
 




ينظرون { فهل:  العظيم كتابه في القائل العالمين رب لله الحمد
ططها جاء فقد بغتة تأتيهم أن الساعة إل إذا لهم فأنى أشرا

] .18[محمد:}  ذكراهم جاءتهم
وإماما والخآرين الولين وسيد المرسلين أشرف على والسلما والصلةا

بيته وآل ذريته وعلى عليه وبارك  عبدالله بن محمد وحبيبنا سيدنا المتقين
.  الدين يوما إلى هداهم واتبع سبيلهم سلك ومن

بعد  :  وبيان   ..    ..       ..     أما عاجل نداء هذا والسلم الصلة عليه محمد مممة أأ يا القرآن مممة أأ يا السلم مممة أأ فيا
.أخير 

قد والنية مسعورةا، والحملة متسارعة، الحداث لنأ عاجل، نداء فهو
. السلما أمة على للقضاء انعقدت

ـ 1 ـ

الشيخ  / تأليف
الــــــــدين جمــــــــــال أميــــــــن

السلم   : (    أمة عمر الشهير الكتاب صاحب
السلم     ) . عليه المهدي ظهور وقرب

تأليف
الدين جمال محمد أمين



دنشُرت طبولها، ددقت قد الجديدةا الصليبية فالحروب أخآير، بيانأ وهو و
مخططاتهم تحقيق على وهم يرعوونأ، .. ول يركضونأ وجاءوا راياتها

. عازمونأ
القنابل أصوات عليه ستطغى أما هذا ندائي سيصلكم هل أدري ول

للحرب النأ الجاهزةا الشُامل الدمار وأسلحة القاتلة والصواريخ المدمرةا
ددونأ" . الثالثة العالمية ممج رر مه "

در رم دع مل هاجموا الذين النفر أولئك أصوات ذهبت أين اليوما أدري ما الله مو
علينا وأنكروا السلما) ، عليه المهدي ظهور وقرب السلما أمة (عمر كتابي
.  السلما عليه المهدي " وظهور " هرمجدونأ بقرب المة إلى نداءنا

يرونأ وهم الخجل عبرات خآنقتها أما دبحت هل ؟ أصواتهم ذهبت أين
إيقاعات في دقاتها تتعالى العالمية الحرب وطبول متسارعة الحداث

عجلى. حمقاء
جميع ويلزما فيلزمني عتاب، حين ولت خآلف، وقت ليس الوقت ولكن

قاله ما لبعض بعضنا ويقول خآلفاتنا ونتناسى نتحد أنأ اليوما السلما أمة
وهو لكم الله يغفر اليوما عليكم تثريب : { ل لخآوته السلما عليه يوسف
] . 92الراحمين} [يوسف:  أرحم

لل أنشُد أنأ لي ويطيب :  قائ
دتبدى مك مس دما ل مت ما اليا لل دكن هه لم من بالخأبـار ويأتيـك مجا
دد وو طتزُ

لل له والحمد لا أو ..  وآخآر
الدين جمال أمين

م19/10/2001 هـ1422 سنة  شعبان2
 اهـرةاـالق002/ 6385431 : هاتف
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انأـــالبي لـــقب
:  والقبول التوفيق الله وعلى أقول

دقرب السلما أمة : ( عمر كتاب في تحذيري وصيحة ندائي وجهت لقد و
:  قاطبة السلما أمة ) إلى السلما عليه المهدي ظهور

. والسلطين والحكاما والمراء العلماء إلى -
دتاب إلى - دك . العسكر وقادةا السياسة ورجالت والمثقفين ال
من والكبار والصغار والنساء والرجال والخاصة العامة إلى -

. المسلمين
ـمـن ويفيـقـوا غفلتـهـم ـمـن المـسـلمونأ ينتـبـه ـكـي تـحـذيري وـصـيحة ندائي

ـحـروب ـبـل حرب أبواب وعلى النهاية مشُارف على أنهم ويعلموا رقدتهم،
. تذر ول دتبقى ل ددهيماء حمقاء، شعواء

موج تموج مطبقة عمياء ددهيماء وفتن مظلمة سوداء فظيعة حروب
لا لتدع البحر وتعرك مصر وتغشُى بالشُاما تطيف لطمة، لطمته إل أحد

وأرجلها.  بأيدها الجزيرةا وتخبط العراق
لا كنت لقد لا موقن لا يقين أو قوسين قاب أننا الكتاب في أوردته بما جازم

اليهود أنأ ذكرت فيما وذكرت والفتن، والملحم الحروب بدء من أدنى
( هرمجدونأ يسمونها والتي الخلصا حرب بقرب كذلك موقنونأ والنصارى

يحدد بعضهم إنأ بل " ، " النجيل المقدس كتابهم في مذكورةا هي ) كما
لا بعينها مواقيت لذلك عاما في يتوقعونها فاليهود عندهم نصوصا على اعتماد

دم . وقلت الميلد  من2001 عاما خآريف في يحسبونها والنصارى ما1998 ث
:  نقول المسلمين أي أننا

لل يتقدما وقد يقولونأ كما المر يكونأ قد لل يتأخآر وقد قلي المر ولكن قلي
لا يكونأ أنأ يعدو ل لعمر بالنسبة القليل . وكلمة والقليل القليل بين متأرجح

والسنوات، الشُهور قياسها وحدةا وإنما والساعات بالدقائق تقاس ل الدنيا
. السنوات آلف يبلغ الدنيا عمر إنأ إذ

مما يعتمدونأ كانوا وإنما منجمين ذلك في يكونوا لم الكتاب أهل حدد ول
: " فسمعت دانيال سفر في ورد ما نحو من كتبهم في عندهم علم على

لا لا قدوس الرؤيا متى : إلى المتكلم لفلنأ واحد قدوس فقال يتكلم، واحد
مدوسين والجند القدس لبذل الخراب ومعصية الدائمة، المحرقة جهة من
القدس فيتبرأ ) ،2300( ومساء صباح مئة وثلث ألفين : إلى لي فقال ؟؟

).14-8:3:  " . (الصحاح
:  الكاثوليكية الطبعة وفي
حقوقه". وـمـن القدس إلى ترد ثم وصباح مساء مئة وثلثة ألفين " إلى

يستنبطوا انأ علمائهم بعض استطاع القوما كتب في وأمثاله النص هذا نحو
لا ـلـذلك فـحـددوا والملحم للحروب ومواقيت تواريخ لا بعينـهـا أزماـنـ اعتـمـاد

. عندهم نصوصا على
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أكن لم السافر التحديد في وفارقتهم النهاية قرب في وافقتهم وعندما
لا مراف لا، ول ع دجم لل أكن ولم من لا ول أدلتهم عنهم ناق أدلتنا لنا وإنما لهم، تابع

وكتبهم. أدلتهم لهم كما ومصادرنا
لا كتابنا في أثبتناه لما الموافق بكلمهم استأنست وكما إذنأ على اعتماد

ددثوا آية ولو عني : " بلغوا قال إذ ذلك في لنا  محمد النبي مح بني عن و
)1(حرج" . ول إسرائيل
لا هم استأنسوا فقد القس/ وهو علمائهم بعض سمعت فقد بكلمنا، ايض

لا ـ عندي تسجيل شريط في ـ لتباعه يقول بطرس إميل : إنأ مستأنس
لا المسلمين علماء حروب ويذكرونأ النهاية قرب عن يتحدثونأ أيض

وقرب السلما أمة "عمر كتاب اسم لهم يذكر وظل والملحم، هرمجدونأ
لا ذكره السلما" ويكرر عليه المهدي ظهور كلمه بموافقة فرح وكأنه مرار

وقع حين الزمانأ، آخآر حروب سلسلة في أتباعه يحاضر كانأ فقد لكلمنا
. المذكور كتابي على
لا كنت .. لقد أجل لا موقن لا يقين بدء من أدنى أو قوسين قاب أننا جازم

 والفتن والملحم الحروب
بها والتي الخآيرةا الفترةا في الكتب عشُرات قرأت أنأ وبعد النأ أما

ببوارجها الصليبية الجيوش أساطيل تحركت أنأ وبعد المثيرةا الثار عشُرات
المتوسط البحر مياه في وربضت وطائراتها وصواريخها، ومدمراتها
أحلف أنأ أستطيع الرهاب، مكافحة بحجة العرب وخآليج الهندي والمحيط

الثالثة العالمية بالحرب تبدأ والتي الزمانأ آخآر ملحم أنأ أستثني ول
ددونأ والخآيرةا وكشُفت ساعديها وشمرت أنيابها عن كشُرت " قد " هرمج

دبحترى" في بقول أتمثل وكأني ساقيها عن " قصيدته من الفرد، البيت " ال
 " : كسرى غيوانأ على وقفة

لل والمنايــا     طأن  مواثــ ررــوشــو
تحت وفـالصف ــيطيزُج وان                                          

ودرف  سـال
لل يكونأ أنأ يوشك بالمليين والموت أسبابها تهيأت قد .. المنايا أجل ماث
الراية تحت القوات ويعبئ الجيوش (بوش) يزجى شروانأ وأنو اعيننا، أماما

لا الغربي، والعلم الصليبية المشُرق في الجيوش تجيش لنأ استعداد
والوقعة الوشيكة المنازلة في ليلتقوا كلها العالم جيوش والمغرب،
دنين معركة روس،ـالض الحرب العظيمة، ددةاـ) متعDragon War( الت
العالمية الحرب المدمرةا، النووية التحالفية الشُرسة الحرب الطراف،

 .)Armageddon( هرمجدونأ معركة الثالثة
والسلما. الصلةا عليه محمد أمة .. يا القرآنأ أمة .. يا السلما أمة فيا
دصل أخآير، إليك وبيانأ عاجل نداء هذا ذكره أجملت ما الشُيء بعض فيه أف
بعض فيه وأعرض والفتن، والملحم هرمجدونأ عن المذكور كتابي في

.  عنهما الله رضي العاصا بن عمرو بن عبدالله ) عن6/361( صحيحه في البخاري ) رواه1(
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الفترةا في كتب من قرأته فيما عليها اطلعت التي والمثيرةا العجيبة الثار
. الخآيرةا

دوةا وأنقلها اعرضها، إذ وإنني فإنأ قائليها إلى ومنسوبة مصادرها إلى معز
أنأ إل عرضتها، ما بها واثق أنني ولول أوردوا، فيما عليهم تكونأ العهدةا

نعيشُه الذي للواقع وموافقتها قبل من قررناه لما الجمالية موافقتها
بعد أسماءها سأسرد التي الكتب هاتيك بها وصلتني التي الكيفية وكذلك

أهدانيها وإنما بحث ول مني طلب بغير أتتني فإنها تعالى، الله بإذنأ قليل
لا جعلني ما هذا والمصريين، العرب من المحبين بعض فيها ما إيراد في راغب

التوفيق ولي والله للمة، البلغا واجب ويتم الفائدةا تعم حتى عجيبة آثار من
.
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:  الكتب تلك بأهم بيان وإليكم

: (**)  الفتن-1
التجارية. مكة ما) . المكتبة844هـ/229:  ( ت حماد بن نعيم عبدالله أبو

. المكرمة
:  المنتظر المهدي علمات في المختصر القول-2

هـ/974:  (ت الهيتمي المكي حجر بن محمد بن أحمد العباس أبو
. السعودية ـ الساعي مكتبة مصر، ـ القرآنأ ما) مكتبة1567

:  الساعة لشراط الشاعة-3
.  الشُهيد ومطبعة ما) مكتبة1962هـ/ 1103:  (ت البرزنجي الماما

:  البواب على المنتظر المهدي-4
والنشُر. للطباعة . عربية ما1997 سنة أولى طبعة ـ داود عيسى محمد

:  الغرب وهجوما الساعة - أسرار5
. الصغير مدبولي . مكتبة ما1998 سنة أولى طبعة ـ سالم فهد

دمى6 دح  : 2000 سنة - 
. ما1999 سنة أولى طبعة ـ كامل مصطفى عبدالعزيز

:  الغضب - يوما7
ما2000هـ/1421 سنة أولى طبعة ـ الحوالي عبدالرحمن بن د. سفر
.  السعودية

: إسرائيل بدمار النبوي - البيانأ8
. السكندرية ـ ما1998 سنة أولى طبعة ـ الدسوقي أحمد د. فاروق

:  العالم ونهاية المنتظر - المسيح9
الـسـلما . دار ما1999 ـسـنة أوـلـى طبـعـة ـ طويلة عبدالسلما عبدالوهاب

والنشُر.  للطباعة
 : 2000 عاما العالم ينتهي - هل10

بـيـروت ـــ . المـنـارةا ما1996 ـسـنة ـــ أوـلـى طبـعـة ـــ الـمـدني د. سليمانأ
دمشُق.
:  الكريم القرآنأ في إسرائيل - نهاية11

.  ما1997 سنة أولى طبعة ـ مصطفى إبراهيم محمد
) :  وتحليل ( نقد نوستراداموس - تنبؤات12

الكويت. ـ الصحوةا . مكتبة ما1997 سنة أولى طبعة ـ جبر سلمة محمد
:  ملحوظة

بأنها لميزها الكتب بعض أسماء (*) على العلمة وضعت قد أنني يلحظ
الـسـابقين الـسـلف كـتـب ضمن هي وإنما محدثين لكتاب حديثة ليست كتب
: كـتـاب نـحـو ـمـن موـضـوعنا عن تتحدث التي السلف كتب كل هنا اضع ولم

للـمـاما المـهـدي أخآـبـار ـفـي اـلـوردي الـعـرف وكـتـاب ـكـثير، ابن للماما الفتن
لا السيوطي رسالة أو وكتاب السيوطي، ـعـن الكشـُـف باسم المرسومة أيض

قرأته مما ذكرت ما بذكر اكتفيت وإنما ذلك، وغير اللف، المة هذه مجاوزةا
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لا لا بعضه في وألفيت مؤخآر ـسـأورد مـمـا واقعـنـا مع تتطابق مثيرةا عجيبة آثار
لا . المستعانأ والله البيانأ هذا في منه طرف

مماد بن دنعيم عبدالله " أبي الماما بالذكر نخص أنأ (**) ونحب " واـلـذي مح
الفـتـن أـحـاديث من هائلة كوكبة فيه جمع والذي (الفتن) المذكور كتاب الف

" نعـيـم أنأ ـنـبين أنأ .. نـحـب آخآر مكانأ في وجودها يعز الزمانأ آخآر وملحم
مماد بن ـو جليل إماما وهو التابعين تابعي من هو هـ229 سنة " المتوفى ح وـه

مدث لنـه الثالثة الطبقة من البخاري الماما شيوخ أحد كـبـار ـعـن البـخـاري مـحـ
) . 479صا البخاري : شيوخ الباري فتح مقدمة ( انظر التابعين تابعي

لا نوضح أنأ البيانأ قبل ونود :  ثلثة أمور
تـلـك أنأ عـلـى التـنـبيه ينبـغـي فإنه النبوية، والثار بالحاديث : خآاصا الول
المعروـفـة الـحـديث كتب في محصورةا كلها ليست الصحاح والثار الحاديث
والنسـائي الترمـذي وسـنن أحـمـد ومـسـند مسـلم وصحيح البخاري كصحيح

المعروـفـة والمـسـانيد الـصـحاح الكـتـب ـمـن وغيرـهـا ماـجـة واـبـن داود وأبي
. المشُهورةا
ومـعـاجم عواـنـة أـبـي كـصـحيح مشـُـهورةا غـيـر ـكـثيرةا ـحـديث كـتـب فهناك
شـيبة أبـي ابـن ومصـنف عسـاكر ابـن وتاريـخ سـعيد أبـي وسنن الطبراني

الفتـن وكـتـاب نعـيـم، لبي الولياء كحيلة كثير ذلك وغير المقرئ ابن ومعجم
إل عليـهـا ويطـلـع بـهـا يعـلـم ل اـلـتي المـصـنفات وعشـُـرات حـمـاد، ـبـن لنعيم

لا المتخصصونأ لا تخصص . وعلومه الحديث في عالي
مـمـة أنأ عـلـى التـنـبيه ينبـغـي كما ) تـحـوي تطـبـع (ـلـم ـنـادرةا مخطوـطـات مث

لء المعروفة الحاديث أضعاف مشـُـهورةا والغـيـر المشـُـهورةا الكـتـب في سوا
ـفـي موـجـود ـمـاهو منـهـا كمخطوـطـات، العالمـيـة المكتـبـات ـفـي محفوـظـة

ـا، باسطنبول الكتابخانة دار في ومنها ببغداد، الكبرى العراقية المكتبة بتركـي
القديـمـة الكـتـب دار مكـتـب ـفـي ومنـهـا (طنـجـة)، ـفـي التراث مكتبة وكذلك

غير هذا الموي، الجامع في دمشُق وهي الشُاما بحرةا بمكتبة ومنها بالرباط،
ـانأ في الموجودةا النادرةا السلمية المخطوطات من كثير ـة "الفاتيـك . مكتـب
". البابا

لا فـإنأ بـالول، متعلـق : وـهـو الثـاني النبويـة والـحـاديث الثـار مـن ـكـثير
ـمـن القلئل الفراد إل الله رسول عن يحفظها لم والملحم بالفتن المتعلقة
ـرو بن وعبدالله مسعود وابن هريرةا وأبي اليمانأ بن : كحذيفة  صحابته عـم

لا ـتـرك ـمـا  الـلـه رـسـول أنأ . ـمـع أجمعـيـن عنهم الله رضي العاصا بن ـشـيئ
لل الـكـراما ـصـحابته ـبـه أخـآـبر إل القياـمـة ـيـوما إـلـى ـسـيحدث أو ـحـدث تفـصـي

والحداث. والوقائع بالسماء
حذيـفـة وـعـن الخـطـاب ـبـن عمر عن وغيرهما ومسلم البخاري روى فقد

