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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 الدولية ترامب لسياسة العريضة وطاخلط بعض

 إذ. رحيلها قرب مع السوري للنظام حلب بتسليم واملتمثل سوراي يف السابقة األمريكية لإلدارة املهم اإلجناز تزامن :السؤال
 الرئيس إدارة قدوم بعد واآلن... اإلدارة لتلك الضائع الوقت يف "مثاراً" تعطي صارت خطة وفق تسري كانت دارةإلا تلك إن

 بعض توقع ميكن وهل سوراي؟ يف "الثمار" تلك على البناء يف ترامب سياسة من املتوقع فما 20/1/2017 ترامب اجلديد
 لهجةال تصاعد نفسر كيف مث بريطانيا؟ وخباصة األورويب واالحتاد والصني روسيا مع الدولية ترامب لسياسة العريضة اخلطوط
 .خرياً  هللا وجزاك واملسلمني؟ اإلسالم جتاه ترامب من الوقحة العنيفة

 الرغم وعلى بدقة، سياسته لُتعرف املتحدة للوالايت رئيساً  ترامب تنصيب على وقت ميض مل أنه من الرغم على اجلواب:
 من عنه صدر ما بعض أن إال ،التنفيذية سياسته عن كاملة صورة تعطي أن ابلضرورة ليست االنتخابية تصرحياته أن من

 هذه وأبخذ ما، حد إىل سياسته عن فكرة تعطي التصرحيات هذه حكمه، على مضت اليت األايم خالل وفعلية قولية تصرحيات
 األساليب وإمنا ابلرئيس كثرياً  تتأثر ال مؤسسات تديرها األمريكية السياسة أن إدراك مع احلسبان يف والفعلية القولية التصرحيات

 التايل: النحو على السؤال يف الواردة االستفسارات على جنيب فإننا عليه... تلفخت

 السورية: األزمة يف وابماأ إدارة "مثار" على البناء يف ترامب سياسة أواًل:
 لضغطا يف تركيا جناح من واضح وهذا هنايتها، قرب اإلدارة لتلك "مثاراً" السابقة األمريكية دارةإلا خطة آتت لقد نعم -1

 كثرية أسباابً  ولكن الثورة، سنوات عرب السورية املعارضة مفاتيح من الكثري امتلكت قد تركيا أن وذلك. املسلحة الفصائل على
 1/4/2016 أردوغان الرتكي الرئيس مع أوابما األمريكي الرئيس لقاء وبعد املفاتيح، لتلك واشنطن استثمار من منعت

 ألورواب، ظهرها وأدارت السورية، األزمة من موقعها يف تستدير تركيا أخذت فقد األمريكية، للمطالب الرتكي الرئيس واستجابة
 مثَّلت اليت العملية تلك ،24/8/2016 سوراي يف"درع الفرات" ـب يعرف صار ما ذلك إثر على وكان روسيا، مبصاحلة وقامت

 ومن، وغريها حلب يف بشار جيش قتال عن بعادهاإل وذلك لرتكيا، املوالية املسلحة للمعارضة األوىل اجلذب نقطة الضغط حتت
 فاتورة دفع عليها جيب اليت احلرجة اللحظة أمام نفسها وجدت حيث الفصائل تلك على أشد بصورة الرتكي الضغط استمرار مث

 وقفيت ومل ،14/12/2016 منها وانسحبت حلب وسّلمت لرتكيا املسلحة الفصائل تلك فاستجابت هلا، الرتكي الدعم
 لينتهي أنقرة، يف الروسي اجملرم مفاوضة ابجتاه شديد تركي دفع أمام نفسها وجدت اليت الفصائل تلك على الرتكي الضغط
 ،29/12/2016 موسكو من بوتني الروسي الرئيس أعلنه الذي النار طالقإ وقف توقيع ىلإ أنقرة يف الفصائل بتلك املطاف
 .23/1/2017ة كازاخستان عاصم أستانة ملفاوضات ابلتحضري والبدء

 حلل طريقها أمريكا وجدت فقد أكلها، تؤيت صارت قد أمريكا خطة أن ىلإ بوضوح يشري األعمال تلك ظاهر كان -2
 تلك مفاتيح أن أمريكا وجدت أن بعد التفاوضي، املسار أمام كأداء عقبة لسنوات متثل كانت اليت املسلحة الفصائل معضلة

