بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المبشرات القرآنية والمؤشرات الميدانية لزوال الكيان الصھيوني )إسرائيل(
)إن شاء ﷲ تعالى نقولھا على التحقيق ال على التعليق!(

الخالصة:
القرآن الكريم كتاب يقص على بني إسرائيل )اليھود( أكثر الذي ھم فيه يختلفون وھو بشرى وھدى ورحمة
للمسلمين .وقد استنبطنا من آياته في دراستنا االجتھادية اإلستشرافية ھذه موعد بدء انھيار الكيان الصھيوني
الغاصب )إسرائيل( في فلسطين وكذلك موعد زوال دولتھم التي قامت في عام 1948 /1947م والموافق لعام
 1367ھجريه  -وذلك من آيات في سورة البقرة و آل عمران واإلسراء )سورة بني إسرائيل( والنمل والحشر
وغيرھا ،وكانت النتائج كاآلتي:
 .1ان عمر دولة الكيان الصھيوني )إسرائيل( ھو ) (75عاما ً ميالديا ً )شمسيا( ينتھي بإذن ﷲ تعالى في عام
 2023/2022م و الموافق لعام 1444ھـ .
 .2إن تاريخ العد العكسي و بدء االنھيار لكيانھم الغاصب سيكون و ﷲ أعلم بعد ) (61عاما ً من قيامه وذلك في
عام  2009 /2008م ـ وھو تاريخ عدوانھم الفاشل على غزه المحاصرة )معركة الفرقان( .وسوف لن يحقق
الكيان الصھيوني بعد ھذا التاريخ أي انتصار عسكري أو ميداني على القطاع وستستمر في االنھيار و التدھور
إلى حين زوالھا في 2023/2022م بإذن ﷲ تعالى.
 .3وحتى تزول إسرائيل فإن الواليات المتحدة األمريكية الداعمة لھا وكذلك الدول التي تدور في فلكھا ,سوف
تضعف و تتوقف عن دعمھا ومساعدتھا ألنھا ستكتشف أنھا كانت تشكل عبئا كبيرا عليھا ومن أھم األسباب
لخسائرھا البشرية واالقتصادية والعسكرية في المنطقة فضالً عن تدھور سمعتھا ومصداقيتھا.
 . .4إن الدراسات الميدانية لكثير من الباحثين الغربيين وغيرھم تشيرالى ان دولة )إسرائيل( إلى زوال ألسباب
كثيرة من أھمھا :أنھا كيان غريب ومصطنع في محيط معاد ,قامت على العدوان واإلرھاب والعنصرية
)يھوديه الدولـه( .وتعتمد لبقائھاعلى الدعم الخارجي المستمر ومجتمعھا منقسم على نفسه وفيه بذور الضعف
واالنحالل .فضال عن النمو الديموغرافي المتزايد للفلسطينيين وصحوتھم اإلسالمية .
 .5وتعتمد ھذه الدراسة على المعجزة الرقمية القرآنية التي ھي إحدى معجزات القرآن الكريم .إذ أنه معجز في
رسمه وترتيب سوره وآياته وكلماته حيث أن ذلك كان توقيفيا )وحيا( وليس من اجتھاد الرسول صلى ﷲ عليه
وسلم أو الصحابة رضوان ﷲ تعالى عليھم جميعا .لذلك تم إعتماد الرسم القرآني) العثماني( للمصحف في
حساب وإحصاء عدد اآليات والكلمات والحروف )كما في مصحف المدينة المنورة( .
 .6إن ھذه الدراسة إجتھادية واستنباطية من القرآن الكريم فإن صحت فھذا من فضل ﷲ علينا وإن لم تصح فالخطأ
من أنفسنا والقرآن منه براء.
 .7وقد تطرق البحث في الختام عن دور المسلمين وواجبھم امام ھذه التحديات وماذا يجب ان يقوموا به ويعملوا
الجله للدفاع عن ارضھم وعرضھم ومقدساتھم وصوال لتحقيق النصر على الصھاينة المحتلين واستعادة
الحقوق المغتصبة وكذلك تحقيق مشروع )إحياء االمة وتوحيدھا من خالل تحرير فلسطين ( وجعله ھدفا
استراتيجيا تتوحد عليه االمة )حكومات وشعوب( وتعمل على انجازه تاركة وراءھا جميع خالفاتھا السياسية
والعرقية والمذھبية,كما فعل ذلك من قبل نور الدين زنكي وصالح الدين االيوبي رحمھما ﷲ ونجحا في
الوصول اليه في تحرير فلسطين والقدس وانقاذ المسجد االقصى من ايدي الصليبيين ودحرھم في كثير من بالد
الشام .وﷲ يقول الحق وھو يھدي السبيل والحمد { رب العالمين.
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المقدمة:
الحمد { والصالة والسالم على رسول ﷲ وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
فإن الصراع الدائر حاليا بين األمة اإلسالمية والصھيونية العالمية والقوى الصليبية المتحالفة معھا واحتالل اليھود
الصھاينه لفلسطين وتھويدھم للقدس ومحاولتھم اإلستيالء على المسجد األقصى وتخريبه وإقامة ھيكلھم المزعوم
مكانه -السمح ﷲ  -من األمور الخطيرة التي تھدد األمة اإلسالمية في صميم عقيدتھا ومستقبلھا .
والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فيھما البينات الواضحات لھذه الھجمة الظالمة على األمة اإلسالمية
والبشرى إلنتصارھا عليھم والذي توصلنا اليھا من خالل تدبر اآليات الكريمة التي ذكرت اليھود واحوالھم  ،في
سور البقرة وآل عمران واإلسراء والنمل والحشروغيرھا والتي اعتمدنا عليھا في ھذه الدراسه  ،وعلى وجه
الخصوص في سورة اإلسراء )التي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل!( وإفسادھم واحتاللھم لالرض المباركة
)فلسطين( والمعركة الحاسمة معھم ومتى تكون.
يقول الباري عزوجل في محكم كتابه :
-1

-2

ِِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ﲔ
﴿ إِ ن َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآَ َن ﻳَـ ُﻘ 
﴾وإِﻧﻪُ َﳍًُﺪى َوَر ْﲪَﺔٌ ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﻴﻞ أَ ْﻛﺜَـَﺮ اﻟﺬي ُﻫ ْﻢ ﻓﻴﻪ َﳜْﺘَﻠ ُﻔﻮ َن﴿َ ٧٦
ﺺ َﻋﻠَﻰ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ
﴾النمل٧٧-76 :
﴿إِ ن ﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘﺮآَ َن ﻳـﻬ ِﺪي ﻟِﻠِﱵ ِﻫﻲ أَﻗْـﻮم وﻳـﺒﺸﺮ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ اﻟِ ﺬﻳﻦ ﻳـﻌﻤﻠُﻮ َن اﻟ ِ ِ 
َﺟًﺮا َﻛﺒِ ًﲑا ﴾
ْ َْ
َ
ﺼﺎﳊَﺎت أَ ن َﳍُ ْﻢ أ ْ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ َ

اإلسراء٩ :
وقد جاءت ھذه البشارات والھدايات والرحمات للمؤمنين بعد ذكر األحداث التي وقعت وستقع على بني إسرائيل

ِ ِ
ﻴﻞ أَ ْﻛﺜَـَﺮ
سابقا والحقا خالصتھا في نھاية سورة النمل المذكورة أعاله ﴿ إِ ن َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآَ َن ﻳَـ ُﻘ 
ﺺ َﻋﻠَﻰ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ
اﻟِ ﺬي ﻫﻢ ﻓِ ِ
ﻴﻪ َﳜْﺘَﻠِ ُﻔﻮ َن﴿ ،﴾٧٦وتفصيلھا في أوائل سورة اإلسراء )التي سبقت اآلية التاسعة من نفس السورة
ُْ
مباشرة والمذكورة أعاله( والتي تخصصت في ذكر اإلفسادين لبني إسرائيل وذلك في قوله تعالى :

إﺳﺮاﺋِﻴﻞ ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
﴿وﻗَ َ ِ
ض َﻣﺮﺗَـ ْ ِ
ﺎب ﻟَﺘُـ ْﻔ ِﺴ ُﺪ ن ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ﲔ َوﻟَﺘَـ ْﻌﻠُ ﻦ ﻋُﻠُﻮا َﻛﺒِ ًﲑا ﴿ ﴾٤ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ
َ
ﻀْﻴـﻨَﺎ إ َﱃ ﺑَِﲏ ْ َ
ٍِ
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ
ﺎﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ًﻮﻻ ﴿ ﴾٥ﰒَُ رَد ْدﻧَﺎ ﻟَ ُﻜ ُﻢ
أَ
ُوﱄ ﺑَﺄْ ٍس َﺷﺪﻳﺪ ﻓَ َﺠ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َﺳﺄْ ُْﰎ
اﻟْ َﻜﺮةَ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوأ َْﻣ َﺪ ْدﻧَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺄ َْﻣ َﻮ ٍال َوﺑَﻨ َ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ أ ْ
ﲔ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أَ ْﻛﺜَـَﺮ ﻧَﻔ ًﲑا ﴿ ﴾٦إِ ْن أ ْ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ ﻷَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َوإ ْن أ َ
ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا
ﻓَـﻠَ َﻬﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
﴿﴾٧ﻋﺴﻰ رﺑُ ﻜﻢ أَ ْن ﻳـﺮ َﲪ ُﻜﻢ وإِ ْن ﻋ ْﺪ ُﰎ ﻋ ْﺪﻧَﺎ وﺟﻌ ْﻠﻨﺎ ﺟﻬﻨ ِ ِ
ِ
ﲑا ﴾اإلسراء. ٨ – ٤ :
ﻳﻦ َﺣﺼ ً
ﻢ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ
ﻴﻞ أَ ْﻛﺜَـَﺮ اﻟِ ﺬي ُﻫ ْﻢ ﻓِ ِﻴﻪ
وفي قوله عزوجل ﴿ إِ ن َﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآَ َن ﻳَـ ُﻘ 
ﺺ َﻋﻠَﻰ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ

ن﴿﴾٧٦النمل٧٦ :
ﻳ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔﻮ َ

يفيد الحال واألستقبال في كلمة )يختلفون( التي ھي فعل مضارع أي يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل فيما
اختلفوا فيه حاضرا ومستقبال بما يحكم به من الحق فيجازي المحق ويعاقب المبطل .وقيل يقضي بينھم في الدنيا
فيظھر ماحرفوه  .وھل ھناك أعظم وأھم وأخطر مما يحصل اليوم من احتاللھم االرض المباركة فلسطين والقدس

والمسجد االقصى والصراع الدائر بيننا وبينھم وكذلك بين انفسھم واحزابھم الدينية والعلمانية كما قال تعالىَ ﴿:ﻻ
2

ِ
ِ
ﺼﻨَ ٍﺔ أَو ِﻣﻦ ور ِاء ﺟ ُﺪ ٍر ﺑﺄْﺳﻬﻢ ﺑـﻴـﻨَـﻬﻢ َﺷ ِﺪﻳ ٌﺪ َْﲢﺴﺒـﻬﻢ َِ
ِ ِ
ﻚ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َوﻗُـﻠُﻮﺑـُ ُﻬ ْﻢ َﺷ ﱴ َذﻟ َ
َُ ُ ْ
ﻳـُ َﻘﺎﺗﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َﲨ ًﻴﻌﺎ إﻻ ِﰲ ﻗُـًﺮى ُﳏَ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ْ 
ﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم َﻻ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ﴾ الحشر 14:فإن ھذه القضية المركزية في حياة األمة اإلسالمية وھي )إحتالل فلسطين-
ﺑِﺄَﻧـ ُ

األرض المباركة التي فيھا القدس والمسجد االقصى( البد أن تكون مشمولة في آيات ھذا السفر المبارك ونتائجھا
مذكورة فيه وأن ھذا الحدث الھام موجود في ثنايا كلماته والبد أن يبينه ويشير اليه لمن احسن التدبر في آياته
البينات وﷲ يقول بحق كتابه:

ِ
ﻴﺪا ﻋﻠَﻰ ﻫﺆَﻻ ِء وﻧـَﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻴ َ ِ
ﺎب ﺗِْﺒـﻴَﺎﻧًﺎ
ﺚ ِﰲ ُﻛ ﻞ أُﻣ ٍﺔ َﺷ ِﻬ ً
﴿وﻳَـ ْﻮَم ﻧـَْﺒـ َﻌ ُ
ﻴﺪا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َوﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑِ َ
ﻚ َﺷ ِﻬ ً َ َ ُ َ َ ْ
ﻚ اﻟْﻜﺘَ َ
َ
ٍ
ِ
ِ ِِ
ﲔ ﴾النحل.٨٩ :
ﻟ ُﻜ ﻞ َﺷ ْﻲء َوُﻫ ًﺪى َوَر ْﲪَﺔً َوﺑُ ْﺸَﺮى ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺴﻠﻤ َ
وقد إعتمدنا في دراستنا في حساب وإحصاء عدد اآليات القرآنية وكلماتھا وأحرفھا حسب الرسم القرآني
)العثماني( للمصحف الشريف برواية حفص عن عاصم )كما في مصحف المدينة المنورة( حيث نزل القران
الكريم في ترتيب سوره واياته وكلماته ورسم حروفه توقيفيا أي وحيا وليس من اجتھاد الرسول صلى ﷲ عليه
وسلم أو الصحابة رضوان ﷲ تعالى عليھم جميعا .لذلك كانت ھذه المعجزه العدديه والرقميه فيه والتي تعتبر
احدى اھم المعجزات القرانيه في العصر الحديث بعد اختراع الحواسيب االلكترونية التي ساعدت على ابرازھا.
وإن ھذه الدراسه االستنباطيه االجتھاديه ھي احد ابواب ھذه المعجزه الرقميه القرانيه ومن ثمراته والتي نأمل
ان تكون صائبة وصحيحة وتتحقق باذنه سبحانه وتعالى  .فإن صحت فھذا من فضل ﷲ علينا وتوفيقه وإن لم
تصح فالخطأ من أنفسنا .والقرآن الكريم منه براء حيث أنه كله حق قال تعالى :

ﺎك إِﻻ ُﻣﺒَﺸًﺮا َوﻧَ ِﺬ ًﻳﺮا
ﺎﳊَ ﻖ أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎﻩُ َوﺑِ ْ
﴿وﺑِ ْ
ﺎﳊَ ﻖ ﻧَـَﺰَل َوَﻣﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَ َ
َ

﴾اإلسراء.١٠٥ :

المبشرات بانتصار اإلسالم:
وردت في القرآن الكريم و األحاديث النبوية الشريفة إشارات كثيرة تبشر الناس عامة و المسلمين خاصة بانتصار
اإلسالم و إنه سيعم و ينتشر في المعمورة في نھاية المطاف و من الممكن الرجوع إليھا في الكتب التي اختصت
)(1
بھذا الشأن مثل كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ) المبشرات بانتصار اإلسالم( .
و الذي يھمنا ھنا في ھذا البحث أن القرآن الكريم ذكر في إعجازه الغيبي )الماضي و الحاضر و المستقبل( كثيراً
من األحداث و الوقائع التي تحقق قسم منھا في زمن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى ﷲ عليه و سلم )كمصرع
طغاة قريش في بدر و فتح مكة و انتصار الروم على الفرس( و قسم آخر تحقق بعد وفاته صلى ﷲ عليه و سلم
منھا ما يلي:
 -1المخلفون من األعراب:
ِ ِ
ﲔ
قال تعالى﴿ :ﻗُ ْﻞ ﻟ ْﻠ ُﻤ َﺨﻠﻔ َ