لا الفـجـر ـصـلى  : ( الـنـبي أنأ وغيرهما ـحـتى فخطبـنـا المـنـبر ـصـعد ـثـم يومـ
ـثـم العصر، حضر حتى فخطبنا المنبر صعد ثم صلى ثم فنزل الظهر حضرت

ـكـانأ بمـا فأخآبرـنـا الشُمس، غربت حتى فخطبنا المنبر صعد ثم فصلى، نزل
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زـيـد أـبـي ـعـن ومـسـلم أحـمـد رواـيـة أحفظـنـا) وـهـذه فأعلمنا كائن، هو وبما
النصاري. أخآطب بن عمرو

: ـقـال حذيـفـة ـعـن للبـخـاري هـنـا واللـفـظ صحتها، على متفق رواية وفي
لا فيها ماترك خآطبة  النبي خآطبنا "لقد علمه ذكره، إل الساعة قياما إلى شيئ
كمـا فـأعرفه نسـيت قـد الشُـيء لرى كنـت إنأ جهله، من وجهله علمه من

". فعرفه فرآه عنه غاب إذا الرجل الرجل يعرف
ـمـن ـسـيكونأ وـمـا كانأ بما أصحابه حدث  النبي بأنأ العلم استفاضة ومع
الـكـثر عـلـى ثلثة أو رجلنأ عنه ذلك حفظ من أنأ إل والملحم الفتن أحداث

أدري ما : ( والله عنه الله رضي اليمانأ بن حذيفة قال ولذلك الصحابة، من
دسى دن قاـئـد ـمـن الـلـه رـسـول ترك ما والله تناسوا، أما  الله رسول أصحاب أ

لا ثلثماـئـة مـعـه من يبلغ الدنيا تنقضي أنأ إلى فتنة لـنـا ـسـماه ـقـد إل فـصـاعد
.  داود أبو ) رواه قبيلته واسم أبيه واسم باسمه  الله رسول

تخـص الـتي الحـاديث لهذه  الله رسول صحابة لكثر النساء ذلك ولعل
وينتشُر عنها الحديث يفشُو ل حتى بالغة لحكمة المستقبلية والملحم الفتن

ـى وتشـُـير المستقبل تمس أمور لنها وذلك بها الصحابة من كثير بتحديث إـل
فشُــاء ونزاعات، ومواجهات بأعينهم أشخاصا أسماء وبها المستقبلية الفتن
الولـيـن ـمـن قلـئـل أـفـراد عـلـى بـهـا العـلـم يقتـصـر أنأ الحكـيـم العلـيـم الـلـه

ـهـي وإنـمـا جهلوـهـا ـمـن على تفضيلهم يعني بالضرورةا هذا وليس والخآرين
. الرزاق مقسم فسبحانأ عباده في الله قسمة
الخـيـر ـعـن  الـلـه رـسـول يـسـألونأ الناس : ( كانأ يقول حذيفة كانأ وقد
صحيحه). في البخاري ) (رواه يدركني أنأ مخافة الشُر عن أسأله وكنت

الفـتـن ـهـو عـنـه السؤال عنه الله رضي حذيفة إلى حبب الذي الشُر وهذا
ومثله غيره يحفظه لم ما منها حفظ ولذلك المة، هذه في الكائنة والملحم

لا ينسى ل أنأ  الله رسول له دعا الذي عنه الله رضي هريرةا أبو ـسـمعه شيئ
ـكـانأ  فـقـد الـعـاصا ـبـن عـمـرو ـبـن عبدالله منهما وقريب ،  الله رسول من

دونأ الـلـه رضي غيره يحفظه مالم  الله رسول عن فحفظ ويكتبه الحديث ديد
أجمعين. عنهم

أـحـاديث ـمـن مثـلـه وـمـن حذيـفـة حفظـهـا اـلـتي الثار نوعية هي ما ولكن
؟؟ الفتن

ـا التقريبة ومواقيتها والمواجهات الفتن تفاصيل تذكر آثار إنها تشـُـمل كـم
. الفتن بهذه دخآل لهم يكونأ ممن آبائهم وأسماء بأسمائهم رجال ذكر

لا ـذكر وإنما فيها، والمشُاركين التافهة الفتن أصحاب كل ديذكر لن وقطع ـي
كانأ ومن ورؤساؤها الفتن . قواد السابق الحديث في حذيفة قال كما منهم
دثر لا، ثلثمائة في بفتنته ديؤ أثرهــا لها التي الكبيرةا الفتن أصحاب يعني فصاعد
الناس. حياةا في

كالحـجـاج، وقوادهـا الفتن أصحاب من الرجال أسماء أنأ نعلم ذلك وعلى
الرؤـسـاء ـمـن حسين) وـكـثير (صداما والسفياني ، أمية بني أمراء من وكثير

إـمـا بأـسـمائهم ـمـذكورونأ والـحـديث، الـقـديم العـصـر في والمراء والملوك
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لا لا أو تصريح لا أو تلميح ـمـن ـنـورده فيـمـا تـعـالى الـلـه ـبـإذنأ ـسـنرى كـمـا إلغاز
. الثار نصوصا

المنـجـم ـفـإنأ الـسـابقتين، النقطتين في سبق ما على مبني : وهو الثالث
الـقـرنأ ـفـي عاش " الذي نوستراداموس " ميشُيل الشُهير اليهودي الفلكي

تنبؤـيـة رباعـيـات كتب . والذي ما1559 سنة وتوفى الميلدي عشُر السادس
لا به أخآبر ما وفق وقعت مستقبلية لمور . تمام

لل ووقعـتـا والثانـيـة الولى العالمية : الحرب عن رباعياته في أخآبر فقد فع
جـبـابرةا ظـهـور وـعـن الفرنسية الثورةا عن أخآبر كما حدده، الذي التاريخ في

الثالـثـة العالمية الحرب بنشُوب ونابليونأ. وتنبأ هتلر منهم بأسمائهم سماهم
حــرب فيها وسيكونأ نووية وأنها القرنأ هذا أوائل في وستكونأ مدمرةا وأنها

وـفـي الـغـرب، ـفـي ـسـتتهيأ مخيـفـة ـحـرب : ( آية تعبيره حد وعلى بيولوجية
لا الطاعونأ سيأتي التالي العاما ) أي والقطـعـانأ والعـجـز الشـُـبانأ عـلـى رهيـبـ

يـسـمى واـلـذي الخبيـثـة الجـمـرةا ميـكـروب أنأ والمـعـروف الماشية، قطعانأ
كـمـا البشـُـر، يـصـيب أمريـكـا ـفـي النأ منه حالت ظهرت (إنثراكس) والذي

الـعـرب جزـيـرةا ـمـن اـلـرب ـفـتى بـخـروج تنـبـأ كـمـا الماـشـية، قطعانأ يصيب
ـفـي يـثـق " واـلـذي " نوـسـتراداموس الـعـراف السلما) ـهـذا عليه ( المهدي
ـوءاته ـم نـب ـانأ معـظ ـن المريـك ـل والوربيـي ـعي وإنأ ـب ـة واـض ـاك السياـس هـن
. والعسكرية السياسية قراراتهم من كثير في عليها يعتمدونأ

ـة باب من به أتى بما يأت لم الصل في طبيب وهو العراف هذا أو الكهاـن
من وورثها عليها حصل إسلمية مخطوطات على اطلع قد هو وإنما العرافة
أمـنـاء أـجـداده ـكـانأ وـقـد رباعـيـاته، مقدـمـة ـفـي ـهـو ذـكـر كما اليهود أجداده
لا فـكـانت الـسـلمية الموروثات هذه فأخآذوا القصى المسجد لمكتبة مـصـدر
لا بـعـض فيـهـا واـلـتي والنـصـارى اليـهـود موروـثـات بجانب تنبؤاته في له رئيس
يبدل. ولم يغير لم الذي العلم

اـسـم رباعـيـاته على أطلق ) قد ( نوستراداموس أنأ علمنا إذا نعجب ولذلك
ـبي أنأ الخطاب بن عمر عن البخاري حديث "القرونأ" وذكرنا ـبرهم  الـن أخـآ

لا القيامة يوما إلى كائن هو بما لا قرن . قرن
ـا ـمـن ـهـو نوـسـتراداموس ـبـه ـجـاء ـمـا أنأ ونـقـول ـا المنـهـوب تراثـن وميراثـن

. وعلموه وجهلناه فالتقطوه منا سقط الذي المسلوب
بـهـذا يتعلـقـانأ أمرـيـن ـنـذكر أنأ البـيـانأ في نشُرع أنأ قبل لي ويطيب هذا
لا أمريكا في وقع الذي الجلل الحدث أـحـد ـفـي النـيـرانأ اـشـتعلت حـيـث قريب
الخـآـر اـلـبرج ـتـداعى بينـمـا بنيويورك، العملق العالمي التجارةا مركز برجي
اـحـترق بينـمـا عليهـمـا، الرهـيـب الهـجـوما أـثـر ـمـن التدريجي للسقوط التوأما
رئيـسـهم، وذـعـر القلـعـة تـلـك هيـبـة وـسـقطت البنتاجونأ الدفاع وزارةا مبنى

لا أوارها سيستعر التي الحرب نار ذلك فأشعل :  قريب
:      الول     المر
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سلمة محمد الستاذ وأوردها سنين، بضع منذ امرأةا رأتها رؤيا عن عبارةا
ـسـنة طـبـع " واـلـذي وتحلـيـل نـقـد – نـسـتراداموس " تنـبـؤات كتابه في جبر

:  نصه ) ما19(صا المؤلف يقول سنوات، أربع منذ أي ما1997
لا سنوات أربع قبل منامها في : رأت فاضلة أخآت لا كتاب منــه فدنت مفتوح
نصه:  ما وقرأت
لا هناك ( إنأ لل برج لا طوي لا وكـبير النيـرانأ تلتهـم وسـوف أوروبـا، فـي جـد
ـهـذا، يـحـدث وعندما قطعة، قطعة يتداعى فسوف اليمن أما اليسر قسمه

لا) . انتهى القيامة يوما ويصبح اوربا تضمحل فسوف . النص قريب
لا متواـفـق وهو واضح المر لنأ أعلق ولن ـقـرب ـمـن نـقـول ـمـا ـمـع تماـمـ
واـلـتي الـصـالحة الرؤيا إل النبوةا مبشُرات من يبق لن أنه علمتم وقد النهاية

لا عجيبـة رؤيـا أنهـا رأيـت وقـد الزمـانأ، آخآـر المؤمنين من تكثر جـديرةا حق
. بالذكر

:      الثاني     المر
ـقـال مصدرها، علمنا وقد رباعياته، إحدى " في " نستراداموس أورده ما

 :
ـن2001 ( سبتمبر التاسع والشُهر الجديد القرنأ عاما ( في الـسـماء  ) ـم
وأربعـيـن خآمسـة درـجـة فـي السـماء ستشُـتعل العظيم الموت ملك سيأتي

(يـورك) مدينة (نيويورك) في العظيمة الجديدةا المدينة من النيرانأ وتقترب
سـقوط .. خآلل التـوأما تمزيـق إلـى الفوضـى وتـؤدي هائـل إنهيار سيحدث

تـحـترق بينـمـا العظـمـى الثالـثـة الـحـرب وتـبـدأ العظـيـم القائد يتداعى القلعة
. كلمي من فهو القوسين بين وما النص، ) انتهى الكبيرةا المدينة

عع وأي التوأما، البرجانأ تمزق مدى أي إلى فانظر رئـيـس أـصـاب وهلـع تدا
ـمـن نعتـقـده ـمـا وهذا وتحترق، " تتداعى " البنتاجونأ قلعة بينما دولة أعظم
. الثالثة العالمية الحرب بداية ذلك أنأ وكتبنا أدلتنا

. أعلم " الله " يورك الجديدةا الكبيرةا المدينة ستحترق فهل
للـمـة الخآـيـرةا البياـنـات أو البـيـانأ، قـبـل أذكر أنأ سبحانه الله شاء ما هذا
تناـسـب ـكـي المـكـانأ ـقـدر ـسـريعة ومـضـات ـفـي أجعلها أنأ سأحاول والتي
. البواب على الملحم فإنأ الكتاب موضوع مع وتتماشى الحال
:  و

طم ـلـه يـكـون أن ويوـشـك ـضـرا
 الكلم مـبــدؤها الـحــرب وإن

ــــاظ ــــة أأيـق يـي طم أم أم ــــا نـي
طم حان فقد قوموا فقل القيا

ـن أرى ـاد بـي يرـم ومـيـض ال
نـــــــــــــــــــــــــــــــار

نن ينار فإ ككى بالعيدان ال رذ ـ  طـت
جـجـب ـمـن أـقـول يتع كت ال ـ رـي كل

 شـــــــــــــــــــــــــعري
لم لحينهم كانوا فإن  طنيا

.  المستعانأ والله البيانأ في ولنبدأ
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الول البيـــــانأ
.. وشرارتها الملحم أول في

مسراء ( فتنة للكويت العراق غزو ..)  ال

( أول بالروما واستغاثته أمريكا إلى الكويت حاكم فرار
..)  الملحم

في حصاره ثم للعراق التحالف قوات ضرب
..العالمية)  الحرب من الولى ( الجولة

 المستعانأ .. والله البيانأ تفصيل
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ـرحها العداد المقصود وإنما ونشُوبها بدؤها يعني ل الملحم أول إنأ لمـس
ـبـدء أـمـا الملـحـم أول ـفـي البيانأ فهذا شرارتها، وظهور خآيوطها أول ونسج

. تعالى الله بإذنأ التالي البيانأ في فسنجعله الملحم
" (الـسـفياني) حـسـين " ـصـداما ـغـزو ـمـن ما1990 ـعـاما ـحـدث اـلـذي إنأ

لا الكويت ) إـلـى ( الخآـنـس الـكـويت أمـيـر وـفـرار وثرواـتـه، كـنـوزه في طمع
(الجماـعـة) تحالفـيـة ـقـوات ـفـي ومجيئـهـم بـهـم (الروما) واـسـتنجاده أمريكا

ـراق " صداما على القضاء في فشُلهم بعد محاصرته ثم العراق وضربهم الـع
در هذا شعبه؛ تركيع أو " ونظامه رم مع دل الله مل وهو السراء فتنة وهو الملحم، أو

" .  " هرمجدونأ حرب الثالثة العالمية الحرب من الولى الجولة
:  نقول ما تثبت التي والثار الحاديث نصوصا وإليكم

مسراء ( فتنة للكويت العراق غزو ) :  ال
: قــال عمر بن عبدالله عن بسنده سننه في داود أبو روى-1
لا ( كنا .. إـلـى ذكرـهـا ـفـي فأكثر الفتن فذكر  الله رسول عند قعود

بيتي أهل من رجل قدمى تحت من دخآنها السراء فتنة : ثم قال أنأ
)1(). … مني وليس مني أنه يزعم

تليـهـا واـلـتي الـسـراء فتـنـة وـهـو فـقـط الـحـديث ـفـي الشـُـاهد ذكرت وقد
والملـحـم الـحـروب وـهـي الدهيماء فتنة الحديث نفس في ورد كما مباشرةا

أو يـومه مـن اـلـدجال فـانتظروا ذاكم كانأ فإذا  الله رسول عنها قال والتي
. الدجال المسيح خآروج أعقابها في يكونأ الدهيماء فتنة أنأ يعني غده، من

رجل يد على كانت والملحم الدهيماء فتنة إلى تقود والتي السراء ففتنة
ـغـزا اـلـذي الرـجـل ـتـرى ـيـا ـهـو فهل فاجر، فاسد أنه إل  بيته أهل من واحد

)،1(البلد إـلـى وجلبـهـم بـهـم واـسـتغاث ـبـالروما استنجد الذي هو أما الكويت
) واـلـذي والبترول والثروات ( الكنوز السراء بسبب الفتنة وبدء الغزو فكانأ

نهــايته في ويكونأ بلدنا إلى الروما بمجئ استهلت فتنة المسلمين على فتح
. الملحم

لا داود عيـسـى / محـمـد الـسـتاذ ساق وقد-2 لا أـثـر ـفـي عجيـبـ
المخطوطـات بعـض فـي الـبـواب علـى المنتـظـر : المهـدى كتـابه

أو مـسـمى تـحـت بتركـيـا الكتابخاـنـة دار ـفـي الموـجـودةا الـسـلمية
يعـيـش ـكـانأ ـمـدني المنورةا) لـعـالم المدينة / تراث3664( تصنيف

اـبـن زيد بن ( كلدةا وهو الهجري الثالث القرنأ في المنورةا بالمدينة
لكل الملك المهدي لياما المسالك ( أسمى بعنوانأ )، المدني بركة
).  المالك الله بأمر الدنيا

فتنة تفاصيل وانظر الذهبي ووافقه وصححه والحاكم ) ،2/133( وأحمد ) ،4077( داود أبو رواه ) صحيح1(
-108" ( الدين ليوما الصغرى الشراط في المبين " القول كتابنا في والدهيماء السراء وفتنة الحلس

1113 . (
هو هنا السراء فتنة سبب في المذكور الرجل أنأ إلى أذهب أنني إل للفتنة سبب ) وكلهما1(

في المذكور السفياني " فهو " صداما أرضنا. أما إلى الروما جلب " الذي الكويت " أمير
. الثار تأتلف وبهذا موضعها في سنودرها كثيرةا آثار وفي الثالث البيانأ
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:  نصه أورد ما العجيب المخطوط هذا في جاء ومما
منب، عجب من أصغر بلد في ( وحرب مذ أغنى كأنها لها، الدنيا أهل يجمع ال

ملم فيها الوالمونأ. وأمير عليها لم أو بلد ـمـن التـيـة الشـُـر لزعيـمـة رايـتـه مـسـ
الدنيا، كل من صريخها له فتجمع الزمن آخآر بداية الغربية البعيدةا الشُواطئ

