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 أضعف عباد هللا وأحوجهم إلى عفو هللا

 دمحم ف اضل

 خويدم العلماء وتراب أقدام الفقراء
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقدمة

 وادلسلك الرشيد ادلنهج إىل العبيد صفوة اذلادي ادلعيد، ادلبدىء هلل احلمد
 ظلمات عن عقائدىم حبراسة التوحيد شهادة بعد عليهم ادلنعم السديد،

 آاثر واقتفاء ادلصطفى رسولو اتباع إىل هبم السالك والَبديد، التشكيك
سيدان  علىوالسالم  والصالة والتسديد، تأييدابل ادلكرمْب األكرمْب صحبو

والرباىْب  الظاىرةابدلعجزات ادلؤيد  ،اذلدى ومشس دمحم بدر الدجى
 ،اآلخرة ُب العظمى والشفاعة احملمود ابدلقام والفائزادلستمرة الباىرة، 

 الظلم وتعاقبت األنواء تناوبت ما األبرار، وصحبو األخيار آلو وعلى
 .واألضواء

، الكرمي القرآن ُب وروداً  القصص أكثر ىي إسرائيل بِب قصة فإن، بعدأما 
 انشبة تزال ما الٍب ادلعركة ظهرت لو ملسو هيلع هللا ىلصىدي الرسول األعظم  أتمَّلوَمن 

 ونفاقهم كفرىمالذين قصَّ القرآن   ادلسلمة وبْب األمة بْب اللحظة ىذه إىل
 ُب التمادي على وعزمهم جبلتهم وخباثة ىمباذلم واستهزاءواسته تعنتهمو 

عز  وقد قضى هللا! الدىور وتعاقب العصور مر على أخرى بعد مرةالعناد 
 أن ُملكهم سبحانو ، وأخربُب األرض العلو الكبّبفإلفساد و هم ابيلإ وجل
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وكشف أسرارىم وىتك  حقيقتهموظهور  إساءة وجوىهمعلى إثر سيزول 
 ...أستارىم

 أرض الشام ادلوسومة ابلربكاتتصنيفها ُب وىذه أربعون حديثا ًب 
واخلّبات، ُب تدبرىا فوائد مجة للمستبصرين، وُب تصفحها تنبيهات 

مة للغافلْب، وُب تذكرىا بشارة للغزاة اجملاىدين ابلفوز والنصر والظفر عظي
  على الكافرين...
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َّا َتۡػُتُدٓواْ ﴿ ل
َ
َمَر أ

َ
ِ أ َّا ّلِِلَّ ًُ إِل إِِن ٱدۡحُۡل

َّآ  ََّ  إِل ًُ َوَلَِٰل ِ َُ ٱىَۡلّي ي َٰلَِم ٱزّدِ ُۚ َذ إِيَّاهُ
ٔنَ  ٍُ اِس لَا َيۡػيَ ۡكثََر ٱلنَّ

َ
﴾أ  
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ٔاْ ﴿ ٔاْ َصيُّ ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ا ٱز َٓ يُّ
َ
أ ُۚ َيَٰٓ ِبّيِ َٔن عَلَى ٱلنَّ

ۥ يَُصيُّ ُّ َلَٰٓهَِهخَ ٌَ َ َو إِنَّ ٱّلِلَّ
ا ًٍ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ  ﴾َغيَۡيِّ وََشيّ

: كم أجعل لك من صالٌب؟ ملسو هيلع هللا ىلصأنو قال للنيب  هنع هللا يضرأيب بن كعب عن  -1
 (ما شئت وإن زدت فهو أفضل)قال: الثلث؟ قال:  (ما شئت)قال: 

قال: أجعل لك  (ما شئت وإن زدت فهو أفضل)قال: النصف؟ قال: 
البيهقي رواه  (إذا يكفيك هللا علك ويغفر لك ذنبك)صالٌب كلها؟ قال: 

  .1ُب شعب افإلؽلان

 

وابرك على نورك األسبق، وصراطك احملقق، الذي أبرزتو م وسلِّ  صلِّ اللهم 
رمحة شاملة لوجودك، وأكرمتو بشهودك، واصطفيتو لنبوتك ورسالتك، 

، نقطة مركز الباء منّباً  إىل هللا إبذنو وسراجاً  وداعياً  ونذيراً  وأرسلتو بشّباً 
وجود، الدائرة األولية، وسر أسرار األلف القطبانية الذي فت َّْقَت بو رتق ال

وخصصتو أبشرف ادلقامات مبواىب االمتنان وادلقام احملمود، وأقسمت 
حبياتو ُب كتابك ادلشهود ألىل الكشف والشهود، فهو سرك القدمي 
الساري، وماء جوىر اجلوىرية اجلاري، الذي أحييت بو ادلوجوداات، من 
معدن وحيوان ونبات، قلب القلوب، وروح األرواح، وأعالم الكلمات 

                                                           

 .1477: احلديث رقم - 1
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ات، القلم األعلى والعرش احمليط، روح جسد الكونْب، وبرزخ الطيب
البحرين، واثين اثنْب، وفخر الكونْب، أيب القاسم أيب الطيب سيدان دمحم 
بن عبد هللا بن عبد ادلطلب عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النيب األمي، 

، بقدر عظمة ذاتك، ُب كل وقت كثّباً   وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً 
ا يَِصُفٔنَ ﴿ وحْب، ٍَّ ةِ َع ََ َرّبَِم َرّبِ ٱىۡػِزَّ ۡرَشيِيَن  ١٨٠ ُشۡتَحَٰ ٍُ ۡ ًٌ عَلَى ٱل َٰ  ١٨١وََشَل

ٍِيَن  ِ َرّبِ ٱىَۡعَٰيَ ُد ّلِِلَّ ٍۡ  .﴾١٨٢َوٱدۡحَ
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 افإلؽلان حْب تقع الفًب ابلشام 
بينا أان انئم إذ رأيت ): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  هنع هللا يضر عن أيب الدرداء -2

حتمل من حتت رأسي فظننت إنو مذىوب بو فأتبعتو ا عمود الكتاب
رواه  (بصري فعمد بو إىل الشام أال وإن افإلؽلان حْب تقع الفًب ابلشام

 .2أمحد

 من القرآن نؤلف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند كنا: قال هنع هللا يضر اثبت بن زيد عن -3
 هللا؟ رسول اي ذلك ألي: فقلنا (للشام طوىب): ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال الرقاع

 .3رواه الَبمذي (عليها أجنحتها ابسطة الرمحن مالئكة ألن): الق

)إذا فسد أىل عن معاوية بن قرة، عن أبيو قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -4
الشام فال خّب فيكم، ال تزال طائفة من أمٍب منصورين ال يضرىم من 

 .4رواه الَبمذي (خذذلم حٌب تقوم الساعة

 

                                                           

 ؛4111 رقم: مسنده ُب البزار ورواه ؛الصحيح رجال وىم ثقاة، ورجالو ؛21733رقم:  أمحد مسند -2
 .7714رقم:  الكبّب ُب والطرباين

 وأمحد ،7304 رقم: حبان ناب ورواه غريب؛ حسن حديث الَبمذي، قال ،3945 رقم: الَبمذي سنن -3
 .21606 رقم:

سنن الَبمذي رقم: . الشام ضلو بيده وضلا( ىاىنا): قال أتمرين؟ أين هللا رسول اي: حيدة بن معاوية قال -4
2192. 
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 غريباً  افإلسالم بدأ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال هنع هللا يضر ىريرة أيبعن  -5
 .5رواه مسلم (للغرابء فطوىب غريباً  بدأ كما وسيعود

 مع اجلزاء عظم إن): ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال أنس بن مالك هنع هللا يضر عن -6
 ومن الرضا، فلو رضي فمن ابتالىم، قوما أحب إذا هللا وإن البالء، عظم

 .6رواه الَبمذي (السخط فلو سخط

عن النعمان بن بشّب هنع هللا يضر، قال: كنا قعودا ُب ادلسجد مع رسول هللا  -7
، وكان بشّب رجال يكف حديثو، فجاء أبو ثعلبة اخلشِب، فقال: اي ملسو هيلع هللا ىلص

، ُب األمراء؟ فقال حذيفة: أان ملسو هيلع هللا ىلصبشّب بن سعد أحتفظ حديث رسول هللا 
: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول هللا أحفظ خطبتو، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: ق

تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ٍب يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ٍب )
تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ٍب يرفعها 

، فيكون ما شاء هللا أن 7عاضاً  إذا شاء هللا أن يرفعها، ٍب تكون ملكاً 
فتكون ما  جربية،  تكون ملكاً ٍبيكون، ٍب يرفعها إذا شاء أن يرفعها، 

                                                           

 .3986 رقم: ماجو ابنو  ؛3037: رقم داود أبو ورواه ؛145 رقم: مسلم صحيح -5
 

ىذا الوجو؛ ورواه ابن ماجو  ، قال الَبمذي: حديث حسن غريب من2396 رقم: سنن الَبمذي -6
4031. 

