوا اليهود من اهلجرة إىل األبد فسوف 

كم أبناؤكم وأحفادكم يف قبوركم، إن عقليتهم ختتلف عنا حىت لو يلعن

عاشوا بيننا عشرة أجيال. والنمر ال يستطيع تغيري لونه. اليهود خطر على 

 . هذه البالد. وإذا دخلوها فسوف خيربوا ويفسدوا )
لوال أنه  (فرانكلني ) وللتعليق على هذا اخلطاب نقول: ما أصدق ما توقعه

لتقدير يف املدة الالزمة لتحويل أمريكا إىل بقرة حلوب لليهود ، قد أخطأ ا

، بينما استطاع ١٩٨٩هذه املدة مبائيت سنة أى يف سنة   )فرانكلني( فقد قدر

اليهود أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحتها ، وأمواهلا وعلمها ونفوذها 

 .سني سنةوخرياا ، ملنفعتهم اخلاصة يف مدة تقل عما توقعه بأكثر من مخ
فاليهود يعتربون أنفسهم أبناء اهللا وأحباؤه ،  : ثانيا : غرورهم وتعاليهم

وشعبه املختار. ومن قدمي الزمن وهم يقسمون العامل إىل قسمني متقابلني : 

قسم إسرائيل ، وهم صفوة اخللق وأصحاب احلظوة عند اهللا ، وقسم آخر 

عندهم ، وثنيون (جوييم) أى غري اليهود ومعىن (اجلوييم) يسمونه األمم

وكفرة وائم وأجناس. وقد أدى هذا الغرور والتعايل باليهود إىل إهدار كل 

حق لغريهم عليهم ، وأن من حق اليهود أن يسرقوا من ليس يهوديا وأن 

يغشوه ويكذبوا عليه ويقتلوه إذا أمنوا اكتشاف جرائمهم ، وقد أشار القرآن 

" ومن أَهلِ الْكتابِ نت من اليهود بقوله : الكرمي إىل تلك الرذيلة اليت متك

من إِنْ تأْمنه بِقنطارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ ال يؤده إِلَيك إِلَّا ما 

نييي الْأُمنا فلَيع سقالُوا لَي مهبِأَن كماً ، ذلقائ هلَيع تمقُولُونَ  ديبِيلٌ ، وس

 . علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ "
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طافحة بالوصايا اليت تبيح هلم أن يعاملوا  -ال سيما التلمود -وكتب اليهود

غريهم مبعاملة ختالف معاملتهم مع بعضهم ، من ذلك ما جاء يف التلمود : 

س من األمم بعض ما إذا خدع يهود أحدا من األمم وجاء يهودي آخر واختل

عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن ، فعلى اليهوديني أن يقتسما الغنيمة 

 .ويهواه هو إله اليهود (يهواه ) ، اليت أرسلها إليهما
ونتيجة هلذا الغرور والتعايل الذي متيز به اليهود ، وأهدروا بسببه كل حق 

ليدافع عن حقه الذي أو كرامة لسواهم من الناس ، قام غريهم من األمم 

سلبوه منهم ، وليوقع م أقسى العقوبات جزاء غرورهم الكاذب ، 

 .وتعاليهم الباطل
ــم : ثالثـــا: عـــزلتهم وعصـــبيتهم وخيـــانتهم للـــبالد التـــي آوتهـــم  فهـ

متعصـبون متحزبــون ، ال جيمعهـم حــب بعضـهم لــبعض ، ولكـن جتمعهــم     

امل بأسـره. وقـد   كراهية من ليس على ملتهم ، كما جيمعهم احلقد علـى العـ  

 .أصبحت العزلة والعصبية والعنصرية طابع اليهود الذي ال حميد هلم عنه
 أول رئيس إلسرائيل طابع العزلة يف اليهود بقوله : (ويزمان) ويصف الدكتور

، يعيشون كما يعيش اليهود  بروسيا وكان اليهود يف موتول ، مسقط رأسه( 

نعزلني منكمشني ، ويف عامل غري عامل الناس يف مئات املدن الصغرية والكبرية م

 .  الذين يعيشون معهم )
(سالمون   ولعل أدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك ا، ما ذكره

يف خطابه مبدرسة الالهوت اليهودية العليا حيث قال : (إن معىن  شحتر) 

 .االندماج يف األمم هو فقدان الذاتية 
ما يترتب عليه من النتائج ، هو ما أخشاه أكثر وهذا النوع من االندماج مع 

  ). مما أخشى املذابح واالضطهادات
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، فقد نظروا إىل من سواهم  وقد تسبب عن عزلتهم وعصيبتهم أمور خطرية

من األمم نظرة كلها عداء وريبة وحذر ، وصار طابعهم يف كل زمان ومكان 

لألوطان اليت يعيشون  عدم اإلخالص الية هيئة دينية أو دنيوية. وعدم الوالء

فيها ويأكلون من خرياا ، وإمنا جيعلون والءهم جلماعتهم ومصاحلهم اخلاصة 

دون غريها ، ألن اليهودي يهودي قبل كل شيء ، مهما تكن جنسيته ، 

ومهما يعتنق من عقائد ومبادئ يف الظاهر، وإذا تعارضت جنسيته مع 

ب والدمار يف األمة اليت هو يهوديته ناصر يهوديته ، وحاول أن يشيع اخلرا

فرد من أفرادها خصوصا إذا أمن العقاب والصهيونية العاملية تأمر اليهود يف 

 .كل مكان أن جيعلوا والءهم إلسرائيل وليس للدولة اليت يعيشون فيها
إن اليهود املقيمني خارج  : (تقول جولدامايري وزيرة خارجية إسرائيل سابقا

يف املنفي ، وأم مواطنون إسرائيليون قبل  إسرائيل طوائف مشتتة تعيش

كل شيء ، ويتحتم عليهم الوالء املطلق هلذه الدولة اجلديدة مهما تكن 

جنسيتهم الرمسية اليت يسبغوا على أنفسهم ، وإن اليهودي اإلجنليزى 

ال ميكن أن يكون يف  الذي ينشد حبكم إجنليزيته نشيد " حفظ اهللا امللكة"

 ). انفس الوقت صهيوني
وما أكثر احلوادث اليت قام فيها اليهود بدور العيون واجلواسيس على 

، واظهر مثل على ذلك ما قام به  األوطان اليت يعيشون فيها حلساب أعدائها

اليهود املقيمون يف أملانيا من خيانات هلا خالل احلرب العاملية األوىل ، وكان 

  اليهود جزاء غدرهم الوطىن وعدمثرة هذه اخليانات هزمية أملانيا ، ومنح 
 .م ١٩١٧من احلكومة الربيطانية سنة  (بلفور) 
خيانات اليهود ألملانيا فذكر منها استرتاف أموال الشعب ) هتلر(  وقد عدد

بالربا الفادح وإفساد التعليم والسيطرة لصاحلهم على املصارف والبورصة 
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لتدخل يف سياسة والشركات التجارية ، والسيطرة على دور النشر ، وا

الدولة لغري مصلحة أملانيا ويف القمة من خيانام التجسس ضد أملانيا 

 .الذي احترفه عدد كبري منهم
وإذا قيض لليهودي أن (   :  وخيتم هتلر حديثه الطويل عن اليهود بقوله

يتغلب على شعوب هذا العامل ، فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية ، 

ا السيار طوافه يف األثري كما فعل منذ ماليني وعند ما يستأنف كوكبن

السنني لن يكون هناك بشر على سطحه.. هلذا أعتقد أىن تصرفت معهم 

حسبما شاء خالقنا ، ألىن بدفاعى عن نفسي ضد اليهودي ، أمنا أناضل يف 

 سبيل الدفاع ، عن عمل اخلالق ).
وم ، كان وإذن فعزلة اليهود ، وعصبيتهم ، وخيانتهم لألوطان اليت آ

 .جزاؤها العادل ما حل م من دمار وتشريد خالل العصور املختلفة
رابعا : اضطهادهم لغيرهم متى ملكوا القدرة الظاهرة أو الخفية 

وتاريخ اليهود ملطخ جبرامث القتل والذبح والنهب والسلب والغدر  :لذلك 

كان هلم والبطش بغريهم وملئ بااز اليت قاموا ا ضد الشعوب اليت 

النصر عليها ، وقد ساعدهم على ذلك ما أمرم به كتبهم من قتل وإذالل 

 لغريهم مىت واتتهم الفرصة عليه ، ففي سفر اخلروج ما نصه :
حني تقترب من مدينة لكي حتارا استدعها إىل الصلح ، فإن إجابتك  (

ك بل فكل الشعب املوجود فيها يكون للتسخري، ويستعبد لك ، وإن مل تسامل

عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فاضرب مجيع 

ذكورها حبد السيف ، هكذا تفعل جبميع املدن البعيدة منك جدا ، وأما 

 مدن هؤالء الشعوب اليت يعطيك الرب إياها فال تستبق منها نسمة ما).



٢١٢ 

فلقد  ولقد طبق اليهود هذه التعاليم أسوأ تطبيق يف كل أدوار تارخيهم

م ؛ بإيعاز من  ٢١٤قتلوا يف روما وحدها مائة ألف مسيحى سنة 

 (مارك أوريل).اإلمرباطور
وما لنا نذهب بعيدا يف االستشهاد على إجرامهم ، ومعارك فلسطني ما زالت 

( إن مذحبة دير ياسني    :ماثلة يف أذهاننا ، يقول أحد الكتاب املعاصرين

كانت من أبشع املذابح اليت ارتكبها اليهود ، فقد قتلوا مائتني ومخسني 

إنسانا يف قرية صغرية ومثلوا بأجسامهم ، وذحبوا األطفال يف أحضان أمهام 

وحدث ما يشبه هذه املذابح يف كثري من مدن فلسطني  ).  وأمام أعينهن

 .كحيفا ويافا وقبية وكفر قاسم
، أن مفاهيم اليهود الباطلة ، وأنانيتهم الطاغية ، وطباعهم اللئيمة  حلقوا

وأخالقهم الفاسدة ، وعصبيتهم الذميمة ، وقلوم القاسية ، واستباحتهم 

لقتل غريهم ، وإهدار كرامته ، كل ذلك جعلهم حمل نقمة العامل وغضبه ، 

ء العذاب إىل وبسبب هذه األخالق املرذولة سلط اهللا عليهم من يسومهم سو

 .يوم القيامة ، ومن ميزقهم شر ممزق
( ال توجد أمة يف » : يوسيفوس«ويعجبين يف هذا املقام قول املؤرخ اليهودي 

األرض يف كل أجيال التاريخ منذ بدء اخلليقة إىل اآلن حتملت ما حتمل بنو 

إسرائيل من الكوارث واآلالم ، على أن هذه الكوارث واآلالم مل تكن إال من 

  .اهـ).  صنع بىن إسرائيل أنفسهم

  
وبإفتراض أن هناك حصار سوف حيدث للمسلمني من قبل الغرب      

وأمريكا ، وهذا غري صحيح بالنظر إيل أحاديث السنة الصحيحة اليت تبشر 



٢١٣ 

املسلمني يف آخر الزمان بالنصر واإلنتصار والتمكني بعد هزمية اليهود 

والتحالف مع النصاري ، وبالنظر أيضا إيل الواقع السياسي الذي يقول 

إال أن أمهية احلصار األمريكي والغريب للعامل العريب ؛ لك متاماً عكس ذ

علي سبيل الفرض واإلفتراض وليس علي سبيل الواقع  -واإلسالمي 

تتجلي يف أا سوف جتعل من اإلعتماد على الذات والنفس  -واحلقيقة 

ضرورة أساسية وأمهية قصوي ، وأساس المفر منه الستكمال احلياة ودفع 

التقدم واإلصالح بقوة إيل األمام ، وسوف يلهِم اجلميع باستغالل عجلة 

اإلمكانيات واهلبات واملنح الكامنة عند العرب واملسلمني ، والبد من 

مواجهة احلصار و التصدي للصعوبات مهما كانت ، ومهما كلف األمر ، 

فلنعيش بكرامة ولنخرج من التبعية ولنواجه ألف حصار وحصار ، 

  ئما أن الشجاعة ما هي إال صرب ساعة .وتذكروا دا

ومن أهم اإلقتراحات والطرق العملية الفعالة ملُواجهة أي حصار غريب       

هو اإلعتماد على اإلنتاج  - اإلسالمي  - مفترض أو متوقع للعامل العريب 

  احمللي ، وإيقاف اإلسترياد من الغرب عن طريق ما يلي :

  الزكاة أوال / رفع الضرائب و تطبيق 

  ثانيا / تنمية الزراعة 
عن طريق زراعة احملاصيل الضرورية واملهمة للمصريني بكثرة ، واليت يف 

  نفس الوقت ال تكلف املال وال اجلهد وال العناء .

 -اخلضروات-الفول –الطماطم  -البطاطس –الذرة  -األرز –مثل ؛ القمح 

..... وغريها من احملاصيل املوجودة يف العامل العريب ، واليت -بعض الفواكه 

  من املمكن والسهل زراعتها ، وال حتتاج أبدا إيل تكاليف عالية .



٢١٤ 

  ثالثا / تنمية الثروة الحيوانية 
عن طريق تربية أكرب قدر ممكن من حيوانات املزرعة  "املاشية " ، واإلعتماد 

إنتاجها املباشر من األلبان والسماد الطبيعي واللحوم ، واستخدامها  علي

  حمليا لسد العجز وتوفري الغذاء.

  اجلمال.  -املاغز –األنغام  –اجلاموس  -مثل ؛ األبقار

  رابعا / تنمية الثروة الداجنة 
  للحصول على اللحم والبيض احمللي بأسعار مناسبة .

  ات .دجاج البيض - مثل ؛ دجاج التسمني 

  خامسا / تنمية الثروة السمكية 
إن العامل العريب يتمتع مبوقع استراتيجي ، وموقع ساحر وجذاب ، فمصر 

البحر املتوسط ) ، وا حر األمحر وتتطل علي أكرب حبرين يف العامل ( الب

  .عظيم الذي هو ر من أار اجلنةالنيل املصري ال

أنواع األمساك اليت ميكن أن هذان البحران وهذا النيل يوجد ما مجيع 

  .استخدامها اإلستخدام األمثلاستغالهلا و

والعراق ا ر دجلة والفرات وتطل علي اخلليج العريب ، واململكة 

العربية السعودية (أرض احلجاز) تطل علي البحر األمحر و ا آبار من 

تطل علي املياه العذبة باإلضافة إيل أماكن للمياه اجلوفية ، أما الشام ف

  .وا الكثري من البحريات العذبة البحر املتوسط ،

  أضف إيل ذلك مشاريع مزراع األمساك اليت من السهل تربية األمساك ا .



٢١٥ 

  .سادسا / تنمية الصناعات الغذائية المحلية القائمة على ما سبق 
مصانع  –الفالفل الفول و –السمك  –اللحوم  –( منتجات األلبان 

  )األعالف

 .فضح أركانه إعالمياً وعالمياًسابعا / فضح هذا الحصار و

ثامنا / استغالل صداقات مصر والعالم العربي (اإلسالمي) في 
  تخفيف الحصار وإيقافه

كانت ملصر عالقات دولية ومساعدات إنسانية إيل دول العامل أمجع ، وبسبب 

موقع مصر املمتاز يف وسط العامل، استطاعت مصر أن تكون صداقات 

  وحتالفات على مر الزمن . 

وكان رجال مصر دائما صداقات وعالقات مع العامل األخر يف أي وقت وأي 

  مكان .

اقات مع النصاري وبعض اليهود لذلك ميكن ملصر أن تستغل هذه الصد

والشيوعني والرأمساليني املنصفني يف شن محلة قوية علي هذا احلصار، 

  وإيقافه مطلقا .

كما أن العرب املسلمني ذوي نفوذ ورأي وقوة يف أمريكا وأوروبا ودول شرق 

  آسيا .

  تاسعا / عدم استخدام السالح أو التهديد بالعنف وسفك الدماء 
أن يضعف موقفنا اإلقليمي والدويل، ويضيع علينا  ألن هذا من شأنه

مكاسب هذا احلصار، ونفقد تضامن اتمع اإلقليمي والدويل معنا، فمن 

املمكن أن جيد املُحاصر نفسه مدعوما من اتمع اإلقليمي والدويل، 

  فترتفع روحه املعنوية.

    



٢١٦ 

  عاشرا / صناعات أساسية نعتمد فيها علي أمريكا والغرب :
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نستخدم األعشاب والعالج الطبيعي خصوصا الطب  : األدوية والعالج

  النبوي ، وقد ثبت فاعليته وتأثريه .

نعتمد علي دول شرق أسيا ، وبعض الدول املؤيدة لتوجهات  السالح : 

وسياسات الدولة املصرية مثل أملانيا ، كذلك نعتمد على الدول املعارضة 

ملي القمعية واإلمربيالية مثل فيتنام واليابان ودول لسياسات النظام العا

 أمريكا اجلنوبية .
اإلعتماد على اإلنتاج احمللي من التكنولوجيا أوال ، مث  : التكنولوجيا 

  بعد ذلك دول شرق أسيا ، وبعض دول أوروبا (أملانيا) .

  

صناعات 
أسياسية 

نعتمد فيها 
علي أمريكا 

 والغرب

األدوية 
 والعالج 

 التكنولوجيا السالح
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بعد كل هذا ، أعتقد أن احلصار سوف يفشل إن شاء اهللا ، وإنتهاؤه معناه 

زوال إسرائيل من على الوجود ، وأحلف باهللا العظيم أن املعركة القادمة إن 

شاء اهللا بني مصر وإسرائيل هي معركة حياة أو موت ، هي معركة بقاء أو 

نا أبدا ، ولن فناء ، هي معركة نصر أو استشهاد ، ولن تدور الدائرة علي

تصبح الكفة هلم أبدا ، إما أن يتم هزميتهم أو يتم القضاء عليهم بال شفقة 

  أو رمحة . 

فأهال أهال حبصار العامل العريب (اإلسالمي) إذا كان يعين اخلروج من التبعية 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ،  األمريكية والعيش بكرامة واستقالل

مما حنن فيه اآلن ؟ اليهود حيكمون العامل منذ مئة ؛ هل هناك حصار أشد اآلن

عام ، والكيان الصهيوين حيتل فلسطني منذ أكثر من نصف قرن ، والطائفة 

العلوية حتكم سوريا منذ أكثر من أربعني عاماً ، إيل جانب اإلحتالل 

الفارسي الشيعي للعراق ، والسيطرة علي أربع عواصم كربي إسالمية 

شق والبحرين وعدن ، والتوغل يف باقي البالد العربية سنية هي بغداد ودم

  ! .اإلسالمية السنية ؛ فهل هناك حصار أكثر أو أشد من ذلك..

  
: حدثَنا وهب بن  ، قَالَا ، وعبيد اِهللا بن سعيد حدثَين زهير بن حربٍ )١

، يحدثُ عن عبد  سمعت حرملَةَ الْمصرِي،  ، حدثَنا أَبِي جرِيرٍ

: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن أَبِي ذَر أَبِي بصرةَ، عن  الرحمنِ بنِ شماسةَ

، )١( وهي أَرض يسمى فيها الْقرياطُ، إِنكُم ستفْتحونَ مصر  " : ص

                                                             
 القرياط ؛ مكيال حلساب األرض يف مصر إيل اآلن ، و هو جزء من الفدان عند املصريني. )(١



٢١٨ 

أَو "  )٣( ورحما )٢(، فَإِنَّ لَهم ذمةً )١( فَتحتموها فَأَحِسنوا إِلَى أَهلهافَإِذَا 

يختصمان فيها في موضعِ  )٥(، فَإِذَا رأَيت رجلَينِ )٤(ذمةً وصهرا " :قَالَ 

ة٦( لَبِن(اهنم جرفَاخ ، )٨(قَالَ،  " )٧( تأَيبِيلَ : فَرحرش ننِ بمحالر دبع

، وأَخاه ربِيعةَ يختصمان في موضعِ لَبِنة فَخرجت منها. (م)  بنِ حسنةَ

٢٥٤٣( -  ٢٢٧(  

حدثَنِي  ، ح و ، أَخبرنِي حرملَةُ حدثَين أَبو الطَّاهرِ، أَخبرنا ابن وهبٍ )٢

س نونُ بارهيلالْأَي يدبٍ عهو نا ابثَندح ،  ناب وهلَةُ ومرثَنِي حدح ،

جِيبِيانَ الترمع رِيهةَ الْماسمنِ شنِ بمحالر دبع نقَالَ ، ع ،  :

 تعمسا ذَرقُولُ أَبولُ اِهللا  ، يسونَ  " : ص: قَالَ رحفْتتس كُما إِنضأَر

،  ، فَإِنَّ لَهم ذمةً ورحما)٩( ، فَاستوصوا بِأَهلها خيرا يذْكَر فيها الْقرياطُ

ةعِ لَبِنضوي مف لَانتقْتنِ يلَيجر متأَيا فَإِذَا رهنم جرقَالَ"  ، فَاخ  رفَم :

                                                             
يسمون القبط ألم كانوا وأهلها يف ذلك الوقت كانوا النصاري املُوحدين أتباع القديس أريوس ، وكانوا )(١

 يسكنون مصر ، حيث أن مسمي القبط  يطلق على كل مصري ، وكل من يقطن مصر قبل دخول اإلسالم.
ذمة ؛ أي عهدا ألم نصاري ، والنصاري من أهل الكتاب ، واهللا عز وجل و رسوله الكرمي أوصانا بأهل )(٢

 اإلسالم وعند الفقهاء بأهل الذمة . الكتاب " اليهود والنصاري " ، ويسمي أهل الكتاب يف
رمحا ؛ أي قرابة و صلة رحم ؛ فالسيدة هاجر عليها السالم زوجة سيدنا إبراهيم و أم سيدنا إمساعيل )(٣

 عليهما السالم ، وأم العرب هي مصرية عليها السالم .
 صالصهر؛ هو النسب ، وذلك ألن السيدة مارية القبطية  رضي اهللا عنها كانت مصرية وتزوجت النيب )(٤

الذي أحبها حبا مجا ، وأصبحت أم املؤمنني " وهو لقب ديين مقدس " ، و رزقه اهللا عز وجل منها الولد حيث 

 أا أم ولده احلبيب إبراهيم الذي توفاه اهللا صغريا .
 يعين رجلني من مصر.من أهل مصر ؛ )(٥
 املقصود التشاجر علي سبب تافه بسبب ضيق الصدور  )(٦
 إذا مل تكن من أهلها فاخرج منها)(٧
أي عبد الرمحن بن مشاسة راوي احلديث عن أيب ذر ، ألن سيدنا أبا ذر الغفاري شارك يف فتح مصر لكنه مل )(٨

 ذر ، و أنه هاجر من مصر بسبب هذا احلديث.ميكث فيها كثريا ، و حيتمل أيضا أن يكون املتحدث هو أبو 
 أي عاملوهم باحلسين و أحسنوا إليهم و ال تظلموهم)(٩



٢١٩ 

، يتنازعان في  ابني شرحبِيلَ ابنِ حسنةَ،  ، وعبد الرحمنِ بِربِيعةَ

ةعِ لَبِنضوا.  (م)  مهنم جر٢٥٤٣( - ٢٢٦، فَخ(  

، يحدثُ عن  : سمعت حرملَةَ ، قَالَ حدثَنا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنا أَبِي )٣

: قَالَ  ، قَالَ أَبِي ذَر، عن  صرةَ، عن أَبِي ب عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ

 ولُ اللَّهسا  :صريهى فمسي ضأَر يهو ،رصونَ محفْتتس كُمإِن "

 رحما ، فَإِنَّ لَهم ذمةً و ، فَأَحِسنوا إِلَى أَهلها ، فَإِذَا فَتحتموها الْقرياطُ

، فَإِذَا رأَيت رجلَينِ يختصمان فيها في موضعِ  صهرا ذمةً و : ، أَو قَالَ

ةا "  لَبِنهنم جرنِ « قَالَ:، ، فَاخبِيلَ ابحرش ننِ بمحالر دبع تأَيفَر

ةعِ لَبِنضوي مف انمصتخةَ يبِيعر اهأَخةَ ونسا حهنم تجرحم» ، فَخ) (

٢١٥٢٠  

٤( ونُ واره اهثَندبٍ حهو نا ابثَندلَةُ ، حمرا حثَندنِ  ، حمحالر دبع نع ،

  ٢١٥٢١(حم)  : سمعت أَبا ذَر، فَذَكَر معناه. ، قَالَ بنِ شماسةَ

،  نا حرملَةُ بن يحيى: حدثَ ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ )٥

، عن عبد  : أَخبرنِي حرملَةُ بن عمرانَ ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ

رِيهةَ الْماسمنِ شنِ بمحقَالَ الر ،  تعمس :ا ذَرقُولُ أَبي ،  بِيقَالَ الن :

، فَاستوصوا )١( أَرضا يذْكَر فيها الْقرياطُإِنكُم ستفْتحونَ  " : ص

:  يعنِي بِالْقرياط : " قَالَ حرملَةُ. "  رحما ، فَإِنَّ لَهم ذمةً و بِأَهلها خيرا

مهاديونَ أَعمسي رصطَ مبأَنَّ ق اطَ ، وريالْق معٍ لَهمجقُولُونَ كُلَّ مي ،  :

[قال  ٦٦٧٦) ، (حب) ٦٦٤١نشهد الْقرياطَ (رقم طبعة با وزير: 

  ).١٩٠/ ٨األلباين]: صحيح: م (

  

                                                             
 وحدث ذلك يف عهد عمر بن اخلطاب علي يد عمرو بن العاص.)(١



٢٢٠ 

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى )٦

زِيدي نب اللَّه دبا عثَندقَالَ ح ، ا حثَندةُ: حوقَالَ ي ،  انِئو ها أَبثَندح :

انِئه نب ديما  حأَب عمس هأَن ،يلبنِ الْحمحالر دبع و ، نو برمع

ثيرح قُولَاني ،  ولَ اللَّهسلَى  " : ، قَالَ ص: إِنَّ رونَ عمقْدتس كُمإِن

مهُءوسر دعمٍ جقَو  ،وا بِهِمصوتفَاس  كُمودلَاغٌ إِلَى عبو ةٌ لَكُمقُو هفَإِن ،

اللَّه ؛"  بِإِذْن  رصطَ مبنِي قع(حب) ٦٦٤٢(رقم طبعة با وزير: . ي ، (

 ).٤٤٣٧"الضعيفة" ( -[قال األلباين]: ضعيف  ٦٦٧٧
" اَهللا اَهللا : صولُ اِهللا : قَالَ رس قَالَت –رضي اهللا عنها  -عن أُم سلَمةَ  )٧

رصم طبي ق١(ف(هِملَيونَ عرظْهتس كُمفَإِن ، )٢(ًةدع ونَ لَكُمكُونيو ،)٣( 

، انظر ٥٦١ح ٢٦٥/ص٢٣(طب) ج. في سبِيلِ اِهللا " )٤(وأَعوانا

 ٣١١٣:  الصحيحة
                                                             

يعين أهل مصر قبل الفتح اإلسالمي وكان أغلبهم من النصاري املوحدين ( اآلريسيني ) الذين كانوا حتت )(١

 الظامل الديكتاتوري ، وكانوا يسمون القبط ألم كانوا يسكنون مصر. احلكم الروماين
 أي يدخلون يف اإلسالم ، ويقبلون دعوة اإلسالم ، ويتبعون العقيدة الصحيحة ، واملنهج احلق.)(٢
 أي قوة وعتاداً يف حالة السلم واحلرب ؛ ففي السلم يبنون أعمدة الدولة ويشيدون دعائمها و يعضدون ملكها)(٣

 ، ويف احلرب خيرجون جماهدين يف سبيل اهللا منتصرين بإذن اهللا  .
  )أصحاب على احلق ؛ و املقصود جماهدين يف سبيل اهللا . (٤

  و احلديث فيه بشارة بدخول النصاري يف  دين اإلسالم  أفواجا ، و يدل علي صدق توبتهم ، و حسن إسالمهم.

  اجلدد من أهل الكتاب " النصاري ". و فيه أيضا بشارة بانتصار اإلسالم باملسلمني

و إن اإلعالم يف بالدنا اإلسالمية يشن اهلجمات تلو اهلجمات على النصاري خصوصا  دون وجه حق ، و يلفقون 

إليهم التهم ، و يكيلون إليهم املكاييل حيت يصدوم عن اإلسالم و عن الدخول فيه ؛ و لو نظرنا إيل التاريخ 

اخلطاب رضي اهللا عنه أعطي العهود و املواثيق ألهل الكتاب و منهم النصاري عند  لوجدنا أن سيدنا عمر بن

فتح بيت املقدس ؛ و عندما فتح عمرو بن العاص مصر أحسن إيل أهلها من النصاري ، و مل يذكر التاريخ أبدا 

ب الصليبني " أنه ظلمهم ، و قصة ابنه عبد اهللا مع أحد الرعايا النصاري معروفة ؛ أما صالح الدين فحار

النصاري احملاربني من الغرب ؛ أوروبا خاصة إجنلترا و فرنسا ألم احتلوا بالد املسلمني و قتلوا أبناءها و 

نساءها " لكنه مل حيارب أو يقتل أو يتعرض أبدا لنصاري العرب أو نصاري مصر ، قال تعايل يف سورة املمتحنة 

لوكم يف الدين و مل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم و تقسطوا إليهم إن ) ؛ " ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقات٩- ٨(
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، قَالَ:  ، حدثَنا حيوةُ اللَّه بن يزِيد، حدثَنا عبد  حدثَنا زهير بن حربٍ )٨

لَانِيوالْخ انِئه نب ديمح انِئو هنِي أَبربأَخ  عمس هأَن ، دبا عأَب

 يلبنِ الْحمحالرو زِيدي نب اللَّه دبع وه و ،ثيرح نو برمع  ،

إِنكُم ستقْدمونَ علَى  « : قَالَ ص: إِنَّ رسولَ اللَّه  ونَوغَيرهما يقُولُ

، وبلَاغٌ  ، فَإِنهم قُوةٌ لَكُم ، فَاستوصوا بِهِم خيرا ، جعد رُءوسهم قَومٍ

اللَّه بِإِذْن كُمود؛»  إِلَى ع رصطَ مبنِي قعرواه بن حبان يف صحيحه و . ي

[حكم حسني رجاله رجال الصحيح .ي ، و قال اهليثمي ؛ وأبو يعل

  سليم أسد] : رجاله ثقات

   

                                                                                                                                                         
اهللا حيب املقسطني & إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين و أخرجوكم من دياركم و ظاهروا على 

  إخراجكم أن تولوهم و من يتوهلم فأولئك هم الظاملون " .

   الدين ) ؛ أي من اليهود و النصاري.و تفسري قوله تعايل : ( الذين مل يقاتلوكم يف

فمن أين يأيت هؤالء اإلعالمني بدعواهم ؟ و من أين يأيت أصحاب هذه الفتنة بفتنتهم ؟ أخشي أن هذا مكر و 

إفك صهيوين كبري و خطري لإليقاع بني املصريني املسلمني و غري املسلمني من اليهود و النصاري ، فالصهاينة 

  و الوقيعة و اخلديعة على مر العصور ، لكن اهللا من ورائهم حميط ... ! ميتلكون أدوات املكر 

و علينا أن نفرق دائما بني مواالة اليهود و النصاري و بني  برهم و اإلحسان إليهم ؛ ألن مواالة اليهود و 

) ؛ " يا أيها ٥٢- ٥١النصاري ظلم و تان و نقص يف الدين و العقيدة و اإلميان ، قال تعايل يف سورة املائدة ( 

الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود و النصاري أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال 

يهدي القوم الظاملني & فتري الذين يف قلوم مرض يقولون خنشي أن تصيبنا دائرة فعسي اهللا أن يأيت بالفتح 

  أنفسهم نادمني ".أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف 

و مواالة اليهود و النصاري معناها هنا العمالة هلم و خيانة اإلسالم و أهله ، أما العالقات اخلارجية بني الدول 

" وزارات اخلارجية بني الدول " ؛ فليست عمالة  و ال خيانة هللا و ال لرسوله على اإلطالق ، و إمنا فيها شئ من 

تبادل الثقافات بني الدول . و اتباع اليهود و النصاري يف التقدم و  اإلسالم وتقريب وجهات النظر و عرض 

العلوم و التكنولوجيا بعد تنقيتها مما يشوه اإلسالم و يسئ للمسلمني ليس من مواالة الكفار يف شئ ، بل 

ة يف شئ ، أما على العكس فيه من اخلري الكثري و الكثري ، كذلك الدراسة يف بالد الكفار ليست من املواال

  التقليد األعمي هلم يف كل شئ فأمر مذموم غاية يف الذم ، و عالمة من عالمات الساعة.

 أما بِر أهل الكتاب و اإلحسان إليهم فمن صميم الدين ، و من أخالق اإلسالم . 
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إذا فتح اهللا "  :يقول ص: مسعت رسول اهللا  قال عمر بن اخلطابعن  -١

، "فذلك اجلند خري أجناد األرض ، عليكم مصر فاختذوا فيها جندا كثريا 

ألم وأزواجهم ىف رباط إىل "  : قال، " ومل يا رسول اهللا "  : أبو بكر فقال

 فيه ابن ابن عساكر و ، و (ابن عبد احلكم ىف فتوح مصر " . يوم القيامة

 .)٣٠١٨٧، ( جامع األحاديث :) ٤٦/١٦٣عساكر ( هليعة) أخرجه ابن
إذا فتح اهللا  " : يقول صعن عمر بن اخلطاب قال: مسعت رسول اهللا  - ٢

، "عليكم مصر فاختذوا فيها جندا كثريا، فذلك اجلند خري أجناد األرض

أزواجهم ىف رباط إىل  ألم و"  : قال، " ومل يا رسول اهللا" فقال له أبو بكر:

(ابن عبد احلكم ىف فتوح مصر، وابن عساكر، وفيه هليعة  " . يوم القيامة

داخر املعافرى ومل أر لألسود عن األسود بن مالك احلمريى عن حبر بن 

ترمجة إال أن ابن حبان ذكر ىف الثقات أنه يروى عن حبر بن داخر ووثق 

 ). ٣٠١٨٨، ( جامع األحاديث :  ]٣٨٢٦٢حبرا) [كرت العمال 
 

  
إنه ال تزال فيها "  : وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما - ١

  ."  دام يف شيء من األرض بركةبركة ما 

إنه ما كاد أهل مصر أحد إال كفاهم  " : ويروى عن معاذ بن جبل مرفوعا - ٢

  . " اهللا مؤنته

                                                             
  ٣٣٦صفحة  ٢٧) جامع األحاديث / مسند عمر بن اخلطاب : اجلزء(١

 
  )٤٥٤صفحة  ٢اجلزء (األسئلة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية  )(٢
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مصر  ؛ إن يف التوراة كتابا"  : فضائل مصر" وذكر ابن زوالق يف كتابه " - ٣

  . "  خزائن األرض كلها فمن أرادها بسوء قصمه اهللا

كشفت أرض مصر فوجدت عامرها "  : ونقل عن أمحد بن املدبر أنه قال - ٤

 ."  ، ولو عمرها السلطان لوفت له خبراج الدنيا أضعاف عامرها
  

  
، عنِ الزهرِي،  ، عن سعيد بنِ يزِيد التنوخي حدثَنا عبد اللَّه بن مروانَ -١

" إِذَا اختلَفَت الرايات السود فيما بينهم أَتاهم الرايات الصفْر،  قَالَ:

فَيجتمعونَ في قَنطَرة أَهلِ مصر، فَيقْتتلُ أَهلُ الْمشرِقِ وأَهلُ الْمغرِبِ 

ترِقِ حشلِ الْملَى أَهةُ عربكُونُ الدت ا، ثُمعبلَةَسمزِلُوا الرنى ي  قَعفَي ،

:  ، فَيغضب أَهلُ الْمغرِبِ فَيقُولُونَ بين أَهلِ الشامِ وأَهلِ الْمغرِبِ شيٌء

 كُمرصننا لا جِئْنإِن ، نيبو كُمنيب نلِّيخلَي اللَّهلُونَ؟ وفْعا يلُونَ مفْعت ثُم

 جرخي ثُم ،نِهِميي أَعف ذئموامِ يلِ الشأَه لَّةقل ،كُمونبهنرِقِ فَيشلِ الْمأَه

لَ الْملُ أَهقَاتامِ فَيلُ الشأَه هعبتيو انِيفْيرِقِ " السالفنت نعيم  )٧٧٢(ش

 بن محاد.
حدثَنا الْوليد، ورِشدين، عنِ ابنِ لَهِيعةَ، عن أَبِي قَبِيلٍ، عن أَبِي رومانَ،  -٢

" إِذَا اختلَفَت أَصحاب الرايات السود خِسف بِقَرية من  عن علي، قَالَ:

مى أُرقُر قُطُ ، وسامِ ثَلَاثُ  يبِالش جرخت ثُم ،بِيرا الْغهجِدسم انِبج

اتاير بهالْأَص : قَعالْأَبو ، انِيفْيالسامِ،  ، والش نم انِيفْيالس جرخفَي ،

" هِملَيع انِيفْيالس رظْهفَي ،رصم نم قَعالْأَبلنعيم كتاب الفنت )٨٤١( .و

 بن محاد.
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٣- يندا رِشثَندةَ حنِ لَهِيعنِ ابأَبِي قَبِيلٍ ، ع نع ،  ،دونِ الْأَسب يدعس نع ،

" يختلف الناس في صفَرٍ، ويفْترِق الناس علَى  : عن ذي قَرنات قَالَ

، أَحدهما السفْيانِي  ورجلَينِ بِالشامِ،  : رجلٍ بِمكَّةَ الْعائذُ أَربعة نفَرٍ

،  ، ورجلٍ من أَهلِ مصر جبار ، أَزرق أَصهب والْآخر من ولَد الْحكَمِ

 .نعيم بن محادلالفنت )  ٨٤٢( .فَذَلك أَربعةٌ "
"  : ، قَالَ ، عن علي ومانَ، عن أَبِي ر ، عن أَبِي قَبِيلٍ قَالَ ابن لَهِيعةَ -٤

اتايامِ ثَلَاثُ ربِالش جرخت بهالْأَص : قَعالْأَبو ، انِيفْيالسو ،  جرخي ،

 .، والْأَبقَع من مصر، فَيظْهر السفْيانِي علَيهِم " السفْيانِي من الشامِ

 .ادالفنت لنعيم بن مح) ٨٤٥(
٥- يندا رِشثَندةَ حنِ لَهِيعنِ ابأَبِي قَبِيلٍ ، ع نع ،  ،دونِ الْأَسب يدعس نع ،

اتني قَرذ نقَالَ ع ، :  ةعبلَى أَررِقُونَ عفْتيفَرٍ، وي صف اسالن فلتخي "

، والْآخر  : أَحدهما السفْيانِي بِالشامِ: رجلٍ بِمكَّةَ الْعائذُ، ورجلَينِ  نفَرٍ

بهأَص قركَمِ أَزالْح لَدو نةٌ معبأَر كارٍ، فَذَلبج رصلِ مأَه نلٍ مجرو ،  ،

، فَيأْتي الْجيش إِلَى  فَيغضب رجلٌ من كندةَ فَيخرج إِلَى الَّذينِ بِالشامِ

مرص ةرعالْب فَت رصم فُتيو ،اربالْج كلُ ذَلقْتثُ إِلَى  ، فَيعبي ثُم ،

  .الفنت لنعيم بن محاد)٨٤٦( .الَّذيِ بِمكَّةَ "

٦ - أَبِيه نانَ، عورم نب اللَّه دبا عثَندح رِيمالْع اللَّه دبع ننِ  ، عع ،

إِذَا دخلَ السفْيانِي أَرض مصر  « : ، قَالَ ، عن حذَيفَةَ محمد الْقَاسمِ بنِ

،  ، فَيومئذ تقُوم النائحات قَام فيها أَربعةَ أَشهرٍ، يقْتلُ ويسبِي أَهلَها

،  علَى قَتلِ أَولَادها، وباكيةٌ تبكي  باكيةٌ تبكي علَى استحلَالِ فُروجِها

 .» ، وباكيةٌ تبكي شوقًا إِلَى قُبورِها وباكيةٌ تبكي علَى ذُلِّها بعد عزها

 .الفنت لنعيم بن محاد) ٨٤٧(
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  )٦١سورة البقرة " (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم" قال تعايل: - ١

وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَنْ "قال تعايل:  - ٢

 نم هلِّمعنلضِ وي الْأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلا ولَدو ذَهختن ا أَونفَعني

الناسِ لَا يعلَمونَ  كْثَرتأْوِيلِ الْأَحاديث واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَ

  " (سورة يوسف))٢١(

فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ ادخلُوا مصر إِنْ "قال تعايل:  - ٣

) نِنيآم اَء اللَّه٩٩ش تاأَبقَالَ يا ودجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعرو (

نِي هجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدا وقي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نم اييؤأْوِيلُ رذَا ت

 نيبنِي ويطَانُ بيغَ الشزأَنْ ن دعب نوِ مدالْب نم اَء بِكُمجنِ وجالس نم

ه هاُء إِنشا يمل يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ) يمكالْح يملالْع سورة " ()١٠٠و

  )١٠٠- ٩٩يوسف

قال تعايل يف سورة الزخزف : (ونادى فرعونُ في قَومه قَالَ ياقَومِ أَلَيس لي  - ٤

) أَم أَنا خير ٥١ملْك مصر وهذه الْأَنهار تجرِي من تحتي أَفَلَا تبصرونَ (

  )٢١سورة يوسف " ()٥٢ني ولَا يكَاد يبِني (ذي هو مهِمن هذَا الَّ

وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم "قال تعايل: - ٥

) ثُم تولَّيتم من بعد ذَلك فَلَولَا ٦٣بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ (

) ولَقَد علمتم ٦٤سرِين (فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَكُنتم من الْخا

) نيئاسةً خدروا قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتاع ين٦٥الَّذ (

) نيقتلْمظَةً لعوما ولْفَها خما وهيدي نيا بمكَالًا لا ناهلْنع٦٦فَج ( "

  )٦٦- ٦٣سورة البقرة(
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ولَقَد جاَءكُم موسى بِالْبينات ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده قال تعايل: ( - ٦

) وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما ٩٢وأَنتم ظَالمونَ (

أُشا ونيصعا ونعموا قَالُوا سعماسو ةبِقُو اكُمنيلَ آتجالْع ي قُلُوبِهِموا فرِب

كُمانإِمي بِه كُمرأْما يمقُلْ بِئْس مبِكُفْرِه ) نِنيمؤم متسورة " ()٩٣إِنْ كُن

  )٩٣- ٩٢البقرة

يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كتابا من السماِء فَقَد "قال تعايل: - ٧

أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا أَرِنا اللَّه جهرةً فَأَخذَتهم الصاعقَةُ  سأَلُوا موسى

 كذَل نا عنفَوفَع اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نلَ مجذُوا الْعخات ثُم هِمبِظُلْم

الطُّور بِميثَاقهِم وقُلْنا  ) ورفَعنا فَوقَهم١٥٣وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا (

ا مذْنأَخو تبي السوا فدعلَا ت ما لَهقُلْنا ودجس ابلُوا الْبخاد ملَه مهن

  )١٥٤- ١٥٣سورة النساء" ()١٥٤ميثَاقًا غَليظًا (

سورة  "()٥٢وقَربناه نجِيا (نِ وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيم"قال تعايل:  - ٨

  )مرمي

٩ -  انِبج اكُمنداعوو كُمودع نم اكُمنيجأَن يلَ قَدائرنِي إِسابقال تعايل: (ي

) كُلُوا من طَيبات ما ٨٠الطُّورِ الْأَيمن ونزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى (

ا تطْغوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي رزقْناكُم ولَ

" )٨٢) وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى (٨١فَقَد هوى (

  )٨٢- ٨٠سورة طه(

١٠ -  هلبِأَه ارسلَ وى الْأَجوسى ما قَضانِبِ قال تعايل: (فَلَمج نم سآن

 رٍ أَوبا بِخهنم يكُملِّي آتا لَعارن تسي آنكُثُوا إِنام هلأَها قَالَ لارالطُّورِ ن

) فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْواد ٢٩جذْوة من النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ (



٢٢٧ 

الْم ةقْعي الْبنِ فما االْأَيي أَنى إِنوسامأَنْ ي ةرجالش نم كَةارب بر للَّه

) نيالَم٣٠- ٢٩سورة القصص" ()٣٠الْع( 
١١ -  كبر نةً ممحر نلَكا ونيادانِبِ الطُّورِ إِذْ نبِج تا كُنمقال تعايل: (و

لقَب نيرٍ مذن نم ماها أَتا ممقَو رذنتونَ (لذَكَّرتي ملَّهلَع لَا أَنْ ٤٦كلَوو (

تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا 

) نِنيمؤالْم نكُونَ منو كاتآي بِعت٤٧- ٤٦سورة القصص" ()٤٧فَن(  

هنِ وصبغٍ تخرج من طُورِ سيناَء تنبت بِالد قال تعايل: (وشجرةً - ١٢

) نيللْآكسورة املؤمنني" ()٢٠ل(  

) ٣) في رق منشورٍ (٢) وكتابٍ مسطُورٍ (١قال تعايل: (والطُّورِ ( - ١٣

" )٦) والْبحرِ الْمسجورِ (٥) والسقْف الْمرفُوعِ (٤والْبيت الْمعمورِ (

  .)٦- ١سورة الطور(

١٤ - ) ونتيالزنيِ والت١قال تعايل: (و) ينِنيطُورِ سنيِ ٢) والْأَم لَدذَا الْبهو (

) ٥) ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني (٤) لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ (٣(

لُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ) وننمم رغَي رأَج مفَلَه اتح٦ال ككَذِّبا يفَم (

 )٨- ١سورة التني" ()٨ه بِأَحكَمِ الْحاكمني () أَلَيس الل٧َّبعد بِالدينِ (
 
 – 

١- قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعا أَبثَندا  حثَن ، نب اللَّه دبا عرٍ، ثَنصن نب رحب

،  ، عن أَبِيه ، عن عميرِ بنِ عبد اللَّه الْمعافرِي ، حدثَنِي أَبو شريحٍ وهبٍ

هنع اللَّه يضقِ رمنِ الْحرِو بمع نع  ولِ اللَّهسر نقَالَ ص، ع هأَن :  "

تكُونُ فتا سيهاسِ فالن لَمةٌ أَسقَالَ - ن ا  : أَويهاسِ فالن ريلَخ -  دنالْج

 بِير؛ الْغ رصم تمقَد كذَلذَا  ٨٣٨٧: قال احلاكم يف املستدرك ( "فَل؛ ه (
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إبن حجر  وقال، ووافقه الذهيب حديثٌ صحيح الْإِسناد، ولَم يخرِجاه ؛ 

العسقالين يف إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من األطراف العشرة 

  ).٦٤٧٤) ؛ صحيح ، و رواه األلباين يف السلسلة الضعيفة (١٥٩٤٩(

:  ، قَالَ : أَخبرنا عبد اللَّه بن صالحٍ ، قَالَ حدثَنا محمد بن مسكنيٍ -٢

حٍ عيرو شا أَبنربحٍأَخيرش ننِ بمحالر دب  اللَّه دبع نةَ بريمع عمس هأَن ،

رِيافعقُولُ الْمثَنِي أَبِي ، يدقِ : حمالْح ناب عمس هقُولُ ، أَنقَالَ  ، ي :

 ولُ اللَّهسا  : صريهاسِ فالن لَمةٌ أَسنتكُونُ فقَالَ -" ت اسِ  : أَوالن ريخ

. فَلذَلك قَدمت علَيكُم مصر  : قَالَ ابن الْحمقِ. الْجند الْغربِي " - فيها 

؛ وهذَا الْحديثُ لَا نعلَم أَحدا رواه بِهذَا اللَّفْظ إِلَّا  يقول اإلمام البزار

هدحقِ ومالْح نو برملَ ععلَا نو ،ذَا الطَّرِيقطَرِيقًا إِلَّا ه لَه م  لَمعلَا نو ،

رواه عنِ ابنِ شريحٍ إِلَّا عبد اللَّه بن صالحٍ ؛ مسند البزار طبعة مكتبة 

  ).٢٣١١املدينة املنورة ( –العلوم واحلكم 

٣- بطَّلا مثَندح اللَّه دبنا ع ، حٍ عيرو شثَنِي أَبدحٍ ، حيرش ننِ بمحالر دب

رِيافعالْم ، رِيافعالْم اللَّه دبع نةَ بريمع عمس هقُولُ أَنثَنِي أَبِي،  ، يدح :

،  تكُونُ فتنةٌ « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، يقُولُ أَنه سمع عمرو بنِ الْحمقِ

 لَمكُونُ أَساييهاسِ فقَالَ الن أَو ، : بِيرالْغ دنا الْجيهاسِ فالن ريقَالَ ، »  خ

لَا ؛  يقول اإلمام الطرباين. » فَلذَلك قَدمت علَيكُم مصر « : ابن الْحمقِ

ادنذَا الْإِسقِ إِلَّا بِهمنِ الْحرِو بمع نيثُ عدذَا الْحى هوري بِه دفَرو  ، تأَب :

  ).٨٧٤٠شريحٍ ؛ املعجم األوسط للطرباين ، طبعة دار احلرمني القاهرة (
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١ - انَ ومطَه نب يماهرةَ قَالَ إِببعش نةَ : عادقَت نع ، كالنِ مسِ بأَن نع ،  ،

" رفعت إِلَى السدرة، فَإِذَا أَربعةُ أَنهارٍ: نهران  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

انناطب انرهنو انرظَاه انرا الظَّاهفَأَم ، اتالفُريلُ والن : و ،  :انناطا البأَم

ةي اجلَنف انرهفَن  بِثَالَثَة يتاحٍ، فَأُتلٌ،  أَقْدسع يهف حقَدو ،نلَب يهف حقَد :

ترِبفَش ناللَّب يهي فالَّذ ذْتفَأَخ ،رمخ يهف حقَديويلَ لفَق ، :  تبأَص

" كتأُمو تةَ أَنطْرالف ،امشقَالَ ه يدعسو ، و ، اممسِ  هأَن نةَ، عادقَت نع :

 : في اَألنهارِ نحوه. و ص، عنِ النبِي  ، عن مالك بنِ صعصعةَ مالك بنِ

  ٥٦١٠(خ)  .» ثَالَثَةَ أَقْداحٍ« : لَم يذْكُروا

٢ - يدلو الوثَنا أَبدح امما هثَندةَ ، حادقَت نع ،  بِينِ النسٍ، عأَن نص، ع  ،

، حدثَنا أَنس بن  ، حدثَنا قَتادةُ هدبةُ بن خالد، حدثَنا همامح وحدثَنا 

كالم  بِينِ النقَالَ ص، ع : ةي اجلَنف ريا أَسا أَنمنيرٍ،  " بها بِنإِذَا أَن ،

فواملُج رالد اببق اهافَتح ا  : ، قُلْتذَا يا هرِيلُمقَالَ؟  جِب :  ،ثَرذَا الكَوه

كبر طَاكي أَعالَّذ  هينفَإِذَا ط ، -  هيبط أَو -  " أَذْفَر كسةُ؛ مبده ك(خ)  .ش

٦٥٨١  

٣ - اللَّه دبع نزِيزِ بالع دبثَنا عدانُ حملَيثَنِي سدح ،  دبنِ عب رِيكش نع ،

 ،قَالَاللَّه هأَن كالم نب سأَن تعمقُولُ : سي ، : ولِ " لَيسبِر رِيلَةَ أُس

صاللَّه ةبالكَع جِدسم نم  وهو هى إِلَيوحلَ أَنْ يفَرٍ قَبثَالَثَةُ ن اَءهج هأَن ،

هو  : فَقَالَ أَوسطُهمأَيهم هو؟  : ، فَقَالَ أَولُهم نائم في املَسجِد احلَرامِ

مهريخ  ،مهرفَقَالَ آخ : مهريذُوا خلَةَ،  خاللَّي لْكت تفَكَان  مهري فَلَم ،

،  الَ ينام قَلْبه تنام عينه و ، و ، فيما يرى قَلْبه حتى أَتوه لَيلَةً أُخرى

، فَلَم يكَلِّموه حتى  الَ تنام قُلُوبهم لك اَألنبِياُء تنام أَعينهم ووكَذَ



٢٣٠ 

لُوهمتاح مزمبِئْرِ ز دنع وهعضرِيلُ ، فَوجِب مهنم لَّاهورِيلُ  ، فَتجِب قفَش ،

ص نغَ مى فَرتح هتإِلَى لَب رِهحن نيا بمو رِهد هفواِء  جم نم لَهسفَغ ،

هدبِي مزمز فَهوقَى جى أَنتح ،  نم روت يهبٍ فذَه نم تبِطَس يأُت ثُم ،

يعنِي عروق  - ، فَحشا بِه صدره ولَغاديده  ذَهبٍ، محشوا إِميانا وحكْمةً

 هلْقح-  اثُمابِهوأَب نا مابب برا، فَضيناِء الدمإِلَى الس بِه جرع ثُم قَه؛ أَطْب

 قَالَ:؟  من معك و : : قَالُوا فَقَالَ جِبرِيلُفَناداه أَهلُ السماِء من هذَا؟ 

دمحم يعثَ ، قَالَ: معب قَدقَالَ؟  و  :معلًا،  : ، قَالُوا نأَهو ا بِهبحرفَم

، الَ يعلَم أَهلُ السماِء بِما يرِيد اللَّه بِه في  فَيستبشر بِه أَهلُ السماِء

مهملعى يتضِ حاَألر ما آديناِء الدمي السف دجرِيلُ:،  ، فَوجِب فَقَالَ لَه 

مرحبا  : قَالَ ، و ، فَسلَّم علَيه ورد علَيه آدم م علَيههذَا أَبوك آدم فَسلِّ

، ، فَإِذَا هو في السماِء الدنيا بِنهرينِ يطَّرِدان ، نِعم الابن أَنت وأَهلًا بِابنِي

، لنيلُ والفُرات عنصرهماهذَا ا : قَالَما هذَان النهران يا جِبرِيلُ؟  : فَقَالَ

، فَإِذَا هو بِنهرٍ آخر علَيه قَصر من لُؤلُؤٍ وزبرجد،  ثُم مضى بِه في السماِء

هذَا  : قَالَ  ما هذَا يا جِبرِيلُ؟ : فَضرب يده فَإِذَا هو مسك أَذْفَر، قَالَ

كبر أَ لَكبي خالَّذ ثَرالكَو ةاِء الثَّانِيمإِلَى الس بِه جرع ثُم ،  ، فَقَالَت

من  و : : قَالُوا قَالَ جِبرِيلُ ، املَالَئكَةُ لَه مثْلَ ما قَالَت لَه اُألولَى من هذَا

كعقَالَ؟  م :  دمحقَالُوا صم ، : و ؟  قَدهثَ إِلَيعقَالَب : معقَالُوا: ن ، 

و ا بِهبحرلًا مأَه ثَةاِء الثَّالمإِلَى الس بِه جرع ثُم ، ، ا  وثْلَ مم قَالُوا لَه

ثُم ،  فَقَالُوا لَه مثْلَ ذَلك ، ، ثُم عرج بِه إِلَى الرابِعة قَالَت اُألولَى والثَّانِيةُ

ةساِء اخلَاممإِلَى الس بِه جرع ، كثْلَ ذَلاِء  فَقَالُوا ممإِلَى الس بِه جرع ثُم ،

ةسادالس ، كثْلَ ذَلم فَقَالُوا لَه ةابِعاِء السمإِلَى الس بِه جرع فَقَالُوا  ، ، ثُم

كثْلَ ذَلم لَه يهاٍء فمكُلُّ س ،ماهمس اُء قَدبِيا أَن  رِيسإِد مهنم تيعفَأَو ،
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ةي الثَّانِيف و ، ةابِعي الرونَ فاره و ، هماس فَظأَح لَم ةسي اخلَامف رآخ و ، 

ةسادي السف يماهرإِب و ، يلِ كَالَمِ اللَّهفْضبِت ةابِعي السى فوسقَالَ ، فَ م

، ثُم عالَ بِه فَوق ذَلك بِما الَ يعلَمه  رب لَم أَظُن أَنْ يرفَع علَي أَحد : موسى

ى إِلَّا اللَّههتةَ املُنرداَء سى جتح ، و ، ةزالع بارِ ربلْجا لنلَّى  ددفَت ،

يسقَو قَاب هنى كَانَ متىحنأَد نِ أَو هى إِلَيحا أَويمف ى اللَّهحفَأَو ،  :

لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي كتلَى أُمالَةً عص ِسنيمى خوسلَغَ مى بتطَ حبه ثُم ،  ،

عهِد إِلَي  : قَالَ، ماذَا عهِد إِلَيك ربك؟  يا محمد : ، فَقَالَ فَاحتبسه موسى

لَةلَيمٍ ووالَةً كُلَّ يص ِسنيمقَالَ خ ، : كذَل يعطتسالَ ت كتإِنَّ أُم  جِعفَار ،

مهنعو كبر كنع فِّفخفَلْي  بِيالن فَتص، فَالْت  هرِيلَ كَأَنإِلَى جِب

كي ذَلف هريشتسي هإِلَي اررِيلُ ، فَأَشجِب : ئْتإِنْ ش معإِلَى  أَنْ ن الَ بِهفَع ،

،  يا رب خفِّف عنا فَإِنَّ أُمتي الَ تستطيع هذَا : ، فَقَالَ وهو مكَانهاجلَبارِ

دده ، فَاحتبسه فَلَم يزلْ ير فَوضع عنه عشر صلَوات ثُم رجع إِلَى موسى

اتلَوسِ صمإِلَى خ تارى صتح هبى إِلَى روسم  دنى عوسم هسبتاح ثُم ،

يا محمد واللَّه لَقَد راودت بنِي إِسرائيلَ قَومي علَى أَدنى :  ، فَقَالَ اخلَمسِ

كُوهرفُوا فَتعذَا فَضه نم  كتا ، فَأُمارصأَبا واندأَبا وقُلُوبا وادسأَج فعأَض

كبر كنع فِّفخفَلْي جِعا فَاراعمأَسو  بِيالن تفلْتي كإِلَى  ص، كُلَّ ذَل

هلَيع ريشيرِيلَ لجِب ةساخلَام دنع هفَعرِيلُ، فَرجِب كذَل هكْرالَ يفَقَالَ ، و ،: 

 مهاندأَبو مهارصأَبو مهاعمأَسو مهقُلُوبو مهادسفَاُء أَجعي ضتإِنَّ أُم با ري

إِنه الَ  ، قَالَ: لَبيك وسعديك : ، قَالَ يا محمد : ، فَقَالَ اجلَبار فَخفِّف عنا

فَكُلُّ حسنة  : ، قَالَ فَرضته علَيك في أُم الكتابِيبدلُ القَولُ لَدي، كَما 

، فَرجع  ، وهي خمس علَيك ، فَهِي خمسونَ في أُم الكتابِ بِعشرِ أَمثَالها

، أَعطَانا بِكُلِّ حسنة  خفَّف عنا فَقَالَ:كَيف فَعلْت؟  : ، فَقَالَ إِلَى موسى
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قَد واللَّه راودت بنِي إِسرائيلَ علَى أَدنى من  : ، قَالَ موسى عشر أَمثَالها

كُوهرفَت كا ذَلضأَي كنع فِّفخفَلْي كبإِلَى ر جِعار ،  ولُ اللَّهسص، قَالَ ر : 

فَاهبِطْ  : ، قَالَ استحييت من ربي مما اختلَفْت إِلَيه ، قَد واللَّه يا موسى

 مِ اللَّهامِ "  : قَالَ، بِاساحلَر جِدسي مف وهقَظَ ويتاس٧٥١٧(خ)  .و  

ادةَ، ، عن قَت ، عن سعيد ، حدثَنا ابن أَبِي عدي حدثَنا محمد بن الْمثَنى -٤

كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ع لَّهةَ ، لَععصعنِ صب كالم نع :  همقَو نلٍ مجر ،

، إِذْ  الْيقْظَان ا أَنا عند الْبيت بين النائمِ وم" بين : ص: قَالَ نبِي اِهللا  قَالَ

 دقُولُ: أَحلًا يقَائ تعمنِسلَيجالر نيب بِي الثَّلَاثَة قطُلفَان يتفَأُت ،  ،

مزماِء زم نا ميهبٍ فذَه نم تبِطَس يتكَذَا  فَأُترِي إِلَى كَذَا ودص رِحفَش ،

 - إِلَى أَسفَلِ بطْنِه  : قَالَفَقُلْت للَّذي معي ما يعنِي  : قَالَ قَتادةُ - 

قَلْبِيفَاس رِجخت مزماِء زِسلَ بِمفَغ ، هكَانم يدأُع ثُم ، ا وانإِمي يشح ثُم ، 

دونَ  ، و ، فَوق الْحمارِ : الْبراق ، يقَالُ لَه ، ثُم أُتيت بِدابة أَبيض حكْمةً

، ثُم انطَلَقْنا حتى  فَحملْت علَيه ، ، يقَع خطْوه عند أَقْصى طَرفه الْبغلِ

 : قَالَمن هذَا؟  : ، فَقيلَ ص، فَاستفْتح جِبرِيلُ  أَتينا السماَء الدنيا

وقَد بعثَ إِلَيه؟  : ، قيلَ صمحمد  قَالَ:من معك؟  و : ، قيلَ جِبرِيلُ

،  مرحبا بِه ولَنِعم الْمجِيُء جاَء ""  : قَالَ ، و تح لَنافَفَ ، قَالَ: نعم قَالَ:

لَقي  «ذَكَر أَنه  ، و ساق الْحديثَ بِقصته ، و » صفَأَتينا علَى آدم « : قَالَ

الثَّالثَة في  ، و يحيى علَيهِما السلَام ، و في السماِء الثَّانِية عيسى

فوسي و ، رِيسإِد ةابِعي الرف ونَ  ، واره ةسامي الْخقَالَ » صف ، :  ثُم "

ةساداِء السما إِلَى السنيهتى انتا حطَلَقْنان  هلَيى عوسلَى مع تيفَأَت ،

لَامالس هلَيع تلَّمحِ"  : ، فَقَالَ"  ، فَسالالص بِيالنحِ والا بِالْأَخِ الصبحرم  "

، هذَا غُلَام بعثْته  رب"  : قَالَما يبكيك؟  ، فَنودي: ، فَلَما جاوزته بكَى
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 ثُم « : ، قَالَ بعدي يدخلُ من أُمته الْجنةَ أَكْثَر مما يدخلُ من أُمتي "

يماهرلَى إِبع تيفَأَت ،ةابِعاِء السما إِلَى السنيهتى انتا حطَلَقْنان « و ، 

يثدي الْحقَالَ ف : اِهللا  و بِيثَ ند؛ صح  نم جرخارٍ يهةَ أَنعبأَى أَرر هأَن "

انرظَاه انرها نهلأَص و ،  انرهنانناطب رِيلُ : ، فَقُلْتا جِبي  هذا هم ،

ارهقَالَ؟  الْأَن : ةني الْجف انرهفَن انناطالْب انرها النأَم و ، انرا الظَّاهأَم  :

يلُ وفَالن اتالْفُر ورمعالْم تيي الْبل عفر ثُم ، رِيلُ : ، فَقُلْتا جِبذَا يا هم 

، إِذَا  هذَا الْبيت الْمعمور يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك"  : قَالَ؟ 

هِملَيا عم رآخ يهوا فودعي لَم هنوا مجرا " خمهدنِ أَحاَءيبِإِن يتأُت ثُم ،

و ،رمخ  لَيا عرِضفَع ،نلَب رالْآخناللَّب ترتيلَ ، فَاخفَق :  ابأَص تبأَص

ةطْرلَى الْفع كتأُم لَاةً " اُهللا بِكونَ صسممٍ خوكُلَّ ي لَيع تفُرِض ثُم ،،  ثُم

يثدرِ الْحا إِلَى آخهتصق ١٦٤( – ٢٦٤. ( م)  ذَكَر(  

، أَنَّ معمر، عن قَتادةَ، عن أَنسِ بنِ مالك حدثَنا عبد الرزاقِ، حدثَنا -٥

بِيا  قَالَ: صالنقُهبن ،ةابِعاِء السمي السى فهتنةُ الْمردي سل تعفر "

جلَالِ هثْلُ قمر ،لَةيالْف ثْلُ آذَانا مقُهروو ، انرها نهاقس نم جرخي انرظَاه

انناطب انرهنو:؟  ، فَقُلْتذَانا هرِيلُ ما جِبقَالَ:ي  ،ةني الْجفَف انناطا الْبأَم

 .١٢٦٧٣(حم) وأَما الظَّاهران فَالنيلُ والْفُرات. 
  

  
 أُجاج ملْح وهذَا فُرات عذْب ذَاالْبحرينِ هوهو الَّذي مرج " قال تعايل:  - ١

  )٥٣ –سورة الفرقان " (محجورا وحجرا برزخا بينهما وجعلَ

 - ٢٠- بينهما برزخ لَّا يبغيان - ١٩- مرج الْبحرينِ يلْتقيان" قال تعايل:  - ٢

  )٢١- ١٩سورة الرمحن" (٢١- تكَذِّبانفَبِأَي آلَاِء ربكُما 
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   صقال رسول اهللا 

  " مث تكون خالفة علي منهاج النبوة "

  " خلَافَةُ النبوة ثَلَاثُونَ سنةً" 
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  والمناهج المنحرفة أوال ؛ القومية العربية 
يف آخر أطوار ومراحل اخلالفة اإلسالمية (اخلالفة العثمانية) بدأت املناهج 

؛ لمني، ومن هذه املناهج املنحرفةاملنحرفة يف الظهور واإلنتشار بني عامة املس

  والعلمانية . )١(الصوفية والقومية

واملسلمون حينما يبتعدون عن دينهم وإسالمهم يغرقون ويضلون ، فنحن 

  .)٢(قوم أعزنا اهللا باإلسالم فإن إبتغينا غري اإلسالم أذلنا اهللا 

إن اإلستعمار وأعداء األمة أدركوا هذه احلقيقة قدميا وحديثا لذلك حينما 

العربية قام أعداء اإلسالم بتغذية القومية م  ١٩٢٤سقطت اخلالفة ائيا 

لتحل حمل اإلسالم يف قلوب املسلمني، وفعال حلت  )٣(واملناهج املنحرفة

القومية العربية واملناهج املنحرفة حمل اإلسالم العظيم بل أصبح اإلسالم 

الوسطي هو التطرف واإلرهاب بعينه حيت غدا كل من يستمسك بدينه 

  وإميانه مثل الذي يستمسك جبمر من نار .