ـن آخآر بداية ملحم في عراق ويخرب الملك عرش له وترد ـارب الزـم . ويـح
لنأ أخـآـرى ـمـرةا البـلـد خـآـراب وـحـانأ المـهـدي، جـيـوش الـصـغير الذنب أمير

)2(). … جسد إلى الذنب ويعود بقتله المهدي … الفساد سر أميرها
ـشـاهدوا الجمـيـع أنأ خآاـصـة تعلـيـق إلى يحتاج ل وإثارته غرابته مع والنص

أـسـفل ـفـي الناتـئـة العظمة تلك من أصغر بلد في حرب من كانأ ما وعلموا
منب عجب وتسمى الظهر مذ ا ) وهـذا ( الكـويت   وهي ال لل حجمه بالنسـبة فع
الدنيا أهل أنأ الجميع . وعلم وغيرها والعراق ومصر كالسعودية البلد لباقي

ملم  دوـلـة). وـقـد37( أجلـهـا من اجتمعوا الجماعة) قد أو التحالف (قوات مـسـ
الشـُـر لزعيـمـة ورأـيـه إرادـتـه ـعـن طواعـيـة وتـنـازل (الخآنس) رايـتـه أميرها

لل الغربـيـة، البعيدةا الشُواطئ من (أمريكا) التية ددوا وفع ملـكـه ـعـرش ـلـه مر
يتـفـرغا ـحـتى الزـمـانأ آخـآـر ملـحـم بداـيـة ـفـي وخآربوه العراق ضربوا أنأ بعد

. اليتاما مائدةا على للوليمة اللئاما
أخـآـرى ـمـرةا الـكـويت ويـغـزو عارـضـه لمن الصداما السفياني سيعود فهل
لـقـوما ـسـماوية كعقوـبـة ـمـرةا أول أضرمها كما النيرانأ فيها ويضرما ويخربها

ـيـأمر ـحـتى الفساد سر أميرهم وكانأ الله بأنعم وكفروا وفسدوا وبغوا طغوا
 ..؟! بقتله المهدي
ـغـزو ـمـن ـحـدث فـمـا ـحـال أـيـة الـنـص. وعـلـى يـقـرره ما فهذا أعلم، الله
الفتـنـة أو اـلـدهيماء لفتـنـة مـهـد اـلـذي وـهـو السراء، فتنة هو للكويت العراق
لا بلدـنـا (الـغـرب) إـلـى اـلـروما بمـجـئ ـبـدات والتي الغربية للـحـرب اـسـتعداد

. الكبرى الملحمة بعدها "هرمجدونأ" ومن العالمية
الـقـرنأ ـمـن آخـآـر مخطوط في السابق المرجع نفس وفي-3

المخـطـوط ذـلـك ـمـن فـقـرةا وـفـي ـشـامي، لتابعي الهجري، الثالث
:  نصه ما النادر

عينـيـه إـحـدى ـفـي ـسـفياني، … و … متـجـبر رجل الشُأما عراق ( .. وفي
ـلـه جمـعـت اـلـدنيا عارـضـه، لمن صداما وهو الصداما من قليل. واسمه كسل

بالـسـلما، إل الـسـفياني ـفـي خآـيـر ول ـمـدهونأ وهو دخآلها "كوت" صغير في
)1(). المين المهدي لخائن والويل وشر خآير وهو
لا بالتحدـيـد الجـبـار الـعـراق حاكم اسم ذكر النص هذا وفي لا اـسـم أـنـه ووـصـف

دخـآـل أـنـه وفـيـه ـبـه، الـخـاصا البيانأ في أوصافه من مزيد وسيأتي السفياني
ذريـعـة ذـلـك الروما فيتخذ يغزوها حتى وخآدع به دمكر قد مخدوع وهو الكويت

ـا ـوه لـم ـيفعلوه، فعـل ـفياني وـس ـداما والـس ـو ـص ـفياني ـه ـيليه الول الـس وـس

مكانأ المخطوطة في المذكور النص في تآكل " . وهناك132" صا المذكور ) الكتاب2(
 . النقط

 . 216صا المذكور ) المرجع1(
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موه الثاني السفياني ذـلـك ـسـنبين كما ابيه برصيد يعمل والذي ابنه وهو المشُ
الله. بإذنأ

ـانأ خآير كل عنه ذهب المهدي ظهر فإذا وشر، خآير فيه صداما والسفياني وـك
لا من الناس وتخليص بقتله يأمر المهدي يجعل مما المهدي وحارب كله، شر

شره.
) :  الملحم ( أول بالروما واستغاثته أمريكا إلى الكويت حاكم فرار
دماد بن دنعيم روى عن عنه الله رضي ذر أبي عن بسنده الفتن كتاب في ح
ببلد) يلي (أي بمصر أخآنس رجل أمية بني من : ( سيكونأ قال  الله رسول
لا روماـــبال فـيـأتي اـلـروما إـلـى فيـفـر منه ينتزع أو هـسلطان على يغلب سلطان

)1() . مـالملح أول فذلك لماـالس أهل إلى
:  قال العاصا بن عمرو بن عبدالله عن بسنده وروى
يغـلـب ـسـلطانأ ـلـه بمـصـر الجبابرةا ابناء من برجل سمعت أو رأيت ( إذا

أـهـل إـلـى اـلـروما ـيـأتي الملـحـم أول ـفـذلك الروما إلى يفر ثم سلطانه على
) .  السلما
بـضـعة مـنـه وـنـزع وـسـلطانه ملكه على غلب لما الكويت لمير حدث فما
ددامي، الـسـفياني جنود أيدي على أشهر "خآـنـس" أنأ إل مـنـه ـكـانأ فـمـا الـصـ

لا الروما إلى وفر واخآتفى، وـحـولهم بـقـوتهم ويـسـتغيث نـجـدتهم يتسول فزع
الســراء، فتنة دخآانأ بذلك فأثار منه، سلب الذي ملكه عليه ويردوا ليرحموه

لا لكانأ الباغي ليردوا بالمسلمين استعانأ كانأ ولو . له خآير
ويمهـد الغربـي للغـزو البـاب يفتـح بذلك أنه " الموي " الخآنس يدر ولم

فـلـك ـشـرارتها، وـبـدء الملحم أول أوانأ فهذا الرعناء الغربية للفتنة الطريق
هك ثم الله، .  السلما أمة يا الله ل

الـحـرب من الولى ( الجولة في حصاره ثم للعراق التحالف قوات ضرب
) .  العالمية

: الوـلـى جـولت ـبـل جولـتـانأ " لهـا " هرمـجـدونأ الثالثة العالمية الحرب
..!!!  العراق تضرب  دولة37 (الجماعة) ، التحالف بقوات العراق ضرب
 ! ..؟ ماذا ثم
لا إل لرئيـسـه ازداد ـمـا وـشـعبه ـبـاق، فنـظـامه الـعـراق، يهزموا لم دـبـ ـمـع دح
على القضاء من أهدافه تحقيق في التحالف فشُل فقد المهراق الدما غزارةا
ـراق كبير النصر هذا إنأ الله ولعمر العراق، شعب وتركيع ونظامه صداما للـع

ـراق بـضـرب تنته لم والتي الثالثة العالمية الحرب من الولى الجولة في الـع
لعـيـن بحصـار الحـيـن ذلـك مـنـذ مسـتمرةا هـي بـل المتاح السلح أنواع بكل

إذلل ـفـي ول العراـقـي الشـُـعب تركـيـع ـفـي تنـجـح لم حمقاء يومية وغارات
وقيادته. نظامه كبرياء

ـمـن الثانـيـة الجوـلـة تبدأ حتى ينتهي لن المستمر الحصار هذا أنأ واعلموا
نارها.  إشعال في وجولة صولة فيها للعراق سيكونأ والتي العالمية، الحرب

وعن الولى، روايته في ذر أبي  عن291،294" صا " الفتن في حماد بن نعيم ) رواه1(
لا الثانية. ورواه الرواية في عمرو بن عبدالله .  ذر ابي عن مسنده في الروياني أيض
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:  نصوصا من ذلك في جاء ما وإليكم
وهـو كعـب ) عـن296(صا الفتـن فـي حمـاد بـن نعيم روى ـ1 

وـهـم أنـتـم تـغـزونأ ثم : " … فتصالحونهم قال الروما عن يتحدث
".  الديم عرك فتعركونها الكوفة
لا لنعيم أخآرى رواية وفي عمير بن حكيم رواية من ) بسنده268(صا أيض

دث : " ثم قال تعرك الصلح ذلك وفي (التحالف)، الصلح يسألونكم الروما يبع
ـمـع أـكـانأ أعلم فالله المسلمين، يمدوا أنأ لتركهم وذلك الديم عرك الكوفة

" .  عليهم الروما وتستمدونأ غزوهم يستحل آخآر حدث خآذلنهم
: " يوشك قال عنه الله رضي عبدالله بن جابر عن بسنده مسلم روى ـ2

زز إليهم ديجبى ل أنأ العراق أهل : ـقـال ذاك أـيـن : ـمـن درهم. قلـنـا ول قفي
مجم قبل من مع إليهـم ديجـبى أل الشُاما أهل : يوشك قال ذلك. ثم يمنعونأ ال

سـكت . ـثـم اـلـروما قبـل : مـن قـال ؟ ذلك أين : من دمدى. قلنا ول دينار
دية المال يحثى خآليفة أمتي آخآر في : يكونأ  الله رسول : قال قال ثم دهن
لا دده ل حثي لا يع )1(". عد

الحـصـار يمـتـد (فلـسـطين) وـقـد الشـُـاما حـصـار أعقبه قد العراق فحصار
لا الخليـفـة ذـلـك المـهـدي ظهور يكونأ . ثم أعلم والله ولبنانأ سوريا إلى قريب
لا المال يحثى الذي لا يعده حثي دية هذه انقضاء بعد عد دهن . فيها نعيش التي ال

ـن نعيم رواه فما جولت، هي العالمية الثالثة الحرب أنأ دليل أما ـاد ـب حـم
:  قال معدانأ بن خآالد عن ) بسنده178(صا الفتن كتاب في

" .  يهلك ثم مرتين الجماعة السفياني " يهزما
اـلـذي للـتـدمير فـعـل ـكـرد أمريـكـا حشـُـدته اـلـذي الـحـديث التـحـالف فهذا
أخـآـرى ـمـرةا الـعـراق سيضرب وأنه لبد وواشنطن، نيويورك في له تعرضت

عـلـى والقـضـاء الرـهـابين ملحـقـة بحـجـة أفغانـسـتانأ ضرب من النتهاء بعد
. الرهاب
ـفـي وسيفشـُـل ـمـرةا أول دـهـزما كـمـا ـكـذلك التحالف سيهزما المرةا وهذه

المواجـهـات داـئـرةا وتتسع الموقف، ينفجر وهنا الثانية، للمرةا أهدافه تحقيق
ـحـروب أعنف من الخآيرةا الجولة في الديم، عرك كلها المنطقة تعرك حتى

. التاريخ
التالي البيان وإليكم الول، البيان تفصيل وهذا 
 :

أهل : مكيال والقفيز مسنده، في أحمد ورواه جابر عن مسلم صحيح من الفتن ) كتاب1(
أتريانأ العلء وأبي نضرةا : لبي الراوي قال آخآره وفي الشُاما، أهل : مكيال والمدى العراق،

.  المهدي إنه . يعني : ل قال ؟ العزيز عبد بن عمر أنه
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الثانــي البيــــانأ
)) الثالثة العالمية والحرب الملحم بدء (( في

طالبانأ ( حركة السود الرايات أصحاب ظهور
)  بأفغانستانأ

أصحاب لضرب براياته الغرب مجيء
الرهاب). (ضرب السود الرايات

ورئيس السويس قناةا الغرب قوات اجتياز
) . الصليبية "العرج" (الحروب أركانهم
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..  السلما أمة يا
قاـئـدهم ـصـرح وقد الجديدةا، الصليبية للحملة الغرب جيوش تحركت لقد

المـسـلمين غـضـب أـمـاما كلمـتـه لسحب اضطر . ثم "بوش" بذلك ورئيسهم
ـفـي ـيـزال ل القـلـب يضمره فالذي قواته، يسحب لم لكنه الكلمة، هذه إزاء

} [آل أـكـبر ـصـدورهم تخـفـي وـمـا أـفـواهم ـمـن البغـضـاء ـبـدت {ـقـد القلب
] . 118:  عمرانأ
بخـطـط قـصـير وـقـت ـفـي المشُرق صوب الصليبية الجيوش تحركت لقد

لا أعدوها قد كانوا وأهداف ـضـرب بحـجـة فرـصـة، أـقـرب ـفـي لتنفيذها مسبق
دبلوماـسـي وـمـبرر واهـيـة حـجـة إل ـهـي وـمـا الرـهـاب وقواـعـد أفغانـسـتانأ

والقـضـاء أجـمـع الـعـالم عـلـى الـسـيطرةا هو الحقيقي هدفهم وإنما مفضوح،
لء بمسيحي ليس هو من كل على أما وبوذيين هندوس أما شيوعيين كانوا سوا
. مسلمين كانوا

ـى يقضوا " أنأ " المسيحية عقيدتهم في فلبد أشرار عندهم فالجميع عـل
دلصوا الشرار كل ديخ  –"الرب" – يزعمونأ لنزول يمهدوا حتى منهم الرض و
" الـسـعيدةا " اللفية ذلك بعد هم ويعيشُونأ فيحكمها الرض إلى السماء من
يـقـول كـمـا الـعـالم نـصـف لـغـزو تكفي ضخمة بقوات مجيئهم معنى فما وإل

العسكريونأ. الخبراء
" المخـلـص " المـسـيح للـسـيد الـثـاني المـجـئ أوانأ ـهـذا أنأ يعلمونأ وهم

الرـكـانأ رئـيـس راية تحت الصليبية جيوشهم وتحركت قواتهم حشُدوا ولهذا
لا الشــرار علــى للقضــاء الكنــدى" ، "العــرج المشُــتركة للقــوات بــدء

ـا بالتـحـالف بالشـُـيوعيين ـا بالـغـدر "هرمـجـدونأ" وانتـهـاء ـفـي معـن " ـفـي بـن
" .  الكبرى الملحمة

الـسـويس) وتمرـكـزت ( قـنـاةا مـصـر قنـطـرةا الصليبية القوات عبرت لقد
الطالبانأ) بقيادةا ( الفغانأ السود الرايات أصحاب لضرب كلها المنطقة في

لـقـاء أعـظـم ـفـي والمـغـرب المشـُـرق يـسـتجيش حتى مكانهم يبرحوا ولن ،
( الـصـين الشـُـيوعي الشـُـرق أنأ . وذـلـك عالمية حرب وأشد وقعة وأشرس
دنة) ، (شيعة المخلطة (إيرانأ) والعراق الشُيعيونأ ) ومعهم وروسيا ـ دـس ـلـن و
لا وتشـُـكل بهم تحيط الصليبية الرومية القوات بقاء عن يرضوا عليـهـم خآـطـر
يـبـدأ وهـنـا ذاك، ويـهـدد ـهـذا " يـضـرب " كالبلطجي المنطقة في تعربد وهي

"اليـهـود" ورائـهـم ومن الصليبيونأ لها مهد طالما التي الحرب وتتفجر النزاع
ـفـي اخآتلف " المخـلـص" ـمـع مـجـئ "النـصـارى" عقـيـدةا يشـُـاركونأ اـلـذين

دـلـة التطهيرـيـة الـحـرب ـهـذه ـشـأنأ في هم ولذلك التفاصيل، وأـمـة واـحـدةا هم
واحدةا.
يعـلـم ول الـبـواب عـلـى هو بل اقترب قد إل الحرب انفجار أوانأ نرى وما
. العالمين رب الله إل اليقين وجه على ذلك توقيت

وـصـفاتهم الـسـود الرـيـات أـصـحاب ـتـذكر اـلـتي والـثـار الـحـاديث وإليكم
عجيــب مثير بيانأ في العرج الركانأ رئيس العلى وقائدهم الغرب ورايات

يلي: ما وهو
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) : بأفغانستانأ ( الطالبانأ السود الرايات أصحاب ظهور
وثـيـابهم الـسـوداء بعـمـائهم أفغانـسـتانأ " في " الطالبانأ حركة ظهور إنأ

الملـحـم ـبـدء عـلـى الدـلـة أـكـبر ـمـن ـهـو للنـظـر الملفـتـة وأزـيـائهم البيـضـاء
ـالى الله بإذنأ قليل بعد سنوردها التي الثار وردت فقد والحروب، تـصـف تـع

غريـبـة اـلـبيض والثـيـاب الـسـود العمائم أي السود، الريات ذوي القوما هؤلء
اليرانيـيـن، الشـُـيعة ـمـن الـسـود الرايات أصحاب غير وهم والترتيب المنظر
الراـيـات فأـصـحاب العـبـاس بـنـي من اليرانيين الشُيعة بعد يظهرونأ فأولئك
ـمـن أول ـهـم ـبـل ـشـيعة ليسوا سنة أهل "الطالبانأ" بأفغانستانأ من السود

لـو أـشـداء أقوـيـاء رـجـال وـهـم ظـهـوره حـيـن الـسـلما علـيـه المهدي سينصر
ددوها الجبال استقبلوا .  ودكدكوها له

ـار وتخبرنا ما،1996 سنة " حوالي " الطالبانأ ظهر وقد ـجـاءت اـلـتي الـث
لا وـسـبعونأ اثـنـانأ المهدي ظهور وبين ظهورهم بدء بين أنه بشُأنهم 6( ـشـهر

سنوات) . 
:  وخآروجهم وصفهم في الثار وإليكم

:  قال الحنفية بن محمد عن بسنده حماد بن نعيم روى-1
ـسـوداء، أخـآـرى خآراـسـانأ من تخرج ثم العباس لبني سوداء راية " تخرج

