
  

  

   

  

 ( 17موسوعة جدل األفكار ) 

 ) جدل حول عالمات الساعة ( 

 قراءة نقدية 

   

  أمني انيف ذايب

  

ِذْكَراُهْم (  ) فََهْل يَْنُظُروَن إَِّلا السااَعةَ أَْن تَأْتِيَُهْم بَْغتَةً فَقَْد َجاَء أَْشَراُطَها فَأَناى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهمْ 

 (18)محمد:

  

  

  

 هذا الكتابهدف 

  

ال يقصد من هذا الكتاب إثبات : أنَّ المؤلف هو عالَّمة زمانه ، أو الحق يجري على فيه ، أو هو    

اإلمام ، أو هو الشيخ األكبر ، أو حجة اإلسالم ، أو شيخ اإلسالم ، أو آية هللا الكبرى ، أو أية ألقاب 

      .   000أو  000يدون أو أخرى : يوزعونـها كما يريدون ، أو يطلقونـها على من ير

الكتاب ببساطة كتابة شخص على منهج المعتـزلة ، ولم يكتب المعتـزلة القدامى طلبا لأللقاب ، ولم    

يكن للمعتـزلي لقٌب ؛ فهم دون غيرهم ال تظهر في مدونتهم أسماؤهم إالَّ معراة من أي لقب : معبد 

ن الطويل ، أبو موسى المردار وتلميذيه الجعفرين الجهني ، واصل بن عطاء ، عمرو بن عبيد ، عثما

، أبو الهذيل العالف ، ثمامة بن األشرس ، النظام ، اإلسكافي ، الجاحظ ، الخياط ، أبو علي الجبائي ، 

أبو سعيد السيرافي ، أبو هاشم الجبائي ، وغيرهم كثر .كتب المعتـزلة اآلن موجودة ، فهل فيها 

شيوخهم ، مثل اطالقات المذهبيين والفرقيين .المعتـزلة ليست مذهبا  أوصاف أطلقها المعتـزلة على

 وال فرقة ، بل هي منهج لفهم اإلسالم والقيام بالدعوة إليه ، والمنافحة دونه ، ولن يكونوا غير ذلك ! .

هددف الكتدداب : إعدانا بندداء ابيمدان بقيددا، السداعة ط نون ت بددي  ط فهدب بغتددة   وهدب ب ددد ال  دد  ط    

د ِر   ق ل ذلك ط وهب آتية َّل ريب فيها وَّل شك فيهداوليس  ُِ فِدب ال   ط وهللا ت دالى يقد : :)) يَدْ َ، يُدْن َ

فَتَأْتُ َن أَْفَ اجاً (( و ]ال   ِر[ وهب كبمدة ورن  فدب القدرآن الكدريم عردر مدرا  ط لديس المدران منهدا 

جم هدا صد ف ط وكبمدة  ال  ق عند الم تزلة ط بل هب ُصَ ر الندا  ط أ  جمدص صد را م:دل : صد فة

ْيتُ ُ  ِِذَا َسد ا الن ِ إذ ورن  فب القرآن الكريم ت نب سرعة اَّلستجابة لمران هللا الك نب ط قا: ت الى : فَد

( ولكن الم تزلة ترفض الدخ : فب صراع مدص 29َونَ َْ ُت فِيِ  ِمْن ُروِحب فَقَ ُ ا لَ ُ َساِجِديَن )الحجر:

 ِ فيد  المد ، ط فبيق لد ا ذلدك   فدالمهم هد  مد   الندا   دم ب د  القائبين : بأنا ال  ر ه  ب ق يدن

     النا  .

ابيمان بقيا، الساعة وأنـها بغتة ط ه  ما أكده القدرآن الكدريم واادحا ط لكدن ع مدا  السداعة كمدا    

ترن فب الحدي  َّل تضيف أ  م نى في  حكمة ط فالساعة واق ة َّل محالة ووق عها بغتة يج ل الندا  

 ( .49صف القرآن )) الاِذيَن يَْ َرْ َن َرباُهْم بِاْلغَْيِب َوُهْم ِمَن السااَعِة ُمْرِ قُ َن (( )األن ياء:عبى و
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ابنسان :مجم عدة أهدل الد رع مدنهم ولديس األتقيداء ط وهدم مرددونون لبزمدان والمكدان ط يدرون    

ة سد ر خد ف يدرنع بد  زمدرا األمر من زاويدة الزمكدان ط فأشد ق ا مدن تهاولد  ذ لدـهذا حداول ا إقامد

ال جار ط فاخترع الذهن محاوَّل  تقري ية لبزمان ط ليك ن وعظا لب جار ط قا: ت دالى عدن حدالهم هدذه 

( لهذا قال ا : ب ذاب الق ر ط وقا: بال  مدا  7ط  6: )) إِناُهْم يََرْونَ ُ بَِ يداً * َونََراهُ قَِري اً (( )الم ارج:

ط ارتكدازا إلدى  قافدة أهدل الكتداب ط مدص إعهداء تبدك ال:قافدة مردروعية ال غرى ط وال  ما  الك درى 

إس مية ط من الكتاب ط أو من الحدي  ط وبد: أْن تُحدث ال عظ عمبت عبى ت ريب ال قدل ط فدان  ض 

ت كير األمة ف ان  القهقرى ط وتقد، عدوها عبيها فب ميدان الحياا الدنيا مندذ سديانا ت كيدر الد عظ ط 

 ا من القرآن الكريم ذهنيا ط وليس مح ا أ  زوا: النص المكت ب .وإلغاء س ر عد

 لما س ق بيان  جاء هذا الكتاب ليرن عقل المسبمين إلى الحق .    

  

  

 محت يا  هذا المبف

           4ص + 14    المقدمة -1

                                    ص 21 عالمات الساعة والذاكرة الجماعية  -2

                                               
             ص5(  1الدجال )  -3

 ص6(  2الدجال )   -4

                ص9المهدي  -5

 ص6عيسى بن مريم  - 6

 ص2أشراط الساعة والفكر المسيحي  -7
 ص10قوم يأجوج ومأجوج  - 8

   ص 22آية الدخان ، آية الدابة مناقشة حول عالمات الساعة  -9

 ص5عودة مفصلية لرد عالمات الساعة  -10

 ص4خالصة لرد أحاديث عالمات الساعة  -11

 (  1جدول )  -12

                       ( 2جدول ) -13

 ( 3جدول )  -14
  

  

  

  

(1) 

  

 المقدمة 
كتببب الحبديث ، بنصببوص حديثيبة عببن الفبتن ، والمالحببم ، وعالمبات السبباعة ويحكبم علمبباء  تمتبد    

ديث على بعضها بأنه صبحي  السبند ، ويحكمبون علبى القسبم األكثبر منهبا بأنبه نبعيف السبند ، أو الح

أو غيبرهم مبن   واتبباعهم  مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسبلم ، أو علبى غيبرن مبن صبحابته

هببا العلمباء واألئمببة ، أي أنبه حببديث مونبو  ، ومببن ناحيببة نبـهاية السببند نبزوال يجببد الباحبث كثيببرا  من

 مرفوعا  إلى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ والقليل منها موقوفا  على غيرن من الرجال . 

الفتن يضع له أصحاب كتب الحديث قسما لوحدن ، ويسمون القسم كتابا  ، ويجعلون الكتاب  م ا ع   

حبم والعالمبات أبوابا  ، كما هو في صحيحي البخاري ومسلم ، وفي سنن غيرهما جاعلين الفبتن والمال

بابا من أبواب الكتاب ، أو تجدهم قد فصلوا بين الفتن والعالمات وبين المالحم ، فجعلوا لكل مونو  

وربما ال يوجد باب ، ال للفتن ، وال للمالحم ، وال للعالمبات ،   كتابا ، كما يُرى ذلك في سنن أبي داود

 كما هو عند النسائي في الصغرى ومالك في الموطأ .

كتب سنة أخرى ، اختصت بذكر الفبتن والمالحبم والعالمبات ، منهبا مبا هبو عبام وشبامل مثبل ا، هن   

كتاب النهاية في الفبتن والمالحبم الببن كثيبر ، ومنهبا مبا هبو خباص بالحبدى العالمبات مثبل كتباب عقبد 
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و"صبببفه المهبببدي" ألببببى نعبببيم  (1)البببدرر فبببي أخببببار المنتظبببر ليوسبببف ببببن يحيبببى الشبببافعي السبببلمي

 .(3)وكتاب ا لفتن ألبي عبد هللا نعيم بن حماد ( ،2)األصبهاني

م ليعطبي 1973م هزيمبة  نكبراءل للعبرب ـ أمبام دولبة العبدو اليهبودي ـ وجباء عبام 1967عام  َشكالَ    

بم ا هبذن األحبدا  1979نصرا محدودا  للعرب ، وفي عام  م انتصر اآليبات علبى نظبام الشباة ، فبي خضل

بيعا كتبب التبرا  بكتبب شبعبية ، المقصبود أنبـها كتبب يطلبهبا العامبة ؛  امتألْت أكشاُك الكتب ومكتباتُ 

ويفرحون بـها ، وهذن الكتبب تعبالج مونبو  عبذاب القببر ، أو األشبراط وعالمبات السباعة ، فمبا هبو 

 الباعث على نشر هذين المونوعين ؟ !!! .

ة تجعل التاريخ فعبل الربط بين هذين المونوعين وظهور األصولية المسيحية ، وهي أصولي يمكن   

هللا ال فعل اإلنسان ، والسبب ـ اجتهادا في ظهور األصولية المسيحية ـ هو الخواء الروحبي فبي الحيباة 

بعبودة المسبي    الغربية بشقيها : المادية الشيوعية ، والليبرالية الرأسمالية ، تبشر األصبولية المسبيحية

ألمبم والشبعب المضبطهد ل اليهبود ى إلبى هللا ، إلى فلسطين ونصرة معطيات المسبيحية ، وهبي عبودة ا

ويتم ذلك في أرض الميعاد أي فلسطين ، يالحظ أنَّ هذن الكتب نزلت الساحة ـ فبي فتبرة تعبالى صبوت 

مشاريع الصل  مع دولة اليهود ـ وهكذا تدعو هذن الكتب ـ نمنا  ال مباشرة ـ ألْن تُقبلل دولة العدو باسم 

 ار وعد النصر ـ الذي أخذ يداعب خيالهم ، بعد التجمع اليهودي .الوعد ، وقبل المسلمون انتظ

هي مهمة هذن الكتب ، وهذن هي قائمة في بعض هذن الكتبب التبي قرأتُبـها قبراءة تبدبر وترتيبهبا تبك    

   جرى وفق القراءة لـها :

م ، 1505هبـ   911سيوطي ت كتاب نزول عيس آخر الزمان ، لإلمام جالل الدين عبد الرحمن ال          .1         

م والناشبر هبو دار الكتبب 1985دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطبا ، ظهبرت الطبعبة األولبى عبام 

 0ص  94العلمية بيروت ، والكتاب يقع في 

 0البحث   كتاب عقد الدرر وعليه شرح واف موجود في نـهاية هذا                     .2                     

عقيدة أهل اإلسالم في نزول عيسى ، للحافظ أبي الفضيل عبد هللا بن محمبد ببن الصبديق الحسبيني ،          .3         

 0ص حجم متوسط  167م الناشر عالم الكتب ، والكتاب يقع في 1986وهذن هي الطبعة الثانية عام 

هـ ، تحقيق محمد أحمد عببد العزيبز 774مشقي ت النهاية في الفتن والمالحم ، للحافظ أبن كثير الد           .4         

زيدان ، الناشر دار الحديث خلف الجامع األزهر ، مؤلف من جزأين في مجلدين ، ويقع كل مجلبد فبي 

 0م 1980ص ، وبقي مخطوطا حتى عام  440

ة وسبواطع األسبرار كتاب المسي  الدجال وأسرار الساعة ، وهو مستل من كتاب لوامع األنبوار البهيب        .5         

األثرية ـ شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرنية ـ والدرة المضية هبي أرجبوزة شبعرية ، ألفهبا 

م ، قدم للمستل عببد هللا حجباج ، الناشبر 1774هـ 1188وشرحها الشيخ محمد بن أحمد السفاريبي ت 

 0مكتبة الترا  اإلسالمي القاهرة ، الطبعة الثانية بدون تاريخ 

عالمات يوم القيامة ، للحافظ أبن كثير ، وهو كما تلبليَّنل ُمستٌل من كتاب النهايبة فبي الفبتن والمالحبم ،         .6         

 تحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور الناشر مكتبة القرآن . 

وهو حسن بن علبي ببن لطبف اإلذاعة ـ لما كان ويكون بين يدي الساعة ـ تأليف القنوجي البخاري ،          .7         

م ، الناشببر مكتبببة الثقافببة المدينببة المنببورة ، ودار الكتببب العلميببة 1837هببـ   1253هللا الحسببيني ت 

 0 200بيروت ، بدون تاريخ ، وعدد صفحاته 

 اإلشاعة ألشراط الساعة ، تأليف الشريف محمد بن رسول الحسبيني البرزنجبي ، الناشبر دار الكتبب         .8         

 حجم صغير .  200العلمية بيروت ، بدون تاريخ ، وعدد صفحاته 

القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر ، البن حجر الهيتمي ، واسمه أحمد بن محمبد ببن علبي         .9         

م ، تحقيببق محمببد زيببنهم محمببد عببزب الطبعببة األولببى ، الناشببر دار 1567هببـ   974بببن حجببر ت 

 صفحات القطع الصغير . 110الهدى حدائق حلوان القاهرة ـ والكتاب يقع الصحوة ـ مدينة 

ببديق الحسببيني اإلدريسببي والناشببر عببالم الكتببب عببام         .10         المهببدي المنتظببر ألبببي الفضببل محمببد بببن الصَّ

 صفحات . 110م ويقع الكتاب في 1984

ويقع  4530/87ر تحقيق مصطفى عاشور رقم اإليدا  القول المختصر في عالمات المهدي المنتظ        .11        

 صفحة .88الكتاب في 

 4833/87ثالثة ينتظرهم العالم : عيسى بن مريم ، المسي  الدجال ، المهدي المنتظر رقبم اإليبدا          .12        

 صفحة .142للسيد عبد اللطيف عاشور والكتاب يقع في 

نزول المسي  في آخر الزمان وهو من كتب الثقافة المسيحية والناشر دار النشر المعمدانية                   .13                   
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 . 1979عام 

 لقد صدر من مثل هذن الكتب عدد نخم غير المذكور آنفا فاطلعت عليها .                  .14                   

تأول الدجال وحمارن ووجبود اليهبود المعاصبر تبأويالت ال تصب  فبي  صدرت كتب أخذت                  .15                   

            لغة العرب .