ٍ
ُوﱄ ﺑﺄْ ٍس ﺷ ِﺪ ٍ
ِﻣﻦ ْاﻷ َْﻋﺮ ِ
ﻳﺪ ﺗُـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو ﻳُ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن ﻓَﺈِ ْن
اب َﺳﺘُ ْﺪ َﻋ ْﻮ َن إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮم أ ِ َ َ
َ َ
ِ
ِ 
ِ
ِ
ِ 
ﻴﻤﺎ ﴾ الفتح١٦ :
ﺗُﻄﻴﻌُﻮا ﻳـُ ْﺆﺗ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﻪُ أ ْ
َﺟًﺮا َﺣ َﺴﻨًﺎ َوإ ْن ﺗَـﺘَـ َﻮﻟ ْﻮا َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ َﻮﻟْﻴﺘُ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ ﻳـُ َﻌ ﺬﺑْ ُﻜ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ أَﻟ ً

فقد دعا عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه( أعراب جھينة ومزينة ،كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قد دعاھم
للخروج الى مكة فتخلفوا  ,ودعاھم عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه( إلى قتال فارس قال ) :فان تطيعوا إذا
دعاكم عمر تكن توبة لكم لتخلفكم عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم يؤتكم ﷲ أجراً حسنا ً و إن تتولوا إذا دعاكم عمر
)(2
كما توليتم من قبل إذ دعاكم النبي صلى ﷲ عليه و سلم يعذبكم عذابا ً أليما ً( .
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 -2فتح القسطنطينية:
وذلك في قوله صلى ﷲ عليه و سلم:
)(3
)لتفتحن القسطنطينية و لنعم األمير أميرھا و لنعم الجيش ذلك الجيش( .
 -3البشرى النبوية بعودة اإلسالم إلى الغرب و فتح رومية:
وذلك في الحديث الذي رواه اإلمام احمد بن حنبل في مسنده عن أبي قبيل قال :كنا عند عبد ﷲ بن عمرو بن
العاص و سئل :أي المدينتين تفتح أوال القسطنطينية أم رومية؟ فدعى عبد ﷲ بصندوق له حلق ،قال :فأخرج منه
كتابا ،قال :فقال عبد ﷲ :بينما نحن حول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم نكتب إذ سئل :أي المدينتين تفتح أوال
)(4
القسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى ﷲ عليه وسلم ) :مدينة ھرقل تفتح أوالً(  ،و يعني القسطنطينية ،يقول الشيخ
القرضاوي في شرح ھذا الحديث ما يلي) :ورومية ھي روما عاصمة إيطاليا و القسطنطينية ھي استانبول اآلن،
يفھم من السؤال أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك إن اإلسالم سيفتح المدينتين ويدخل أھلھما في دين ﷲ ولكن
يريدون أن يعرفوا أي المدينتين تسبق األخرى فأجابھم أن مدينة ھرقل )و ھي القسطنطينية( ستفتح أوال.
وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثماني الطموح )محمد بن مراد( ابن الثالثة و العشرين الذي عرف في التاريخ باسم
)محمد الفاتح( وفتحت مدينة )ھرقل( في القرن التاسع الھجري ،الخامس عشر الميالدي و بالتحديد في يوم الثالثاء
 20جمادى األولى سنة  857للھجرة  29 /أيار سنة  1453للميالد ،و بقى الجزء الثاني من البشرى و ھو فتح
رومية و به يدخل اإلسالم أوروبا مره أخرى بعد أن طرد منھا مرتين ،مره في األندلس ومره في البلقان .و ظني
أن ھذا الفتح سيكون سلما ،بالقلم و اللسان ال بالسيف و السنان ،و إن العالم سيفتح ذراعيه و صدره لإلسالم بعد أن
)(5
تشقيه الفلسفات المادية الوضعية و يتطلع إلى مدد من السماء و ھدى من ﷲ فال يجد إال اإلسالم طوقا للنجاة( .
 -4تحرير بيت المقدس على يد صالح الدين االيوبي:
وھناك حادثة اخرى ھامة في التاريخ االسالمي و ھي تحديد تاريخ تحرير القدس من الصليبيين على يد صالح
الدين االيوبي في رجب سنة  583ھجرية 1187 /ميالدية توصل إلى معرفته استنباطا من القرآن الكريم أحد
العلماء ) ھو القاضي محيي الدين بن الزكي( كما أورده ابن خلكان في كتابه )وفيات االعيان( .قال) :ولما فتح
السلطان المذكور – يعني صالح الدين االيوبي – مدينة حلب يوم السبت الثامن عشر من صفر سنة تسع و سبعين
و خمسمائة ،انشده القاضي محيي الدين ابن الزكي قصيدة بائية اجاد فيھا كل االجادة و كان من جملتھا بيت
ھومتداول بين الناس وھو:
مبشر بفتوح القدس في رجب
و فتحك القلعة الشھباء في صفر
فكان كما قال فإن القدس فتحت بثالث بقين من رجب سنة ثالث و ثمانين و خمسمائة و قيل لمحيي الدين من أين
لك ھذا ..؟ قال أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى:

ض وﻫﻢ ِﻣﻦ ﺑـﻌ ِﺪ َﻏﻠَﺒِ ِﻬﻢ ﺳﻴـ ْﻐﻠِﺒﻮ َن ﴿ِ ﴾٣ﰲ ﺑِ ْ ِ ِ
ِ ِ
ﲔ ﻟِﻠِ ﻪ
ﻀ ِﻊ ﺳﻨ َ
وم ﴿ِ ﴾٢ﰲ أ َْد َﱏ ْاﻷ َْر ِ َ ُ ْ ْ َ ْ
﴿اﱂ ﴿ُ ﴾١ﻏﻠﺒَﺖ اﻟﺮ ُ
ْ ََ ُ
ٍِ
ِ
ِ
ح اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﴿ ﴾٤الروم ، ٤ - 1 :و لما وقفت أنا – والكالم إلبن خلكان –
ْاﻷ َْﻣ ُﺮ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ َوﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َوﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻳَـ ْﻔَﺮ ُ

على ھذا البيت و ھذه الحكاية لم أزل أتطلع تفسير ابن برجان حتى وجدته على ھذه الصورة لكن كان ھذا الفصل
مكتوبا في الحاشية بخط غير األصل وال أدري ھل كان من أصل الكتاب أم ھو ملحق به و ذكر له حسابا طويال ً.
)(6
و طريق استخراجي ذلك ،حتى حرره من قوله بضع سنين( .
و في ذكر ھذا االستنباط لتعيين موعد ذلك الحدث المھم في تاريخ امتنا عن طريق المعجزه الرقميه الحسابيه
القرانيه في سورة الروم ,داللة على إمكانية استنباط مواعيد ألحداث ھامة أخرى ستحصل المتنا مستقبال من
القرآن الكريم عن طريق المعجزة الرقمية أيضا وغيرھا من المؤشرات من ابرزھا احتالل اليھود لفلسطين
وتحريرھا منھم الحقا  ,كما في ھذه الدراسة.
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 -5االنتصار على اليھود:
و من ھذه المبشرات ما رواه ابن عمر رضي ﷲ عنھما قال :سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم يقول:
)تقاتلكم اليھود ،فتسلطون عليھم ثم يقول الحجر :يا مسلم ھذا يھودي ورائي فاقتله( رواه البخاري ومسلم.
ومثله ما رواه ابو ھريرة ) رضي ﷲ عنه( مرفوعا) :ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود من وراء
الحجر و الشجر فيقول الحجر و الشجر :يا مسلم يا عبد ﷲ ھذا يھودي خلفي فتعال فاقتله( رواه مسلم.
يقول الشيخ القرضاوي في شرح ھذين الحديثين) :فھل ينطق الحجر و الشجر بلسان المقال؟! آية من آيات ﷲ و ما
ذلك على ﷲ بعزيز – أو ينطقان بلسان الحال؟ بمعنى أن كل شيء سيكون في صالح المسلمين و ضد أعدائھم
)(7
اليھود و إن النصر آت ال ريب فيه( .
و يقول عالمة العراق اإلمام أمجد الزھاوي )رحمه ﷲ( وھو من العلماء المجددين العاملين و المتوفى سنة
)1967م( في شرح ھذه األحاديث من محاضرة سمعناھا عنه) :ان ھذه األحاديث تعد معجزة للمصطفى صلى ﷲ
عليه و سلم حيث انه في وقته كان اليھود مبعثرين في العالم ولم يكن لھم دولة و قتالھم يعني انه سيكون لھم كيان
يجتمعون فيه و قيام ھذا الكيان و تجمعھم في فلسطين في ھذا الزمان قد تحقق بدليل قوله تعالى:

ِ ِِ ِ ِ ِ
ض ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَ ِﺧَﺮةِ ِﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻟَِﻔﻴ ًﻔﺎ
اﺳ ُﻜﻨُﻮا ْاﻷ َْر َ
ﻴﻞ ْ
﴿ َوﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ ﻟﺒَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ

﴾ اإلسراء.١٠٤ :

ووعد اآلخرة ھي الكرة الثانية التي ذكرت في أوائل نفس السورة )االسراء( حيث جئنا بكم من بالد شتى إلى
األرض المقدسة )فلسطين( .بمعنى ان نصف الحديث الشريف الذي ذكر قتالھم قد تحقق أيضا ً الن القتال يكون
عادة بين معسكرين!! ،وسيتحقق الشطر الثاني من الحديث في بشارته )صلى ﷲ عليه و سلم( باإلنتصار عليھم(.

موعـد انھيار و زوال الكيان الصھيوني)إسرائيل(:
إن انھيار وزوال )إسرائيل( متحقق حتما بإذن ﷲ تعالى ألنھا كيان نشاز وغاصب قام على الظلم والعدوان و
اإلرھاب في أعتى أشكاله وأبشع صوره ،وﷲ سبحانه و تعالى الحق وقوله الحق ،يقول في محكم كتابه الحكيم:

ﺎﻫ ْﻢ ﻟَ ﻤﺎ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻟِ َﻤ ْﻬﻠِ ِﻜ ِﻬ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ ًﺪا ﴾
﴿وﺗِْﻠ َ
ﻚ اﻟْ ُﻘَﺮى أ َْﻫﻠَﻜْﻨَ ُ
َ

الكھف٥٩ :

فھالكھم وزوالھم واقع حتما لظلمھم وعدوانھم .أما موعد ذلك فھو من علم الغيب الذي ال يعلمه إال ﷲ سبحانه و
تعالى ،و لكن قد يھدي إليه من عباده من يختصه بمشيئته بھذه المعرفة عن طريق االستنباط من علوم القرآن

﴿وَﻻ ُِﳛﻴﻄُﻮ َن ﺑِ َﺸ ْﻲ ٍء ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ِﻤ ِﻪ إِﻻ ِﲟَﺎ َﺷﺎءَ ﴾
الكريم لقوله عز و جل في آية الكرسي َ

البقرة .٢٥٥ :كما توصل

األستاذ بسام جرار في دراسته المنشورة في كتابه ) زوال إسرائيل 2022م نبوءة قرآنية أم صدفة رقمية( الى
أن ھذا الموعد سيكون بعد  76عاما ھجريا من قيامھا في عام  1948م )الموافق  1367ھـ( .أي في عام
)(8
2022م الموافق  1443ھـ و ﷲ أعلم ( ....
ونحن في دراستنا ھذه قد توصلنا الى نفس النتيجة النھائية التي توصل اليھا األستاذ بسام جرار ولكن بالحساب
والتقويم الشمسي )الميالدي( حيث سيكون وﷲ اعلم في عام 2022م2023/م )والموافق لعام  1443ھجريه(
اي بعد  75عاما ميالديا شمسيا ) 76عاما ھجريا قمريا( من قيام كيانھم الغاصب في عام 1947م 1948/م
)قرارالتقسيم المرقم  181في  1947 /11/29م والموافق 1367/1/15ھـ وتاريخ اعالن كيانھم في 1948/5/15
م والموافق  1367/7/6ھـ(  .حيث يجوز األخذ بالتقويمين )الھجري أو الميالدي( والحسابين )القمري أو

ِ ٍ
ﻬﺎر آَﻳَـﺘَـ ْ ِ
ﲔ
الشمسي( لقوله تعالى  ﴿:اﻟﺸ ْ
﴿و َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ اﻟﻠْﻴ َﻞ َواﻟﻨـ َ َ
ﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ ﲝُ ْﺴﺒَﺎن ﴾الرحمن ، ٥ :وقوله تعالى َ :
ﻤ ُ
ِ
ﺼﺮةً ﻟِﺘَﺒﺘَـﻐُﻮا ﻓَ ْ ِ
اﻟﺴﻨِﲔ و ِْ
ِ
ﺎب َوُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء
ﻬﺎ ِر ُﻣْﺒ َ ْ
ﻓَ َﻤ َﺤ ْﻮﻧَﺎ آَﻳَﺔَ اﻟﻠْﻴ ِﻞ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ آَﻳَﺔَ اﻟﻨـ َ
اﳊ َﺴ َ
ﻀ ًﻼ ﻣ ْﻦ َرﺑُ ﻜ ْﻢ َوﻟﺘَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا َﻋ َﺪ َد َ َ 
ﺼ ْﻠﻨَﺎﻩ ﺗَـ ْﻔ ِ
ﻴﻼ ﴾ اإلسراء. 12:
ﺼً
ﻓَ ُ 
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ومن المعلوم أن آية الليل ھي القمر وآية النھار ھي الشمس  ,فجعلھما الباري عزوجل آيتين أي عالمتين لنعرف
منھما عدد السنين وحسابھا وفي ذلك إشارة واضحة الى التقويمين الحسابين القمري والشمسي )الھجري
والميالدي( وإمكانية األخذ بھما.
والفرق اآلخر بين دراستنا ودراسة األستاذ جرار ھو إعتبار تأريخ األفساد األول لبني إسرائيل )والوعد األول
للقضاء عليھم( في قوله تعالى:

إﺳﺮاﺋِﻴﻞ ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
ِ
﴿وﻗَ َ ِ
ض َﻣﺮﺗَـ ْ ِ
ﺎب ﻟَﺘُـ ْﻔ ِﺴ ُﺪ ن ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ﺎء َو ْﻋ ُﺪ
ﲔ َوﻟَﺘَـ ْﻌﻠُ ﻦ ﻋُﻠُﻮا َﻛﺒِ ًﲑا ﴿ ﴾4ﻓَﺈ َذا َﺟ َ
َ
ﻀْﻴـﻨَﺎ إ َﱃ ﺑَِﲏ ْ َ
ٍِ
ُوﻻ ُﻫ َﻤﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ
ﻮﻻ ﴾ اإلسراء٥ -4:
ﺎﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ً
أَ
ُوﱄ ﺑَﺄْ ٍس َﺷﺪﻳﺪ ﻓَ َﺠ ُ

فھو يرى أن نھايته كانت في عھد الملك البابلي نبوخذنصر الذي قام بتدمير دولة يھوذا وھدم الھيكل عام  586ق.م
وھو تاريخ نھاية اإلفساد األول حسب دراسته القيمة  .وھذا ماذھبنا اليه واعتبرناه أيضا في دراستنا األولى بعنوان
9
)حتمية وموعد إنھيار القوى المتجبرة( ) ( .ولكننا عندما إطلعنا على دراستي الشيخ أسعد بيوض التميمي بعنوان
10
)زوال إسرائيل حتمية قرآنية( ) ( وكتاب الدكتور محمد الخضري ) المسجد األقصى وإحياء األمة في سورة
اإلسراء( ) (11وجدنا فيھما األدلة المقنعة والواضحة التي يمكن الرجوع الى تفاصيلھا في دراستيھما ,أن اإلفساد
األول لليھود كان في عھد النبي صلى ﷲ عليه وسلم وبالتحديد في غزوة األحزاب في العام الخامس الھجري
حيث أن اليھود من بني قريظة كانوا المحرضين والمخططين لھذا العدوان.
وبعد فشل المشركين وانسحابھم من المعركة )الخندق أو األحزاب( توجه المصطفى صلى ﷲ عليه وسلم
وصحابته وھم اليزالون في لباس الحرب وعدتھم بأمر من ﷲ عزوجل الى أحياء بني قريظة لقتالھم وذلك لنقضھم
العھد مع الرسول صلى ﷲ عليه وسلم وخيانتھم له و للمسلمين فجاسوا خالل ديارھم وقضوا عليھم واجلوا بقيتھم
من الحجاز الى منطقة أذرعات في الشام  .كما جاسوا خالل ديار اليھود من بني قينقاع وبني النضير من قبل

