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     بسم هللا الرحمن الرحيم  
  

  )إسرائيل(ية والمؤشرات الميدانية لزوال الكيان الصھيوني القرآنالمبشرات 
  )!التعليق على 0على التحقيق   نقولھا  تعالى  هللا  إن شاء(

 الخ4صة:
 

رحمة أكثر الذي ھم فيه يختلفون وھو بشرى وھدى و) اليھود(الكريم كتاب يقص على بني إسرائيل  القرآن
وقد استنبطنا من آياته في دراستنا ا>جتھادية ا:ستشرافية ھذه موعد بدء انھيار الكيان الصھيوني . للمسلمين
م والموافق لعام 1948/ 1947في فلسطين وكذلك موعد زوال دولتھم التي قامت في عام ) إسرائيل(الغاصب 

والنمل والحشر ) سورة بني إسرائيل(سراء ا:و آل عمران سورة البقرة وآيات في وذلك من  -جريه ھ 1367
  :وكانت النتائج كاZتي  وغيرھا،

ينتھي بإذن هللا تعالى في عام ) شمسيا(عاماً مي_دياً ) 75(ھو ) إسرائيل(ان عمر دولة الكيان الصھيوني  .1
 .ھـ 1444م  و الموافق لعام  2022/2023

عاماً من قيامه وذلك في ) 61(سيكون و هللا أعلم بعد إن تاريخ العد العكسي و بدء ا>نھيار لكيانھم الغاصب   .2
حقق يوسوف لن ). معركة الفرقان(على غزه المحاصرة  م  ـ  وھو تاريخ عدوانھم الفاشل 2009/ 2008عام 

بعد ھذا التاريخ أي انتصار عسكري أو ميداني على القطاع وستستمر في ا>نھيار و التدھور  الكيان الصھيوني
 .ذن هللا تعالىبإ م 2022/2023  في إلى حين زوالھا

سوف  ,وكذلك الدول التي تدور في فلكھا حتى تزول إسرائيل فإن الو>يات المتحدة اjمريكية الداعمة لھاو  .3
تضعف و تتوقف عن دعمھا ومساعدتھا jنھا ستكتشف أنھا كانت تشكل عبئا كبيرا عليھا ومن أھم اjسباب 

 .العسكرية في المنطقة فض_ً عن تدھور سمعتھا  ومصداقيتھالخسائرھا  البشرية وا>قتصادية و
إلى زوال jسباب ) إسرائيل(إن الدراسات الميدانية لكثير من الباحثين الغربيين وغيرھم تشيرالى ان دولة .  .4

 العنصريةوا:رھاب و على العدوان تقام ,أنھا كيان غريب ومصطنع في محيط معاد :كثيرة من أھمھا
وتعتمد لبقائھاعلى الدعم الخارجي المستمر ومجتمعھا منقسم على نفسه وفيه بذور الضعف  ).ـهيھوديه الدول(

  .وصحوتھم ا:س_مية فض_ عن النمو الديموغرافي المتزايد للفلسطينيين . وا>نح_ل
ز في إذ أنه معج. وتعتمد ھذه الدراسة على المعجزة الرقمية القرآنية التي ھي إحدى معجزات القرآن الكريم .5

وليس من اجتھاد الرسول صلى هللا عليه ) وحيا(رسمه وترتيب سوره وآياته وكلماته حيث أن ذلك كان توقيفيا 
للمصحف في ) العثماني( لذلك تم إعتماد الرسم القرآني. وسلم أو الصحابة رضوان هللا تعالى عليھم جميعا

 ) .ينة المنورةمصحف المدكما في (حساب وإحصاء عدد اZيات والكلمات والحروف 
إن ھذه الدراسة إجتھادية واستنباطية من القرآن الكريم فإن صحت فھذا من فضل هللا علينا وإن لم تصح فالخطأ  .6

  .من أنفسنا والقرآن منه براء
ھذه التحديات وماذا يجب ان يقوموا به ويعملوا  موقد تطرق البحث في الختام عن دور المسلمين وواجبھم اما .7

ن ارضھم وعرضھم ومقدساتھم وصو> لتحقيق النصر على الصھاينة المحتلين واستعادة >جله للدفاع ع
وجعله ھدفا )  حياء ا0مة وتوحيدھا من خ4ل تحرير فلسطينإ(الحقوق المغتصبة وكذلك تحقيق مشروع 

اسية وتعمل على انجازه تاركة وراءھا جميع خ_فاتھا السي) حكومات وشعوب(استراتيجيا تتوحد عليه ا>مة 
كما فعل ذلك من قبل نور الدين زنكي وص_ح الدين ا>يوبي رحمھما هللا ونجحا في ,والعرقية والمذھبية

كثير من ب_د  فيالوصول اليه في تحرير فلسطين والقدس وانقاذ المسجد ا>قصى من ايدي الصليبيين ودحرھم 
  .نوهللا يقول الحق وھو يھدي السبيل والحمد } رب العالمي .الشام
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  :المقدمة 
   

  :الحمد } والص_ة والس_م على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وا>ه وبعد
فإن الصراع الدائر حاليا بين اjمة ا:س_مية والصھيونية العالمية والقوى الصليبية المتحالفة معھا واحت_ل اليھود 

المسجد اjقصى وتخريبه وإقامة ھيكلھم المزعوم لفلسطين وتھويدھم للقدس ومحاولتھم ا:ستي_ء على الصھاينه 
  . من اjمور الخطيرة التي تھدد اjمة ا:س_مية في صميم عقيدتھا ومستقبلھا  - >سمح هللا -مكانه 

الحديث النبوي الشريف فيھما البينات الواضحات لھذه الھجمة الظالمة على اjمة ا:س_مية والكريم  القرآنو
في واحوالھم ،  الكريمة التي ذكرت اليھود  اZياتمن خ_ل تدبر  اليھم والذي توصلنا اليھوالبشرى :نتصارھا ع

وعلى وجه  التي اعتمدنا عليھا في ھذه الدراسه ،وغيرھا ووا:سراء والنمل والحشروآل عمران سور البقرة 
م ل_رض المباركة واحت_لھ وإفسادھم!) التي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل(الخصوص في سورة ا:سراء 

  .ومتى تكون ھموالمعركة الحاسمة مع) فلسطين(
  

  : يقول الباري عزوجل في محكم كتابه 

﴾َوِإنُه َهلًُدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني ٧٦﴿ ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن يـَُقص َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن﴿ -1
  ٧٧-76: النمل﴾

2-  اِحلَاِت َأنِذيَن يـَْعَمُلوَن الصُر اْلُمْؤِمِنَني الَوُم َويـَُبش  َهلُْم َأْجرًا َكِبريًا ﴾﴿ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلِيت ِهَي أَقـْ

  ٩: ا�سراء
إسرائيل ستقع على بني وقعت ورات والھدايات والرحمات للمؤمنين بعد ذكر اjحداث التي اوقد جاءت ھذه البش

﴿ ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن يـَُقص َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر سابقا و>حقا خ_صتھا في نھاية سورة النمل المذكورة أع_ه 
التاسعة من نفس السورة  اZيةالتي سبقت (، وتفصيلھا في أوائل سورة ا:سراء ﴾٧٦الِذي ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن﴿

  :في قوله تعالى  وذلك والتي تخصصت في ذكر ا:فسادين لبني إسرائيل )أع_ه مباشرة والمذكورة

َنا ِإَىل َبِين إْسرائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدن ِيف اْألَْرِض َمرتـَْنيِ َولَتَـْعُلن ُعُلوا َكِبريًا ﴿ ﴾ فَِإَذا َجاَء َوْعُد ٤﴿َوَقَضيـْ
يَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال ﴿أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعبَ  َرَدْدنَا َلُكُم ٥اًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الد ُمث ﴾

ُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ ﴾ ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفسِ ٦اْلَكرَة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفريًا ﴿
لِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخرَِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوَل َمرٍة وَ 

   . ٨ – ٤: ا�سراءَنا َجَهنَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريًا ﴾﴾َعَسى َربُكْم َأْن يـَْرَمحَُكْم َوِإْن ُعْدُمتْ ُعْدنَا َوَجَعلْ ٧﴿

 ٧٦: النمل﴾٧٦﴿َتِلُفونَ يخْ  يَل َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفيهِ َعَلى َبِين ِإْسرَائِ  يـَُقص ﴿ ِإن َهَذا اْلُقْرَآَن قوله عزوجل في و

ما فيالمختلفين من بني إسرائيل التي ھي فعل مضارع أي يقضي بين ) يختلفون(فيد الحال واjستقبال في كلمة ي 
وقيل يقضي بينھم في الدنيا . اختلفوا فيه حاضرا ومستقب_ بما يحكم به من الحق فيجازي المحق ويعاقب المبطل

وھل ھناك أعظم وأھم وأخطر مما يحصل اليوم من احت_لھم ا>رض المباركة فلسطين والقدس . فيظھر ماحرفوه 

﴿ َال :قال تعالى ر بيننا وبينھم وكذلك بين انفسھم واحزابھم الدينية والعلمانية كماوالمسجد ا>قصى والصراع الدائ
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نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبـُُهْم مجَِ  يًعا ِإال ِيف قـًُرى ُحمَصَنٍة َأْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بـَيـْ يًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشىت َذِلَك يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ
 - إحت_ل فلسطين( وھي ھذه القضية المركزية في حياة اjمة ا:س_مية نفإ 14:الحشر ٌم َال يـَْعِقُلوَن ﴾بِأَنـُهْم قـَوْ 

آيات ھذا السفر المبارك ونتائجھا في >بد أن تكون مشمولة ) اjرض المباركة التي فيھا القدس والمسجد ا>قصى
بد أن يبينه ويشير اليه  لمن احسن التدبر في آياته و>ثنايا كلماته  مذكورة فيه وأن ھذا الحدث الھام موجود في 

   :البينات وهللا يقول بحق كتابه
َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهُؤَالِء َونـَزْلنَ  َيانًا ﴿َويـَْوَم نـَبـَْعُث ِيف ُكل أُمٍة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِجئـْ ا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

  .٨٩: النحلُهًدى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني ﴾ِلُكل َشْيٍء وَ 

  
ي القرآنية وكلماتھا وأحرفھا حسب الرسم القرآن اAياتإعتمدنا في دراستنا في حساب وإحصاء عدد  وقد

حيث نزل القران   )مصحف المدينة المنورةكما في (رواية حفص عن عاصم بللمصحف الشريف ) العثماني(
وليس من اجتھاد الرسول صلى هللا عليه  أي وحياسوره واياته وكلماته ورسم حروفه توقيفيا الكريم في ترتيب 

المعجزه العدديه والرقميه فيه والتي تعتبر ھذه لذلك كانت . وسلم أو الصحابة رضوان هللا تعالى عليھم جميعا
  .على ابرازھاالتي ساعدت ية ا0لكتروناختراع الحواسيب بعد احدى اھم المعجزات القرانيه في العصر الحديث 

ل التي نأمومن ثمراته وھذه الدراسه ا0ستنباطيه ا0جتھاديه ھي احد ابواب ھذه المعجزه الرقميه القرانيه إن و
وإن لم وتوفيقه فإن صحت فھذا من فضل هللا علينا  .  وتتحقق باذنه سبحانه وتعالى ائبة وصحيحةان تكون ص

  :كله حق قال تعالى  همنه براء حيث أنالكريم  والقرآن .تصح فالخطأ من أنفسنا

  .١٠٥: ا�سراء﴿َوبِاحلَْق أَنـْزَْلَناُه َوبِاحلَْق نـََزَل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشرًا َوَنِذيرًا ﴾ 

  
  :المبشرات بانتصار اaس4م

  
س عامة و المسلمين خاصة بانتصار الكريم و اjحاديث النبوية الشريفة إشارات كثيرة تبشر النا القرآنوردت في 

ا:س_م و إنه سيعم و ينتشر في المعمورة في نھاية المطاف و من الممكن الرجوع إليھا في الكتب التي اختصت 
  .)1() المبشرات بانتصار ا:س_م( بھذا  الشأن مثل كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

  
كثيراً ) ر و المستقبلالماضي و الحاض(لكريم ذكر في إعجازه الغيبي ا  القرآنن أو الذي يھمنا ھنا في ھذا البحث 

كمصرع (التي تحقق قسم منھا في زمن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم  من اjحداث و الوقائع
سلم و قسم آخر تحقق بعد وفاته صلى هللا عليه و ) طغاة قريش في بدر و فتح مكة و انتصار الروم على الفرس

  :منھا ما يلي
  

  :المخلفون من اbعراب -1

ِإْن ﴿ُقْل لِْلُمَخلِفَني ِمَن اْألَْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإَىل قـَْوٍم أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد تـَُقاتُِلونـَُهْم َأْو ُيْسِلُموَن فَ  :قال تعالى  
ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما ﴾ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللُه َأْجرًا َحَسًنا َوِإْن تـَتَـَولْوا َكَما تَـ  ْيُتْم ِمْن قـَْبُل يـَُعذ١٦: الفتح َول   

قد دعاھم  ومزينة، كان النبي صلى هللا عليه و سلم جھينة  عرابأ )رضي هللا عنه(فقد دعا عمر بن الخطاب  
عوا إذا فان تطي: ( إلى قتال فارس قال) رضي هللا عنه(عمر بن الخطاب  ھمدعاو, للخروج الى مكة فتخلفوا 

و إن تتولوا إذا دعاكم عمر دعاكم عمر تكن توبة لكم لتخلفكم عن النبي صلى هللا عليه و سلم يؤتكم هللا أجراً حسناً 

()يه و سلم يعذبكم عذاباً أليماً كما توليتم من قبل إذ دعاكم النبي صلى هللا عل
2(.  
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 :فتح القسطنطينية -2
  : في قوله صلى هللا عليه و سلموذلك 

  .)3() أميرھا و لنعم الجيش ذلك الجيشالقسطنطينية و لنعم اbمير لتفتحن (
  
 :البشرى النبوية بعودة اaس4م إلى الغرب و فتح رومية -3
كنا عند عبد هللا بن عمرو بن : احمد بن حنبل في مسنده عن أبي قبيل قال ا:مامفي الحديث الذي رواه  وذلك 