علبى أن مببا تحويبه أحاديبث األشبراط خاصبة ، فهببو فكبر مبن أفكبار اإليمببان ،   بعبض العلمباء ي در   

البدرة الراجبز فبي " (4)فرتبوا عليه الكفر واإليمان ، فالشيخ الحنبلي العالمة محمد بن أحمبد السبفاريني

 " قال فيها :(5)المضية في عقيدة الفرقة المرنية

 فكـله حـق بـال شطاط    وما أتى في النص مـن أشراط         

 مـحمد المهـدي والمسي         منها اإلمـام الخـاتم الفصي          

بباب لٍُد خـل ا عن جدال       وانـه يـقـتل للـدجـال         
(6) 

ية أبيات من منظومته ، التي بلغت مائتين وسبتة أبيبات ، أمبا شبرح األبيبات الثمانيبة واستغرقت ثمان   

 .(7)من الجزء الثاني 157-65فقد استغرق في لوامعه من ص 

العلماء فبي موانبيع الفتنبة والمالحبم وعالمبات السباعة اختالفبا  كبيبرا  ، فهبم ببين منكبر لهبا اختبف    

، مثبت للبعض اآلخر ، وشمل االختالف تفاصيل األشراط علبى جملة وتفصيال  ، وبين منكر لبعضها 

اكثر من وجه ، فمثال  يرى بعض من العلماء كابن حزم أنَّ عيسى بن مريم عليه السالم قد مات بالوفاة 

بينمببا ينكببر آخببرون  (9)بينمببا يببران آخببرون انببه ال يببزال حيببا  بالسببماء وسببيعود (8)؛ وانببه يعببود للحيبباة

 .(10)عودته

لسببيطرة فكببر أهببل الحببديث ـ وخاصببة الحنابلببة دون غيببرهم ـ فببي مونببو  األفكببار المتعلقببة  كددان   

بالعقيدة ، ومنها الفتن والمالحم واألشبراط ، أْن أهمبل وعبن تعمبد اآلراء األخبرى المخالفبة لهبم ، ممبا 

ر ، جعل الرأي العام اإلسالمي خاصة ساحة أهل السنة والجماعبة يبدور مبع أفكبار الحنابلبة حيبث تبدو

 وظهر وكأن الخروج عن أراء الحنابلة خروج عن اإلسالم .

أن يتصببدى الببباحثون لهببذا المونببو  الخطيببر ، بالدراسببة ، والبحببث ، والتنقيببب وبمنهجيببة  وبددد:   

مونببوعية ، اخببذوا يبببذلون قصببارى جهببدهم ـ دون عنبباء وبحببث ـ توكيببد مونببو  هببذن العالمببات ، 

عديد من الدراسبات المختلفبة للكتبب ، التبي تثببت الفبتن والمالحبم ويقذفون إلى دور الطباعة والنشر بال

والعالمببات ، وتقتصببر جهببودهم علببى التخببريج والتحقيببق والتبويببب ، وال يلببْذُكُر أي  مببنهم معارنببةل 

 المعارنين من العلماء السابقين ، لهذن الموانيع إمعانا  في التضليل .

مالحم والعالمات ـ المقصبود مبا صبححون منهبا ـ هبي التي صدرت بحق أحاديث الفتن وال الرهانا   

اجتهادات أشخاص نمن معايير لهم ـ وهي في افضل المعايير وأكثرها تشددا  شروط البخاري مثال  ل 

كما هي دعوى أهل الحديث ى ، ال تعدوا كونـها شهادة ظنية ، مبنية على جهد واجتهاد ذلبك المجتهبد ، 

وليسببت نصبوص الببوحي هبي التببي أثبتبت صببحة هبذا الحببديث ،  مشبدودة إلببى ملكتبه وذوقببه الخباص ،

 ونعف ذاك اآلخر .

ولببيس   المهببم جببدا  أن يُعلببم أن  البحببث هببو فبي أحاديببث معينببة ، ذات مونببو  واحببد معببروف ومدن   

البحث في السنة من حيث هي سنة ، فالسنة ثابتة أنـها وحي ، ومصدر تشريعي وإنكار المتبواتر منهبا 

لكن ال بد أن يعلم أن ثبوت مفردات السنة   الدين بالضرورة ، كفٌر مخرج عن الملة ، أو ما يعرف من

مونع اختالف ، وكذلك موانيعها ، فهل جاءت السنة بموانيع خبرية ؟ وهل األخببار التبي وردت 

بالسنة تعطي مونوعا إيمانيبا يجبب التصبديق ببه وبنباء إيمبان المبؤمن عليبه ؟ وهبذن رؤيبة المحبدثين 

، أم أنـها تقدم مونوعا يجوز تصديقه ويحرم اإليمان به ؟ وهذن رؤية حزب التحرير ، تلبك  والسلفية

 األسئلة جرى خالف على جوابـها بين المسلمين ، وتعصبت كل زمرة لرأيها .

هذا التقديم ، البد من القيام بدراسة مونوعية منهجية ، ألحاديبث الفبتن والمالحبم والعالمبات ،  ب د   

تعتنببي بالمونببو  ، ودراسببة خاصببة تعتنببي بكببل حببديث صبب  عنببد علمبباء الحببديث مببن  دراسببة عامببة

 أحاديث العالمات ، أما أحاديث الفتن والمالحم ، فهي تحتاج إلى دراسة أخرى مستقلة .

مبن داللبة معباني   العالمبات ـ كمبا رتبهبا علمباء الحبديث ، اعتمبادا  علبى السببق الزمنبي ـ م اايص   

 (11)يلي عند مؤلف لوامع األنوار األحاديث ، هي كما 

  0أوال  : المهدي المنتظر 

 0ثانيا  : ظهور الدجال 

  0ثالثا  : نزول عيسى بن مريم 
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 0رابعا  : ظهور يأجوج ومأجوج 

  0خامسا  : هدم الكعبة 

  0سادسا  : الدخان 

  0سابعا  : رفع القرآن 

 0ثامنا  : طلو  الشمس من مغربـها 

 0األرض  تاسعا  : ظهور دابة
        0عاشرا  : خروج نار من قعر عدن 

فمبنهم مبن   علماء الحديث ال يتفقبون علبى هبذا الترتيبب ، وال يتفقبون حتبى علبى هبذن العالمباتلكن   

يرى أن المهدي هو من العالمات قبل العالمات الكببرى العشبرة ، ومبنهم مبن يبرى أن طلبو  الشبمس 

مببن   ربون بببـهذن العالمببات ، وفببي ترتيبهببا ، وفببي عببدهامببن مغربببـها هببي آخببر اآليببات ، فهببم متضببا

وال مبن بعيبد أ   بل أن بعضهم ال يشير ـ ال من قريب  العالمات الكبرى ، أو من العالمات الصغرى ،

إلى مونو  رفع القرآن ، بل إن حديث حذيفة ببن أسبيد المرفبو  المتعلبق بالعالمبات الكببرى ، البذي 

و ظهبور المهبدي ، وهبدم الكعببة ، مبن   سبنن ، ال يبذكر رفبع القبرآن ،يرويه احمد ، ومسلم ، وأهبل ال

 اآليات العشر ، والمقولة في الترتيب والعد ، ورد على اكثر من رواية .

قامت هذن الدراسة لألشراط ـ حسب ترتيب صاحب لوامع األنوار لها ـ إذ هي تترتب مبع تعاقبب  لقد  

صبحيحة السبند عنبد أهبل الحبديث ، وكمبدخل للدراسبة األحدا  ، كما وردت فبي مجمبو  األحاديبث ال

جاءت الدراسة العامة ، ثم بعد ذلك الدراسة الخاصة المختصرة ، مع التعقيب على ذلك باستنتاج ، مع 

 التمهيد للدراسة بمقدمة تشمل وصفا للكتب ، مونع الدراسة وخطة البحث .

  

 قراءا

 ال  مة األولى أو ال  مة الممهدا 

 نتظر وكتاب عقد الدرر المهد  الم
إنَّ مبن المناسبب جعبل كتباب "عقبد البدرر" للشببافعي السبلمي ، بطبعاتبه البثال  الموجبودة فبي سببوق   

الكتب ، هي كتاب الدراسة الوحيد األساسي ، إذ أنـها تحوي كل ما ورد في المهدي مبن أحاديبث ، فبي 

قيببق والتخببريج ، فقببد اسببتغنت مختلببف كتببب الحببديث . ونظببرا  الن طبيعببة العمببل لببيس مببن نببو  التح

 الدراسة عن الرجو  إلى كتب السنن : مطبوعة ، أو مخطوطة ، التي نقل منها مؤلف الكتاب .

مؤلف الكتاب هو يوسف بن يحيى بن علي بن عببد العزيبز المقدسبي الشبافعي السبلمي ، ال توجبد لبه   

ان ، ببين هبذا المؤلبف وببين ترجمة حياة في الكتب المختصة بذلك ، وهناك خلبط وانب  عنبد بروكلمب

يوسف بن يحيى بن محمد بن زكي الدين علي القرشي الدمشقي أبو الفضل بهاء الدين آخر القضاة من 

ونظبرا  لتشبابه األسبماء مبن  685إلى أن توفي عبام هـ 682بني الزكي الذي ولي القضاء بدمشق سنة 

عبالم ، وكبل مبا يعبرف عبن مؤلبف جهة ، وعيشهما في قرن واحد ، اختلط األمر على مؤلفي كتب األ

 هـ.658الكتاب هو اسمه ونسبه ووقت االنتهاء من تأليف كتابه وهو سلخ ربيع األول سنة 

  

 ط  ا  الكتاب وم ه طات 
فبي آخبر طبعبة لبه انبه ال  8/257كتاب عقبد البدرر مخطوطبا ، فقبد أورد الزركلبي فبي أعالمبه  بقب  

م ، يتبين أن الكتباب 1976الموت في تشرين الثاني سنة  يزال مخطوطا ، والمعلوم أن الزركلي طوان

بقي مخطوطا  إلى عهد قريب ، ومخطوطات الكتاب كما بينها الشيخ مهيب بن صال  بن عبد البرحمن 

البوريني )الحصان( في كتاب عقد الدرر ـ في الطبعة التي قدمها البوريني أصال  رسبالة ماجسبتير فبي 

محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، ونشرتـها مكتببة المنبار كطبعبة أولبى  قسم الُسنَّة ، بجامعة اإلمام

 م إذ قال ما يلي : .1985عام 

البببوريني : إنَّ لهببذا الكتبباب عشببر مخطوطببات ، وهببذن هببي دون أي وصببف لهببا : هببذا قببول  يقدد :  

 البوريني وهو يعددها كما يلي :
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 ة.مخطوطة مكتبة البلدية باإلسكندري                -1

 نسخة المكتبة القومية ببرلين.                 -2

 نسخة مكتبة سوهاج بمصر.                 -3

ويكمببل البببوريني مشببوارن مببع المخطوطببات فيقببول : "وللمخطببوط نسببخ لببم اسببتطع الحصببول عليهببا   

 منها".

فبي ألمانيبا نسخة في مشهد إيران ، ونسخة في تركيا ، ونسخة في البيمن ، ونسبخة فبي تبونس ونسبخة 

 في غوتة . وبـهذا تبلغ ثمان مخطوطات ال عشر مخطوطات كما هي دعوى البوريني .

أول مبن حقبق الكتباب ، وقامبت بطبعبه مكتببة عبالم الفكبر عبام ( 12)أما الدكتور عبد الفتاح محمد الحلبو        ×         

 انه حققها على : م ، أي قبل الطبعة المحققة من قبل البوريني بست سنوات ، فيقول1979

 نسخة مكتبة برلين .                -1

 نسخة المكتبة ألرنوية بمشهد )إيران(.                 -2

 نسخة مكتبة سوهاج.                 -3

 نسخة بلدية اإلسكندرية.                 -4

؛ مع نسخ البوريني الذي  سبق يالحظ تطابق النسخ التي اعتمد عليها الحلو في تحقيقه للكتاب مما   

حقق الكتاب نفسه بعد بست سنوات ، باستثناء أنَّ البوريني لم يذكر نسخة المكتبة الرنوية بمشهد في 

ا من حيث األلفاظ التي وصفت بـها النسخ في كال الكتابين فقد حد  التطابق بين التحقيقين  إيران ، أمَّ

العه على مخطوطات الكتاب ، فلم يصور صورة مع مالحظة أن البوريني لم يوثق اط (13)أيضا ،

واحدة من أي مخطوطة ، فالشكوك تساور الباحث ل أي باحث ى من هذن الجهة ، والطبعة الثالثة 

م ، والتي ذكر عليها العبارة التالية 1983واألخيرة فهي طبعة دار الكتب العلمية الصادرة عام 

ناشر" فان المقارنة في التعليقات الواردة في نـهـاية "حققته وعلقت عليه لجنة من العلماء بالشراف ال

صفحات الكتاب ، وتعليقات الحلو يجعل الباحث يجزم بان طبعة دار الكتب العلمية هي عينها طبعة 

 دار عالم الفكر .

إدعاء الشيخ البوريني انه حين سجل كتاب عقد الدرر لرسالة الماجستير لم يكن يعلم بتحقيق  وُرغم    

ر الحلو له ، إال انه من المؤكد انه اطلع على التحقيبق ، ويغلبب علبى الظبن أنبه لبم يقبم ببالتحقيق الدكتو

ْجهبا ،  أصال  ، وإنما استفاد مبن تحقيبق الحلبو ، وقبام بتخبريج األحاديبث ، إذ أن البدكتور الحلبو لبم يخر ا

ل أحكبام غيبرن ونظرا  ألن كتاب البوريني أوسع وأشمل سبيكون مونبع هبذن الدراسبة وخاصبة انبه نقب

 على األحاديث .

صفحة أورد كتاب عقبد البدرر كمبا هبو عنبد  444: يتألف كتاب البوريني من ص ة كتاب ال  رينب    

-5مؤلفه وعلق ، على أحاديث الكتاب بتعليقات في اسفل الصفحة ، وقدم مقدمة شملت الصفحات مبن 

 حديثا  . 491صحيحها وسقيمها ، وجعل الفهرس العام يلي مقدمته ، وبلغت أحاديث الكتاب  50

  

 ال مل فب الكتاب
بدراسة للكتاب والمقارنة بين طبعاته الثال  ، ثبم القيبام بتبرقيم أحاديبث الكتباب فبي طبعبة دار القيا،   

الكتب العلمية ، إذ حد  الحصول على طبعة المنار تحقيق البوريني متأخرا ، إذ أحاديثها مرقمة ، لقد 

، فاألول هو الرقم التسلسبلي  001/1عمل هكذا  1ء السند ، فمثال الحديث رقم جعلت رقما لرجل ابتدا

أو من يقف  للحديث ، والثاني يشير إلى الرقم التسلسلي لرجل نـهاية السند أي من يرفعه لرسول هللا 

عندن السند ، ثم بعد ذلك ُجمع ابتداء السند في جدول خاص يشير إلى رقم صاحب السند واسمه وأرقام 

األحاديث التي وردت في الكتاب وتنتهي إليه ، ثم القيام بجدولة لألحاديث حديثا  حديثا  ، واإلشارة إلبى 

مخرجه والكتاب الذي خرجه فيه والحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف ، حسب أحكام أهبل 

لفت النظر فبي الحديث ، كما هو تخريج البوريني إذ هو أساس البحث . مع اإلشارة إلى أهم مضمون ي

 الحديث ـ مع أن بعض األحاديث يلفت النظر المضمون كله ـ إذ ينطق بمخالفات للشر  والعقل .