ٍِ
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ
ﺎﺳﻮا
ذلك وخيبر من بعدھم .قال تعالى﴿:ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ أ َ
ُوﱄ ﺑَﺄْ ٍس َﺷﺪﻳﺪ ﻓَ َﺠ ُ
ﻮﻻ ﴾ اإلسراء ، ٥ :وھؤالء العباد أولي البأس الشديد ھم الصحابة رضوان ﷲ
ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ً

تعالى عليھم جميعا بقيادة الرسول صلى ﷲ عليه وسلم الذين جاسوا خالل ديار اليھود وأجلوھم وشتتوھم في
الجولة االولى .ثم عاد اليھود الى أرض فلسطين وردت لھم الكرة على العرب والمسلمين والحاصل حاليا .ولم
يثبت في التاريخ أن اليھود ردوا الكرة على نبوخذنصر وقومه من البابليين أو غيرھم ،كما ان تتمة اآليات توضح

ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ
نصر المسلمين على اليھود في الجولة الثانية في قوله تعالى ﴿ :ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
ِ
ﺧﻠُﻮﻩُ أَ و َل َﻣ ﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِﲑا ﴾ اإلسراء٧ :
َوﻟﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َ
ً
ُ

ثم أن فتح بيت المقدس والدخول للمسجد األقصى صلحا بعد حصاره مدة طويلة في زمن خالفة سيدنا عمر بن
الخطاب رضي ﷲ عنه عام  16ھـ )اي بعد  14عاما ً من انتصار المسلمين في معركة بدر الكبرى التي وقعت
في العام الثاني للھجرة( ھو الدخول األول الى المسجد األقصى الذي ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى:

﴿ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَ و َل َﻣ ﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا

﴾ اإلسراء٧ :

أي ان الذين سيدخلون المسجد األقصى في الجولة الثانية )وعد اآلخرة( بعد إفساد اليھود الثاني )الحالي( ھم من
المسلمين المجاھدين من أتباع الصحابة الذين دخلوه في المرة األولى )عباد لنا أولي بأس شديد( بقياده ابي عبيده
عامر بن الجراح وحضورامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنھما وھذا الوصف ينطبق ايضا على
ابطال حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ورجال الحركة اإلسالمية في الداخل )عرب  (48بقيادة الشيخ رائد
صالح وإخوانھم من السرايا الوطنية االخرى في غزة وفلسطين وغيرھم من المجاھدين الصادقين في األمة
اإلسالمية ألنھم من أصحاب األيادي المتوضئة وحفظة القرآن ومن أتباع الصحابة في ھذا العصر من اھل االيمان
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بداللة قوله تعالى  ) :عبادا لنا( ولم يقل عباد ﷲ او عبيد ﷲ او عبادا او عبيدا .فاإلضافة للضمير )لنا( بيان على
خصوصتھم .والذي ينطبق عليھم قوله صلى ﷲ عليه وسلم:
)ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاھرين ،لعدوھم قاھرين ،ال يضرھم من خالفھم وال ما أصابھم من
البالء حتى يأتي أمر ﷲ وھم على ذلك .قالوا يا رسول ﷲ وأين ھم؟ قال :في بيت المقدس وأكناف بيت
المقدس( رواه اإلمام أحمد في مسنده.
وعلى كل حال فإن تحديد موعد وھوية القوم الذين انتصروا على اليھود في اإلفساد األول والذي وقع فيه
اإلختالف )ھل ھم البابليون أم الصحابة أم غيرھم( .سوف اليؤثر على النتيجة النھائية لموعد زوال الكيان
الصھيوني )إسرائيل( بين بحثنا وبحث األستاذ بسام جرار) كما جاء اعاله( الننا متفقون معه وكذلك مع معظم
الباحثين والمفسرين المعاصرين في أن اإلفساد الثاني لبني إسرائيل المذكور في قوله تعالى:

ِ ِِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَ و َل َﻣ ﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا ﴾
ﺎء َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧ َﺮة ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
﴿ ﻓَِﺈ َذا َﺟ َ

اإلسراء 7 :ھو ھذا االفساد واإلٌحتالل والظلم الحاصل في الوقت الحاضر)وعد اآلخرة( أي جولتھم وسيطرتھم
الثانية الحالية

ﻧَِﻔ ًﻴﺮا

ٍ ِ
ﻴﻦ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ
بدليل قوله تعالى  ﴿ :ﺛُ ﻢ َر َد ْدﻧَﺎ ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻜ ﺮَة َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوأ َْﻣ َﺪ ْدﻧَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺄ َْﻣ َﻮال َوﺑَﻨ َ

﴾اإلسراء 6:حيث أن ھذه اآلية ينطبق وصفھا عليھم وتشير الى وعد لبني إسرائيل بأن الكرة سترد لھم

على أحفاد العرب والمسلمين الذي جاس أجدادھم خالل ديارھم في األفساد األول .وھذا لم يحصل ألي أمة من
األمم التي غزت ديارھم قبل اإلسالم سواءا البابليين أو اآلشوريين أو الرومان كما ذكرنا  .وكذلك نجد أن الوصف
الوارد في ھذه اآلية

بقوله ) َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ

ِ
ﻴﺮا( ينطبق تماما على واقع اليھود وكيان دولتھم الغاصبة حاليا
ﻧَﻔ ً

ففي حرب عام 1948م مثال حشدوا  60ألف مقاتل مقابل  20الف فقط من العرب! .واصطفت معظم دول العالم
معھم تأييدا إلقامة كيانھم )إسرائيل( .كما أن المجتمع اإلسرائيلي مجتمع عسكري  ,ومجند معظمه تحت السالح
وعلى أھبة اإلستعداد )في الخدمة الفعلية أو اإلحتياطية( ويستطيعون أن يستنفروه خالل  24ساعة!
وھناك من يرى أن اإلفسادين لبني إسرائيل قد وقعا قبل البعثة المحمدية كما جاء بالتفسير المأثور للدكتور حكمت
بشير ياسين نقال عن الطبري وابن كثير وغيرھما في قوله  ):أخرج الطبري باإلسناد الصحيح عن سعيد بن جبير
قال بعث ﷲ عليھم في المرة األولى سنحاريب .قال :فرد ﷲ الكرة عليھم كما قال :ثم عصوا ربھم وعادوا لما نھوا
)(12
عنه .بعث عليھم في اآلخرة بختنصر فأتوا على بني إسرائيل فدمروھم(
والمعروف أن )سنحاريب( من اآلشوريين  ،و)بختنصر( من البابليين وھما قومان مختلفان والينطبق عليھما قوله

تعالى  ):ﺛُ ﻢ َر َد ْدﻧَﺎ ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻜ ﺮةَ

َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ( .والذي لم يحصل اال مع العرب المسلمين كما ذكرنا أعاله.

ولكن المھم أن الدكتور حكمت بشير ياسين في تفسيره القيم ھذا يعتبر ماحدث لليھود في عصر النبوة ھو نتيجة
إلفسادھم المتكرر) للمرة الثالثة( بقوله  ) :أنھم عادوا لالفساد بتكذيب الرسول صلى ﷲ عليه وسلم وكتم صفاته
ونقض عھوده ومظاھرة عدوه عليه الى غير ذلك من افعالھم القبيحة فعاد ﷲ جال وعال لالنتقام منھم تصديقا
لقوله) :وإن عدتم عدنا(  .فسلط عليھم نبيه صلى ﷲ عليه وسلم والمسلمين .فجرى على بني قريظة وبني النضير
وبني قينقاع وخيبر ماجرى من القتل والسبي واإلجالء وضرب الجزية على من بقي منھم وضرب عليھم الذلة
والمسكنة )(13
وفي القول أعاله تفسير واضح أن ھذه األحداث التي حصلت في عھد النبوة كانت إفسادا لليھود وانتقم ﷲ منھم
على يد نبيه وصحابته حيث جاسوا خالل ديارھم وأجلوھم عنھا سواء كان ذلك إفسادا ثالثا أو غيره ويتفق الى
ماتوصلنا اليه من كونه إفسادا ولكن نعتبره برأينا أنه اإلفساد األول لبني إسرائيل لقوله تعالى  ) :فإذا جاء وعد
أوالھما( لالسباب المذكورة سابقا والذي زال على يد المسلمين األوائل .وأن اإلفساد الثاني لليھود ھو الحاصل
حاليا والذي سيزول ايضا بعونه تعالى على يد المسلمين من أتباع المصطفى صلى ﷲ عليه وسلم وصحابته
الكرام في عام 2023/2022م ان شاء ﷲ تعالى وﷲ أعلم!
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وھناك من يرى ) في اإلتجاه اآلخر( كالدكتور طارق سويدان ) :أن اإلفسادين ) في كال المرتين( من علو بني
إسرائيل لم يحدثا حتى وقتنا الحالي(....ثم يستطرد قائال ) وعلى ذلك فإني أرى أن ھذا الذي نعيشه اليوم ھو العلو
األول لبني إسرائيل ثم تقوم دولة المسلمين الملتزمين بطردھم من القدس وليس بالضرورة كل فلسطين فيأتيھم
)(14
الدعم العالمي ويعيدون إحتالل القدس ولكن المؤمنين يتجمعون مرة أخرى ويھزمونھم الھزيمة النھائية(
وفي كالمه اعاله )مع احترامنا الشديد لرأيه( بعض التناقض حيث أنه يقول أوال -أن اإلفسادين لم يحدثا حتى
وقتنا الحالي ثم انه يقول ثانيا) -وفي نفس المصدر( أن اإلفساد االول ھو الذي نعيشه اآلن! .فكيف نستطيع الجمع
بينھما!؟ .اما قوله أن القدس ) في الدخول األول حسب رأينا الذي حصل في عھد عمر بن الخطاب رضي ﷲ
عنه( كانت بيد النصارى وليست تحت سيطرة اليھود الذين كانوا قلة فيھا وقد نصت )العھدة العمرية( بأن اليقيم
أحد منھم فيھا .فإن ذلك يمكن تفسيره أن القرآن الكريم لم يذكر ھوية القوم الذين تم الدخول عليھم في المرة األولى
والذي لم يحصل فيه اإلساءة في الوجوه والتتبير )أي التدمير( كما الذي سيحصل في الدخول للمرة الثانية ) وعد

اآلخرة( والذي حدد فيه ھويتھم وأنھم من بني إسرائيل ) اليھود( في قوله تعالى) :ﻓَﺈِ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَ ِﺧَﺮةِ ﻟِﻴَ ُﺴﻮءُوا
وﺟﻮﻫ ُﻜﻢ وﻟِﻴ ْﺪﺧﻠُﻮا اﻟْﻤﺴ ِ
ﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِﲑا ( اإلسراء.7 :
د
ﺎ
ﻤ
ﻛ
ﺪ
ﺠ
َ
َ
َ
َ
ُُ َ ْ ََ ُ َ ْ
َ
ً
ُ

علما أن العلو واإلفساد األول لھم كان يتمثل بسيطرتھم الدينية والثقافية واإلقتصادية على يثرب وما جاورھا في
جزيرة العرب قبل البعثة المحمدية حيث كانوا من أھل الكتاب ويميزون أنفسھم عن غيرھم من القبائل )المشركين(
ويتعالون عليھم .فضال عن نقضھم للعھود التي أبرمھا معھم المصطفى صلى ﷲ عليه وسلم بعد الھجرة الى
المدينة المنورة وتآمرھم عليه وعلى المسلمين .
وقد توصل الدكتور محمد أمحزون في بحثه الموسوم عن )تجميع يھود الشتات في فلسطين( الى ما توصلنا اليه
أن الدخول الى المسجد االقصى في المرتين سيكون من قبل المسلمين بقوله ) :ويبدوا ان الذين يسؤون وجوه
اليھود )اي يھينوھم ويقھروھم( ولتبيروا ماعلوا تتبيرا )اي يدمروا ويخربوا ماظھروا عليه( ھم المسلمون .ويشير
قول ﷲ عز وجل )وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة( ضمنا ً أن المسلمين ھم المعنيون في النص أيضا ،ألنھم
ھم الذين يحرصون على دخول المسجد االقصى معظمين له ومطھرين ساحاته وجنباته من رجس الذين كفروا،
كما دخلوه أول مرة في عھد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه  ،ويدخلونه ثاني مرة حين يح ّكمون
)(15
االسالم في حياتھم عقيدة وشريعة وفكراً وسلوكا(
ويذكر الدكتور صالح الخالدي في كتابه الموسوم )حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية( أن إفساد اليھود األول
كان في بالد الحجاز )في المدينة المنورة وما حولھا( وان الرسول واصحابه ھم الذين أزالوه  .أما اإلفساد الثاني
فھو الذي نعيشه اآلن والذي سيزول بعون ﷲ على يد المسلمين أيضا من أتباع الرسول والصحابة! وألھمية ماذكر
فإننا نقتبس أدناه اھم ما ذكره مع بعض اإلختصار:
) نرى وﷲ أعلم أن إفساد اليھود األول المقرون بالعلو الكبير كان في بالد الحجاز قبل بعثة محمد صلى ﷲ عليه
وسلم وبعد البعثة لألسباب التالية:
 .1كان فسادھم عقيديا ،وكان يزعمون انھم أبناء ﷲ وأحبائه وأن عزيرا ھو أبن ﷲ.
 .2كان فسادھم أخالقيا ،فكانوا يعملون على إفساد أخالق العرب من حولھم
 .3كان فسادھم إجتماعيا ،حيث عملوا على تفكيك صالت العرب اإلجتماعية.
 .4كان فسادھم علميا  ،حيث روجوا إلسرائيلياتھم ونشروھا بين العرب ومعظمھا أكاذيب وأساطير.
 .5كان فسادھم سياسيا ،حيث أفسدوا القبائل العربية سياسيا ونشروا بينھم الخالف والنزاع والفرقة وحرصوا
على ربط ھذه القبائل بھم في صورة أحالف ترتبط كل قبيلة عربية بقبيلة يھودية.
 .6كان فسادھم إقتصاديا ،حيث تحكموا في المال واإلقتصاد عند العرب ويكفي ان نعلم أن سوق الذھب في
المدينة كان بيد اليھود وأن السوق الكبير للتجارة والبيع والشراء والمال كان بيدھم أيضا وانھم أرھقوا
العرب بالقروض الربوية الباھظة .
 .7ولما ظھر اإلسالم كانوا أشد الناس حربا له ولرسوله محمد صلى ﷲ عليه وسلم .حيث كانوا أكثر الناس
عداوة له .وھذا من أظھر و أوضح مظاھر اإلفساد الكبير لما كانوا في المدينة وما حولھا! ...
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إذن :لقد كان إفساد اليھود األول المقرون بالعلو الكبير في المدينة وما حولھا من خيبر وفدك وتيماء كما
يبدو لنا  .إن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم وأصحابه أزالوا ھذا اإلفساد )حسب فھمنا وﷲ اعلم( من قوله

ٍِ
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ
ﺎﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن
تعاﱃ ﴿:ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ أ َ
ُوﱄ ﺑَﺄْ ٍس َﺷﺪﻳﺪ ﻓَ َﺠ ُ
ﻮﻻ ﴾ اإلسراء ٥ :لألسباب التالية:
َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ً
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﴾...عبرت ھذه اآلية عن اإلفساد األول بأداة "إذا" وھي
 .1قوله تعالى﴿: :ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ أ َ

ظرف لما يستقبل من الزمان أي :بعثنا عليكم عبادا لنا وقت مجيء وعد أوالھما وھذه العبارة
توحي لنا أن مجيء وعد ﷲ بالقضاء على اإلفسادين يكون بعد نزول آية اإلسراء )في مكة
المكرمة وقبل الھجرة( التي تحدثت عن اإلفسادين وعن إزالتھما كالما نظريا .وھذا الكالم
النظري وعد قرآني البد ان يتحقق .إنھم يأتون بعد نزولھا فيكون مجيئھم تطبيقا عمليا لھا
وتصديقا وتحقيقا لموعدھا .وبما أن ھذه اآليات مكية فالبد أن يكون مجيء ھؤالء الرجال فيما بعد
وھذا ماقام به الرسول صلى ﷲ عليه وسلم في المدينة.