فأخرج منه : ة؟ فدعى عبد هللا بصندوق له حلق، قالنطينية أم روميأي المدينتين تفتح أو> القسط: العاص و سئل
أي المدينتين تفتح أو> : بينما نحن حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكتب إذ سئل: فقال عبد هللا: كتابا، قال

()مدينة ھرقل تفتح أو>ً : ( موسل  القسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى هللا عليه
نطينية، يقول الشيخ يعني القسط، و )4

ورومية ھي روما عاصمة إيطاليا و القسطنطينية ھي استانبول اZن، : (رضاوي في شرح ھذا الحديث ما يليالق
سيفتح المدينتين ويدخل أھلھما في دين هللا ولكن  ا:س_م إنالصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك  أنيفھم من السؤال 

  . أو>ستفتح ) و ھي القسطنطينية(فأجابھم أن مدينة ھرقل  اjخرى يعرفوا أي المدينتين تسبق أنيريدون 
ابن الثالثة و العشرين الذي عرف في التاريخ باسم ) محمد بن مراد(وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثماني الطموح 

يوم الث_ثاء  في القرن التاسع الھجري، الخامس عشر المي_دي و بالتحديد في) ھرقل(وفتحت مدينة ) محمد الفاتح(
للمي_د، و بقى الجزء الثاني من البشرى و ھو فتح  1453أيار سنة  29/ للھجرة  857جمادى اjولى سنة  20

و ظني .  رومية و به يدخل ا:س_م أوروبا مره أخرى بعد أن طرد منھا مرتين، مره في اjندلس ومره في البلقان
ذراعيه و صدره ل�س_م بعد أن بالسيف و السنان، و إن العالم سيفتح  ن ھذا الفتح سيكون سلما، بالقلم و اللسان >أ

  . )5() تشقيه الفلسفات المادية الوضعية و يتطلع إلى مدد من السماء و ھدى من هللا ف_ يجد إ> ا:س_م طوقا للنجاة
  
   :ا0يوبي تحرير بيت المقدس على يد ص4ح الدين -4
ا>س_مي و ھي تحديد تاريخ تحرير القدس من الصليبيين على يد ص_ح وھناك حادثة اخرى ھامة في التاريخ  

الكريم أحد  القرآنمي_دية توصل إلى معرفته استنباطا من  1187/ ھجرية 583الدين ا>يوبي في رجب سنة 
فتح ولما : (قال). وفيات ا>عيان(كما أورده ابن خلكان في كتابه ) بن الزكي الدين ھو القاضي محيي( العلماء 

مدينة حلب يوم السبت الثامن عشر من صفر سنة تسع و سبعين  –يعني ص_ح الدين ا>يوبي  –السلطان المذكور 
ملتھا بيت و خمسمائة، انشده القاضي محيي الدين ابن الزكي قصيدة بائية اجاد فيھا كل ا>جادة و كان من ج

  : ھوھومتداول بين الناس و
  بشر بفتوح القدس في رجبم    و فتحك القلعة الشھباء في صفر

  
و قيل لمحيي الدين من أين فإن القدس فتحت بث4ث بقين من رجب سنة ث4ث و ثمانين و خمسمائة فكان كما قال 

   :من تفسير ابن برجان في قوله تعالى أخذته؟ قال ..لك ھذا 
﴾ ِيف ِبْضِع ِسِنَني لِلِه ٣ِهْم َسيَـْغِلُبوَن ﴿﴾ ِيف أَْدَىن اْألَْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلبِ ٢﴾ ُغِلَبِت الروُم ﴿١﴿امل ﴿

 –ان بن خلكوالك_م : –، و لما وقفت أنا  ٤ - 1: الروم ﴾٤اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن ﴿

الصورة لكن كان ھذا الفصل ر ابن برجان حتى وجدته على ھذه يتفس أتطلعأزل  مالحكاية لعلى ھذا البيت و ھذه 
         . أم ھو ملحق به و ذكر له حسابا طوي_ ًن من أصل الكتاب و> أدري ھل كا اjصلمكتوبا في الحاشية بخط غير 

  .)6() و طريق استخراجي ذلك، حتى حرره من قوله بضع سنين
طريق المعجزه الرقميه الحسابيه  عن في تاريخ امتناالحدث المھم  ذلكو في ذكر ھذا ا0ستنباط لتعيين موعد  

من مستقب4  ستحصل 0متنا ھامة أخرى bحداثد0لة على إمكانية استنباط مواعيد  , في سورة الروم القرانيه 
من ابرزھا احت4ل اليھود لفلسطين  وغيرھا من المؤشرات عن طريق المعجزة الرقمية أيضا  الكريم القرآن

  .ذه الدراسةي ھفكما  , وتحريرھا منھم 0حقا
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 :ا0نتصار على اليھود -5
: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ي هللا عنھما قالضو من ھذه المبشرات ما رواه ابن عمر ر 
  .رواه البخاري ومسلم )يا مسلم ھذا يھودي ورائي فاقتله: تقاتلكم اليھود، فتسلطون عليھم ثم يقول الحجر(

0 تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود من وراء : (مرفوعا) هللا عنه رضي( ومثله ما رواه ابو ھريرة 
  .واه مسلمر )يا مسلم يا عبد هللا ھذا يھودي خلفي فتعال فاقتله: الحجر و الشجر فيقول الحجر و الشجر

  
ت هللا و ما آية من آيا! فھل ينطق الحجر و الشجر بلسان المقال؟: (يقول الشيخ القرضاوي في شرح ھذين الحديثين

 أعدائھمكل شيء سيكون في صالح المسلمين و ضد  أنبمعنى أو ينطقان بلسان الحال؟  –ذلك على هللا بعزيز 
( )النصر آت 0 ريب فيه إناليھود و 

7(.  
و المتوفى سنة  المجددين العاملينعلماء الوھو من ) رحمه هللا(الزھاوي  أمجد ا:مام ع_مة العراق و يقول 
تعد معجزة للمصطفى صلى هللا  اjحاديثان ھذه : (من محاضرة سمعناھا عنه اjحاديثشرح ھذه  في) م1967(

حيث انه في وقته كان اليھود مبعثرين في العالم ولم يكن لھم دولة و قتالھم يعني انه سيكون لھم كيان  عليه و سلم
  : تحقق بدليل قوله تعالى يجتمعون فيه و قيام ھذا الكيان و تجمعھم في فلسطين في ھذا الزمان قد

َنا ِبُكْم َلِفيًفا ﴾    .١٠٤: ا�سراء ﴿ َوقـُْلَنا ِمْن بـَْعِدِه لَِبِين ِإْسرَائِيَل اْسُكُنوا اْألَْرَض فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة ِجئـْ

شتى إلى حيث جئنا بكم من ب_د  )ا>سراء( السورةنفس ل ائووعد اZخرة ھي الكرة الثانية التي ذكرت في أو
بمعنى ان نصف الحديث الشريف الذي ذكر قتالھم قد تحقق أيضاً >ن القتال يكون ). فلسطين(اjرض المقدسة 

  ). با:نتصار عليھم)  عليه و سلمصلى هللا(، وسيتحقق الشطر الثاني من الحديث في بشارته !!عادة بين معسكرين

  
  ):إسرائيل(الكيان الصھيوني انھيار و زوالد ـموع

  
العدوان و غاصب قام على الظلم ونشاز و ن هللا تعالى jنھا كيانذبإ متحقق حتما) إسرائيل(ال ون انھيار وزإ

  : كتابه الحكيمهللا سبحانه و تعالى الحق وقوله الحق، يقول في محكم صوره، وا:رھاب في أعتى أشكاله وأبشع 

   ٥٩: الكھف  ْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا ﴾﴿َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلما ظََلُموا َوَجعَ 

فھو من علم الغيب الذي > يعلمه إ> هللا سبحانه و  ذلك أما موعد  .وعدوانھم واقع حتما لظلمھموزوالھم فھ_كھم 
 القرآنتعالى، و لكن قد يھدي إليه من عباده من يختصه بمشيئته بھذه المعرفة عن طريق ا>ستنباط من علوم 

توصل كما . ٢٥٥: البقرة  ﴿َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِمبَا َشاَء ﴾لقوله عز و جل في آية الكرسي  الكريم

الى ) م نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية2022 زوال إسرائيل(  كتابهدراسته  المنشورة في   اjستاذ بسام جرار في
أي في عام  ).ھـ 1367الموافق (م   1948قيامھا في عام  منعاما ھجريا  76بعد سيكون  ھذا الموعد أن 

  )8(  )....  ھـ و هللا أعلم 1443الموافق   م2022
  
ونحن في دراستنا ھذه قد توصلنا الى نفس النتيجة النھائية التي توصل اليھا اjستاذ بسام جرار ولكن بالحساب  

 )ھجريه 1443والموافق لعام (م 2023/م2022ام سيكون وهللا اعلم  في عحيث ) المي_دي(والتقويم الشمسي 
م 1948/م 1947في عام من قيام كيانھم الغاصب  )قمريا  عاما ھجريا 76( شمسيا مي_ديا عاما 75اي بعد 

 15/5/1948وتاريخ اع_ن كيانھم في ھـ 15/1/1367والموافق م  1947 /29/11في  181قرارالتقسيم المرقم (
 القمري أو(والحسابين ) الھجري أو المي_دي( يجوز اjخذ بالتقويمينحيث .  )ھـ 6/7/1367والموافق   م

﴿َوَجَعْلَنا اللْيَل َوالنـَهاَر َآيـَتَـْنيِ : وقوله تعالى  ، ٥: الرحمن﴿ الشْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن ﴾:لقوله تعالى  )الشمسي
اِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِنَني َواحلَِْساَب وَُكل َشْيٍء َفَمَحْونَا َآيََة اللْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة النـهَ 

  . 12:ا�سراء َفصْلَناُه تـَْفِصيًال ﴾
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فجعلھما الباري عزوجل آيتين أي ع_متين لنعرف , ومن المعلوم أن آية الليل ھي القمر وآية النھار ھي الشمس  
الھجري (ما عدد السنين وحسابھا وفي ذلك إشارة واضحة الى التقويمين الحسابين القمري والشمسي منھ

  .وإمكانية اjخذ بھما) والمي_دي
  

والوعد اbول ( اbفساد اbول لبني إسرائيلتأريخ إعتبار  ھووالفرق اZخر بين دراستنا ودراسة اjستاذ جرار 
   :في قوله تعالى )للقضاء عليھم

َنا ِإَىل َبِين إْسرائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدن ِيف اْألَْرِض َمرتـَْنيِ َولَتَـْعُلن ُعُلوا َكِبريًا ﴿   فَِإَذا َجاَء َوْعُد  ﴾4﴿َوَقَضيـْ
يَاِر وََكاَن وَ  ُأوَالُهَما ٥ - 4:ا�سراء ْعًدا َمْفُعوًال ﴾بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الد    

م .ق 586قام بتدمير دولة يھوذا وھدم الھيكل عام في عھد الملك البابلي نبوخذنصر الذي  تكان فھو يرى أن نھايته
 بعنوانوھذا ماذھبنا اليه واعتبرناه أيضا في دراستنا اjولى . وھو تاريخ نھاية ا:فساد اjول حسب دراسته القيمة 

ولكننا عندما إطلعنا على دراستي الشيخ أسعد بيوض التميمي بعنوان . )9( )عد إنھيار القوى المتجبرةحتمية ومو(

المسجد اbقصى وإحياء اbمة في سورة ( وكتاب الدكتور محمد الخضري  )10( )ال إسرائيل حتمية قرآنيةزو(
أن اaفساد , استيھمالى تفاصيلھا في درالتي يمكن الرجوع اجدنا فيھما اjدلة المقنعة والواضحة و  )11( )اaسراء

اbول لليھود كان في عھد النبي صلى هللا عليه وسلم وبالتحديد في غزوة اbحزاب في العام الخامس الھجري 
  .كانوا المحرضين والمخططين لھذا العدوان قريظةحيث أن اليھود من بني 

توجه المصطفى صلى هللا عليه وسلم ) زابالخندق أو اjح(وبعد فشل المشركين وانسحابھم من المعركة  
 ھملنقضلقتالھم وذلك  قريظةالى أحياء بني بأمر من هللا عزوجل وصحابته وھم >يزالون في لباس الحرب وعدتھم 

للمسلمين فجاسوا خ_ل ديارھم وقضوا عليھم واجلوا بقيتھم  له و وخيانتھممع الرسول صلى هللا عليه وسلم عھد ال
من قبل  النضيربني كما جاسوا خ4ل ديار اليھود من بني قينقاع و . الشامفي أذرعات   نطقةممن الحجاز الى 

﴿فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا :قال تعالى. مبعدھ من وخيبر ذلك
يَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفعُ  وھؤ>ء العباد أولي البأس الشديد ھم الصحابة رضوان هللا  ، ٥: ا�سراء وًال ﴾ِخَالَل الد

بقيادة الرسول صلى هللا عليه وسلم الذين جاسوا خ_ل ديار اليھود وأجلوھم وشتتوھم في  تعالى عليھم جميعا
ولم . حاصل حاليالھم الكرة على العرب والمسلمين وال تثم عاد اليھود الى أرض فلسطين ورد .الجولة ا>ولى

ح يثبت في التاريخ أن اليھود ردوا الكرة على نبوخذنصر وقومه من  البابليين أو غيرھم، كما ان تتمة اZيات توض

فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم  ﴿ :في قوله تعالى في الجولة الثانية نصر المسلمين على اليھود
  ٧: ا�سراء َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴾ َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرةٍ ْسِجَد َولَِيْدُخُلوا اْلمَ 

صلحا بعد حصاره مدة طويلة في زمن خ_فة سيدنا عمر بن  أن فتح بيت المقدس والدخول للمسجد اjقصى ثم 
معركة بدر الكبرى التي وقعت عاماً من انتصار المسلمين في  14اي بعد ( ھـ  16 الخطاب رضي هللا عنه عام

     :   له تعالىبقو الكريم  القرآنالذي ذكره الى المسجد اbقصى ھو الدخول اbول  )في العام الثاني للھجرة
  ٧: ا�سراء َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴾ َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرةٍ ﴿ َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد 

