
ترويج أحاديث ضعيفة السند 
وتأويلها وفق أهوائهم.

بينما أجمع العلماء على ضعفها

تعدد افتراءات العثمانيين
على األحاديث النبوية

مـــن األحاديـــث الضعيفة التـــي روج لها 
العثمانيون ما جاء في كتاب (البرهان في بقاء ملك 
بني عثمان إلـــى آخر الزمان)، حيـــث أورد محمود 
أفندي، أحاديث يســـتدل بها علـــى ديمومة الدولة 
العثمانية، وبقـــاء ملكهم إلى آخر الزمان، من ذلك 
حديث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير 
صحيح، أورده الســـيوطي في الجامـــع الصغير: " 
َفارُِس  نَْطَحٌة  أَْو  نَْطَحتَاِن، ثُمَّ َالَفارَِس َبْعَد َهَذا أََبداً، 
َوالرٌّوُم َذاُت اْلُقروِن ُكلََّما َهَلَك َقْرٌن َخَلَفُه َقْرٌن، أَْهُل 
ْهِر ُهـــْم أَْصَحاُبُكْم َماَداَم ِفي  َصْبـــٍر، َوأَْهُلُه آلِخِر الدَّ
اْلَعْيِش َخْيٌر" ، فيؤول محمود أفندي الحديث بأنه: 
"يريد بأصحابكم أن فيهم الســـلطنة واإلمارة على 
العرب إلـــى آخر الدهر". هذا الحديث يتداوله بعض 
المتعصبين لألتـــراك العثمانييـــن، ويؤولونه بأن 
المقصـــود بالروم هـــم األتـــراك العثمانيين، وهو 
حديـــث ضعفـــه األلباني فـــي سلســـلة األحاديث 
الضعيفة تحت رقم 3999، وقال: إنه مرســـل؛ ألن 
ابن محيريز راو الحديث تابعي مات ســـنة (99هـ)، 

فلم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فسروا أحاديث "الروم" بأنهم 
األتراك العثمانيين.

والحديث الســـابق الذي رواه مســـلم في 
صحيحه، يقـــول: إن الروم سيســـتمرون إلى آخر 
الزمان، وسيقاتلون العرب والمسلمين ويغزونهم 
حتى ينزلوا بالشام، وهذا دليل واضح على أن الروم 
ليســـوا بمســـلمين، بل أعـــداء مقاتلـــون للعرب 
العثمانيون ومناصروهم  وإذا كان  والمســـلمين، 
يرون بأن الروم المذكورين في األحاديث الســـابقة، 
هم أنفســـهم الدولـــة العثمانية فـــي تركيا، فهذا 
اعتراف واضح منهم بأنهم غير مســـلمين. ويجدر 
القول، بأن أغلب ســـياقات األحاديـــث النبوية عن 
الـــروم في آخر الزمـــان هي في إطـــار الصراع بين 
العرب والمســـلمين من جهة والروم من النصارى 
وغيرهـــم من الطوائـــف الذين يدينـــون بغير دين 

اإلسالم، من جهة أخرى.  

ثم إن الدولتين (فارس والروم) – بحســـب ســـياق هذا الحديث الضعيـــف - في العصر النبوي 
ســـتزوالن على أيدي المســـلمين، ففارس ســـتُهزم وســـتزول بعد معركة أو معركتين، أما الروم فإن 
الصراع معهم ســـيطول وســـتكون هناك قرون من الصراع، وأن الحرب بين العرب والغرب سجال ال 
تتوقـــف، وســـتكون نهايتهم في آخر الزمان على أيدي المســـلمين في ملحمة كبـــرى، تلك الملحمة 
النهائيـــة الفاصلة التي ال قيامة بعدها للروم، وليس المقصود في الحديث بأن النبي الكريم صلى الله 
عليه وســـلم بّشـــر بأن دولة بني عثمان ســـتبقى إلى آخر الدهر، وعلى العـــرب أن يخضعوا لحكمهم 

وسلطانهم.

وهناك حديث آخر عن المستورد القرشي رضي الله عنه، عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وســـلم يقول: "تقوم الساعة والروم أكثر الناس" رواه النيسابوري. فالمقصود بالروم في الحديث 
عند -محمود أفندي- هم بنو عثمان، وأن دولتهم باقية كما بّشر الحديث بذلك، وأن ذلك واقع ال محالة. 

وهذا استدالل خاطئ؛ فالمقصود بالروم في الحديث االنتماء الديني.

1)   محمد ناصر الدين األلباني، السلسلة الضعيفة (الرياض: مكتبة المعارف، د.ت).

2)   محمـــود أفندي الحمزاوي، البرهـــان على بقاء ُمْلك بني عثمـــان إلى آخر الزمان 
(بيروت: جمعية الفنون، 1308هـ).
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https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/

