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1 * فُسطَاطَان  

يف افْ (قيلتمعة اإلميانوة اإلميان اخلامسة يف جاتتاح ند(  

  م٦/٥/٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩غرة مجادى األوىل   

                                                
سكرین) َعإلى فسطاطین (ُم -ولعّلنـا فیھا  -* المراد بالفسطاطین ما وَرد في الحدیث : أن الناس في دیار المسلمین ینقسمون في فتنة الدھیماء في آخـر الزمان 

عوًدا عند فاق فیھ ونسأل اهللا أن یجعلنا منھم ، وفسطاط نفاق ال إیمان فیھ أعاذنا اهللا من ذلك . عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھ قال : كنا ُقِن ال : فسطاط إیماٍن
اء ھَرٌب وحَرٌب ، ثم فتنة السرَّ ْكرھا حتى ذكر فتنة االحالس فقال قائل : وما فتنة األحالس . قال : " ھيثر في ِذتن فأْككر الِفالنبي صلى اهللا علیھ وسلم فَذ

یماء ال َھتنة الدُّح الناس على رُجٍل َكَوِرٍك على ِضلٍع ، ثم ِفِلَطْصقون ، ثم َیّتما أولیائي الُمّني إّنّني ولیس ِمعم أنھ ِمیتي یْزل َبمن أْھ رُجٍل َمْينھا من تحت قَددَخ
 إیماٍن النـاس إلى فسطاطین : فسطاِط یصـیَر ا حتّىا ویـُْمسي كافـًرفیھا مؤمًن ْصبح الرجُلتْ ، ُیضْت تماَدَقاْن ْتھ لْطمة فإذا قیل :طَما من ھذه األمة إال َلتَدُع أحًد

ي كتبھ أنھ ه " . رواه أحمد و أبو داود و الحاكم . وذكر األلباني فِدأو من َغ  وِمھ ال من َیفاق ال إیمان فیھ . فإذا كان ذلك فانتظروا الدجَّفاق فیھ وفسطاط ِنال ِن
  صحیح .

ب (الخالفة القادمة ) للشاعر ، و شْرحھا في كتاٍب من تألیف قائل القصیدة ، وانظر كذلك كتا)  -الفساد والدیمقراطیة  -فتنة الدھیماء ((انظر للشاعر قصیدة 
  . ب ظھور الخالفة على منھاج النبوة إن شاء اهللابیان فتنة الدھیماء والفسطاطین وقْر وفیھ

ــالْ  والْخ ــر بش ــريخــر   ريات والظَّفَ
   

ـ    والش ـاراتوالش ـركَش روالشرر  
     

ــرا شتنيف اآلفــاقِ م قــر أَش ــوروالن  
   

 يف اَألع ـقوالليلُ أَطْب  ـرشحنمـاقِ ي  
     

  يـد منطَلـق  دجهـد والتج جِد والْوالْ
   

ــأْتمر والْ ي ــد ــد والتنكي والص ــد ح  
     

ــرد والْ ــتبِقوال سم يدــد سوالت ــد م  
   

  حشـد والتنديـد يسـتعر   والشـد والْ 
     

ــذا الْ ــكَر باِإله سعمــع فترم ــان   مي
   

  مغــارات بالطُّغيـان تنحــدر هـذي الْ 
     

  ماعــات فُســطاطان مــن شــعبٍجك الْتلْــ
   

  يبقــي وال يــذَر  ذاك التمــايز ال
     

ـ     ى ديـنٍ ومكْرمـة  يغدو الرجـالُ علَ
   

  وجه النهارِ فَـإِنْ جـاَء الْمسـا كَفَـروا!    
     

  مـان أَتـت  ك العلَامـةُ يف ذَيـلِ الز  تلْ
   

  نتظَــرعلَامــات يف الــدجالِ تأُولَــى الْ
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  : الحدیث أو السُّنُّة . األثر ١
  الَوَزر : الَمْلجأ . ٢
  لیس الفرار إلى اهللا باألماني وال بالكالم ولكن باتباع آثار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم .  ٣
  كلُّ ِحْزب بما لَدیھم فرحون . ٤
  لن َیْعَیا : لن یعجز العْلم عن توحیدھم . ٥
  ِسَمة : عَالمة . ٦
  ناھي : المنكرات .الَم ٧
  َمْشَأمة : ُشْؤم . ٨