 .2قوله تعالى:

﴿ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ﴾...

تقرر اآلية أن الرجال الذين يقضون على اإلفساد األول

مبعوثون يبعثھم ﷲ عزوجل على اليھود وعلى إفسادھم وھم الصحابة )رضوان ﷲ عليھم( حيث
أن التعبير بالبعث مقصو ٌد مراد بھم فا{ بعثھم بعثا من العدم فماذا كان الصحابة قبل إسالمھم!؟...
فاليھود زعماء األمس صاروا أذالء  ،والعرب أذالء األمس صاروا السادة والرؤساء باإلسالم!...
وتلقي لنا كلمة )بعثنا( معنى آخر وھو مجيء ھؤالء الربانيين المبعوثين على اليھود لم يكن
"متوقعا" من قبل القوى الدولية في ذلك الزمان إذ لم يحسب أحد لھم حسابا  ،ولم يتوقع لھم قوة
وال رسالة  ،ال اليھود وال الرومان وال الفرس .ثم بعث ﷲ الصحابة بعثا فأزالوا إفساد اليھود
وورثوا قوتھم الصغيرة في المدينة وقوة فارس والروم الكبيرة في العالم!.

.3

قوله تعالىِ :
﴿ﻋﺒَ ًﺎدا

ﻟَﻨَﺎ ﴾...نفھم من ھذه الجملة انھا ال تنطبق اال على الصحابة إلن ﷲ سماھم

"عباداً" وأضافة اليه "لنا" ...وإن إضافتھم الى ﷲ إضافة إضافة تكريم وتشريف استحقوھا
بإخالص لعبادتھم { وتحقيق عبوديتھم له  ،وھذا الشرف ال يستحقه الكفار السابقون مثل
بختنصر وغيره .ويراد بھا الرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وصحابته الكرام الذين أزالوا إفساد
اليھود األول في المدينة!.

 .4قوله تعالى:

ُوﱄ ﺑﺄْ ٍس ﺷ ِﺪ ٍ
ﻳﺪ﴾...
﴿أ ِ َ َ

ھؤالء العباد الربانيون اتصفوا بالقوة العظيمة والبأس

الشديد ووجھوا قوتھم لليھود ليقضوا عليھا ونحو إفسادھم فأزالوه .بوكانت قوة الصحابة وبأسھم
في مواجھة اليھود في جانبين :جانب مادي تمثل في شدة قتالھم لليھود ،وجانب معنوي تمثل في
شدة إيمانھم في مواجھتھم وتحديھم لليھود وإذاللھم لھم.
.5

ﺎﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر﴾...
قوله تعالىَ ﴿َ :
ﻓﺠ ُ

.6

قوله تعالىَ ﴿َ :وَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ًﻮﻻ ﴾

وجاسوا من الجوس ،والجوس ھو التخلل الشيء

والتغلغل فيه .أي أن الصحابة احتلوا ديار اليھود وحطموا كيانھم ثم دخلوا ديارھم وجاسوا
خاللھا ...أليس ھذا مافعله الصحابة بديار اليھود من بني قينقاع وبني النظير وبني قريظة في
المدينة ويھود خيبر ويھود وادي القرى وفدك وتيماء خارجھا .حيث أجلى امير المؤمنين عمر
بن الخطاب بقاياھم من الجزيرة العربية وأبقاھم خارجھا ألن الرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
قال) :ال يجتمع في جزيرة العرب دينان(.
لقد ضمن ﷲ تحقيق وعده ببعث الصحابة على اليھود

إلزالة إفسادھم األول في المدينة وتحقق ما وعد ﷲ به في ھذه اآلية المكية على أيدي الصحابة
في المدينة بقيادة المصطفى صلى ﷲ عليه وسلم.....
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ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا
وفي قوله تعالى  ﴿َ :ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
ِ
ﲑا﴾ اإلسراء .7 :وھذه المرة الثانية في إفساد اليھود ھي اآلخرة واألخيرة )التي نعيشھا اآلن( حيث
َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒ ً

نرى من خالل ھذه اآلية أن ھذا اإلفساد المقترن بالعلو والتمكن والتحكم والقوة والنفوذ التي حققت لھم إقامة الكيان
في فلسطين والتحكم في العالم وأن الخطاب موجه الى المسلمين الذين سيحاربون اليھود وينتصرون عليھم
ويزيلون كيانھم وتحقيق ھذا قريب بإذن ﷲ وإن أشد وأعتى وأعنف وأقسى جوالت ھذه المعركة ھي ھذه الجولة
التي نعيش فيھا في ھذا العصر والتي تحققت فيھا غلبة اليھود علينا وھزيمتھم لنا ولكنھا جولة تتبعھا جوالت لنا
فيھا الظفر والنصر بإذن ﷲ ...والمراد بالمسجد ھنا )المسجد األقصى( وقوله ) كما دخلوه أول مرة( فاعل
)دخلوه( يعود على المسلمين والھاء المفعول به في )دخلوه( تعود على المسجد األقصى فاتحين له أول مرة
وأخذوه من كفار مثل اليھود واستردوه منھم )في زمن عمر بن الخطا ب رضي ﷲ عنه( وھم الرومان الذين كانوا
يستعمرون األقصى وفلسطين عند إفساد اليھود األول في المدينة .ففتح المسلمون بالد الشام في خالفة ابو بكر
الصديق وعمر رضي ﷲ عنھما ودخلوا المسجد األقصى فاتحين وطردوا منه الرومان...
عند إفساد اليھود األول في المدينة كان المسجد األقصى خاضعا للكفار الرومان .فلما أزال المسلمين إفسادھم
األول دخلوا المسجد األقصى وحرروه من سلطان الرومان .وعند إفساد اليھود الثاني في ھذا العصر ،احتل اليھود
المسجد األقصى  ،وعندما يزيل المسلمون المجاھدون ھذا اإلفساد سيدخلون المسجد األقصى ويحررونه من
سلطان اليھود .ثم إن قوله ) :وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة( يبين كيفية دخول المسلمين للمسجد األقصى
عند إفساد اليھود الثاني ويوضح كيفية الحرب معھم .إنھم لن يدخلوا األقصى في المرة الثانية اآلخرة عن طريق
السلم والصلح والمفاوضات مع اليھود ألن ھذا معناه العبودية والذل والھوان واإلستسالم ,وإنما سيدخلونه
ويحررونه من اليھود الكفار في المرة الثانية كما دخلوه وحرروه من الرومان الكفار في المرة األولى عند إفساد
اليھود األول .حيث دخلوه فاتحين غالبين منتصرين .وھذا يعطينا بشرى وامال بانتصارنا على اليھود وازالتنا
إلفسادھم الثاني وتحريرنا لفلسطين كلھا منھم بعون ﷲ .وأن ھذه المعركة ستكون معركة إسالمية إيمانية في
الجانب اإلسالمي وليست معركة قومية أو إقليمية او يسارية أو يمينية وكذلك ليست معركة فلسطينية أو عربية
انھا ستكون معركة إسالمية  -معركة المسجد األقصى  -ھذه ھي ھوية المعركة وطبيعتھا ،وينتج عنھا تحرير
)(16
البالد ورفع كلمة ﷲ وتطبيق شرعه على تلك البالد المحررة(.
نحن بعد استعراض اھم اآلراء المختلفة للمفسرين قديما وحديثا )وباختصار شديد( في بيان اإلفسادين لليھود
وزوالھما ومن انتصروا عليھم ,.نخلص الى رأينا المذكور أعاله في كون اإلفساد األول وزواله في زمن النبوة
واإلفساد الثاني الحاصل حاليا والذي سيزول بعون ﷲ تعالى قريبا وبمشيئته على يد المسلمين من اتباع
المصطفى صلى ﷲ عليه وسلم  ،وحسب التاريخ الذي توصلنا اليه في ھذه الدراسة االجتھادية على ضوء نتائج
المعجزة الرقمية القرآنية التي سنذكرھا أدناه وربما يكون من فوائدھا معرفة ھذه الحقائق والتوصل الى التفسير
المرجح لھا  .وﷲ أعلم بمراده.

المبشرات القرآنية والمؤشرات الميدانية لزوال الكيان الصھيوني)إسرائيل(
أوال :المبشرات القرآنية لزوال الكيان الصھيوني )إسرائيل(:
إن أھم المبشرات القرآنية المستنبطة من آيات القرآن الكريم التي تناولت ذكر بني إسرائيل والتي توصلنا من
خاللھا أن كيانھم الغاصب الحالي سيدوم  75عاما ميالديا ابتداءا من 1947م1948/م وانتھاءا الى
2022م2023/م ) وﷲ أعلم( ھي كاآلتي:
إن عدد كلمات النص القرآني لآليات الخمس من سورة اإلسراء )من االيه  4الى االيه  ( 8التي تناولت
.1
ذكر اإلفسادين واإلندحارين لبني إسرائيل مجموعھا ھو ) (75كلمة بالضبط وذلك في قوله تعالى:
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إﺳﺮاﺋِﻴﻞ ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
﴿ وﻗَ َ ِ
ض َﻣﺮﺗَـ ْ ِ
ﺎب ﻟَﺘُـ ْﻔ ِﺴ ُﺪ ن ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ﲔ َوﻟَﺘَـ ْﻌﻠُ ﻦ ﻋُﻠُﻮا َﻛﺒِ ًﲑا ﴿ ﴾٤ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ
َ
ﻀْﻴـﻨَﺎ إ َﱃ ﺑَِﲏ ْ َ
ٍ
ِ
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ
ﺎﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ًﻮﻻ ﴿ ﴾٥ﰒَُ رَد ْدﻧَﺎ ﻟَ ُﻜ ُﻢ
أَ
ُوﱄ ﺑَﺄْ ٍس َﺷﺪﻳﺪ ﻓَ َﺠ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َﺳﺄْ ُْﰎ
اﻟْ َﻜﺮَة َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوأ َْﻣ َﺪ ْدﻧَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑِﺄ َْﻣ َﻮ ٍال َوﺑَﻨ َ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ أ ْ
ﲔ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أَ ْﻛﺜَـَﺮ ﻧَﻔ ًﲑا ﴿ ﴾٦إِ ْن أ ْ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ ﻷَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َوإ ْن أ َ
ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا
ﻓَـﻠَ َﻬﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
﴿ ﴾٧ﻋﺴﻰ رﺑُ ﻜﻢ أَ ْن ﻳـﺮ َﲪ ُﻜﻢ وإِ ْن ﻋ ْﺪ ُﰎ ﻋ ْﺪﻧَﺎ وﺟﻌ ْﻠﻨﺎ ﺟﻬﻨ ِ ِ
ِ
ﲑا ﴾ اإلسراء . ٨ – ٤ :و حسب
ﻳﻦ َﺣﺼ ً
ﻢ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ

الجدول رقم ) (1اآلتي:

رقم اآلية
4
5
6
7
8
المجموع

عدد الكلمات
13
17
11
23
11
75

المالحظات
الكلمة ) وليتبروا( في اآلية رقم ) (7ھي رقم
) (61ترتيبا ً باعتبار النص كامال والكلمة
)وليدخلوا( ھي رقم ) (14ترتيبا ً باعتبار اآلية
رقم  7نفسھا )انظر الحقا ً(
الكلمة األخيرة)حصيراً( رقم 75
جدول رقم ) (1

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

ُوﱄ ﺑﺄْ ٍس ﺷ ِﺪ ٍ
ﻳﺪ ﻓَ َﺠﺎ ُﺳﻮا ِﺧ َﻼ َل
الركن األول -في قوله تعالى﴿ :ﻓَِﺈذَا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ أ َ
ُوﻻ ُﳘَﺎ ﺑَـ َﻌﺜْـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻋﺒَ ًﺎدا ﻟَﻨَﺎ أ ِ َ َ
ﻮﻻ ﴾ اإلسراء ٥ :عدد حروفه = 75حرفا
اﻟﺪﻳَﺎ ِر َوَﻛﺎ َن َو ْﻋ ًﺪا َﻣ ْﻔﻌُ ً
ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل
الركن الثاني -في قوله تعالى﴿ :ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
ٍ ِ
ِ
ﲑا ﴾اإلسراء ٧ :عدد حروفه = 75حرفا
َﻣﺮة َوﻟﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒ ً
إن تكرار العدد ) (75ثالث مرات في ھذا النص ليس عبثا فھو قد يشير الى المدة الزمنية إلفسادھم وﷲ
)(17
أعلم(.

والذي يھمنا ھو اإلفساد الثاني الحاصل حاليا )وعد اآلخرة( في قوله تعالى ﴿ :ﻓَِﺈذَا ﺟﺎء و ْﻋ ُﺪ ْاﻵ ِ
َﺧ َﺮةِ ﻟِﻴَ ُﺴﻮءُوا
َََ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ﲑا ﴾ من اآلية رقم  7من سورة اإلسراء
ُو ُﺟ َ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮة َوﻟﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒ ً
ِ ِِ ِ ِ ِ
اﺳ ُﻜﻨُﻮا
ﻴﻞ ْ
والذي يؤيدھا ويفسر معناھا اآلية  104من نفس السورة في قوله تعالىَ ﴿ :وﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ ﻟﺒَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ
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ﺎء َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵ َِﺧ َﺮةِ ِﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻟَِﻔﻴ ًﻔﺎ
ْاﻷ َْر َ
ض ﻓَِﺈ َذا َﺟ َ
ﻜ ْﻢ ﻟَِﻔﻴ ًﻔﺎ( حيث ستكون نھايتكم فيھا!.
كل حدب وصوب وتھاجرون اليھا ) ِﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑِ ُ

﴾ اإلسراء ١٠٤ :أي انكم ستجتمعون في اآلرض المباركة من

وفي ذلك قرينة متمثلة في حدوث ھجرة جماعية يھودية الى اآلرض المقدسة تدل على نھاية اإلفساد الثاني.
ِ
ﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَ ِﺧﺮةِ( ھو يوم القيامة فقط وانما ايضا الوعد الثاني
وليس المقصود بقوله تعالى في ھذه اآلية )ﻓَﺈذَا َ

َ

ﺎء
لالنتقام منھم وعقابھم الفسادھم المتكرر بدليل قوله تعالى في اآلية السابقة من سورة االسراء ايضا ﴿ﻓَِﺈ َذا َﺟ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ﲑا ﴾ حيث استعمل
َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧ َﺮة ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮة َوﻟﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒ ً

القرآن نفس العبارة بالضبط للتدليل على ان ھذا الحدث المقصود منه الدنيا واالخرة وقد جاء في زبدة التفسير من
فتح القدير في بيان ھذه اآلية )-أسكنوا االرض – اي ارض بيت المقدس – فاذا جاء وعد اآلخرة – وھو يوم
القيامة او الكرة اآلخرة التي ذكرت في اول السورة – جئنا بكم لفيفا – جئنا بكم من قبوركم......وقيل جئنا بكم من
).(18
قبائل وبلدان شتى الى االرض المقدسة (
كذلك وقد جاء في بحث الدكتور محمد أمحزون الموسوم )اعجاز القرآن الكريم في اإلخبار عن الغيبيات(
بخصوص تجميع يھود الشتات في فلسطين ،قوله) :ونستطيع ان نفھم وجه االعجاز في ھذه اآليات الكريمة اذ
يكشف لنا القرآن الكريم عن مستقبل اليھود الذي ينبأ عن فساد آخر معه علو كبير )الفساد الثاني( وھو فسادھم اآلن
الذي مأل الدنيا في ھذا العصر بعد ان اسسوا دولتھم في ارض فلسطين السليبة ،فھم ينتظرون وعد المرة الثانية
التي جاء التعبير عنھا بوعد اآلخرة  .ونالحظ في وعد المرة اآلخرة ھذا ان ﷲ عز وجل يأتي بھم لفيفا ً من مواطن
تقطيعھم في االرض )اي من مواطن الشتات( الى فلسطين في ارض الشام  .ومعنى اللفيف في اللغة  :القوم
يجتمعون من قبائل شتى  ..الذي ينطبق على االخالط اليھودية التي أتت بمئآت االلوف من الشرق والغرب من
مختلف بلدان العالم واجتمعت إلقامة الكيان الصھيوني  ،وتجتمع في عصرنا ھذا لدعم دولة اسرائيل المحتلة
)(19
بالرجال والعتاد  ،وذلك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الى يومنا ھذا (
والدليل القرآني اآلخر الذي توصلنا اليه في دراستنا يأتينا من سورة البقرة )وھذه السورة قد تطرقت
.3

