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جامعة قطــــــر

آل اثين   قائدان متمي .. و �
نرصاء احلق وداحروا ادلجل 

ال يرّضمه من عادامه



 
الأقدار ماضية .. ماضية لرتخس صورة اسستقّرت يف انصية قادة دولتنا احلبيبة قطر منذ ت�أسيسها، لمتيض قطر بثبات يف 
آل اثين – منذ ت�أسيس دوةل قطر  طريق عزهتا ومشوخها وعلوها. وهذه الصورة مبنية عىل ركزية متثلت يف �أن قيادتنا احلكمية �
ذن  عىل يد ال�سيخ جامس بن محمد و�أجناهل اإىل ال�سيخ محد مث ال�سيخ متمي – قد اجمتعت فهيم الصفة الظاهرة ويه: �أهنم بإ
هللا محةل راية نرصة احلق من بىن متمي اذلين حتدث عهنم الرسول صىل هللا عليه وسمل، خاصة مع اقرتاب ودنّو  الساعة. 

 
فقيادة ال�سيخ محد مث ال�سيخ متمي وكذكل حاكم 
آل اثين، قد  نّبه هنجهم اىل  قطر السابقني من �
عليه وسمل يف ش�أن  النيب صىل هللا  ما ذكره 
بىن متمي، يف �آخر الزمان بلتحديد، خاصة فامي 
يتعلق بصعود دوةل قطر امللحوظ وتبوهئا دورا 
قلميية والعاملية. ولعل هذا  مؤثرا عىل الساحة االإ
وبعيد.  قريٍب  حمليطٍ  اهامتم  مصدر  الهنج اكن 
فصعود وبروز قطر جاء مدفوعا بوجود قيادة 

جتسدت فهيم خصائص وصفات بيهنا النيب صىل هللا وسمل عهنم وعن ش�أهنم يف �آخر الزمان. 
 

آل اثين. واحلقيقة �أن ش�أن بين متمي هو من �أرشاط  فهذا الصعود والربوز هو مدفوع يف جوهره بصعوٍد  يف بىن متمي ممتثل يف �
ال الساعة �أن ت�أتهيم  الساعة الىت تسسبق �أو تزتامن مع ظهور العالمات الكربى. يقول هللا سسبحانه وتعاىل ))فهل ينظرون اإ
آهل وحصبه وسمل  بغتة فقد جاء �أرشاطها((. فهناك العديد من �أرشاط الساعة الصغرى الىت حتدّث عهنا النيب صىل هللا عليه و�
قد ظهرت، مثل تطاول الناس يف البنيان وزخرفة املساجد وتقارب الزمان وغريها كثري.  ولكن ش�أن بىن متمي ارتبط مع زمن 
�أمه، وهو زمن ظهور العالمات الكربى بظهور ادلجال. ))فعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قال : مازلت �أحب بين متمي منذ 
ثالٍث مسعت من رسول هللا 
يقول  وسمل  عليه  هللا  صىل 
فهيم : مسعته يقول : مه �أشد 
وجاءت  ادلجال.  عىل  �أميت 
هللا  رسول  فقال  صدقاهتم 
هذه  وسمل:  عليه  هللا  صىل 
هنا من ودل اإسامعيل((. �أخرجه البخاري واللفظ هل – ومسمل،  صدقات قومنا. واكنت سبيّة مهنم عند عائ�ة فقال: �أعتقهيا فاإ
وابن حبان، والبهيقي. وهذا حتديد من النيب صىل هللا عليه وسمل �أن بين متمي سسيكونون �أشد الناس عىل ادلجال، وسسيلقى 

ادلجال مهنم مقاومة وصالبة وشدة عليه وعىل اتباعه ومن يرتبط به. 
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ومن الطبيعي �أن يكون للعالمات الكربى للساعة انت�ارا وبُعدا عامليا وصيتا �أكرب و�أوسع من العالمات الصغرى. ذلكل، مفن 
يرتبط ذكره بلعالمات الكربى سسي�أخذ الصفة املعْوملة والت�أثري الأمشل والأمسع.  فبنو متمي )ومهنم حاكم قطر احلاليني( جاء 
ِذكرمه يف العالمات الكربى، ذلكل اكن ش�أهنم يف العلو برزا ومعوملا، السسامي �أن املرحةل الىت حنن فهيا يه املرحةل الىت تسسبق 
�أو ت�أذن بقدوم العالمات الكربى اليت فهيا هي�ئ القدر �أمرا ما قد يتعلق ببين متمي وقطر وبروز صفاهتم الواردة يف الأحاديث. 

صفاهتم  ظهور  يبينان  حديثني  وس�أذكر 
مع  العاملية  الساحة  عىل  صعودمه  و�أيضا 
احلديث  �أما  الكربى.   العالمات  اقرتاب 
الصفات  لتكل  عظمية  دالةل  وهل  الأول، 
)دار  قطر  يف  جتسدها  �أيضا  سرنى  اليت 
القول  من  الرمغ  وعىل  متمي(،  بين  اثين  آل  �
�أنه ُروي من  ال  يف سسند احلديث التاىل، اإ
سلامين  بن  ))فعن معرو  طريق،  من  �أكرث 
العويف رفعه اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل 
فر�أيت   ، اجلدود  عيل  ُعرضت   : قال  �أنه 

جد بين عامر مجاًل �أمحر ي�ألك من �أطراف ال�جر، ور�أيت جد غطفان خصرة خرضاء تتفجر مهنا الينابيع، ور�أيت جد 
هنم. فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: مه مه  هنم اإ بين متمي هضبة محراء ال يرضها من واانها. فقال رجل من القوم: اإ
عهنم ، فاإهنم ِعظام الهام، ثبت الأقدام، �أنصار احلق يف �آخر الزمان((. �أخرجه ابن �أيب عامص وذكره البخاري يف التابعني.  