وسقوط مكة أم  الدولة العثمانية اهنيارإىل  تأطول ادلراحل الزمنية حيث امتد مرحلة ادللك العاض ىي -7
 .م حتت حكم بِب إسرائيل1924القرى سنة 
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شاء هللا أن تكون، ٍب يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ٍب تكون خالفة على 
 .8ٍب سكت. رواه أمحد (نبوةالمنهاج 

 
 

 

                                                           

 .ثقاة رجالو ،2796 رقم: البزار ورواه ؛18406 رقم: أمحد مسند -8
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َِٰٓءيَو ﴿ َتيِۡن  9َوكََظۡيَِآ إِلَىَٰ ةَنِٓي إِۡشَر ۡرِض َمرَّ
َ
فِى ٱىِۡهَتَِٰب لَُتۡفِصُدنَّ فِى ٱلۡأ

  ّٔ ََّ ُغيُ  ﴾اير  َنتِ  اَولََتۡػيُ

 ملوك األرض

فهابوه أن  (سلوين): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  هنع هللا يضر عن أيب ىريرة -8
يسألوه، فجاء رجل، فجلس عند ركبتيو، فقال: اي رسول هللا، ما 

، وتقيم الصالة، وتؤٌب الزكاة، وتصوم ال تشرك ابهلل شيئاً )افإلسالم؟ قال: 
أن تؤمن )ؽلان؟ قال: قال: صدقت، قال: اي رسول هللا، ما افإل (رمضان

ابهلل، ومالئكتو، وكتابو، ولقائو، ورسلو، وتؤمن ابلبعث، وتؤمن ابلقدر  
أن ختشى )قال: صدقت، قال: اي رسول هللا، ما افإلحسان؟ قال:  (كلو

قال: صدقت. قال: اي  (هللا كأنك تراه، فإنك إن ال تكن تراه فإنو يراك
ئول عنها أبعلم من السائل، ما ادلس)رسول هللا، مٌب تقوم الساعة؟ قال: 

وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت ادلرأة تلد رهبا، فذاك من أشراطها، 
، فذاك من 10وإذا رأيت احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض

                                                           

النحلة  دون بوصف القبيلة ذكرىم هللا تعاىل ىنا وقد والنصرانية، اليهودية مةاأل اضلصرت ذرية إسرائيل ُب -9
 موارد إىل يسوقوهنم إسرائيل لبِب تبعٌ  ألهنم أصالً  هبم يعتد ال نسبهم غّب من دان دينهم من لكون والداينة
 .دلقلده تبع ادلقلد أن إذ أتباعهم آلمن إسرائيل بنو آمن فلو واذلالك التلف

 يُهَتَدى وال هبم يُباىَل  وال ذلم يُؤبَو وال إليهم يُفَطن ال وأنو تفاىتهم على يدلّ  (العراة احلفاة)وقولو  -10
 أحواذلم ومعرفة واقعهم دراسة ادلؤمن على يتوجب ىنا ومن! وقّلتهم لبذاذهتم الظنون تلحقهم وال منهم للتحفظ

 ...فتنتهم وِعظم خطرىم على ويتنبَّو حقيقتهم وفهم
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وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون ُب البنيان، فذاك من أشراطها  ،11أشراطها
ًُ ﴿ ٍب قرأ: (ُب مخس من الغيب ال يعلمهن إال هللا َ ِغَِدهُۥ ِغۡي إِنَّ ٱّلِلَّ

ا حَۡدرِي َنۡفس   ٌَ رَۡخاِمِۖ َو
َ
ا فِى ٱلۡأ ٌَ  ًُ اَغثِ َوُينَّزُِل ٱىَۡغۡيَد َوَيۡػَي اَذا حَۡلِصُب  ٱلصَّ ٌَّ

اۖ  ۡرض  َغد 
َ
ّيِ أ

َ
ا حَۡدرِي َنۡفُسُۢ ةِأ ٌَ ُٔتُۚ إِنَّ ٱ َو ٍُ ُۢ َت ًٌ َختِيُر َ َغيِي قال: ٍب قام  ﴾ّلِلَّ

فالتمس، فلم غلدوه، فقال  (ردوه علي): ملسو هيلع هللا ىلصالرجل، فقال رسول هللا 
 .12رواه مسلم .(ىذا جربيل، أراد أن تعلموا إذ مل تسألوا): ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

إذا ولدت ادلرأة ربتها، فذاك من ): واللفظ للبخاري وُب الصحيحْب
ُب وإذا كان احلفاة العراة رءوس الناس، فذاك من أشراطها، أشراطها، 

اَغثِ َوُينَّزُِل ٱىَۡغۡيَد إِ ﴿ مخس ال يعلمهن إال هللا: ًُ ٱلصَّ َ ِغَِدهُۥ ِغۡي نَّ ٱّلِلَّ
 ًُ رَۡخامِ َوَيۡػيَ

َ
ا فِى ٱلۡأ فأخذوا  (ردوا علي)ٍب انصرف الرجل، فقال:  (﴾ٌَ

 .14(جاء ليعلم الناس دينهم 13جربيلىذا )، فقال: لّبدوا فلم يروا شيئاً 

                                                           

 طلوع ذكر يرد مل حيث! األخرى لألشراط ذكراً  صلد ال جربيل عليو السالم حديث ُب ملنتأ حْب -11
 فهم ُب البالغة ألعليتهم العراة احلفاة ذكر وإظلا اقتصر على! غّبىا أو الدابة أو الدجال أو مغرهبا من الشمس

 أن ننسى وال! والسؤال والنظر والبحث الوقوف يستدعي وىذا إسرائيل بِب حقيقة وفهم اجلربي ادللك واقع
 !الصورة تلك ُب السالم عليو جربيل نزول تستدع مل  مغرهبا من الشمس وطلوع والدابة الدجال أحاديث

 .10صحيح مسلم، رقم:  -12

 من عصابة حضرت: أمحد جاء ُب مسند كما السالم عليو جلربيل اليهود عداء على اآلاثر نصت وقد -13
: قال نفارقك، أو صلامعك فعندىا ادلالئكة، من وليك من حدثنا: سألوه شلا يوماً...وكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا نيب اليهود

 سواه وليك كان لو نفارقك، فعندىا: قالوا (وليو وىو إال قط نبياً  هللا يبعث ومل السالم عليو جربيل وليي فإن)
 قال ذلك فعند :قال !عدوان إنو: قالوا ؟(تصدقوه أن من ؽلنعكم فما): قال وصدقناك، لتابعناك ادلالئكة من
َ َكاَن َغُدّو  ﴿: وجل عز هللا ٌَ ِ كُۡو  ِ ـا ىّ زَُرۥ عَلَىَٰ كَيۡتَِم بِإِۡذِن ٱّلِلَّ ۥ َُزَّ ُّ ِ ﴿: وجل عز قولو إىل ﴾ِجبِۡريَو فَإَُِّ نَِتََٰب ٱّلِلَّ

ٔنَ  ٍُ ًۡ لَا َيۡػيَ ُٓ نَّ
َ
ًۡ َنأ ٔرِِْ ُٓ  .اآلية ﴾َفَتآُءو ةَِغَظٍب عَلَىَٰ َغَظب  ﴿ ذلك فعند ﴾َوَرآَء ُظ

 .8 :رقم مسلم وصحيح ؛4777: رقم البخاري، صحيح -14
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سول قال: اي ر  امرضي هللا عنه وُب مسند أمحد من حديث ابن عباس
 .15(العرب)هللا، ومن أصحاب الشاء واحلفاة اجلياع العالة؟ قال: 

                                                           

 .2924: رقم أمحد، مسند -15
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ْ فَإِذَا َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِل﴿ ًۡ  16ا َُْل ۡصِجَد  17وُُجٔ ٍَ ۡ ٔاْ ٱل َولَِيۡدُخيُ
ة   َل َمرَّ وَّ

َ
ٔهُ أ ا َدَخيُ ٍَ ٔۡ  َن ا َغيَ ٌَ  ﴾اْ حَتۡتِيًراَولُِيتَبُِّرواْ 

صلى رسول هللا ذيفة بن اليمان: أعن زر بن حبيش، قال: قلت حل -9
ُب بيت ادلقدس؟ قال: ال، قلت: بلى، قال: أنت تقول ذاك اي  ملسو هيلع هللا ىلص

بيِب وبينك القرآن، فقال حذيفة:  ،أصلع، مب تقول ذلك؟ قلت: ابلقرآن
من احتج ابلقرآن فقد أفلح، قال سفيان: يقول فقد احتج، ورمبا قال: قد 

ََ ﴿فلج، فقال:  ۡسَرىَٰ ةَِػۡتِدهِۦ لَۡيل   ُشۡتَحَٰ
َ
َِّذٓي أ ۡصِجِد ٱدۡحََراِم إِلَى ٱز ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ا 

                                                           

 َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ىِ فَإَِذا ﴿قرأ الكسائي ابلنون ونصب اذلمزة على إسناد الفعل إىل هللا تعاىل  -16
َ
ٔأ نَُصـ

 ًۡ ُل َْ َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ فَإَِذا ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص هللاوُب قراءة أخرى ابلياء ونصب اذلمزة على إسناد الفعل إىل رسول  ﴾وُُجٔ
ًۡ ىِ  ُل َْ  وُُجٔ

َ
ٔأ فَإَِذا َجآَء ﴿وُب قراءة اثلثة ابلياء وضم اذلمزة بعدىا واو اجلمع على إسناد الفعل إىل ادلؤمنْب  ﴾يَُصـ