هذن الدراسة والجدولة ، تم ونع جدولة لما صححه أهل الحديث منها ، مبع اإلشبارة إلبى البرقم  ب د   

وستين حديثا  ، من اصبلها  التسلسلي ، فبلغت األحاديث الصحيحة ـ بـمقياس أهل الحديث ـ مائة وسبعة

 البالغ أربعمائة وواحد وتسعون حديثا .

تمت جدولة رابعة لألحاديث الصحيحة هذن حسب مخرجها من علماء الحديث ، مع اإلشبارة إلبى  م    
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مكان وجودها في كتبهم ، تمهيدا  إلخراج سندها كامال  ، إلمكانية دراسبة هبذن األحاديبث دراسبة تشبمل 

وتشمل اإلشارة إلى األحاديث المتحبدة السبند النهبائي ـ أي إلخبراج المكبرر ، أو لجمبع السند والمتن ، 

 األجزاء إلى بعضها البعض ـ لونع الرقم النهائي لعدد هذن األحاديث الصحيحة السند.

  

 عمبية النقد
ديث ، عملية النقد لهذن األحاديث على مجموعة مرتكزات نقدية ، منها ما هبو متعلبق بسبند الحب تق ،   

ومنها ما هو متعلق بمتنه ، وتتلخص مرتكزات السند بعد فرز مبا يتعلبق باألشبراط عمبا ال يتعلبق ببـها 

 وهي كما يلي :

دراسة رجال الحديث ال من حيث العدالة والضبط فهذا قام به رجال الحديث ـ مبع البتحفظ كثيبرا      (1)

بعدالته ال يستحق هذا الحكم وكثير ممبن  على األحكام التي صدرت بحق الرجال ـ فالكثير ممن حكموا

سببيجد البيببان الببوافي لهببذا  (8)حكمببوا بعببدم عدالتببه ظلمببون كثيببرا ، والببذي يطببالع كتبباب جببدل األفكببار 

المونو  ، الدراسة اتجهت للرجال من حيث المؤثرات الفكرية التبي تبأثر ببـها البراوي ، ومبن حيبث 

سبالم ، واألفعبال التبي قبام ببـها فبي سببيل اإلسبالم ، وإذا طبقته في الصحابة المعتمدة على األسبقية لإل

 كان الشرط األول يشمل الصحابة فقط فان الشرط الثاني يشمل الجميع .

دراسة السند مبن حيبث االتصبال واالنقطبا  واللقباء والتلقبي ، وهبذا يعتمبد علبى رصبد سبنوات       (2)

  وأصبعبها بسببب وجبود نقبص فبي تسبجيل حياتـهم ، وأماكن سكناهم ، وهبذا األمبر مبن اشبق األبحبا

 حياة الكثير منهم .

دراسة العلل والشبذوذ فبي السبند ، فبالمالحظ علبى حبديث فاطمبة بنبت قبيس )حبديث الجساسبة(       (3)

وحديث النواس بن سمعان ) حديث يأجوج ومأجوج والبدجال ( مقبدار العلبة فبي السبند والشبذوذ فيبه ، 

مسلم لهذن الظاهرة ، وهذا الحديثان جيء بـهما على سبيل المثال ال ومع هذا لم يفطن عالم حديث مثل 

 الحصر .

 أما عملية نقد المتن وهي األكثر أهمية في المونو  فمرتكزاتـها هي :

عببرض الحببديث علببى القببرآن الكببريم سببواء الببنص الخبباص المعببين فببي القببرآن الكببريم ، أو عمومببات         ×         

 وسواء أكان األمر متعلق بمنطوق النصوص ، أو دالالت النصوص .نصوص القرآن الكريم ، 

عرض مونو  الحديث على دالالت المعقول ـ مبن حيبث المخالفبة لمعهبود النظبام الكبوني ، أو عبدم         ×         

المخالفة ـ مع مالحظة األفكار المتعلقة بالمكان واألدوات ، لما لهما من أهمية في تحديبد مصبادر مثبل 

 ن األحاديث.هذ

 دراسة نقدية لمتن الحديث تشمل ما يلي:                    ×                     

من حيث اللغة العربية صرفا  ونحوا  ، واسبتعماالت معهبودة أو غيبر معهبودة وبالغبة ، ومالحظبة    .1         

وس لكلمات الرسول صبلى أساليب القرآن ، وهل هي معها في محل التوافق أو التعارض ؟ وإيجاد قام

 هللا عليه وسلم من أحاديثه المشهورة ، وقاموس لهذن األحاديث وعمل موازنة بينهما.

 استخراج المعاني المنكرة والغريبة من هذن األحاديث . .2          

التعرض للمونو  من حيث هو مونو  للحبديث ، للبحبث فبي مبدى خدمتبه للهدايبة والرشباد فبي   .3         

ء حجج هللا وأدلته وهبي : العقبل فبالقرآن فالسبنة ، فاإلجمبا  وهبو يعبود لبدليل مبن الثالثبة السبابقة نو

 .  عليه ، أي بالترتيب الذي ذكر ، وحرف العطف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب

ر البحث بالتأصيل التاريخي لموانيع هبذن األحاديبث ، فاألحاديبث ذات أصبول أسبطورية فبي أفكبا  .4         

 الشعوب الوثنية ، ثم ونعه اليهود والنصارى في أفكارهم .

  

 لماذا هذه الدراسة 
هبذن األحاديبث هبو مببا يسبمى مضبمون الملكبوت النصبراني ، انظببر فبي ذلبك رؤيبا يوحنببا  مضدم ن   

الالهوتي السفر األخير من العهد الجديد ، ومضمون ما يسمى بوعبد هللا تعبالى إلببراهيم ثبم اسبحق ثبم 

م يوسف ثم موسى حول سيادة اليهود على العالم في آخر الزمان ، وهبي األفكبار التبي وردت يعقوب ث

بصورة أسطورية وخرافية في حزقيال وإشعيا وإرميبا والحبق أنبـها كتاببات إعالنيبة سبرية ، ونبعها 

بي اليهود ألنفسهم في زمن محنتهم } السبي البابلي { بعد أن أداروا معطيات تبشبير النببي موسبى ببالن
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محمد الخاتم صلى هللا عليه وسلم بحيث جعلوا النبي الخاتم مجرد نبي يهودي من نسل داود ، يسبلطهم 

على األمم األخرى فاليهود يقسمون الزمن إلى دهرين : الزمن الحانر ، وهبو زمبن شبرير ال يصبل  

خيبر والنجباح وال يجدي ونـهايته الخراب ، والزمن اآلتبي ، وهبو زمبن الصبالح يسبود فيبه السبالم وال

والبركة ، وفيه ينال شعب هللا المختار اليهود مكانـهم الالئق بـهم ، وحقوقهم الضرورية واالنتقبال مبن 

الدهر الحانر الشرير ؛ إلى الدهر األخر لن يكون بواسبطة بشبرية ، ببل بتبدخل إلهبي مباشبر ، هكبذا 

الشبرير ، ويبأتي الوقبت البذهبي ،  يزعم اليهود ، أي أن هللا سينبـزل إلبى مجبرى التباريخ فينهبي البدهر

هذان الزمانان في الفكبر اإلسبالمي القرآنبي ليسبا علبى هبذن الصبورة ، ببل الصبورة األولبى التكليبف ، 

والصورة الثانية الجزاء ، والصورتان هما خلق هللا ولكنهما ليسا التاريخ بل التاريخ هو حقيقة إنسانية 

ا يكون الجزاء ، ولهذا فان قبول أحاديبث عالمبات السباعة فاعلة ، عليها جرى التكليف ، وعلى نتائجه

رغم نـهايتها السعيدة وهي انتصار اإليمان اإلسالمي علبى يبد عيسبى ، إال أنبـها تبروج لوجبود اليهبود 

وتكاد تلغي بل هي تلغي دار اآلخرة فهذن البركة والسالم اللذان يحبالن فبي األرض ألبيس همبا الجبزاء 

 ؟.
  

 ه امش هذا القسم

يوسف بن يحيى الشافعي السلمي هو مؤلف كتاب عقبد البدرر فبي أخببار المهبدي المنتظبر لبم أعثبر   .1         

 على ترجمة لحياته .

-336حببافط مببؤرا حياتببه مببن   أبببو نعببيم األصبببهاني هببو أحمببد بببن عبببد هللا بببن أحمببد األصبببهاني  .2         
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كثيرون هم المهتمون بعالمات السباعة ـ وخاصبة حبين تشبتد الملمبات علبى األمبة ـ ولهبذا اهتمبت 

صحيفة اللواء بمحانرة الدكتور مهيب صال  الحصبان اهتمامبا  ُملفتبا  للنظبر ، مبع أنبه لبم يحضبر 

ببا مببا هببي  المحانبرة أي  واحببد مببن أصببحاب اللببواء ، ألو مببن محرريهببا ، أو مببن العبباملين فيهببا ، أم 

أسباب هذا االهتمام ؟ فلم يُفص  عنها األستاذ حسن التل ، والمشكلة ليست في اهتمامه ، فلبه الحبق  

، وأن يجبرى أْن يهتم بما يرى أنَّ له أهميبة ، لكبن المطلبوب فبي كبل األحبوال أن يجبري االهتمبام 

يَّبلل أو  الحوار ، وان تكون الكتابة صادقة وأمينة في وصف الواقع الذي جرى كمبا هبو ، ال كمبا تلخل

توهم أو ظنَّ الكاتبب ، فكبل مبا قيبل حبول مجريبات المحانبرة لبيس صبحيحا  ، إال  أنبـها محانبرةٌ 

ت مثلهبا ، ببل جرى فيها انفعاالت وتشنجات عاديبة بسبيطة جبدا  ، حبدثت فبي كثيبر مبن المحانبرا

وبصورة أشبد ، وكبل كبالم غيبر ذلبك هبو كبالم ال عالقبة لبه ببالواقع ، والمسبؤول عبن االنفعباالت 

والتشنجات بالدرجة األولى هو المحانر نفسه ، الذي استهان بعقل الحضبور ، ولبم يقبدم أي مبادة 

يل بعالمبات السباعة ، و كبل مبا قالبه كبان تحليلية أو مفاهيم مدركة ، وإنمبا هبو مجبرد سبرد لمبا ُسبم ا

معلوما  عند الحضور ، خاصة وأن لهذن العالمات حضور تام في كتب عالمبات السباعة الكثيبرة ، 

م ، أي هبي موجبودة وبكثبرة ملفتبة للنظبر 79والتي تواجدت في أكشاك الكتب والمكتبات قبل عبام 

دراسببة  مببع بببدايات مسببارات الصببل  مببع إسببرائيل )صببل  السببادات( ، فأحاديببث العالمببات فببي أيببة

حقيقية لها ، إنما هي ترويج لدولة إسرائيل ، عن طريبق ببث مثبل هبذن األحاديبث ، وبغبض النظبر 

عن الحكم بصحتها عند منهج حديثي معين ، إال أن القراءة الصحيحة لهبا ، تثببت أن ال عالقبة لهبا 

 بنبببببببببببببببببببببببببببببببي الهببببببببببببببببببببببببببببببدى محمببببببببببببببببببببببببببببببد صببببببببببببببببببببببببببببببلوات هللا عليببببببببببببببببببببببببببببببه.

 

ذا المقببال بالببذات ، ال ينتمببي إلببى الحببق  وإلببى ولببـهذا فببان كببل  مببا قيببل مببن غمببز ولمببز فببي كاتببب هبب

الصحي  من وصف لمجريات الحوار ، والدكتور الذي تباكى عليه األستاذ حسن التل لم يُْؤذل بكلمة 

واحببدة ، وللمحبباور الحببق كببل الحببق أْن يقببول عببن المببنهج السببلفي أن  السببلفيين ُمؤيببدون لسياسببات 

سائدة في دول الخليج ، وخاصة السعودية وليست السبلفية أمريكا ، } المقصود السلفية النظرية ، ال

الجهادية ، التي ترى الغرب وخاصة الواليات المتحدة بأنـها عدو لإلسالم بعد رحلة الشراكة معها 

في قتال الشيوعية في أفغانستان ، إذ عمد الجهاديون إلى فك الشبراكة والعمبل االستشبهادي نبدها 

م{ إنَّ الوثائق المدونبة فبي جبواز 1998نشر قي صحيقة اللواء عام بكل السبل ، كتب هذا الكالم و

االسببتعانة باألمريكببان ؛ وأبحببا  الببرد علببى المكفببرة ؛ والببوالء لشببرعية األنظمببة المتواطئببة مببع 

الواليات المتحدة ؛ إنافة إلبى االتصباالت الحيبة معهبم ، والجبدل المتعبدد معهبم ـ حبول اكثبر مبن 

األلباني البذي نشرتبـها اللبواء ، والتبي جبرى تعليبق وحبوار حولهبا  قضية معاصرة ـ وفتوى الشيخ

طيلة اكثر من شبهر ، وهبي حبول وجبوب الهجبرة مبن فلسبطين ، وتأييبد األكثريبة مبنهم لالسبتعانة 

بالواليات المتحبدة نبد العبراق ، وتبريبرهم لفتبوى اببن بباز ، وحتبى موقبف الشبيخ سبفر الحبوالي 

قضبية صبحة المبنهج السبلفي دون غيبرن ، البذي يفبرض طاعبة وسليمان العودة كل هذا ينطلق من 

الحكببام وإْن ظلمببوا األمببة ، وتواطئببوا مببع عببدوها عليهببا ، يظهببر أن هنبباك تحيببز وانبب  للببدكتور 

الحصان ورؤيتبه لحبواد  التباريخ مبن منظبور الوعبد ، والمفبروض بعبد نشبر نبص المحانبرة ، 

تسبر   واتبـهم وأصباب برشباـ اتـهبـامه ونص الحواد  من قبل صبحيفة اللبواء ، أن يتراجبع مبن 

الزمرة المخلصة الواقفة في وجه الدخيل على اإلسالم ، والمرفق طية وهو نص حديث النواس بن 

نميرا  تدل على الجمع مع عدم  18سمعان ، وشجرة تخريجه ورواته ، وهذا الحديث الذي حوى 

وهو من الطبقة الحاديبة عشبر مبن طبقبات وجود ناقل له من كبار الصجابة إالَّ هذا الناقل الوحيد ، 

الصجابة ، ولبيس بعبد هبذن الطبقبة إال طبقبة واحبدة مبن الصبحابة هبي األطفبال دون سبن التمييبز ، 

ويالحظ أن في النص الحبديث رطانبة ويبوم كجمعبة ، فبالعرب ال تقبول عبن األسببو  إنَّبه جمعبة ! 