 صعيد على أمريكا أهداف لتحقيق النظري منقطع خالصاً إ تركيا أخلصت فقد. أردوغان قبضة يف فعالً  جتمعت قد الفصائل
 ىلإ هبا تدحرجت حىت وخمذل، ضاغط مث وسيط، ىلإ داعم من املسلحة الفصائل مع هتااستدار  فأكملت املسلحة، الفصائل
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 ترامب املنتخب الرئيس فوز عالنإ بعد حىت خملص كتابع ألمريكا خدمةً  الدور هبذا تقوم تركيا وظلت. كازاخستان يف أستانة
 .20/1/2017تالمه مهام منصبه اس بعد حمتملة تغيريات أي يف لتفكر حىت تكن ومل ،9/11/2016

 أهنا أي سوراي، يف املسلحة املعارضة جانب على أوابما دارةإ زرعته ما "مثار" تقطف صارت قد ترامب دارةإ إن -3
 بني االقتتال اندالع أن كما. عندها والسلم احلرب مفاتيح ومتلك املسلحة الفصائل أبوضاع داً جي متسك تركيا أبن مطمئنة

 املضادة اجلبهة يضعف ألنه مريكاأ تريده أمر هو رهابية""إ أمريكا تصنفها اليت الرافضة والفصائل أستانة يف املشاركة اجلماعات
 إن حىت رهابيةإ وغري رهابيةإ الفصائل تصنف أصبحت تركيا وأن ةوخباص.. .وسهولة يسراً  أكثر النظام أمام الطريق وجيعل للنظام
 مث ومن 23/1/2017 يف ةستانأ اجتماع بعد إرهابية تصنفها عادت رهابيةإلاب سابقاً  تصنفها تكن مل اليت الفصائل بعض

 يف الرتكية، اخلارجية رةوزا يف مصدر عن رويرتز نقلت كما التصنيف!! حسب رهابيةاإل وغري رهابيةإلا بني االقتتال
 إرهابية، تصنفها ال ستانةاأل اجتماع قبل وكانت رهابيةإ "النصرة" الشام فتح جبهة تصنف أصبحت تركيا أن 26/1/2017
 يف أمريكا جتنيها رتصا اليت "الثمار" على يدل وهذا رهابية،إ وغري رهابيةإ مسوها ما بني الفصائل داخل تتالاالق وجد مث ومن

 هلا! تركيا خالصإ بببس سوراي

 مصاحل روسيا تنفذ أبن الواضح ليالفع التهديد مع ولكن اللني ابلكالم اإلغراء فهو :روسيا مع ترامب هنج عن أما اثنياً:
 فإن وهكذا وابما،أ فعل كما ستار وراء من هلا مريكاأ بدفع الفعالة املبادرة زمام تُعطى أن دون مريكاأ خلف تسري وهي أمريكا
 ابلكالم تشعر روسيا جبعل وذلك سلوب،األ يف معه خيتلف ولكن أمريكا مصاحل خدمة أي اهلدف يف أوابما مع تفقي ترامب
 يكتفي ال أي الصني، جتاه وخباصة سياسته فتنفذ مباتر  من الضغط ثقل تدرك نفسه الوقت ويف منه، فتقرتب مباتر  من اللني

 مباتر  يتخذ أن بل روسيا، مع السورية املفاوضات يف مريكاأ بدل لروسيا قابلامل هي تركيا تكون أبن روسيا مرتبة إبنزال مباتر 
 منها: نذكر وتسمع! تُرى املواقف تلك مؤشرات أصبحت وقد... الروسية القيادة هتز مؤثرة مواقف

 تنصيب دبع ستانةاأل موعد جعل أن روسيا ظنت فقد االنتخابية محلته يف روسيا جتاه مرونة أظهر مباتر  ألن نظراً  -1
 الرئيس تسلُّم اجلمر من أحر على تنتظر كانت فروسيا، رفيع مبستوى حتضره أبن املؤمتر شأن من ترفع مريكاأ سيجعل امبتر 

 انطالقة أستانة مؤمتر يكون أن إىل تتطلع روسيا كانت ولذلك سيحضر، مباتر  خارجية وزير أن يف منها أمالً  ملنصبه ترامب
 سي يب يب نقلته ما ذلك يؤكد والذي، ترامب من بدعم بشار وحكومة السورية عارضةامل بني شاملة سالم ملفاوضات