أنأ وبـيـن خآروـجـه بـيـن : يـكـونأ ـقـال أنأ إـلـى … بيض وثيابهم سود قلنسهم
دلم لا وسبعونأ اثنانأ للمهدي المر ديس )1(" . شهر

(أفغانستانأ) ـهـي خآراسانأ في الخآيرةا السود الرايات أنأ يبين الثر فهذا
ظهـور كـانأ وـقـد العـبـاس، بنـي مـن اليرانييـن للشـُـيعة السود الرايات غير

لا اـلـبيض وثـيـابهم الـسـود "الطالـبـانأ" بعـمـائمهم لل الـثـار لـهـذه محقـقـ وـمـزي
الـسـوداء الشـُـيعة راـيـات أنأ ـظـن ـمـن فيه يقع أنأ يمكن كانأ الذي للشكال

وـهـم الـسـنة أعداء أعدى الشُيعة لنأ ظهوره، عند المهدي ستنصر التي هي
الشاعة ( وانظر له السفياني محاربة بعد المهدي سيحاربونأ من أوائل من

) . 114صا للبرزنجي الساعة لشراط
لا نعيم روى-2 رـسـول عن  النبي زوج حفصه عن بسنده أيض
دـهـاء أوـلـو المشـُـرق قبل من يأتونأ بناس سمعتم قال: " إذا  الله

ديهم من الناس يعجب )2(". الساعة أظلتكم فقد هز
فهم الثـر وهذا لا، يص لل (الطالبـانأ) مـثيرةا فثيـاب تمامـ وهـم للعجـب فع

الساعة. وقرب الملحم بدء يعني (أفغانستانأ) وظهورهم الشُرق من جاءوا
: قال الزهري عن بسنده حماد بن نعيم عبدالله أبو وروى-3

دلـلـة ـكـالبخت رـجـال يـقـودهم المشـُـرق ـمـن الـسـود الرايات " تقبل المج
)3(" . … الكنى وأسماؤهم القرى أنسابهم شعور أصحاب
لا وهذا ـة كالجمال مهابة عليهم القامة طوال فهم صفاتهم من أيض دـل مل دمج ال

إـلـى وأنـسـابهم واللحـيـة اـلـرأس ـشـعور أطلـقـوا وـقـد لها)، صيانة (المغطاةا

.  البخاري شيخ حماد بن ) لنعيم188(صا الفتن ) كتاب1(
 . 121صا حماد، بن لنعيم الفتن ) كتاب2(
 . 118صا السابق ) المصدر3(
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أحمد ووكيل ضعيف، السلما (عبد كنايات وأسماؤهم منها جاءوا التي القرى
.. ).  خآانأ الله وبسم ، مطمئن الحي وعبد علي، ونور متوكل،

: التالي البيانأ في فهذا الملحم لبدء الغرب إليهم يأتي ومتى كيف أما
الرهاب) :  (ضربة السود الرايات أصحاب لضرب براياته الغرب مجئ

أـصـحاب ظـهـور بعد إل يكن لم السافر الغرب وهجوما الحقيقية الفتنة إنأ
الذريـعـة الـغـرب فاتـخـذ بينـهـم فيـمـا (طالـبـانأ) واخآتلفـهـم الـسـود الراـيـات
لا الفريسة على ينقضوا كي الفرصة، وانتهزوا ـسـائغة لقـمـة أنـهـم منـهـم ظـنـ
لا .. هيـهـات .. هيهات .. هيهات ولكن سانحة وفرصة ـ ـشـر الخلف إنأ .. حـق

ـازع ـاب فشـُـل والتـن ـوةا، وذـه ـا للـق ـن الخلف دب إنأ ـم ـائل بـي ـانأ فـص الفـغ
وأذـلـوه الجـبـار، الحـمـر الروـسـي الزـحـف جـيـوش هزموا الذين المجاهدين

لا العداء، فيهم طمع حتى أنفه، وأرغموه . كله شر الخلف إنأ حق
بـمـدمراتها وخآيلئـهـا، بخيلـهـا الـصـليبية، وجيوـشـه الـغـرب ـقـوات ـجـاءت
لا الحديثة وطائراتها وبوارجها بقنابلهم جاءوا العملقة، طائراتها وحاملت جد

" " الطالـبـانأ ـضـرب بحـجـة جاءوا الشُامل، الدمار أسلحة وكل وصواريخهم
لا بإصرار معلنين الرهابيين وقواعد لا مرار عشـُـر سيـسـتمر الـغـزو أنأ وتكرار

للقضاء سنين عشُر إلى الرهاب قواعد تحتاج فهل طويلة، حرب في سنين
. ؟؟ عليها
لا وتـدميرها أفغانستانأ كل على للقضاء المطلوب أنأ أظن ل دمير أكـثر ت
ـدمرةا السلحة من الهائل الكم هذا مع ساعات عشُر بل أياما عشُرةا من الـم

.
" طويـلـة " ـصـليبية  ـحـرب فـهـي دأعـلـن، ـقـد والـهـدف واـضـح الـمـر إذنأ

. أجمع العالم على للسيطرةا
:  الغرب مجئ سبب تبين التي الثار وإليكم

ـبـن قبة عن سلمة أبي بن رجاء إلى بسنده حماد بن نعيم روى ـ1   
إنـمـا : " لعـلـك ـلـه فقـلـت يتـضـمن، المـقـدس بـيـت قدما أنه زينب أبي

الرايـات تخـرج لم ما تعدوهم لن فتنتهم إنأ : ل، قال ؟ المغرب تخاف
ـإذا الـسـود، ـات خآرـجـت ـف ـة1(".  ـشـرهم فـخـف الـسـود الراـي ) ففتـن
لل ـبـدأت ـقـد الـغـرب ـحـروب أي المغرب الراـيـات أـصـحاب بظـهـور فع
:  التالي الحديث ذلك يبين ؟؟ خآرجوا فمتى السود،

:  قال الزهري عن بسنده حماد بن نعيم قال-1
)2(". … الصفر الرايات أتاهم بينهم فيما السود الرايات اخآتلفت " إذا
لل اخآتلفوا وقد الطالـبـانأ المتـصـارعانأ، الفريـقـانأ وتقاـتـل بينـهـم فيـمـا فع
الـصـليبي الـغـرب رايات الصفر الرايات فجاءتهم الشُمالي، التحالف وقوات

. حين إلى .. ولو ويتحدونأ الدرس يعونأ فياليتهم
ـات ـمـن ـسـيكونأ وأنه منهم يتمكن لن الغرب أنأ تخبرنا الثار ولكن الراـي

. وعونه ومدده المهدي سند السود

) . 115(صا ) الفتن1(
لا تأتي بقية ) وللثر160(صا ) الفتن2( .  بصدده نحن الذي الثر من الشُاهد ههنا أوردت وإنما الله بإذنأ قريب
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ـذا " الـعـرج قائدهم بأمر مصر قنطرةا وعبرت الغرب قوات جاءت " وـه
ورئـيـس الـسـويس قـنـاةا الـغـرب ـقـوات : اجتـيـاز الـتـالي البـيـانأ يوـضـحه ـمـا

" . " العرج الركانأ
لا يقرأ حينما العجب كل المرء يعجب مـئـات مـنـذ الكـتـب ـفـي مدوـنـة آـثـار

ـذه، أيامنا في إل أمرها ينكشُف ول تظهر ل أمور فيها دتذكر السنين ولـكـن ـه
أقوال من أو ،  المعصوما قول من هي الثار هذه أنأ علمنا إذا يزول العجب
ـعـن الخآـبـار أعـجـب فـمـا  الـنـبي كلما ـمـن أخـآـذوها واـلـذين الكراما أصحابه
ظـهـرت أـحـداث ـفـي الواردةا الثار أعجب وما الشُاما، وحصار العراق حصار
يطلـقـونأ ـضـخاما ـطـوال رـجـال إلى  النبي إشارةا تفسير شيء فبأي اليوما،
ونأ واللحيـة الرأس شعر ائم ويلبس فـي البيضـاء والقمصـانأ السـوداء العم

) ـثـم ( أفغانـسـتانأ المشـُـرق ـمـن يخرـجـونأ ـثـم العـجـب، ـيـثير غريب ترتيب
. والملحم الحروب لبدء الغرب فيأتيهم بينهم فيما يختلفونأ
) الـسـويس ( قـنـاةا مـصـر قنطرةا يعبر الذي المغرب جيش هو شيء وأي
ـبـانه العـلـى ـقـادئهم وـصـف ـمـن العـجـب أـشـد والعـجـب الفـغـانأ، لـضـرب
" " عـكـازين عـلـى يمشـُـي المشـُـتركة الرـكـانأ هيئة رئيس نرى ثم "أعرج"،

أـصـحاب التـحـالف ـقـوات ـضـرب ـفـي بيـانأ أول ويلـقـى المنـصـة أماما ليقف
. الله بأفغانستانأ. سبحانأ السود الرايات

:  الثار هذه بعض وإليكم
:  قال الزهري عن حماد بن نعيم قال-1

فيجتمعونأ الصفر، الرايات أتاهم بينهم فيما السود الرايات اخآتلفت " إذا
لا، المغرب وأهل المشُرق أهل فيقتتل مصر أهل قنطرةا في تـكـونأ ـثـم ـسـبع

مبرةا مد )1("... حتى المشُرق أهل على ال
لا خآرج الذي الغرب جيش إنأ لا المشـُـرق إـلـى زاحف مـصـر قنـطـرةا مجـتـاز
يسـتجيش حـتى هنـاك سـيمكث أفغانسـتانأ، ضـرب السويس) بحجة (قناةا

فتنشـُـب الغازيـة الـغـرب ـقـوات وبـيـن بيـنـه الـتـوتر ـحـدةا وتتصـاعد المشُرق
لا، وتستمر الثالثة العالمية الحرب إل أـيـاما ـسـبع أما ـسـنين ـسـبع أدري ل سبع

بن نعيم ذكرها التي الثار بعض في ذلك رأيت كما أياما سبعة أنها أرجح أنني
 الفتن).163المنذر" (صا بن " أرطأةا عن حماد

" .  مايرز (العرج) " ريتشُارد الركانأ رئيس
:  قال كعب عن بسنده حماد بن دنعيم روى ـ2

ـمـن أـعـرج رـجـل عليـهـا المـغـرب ـمـن تقبل ألوية المهدي خآروج " علمة
)2(كندةا".

لل المريكانأ يختار أنأ أظن ماكنت رئـيـس منـصـب في فيجعلوه أعرج رج
المقصـود لعـل نفسـي ـفـي أقـول كنـت بـل المشُتركة، القوات أركانأ هيئة

لل ضعيف أي أعرج بكلمة ـي عن شيء أبعد كانأ لنه عاجز، رأيه أو مث أنأ ظـن

.  منه الشُاهد بذكر اكتفيت بقية وللثر ) ،160(صا ) الفتن1(
) .205(صا ) الفتن2(
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ـمـن حتى أعرج، العالم في عسكرية قوات أعظم قائد يجعلوا أنأ لهم يسوغا
. كقائدها عاجزةا عرجاء القوات تكونأ أنأ التشُاؤما باب

للشُعب ليعلن عكازين على " يقبل يرز ما " ريتشُارد الجنرال رأيت فلما
ـضـد والبحرـيـة والبرـيـة الجوـبـة المشـُـتركة الـقـوات عملـيـات ـبـدء المريكي

. الله يارسول صدقت أكبر : الله قلت أفغانستانأ،
) الـصـليبية ( الراـيـات الـغـرب لجـيـش المشـُـتركة القوات ألوية خآروج إنأ
خـآـروج علـمـة الـلـه لعـمـر وـهـو الملـحـم بـدء لهو الكندي العرج قيادةا تحت

الـعـرج، المريكي الركانأ رئيس من عجبنا قد كنا وإنأ السلما عليه المهدي
لا، نعيم رواه آخآر نص من فلنعجب ـأنه هذا العرج ) يصف174(صا أيض : " ـب

ـى نظرت " . فإذا حسنة شارةا (العرج) في الكندي يظهر ثم ـرج" إـل " الـع
أنأ إل تمـلـك ل وـشـارات، نياـشـين ـمـن علـيـه وـمـا الحسنة العسكرية بلباسه
لا الـلـه سبحانأ تقول القاـئـد ظـهـر لـقـد الـبـواب، عـلـى المـهـدي ظـهـور . حـقـ

.!  العرج الجنرال الكندي

ـ 21 ـ



الثالــــــث البيـــــانأ
الولـى العالمية الحـرب مــن

ديـالمه ظهـور إلــى
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الكتب بدار الهجري الثالث القرنأ من نادرةا مخطوطة من عزيز أثر في
"غزو بيانأ في إليه الشارةا وسبقت باسطنبول الترك بكتابخانة السلمية،

النص وإليكم قبل، من يكتمه وكانأ هريرةا أبو رواه للكويت" مما العراق
آخآر " رب: "  البواب على المنتظر " المهدي كتاب صاحب أورده كما

زب الزمن خآلئق فيهما يموت كبريين اثنين بعد الثالثة المرةا كونية، حر
(هتللر) باسم الدنيا وتنادى الكبير، السيد كنيته رجل أشعلها الولى كثيرةا،

الله رضي طالب أبي بن وعلي عباس وابن هريرةا أبو رواه مما وهذا ….،
خآاف الموت أحس ولما هريرةا، أبو بها يحدث أنأ خآاف رواية وفي عنهما،

لا يكتم أنأ حروب في كائن هو عما علمته نبأ : " في حوله لمن فقال علم
لا الله جزاك بأس ول : أخآبرنا فقالوا الزمن، آخآر :  فقال خآير

لا واعقدوا وثلثمائة اللف بعد الهجرةا عقود في أنأ الروما ملك يرى عقود
لا، له الله فأراد تكونأ، أنأ يجب كلها الدنيا حرب ـن، طويل يذهب ولم حرب زـم
در، اسم له (جرمن)، اسمها بلد من رجل فسلط وعقد عقد يملك أنأ أراد اله

ـسـنوات بـعـد الله غضب في فأمسى وخآير، ثلج بلد في الكل ويحارب الدنيا
لل أرداه نار، در قتي دروش س )1(". الروس أو ال

دد وثلثمائة، اللف بعد الهجرةا عقود وفي لا دـعـ لا أو خآمـسـ مـصـر يحـكـم ـسـت
دشجاع العرب يعدعوه (ناصر)، يكنى رجل دله العرب) ، (  ـحـرب ـفـي الله وأذ

لا، كانأ وما وحرب لا لمصر الله ويريد منصور لا له نصر ـهوره، أـحـب في حق ـش
دب مصر فأرضى له، وهو لا، بأسمر والعرب البيت ر در أبوه ساد لكـنـه مـنـه، أنو

رـجـل الشـُـأما ـعـراق الحزـيـن. وـفـي بالبـلـد القـصـى المسجد لصوصا صالح
زل عينيه إحدى في . سفياني، …. و …متجبر دصــداما من واسمه قليل، كس ال

دداما وهو مدهونأ وهو دلها (كوت) صغير في له دجمعت الدنيا عارضه، لمن مص
المـهـدي لـخـائن والوـيـل وـشـر، خآـيـر وهو بالسلما، إل السفياني في خآير ول

. المين
لا أو اثنـيـن واعـقـد وأربعماـئـة، الـلـف الهـجـرةا دعـقـود وفي . يـخـرج …ثلـثـ
عليهم، والمغضوب الضالونأ له يجمعونأ الكونأ كل ويحارب المين، المهدي
ددونأ، جـبـل عـنـد والمـعـراج الـسـراء بلد ـفـي النفاق على مردوا والذين مـجـ
زة والمكر، الدنيا ملكة له وتخرج دتراود اسمها زاني في يومئذ العالم (أمريكا). 
الـقـدس ـكـل يملـكـونأ عليـيـن أعـلـى ـفـي يومئذ الدنيا ويهود والكفر، الضلل

الرهـيـب الثـلـج بلد إل والـجـو البـحـر من تأتي البلد وكل المقدسة، والمدينة
ـيء، بالمكر عليه الدنيا كل أنأ المهدي ويرى الرهيب، الحر وبلد ـرى الـس وـي
لا، أشد الله اـلـدنيا وكل والمصير، المرجع إليه له، الله كونأ كل أنأ ويرى مكر

زةا لا يملكها أنأ له شجر لا فرع ويـحـرق رـمـي ـبـأكرب الله (….) فيرميهم وجذر
أـهـل ويلـعـن الـسـوء، مـطـر السـماء وتمـطـر والـسـماء والبحر الرض عليهم
)1(الكفر" . كل بزوال الله ويأذنأ الرض، كفار كل الرض

.  المخطوطة في متآكل مطموس كلما … النقط ومكانأ الراوي، من ) الشُك1(
.  المخطوطة في طمس … النقط ومكانأ ) ،216(صا المذكور ) الكتاب1(

ـ 23 ـ



انأـــــالبي لـــتفصي
وقـد هرـيـرةا، أبـو الجليـل الصحابي بها حدث والتي العجيبة الثار من هذا
موةا العجيـبـة الـثـار بـعـض ـسـأورد " أنـنـي البـيـانأ " قـبـل ـفـي قـلـت إـلـى مـعـز

لل قائليها إلى منسوبة مصادرها ما اقبلها أنني ولول قائليها، على عهدتها جاع
دكر لحديث الصحابة أحفظ من كانأ عنه الله رضي هريرةا ابا بأنأ أوردتها. وأذ

المـعـروف البـخـاري حديث في كما بذلك له دعا قد  النبي لنأ  الله رسول
أـمـا وـعـاءين  الـلـه رسول من : " حفظت هريرةا أبو العلم. وقال كتاب في

مع بثثته فلو الخآر وأما بثثته فقد أحدهما هط دعوما هذا دق دبل )1(". ال
أـسـماء يعـلـم ـكـانأ هرـيـرةا أـبـا " أنأ الـبـاري " فـتـح في حجر ابن ذكر وقد
ددث ـثـم العلم ذلك هريرةا أبو كتم وقد آبائهم، وأسماء والسلطين المراء مـحـ