ھم من  )الحالي( بعد إفساد اليھود الثاني) وعد اZخرة(يدخلون المسجد اjقصى في الجولة الثانية أي ان الذين س 
 عبيده يبقياده اب )عباد لنا أولي بأس شديد(المسلمين المجاھدين من أتباع الصحابة الذين دخلوه في المرة اjولى 

 علىوھذا الوصف  ينطبق ايضا  عنھماعمر بن الخطاب رضي هللا  امير المؤمنين وحضور عامر بن الجراح 
بقيادة الشيخ رائد ) 48عرب (ورجال الحركة ا:س_مية في الداخل ) حماس(ابطال حركة المقاومة ا:س_مية 

وغيرھم من المجاھدين الصادقين في اjمة خرى في غزة وفلسطين ا> الوطنية وإخوانھم من السرايا  ص_ح
من اھل ا>يمان  العصر اومن أتباع الصحابة في ھذ القرآنظة فالمتوضئة وح jنھم من أصحاب اjياديا:س_مية 
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بيان على ) لنا(فا:ضافة للضمير . ولم يقل عباد هللا او عبيد هللا او عبادا او عبيدا) عبادا لنا: ( بد>لة قوله تعالى 
 : قوله صلى هللا عليه وسلموالذي ينطبق عليھم . خصوصتھم

تي على الدين ظاھرين، لعدوھم قاھرين، 0 يضرھم من خالفھم و0 ما أصابھم من 0 تزال طائفة من أم(
في بيت المقدس وأكناف بيت : قالوا يا رسول هللا  وأين ھم؟  قال. حتى يأتي أمر هللا وھم على ذلك الب4ء

  . رواه ا:مام أحمد في مسنده )المقدس
  

روا على اليھود في ا:فساد اjول والذي وقع فيه وعلى كل حال فإن تحديد موعد وھوية القوم الذين انتص
موعد زوال الكيان ل>يؤثر على النتيجة النھائية سوف ). أم غيرھم  ھل ھم البابليون أم الصحابة(ا:خت_ف 
عظم >ننا متفقون معه وكذلك مع م ) كما جاء اع_ه( بين بحثنا وبحث اjستاذ بسام جرار) إسرائيل(الصھيوني 
  :لمفسرين المعاصرين في أن ا:فساد الثاني لبني إسرائيل المذكور في قوله تعالىالباحثين وا

 ﴾ َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرةٍ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد  فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرةِ ﴿ 
أي جولتھم وسيطرتھم ) وعد اZخرة(في الوقت الحاضرساد وا:ٌحت_ل والظلم الحاصل ھو ھذا ا>ف 7: ا�سراء

َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍل  ثُم َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرَة َعَلْيِهمْ ﴿ : قوله تعالى  بدليل الثانية الحالية 
اZية ينطبق وصفھا عليھم وتشير الى وعد لبني إسرائيل بأن الكرة سترد لھم حيث أن ھذه   6:ا�سراء﴾ نَِفيًرا

وھذا لم يحصل jي أمة من . على أحفاد العرب والمسلمين الذي جاس أجدادھم خ_ل ديارھم في اjفساد اjول
لك نجد أن الوصف وكذ. كما ذكرنا  اjمم التي غزت ديارھم قبل ا:س_م سواءا البابليين أو اZشوريين أو الرومان

ينطبق تماما على واقع اليھود وكيان دولتھم الغاصبة حاليا   )َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفيًرا( بقوله الوارد في ھذه اZية 

واصطفت معظم دول العالم !. الف فقط من العرب 20ألف مقاتل مقابل  60م مث_ حشدوا 1948ففي حرب عام 
ومجند معظمه تحت الس_ح  ,عسكري  كما أن المجتمع ا:سرائيلي مجتمع). سرائيلإ(معھم تأييدا :قامة كيانھم 

  !ساعة 24ويستطيعون أن يستنفروه خ_ل )  في الخدمة الفعلية أو ا:حتياطية(وعلى أھبة ا:ستعداد 
لدكتور حكمت وھناك من يرى أن ا:فسادين لبني إسرائيل قد وقعا قبل البعثة المحمدية كما جاء بالتفسير المأثور ل

أخرج الطبري با:سناد الصحيح عن سعيد بن جبير :( بشير ياسين نق_ عن الطبري وابن كثير وغيرھما في قوله 
ثم عصوا ربھم وعادوا لما نھوا : فرد هللا الكرة عليھم كما قال: قال. قال بعث هللا عليھم في المرة اjولى سنحاريب

  ) 12() على بني إسرائيل فدمروھم بعث عليھم في اZخرة بختنصر فأتوا. عنه
من البابليين وھما قومان مختلفان و>ينطبق عليھما قوله ) بختنصر(من اZشوريين ، و )سنحاريب(ن أوالمعروف 

  . والذي لم يحصل ا> مع العرب المسلمين كما ذكرنا أع_ه). ثُم َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرَة َعَلْيِهمْ :( تعالى 

يعتبر ماحدث لليھود في عصر النبوة ھو نتيجة لدكتور حكمت بشير ياسين في تفسيره القيم ھذا اولكن المھم أن 
أنھم عادوا ل_فساد بتكذيب الرسول صلى هللا عليه وسلم وكتم صفاته : ( بقوله ) للمرة الثالثة( :فسادھم المتكرر

هللا ج_ وع_ ل_نتقام منھم تصديقا ونقض عھوده ومظاھرة عدوه عليه الى غير ذلك من افعالھم القبيحة فعاد 
 النضيربني و قريظةفجرى على بني . لمسلمينفسلط عليھم نبيه صلى هللا عليه وسلم وا) . وإن عدتم عدنا: (لقوله

وبني قينقاع وخيبر ماجرى من القتل والسبي وا:ج_ء وضرب الجزية على من بقي منھم وضرب عليھم الذلة 
  )13(  والمسكنة

واضح أن ھذه اbحداث التي حصلت في عھد النبوة كانت إفسادا لليھود وانتقم هللا منھم  تفسيرع4ه وفي القول أ
إفسادا ثالثا أو غيره ويتفق الى ذلك على يد نبيه وصحابته حيث جاسوا خ4ل ديارھم وأجلوھم عنھا سواء كان 

فإذا جاء وعد : ( لبني إسرائيل لقوله تعالى ماتوصلنا اليه من كونه إفسادا ولكن نعتبره برأينا أنه اaفساد اbول 
ھو الحاصل  لليھود وأن اaفساد الثاني .والذي زال على يد المسلمين اbوائلل4سباب المذكورة سابقا ) أو0ھما

بعونه تعالى على يد المسلمين من أتباع المصطفى صلى هللا عليه وسلم وصحابته ايضا حاليا والذي سيزول 
  !وهللا أعلمان شاء هللا تعالى   م 2022/2023الكرام في عام 
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من علو بني ) في ك_ المرتين( أن ا:فسادين : ( كالدكتور طارق سويدان) في ا:تجاه اZخر( وھناك من يرى 
وعلى ذلك فإني أرى أن ھذا الذي نعيشه اليوم ھو العلو  (ثم يستطرد قائ_ ....)لم يحدثا حتى وقتنا الحاليإسرائيل 
ي إسرائيل ثم تقوم دولة المسلمين الملتزمين بطردھم من القدس وليس بالضرورة كل فلسطين فيأتيھم اjول لبن

   )14( )ھم الھزيمة النھائيةنالدعم العالمي ويعيدون إحت_ل القدس ولكن المؤمنين يتجمعون مرة أخرى ويھزمو
حتى  أن اaفسادين لم يحدثا - أو> بعض التناقض حيث أنه يقول) مع احترامنا الشديد لرأيه(وفي ك_مه اع_ه 

فكيف نستطيع الجمع . !أن ا:فساد ا>ول ھو الذي نعيشه اZن )المصدروفي نفس ( -اثم انه يقول ثاني وقتنا الحالي
ن الخطاب رضي هللا حسب رأينا الذي حصل في عھد عمر ب في الدخول اjول( اما قوله أن القدس . ؟!بينھما

بأن >يقيم ) العھدة العمرية( نصتليست تحت سيطرة اليھود الذين كانوا قلة فيھا وقد كانت بيد النصارى و) عنه
فإن ذلك يمكن تفسيره أن القرآن الكريم لم يذكر ھوية القوم الذين تم الدخول عليھم في المرة اjولى . فيھا منھم أحد

وعد ( يحصل في الدخول للمرة الثانية كما الذي س) أي التدمير(والذي لم يحصل فيه ا:ساءة في الوجوه والتتبير 

لَِيُسوُءوا  فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرةِ : (في قوله تعالى) اليھود( والذي حدد فيه ھويتھم وأنھم من بني إسرائيل ) اZخرة
  . 7: ا�سراء )ْتِبريًا َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تَـ  َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرةٍ ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد  

على يثرب وما جاورھا في  ھم الدينية والثقافية وا:قتصاديةعلما أن العلو وا:فساد اjول لھم كان يتمثل بسيطرت
) المشركين(جزيرة العرب قبل البعثة المحمدية حيث كانوا من أھل الكتاب ويميزون أنفسھم عن غيرھم من القبائل 

نقضھم للعھود التي أبرمھا معھم المصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد الھجرة الى  فض_ عن. ويتعالون عليھم
  . المدينة المنورة وتآمرھم عليه وعلى المسلمين 

الى ما توصلنا اليه ) تجميع يھود الشتات في فلسطين(ل الدكتور محمد أمحزون في بحثه الموسوم عن صود توق
ويبدوا ان الذين يسؤون وجوه ( : كون من قبل المسلمين بقولهأن الدخول الى المسجد ا>قصى في المرتين سي

ويشير . ھم المسلمون) اي يدمروا ويخربوا ماظھروا عليه(ولتبيروا ماعلوا تتبيرا ) اي يھينوھم ويقھروھم(اليھود 
jنھم  ،ضمناً أن المسلمين ھم المعنيون في النص أيضا) وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة(قول هللا عز وجل 

ومطھرين ساحاته وجنباته من رجس الذين كفروا،  ھم الذين يحرصون على دخول المسجد ا>قصى معظمين له
رضي هللا عنه ، ويدخلونه ثاني مرة حين يحّكمون  كما دخلوه أول مرة في عھد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

 )15( )ا0س4م في حياتھم عقيدة وشريعة وفكراً وسلوكا
يھود اjول الأن إفساد ) حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية(كتور ص_ح الخالدي في كتابه الموسوم ويذكر الد

أما ا:فساد الثاني . وان الرسول واصحابه ھم الذين أزالوه ) في المدينة المنورة وما حولھا(كان في ب_د الحجاز 
ھمية ماذكر وj! ن أيضا من أتباع الرسول والصحابةفھو الذي نعيشه اZن والذي سيزول بعون هللا على يد المسلمي

  : ذكره مع بعض ا:ختصار امم فإننا نقتبس أدناه اھ
نرى وهللا أعلم أن إفساد اليھود اjول المقرون بالعلو الكبير كان في ب_د الحجاز قبل بعثة محمد صلى هللا عليه ( 

  : وسلم وبعد البعثة ل�سباب التالية
 .بن هللاأ ا ھووكان يزعمون انھم أبناء هللا وأحبائه وأن عزير كان فسادھم عقيديا، .1
 كان فسادھم أخ_قيا، فكانوا يعملون على إفساد أخ_ق العرب من حولھم .2
 .كان فسادھم إجتماعيا، حيث عملوا على تفكيك ص_ت العرب ا:جتماعية .3
 .ھا أكاذيب وأساطيركان فسادھم علميا ، حيث روجوا :سرائيلياتھم ونشروھا بين العرب  ومعظم .4
كان فسادھم سياسيا، حيث أفسدوا القبائل العربية سياسيا ونشروا بينھم الخ_ف والنزاع والفرقة وحرصوا  .5

 .على ربط ھذه القبائل بھم في صورة أح_ف ترتبط كل قبيلة عربية بقبيلة يھودية
ان نعلم أن سوق الذھب في كان فسادھم إقتصاديا، حيث تحكموا في المال وا:قتصاد عند العرب ويكفي  .6

وانھم أرھقوا  أيضا المدينة كان بيد اليھود وأن السوق الكبير للتجارة والبيع والشراء والمال كان بيدھم
 .العرب بالقروض الربوية الباھظة 

حيث كانوا أكثر الناس .ولما ظھر ا:س_م كانوا أشد الناس حربا له ولرسوله محمد صلى هللا عليه وسلم  .7
 ... !وضح مظاھر ا:فساد الكبير لما كانوا في المدينة وما حولھاو أوھذا من أظھر  .هعداوة ل
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لقد كان إفساد اليھود اjول المقرون بالعلو الكبير في المدينة وما حولھا من خيبر وفدك وتيماء كما  :نإذ
 من قوله) وهللا اعلم حسب فھمنا(ھذا ا:فساد إن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أزالوا . يبدو لنا 

يَاِر وَكَ :ىل تعا اَن ﴿فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الد
  :ل�سباب التالية   ٥: ا�سراء َوْعًدا َمْفُعوًال ﴾

وھي " إذا"عبرت ھذه اZية عن ا:فساد اjول بأداة  ﴾...﴿فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا:: قوله تعالى .1

بعثنا عليكم عبادا لنا وقت مجيء وعد أو>ھما وھذه العبارة : ظرف لما يستقبل من الزمان أي
في مكة (توحي لنا أن مجيء وعد هللا بالقضاء على ا:فسادين يكون بعد نزول آية ا:سراء 

وھذا الك_م . فسادين وعن إزالتھما ك_ما نظرياالتي تحدثت عن ا:) المكرمة وقبل الھجرة
إنھم يأتون بعد نزولھا فيكون مجيئھم تطبيقا عمليا لھا . النظري وعد قرآني >بد ان يتحقق

وبما أن ھذه اZيات مكية ف_بد أن يكون مجيء ھؤ>ء الرجال فيما بعد . وتصديقا وتحقيقا لموعدھا
 .لم في المدينةوھذا ماقام به الرسول صلى هللا عليه وس

