
 

ِقَ   التقوم الساعة حتى تنزل الروم باألعماق أو بداب
 

 

صورة باالقمار الصناعیة(موقع قریة دابق  ) 

 إعداد اخوكم فراس نور الحق

 المشرف على موقع موسوعة االعجاز العلمي في القرآن والسنة

التقوم الساعة حتى »:م) أبو هریرة - رضي اهللا عنه - أنَّ رسول اهللا - صلى اهللا علیه وسلم- قال) -7873
َق - فیخرج إلیهم جیش من المدینة من خیار أهل األرض یومئذ ، فإذا تصافوا  تنزل الروم باألعماق -  أو بداِب

َخلِّي بینكم وبین  وا ِمنَّا نقاتْلهم، فیقول المسلمون : ال واهللا، كیف نُ خلوا بینا وبین الذین ُسبُ ، قالت الروم : 
هم أفضل الشهداء عند اهللا ، ویفتتح  قتَل ثلُث ث وال یتوب اهللا علیهم أبدا ، ویُ ُل إخواننا ، فیقاتلونهم ؟فینهز م ُث

م بالزیتون ،إذ  هْ ُ الثلث، ال یُفتَنون أبدا ، فیفتَتِحون قسطنطینیة ، فبینما هم یقتسمون الغنائم، قد َعلَّقوا ُسیوفَه
فَكم في أهالیكم، فیخرجون ، وذلك باطل ، فإذا جاؤوا الشام  اَل فد َخَل صاح فیهم الشیطان : إنَّ المسیَح الدَّجَّ
َسوُّون صفوفَهم ، إذا أقیمت الصالة ، فینزل عیسى بن مریم ، فأمَّهم ، فإذا  ُ ِعدِّون القتال ، ی خرج ، فبیناهم یُ



رآه عدو اهللا ذاب كما یذوب في الماء فلو تركه ال نزاب حتى یهلك ، ولكن یقتله اهللا بیده -یعني المسیح-  
م َدمه في حربته  .أخرجه مسلم .« فیریه

 :شرح الحدیث : شرح النووي
َسلَّمَ  ِه وَ یْ له َصلَّى اللَّه َعَل ٍق )   ) :  قَوْ َداِب اِق َأوْ ِب اْألَْعمَ وم ِب ِزل الرُّ نْ   َال تَقُوم السَّاَعة َحتَّى تَ

ور ,  ُ ْشه ِحیح اْلمَ اْلَكْسر ُهوَ الصَّ وَ ا ,  َ فَتْحه َدة وَ حَّ وَ مُ اء اْل َكْس ِر اْلبَ ق ِب َداِب وَ ة ,  َل مَ هْ ِن اْلمُ یْ اْلعَ ِب َزة وَ مْ َ تِْح اْله فَ اق ِب اْألَْعمَ  
وف. قَاَل  ْعرُ ِضع مَ وْ ُهوَ اِْسم مَ وَ ره ,  ْذُكر َغیْ مْ یَ َل وَ َشاِرق اْلفَتْح ,  َحَكى اْلقَاِضي ِفي اْلمَ وَ ره ,  ور َغیْ ُ ه ْذُكر اْلُجمْ مْ یَ َل وَ

ف َال یُْصرَ وَ نَّث ,  ؤَ قَْد یُ وَ ر. قَاَل :  هْ ف ِألَنَّهُ ِفي اْألَْصل اِْسم نَ الصَّرْ التَّْذِكیر وَ هِ   یْ ب َعَل َهِرّي : اْألَْغَل اْلَجوْ . 

َداِبق اق وَ اْألَْعمَ وَ (  اِم    (  الشَّ اِن ِب ِضعَ وْ مَ ق )  َداِب اق وَ اْألَْعمَ وَ (  قال اإلمام النووي في شرحه لصحیح مسلم: " 
ب ِب َحَل قُرْ   ." ِب

وا ِمنَّا )   ن الَِّذیَن ُسبُ یْ بَ ا وَ ننَ یْ وم َخلُّوا بَ ْت الرُّ قَاَل َسلَّمَ : (  ِه وَ یْ اللَّه َعَل له َصلَّى     قَوْ
ا.   همَ َضمّ وَ اء ,  اْلبَ ِن : فَتْح السِّین وَ یْ َ ْجه ى وَ وا ) َعَل ُسبُ ِوَي (  رُ    

