
 3 

 
 رسالتان في:

 

 فتنة الدجال و يأجوج ومأجوج

 
 
 
 تأليف

 الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي
 هـ(1376هـ  1307رحمه هللا تعالى )

 
 

 تحقيق وتعليق
 د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي

 
 

 دار ابن الجوزي



 4 

 
 
 
 

 جميع حقوق الطبع محفوظة
 الطبعة الثانية

 م2006هـ  1427



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 

 ىــــة األولــالـــالرس

 ة الدجالـــفتن

 
 



 7 

 مقدمة التحقيق

إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شـرور أنفسـنا، 
ومــن ئــيأام أعمالنــا. مــن ال ــده هللا  ــال مضــ  لــه. ومــن  ضــل   ــال هــادي لــه. 

 هللا وحده ال شريك له، الذي البلو عباده بالشر والخيـر  تنـة، وأش د أن ال إله إال
وأش د أن محمدًا عبده ورئوله، الذي ما ترك خيرًا إال دل أمته عليه، وال شرًا إال 

 حذرها منه.
 أما بعد:

هــــ( 1376ـ  1307 لقـــد  ـــان الشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي )
ـــاون بال تـــا ، رحمـــه هللا، مـــن العلمـــاي الراـــانيين، والـــدعا  ا لعـــاملين، الـــذالن  مسبا

رون به البصائر واأللبا ،  ي  تر  من أحلك  ترام األمة اإلئالمية ظلمة،  وينوب
وأشدها  تنة، حيث عصفت ب ا أعاصير الفتن والشب ام  ـي القـرن الرابـع عشـر 
ال جــــري، الــــذي شــــ د انحــــالل عقــــد الخال ــــة، وتفــــرق المســــلمين إلــــى دويــــالم، 

عامة بلدان م بالسـيف والسـنان، ولعقـول بعـن أبنـائ م بالشـبه واحتالل النصارى ل
 واال تتان.

  ان رحمه هللا منار هدى، وعيبة نصح أله  اإلئـالم  بـالوعو والتعلـيم، 
وما حول ا، ب   ان « عنيز »واإل تاي والتأليف. ولم  ان مقتصرًا على أه  بلدته 

، ويااتــــم علمايهــــا، علـــى صــــلة  وضيقــــة بقضـــا ا األمــــة العامــــة، التســـق  أخبارهــــا
 ويخطم  ي منبر الجامع ال بير بشؤون ا ومجريات ا.
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ولع  من أئبا  هذا االنفتاح  ي ضقا ته، وئعة اطالعه، تتلمذه على ضلـة  
 من العلماي الذالن طو وا  ي بعن حواضر المسلمين، وحدضوه بأحوال ا،  من م:

، الذي هـ( رحمه هللا1351ـ  1282ـ الشيخ صالح بن عثمان القاضي ) 1
طلم العلم  ي مصر والحجاز ئبع عشر  ئنة. وقد الزمه مالزمة تامـة إلـى أن 

 تو ي رحمه هللا.
هـ( رحمه هللا، الذي 1338ـ  1241ـ الشيخ إبراهيم بن حمد بن جائر ) 2

 طلم العلم  ي الشام، ورح  إلى العراق، وأقام ب ا بضع ئنين.
هــ( رحمــه 1351ـ  1289ـ الشـيخ محمـد األمـين بـن عـدي الشـن يطي ) 3

ف البالد اإلئالمية، وجاهـد اإلن ليـز  ـي البصـر ، وأقـام  ـي عنيـز   هللا، الذي طوَّ
 أراع ئنين.

هـ( رحمه هللا، الذي 1361ـ  1273ـ الشيخ علي بن ناصر أبو وادي ) 4
طلم علم الحدالث  ـي ال نـد، ورجـع بزجـازام  ـي  تـم السـنة، وأجـاز رهطـًا مـن 

 .أه  بلده، من م الشيخ
مَّتاه، واهتمامه بأمر المسلمين.  وال شك أن هذا أضَّر  ي ئعة أ قه، وعلو ها

« محمد رشيد رضا»و ان حريصًا على قراي  مجلة المنار، التي  صدرها الشيخ 
« الفــتح»هـــ( رحمــه هللا،  ــي القــاهر ، ويرائــ  صــاحب ا. ومجلــة 1354ـ  1282)

هـ( رحمه هللا،  ي 1389ـ  1303« )محم الدالن الخطيم»التي  صدرها الشيخ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذتين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نا   القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر  أ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا.   انت

ــــي بعــــن   ــــ  عن مــــا   ــــى أحــــوال العــــالم اإلئــــالمي، وينق ــــع من مــــا عل  لــــه،  طَّل
 كتاباته.

ـــــين أالـــــدالنا، وتطبـــــع ألول مـــــر   خيـــــر شـــــاهد لمـــــا  وهـــــذه الرئـــــالة التـــــي ب
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ن أئلفنا من  ون الشيخ عبـد الـرحمن السـعدي، رحمـه هللا، مـن علمـاي الملـة الـذال
 عني م أمر الدالن  ي  ا ة المعمور ، ويسعون  ي إصالح أمر المسلمين، وج اد 
الملحــدالن والفتـــانين. وقــد عـــالة  ي ــا قضـــية عقد ــة م مـــة، مــن أشـــرا  الســـاعة، 
وعالمـــام النبـــو ، عنَّـــم النبـــي صـــلبى هللا عليـــه وئـــلبم شـــأن ا، وحـــذَّر أمتـــه مـــن 

: )ما بين خلق آدم إلـى ييـام ، حتى قال« تنة المسيح الدجال»خطرها، أال وهي 
الســاعة خلــقب أكبــر مــن الــدجال( رواه مســلم. وأ ــاي، بــأبي هــو وأمــي صــلبى هللا 
 عليــــه وئــــلبم  ــــي بيــــان صــــفته، وذ ــــر أحوالــــه وأ امــــه، و نــــذار أمتــــه مــــن  تنتــــه، 
بما لم  سبق إليه نبي قبله،  مـا قـال: )أال أحـدض م حـدالثًا عـن الـدجال، مـا حـد  

ور، و نـــه  جـــيي بمثـــال الجنـــة والنـــار،  ـــالتي  قـــول: إن ـــا بــه نبـــي قومـــه  إنـــه أعـــ
 الجنــــــة: هـــــــي النـــــــار. و نـــــــي أنــــــذر م بـــــــه  مـــــــا أنـــــــذر بــــــه نـــــــوح قومـــــــه( متفـــــــق 

 عليه.
ومع هذا البيان والتحذالر النبوي مـن الـدجال،  عمـوم األمـة ال الـرون  تنتـه 
إال مقتصر  على زمـن خروجـه  ول ـن الشـيخ رحمـه هللا، تبعـًا لشـيخ اإلئـالم ابـن 
ــع مف ـــوم هــذه الفتنـــة لتشــم   تنـــة الــدجال المعـــيَّن، وجـــن   تيميــة رحمـــه هللا، وئَّ
ج  والتمويـه، ول ـبح  الحـق بالباطــ ، ممـا  حتـاف  ـ  أحـد،  ـي  ــ   الفتنـة مـن الـدَّ
زمـــان وماـــان، إلـــى  شـــفه، واالئـــتعاذ  بـــاهلل مـــن  تنتـــه،  مـــا ئيتضـــح  ـــي ضنا ـــا 

 الرئالة.
لى ما قرره شيخ اإلئالم ابن تيميـة وقد زاد الشيخ عبد الرحمن السعدي ع

 أن أوقــــــــــع ذلـــــــــــك علـــــــــــى نـــــــــــوازل عصـــــــــــره، وحـــــــــــواد  دهـــــــــــره، التـــــــــــي ئـــــــــــق  
ـــًا مـــن هـــذه الرئـــالة، ضـــال   ـــدًا،  مـــا التضـــح جلي ـــامب مـــن النـــا ، وتحدال  بفتنت ـــا  أ

  تن:
  تنة اإللحاد والشب ام المضلة. إحداها:
  تنة الماد ة واالنب ار بالمخترعام الحدالثة. الثانية:
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  تنة ال ود، وئعي م إلقامة دولة إئرائي  على أري  لسطين. ثة:الثال

وهــي  ــتن متزامنــة، الر ــد بعضــ ا بعضــًا، نزلــت بســاحة المســلمين الف ريــة 
ــرَّت ا، وأبصــر آضارهــا علــى أهــ   والجغرافيــة، عاصــر الشــيخ رحمــه هللا  وعت ــا وشا

 اإلئالم، وأبلى بالًي حسنًا  ي د ع ا وج اد أهل ا.
 الشبهات المضلة:فتنة اإللحاد و 

شـــ د القـــرن الرابـــع عشـــر ال جـــري ييـــام الثـــور  الشـــيوعية  ـــي روئـــيا ئـــنة 
م، وامتدادها إلى بلدان   ثيـر   ـي العـالم بفلسـفت ا اإللحاد ـة التـي 1917هـ/1337

تقــــوم علــــى إن ــــار وجـــــود هللا ئــــبحانه وتعــــالى، وأصـــــا  دخان ــــا عمــــق العـــــالم 
لمفتـــــونين.  مـــــا أن الفلســـــفام اإلئـــــالمي،  اعتنق ـــــا بـــــدرجام متفاوتـــــة بعـــــن ا

ـــة  ـــى حواضـــر « العقالنيـــة»األورواي ـــاح االحـــتالل األوراـــي إل ـــة حملت ـــا ري الحدالث
المســلمين، وتلوضــت أ  ــار  ثيــر مــن الطبقــة المتعلمــة تعليمــًا حــدالثًا بأمشــاف  مــن 
الشـب ام المضــلة التــي أوهــت معاقـد اإل مــان واليقــين، حتــى وججـد  ــي بلــدان نجــد 

لى اإللحاد ونبذ الـدالن.  ـانبرى الشـيخ رحمـه هللا محـذرًا مـن المحا نة من الدعو إ
 هذه الفتنة العمياي، وألف  ي ذلك  تبًا خاصة، مث :

 ـ األدلة القواطع والبراهين  ي إبطال أصول الملحدالن.
 ـ تنزيه الدالن وحملته ورجاله مما ا تراه القصيمي  ي أغالله.

 ـ انتصار الحق.
 به حول هذا الموضوع.ئوى ما تضمنته ئائر  تبه وخط

ــا نقـــ  عــن شـــيخ اإلئــالم قولـــه: )و ثيـــرًا مــا وقـــع  ــي قلبـــي أن هـــؤالي  ولمَّ
 االتحاد ـــــــــــة أحـــــــــــق النـــــــــــا  باتبـــــــــــاع الـــــــــــدجال( قـــــــــــال: )وهـــــــــــؤالي الملحـــــــــــدون 
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العصـــريون الـــذالن ذ ـــر الشـــيخ أشـــباه م هـــم أعنـــم النـــا  ييامـــًا بفتنتـــه، دعـــو ، 
 وائتجابة(.

ة الــدجال تشــم  الشــخي المعــين، وجــن    الهمــا، رحم مــا هللا، الريــان أن  تنــ
  تنته. عاقم القرون باالئتعاذ  باهلل منالدج . ول ذا أجمرم األمة على ت

 فتنة المادية واالنبهار بالمخترعات الحديثة:
تماــن الغــر  النصــراني المنعتــق مــن نيــر ال نيســة أن  قفــز قفــزام  وائــعة 

ئ  االتصال والمواصالم التي  ي العلوم ال ونية، واختراع اآلالم الحدالثة، ووئا
أدهشــت الشــرق اإلئــالمي، المن فــس علــى نفســه منــذ قــرون  ــي دهــاليز الج ــ ، 
وزوا ــا البطالــة.  ــانب ر أبنــا ه بمــرأى المخترعــام والصــناعام الحدالثــة،  عنمــوا 
الماد ــام والحســـيام، والعلـــوم العقليـــام، و فـــروا بالغيبيـــام. وطالـــت هـــذه الفتنـــة 

والــدالن  ــي تلــك الح بــة، تحــت ضــغ  االنب ــار المــادي، بعــن المنســواين للعلــم 
 العاد .  تست يم على قانون الماد ، وجري  طفقوا الؤولون النصوص التي ال

وقــد  تــم الشــيخ رحمــه هللا رئــالًة إلــى الســيد محمــد رشــيد رضــا، صــاحم مجلــة 
هـ،  قترح عليـه التحـذالر مـن هـذه الفتنـة علـى 1346المنار،  ي ش ر رجم ئنة 

منــار، ويــذ ر لــه أمثلــة مــن مقــاالم المعاصــرين، وممــا جــاي  ي ــا مــا صــفحام ال
 اللي:

)و ذلك البحث  ثير من م  ي المالئ ة والجن والشياطين، ويتأولون ما  ي 
ال تا  والسنة من ذلك، بتأويالم  تشبه تأويالم القرامطـة الـذالن التـأولون العقائـد 

ي  ي اإلنسان،  عبر عن ـا والشرائع   يزعمون أن المالئ ة هي القوى الخيرية الت
الشـرع بالمالئ ـة.  مـا أن الشـياطين هـي القـوى الشـرير  التـي  ـي اإلنسـان،  عبـر 

 عن ا الشرع بذلك. وال  خفى أن هذا ت ذالم هلل ولرئله أجمعين...
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 وقد ذ ر لي بعن أصحابي أن منار م فيه شييب من ذلك...
ـــاهلل  ـــه الوجـــد ممـــن  ـــان الـــؤمن ب ورئـــوله واليـــوم كمـــا ضبـــت أ ضـــًا عنـــدنا أن

اآلخر، ويعنم الرئول وينقاد لشرعه، وين ر علـى هـؤالي الفالئـفة، ويافـرهم  ـي 
أقوال م، أنه الدخ  عليه شيي من هذه التأويالم من غير قصد وال شعور، لعدم 
علمــه بمــا تــؤول إليــه، ولرئــوأ  ثيــر مــن أصــول الفلســفة  ــي قلبــه، ولتقليــد مــن 

ادقــة علمــاي الفــرنة الــذالن الت امــون بمــن لــم  عنمــه، وخضــوعًا أ ضــًا ومراعــاً  لزن
الــوا ق م علــى  ثيــر  مــن أصــول م، ويخــا ون مــن نســبت م للــبالد ، و ن ــار مــا علــم 

 .)1( محسوئًا بزعم م. فبسبم هذه األشياي وغيرها دخ  علي م ما دخ (
ومــــن ضــــمَّ،  قــــد رأى الشــــيخ، رحمــــه هللا، أن المخترعــــام الحدالثــــة صــــارم 

ــ جبا   علــي م ب ــا، ومــال إلــى أن مــا  ــأتي بــه المســيح الــدجال لــبعن النــا   تنــة دج
المعيَّن  اون من هذا الجن ، وأن ما الوجد اآلن من ا جزي من  تنة الدج  الذي 
 م ــد لفتنــة الــدجال، ومــع ذلــك   ــي ال تعــدو أن ت ــون صــناعام بشــرية، تنــدرف 

هــذه:  ضــمن النــوامي  ال ونيــة، والقــوانين الطبيليــة.  قــول رحمــه هللا  ــي رئــالته
)األمور التي لم  شاهد النا  ل ـا ننيـرًا،  ـزن الشـارع  ضـر  ل ـم  ي ـا األمثـال، 
ويدخل ا  ي العمومام اللفنية أو المعنويـة.  ـزن أنـواع المخترعـام الحادضـة التـي 
ال  عـــرف النـــا  ل ـــا ننيـــرًا فيمـــا ئـــبق، قـــد دل ـــم الشـــارع وأخبـــرهم عن ـــا خبـــرًا 

 أوصا  ا الحادضة... ـ إلى أن قال:عموميًا، من دون أن  عين أعيان ا و 
ومما الؤيد أن العلوم العصرية المتنوعـة هـي مـن خـوارق الـدجال، مـا تقـدم 

قلنا  ا رئول هللا، وما إئراعه  ي األري  قال: » ي حدالث النوا  بن ئمعان: 
وهــذا بأئــبا  المخترعــام الحدالثــة مــن المراكــم البريــة «. كغيــث ائــتدبرته الــريح

 وال وائية...

                                                
 .145ـ  144، ص29، م2المنار: ف -1
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ما معه ومع أتباعه من الخوارق ال تدل على صحة قولـه، و نمـا هـي وأن 
 صناعام ماد ة  شترك  ي ا البر والفاجر(.

وال  عنــــي هــــذا أن الشــــيخ رحمــــه هللا النبــــذ االختراعــــام الحدالثــــة، والعلــــوم 
ال ونيــة، أو أنــه  عــدها مــن قبيــ  الســحر والشــعوذ ،  مــا ذهــم إلــى ذلــك بعــن 

بــ  األمــر علــى الن ــين مــن ذلــك،  قــد  ــان  ضــيقي األ ــق مــن معاصــريه،  ــال 
مبــــــادرًا إلـــــــى االئــــــتفاد  ممـــــــا هيـــــــأ هللا من ــــــا مـــــــن المنــــــا ع   مابـــــــر الصـــــــوم 

الــدالئ  »، والمــذ اع وغيرهــا. وألــف  ــي ذلــك رئــالة لطيفــة بعنــوان: «الميار ــون »
مسـت   ئـنة « القرآنية  ي أن العلوم النا عة العصرية داخلة  ي الدالن اإلئـالمي

مـــــا أراد أن الـــــدجال  فـــــتن النـــــا  بوئـــــائ   خفـــــى علـــــي م ئـــــبب ا، هــــــ. و ن1375
 يتوهمون أنه  خلق ابتـداًي، ويقلـم حقـائق األشـياي، وأنـه هللا  تعـالى هللا وتقـد . 
قال الشـيخ  ـي تفسـير قـول النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم عـن الـدجال: )هـو أهـون 

ل على صـدقه. على هللا(: )أي من أن  اون ل ذه المذ ورام حقائق صحيحة تد
 و نما معه أمور ومخترعام موجود  مشتر ة(. وهللا أعلم.

 فتنة يهود، وسعيهم: إلقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين:
عاصــر الشــيخ رحمــه هللا مســاعي الي ـــود للعــود  مــن الشــتام إلـــى أري 

  لسطين، و قامة ممل ة للي ود:
ويســـرا، ئـــنة  ـــي ئ« بـــال»ــــ  حـــين انعقـــد المـــؤتمر الصـــ يوني األول  ـــي 

 م،  ان ابن عشر ئنين.1897
بمــنح الي ـود وطنــًا قوميــًا  ـي  لســطين، ئــنة « وعـد بلفــور»ــ وحــين صــدر 

 م،  ان ابن ضالضين ئنة.1917
ــ وحـين صـدر قــرار األمـم المتحـد  بتـدوي  القــد ، وتقسـيم  لسـطين، ئــنة 

 م،  ان قد بلغ ئتين ئنة.1947
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لي ــود مــن أصــقاع األري وخــالل هــذه المحطــام التاريخيــة، شــ د تــد ق ا
تحــت حما ــة النصــارى، وخاصــة أمرياــا واريطانيــا، وتشــريد المســلمين و خــراج م 

م، قبـ  1948هــ/1368من د ارهم. ضم تجوباف ذلك بـزعالن ييـام دولـة إئـرائي  ئـنة 
 و ا  الشيخ بثمان ئنين.

وقـــد اعتبـــر الشـــيخ، رحمـــه هللا، األمـــم الداعمـــة إلئـــرائي  جـــزيًا مـــن  تنـــة 
 قال: )إن م األمم الذالن وراي  ار  والروم من األمم الفرنجية وتوابع م،  الدجال،

و ون م السبم الوحيد الذي م د للي ـود ملـك  لسـطين، وئـاعدوهم بـالقو  الماد ـة 
والسيائية،  ما هو معروفب ال  خفى على أحد.. ومن عرف  يف عملت الي ود 

ر، و يـف حـاولوا المحـاوالم مع اإلن ليـز، وتأكـد بيـن م الوعـد المسـمى بوعـد بلفـو 
العنيمة، وئخروا األمم القوية لتم يد مصالح م لم  سـتبعد أن هـذه  تنـة الـدجال 

 الخاصة(.
لقــد  انــت هــذه النازلــة، وال تــزال،  تنــة عنيمــة، وداهيــة جســيمة، أشــعلت 
ارهـــا الفتنتـــان الســـابقتان، لت ـــون بـــدورها توطأـــة للفتنـــة ال بـــرى  نارهـــا، وأذ ـــت أ و 

التــي التزعم ــا المســيح األعـــور الــدجال، وياــون الي ــود لحمــة ئـــداها، المنتنــر ، 
وعامة أتباع ا، حتى  اشف ا هللا بنزول المسيح الصادق عيسى ابن مريم،  ي تك 

 ئتره، ويبين عواره ودجله، ويقتله.
وهاـــذا الـــننم الشـــيخ، رحمـــه هللا، هـــذه الفـــتن الـــثال ، بثاقـــم   ـــره، واعـــد 

ده  تنــة المســيح الــدجال، المــأمور باالئــتعاذ  ننــره،  ــي ئــلك واحــد، وائــطة عقــ
 من ا    أحد،  ي    حين.

 قــول رحمــه هللا: )ول ــن  تنتــه علــى العــر  والمســلمين عنيمــة، وتفــوق م 
علــــي م بالمخترعــــام أمــــر معلــــوم. والواقــــع اآلن  شــــ د بمــــا ذ رنــــا. وهــــذه الفتنــــة 

.   م شـاهد النـا  الص يونية ل ا توابع  ثير  إلى اآلن لم تتم، وهم  سعون  ي ا.
 ممن ا تتن  ي هذه األوقام بدعا ام اإللحاد، ودعو  المستعمرين(.
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ومــع  ــ  ذلــك،  ــزن الشــيخ ال تفارقــه أريحيتــه، وحســن ظنــه بــاهلل، وعنــيم 
 تفا له،  ما أجم  قوله: )ول ن ئيأتي من لطف هللا ما ال  خطر بالبال(.

، وخط ــا بيمينــه، وهــذه الرئــالة التــي ألف ــا الشــيخ قبــ  و اتــه بســت ئــنين
صغير  الحجم، عنيمة النفع، ال ئيما  ي هذا الوقت الذي ازداد فيه أذى الي ود 
للمسلمين  ي  لسطين، وأعملوا  ي م القت  والتشريد، وهدم البيوم، وئاموهم ئوي 
العـــذا ، حتـــى تســـل  اليـــأ  والقنـــو  إلـــى بعـــن النفـــو  الضـــليفة.  في ـــا بـــرد 

 ر هللا، وقريم روحه و رجه.اليقين، واشار  المؤمنين، بنص
 وقد جعل ا الشيخ قسمين:

 ــي ذ ــر أحادالــث الــدجال. ئــرد فيــه جملــًة صــالحة مــن أحادالــث  األول:
 الدجال، من الصحيحين.

 ال الم على هذه النصوص. الثاني:
ــًا ل ــا،  رأالــت أن  عنــون ل ــا ب ــذا العنــوان:   تنــة  ولــم  صــنع الشــيخ عنوان

 الدجال[ .
 اف هذه الرئالة التلخي  ي األمور اآلتية:وقد  ان عملي  ي إخر 

ـ مقدمـــة تعري،يـــة، ت شـــف جوانـــم مـــن شخصـــية الشـــيخ عبـــد الـــرحمن  1
 السعدي، وتبرز ييمة هذه الرئالة والحاجة إلي ا، وهو ما تقدم أعاله.

ـ تحرير الـني، و عـاد  نسـخة مـن النسـخة األصـلية، مسـتعينًا بالنسـخة  2
عبـد هللا بـن ئـليمان السـلمان،  اتـم الشـيخ،  الخطية التي نقل ـا األئـتاذ الفاضـ 

 حفنه هللا.
 ـ توضيق النقول التي أحال علي ا الشيخ، و صالح غلط ا، ورد ئقط ا. 3
 ـ عزو اآل ام القرآنية، واألحادالث النبوية المذ ور  إلى مصادرها. 4
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ـ التعليق  ـي الحواشـي  بشـرح الغريـم، وايـان المـب م، وشـرح المجمـ ،  5
 بعن المواضع واألشخاص، والتنبيه على ما  قتضي االئتدراك.والتعريف ب

هـــذا وائـــأل هللا ال ـــريم، ر  العـــر  العنـــيم، أن  عيـــذنا مـــن  تنـــة المحيـــا 
والممام، ومن شر  تنة المسيح الدجال، وأن  غفر للشيخ عبد الرحمن السعدي، 

أنعـم  وأن الر ع درجته  ي الم دالين، وأن  جمعنا بـه  ـي جنـام النلـيم، مـع الـذالن
هللا علـــي م مـــن النبيـــين والصـــد قين والشـــ داي والصـــالحين، وحســـن أولأـــك رفيقـــًا. 

 .)1( والحمد هلل ر  العالمين
 

 كتبه د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي

 هـ1422عنيز . ليلة عيد الفطر ئنة 

 (81888( الرمز البريدي )246ص.  )
E.mail: qadisa@yahoo.com 

 

                                                
أج ، وأخـي وقد قرأم هذه الرئالة على  ضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز بن عقي ، حفنه هللا، وهو من  -1

ــة الريــاي، ليلــة الســبت الموا ــق للخــام  مــن شــ ر ذي  ــه العــامر، بمدالن تالميــذ المؤلــف رحمــه هللا، وذلــك  ــي بيت
القعد ، عام اضنين وعشرين، بعد األراعمائة وألف من ال جر  النبويـة الشـريفة،  أشـار علـي بطبع ـا، وأن أضـم إلي ـا 

 من تحقيق وتعليق، جزاه هللا خيرًا.رئالته  ي  أجوف ومأجوف، مع ما  قتضيه المقام 
كمــا أشــار  ضــيلة الشــيخ عبــد هللا بــن محمــد الغنيمــان، حفنــه هللا، علــى تفضــله بقــراي  هــذه الرئــالة والتــي تلي ــا، 

 و بداي بعن المالحنام. جزاه هللا خيرًا.
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ولى من مخطوطة ) تنة الجال(صور  الصفحة األ
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من مخطوطة ) تنة الجال( الصفحة األخير صور  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  ي ذ ر أحادالث الدجال
* روى مسلم عن حذ فة بن أئيد الغفاري، أن النبي صلبى هللا عليه وئلبم 

   ـذ ر الـدخان، والـدجال، )1( قال: )لن تقوم الساعة حتـى تـروا قبل ـا عشـر آ ـام
ـــه الســـالم، و  ـــوع الشـــم  مـــن مغرا ـــا،ونزول عيســـى ابـــن مـــريم، علي ـــة، وطل الداب

  خسف بالمشرق، وخسف بالمغر ، وخسف )2( ويأجوف ومأجوف، وضالضة خسوف
 .)3( بجزير  العر ، وآخر ذلك نار تخرف من اليمن، تطرد النا  إلى محشرهم(

 .)4( و ي روا ة: )والعاشر  ريحب تلقي النا   ي البحر(
مســلم عــن أبــي هريــر  مر وعــًا: )بــادروا باألعمــال ئــتًا: الــدجال،  * وروى 

ــة  والــدخان، ودابــة األري، وطلــوع الشــم  مــن مغرا ــا، وأمــر العامــة، وخويصب
 .)5( أحد م(

* وروى مســلم عــن أبــي هريــر  مر وعــًا: )ضــال  إذا خــرجن ال النفــع نفســًا 
ع الشــم  مــن إ مان ــا لــم ت ــن آمنــت مــن قبــ  أو  ســبت  ــي إ مان ــا خيــرًا: طلــو 

 .)6( مغرا ا، والدجال، ودابة األري(
* وعن عمران بـن حصـين قـال: ئـمعت رئـول هللا صـلبى هللا عليـه وئـلبم 
ـــــــــــقب أكبـــــــــــر مـــــــــــن  ـــــــــــى ييـــــــــــام الســـــــــــاعة خل ـــــــــــق آدم إل   قـــــــــــول: )مـــــــــــا بـــــــــــين خل

 .)1( الدجال(
                                                

  ذا  ي المخطو ، ولفو مسلم: )إن ا لن تقوم حتى ترون قبل ا(. -1

 خسو ام( والتصويم من صحيح مسلم.  ي المخطو : )وضال  -2

 (.2901صحيح مسلم: ) -3

 (.2901صحيح مسلم: ) -4

 ( و ي المخطو  تقد م الدخان على الدجال.2947صحيح مسلم: ) -5

 (.158صحيح مسلم: ) -6
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* و ي المتفق عليه عن عبد هللا مر وعًا: )إن هللا ال  خفى عليام. إن هللا 
 .)2( ن المسيح الدجال أعور عين اليمنى،  أن عينه عنبة طافية(لي  بأعور. و 

* وعن أن  مر وعًا: )ما من نبـي إال قـد أنـذر أمتـه األعـور ال ـذا . أال 
ـــــــين عينيـــــــه  ـــــــا ر( متفـــــــق  ـــــــو ب ب ـــــــي  بـــــــأعور. مات ـــــــه أعـــــــور. و ن رااـــــــم ل  إن

 .)3( عليه
بـه * وعن أبي هرير  مر وعـًا: )أال أحـدض م حـدالثًا عـن الـدجال، مـا حـد  

نبي قومه  إنه أعور. و نه  جيي بمثال الجنة والنار   التي  قول إن ا الجنة هي 
 .)4( نذر به نوح قومه( متفق عليهالنار. و ني أنذر م  ما أ

* وعن حذ فة مر وعًا: )إن الدجال  خرف، و ن معه ماًي ونارًا.  أما الذي 
 ماي بارد عذ .  من أدرك  الراه النا  ماًي  نار تحرق، وأما الذي الراه النا  ناراً 

 .)5( ق عليهذلك من م،  ليقع  ي الذي الراه نارًا،  زنه مايب عذ ب طيم(. متف
ــر  ب غلينــةوزاد مســلم: )و ن الــدجال ممســوح ا ، ماتــو  )6( لعــين، علي ــا ظ ف 

،  اتم  وغيرا  اتم(بين عينيه  ا ر،  قر ه    .)7(   مؤمن 
ف ال الشعرالعين ا* وعنه مر وعًا: )الدجال أعور  ، معه جنة )8( ليسرى، جج

 .)9( جنة، وجنته نار(. رواه مسلم ونار.  ناره
                                                                                                                                       

 (.2946صحيح مسلم: ) -1

عنـم: هـي التـي قـد (. قال ابـن األضيـر: )الحبـة الطا أـة مـن ال169(، صحيح مسلم: )7407صحيح البخاري: ) -2
  .10/346خرجت عن حد نبام أخوات ا  ي العنقود ونتأم( جامع األصول 

 (.2933(، صحيح مسلم: )7131صحيح البخاري: ) -3

 (.2936(، صحيح مسلم: )3338صحيح البخاري: ) -4

 ( واللفو له.2934(، صحيح مسلم: )3450صحيح البخاري: ) -5

الفـاي: لحمـة تنبــت عنـد المـققي، وقــد تمتـد إلـى الســواد  تغطيـه( الن ا ـة  ــي قـال ابـن األضيــر: )هـي بفـتح النــاي و  -6
 .3/158غريم الحدالث 

 (.2934صحيح مسلم: ) -7

 .1/280قال ابن األضير: )جفال الشعر: أي  ثيره( الن ا ة  ي غريم الحدالث  -8

 (.2934صحيح مسلم: ) -9
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* وعــن النــوا  بــن ئــمعان قــال: ذ ــر رئــول هللا صــلبى هللا عليــه وئــلبم 
دون م، و ن  خرف ولست فيام،  )1(  خرف وأنا فيام  أنا حجيجه الدجال  قال: )إن

ــــــــــي ــــــــــامرويب حجــــــــــية نفســــــــــه، وهللا خليفت ــــــــــى  ــــــــــ  مســــــــــلم   ــــــــــه شــــــــــا ب عل  . إن
ببا ه بعبد العزى بن قطن.  من أدر ه مـن م  ليقـرأ )2( قط  ، عينه طافية،  أني أجش 

ــــــــــــه )3(   ــــــــــــف.  زن ــــــــــــا جــــــــــــوار م مــــــــــــن  تنتــــــــــــهعليــــــــــــه  ــــــــــــواتح ئــــــــــــور  ال  . إن
.  ـــا عبـــاد هللا: )5( ،  عـــا    مينـــًا وعـــا  شـــماالً بـــين الشـــام والعـــراق )4( خـــارف خلـــة

  ــــــــــي األري  قــــــــــال: أراعــــــــــون   ــــــــــاضبتوا. قلنــــــــــا  ــــــــــا رئــــــــــول هللا: ومــــــــــا لبثــــــــــه
ــــــامام.  ــــــومب  شــــــ ر، ويــــــوم  جمعــــــة، وئــــــائر أ امــــــه  أ  ــــــوم  ســــــنة، وي  الومــــــًا  ال

 م  قال: ال. قلنا:  ا رئول هللا،  ذلك اليوم الذي  سنة، أت فينا فيه صال  الو 

                                                
ل وا -1 م الذي  طلم الحجة وهي الـدلي ( جـامع األصـول قال ابن األضير: )الحجية: المحاجاة. وهو المجادا لمخاصا

10/346. 