ْ وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِل ًۡ  ا ُل َْ  نا عليكم عبادًا لنا ليسوؤوا وجوىكم!والتقدير: فإذا جاء وعد اآلخرة بعث ﴾وُُجٔ
حكمهم  زوالو  حقيقتهم كشفإىل   وتشّب وافإلساءة ابفإلذالل دتتلئ وىي إسرائيل بِب وجوه ُتصّور والعبارة

 .على اخلداع والتلبيس قامي ذال

 لو غلد قد ينكشف مل فإذا ابلدين، ادلتظاىر العدو كشف ُب يكمن الدين أعداء مع ادلعركة عمق -17
 مل الذين العوام نفوس ُب جذور لو فتظل زوالو، وضرورة بفساده بعد يقتنعوا مل فيو، ادلخدوعْب من أنصاراً 

 التتبّب ادلسجد، وجعل تطهّب على الوجوه إساءة حرب سبحانو ادلوىل قدم الغرض وذلذا حقيقتو، ذلم تنكشف
 ُب األساسية والقاعدة الرئيسية ةالركيز  ىي الوجوه إساءة فإن...احلكمة غاية ُب الَبتيب فجاء اآلية، آخر

ۡصِجدَ ﴿وقولو ...ادلقدسات حرب ٍَ ۡ ْ ٱل ٔا  أول الكرام وصحابتو ملسو هيلع هللا ىلص النيب دخلو كما ادلسجد احلرام أي ﴾َولَِيۡدُخيُ
 ؽلثل الطاىرة البقعة ىذه ادلساجد، وُحكم وقبلة الناس حكومة وادلسجد احلرام مركز األرض وموطن مرة.

 األرض وسط فهي منها ُدحيت األرض ألن القرى أم ادلكرمة مكة مسيت كولذل األرض ُحكم للمستخلفْب
 للناس وضع بيت أول ومكان وزلجهم القرى أىل قبلة وىي بعدىا إال القرى تقرَّت وما للقرى وكالنقطة

 حترض مستفيضة الكتاب نصوص جاءت وذلذا األصل، الفرع يتبع كما ذلا تبع فغّبىا شأانً  القرى وأعظم
 ادلشركْب. من تطهّبىا لىع ادلؤمنْب
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ۡكَصا
َ
ۡصِجِد ٱلۡأ ٍَ ۡ قال: أفَباه صلى فيو؟ قلت: ال، قال: لو صلى فيو  ﴾ٱل

لكتب عليكم فيو الصالة كما كتبت الصالة ُب ادلسجد احلرام قال 
ىكذا خطوه  ،لة الظهر شلدودةبدابة طوي ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة: قد أٌب رسول هللا 

 ةووعد اآلخر مد بصره، فما زايال ظهر الرباق حٌب رأاي اجلنة والنار 
قال: ويتحدثون أنو ربطو، مل؟ ليفر  ،، ٍب رجعا عودعلا على بدئهما18أمجع

 .19رواه الَبمذي منو وإظلا سخره لو عامل الغيب والشهادة.

                                                           

علا ُب الدنيا، والثاين ُب اآلخرة أشارت إليو آخر ن: أحديتمل على أمر شا" أمجع اآلخرة ووعدقولو " -18
ًۡ ىَفِيف  ﴿ السورة َِا ةُِل قال افإلمام الطربي: فإذا جاءت الساعة وىي وعد اآلخرة  ﴾افَإَِذا َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئ

: حشرانكم من قبوركم إىل موقف القيامة لفيفا أي سلتلطْب قد التف بعضكم على بعض جئنا بكم لفيفا يقول
ال تتعارفون وال ينحاز أحد منكم إىل قبيلتو وحّيو من قولك: لففت اجليوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلط 

 اجلميع وكذلك كل شيء خلط بشيء فقد ُلف بو.

 .صحيح حسن حديث وىذا: الَبمذي قال ،3147: رقم الَبمذي سنن -19
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 العرب جزيرة وغزو اآلخرة وعد
ُ ىََّلۡد َصَدَق ﴿ ۡصِجَد ٱدۡحََراَم إِن َشآَء ٱّلِلَّ ٍَ ۡ ََّ ٱل ِۖ لََتۡدُخُي ُ رَُشٔزَُر ٱلرُّۡءيَا ةِٱدۡحَّقِ ٱّلِلَّ

ْ فََجَػَو  ٔا ٍُ ًۡ َتۡػيَ َ ا ل ٌَ  ًَ ََ لَا َتخَافَُٔنۖ َفَػيِ ِري َلّصِ ٌُ ًۡ َو ٌِِِيَن ُمحَّيِلِيَن ُرُءوَشُل َءا
َٰلَِم َفۡخد     ﴾ا كَرِيًتاٌَِ ُدوِن َذ

قال: كنا  -وكان قد أسلم يوم فتح مكة-تبة هنع هللا يضر عن انفع بن ع -10
، قوم من قبل ادلغرب، ملسو هيلع هللا ىلصُب غزوة، قال: فأتى النيب  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصعليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإهنم لقيام ورسول هللا 
قاعد، قال: فقالت يل نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينو ال يغتالونو، قال: ٍب 

ي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينو، قال: فحفظت منو قلت: لعلو صل
تغزون جزيرة العرب فيفتحها )أربع كلمات، أعدىن ُب يدي، قال: 

، ٍب فارس فيفتحها هللا، ٍب تغزون الروم فيفتحها هللا، ٍب تغزون 20هللا
ؼلرج، قال: فقال انفع: اي جابر، ال نرى الدجال  (الدجال فيفتحو هللا

 .21رواه مسلمحٌب تفتح الروم. 

                                                           

 وىذا أعظم حدث ُب اتريخ افإلسالم بعد وفاة سيد األانم عليو الصالة والسالم. -20
ورواه ابن  ؛2900: رقم، افإلمام مسلم ُب ابب ما يكون من فتوحات ادلسلمْب قبل الدجال صحيح -21

 .1541؛ وأمحد، رقم: 6672 حبان، رقم:



18 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص األعظمرسول ال وصية
 يوم وما اخلميس يوم: قال أنو عنهما هللا رضي عباس ابن عن -11

 22كتاابً  لكم اكتب ائتوين): فقال وجعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول اشتد اخلميس؟
 شأنو ما: فقالوا تنازع، نيب عند ينبغي وال فتنازعوا (أبداً  بعده تضلوا لن

 خّب فيو أان فالذي دعوين): فقال وعلي يردون فذىبوا استفهموه؟ أىجر
 أخرجوا: بثالث أوصيكم): قال بثالث وأوصاىم (إليو تدعوين شلا

 (أجيزىم كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا 23العرب جزيرة من ادلشركْب
 .فنسيتها قاذلا أو الثالثة عن وسكت

                                                           

 .نابلقرآ الوصية ىي: التْب وابن الداودي قال -22
 خفاء وأن وبلية، نزاع كل ومورد وضاللة فتنة كل مصدر ادلشركْب ىؤالء أن على داللة احلديث وُب -23

 أن َىمّ  الذي الكتاب ىذا أن ويبدو...وفرقة فساد كل وسبب وحّبة تيو كل أصل حاذلم وغموض أشخاصهم
 على االتفاق وػلصل األمة ُب عالنزا  لّبتفع إسرائيل بِب من ادلشركْب على فيو ينص أن أراد ملسو هيلع هللا ىلص النيب يكتبو

 هللا رضي عمر وكالم تركو، ادلصلحة أن ظهر أو بذلك إليو أوحي حْب ابلكتاب ىمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص وكان عليو ادلنصوص
 عليو غلب قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن: قال حيث نظره ودقيق وفضائلو فقهو على الدالئل من األخرى الرواية ُب عنو

 على الضالل وأمن الكرمي القرآن ُب دينو حفظ تعاىل هللا أن فعلم .هللا كتابُ  حسبنا القرآن وعندكم الوجع
 اخلصوص؟ وجو إسرائيل على بِب ونصارى يهود: ابدلشركْب ادلراد أن على حجتكم ما: قيل فإن. األمة

: قال عنو هللا رضي ىريرة أيب حديث من البخاري صحيح ففي األخرى؛ الرواايت عليو دلت ما: فاجلواب
: فقال ادلدراس بيت جئنا حٌب فخرجنا «يهود إىل انطلقوا»: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب خرج ادلسجد ُب ضلن بينما

 شيئا مبالو منكم غلد فمن األرض ىذه من أجليكم أن أريد وإين ورسولو هلل األرض أن واعلموا تسلموا أسلموا»
 أخرجوا»: للطرباين الكبّب ادلعجم وُب .سرائيلإ لبِب ىنا واخلطاب «ورسولو هلل األرض أن فاعلموا وإال فليبعو
: الَبمذي سنن وُب «العرب جزيرة من والنصارى اليهود أخرجوا»: البزار مسند وُب «العرب جزيرة من اليهود

 اليهود ألخرجن»: مسلم صحيح وُب «العرب جزيرة من والنصارى اليهود ألخرجن هللا شاء إن عشت لئن»
 هللا رضي ىريرة أيب حديث من للبيهقي الكربى السنن وُب «مسلماً  إال أدع ال ٌبح العرب جزيرة من والنصارى

 ما أقركم تعملوىا، أن على الثمر نصف نعطيكم»: فقال يهود دعا خيرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول افتتح دلا: قال عنو
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 24.رواه البخاري ومسلم

 

                                                                                                                                    