                                                             
ومن أهم األحزاب اليت تتكلم عن القومية العربية هو حزب البعث العريب اإلشتراكي يف سوريا والعراق  )(١

 واحلزب الناصري يف مصر.
 مقولة عمر ابن اخلطاب الشهرية . )(٢
) " ألن الذين أدخلوا األفكار اليسارية يف بالد العرب كلها ، وأقاموا منظماا واحزاا كانوا مجيعاً من (٣

اليهود والصهاينة .. والذين أدخلوا األفكار اليسارية يف مصر حتديداً ، وأنشأوا فيها املنظمات واألحزاب 

شوارتز ، وجوزيف روزنتال ، وجاكو دي  : إيلي -مثل  –نفر من اليهود  –هم  –اإلشتراكية والشيوعية 

 كتاب عن اإلخوان واملاسون.  –كومب ، ومارسيل إسرائيل ، وهنري كورييل " د.اء األمري 
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وبدأ الغرب واملنظمات الصهيونية تشجع العرب علي إنشاء منظمات 

قومية جتمع مجيع العرب دون التفرقة بني لون أو دين أو جنس لكن احلقيقة 

ويستخدمها أن هذه كانت جمرد أوهام وشعارات خاوية ميررها اإلستعمار 

أن كغطاء سياسي لطمس هوية املسلمني الدينية حىت يفعل ما يريد طاملا 

  املسلمون بعيدون عن إسالمهم .

وبدأت احلركات واإلنقالبات العسكرية خترج إيل العلن وتنادي بالقومية 

العربية والتحرر واإلستقالل وهم يف حقيقة األمر خيرجون من تبعية إيل 

  تبعية ومن استعمار إيل استعمار طاملا أم خارج إطار الدين اإلسالمي .

ة العربية هو أمحق غاية يف احلمق، وغيب والعجيب أن من ينادي بالقومي

غاية يف الغباء ألننا مجيعا يف الشرق األوسط عرب إال القليل فكيف ينادي 

 اً؛ هل هذا ضربضربا من اجلنون العرب بعروبتهم ، فمناداة العرب بالعروبة 

  !!.اهللا هذا ما حدث بالضبط.من اجلنون؟ ال و

األمة بالء مستطري حرم شر عظيم وإن القومية العربية واملناهج املنحرفة 

 وحده إيل أخرجها بذكاء من إمياا اخلالد باهللالعربية من جمدها التليد و

من ظالم إيل تيه، ومن تيه إيل إمياا بأعدائها، ومن إستعمار إيل إستعمار، و

  ظالم.

مل تكن القومية العربية وحدها هي الفريوس الذي أصاب األمة اإلسالمية يف و

حيناً آخر مثل اجلرثوم  الشيوعيةفلقد كانت العلمانية حيناً و دهاكب

جسدها كله حيت السرطان العظيم الذي أصاب األمة اإلسالمية يف اخلطري و

  .والدفاع عن نفسهاالدوران أرهقها عن السري و

املناهج املنحرفة إلحكام ستعمار يستخدم القومية العربية وهكذا كان اإل

املسجد األقصي فال فعندما يغزو اليهود فلسطني و ؛السيطرة علي املسلمني
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 الذب عنه ألم مشغولون لآلسفقع أبدا أن يتحرك العرب لنجدته وتتو

  تدريسها لألجيال القادمة.بترسيخ مفهوم القومية العربية و

وإنك لسوف تندهش حينما تعلم أن اليهود يسيطرون علي القدس الشريف 

الشيعة  –، وأن الفرس يقبل النقاشعقائدي حبت ال ومن منطلق ديين 

السيطرة علي اخلليج العريب من منطلق حياولون نشر التشيع و –الروافض 

؛ ب فيقولون لكعقائدي حبت لكنك حينما تتحدث بذلك إيل القوميني العر

، يقومون لينادون بالقومية العربيةهذا هراء وخرافة أو من أين لك هذا ؟ مث 

ب من سبام إال بعد أن تحتل بالدهم وتضيع ولن يستفيق القوميون العر

  إيل األبد .

إن مهمة القوميني العرب أو اإلشتراكيني أو العلمانيني هي القضاء علي 

الدين وحماربة اإلميان واإللتزام بكل ما ميلكون ألم يعتقدون من داخلهم 

ومن قرارة أنفسهم أن الرجوع إيل الدين رجعية وأصولية وختلف لكنهم 

حنو الواليات  ، حنو إسرائيل،نظرة أمل وتفاؤل وطموح حنو الغربرون بينظ

لدين وتغزو العامل من منطلق ؛ اليت تطبق ااملتحدة األمريكية، حنو .... إخل

  ... !!ديين

ببساطة ألم مث يقول القائل منهم انظر ملاذا تقدم الغرب؟ مث يشرح لك 

ر أن متمسكون جيدا بدينهم هم ال يدركون يف حقيقة األمختلوا عن دينهم، و

لكنهم خيدعونكم أيها القوميني : ألنه يف الوقت الذي تغلقون فيه املساجد 

وتقتلون فيه العلماء هم هناك يفتتحون الكنائس واملعابد اليهودية 

ويشجعون العلم ويستقلبون علماءكم اهلاربني من بالدكم القومية مث 

  دكم حيت ال حتذو حذوهم .يشجعون القومية واملناهج املنحرفة يف بال
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  ؛ اإلحتالل اإلسرائيلي  لفلسطين الشقيقةثانيا
، مل اجلديدإن اليهود مل يتوقفوا أبدا عن احللم بالرجوع إيل فلسطني لقيادة العا

ولقد ذكرت تورام املُحرفة نصوصاً تنبئ عن عودة اليهود إيل فلسطني يوما 

ما يف آخر الزمان لكنها أيضا تكلمت عن موت اليهود علي أيدي عباد اهللا 

؛ نعم إا تورام اليت اهلزمية الساحقة مهما طال الزمانهناك؛ مما يعين 

ق لكنهم ينتظرون الشطر يؤمنون ا ويعتقدون أن الشطر األول منها قد حتق

الثاين خبوف وذعر وهلع شديد مما دفع بعض اليهود إيل اهلرب من فلسطني 

ن هذه النهاية املأساوية بعد أن هاجر إليها من أبعد دول العامل خوفا م

، واليت أصبحت وشيكة إن شاء اهللا، ودفع البعض اآلخر إيل معارضة احلالكة

  ة و الزال يعارضها .فكرة العودة إيل فلسطني منذ البداي

الصهيوين الكبري) بني هؤالء وهوالء ليعلن للعامل هنا وقف تيودور هرتزل (

أمجع أنه مصمم هو وحكماء صهيون علي حتقيق غايته وبلوغ هدفه 

ومواصلة الكفاح إلنشاء وطن قومي يف فلسطني مهما كلف األمر ومهما كان 

  الثمن.

ليهود ا فلقد كان كل ملك وكل مل تكن أوروبا أبدا مسترحية من وجود ا

قيصر يحاول التخلص منهم بأسرع ما ميكن خوفا من بطشهم ومكرهم وشدة 

حيلهم فلقد كان اليهود ينشرون الفسق والفجور واإلباحية بني حاشية ملوك 

  أوروبا ورعاياهم .

لقد كان اليهود يرهقون امللك وحاشيته والرعية يف الدينون الباهظة 

م عن طريق الربا والتعامالت املالية الربوية ، وهو معروف ويسيطرون عليه

عنهم حيت أصبح حلم كل ملك وكل قيصر أن يتخلص منهم لكن بلطف 

  وكالم معسول .
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أرسل تيودور هرتزل رسالة إيل السلطان العثماين عبد احلميد ليطلب منه 

فلسطني مقابل مبلغ كبري من املال علي أن تكون فلسطني وطنا قوميا 

يدا لليهود لكن السلطان عبد احلميد العثماين رفض ذلك رفضا تاما مما جد

أوغر صدر تيودور هرتزل ومن معه فعملوا علي إسقاطه وإسقاط اخلالفة 

  م . ١٩٢٤العثمانية كلها عام 

م أرسل وزير اخلارجية الربيطاين يف ذلك الوقت رسالة إيل  ١٩١٧ويف عام 

السامي يعلن موافقة بالده علي إقامة  اليهود مضموا أن امللك الربيطاين

وطن قومي لليهود بفلسطني فيما يسمي بـ (وعد بلفور) ، ولقد أطلق عليه 

العرب وعد من ال ميلك ملن ال يستحق ، وهنا بدأت عائلة روتشيلد يغدقون 

باهلدايا واألموال الباهظة علي إجنلترا وامللك حيت ساعدوا يف  - ينعمون –

  ضتها.

ط اخلالفة العثمانية احتلت بريطانيا فلسطني مث سلمتها لليهود وبعد سقو

الذين هاجروا إليها من كل دول العامل ؛ كون اليهود عصابات مسلحة 

مبساعدة بريطانيا وقاموا بالقتل اجلماعي والتطهري العرقي والسلب والنهب 

واإلغتصاب والتدمري يف حق الشعب الفلسطيين وتكونت مقاومة قليلة من 

  ا وهنالك للدفاع عن أرض فلسطني .هن

م أعلن العرب احلرب علي إسرائيل واليت كانت حديثة  ١٩٤٨ويف عام 

التكوين يف ذلك الوقت وبسبب اخلسة واخليانة استطاعت إجنلترا أن توقف 

احلرب بالضغط علي ملوك مصر واحلجاز مث عقدت هدنة ، ومن مل يوافق 

  ا).علي هذه اهلدنة متت اإلطاحة به (سوري

م ) إيل اليوم واألقصي الشريف أسرياً يف قبضة اليهود ١٩٤٨ومنذ ذلك العام (

الصهاينة وفلسطني حمتلة من قبل الكيان الصهيوين ودولة إسرائيل . وال 
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ميكن أبدا أن تتخيل حجم املعاناة اليت يعاين منها الشعب الفلسطيين 

لسطني ماعدا بسبب هذا اإلحتالل الذي أصبح يتمدد حيت سيطر علي كل ف

  غزة والضفة الغربية ، وبسبب املتاجرة بالقضية الفلسطينية .

إن خطورة الكيان الصهيوين ال تقف عند إحتالله لدولة فلسطني وقتله 

للمدنيني األبرياء من الشعب الفلسطيين األعزل أو تدمريه للمسجد 

تقدمهم األقصي بل يتعدي ذلك إيل كونه عائق أساسي أمام إحتاد العرب أو 

  أو خروجهم من التبعية الغربية واألمريكية أو اعتمادهم علي أنفسهم .

إن إسرائيل تبث مسومها إيل الشرق ، ومتنع املسلمني من الوحدة واإلحتاد ، 

وتبث الفرقة واخلالفات بني العرب وتغذي الطائفية ، حيت أا أضحت تبث 

، وبني النصاري روح الطائفية وتشعلها بني املسلمني وبعضهم البعض 

وبعضهم البعض ، وبني املسلمني والنصاري حيت أصبح الشرق األوسط ملئ 

  بالصراعات واخلالفات اليت ال دأ وال تتوقف أبدا .

إن إسرائيل تلعب دور شرطي املنطقة الذي يراقب عن كثب ما يدور داخل 

ريك الدول العربية ويتربص برجاهلا الدوائر مث يقوم بتجنيد العمالء وحت

  الرتاعات والضغط علي فتيل األزمة يف الوقت املناسب .

وإن أحالم قادة إسرائيل ال تتوقف عند هذا احلد ؛ فمخطط دولة إسرائيل 

الكربي من النيل إيل الفرات مل يتحقق بعد لكنهم ينتظرون اللحظة 

  املناسبة لإلعالن عنه وتنفيذه حبذافريه .

 املنطقة ، وإن قال قادا أو أظهروا مل تسعي إسرائيل أبدا إيل السالم يف

خالف ذلك ، فلم تثنهم معاهدة السالم كامب ديفيد عن سعيهم ؛ لقد 

اختذوا معاهدة كامب ديفيد كغطاء دبلوماسي خادع لتحقيق أهدافهم وخداع 

العرب خصوصا مصر ، فلم تتوقف املؤامرات إيل هذا اليوم بداية من إغتيال 
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السادات ؛ هم دائما يشعلون الفنت من بعيد  الرئيس الراحل حممد أنور

  لكنهم ال يدخلون فيها أبدا ، وال تراهم ظاهرين مطلقا.

لذلك فإن اإلحتالل اإلسرائيلي لفسطني من أخطر املرابط التارخيية اليت 

وضعها اإلستعمار يف قلب العامل العريب (الشرق األوسط) ال ميكن أن ينتهي 

وقَضينا وإزالته ، قال تعايل يف سورة اإلسراء ؛  أبدا إال مبقاومته واستئصاله

في الْكتابِ لَتفِْسدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا  إِسرائيلَ بنِيإِلَى 

 فَإِذَا جاَء وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد -٤-كَبِريا

نا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم ردد ثُم -٥-مفْعولًا وعدا وكَانَفَجاسوا خلَالَ الديارِ  

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم  -٦-وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِني وجعلْناكُم أَكْثَر نفريا

  أَنفُِسكُمإِنْلو مأْتا أَساَء إِذَافَ  فَلَهج دعو ةروُءوا الْآخسيل كُموهجلُوا وخديلو 

 أَن ربكُمعسى  -٧-مسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِرياالْ

كُممحرإِنْ  يو مدتا عندا  علْنعجو منهج رِينلْكَافا لريص٨-ح .  

وقُلْنا من بعده لبنِي إِسرائيلَ اسكُنوا وقال أيضا يف أواخر سورة اإلسراء :  

  الْأَرض فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة جِئْنا بِكُم لَفيفًا.

  في سوريا الشقيقةالشيعية(النصيرية)ثالثا؛ الطائفة العلوية 
طنية تنتسب إيل املذهب الشيعي اإلثين إن النصريية هي فرقة شيعية با

عشري الرافضي اخلبيث ، ومسيت بالنصريية نسبة إيل حممد بن نصري 

هـ) الذي ادعي النبوة ٢٧٠جري (النمريي الذي أسسها يف القرن الثالث اهل

غال يف حق األئمة إذ نسبهم إيل مقام األلوهية ، ومسيت بالعلويني والرسالة و

،  صألم يعتقدون أن علي بن أيب طالب إهلا و أنه أويل بالرسالة من حممد 

، يؤيدون كل غاز ألرض املسلمنيهم صدهم هدم اإلسالم ونقض عراه ، وو مق

هاً وتغطية ي لسوريا اسم العلويني متويلقد أطلق عليهم اإلستعمار الفرنسو
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الباطنية مث ساعدم فرنسا بعد ذلك للوصول حلقيقتهم الرافضية و

  للسلطة يف سوريا .

من أشهر تمع أسياسية عند العلويني ، ووتعد فكرة فصل الدين عن ا

سد ابنه بشار األعلويني املعاصرين ؛ صاحل العلي والرئيس حافظ السد وال

الشاعر بدوي كالشاعر أدونيس وباإلضافة إيل عدد من الكتاب واملفكرين 

اجلبل و الشاعر سليمان العيسي والشاعر املسرحي ممدوح عدوان وسعد اهللا 

  غريهم .ونوس و

عبادة أصنام !! ال بأن احلج إيل مكة إمنا هو كفر و ال يعترفون باحلج و يقولون

إمنا يدفعون و –حنن املسلمون  –يعترفون بالزكاة الشرعية املعروفة لدينا 

  .أن مقدارها مخس ما ميلكونة إيل مشاخيهم زاعمني بضريب

يبغضون الصحابة بغضا شديدا ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي اهللا 

  .عنهم ، وال صالة عندهم

سائر أصناف هم و –: هؤالء القوم املسمون بالنصريية يقول ابن تيمية

كثري من أكفر من أكفر من اليهود و النصاري بل و –القرامطة الباطنية 

ر الكفار احملاربني مثل التتار والفرنج ضررهم أعظم من ضر، وكنياملشر

فهم مع النصاري علي املسلمني . . وهم دائما مع كل عدو للمسلمني وغريهم

من أعظم املصائب عندهم انتصار املسلمني علي التتار ، مث إن التتار ما و

ملسلمني إال ملوك اغريه من د اإلسالم و قتلوا خليفة بغداد ودخلوا بال

  .  مبعاونتهم ومؤازرم

ظهرت يف القرن الثالث يتضح مما سبق أن : النصريية فرقة شيعية باطنية و

ة الرافضة خلعت ربقة اإلسالم ، وطرحت هي من غالة الشيعاهلجري ، و

أهل السنة خارجني يعتربهم  تسبق لنفسها منه سوي اإلسم ، وملمعانيه ، و
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املسلمني بسبب أفكارهم الغالية ح أن يعاملوا معاملة يص العن اإلسالم ، و

ان اإلسالم فهم اليصلون من ذلك آراؤهم اليت دم أركوآرائهم املتطرفة ، و

مقدسات شبيهة مبقدسات النصاري  هلماجلمعة وال يتمسكون بالطهارة ، و

  .كاة الشرعية املعروفة يف اإلسالمال يعترفون باحلج أو الزو

ركة مراقبة احلطائفة العلوية النصريية للتجسس وار اليستخدم اإلستعمو

الشام عن اإلسالمية يف الشرق الوسط وخلدمة إسرائيل وإعاقة سوريا و

العلوية النصريية هي مواصلة اجلهاد و التقدم و احلضارة كما أن الطائفة 

  ال تعترب إسرائيل عدواً.ذهب الشيعي الرافضي يف املنطقة واملرئة إيران و

  في لبنان الشقيقة الشيعي  ؛ حزب اهللارابعا 

  ما هو حزب اهللا الشيعي ؟
لكنه دخل معترك السياسة ، م  ١٩٨٢تأسس حزب اهللا الشيعي يف لبنان عام 

م . وقد ولد هذا احلزب من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية  ١٩٨٥عام 

لبنان ذراع إيران يف املدعومة من إيران . لذلك فإن حزب اهللا الشيعي هو 

  .واملنطقة

 (أمل اإلسالمية )ـ قد تسمي بداية باسم (حركة أمل الشيعية ) مث تسمي بو

رغبة يف توسيع نطاقه ليشمل األمة اإلسالمية ألن دور حركة أمل إقتصر 

تكون (أمل اإلسالمية) هي من طاق الشيعي السياسي اللبناين ، وعلي الن

 أخذ صورة املناضل املقاوم، و العامل اإلسالمييتويل نشر التشيع يف لبنان و

  محاية مقدساا.الذي حيمل هم الدفاع عن األمة و

جرائم بشعة أمل الشيعية ) من أعمال وحشية و نظرا ملا اقترنت به (حركةو

خشية ن إستالم مهام الدفاع عن األمة وم ال ختول وليدها (أمل اإلسالمية)

  حزب اهللا ).من هذا فقد كُون حزب جديد وهو ما يعرف اليوم بـ(
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م أبطاال ومهيني لقتلة يصنع اإلعالوبعد تغيري اإلسم ؛ تلمع الشخصيات و

برج الرباجنة ، فهل هؤالء هم ااهدون األمس ، وسفاحي صربا وشاتيال و

  الفاحتون اليوم ؟!

الدين علي البسطاء الذين ال يفقهون عملية يراد تروجيها علي األمة و إا

ال يقرؤون التاريخ بل حيكمون علي الناس حيحة ووال يعلمون العقيدة الص

سس عملية من خالل وسائل اإلعالم املضللة اليت ال تبين األجماد علي أ

  .صحيحة وال علي حوادث وحقائق واقعة

أمشل من دور خطريا يف األمة اإلسالمية أعم و من هنا جاء احلزب ليلعب دورا

ية من بالطائفة الشيع أمه (أمل الشيعية ) اليت اختذت مسار اإلهتمام

  .ناحية سياسية بلباس علماين

ليس بالصدفة أن مؤسس حركة أمل املسلحة هو (موسي الصدر) ، إيراين و

وصل إيل لبنان عام و م خترج من جامعة طهران ، ١٩٢٨اجلنسية من مواليد 

قد حصل علي اجلنسية اللبنانية بعد أن منحه إياها فؤاد شهاب م ، و ١٩٥٨

موسي الصدر عليه لعنة . وري مع أنه إيراين ابن إيراينمجهومبوجب مرسوم 

تربطه أقوي الصالت به ؛ فابن تلميذ اخلميين عليه لعائن اهللا واهللا هو 

ابن أخت الصدر متزوج من بنت أخت موسي الصدر ، واخلميين أمحد 

  مرتضي الطبطبائي متزوج من حفيدة اخلميين .

  ؟ من هو حسن نصر اهللا
سافر إيل ، م  ١٩٦٠أغسطس  ٢١من مواليد  الكرمي نصر اهللاهو حسن عبد  

ني لتحصيل العلم الديين اإلمامي ، ع، م  ١٩٧٦النجف يف العراق عام 

عني مسئوال بلدة البازورية يف قضاء صور ، و مسئوال عن حركة (أمل) يف

عضوا يف املكتب السياسي عام   حركة (أمل) عن إقليم البقاع وسياسيا يف
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عني مث ما لبث أن انفصل عن احلركة وانضم إيل حزب الشيطان ، و ،م  ١٩٨٢

 يف اهليئة، مث عضوا يف القيادة املركزية ، وم  ١٩٨٥مسئوال عن بريوت عام 

اختري أمنيا عاما علي إثر إغتيال األمني م ، و ١٩٨٧التنفيذية للحزب عام 

مث أعيد ، مكمال والية سلفه ، م  ١٩٩٢العام السابق عباس املوسوي عام 

  .  م ١٩٩٥ – ١٩٩٣انتخابه مرتني عام 

  فهي علي النحو التايل : ، أما صلة نصر اهللا مبنظمة (أمل) و 

  .من الصلة الوثيقة باخلميين ما لهله نظمة (أمل ) أنشأها موسي الصدر وم

م أعلن املفيت اجلعفري عبد األمري قبالن باسم الس  ١٩٨٣/  ١٠/  ٨يف 

عمود الفقري للطائفة يلي : " إن حركة (أمل) هي الالشيعي األعلي ما 

من مث مل)نتمسك به كمجلس شيعي أعلي ، وإن ما تعلنه (أالشيعية ، و

  .الس الشيعي تتمسك به احلركة "فإن ما يعلنه 

إماما هلا و أعلنته الشيعي (اخلميين ) ، و قد بايعيت (حركة أمل ) الزعيمو

  .للمسلمني يف كل مكان

سالمية) تأييد للحركة بعد اإلنشاق الذي خرجت به (أمل اإلجاء هذا ال

بعد احلضور الفعلي لـ (حزب اهللا ) علي أرض (حزب اهللا فيما بعد) ، و

  الصراع .

كان حسني املوسوي و هو نائب رئيس حركة (أمل) قد أعلن عن انشقاقه و

عن منظقة أمل و أعلن (أمل اإلسالمية ) اليت حتولت فيما بعد إيل (حزب 

  اهللا ).

ا هو زحزحة وذا يتضح أنه مل يكن هناك إبعاد كبري لـ (حركة أمل) بقدر م

استبقاؤها ألدوار املواجهة إيل الساحة السياسية ومن الصورة العسكرية و

  ملفاا يف لبنان ..يران واملتغريات السياسية إلأخري تتوافق و
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ي جعفري ينتهج عال حتتاج إيل كثري حبث ؛ فهو شي نصر اهللا إن قضية حسن

  لعنهم دينا و قربة إيل اهللا ..من شتم الصحابة و

) شيعي ء معه أن (حسن نصر اهللا قد صرح الشيخ يوسف القرضاوي يف لقاو

  . متشدد

اليت ال ميكن ة ، واملخازي من حركة (أمل) الشيعيوبعد هذه األعمال و

(حزب للناس أن يثقوا ا أو يقبلوا شيئا منها ولد منها هذا احلزب 

  الشيطان أو حزب الالت ) فكيف ميكن للمسلمني الصادقني أن يثقوا به ؟!

سنوات فهذا هو حال أهل الباطل  طاحن قبلوإن حصل بينهم قتال شرس و

"  –هم اليهود و –ديدم منذ قدمي الزمان فقد قال اهللا تعايل عن أمثاهلم و

قوم ال يعقلون  بأسهم بينهم شديد حتسبهم مجيعا و قلوم شيت ذلك بأم

يوم  البغضاء إيل، وقال أيضا : " وألقينا بينهم العداوة و ١٤" احلشر : 

اري : " فأغرينا بينهم عن أمثاهلم من النص، وقال  ٦٤القيامة " املائدة : 

  .١٤املائدة :  - الغضاء إيل يوم القيامة "العداوة و

  في لبنان : أهداف حزب اهللا الشيعي

  نة للحزب : أوال / األهداف المعل
رفع شعار ضد اإلحتالل اإلسرائيلي للبنان وأنه حركة مقاومة إسالمية 

صرف أنظارهم ة يف فلسطني للتغرير باملسلمني وحترير املقدسات اإلسالمي

قد زادت ة ، وإلستمالة قلوم وتعاطفهم ، وعن خمططات احلزب اخلفي

اجتماعية سبب ما قدمه من خدمات شعبية هذا احلزب بني الناس ب

  إنسانية بدعم من حكومة إيران الشيعية الرافضية .و
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  ثانيا / األهداف غير المعلنة : 
الشيعي الدائم يف هذا  احلفاظ علي الوجودفهي نشر التشيع يف لبنان و

يئة موطئ قدم إليران للتدخل ، والسيطرة علي منافذ القوة فيه ، والبلد

  .هدافها القومية والدينيةملنطقة ميت تشاء لتحقيق صاحلها وأيف ا

جره إيل حرب أهلة أو حروب جماورة ذلك ضرب البنية التحتية للبنان وكو

هذا جزء من تصدير الثورة نان وليتسين هلذا احلزب السيطرة علي لب

ل اهلالل الشيعي حسب ما من أجل إقامة دويرانية إيل العامل اإلسالمي ، واإل

  .يخططون ويسعون له

  بإيران : الشيعيعالقة حزب اهللا 
دعم لإلبقاء إن إيران تقدم له كل اللالت هو ذراع إيران يف لبنان ، وإن حزب ا

  .عليه مهما كلف األمر

الدور لبناين ونشأ لبنانيا وجاء  ده بعض قادة احلزب بأنهفعلي الرغم مما يؤك

ان لعبت دورا أساسيا يف اإليراين الحقا إال أن املعطيات تؤكد أن إيرالسوري و

دوما ميثاق احلزب تؤكد والدته ونشأته ومنوه ، وتصرحيات قادة احلزب و

لعل صور قادة إيل لبنان وحكومتها ، و مرشدها الالتبعية للثورة اإليرانية و

  فعاليات احلزب.علمها الزالت تسيطر علي مرافق وإيران و

؛ الديين فيها إيران بتداخل البعدين السياسي وتتميز العالقة بني احلزب وو

مثلون كوادر حزب الالت تربطهم باملرجعيات الدينية فاللبنانيون الشيعة ي

يعترب مرشد الثورة اإليرانية آية اهللا علي ميقة ، واإليرانية روابط روحية ع

سمي أمني عام حزب الالت خامئين أكرب مرجعية دينية بالنسبة هلم ، وي

  .الوكيل الشرعي آلية اهللا خامنئي حسن زمرية
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ن الدولة اليت حتكم باإلسالم ، والدولة : " إننا نري يف إيراحسن نصراهللايقول 

عرب وعالقتنا بالنظام عالقة تعاون ، ولنا صداقات الاليت تناصر املسلمني و

دينية هناك تشكل الغطاء نتواصل معهت كما أن املرجعية المع أركانه و

  .الديين والشرعي لكفاحنا ونضالنا "

  يقول إبراهيم األمني الناطق باسم حزب اهللا : و

  .ان يف إيران "لبنمن إيران ؛ حنن إيران يف لبنان و" حنن النقول : إننا جزء 

للعامل أمجع أن إيران هي أمنا  يقول حسن سرور أحد قادة احلزب : " نعلنو

وديننا وكعبتنا وشراييننا " ، ويزيد عباس موسوي : " كلنا أخوة ونقاتل من 

بني إخوتنا اإليرانيني جل القضية نفسها ، وكل من حياول التفرقة بيننا وأ

  فإنه يرتكب جرمية ". أو بني املسلمني عموماً

يف ذكري أسبوع أحد موظفي السفارة اإليرانية ببريوت "مصطفي توراين " ، و

املهدي بالغبريي : " إن  قال الشيخ حسن طراد إمام مجعية مسجد اإلمام

كما قال أحد العلماء األعالم إننا شعب واحد و بلد واحد ، و إيران ولبنان

  عسكريا ".رانية سياسيا وسندعم لبنان كما ندعم مقاطعتنا اإلي

حلزب ملتزم م : " أن ا ١٩٨٥فرباير  ١٦قد جاء يف بيان صادر عن احلزب يف و

تتجسد يف روح اهللا بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد يف والية الفقيه ، و

  باعث ضتهم ايدة ".اخلميين مفجر ثورة املسلمني ، و اهللا املوسوي آية

     لخص الدالئل علي الدور اإليراني في وبشكل عام نستطيع أن ن
  نشأة حزب اهللا فيما يلي : 

نشأ حزب اهللا يف إيران بتأثري والية اخلميين علي الشيعة كافة ، يقول نائب 

قاسم : " كان هناك جمموعة من املؤمنني .. األمني العام حلزب اهللا نعيم 

اإلنقياد قيه وتفتحت أذهام علي قاعدة عملية تركز علي مسألة الويل الف
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مجعاء ، ال يفصل بني جمموعاا وبلداا أي له كقائد لألمة اإلسالمية 

ن ولقاء ذهبت هذه اموعة املؤلفة من تسعة أشخاص إيل إيرافاصل .... و

تكوين "قدس" ، وعرضت عليه وجهة نظرها يف تأسيس و اإلمام اخلميين

 بارك هذه اخلطوات ".زب اللبناين ، فأيد هذا األمر واحل
د.غسان عزي  م نقال عن حزب اهللا١٤/٨/١٩٩٥تاريخ ذكرت جملة الشراع ب

 ) وجود عضوين إيرانيني يف قيادة حزب اهللا !٣٤(ص:
األعلي علي رشد إيران حسن زمرية يشغل منصب الوكيل الشرعي مل

قد تساءل عدة صور يقبل فيها يد خامنئي ، وقد نشرت له خامنئي ، و

الء نصر اهللا ومن البعض ماذا لو تنازعت لبنان مع إيران فلمن سيكون و

 الطائفة ؟!ورائه احلزب و
التحاكم إيل القيادة اإليرانية عند  حزب اهللالقد سبق يف تاريخ أمل و

 اإلختالف فيما بينهم .
م أا جزء ال يتجزأ من  ١٩٨٢كة أمل يف املؤمتر الرابع يف آذار أعلنت حر

 الثورة اإلسالمية يف إيران .
بسبب تبعية حزب اهللا لوالية الفقيه يقرر الباحث اإليراين د. مسعود أسد اهللا 

) ما يلي : " مبا أن ٣٢١يف كتابه ( اإلسالمييون يف جمتمع تعددي) (ص:

حدود معينة فإن أي حدود نحصر بأرض أو حاكمية اخلميين كويل فقيه ال ت

غري طبيعية متنع عمل هذه الوالية ، تعد غري شرعية ، لذا فإن مصطنعة و

وع حزب الشيطان الواسعة حزب الالت يف لبنان يعمل كفرع من فر

.. اآلراء املذكورة آنفا توضح أن حزب اهللا كان مستعدا إلجناز أي اإلنتشار

 ".مهمة يأمر ا الويل الفقيه 
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إيران الكثير من الجهد و المال غير أن  لقد كلف حزب اهللا     
متكنت عربه من حتسني  فهي من جهة:  إيران استفادت منه الكثير

شعبيتها أمام اتمع السين خاصة بعد أن ساءت صورا كثريا خالل 

حرا الطويلة مع العراق كما ساءت صورة الشيعة ضد أهل السنة يف 

فكان حزب الشيطان هو املنقذ الذي عمل علي إظهار إيران العراق لذلك 

  مبظهر البلد الذي يواجه إسرائيل و الواليات املتحدة .

املشروع الشيعي يف  ب اهللاخيدم الدعم اإليراين حلز ؛ من جهة ثانيةو     

أحد قادة هو أمر يقر به لم بإستعادة إمرباطورية فارس ؛ والذي حياألساس و

هو إبراهيم األمني حيث يقول : إن تصدير الثورة ال لبنان و حزب الشيطان يف

غنما علي شعوب منطقة الشرق األوسط ، ويعين تسلط النظام اإليراين 

اإلسالم الذي يقصده و –املفروض أن تعيش هذه املنطقة اإلسالم من جديد 

لشعوب فيكون املتسلط علي هذه ا –هو اإلسالم الشيعي الرافضي اخلبيث 

علي هذا األساس حنن نعمل يف لبنان من خالل و ليس اإلنسان ، واإلسالم 

من خالل القناعة السياسية أيضا حيت يصبح لبنان ، واملسئولية الشرعية 

يف منطقة الشرق  –األمة الشيعية بالطبع  –جزءا من مشروع األمة 

ن دولة إسالمية خارج ال نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون لبنا، واألوسط

  .ألمةمشروع ا

ورقة راحبة بيد إيران يستطيع أن  مثل حزب اهللاي : ومن جهة ثالثة     

  .وقتما شاء يف الضغط علي أمريكا وإسرائيل لتحقيق مآرايستخدمها 

  إسرائيل :و اهللا الشيعيحزب 
السكان ات: " إن العالقة بني إسرائيل ويقول ضابط إسرائيلي من املخابر

لذلك قامت شروطة بوجود املنطقة األمنية ، واللبنانيني الشيعة غري م
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للقضاء  خلقت معهم نوعا من التفاهمية وإسرائيل برعاية العناصر الشيع

داد للدعم الداخلي حلركيت محاس الذي هو امتعلي التواجد الفلسطيين و

  اجلهاد ".و

إن : "قائال )صبحي الطفيلي( األمني العام السابق حلزب اهللا الشيعي اعترفو

قال أيضا: "مع بداية التسعينت يطان هو حرس حدود إلسرائيل "، والشحزب 

م، مث بتفاهم  ١٩٩٣بدأت مالمح التغيري يف السياسة اإليرانية بتفاهم متوز 

حبضور وزير خارجية إيران آنذاك م، والذي مت اإلعتراف فيه و ١٩٩٦نيسان 

لصهيوين من ذلك احلني بدأ العدو ا.. ون العدو الصهيوين يف فلسطنيبأم

يسعي إيل اإلنسحاب من لبنان علي ضوء هذا التفاهم ألن التفاهم يفرض 

  تقف ".اومة أن تقف .. تصل إيل احلدود وعلي املق

مث قال أريد أن أقول : إن النتيجة لتفاهم نيسان هو أن املقاومة حتولت من 

  إيل حرس حدود. –هذه حقيقة  –مقاومة 

 شيعي يف جنوب لبنان ليكون حامياًلذلك فإسرائيل حترص علي النفوذ الو

  .ائيل من احلدود الشمالية هلاهلا ممن يردي اهلجوم علي إسر

قد جاء يف صحيفة ((اجلروزاليم بوست)) يف عددها الصادر بتاريخ و

م : إنه ال ينبغي جتاهل تالقي مصاحل إسرائيل اليت تقوم علي  ٢٣/٥/١٩٨٥

جعلها منطقة جنوب لبنان و احلفاظ علي منطقة أساس الرغبة املشتركة يف

د إسرائيل إيل خالية من أي هجمات ضد إسرائيل .. إن الوقت حان ألن تعه

  .(أمل) ذه املهمة

يؤكد هذا األمر توفيق املديين فيقول: "حركة (أمل) إلتزمت من جانبها و

مبنع رجال املنظمات الفلسطينية من التسلل إيل مناطق اجلنوب للقيام 
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ضد مستوطنات اجلليل يف مشال اجليش اإلسرائيلي ويات مسلحة ضد بعمل

  . احملتلةفلسطني

(صبحي الطفيلي) حيث  ر األمني العام السابق حلزب اهللاقد أكد هذا األمو

يعين من كون حزب اهللا أصبح حاميا حلدود  –من أراد أن يثبت قال: "

فباستطاعته أن يأخذ سالحا و يتوجه إيل احلدود،  –إسرائيل كما سبق 

وحياول أن يقوم بعملية ضد العدو الصهيوين لنري كيف يتصرف الرجال 

، اآلن هم موجودون يف السجونك ألن كثريين ذهبوا إيل هناك، واملسلحون هنا

  اعتقلوا علي يد هؤالء املسلحني ".

لوليد نور يف موقع  يقول صاحب مقال (الوعد الصادق ينتهي بوهم كاذب)و

  مفكرة اإلسالم :

مريه ، ليس لقدراته "فإسرائيل مل تكن تسعي إيل القضاء علي حزب اهللا و تد

لكن ألنه حزب منضبط علي الرغم من اإلنزعاج الذي يسببه يف وقوته و

فيل بصعود مقاومة بعض األحيان إال أن زوال حزب اهللا من جنوب إسرائيل ك

  . "تقبله إسرائيلهو أمر ال سنية بديلة، و

من مصلحة مصلحة إسرائيل بقاء حزب اهللا ، ومن أمجل ما قيل : أن من و

  حزب اهللا بقاء إسرائيل .

إال  –إن كان مزعجا للمشروع الصهيوين األمريكي و –فاملشروع الشيعي 

التفاوض بل قد يبادر إيل شروعا منضبطاً ال يرفض التعاون وأنه يبقي م

مثلما حدث من يران يف أفغانستان والعراق ، ولما حدث من إالتعاون مث

حزب اهللا قدميا عندما عمل علي إحباط هجمات املقاومة فهو مشروع مزعج 

ة بدًء من طالبان يف الوقائع علي ذلك كثري، واليقبل التفاوض أو املساومةو

  مرورا باملقاومة العراقية ".، ونتهاًء باملقاومة الفلسطينيةاأفغانستان و
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  : من أهل السنة بحزب اهللا الشيعيير انخداع كث

  إن إنخداع أهل السنة بحزب اهللا يعود إلي أمور كثيرة من أبرزها ؛
الرافضة اليت تغلو يف األئمة ، كثري من أهل السنة بعقيدة  جهل )١

كبار الصحابة و أمهات املؤمنني تكفر وتقول بتحريف القرآن ، و

، اإلمامية اإلثين عشريةلشيعة تكفر مجيع الطوائف اإلسالمية إال او

 ما سواها يف النار .وهي الطائفة الناجية و
فحزب اهللا الشيعي جييد التقية والعمل ا بصورة ممتازة ،  :التقية )٢

م املفيد بقوله؛ " تعريف التقية عند الرافضة كما عرفها شيخهو

ظاهرم ترك مكتمان احلق وستر اإلعتقاد فيه، ومكامتة املخالفني، و

قال حممد العاملي  املعروف عند والدنيا ". ضررا يف الدين ومبا يعق 

قية جماملة الناس مبا ؛ "التتعريف التقيةالرافضة بالشهيد األول يف 

 . ، وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم"يعرفون
إن التقية من أهم العوامل اليت جعلت كثريا من أهل السنة يصدق 

اته املتلفزة يف أن ة يف خطابتلك العبارات اليت يطلقها حسن زمري

د مما جعل اليهو يأيت خطاب إال ويذكر فلسطني وال، وسيحرر األقصي

 أولئك يصدقون ما يقول.
ب بالصورة تصوير احلزله دورا كبريا يف نقل األحداث و فإن :اإلعالم )٣

الفضائية) اليت تلمع يف هم ميتلكون (قناة املنار الرائعة؛ كيف ال؟! و

ليال و ارا حيت صار حزب اهللا عند عوام الناس هو رئيسه احلزب و

رير حتلذي جاء فقط من أجل طرد احملتل واحلزب ااهد يف سبيل اهللا ا

صور نفسه بصورة غري صورته احلقيقية بالد املسلمني من اليهود، و

 العامل اإلسالمي. اإليرانية اخلمينية إيل لبنان و اليت هي تصدير الثورة
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  أوال : بشارة حزقيال 
  :)١(يقول العالمة بن تيمية 

 :صوهو يهدد الْيهود ويصف لَهم أُمةَ محمد  - : حزقيالُ  : وقَالَ قَالُوا (( 

"كُملَيع مهظْهِرم إِنَّ اللَّهو  يكُمثٌ فاعبا، وبِيا،  نابتك هِملَيلُ عزنمو ،

كُمرِقَاب ملِّكُهممو قبِالْح كُملُّونذيو كُمونرقْهفَي ،  ذَارنِي قَيالُ برِج جرخيو ،

، محيطُونَ  ، معهم ملَائكَةٌ علَى خيلٍ بِيضٍ متسلِّحني في جماعات الشعوبِ

  ، وتكُونُ عاقبتكُم إِلَى النارِ، نعوذُ بِاللَّه من النارِ ". مبِكُ

، وهما جميعا  وذَلك أَنَّ رِجالَ بنِي قَيذَار هم (ربِيعةُ) و (مضر) أَبناُء عدنانَ

وبنِي قَحطَانَ. ،  بنِي عدنانَ، والْعرب كُلُّهم من  من ولَد قَيذَار بنِ إِسماعيلَ

  ومضر وأَنمار من ولَد إِسماعيلَ بِاتفَاقِ الناسِ.  -أَبو ربِيعةَ  -فَعدنانُ 

وده لَدو نم ميلَ هقيلَ ، واعمإِس لَدو نم ميلَ هطَانُ فَقا قَحأَمو لَدو رضمو .

إِلْياس بنِ مضر ، وقُريش هم من ولَد إِلْياس بنِ مضر ، وهوازِنٌ مثْلُ عقيلٍ ، 

 اسإِلْي لَدو نم مه مهرغَيو يفثَقرٍ " ، ويمو ننب " كْرٍ ونِ بب دعسلَابٍ ، وكو

.رضنِ مب  

نتشروا في الْأَرضِ، فَاستولَوا علَى أَرضِ الشامِ والْجزِيرة ومصر وهؤلَاِء ا

 تكَنلَةَ، سجدو اتالْفُر نيةَ بزِيروا الْجكَنا سلَم مهى إِنتا، حرِهغَياقِ ورالْعو

يد تيما، فَسهنم با قَرمانَ وري حف رضي مةُ فبِيعر تكَنسو ،رضم ار

  إهـ .)..الْموصلِ وما قَرب منها ، فَسميت ديار ربِيعةَ.

                                                             
 .) ٢٧٤ – ٥/٢٧٢كتاب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح (  )(١
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  ثانيا : بشارة دانيال 

  البشارة األولي : 
  : )١(يقول العالمة بن تيمية 

" سأَلَت اللَّه وتضرعت إِلَيه أَنْ يبين لي  : -أَيضا  - : دانيالُ النبِي  وقَالَ((  

، وهلْ يتوب علَيهِم ويرد إِلَيهِم ملْكَهم ويبعثُ  ما يكُونُ من بنِي إِسرائيلَ

فَظَهر لي "  : : دانيالُ قَالَ، جعلُ ذَلك في غَيرِهم "، أَو ي فيهِم الْأَنبِياَء

هجنِ الْوسح ابش ةوري صف لَكالُ ، فَقَالَ الْميانا دي كلَيع لَامإِنَّ  : الس ،

إِنَّ بنِي إِسرائيلَ أَغْضبونِي وتمردوا علَي وعبدوا من  : اللَّه تعالَى يقُولُ

 نوا مارصى، ورةً أُخهونِي آللِدهلْمِ إِلَى الْجالْع دعقِ إِلَى  بدالص دعب نمو ،

، وهدم  ، فَسلَّطْت علَيهِم بخت نصر فَقَتلَ رِجالَهم وسبى ذَرارِيهِم الْكَذبِ

هِمسقْدم تيب مهبكُت قرحو ، بِهِم هدعب نلَ مفَع ككَذَلاضٍ ،  ، ور را غَيأَنو

هِماتثَرع ميلُهقلَا مو مهنع  ني ابِسيحثَ معى أَبتي حطخس نالُونَ مزفَلَا ي ،

طخالسنِ وبِاللَّع كذَل دنع هِملَيع متولِ فَأَختاِء الْبذْرالُونَ  الْعزفَلَا ي ،

ونِنيلْعال م هِملَييلَ، عاعمنِي إِسب بِيثَ نعى أَبتةُ حكَنسالْمي  ذِّلَّةُ والَّذ ،

راجه بِه ترشا بهرشي فَبلَاكا مهإِلَي لْتسأَرو ،  ،بِيالن كي إِلَى ذَلفَأُوح ،

، والتقْوى ضمريه،  بِر شعاره، وأَجعلُ الْ ، وأُزينه بِالتقْوى وأُعلِّمه الْأَسماَء

لَهقَو قدالصو هتفَاَء طَبِيعالْوو ، هتريس دالْقَصو ، هتنس دشالرو ،  هصأَخ ،

، أُسرِي بِه  ، وناسخٍ لبعضِ ما فيها بِكتابٍ مصدقٍ لما بين يديه من الْكُتبِ

، فَأُدنِيه وأُسلِّم علَيه وأُوحي  لَي وأُرقيه من سماٍء إِلَى سماٍء حتى يعلُوإِ

طَةبالْغورِ وري بِالسادبإِلَى ع هدأَر ثُم ،هإِلَي عودتا اسمظًا لافا  ، حا بِمعادص ،

، لَا فَظَّ ولَا غَليظَ ولَا  لِّنيِ من الْقَولِ والْموعظَةأُمر، يدعو إِلَى توحيدي بِال

                                                             
 ). ٢٨١  -  ٢٧٨/  ٥كتاب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح (  )(١
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، خشن علَى من  ، رحيم بِمن آمن بِه ، رُءوف بِمن والَاه صخاب في الْأَسواقِ

اهادإِلَى ع همو قَوعدي ، فَيتادبعي ويدحوأَ تا ربِم مهبِرخيي، واتآي نى م  ،

.هذُونؤيو هونكَذِّبفَي  

ةارالْبِش هذهلُ لاققَالُوا قَالَ الن :  ولِ اللَّهسةَ رصالُ قياند درس فًا  ص: ثُمرح

كلالْم هلَيع لَاها أَممفًا مرح  هتامِ أُمأَي رلَ آخصى وتاِء ، حضقانو ةفْخبِالن

  ، وهي الْآنَ في أَيدي النصارى والْيهود يقْرُءونها. ، ونبوته كَثريةٌ الدنيا

 هِملَكَتمالِ مصاتا، وهبِينو ةالْأُم هذه فصو نم اللَّه ها ذَكَرما مفْنصا ومهمو

يبِالْق ةام– ِسيحِ قُلْتةُ بِالْمارا الْبِشيهالَ فيانةُ دوبن هذةُ  : فَهارالْبِشو ،

 دمحصبِم قَدو ،فُهصطُولُ وا ييلِ مفْصبِالت هتأُمو دمحم فصو نا ميهفو ،

اقروا الْعحا فَتونَ لَمملسا الْمأَهو ، كَ قَرأَب مهناُء، ملَمالْع كذَل ا ذَكَرم

ةيالالْع  هدنوا عدجوا، وتيالَ ميانوا ددجو (رتست) واحا فَتلَم مهأَن ذَكَر :

  مصحفًا.

ةيالو الْعقَالَ أَب فحصالْم كذَل أْتا قَرو : أَنلُحو كُمفَتص يهفو ،كُمنُ كَلَام  ،

، فَكَتب أَبو موسى  وكَانَ أَهلُ الناحية إِذَا أَجدبوا كَشفُوا عن قَبرِه فَيسقَونَ

  إهـ.))في ذَلك إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ... 

  البشارة الثانية : 
  :)١( بن تيميةايقول العالمة 

 ، فَقَالَ: بِاسمه ص، وذَكَر محمدا رسولَ اللَّه  السلَام: دانيالُ علَيه  وقَالَ((  

  ، وترتوِي السهام بِأَمرِك يا محمد ارتواًء ". " ستنزِع في قَِسيك إِغْراقًا

  ، وتصحيح لَيس فيه تمرِيض. فَهذَا تصرِيح بِغيرِ تعرِيضٍ

                                                             
 ). ٢٧٧  -  ٢٧٥/  ٥الصحيح ملن بدل دين املسيح ( كتاب اجلواب  )(١
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، وأَمر  ، لَه سهام تنزع نازع في ذَلك منازِع فَلْيوجِدنا آخر اسمه محمدفَإِنْ 

.فَعدلَا ي طَاعم  

، ثُم  حني سأَلَه بخت نصر عن تأْوِيلِ رؤيا رآها -أَيضا  - : دانيالُ النبِي  وقَالَ

، رأْسه من  ، قَائما بين يديك " رأَيت أَيها الْملك صنما عظيما : نِسيها

، وساقَاه من  ، وبطْنه وفَخذَاه من النحاسِ ، وساعداه من الْفضة ذَهبٍ

يددالْح فزالْخ نم لَاهرِجو ، ت ا لَمرجح تأَيرو ،انسإِن دي هاَء  قْطَعج قَد ،

، فَذَهب  ، ثُم نسفَته الرياح وصك ذَلك الصنم فَتفَتت وتلَاشى وعاد رفَاتا

، فَهذَا ما  وتحولَ ذَلك الْحجر فَصار جبلًا عظيما حتى ملَأَ الْأَرض كُلَّها

أَي تأَيركلا الْم؟ ". ه  

:رصن تخفَقَالَ ب قدا صأْوِيلُها ت؟ ؛ فَم  

، ويقُوم بعدك ولَداك اللَّذَان  " أَنت الرأْس الَّذي رأَيته من الذَّهبِ : قَالَ دانيالُ

ةضالْف نم تأَير كونا دمها  ، ومهدعب قُوميا، ومهوند يى هرلَكَةٌ أُخمم  ،

، والْمملَكَةُ الرابِعةُ تكُونُ قَوِيةً مثْلَ الْحديد الَّذي يدق  وهي شبه النحاسِ

، فَأَما الرجلَان الَّتي رأَيت من خزف فَمملَكَةٌ ضعيفَةٌ وكَلمتها  كُلَّ شيٍء

تتشم وفَه هتفَفَت يمظالْع منالص كذَل كص قَد تأَيي رالَّذ رجا الْحأَمةٌ، و

ةقَوِي ةرِيعبِش قَبِيلَة نضِ مالْأَراِء ومالس إِلَه اللَّه هيمقي بِين  يعمج قدفَي ،

، ويدوم سلْطَانُ  لئَ منه الْأَرض ومن أُمته، حتى تمت ملُوك الْأَرضِ وأُممها

  ، فَهذَا تعبِري عن رؤياك أَيها الْملك ". نقضاِء الدنياإذَلك النبِي إِلَى 

 دمحم تعذَا نِسيحِ صفَهالْم تعلَا ن ،  ةرِيعثَ بِشعي بالَّذ وفَه ،ةقَوِي  ،

، حتى امتلَأَت الْأَرض منه ومن أُمته في  ودق جميع ملُوك الْأَرضِ وأُممها

، لَم يقْدر أَحد أَنْ يزِيلَه كَما زالَ  ، وسلْطَانه دائم مشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها

و ودهالْي لْكلْ مالَ ما... زهطسأَوضِ وارِ الْأَريخ نى عارصالن إهـ . ))ك  
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  ثالثاً : بشارة النبي محمد

  البشارة األولي 
١ - يكتبِيعِ الْعو الرثَنا أَبدح يدعس نةُ ببيقُتو ،  دينِ زب ادمح نا عملَاهك ،

، عن أَبِي  ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَيوب حمادحدثَنا  -واللَّفْظُ لقُتيبةَ  -

،  " إِنَّ اَهللا زوى لي الْأَرض : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ أَسماَء، عن ثَوبانَ

،  ا، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منه فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها

ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن يتطأُعي أَنْ لَا  وتأُمي لبر أَلْتي سإِنو ،

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ،ةامع ةنا بِسكَهلهي  ،

مهتضيب بِيحتسي قَالَ فَيبإِنَّ رو ، ي : هاًء فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحا م

درلَا ي ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيي أَعإِنلِّطَ  ، وأَنْ لَا أُسو ،

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع مهتضيب بِيحتسلَ ، يع عمتلَوِ اجو ، هِمي

حتى يكُونَ بعضهم يهلك  - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها  - من بِأَقْطَارِها 

  .)٢٨٨٩( - ١٩(م)  بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا ".

بن : حدثَنا حماد  ، قَالَا ، ومحمد بن عيسى حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ -٢

وبأَي نع ،ديةَ زلَابأَبِي ق ناَء ، عمأَبِي أَس نانَ ، عبثَو نقَالَ  ، قَالَ ، ع :

 ولُ اللَّهسصر : " ضي الْأَرى لوز قَالَ -"  إِنَّ اللَّه ى  -:  أَووي زبإِنَّ ر "

، وإِنَّ ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوِي لي  لي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها

، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا  ، وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض منها

ةامبِع ةنا بِسكَهلهي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو ، ، 

،  ، إِني إِذَا قَضيت قَضاًء : يا محمد فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ لي

درلَا ي هفَإِن ةامبِع ةنبِس مكُهللَا أُهى  ، ووس نا مودع هِملَيلِّطُ علَا أُسو ،

فُِسهِمأَن مهتضيب بِيحتسا  ، فَينِ أَقْطَارِهيب نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ، -  أَو
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، وحتى يكُونَ بعضهم  حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا - قَالَ بِأَقْطَارِها 

، وإِذَا وضع  ، وإِنما أَخاف علَى أُمتي الْأَئمةَ الْمضلِّني يسبِي بعضا

 " ةاميمِ الْقوا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيقال  ٤٢٥٢، (د) الس]

  .األلباين]: صحيح

:  : حدثَنا محمد بن شعيبِ بنِ شابور قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ - ٣

، عن أَبِي قلَابةَ الْجرمي  نه حدثَهم، أَ حدثَنا سعيد بن بشريٍ، عن قَتادةَ

دينِ زب اللَّه دبع بِيحاَء الرمأَبِي أَس نانَ ، عبثَو نولِ  ، عسلَى روم ،

صاللَّه  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، :  تأَيى رتح ضي الْأَرل توِيز "

، والْأَبيض،  ، الْأَصفَر أَوِ الْأَحمر ، وأُعطيت الْكَنزينِ ومغارِبها،  مشارِقَها

، وإِني  : إِنَّ ملْكَك إِلَى حيثُ زوِي لَك ، وقيلَ لي يعنِي الذَّهب والْفضةَ

أُمتي جوعا فَيهلكَهم بِه ، أَنْ لَا يسلِّطَ علَى  سأَلْت اللَّه عز وجلَّ ثَلَاثًا

:  ، وإِنه قيلَ لي ، ويذيق بعضهم بأْس بعضٍ ، وأَنْ لَا يلْبِسهم شيعا عامةً

لَه دراًء فَلَا مقَض تيإِذَا قَض  مكَهلها فَيوعج كتلَى أُملِّطَ عأُس ي لَنإِنو ،

يهف ا، وضعب مهضعب فْنِيى يتا حأَقْطَارِه نيب نم هِملَيع عمأَج لَن  ،

، فَلَن يرفَع عنهم إِلَى  ، وإِذَا وضع السيف في أُمتي ويقْتلَ بعضهم بعضا

ةاميمِ الْقوي  " لِّنيضةً ممي أَئتلَى أُمع فوخا أَتمإِنَّ م٣٩٥٢، (جة) ، و 

  .[قال األلباين]: صحيح

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٤

، عن أَبِي  ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن قَتادةَ ي: حدثَنِي أَبِ ، قَالَ معاذُ بن هشامٍ

إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض  " : ، قَالَ ص، أَنَّ نبِي اللَّه  ، عن ثَوبانَ أَسماَء

وإِنَّ ،  ، وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض حتى رأَيت مشارِقَها ومغارِبها

، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا  ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوِي لي منها
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ةامع ةنبِس مكَهلهي مكَهلهفَي مرِهغَي نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ،  ،

هضعب يقذيا وعيش مهلْبِسلَا يضٍوعب أْسب فَقَالَ م ، دمحا مي إِذَا  : يإِن ،

لَه درطَاًء فَلَا مع تطَيأَع  ةنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي كتأُمل كتطَيي أَعإِن ،

مهبِيحتسفَي مرِهغَي نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ،ةامع  نلَكو ، مهأُلْبِس

، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك  شيعا

وإِنه سيرجِع  ؛ ، وبعضهم يسبِي بعضا ، وبعضهم يفْنِي بعضا بعضا

كري إِلَى التتأُم نلُ مائقَب ةادبعو ،  افا أَخم فوأَخ نإِنَّ مو ، ثَانالْأَو

 مهنع فَعري لَم يهِمف فيالس عضإِذَا و مهإِنو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع

ةٌ حورصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا تو ، ةاميمِ الْقوى إِلَى يت

اللَّه رأَم يأْت٤"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧١٤(حب)  ؛"  ي /

  .)١١٧٠و  ٦١)، "الروض النضري" (١٩٥٧و  ٢٥٢

٥- ديننِ الْجب اللَّه دبع نب دمحا منربقَالَ أَخ ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندح :  ،

ب ادما حثَندقَالَ: حديز ن وبأَي نةَ ، علَابأَبِي ق ناَء  ، عمأَبِي أَس نع ،

بِيحانَ الربثَو نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : "  يى لوز إِنَّ اللَّه

ضا الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيا  ، فَرلْكُهلُغُ مبيي ستي ، فَإِنَّ أُمى لوا زم

، فَإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا  ، وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض منها

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ،ةامع ةنا بِسكَهلهي  ،

مهتضيب بِيحتسي ، فَإِنَّ فَيبقَالَ ر ، دمحا ماًء : يقَض تيي إِذَا قَضإِن ،  ،

درلَا ي هفَإِن ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل يكطي أُعإِنأَنْ لَا  ، وو ،

مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عأُس  عمتلَوِ اجو ،

: من بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك  ، أَو قَالَ علَيهِم من أَقْطَارِها

" إِنما أَخاف علَى  : ص: قَالَ رسولُ  ، قَالَ ويسبِي بعضهم بعضا، بعضا 
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لِّنيضةَ الْممي الْأَئتا إِلَى ،  أُمهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضإِذَا وو

ةاميمِ الْقوي  نيرِكشي بِالْمتأُم نلُ مائقَب قلْحى يتةُ حاعالس قُوملَا تو ،

نَ كُلُّهم يزعم ، وإِنه سيكُونُ في أُمتي ثَلَاثُونَ كَذَّابو وحتى تعبد الْأَوثَانُ

بِين هي  أَندعب بِيلَا ن نيبِيالن ماتي خإِني ، ، وتأُم نفَةٌ مالَ طَائزت لَنو

 " اللَّه رأَم يأْتى يتح مذُلُهخي نم مهرضلَا ي رِينظَاه قلَى الْحرقم : ع]

[قال األلباين]: صحيح: م، بعضه  ٧٢٣٨(حب)  ) ،٧١٩٤طبعة با وزير] = (

  ).٦٦٧٩كما تقدم (

  البشارة الثانية 
،  ، وحجاج بن الشاعرِ ، وهارونُ بن عبد اِهللا حدثَنا الْوليد بن شجاعٍ -١

أَخبرنِي أَبو :  ، قَالَ ، عنِ ابنِ جريجٍ : حدثَنا حجاج وهو ابن محمد قَالُوا

 " : يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، يقُولُ ، أَنه سمع جابِر بن عبد اِهللا الزبيرِ

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت " ،

  ).١٥٦( -  ٢٤٧(م) 

، عن  ، عن مطَرف ، عن قَتادةَ ، حدثَنا حماد موسى بن إِسماعيلَحدثَنا  - ٢

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  عمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

مأَهاون نلَى مع رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي ى يتح ، مهرلَ آخقَات

  [قال األلباين]: صحيح. ٢٤٨٤، (د) "  الْمِسيح الدجالَ

٣ - زها بثَندةَ حلَمس نب ادما حثَندةُ ، حادا قَتثَندح ، فطَرم نع ،  نع ،

طَائفَةٌ من أُمتي لَا تزالُ  « : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  عمرانَ بنِ حصينٍ

رِينظَاه قلَى الْحع اللَّه رأَم يأْتى يتح مأَهاون نلَى مزِلَ  ، عنيو ،

ميرم نى ابيس١٩٨٥١(حم) »  ع.  



٢٦٣ 

٤ - يكتبِيعِ الْعو الرأَبورٍ، وصنم نب يدعثَنا سدح يدعس نةُ ببيقُتو ،  ،

، عن أَبِي  ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَيوب : حدثَنا حماد وهو ابن زيد واقَالُ

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي  " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ ، عن ثَوبانَ أَسماَء

قلَى الْحع رِينظَاه مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ،  مهاِهللا و رأَم يأْتى يتح ،

كةَ " كَذَلبيقُت يثدي حف سلَيك. ، وكَذَل مه١٩٢٠( - ١٧٠(م)  : و.(  

  البشارة الثالثة 
١ - ةريغو الْما أَبثَندانُ ، قَالَ حفْوا صثَندقَالَ : ح ،  نب ملَيثَنِي سدح :

 : « يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ الدارِيعامرٍ، عن تميمٍ 

ارهالنلُ ولَغَ اللَّيا بم رذَا الْأَمه نلُغبلَا  لَيرٍ ودم تيب اللَّه كرتلَا يو ،

، عزا يعز اللَّه بِه  وبرٍ إِلَّا أَدخلَه اللَّه هذَا الدين، بِعز عزِيزٍ أَو بِذُلِّ ذَليلٍ

لَامالْإِس الْكُفْر بِه لُّ اللَّهذا يذُلو ،  « ،ارِيالد يممكَانَ تقُولُ وي ، : »  قَد

، لَقَد أَصاب من أَسلَم منهم الْخير والشرف  عرفْت ذَلك في أَهلِ بيتي

زالْعو  لَقَدةُ، ويالْجِزو ارغالصا الذُّلُّ وركَاف مهنكَانَ م نم اب(حم) »  أَص

١٦٩٥٧  

٢ - هبر دبع نب زِيدا يثَندمٍ حلسم نب يدلا الْوثَندابِرٍ،  ، حج نثَنِي ابدح ،

:  ، يقُولُ اد بن الْأَسود: سمعت الْمقْد : سمعت سلَيم بن عامرٍ، قَالَ قَالَ

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسرٍ « : يدم تيضِ برِ الْأَرلَى ظَهقَى عبلَا ي  ،

، إِما يعزهم  ، بِعز عزِيزٍ أَو ذُلِّ ذَليلٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَه اللَّه كَلمةَ الْإِسلَامِ

 االلَّههلأَه نم ملُهعجا فَيونَ لَهيندفَي ملُّهذي ٢٣٨١٤(حم) »  ، أَو  

٣ - قشمبِد ارِيصمٍ الْأَناصنِ عب دمأَح نب فَرعا جنربا  أَخثَندقَالَ: ح ،

دالخ نب ودمحمٍ ، قَالَ ملسم نب يدلا الْوثَندقَالَ : ح ، ح : نا ابثَند
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: سمعت الْمقْداد بن الْأَسود،  ، يقُولُ : سمعت سلَيم بن عامرٍ جابِرٍ، قَالَ

لَا يبقَى علَى الْأَرضِ بيت  " : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  يقُولُ

 اللَّه لَهخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ وديلٍمبِذُلِّ ذَل زِيزٍ أَوع زبِع لَامرقم طبعة "  الْإِس)

"حتذير الساجد"  - [قال األلباين]: صحيح  ٦٦٩٩) ، (حب) ٦٦٦٤با وزير: 

  ).٣)، "الصحيحة" (١٧٣(

:  ، قَالَ : حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم ، قَالَ أَخبرنا عبد اللَّه بن سلْمٍ -٤

: سمعت سلَيم بن  ، قَالَ: حدثَنا ابن جابِرٍ، قَالَ حدثَنِي الْوليد بن مسلمٍ

: سمعت رسولَ  ، يقُولُ : سمعت الْمقْداد بن الْأَسود ، يقُولُ عامرٍ

قُولُ صاللَّهي ، : "  تيضِ برِ الْأَرلَى ظَهقَى عبلَ لَا يخرٍ إِلَّا أَدبلَا ورٍ ودم

(رقم طبعة با وزير: "  ، أَو بِذُلِّ ذَليلٍ علَيهِم كَلمةَ الْإِسلَامِ بِعز عزِيزٍ

  انظر ما قبله حبديث. -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٠١) ، (حب) ٦٦٦٦

 
  

، ملك بابل ( تفسري النيب دانيال لرؤيا امللك خبتنصر " نبوخذ نصر " 

  ) ٤٥ – ٢٧/ سفر دانيال ؛ اإلصحاح الثاين ، العدد العظيم 

   )١(ملكللرؤيا الدانيال يتطوع لتوضيح  أوالً /
  أجاب دانيال قُدام امللك ، وقال : ٢٧(  

السر الذي طلبه امللك ال تقدر احلكماء وال السحرة وال اوس وال " 

 .وه للملكنين علي أن يباملُنجمو
لكن يوجد إله يف السموات كاشف األسرار ، وقد عرف امللك نبوخذ نصر ٢٨

 ما يكون يف األيام األخرية .