ِ
﴿واﺗـ ُﻘﻮا ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ َﻻ َْﲡ ِﺰي ﻧَـ ْﻔﺲ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﺎﻋﺔٌ
ﺲ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳـُ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﺷ َﻔ َ
كثيرا لبني إسرائيل( وذلك في قوله تعالىَ :
ٌ
ِ
ﺼ ُﺮو َن ﴾البقرة .٤٨ :وقد تكررت ھذه اآلية بنفس الصيغة تقريبا بعد ) (75آية
َوَﻻ ﻳـُ ْﺆ َﺧ ُﺬ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻋ ْﺪ ٌل َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُـ ْﻨ َ
ِ
﴿واﺗـ ُﻘﻮا ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ َﻻ َْﲡ ِﺰي ﻧـَ ْﻔﺲ َﻋ ْﻦ ﻧـَ ْﻔ ٍ
ﺎﻋﺔٌ
ﺲ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳـُ ْﻘﺒَ ُﻞ ﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻋ ْﺪ ٌل َوَﻻ ﺗَـْﻨـ َﻔﻌُ َﻬﺎ َﺷ َﻔ َ
بالضبط في قوله تعالىَ :
ٌ
ﺼ ُﺮو َن
َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳُـ ْﻨ َ

﴾البقرة ١٢٣ :والفرق بين ترتيب رقمي ھاتين اآليتين ھو ) (75بالضبط حيث أن :

. 75 = 48 - 123
وفي قوله عزوجل )وال ھم ينصرون( إشارة الى عذابھم وھزيمتھم وانه سيكون في نھاية ھذه المدة ) (75عاما
والذي سيصادف عام 2023/ 2022م  .وقد يتبادر الى الذھن أن المقصود في قوله تعالى )وال ھم ينصرون( ھو
في اليوم اآلخر وليس في ھذه الدنيا لقوله تعالى في بداية اآلية ) واتقوا يوما( .والمعنى ھنا يحتمل العذاب لھم في
الدنيا واآلخرة ألن بني إسرائيل متحقق فيھم الخزي والذلة والعذاب في الحالتين لقوله عزوجل في حقھم:

ِ
ﻨﺼ ُﺮون﴾
﴿ ﻟَﻦ ﻳَ ُ
ﻀﺮوُﻛ ْﻢ إِﻻ أَ ًذى َوإِن ﻳـُ َﻘﺎﺗﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻳـُ َﻮﻟﻮُﻛ ُﻢ اﻷ َُدﺑَ َﺎر ﺛُ ﻢ ﻻَ ﻳُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ﻮء اﻟ َْﻌ َﺬ ِ
ﻳﻊ
اب إِ ن َرﺑَ 
وقوله تعالى ﴿ َوإِ ْذ ﺗَﺄَذَ ن َرﺑَ 
ﺴُ
ﻮﻣ ُﻬ ْﻢ ُﺳ َ
ﻚ ﻟَ َﺴ ِﺮ ُ
ﻚ ﻟَﻴَْﺒـ َﻌﺜَ ﻦ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ إﻟَﻰ ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َﻣ ْﻦ ﻳَ ُ
ﺎب وإِﻧﻪ ﻟَﻐَ ُﻔ ِ
ِ ِ
ﻴﻢ ﴾ األعراف.١٦٧ :
اﻟْﻌ َﻘ َ ُ ٌ
ﻮر َرﺣ ٌ
آل عمران111 :

وقد ذكر اآللوسي وابو السعود في تفسيرھما لقوله تعالى ) :وال ھم ينصرون ( اي )وال ھم يمنعون من عذاب ﷲ(
وجاء في تفسير ھذه اآلية ايضا البن كثير قوله  ):وال أحد يغضب لھم فينصرھم وينقذھم من عذاب ﷲ فال يعطف
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)(20

 .وعذاب ﷲ واقع

عليھم ذو قرابة وال ذو جاه وال يقبل منھم فداء وال لھم ناصر من أنفسھم وال من غيرھم(
بھم في الدنيا قبل اآلخرة كما قررته اآليات الكريمات المذكورة اعاله وغيرھا في القرآن الكريم.
ومن العجيب ان قوله تعالى بحق اليھود )والھم ينصرون( اآلية ) (123من سورة البقرة  ،يأتي الرقم نفسه في
اآلية ) (123ايضا ً من سورة آل عمران مبشراً بنصر المسلمين في معركة بدر سنة  2ھجرية )يوم الفرقان( بقوله
ﻜﺮو َن﴾ علما ً أن دخول المسلمين بيت المقدس
تعالى﴿ :وﻟََﻘ ْﺪ ﻧَﺼﺮُﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺑِﺒ ْﺪ ٍر وأَﻧْـﺘُﻢ أ َِذﻟﺔٌ ﻓَﺎﺗـ ُﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻟَﻌﻠُ ﻜﻢ ﺗَ ْﺸ ُ

َ

ََ ُ ُ َ

َ ْ

َ َ ْ

ُ

كان سنة  16ھجرية اي بعد  14عاما ً )انظر موضوع -العد العكسي النھيار وزوال الكيان الصھيوني -الفقرة (4

 .4والدليل اآلخر أن مدة بقاء كيانھم الظالم والغاصب ھو ) (75سنة يكمن في نفس سورة البقرة ايضا وفي اآليتين
السابقتين بالضبط لآليتين المذكورتين في الفقرة ) ( 3اعاله والمنتھية بقوله تعالى) :والھم ينصرون( ھو قوله
تعالى المتماثل والمكرر بالضبط بعد ) (75آية

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﲔ﴾
َﱐ ﻓَ 
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوأ 
ﻀ ْﻠﺘُ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ َ
ﱵ اﻟِﱵ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ ُ
﴿ﻳَﺎ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ
ﻴﻞ اذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧ ْﻌ َﻤ َ

البقرة 122 ،47

حيث أن 75 = 47 -122 :
وقد فضلھم ﷲ عزوجل في زمانھم األول عندما آمنوا واتبعوا وأطاعوا أنبياءھم فجعل فيھم النبوة والحكمة فنالوا
األفضلية الدينية والدنيوية على من كان في ذلك الزمان فتحقق لھم النصر والتمكين في تلك العھود فقط ومنھا
عندما دخلوا اآلرض المقدسة مع نبيھم )يوشع بن نون( الذي أعقب سيدنا موسى عليه السالم بعد وفاته ومخالفتھم

ﻚ ﻓَـ َﻘﺎﺗَِﻼ إِﻧﺎ
ﺖ َوَرﺑَ 
ﺐ أَﻧْ َ
إياه بعدم طاعتھم له بدخولھم معه األرض المباركة وتخلفھم عن الجھاد في قولھم  :ﻓَﺎ ْذ َﻫ ْ
ﻫﺎﻫﻨَﺎ ﻗَ ِ
ﺎﻋ ُﺪو َن ﴾ المائدة ,٢٤ :فعاقبھم ﷲ بالتيه  40سنه الى ان زال ذلك الجيل االنھزامي المتعود على الذله
َُ
والعبوديه ونشأ الجيل الجديد جيل الجھاد والعزه الذي قاده نبيھم يوشع بن نون ودخل بھم أريحا في عام 1320
ق .م وكذلك في عھد النبي داوود وسليمان عليھما السالم بعد اكثر من  300عاما من ذلك التاريخ حيث امتد
سلطانھما الى كل فلسطين.
ولعلنا نحتاج ھنا الى وقفة لنبين ان اول مملكة لليھود في فلسطين كانت في عام  955ق .م .حيث ان
الكنعانيين واليبوسيين )وھم قبائل عربية( كانوا اول من استوطن في فلسطين وحكموھا فترة طويلة من الزمن
ترجع الى عام  2600ق.م اي قبل مجيء اليھود اليھا باكثر من  1600عاما وھذا ينفي اي حق لھم بأرض
فلسطين او ادعاءھم بأقدميتھم فيھا ,علما ان مدة حكم داود وابنه سليمان عليھما السالم لم تدم في فلسطين اكثر
من  90عاما تفرق اليھود بعدھا وتقطعوا امما في ارجاء االرض حيث دخل فيھم الفساد واإلفساد والبعد عن
تعاليم التوراة الحقيقية وحرفوھا وقاموا بقتل أنبيائھم فحق عليھم غضب ﷲ وعقابه كما ذكر ذلك ﷲ عزوجل

ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟ ﺬﻟﺔُ أَﻳْ َﻦ َﻣﺎ ﺛُِﻘ ُﻔﻮا إِﻻ ِﲝَْﺒ ٍﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻠِ ﻪ
﴿ﺿ ِﺮﺑَ ْ
في القرآن الكريم في الكثير من آياته ومنھا قوله تعالىُ :
ِ
ﻚ ﺑِﺄَﻧـﻬﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳ ْﻜ ُﻔﺮو َن ﺑَِﺂﻳ ِ
ﺎس وﺑﺎءوا ﺑِﻐَﻀ ٍ ِ ِ
ِ
ﺿ ِﺮﺑَ ْ ِ
ﺎت اﻟﻠِ ﻪ
َ
ﺐ ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ َو ُ
َ
ﺖ َﻋﻠَْﻴﻬ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﺴ َﻜﻨَﺔُ َذﻟ َ ُ ْ
َو َﺣْﺒ ٍﻞ ﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ َ َ ُ
َ ُ
وﻳـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن ْاﻷَﻧْﺒِﻴﺎء ﺑِﻐَ ِﲑ ﺣ ﻖ ذَﻟِ َ ِ
ﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺘَ ُﺪو َن ﴾ آل عمران112:
ﺼ ْﻮا َوَ
ﻚ ﲟَﺎ َﻋ َ
ََ ْ َ
ََ

وھذه الذلة والمسكنة والعذاب التزال قائمة الى ھذا اليوم وستبقى الى يوم القيامة .أما سيطرة اليھود الصھاينة على
فلسطين حاليا وكذلك سيطرتھم اإلعالمية واإلقتصادية والسياسية على معظم دول العالم الغربي خاصة الواليات
المتحدة األمريكية فإنه استدراج لھم وبإرادته عزوجل في قوله ) :اال بحبل من ﷲ وحبل من الناس( وسيكون ذلك
مؤقتا وجوله من جوالت الباطل الذي سيكشف ﷲ من خالله ممارساتھم الظالمة وطبيعتھم العدوانية وﷲ يقول
بحقھم وبحق غيرھم من الظالمين المعتدين

ِ
ي ُﻣْﻨـ َﻘﻠَ ٍ
ﺐ ﻳَـْﻨـ َﻘﻠِﺒُﻮ َن
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا أَ 
َ
﴿و َﺳﻴَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟﺬ َ
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﴾ الشعراء٢٢٧ :

ِ ِ
ِ
َﺳﺄْ ُْﰎ ﻓَـﻠَ َﻬﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَ ِﺧَﺮةِ ﻟِﻴَ ُﺴﻮءُوا
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ أ ْ
وكذلك تحقيقا لقوله تعالى ﴿ :إِ ْن أ ْ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ ﻷَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َوإ ْن أ َ
ِ
ِ
ِ
﴾ﻋ َﺴﻰ َرﺑُ ﻜ ْﻢ أَ ْن ﻳَـ ْﺮ َﲪَ ُﻜ ْﻢ َوإِ ْن
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا ﴿َ ٧
ُو ُﺟ َ
ﻋ ْﺪﺗُﻢ ﻋ ْﺪﻧَﺎ وﺟﻌ ْﻠﻨﺎ ﺟﻬﻨ ِ ِ
ِ
ﺼﲑا ﴾ اإلسراء8 - ٧ :
ﻳﻦ َﺣ ً
ﻢ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ُ ْ ُ َ ََ َ ََ َ
أي إذا عادوا الى االفساد والعصيان والعدوان )وھو الذي يحصل اآلن في إفسادھم الثاني -وعد اآلخرة( فسيعود
ﷲ عليھم باإلنتقام والعذاب واإلنھيار وزوال ملكھم ودولتھم وتدمير مابنوه وشيدوه وھذا ماسيحصل لھم إن شاء
ﷲ تعالى في عام 2023/2022م .وسيسبق ذلك السوء واإلدانة لكيانھم الغاصب دوليا قبل الدخول الى المسجد

األقصى في قوله تعالى) :ﻟِﻴَ ُﺴﻮءُوا

ﻜ ْﻢ( وذلك في مفارقة عجيبة وإعجاز قرآني يستحق التأمل وھو ما بدأ
ﻮﻫ ُ
ُو ُﺟ َ

واضحا في أحداث العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام 2009/2008م وكذلك على أسطول الحرية في
المياه اإلقليمية الدولية حيث أدى ذلك الى إثارة استنكار عالمي وإدانة دولية شديدة لجرائمھم على المدنيين العزل
في القطاع وعلى االسطول حيث أمكن لفت نظر العالم الى تلك الجرائم بجھود فاعلة لرجال السياسة واإلعالم من
داخل فلسطين وخارجھا مترافقا مع الصمود اإليماني للشعب الفلسطيني لقطاع غزة رغم شراسة العدوان عليھم
التي حفزت العالم الى متابعتھا واستنكارھا بشكل ملفت لالنتباه من حيث تطابقه مع ما أشارت اليه اآلية الكريمة
حيث تظاھرت الشعوب ودعت المنظمات الدولية الى استنكارھا والتنديد بوحشيتھا .أما سوء الوجوه فيعني تسليط
المساءة والكآبة عليھم فتكون بادية على وجوھھم وكيانھم ،وھو أمر أشار اليه وزير خارجيتھم )ليبرمان( بأن
مشكلة إسرائيل الكبرى قد أصبحت في الرأي العالم العالمي وتحوله ضدھم بسبب العدوان على قطاع غزة
واسطول الحرية! وما تقرير ) غولدستون( عن جرائمھم في حربھم على غزة عنا ببعيد!
وتأمل معي ايھا القارئ الكريم التوافق العددي والمعجزة الرقمية في ارقام ھاتين االيتين المكررتين في سورة
البقرة موضوع البحث في الفقرتين السابقتين ) 3و  (4وھما االيتان ) 47و  (48والتي تكررتا بعد  75اية
بالضبط في االيتين ) 122و  (123وتطابقھما الرقمي مع تاريخ موعد قيام الكيان الصھيوني )(1948/1947
وكذلك مع تاريخ موعد زواله المرتقب ) (2023/2022في اعداد االحاد و العشرات !!!! فھل ھذه موافقة
عددية ام معجزة رقمية قرانية؟!!!! وھل في ذلك اشارة اننا في االتجاه الصحيح في دراستنا االستنباطية ھذه؟
ونحن نقول ان صحت ھذه النتائج فى قابل االيام واالعوام فان ذلك من توفيق ﷲ لنا اما ان لم تصح ,فالخطأ من
انفسنا ,والقرآن الكريم منه براء الن القرآن ھو كالم ﷲ وكله حق.
قال تعالى:

ﺎك إِﻻ ُﻣﺒَﺸًﺮا َوﻧَ ِﺬ ًﻳﺮا
ﺎﳊَ ﻖ أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎﻩُ َوﺑِ ْ
﴿وﺑِ ْ
ﺎﳊَ ﻖ ﻧَـَﺰَل َوَﻣﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَ َ
َ

﴾اإلسراء١٠٥ :