يبوم الطويبل !!! البذي تقبف فيبه يراجع فبي سببيل ذلبك مبادة جمبع وسببع فبي لسبان العبرب ، هبذا ال

الشمس مدة سنة كاملة فال ليل يعقب النهار ببل نبـهار مسبتمر ، كمبا أكبد  ذلبك البدكتور المحانبر ، 

فهل عللامل المحانر كم ستكون حرارة الجزء المقابل للشمس من الكرة األرنية ؟ !!! بسبب وجود 

( يومببا   182.5مناصببفة فجعببل )الشببمس فوقببه مببدة سببنة كاملببة ، والمحانببر الحصببان قسببم اليببوم 

( يوما  ،  182.5نـهارا ، فكم تكون برودة الجزء الغير مقابل للشمس والذي يخيم عليه الليل مدة ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



، ودرس من جملبة  86وبالمناسبة فان الكاتب لهذا المقال قام بدراسة أحاديث عالمات الساعة عام 

ير فببي تحقيببق عقببد الببدرر ، واإلثبببات مببا درس كتبباب الببدكتور الحصببان ، أي رسببالته فببي الماجسببت

 وان  أن أحاديث العالمبات الكببرى والصبغرى ، ليسبت مبن هبدي محمبد صبلى هللا عليبه وسبلم . 

 

 أو قريببببببببببببببببببببببببببببببب مببببببببببببببببببببببببببببببن ذلببببببببببببببببببببببببببببببك 1986دراسببببببببببببببببببببببببببببببة عببببببببببببببببببببببببببببببام 

 بسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم هللا الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرحمن الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرحيم

 "دراسبببببببببببببة عميقبببببببببببببة فبببببببببببببي حبببببببببببببديث مبببببببببببببن أحاديبببببببببببببث عالمبببببببببببببات السببببببببببببباعة"

 

رل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم الدَّجالل ذاتل غبداةٍ عن النواس بن سمعان رني هللا عنه قال : ذلكل 

فَّعل ، حتى ظننانُ في طائفبةا النخبلا . فانصبرفنا مبن عنبد رسبول هللا صبلى هللا عليبه  ، فلخفَّضل فيه ورل

وسلم ، ثم ُرْحنلا إليه ، فلعلرفل ذلك فينا . فقال ما شأنكم"؟ فقلنا : يا رسول هللا ذكرت الدجال غبداة ، 

ب ت فيبه ورفعَّببت ، حتبى ظننبان فببي طائفبة النخببل . فقبال : "غيبر الببدجال أخبوفني علببيكم ، إْن فخفضَّ

يخرج وأنا فيكم ، فأنا حجيجه دونكم . وإن يخرج ولست فيكم ، فبامرؤ حجبيج نفسبه . وهللا خليفتبي 

 على كل مسلم . إنَّهُ شاب قطط ، عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العبزى ببن قطبن . فمبن أدركبه مبنكم

فليقرأ عليه فوات  سورة الكهف . إنَّهُ خارج خلة بين الشام والعراق ، فعا  يمينا وعا  شماال . يبا 

عباد هللا فاثبتوا"! قلنا يا رسول هللا : وما لبثه في األرض ؟ قال : أربعبون يومبا  يبوم كسبنة ، ويبوم 

ذلك اليوم البذي كسبنة أتكفينبا كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم" . قلنا : يا رسول هللا ، ف

فيه صالة يوم ؟ قال : ال ، اقدروا له قدرن" . قلنا يا رسبول هللا : ومبا إسبراعه فبي األرض ؟ قبال : 

"كالغيث استدبرته الري  ، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ؛ ويستجيبون له ، فيبأمُر السبماء 

ى  واسببغه نبروعا وأمبدن فتمطر . واألرض فتنبت . فتروح علبيهم سبارحتهم أطب ول مبا كانبت ذُرل

خواصر ، ثم يأتي القوم فيبدعوهم فيبردون عليبه قولبه ، فينصبرف عبنهم فيصببحون مملحبين لبيس 

بةا فيقول لهبا : أخرجبي كنبوزك ، فتتبعبه كنوُزهبا كيعاسبيب  را بأيديهم شيء من أموالهم . ويمر بالخل

ْميلبةل الغلبرض . ثبم  النحل . ثم يدعو رجبال  شبابَّا ممتلئبا  شببابا فيضبربه بْزللتلْين رل بالسبيف ، فيقطعبهُ جا

يلتلهلَّل وجهه يضبحك ، فبينمبا هبو كبذلك إذ بعبثل هللاُ المسبي  ببن مبريم ، فينبـزل عنبد  يدعون فليُقبل ول

بْين ، إذا طأطبأ رأسبه  للكل المنارة البيضاء شرقي دمشق ـ بين مْهُروذلتلْين ـ وانعا  كفيه على أجنحة مل

نلفلُسبه ينتهبي قلطلرل ، وإذا  بها إال مبات . ول رفعه تحد رل منه جمان كاللؤلؤ ، فال يحل لكافر يجد ري  نلفلسا

ُهم هللا منبه ،  بمل حيُث ينتهي طرفهُ ، فيطلبه حيث يدركه بباب لُدَّ فيقتله ُ. ثم يأتي عيسبى قبوم قبد علصل

ى هللا إلبى عيسبى فيمس  عن وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتـهم في الجنبة ، فبينمبا هبو كبذلك ، إذ أوحب

ر عبادي إلى الطبور ، ويبعبث هللا  عليه السالم أني قد أخرجُت عبادا  لي ال يدان ألحد بقتالهم ، فحر 

دلب ينسلون ، فيمر أوائلهم على بحيرة طلبلري ة ، فيشربون ما فيهبا ،  يأجوج ومأجوج وهم من كل حل

رُ  نببي  هللا عيسبى عليبه السبالم وأصبحابه ،  ويمر  آخرهم فيقولون : لقد كان بـهذن مرة  ماء . ويُْحصل

حتى يكون رأس الثور ألحدهم خيرا  من مائبة دينبار ألحبدكم اليبوم ، فيرغبب نببي  هللا عيسبى عليبه 

السالم وأصحابه إلى هللا تعالى ، فيرسل هللا عليهم الن غلفل من رقابهـم ، فيصبحون فرسى ، كمبوت 

عليه السالم وأصحابه إلى األرض ، فبال يجبدون فبي األرض نفٍس واحدة . ثم يهبط نبي  هللا عيسى 

هلُمُهم ونتنُهم ، فيرغب نبي  هللا عليبه السبالم وأصبحابه إلبى هللا ، فيرسبل هللا  مونع شبر إال مألن زل

 طيبببببببببببببببرا  كأعنببببببببببببببباق البُُخبببببببببببببببت ، فبببببببببببببببتحملهم فتطبببببببببببببببرحهم حيبببببببببببببببُث شببببببببببببببباء هللا .

 

بل  للقلبة . ثبم يقبال ثم يرسل هللا مطرا  ال يُكن  منه بيُت مدلٍر وال ول ر ، فيغسل األرض حتبى يتركهبا كالزَّ

فاهبا ،  مانبة ؛ ويسبتظل ون باْقحا لألرض : انبتي ثمرتك وردي بركتك ، فيومئبٍذ تأكبل العصبابةُ مبن الر 

ْسل حتى أنَّ ال لقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة  ويبارك في الر ا

 لقحبببببببببببببة مبببببببببببببن الغبببببببببببببنم لتكفبببببببببببببي الفخبببببببببببببذ مبببببببببببببن النببببببببببببباس.مبببببببببببببن النببببببببببببباس ، وال

 

ي ابلة فتأخذهم تحت آباطهم ، فتقبُض روح كل مؤمن وكل مسلم ،  فبينما هم كذلك إذ بعث هللا ريحا  طل

 ويبقببببببى شببببببرار النبببببباس ؛ يتهببببببارجون فيهببببببا تببببببـهارج الُحُمببببببر ، فعلببببببيهم تقببببببوم السبببببباعة.
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الترمذي في سننه حبديث رقبم و 4321حديث رقم  4وأبو داود  18/63أخرجه مسلم في صحيحه 

والحباكم فبي مسبتدركه جبزء  181ص 4واإلمام أحمد جزء  4075وابن ماجة حديث رقم  2341

 .492ص 4

 

 

 

 طببببببببببببببببببببببببببببببببرق حببببببببببببببببببببببببببببببببديث النببببببببببببببببببببببببببببببببواس بببببببببببببببببببببببببببببببببن سببببببببببببببببببببببببببببببببمعان

 

(3( )4) 

 

 

 الترمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذي مسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن الحجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباج

 

 

 

 

 

 علبببببببببي ببببببببببن حجبببببببببر محمبببببببببد ببببببببببن مهبببببببببران زهيبببببببببر ببببببببببن حبببببببببرب "أببببببببببو خيثمبببببببببة"

 

 

 

 

 

(2( )5) 

 

 أبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو داود ابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن ماجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

 

 

 

 

 

 

 ( هشببببببببببببببببببام بببببببببببببببببببن عمببببببببببببببببببار7صببببببببببببببببببفوان بببببببببببببببببببن صببببببببببببببببببال  الدمشببببببببببببببببببقي )

 

 

 

 

 

(1) 

 

 ( الوليبببببببببببببد ببببببببببببببن مسبببببببببببببلم يحيبببببببببببببى ببببببببببببببن حمبببببببببببببزة6احمبببببببببببببد ببببببببببببببن حنببببببببببببببل )
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 ( عببببببببببببببببببببببببببد البببببببببببببببببببببببببرحمن بببببببببببببببببببببببببببن يزيبببببببببببببببببببببببببد ببببببببببببببببببببببببببن جببببببببببببببببببببببببببابر5)

 

 

 

 

 

 

 ( يحيبببببببببى ببببببببببن جبببببببببابر الطبببببببببائي أببببببببببو محمبببببببببد الربيبببببببببع ببببببببببن سبببببببببليمان المبببببببببرادي4)

 

 

 

 

 

 ( عبببببببببببببببد الببببببببببببببرحمن بببببببببببببببن جبيببببببببببببببر أبببببببببببببببو العببببببببببببببباس محمببببببببببببببد يعقببببببببببببببوب3)

 

 

 ( جبيببببببببببببببببببببببببر بببببببببببببببببببببببببن نفيببببببببببببببببببببببببر الحبببببببببببببببببببببببباكم فببببببببببببببببببببببببي المسببببببببببببببببببببببببتدرك2)

 

 

 ( النببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواس بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمعان1)

 

 

 

 للحبببببديث أكثبببببر مبببببن طريبببببق عبببببن كعبببببب األحببببببار موقوفبببببا عليبببببه "فيبببببه نفبببببس المضبببببمون" 

 

مالحظة مهمة : هناك زيادة أوردها ابن ماجبة ، وصبححها األلبباني وهبي : سبيوقد المسبلمون مبن 

إسبرائيل سببع سبنين  ين النص سيوقد بنوقسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين ، وع

 .39موجبببببببببببببببببببببببببببببود فبببببببببببببببببببببببببببببي سبببببببببببببببببببببببببببببفر حزقيبببببببببببببببببببببببببببببال إصبببببببببببببببببببببببببببببحاح 

 

يتقببول بعببض أهببل الهببوى أن فببت  ببباب النقبباـ علببى مصببراعيه ـ فببي أحاديببث عالمببات السبباعة ، 

باستعمال العقل ال النقل ـ فبي األحاديبث خاصبة أمبر غيبر علمبي ، ويظهبر خلبل فانب  فبي تفكيبر 

ركبوا علبم مصبطل  الحبديث وهبو ينتمبي إلبى العقبل الناس ، فالذا لم يكن للعقل قيمة !!! فلماذا لبم يت

 المطلببببببببببببببببببببببق ؟ أم انببببببببببببببببببببببـهم يرونببببببببببببببببببببببه ينتمببببببببببببببببببببببي إلببببببببببببببببببببببى النقببببببببببببببببببببببل !؟

 

القارئ لهذا الحديث يجد فيه أمبورا  كثيبرة ، تبعبث علبى الدهشبة واالسبتغراب ، فباإلنبافة للبدجال 

الغرائب  الذي لديه قدرات مثيلة لبعض ـ مما ينفرد به رب العزة ذو الجالل واإلكرام ـ ولما هو من

في كل مادة الحديث ، فالنَّ فيه خطأ  لغويا  جسبيما هبو : "ويبوم كجمعبة" فبال يوجبد فبي لغبة العبرب 

األقحاح مثل هذا التعبير ، فهل رسول هللا صلى هللا عليه وسبلم مبن أهبل الرطانبة والعجمبة ؟ اللهبم 

 ال.

 

 فببببببببببببببببببببببباس اسبببببببببببببببببببببببأل أن يهبببببببببببببببببببببببديني وقبببببببببببببببببببببببومي سببببببببببببببببببببببببيل الرشببببببببببببببببببببببباد.