                                                             
 ).٣٠- ٢٧سفر دانيال ؛ اإلصحاح الثاين ؛ العدد ( )(١
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 :مك ورؤيا رأسك علي فراشك هو حل

أنت يا أيها امللك أفكارك علي فراشك صعدت إيل ما يكون من بعد هذا ٢٩ 

 .يكون وكاشف األسرار يعرفك مبا
أما أنا فلم يكشف يل هذا السر حلكمة يف أكثر من كل األحياء ، ولكن ٣٠

 .) لكي يعرف امللك بالتعبري ولكي تعلم أفكار قلبك "

   )١(رؤيا التمثال ثانياً / دانيال يحكي للملك
أنت أيها امللك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم ؛ هذا التمثال العظيم  ٣١ ( 

، ا التمثال من ذهب جيدرأس هذ٣٢البهي جداً وقف قُبالتك ، ومنظره هائل ؛

ساقاه من حديد ، قدماه ٣٣صدره وذراعاه من فضة ، بطنه وفخذاه من حناس ؛

 بعضهما من حديد والبعض من خزف.
كنت تنظر إيل أن قُطع حجر بغري يدين ، فضرب التمثال علي قدميه  ٣٤

 اللتني من حديد وخزف فسحقهما.
حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب معاً ، وصارت  فانسحق ٣٥

؛ أما كان كعصافة البيدر يف الصيف ، فحملتها الريح فلم يوجد هلا م

 احلجر الذي ضرب التمثال فصار جبالً كبرياً ومأل األرض كلها.
 .)هذا هو احللم ، فنخرب بتعبريه قُدام املَلك  ٣٦

  )٢( التمثال للملكدانيال يقوم بتفسير رؤيا  ثالثاً /
ملوك ، ألن إله السموات أعطاك مملكةً وإقتداراً أنت أيها امللك ملك ٣٧ ( 

 وسلطاناً وفخراً .

                                                             
 ). ٣٦ – ٣١سفر دانيال ؛ اإلصحاح الثاين ؛ العدد (  )(١
 ). ٤٥ – ٣٧سفر دانيال ؛ اإلصحاح الثاين ؛ العدد (  )(٢
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وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش الرب وطيور السماء دفعها ليدك  ٣٨

 .وسلَّطك عليها مجيعهاً ؛ فأنت هذا الرأس من ذهب
وبعدك تقوم مملكة أخري أصغر منك ومملكة ثالثة أخري من حناس  ٣٩

 .فتتسلط علي كل األرض
احلديد يدق ويسحق كل شيء ؛ وتكون مملكة رابعة صلبة كاحلديد ، ألن  ٤٠

كَوكاحلديد الذي يسر تسحكَ قوتسكلُ هؤالء. ر 
٤١ ومبا رأيت القدمني واألصابع بعضها من خزوالبعض من حديد ؛  ف

نقسمة ، ويكون فيها قوة احلديد من حيث إنك رأيت فاململكة تكون م

احلديد مختلطاً خبزطني.ال ف 
٤٢ وأصابع القدمني بعضاململكة  ها من حديد والبعض من خزف ؛ فبعض

 يكون قوياً والبعض قَصماً.
٤٣ ومبا رأيت احلديد مختلطاً خبزم خيتلطون بنسل الناس ،  فالطني ؛ فإ

ولكن ال يتالصق هذا بذاك ، كما أن احلديد ال يط باخلزف.تلُخ 
٤٤ قيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً ، ويف أيام هؤالء امللوك ؛ ي

ترا ال يكُهلومك  تثْبفْنِي كُل هذه املمالك ، وهي توت قحسلشعب آخر ، وت

 إيل األبد.
٤٥  حاسوالن احلديد قحنِ ، فسيدمن جبل ال بي جرألنك رأيت أنه قد قُطع ح

 . والذهب والفضةَ فزواخلَ

يقني هوتعبري حق امللك ما سيأيت بعد هذا ؛ احلُلم فرقد ع اُهللا العظيم .( 
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  رابعاً / خالصة رؤيا الملك وتفسير النبي دانيال 
أن اهللا عز وجل ملك امللوك وجبار السموات واألرض وعظيم العظماء أرسل 

رؤيا تخربه باملمالك  )١(ملك بابل العظيم –خبتنصر  –إيل امللك نبوخذ نصر 

واإلمرباطوريات اليت سوف حتكم األرض من بعده إيل اية العامل حلكمة ال 

يعلمها إال هو سبحانه وتعايل ، هذه الرؤيا عبارة عن متثال مكون من أجزاء 

يدل علي إمرباطورية وكل معدن خمتلفة مصنوعة من معادن خمتلفة كل جزء 

  معينة علي الترتيب.معينة ويشري إيل حقبة زمنية 

  ويمكن تلخيص رؤيا الملك وتفسيرها فيما يلي : 
: تدل علي مملكة بابل بقيادة نبوخذ نصر ، وذلك ألن  الرأس الذهبي

  الذهب كان شعار هذه اململكة.

: تدل علي مملكة فارس ، واليت حكم فيها  الصدر والذراعين من فضة

اململكة تتميز بكثرة معدن وهي من فضة ألن هذه ش العظيم ؛ امللك كور

الفضة ووفرته ا. والصدر والذراعان يشريان إيل أا أكثر من حقبة زمنية 

  ومتر بأكثر من مرحلة.

: تدل علي اإلمرباطورية اليونانية ، واليت  البطن والفخذين من نحاس

كانت تتميز بإستخدام معدن النحاس بكثرة ، واليت أسسها اإلسكندر 

والبطن والفخذان يدالن علي أا أكثر من حقبة  العظيم.  األكرب املقدوين

  زمنية ومتر بأكثر من مرحلة.

يدل علي اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت عاصمتها  ساقاه من حديد :

روما ، وتتميز هذه اإلمرباطورية بالدكتاتورية والعنف والقسوة وسفك 

                                                             
الذي قام بسيب بين إسرائيل والقضاء علي حكم ساللة سيدنا داود وسليمان كما قام بأسر خالصة بين  )(١

 إسرائيل ومن بينهم النيب دانيال الذي كتب هذا السفر اخلالد.
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كن تقسيم اإلمرباطورية ساقني من حديد ؛ وميمن الدماء والظلم لذلك كانت 

  الرومانية إيل فترتني : 

إيل فترة زمنية قليلة بعد الفترة األويل : فترة القياصرة الرومان قبل امليالد 

، ومن أشهر القياصرة الرومان ؛ يوليوس قيصر ، أغسطس ، امليالد 

) ، مث الذي حتول إيل عقيدة التثليث ( الكاثوليك قسطنطني األول الوثين 

أسلم وإنتصر لعقيدة  ، مث )١(بأفكار القديس آريوس واسطة أختهإقتنع ب

  القديس آريوس املُوحد.

يالد املسيح وبعد البعثة الفترة الثانية : فترة احلكم الباباوي بعد م

، واليت إنتهت بالثورة الفرنسية ، ويف هذه الفترة خرجت احلمالت النبوية

تتميز بعداء الكنيسة  الصليبية علي بالد الشام ، وهذه الفترة كانت

، وظهور عقيدة التثليث وحتريف للعلم والعلماء "العصور الوسطي"

الكتاب املقدس ، وتأليه عيسي بن مرمي ، وكان بابا روما هو احلاكم الفعلي 

  .للبالد حيث يعني امللوك واألمراء ويقود احلمالت الصليبية

ع الدولة صوالت وجوالت م صوكان للمسلمني منذ عهد النيب حممد 

الرومانية "الروم" ، حيت إنتصر املسلمون علي هرقل عظيم الروم بالشام يف 

عهد عمر بن اخلطاب ، مث انتصر املسلمون علي الروم يف مشال إفريقيا يف 

                                                             
أريوس : هو قس ولد يف ليبيا ، وتعلم يف اإلسكندرية وأنطاكيا ، ودافع عن التوحيد واإلسالم ؛ عقيدة  )(١

مرمي احلقيقية ، وهاجم عقيدة التثليت اليت وضعها الرومان مما أدي إيل حماربته وإضطهاده هو عيسي ابن 

وأتباعه من أتباع املسيح عيسي بن مرمي ، وكان آريوس يدعو إيل التوحيد أي إيل أن ال إله إال اهللا ، عيسي عبد 

ديس آريوس علي التوحيد وعقيدة عيسي اهللا ورسوله ، وكلمته ألقاها إيل مرمي البتول ، وروح منه . ومات الق

الصحيحة واإلسالم قبل البعثة النبوية احملمدية ، وتبعه خلق كثري يف مصر ومشال إفريقيا والشام وأوروبا ممن 

قتلتهم وإضطهدم اإلمرباطورية الرومانية أثناء فترة حكمها ، وسمي أتباع القديس آريوس بالنصاري 

  املوحدين.

الواليات املتحدة اآلن عدد ال بأس به من هؤالء النصاري املوحدين الذين يؤمنون بأن ال إله إال ويوجد يف أوروبا و

 اهللا وأن عيسي بن مرمي هو عبد اهللا ورسوله وينكرون عقيدة التثليت مجلة وتفصيالً. 
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لفتوحات حيت فتح املسلمون عهد بين أمية ، وتوالت الفتوحات تلو ا

شر هزمية يف كل  ، وكسروا شوكة الدولة الرومانية كسراً وهزموهمأوروبا

مكان دبت فيه أرجلهم الطاهرة منذ عصر النبوة مث اخلالفة الراشدة مث 

خالفة بين أمية مث خالفة بين العباس مث خالفة آل عثمان رضي اهللا عنهم 

  مجيعاً وكرم اهللا وجوههم ، فال نامت أعني اجلبناء.

 –: يدل علي حال الروم  قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف

يف العصر احلديث من اإلنقسام والضعف والتفرق بعد قيام  - نصاري ال

الثورة الفرنسية وإنتشار احلريات والدميقراطية واإلقتصاد احلر مبساعدة 

  اليهود ، بل بسيطرة اليهود عليهم. 

احلديد يشري إيل الروم ، واخلزف يدل إختالط أنساب الروم مع الناس خصوصاً 

  طالق احلريات والدميقراطيات واملساواة.اليهود ، ويدل أيضا عي إن

؛ تدل علي أا مملكة منقسمة أو عدة  - تفسري رؤيا دانيال  –األصابع 

ممالك خمتلفة فيما بينها من حيث الفكر ووجهات النظر ، وهذه املمالك 

جزء منها قوي مثل احلديد ، وجزء منها رخو وضعيف مثل اخلزف الذي هو 

  الطني.

  تدل علي داللتني واضحتني :  :)١(القدمين 

  ؛ أن هذه املمالك املختلفة فيما بينها بسبب الدين أو املذهب

أو السياسة أو وجهات النظر أو التوجهات أو .... ترتبط مجيعاً يف نظام ما 

  املاسونية . –الصهيونية  –النظام العاملي  –جيمعها مثل اإلحتاد األوريب 

                                                             
األمريكية ؛ لكن  ويحتمل أيضا أن يكون املقصود بالقدمني مها اإلحتاد السوفييت سابقاً والواليات املتحدة )(١

هذا اإلحتمال ال خيرج عن كونه إحتماالً ضعيفاً ألن العلماء فسروا القدمني علي أا فترتان زمنيتان 

 خمتلفتان ، وليس نظامني يف وقت واحد.
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   ا متر مبرحلتني أو حقبتني خمتلفتني ، إما؛ معين قدمني أ

أما املرحلتني أوشكتا علي اإلنتهاء ، وإما أن املرحلة األويل أوشكت علي 

  اإلنتهاء واملرحلة الثانية أوشكت علي أن تبدأ.

   هم اليهود، وذلك لضعفهم وقلة أعدادهم بالنسبة لقوة الروم

واملسلمني. ويدل أيضا علي الضعف ، وعدم إستقامة األمور وإستقرار 

ويذهب الشيخ  األحوال كما كانت يف السابق يف عهد اإلمرباطورية الرومانية.

حديد ، مث القدمني من حديد  العالمة سفر احلوايل إىل أن ( الساقني من

قسمت إيل شرقية عاصمتها ) هي اإلمرباطورية الرومانية اليت إنزفوخ

يقول الشيخ العالمة  القسطنطينية ) ، وغربية عاصمتها روما. بيزنطة (

ة رجب ) حتت عنوان سفر احلوايل يف كتابة ( يوم الغضب ، هل بدأ بإنتفاض

  ) :  ٨٥ – ٨٣نبوءة دانيال العظمي ) ص ( (

دائماً باا أشهر وأصدق الرؤى الكتابية  "هذا نص الرؤيا اليت توصف

التارخيية ، وتأيلها ال حيتاج إىل ذكاء، وال يصح فيه اخلالف؛ ألن النيب 

نفسه قد أوهلا ، ولكن أهل الكتاب تعمدوا التلبيس ، وإفتعلوا اإلختالف 

حسداً من عند أنفسهم من بعدما تبني هلم احلق، فقد أقروا ذه الرؤيا 

دون أن يدخلهم ريب يف أا على ظاهرها ، وأن اململكة األوىل  وتأويلها قروناً

) ن اململكة الثانية (الصدر الفضي( الرأس الذهيب ) هي مملكة ( بابل ) ، وا

هى مملكة فارس ، واليت قامت بعد (بابل) وسيطرت على العراق وبالد 

ليونان الشام ومصر ، وأن اململكة الثالثة ( الفخذ من النحاس ) هى مملكة ا

ق.م ، وأن ٣٣٣الذين إجتاحوا مملكة الفرس بقيادة اإلسكندر املقدوين سنة 

اململكة الرابعة ( الرجلني من حديد مث حديد وخزف ) هى اإلمرباطورية 
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 ،اصمتها (بيزنطة): القسطنطينيةالرومانية اليت إنقسمت إىل شرقية ع

  وغربية عاصمتها ( روما ).

لسدة  –يف هذا إطالقاً بل كانوا مجيعاً  مل يكن أحد من أهل الكتاب يشك

ينتظرون اململكة اخلامسة ( مملكة اهللا ) اليت تدمر ممالك الشرك  –إميام به 

والكفر والظلم السيما اململكة الرابعة اليت إضطهدم ، فهى اليت أذاقت 

م ، ونصبت األصنام يف  ٧٠اليهود اخلوف واهلوان ، ودمرت القدس سنة 

شتهر عدد من أباطرا بتعذيب النصارى بألوان من البشاعة املسجد كما إ

والفظاعة قل نظريها يف التاريخ ، وليس ( نريون ) الطاغية املشهور إال واحداً 

منهم ، وظلوا مضطهدين هلم ثالثة قرون حىت دخل قسطنطني يف النصرانية 

رق احملرفة ، وإستمر اإلضطهاد لليهود واملوحدين من النصارى وسائر الف

  املخالفة " إهـ. 

  ومن السنة النبوية الصحيحة ، يتبني لنا ما يلي : 

أن الروم حيكمون أوروبا وأمريكا يف آخر الزمان ، وهذا واضح يف أحاديث 

  النيب صلي اهللا عليه وسلم الصحيحة ؛ 

  لحاً آمناً مث تغزونقال صلي اهللا عليه وسلم : " ستصاحلون الروم ص

  ورائكم ... " احلديث.أنتم وهم عدواً من 

 .دنة بينكم وبني بين األصفر ... " احلديثوحديثه أيضا ؛ " مث ه  

  "... وحديثه أيضا ؛ " ال تقوم الساعة حيت يرتل الروم يف األعماق

  احلديث.

 .وحديثه أيضا ؛ " مث تغزون الروم فيفتحها اهللا ... " احلديث  
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يال يتبني لنا ما ومن اجلمع بني هذه األحاديث الصحيحة ورؤيا دان

 يلي :
  اية املرحلة األويل هلم واليت أن الروم يف أوروبا وأمريكا اآلن هم يف

يسيطر عليها اللويب اليهودي الصهيوين يف أمريكا دون تدخل 

  الفاتيكان.

  أن املرحلة الثانية أوشكت علي البداية ، وهي أن يعود احلكم مرة

  ل اليهود.أخري من أمريكا إيل الفاتيكان دون تدخ

  

يف آخر الزمان ، واليت   ( ومنها اخلالفة اإلسالمية اليت علي منهاج النبوة 

  فيها يرتل عيسى بن مرمي عليهما السالم )

( كنت تنظر إيل أن قُطع حجر بغري يدين ، فضرب التمثال علي قدميه 

 اللتني من حديد وخزف فسحقهما ؛ 
فانسحق حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب معاً ، وصارت 

  كعصافة البيدر يف الصيف ، فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان . 

  ) : بالً كبرياً ومأل األرض كلها أما احلجر الذي ضرب التمثال فصار ج

هذه دليل علي بعثة الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم برسالة التوحيد 

واإلسالم ، مث قيام دولة اإلسالم أو دولة الرب() أو املدينة الفاضلة() اليت 

تنتصر علي كل املمالك وكل اإلمرباطوريات وتسحق أعداءها سحقاً باحلجة 

  كمة واملوعظة احلسنة قبل السيف والقوة.واملنطق والربهان باحل

 صاليت أنشأها الرسول الكرمي حممد والدولة الصخرية هي الدولة اإلسالمية

ليت تقوم يف أيام هؤالء مع أصحابه رضوان اهللا عليهم، وهي املدينة الفاضلة ا

، وهي باقية ومستمرة )القدمني بعضهما من حديد وبعضها من خزفامللوك (
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اعة، وفيها اخلالفة اإلسالمية الراشدة ، واخلالفة اليت علي إىل قيام الس

منهاج النبوة ، واليت يرتل فيها املسيح عيسي بن مرمي ليكسر الصليب 

  ويقتل اخلرتير ويقيم التوحيد والشريعة اإلسالمية. 

احلجر يف املنام : يدل علي ثبات يف الرأي وقوة يف احلُجة واملنطق ، ويدل أيضا 

أقوياٍء وأشداٍء أصحاب رسالة ورأي ودين ، ينشرون دينهم بالعقل  علي رجالٍ

واحلكمة واللني واملوعظة احلسنة ال بالسيف ، ال يضرهم من خذهلم حيت 

يأيت أمر اهللا وهم كذلك ، وال خيافون يف اهللا لومة الئم ، قال تعايل ؛ " ادع إيل 

  هي أحسن ".سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت 

يقول العالمة سفر احلوايل يف كتابه ( يوم الغضب ، هل بدأ بإنتفاضة رجب ) 

  ) : ٨٩ – ٨٧حتت عنوان ( نبوءة دانيال العظمى ) ص ( 

"يف ذلك اجلو القامت من اإلضطهاد كان أهل الكتاب ينتظرون اململكة 

نيب آخر اخلامسة بفارغ الصرب ، وكانوا يعلمون يقيناً أا ستقوم على يد 

الزمان املسمى عندهم ( أركون السالم ) الذي على كتفه خامت النبوة ، 

ن علمائهم مجعوا من سفر والذي بشر به األنبياء كلهم حىت أن املهتدين م

) وحده ثالثني بشرى به() ، وكانوا يعرفون زمن بعثته بكثري من ( أشعياء

الدالئل والعالمات الدالئل النصية، والعامات الكونية ، ويترقبون تلك 

حىت جاء اليوم الذي قال فيه اإلمرباطور املتعبد العامل بدينه ( هرقل ) : (قد 

ظهر ملك أمة اخلتان) ، وأيقن بذلك ، وشهد وهو زعيم الكفر الكتايب 

) فيان ( بأن ملكه سيبلغ موضع قدميلزعيم الكفر األمي حينذاك أيب س

  كما ثبت يف احلديث الصحيح املشهور.

 ، قامت اململكة الربانية اخلامسة ، وملكت موضع قدمي هرقل ، وفعالً

  وغادر الشام ، وهو يقول : ( سالم عليك يا سورية ، سالم ال لقاء بعده ).
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، وسيطرت على معظم املعمورة بالعدل قامت فسحقت ممالك الوثنبة

ها من والسالم ، وكانت مساحتها تزيد على مساحة القمر ، ودخل حتت لوائ

  ؛ نا فقط تفرق أهل الكتاب وإختلفوا، وهشعوب األرض طوائف عظيمةكل 

 –)) البينة  وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاَءتهم الْبينةُ(( 

جاَءهم الْعلْم  وآتيناهم بينات من الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلَّا من بعد ما، ((  ٤

))  بغيا بينهم إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ

  .١٧ –اجلاثية 

من آمن وإهتدى ، ومنهم من كفر وذهبوا يف  –وهم كثري جداً  –فمنهم 

ينقسمون كما تتكاثر كفرهم شيعاً ال حصر هلا ، وال يزالون يتكاثرون ، و

  اجلراثيم.

ويهمنا هنا اإلشارة إىل إختالفهم بشأن رؤيا ( دانيال ) الواضحة : لقد 

إنقلبوا على أعقام ، فبعد أن كانوا ال خيتلفون أبداً يف تاويل اململكة 

الرابعة ( مملكة الروم ) ؛ نراهم يتعسفون تأويلها ، ويتعمدون تأجيلها أو 

التعتيم عليها ؛ كل ذلك ختلصاً وهروباً من اإلقرار  حتويلها أو على األقل

  باململكة األخرية على ما سبق إيضاحه يف الفصل السابق. 

  وبلغ األمر ذروته وعنفوانه يف احلركة األصولية الصهيونية النصرانية " إهـ.

 
  ا مملكة الرب ( املدينة الفاضلة ) اليتقيمها بنفسه ، بعباده أي

  الصاحلني، ودينه الصحيح ؛ اإلسالم.

 . ا لن تنقرض أبداأ  

  ا تقهر كل امللوك واجلبابرة والطواغيت من الروم والفرس واليهودأ

  واليونان.
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  لكَها ال ينهزم أبدا وال يثور عليه شعبه ألنه حيكم بالتواضعأن م

  والعدل واإلميان ، وباسم اهللا.

  ا تسحقوتفين كل املمالك وتثبت إيل األبد ؛ أي إيل قيام الساعة.أ  

  عاماً فيكسر  ٤٠أن عيسي بن مرمي يرتل من السماء فيها ليحكم

  الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية. )

سفر  –ابن تيمية علي رؤيا الملك نبوخذ نصرالعالمة تعليق 
  دانيال

  : )١(يقول العالمة تقي الدين بن تيمية

 ، فَقَالَ: بِاسمه ص، وذَكَر محمدا رسولَ اللَّه  : دانيالُ علَيه السلَام وقَالَ (( 

  ، وترتوِي السهام بِأَمرِك يا محمد ارتواًء ". " ستنزِع في قَِسيك إِغْراقًا

 يححصترِيضٍ ، وعرِ تيبِغ رِيحصذَا تفَه.رِيضمت يهف سلَي  

 رأَمو ،عزنت امهس لَه ،دمحم هماس را آخنوجِدفَلْي ازِعنم كي ذَلف عازفَإِنْ ن

.فَعدلَا ي طَاعم  

ا، ثُم حني سأَلَه بخت نصر عن تأْوِيلِ رؤيا رآه - أَيضا  -: دانيالُ النبِي  وقَالَ

، رأْسه من  ، قَائما بين يديك " رأَيت أَيها الْملك صنما عظيما : نِسيها

، وساقَاه من  ، وبطْنه وفَخذَاه من النحاسِ ، وساعداه من الْفضة ذَهبٍ

يددالْح فزالْخ نم لَاهرِجو ،  ،انسإِن دي هقْطَعت ا لَمرجح تأَيراَء  وج قَد ،

، فَذَهب  ، ثُم نسفَته الرياح وصك ذَلك الصنم فَتفَتت وتلَاشى وعاد رفَاتا

، فَهذَا ما  وتحولَ ذَلك الْحجر فَصار جبلًا عظيما حتى ملَأَ الْأَرض كُلَّها

كلا الْمهأَي تأَي؟ ". ر  

رصن تخفَقَالَ ب : قدا صأْوِيلُها ت؟ ؛ فَم  

                                                             
 ). ٢٧٧  – ٢٧٥كتاب " اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " ( اجلزء اخلامس  / ص  )(١
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، ويقُوم بعدك ولَداك اللَّذَان  " أَنت الرأْس الَّذي رأَيته من الذَّهبِ : قَالَ دانيالُ

ةضالْف نم تأَير ونا دمهو ،ك  يى هرلَكَةٌ أُخما ممهدعب قُوميو ،

، والْمملَكَةُ الرابِعةُ تكُونُ قَوِيةً مثْلَ الْحديد  دونهما،وهي شبه النحاسِ

ةٌ ، فَأَما الرجلَان الَّتي رأَيت من خزف فَمملَكَةٌ ضعيفَ الَّذي يدق كُلَّ شيٍء

، وأَما الْحجر الَّذي رأَيت قَد صك ذَلك الصنم الْعظيم  وكَلمتها مشتتةٌ

ةقَوِي ةرِيعبِش قَبِيلَة نضِ مالْأَراِء ومالس إِلَه اللَّه هيمقي بِين وفَه هتفَفَت  ،

،  ، حتى تمتلئَ منه الْأَرض ومن أُمته وأُممهافَيدق جميع ملُوك الْأَرضِ 

، فَهذَا تعبِري عن رؤياك أَيها  ويدوم سلْطَانُ ذَلك النبِي إِلَى انقضاِء الدنيا

." كلالْم  

 دمحم تعذَا نِسيحِ صفَهالْم تعلَا ن ، الَّذ وفَه ،ةقَوِي ةرِيعثَ بِشعي ب  ،

، حتى امتلَأَت الْأَرض منه ومن أُمته في  ودق جميع ملُوك الْأَرضِ وأُممها

، لَم يقْدر أَحد أَنْ يزِيلَه كَما زالَ  ، وسلْطَانه دائم مشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها

  =إهـ.... ))  زالَ ملْك النصارى عن خيارِ الْأَرضِ وأَوسطها و، لْيهود ملْك ا

  
  ) ٦٨العدد  – ٢٨اإلصحاح  –( التوراة : آخر وصايا موسي ؛ سفر التثنية 

كدر١(" و ي( إيل مصر الرب)٢ ( فُنٍ يفلكيف س الطريق اليت قُلت)تراها)٣ دعال ت ،

  عبيداً وإماًء ، و ليس من يشتري ". )٥(هناك َألعدائك )٤(فتباعون

                                                             
 يردك أو يردكم. )(١
وهي اآلن  أو مرة ثانية ) ؛مرة أخري ( ) أي مبعين ؛ againيف الترمجة اإلجنليزية األصلية يوجد كلمة ( )(٢

  .واضح حمذوفة يف الترمجة العربية ، وهذا حتريف ظاهر و

 لك أو لكم. )(٣
 فتباعون أيها اليهود يف مصر. )(٤
 ألعدائك أو أعدائكم. )(٥
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  القمص تادرس يعقوب 
  :  )١(يقول القمص تادرس يعقوب

إيل مصر ليباعوا عبيداً ألعدائهم ؛ ) ٢((لعل أقسي لعنة هي إرتدادهم 

إمشئزاز يرفض الناس شراءهم ؛ أي يوضعون كما يف سوق العبيد ، ويف 

  صاروا أقل قيمة من العبيد.

" هنا رمز ملا حل باليهود حني سقطوا حتت السيب  مصريري البعض أن " 

"  " تيطسلدول كثرية ، لكن البعض يري أن هذا قد مت حرفيا بعد إستيالء 

؛ إذ محل عدد كبري من اليهود إيل مصر و صاروا يف عبودية  )٣(علي أورشليم 

مجاعات من اليهود كانوا يباعون  )٥(" هادريان، و إيل عهد " )٤(مرة وقاسية 

  كعبيد.
                                                             

 القمص تادرس يعقوب. –، حتت عنوان ( اإلرتداد إيل مصر )  ٦٨، العدد  ٢٨شرح اإلصحاح  )(١
 سيدنا موسي خياطب اليهود وحيذرهم. )(٢
، يف عهد اإلمرباطور  ) م٧٠وهي حادثة تدمري بيت املقدس من قبل القائد الروماين تيطس سنة ( )(٣

، وخاصة يف القدس قضاء شبه تام بسبب  فلسطني(لوسباسيانوس) حيث قضى هذا القائد على اليهود يف 

  .ثورم ضد الرومان

؛ ألنه مل يكن هناك فرق  والشك أن عملية القتل واإلبادة هذه قد طالت أكرب عدد من النصارى يف ذلك التاريخ

اليت ، كما أن البالء والقتل واإلبادة كان شبه عام جلميع املناطق  بني اليهودي واملتنصر إبان تلك الفترة

 .، واملناطق ااورة هلا يتواجد فيها اليهود يف فلسطني خاصة
هذا الكالم غري دقيق ؛ فلم يذكر املؤرخ اليهودي يوسيفوس فالفيوس يف كتابه تاريخ حروب اليهود ضد  )(٤

الفصل السابع : أن تيطس ذهب إيل مصر لكنه ذكر أنه ذهب إيل روما ، ويذكر املؤرخ يوسيفوس  أن  –الرومان 

تيطس مل يكن متحامالً عليهم أبدا بل طلب منهم فقط عدم القتال والدخول يف طاعة الروم مقابل السالم 

 واألمان ، فإمتنع اليهود ، فكان ما كان من القتل وسفك الدماء.
مث استمر البالء على من بقي منهم إىل التدمري الثاين يف عهد اإلمرباطور (أدريان) حيث :  و أدريانهادريان أ )(٥

جتمع جمموعة من اليهود وأمروا عليهم رجالً يسمى (بركوكبا) وزعموا أنه املسيح املنتظر فخرج م على 

، وأمرها  ، إلَّا أن أرسل محلة كبرية ) م١٣٠(، فما كان من اإلمرباطور الروماين (أدريان) حوايل عام  الرومان

، وقضى  ، واستمر يف ذلك سنتني حىت دمر بالد اليهود ، حملا ، حملا بتدمري مجيع احملالت اليت ميرون عليها

، وحرم على  ، معبود الرومان يف ذلك الوقت ، وبىن حمله هيكالً للمشتري ، وأعاد تدمري بيت املقدس عليهم

  .ود الدخول إىل بيت املقدس إال يوماً واحداً يف السنة بعد دفع غرامة مالية كبريةاليه
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يقول البعض أن أقسي عدو علي األرض ضد البشرية هو اإلنسان ، فإنه إذ 

  يستبد بأخيه يصري أكثر شراسة من الوحوش الكاسرة. 

  إهـ التهديد بالسيب والعبودية إيل اية اللعنات بكوا أقساها).هلذا ترك 

  القس أنطونيوس فكري  
  : )١(يقول القس أنطونيوس فكري

من أرض مصر و حررهم ، ولكن طاملا هم إختاروا ) ٢(( لقد أخرجهم الرب 

  هذا الطريق ، طريق العبودية ، فليعودوا للعبودية.

املقصود ليس املعين احلريف ، لكن أن اهللا يسمح هلم  ويردكم الرب إيل مصر =

بالعبودية ألي شعب يراه اهللا ، و يعودوا حلالة التشتت والغربة ثانية عن 

  أرضهم وحيرمهم اهللا منها.

أن اليهود حملوا إيل مصر بعد  )٣(" يوسيفوسوقد حدث هذا فعال وسجله " 

 كعبيد وإماء للعمل " كأسري ، ومت بيعهم للمصريني تيطسهزميتهم من " 

  .)١(يف املناجم

                                                                                                                                                         
  

، فكان له أثر عميق يف  ) م٧٠أما خراب أورشليم يف الشرق إثر التمرد اليهودي سنة ( : ( يقول حبيب سعيد

من العوامل ،  ، وتضخم أعداد متنصري الوثنية ، وذلك ألنه قضى على اجلماعات الفلسطينية املسيحية

، وغدت أنطاكيه  ، غري ذي موضوع اليت جعلت كفاح (بولس) للتخلص من اليهودية الناموسية الضيقة

 .) ورومية وبعدها أفسس أهم املراكز يف تطور التاريخ املسيحي
 . ٦٨، العدد  ٢٨شرح اإلصحاح  )(١
 يقصد اليهود. )(٢
؛ وبالعريب ( يوسف بن ماتيتياهو) هو كاتب و مؤرخ يهودي روماين امسه باالتيين ( يوسيفوس فالفيوس ) ، )(٣

م ؛ إشتهر بكتاباته عن إيار مملكة يهوذا ، وعن التمرد اليهودي علي  ١٠٠م ، وتويف عام  ٣٧ولد عام 

رية يف الديانة اليهودية بعد فشل التمرد اإلمرباطورية الرومانية ، وعن ظهور الديانة املسيحية والتحوالت الكب

 اليهودي علي الرومان.



٢٧٩ 

أي ليس من يفديهم ، فإذا ختلي اهللا عنهم ؛ من  = وليس من يشتري

  إهـ سيفديهم ؟! )

  الشيخ أحمد ديدات  
  : ) ٢(يقول الشيخ العالمة أمحد ديدات رمحه اهللا 

فقد خرج اليهود منها ، وموسي اآلن يقول لليهود  ( ويردك الرب إيل مصر :

  .)٣( مرة ثانيةأن اهللا سيعيدكم إليها 

برغم أن موسي أخربهم أم  يف سفن يف الطريق اليت قلت لك ال تعد تراها :

لن يعودوا إليها مرة آخري وحررهم منها ، ولكن الرب سيعيدكم أيها 

  اليهود إليها مرة آخري ، إيل مصر.

أي أنكم أيها اليهود ستعودون ملصر  هناك ألعدائك عبيداً و إماًء :فتباعون 

  كي تباعون كالعبيد واإلماء ؛ رجالكم ونساؤكم سيباعون كالرقيق.

الرب يقول أنه سيعيدكم إيل مصر مرة آخري كي تباعون فيها كالعبيد ؛ 

فقد كنتم عبيدا فيها مرة آخري قبل أن حيرركم موسي من مصر ، أما هذه 

  تكون املرة الثانية اليت يتوعد فيها اهللا عودة اليهود إيل مصر كعبيد.فس

ستكونون حثالة لدرجة أن الناس لن ترضي أن  وليس من يشتري :

  إهـ تشتريكم كعبيد حيت ).

                                                                                                                                                         
هذا الكالم غري دقيق ؛ فلم يذكر املؤرخ يوسيفوس أن تيطس محل اليهود معه إيل مصر ، بل مل يذكر أنه  )(١

ذهب إيل مصر أصال لكنه ذهب إيل روما ، كما أنه طلب منهم السالم وعدم احلرب لكنهم كانوا خيدعونه 

الفصل  –ن جنود الروم ؛ فكان ما كان من القتل وسفك الدماء ( كتاب حروب اليهود ضد الرومان ويقتلو

 السابع ).
مناظرته الشهرية ( هل تتهيأ إسرائيل للدمار مع بول فينديل  ، عضو الكوجنرس األمريكي األسبق ) عند  )(٢

 من املناظرة. ٩٥الدقيقة 
من النسخ العربية املتوفرة مع أا موجودة يف  حمذوفة عمداًأو مرة آخري ) مرة ثانية كلمة (  )(٣

 ).againالنسخ اإلجنليزية األصلية (
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  خالصة القول 
 املرة يفأن العالمة الشيخ أمحد ديدات يذهب إيل أن إرتداد اليهود إيل مصر 

  ؛ الثانية مل حيدث بعد ، وأن هذا اإلرتداد سوف حيدث يف آخر الزمان 

زمان موسي عليه السالم ؛ حيث  فراعنة قبل امليالديف عهد الاملرة األويل 

  ويستعبدون رجاهلم.كان الفراعنة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم 

ات أن املرة الثانية مل أمحد ديد: يتوقع العالمة يف آخر الزمان املرة الثانية 

تحدث يف اية الزمان بعد فساد اليهود مرة آخري ، سدث بعد ، وأا حت

  وهذا منطقي ، وطبيعي جداً.

  
: حدثَنا حماد بن  ، قَالَا محمد بن عيسى ، و حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ١

ديز وبأَي نةَ ، علَابأَبِي ق ناَء ، عمأَبِي أَس نانَ ، عبثَو نقَالَ ، ع ،  :

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر :  "ضي الْأَرى لوز قَالَ -"إِنَّ اللَّه ي  - :  أَوبإِنَّ ر "

ضي الْأَرى لوز ا وارِقَهشم تأَيا ، فَرهارِبغا ،  ملُغُ مبيي ستأُم لْكإِنَّ مو

، وإِني سأَلْت  )٢(والْأَبيض )١(، وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر زوِي لي منها

ةامبِع ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُمي لبى  روس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو ،

، إِني إِذَا  يا محمد : ، وإِنَّ ربي قَالَ لي ، فَيستبِيح بيضتهم مأَنفُِسهِ

، ولَا أُسلِّطُ  ، ولَا أُهلكُهم بِسنة بِعامة ، فَإِنه لَا يرد قَضيت قَضاًء

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع  بِيحتسفَي ،مهتضيب  عمتلَوِ اجو ،

حتى يكُونَ بعضهم يهلك  -  أَو قَالَ بِأَقْطَارِها - علَيهِم من بينِ أَقْطَارِها 

                                                             
 املقصود ملك فارس ( إيران حاليا ). )(١
 املقصود ملك الروم ( النصاري ) . )(٢
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، وإِنما أَخاف علَى أُمتي  حتى يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ، و بعضا

لِّنيضةَ الْممإِ الْأَئمِ ، ووا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس عضذَا و

ةاميالْق نيرِكشي بِالْمتأُم نلُ مائقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُوملَا تو ،  ،

ي كَذَّابونَ ، وإِنه سيكُونُ في أُمت وحتى تعبد قَبائلُ من أُمتي الْأَوثَانَ

، ولَا  ، وأَنا خاتم النبِيني لَا نبِي بعدي ، كُلُّهم يزعم أَنه نبِي ثَلَاثُونَ

 قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزى - تيسع نقَالَ اب  :" رِينظَاه  " ثُم

[قال  ٤٢٥٢(د)  .، حتى يأْتي أَمر اللَّه " ملَا يضرهم من خالَفَه - اتفَقَا 

  األلباين]: صحيح

:  ، قَالَ : حدثَنا أَبو خيثَمةَ ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى -٢

،  قلَابةَ ، عن أَبِي ، عن قَتادةَ : حدثَنِي أَبِي ، قَالَ حدثَنا معاذُ بن هشامٍ

إِنَّ اللَّه زوى لي  " : ، قَالَ ص، أَنَّ نبِي اللَّه  ، عن ثَوبانَ عن أَبِي أَسماَء

ا وارِقَهشم تأَيى رتح ضا الْأَرهارِبغم  رمنِ الْأَحيزطَانِي الْكَنأَعو ،

ضيالْأَبلُ وبيي ستأُم لْكإِنَّ ما، وهني مل وِيا زي  غُ مبر أَلْتي سإِنو ،

ةامع ةنبِس مكَهلهي أَنْ لَا يتأُمل و ،  نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا ي

مكَهلهفَي مرِهضٍ غَيعب أْسب مهضعب يقذيا وعيش مهلْبِسلَا يفَقَالَ: ، و ، 

يدمحا م لَه درطَاًء فَلَا مع تطَيي إِذَا أَعأَنْ  ، إِن كتأُمل كتطَيي أَعإِن ،

ةامع ةنلَكُوا بِسهلَا ي  مرِهغَي نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ،

مهبِيحتسا فَيعيش مهأُلْبِس نلَكلَوِ  ، وو ، نيب نم هِملَيع عمتاج

،  ، وبعضهم يفْنِي بعضا أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا

،  وإِنه سيرجِع قَبائلُ من أُمتي إِلَى الترك،  وبعضهم يسبِي بعضا

 نإِنَّ مو ، ثَانالْأَو ةادبعو ، لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افا أَخم فوأَخ

وإِنهم إِذَا وضع السيف فيهِم لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقيامة ، ولَا تزالُ 
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 "اللَّه رأَم يأْتى يتةٌ حورصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ م٦٧١٤(حب)  .طَائ 

)، "الروض ١٩٥٧و  ٢٥٢/ ٤"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

  )١١٧٠و  ٦١النضري" (

٣- ديننِ الْجب اللَّه دبع نب دمحا منربقَالَ أَخ ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندح :  ،

ديز نب ادما حثَندقَالَ: ح وبأَي نع ، نةَ ، علَاباَء  أَبِي قمأَبِي أَس نع ،

بِيحانَ الربثَو نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : "  يى لوز إِنَّ اللَّه

ضا الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيى  ، فَروا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستفَإِنَّ أُم ،

، فَإِني سأَلْت ربي لأُمتي  وأُعطيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض،  لي منها

فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسأَنْ لَا يو ،ةامع ةنا بِسكَهلهأَنْ لَا ي  ،

مهتضيب بِيحتسي قَالَ فَيبفَإِنَّ ر ، : حا ميداًء مقَض تيي إِذَا قَضإِن ،  ،

درلَا ي هفَإِن ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل يكطي أُعإِنأَنْ لَا  ، وو ،

مهتضيب بِيحتسفَي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عأُس  عمتلَوِ اجو ،

من بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم  : ، أَو قَالَ م من أَقْطَارِهاعلَيهِ

" إِنما  : ص: قَالَ رسولُ  ، قَالَ"  يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا

لِّنيضةَ الْممي الْأَئتلَى أُمع افي  أَخف فيالس عضإِذَا وو ، فَعري ي لَمتأُم

ةاميمِ الْقوا إِلَى يهني  عتأُم نلُ مائقَب قلْحى يتةُ حاعالس قُوملَا تو ،

، وإِنه سيكُونُ في أُمتي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ  بِالْمشرِكني وحتى تعبد الْأَوثَانُ

هأَن معزي مكُلُّه بِيفَةٌ  نالَ طَائزت لَني ودعب بِيلَا ن نيبِيالن ماتي خإِنو ،

مذُلُهخي نم مهرضلَا ي رِينظَاه قلَى الْحي عتأُم نم  رأَم يأْتى يتح

[قال األلباين]:  ٧٢٣٨) ، (حب) ٧١٩٤[رقم طبعة با وزير] = ( ."اللَّه

  ).٦٦٧٩م، بعضه كما تقدم (صحيح: 
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:  : حدثَنا محمد بن شعيبِ بنِ شابور قَالَ حدثَنا هشام بن عمارٍ قَالَ - ٤

، عن أَبِي قلَابةَ الْجرمي  ، أَنه حدثَهم حدثَنا سعيد بن بشريٍ، عن قَتادةَ

دينِ زب اللَّه دبع بِيحاَء الرمأَبِي أَس نانَ ، عبثَو نولِ  ، عسلَى روم ،

 صاللَّه  ولَ اللَّهسقَالَ ص، أَنَّ ر ، :  تأَيى رتح ضي الْأَرل توِيز "

، الْأَصفَر أَوِ الْأَحمر،  ، وأُعطيت الْكَنزينِ مغارِبها ، و مشارِقَها

إِنَّ ملْكَك إِلَى حيثُ زوِي  : ، وقيلَ لي والْأَبيض، يعنِي الذَّهب والْفضةَ

لَّ ثَلَاثًا لَكجو زع اللَّه أَلْتي سإِنا  ؛ ، ووعي جتلَى أُملِّطَ عسأَنْ لَا ي

،  ، ويذيق بعضهم بأْس بعضٍ ا، وأَنْ لَا يلْبِسهم شيع فَيهلكَهم بِه عامةً

، وإِني لَن أُسلِّطَ علَى أُمتك  إِذَا قَضيت قَضاًء فَلَا مرد لَه : وإِنه قيلَ لي

يهف مكَهلها فَيوعج  فْنِيى يتا حأَقْطَارِه نيب نم هِملَيع عمأَج لَنو ،

مهضعا بضعب مهضعلَ بقْتيا، وضعي بتي أُمف فيالس عضإِذَا وو ،  ،

ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري ةً  فَلَنمي أَئتلَى أُمع فوخا أَتمإِنَّ مو ،

لِّنيضثَانَ مي الْأَوتأُم نلُ مائقَب دبعتسي ،  ، وتأُم نلُ مائقَب قلْحتسو

نيرِكشبِالْم كَذَّابِني نيالجد ةاعيِ السدي نيإِنَّ بو ، نيثَلَاث نا مقَرِيب ،  ،

بِين هأَن معزي مكُلُّه ورِينصنم قلَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالَ طَائزت لَنو ،  ،

ضلَّ " لَا يجو زع اللَّه رأَم يأْتى يتح مالَفَهخ نم مهنِ، رسو الْحقَالَ أَب  :

يثدذَا الْحه نم اللَّه دبو عغَ أَبا فَرقَالَ لَم ، : "لَهوا أَه٣٩٥٢(جة) . "م 

  [قال األلباين]: صحيح

،  ، عن أَبِي قلَابةَ ، عن أَيوب ثَنا حماد، حد حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ٥

" إِنَّ اللَّه زوى لي  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن ثَوبانَ قَالَ عن أَبِي أَسماَء

 ضقَالَالْأَر أَو : ضي الْأَرى لوي زبإِنَّ ر ا وارِقَهشم تأَيا ، فَرهارِبغم و ، 

 ؛ إِني أُعطيت الْكَنزينِ ، و إِنَّ ملْك أُمتي سيبلُغُ ما زوى لي منها
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و رمالْأَح ضيالْأَب و ، ةامبِع ةنكُوا بِسلهي أَنْ لَا يتأُمي لبر أَلْتي سإِن  ،

فُ وى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عسلَا يمهتضيب بِيحتسي ِسهِم ي  ، وبإِنَّ ر

لَا ؛  قَالَ يونس و ، ، إِني إِذَا قَضيت قَضاًء فَإِنه لَا يرد " يا محمد : قَالَ

دري و ، كتأُمل كتطَيي أَعإِن ةامبِع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه ، لِّ ، وطَ لَا أُس

مهتضيب بِيحتسي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيع و ،  هِملَيع عمتاج لَو

، حتى يكُونَ بعضهم يسبِي  من بِأَقْطَارِها : ، أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها

إِذَا وضع في أُمتي  ، و الْأَئمةَ الْمضلِّنيإِنما أَخاف علَى أُمتي  ، و بعضا

ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فيالس  قلْحى يتةُ حاعالس قُوملَا تو ،

نيرِكشي بِالْمتأُم نلُ مائثَانَ قَبي الْأَوتأُم نلُ مائقَب دبعى تتح ، و ،  هإِن

بِين هأَن معزي مونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهي كَذَّابتي أُمكُونُ فيس و ،  ماتا خأَن

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى الْحق ظَاهرِين لَا  ، و النبِيني لَا نبِي بعدي

ى يتح مالَفَهخ نم مهرضي" اللَّه رأَم ي٢٢٣٩٥(حم)  .أْت 
 

  
١ - دمحم نب اللَّه دبثَنا عداقِ حزالر دبا عثَندح ،  نع ،رمعا منربأَخ ،

هلَك  « : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه همامٍ

، ثُم الَ يكُونُ  ، وقَيصر لَيهلكَن ، ثُم الَ يكُونُ كسرى بعده كسرى

هدعب رصقَي بِيلِ اللَّهي سا فهوزكُن نمقْسلَت٣٠٢٧(خ)  .» ، و  

٢ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، ادنو الزا أَبثَندجِ ، حرنِ اَألعع ،  نع ،

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه  ولَ اللَّهسقَالَ ص: أَنَّ ر ، : »  لَكإِذَا ه
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، والَّذي  فَالَ قَيصر بعده )٢(، وإِذَا هلَك قَيصر فَالَ كسرى بعده )١(كسرى

 فَقَننلَت هدفِْسي بِينبِيلِ اللَّهي سا فمهوز٣١٢٠(خ)  .» كُن  

                                                             
 كسري ؛ هو ملك الفرس وفارس (فارس ؛ هي دولة إيران حاليا). )(١
قيصر ؛ هو ملك الروم ( أي النصاري ؛ ويتمركز نصاري الروم هذه األيام يف الفاتيكان يف روما ،  )(٢

تركيا علي احلدود مع الشام ، والكرملني يف موسكو ، وليس لديهم ملك واسطنبول يف تركيا ، وانطاكية يف 

أوقيصر يمثلهم بسبب إستعالء اليهود منذ القرن العشرين حيت اآلن علواً كبرياً يف األرض علي املسلمني 

ثل يف والنصاري ، وبسبب تطبيق الدول الغربية ملبدأ الدميقراطية والقومية والعلمانية وهي فصل الدين املُتم

الكنيسة عن نظام احلكم أو السياسة كما أن معظم رؤساء وملوك أوروبا وأمريكا ينتمون  للربوستانت وليس 

 –األمريكي واألوريب  –الكاثوليك أو األرثوذكس ، لذا فإن النصاري هم جزء مهم من نسيج اتمع الغريب 

له ، وإمنا اليهود ). ويمثل الفاتيكان الكنيسة  الرئيسي - الفاعل  –لكنهم ليسوا املُكون األساسي أو املُحرك 

الرومانية الكاثوليكية ( الروم الكاثوليك ) وتسمي الكنيسة الغربية ، ويمثل الكرملني الكنيسة 

األرثوذكسية ( الروم األرثوذكس ) وتسمي بالكنيسة الشرقية ؛ وغالبا ما تكون قرارات الكنيسة الشرقية 

د والصهيونية بصفة عامة بسبب الصراع التارخيي القدمي املوجود بينهم ، وال ينسي والغربية مناهضة لليهو

اليهود أبدا حماكم التفتيش اليت أقامها النصاري ضد اليهود يف أوروبا . أما الربوستانت أو الطائفة اإلجنيلية 

طلقون علي أنفسهم فهم علي احلقيقة ميثلون أتباع اليهود وليس النصاري ألم قاموا بالثورة علي كما ي

الكنيسة الكاثوليكية األم يف أوروبا وال يؤمنون باإلجنيل ألم يعتقدون أنه محرف لكنهم يؤمنون بالتوراة 

عن الدولة و نظام احلكم والسياسة لذلك  –الدين  –اليهودية ويطالبون بعلمانية الدولة ؛ أي فصل الكنيسة 

أقرب إيل العلمانية والقومية منهم إيل الدين النصراين . وال ينسي  أطلق عليهم اسم ( اليهود اجلدد ) ، وهم

النصاري الروم أبدا أن اليهود كانوا هم السبب الرئيسي يف الثورة عليهم وضياع ملكهم وسلطام وهيبة 

الكنيسة بني النصاري ؛ فاليهود هم املُحرك الرئيسي لثورة الربوستانت علي الكاثوليك منذ عدة قرون حيت 

قامت الثروة الفرنسية ومت إلغاء امللكية وتالشي دور الكنيسة معها مث انتشرت الثورة الفرنسية إيل دول 

أوروبا وأمريكا عن طريق إنتشار املذهب الربوستانيت وزيادة أتباعه . فعال اليهود هم من خدعوا القس األملاين 

ثوليكية وأقنعوه بوجوب تعديل مذهب النبيل مارتن لوثر وشجعوه للقيام بالثورة علي الكنيسة الكا

الكاثوليك حيت ظهر مذهب الربوستانت " اليهود اجلدد " . إن الكاثوليك واألرثوذكس يعتقدون أن اليهود أمة 

ملعونة وأم قتلوا املسيح عيسي ابن مرمي أما الربوستانت فيعتقدون أن اليهود هم أسياد والنصاري ما هم إال 

ك واألرثوذكس يعارضون بشدة قيام دولة يهودية يف فلسطني ألن هذا يعين قوة شوكة عبيد هلم . إن الكاثولي

اليهود يف العامل لكن الربوستانت يعتقدون أن قيام دولة إسرائيل يف فلسطني متهيد لرتول عيسي ابن مرمي عليه 

ت لتفريق النصاري السالم . وكان اليهود يتعمدون نشر مبادئ القومية والعلمانية جبانب مذهب الربوستان

الروم ( الكاثوليك واألرثوذكس ) والقضاء عليهم متاما . ختيل أن نابليون بونابرت قائد الثورة الفرنسية من 

  الربوستانت ويدين بالعلمانية . 
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،  ، عنِ ابنِ شهابٍ ، عن يونس حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ - ٣

: قَالَ رسولُ  ، أَنه قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ : وأَخبرنِي ابن املُسيبِ قَالَ

، وإِذَا هلَك قَيصر فَالَ  ، فَالَ كسرى بعده هلَك كسرىإِذَا  « : صللَّها

هدعب رصقَي هدبِي دمحم فْسي نالَّذبِيلِ  ، وي سا فمهوزكُن قُنفنلَت ،

٣٦١٨(خ)  .» اللَّه  

٤ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربنِ  ، أَخع ،رِيهالز  نب يدعنِي سربأَخ ،

إِذَا هلَك كسرى فَالَ  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ املُسيبِ، أَنَّ أَبا هريرةَ

هدعى برسك هدعب رصفَالَ قَي رصقَي لَكإِذَا هو ،  دمحم فْسي نالَّذو ،

هدفَ بِينلَت ،بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن ٦٦٣٠(خ)  .» قَن  

٥- داقو النرمثَنا عدح  رمأَبِي ع نابو ،-  رمنِ أَبِي عاباللَّفْظُ لقَالَا –و  :

،  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ

، وإِذَا  ، فَلَا كسرى بعده قَد مات كسرى " : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  قَالَ

رصقَي لَكه هدعب رصا  ، ، فَلَا قَيمهوزكُن فَقَننلَت هدفِْسي بِيي نالَّذو

، أَخبرنِي  وهبٍ ، أَخبرنا ابن ، وحدثَنِي حرملَةُ بن يحيى" في سبِيلِ اِهللا

،  ، عن عبد الرزاقِ ، وعبد بن حميد يونس، ح وحدثَنِي ابن رافعٍ

 ٧٥(م)  أَخبرنا معمر، كلَاهما عنِ الزهرِي بِإِسناد سفْيانَ ومعنى حديثه.

- )٢٩١٨(  

، حدثَنا معمر، عن همامِ بنِ  حدثَنا عبد الرزاقِ،  حدثَنا محمد بن رافعٍ - ٦

هبنةَ ، قَالَ مريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ اِهللا  : هسر نيثَ  ص، عادأَح فَذَكَر

،  ده، ثُم لَا يكُونُ كسرى بع "هلَك كسرى : ص: وقَالَ رسولُ اِهللا  منها

                                                                                                                                                         
 –والكنيسة الشرقية  - الكاثوليك  –ولآلسف الشديد فإن هناك إنشقاق كبري بني الكنيسة الغربية 

م حيت اآلن ويسمي بـ (اإلنشقاق الكبري) لكن الصراعات بني الكاثوليك  ١٠٥٤م منذ عا - األرثوذكس 

 واألرثوذكس تارخيية وسرعان ما تظهر حيت اآلن علي أرض الواقع وساحة احلوار.    
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كَنلهلَي رصقَيو هدعب رصكُونُ قَيلَا ي ي  ، ثُما فمهوزكُن نمقْسلَتو ،

  )٢٩١٨( - ٧٦(م)  ." سبِيلِ اِهللا

، عن  ، عن الزهرِي : حدثَنا سفْيانُ حدثَنا سعيد بن عبد الرحمنِ قَالَ - ٧

"إِذَا هلَك  : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ املُسيبِسعيد بنِ 

هدعى برسى فَلَا كرسك هدعب رصفَلَا قَي رصقَي لَكإِذَا هي  ، والَّذو ،

"بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن فَقَننلَت هدفِْسي بِييثٌ ندذَا حه :  نسح

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢١٦صحيح ، (ت) 

، عن سعيد بنِ الْمسيبِ،  ، عنِ الزهرِي ، عن معمرٍ حدثَنا عبد الْأَعلَى - ٨

، فَلَا كسرى  "إِذَا هلَك كسرى:  قَالَ ص، أَنَّ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

،  ، والَّذي نفْس محمد بِيده هلَك قَيصر، فَلَا قَيصر بعدهبعده، وإِذَا 

"بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن قُنفن٧١٨٤(حم)  .لَت  

، عنِ  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ - ٩

بِيى : صالنرسك لَكإِذَا ه" هدعى برسفَلَا ك ، رصقَي لَكإِذَا هفَلَا  ، و ،

هدعب رصقَي هدبِي دمحم فْسي نالَّذبِيلِ  ، وي سا فمهوزكُن فَقَننلَت ،

"٧٢٦٨(حم)  .اللَّه  

١٠ - زِيدا يثَندنِي حعيلُ ياعما إِسنربأَخ ، ابدالأَبِي خ ن  ادزِي نع ،

يومزخةَ الْمريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر :  دعى برسلَا ك"

، لَينفَقَن  ، والَّذي نفْس محمد بِيده ، ولَا قَيصر بعد قَيصر كسرى

"بِيلِ اللَّهي سا فمهوز٧٤٧٨(حم)  .كُن  

،  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ١١

، فَلَا يكُونُ  " يذْهب كسرى : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ
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هدعى برسك رصقَي بذْهيفَلَا  ، و ،هدعب رصكُونُ قَيفِْسي  يي نالَّذو ،

هدبِيلِ اللَّه بِيي سا فمهوزكُن قُنفن٧٦٧٨(حم) . " ، لَت  

١٢ - مآد نى بيحا يثَندح كاربم نا ابثَندنِ  ، حامِ بمه نرٍ، عمعم نع ،

، ثُم لَا  هلَك كسرى « : قَالَ ص، عنِ النبِي  منبه، عن أَبِي هريرةَ

هدعى برسكُونُ كي كَنلهلَي رصقَيو ، هدعب رصكُونُ قَيلَا ي ثُم ،  ،

  ٨١٤٢(حم)  .» ولَتقَسمن كُنوزهما في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ

، عن  ، عن يعلَى بنِ عطَاٍء : حدثَنا أَبو عوانةَ ، قَالَا، وبهز حدثَنا عفَّانُ - ١٣

ارِيصةَ الْأَنلْقَمةَ ، قَالَ أَبِي عريرو هثَنِي أَبدي : حإِلَى ف يهف نم ،  ،

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صقَالَ: سي : »  رصكُونُ قَيفَلَا ي رصقَي كلهي

هدعب هدعى برسكُونُ كى فَلَا يرسك كلهي٩٣٨٦(حم)  .» ، و  

،  ، قَالَ حدثَنا زِياد ، عن إِسماعيلَ يعنِي ابن أَبِي خالد حدثَنا يحيى - ١٤

 ، ولَا لَا كسرى بعد كسرى « : قَالَ ص، عنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

هدبِي دمحم فْسي نالَّذو ،رصقَي دعب رصي  قَيا فمهوزكُن فَقَننلَت ،

  ٩٦٣٦(حم)  .»سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ

 ، قَالَ ، عن يعلَى بنِ عطَاٍء : حدثَنا شعبةُ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ - ١٥

ا عأَب تعمةَ: سقُولُ لْقَمةَ ، يريرا هأَب تعمقُولُ : سولَ  ، يسر تعمس :

قُولُ صاللَّهي : » هدعب رصفَلَا قَي رصقَي كلهى فَلَا  يرسك كلهيو ،

هدعى برس١٠٠٣٨(حم)  .»ك  

١٦ - يعكا وثَندح دالنِ أَبِي خنِ ابع ،  نع ،ادومٍ زِيزخنِي ملَى بونِ  ، مع ،

، ولَا  لَا كسرى بعد كسرى« : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ أَبِي هريرةَ

رصقَي دعب رصقَي هدفِْسي بِيي نالَّذبِيلِ  ، وي سا فمهوزكُن فَقَننلَت ،

١٠١٦٦(حم)  .»اللَّه  



٢٨٩ 

، عن أَبِي  ، عنِ الْأَعرجِ ، عن أَبِي الزناد ، أَخبرنا محمد يزِيد حدثَنا - ١٧

، فَلَا كسرى  إِذَا هلَك كسرى « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

هدعب رصفَلَا قَي ،رصقَي لَكإِذَا هو ،هدع١٠٥٠٢(حم)  .» ب  

، عن يعلَى بنِ عطَاٍء  محمد بن بشارٍ، ثنا محمد بن جعفَرٍ، ثنا شعبةُنا  - ١٨

: سمعت  : سمعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ: سمعت أَبا علْقَمةَ الْهاشمي قَالَ

 ولَ اللَّهسقُولُ صري :  أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع نم "اللَّه  انِي فَقَدصع نمو ،

ى اللَّهصنِي عأَطَاع فَقَد ريالْأَم أَطَاع نمو ،  فَقَد ريا الْأَمصع نمو ،

، وإِذَا قَالَ:  ، فَإِذَا صلَّى قَاعدا فَصلُّوا قُعودا ، إِنما الْإِمام جنةٌ عصانِي

هدمح نمل اللَّه عمفَقُولُوا س ، دمالْح ا لَكنبر ملُ  : اللَّهقَو افَقفَإِذَا و ،

أَهلِ الْأَرضِ قَولَ أَهلِ السماِء غُفر لَه ما مضى من ذَنبِه ، ويهلك كسرى 

دعى برسلَا كو " هدعب نم رصقَيلَا وو رصقَي كلهيقال  ١٥٩٧) (خز . ، و

  : إسناده صحيح األعظمي

، قَالَ:  : حدثَنا ابن أَبِي السرِي ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ - ١٩

، عن  ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ

، فَلَا كسرى بعده،  "إِذَا هلَك كسرى : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  أَبِي هريرةَ

هدعب رصفَلَا قَي رصقَي لَكإِذَا ها  ومهوزكُن فَقَننلَت هدفِْسي بِيي نالَّذو ،

 ٦٦٨٩) ، (حب) ٦٦٥٤(رقم طبعة با وزير:  ." في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ

  [قال األلباين]: صحيح: ق.

٢٠ - اقحثَنا إِسدا حرِيرج عمس ، كاملَل دبع نع ،  يضةَ ررمنِ سابِرِ بج نع ،

 إِذَا هلَك كسرى فَالَ كسرى بعده « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  اللَّه عنه قَالَ

، والَّذي نفِْسي بِيده لَتنفَقَن  قَيصر بعده، وإِذَا هلَك قَيصر فَالَ 

بِيلِ اللَّهي سا فمهوز٣١٢١(خ) . » كُن  



٢٩٠ 

، عن عبد املَلك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ  ، حدثَنا سفْيانُ حدثَنا قَبِيصةُ - ٢١

هفَعةَ، ررمى : ، قَالَ سرسك لَكإِذَا ه " هدعى برسقَالَ،  فَالَ كو ذَكَرو : 

" بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن فَقَنن٣٦١٩(خ)  .لَت  

،  ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، عن عبد املَلك ، حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا موسى - ٢٢

 بِينِ النقَالَ صع : »  رصقَي لَكإِذَا ههدعب رصفَالَ قَي  لَكإِذَا هو ،

هدعى برسى فَالَ كرسك هدفِْسي بِيي نالَّذي  ، وا فمهوزكُن فَقَننلَت ،

بِيلِ اللَّه٦٦٢٩(خ)  .» س  

٢٣ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح رٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نع ،رِيرا جثَندح ، ن

، فَلَا  "إِذَا هلَك كسرى : ص: قَالَ رسولُ اِهللا  ، قَالَ جابِرِ بنِ سمرةَ

 " هدعى برساء. (م) ، كوةَ سريرأَبِي ه يثدثْلِ حبِم ٢٩١٩( - ٧٧فَذَكَر(  

٢٤ - يدهم نب يماهرا إِبثَندةَ حانوو عا أَبثَندح ،  نرٍ، ، عيمنِ عب كلالْم دبع

، فَلَا  إِذَا هلَك كسرى« : ص: قَالَ النبِي  ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ

هدعى برسك هدعب رصفَلَا قَي ،رصقَي لَكإِذَا هو ، هدفِْسي بِيي نالَّذو ،  ،

  ٢٠٨٧١(حم)  .»اللَّه لَتنفَقَن كُنوزهما في سبِيلِ

٢٥ - اللَّه دبا عثَندةَ حانوو عا أَبثَندكْرٍ، حأَبِي ب نب دمحثَنِي مدح ،  نع ،

إِذَا  « : قَالَ ص، عنِ النبِي  عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

 رصفَلَا قَي ،رصقَي لَكههدعى برسك لَكإِذَا هو ، هدعى برسفَلَا ك ،  ،

هدفِْسي بِيي نالَّذو بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن فَقَنن٢٠٩٤٠(حم)  .» ، لَت  

، عن جابِرِ بنِ  ، عن عبد الْملَك ، حدثَنا شيبانُ حدثَنا حسن بن موسى - ٢٦

، فَلَا  إِذَا ذَهب قَيصر « : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ سمرةَ

هدعب رصى قَيرسك بإِذَا ذَهو ، هدعى برسفَلَا ك ،  دمحم فْسي نالَّذو ،

هدبِي بِيلِ اللَّهي سا فمهوزكُن فَقَنن٢١٠١٢(حم)  .» ، لَت  



٢٩١ 

: حدثَنا عبدةُ بن عبد اللَّه  ، قَالَ أَخبرنا الْحسين بن محمد بنِ مصعبٍ - ٢٧

ياعزامٍ ، قَالَ الْخشه نةُ باوِيعا مثَندانُ ، قَالَ : حفْيثَنِي سدح :  نع ،

 : ص، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  سمرةَعبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ 

، وإِذَا هلَك قَيصر فَلَا قَيصر بعده  "إِذَا هلَك كسرى فَلَا كسرى بعده أَبدا

(رقم طبعة با وزير:  .، وأَيم اللَّه لَتنفَقَن كُنوزهما في سبِيلِ اللَّه" أَبدا

 انظر ما قبله. -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٩٠) ، (حب) ٦٦٥٥
  

  
،  ، عن أَبِي بكْرةَ ، عنِ احلَسنِ ، حدثَنا عوف حدثَنا عثْمانُ بن اهلَيثَمِ - ١

 ولِ اللَّهسر نا مهتعمس ةمبِكَل نِي اللَّهفَعن لِ صقَالَ: لَقَداجلَم امأَي  ،

مهعلَ ملِ فَأُقَاتابِ اجلَمحبِأَص قأَنْ أَلْح تدا كم دعولَ  : ، قَالَ بسلَغَ را بلَم

ى صاللَّهرسك تبِن هِملَيلَّكُوا عم قَد لَ فَارِسقَالَ،  أَنَّ أَه : »  حفْلي لَن

 مهرا أَملَّوو مأَةًقَور٤٤٢٥(خ)  .» ام  

 ، قَالَ ، عن أَبِي بكْرةَ ، عنِ احلَسنِ ، حدثَنا عوف حدثَنا عثْمانُ بن اهلَيثَمِ - ٢

أَنَّ فَارِسا  ص، لَما بلَغَ النبِي  لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلمة أَيام اجلَملِ :

  ٧٠٩٩(خ)  .» لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً « : قَالَ، ملَّكُوا ابنةَ كسرى 

: حدثَنا حميد  : حدثَنا خالد بن احلَارِث قَالَ حدثَنا محمد بن املُثَنى قَالَ - ٣

عصمنِي اللَّه بِشيٍء سمعته :  ، عن أَبِي بكْرةَ قَالَ ، عن احلَسنِ الطَّوِيلُ

 ولِ اللَّهسر نى صمرسك لَكا هلَفُوا " : ، قَالَ لَمختاس نقَالُوا؟"  م : 

هتناب  بِيأَةً " : ص، فَقَالَ النرام مهرا أَملَّوو مقَو حفْلي ا  : ، قَالَ " لَنفَلَم

 ولِ اللَّهسلَ رقَو تةَ ذَكَررصنِي البعةُ يشائع تمصقَد بِه نِي اللَّهمصفَع 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٦٢: هذَا حديثٌ صحيح ، (ت) 



٢٩٢ 

حدثَنا  : ، قَالَ : حدثَنا خالد بن الْحارِث ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْمثَنى -٤

ديمنِ حسالْح نةَ قَالَ ، عكْرأَبِي ب نع ، :  هتعمٍء سيبِش نِي اللَّهمصع

 ولِ اللَّهسر نى  صمرسك لَكا هلَفُوا " : قَالَ، لَمختنِ اسقَالُوا؟"  م : 

هتقَالَ بِن ، : " مهرا أَملَّوو مقَو حفْلي أَةً لَنر[قال األلباين]:  ٥٣٨٨(س)  ." ام

  صحيح

 صالنبِي ، عنِ ، عن أَبِي بكَرةَ ، أَخبرنِي أَبِي ، عن عيينةَ حدثَنا يحيى - ٥

  ٢٠٤٠٢(حم)  .» لَن يفْلح قَوم أَسندوا أَمرهم إِلَى امرأَة « : قَالَ

٦ -  نب دوا أَسثَندةَحلَمس نب ادما حثَندرٍ، حامع ديمح ننِ ، عسنِ الْحع ،  ،

إِنَّ ربي :  ، فَقَالَ ص، أَنَّ رجلًا من أَهلِ فَارِس أَتى النبِي  عن أَبِي بكَرةَ

كبلَ رقَت ى قَدرسنِي كعقَالَ ، ي ، يلَ لَهقبِ : ولننِي لعي ، ؛ صي »  هإِن

هتناب لَفختاس أَةٌ « : : فَقَالَ ، قَالَ » قَدرام مكُهلمت مقَو حفْل(حم)  .» لَا ي

٢٠٤٣٨  

:  ، قَالَ ، عن أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيه حدثَنا محمد بن بكْرٍ، حدثَنا عيينةُ - ٧

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي : » أَةرإِلَى ام مهروا أَمدنأَس مقَو حفْلي لَن «. 