اب.   ُهوَ الصَّوَ ة اْألَْكثَِریَن . قَاَل : وَ  ایَ مّ ِروَ الضَّ َشاِرق :  قَاَل اْلقَاِضي ِفي اْلمَ    
ْسَالم  م َعَساِكر اْإلِ ْعَظ ْل مُ بَ ا ,  اننَ ُجود ِفي َزمَ وْ َهَذا مَ وَ ا اْلُكفَّار ,  وْ مَّ َسبَ ُث وا َأوًَّال ,  مْ ُسبُ ُ اب , ِألَنَّه ا َصوَ ِكَالُهمَ  قُْلت : 
وَن  ْسبُ یَ ة ,  ا َكثِیرَ ارً ا ِمرَ اننَ ُهمْ ِفي َزمَ وْ قَْد َسبَ وَ وَن اْلُكفَّار ,  ْسبُ ِد اللَّه یَ َحمْ م ِب وْ یَ مَّ ُهمْ اْل ُث وا ,  ِمْصر ُسبُ ام وَ َالد الشَّ ِفي ِب

إِْعَزازه.   ْسَالم وَ ار اْإلِ َ ْظه ى ِإ د َعَل َحمْ لَِّه اْل ِل وفًا , وَ اِحَدة ِمْن اْلُكفَّار ُأُل رَّة اْلوَ ِفي اْلمَ   
ِهمْ )   یْ تُوب اللَّه َعَل ث َال یَ ُل ِزم ُث َ ه نْ َسلَّمَ : ( فَیَ ِه وَ یْ له َصلَّى اللَّه َعَل    قَوْ

ة.   بَ مْ التَّوْ ُ ْلِهمه َأْي َال یُ    
ِطینِیَّة )   نْ تُِحوَن قُْسَط تَ فْ َسلَّمَ : ( فَیَ ِه وَ یْ له َصلَّى اللَّه َعَل    قَوْ

 , ُ اه ْطنَ َهَكَذا َضبَ ون ,  مَّ نُ ة ُث ِكنَ اء َسا ْعدَها یَ بَ ة وَ َكْسر الثَّانِیَ ى وَ اء اْألُوَل َضمّ الطَّ إِْسَكان السِّین وَ َضمِّ اْلقَاف وَ ِهيَ ِب  
ْعد النُّون  َشدََّدة بَ اء مُ اَدة یَ ْعضهمْ ِزیَ َعْن بَ وَ اْألَْكثَِریَن ,  ِقنِیَن وَ تْ َشاِرق َعْن اْلمُ ُ اْلقَاِضي ِفي اْلمَ ه َل قَ نَ ور , وَ ُ ْشه ُهوَ اْلمَ وَ

وم.   َدائِن الرُّ م مَ ة ِمْن َأْعَظ ورَ ُ ْشه ة مَ ِدینَ ِهيَ مَ وَ  , 

 
 دابق

قریة دابق من القرى التاریخیة التابعة لناحیة اخترین وهي تقع شمال مدینة حلب على مساقة 45 كم وتبعد  
عن الحدود التركیة حوالي 15 كم تقریبًا وتتبع لمنطقة أعزاز، نزل بها الخلیفة سلیمان بن عبد الملك عندما 

أرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك لفتح القسطنطینیة وتوفي فیها. خلفه فیها الخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز 
قبل أن یتوجه إلى حمس. یوجد فیها قبر سلیمان بن عبد الملك والتابعي عبد اهللا بن مسافع. وقعت فیها 

معركة عظیمة بین العثمانیین بقیادة سلیم األول والممالیك بقیادة قنصوه الغوري عام 1516. انتصر فیها 



العثمانیون ومنها دخلوا الوطن العربي حیث دام حكمهم له أكثر من 500 عام. تقع على سهل واسع وخصیب 
 .وتشتهر بالزراعة وخصوصًا الحبوب. سكان قریة دابق من قبیلة النعیم

 :األعماق
األعماق هو موضع معروف أیضًا من أعمال أنطاكیا، وهو الیوم داخل الحدود التركیة وهناك بحیرة معروفة 

  .تسمى بحیرة العمق

 :فوائد وتامالت وتعلیقات حول الحدیث الشریف

  یتنبأ النبي صلى اهللا علیه وسلم إلى قیام حرب بین المسلمین والروم في آخر الزمان في منطقة قرب
حلب اسمها دابق أو االعماق ولو شاهدنا صور دابق من االقمار الصناعیة نجدها من أفضل 