 «دينان العرب جزيرة ُب غلتمع ال»: فيو توُب الذي مرضو ُب قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن ٍب «وجل عز هللا أقركم
بعد زوال دولتهم ُب الوعد األول، ٍب عادوا إىل جزيرة العرب أايم الدولة العثمانية،  عنو هللا رضي عمر فأجالىم

 العرب جزيرة ختصيص ؽلكن وال. وُب النصوص الظاىرة بشارة بتحقق الوعد اآلخر إبخراجهم من جزيرة العرب
 داير من واحدة بقعة ُب زلصوراً  افإلخراج يكون أن ؽلكن كما ال األرض حتكم دولة امقي وجو على إال

 العراة احلفاة حرص دلاذا نفهم النحو ىذا على الرواايت نفهم وحْب. واحلكم اخلالفة وجو على إال ادلسلمْب
 !وأشخاصهم أوضاعهم على التوحيد والفتة افإلسالم شعار تثبيت على
 .1637: رقم ،مسلم وصحيح ؛4431: رقم ،البخاري صحيح -24
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 ة بِب إسرائيلُعروب
ۥ لََتنِزيُو َرّبِ ٱىۡ ﴿ ُّ ٍِيَن َوِإَُّ ٌِيُن  ١٩٢َعَٰيَ

َ
وُح ٱلۡأ عَلَىَٰ كَۡيتَِم لَِتُهَٔن  ١٩٣ََُزَل ةِِّ ٱلرُّ

 ََ ِِذرِي ٍُ ۡ ََ ٱل تِين   ةِيَِصاٍن َغَربِّى   ١٩٤ٌِ ىِيَن  ١٩٥ ٌُّ وَّ
َ
ۥ ىَِفي ُزُبرِ ٱلۡأ ُّ ًۡ  ١٩٦َوِإَُّ َ َول

َ
أ

ًۡ َءايًَث  ُٓ َّ ۥ يَُلَ ل ُّ ٍَ ن َيۡػيَ
َ
ْ أ ُؤا َِٰٓءيَو  ُغيََمَٰٓ 25ةَنِٓي إِۡشَر

ُّ عَلَىَٰ َبۡػِض  ١٩٧  ىَۡنَٰ ٔۡ َُزَّ َ َول
ٍِينَ  ۡغَج

َ
26ٱلۡأ

ٌِِِيَن  ١٩٨  ٔاْ ةِِّۦ ُمۡؤ ا َكاُُ ٌَّ  ًِٓ ۡي
هُۥ َغيَ

َ
ُّ فِى  ١٩٩َفَلَرأ َنَذَٰلَِم َشيَۡهَنَٰ

ٌِينَ  ۡجرِ ٍُ ۡ  ﴾كُئُِب ٱل

وقد رأيتِب ُب مجاعة من )عن أيب ىريرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -12
فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنو من رجال  األنبياء

 شنوءة، وإذا عيسى ابن مرمي عليو السالم قائم يصلي أقرب الناس بو شبهاً 
عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراىيم عليو السالم قائم يصلي أشبو الناس 

 .27مسلم اهرو  (فحانت الصالة فأشلتهم -يعِب نفسو  -بو صاحبكم 

                                                           

 إىل ودعاىم عليهم احلجة وأقام األرض ُب ملوكاً  استخلفهم هللا الذين إسرائيل بِب وُب ىذا بيان لعناد -25
 ودمغهم العلة عنهم فأزاح عنكم، أجنبية بلغة ال بلغتكم إليكم أنزلتو القرآن ىذا إن: يقول وكأنو التفكر

 ابحلجة.
لى غّب العرب من أصحاب اللسان العربي أو غّبه ما كانوا بو مصدقْب، فاعلْب، يعِب: لو نزلناه ع -26

عارفْب...ٍب أخرب سبحانو عن معرفة علماء بِب إسرائيل بو، ودتَّكنو ُب قلوهبم أشد التمّكن، وأخرب عن سابق 
، حْب ال ينفعهم ُحكمو ابلشقاوة عليهم، وصادق علمو هبم وأهنم ال يؤمنون بو حٌب يروا العذاب يوم القيامة

ٌِينَ ﴿إؽلان وال ندامة  ۡجرِ ٍُ ۡ ُّ فِى كُئُِب ٱل أي ىكذا نوِب القرآن ُب قلوهبم لتقوم احلجة عليهم،  ﴾َنَذَٰلَِم َشيَۡهَنَٰ
 شركاء ألسنة فهذه العربانية أو السراينية وأما .العربية فإهنم يعرفونو ويفهمونو ويدركون خصائصو إذ ىو بلغتهم

 .عليهم وفّرقوىا افإلذلية الكتب ذلم واترمج وقد إسرائيل بِب
 .172رقم احلديث:  -27
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والذي نفسي بيده ما )ىريرة قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب  -13
أنزل هللا وحيًا قط على نيب بينو وبينو إال ابلعربية ٍب يكون ىو بعد يبلغو 

 .28الطربايناه رو  (قومو بلسانو

 

                                                           

وادلقصود من التبيلغ تبيْب ما ُب الكتب افإلذلية من ادلعاين والكشف عن . 4635، رقم: ادلعجم األوسط -28
، ادلراد منها وليس ادلقصود الَبمجة إىل األلسنة األخرى وذلك ألمور: منها: تنافر حالٍب الكتاب وادلرسل إليهم

ليست كذلك، ومنها: لو فرضنا أن بِب إسرائيل  والَبمجة  ومنها: أن الكتب افإلذلية ىي كالم هللا ادلنزل ابلعربية 
َِٰٓءيَو ﴿ليسوا من العرب لكانوا أوىل الناس ابلَبمجة إذ اخلطاب القرآين  ََٰتنِٓي إِۡشَر موجو إليهم ومل يثبت عن النيب  ﴾َي

ن الكرمي إىل اللسان العرباين أو إىل غّبه، ومنها: لو فرضنا نزول الكتب افإلذلية إىل أعاجم ملسو هيلع هللا ىلص أنو ترجم القرآ
ألدى إىل أشد الفرقة ورمبا قالوا لرسوذلم عند اختالف األلسنة: ال نفهم ما نزل إذ قالوا ذلك مع اتفاق اللغات 

و السالم ؼلاطبهم بلساهنم فكيف لو  فقد قال قوم شعيب عليو السالم: ما نفقو كثّبًا شلا تقول! ىذا ىو علي
كان على خالف ذلك؟ وعليو فإن معُب قولو "ٍب يكون ىو بعد يبلغو قومو بلسانو" التبيْب على حد قولو 

ًۡ ﴿تعاىل  ِٓ ا ُُّزَِل إِلَۡي ٌَ َِّاِس  ۡنَر لُِتبَيَِّن لِي َُزلَۡنآ إِلَۡيَم ٱزّذِ
َ
 .﴾َوأ
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 لتتبعن سنن بِب إسرائيل
ُٔد َولَا ٱلنََّصََٰرىَٰ َوىََ حَۡرَضيَٰ َغَِم ﴿ ُٓ ِ َختَّيَٰ حَتَّتِ  ٱلَۡي َدى ٱّلِلَّ ُْ ۗۡ كُۡو إِنَّ  ًۡ ُٓ َع ِميََّخ

َدىَٰٰۗ  ُٓ ۡ َٔ ٱل ًُْ ُْ َٔآَء ْۡ
َ
َِ ٱتَّتَۡػَج أ ِ ََ  29َوىَه ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡػِۡي ٌِ َِّذي َجآَءَك  َبۡػَد ٱز

ٌَِ َولِّى    ِ  ﴾َولَا َُِصيرٍ  ٱّلِلَّ

ا َغَربِّي  ﴿ ًٍ ُّ ُخۡه َُزىَۡنَٰ
َ
ُۚ َوَكَذَٰلَِم أ َٔآءَ ا ْۡ

َ
َِ ٱتَّتَۡػَج أ ِ ًَوىَه ََ َبۡػَد  ُْ ٌِ ا َجآَءَك  ٌَ

ٌَِ َولِّى    ِ ََ ٱّلِلَّ ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ  ﴾َولَا َواق   ٱىۡػِۡي

لتتبعن سنن ): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  هنع هللا يضر عن أيب سعيد اخلدري -14
بذراع، حٌب لو دخل رجل من بِب  بشرب، وذراعاً  شرباً  30بِب إسرائيل

رواه  (لتبعتموه فيو)ة: وقال مر  (إسرائيل جحر ضب لتبعتموىم فيو
 .31أمحد

 

                                                           

 ابب من وىذا واق، وال ويل من هللا منما لك  يشتهونو ما فقتوا لو أي ادلوافقة ُب شائع رلاز: االتّباع -29
 .الكافرين سلالفة ُب واالجتهاد الدين ُب الثبات على لألمة البعث

 يقع كتاب وىؤالء كما قال افإلمام الشافعي: ال جهة من لو علم ال اليهود والنصارى قسمان: قسم -30
 يعلم كتاب لو إسرائيل. وقسم بِب نسب غّب ومن بالكتا أىل غّب كانوا آابءىم أبن الكتاب أىل عليهم
وىم بنو إسرائيل ومنشأ اليهودية والنصرانية وأصلها ويُعلم أن موسى وعيسى عليهما السالم من أنبياء  منو احلق

 بِب إسرائيل بعثوا ُب أقوامهم خاصة. 