 .10/346قال ابن األضير: )القط : الشعر الجعد( جامع األصول  -2

 قوله: ) زن ا جوار م من  تنته( عند أبي داود. وليست  ي صحيح مسلم. -3

 .2/73قال ابن األضير: )أي طريق بين ما( الن ا ة:  -4

 مينًا وشمااًل( والتصويم من صحيح مسلم. والعيث أشد الفساد. ي المخطو : ) عا    -5
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. قلنــا:  ــا رئــول هلل، ومــا إئــراعه  ــي األري  قــال:  الغيــث )1( اقــدروا لــه قــدره
. )2( ،  يؤمنـــون بـــه، ويســـتجيبون لـــهعلـــى القـــوم  يـــدعوهمائـــتدبرته الـــريح. فيـــأتي 

أطـــول مـــا ، )3( ئـــارحت مفيـــأمر الســـماي  تمطـــر، واألري  تنبـــت.  تـــروح علـــي م 
، )7( . ضـم  ـأتي القـوم  يـدعوهم)6( ، وأمده خواصر)5( ، وأئب غ ه ضروعاً )4( كانت ذراً 

 م شـييب ، لـي  بأالـدال)8( ينصـرف عـن م، فيصـبحون ممحلـين يردون عليه قولـه،  
راا ةا، فيقول ل ا: أخرجي  نوزك.  تتبعـه  نوزهـا  يعائـيم  من أموال م. ويمر بالخ 

، )10( النحــ ، ضــم الــدعو رجــاًل ممتلأــًا شــبابًا، فيضــراه بالســيف، فيقطعــه جــزلتين )9(
، ضم الـدعوه فيقبـ ، ويت لـ  وج ـه،  ضـحك.  بينمـا هـو  ـذلك إذ )11( رمية الغري

نـــزل عنـــد المنـــار  البيضـــاي، شـــرقيَّ دمشـــق، بـــين بعـــث هللا المســـيح ابـــن مـــريم،  ي

                                                
قال ابن األضيـر: )أي قـدروا قـدر الـوم مـن أ ـامام المع ـود . وصـلوا فيـه  ـ  الـوم بقـدر ئـاعاته( جـامع األصـول  -1

10/346. 

 قوله: )ويستجيبون له( ئاقطة من المخطو ، وأضبتناها من صحيح مسلم. -2

 .10/346ة: الماشية، ألن ا تسرح إلى المرعى(. جامع األصول قال ابن األضير: )السارح -3

و ــي بعــن الروا ــام درًَّا: أي  2/159قــال ابــن األضيــر: )الــذ رى: جمــع ذارو ، وهــي أعلــى ئــنام البعيــر( الن ا ــة  -4
 لبنًا،  نا ة عن  ثر  الخصم والمرعى.

 .4/1321قال الجوهري: )شيي ئابغ: أي  ام  واف( الصحاح:  -5

ــــــــــــ -6 ــــــــــــا مــــــــــــن 2/646ال الجــــــــــــوهري: )الخاصــــــــــــر : الشــــــــــــاكلة( الصــــــــــــحاح: ق ــــــــــــراد: امــــــــــــتالي بطون   . والم
 الشبع.

 قوله: ) يدعوهم( ئاقطة من المخطو ، وأضبتناها من صحيح مسلم. -7

ــــــــــد أجــــــــــدبت أرضــــــــــه وقحطــــــــــت، وغلــــــــــت أئــــــــــعاره( جــــــــــامع  -8 ــــــــــذي ق ــــــــــ : ال ــــــــــر: )الممحا ــــــــــن األضي  قــــــــــال اب
 .10/346األصول 

ل ابن األضير: ) عائيم: جمع  عسو . وهو  ح  النحـ  ورئيسـ ا( جـامع األصـول  ي المخطو :  يعازيم. قا -9
10/346. 

زلة بال سر: القطعة( جامع األصول  -10  .10/347قال ابن األضير: )الجا
 

 .10/347قال ابن األضير: )الغري: ال دف الذي الجرمى بالنشا ( جامع األصول  -11
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، واضعًا  ،يه على أجنحة مل ين. إذا طأطأ رأئـه ق ط ـر، و ذا ر عـه )1( م رودتين
ر منه مث  جمان ريـح نفسـه إال مـام.  )3( اللؤلؤ.  ال  ح  ل ا ر   جد مـن )2( تحدَّ

يقتلــه. ضــم ، ف)4( ونفســه النت ــي حيــث النت ــي طر ــهج. فيطلبــه، حتــى الدر ــه ببــا  لجــدب  
، فيمســح عــن وجــوه م، ويحــدض م )5(  ــأتي عيســى إلــى قــوم  قــد عصــم م هللا منــه

 بــــــــــــــــــــــــــدرجات م  ــــــــــــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــــــــــــة(. إلــــــــــــــــــــــــــى آخــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــدالث. رواه 
 .)6( مسلم

* وروى مســــلم أ ضــــًا حــــدالث أبــــي ئــــعيد مر وعــــًا  ــــي قتــــ  هــــذا الرجــــ  
بـي   و حيائه، وقال  ي آخره: )ضم  قول له: قم  فيستوي قائمًا. فيقـول لـه: أتـؤمن

فيقــول: مــا ازددم فيــك إال بصــير . قــال: ضــم  قــول:  ــا أال ــا النــا   إنــه ال  فعــ  
بعـدي بأحـد  مــن النـا . قـال: فيأخــذه الـدجال ليذبحــه، فيجعـ   مـا بــين رقبتـه إلــى 
ـــــــه،  ـــــــال: فيأخـــــــذ بيد ـــــــه ورجلي  ت رقجوتـــــــها نحائـــــــًا.  ـــــــال  ســـــــتطيع إليـــــــه ئـــــــبياًل. ق

النــار، و نمـا ألقـي  ــي الجنـة.  قــال  قذ ــه إلـى )7( فيقـذف بـه. فيحســم النـا  أنمـا
ـــــــــه وئـــــــــلم  هللاصـــــــــلى رئـــــــــول  ـــــــــد ر  عي ـــــــــا  شـــــــــ ادً  عن  : هـــــــــذا أعنـــــــــم الن
 .)8( العالمين(

 * وروى مسلم أ ضًا عن أم شريك مر وعًا: )ليفرنَّ النا  من الدجال،

                                                
 .10/347ننر جامع األصول أي عليه شقتين من ضيا  مصبوغة بال رد. ا -1

قــال ابــن األضيــر: )جمــان: جمــع جمانــة، وهــي حبــة تؤخــذ مــن النقــر ،  ــاللؤلؤ ( أي  ــي الصــفاي والحســن جــامع  -2
 . ولفو مسلم )جمان  اللؤلؤ(.10/347األصول 

   ذا  ي المخطو  )من ريح(. و ي صحيح مسلم بدون )من(. -3

 .4/245بفلسطين( الن ا ة  قال ابن األضير: )لد: موضع بالشام. وقي  -4

  ي المخطو : )قوم عصم م هللا(، والتصويم من صحيح مسلم. -5

 (.2937صحيح مسلم: ) -6

  ي المخطو : )إنه(، والتصويم من صحيح مسلم. -7

 (.2938صحيح مسلم: ) -8
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. قالت أم شريك:  ا رئول هللا   ـأالن العـر  الومأـذ  قـال: )1( حتى اللحقوا بالجبال
 .)2( هم قلي (

 التبع الدجال من ال ود أصب ان* وروى مسلم، أ ضًا، عن أن   مر وعًا: )
 .)5( )4( ئبعون ألفًا علي م الطيالسة )3(

* و ـي المتفــق عليــه مـن حــدالث أبــي ئــعيد مر وعـًا: ) ــأتي الــدجال، وهــو 
التــي تلــي المدالنــة،  )6( محـرَّمب عليــه أن الــدخ  نقــا  المدالنــة،  ينــزل بعــن الســباأ

 وذ ر قتله  ما ئبق. )7( ..(فيخرف إليه رج 
* و ي المتفق عليه أ ضًا عن أبي هرير  مر وعًا: ) أتي المسيح مـن قبـ  
ــ   المشــرق، همتــه المدالنــة، حتــى النــزل دبــر أحــد، ضــم تصــرف المالئ ــة وج ــة قاب 

 .)8( الشام، وهنالك ال لك(
* و ــي البخــاري عــن أبــي باــر  مر وعــًا: )ال الــدخ  المدالنــة رعــم المســيح 

 . )9( ول ا الومأذ  ئبعة أبوا ، على    با  مل ان( الدجال.

                                                
  ذا  ي المخطو . و ي صحيح مسلم: )ليفرن النا  من الدجال  ي الجبال(. -1

 (.4529صحيح مسلم: ) -2

 أصــــــــــــب ان أو أصـــــــــــــف ان: مدالنــــــــــــة  ـــــــــــــي إالــــــــــــران بـــــــــــــين ط ــــــــــــران وشـــــــــــــيراز. اننــــــــــــر المنجـــــــــــــد  ـــــــــــــي  -3
 .50األعالم ص

ان،  ارئي معر ، وهو ضر  من األكسية. اننر: الصحاح  -4  .8/183، واللسان 3/944الطيالسة جمع طيل س 

 (.2944صحيح مسلم: ) -5

 عـــــــــــــــى( جـــــــــــــــامع األصـــــــــــــــولقــــــــــــــال ابـــــــــــــــن األضيـــــــــــــــر: )الســـــــــــــــباأ: األراضـــــــــــــــي التــــــــــــــي ال تنبـــــــــــــــت المر  -6
 10/350. 

 (.2938(، صحيح مسلم: )7132صحيح البخاري: ) -7

 ( واللفو له.1380(، صحيح مسلم: )7133صحيح البخاري: ) -8

 (.7125صحيح البخاري: ) -9
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 .)1( وحدالث تميم الداري وقصته معرو ة
* وعــن عمــرو بــن حريــث مر وعــًا: )الــدجال  خــرف مــن أري  بالمشــرق، 

قــــــــــة(  رواه  )2(  قــــــــــال ل ــــــــــا خرائــــــــــان، التبعــــــــــه أقــــــــــوامب وجــــــــــوه م المجــــــــــانب المطرب
 .)3( الترمذي

ر وعـــًا: )مــن ئــمع بالـــدجال * وروى أبــو داود عــن عمـــران بــن حصــين م
 لينـأ عنـه، فـإهللا إن الرجـ  ليأتيـه وهـو  حســم أنـه مـؤمن،  يتبعـه ممـا البعـث بــه 

 .)4( من الشب ام(
* و ــي الصــحيحين عــن المغيــر  بــن شــلبة قــال: مــا ئــأل أحــدب رئــول هللا 
صــلبى هللا عليــه وئــلبم عــن الــدجال أكثــر ممــا ئــألته. و نــه قــال لــي: مــا  ضــرك. 

، ون ـر مـاي. قـال: هـو أهـون علـى هللا مـن قلت: إن م  قو  لـون إن معـه جبـ  خبـز 
 .)5( ذلك(

، وأحادالــث قتــ  عيســى ابــن مــريم للــدجال )6( وأحادالــث ابــن صــياد معرو ــة
 كثير  معرو ة.

وأمــر النبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم أمتــه  ــي صــالت م أن التعــوذوا بــاهلل مــن 
  تنة المسيح الدجال معرو ة.

                                                
(، والترمـذي 4328ـ  4325(. وأبـو داود )2942ويعرف بحدالث الجسائة، وقد رواه مسلم بسياق  تام  طويـ : ) -1

 .4074وابن ماجة رقم ، 2253رقم 

، وألبسـته شـيأًا  ـوق  -2 قـمج قال ابن األضير: )المجان: جمع مجنَّة، وهو التر ، والمطربقة: التـي ضـوعف علي ـا الع 
 .10/360شيي( جامع األصول: 

قد رواه عمرو بن حريث عـن أبـي باـر الصـدالق. وقـال الترمـذي: )هـذا حـدالث حسـن غريـم(. جـامع الترمـذي:  -3
(2237.) 

 (.4319ن أبي داود: )ئن -4

 (.2939(، صحيح مسلم: )7122صحيح البخاري: ) -5
 و ي البخاري: )وما  ضرك منه ( و ي مسلم: )وما النصبك منه  إنه ال  ضرك(.

 .375ـ  10/362اننر إلي ا مستو ا   ي جامع األصول:  -6
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بن عتبة مر وعـًا: )تغـزون جزيـر  العـر  فيفتح ـا * وروى مسلم عن نا ع 
هللا، ضـــم  ـــار  فيفتح ـــا هللا، ضـــم تغـــزون الـــروم فيفتح ـــا هللا، ضـــم تغـــزون الـــدجال، 

 .)1( فيفتحه هللا(
 

* * * 

                                                
 (.2900صحيح مسلم: ) -1
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 الكالم على هذه النصوص في قصة الدجال

 )1(تقتضي تقديم مقدمات
 

ه النصوص أن المسلمين متفقون على تلقي جميع ما جايم ب * إحداها:
الصـــحيحة مـــن ال تـــا  والســـنة بالتصـــدالق والقبـــول. وأن جميـــع مـــا أخبـــر بـــه هللا 
ورئــوله   ــو واقــعب مالــه مــن دا ــع. وئــواي عر نــا تأويلــه والمــراد بــه بعينــه، أو لــم 
نعرف ذلك.   ذا األص  المتفق عليـه بـين علمـاي المسـلمين، ال الـتم للعبـد إ مـان 

 إال به. ب  هو أص  اإل مان ومادته.

أن إخبارام النبي صلبى هللا عليه وئلبم، وأوامره ونواهيه،  ل ـا  * الثانية:

حقب وصدقب ونفعب لللباد، ولألمة من أول ا إلى آخرها.  زخبـاره بالـدجال، و تنتـه، 
واألمــر بــالتعوذ بـــاهلل مــن  تنتــه نـــا عب لألمــة  ل ـــا.  ــزن التصــدالق بـــه، وامــا قالـــه 

. و ن االلتجاي إلى هللا، والتعوذ به من  تنته الرئول عنه، الزداد به إ مان المؤمن
 ــي الصــال  وخارج ــا نفعــه عنــيم. و ــ  مــؤمن  ال  ســتغني عــن هــذه االئــتعاذ ، 
كما ال  ستغني عن االئتعاذ  باهلل من عذا  ج نم، وعذا  القبر، و تنة المحيـا 

 والممام.

 أن  تنة المسيح الدجال نوعان: * المقدمة الثالثة:

                                                
طر، علـى ئـبي  العنـوان. وقولـه )تقتضـي( إمـا ئـبق قلـم، هاذا رئم الشيخ رحمه هللا هذه الجملة  ي وئـ  السـ -1

 أو على إضمار محذوف، مث : )مسألة( تقتضي..
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ــــ نــــوع الــــراد بــــه  الشــــخي الــــذي وصــــفه الرئــــول صــــلبى هللا عليــــه وئــــلبم ـ
 بالصفام السابقة.

 ـ ونوعب الراد به جن  الفتنة.
ووجه الحاجة إلى القسم األول من هذالن النوعين: أن نف  االئتعاذ  باهلل 
مـــن  تنتـــه عبـــاد  وتضـــرع والتجـــاي إلـــى هللا، وذلـــك خيـــر محـــن. ضـــم  ـــون ذلـــك 

  أمن على نفسه إدراك ذلك الزمان. الشخي مج واًل زمان مجيأه،    مؤمن ال
واألمــر الــذي تحــت اإلماــان، ويخشــى مــن شــره و تنتــه، معلــوم حاجــة العبــد إلــى 
توقي  تنته با  ئبم. ومـن أكبـر األئـبا  االلتجـاي إلـى هللا، والتعـوذ بـاهلل منـه. 
وأ ضــــًا   ــــذا الــــدعاي والخــــوف مــــن  تنتــــه، ال بــــد أن  ســــري  ــــي طبقــــام األمــــة 

ر عقيد  رائخة، حتى إذا جاي وتحقـق وقوعـه،  ـان عنـد األمـة، ويتوارضوه، ويصي
وخصوصًا خواص م، مـن العقائـد الصـحيحة مـا الـد ع شـره، ويقـي  تنتـه، بخـالف 
ما لو زال خو ه من القلو ،  زنه إذا جاي ذلك الوقت ازدادم به الفتنة، ولم  ان 
ـــــــــــــــــــه   عنـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــواد اإل مـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــا البطـــــــــــــــــــ   تنت

 وشره.
 الحاجـة إليـه أظ ـر   ـزن جـن   تنـة المسـيح الـدجال  الثاني: وأما القسم

ــد بالشــبه  ــن فيــه الباطــ ، ويــبباح فيــه الحــق، وأالبا ق واج ــرف، وحسبا وبا هــو:  ــ  باطــ   زج
التــي تغــر ضــعفاي العقــول، وتخــدع غيــر المتبصــرين. وهــذا موجــودب وشــائع. بــ  

ى راـه  ـي أن بحره طام   ي    زمان  وماان.  العبد مضطر غا ة االضطرار إل
الــد ع عنــه هــذه الفــتن التــي هــي مــن جــن   تنــة المســيح الــدجال   ــتن الشــب ام 

 والشاوك، و تن الش وام المرد ة.
 أن األمـــــــور التـــــــي شـــــــاهدها النـــــــا  أو شـــــــاهدوا  * المقدمةةةةةةةة الرابعةةةةةةةة:

بين ل ـم الشـارع مـا  عر ـون، وأرشـدهم إلـى األمـر  )1( ننيرها، إذا أخبرهم بجنس ا

                                                
 هاذا  ي المخطو ، ولعل ا: )إذا أخبرهم الشارع بجنس ا، بين ل م ما  عر ون(. -1
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أما األمور التي لم  شاهد النا  ل ا ننيـرًا،  ـزن الشـارع  ضـر  الذي  ف مونه. و 
ــــواع  ــــزن أن ــــة.   ــــال، ويــــدخل ا  ــــي العمومــــام اللفنيــــة أو المعنوي ل ــــم  ي ــــا األمث
المخترعام الحادضة التـي ال  عـرف النـا  ل ـا ننيـرًا فيمـا ئـبق، قـد دل ـم الشـارع 

وأوصـا  ا الحادضــة،  علي ـا وأخبـرهم ب ـا خبــرًا عموميـًا، مـن دون أن  عــين أعيان ـا
لمـا  ـي ذلــك مـن بيـان الحقــائق، وهـدى الخالئـق،  زدخال ــا  ـي عمومـام ال تــا  
والســنة لــيعلم المو قــون أن هللا لــم ال مــ  شــيأًا، ولــم  فــر   ــي ال تــا  مــن شــيي. 
وأمــا عــدم تعيين ــا بأوصــا  ا الخاصــة،  زنــه ال  حصــ  بــذلك،  ــي ذلــك الوقــت، 

ر  على بعن النا ،  ما ذ رنا هذا المعنى كبير  ائد . ب  راما حص  فيه مض
ر    علـــى قولــــه تعـــالى:  ــــج  الشَّ يحن ــــاك  إاالَّ  اتحن ـــًة لالنَّــــا ا و  ــــي أ ر  ي ـــا الَّتا ــــا الر  ح لحن  ع  ــــا ج  م  }}و 
}} لحعجون ة   اي الحقجرحآنا  ، و ي بعن الرئائ  التي  تبناها.)2(  ي التفسير )1( الحم 

ال  )2( : )و تنــة الــدجال)1( « الســبعينية» ــي رئــالته  )3( قــال شــيخ اإلئــالم
تخـــتي بـــالموجودالن  ـــي زمانـــه. بـــ  ح يقـــة  تنتـــه: الباطـــ  المخـــالف للشـــريعة، 

                                                
 .60ئور  اإلئراي، اآل ة:  -1

صـارا  تنـًة للنـا  حتـى ائـتلة ال فـار بافـرهم، قال رحمه هللا  ي التفسير: )والمعنى: إذا  ـان هـذان األمـران قـد  -2
ــة  ــه مــن األمــور التــي  انــت ليل ــه، بســبم أن مــا أخبــرهم ب ــه ضــليفًا رجــع عن وازداد شــرهم، واعــن مــن  ــان إ مان
اإلئراي، ومـن اإلئـراي مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد األقصـى،  ـان خارقـًا للعـاد ، واإلخبـار بوجـود شـجر  تنبـت 

من الخوارق،   ذا الذي أوجم ل م الت ذالم.   يف لو شـاهدوا اآل ـام العنيمـة، والخـوارق   ي أص  الجحيم أ ضاً 
 الجسيمة   ألي  ذلك أولى أن الزداد بسببه شرهم   لذلك رحم م هللا، وصر  ا عن م.

ى ومن هنا تعلم أن عدم التصريح  ي ال تا  والسـنة بـذ ر األمـور العنيمـة التـي حـدضت  ـي األزمنـة المتـأخر ، أولـ
وأحسن، ألن األمـور التـي لـم  شـاهد النـا  ل ـا ننيـرًا، رامـا ال تقبل ـا عقـول م، لـو أخبـروا ب ـا قبـ  وقوع ـا، فياـون 
ذلـك ريبـًا  ـي قلـو  بعـن المـؤمنين، ومانعـًا  منـع مــن لـم الـدخ  اإلئـالم، ومنفـرًا عنـه. بـ  ذ ـر هللا ألفاظـًا عامــة، 

 .2/928م الرحمن  ي تفسير  الم المنان تتناول جميع ما  اون. وهللا أعلم(. تيسير ال ري

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، الحراني، الدمشقي، الحنبلي، أبو اللبا ، تقي الدالن، ابن تيميـة. ولـد  ـي  -3
ـــــــغ، واشـــــــت ر، واـــــــرع 661حـــــــران ئـــــــنة  ـــــــر هجـــــــوم التتـــــــار.  نب ـــــــع أئـــــــرته إض ـــــــ  إلـــــــى دمشـــــــق م ـــــــم انتق  هــــــــ ض

ـــــــى ودر  وهـــــــو دون العشـــــــري ـــــــدع  ـــــــي  ـــــــ   ـــــــن. وأ ت ـــــــى أهـــــــ  الب ـــــــًا  ـــــــي ذام هللا، شـــــــدالدًا عل  ن. و ـــــــان قوي
 ولقـــــي بســــــبم صــــــدعه بــــــالحق أذًى  ثيــــــرًا، وئــــــجن مــــــرارًا بســـــبم ذلــــــك،  صــــــبر واحتمــــــ  حتــــــى لقــــــي راــــــه و

 هــــــ  خرجـــــت دمشـــــق  ل ـــــا  ـــــي جنازتـــــه. وتعتبـــــر مؤلفاتـــــه مرجعـــــًا 728هـــــو معتقـــــ   ـــــي قلعـــــة دمشـــــق ئـــــنة 
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المقرون بالخوارق.  من أقرَّ بما  خالف الشريعة لخارق،  قد أصابه نوع من هذه 
 الفتنــــــــة. وهــــــــذا  ثيــــــــر  ــــــــي  ــــــــ  زمــــــــان  وماــــــــان. ل ــــــــن هــــــــذا المعــــــــيبن  تنتــــــــه 

عصم هللا عبده من ا، ئواًي أدر ـه أم لـم الدر ـه،  ـان معصـومًا أعنم الفتن،  زذا 
 )4( . إلى أن قال: )ومعلومب أن ما ذ ر معه من التعوذ)3( مما هو دون هذه الفتنة(

من عذا  ج نم والقبر، و تنة المحيا والممام أجمر  بـه  ـ  مصـ ، إذ هـذه الفـتن 
دل علــى أن  تنــة الــدجال علــى  ــ  أحــد، وال نجــا  إال بالنجــا  من ــا.  ــ )5( مجريــة

كذلك. ولو لم تصم  تنتـه إال مجـرد الـذالن الدر ونـه، لـم الـؤمر بـذلك  ـ  الخلـق، 

                                                                                                                                       

ـــــــــ ،  ـــــــــي مـــــــــذهم أهـــــــــ  الســـــــــنة والجماعـــــــــة، ومن ـــــــــا: من ـــــــــاف ال  ســـــــــنة النبويـــــــــة، دري تعـــــــــاري العقـــــــــ  والنق
اإل مان، العقيد  الوائطية، والحموية، والتدمريـة وقـد جمـع  تاويـه عبـد الـرحمن بـن قائـم  ـي ئـبعة  وضالضـين مجلـدًا. 

 .1/144اننر: األعالم: 

ـــــــــى  -1  ، وأهـــــــــ  وحـــــــــد  الوجـــــــــود واالتحـــــــــاد. وقـــــــــد عجر ـــــــــت «ابـــــــــن ئـــــــــبعين»هـــــــــي رئـــــــــالة  ـــــــــي الـــــــــرد عل
 بغيــــــــة المرتــــــــاد  ـــــــــي الــــــــرد علـــــــــى»، و«المســــــــائ  االئـــــــــاندرانية»، و«الســــــــبعينية»ثـــــــــ : بأئــــــــماي متعــــــــدد  م

 « المتفلســـــــــــــــــفة والقرامطـــــــــــــــــة والباطنيـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــ  اإللحـــــــــــــــــاد، مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــائلين بـــــــــــــــــالحلول واالتحـــــــــــــــــاد 
 وغيرها.

ــــــــــــوم57ـ  53اننــــــــــــر تحقيــــــــــــق الــــــــــــد تور موئــــــــــــى الــــــــــــدوي ، لبغيــــــــــــة المرتــــــــــــاد: ص  طـــــــــــــ: ماتبــــــــــــة العل
ــــــــــــذ ر الشــــــــــــيخ رح 1408والحاــــــــــــم   ــــــــــــم ال ــــــــــــ  ـ ول ــــــــــــي نق ــــــــــــا أرقــــــــــــام الصــــــــــــفحام الت ــــــــــــه هللا، هــــــــــــا هن  م

ــــــــة  ــــــــي تحقيــــــــق النقــــــــوالم علــــــــى الطبعــــــــة المحقق  من ــــــــا ـ خال ــــــــًا لصــــــــنيعه فيمــــــــا  ــــــــأتي ـ وقــــــــد اعتمــــــــدنا  
 المشار إلي ا آنفًا.

 عبار  شيخ اإلئالم: )و تنته ال تختي(.   لمة )الدجال( توضيحية من المؤلف. -2

 .483بغية المرتاد: ص -3

  ، و ي بغية المرتاد بدون )من التعوذ(، وما أضبت الشيخ أحسن. ذا  ي المخطو  -4

  ذا  ي بغية المرتاد. و ي المخطو   لمة غير مقروي  وال منقوطة. -5
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ال الدر ونـه، وال الدر ـه إال أقـ  القليـ  مـن النـا   )1( مع العلم بأن جماهير اللباد
 المأمورين ب ذا الدعاي.

ـــاي ـــذار األنبي  ،  قتضـــي)3( إ ـــاه أمم ـــم حتـــى أنـــذر نـــوح قومـــه )2( وهاـــذا إن
تخويف عموم  تنته، و ن تأخر وجود شخصه، حتى  قتله المسيح ابن مريم عليه 

 .)4( السالم

 و ثيـــــرًا مــــــا وقــــــع  ــــــي قلبــــــي أن هـــــؤالي االتحاد ــــــة أحــــــق النــــــا  باتبــــــاع 
. ومع هذا  قد جرم للمسلمين مع أتباع م من المحن ما هي أش ر )6( )5( الدجال

فتنـة هـي نتيجـة محنـة الـدجال. بـ  المحن الواقعة  ي اإلئالم. ومعلوم أن هذه ال
 هذه النتيجة أقر  إلى محنة الدجال من غيرها.

وهؤالي الملحدون العصريون الـذالن ذ ـر الشـيخ أشـباه م، هـم أعنـم  قلت:
 النا  ييامًا بفتنته، دعوً  وائتجابة.