لا موته قبل به لا كتم يكونأ أنأ تأثم مـمـا ـكـانأ الـمـذكور الـثـر ـهـذا فلـعـل علـمـ
ددث عنه. الله رضي به ح

ـفـي المدونة الثار هذه مثل من علمه يأخآذ " كانأ " نوستراداموس ولعل
بعـضـه إـلـى أشرت ما نحو من العالم بلد في المحفوظة الكثيرةا المخطوط

لا . قريب
والثانـيـة الوـلـى العالمـيـة الـحـرب ذـكـر تـجـد أوردته الذي النص هذا ففي
وناـصـر : هتـلـر مـثـل مشـُـهورين رـجـال وأـسـماء ومواقيتـهـا، القادمة والثالثة

ـمة أثر له كانأ منهم كل أنأ ولشك حسين وصداما السادات، وأنور ـى بـص عـل
. العالمية الحداث مجريات
لا فيه وتجدد : والحداث والملحم للحروب تقريبية أزمانأ تحديد أيض

وثلثماـئـة الـلـف بـعـد الهـجـرةا عـقـود : ( ـفـي الوـلـى العالمـيـة الحرب زمن
لا)  يعـنـي واعقدوا لا الهـجـرةا ) ـمـن1300( ـسـنة بـعـد نـعـد عقود هـكـذا عـقـود
لل سنوات عشُر الواحد والعقد مبهمة، أي ما1914 ـسـنة الـحـرب وقعت وفع
عقـود ثلثـة هـو العقـود مـن المـذكور المبهـم العـدد فكانأ هـ1332 حوالي

لا. وسنتين تقريب
وعـقـد عـقـد زـمـن، طوـيـل ـيـذهب : ( وـلـم زمنها الثانية العالمية والحرب

هجرـمـن اسمها بلد من رجل فسلط در اـسـم " ـلـه "  هـهـ اـلـدنيا يمـلـك أنأ أراد ال
الكل). ويحارب
لل نشـُـبت وعـقـد) ـحـتى عـقـد ( عـقـدين، ـسـنة عشـُـرونأ إل يـمـض لم وفع
ـفـي هتـلـر باـسـم الـنـاس الكبير) (هتلر) وتـنـادى (السيد أشعلها التي الحرب

.  الله  . سبحانأ)Germany("جرمن" 
الـلـف الهـجـرةا عـقـود : (وـفـي وزمنـهـا الكونية الثالثة العالمية الحرب ثم

لا)، أو اثنين واعقد وأربعمائة هـ1420 بين تكونأ القادمة الحرب أنأ يعني ثلث
ـقـد الـحـرب أنأ يعني فهذا هـ1422 سنة في النأ أننا علمنا فإذا هـ،1430 و

. لحظة أية في تفجؤنا

 . 213صا العلم : حفظ باب العلم، كتاب صحيحه، في البخاري ) رواه1(
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الثالـثـة " أـمـا " كبرـيـانأ حرـبـانأ والثانـيـة الولى الحربين أنأ النص ويصف
الـكـونأ ـكـل فيـهـا يـتـورط أنه " بمعنى " كونية حرب فهي البواب على التي
اـلـدول أنأ الـنـص وـيـبين السابقة، الحروب كل من وأعظم وأشر أفظع فهي

وـهـي الرهـيـب الثـلـج بلد ـهـي الـحـرب ـهـذه ـفـي تـتـورط ل قد التي الوحيدةا
الـقـارةا جـنـوب دول وـهـي الرهـيـب الـحـر بلد وـكـذلك الـسـكندنافية، اـلـدول

. الحر الشُديدةا الفريقية
بـعـد المـهـدي ظـهـور فيـذكر الزمنـي التسلسل سرد في النص يمضي ثم

لا، المنتـظـرةا الكونـيـة الحرب اـلـروما جـيـوش سيحشـُـدونأ أنـهـم وكـيـف قريـبـ
آخـآـر ـحـديث ـفـي الـلـه رـسـول وـصـفهم واـلـذين عليهم والمغضوب الضالين
مـلـوك لـنـا يجمعـونأ أنـهـم بـه خآـاصا بيانأ في الله بإذنأ موضعه في سنورده

جـنـدي اـلـف عشـُـر اثـنـا راـيـة ـكـل تـحـت راية ثمانين في فياتوننا خآفية الروما
" .  الكبرى " الملحمة في للمنازلة
ـد ـدو وـق ـذا يـب ـدد ـه ـوالي الـع لا960.000 ( ـح ـدي لل  جـن ـم خآاـصـة ) قلي أنـه

لا يستغرقونأ ولـكـن الرومـيـة، أوروـبـا دول ـكـل ـمـن وتجميعه حشُده في وقت
ـاتلين معـظـم على ستقضى الكونية الحرب أنأ علمت إذا يزول العجب المـق

فـيـأتونأ الـعـدد ـهـذا ـمـن أـكـثر حشُد من يتمكنونأ فل الناس، أكثر ستفنى بل
في فيقاتلهم ظهر قد المهدي (أمريكا) . فيجدونأ العاهرةا بقيادةا للمسلمين
رـمـي واـشـد رـمـي بأكرب ويرميهم عليهم الله " فينصره الكبرى " الملحمة

لا أشد والله والسماء والبحر الرض عليهم ويحرق لل وأشد بأس . تنكي
ما1952 ـسـنة مـصـر حـكـم اـلـذي الـعـرب " ـشـجاع " ناـصـر الـنـص وذـكـر
وـهـي مطموسة أو مفقودةا كلمة النص في لعل أدري هـ) ول1370 (حوالي

لا) حتى (أو الثر في المذكورةا الزمانأ فكل وإل الواقع مع الكلما يأتلف سبع
. الفعلي الواقع مع متطابقة
لا كانأ أنه النص وذكر ـا ما1967 و ما1956(  وحرب حرب في خآاسر ) وـم

لا كانأ ـونأ فأحبه الغرب حساب على العرب أرضى أنه إل منصور ـم الوـل ونـق
.  الخآرونأ عليه

" أـنـور" الـسـادا" ـبـن ": الـسـمر الراحل الرئيس العجيب النص ذكر كما
أـنـور ـبـن محـمـد فهو منه أنور "السادات" أبو سادا أسمر أنه لطيفة بإشارةا

لا له وأراد به الله حقق الذي السادات أـحـب ـفـي والـعـرب مـصـر به يعز نصر
أنأ إل النـصـر الـقـرآنأ. وـتـم فـيـه أـنـزل اـلـذي رمضانأ شهر الله إلى الشُهور
 الحزين البلد في اليهود وهم القصى المسجد لصوصا صالح السادا السمر

ـر ـص وذـك ـذلك، الـن ـاكم ـك ـراق ـح ـبر الـع دداما" ووصــفه المتـج ـأنه "صــ ـب
لا له وسنفرد الكويت، يغزو "السفياني" وأنه لا بيان ـهـذا ـيـذكر وـلـم ـبـه، خآاـصـ

أـشـعياء ـسـفر ـفـي تـوراتي ـنـص عـلـى وقـعـت وـقـد ذكرتـهـم، مـن إل الـنـص
ـص يقول الفاتيكانأ نسخة ففي تعليق بل دأورده أكثر تفاصيل به الحقيقي الـن

.)1(

دكر ) ،122(صا البواب على المنتظر ) المهدي1( بني عن التحديث من مانع ل بأنه وأذ
.  شرعنا يخالف ل فيما إسرائيل

ـ 25 ـ



لا ـكـانأ اـلـذي المـصـري المللك وحاربوا سيناى، إلى " وجاءوا ـفـي خآاـسـر
أـسـمر مـلـك .. وـجـاء لـسـرائيل نـصـر خآدـعـة ـكـانأ الخياـنـة مواجهتهم. وكل

إـسـرائيل، عـلـى فانتـصـر ونـسـور أـسـود ـلـه الشُعر، من حاسر رأسه اللونأ،
مم وسلما أصدقاء، يكونوا أنأ وكلمهم أـسـمر ملكـهـم ولـكـن المـصـريين كل مع

لا".  أضحى اللونأ شهيد
دد وكلمهم باليهود خآاس أمسى. لكنه حول حاما اسمه ملك " وحكم ـا بالـج
مر ـحـرب ـمـن وـحـاذر والحـسـنى مـشـ مأ لا وأرـضـى ـحـرب، عـلـى و لا، ـشـرق ـ وغرـب

لا وكانوا اغتالوه، الذين كانوا وحراسه لا شرار " . وتجار
لا يهود حديد. كلم بأسه رجل " وملك لا شرق ـم وحشـُـر جاد، بكلما وغرب لـه

كراـهـة… فـمـه الـكـاذب ـسـيناء. وأـسـر مـن إسرائيل قلب وحارب جنده كل
" . أورشليم كل في كبير وشر إسرائيل في وحسرةا

لحتوائه أوردته وإنما مواريثنا من ليس لنه عليه أعلق ولن واضح والنص
ـانأ هذا صدر في المذكور السلمي الثر في جاء ما لبعض تفاصيل على البـي

نقول:  الرابع البيانأ وإلى الثالث
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الرابــــع البيــــــانأ
دداما(  رين مصـــ مســــ ) دح

ميان رف دس دول يــال مل   ا
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:  القول يدي بين
دل كنت لقد رب لا مق درط أل حريص أـحـاديث تنزـيـل ـفـي نفـسـي إقـحـاما ـفـي أـتـو
لء نعيشُه، الذي الواقع على الفتن الـشـخاصا، أو المـكـانأ أو الزـمـانأ في سوا
. هذا ونحو هو، يكونأ وربما ذلك، يكونأ : قد أقول أنأ به أنطق ما غاية وكانأ

دـصـبية، ـشـغب ـمـن أـسـلم لم ذلك ومع دت ـفـإذا ال يـحـددونأ : النـصـارى قـلـ
كـمـا الـمـر يـكـونأ ـقـد نـقـول ونـحـن ما،2001 "هرمـجـدونأ" خآرـيـف لـحـرب
لل يتقدما وقد يقولونأ لل يتأخآر أو قلي : إنـه المشُـاغبونأ . ـقـال أعلـم فالله قلي

!! . يحدد
لا ليس هذا أنأ علموا وقد يتقدما أو يكونأ، قد أعلم : الله قلت لنني تحديد

لل" أو لل يتأخآر "قلي لل كلمة أنأ ومعلوما قلي اـلـدنيا عـمـر ـفـي تعـنـي " هنا " قلي
لا يعد قلته ما ساعات. فهل أو دقائق وليس سنوات التشـُـغيب إـنـه ؟؟ تحديد
. والسلما
يكـونأ الـذي الخليفة ذا فهد" هو " الملك يكونأ : هل وتساءلت قلت وإذا

. أعلم الله المهدي، لظهور علمة – عمره الله أطال –موته
لا يحدد : إنه قالوا يتمنـى لنـه السـلطة علماء من إنه وزادوا بعينه، شخص

أدري ل ـثـم ؟ الـمـوت لـه نتمـنـى أنأ يعجبهم هل أدري . فل الملك بقاء طول
. ونخلص الترعة في نلقيه .. أما بجانبه نمشُي أما الحمار أنركب
يـكـونأ، : ـقـد ألـفـاظ " اـسـتخدما الـسـلما أـمـة " عمر كتابي في كنت لقد

محتمـلـة أـمـور ـفـي اعتـقـادي ـعـن بـهـا لعبر يكونأ وربما ولعله، يكونأ، وهل
.  الزمانأ آخآر وملحم الفتن أحاديث في وردت
لا كنت لقد لـعـدما لـيـس الواـقـع، على الحاديث تنزيل في أتورط أل حريص
لا وإنما الظن، غلبة على بالله الحلف يجوز بل جائز، فإنه كل، ذلك، جواز منع

لا للجدل درز داـئـرةا تتـسـع ـلـم مـمـن المشـُـغبين متاـهـات في الدخآول عن وتح
. هيهات هيهات ولكن أقدامهم، العلم في بعد ترسخ ولم علمهم
لا يتوقـعـونأ جلـهـم أو كلـهـم الناس أصبح أنأ وبعد النأ، أما وملـحـم حروـبـ
ول غضاضة أجد ل فإنني البواب، تدق وتكاد وتيرتها وتتسارع أسبابها تتجمع
لا ـتطيع بل الواقع على الحاديث وتنزيل أعلم ما ذكر في حرج أقـسـم أنأ أـس
لا أنأ أظن ول ذلك، على أو فيـجـادل الحـيـاء برـقـع خآـلـع عـلـى يـجـرؤ النأ أحد

دد ـقـد الـمـر فإنأ يتكسب أو يشُتهر أنأ أراد من إل يشُغب دده، مـجـ يـعـد وـلـم ـجـ
دـقـي وتـفـرغا القـلـوب تطمـئـن للتهريج. وحتى وقت هناك لل العـلـم هلتل ـمـن ـبـد

أـسـوق ـفـإنني هلـكـوا، إل قط قوما يؤتهما لم الذي والجدل بالمراء النشُغال
لا لا أثر الحـلـف يـجـوز بل المعين، الواقع على الحاديث تنزيل جواز يبين واحد

. الظن غلبة على
) بسنده صياد ابن : ذكر باب الفتن، ( كتاب صحيحه في مسلم روى فقد

اـبـن أنأ ـبـالله يحـلـف عـبـدالله بن جابر : ( رأيت قال المنكدر بنا محمد عن
عـلـى يحلـف عـمـر ـسـمعت : إـنـي قال ؟ بالله : أتحلف فقلت الدجال، صياد
) .   النبي ينكره فلم  النبي عند ذلك
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ـوح ولم مات فقد الدجال، هو صياد ابن أنأ يقل لم  النبي بأنأ العلم مع ـي
ـح في حجر ابن الحافظ قال كما " شيء صياد " ابن أمر في إليه ـاري فـت الـب
لل لا ـصـياد اـبـن . وـكـانأ العلماء عن نق لا غلـمـ لل يهودـيـ لا دـجـا ـفـي يعـيـش كاهـنـ

ـحـتى بشُيء، فيه يقطع ولم الدجال، المسيح أنه  الله رسول فظنه المدينة
ـحـاله بحقيـقـة يعـلـم يكن لم لنه  النبي نهاه يقتله أنأ عمر الفاروق أراد لما
. ؟ ل أما الدجال هو هل

ينـهـه ولم الدجال المسيح هو صياد ابن أنأ بالله يحلف عمر كانأ ذلك ومع
ـكـانوا وغيرـهـم عـمـر واـبـن ـكـذلك يحـلـف عبدالله بن جابر وكانأ الله رسول

ينـكـر يـكـن وـلـم الواـقـع، عـلـى الـحـاديث وينزـلـونأ الظن غلبة على يحلفونأ
. وأوله به أنعم ما على لله ذلك. والحمد في عليهم

حســين " صداما الحالي العراق حاكم أنأ أظن إنني أقول الباب هذا فمن
.   النبي أحاديث في بالسفياني الملقب الرجل ذلك " هو

فـهـو ـسـفيانأ، أـبـي ـبـن يزـيـد بن خآالد إلى نسبه يمتد الذي هو والسفياني
ـة سكنت كلب. وقد قبيلة من فأخآواله كلبية، وأمه أموي بشـُـمال كـلـب قبيـل
. دجلة " بشُمال " تكريت محافظة "صداما" من أنأ والمعروف دجلة

.. ؟؟ القول هذا على حملني الذي ما ولكن
وـلـول تـكـاد، أو حقيـقـة عندي فصارت فتشُابكت لي تجمعت كثيرةا قرائن

ن ولكن كهذا، أمر في تورطت ما أمري من يقين على أنني علـى يضـرني ل
ددث وجابر الملهم عمر قول باب من فهو حال اية دح ابن إنأ : والله العالم الم

مر يضر فلم الدجال، هو صياد مر ول دعم دنأ جاب ـدجال المسيح هو صياد ابن كو اـل
. ل أما

قراـئـن ـسـابق غـيـر فيه مسبوق أنا الذي القول هذا على حملني قد أقول
دني العلم إفادةا عن بمجموعها تقصر ل كثيرةا عـلـى الحـلـف يسوغا والذي الظ
. مثله

:  القرائن هذه ومن
:  الولى القرينة

ـا كثيرونأ فعل وكذلك السابقة، كتبنا وفي الكتاب هذا في قررناه ما غيرـن
ـذا ـفـي زدنا لقد بل الزمانأ، آخآر ملحم أبواب على أننا كتبهم في ـاب ـه الكـت
لل بدأت قد الملحم أنأ وآخآرـيـن، العـراق ويليها لفغانستانأ الروما بضرب فع

" .  " الرهاب المطاطة الكلمة هذه دعوى تحت
ـهـو الملـحـم ـفـي المـسـلمين قاـئـد أنأ وأئمتها المة علماء عند تقرر وقد
ـة العالمية الحرب إبانأ ظهوره سيكونأ والذي السلما عليه المهدي " القادـم

. أثناءها أو بعدها أو بقليل قبلها يعني "، هرمجدونأ
اـلـوقت، ذـلـك ـفـي المهدي بظهو العلم وتواتر السلما أئمة عند تقرر كما

لا " الـسـفياني إلـيـه يرسـل أنأ أـمـره، واشـتهار ظـهـوره بـدء ويكـونأ " جيشُـ
" ترتـيـب بـيـانأ عـنـد ذـلـك سأفـضـل كـمـا السفياني بجيش فيخسف ليحاربه،

.  الله الحداث" بإذنأ
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لل موجود إذنأ فالسفياني الظهور، وشك على المهدي كانأ فإذا له لنه فع
دنات امور المهدي مع مه .  الولى القرينة . فهذه و

: الثانية القرينة أما
ـفـي يـنـص الكتاب من الثالث البيانأ صدر في أوردته الذي الثر ذلك فهي