 

 ث دراسبببببببببببببببببببببببببببببببببة فبببببببببببببببببببببببببببببببببي رجبببببببببببببببببببببببببببببببببال سبببببببببببببببببببببببببببببببببند الحبببببببببببببببببببببببببببببببببدي
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 هبببببببببببببببببببببببببببذن الدراسبببببببببببببببببببببببببببة لبببببببببببببببببببببببببببم تنشبببببببببببببببببببببببببببر فبببببببببببببببببببببببببببي اللبببببببببببببببببببببببببببواء

ألصحاب الحديث ، أو أهل األثر ، أو علمباء السبلف ، وكبل مبن يبدعي أنَّبهُ فبي حبال اقتبداء ببـهم ؛ 

وسير على منهاجهم ، أنَّ الحديث يثبت معنان بسندن ، ألنَّ أهل الحبديث ببذلوا قصبارى جهبدهم فبي 

وإخالص والـحقيقة غير ذلك ، فلقد تتبدخل البحث في رجال السند بمنتهى المونوعية ، من بحث 

الهوى بالسند أيما تدخل ، بحيث يمكن القول أنَّ الزعم هذا كان له دور عظيم في تحريبف اإلسبالم 

عن طرائق فهمه ، فالمطلوب قراءة البحث في سند حديث النواس بن سمعان ـ كحالة كاشبفة لحبال 

 سببببببببببببلم . السببببببببببببند بشببببببببببببكل عببببببببببببام ـ خاصببببببببببببة أنَّ الحببببببببببببديث هببببببببببببذا أخرجببببببببببببه م

 

 )الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببراوي االول ( النببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواس بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمعان 

 

. "النواس بن سمعان" بن خالد بن عمرو بن قبرط ببن عببد هللا ببن أببي بكبر ببن كبالب العبامري 1

 " 8822الكالبي .. له وألبيه صحبه وحديثه عند مسلم في صحيحه "اإلصابة الجزء الثالث ترجمة 

 

النبي صلى هللا عليبه وسبلم فبي الصبالة والفبتن  . "النواس" بن سمعان الكالبي : سكن الشام سمع2

 " 2085ترجمبة  535والسير . روى عنه جبير بن نفير "كتاب الجمع ببين رجبال الصبحيحين ص

 

. "سمعان" بن خالد الكالبي من بنبي قريظبة ! روى اببن منبدة مبن طريبق مسبي  ببن سبمعان ببن 3

ن عن أبيه عبن جبدن عبن جبدن أن النببي الهيثم بن عقيل بن ثابتة بن سمعان بن خالد عن أبيه عن جد

صلى هللا عليه وسلم دعا له بالبركة ، لما وفد عليه ومس  ناصيته ؛ في حديث طويل ؛ وفي اسنادن 

من ال يعرف ، وذكر أبو عمر في ترجمة النواس بن سمعان بن خالد هذا والبد ألنبواس ولبم يعبرف 

سمعان ، أن سمعان بن خالد هذا هو والد  وذكر أبو عمر لأي ابن عبد البر ى في ترجمة ألنواس بن

 " .3482ترجمببببببببة  2ألنببببببببواس ، ولببببببببم يفببببببببردن بترجمببببببببة " هببببببببام  اإلصببببببببابة جببببببببزء 

 

. "سمعان" بن عمرو ببن قبريظ ببن عبيبد هللا ببن أببي بكبر ببن كبالب الكالببي . ذكبر أببو الحسبن 4

سول هللا صلى هللا المدائني في كتاب رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأسانيدن ، قالوا وبعث ر

عليه وسلم إلى سمعان بن عمرو مع عبد هللا بن عوسجة فرقع بكتابه دلون ، فقيل لهم بنبو المرقبع ، 

 ثببببببببم اسببببببببلم سببببببببمعان ، وقببببببببدم علببببببببى رسببببببببول هللا صببببببببلى هللا عليببببببببه وسببببببببلم وانشببببببببدن :

 

 اقلنبببببببببببي كمبببببببببببا أمنبببببببببببت وردا  ولبببببببببببم اكبببببببببببن بأسبببببببببببوأ ذنببببببببببببا  إذ أتيتبببببببببببك مبببببببببببن ورد

 

بني سعد هذيم ، وكان صلى هللا عليه وسبلم كتبب إليبه فبي عسبيب ؛ يشير إلى ورد بن مرداس أحد 

فعدا على العسيب فكسرن ، ثم انه بعد ذلك اسلم وغزا مع زيد بن حارثة وادي القبرى فاستشبهد أي 

ورد . ويحتمل أن يكون هو سمعان والد ألنواس ويكون سقط اسم أبيه مبن نسببه فهبو : ألنبواس ببن 

 2مرو بن قريظ وسائر نسبه كما ذكر هنبا "هبام  اإلصبابة جبزء سمعان بن عمرو بن خالد بن ع

 ".3484ترجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة رقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم 

 

. "النببواس" بببن سببمعان بببن خالببد بببن عبببد هللا بببن أبببي بكببر بببن كببالب ، لببه صببحبة وكببان حليفببا 5

 "283لألنصار ، وكالب من ربيعة بن عامر بن صعصه "جمهبرة انسباب العبرب الببن حبزم ص

 

 سبببببببببببناد األول الموصبببببببببببوف بالصبببببببببببحابي. خالصبببببببببببة الدراسبببببببببببة فبببببببببببي رجبببببببببببل اإل6

 

ف برجبال الحبديث ،  النواس بن سمعان ال يوجد جزم بنسبه لدى أهبل األنسباب ، وال لبدى مبن عبرَّ

وليس هناك تاريخ حياة ظاهرا  له قبل اإلسالم وبعد اإلسالم واسمه يدل على عالقة ما قبل اإلسالم 

راج  ، والببراوي مبع هببذا ينفبرد بببـهذا بأهبل الكتباب ، وان كببان هبذا األمببر مبن قبيببل الظبن غيببر الب

الحديث ، مع ما في هذا الحديث من غرابة ونكارة ، وانفرادن فيه أمبر فبي منتهبى العجبب ، فبانظر 

فبيكم  –دونكبم  –فقلنبا  –شبأنكم  –فينا  –رحنا  –فانصرفنا  –إلى كلمات في الحديث وهي : ظننان 
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 ث ، فكيبف ينفبرد ببه النبواس ببن سبمعان ؟عليكم هبذن األلفباظ تبدل علبى سبما  جمبع لهبذا الحبدي –

 

 هبـ80هبـ ويجبزم الببعض بأنبه مبات سبنة 85-75)الراوي الثاني ( هو : جبير بن نـفير ت ما ببين 

 

. "جبير بن نفير" بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن مشبهور .. مبن كببار التبابعين ، 1

رك الجاهلية ، وروى الباوردي وابن السبكن وألبيه صحبة ، قال ابن حبان : في ثقات التابعين ، أد

 rمن طريق عبد الرحمن بن جبير عبن أبيبه قبال : أدركبت الجاهليبة ، واتانبا ل رسبولى رسبول هللا 

باليمن ، فأسلمنا وساقه ابن شاهين مطوال ، وزعبم أببو احمبد العسبكري أنَّ جبيبر ببن نفيبر اثنبان ، 

سبت لبه صبحبة وال وفبادة ، )قلبت( ل أي أببن أحدهما كندي وهو الذي وفد ، واآلخبر حضبرمي ولي

حجر ى وقد غلط في ذلك ، وسببه انه وقع له الحديث من رواية جبير بن نفيبر انبه وفبد علبى النببي 

صلى هللا عليبه وسبلم والصبواب عبن جبيبر ببن نفيبر عبن أبيبه كمبا سبيأتي "اإلصبابة الجبزء األول 

 " مبببببببببببببببببببببببببببببببببن القسبببببببببببببببببببببببببببببببببم الثالبببببببببببببببببببببببببببببببببث.259ص 1274ترجمبببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 

ر بن مالك الحضرمي ، أدرك الجاهليبة ، كنيتبه أببو عببد البرحمن ، سبمع عقببة ببن . جبير بن نفي2

عامر ، وشرحبيل بن السمط ، والنواس بن سمعان ، وعوف بن مالبك ، وأببا البدرداء ، وأببا ثعلببة 

الخشني ، وثوبان ، وعبد هللا بن عمرو ، وروى عنه أببو عثمبان ، وحبيبب ببن عبيبد ، والوليبد ببن 

هبـ 80وابنبه عببد البرحمن ببن جبيبر وأببو زاهريبة ، وخالبد ببن معبدان ، مبات سبنة عبد الرحمن ، 

ترجمبة  77ص 1بالشام ، روى عنه مسلم دون البخباري "كتباب الجمبع ببين رجبال الصبحيحين ج

290." 

 

. جبير بن نفير الحضرمي من ثقات التابعين ، من أهل الشام ، قال الذهبي : في طبقات الحفاظ ، 3

 55بببار الصببحابة . "تعريببف أهببل التقببديس بمراتببب الموصببوفين بالتببدليس صربمببا دل ببس عببن ك

 ".39ترجمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 

. جبير بن مالك بن عامر الحضرمي ، ويقال ) أبو عبد هللا الشامي الحمصي ( أدرك زمان النبي 4

صلى هللا عليبه وسبلم ، وروى مرسبال عبن بشبر ببن جحباـ ، وثوببان مبولى رسبول هللا صبلى هللا 

رحبيل بن السمط ، وعبادة بن الصامت وعبد هللا بن عمر بن الخطباب ، وعببد هللا عليه وسلم ، وش

بن عمرو بن العاص ، وعبد هللا بن معاويبة العبامري ، والعربباض ببن سبارية ، وعقببة ببن عبامر 

الجهني ، وفي سماعه من عمبر ببن الخطباب نظبر ، وهمبر ببن عبسبة السبلمي ، وعبوف ببن مالبك 

ومالك بن عامر السكسكي ، ومحمد بن أببي عميبرة ، والمسبتور ببن األشجعي وكعب بن عياض ، 

شداد ، وعائشة أم المؤمنين . روى عنه ثابت بن سعد الطباي ، وربيعة بن زيد ، وزيد بن أرطأة ، 

 وزيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن واقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد ، وغيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرهم .

 

و زرعبة قال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : ثقة . من كبار تابعي أهل الشام من القدماء وقبال أبب

الدمشقي : قلت أبو إدريس الخوالني اعلم مبن جبيبر ببن نفيبر ، فقبال : أببو إدريبس عنبدي المقبدم . 

 ورفببببببببببببببببببببببببببببببببببع شببببببببببببببببببببببببببببببببببأن جبيببببببببببببببببببببببببببببببببببر بببببببببببببببببببببببببببببببببببن نفيبببببببببببببببببببببببببببببببببببر .

 

قال النسائي : ليس أحد من كبار التابعين احسن رواية عن الصحابة من ثالثة : قيس بن أبي حبازم 

هـ ، وكبان جاهليبا  ، 75ن الزيادي مات سنة ، وأبي عثمان النهدي ، وجبير بن نفير ، قال أبو حسا

هـ روى لبه البخباري فبي األدب المفبرد ومسبلم واألربعبة 80اسلم في خالفة أبي بكر ، ويقال مات 

 ( 88" والعالئبببببببببببي فبببببببببببي جبببببببببببامع التحصبببببببببببيل )1/185أنظبببببببببببر "تهبببببببببببذيب الكمبببببببببببال 

 

في الكنى ـ مبن  . نفير بن مالك بن عامر الحضرمي والد جبير ، يكنى أبا جبير .. اخرج النسائي5

طريق صفوان بن عمرو ـ حدثني عببد البرحمن ببن جبيبر ببن نفيبر ، عبن أبيبه ، عبن جبدن ، وكبان 

يكنى أبا جبير . وقال أبو حاتم : وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم . وقال أبو احمد الحباكم وعببد 

لصمد بن سبعيد ، فبيمن الغني بن سعيد : له صحبة . وقال البخاري : يعد في الشاميين وذكرن عبد ا
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نزل حمص من الصحابة ، وكذا ذكرن أبو بكر البغدادي في تاريخ حمص ، وزاد عبد الصمد وهبو 

الذي قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم بالكندية ليتزوجها ، واخرج أبو أحمد الحباكم فبي الكنبي ، 

جبير بن نفيبر ، عبن وابن حبان في صحيحه ، من طريق معاوية بن صال  ، عن عبد الرحمن بن 

أبيه ، أنَّ أبا جبير قدم على رسول هللا صلى هللا عليبه وسبلم بابنتبه التبي كبان النببي صبلى هللا عليبه 

وسلم تزوجها ، فأمر له النبي صلى هللا عليه وسبلم بونبوء ، فقبال تونبأ يبا أببا جبيبر ، فببدأ بفيبه 

ج أببو نعبيم مبن طريبق عببد هللا ببن فقال له ال تبدأ بفيك ، فذكر الحديث في صبفة الونبوء ، واخبر

عبد الجبار عن جميع بن توبة ، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عبن أبيبه عبن جبدن ان النببي 

صلى هللا عليبه وسبلم قبال طبوبى لمبن رآنبي ولمبن رأى مبن رآنبي ولمبن رأى مبن رأى مبن رآنبي 

في بني العباس واخبرج وللطبراني من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبيه عن جدن 

الطبراني والحاكم من طريق معاوية بن صال  عن عببد البرحمن ببن جبيبر ببن نفيبر عبن أبيبه عبن 

جدن في الدجال ، والحاكم من طريق معاوية بن صال  عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيبه 

من رواية جبير بن  عن جدن في الدجال ، إْن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه الحديث ، وهو عند مسلم

نفير عن النواس بن سمعان فالن كان محفوظا  فيكون عند جبير ببن نفيبر عبن شبيخين !! "اإلصبابة 

 ".8791ترجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  571الجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببزء الثالببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببث ص

 

. جبير بن نفير : قال ابن عبد الهادي ل اإلمام شمس الدين الحنبلي في طبقات الحفاظ ى لم يخبرج 6

هببـ وكببان 85هببـ وقيببل سببنة 75ماء الصببحابة ، تببوفي سببنة لببه البخبباري ، ألنببه ربمببا دلببس عببن قببد

ترجمبة  18مخضرما  "التبيين ألسماء المدلسين لسبط ابن العجمي الشافعي تحقيق يحيى شفيق ص

9." 

 

 خالصببببببببببببة الدراسببببببببببببة فببببببببببببي رجببببببببببببل اإلسببببببببببببناد الثبببببببببببباني التببببببببببببابعي المخضببببببببببببرم

 

وهو ثقة عند بعض رجال أخبار هذا التابعي ووالدن متضاربة ، بين إثبات الصحبة وعدم إثباتـها ، 

الحديث ، مدلس عند آخرين ، ويضاف إلى ذلك أنَّه شامي حمصي ، أدرك مبن حيبث البزمن كعبب 

طنهببا كعببب األحبببار . البخبباري يببرفض النقببل عنببه ويتهمببه  األحبببار ، وعاصببرن فببي البببالد التببي توَّ

نبه عببد البرحمن ببن جبيبر . بالتدليس . وال يلْنقُُل عنه ما انفرد بروايته عن النواس بن سبمعان إال اب

رغم أنَّ كتب الرجال تشير إلى عدة ناقلين ألحاديثه ، إال أنه أي هذا الحديث ال ينقل إال من طريبق 

 ابنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه .

 

 البببببببببببببببببببببببببراوي الثالبببببببببببببببببببببببببث عببببببببببببببببببببببببببد البببببببببببببببببببببببببرحمن ببببببببببببببببببببببببببن جبيبببببببببببببببببببببببببر

 

. عبد الرحمن بن جبير ببن نفيبر الحضبرمي ، مبن أهبل الشبام ، يكنبى أببا حميبر وقيبل أببا حميبر 1

كعب بن علقمة قال عنه انه قرشي مولى نافع مبولى عببد هللا ببن عمبر عبدادن فبي والذي روى عنه 

أهل مصر. سمع عبد هللا بن عمر وسبمع أببان روى عنبه بكبر ببن سبوادة ومعاويبة ببن صبال  وأببو 

حمزة بن سليم ويزيد بن نمير وصفوان بن عمرو والزبيدي ويحيى بن جابر الطائي "كتاب الجمع 

 " .1121ترجمببببببببببببببببببببة  1جببببببببببببببببببببزء  295ببببببببببببببببببببين رجببببببببببببببببببببال الصبببببببببببببببببببحيحين ص

 

نجد بكر بن سواد بن تمامة الجذامي عبدادن فبي أهبل  223ترجمة  58بالعودة إلى نفس الكتاب ص

مصر سمع عبد الرحمن بن جبير أما معاويبة فهبو ببن صبال  الحضبرمي الحمصبي راجبع ترجمبة 

د وصفوان بن عمرو بن هرمز السكسكي الحمصي سمع عبد البرحمن ببن جبيبر فبي الجهبا 1911

 وروى عنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه الوليببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن مسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلم.