  ٢٠٤٧٤(حم) 

، عنِ  ، عن أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيه ، أَخبرنا عيينةُ حدثَنا يزِيد بن هارونَ - ٨

 بِيقَالَ صالن : »  مهروا أَمدنأَس مقَو حفْللَا يأَةر٢٠٤٧٧(حم)  .» إِلَى ام  

، عن أَبِي  ، عنِ الْحسنِ ، حدثَنا مبارك بن فَضالَةَ حدثَنا يزِيد بن هارونَ -٩

(حم)  .» لَا يفْلح قَوم تملكُهم امرأَةٌ « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  بكَرةَ، قَالَ

٢٠٤٧٨  

،  ، عن علي بنِ زيد ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ بن خليفَةَحدثَنا هوذَةُ  - ١٠

 : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  : قَالَ أَبو بكَرةَ عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ قَالَ



٢٩٣ 

قَوم يلي أَمرهم ما أَفْلَح  « : ، قَالَ امرأَةٌ : قَالُوا» من يلي أَمر فَارِس؟ «

  ٢٠٥٠٨(حم)  .» امرأَةٌ

١١ - كاربا مثَندح ماشا هثَندنِ حسنِ الْحةَ ، عكَرأَبِي ب نقَالَ  ، قَالَ ، ع :

 ولُ اللَّهسأَةٌ « : صررام مكُهلمت مقَو حفْلي ٢٠٥١٧(حم)  .» لَن  

١٢ - دبع نب دمحا منربأَخ يامنِ السمحقَالَ الر ،  دبع نب دما أَحثَندح :

سوننِ يب الَةَ ، قَالَ اللَّهفَض نب كاربا مثَندنِ : حسنِ الْحأَبِي  ، ع نع ،

(رقم  ." لَن يفْلح قَوم تملكُهم امرأَةٌ " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  بكْرةَ قَالَ

"اإلرواء"  - [قال األلباين]: صحيح  ٤٥١٦) ، (حب) ٤٤٩٩طبعة با وزير: 

)٢٤٥٦.( 
  

  
،  ، حدثَنا قَيس ، عن إِسماعيلَ ، حدثَنا يحيى حدثَين محمد بن املُثَنى - ١

تنِ اَألرابِ ببخ نقَالَ ع ،  ولِ اللَّهسا إِلَى رنكَوص: ش  دسوتم وهو ،

ةبلِّ الكَعي ظف ةً لَهدرب ا لَها : ، قُلْنلَن رصنتسا أَالَ تلَن و اللَّهعد؟  ، أَالَ ت

،  ، فَيجعلُ فيه كَانَ الرجلُ فيمن قَبلَكُم يحفَر لَه في اَألرضِ «:  قَالَ

، وما يصده ذَلك عن  فَيجاُء بِالْمنشارِ فَيوضع علَى رأْسه فَيشق بِاثْنتينِ

ينِهبٍ دصع ظْمٍ أَوع نم همونَ لَحا دم يداحلَد اطشطُ بِأَمشميا  ، ومو ،

ينِهد نع كذَل هدصي  نمتلَي اللَّهو ، نم باكالر ِسريى يتح ،رذَا اَألمه

تومرضاَء إِلَى حعنص إِلَّا اللَّه افخالَ ي ، هملَى غَنع أَوِ الذِّئْب ،  ،

  ٣٦١٢(خ)  .» ولَكنكُم تستعجِلُونَ

٢ - يديثَنا احلُمدانُ حفْيا سثَندانٌ ، حيا بثَنديلُ،  ، حاعمإِسقَاالَ و ،  :

وهو  ص: أَتيت النبِي  ، يقُولُ : سمعت خبابا ، يقُولُ سمعنا قَيسا



٢٩٤ 

 ، فَقُلْت: ، وهو في ظلِّ الكَعبة وقَد لَقينا من املُشرِكني شدةً متوسد بردةً

ولَ اللَّهسا ري عدأَالَ ت ،و اللَّه ههجو رمحم وهو دفَقَالَ ، فَقَع ، : »  لَقَد

يداحلَد اطشطُ بِمشملَي لَكُمقَب نكَانَ م  مٍ أَولَح نم هظَامونَ عا دم ،

ينِهد نع كذَل رِفُهصا يبٍ، مصع هأْسفْرِقِ رلَى مع ارشنامل عوضيو ،  ،

ينِهد نع كذَل رِفُهصا ينِ ميبِاثْن قشى  فَيتح رذَا اَألمه اللَّه نمتلَيو ،

تومرضاَء إِلَى حعنص نم باكالر ِسريي إِلَّا اللَّه افخا يانٌ » ، ميب ادز ، : 

» هملَى غَنع الذِّئْب٣٨٥٢(خ)  .» و  

، عن خبابِ  ، حدثَنا قَيس ، عن إِسماعيلَ ، حدثَنا يحيى مسدد حدثَنا -٣

تنِ اَألرقَالَ ب ،  ولِ اللَّهسا إِلَى رنكَولِّ  ص: شي ظف ةً لَهدرب دسوتم وهو

قَد كَانَ من  « : فَقَالَأَالَ تستنصر لَنا أَالَ تدعو لَنا؟  : الكَعبة فَقُلْنا

لَكُمضِ قَبي اَألرف لَه فَرحلُ فَيجذُ الرخؤا ، ييهلُ فعجاُء  ، فَيجفَي ،

،  حلَديد، ويمشطُ بِأَمشاط ا بِالْمنشارِ فَيوضع علَى رأْسه فَيجعلُ نِصفَينِ

هظْمعو همونَ لَحا دم ينِهد نع كذَل هدصا يذَا  ، فَمه نمتلَي اللَّهو ،

تومرضاَء إِلَى حعنص نم باكالر ِسريى يتح ،راَألم إِلَّا اللَّه افخالَ ي ،  ،

هملَى غَنع الذِّئْبو ت كُمنلَكجِلُونَ، وعت٦٩٤٣(خ)  .» س  

٤- يماهرإِب نب قُوبعا ينربى أَخثَنالْم نب دمحمى ، ويحي نع ،  نع ،

ميلَ، قَالَاإِسع سا قَيثَندقَالَ : ح تنِ الْأَرابِ ببخ نا إِلَى  : ، عنكَوش"

 ولِ اللَّهسصر  ، دسوتم وهوةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرا " بأَلَا  : ، فَقُلْن

  [قال األلباين]: صحيح ٥٣٢٠(س) ؟  تستنصر لَنا؟ أَلَا تدعو اللَّه لَنا

٥ - نوع نو برما عثَندح ميشا هنربأَخ ، دالخيلَ ، واعمإِس نسِ  ، عقَي نع ،

وهو متوسد بردةً  ص: أَتينا رسولَ اللَّه  ، قَالَ ، عن خبابٍ بنِ أَبِي حازِمٍ

، أَلَا تدعو اللَّه  أَلَا تستنصر لَنا : في ظلِّ الْكَعبة فَشكَونا إِلَيه فَقُلْنا
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لَكُم يؤخذُ الرجلُ قَد كَانَ من قَب " : فَقَالَ، فَجلَس محمرا وجهه لَنا؟ 

، فَيجعلُ  ، ثُم يؤتى بِالْمنشارِ فَيجعلُ علَى رأْسه فَيحفَر لَه في الْأَرضِ

ينِهد نع كذَل رِفُهصا ينِ ميقَترف  هظْمونَ عا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشميو ،

ا يبٍ مصعمٍ ولَح نمينِهد نع كذَل رِفُهص  رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَي اللَّهو ،

،  حتى يِسري الراكب ما بين صنعاَء وحضرموت ما يخاف إِلَّا اللَّه تعالَى

  األلباين]: صحيح[قال  ٢٦٤٩(د)   ." والذِّئْب علَى غَنمه ولَكنكُم تعجلُونَ

  

٦ - ديبع نب دمحا مثَنديلُ حاعما إِسثَندسٍ ، حقَي نابٍ ، عبخ نقَالَ:  ، ع ،

 ولَ اللَّهسا رنيصأَت ةبلِّ الْكَعي ظف وهو ةً لَهدرا بدسوتا ، ما  : ، فَقُلْني

ولَ اللَّهسر  اللَّه عا، ادلَن هرصنتاسقَالَ ، و ،  ،ريغت أَو هنلَو رمفَاح :

،  ، ويجاُء بِالْمنشارِ لَقَد كَانَ من كَانَ قَبلَكُم يحفَر لَه حفْرةٌ « فَقَالَ:

قشفَي هأْسلَى رع عوضفَي ينِهد نع رِفُهصا يم ، اطشطُ بِأَمشميو ، 

، ولَيتمن  ، ما يصرِفُه عن دينِه الْحديد ما دونَ عظْمٍ من لَحمٍ أَو عصبٍ

تومرضاَء إِلَى حعنص نيا بم باكالر ِسريى يتح رذَا الْأَمه لَا  اللَّه ،

هملَى غَنع الذِّئْبو ى إِلَّا اللَّهشخي نلَكلُونَ، وجعت ٢١٠٥٧(حم)  .» كُم  

٧- زِيدا يثَندح دالأَبِي خ نيلُ باعما إِسنربازِمٍ ، أَخنِ أَبِي حسِ بقَي نع ،  ،

 : ، فَقَالَ ، وقَد اكْتوى في بطْنِه سبعا : أَتينا خباب بن الْأَرت نعوده قَالَ

»  ولَ اللَّهسلَا أَنَّ رصلَو بِه توعلَد توبِالْم وعدا أَنْ نانهطَالَ بِي  ن فَقَد ،

،  إِنَّ أَصحابنا الَّذين مضوا لَم تنقصهم الدنيا شيئًا : ثُم قَالَ ، » مرضي

م لَه جِدا لَا نم مهدعا بنبا أَصإِنوابرا إِلَّا التعضقَالَ ونِي  : ، وبكَانَ ي

طًا لَهائا حكُلِّه هفَقَتي نف رجؤي ملسَء الْمرإِنَّ الْمٍء  ، ويي شإِلَّا ف ،

وهو متوسد بردةً  صوشكَونا إِلَى رسولِ اللَّه  : قَالَ ، يجعلُه في التراب
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ف لَهةبلِّ الْكَعا ي ظفَقُلْن ، : ولَ اللَّهسا را يلَن اللَّه رصنتس؟  ، أَلَا ت

ههجا ورمحم لَسذُ  «:  ، فَقَالَ فَجخؤي لَكُمكَانَ قَب نكَانَ م لَقَد اللَّهو

هأْسلَى رع رياشنلُ الْمعجفَت  قفَرفَي ،ينِهد نع كذَل رِفُهصا ينِ ميقَتربِف  ،

رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَيو تومرضحاَء وعنص نيا بم باكالر ِسريى يتح ،  ،

هملَى غَنع الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخ٢١٠٦٩(حم)  .» لَا ي  

لَم  : ، فَذَكَر معناه إِلَّا أَنه قَالَ ، حدثَنا إِسماعيلُ دحدثَنا محمد بن يزِي -٨

ويمشطُ بِأَمشاط الْحديد ما دونَ عظْمه من لَحمٍ  « ؛ تنقصهم الدنيا شيئًا

  ٢١٠٧٠(حم)  .» ، لَا يصرِفُه عن دينِه شيٌء وعصبٍ

، قَالَ:  ، عن خبابٍ ، حدثَنا قَيس ، عن إِسماعيلَ يحيى بن سعيدحدثَنا  - ٩

 ولِ اللَّهسا إِلَى رنكَوصش ةبلِّ الْكَعي ظةً فدرب دسوتم ذئموي وهو ،  ،

قَد كَانَ  « : فَقَالَ؟  ا، أَولَا تستنصر لَن أَلَا تستنصر لَنا اللَّه : فَقُلْنا

، فَيجاُء بِالْمنشارِ  ، فَيحفَر لَه في الْأَرضِ الرجلُ فيمن كَانَ قَبلَكُم يؤخذُ

هأْسلَى رع عوضنِ فَيفَيلُ بِنِصعجفَي ، ينِهد نع كذَل هدصا يفَم ،  ،

يددالْح اطشطُ بِأَمشميو كذَل هدصا يبٍ فَمصعمٍ ولَح نم هظْمونَ عا دم  ،

واللَّه لَيتمن اللَّه هذَا الْأَمر حتى يِسري الراكب من الْمدينة إِلَى 

هملَى غَنع الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخلَا ي تومرضجِ حعتست كُمنلَكلُونَ، و «. 

  ٢١٠٧٣(حم) 

١٠ - يدعس نى بيحا يثَنديلَ قَالَ حاعمإِس نع ، سا قَيثَندح :  نع ،

وهو متوسد بردةً في ظلِّ الْكَعبة  ص: شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه  خبابٍ قَالَ

؟  : تستنصر لَنا ـ وجلَّ ـ أَو أَلَا يعنِي أَلَا تستنصر لَنا اللَّه عز : فَقُلْنا

قَد كَانَ الرجلُ فيمن كَانَ قَبلَكُم يؤخذُ فَيحفَر لَه في الْأَرضِ  « : فَقَالَ

 نع كذَل هدصا ينِ فَمفَيلُ بِنِصعجفَي هأْسلَى رع عوضارِ فَيشناُء بِالْمجفَي
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دا  ينِهبٍ فَمصع مٍ أَولَح نم هظْمونَ عا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشميو ،

ينِهد نع كذَل هدصي  نم باكالر ِسريى يتح رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَي اللَّهو ،

، والذِّئْب علَى غَنمه  اللَّه عز وجلَّالْمدينة إِلَى حضرموت لَا يخاف إِلَّا 

  ٢٧٢١٧(حم)  .» ولَكنكُم تستعجِلُونَ

،  ، حدثَنا إِبراهيم بن بشارٍ، حدثَنا سفْيانُ أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ -١١

:  ، قَالَ عن خبابِ بنِ الْأَرت،  عن بيان بنِ بِشرٍ، عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ

 بِيا الننيصأَت  نا مينلَق قَدو ةبلِّ الْكَعي ظةً فدرب دسوتم وهو ،

ةً، فَقُلْتدش نيرِكشا : الْملَن و اللَّهعدأَلَا ت ولَ اللَّهسا را  يبضغم لَسفَج ،

هجا ورمحفَقَالَم ،ا " : هيهطعا يةَ فَممأَلُ الْكَلسيل لَكُمكَانَ قَب نإِنَّ م  ،

، وإِنْ  ، ما يصرِفُه ذَاك عن دينِه فَيوضع علَيه الْمنشارِ، فَيشق بِاثْنينِ

 مٍ أَولَح نم هظَامونَ عا دطُ مشملَي مهدكَانَ أَحيددالْح اطشبٍ بِأَمصع  ،

ينِهد نع ذَاك رِفُهصا يملُونَ وجعت كُمنلَكو ،  رذَا الْأَمه اللَّه نمتلَيو ،

 الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخلَا ي تومرضاَء إِلَى حعنص نم باكالر ِسريى يتح

هملَى غَن[قال األلباين]:  ٢٨٩٧) ، (حب) ٢٨٨٦قم طبعة با وزير: (ر ." ع

  ).٢٣٨٠"صحيح أيب داود" ( -صحيح 

، عن إِسماعيلَ،  ، عن يحيى : حدثَنا مسدد ، قَالَ أَخبرنا أَبو خليفَةَ - ١٢

وهو  صه : شكَونا إِلَى رسولِ اللَّ ، قَالَ ، عن خبابٍ : حدثَنِي قَيس قَالَ

ةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتا ما : ، فَقُلْنلَن رصنتسا؟  أَلَا تو لَنعدأَلَا ت ،

، فَيجعلُ  قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه في الْأَرضِ ":  فَقَالَ

، ويمشطُ  ، فَيجعلُ بِنِصفَينِ فَيوضع علَى رأْسه فيها فَيؤتى بِالْمنشارِ

هملَحو هظْمونَ عا ديمف يددالْح اطشبِأَم ينِهد نع كذَل رِفُهصا يفَم ،  ،

مرضاَء إِلَى حعنص نم باكالر ِسريى يتح رذَا الْأَمه نمتلَي اللَّهوتلَا  و ،
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هملَى غَنع الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخجِلُونَ" يعتست كُمنلَكرقم طبعة با  .، و)

"صحيح أيب داود"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٩٨) ، (حب) ٦٦٦٣وزير: 

 ): ق.٢٣٨١(
  

  
، عن  ، عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ شعبةَ، عن  ، حدثَنا وكيع حدثَنا يحيى - ١

هدج نع ،أَبِيه  بِينِ قَالَ ص، أَنَّ النمى إِلَى اليوسا مأَباذًا وعثَ معب ، : » 

  ٣٠٣٨(خ)  .» ، وتطَاوعا والَ تختلفَا ، وبشرا والَ تنفِّرا يسرا والَ تعسرا

، عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ، عن  ، عن شعبةَ ، حدثَنا وكيع حدثَنا يحيى - ٢

هدج نع ،أَبِيه  بِينِ قَالَ ص، أَنَّ النمى إِلَى اليوسا مأَباذًا وعثَ معب ، : » 

  ٣٠٣٨(خ)  .» تطَاوعا والَ تختلفَا، و ، وبشرا والَ تنفِّرا يسرا والَ تعسرا

، عن سعيد بنِ  ، عن شعبةَ ، حدثَنا وكيع حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ٣

،  بعثَه ومعاذًا إِلَى الْيمنِ ص، أَنَّ النبِي  ، عن جده ، عن أَبِيه أَبِي بردةَ

(م)  ." ، وتطَاوعا ولَا تختلفَا ، وبشرا ولَا تنفِّرا يسرا ولَا تعسرا " : فَقَالَ

١٧٣٣( - ٧(  

٤- ادبع نب دمحثَنا مدانُ وحفْيا سثَندرٍو ، حمع نع ،  اقحا إِسثَندح وح ،

يماهرإِب نب لَفأَبِي خ نابو ، نع ، يدنِ عا بكَرِياِهللا ز ديبا عنربأَخ ،  ،

، عن  ، عن أَبِيه ، كلَاهما عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ عن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ

هدج  بِينِ النةَ ص، عبعش يثدح وحنِ أَبِي  نب ديز يثدي حف سلَيو ،

يةَأُنفَا " : سلتخلَا تا وعطَاوت١٧٣٣(م) ( ." و(. 
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، وحجاج بن الشاعرِ،  ، وهارونُ بن عبد اِهللا حدثَنا الْوليد بن شجاعٍ -١

: أَخبرنِي أَبو  قَالَ،  ، عنِ ابنِ جريجٍ : حدثَنا حجاج وهو ابن محمد قَالُوا

 " : يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، يقُولُ الزبيرِ، أَنه سمع جابِر بن عبد اِهللا

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت " ،

،  تعالَ صلِّ لَنا : ، فَيقُولُ أَمريهم ص" فَينزِلُ عيسى ابن مريم  : قَالَ

(م)  .، إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء تكْرِمةَ اِهللا هذه الْأُمةَ " لَا : فَيقُولُ

١٥٦( -  ٢٤٧(  

ي الزبيرِ، عن جابِرٍ، أَنه سمع ، عن أَبِ ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا موسى - ٢

 بِيقُولُ صالني  :»  قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينقَالَ » ظَاه ، : ميرم نى ابيسزِلُ عنقُولُ  " فَيفَي ،

مهريا : أَملِّ بِنالَ صعقُولُ تلَا : ، فَي  ،ريضٍ أَمعلَى بع كُمضعإِنَّ ب ،

  ١٤٧٢٠(حم)  .ليكْرِم اللَّه هذه الْأُمةَ "

٣-  نب ابِرج عمس هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربجٍ: أَخيرج نقَالَ اب ،اججثَنِي حدح

" لَا تزالُ طَائفَةٌ من  يقُولُ: ص: سمعت رسولَ اللَّه عبد اللَّه، يقُولُ

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتزِلُ :  ، قَالَ أُمنفَي

 ميرم نى ابيسع ،مهريقُولُ أَما : فَيلِّ بِنالَ صعقُولُ تلَا إِنَّ  : ، فَي

  ١٥١٢٧(حم)  .بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء تكْرِمةَ اللَّه هذه الْأُمةَ "

٤- يدعنِ سرِ بذنالْم نب دمحا منربنِ  ، قَالَ أَخب يدعس نب فوسا يثَندح :

اججا حثَندمٍ، حلسجٍ ميرنِ جنِ ابقَالَ ، ع ، :  هرِ، أَنيبو الزنِي أَبربأَخ

اللَّه دبع نب ابِرج عمقُولُ سي ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سلَا  " : ، ي

ةاميمِ الْقوإِلَى ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتي يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزت  ،



٣٠٠ 

م نى ابيسزِلُ عنفَيمير مهريقُولُ أَما : ، فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ تلَا : ، فَي  ،

(رقم طبعة با  ." إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراُء لتكْرِمة اللَّه هذه الْأُمةَ

 ٢٧٠"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨١٩) ، (حب) ٦٧٨٠وزير: 

  ): م.٥٧" (ص -عليه السالم  -)، "قصة املسيح ١٩٦٠و 

  

، عن عبد  : حدثَنا يحيى بن حمزةَ ، قَالَ حدثَنا إِسحاق بن عيسى - ٥

انِئه نب ريمابِرٍ، أَنَّ عنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر ثَهدقَالَ ، ح ،  تعمس :

 ص: سمعت رسولَ اللَّه  هذَا الْمنبرِ يقُولُ، علَى  معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ

لَا تزالُ طَائفَةٌ من أُمتي قَائمةً بِأَمرِ اللَّه لَا يضرهم من خذَلَهم  « : يقُولُ

، » أَو خالَفَهم حتى يأْتي أَمر اللَّه عز وجلَّ وهم ظَاهرونَ علَى الناسِ

يككْسرٍ السامخي نب كالم ا أَ ، فَقَالَ فَقَاماذَ : يعم تعمس نِنيمؤالْم ريم

رفَع صوته هذَا  : و فَقَالَ معاوِيةُ، »  هم أَهلُ الشامِ و « : ، يقُولُ بن جبلٍ

كالقُولُ ماذًا، يعم عمس هأَن معزي ، : » امِ ولُ الشأَه م١٦٩٣٢(حم)  .» ه  

،  ، عن أَبِي عبد اللَّه الشامي ، أَخبرنا شعبةُ بن داود حدثَنا سلَيمانُ - ٦

: يا أَهلَ الشامِ حدثَنِي الْأَنصارِي  ، يخطُب يقُولُ : سمعت معاوِيةَ قَالَ

قَمأَر نب دينِي زعةُ يبعقَالَ ش  ولَ اللَّهسفَةٌ  « : قَالَ ص، أَنَّ رالُ طَائزلَا ت

رِينظَاه قلَى الْحي عتأُم نم و ، وكُونو أَنْ تجي لَأَرلَ ا إِنا أَهي مه

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط: مرفوعه صحيح  ١٩٢٩٠(حم)  .»الشامِ

  وهذا إسناد ضعيف

: حدثَنِي مهدي  بِخطِّ يده: وجدت في كتابِ أَبِي  قَالَ أَبو عبد الرحمنِ -٧

يلمفَرٍ الرعج نةُ برما ضثَندأَبِي  ، ح نى بيحي هماسو انِيبينِ السع ،

يمرضالْح اللَّه دبنِ عرِو بمع نرٍو، عمةَ قَالَ عامأَبِي أُم نقَالَ  ، ع :
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 ولُ اللَّهسلَ « :صر مهودلَع رِينينِ ظَاهلَى الدي عتأُم نفَةٌ مالُ طَائزا ت

 رأَم مهيأْتى يتاَء حلَأْو نم مهابا أَصإِلَّا م مالَفَهخ نم مهرضلَا ي رِينقَاه

ككَذَل مهو قَالُوا ، » اللَّه : و ولَ اللَّهسا ري مه نقَالَ؟  أَي : »  تيبِب

، قال الشيخ شعيب  ٢٢٣٢٠(حم)  .» الْمقْدسِ وأَكْناف بيت الْمقْدسِ

... قالوا: يا رسول اهللا وأين هموط: حديث صحيح لغريه دون قوله: "األرنؤ

  إخل " وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمرو بن عبد اهللا السيباين احلضرمي

٨- دبع نب دمثَين أَحدبٍ حهنِ ونِ بمحبٍ،  الرهو ناِهللا ب دبي عما عثَندح ،

ارِثالْح نو برما عثَندبِيبٍ حأَبِي ح نب زِيدثَنِي يدح ،  دبثَنِي عدح ،

رِيهةَ الْماسمش ننِ بمحقَالَ الر ، لَّدخنِ مةَ بلَمسم دنع تكُن :  ،

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا  : ، فَقَالَ عبد اِهللا وعنده عبد اِهللا بن عمرِو بنِ الْعاصِ

، لَا يدعونَ اَهللا بِشيٍء إِلَّا  ، هم شر من أَهلِ الْجاهلية علَى شرارِ الْخلْقِ

هِملَيع هدلَى  رع ما همنيفَب ، رٍ، فَقَالَ لَهامع نةُ بقْبلَ عأَقْب كذَل

،  هو أَعلَم : ، فَقَالَ عقْبةُ ، اسمع ما يقُولُ عبد اِهللا يا عقْبةُ مسلَمةُ:

لَا تزالُ عصابةٌ من أُمتي  " : ، يقُولُ صفَسمعت رسولَ اِهللا ، وأَما أَنا 

، حتى  ، لَا يضرهم من خالَفَهم ، قَاهرِين لعدوهم علَى أَمرِ اِهللايقَاتلُونَ 

ةُ واعالس مهيأْتت كلَى ذَلع ماِهللا " ه دبلْ"  : ، فَقَالَ عثُ اُهللا  أَجعبي ثُم ،

رك نفْسا في قَلْبِه مثْقَالُ ، فَلَا تت رِحيا كَرِيحِ الْمسك مسها مس الْحرِيرِ

هتضإِلَّا قَب انالْإِمي نم ةبةُ حاعالس قُومت هِملَياسِ عالن اررقَى شبي ثُم ، 

  )١٩٢٤( - ١٧٦(م)  ."

، عن  شعبةُ: حدثَنا  : حدثَنا أَبو داود قَالَ حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ -٩

إِذَا فَسد أَهلُ  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن أَبِيه قَالَ معاوِيةَ بنِ قُرةَ

يكُمف ريامِ فَلَا خالش  نم مهرضلَا ي ورِينصني متأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت ،
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الَ محمد بن إِسماعيلَ: قَالَ علي بن قَ، "  خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ

املَدينِي: هم أَصحاب احلَديث: وفي البابِ عن عبد اللَّه بنِ حوالَةَ، وابنِ 

 ، يححص نسيثٌ حدذَا حهرٍو ومنِ عب اللَّه دبعو ،نِ ثَابِتب ديزو ،رمع

  ٢١٩٢(ت) 

١٠ - زِيدا يثَندةُ حبعا شنربةَ ، أَخنِ قُرةَ باوِيعم نع ، أَبِيه نقَالَ ، ع ،  :

 ولُ اللَّهسامِ « : صقَالَ رلُ الشأَه دإِذَا فَس يكُمف ريالُ  ، فَلَا خزلَا يو ،

ورِينصني متأُم نم اسذَ أُنخ نالُونَ مبةُ، لَا ياعالس قُومى تتح ملَه «. 

  ١٥٥٩٦(حم) 

  

١١ - يدعس نى بيحا يثَندةَ حبعش نةَ ، قَالَ ، عقُر نةُ باوِيعثَنِي مدح :  ،

أَبِيه نع  بِينِ النقَالَ ص، ع : » يكُمف ريامِ فَلَا خلُ الشأَه دإِذَا فَس  ،

، لَا يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم  طَائفَةٌ من أُمتي منصورِينولَن تزالَ 

  ١٥٥٩٧(حم)  .» الساعةُ

١٢ - يدعس نى بيحا يثَندةَ حبعش نةَ ، عقُر نةُ باوِيعثَنِي مدح ،  نع ،

أَبِيه  بِينِ النص، ع  نب دمحمةُ، وبعا شثَندفَرٍ، حعةَ  جاوِيعم نع ،

إِذَا فَسد أَهلُ الشامِ فَلَا خير  « : قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن أَبِيه بنِ قُرةَ

يكُمف و ، ورِينصني متأُم نفَةٌ مالَ طَائزت لَن مذَلَهخ نم مهرضلَا ي ،  ،

ى تتةُحاعالس ٢٠٣٦١(حم)  .»قُوم 
  

، عن  : حدثَنا شعبةُ : حدثَنا أَبو داود قَالَ حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ - ١

فَسد أَهلُ إِذَا  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، عن أَبِيه قَالَ معاوِيةَ بنِ قُرةَ

يكُمف ريامِ فَلَا خ٢١٩٢(ت)  ." الش  
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٢ - زِيدا يثَندةُ حبعا شنربةَ ، أَخنِ قُرةَ باوِيعم نع ، أَبِيه نقَالَ  ، قَالَ ، ع :

 ولُ اللَّهسامِ « : صرلُ الشأَه دإِذَا فَس يكُمف ري١٥٥٩٦(حم)  .» ، فَلَا خ  

٣ - يدعس نى بيحا يثَندةَ حبعش نةَ ، قَالَ ، عقُر نةُ باوِيعثَنِي مدح :  نع ،

أَبِيه  بِينِ النقَالَ ص، ع : » يكُمف ريامِ فَلَا خلُ الشأَه د(حم)  .» إِذَا فَس

١٥٥٩٧  

٤- يدعس نى بيحا يثَندةَ حبعش نةَ،  ، عقُر نةُ باوِيعثَنِي مدح أَبِيه نع ،  ،

 بِينِ النةُ صعبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحمةَ ، ونِ قُرةَ باوِيعم نع ،  ،

أَبِيه نع  بِينِ النقَالَ ص، ع : »يكُمف ريامِ فَلَا خلُ الشأَه دإِذَا فَس«. 

  ٢٠٣٦١(حم) 

: قَالَ  ، عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ، عن أَبِيه، قَالَ حدثَنا يزِيد، أَخبرنا شعبةُ - ٥

 ولُ اللَّهسصر: »يكُمف ريامِ فَلَا خلُ الشأَه د٢٠٣٦٧(حم)  .»إِذَا فَس  

، عن شعبةَ، عن  يحيىأَخبرنا أَبو يعلَى، حدثَنا الْمقَدمي، حدثَنا  -٦

"إِذَا فَسد أَهلُ الشامِ فَلَا  : ، قَالَص، عنِ النبِي  ، عن أَبِيه معاوِيةَ بنِ قُرةَ

"يكُمف ري[قال األلباين]:  ٧٣٠٢)، (حب) ٧٢٥٨(رقم طبعة با وزير:  .خ

ه تقدم برقم )، ومتام٥)، "فضائل الشام" (رقم ٤٠٣"الصحيحة" ( -صحيح 

) مع أن الشيخ ٦١). تنبيه!! لفظ هذا احلديث ليس كلفظ احلديث (٦١(

). هذا يؤكد أنه ٧٢٥٨) هذا متام احلديث اآليت برقم (٦١قال حتت احلديث (

  ليس خطأ مطبعيا. ولكن األلفاض خمتلفه!!.

٧- أَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندانَ، حفْيس نب نسا الْحنربأَخ نب زِيدا يثَندةَ، حبي

: قَالَ رسولُ هارونَ، عن شعبةَ، عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ، عن أَبِيه، قَالَ

صاللَّه: "يكُمف ريامِ فَلَا خلُ الشأَه درقم طبعة با وزير:  ."إِذَا فَس)

 قبله.انظر ما  -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٠٣، (حب) )٧٢٥٩
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، قَالَ:  : حدثَنا أَبِي : حدثَنا وهب بن جرِيرٍ قَالَ حدثَنا محمد بن بشارٍ قَالَ -١

وبأَي نى بيحي تعمبِيبٍ سنِ أَبِي حب زِيدي نثُ عدحي ،  دبع نع ،

 ص: كُنا عند رسولِ اللَّه  ، قَالَ ، عن زيد بنِ ثَابِت الرحمنِ بنِ شماسةَ

 ولُ اللَّهسقَاعِ فَقَالَ رالر نآنَ مالقُر لِّفؤامِ " : صنلشى لا " طُوبفَقُلْن ، : 

ةَ الرحمنِ باسطَةٌ أَجنِحتها "لأَنَّ ملَائكَ : قَالَلأَي ذَلك يا رسولَ اللَّه؟ 

حديث يحيى بنِ  : "هذَا حديثٌ حسن غَرِيب إِنما نعرِفُه من علَيها"

"وب[قال األلباين]: صحيح ٣٩٥٤، (ت) أَي  

عنِ ابنِ حدثَنا حسن، حدثَنا ابن لَهِيعةَ، حدثَنا يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ،  -٢

يوما  ص: بينما نحن عند رسولِ اللَّه  شماسةَ، عن زيد بنِ ثَابِت، قَالَ

 قَالَ:ما بالُ الشامِ؟  قُلْت:، » طُوبى للشامِ، طُوبى للشامِ« : حني قَالَ

  ٢١٦٠٦(حم)  .»الْملَائكَةُ باسطُو أَجنِحتها علَى الشامِ«

٣ - وبأَي نى بيحا ينربأَخ ،اقحإِس نى بيحا يثَندأَبِي  ح نب زِيدا يثَندح ،

ا م: بين ، قَالَ ، أَنَّ عبد الرحمنِ بن شماسةَ، أَخبره أَنَّ زيد بن ثَابِت حبِيبٍ

 ولِ اللَّهسر دنع نحقَاعِ إِذْ قَالَ: صنالر نآنَ مالْقُر لِّفؤامِ« نلشى لطُوب« ،

إِنَّ ملَائكَةَ الرحمنِ باسطَةٌ أَجنِحتها « قَالَ:ولم ذَلك يا رسولَ اللَّه؟  : قيلَ

  ٢١٦٠٧(حم)  .»علَيها

حدثَنا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنِي  ، ، حدثَنا عبد الْأَعلَى أَخبرنا أَبو يعلَى -٤

،  ، عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ : سمعت يحيى بن أَيوب يحدثُ ، قَالَ أَبِي

كُنا عند رسولِ  " : ، قَالَ ، عن زيد بنِ ثَابِت عن عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ

 صاللَّه لِّفؤقَاعِ نالر نآنَ م[قال األلباين]: صحيح  ١١٤(حب) .   " الْقُر- 

  ).١)، "ختريج فضائل الشام" (رقم ٦٦٢٤)، "املشكاة" (٥٠٣"الصحيحة" (
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، حدثَنا ابن  أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ، حدثَنا حرملَةُ بن يحيى -٥

، عن يزِيد  ذَكَر ابن سلْمٍ آخر معه ، و ي عمرو بن الْحارِث، أَخبرنِ وهبٍ

قَالَ  : ، يقُولُ ، أَنه سمع زيد بن ثَابِت ، عنِ ابنِ شماسةَ بنِ أَبِي حبِيبٍ

 ولُ اللَّهسصر هدنع نحنا وموامِ " : يلشى لكَةَ  " : ، قَالَ " طُوبلَائإِنَّ م

هلَيا عهتنِحطَةٌ أَجاسنِ لَبمح(حب) ٧٢٦٠(رقم طبعة با وزير:  ." الر ، (

 ).٥٠٣)، "الصحيحة" (١"الفضائل" رقم ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٠٤
 
  
١ - انمو الْيا أَبثَندا  ، قَالَ حثَنداشٍ: حيع نيلُ باعمزِيزِ  إِسالْع دبع نع ،

اللَّه ديبنِ عب ارِثنِ الْحب اللَّه دبع نقَالَ ، ع ،  نو برمع تعمس :

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ: ساصِ يقُولُ صالْعن « : ييبيمامني ما فا أَن  ،

، فَعمدت بِه  فَحملَت عمود الْكتابِ من تحت وِسادتيأَتتنِي الْملَائكَةُ 

  ١٧٧٧٥(حم)  .» ، أَلَا فَالْإِميانُ حيثُ تقَع الْفتن بِالشامِ إِلَى الشامِ

،  ، عن زيد بنِ واقد ، حدثَنا يحيى بن حمزةَ حدثَنا إِسحاق بن عيسى - ٢

حاللَّه ديبع نب رسثَنِي بد لَانِيوالْخ رِيسو إِدثَنِي أَبدأَبِي  ، ح نع ،

ا أَنا نائم إِذْ رأَيت عمود مبين « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ الدرداِء

، فَأَتبعته  مذْهوب بِه، فَظَننت أَنه  الْكتابِ احتملَ من تحت رأْسي

 .»إِنَّ الْإِميانَ حني تقَع الْفتن بِالشامِ ، أَلَا و ، فَعمد بِه إِلَى الشامِ بصرِي

 ٢١٧٣٣(حم) 
  
١- داحالْو دبع نب دما أَحنربانُ  ، قَالَ أَخورا مثَندح :دمحم ناب وهقَالَ:  و ،

يربِيحٍ الْمنِ صحِ بالنِ صب زِيدي نب دالا خثَندقَالَ ح ،  يماهرا إِبثَندح :
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، عن جبيرِ بنِ  ، عن الْوليد بنِ عبد الرحمنِ الْجرشي بن أَبِي عبلَةَ

جالسا عند رسولِ : كُنت  ، قَالَ بنِ نفَيلٍ الْكندينفَيرٍ، عن سلَمةَ 

لٌ صاللَّهجفَقَالَ ر ،  :ولَ اللَّهسا رلَ ييالْخ اسأَذَالَ الن ، وا  ، وعضو

لَاحالس ا : قَالُوا ، وهارزأَو برالْح تعضو قَد ادولُ  لَا جِهسلَ رفَأَقْب ،

 صاللَّه هِهجبِو وا الْآنَ " : قَالَ ، والُ كَذَبتاَء الْقالْآنَ ج ،  نالُ مزلَا يو ،

قلَى الْحلُونَ عقَاتةٌ يي أُمتامٍ أُمأَقْو قُلُوب ملَه زِيغُ اللَّهيو ،  مقُهزريو ،

الس قُومى تتح مهنةُماع اللَّه دعو يأْتى يتحي  ، وف قُودعلُ ميالْخو ،

ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصون  رغَي وضقْبي مأَن ى إِلَيوحي وهو ،

ثلَبم ا ، وادونِي أَفْنبِعتت متضٍ أَنعب رِقَاب كُمضعب رِبضي ، عو ، قْر

امالش نِنيمؤارِ الْم[قال األلباين]: صحيح ٣٥٦١(س)  ." د  

، عن  ، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ ، حدثَنا داود بن رشيد أَخبرنا أَبو يعلَى -٢

يشرنِ الْجمحالر دبنِ عب يدلنِ الْواجِرٍ، عهنِ مب دمحنِ ،  مرِ بيبج نع

فَتح  ص: فُتح علَى رسولِ اللَّه  ، قَالَ نفَيرٍ، عنِ النواسِ بنِ سمعانَ

هتيفَأَت :فَقُلْت ، ولَ اللَّهسا رلُ ييالْخ تبيس ، لَاحوا السعضوو ،  فَقَد ،

 " : ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه  ا قتالَلَ : ، وقَالُوا وضعت الْحرب أَوزارها

، إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يزِيغُ  ، الْآنَ جاَء الْقتالُ ، الْآنَ جاَء الْقتالُ كَذَبوا

مهلُونقَاتامٍ يأَقْو لَى  قُلُوبع اللَّه رأَم يأْتى يتح مهنم اللَّه مقُهزريو ،

كذَل ، "امالش نِنيمؤارِ الْمد قْرع(حب) ٧٢٦٣(رقم طبعة با وزير:  .و ، (

 ).١٩٣٥"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٧٣٠٧

  
١- يمرضحٍ الْحيرش نةُ بويا حثَندةُ حيقا بثَندح ،  دالخ نع ،ريحثَنِي بدح ،

: قَالَ رسولُ  ، عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ ، عنِ ابنِ أَبِي قُتيلَةَ ابن معدانَيعنِي 
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امِ " : صاللَّهبِالش دنةً جدنجا مودنوا جكُونإِلَى أَنْ ت رالْأَم ريصيس و ، 

خر لي يا رسولَ اللَّه إِنْ  : ةَ، قَالَ ابن حوالَ " جند بِالْعراقِ ، و جند بِالْيمنِ

كذَل كْترامِ " : ، فَقَالَ أَدبِالش كلَيع هضأَر نم ةُ اللَّهريا خهفَإِن ،  ،

هادبع نم هتريا خهبِي إِلَيتجي متيا إِنْ أَبفَأَم ، نِكُممبِي كُملَيفَع ، و ، 

 نقُوا ماسرِكُمغُد هلأَهامِ وي بِالشكَّلَ لوت قال  ٢٤٨٣(د)   ." ، فَإِنَّ اللَّه]

  األلباين]: صحيح

:  ، قَالَ : حدثَنا بقيةُ ، قَالَا يزِيد بن عبد ربه ، و حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ - ٢

دعس نب ريحثَنِي بدح ب دالخ نانَ، عدعلَةَ نِ ميأَبِي قُت ننِ  ، عنِ ابع ،

سيصري الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  حوالَةَ، أَنه قَالَ

، قَالَ ابن  » ، وجند بِالْعراقِ ، وجند بِالْيمنِ ، جند بِالشامِ جنودا مجندةً

، فَإِنه  علَيك بِالشامِ « : ، قَالَ خر لي يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَاك : حوالَةَ

هضأَر نم ةُ اللَّهريخ هادبع نم هتريخ هبِي إِلَيتجي ،  كُملَيفَع متيفَإِنْ أَب ،

نِكُممبِي رِكُمغُد نقُوا ماسامِ  ، وي بِالشكَّلَ لوت لَّ قَدجو زع فَإِنَّ اللَّه ،

هلأَه١٧٠٠٥(حم)  .» و  

٣ - يدعو سا أَبثَندمٍ حاشنِي هلَى بومِ ، مالْقَاس نب ماشها  ، قَالَا ، وثَندح :

داشر نب دمحولٌ مكْحا مثَندح ،  اللَّه دبع نالَةَ، عونِ حولَ  بسأَنَّ ر ،

 قَالَ صاللَّه : » امِ، وبِالش دنكُونُ جينِ سمبِالْي دنلٌ » ججفَقَالَ ر ، : 

كإِذَا كَانَ ذَل ولَ اللَّهسا ري يل رفَخ  ، ولُ اللَّهسصفَقَالَ ر : »  كلَيع

فَمن أَبى فَلْيلْحق  - علَيك بِالشامِ  ؛ ثَلَاثًا –، علَيك بِالشامِ  بِالشامِ

نِهمبِي و ، رِهغُد نقِ مسلْي امِ وي بِالشكَفَّلَ لت قَد فَإِنَّ اللَّه ، هلقَالَ  » أَه ،

  ٢٠٣٥٦(حم)  : فَلْيلْحق بِيمنِه. أَبو النضرِ مرتينِ
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٤ - نب امصا عثَندانَ  حملَيس نع ،رِيزا حثَنداشٍ قَالَا : حيع نب يلعو ، دالخ

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نكَانَ مو ، يدالَةَ الْأَزونِ حنِ ابرٍ، عيمنِ سصب  ،

 بِينِ النقَالَ : صع هأَن  »مي و امةٌ شدنجم ادنكُونُ أَجيس و ، اقرعو ن

 كُملَيعامِ ، أَلَا وبِالش كُملَيعامِ ، أَلَا وبِالش كُملَيع أَ ، ودا بهبِأَي لَمأَع اللَّه

بِالشامِ ، فَمن كَرِه فَعلَيه بِيمنِه ولْيسقِ من غُدرِه ؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ 

  )٢٢٤٨٩حم (». لشامِ وأَهله توكَّلَ لي بِا

٥- وتريولٌ بِبكْحا منربقَالَ ، قَالَ أَخ ،زِيدنِ مب يدلالْو نب اسبا الْعثَندح :  :

: أَخبرنِي مكْحولٌ،  : سمعت سعيد بن عبد الْعزِيزِ، قَالَ ، قَالَ حدثَنا أَبِي

لُ : قَالَ رسو ، قَالَ ، عن عبد اللَّه بنِ حوالَةَ إِدرِيس الْخولَانِيعن أَبِي 

ا " : صاللَّهادنونَ أَجدنجتس كُمامِ إِنا بِالشدنج : اقِ ، ورا بِالْعدنج و ، 

علَيك  " : قَالَ؟  لي، خر  يا رسولَ اللَّه : : قُلْت ، قَالَ " جندا بِالْيمنِ

، فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لي  لْيسقِ من غُدرِه ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِه و بِالشامِ

امِ وبِالش هل[قال األلباين]:  ٧٣٠٦) ، (حب) ٧٢٦٢(رقم طبعة با وزير:  ." أَه

  ).٢"الفضائل" ( -صحيح 

٦- الص دبا عثَندح وهاِء وشأَبِي الْم نع ، رِييرنِ الْجع ، ادما حثَندح ، دم

لَا تقُوم الساعةُ حتى يتحولَ  لَقيطُ بن الْمشاِء ، عن أَبِي أُمامةَ قَالَ :

لِ الشأَه اررلَ شوحتي امِ ، واقِ إِلَى الشرلِ الْعأَه ارياقِ ، خرامِ إِلَى الْع و

 ولُ اللَّهسامِ« : صقَالَ ربِالش كُملَيو ، » عنِ : أَبمحالر دبو عقَالَ أَب

الْمشاِء يقَالُ لَه : لَقيطٌ ، و يقُولُونَ ابن الْمشاِء ، و أَبو الْمشاء. (حم) 

  ضعيف.، قال الشيخ شعيب األرناؤوط : إسناده  ٢٢١٤٥

أَخبرنا أَبو جعفَرٍ محمد بن أَحمد أَنَّ فَاطمةَ الْجوزدانِيةَ أَخبرتهم أبنا  - ٧

 دمحم نب دما أَحثَن انِيرالطَّب دمأَح نانُ بملَيأبنا س اللَّه دبع نب دمحم
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شمةَ الدزمنِ حى بيحنِ يبحٍ ثَنيرش نةُ بويا حثَن ي(ح)ق يدلالْو نةُ بيق؛ ا ب

 نب يدلامٍ الْومو ها أَبثَن زِيوالت اددزي نب دمحا مثَندحو انِيرقَالَ الطَّب

ع دعنِ سرِ بيجب نع يدلالْو نةُ بيقثَنِي بداعٍ حجش نانَ عدعنِ مب دالخ ن

سيصري اَألمر إِلَى أَنْ  أَبِي قُتيلَةَ عنِ ابن حوالَة قَالَ : قَالَ رسول اهللا ص :

، قَالَ تكُونوا أَجنادا مجندةً فَجند بِالشامِ وجند بِالْيمنِ وجند بِالْعراقِ 

علَيك بِالشامِ  ، قَالَ :ي يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك خر ل ابن حوالَةَ ؛

 متيفَإِنْ أَب ، هادبع نم هتريا خهبِي إِلَيتجي هضأَر نم ةُ اللَّهريا خهفَإِن

ع فَإِنَّ اللَّه ، رِكُمغُد نقُوا ماس و ، نِكُممبِي كُملَيي فَعكَفَّلَ لت لَّ قَدجو ز

أَبو قُتيلَةَ اسمه مرثَد بن وداعة الْجعفي اخلمصي رواه أَبو بِالشامِ وأَهله ؛ 

إِدرِيس الْخوالنِي عن عبد اللَّه ؛ األحاديث املختارة أو املستخرج من 

يف صحيحيهما  لإلمام األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري و مسلم 

ضياء الدين املقدسي ؛ دراسة و حتقيق معايل األستاذ الدكتور عبد امللك 

  ) ٢٣٢،٢٣١بن عبد اهللا بن دهيش ( 

وأَخبرنا أَبـو الْمجـد الْفَضـلُ بـن الْحسـينِ بـنِ إِبـراهيم بـنِ سـلَيمانَ بـنِ            -٨

الْبانِياسي الْمعدلُ بِدمشق أَن أَبا الْفضل محمد وأَبـا الْحسـن علـي ابـين     

بو طَالبٍ الْخضر بن الْحسن بن الْحسين املوازيي أَخبراهم (ح) ؛ وأَخبرنا أَ

      ـقشمبِد ـهلَياَءةً عـرق ـقشمسٍ بِدنِ طَـاوب اللَّه دبنِ عب دمنِ أَحب اللَّه ةبه

       ـناب ـوه يماهـرإِب ـنب ـيلـمِ عو الْقَاسأَب ِسيبالن رِيفالش كُمربأَخ يلَ لَهق

نِييساسِ الْحبـو   الْعأَبو يائنالْح دمحنِ منِ بيسالْح نب دمحرٍ مو طَاهأَبو

الْحسنِ علي بن طَاهرِ بنِ جعفَرٍ السلَمي قراَءةً علَـيهِم قَـالُوا أَخبرنـا أَبـو     

مازِنِي قَالَ أبنا أَبو الْقَاسمِ عبد اللَّه محمد بن علي بنِ يحيى بنِ سلْوانَ الْ

الْفَضلُ بن جعفَرٍ التميمي الْمؤذِّنُ أبنا أَبو بكْرٍ عبد الـرحمنِ بـن الْقَاسـمِ    
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بنِ الْفَرجِ بنِ عبد الْواحد الْهاشمي ثَنا أَبو مسهِرٍ عبد اَألعلَـى بـن مسـهِرٍ    

نِي ثَنا سعيد بن عبد الْعزِيزِ عن ربِيعةَ بـنِ يزِيـد عـن أَبِـي إِدرِيـس      الْغسا

 ولِ اللَّهسر نع يدالَةَ اَألزونِ حب اللَّه دبع نع النِيوقَالَ صالْخ :   كُـمإِن

  بِـالْع ـدنج امِ وبِالش دنا جادنونَ أَجدنجتنِ   سمبِـالْي ـدنج اقِ وفَقَـالَ  ر ،

علَيكُم بالشام ، فَمن أَبى فَلْيلْحق  ، قَالَ ؛أخر يل يا رسول اهللا  احلوايل ؛

فَكَانَ بِيمنِه ، و يسقِ من غُدرِه ، فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لي بِالشامِ و أَهله ؛ 

والْخ رِيسو إِدأَب نرٍ فَقَالَ مامنِ عإِلَى اب فَتالْت يثدذَا الْحثَ بِهدإِذَا ح النِي

 . تكَفَّلَ اللَّه بِه فَال ضيعةَ علَيه رواه سـلْمانُ بـن سـميرٍ عـنِ ابـنِ حوالَـةَ      

األحاديــث املختــارة أو املســتخرج مــن األحاديــث املختــارة ممــا مل خيرجــه   

و مسلم يف صحيحيهما  لإلمام ضياء الـدين املقدسـي ؛ دراسـة     البخاري

ــن        ــد اهللا بـ ــن عبـ ــك بـ ــد امللـ ــدكتور عبـ ــتاذ الـ ــايل األسـ ــق معـ حتقيـ

  )٢٣٣،٢٣٤دهيش(

٩ -  ةَ اللَّهبأَنَّ ه يرِمينِيفَةَ الْحنِ أَبِي حرِ بصن نب نيسالْح اللَّه دبو عا أَبنربأَخ

الْحسن أبنا أَحمد ثَنا عبد اللَّه بن أَحمد حدثَنِي أَبِي ثَنا أَخبرهم أبنا 

عصام بن خالد وعلي بن عياشٍ ثَنا حرِيز عن سلَيمانَ بنِ سميرٍ عنِ ابنِ 

ادا مجندةً إِنها ستكُونُ أَجن حوالَةَ (وكَانَ من أَصحاب رسول اهللا ص) :

علَيك  ، قَالَ :آخر لي  ، قلت يا رسول اهللا ؛جند بِيمنٍ وشامٍ وعراق 

بِالشامِ ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِه ، و لْيسقِ بِغدرِه ، فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ 

 .هلأَهامِ وي بِالشلأَح اماِإلم اهوو رأَب اهورحٍ ويرنِ شةَ بويح نع داوو دأَبو دم

 نع ديزنِ مب يدلنِ الْواسِ ببنِ الْعع وتريولٍ بِبكْحم نع يتسمٍ الْباتح

رِيسأَبِي إِد نولٍ عكْحم نزِيزِ عالْع دبع نب يدعس نع األحاديث؛  أَبِيه 

املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري و مسلم 
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يف صحيحيهما  لإلمام ضياء الدين املقدسي ؛ حتقيق معايل األستاذ 

 )٢٣٥الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش(
١٠ - منِ حى بيحنِ يب دمحم نب دما أَحثَندحو انِيرثَنِي قَالَ الطَّبدةَ حز

: ى جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَأَبِي عن أَبِيه حدثَنِي نصر بن علْقَمةَ يرد الْحديثَ إِلَ

 ولِ اللَّهسر دنا عالَةَ كُنوح نصقَالَ اب يرالْعو الْفَقْر ها إِلَينكَوفَش ،

ِء ، فَقَالَ النيلَّةَ الشقو صبِي  : فوِء أَخيالش ةكَثْرا لَألن اللَّهوا فَورشأَب

 لَكُم حفْتى يتيكُم حف رذَا اَألمالُ هزلَا ي اللَّه و ، هلَّتق نم كُملَيي عنم

عى يتح نِ ، وما بِالْيدنج اقِ ورا بِالْعدنج امِ وا بِالشدنلُ ججطَى الر

و متى تستطيع الشام مع  : ، قَالَ عبد اللَّه بن حوالَةَالْمائَةَ فَيسخطَها 

ونالْقُر ومِ ذَاتالر ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر: لَي لَكُم ا اللَّههنحفْت

وتا، حيهف فُكُملختسيةُ مابصظَلَّ الْعى تمهنمهصقُم لَّقَةُ ، الْبِيضحالْم ،

مهأَقْفَاؤ موا الْيإِنَّ بِهو ،لُوهفَع مهرا أَمك منجِلِ الْأسود ميولَى الرا عاميق ،

اللَّه ، قَالَ عبد رِجاال َألنتم أَحقَر في عيونِهِم من الْقردان في أَعجازِ اِإلبِلِ 

: الَةَ فَقُلْتوح نب  ككَنِي ذَلري إِنْ أَدل رتاخ ولَ اللَّهسا ري  : ، قَالَيإِن

 نم هتفْوى صبتجي هإِلَي و ، هبِالد نم ةُ اللَّهفْوا صهفَإِن ، امالش لَك ارتأَخ

لَينِ فَعملَ الْيا أَه؛ ي هادبةَعفْوامِ ، فَإِنَّ صبِالش ضِ  كُماَألر نم اللَّه

امي الشكَفَّلَ لت الَى قَدعت نِ فَإِنَّ اللَّهمرِ الْيدقِ بِغسى ، فَلْيأَب نفَم ،

؛ األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل آخربِالشامِ . 

صحيحيهما  لإلمام ضياء الدين املقدسي؛  خيرجه البخاري ومسلم يف

 )٢٤١حتقيق معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش(
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١ - انمو الْيا أَبثَندح ميرأَبِي م ننِي ابعكْرٍ يو با أَبثَندنِ  ، حمحالر دبع نع ،

، أَنَّ رسولَ  ص: حدثَنا أَصحاب محمد  ، قَالَ عن أَبِيهبنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، 

 قَالَ صاللَّه : امالش كُملَيع حفْتتا " سيهازِلَ فنالْم متريفَإِذَا خ ،  ،

،  ن الْملَاحمِ، فَإِنها معقلُ الْمسلمني م : دمشق فَعلَيكُم بِمدينة يقَالُ لَها

  ١٧٤٧٠(حم)  .: الْغوطَةُ " وفُسطَاطُها منها بِأَرضٍ يقَالُ لَها

، حدثَنا أَبو بكْرٍ، عن عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ،  حدثَنا محمد بن مصعبٍ - ٢

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجر نع ،أَبِيه نصع بِينِ النقَالَ: ص، ع » حفْتيس

علَيكُم الشام وإِنَّ بِها مكَانا يقَالُ لَه الْغوطَةُ، يعنِي دمشق، من خيرِ 

  ٢٢٣٢٣(حم) »  منازِلِ الْمسلمني في الْملَاحمِ

حدثَنا معاوِيةُ بن صالحٍ،  حدثَنا أَحمد بن صالحٍ، حدثَنا أَسد بن موسى، - ٣

 نب اللَّه دبع لَيلَ عزقَالَ: ن ثَهدح ،يادغْبٍ الْإِيز نةُ، أَنَّ ابرمثَنِي ضدح

يدالَةَ الْأَزوي حفَقَالَ ل ،  ولُ اللَّهسا رثَنعا  ص: بناملَى أَقْدع منغنل

 : ، فَقَالَ عرف الْجهد في وجوهنا فَقَام فينا ، و فَلَم نغنم شيئًا،  فَرجعنا

" إِلَي ملْهكلَا ت ماللَّه مهنع فعوا  ، فَأَضجِزعفَي فُِسهِمإِلَى أَن ملْهكلَا تو ،

ثُم وضع يده علَى ، "  علَيهِم، ولَا تكلْهم إِلَى الناسِ فَيستأْثروا  عنها

، إِذَا رأَيت  يا ابن حوالَةَ " : ، ثُم قَالَ علَى هامتي:  ، أَو قَالَ رأْسي

 ورالْأُملَابِلُ والْبلَازِلُ والز تند فَقَد ةسقَدالْم ضأَر لَتزن لَافَةَ قَدالْخ

ظَامالْع  ،كأْسر نم هذي هدي ناسِ مالن نم بأَقْر ذئموةُ ياعالسقَالَ  " و ،

داوو د(د)  أَب ، "يصمالَةَ حوح نب اللَّه دب[قال األلباين]: صحيح ٢٥٣٥: "ع  

٤- يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندةُ حاوِيعا مثَندح ،  نبِيبٍ، عنِ حةَ برمض  ،

، : نزلَ علَي عبد اللَّه بن حوالَةَ الْأَزدي  أَنَّ ابن زغْبٍ الْإِيادي حدثَه قَالَ
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ي: وفَقَالَ ل  ولُ اللَّهسا رثَنعي بتيي بف لَيازِلٌ علَن هصإِن  ةيندلَ الْموح

منغنا لناملَى أَقْدع ا ونعجئًا ، فَريش منغن لَم ي  ، وف دهالْج فرع

، ولَا تكلْهم إِلَى  اللَّهم لَا تكلْهم إِلَي فَأَضعف « : وجوهنا فَقَام فينا فَقَالَ

هنوا عجِزعفَي فُِسهِماأَن هِملَيوا عرأْثتساسِ فَيإِلَى الن ملْهكلَا تو ، «  ،  ثُم

لَيفْتحن لَكُم الشام والروم وفَارِس أَوِ الروم وفَارِس حتى يكُونَ  « : قَالَ

ن الْغنمِ حتى ، وم ، ومن الْبقَرِ كَذَا وكَذَا لأَحدكُم من الْإِبِلِ كَذَا وكَذَا

، أَو  ثُم وضع يده علَى رأْسي ،  » يعطَى أَحدهم مائَةَ دينارٍ فَيسخطَها

، إِذَا رأَيت الْخلَافَةَ قَد نزلَت الْأَرض  يا ابن حوالَةَ « : ، فَقَالَ هامتي

، والساعةُ يومئذ  والْبلَايا والْأُمور الْعظَامالْمقَدسةَ فَقَد دنت الزلَازِلُ 

كأْسر نم هذه يدي ناسِ مإِلَى الن بقال الشيخ  ٢٢٤٨٧(حم)  .» أَقْر ،

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف .

٥- قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعا أَبثَندح ونُ بارا هثَندانَ ، حملَيس ن

انِيهبالْأَص يدهم ننِ بمحالر دبا عحٍ ، ثَنالنِ صةَ باوِيعم نع ،  نع ،

: نزلَت علَى عبد  ، قَالَ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الإِيادي حدثَه ضمرةَ بنِ حبِيبٍ

يدالَةَ الْأَزونِ حب ا ، فَقَا اللَّهأَم لَك ي: لَا أُمتيي بف لَيازِلٌ علَن هإِني ولَ ل

: بعثَنا رسولُ  ، ثُم قَالَ يكْفي ابن حوالَةَ مائَةٌ يجرِي علَيه في كُلِّ عامٍ

 صاللَّه ا ونعجفَر ،منغنا لناملَى أَقْدع ةيندلَ الْموح منغن لَم  رِفعو ،

اللَّهم لَا تكلْهم إِلَي « : ، فَقَام فينا خطيبا، فَقَالَ الْجهد في وجوهنا

مهنع فعفَأَض إِلَى  ، و ملْهكلَا تا، وهنوا عجِزعفَي فُِسهِمإِلَى أَن ملْهكلَا ت

هِملَيوا عرأْثتساسِ فَيقَالَ، »الن ثُم : »و امالش نحفْتلَت  فَارِس -  ومأَوِ الر

 فَارِسكَذَا،  - وقَرِ كَذَا والْب نمكَذَا والْإِبِلِ كَذَا و نم كُمدأَحكُونَ لى يتح
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 - أْسي ، ثُم وضع يده علَى ر»فَيسخطَها) ١(حتى يعطَى أَحدكُم مائَةَ دينارٍ 

، إِذَا رأَيت الْخلَافَةَ قَد نزلَت  يا ابن حوالَةَ «:  ، فَقَالَ -أَو علَى هامتي 

                                                             
حنن اآلن يف زمن إستفاضة املال ، وهو تقريبا الزمن الذي يكون فيه الفتنة اليت ال تدع بيتا إال دخلته )(١

اعدد ستا بين يديِ الساعة: موتي، ثُم فَتح (وسائل اإلعالم) ؛ كما يف احلديث الذي رواه البخاري و غريه ؛ " 

يأْخذُ فيكُم كَقُعاصِ الغنمِ، ثُم استفَاضةُ املَالِ حتى يعطَى الرجلُ مائَةَ دينارٍ فَيظَلُّ بيت املَقْدسِ، ثُم موتانٌ 

يغدرونَ اَألصفَرِ، فَ ساخطًا، ثُم فتنةٌ الَ يبقَى بيت من العربِ إِلَّا دخلَته، ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي

حدثَنا أَبو  ، و يف بعض الروايات عند أمحد ؛"  فَيأْتونكُم تحت ثَمانِني غَايةً، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا

رٍ، عفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبا عثَندانُ قَالَ: حفْوا صثَندقَالَ: ح ةريغالْم يعجالْأَش كالنِ مب فوع نع ،أَبِيه ن

قَالَ: قُلْت: » ادخلْ«فَقُلْت: نعم، فَقَالَ: »: عوف؟«قَالَ: أَتيت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَسلَّمت علَيه فَقَالَ: 

قَالَ: فَاستبكَيت » اعدد يا عوف، ستا بين يديِ الساعة، أَولُهن موتي«قَالَ: » بلْ كُلُّك«كُلِّي أَو بعضي؟ قَالَ: 

ب حةُ: فَتالثَّانِيى، " ودإِح :نِي، قَالَ: قُلْتتكسي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسلَ رعى جتح :سِ " قُلْتقْدالْم تي

اثْنةُ فابِعالرمِ قَالَ: ثَلَاثًا، وناصِ الْغثْلَ قُعم مذُهأْخي يتي أُمكُونُ فانٌ يوتثَةُ: مالثَّالنِ، " وي، يتي أُمكُونُ فةٌ تنت

علَ لَيجى إِنَّ الرتح يكُمالُ فالْم يضفةُ: يسامالْخا، وعبا، قُلْ: أَرهظَّمعا، قُلْ: وطُهخستارٍ فَيينائَةَ دطَى الْم

يةً " قُلْت: وما الْغايةُ؟ خمسا، والسادسةُ: هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ، فَيِسريونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِني غَا

ا عاثْن ةايكُلِّ ر تحةُ، تايقَالَ: " الر ةيندي موطَةُ فا: الْغقَالُ لَهضٍ يي أَرف ذئموي نيملسطَاطُ الْمأَلْفًا، فُس رش

  ٢٣٩٨٥يقَالُ لَها: دمشق " (حم) 

ونالحظ يف حديث اإلمام أمحد ؛ أن إستفاضة املال جاءت بعد الفتنة اليت ال تدع بيتا إال دخلته ، وكذلك روي 

  جم الكبري أن العالمة اخلامسة هي استفاضة املال مثل اإلمام أمحد متاما .الطرباين يف املع

واستفاضة املال ؛ معناه أن يصبح املال كثري ومتوافر مع كل الناس لدرجة أنه قد ال يوجد فقري أو مسكني 

شو التجارة باملعين املتعارف عليه قدميا ، واستفاضة املال موجودة بطريقة ملحوظة جدا يف هذا العصر بسبب ف

واكتشاف البترول والغاز الطبيعي ، و تطور العلم و التكنولوجيا وإزدهار الصناعة والتجارة والزراعة ، 

  وسبب السخط مع استفاضة املال هو أحد ثالثة أسباب ؛ 

  األول ؛ هو أن اهللا يرتع الربكة بسبب كثرة الذنوب و املعاصي . 