 : االماكن لقیام معارك السباب عدة منها
  دابق تقع في سهل واسع منبسط ال یحتوي على جبال وال ودیان وهو من أنسب االماكن لمعارك كبیرة

 . وفاصلة
  دابق تقع قریبة من البحر البحر المتوسط وانا اتوقع انه سوف یكون هناك أنزال بحري للروم اثناء

 .غزوهم للشام
  لم یذكر الحدیث سوى الروم وانا اتوقع انه سوف تزول و تضمحل امریكیا في آخر الزمان ربما
بكارثة طبیعیة كما حدث بقوم عاد ویصبح هناك ما یسمى أتحاد الروم أو دولة الروم أي أوربا حالیا 

 .واهللا اعلم
  یشیر الحدیث إلى فتح القسطنطینیة بعد هذه الملحمة الهائلة وهذا دلیل اكید أن القسطنطینیة سوف
یتم احتاللها وما حولها وهي تركیا حالیا في آخر زمان من قبل الروم الن نزول الروم في دابق لم یتم 

 .بعد
  یشیر الحدیث انه سوف یسلم الكثیر من الروم ویعیشوا مع المسلمین في الشام أو یتم سبیهم من
وا ) الروم ویشهرون اسالمهم ثم یقاتلون مع المسلمین ضد الروم خلوا بینا وبین الذین ُسبُ قالت الروم : 

َخلِّي بینكم وبین إخواننا ُ نقاتْلهم، فیقول المسلمون : ال واهللا، كیف ن ِمنَّا   ). 
  تنبأ النبي صلى اهللا علیه وسلم بوجود قریة دابق انا أراه في رأیي الشخصي اعجاز كبیر النها قریة

صغیرة في شمال حلب كثیر من اهل حلب لم یسمعوا بها في هذا العصر على الرغم من التكنلوجیا 
والمعلو مات فكیف بالنبي محمد صلى اهللا علیه وسلم قبل 1400 سنة وهو الذي لم یأتي إلى حلب 

 . في حیاته فمن اخبره بهذا الخبر
  یشیر الحدیث إلى انه سوف یكون للشام في آخر الزمان شأن كبیر فیها یقتل الدجال وفیها ینزل

 .المسیح عیسى بن مریم وفیها ینتصر المسلمون على الروم



  الحدیث یشیر إلى ان القتال سوف یكون آخر الزمان بالسیف وهذا دلیل على ان الحضارة والتكلنوجیا
الحدیثة سوف تضمحل وتزول ویعود الناس إلى الخیل والسیف بعد نضوب النفط الذي یقدر العلماء 

انه خالل الخمسین السنة القادمة سوف ینضب بشكل كامل كما ان العالم االن یتجه إلى االبتعاد 
عن الطاقة النوویة لما لها من مخاطر هائلة على الناس والبیئة في حال الكوارث وأكبر مثال حالیا 

هو كارثة الیابان،  كما ان المفاعالت النوویة تكلف مبالغ هائلة و كمیة الیورانیوم ایضا قلیلة وسوف 
تنضب خالل فترة قریبة أما الطاقة الشمسیة فتكالیف تصنیع الخالیا الشمسیة مكلفة مقارنة مع 

 . استخراج النفط
  یشیر الحدیث إلى أن خیار أهل االرض سوف یجتمعون في المدینة المنورة في آخر الزمان (أرجو

اهللا تعالى ان یجعلنا جمیعا من سكانها ) ویخرجون منها مجاهدین إلى الشام للقاء الروم في دابق 
 .ویكون النصر على أیدیهم

 الحدیث یشیر إلى أن النصر یاتي من المجاهدین المخلصین الذي هم من خیار الناس. 
  یشیر الحدیث إلى انه سوف یكون هناك زراعة للزیتون في دابق آخر الزمان فقد اشار الحدیث إلى

 .تعلیق السیوف بالزیتون
  دابق تقع في مكان یفصل بین الشرق االسالمي والغرب الرومي النصراني وهي مكان المواجهة في

 .آخر الزمان

لیكم بعض الصور لقریة دابق صور بعضها باالقمار الصناعیة  وإ

 



 

 



 

 



 

 

 