تقرر اZية أن الرجال الذين يقضون على ا:فساد اjول  ﴾...﴿بـََعثْـَنا َعَلْيُكمْ :  قوله تعالى .2

حيث ) رضوان هللا عليھم(مبعوثون يبعثھم هللا عزوجل على اليھود وعلى إفسادھم وھم الصحابة 
... ؟!كان الصحابة قبل إس_مھممراد بھم فا} بعثھم بعثا من العدم فماذا  أن التعبير بالبعث مقصودٌ 

!... فاليھود زعماء اjمس صاروا أذ>ء ، والعرب أذ>ء اjمس صاروا السادة والرؤساء با:س_م
معنى آخر وھو مجيء ھؤ>ء الربانيين المبعوثين على اليھود لم يكن ) بعثنا(وتلقي لنا كلمة 

أحد لھم حسابا ، ولم يتوقع لھم قوة  من قبل القوى الدولية في ذلك الزمان إذ لم يحسب" متوقعا"
ثم بعث هللا الصحابة بعثا فأزالوا إفساد اليھود . و> رسالة ، > اليھود و> الرومان و> الفرس

 .!وورثوا قوتھم الصغيرة في المدينة وقوة فارس والروم الكبيرة في العالم

ة :ن هللا سماھم طبق ا> على الصحابتن نفھم من ھذه الجملة انھا > ﴾...﴿ِعَباًدا لََنا: قوله تعالى .3

وإن إضافتھم الى هللا إضافة إضافة تكريم وتشريف استحقوھا "... لنا"وأضافة اليه " عباداً "
بإخ_ص لعبادتھم } وتحقيق عبوديتھم له ، وھذا الشرف > يستحقه الكفار السابقون مثل 

وصحابته الكرام الذين أزالوا إفساد  ويراد بھا الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بختنصر وغيره
 .!اليھود اjول في المدينة

العباد الربانيون اتصفوا بالقوة العظيمة والبأس  ھؤ>ء ﴾...أُوِيل بَْأٍس َشِديدٍ ﴿: قوله تعالى .4

وكانت قوة الصحابة وبأسھم ب.حو إفسادھم فأزالوه ھوا قوتھم لليھود ليقضوا عليھا ونالشديد ووج
جانب مادي تمثل في شدة قتالھم لليھود، وجانب معنوي تمثل في : في جانبين في مواجھة اليھود

 .شدة إيمانھم في مواجھتھم وتحديھم لليھود وإذ>لھم لھم

يَارِ  ﴿َ : قوله تعالى .5 وجاسوا من الجوس، والجوس ھو التخلل الشيء  ﴾...فَجاُسوا ِخَالَل الد

وحطموا كيانھم ثم دخلوا ديارھم وجاسوا أي أن الصحابة احتلوا ديار اليھود . والتغلغل فيه
أليس ھذا مافعله الصحابة بديار اليھود من بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة في ... خ_لھا

حيث أجلى امير المؤمنين عمر . المدينة ويھود خيبر ويھود وادي القرى وفدك وتيماء  خارجھا
جھا jن الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن الخطاب بقاياھم من الجزيرة العربية وأبقاھم خار

 ).> يجتمع في جزيرة العرب دينان: (قال

هللا تحقيق وعده ببعث الصحابة على اليھود  ضمنلقد  ﴾ وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال  ﴿َ : قوله تعالى .6

بة وعد هللا به في ھذه اZية المكية على أيدي الصحا :زالة إفسادھم اjول في المدينة وتحقق ما
 .....في المدينة بقيادة المصطفى صلى هللا عليه وسلم
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َولِيَُتبـُروا  َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرةٍ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد   فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرةِ  ﴿َ  :وفي قوله تعالى 
حيث ) التي نعيشھا اZن(نية في إفساد اليھود ھي اZخرة واjخيرة وھذه المرة الثا. 7: ا�سراء ﴾َما َعَلْوا تـَْتِبريًا

نرى من خ_ل ھذه اZية أن ھذا ا:فساد المقترن بالعلو والتمكن والتحكم والقوة والنفوذ التي حققت لھم إقامة الكيان 
رون عليھم في فلسطين والتحكم في العالم وأن الخطاب موجه الى المسلمين الذين سيحاربون اليھود وينتص

ويزيلون كيانھم وتحقيق ھذا قريب بإذن هللا وإن أشد وأعتى وأعنف وأقسى جو>ت ھذه المعركة ھي ھذه الجولة 
التي نعيش فيھا في ھذا العصر والتي تحققت فيھا غلبة اليھود علينا وھزيمتھم لنا ولكنھا جولة تتبعھا جو>ت لنا 

فاعل ) كما دخلوه أول مرة( وقوله ) المسجد اjقصى(مسجد ھنا والمراد بال... فيھا الظفر والنصر بإذن هللا
تعود على المسجد اjقصى فاتحين له أول مرة ) دخلوه(يعود على المسلمين والھاء المفعول به في ) دخلوه(

وھم الرومان الذين كانوا ) رضي هللا عنهب في زمن عمر بن الخطا (وأخذوه من كفار مثل اليھود واستردوه منھم 
ففتح المسلمون ب_د الشام في خ_فة ابو بكر . تعمرون اjقصى وفلسطين عند إفساد اليھود اjول في المدينةيس

  ... الصديق وعمر رضي هللا عنھما ودخلوا المسجد اjقصى فاتحين وطردوا منه الرومان
أزال المسلمين إفسادھم  فلما. عند إفساد اليھود اjول في المدينة كان المسجد اjقصى  خاضعا للكفار الرومان

وعند إفساد اليھود الثاني في ھذا العصر، احتل اليھود . اjول دخلوا المسجد اjقصى وحرروه من سلطان الرومان
المسجد اjقصى ، وعندما يزيل المسلمون المجاھدون ھذا ا:فساد سيدخلون المسجد اjقصى ويحررونه من 

يبين كيفية دخول المسلمين للمسجد اjقصى ) لمسجد كما دخلوه أول مرةوليدخلوا ا: ( ثم إن قوله. سلطان اليھود
إنھم لن يدخلوا اjقصى في المرة الثانية اZخرة عن طريق . عند إفساد اليھود الثاني ويوضح كيفية الحرب معھم

يدخلونه وإنما س,السلم والصلح والمفاوضات مع اليھود jن ھذا معناه العبودية والذل والھوان وا:ستس_م 
ي المرة اjولى عند إفساد فويحررونه من اليھود الكفار في المرة الثانية كما دخلوه وحرروه من الرومان الكفار 

وھذا يعطينا بشرى وام_ بانتصارنا على اليھود وازالتنا . حيث دخلوه فاتحين غالبين منتصرين. اليھود اjول
معركة إس_مية إيمانية في وأن ھذه المعركة ستكون   .عون هللافلسطين كلھا منھم بل:فسادھم الثاني وتحريرنا 

س_مي وليست معركة قومية أو إقليمية او يسارية أو يمينية وكذلك ليست معركة فلسطينية أو عربية الجانب ا:
ھذه ھي ھوية المعركة وطبيعتھا، وينتج عنھا تحرير  -معركة المسجد اjقصى  -معركة إس_مية ستكون  انھا 

  )16() .لب_د ورفع كلمة هللا وتطبيق شرعه على تلك الب_د المحررةا
في بيان ا:فسادين لليھود ) وباختصار شديد(نحن بعد استعراض اھم اZراء المختلفة للمفسرين قديما وحديثا 

نبوة في زمن الوزواله اbول اaفساد لص الى رأينا المذكور أع4ه في كون نخ, .وزوالھما ومن انتصروا عليھم
من اتباع وبمشيئته على يد المسلمين والذي سيزول بعون هللا تعالى  قريبا   الثاني الحاصل حاليااaفساد و

على ضوء نتائج ا0جتھادية حسب التاريخ الذي توصلنا اليه في ھذه الدراسة المصطفى صلى هللا عليه وسلم ، و
ن من فوائدھا معرفة ھذه الحقائق والتوصل الى التفسير المعجزة الرقمية القرآنية التي سنذكرھا أدناه وربما يكو

  .بمراده وهللا أعلم . المرجح لھا
   

  )إسرائيل(الميدانية لزوال الكيان الصھيونيية والمؤشرات القرآنالمبشرات 
  :)إسرائيل(لزوال الكيان الصھيوني  يةالقرآنالمبشرات : أو0

  
الكريم التي تناولت ذكر بني إسرائيل والتي توصلنا من  لقرآناية المستنبطة من آيات القرآنالمبشرات  إن أھم

م وانتھاءا الى 1948/م1947عاما مي_ديا ابتداءا من  75خ_لھا أن كيانھم الغاصب الحالي سيدوم 
  :ھي كاZتي) وهللا أعلم( م 2023/م2022

  
التي تناولت  )  8>يه الى ا 4ا>يه  من(من سورة ا:سراء  �يات الخمسي لالقرآنالنص إن عدد كلمات  .1

 :وذلك في قوله تعالى بالضبط  كلمة )75(ذكر ا:فسادين وا:ندحارين لبني إسرائيل مجموعھا ھو 
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َنا ِإَىل َبِين إْسرائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدن ِيف اْألَْرِض َمرتـَْنيِ َولَتَـْعُلن ُعُلوا َكِبريًا ﴿ ُد ﴾ فَِإَذا َجاَء َوعْ ٤﴿ َوَقَضيـْ
يَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال  َرَدْدنَا َلُكُم ٥﴿ أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الد ُمث ﴾

ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ ﴾ ٦اْلَكرَة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفريًا ﴿
لِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخرَِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة وَ 

و حسب .  ٨ – ٤: ا�سراء َمحَُكْم َوِإْن ُعْدُمتْ ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريًا ﴾َعَسى َربُكْم َأْن يـَرْ  ﴾٧﴿

  :اAتي) 1(الجدول رقم 

  

  الم4حظات  عدد الكلمات  اAيةرقم 
قم ھي ر) 7(رقم  اZيةفي ) وليتبروا( الكلمة   13  4

 والكلمة  ترتيباً باعتبار النص كام_) 61(
 اZيةترتيباً باعتبار  )14(ھي رقم   )والليدخو(

  )انظر 0حقاً ( نفسھا 7رقم 

5  17  
6  11  
7  23  
  75رقم ) حصيراً (الكلمة اjخيرة  11  8

    75  لمجموعا
  
  )1 ( جدول رقم
  

والمكون من ) وھو عمر دولتھم(يحملھا النص بداخله   يرتبط بسر الحقيقة التي) 75(إن ھذا العدد (  .2
ن كل منھما يصور إفسادا من إفسادي بني إسرائيل ونرى أن مجموع حروف كل ركن منھما ھو ركنين متناظري

 .أيضا الذي ھو مجموع كلمات ھذا النص أيضا) 75(العدد 

ُسوا ِخَالَل ﴿فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجا: في قوله تعالى -الركن اbول
يَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال ﴾   حرفا 75=عدد حروفه  ٥: ا�سراء الد   

﴿فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل : في قوله تعالى -الركن الثاني
  حرفا 75=عدد حروفه  ٧: ا�سراءْوا تـَْتِبريًا ﴾َمرٍة َولِيَُتبـُروا َما َعلَ 

  
ث_ث مرات في ھذا النص ليس عبثا فھو قد يشير الى المدة الزمنية :فسادھم وهللا   )75(إن تكرار العدد 

  )17().أعلم

لَِيُسوُءوا  ةِ فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخرَ ﴿: في قوله تعالى ) وعد اAخرة(حاصل حاليا ال والذي يھمنا ھو ا:فساد الثاني
من سورة ا:سراء  7رقم  اZيةمن  ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة َولُِيَتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴾

 ِإْسرَائِيَل اْسُكُنوا ﴿ َوقـُْلَنا ِمْن بـَْعِدِه لَِبِين : من نفس السورة في قوله تعالى 104 اZيةوالذي يؤيدھا ويفسر معناھا 
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َنا ِبُكْم َلِفيًفا ﴾ فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرةِ اْألَْرَض  معون في اZرض المباركة من م ستجتأي انك  ١٠٤: ا�سراء ِجئـْ

َنا ِبُكْم َلِفيًفا( وتھاجرون اليھا كل حدب وصوب   !.حيث ستكون نھايتكم فيھا) ِجئـْ

  .ة جماعية يھودية الى اAرض المقدسة تدل على نھاية اaفساد الثانيوفي ذلك قرينة متمثلة في حدوث ھجر

الوعد الثاني ايضا وانما فقط ھو يوم القيامة ) فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرةِ (  اZيةوليس المقصود بقوله تعالى في ھذه 

فَِإَذا َجاَء ﴿سورة ا>سراء ايضا  منالسابقة  اZيةله تعالى في ل_نتقام منھم وعقابھم >فسادھم المتكرر بدليل قو
حيث استعمل  لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴾ َوْعُد اْآلَِخَرةِ 

وقد جاء في زبدة التفسير من  ا>خرةيا وصود منه الدنللتدليل على ان ھذا الحدث المق  بطنفس العبارة بالض القرآن
وھو يوم  –فاذا جاء وعد اZخرة  –اي ارض بيت المقدس  –سكنوا ا>رض أ-(فتح القدير في بيان ھذه اZية 

وقيل جئنا بكم من ......جئنا بكم من قبوركم –جئنا بكم لفيفا  – الكرة اAخرة التي ذكرت في اول السورةالقيامة او 
( )  تى الى ا0رض المقدسةقبائل وبلدان ش

18(.  
 )اعجاز القرآن الكريم في ا:خبار عن الغيبيات( الموسومكذلك وقد جاء في بحث الدكتور محمد أمحزون 

ونستطيع ان نفھم وجه ا>عجاز في ھذه اZيات الكريمة اذ : (، قولهتجميع يھود الشتات في فلسطين بخصوص
وھو فسادھم اZن ) الفساد الثاني(الذي ينبأ عن فساد آخر معه علو كبير  يكشف لنا القرآن الكريم عن مستقبل اليھود

الذي م� الدنيا في  ھذا العصر بعد ان اسسوا دولتھم في ارض فلسطين السليبة، فھم ينتظرون وعد المرة الثانية 
ي بھم لفيفاً من مواطن ون_حظ في وعد المرة اZخرة ھذا ان هللا عز وجل يأت. التي جاء التعبير عنھا بوعد اZخرة 