بدء العد العكسي إلنھيار و زوال الكيان الصھيوني:
إن إنھيار وزوال الكيان الصھيوني )اسرائيل( سيكون بالطبع تدريجيا وليس فجائيا وانما سيحدث على إثر
اندحارات عسكرية واقتصادية وأخالقية متتالية وتدھور في السمعة الدولية مما يؤدي بالنھاية الى عزلتھا الدولية
وتخلي الدول الغربية وخاصة امريكا عنھا ألنھا ستشكل عبئا ثقيال على ھذه الدول وستضغط شعوب ھذه الدول
على حكوماتھا في ھذا اإلتجاه وتحيدھا عن نصرتھا فضال عن الخسائر العسكرية واإلقتصادية واألخالقية التي
أصابت وتصيب أمريكا والدول المتحالفة معھا من جراء دعمھا الالمحدود للكيان الصھيوني  .وبالجانب اآلخر
سيحدث بعون ﷲ تعالى تنامي للمقاومة الفلسطينية وللقوة المتحالفة معھا والداعمة لھا إقليميا وعالميا خاصة في
األمتين العربية واإلسالمية  .وتساقط الحلول اإلستسالمية وفشلھا أمام الرفض المتكرر والغطرسة الصھيونية
لكل ھذه المشاريع رغم افتقارھا للحد األدنى للحقوق الفلسطينية والعربية المغتصبة المطلوب استرجاعھا  .وكذلك
انھيار األنظمة الدكتاتورية التي كانت تراھن على ھذه الحلول وانكشاف العالقة والتعاون بين ھذه األنظمة والكيان
الصھيوني لتصفية القضية الفلسطينية كما كشفته وثائق ويكليكس وقناة الجزيرة مؤخرا .حيث بدأ االنحياز لخيار
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المقاومة ھو الغالب في الساحتين العربية واإلسالمية فضال عن الفلسطينية وتعزيز موقف الحكومه الفلسطينية
الشرعية في قطاع غزة.
وان ھذا االنھيار سيكون وﷲ اعلم في أواخر عام  2008وبداية 2009م )أي بعد  61عاما من قيام دولتھم
الغاصبة في 1948/1947م( والموافق لتاريخ معركة الفرقان وذلك في العدوان الغاشم الذي شنه الكيان
الصھيوني على غزة المحاصرة والذي دام نحو  22يوما اندحرت بعده القوات الصھيونية المعتدية ولم تحقق
أھدافھا في اإلستيالء على غزة وتحرير اسيرھم الجندي الصھيوني شاليط والقضاء على المقاومة التي قويت
وتنامت وزادت سمعتھا الدولية بعد ذلك العدوان الفاشل رغم التضحيات البشرية والدمار الكبير الذي حل
بالقطاع .فنعتبر ذلك التأريخ وﷲ اعلم بداية النصر والدخول الثاني الى المسجد االقصى بعونه تعالى الذي سيكون
بعد  14عاما من ھذا التأريخ أي في عام 2023/2022م حيث أن:
) 2009/2008م 2023/2022=14+م( وذلك استنباطا من األدلة القرآنية التالية :

.1

﴿وﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮةٍ َوﻟِﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒِ ًﲑا
في قوله تعالى َ :

﴾اإلسراء٧ :

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

الركن األولَ ) :وﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا
ﺧﻠُﻮﻩُ أَ و َل َﻣ ﺮةٍ(
الركن الثانيَ ) :ﻛ َﻤﺎ َد َ

اﻟْﻤﺴ ِ
ﺠ َﺪ( = 14حرفا ) وھو الدخول الثاني موضوع البحث(
َْ
= 14حرفا ) وھو الدخول األول(

ويشير ذلك الى تشابه الدخول منتصرين عليھم في دخول األمة ذاتھا التي دخلت عليھم في المرة األولى في زمن
أمة سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم )غزوة بني قريظة كما بينا ذلك أعاله( وفتح بيت المقدس في زمن عمر بن
الخطاب  .أما بدء الدخول الثاني فستكون بدايته في اندحار الصھاينة في معركة الفرقان حيث أن :
2023/2022م 14 -سنة = 2009/ 2008م .وھذا ھو تاريخ عدوانھم الفاشل على غزة
وإننا نبشر األمة اإلسالمية أن الصھاينة سوف لن يحققوا أي نصر عسكري ميداني على الدولة الفلسطينية
الشرعية المجاھدة الصامدة في قطاع غزة بعد ھذا التاريخ  .حيث بدأ العد العكسي لكيانھم وبالطرف المقابل فقد
بدأ العد اإليجابي والتصاعدي إلنتصار المقاومة الفلسطينية في غزة وفلسطين.
وقد يسأل سائل  :لماذا إعتمدنا ھذا التأريخ 2009/2008م في اعتبار بداية العد العكسي لزوال الكيان الصھيوني
الذي يمثل عدوانھم الفاشل على غزة؟! )معركة الفرقان( الذي لم تحقق فيه )إسرائيل( أيا من أھدافھا الشريرة في
ھذا العدوان الغاشم والواسع الذي استعملت فيه أقوى وأعتى انواع االسلحة وحتى الفوسفور األبيض وعادت
أدراجھا تجر أذيال الخيبة والخسران والخزي والعار فضال عن تدھور سمعتھا الدولية وانكشاف زيفھا وظھور
كذبھا .والجواب  :أن ھذه المعركة الشرسة كانت ھي األولى من نوعھا بين اليھود الصھاينة والمقاومة اإلسالمية
في فلسطين فھي تمثل المرحلة الفاصلة في ھذا الصراع بين الحق الذي تمثله حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(
وغيرھا وشعارھا اإلسالم الوسطي من جھة وبين الباطل المتمثل بالصھيونية واليھودية العنصرية  .اما المعارك
السابقة فقد كانت بين )اسرائيل( و الدول العربية وحكوماتھا فلم تكن تحمل شعار اإلسالم فضال انھا لم تحقق أي
انتصار بل ھزائم ونكسات كما حصل في حرب  5حزيران 1967م !.
 .2والدليل القرآني اآلخر على بدء العد العكسي إلنھيار الكيان الصھيوني وزواله بعد )  (61عاما من قيامه ھو
اآليات األربع الكريمات من سورة الحشر )من اآلية  14الى اآلية  ( 17والحشر ھنا ھو اخراج يھود بني النضير

﴿ﻻ ﻳـُ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ
واجالؤھم الى الشام من قرب المدينة المنورة والتي نزلت ھذه اآليات بحقھم في قوله تعالىَ :
ِ
ﺼﻨَ ٍﺔ أَو ِﻣﻦ ور ِاء ﺟ ُﺪ ٍر ﺑﺄْﺳﻬﻢ ﺑـﻴـﻨَـﻬﻢ َﺷ ِﺪﻳ ٌﺪ َْﲢﺴﺒـﻬﻢ َِ
ِ ِ
ﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم
ﲨ ًﻴﻌﺎ َوﻗُـﻠُﻮﺑـُ ُﻬ ْﻢ َﺷ ﱴ َذﻟ َ
ﻚ ﺑِﺄَﻧـ ُ
َُ ُ ْ
َﲨ ًﻴﻌﺎ إﻻ ِﰲ ﻗُـًﺮى ُﳏَ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ْ 
َﻻ ﻳـﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ﴿َ ﴾١٤ﻛﻤﺜَ ِﻞ اﻟِ ﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـﺒﻠِ ِﻬﻢ ﻗَ ِﺮﻳﺒﺎ ذَاﻗُﻮا وﺑ َﺎل أَﻣ ِﺮِﻫﻢ وَﳍﻢ ﻋ َﺬاب أَﻟِﻴﻢ ﴿َ ﴾١٥ﻛﻤﺜَ ِﻞ اﻟﺸﻴﻄَ ِ
ﺎن
َْ
ْ
َ ْ ْ ْ ً
َ َ ْ ْ َ ُْ َ ٌ ٌ
َ
َ
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ِ
إِ ْذ ﻗَ َﺎل ﻟِ ِْﻺﻧْﺴ ِ
ﲔ ﴿﴾١٦ﻓَ َﻜﺎ َن َﻋﺎﻗِﺒَﺘَـ ُﻬ َﻤﺎ
ﺎف اﻟﻠﻪَ َر 
َﺧ ُ
ﺎن ا ْﻛ ُﻔ ْﺮ ﻓَـﻠَ ﻤﺎ َﻛ َﻔَﺮ ﻗَ َﺎل إِ ﱐ ﺑَِﺮيءٌ ِﻣْﻨ َ
ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ َ
ﻚ إِ ﱐ أ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﲔ ﴾ الحشر١٧– ١٤ :
ﻬ َﻤﺎ ِﰲ اﻟﻨﺎ ِر َﺧﺎﻟ َﺪﻳْ ِﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ َوذَﻟ َ
ﻚ َﺟَﺰاءُ اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
أَﻧـ ُ
حيث أن مجموع كلماتھا ھو )  61كلمة( وحسب الجدول رقم ) (2أدناه
رقم اآلية
14
15
16
17
المجموع

عدد
الكلمات
23
11
17
10
61

المالحظات

الكلمة األخيرة رقم ) (61ھي )الظالمين(

جدول رقم ) (2
فإن مجموع الكلمات للنص أعاله لآليات موضعه البحث ھو)  (61وھو العدد المقابل لعام 2009/2008م )بداية
العد العكسي لزوالھم( إبتداءا من عام 1948/1947م )قيام دولة الكيان الصھيوني ( أي ) (14عاما قبل نھايتھم
في عام 2023/2022م.
وما يؤيد ذلك أن اآلية التي تتحدث عن صفتھم وأحوالھم ونفسياتھم المنھارة وجبنھم ھي اآلية رقم )  (14من

﴿ﻻ ﻳـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮﻧَ ُﻜﻢ َِ
ﺼﻨَ ٍﺔ أ َْو ِﻣ ْﻦ َوَر ِاء ُﺟ ُﺪ ٍر ﺑَﺄْ ُﺳ ُﻬ ْﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ
ﲨ ًﻴﻌﺎ إِﻻ ِﰲ ﻗُـًﺮى ُﳏَ 
السورة المذكورة في قوله تعالىُ َ :
ْ
ِ
ِ
ﲨﻴﻌﺎ وﻗُـﻠُﻮﺑـﻬﻢ َﺷ ﱴ ذَﻟِ َ ِ
ﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم َﻻ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ﴾ وفي ذلك توافق عجيب مطابق لرقم ھذه
ﻚ ﺑﺄَﻧـ ُ
َﺷﺪﻳ ٌﺪ َْﲢ َﺴﺒُـ ُﻬ ْﻢ َ ً َ ُ ُ ْ

اآلية لما توصلنا اليه في إعتبار العدد ) (14عاما ،حيث جاء في )التفسير الميسر( للشيخ الدكتور عائض القرني
في شرح ھذه اآلية الكريمة) :اليقاتلكم اليھود -أيھا المسلمون -في ساحة القتال وجھا لوجه ولكنھم يتحصنون في
البيوت أو وراء الحيطان) ،وحاليا في مواقعھم الحصينة ودباباتھم حتى أنھم ال يغادرونھا حتى لقضاء حاجتھم!
والذي حصل في عدوانھم المذكور على غزة( وھم مختلفون فيما بينھم ...تظنھم طائفة واحدة وھم شيع وأحزاب
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وال يعقلون أمر ﷲ فيجتمعون على دينه ويطيعونه( ) (.

 .3وإذا امعنا النظرفي اآلية رقم ) (7من سورة اإلسراء و بالتحديد في عد كلماتھا في قوله تعالى ﴿ :إِ ْن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوﻟِﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ َﻛ َﻤﺎ
َﺳﺄْ ُْﰎ ﻓَـﻠَ َﻬﺎ ﻓَِﺈ َذا َﺟﺎءَ َو ْﻋ ُﺪ ْاﻵَﺧَﺮةِ ﻟﻴَ ُﺴﻮءُوا ُو ُﺟ َ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ أ ْ
أْ
َﺣ َﺴْﻨﺘُ ْﻢ ﻷَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜ ْﻢ َوإ ْن أ َ
ٍ ِ
ِ
ﲑا ﴿ ﴾٧نجد أنھا ھي اآلية التي ذكرت )وعد اآلخرة( أي إفسادھم الثاني
َد َﺧﻠُﻮﻩُ أَوَل َﻣﺮة َوﻟﻴُﺘَﺒـ ُﺮوا َﻣﺎ َﻋﻠَ ْﻮا ﺗَـْﺘﺒ ً

)الحاصل حاليا ً و نھايته( فإننا نكتشف توافقا ً عجيبا ً من حيث:
أوال :أن ترتيب كلمة )وليدخلوا( ھو رقم )  (14في ھذه اآلية موضوعة البحث و فيه إشارة إلى بداية النھاية
لكيانھم الغاصب و بدء العد العكسي له .و الذي يمثل بداية النصر للمسلمين ووصولھم إلى القدس و الدخول الى
المسجد األقصى في قوله تعالى) :وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره(!وفيه إشارة ال ان الدخول الى المسجد
األقصى سيكون بعد  14عاما من بدء العد العكسي لھم وصوال الى زوالھم في عام 2023/2022م )ﷲ أعلم(
ثانيا :فإن ترتيب الكلمة رقم ) ( 61في النص المذكور في اآليات الخمس )من اآلية  4إلى اآلية  (8من سورة
اإلسراء ھي كلمة )وليتبروا( كما ھو موضح في الجدول رقم ) .(1ومعنى كلمة )وليتبروا( أي ) ليدمروا و
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يھدموا ويھلكوا ماغلبوا عليه من بالدكم في مدة علوھم) .تتبيرا( أي تدميرا .ويقول بعض العلماء أن المرة الثانية
ھي ھذه التي حصلت في ھذا العصر وأن التتبير آت بوسائل من جھة العلو كالطائرات )والصواريخ( وغيرھا وﷲ
أعلم ( ) . (22وبعد كلمة )وليتبروا( تأتي بعدھا ) (14كلمة بالضبط إلى نھاية النص الذي استشھدنا به .وفي ذلك
إشارة إلى بدء انھيارھم من ھذا التاريخ ).(2009/2008
والحظ معي أيھا القارئ الكريم /التناسق في المعنى بين الكلمتين )وليدخلوا( و)وليتبروا( فاألولى تفضي إلى
الثانية و الثانية ھي نتيجة لألولى .و كذلك التطابق في المبنى بينھما حيث أن كل منھما تتألف من ) ( 8أحرف
بالضبط .ولما كان ترتيب الكلمة األولى أعاله )وليدخلوا( ھو ) (14في اعتبار اآلية رقم ) (7من سورة اإلسراء
موضوعة البحث و التي فيھا إشارة إلى نھايتھم و زوالھم و كذلك ترتيب الكلمة الثانية )وليبتروا( في نفس االيه
ھو رقم ) (61في اعتبار جميع النص كما ذكرنا أعاله  ,فإن مجموعھما ھو ) (75و ھذا يقودنا ثانية إلى معرفة
عمر دولتھم وموعد زوالھا بعد )  ( 75عاما من قيامھا ! و ﷲ أعلم.
 .4يوم الفرقان ومعركة الفرقان :
وھناك مفارقة عجيبة أخرى في ھذه الدراسة ومطابقة رقمية وتاريخية وإسمية )من ناحية األسم ( الحاصلة بين

معركة بدر )يوم الفرقان( كما وصفھا ﷲ عزوجل في كتابه بقوله﴿ :وﻣﺎ أَﻧْـﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻰ ﻋﺒ ِﺪﻧَﺎ ﻳـﻮم اﻟْ ُﻔﺮﻗَ ِ
ﺎن ﻳـَ ْﻮَم
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
ٍ ِ
اﻟْﺘَـ َﻘﻰ ْ ِ
ﻳﺮ﴾ االنفال ، 41:والعدوان على غزة )معركة الفرقان(  .فكالھما شكال
اﳉَ ْﻤ َﻌﺎن َواﻟﻠﻪُ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲء ﻗَﺪ ٌ

بداية النصر الحقيقي للمسلمين على أعدائھم من المشركين واليھود  .فكما أن معركة بدرالكبرى )يوم الفرقان التي
وقعت في  17رمضان  2ھجرية( كانت فاتحة النصر للمسلمين والتمكين لھم في األرض والقيام بالفتوحات التي
تلت ذلك ومنھا فتح بيت المقدس ودخول المسجد األقصى )الدخول األول حسب رأينا( في عھد وحضور أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه عام ) (16ھجرية  )،أي بعد  14عاما من اإلنتصار في معركة بدر(.
كذلك ستكون حرب غزة )معركة الفرقان( فاتحة النصر وبوابة العبور للوصول لتحرير بيت المقدس والدخول
الثاني الى المسجد األقصى بعد  14عاما ايضا من حدوثھا في 2009/2008م ،والذي سيكون بعون ﷲ تعالى
في عام 2023/2022ھـ كما توصلنا اليه في ھذه لدراسة وﷲ أعلم.