                                                
  ذا  ي بغية المرتاد. و ي المخطو : )الخلق( بدل )اللباد(. -1

  ذا  ي بغية المرتاد. و ي المخطو : )الرئ ( بدل )األنبياي(. -2

 )حتى أنذر نوح قومه( من المخطو . وأضبتناها من بغية المرتاد.ئقطت جملة  -3

 ئقطت جملة )ابن مريم عليه السالم( من المخطو . وأضبتناها من بغية المرتاد. -4

 ـذا  ـي المخطــو . و ـي بغيــة المرتـاد: )و ثيــرًا مـا  ــان  قـع  ــي قلبـي أن هــؤالي الطائفـة ونحــوهم، أحـق النــا   -5
لمؤلـــف رحمـــه هللا ائـــتعاي عـــن لفـــو )الطائفـــة( بـــالمراد ب ـــا، وهـــم االتحاد ـــة، مـــن بـــا  باتبـــاع الـــدجال(.  لعـــ  ا

 التوضيح.
واالتحاد ــة: هــم القـــائلون بمقالــة وحـــد  الوجــود، واالتحـــاد بــين الخـــالق والمخلــوق، وأن مـــا عــينب واحـــد . وهــم غـــال  

 لى تفاوم  ي عبارات م.الصوفية والفالئفة، من أمثال ابن عراي، وابن ئبعين، والتلمساني وغيرهم، ع
ــا  العراــي. 22اننــر: التعريفــام للجرجــاني ص هـــ. و تــاوى شــيخ اإلئــالم. المجلــد الثــاني، 1413. طـــ. دار ال ت

 طـ. الفاروق.66ـ  59وشرح النونية ص

 .514بغية المرتاد: ص -6
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بعـــد  ـــالم  ثيـــر:  )1( ( مـــن المنـــار28( مـــن المجلـــد )756و ـــي صـــفحة )
، أنه  ن ر  ي الي ود دجال، ب  )2( أحادالث الدجال)والناهر من مجموع ا، أي 

أكبر دجـال عـرف  ـي تـاريخ األمـم،  يـدعي أنـه هـو المسـيح الـذي تنتنـره الي ـود 
فيفتــتن بــه خلــقب  ثيــر، لمــا  ن ــره مــن الغرائــم والعجائــم التــي هــي أغــر  مــن 
جميـع معجـزام األنبيـاي، أو مثـ  أعنم ـا. و ــي آخـر مدتـه  ن ـر المسـيح الــذي 

، وياون نزوله  ي المنار  البيضاي شرقي دمشـق، ويلتقـي )3( ى ابن مريمهو عيس
بالمسـيح الـدجال ببـا  لـد  ـ و ـي  لسـطين بلـدب  سـمى باللـدب ـ   نالـك  قتـ  المسـيح 
الصـادق، عيسـى ابــن مـريم، عــدو هللا، المسـيح الــدجال، بعـد حــر   طويلـة ت ــون 

 بين المسلمين والي ود(.

(، لمبـا ذ ـر مـا تعـده الي ـود 155، صـفحة )( مـن المنـار29و ي المجلـد )
 ي شأن  لسطين، قال: )ال شك عندنا أن  اًل من الي ـود واإلن ليـز  ايـد ل خـر 

                                                

ي مصـر لبــث هــ.  ــ1315هـــ( ئـنة 1354ـ  1282)المنـار( مجلـة إئــالمية شـ ير  أنشــأها محمـد رشـيد رضــا ) -1
 آرائه  ي اإلصالح الدالني واالجتماعي. وقد أصدر من ا أراعًة وضالضين مجلدًا.

وقــد علــق الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي بخطــه  ــي هــذا الموضــع  ــوق الســطر، اللبــار  التاليــة: )مقالــة لعلــي ئــرور 
واـالرجوع إلـى الموضـع  الدن لوني المدر  بـاألزهر(، ممـا الـوهم أن الـني التـالي لعلـي ئـرور، ولـي  لرشـيد رضـا.

، وال ذ ر لعلـي ئـرور هنـا. « تاوى المنار»المحال إليه  ي المنار، اتضح أن ال الم لصاحم المنار نفسه، ضمن 
 راما أن الشيخ رحمه هللا،  تم اللبار  السابقة أعلى الصحيفة من با  التذ ر  بمقالة أراد أن النق  من ا مـا النائـم 

 لمحمد الغزالي  ي ذال  رئالته هذه،  لم التم له ذلك. وهللا أعلم.الموضوع،  ما صنع بنق   الم 

 قوله )أي أحادالث الدجال( جملة توضيحية مدرجة، من  الم المؤلف. -2

 «.المنار» ي المخطو : )المسيح بن مريم(، وأضبتنا لفو  -3
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. وال شـك عنـدنا  ـي )1( ليستعمله  ي الوصول إلى غرضه المنا ي لغري اآلخر
أن الفتنة المنتنر ، هي من أعنم  تن األري، أو أعنم ا على اإلطالق  وهي 

 .)2(اد  ملك الي ود، المعبر عن ا باألحادالث بفتنة المسيح الدجال(محاولة إع

 ( بعـــــــد  المـــــــه علـــــــى أحادالـــــــث 20( صـــــــفحة )28وقـــــــال  ـــــــي المجلـــــــد )
 الــــــــدجال، وانتقــــــــاده ل ثيــــــــر  مــــــــن تفاصــــــــيل ا، قــــــــال: )ويــــــــدل القــــــــدر المشــــــــترك 

شـف لـه، وتمثـ  لـه ظ ـور دجــال  )3( من ـا علـى أن النبـي صـلبى هللا عليـه وئــلبم  ج
الزمان،  ن ر النا  خوارق  ثيـر ، وغرائـم  فـتن ب ـا خلـق  ثيـر، وأنـه  ي آخر 

 من الي ود(. إلى أن قال: )وال البعد أن  قوم طال  الملك من الي ود الص يونيين

                                                

ـف للبــاحثين مـن خــالل درا -1 « األصــولية اإلنجيليــة»ئـة ال ريـم أن لنن ليــز والي ـود مصــالح متبادلـة، ول ــن ت شَّ
، مبنـي «دولـة إئـرائي »التي  عتنق ا عامة البروتسـتانت أن ضـم هـد ًا دالنيـًا مشـتر ًا بـين الي ـود والنصـارى  ـي إقامـة 

، تفيد بضرور  وجود دولة للي ـود  ـي األزمنـة األخيـر ،  عالمـة علـى «الع د القد م»على تفسيرام حرفية لنصوص 
ومـــن ضـــم تســـعى «. هرمجـــدون »ســـعيد ، التـــي تخيل ـــا الوحنـــا  ـــي ر يـــاه، إضـــر معر ـــة عـــود  المســـيح  ـــي األل،يـــة ال

 المننمام البروتستانتية، خاصة، لدعم دولة إئرائي ، ألن ذلك  عج  بالقدوم الثاني للمسيح،  ي ظ  ممل ة داود.

 «.الع د الجدالد»اننر: ر يا الوحنا،  ي ختام 

 هـ.1420من منشورام المنتدى اإلئالمي  ( لعبد العزيز  ام .2000واننر  تا  )حمى ئنة 

 «.المنار» ي المخطو : )بفتنة الدجال(، وأضبتنا لفو  -2

و ي جزم رشيد رضا، رحمه هللا، باعتبار  تنـة المسـيح الـدجال، محاولـة إلعـاد  ملـك الي ـود توئـع وتجـوبز   فتنتـه، 
 انت تمث  ذرو  ما البلغه الي ود، ب  هي  تنة أعاذنا هللا من ا، أكبر من مجرد محاولة ئيائية إلنشاي ممل ة، و ن 

  ي أص  الدالن واالعتقاد براواية هللا، وألوهيته، عياذًا باهلل.

 «.المنار» ي المخطو : )ويدل هذا القدر(، والتصويم من  -3
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بتـــــدبير  تنـــــة  ـــــي هـــــذا المعنـــــى،  ســـــتعينون علي ـــــا بخـــــوارق العلـــــوم والفنـــــون  )1(
 العصرية،  ال  رااي وال يمياي، وغير ذلك(.

،  وقع  ما ظن )2( هذا قب  احتالل الي ود لفلسطين بعد  ئنينو ان  قول 
 رحمه هللا.

( مـــن الجـــزي الســـاد  مـــن الفـــتح الراـــاني،  ـــي شـــرح 192و ـــي صـــفحة )
: )ويلـوح لـي أن الي ـود اآلن  حشـدون إلـى بيـت المقـد ، )3( المسند، قال الشارح

اقًا لقـول ليلقوا حتف م مع رئيسـ م الـدجال،  ـي هـذه األري ولـو بعـد حـين، مصـد
 نبينا صلبى هللا عليه وئلبم(.

أمــا مــا قالــه شــيخ اإلئــالم ابــن تيميــة  فــي غا ــة الحســن والمطابقــة لفتنــة 
الدجال، وأن ا نوعان: أحدهما:  تنة الدجال، أي جنس ا، وهي الشب ام المزوقـة 
المموهة، التي  فتتن ب ا الخلق ال ثير. ومتى تأملت أحوال البشـر، و يـف ئـرى 

ي م بصور  هائلة، وزخر ت له األقـوال، وروف بأئـاليم متنوعـة، ونصـر اإللحاد  
بالقوى الماد ة، وجرف بتياره و تنته الخلق ال ثير، ولم  سلم من  تنته إال اليسـير 
ممن عصم م هللا، وحفن م بالبصير  النا ذ ، والبعد عن هذه الفتنـة. ويؤيـد  ـالم 

                                                

 الحر ة الص يونية: حر ـة ال ود ـة، دالنيـة، قوميـة، عنصـرية، ت ونـت  ـي أواخـر القـرن التائـع عشـر المـيالدي، -1
بسويسـرا عـام « پـال»ئعت إلـى إنشـاي وطـن  قـومي للي ـود  ـوق أري  لسـطين، عقـدم أول مـؤتمر  ل ـا  ـي مدالنـة 

 م.1948م، وقطفت ضمار ج ودها السيائية والشعبية بزعالن ييام دولة إئرائي  عام 1897

 .هـ1345شلبان ئنة  29قال ذلك  ي الجزي األول من المجلد الثامن والعشرين، الصادر  ي  -2

الفتح الرااني لترتيم مسند اإلمام أحمد بن حنبـ  الشـيباني(، وشـرحه )بلـوم األمـاني مـن أئـرار الفـتح الراـاني( ) -3
 «.الساعاتي»كالهما من تأليف: أحمد بن عبد الرحمن البنا، الملقم بـ 
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، بقولـه: )1( من  ـالم صـاحم المنـارالشيخ ويقراه من األحوال الواقعة ما ذ رناه 
)وال شــــك عنــــدنا أن الفتنــــة المنتنــــر  مــــن أعنــــم  ــــتن األري أو أعنم ــــا علــــى 
ــــة  اإلطــــالق  وهــــي محاولــــة إعــــاد  ملــــك الي ــــود، المعبــــر عن ــــا باألحادالــــث بفتن
الدجال(. وأن م  ستعينون على ذلك باالعتماد على اإلن ليز، الذي هو من أكبـر 

العلـــوم والفنـــون العصـــرية، والمخترعـــام ال ائلـــة. وياـــون  ، واخـــوارق )2( الـــدجالين
علـى هـذا ذ ــر النبـي صـلبى هللا عليــه وئـلبم لـبعن تفاصــي   تنتـه  ـي األحادالــث 
السابقة على وجه التقريم والتمثي . ويدل على ما قاله الحدالث السابق، وهو مـا 

زون جزيـر  رواه مسلم عن نا ع بن عتبة عنه صلبى هللا عليـه وئـلبم أنـه قـال: )تغـ
العر  فيفتح ا هللا، ضـم تغـزون  ـار  فيفتح ـا هللا، ضـم تغـزون الـروم فيفتح ـا هللا، 

.  ـدل هـذا الحـدالث وترتيـم الفتوحـام المــذ ور  )3( ضـم تغـزون الـدجال فيفتحـه هللا(
بحسم قرا م من المسلمين، وأن م بعد  تح  ـار  والـروم  غـزون الـدجال فيفتحـه 

، و ون م )4( اي  ار  والروم، من األمم الفرنجية وتوابع مهللا، أن م األمم الذالن ور 
 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــد للي ــود ملــك  لســطين، وئــاعدوهم بــالقو  الماد ــة والسيائــية،  مــا هــو  الــذي م َّ

                                                
 هو السيد محمد رشيد رضا، رحمه هللا. -1

ن ليــز. وال شــك أن هــذا الشــعم القليــ  العــدد، الصــغير البلــد، عببــر بــاإل راد بــالننر إلــى الجــن ، أي: شــعم اإل -2
ــدان ا مســاحة بلــده  ــغ أضــعا ه عــددًا، وتفــوق مســاحة بل ــر ، تبل ــى شــعو    ثي ــه مــن الســيطر  عل ــه ودجل تماــن بدهائ

 أضعا ًا  ثير ، حتى وصفت دولته بأن ا )االمبراطورية التي ال تغيم عن أراضي ا الشم (.

 .26تقدم  ي ص -3

ذا االئـتنبا  بعــدب، ومخالفــة لنـاهر الــني.  ــالمراد بالـدجال هــا هنـا الشــخي المعــين، ولـي  أمــم الــدج   ـي هــ -4
الذالن وراي  ار  والروم. ول ذا قال نا ع بن عتبة رضي هللا عنه لجابر بن ئمر  ـ الـراوي عنـه ـ:  ـا جـابر  ال نـرى 

 (.2900الدجال  خرف حتى تفتح الروم. صحيح مسلم )
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معــروفب ال  خفــى علــى أحــد. ولــوال ذلــك لــم  طمــع الي ــود بتملــك شــبر  مــن بــالد 
ـ العر ، تصـد قًا لقولـه تعـالى: ـ   ما بح {{}}إاالَّ باح  ـن  النَّـا ا ـ   ما بح ح  .   ـؤالي )1( ن  َّللاَّا و 

النــا  هــم الــذالن م ــدوا ل ــم الملــك، وتــداعوا مــن  ــ  قطــر  إلــى بــالد العــر  مــن 
 لســطين  مـــا تقــدم  ـــي الحــدالث الصـــحيح أن الــدجال التبعـــه مــن ال ـــود أصـــب ان 

. وهذا معناه أن م  ستدعون إلى  لسطين من أقطار األري بسبم )2( ئبعون ألفاً 
 .)3( و  الدجال ل مدع

ومن عرف  يف عملـت الي ـود مـع اإلن ليـز، وتأكـد بيـن م الوعـد المسـمى 
، و يف حـاولوا المحـاوالم العنيمـة، وئـخروا األمـم القويـة لتم يـد )4( بوعد بلفور

مصالح م، لم  ستبعد أن هذه  تنة الدجال الخاصة، التي هي أكبر  تن األري، 
: )مـا بـين خلـق آدم إلـى ييـام السـاعة أمـر كما ورد  ي الحدالث السـابق الصـحيح

 .)5( أكبر من الدجال(

وه  أعنم من  تنة جرف تيارها جم ور الناشأة الحدالثة بزلحـاده، وصـير 
مــن الرجـــى مـــن م نصـــر  اإلئـــالم بـــالقول والفعـــ  مـــن أكبـــر األعـــوان علـــى هدمـــه 

                                                
 .112ران، اآل ة: ئور  آل عم -1

 .24تقدم  ي ص -2

ظاهر النصوص أن م التبعونه تبلية حسـية ومعنويـة، ال أنـه  سـتدعي م إليـه. وذلـك أنـه  خـرف مـن ج ـت م، مـن  -3
، ضـم التبعـه ال ـود أصـب ان 9/90المشرق، من خرائان  يتبعه قومب  أن وجوه م المجان المطرقة،  ما عند الترمذي 

، فيسير بمن تبعه نحو  لسطين وغيرها.   ذه التبلية تبلية خاصة، ئوى ما التبع من إالران،  ما  ي صحيح مسلم
 ،  ما  قولون.«الد ائبورا»من الي ود منذ أكثر من نصف قرن، من التجمع  ي  لسطين بعد الشتام، أو 

ــة 1902م، ئيائــي إن ليــزي، رئــي  الــوزراي 1930ـ  1848)ب لفــور: آرضــرجيم   -4 م. 1917م، ضــم وزيــر الخارجي
م(. المنجــد  ــي األعــالم: 1917الــذي ضــمنه حــق الي ــود بزنشــاي وطــن قــومي  ــي  لســطين، « وعــد بلفــور»أصــدر 

 .1973. طـ دار المشرق. السابعة 141ص

 .20تقدم  ي ص -5
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 أن وزوالـه   وهــم  ســعون ائـتجابًة لفتنــة الــدجال علـى القضــاي عليــه. ونرجــوا هللا
اللطف، ويد ع عن المؤمنين بحوله وقوته ورحمته،  زن م ال ئبم ل م مادي، وال 
قـــو  حســـية، تـــدا ع ب ـــا القـــوام المحتشـــد  المصـــممة علـــى القضـــاي عليـــه، ول ـــن 

 ئيأتي من لطف هللا ما ال  خطر بالبال.

وه  أعنم مـن  تنـة اجتمـع العـر  وحاومـات م علـى مقاومت ـا، ومـدا عت ا 
ومت م السيائـــام، ولعبـــت ب ــم الفـــتن، حتـــى  ـــرقت م، وشـــتتت م، عــن بالدهـــم،  قـــا

ومانــت عــدوهم مــن جـــوف بالدهــم، وذهــم أهل ــا مشـــردالن  ــي  ــ  قطــر  مـــن م 
طائفـة. وهـي  ـي ئـعي ا وجــدها اآلن ال تـزداد إال قـو ، وال الـزداد العـر  إال وهنــًا 

 .)1( وضعفًا ماد ًا ومعنويًا، دالنيًا ودنيويًا  

 لىـم من التضييق عـود، وال بد ل ـطر  الي د أن تتوئع ئيـوال ب

  
، وال بد أن التبين مـن الشـخي مـن م الـذي هـو )2( جيران م من الحاومام العراية

                                                
م مـنح اإلن ليـز الي ـود قرابـة 1937هــ/1357طلع قرن هذه الفتنة إبان االحتالل اإلن ليـزي لفلسـطين.  فـي عـام  -1

% مـن أراضـي  لسـطين. ضـم 5 لسطين، رغم أن عددهم ال التجاوز مأة ألـف نسـمة، وال  مل ـون ئـوى  ضلث مساحة
م نصـف مليـون نسـمة، أي ضلـث ئـاان  لسـطين 1947هــ/1367تزاالدم ال جر  الي ود ة حتى بلغ عدد الي ود عـام 
جـــرى اإلنســـحا  % مـــن أري  لســـطين. و ـــي العـــام التـــالي 60آنـــذاك،  مـــنح م مشـــروع األمـــم المتحـــد  للتقســـيم 

م،  خاضـت الـدول العرايـة حراـًا مع ـا، أئـفرم عـن 1948هــ/1368اإلن ليزي، وتم إعالن ييـام دولـة إئـرائي  عـام 
 % من  لسطين لألئبا  التي أشار إلي ا الشيخ، رحمه هللا.78ائتيالي الي ود على قرابة 

عشـر عامـًا مـن و ـا  الشـيخ، رحمـه  م، أي بعـد أحـد1967هــ/1387وقد صدقت توقعاته، رحمه هللا،  فـي عـام  -2
هللا، جــرم حــر  األ ــام الســتة، وانتــزع الي ــود  ي ــا القــد ، والضــفة الغرايــة مــن األردن، وقطــاع غــز  مــن مصــر، 
وهضــبة الجــوالن مــن ئــوريا، وهــم اآلن  ســومون الفلســطينيين ئــوي العــذا  بمــرأى ومســمع مــن العــر  والمســلمين 

 م، ليقضي هللا أمرًا  ان مفعواًل.1987هـ/1408االنتفاضة الفلسطينية منذ عام والعالم، ئيما بعد اندالع ما ئمي ب
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المسيح الدجال المعيَّن بذاته، وتجري ب ية ما ذ ره الرئول صلبى هللا عليه وئـلبم 
فيقتلـون على الده، حتى النزل عيسـى ابـن مـريم، ويعـين هللا المسـلمين، فيقـاتلون م 

 الي ود، ويقت  عيسى صلبى هللا عليه وئلبم مسيح م الدجال.
وممـا الؤيـد أن العلــوم العصـرية المتنوعـة هــي مـن خـوارق الــدجال مـا تقــدم 
 ي حدالث النوا  بن ئمعان )قلنا:  ا رئول هللا، وما إئراعه  ي األري  قال: 

المراكـم البريـة  . وهذا بأئبا  المخترعام الحدالثـة مـن)1( كغيث ائتدبرته الريح(
. وقــد قــال  ثيــر مــن أهــ  العلــم  ــي قولــه صــلبى هللا عليــه وئــلبم عــن )2( وال وائيــة

 )3(  قـرأه  ـ  مـؤمن   اتـم وغيـر  اتـم(« كـا ر»الدجال إنه )ماتو  بين عينيـه 
إن هذا على ج ة التمثي ، وأن معناه أن أمره واضـح، ال  خفـى علـى  ـ  مـؤمن 

 أتباعــــــــــــــــــــــــــــــــه . وأن مــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــــــع )4( أنـــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــا ر
مــن الخــوارق ال تــدل علــى صــحة قولــه، و نمــا هــي صــناعام ماد ــة  شــترك  ي ــا 

 البر والفاجر.

                                                
 .22تقدم  ي ص -1

  ي هذا الجزم ننر   اهلل أعلم بم  اون ذلك. -2

 .21تقدم  ي ص -3

مــا نســبه المؤلــف رحمــه هللا إلــى  ثيــر مــن أهــ  العلــم  تأويــ  مخــالف لنــاهر الــني. قــال النــووي، رحمــه هللا:  -4
الذي عليه المحققون أن هذه ال تابة على ظاهرها، وأن ا  تابة ح يقـة، جعل ـا هللا آ ـة وعالمـة مـن جملـة )الصحيح 

شــقاوته =العالمـام القاطعـة بافـره و ذبـه و بطالــه. وين رهـا هللا ل ـ  مسـلم  اتـم وغيــر  اتـم، ويخفي ـا عمـن أراد 
ال: هـي  تابـة ح يقــة،  مـا ذ رنـا، ومـن م مــن و تنتـه. وال امتنـاع  ـي ذلـك. وذ ــر القاضـي فيـه خال ـًا: مــن م مـن قـ
وهــذا «  قــر ه  ــ  مــؤمن  اتــم، وغيــر  اتــم»قــال: هــي مجــاز و شــار  إلــى ئــمام الحــدو  عليــه، واحــتة بقولــه: 

 .61ـ  18/60مذهم ضليف(. شرح مسلم 
راه عمله(.  و ي روا ة عند الترمذي: )ماتو  بين عينيه  ا ر،  قرأه من   

 .2235حسن صحيح. حدالث رقم قال أبو عيسى: هذا حدالث 
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وممــا الـــدل علــى أن ـــا تموي ــام، مـــا تقــدم  ـــي حــدالث المغيـــر  بــن شـــلبة، 
الثابت  ي الصـحيحين قـال: )مـا ئـأل أحـد رئـول هللا صـلبى هللا عليـه وئـلبم عـن 

 ضـرك. قلـت: إن ـم  قولـون: إن معـه الدجال أكثر مما ئـألته، و نـه قـال لـي: مـا 
، ون ر ماي  قال: هو أهون علـى هللا( . الحـدالث.  قولـه: )هـو أهـون )1( جب  خبز 

على هللا( أي: من أن  اون ل ذه المـذ ورام حقـائق صـحيحة تـدل علـى صـدقه. 
 و نما معه أمورب ومخترعام موجود  مشتر ة.

ي م بالمخترعــام ول ــن  تنتــه علــى العــر  والمســلمين عنيمــة، وتفوقــه علــ
 أمرب معلوم.

والواقع اآلن  ش د بما ذ رنا، وهـذه الفتنـة الصـ يونية ل ـا توابـع  ثيـر  إلـى 
اآلن لــم تــتم، وهــم  ســعون  ي ــا.  مــن قــارن بــين هــذه الفتنــة العنيمــة، وتوئــع ا، 
وضررها، واين غيرها من الفتن التي جرم على المسلمين، علم أن ا أكبر قارعة 

أصــابت م، وأن  تنت ــا الســابقة والالحقــة أعنــم الفــتن،  ــال  حلــت، وأعنــم مصــيبة
 حول وال قو  إال باهلل، وال ملجأ منه إال إليه.

و ـــي الحـــدالث الســـابق: )مـــن ئـــمع بالـــدجال  لينـــأ عنـــه. فـــإهللا إن الرجـــ  ليأتيـــه 
قــد شــاهد النــا     ــم )2( فيحســم أنــه مــؤمن  يتبعــه ممــا البعــث بــه مــن الشــب ام(

 وقام بدعا ام اإللحاد، ودعو  المستعمرين.ممن ا تتن  ي هذه األ

ومما الدل على الحال الواقعة الحدالث السابق،  ي صـحيح مسـلم، عـن أم 
شريك  مر وعًا: )ليفرن النا  من الدجال، حتى اللحقوا بالجبـال. قالـت أم شـريك: 

.  فـي هـذا الحـدالث بيـان أن )3(  ا رئول هللا،  أالن العر  الومأـذ   قـال: هـم قليـ (
األكبـر ئيصـيم العـر ، وأنـه لـم البـق مـن م إال القليـ . أي: لـم البـق مـن  الضرر

                                                
 .25تقدم  ي ص -1

 .25تقدم  ي ص -2

 .23تقدم  ي ص -3
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ـــتن بـــه  تبعـــه، أو صـــار مـــن  ـــه إال القليـــ . وأمـــا مـــن ا ت الـــذالن عصـــموا مـــن  تنت
 دعات م، أو خدرم أعصابه عن المقاومة، أو ائتسلم ل م،   م  ثير.

وقــد قــال صــلبى هللا عليــه وئــلبم  ــي الحــدالث الصــحيح: )أشــد أمتــي علــى 
.   ذا الدل على أن عر  الجزير ، الذالن جم ورهم بنو تميم، )1( جال بنو تميم(الد

، واالسالح )2( هم أئلم النا  من  تنته، وهم أشد النا  ج ادًا له بالحجة والبيان
 والسنان.  نرجوا هللا أن الو ق م ويؤيدهم بنصره، ويأخذ بأالدال م، إنه جواد  ريم.

لنا ولغيرنا  ي المسـتقب  مـن هـذه الفتنـة ئنرجس ب ية ال الم إلى أن التبين 
ب يــة مــا ذ ــره الرئــول صــلبى هللا عليــه وئــلبم.  زنــه أمــرب واقــع، مــا لــه مــن دا ــع، 

 هـ.1370شلبان  7وأصوله ومقدماته قد وضحت واانت ل   أحد له بصير . 
(: )وهـا 21لمحمد الغزالي، صفحة )« اإلئالم المفترى عليه»ومن  تا  

رنًا، ضم عادم إئرائي  مرً  أخرى بائم التورا ، تريد الحام قد مضت أراعة عشر ق
والسياد ،     ئمعت أو لمحت  ي عود  إئرائي  يبسًا من  رقان، أو قطر  مـن 
حنــان، أم هــو التم يــد للنســف والطغيــان وال بــر والعــدوان  و ــذلك قيــ  ل نــائ  

الن(. إلــى الغــر : ائــتيقني. ضــم أصــغينا للــدجالين مــن ئائــة أوراــا البشــرون بالــد
 .)3( آخر عبارته

 
* * * 
 
 

                                                
 (.2525(، صحيح مسلم: )2543متفق عليه. صحيح البخاري: ) -1

 ولع  هذه الرئالة من ج اده بالحجة والبيان. ومؤلف ا رحمه هللا من بني تميم. -2

ــ  المؤلــف، رحمــه هللا، رئــالته ب ــذا النقــ  بعــد أن -3 ــه ائــتجد لــه. ورامــا  ــان النــوي  ذالَّ ختم ــا، ممــا الــدل علــى أن
تبيين الرئالة، و دراف هذا النق   ي موضعه المنائم، وال الم على ما  جد من أمر هذه الفتنة مستقباًل،  لم  قع 

 له ذلك، رحمه هللا.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة التحقيق
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا، 
ومــن ئــيأام أعمالنــا، مــن ال ــده هللا  ــال مضــ  لــه، ومــن  ضــل   ــال هــادي لــه، 

 إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشـ د أن محمـدًا عبـده ورئـوله. أمـا وأش د أن ال
 بعد:

 زن هللا تعالى بعث محمدًا صلبى هللا عليه وئلبم بـين الـدي السـاعة، بشـيرًا 
ونذالرًا، وداعيًا إلـى هللا بزذنـه وئـراجًا منيـرًا،  بلـغ الرئـالة، وأدى األمانـة، ونصـح 

ه عليــه، وال شــرًا إال حــذرها منــه.  صــلوام األمــة، حتــى لــم البــقا خيــرًا إال دل أمتــ
 راي وئالمه عليه.

ومن جملة الشرور التي حذر أمته من ا ما  قع  ي آخر الزمان من الفتن 
العنام، والحواد  الجسام، التي تتتابع  عقـد انفـر  ننامـه،  تـدع الحلـيم حيرانـًا، 

ار المجــرد، الــدال  وصــف ا، و شــف ا، وايبن ــا بيانــًا شــافيًا  افيــًا، ال لغــري اإلخبــ
علــى صــدق نبوتــه  حســم، بــ  لحصــول العصــمة والثبــام والســالمة.  مــن تلــك 
اآل ـــام: خـــروف  ـــأجوف ومـــأجوف علـــى النـــا ، التـــي  جـــدها المســـلمون والي ـــود 

 والنصارى  ي  تب م.   ي من أشرا  الساعة ال برى، وعالمات ا المعدود .
ب ا بحثًا ودرئًا، لعنيم ولم الزل أه  اإلئالم، وعلما هم خاصًة،  شتغلون 

ـــرحمن بـــن ناصـــر  ـــد ال خطرهـــا، واعـــد أضرهـــا،   ـــان أن  تـــم الشـــيخ العالمـــة عب
 الســـــــــــــــــعدي، رحمـــــــــــــــــه هللا، رئـــــــــــــــــالة  ـــــــــــــــــي ح يقـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــأجوف ومـــــــــــــــــأجوف، 
ــــــــــــى خــــــــــــروج م، والمــــــــــــراد بانفتــــــــــــاح ردم ذي القــــــــــــرنين، ومــــــــــــا التصــــــــــــ    ومعن

نـا  حول ـا مـا بذلك،  أحدضت دويًا هائاًل، وجداًل وائـعًا  ـي بـالد نجـد، وانقسـم ال
بين مؤيد معجـم، ومن ـر  منتقـد، ولحـق الشـيخ بسـبب ا نـوع أذًى ومحنـة، ئـرعان 
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ما انقلبت نعمة ومنحة، بسبم حسن مقصده، وئالمة نيته، و ن  ان شأنه شأن 
د ويقار ، رحمه هللا رحمة وائعة.  غيره من بني آدم،  صيم ويخطس، ويسدا

 قصة الرسالة:
هـــ،  مــا الــدل 1359ر رايــع األول ئــنة كتــم الشــيخ هــذه الرئــالة  ــي شــ 

على ذلـك خطـا  وج ـه الشـيخ إلـى أحـد  بـار تالمذتـه، الشـيخ عبـد هللا بـن عبـد 
رايـع  /27العزيز بن عقي ، حفنـه هللا، حـين  ـان قاضـيًا  ـي جـازان، مـؤرأب  ـي 

 هـ، جاي فيه:1359األول/ 
اليومين  ).. وال ائتجد لنا من الفوائد شييب ها األ ام غريم، ئوى أننا ها

كتبنا رئالة  ي داللة ال تا ، والسنة، والعق ، وأقوال المؤرخين، على أن  أجوف 
ومـــأجوف هـــم األمـــم الـــذالن ظ ـــروا علـــى النـــا   ـــي هـــذه األزمـــان، مـــن أصـــناف 
 الفـــــــــــــــــــــــــــرنة، واألمرياـــــــــــــــــــــــــــانيين وغيـــــــــــــــــــــــــــرهم، وأن المســـــــــــــــــــــــــــألة مســـــــــــــــــــــــــــألة 

 ان قطليـــــة، وذ رنـــــا عـــــد  وجـــــوه دالـــــة علـــــى ذلـــــك، ولمـــــا  تبت ـــــا أخـــــذها اإلخـــــو 
 .)1( عندهم(

  ان أن تداولت ا األالدي،  سـعى بعـن الوشـا  المغرضـين،  شـنع علي ـا، 
واـــالغ، لـــدى وال  األمـــر والمشـــا خ  ـــي الريـــاي،  جـــايم برييـــة مـــن الملـــك عبـــد 
العزيـــز بـــن عبـــد الــــرحمن آل ئـــعود، رحمـــه هللا،  طلــــم حضـــوره إلـــى الريــــاي 

 هللا ئلم.، ول ن . )2( مصطحبًا تفسيره، وحص  للنا  هم عنيم
شــــلبان  10ويصـــف الشــــيخ بنفســـه هــــذه الرحلــــة  ـــي خطــــا   مـــؤرأ  ــــي 

هـ، موجه لتلميذه الشيخ عبد هللا بـن عقيـ ، حفنـه هللا، فيقـول: ).. وال بـد 1360
بلغــك ئــفرنا للريــاي، وأئــبابه، ونتائجـــه، وأنــه بائــتدعاي  مســتعج  مــن الملـــك، 

ــــري علينــــا، ــــا  لنحضــــر، ونحضــــر معنــــا التفســــير، ال بــــد أحــــد معت و عــــاًل بادرن
                                                

ـــــــة النا عـــــــة عـــــــن المســـــــائ  الواقعـــــــة، الرئـــــــالة الرابعـــــــة ص -1 ـــــــن جـــــــو  50األجوا ـــــــثم ب ـــــــق، هي ـــــــة وتحقي  اد عنا 
 الحداد.