القوم : ومعنى اللفيف في اللغة . الى فلسطين في ارض الشام ) اي من مواطن الشتات(تقطيعھم في ا>رض 
الذي ينطبق على ا>خ_ط اليھودية التي أتت بمئآت ا>لوف من الشرق والغرب من .. يجتمعون من قبائل شتى 

صھيوني ، وتجتمع في عصرنا ھذا لدعم دولة اسرائيل المحتلة مختلف بلدان العالم واجتمعت :قامة الكيان ال
  )19() بالرجال والعتاد ، وذلك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الى يومنا ھذا 

وھذه السورة قد تطرقت (توصلنا اليه في دراستنا يأتينا من سورة البقرة الذي  ي اZخر القرآنوالدليل  .3

َها َشَفاَعٌة : ي قوله تعالىوذلك ف) لبني إسرائيل كثيرا ﴿َواتـُقوا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ
َها َعْدٌل  آية ) 75(بنفس الصيغة تقريبا بعد  اZيةوقد تكررت ھذه . ٤٨: البقرة﴾ َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ

َفُعَها﴿َواتـُقو  :بالضبط في قوله تعالى َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ َشَفاَعٌة  ا يـَْوًما َال َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ
 :حيث أن   بالضبط) 75(والفرق بين ترتيب رقمي ھاتين اAيتين ھو   ١٢٣: البقرة﴾ َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ 

       123   -  48 = 75  .  
عاما ) 75(وانه سيكون في نھاية ھذه المدة إشارة الى عذابھم وھزيمتھم  )صرونو> ھم ين(وفي قوله عزوجل 

ھو  )و> ھم ينصرون(أن المقصود في قوله تعالى يتبادر الى الذھن وقد . م 2023/ 2022 عاموالذي سيصادف 
 العذاب لھم في  حتملوالمعنى ھنا ي) .واتقوا يوما( لقوله تعالى في بداية اZية في اليوم اZخر وليس في ھذه الدنيا 

   :في الحالتين لقوله عزوجل في حقھموالعذاب  متحقق فيھم الخزي والذلة الدنيا واZخرة jن بني إسرائيل 

  111: آل عمران ﴾الَ يُنَصُرون ثُم َلن َيُضروُكْم ِإال أًَذى َوِإن يـَُقاتُِلوُكْم يـَُولوُكُم اَألُدبَاَر  ﴿

َعَثن َعَلْيِهْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ﴿ َوِإْذ تََأذَن رَبَك وقوله تعالى  ِإن َربَك َلَسرِيُع  َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ  لََيبـْ
  .١٦٧: ا-عراف  اْلِعَقاِب َوِإنُه َلَغُفوٌر َرِحيٌم ﴾

 Zو> ھم يمنعون من عذاب هللا(اي ) و> ھم ينصرون (: السعود في تفسيرھما لقوله تعالى  لوسي وابووقد ذكر ا ( 
و> أحد يغضب لھم فينصرھم وينقذھم من عذاب هللا ف_ يعطف  :(قوله بن كثير ايضا > اZيةھذه وجاء في تفسير 
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) من غيرھمعليھم ذو قرابة و> ذو جاه و> يقبل منھم فداء و> لھم ناصر من أنفسھم و>
 )20(

وعذاب هللا واقع  .
  .الكريم القرآنالكريمات المذكورة اع_ه وغيرھا في  اZياتبھم في الدنيا قبل اZخرة كما قررته 

، يأتي الرقم نفسه في من سورة البقرة  )123(ية Zا) و>ھم ينصرون(ومن العجيب ان قوله تعالى بحق اليھود 
بقوله ) يوم الفرقان(ھجرية  2ن مبشراً بنصر المسلمين في معركة بدر سنة ايضاً من سورة آل عمرا) 123(اZية 

علماً أن دخول المسلمين بيت المقدس  ﴾َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللُه بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌة فَاتـُقوا اللَه َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ ﴿: تعالى

 )4الفقرة  -العد العكسي >نھيار وزوال الكيان الصھيوني-  انظر موضوع(عاماً  14اي بعد  ھجرية 16كان سنة 
  
وفي اZيتين  يضاا سنة يكمن في نفس سورة البقرة) 75(والدليل اZخر أن مدة بقاء كيانھم الظالم والغاصب ھو  .4

وله ھو ق) و>ھم ينصرون: (اع_ه والمنتھية بقوله تعالى)  3(السابقتين بالضبط ل�يتين المذكورتين في الفقرة 
  آية) 75(المتماثل والمكرر بالضبط  بعد تعالى 

  122 ،47البقرة  ﴿يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الِيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأين َفضْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني ﴾ 

 75  = 47   -122  : حيث أن 
وا نالھم فجعل فيھم النبوة والحكمة فءمنوا واتبعوا وأطاعوا أنبياوقد فضلھم هللا عزوجل في زمانھم اjول عندما آ

اjفضلية الدينية والدنيوية على من كان في ذلك الزمان فتحقق لھم النصر والتمكين في تلك العھود فقط ومنھا 
مخالفتھم والذي أعقب سيدنا موسى عليه الس_م بعد وفاته ) يوشع بن نون(عندما دخلوا اZرض المقدسة مع نبيھم 

فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَك فـََقاِتَال ِإنا :  دخولھم معه اjرض المباركة وتخلفھم عن الجھاد في قولھمطاعتھم له بإياه بعدم 
ذلك الجيل ا>نھزامي المتعود على الذله زال سنه الى ان  40فعاقبھم هللا بالتيه  ,٢٤: المائدة  َهاُهَنا قَاِعُدوَن ﴾

 1320يوشع بن نون ودخل بھم أريحا في عام  الذي قاده نبيھموالعزه أ الجيل الجديد جيل الجھاد والعبوديه  ونش
عاما من ذلك التاريخ  حيث امتد  300اكثر من بعد  م وكذلك في عھد النبي داوود وسليمان عليھما الس_م . ق

  .سلطانھما الى كل فلسطين
حيث ان . م. ق 955ة لليھود في فلسطين كانت في عام ولعلنا نحتاج ھنا الى وقفة لنبين ان اول مملك  

كانوا اول من استوطن في فلسطين وحكموھا فترة طويلة من الزمن ) وھم قبائل عربية(الكنعانيين واليبوسيين 
ي اي حق لھم بأرض عاما وھذا ينف 1600م  اي قبل مجيء اليھود اليھا باكثر من .ق 2600ترجع الى عام 

علما ان مدة حكم داود وابنه سليمان عليھما الس4م لم تدم في فلسطين اكثر , بأقدميتھم فيھام فلسطين او ادعاءھ
دخل فيھم الفساد واaفساد والبعد عن  حيثعاما تفرق اليھود بعدھا وتقطعوا امما في ارجاء ا0رض  90من 

قابه كما ذكر ذلك هللا عزوجل تعاليم التوراة الحقيقية وحرفوھا وقاموا بقتل أنبيائھم فحق عليھم غضب هللا وع

لُة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإال ِحبَْبٍل ِمَن اللِه : ومنھا قوله تعالى   الكريم في الكثير من آياته القرآنفي  ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذ﴿
َذِلَك بِأَنـُهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بَِآيَاِت اللِه َوَحْبٍل ِمَن الناِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمَن اللِه َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة 

   112:آل عمران َويـَْقتـُُلوَن اْألَْنِبَياَء ِبَغْريِ َحق َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن ﴾

الصھاينة على أما سيطرة اليھود . الى يوم القيامةستبقى الى ھذا اليوم و ةزال قائمت>وھذه الذلة والمسكنة والعذاب 
وكذلك سيطرتھم ا:ع_مية وا:قتصادية والسياسية على معظم دول العالم الغربي خاصة الو>يات  افلسطين حالي

وسيكون ذلك ) ا> بحبل من هللا وحبل من الناس: (المتحدة اjمريكية فإنه استدراج لھم وبإرادته عزوجل في قوله 
هللا من خ_له ممارساتھم الظالمة وطبيعتھم العدوانية وهللا يقول الباطل الذي سيكشف وجوله من جو>ت مؤقتا 

َقِلُبوَن ﴾ الظالمين المعتدين من بحقھم وبحق غيرھم  َقَلٍب يـَنـْ    ٢٢٧: الشعراء ﴿َوَسيَـْعَلُم الِذيَن ظََلُموا َأي ُمنـْ
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ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة لَِيُسوُءوا ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم وَ  ﴿ :وكذلك تحقيقا لقوله تعالى
َوِإْن ﴾َعَسى َربُكْم َأْن يـَْرَمحَُكْم ٧ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴿

   8 - ٧: ا�سراء  نَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريًا ﴾َوَجَعْلَنا َجهَ  ُعْدُتْم ُعْدنَا

فسيعود ) وعد اZخرة -انيحصل اZن في إفسادھم الثيالذي وھو (الى ا>فساد والعصيان والعدوان عادوا إذا أي 
با:نتقام والعذاب وا:نھيار وزوال ملكھم ودولتھم وتدمير مابنوه وشيدوه وھذا ماسيحصل لھم إن شاء  هللا عليھم

وسيسبق ذلك السوء وا:دانة لكيانھم الغاصب دوليا قبل الدخول الى المسجد . م2022/2023 تعالى في عام هللا

يستحق التأمل وھو ما بدأ  يوذلك في مفارقة عجيبة وإعجاز قرآن )لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكمْ : (اjقصى في قوله تعالى

م وكذلك على أسطول الحرية في 2008/2009م واضحا في أحداث العدوان ا:سرائيلي على قطاع غزة في عا
المياه ا:قليمية الدولية حيث أدى ذلك الى إثارة استنكار عالمي وإدانة دولية شديدة لجرائمھم على المدنيين العزل 

ا>سطول حيث أمكن لفت نظر العالم الى تلك الجرائم بجھود فاعلة لرجال السياسة وا:ع_م  من  علىفي القطاع و
 عليھم مترافقا مع الصمود ا:يماني للشعب الفلسطيني لقطاع غزة رغم شراسة العدوان سطين وخارجھاداخل فل

الكريمة  اZيةما أشارت اليه  مع التي حفزت العالم الى متابعتھا واستنكارھا بشكل ملفت ل_نتباه من حيث تطابقه
سوء الوجوه فيعني تسليط  ماأ. د بوحشيتھاعت المنظمات الدولية الى استنكارھا والتنديدحيث تظاھرت الشعوب و

بأن ) ليبرمان(المساءة والكآبة عليھم فتكون بادية على وجوھھم وكيانھم، وھو أمر أشار اليه وزير خارجيتھم 
مشكلة إسرائيل الكبرى قد أصبحت في الرأي العالم العالمي وتحوله ضدھم بسبب العدوان على قطاع غزة 

  !عن جرائمھم في حربھم على غزة عنا ببعيد) غولدستون( وما تقرير ! واسطول الحرية
المكررتين في سورة وتأمل معي ايھا القارئ الكريم التوافق العددي والمعجزة الرقمية في ارقام ھاتين ا0يتين 

اية  75والتي تكررتا بعد ) 48و  47(  ا0يتان وھما) 4و  3(البحث في الفقرتين السابقتين  البقرة موضوع
) 1947/1948(وتطابقھما الرقمي مع تاريخ موعد قيام الكيان الصھيوني ) 123و  122(في ا0يتين  بالضبط

موافقة فھل ھذه !!!!  في اعداد  ا0حاد و العشرات ) 2022/2023(وكذلك مع تاريخ موعد زواله المرتقب 
  ي دراستنا ا0ستنباطية ھذه؟  وھل في ذلك اشارة اننا في ا0تجاه الصحيح ف!!!! عددية ام معجزة رقمية قرانية؟

فالخطأ من , ونحن نقول ان صحت ھذه النتائج فى قابل ا>يام وا>عوام فان ذلك من توفيق هللا لنا اما ان لم تصح
  .ھو ك_م هللا وكله حق القرآنالكريم منه براء >ن  القرآنو, انفسنا

  

  ١٠٥: ا�سراءَل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال ُمَبشرًا َوَنِذيرًا ﴾﴿َوبِاحلَْق أَنـْزَْلَناُه َوبِاحلَْق نـَزَ  :قال تعالى 

  
  :بدء العد العكسي aنھيار و زوال الكيان الصھيوني

  
على إثر وانما سيحدث سيكون بالطبع تدريجيا وليس فجائيا  )ئيلاسرا( وزوال الكيان الصھيوني يارإنھ إن

مما يؤدي بالنھاية الى عزلتھا الدولية  في السمعة الدولية  ردھواندحارات عسكرية واقتصادية وأخ_قية متتالية وت
وتخلي الدول الغربية وخاصة امريكا عنھا jنھا ستشكل عبئا ثقي_ على ھذه الدول وستضغط شعوب ھذه الدول 
 على حكوماتھا في ھذا ا:تجاه وتحيدھا عن نصرتھا فض_ عن الخسائر العسكرية وا:قتصادية واjخ_قية التي

وبالجانب اZخر  .ال_محدود للكيان الصھيوني  دعمھاأصابت وتصيب أمريكا والدول المتحالفة معھا من جراء 
سيحدث بعون هللا تعالى تنامي للمقاومة الفلسطينية وللقوة المتحالفة معھا والداعمة لھا إقليميا وعالميا خاصة في 

_مية وفشلھا أمام الرفض المتكرر والغطرسة الصھيونية وتساقط الحلول ا:ستس.  اjمتين العربية وا:س_مية 
وكذلك . لكل ھذه المشاريع رغم افتقارھا للحد اjدنى للحقوق الفلسطينية والعربية المغتصبة المطلوب استرجاعھا 

لكيان انھيار اjنظمة الدكتاتورية التي كانت تراھن على ھذه الحلول وانكشاف الع_قة والتعاون بين ھذه اjنظمة وا
حيث بدأ ا>نحياز لخيار  .الجزيرة مؤخراقناة الصھيوني لتصفية القضية الفلسطينية كما كشفته وثائق ويكليكس و
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الفلسطينية ض_ عن الفلسطينية وتعزيز موقف الحكومه المقاومة ھو الغالب في الساحتين العربية وا:س_مية ف
  .الشرعية في قطاع غزة