 الجتماع االستعدادات بدأت وزارته إن الفروف، سريغي الروسي، اخلارجية وزير قال جهته، "من الفروف عن 30/12/2016
 وجهت وهكذا روسيا! يدعم ترامب أن يف السياسي غبائها نتيجة وذلك .كازاخستان" عاصمة أستانة، يف السورية األزمة حلل

-واشنطن تشارك أن هي تلقتها اليت الصفعة فكانت املستوى، عايل وفد حضور تتوقع وهي املؤمتر، حلضور لواشنطن الدعوة
 23/1/2017 أستانة مفاوضات انعقدت وهكذا كمراقب! ةستانأ يف مريكيألا السفري يفادإب أستانة مفاوضات يف ترامب

 بردى! وادي على النار طالقإ تكثف بل النار، طالقإ لوقف ابلنسبة شأن ذات نتيجة أي دومنا 24/1/2017 يف وانتهت
 وانتهت له، روسيا أرادته الذي املستوى عن كثرياً  أستانة مفاوضات نزلت وهكذا... سياسي حل أي دومنا احلال وبطبيعة

 النار! طالقإ وقف مربع حول ابملراوحة املفاوضات

 يف آمنة مناطق ابلتأكيد )"سيقيم أنه ترامب األمريكي الرئيس عالنإ وهي أختها من أكرب أخرى صفعة كانت مث -2
 )رد روسيا مع يتشاور أن دون ذلك وكان ،(26/1/2017 ،رويرتز) هناك( العنف من الفارين األشخاص حلماية سوراي"
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 وجود نفي عرب سوراي يف آمنة مناطق إنشاء ضرورة يهاف أكد اليت ترامب، دوانلد األمريكي، الرئيس تصرحيات على الكرملني
 وقال. القرار هلذا احملتملة" بـ"العواقب وصفها ما دراسة إىل ودعاه اخلطوة، حول وموسكو األبيض البيت بني مسبق تنسيق

 "ال، انبني:اجل بني مسبق تنسيق وجود حول سؤال على ردا اخلميس، الروسي الرئيس ابسم الصحفي الناطق بيسكوف، دميرتي
 أنه ويبدو. الالجئني وضع تردي إىل ذلك يؤدي أال هو املهم األمر. هلم سيادي قرار إنه. معنا األمريكيون شركاؤان يتشاور مل

 مطمئنة وهي التصرف هذا تتصرف وأمريكا. (26/1/2017 ،عريب CNN) (."احملتملة العواقب كافة دراسة اجملدي من كان
 أمراً  سوراي من خروجها وصار سوراي، يف روسيا توريط عملية أمريكا أكملت فقد مؤثر، فعل رد أي ذاختا على روسيا قدرة بعدم

 .هلا! خمرج إلجياد مريكاأل حباجة وهي... ملنيالكر  يف حلماً  ورمبا صعباً،

 من اآلمنة طقاملنا بشأن ترامب عنها أعلن اليت مثل سوراي يف أمريكا سياسات فإن... سوراي يف الروسي الدور تقزمي -3
 معامل أول ومن السورية! األزمة عرب جنتها اليت لروسيا "العظمة" منجزات وهتدد سوراي، يف الروسي الدور تنسف أن شأهنا

 دور هلا أُعطي لو وحىت بذلك، دورها حبصر يهدد بشكل داعش تنظيم حماربة منها يطلب أنه سوراي، يف لروسيا ترامب سياسات
 حاجة دومنا مباشر، بشكل ليهاإ املبادرة زمام أمريكا فيه تستعيد الذي الوقت يف... أمريكا ططاتخم يتبع هامشياً  فسيكون
 صحيفة )ذكرت 27/1/2017 اليوم روسيا نقلت فقد لذلك، األخبار بعض شارتأ وقد روسيا، مواقف وراء لالختباء
 يف "داعش" تنظيم حملاربة أكرب بقدر هجومية خطة عدادإب البنتاغون سيطالب ترامب دوانلد األمريكي الرئيس أن اتميز" "نيويورك

 ترامب أن الرئيس إدارة يف مسؤولني عن الصحيفة ونقلت. أشهر 3 غضون يف آمنة"، "مناطق حول أخرى وخطة سوراي،
 هجمات شن أو السورية األرض يف كيةأمري مدفعية نشر تضم قد سوراي، يف للعمل خطة إبعداد الدفاع وزير سيكلف