 .1/222اننر: روضة الناظرين عن مقضر علماي نجد وحواد  السنين. للشيخ العم محمد بن عثمان القاضي  -2
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للحضور، و حضار التفسير،  رآه بعن المشا خ  ائتحسـنوه، ولـم  حصـ  بحـث 
 ي مسألة  واحد   أصاًل. ول ن المشا خ ـ جزاهم هللا خيرًا ـ حص  من م من إكرامنا 
 ـــوق مـــا  نـــن النـــان، والملـــك قـــال بحضـــر  الجميـــع  قـــال: إنـــه مـــا بينـــك واـــين 

و نـــــه لـــــم  عتـــــري عليـــــه أحـــــدب مـــــن  المشـــــا خ، مـــــن  ضـــــ  هللا، أقـــــ  اخـــــتالف،
الحاضــرين، وال مــن غيــرهم،  أبــدالت لــه الشــار، وأنــي ممنــون إذا رأى علــيَّ أحــدب 
خطـــأ أن النب نـــي،  ـــزني ممنـــون بـــذلك مـــن صـــغار الطلبـــة،  ضـــاًل عـــن المشـــا خ 

 للعر . )1( الذالن هم أجبحو 
،  )2( وحص  للنا  انزعاف من ئفري، وطلم الجماعـة أن ـم الراجعـون  ـيَّ

الر بون معي،  منعت م، وأخبرت م أني ال أكره الحضـور هنـاك، وأنـه ال بـد أن أو 
 حصـــ  فيـــه مصـــالح،  وقـــع هلل الحمـــد  مـــا ظننـــت، وحصـــ  التعـــارف التـــام مـــع 
المشــا خ، وأقمنــا  ــي الريــاي ئــتة أ ــام، ضــم رجعنــا بصــحبة الملــك إلــى الــوطن، 

عواقم لنـا ول ـم مسرورين راجين المولى أن التم نعمه على الجميع، وأن  حسن ال
  ي الدنيا واآلخر .

ر على غير صورته(  .)3( أخبرتك بحاص  ذلك، خو ًا أن  صوَّ
 تلــــــك روا ــــــة الشــــــيخ، رحمــــــه هللا، رواهــــــا باختصــــــار. وقــــــد بســــــط ا أحــــــد 
ــــــــن محمــــــــد العــــــــوهلي،  ــــــــد هللا ب ــــــــه وأصــــــــحابه، وهــــــــو الشــــــــيخ عب ــــــــار تالمذت  كب

يخ عبــد هللا بــن عبــد رحمــه هللا،  ــي رئــالة بعــث ب ــا إلــى زميلــه  ــي الطلــم، الشــ
العزيز العقي ، حفنـه هللا، نقتطـف من ـا مـا التعلـق بالمقـام، مـع إب ـام أئـماي مـن 

 ئعى  ي هذه الوشا ة، غفر هللا ل م، وتجاوز عن م:

                                                
مـراده رحمــه هللا: آبــاي. وهـي عاميــة، وأقــر  لفـو   صــيح  ــي معناهـا، أجبجــوَّ  أي )اآلبــاي مثـ  العمومــة والخؤولــة(  -1

 .1/58لسان العر  

 اي أه  بلده، عنيز ، ائتأذنوه  ي السعي والشفاعة لدى الملك  ي إعفائه من السفر.مراده رحمه هللا: إن وج  -2

 99، 98األجواة النا عة عن المسائ  الواقعة. الرئالة الثالثة عشر . ص -3



 47 

هـــ إلــى 1360شــلبان  25)بســم هللا الــرحمن الــرحيم... مــن الطــا ف  ــي 
  رئان.

 قي  المحترم.حضر  األ خم األأ المارم عبد هللا بن عبد العزيز الع
 السالم عليام ورحمة هللا وار اته. دمتم  ي خير وئرور...

أخبارنا خير وئرور. حد   ي الش ر الماضي ما  در الخواطر، ول ن، 
الحمــد هلل، العايبــة حميــد . وذلــك أن بعــن المغــرورين مــن الجماعــة قــد انتقــدوا 

م األمر إلى أن على الشيخ عبد الرحمن، والمشت ر من م ضالضة )...( وقد بلغ ب 
كتبـــــوا إلـــــى )...(  عترضـــــون علـــــى الشـــــيخ عبـــــد الـــــرحمن  ـــــي بعـــــن  تاويـــــه، 
ويعترضــون علــى تفســيره، وعلــى  المــه  ــي  ــأجوف ومــأجوف. وأرئــلوا إلــى )...( 
رئالة الشيخ  ي  أجوف ومأجوف. هذا وهم لم البحثوا مع الشيخ  ي شيي أصـاًل. 

ه مخالف لمذهم السلف، حسب م ولم الزل ال الم الزيد حتى قدحوا  ي تفسيره، وأن
هللا. ضم إن )...(  تم للمشا خ  ي الرياي، وجاي بريية البن فيصـ  مـن الملـك 
 طلــم حضــور الشــيخ للريــاي، وأنــه  جيــم تفســيره معــه. وقــد انــزعة الجماعــة 
ـــوا أن ـــم الراجعـــون  كل ـــم مـــن ائـــتلحاق الشـــيخ، و ـــذلك األميـــر، واجتمعـــوا، وطلب

ماعـــة للريـــاي مـــع الشـــيخ، أو، أو، أو إلـــخ، ضـــم الملـــك، أو أنـــه الـــروح  بـــار الج
عرضوا ذلك على الشيخ،  لم الزل  سان م، ويقنع م، رانا  متع فيه، وهو منشـرح 
صدره، مطمأن. ومن جملة ما قال للجماعـة: لـو خيبرنـي الملـك، الختـرم القـدوم 
على الرياي،  عسى أن أئتفيد وأ يد، والقصد اتباع الحق.  زن  ان الحق معي 

 د هلل، و ن  نت مخطأًا رجعت، والحمد هلل. الحم
أمـا الــذالن انتقــدوا علــى الشــيخ  قــد ئـق   ــي أالــدال م، ورأوا أن ــم قــد ضــلوا، 

 وندموا لما رأوا من مقت النا  ل م، وصاروا عند النا  مبغوضين جدًا.
وقد قدم الشيخ إلى الرياي، ومنع الجماعة أن الروح معه أحد من م، ولـم 

حمـد، وعلـي الشـيوأ، وصـالح العلـي السـليم... ئـا روا بسـيار   قدم معه إال ابنـه أ
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األمير. ومن حسن حني أن صادف أني  ي تلك األ ام  ي الرياي، قـادم إليـه 
لقضاي الزم. وقد اجتمعت بالشيخ وحصـ  لـي األنـ  والسـرور بـه، وامـا حصـ  
 له من اإلكرام والعز  ي الرياي، عند الملك، والمشا خ. لما وص  الرياي ئلم
 على الملك، وأكرموه المشا خ  ل م، وعزموه  ل م، واطلعوا على ماارم أخالقه.

و ي الوم الخمي  حضر المشا خ على العاد  عند الملك، واعد حضـورهم 
طلم الشيخ من بيته، ألن م نزلوه  ي بيت، وحضر عند الملك والمشا خ، ضم قال 

قــالوا فيــك وال  لمــة، و ن ــم إخوانــك المشــا خ، تــراهم وهللا مــا  )1( لــه الملــك: هــذوال
. وردد قولــه: إن المشــا خ مــا قــالوا )2( وهللا  مــدحونك، وأ عالــك جميع ــا جــاالز  لنــا

فيك وال  لمة، ال الحاضر من م وال الغاالـم، وأن ـم الثنـون عليـك، ويحبونـك، إلـى 
أن قال:  قـ ، اتر ـوا البحـث  ـي  ـأجوف ومـأجوف، ألنـه فيـه تشـوي  علـى النـا  

، وقلـت: ال بـأ . أنـا قلـت: هـذا اجت ـاد )3( الشـيخ: إنـي دعيـت لـه بال  االد . قال
مني وال ظنيت أن  حص  فيه تشـوي . واآلن نتـرك البحـث فيـه، وال هـي مسـألة 
حــالل أو حــرام، واألمــر خ،يــف. قــال الملــك: إننــا مشــغولين بالســفر للقصــيم، وال 

عــة، نمشــي لنــا باــرى بعــد صــال  الجم )4( اجتمعنــا فيــك،  أنــت إن شــاي هللا خــوي 
 ألج  نجتمع فيك بالبر.

ولما صلينا الجمعة، مشى الشيخ مع الشيوأ مارم غا ة اإلكرام، حتى إن 
الملك أكد على خوياه أن ئيار  الشـيخ ت ـون خلـف ئـيار  الملـك، وال التقـدم ا وال 
ـــوطن مســـرورًا، والجماعـــة مســـرورين مـــن ئـــروره، متـــع هللا  ئـــيار . ورجـــع إلـــى ال

 بحياته....(.

                                                
 . هذوال بل جة أه  نجد أي: هؤالي. -1
 أي أن ا مح  رضانا و عجابنا. -2

 المراد: دعوم هللا له. -3

، وتجمع ع -4 وايب يا بل جة أه  نجد أي: مرا ق وصاحم.خ  و   لى خج
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الرواالتان  من صاحم الشأن، ومن شاهد حال من خاصة الشيخ، وهاتان 
تن،يــان مــا  ضــادهما مـــن تقــوالم العامــة، أو نقــوالم عـــن مجاهيــ ، خــاي ب ـــا 

 بعن النا .
وهاــذا  انــت هــذه الحادضــة ئــببًا لعلــو نجــم الشــيخ، ور عــة منزلتــه، ومزيــد 

  :معر ته، من لدن أولي األمر من الوال  والعلماي، وت ريمه. وقد قي
 و ذا أراد هللا نشر  ضيلة  

 طويت أتاح ل ا لسان حسود
 لوال اشتعال النار فيما جاورم

 ما  ان  عرف طيم عرف العود
ـــ تيســير ال ــريم »علــى أن الشــيخ، رحمــه هللا، لــم  ضــمبان تفســيره الموئــوم ب

ـــان ـــرحمن  ـــي تفســـير  ـــالم المن ـــأجوف ومـــأجوف، وال شـــيأًا ممـــا « ال رئـــالته  ـــي  
، واقيت الرئالة محفوظة منذ ذلك الحين  ي أالدي نفر  قلي   من ائتن ره مخالفوه

النا ، وال  علم أن الشـيخ، رحمـه هللا، رجـع عـن شـيي  ممـا جـاي  ي ـا، ول نـه لـم 
 طبع ا  ي حياتـه،  مـا صـنع  ـي معنـم  تبـه، رغـم أنـه  ـان بـين تأليف ـا وو اتـه 

 ك الوقت.ئبع عشر  ئنة تقريبًا،  لعله رأى أن ذلك مقتضى المصلحة ذل
ــذ ر  وظلــت الرئــالة وتــداعيات ا معلمــًا بــارزًا  ــي ئــير  الشــيخ،  ــال  اــاد الج
حتـى الجثنبــى بـذ ر تلــك الواقعـة، وال  اــاد الـذ ر ردم ذي القــرنين، أو خـروف  ــأجوف 

 ومأجوف، إال وتجري اإلشار  إلى هذه الرئالة.
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 ملخص كالم الشيخ في يأجوج ومأجوج:
 حقيقتهم وأصلهم: أواًل:
أجوف ومأجوف أمتان من بني آدم، من نس   ا ث بـن نـوح، وليسـوا عالمـًا ـ أن  

 غيبيًا  المالئ ة والجن.
ـ أن ـم مـن جـن  التـرك، جيـران م، وأبنـاي عمـومت م، مشـاب ون ل ـم  ـي الخلقـة، 
ــة  ــار الدالــة علــى مخــالفت م لصــفام اآلدميــين   ــذ  منــاقن لألدل ومــا الوجــد مــن اآلض

 الصحيحة.
 بالدهم: ثانيًا:

مســـاكن م األصـــلية  ــي شـــمالي آئـــيا، وتحدالــدًا: منغوليـــا، وشـــرقي تر ســـتان، ـــ 
 منحازين  ي ا، لم التمانوا من الخروف بسبم ردم ذي القرنين مددًا طويلة.

 خروجهم وانفتاحهم: ثالثًا:
 ـتح »ـ أن ابتداي خروج م وقع  ي وقـت النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم، واخبـره: 

وحلق اإلب ام والسبابة. ضم لـم الـزل ذلـك الفـتح « مث  هذهاليوم من ردم  أجوف ومأجوف 
 الزداد، حتى زال الردم واندك.

ـــ أن المخترعــام الحدالثـــة، والصــناعام الراييـــة، مانــت م مـــن تجــاوز الحـــواجز 
الطبيلية األخرى،  انفتحوا على النا  من    ماان،  برزوا من  وق ر و  الجبال، 

مــن  ــ  حــد   » ــي جــو الســماي، وصــاروا ونفــذوا مــن  ــوق متــون البحــار، وصــعدوا 
 ، ولم  عودوا محصورين خلف الردم ال  طلع علي م أحد.«النسلون 

ـ أن انفتاح  أجوف ومأجوف، وخروج م االبتدائي قد وقع، وحص  من م اإل ساد 
 ي األري على النا  عمومًا، وعلى المسلمين والعر  خصوصًا،  فتنـة التتـار،  ـي 

 ي بالد أوراه.المشرق، وغزوام المجار  
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ـ أن خروج م  ي آخر الزمان، الموصوف  ي حدالث النوا  بـن ئـمعان، بعـد 
 تنة المسيح الدجال ال الدل على أن م لم  خرجوا قب  ذلك، إذ المـراد بـالخروف التحـول 

 من مح  إلى مح   آخر، ولي  ابتداي الخروف.
 من هم يأجوج ومأجوج اآلن: رابعًا:

مسـاكن ا األصـلية  ـي منغوليـا وتر سـتان، وتفرعـت ـ أن هذه األمة اند عت من 
عن ا: التتر، والصين، واليابان، والرو ، واكتسحت الشعو  األوراية، وامتزجت ب م. 
  م هذه األمم، و ن صارم ل م أئماي مخصوصة، ومن ورايهم من األمـم،  أمرياـا، 

 حام ا حام م.
ــ أن األولــى أن  اــون لفــو  ألجــية والســرعة، المشــتق مــن ا«  ــأجوف ومــأجوف»ـ

ائم جن ،  شمل م، ويشم  غيرهم ممن تنطبق عليه صفات م  من  ثر  الشر وال فر، 
 وال  قتصر على طائفة مخصوصة.

 تحليل:
قرر الشيخ، رحمه هللا، آرايه هـذه  ـي  ـأجوف ومـأجوف بثقـة بالغـة، وجـزم أكيـد، 

ــه أن صــفات م: )ظ ــرم، واتضــحت،  وصــلت إلــى درجــة ال يقــين(، ال تــردد فيــه،  قول
وقوله: )ال  شك وال  ستريم أن م هؤالي األمـم، أو بعضـ م(، وقولـه: )إذا جمعـت ذلـك 
ــًا، ال شــك فيــه، وال ريــم، أن ــا واقعــة علــى تلــك األمــم، وأن ــم  ــه، علمــت علمــًا  قيني كل
المرادون ب ا(. وقوله: )من ننر إلى أدلت ا الشـرعية والعقليـة لـم الرتـم( أي  ـي  ون ـا 

االنطبـاق(  عنـي األمـم المعرو ـة مـن الـرو ، والصـين، وأمرياـا،  )تنطبق علـي م غا ـة
واإل ــرنة، ومــن تــبع م،  مــا ت ــرر  ــي رئــالته. بــ  قــد بلــغ بــه الحمــا  لف رتــه، رحمــه 

أن حدالث النوا  بن ئـمعان، رضـي هللا عنـه، حجـة للمعـاري هللا، لمَّا أن شعر 
فـو!  مـع  ونـه  ـي أن جنح إلى التأوي ، معرباضًا بأن الحدالث قد  اـون غيـر مح

 صحيح مسلم.
وال ريــم أن الشــيخ، رحمــه هللا، وج ــق توفيقــًا بالغــًا  ــي ال ــالم علــى ح يقــة 
هــؤالي القـــوم وأصـــل م، ومحـــق الخرا ـــام التـــي نســـجت ا عناكـــم الخيـــال، واآلضـــار 
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الموضوعة حول م،  ي حجة  قويـة مقنعـة، وتلـك قضـية وا قـه  ي ـا أهـ  التحقيـق 
 .من المتقدمين والمتأخرين

وأحســـم أن الشـــيخ و ـــق أ ضـــًا  ـــي تبدالـــد االعتقـــاد بـــأن هـــاتين األمتـــين 
محصـورتان خلــف الســد، ال  طلــع علي ــا أحــد، وال تتصــالن بب يــة المعمــور ، وأن 
هذا االعتقاد لي  بالزم  الم هللا، وال  الم رئول هللا صلبى هللا عليه وئلبم، وأالَّد 

لتي ت شف عن وائع ضقا ته، واطالعه ذلك بالدالئ  الجغرافية والعقلية المقنعة، ا
 على  الم أه  ال يأة، والسير، المتقدمين والمتأخرين.

وهذا القدر، قد أن ره بعن معاصريه، ممن قطـع بـأن مقتضـى القـرآن أن 
 ــأجوف ومـــأجوف ال الزالـــون محصــورين خلـــف ئـــد  مــن حدالـــد،  ـــي ماــان  مـــا مـــن 

ــــط اعجوا أ نح ى: األري، وشــــنبع علــــى الشــــيخ رأ ــــه، مســــتداًل بقولــــه تعــــال ــــا ائح }}  م 
ل هج  ع  اباي ج  دج ر  اي  و عح اباي   زاذ ا ج  م ةب مانح ر  ًبا *ق ال  ه ذ ا ر حح ت ط اعجوا ل هج ن  ح م ا ائح وهج و  رج   نح  
نجفاــخ   اـــي  ـــن  و  ــوفج  اــي ب عح ـــذ    مج أا م  مح ال وح ــ ج ن ـــا ب عحض  كح ت ر  َقــا *و  اباــي ح  ـــدج ر  ــان  و عح كَّــاي  و    د 

ورا  ًعا *{{الص  مح ن اهجمح ج  م عح .  انـد اك الـردم، وخـروف مـن ورايه علـى النـا ، )1(   ج 
 متص  ب يام الساعة، ولي  أمرًا قد قضي،  ما ذهم إليه الشيخ، رحمه هللا.

وابةن ماجة ، واستدل المخالف أيضًا، بمةا رواه اإلمةام أحمةد، والترمةذ ، 
 ـأجوف ومـأجوف  حفـرون  عن أبي هريـر ، رضـي هللا عنـه، مر وعـًا: )إن وغيرهم،

ك  الوم، حتى إذا  ادوا الرون شعاع الشم ، قال الذي علي م: ارجعوا،  سنحفره 
غــدًا  فيعيــده هللا أشــد مــا  ــان، حتــى إذا بلغــت مــدت م، وأراد هللا أن البعــث م علــى 
النا ، حفـروا، حتـى إذا  ـادوا الـرون شـعاع الشـم ، قـال الـذي علـي م: ارجعـوا، 

اي هللا تعـالى، وائـتثنوا، فيعـودون إليـه، وهـو   يأتـه حتـى  ستحفرونه غدًا، إن شـ
 . تر وه، فيحفرونه، ويخرجون على النا (
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وقـــد أورد الحـــا و ابـــن  ثيـــر رحمــــه هللا، هـــذا الحـــدالث  ـــي تفســـير ئــــور  
ال  ف، وعقم عليه بالقول: )وهذا إئناد قوي، ول ن  ي ر عه ن ار   ألن ظاهر 

رتقائه، وال من ن به، إلحاام بنائـه، وصـالبته، اآل ة  قتضي أن م لم التمانوا من ا
وشـدته... ولعــ  أبــا هريــر  تلقـاه مــن  عــم األحبــار،  زنـه  ثيــرًا مــا  ــان  جالســه، 
ويحدضه،  حد  بـه أبـو هريـر ،  تـوهم بعـن الـروا  عنـه أنـه مر ـوع،  ر عـه، وهللا 

 أعلم(.
ـــان، محسوئـــتان،  ـــان معلومت ـــأجوف ومـــأجوف اآلن أمت ويماـــن القـــول، أن  
باقيتــان  ــي مســاكن ما األصــلية، حتــى إذا شــاي هللا انفتاح مــا المــذ ور  ــي آخــر 
الزمان، جع  هللا اند اك ذلك الردم التاريخي إالذانًا بخروج م، و ن لم  ان مانعـًا 

 ل م اآلن من االتصال بالنا ، وهللا أعلم.
ومــع أن الشــيخ رحمــه هللا، الــرى أن الــردم قــد انــدك  عــاًل، وأن  ــتح  ــأجوف 

 ـتح اليـوم مـن ردم »مأجوف قد ابتدأ حقًا، منذ قول النبي صلبى هللا عليـه وئـلبم، و 
إال إنــه  عــد ذلــك  )1( وحلــق بــين اإلب ــام والتــي تلي ــا«  ــأجوف ومــأجوف مثــ  هــذه

خروجــًا ابتــدائيًا، ال النــا ي الخــروف الن ــائي ال بيــر  ــي آخــر الزمــان. واــين هــذالن 
 ــي األري، انطلقــت مــن مــواطن  الطــر ين ئلســلة متصــلة مــن حلقــام اإل ســاد

 ــأجوف ومــأجوف  ــي أوائــ  وشــمالي آئــيا،  ــان من ــا اكتســاح المغــول للممالــك 
اإلئــالمية، وغيــر اإلئــالمية، وغــزوام المجــار  ــي أوراــا، وغيرهــا، حتــى تختــتم 
بخروج م الن ائي بعد قت  المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم للمسيح الدجال، 

 )2( ضم  اون  نا هم
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تتبع د. الش،يع الماحي أحمـد، مراحـ  خـروف  ـأجوف ومـأجوف عبـر التـاريخ  حصـرها  ـي ئـبع خروجـام، ئـوى  -2
 ، و ن تنوعت أئما هم  ي    مر .  قال:«منغوليا»مواطن م  ي  الخروف األخير قر  الساعة، منطلقين من

 )عر ت ئاللة  أجوف ومأجوف لدى خروج م على إخوان م وأبناي عمومت م بأئماي متعدد :
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 ا التقرير، متوجه معقول، والخطم فيه ئ  .وهذ
ـباق  إليــه،  ولـم  اـن الشـيخ، رحمـه هللا، بـدعًا مــن العلمـاي  ـي تقريـره،  قـد ئج
وتبـع فيــه.  ممـن ئــبقه إلـى ذلــك الف يـه المحــد  محمـد أنــور ال شـميري المتــو ى 

هـــ، رحمــه هللا،  قــد قــال  ــي شــرحه لصــحيح البخــاري: )إن ئــد ذي 1352ئــنة 
نـــدك اليـــوم، ولـــي   ـــي القـــرآن وعـــدب ببقائـــه إلـــى الـــوم خـــروف  ـــأجوف القـــرنين قـــد ا

ومأجوف، وال خبر باونه مانعًا من خروج م، ول نه من تبـادر األوهـام  قـ ،  زنـه 
{{قــــال:  ــــن  ــــي ب عح ــــوفج  ا ــــذ    مج أا م  مح ال وح ــــ ج ــــا ب عحض  ن  كح ت ر  وفج ، }}و  ــــأحجج ــــتح    تَّــــى إاذ ا  جتاح  }}ح 

}} وفج م أحجج مر  بعد مر ، وقد خرجوا قب  ذلك أ ضًا، وأ سدوا  ي إلخ،  ل م خروف  و 
األري بما  ستعاذ منه. نعم  اون ل م الخروف الموعود  ـي آخـر الزمـان، وذلـك 
أشدها، ولي   ي القرآن أن هذا الخروف  اون عقيـم االنـد اك متصـاًل، بـ  فيـه 
ه وعــدب باند اكــه  قــ ،  قــد انــدك  مــا وعــد. أمــا أن خــروج م موعــود بعــد اند اكــ

 .)1( بدون  ص ،  ال حرف فيه(

                                                                                                                                       

 . Scythians« السيايثيون »ـ  عر وا عند اآلشوريين  ي القرن الساد  قب  الميالد بائم 

 . Hsiun-nu« هسيونغ ـ نو»لميالد بائم ـ وئماهم الصينيون  ي القرن الثالث قب  ا

 . Hun« ال ون »ـ وئماهم األورايون  ي القرن الرابع الميالدي بائم 

 ـــأجوف »ـــ واحـــتفو ل ـــم القــرآن ال ـــريم عنـــد نزولــه وحيـــًا خاتمـــًا للبشـــرية جمعــاي  ـــي القـــرن الســابع المـــيالدي بائـــم 
 «.ومأجوف

 ـأجوف «(. التتـار»و« المغـول»القرن الثالث عشر المـيالدي بائـم ـ وعر وا عند المسلمين والصينيين واألورايين  ي 
 .5مأجوف،  تنة الماضي والحاضر والمستقب  ص
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وقال  ي موضـع آخـر: )ولـم الـذ ر  ـي القـرآن لفـو الخـروف مـن هـذا السـد 
{{«: األنبيـاي» ق ، هاهنـا، ولمـا ذ ـر  ـي  وفج ـأحجج م  وفج و  ـتح   ـأحجج تَّـى إاذ ا  جتاح  ولـم  }}ح 

 .)1( الذ ر السد، والردم،   ان الخروف لعموم م(
هويـة  ـأجوف ومـأجوف اآلن   أحسـم  وتبقى المسـألة األخيـر ، وهـي تحدالـد

أن الشــيخ رحمـــه هللا، قـــد توئـــع  ي ـــا توئـــعًا زائــدًا، إلـــى الحـــد الـــذي  جفقـــد هـــاتين 
رقـــي والجغرا ـــي، الـــذي دلـــت عليـــه  ـــين  ينونت مـــا المميـــز ، وائـــتقالل ما العا األمت
النصـــوص، ويجعـــ  ائـــم ما )ائـــم جـــن ( مشـــاعًا بـــين جميـــع األمـــم واألعـــراق، 

ماف الشــعو  التر يــة الطورانيــة بمختلــف شــعو  األري، حتــى ائــتنادًا إلــى انــد
أ ضى به األمر إلى حسبان معنـم أمـم األري مـن  ـأجوف ومـأجوف. وهـذا غيـر 
لَّم.  األمم والشعو  معرو ة بأئمائ ا وأعراق ا من ع د النبي صلبى هللا عليـه  مجس 

وامتزاجـام  وئلبم إلى أن تقوم الساعة. ولم تزل تقع بين األمم والشـعو  غـزوام
دون أن تلغي خصوصيت ا، أو تسـلب ا أصـل ا. ومـن شـواهد ذلـك قولـه صـلبى هللا 

 .)2( «تقوم الساعة والروم أكثر النا »عليه وئلبم 
وال شك أن هذا القول، والجزم به، أضار ائتن ارًا للرئـالة، مـع مـا تضـمنته 

، رحمـه هللا، من جوانم مشرقة مفيد ، أدم إلى ما ذجكر آنفًا من ائـتدعاي الشـيخ
 وان فا ه عن تقريرها.

وممن تابع الشيخ، رحمه هللا،  ي جميع قولـه  ـي  ـأجوف ومـأجوف، الشـيخ 
عبــد العزيــز بــن خلــف بــن عبــد هللا آل خلــف، رئــي  محامــة الجــوف الشــرعية، 

دلي  المستفيد على    مستحد  »هـ، رحمه هللا،  ي  تابه: 1408المتو ى ئنة 
الث بعـــث النــار، مــن  ــ  ألــف  تســعمائة وتســـعة ، حتــى قــال  ــي  قــه حــد«جدالــد

وتسعون: ).. وهو الني على الذالن  ستحقون النار مـن البشـر مـن بعثتـه صـلبى 
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هللا عليه وئلبم إلى أن تفنى الدنيا، النحصرون  ي هذا العدد الذي ذ ره صلبى هللا 
، ألن ــم مجمـوع بعــث « ـأجوف ومـأجوف»عليـه وئـلبم. وهــم بـني الرئـول  ســمون 

بعثته إلى أن تفنى الـدنيا، ولـم  شـر إلـى أن أحـدًا  سـتحق النـار غيـرهم  النار من
مــن البشــر،   ــو دليــ  صــريح علــى أن  ــأجوف ومــأجوف هــم الســواد األعنــم  ــي 

 النا  اليوم.
 يتوجه أن ائم  أجوف ومأجوف هـو صـفة مـن صـفام ال فـر بـاهلل. ويماـن 

لبشر  ي هذا الزمان أن  قال: هو ائم لمن  ان دهري جاحد )كذا( ألن م أغلم ا
 وما بعده...