 
 ويف نفس سسياق هذا احلديث حديث �آخر. ))فعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قال : سسئل رسول هللا صىل هللا عليه 
ال �أهنم س�ألوه عن ثالث قبائل: س�ألوه عن بين عامر فقال:  وسمل عن قبائل العرب. قال: فُ�غل عهنم يومئذ �أو ُشغلوا عنه، اإ
مجل �أزهر ي�ألك من �أطراف ال�جر، وس�ألوه عن غطفان فقال: زهرة تتبع ماء، وس�ألوه عن بين متمي فقال: هضبة محراء ال 
ال خريًا، مه خضام الهام،  يرضمه من عادامه. فقال الناس : من بين متمي؟!! فقال النيب صىل هللا عليه وسمل: �أىب هللا لبين متمي اإ
رحج الأحالم، ثبت الأقدام، �أشد الناس  قتااًل لدلجال، و�أنصار احلق يف �آخر الزمان ((. �أخرجه احلارث – و الطرباين. 

والتحديد اذلي جاء به النيب صىل هللا عليه وسمل هنا هو )�أهنم انصار احلق يف �آخر الزمان، وال يرضمه من عادامه(. 
  

ومن احلديث يتبني �أن �أمه صفات بىن متمي هو نرصهتم للحق، وهذه الصفة يه الصفة البارزة فهيم قبل و�أثناء جميء ادلجال. 
مفحور دور دوةل قطر يرتكز عىل �أهنا كعبة املضيوم وانرصة للحق حيث اكن، من غري َمّن  وال ارتقاب مردود. ومما الشك 
آل اثين بين متمي( اكنت قد نرصت الأفغان، ونرصت ب�دة �أهل البوسسنة، ونرصت لبنان وجنوهبا يف  فيه �أن قطر )دار �
معركهتا ضد اإرسائيل، ونرصت ب�دة غزة ولك �أهل فلسطني. واكنت قطر منذ القدم قد �آوت املظلومني واكنت �أيضا 
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قد �أغاثت ال�عوب العربية يف ليبيا وتونس وسوراي ومرص. كام قامت قطر ب�أعامل عظمية شهدت لها لك املؤسسات 
ادلولية يف ادلور التقرييب واالإصاليح، سواء بني الأداين واملذاهب، �أو بني الفرق املتنازعة كام يف بعض ادلول مثل 

السودان ولبنان والمين.  
  

 ولهذا، يتساءل كثري من الناس: ملاذا قطر؟!! وملاذا هذه ادلوةل الصغرية حتاول �أن تربز نفسها يف عظامئ الأمور؟!! 
آل اثين قادة قطر، وتوفيق هللا هلم يف وقوفهم مع احلق ونرصهتم هل. فهم سسيعرفون احلق  تفسري ذكل هو قدَر بين متمي �
هنم ِعظام الهام( �أي سسيطالون الباطل وسسيك�فونه بوصوهلم  وسينرصونه، مقدوراً  هلم ذكل. وكام ذكر احلديث عهنم )اإ
ليه )ولو بجلزيرة( ومه )ثبت الأقدام - كام يف احلديث( ال يزحزح �أقداهمم نرصهتم للحق ومالقاة الباطل، وال يثنهيم عن  اإ
آل اثين �أهل حنكة وجشاعة وكرم،  ذكل �أي تضييق علهيم )ال يرضمه من عادامه �أو واانمه - كام يف احلديث(. فبنو متمي �
ورجاحة  والعقل،  بلر�أي  اتصفوا  وقد 
االإقدام.  عند  املوقف  وصالبة  الأحالم، 
وقد فتح هللا عىل قطر براكت من السامء 
هلم  جزاءا  وتقوامه،  مياهنم  بإ والأرض، 
وعطاءا، فنرصوا دين هللا فنرصمه هللا، 
فنارص  احلق.  نرصة  يف  هلم  سسندا  فاكن 
اذلي  احلق  وثقل  للحق،  حامل  احلق 
حيمهل سسيقع شدته عىل الباطل، فهم اشد 

الأمة عىل ادلجال - كام يف احلديث.  
 

وارتباط امس بين متمي بعهد ادلجال امنا يمن 
عىل ان �أعظم فتنة سسيواهجوهنا هو الكذب وادلجل، وكفى ذكرا ب�أن حصار قطر اكن قد مت عىل �أساس حزمة من 
الااكذيب وادلجل ابتداءا من اخرتاق واكةل الانباء القطرية واذلي مت ت�أسيس وفرض احلصار من هذا االإفك اذلي 

ساقه دول احلصار لبدء محلهتم ضد قطر. 

آل اثين متمي و محد – خفر قطر وخفر بىن متمي – و�أيضا عوهنم  �أما حنن القطريون فلنا العلو والعزة والفخر بنرصة قيادتنا �
بلك ما �أوتينا، فهذا لنا رشف ودين. فنرصة دوةل قطر للحق مل تكن بروزا مؤقتا. ولكن، جشرة طيبة ثبتت فاسستغلظت 
واسستوت عىل سوقها لتصبح اوراقها خريا يتساقط عىل لك البرشية. وقيادة ال�سيخ متمي لقطر ستسسمتر بعون هللا عىل 
يوائه، ومالقاة الباطل ودحره. فهم يف ذكل لن خيافوا يف هللا لومة المئ،  خطى مؤسس قطر وحاكهما يف نرصة احلق واإ
وال يرضمه من عادامه، وستبقى قطر هبم حرة، تسمو بروح الأوفياء. فهذا قَدُرمه، والأمر قد ُحسم هلم، والزمان 

زماهنم، وحنن ورشفاء الأمة معهم.       
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