قيمة حقيقية فال يستطيع املسلم أن يعيش ا حياة راقية بسبب غالء والثاين ؛ هو أن املائة دينار تصبح بال 

دينار تقريبا ) ، واملسكن البسيط يصل  ١٠٠األسعار فمثال السيارة تصل للمائة ألف جنيه و تزيد ( ما يعادل 

  دينار تقريبا ) ، وهكذا.  ٢٠٠ملائيت ألف جنيه ( ما يعادل  

  ان وعدم القناعة والرضا ، و ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب .والسبب الثالث واألخري ؛ هو قلة اإلمي

  وقد يتوافر أحد هذه األسباب فقط أو حتدث مجيعها مع بعضها البعض .

ألبن حوالة  صويتوضح من احلديث أن املقصود بفتح الشام وفارس والروم هو فتح آخر الزمان بدليل قوله 

األسدي ؛ ( يا ابن حوالة إذا رأيت اخلالفة قد نزلت األرض املقدسة ... ) احلديث ، وال ميكن أبدا للخالفة أن تزل 

األرض املقدسة إال بعد فتح الشام ، و معين أننا يف زمن استفاضة املال هو أن إقتراب فتح الشام الذي بشر به 
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لَازِلُ والز تند ةَ فَقَدسقَدالْم ضالْأَر ا ولَايالْب ظَامالْع ورةُ  الْأُماعالس ،

رواه احلاكم يف املستدرك ؛ »هذه من رأْسكيومئذ أَقْرب للناسِ من يدي 

، وعبد  لَم يخرِجاه ، و هذَا حديثٌ صحيح الْإِسناد، و قال ؛ ) ٨٣٠٩(

الرحمنِ بن زغْبٍ الإِيادي معروف في تابِعي أَهلِ مصر " ؛ و قال الذهيب ؛ 

 صحيح . 
٦ - و الْحا أَبنربنِ أَخفَرِ بعج ناِهللا ب دبأنبأ ع ، اددغلِ الْقَطَّانُ بِبالْفَض ننِ بيس

هيوتسرانَ دفْيس نب قُوبعحٍ ، ثنا يالو صثنا أَب ،  نةُ باوِيعثَنِي مدح ،

ثَهدبِيبٍ حح نةَ برمحٍ، أَنَّ ضالص غْبٍ الْإِينِ زنِ ابع ،يلَ بِي  ، قَالَ ادزن :

 بِيالن باحالَةَ صوح ناِهللا ب دبصع ي  وف لَه ضفَر ها أَننلَغب قَد

: أَحق ما بلَغنا أَنه فَرض لَك في  : قُلْت لَه الْمائَتينِ ، فَأَبى إِلَّا مائَةً ، قَالَ

 تينِ ، فَأَبيائَتائَةًمإِلَّا م ؟ و و هعنا مقُولَ اِهللا مأَنْ ي لَيازِلٌ عن وه  لَا أُم :

لَك أَولَا يكْفي ابن حوالَةَ مائَةٌ كُلَّ عامٍ ، ثُم أَنشأَ يحدثُنا عن رسولِ 

ولَ الْمدينة لنغنم ، بعثَنا علَى أَقْدامنا ح ص: إِنَّ رسولَ اِهللا  قَالَ صِهللا

الَّذي بِنا من الْجهد قَالَ  صفَقَدمنا ولَم نغنم شيئًا ، فَلَما رأَى رسولُ اِهللا 

" اللهم لَا تكلْهم إِلي فَأَضعف عنهم ، ولَا تكلْهم إِلَى  : صرسولُ اِهللا 

يهِم ويستأْثروا علَيهِم ، ولَا تكلْهم إِلَى أَنفُِسهِم الناسِ فَيهونوا علَ

" هِماقزبِأَر دحوت نلَكا ، وهنوا عجِزعقَالَ ، فَي ثُم :  امالش لَكُم نحفْتلَي

ومِ ، والرو فَارِس وزكُن نمقْسلَت ثُم كُمدأَحل نكُونلَي الِ كَذَا والْم نم 

ثُم وضع يده علَى  ، ، حتى إِنَّ أَحدكُم لَيعطَى مائَةَ دينارٍ فَيسخطُها "كَذَا

                                                                                                                                                         
إستفاضة املال يكون نتيجة الغنائم اليت حيصل عليها املسلمون أو  النيب (ص) قد اقترب ، وحيتمل أيضا أن

  نتيجة لتطبيق الزكاة. 
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" يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت الْخلَافَةَ قَد نزلَت الْأَرض الْمقَدسةَ  : رأْسي ، فَقَالَ

 ناسِ مإِلَى الن بةُ أَقْراعالسو ظَامالْع ورالْأُملَابِلُ والْبلَازِلُ والز تأَت فَقَد

 . " كأْسر نم هذي هدط دار الكتب  )١٨٥٥٢السنن الكربي للبيقهي(ي ،

    بريوت –العلمية 

أَخبرنا أَبو الْمجد زاهر بن أَحمد الثَّقَفي أَنَّ سعيد بن أَبِي الرجاء  -٧

الصيرفي أخربهم ابنا أَبو الْفَتح منصور بن الْحسينِ بنِ علي بنِ الْقَاسمِ 

دمحمٍ ملسو مأَبنِ  وب يماهرإِب نب دمحكْرٍ مو بنِ مهرابزد أبنا أَبب يلع نب

علي بن املقرىء أبنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ ثَنا حرملَةُ بن يحيى ثَنا 

: اِإليادي قَالَ  ابن وهبٍ حدثَنِي معاوِيةُ عن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ عنِ ابنِ زغْبٍ

ته يحدثُ عن عفَسم، علي  نزلَ ابن حوالَةَ اَألزدي (صاحب رسول اهللا ص)

 ولِ اللَّهسقَالَ صر : ا ونمفَقَد منغنل ةيندلَ الْموا حثَنعئًا  بيش منغن لَم

 ولُ اللَّهسأَى را رصفَلَم دهالْج نا ملَ بِنزي نقَالَ ،  الَّذ:  ملْهكلَا ت ماللَّه

 مهنع فعفَأَض إِلَي ،و  هِملَيوا عونهاسِ فَيإِلَى الن ملْهكال ت ،و  ملْهكال ت

لَيفْتحن  : مثَّ قَال، لَكن توحد بأرزاقهم  و، إِلَى أَنفُِسهِم فَيعجزوا عنها 

و امالش كُملَيع  نم كُمدَألح نكُونلَيومِ والرو فَارِس وزكُن نمسقْتلَي

 :قَالَ ، وحتى أَنَّ أَحدكُم لَيعطَى مائَةَ دينارٍ فَيسخطُها ، الْمالِ كَذَا وكَذَا 

ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت الْخالفَةَ قَد نزلَت  يا :فَقَالَ ، مثَّ وضع يده على رأْسي 

الساعةُ أَقْرب إِلَى الناسِ  الْقَتلُ و فَقَد دنت الزالزِلُ و، اَألرض الْمقَدسةَ 

 كأْسر نم هذي هدي ناألحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث م :

ه البخاري و مسلم يف صحيحيهما  لإلمام ضياء املختارة مما مل خيرج

الدين املقدسي ؛ حتقيق معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن 

  )٢٣٨دهيش(
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وأَخبرنا أَبو طَاهرٍ الْمبارك بن الْمعطُوشِ الْحرِميي أَنَّ هبةَ اللَّه أَخبرهم أبنا  - ٨

دمأبنا أَح نسالْح  يدهم ننِ بمحالر دبا عثَنِي أَبِي ثَندح اللَّه دبا عثَن

 لَيلَ عزقَالَ ن ثَهدح يادغْبٍ اِإليز نبِيبٍ أَنَّ ابنِ حةَ برمض نةُ عاوِيعا مثَن

زِلٌ علَي في بيتي بعثنا عبد اللَّه بن حوالَةَ اَألزدي فَقَالَ لي وإِنه لَنا

رسول اهللا ص : حولَ الْمدينة علَى أَقْدامنا لنغنم فَرجعنا ولَم نغنم شيئًا 

اللَّهم لَا تكلْهم إِلَي فَأَضعف  : وعرف الْجهد في وجوهنا فَقَام فينا فَقَالَ

إِ و ملْهكال تا وهنوا عزجعفَي فُِسهِموا  لَى أَنرأْثتساسِ فَيإِلَى الن ملْهكال ت

 هِملَيقَالَ ، ع ثُم: و امالش لَكُم نحفْتلَي و ومالر  فَارِس ،و ومأَوِ الر فَارِس ،

اِإلبِلِ كَذَا و نم كُمدكُونَ َألحى يتكَذَا  ح ،و قَرِ كَذَا والْب نم  نكَذَا م

ثُم وضع يده علَى ، حتى يعطَى أَحدهم مائَةَ دينارٍ فَيسخطَها ، الْغنمِ 

يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت الْخالفَةَ قَد نزلَت  : رأْسي أَو علَى هامتي فَقَالَ

قَد دنت الزالزِلُ والْباليا واُألمور الْعظَام والساعةُ يومئذ اَألرض الْمقَدسةَ فَ

كأْسر نم هذي هدي ناسِ مإِلَى الن بنِ ؛  أَقْرب دمأَح نع داوو دأَب اهور

وِهححٍ بِنالنِ صةَ باوِيعم نى عوسنِ مب دأَس نحٍ عال؛ ص  نم فطَر يهفو

الْحديثَينِ قَبلَه ؛ األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة 

مما مل خيرجه البخاري و مسلم يف صحيحيهما  لإلمام ضياء الدين 

املقدسي ؛ حتقيق معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن 

 )٢٣٩دهيش(
  

،  ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -١

، عن  ، حدثَنِي ربِيعةُ بن يزِيد ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

"أَنَّ  : ص، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو، عن رسولِ اللَّه  الديلَميعبد اللَّه بنِ 
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و كاربت أَلَ اللَّهس داود نانَ بملَيالَى ثَلَاثًا سعنِ ؛ تيتاثْن طَاهفَأَع و  ، وجأَر

ا ينبغي لأَحد من بعده ملْكًا لَ ؛، سأَلَه  أَنْ يكُونَ قَد أَعطَاه الثَّالثَةَ

اهإِي طَاهفَأَع و ،  أَلَه؛س اهإِي طَاهفَأَع هكْمئُ حاطوا يكْمح و ، أَلَه؛س  نم

 تيذَا الْبى هسِ  -أَتقْدالْم تيب رِيدي-  جرخأَنْ ي يهلَاةَ فإِلَّا الص رِيدلَا ي

 هنمهأُم هتلَدو موكَي " ولُ اللَّهسص، فَقَالَ ر: " و  طَاهأَع كُونَ قَدو أَنْ يجأَر

[قال األلباين]: صحيح  ١٦٣٣، (حب) )١٦٣١(رقم طبعة با وزير: الثَّالثَ". 

  ).١٣٨ - ١٣٧/ ٢"التعليق الرغيب" ( -

،  ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ -٢

، عن  ، حدثَنِي ربِيعةُ بن يزِيد ، حدثَنا الْأَوزاعي حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ

يلَميالد اللَّه دبرٍو عمنِ عب اللَّه دبع نع ،  ولِ اللَّهسر نقَالَ ص، ع : " 

أَرجو أَنْ يكُونَ قَد  ، و أَعطَاه اثْنتينِ؛ إِنَّ سلَيمانَ بن داود سأَلَ اللَّه ثَلَاثًا 

 ، و ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من بعده فَأَعطَاه إِياه : ، سأَلَه أَعطَاه الثَّالثَةَ

ئُ حواطا يكْمح أَلَهساهإِي طَاهفَأَع هكْم و ،  تيذَا الْبى هأَت نم أَلَهس- 

لَا يرِيد إِلَّا الصلَاةَ فيه أَنْ يخرج من خطيئَته كَيومِ  -يرِيد بيت الْمقْدسِ 

هأُم هتلَدو "  ولُ اللَّهسص، قَالَ ر : " و  كُونَ قَدو أَنْ يجثَةَأَرالثَّال طَاهأَع ". 

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٤٢٠) ، (حب) ٦٣٨٦(رقم طبعة با وزير: 

 ).١٣٨ - ١٣٧/ ٢"التعليق الرغيب" (
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  الحديث عمدة الباب :

خراب  )١(عمران بيت املقدس " أنه قال : صعن معاذ ، عن النيب 

وخروج امللحمة فتح  ،)٢(خراب يثرب خروج امللحمة  ، و )١(يثرب

                                                             
أي تعمري بيت املقدس ؛ و مل حيدث بعد ، وعمران بيت املقدس ال يكون أبدا إال باخلالفة النازلة فيه بعد )(١

ون ذلك إال بالعودة إيل العقيدة حرب اليهود و اإلنتصار عليهم ، وإخراجهم أذلة صاغرين من فلسطني ، وال يك

الصحيحة ، واإللتزام بالدين اإلسالمي مرة أخري ، وإعداد العدة حملاربة اليهود وهزميتهم وطردهم من القدس 

  وفلسطني ، وإسترداد األقصي الشريف .

ة بفتح بيت املقدس واإلنتصار على اليهود وطردهم من فلسطني ، وعود صواحلديث فيه بشارة من النيب 

  اخلالفة اإلسالمية اليت على منهاج النبوة مرة أخري ، وهو من عالمات الساعة .

  السيناريو املتوقع لسقوط تل أبيب ( اسرائيل ) " يوم الكرامة " : 

بعد حماولة النظام العاملي ( أمريكا و اجنلترا و فرنسا ) الضغط علي مصر والعرب للتخلي عن قضاياها 

مباشرة من الكيان الصهيوين يف إسرائيل ؛ تقوم القيادة املصر السنية املؤمنة يف ذلك اإلسالمية حتت رعاية 

الوقت بفتح معسكرات عظيمة لتدريب الشباب من كافة أحناء مصر والعامل اإلسالمي لرفع راية اجلهاد "إلعالن 

صر والعامل اإلسالمي اجلهاد" واسترداد القدس ؛ فينضم الشباب املؤمن إيل هذه املعسكرات من كل أحناء م

راضني خمتارين غري مجربين وال مكرهني ؛ فيأيت الشباب من السودان وليبيا و اجلزائر وتونس واملغرب ، 

وينحدرون كالنمل حنو معسكرات التدريب ، ويف خالل شهرين فقط يتم تدريب هؤالء الشباب علي الفنون 

  القتالية ومحل السالح ، وآداب اجلهاد اإلسالمي .

 يتم يتكوين كتائب كبرية من ااهدين وترتيبهم ترتيبا صحيحا إستعدادا للمعركة احلامسة ، ويتم إحلاق مث

شيوخ وعلماء األزهر الشريف املُخلصني إيل كل الكتائب لبنائهم بناءا إميانيا وحلثهم على أمهية إعالء كلمة 

رداد فلسطني من الصهانية ؛ وخترج كتائب من اهللا وأمهية الشهادة يف سبيل اهللا وأمهية القدس و أمهية است

ااهدين تسمي كتائب الشهداء "جمموعة من ااهدين املؤمنني أقسموا على الشهادة يف سبيل اهللا " ، يسمون 

اآلن باسم "اإلنتحارين" ، وهو مصطلح شبيه ومصغر جدا ملا ميكن أن تشاهده بعينك يف  كتائب الشهداء ، 

خاطئ ألن املُنتحر يدخل النار أما ااهد املستشهد يف سبيل اهللا فيدخل اجلنة من أوسع  واملنتحرين هو لفظ

أبواا ، واللفظ القريب الذي ميكن لكتائب الشهداء أن توصف به هو " األموات األحياء " ، وكتائب أخري 

ل حيت املوت دون توقف " ، تسمي كتائب العقاب " جمموعة من ااهدين املؤمنني األشداء أقسموا علي القتا

وكتائب أخري كثرية أشد بأسا منهم لكنهم مل يعلنوا عن أنفسهم بعد حسب التعليمات والترتيبات 

  العسكرية املعلن عنها .

تقوم األمهات بتشجيع أبناءها وحثهم على اجلهاد واإلستشهاد يف سبيل اهللا ، وتقوم الزوجات حبث أزواجهن  

  يف سبيل اهللا واسترداد القدس . على اجلهاد واإلستشهاد 
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تتحرك جيوش اإلسالم من مصر والشام والعراق بتنظيم وترتيب حتت قيادة واحدة ( القيادة املصرية السنية ) 

غاضبة مشتعلة بالنريان قادرة بإذن اهللا رافعة رايات اد والعزة " راية أهل السنة و اجلماعة " حنو فلسطني 

ندما تصل جيوش السنة إيل فلسطني تلتحق ا كتائب إستشهادية عظيمة ملتهبة للوصول إيل تل أبيب ، وع

من غزة وضواحي فلسطني ، وتدخل اجليوش مجيعا حتت راية جيش مصر ، وخترج قادة اجليوش مجيعا لتلتحق 

رع بالقيادة املصرية السنية املؤمنة يف ذلك الوقت لإلعداد للحرب بعد العسكرة علي حدود فلسطني ؛ فته

  جيوش إسرائيل ، وتنخلع قلوب قادا. 

مث تقوم معركة طاحنة ال رمحة فيها وال شفقة بني جيوش املسلمني وبني اجليش اإلسرائيل تستمر طويال 

لوصول اإلمدادات من أوروبا وأمريكا تنتهي زمية الكيان الصهيوين شر هزمية ، أيا كانت األسلحة اليت مع 

نت اإلمدادات اليت ستصل إليهم ، فهي معركة خاسرة يكتب هلا الفوز الساحق الكيان الصهيوين ، وأيا كا

  للمسلمني ، رفعت األقالم وجفت الصحف .

مث تطلب أمريكا و أوروبا من القيادة العسكرية جليوش اإلسالم هدنة خبروج اليهود من فلسطني و استرداد 

شاورة قيادة اجليوش اإلسالمية أهل احلل و العقد القدس الشريف بشرط وقف القتال و إنتهاء احلرب ، و بعد م

مث اجلنود ، يتم املوافقة على هدنة بني املسلمني و بني بين األصفر " أمريكا و أوروبا " ، و يبدأ عهد جديد 

للمسلمني من الكرامة و اإلنتصارات ال يضع املسلم املوحد فيه السيف إيل قيام الساعة ، فاملسلمون أبدا مل 

هو إراقة الدماء أو سفكها أو سقوط األشالء و الضحايا و الشهداء ، و لكن مههم يف املقام األول هو  يكن مههم

إعالء كلمة اهللا و رفع راية التوحيد ، و إسترداد املقدسات ، و إحالل السالم .  مث تصبح بيت املقدس عاصمة 

هل احلل و العقد خمتارين غري مكرهني و ال اخلالفة اإلسالمية اجلديدة ، و يتم اختيار خليفة قرشي عن طريق أ

 جمربين . 
) ، و خراب يثرب يأيت من قبل فارس " إيران حاليا "  صيثرب؛ هي املدنية املنورة (مدينة رسول اهللا )(١

حيث يقومون باإلستيالء علي اجلزيرة العربية يف اية الزمان ، و الشيعة الروافض ال حيترمون مقدسات 

كعبة أو املسجد النبوي أو املسجد األقصي حيت لو ادعوا أم حيترموا  ، و أظهروا للعامل و املسلمني مثل ال

للمسلمني خالف ذلك ، فهم يؤمنون بالتقية ؛ و عندما حيتل الشيعة الروافض من أبناء إيران اجلزيرة العربية 

من املسلمني منها و يذهبوا إيل و اخلليج العريب يقومون بتدنيس مكة و املدنية ؛ و بالتايل يهرب سكاا 

مناطق آمنة يف اجلزيرة العربية بعيدة عن الروافض ليتحصنوا ا مع من حتصن من أهل السنة و اجلماعة أو 

إيل جيوش املسلمني يف الشام و مصر و الذين يرفعون راية أهل السنة و اجلماعة عالية خفاقة ، و خراب مدينة 

على أن هذا الفتح لبيت  صيت فقط ، و هي عالمة أكيدة من النيب هو خراب مؤقت و وق صرسول اهللا 

  املقدس هو الفتح األخري له ، و أن هذه هي خالفة آخر الزمان اليت على منهاج النبوة .

؛ ( تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا ، مث  صو الدليل علي احتالل فارس جلزيرة العرب يف اية الزمان قوله 

 تغزون فارس فيفتحها اهللا ، ..... ) واحلديث صحيح كما سيأيت التعليق عليه إن شاء اهللا .
سنة تقريبا ) حتدث  ٢٥- ١٥أي بعد خراب املدينة بفترة صغرية من عمر الزمن ال تتجاوز عدة سنوات (  )(٢

ين املؤمنني بقيادة املهدي عليه السالم وبني جيش الروم الصلييب امللحمة ، وهي معركة فاصلة بني املوحد
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حكم  . " )٢(، وفتح القسطنطينية خروج الدجال )١(القسطنطينية

يف صحيح اجلامع ،  ٥٤٢٤(صحيح) [حم د] عن معاذ. املشكاة األلباين 

) ، وقال  ٤٢٩٤؛ سكت عنه أبو داود يف سننه (  الصغري وزياداته لأللباين

ما سكت عنه فهو صاحل ؛ وحسنه ابن حجر يف رسالته ألهل مكة كل 

 .) ٥/١٠٧العسقالين يف ختريج مشكاة املصابيح (
١- رِيبنالْع اسبا عثَندمِ حالْقَاس نب ماشا هثَندنِ  ، حمحالر دبا عثَندح ،

رِ بنِ نفَيرٍ، عن ، عن جبي ، عن مكْحولٍ ، عن أَبِيه بن ثَابِت بنِ ثَوبانَ

 " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ مالك بنِ يخامر، عن معاذ بنِ جبلٍ

ثْرِبي ابرسِ خقْدالْم تيانُ برمع و ، ةملْحالْم وجرخ ثْرِبي ابرخ  ،

وفَتح الْقُسطَنطينِية خروج ،  وخروج الْملْحمة فَتح قُسطَنطينِيةَ

ثُم  - أَو منكبِه  -،  علَى فَخذ الَّذي حدثَه)٣(، ثُم ضرب بِيده  " الدجالِ

يعنِي "،  كَما أَنك قَاعد ، أَو " " كَما أَنك هاهنا )٤(إِنَّ هذَا لَحق " : قَالَ

 ناذَ بعلٍمب[قال األلباين]: حسن ٤٢٩٤، (د)  ج. 
 ، حدثَنا معاوِيةُ بن صالحٍ ، حدثَنا أَسد بن موسى حدثَنا أَحمد بن صالحٍ -٢

: نزلَ علَي عبد اللَّه  ، حدثَه قَالَ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الْإِيادي ، حدثَنِي ضمرةُ

 نبيدالَةَ الْأَزوي حفَقَالَ ل ،  ولُ اللَّهسا رثَنعا  ص: بناملَى أَقْدع منغنل

                                                                                                                                                         
وم هزمية ساحقة ومنكرة ، العرمرم يكون النصر الساحق حلفيا للمؤمنني املوحدين ، وتهزم جحافل الر

 يقصد أن خراب املدينة املنورة هو عالمة ظاهرة على قرب حدوث امللحمة . صوالنيب
سطنطينية " إسطنبول حاليا ؛ و هي مدينة نصفها يف الرب و نصفها اآلخر يف ومعناه أن فتح مدينة الق )(١

 البحر ، موجودة اآلم بتركيا " يكون بعد امللحمة بعدة سنوات . 
 وبعد فتح القسطنطينية خيرج األعور الدجال.  )(٢
 على فخذ معاذ بن جبل أو منكبه. صأي ضرب النيب )(٣
، و ما ينطق عن اهلوي إنه هو إال وحي  صأي إن هذا سيحدث بالضبط إن شاء اهللا كما وصفه النيب )(٤

 يوحي ، رفعت األقالم و جفت الصحف.



٣٢٢ 

 ، فَقَالَ ، وعرف الْجهد في وجوهنا فَقَام فينا ، فَلَم نغنم شيئًا فَرجعنا

: " إِلَي ملْهكلَا ت ماللَّه مهنع فعفَأَض ، و ،  فُِسهِمإِلَى أَن ملْهكلَا ت

ثُم وضع ، "  تكلْهم إِلَى الناسِ فَيستأْثروا علَيهِم ، ولَا فَيعجِزوا عنها

، إِذَا  يا ابن حوالَةَ " : ، ثُم قَالَ : علَى هامتي ، أَو قَالَ يده علَى رأْسي

 قَد نزلَت أَرض الْمقَدسة فَقَد دنت الزلَازِلُ والْبلَابِلُ و)١(رأَيت الْخلَافَةَ 

ظَامالْع ور٢( الْأُم(و ،  نم هذي هدي ناسِ مالن نم بأَقْر ذئموةُ ياعالس

كأْس٣( ر("  داوو دقَالَ أَب ، بع" :"يصمالَةَ حوح نب اللَّه ٢٥٣٥، (د)  د 

  .[قال األلباين]: صحيح

،  ، حدثَنِي أَبِي ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن ثَوبانَ حدثَنا زيد بن الْحبابِ -٣

عمرانُ  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن معاذ بنِ جبلٍ عن مكْحولٍ

ثْرِبي ابرسِ خقْدالْم تيب و ، ةملْحالْم وجرخ ثْرِبي ابرخ و ،  وجرخ

ةينِيططَنالْقُس حفَت ةملْحالْم الِ ، وجالد وجرخ ةينِيططَنالْقُس حفَت  « ،

بِهكنلَى مع أَو هذلَى فَخع برض قَالَ:،  ثُم ثُم » كا أَنكَم قذَا لَحإِنَّ ه

دقَاع «رٍ وفَينِ نرِ بيبج نع ثُ بِهدحولٌ، يكْحنِ  كَانَ مب كالم نع ،

، قال  ٢٢٠٢٣، مثْلَه. (حم)  ص، عنِ النبِي  يخامر، عن معاذ بنِ جبلٍ

  ضعيف.الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده 

،  ، عن أَبِيه حدثَنا أَبو النضرِ، حدثَنا عبد الرحمنِ بن ثَابِت بنِ ثَوبانَ -٤

:  ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن مالك بنِ يخامر، عن معاذ قَالَ عن مكْحولٍ

                                                             
و هذا دليل على أن خالفة آخر الزمان ترتل يف بيت املقدس بعد حماربة اليهود و اإلنتصار عليهم و طردهم  )(١

 شر طردة من فلسطني .
الساعة املهمة و الفنت اخلطرية ؛ مثل الزالزل ، و احنسار الفرات عن جبل من ذهب ، و حدوث أي عالمات )(٢

 مقتلة عظيمة ، و خروج الدجال ، و نزول عيسي بن مرمي ، و يأجوج ومأجوج ، .... إخل
 أي قرب دنو قيام الساعة . )(٣



٣٢٣ 

 ولُ اللَّهسقْ « : صقَالَ رالْم تيانُ برمعثْرِبي ابرسِ خد و ،  ابرخ

ةملْحالْم وجرخ ثْرِبي و ، ةينِيططَنالْقُس حفَت ةملْحالْم وجرخ و ،  حفَت

ثُم ضرب بِيده علَى فَخذ الَّذي حدثَه  ، » الْقُسطَنطينِية خروج الدجالِ

بِهكنم قَالَ،  أَو ا « : ثُمناهه كا أَنكَم قذَا لَحا» إِنَّ هكَم أَو »دقَاع كأَن «

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٢٢١٢١(حم)  .يعنِي: معاذًا

 ضعيف.
:  قَالَ: أَخبرنا احلَكَم بن املُبارك  حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الرحمنِ قَالَ -٥

، عن الوليد بنِ  ، عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي مريم حدثَنا الوليد بن مسلمٍ

،  ، عن أَبِي بحرِيةَ صاحبِ معاذ ، عن يزِيد بنِ قُطَيبٍ السكُونِي سفْيانَ

 بِينِ النلٍ، عبنِ جب اذعم نى " : قَالَ صعظْمةُ العماملَلْح  حفَتو ،

ةينِيططَنرٍ القُسهأَش ةعبي سالِ فجالد وجرخو ، نابِ عي البفو :"

ودعسنِ مب اللَّه دبعرٍ، وسنِ بب اللَّه دبعةَ، وثَّامنِ جبِ بعالص أَبِي  ، و

و رِياخلُد يدعي سدذَا ح(ت) ه ، هجذَا الوه نإِلَّا م رِفُهعلَا ن ثٌ غَرِيب

 [قال األلباين]: ضعيف ٢٢٣٨
، عن يحيى  ، عن شعبةَ : حدثَنا أَبو داود حدثَنا محمود بن غَيلَانَ قَالَ -٦

يدعنِ سقَالَ ب كالنِ مسِ بأَن نينِ ":  ، عططَنالقُس حامِ فَتيق عم ةي

ةاع١(الس(  "ودمحقَالَ م )٢(يثٌ غَرِيبدذَا حه :  يةُ هينِيططَنالقُسو ،

مدينةُ الرومِ تفْتح عند خروجِ الدجالِ، والقُسطَنطينِيةُ قَد فُتحت في 

                                                             
ا من قيام الساعة ؛ ألن بعد فتحها املقصود أن فتح مدينة القسطنطينية " أسطانبول حاليا " يكون قريب)(١

أحداث مهمة و كثرية  لكن كل هذه األحداث هي األحداث اآلخرية يف عمر األرض كما أا تستغرق فترة 

 زمنية قليلة جدا نسيبا مع عمر األرض.
 حممود بن غيالن راوي احلديث عن أيب داود عن شعبة )(٢



٣٢٤ 

 بِيابِ النحضِ أَصعب انم[قال األلباين]: صحيح  ٢٢٣٩(ت)  . صز

 اإلسناد موقوف
٧ - يلفَيالن دمحم نب اللَّه دبا عثَندح سوني نى بيسا عثَندأَبِي  ، ح نع ،

ميرنِ أَبِي مكْرِ بب انِيسانَ الْغفْينِ سب يدلنِ الْوبٍ  ، عنِ قُطَيب زِيدي نع ،

كُونِيةَ ، السرِيحأَبِي ب نع  ولُ اللَّهسلٍ، قَالَ: قَالَ ربنِ جب اذعم نع ،

خروج الدجالِ في  ، و فَتح الْقُسطَنطينِية ، و "الْملْحمةُ الْكُبرى:ص

 [قال األلباين]: ضعيف ٤٢٩٥(د)  .سبعة أَشهرٍ" 
إِسماعيلُ بن  ، و قَالَ: حدثَنا الْوليد بن مسلمٍحدثَنا هشام بن عمارٍ  - ٨

، عنِ الْوليد بنِ سفْيانَ بنِ  : حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي مريم ، قَالَا عياشٍ

ميرأَبِي م كُونِيبٍ السنِ قُطَيب زِيدي نع ، و ، يدلقَالَ الْو زِيدي :  نب

 " : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  ، عن معاذ بنِ جبلٍ ، عن أَبِي بحرِيةَ قُطْبةَ

ةينِيططَنالْقُس حفَتى، ورةُ الْكُبملْحالْم  ةعبي سالِ فجالد وجرخو ،

 [قال األلباين]: ضعيف ٤٠٩٢(جة)  .أَشهرٍ" 
: حدثَنا أَبو بكْرٍ، حدثَنِي الْوليد  ، وأَبو الْيمان قَالَا الْمغريةحدثَنا أَبو  - ٩

ميرنِ أَبِي مانَ بفْيس نب كُونِيبٍ السنِ قُطَيب زِيدي نةَ  ، عرِيحأَبِي ب نع ،

: سمعت معاذَ  نِ قَيسٍ قَالَ: أَبو الْمغرية في حديثه عن عبد اللَّه ب قَالَ

 ولُ اللَّهسلٍ قَالَ: قَالَ ربج نصب : » ى وظْمةُ الْعملْحالْم  حفَت

و ةينِيططَنرٍ الْقُسهأَش ةعبي سالِ فجالد وجرقال  ٢٢٠٤٥(حم)  .» خ ،

 الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.
 ، عن بحريٍ، عن خالد ، حدثَنا بقيةُ حيوةُ بن شريحٍ الْحمصيحدثَنا  - ١٠

 ":  قَالَ ص، عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عنِ ابنِ أَبِي بِلَالٍ

و ةملْحالْم نيب نِنيس تس ةيندحِ الْمفَت و ،  جرخي يالُ فجالد ِسيحالْم



٣٢٥ 

ةابِعالس  "داوو دى"  : " قَالَ أَبيسع يثدح نم حذَا أَصقال  ٤٢٩٦(د)  .ه]

 .: ضعيف األلباين]
، عن  ، عن بحريِ بنِ سعد : حدثَنا بقيةُ حدثَنا سويد بن سعيد قَالَ -١١

دالنِ  خنِ ابرٍ، قَالَ أَبِي بِلَالٍ، عسنِ بب اللَّه دبع نع ،  ولُ اللَّهسقَالَ ر :

يخرج الدجالُ في  ، و فَتحِ الْمدينة ست سنِني ، و بين الْملْحمة " : ص

ةابِع[قال األلباين]: ضعيف. ٤٠٩٣(جة)  ."  الس 
١٢ -  نةُ بويا حثَندحٍحيرةُ شيقا بثَندح ، دعس نب ريحثَنِي بدح ،  نع ،

، عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ، أَنَّ رسولَ  ، عن ابنِ أَبِي بِلَالٍ خالد بنِ معدانَ

 قَالَ: صاللَّه » و ةملْحالْم نيب نِنيس تس ةيندحِ الْمفَت و ، خي جر

ةابِعي السالُ فجالد ِسيحقال الشيخ شعيب  ١٧٦٩١(حم) »  م ،

 األرناؤوط: إسناده ضعيف.
  



٣٢٦ 

  
١- ِسيالالطَّي داود نانُ بملَيا سثَندح يطاسالْو يماهرإِب نب داوثَنِي ددح ،  ،

نب بِيبثَنِي حدمٍ حالريٍ، قَالَ سشنِ بب انمعنِ الني  ، عا فودا قُعكُن :

 ولِ اللَّهسر عم جِدسصالْم و ، يثَهدح كُفلًا يجر ريشو  كَانَ باَء أَبفَج ،

نِيشةَ الْخلَبفَقَالَ ثَع ،  ولِ اللَّهسيثَ ردفَظُ ححأَت دعس نب ريشا بص: ي ،

، فَقَالَ  ، فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ : أَنا أَحفَظُ خطْبته ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ في الْأُمراِء

فيكُم ما شاَء اللَّه أَنْ  )١(تكُونُ النبوةُ «:  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  حذَيفَةُ

، ثُم تكُونُ خلَافَةٌ علَى منهاجِ  إِذَا شاَء أَنْ يرفَعها )٢(، ثُم يرفَعها تكُونَ

ةوبكُونَ )٣(النأَنْ ت اَء اللَّها شكُونُ مأَنْ  ، فَت اَء اللَّها إِذَا شهفَعري ثُم ،

، ثُم  ، فَيكُونُ ما شاَء اللَّه أَنْ يكُونَ )٥(م تكُونُ ملْكًا عاضا، ثُ)٤( يرفَعها

، فَتكُونُ ما شاَء )٧( ، ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً)٦( يرفَعها إِذَا شاَء أَنْ يرفَعها

                                                             
 إمامة املسلمني إيل أن توفاه اهللا. صمنذ تويل النيب )(١
 صمبوت النيب )(٢
 اخلالفة الراشدة منذ سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه إيل احلسن بن علي رضي اهللا عنه ؛ و مدا ثالثون عاما.)(٣
 حبدوث فتنة اخلوارج و اخلالف بني معاوية بني أيب سفيان و علي بن أيب طالب)(٤
دون غريها و تقوم بتوريث احلكم ألبناءها بعيدا عن شوري املسلمني و صحابة  أي أسر تستويل على اخلالفة)(٥

لكنها حتتفظ باإلمامة العظمي و تطبيق الشريعة كاملة و إقامة احلدود و مع ذلك فهي ليست  صرسول اهللا 

و معاوية هو  أبدا مثل اخلالفة الراشدة ؛ و أول = ملك يف هذه الفترة هو معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه ،

أعدل امللوك ، و من األسر اليت حكمت املسلمني على مر التاريخ ؛ بين أمية و بين العباس و آل عثمان رضي 

اهللا عثمان ، و هذه الفترة امتدت من معاوية رضي اهللا عنه إيل سقوط آخر خليفة عثماين يف مطلع القرن 

  العشرين امليالدي.

 اإلستئثار باحلكم ، و اإلمساك فيه بقوة . و املقصود بكلمة عاض هو التوريث و
 بسقوط أخر خليفة عثماين يف مطلع القرن العشرين امليالدي.)(٦
أي حكما بالقوة و الغلبة ؛ و تتميز هذه الفترة باحلكم العسكري و اإلنتقالبات العسكرية ، و ظهور )(٧

، و تتميز هذه الفترة بسقوط اخلالفة األفكار املنحرفة مثل الشيوعية و العلمانية و اإلشتراكية و .... 

اإلسالمية ، و تفككها إيل دويالت و دول متناحرة و متنافرة ، و تتميز بالقومية العربية ، و البعد عن اإلسالم 

  و عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ، و الظلم و الفساد و ... إخل



٣٢٧ 

، ثُم تكُونُ خلَافَةً علَى  )١(ا، ثُم يرفَعها إِذَا شاَء أَنْ يرفَعه اللَّه أَنْ تكُونَ

ةوباجِ نهن٢( م( «كَتس ثُم ،  بِيبقَالَ ح  دبع نب رمع ا قَامفَلَم " :

هتابحي صريٍ فشنِ بب انمعالن نب زِيدكَانَ يزِيزِ، وذَا  الْعبِه هإِلَي تبفَكَت ،

 يثدالْحاهإِي هأُذَكِّر لَه فَقُلْت ، نِنيمؤالْم ريكُونَ أَمو أَنْ يجي أَرنِي  : إِنعي ،

رمع و اضالْع لْكالْم دعب ، ةرِيبالْج  دبنِ عب رملَى عابِي عتلَ كخفَأُد ،

ه األلباين يف السلسلة ، صحح ١٨٤٠٦الْعزِيزِ فَسر بِه وأَعجبه " (حم) 

؛ )  ٨٩٦٠ومنبع الفوائد ( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  الصحيحة

انمعالن ةمجري تف دمأَح اهور هنم مأَت ارزالْبي  ، وف هضعبِب انِيرالطَّبو ،

 طسقَات، الْأَوث الُهرِجو.  
إمساعيل بن إبراهيم الدمشقي بقراءيت عليه ا قال: أخربين به حممد بن  - ٢

، أخربنا ابن  ، أخربنا حنبل الرصايف أخربنا املسلم بن حممد القيسي

، حدثنا عبد اهللا بن  ، أخربنا القطيعي ، أخربنا ابن املذهب احلصني

، حدثنا داود  حدثنا سليمان بن داود الطيالسي : أمحد، حدثين أيب قال

:  ، حدثنا حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال واسطيبن إبراهيم ال

                                                                                                                                                         
خاصة اإلسالمية  - لقيادات ، و األحزاب مالحظة هامة عن امللك اجلربي ؛أن اجلماعات اإلسالمية خصوصا ا

خصوصا القيادات هي جزء أصيل ، و واقع ال يتجزأ من امللك اجلربي إال القليل النادر ، و اخلالفة  -منها

القادمة اليت على منهاج النبوة لن تقوم على هذه اجلماعات اإلسالمية و ال هذه األحزاب أبدا ، و أيضا لن 

اب أبدا ألن املسلمني سوف يكونون كتلة واحدة و كيانا واحدا، و هذا سوف يكون تكون فيها مجاعات أو أحز

 هو السبب الرئيسي و األساسي يف قوم و شدة بأسهم. 
بسقوط األنظمة العسكرية يف املنطقة كلها ، و تويل أنظمة أكثر عدال و إعتداال لتكون مرحلة إنتقالية بني )(١

 منهاج النبوة.اجلربية و اخلالفة اليت على 
مل حتدث بعد ؛ و اخلالفة اليت على منهاج النبوة تكون مثل خالفة أيب بكر و عمر و عثمان و علي يف عدهلا )(٢

و عدالة خلفائها ، فأهل احلل و العقد هم أهل الشوري الذين خيتارون اخلليفة راضني غري مجربين و ال 

  علم و خربة و بصرية إن شاء اهللا .مضطرين ، و هذا اخلليفة يكون مؤمن عادل قرشي ذو 

 و احلديث فيه بشارة صادقة بإنتهاء امللك اجلربي و قرب ظهور اخلالفة اإلسالمية اليت علي منهاج النبوة.



٣٢٨ 

، فجاء أبو ثعلبة  ، وكان بشري رجالً يكف حديثه كنا قعوداً يف املسجد

يف  ص، من حيفظ حديث رسول اهللا  يا بشري بن سعد : اخلشين فقال

 األمراء؟
  ، فجلس أبو ثعلبة. أنا أحفظ خطبته : فقال حذيفة

تكون النبوة فيكم "  اهللا صلى اهللا عليه وسلم :: قال رسول  فقال حذيفة

، مث تكون خالفةٌ  ، مث يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها ما شاء اهللا أن تكون

، مث يرفعها إذا شاء أن  ، فيكون ما شاء اهللا أن يكون على منهاج النبوة

، مث يرفعها  ، فيكون ما شاء اهللا أن يكون ، مث يكون ملكاً عاضاً يرفعها

  ، مث سكت."  ، مث تكون خالفةٌ على منهاج نبوة إذا شاء أن يرفعها

وكان يزيد بن النعمان بن  فلما قام عمر بن عبد العزيز : قال حبيب ،

: إين  ، فقلت ، فكتبت إليه ذا احلديث أذكر إياه بشري يف صحابته

 -  يعين عمر بعد امللك العاض واجلربية - ألرجو أن تكون أمري املؤمنني 

  ، فسر به وأعجبه. فأدخل كتايب على عمر بن عبد العزيز

؛  قال احلافظ العراقي : هذا حديثٌ صحيح أخرجه أمحد يف مسنده هكذا

،  ، وابن حبان الطيالسي ، وثقه أبو داود وداود بن إبراهيم سكن البصرة

وباقي رجاله حمتج م يف الصحيح ؛ جمحة القرب إيل حمبة العرب للحافظ 

) ، طبعة دار العاصمة ، حتقيق عبد العزيز بن عبد اهللا بن  ٨٤(  العراقي

 إبراهيم الزير آل محد.
  

  
: حدثَنا  : حدثَنا سريج بن النعمان قَالَ حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ قَالَ -١

:  : حدثَنِي سفينةُ قَالَ ، قَالَ جمهانَ، عن سعيد بنِ  حشرج بن نباتةَ



٣٢٩ 

 ولُ اللَّهسةً " : صقَالَ رني ثَلَاثُونَ ستي أُملَافَةُ فاخل  دعب لْكم ثُم ،

"كةُ .ذَلينفي سقَالَ ل ثُم و ،رملَافَةَ عخكْرٍ، ولَافَةَ أَبِي بخ ِسكلَافَةَ  : أَمخ

،  : فَوجدناها ثَلَاثني سنةً : أَمِسك خلَافَةَ علي قَالَ ثُم قَالَ لي ، عثْمانَ

يدعقَالَ س لَه فَقُلْت : يهِملَافَةَ فونَ أَنَّ اخلمعزةَ يينِي أُم؟ قَالَ:  : إِنَّ ب

املُلُوك رش نم لُوكم ملْ هقَاِء برو الزنوا بكَذَب  ،رمع نابِ عي البفو ،

 بِيالن دهعي قَالَا: لَم يلعصو  قَد نسيثٌ حدذَا حهئًا ويش لَافَةي اخلف

رواه غَير واحد عن سعيد بنِ جمهانَ ولَا نعرِفُه إِلَّا من حديثه ، (ت) 

  [قال األلباين]: صحيح ٢٢٢٦

، حدثَنا عبد الْوارِث بن سعيد، عن سعيد بنِ  نا سوار بن عبد اللَّهحدثَ -٢

خلَافَةُ النبوة  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن سفينةَ جمهانَ

قَالَ سعيد  .")٢( من يشاُء، ثُم يؤتي اللَّه الْملْك أَو ملْكَه )١( ثَلَاثُونَ سنةً

أَمِسك علَيك أَبا بكْرٍ سنتينِ، وعمر عشرا، وعثْمانُ  : " قَالَ لي سفينةُ

: لسفينةَ إِنَّ هؤلَاِء  ، قُلْت " قَالَ سعيد اثْنتي عشرةَ، وعلي كَذَا

هلَيا عيلونَ أَنَّ عمعزقَالَ ي يفَةلبِخ كُني لَام لَمنِي  : " السب اهتأَس تكَذَب

  [قال األلباين]: حسن صحيح ٤٦٤٦، (د) " الزرقَاِء يعنِي بنِي مروانَ

                                                             
عاما ، و فيه دليل مباشر على أن خالفة آخر الزمان اليت  ٣٠أي أن مدة اخلالفة اليت على منهاج النبوة )(١

سنوات ) ، و هذا دليل واضح على ٩-٧ما مبا فيها مدة حكم املهدي عليه السالم (على منهاج النبوة ثالثون عا

سنة) و يعز اهللا م هذا  ٢٣- ٢١املهدي عليه السالم يسبقه خلفاء قرشيون حيكمون على منهاج النبوة من (

 اإلسالم ، حيكمون الشريعة و يرفعون راية اإلسالم عالية خفاقة و جياهدون يف سبيل اهللا .
يف اخلالفة األويل اليت علي منهاج النبوة بعد علي بن أيب طالب ، كان امللك ملعاوية ابن أيب سفيان ، و كان )(٢

  أعدل امللوك.

أما يف خالفة آخر الزمان اليت على منهاج النبوة بعد املهدي عليه السالم ، يكون امللك إن شاء اهللا لعيسي ابن 

  اإلسالم كما دلت السنة الصحيحة. سنة بشريعة ٤٠مرمي عليه السالم و حيكم 

و هذا احلديث فيه بشارة بتويل أكثر من خليفة قرشي قبل املهدي عليه السالم حيكمون بكتاب اهللا و سنة 

 عام . ٣٠، و مدة هذه اخلالفة  صرسوله 



٣٣٠ 

٣- نوع نو برما عثَندح ميشا هثَندبٍ ، حشونِ حامِ بونِ الْعع ،  نع ،

خلَافَةُ  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن سفينةَ جمهانَسعيد بنِ 

 ، أَو ملْكَه من يشاُء ، ثُم يؤتي اللَّه الْملْك من يشاُء النبوة ثَلَاثُونَ سنةً

 [قال األلباين]: حسن صحيح ٤٦٤٧(د)  ." 

  
١- ارِيبانَ الْأَنملَيس نب دمحا مثَندنِ حمحالر دبا عثَندانَ ، حفْيس نع ،  ،

، عن عبد اللَّه  ، عنِ الْبراِء بنِ ناجِيةَ عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ حراشٍ

ودعسنِ مب  بِينِ النقَالَ ص، ع : "  ورد١(ت( ِلَامى الْإِسحر)٢(سٍ ومخل 

نيثَلَاث و تس أَو ، نيثَلَاث عٍ وبس أَو ، ني٣( ثَلَاث( نبِيلُ ملَكُوا فَسهفَإِنْ ي ،

لَك٤( ه(و ، مهيند ملَه قُمإِنْ ي)٥( اامع نيعبس ملَه قُمي ، )قَالَ،  ")٦ قُلْت : : 

من قَالَ خراشٍ  قَالَ أَبو داود: "، "مما مضى"  : قَالَأَمما بقي أَو مما مضى؟ 

 [قال األلباين]: صحيح ٤٢٥٤(د)  ."  فَقَد أَخطَأَ

                                                             
 املعين  تزول ، و املقصود حتدث حمن و فنت و ضعف و إبتالءات )(١
 املقصود قوة اإلسالم )(٢
املقصود أنه عندما تقوم دولة اإلسالم (سواء يف اخلالفة اإلسالمية الراشدة األويل اليت كانت يف عهد أيب بكر )(٣

إيل عهد احلسن أو يف اخلالفة اإلسالمية الراشدة القادة يف آخر الزمان و يف أي ملك آخر قائم على اإلسالم و اإلميان 

 عام ما ظلوا على اإلميان و التوحيد . ٣٧أو  ٣٦و أ ٣٥و التوحيد )فإن قوة املسلمني تستمر ملدة 
فإن هم تركوا دينهم و ضعف إميام و اتبعوا شهوام و أهوائهم زالت قوم و خارت قواهم و ضعفت )(٤

 من بداية حكمهم . ٣٧أو  ٣٦أو  ٣٥شوكتهم و هلكوا عند العام 
 وميات و احلزبيات و العصبيات البغيضة أي إن متسكوا بالدين و إلتزموا به بعيدا عن األهواء و الق)(٥
عاما إستمرت  ٣٧أو  ٣٦أو  ٣٥أي إن هم ظلوا و استمروا علي إميام و توحيدهم مث مل يبدلوا أو يغريوا ملدة )(٦

  عاما أخري من بداية حكمهم ، أي مما مضي . ٧٠قوم ملدة 

عاما طاملا أن املسلمني خاصة قادم مل باستمرار قوة اإلسالم إيل سبعني  صو احلديث فيه بشارة من النيب 

 يغريوا أو يبدلوا يف دينهم ، و ظلوا على إميام و عقيدم و إسالمهم الصحيح.



٣٣١ 

ا : حدثَن ، قَالَ : حدثَنا مسدد بن مسرهد ، قَالَ أَخبرنا الْفَضلُ بن الْحبابِ -٢

، عن سلَيمانَ بنِ أَبِي  : أَخبرنا الْعوام بن حوشبٍ ، قَالَ يزِيد بن هارونَ

، عن عبد اللَّه بنِ  ، عن أَبِيه ، عنِ الْقَاسمِ بنِ عبد الرحمنِ سلَيمانَ

 بِينِ النع ،ودعسى  " : ، قَالَ صمحر وردتنيثَلَاثسٍ وملَى خلَامِ عالْإِس 

و تس لَكُوا ، أَوفَإِنْ ه نيثَلَاث لَكه نبِيلُ مفَس ، و ،  ملَه يققُوا بإِنْ ب

[قال  ٦٦٦٤) ، (حب) ٦٦٢٩(رقم طبعة با وزير: . " )١( دينهم سبعني سنةً

 ).٩٧٦"الصحيحة" ( -األلباين]: صحيح 
٣- زِيدا يثَندبٍ حشوح نب اموا الْعنربقَالَ ، أَخ ،  اقحو إِسثَنِي أَبدح :

:  ، قَالَ ، عن عبد اللَّه ، عن أَبِيه الشيبانِي، عن الْقَاسمِ بنِ عبد الرحمنِ

 ولُ اللَّهسصقَالَ ر  :" لَامِ عى الْإِسحولُ رزتسٍ ومأْسِ خلَى ر نيثَلَاث  أَو ،

و تس نيثَلَاث عٍ وبس أَو ، نيثَلَاث لَكه نبِيلُ ملَكُوا فَسفَإِنْ ه ، إِنْ  ، و

 ٤٣١٥(حم)  ." بقُوا بقي لَهم دينهم سبعني عاما
٤ - اججا حثَندانُ حفْيا سثَندا  ، حثَندح ،يعرِب نع ،ورصننِ  ماِء برنِ الْبع ،

يلةَ الْكَاهاجِين ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : " 

سٍ ومولُ بِخزتلَامِ سى الْإِسحإِنَّ ر نيثَلَاث و تس أَو ، نيثَلَاث عٍ وبس أَو ، 

ثَلَاثلَكهفَإِنْ ي ،ني لَكا هبِيلِ مفَكَس ، و ، مهيند ملَه قُمإِنْ ي  ملَه قُمي ،

، أَبِما مضى أَم بِما بقي؟  يا رسولَ اللَّه : قَالَ عمر: قَالَ، " سبعني عاما

 ٣٧٥٨(حم)  ."بلْ بِما بقي" قَالَ:
  

  

                                                             
 أي إيل سبعني سنة.)(١



٣٣٢ 

  
  اثْني عشر خليفَةً من قُريشٍ أوال : ال يزال اإلسالم عزيزاً إلي

، عن عبد  ، حدثَنا شعبةُ ، حدثَنا غُندر حدثَين محمد بن املُثَنى -١

 تعمس ،كةَاملَلرمس نب ابِرقَالَ ج ،  بِيالن تعمقُولُ،  ص: سي : » 

 : إِنه قَالَ: ، فَقَالَ أَبِي ، فَقَالَ كَلمةً لَم أَسمعها »)١( يكُونُ اثْنا عشر أَمريا

  ٧٢٢٢(خ)  .» )٢( كُلُّهم من قُريشٍ «

٢- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح رِيرا جثَندنٍ ، حيصح ننِ  ، عابِرِ بج نع ،

حدثَنا رِفَاعةُ بن الْهيثَمِ  :  و يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، قَالَ سمرةَ

يطاسالْو اللَّفْظُ لَهانَ ، واِهللا الطَّح دبع ننِي ابعي دالا خثَندح ،  نع ،

،  صبِي علَى النبِي : دخلْت مع أَ ، قَالَ جابِرِ بنِ سمرةَ، عن  حصينٍ

فيهِمِ اثْنا  )٥(حتى يمضي)٤(لَا ينقَضي  )٣(إِنَّ هذَا الْأَمر " : فَسمعته يقُولُ

:  : فَقُلْت لأَبِي ، قَالَ ، قَالَ: ثُم تكَلَّم بِكَلَامٍ خفي علَي ")٦( عشر خليفَةً

  )١٨٢١( -  ٥، (م) " )٧( كُلُّهم من قُريشٍ " : قَالَ ؟  ما قَالَ

                                                             
 أي خليفة ؛ و هو تكليف ال تشريف .)(١
 أي يصلون يف نسبهم إيل قريش ؛ فاخلالفة و اإلمامة العظمي من قريش.)(٢
 الدين أو اخلالفة .املقصود أمر )(٣
 ال ينتهي أو يذهب. )(٤
 حيت حيكم فيهم.)(٥
، يلي خالفة املسلمني ، مثل ؛ أبو  صإماما أعظما ، عادال ، ملتزما بدنيه و سنة  رسوله  ١٢املقصود )(٦

بكر ، و عمر بن اخلطاب ، و عثمان بن عفان ، و علي بن أيب طالب ، و احلسن بن علي ، و احلسني بن علي ، و 

مر بن عبد العزيز ، و عبد اهللا بن الزبري، و ..... ، و املهدي عليه السالم الذي ينتهي نسبه إيل احلسن بن علي ع

 و فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها . 
 بشرط أن ينتمون يف نسبهم إيل قبيلة قريش عن بكرة أبيهم ، و فيه تكليف و مسئولية ال تشريف .)(٧



٣٣٣ 

، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن  حدثَنا ابن أَبِي عمر، حدثَنا سفْيانُ - ٣

 )١(لَا يزالُ أَمر الناسِ " : يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، قَالَ جابِرِ بنِ سمرةَ

بِكَلمة  ص، ثُم تكَلَّم النبِي  " )٣(ما وليهم اثْنا عشر رجلًا )٢(ماضيا

لَيع تيفأَبِي خ أَلْتولُ اِهللا  ، فَسساذَا قَالَ ر؟ فَقَالَ: ص: م "  نم مكُلُّه

  )١٨٢١( - ٦، (م) "  قُريشٍ

٤ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدا  وحثَندةَ، حانوو عأَب اكمس نع ،  ننِ ، عابِرِ بج

لَا يزالُ أَمر الناسِ  " : لَم يذْكُر ، و بِهذَا الْحديث ص، عنِ النبِي سمرةَ

  )١٨٢١، (م) ("  ماضيا

٥- يدالْأَز دالخ نب ابدثَنا هدةَ حلَمس نب ادما حثَندنِ ،  ، حب اكمس نع

 ص: سمعت رسولَ اِهللا  ، يقُولُ جابِر بن سمرةَ: سمعت  ، قَالَ حربٍ

، ثُم قَالَ  " إِلَى اثْني عشر خليفَةً)٤(لَا يزالُ الْإِسلَام عزِيزا  " : يقُولُ

، " )٥("كُلُّهم من قُريشٍ:  ؟ فَقَالَ : ما قَالَ ، فَقُلْت لأَبِي كَلمةً لَم أَفْهمها

  )١٨٢١( - ٧(م) 

، عنِ  ، عن داود ، حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ٦

بِيعالش  نةَ، عرمنِ سابِرِ بقَالَ ج ،  بِيذَا  " : ص: قَالَ النالُ هزلَا ي

ريفَةً الْأَملخ رشع يا إِلَى اثْنزِيزقَالَ " ع ، همأَفْه ٍء لَميبِش كَلَّمت ثُم :  ،

  )١٨٢١( - ٨، (م) "  كُلُّهم من قُريشٍ " : : ما قَالَ؟ فَقَالَ فَقُلْت لأَبِي

                                                             
 اإلسالمية اليت علي منهاج النبوة .أمر الدين و هو اخلالفة )(١
 مستمرا.)(٢
حيمل الرجولة بكل معانيها ، فهو رجال مبعين الكلمة ، و املقصود اخلليفة : اإلمام األعظم للمسلمني ، و )(٣

 فيه  تكليف ال تشريف ، و اثين عشر خليفة على سبيل العد و احلصر.
 و خليفة. أي له دولة و قوة و منعة و جيشا و رجاال و بيعة)(٤
 فيه تكليف ال تشريف.)(٥



٣٣٤ 

٧- يمضهالْج يلع نب رصثَنا ندح  نب زِيدا يثَندعٍ، حيرز  نا ابثَندح ،

يفَلوانَ النثْمع نب دما أَحثَندح وح ،نوع اللَّفْظُ لَهو ،  ،رها أَزثَندح ،

بِيعنِ الشع ،نوع نا ابثَندح  نةَ، عرمنِ سابِرِ بإِلَى  ، قَالَ ج طَلَقْتان :

لَا يزالُ هذَا الدين عزِيزا  " : بِي، فَسمعته يقُولُومعي أَ صرسولِ اِهللا 

، فَقُلْت  ، فَقَالَ كَلمةً صمنِيها الناس " منِيعا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  )١٨٢١( -  ٩(م)  ."  كُلُّهم من قُريشٍ " : ؟ قَالَ لأَبِي: ما قَالَ

: حدثَنا حاتم  ، قَالَا ، وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ بن سعيدحدثَنا قُتيبةُ  -٨

، عنِ الْمهاجِرِ بنِ مسمارٍ، عن عامرِ بنِ سعد بنِ أَبِي  وهو ابن إِسماعيلَ

، أَنْ أَخبِرنِي  مع غُلَامي نافعٍ جابِرِ بنِ سمرةَ: كَتبت إِلَى  ، قَالَ وقَّاصٍ

، سمعت رسولَ  ، قَالَ: فَكَتب إِلَي صبِشيٍء سمعته من رسولِ اِهللا 

لَا يزالُ الدين قَائما  " : يوم جمعة عشيةَ رجِم الْأَسلَمي يقُولُ صاِهللا

، كُلُّهم من  اثْنا عشر خليفَةً ، أَو يكُونَ علَيكُم )١(حتى تقُوم الساعةُ

  )١٨٢٢( - ١٠(م)  ."  قُريشٍ

: حدثَنا عمر بن عبيد  حدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن العلَاِء قَالَ -٩

: قَالَ رسولُ  قَالَ جابِرِ بنِ سمرةَ، عن  الطَّنافِسي، عن سماك بنِ حربٍ

 ا " : صاللَّهريأَم رشا عي اثْندعب نكُونُ مٍء  ، قَالَ " ييبِش كَلَّمت ثُم :

: هذَا  " كُلُّهم من قُريشٍ " : : قَالَ ، فَقَالَ لَم أَفْهمه فَسأَلْت الَّذي يلينِي

يو كُرا أَبثَندح يححص نسيثٌ حدحديبع نب رما عثَندبٍ قَالَ: ح  نع ،

ى أَبِيهوسنِ أَبِي مكْرِ بأَبِي ب نةَ ، عرمنِ سابِرِ بج نع ،  بِينِ النص، ع 

: هذَا حديثٌ  مثْلَ هذَا احلَديث وقَد روِي من غَيرِ وجه عن جابِرِ بنِ سمرةَ

                                                             
و هذا دليل واضح على أن اخللفاء هم خلفاء و أئمة اخلالفة اليت على منهاج النبوة فقط سواء اخلالفة األويل )(١

 أو اخلالفة الثانية اليت فيها املهدي. 



٣٣٥ 

سي ىغَرِيبوسنِ أَبِي مكْرِ بأَبِي ب يثدح نم برغةَ  ترمنِ سابِرِ بج نع ،

و ودعسنِ ماب ناب عي البف رٍو  ، ومنِ عب اللَّه دبقال  ٢٢٢٣(ت)  .ع]

  األلباين]: صحيح

، عن إِسماعيلَ  ، حدثَنا مروانُ بن معاوِيةَ حدثَنا عمرو بن عثْمانَ - ١٠

دالأَبِي خ ننِي ابعي أَبِيه نع ،  نةَ، عرمنِ سابِرِ بقَالَ ج ،  تعمس :

 ولَ اللَّهسقُولُ صري : "  كُملَيكُونَ عى يتا حمقَائ ينذَا الدالُ هزلَا ي

، فَسمعت كَلَاما من  " ه الْأُمةُ، كُلُّهم تجتمع علَي اثْنا عشر خليفَةً

 بِيصالن همأَفْه أَبِي لَمل قُولُ ، قُلْتا يشٍ " : ؟ قَالَ : ميقُر نم مكُلُّه  ". 

  .[قال األلباين]: صحيح ق دون قوله جتتمع عليه األمة ٤٢٧٩(د) 

، عن عامرٍ،  ، حدثَنا داود وهيب، حدثَنا  حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ -١١

 نةَعرمنِ سابِرِ بقَالَ ج ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سذَا  " : يالُ هزلَا ي

، ثُم  ضجوا : فَكَبر الناس و ، قَالَ " الدين عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

كُلُّهم من  " : ، ما قَالَ؟ قَالَ : يا أَبت ، قُلْت لأَبِي خفيفَةًقَالَ كَلمةً 

  [قال األلباين]: صحيح ٤٢٨٠(د)  .قُريشٍ" 

، حدثَنا  ، حدثَنا زهير، حدثَنا زِياد بن خيثَمةَ حدثَنا ابن نفَيلٍ - ١٢

انِيدمالْه يدعس نب دوالْأَس  نةَ، عرمنِ سابِرِ بج  ادز يثدذَا الْحبِه ،

شيقُر هتأَت هزِلنإِلَى م عجا راذَا ، فَقَالُوا فَلَمكُونُ مي ؟ قَالَ : ثُم : "  ثُم

جركُونُ الْه[قال األلباين]: صحيح دون قوله فلما رجع ٤٢٨١(د)  ."  ي.  