ومن ــا أن مــن  فــر بــاهلل، ولــو  ــان عرايــًا،  زنــه  ــي عــداد  ــأجوف ومــأجوف 
حامــًا، وهــم الــذالن ائــتحقوا النــار مــن م، وأنــه ال  شــم  هــذا االئــم مــن  ــان مــن 
المسـلمين  ــي بــالد أولأــك،  مـا  ــي عمــوم آئــيا، وأوراـا، وأ ري يــا، وأمرياــا، و ــي 

 .)1( ا(ك  ماان  من الدني
وممن وا ق الشيخ، رحمه هللا، من المعاصرين، إال  ي مسألة التوئع  ي 
هويت م، الشيخ حاكم بن عبيسان المطيري، و قه هللا،  ي بحثيه: )أضر فيه ننر( 

 و)ننر بعد ننر(.
وال أعلــم أحــدًا مــن المعاصــرين ألــف  ــي الــرد علــى رئــالة الشــيخ، ابتــداًي، 

عبــد هللا التــويجري، رحمــه هللا، لمــا رد علــى  ئــوى أن الشــيخ العالمــة حمــود بــن
الشيخ عبد هللا بن زيد بن محمود، رحمه هللا،  ي إن اره عقيد  الم دي المنتنـر، 

عـرَّف «. االحتجاف باألضر علـى مـن أن ـر الم ـدي المنتنـر»باتا  حا   أئماه: 
 ـــي آخرهـــا علـــى ائتشـــ اد ابـــن محمـــود بـــأجزاي مـــن رئـــالة الشـــيخ عبـــد الـــرحمن 

ي  ي  أجوف ومأجوف، ورد علي ا ردًا علميـًا مفصـاًل، شـابه نـوع غلنـة   ـي السعد
                                                

 .147ـ  146دلي  المستفيد على    مستحد  جدالد. ص -1
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، عفا هللا )1( اللبار ، ولفحب من وهة حميته وغيرته الدالنية، التي أضارها ابن محمود
 عن الجميع، وغفر ل م، بمنبه و رمه.

 مراحل كتابة الرسالة:
هــ، 1359كتم الشيخ هذه المسـألة ضـال  مـرام، بخطـه،  ـي ئـنة واحـد  

وجميع ـا موجــود محفــو!. وين ـر لــي ـ وهللا أعلـم ـ أن ال تابــة تمـت علــى ضــال  
 مراح :

الرئـــالة المختصـــر : ضـــمن ا الشـــيخ رأ ـــه مجمـــاًل، دون تبويـــم، أو  أواًل:
ملــت إلــى الريــاي، وتلقاهــا المشــا خ.  تفصــي ، أو نقــول. ولعل ــا النســخة التــي حج

داته، وقــد ضــمن ا الشــيخ عبــد وهــي التــي اعتمــد علي ــا ابــن محمــود  ــي ائتشــ ا
الصــين ويــأجوف »العزيــز بــن عبــد الــرحمن المســند، حفنــه هللا،  تابــه المعنــون  

 . ونقل ا باامل ا.)2( «ومأجوف. عالم مج ول
الرئـالة المتوئـطة: أعـاد  تابـة رأ ـه مبسـوطًا، قـدم لـه بمثـال، وضنـى  ثانيًا:

ا ذهـم إليـه. إال أن ـا بقخر هو  أجوف ومأجوف، ورتم له عشر  أدلة  ي إضبام م
 خلت من النقول عن المعاصرين وغيرهم.

الرئــالة التامــة، وهــي التــي بــين أالــدالنا، وقــد حبرهــا الشــيخ تحبيــرًا،  ثالثةةًا:
وألحق ب ا جملة من النقول من  الم أه  العصر المعتبرين ما الؤيد   رته، ور ع 

ـــى أمـــر  ـــأجوف ومـــأجوف  قـــ ـــال األول، اقتصـــارًا عل . وقـــد )3(  مـــن مســـت ل ا المث
اعتمــدناها هاهنــا ل مال ــا، وتضــمن ا مــا ئــبق، وزيــاد ، الــدرك هــذا مــن قــارن بــين 

 ألفا! الرئائ  الثال . وهللا أعلم.

                                                

 . 359_316ى من أن ر الم دي المنتنر.صاننر :االحتجاف باألضر عل-1

 هـ.1410من إصدارام نادي القصيم األدبي ببريد . الطبعة ألولى عام  -2

 هـ، ووقع  ي ا بعن التصرف واألخطاي.1418طبعت هذه الرئالة طباعًة مستعجلًة خالية من التحقيق، ئنة  -3
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 عملي في التحقيق:
ـــأجوف ومـــأجوف، بعـــد الرئـــالة الســـابقة  ـــأتي هـــذه الرئـــالة  ـــي   رأالـــت أن ت

قـد اكتفيـت بمـا المتعلقة بفتنة الـدجال، مراعـاً  للترتيـم الزمنـي ألشـرا  السـاعة، و 
جاي  ي مقدمـة الرئـالة السـابقة مـن التعريـف بالشـيخ، رحمـه هللا، و شـف بعـن 

 جوانم شخصيته الفذ ، عن إعادته هنا.
 وقد قمت هاهنا بما اللي:

ـ العنا ة بتحرير الني، و عاد  نسخه، واالئتعانة فيما أشـا  بالمقارنـة  1
ل لمـــام الغامضـــة، مــع النســـختين: المختصــر ، والمتوئـــطة،  ــي ت جـــي بعــن ا

وئــؤال األئــتاذ األدالــم عبــد هللا بــن ئــليمان الســلمان،  اتــم الشــيخ، حفنــه هللا، 
  ي بعن ما أشا .

ـ توضيق النقول من مصادرها األصلية، و صالح ما وقع من غلـ ، ورد  2
 السق ، وتمييز اإلدراف من  الم الشيخ التوضيحي لبعن المنقول.

 ادالث النبوية إلى مصادرها األصلية.ـ عزو اآل ام القرآنية، واألح 3
ـ التعليــق  ــي الحاشــية لمــا التطلبــه التحقيــق مــن شــرح الغريــم، وايـــان  4

المـب م، والتعريــف بــاألعالم والمواضــع، واالئـتدراك، و ضــا ة بعــن مــا تضــمنته 
 النسخة المتوئطة.

ـ وضع هذه المقدمة التعري،يـة بالرئـالة، وتحليـ  مـا جـاي  ي ـا، بغـري  5
لــى الحــق ور ــع االلتبــا   ــي مســألة  عقد ــة م مــة، لــم تــزل، وال تــزال، الوصــول إ

 حدالث أه  اإلئالم، الذالن الؤمنون بالغيم، وهم من الساعة مشفقون.
وال  فــوتني أن أشــار  ضــيلة الشــيخ عبــد هللا بــن محمــد الغنيمــان، حفنــه 
هللا، الــــذي أمــــدني بــــبعن المراجــــع، وتفضــــ  بقــــراي  الرئــــالتين، و بــــداي بعــــن 

 حنام، جزاه هللا خيرًا، وأجزل مثواته.المال
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هذا وأئأل هللا تعالى بمنه و رمه أن  غفر للشـيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر 
السعدي على نصحه ألمة محمد صلبى هللا عليه وئلبم وحدبه علي ا، وأن  جمعنا 
ــــين والصــــد قين  ــــي م مــــن النبي ــــذالن أنعــــم هللا عل ــــدالنا، ومشــــا خنا، مــــع ال بــــه، ووال

صالحين، وحسن أولأك رفيقًا، وأن  عصمنا من الفـتن مـا ظ ـر من ـا والش داي وال
 وما بطن، وصلى هللا وئلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 كتبه د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي

 هـ23/3/1423عنيز .  ي 
 (81888( الرمز البريدي )246ص.  )

E.mail: qadisa@yahoo.com 
 
 

 لصفحة األولى من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( التامةصور  ا
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 صور  الصفحة األخير  من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( التامة
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 صور  الصفحة األولى من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( المتوئطة
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 صور  الصفحة األخير  من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( المتوئطة
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 تصر صور  الصفحة األولى من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( المخ
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 صور  الصفحة األخير  من مخطوطة ) أجوف ومأجوف( المختصر 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل ر  العالمين. وصـلى هللا وئـلم علـى محمـد  وعلـى آلـه وصـحبه 
 والتابعين ل م بزحسان إلى الوم الدالن. أما بعد:

   زنه  جم على    مسلم أن  عتقد ويصدق با  ما أخبر هللا به ورئوله
ئــواي  ــان الخبــر عــن هللا وأئــمائه وصــفاته وأ عالــه، أو عــن مخلوقاتــه الماضــية 
والحاضــر  والمســتقبلة، هــذا علــى وجــه العمــوم واإلجمــال  ــريب واجــم علــى  ــ  
مســلم، ال الــتم اإل مــان إال بــه، فيصــدق هللا ورئــوله  ــي  ــ  أخبارهمــا. ضــم  لمــا 

عليه اإل مان التفصيلي جايه عن هللا، وعن رئوله خبر تفصيلي  ي ذلك، وجم 
بــذلك الخبــر المعــين  اإل مــان بلفــو الــني، واإل مــان بمعنــاه. هــذا أصــ ب مجمــع 

 عليه بين جميع المسلمين.
وقد  خبر الشارع عن أمور مستقبلة،  زذا وقعت  ما أخبر  ان ذلك زياد  

، ومطابقت ا لخبر هللا ورئوله، و ان )1( إ مان  ي حق من عر  ا، وعرف تأويل ا
 ة وارهانًا على صدق الرئول صلبى هللا عليه وئلبم.آ 

 وقــــــــد  شــــــــا  علــــــــى بعــــــــن المــــــــؤمنين بعــــــــن األخبــــــــار، إذا وقعــــــــت، 
 

                                                

ا الخبر. وهو عين ما الوجد  ي الواقع. ومن شـواهد ذلـك مراده رحمه هللا بالتأوي  هاهنا: الح يقة التي الؤول إلي  -1
يلجـهج } قوله تعالى:  م    ـأحتاي ت أحوا يل ـهج ال ـوح ون  إاالَّ ت أحوا }} اأ ب ـتا [، وقـول الوئـف عليـه السـالم: 53اآل ـة  األعـراف: ه  ح ال نحنجـرج

َقا{{ اباي ح  ل   ا ر  ع  ي اي  مانح ق بح ج ق دح ج  ي ج رج ح [، ولـي  مـراده ـ حاشـا و ـال ـ التأويـ  المـذموم الـذي 100:  الوئـف ه ذ ا ت أحوا
ــى االحتمــال المرجــوح، بــال دليــ ، أو بــدلي   باطــ . اننــر  ــي معــاني  هــو صــرف ال ــالم عــن االحتمــال الــراجح إل

 .96ـ  91التأوي ، الرئالة التدمرية ص
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وتطبيق ــا علــى الواقــع.  علــى مــن أشــا  عليــه األمــر  ي ــا أن التوقــف  ــي األمــر 
الذي وقـع  هـ  هـو المـراد بخبـر هللا وخبـر رئـوله  وهـ  هـو ذلـك الموصـوف أم 

ئــمع، وتوقــف عمـا ال  علــم،  قــد أحسـن  ــي ذلــك وئــلم، ال   مـن انت ــى إلــى مـا 
ومــن تســرع بــالجزم بــالنفي أو اإلضبــام، مــن غيــر برهــان  وال دليــ    جــم المصــير 

 .)1( إليه،   ذا من القول بال علم، وقد علم ما الترتم على ذلك من الوعيد
 ــــالمتعين علــــى  ــــ  مــــؤمن أن  قــــول بمــــا  علــــم، ومــــا تــــدل عليــــه األدلــــة 

 ، من ا:)2( التوقف عما ال  علم ن،يًا و ضباتًا. ول ذا أمثلة  ثير  الشرعية، وأن

                                                

 ئيأتي مزيد تقرير ل ذا األص   ي ختام الرئالة. -1

 ــي النســخة المتوئــطة مــن رئــالته  ــي  ــأجوف ومــأجوف بمثــال  آخــر نثبتــه هاهنــا بطولــه، قــدم الشــيخ رحمــه هللا  -2
  قال:

المثال األول: لمـا حـدضت  ـي هـذه األزمـان األخيـر  الصـناعام البـاهر ، والمخترعـام الغريبـة مـن غواصـام بحريـة، 
ال  راائيــة بــالتلغراف  وئــيارام بريــة، وطيــارام جويــة، ونحوهــا، وحــد  مــا هــو أبلــغ من ــا، وهــو قــر  المواصــالم

الالئل ي، والتلفون ال وائي، واإلذاعام المد وعة من األماكن البعيـد ، حتـى تتصـ  بالراد ـام البعيـد  والقريبـة، ومـا 
التفـرع علــى ذلــك مـن المخترعــام المدهشــة، حصـ  مــن  ثيــر  مــن النـا  ائــتغراب ا جــدًا، لعـدم   ــم أئــباب ا، ول ــن 

ــى تحــريم هــذه المخترعــام، بعضــ م توقــف عــن القــول بــال علــم   ــه الج ــ  والتســرع عل ســلم، ومــن النــا  مــن حمل
وتحريم ائتعمال ا، وزعم بعض م أن ا من السحر المحرم، أو من الشرك، وائتخدام الشياطين، وهذا ج ـ  محـن، 

ر ة،  لو أن م صبروا حتى التبين ل م أمرها، ويزول اشتباه ا، ل ان خيرًا ل م. وهللا غفور رحيم  .وجراي  صا

وأمــا مــن عــرف ح يقــة األمــر،  زنــه  علــم أن هــذه مــن الصــناعام التــي أقــدر هللا علي ــا اآلدميــين، وأذن ل ــم  ــي 
ائتعمال ا، بـ  أمـر ب ـا حيـث ال تـتم المصـلحة الدالنيـة، أو الدنيويـة، أو  الهمـا، إال ب ـا، وعـرف أن ـا مـن أبلـغ مـا 

ــه تعــالى:  ــمح    الــدخ   ــي قول ــا ل  ــان  م  نحس  ــم  اإلا لَّ ــمح *{{}}ع  ل  ــوم ومخترعــام  ثيــر ، وأن  عح وأن هللا تعــالى أعــدَّ اآلدمــي لعل
 اآلدمي ال الزال  ي ازد اد ورقي  ي العلوم الدالنية وال ونية، وأن من منع ذلك  قد ضيق رحمة هللا، وتحجر 
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ــوم الدالنيــة، فيجــم  شــاره علــى  ضــله، وقــال قــواًل النــادي علــى ج لــه،   مــا  جــم شــار هللا علــى تعليمــه للعبــد العل
تعليمــه العلــوم ال ونيــة، ال ئــيما إذا أعانــت علــى الخيــر، وتوقــف قتــال األعــداي ومــدا عت م علي ــا. و ــذلك  عــرف 

ل مجـون  *{{البصير أن ا داخلة  ي قوله تعالى:  ـا ال  ت عح لجـقج م  ي خح زاين ـًة و  ك بجوه ا و  ير  لات رح ما يح   و الحباغ ال  و الحح   ـأخبر أنـه  }}و الحخ 
تقب  زمان نزول القرآن، أنه ئيخلق مـن األمـور المسـتعملة  ـي ر ـو  اآلدميـين ومصـالح م المتنوعـة مـا ال  ي مس

 علمـه النــا   ــي ذلـك الزمــان. وقــد وقـع  مــا أخبــر،  قــد خلـق مــن الصــنائع ال ائلـة، والمخترعــام البــاهر ، بوائــطة 
مح آ  اتان ـا  اـي اآل  ـاقا   يـة التـي قـال  ي ـا: تعليمه اآلدمي ما ال  علمه النا .  لما وقع،  ان من آ ـام هللا األ ـنجراي ا }}ئ 

 }} ق  تَّى ال ت ب يَّن  ل  جمح أ نَّهج الحح  مح ح   عرف المؤمنون واعتر وا أن وعده حق، وخبـره صـدق. ضـم مـن نعمتـه علـى و  اي أ نحفجسا ا
أخبـرهم ب ــا علـى وجـه التفصــي  عبـاده، ولطفـه ب ــم، أنـه أخبـر ب ــذه األمـور علـى وجــه العمـوم واإلجمـال، ألنــه لـو 

لوجد األعـداي المعانـدون مقـااًل  قـدحون بـه  ـي صـحة رئـالة محمـد صـلبى هللا عليـه وئـلبم.  ـزذا  ـان اإلئـراي الـذي 
وقع  ي وقته صـلبى هللا عليـه وئـلبم مـن جملـة المعجـزام التـي لـم تـزل موجـود  مـع األنبيـاي، وغيـر مسـتغراة، ومـع 

لحن ــا ذلـك قــال:  ع  ـا ج  م  {{}}و  يحن ــاك  إاالَّ  اتحن ــًة لالنَّـا ا ي ــا الَّتاـي أ ر  وذلــك أن ـم قــالوا: هــذا محمـد الــزعم أنــه ذهـم  ــي ليلــة  الر  ح
وا  ي ت ذالب م، وا تتن باالم م من  ـي قلبـه ريـم، وضـعف إ مـان،  واحد  إلى بيت المقد ، ضم رجع من ليلته،  لج 

، وقـال ل ـم: ئـيغوص النـا   ـي البحـار، وير بـون الحدالـد   يف لو أخبرهم بوقوع هذه المخترعام  ي آخر الزمان
 ـي م امــة القفـار، ويطيــرون بـين الســماي واألري، ويتخـاطبون مــن مشـارق األري ومغارا ــا، لـو أخبــرهم بــبعن 
هــذا علـــى وجـــه التفصـــي  لقـــالوا: مجنــون،  ـــذا ، مفتـــر. ول ـــن هللا لطـــف وئــلم، إنـــه علـــيم حاـــيم، وأ ضـــًا،   ـــذه 

{{مــن أعنــم مــا الــدخ   ــي قولــه تعــالى:  المخترعــام العجيبــة ــا ا ــا اعج لالنَّ م ن  الدب و  ــدا ــأح ب ش  ــها ب  الــد  فاي دا ــا الحح  لحن    ــذا  }}و أ نحز 
البأ  الشدالد، والمنـا ع المتنوعـة المتخـذ  مـن الحدالـد مـن أكبـر نعـم هللا علـى عبـاده. وقـد تعـرف ب ـا إلـي م،  وجـم 

النفع م  ي أمور دالن م ودنيـاهم، ويسـتد عوا ببأئـ ا األعـداي، ويتخـذوا علي م أن  شاروا هللا علي ا، ويستعملوها فيما 
 من منا ع ا ما الثمر ل م الخيرام والمصالح ال ثير . وأبلغ من هذا  له أن ا 
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ما ورد  ـي ال تـا  والسـنة مـن الخبـر عـن  ـأجوف ومـأجوف، ومـا هـم عليـه 
من الصفام التي وصف ا هللا ورئوله،  ن ـرم، واتضـحت،  وصـلت إلـى درجـة 

بـــالواقع.  اليقـــين، حـــين تطبـــق علي ـــا األدلـــة الشـــرعية، والبـــراهين اليقينيـــة، والعلـــم
ويوجد  ثير من المؤمنين التوهمون، ويننون، ويعتقدون أن  أجوف ومأجوف، أن م 
إلــى اآلن لــم  ن ــروا، ولــم  عثــر علــي م أحــد، ولــم البــرزوا إلــى النــا ، وأن ــم وراي 
الســــد والــــردم الــــذي بنــــاه ذو القــــرنين، وأن ــــم أمــــم عنيمــــة، أضــــعاف أضــــعاف 

جميـع ج ـام األري، و ـي  ـ   الموجـودالن اآلن  ـي األري مـن اآلدميـين،  ـي
 قارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المعرو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جزائرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 التابعــــــــــة ل ــــــــــذه القــــــــــارام.   ــــــــــ  هــــــــــؤالي المــــــــــذ ورين عنــــــــــد هــــــــــؤالي النــــــــــا  

                                                                                                                                       

ــوَّ  {{ أعنــم مــا الــدخ   ــي قولــه تعــالى:  ــنح قج تجمح ما ــت ط عح ــا ائح ــمح م  وا ل  ج ــد  ســم وهــذا أمــر إ جــا ، وأمــر ائــتحبا  بح}}و أ عا
األحـــوال.  ـــأمر هللا المـــؤمنين أن  عـــدوا ألعـــدائ م  ـــ  مـــا  ســـتطيعونه مـــن قـــو  عقليـــة، وئيائـــة، ورأي، وئـــالح، 
ومخترعــام، وحصـــون مانعـــة، وأئــلحة  تاكـــة.  مـــن ظـــن بج لــه أنـــه ال الـــدخ   ي ــا إال الضـــر  بالســـيف، ورمـــي 

م ال تـدخ   ـي هـذا األمـر،  قـ ح لـه، النشا ، ور ـو  الخيـ ، وطعـن الـرمح، وأن األئـلحة الوحيـد   ـي هـذه األوقـا
بحســم إدراكــه، أرأالــت لــو وقــع حــاد  خطيــر  ــي طــرف ممل ــة مــن الممالــك اإلئــالمية،   ــ  لســرعة تالفيــه غيــر 

 االئتعانة بالمواصالم البريية، والسيارام، والطيارام، وما  ستطاع من أنواع األئلحة  

ســع الميــدان، وأريــد مــن الجــي  أن ت ــون حر تــه واحـــد ، وهــ  إذا تقابــ  الصــفان، وتزاحفــت الجيــو  ال ثيــر ، وات
 إقدامًا، و حجامًا، وهجومًا، ود اعًا،     لذلك طريق غير التلفونام البريية، وآالم النق  السريعة، وتوابع ذلك  

ــة،   ــ   ماــ ــة، واألئــلحة الفتاكــة الج نمي ــارام، واألطــوا  الثقيل ن وهــ  إذا دهــم العــدو بالــدبابام المصــفحة، والطي
 مقابلت ا إال بمثل ا  

ولما  انت هذه المسألة واضحة، متبينـة مصـالح ا، معرو ـة منا ع ـا، صـار الـذي الن رهـا اليـوم، وين ـر مصـلحت ا، 
 وأهميت ا، من أندر النادر، بحيث ال الننر إلى قوله، وهللا أعلم(، اهـ.

 ضم ضنى رحمه هللا بالمثال الثاني، وهو  أجوف ومأجوف.
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أق  باثير   ثير، بما ال نسـبة لـه إلـى  ـأجوف ومـأجوف، الـذالن هـم اآلن موجـودون 
  ي األري.

سـنة علـى وهذا النن غل ب محن، وئببه عدم   م ما جاي بـه ال تـا  وال
وج ه  ي هذه المسألة، وعدم العلم بالواقع، وعدم العلم بأحوال األري وئاان ا، 

.  تولد من ذلك  له إن ار )1( مع ورود أحادالث ال خطام ل ا وال زمام  ي صفات م
خـــــروج م، وأن  ـــــأجوف ومـــــأجوف غيـــــر األمـــــم الموجـــــودالن  ـــــي أقطـــــار األري، 

وأمرياـا، وغيـر ئـاان آئـيا، وئـاان المعرو ين، من الرو ، والصين، واليابـان، 
أ ري يـة، وئــاان أوراــا، وئــاان أمرياــا الجنوايـة، وأمرياــا الشــمالية، وغيــر ئــاان 
أئــتراليا، وتوابــع هــؤالي. فيــأجوف ومــأجوف عنــد هــؤالي أمــمب غيــر هــؤالي  وهــم  ــي 
األري  وهــم أكثــر مــن المــذ ورين أضــعا ًا مضــاعفة  وأن ــم إلــى اآلن لــم الوقــف 

 ل م على خبر 
وأمبا من تدبر أوصا  م  ي ال تـا ، والسـنة الصـحيحة الصـريحة، وطبقـه 
علـــى الواقـــع،  زنــــه ال  شـــك، وال  ســــتريم، أن ـــم هــــؤالي األمـــم أو بعضــــ م. وأن 
ظ ــورهم علــى الوصــف الــذي وصــفوا بــه  ــي ال تــا  والســنة مــن أعنــم اآل ــام 

اف واألدلـــة علـــى صـــدق مـــا جـــاي بـــه محمـــد صـــلبى هللا عليـــه وئـــلبم. وأن األوصـــ
 المذ ور   ي ال تا  والسنة الصحيحة منطبقة علي م أشد االنطباق.

وئنذ ر، إن شاي هللا، من أدلة ال تا ، والسنة، و الم المؤرخين األولين، 
واآلخــرين، والمفســرين، ومــن األمــور الواقعــة، مــا تعلــم بــه ح يقــة هــذه المســألة، 

   اك ذلك على وجه االختصار:
   

                                                

. 16/19  المثــال األضــر اإلئــرائيلي، الــذي رواه ابــن جريــر عــن وهــم بــن منبــه. جــامع البيــان اننــر علــى ئــبي -1
 على تلك األحادالث واآلضار. 560ـ  2/552واننر  الم الحا و ابن  ثير  ي البدا ة والن ا ة 
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 الدليل األول:
ــــــــــــغ مغــــــــــــار  األري إخبــــــــــــاره  ــــــــــــرنين حــــــــــــين بل  تعــــــــــــالى عــــــــــــن ذي الق

ــــــى الشــــــمال ــــــم  ــــــرَّ راجعــــــًا مــــــن المشــــــرق إل ــــــغ بــــــين )1( ومشــــــارق ا، ض  ،  لمــــــا بل
 الســــــــــدالن، وجــــــــــد مــــــــــن دون مــــــــــا، أي مــــــــــن دون الســــــــــدالن الموجــــــــــودالن منــــــــــذ 
خلـــق هللا األري، وهمـــا ئالئـــ  الجبـــال المتواصـــلة  منـــة ويســـر  حتـــى تتصــــ  

  ـي التـاريخ )2( من المؤرخين، ومـن م ابـن  ثيـربالبحار،  ما قال ذلك غير واحد  
ـــــــــــــا موجـــــــــــــودالن قبـــــــــــــ  مجـــــــــــــيي )3(  . وهـــــــــــــو نـــــــــــــي القـــــــــــــرآن   الســـــــــــــدان  ان

ـــــــــع ـــــــــوم. ول ـــــــــن بين مـــــــــا  جـــــــــو ، أي ري ـــــــــك الق  ، التصـــــــــ  )4( ذي القـــــــــرنين ألولأ
ــــــــه  ــــــــأجوف ومــــــــأجوف إلــــــــى مــــــــا جــــــــاورهم مــــــــن النــــــــا ، فيفســــــــدون قــــــــتاًل،   من

القــرنين شــاوا إليــه مــا اللقــون مــن وئــلبًا، ون بــًا، وتخريبــًا.  لمــا وصــ  إلــي م ذو 
ـــــــــالوا:  ـــــــــأجوف ومـــــــــأجوف،  ق ـــــــــ     ع  ل ـــــــــى أ نح ت جح ـــــــــا ع  ًج رح ـــــــــ ج ل ـــــــــك  خ  ع  ـــــــــ ح ن جح     {{ 

ــــــــــَدا{{ مح ئ  ــــــــــن  ج ا يح ــــــــــا و  ــــــــــك الريــــــــــع والفجــــــــــو  التــــــــــي بــــــــــين  ب يحن ن   الريــــــــــدون  قــــــــــ  ذل
ــــــــال.  قــــــــال ذو القــــــــرنين:  ــــــــي{{الجب ابا ــــــــي فايــــــــها ر  ــــــــا م  َّنحنا  أي مــــــــن الملــــــــك،  }}م 

ـــــــــــو ، و   ، وحســـــــــــن الننـــــــــــام، وئـــــــــــعة الـــــــــــرزق، )5( مـــــــــــال العـــــــــــدد والعـــــــــــد والق
                                                

عــن ولعـ  المؤلـف ائــتفاد ذلـك مـن  ـالم ب«. الشـمال»لـي   ـي خبـر القــرآن عـن ذي القـرنين التصـريح بج ــة  -1
لَّتـه ـ أي السـد ـ  ـي شـرقي األري،  ـي ج ـة الشـمال،  ـي  المؤرخين والمفسرين،  قول ابـن  ثيـر  ـي تاريخـه )وم ح 

 .2/557زاوية األري الشريية الشمالية( البدا ة والن ا ة 

إئـماعي  بــن عمــر بــن  ثيــر، القرشــي، الدمشــقي، أبــو الفـداي، عمــاد الــدالن، حــا و، مــؤرأ،   يــه، محــد . ولــد  -2
هـ  ي قرية من أعمال بصرى، ضم انتق  إلى دمشق، ورحـ   ـي طلـم العلـم. مـن تصـانيفه: تفسـير القـرآن 701ة ئن

ــم  املــه. تــو ي ئــنة  ــة، جــامع المســانيد والســنن، شــرح صــحيح البخــاري، ول . اننــر: 774العنــيم، البدا ــة والن ا 
 .1/320األعالم: 

 .2/549اننر: البدا ة والن ا ة  -3

 .5/392: )الربايع والرَّيع: الطريق المنفرف عن الجب ( لسان العر : قال ابن مننور -4

  ي المخطو : )و ما العد  والعد ( مارر . -5
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ينجوناي باقجوَّ  {{خيرب لي من ما تبذلون لي من الجع .  أي ئاعدوني بأبدان م،  }}  أ عا
ًمــا{{وقــوت م، علــى بنيانــه  دح مح ر  ــن  ج ا يح ــن  جمح و  ــ ح ب يح ع  ولــم  قــ : ئــدًا، ألن الســدالن،  }}أ جح

}}آتجـوناي الريـد ردم مـا بين مـا، وئـده  قـ . وهما ئالئ  الجبال، موجـودان. و نمـا 
}} الدا دا {{أي قطع الحدالد.  زجا ر  الحح  ـد   يحنا او ى ب يحن  الصَّ تَّى إاذ ا ئ  أي حـاذى ذلـك  }}ح 

تَّـى الحدالد الذي جمعوه، ووضعوه  ي ذلـك الريـع، ر و  الجبـال  ـوا ح  }}ق ـال  انحفجخج
ــرامح ع   ــهج ن ــاًرا ق ــال  آتجــوناي أج ح ل  ع  ــًرا{{إاذ ا ج  أي نحائــًا مــذابًا، ليلــتحم بالحدالــد،  ل يحــها قاطح

 ائتحام ذلك البنيان، ووازن الجبال، وحجز به بين  أجوف ومـأجوف ومجـاوري م، 
اي  وحمد هللا الذي أجرى هذه النعمة على الده، وقال:  اباي   زاذ ا ج  م ةب مانح ر  }}ه ذ ا ر حح

دج  ان  و عح كَّاي  و    ل هج د  ع  اباي ج  دج ر  َقا{{و عح اباي ح   . ر 
صـريحة أن  ـأجوف ومـأجوف مـن اآلدميـين،  مـا  )1(   ذه اآل ـام ال ريمـام

ضبت بذلك الحدالث الذي  ي الصحيحين، وئنذ ره إن شاي هللا، وتدل هذه اآل ام 
علـــى أن ـــم مـــن جـــن  هـــؤالي القـــوم الـــذالن اشـــت وا مـــن م األذ ـــة، إال أن ـــم تميـــزوا 

ن رحم هؤالي الذالن اشت وا من م األذ ـة،  بنـى باإل ساد  ي األري، وأن ذا القرني
ذلـك الـردم الــذي النفـذون منـه إلــي م، و ـان مـا عــن  مـين هـذا الريــع ويسـاره جبــال 
شاهقة، تتص  ببحار  مغرقة،  ما هو ظاهر اآل ام، و ما صرح بذلك ابن  ثير 

 وغيره. )2( «البدا ة والن ا ة» ي 
ـــــاه ذو القـــــرنين  ســـــير جـــــداً  ـــــردم الـــــذي بن ـــــى الســـــدود وهـــــذا ال   بالنســـــبة إل

 الطبيليــــــة التــــــي عــــــن  مينــــــه وشــــــماله،  لمــــــا بنــــــاه، صــــــاروا ال  ســــــتطيعون أن 
 ن ــروا علـــى ذلـــك البنيـــان، وال أن النقبــوه، و ـــذلك ال  ســـتطيعون الصـــعود علـــى 

 ئالئ  تلك الجبال الشاهقة، وال النفوذ من وراي البحار.