     
ــك الْ ــةُ يف اَألوتل ــرةٌحقيق ــاعِ حاض   ض

   
ـ  مثْلُ الْ يف الس وا  حقيقـةـرحض لَـو احات  

    
ـ   إنّ الْ صي النـأْتمـا ت وازِينم بِـه وص  

   
    آنُ واَألثَـرمـا القُـرينـا هف لَان١أَص  

     
ــ ــا ع مــذُلِ اُهللا قَو خإنْ يــه تايدن ه  

   
ـ     ع اآليـات والنـذُر؟  ماذا عسـى تنفَ

     
  ــه تنج ــو ــا حنْ ــلِ اُهللا قوم   أَو ينقُ

   
  عاهـات واحلُفَـر؟  ماذا عسـى تمنـع الْ  

     
   وا إىل الـرـرمِ فكُ يا قَـوقممحنِ خـال  

   
ــكــلُّ الْ ــدايات عنــد اِهللا والْ   ٢وزرهِ

     
  وال ٣فــرار فــرار اُألمنِيــاتلــيس الْ

   
  فَرســالم إذا مل يســعف الكَــيجــدي الْ

     
  لْـم مشْـس هـدى   حاملي العلْـمِ إنّ الع  يا
   

والش    ـرشـا الب يدهـتسي ـبال ري سم  
     

ـ تتركُ ال اةَ هلُـم   وا النـدـى ال هفَوض اس  
   

 ــاه ــلٌّ بِلَيلَ ــر  ٤كُ خفْتــونٌ وم فْتم  
     

ـ   ـ  نلو حكَّموا العلْـم لَ يعهم  ٥ايتـدحبِو  
   

 ــر ــي والبطَ ــا البغ ــرق إلَّ   إذْ ال يفَ
     

  ٦سيلُ املَالهي علـى سـاحاتنا سـمةٌ   
   

   !رـرـرارِها الضـن أضم عفْزى لَيحت  
   

ــاهي ــلُ املَن ةٌ ٧لَيــأَم شــيِ م هالن ــدون   ٨بِ
   

   !ـها احلَـذَروسـن كابم ذَرحى لَيحت  
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*            *            *  
 
 

  
  

                                                
 ال َتْجُنوا : ال تَقُعوا في الِجنایة ، ال تِزُروا : ال تَقُعوا في الِوْزر . ١
  .المقصود أھل سبأ  ٢
  لم یْنفع أھُل سبأ أنھ كان لھم سدٌّ وجنَّتان عن یمیٍن وشمال . ٣
  .ة یمانیة ھ یماٍن والحكمالمراد ما جاء في الحدیث المتفق علیھ أن اإلیمان یماٍن والفْق ٤

  
  ١نـاس ال تجنـوا وال تـزِروا   أيهـا ال  يا
   

    اخلَطَـر لْـمٍ هـيع عـن اتنايإنّ اجل  
     

وا جوبتم  ـا إىل الـروا يعبِـرتمحنِ واع  
   

ــالفكم  يف أس قــز م٢إنّ الت ــربع  
     

  ٣مل يــدفَعِ الســد واجلنــات نكْبــتهم
   

  رــد ــم القَ هِلْهموا ومل يــاد ــا تم   ملّ
     

ـ ا نـدوةَ الْ ي ـ  ريِ واِإلخ ن كمميـانتود  
   

قوا اَهللا  للتــد صإنْ توحرمتــؤ م ــد   ي
     

وحتوحــا ت ــد خالقن ــاحتناي ــد س   ي
   

احفتــت اسل أَبــد ي برــد ــروال   ه نفَ
     

ـ هلَّا بـذَلْتم هلـذا الْ     رضِ أنفُسـكم فَ
   

  حتى يغـادر مـن أوطانِنـا اخلطَـر؟    
     

ــ ــإنّ اإللَ ــرمكم ه الْه إلَ ــون كَ   كَ
   

ــانُ  ــم واإلمي ــه واحلُكْ ــر ٤فالفقْ   والظَّفَ
     

ــطَ  ــرارِ واص ــولَةَ اَألش ــوا ص شتخواال تبِر  
   

  ــر صتناِهللا م ــن ــاقٍ ودي ــاحلق ب   ف
     