١٣ -  ادما حثَندحدالخ نئْبٍ بأَبِي ذ نا ابثَندارٍ،  ، حمسنِ ماجِرِ بهنِ الْمع ،

، صعن حديث رسولِ اللَّه جابِر بن سمرةَ: سأَلْت  عن عامرِ بنِ سعد قَالَ

، حتى يكُونَ اثْنا  لَا يزالُ الدين قَائما « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  فَقَالَ



٣٣٦ 

(حم) »  ، ثُم يخرج كَذَّابونَ بين يديِ الساعة عشر خليفَةً من قُريشٍ

٢٠٨٠٥  

جابِرِ بنِ سمرةَ ، عن عامرٍ، عن  ، حدثَنا مجالد حدثَنا حماد بن أُسامةَ - ١٤

يائوقَالَ الس ،  تعمس : ولَ اللَّهساعِ صردالْو ةجي حقُولُ فإِنَّ  « : ، ي

أَهاون نلَى ما عرالَ ظَاهزي لَن ينذَا الده فالخم هرضلَا ي ، لَا  ، و

، قَالَ: ثُم تكَلَّم  » مفَارِق، حتى يمضي من أُمتي اثْنا عشر خليفَةً

(حم)  .»كُلُّهم من قُريشٍ « : ؟ قَالَ : ما قَالَ ، فَقُلْت لأَبِي لَم أَفْهمهبِشيٍء 

٢٠٨١٤  

حدثَنا ابن نميرٍ، حدثَنا مجالد، عن عامرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ  - ١٥

يائوقَالَ الس ،  ولَ اللَّهسر تعمص: سةجي حقُولُ فاعِ ، يدلَا  «:  الْو

أَهاون نلَى ما عرظَاه ينذَا الدالُ هزي فالخم هرضلَا ي ، و ، فَارِقلَا م  ،

ما، كُلُّهريأَم رشا عي اثْنتأُم نم يضمى يتولِ »  حسلُ رقَو لَيع يفخ ثُم

 قَالَ:  صاللَّه ،) ولِ اللَّهسر لَةاحإِلَى ر بكَانَ أَبِي أَقْري صونم( ،

فَقُلْت  : )اهتا أَبي  ولِ اللَّهسلِ رقَو نم يفي خا الَّذقُولُ قَالَ )؟ ص، مي : 

  ٢٠٨١٧(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« :

١٦ - دمحم نب اللَّه دبا عثَندح و ،  ،دمحنِ مب اللَّه بِدع نا مأَن هتعمس

، عن الْمهاجِرِ بنِ مسمارٍ، عن عامرِ بنِ سعد  حدثَنا حاتم بن إِسماعيلَ

، أَخبِرنِي  مع غُلَامي جابِرِ بنِ سمرةَ: كَتبت إِلَى  ، قَالَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ

ٍء سيبِش ولِ اللَّهسر نم هتعصم إِلَي بولَ  ، قَالَ: فَكَتسر تعمس :

قُولُ صاللَّهي يلَممِ الْأَسجةَ ريشع ،ةعمالْج موا « : يمقَائ ينالُ الدزلَا ي

كُلُّهم من ، أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا عشر خليفَةً  حتى تقُوم الساعةُ

  ٢٠٨٣٠(حم) » قُريشٍ



٣٣٧ 

:  ، قَالَ ، عن سماك بنِ حربٍ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنا شعبةُ - ١٧

 تعمةَسرمس نب ابِرقَالَ ج ،  اللَّه بِين تعمقُولُ ص: سا  « : يكُونُ اثْني

» كُلُّهم من قُريشٍ« : كَلمةً لَم أَسمعها فَقَالَ الْقَوم، فَقَالَ »عشر أَمريا

  ٢٠٨٣٦(حم) 

: سمعت  ، قَالَ ، حدثَنا سماك حدثَنا بهز، حدثَنا حماد بن سلَمةَ - ١٨

يزالُ الْإِسلَام لَا  « : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، يقُولُ جابِر بن سمرةَ

: قُلْت  ، قَالَ فَقَالَ كَلمةً خفيةً لَم أَفْهمها»  عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  ٢٠٨٣٨(حم) »  كُلُّهم من قُريشٍ « : : قَالَ : ما قَالَ؟ قَالَ لأَبِي

١٩ - دالجا مثَندرٍ، حيمن نا ابثَندح  نةَ ، عرمنِ سابِرِ بج نرٍ، عامع

يائوقَالَ الس ،  ولَ اللَّهسر تعماعِ ص: سدالْو ةجي حقُولُ فلَا  « : ي

أَهاون نلَى ما عرظَاه ينذَا الدالُ هزي فالخم هرضلَا ي ، و ، فَارِقلَا م  ،

: ثُم خفي علَي قَولُ  قَالَ»  ، كُلُّهم اثْنا عشر أَمرياحتى يمضي من أُمتي 

 ولِ اللَّهسقَالَ صر و :  ولِ اللَّهسر لَةاحإِلَى ر بي صكَانَ أَبِي أَقْرنم  ،

فَقُلْت  ولِ اللَّهسلِ رقَو نم لَيع يفي خا الَّذم اهتا أَبقُولُ::  قَالَ ص: يي 

كُلُّهم من « : ، قَالَ : فَأَشهد علَى إِفْهامِ أَبِي إِياي قَالَ،  »كُلُّهم من قُريشٍ«

  ٢٠٨٤١(حم) » قُريشٍ

، عنِ الْأَسود بنِ  حدثَنا هاشم، حدثَنا زهير، حدثَنا زِياد بن خيثَمةَ - ٢٠

انِيدمالْه يدعةَ سرمنِ سابِرِ بج نع ،  ولَ اللَّهسر تعمص، قَالَ: س  ،

 ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر صأَو: » نم ميفَةً كُلُّهلخ رشا عي اثْندعكُونُ بي

ماذَا؟  قَالَ: ثُم رجع إِلَى منزِله فَأَتته قُريش، فَقَالُوا: ثُم يكُونُ،  »قُريشٍ

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط:  ٢٠٨٦٠(حم) » ثُم يكُونُ الْهرج« قَالَ:

  حديث صحيح دون قوله: " مث يكون اهلرج "



٣٣٨ 

، حدثَنِي  ، حدثَنا زهير، حدثَنا سماك بن حربٍ حدثَنا أَبو كَاملٍ - ٢١

 ولَ اللَّهسر عمس هأَن ،ابِرصج ا«قُولُ: ، يريأَم رشا عي اثْندعكُونُ بي«  ،

كذَل دعا قَالَ برِي ملَا أَد ثُم مكُلَّه مالْقَو أَلْتفَقَالُوا: قَالَ ، فَس ، : » مكُلُّه

  ٢٠٨٦٢(حم) » من قُريشٍ

٢٢ - الْم دبع نةُ، عبعا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندرٍ، حيمنِ عب كل

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ: سةَ يرمس نب ابِرج تعمقُولُ صقَالَ: سكُونُ « : يي

: إِنه  : فَقَالَ أَبِي ، قَالَ ، قَالَ: فَقَالَ كَلمةً لَم أَسمعها »اثْنا عشر أَمريا

  ٢٠٨٧٢(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« قَالَ:

٢٣ - دمالص دبا عثَندا أَبِي حثَندح ، داوا دثَندرٍ، قَالَ ، حامع نع ،  :

يائوةَ السرمس نب ابِرثَنِي جدقَالَ ح ،  ولُ اللَّهسا رنطَبفَقَالَ ص: خ ، : 

ثُم تكَلَّم ، قَالَ:  » شر خليفَةً، إِلَى اثْني ع إِنَّ هذَا الدين لَا يزالُ عزِيزا «

ولُ اللَّهسصر اسالن جضا وهمأَفْه لَم ةما قَالَ؟  بِكَلأَبِي: مل فَقُلْت ،

  ٢٠٨٧٩(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« قَالَ:

٢٤ - دمحم نب سونا يثَندح ديز ننِي ابعي ادما حثَندح ،  ،دالجا مثَندح ،

بِعرفَات،  ص: خطَبنا رسولُ اللَّه  عنِ الشعبِي، عن جابِرِ بنِ سمرةَ، قَالَ

لَا يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا منِيعا ظَاهرا علَى من ناوأَه، حتى يملك « فَقَالَ:

مكُلُّه رشا عقَالَ:»اثْن ، دعا بم مأَفْه قَالَ فَلَم ،  دعا بأَبِي: مل فَقُلْت :

" مشٍ« : ؟ قَالَ كُلُّهيقُر نم م٢٠٨٨٠(حم) » كُلُّه  

حدثَنا حسن، حدثَنا زهير، حدثَنا سماك وهو ابن حربٍ، حدثَنِي  - ٢٥

يكُونُ بعدي اثْنا عشر «يقُولُ:  صأَنه سمع رسولَ اللَّه جابِر بن سمرةَ،

 : قَالَ: ، فَقَالُوا ؟ فَسأَلْت الْقَوم ، ثُم لَا أَدرِي ما قَالَ بعد ذَلك»أَمريا

  ٢٠٨٨٩(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ«



٣٣٩ 

٢٦ - ا شثَندفَرٍ، حعج نب دمحا مثَندةُحببٍ عرنِ حب اكمس نقَالَ ، ع ،  :

يكُونُ اثْنا « : يقُولُ ص، قَالَ: سمعت نبِي اللَّه  سمعت جابِر بن سمرةَ

» كُلُّهم من قُريشٍ«:  ، فَقَالَ كَلمةً لَم أَسمعها، فَقَالَ الْقَوم »عشر أَمريا

  ٢٠٨٩٦(حم) 

٢٧ -  ،دالجا مثَندح ،ديز ننِي ابعي ادما حثَندح ،دمحم نب سونا يثَندح

بِيعنِ الشةَ عرمنِ سابِرِ بج نع ،  ولُ اللَّهسا رنطَبص، قَالَ: خ 

اهرا علَى من ناوأَه، لَن يزالَ هذَا الْأَمر عزِيزا منِيعا ظَ « : بِعرفَات، فَقَالَ

مكُلُّه رشا عاثْن كلمى يتقَالَ » ح ، دعا بم مأَفْه قَالَ : فَلَم ، :  فَقُلْت

  ٢٠٩٠٦(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : ؟ قَالَ »كُلُّهم«: ما بعد  لأَبِي

٢٨ - اللَّه دبا عثَندح  لَفثَنِي خدح ،قْرِئالْم ارزامٍ الْبشه نا  بثَندح ،

ديز نب ادمح دالجم نع ، بِيعالش نةَ ، عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ ، ع ،  :

 ولُ اللَّهسا رنطَبفَةَ صخرا  « : ، فَقَالَ بِعزِيزع ينذَا الدالَ هزي لَن

ا عرا ظَاهنِيعمأَهاون نلَى م قَهفَار نم هرضلَا ي ، الَفَهخ ى  ، أَوتح ،

  ٢٠٩٠٥أَو كَما قَال. (حم) »  يملك اثْنا عشر كُلُّهم من قُريشٍ

حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدي، عن سفْيانَ، عن عبد الْملك بنِ  - ٢٩

 بِيأَبِي إِلَى النا وأَن ةَ قَالَ: جِئْترمنِ سابِرِ بج نرٍ، عيمقُولُ: صعي وهو 

» رشا عكُونَ اثْنى يتا ححالص رذَا الْأَمالُ هزا لَا يريةً »أَممقَالَ كَل ثُم ،

  ٢٠٩٢٢(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : لَم أَفْهمها، فَقُلْت لأَبِي: ما قَالَ؟ قَالَ

: سمعت  ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، قَالَ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ - ٣٠

لَا يزالُ هذَا  « : يقُولُ صعت رسولَ اللَّه : سم ، يقُولُ جابِر بن سمرةَ

 ، ثُم تكَلَّم بِكَلمة خفيت علَي » الْأَمر ماضيا حتى يقُوم اثْنا عشر أَمريا

  ٢٠٩٢٣(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : ؟ قَالَ ، ما قَالَ ، فَسأَلْت عنها أَبِي



٣٤٠ 

،  ، حدثَنا أَبو جعفَرٍ محمد بن عبد اللَّه الرزِي عبد اللَّهحدثَنا  - ٣١

يمالْع دمالص دبو عا أَبثَندابِرِ  حج نرٍ، عيمع نب كلالْم دبا عثَندح ،

، فَقَالَ رسولُ اللَّه  ص: كُنت مع أَبِي عند رسولِ اللَّه  ، قَالَ بنِ سمرةَ

: لَا يزالُ الناس بِخيرٍ شك أَبو  ، أَو قَالَ " لَا يزالُ هذَا الدين عزِيزا:  ص

، فَقُلْت  "، ثُم قَالَ كَلمةً خفيةًعبد الصمد، إِلَى اثْني عشر خليفَةً 

  ٢٠٩٢٤(حم) . "هم من قُريش" كُلُّ : ؟ قَالَ لأَبِي: ما قَالَ

٣٢ -  ،يمقَدالْم يلنِ عكْرِ بأَبِي ب نب دمحا مثَندح ،اللَّه دبا عثَندح

حدثَنا يزِيد بن زريعٍ، حدثَنا أَبو عون، عنِ الشعبِي، عن جابِرِ بنِ سمرةَ، 

 بِينِ النقَالَ صع : » نلَى مونَ عرصنا، ينِيعا مزِيزع رذَا الْأَمالُ هزلَا ي

، ثُم قَالَ كَلمةً أَصمنِيها الناس،  »ناوأَهم علَيه إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  ٢٠٩٢٦(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« فَقُلْت لأَبِي: ما قَالَ؟ قَالَ:

٣٣ - ثَندحاللَّه دبا ع يمقَدالْم يلنِ عكْرِ بأَبِي ب نب دمحثَنِي مدح ،  ،

اقحإِس نب ريها زثَندح دنأَبِي ه نب داوا دثَندنِي  ، حعرٍ يامع نع ،

بِيعةَ الشرمنِ سابِرِ بج نولَ ا ، قَالَ ، عسر تعمس : قُولُ صللَّهلَا  « : ي

،  ، فَكَبر الناس وضجوا » يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

كُلُّهم من « : ، ما قَالَ؟ قَالَ : يا أَبت ، قُلْت لأَبِي وقَالَ كَلمةً خفيةً

  ٢٠٩٢٧(حم) » قُريشٍ

٣٤ - دبا عثَندح اللَّه  ،داود نانُ بملَيس انِيرهبِيعِ الزو الرثَنِي أَبدح ،

ارِيرِيالْقَو رمع نب اللَّه ديبعو و ، يمقَدكْرٍ الْمأَبِي ب نب دمحم   ،

ديز نب ادما حثَندقَالُوا: ح يدعس نب دالجا مثَندح ، بِيعنِ الشع ،  ،

قَالَ  ، و بِعرفَات ص: خطَبنا رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ

هيثدي حف يمقَدالْم  ولَ اللَّهسر تعمذَا لَفْظُ  ص: سهى ونبِم طُبخي ،



٣٤١ 

لَن يزالَ هذَا الْأَمر عزِيزا ظَاهرا  «:  ، فَسمعته يقُولُ حديث أَبِي الربِيعِ

مكُلُّه رشا عاثْن كلمى يتح « مطَ الْقَولَغ ثُم ، وا ، وكَلَّمت  مأَفْه فَلَم ،

دعب لَهقَو : »مكُلُّه«  دعا بم :اهتا أَبأَبِي: يل فَقُلْت ،»م؟ قَالَ:»كُلُّه »مكُلُّه 

، أَو  " لَا يضره من خالَفَه : قَالَ الْقَوارِيرِي في حديثه ، و »من قُريشٍ

  ٢٠٩٣٧. (حم) " فَارقَه حتى يملك اثْنا عشر

٣٥ - اللَّه دبا عثَندح ارِيرِيالْقَو اللَّه ديبثَنِي عدح ،  نب ملَيا سثَندح ،

نونِ عنِ ابع ،رضأَخ بِيعنِ الشةَ ، قَالَ ، عرمس نب ابِرج تعمس :  ،

،  لَا يزالُ هذَا الدين عزِيزا منِيعا «:  ص: قَالَ رسولُ اللَّه  يقُولُ

الَ: فَجعلَ ، قَ » ينصرونَ علَى من ناوأَهم علَيه إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  ٢٠٩٣٩الناس يقُومونَ ويقْعدون. (حم) 

٣٦ - اللَّه دبا عثَندح سوني نب جيرا سثَندح ، ديبنِ عب رما عثَندح ،  ،

 ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، قَالَ ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ عن سماك بنِ حربٍ

،  ، فَتكُلِّم فَخفي علَي »يكُونُ من بعدي اثْنا عشر أَمريا « : يقُولُ

(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : ، فَقَالَ ، أَو إِلَى جنبِي فَسأَلْت الَّذي يلينِي

٢٠٩٤١  

٣٧ - دأَس نب زها بثَندةَ حلَمس نب ادما حثَندح ، ثَندح ،اكمقَالَ  ا س ،

لَا يزالُ « : يقُولُ ص: سمعت النبِي  ، يقُولُ سمعت جابِر بن سمرةَ

،  ، فَقَالَ كَلمةً خفيةً لَم أَفْهمها » الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  ٢٠٩٥١(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : : ما قَالَ؟ قَالَ : فَقُلْت لأَبِي قَالَ

: سمعت  ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، قَالَ حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ - ٣٨

يائوةَ السرمس نب ابِرقُولُ جي ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سلَا  « : ي

ا حياضم رذَا الْأَمالُ هزايريأَم رشا عاثْن قُومى يت «  ةمبِكَل كَلَّمت ثُم ،



٣٤٢ 

لَيع تيفا قَالَ خأَبِي: م أَلْتشٍ«:  ؟ قَالَ ، سيقُر نم م(حم) » كُلُّه

٢٠٩٦٢  

٣٩ - يماهرإِب نيلُ باعما إِسثَندح نونِ عاب نع ، بِيعنِ الشابِرِ ، عج نع ، 

،  صذَكَر النبِي  ، قَالَ: و ، أَو مع ابنِي : كُنت مع أَبِي ، قَالَ بنِ سمرةَ

لَا يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا منِيعا ينصرونَ علَى من ناوأَهم علَيه « : فَقَالَ

، فَقُلْت  بِكَلمة أَصمنِيها الناس، ثُم تكَلَّم  » إِلَى اثْني عشر خليفَةً

كُلُّهم من « ؟ قَالَ: ، ما الْكَلمةُ الَّتي أَصمنِيها الناس أَو لابنِي  : لأَبِي

  ٢٠٩٦٦(حم) » قُريشٍ

ود بن ، حدثَنا دا ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ حدثَنا مؤملُ بن إِسماعيلَ - ٤٠

بِيعنِ الشع ،دنةَ أَبِي هرمنِ سابِرِ بج نقَالَ ، ع ،  بِيالن تعمص: س 

  ٢١٠١٣(حم) »  يكُونُ لهذه الْأُمة اثْنا عشر خليفَةً « : يقُولُ

قَالَ: سمعت جابِر ،  ، حدثَنا سماك حدثَنا بهز، حدثَنا حماد بن سلَمةَ - ٤١

لَا يزالُ الْإِسلَام  « : يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، يقُولُ بن سمرةَ

:  ، قَالَ ثُم قَالَ كَلمةً خفيةً لَم أَفْهمها، » عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

  ٢١٠٢٠(حم) » هم من قُريشٍكُلُّ« : ؟ قَالَ : ما قَالَ قُلْت لأَبِي

٤٢ - يعكا وثَندح بِيالالْو دالأَبِي خ نطْرٍ، عف نةَ ، عرمنِ سابِرِ بج نع ،  ،

لَا يزالُ هذَا الْأَمر موائما أَو مقَارِبا حتى  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ

 رشا عاثْن قُوميفَةًيلشٍ خيقُر نم م٢١٠٣٣(حم) »  ، كُلُّه  

٤٣ - يدهم ننِ بمحالر دبا عثَندانَ حفْيس ننِ  ، عب كلالْم دبع نع ،

وهو  ص: جِئْت أَنا وأَبِي إِلَى النبِي  ، قَالَ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

:  ثُم قَالَ»  هذَا الْأَمر صالحا حتى يكُونَ اثْنا عشر أَمريا لَا يزالُ « : يقُولُ



٣٤٣ 

» كُلُّهم من قُريشٍ« : : قَالَ ؟ قَالَ : ما قَالَ ، قُلْت لأَبِي كَلمةً لَم أَفْهمها

  ٢١٠٣٩(حم) 

:  عن جابِرٍ، قَالَ،  ، عن سماك حدثَنا عمر بن عبيد أَبو حفْصٍ - ٤٤

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسا « : يريأَم رشا عي اثْندعكُونُ بقَالَ: ، »  ي

:  ، قَالَ: فَسأَلْت بعض الْقَومِ أَوِ الَّذي يلينِي ثُم تكَلَّم فَخفي علَي ما قَالَ

  ٢١٠٥٠(حم) » كُلُّهم من قُريشٍ« : ؟ قَالَ ما قَالَ

: حدثَنا علي بن الْجعد  ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى - ٤٥

رِيهوةَ ، قَالَ الْجاوِيعم نب ريها زنربةَ : أَخثَمينِ خب ادزِي ننِ  ، عع ،

:  : سمعت جابِر بن سمرةَ يقُولُ ، قَالَ د الْهمدانِيالْأَسود بنِ سعي

 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ صسي ،  :"  ميفَةً كُلُّهلخ رشا عي اثْندعكُونُ بي

؟  ماذَا: ثُم يكُونُ  ، فَلَما رجع إِلَى منزِله أَتته قُريش قَالُوا من قُريشٍ"

[قال  ٦٦٦١) ، (حب) ٦٦٢٦(رقم طبعة با وزير: "ثُم يكُونُ الْهرج"  : قَالَ

و  ٣٧٦"الصحيحة" ( -... : فلما رجعدون قوله - األلباين]: صحيح 

١٠٧٥.(  

،  : حدثَنا هدبةُ بن خالد ، قَالَ أَخبرنا عمرانُ بن موسى بنِ مجاشعٍ - ٤٦

: سمعت جابِر  ، قَالَ ، عن سماك بنِ حربٍ ثَنا حماد بن سلَمةَ: حد قَالَ

لَا يزالُ الْإِسلَام  " : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اللَّه  ، يقُولُ بن سمرةَ

، قُلْت  أَفْهمها: فَقَالَ كَلمةً لَم  قَالَ، "  عزِيزا إِلَى اثْني عشر خليفَةً

) ، ٦٦٢٧(رقم طبعة با وزير: "كُلُّهم من قُريشٍ" :  لأَبِي: ما قَالَ؟ قَالَ

  املصدر نفسه: م وخ خمتصراً. -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٦٢(حب) 

٤٧ - يالطَّاح يدعنِ سب دمأَح نب كْرا بنربقَالَ أَخ ، لع نب رصا نثَندح : ي

، عن  ، عنِ الشعبِي ، عنِ ابنِ عون : أَخبرنا يزِيد بن زريعٍ بنِ نصرٍ، قَالَ



٣٤٤ 

لَا يزالُ هذَا الدين عزِيزا  " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ جابِرِ بنِ سمرةَ

 قَالَ ،  " علَيه إِلَى اثْني عشر خليفَةً، ينصرونَ علَى من ناوأَهم  منِيعا

اسا الننِيهتمأَص ةمبِكَل كَلَّمت أَبِي : ثُمل ا قَالَ؟ قَالَ ، فَقُلْتم : :  مكُلُّه"

[قال األلباين]:  ٦٦٦٣) ، (حب) ٦٦٢٨(رقم طبعة با وزير: من قُريشٍ" 

 انظر ما قبله. -صحيح: ق 

  ل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة تتقْيثانيا : 
: حدثنا عبد الرزاق قال أَخبرنا  ، قَال حدثنا أمحد بن منصور )١

،  ، عن أَبِي قالَبةَ عن أَبِي أَسماَء عن ثَوبانَ الثَّورِي، عن خالد احلَذَّاء

هنع ي اللَّهضول اِهللا  رسلَّم، قَالَ قَالَ رسلَيه وع لَّى اللَّهلُ "  : صتقْتي

يفَةلخ ناب مذَا ثَالثَةٌ كُلُّهه زِكُمكَن دنع مهنم داحلُ إِلَى وصال ي ثُم ،  ،

 لْهقْتي ال لَمقَت كُملُونقْترِقِ فَيشلِ الْمبق نم ودالس اتايقْبِلُ الرت ثُم

مقَو  هلَى الثَّلْجِ فَإِنا عوبح لَوو ،وهايِعفَب وهمتأَيئًا فَإِذَا ريش ذَكَر ثُم ،

يدهالْم يفَةُ اللَّهلخ ".  

وهذَا الْحديثُ قَد روِي نحو كَالمه من غَيرِ هذَا الْوجه  قال البزار :

 ذَا اللَّفْظذَا اللَّفْ، بِههو يثدذَا الْحي هإالَّ ف هلَمعظُ ال ن ، إِنْ كَانَ قَدو

 هتحصيثَ لدفإنا اخترنا هذا الْح يثدذَا الْحى هنعم أَكْثَر وِير

مسند البزار أو البحر الزخار  ؛وإِسناده إِسناد صحيح ، وجاللَة ثَوبانَ 

ا يف حتقيق كتاب األحكام الشرعية ، وصححه البزار أيض ) ٤١٦٣(

  .) ٥٢٧/ ٤الكربى إلبن اخلراط ( 

 : حدثَنا عبد الرزاقِ ، قَالَا أَحمد بن يوسف ، و حدثَنا محمد بن يحيى )٢

رِيانَ الثَّوفْيس نذَّاِء ، عالْح دالخ نع ،  نةَ، علَابأَبِي  أَبِي ق نع ،



٣٤٥ 

بِيحاَء الرمأَس  نانَ، عبثَو  ولُ اللَّهسلُ " : ص، قَالَ: قَالَ رتقْت١(ي( 

 زِكُمكَن دن٢(ع(ٌثَلَاثَة يفَةلخ ناب مكُلُّه ، )٣(  داحإِلَى و ريصلَا ي ثُم ،

مهن٤( م( نم ودالس اتايالر طْلُعت رِقِ ، ثُمشلِ الْمبق)٥(  كُملُونقْتفَي ،

مقَو لْهقْتي لًا لَمفَقَالَ  - ،"  قَت فَظُهئًا لَا أَحيش ذَكَر ثُم–  " وهمتأَيفَإِذَا ر

(جة)  الْمهدي "  )٦(، فَإِنه خليفَةُ اللَّه فَبايِعوه ولَو حبوا علَى الثَّلْجِ

  .)٧(األلباين]: ضعيف [قال ٤٠٨٤

٣( يعكا وثَندح رِيكش نع ، دينِ زب يلع نةَ ، علَابأَبِي ق نع ،  نع ،

إِذَا رأَيتم الرايات السود قَد جاَءت  « : صقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ثَوبانَ 

(حم) »  فيها خليفَةَ اللَّه الْمهدي؛ فَإِنَّ  ، فَأْتوها من قبلِ خراسانَ

 .)٨(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف ٢٢٣٨٧
: حدثَنا  : حدثَنا معاوِيةُ بن هشامٍ قَالَ حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ قَالَ )٤

،  ، عن علْقَمةَ عن إِبراهيم،  ، عن يزِيد بنِ أَبِي زِياد علي بن صالحٍ

 نعاللَّه دبقَالَع ،  ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيةٌ  ص: بيتلَ فإِذْ أَقْب ،

 تغير لَونه ، اغْرورقَت عيناه و ص، فَلَما رآهم النبِي  من بنِي هاشمٍ

                                                             
 يتقاتل و يقاتل بعضهم بعضا.)(١
 الزمان .املراد كرت الذي ينحسر عنه ر الفرات يف آخر )(٢
 أي أن هؤالء الثالثة هم أبناء خليفة قد مات .)(٣
 أي ال يصبح الكرت ملكا ألحد منهم.)(٤
أي من ناحية فارس " إيران حاليا "، و ما وراءها ، و فيه داللة واضحة على غزو املسلمني لفارس و ما وراءها )(٥

حني قال (  صذه البالد ، صدق رسول اهللا يف خالفة آخر الزمان ، مث انتصار املسلمني عليهم ، و فتحهم هل

 تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا ، مث تغزون فارس فيفتحها اهللا ، .... ).
 فيها تكرمي و تشريف للمهدي عليه السالم.)(٦
صححه العالمة احملدث الشيخ مصطفي بن العدوي يف كتابه " املسند الصحيح من أحاديث الفنت و املالحم و )(٧

 ) حتت عنوان (  ما جاء يف ظهور الريات السود ).٣٣٧الساعة " ص (أشراط 
 قال احلاكم ؛ صحيح على شرط الشيخني البخاري و مسلم)(٨



٣٤٦ 

إِنا  ":  ، فَقَالَ ما نزالُ نرى في وجهِك شيئًا نكْرهه:  ، فَقُلْت ، قَالَ

، وإِنَّ أَهلَ بيتي سيلْقَونَ  أَهلُ بيت اختار اللَّه لَنا الْآخرةَ علَى الدنيا

مشرِقِ معهم ، حتى يأْتي قَوم من قبلِ الْ بعدي بلَاًء وتشرِيدا وتطْرِيدا

ودس اتاير ريأَلُونَ الْخسفَي ، هنطَوعونَ ، فَلَا يرصنلُونَ فَيقَاتفَي ،  ،

، حتى يدفَعوها إِلَى رجلٍ من أَهلِ  ، فَلَا يقْبلُونه فَيعطَونَ ما سأَلُوا

،  ، فَمن أَدرك ذَلك منكُم جورا ، كَما ملَئُوها بيتي فَيملَؤها قسطًا

و هِمأْتلَى الثَّلْجِ فَلْيا عوبح [قال األلباين]: ضعيف ٤٠٨٢(جة)  ." لَو. 
، عن ابنِ  ، عن يونس : حدثَنا رِشدين بن سعد حدثَنا قُتيبةُ قَالَ )٥

رِيهابٍ الزهةَ  شقَبِيص نبٍ، عينِ ذُؤب  نةَ، عريرقَالَ  ، قَالَ أَبِي ه :

 ولُ اللَّهسى  " : صرتٌء حيا شهدرلَا ي ودس اتايانَ راسرخ نم جرخت

[قال األلباين]:  ٢٢٦٩هذَا حديثٌ غَرِيب " ، (ت)  ." تنصب بِإِيلياَء

  .)١(ضعيف اإلسناد

: حدثَنا رِشدين بن  ، قَالَا ، وقُتيبةُ بن سعيد بن غَيلَانَ حدثَنا يحيى )٦

دعس هيثدي حلَانَ فغَي نى بيحقَالَ ، قَالَ ي : زِيدي نب سونثَنِي يدح : 

،  صه ، عن رسولِ اللَّ أَبِي هريرةَ، عن  ، عن قَبِيصةَ ، عنِ ابنِ شهابٍ

، لَا يردها شيٌء حتى  رايات سود)٢(يخرج من خراسانَ  «:  أَنه قَالَ

، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده  ٨٧٧٥(حم) »  )٣(تنصب بِإِيلياَء

 ضعيف جدا.
٧( رِيصى الْميحي نلَةُ بمرا حثَندح  نب يماهرإِبو ،رِيهوالْج يدعس  ،

: حدثَنا ابن  قَالَ،  : حدثَنا أَبو صالحٍ عبد الْغفَّارِ بن داود الْحرانِي  قَالَا

                                                             
 قال الترمذي ؛ حديث حسن غريب.)(١
 خرسان هي منطقة مشال إيران اآلن ، و كانت قدميا تقع تضم اإلقليم الذي يتمد من إيران إيل أفغانستان . )(٢
 هو إسم من أمساء مدينة بيت املقدس.إيلياء )(٣



٣٤٧ 

، عن عبد اللَّه بنِ  ، عن أَبِي زرعةَ عمرِو بنِ جابِرٍ الْحضرمي لَهِيعةَ

ٍء الززج نب ارِثالْحيديقَالَ ب ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر : "  اسن جرخي

[قال  ٤٠٨٨، (جة) يعنِي سلْطَانه  ؛ " ، فَيوطِّئُونَ للْمهدي من الْمشرِقِ

 .)١(األلباين]: ضعيف
، عن  طَرِيف، عن مطَرف بنِ  : حدثَنا عمرو بن أَبِي قَيسٍ وقَالَ هارونُ )٨

: سمعت عليا رضي اللَّه عنه  ، قَالَ ، عن هلَالِ بنِ عمرٍو أَبِي الْحسنِ

 ؛ " يخرج رجلٌ من وراِء النهرِ يقَالُ لَه:  ص: قَالَ النبِي  يقُولُ

اثرح نارِثُ بلٌ  الْحجر هتمقَدلَى مع ،قَالُ لَه؛ ي ورصنطِّئُ  موي ، -  أَو

 كِّنمي - دمحآلِ مل  ولِ اللَّهسرل شيقُر تكَّنا ملَى  ص، كَمع بجو ،

 " هرصنٍ نمؤقَالَ:كُلِّ م أَو "هتاب٢(٤٢٩٠(د)  ."إِج(. 

 ثالثا : يكون اختالف عن موت خليفة
١(  دمحا مثَندىحثَنالْم نامٍ بشه ناذُ بعا مثَندثَنِي أَبِي ، حدح ،  نع ،

، زوجِ  أُم سلَمةَ، عن  ، عن صاحبٍ لَه ، عن صالحٍ أَبِي الْخليلِ قَتادةَ

 بِيصالن  بِينِ النقَالَ ص، ع  :" يفَةلخ توم دنع لَافتكُونُ اخي  ،

، فَيأْتيه ناس من أَهلِ  فَيخرج رجلٌ من أَهلِ الْمدينة هارِبا إِلَى مكَّةَ

كَارِه وهو هونرِجخكَّةَ فَيقَامِ مالْمكْنِ والر نيب هونايِعبثُ  ، فَيعبيو ،

،  بِالْبيداِء بين مكَّةَ والْمدينة ، فَيخسف بِهِم إِلَيه بعثٌ من أَهلِ الشامِ

،  ، وعصائب أَهلِ الْعراقِ فَإِذَا رأَى الناس ذَلك أَتاه أَبدالُ الشامِ

 ، ثُم ينشأُ رجلٌ من قُريشٍ أَخوالُه كَلْب فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ

، والْخيبةُ  ، وذَلك بعثُ كَلْبٍ ، فَيظْهرونَ علَيهِم إِلَيهِم بعثًا ، فَيبعثُ

                                                             
 منت هذا احلديث مخالف ملا ورد يف السنة الصحيحة ؛ منكر احلديث. )(١
 هذا احلديث متنه يؤكد ضعفه ، و خيالف صحيح السنة ؛ منكر احلديث. )(٢



٣٤٨ 

، ويعملُ في الناسِ بِسنة  ، فَيقِْسم الْمالَ لمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ

 هِمبِيضِ صني الْأَرف انِهبِجِر لَامي الْإِسلْقيو ،  ،نِنيس عبثُ سلْبفَي  ،

: قَالَ بعضهم عن  قَالَ أَبو داود، "  ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيه الْمسلمونَ

[قال  ٤٢٨٦(د)  ."سبع سنِني"  : وقَالَ بعضهم،  " تسع سنِني " : هشامٍ

  .)١(األلباين]: ضعيف
يكُونُ اختلَاف  " :ص: سمعت رسولَ اللَّه   قَالَت –أم سلمة  –وعنها  )٢

يفَةلخ توم دنكَّةَ عي مأْتمٍ فَياشنِي هب نم جرخفَي ،  هرِجختسفَي ،

، فَيجهز إِلَيه جيش من الشامِ  الناس من بيته بين الركْنِ والْمقَامِ

، فَيأْتيه عصائب الْعراقِ وأَبدالُ  إِذَا كَانوا بِالْبيداِء خِسف بِهِم حتى

، فَيجهز إِلَيه جيش  ، وينشأُ رجلٌ بِالشامِ أَخوالُه من كَلْبٍ الشامِ

هِملَيةُ عرائكُونُ الدفَت اللَّه مهزِمهفَي وي ككَلْبٍ، فَذَل م  نم بائالْخ ،

، ويلْقي  ، ويقَسم الْأَموالَ ، فَيستفْتح الْكُنوز خاب من غَنِيمة كَلْبٍ

"  : أَو قَالَ ، ، فَيعيشونَ بِذَلك سبع سنِني " الْإِسلَام بِجِرانِه إِلَى الْأَرضِ

عسقال ١٢٣٩٩ائد للهيثمي (: جممع الزوائد ومنبع الفو "ت ، (

  اهليثمي ؛ رواه الطَّبرانِي في الْأَوسط، ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ.
 " : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَت – رضي اللَّه عنها - وعن أُم سلَمةَ )٣

يفَةلخ توم دنع لَافتكُونُ اخي  جرخلٌ من قريش من أهل ، فَيجر

،  ، فَيخرِجونه وهو كَارِه املدينة إىل مكة فَيأْتيه ناس من أَهلِ مكَّةَ

، فَإِذَا  ، فَيبعثُونَ إِلَيه جيشا من الشامِ فَيبايِعهم بين الركْنِ والْمقَامِ

                                                             
رواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه وأبو داود يف سننه ، وأبو يعلي املوصلي يف مسنده ، وضعف ) (١

إسناده الشيخ األلباين والشيخ شعيب األرناؤوط عند أمحد وابن حبان وأبو داود إلام صاحل أبو خليل ما يروي 

 حتقيقه ملسند أيب يعلي املوصلي ؛ عنه عن أم سلمة ، وقال الشيح حسني سليم أسد يف حكمه على احلديث يف

 هذا حديث إسناده حسن من طريق جماهد. 



٣٤٩ 

بِهِم ِسفاِء خديوا بِالْبكَان  ،كذَل اسلَغَ النامِ فَإِذَا بالُ الشدأَب اهأَت ،  ،

هونايِعباقِ فَيرلِ الْعأَه بائصعشٍ ويقُر نلٌ مجأُ رشنيو ،  نم الُهوأَخ ،

جيشا فيهم مؤمنهم ويظْهرونَ  : أو قال -  ، فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًا كَلْبٍ

هِملَيفَ ع ،يهِماسِ فالن نيب قِْسملُ فيهم بسنة نبيهم  يمعيأو، و : 

نِنيس عبكُثُ سمضِ يإِلَى الْأَر انِهبِجِر لَامي الْإِسلْقيإحتاف اخلرية "و :

، قال البوصريي ؛  )٧٦٢١املهرة بزوائد املسانيد العشرة للبوصريي (

.هيححي صانَ فبح ناب هنعو يلصولَى الْمعو يأَب اهور 

  
  التقوي اإليمان وأوال : 

 قال رسول : (ل البيت عن اإلميان و التقوي ، وآألنه ال يغين النسب بقريش و

: ( وأنذر قال تعايل شيئا ) ، وال أُغين عنك من اهللا يا فاطمة بنت حممد 

  . )١(إمنا أوالئي املتقون )؛ ( و صعشريتك األقربني ) ، وقال 

  رجاحة العقل  قوة الشكيمة وحسن التدبير وثانيا : 
ال ميلك من ز تولية الضعيف ، الذي ال رأي له ، وال شخصية له ، وفال جيو

وأهلك املسلمون  سلمني ؛ هلكمر شيئا : فإن تويل احلكم وويل أمر املاأل

  .، وضاعت شوكتهم ، وضاعت البالد ، وفُنت العبادمعه

   : النسب ثالثا
 يف هذا تكليف ال تشريف.، و؛ أي ينتهي نسبه إيل قريش أن يكون قرشيا

يا فاطمة بنت حممد اعملي فإين ال أغين عنك من اهللا " :  صسول اهللا قال ر

، يا  أغين عنك من اهللا شيئا، يا صفية عمة رسول اهللا اعملي فإين ال  شيئا

                                                             
 حديث صحيح رواه أبو داود عن عبد اهللا بن عمر ، راجع فتنة األحالس و السراء و الدهيماء .)(١



٣٥٠ 

، ال يأتيين الناس  عباس عم رسول اهللا اعمل فإين ال أغين عنك من اهللا شيئا

، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم اجلنة  يوم القيامة بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم

: وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة  ؟ قال : وال أنت يا رسول اهللا ، قالوا بعمله

 .أمحد والترمذي بألفاظ متقاربةرواه مسلم عن أيب هريرة ، و" ؛  لمنه وفض
 

 أنقذا  حممد بنت فاطمة يا  : ( يا عباس عم رسول ااهللاصقال رسول اهللا 

) رواه مسلم عن  شيئاً ااهللا من عنكما أغين ال أنا  النار من نفسيكما

  .أيب هريرة

  رابعا : أال يطلب اإلمارة 
  .ن يدفع إليها دفعا لدرأ الفنت وحقن الدماءأو

 .جتمع علي بيعته أهل الحل والعقدخامسا : أن ي

  .دهاليز السياسةالحكم وأن يكون عالما بأسرار سادسا : 
مارة دون أن تتحقق هذه الشروط ودون وجه حق إال لو طلب كلُ قريشٍ اإلو

ضعفت شوكة ، وانتشرت الفوضي الربيئة ، ولسالت الدماء لعمت الفنت و

جترأ عليهم من دوم من األعداء حيت ، وكسرت هيبتهم ، و املسلمني 

من  )١(؛ ( هلكة أميت علي يد غلمة صهلكوا عن بكرة أبيهم ، قال 

  .)٢(قريش )

 

                                                             
 يعين أغلمة مجع غالم ، و املقصود أغلمة سفهاء ينتسبون إيل قريش .)(١
؛  صحتت عنوان ( قول النيب  ٧٢نت و املالحم و أشراط الساعة " ص " املسند الصحيح من أحاديث الف)(٢

 هلكة أميت علي يد غلمة من قريش ).



٣٥١ 

  
  ) نسيب ليس إيل الرسول وال إيل آل البيت؛ نسيب إيل اهللا( 

ليس ألحد نسب إيل اهللا إال بالطاعة (اإلميان والعمل الصاحل)؛ فالناس  

يتفاضلون بالتقوى شريفهم ووضيعهم يف ذات اهللا سواء، وهو رم وهم عباده 

  .ويدركون ما عند اهللا بالطاعة

  ).١٣ –؛ " إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم " (احلجرات قال تعايل

: " من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه وقال تعايل أيضا

  .)٩٧ –حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " (النحل 

يف  ص" وأَنذر عشريتك اَألقْربِني "؛ قام رسول اهللا ؛ أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ حنيو

اشتروا أَنفُسكُم ، الَ  - أَو كَلمةً نحوها  - قومه ، فقَالَ: " يا معشر قُريشٍ 

 اللَّه نم كُمنالَ أُغْنِي ع افنم دبنِي عا بئًا، ييش اللَّه نم كُمنأُغْنِي ع

يبِ الَ أُغْنِيئًاشطَّلالْم دبع نب اسبا عةُ  ، ييفا صيئًا ، ويش اللَّه نم كنع

 دمحم تةُ بِنما فَاطيئًا ، ويش اللَّه نم كنالَ أُغْنِي ع ولِ اللَّهسةَ رمع

سلينِي ما شئْت من مالي الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا "؛ رواه البخاري 

  ).٢٠٦) ومسلم (٢٧٥٣(

إلسالم ال يلتفت إىل الفوارق يف اللون ، واجلنس ، والنسب ؛ فالناس كلهم وا

آلدم وآدم خلق من تراب.. وإمنا يكون التفاضل يف اإلسالم بني الناس باإلميان 

  .والتقوى؛ بفعل ما أمر اهللا به ، واجتناب ما ى اهللا عنه

؛ فقال الصحابة يف أيام التشريق ، الناس وسط مجع من صخطب رسول اهللا 

" و كُمّبأَلَا إِنَّ ر اسّا النهّا أَييداحو اكُمإِنَّ أَبو دلَى احبِيٍّ عرعلَ لأَلَا لَا فَض ،

ى أَحمر إِلَّا أَعجميٍّ ولَا لعجميٍّ علَى عربِيٍّ ولَا لأَحمر علَى أَسود ولَا أَسود علَ

  .اه أمحد وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحةرو:  "بِالتّقْوى



٣٥٢ 

عبية اجلاهلية  : " يا أيها الناس إن اهللا قد رفع عنكمصقال رسول اهللا و

، فالناس رجالن ، رجل بر تقي كرمي على اهللا، ورجل فاجر وتعاظمها بآبائها

،  آدم من تراب"؛ رواه الترمذيشقي هني على اهللا، والناس بنو آدم وخلق اهللا

  .حسنحديث 

: " ليس ألحد على أحد فضل إال بالدين، أو عمل صاحل، أيضا صوقال 

حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذيئاً خبيالً جباناً "؛ حديث صحيح رواه 

  .البيهقي

االثينوالواجبات ؛ بني الرجل و سوي بني مجيع الناس يف احلقوقواإلسالم ي ،

أمام الشرع مجيعهم .. فالناس ، وبني األبيض واألسود وبني الكبري والصغري 

 فَلَنحيِينه مؤمن وهو؛ " من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى سواء، قال تعايل

  .)٩٧ – النحل" ( يعملُونَ كَانوا ما بِأَحسنِ أَجرهم ولَنجزِينهم  طَيبةً حياةً

من أساء فعليها وما ربك بظالم صاحلاً فلنفسه ووقال تعايل أيضا : "من عمل 

  ).٤٦ –للعبيد " ( فصلت 

،  هعمهوأيب هلب و ، صجد الرسول هو هل تعلم أن عبد املطلب بن هاشم 

من أقرب الناس إيل رسول هو أيب جهل  ، كما أن هعمأيضا  هووأيب طالب 

، ومع ، بل من بين هاشم فهؤالء كلهم من سادة قريش ..يف النسب  صاهللا 

ه عبدوا غريأشركوا به وذلك يدخلون جهنم ( النار) ألم كفروا باهللا و

  .صنام ) وكذبوا رسلهاأل(

يقول: "هلكة أميت  ص: مسعت الصادق الصدوق اويقول أبو هريرة 

ري ومسلم وامحد، واللفظ رواه البخا؛ علي يد غلمة من قريش"

  .أغيلمة سفهاءهالك أميت على يدي  صباب قول النيب يف   ؛للبخاري



٣٥٣ 

ويف رواية ألمحد والنسائي من رواية مساك عن أيب ظامل عن أيب هريرة : " إن 

  . "فساد أميت علي يد غلمة سفهاء من قريش

، عن ايب زرعة، عن أيب ويف رواية ملسلم (كتاب الفنت وأشراط الساعة)

  .ش"قال : " يهلك أميت هذا احلي من قري - ص -، عن النيب اهريرة

، ونسب غري مهما كان وضيعاً وال أهل له لذا فإن نسب املؤمن يكون إيل اهللا 

املؤمن يكون إيل الشيطان مهما إدعي لنفسه من األصالة و العراقة والنسب 

إيل  هنسبولكن ؛ ليس إيل الرسول وال إيل آل البيت املسلم سب؛ فنالشريف

 عز وجل. اهللا
 

  
  ( العرب املسلمون السنة يف آخر الزمان )

إن اهللا عز وجل فضل العرب من املسلمني السنة املوحدين يف آخر الزمان 

وإصطفاهم علي كل األجناس وسائر البشر ؛ فهم سوف يعلون علواً قدرياً 

كبرياً يف آخر الزمان ، وهذا العلو فيه اخلري الكثري والسالم والسعادة 

للبشرية مجعاء ، ليس كحال اليهود اآلن الذين ينشرون الفساد واإلفساد بني 

البشرية مجعاء علي سطح الكرة األرضية كلها ؛ حيت ظهرت القنبلة 

الذرية مث النووية ، مث ظهرت أفكار اإلستنساخ ، وجتارة أعضاء اإلنسان ، 

خدرات واجلنس ، ، وجتارة املوجتارة النساء والفتيات العذاري وجتارة البشر ،

وإنتشار الربا واإلحلاد والشيوعية واإلباحية يف كل مكان حيت أصبحت احلياة 

  عسرية علي كل مؤمن صادق.

إن اخلالفة اإلسالمية القادمة يف آخر الزمان سوف تكون إن شاء اهللا يف العرب 

ول يف من املؤمنني السنة املوحدين :  ولما ال ؛ واخللفاء الراشدين الثالثة اُأل



٣٥٤ 

من قريش ، واملهدي عليه السالم من آل  - إن شاء اهللا  –هذه اخلالفة القادمة 

البيت من نسل فاطمة البتول رضي اهللا عنها ومن نسل احلسن بن علي 

رضي اهللا عنهما ؛ وقريش وآل البيت من العرب لكن بشرط الصالح 

إال  والتقوي واإلميان ، فال فضل لعريب علي عجمي وال أبيض علي أسود

بالتقوي العمل الصاحل ، فأكرم البشر عند اهللا هو العبد التقي النقي ، 

أن  صوأكرم الناس علي اهللا هو العبد التقي النقي ، وقد أخربنا رسول اهللا 

هلكة العرب علي أيدي أغلمة من قريش ، فالنسب ال يغين عن اإلنسان من 

الصاحل ، وقد قال رسول لعمل اهللا شيئاً إذا مل يرتبط ويقترن بالتقوي وا

، الَ أُغْنِي  اشتروا أَنفُسكُم - أَو كَلمةً نحوها  - يا معشر قُريشٍ "  :  صاهللا

، يا  ، يا بنِي عبد مناف الَ أُغْنِي عنكُم من اللَّه شيئًا عنكُم من اللَّه شيئًا

، ويا صفيةُ عمةَ رسولِ  الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا عباس بن عبد املُطَّلبِ

، ويا فَاطمةُ بِنت محمد سلينِي ما شئْت  اللَّه الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا

ية للترمذي ، رواه البخاري. ويف روا " من مالي الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا

( " وأَنذر عشريتك اَألقْربِني "  :  قَالَ : لَما نزلَتمن حديث أيب هريرة 

يا معشر  " : فَقَالَ، قُريشا فَخص وعم  ص) ، جمع رسولُ اللَّه الشعراء

كلي لَا أَمارِ فَإِنالن نم كُمفُسذُوا أَنقشٍ أَنيا قُرفْعلَا نا ورض اللَّه نم لَكُم  ،

 اللَّه نم لَكُم كلي لَا أَمارِ فَإِنالن نم كُمفُسذُوا أَنقأَن افنم دبنِي عب رشعا مي

ا أَملك ، يا معشر بنِي قُصي أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ فَإِني لَ ضرا ولَا نفْعا

، يا معشر بنِي عبد املُطَّلبِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ  لَكُم ضرا ولَا نفْعا

، يا فَاطمةُ بِنت محمد أَنقذي نفْسك من  فَإِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا نفْعا

 كلي لَا أَمارِ فَإِناالنفْعلَا نا ورض ا لَكهلَالا بِبلُّهأَبا سمحر ويف  ." ، إِنَّ لَك

حني أُنزِلَ  صقَالَ رسولُ اللَّه رواية للنسائي من حديث أيب هريرة قال : 



٣٥٥ 

هلَيع  " :بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنشٍ  " : ، قَالَ) الشعراء( " ويقُر رشعا مي

اللَّه نم كُمفُسوا أَنرتئًا اشيش اللَّه نم كُمنلَا أُغْنِي ع ،  دبنِي عا بي ،

، لَا  ، يا عباس بن عبد الْمطَّلبِ ، لَا أُغْنِي عنكُم من اللَّه شيئًا الْمطَّلبِ

، لَا أُغْنِي عنك  صمةَ رسولِ اللَّه ، يا صفيةُ ع أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا

، لَا أُغْنِي عنك من  ، سلينِي ما شئْت ، يا فَاطمةُ بِنت محمد من اللَّه شيئًا

" وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت :  صوقال . " اللَّه شيئًا

  ، رواه البخاري ومسلم.يديها " 

من الواقع الذي نعيش فيه، والذي أصبح اجلميع يدركه جيداً  ونالحظ

أصبحوا اآلن  –إيران  –ويعرفه حق املعرفة: أن الشيعة الرافضة من الفرس 

، )١()سوريا –عمان –اليمن –يحيطون باجلزيرة العربية من كل جانب (العراق

ويوماً من األيام فإم سوف يستولون علي هذه اجلزيرة العربية مع هجرة 

ألن مركز  صالعرب السنة إيل الشام ومصر كما أخربنا رسولنا الكرمي 

بيت املقدس  –اخلالفة اإلسالمية القادمة سوف يكون إن شاء اهللا يف فلسطني 

ذه داللة وعالمة والشام ، وليس مكة واملدينة كما كانت من ذي قبل ، وه –

مميزة وواضحة علي أا خالفة آخر الزمان اليت يرتل عيسي بن مرمي يف 

  ايتها ، وتكون الساعة علي مقربة من إنقضائها. 

وعلي هذا فإن فتح جزيرة العرب وغزوها يف احلديث الشريف ( تغزون جزيرة 

ب للشيعة العرب فيفتحها اهللا ... ) ؛ معناه غزو املسلمني السنة من العر

الذين يستولون عليها يف آخر الزمان ، وتطهريها من  –الفرس  –الرافضة 

رجسهم وفسقهم ، وإخراجهم منها أذلة صاغرين ، وليس معناه حماربة العرب 

                                                             
وهذا حدث أكثر بعد إحتالل العراق ، وتنامي الدور املصري بعد الرئيس مبارك ضد املد الشيعي الفارسي  )(١

وفاة األمري سعود الفيصل رمحة  ، وهذه كانت من حسنات نظام مبارك املصري اليت تحسب له ، وكذلك بعد

 اهللا عليه الذي كان يقف كحجر عثرة أمام املد الشيعي الرافضي يف املنطقة العربية كلها.



٣٥٦ 

وغزوهم كما يدعي البعض : فالعرب السنة املؤمنني هم أسياد العامل يف 

هلم يف الدين واإلميان املستقبل القريب والبعيد ، والعجم هم أتباع وتبع 

  وليس يف امللك والسلطان ، واملصريون السنة من العرب. 

وعلي هذا فإن الذين يغزون جزيرة العرب ويفتحوا هم العرب أنفسهم من 

املؤمنني السنة املُوحدين املوجودين يف الشام ومصر وأتباعهم من العجم ( 

داً غريهم.   ولقد أصبحت سواء من الفرس أو الروم أو غريهم ) ، وليس أح

علي إعتقاد جازم بأن مصر والشام سوف تصبح يف املستقبل حمطة قوية 

ومركز هائل وصرح شامخ وحصن منيع للعرب  املسلمني أمام هجمات 

الشيعة الرافضة من الفرس وبناء صرح اخلالفة اإلسالمية العظيم وإسترجاع 

  ما مت اإلستيالء عليه.

يف حديث ابن  صبالعدو الذي من ورائكم يف قولهوعلي هذا فإن املقصود 

تغزون أنتم وهم عدواً من  ؛ (ستصاحلون الروم صلحاً آمناً، مثحبان

، لروم لصاحب الروم : كفيناك العرب): (فتقول ا ص) : حيت قوله....ورائكم

) هو ربِ: كَفَيناك جزِيرةَ الْع فَيأْتونَ ملكَهم فَيقُولُونَويف رواية آخري : (

ويهود أصبهان وأهل األوثان ؛ فالفرس ويهود  –الشيعة الرافضة  –الفرس 

 أصفهان وأهل األوثان هم العدو الذين من ورائنا واهللا أعلم.
  

  
١ - يديثَنا احلُمدمٍ حلسم نب يدلا الوثَندح ،  اللَّه دبا عثَندنِ ، حالَِء بالع نب

:  ، قَالَ ، أَنه سمع أَبا إِدرِيس : سمعت بسر بن عبيد اللَّه زبرٍ، قَالَ

 تعمسكالم نب فوقَالَ ع ،  بِيالن تيص: أَت و وكبت ةوي غَزي  فف وه



٣٥٧ 

، ثُم فَتح )٢( : موتي)١( " اعدد ستا بين يديِ الساعة : ، فَقَالَ قُبة من أَدمٍ

، ثُم استفَاضةُ )٤( ، ثُم موتانٌ يأْخذُ فيكُم كَقُعاصِ الغنمِ)٣( بيت املَقْدسِ

فتنةٌ الَ يبقَى ، ثُم  )٥(املَالِ حتى يعطَى الرجلُ مائَةَ دينارٍ فَيظَلُّ ساخطًا

هلَتخبِ إِلَّا درالع نم تي٦(ب(  ٌةنده ثُم ،)٧ (و كُمنيكُونُ بنِي  تب نيب

                                                             
 احسب ستة عالمات حيت تقوم الساعة ؛ هذه العالمات من عالمات الساعة الصغري.)(١
  ، و حدثت. صالعالمة األويل ؛ موت النيب )(٢
 بيت املقدس ، و حدث يف عهد عمر بن اخلطاب.العالمة الثانية ؛ فتح )(٣
العالمة الثالثة ؛ مرض معدي يصيب املسلمني و أغنامهم ، و هو الطاعون ، و حدث أيام ظهور طاعون )(٤

 عمواس الذي ابتليت به بالد الشام ، و الذي مات فيه أبو عبيدة بن اجلراح.
 ، و حدثت يف زماننا بسبب فشو التجارة حيت يعطي العالمة الرابعة ؛ أن تكثر األموال يف ديار املسلمني)(٥

  الرجل منا مائة دينار أي مبا يعادل اليوم مائة ألف جنيه فيظل غاضبا ألنه ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب.

  استفاضة املال : أي كثرته وكثرة تناوله.

 قناعته.يظل ساخطا ؛ يظل غاضبا غضبا شديدا بسبب عدم رضاه ذا املال وعدم 
العالمة اخلامسة ؛ التلفاز ، وما حيل حمله من وسائل اإلعالم واإلتصاالت ، فهي فتنة مل تدع بيتا من بيوت )(٦

 املسلمني إال دخلته.
بعد حرب طاحنة ؛ إما أن تكون هذه  - الروم  - العالمة السادسة ؛ صلح بني املسلمني وبني بين األصفر  )(٧

احلرب بني املسلمني والروم أنفسهم ألي سبب ( وهذا غري وارد وغري صحيح ) أو تكون هذه احلرب بني املسلمني 

( وهذا وارد وصحيح ) ، فيقوم بنو  -  الروم –واليهود الصهاينة يف فلسطني الذين حيتمون يف بين األصفر 

األصفر بعقد اهلدنة مع املسلمني بعد إنتصارهم الساحق علي اليهود يف فلسطني ، وهذه هي اهلدنة اليت قال 

( تصاحلون الروم صلحا آمنا مث تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ) ؛ ومل تأيت أو حتدث بعد :  صعنها النيب 

يا أَيها الَّذين  : "  ٥١ –ء هللا ورسوله والرباء من عقيدة الشرك والكفر يف سورة املائدة قال تعايل عن عقيدة الوال

 اللَّه إِنَّ ۗ◌  منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن ۚ◌ بعضٍ  أَولياُء بعضهم ۘ◌  أَولياَء ٰ◌ آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا آباَءكُم : "  ٢٣ –" ، وقال تعايل أيضا يف سورة التوبة الظَّالمني  الْقَوم يهدي لَا

 انلَى الْإِميع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو كُمانوإِخن ۚ◌ ومم ولَّهوتي نكُمفَأُولَ م ◌ٰكئ مونَ  همالظَّال. "  

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ : "  ٨٣ – ٨٢ –وقال تعايل عن النصاري أم أقرب الناس مودة للذين آمنوا يف سورة املائدة  

 ۚ◌  ٰ◌ نصارى إِنا قَالُوا الَّذين آمنوا لِّلَّذين مودةً أَقْربهم ولَتجِدنَّ ۖ◌ عداوةً لِّلَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا 

نهم تفيض أَعي ٰ◌ وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى -يستكْبِرونَ  لَا وأَنهم ورهبانا قسيِسني منهم بِأَنَّ لكٰ◌ ذَ

 قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نقُولُونَ ۖ◌ ما ينبا رنا آمنبفَاكْت عم ينداهالش ." 



٣٥٨ 

، تحت كُلِّ غَاية  فَيأْتونكُم تحت ثَمانِني غَايةً) ٢(، فَيغدرونَ  )١(اَألصفَرِ

  ٣١٧٦(خ)  .اثْنا عشر أَلْفًا " 

: حدثَنا  : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم قَالَ -٢

: حدثَنِي أَبو  : حدثَنِي بسر بن عبيد اللَّه قَالَ عبد اللَّه بن الْعلَاِء قَالَ

: أَتيت  ، قَالَ الْأَشجعي عوف بن مالكنِي : حدثَ إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ

 ولَ اللَّهسصر وكبت ةوي غَزف وهمٍ ، وأَد ناٍء مبي خف وهو ،  تلَسفَج ،

: بِكُلِّي يا  : ادخلْ يا عوف فَقُلْت ص، فَقَالَ رسولُ اللَّه  بِفناِء الْخباِء

، بين  يا عوف احفَظْ خلَالًا ستا " : ، ثُم قَالَ : "بِكُلِّك" ؟ قَالَ لَّهرسولَ ال

 ، فَقَالَ: قَالَ: فَوجمت عندها وجمةً شديدةً،  " يديِ الساعة إِحداهن موتي

، ثُم داٌء يظْهر فيكُم يستشهِد اللَّه  ، ثُم فَتح بيت الْمقْدسِ إِحدى : قُلْ" 

                                                             
خصوصاً من أبناء العيص ابن إسحاق إبن إبراهيم  -روما  –وهم الروم ؛ النصاري عموما والكاثوليك  )(١

عليهم السالم ، ويقصد بالروم جمازاً هذه األيام أمريكا وأوروبا خصوصاً إجنلترا وإيطاليا لكن هذا الوصف غري 

دقيق ؛ وذلك ألن هذه الدول اآلن علمانية تفصل الدين عن الدولة كما أا تضم مذاهب وأديان خمتلفة وأجناس 

تلفة ، مث إن النظام السياسي الذي حيكم هذه البالد نظام دميقراطي قومي شعبوي جاء عقب الثورة خم

الفرنسية وليس علي أساس ديين كما كان يف السابق فمنذ أكثر من ثالثة قرون كانت فرنسا وإجنلترا وإيطاليا 

د النصاري باسم الرب ؛ أما اليوم نصرانية متاما والكنيسة هي من حتكم البالد والعباد ، وامللك هو من يقو

فهذه الدول جتمع كثري من الديانات واألفكار فيما يسمي بالتعددية احلزبية السياسية والدينية  حيت أنه 

  يوجد داخل اجليش األمريكي واإلجنليزي والروسي كثري من املسلمني وأحيانا أديان أخري. 

ائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل وهم اليهود اآلن ) بن وأصل الروم هم أوالد العيص أخو يعقوب ( وهو اسر

  إسحاق أخو إمساعيل ( ومنه جاء العرب ) ابن إبراهيم عليهم السالم.