                                                

 .98ـ  93ئور  ال  ف: اآل ام:  -1

، وعبـــار  ابـــن  ثيـــر رحمـــه هللا: )و ـــانوا ال  ســـتطيعون الخـــروف إلـــي م إال مـــن 2/549اننـــر: البدا ـــة والن ا ـــة:  -2
 ك بحار مغرقة، وجبال شاهقة(.بين ما، وا ية ذل
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، وأمــاكن م، ال  ماثــوا علــى ذلــك مــددًا طويلــة، وهــم منحــازون  ــي د ــارهم
ئبي  ل م إلى النفوذ من تلك الحواجز، والحوائ ، لعدم األئبا  التي تمان م من 

 ذلك.
ضــــم بعــــد ذلــــك بمــــدد، ترقــــت الصــــناعام، وقويــــت المخترعــــام، وتنوعــــت 
األئبا  التي مانـت م مـن النفـوذ مـن تلـك الحـواجز والحوائـ . و ـان مبـادي ذلـك 

ن حــين قـــال  ــي الحــدالث الثابــت  ـــي  ــي وقــت النبــي صــلبى هللا عليـــه وئــلبم، مــ
وي  للعر  من شر  قد اقتر .  تح اليـوم مـن ردم  ـأجوف ومـأجوف »الصحيحين: 
 وحلَّــــــــــــق اإلب ــــــــــــام والســــــــــــبابة. وئــــــــــــيأتي إن شــــــــــــاي هللا هــــــــــــذا «. مثــــــــــــ  هــــــــــــذه

 الحدالث.
والنبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم  اثــر مــن ضــر  األمثــال التــي  ي ــا تقريــم 

للخــروف، وحاصــ ب ل ــم،  )1( ذلــك الوقــت مت يأــون  المعــاني إلــى األذهــان،   ــم مــن
ومن م بعن األئبا  التي تماـن م، وذلـك وهللا أعلـم، حـين ئـمعوا بـالنبي صـلبى 
هللا عليـــه وئـــلبم وأمتـــه ودعوتـــه، وأن ـــم شـــارعون  ـــي  ـــتح البلـــدان.  عزمـــوا علـــى 
مقـاومت م، وعملـوا األئـبا  لـذلك.  لـم تــزل إرادت ـم تقـوى، وقـوت م تـزداد، وشــرهم 
 طغى، حتى انفتحوا من    ماان.  برزوا من  وق ر و  الجبـال، ونفـذوا  ـوق 

 متون البحار، وصعدوا  ي جو السماي،   ان هذا مصداقًا لخبر هللا ورئوله.
 د النا ـم أن  شاهـد عند خروج ـعن النا  أنه ال بـوقد التوهم ب

  
 لـــ ب واضـــح مـــن الـــردم من ـــدمًا،  ـــزذا لـــم  شـــاهدوه،   ـــم إلـــى اآلن خلفـــه، وهـــذا غ

 وجوه:

                                                

هاذا  ي األصـ ، وقـد عـدلت عـن  لمـة أخـرى، وأضبتـت  ـي ال ـام . وال أدري هـ  التعـدال  مـن الشـيخ أو مـن  -1
 غيره. والذي  ي النسخة المتوئطة )متحر ون(.
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: أن النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم أخبـر أن ابتـداي انفتاحـه قـد ابتـدأ  منهاـ 
 ــي زمانــه. و حــوى ذلــك الحــدالث الــدل علــى أنــه  ــي ازد ــاد مــن وقــت  إلــى آخــر، 

 حتى وصلوا إلى هذه الحالة المشاهد .
وعلـى المــؤمن أن  صـدق الرئــول  ـي  ــ  مــا  خبـر بــه، وال  قـع  ــي قلبــه 

ريم من صدقه.  خبر الرئول أصـدق مـن خبـر  ـ  أحـد  مـن الخلـق. وقـد  أدنى
 أخبر بذلك.

: أنـه ال اللـزم مـن انفتـاح الـردم المعـين  ـي السـد أن الـراه  ـ  أحـد  ومنهةاـ 
حــال انفتاحــه،  قــد الــراه مــن  جــاوره، ويخفــى علــى غيــرهم، وقــد  صــ  النقــ  إلــى 

 النا ، وقد ال  ص .
ــ  قــد حصــ .  لــي   ــي ر يــة نفــ   : أن المقصــود مــن خــروج م ومنهةةاـ

الــردم الــذي بنــاه ذو القــرنين  بيــر آ ــة. بــ  اآل ــة المقصــود  خــروج م،  ــزذا رآهــم 
النا  قد خرجـوا علـى النـا  مـن  ـ  حـد   وصـو ، وماـان  مرتفـع ومـنخفن، 

 عر وا أن السد قد اندك.
: أن هللا أخبـر أنــه لمـا بنـى ذو القـرنين الــردم، أن ـم لـم  ســتطيعوا  ومنهةاــ 

ن  ن روه، أي:  علوا عليه، وال على السدود الطبيلية، ومـا ائـتطاعوا لـه ن بـًا، أ
ومعلـوم أن عـدم قـدرت م علـى واحـد  مـن األمـرين  ـي ذلـك الوقـت، لعـدم األئـبا  
التي توصل م إلى ظ ـوره أو ن بـه. وأمـا اآلن  ـال  عجـزون عـن صـعود أي جبـ  

 ى ما  وق ذلك. اون، وأي ئد   حص ، وال على ن به، ب   قدرون عل
 علــم بــذلك أن ــم ائــتطاعوا  ــي هــذه األوقــام علــى النفــوذ والن ــور الــذي 

 كانوا ئابقًا عاجزين عنه. وهذا ظاهر.
: أن السد عبار  عن ئالئـ  الجبـال التـي عـن  مـين تلـك الثنيـة،  ومنهاـ 

وذلــك الريــع ويســاره. والــردم منــه عبــار  عــن تلــك الثنيــة التــي ئــدها ذو القــرنين. 
قـد شـاهد النـا  خـروج م مــن وراي هـذه الجبـال والبحـار. أال تـرى ئالئــ   ـاآلن 
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جبال آئيا وأوراا وغيرها قد خرجوا من ورائ ا، والبحر األئود واألبين، والبحار 
المحيطام من    جانـم قـد عبروهـا، ونفـذوا مـن ورائ ـا، بعـد مـا  ـانوا منحـازين 

  ي د ارهم، غير متمانين من الخروف 
ـــك أن ـــم مـــن ذل ـــرو  والصـــين،   عل  ـــأجوف ومـــأجوف هـــم هـــؤالي األمـــم  ال

 ، الوضح هذا:)1( وأمرياا، واإل رنة، ومن تبع م
 الدليل الثاني:
ـلجون  قوله تعالى:  ـد    ال نحسا ـ با ح  ـنح  ج وفج و هجمح ما م أحجج وفج و  تح   أحجج تَّى إاذ ا  جتاح  }}ح 

نحازين  ـي د ـارهم أي حتى إذا انفتحوا على النا ،  برزوا بعدما  انوا م )2( *{{
{{ب ــذا الوصــف الــذي ذ ــر هللا عــن م:  ــد    ــ با ح  ــنح  ج أي ماــان  مرتفـــع،  }}و هجـــمح ما

{{كالجبال وما  وق ـا.  ـلجون  أي  سـرعون. وهـذا مطـابق لمـا هـم عليـه   ـزن م  }}ال نحسا
 ي جميع أقطار الدنيا قد انفتحوا على النا ، وأتوهم من    جانـم. ول ـذا أتـى 

{{وهي قولـه: بأدا  التعميم،  ـد    ـ با ح  ـنح  ج  لـم البـق جبـ  إال صـعدوه، وال بحـر  }}ما
عميـــق إال عبـــروه، وال صـــعم إال ئـــل وه، وأبلـــغ مـــن ذلـــك أن ـــم  ـــي جـــو ال ـــواي 
النســلون  أي  ســرعون بالطــائرام التــي جابــت مشــارق األري ومغارا ــا، وجميــع 

ذا لــم ج ات ــا.  ــزذا لــم  صــدق علــي م هــذا الوصــف،  مــن تــراه  صــدق عليــه   و 
 النطبق علي م هذا النعت  أخبرني بمن النطبق عليه  

و ــي هــذه اآل ــة ال ريمــة برهــانب ودليـــ  بــاهر علــى اإلخبــار بحــدو  هـــذه 
المخترعام التي وصلوا ب ا إلى هذه الحال، ألن إخبار هللا ورئوله بشيي إخبار 

الن به، واما ال التم ذلـك إال بـه، وذلـك أنـه ال  حصـ  تماـن م مـن اإلئـراع والنسـ
 من    حد   إال بالصنائع الرايية، والمخترعام المدهشة.

 الدليل الثالث:
                                                

 ال اللزم أن  اونوا    هؤي المذ ورين، ب  بعض م. اننر مقدمة التحقيق. -1

 .96 ئور  األنبياي: اآل ة -2
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 قــول هللا »مــا ضبــت  ــي الصــحيحين عنــه صــلبى هللا عليــه وئــلبم أنــه قــال: 
آلدم،  ا آدم، فيقول: لبيك وئعد ك. فيقول: أخرف من ذريتك بعث النار. فيقول: 

سـعة وتسـعون  ـي النـار،  ـا ر  ومـا بعـث النـار  قـال: مـن  ـ  ألـف  تسـعمائة وت
وواحــد  ــي الجنــة،  ضــة النــا  حــين حــدض م النبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم ب ــذا 
الحدالث. قالوا:  ا رئول هللا، وأالنا ذلـك الرجـ    قـال: أبشـروا،  ـزن م  ـي أمتـين، 

: «. ما  انتا  ي شيي إال  ثرتاه   أجوف ومأجوف ومـا أنـتم  ـي النـا  »و ـي لفـو 
 ي جلـد الثـور األئـود، أو  الشـعر  السـوداي  ـي جلـد الثـور  إال  الشعر  البيضاي

 الحدالث. )1( «األبين
  ــذا الحــدالث صــريحب  ــي أن ــم مــن ذريــة آدم. وئــيأتي  ــالم أهــ  الســير 
والتاريخ أن م مـن ذريـة  ا ـث بـن نـوح، وأن التـرك طائفـة مـن م، وأن ـم ئـموا تر ـًا 

 .)2( ر  إليهألن م تر وا خلف ردم ذي القرنين،  ما ئتأتي اإلشا
 وهـــــــذا الحـــــــدالث مطــــــــابقب ألحـــــــوال هـــــــذه األمــــــــم الموجـــــــودالن  الــــــــرو ، 
والصــين، واليابــان، والفــرنة، ومــن ورايهــم مــن أهــ  أمرياــا،  زنــه وصــف م بــال ثر  
 العنيمــــــــــــــة، وأن العـــــــــــــــر ، ومـــــــــــــــن جــــــــــــــاورهم بالنســـــــــــــــبة إلـــــــــــــــي م  الشـــــــــــــــعر  

 

                                                

 (.222(، صحيح مسلم )7483، 6530، 4741، 3348صحيح البخاري: ) -1
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جم ـور بعـث  الواحد  بالنسبة إلى شعر جلد الثور. ووصـف م باثـر  ال فـر، وأن ـم
النــار، وذلــك ل فــرهم، وعــدم إ مــان م بمحمــد صــلبى هللا عليــه وئــلبم، وقلــة إ مــان م 
بســائر األنبيــاي اإل مــان الصــحيح.  ــزن م  ــي أزمــان  متطاولــة ال  اــاد الوجــد  ــي م 
إئالم. ضم بعد ذلك وجد  ي م إئالم قلي  جدًا بالنسبة إلى  ثرت م.  زذا لم  اونوا 

  هذه األمم  من  اونون 
و ذا أردم النسبة بين العر  ومن جاورهم من األمم اإلئالمية، واين تلك 
األمم، رأالت األمر  ما ذ ـر النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم، والـذي  عـاري وينـن 
أن م غير هؤالي الدعي ويعتقد أن م أممب أكثر من المذ ورين بأضـعاف  مضـاعفة، 

 و ن م إلى اآلن خلف السد لم  جطَّلع علي م 
ــ اهللا  أالــن هــؤالي  وأالــن محل ــم  وأالــن د ــارهم الوائــعة مــن األري، وقــد ف ي 

اكتشفت جميع قارام األري، وما التبع ا من الجزائر  وئيأتي إن شاي هللا بيان 
 .)1(  ساد هذا الغل  والنن

واعلم أن اآل ام ال ريمـة، واألحادالـث الصـحيحة، و ـالم العلمـاي العـار ين 
 ــأجوف ومــأجوف مــن اآلدميــين، وأن ــم ليســوا عالمــًا  ظــاهر  ظ ــورًا ال ريــم فيــه أن

غيبيـــًا،  ـــالجن والمالئ ـــة، ال  شـــاهدهم النـــا ، بـــ  هـــم ظـــاهرون، محسوئـــون، 
دالن، وقـد حجـم هللا عـن م مشاهدون.  ال  مان ألحد  أن  قول: قد  اونون موجو 

األبصار.  لو قال أحدب هذا القول، عجرف أنـه خـالف األدلـة الصـحيحة، وخـالف 
الواقـع. وهـو قـولب بـال علــم. بـ  قـول منـاف  لمـا علــم مـن اآل ـام واألحادالـث أن ــم 
آدميــون  شــاهدون، ويفســدون  ــي األري، ويجواــون مشــارق األري ومغارا ــا، 

 وغير ذلك من صفات م.
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 الرابع:الدليل 
مــا ضبــت أ ضــًا  ــي الصــحيحين عنــه صــلبى هللا عليــه وئــلبم أنــه قــال ذام 

ويــ  للعــر  مــن شــر  قــد اقتــر .  ــتح اليــوم مــن ردم  ــأجوف ومــأجوف مثــ  »الــوم: 
 .)1( وحلَّق بين اإلب ام والتي تلي ا« هذه

  ذا دلي ب صريح صحيح أنه من ذلك اليوم الذي ت لم به النبي صلبى هللا 
قد وجد بعن األئبا  الداعية لخـروج م، وأنـه ال الـزال السـبم  قـوى عليه وئلبم 

وقتـًا بعـد وقـت، وئـواي  ـان المعنـى أنـه مثـ  ضـراه النبـي صـلبى هللا عليـه وئــلبم 
 قصد به تقريم الح يقة إلـى األذهـان، وأن ـم قـد ابتـد وا  ـي السـعي إلـى الخـروف 

ذلـــك الوقـــت هـــذا  واالنـــد اع  ـــي األري، أو أن ردم  ـــأجوف ومـــأجوف انفـــتح منـــه
 .)2( المقدار، وأنه ال الزال  ي زياد  حتى زال واندك

و ذا قال قائ   لام  ل ـمح  شـاهد النـا  اند اكـه   قـد مضـى الجـوا  عـن هـذا 
. ويقــال أ ضــًا: إذا  ــان مــن زمــان النبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم، وقــد )3( اإلشــاال

 عليه وئلبم لم الدر المسلمون  انفتح منه هذا المقدار، ولوال  الم النبي صلبى هللا

                                                

 (.2880(، صحيح مسلم )7136، 3347صحيح البخاري ) -1

ـت ط اعجوا الحـدالث السـابق، وقولـه تعـالى: وقد جمع ابن  ثير، رحمه هللا، بـين  -2 ـا ائح م  وهج و  ـرج ـط اعجوا أ نح   نح   ـا ائح }}  م 
ًبا *{{ [ بقوله: )أما على قول من ذهم إلى أن هذا إشار  إلى  تح أبوا  الشـر والفـتن، وأن هـذا 97 ال  ف:  ل هج ن  ح

 عــن أمــر  محســو ،  مــا هــو ائــتعار  محضــة، وضــر  مثــ ،  ــال إشــاال. وأمــا علــى قــول مــن جعــ  ذلــك إخبــاراً 
ًبـا *{{الناهر المتبادر،  ال إشاال أ ضًا، ألن قوله:  ـت ط اعجوا ل ـهج ن  ح ـا ائح م  وهج و  ـرج ـط اعجوا أ نح   نح   أي  ـي ذلـك  }}  م ا ائح

،  ـال النفـي وقوعـه فيمـا  جسـت قب  ، بـزذن هللا ل ـم  ـي ذلـك قـدرًا، وتسـليط م عليـه  الزمان، ألن هذه صـيغة خبـر مـاي 
ــال هللا: با ــتم األجــ ، وينقضــي األمــد المقــدور، فيخرجــون،  مــا ق ــياًل، حتــى ال ــياًل قل ــد    لتــدرية قل ــ با ح  ــنح  ج ــمح ما }}و هج

}} لجون   .2/558( البدا ة والن ا ة ال نحسا

 .78، 77راجع ما جاي  ي الدلي  األول من هذه الرئالة، ص -3
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، ضـم إخبـاره بمقـدار مـا «ويـ  للعـر  مـن شـر قـد اقتـر »عن انفتاحه، مـع قولـه: 
انفــتح منــه، فيــه دليــ  ظــاهر أنــه انفــتح بعضــه، وأنــه عــن قريــم النفــتح جميعــه، 
ويخرجــون علــى النــا . وأ ضــًا  فــي الحــدالث هــذا وصــفب ظ ــر ظ ــورًا جليــًا، ال 

 ـزن النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم توعـد العـر  بالشـر  شك فيه من عرف الواقـع. 
القريــم الــذي  قــع ب ــم مــن  ــأجوف ومــأجوف،  مــن عــرف حالــة العــر  واإلئــالم، 
و يف توئع الفتح اإلئالمي  ي المشـارق والمغـار ، و يـف حصـ  للعـر  مـن 
العــز باإلئــالم وانتشــاره مــا ال  عــرف لغيــرهم، ضــم  يــف تــداعت علــي م األمــم  مــا 

ـــــــداعت ا ـــــــه الصـــــــادق المصـــــــدوق ت ـــــــر ب ـــــــى الصـــــــحفة،  مـــــــا أخب ـــــــة عل  ، )1( ألكل
 ضـــــــــــم  يـــــــــــف تقلـــــــــــي اإلئـــــــــــالم، وزال عـــــــــــز العـــــــــــر  عـــــــــــن تلـــــــــــك الممالـــــــــــك 
 اإلئـــــــــــالمية، و يــــــــــــف وقعـــــــــــت ب ــــــــــــم تلــــــــــــك الـــــــــــدواهي العنــــــــــــام، والشــــــــــــرور 

 العنيمــــــــة، الـــــــــذالن  )2( الجســــــــام، شــــــــيأًا  شـــــــــيأًا، حتــــــــى وقعــــــــت داهيـــــــــة التتــــــــر

                                                

الوشـك أن تـداعى علـيام » صـلبى هللا عليـه وئـلبم:  شير إلى حـدالث ضواـان رضـي هللا عنـه، قـال: قـال رئـول هللا -1
قال: قلنـا  ـا رئـول هللا  أمـن قلـة  بنـا الومأـذ   قـال: أنـتم الومأـذ  « األمم من    أ ق،  ما تداعى األكلة على قصعت ا

قـال: قلنـا: «. كثير. ول ن ت ونـون غثـاًي  غثـاي السـي ، النتـزع الم ابـة مـن قلـو  عـدو م، ويجعـ   ـي قلـواام الـوهن
( وأبـو 22498( رقـم )5/278رواه أحمـد، واللفـو لـه، المسـند: )«( حـم الحيـا ، و راهيـة المـوم»وما الـوهن  قـال: 

ـــم ) ـــي المالحـــم، رق ـــي داود، حـــدالث )4297داود، و  ـــي صـــحيح أب ـــاني   (، و ـــي 4297، 3610(. وصـــححه األلب
 (.956ئلسلة األحادالث الصحيحة رقم )

( رحمـه هللا، قـال  ـي تاريخـه: 620ـ  555لمين، حتـى أن ابـن األضيـر )وهي من أعنم الفـتن التـي حاقـت بالمسـ -2
)لقــد بقيــت عــد  ئــنين معرضــًا عــن ذ ــر هــذه الحادضــة ائــتعنامًا ل ــا،  ارهــًا لــذ رها.  أنــا أقــدم إليــه رجــاًل، وأ خــر 

يـت أمـي أخرى.  من الذي  س   عليه أن  اتم نعي اإلئالم والمسلمين   ومن الذي ال ون عليه ذ ر ذلك   فيا ل
لم تلدني، ويـا ليتنـي مـت قبـ  حـدوض ا و نـت نسـيًا منسـيًا...  لـو قـال قائـ : إن العـالم مـذ خلـق هللا ئـبحانه وتعـالى 
آدم، و لى اآلن لم الجبت لوا بمثل ا، ل ان صادقًا،  زن التواريخ لم تتضمن ما  قارا ـا، وال مـا الـداني ا... ولعـ  الخلـق ال 

 10/333قــري العــالم، وتفنــى الــدنيا، إال  ــأجوف ومــأجوف(، ال امــ   ــي التــاريخ الــرون مثــ  هــذه الحادضــة إلــى أن الن
 هـ.617حواد  ئنة 
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هم،  ما ذ ـره أهـ  السـير، ومـن م هم من عنصر  أجوف ومأجوف، ومن نف  د ار 
 رحمه هللا. )1( ابن  ثير

ولـم تــزل الشــرور تتــوالى علــى المسـلمين عمومــًا، وعلــى العــر  خصوصــًا 
 مـــــــــــــن هـــــــــــــذه األمــــــــــــــم حتـــــــــــــى وصـــــــــــــلت إلــــــــــــــى هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة الموجــــــــــــــود  
اليـوم، التــي الرضـى ل ــا. ونرجـوا هللا أن اللطــف بب يـة المســلمين والعـر ، وأن الــد ع 

 الد عه غيره.   ذه الشرور التي أشرنا ل ا، وهي  عن م من الشرور ما ال

                                                                                                                                       

هذا وهو، رحمه هللا، لم  ع  حتى  ش د ب يـة  تنـت م، وئـقو  بغـداد، عاصـمة الخال ـة اإلئـالمية، ومـا جـرى مـن 
 هـ.656، حواد  ئنة 364ـ  17/356الحواد  العنام،  ما بس  ذلك ابن  ثير، رحمه هللا،  ي البدا ة والن ا ة: 

هـــ  ــي عــين جــالوم،  ــي 658هـــ مــن أطــراف الصــين، وانت ــت، أو  ــادم، عــام 617وقــد ابتــدأم هــذه الفتنــة عــام 
 الشام.

قال ابن  ثير، رحمه هللا،  ي تاريخه: )فيـأجوف ومـأجوف طائفـة مـن التـرك، وهـم مغـ  المغـول. وهـم أشـد بأئـًا،  -1
بت م إلي م  نسبة هؤالي إلى غيرهم. وقد قي : إن الترك، إنما ئموا بذلك، حين بنى ذو وأكثر  سادًا من هؤالي، ونس

القرنين السد، وألجأ  أجوف ومأجوف إلـى مـا ورايه، فبقيـت مـن م طائفـة لـم  اـن عنـدهم  فسـادهم،  تر ـوا مـن ورائـه. 
 .2/553 ل ذا قي  ل م. الترك( البدا ة والن ا ة 

ا هؤالي تر ًا، ألن م تر وا من وراي السد، من هذه الج ة، و ال   م أقرااي أولأك(. الريـد وقال  ي التفسير: )إنما ئمبو 
 .5/195 أجوف ومأجوف. تفسير القرآن العنيم 

ـــتحم،  وقــال  ـــي  تــا  الفـــتن والمالحــم، الملحـــق بالتــاريخ: )وهـــم  النــا ،  شـــب ون م،  أبنــاي جنســـ م مــن التـــرك الغج
 .19/239أنو  م، الص م شعورهم، على أشاال م وألوان م( البدا ة والن ا ة: المغول، المخرزمة عيون م، الذلف 
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معرو ــة هــي وأضــعا  ا وأضــعاف أضــعا  ا، مــن أالــن أصــابت المســلمين عامــة، 
والعــر  مــن م خاصــة، إال ممــن أخبـــر الصــادق المصــدوق الــذي ال النطــق عـــن 
ال وى بوقوع ا من م، وهم  ـأجوف ومـأجوف. ول ـذا  ـان بعـن العلمـاي المتـأخرين 

ل األمم،  األمير شايم أرئالن، وغيره، الرون أن  أجوف ومأجوف العار ين بأحوا
هم دول السو ييت، أو بعض م، وال ريم أن م من م، ب  هـم مبتـدأهم، وابـن  ثيـر 

الـذالن تفرعـت عــن م التتـر، والصـين، واليابــان، « منغوليـا» ـي تاريخـه جـزم بــأن م 
نسا . ومن ورايهم والرو ، وغيرهم، من األورايين،  ما ذ ر ذلك المعتنون باأل

 من األمم،  أمرياا، حام م حام م.

  ــذه األوصــاف المتنوعــة التــي وصــفوا ب ــا بال تــا  والســنة، ال  شــك مــن 
  م ا تمامًا، و  م الواقع، أن ا تنطبق على هؤالي األمم، وأما ما الوجد من اآلضار 
ــــة علــــى طــــول م المفــــر ، وقصــــرهم المفــــر ، وصــــفات م المخالفــــة لصــــفام  الدال

، مخالفـــــة للنصـــــوص الصـــــحيحة، وللواقـــــع، ال  حـــــ  )1( دميـــــين،   ل ـــــا  ـــــذ اآل
اعتقادها، واالعتماد علي ا،  ضاًل عن تقد م ا على داللة النصوص الصـحيحة، 
  ي، و ن ذ رها بعن النا ،  قد أولع  ثير من المصنفين بذ ر أحادالث وآضار 

 ـا لمــا دلـت عليــه ال زمـام ل ــا وال خطـام، ومجــرد مـا الراهــا البصـير  عــرف مخالفت
 النصوص الصحيحة.

                                                

قال ابن  ثير رحمه هللا: )ومن زعم أن  أجوف ومأجوف خلقوا مـن نطفـة آدم حـين احـتلم،  ـاختل  بتـرا ،  خلقـوا  -1
دًا،  مـن م مـن هـو من ذلك، وأن م ليسوا من حواي... وهاذا من زعـم أن ـم علـى أشـاال  مختلفـة، وأطـوال متباالنـة جـ

كالنخلة السحوق، ومن م من هو غا ة  ي القصر، ومن م من  فتـر  أذنـًا مـن أذنيـه، ويتغطـى بـاألخرى،   ـ  هـذه 
أقوال بال دلي ، ورجم بالغيم بغير برهان. والصحيح أن م من بني آدم، وعلى أشاال م وصـفات م(. البدا ـة والن ا ـة 
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 ـــزن قلـــت:  قـــد ورد  ـــي صـــحيح مســـلم،  ـــي حـــدالث النـــوا  بـــن ئـــمعان 
الطوي  أن  أجوف ومأجوف، حين  قت  عيسى بن مريم الدجال، فيقول هللا له: قد 

عبـادي  ـي الطـور، وأن ـم  )2( ،  حرز)1( أخرجت عبادًا لي، ال الدان ألحد  بقتال م
حير  طبرية، ويمر علي ا آخـرهم، فيقـول قـد  ـان هاهنـا  خرجون فيشر  أوائل م ب
اب م إلى السماي  تعـود علـي م مخضـواة دمـًا، فيقولـون:  )3( ماي، وأن م الرمون بنجشَّ

 .)4( قد ق رنا أه  األري، وعلونا أه  السماي
  الجوا  عن هذا من وجوه:

أن هذا الحدالث على  ري مخالفته ومناقضته لما دلت عليه تلك  األول:
النصوص،  زنه ال  قاوم ا، وال  قدم ما  ن ر من داللته على داللت ا. هذا على 

 وجه التنزل، و ال  لي  وهلل الحمد بين ا مخالفة.
أن داللـة تلـك النصـوص علـى صـفات م المـذ ور  المشـاهد   الوج  الثاني:

 عيانًا، داللة  قينية، ال  مان أن الرد ما  خالف ا ويناقض ا.
ره بخـــروج م بعـــد قتـــ  عيســـى للـــدجال، وقتـــ  المســـلمين إن إخبـــا الثالةةةث:

للي ــود، ال الــدل علــى أن ــم لــم  خرجــوا قبــ  ذلــك. بــ  هــذا خــروف مــن محــ   إلــى 
ـــــى عيســـــى ومـــــن  ـــــأتون حنقـــــين، متغينـــــين، عل ـــــأجوف ومـــــأجوف   ـــــزن    محـــــ ،  
 معــــــه مــــــن المــــــؤمنين، الريــــــدون اإل قــــــاع ب ــــــم، فيابــــــت م هللا، ويقمع ــــــم، ويلقــــــي 

ــــــــذريع ــــــــي م المــــــــوم ال ــــــــراد عل ــــــــى أن البعــــــــث واإلخــــــــراف ال ال  . وممــــــــا الــــــــدل عل
ـــــــه البعـــــــث والخـــــــروف مـــــــن محـــــــ    ـــــــ  الـــــــراد ب ـــــــه ابتـــــــداي الخـــــــروف والبعـــــــث، ب  ب

الن  إلــــــى محــــــ   آخــــــر، آ ــــــام متعــــــدد ، مثـــــــ  قولــــــه:  ــــــر ف  الَّـــــــذا ي أ خح  }}هجــــــو  الَّــــــذا
                                                

  أن الد ه معدومتان لعجزه عن د عه. أي ال قدر  وال طاقة. -1

 أي ضم م، واجعله ل م حرزًا. والحرز: الموضع الحصين. -2

 ئ ام م. -3

 (.2937قطعة من حدالث  طوي ، رواه مسلم  ي صحيحه. رقم ) -4
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وا مانح أ هح ا  را م ا ظ ن نحتجمح  ك ف رج شح لا الحح  وَّ  َ مح ألا ـوا{{ الح ات ا ا مانح دا  اراها رججج ،   ـذا )1( أ نح   خح
ناين  خروف من مح   إلى مح . و ـذلك قولـه:  ما ـن  الحمجـؤح ـا ما ـان   اي   ـنح    ن ـا م  ر جح }}  أ خح

نَّــــام  و عجيجـــون  *{{، )2( *{{ ـــنح ج  ن ـــاهجمح ما ر جح اآل ـــام. إلــــى غيـــر ذلـــك مــــن  )3( }}  أ خح
إلــى آخــر، لــي  اآل ــام الــداالم علــى أن المــراد: الخــروف، واإلخــراف مــن محــ   

 المراد به اإلخراف االبتدائي.
الد  ومث  ذلك، البعث،  قوله تعالى:  دا ب اًدا ل ن ا أجولاي ب أح   ش  ل يح جمح عا ثحن ا ع  }}ب ع 

}} ال ل  الدبا  ارا وا خا ائج  ، وهذا بعث ل م من البالد الجزريـة إلـى الـبالد الشـامية)4(   ج 
بعثـت عبـادا لـي، ال الـدان ألحـد » ، ننيـر مـا  ـي بعـن ألفـا! حـدالث النـوا :)5(

{{ ، من غير  ـرق.«بقتال م ـثج  اـي األ رحيا ـث  َّللاَّج غجر اًبـا ال بحح  ، لـي  المـراد )6( }}ف ب ع 
ـثح ببعثه إنشاي خلقه، و نما المراد به:  أرئـ  هللا غرابـًا البحـث  ـي األري.  }}ابحع 

ــباي ا َّللاَّا{{ ــي ئ  ــ ح  ا ــا نجق اتا لاً  ــا م  عــيبان لنــا مل ــًا، وهــذا ظــاهر بــيبان وهلل ومعنــاه:  )7( ل ن 
 الحمد.