 سيطالب ترامب إن املسؤولون وقال. الرقة مدينة يف "داعش" معقل على الربي اهلجوم لدعم أمريكية قتالية مروحيات دامابستخ
 استخدام توسيع الصحيفة، إليها أشارت اليت احملتملة اخليارات ومن ،...يوما 30 غضون يف اجلديدة اخلطة بتقدمي البنتاغون

 والقادة البنتاغون منح وكذلك وسوراي، العراق يف املنتشرين األمريكيني العسكريني عدد دةوزاي اخلاصة، األمريكية العمليات قوات
 يكون وأن سوراي، يف روسيا دور تقليص تقتضي السياسة وهذه .(.القرار اختاذ عملية لتسريع إضافية صالحيات امليدانيني
 وخدمة أوكرانيا وأمهها فيها، واملساومة االتفاق يتم عدة دولية بنود من بنداً  سوراي خبصوص اجلديد الروسي األمريكي االتفاق
 رفع يف ترامب الرئيس استعجال عدم روسيا خبصوص األمريكية التوجهات هذه يؤكد والذي. الصيين اجلانب على أمريكا

 ،نت اجلزيرة) ا(روسي على املفروضة العقوابت رفع عن احلديث جدا املبكر من إنه يمريكاأل الرئيس )قال روسيا عن العقوابت
 جهة، من املتحدة، الوالايت بني العالقات حتسني أن ترامب وأكد) معها، العالقات حتسن أتكيده وعدم ،(28/1/2017

 حيدث ال ألن احتمال بوجود اعرتف اجلديد األمريكي الرئيس لكن إجيابية، خطوة ستكون أخرى، جهة من والصني، وروسيا
.( "اإلطالق على تكون ال أن أم سيئة، أم "جيدة، وروسيا بالده بني العالقات ستكون إذا ما ياحال يعلم ال أنه إىل مشريا ذلك،

 .(27/1/2017 ،روسيا اليوم)

 بريطانيا: وخباصة رويبو األ االحتاد جتاه املتوقع ترامب هنج أما اثلثاً:
 أشاد وقد ذلك، خُيفي فال بلوماسية،الد ىلإ ويفتقر األورويب، االحتاد بتفكيك أمريكا أحالم ثناايه يف حيمل ترامب إن -1

. بروكسل هجر يف هنجها واتباع حذوها للحذو علناً  غريها داعياً  األورويب، االحتاد من بريطانيا خبروج ابالنتخاابت فوزه قبل حىت
 غطاء أي دون هبا داةاملنا هو ترامب سياسة يف اجلديد أن إال قدمية، األورويب االحتاد بتفكيك األمريكية التوجهات كانت وإذا

 األورويب، االحتاد أمام حتد   أكرب ترامب األمريكي الرئيس يعترب 27/1/2017 هوالند الفرنسي الرئيس جعل ما بلوماسي،د
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 عندما: "هوالند قال املتوسط األبيض البحر حوض وبلدان األورويب االحتاد دول قمة هامش على ألقاها كلمة )ويف ويقول
 األورويب( لالحتاد بريطانيا )مغادرة بريكست عن يتحدث وعندما املتحدة، الوالايت رئيس من وروابأ حول تصرحيات نسمع

 .(28/1/2017 ،اليوم روسيا) (."عليه الرد واجبنا من أن أعتقد فإين األوروبية، الدول لسائر منوذجا ابعتباره

 بالده بني جدا" اخلاصة "ابلعالقة ترامب دوانلد يمريكاأل الرئيس شادأ) فقد بربيطانيا، عجابهإ خيفي ال ترامب إن -2
 ،نت اجلزيرة) (.للعامل" نعمة تشكل ومستقلة حرة "بريطانيا أن ماي ترييزا الربيطانية الوزراء رئيسة استقباله أثناء مؤكدا وبريطانيا،

 األبيض للبيت تشرشل متثال عادةإب فاراج انجيل الربيطاين االستقالل حزب زعيم وعد قد كان ذلك وقبل. (28/1/2017
خب يف برج املنت الرئيس يقابل أجنيب مسؤول أول املذكور الربيطاين احلزب زعيم كان وقد عادته،إب قام وفعالً  أوابما، أزاله الذي