 على منه فقرةا
عينـيـه إـحـدى ـفـي وـسـفياني، … متـجـبر رـجـل الشـُـأما عراق : " .. وفي أنه

ـدنيا عارضه، " لمن " صداما وهو الصداما من واسمه قليل، كسل دجمـعـت اـل
بالـسـلما، إل الـسـفياني ـفـي خآـيـر ول مدهونأ، وهو دخآلها صغير كوت في له

المين..".  المهدي لخائن والويل وشر، خآير وهو
" صداما " وهو " الصداما " من " المتجبر العراق حاكم بأنأ يقطع أثر فهو
الـحـاجب ـسـقوط أو العـيـن كسل وهو فيه هو بوصف ووصفه عارضه " لمن

 السفياني بأنه ووصفه كذلك، وهو
لل الدنيا له فاجتمعت الكويت بدخآوله أخآبر أنه كما ـقـوات ـلـه حشُدت وفع

ة، والسـنة السـليم النهـج علـى ليس ولكنه ) دولة،37( وثلثين سبع القويم
ـسـيحاربه أـنـه بمعـنـى المـيـن المـهـدي يخونأ سوف أنه إلى هنا النص ويلمح
لا وكانأ دني، كلهـمـا لنأ ينصره أنأ به حري يـخـرج ـمـن أول ـسـيكونأ ولكـنـه دـسـ
له. خآيانته معنى وهذا عليه

ظـهـر ـفـإذا وـشـر، خآـيـر فـيـه الـسـفياني أنأ تـقـول الرواـيـات بـعـض وهناك
لا وأصبح فيه كانأ خآير كل ـ السفياني أي ـ قلبه من ذهب المين المهدي شر

. كله
:  الثالثة القرينة
ـور وبين السفياني بين تربط التي الثار من ورد ففيما لا تحقـقـت أـم ـ قريـب

ـبـل يتعاـصـرانأ والـسـفياني المـهـدي أنأ أـسـلفنا وحـيـث وأحداثه، العراق في
دداما العراق حاكم أنأ على أخآرى قرينة فهذه وأمور، أمور بينهما وتكونأ " ـصـ
الـسـفياني ـفـي دذـكـرت اـلـتي الـمـور ـهـذه فـمـن الـمـذكور الـسـفياني " ـهـو

:  "صداما" مايلي في فتحققت
" :  " الحصار " و " السفياني بين الربط-1

أـبـي ـبـن عـلـي إـلـى بـسـنده وـسـاق البـخـاري)، (ـشـيخ حماد بن دنعيم قال
در ظهر : " إذا قال عنه الله رضي طالب دج لم السفياني أم البلء ذـلـك ـمـن ين

)1(الحصار". على صبر من إلى
أـنـه وبيـنـت الـعـراق حصار في مسلم صحيح حديث ذلك قبل أوردت وقد
. المهدي ظهور ثم الشُاما حصار أعقابه في يكونأ

"ـصـداما زـمـن ـفـي ما1990 ـسـنة وـقـع للعراق العالمي الحصار كانأ فإذا
مــع غضاضة، أجد فل والسفياني، الحصار بين يربط المذكور حسين" والثر

ـهـو "ـصـداما" الـعـراق : إنأ أـقـول أنأ ـكـثيرةا، أخآرى قرائن العتبار في الخآذ
"السفياني" .

:  شاطئه على بابل مدينة وبناء الفرات، نهر تحويل-2

) . 708( رقم ) حديث144(صا الفتن ) كتاب1(
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لا دنعيم روى فقد دول الـسـفياني أنأ ) ـيـبين971 رـقـم (ـحـديث أيض نـهـر ديـحـ
لل هذا حدث وقد الفرات،  كيلــو650( بطول للنهر جديد مجرى حفر وتم فع

لا) وتحول مـفـت، الـغـوار منطـقـة ـعـن النـهـر مـجـرى متر مج المـجـرى وافتـتـح مف
اـلـذي أنأ ومـعـروف التارـيـخ، في مرةا لول حدث وهذا ما،1993 عاما الجديد

)2("صداما". هو ذلك فعل
دجل العمل "صداما" بهذا قاما هل أدري ول اـلـذهب جـبـل عـلـى بـالعثور ليع
 ؟  الله رسول عن الصحيحين في جاء كما الفرات نهر عنه سينحسر الذي

ـسـبب وـعـن للعراق، العجم حصار من الحقيقي الغرض عن أتساءل كما
ـة التجسس طائرات بها تقوما التي اليومية والغارات الطلعات هذه المريكـي

وما والـتي العـراق، فـوق والبريطانية بعـض بضـرب والحيـن الحيـن بيـن تق
لا تـصـيب ل التي الطلقات لا تنـكـأ ول ـهـدف دنوا وخـآـداع تـمـويه وكأنـهـا ـعـدو دـيـبي ل

بجـبـل علـقـة لهـا ـهـل أدري فل والتـأديب، للمراقـبـة طلعات هي أنما للعالم
. !! .؟  المعصوما عنه أخآبر الذي الذهب
عـلـى مديـنـة بنـيـت ) : " إذا568( رـقـم الثر ففي بابل مدينة بناء عن أما

دل ـعـن تمتنـعـوا ل الفرات.. حتى شاطئ بيـن مديـنـة بنـيـت وإذا بـكـم يـنـزل دذ
( رـقـم " . والـثـر اـلـدهيماء أتتـكـم العراق أرض من منقطعة بأرض النهرين

567.(
النهر يشُق مدينتانأ عليه يبنى المشُرق أنهار من نهر على : " ينزل يقول

لا، بينهما لل ـتـم عنـيـد" .وـقـد جبار كل فيها جمع شق "باـبـل" أو مديـنـة بـنـاء فع
ما.1987 سنة افتتاحها وتم تجديدها

" :  " صداما في الخليفة السفياني صفات-3
لا هكذا وقعت مصادفة محض تكونأ لعلها بـيـن الـصـفات تتـطـابق أنأ اتفاق

القرائـن العتبـار فـي أخآـذنا إذا أننـا إل الرجـال، من مجموعة أو وآخآر رجل
ـد "السفياني" وحليته وصف في الواردةا الثار أنأ وجدنا الكثيرةا، تحقـقـت ـق

الـمـذكور الـسـم ـفـي التـطـابق ـحـتى مصادفة، محض هذا "صداما" فهل في
"صداما"؟!  أنه السابق الثر في

"ـصـداما" "الـسـفياني" و بين والمشُتركة الثار في الواردةا الصفات فمن
:  أنه

لل) . كذلك وهو الرأس، ( كبير الهامة ضخم- فع
. قليل وكسل بيضاء نكتة بعينه-
.  الصفرةا مع البياض إلى لونه يميل -
. الشُعر جامد -
ـسـاعديه أنأ رآه ـمـن (وأخـآـبرني والـسـاقين الـسـاعدين دقـيـق -

مفتولنأ). دقيقانأ
:  منها السفياني صفة في آثار عدةا حماد بن دنعيم روى فقد

الهاـمـة ـضـخم رـجـل ـسـفيانأ، أـبـي ـبـن يزيد بن خآالد ولد من " السفياني
الفتن) .   كتاب812 رقم بياض.. " (أثر نكتة وبعينه جدرى، آثار بوجهه،

) . 24(صا الوشيك إسرائيل بدمار النبوي : البيانأ كتاب ) وانظر2(
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) .814 رقم الشُعر.." (أثر جعد أبيض، رجل "السفياني
حـمـر، راـيـات ـفـي الـيـابس اـلـوادي ـفـي سفيانأ أبي ولد من رجل "يخرج

ه الصـفرةا، شـديد العنق، طويل والساقين، الساعدين دقيق العبـادةا" أثـر ب
). 815 رقم (أثر

:  مرتين الجماعة يهزما السفياني-4
:  قال معدانأ، بن خآالد عن بسنده حماد بن نعيم روى

) .858 رقم يهلك" (أثر ثم مرتين الجماعة السفياني "يهزما
لء وـجـه ـمـن أـكـثر يحتمل الثر وهذا ـمـن الـمـراد المعـنـى تحدـيـد عـلـى بـنـا

اـلـروما جماـعـة الـمـراد أما والجماـعـة الـسـنة أهل هم المراد هل "الجماعة"،
 ؟ العراق في لضربه اجتمعت التي الغرب وجيوش

والجماعة، السنة أهل دولة هم "الجماعة" المقصودةا أنأ وهو المعنى أما
لا مرفوض المعنى فهذا الزـمـانأ آخـآـر المـسـلمين أنأ ـهـو بـسـيط لسبب تمام
اـلـتي الـحـاديث بـنـص إـمـاما ول جماـعـة لـهـم يـكـونأ لن المهدي ظهور وقبل

السهاما" .  "رد المبين" و "القول المة" و : "عمر كتبي في ذكرتها
ـالمعنى السفياني، يهزمها حتى للمسلمين جماعة فأي ـة الول ـف للجماـع
مردود.
لا الـسـفياني يهزمها التي بالجماعة فالمراد إذنأ ـقـوات جماـعـة ـهـم قطـعـ

ـفياني وقائدها العراق لضرب اجتمعت التي العالمي التحالف دداما" الـس ـ "ـص
ـه دجمعت كلها الدنيا أنأ قبل من ذكرتها التي الثار ذلك ويؤيد ما1990 سنة ـل
.  مخدوع مدهونأ وهو دخآلها "كوت" صغير في

. ؟ الحرب هذه "السفياني" في صداما انتصر فهل
ـه جمـعـت (الجماعة) والتي التحالف قوات .. لنأ : أجل الجواب ـدنيا ـل اـل

العراق نظاما إسقاط في هدفها تحقق لم ) دولة37( دولة وثلثين سبع كلها
عق والنظاما الحرب فانتهت شعبه، وتركيع حاكمه، وقتل "ـصـداما" وـشـعبية ـبـا

: ـيـردد ـمـازال – قتـلـى منـهـم ـسـقط وإنأ – هناك والشُعب الفاق، بلغت قد
" . الـلـه ـعـدو أمريـكـا الـلـه إل إـلـه ل أكبر الله ياصداما، نفديك بالدما "بالروح

ـهـذا ألـيـس أمامـهـا، ـصـداما وـصـمد أهدافها، تحقق "الجماعة" لم كانت فإنأ
لا، يعتبر الجماـعـة أنأ ـيـبين والـثـر ـمـرةا، "السفياني" الجماـعـة هزما لقد نصر

مرح ما وهذا أخآرى، مرةا ستضربه ـضـرب بحجة مرةا من أكثر المريكانأ به مص
لا المرةا هذه أهدافهم تحقيق في يفلحوا  ولن الرهاب، أول فشـُـلوا كـمـا أيض

. مرةا
 الـنـبي حوـصـر فـقـد الهزيمة، يعني ل عليهم المضروب الحصار وإنأ هذا

المـثـل ـفـارق ـمـع – يـهـزما وـلـم ـسـنوات، ثلث بمـكـة ـطـالب أـبـي شعب في
لا أربعـيـن مـعـه وـمـن المـهـدي اـلـدجال المـسـيح وسيحـصـر – والتشـُـبيه يوـمـ

تـقـاس الحروب راية. فنتائج له تهزما ل منصور المهدي أنأ ومعروف كبيسة،
. للمتحاربين المطلوبة الهداف تحقيق بمدى وتقيم نهايتها في
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ـبـإذنأ الكفاـيـة فيه فإنأ أوردناه بما نكتفي أننا ) غير1(أخآرى قرائن وهناك
. البيانأ هذا في نعلنه أنأ أردنا لما الله

ـسـفيانين، بإثـبـات وردت الـثـار أنأ ـنـبين التالي البيانأ إلى ننتقل أنأ وقبل
ويـسـير يحـكـم أي أبـيـه برـصـيد ويعـمـل الول السفياني ابن الثاني السفياني

موه بانه وصفه وجاء أبيه من شر وهو وفاته، بعد أبيه بسيرةا الناس في دمشُ  "
 . "

موةا الثاني السفياني زمانأ : "في حماد بن لنعيم الفتن ففي مشُ دم الخـلـق، ال
مدةا ) . 646 رقم يليهم" (حديث ما خآراب انه قوما كل يظن حتى بالشُاما مه

لل مـعـوق الـكـبر حسين صداما ابن أنأ المر عجيب ومن فـهـل مشـُـوه، فع
أبيـه. برصـيد فيعمـل العدوانية وسياسته سنته على فيسير لخلفته يعده هو

سيكونأ أما به يخسف الذي الجيش ذلك المهدي إلى سيرسل الذي هو وهل
؟؟ الول السفياني أبيه عهد في هذا

ـه نسأل الستار، وتهتك السرار ستكشُف المقبلة والياما قريب المر الـل
. بطن وما منها ظهر ما الفتن من والنجاةا السلمة

"البحيرةا" ل من فاضل مسلم رجل به أخآبرني ما بها وأعتز بل اعتبرها، التي القرائن ) من1(
اشهر المة" ببضعة "عمر كتابي ظهور بعد الهاتف عبر بي اتصل فقد يعرفني، ول أعرفه

لل وبشُرني     الله رسول رأى قد : إنه قائ      "     
       . "            

                    
           .         

                     
                   .
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الخامــــس البيـــــانأ     
دونأ                    دد هجــــ مم رر مهـــ  )) (( 

   ARMAGEDDON                   
. هرمجدونأ ما أدارك وما
دمرةا النووية والحرب العظيمة، الوقعة إنها دمد . ال
 الضخمة الستراتيجية النازلة إنها .
أـهـل جمـيـع ينتظرـهـا اـلـتي العالمـيـة التحالفـيـة الـحـرب إنـهـا

. اليوما الرض
 السياسية الدينية المواجهة إنها .
 الجديدةا الصليبية الحرب إنها .
 دنين معركة إنها . الطراف متعددةا Dragon War الت
 التاريخ حروب وأشرس أعنف إنها .
 النهاية بداية إنها .
 المشـُـبوه " الـسـلما قبلـهـا يـعـم اـلـتي الـحـرب إنـهـا "

دل الناس فيقول مح دل السلما :  .  المن ح
 هرمجدونأ إنها  . !!!
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"  " هرمجدونأ الثالثة العالمية الحرب
"مجـيـدو" وـهـو و جـبـل، "ـهـر" بمعـنـى مقطعـيـن من العبرية الكلمة هذه

. بفلسطين مجيدو جبل تعني فهي فلسطين، بأرض وادي
ـة على تسيطر فهي والكثير، الكثير تعني بساطتها على الكلمة هذه أدمـغ

ـن ـا، رؤـسـاء "المـسـحيين" خآاـصـة ـمـن المثقفـي ـبر ـبـل أمريـك المـحـرك تعـت
لا المسيحية والغربية المريكية للسياسة الرئيسي والموجه الساسي عموم

 .
رؤـسـائهم أـقـوال ـمـن الـسـلما" طائـفـة أمة "عمر كتاب في أوردت وقد

. أراد من إليها فليرجع هرمجدونأ، شأنأ في ومثقفيهم وعلمائهم
لا هنا أورد أنني غير لا نص ن طائفـة لكـل واحد ن القـوما طوائـف م بـاب م

"هرمجدونأ" .  الكلمة هذه في معتقدهم وبيانأ الشارةا
ـد الجيل هذا : "إنأ لمريكا السبق ريجانأ" الرئيس "رونالد يقول بالتحدـي

هرمجدونأ" (*) . سيرى الذي الجيل هو
هرمـجـدونأ : "إنأ المـسـيحيين الـصـوليين فولويل" زعـيـم "جيري ويقول

العاـمـة". نهاـيـة ـسـتكونأ أنها الله نشُكر ولكن مركبة، حقيقة إنها حقيقة هي
 . (*)

"النـبـوءةا كتابـهـا ـفـي هالـسـل" تـقـول "جرـيـس المريكـيـة الكاتـبـة وـهـذه
بمعرـكـة ينتـهـي سوف النسانية تاريخ أنأ كمسيحيين نؤمن والسياسة" "إننا

اـلـذي المـسـيح بـعـودةا تـتـوج ـسـوف المعرـكـة ـهـذه "هرمجدونأ" وأنأ تدعى
*)(سواء" (*) . حد على والموات الحياء جميع على بعودته سيحكم

من وكثير ومثقفين وعلماء قادةا المسيحي الغرب اهتماما سر ما أتدرونأ
"هرمجدونأ" ؟! ..  الكلمة بهذه عامتهم

ـمـن أـكـثر "النجـيـل" ـفـي في  مذكورةا الكلمة هذه أنأ إلى يرجع ذلك إنأ
كلمة إذنأ . فهي وتبديله تحريفه بعد حتى ، عندهم مقدس كتاب وهو موضع

. بها اهتمامهم جاء هنا ومن ، عندهم مقدس معنى لها مقدسة
) :16/ 16( الرؤيا سفر في جاء فقد

ـالم جـيـوش الشـُـيطانية الرواح (وجمـعـت ـا الـع ـانأ ـفـي كلـه يـسـمى مـك
الثقافة) . : دار  الناشر388"هرمجدونأ" . (صا

بـــ اهتـمـامهم ـسـر وـهـذا ، والعلـمـاء والمثقفـيـن منهم العامة اعتقاد فهذا
إـلـى فيجمـعـونأ والعـسـكريونأ الـقـادةا أما ، عندهم عقيدةا "هرمجدونأ" لنها

لا بـــ الهتـمـاما في السر هذا "جرـيـس عـنـه كشـُـفت آخـآـر "هرمـجـدونأ" ـسـبب
: تقول ) إذ40(صا المذكور كتابها هالسل" في
لا المنطـقـة ـهـذه – الـقـدماء الـغـزاةا خآاـصـة – العـسـكريونأ (ويعـتـبر موقـعـ
لا الغزاةا) . لكل يتصدى أنأ عليه يستولي قائد أي يستطيع ، استراتيجي