أن النبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم  ثيــرًا مــا  مثــ  للنــا  بمــا  الوجةة  الرابةةع:
كــانوا  عر ــون، خصوصــًا  ــي األمــور التــي لــم  شــاهد المســلمون ل ــا مثــياًل، وال 

سـماي ننيرًا،  ي ذلك الوقت.  زخباره صلبى هللا عليه وئلبم برمي م بنشاب م إلى ال
إلـى آخـره، الـدل علـى قـوت م وق ـرهم ألهـ  األري بسـالح م ومخترعـات م. و ـأنَّ 

                                                

 .2ئور  الحشر: اآل ة  -1

 .35ئور  الذاريام: اآل ة  -2

 .57ئور  الشعراي: اآل ة  -3

 .5ئور  اإلئراي: اآل ة  -4

أي مــن الجزيــر ، مــا بــين الن ــرين، مــن أري العــراق، وهــو بعــث بختنصــر أو ئــنحاريم إلــى بنــي إئــرائي   ــي  -5
 الشام وايت المقد .

 .31ئور  المائد : اآل ة  -6

 .246ئور  البقر : اآل ة  -7
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ــا  )1(  ــي هــذا إشــار  إلــى طيــران م  ــي األ ــق ، و ال  مــن المعلــوم أن ئــالح النشب
ونحوه من السالح األول الضليف قد نسخ من زمـان، وأن األئـلحة ال تـزال  ـي 

ن  عود النا  إلى ئـالح النشـا  رقي وازد اد، وال الرجى  ي وقت  من األوقام أ
، ب  الذي الدل عليـه االئـتقراي والتتبـع لألحـوال أن السـالح الترقـى ترييـًا )2( ونحوه

 احشــًا، النســي هــذا الســالح الموجــود، حتــى  اــون مــاد  هــالك الخلــق وتــدميرهم، 
ويقع ما أخبر به النبي صلبى هللا عليه وئلبم من  ناي الرجال بالقت ، حتى  اـون 

 .)3( مسين امرأ  رج  واحدييبام خ
والرئول صلبى هللا عليه وئلبم ال  خبر بمـا تحيلـه العقـول، بـ   المـه فيـه 
الشفاي، والعصمة، والنور، والبرهان، والحق، واليقين. وأما مـا فيـه مـن ذ ـر مـاي 
البحير ، وأن م  شراونه،  زما أن ذلك إشار  وتنبيه على  ثرت م العنيمة التي هـم 

ي ــــا، و مــــا إن مــــاي البحيــــر  ئيســــتخرجونه بــــاآلالم إلــــى عمــــار   ــــي الح يقــــة عل
حروض م، وزروع م، حتى النشـفوها. وهـذا شـر  ح يقـي. ويـدل علـى هـذا أن مـاي 
البحير ، لو اجتمع جميع من على وجه األري من اآلدميين والحيوانام،  شراوا 

لم بخــالف من ــا بــأ واه م لــم النشــفوها. والنبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم النــزه أن الــت 
 ، إن  ـــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــدالث )4( الواقـــــــــــــــــــــــــع.  تعـــــــــــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــــأويلين

                                                

 تعــود »لــه:  ــي هــذا تأويــ  ظــاهر، ورئــول هللا صــلبى هللا عليــه وئــلبم أعلــم بمــا قــال،  يــف وقــد حقــق ذلــك بقو  -1
وقـد  ـان  سـع النبـي صـلبى هللا عليـه وئـلبم أن  عبـر بمـا  حتمـ  المعنـى الـذي ذ ـر الشـيخ، «. علي م مخضواة دماً 

 ،  ضاًل عن أن  حقق ذلك بوصف التعلق بالنشا ،  المتعين حم  الني على ظاهره.«بسالح م»كأن  قول: 

فتاكـة، وأن  عـود النـا   ـي آخـر الزمـان إلـى ائـتعمال ال  متنع أن  فضي األمر إلى تدمير األئلحة الحدالثـة ال -2
 األئلحة البدائية، ول ذا الني ننائر  ثير   ي أحادالث المالحم، آخر الزمان.

 (.2205(، جامع الترمذي رقم )81صحيح البخاري رقم ) -3

فيمر أوائل ـم علـى »ب  المتعين ما أخبر به المعصوم صلبى هللا عليه وئلبم، دون حاجة إلى تأوي ، حيث قال:  -4
(.   ونــه 2937رواه مســلم رقـم )« بحيـر  طبريــة، فيشـراون مــا  ي ـا، ويمــر آخـرهم فيقولــون: لقـد  ــان ب ـذه مــرً  مـاي

ــــــــــــــــا التأويــــــــــــــــ   ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن إراد  النــــــــــــــــاهر، وأم ــــــــــــــــة ال  من ــــــــــــــــى  ثــــــــــــــــرت م العنيم ــــــــــــــــه عل  إشــــــــــــــــار  وتنبي
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، جمعًا بين النصوص، ويدل على التأوي  األخيـر )1( النوا  بن ئمعان محفوظاً 
أن الص يونيين الذالن أكثرهم من عنصر الفرنة، الذالن أتوا من البالد الخارجيـة، 
ـــــــــــــــــــــــر  بالماـــــــــــــــــــــــائن وغيرهـــــــــــــــــــــــا،  ـــــــــــــــــــــــوا  ســـــــــــــــــــــــتخرجون مـــــــــــــــــــــــاي البحي  ال زال

الن على هذا األمروال زالو  دبا  . وال بد أن  قع جميع ما أخبر هللا به ورئوله.)2( ا مججا
 الدليل الخامس:

 مــــــــا تــــــــواترم بــــــــه األخبــــــــار مــــــــن أصــــــــناف العلمــــــــاي  مــــــــن المفســــــــرين، 
ـــــــــــأخرين،  ـــــــــــدمين، والمت  والمـــــــــــؤرخين، وأهـــــــــــ  الســـــــــــير واألنســـــــــــا ، مـــــــــــن المتق

 ان واتفــــــــاق محققــــــــي م أن  ــــــــأجوف ومــــــــأجوف  ــــــــي شــــــــمالي آئــــــــيا، وأن ــــــــم جيــــــــر 
ـــــــــى   األتـــــــــراك، وأن األتـــــــــراك قيـــــــــ  ل ـــــــــم: تـــــــــرك، ألن ذا القـــــــــرنين لمـــــــــا ردم عل
 ـأجوف ومــأجوف، وتــرك مــن م هــذه الطائفــة،  قيـ  ل ــم: التــرك، ألن ــم تر ــوا خلــف 
السد.  الترك من م، والباقون جيران م المتصلون ب ـم  ـي بـالد تر سـتان.وقد ذ ـر 

ن  اــون اتفاقــًا مــن م علــى ذلـك غيــر واحــد  مــن المــؤرخين والمفســرين، حتــى  ــاد أ
 هذا.

                                                                                                                                       

 جون الميـــــــاه مــــــــن الثـــــــاني فبعيـــــــد جــــــــدًا، ولـــــــي   ــــــــي اإلخبـــــــار بــــــــه مزيـــــــة.  زنــــــــه لـــــــم الــــــــزل النـــــــا   ســــــــتخر 
 البحيرام والغدران بالوئائ  القد مة والحدالثة. وراما تنضم أحيانًا. 

ومع ما ذهـم إليـه الشـيخ، رحمـه هللا،  ـي التأويـ  الثـاني،  ـزن بحيـر  طبريـة لـم تنشـف حتـى اآلن. وئـياق الحـدالث 
 يـًا، ال أن ـا حرضـت، وزرعـت، النبوي الدل على أن الطائفة األولى من  أجوف ومأجوف شرات مـاي البحريـة شـراًا ح ي

 وئقت.

 (.2937هو بحمد هللا محفو!، ال مخالف له، رواه اإلمام مسلم  ي صحيحه، برقم ) -1

الصــ يونيون، و ن  ــان  ثيــر مــن م قــدم مــن بــالد اإل ــرنة، إال إن ــم ال ــود مــن نســ  ئــام بــن نــوح، وليســوا مــن  -2
  طبريـة.  مـا  قـع مـن ائـتخراف مائ ـا بـاآلالم والماـائن  أجوف ومأجوف نس   ا ث، الذالن جاي الخبـر بشـرا م بحيـر 

 مـــــــــن الصـــــــــ يونيين وغيـــــــــرهم لــــــــــي  هـــــــــو تحقيـــــــــق خبــــــــــر النبـــــــــي صـــــــــلبى هللا عليــــــــــه وئـــــــــلبم  ـــــــــي  ــــــــــأجوف 
 ومأجوف.



 85 

ومن ورايهم من األمم تبع ل م، و رع عن م. وأ ضًا،  زن م ذ روا أن أوالد 
نــوح الــذالن انســلوا، ضالضــة: ئــام، وهــو أبــو العــر  ومــن جــاورهم، وحــام، وهــو أبــو 
ـــة، ويا ـــث، وهـــو أبـــو الصـــقالية، والتـــرك،  ـــع أهـــ  أ ري ي الســـودان والبراـــر، وجمي

تـــر، ومـــن تفـــرع عـــن م مـــن أهـــ  الصـــين، واليابـــان، واـــالد ويـــأجوف ومـــأجوف، والت
اإل رنة، ونحوهـا. و ـالم المفسـرين، وأهـ  األنسـا   ـي هـذا الموضـع، و ـي هـذا 
 المعنــــــــــــــــــى  ثيــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــدًا، ال  ماــــــــــــــــــن نقلــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الرئــــــــــــــــــالة 

 .)1( المختصر 
ــنح جيــران م، عــرف أن  والمنصــف إذا عــرف الواقــع، وأالــن د ــار التــرك، وم 

مـاي صـريحب أن ـم هـؤالي األمـم الـذالن ذ رنـا، ولـيان علـى بالـك أن كالم هـؤالي العل
 أجوف ومأجوف ليسوا عالمًا غيبيـًا، و نمـا هـم آدميـون، بـارزون، محسوئـون،  مـا 

 دلت على ذلك أنواع األدلة.
 

 الدليل السادس:
 أن الشــــــارع ال  خبــــــر بــــــأمر  تحيلــــــه العقــــــول، وياذبــــــه الحــــــ  والواقــــــع. 

 ا حـــــــــــ  وال عقـــــــــــ  صـــــــــــحيح، وال غيرهـــــــــــا بـــــــــــ  أخبـــــــــــاره  ل ـــــــــــا ال  عارضـــــــــــ 
من األمور العلمية، ومن زعم أن  أجوف ومأجوف غير هؤالي األمـم الـذالن ذ رنـا، 
 زن قوله التضمن المحال، ألن هذا القائـ  الـدعي، ويعتقـد، أن ـم أمـم عنيمـة مـن 
بني آدم، وأن م أكثر من هؤالي األمم الذالن  عر ون اآلن على وجه األري  ل ـا 

                                                

. وقــد 132ـ  1/124اننـر علــى ئـبي  المثــال: تـاريخ األمــم والملـوك، ألبــي جعفـر، محمــد بـن جريــر الطبـري.  -1
آضـارًا عـن السـلف، ومسـلمة أهـ  ال تـا ، ومنـه قولـه عـن وهـم بـن منبـه: ).. و ن روى  ي ذلك أحادالث مر وعة، و 

 ا ث أبو الترك، وأبو  أجوف ومأجوف، وهم بنو عم الترك( وقال أ ضًا: )ومن ولـد مـوعة:  ـأجوف ومـأجوف وهـم  ـي 
 شرقي أري الترك والخزر(.

لحن ا ذجربايَّت هج واننر  الم المفسرين على قوله تعالى:  ع   [.77 الصا ام:  هجمج الحب اقاين  *{{ }}و ج 
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فة، وهذا قول محال النزه الشـارع مـن أن النسـم إليـه هـذا القـول، بأضعاف  مضاع
ال ا رين والمعاندالن إلـى القـدح  ـي الشـارع، ويقولـون:  يـف  خبـر  )1( ألنه  طرباق 

عن أمم  علـى وجـه األري، أكثـر مـن الموجـودالن  ـي القـارام السـت وتوابع ـا   
النا  قطرًا قطرًا.  أالن هم   وأالن د ارهم   واألري  ل ا ماشو ة، وقد اكتشف ا 

ولم البق محـ ب مـن األري إال وصـ  إليـه علـم النـا ، إال ج ـة قليلـة جـدًا تحـت 
، وقد غمرت ا الثلوف، ال  مان أن  لي   ي ا آدمي، وال حيوان، )2( مدار القطبين

وال نبـــام، لشـــد  بردهـــا، وعـــدم وصـــول الشـــم  إلي ـــا، وهـــي رقعـــة صـــغير  جـــدًا 
 مجرد تصور العارف ل ـذا القـول  افـي  ـي رده. بالنسبة إلى األري الماتشفة، 

 الوضح هذا توضيحًا تامًا:
 الدليل السابع:

 أن قارام الدنيا  ل ا، القد مة والحدالثة، ئت قارام:
يا : من البحر األحمر واألبـين غراـًا، إلـى أقصـى بـالد ئـيبيريا )3( 1 ـ آئا

األئود وأكرانيا مما من بالد الرو  شمااًل، و لى البحر ال ادي شرقًا، إلى البحر 
 اللي أوراا غراًا.

 أ ري يا: وشرقي ا البحر األحمر إلى المحي  األطلسي غراًا. الثانية:ـ 
ومــن البحــر األبــين شــمااًل، إلــى المحــي  األطلســي، المتصــ  بــالمحي  ال نــدي 

 جنواًا.

                                                

 .8/155قال ابن مننور: )تطربق إلى األمر: ابتغى إليه طريقًا( لسان العر   -1

راما  ـان ذلـك  ـي زمـن المؤلـف، رحمـه هللا، أمـا اآلن  لـم البـق موضـع إال وصـلته ال شـوف، وتـم تصـويره عـن  -2
 طريق األقمار الصناعية.

( ورمــزًا  شــير إلــى التسلســ  )ئـــ(  رامــا وقــع لــه انتقــال ذهنــي،  عــدل عــن 1ا رقــم )علَّــق الشــيخ  ــوق  لمــة آئــي -3
 األرقام إلى األلفا!: الثانية... الثالثة...
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ـــ  ـــى البحـــر  الثالثةةةة:ـ قـــار  أوراـــا: التـــي  حـــدها البحـــر األبـــين جنواـــًا، إل
األطلســي شــمااًل وغراــًا. ومــن بــالد األنــدل  غراــًا إلــى بــالد أكرانيــا الشــمالي، ضــم 

 السو يتية شرقًا.
أئتراليا: وهي قار  واقعة  ي الشرق الجنواي،  ي وئ  المحي   الرابعة:ـ 
 ال ادي.
أمرياــا الجنوايــة: وهــي الواقعــة مــن خلــية بنمــا، مــن المحــي   الخامسةةة:ـــ 

 ادي جنواًا.األطلسي شمااًل، وتنت ي إلى البحر ال 
أمرياا الشـمالية: تتصـ  مـن غـر  بـالبحر األطلسـي، والبحـر  السادسة:ـ 

 الشمالي. ومن شرق تتص  بالمحي  ال ادي.
  ـــذه قـــارام األري  ل ـــا، باتفـــاق العـــار ين ب ـــا. ويتبع ـــا جـــزر صـــغير  
و بيــر  ملحقــة ب ــذه القــارام. وهــذه القــارام قــد عر  ــا النــا   ل ــا معر ــة تامــة، 

نا  أهل ا، وأصنا  م، وتغلغ  علم م إلى معر ة إحصـائيات م، وتيقنـوا وعر وا أج
 قينًا ال شك فيه أن المذ ورين  ي هؤالي القارام الست هم أه  األري، وأنه ال 
الوجد علـى وجـه األري ئـواهم.  متـى أخبرنـا مخبـر أن  ـي األري غيـر هـؤالي 

كثـر مـن المـذ ورين المذ ورين من بني آدم، أكثـر مـن المـذ ورين مـن بنـي آدم، أ
ـــه.  بأضـــعاف مضـــاعفة، علمنـــا غلطـــه الفـــاح ، وأنـــه خـــالف الواقـــع المقطـــوع ب

 الوضح هذا ويزيده بيانًا.
 الدليل الثامن:  

ـــًا ال امتـــراي فيـــه، وقـــد ذ ـــر شـــيخ  وهـــو أنـــه قـــد ضبتـــت  رويـــة األري ضبوت
 اإلئـــــالم ابـــــن تيميـــــة، وابــــــن ال ـــــيم، وابـــــن  ثيـــــر، وغيــــــرهم هـــــذا، وذ ـــــر شــــــيخ 
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.  ما أنه قد اتفق عليه )1( ن داللة ال تا  والسنة على هذا القول ظاهر اإلئالم أ
أه  المعر ة، وقد  ان  ي الزمان الماضي الوجد من  عاري  ي  رويـة األري 
من أه  العلم قب  اكتشا  ا، وينن أن  رويت ا تنا ي ئطحيت ا. وهذا غل .  زن 

}}و  ال ـــى األ رحيا تعـــالى: الجســـم العنـــيم المســـطح قـــد  اـــون ماـــورًا مســـتدالرًا. قـــال 
تح *{{ ح  طا أي: مدم، وم دم، ووئعت لجميع منا ع اآلدميين. وقال  )2( ك يحف  ئج

{{تعــالى:  ــ ا ــى اللَّيح ل  ــار  ع  رج النَّ   ــوبا يج   ــارا و  ــى النَّ   ل  ــ   ع  رج اللَّيح ــوبا . والت ــوير هــو )3( }} ج  
ــــــك  }}االئــــــتدار ،  ائــــــتدار  العمامــــــة علــــــى الــــــرأ . وقــــــال تعــــــالى:  ل  ــــــي    ــــــ ف  ا كج

}} ون  ب حج  .)4(  سح
ضــــم إن الواقــــع المعــــروف معر ــــًة ال شــــك  ي ــــا الوا ــــق هــــذا. واعــــد ظ ــــور 
المخترعام، والمقراام، وقر  المواصالم، صارم  روية األري معرو ة ل   
أحـــد لـــه معر ـــة بـــاألري. وقـــد الـــتمان اإلنســـان  ـــي  ـــ  وقـــت  أن  عـــرف أوقـــام 

ج ـام ن ـار لج ـام أخـرى، واـالعا ، ج ام األري، ويعرف أن ليـ  بعـن ال
وأن الشم  ال تزال تجري  ي  ل  ا، إذا طلعت على جانم  من األري، غرات 
عن الجانم اآلخر.  مثاًل: إذا زالت الشم   ي جزيـر  العـر ، ت ـون قـد غراـت 
عن أقاصي الصين، واالد اليابان. و ذا غرات الشم   ـي جزيـر  العـر ، ت ـون 

د أمرياـا. ضـم إذا زالـت الشـم   ـي أمرياـا، طلعـت علـى قد ابتـدأ شـروق ا  ـي بـال
 بالد اليابان والصين. وهلم جرا.

                                                

قـد اتفقـوا علـى أن ـا  رويـة الشـا ... ولـي  تحـت « األري»قال شيخ اإلئالم ابن تيميـة رحمـه هللا: )اعلـم أن  -1
،  ال  اـون لنـا ج ـة بيبنـة إال ج تـان: العلـو، والسـف ، و نمـا تختلـف وجه األري إال وئط ا، ون ا ة التحت المر ز

 .5/150الج ام باختالف اإلنسان... واأل الك مستدالر  بال تا  والسنة واإلجماع(. مجموع الفتاوى 

 .20ئور  الغاشية: اآل ة  -2

 .5ئور  الزمر: اآل ة  -3

 .40ئور    : اآل ة  -4
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النفذ على أمرياا، ضـم  )1( و ذلك من عبر مغراًا من البحر الغراي الشمالي
من ـا إلـى المحـي  ال ــادي، ضـم مـن المحــي  ال ـادي علـى اليابــان، ضـم الصـين، ضــم 

 الرجع إلى موضعه، وهاذا  ي    ماان.
ومب أنـه إذا  انــت األري  رويـة،  انــت محصـور  تحــي  ب ـا معــارف ومعلـ

النا ،  دعوى المـدعي أن هنـا أممـًا أكثـر مـن المـذ ورين المعـرو ين، وهـم علـى 
 وجه األري، دعوى مخالفة للدلي  القاطع، وما  ان  ذلك   و معروف الغل .

نا  ـي واعلم أنه لي  مع من عاري ما ذ رنا شيأًا من األدلة، إال ما ذ ر 
ـــــــــا وج ـــــــــه ـــــــــوا  بـــــــــن ئـــــــــمعان. وقـــــــــد ذ رن  . و ـــــــــذلك  ننـــــــــون )2( حـــــــــدالث الن

 أن األئــــــــماي تبقـــــــــى علـــــــــى الـــــــــدوام.  لمـــــــــا رأوا أن هـــــــــذه األمـــــــــم ل ـــــــــا أئـــــــــماي 
 مخصوصـــــــــة،  ـــــــــالرو ، واليابـــــــــان، ونحـــــــــوهم، ظنـــــــــوا أن ـــــــــم غيـــــــــر  ــــــــــأجوف 
ــــــــرم األئــــــــماي  أئــــــــماي  ــــــــت وتغي ــــــــ  واضــــــــح.   ــــــــم تنقل  ومــــــــأجوف. وهــــــــذا غل

ـــــــــى ائـــــــــم الج ـــــــــام، والحاومـــــــــام والع  ناصـــــــــر، و ـــــــــم تغيـــــــــرم مـــــــــن ائـــــــــم إل
الطـورانيين،  )3( آخر، و ـم انـدمجت أمـم بـأمم. وقـد ذ ـر المعتنـون بأنسـا  التـرك

                                                

 «.األطلنطي»أو « يالمحي  األطلس»هو المعروف بـ -1

 .88ـ  85تقدم  ي ص -2

ـــا، وروئـــيا   -3 ـــي تر ي ـــت لم اللغـــة التر يـــة   ـــي ت ـــى الشـــعو  الت ـــاه الوائـــع عل ـــق  ـــي معن ـــرك: اصـــطالح  طل )الت
الســو يتية، وتر ســتان الصــينية، وشــرقي إالــران... وأكبــر النــن أن التــرك األصــليين عاشــوا أواًل  ــي جنــو  ئــيبريا، 

ـــاموا امبراطوريـــام عـــد   ـــي آئـــيا،  ـــامبراطوريتي األتـــراك الســـالجقة، و ـــي تر ســـتان، وتوئـــعوا جن واـــًا وغراـــًا، وأق
 واألتراك العثمانيين(.

 .505الموئوعة العراية الميسر . ماد  )الترك( ص

وقـال األميــر شـايم أرئــالن  ـي تعليقاتــه علـى مقدمــة ابـن خلــدون، وحاضـر العــالم اإلئـالمي: )إن التــرك هـم مــن 
اآلئيوية، و ن م معدودون من الشعو  الطورانية، وهم متشاب ون  ي الخلقـة مـع الصـين والتبـت  أكبر وأش ر األمم

واليابان، وال عبر  بما تجده من ئحناي أتراك األئـتانة واألناضـول،  ـزن هـؤالي قـد تولـدوا وتنائـلوا  ـي غراـي آئـية، 
  مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــرون متطاولـــــــــــــــــــــة، واختلطـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــاألمم األخـــــــــــــــــــــرى  القوقـــــــــــــــــــــازيين، والماــــــــــــــــــــــدونيين،
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ـــــــــــزال  ـــــــــــأجوف ومـــــــــــأجوف، وأن هـــــــــــذه األمـــــــــــة ال ت ـــــــــــذالن هـــــــــــم مـــــــــــن نســـــــــــ     ال
 تنـــــــــــد ع شـــــــــــرقًا وغراـــــــــــًا. ومعلـــــــــــوم أن األئـــــــــــماي تتنقـــــــــــ  بتغيـــــــــــر تنقالت ـــــــــــا، 

 ال تـــــــــــا  والســـــــــــنة. والعبــــــــــر  إنمـــــــــــا هـــــــــــي باألوصـــــــــــاف التـــــــــــي ذ ـــــــــــرم  ـــــــــــي 
وقد بينا فيما ئبق انطباق أوصا  م على هذه األمم، مع أن االئم اليوم موجود، 
ـــــــــــالد منغوليـــــــــــا،  ـــــــــــأجوف ومـــــــــــأجوف األصـــــــــــلية، وهـــــــــــو ب ـــــــــــالد   ـــــــــــزن ائـــــــــــم ب   
وشرقي تر ستان، ال زال معرو ًا. وتلك ال بائ  ال الزال  قال ل م  أجوف ومأجوف، 

 وهم اآلن تبع لحاومة الرو .
 سع:الدليل التا

ـــــــــا  والســـــــــنة  ـــــــــة ال ت ـــــــــدم. وهـــــــــو أن دالل  وهـــــــــو الجـــــــــامع ل ـــــــــ  مـــــــــا تق
 الصــــــــــحيحة، واألوصــــــــــاف المــــــــــذ ور   ي مــــــــــا ليــــــــــأجوف ومــــــــــأجوف ال تصــــــــــدق 
 إال علــــــــــى مــــــــــن ذ رنــــــــــا مــــــــــن األمــــــــــم. و ــــــــــذلك األمــــــــــور الواقعــــــــــة المقطــــــــــوع 
 ب ـــــــــا حســـــــــًا، وعلمـــــــــًا،  مـــــــــا تقـــــــــدمت اإلشـــــــــار  إلي ـــــــــا وتقريرهـــــــــا. إذا جمعـــــــــت 

 ًا، ال شـــــــــك فيـــــــــه وال ريـــــــــم، أن ـــــــــا واقعـــــــــة ذلـــــــــك  لـــــــــه، علمـــــــــت علمـــــــــًا  قينيـــــــــ
ـــــــــى تلـــــــــك األمـــــــــم، وأن ـــــــــم المـــــــــرادون ب ـــــــــا، وأن ـــــــــا مـــــــــن بـــــــــراهين رئـــــــــالة   عل
 محمــــــــد صــــــــلبى هللا عليــــــــه وئــــــــلبم. وعلمــــــــت أ ضــــــــًا بمــــــــا تقــــــــدم أنــــــــه ال الوجــــــــد 
 غيـــــــر المـــــــذ ورين مــــــــن بنـــــــي آدم علـــــــى وجــــــــه األري. وأن مـــــــن قـــــــال أن ــــــــم 

 ال علــــم، بــــ  مخـــــالف غيــــرهم، لــــم  قلــــه عــــن علــــم  وارهــــان، و نمــــا هــــو قــــول بــــ
 للعلم.

                                                                                                                                       

واألرنا و ، والروم، والبلغار واألكراد، والعر ، واقا ا أهالي األناضول القدماي. وتولدم مـن م أمـة ال تشـبه المغـول 
 وال الصين.

ول ن الترك األناضوليين، الذالن لم  ختلطوا ب ذه األمم الغرايـة،  شـب ون  ثيـرًا أتـراك بخـارى وخيـو ، و اشـغر، وهـم 
 الصين والتبت والمغول(. ذوو مالمح ظاهر  الشبه مع أه 

 .4/173، وحاضر العالم اإلئالمي 1/88تعليقام األمير شايم أرئالن على مقدمة ابن خلدون، ملحق 
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 الدليل العاشر:

 ، )1( واشـــــــــتقاقه مـــــــــن األجـــــــــية والســـــــــرعة«  ـــــــــأجوف ومـــــــــأجوف»أن لفـــــــــو 
 ووصـــــف الشــــــارع ل ــــــم بـــــذلك الــــــدل علــــــى مــــــا ذ رنـــــا. ول ــــــذا  ــــــان األولــــــى أن 

 ، و ن  ـــــــــان طائفـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــ  العلـــــــــم الـــــــــرون أن ـــــــــم )2(  اـــــــــون ائـــــــــم جـــــــــن 
ــــــــــون   اآلن ب ــــــــــذا طائفــــــــــة مخصوصــــــــــة مــــــــــن دول الســــــــــو ييت، وهــــــــــم المعرو 

 االئــــــــــم.   ونــــــــــه ائـــــــــــم جــــــــــن   شـــــــــــمل م، ويشــــــــــم  مـــــــــــن ورايهــــــــــم، أولـــــــــــى 
 لوج ين:

أحــدهما: أن األوصــاف المــذ ور   ــي ال تــا  الســنة تنطبــق  ــ  االنطبــاق 
والشـر «. مـن  ـ  حـد   النسـلون »على تلك األمم المـذ ور  جمـيع م، مثـ  قولـه: 

 الـــــذي وصـــــ  إلـــــى المســــــلمين مـــــن م عامـــــة، و لــــــى العـــــر  خاصـــــة، ووصــــــف 
ـــــرهم، وأن ـــــم أكثـــــر بعـــــث النـــــار، وغيرهـــــا ممـــــا هـــــو صـــــريح   كثـــــرت م، و ثـــــر   ف

  ي م.

                                                

، اإلئــراع وال رولــة...  ــأجوف  -1 ــًا: أئــرع... األف  ذ ــر ابــن مننــور رحمــه هللا  ــي معــاني األجــية: )وأفب الــؤف أجب
تا النار، ومن المـاي األجـاف، وهـو ومأجوف، وهما ائمان أعجميان، واشتقاق مثل م ا من  الم العر   خرف من: أجَّ

الشدالد الملوحة المجحراق من ملوحته.. وهذا لو  ان االئمان عرايين ل ان هذا اشتقاق ما،  أما األعجمية  ـال تشـتق 
 .1/77من العراية: لسان العر  

، وعلى م -2 ا أشـب ه،  الرجـ ،  زنـه موضـوع ل ـ   ـرد  قال الجرجاني: )ائم الجن : ما وضع ألن  قع على شيي 
خارجي على ئبي  البدل، من غير اعتبـار تعينـه، والفـرق بـين الجـن  وائـم الجـن : أن الجـن   طلـق علـى القليـ  
وال ثيـر،  المـاي،  زنـه  طلـق علـى القطـر  والبحـر. وائـم الجــن  ال  طلـق علـى ال ثيـر، بـ   طلـق علـى واحـد علــى 

 .41ذا  ان    جن  ائم جن ، بخالف العا (. التعريفام ئبي  البدل،  رج ،  على ه
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الثــاني: إن إخبــار النبــي صــلبى هللا عليــه وئــلبم عــن بعــث النــار، وأنــه مــن 
ك  ألف  تسعمائة وتسعة وتسعون  ي النار، وواحـد  ـي الجنـة، وأن جم ـور هـذا 

 . ولما  ان اإلشاال العدد من  أجوف ومأجوف، ال التصور أن  اون إال ائم جن
 ي هذه المسألة قد وقع ل ثير من النا ، لم التضح ل م األمر  ي ـا، مـع أن مـن 
ت م، أحببت أن أورد من  الم أه  العصر  ننر إلى أدلت ا الشرعية والعقلية لم ال رح

 المعتبرين، والذالن ل م المعر ة التامة  ي هذه األمور، ما الدل على ما ذ ر:
 ، رحمـــــــه هللا،  ـــــــي حواشـــــــي )1( «يم أرئـــــــالنشـــــــا» قـــــــد ذ ـــــــر األميـــــــر 

 ، وهــــــم«المجــــــار»أن  ــــــأجوف ومــــــأجوف هــــــم  )2( «حاضــــــر العــــــالم اإلئــــــالمي»
  

                                                

« الشـويفام»شايم بن حمود بن حسن بن الون  أرئالن، أميـر مـن ئـاللة التنـوخيين، ملـوك الحيـر . ولـد  ـي  -1
هـــ، ئيائــي، مــؤرأ، أدالــم، لقباــم بــأمير البيــان. عضــو المجمــع العلمــي العراــي بدمشــق. طــاف 1286بلبنــان ئــنة 

ــة، وأقــام  ــي جنيــف بسويســرا نحــو العدالــد مــن البلــد عامــًا.  ــان مــن المتحمســين للقضــا ا  25ان العرايــة واألورواي
هــ، ود ـن  ـي 1366السيائية اإلئالمية قب  ان يار الخال ة العثمانيـة، ضـم للقضـا ا العرايـة. تـو ي  ـي بيـروم ئـنة 

 مسق  رأئه.