 عالن فوزه.إترامب بعد 

 )وقال ماي الوزراء سةرئي مع املشرتك الصحفي املؤمتر أثناء ترامب ذكر بريطانيا ابجتاه األمريكية التوجهات هلذه وأتكيداً 
 املتحدة الوالايت واليوم. والسالم العدالة حتقيق أجل من التاريخ يف القوى أعظم أحد البلدين بني اخلاصة "العالقة إن ترامب
 مالدع بتقدمي نتعهد. السياسي أو الثقايف أو املايل أو العسكري املستوى على سواء بريطانيا مع والعميقة الوطيدة عالقاهتا جتدد

 .(28/1/2017 ،سي يب يب) (."جدا اخلاصة العالقة هلذه دائم وبشكل

 جديدة لتوجهات نفسها جتهز بريطانيا أبن مجاهلاإ ميكن ترامب وفوز الربيكست بعد اجلديدة الربيطانية السياسة إن -3
 كل يف وتفتش تبحث كلذل وهي ،23/6/2016 االحتاد من ابخلروج بريطانيا استفتاء بعد األورويب االحتاد من متحررة

 فرصة ابعتباره بريطانيا ليهإ نظرت 8/11/2016 أمريكا يف ترامب فاز وعندما لربيطانيا، الدولية السياسة حياءإل االجتاهات
 كانت بريطانيا وزارء رئيسة ماي ترييزا أن يفسر وهذا وشعاراته، ابلتغيري ووعوده القليلة السياسية خربته انحية من هلا، عظيمة

 اجلانب على خاصة له النصائح سداءإب تبادر وأن ،27/1/2017 واشنطن يف ترامب اجلديد الرئيس يقابل الذي األول يمالزع
 جبانب أمريكا دولياً مرًة أخرى. بريطانيا وضع أي سوراي، يف داعش حلرب مشرتكة صفقة تعرض وأن الروسي،
 من جتعل أن العليا تهاحلمص من صار قد أمريكا فإن ترامب ةدار إ توجهات مع بريطانيا يف اجلديدة التوجهات وابلتقاء -4
 لعاب تسيل بريطانيا مع مهمة جتارية اتفاقيات توقيع من مقتضياته، التوجه وهلذا به، حيتذى منوذجاً  االحتاد من بريطانيا خروج

 وهذا. األورويب االحتاد تفكيك هبا يتم اليت العقدة هي صارت إن هلا مكافأةً  يكون لربيطانيا دولياً  دوراً  وتربز ملثلها، االحتاد دول
 األورويب، االحتاد من اخلروج بريطانيا لقرار دعمه جمددا ترامب )وأكد واألمريكي الربيطاين الطرفني توجهات يف قراءته ميكن ما

اجلزيرة ).( يكستبر  أتثريات ختفيف يف واشنطن مع سريع جتارة اتفاق إىل التوصل يساهم أن يف أملها عن ماي أعربت بينما
 .(28/1/2017 ،نت

 املسلمني فنذكر األمور التالية:و  اإلسالم على ترامب من الوقحة العنيفة اهلجمة تصاعد نفسر كيف أما رابعاً:
 يف خيتلفون أهنم غري كافة، الغرب حكام من هي بل وحده، ترامب من ليست واملسلمني اإلسالم على اهلجمة إن -1

 )إندونيسيا، اإلسالمية البالد عواصم زار عهده يةادب يف أوابما فمثالً ... الدسم من بشيء السم لِّّفيغ من فمنهم أساليبهم،
 ابلطائرات وخباصة القتلى، وأعداد املسلمني بالد على املتكررة اعتداءاته ولكن املسلمني، جتاه ليناً  أسلوابً  وأبدى وتركيا(، ومصر،

 عنيفاً  هجوماً  أبدى ترامب لكن آخرين، حكام من حدث مما أكثر تكون قد ملسلمني،ا بالد على عدواانً  شنتها اليت طيار دون
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 الصليبية احلاقدة النظرة فإن وهكذا... عهده بداية قبل بل عهده، بداية ويف ابلدسم، السم تغليف إىل حاجة ودون ظاهراً 
 .بعامة والغرب أمريكا عند موجودة واملسلمني اإلسالم ضد

 على اعتدوا إذا صاعني الصاع الدول لتلك وتكيل شئوهنم ترعى هلم دولة ال املسلمني أن يدركون ربوالغ أمريكا إن -2
 املستعمرين، الكفار والئهم بقدر اإلسالم يوالون ال املسلمني بالد يف احلكام أن أيضاً  الدول تلك وتدرك واملسلمني، اإلسالم