 

 خالصببببة الدراسببببة فببببي رجببببل اإلسببببناد الثالببببث وهببببو تببببابعي أيضببببا ولكنببببه غيببببر مخضببببرم

 

تفصيل حياة هذا التابعي مثله مثل أبيه وجدن ال تعطينا تفاصيل وافيه ، غير انبه ثقبة بالنسببة لمسبلم 

بالنقل عنه وال يوجد ذكبر بن الحجاج ، ومع أنه من التابعين إال أن مسلم الذي ينفرد دون البخاري 
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له في كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ، ولكن الذي يمكن اإلشارة إليه هو انفبراد يحيبى ببن جبابر 

الطائي بنقل هذا الحديث عنه ، رغم تعدد الناقلين عنه في أحاديث أُخر فالغرابة كل الغرابة في هذا 

 السبببببببببند .الحبببببببببديث اسبببببببببتمرار انفبببببببببراد البببببببببرواة أليسبببببببببت هبببببببببذن علبببببببببة قادحبببببببببة فبببببببببي 

 

 البببببببببببببببببببببببببراوي الراببببببببببببببببببببببببببع يحيبببببببببببببببببببببببببى ببببببببببببببببببببببببببن جبببببببببببببببببببببببببابر الطبببببببببببببببببببببببببائي 

 

يحيى ببن جبابر الطبائي قانبي حمبص ، سبمع عببد البرحمن ببن جبيبر فبي الفبتن . روى عنبه عببد 

 1الرحمن بن يزيد بن جابر "من رجال انفرد بـهم مسلم" كتاب الجمع بين رجال الصحيحين جزء 

 ".2214ترجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  570ص

 

 ابعي التبببببببببببببببابعيندراسبببببببببببببببة فبببببببببببببببي البببببببببببببببراوي الراببببببببببببببببع مبببببببببببببببن جيبببببببببببببببل تببببببببببببببب

 

الراوي قاني حمص ، يظهر انه ال يوجد له غير هذا الحديث ، وهو طائي فما سر حصبر راويبة 

هذا الحديث في الشاميين ؟ وخاصة أهل حمص ! وفي بقاء الرواية المنفردة من جهة ثانيبة ، وفبي 

لهبم عالقبة  كون هذن األحاديبث تبدور فبيمن لهبم عالقبة بأهبل الكتباب ، فأهبل البيمن والنبواس مبنهم

باليهود من أهل الكتاب ، والطائيون ويحيى بن جابر منهم لهم عالقة قبل اإلسالم ببدين النصبرانية 

، وأهل حضرموت البد أنَّ لهبم عالقبة بباليمن لتقبارب الموقبع الجغرافبي ، إنَّ هبذن األمبور الثالثبة 

ا هو مبن مثبل مونبوعها تدعو إلعادة التنقيب والبحث في أحاديث األشراط والفتن والمالحم ، وم

 لوجبببببببببببببببببببود هبببببببببببببببببببذن الموانبببببببببببببببببببيع فبببببببببببببببببببي ثقافبببببببببببببببببببة أهبببببببببببببببببببل الكتببببببببببببببببببباب.

 

 153البببببببببببببراوي الخبببببببببببببامس عببببببببببببببد البببببببببببببرحمن ببببببببببببببن يزيبببببببببببببد ببببببببببببببن جبببببببببببببابر ت

 

عبببد الببرحمن بببن يزيببد بببن جببابر األزدي الشببامي ، سببمع بشببر بببن سببعيد ، وعميببر بببن هببان  عنببد 

ورزيبق ببن حيبان  البخاري ومسلم ، وإسماعيل ببن عبيبد هللا عنبد البخباري ، والقاسبم ببن مخيمبرن

الطائي عند مسلم . روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة عندهما ، واببن المببارك وابنبه عببد 

هبـ "كتباب 153هللا بن عبد البرحمن عنبد مسبلم ، قبال البخباري : قبال يحيبى ببن بكيبر : مبات سبنة 

 ".1089ترجمببببببببببببببة  289ص 1الجمببببببببببببببع بببببببببببببببين رجببببببببببببببال الصببببببببببببببحيحين جببببببببببببببزء 

 

بن يزيد سمع أببان فبي الفبتن ، روى عنبه علبي ببن حجبر المصبدر السبابق  عبد هللا بن عبد الرحمن

 ".1015ترجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  274ص

 

 خالصببببببببببببببببببببببببببببببة الدراسببببببببببببببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببببببببببببببي الببببببببببببببببببببببببببببببراوي الخببببببببببببببببببببببببببببببامس

 

هذا الراوي تفر  الحديث عنه إلى ثال  طرق : األول إلى الوليد بن مسلم ، والثاني إلى أبو محمد 

 الربيبببببببببببع ببببببببببببن سبببببببببببليمان المبببببببببببرادي ، والثالبببببببببببث إلبببببببببببى يحيبببببببببببى ببببببببببببن حمبببببببببببزة .

 

رغم أنَّ ابنه عبد هللا من الرواة عنه وسمع عنه في الفتن ، إال انه ال يوجد طريق لهذا الحديث عبن 

 ابنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه .

 

حياة هذا الراوي أيضا غير معلومة مثله مثل سائر رواة هذا الحديث ، وهو ممن سبكن الشبام فهبل 

 كبببببببان أيضبببببببا مبببببببن سبببببببكان حمبببببببص والشبببببببام اسبببببببم يحبببببببوي فيمبببببببا يحبببببببوي حمبببببببص.

 

 

 

 هببببـ195س عنببببد احمببببد ومسببببلم وأبببببو داود والترمببببذي الوليببببد بببببن مسببببلم ت الببببراوي السبببباد
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هـ القرشي األموي ، مبوالهم الدمشبقي يكنبى أببا العبباس ، سبمع 195-119. الوليد بن مسلم من 1

عبببد الببرحمن األوزاعببي ، وعبببد الببرحمن بببن نميببر ، ومحمببد بببن مطببرف عنببد البخبباري ومسببلم ، 

ري ، وعبد البرحمن ببن يزيبد ، واببن أببي ذئبب ، وسبعيد ببن ويزيد بن أبي مريم الشامي عند البخا

عبد العزيز ، وشيبان ، ومحمد بن مهاجر وصفوان بن عمر ، وبكبر ببن مضبر عنبد مسبلم . روى 

عنه داود بن رشيد ، ومحمد بن المثنى ، وغير واحد عندهما "كتاب الجمع بين رجبال الصبحيحين 

 ".2093ترجمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  537ص 2جببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببزء 

 

م الدمشقي كذلك ، ويعاني التسوية التي تقدم صفتها وحكمها ، قال عنه اببن حجبر . الوليد بن مسل2

موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق ، قال أبو مسهر عنه مدلس "التبيين ألسبماء المدلسبين لسببط 

 .4/347وانظبببببببببر ميبببببببببزان االعتبببببببببدال  83ترجمبببببببببة  60ببببببببببن العجمبببببببببي الشبببببببببافعي ص

 

يس الشديد مع الصدق ، امتدح بالحفظ وربما دل س عبن . الوليد بن مسلم الدمشقي موصوف بالتدل3

 الكببببذابين ، روى عببببن مالببببك عشببببرة أحاديببببث لببببيس لهببببا اصببببل ، منهببببا عببببن نببببافع أربعببببة .

 

من مناكيرن روايته لحديث أبي قتادة مرفوعا  "من قعد علبى فبرـ مغيببه قبيض هللا لبه يبوم القيامبة 

 ثببببببه فببببببي حفببببببظ القببببببرآن .ثعببببببانين" قببببببال أبببببببو حبببببباتم : هببببببذا حببببببديث باطبببببل . ومنهببببببا حدي

 

إذا روى عن ابن جري  أو عن األوزاعي فليس يعتمد ، ألنه يدلس عن الكذابين فالذا قال حدثنا فهو 

حجة ، ما لم يتفرد في الحديث . كان يدلس في ابن أبي الس فر حديث األوزاعبي ، واببن أببي الس بفر 

فسبوى حديثبه ، فاسبقط ببين  كذاب وهو يقول فيها قبال األوزاعبي . وكبذلك افسبد حبديث األوزاعبي

األوزاعي وبين نافع ، عبد هللا بن عامر األسلمي وبينه وبين الزهري مرة ، وعلبل ذلبك فقبال أنببل 

 134األوزاعي أن يروي عن مثل هؤالء "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص

 .415ص 631" يراجببببع أيضببببا الضببببعفاء والمتببببروكين للببببدار قطنببببي ترجمببببة 127ترجمببببة 

 

 خالصببببة الدراسببببة فببببي الببببراوي السببببادس مببببن الطبعببببة الثامنببببة مببببن الببببرواة عنببببد الببببدارقطني

 

ال ادري كيف يمكن ان يطمئن مؤمن في حديث مثل حديث النواس بن سمعان ، ال يخلو راٍو مبنهم 

من مغمز ، حتبى يتعبالى الغمبز عنبد هبذا البراوي ، البذي هبو أيضبا دمشبقي ، رجبل يبروي عشبرة 

ل ، ويروي هذا الحديث الذي يكاد يطابق مبا هبو مبدون فبي سبفر حزقيبال إصبحاح أحاديث لها اص

، احمد بن حنبل يأخذ هبذا الحبديث عبن الوليبد ببن مسبلم إمبالء  أمبا البقيبة فبواسبطة رواة  39و 38

 غيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرن .

 

 رواة مسببببببلم عببببببن الوليببببببد بببببببن مسببببببلم همببببببا محمببببببد بببببببن مهببببببران وزهيببببببر بببببببن حببببببرب

 

الببرازي ، سببمع الوليببد بببن مسببلم عنببد البخبباري ومسببلم ، . محمببد بببن مهببران أبببو جعفببر الجمببال 1

وعيسببى بببن يببونس وحبباتم بببن إسببماعيل وعبببد الببرزاق وحمبباد بببن خالببد عنببد مسببلم ، روى عنببه 

 .239أو  239البخببببببببببببببببببببببباري ومسبببببببببببببببببببببببلم فبببببببببببببببببببببببي غيبببببببببببببببببببببببر مونبببببببببببببببببببببببع ت

 

وهو ابن أربع وسبعين سنة ، كان متقنا نابطا ، روى عنه البخباري  234. زهير بن حرب ت 2

ى عن كثير عند مسلم ، منهم الوليد بن مسلم وروى عبن قليبل عنبد البخباري ، اسبمه ومسلم ، ورو

 زهيببببببببر ببببببببببن حبببببببببرب بببببببببن شبببببببببداد الشبببببببببامي يكنبببببببببى أبببببببببا خيثمبببببببببة سبببببببببكن بغبببببببببداد .

 

 دراسبببببببببببببببببببببببببببببببببة فبببببببببببببببببببببببببببببببببي حيببببببببببببببببببببببببببببببببباة هبببببببببببببببببببببببببببببببببذين البببببببببببببببببببببببببببببببببراويين

الراويان معاصران للبخاري ومسلم ، ومع أن البخاري يثبت سما  محمد بن مهران عن الوليد بن 

يخرج هذا الحديث مطلقا ، فلماذا ؟ وكذلك فالبخاري ومسلم يرويان عبن زهيبر ببن  مسلم إال انه ال

 حببرب ، إال أن البخبباري أيضببا ال يخببرج هببذا الحببديث ، وال يثبببت سببماعه عببن الوليببد بببن مسببلم .
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إال يكون سكوت البخاري وعدم تخريج هذا الحبديث أنَّ هنباك شبذوذا  أو علبة فبي سبند الحبديث أمبا 

 فبببببببببببي مبببببببببببتن الحبببببببببببديث فانبببببببببببـهما أونببببببببببب  مبببببببببببن الشبببببببببببمس .الشبببببببببببذوذ والعلبببببببببببة 

 

 الببببببببراوي صببببببببفوان بببببببببن صببببببببال  الدمشببببببببقي بببببببببين الوليببببببببد بببببببببن مسببببببببلم وأبببببببببي داود 

 

 هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـ169-237

 

صفوان بن صال  بن دينار الدمشقي : هو أبو عبد الملك المؤذن ، وثقبه أببو داود وغيبرن ، ونسبب 

قببول : سببمعت أبببا زرعببة إلببى التسببوية قببال أبببو حبباتم بببن حبببان : سببمعت أبببا الحسببن ابببن جؤصببا ي

الدمشقي يقول : كان صفوان بن صال  ومحمد بن مصفي يسويان الحديث كبقية بن الوليبد ، ذكبرن 

 74ترجمبببة  87فبببي آخبببر مقدمبببة الضبببعفاء "تعريبببف أهبببل التقبببديس بالموصبببوفين بالتبببدليس ص

 البببببببببن حجببببببببر". 4/427ويراجببببببببع أيضببببببببا تببببببببـهذيب التهببببببببذيب  103ترجمببببببببة  109وص

 

دلسين أو المتهمين بالتدليس رجال  آخر ، في روايبة هبذا الحبديث ومبع هبذا فبان هكذا يزداد عدد الم

 أبببببببببببببببببببببببببا داود يوثقببببببببببببببببببببببببه ويخببببببببببببببببببببببببرج لببببببببببببببببببببببببه هببببببببببببببببببببببببذا الحببببببببببببببببببببببببديث.

 

 علببببببي بببببببن حجببببببر هببببببو الببببببراوي الببببببذي يتوسببببببط بببببببين الترمببببببذي والوليببببببد بببببببن مسببببببلم

 

في رواية الترمذي زيادة عن كل الروايات وهي ويستوقد المسلمون من قسيهم وجعبابهم ونشاببـهم 

ع سنين وهذن الزيبادة هبي نفبس مقولبة سبفر حزقيبال باسبتبدال كلمبة لالمسبلمونى ببنبي إسبرائيل سب

وال يعرف لمن هبذن الزيبادة أهبي لعلبي ببن حجبر ؟ أم هبي  9فقرة  39أنظر سفر حزقيال إصحاح 

للترمذي ؟ أم للوليد بن مسلم ، نقلها لعلي بن حجبر ، ولبم ينقلهبا لغيبرن ، وعلبي ببن حجبر المتبوفى 

هـ روى عنه البخباري ومسبلم ، ومبع هبذا فانبـهما ال يرويبان هبذا الحبديث عبن طريقبه ، 244سنة 

البخاري ال يخرجه مطلقبا  ، ومسبلم يرويبه مبن شبيخين عبن الوليبد ببن مسبلم ، دون أْن يرويبه عبن 

طريق علي بن حجر ، مع انه يروي عنه عن طريق الوليبد ببن مسبلم ، ولكبن غيبر هبذا الحبديث ، 

 ".1338ترجمبببببببة  354ص 1جمبببببببع ببببببببين رجبببببببال الصبببببببحيحين جبببببببزء أنظبببببببر "كتببببببباب ال

 

 

 

 

 

 روايبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة اببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن ماجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

يروي ابن ماجة هذا الحديث عن : هشام بن عمار ، عبن يحيبى ببن حمبزة ، عبن عببد البرحمن ببن 

 يزيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن جببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببابر .

 

. يحيى ببن حمبزة : هبو يحيبى ببن حمبزة ببن واقبد الحضبرمي القانبي ، ثقبة ، ُرمبي بالقبدر مبن 1

هـ ولبه ثمبانون سبنة ، نُقبل عبن احمبد قولبه : "لبيس ببه ببأس" . وعبن أببي 283سنة الثامنة ، مات 

زرعة قوله : صدوق . ويران علي بن المبديني أنبه عنبد أصبحابه أي أصبحاب علبي ثقبة "سبؤاالت 

 مبببع التعليقبببات". 230ترجمبببة  160محمبببد ببببن عثمبببان ببببن أببببي شبببيبة لعلبببي ببببن المبببديني ص

 

 الحربي ، قانبي دمشبق ، سبمع عببد البرحمن ببن يزيبد ببن . يحيى بن حمزة اليماني أبو عبد هللا2

روى عنه هشام ببن عمبار وغيبرن  -ولم يخرج البخاري له هذا الحديث-جابر وغيرن عند البخاري 

" وهبو 2171ترجمبة  2جبزء  558عند البخاري ، أنظر كتاب الجمع ببين رجبال الصبحيحين ص

 عنببببببببببد مسببببببببببلم قببببببببببد سببببببببببمع مببببببببببن عبببببببببببد الببببببببببرحمن بببببببببببن يزيببببببببببد بببببببببببن جببببببببببابر.
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. هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي ، ويقال الظفري الدمشقي سمع يحيى ببن 3

حمزة وغيرن ، روى عنه البخاري في فضل أبي بكر ، وله أحاديث أخرى في البيبو  واالشبربة ، 

 هبببببببببببببـ وال يبببببببببببببروي عنبببببببببببببه مسبببببببببببببلم .245هبببببببببببببـ وتبببببببببببببوفي سبببببببببببببنة 153ولبببببببببببببد 

 

 

 

 

 

يى بن حمزة ممن يقول بالقدر ال يجعله غير ثقبة وهشبام ببن الراويان هنا من أهل الثقة ، وكون يح

عمار ثقة ، والبخاري روى عنهما ، ولكنه لم يخرج هذا الحديث أألنه لم يصبله ؟ ! أم ألنبه وصبله 

؟ ورأى أن به علة قادحة أو شذوذ ، لبيس فبي هبذين البراويين ، ببل أمبا فبي مبتن الحبديث ، أو فبي 

 رجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال السببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببند قبلهمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا !؟.

 

 

 

 

 

ريق السادس للحاكم في المستدرك : عن أبي العباس محمد يعقوب ، عن أببي محمبد الربيبع ببن الط

 سببببببببببببليمان المببببببببببببرادي ، عببببببببببببن عبببببببببببببد الببببببببببببرحمن بببببببببببببن يزيببببببببببببد بببببببببببببن جببببببببببببابر .

 

( األحاديببث 1مببن المعببروف أنَّ صبباحب المسببتدرك قببد ذكببر ثالثببة أنببوا  مببن الحببديث هببي : )

 رجاهبببببببببا .الصببببببببحيحة علبببببببببى شببببببببرط الشبببببببببيخين أو علببببببببى شبببببببببرط أحببببببببدهما ولبببببببببم يخ

 

( األحاديث الصحيحة عندن ، وان لبم تكبن علبى شبرطهما ، أو علبى شبرط واحبد منهمبا ، وهبي 2)

 التببببببببببببببببببببببببي يعبببببببببببببببببببببببببر عنهببببببببببببببببببببببببا بأنببببببببببببببببببببببببـها صببببببببببببببببببببببببحيحة اإلسببببببببببببببببببببببببناد .

 

 ( ذكبببببببببببببببر أحاديبببببببببببببببث لبببببببببببببببم تصببببببببببببببب  عنبببببببببببببببدن ولكنبببببببببببببببه نببببببببببببببببه عليهبببببببببببببببا .3)

 

ري ليس في االستطاعة تحديد أي نو  هذا الحديث ، والبد من عودة مرة أخرى للمسبتدرك ، ال اد

إلببى أي نببو  ينتمببي هببذا الحببديث "المرجببو ممببن يقببرأ هببذا البحببث أْن يعببودل إلببى المسببتدرك" ومببن 

 المعببببروف ألهببببل علببببم الحببببديث أنَّ صبببباحب المسببببتدرك متسبببباهٌل فببببي تصببببحي  األحاديببببث .

 

 

 

 

 

هبذا هببو الحببديث ، وهبباهي طرقببه ، وهبذن نبببذ عببن رجببال طرقببه ، الببد  مببن تببدوينها محاولببة جببادة 

سة العميقة لهذا الحديث ، ولغيرن مما هو مثله ، لعلها تكون مسباهمة فبي ونبع معبالم وهادفة للدرا

كانت ذات يوم هي المعالم ، لكنها اندثرت منذ وفاة الخليفة الواثق ببن المعتصبم ، البذي لبم يقببل أْن 

لك سبيرة يوصي بالخالفة لولدن ، وقال كلمته المبأثورة "ال يرانبي هللا أتقلبدها حيبا  وميتبا" مقتفيبا ببذ

الخليفة عمر بن الخطاب فمع اسبتالم المتوكبل الخالفبة منبع النظبر والمباحثبة والجبدال ، وتبرك مبا 

كان عليه الناس أيام الخليفة العالم المبأمون ، المعلبوم عبن المبأمون أنبه رجبل دولبة وعبالم ، ولكنبه 

ببا لببيس معتزليببا ، بببل هببو مببن الجبريببة ومببن حكببام الجببور ، لكنببه فببت  الجببدل ألسببباب  سياسببية ، أمَّ

المعتصم ولم يكن من أهل العلم ، فقد مارس سياسة المحنة اتباعا لوصية المأمون من نرورة فك 

سيطرة أهل الحديث عن العامة ، وإذ انتهى خطر المحدثين بقتل الواثق ألحمد بن نصبر الخزاعبي 

موي ـ بما ساق ، صارت األمور مهيأة للعودة ألهل الحديث بعد زوال خطرهم واجتثا  هواهم األ
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أحمد بن حنبل من أجادبث تحث على طاعة الحكام على أية حال كانوا عليها ـ وببذلك حبلَّ التسبليم 

 والتقليببببببببببببببببببببد محببببببببببببببببببببل البحببببببببببببببببببببث والدغمائيببببببببببببببببببببة محببببببببببببببببببببل المنبببببببببببببببببببباظرة .

 

م ، بعد االطال  والسبما  لوعباظ 1986هذن الكتابة حول حديث النواس بن سمعان كتبت قبل عام 

ونع األمة وكيفية إنقاذها من الكارثة ؛ التى أخذت تتجمع حولها منذرة  المساجد ، وهم ال يبحثون

باندثار هذن األمة الخيرة ، كانبت الصبولة للسبلفية بمبا هبي داعيبة لعلبم الحبديث ، مخلوطبا بالبدعوة 

لكيفيات في القيام بالنسك ، لم تكن لدي معرفة فبي مصبطل  علبم الحبديث ، ومبع ذلبك غبامرت فبي 

فة ، هذا البحث لبم ينشبر أببدا ، المقصبود القسبم المتعلبق بدراسبة رجبال السبند ، الدخول لهذن المعر

بينما نشبر القسبم األول فبي جريبدة اللبواء ، وقبد وقعبت بطباعتبه جملبة أخطباء ، ولبم ترسبم شبجرة 

السند رسما صحيحا ، ولهذا لم تحصل الفائدة المرجوة من نشر البحث فالشجرة مثال ، تكشف عبن 

الغريببب المطلببق ، وقببد اسببتهوى الوعبباظ بمببا هببو كببالم عببن أمببور آتيببة بصببورة أنَّ الحببديث مببن 

قصصية ، لهذا كان اختيبار هبذا الحبديث لتطبيبق المبنهج النقبدي عليبه، وهبو المبنهج البذي لبم يكبن 

 مكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتمال بعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد . 

 

 

 

  

 

  

 2004جميع الحقوق محفوظة 

  

     

  

(3) 

 الدجا:

  

  

 الدجال : في البداية البد من فهم اإلعالن التالي حول

 0( الدجال فكرة وهمية خيالية أدخلها الخرافيون للفكر اإلسالمي 1)

( اإلدعبباء بببأن األحاديببث المتعلقببة بالببدجال هببي مببن أقببوال الرسببول ـ صببلى هللا عليببه وسببلم ـ كببالم 2)

 دوغمائي ، ال يستند إال لدعوى صحة السند عند مدعيها .

الساعة مقتل للفكر اإلسالمي ، بل هي فكرة ند النببوات ( الترويج لفكرة الدجال وأخواتـها عالمات 3)

 0كلها 

( الفكببر المسببيحي مصببدر فكببرة الببدجال عنببد المسببلمين ، فالمسببي  الكببذاب أو الببدجال لببم يببرد إال فببي 4)

( ، خالفببا لببدعوى انببه مببا مببن نبببي إال وقببد حببذر أمتببه الببدجال 24( عببدد ) 24إنجيببل ، متببى إصببحاح )

 ال إلغاء التبشير بالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم .والمراد من ونع فكرة الدج

ونبُع هببذن األفكبار فببي بدايبة البحببث ، وهببي أفكبار تثيببر الزواببع والعواصببف مبن قبببل األسببطوريين    

والخرافيين أمر مهم ونروري ، الن موانيع عالمات الساعة ـ وخاصبة البدجال ـ تبـحتاج إلبى جبرأة 

هدم الرسالة اإلسبالمية ،  اإلسالم ، وعدم تمكين أهل الخرافة من  بالغة أقصاها للتمكن من الحفاظ على

وهدم فترة الراشدين ، فاألدلة تنطق بأن فكرة الدجال لم يكن لها وجود طيلة زمن الرسالة ، وطيلة حكم 

الراشببدين ، إذ لببم يببدون فببي سببيرة دعببوة الرسببول أي خبببر ـ أثنبباء الجببدل مببع الرسببول حببول الببدجال ، 

زعوم رفعها للرسول حول الدجال ، إنما هي أحاديث مونوعة يقينبا . وهبدمها أمبر مهبم فاألحاديث الم
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 لبناء صحة العقل اإلسالمي واستقامة الدرب .

البد مبن أن ينتببه القبارئ الكبريم ، إلبى أنَّ كلمبة البدجل ومبا تصبرف منهبا لبم تبرد ببأي آي مبن آيبات    

هبو شبدة طلبي الجمبال الُجبْرب ببالقطران ، وانتقبل القرآن الكريم ، وأن معنبى كلمبة البدجل عنبد العبرب 

المعنى إلى الكذب الذي يتعمد طمس الحقيقة الظاهرة البينة ، فالدجل ليس تمويهبا وال خبداعا  وال تلبيسبا  

وليس تدليسا  ، فالدجال هو المدعي خالف ظاهرن وخالف ما هو وان  مبن حالتبه ، مثبل إدعباء النببوة 

ل ادعاء األلوهية مع أنه جسم يعتريه النقص والجهاالت ، أو أنه قادر مبع مع عدم وجود المعجزة ، ومث

ظهور عجزن ونعفه ، فالدجال معلوم دجله حتى لضبعفاء العقبول وألبسبط النباس ، ببل أيضبا  لألطفبال 

 الصغار فالدجال دجال وال يحتاج لبرهان .

يبه وسبلم ـ إنمبا هبو شبخص مؤيبد الدجال في األحاديث المزورة على لسان رسبول هللا ـ صبلى هللا عل   

تأييدا  جليا  وانحا  ، وممكنا  فهو يأتي بمعجزات ، وله سيطرة على النظام الكوني بشكل مفتوح ،لم يعط 

مثلها أولو العزم من الرسل ، مع ونوح االختالف فبي الهبدف ، فالرسبل يؤيبدون ببالمعجزات لبرهبان 

البدجال إلنبالل النباس وهكبذا صبارت المعجببزة صبدقهم فبي رسبالتهم ، وإقامبة الحجبة علبى النبباس ، و

تعطى للصادق والكاذب معا  على رأي األسطوريين ، فكيف يتم تصبديق هبذا وتكبذيب ذاك ؟ أو تكبذيب 

هذا وتصديق ذاك ؟ أال يستحي هؤالء من رب العالمين حينما يحولونه إلى اله عابث ، يؤيد المضبلين ، 

ذل  ا ُكْنُت ُمتَّخا مل ل اينل علُضدا  (()الكهف: من اآليبة وهللا يقول : )) ول ( ألبيس هبذا قمبة التجبديف بحبق 51اْلُمضا

رب العالمين ؟!!! وال يعلم القارئ كيف تثبت نبوة األنبياء ، فلو تعقب واحد قول الكاذبين هذا وقال لهم 

يببر : إنَّ إبببراهيم عليببه السببالم أو موسببى أو عيسببى أو غيببرهم إنمببا أيببدهم هللا بببالمعجزة رغببم انببـهم غ

 صادقين في دعوتـهم ، فكيف يكون الجواب غير اللجوء إلى المقاالت والمسلمات الدوغمائية ؟.

ببمل هببؤالء الخرافيببون وهبم كثببرة مقببدار تببوهتهم ، وحقيقببة نالالتبـهم ، فلهببذا عمببدوا إلببى تمييببز     لا قبد عل

مكتوب بين عينيه كبافر  الدجال تمييزا  مضحكا  ، حيث قالوا بأن الدجال أعور ! وأن هللا ليس بأعور ! ،

، يقببرؤن كببل مببؤمن كاتببب وغيببر كاتببب ، فبباس فببي مخيلببة هببؤالء األسببطوريين يمكببن أن يكببون جسببما  

محسوسبا  مرئيبا  متببنقال  متحركبا  ولبه أعضبباء ، منهبا عينببان سبالمتان ، تعبالى هللا عببن بـهتانبـهم هببذا !!! 

يه كلمة كبافر ! يقرؤهبا كبل مبؤمن كاتبب وغيبر وحتى يقي هللا المؤمنين من إت ابلا  الدجال كتب بين عين 

كاتب ، ولكن السؤال ما هي حال من أعجزن هللا عن قراءتـها من الكفار والضبالين ؟ أيبن هبي حجبة هللا 

علببيهم ، وهببل الفاسببقون الببذين هببم مؤمنببون عنببد هببؤالء األسببطوريين يقرأونببـها أيضببا ؟ أسببئلة محيببرة 

 لهؤالء األسطوريين !!!! .