  
عاما من قيام دولتھم  61أي بعد ( م2009وبداية  2008في أواخر عام  اعلم وان ھذا ا>نھيار سيكون وهللا

في العدوان الغاشم الذي شنه الكيان وذلك معركة الفرقان  والموافق لتاريخ ) م1947/1948الغاصبة في 
ق يوما اندحرت بعده القوات الصھيونية المعتدية ولم تحق 22الصھيوني على غزة المحاصرة والذي دام نحو 

 القضاء على المقاومة التي قويتو وتحرير اسيرھم الجندي الصھيوني شاليط في ا:ستي_ء على غزةأھدافھا 
والدمار الكبير الذي حل  وتنامت وزادت سمعتھا الدولية بعد ذلك العدوان الفاشل رغم التضحيات البشرية 

اني الى المسجد ا>قصى بعونه تعالى الذي سيكون فنعتبر ذلك التأريخ وهللا اعلم بداية النصر والدخول الث. بالقطاع
   : م حيث أن2022/2023عاما من ھذا التأريخ أي في عام  14بعد 

  :ية التالية القرآنوذلك استنباطا من اjدلة ) م2022/2023=14+ م2008/2009( 

  ٧ :ا�سراءَتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴾﴿َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة َولِيُ : في قوله تعالى  .1

 : حيث أن ھناك تطابقا في عدد الحروف وتناظرا في المعنى وذلك في الركنين المتطابقين من قوله تعالى

  )وھو الدخول الثاني موضوع البحث(  حرفا 14= )َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجدَ : (الركن اbول

  ) الدخول اjول وھو(  حرفا 14= ) َأوَل َمرةٍ َكَما َدَخُلوُه : (الركن الثاني

  
ويشير ذلك الى تشابه الدخول منتصرين عليھم في دخول اjمة ذاتھا التي دخلت عليھم في المرة اjولى في زمن 

وفتح بيت المقدس في زمن عمر بن ) كما بينا ذلك أع_ه قريظةغزوة بني (أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 
  :  أما بدء الدخول الثاني فستكون بدايته في اندحار الصھاينة في معركة الفرقان حيث أن. الخطاب 

  وھذا ھو تاريخ عدوانھم الفاشل على غزة . م2009/  2008 =سنة 14   -  م2022/2023 
وإننا نبشر اbمة اaس4مية أن الصھاينة سوف لن يحققوا أي نصر عسكري ميداني على الدولة الفلسطينية 

بدأ العد العكسي لكيانھم وبالطرف المقابل فقد  حيث. بعد ھذا التاريخ  الشرعية المجاھدة الصامدة في قطاع غزة 
  .وفلسطين بدأ العد اaيجابي والتصاعدي aنتصار المقاومة الفلسطينية في غزة

  
ي لزوال الكيان الصھيوني العد العكس بداية م في اعتبار2008/2009لماذا إعتمدنا ھذا التأريخ :  وقد يسأل سائل

أيا من أھدافھا الشريرة في ) إسرائيل( فيه لم تحقق الذي ) معركة الفرقان( !الذي يمثل عدوانھم الفاشل على غزة؟
عادت وھذا العدوان الغاشم والواسع الذي استعملت فيه أقوى وأعتى انواع ا>سلحة وحتى الفوسفور اjبيض 

ان والخزي والعار فض_ عن تدھور سمعتھا الدولية وانكشاف زيفھا وظھور أدراجھا تجر أذيال الخيبة والخسر
 بين اليھود الصھاينة والمقاومة ا:س_مية  من نوعھا أن ھذه المعركة الشرسة كانت ھي اjولى:  والجواب .كذبھا

) حماس(س_مية فھي تمثل المرحلة الفاصلة في ھذا الصراع بين الحق الذي تمثله حركة المقاومة ا:في فلسطين 
اما المعارك . الباطل المتمثل بالصھيونية واليھودية العنصرية من جھة وبين وشعارھا ا:س_م الوسطي وغيرھا 

و الدول العربية وحكوماتھا فلم تكن تحمل شعار ا:س_م فض_ انھا لم تحقق أي ) اسرائيل(السابقة فقد كانت بين 
  !.م 1967حزيران  5  انتصار بل ھزائم ونكسات كما حصل في حرب

  
عاما من قيامه ھو  )61 ( ي اZخر على بدء العد العكسي :نھيار الكيان الصھيوني وزواله بعدالقرآنوالدليل  .2

ھو اخراج يھود بني النضير  والحشر ھنا)   17 اZيةى ال 14 اZيةمن (الكريمات من سورة الحشر  اjربع  اZيات

﴿َال يـَُقاتُِلوَنُكْم  :في قوله تعالى بحقھم اZياتة المنورة والتي نزلت ھذه ھم الى الشام من قرب المدينواج_ؤ
يًعا َوقـُُلوبـُهُ  نَـُهْم َشِديٌد َحتَْسبـُُهْم مجَِ يًعا ِإال ِيف قـًُرى ُحمَصَنٍة أَْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بـَيـْ ْم َشىت َذِلَك بِأَنـُهْم قـَْوٌم مجَِ

﴾ َكَمَثِل الشْيطَاِن ١٥﴾ َكَمَثِل الِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َقرِيًبا َذاُقوا َوبَاَل أَْمرِِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿١٤َال يـَْعِقُلوَن ﴿



 16

ْنَساِن اْكُفْر فَـَلما َكَفَر قَاَل ِإين بَرِيٌء ِمْنَك ِإين َأَخاُف اللَه َرب اْلَعاَلِمَني ﴿ َعاِقَبتَـُهَما  ﴾َفَكانَ ١٦ِإْذ قَاَل ِلْإلِ
  ١٧– ١٤: الحشر أَنـُهَما ِيف الناِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء الظاِلِمَني ﴾

  
  

  أدناه ) 2(رقم وحسب الجدول ) كلمة 61(  حيث أن مجموع كلماتھا ھو
  

عدد   اAيةرقم 
  الكلمات

  الم4حظات

14  23    
15  11    
16  17    
  )الظالمين(ھي  )61(الكلمة اbخيرة رقم   10  17

    61  المجموع
  
  )2(  جدول رقم
  

بداية (م 2008/2009وھو العدد المقابل لعام ) 61( البحث ھو هأع_ه ل�يات موضع للنص فإن مجموع الكلمات
عاما قبل نھايتھم ) 14(أي ) قيام دولة الكيان الصھيوني (م 1947/1948إبتداءا من عام   )لزوالھم العد العكسي

  .م2022/2023في عام 
من  )14 ( رقم اAيةالتي تتحدث عن صفتھم وأحوالھم ونفسياتھم المنھارة وجبنھم ھي  اZيةوما يؤيد ذلك أن  

نَـُهْم : السورة المذكورة في قوله تعالى يًعا ِإال ِيف قـًُرى ُحمَصَنٍة أَْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بـَيـْ ﴿َال يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ
يًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشىت َذِلَك بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْعِقُلوَن ﴾َشِديٌد حتَْ  مطابق لرقم ھذه  وفي ذلك توافق عجيب َسبـُُهْم مجَِ

  للشيخ الدكتور عائض القرني )التفسير الميسر(ي فحيث جاء  عاما،) 14(في إعتبار العدد  لما توصلنا اليه  اZية
في ساحة القتال وجھا لوجه ولكنھم يتحصنون في  -أيھا المسلمون -تلكم اليھود>يقا( :الكريمة اZيةفي شرح ھذه 

! ھم الحصينة ودباباتھم حتى أنھم > يغادرونھا حتى لقضاء حاجتھمعوحاليا في مواق( ،البيوت أو  وراء الحيطان
وأحزاب  وھم شيعتظنھم طائفة واحدة ...ھم وھم مختلفون فيما بين ) والذي حصل في عدوانھم المذكور على غزة

  .)21( )و> يعقلون أمر هللا فيجتمعون على دينه ويطيعونه
  

﴿ ِإْن  :من سورة ا:سراء و بالتحديد في عد كلماتھا في قوله تعالى )7( رقم اZيةفي امعنا النظرإذا و .3
ِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَ 

الثاني  أي إفسادھم) وعد اZخرة(التي ذكرت  اZيةھي   نجد أنھا    ﴾٧َدَخُلوُه َأوَل َمرٍة َولِيَُتبـُروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا ﴿

   :توافقاً عجيباً من حيث فإننا نكتشف )الحاصل حالياً و نھايته(
موضوعة البحث و فيه إشارة إلى بداية النھاية  اZيةفي ھذه  )14 ( ھو رقم )وليدخلوا(أن ترتيب كلمة  :أو0

الى إلى القدس و الدخول  و الذي يمثل بداية النصر للمسلمين ووصولھم. لكيانھم الغاصب و بدء العد العكسي له
وفيه إشارة ال ان الدخول الى المسجد )!خلوه أول مرهالمسجد كما د وليدخلوا: (لمسجد اjقصى في قوله تعالىا

  )هللا أعلم(م 2022/2023عاما من بدء العد العكسي لھم وصو> الى زوالھم في عام  14اjقصى سيكون بعد 
من سورة ) 8 اZيةإلى  4 اZية من(الخمس  اZياتفي النص المذكور في )  61(فإن ترتيب الكلمة رقم  :ثانيا

ليدمروا و  ( أي) وليتبروا(ومعنى كلمة  ).1(موضح في الجدول رقم ھو كما ) وليتبروا(مة كل ھيا:سراء 
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ويقول بعض العلماء أن المرة الثانية . أي تدميرا) تتبيرا. (ماغلبوا عليه من ب_دكم في مدة علوھم ويھلكوايھدموا 
وغيرھا وهللا ) والصواريخ(لطائرات ھي ھذه التي حصلت في ھذا العصر وأن التتبير آت بوسائل من جھة العلو كا

وفي ذلك . كلمة بالضبط إلى نھاية النص الذي استشھدنا به) 14(تأتي بعدھا ) وليتبروا(وبعد كلمة  . )22( ) أعلم
  ). 2008/2009(من ھذا التاريخ  انھيارھمإشارة إلى بدء 

  
فاjولى تفضي إلى ) وليتبروا(و) دخلواولي(التناسق في المعنى بين الكلمتين  /أيھا القارئ الكريم  معي  و>حظ

أحرف )  8(و كذلك التطابق في المبنى بينھما حيث أن كل منھما تتألف من . الثانية و الثانية ھي نتيجة ل�ولى
من سورة ا:سراء ) 7(رقم  اZيةفي اعتبار ) 14(ھو ) وليدخلوا(ولما كان ترتيب الكلمة اjولى أع_ه . بالضبط

في نفس ا>يه ) وليبتروا(لتي فيھا إشارة إلى نھايتھم و زوالھم و كذلك ترتيب الكلمة الثانية موضوعة البحث و ا
و ھذا يقودنا ثانية إلى معرفة ) 75(فإن مجموعھما ھو ,  في اعتبار جميع النص كما ذكرنا أع_ه ) 61(ھو رقم 

  .و هللا أعلم !عاما من قيامھا )  75 ( بعد عمر دولتھم وموعد زوالھا
  
 : وم الفرقان ومعركة الفرقاني .4
 

الحاصلة بين  )من ناحية اjسم (وإسمية   مفارقة عجيبة أخرى في ھذه الدراسة ومطابقة رقمية وتاريخيةوھناك 

يـَْوَم  يـَْوَم اْلُفْرقَانِ َوَما أَنـْزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا ﴿: بقوله كما وصفھا هللا عزوجل في كتابه) يوم الفرقان(معركة بدر 
فك_ھما شك_ ) . معركة الفرقان(، والعدوان على غزة  41:ا4نفال ﴾َقى اجلَْْمَعاِن َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ اْلتَـ 

يوم الفرقان التي ( الكبرىبدرفكما أن معركة . المشركين واليھود  بداية النصر الحقيقي للمسلمين على أعدائھم من
للمسلمين والتمكين لھم في اjرض والقيام بالفتوحات التي  النصرحة كانت فات )ھجرية 2رمضان  17وقعت في 

في عھد وحضور أمير ) الدخول اjول حسب رأينا(لت ذلك ومنھا فتح بيت المقدس ودخول المسجد اjقصى ت
. )بدرمعركة عاما من اaنتصار في  14أي بعد  (ھجرية ،) 16(المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عام 

فاتحة النصر وبوابة العبور للوصول لتحرير بيت المقدس والدخول ) معركة الفرقان(ستكون حرب غزة كذلك 
م، والذي سيكون بعون هللا تعالى 2008/2009من حدوثھا في  ايضا عاما 14الثاني الى المسجد اbقصى بعد 

  .لدراسة وهللا أعلم ھـ كما توصلنا اليه في ھذه 2022/2023في عام 

    
  

  قرآني يجمع بين موعد اaنھيار وموعد الزوال للكيان الصھيونيمبشر ومؤشر 
  

كما ذكرنا أع_ه فإن سورة البقرة التي ھي من أطول السور القرآنية التي تناولت ذكر بني إسرائيل وأحوالھم 
  :بقوله تعالى 40قد بدأ ذكرھم فيھا في اZية رقم والتي ومخالفاتھم ومصيرھم  

    ﴾٤٠﴿ )يَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الِيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإياَي فَاْرَهُبونِ يَا َبِين ِإْسرَائِ (
آية بالضبط من بدء  75والتي جاءت بعد ( 114القرآن في سرد احوالھم وصو> الى اZية رقم  ومع استمرار

  :وذلك في قوله تعالى ) والذي ھو عمر كيانھم الغاصب  _هالمذكورة أع 40ذكرھم في اZية رقم 

َلُهْم   أُولَـِٰئَك َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإال َخائِِفنيَ  َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمَساِجَد اللـِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعٰى ِيف َخرَاَِا( 
َيا ِخْزيٌ  نـْ ١١٤﴿ )ْم ِيف اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ َوهلَُ  ِفي الد﴾  

الكريمة تنطبق عليھم حاليا حيث أن الصھاينة يمنعون المسلمين والمصلين من دخول المسجد  ھذه اZيةمعاني و 
اjقصى ويسعون في خرابه وھدمه باقامة الحفريات وا>نفاق تحته حيث اصبح مھددا بالسقوط ويخططون >قامة 