مؤشر ومبشر قرآني يجمع بين موعد اإلنھيار وموعد الزوال للكيان الصھيوني
كما ذكرنا أعاله فإن سورة البقرة التي ھي من أطول السور القرآنية التي تناولت ذكر بني إسرائيل وأحوالھم
ومخالفاتھم ومصيرھم والتي قد بدأ ذكرھم فيھا في اآلية رقم  40بقوله تعالى:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ﺎي ﻓَ ْﺎرَﻫﺒُﻮن( ﴿﴾٤٠
ﱵ اﻟِﱵ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ ُ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوأ َْوﻓُﻮا ﺑ َﻌ ْﻬﺪي أُوف ﺑ َﻌ ْﻬﺪ ُﻛ ْﻢ َوإﻳَ 
)ﻳَﺎ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ َ
ﻴﻞ اذْ ُﻛُﺮوا ﻧ ْﻌ َﻤ َ
ومع استمرار القرآن في سرد احوالھم وصوال الى اآلية رقم ) 114والتي جاءت بعد  75آية بالضبط من بدء
ذكرھم في اآلية رقم  40المذكورة أعاله والذي ھو عمر كيانھم الغاصب( وذلك في قوله تعالى:
ِِ
)وﻣﻦ أَﻇْﻠَﻢ ِﳑﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﺴ ِ
ﲔ ﻟ َُﻬ ْﻢ
ﺎﺟ َﺪ اﻟﻠِ ـﻪ أَ ْن ﻳُ ْﺬ َﻛَﺮ ﻓِ َﻴﻬﺎ ْ
اﲰُﻪُ َو َﺳ َﻌ ٰﻰ ِﰲ َﺧَﺮ ِاَﺎ أُوﻟَـٰﺌِ َ
ﻮﻫﺎ إِﻻ َﺧﺎﺋﻔ َ
ﻚ َﻣﺎ َﻛﺎ َن َﳍُ ْﻢ أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُ َ
َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ( ﴿﴾١١٤
ي َوَﳍُ ْﻢ ِﰲ ْاﻵﺧَﺮِة َﻋ َﺬ ٌ
ﻓﻲ اﻟ ﺪﻧْـﻴَﺎ ﺧ ْﺰ ٌ
اب َﻋﻈ ٌ

ومعاني ھذه اآلية الكريمة تنطبق عليھم حاليا حيث أن الصھاينة يمنعون المسلمين والمصلين من دخول المسجد
األقصى ويسعون في خرابه وھدمه باقامة الحفريات واالنفاق تحته حيث اصبح مھددا بالسقوط ويخططون القامة
ھيكلھم المزعوم على انقاضه السامح ﷲ  ,وكذلك سعوا ويسعون في خراب كثير من المساجد في اآلرض المحتلة
ويمنعون بناءھا وارتيادھا وكم سمعنا في اآلخبار وتناقلته وسائل اإلعالم في ھدم وإحراق المستوطنين اليھود لھذه
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المساجد ,كما ان اإلحتالل الصھيوني قد ھدم أكثر من  1200مسجد منذ عام  1948أوحولھا معظمھا الى مقاھي
وخمارات ! فھم بعملھم ھذا ينطبق عليھم قوله تعالى في اآلية أعاله خاصة في العبارة:
ِ
ِ
ي ( أي أن ﷲ عزوجل سيخزيھم ويسوء وجوھھم ويذلھم في الحياة الدنيا فضال عن العذاب
)ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻧْـﻴَﺎ ﺧ ْﺰ ٌ

العظيم في اآلخرة وھذا الخزي والعار واإلنھيار سيبدأ من تاريخ عدوانھم الغاشم والفاشل على غزة
2009/2008م والذي اعتبرناه تاريخ العد العكسي إلنھيار كيانھم الغاصب الذي سيزول بعد 14عاما من ھذا
التاريخ )والذي سيكون وﷲ أعلم في 2023/2022م(  .وفي اآلية المذكورة إشارتان الى ذلك األولى أن عدد
ي ( تتألف من  14حرفا كما أن رقم اآلية ھو  114وھنا يظھر الرقم 14
حروف قوله تعالى ) :لَھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا ِخ ْز ٌ
مرة أخرى! وقد يكون في ذلك إشارة الى موعد بدء انھيارھم وصوال الى زوالھم بعون ﷲ تعالى وﷲ أعلم

ثانيا  :المؤشرات الميدانية لزوال الكيان الصھيوني )إسرائيل(
إن الدراسات واألبحاث الكثيرة التي قام بھا الباحثون والمتخصصون في الصراع العربي االسرائيلي ومعظمھم
من أمريكا و)إسرائيل ( وبعض الدول العربية تخلص الى أن دولتھم سوف لن تدوم وقد توصلت بعض الدراسات
الى تاريخ مقارب لما ذكرناه ! في كون أن كيانھم الغاصب كيان مصطنع وھش وقد زرع في محيط غير مناسب
له ومعرض لالنھيار والزوال ألنه كيان محتل يعتمد على االرھاب والعدوان والظلم  .ومن اھم ھذه الدراسات
التي نستشھد بھا ھي:
أ-

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

)(23

حدد المفكر المصري الدكتور عبد الوھاب المسيري رحمه ﷲ صاحب موسوعة )اليھود واليھودية
والصھيونية( عشر عالمات تؤشر على أن زوال إسرائيل بات وشيكا .وھي :
 .1تآكل المنظومة
أن تآكل المنظومة المجتمعية إلسرائيل ھو أحد أھم أوجه انھيار إسرائيل ،وذلك بعدما فشل مصطلح "الصھر"
الذي حدده ديفيد بن جوريون مؤسس الدولة العبرية لصھر المجتمع اإلسرائيلي بأكمله في منظومة واحدة موحدة
القومية بعيدا عن الھويات المتعددة التي جاء بھا اليھود من مختلف بلدان العالم.
 .2تغير السياسات
تزايد حالة القلق داخل إسرائيل من قبل المفكرين والمثقفين ،والذي وصل إلى درجة الھاجس من حدوث انھيار
الداخل الحزبي ،وظھور تمرد عام في إسرائيل أو حتى شيوع حالة من التذمر في مؤسسات الجيش واالستخبارات
على غرار ما جرى في الستينات بين صفوف الموساد في ظل تعثر خطوات تطوير النظام السياسي القائم.
 .3النزوح للخارج
أن السجالت اإلسرائيلية تؤكد نزوح مليون إسرائيلي لخارج إسرائيل من إجمالي  6ماليين قدموا إليھا.
 .4عدم اليقين من المستقبل
ان حالة عدم اليقين من مستقبل إسرائيل ،تشير إلى أن المجتمع اإلسرائيلي مصطنع وبالتالي سيظل شعوره بعدم
االنتماء إلى المنطقة قائم .و ما يؤكد ذلك قول الرئيس اإلسرائيلي شيمون بريز عندما سأله أحد الصحفيين ھل
ستبقي إسرائيل  60عاما أخرى؟ فرد عليه" :اسألني ھل ستبقي  10سنوات قادمة؟".
 .5انھياراإلجماع الوطني
انھيار نظرية اإلجماع الوطني نظرا التساع الھوة القائمة بين العلمانين والمتدينين ،والتي أدت إلى حالة من العداء
المستمر بين األحزاب الدينية الشرقية والغربية والوسطية.
 .6ماھية الدولة اليھودية
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أن إسرائيل فشلت حتى اآلن في تحديد ماھية الدولة اليھودية ،وأن الحاخامات اليھود يؤكدون أن اإلعالن عن
الدولة اليھودية ھو عالمة انھيارھا وفقا لمعتقدات الديانة اليھودية.
 .7العزوف عن العسكرية
عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة العسكرية ،ورؤية شباب الدولة ورجاالتھا عدم وجود مبرر الستمرار
االحتالل ألراضي الغير .وأن الشباب اإلسرائيلي بات يتساءل" :ھل ھذه الحروب التي تخوضھا الدولة خيار أم
احتالل؟".
 .8السكان األصليون
فشل اإلسرائيليون في القضاء على السكان الفلسطينيين األصليين ،مؤشر إلى أن الوضع الديموغرافي في صالح
الفسطينيين وليس اإلسرائيليين.
 .9استمرار المقاومة
أن استمرار المقاومة الفلسطينية ھو جرثومة النھاية للدولة اإلسرائيلية ،وھذا ما يؤكده قول أحد قادة إسرائيل:
"نحن غير قادرين على رصد صواريخ القسام بسبب صناعتھا البدائية ،ونحن على استعداد ألن نعطيھم صواريخ
)أسكد( المتطورة ونأخذ صورايخ القسام!!!".
.10العبء على أمريكا
أن إسرائيل قائمة على الدعم الخارجي ،وخاصة الدعم األمريكي ،والبعض يتحدث اآلن عن أن إسرائيل بدأت
تمثل عبئا على اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة.
وأن الطبيعة الوظيفية إلسرائيل تعني أن القوى االستعمارية اصطنعتھا وأنشأتھا للقيام بوظائف ومھام تترفع عن
القيام بھا مباشرة .فھي مشروع استعماري ال عالقة له باليھودية ،وإذا انتھي ھذا الھدف انتھت إسرائيل

ب -محاضرة الدكتور طارق سويدان ) :الكيان االسرائيلي نشاز سيزول قريبا(
يذكر الدكتور طارق سويدان عشرة أسباب أخرى لزوال الكيان الصھيوني )قسم منھا مشترك مع االسباب التي
ذكرھا المرحوم الدكتور عبدالوھاب المسيري أعاله( وذلك في محاضرة قيمة له عن القدس والقضية الفلسطينية
صادرة عن قناة )الرسالة( الفضائيه )برنامج ھكذا علمتني الحياة( وذلك بعد احداث العدوان على غزة )معركة
الفرقان( في عام  2009/2008وخالصتھا كاآلتي:
 .1اختفاء القيادات اليھودية المنظرة للدولة.
 .2العامل البشري -في الھجرة اليھودية المعاكسة من فلسطين وقلة مواليدھم الجدد مقارنة بازدياد المواليد
عند الفلسطينيين.
 .3الفشل في تحقيق األھداف في الحروب األخيرة وخاصة بعد حرب غزة )معركة الفرقان( حيث لم تقض
على المقاومة ولم تغيّر اي نظام سياسي.
 .4تراجع التأييد العالمي للكيان الصھيوني خاصة بعد العدوان على غزه.
 .5الجدار العازل -ليس ھو عامل قوة وحماية للكيان الغاصب وانما ھو إشارة الى االنعزال و الضعف
والخوف من المحيط الخارجي.
 .6اإلسالم اصبح شعار المعركة وليس الوطنية أو القومية فاكتسبت القضية الفلسطينية عمقھا االستراتيجي
االسالمي الصحيح بكونھا قضيه اسالميه مقدسه وليست خاصه للعرب او للفلسطينين .
 .7فشل معاھدات السالم وسياسة التطبيع مع العدو الصھيوني.
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 .8زيادة التفكك الداخلي في المجتمع اإلسرائيلي خاصة اإلنحالل األخالقي الذي ھو أساس تقدم المجتمعات
والحضارات.
 .9تراجع الحماس لفكرة الدولة اليھودية خاصة عند األجيال الجديدة.
 .10صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واعتزازھم بھويتھم والمحافظة عليھا رغم محاوالت
اإلضطھاد والتقتيل والتھجير وغيرھا والتي يمارسھا اليھود عليھم.
ويخلص الدكتور طارق سويدان في محاضرته قائال:
)إن ھذا الكيان الغاصب ھو نشاز بكل المعاني والمعايير .فھو نشاز فكري ونشازديني ونشاز جغرافي ،والبد
أن يزول قريبا واتوقع أن يحدث ذلك بعد  30-20عاما على أكثر تقدير( .