 .11897: رقم أمحد، مسند -31
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لتتبعن سنن من  ): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  هنع هللا يضر عن سهل بن سعد -15
بذراع، حٌب لو دخلوا جحر ضب  بشرب، وذراعاً  ، شرباً كان قبلكم
فمن إال اليهود )قلنا: اي رسول هللا اليهود والنصارى؟ قال:  (التبعتموىم
 .32رواه الطرباين (والنصارى

 الساعة تقوم ال): قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عنو، هللا رضي ىريرة أيب عن -16
 اي: فقيل (بذراع وذراعاً  بشرب شرباً  قبلها، القرون أبخذ أمٍب أتخذ حٌب

رواه  (أولئك؟ إال الناس ومن): فقال ؟ 33والروم فارسك هللا، رسول
 .34البخاري

 أمٍب على أخاف إظلا) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  هنع هللا يضر عن ثوابن -17
 .35رواه الَبمذي وأبو داود (ادلضلْب األئمة

                                                           

 .5943: رقم الكبّب، ادلعجم -32

أو أن بِب إسرائيل سنوا ُب الفرس والروم عوائد ليغزوا هبا  ارس والروم سنن بِب إسرائيلبعت فأي كما ات -33
 اتّباع على يدل احلديث ومفهوم ،إذ خرجو ُب ابب ذكر بِب إسرائيل وىو شلا فهمو البخاري أذىان ادلسلمْب

 ادلشهوراتن. األمتان فعلت كما إسرائيل بِب سنن ملسو هيلع هللا ىلص أمتو

 .7319: رقم البخاري، صحيح -34

 .صحيح دهوإسنا ،4252 :رقم ،داود أيب وسنن ؛2229: رقم ،الَبمذي سنن -35
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 36األئمة ادلضلون

 النار أبواب على دعاة

)إن أخوف ما أخاف عليكم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء، أن النيب   -18
 .38رواه أبو داود الطيالسي (37األئمة ادلضلون

 ملسو هيلع هللا ىلصيسألون رسول هللا  عن حذيفة بن اليمان هنع هللا يضر قال: كان الناس -19
عن اخلّب، وأسألو عن الشر وعرفت أن اخلّب لن يسبقِب، قلت: اي رسول 

 (اي حذيفة َتعّلْم كتاب هللا واتبع ما فيو)هللا أبعد ىذا اخلّب شر؟ قال 
اي حذيفة تعلم  )ثالث مرار، قلت: اي رسول هللا أبعد ىذا اخلّب شر؟ قال 

قلت: اي رسول هللا أبعد ىذا الشر ثالث مرار،  (كتاب هللا واتبع ما فيو
قلت: اي رسول هللا  (39ىدنة على دخن ومجاعة على أقذاء)خّب؟ قال 

ثالث  (اي حذيفة تعلم كتاب هللا واتبع ما فيو)أبعد ىذا اخلّب شر؟ قال 
 40فتنة عمياء صماء)مرار، قلت: اي رسول هللا أبعد ىذا اخلّب شر؟ قال 

                                                           

ويقضي  1744وقد عقد ميثاق الدرعية بْب افإلمام دمحم بن عبد الوىاب وافإلمام دمحم بن سعود سنة  -36
سعود  بتقاسم السلطة حيث تبوأ آل الشيخ السلطة الدينية وتوارثوىا أاًب عن جد إىل يومنا ىذا فيما تقلد آل

 السلطة السياسية وتسيطر ىااتن العائلتان على مقدسات ادلسلمْب.

)إن أمام الدجال سنْب وُب مسند أمحد:  )سيأٌب على الناس سنوات خداعات(وُب سنن ابن ماجو:  -37
 .خداعة(

 .27485: رقم أمحد، اهورو  ؛1068:رقم الطيالسي، داود أيب مسند -38

لك العاض.على أقذاء: أي على تنافر وعدم ص -39
ُ
 فاء القلوب وىدنة على دخن ُب مرحلة ادل

 .وهللا ورسولو أعلم الفتنة العمياء الصماء ىي فتنة الشر احملض واحلكم اجلربي -40
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دتوت اي حذيفة وأنت عاض على عليها دعاة على أبواب النار، وأن 
 . 41رواه أمحد والنسائي (تتبع أحداً منهمِجذٍل خّب لك من أن 

                                                           

 . 7978: رقم للنسائي، الكربى والسنن ؛لو واللفظ ،23282: رقم أمحد، مسند -41
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 نفاق بِب إسرائيل
ًۡ إِلَىَٰ َبۡػض  ﴿ ُٓ َِّا َوِإَذا َخلَا َبۡػُظ ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ ْ كَال ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ْ ٱز ٔا ٔٓاْ  َوِإَذا ىَُل ُ كَال

ُ َغيَۡيلُ  ا َفَخَح ٱّلِلَّ ٍَ ِ ً ة ُٓ ذَُٔن ُتحَّدِ
َ
فَلَا أ

َ
ُۚ أ ًۡ ُٔكً ةِِّۦ ِغَِد َرّبُِل ًۡ لُِيَدآجُّ

 ﴾َتۡػلِئُنَ 

آنَِفث  ﴿ ِو ٱىِۡهَتَٰ  َوكَاىَج طَّ ْۡ
َ
َۡ أ ِ ٌّ َّ ْ وَۡج ٔا ُِ ٌَ ََ َءا َِّذي ُزَِل عَلَى ٱز

ُ
َِّذٓي أ ْ ةِٱز ٔا ُِ ٌِ ِب َءا

ًۡ يَرِۡجُػٔنَ  ُٓ ارِ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرهُۥ ىََػيَّ َٓ  ﴾ٱلنَّ

ْولَآءِ ﴿
ُ
ًۡ أ ُُخ

َ
أ ًۡ  َهَٰٓ َُِٔن ةِٱىِۡهَتَِٰب ُكلِِّّۦ َوِإَذا ىَُلُٔك ٌِ ًۡ َوحُۡؤ ًۡ َولَا ُيحِتَُُُّٔل ُٓ ُتحِتَُّٔن

ٔاْ  ََ ٱىَۡغۡيِظِۚ كُۡو ُمٔحُ ٌِ َُاِمَو 
َ
ًُ ٱلۡأ ْ َغيَۡيُل ٔا ْ َغظُّ ا ۡٔ َِّا َوِإَذا َخيَ ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ كَال

ُدورِ  ُۢ ةَِذاِت ٱلصُّ ًُ َ َغيِي ۗۡ إِنَّ ٱّلِلَّ ًۡ  ﴾ةَِغۡيِظُل

آ كُۡو َيَٰٓ ﴿ ٌَ َِا َو ُزَِل إِلَۡي
ُ
آ أ ٌَ ِ َو َِّا ةِٱّلِلَّ ٌَ ۡن َءا

َ
َّٓا أ َِّآ إِل ٌِ َٔن  ٍُ ۡو حَِلِ َْ َو ٱىِۡهَتَِٰب  ْۡ

َ
أ

َِٰصُلَٔن  ًۡ َف ۡكثََرُك
َ
نَّ أ

َ
ٌَِ َقۡتُو َوأ ُزَِل 

ُ
َُبُِّئُلً بَِشّر   ٥٩أ

ُ
ۡو أ َْ َٰلَِم  كُۡو  َِ َذ ٌّ

ُرَٔبثً  ُ وَ  ٌَ ُّ ٱّلِلَّ َِ َ ىََّػ ٌَ  ُِۚ َِازِيَر ِغَِد ٱّلِلَّ ًُ ٱىۡلَِرَدةَ َوٱدۡخَ ُٓ ِۡ ٌِ َغِظَب َغيَۡيِّ وََجَػَو 
ْوَلَٰٓهَِم َشّر  

ُ
َُٰغَٔتُۚ أ ُ   وََعَتَد ٱىطَّ كَا ٌَّ َٔ َطوُّ َغَ َش

َ
بِيِو ا َوأ ًۡ  ٦٠آِء ٱلصَّ َوِإَذا َجآُءوُك

 ُ ْ ةِّۚۦُِ َوٱّلِلَّ ٔا ًۡ كَۡد َخرَُج ُْ ْ ةِٱىُۡلۡفرِ َو ٔا َخيُ َِّا َوكَد دَّ ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ ٔاْ كَال ا َكاُُ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
 أ

ٔنَ  ٍُ  ﴾يَۡلُخ

 

 قرب كان فلما سفر من قدم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن هنع هللا يضر جابر عن -20
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن فزعم الراكب تدفن أن تكاد شديدة ريح ىاجت ادلدينة
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 عظيم منافق فإذا ادلدينة قدم فلما (منافق دلوت الريح ىذه بُعثت): قال
 .43رواه مسلم .42مات قد ادلنافقْب من

إىل منزلو،  يوماً  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  44عن أيب ذر هنع هللا يضر قال: كنت سلاصر -21
فلما  (45غّب الدجال أخوف على أمٍب من الدجال)فسمعتو يقول: 

خشيت أن يدخل، قلت: اي رسول هللا، أي شيء أخوف على أمتك من 
 .47رواه أمحد (46األئمة ادلضلْب)الدجال؟ قال: 

سيأٌب على أمٍب زمان )قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا عن أيب ىريرة هنع هللا يضر -22
قالوا: وما  (تكثر فيو القراء، وتقل الفقهاء ويقبض العلم، ويكثر اذلرج

القتل بينكم، ٍب أيٌب بعد ذلك زمان يقرأ القرآن )اذلرج اي رسول هللا؟ قال: 

                                                           

زيد بن التابوت مات ذلك اليوم الذي ادلدينة وجد رفاعة بن  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن ىشام: فلما قدم رسول هللا  -42
ومل ُيصلِّ عليو! ُب الوقت الذي صلى على ابن سلول ُب العام  وذلك ُب العام السادساى .  ىبت فيو الريح.