يسعون في خراب كثير من المساجد في اZرض المحتلة سعوا ووكذلك , على انقاضه >سامح هللا ھيكلھم المزعوم 
ويمنعون بناءھا وارتيادھا وكم سمعنا في اZخبار وتناقلته وسائل ا:ع_م في ھدم وإحراق المستوطنين اليھود لھذه 
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ھي معظمھا الى مقا ھاوحولأ 1948 مسجد منذ عام 1200كما ان ا:حت_ل الصھيوني قد ھدم أكثر من , المساجد
  :فھم بعملھم ھذا ينطبق عليھم قوله تعالى في اZية أع_ه خاصة في العبارة !وخمارات 

َيا ِخْزيٌ (  نـْ أي أن هللا عزوجل سيخزيھم ويسوء وجوھھم ويذلھم في الحياة الدنيا فض_ عن العذاب )  َلُهْم ِفي الد

وا:نھيار سيبدأ من تاريخ عدوانھم الغاشم والفاشل على غزة العظيم في اZخرة وھذا الخزي والعار 
عاما من ھذا 14والذي اعتبرناه تاريخ العد العكسي :نھيار كيانھم الغاصب الذي سيزول بعد  م2008/2009

وفي اZية المذكورة إشارتان الى ذلك اjولى أن عدد . ) م2022/2023والذي سيكون وهللا أعلم في (التاريخ 
ْنيَا ِخْزيٌ : (له تعالى حروف قو  14وھنا يظھر الرقم  114حرفا كما أن رقم اZية ھو  14تتألف من )  لَھُْم فِي الدُّ
  زوالھم بعون هللا تعالى وهللا أعلموصو0 الى وقد يكون في ذلك إشارة الى موعد بدء انھيارھم ! مرة أخرى

  
  

  )ائيلإسر(المؤشرات الميدانية لزوال الكيان الصھيوني : ثانيا 
  

إن الدراسات واjبحاث الكثيرة التي قام بھا الباحثون والمتخصصون في الصراع العربي ا>سرائيلي ومعظمھم 
وبعض الدول العربية تخلص الى أن دولتھم سوف لن تدوم وقد توصلت بعض الدراسات ) إسرائيل (من أمريكا و

ان مصطنع وھش وقد زرع في محيط غير مناسب في كون أن كيانھم الغاصب كي!  الى تاريخ مقارب لما ذكرناه 
ومن اھم ھذه الدراسات . يعتمد على ا>رھاب والعدوان والظلم  له ومعرض ل_نھيار والزوال jنه كيان محتل

  :التي نستشھد بھا ھي
   

 )23( )-اسرائيل - المؤشرات العشر لزوال(  دراسة الدكتور المرحوم عبدالوھاب المسيري  -  أ

 
اليھود واليھودية (صاحب موسوعة  رحمه هللا  الدكتور عبد الوھاب المسيري حدد المفكر المصري

  :وھي  .وشيكا على أن زوال إسرائيل باتعشر ع4مات تؤشر ) والصھيونية
 
 تآكل المنظومة .1

" الصھر"أن تآكل المنظومة المجتمعية :سرائيل ھو أحد أھم أوجه انھيار إسرائيل، وذلك بعدما فشل مصطلح 
ديفيد بن جوريون مؤسس الدولة العبرية لصھر المجتمع ا:سرائيلي بأكمله في منظومة واحدة موحدة الذي حدده 

  .القومية بعيدا عن الھويات المتعددة التي جاء بھا اليھود من مختلف بلدان العالم
 تغير السياسات .2

الھاجس من حدوث انھيار تزايد حالة القلق داخل إسرائيل من قبل المفكرين والمثقفين، والذي وصل إلى درجة 
الداخل الحزبي، وظھور تمرد عام في إسرائيل أو حتى شيوع حالة من التذمر في مؤسسات الجيش وا>ستخبارات 

  .ت بين صفوف الموساد في ظل تعثر خطوات تطوير النظام السياسي القائمتيناعلى غرار ما جرى في الس
 النزوح للخارج  .3

  .م_يين قدموا إليھا 6ح مليون إسرائيلي لخارج إسرائيل من إجمالي نزوأن السج_ت ا:سرائيلية تؤكد 
 عدم اليقين من المستقبل .4

ان حالة عدم اليقين من مستقبل إسرائيل، تشير إلى أن المجتمع ا:سرائيلي مصطنع وبالتالي سيظل شعوره بعدم 
ريز عندما سأله أحد الصحفيين ھل و ما يؤكد ذلك قول الرئيس ا:سرائيلي شيمون ب. ا>نتماء إلى المنطقة قائم

  ."سنوات قادمة؟ 10اسألني ھل ستبقي : "عاما أخرى؟ فرد عليه 60ستبقي إسرائيل 
 ا:جماع الوطنيانھيار .5

نظرا >تساع الھوة القائمة بين العلمانين والمتدينين، والتي أدت إلى حالة من العداء  انھيار نظرية ا:جماع الوطني 
  .لدينية الشرقية والغربية والوسطيةالمستمر بين اjحزاب ا

 اليھودية الدولة ماھية .6
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أن إسرائيل فشلت حتى اZن في تحديد ماھية الدولة اليھودية، وأن الحاخامات اليھود يؤكدون أن ا:ع_ن عن 
  .الدولة اليھودية ھو ع_مة انھيارھا وفقا لمعتقدات الديانة اليھودية

  العزوف عن العسكرية .7
المشاركة فى الحياة العسكرية، ورؤية شباب الدولة ورجا>تھا عدم وجود مبرر >ستمرار عزوف الشباب عن 

ي تخوضھا الدولة خيار أم ھل ھذه الحروب الت": أن الشباب ا:سرائيلي بات يتساءلو. ا>حت_ل jراضي الغير
  ."احت_ل؟

 السكان اjصليون .8
jصليين، مؤشر إلى أن الوضع الديموغرافي في صالح فشل ا:سرائيليون في القضاء على السكان الفلسطينيين ا

  .نيالفسطينيين وليس ا:سرائيلي
  
  

 استمرار المقاومة .9
: أن استمرار المقاومة الفلسطينية ھو جرثومة النھاية للدولة ا:سرائيلية، وھذا ما يؤكده قول أحد قادة إسرائيل

ائية، ونحن على استعداد jن نعطيھم صواريخ نحن غير قادرين على رصد صواريخ القسام بسبب صناعتھا البد"
  !!!".المتطورة ونأخذ صورايخ القسام) أسكد(

 العبء على أمريكا.10
أن إسرائيل قائمة على الدعم الخارجي، وخاصة الدعم اjمريكي، والبعض يتحدث اZن عن أن إسرائيل بدأت 

 .تمثل عبئا على ا:ستراتيجية اjمريكية في المنطقة
ة الوظيفية :سرائيل تعني أن القوى ا>ستعمارية اصطنعتھا وأنشأتھا للقيام بوظائف ومھام تترفع عن وأن الطبيع

  فھي مشروع استعماري > ع_قة له باليھودية، وإذا انتھي ھذا الھدف انتھت إسرائيل. القيام بھا مباشرة
  
  
  

 )الكيان ا0سرائيلي نشاز سيزول قريبا: (محاضرة الدكتور طارق سويدان   - ب
 

قسم منھا مشترك مع ا>سباب التي (يذكر الدكتور طارق سويدان عشرة أسباب أخرى لزوال الكيان الصھيوني 
وذلك في محاضرة قيمة له عن القدس والقضية الفلسطينية ) أع_ه ذكرھا المرحوم الدكتور عبدالوھاب المسيري

معركة (وذلك بعد احداث العدوان على غزة  )برنامج ھكذا علمتني الحياة(الفضائيه  )الرسالة(قناة  صادرة عن
  :وخ_صتھا كاZتي 2008/2009في عام ) الفرقان
 .رة للدولةظاختفاء القيادات اليھودية المن .1
ھم الجدد مقارنة بازدياد المواليد يدفي الھجرة اليھودية المعاكسة من فلسطين وقلة موال -العامل البشري .2

 .عند الفلسطينيين
حيث لم تقض ) معركة الفرقان(داف في الحروب اjخيرة وخاصة بعد حرب غزة الفشل في تحقيق اjھ .3

 .على المقاومة ولم تغيّر اي نظام سياسي
 . تراجع التأييد العالمي للكيان الصھيوني خاصة بعد العدوان على غزه .4
ف ليس ھو عامل قوة وحماية للكيان الغاصب وانما ھو إشارة الى ا>نعزال و الضع -الجدار العازل .5

 .والخوف من المحيط الخارجي
ا:س_م اصبح شعار المعركة وليس الوطنية أو القومية فاكتسبت القضية الفلسطينية عمقھا ا>ستراتيجي  .6

 .ا>س_مي الصحيح بكونھا قضيه اس_ميه مقدسه وليست خاصه للعرب او للفلسطينين 
 .فشل معاھدات الس_م وسياسة التطبيع مع العدو الصھيوني .7
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التفكك الداخلي في المجتمع ا:سرائيلي خاصة ا:نح_ل اjخ_قي الذي ھو أساس تقدم المجتمعات زيادة  .8
 .والحضارات

 .تراجع الحماس لفكرة الدولة اليھودية خاصة عند اjجيال الجديدة .9
صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واعتزازھم بھويتھم والمحافظة عليھا رغم محاو>ت  .10

 .لتقتيل والتھجير وغيرھا والتي يمارسھا اليھود عليھما:ضطھاد وا
  :ويخلص الدكتور طارق سويدان في محاضرته قائ4

فھو نشاز فكري ونشازديني ونشاز جغرافي، و0بد . إن ھذا الكيان الغاصب ھو نشاز بكل المعاني والمعايير( 
  . )عاما على أكثر تقدير 30-20أن يزول قريبا واتوقع أن يحدث ذلك بعد 

  
  
 

  )24( )حتمي عاما 20إسرائيل بعد  زوال( : ) CIA(تقرير وكالة المخابرات ا0ميركية   -ج

صدر أكثر من تقرير غربي، وعبري وأكثر من شھادة من شخصيات بارزة كلھا تؤكد أّن الكيان الصھيوني إلى 
  .زوال خ_ل العقدين القادمين

تحدة وأوروبا وكذلك قادة الكيان الصھيوني ھو التقرير الصادر لكن أكثر تقرير مثير للجدل ولمخاوف الو>يات الم
الذي تضمن معطيات دقيقة قدمت للكونغرس على » سي اي ايه«عن وكالة ا>ستخبارات المركزية اjمريكية الـ 

شكل وثيقة تحذير من تبعات الھجرة العكسية للمستوطنين ولرؤوس اjموال اليھودية، ھجرة إلى كل من أمريكا 
وسبق وأن حذر بحث إسرائيلي من عواقب تفكك الكيان كنتيجة حتمية لعدة عوامل منھا  .سيا ودول أوروبيةورو

الفساد وا:فراط في استخدام القوة بحق الفلسطينيين وأيضا اjزمات الداخلية السياسية وا>جتماعية، والتراجع 
اjمين  .وھذا سيؤثر على ا>قتصاد ا:سرائيلي المحتمل للدعم الغربي، بمعنى أدق أّن العزلة الدولية أمر وارد

عاما بسبب النمو الديمغرافي  25العام اjسبق ل�مم المتحدة بطرس غالي توقع بدوره انھيار الكيان الصھيوني بعد 
» سي اي ايه«وبالعودة إلى تقرير الـ» 48عرب «للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية ا:سرائيلية والمعروفين بـ 

ألف يحملون البطاقة الخضراء أو جواز سفر سوف يتوجھون إلى  500أكثر من مليوني إسرائيلي من بينھم فإّن 
ألف إسرائيلي يستعدون للعودة إلى أوطانھم  600، مضيفا أّن حوالي مليون و»المقبلة 15أمريكا خ_ل اjعوام الـ

  .»با الشرقية والغربالتي كانوا فيھا قبل ھجرتھم إلى اjراضي المحتلة أي روسيا وأورو

وشدد التقرير على أّن تفاصيله تبعث على فرح وسرور المعارضين للصھيونية مشيرا إلى أّن المعلومات التي  
 .جاءت فيه تبشر بمواجھة إسرائيل نفس مصير نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا أ> وھو الزوال المحتوم

م يحدد شيئا عن مصير إسرائيل إّ> أّن بقاءھا يكمن في رغبة النخبة واختتم التقرير بالتأكيد على أّن المستقبل ل
  .»والناس بالبقاء فيھا وفي غير ھذه الحالة فإنّھا ستؤول إلى الزوال

و>حقا صدرت أكثر من دراسة تتحدث عن مؤشرات فعلية تُجِمع كلھا على أّن استمرار الوضع على ما ھو عليه  
ودون ا:فراط في التوقعات بحسب ما جاء في  .اية إلى تفكك الكيان وزوالهاZن في إسرائيل سيؤدي في النھ

 .بقائه بيتالدراسات يعيش الكيان الصھيوني أزمات داخلية تنخر اjساس الذي قام عليه، أساس القوة والبطش لتث
على لبنان صيف وحسب بحث إسرائيلي نشر حديثا أّدت عمليات المقاومة الفلسطينية والحرب التي شنتھا إسرائيل 

إلى إصابة عدد > يستھان به من الجنود باضطرابات نفسية اjمر الذي ھز قيادة الجيش وأجبرھا على  2006
المعطيات التي نشرتھا  .متابعة حا>ت ا>نتحار وتكوين لجنة خاصة في محاولة للتقليل من حدة ھذه الظاھرة

ير إلى أّن الكيان الصھيوني نجح في التقليل من نسبة مراكز بحث إسرائيلية نق_ عن مصادر طبية عسكرية تش
مما كانت عليه، لكن > تزال ھناك مخاوف من ارتفاع نسبة المصابين باضطرابات %  50ا>نتحار إلى نحو 

نفسية وعادت مسألة ارتفاع نسبة المنتحرين في الجيش ا:سرائيلي وارتفاع نسبة المصابين باضطرابات نفسية بما 