ج -تقرير وكالة المخابرات االميركية )) : (CIAزوال إسرائيل بعد  20عاما حتمي( )(24
صدر أكثر من تقرير غربي ،وعبري وأكثر من شھادة من شخصيات بارزة كلھا تؤكد ّ
أن الكيان الصھيوني إلى
زوال خالل العقدين القادمين.
لكن أكثر تقرير مثير للجدل ولمخاوف الواليات المتحدة وأوروبا وكذلك قادة الكيان الصھيوني ھو التقرير الصادر
عن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية الـ »سي اي ايه« الذي تضمن معطيات دقيقة قدمت للكونغرس على
شكل وثيقة تحذير من تبعات الھجرة العكسية للمستوطنين ولرؤوس األموال اليھودية ،ھجرة إلى كل من أمريكا
وروسيا ودول أوروبية .وسبق وأن حذر بحث إسرائيلي من عواقب تفكك الكيان كنتيجة حتمية لعدة عوامل منھا
الفساد واإلفراط في استخدام القوة بحق الفلسطينيين وأيضا األزمات الداخلية السياسية واالجتماعية ،والتراجع
المحتمل للدعم الغربي ،بمعنى أدق ّ
أن العزلة الدولية أمر وارد وھذا سيؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي .األمين
العام األسبق لألمم المتحدة بطرس غالي توقع بدوره انھيار الكيان الصھيوني بعد  25عاما بسبب النمو الديمغرافي
للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اإلسرائيلية والمعروفين بـ »عرب  «48وبالعودة إلى تقرير الـ»سي اي ايه«
ّ
فإن أكثر من مليوني إسرائيلي من بينھم  500ألف يحملون البطاقة الخضراء أو جواز سفر سوف يتوجھون إلى
أمريكا خالل األعوام الـ 15المقبلة« ،مضيفا ّ
أن حوالي مليون و 600ألف إسرائيلي يستعدون للعودة إلى أوطانھم
التي كانوا فيھا قبل ھجرتھم إلى األراضي المحتلة أي روسيا وأوروبا الشرقية والغرب«.
أن تفاصيله تبعث على فرح وسرور المعارضين للصھيونية مشيرا إلى ّ
وشدد التقرير على ّ
أن المعلومات التي
جاءت فيه تبشر بمواجھة إسرائيل نفس مصير نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا أال وھو الزوال المحتوم.
أن المستقبل لم يحدد شيئا عن مصير إسرائيل ّإال ّ
واختتم التقرير بالتأكيد على ّ
أن بقاءھا يكمن في رغبة النخبة
والناس بالبقاء فيھا وفي غير ھذه الحالة فإنّھا ستؤول إلى الزوال«.
والحقا صدرت أكثر من دراسة تتحدث عن مؤشرات فعلية تُج ِمع كلھا على ّ
أن استمرار الوضع على ما ھو عليه
اآلن في إسرائيل سيؤدي في النھاية إلى تفكك الكيان وزواله .ودون اإلفراط في التوقعات بحسب ما جاء في
الدراسات يعيش الكيان الصھيوني أزمات داخلية تنخر األساس الذي قام عليه ،أساس القوة والبطش لتثبيت بقائه.
وحسب بحث إسرائيلي نشر حديثا أ ّدت عمليات المقاومة الفلسطينية والحرب التي شنتھا إسرائيل على لبنان صيف
 2006إلى إصابة عدد ال يستھان به من الجنود باضطرابات نفسية األمر الذي ھز قيادة الجيش وأجبرھا على
متابعة حاالت االنتحار وتكوين لجنة خاصة في محاولة للتقليل من حدة ھذه الظاھرة .المعطيات التي نشرتھا
مراكز بحث إسرائيلية نقال عن مصادر طبية عسكرية تشير إلى ّ
أن الكيان الصھيوني نجح في التقليل من نسبة
االنتحار إلى نحو  % 50مما كانت عليه ،لكن ال تزال ھناك مخاوف من ارتفاع نسبة المصابين باضطرابات
نفسية وعادت مسألة ارتفاع نسبة المنتحرين في الجيش اإلسرائيلي وارتفاع نسبة المصابين باضطرابات نفسية بما
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فيھا تلك التي طالت عمالء للموساد ،إلى الواجھة مجددا مع تسجيل حاالت جديدة لم يكشف عنھا إال أمس األول.
أن أخطر ما في األمر ّ
وتقول مصادر إسرائيلية ّ
أن المصابين باضطرابات نفسية ينقادون طوعا للكشف عن
معلومات سرية .واألمر ال يقف عند ھذا الحد فثمة فساد كبير ينخر مؤسسات الكيان الصھيوني ،حيث كشف
مؤخرا عن تورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد مالي وإداري واألمر قد ال يبدو غريبا طالما ّ
أن الكيان قام
أصال على السلب والنھب.
على صعيد العالقات الخارجية والدعم الغربي ،تقول التقارير ّ
إن إسرائيل تواجه ألول مرة منذ نشأتھا انتقادات
حادة ،بسبب سياستھا اإلجرامية ومغاالتھا في قتل المدنيين العزل تحت غطاء »الدفاع عن النفس« .وال يبدو ّ
أن
ھذه الخدعة ستنطلي مجددا على الرأى العام الدولي ،فالكيان أصبح عبءا ثقيال على الدول التي تدعمه ،وأضر
بسمعتھا وجعلھا عرضة لالستھداف .وثمة حقيقة مؤكدة وسط زخم ھذه المؤشرات تعترف بھا دوائر بحثية
إسرائيلية ھي ّ
أن المقاومة نجحت في استنزاف الكيان وإرباكه في جميع المجاالت
د -دراسة الجغرافي اليھودي ارنون سوفير ) :اختزال الدولة العبرية في تل ابيب( )(25
حيث كشف فى بحث قائال " :ان اسرائيل ستواجه على مدار ال  15سنة القادمة )ابتداء من سنة  (2020مخاطر
محدقة تھدد كيان الدولة العبرية" .وعلل استنتاجه بأنھا قامت على ارض فلسطين المحتلة عام  1948واصبحت
تختزل فى العاصمة تل ابيب مما دفع بالبروفسور اليھودى باطالق تسمية "دولة تل ابيب" عليھا .اي ان الدولة
التي اراد الصھاينة قيامھا قبل  50عاما قد تقزمت مظاھرھا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية فى
العاصمة تل ابيب .بينما تشھد المدن االخرى داخل الخط االخضر )او كما سماھا سوفير باالطراف اليھودية( حالة
من االنفصال الحقيقي عن كيان الدولة .وقد طرح الباحث االسرائيلي عدة اسباب لھذه الظاھرة اھمھا ان تل ابيب
تشھد نموا ديمغرافيا رھيبا واوضاعا امنية جيدة فى الوقت الذى تعيش فيه سكان االطراف من عرب فلسطين
واليھود القادمون من افريقيا واوروبا الشرقية اوضاعا اجتماعية مزرية ويعانون من تھميش كبير من الحكومة
المركزية .وھو ما خلق حسب رأيه مجتمعين في دولة واحدة وھذا ما سيخلق التناقضات فى النسيج االجتماعى
للكيان الصھيونى وانعدام الثقة بين مكوناته ستتحول مع مرور الوقت الى قنابل موقوتة ستفجر ھذا الكيان الغاصب
باذن ﷲ.

لخـــــــــــاتمة:
و في الختام قد يتبادر إلى الذھن السؤال عن دور المسلمين و ماذا يفعلون أمام ھذه التحديات و المؤامرات الرھيبة
ضدھم في ھذا الزمن العصيب ،و الجواب على ھذا يتكون من شقين:
الشق األول :يتمثل في اآلتي
 -1العمل على زيادة معرفتنا بديننا.
 -2التمسك و االعتزاز به.

﴿وﻗُ ِﻞ ْاﻋ َﻤﻠُﻮا ﻓَ َﺴﻴَـَﺮى اﻟﻠﻪُ َﻋ َﻤﻠَ ُﻜ ْﻢ
 -3جعل العمل من أجله ھو العمل األول المقدم على ما عداه ،قال تعالىَ :
ورﺳﻮﻟُﻪ واﻟْﻤﺆِﻣﻨﻮ َن وﺳﺘـﺮدو َن إِ َﱃ ﻋ ِ
ﺎﱂ اﻟْﻐَْﻴ ِ
ﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﴾ التوبة١٠٥ :
ﻬ َﺎدةِ ﻓَـﻴُـﻨَﺒﺌُ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ ُ
َ
ﺐ َواﻟﺸ َ
َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َُ

 -4فتح صدورنا الستيعاب كل من يؤمن بھذا الدين و يعتز به بغض النظر عن مقدار التزامه و تمسكه ،ألن األمر
في تقديرنا أصبح اليوم أمر إيمان وال إيمان ،إذ ترى أعداء اإلسالم وقفوا وجھا لوجه ضده وانحاز إليھم المنافقون
وممن ال عالقة لھم باإليمان من أبناء ھذه األمة مع األسف الشديد فأصبح األمر إيمان وال إيمان.
الشق الثاني  :يتمثل في اآلتي
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 -1إن ما حصل في ھذه األيام و ما قد يتلوه في األيام القادمة ما ھو إال جولة من جوالت إنتفاش الظلم و انتصاره
المزعوم المؤقت و ال يعني أن األمة قد خسرت المواجھة النھائية مع أعدائھا ولنا في التاريخ شواھد و أمثلة كثيرة
خسرت فيھا األمة جوالت وانتصرت في النھاية و ما ھجمات التتار و الصليبيين عنا ببعيدة.
 -2ينبغي أن نكون متفائلين بل متأكدين من نصر ھذه األمة ألنھا ھي األمة العاقبة وألن ديننا بشرنا بالعودة له
في النھاية في نصوص كثيرة منھا ما ثبت عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال) :بدأ اإلسالم غريبا
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء( رواه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده .و ھذا ال يعني أن ھذا العودة
ستكون قريبة و لكنھا حتمية و أكيدة ألن ديننا ھو الدين الخاتم وھو الذي سيعود و يسود لقول ﷲ تعالى مخاطبا
نبيه صلى ﷲ عليه و سلم

ِ ِ
ﲔ﴾
﴿وَﻣﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَ َ
ﺎك إِﻻ َر ْﲪَﺔً ﻟ ْﻠ َﻌﺎﻟَﻤ َ
َ

األنبياء١٠٧ :

وھذا يشير إلى أن رسولنا رحمة و ال يكون كذلك إال إذا ساد اإلسالم في نھاية األمر و دخل فيه الناس جميعا أو
أكثرھم على األقل و من المعلوم أن الناس لم يدخلوا اإلسالم إلى اآلن كلھم أو جلھم ،فإذن البد أن يدخلوه في قادم
األيام.
ومن دروس التفاؤل في تاريخنا االسالمي والثقة بنصر ﷲ تعالى للمسلمين ان شيخ االسالم ابن تيمية كان متيقنا
بالنصرعلى التتار في احدى المعارك الفاصلة التي وقعت في بالد الشام و تسمى معركة شقحب وحدثت في
رمضان  702ھجرية والموافق نيسان  1303ميالدية عندما بشرھم بالنصر على التتار قالوا له )قل ان شاء ﷲ يا
شيخ( فقال قولته المشھورة والتي استشھدنا بھا في عنوان ھذه الدراسة لالھمية )نقول ان شاء ﷲ تعالى على
التحقيق ال على التعليق(! وفعال انتصر المسلمون في ھذه المعركة على التتار وانقذوا البالد والعباد من طغيانھم
وجبروتھم.وھذا ما نتوقعه ان يحدث مع العدو الصھيوني الغاشم ان شاء ﷲ تعالى.
 -3ينبغي أن ال نتبادل اللوم و االتھام فيما بيننا بالتقصير أو بعدمه و بالخطأ أو الصواب في االجتھاد الذي قد
تفرض نفسھا على بعضنا ألن مثل ھذا التبادل سيبقى التفرق و التنازع واالختالف فيما بيننا ھذا االختالف الذي
قد استغله أعداؤنا في إضعافنا و تفريقنا و ھذا ما رأيناه في المشھدين األفغاني والعراقي الذي عبثت فيه األھواء

وفرقته االجتھادات و المصالح الشخصية قال تعالىِ :
ﺐ ِرﳛُ ُﻜ ْﻢ
َ
﴿وأَﻃﻴﻌُﻮا اﻟﻠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َوَﻻ ﺗَـﻨَ َﺎزﻋُﻮا ﻓَـﺘَـ ْﻔ َﺸﻠُﻮا َوﺗَ ْﺬ َﻫ َ
و ِْ ِ
ﺼﺎﺑِ ِﺮﻳﻦ ﴾ األنفال٤٦ :
َ
اﺻﱪُوا إ ن اﻟﻠﻪَ َﻣ َﻊ اﻟ َ 

 -4األخذ بزمام العلوم والتكنولوجيا والمعارف في تخصصاتھا كافة و التشجيع عليھا ألن اإلسالم دين العلم و
القرآن الكريم و المصطفى األمين شجعنا عليه و أمرنا به في آيات كريمات و أحاديث نبوية كثيرة خاصة إن ھذا
العصر ھو عصر التقدم العلمي والتقني الذي استغله أعداء اإلسالم للظلم و الطغيان بدال من أن يكون للخير و
صالح البشرية و سعادة اإلنسان فأصبح من الواجب الشرعي و العقلي الحصول على ) التقدم العلمي( وصوال إلى

)القوة( التي أمرنا ﷲ بھا في قوله تعالىِ :
اﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗُـ ﻮةٍ ﴾
﴿وأَﻋ ﺪوا َﳍُ ْﻢ َﻣﺎ ْ
َ

األنفال.(26) ٦٠ :

 -5إحياء األمة وتوحيدھا من خالل تحرير فلسطين :وأخيرا وليس آخرا أن نوحد األمة اإلسالمية على ھدف
واحد وھو تحرير المسجد األقصى والقدس وكامل فلسطين والتخلص من ھذا الورم السرطاني الخبيث )العدو
الصھيوني الغاشم( الذي يعيث في األرض فسادا وإجالئه عن جميع األراضي المحتلة وعودة إخواننا الالجئين
الفلسطينيين الى ديارھم واسترجاع حقوقھم وأن يكون ھذا الھدف مشروعا استراتيجيا تتوحد عليه كافة الحكومات
والشعوب العربية واإلسالمية وتجند جميع قواھا ومواردھا لتنفيذه )مشروع إحياء األمة من خالل تحرير
فلسطين(  .ألن ھذا الھدف ھو األمر الوحيد الذي يجمعھا ويوحدھا ويجعلھا تنسى وتبتعد عن الخالفات السياسية
والمذھبية والعرقية وغيرھا التي يحاول اعداؤنا والمغفلون من أبناء امتنا مع األسف الشديد إشغالنا بھا واستنفاذ
طاقاتنا ومواردنا في أمور تضرنا والتنفعنا وتفرقنا والتجمعنا وتؤدي الى إضعافنا ونسياننا لقضيتنا األساسية )
فلسطين( التي ھي لب الصراع والمصير المحتوم ألمتنا في أن نكون أو النكون.
وإن أرض فلسطين أرض مباركة كما نصت عليه اآلية األولى من سورة اإلسراء في قوله تعالى :

ِِ
ِ
َﺳﺮى ﺑِﻌْﺒ ِﺪﻩِ ﻟَْﻴ ًﻼ ِﻣﻦ اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ ْ ِ
ﺼﻰ اﻟِ ﺬي ﺑَ َﺎرْﻛﻨَﺎ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻟِﻨُ ِﺮﻳَﻪُ ِﻣ ْﻦ آَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ
اﳊََﺮام إِ َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠﺪ ْاﻷَﻗْ َ
﴿ﺳْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﺬي أ ْ َ َ
ُ
َ َْ
إِﻧﻪ ﻫﻮ اﻟ ﺴ ِﻤﻴﻊ اﻟْﺒ ِ
ﺼﲑُ  ﴾١اإلسراء ١ :واآلية السابقة الذكر قد نصت على بركة األرض التي تحيط بالمسجد
ُ َ
َُ
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األقصى  ،وھي القبلـة األولى ,ومسجدھا تشـد إليـه الرحـال  ،كما ورد في الحديث الذي رواه البخـاري ومسلم
عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم ":ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد  :المسجد الحرام
ومسجدي ھذا والمسجد األقصى" .
لذلك فإن قضية احتالل فلسطين قضية اسالمية وتحريرھا وانقاذ القدس والمسجد األقصى قضية دينية وعقائدية
بامتياز .كما قال الشاعر المصري محمد التھامي:
يكون كمن ھان حتى كفر

ومن ھانت القدس في دينه

ومن بركة ھذه األرض أنه حينمـا يبتعد المسلمون عن محـور عزھم ومركز قوتھم  ،وھو اإلسالم  ،يضعفون
ويتمزقون وتكثر دولھم ودويالتھم  ،فيسھل على العدو أن يتسرب من خاللھم فيأخذ األرض المباركة ويأخذ
المسجد األقصى  ،وعندھا يتحرك المسلمون حركة حياة جديدة  ،وينفضون غبار الھزيمة فيعملون الستخالص
ھذه األرض  ،فعن طريق استخالصھا يتم توحيد األمة.
ولذلك لن يصل أحد إلى حل عادل مع اليھود وأعوانھم حتى يأتي أمر ﷲ ويتوحد المسلمون ويعود اإلسالم محركا
للحياة في ديار اإلسالم وفي العالم كله .وقد ظھرت بركة ھذه األرض في الحروب الصليبية  ،إذ بعد أن أخذھا
الصليبيون وظنوا أن األمر قد استقر لھم  ،كانت حروبھم سببا في توحيد المسلمين من جديد  ،فكان نور الدين
زنكي التركي الذي وحد األجزاء المبعثرة  ،وأخذ الراية منه صالح الدين األيوبي  ،فكانت حطين النصر المبين ،
وكانت معركة القدس فيما بعد ودخلھا رحمه ﷲ  ،فأعاد األمن واألمان إليھا وأعاد مسجدھا إلى قدسيته وطھره
.فكان تحرير القدس ھدفا لھم وسببا في وحدتھم ونبذ الخالفات بينھم وھذا ماتحقق لھم ومايجب أن يتحقق ويكون
في واقعنا الحاضر وصراعنا الدائر مع الصھاينة المحتلين وأعوانھم بعون ﷲ تعالى .ولزيادة اإلطالع على ھذا
الموضوع الھام يراجع الفصل السادس )قوانين تاريخية وتطبيقات معاصرة لتحرير فلسطين-ص (333من
الكتاب الموسوم )ھكذا ظھر جيل صالح الدين وھكذا عادت القدس( للدكتور ماجد عرسان الكيالني )(27
إننا و بعون ﷲ سبحانه و تعالى كذلك إذا أخذنا بھده األسباب المذكورة و بقدر استطاعتنا فإن ﷲ عز و جل ال
يتخلى عنا و ينصرنا و يدافع عنا و يجعل كيد المتجبرين و الظالمين و أعداء اإلسالم في نحورھم قال تعالى:

ﻂ﴾
ﻀﺮُﻛ ْﻢ َﻛْﻴ ُﺪ ُﻫ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ إِ ن اﻟﻠﻪَ ِﲟَﺎ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ُِﳏﻴ ٌ
ﺼِﱪُوا َوﺗَـﺘـ ُﻘﻮا َﻻ ﻳَ ُ
﴿ َوإِ ْن ﺗَ ْ

آل عمران١٢٠ :

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

Website: www.alhabbal.info/dr.mjamil
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