 يعادون األحيان، من كثري يف بل أحياانً، هم بل واملسلمني، إلسالما عن دفاعاً  والغرب أمريكا وجه يف يقفون ال أهنم أي
 عنيفة هبجمات قاموا لو فيما يردعهم ما وأمريكا الغرب جيد فال ولذلك لإلسالم، املستعمرين الكفار عداء من يقرب مبا اإلسالم

 .ذلك اهجت حساابً  حيسبوا أن دون عدواهنم على جيرِّئهم الذي فهذا واملسلمني، اإلسالم على

 الظلمة جيرؤ فال حساب، كل هلا حُيسب احلق يف قوة كانوا هللا، إبذن وستكون دولة، هلم كانت عندما املسلمني إن -3
 الرد من يالقون كانوا فقد واملسلمني اإلسالم على بعدوان وقاموا زلوا إن فهم واملسلمني، اإلسالم على العدوان على والطواغيت

 يف الوسع يبذلون فهم ولذلك جيداً، يدركوهنا املستعمرون والكفار بذلك، تنطق التاريخ ووقائع لفهم،خ من هبم يشرد ما القوي
 فمثالً  وبصرية، بصر صاحب ينكره ال اثبت أمر وهذا الباطل، وتبطل احلق فتحق الراشدة، اخلالفة املسلمني، دولة تعود ال أن

 يسمح ومل رأسه على وهو جيشاً  اخلليفة قاد وامعتصماه فقالت مسلمة رأةام ظلم على املسلمني بالد أطراف يف رومي جترأ عندما
 الشر وأزال فيها اخلري ونشر البالد تلك وفتح موطنه، ومن منه فاقتص الرومي، ذلك رأس مسقط إىل وانطلق غريه، يقوده أبن

 يقتص أبن واليه إىل اخلليفة سلفأر  أسريات، وأخذهن مسلمات فيها سفينة على اعتدى قد السند حاكم فإن وكذلك... منها
 مث... السند بالد وفتح الطاغية احلاكم ذلك من واقتص املسلمات وأنقذ جيشاً  القاسم بن حممد فقاد الظامل، احلاكم ذلك من
 اليت بريطانيا فاعتذرت ،بريطانيا يف املسارح أحد يف يعرضها نأ حاول  هللا رسول عن حسن غري كالم فيها رواية مؤلف إن
 فما ،قائمة دولتهم كانت عندما املسلمون كان هكذا ...لندن يف العثمانية الدولة لسفارة رمسياً  اعتذاراً  آنذاك عظمى انتك

 على سوء من شيء من بشيء أقدامهم تتحرك أو ألسنتهم تتلفظ أن األرض طواغيت من ترامب وغري ترامب مثل ليجرؤ كان
 بالد وعلى ، الرسول وعلى الكرمي القرآن على يُعتدى واليوم ...األقدام سروتك األلسنة وتقطع إال واملسلمني اإلسالم

 احلديث يف  قوله هللا إبذن يديه على يتحقق الذي الراشد اخلليفة اإلمام، وجود لعدم إال ذلك وما العدوان! يُردّ  وال املسلمني
ممام   اِإّنَم » قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن ومسلم البخاري رواه الذي الصحيح  ذلك وما ،«ِبهِ  ومي  تَ قمى ومرمائِِه، ِمنإ  ي  قماتمل   ج َنٌة، اإلإِ

مََّيم   ومتِلإكم ﴿ دول فاألايم بعزيز، هللا على اِوهل ما األإ م  ن دم  تضعف فلن عليه، هللا عاهدوا ما صدقوا رجاالً  لإلسالم وإن ،الَناِس﴾ ب منيإ
 جاء كما اجلربي احلكم هذا بعد الراشدة اخلالفة فيقيموا أيديهم على سبحانه هللا وعد يتحقق حىت قناة هلم تلني أو عزمية، هلم
ِيًَة، تمك ون   ث َ ...» : اّللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ  ُحَذيـَْفُة: قال للطيالسي: واللفظ والطيالسي أمحد أخرجه الذي الصحيح احلديث يف  جمْبإ

فمةٌ  تمك ون   ث َ  ي مرإف معمهما، أمنإ  شماءم  ِإذما ي مرإف مع هما ث َ  تمك ونم، أمنإ  اّلَل   شماءم  مما ف متمك ون   هماجِ  عملمى ِخالم  .حكيم عزيز وهللا ...«الن ُّب  َوةِ  ِمن إ
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