: " وكتاب هالسل، " لجريس والسياسة : " النبوءةا كتب من مأخآوذةا النقولت *) هذه(
هال أرضية" للكاتب كرةا أعظم "نهاية وكتاب روبرتسن، أورال " للكاتب الزمن نهاية دراما

سوف الرضية الكرةا أنأ أمريكا في المشُهورين الخآيرين الكتابين صاحبا ويفترض ليندسي،
لا تنتهي لا أو ما2000 سنة في تمام .  منها قريب
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إقاـمـة من لليهود الغرب تمكين سر لنا يكشُف المذكور السبب هذا أظن
ـهـذه لنأ ، عنهم الدفاع في "بلفور" واستماتتهم بوعد فلسطين بأرض دولة

لهم عسكرية قاعدةا هي – أطماعهم أطماعها وافقت التي – الناشئة الدولة
ـة يخطـطـونأ لنـهـم "هرمـجـدونأ" ؛ ـفـي المواجـهـات ـمـن القادـمـة للمرحـل

. المحتومة
وكلمتـهـم تواـطـأت ـقـد الكـتـاب أـهـل أـقـوال ـنـرى حـيـن أنـنـا العجب ومن
لا نـجـد ، ينتظرونـهـا وحقيـقـة عقـيـدةا هرمجدونأ اعتبار على اتفقت ـمـن ـكـثير

لا عنها يعلمونأ ل أكثرهم بل المسلمين مــن يهاجمونأ العكس على . بل شيئ
يجهل. ما عدو والمرء ، القادما خآطرها إلى تنبيههم يحاول
لا النصارى إنأ Jesus المخـلـص: ( الرب هو المسيح أنأ يعتقدونأ جميع  is

The  Christأنأ بمجـرد السـماء مـن ويـجـئ الزمانأ آخآر سينزل لبد  ) وأنه
ـفـوق ويرفعـهـم أتـبـاعه ليأخـآـذ ، الفظيـعـة "هرمـجـدونأ" النووـيـة حرب تقوما

ـحاب ـتى ، الـس ـاينوا ل ـح ـوال يـع ـرب أـه ـل الـضـروس الـح ـونأ . ـب ـي يظـل ـف
القـضـاء ـمـن الـحـرب تـفـرغا ـحـتى – يقولونأ كما – السحاب "البلكونة" فوق

"الرهاب" . أصح بمعنى أو الشرار على
: المسيح السيد لهم يقول

لا " سآتي ـ ، قةمنطممدم اؤكممأحق وآخآذكم" . "لتكن أيض ـدةا مدكدرجدوـس ، موـق
وقـرع جـاء إذا الـعـرس، مـن يرـجـع حـتى سيدهم ينتظرونأ أناس مثل وأنتم

يـجـدهم ـسـيدهم ـجـاء إذا اـلـذين العبـيـد لـهـؤلء ـطـوبى لـلـوقت ـلـه يفتـحـونأ
) .37- 25: 12: ساهرين..." ( لوقا

المسـيح مجيـء ويسـتعجلونأ "هرمجـدونأ" بـل ينتظـرونأ فـإنهم ولذلك
: متغنيين ونأويقول
)O Jesus Come(  ، . و المسيح "أيها   آمين يسوع يا "حبيبنا تعال"   .

الرض ـلـه يمـهـدوا ـحـتى ـيـأتي ـلـن أـنـه يعتـقـدونأ أنـهـم مـتـملع وـقـد تعال" ،
"هرمجدونأ" . معركة في الشرار أو الخآرى المم على بالقضاء
إلـقـاء وـضـرورةا الكلـمـة ـهـذه خآـطـورةا على التنبيه أهمية جاءت هنا ومن

. بهرمجدونأ الخاصا البيانأ
: معنى توضيح
: إنأ نـقـول – ولـهـم لـنـا الـلـه يغـفـر – البـغـض فـيـه وـقـع مـهـف ـسـوء لزالة
المدلول المراد وإنما ، والكلمة اللفظ ليس هرمجدونأ عن بحديثنا المقصود
انشـُـغل المـسـلمين بـعـض ـكـانأ . ـفـإذا الـكـثير تعـنـي كلـمـة فإنـهـا ، والمعنى
عـلـى يـعـترض وـظـل ، اللـبـاب عن بالقشُر نفسه وشغل المعنى عن باللفظ
لء السنة في ترد لم كلمة أنها على "هرمجدونأ"، كلمة مجرد ـى وبنا ـك عـل ذـل

. البدعة هذه يسمع ل حتى أذنيه في أصابعه وجعل قلبه وأغلق عينيه أغمض
لا – لهم فأقول - : حالهم على إشفاق

تـحـالفيه ـحـرب فـهـي الـمـراد المعـنـى وافهـمـوا كلفظ الكلمة من دعوكم
لا قريبة مدمرةا نووية عالمية : الـسـم ـهـذا عليـهـا تطلـقـوا أنأ ويمكنـكـم ، جد

ـرب ـة (الـح ـذين العالمـي ـة) آخـآ ـي الثالـث ـار ـف ـل أنأ العتـب ـاب أـه ـذين الكـت اـل
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العجـمـي الـسـم "هرمـجـدونأ" .. ـهـذا يسمونها الحرب هذه نار سيشُعلونأ
. المبتدع
ـبير الهم هذا ونزيل ، الشكال هذا نحل أنأ بذلك استطعنا ترى يا فهل الـك

 "هرمجدونأ" ؟؟ السم هذا جراء صدوركم على جثم الذي
؟؟ الكبرى الملحمة هي هرمجدونأ هل

. : كل والجواب
نمـيـز أنأ ويمـكـن ،أعقابـهـا وـفـي هرمـجـدونأ بعد تكونأ الكبرى فالملحمة

: بالتي هرمجدونأ
. الرض أهل معظم فيها يشُترك ، عالمية تحالفيه حرب هي

. بفلسطين مجيدو وادي للمعركة الرئيسية الرض
لـلـدمار الستراتيجية السلحة معظم على تقضي مدمرةا نووية حرب هي

. الشُامل
ـي ـد وـه ـة تمهـي ـبرى للملحـم ـروما يســتعين إذ ، الـك ـا اـل ـا) (أمريـك وأورـب

وإـيـرانأ وروسيا (الصين الشُيعي الشُيوعي الشُرق على للقضاء بالمسلمين
أـسـنانهم ويـحـدوا ـسـيوفهم يشـُـحذوا ـثـم ، أرادوا ـمـا لـهـم معهم). ويتم ومن

: بالتي تتميز والتي الكبرى الملحمة في المسلمين على للقضاء
. أشهر بضعة أعقابها وفي العالمية هرمجدونأ بعد تكونأ

. والمسلمين يـالصليب الغرب بين مباشر لقاء هي
لا في تكونأ لا دابق أو العماق في "سوريا" وتحديد . دمشُق من قريب
. خآلف بل السلما عليه المهدى فيها المسلمين قائد يكونأ
. والسيوف بالخيل حرب وهي

. أياما أربعة ومدتها
. المهدي بقيادةا للمسلمين هو النهاية في والنصر
، الـكـبرى الملحمـة ويليهـا : هرمـجـدونأ ـسـتقعانأ حربـيـن ثمـة إنأ ونقول

كما أصح بمعنى أو عدوهم على والمسلمين للروما الولى في النصر ويكونأ
الشـُـرقي المعـسـكر وـهـم اـلـروما أي لـهـم ـعـدو أـنـه الروايات بعض في جاء

الـكـبرى الملحـمـة وـهـي الثانـيـة ـفـي النـصـر ويـكـونأ ، والشـُـيعي الشـُـيوعي
. الروما على للمسلمين
بـعـد اـلـروما إنأ إذ ، ـجـولت ـفـي واحدةا حرب الحربين بأنأ القول ويمكننا
ـا الغدر نيتهم وفي بلدهم إلى يرجعونأ منتصرين معهم ورجوعنا رجوعهم بـن

ـفـي طويـلـة واـحـدةا ـحـرب " فهي الغدر نيتهم : "وفي الله رسول قال كما
ولـعـل ، الـكـبرى بالملحـمـة وتنتـهـي الـعـراق بضرب بدأت جولت بل جولتين

واـحـدةا ـحـرب أنـهـا عـلـى ، ملحـمـة دونأ فـقـط هرمجدونأ ذكرهم يفسر ذلك
. الكبرى الملحمة الخآيرةا مرحلتها في يدخآل طويلة

لا المعنى هذا وعلى ـحـرب "ـبـوش" : (إنـهـا اـلـروما قاـئـد ـقـول نحـمـل أيض
سنوات) . عشُر تستغرق قد طويلة حرب وإنها صليبية

علـيـه نعتـمـد اـلـذي  النبي حديث نذكر التالية النقطة إلى ننتقل أنأ وقبل
لا . الحروب لهذه فهمنا في أساس
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وـهـم أنـتـم فتـغـزونأ آمـنـا ـصـلحا الروما : "ستصالحكم  الله رسول يقول
لا عج تنزلونأ ثم ، وتسلمونأ وتغنمونأ فتنصرونأ ورائهم من عدو تلــول ذى بمر

إلـيـه مافيـقـو الـصـليب : غـلـب ويـقـول الصليب فيرفع الروما من رجل فيقوما
في لكم فيجتمعونأ الملحم وتكونأ الروما فيغدر فيقتله المسلمين من رجل

لا عشُر اثنا غاية كل مع غاية ثمانين  .)1(" ألف
: هرمجدونأ وقود أفغانستانأ ضرب
والغرـبـي الشـُـرقي المعـسـكرانأ ويـتـواجه الجيشـُـانأ سيستحـسـن كـيـف

؟. المرتقبة للمواجهة هرمجدونأ في ويجتمعانأ
وشرارتها؟. الحرب وقود هو اليوما لفغانستانأ أمريكا ضرب وهل
قواـعـد ضرب ي) بحجةـالصليب (الروما وبريطانيا أمريكا تحرك : إنأ أقول
مبيـتـة لنـيـة مفـضـوحة مكشـُـوفة ذريـعـة إل ـهـو ـمـا أفغانـسـتانأ ـفـي الرهاب
ل الرـهـاب أقـصـد أفغانـسـتانأ ـفـي السلما فضرب وإل بهرمجدونأ للسراع

ـثر وعلى ساعات من أكثر – الضخمة المريكية القوات هذه مع – يحتاج الـك
ـجـاءوا أنهم يعنى فهذا سنوات عشُر المطلوب أنأ ذكروا وإذ أما ، أياما بضعة
. ليبقوا

لا ، ذاك ويحاـصـروا ـهـذا ليضربوا جاءوا المعـسـكر يعـجـب ـلـن ـهـذا وقطـعـ
لا الشُرقي لل أعلنوه ما وهذا عموم التية السناريوهات أحد يحدث قد وهنا فع

ل الجيشُـانأ ويشُـتبك المعسـكرانأ ويتـواجه هرمجـدونأ واقعـة تقـع حـتى ب
: الجيوش
النوويـة قوته بناء يعيد بدأ أنه بحجة العراق بضرب وبريطانيا أمريكا تقوما

أوروبا أو أمريكا على بيولوجي إرهابي هجوما في متورط أنه أو ، أخآرى مرةا
ـرد ... أو ... أو إـسـرائيل أو ـراق ... فـي ـاز – الـع ـيا ـمـن بإيـع – والـصـين روـس

الـقـوات وتتمرـكـز الجـيـوش وتتعـبـأ المور . وتتوتر بصاروخ إسرائيل بضرب
ـزل الثابتة العسكرية قاعدتها إنها حيث إسرائيل في وحلفاؤها المريكية فتـن

إـسـرائيل ـصـوب وتتـحـرك معـهـم وـمـن والـصـينية الروسية الشُرقية القوات
ـونأ ـاك فيلتـق ـي هـن ـدو واد ـف ـونأ مجـي ـة الـحـرب وتـك ـتي العالمـي ـا اـل مركزـه

. المتوقعة الحتمالت أحد . هذا كلها المنطقة ومداها هرمجدونأ
إـلـى الرـجـوع والبريطانـيـة المريكـيـة الـقـوات ـمـن وروسيا الصين تطلب

وأنأ ، ـحـدوده وتـعـدى أـمـده ـطـال قد المنطقة في موقفهم إنأ حيث بلدهم
لا بات قد أعلنوه الذي مجيئهم من الغرض لا سخيف تواجدهم وأنأ خآاصة ، باهت
مـخـاوف ـيـثير الـعـرب وخآلـيـج الهـنـدي والمحـيـط المتوسط البحر في الدائم
ـبـترول ـفـي مـطـامعهم ـمـن ... ويـحـد الـقـومي أمنـهـم ويهدد وروسيا الصين
. قزوين وبحر وأسيا الخليج

اللباني وصححه ، عنه الله رضي مخمر ذى عن حبانأ وابن ماجه وابن داود وأبو أحمد : رواه صحيح  حديث )1(
. لبنانأ في تلول ذى والمرج ، روايات وله الجامع صحيح وفي ،5424 برقم المشُكاةا لحاديث تحقيقه في

المبين" . "والقول المة" و "عمر في مشُروح والحديث
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ـا) الطـلـب ـمـن معهم ومن وبريطانيا (أمريكا الروما قوات فترفض أوروـب
المتـحـدةا الـمـم موافـقـة عليه وأخآذوا ذلك أعلنوا قد حيث البقاء على وتصر

(المريكية) .
هرمجدونأ .. ثم التهديدات ثم التحذيرات والمغرب المشُرق يتبادل وهنا

ـفـي الرئيـسـية وـسـاحتها المعرـكـة أرض تـكـونأ وأنأ لـبـد الحوال كل وفي ،
. والوروبية المريكية الغربية القوات تمركز (هرمجدونأ) حيث إسرائيل
بالمـسـلمين اـلـروما سيـسـتعين السناريوهات كل وعلى الحوال كل وفي

يـجـد ول ، ـعـدوهم ـحـرب في مشُاركتهم على معهم يتفقونأ أي ويصالحوهم
لا المسلمونأ ـم ناقة ل التي المواجهة في المشُاركة على الموافقة من بد لـه

الضعيف). على يالقو : (حكم .. ولكن جمل ول فيها
ـحـدث كمـا الحروب في معهم المسلمين إشراك على الروما يصر فلماذا

أفغانـسـتانأ ـضـرب ـفـي ذـلـك ـحـاولوا وكما ما،1990 سنة العراق ضرب في
الياما؟ هذه

اـلـبرى الهـجـوما ـمـن الولى الموجة في يجعلوهم .. حتى واضح والجواب
!!! . الوفر النصيب هو الرواح في الخسائر من نصيبهم وتكونأ
الـحـرب اـشـتعال لكيفـيـة أخـآـرى ـسـناريوهات توـقـع في نفسي أجهد ولن

لا لست لنني لا سياسي لل ول بارع لا محل لمريـكـا ـحـدث اـلـذي إنأ ـثـم ، عسكري
لا ونيويورك واشنطن في فظيعة اعتداءات من الحتـمـالت ـكـل فاق قد قريب

ووـضـع والتـصـور التوـقـع ـفـي استرـسـال ـكـل عليـنـا يقـطـع وـهـو والتوقـعـات
لـنـا يخـطـر ل بـسـبب تـكـونأ قد الحرب شرارةا إنأ إذ المحتملة السناريوهات

لل ـبـال عـلـى أنأ ـهـو الوحـيـد المحـقـق الشـُـيء أنأ إل احتـمـالت فكلـهـا ، أـصـ
ويمكننا ، وشيكة باتت والمغرب المشُرق "هرمجدونأ" بين العالمية الحرب
الوـسـط الشـُـرق منطـقـة إـلـى الـصـليبية اـلـروما ـقـوات مجـيـء ـبـأنأ الـقـول
. شرارتها وتمهيد هرمجدونأ وقود هو أفغانستانأ وضربها

: مفهوما تصحيح
ـسـنة الـعـراق ـضـرب اـلـذي اـلـدولي التـحـالف إـلـى العلم أهل بعض ذهب
الحكم  الـنـبي ـحـديث في المذكور التصالح ذا هو ما1990 اـلـروما : " ستص

ـفـي النأ ونحن هرمجدونأ هي الكويت تحرير فحرب هذا فتغزونأ..." وعلى
. المهدي انتظار

لل كانأ وإنأ – ذلك : أستبعد وأقول ـول هذا أبطل الواقع أنأ إل – محتم الـق
: يأتي لما

لل أو بغاةا عنهم يقال "عدو" ولكن أنه وجيشُه مسلم بلد عن يقال :  ل أو
. العراق حرب على الحديث هذا تنزيل يمكن ل ولهذا ، ذلك ونحو معتدونأ
لا (فلسطين) . هرمجدونأ في تكن لم : الحرب ثاني
لا ـمـن أـكـثر عليـهـا مضى وقد الحديث أخآبر كما الروما غدر يعقبها : لم ثالث
. سنة عشُرةا إحدى
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الـغـزو ـهـو ولـيـس هرمـجـدونأ ـهـو لـيـس للـعـراق التـحـالف قوات فضرب
لمــا مبسط سناريو بأنه القول يمكن أنه "فتغزونأ" إل الحديث في المذكور
. مراحلها وأول جولتها إحدى وأنه ، الحقيقة هرمجدونأ في سيحدث

المـقـدس بـيـت يفـتـح ومن ، هرمجدونأ في اليهود على القضاء سيتم هل
؟؟! .. 