 رهم(، )غزوام العر (، ودالوان شعر.من آضاره: )الحل  السندئية(، و)لماذا تأخر المسلمون وتقدم غي

 .404ـ  304، معجم المؤلفين 175ـ  3/173اننر: األعالم 

م بعنـوان 1921م( ئـنة 1950ـ  Lothrop Stoddard1883 ) تا  ش ير ألَّفـه األمرياـي لـوضرو  ئـتودار  -2
The New World Of Islam الن لياتـم لـه ، وعرباه األئتاذ عجاف نوي ن، ضم د عه إلى األمير شـايم أرئـ

مقدمة،  علق عليه تعليقام  حا لة، وحواشي ئابغة، وألحق به  صواًل إضافية، حتى صار أراعة أضعاف األصـ ، 
ــه أول مــر  األئــتاذ المجاهــد محــم الــدالن الخطيــم،  ــي  ــام علــى طباعت ــاق العــالم العراــي. وق وطــار صــيته  ــي آ 

عاته، اننر مقدمة الطبعة الرابعة، طبعة دار الف ر م، ضم تعددم طب1925هـ 1343المطبعة السل،ية بمصر، ئنة 
 .44ـ  1م ص1973هـ  1394بيروم 
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. )1( وذ ــر غــزوات م لــبالد اإل ــرنة، وانــد اع م إلي ــا، وانــدماج م ب ــم«. المغــول»
 منه: 170المطبوع  ي ص« غزوام العر »وقال أ ضًا  ي  تابه الذي ئماه: 

وصــ  المجــار إلـى  رنســه، ومــألوا الــبالد عيثــًا وتــدميرًا. )و ـي تلــك األ ــام 
إلـى آخـر مـا  )2( عـن  ـأجوف ومـأجوف« حزييـال»ورأى األهالي  ي م تصدالق نبـو  

 .)3( قال
 : 178لألمير شايم ص« الحل  السندئية»و ي المجلد األول من 

                                                

قـــال األميـــر شـــايم أرئـــالن رحمـــه هللا: )كـــان التـــرك مـــن علـــى عنـــق الـــدهر،  ـــي جبـــ  الـــذهم بـــين ئـــيبيريا  -1
مـن بحـر والصـين، ضـم أخـذوا النتشـرون  ـي األقطـار،   ـاجروا إلـى شـمالي ئـيحون وجيحـون، و لـى الشـرق الشـمالي 

أهــ  « المجـار والفنالنـدالون »خـوارزم، و لـى الشـمال الغراـي مـن الصــين والخطـا،   ـان مـن م قسـم  ــي الغـر ، وهـم 
ــــــــــــــدا» ــــــــــــــال ل ــــــــــــــم «  نالن ــــــــــــــذالن  ق ــــــــــــــك ـ والبلغــــــــــــــار. وهــــــــــــــؤالي هــــــــــــــم ال ــــــــــــــى البلطي ــــــــــــــون »عل  ، «األورالي

الشـــرقي، وهــــم  وقســــم  ـــي الجنــــو « المانشــــو والتونغـــوز»و ـــان مــــن م قســـم  ــــي الشـــرق، وهــــم الـــذالن  قــــال ل ـــم 
 «(.المغول»

 .4/173، وحاضر العالم اإلئالمي 88ص 1تعليقام األمير شايم أرئالن على مقدمة ابن خلدون، ملحق 

، 220تـاريخ غــزوام العــر   ــي  رنســا وئويســرا و  طاليـا وجزائــر البحــر المتوئــ ، لألميــر شــايم أرئــالن ص -2
 م.1966بيروم « دار ماتبة الحيا »حسم طبعة 

الشيخ رحمه هللا، ب ية ما قال شايم أرئالن  ي التعليقام الملحقة بالنسخة المتوئـطة مـن هـذه الرئـالة، أضبت  -3
 وهو  ما اللي:

أحـــد  Verdin«  ــردن»).. ولمــا  انــت ئــنة األلــف للمســيح، ظــن النــا  أن ـــا قــد أز ــت الســاعة. وئــأل مطــران 
 م ال   طمــــــأن القســــــي  خــــــاطر القسيســـــين عــــــن صــــــحة هــــــذه المســــــألة، وهــــــ  المجـــــار هــــــم  ــــــأجوف ومــــــأجوف أ

ـــــــــم شـــــــــعو  آخـــــــــرى.  ـــــــــأجوف ومع  ـــــــــأجوف وم ـــــــــأتي   ـــــــــن أشـــــــــرا  الســـــــــاعة أن   ـــــــــه: إن م ـــــــــائاًل ل  المطـــــــــران ق
والحـــال أن المجـــار جـــا وا وحـــدهم.  ـــال تنطبـــق هـــذه النبـــو  علـــي م. علـــى أن ـــم  ـــي العيـــث والتـــدمير بـــذوا األولـــين 

 واآلخرين(.
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 الـذي هزمـه« لـذريق»)وذ ر الرازي أن القو ، أي ملوك األندل ، الذالن آخـرهم 
 .)1( المسلمون، من ولد  أجوف ومأجوف بن  ا ث بن نوح(

ــــ و ــــي المجلــــد الحــــادي عشــــر مــــن  ،  ــــي آخــــر جــــوا  ئــــؤال «المنــــار»ـ
 :284ص

)هــذا، ومــن تــذ ر إغــار  المغــول التتــار، وهــم نســ   ــأجوف ومــأجوف،  ــي 
القرن السابع ال جـري علـى بـالد المسـلمين والنصـارى، ومـا أتـوه مـن اإل سـاد  ـي 

وقعوه بـاألمم المختلفـة مـن القتـ ، والسـبي، والن ـم، أمانـه تصـور األري، وما أ
، )2( حصول هذا من م مـرً  أخـرى، قبـ  مجـيي السـاعة،  مـا قـال القـرآن الشـريف

}} وفج م أحجج وفج و  تح   أحجج تَّى إاذ ا  جتاح   ... إلخ(. }}ح 
حاضـر »و )3( «مقدمة ابن خلدون »ـ وقد ذ ر شايم أرئالن  ي حواشي 

كي،يـــــة تسلســــ  أنســــا  التتـــــر، ويــــأجوف ومــــأجوف، والتـــــرك، « ئــــالميالعــــالم اإل
ودخـول م  ــي جملــة أهــ  أوراــا، بعــد مـا  انــت مســاكن م  ــي آئــيا،  ــذهم أنــا ، 

 واقي  ي آئيا أكثرهم.

                                                

منشـورام دار ماتبـة الحيـا .  178ة، لألميـر شـايم أرئـالن. صالحل  السندئية  ي األخبار واآلضـار األندلسـي -1
 بيروم، إال إن عبارته هاذا:

)وذ ر الرازي أن القو  من ولد  ـأجوف بـن  ا ـث بـن نـوح. وقيـ  غيـر ذلـك(  تعريـف القـو  مـن  ـالم الشـيخ رحمـه 
 هللا.

  لمة )الشريف( ليست  ي المخطو ، وهي  ي األص . -2

ــة، ولدئــنة  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن -3 هـــ  ــي تــون ، 732محمــد، ابــن خلــدون، مــؤرأ، عــالم اجتمــاعي، بحاض
 وأصله من أشبيلية، رح  إلى المغر  واألندل  ومصر.

اشــت ر باتابــه: )العبــر ودالــوان المبتــدأ والخبــر  ــي تــاريخ العــر  والعجــم والبراــر(، وأولــه المقدمــة التــي تنمــى إليــه، 
 .3/330هـ، اننر: األعالم 808تو ي ئنة 
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لمـا ت لـم  86 ي ـا،  ـي الجـزي الثـاني ص )1( «التـذ ر »ـ وقد ذ ر صـاحم 
ـــأجوف ومـــأجوف، وموقع ـــا، ومـــا الناوح ـــا مـــن  عـــن طبـــائع األقطـــار، ذ ـــر بـــالد  

 األقطار،  ي  الم  طوي  الؤيد ما ذ رنا.
 96ص 1254محـرم،  8( العـام التائـع 440« )الفـتح»ـ وقـال  ـي مجلـة 

، قـــال: )جـــايم القـــرون )2(  ـــي الجـــزي المـــذ ور  ـــي مقالـــة الشـــيخ محمـــد ئـــليمان
ـــــــــــــى المســـــــــــــلمين  غـــــــــــــزون م  ـــــــــــــا عـــــــــــــادالن عل  الوئـــــــــــــطى،  جـــــــــــــاي أهـــــــــــــ  أورا

 تخــــــــــوم م، و تحــــــــــت  ــــــــــأجوف ومــــــــــأجوف.   ــــــــــي د ــــــــــارهم، ويحــــــــــاراون م علــــــــــى
  انســــــــ  التتــــــــار مــــــــن الشــــــــرق علــــــــى بــــــــالد اإلئــــــــالم  اكتســــــــحوها، وخراوهــــــــا، 
وهدموا الخال ة، وقتلوا الخليفة. ووقع المسلمون بين شقي الربحا من الشرق، ومن 

 الغر   ي بالي  مبين(.
ـــــــــــ و ـــــــــــي مـــــــــــنجم العمـــــــــــران  مـــــــــــن الجـــــــــــزي األول: )ومـــــــــــن  58، ص)3( ـ

ـــــــــة هيون نـــــــــو )4( اماألمـــــــــم التـــــــــي عر ـــــــــت حر ـــــــــ  التر يـــــــــة،  )5( م اجرت ـــــــــا قبيل
 علــــــى أمــــــة  أخــــــرى، رامــــــا  )6(  زن ـــــا أقــــــدم ال بائــــــ  التــــــي نعــــــرف تــــــاريخ حمل ــــــا

 كانـــــــت األمـــــــة ال ند ـــــــة الجرمانيـــــــة، التـــــــي  انـــــــت قاطنـــــــًة بـــــــالقر  مـــــــن الـــــــوتي 

                                                

هـو داود بــن عمـر األنطــاكي، طبيــم، أدالـم، ولــد  ـي أنطاكيــة وحفــو القـرآن، وقــرأ المنطـق والرياضــيام وأتقــن  -1
رحـ  إلـى القـاهر ، ضـم ماـة، «. تـذ ر  أولـي األلبـا »اللغة اليونانية، انت ت إليه الريائـة  ـي الطـم، واشـت ر باتابـه 

 وال الم. هـ، وله عد  آضار  ي الطم، واألد ،1008وتو ي  ي ا ئنة 

 .334ـ  2/333اننر: األعالم 

 «.نائم المحامة الشرعية العليا»وصفه  ي التعليقام الملحقة بالنسخة المتوئطة بـ -2

ـ  1282 تـا  )مـنجم العمـران  ـي المسـتدرك علـى معجـم البلــدان(، جمعـه ورتبـه السـيد محمـد أمـين الخـانجي ) -3
شـأ  ي ـا ماتبـة الخـانجي. لـه عنا ـة بالمخطوطـام. اننـر: معجـم هـ(، ولد  ي حلـم، وانتقـ  إلـى القـاهر ، وأن1358

 .5/74المؤلفين 

 «.منجم العمران» ي المخطو  )حر ات ا( وهو ئبق قلم، والتصحيح من  -4

 «.منجم العمران» ي المخطو  )كين و( وهو ئبق قلم، والتصحيح من  -5

 «.منجم العمران» ي المخطو  )حملت ا( وأضبتنا ما  ي  -6
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،  ي الج ة الشمالية الغراية من الصين،  تلك الحملة التي جعلت شأن ا )1( غاته
تخريم، والسلم والن م، صدرم من السور العنيم المبني لصدها ئنة الفتح وال

قبــ  المــيالد، وامتــدم حتــى بلغــت أقاصــي غــر  أوراــا، ئــائرً   ــي أوائــ   214
ـــــــــــال همال ـــــــــــا( إلـــــــــــى أن   آئـــــــــــيا  ـــــــــــي الج ـــــــــــة الشـــــــــــمالية مـــــــــــن ئلســـــــــــلة جب

 :62قال ص
التي امتدم من ئور  )2( )ولما رأى األورايون ما رأوا من  توحام المنغول

 ي أوائـ  أوراـا، و لـى ئـواح  البحـر المتوئـ  مـن غراـي « كراكو»الصين إلى 
 وقع الرعم  ي قلوا م(. إلى آخر ما قال. )3( آئيا،  ي ئت وعشرين ئنة

، مــــن المجلــــد األول: )اهتمــــت الــــدنيا 72ــــ وقــــال أ ضــــًا  ــــي المـــنجم، ص
 )4( بأئــرها بفتوحــام روئــيا  ــي أوائــ  آئــيا، و ن لتــرا باتــت  ــي وجــ  مــن جــري 

 لل جـر  1281، الموا ـق 1864ذلك. و انت ن ا ة حر  روئيا والجراكسة ئـنة 
توئــــيع دائــــر   )7( الحــــاجز العنــــيم الــــذي  ــــان  منع ــــا عــــن )6( ، وائــــطة ل ــــدم)5(

، وقد تمانـت بـذلك مـن نـوال )8( «القفقا » عني « قوه قاف»أمالك ا، وهو جب  
 إلخ. )9( مقصد م م(

                                                
 «.منجم العمران»المخطو  )غانه( وهو ئبق قلم، والتصحيح من   ي -1

 «.منجم العمران» ي المخطو  ) توح المغول( وهو ئبق قلم، والتصحيح من  -2

 «.منجم العمران» ي المخطو  )ئتة وعشرين ئنة( وهو خطأ، والصوا  ما أضبتناه من  -3

 .«منجم العمران» ي المخطو  )من جراي( وأضبتنا ما  ي  -4

 أئق  الشيخ رحمه هللا التاريخ الميالدي، وهو مثبت  ي األص . -5

  ي المخطو  )واوائطة هرم( وهو ئبق قلم ال  ست يم معه ال الم، والتصحيح من منجم العمران. -6

 «.منجم العمران» ي المخطو  )من( وأضبتنا ما  ي  -7

 ضيح من الشيخ رحمه هللا.ليست  ي منجم العمران،  لعل ا تو «( القفقا »جملة ) عني  -8

 منجم العمران(.» ي المخطو : )مقصدهم(. وهو ئبق قلم، والتصحيح من  -9
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)وحــد اإلقلــيم «: التنبيــه» ــي  تــا   )1( يقــال المســعود« المقتــب »ـــ و ــي 
واـــالد « تراييـــة»الخـــام  بحـــر الشـــام إلـــى أقصـــى الـــروم ممـــا اللـــي البحـــر، إلـــى 

، واليأجوف ومأجوف، والترك، والخزر، والالن والجاللقـة( «االئتبان»، و«برجان»
  جعل م  ي أري الترك.
 : اإلقلـــــــيم الســــــاد  البتـــــــد  مــــــن المشـــــــرق، فيمـــــــر )2( وقــــــال ابـــــــن رئــــــته

لــى بــالد  ــأجوف ومــأجوف، ضــم علــى بــالد الخــزر، وينت ــي إلــى البحــر المغــر ( ع
  اننر  يف صربح بمجاورته ألري الخزر، وهي معرو ة قريم من قزوين.

: )اإلقليم السـاد : البتـد  مـن 534 ي تاريخه، صفحة  )3( ـ وقال البلخي
ئـ  المشـرق، فيمـر علـى بـالد  ـأجوف ومـأجوف، ضـم علـى بـالد الخـزر، ضـم علـى و 

 بحر جرجان، إلى بالد الروم.
ـــــــى تمـــــــام الموضـــــــع  ـــــــاليم إل ـــــــم: أمـــــــا مـــــــا وراي هـــــــذه األق  قـــــــال أهـــــــ  العل
ــــــــذي عر نــــــــاه  زنــــــــه البتــــــــد  مــــــــن المشــــــــرق، مــــــــن بــــــــالد  ــــــــأجوف   المســــــــاون ال

 ، وأري الترك(.)4( ومأجوف، فيمر على بالد التغرغر
                                                

علـي بـن الحســين بـن علــي المسـعودي، أبــو الحسـن، مـؤرأ، إخبــاري، صـاحم  نــون تـو ي بمصــر  ـي جمــادى  -1
جـم، التنبيـه واإلشـراف، هــ. مـن تصـانيفه: مـروف الـذهم، التـاريخ  ـي أخبـار األمـم مـن العـر  والع345اآلخر  ئنة 

 .7/80المقاالم  ي أصول الد انام اننر: معجم المؤلفين: 

أحمد بن عمر بـن رئـته، أبـو علـي، جغرا ـي. مـن تصـانيفه: األعـالق الن،يسـة  ـي تقـويم البلـدان. تـو ي حـوالي  -2
 .1/185، األعالم: 2/31هـ. اننر: معجم المؤلفين 300ئنة 

 حد اضنين:البلخي، من المؤرخين  حتم  أ -3
هــ مـن آضـاره: زينـة الزمـان  ـي التـاريخ. اننـر: معجـم 548ـ محمود بن مسعود البلخي، أدالـم مـؤرأ. تـو ي ئـنة  1

 .12/202المؤلفين: 
هـــ مـن آضـاره:  تـا  المـن باإلمامـة علــى 570ـ عبـد هللا بـن محمـد البلخـي، مــؤرأ مـن أهـ  األنـدل . تـو ي ئـنة  2

 .6/113 المستضعفين. اننر: معجم المؤلفين:

 لمة غير واضحة  ي األص ، ولم أعثر على تاريخ البلخـي، المـذ ور وأضبتنـا هـذه ال لمـة مـن نـي مشـابه  ـي  -4
 .1/23الخط  المقريزية 
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 و   هذا ظاهر. و الم م  ي هذا  ثير.
هللا ورئوله، وأن األوصاف التي ذ ـرم والغري األصلي هنا: بيان مراد 

عـن م  ــي ال تـا ، والســنة الصــحيحة المحفوظـة، تنطبــق علـي م غا ــة االنطبــاق، 
وأن الواقــــع  صــــدق ذلــــك، ويشــــ د لــــه، وأن  ــــالم أهــــ  الســــير، والمحققــــين مــــن 
ـــاريين، الؤيـــد ذلـــك ويشـــ د لـــه،  علـــى مـــن تـــيقن ذلـــك، وعـــرف دخولـــه  ـــي  اإلخب

 بــه. وعلــى مــن أشــا  عليــه األمــر أن التوقــف النصــوص، أن  عتقــده، ويــدالن هللا
عن الجزم بأحد األمرين ن،يًا و ضباتًا، و ذا  ان ال بد له من الجزم بأحـد األمـرين، 
 ليصبر، وليتأن، حتى التدبر األدلـة الشـرعية والعقليـة، ويعـرف الواقـع،  ـزذا جـزم 

  الصحيح،  زذا بأحد األمرين مستندًا إلى الدلي   قد أدى ما عليه من اتباع الدلي
جزم بأحد األمرين مقلدًا لغيره من غير معر ة  صـحيحة بالمقخـذ،   ـو مـن القـول 

 بال علم.
ولــي  هـــذا األصـــ  خاصـــًا ب ـــذه المســألة، بـــ  جميـــع المســـائ  األصـــولية 
تجــري علــى هــذا األصــ  الــذي نرجــوا هللا تعــالى أن التحقــق بــه  ــ  طالــم للعلــم 

اننـا المســلمين صــراطه المسـت يم، هدا ــًة علميــة النـا ع. ونســأل هللا أن ال ــدالنا و خو 
حتـى نعـرف مـا أنـزل إلينـا مـن ال تـا  والحامـة إجمـااًل وتفصـياًل، وهدا ـًة عمليــة 
حتــــى نســــلك الطريــــق الموصــــ  إلــــى هللا، و لــــى دار  رامتــــه  بامتثــــال األوامــــر، 
واجتنــا  النــواهي، إنــه جــواد  ــريم. وصــلى هللا علــى محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه 

 سليمًا  ثيرًا.وئلم ت
قال ذلك، و تبه، العبد الفقير إلى هللا من جميع الوجـوه، عبـد الـرحمن بـن 
ناصر بن عبد هللا آل ئعدي، غفر هللا له، ولوالد ه، ووالدال م، وجميع المسلمين. 

 هـ.1359والحمد هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا وااطنًا. ئنة 
* * * 
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 )1( مراجع التحقيق
 أواًل: الكتب:

 هـ.1424دعوى الخروف ليأجوف ومأجوف: عبد ال ريم بن صالح الحميد،  إبطال .1
األجواــة النا عــة عــن المســائ  الواقعــة: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، عنا ــة وتعليــق:  .2

ـــدمام، الطبعـــة الثانيـــة  ـــان، دار ابـــن الجـــوزي: ال هيـــثم بـــن جـــواد الحـــداد، دار المعـــالي: عمب
 م.2000هـ  1420

 م.1984زر لي، دار العلم للمالالين، بيروم، الطبعة السادئة األعالم: خير الدالن ال .3
البدا ة والن ا ة: عماد الدالن، أبو الفـداي، إئـماعي  بـن عمـر بـن  ثيـر، تحقيـق د. عبـد هللا  .4

بن عبد المحسن التر ي، مر ز البحو  والدرائـام العرايـة واإلئـالمية، دار هجـر الطبعـة 
 م.1997هـ  1417األولى 

قــي الــدالن، أبــو اللبــا ، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي، تحقيــق بغيــة المرتــاد: ت .5
ودرائــة: د. موئــى بــن ئــليمان الــدوي ، ماتبــة العلــوم والحاــم، المدالنــة، الطبعــة األولــى 

 م.1988هـ  1408
تاريخ األمم والملوك: أبو جعفر، محمد جرير الطبري، دار ال تم العلميـة، بيـروم، طبعـة  .6

 م.1997هـ  1417
 م.1966يخ غزوام العر : األمير شايم أرئالن، دار ماتبة الحيا ، بيروم، طبعة تار  .7
التنبيــه واإلشــراف: علــي بــن الحســين المســعودي، دار الصــاوي للطباعــة والنشــر، القــاهر ،  .8

 م.1938طبعة 
التعريفـــام: علـــى بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، تحقيـــق: إبـــراهيم األبيـــاري، دار ال تـــا   .9

 م.1992هـ  1413طبعة الثانية العراي، بيروم، ال
تفسير القرآن العنيم: عماد الـدالن، أبـو الفـداي، إئـماعي  بـن عمـر بـن  ثيـر، تحقيـق:  .10

 م.1997هـ  1418ئامي بن محمد السالمة، دار طيبة، الرياي، الطبعة األولى 
تيســـير ال ـــريم الـــرحمن  ـــي تفســـير  ـــالم المنـــان: عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي،  .11

 هـ.1422 واز الصمي ، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى عنا ة: ئعد بن 
جـامع األصــول  ــي أحادالــث الرئــول: مجــد الـدالن، أبــو الســعادام، المبــارك بــن محمــد  .12

ابـــن األضيـــر الجـــزري، تحقيـــق وتخـــرية وتعليـــق: عبـــد القـــادر األرنـــا و ، ماتبـــة الحلـــواني، 
 م.1969هـ  1389مطبعة المالح، ماتبة دار البيان، الطبعة األولى 

جــــامع الترمــــذي: أبــــو عيســــى، محمــــد بــــن عيســــى الترمــــذي، دار الســــالم، الريــــاي،  .13
 م.2000هـ  1421الطبعة الثانية 

حاضر العـالم اإلئـالمي: لـوضرو  ئـتودارد، ترجمـة: عجـاف نـوي ن، تعليـق: شـايم  .14
 م.1973هـ  1394أرئالن، دار الف ر، بيروم، الطبعة الرابعة 
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بــار واآلضــار األندلســية: األميــر شــايم أرئــالن، دار ماتبــة الحلــ  السندئــية  ــي األخ .15
 الحيا ، بيروم.

دليــ  المســتفيد علــى  ــ  مســتحد  جدالــد: عبــد العزيــز بــن خلــف آل خلــف، المطبعــة  .16
 العصرية، دمشق، الطبعة األولى.

روضة الناظرين عن مقضر علمـاي نجـد وحـواد  السـنين: محمـد بـن عثمـان بـن صـالح  .17
 .1983هـ  1403القاهر ، الطبعة الثانية  القاضي، مطبعة الحلبي،

ئــنن أبــي داود: أبــو داود، ئــليمان بــن األشــعث السجســتاني، دار الســالم، الريــاي،  .18
 م.2000هـ  1421الطبعة الثانية 

ئـــنن ابــــن ماجـــه: أبــــو عبـــد هللا، محمــــد بـــن الزيــــد بـــن ماجــــه القزوينـــي، دار الســــالم،  .19
 م.2000هـ  1421الرياي، الطبعة الثانية 

: إئـماعي  بـن حمــاد الجـوهري، تحقيـق: أحمـد بــن الغفـور عطـار، دار العلــم الصـحاح .20
 م.1979هـ  1399للمالالين، بيروم، الطبعة الثانية 

صــحيح البخــاري: أبــو عبــد هللا، محمــد بــن إئــماعي  البخــاري، دار الســالم، الريــاي،  .21
 م.2000هـ  1421الطبعة الثانية 

يســـابوري، دار الســالم، الريـــاي، صــحيح مســلم: أبـــو الحســين، مســـلم بــن الحجــاف الن .22
 م.2000هـ  1421الطبعة الثانية 

صحيح مسلم، بشرح النووي: أبو ز ريا،  حيى بن شرف النـووي، دار الف ـر، بيـروم،  .23
 م.1978هـ  1389الطبعة الثالثة 

علمـــاي نجـــد خـــالل ضمانيـــة قـــرون: عبـــد هللا بـــن عبـــد الـــرحمن البســـام، دار العاصـــمة،  .24
 .هـ1419الطبعة الثانية، 

الفــتح الراــاني لترتيــم مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــ  الشــيباني: أحمــد بــن عبــد الــرحمن  .25
 هـ.1404البنا، الساعاتي، دار الش ا ، القاهر ، الطبعة الثالثة، دار العلم، جد ، 

فـــين البـــاري علـــى صـــحيح البخـــاري: محمـــد أنـــور ال شـــميري، دار المـــأمون، شـــبرا،  .26
 م.1938هـ  1357الطبعة األولى 

م   ي التـاريخ: عـز الـدالن، أبـو الحسـن، علـي بـن محمـد بـن األضيـر، تحقيـق: دار ال ا .27
 م.1997هـ  1417عمر عبد السالم تدمري، دار ال تا  العراي، الطبعة األولى 

لســان العــر : جمــال الـــدالن، أبــو الفضــ ، محمــد بـــن ماــرم بــن مننــور، األنصـــاري،  .28
، دار إحيــاي التـــرا  العراـــي، تحقيــق: أمـــين محمــد عبـــد الوهــا ، محمـــد الصــادق العبيـــدي

 م.1996هـ  1416مؤئسة التاريخ العراي، بيروم، الطبعة األولى 
مجموع  تاوى شيخ اإلئالم ابن تيمية: تقي الدالن، أبو اللبا ، أحمـد بـن عبـد الحلـيم  .29

بــن تيميــة الحرانــي، جمــع وترتيــم: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قائــم العاصــمي، الطبعــة 
 هـ.1398األولى 
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إلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــ : أبـــو عبـــد هللا، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــ  الشـــيباني، مســـند ا .30
 م.1983هـ 1403الماتم اإلئالمي، بيروم، الطبعة الرابعة 

مســـــند اإلمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــ . الموئـــــوعة الحدالثيـــــة. تحقيـــــق: شـــــعيم األرنـــــؤو ،  .31
 م.1999هـ  1420وآخرون. مؤئسة الرئالة، بيروم، 

لة، ماتبة المثنى، دار إحيـاي التـرا  العراـي، بيـروم، معجم المؤلفين: عمر رضا  حا .32
 م.1957هـ 1376طبعة 

مقدمــــة ابــــن خلــــدون: عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن خلــــدون، تعليــــق: األميــــر شــــايم  .33
 م.1936هـ  1355أرئالن، المطبعة الرحمانية، القاهر ، طبعة 

لطبعــة المنجــد  ــي اللغــة واألعــالم: لــوي  معلــوف اليســوعي، دار المشــرق، بيــروم، ا .34
 م.1973الحاد ة والعشرون 

ــــدان: جمــــع وترتيــــم: محمــــد أمــــين  .35 ــــى معجــــم البل مــــنجم العمــــران،  ــــي المســــتدرك عل
 م.1907هـ  1325الخانجي، مطبعة السعاد ، القاهر ، الطبعة األولى 

الموئوعة العراية الميسر : إشراف: محمد شفيق غراال، دار القلم، ومؤئسـة  ـران لين  .36
 م.1965ة األولى للطباعة والنشر، الطبع

الن ا ة  ي غريم الحدالث واألضـر: مجـد الـدالن، أبـو السـعادام، المبـارك بـن محمـد بـن  .37
األضيــر الجــوري، تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي، الماتبــة العلميــة، 

 م.1963هـ  1383بيروم، طبعة 
أحمـــد، دار  ـــأجوف ومـــأجوف  تنـــة الماضـــي والحاضـــر والمســـتقب : د. الشـــ،يع المـــاحي  .38

 م.1996هـ  1416ابن حزم، بيروم، الطبعة األولى 
 ثانيًا: المجالت:

مجلــة الفــتح: صــحيفة إئــالمية أئــبوعية، صــاحب ا ومحررهــا: محــم الــدالن الخطيــم، دار  .1
 المطبعة السل،ية، القاهر .

 مجلة المشاا . العددالن: األول، والثالث. .2
إلصـالح الـدالني والمـدني، منشـؤها: مجلة المنار: مجلة إئالمية، تبحث  ي جميع شـؤون ا .3

 السيد محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، القاهر .
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