 التاسع ونفث عليو من ريقو وألبسو قميصو قبل نزول آية النهي.
 .6500: رقم حبان، وابن ؛2782: رقم مسلم، صحيح -43

 .بيده آخذاً  جبانبو ماشياً : اً سلاصر  -44
 ؼلرج وإن دونكم، حجيجو فأان فيكم، وأان ؼلرج إن عليكم، أخوفِب الدجال غّب)وُب صحيح مسلم:  -45

وسنن أيب داود، رقم:  ؛2937: رقم (مسلم كل على خليفٍب وهللا نفسو حجيج فامرؤ فيكم، ولست
4321. 

فإلسالم ولو أعلن مسيح الضاللة  اب ُب التظاىريتشابو كالعلا و  ،مة ادلضلْب تعدل فتنة الدجالئفتنة األ -46
 .ك ف ر وكفره دلا احتيج أن يكتب بْب عيني

 .21297: رقم أمحد، مسند -47
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افر ٍب أيٌب من بعد ذلك زمان غلادل ادلنافق الكرجال ال غلاوز تراقيهم، 
 .48رواه احلاكم (ادلشرك ابهلل ادلؤمن مبثل ما يقول

: ىل تعرف هنع هللا يضر عن زايد بن ُحَدير قال: قال يل عمر بن اخلطاب -23
يهدمو زلة العامل وجدال ادلنافق ) :ما يهدم افإلسالم؟ قلت: ال، قال

 .49رواه الدارمي (ابلكتاب وحكم األئمة ادلضلْب

إن بْب يدي )يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص أنو مسع رسول هللا عن جابر بن مسرة هنع هللا يضر -24
 .50رواه مسلم (الساعة كذابْب فاحذروىم

إن أخوف ما )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أن رسول هللا  -25
 .51رواه أمحد (أخاف على أمٍب كل منافق عليم اللسان

 ال:فذكر الدجال، فق ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة هنع هللا يضر قال: كنا عند النيب  -26
لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، إهنا ليست من فتنة )

فمن صلا من فتنة ما قبلها صلا صغّبة وال كبّبة إال تتضع لفتنة الدجال، 
  (مكتوب بْب عينيو كافر مهجاة ك ف ر وإنو ال يضر مسلماً  ،52منها

                                                           

 .ؼلرجاه ومل فإلسنادا صحيح حديث ىذه: احلاكم قال ،8411: رقم ،الصحيحْب على ادلستدرك -48

 .221: رقم الدارمي، مسند -49
 .اً يضأ غّبه ورواه ،1822: رقم مسلم، صحيح -50
 .ومرفوعاً  موقوفاً  روي ،144: رقم أمحد، مسند -51

صلا من أعظم فتنة على  - فتنة ادللك اجلربي - وىذا يعِب أن من صلا من فتنة ما قبل األعور الدجال -52
وجو األرض. ومُسي ابلدجال لتمويهو وتلبيسو افإلسالم ابلكفر كما ُب حديث عمران بن حصْب عند أيب 

أي ػلسب أن الدجال  (فيّتبُعو شلا يَبعث بو من الشبهات ػلسب أنو مؤمنلرجل ليأتيو وىو فوهللا إن ا)داوود: 
 مؤمن فيتبعو!
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 .53رواه ابن حبان

 الكهف سورة قرأ من): ومرفوعاً  موقوفاً  هنع هللا يضر اخلدري سعيد أيب عن -27
رواه  (54العتيق البيت وبْب بينو ما النور من لو أضاء اجلمعة يوم ُب

 هللا رسول أن هنع هللا يضر الدرداء أيب عن مسلم افإلمام صحيح وُب .55البيهقي
 من ُعصم الكهف سورة أول من آايت عشر حفظ من): قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .56(الكهف آخر من): رواية وُب (الدجال

أراين الليلة ُب ): ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  مر رضي هللا عنهما قال:عن ابن ع -28
ادلنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب 

يديو على منكيب  دلتو بْب منكبيو، رجل الشعر يقطر رأسو ماء، واضعاً 
رجلْب، وىو بينهما يطوف ابلبيت، فقلت: من ىذا؟ فقالوا ادلسيح ابن 

، أعور عْب اليمُب كأشبو من رأيت قططاً  جعداً  وراءه رجالً  مرمي، ورأيت
يديو على منكيب رجلْب يطوف ابلبيت،  واضعاً من الناس اببن قطن، 

 .58رواه مسلم (57فقلت: من ىذا؟ قالوا: ىذا ادلسيح الدجال
 ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليمان هنع هللا يضر قال: كان الناس يسألون رسول هللا  -29

ألو عن الشر سلافة أن يدركِب، فقلت اي رسول هللا إان  عن اخلّب، وكنت أس
                                                           

 .6807: رقم حبان، ابن صحيح -53

 والبيت العتيق اليوم ىو مقر دجاجلة بِب إسرائيل. -54

 .5996: رقم للبيهقي، الكربى السنن -55

 .809: رقم مسلم، صحيح -56

 !وليائو من بِب إسرائيل ُب ىذه ادلرحلةيح الدجال ال يدخل مكة خالفاً ألومن ادلعلوم أن ادلس -57
 .169: رقم مسلم، صحيح -58
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كنا ُب جاىلية وشر، فجاءان هللا هبذا اخلّب، فهل بعد ىذا اخلّب من شر؟ 
نعم، وفيو )قلت: وىل بعد ذلك الشر من خّب؟ قال:  (نعم)قال: 
قوم يهدون بغّب ىديي، تعرف منهم )قلت: وما دخنو؟ قال:  (دخن
نعم، دعاة إىل أبواب )اخلّب من شر؟ قال:  قلت: فهل بعد ذلك (وتنكر

قلت: اي رسول هللا، صفهم لنا؟  (جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها
قلت: فما أتمرين إن أدركِب  (ىم من جلدتنا، ويتكلمون أبلسنتنا)فقال: 

قلت: فإن مل يكن ذلم  (59لزم مجاعة ادلسلمْب وإمامهمت)ذلك؟ قال: 
ل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض أبصل فاعتز )مجاعة وال إمام؟ قال 

 .60رواه البخاري ومسلم (شجرة، حٌب يدركك ادلوت وأنت على ذلك

عن شريك بن شهاب قال: كنت أدتُب أن ألقى رجالً من أصحاب  -30
النيب ملسو هيلع هللا ىلص أسألو عن اخلوارج فلقيت أاب برزة ُب يوم عيد ُب نفر من 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اخلوارج؟ فقال: نعم، أصحابو فقلت لو: ىل مسعت رسول 
مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبذين ورأيتو بعيِب أٌب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبال فقسمو 
فأعطى من عن ؽلينو ومن عن مشالو ومل يعط من وراءه شيئاً فقام رجل من 

سود مطموم الشعر عليو ورائو فقال: اي دمحم، ما عدلت ُب القسمة رجل أ

                                                           

وسلطاهنم.  أبمرىم يقوم إمام وال مجاعة ذلم يعد مل ذلك وبعد 1924 عام ادلسلمْب حكم سقط وقد -59
 عباس رضي هللا عنهما ابن عن الديلمي روى كما اآلخر ارتفاع أحدعلا ارتفاع ففي توأمان وافإلمام وافإلسالم

 وما حارس والسلطان ُأس   فافإلسالم بصاحبو إال منهما واحد يصلح ال توأمان أخوان والسلطان افإلسالم): قال
 إظلا): عليو ادلتفق احلديث وُب ،1/117، 397: رقم ،الفردوس  (ضائع لو حارس ال وما يُهدم لو ُأسَّ  ال

 .1841: رقم: مسلم؛ وصحيح 2957البخاري، رقم:  صحيح .(وب ويُتقى ورائو من يقاَتل ُجنة افإلمام
 .1847: رقم مسلم، وصحيح ؛3606: رقم البخاري، صحيح -60
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وهللا ال )ثوابن أبيضان، فغضب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غضبًا شديدًا وقال: 
ؼلرج ُب آخر الزمان قوم  )ٍب قال:  (جتدون بعدي رجاًل ىو أعدل مِب

كأن ىذا منهم يقرؤون القرآن ال غلاوز تراقيهم ؽلرقون من افإلسالم كما 
تحليق، ال يزالون ؼلرجون حٌب ؼلرج ؽلرق السهم من الرمية سيماىم ال

آخرىم مع ادلسيح الدجال فإذا لقيتموىم فاقتلوىم ىم شر اخللق 
 .61النسائي اهرو  (واخلليقة

عن يزيد الرَّقاشي قال: بينا النيب ملسو هيلع هللا ىلص جالس مع أصحابو فأشرف  -31
ُب وجهو سفعة  إن)عليهم رجل فأثنوا عليو خّبًا فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

أحدثت نفسك آنفاً أنو ليس ُب )فجاء فسلم، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  (شيطان
أفيكم رجل )قال: نعم، ٍب وىل فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  (القوم رجل أفضل منك؟