هم أداة بأيد اليهود الصهاينة الذين يقودون العامل اليوم لتحقيق أهداف  -النصاري  –خبالف أن الروم اليوم 

الذين قال فيهم اهللا تعايل يف سورة اإلسراء ؛ " ولتعلن علواً كبرياً " ،  الصهيونية العاملية ( اليهود الصهاينة )

وهذا هو العلو الكبري واحلقيقة املرة ، وهو استعالء اليهود علي النصاري واملسلمني يف األرض ، واستخدامهما 

ال تغيب عن لتحقيق أهداف اليهود وأطماعهم ومطامعهم اإلستعمارية واإلمربيالية ، وهذه حقيقة ينبغي أ

 أعيننا ولو للحظة.
عند امللحمة يف عهد املهدي عليه السالم مث يكون للنصر إن شاء اهللا حليف املسلمني ، وتكون اهلزمية )(٢

 عليهم شديدة وساحقة.
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كُمارِيذَر بِه كُمفُسأَنو ، الَكُموأَم كِّي بِهزيو ، يكُمالُ فوكُونُ الْأَمت ثُم ،  ،

ا ، وفتنةٌ تكُونُ بينكُم لَ حتى يعطَى الرجلُ مائَةَ دينارٍ، فَيظَلَّ ساخطًا

هلَتخمٍ إِلَّا دلسم تيقَى ببةٌ يندفَرِ هنِي الْأَصب نيبو كُمنيكُونُ بت ثُم ،  ،

ونَ بِكُمردغفَي ةغَاي انِنيي ثَمف كُمونَ إِلَيِسريا  ، فَياثْن ةكُلِّ غَاي تحت ،

 يح[قال األلباين]: صح ٤٠٤٢(جة)  .عشر أَلْفًا " 
: حدثَنا  : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ قَالَ حدثَنا عبد الرحمنِ بن إِبراهيم قَالَ -٣

: حدثَنِي أَبو  : حدثَنِي بسر بن عبيد اللَّه قَالَ عبد اللَّه بن الْعلَاِء قَالَ

: قَالَ  ، قَالَ الْأَشجعي عوف بن مالك: حدثَنِي  إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ

 ولُ اللَّهسةٌ " :صرندفَرِ هنِي الْأَصب نيبو كُمنيكُونُ بت ونَ بِكُمردغفَي ، 

 ."  ، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا ، فَيِسريونَ إِلَيكُم في ثَمانِني غَايةً

 [قال األلباين]: صحيح ٤٠٩٥(جة) 
، عن هشامِ بنِ  : أَنبأَنا سفْيانُ بن حسينٍ ، قَالَ حدثَنا يزِيد بن هارونَ - ٤

 نع ،فوسيكالنِ مب فوقَالَ ع ،  بِيلَى النع تأْذَنتص: اس فَقُلْت  :

فَدخلْت علَيه وهو يتوضأُ » ادخلْ كُلُّك: « قَالَ؟  أَدخلُ كُلِّي أَو بعضي

: موت  ، ستا قَبلَ الساعة " يا عوف بن مالك : ، فَقَالَ لي وضوًءا مكيثًا

ونَ ، ثُم موت يأْخذُكُم تقْعص ، ثُم فَتح بيت الْمقْدسِ نبِيكُم خذْ إِحدى

منالْغ صقْعا تكَم يهف نتالْف رظْهت طَى  ، ثُمعى يتالُ حالْم كْثُريو ،

 انِنيثَم تحفَرِ تو الْأَصنب يكُمأْتي ا، ثُمطَهخسارٍ فَيينائَةَ دم داحلُ الْوجالر

  ٢٣٩٧١(حم)  ." غَايةً تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا

: حدثَنا عبد الرحمنِ بن  : حدثَنا صفْوانُ قَالَ حدثَنا أَبو الْمغرية قَالَ -٥

أَبِيه نرٍ، عفَينِ نرِ بيبج  نع ،يعجالْأَش كالنِ مب فوقَالَ ع  تيأَت :

 بِيفَقَالَ صالن هلَيع تلَّم؟« : فَسفوع :«فَقُلْت معلْ: « ، فَقَالَ : نخاد «
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، ستا  اعدد يا عوف «:  قَالَ» بلْ كُلُّك: « : كُلِّي أَو بعضي؟ قَالَ : قُلْت قَالَ

ةاعيِ السدي نيي بتوم نلُهولُ ، »  ، أَوسلَ رعى جتح تكَيبتقَالَ: فَاس

 نِي صاللَّهتكسي ى : ، قَالَ: قُلْتدةُ ، إِحالثَّانِيسِ  " وقْدالْم تيب حفَت :

 "نِ:  قُلْتيثَةُ ، اثْنالثَّالاصِ  " وثْلَ قُعم مذُهأْخي يتي أُمكُونُ فانٌ يوتم :

:  ، قُلْ ، وعظَّمها أُمتيفتنةٌ تكُونُ في : ، والرابِعةُ  الْغنمِ قَالَ: ثَلَاثًا

: يفيض الْمالُ فيكُم حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطَى الْمائَةَ  ، والْخامسةُ أَربعا

: هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين  ، والسادسةُ ، قُلْ: خمسا دينارٍ فَيتسخطُها

ِسريفَرِ، فَينِي الْأَصةً " بغَاي انِنيلَى ثَمع كُمونَ إِلَي ،قُلْت ةُ : وايا الْغ؟   م

، فُسطَاطُ الْمسلمني يومئذ  ، تحت كُلِّ راية اثْنا عشر أَلْفًا " الرايةُ : قَالَ

  ٢٣٩٨٥(حم)  .": دمشق  : الْغوطَةُ في مدينة يقَالُ لَها في أَرضٍ يقَالُ لَها

،  ، عن محمد بنِ أَبِي محمد : أَنبأَنا يعلَى بن عطَاٍء حدثَنا هشيم قَالَ - ٦

 نعيعجالْأَش كالنِ مب فوع  بِيالن تيصقَالَ: أَت  ،رٍ لَهدي خف وهو

فَلَما جلَست قَالَ: » كُلُّك«قُلْت: أَكُلِّي؟ قَالَ: » ادخلْ«فَقُلْت: أَدخلُ؟ فَقَالَ: 

»كُمبِيفَاةُ نو نلُهأَو ،ةاعلَ السكُونُ قَبا تتس ِسكقَالَ  قَالَ». أَم ،تكَيفَب :

ثُم فَتح بيت الْمقْدسِ، وفتنةٌ تدخلُ بيت « ، يها بدأَ؟هشيم: ولَا أَدرِي بِأَ

كُلِّ شعرٍ ومدرٍ، وأَنْ يفيض الْمالُ فيكُم حتى يعطَى الرجلُ مائَةَ دينارٍ 

هدنةٌ  " و قَالَ:»  موتانٌ يكُونُ في الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ ، و فَيتسخطَها

، فَيغدرونَ بِكُم فَيِسريونَ إِلَيكُم في  تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ

، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر  : في ستني غَايةً قَالَ يعلَى ، و ثَمانِني غَايةً

 ٢٣٩٩٦(حم)  .أَلْفًا "
٧-  دمحا منرباضٍأَخنِ فَيب ديبنِ عب دمأَح نب قشمبِد ،  امشا هثَندقَالَ: ح ،

: حدثَنِي عبد اللَّه بن  ، قَالَ : حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ بن عمارٍ، قَالَ
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دحي اللَّه ديبع نب رسب عمس هرٍ، أَنبنِ زلَاِء بالْع رِيسأَبِي إِد نثُ ع

لَانِيوالْخ  نع ،كالنِ مب فوع يعجقَالَ الْأَش ،  ولَ اللَّهسر تيص: أَت 

وكبت ةوي غَزمٍ فأَد ناٍء مبي خف وهاِء ، وباِء الْخي فَنف تلَسفَج ،  ،

دفَر تلَّملْ  : " ، فَقَالَ فَسخادفوا عي " كُلِّي؟ فَقَالَ ، فَقُلْت : " : كُلُّك "  ،

، احفَظْ  يا عوف " : ، قَالَ ، ثُم فَدخلْت فَوافَقْته يتوضأُ وضوًءا مكيثًا

ةاعيِ السدي نيا بتلَالًا سي" ختوم ناهدإِح :  ،فوقَالَ ع  تمجفَو :

:  فَقُلْت،  : إِحدى" قُلْ " : صوجمةً شديدةً، فَقَالَ رسولُ اللَّه  عندها

، ثُم استفَاضةُ  ، ثُم يظْهر فيكُم داٌء فَتح بيت الْمقْدسِ " : ، ثُم قَالَ إِحدى

يكُمالِ فارٍ  الْمينائَةَ دم كُمنلُ مجطَى الرعى يتطًا، حاخظَلُّ سفَي  ثُم ،

هلَتخإِلَّا د نمؤم تيقَى ببى لَا يتح كُمنيكُونُ بةٌ تنتكُونُ  في لْحص ثُم ،

، فَيِسريونَ إِلَيكُم في ثَمانِني  ، فَيغدرونَ بِكُم بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ

) ، (حب) ٦٦٤٠(رقم طبعة با وزير: "  اية اثْنا عشر أَلْفًاغَاية تحت كُلِّ غَ

 ): خ.٣٠"فضائل الشام" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٧٥
٨- نسا حثَنديفَةَ حلخ ننِي ابعي لَفا خثَندابٍ ، حنأَبِي ج نع ،  ،أَبِيه نع ،

وهو يتوضأُ ،  ص: دخلْت علَى النبِي  ، قَالَ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو

" ست فيكُم أَيتها  : ، فَقَالَ ، فَنظَر إِلَي ، فَرفَع رأْسه وضوًءا مكيثًا

 " كُمبِين توةُ: مصالْأُم  -  كَانِهم نقَلْبِي م عزتا انمولُ  -فَكَأَنسقَالَ ر

 ةٌ " : صاللَّهداحقَالَ، "  و : " يكُمالُ فالْم يضفيلَ  وجى إِنَّ الرتح ،

ةَ آلَافرشطَى ععا لَيطُهخستظَلُّ يفَي ، "  ولُ اللَّهسص، قَالَ ر : " 

 :صاللَّه، قَالَ رسولُ  " وفتنةٌ تدخلُ بيت كُلِّ رجلٍ منكُم " : ، قَالَثنتينِ"

" أَربع  : ص، قَالَ رسولُ اللَّه  " وموت كَقُعاصِ الْغنمِ " : ، قَالَ " ثَلَاثٌ "

،  : وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ يجمعونَ لَكُم تسعةَ أَشهرٍ قَالَ
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أَةرلِ الْممرِ حونَ  كَقَدكُوني ثُم ،" كُمنرِ مدلَى بِالْغولُ  أَوسقَالَ ر ،

صاللَّه: " سمقَالَ " خ ،  :" ةيندم حفَتو "  ، ولُ اللَّهسصقَالَ ر  :" 

"تس قُلْت ،: ةيندم أَي ولَ اللَّهسا رةُ " : قَالَ؟  يينِيططَن(حم)  ." قَس

٦٦٢٣  

 
  
١ - ثنِ اللَّيبِ بيعش نب كلالْم دبثَنا عدبٍ حهو ناِهللا ب دبثَنِي عدح ،  ،

دعس نثُ بنِي اللَّيربأَخ لَيع نى بوسثَنِي مدح ، أَبِيه نقَالَ  ، قَالَ ، ع :

يشالْقُر رِدوتسنِ  الْمرِو بمع دناصِ، عولَ اِهللا  الْعسر تعمص: س  ،

أَبصر (  فَقَالَ لَه عمرو: ،" )١( الروم أَكْثَر الناسِ تقُوم الساعةُ و " : يقُولُ

 : )٥(، قَالَ) )٤( صأَقُولُ ما سمعت من رسولِ اِهللا ( :)٣( قَالَ ،)  )٢(ما تقُولُ

 )كذَل قُلْت نالًا،  لَئصلَخ يهِما )٦(إِنَّ فعبأَر  دناسِ عالن لَملَأَح مهإِن :

ةنت٧(ف( ةيبصم دعإِفَاقَةً ب مهعرأَسو ،)٨(  ةفَر دعةً بكَر مكُهشأَوو ،)٩( ،

                                                             
 أي ال تقوم الساعة إال والروم أكثر الناس يف العدد .)(١
 هل أنت متأكد أو إيل أي مدي هذا الكالم صحيحا ؟!)(٢
 ستورد القرشي.امل)(٣
 .صهذا الكالم قاله النيب )(٤
 عمرو بن العاص.)(٥
 مميزات وصفات وخالل.)(٦
 األويل ؛ يتصفون باحللم وقت اختالط األمور.)(٧
 الصفة الثانية ؛ القدرة على التعامل مع املصائب اليت حتل م بسرعة فائقة.)(٨
 الصفة الثالثة ؛ أوشكهم كرة بعد فرة أي يف احلرب.)(٩
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يفعضيمٍ وتينيٍ وكسمل مهريخةٌ )١( ونسةٌ حسامخيلَةٌ، ومج  :

  )٢٨٩٨( - ٣٥(م) . ))٢( من ظُلْمِ الْملُوك

، حدثَنِي  حدثَين حرملَةُ بن يحيى التجِيبِي، حدثَنا عبد اِهللا بن وهبٍ - ٢

،  الْمستورِد الْقُرشي، حدثَه أَنَّ  ، أَنَّ عبد الْكَرِميِ بن الْحارِث أَبو شريحٍ

تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر  " : ، يقُولُ ص: سمعت رسولَ اِهللا  قَالَ

ما هذه الْأَحاديثُ (  : : فَبلَغَ ذَلك عمرو بن الْعاصِ فَقَالَ قَالَ، "الناسِ

فَقَالَ لَه ) ، ؟  صالَّتي تذْكَر عنك أَنك تقُولُها عن رسولِ اِهللا 

:رِدوتسولِ اِهللا (  الْمسر نم تعمي سالَّذ و:، )  صقُلْترمقَالَ: فَقَالَ ع 

 )كذَل قُلْت نلَئ اسِ عالن لَملَأَح مهإِن ،ةنتف دن  دناسِ عالن ربأَجو ،

ةيبصهِم مفَائعضو ينِهِماكسماسِ لالن ريخ٢٨٩٨( - ٣٦(م) . ) ، و(  

،  ، حدثَنا موسى بن علَي ، حدثَنا لَيثُ بن سعد حدثَنا علي بن عياشٍ - ٣

أَبِيه ننِ  عع ،رِيهالْف رِدوتساصِ: الْمنِ الْعرِو بمعقَالَ ل هأَن ، » قُومت

: أَبصر ما  فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ،  »الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ

بن فَقَالَ عمرو ،  صأَقُولُ لَك ما سمعت من رسولِ اللَّه  : تقُولُ، قَالَ

إِنَّ فيهِم لَخصالًا أَربعا: إِنهم لَأَسرع الناسِ ، " لئن قُلْت ذَاك  : الْعاصِ

ةفَر دعةً بكَر و ، نيٍ وكسماسِ لالن ريلَخ مهإِن ريٍ وفَق يفعض و ،  مهإِن

ةنتف دناسِ عالن لَملَأَح و ، يلَةٌالرمةٌ جنسةُ حابِع اسِ  : والن عنلَأَم مهإِن

" لُوكظُلْمِ الْم ن١٨٠٢٢(حم)  .م  

،  ، حدثَنا الْحارِثُ بن يزِيد ، حدثَنا ابن لَهِيعةَ حدثَنا حسن بن موسى -٤

: بينا أَنا عند عمرِو بنِ  الْمستورِد قَالَعن عبد الرحمنِ بنِ جبيرٍ، أَنَّ 

                                                             
 الصفة الرابعة ؛ خري الناس وأفضلهم يف عمل اخلريمن مساعدة املسكني واليتيم والضعيف.)(١
 الصفة اخلامسة ؛ يأخذون على يد الظاملني من ملوكهم وحكامهم ، ويقفون هلم ، ومينعوم من الظلم.)(٢
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لَه اصِ فَقُلْتالْع  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي : »  كُملَياسِ عالن دأَش

ومالر ةاعالس عم مهلَكَتا همإِنو:»  ، ورمع ثْلِ  فَقَالَ لَهم نع كرجأَز أَلَم

قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.١٨٠٢٣(حم) ذَا. ه ،  

، عن أَبِي بكْرِ بنِ  : حدثَنا يحيى بن آدم أَخبرنا سفْيانُ بن وكيعٍ قَالَ -٥

:  ، مولَى عمرِو بنِ حريث قَالَ : حدثَنا صالح بن أَبِي صالحٍ عياشٍ قَالَ

، فَقَالَ النبِي  ص: ذُكرت اَألعاجِم عند النبِي  ، يقُولُ سمعت أَبا هريرةَ

:  هذَا حديثٌ  " لَأَنا بِهِم أَو بِبعضهِم أَوثَق مني بِكُم أَو بِبعضكُم " : ص

بنِ عياشٍ، وصالح هذَا يقَالُ لَه: غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث أَبِي بكْرِ 

[قال األلباين]:  ٣٩٣٢صالح بن مهرانَ مولَى عمرِو بنِ حريث ، (ت) 

 ضعيف

  
١- يلفَيالن دمحم نب اللَّه دبا عثَندح ح ،سوني نى بيسا عثَنا  دثَندح ،

ياعزةَ الْأَويطنِ عانَ بسح نولٌ ، قَالَ ، عكْحالَ ماَء  : مكَرِيأَبِي ز نابو ،

:  ، قَالَ ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، وملْت معهما فَحدثَنا إِلَى خالد بنِ معدانَ

 ص: انطَلق بِنا إِلَى ذي مخبرٍ رجلٌ من أَصحابِ النبِي  جبيرقَالَ 

ةندنِ الْهع ريبج أَلَهفَس ،اهنيفَقَالَ فَأَت ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي : 

ومونَ الرحالصت١( "س (انا آملْحص )٢(  مهو متونَ أَنزغتو ،)١(  نا مودع

كُمائر[قال األلباين]: صحيح ٢٧٦٧(د)  ." )٢( و. 

                                                             
 دث بعد إىل اآلن .أي بعد حرب طاحنة شرسة قاسية ، فالصلح " اهلدنة " ال يكون إال بعد حرب ، ومل حي)(١
صاحلا آمنا ؛ أي علي ثقة بينكم دون تفريط أو إفراط يف عقيدة الوالء والبالء ودون مواالة هلم : بسبب )(٢

  تساوي القوي بني املسلمني والروم ، وتقارب أوإتفاق وجهات النظر بينكم .

يا أَيها الَّذين  : "  ٥١ –قال تعايل عن الوالء هللا ورسوله والرباء من عقيدة املشركني والكفار يف سورة املائدة 

 اللَّه إِنَّ ۗ◌  منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن ۚ◌  بعضٍ أَولياُء بعضهم ۘ◌  أَولياَء ٰ◌ آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى



٣٦٥ 

٢- يلفَيا النثَندح سوني نى بيسا عثَندح ، ياعزا الْأَوثَندانَ  ، حسح نع ،

 ، إِلَى خالد بنِ معدانَ و أَبِي زكَرِياابن  : مالَ مكْحولٌ و ، قَالَ بنِ عطيةَ

مهعم لْتم ةننِ اهلُدرٍعفَينِ نرِ بيبج نا عثَندقَالَ ، فَح ،  :ريبقَالَ ج :

: فَأَتيناه فَسأَلَه  ص، رجلٍ من أَصحابِ النبِي  انطَلق بِنا إِلَى ذي مخبرٍ

يبجةننِ اهلُدع فَقَالَ ر ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سونَ  : يحالصتس "

،  ، فَتنصرونَ ، فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائكُم الروم صلْحا آمنا

،  )٥(بِمرجٍ ذي تلُولٍ حتى تنزِلُوا)٤(، ثُم ترجِعونَ  )٣(، وتسلَمونَ وتغنمونَ

ةانِيرصلِ النأَه نلٌ مجر فَعر٦(فَي( يبلقُولُ الصفَي ،  :يبلالص غَلَب)٧(  ،

                                                                                                                                                         
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا آباَءكُم : "  ٢٣ –" ، وقال تعايل أيضا يف سورة التوبة الظَّالمني  الْقَوم يهدي لَا

 انلَى الْإِميع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو كُمانوإِخن ۚ◌ ومم ولَّهوتنكُ يمفَأُولَ م ◌ٰكئ مونَ  همالظَّال. "  

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ : "  ٨٣ – ٨٢ –وقال تعايل عن النصاري أم أقرب الناس مودة للذين آمنوا يف سورة املائدة  

 ۚ◌  ٰ◌ نصارى إِنا قَالُوا الَّذين آمنوا لِّلَّذين مودةً أَقْربهم ولَتجِدنَّ ۖ◌ عداوةً لِّلَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا 

 تفيض أَعينهم ٰ◌ وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى -يستكْبِرونَ  لَا وأَنهم ورهبانا قسيِسني منهم بِأَنَّ لكٰ◌ ذَ

نعِ مما الدمفُوا مرع نم ققُولُونَ ۖ◌  الْحا ينبا رنا آمنبفَاكْت عم ينداهالش ." 
أي حتاربون جنبا إيل جنب مع بعضكم البعض علي ثقة بينكم بسبب اتفاق الرؤي السياسية ، وتقارب أو )(١

 يؤثر فيه مطلقاً.احتاد وجهات النظر ، وتشابه األهداف ، واألمر وقتئذ ليس متعلقاً مبفهوم الوالء والرباء وال 
املقصود فارس "إيران حاليا" ؛ الذين يدينون بعقيدة الروافض أو اليهود والذين أشركوا (الوثنيني) ؛ ممن )(٢

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنوا الْيهود حياربون اإلسالم ويقتلون املسلمني . قال تعايل يف سورة املائدة ؛ " 

 ". والَّذين أَشركُوا
 باإلنتصار الساحق على العدو ، والغنيمة والسالم الدائم بعد دحر العدو . صبشارة من النيب )(٣
 أي إيل الشام .)(٤
منطقة بالشام ، لكنها غري موجودة ذا اإلسم اآلن ؛ لكن معناها أا منطقة خضراء ذات جبال ، ويوجد )(٥

تسمي مبرج دابق ، وأعتقد و اهللا أعلم أن مرج ذي التلول هي قرية مرج دابق قرية بالقرب من مدينة حلب 

قال ؛ " ال تقوم الساعة حيت  صاملوجودة جبوار مدينة حلب ، وذلك ملا رواه مسلم عن أيب هريرة أن النيب 

 ترتل الروم باألعماق أو بدابق.... " احلديث .
 الروم .)(٦
 أي انتصرنا بالصليب.)(٧



٣٦٦ 

نيملسالْم نلٌ مجر بضغفَي قُّهد١(، فَي( ومالر ردغت كذَل دنفَع ، )٢( ،

 ةملْحلْمل عمجت[قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٢(د)  ." )٣(و.  

حدثَنا مؤملُ بن الْفَضلِ الْحرانِي، حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ، حدثَنا أَبو  -٣

ويثُور  " : زاد فيه ، و ، بِهذَا الْحديث عمرٍو، عن حسانَ بنِ عطيةَ

، فَيكْرِم اللَّه تلْك الْعصابةَ  ، فَيقْتتلُونَ أَسلحتهِمالْمسلمونَ إِلَى 

ةادهنِ  ." بِالشرٍ، عبخي مذ نرٍ، عيبج نيثَ عدلَ الْحعج يدلإِلَّا أَنَّ الْو

 بِيصالنبِشةَ، وزمح نى بيحيو ،حور اهورو :داوو دنِ . قَالَ أَبكْرٍ، عب نب ر

  .[قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٣الْأَوزاعي، كَما قَالَ عيسى ، (د) 

، عنِ  : حدثَنا عيسى بن يونس حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ -٤

ياعزةَ الْأَويطنِ عانَ بسح نولٌ ، قَالَ ، عكْحالَ ما،  : مكَرِيأَبِي ز نابو  ،

:  ، فَحدثَنا عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، قَالَ ، وملْت معهما إِلَى خالد بنِ معدانَ

رٍ، ومخي ما إِلَى ذبِن قطَلان ،ريبي جقَالَ ل ابِ كَانَ رحأَص نلًا مج

بِيا فَصالنمهعم طَلَقْتفَان ،أَلَهس ةندنِ الْهع  بِيالن تعمفَقَالَ س ،

، ثُم تغزونَ أَنتم وهم عدوا،  " ستصالحكُم الروم صلْحا آمنا : ، يقُولُص

، ثُم تنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ ذي  ، وتسلَمونَ ، وتغنمونَ فَتنتصرونَ

: غَلَب الصليب،  ، فَيقُولُ ، فَيرفَع رجلٌ من أَهلِ الصليبِ الصليب تلُولٍ

نيملسالْم نلٌ مجر بضغفَي قُّهدفَي هإِلَي قُومفَي ،  ردغت كذَل دنفَع ،

" ةملْحلْمونَ لعمتجيو ،ومالر .  دبا عثَندح يقشمالد يماهرإِب ننِ بمحالر

ياعزا الْأَوثَندمٍ قَالَ: حلسم نب يدلا الْوثَندةَ  قَالَ: حيطنِ عانَ بسح نع ،

                                                             
 غرية لدينه.يقتله )(١
 تنقض املعاهدة و الصلح.)(٢
امللحمة ؛ معركة حتدث بني املسلمني بقيادة املهدي عليه السالم وبني الروم ، ينتصر فيها املهدي عليه )(٣

 السالم واملسلمون انتصارا ساحقا، وينهزم قائد الروم وجيشه هزمية ساحقة.



٣٦٧ 

هوحن هادنبِإِس و ، يهف ادز : " ةملْحلْمونَ لعمتجفَي حت ذئينونَ حأْتفَي ، ت

[قال األلباين]:  ٤٠٨٩(جة)  .، تحت كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا" ثَمانِني غَايةً

  .صحيح

حدثَنا روح، حدثَنا الْأَوزاعي، عن حسانَ بنِ عطيةَ، عن خالد بنِ معدانَ،  - ٥

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجرٍ: رمخي مذ نقَالَصع ، ولَ اللَّهسر تعمص: س 

زونَ وهم عدوا، فَتنصرونَ "ستصالحكُم الروم صلْحا آمنا، ثُم تغ يقُولُ:

، ثُم تنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ ذي تلُولٍ، فَيرفَع  وتسلَمونَ وتغنمونَ

، فَيغضب رجلٌ من  غَلَب الصليب : فَيقُولُ، رجلٌ من النصرانِية صليبا 

نيملسقُ الْمفَي ،قُّهدفَي هإِلَي و ومالر ردغي كذَل دنونَ ، فَععمجيو م

ةملْحلْم١٦٨٢٥(حم) ،" ل.  

٦ - انِيقُسالْقُر وبٍ هعصم نب دمحا مثَندقَالَ ح ، ياعزا الْأَوثَندح :  نع ،

، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن ذي  معدانَ، عن خالد بنِ  حسانَ بنِ عطيةَ

، وتغزونَ  " تصالحونَ الروم صلْحا آمنا : قَالَ ص، عنِ النبِي  مخمرٍ

هِمائرو نا مودع مهو متونَ أَنمنغتونَ ولَمسي  ، فَتجٍ ذرزِلُونَ بِمنت ثُم ،

أَلَا غَلَب  : ويقُولُ،  ، فَيرفَع الصليب فَيقُوم رجلٌ من الرومِ،  تلُولٍ

يبلالص لُهقْتفَي نيملسالْم نلٌ مجر هإِلَي قُومفَي ،  ردغت كذَل دنفَع ،

ملَاحكُونُ الْمتو ومالر كُمونَ إِلَيعمتجكُ ، فَيونأْتةً، فَيغَاي انِنيي ثَمف م  ،

" ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي ع١٦٨٢٦(حم)  .م  

٧- حوا رثَندح ياعزا الْأَوثَندةَ ، حيطنِ عانَ بسح ننِ  ، عب دالخ نع ،

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نلٍ مجرٍ رمخي مذ نانَ، عدعقَالَ صم  تعمس :

 ولَ اللَّهسقُولُ صرا : ينا آملْحص ومالر كُمحالصتس "  مهونَ وزغت ثُم ،

، ثُم تنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ  ، وتسلَمونَ وتغنمونَ عدوا فَتنصرونَ



٣٦٨ 

،  غَلَب الصليب : ، فَيقُولُ ية صليبا، فَيرفَع رجلٌ من النصرانِ ذي تلُولٍ

نيملسالْم نلٌ مجر بضغفَي قُّهدفَي هإِلَي قُومفَي ،  ردغت كذَل دنفَع ،

 " ةملْحلْمونَ لعمجيو ،وم٢٣١٥٧(حم) ، الر.  

٨ - حوا رثَندح ياعزا الْأَوثَندح ، نةَ ، عيطنِ عانَ بسنِ  حب دالخ نع ،

 بِيابِ النحأَص نلٍ مجرٍ رمخي مذ نانَ، عدعقَالَ صم  تعمس :

بِيقُولُ صالنا : ينا آملْحص ومالر كُمحالصيا  " سودع مهونَ وزغت ثُم ،

، ثُم تنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ ذي  تغنمونَ، وتسلَمونَ و فَتنصرونَ

،  غَلَب الصليب:  فَيقُولُ، ، فَيرفَع رجلٌ من النصرانِية صليبا  تلُولٍ

نيملسالْم نلٌ مجر بضغفَي  ردغي كذَل دنفَع قُّهدفَي هإِلَي قُومفَي ،ومالر  ،

" ةملْحلْمونَ لعمتجيةً ، ورم حوقَالَ رونَ : ومنغتونَ ولَمستونَ  " ويمقتو ،

  ٢٣٤٧٧(حم) . " ثُم تنصرِفُون

٩- يحمابِ الْجبالْح نلُ با الْفَضنربأَخ ينِيدالْم نب يلا عثَندقَالَ ، قَالَ: ح ، 

، عن  ، عن حسانَ بنِ عطيةَ ، عنِ الْأَوزاعي حدثَنا الْوليد بن مسلمٍ :

،  ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن ذي مخبرِ ابنِ أَخي النجاشي خالد بنِ معدانَ

 ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ صأَنونَ  ":  يحالصوا تزغى تتا حنا آملْحص ومالر

أَنتم وهم عدوا من ورائهِم فَتنصرونَ وتغنمونَ وتنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا 

، ويقُولُ قَائلٌ من  غَلَب الصليب : ، فَيقُولُ قَائلٌ من الرومِ بِمرجٍ ذي تلُولٍ

نيملسالْم :  رغَي هنم وهو يبِهِملإِلَى ص ملسالْم ثُورفَي غَلَب لِ اللَّهب

قُّهدفَي يدعب يبِهِملرِ صإِلَى كَاس ومالر ثُورتو ، قَهنونَ عرِبضفَي ،  ثُوريو ،

للَّه تلْك الْعصابةَ من ، فَيكْرِم ا الْمسلمونَ إِلَى أَسلحتهِم فَيقْتتلُونَ

ةادهبِالش نيملسومِ الْمبِ الراحصل ومقُولُ الرفَت ،  :برالْع اكنكَفَي  ،

ةملْحلْمونَ لعمتجا  فَياثْن ةكُلِّ غَاي تحةً تغَاي انِنيثَم تحت كُمونأْتفَي ،



٣٦٩ 

[قال األلباين]:  ٦٧٠٨) ، (حب) ٦٦٧٣طبعة با وزير: (رقم  .عشر أَلْفًا"

  ).٢٤٧٢"صحيح أيب داود" ( -صحيح 

، قَالَ: حدثَنا عبد الرحمنِ بن  أَخبرنا عبد اللَّه بن محمد بنِ سلْمٍ - ١٠

يماهرقَالَ إِب ، يدلا الْوثَندقَالَ : ح ، ياعزا الْأَوثَندثَنِي  ، قَالَ : حدح :

،  ملْنا معه ، و : مالَ مكْحولٌ إِلَى خالد بنِ معدانَ حسانُ بن عطيةَ، قَالَ

ياشجي النأَخ نرِ اببخرٍ، أَنَّ ذَا مفَينِ نرِ بيبج نا عثَندفَح  هأَن ثَهدح ،

 ولَ اللَّهسر عمقُولُ صسا  " : ، ينا آملْحص ومونَ الرحالصتى  ستح ،

هِمائرو نا مودع مهو متوا أَنزغونَ تمنغتونَ ولَمستونَ ورصنى  ، فَتتح ،

قَائلٌ من ، ويقُولُ  غَلَب الصليب : ، فَيقُولُ قَائلٌ من الرومِ تنزِلُوا بِمرجٍ

نيملسالْم : غَلَب لِ اللَّهب  رغَي نيملسالْم نم مهيبلصا وهلُوناودتيو ،

قُّهدفَي نيملسالْم نلٌ مجر هإِلَي ثُورفَي يدعرِ  بونَ إِلَى كَاسثُوريو ،

قَهنونَ عرِبضفَي يبِهِملا ص ثُوريلُونَ، وتقْتفَي هِمتحلونَ إِلَى أَسملسلْم  ،

ةادهةَ بِالشابصالْع لْكت اللَّه كْرِمقُولُونَ فَيفَي مكَهلونَ مأْتفَي ،  : اكنكَفَي

ت ، فَيأْتونَ تحت ثَمانِني غَايةً تح ، فَيجتمعونَ للْملْحمة جزِيرةَ الْعربِ

[قال  ٦٧٠٩) ، (حب) ٦٦٧٤(رقم طبعة با وزير:  ." كُلِّ غَاية اثْنا عشر أَلْفًا

 انظر ما قبله. -األلباين]: صحيح 
، حدثَنا معلَّى بن منصورٍ، حدثَنا سلَيمانُ بن  حدثَين زهير بن حربٍ -١١

 ، قَالَ: ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه ، حدثَنا سهيلٌ بِلَالٍ

، فَيخرج إِلَيهِم  )٢(أَو بِدابِقٍ )١(" لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالْأَعماقِ

                                                             
و هي كورة قرب بلدة دابق (مرج دابق ) ، بني حلب و مدينة  املقصود أعماق الشام و قلبها ؛ و املراد العمق:)(١

 )  ٤٦أنطاكية (أطلس احلديث النبوي من الكتب الصحاح أماكن و أقوام للدكتور شوقي أبو خليل / ص 
  قرية مرج دابق جبوار مدينة حلب بسوريا حاليا.)(٢

  أن ؛  ١٦٩و ذكر صاحب كتاب " أطلس احلديث النبوي من الكتب الستة الصحاح " ص 



٣٧٠ 

ةيندالْم نم شي١(ج( ذئموضِ يلِ الْأَرارِ أَهيخ نافُّوا، فَإِذَا  ، مصت )٢(، 

ومالر ا:  قَالَتنا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا ب٣(خ( ملْهقَاتن)قُولُ  )٤فَي ،

،  ، فَيقَاتلُونهم )٥(، واِهللا لَا نخلِّي بينكُم وبين إِخوانِنا لَا : الْمسلمونَ

 وبتثُلُثٌ لَا ي زِمهنافَيدأَب هِملَياُهللا ع ملُ ثُلُثُهقْتياِء  ، ودهلُ الشأَفْض ،

،  ، لَا يفْتنونَ أَبدا فَيفْتتحونَ قُسطَنطينِيةَ ، ويفْتتح الثُّلُثُ عند اِهللا

مائنونَ الْغِسمقْتي ما همنيفَب  موفَهيلَّقُوا سع قَد ،ونتيبِالز  احإِذْ ص ،

،  ، فَيخرجونَ قَد خلَفَكُم في أَهليكُم )٦(إِنَّ الْمِسيح : فيهِمِ الشيطَانُ

، يسوونَ  ، فَبينما هم يعدونَ للْقتالِ ، فَإِذَا جاُءوا الشأْم خرج وذَلك باطلٌ

فُوفالص  تيملَاةُ، إِذْ أُقالص  ميرم نى ابيسزِلُ عنص، فَي مهفَإِذَا  ، فَأَم ،

، فَلَو تركَه لَانذَاب حتى  ، ذَاب كَما يذُوب الْملْح في الْماِء رآه عدو اِهللا

كلهي هداُهللا بِي لُهقْتي نلَكو ،  " هتبري حف همد رِيهِم٣٤(م)  .، فَي - 

)٢٨٩٧( 
١٢ - نونِ أَبِي عب دمأَح نب دمحا منربرٍ ، قَالَ أَخو ثَوا أَبثَندقَالَ : ح ،  :

: حدثَنا  ، قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ بن بِلَالٍ ، قَالَ حدثَنا معلَّى بن منصورٍ

لَا تقُوم  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه سهيلٌ

                                                                                                                                                         
دابق (مرج): مرج قرب مدينة حلب يف مشاهلا . كان يرتله بنو مروان بن احلكم إذا غزوا الصائفة إيل ثغر  

م) ، و فيه كانت املعركة احلامسة بني العثمانيني ٧١٧هـ/٩٩املصيصة.فيه قرب سليمان بن عبد امللك بن مروام (

 م . ١٥١٦و املماليك سنة 
" إِنَّ فُسطَاطَ الْمسلمني يوم الْملْحمة بِالْغوطَة، ؛   صدينة دمشق لقول النيب املقصود الغوطة جبوار م)(١

 [قال األلباين]: صحيح ٤٢٩٨إِلَى جانِبِ مدينة يقَالُ لَها: دمشق، من خيرِ مدائنِ الشامِ " ، (د) 
 استعدوا للقتال )(٢
 دخلوا اإلسالم من الروم.الذين تركوا النصارنية و )(٣
 نقتلُهم.)(٤
 فيقول املسلمون لن نترك إخواننا الذين دخلوا يف اإلسالم أبدا لكم كي تقتلوهم.)(٥
 املسيح الدجال. )(٦



٣٧١ 

، فَيخرج إِلَيهِم جيش من  ، أَو بِدابِق الساعةُ حتى تنزِلَ الروم بِالْأَعماقِ

ةيندلِ الْمضِ  أَهلِ الْأَرأَه اريخ مه ،ذئموافُّوا يصفَإِذَا ت ، ومالر قَالَت ، : 

ملْهقَاتا ننا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بونَ خملسقُولُ الْمفَي ، :  اللَّهلَا و

توب اللَّه ، فَينهزِم ثُلُثٌ لَا ي ، فَيقَاتلُونهم لَا نخلِّي بينكُم وبين إِخوانِنا

، ويفْتتح  ، ثُم يقْتلُ ثُلُثُهم وهم أَفْضلُ الشهداِء عند اللَّه علَيهِم أَبدا

، قَد  ، فَبينما هم يقِْسمونَ الْغنائم ثُلُثٌ فَيفْتتحونَ الْقُسطَنطينِيةَ

ونتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع  ، لَفَكُمخ قَد ِسيحطَانُ إِنَّ الْميالش يهِمف احإِذْ ص

يكُمالي أَهونَ فجرخلٌ ، فَياطب كذَلو ،  جرخ اموا الشاؤنِي  - ، فَإِذَا جعي

أُقيمت ، إِذْ  ، ويسوونَ الصفُوف فَبينما هم يعدونَ للْقتالِ - الدجالَ 

، فَإِذَا رآه عدو اللَّه يذُوب كَما يذُوب  ، فَينزِلُ عيسى ابن مريم الصلَاةُ

لْحالْم كلهى يتح لَذَاب كُوهرت لَوو ، هدبِي اللَّه لُهقْتي هنلَكو ،  رِيهِمفَي ،

هتبربِح هم[قال األلباين]:  ٦٨١٣) ، (حب) ٦٧٧٤زير: (رقم طبعة با و ." د

 "قصة املسيح". -صحيح 
  

  
وم ( النصاري ) والفرس منذ هناك صراع تاريخ سياسي معروف بني الر

  ، والدليل علي ذلك ؛ مقدمة سورة الروم.األمد

لكن هذا الصراع غير موجود مطلقاً بين الفرس ( الشيعة 
  واليهود :الرافضة ) 

هو عبد اهللا  - املذهب الرافضي  –أن أول من أنشأ التشيع الدليل األول ؛ 

بن سبأ اليهودي يف عهد عثمان عليه السالم ، وكان يدعو إيل اإلضطرابات 

  والثورات علي اخلالفة الراشدة ويكيد للمسلمني نكاية يف اإلسالم وأهله.



٣٧٢ 

يف العصر احلديث قامت بدعم  أن ثورة اخليميين يف إيرانوالدليل الثاين ؛ 

يف آواخر ) ١(كامل من اللويب اليهودي الصهيوين يف أمريكا وفرنسا 

السبعينات مع رفض تام وكامل من زعماء املسلمني والعرب يف ذلك الوقت 

علي الرغم من البطش والقتل والقهر اليت قامت به الثورة اخلمينية يف 

قوانني الدولة اليت تؤمن حبقوق يف خمالفة صرحية لكل األعراف و إيران

" التحالف الغادر ؛ اإلنسان والدميقراطية ، وهذا كله مذكور يف كتاب 

 التعامالت السرية بني إسرائيل وإيران والواليات املتحدة األمريكية "

  ). رسياتريتا بللكاتب املخضرم ( 

تعمار أن نظام اخليميين والثورة اإليرانية كانت ختدم اإلس خالصة القول :

 واملشروع الصهيوين يف املقام األول خصوصاً يف أفغانستان والعراق وسوريا

  .واليمن

 ٢٥أن اليهود يف مدينة أصفهان يف إيران اآلن يتراوحون بني الدليل الثالث ؛ 

ألف يهودي ، وسوف يهربون إيل مدينة أصفهان يف إيران بعد إنتصار  ٣٠ –

املسلمني عليهم يف الشام إن شاء اهللا قريباً ، وسوف يعودون يف آخر الزمان 

إيل فلسطني  مع الدجال حيت يالقوا  -إيران  -مرة أخري من أصفهان 

عن ، ويتحدث مساحة الشيخ صفوت الشواديف رمحه اهللا  حتفهم هناك

" كما يعتقد اليهود بأن إيران ليست : )٢(العالقة بني اليهود وإيران فيقول 

ضد إسرائيل ؛ ألن العالقة بني إيران واليهود عالقة تارخيية ، وهناك 

  ترابط حضاري بني الشعبني الفارسي واليهودي ".

                                                             
مثل اليهودي الفرنسي إريك رولو ؛ صحفي يهودي فرنسي ولد يف مصر متخصص يف قضايا الشرق األوسط  )(١

 وإيران.
 .٩٩اليهود نشاة وتارخياً ، ص  )(٢



٣٧٣ 

هو من مجع  - وليست فرنسا  -إن اللويب الصهيوين اليهودي يف فرنسا 

فة العلوية يف سوريا علي الرغم من أن أصوهلم ليست من الشام وأنشأ الطائ

  أصالً كما ساعد ثورة اخلميين يف إيران. 

إن اليهود الصهاينة املاسون يحاولون اآلن إظهار الفرس علي أم أعداء 

كما يحاول الفرس (الشيعة الرفضة) أن يفعلوا نفس األمر ؛ لكن احلقيقة 

ناك تعاون وتقارب يف وجهات النظر منقطع عكس ذلك متاماً ، وهي أن ه

   النظري ألن كل شئ يدل علي ذلك.

ألول مرة يف التاريخ سوف حيدث تقارب يف وجهات النظر بني عدوين ؛ 

(املسلمني السنة والروم ) مع بغضهم لبعضهم البعض بسبب إضطهاد عدو 

الحم ؛ ما ( اليهود ) ؛ ومن أحاديث الفنت واملالشديد واحد هلم ومكره 

يتبني أنه سوف تقوم خالفة إسالمية ، وإن صدقت رؤيا دانيال يف سفر 

 -النصاري  –دانيال فإنه سوف تكون هناك إيل جانبها إمرباطورية للروم 

اليت سوف تقضي علي اليهود الصهاينة واملاسون يف بالدها مث تتعاون مع 

 ( ألن هناك أيضا املسلمني السنة يف قتال الفرس وما وراء ذلك من الوثنيني

  صراع تارخيي بني النصاري والوثنيني ، وبني املسلمني السنة والوثنيني ).

ألول مرة يف التاريخ تتشابه ظروف املسلمني السنة مع ظروف الروم ( 

النصاري) ؛ عدوان لدودان سوف يتصاحلان ويتحالفان بكل قوما لتحقيق 

نعم أهدافهما وإلسترجاع جمدمها املسلوب من العدو اليهودي الصهيوين ؛ 

 .إا ليست حرباً صليبية
  



٣٧٤ 

  
، عن  ، حدثَنا جرِير، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ تيبةُ بن سعيدحدثَنا قُ -١

، في  ص، قَالَ: كُنا مع رسولِ اِهللا  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ جابِرِ بنِ سمرةَ

ةوقَالَ غَز ،  بِيى النرِبِ ص: فَأَتغلِ الْمبق نم م٢(، قَو(  ابيث هِملَيع ،

وفالص ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، و اميلَق مهولُ اِهللا  ، فَإِنسصر دقَالَ قَاع ،  :

، قَالَ: ثُم قُلْت:  : ائْتهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُونه فَقَالَت لي نفِْسي

مهعم جِين لَّهلَع ،  عبأَر هنم ظْتفقَالَ: فَح ،هنيبو مهنيب تفَقُم مهتيفَأَت

اتمي كَلدي يف نهدبِ  " : ، قَالَ ، أَعرةَ الْعزِيرونَ جزغا اُهللا) ٣(تهحفْتفَي 
)٤(فَارِس ثُم ،)١( ا اُهللاهحفْتفَي )٢(  ومونَ الرزغت ا اُهللا، ثُمهحفْتفَي )٣( ثُم ،

                                                             
فتح جزيرة العرب حيدث إن شاء اهللا بعد خراب يثرب" املدينة املنورة " ، و هذه من أعمال و مهام اخلالفة )(١

 القادمة إن شاء اهللا .
أثناء الغزوة ، و  صأي غرب املدينة أو غرب اجلزيرة العربية أو غرب املنطقة اليت كان جيلس فيها النيب )(٢

املقصود دولة املغرب الشقيق اآلن ، فالنيب عليه الصالة والسالم مل يكن يف ذلك الوقت قد فتح كل  ليس

اجلزيرة العربية ، ومل تنتشر الدعوة اإلسالمية بعد يف اجلزيرة العربية فما بالكم بالشام ، ومصر ، ومشال 

ن فتحها اإلسالمي حدث يف عهد بين أمية إفريقيا ، ومعلوم أن دولة املغرب تقع يف أقصي مشال افريقيا ، كما أ

  على يد الفاتح اإلسالمي موسي بن نصري .

ولكن هذا ال مينع أن اإلسالم يف آخر الزمان يعود من مشال إفريقيا خصوصا مصر ، وأن جند هذه البالد 

 املسلمني بقيادة مصر هم من يفتحون جزيرة العرب ويغزون فارس ويفتحوا .
٣)( دون فتح ؛ أي عندما يتسلط علي جزيرة العرب وعلي املؤمنني فيها أعداُء اهللا إمنا هو غزو دون غزو وفتح

ورسوله من الشيعة الروافض التابعني إليران "فارس" ومن واالهم وحالفهم من الكائدين واحلاقدين على دعوة 

غزوها ونصرة املؤمنني فيها اإلسالم " دعوة أهل السنة واجلماعة " وعلى املقدسات اإلسالمية ، حينئذ وجب 

علي األجناس من الشيعة الروافض ومن واالهم وحالفهم و أيدهم ، ورد اجلزيرة ألصحاا املؤمنني املوحدين من 

أهل السنة واجلماعة لتعود اجلزيرة العربية إيل حظرية اخلالفة اإلسالمية مرة أخري ، وال حيدث ذلك إال يف أخر 

 الزمان.
ملؤمنني من أهل السنة و اجلماعة على الشيعة الروافض يف جزيرة العرب نصرا مبينا و أي ينصر اهللا ا)(٤

 خيلص أهلها املوحدين من ظلهم و فُجرهم .



٣٧٥ 

، لَا نرى  يا جابِر"  : قَالَ: فَقَالَ نافع، "  )٥(فَيفْتحه اُهللا )٤(تغزونَ الدجالَ

جرخالَ يجوم الدالر حفْتى تتقال اإلمام  )٢٩٠٠( -  ٣٨(م) . ")٦( ، ح ،

  مسلم ؛ باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال.

٢- يلع نب نيسا الْحثَندةَ قَالَ: حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندةَ حدائز نع ،  ،

، عن نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي  عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

 بِينِ النقَّاصٍ، عقَالَ: صو ، " ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرلُونَ جقَاتتس  ،

ا اللَّههحفْتفَي وملُونَ الرقَاتت ثُم ا اللَّههحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتت قَالَ "  ، ثُم

[قال األلباين]:  ٤٠٩١(جة)  " ." فَما يخرج الدجالُ حتى تفْتح الروم  : رجابِ

  .صحيح

                                                                                                                                                         
مث يتجه جيش املسلمني املنتصر من السنة إليران لقتال الشيعة الروافض يف عقر دارهم ألم يشكلون )(١

 يكون مع هذا اجليش الغازي إيل فارس . خطرا عظيما على اإلسالم و املسلمني ، و املهدي
أي ينتصر السنة على الشيعة الروافض يف إيران و مع حوهلا نصرا مبينا بفضل اهللا و إرادته و حوله و قوته )(٢

. 
 و ذلك عند امللحمة بقيادة املهدي عليه السالم.)(٣
 غزو الدجال مبعين قتاله و قتال أتباعه.)(٤
 حبربة معه. حيث يقتله عيسي ابن مرمي)(٥
ومعين ذلك أن الدجال خيرج من بعد امللحمة ، و السنة الصحيحة دلت على أن الدجال خيرج بعد فتح )(٦

  القسطنطينية بعد امللحمة .

  

  مالحظات هامة ؛ 

 .هذا احلديث فيه بشارة للمؤمنني املوحدين بالنصرة و اإلنتصار املبني على أعدائهم يف آخر الزمان  

 فيه ترتيب واضح للغزوات و الفتوحات اليت حتدث أثناء اخلالفة اإلسالمية  هذا احلديث الصحيح

  القادمة إن شاء اهللا.

  شترط مرعاة الزمن يف هذه األحداث الكربي ؛ فهذه األحداث حتما سوف تستغرق وقتا معيناي

 سنة لتنفيذها سواء أكان هذا الوقت طويال أو قصريا ، فال يشترط أن حتدث هذه األحداث كلها يف

واحدة أو فترة زمنية واحدة ؛ فقد حتدث على فترات متباعدة لكن بشرط أن تأيت بنفس الترتيب 

 املذكور يف احلديث ، و قد يكون فيها حدث أو إثنني متتالني و متعاقبني.  



٣٧٦ 

٣ - نيسا حثَندةَ حدائز نع ، دمالص دبعرٍ، ويمنِ عب كلالْم دبع نع ،  ،

، عن  ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، حدثَنا عبد الْملك بن عميرٍ حدثَنا زائدةُ

نِ أَبِي وةَ ببتنِ ععِ بافقَالَ قَّاصٍ ن ،  ولُ اللَّهسلُونَ  " :ص: قَالَ رقَاتت

لَكُم ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرج  ،لَكُم ا اللَّههحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتت ثُم ،

، ثُم تقَاتلُونَ الدجالَ فَيفْتحه اللَّه  الروم فَيفْتحها اللَّه لَكُم ثُم تقَاتلُونَ

وم"  : : فَقَالَ قَالَ"  لَكُمالر حتفْتى يتالُ حجالد جرخلَا ي ابِر(حم) . " ج

١٥٤٠  

عبد الْملك بن عميرٍ، عن جابِرِ ، حدثَنا  ، حدثَنا أَبو عوانةَ حدثَنا عفَّانُ - ٤

 : يقُولُ ص، أَنه سمع النبِي  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ بنِ سمرةَ

" لَكُم اللَّه حفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغت  ا اللَّههحفْتفَي ونَ فَارِسزغتو ،

لَكُم لَكُم ا اللَّههحفْتفَي ومونَ الرزغتو ،  اللَّه حفْتالَ فَيجونَ الدزغتو ،

١٥٤١(حم)  ." لَكُم  

٥ - زِيدا يثَندح يودعسا الْمنربنِ  ، أَخابِرِ بج نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نع ،

تقَاتلُونَ جزِيرةَ  « : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  بةَ قَالَ، عن نافعِ بنِ عت سمرةَ

ا اللَّههحفْتبِ فَيرالْع اللَّه مهحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتتو ،  وملُونَ الرقَاتتو ،

اللَّه مهحفْتفَي اللَّه هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتت١٨٩٧٢(حم)  .» ، و  

٦- ارِينِي الْفَزعي اقحو إِسا أَبثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح  دبع نع ،

: كُنت مع  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ قَالَ الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

ولِ اللَّهسصر اةي غَزف م مقَو اهرِبِ، فَأَتغلِ الْمبق ١(ن(  ابيث هِملَيع ،

وفالص ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، دقَاع وهو اميق مهو ، هتيفَأَت ،  تفَقُم ،

و مهنيب هنيي قَالَ: بدي يف نهدأَع اتمكَل عبأَر هنم ظْتفونَ  « ، فَحزغت

                                                             
 ص)ناحية غرب املكان الذي كان جيلس فيه النيب (١



٣٧٧ 

ا اللَّههحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ  جزغت ثُم ،ا اللَّههحفْتفَي ونَ فَارِسزغت ثُم ،

ا اللَّههحفْتفَي ومالر اللَّه هحفْتالَ فَيجونَ الدزغت ثُم ،  «عافا  « : قَالَ ني

الَ لَا يجى أَنَّ الدرأَلَا ت ابِرجومالر حفْتى تتح جر١٨٩٧٣(حم)  .» خ  

: حدثَنا  ، قَالَ ، قَالَ: حدثَنا النفَيلي أَخبرنا أَحمد بن عبد اللَّه بِحرانَ -٧

،  ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ عبيد اللَّه بن عمرٍو

: حدثْنِي هلْ سمعت  ، قُلْت : سأَلْت نافع بن عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ)١(قَالَ

 ولَ اللَّهسالَ صرجالد ذْكُر٣( : فَقَالَ )٢(؟ قَالَ ي( ولَ اللَّهسر تيص: أَت 

،  ، وعلَيهِم الصوف علَيهوعنده ناس من أَهلِ الْمغرِبِ أَتوه ليسلموا 

، فَيفْتحها اللَّه  تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ " : فَلَما دنوت منه سمعته يقُولُ

كُملَيع ونَ فَارِسزغت ثُم ، كُملَيع ا اللَّههحفْتفَي ، ومونَ الرزغت ثُم ،  ،

(رقم  ." ، فَيفْتحه اللَّه علَيكُم ، ثُم تغزونَ الدجالَ ه علَيكُمفَيفْتحها اللَّ

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٧٢) ، (حب) ٦٦٣٧طبعة با وزير: 

عما يكون يف أمته  صقال ابن حبان : باب إخباره ).٣٢٤٦"الصحيحة" (

أَولَ فَتحٍ يكُونُ للْمسلمني بعده فَتح ذكْر الْبيان بِأَنَّ  - من الفنت واحلوادث 

  .جزِيرة الْعربِ

: حدثَنا أَحمد بن سعيد الدارِمي،  ، قَالَ أَخبرنا علي بن حمدونَ بنِ هشامٍ -٨

،  سماك بنِ حربٍ ، عن : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: حدثَنا شعبةُ قَالَ

 " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ

تقَاتلُونَ فَارِس فَيفْتحه  ، و ، فَيفْتحه اللَّه علَيكُم تقَاتلُونَ جزِيرةَ الْعربِ

كُملَيع اللَّه  ثُم ،كُملَيع اللَّه هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاترقم طبعة با  ." ت)

                                                             
 جابر بن مسرة)(١
 جابر بن مسرة)(٢
  بن أيب وقاص نافع بن عتبة )(٣
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"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠٩) ، (حب) ٦٧٧٠وزير: 

عما يكون يف أمته من الفنت  صقال ابن حبان : باب إخباره  ): م.٣٢٤٦(

وعلَا علَى الْمسلمني عند ذكْر الْإِخبارِ عن فَتحِ اللَّه جلَّ  -واحلوادث 

  قتالهِم الدجالَ.

 
  

١- يفلَى ثَقوم يماهرنِ إِبب اقحإِس نب دمحا منربةُ  ، قَالَ أَخبيا قُتثَندح :

يدعس نقَالَ ب ، دبع نب قُوبعا يثَندنِ : حمحلٍ الريهس نع ،  ،أَبِيه نع ،

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر  " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

جر١(الْه( و ، ا ووجربِ مرالْع ضأَر ودعى تتا حارهأَن)(رقم طبعة با  ." )٢

  ): م.٦"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٠٠) ، (حب) ٦٦٦٥وزير: 

، عن  : حدثَنا إِسماعيلُ يعنِي ابن زكَرِيا ، قَالَ حدثَنا محمد بن الصباحِ - ٢

لَا تقُوم  «: ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه سهيلٍ

حتى يِسري الراكب  ، و )٣(الساعةُ حتى تعود أَرض الْعربِ مروجا وأَنهارا

                                                             
 كثرة القتل ؛ و هذا حيدث يف زماننا اآلن .)(١
يقول علماء اجليولوجيا و علماء الفلك ؛ أن األقمار الصناعية كشفت عن وجود جمري ألار و حبريات  )(٢

جافة حتت الرمال يف صحراء اجلزيرة العربية تعود آلالف السنني مما يدل على أن اجلزيرة العربية كانت قدميا 

ذه احلقيقة ، إنه اهللا  صلذي أخرب النيب مروجا و أارا ، و هذا اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ، فمن ا

 الذي أوحي إليه ؛ و هذا مل حيدث بعد إيل اآلن.
بعودة أرض جزيرة العرب الصحراء القاحلة إيل جنات و أار  صمل حتدث بعد؛ و فيه بشارة من النيب )(٣

 كما كانت يف السابق من آالف السنني.



٣٧٩ 

اقِ ورالْع نيكَّةَ بلَالَ الطَّرِيقِ)١( مإِلَّا ض افخلَا ي ، و ، جرالْه كْثُرى يتح 
  ٨٨٣٣(حم)  . »الْقَتلُ« : قَالَ ، وما الْهرج؟ يا رسولَ اللَّه قَالُوا:،  »)٢(

٣ - يدعس نةُ ببيا قُتثَندح قُوبعا يثَندلٍ ، حيهس نع ، أَبِيه نأَبِي  ، ع نع ،

 ، و لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْمالُ « : قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  هريرةَ

يضفى  يتح ،هالم كَاةلُ بِزجالر جرخي هنا ملُهقْبا يدأَح جِدفَلَا ي ، و ، 

ا ووجربِ مرالْع ضأَر ودعى تتا حارهأَن و ، جرالْه كْثُرى يتقَالُوا: » ح ، 

 ٩٣٩٥(حم)  .» الْقَتلُ الْقَتلُ « : قَالَوما الْهرج يا رسولَ اللَّه؟ 
 
  

١- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح  نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نع ،رِيرا جثَندح ،

، في  ص: كُنا مع رسولِ اِهللا  ، قَالَ ، عن نافعِ بنِ عتبةَ جابِرِ بنِ سمرةَ

، علَيهِم ثياب  ، قَوم من قبلِ الْمغرِبِ ص: فَأَتى النبِي  غَزوة، قَالَ

وفالص ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، و اميلَق مهولُ اِهللا  ، فَإِنسصر دقَالَ قَاع ،  :

                                                             
 بعد فتح جزيرة العرب و ختليصها من الروافض األجناس ينتشر يف اخلالفة اإلسالمية القادمة إن شاء اهللا)(١

 األمن و يعم السالم حيت يسري الراكب بني العراق و مكة ال خيشي إال عدم معرفته بالطريق.
يف اخلالفة اإلسالمية القادمة عند احنسار الفرات عن جبل من ذهب ، و عند جيش اخلسف الذي يذهب )(٢

 امللحمة ، و أثناء قتال الدجال و أتباعه السبعون ألفا من يهود أصفهان. لقتال املهدي ، و أثناء
هي إيران حاليا ؛ ويقومون حاليا بنشر مذهبهم الشيعي الرافضي بالقوة ، وهلم خمططات خبيثة إلسقاط )(٣

الدويل اخلليج واجلزيرة العربية والشام ، ويتاجرون بالدين وباملقدسات ، ويتخذون التقية خلداع اتمع 

واتمع اإلسالمي ، حيث يتظاهرون حبب الدين اإلسالمي وآل البيت واملقدسات اإلسالمية خلداع العامة من 

السنة ، يحرفون القرآن الكرمي و السنة النبوية وشعائر املسلمني مثل الصالة واآلذان واحلج ، يكفرون الصحابة 

ويقذفوا بالزنا والرذيلة ، ويؤمنون بوالية الفقيه ،  مثل أبو بكر وعمر ، ويلعنون عائشة رضي اهللا عنها

ويتخذون املهدي املنتظر أداة لتمكني أفكارهم وبث مسومهم القذرة يف قلوب املسلمني ، والشيعة الروافض 

أخطر بكثري من اليهود ألم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويطعنون اإلسالم واملسلمني من اخللف ، 

  ملؤمنني يف كل مكان.ويتربصون با

 



٣٨٠ 

ه، قَالَ: ثُم قُلْت: : ائْتهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُون فَقَالَت لي نفِْسي

مهعم جِين لَّهلَع  عبأَر هنم ظْتفقَالَ: فَح ،هنيبو مهنيب تفَقُم مهتيفَأَت ،

اتمي كَلدي يف نهدا اُهللا "، قَالَ:  ، أَعهحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغت  ثُم ،

فْتفَي ا اُهللافَارِسها اُهللا)١( حهحفْتفَي ومونَ الرزغت الَ  ، ثُمجونَ الدزغت ثُم ،

، حتى  ، لَا نرى الدجالَ يخرج يا جابِر : قَالَ: فَقَالَ نافع، "  فَيفْتحه اُهللا

يكون من ، قال اإلمام مسلم ؛ باب ما )٢٩٠٠( - ٣٨(م) تفْتح الروم. 

  فتوحات املسلمني قبل الدجال.

٢- يلع نب نيسا الْحثَندةَ قَالَ: حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندةَ،  حدائز نع ،

، عن نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي  عن عبد الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

فَيفْتحها  )٢(ستقَاتلُونَ جزِيرةَ الْعربِ " : ، قَالَ صعنِ النبِي،  وقَّاصٍ

ا اللَّههحفْتفَي وملُونَ الرقَاتت ثُم ،ا  اللَّههحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتت ثُم ،

"اللَّه ،:ابِرقَالَ ج  ومالر حفْتى تتالُ حجالد جرخا يقال  ٤٠٩١(جة)  "." فَم]

  األلباين]: صحيح

٣ - نيسا حثَندح دمالص دبعرٍ، ويمنِ عب كلالْم دبع نةَ، عدائز نع ،  ،

، عن  جابِرِ بنِ سمرةَ، حدثَنا عبد الْملك بن عميرٍ، عن  حدثَنا زائدةُ

تقَاتلُونَ جزِيرةَ  ": ص: قَالَ رسولُ اللَّه ، قَالَ نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ

لَكُم ا اللَّههحفْتبِ فَيرالْع لَكُم ا اللَّههحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتت ثُم ،  ثُم ،

وملُونَ الرقَاتت لَكُم ا اللَّههحفْتفَي لَكُم اللَّه هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتت ثُم ، 

  ١٥٤٠(حم) . " جابِر لَا يخرج الدجالُ حتى يفْتتح الروم" : : فَقَالَ قَالَ، " 

                                                             
 غزو فارس يكون بالتحالف مع الروم ( النصاري ).)(١
املقصود ستقاتلون األعداء يف جزيرة العرب من الشيعة الروافض الذين يستولون عليها يف اية الزمان )(٢

 ويغلبون على أهلها من السنة املوحدين.



٣٨١ 

الْملك بن عميرٍ، عن جابِرِ ، حدثَنا عبد  حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا أَبو عوانةَ - ٤

 : يقُولُ ص، أَنه سمع النبِي  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ بنِ سمرةَ

" لَكُم اللَّه حفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغت  ا اللَّههحفْتفَي ونَ فَارِسزغتو ،

لَكُم تو ،لَكُم ا اللَّههحفْتفَي ومونَ الرزغ  اللَّه حفْتالَ فَيجونَ الدزغتو ،

١٥٤١(حم)  ." لَكُم  

٥- يودعسا الْمنربأَخ ،زِيدا يثَندنِ  حابِرِ بج نرٍ، عيمنِ عب كلالْم دبع نع ،

بتنِ ععِ بافن نةَ، عرمةَ سولُ اللَّهسةَ « :صقَالَ: قَالَ رزِيرلُونَ جقَاتت

ا اللَّههحفْتبِ فَيرالْع اللَّه مهحفْتفَي لُونَ فَارِسقَاتتو ،  وملُونَ الرقَاتتو ،

اللَّه هحفْتالَ فَيجلُونَ الدقَاتتو ،اللَّه مهحفْت١٨٩٧٢(حم)  . » فَي  

٦ - ارِينِي الْفَزعي اقحو إِسا أَبثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح  دبع نع ،

: كُنت مع  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ قَالَ الْملك بنِ عميرٍ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ

ولِ اللَّهسصر اةي غَزف ق نم مقَو اهرِبِ، فَأَتغلِ الْمب  ابيث هِملَيع ،

وفالص ةأَكَم دنع افَقُوهفَو ، دقَاع وهو اميق مهو ، هتيفَأَت ،  تفَقُم ،

هنيبو مهنيي قَالَ بدي يف نهدأَع اتمكَل عبأَر هنم ظْتفونَ  «:  ، فَحزغت

، ثُم تغزونَ فَارِس فَيفْتحها اللَّه، ثُم تغزونَ  الْعربِ فَيفْتحها اللَّهجزِيرةَ 

ا اللَّههحفْتفَي ومالر اللَّه هحفْتالَ فَيجونَ الدزغت ثُم ،  «عافا « : قَالَ ني

تح جرخالَ لَا يجى أَنَّ الدرأَلَا ت ابِرجومالر حفْت١٨٩٧٣(حم)  .»ى ت  

: حدثَنا  ، قَالَ ، قَالَ: حدثَنا النفَيلي أَخبرنا أَحمد بن عبد اللَّه بِحرانَ - ٧

،  ، عن جابِرِ بنِ سمرةَ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ عبيد اللَّه بن عمرٍو

: حدثْنِي هلْ سمعت  ، قُلْت ت نافع بن عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ: سأَلْ قَالَ

 ولَ اللَّهسالَ؟ قَالَ صرجالد ذْكُرفَقَالَ ي :  ولَ اللَّهسر تيص: أَت  هدنعو

هلَيوا عملسيل هورِبِ أَتغلِ الْمأَه نم اسن  هِملَيعو ،وفا  الصفَلَم ،



٣٨٢ 

 ، فَيفْتحها اللَّه علَيكُم تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ " : دنوت منه سمعته يقُولُ

ونَ فَارِسزغت ثُم ، كُملَيع ا اللَّههحفْتفَي ، ومونَ الرزغت ا  ، ثُمهحفْتفَي ،

كُملَيع اللَّه ت الَ، ثُمجونَ الدزغ كُملَيع اللَّه هحفْترقم طبعة با  ." ، فَي)

"الصحيحة"  -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٧٢) ، (حب) ٦٦٣٧وزير: 

عما يكون يف أمته من الفنت  صقال ابن حبان ؛ باب إخباره  ).٣٢٤٦(

للْمسلمني بعده فَتح جزِيرة ذكْر الْبيان بِأَنَّ أَولَ فَتحٍ يكُونُ  –واحلوادث 

 الْعربِ.
٨ - يارِمالد يدعس نب دما أَحثَندامٍ، قَالَ: حشنِ هونَ بدمح نب يلا عنربأَخ  ،

،  ، عن سماك بنِ حربٍ : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: حدثَنا شعبةُ قَالَ

:  ، قَالَص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن نافعِ بنِ عتبةَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ

، وتقَاتلُونَ فَارِس فَيفْتحه  ، فَيفْتحه اللَّه علَيكُم "تقَاتلُونَ جزِيرةَ الْعربِ

كُملَيع الَ  اللَّهجلُونَ الدقَاتت ثُم ،كُملَيع اللَّه هحفْترقم طبعة با  ." فَي)

): ٣٢٤٦"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٨٠٩)، (حب) ٦٧٧٠وزير: 

عما يكون يف أمته من الفنت واحلوادث  صقال ابن حبان ؛ باب إخباره  م.

 - ع نيملسلَى الْملَا ععلَّ وج حِ اللَّهفَت نارِ عبالْإِخ كْرذ هِمالتق دن

 .الدجالَ
 
  
١ - انمعو النثَنا أَبدازِمٍ حح نب رِيرا جثَندح ، ناحلَس تعمقُولُ:  ، قَالَ: سي ،

بلغت نو برما عثَندقَالَ ح ،  بِيص: قَالَ الن: »  ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م



٣٨٣ 

، وإِنَّ من أَشراط الساعة أَنْ )١(أَنْ تقَاتلُوا قَوما ينتعلُونَ نِعالَ الشعرِ

وهجالو اضرا عملُوا قَوقَاتقَةُ تانُّ املُطْراملَج مهوهج(خ)  .» )٢( ، كَأَنَّ و

٢٩٢٧ 
٢ - انمو اليثَنا أَبدح بيعا شنربأَخ ، ادنو الزا أَبثَندجِ ، حرنِ اَألعع ،  نع ،

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه  بِينِ النةُ  « : ، قَالَص، عاعالس قُومالَ ت

رعالش مالُها نِعملُوا قَوقَاتى تتح كرلُوا التقَاتى تتح؛ ، و  ارغص

»  ، كَأَنَّ وجوههم املَجانُّ املُطْرقَةُ )٣( ، ذُلْف اُألنوف ، حمر الوجوه اَألعينِ

  ٣٥٨٧(خ)  .