 21

 .لتي طالت عم_ء للموساد، إلى الواجھة مجددا مع تسجيل حا>ت جديدة لم يكشف عنھا إ> أمس اjولفيھا تلك ا
وتقول مصادر إسرائيلية أّن أخطر ما في اjمر أّن المصابين باضطرابات نفسية ينقادون طوعا للكشف عن 

يان الصھيوني، حيث كشف واjمر > يقف عند ھذا الحد فثمة فساد كبير ينخر مؤسسات الك .معلومات سرية
مؤخرا عن تورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد مالي وإداري واjمر قد > يبدو غريبا طالما أّن الكيان قام 

  . أص_ على السلب والنھب

على صعيد الع_قات الخارجية والدعم الغربي، تقول التقارير إّن إسرائيل تواجه jول مرة منذ نشأتھا انتقادات 
و> يبدو أّن  .»الدفاع عن النفس«بسبب سياستھا ا:جرامية ومغا>تھا في قتل المدنيين العزل تحت غطاء  حادة،

ھذه الخدعة ستنطلي مجددا على الرأى العام الدولي، فالكيان أصبح عبءا ثقي_ على الدول التي تدعمه، وأضر 
المؤشرات تعترف بھا دوائر بحثية وثمة حقيقة مؤكدة وسط زخم ھذه . بسمعتھا وجعلھا عرضة ل_ستھداف

  إسرائيلية ھي أّن المقاومة نجحت في استنزاف الكيان وإرباكه في جميع المجا>ت

  )25( )اختزال الدولة العبرية في تل ابيب( : دراسة الجغرافي اليھودي ارنون سوفير  -د
  

مخاطر )  2020ابتداء من سنة (سنة القادمة  15ان اسرائيل ستواجه على مدار ال :  " حيث كشف فى بحث قائ_
واصبحت  1948وعلل استنتاجه بأنھا قامت على ارض فلسطين المحتلة عام  ". محدقة تھدد كيان الدولة العبرية

اي ان الدولة . عليھا" دولة تل ابيب"تختزل فى العاصمة تل ابيب مما دفع بالبروفسور اليھودى باط_ق تسمية 
عاما قد تقزمت مظاھرھا السياسية وا>قتصادية وا>جتماعية وا>منية فى  50التي اراد الصھاينة قيامھا قبل 

حالة ) او كما سماھا سوفير با>طراف اليھودية(بينما تشھد المدن ا>خرى داخل الخط ا>خضر . العاصمة تل ابيب
اھمھا ان تل ابيب  حث ا>سرائيلي عدة اسباب لھذه الظاھرةوقد طرح البا. يقي عن كيان الدولةال الحقصمن ا>نف

تشھد نموا ديمغرافيا رھيبا واوضاعا امنية جيدة فى الوقت الذى تعيش فيه سكان ا>طراف من عرب فلسطين 
واليھود القادمون من افريقيا واوروبا الشرقية اوضاعا اجتماعية مزرية ويعانون من تھميش كبير من الحكومة 

ة واحدة وھذا ما سيخلق التناقضات فى النسيج ا>جتماعى وھو ما خلق حسب رأيه مجتمعين في دول. المركزية
للكيان الصھيونى وانعدام الثقة بين مكوناته ستتحول مع مرور الوقت الى قنابل موقوتة ستفجر ھذا الكيان الغاصب 

   .باذن هللا
  
  

  :اتمةـــــــــــلخ
  
الرھيبة مرات ون أمام ھذه التحديات و المؤايفعلفي الختام قد يتبادر إلى الذھن السؤال عن دور المسلمين و ماذا  و

  :في ھذا الزمن العصيب، و الجواب على ھذا يتكون من شقينضدھم 
  يتمثل في اZتي:  الشق اbول

  .العمل على زيادة معرفتنا بديننا -1
  .التمسك و ا>عتزاز به -2

ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللُه َعَمَلُكْم ﴿وَ : جعل العمل من أجله ھو العمل اjول المقدم على ما عداه، قال تعالى -3
   ١٠٥: التوبة ﴾ َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستـَُردوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة فـَيـَُنبُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

دار التزامه و تمسكه، jن اjمر و يعتز به بغض النظر عن مقفتح صدورنا >ستيعاب كل من يؤمن بھذا الدين  -4
في تقديرنا أصبح اليوم أمر إيمان و> إيمان، إذ ترى أعداء ا:س_م وقفوا وجھا لوجه ضده وانحاز إليھم المنافقون 

  . فأصبح اjمر إيمان و> إيمان مع اjسف الشديد وممن > ع_قة لھم با:يمان من أبناء ھذه اjمة
  تييتمثل في اZ:  الشق الثاني
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إن ما حصل في ھذه اjيام و ما قد يتلوه في اjيام القادمة ما ھو إ> جولة من جو>ت إنتفاش الظلم و انتصاره  -1
المزعوم المؤقت و > يعني أن اjمة قد خسرت المواجھة النھائية مع أعدائھا ولنا في التاريخ شواھد و أمثلة كثيرة 

 .ما ھجمات التتار و الصليبيين عنا ببعيدةخسرت فيھا اjمة جو>ت وانتصرت في النھاية و 
ينبغي أن نكون متفائلين بل متأكدين من نصر ھذه اjمة jنھا ھي اjمة العاقبة وjن ديننا بشرنا بالعودة له   -2

بدأ ا:س_م غريبا : (في النھاية في نصوص كثيرة منھا ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال
و ھذا > يعني أن ھذا العودة . رواه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده  )ا بدأ فطوبى للغرباءوسيعود غريبا كم

وھو الذي سيعود و يسود لقول هللا تعالى مخاطبا الخاتم ين دستكون قريبة و لكنھا حتمية و أكيدة jن ديننا ھو ال

    ١٠٧: ا-نبياء َعاَلِمَني ﴾﴿َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لِلْ  نبيه صلى هللا عليه و سلم

وھذا يشير إلى أن رسولنا رحمة و > يكون كذلك إ> إذا ساد ا:س_م في نھاية اjمر و دخل فيه الناس جميعا أو 
أكثرھم على اjقل و من المعلوم أن الناس لم يدخلوا ا:س_م إلى اZن كلھم أو جلھم، فإذن >بد أن يدخلوه في قادم 

  .اjيام
_م ابن تيمية كان متيقنا سان شيخ ا> للمسلمينيخنا ا>س_مي والثقة بنصر هللا تعالى رل في تاؤوس التفاومن در
ت في حدثوقعت في ب_د الشام و تسمى معركة شقحب و التيالتتار في احدى المعارك الفاصلة على بالنصر

قل ان شاء هللا يا (ى التتار قالوا له عندما بشرھم بالنصر عل مي_دية 1303نيسان  ھجرية والموافق 702رمضان 
نقول ان شاء هللا تعالى على (فقال قولته المشھورة والتي استشھدنا بھا في عنوان ھذه الدراسة ل_ھمية ) شيخ

وفع_ انتصر المسلمون في ھذه المعركة على التتار وانقذوا الب_د والعباد من طغيانھم ! )التحقيق 0 على التعليق
  .ا ما نتوقعه ان يحدث مع العدو الصھيوني الغاشم ان شاء هللا تعالىوھذ.وجبروتھم

ي قد ذتھام فيما بيننا بالتقصير أو بعدمه و بالخطأ أو الصواب في ا>جتھاد الينبغي أن > نتبادل اللوم و ا>   -3
ذا ا>خت_ف الذي تفرض نفسھا على بعضنا jن مثل ھذا التبادل سيبقى التفرق و التنازع وا>خت_ف  فيما بيننا ھ

الذي عبثت فيه اjھواء والعراقي اjفغاني  ينقد استغله أعداؤنا في إضعافنا و تفريقنا و ھذا ما رأيناه في المشھد

﴿َوَأِطيُعوا اللَه َوَرُسوَلُه َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رُِحيُكْم : وفرقته ا>جتھادات و المصالح الشخصية قال تعالى
   ٤٦: ا-نفال  َواْصِربُوا ِإن اللَه َمَع الصاِبرِيَن ﴾

رف في تخصصاتھا كافة و التشجيع عليھا jن ا:س_م دين العلم و االمعو لوجيا والتكناjخذ بزمام العلوم و   -4
إن ھذا  ا به في آيات كريمات و أحاديث نبوية كثيرة خاصةنا عليه و أمرنالكريم و المصطفى اjمين شجع القرآن

الذي استغله أعداء ا:س_م للظلم و الطغيان بد> من أن يكون للخير و والتقني العصر ھو عصر التقدم العلمي 
وصو> إلى ) التقدم العلمي( صالح البشرية و سعادة ا:نسان فأصبح من الواجب الشرعي و العقلي الحصول على 

  .)26( ٦٠: ا-نفال  دوا َهلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍة ﴾﴿َوأَعِ :تعالىالتي أمرنا هللا بھا في قوله ) القوة(

وأخيرا وليس آخرا أن نوحد اjمة ا:س_مية على ھدف : إحياء اbمة وتوحيدھا من خ4ل تحرير فلسطين   -5
العدو (واحد وھو تحرير المسجد اjقصى والقدس وكامل فلسطين والتخلص من ھذا الورم السرطاني الخبيث 

الذي يعيث في اjرض فسادا وإج_ئه عن جميع اjراضي المحتلة وعودة إخواننا ال_جئين ) يوني الغاشمالصھ
الفلسطينيين الى ديارھم واسترجاع حقوقھم وأن يكون ھذا الھدف مشروعا استراتيجيا تتوحد عليه كافة الحكومات 

مشروع إحياء اbمة من خ4ل تحرير (والشعوب العربية وا:س_مية وتجند جميع قواھا ومواردھا لتنفيذه 
jن ھذا الھدف ھو اjمر الوحيد الذي يجمعھا ويوحدھا ويجعلھا تنسى وتبتعد عن الخ_فات السياسية ) . فلسطين

إشغالنا بھا واستنفاذ مع اjسف الشديد والمذھبية والعرقية وغيرھا التي يحاول اعداؤنا والمغفلون من أبناء امتنا 
( في أمور تضرنا و>تنفعنا وتفرقنا و>تجمعنا وتؤدي الى إضعافنا ونسياننا لقضيتنا اjساسية  طاقاتنا ومواردنا

  .التي ھي لب الصراع والمصير المحتوم jمتنا في أن نكون أو >نكون )طينسفل
  :اjولى من سورة ا:سراء في قوله تعالى  اZيةوإن أرض فلسطين أرض مباركة كما نصت عليه 

يَُه ِمْن َآيَاتِنَا لِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلََْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِ ﴿ُسْبَحاَن ا
السابقة الذكر قد نصت على بركة اjرض التي تحيط بالمسجد  اZيةو ١: ا�سراء ﴾١ِإنه ُهَو السِميُع اْلَبِصُري 
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ومسجدھا تشـد إليـه الرحـال ، كما ورد في الحديث الذي رواه البخـاري ومسلم  , jقصى ،  وھي القبلـة اjولىا
المسجد الحرام : > تشد الرحال إ> إلى ث_ثة مساجد :"عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

   . "ومسجدي ھذا والمسجد اjقصى
قضية اس_مية وتحريرھا وانقاذ القدس والمسجد اjقصى قضية دينية وعقائدية  لذلك فإن قضية احت_ل فلسطين

  :كما قال الشاعر المصري محمد التھامي. بامتياز
  

  يكون كمن ھان حتى كفر    ومن ھانت القدس في دينه
  

ن ومن بركة ھذه اjرض أنه حينمـا يبتعد المسلمون عن محـور عزھم ومركز قوتھم ، وھو ا:س_م ، يضعفو 
من خ_لھم فيأخذ اjرض المباركة ويأخذ  ويتمزقون وتكثر دولھم ودوي_تھم ، فيسھل على العدو أن يتسرب

 تخ_صالمسجد اjقصى ، وعندھا يتحرك المسلمون حركة حياة جديدة ، وينفضون غبار الھزيمة فيعملون >س
  .ھذه اjرض ، فعن طريق استخ_صھا يتم توحيد اjمة

يھود وأعوانھم حتى يأتي أمر هللا ويتوحد المسلمون ويعود ا:س_م محركا الإلى حل عادل مع ولذلك لن يصل أحد 
وقد ظھرت بركة ھذه اjرض في الحروب الصليبية ، إذ بعد أن أخذھا . للحياة في ديار ا:س_م وفي العالم كله

مين من جديد ، فكان نور الدين الصليبيون وظنوا أن اjمر قد استقر لھم ، كانت حروبھم سببا في توحيد المسل
، فكانت حطين النصر المبين ،  اjيوبي الذي وحد اjجزاء المبعثرة ، وأخذ الراية منه ص_ح الدينالتركي زنكي 

 عاد مسجدھا إلى قدسيته وطھرهأوكانت معركة القدس فيما بعد ودخلھا رحمه هللا ، فأعاد اjمن واjمان إليھا و
لھم وسببا في وحدتھم ونبذ الخ_فات بينھم وھذا ماتحقق لھم ومايجب أن يتحقق ويكون  فكان تحرير القدس ھدفا.

ولزيادة ا:ط_ع على ھذا  .بعون هللا تعالى في واقعنا الحاضر وصراعنا الدائر مع الصھاينة المحتلين وأعوانھم
من ) 333ص-لسطينقوانين تاريخية وتطبيقات معاصرة لتحرير ف(الموضوع الھام يراجع  الفصل السادس 

  )27(للدكتور ماجد عرسان الكي_ني ) ھكذا ظھر جيل ص4ح الدين وھكذا عادت القدس(الكتاب الموسوم 
إذا أخذنا بھده اbسباب المذكورة و بقدر استطاعتنا فإن هللا عز و جل 0 كذلك  ىهللا سبحانه و تعال إننا و بعون  

  :و الظالمين و أعداء اaس4م في نحورھم قال تعالى رينبلمتجيتخلى عنا و ينصرنا و يدافع عنا و يجعل كيد ا

   ١٢٠: آل عمران َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـُقوا َال َيُضرُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإن اللَه ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ﴾ ﴿

  صدق هللا العظيم
  
  
  

  الدكتور محمد جميل الحبال

  27/1/2011الموافق 23/2/1432: في  الدمام
E-mail: alhabbal45@yahoo.com 

Website: www.alhabbal.info/dr.mjamil 
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