فقال أبو بكر: أان، فقام فرجع فقال: انتهيت إليو فوجدتو  (يضرب عنقو؟
و يصلي فيو فلم تشايعِب نفسي على قتلو، فقال قد خط عليو خطًا وى

فقال عمر بن اخلطاب: أان، فقام إليو ٍب رجع  (أيكم لو؟)النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
فقال: اي رسول هللا وجدتو ساجدًا فلم تشايعِب نفسي على قتلو، فقال 

النيب صلى هللا فقال علي: أان اي رسول هللا، فقال  (أيكم لو؟)النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
                                                           

وشر اخللق واخلليقة ىم الذين لُعنوا على لسان األنبياء وادلرسلْب وُب . 4103رقم: سنن النسائي،  -61
ظاىر ال خفاء فيو، وقولو "يقتلون أىل افإلسالم التوراة وافإلصليل والقرآن ادلبْب، وكون آخرىم ؼلرج مع الدجال 

ويدعون أىل األواثن" ىذا ظاىر ُب اختصاص ذلك هبم فقد ذكر عبد هللا بن داود الزبّبي احلنبلي ُب 
الصواعق والرعود أن دمحم بن عبد الوىاب مفتون حبب قتل ادلسلمْب بل ما مسعنا أحداً من ادلبتدعة أحب منو 

 مجيع أىل القبلة عنده كفار إال من وافقو ُب كل ما يقول وترك ادلنقول وادلعقول.لقتل مسلم وسبب ذلك أن 
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فقام ٍب رجع فقال:  (أنت لو إن أدركتو وال أراك أن تدركو)عليو وسلم: 
ىذا أول )والذي نفسي بيده لو وجدتو جلئتك برأسو، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

قرن من الشيطان طلع ُب أمٍب أو أول قرن طلع من أمٍب أما إنكم لو 
إسرائيل اختلفوا على إحدى أو  قتلتموه ما اختلف منكم رجالن، إن بِب

اثنتْب وسبعْب فرقة وإنكم ستختلفون مثلهم أو أكثر ليس منها صواب 
اجلماعة وآخرىا )قيل: اي رسول هللا وما ىذه الواحدة؟ قال:  (إال واحدة

 .62عبد الرزاق ُب ادلصنف اهرو  (ُب النار

                                                           

قادة النفاق من أىل الكتاب الذين يزعمون أهنم  -وهللا أعلم  -وأراد آبخرىا . 18674حديث رقم:  -62
نيب ملسو هيلع هللا ىلص للرجل: الفرقة الناجية وأن اجلنة ال يدخلها غّبىم وأهنم أبناء هللا وأحباؤه وىذا ظاىر معُب قول ال

"أحدثت نفسك آنفًا أنو ليس ُب القوم رجل أفضل منك؟" قال: نعم! وُعلم من قولو "لو قتلتموه ما اختلف 
 منكم رجالن" أهنم أصل الشرور والقبائح وادلفاسد.
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 رأس الكفر ضلو ادلشرق

َث ٱىُۡلۡفرِ ﴿ ٍَّ ِ ن
َ
ٔٓاْ أ  ﴾فََقَٰخِيُ

﴿ َٰ ُ َذ ۥٓ إَِذا ُدِعَي ٱّلِلَّ ُّ َُّ
َ
ُْۚ  ىُِلً ةِأ ٔا ُِ ٌِ ًۡ َوِإن يُۡشَرۡك ةِِّۦ حُۡؤ وَۡخَدهُۥ َكَفۡرُت

ِ ٱىَۡػلِّيِ ٱىَۡهتِيرِ  ًُ ّلِِلَّ  ﴾فَٱدۡحُۡل

رأس الكفر ضلو ادلشرق، )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر أن رسول هللا  -32
والسكينة ُب  ،أىل الوبروالفخر واخليالء ُب أىل اخليل وافإلبل الفدادين 

 .63رواه البخاري ومسلم (أىل الغنم

من بيت  ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر رضي هللا عنهما قال: خرج رسول هللا اعن  -33
رأس الكفر من ىاىنا، من حيث يطلع قرن )عائشة اهنع هللا يضر، فقال: 

 .64يعِب ادلشرق. رواه مسلم (الشيطان

يشّب إىل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  بن عمر رضي هللا عنهما، قال: رأيت رسولاعن  -34
ىا إن الفتنة ىا ىنا، إن الفتنة ىا ىنا من حيث يطلع قرن )ادلشرق فقال: 

 .65رواه البخاري (الشيطان

                                                           

 .52 :رقم مسلم، وصحيح ؛3301: رقم البخاري، صحيح -63

 .2905: رقم مسلم، صحيح -64

 .2379: رقم بخاري،ال صحيح -65
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 صلد قرن الشيطان
َِ فََقَٰخِيُ ﴿ ۡيَطَٰ ۡولَِيآَء ٱلشَّ

َ
 ﴾ٔٓاْ أ

اللهم ابرك لنا ): ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: ذكر النيب  -35
قالوا: اي رسول هللا، وُب صلدان؟ قال:  (ُب ؽلنناُب شامنا، اللهم ابرك لنا 

قالوا: اي رسول هللا، وُب  (اللهم ابرك لنا ُب شامنا، اللهم ابرك لنا ُب ؽلننا)
ىناك الزالزل والفًب، وهبا يطلع قرن )صلدان؟ فأظنو قال ُب الثالثة: 

من ىنالك يطلع قرن )وُب مسند أمحد:  .66رواه البخاري (الشيطان
اللهم ابرك لنا ُب )وعند الطرباين:  67(ا تسعة أعشار الشرالشيطان وهب

اللهم )فقال:  ،ل: وُب مشرقنا اي رسول هللافقال رج (شامنا، وُب ؽلننا
 ،فقال الرجل: وُب مشرقنا اي رسول هللا (ابرك لنا ُب شامنا، وُب ؽلننا

 اللهم ابرك لنا ُب شامنا وؽلننا، إن من ىنالك يطلع قرن الشيطان،)فقال: 
 .68(وبو تسعة أعشار الكفر، وبو الداء العضال

إن الفتنة جتيء من ىاىنا من )عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  -36
يطلع قران الشيطان وأنتم يضرب بعضكم ) وأومأ بيده ضلو ادلشرق (حيث

                                                           

 .7094: رقم البخاري، صحيح -66
 .5642: رقم أمحد، مسند -67
 .1889: رقم األوسط، عجمادل -68
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 عز هللا فقال خطأ فرعون آل من قتل الذي موسى قتل وإظلا ض،رقاب بع
 .69مسلم رواه (فتوانً  وفتناك الغم من ناكفنجي نفساً  وقتلت: لو وجل

إن بْب يدي ): ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى هنع هللا يضر قال: حدثنا رسول هللا  -37
فقال  (القتل)قال: قلت: اي رسول هللا، ما اذلرج؟ قال:  (الساعة ذلرجاً 

بعض ادلسلمْب: اي رسول هللا، إان نقتل اآلن ُب العام الواحد من ادلشركْب  
ليس بقتل ادلشركْب، ولكن يقتل ): ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كذا وكذا، فقال 

فقال بعض  (وابن عمو وذا قرابتو حٌب يقتل الرجل جاره بعضكم بعضاً 
ال، ): ملسو هيلع هللا ىلصالقوم: اي رسول هللا، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول هللا 

 (تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، وؼللف لو ىباء من الناس ال عقول ذلم
 .70رواه ابن ماجو

بيده  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أشار رسول هللا هنع هللا يضر عن عقبة بن عمرو أيب مسعود -38
افإلؽلان ؽلان ىا ىنا، أال إن القسوة وغلظ القلوب ُب )ضلو اليمن فقال: 

ُب ربيعة  71الشيطانالفدادين، عند أصول أذانب افإلبل، حيث يطلع قران 
                                                           

وُب احلديث من أدلة النبوة ادلشاىدة ما ال ينكرىا ادلسلمون إذ فرقهم  .2905صحيح مسلم، رقم:  -69
 جهم يبنون فيما أيتون ويذرون.أولياء الشيطان شيعاً وأحزاابً يضرب بعضهم رقاب بعض فصاروا على مناى

 .3959سنن ابن ماجو، رقم:  -70

 دلّا أنو السّب أىل ذكر فقد إبليس وأوليائو أىل صلد! بْب العالقة إىل تشّب عديدة حوادث وىناك -71
 صورة ُب إبليس ذلم تزايّ  والسالم، الصالة عليو أمره َب يصنعون فيما للمشاورة الندوة دار َب قريش اجتمعت

 دتثل الكعبة قريش بنيان وُب...ذلك على وتفرقوا قتلو على رأيهم واجتمع خزٍّ، من طيلسان عليو ديصل شيخ
 اي :النجدي الشيخ فصاح يرفعو، من الركن أمر ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حّكموا حْب صلدي شيخ صورة ُب إبليس
 حليّ  بن عمرو إبليس أغرى وقد أسنانكم؟ وذوي أشرافكم دون الغالم ىذا يليو أن رضيتم أقد قريش، معشر
 لىب ٍب ساعة فسايره أصهب بعّب على صلدي شيخ صورة ُب لو فمثل احلج ُب راحلتو على يسّب كان عندما
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من ىاىنا )وُب رواية للبخاري  .72متفق عليو واللفظ للبخاري (ومضر
جاءت الفًب ضلو ادلشرق واجلفاء وغلظ القلوب ُب الفدادين أىل الوبر 