علهم ، فهبو هذا الدجا    ا ل المتحكم بالمطر والبزر  والضبر  والمبال والنقبد !!! أي يُشببع النباس أو يجبو 

مببتحكم باقتصبباد النبباس الضببروري للحيبباة ، وإذا كببان المعلببوم مببن حالببة الشببيوا العلمبباء األفانببل أن 

ت عبذرا  دريهمات الحاكم أخذت بـهم ذات اليمين وذات الشمال ، أفال يكون الجو  القاتل والعط  الممي

ـلألطفال ، والعجائز ، والكبار ، ونعاف العقول ، والمرنى ، والكسالى ، وعلماء البدريهمات ـ فبي  

قبببول دعوتببه ؟!!! ويببوم القيامببة يحبباجون ألنفسببهم قببائلين : لقببد أعطيتببه يببا رب العببالمين مببن اآليببات 

قاينل  والمعجزات مبا مبن شبأنه أن يكبون عبذرا  لنبا ، وأنبت القائبل يبا رب العبزة ))  بادا بذلا يلبْوُم يلْنفلبُع الصَّ هل

ْدقُُهْم (()المائدة: من اآلية  . ( أفال يكون هوالء صادقين في قولهم ؟!!! 119صا

هؤالء الضعفاء ! وخاصة علماء الدريهمات ! سيرون الدجال بأم أعينهم يأمر السماء أن تمطر    

ر  مبارك ! واإلنبات يكون فوريا  فتمطر ! ويأمر األرض أن تنبت فتنبت ! وتتحول سارحتهم إلى ن

يحقق تناول ثمرة فورا  بال تراا في الزمن ، واألتقياء الذين سيكذبون ذلك الدجال أي ) أهل العدل 

والتوحيد( وهم يعلمون كذبه لمجرد أنه جسم ، وهم يعلمون دجله لمجرد انـهم يعلمون انه غير قادر 

مين ، ولو رأوا ذلك لقالوا إيمانا برب العالمين المنـزن بأي حال من األحوال على ما اختص به رب العال

إنما سحرت أعيننا ! ى فهؤالء على رأي الخرافيين يتحولون إلى مملحين ، أي  عن العبث والظلم ل 

ليس لديهم إال المل  ، هؤالء الذين عصموا أنفسهم منه ، عصمون أوال وأخيرا  بتكذيب هذن األساطير ، 

لك للداللة الوانحة على عدم وجود الدجال على هذن الحال التي ال تجوز إالَّ لرب وال حاجة لهم لغير ذ

 العالمين .

لم تكتبف األحاديبث األسبطورية بالثببات سبيطرته علبى إنبزال المطبر مبن السبماء ، واإلنببات الفبوري    

ْحٌق لإلمكانات عند رافضيه ، بل له سلطة على كنوز الخرب ، مل ويظهر فبي  وبركة الضر  ألتباعه ، ول

الفهببم األعببوج لونببا  حببديث الببدجال علببى رسببول هللا دعببواهم المسببتبطنة فببي الببنص هببي : إنَّ الببذهب 

والفضة موجودان في األرض مجرد كنوز ، وليسبت فلبزات قابلبة للتعبدين ، ممبا يبدل علبى أن المعباني 
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عالوة على ذلك واألخيلة غير مستمدة من عصر الرسالة ، وال من أي عصر من العصور اإلسالمية ، 

 365فالنَّ األحاديث جعلت النظام الكوني للمجموعة الشمسية يتغير ، فباليوم األول مبن أيبام البدجال هبو 

يوما  بالتمام ، واليوم الثاني هو ثالثون يوما  بالتمام ، واليوم الثالث هو سببعة أيبام بالتمبام ، وكمبا يظهبر 

سببب دورة الشبمس حبول األرض كمبا كبان االعتقباد فان معاني النص ال تتعامل مع يوم فلكي ، سواء ب

السائد ، أو دورة األرض حول نفسها كما هو الحقيقة ، وهي أيام طويلة ليس طوال  وهميا  ببل هبي علبى 

الحقيقة كما يقول النص ، ويلتفت البنص إلبى الصبالة ! لكبن أيبن هبو الصبوم فبي يبوم يقبدر فيبه للصبالة 

يلفت نظر كباذب البنص علبى رسبول هللا نظريبة الفصبول المرتبطبة قدرها ، ال يقدر للصوم قدرن ، وال 

بحركة األرض السنوية حول الشمس ، وال يلفت نظرن الحرارة التبي تكتسببها األرض مبن الشبمس مبن 

ونصبف ، علبى اعتببار أن البقيبة ليبل !! رب قائبل يقبول ألبيس فبي مقبدور رب  182.5إشراق مقبدارن 

!!! اإلجابة السريعة نعم ، لكنَّ خبر السماء انه يغيرها في أحبدا  قيبام العالمين تغيير النظام الكوني ؟!!

الساعة ! ال عالماتـها ، واختالل النظام الكوني وتدميرن سمان رب العالمين الساعة والواقعة ، والقارعة 

ن النهاية ، ، والقيامة ، والنبأ العظيم ، والزلزلة ، والغاشية ، واالنشقاق ، والمعارج ، والحاقة وكلها زم

بعلْت  با ألْرنل بعلٍة علمَّ با تلبْذهلُل ُكبل  ُمْرنا ْونلهل تتم بغتة وبسرعة ! يعتري أهل األرض فيها الذهول ! ) يلْومل تلرل

يدٌ ( )ال ا شلدا نَّ علذلابل َّللاَّ للكا ى ول ا ُهْم باُسكلارل مل ى ول ى النَّاسل ُسكلارل تلرل ا ول ْمللهل ْمٍل حل ُع ُكل  ذلاتا حل تلضل  ( 2حج:ول

وهي كلها تأتي بغتة ! وهذا ما نطق به القرآن الكريم ، فاس قبادر ال يعجبز عبن الحباد  وعبن نبدن ،   

ولكنه ال يغيرن احتفاءا  بدجال ، مع بقاء الوعي والتكليف ، هللا يغيرن لليوم اآلخر ، واليبوم اآلخبر حقيقبة 

فعببال الصببالحة ـ أي الوعببد بببالثواب إيمانيببة تكليفيببة لكببل وا  ، وهببي االنضببباطية لقيببام اإلنسببانية باأل

والوعيد بالعقاب ، فكون هللا قادرا  ليس مونو  خالف ، فالخالف في تجليَّ مقدورات هللا لدجال يسعى 

 للضالل !.

لكي يجبري التسبليم بالبدجال يقتضبي أْن يبؤمن المكلبف ببأن الرسبول صبلوات هللا عليبه أخببر بمجبرد    

الزمن كما هو في وعي الرسول صلوات هللا عليه ممكن أن يتم  ظهور دجال في آخر الزمن ، وأن آخر

في زمن رسالته ، ولهذا يقول النص : إْن يخرج وأنبا فبيكم فأنبا حجيجبه دونكبم وإْن يخبرج ولسبت فبيكم 

فامرئ حجيج نفسه ـ والرسول صلوات هللا عليه ـ على دعواهم لم يتوقف عن محاولة معرفته ، فالوحي 

ى في أمر تعيين الدجال ، ولذلك يبذل جهودا  غير عادية فالرسول ينقي بجذو  تركه يسير على غير هد

النخل ليسمع من ابن صياد ، والدجال هو ملك اليهود الذي تستفت  به على العبرب ، والرسبول صبلوات 

هللا عليه في حيرة من أمر الدجال وأمر ابن صياد ، ومبا أن يأتيبه تمبيم البداري وهبو قسبيس نصبراني ، 

في السنة التاسعة للهجرة ، ويخبرن عن الدجال والدابة الموجودين في جزيرة ، أرفأ إليها تميم بعبد أسلم 

إبـحارن شهرا من سواحل فلسطين ، حتبى يببادر الرسبول وينبادي أن الصبالة جامعبة ، ال ليخببرهم عبن 

ذلبك فبي حبديث أمر الزب ، أو عن وحي من السماء ، وإنما ليخبرهم خببر تمبيم وليقبرأ القبارئ الكبريم 

مشهور اسمه حديث الجساسة ، والمشكلة التي أقلقت الرسول صلوات هللا عليه مع أنه غيبر مبتمكن مبن 

معالجتها ، فمعالجة أمر الدجال متروك لعيسى ببن مبريم ، إال يشبكل األمبر فبي هبذن الصبورة الوصبول 

، أليس ذلبك  ي تتم خبط عشواء إلى القول التالي وهو : ؟ ! إنَّ قضية الدجال ومعالجة الرسول لها ، وه

 طعنا  وانحا  برسالة محمد صلوات هللا عليه ؟ !! .

يخبببط خبببط عشببواء بببأمر الببد جال ـ إال  أن  الببدجال ذاتببه ، كمببا ورد   وإذ يتببرك رب  العببزة محمببدا     

بنصوص األحاديث وخاصة نص حبديث الجسَّاسبة ـ أي حبديث تمبيم البداري لرسبول هللا ـ صبلوات هللا 

ليه ـ وهو حديث تنفرد فاطمة بنت قيس بنقله ، رغبم أن الرسبول صبلوات هللا عليبه نقلبه إلبى أصبحابه ع

بالنداء إلى أن  الصالة جامعة ، وطلب منهم أن يلزم كل إنسان منهم مصالن ، وأخذ يخببرهم بخببر تمبيم 

 وجزيرته وما وجد فيها .

البدير ، بنباءا  علبى طلبب الجس اسبة ، ويجبري للمسلمين زيارة تمبيم للرجبل البذي فبي  ينقل الرسول    

الحديث بين تميم مع ذلك الرجل الموثق بالحديد ، فالذا به يسألهم عن نخل بيسان ويخبرهم انه يوشك أن 

ال يثمر ، وعن بحيبرة طبريبا وماءهبا ويخببرهم أْن ماءهبا يوشبك أن يبذهب ويسبألهم عبن عبين زعبر ، 

ال العببرب لببه ، وأن الخيببر لهببم فببي اتباعببه ، مخبببرا  تميمببا وعببن نبببي األميببين وعببن مقاتلتببه للعببرب وقتبب

ورهطه بأنه المسي  )أي الدجال( ، وانه يوشك أن يؤذن لبه ببالخروج ، وانبه فبي أربعبين ليلبة سبيطوي 

األرض كلها طيا  ، وانبه لبن يبد  قريبة إال هبطهبا إال مكبة وطيببة ، وانبه ممنبو  مبن دخولهمبا بسبيوف 

المالئكة لهما ، وطيبة هبي المدينبة المنبورة ، علبى سباكنها افضبل الصبالة  المالئكة المصلتة ، وحراسة
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 والسالم .

أن المسي  الدجال يعلم من الغيب ما  يكشف حديث فاطمة بنت قيس أو حديث تميم أو أسطورة تميم :    

لبمل البدجال يعلم ! فهل حاز علم الغيب هذا من ذاته ومهارته ؟ أم حازن بالعالم هللا له هذا الغيب ؟ وهل عل 

هذا الغيب بالوحي ! أو باإللهبام ! أو بالرؤيبا الصبادقة ! أم حبازن كعلبم نبروري ؟ ! فهبذا الغيبب البذي 

، أو لمن سبقه من األنبياء ، وكل مسلم يعلم اختصباص  انكشف للدجال ! ولم ينكشف مثله للنبي محمد

بالاُم هللا بعلم الغيب ، وانه ال يطلع الرسل إال على قليل من علم الغ يب ، قال تعالى في سبورة الجبن : ) عل

دا   ْيباها ألحل ُر علللى غل دا   *اْلغلْيبا فلال يُْظها صل ْلفاها رل ْن خل ما ْن بلْينا يلدلْيها ول ُسوٍل فلالانَّهُ يلْسلُُك ما ْن رل نا اْرتلضلى ما * إاالَّ مل

ب  باطل بامل ألحل ْم ول ب اها سلاالتا رل يلْعللمل ألْن قلْد ألْبللغُوا را بدلدا  ( ( )الجبـن:لا بى ُكبلَّ شلبْيٍء عل ألْحصل ْم ول ( 26،27،28ا للبدلْيها

با يلْشبعُُرونل أليَّبانل  مل ُ ول اأْللْرضا اْلغلْيببل إاالَّ َّللاَّ اتا ول اول ْن فابي السَّبمل يُْبعلثُبونل ( ويقول هللا تعالى : ) قُْل ال يلْعللُم مل

ا65)النمل: ا غلْيُب السَّمل َّ ّلِلا للْيبها ( ويقول تعالى : ) ول كَّبْل عل تلول لْمُر ُكل بهُ فلاْعبُبْدنُ ول ُع اأْل إاللْيها يُْرجل اأْللْرضا ول اتا ول ول

( )هود: لُونل ا تلْعمل ب كل باغلافاٍل علمَّ ا رل مل  ( 123ول

والسؤال المطروح كيف يجمعون بين هذن اآليات ومعرفة الدجال بعضا مهما من الغيب ، ومع هذا ال   

با ( يعلمه رسول هللا ؟ ) مل  بذا ْم إاْن يلقُولُبونل إاالَّ كل ها اها بْن ألْفبول ة  تلْخبُرُج ما ْت كللامل ْم كلبُرل بلائاها ال آلا ْلٍم ول ْن عا ا للُهْم باها ما

 ( .5)الكهف:

طريقة األسطوريين لتمرير هذن الخرافات على أنـها نص من نصوص السنة قاله الرسول صلوات هللا  

 عليه هي : 

ْنبهُ ( )الحشبر: مبن يستندون إلى آ       (1) اُكْم عل ا نلهل مل ُسوُل فلُخذُونُ ول ا آتلاُكُم الرَّ مل يتين وهما قوله تعالى : ) ول

ى ( )النجم : 7اآلية ْحٌي يُوحل ى *إاْن ُهول إاالَّ ول ول ُق علنا اْلهل ا يلْنطا مل  ( 3،4( وقوله تعالى : ) ول

وامر في القرآن ، تحتاج إلى البيبان ؛ وببين يخلطون بين ما ورد عن الرسول صلوات هللا بيانا أل       (2)

 هذن األخبار األسطورية . 

يركزون كثيرا  علبى دعبوى ـ مفادهبا أن نقلبة القبرآن هبم نقلبة الحبديث ـ فبالذا حبد  التشبكك                  (3)

 بالحديث ؛ فالبد أْن يحد  التشكك بالقرآن .

 الى ألنه قادر . أن األمر في ذاته مقدور له تع                 (4)

يضيفون فرحين !! ـ عندما يواجهون بأن هذن النصوص موجودة مبنى ومعنى في كتب أهل                  (5)

ألبيس فبي القبرآن الكبريم مبا مثلبه مبنبى أو معنبى فبي كتبب أهبل  الكتاب ـ قائلين وهم في شبدة الفبرح !! 

 لوجود مثله عند أهل الكتاب ؟  الكتاب ؟ فهل يقال أن ما أوردن القرآن الكريم غير صحي 

 يدعون إلى أن  التشكك في هذن الموانيع هو تشكيك في جملة السنة .                 (6)

تلك هي طريقة األسبطوريين لتمريبر هبذن النصبوص علبى أنبـها وحبي ، والببد مبن مناقشبتها واحبدة     

 فواحدة ، حتى يظهر األمر جليا وانحا  .

 كون الرد على هذن التمريرات ثم بقية العالمات .وفي المرة القادمة سي
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