، عن أَبِي  ، عن معمرٍ، عن همامٍ ، حدثَنا عبد الرزاقِ حدثَين يحيى - ٣

 بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه يضةَ رريرى  : ، قَالَ صهتةُ حاعالس قُومالَ ت "

، )٤(، فُطْس اُألنوف كَرمانَ من اَألعاجِمِ حمر الوجوه ، و تقَاتلُوا خوزا

                                                             
لصوف ، و احليوانات اليت هلا شعر هي أي تكون نعاهلم مصنوعة من شعور احليوانات و ليس من ا)(١

: " ينتعلون نعال  صاحليوانات الربية مثل الدببة والثعالب والذئاب واألرانب الربية  ؛ واملقصود بقوله 

الشعر " : أي يلبسون مالبس وأحذية مصنوعة من شعور احليوانات الربية وجلودها ، واحلديث يشري أكثر إيل 

 صنوعة من الشعر .القوم الذين تكون أحذيتهم م
وجوههم عريضة دائرية ذات أعني صغرية ، وهم سكان دول شرق آسيا اآلن ؛ وهذه املوصفات تنطبق علي  )(٢

التتار وقوم يأجوج ومأجوج قدميا ؛ فالتتار قادمون من شرق آسيا خصوصا منغوليا اآلن واليت كانت تابعة 

  صني قبل امليالد.للصني قدميا ، أما قوم يأجوج ومأجوج فهم من سكان ال

  اان  : التروس أو الدروع اليت تكون مع الفرسان يف املعركة.

  املطرقة : مدورة ودائرية.

  ويف احلديث دليل علي حدوث معركتني :

  األويل : مع القوم الذين ينتعلون الشعر.

 الثانية : مع القوم الذين ميتلكون وجوهاً عريضة دائرية وأعني صغرية.
  أنوفهم ذات أرنبة صغرية ومستوية. )(٣
  أنوفهم ذات أرنبة عريضة.) (٤

 واخلالصة أن هذه األحاديث كلها تدل علي فتح املسلمني لقارة آسيا. 



٣٨٤ 

تابعه غَيره عن  ". نِعالُهم الشعر،  صغار اَألعينِ وجوههم املَجانُّ املُطْرقَةُ

  ٣٥٩٠(خ)  .عبد الرزاقِ 

،  ، سمعت احلَسن ، حدثَنا جرِير بن حازِمٍ حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ - ٤

بلغت نو برما عثَندقُولُ: حقَالَ ي ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ،  ص: سي : » 

رعلُونَ الشعتنا يملُونَ قَوقَاتت ةاعيِ السدي نيا كَأَنَّ  بملُونَ قَوقَاتتو ،

  ٣٥٩٢(خ)  .»  وجوههم املَجانُّ املُطْرقَةُ

حدثَنا  : : حدثَنا أَسود بن عامرٍ قَالَ حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ - ٥

:  ، قَالَ ، عن عمرِو بنِ تغلب : حدثَنا الْحسن جرِير بن حازِمٍ قَالَ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تعمقُولُ سأَنْ  " : ، ي ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م

وهجالْو اضرا عملُوا قَوقَاتقَةُ، كَأَنَّ  تطْرانُّ الْمجالْم مهوهجو  نإِنَّ مو ،

رعلُونَ الشعتنا يملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرقال  ٤٠٩٨(جة)  ." أَش]

  األلباين]: صحيح

:  ، يقُولُ : سمعت الْحسن ، قَالَ حدثَنا وهب بن جرِيرٍ، حدثَنا أَبِي - ٦

بلغت نو برما عثَندقَالَ ح ،  ولُ اللَّهسيِ  « :ص: قَالَ ردي نيلُونَ بقَاتت

رعلُونَ الشعتنا يمقَو ةاعانُّ  السجالْم مهوهجا كَأَنَّ ومقَو لُنقَاتلَتو ،

  ٢٠٦٧٤(حم)  .» الْمطْرقَةُ

٧ - امع نب دوا أَسثَندازِمٍحح نب رِيرا جثَندرٍ، ح نسا الْحثَندا  ، حثَندح ،

بلغت نو برمقَالَ ع ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي : »  اطرأَش نم

وهجالْو اضرا عملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعانُّ  السجالْم مهوهجكَأَنَّ و ،

  ٢٠٦٧٥(حم)  .»الْمطْرقَةُ
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،  ، عن عمرِو بنِ تغلب حدثَنا أَسود بن عامرٍ، حدثَنا جرِير، عنِ الْحسنِ - ٨

 ولُ اللَّهسا  « :صقَالَ: قَالَ راملُوا أَقْوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرأَش نإِنَّ م

رعلُونَ الشعتن٢٠٦٧٦(حم)  .»ي  

، حدثَنا  : سمعت الْحسن ، قَالَ ، حدثَنا جرِير بن حازِمٍ حدثَنا عفَّانُ - ٩

بلغت نو برمقَالَ ع ،  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ص: سي : »  اطرأَش نإِنَّ م

رعالش مالُها نِعملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس  أَو ،رعلُونَ الشعتني  نإِنَّ مو ،

وهجالْو اضرا عملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرانُّ  أَشجالْم مهوهجكَأَنَّ و ،

  ٢٠٦٧٧(حم)  .» الْمطْرقَةُ

،  الْأَعمشِ، عنِ  : حدثَنا عمار بن محمد حدثَنا الْحسن بن عرفَةَ قَالَ - ١٠

 " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي عن أَبِي صالحٍ

، كَأَنَّ  ، عراض الْوجوه لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما صغار الْأَعينِ

ادرالْج قدح مهنيأَع مهوهجقَةُ ، كَأَنَّ وطْرانُّ الْمجالْم رعلُونَ الشعتني ، 

قرذُونَ الدختيلِ ، وخبِالن ملَهيطُونَ خبرقال  ٤٠٩٩(جة)  ."  ، ي]

  األلباين]: حسن صحيح

١١ - رِيانَ الثَّوفْيس تنِ أُخاب دمحم نب ارما عثَندشِ حمنِ الْأَعع ،  نع ،

لَا  « :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد الْخدرِي أَبِي صالحٍ

، كَأَنَّ  ، عراض الْوجوه تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما صغار الْأَعينِ

ادرالْج قدح مهنيأَع انُّ الْمجالْم مهوهجقَةُ، كَأَنَّ ولُونَ  طْرعتني ،

  ١١٢٦١(حم)  .» الشعر، ويتخذُونَ الدرق حتى يربطُوا خيولَهم بِالنخلِ

: حدثَنا محمد بن عبد اللَّه  ، قَالَ أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ الْمثَنى - ١٢

، عنِ  ، عن أَبِيه محمد بن أَبِي عبيدةَ بنِ معنٍ: حدثَنا  بنِ نميرٍ، قَالَ

 : ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي سعيد ، عن أَبِي صالحٍ الْأَعمشِ



٣٨٦ 

"  قدح مهنينِ كَأَنَّ أَعيالْأَع ارغا صملُوا قَوقَاتى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

ادرقَةُ الْجطْرانُّ الْمجالْم مهوهجكَأَنَّ و وهالْوج اضرى  ، عتجِيئُونَ حي ،

 ٦٧٤٧) ، (حب) ٦٧١٢(رقم طبعة با وزير:  ." يربطُوا خيولَهم بِالنخلِ

  ).٢٤٢٩"الصحيحة" ( -[قال األلباين]: صحيح 

١٣ -  ،دمحم نب يدعثَنا سدنِ ححٍ، عالص نا أَبِي، عثَندح ،قُوبعا يثَندح

الَ « :ص: قَالَ أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنه: قَالَ رسولُ اللَّه  اَألعرجِ، قَالَ

كرلُوا التقَاتى تتةُ حاعالس قُومنِ )١(تياَألع ارغص ، وهجالو رمح ،  ،

 ذُلْفوفقَةُ اُألنانُّ املُطْراملَج مهوهجى  ، كَأَنَّ وتةُ حاعالس قُومالَ تو ،

رعالش مالُها نِعملُوا قَوقَات٢٩٢٨(خ)  .» ت  

١٤ - اللَّه دبع نب يلثَنا عدانُ حفْيا سثَندقَالَ ، ح ، رِيهالز :  يدعس نع ،

ينِ املُسبِب هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع ،  بِينِ النالَ  « : ، قَالَ ص، ع

رعالش مالُها نِعملُوا قَوقَاتى تتةُ حاعالس قُومى  تتةُ حاعالس قُومالَ تو ،

زاد فيه أَبو  قَالَ سفْيانُ و،  » تقَاتلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم املَجانُّ املُطْرقَةُ

ادنجِ الزرنِ اَألعةً ، عايةَ رِوريرأَبِي ه ننِ « : ، عياَألع ارغص  ذُلْف ،

وفاُألن مهوهجقَةُ ، كَأَنَّ وانُّ املُطْر٢٩٢٩(خ)  .»  ، املَج  

١٥ - اللَّه دبع نب يلثَنا عدا  حثَندانُ، حفْييلُ ، قَالَ ساعمقَالَ إِس :  ،

سنِي قَيربقَالَ أَخ ، هنع اللَّه يضةَ رريرا ها أَبنيفَقَالَ : أَت ،  تبحص :

ولَ اللَّهسيثَ  صراحلَد يلَى أَنْ أَعع صرأَح نِيي سف أَكُن لَم نِنيثَالَثَ س

يهِني فنم مقُولُ، سي هتع و : هدكَذَا بِيقَالَ ه  :»  ةاعيِ السدي نيب

                                                             
أمة الترك موزعة اآلن بني دولة تركيا وإيران وأفغانستان وتركستان الشرقية " موجودة بالصني " وبالد ) (١

ركهم ذو القرنني دون أن يغلق عليهم السد مع قوم يأجوج ومأجوج ، وعلي تركستان ، ويقال أن الترك هم من ت

 هذا القول فإن املقصود بالترك هم سكان شرق آسيا كلهم خصوصاً الصني.



٣٨٧ 

رعالش مالُها نِعملُونَ قَوقَاتت « ارِزذَا البه وهو،  مهةً ورانُ مفْيقَالَ سو

  ٣٥٩١(خ)  .أَهلُ البازِرِ 

واللَّفْظُ لابنِ أَبِي  -أَبِي عمر ، وابن  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ - ١٦

،  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد ، عنِ الزهرِي : حدثَنا سفْيانُ عمر، قَالَا

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلُوا  " : ، قَالَ أَنَّ النقَاتى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

، ولَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا  وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ قَوما كَأَنَّ

"رعالش مالُها نِعم٢٩١٢( - ٦٢(م)  .قَو(  

، عنِ  ، أَخبرنِي يونس ، أَخبرنا ابن وهبٍ وحدثَين حرملَةُ بن يحيى - ١٧

: قَالَ  ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ سعيد بن الْمسيبِ، أَخبرنِي  ابنِ شهابٍ

،  ، حتى تقَاتلَكُم أُمةٌ ينتعلُونَ الشعر "لَا تقُوم الساعةُ :صِهللارسولُ ا

قَةطْرانِّ الْمجثْلُ الْمم مهوهج٢٩١٢( - ٦٣(م)  ."  و(  

، عن أَبِي  ، حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ بن أَبِي شيبةَوحدثَنا أَبو بكْرِ  - ١٨

ادنجِ الزرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  بِيالن لُغُ بِهبلَا  " : قَالَ ص، ي

ساعةُ حتى ، حتى تقَاتلُوا قَوما نِعالُهم الشعر، ولَا تقُوم ال تقُوم الساعةُ

 "فالْآن نِ ذُلْفيالْأَع ارغا صملُوا قَوقَات٢٩١٢( - ٦٤(م)  .ت(  

١٩ - يدعس نةُ ببيثَنا قُتدح  ننِ، عمحالر دبع ننِي ابعي قُوبعا يثَندح ،

أَبِيه نلٍ، عيهةَ سريرأَبِي ه نولَ اِهللا  ، عسقَالَ ص، أَنَّ ر ، :  قُوملَا ت"

كرونَ التملسلَ الْمقَاتى يتةُ حاعالس  قَةطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهجا ومقَو ،

  )٢٩١٢( - ٦٥(م)  .يلْبسونَ الشعر، ويمشونَ في الشعرِ" 

، عن إِسماعيلَ بنِ أَبِي  امةَ، وأَبو أُس ، حدثَنا وكيع حدثَنا أَبو كُريبٍ - ٢٠

دالازِمٍ خنِ أَبِي حسِ بقَي نةَ ، عريرأَبِي ه نولُ  ، قَالَ ، عسقَالَ ر :



٣٨٨ 

، كَأَنَّ وجوههم  تقَاتلُونَ بين يديِ الساعة قَوما نِعالُهم الشعر " :صاِهللا

  )٢٩١٢( - ٦٦(م)  ."  ، صغار الْأَعينِ حمر الْوجوه،  الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

٢١ - يومزنِ املَخمحالر دبع نب يدعا سثَندلَاِء حالع نارِ باجلَب دبعو ،  ،

، عن أَبِي  ، عن سعيد بنِ املُسيبِ ، عن الزهرِي قَالَا: حدثَنا سفْيانُ

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما نِعالُهم  " قَالَ: ص، أَنَّ النبِي  هريرةَ

الشعر، ولَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم املَجانُّ 

،  ، وأَبِي سعيد بريدةَ ، و وفي البابِ عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ : املُطْرقَةُ"

بلغنِ ترِو بمعو و ، ةَ واوِيعم ، يححص نسيثٌ حدذَا ح٢٢١٥(ت)  ه 

  [قال األلباين]: صحيح

، عن  ، عن أَبِيه ، عن سهيلٍ : حدثَنا يعقُوب ، قَالَ أَخبرنا قُتيبةُ - ٢٢

 ولَ اللَّهسةَ، أَنَّ رريرلَ  " : قَالَ صأَبِي هقَاتى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

قَةطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهجا ومقَو كرونَ التملسالْم رعونَ الشسلْبي ،  ،

  صحيح[قال األلباين]:  ٣١٧٧(س)  ."  ويمشونَ في الشعرِ

، عن سهيلٍ  ، حدثَنا يعقُوب يعنِي الْإِسكَندرانِي حدثَنا قُتيبةُ - ٢٣

 ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه يعنِي ابن أَبِي صالحٍ

، قَوما وجوههم  التركلَا تقُوم الساعةُ حتى يقَاتلَ الْمسلمونَ  " : قَالَ

قَةطْرانِّ الْمجكَالْم  "رعونَ الشسلْب[قال األلباين]: صحيح ٤٣٠٣(د)  .، ي  

،  : حدثَنا سفْيانُ ، قَالُوا غَيرهما ، و ابن السرحِ ، و حدثَنا قُتيبةُ - ٢٤

رِيهنِ الزنِ  عب يدعس نبِ، عيسةَ  الْمريرأَبِي ه نةً –، عايرِو  نقَالَ اب ،

"لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما  : قَالَ صأَنَّ النبِي  -:  السرحِ

رعالش مالُهنِ نِعيالْأَع ارغا صملُوا قَوقَاتى تتةُ حاعالس قُوملَا تو ،  ،



٣٨٩ 

فالْآن قَةُ ذُلْفطْرانُّ الْمجالْم مهوهج[قال األلباين]:  ٤٣٠٤(د)  ."  ، كَأَنَّ و

  صحيح

، عنِ  : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ - ٢٥

رِيهبِ الزيسنِ الْمب يدعس نع ، رأَبِي ه نةَ، عري  بِيالن لُغُ بِهبص، ي ،

، ولَا تقُوم  ، نِعالُهم الشعر لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما " : قَالَ

[قال األلباين]:  ٤٠٩٦(جة)  ."  الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما صغار الْأَعينِ

  صحيح

، عن أَبِي  : حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ بن أَبِي شيبةَ قَالَحدثَنا أَبو بكْرِ  - ٢٦

لَا  " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ الزناد، عنِ الْأَعرجِ

، كَأَنَّ  ، ذُلْف الْأُنوف تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما صغار الْأَعينِ

، ولَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما نِعالُهم  وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

رع[قال األلباين]: صحيح ٤٠٩٧(جة)  ."  الش  

 ، يبلُغُ بِه ، عن أَبِي هريرةَ ، عن سعيد ، عنِ الزهرِي حدثَنا سفْيانُ - ٢٧

بِيانُّ  " :صالنجالْم مهوهجا كَأَنَّ وملُوا قَوقَاتى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

  ٧٢٦٣(حم)  .، نِعالُهم الشعر" الْمطْرقَةُ

،  ، عنِ ابنِ الْمسيبِ ، أَخبرنا معمر، عنِ الزهرِي حدثَنا عبد الرزاقِ - ٢٨

 نةَعريرقَالَ أَبِي ه ،  ولُ اللَّهسى  " :ص: قَالَ رتةُ حاعالس قُوملَا ت

رعلُونَ الشعتني مقَو لَكُمقَاتي قَةطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهج(حم) . " ، و

٧٦٧٦  

،  : عن قَيسٍ خالد، قَالَ إِسماعيلُ بن أَبِي  حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ - ٢٩

: فَكَانَ بينه وبين مولَانا  ، قَالَ : نزلَ علَينا أَبو هريرةَ بِالْكُوفَة قَالَ

، قَالَ  : وهو مولَى الْأَحمسِ ، فَاجتمعت أَحمس قَالَ سفْيانُ -قَرابةٌ 



٣٩٠ 

سقَي هلَيع لِّمسن اهنيةً – : فَأَترانُ مفْيقَالَ سو يالْح اهفَأَت :  فَقَالَ لَه ،

تحدثُهم  ، و ، هؤلَاِء أَنِسباؤك أَتوك يسلِّمونَ علَيك : يا أَبا هريرةَ أَبِي

 ولِ اللَّهسر نلًا . قَالَ صعأَهو ا بِهِمبحرم :  ولَ اللَّهسر تبحص، ص 

نِنيثَلَاثَ س يهِني فنيثَ مدالْح يلَى أَنْ أَعع صرأَح أَكُن ى  ، لَمتح ،

قَرِيب من بينِ يديِ الساعة  " : -ثُم قَالَ هكَذَا بِيده  - سمعته يقُولُ

الُها نِعملُونَ قَوقَاتونَ تأْتتقَةُسطْرانُّ الْمجالْم مهوهجكَأَنَّ و ،رعالش م ". 

  ٧٩٨٧(حم) 

، عن أَبِي  ، حدثَنا معمر، عن همامٍ حدثَنا عبد الرزاقِ بن همامٍ - ٣٠

تقَاتلُوا خوز لَا تقُوم الساعةُ حتى  « :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

، صغار  ، فُطْس الْأُنوف ، قَوما من الْأَعاجِمِ حمر الْوجوه وكرمانَ

  ٨٢٤٠(حم)  .» الْأَعينِ، كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

، عن أَبِي  مٍ، حدثَنا معمر، عن هما حدثَنا عبد الرزاقِ بن همامٍ - ٣١

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما  « :ص، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  هريرةَ

رعالش مالُه٨٢٤١(حم)  .»نِع  

: حدثَنِي  ، قَالَ ، عنِ إِسماعيلَ يعنِي ابن أَبِي خالد حدثَنا يحيى - ٣٢

:  : قُلْنا ، قَالَ : أَتينا أَبا هريرةَ نسلِّم علَيه ، قَالَ حازِمٍقَيس بن أَبِي 

، ما كُنت سنوات  ثَلَاثَ سنِني ص: صحبت رسولَ اللَّه  ، فَقَالَ حدثْنا

 ولُ اللَّهسقُولُ را يم يأَنْ أَع إِلَي بلَا أَحو ،يهِني فنقَلَ مصقَطُّ أَع 

نهنم :هدقُولُ بِيي هتأَيي رإِنا  « ، وملُونَ قَوقَاتت ةاعيِ السدي نيب قَرِيب

قَاتتو ،رعالش مالُهنِعوهجالْو رمنِ حيالْأَع ارغا صمكَأَنَّ  لُونَ قَو ،

  ١٠١٥٠(حم)  .» وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ



٣٩١ 

:  ، قَالَ ، عنِ الْحسنِ : حدثَنا عوف حدثَنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ - ٣٣

 ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رلَغا لَا  « : قَالَ صبملُوا قَوقَاتى تتةُ حاعالس قُومت

رعلُونَ الشعتني وهجالْو اضرا عملُوا قَوقَاتى تتحو ، وفالْأُن سنخ ،  ،

  ١٠٣٩٦(حم)  .» ، كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ صغار الْأَعينِ

٣٤ -  نب دمحا مثَندفَرٍ، قَالَحعج فوا عثَندح : ريِيننِ سب دمحم نع ،  ،

  ١٠٣٩٧(حم)  بِمثْلِ ذَلك. ص، عنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ

٣٥ - يلا عثَندقَاُء حرا ونربأَخ ، ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعأَبِي  ، ع نع ،

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا قَوما « :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

رعالش مالُه١٠٨٦٠(حم)  .»نِع  

٣٦ - يلا عثَندقَاُء حرا ونربأَخ ، ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعأَبِي  ، ع نع ،

 لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا الترك«: ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ هريرةَ

ونيالْع ارغص ، وهجالْو رمح ، وفالْأُن انُّ  ، ذُلْفجالْم مهوهجكَأَنَّ و ،

  ١٠٨٦١(حم)  .»الْمطْرقَةُ

: حدثَنا عبد  ، قَالَ : حدثَنا ابن أَبِي السرِي ، قَالَ أَخبرنا ابن قُتيبةَ - ٣٧

،  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن همامِ بنِ منبه : أَخبرنا معمر ، قَالَ الرزاقِ

 ولُ اللَّهسانَ  " : صقَالَ: قَالَ رمركو زولُوا خقَاتى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

، صغار الْأَعينِ كَأَنَّ  ، فُطْس الْأُنوف الْوجوه، حمر  قَوما من الْأَعاجِمِ

 ٦٧٤٣) ، (حب) ٦٧٠٨(رقم طبعة با وزير:  ." وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

  [قال األلباين]: صحيح: خ.

٣٨ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربإِ ، قَالَ أَخ نب اقحا إِسثَندح : ،يماهرب

، عن أَبِي  ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ ، عنِ الزهرِي : حدثَنا سفْيانُ قَالَ

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتلُوا قَوما  " : ، قَالَ ص، عنِ النبِي  هريرةَ



٣٩٢ 

(رقم طبعة با وزير:  ." الْمطْرقَةُصغار الْأَعينِ كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ 

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧٤٤) ، (حب) ٦٧٠٩

٣٩ - يفلَى ثَقوم يماهرنِ إِبب اقحإِس نب دمحا منربأَخ  نةُ ببيا قُتثَندح ،

يدعنِ سمحالر دبع نب قُوبعا يثَندنِ  ، حلِ بيهس نحٍ، عالأَبِي ص  ،

أَبِيه نةَ عريرأَبِي ه نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسةُ  " :ص: قَالَ راعالس قُوملَا ت

قَةطْرانِّ الْمجكَالْم مهوهجا ومقَو كرونَ التملسلَ الْمقَاتى يتح  ،

رعونَ الشسلْبرِ" يعي الشونَ فشمي٦٧١٠(رقم طبعة با وزير:  .، و ، (

  ): م.٣١٧٧"النسائي" ( -[قال األلباين]: صحيح  ٦٧٤٥(حب) 

،  : حدثَنا حرملَةُ بن يحيى ، قَالَ أَخبرنا محمد بن الْحسنِ بنِ قُتيبةَ - ٤٠

:  ، قَالَ شهابٍ، عنِ ابنِ  : حدثَنا يونس ، قَالَ : حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ

 " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ ، أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَنِي سعيد بن الْمسيبِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلَكُم أُمةٌ ينتعلُونَ الشعر، وجوههم مثْلُ 

 "قَةطْرانِّ الْمجالْم ،رالت يهةُو(حب) ٦٧١١(رقم طبعة با وزير:  . س ، (

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٧٤٦

٤١ - يِسينرٍ التافسم نب فَرعا جثَندى حيحي نب لَّادا خثَندا  ، حثَندح ،

 النبِي ص ، عنِ ، عن أَبِيه بشري بن الْمهاجِرِ، حدثَنا عبد اللَّه بن بريدةَ

 : ، قَالَ يعنِي الترك، "  يقَاتلُكُم قَوم صغار الْأَعينِ " : ، في حديث ص

، فَأَما في  تسوقُونهم ثَلَاثَ مرارٍ حتى تلْحقُوهم بِجزِيرة الْعربِ "

وأَما في الثَّانِية فَينجو  ، ، فَينجو من هرب منهم السياقَة الْأُولَى

ثَةي الثَّالا فأَمو ،ضعب لَكهيو ،ضعونَ بطَلَمصا قَالَ ، ، " ، فَيكَم أَو 

  [قال األلباين]: ضعيف ٤٣٠٥(د) 



٣٩٣ 

ريدةَ، ، حدثَنا بشري بن مهاجِرٍ، حدثَنِي عبد اللَّه بن ب حدثَنا أَبو نعيمٍ - ٤٢

 : يقُولُ ص، فَسمعت النبِي ص: كُنت جالسا عند النبِي  عن أَبِيه قَالَ

» وهجالْو اضرع ما قَووقُهسي يتإِنَّ أُم  مهوهجنِ كَأَنَّ ويالْأَع ارغص ،

 مقُوهلْحى يتارٍ حرثَلَاثَ م فجبِالْحرالْع ةزِيرائقَةُ الْأُولَى  بِجا السأَم ،

مهنم بره نو مجنفَي ، ضعب كلهةُ فَيا الثَّانِيأَمو ضعو بجنيو ، ، 

مهنم يقب نم مونَ كُلُّهطَلَمصثَةُ فَيا الثَّالأَمقَالُوا ، » و : اللَّه بِيا ني  ،

أَما والَّذي نفِْسي بِيده لَيربِطُن  « : قَالَ ، » هم الترك « : قَالَمن هم؟ 

نيملسالْم اجِدسارِي موإِلَى س مولَهيقَالَ:، »  خ  فَارِقُهةُ لَا يديركَانَ بو

يقالْأَسفَرِ والس اعتمثَلَاثَةٌ، و أَو انريعب نم عما سمبِ مرلْهل كذَل دعةُ ي

 بِيك. صالنررِ التأَم نلَاِء مالْب نقال الشيخ شعيب  ٢٢٩٥١(حم)  م ،

  األرناؤوط: إسناده ضعيف.

، حدثَنا عبد الصمد بن عبد  حدثَنا محمد بن يحيى بنِ فَارِسٍ - ٤٣

ارِثثَنِي أَبِي،  الْودانَ حهمج نب يدعا سثَندأَبِي  ، ح نب ملسا مثَندح ،

" ينزِلُ ناس  : قَالَص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، يحدثُ : سمعت أَبِي ، قَالَ بكْرةَ

، يكُونُ  دجلَةُ : لَه يقَالُ، ، عند نهرٍ  من أُمتي بِغائط يسمونه الْبصرةَ

رجِس هلَيا علُهأَه كْثُري ،  اجِرِينهارِ الْمصأَم نكُونُ متو ، -  نقَالَ اب

فَإِذَا كَانَ في آخرِ  - وتكُونُ من أَمصارِ الْمسلمني  : قَالَ أَبو معمرٍ: يحيى

اَء عطُورو قَنناَء بج انمالزوهجالْو اضنِ ريالْأَع ارغزِلُوا  ، صنى يتح ،

: فرقَةٌ يأْخذُونَ أَذْناب الْبقَرِ  ، فَيتفَرق أَهلُها ثَلَاثَ فرقٍ علَى شطِّ النهرِ

يجعلُونَ  ، وفرقَةٌ ، وفرقَةٌ يأْخذُونَ لأَنفُِسهِم وكَفَروا والْبرية وهلَكُوا

مورِهظُه لْفخ مهارِياُء "  ذَردهالش مهو مهلُونقَاتيقال  ٤٣٠٦، (د) ، و]

  األلباين]: حسن



٣٩٤ 

،  ، حدثَنا سعيد بن جمهانَ ، أَخبرنا الْعوام حدثَنا يزِيد بن هارونَ - ٤٤

أَرضا يقَالُ لَها ص" ذَكَر النبِي  : أَبِيه قَالَ، عن  عنِ ابنِ أَبِي بكَرةَ

قَالُ لَهي رها نبِهنةُ إِلَى جرصلَةُ الْبجريٍ : دلٍ كَثخو  ، ذُو ننب زِلُ بِهنيو ،

،  فرقَةٌ تلْحق بِأَصلها وهلَكُوا ؛ قَنطُوراَء فَيتفَرق الناس ثَلَاثَ فرقٍ

، وفرقَةٌ يجعلُونَ ذَرارِيهم خلْف  وفرقَةٌ تأْخذُ علَى أَنفُِسها وكَفَروا

مورِهلُونَ ظُهقَاتاُء ، فَيدهش ملَاهقَت ، " هِمتيقلَى بع اللَّه حفْتي ،  ،

، قال  ٢٠٤١٣(حم) الْبصيرةُ أَوِ الْبصرةُ.  : ، فَقَالَ وشك يزِيد فيه مرةً

  الشيخ شعيب األرنؤوط: ضعيف ومتنه منكر

٤٥ - زِيدي نب دمحا مثَندبٍ حشوح نب اموا الْعنربنِ  ، أَخب يدعس نع ،

 :صاللَّه  : قَالَ رسولُ ، قَالَ ، عن أَبِيه ، عنِ ابنِ أَبِي بكَرةَ جمهانَ

، أَوِ الْبصيرةُ علَى دجلَةَ نهر فَذَكَر  : الْبصرةُ لَتنزِلُن أَرضا يقَالُ لَها

اهنعم اموك.  : ، قَالَ الْعرالت ماَء هطُورو قَننقال الشيخ  ٢٠٤١٤(حم) ب ،

  شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف.

، حدثَنا الْحشرج ابن نباتةَ  النضرِ هاشم بن الْقَاسمِحدثَنا أَبو  - ٤٦

يالْكُوف ِسيانَ الْقَيهمج نب يدعثَنِي سدأَبِي  ، ح نب اللَّه دبا عثَندح ،

: قَالَ  ، قَالَ ، يعنِي مسجِد الْبصرة ، حدثَنِي أَبِي في هذَا الْمسجِد بكَرةَ

 ولُ اللَّهسةُ « :صررصا الْبقَالُ لَها يضي أَرتأُم نفَةٌ مطَائ زِلَننلَت  ،

مهددا عبِه كْثُري ملُهخا نبِه كْثُريو ،  اضراَء عطُورو قَننجِيُء بي ثُم ،

وهجالْو ونيالْع ارغى  ، صتلَةُ، حجد قَالُ لَهي مرٍ لَهلَى جِسزِلُوا عني  ،

،  ، فَأَما فرقَةٌ فَيأْخذُونَ بِأَذْنابِ الْإِبِلِ فَيتفَرق الْمسلمونَ ثَلَاثَ فرقٍ

لَكَتهو ةيادبِالْب قلْحتا وفُِسهلَى أَنذُ عأْخقَةٌ فَترا فأَمو ،  تفَكَفَر ،

، وأَما فرقَةٌ فَيجعلُونَ عيالَهم خلْف ظُهورِهم  فَهذه وتلْك سواٌء



٣٩٥ 

،  ٢٠٤٥١(حم) » ، ويفْتح اللَّه علَى بقيتها ويقَاتلُونَ، فَقَتلَاهم شهداُء

  قال الشيخ شعيب األرنؤوط: ضعيف ومتنه منكر

٤٧ - جيرا سثَندح  ،جرشا حثَندح يدعس نع ، اللَّه دبع نع ،  ديبع أَو ،

، يعنِي مسجِد  ، في هذَا الْمسجِد : حدثَني أَبِي ، قَالَ اللَّه بنِ أَبِي بكَرةَ

، قال الشيخ شعيب األرنؤوط:  ٢٠٤٥٢(حم)  الْبصرة فَذَكَر مثْلَه.

  ضعيف ومتنه منكر

٤٨ - يحمابِ الْجبالْح نلُ با الْفَضنربقَالَ أَخ ،  ،دهرسم نب ددسا مثَندح :

يدعنِ سب ارِثالْو دبع نانَ عهمنِ جب يدعس نقَالَ ، ع ،  ملسثَنِي مدح :

إِنَّ ناسا من أُمتي  " : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  ، عن أَبِيه بن أَبِي بكْرةَ

، يكُونُ لَهم  ، عندها نهر يقَالُ لَه دجلَةُ ينزِلُونَ بِحائط يسمونه الْبصرةَ

، فَإِذَا كَانَ  ، ويكُونُ من أَمصارِ الْمهاجِرِين علَيها جِسر، ويكْثُر أَهلُها

الزمان جاَء بنو قَنطُوراَء أَقْوام عراض الْوجوه حتى ينزِلُوا علَى في آخرِ 

، فَأَما فرقَةٌ فَتأْخذُ أَذْناب  شاطئ النهرِ، فَيفْترِق أَهلُها علَى ثَلَاث فرقٍ

، وأَما  أْخذُونَ لأَنفُِسهِم ويكْفُرونَ، وأَما فرقَةٌ فَي الْإِبِلِ والْبرية فَيهلكُونَ

مورِهظُه لْفخ مهارِيلُونَ ذَرعجقَةٌ فَيراُء فدهالش مهو مهلُونقَاتيو ، ". 

 -[قال األلباين]: حسن  ٦٧٤٨) ، (حب) ٦٧١٣(رقم طبعة با وزير: 

 ).٥٤٣٢"املشكاة" (
 

  
: حدثَنا عبد الرزاقِ،  ، قَالَا ، وأَحمد بن يوسف حدثَنا محمد بن يحيى - ١

رِيانَ الثَّوفْيس نذَّاِء عالْح دالخ نةَ ، علَابأَبِي ق ناَء  ، عمأَبِي أَس نع ،



٣٩٦ 

بِيحانَ الربثَو نقَالَ ، ع ،  ولُ اللَّهسص: قَالَ ر: " زِكُمكَن دنلُ عتقْت١(ي( 

، ثُم تطْلُع )٢( ، ثُم لَا يصري إِلَى واحد منهم ، كُلُّهم ابن خليفَة ثَلَاثَةٌ

 - " )٣( قَوم، فَيقْتلُونكُم قَتلًا لَم يقْتلْه  الرايات السود من قبلِ الْمشرِقِ

لَو حبوا علَى  فَإِذَا رأَيتموه فَبايِعوه و"  –ثُم ذَكَر شيئًا لَا أَحفَظُه فَقَالَ 

[قال األلباين]:  ٤٠٨٤(جة)  .، فَإِنه خليفَةُ اللَّه الْمهدي "  الثَّلْجِ

 )٤(ضعيف
٢-  يدعس نب اللَّه دبثَنا عدحيدنا  الكثَندح ،دالخ نةُ بقْبا عثَندح ،

اللَّه ديبنِ عمحالر دبنِ عبِ بيبخ نمٍ ، عاصنِ عفْصِ بح هدج نع ،  ،

أَنْ يحِسر  )٥(يوشك الفُرات « :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

:  ، قَالَ عقْبةُ » ، فَمن حضره فَالَ يأْخذْ منه شيئًا)٦( عن كَنزٍ من ذَهبٍ

                                                             
 املقصود جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات يف آخر الزمان ، وهو حق لبيت مال املسلمني وللخالفة. )(١
 خلليفة بسبب الصراع على الذهب فال يصري إيل أحد منهم.موت الثالثة من أبناء ا)بسبب (٢
أي حتدث معركة شديدة بني جيش املسلمني املنتصر العائد من غزو الفرس وفتحها ومعه الروم وبني )(٣

 املسلمني والذين معهم ممن يقتتلون عند كرت الفرات.
 الحم ، كما سبق ذكره.صححه العالمة الشيخ مصططفي العدوي يف مسنده الصحيح يف الفنت وامل)(٤
 الفرات؛ هو ر اآلن موجود يف دولة العراق ، والعراق ا ران ؛ ر دجلة و ر الفرات.)(٥
و معناه أن ر الفرات يوجد أسفله جبل من ذهب ، سوف خيرج إن شاء اهللا آخر الزمان ، قال تعايل ؛ " إذا )(٦

سورة الزلزلة ، و الواضح من اآلية الكرمية أن هذا اجلبل من زلزلت األرض زلزاهلا و أخرجت األرض أثقاهلا " 

ذهب خيرج من باطن األرض أسفل ر الفرات بالعراق بعد زاالل حيدث هناك ، و كثرة الزالل من عالمات 

الساعة الصغري ، و هي عالمة مميزة بعد قيام اخلالفة اإلسالمية القادمة. و احنسار النهر معناه جفاف املياه 

فيه ليظهر قاعه من األرض ، و هذا حادث اليوم يف زماننا إيل جزء كبري من النهر ، أما ظهور جبل الذهب  اليت

  فلم حيدث إيل اآلن .

ا إِسماعيلُ بن حدثَن - واللَّفْظُ لابنِ حجرٍ  -حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ، وعلي بن حجرٍ، كلَاهما عنِ ابنِ علَيةَ 

: هاجت رِيح حمراُء إِبراهيم، عن أَيوب، عن حميد بنِ هلَالٍ، عن أَبِي قَتادةَ الْعدوِي، عن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ

سم ناِهللا ب دبا عى إِلَّا: يريجه لَه سلٌ لَيجاَء رفَج ،ئًا، فَقَالَ: بِالْكُوفَةكتكَانَ مو دةُ، قَالَ: فَقَعاعالس اَءتج ودع

قُومةَ لَا تاعاثٌ إِنَّ السريم مقْسى لَا يتح ، ةنِيمبِغ حفْرلَا يكَذَا  ، وه هدقَالَ: بِي أْمِ  - ، ثُمالش وحا ناهحنو– 



٣٩٧ 

ادنو الزا أَبثَندح ،اللَّه ديبا عثَندحجِ ورنِ اَألعةَ ، عريرأَبِي ه نع ،  ،

 بِينِ النصع ثْلَهقَالَ:  ، م هبٍ«، إِلَّا أَنذَه نلٍ مبج نع ِسرح(خ)  .» ي

٧١١٩ 
٣- يدعس نةُ ببيثَنا قُتدنِ  حمحالر دبع ننِي ابعي قُوبعا يثَندح ،

،  ص، أَنَّ رسولَ اِهللا  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن أَبِيه الْقَارِي، عن سهيلٍ

، يقْتتلُ  " لَا تقُوم الساعةُ حتى يحِسر الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ :قَالَ

هلَيع اس١( الن(ائَةكُلِّ م نلُ مقْتفَي ، ةٌ وعسونَ ، تعست)٢( قُولُ كُلُّ  ، وي

مهنلٍ مجو ".   رجي أَنا الَّذلِّي أَكُونُ أَن٢٨٩٤( - ٢٩(م) : لَع( 
٤- طَامبِس نةُ بيثَنِي أُمدعٍ وحيرز نب زِيدا يثَندح ، حوا رثَندح ،  نع ،

إِنْ رأَيته فَلَا تقْربنه.   فَقَالَ أَبِي: ، زاد ، و ، نحوه ، بِهذَا الْإِسناد سهيلٍ

 ٢٩(م) 
٥-  ودعسو مثَنا أَبدانَحثْمع نلُ بهس كُونِيالس دالخ نةُ بقْبا عثَندح ،  ،

، عن  ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ ، عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ عن عبيد اِهللا

كَنزٍ يوشك الْفُرات أَنْ يحِسر عن  " :ص، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  أَبِي هريرةَ

 )٢٨٩٤( - ٣٠، (م) "  من ذَهبٍ، فَمن حضره فَلَا يأْخذْ منه شيئًا
، عن أَبِي  ، عن عبيد اِهللا ، حدثَنا عقْبةُ بن خالد حدثَنا سهلُ بن عثْمانَ -٦

ادنجِ الزرنِ الْأَعمحالر دبع نأَبِي  ، ع نةَ، عريرولُ  ، قَالَ هسقَالَ ر :

                                                                                                                                                         
، قُلْت: الروم تعنِي؟ قَالَ: نعم، وتكُونُ عند  يجمع لَهم أَهلُ الْإِسلَامِ ، و أَهلِ الْإِسلَامِ: عدو يجمعونَ ل فَقَالَ

  .... ) احلديث ، رواه مسلم يف صحيحهذَاكُم الْقتالِ ردةٌ شديدةٌ،

  
 منهم يقول لعلي أنا الذي أجنو ذا الذهب.أي يتقاتل املسلمون يف ذلك الوقت عليه قتاال شديدا ، وكل )(١
 أي ينجو واحد فقط من كل مئة ، و ميوت تسعة و تسعني.)(٢



٣٩٨ 

، فَمن حضره فَلَا  يوشك الْفُرات أَنْ يحِسر عن جبلٍ من ذَهبٍ " :صاِهللا

 )٢٨٩٤( - ٣١، (م) "  )١(يأْخذْ منه شيئًا
حدثَنا عبيد : حدثَنا عقْبةُ بن خالد قَالَ:  حدثَنا أَبو سعيد اَألشج قَالَ -٧

،  ، عن جده حفْصِ بنِ عاصمٍ اللَّه بن عمر، عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ

يوشك الفُرات يحِسر عن  " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

هذَا حديثٌ حسن " .  منه شيئًا كَنزٍ من ذَهبٍ، فَمن حضره فَلَا يأْخذْ

يحح[قال األلباين]: صحيح ٢٥٦٩(ت)  ، ص 
٨-  ديبا عثَندقَالَ: ح دالخ نةُ بقْبا عثَندقَالَ: ح جاَألش يدعو سا أَبثَندح

اللَّه ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ اَألعأَبِي  ، ع نةَ، عريره  بِينِ النص، ع 

ثْلَهقَالَ م هبٍ " : ، إِلَّا أَنذَه نلٍ مبج نع ِسرحي " ،  نسيثٌ حدذَا حه"

 [قال األلباين]: صحيح ٢٥٧٠صحيح" ، (ت) 
٩- يدنالْك يدعس نب اللَّه دبا عثَندال ح دالخ نةُ بقْبثَنِي عدح ،كُونِيس  ،

اللَّه ديبا عثَندنِ حمحالر دبنِ عبِ بيبخ نمٍ ، عاصنِ عفْصِ بح نع ،  ،

يوشك الْفُرات أَنْ يحِسر  ": ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

[قال  ٤٣١٣(د)  ."  يأْخذْ منه شيئًا، فَمن حضره فَلَا  عن كَنزٍ من ذَهبٍ

 األلباين]: صحيح
١٠ - يدنالْك يدعس نب اللَّه دبا عثَندح  ،دالخ ننِي ابعةُ يقْبثَنِي عدح ،

اللَّه ديبثَنِي عدح ادنأَبِي الز نجِ ، عرنِ الْأَعةَ ، عريرأَبِي ه ننِ ، عع ، 

 بِيصالن ثْلَهقَالَ: م هبٍ"  ، إِلَّا أَنذَه نلٍ مبج نع ِسرح٤٣١٤(د)  ."ي 

 [قال األلباين]: صحيح
                                                             

ملن شهد ظهور الفرات عن جبل من ذهب أال يأخذ منه شيئا، و أن ينجو  صفيه حتذير شديد من النيب )(١

مث  لحمة وخروج الدجالوقرب حدوث املبنفسه ، ألن معين حدوث ذلك هو اقتراب الساعة اقترابا وشيكا 

 يأجوج و مأجوج ، فكيف يقسم مرياث أو يفرح بغنيمة.



٣٩٩ 

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ قَالَ: حدثَنا محمد بن بِشرٍ، عن محمد بنِ  -١١

لَا  " : ص، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  بِي هريرةَ، عن أَ عمرٍو، عن أَبِي سلَمةَ

، فَيقْتتلُ الناس  تقُوم الساعةُ حتى يحسر الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ

هلَيةٌ ععست ةرشكُلِّ ع نلُ مقْت[قال األلباين]: حسن  ٤٠٤٦، (جة) "  ، فَي

صحيح دون قوله من كل عشرة تسعة فإنه شاذ واحملفوظ من كل مائة 

 )م(تسعة وتسعون 
،  ، عن أَبِي هريرةَ ، حدثَنا محمد بن عمرٍو، عن أَبِي سلَمةَ حدثَنا يعلَى - ١٢

 ولُ اللَّهسالْفُ " :صقَالَ: قَالَ ر ِسرحبٍيذَه نلٍ مبج نع اتلُ  رتقْتفَي ،

هلَيع اسةٌ النعست ةرشكُلِّ ع نلُ مقْت٧٥٥٤(حم)  ." ، فَي 
، عن أَبِيه،  ، أَخبرنا معمر، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ حدثَنا عبد الرزاقِ - ١٣

" يحِسر الْفُرات عن جبلٍ من  :ص، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ

: تسعةٌ  أَو قَالَ -، فَيقْتتلُ الناس، فَيقْتلُ من كُلِّ مائَة تسعونَ  ذَهبٍ

 ٨٠٦٢(حم)  .كُلُّهم يرى أَنه ينجو " - وتسعونَ 
١٤ - وسم نب نسا حثَندلٍ ىحيهس نع ،ريها زثَندح ، أَبِيه نأَبِي  ، ع نع ،

 ولُ اللَّهسةَ، قَالَ: قَالَ رريرصه: اتالْفُر ِسرحبٍ " يذَه نلٍ مبج نع ،  ،

، فَيقْتتلَ  أَو: لَا تقُوم الساعةُ حتى يحِسر الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ

اسالن هلَيونَ ععستةٌ وعست ائَةكُلِّ م نلَ مقْتفَي ، ينا بفَإِنْ  ، ي ،

هكْترأَد " هلَيلُ عقَاتي نمم نكُون٨٣٨٨(حم)  .، فَلَا ت 
عمرٍو، عن أَبِي ، أَخبرنا محمد بن  حدثَنا عفَّانُ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ - ١٥

يوشك أَنْ يحِسر « : ، قَالَ ص، أَنَّ رسولَ اللَّه  سلَمةَ، عن أَبِي هريرةَ

الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ، يقْتتلُ علَيه الناس، حتى يقْتلَ من كُلِّ 

داحقَى وبيةٌ، وعست ةرش٨٥٥٩(حم)  .»ع 



٤٠٠ 

١٦ - دفَّانُحا عةَ ثَنلَمس نب ادما حثَندأَبِي  ، ح نرٍو، عمع نب دمحا مثَندح ،

 : ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ ، عن أَبِي هريرةَ سلَمةَ

،  ، فَيقْتتلَ علَيه الناس يوشك أَنْ يحِسر الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍ«

 ٩٣٦٧(حم)  .»يبقَى واحد ، و حتى يقْتلَ من كُلِّ عشرة تسعةٌ
١٧ - يامنِ السمحالر دبع نب دمحا منربأَخ دعالْج نب يلا عثَندقَالَ: ح ،  ،

،  ، عن أَبِيه ، عن سهيلِ بنِ أَبِي صالحٍ يةَ: حدثَنا زهير بن معاوِ قَالَ

سيأْتي علَيكُم زمانٌ يحسر  " :ص: قَالَ رسولُ اللَّه  ، قَالَ عن أَبِي هريرةَ

اسالن هلَيلُ عتقْتبٍ، فَيذَه نلٍ مبج نع اتالْفُر  ائَةكُلِّ م نلُ مقْتفَي ،

سونَ"تعستةٌ وقَالَع ، : "  "هلَيلُ عقَاتي نمم نكُونفَلَا ت هكْترإِنْ أَد ينا بي

 -[قال األلباين]: صحيح  ٦٦٩١) ، (حب) ٦٦٥٦(رقم طبعة با وزير: 

 ): م.٦١٤١"الضعيفة" حتت احلديث (
١٨ - يدالْأَز دمحم نب اللَّه دبا عنربقَالَ،  أَخ  ،يماهرإِب نب اقحا إِسثَندح :

انِيينى السوسم نلُ با الْفَضنربرٍو،  قَالَ: أَخمع نب دمحا مثَندقَالَ: ح ،

لَا  " : ، قَالَ ص، عنِ رسولِ اللَّه  ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ: حدثَنا أَبو سلَمةَ

، فَيقْتتلُ الناس  ساعةُ حتى يحسر الْفُرات عن جبلٍ من ذَهبٍتقُوم ال

هلَيةٌ ععست ةرشكُلِّ ع نلُ مقْت٦٦٥٧(رقم طبعة با وزير: "  ، فَي ، (

بلفظ "من كل مئة تسعة  -[قال األلباين]: حسن صحيح  ٦٦٩٢(حب) 

 وتسعون": م.
١٩ -  دمحا منربأَخنونِ أَبِي عب دمأَح نب جالْأَش يدعو سا أَبثَندقَالَ: ح ،  ،

دالخ نةُ بقْبا عثَندقَالَ قَالَ: ح ،  نع ،رمع نب اللَّه ديبا عثَندح :

، قَالَ:  ةَ، عن أَبِي هرير ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ

 ولُ اللَّهسبٍ " :صقَالَ رذَه نزٍ مكَن نع رسحأَنْ ي اتالْفُر كوشي  نفَم ،



٤٠١ 

 ٦٦٩٣) ، (حب) ٦٦٥٨(رقم طبعة با وزير: "  حضره فَلَا يأْخذْ منه شيئًا

 [قال األلباين]: صحيح: ق.
، قَالَ: حدثَنا أَبو  التسترِي بِعبدانَأَخبرنا أَحمد بن حمدانَ بنِ موسى  - ٢٠

جالْأَش يدعس دالخ نةُ بقْبا عثَندقَالَ ، قَالَ: ح ،  ،رمع نب ديبا عثَندح :

،  ، عن أَبِي هريرةَ ، عن حفْصِ بنِ عاصمٍ عن خبيبِ بنِ عبد الرحمنِ

،  يوشك الْفُرات أَنْ يحسر عن كَنزٍ من ذَهبٍ " :صقَالَ رسولُ اللَّه قَالَ: 

) ، (حب) ٦٦٥٩(رقم طبعة با وزير:  .فَمن حضره فَلَا يأْخذْ منه شيئًا"

  [قال األلباين]: صحيح: ق. ٦٦٩٤

٢١ - قَالَ: ح ،بِهقي عانَ فدمح نب دمأَح اهثَندح نةُ بقْبا عثَندح ،جا الْأَشثَند

خالد، قَالَ: حدثَنا عبيد اللَّه بن عمر، قَالَ: حدثَنا أَبو الزناد، عنِ 

"يحسر عن  مثْلَه إِلَّا أَنه قَالَ: ص، عنِ النبِي الْأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ

[قال األلباين]:  ٦٦٩٥ب) ، (ح)٦٦٦٠(رقم طبعة با وزير:  .جبلٍ من ذَهبٍ"

  .صحيح: ق




  كتاب نبوءات الرسول في آخر الزمان –اجلزء الثاني 

  رقم الصفحة  احملتوي
  ٢  محتوي الد الثاني

الفصل الثالث عشر : ما جاء فيمن بدخل اإلسالم 
  ٣  من العجم

  ٤  باب العجم يتبعون املؤمنني من العرب )١(
باب لو كان اإلميان معلقاً بالثريا لناله  )٢(

  ٥  رجال من العجم
باب لو كان اإلميان عند النجوم لناله رجال  )٣(

  ٦  من أمثال سلمان الفارسي
باب لو كان الدين واإلميان عند النجوم  )٤(

  ٩  لناله رجال من أبناء فارس
  ١٢  باب يوشك اهللا أن ميأل أيديكم من العجم )٥(
باب ال فضل لعربي على عجمي إال  )٦(

  ١٥  بالتقوى
باب النسب ال قيمة له وليس سبباً  )٧(

  ١٨  للتعيير
  ١٩  باب الناس بنو أدم وأدم من تراب )٨(
  ٢٢  ال إلى اآلباءباب اإلنتساب يكون إلى الدين  )٩(
  ٢٤  باب ما جاء في ملك أمة محمد )١٠(
باب عودة الدين اإلسالمي غريباً كما بد أ  )١١(

  ٢٩  زمان النبوة
باب ما جاء في إنتشار اإلسالم في العالم  )١٢(

  ٣٣  أجمع
  ٣٤  باب زمان الصبر )١٣(



 

٤٠٣ 

الفصل الرابع عشر : كثرة أعداد النساء في آخر 
  ٣٥  الزمان.

  ٣٦  إمرأةباب يكون للرجل الواحد خمسون  )١(
باب يتبع الرجل الواحد أربعون إمرأة يلذن  )٢(

  ٤١  به
الفصل اخلامس عشر : فتنة األحالس والسراء 

  والدهيماء.
٤٢  
  

الفصل السادس عشر : إقتتال فئتان عظيمتان 
  ٤٨  دعواهما واحدة.

الفصل السابع عشر : اليهود التفرق والعودة إلي 
  ٥٤  أرض امليعاد.

في  –بني إسرائيل  –تفرق اليهود أوالً ؛ الدليل على 
  ٥٥  األرض
  ٥٥  ) ١٦٨اآلية ؛ سورة األعراف (  -

  ٥٥  تفسير البغوي - ١
  ٥٥  تفسير بن كثير - ٢
  ٥٦  تفسير الوسيط - ٣
  ٥٦  تفسير القرطبي - ٤
  ٥٦  تفسير الطبري - ٥
  ٥٧  اخلالصة - ٦

ثانياً ؛ الدليل على عودة اليهود في آخر الزمان 
  ٥٧  لفلسطني

  ٥٧  ) ١٠٤اآلية ؛ سورة اإلسراء (  -
  ٥٨  القول األول

  ٥٨  القول الثاني
  ٥٨  )٧اآلية ؛ سورة اإلسراء (  -

  ٥٩  تفسير اآلية الكرمية



٤٠٤ 

  ٦٠  الفصل الثامن عشر : هدنة علي دخن.
  ٦٢  تعريف الهدنة التي على دخن )١(
باب ما جاء في مواصفات الهدنة التي  )٢(

  ٧٧  على دخن
  ٧٨  باب مبادرة روجرز )٣(

  ٧٩  مضمون املبادرة  -  أ
  ٧٧  مصر على املبادرة رد فعل  -  ب
رأي الرئيس جمال عبد الناصر في   -  ت

  ٨٠  املبادرة
ة الفلسطينية من دموقف القيا  -  ث

  ٨٠  املبادرة
  ٨١  سي عن املبادرة في مذكراتهمكالم اجل  -  ج
  ٨٢  ناصر وفشل املبادرة رحيل  -  ح
خطة عزل مصر عن الصراع العربي   -  خ

  ٨٢  اإلسرائيلي
  ٨٤  باب حرب العاشر من رمضان )٤(
  ٨٨  السالم كامب ديفيدمعاهدة  )٥(
حرب  –باب أخطاء ال يغفل عنها التاريخ  )٦(

  ٩٠  أكتوبر
  ٩٣  باب تساؤالت منطقة إلى كامب ديفيد )٧(
باب السادات رجل املواقف الصعبة  )٨(

  ٩٧  واإلجنازات
  ١٠١  ٢٠٢٢باب أكذوبة زوال إسرائيل عام  )٩(
  ١٠٦  باب أبعاد القضية الفلسطينية )١٠(
 باب ماذا بعد كامب ديفيد ( معاهدة )١١(

  ١٠٧  السالم ) ؟!
  ١٢٣  باب ميالد دولة إسرائيل )١٢(



 

٤٠٥ 

  ١٢٧  باب اليهوية واملاسونية والصهيوينة )١٣(
  ١٢٧  أوال ؛ اليهودية

  ١٢٧  من هم اليهود  -  أ
  ١٢٧  ما هى اليهودية  -  ب
  ١٢٧  دانيال يصف بني إسرائيل  -  ت
  ١٢٩  النصرانية أو املسيحية  -  ث
حقيقة الصلب ( صلب السيد   -  ج

  ١٢٩  املسيح )
األرض مع وجود تفرق اليهود في   -  ح

  ١٣١  النصارى
  ١٣١  العداوة بني اليهود والنصارى  -  خ
  ١٣١  النصارى املثلثة  -  د
  ١٣٣  اإلنشقاق العظيم  -  ذ

  ١٣٤  ثانياً ؛ املاسونية
  ١٣٧  صفات املاسونية - ١
  ١٣٨  طرق السيطرة - ٢

  ١٣٩  ثالثاً ؛ الصهيوينة
  ١٣٩  مقدمة  -  أ

  ١٣٩  تعريف الصهيوينة  -  ب
  ١٤٠  الصهيوينة املسيحية  -  ت
من الصهيوينة موقف اليهود   -  ث

  ١٤١  املسيحية
  ١٤٢  بروتوكوالت حكماء صهيون  -  ج

  ١٤٤  اخلالصة
ما هو الهدف احلقيقي من سيطرة اليهود  )١٤(

  ١٤٥  على القدس ؟!



٤٠٦ 

باب هيكل سليمان بني الوهم واحلقيقة  )١٥(
  ١٤٦  واخليال

  ١٥٢  باب ما جاء في أخطر يهوديني في التاريخ )١٦(
باب اليهودية األرثوذكسية في روسيا  )١٧(

  ١٥٣  اإلحتادية
باب الفكرة التي بني عليها الصهاينة  )١٨(

  ١٥٣  إحتالل القدس
  ١٦٦  باب ماذا لو مت هدم املسجد األقصى .. ؟! )١٩(
  ١٧٠  باب من يلعب اللعبة القادمة )٢٠(
باب كيفية التخلص من معاهدة كامب  )٢١(

  ١٧٢  ديفيد
  ١٧٨  باب احلل اجلذري لقضية فلسطني )٢٢(

األقصى  الستردادباب احلرب املقدسة  )٢٣(
  ١٨٠  الشريف

  ١٨٣  باب احلل السلمي للقضية الفلسطينية )٢٤(
  ١٨٥  باب ما جاء في صلح آخر الزمان )٢٥(

  ١٨٥  هدنة بني املسلمني واليهود ( هدنة على دخن ) - ١
هدنة بني املسلمني والنصارى ( هدنة بينكم  - ٢

  ١٨٧  وبني بني األصفر )
الفصل التاسع عشر : ما جاء في املعاهدين أو 

  ١٩١  الدبلوماسيني.
  ١٩٢  عن املعاهدين في املستقبل صأوال ؛ خبر الرسول 

 ً   ١٩٢  ثانيا؛ حكم من ظلم معاهدا
 ً   ١٩٣  ثالثاً ؛ حكم من قتل معاهدا

  ١٩٤  الفصل العشرون : توضيح ماهية احلصار.
  ١٩٥  حصار العراق والشام )١(
  ١٩٩  اخلالصة -



 

٤٠٧ 

باب السبب احلقيقي وراء حصار العراق  )٢(
  ٢٠٣  ) م ٢٠٠٣ – ١٩٩٠وغزوه ( 

باب اليهود مسئولون عن كل إضطهاد  )٣(
  ٢٠٧  وقع بهم

  ٢٠٧  ) ١٦٨ – ١٦٧اآليات الكرمية ؛ سورة األعراف (  -
  ٢٠٧  ماذا يقول اليهود عن انفسهم .. ؟! -
  ٢٠٨  تفسير الوسيط -
باب في كيفية التغلب على أي حصار  )٤(

  ٢١٣  يواجه املسلمني
  ٢١٤  أوال ؛ رفع ( إزالة ) الضرائب وتطبيق الزكاة

  ٢١٤  ؛ تنمية الزراعةثانيا 
  ٢١٥  ثالثا ؛ تنمية الثروة احليوانية
  ٢١٥  رابعاً ؛ تنمية  الثروة الداجنة

  ٢١٥  خامساً ؛ تنمية الثروة السمكية
سادساً ؛ تنمية الصناعات الغذائية 

  ٢١٦  احمللية القائمة على ما سبق
سابعاً ؛ فضح هذا احلصار وفضح أركانه 

 ً   ٢١٦  إعالمياً وعامليا
ثامناً ؛ إستغالل صداقات مصر والعالم 
العربي ( اإلسالمي ) في تخفيف احلصار 

  وإيقافه
٢١٦  

تاسعاً ؛ عدم إستخدام السالح أو 
  ٢١٦  التهديد بالعنف وسفك الدماء

ً ؛ صناعات أساسية نعتمد فيها  عاشرا
  ٢١٧  على أمريكا والغرب

  ٢١٨  فضل مصر وأهلها )٥(
اخلطاب عن باب ما ورد في مسند عمر بن  )٦(

  ٢٢٣  مصر



٤٠٨ 

  ٢٢٣  باب ما أورده السخاوي عن مصر )٧(
  ٢٢٤  باب أثار واهية ومنكرة جاءت عن مصر )٨(
  ٢٢٦  باب آيات قرآنية وردت في مصر )٩(
  ٢٢٨  جند مصر –باب ما جاء في اجلند الغربي  )١٠(
  ٢٣٠  باب نهر النيل ونهر الفرات من أنهار اجلنة )١١(
  ٢٣٤  باب قوله تعالى ؛ مرج البحرين يلتقيان )١٢(

الفصل احلادي والعشرون : اخلالفة اإلسالمية 
  ٢٣٥  القادمة.

باب العقبات التي وضعها اإلستعمار  )١(
للسيطرة على الشرق األوسط ( املشرق 

  العربي )
٢٣٧  

  ٢٣٧  أوال ؛ القومية العربية واملناهج املنحرفة
  ٢٤٠  ثانيا ؛ اإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطني الشقيقة

الشيعية (النصيرية ) في  ثالثاً ؛ الطائفة العلوية
  ٢٤٣  سوريا الشقيقة

  ٢٤٥  رابعاً ؛ حزب اهللا الشيعي في لبنان الشقيقة
باب أمة اإلسالم ملكها يستمر وال  )٢(

  ٢٥٦  ينقطع إلى قيام الساعة
  ٢٥٦  أوال ؛ بشارة حزقيال
  ٢٥٧  ثانياً ؛ بشارة دانيال

  ٢٥٧  البشارة األولى
  ٢٥٨  البشارة الثانية

  ٢٦٠  النبي محمد ثالثاً ؛ بشارة
  ٢٦٠  البشارة األولى

  ٢٦٣  البشارة الثانية
  ٢٦٤  البشارة الثالثة



 

٤٠٩ 

  ٢٦٥  باب ما جاء في رؤيا النبي دانيال )٣(
  ٢٦٥  أوال ؛ دانيال يتطوع لتوضيح الرؤيا للملك

  ٢٦٦  ثانيا ؛ دانيال يحكي للملك رؤيا التمثال
ثالثا ؛ دانيال يقوم بتفسير رؤيا التمثال 

  ٢٦٦  للملك
رابعاً ؛ خالصة رؤيا امللك وتفسير النبي 

  ٢٦٨  دانيال
خامساً ؛ اململكة الصخرية أو مملكة الرب 

  ٢٧٣  أو املدينة الفاضلة
 –تعليق العالمة بن تيمية على رؤيا امللك نبوخذ نصر 

  ٢٧٦  سفر دانيال
باب ما جاء في التوراة عن نهاية اليهود  )٤(

  ٢٧٧  آخر الزمان
  ٢٧٨  القمص تادرس يعقوب - ١
  ٢٧٩  القمص أنطونيوس فكري - ٢
  ٢٨٠  الشيخ أحمد ديدات - ٣
  ٢٨١  خالصة القول - ٤

  ٢٨١  باب ال تهلك أمة اإلسالم وال تفنى أبدا )٥(
  ٢٨٥  باب هالك كسرى وقيصر إلى األبد )٦(
  ٢٩٢  باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة )٧(
  ٢٩٤  باب اإلبتالء أساس التمكني )٨(
  ٢٩٩  باب بشروا وال تنفروا )٩(
  ٣٠٠  املنصورة بالشامباب الطائفة  )١٠(
  ٣٠٤  باب إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم )١١(
باب مالئكة الرحمن باسطة أجنحتها  )١٢(

  ٣٠٥  على الشام



٤١٠ 

  ٣٠٦  باب اإلميان بالشام حيث تقع الفنت )١٣(
  ٣٠٧  باب الشام عقر دار املؤمنني )١٤(
  ٣٠٨  باب أجناد الشام )١٥(
  ٣١٣  باب فتح الشام )١٦(
باب دعوة النبي سليمان عليه السالم  )١٧(

  ٣١٩  املقدس لبيت
  ٣٢٠  باب فتح بيت املقدس عاصمة اخلالفة )١٨(
  ٣٢٧  باب خالفة على منهاج النبوة )١٩(
  ٣٢٩  باب مدة خالفة النبوة )٢٠(
باب دوران رحى اإلسالم كل خمس وثالثني  )٢١(

  ٣٣١  سنة
  ٣٣٣  باب ما ورد في ذكر اخللفاء )٢٢(

ً إلى إثنى عشر  أوال ؛ ال يزال اإلسالم عزيزا
  ٣٣٣  خليفة من قريش

يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم بن ثانيا ؛ 
  ٣٤٥  خليفة

  ٣٤٨  ثالثا ؛ يكون إختالف عند موت خليفة
  ٣٥٠  باب شروط إختيار اخلليفة )٢٣(

  ٣٥٠  أوال ؛ الإلميان والتقوى
ثانيا ؛ قوة الشكيمة وحسن التدبير 

  ٣٥٠  ورجاحة العقل
  ٣٥٠  ثالثا ؛ النسب

  ٣٥١  رابعاً ؛ أال يطلب اإلمارة
على بيعته أهل احلل  خامساً ؛ أن يجتمع

  ٣٥١  والعقد
سادساً ؛ أن يكون عاملاً بأسرار احلكم 

  ٣٥١  ودهاليز السياسة



 

٤١١ 

  ٣٥٢  باب النسب إلى اهللا يكون بالطاعة )٢٤(
باب العرب املسلمني سادة العالم وكل  )٢٥(

  ٣٥٤  الناس تبع لهم
  ٣٥٧  باب هدنة بينكم وبني بني األصفر )٢٦(
  ٣٦٣  باب مناقب الروم ( بني األصفر ) )٢٧(
حتالف املسلمني والروم ضد العالم  )٢٨(

  ٣٦٥  الشرقي
  ٣٧٢  باب اليهود والفرس والروم )٢٩(
  ٣٧٥  باب فتح جزيرة العرب )٣٠(
)٣١(  ً   ٣٧٩  باب عودة جزيرة العرب مروجاً وأنهارا
  ٣٨٠  باب فتح فارس )٣٢(
  ٣٨٣  باب قتال الترك وخوز وكرمان )٣٣(
  ٣٩٦  باب إنحسار الفرات عن جبل من ذهب )٣٤(

  

  

    



٤١٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