  .75(74ربيعة ومضر ُب 73والبقرعند أصول أذانب افإلبل 

شاة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر، قال: دلا فتحت خيرب أىديت للنيب  -39
فجمعوا  (امجعوا إيل من كان ىا ىنا من يهود): ملسو هيلع هللا ىلصفيها سم، فقال النيب 

فقالوا: نعم،  (إين سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنو؟)، فقال: لو
، بل أبوكم 76كذبتم)قالوا: فالن، فقال:  (من أبوكم؟): ملسو هيلع هللا ىلصقال ذلم النيب 

فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت )، قال: قالوا: صدقت (فالن
فقالوا: نعم اي أاب القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفتو ُب  (عنو؟

                                                                                                                                    

 ولىب حلي بن عمرو فلباىا ملك، وما دتلكو لك ىو شريكاً  إال لك شريك ال لبيك لبيك، اللهم لبيك إبليس،
 ودعا إمساعيل دين غّّب  من أوَّل ىو حلي بن وعمروافإلسالم،  جاء حٌب تلبيتهم تزل فلم ذلك، على الناس
لك أمره لو فاستوى السوائب وسّيب األصنام عبادة إىل العرب

ُ
 قرون ثالثة بنحو البعثة قبل وذلك والسدانة ابدل

 لثبوت األمر ذلك وراء كانوا إسرائيل بِب أن تبْبَّ  ىذا تقرَّر وإذا! العرب جزيرة إسرائيل بِب دخول إثر على
: يقال االختفاء على ػُلمل والطلوع النبوية. واآلاثر السماوية الكتب نّصت كما الشيطان وبْب بينهم يةالوال
 ميثاق وأصحاب ومضر، ربيعة ُب الشيطان قران وؼلتفي يغيب أي األضداد، من وىذا وغاب اختفى إذا طَلعَ 

 ربيعة ُب أنفسهم أخفوا إسرائيل ِبب من أهنم واحلق! إمساعيل ومضر من بِب ربيعة من أهنم يزعمون الدرعية
 !ومضر

 .51: رقم مسلم، وصحيح ؛3302: رقم البخاري، صحيح -72

 نبوتو دالئل من احلديث وىذا وغنم، إبل أصحاب كانوا وإظلا بقر أصحاب يكونوا مل العرب جزيرة وأىل -73
 أكرب العرب جزيرة ُب القلوب وغلظ القسوة ألىل صار حيث خربه الواقع ووافق ادلغّيب عن أخرب ألنو ملسو هيلع هللا ىلص

 !!العامل ُب األبقار مزارع
 الدرعية. ميثاققدا وُب التثنية إشارة إىل القرنْب اللذين عَ  -74

 .3498: رقم البخاري، صحيح -75

 .أنساهبم منذ القدم غيّبدأب بنو إسرائيل على ت -76
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ٍب ختلفوان فيها،  قالوا: نكون فيها يسّباً  (من أىل النار؟)فقال ذلم:  أبينا،
ىل )ٍب قال:  (اً فيها، وهللا ال طللفكم فيها أبد اخسئوا)فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

فقالوا: نعم اي أاب القاسم، قال:  (أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنو؟
ما محلكم على )نعم، قال: قالوا:  (؟ىل جعلتم ُب ىذه الشاة مساً )

رواه  .مل يضرك نسَبيح، وإن كنت نبياً  قالوا: أردان إن كنت كاذابً  (ذلك؟
 .77البخاري

                                                           

 .3169: رقم البخاري، صحيح -77
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 بن اخلطاباأمتهوكون فيها اي 
 بكتاب ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتى هنع هللا يضر اخلطاب بن عمر أن جابر هنع هللا يضر عن -40

 كتاابً  تأصب إين: هللا رسول اي: فقال الكتاب، أىل بعض من أصابو
 80أمتهوّكون): وقال 79فغضب: قال ،78الكتاب أىل بعض من حسناً 
 ال نقية، بيضاء هبا جئتكم لقد بيده نفسي فوالذي اخلطاب ابن اي فيها

 81بو فتصدقوا بباطل أو بو، فتكذبوا حبق فيخربوكم شيء عن تسألوىم
 رواه (82يتبعِب أن إال وسعو ما حياً  موسى كان لو بيده نفسي والذي

  .83شيبة أيب ابن

                                                           

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النيبِّ  إىل اخلطاب بن عمر جاء: 10164 :قمر  وعبد الرزاق 15864رقم:  وُب رواية أمحد -78
 ".يل من قريظة، فكتب يل جوامع من التوراة أال أعرضها عليك؟ أبخٍ  مررت إين هللا رسول اي"فقال: 

: فجعل يقرأ ووجو رسول هللا يتغّب، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، أما 441: رقم وُب رواية الدارمي -79
 وغضب هللا غضب من ابهلل أعوذ: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وجو إىل عمر رفنظ ؟ملسو هيلع هللا ىلصترى ما بوجو رسول هللا 

 ا.نبيً  ا ومبحمدٍ  وابفإلسالم دينً رضينا ابهلل رابً  ،رسولو
التهّوك: السقوط ُب ىوة الردى، و  (ادلتهوّكون يغرنكم وال هتوَّكوا فال): [1/60]يعلى  أيب زوائد وُب -80

ٌَِ َوىَ ﴿قال تعاىل:  واألىوك: األمحق واألىوج.  ِ ََ ٱّلِلَّ ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ ََ ٱىۡػِيۡ ٌِ َِّذي َجآَءَك  ً َبۡػَد ٱز ُْ َٔآَء ْۡ
َ
َِ ٱتََّتۡػَج أ ِ ه

 .﴾َولَا َُِصيرٍ  َولِّى  
 إىل تتفطن ومل التوحيد ُب الكتاب أىل ذلا كتبو ما لتستحسن النبوي افإلرشاد عن تغافلت اليوم واألمة -81

 .ابلباطل احلق ولبس العقائد كتابة ُب ادلتخصصون يلإسرائ بنو أحدثها الٍب الدقيقة التحريفات
 لضللتم وتركتموين فاتبعتموه موسى لكم بدا لو بيده، دمحم نفس والذي):  194وُب رواية الدارمي رقم:  -82
وُب احلديث هني بليغ عن النظر ُب كتب أىل  (التبعِب نبوٌب، وأدرك حيا كان ولو السبيل، سواء عن

 الكتاب.
 .15156: رقم أمحد، ومسند ؛26421: رقم شيبة، أيب ابن مصنف -83
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إان نسمع أن عمر أاته فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  عن جابر بن عبد هللا -41
أمتهوكون ) فقال: أحاديث من اليهود تعجبنا أفَبى أن نكتب بعضها؟

أنتم كما هتوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ولو كان 
 .84هقي ُب شعب افإلؽلانرواه البي (موسى حيا ما وسعو إال اتباعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .175: احلدبث مرق -84
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 الفهرس
 3 ......................................................... مقدمة

َ ٱإِنَّ ﴿ ُّ  ّلِلَّ َلَٰٓهَِهَخ ٌَ َن عَلَى  ۥَو ُۚ ٱيَُصئُّ ِبّيِ ا  لنَّ َٓ يُّ
َ
أ ََ ٱَيَٰٓ َِّذي ٔاْ ءَ  ز ُِ ٌَ ا

ا ًٍ ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ ٔاْ َغيَۡيِّ وََشيّ  7 ................................... ﴾َصيُّ

ن بالشام ن تقع الفي   9 .............................. اإليمان حي 

َٰٓءِيَو ﴿ َِآ إِلَىَٰ ةَنِٓي إِۡشَر ۡرِض ٱلَُتۡفِصُدنَّ فِى  ىِۡهَتَٰبِ ٱفِى َوكََظۡي
َ
 لۡأ

ا ا َنتِير   ّٔ ََّ ُغيُ َتيِۡن َولََتۡػيُ  21 ..................................﴾َمرَّ

 21 ................................................. األرض ملوك

ِ ٱفَإَِذا َجآَء وَۡغُد ﴿ ٔاْ  ٓأۡلِخَرة ًۡ َولَِيۡدُخيُ ُل َْ ۡصِجدَ ٱؤُـُسَيِلاْ وُُجٔ ٍَ ۡ  ل
ٔۡاْ حَتۡتِيًرا ا َغيَ ٌَ ة  َولُِيتَبُِّرواْ  َل َمرَّ وَّ

َ
ٔهُ أ ا َدَخيُ ٍَ  21 ............... ﴾َن

 21 ........................... العرب جزيرة وغزو اآلخرة وعد

 21 ................................ ملسو هيلع هللا ىلصوصية الرسول األعظم 

ي إرسائيل
روبة بنن

ُ
 12 ......................................... ع

ي إرسائيل
ن بنن  11 .................................. لتتبعن سين

 12 ............................................. األئمة المضلون

 12 ....................................... النار أبواب عىل دعاة
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   نفاق
 12 ............................................ إرسائيل بن 

ق  33 ................................... رأس الكفر نحو المشر

﴿ ْ ا ٓٔ ثَ  فََقَٰخِيُ ٍَّ ِ ن
َ
 33 ........................................ ﴾ىُۡلۡفرِ ٱ أ

 32 .......................................... نالشيطا قرن نجد

 31 ........................... أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب

 22 ...................................................... الفهرس
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