ـفـي ورد كما ثلثاهم "هرمجدونأ" ويفنى حرب في اليهود معظم سيموت
) .89/13( زكريا سفر

ـحـتى أـشـهر ـسـبعة : _وـسـتمر نـصـه )ما12/39( حزقيال سفر في وجاء
الرض) . ينظفوا أنأ (موتاهم) قبل دفنهم من إسرائيل بيت يتمكن

. نارها أوقدوا كما بجواها ليطيص من أول فهم أرضهم على فالحرب
ـالم جـيـوش الشُيطانية الرواح : "وجمعت النجيلي النص يقول ـا الـع كلـه

لا هـنـاك أنأ أحـسـب ول هرمـجـدونأ" ، ـفـي أرواح إل ـشـيطانية خآبيـثـة أرواـحـ
. المتواصلة اللعائن عليهم اليهود

ـل أمريكا كرامة دمر الذي الشُرس الهجوما هذا : لعل أقول ولذلك أنأ قـب
الرواح تـلـك اليـهـود ـتـدبير ـمـن لعـلـه ، وواـشـنطن نيويورك في مبانيها يدمر

لل ، للحرب كلها العالم جيوش يجمعوا حتى الشُيطانية الجيوش تحركت وفع
المـهـدى وـتـولى ، وبـسـببها الـحـرب في اليهود ثلثا مات الحرب نشُبت فإنأ ،

ـى القضاء يكونأ . ثم المقدس بيت ودخآول قتل ظهوره بعد السلما عليه عـل
اـلـدجال فيقـتـل الـسـلما عليه عيسى نزول بعد الرض ظهر على يهودي آخآر

لا ـسـبعونأ وـهـم اليـهـود ـمـن أتـبـاعه فينهزما أو (الـغـتر الطيالـسـة عليـهـم ألـفـ
– والـشـجار الحـجـار فتـنـادي والـشـجار الحـجـار وراء فيخـتـبئونأ الـطـرح) ،

ـفـاقتله فتعال خآلفي يهودي هذا الله عبد يا مسلم يا – ريحهم تطيق ل وكأنها
.

؟؟. هو متى فسيقولونأ
لا يكونأ أنأ عسى قل . قريب

: نصه الغضب" ما "يوما كتابه في الحوالى / سفر الشُيخ يقول
الـلـه ـيـدمر وـمـتى الغضب يوما يحل : متى والصعب الخآير السؤال (بقى

لا ـسـبقت ـقـد الجاـبـة إنأ ؟؟ الـقـدس قـيـود تـفـك ومتى الخراب ةرجس ـضـمن
وـقـد ، ـسـنة45 ـسـبق كما كانت والفرج كربلا بين المدةا دانيال حدد فحين
ـقـد ـمـا وـهـو ما1967 ـسـنة كانأ الرجس دولة (دانيال) قياما تحديده أنأ رأينا
وهو ما2012سنة) = 45+1967( سنة النهاية بداية أو فتكونأ . وعليه وقع

) .122(صا ... ) اهـ الواقع صدقه إذا إل – به نجزما ول وقوعه نرجو ما
ما)2012( ـسـنة ـبـأنأ الول الـقـول اعتماد إلى أميل كنت نأإو ، رأيه وهذا

أعـلـم والـلـه بـكـثير هذا من أقرب المر لنأ ، النهاية بداية ولست النهاية هي
المـهـدي ـيـدي عـلـى ـسـتكونأ أسلفت كما إسرائيل لدولة النهاية بداية إنأ إذ

عليه عيسى الله روح يدي على الخراب لرجسه النهاية تكونأ ثم ، معه ومن
. يهودي ألف السبعين الدجال أتباع يقتلوا لما ، معه والمؤمنين السلما
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ما) ـهـي2012( ـسـنة اعتـبـار بـيـن الزمـنـي الـفـرق : إنأ أـقـول وللتوـضـيح
أو ثـمـانأ أو ـسـنين ـسـبع وـهـي المهدي حياةا فترةا هي النهاية بداية أو النهاية

. الصحيح الثر في جاء كما تسع
ـلـن المـهـدي أنأ يعـنـى فـهـذا النهاـيـة بداـيـة هي ما2012 سنة إنأ قلنا فإنأ
لا إل يظهر وهـذا نيسـن عشُـر نحو أمامه يزال ل يعني ما2012 سنة من قريب

لا أـسـتبعده عـلـى إبانـهـا المـهـدي ـسـيظهر اـلـتي هرمـجـدونأ ـحـرب لنأ تماـمـ
. البواب
ـزول يعني فهذا النهاية هي المذكورةا السنة هذه أنأ قلنا إذا أما عيـسـى ـن
ـروف يده على تكونأ النهاية إنأ إذ بقليل قبلها السلما عليه ـدي أنأ ومـع المـه

بعــد المهدي ظهور أنأ يعني مما ، القل على سنين بسبع عيسى قبل يظهر
. الموفق والله رجحهن ما وهذا اليوما من الكثر على ثلث أو سنتين
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مــهـــم انأــــــبي

: وأوروبا أمريكا في المسلمين إلى نداء
ـائبكم حزـمـوا ، وأرـضـكم بلدـكـم إـلـى هلـمـوا أنأ ، أمرـكـم واعزـمـوا حـق

أـمـن ـفـي هـنـاك تعيشـُـونأ كنـتـم لـقـد ، حاـمـدين لربكم تائبين آيبين وارتحلوا
لا ، واليذاء الخوف تجدونأ اليوما وأنتم ، ورخآاء والفـنـاء القـتـل ـسـيكونأ وـغـد

. هناك البقاء على منكم أصر لمن
نقوما ونحن  المعصوما حبيبكم منه حذركم ما هذا ، والفناء .. القتل أجل

. الهاما الخطير البيانأ هذا في البلغا بدور
مـسـعود ـبـن الـلـه عـبـد عن  بسنده البخاري شيخ حماد بن نعيم روى فقد
بلدـهـم ـفـي بـقـى ما على الروما : " .. ويثب قال  النبي عن عنه الله رضي

وـلـد ول عربـيـة ول عرـبـي اـلـروما ـبـأرض يبـقـى ل حتى فيقتلونهم العرب من
)1(قتل." إل عربي

وـلـم " ، عرـبـي وـلـد ول عربـيـة ول : " عربي  الحبيب قول إلى وانظروا
عـلـى ـسـيثبونأ اـلـروما إنأ إذ ، وعربـيـة عربي قال وإنما ومسلمة مسلم يقل
لا كانأ وإنأ عربيه ملمح له من كل بغـيـر فيقتـلـونهم يصلى ل كانأ وإنأ نصراني

عرـبـي) يبـقـى (ل النـفـي ـسـياق ـفـي النـكـرةا صورةا في التعبير وجاء ، تمييز
و لـن أنه بمعنى ، العموما فأفاد بلدهـم" ورفـض فـي "بقـى ممـن أحـد ينج

. بلده إلى العودةا
"هرمجـدونأ" حـتى أعقـاب ـفـي الكبرى" وهـي "الملحمة تنشُب أنأ فما
ـعـاينوا وـقـد ، عظـيـم خآـطـر وأوروبا) في (أمريكا الروما بأرض العرب يكونأ
لا وذاقوا اليوما أوـلـى ـيـا ـفـاعتبروا ، الدامـيـة أمريـكـا أحداث بعد ذلك من شيئ

. اللباب

) .260(صا القسطنطينية وفتح : العماق باب ، الفتن  كتاب )1(

ـ 42 ـ



ادســـالس انأــالبي
في

ينـالم ديـالمه
 الله عبد بن محمد
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: تلخيص
أـمـة "عـمـر كـتـاب ـمـن الثالث الباب في المهدي عن الحديث فصلت لقد

هـنـا إـعـادته عـنـه يغـنـى بـمـا الـسـلما" ، علـيـه المـهـدي ظهور وقرب السلما
.  لله والحمد

أياما الزمانأ آخآر للمسلمين الراشد الخليفة ذا هو المهدي أنأ ثم فذكرنا
الصغرى العلمات بين الوصل حلقه يعتبر ظهوره وأنأ ، والملحم الفتن

الكبرى اليات ظهور بدء يعقبه ظهوره أنأ بمعنى للساعة الكبرى واليات
ست بعد يكونأ الكبرى اليات هذه أول وهو الدجال المسيح خآروج إنأ حيث

. المهدى ظهور من سنوات
سنوات ست القسطنطينية وفتح الملحمة : "بين الصحيح الحديث ففي
 .)1("  السابعة في الدجال ويخرج

لا متواترةا المهدي شأنأ في الواردةا الحاديث أنأ وذكرنا لا تواتر معنوي
فل ؛  للرسول والتكذيب الفسق دائرةا في يدخآل قد بها كذب من يعنى
لا يسع . بمقتضاها والعمل تصديقها إل أحد

، بعد يبلغها لما الربعين مشُارف على مسلم شاب المهدي أنأ وعلمنا
هذه خآير من أراد لما هقويوف ليلة في ويصلحه الله يهديه عادي شخص وهو

ولي لله والحمد ذلة بعد وإعزازها سقطة بعد بها للنهوض بيدها والخآذ المة
. النعمة

رسول بنت فاطمة بن الحسن ولد من  الله رسول نسل من والمهدي
. الله

أي فهو ، النبي أبى اسم على أبيه واسم الله رسول اسم على واسمه
الله" . عبد بن " محمد المهدي
بقليل قبلها أو هرمجدونأ العالمية الحرب أعقاب في يظهر أنه ذكرنا كما

الملك يكونأ قد (وقلنا السعودية ملك موت بعد ظهوره ويكونأ أثناءها أو
. السلما عليه المهدي فيخرج الملك على وقتال فهد) واخآتلف

ظهوره وعلمة المكرمة مكة في الكعبة عند له يبايع المهدي أنأ وقلنا
(صداما) السيفاني يرسله الذي البئيس الجيش بذلك يخسف أنأ الكيدةا
في عليها متفق أحاديث في جاء كما ظهوره بمجرد المهدي على للقضاء

. الصحيحين
ـش يهزما أنأ فبعد التي، الترتيب على وهي المهدي حروب ذكرنا ثم الجـي
: كلب وقعة في للسفياني الثاني

. العرب بلد وكل العرب جزيرةا يفتح-1
) . الشُيعة ( إيرانأ فارس يغزو-2
الملحمـة قـبـل هذا يكونأ وقد المقدس، بيت ويفتح اليهود يهزما-3

. بعدها أو الكبرى
الكبرى. الملحمة ) في الصليبية وأوروبا ( أمريكا الروما يهزما-4
لا يغزو-5 ) . وروسيا ( الصين وكرمانأ خآوز

. بسر بن الله عبد حديث من حماد بن ونعيم ماجه وابن داود وأبو أحمد : رواه  صحيح )1(
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ـغـزوةا آخـآـر وتـكـونأ قبل، من الغزوةا هذه أذكر ولم الهند، يغزو-6
. فـقـد الـسـلما علـيـه عيـسـى نزول قبل المسلمونأ منها يفرغا
 الـلـه رـسـول أنأ هرـيـرةا أـبـي ـحـديث من حماد بن دنعيم روى
مد : " ليغزونأ قال يـأتوا حـتى عليهـم اللـه يفتح جيش لكم الهن

حين فينصرفونأ ذنوبهم الله يغفر بالسلسل مغللين بملوكهم
" . بالشُاما مريم ابن فيجدونأ ينصرفونأ

والتهلـيـل ـبـالتكبير (قـسـطنطينية) فيفتحـهـا العلمانية تركيا يغزو-
سلح. بغير
لا ويفـتـح روما يغزو ثم - عيـسـى سيشـُـاركهم "الفاتيـكـانأ" وغالـبـ
النجيل فيها ديستخرج التي الغزوةا إنها إذ الغزوةا هذه في السلما عليه
لا لا غض . تغير ولم تبدل لم أي طرية غضة الصلية والتوارةا طري

أنه المهدي حروب من ونلحظ الكتاب، في ذكرناه لما سريع ملخص هذا
كـل ويـدوس الممالـك سـيقاتل وأنـه وغربـه، شـرقه أجمع العالم سيحارب

لء المبراطوريات ـحـتى أو ـصـليبية نـصـرانية أو دينـيـة ل ـشـيوعية ـكـانت ـسـوا
رفر بيض رايات وللمهدي علمانية متمسلمة دص ول العـظـم، الـلـه اـسـم فيها و

" .  لله " البيعة فيها مكتوب راية له تهزما
لل للفائدةا وإتماما :  فنقول نذكره مالم هنا نضيف فإننا للبيانأ، وإكما
:  بالمهدي تسميته وسبب المهدي وصف

أـسـمر أي آدما الربعـيـن، مشـُـارف عـلـى شاب عبدالله بن محمد المهدي
وـهـو وارتـفـاع تـحـدب وسطه في الرنبة دقيق طويلة أي النف أقنى اللونأ،

دراق العينـيـن، أكـحـل الجبين، واسع الجبهة أجلى المنظر، جمال من الثناـيـا ـبـ
دث السنانأ رونق أي الناس يسميه ما أي خآده) خآال (في وجهه في اللحية ك

ـضـرب الـطـول، إـلـى يمـيـل ربعة وهو مضئ دري كوكب وجهه "حسنة" كأنأ
. اللحم خآفيف أي الرجال من

اليمـنـى بـيـده اليـسـرى فـخـذه ضرب الكلما عليه أبطأ إذا هثقل، لسانه في
للطاـلـة داـعـي ول الـسـفار، ـمـن ـكـثير ـفـي الثار به وردت ما هذا فينطلق،

. العاجلة البيانات صفات من الخآتصار فإنأ نصوصها بإيراد
الـتـوراةا ويسـتخرج خآفـى لـمـر ديهـدى فلنه بالمهدي تلقيبه سبب عن أما

لا ذكرنا كما والنجيل . آنف
:  بيعته وكيفية المهدي ظهور قرب علمات

إليه يرسله الذي بالجيش الخسف هي المهدي لظهور الكيدةا العلمة إنأ
لا هناك أنأ غير السفياني، عـلـى علـمـة تـكـونأ المـهـدي ظـهـور قبل تقع أحداث

لا ظهوره اقتراب . جد
دل ذكرناه ما إلى فبالضافة زل السعودية ملك موت من قب دملك على وقتا ال

ظـهـور ـقـرب عـلـى علمـتـانأ فهاتانأ هرمجدونأ، حرب نشُوب وكذلك هناك،
. المهدي

: منها ظهوره لقرب أخآرى علمات وهناك
: أعرج رجل عليها الغرب من تخرج جيوش ألوية إقبال-1
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المـغـرب ـمـن تقـبـل ألوـيـة المـهـدي خآروج : " علمة كعب عن نعيم روى
كندةا" .  من أعرج رجل عليها

ـدها تخرج الوروبي المريكي التحالف جيوش الغرب ألوية رأينا وقد وقاـئ
. الحسنة الشُارةا " ذو يرز ما " ريتشُارد العرج الركانأ رئيس العلى

:  الناس عليه يقتتل ذهب من جبل عن الفرات انحسار-2
ـل عن يحسر أنأ الفرات : " يوشك ومسلم البخاري صحيح ففي ـن جـب ـم

)1(".… ذهب
عـنـد يـكـونأ ـهـذا أنأ الـحـديث عـلـى شرحه في حجر ابن الحافظ ذكر وقد
.  المهدي ظهور

ـضـرب نتيـجـة النحـسـار يـكـونأ وـقـد العالمـيـة، الحرب إبانأ سيكونأ وهذا
الـتي السـدود بـإغلق أو الكنـز اـسـتخراج لسـتعجال النوويـة بالقنابل النهر

لل ببنائها تركيا قامت المـيـاه تمـنـع أنأ يمكنـهـا "إبليسو" والتي سد وآخآرها فع
لا لا وإنأ فينحسر، الفرات نهر عن تمام قريب. لناظره غد
: الحجة وذي القعدةا وذي شوال في شديدةا وفتن رمضانأ في عجائب-3

تظـهـر لظـهـوره السابق رمضانأ وفي المحرما، شهر في المهدي سيظهر
ددةا فتحدث السماء، في غريبة وأمور واضحات آيات فظـيـع عظـيـم وصوت ه

الشـُـمس وتنكـسـف الـسـماء، يـضـئ ذنب له نجم ويطلع الناس، كل يسمعه
القعدةا ذي وفي معمعة، شوال في كانأ رمضانأ في هذا حدث فإنأ والقمر،
ـسـلب الحـجـة ذي ـفـي وـكـانأ الـسـلمية البـلـدانأ واخآتلف القباـئـل تـجـاذب
الدماء تسيل حتى الموسم في السلمية والشُعوب القبائل واقتتال الحجيج

.  منى في الضحى عيد أياما يعني العقبة جمرةا على
. عاشوراء يوما المحرما في له وبويع المهدي ظهر ذلك كانأ فإذا

لا وسأذكر : كثيرةا وهي الشُأنأ بهذا الواردةا الثار من طرف
فـي آيـة رمضـانأ : " في قال  الله رسول أنأ بسنده حماد بن نعيم روى
ـاء، القعدةا ذي وفي البلء، شوال وفي ساطع، كعمود السماء ذي وـفـي الفـن
درما الحاج، ينتهب الحجة دمح درما ما وال دمح " .  ال

القعدةا ذي وفي شوال في ومعمعة رمضانأ، في صوت : " يكونأ  وقال
عذ القبائل، تجاذب فيهــا يكثر بمنى عظيمة ملحمة وتكونأ الحاج ينتهب وعامئ
" . العقبة جمرةا على وهم الدماء فيها وتسيل القتلى

.. ـشـوال ـفـي معمـعـة يـكـونأ ـفـإنه رمضانأ في صيحة كانت : " إذا وقال
ددةا قال ؟ الله رسول يا الصيحة : وما قلنا مه ليـلـة رمـضـانأ ـمـن النصف في : 

خـآـدورهن ـمـن العواـتـق وتخرج القائم وتقعد النائم توقظ هدةا فتكونأ جمعة
الجمـعـة ـيـوما ـمـن الفجر صليتم فإذا الزلزل، كثيرةا سنة في جمعة ليلة في

دـثـروا دـكـواكم وـسـدوا أـبـوابكم وأغلـقـوا بـيـوتكم فادخآلوا ددوا أنفـسـكم ود دـسـ و
لا لله فخروا بالصيحة أحسستم فإذا آذانكم :  وقولوا سجد

 . 81صا  ،13ج ، البخاري من الفتن  كتاب)1(
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نجــا ذلك فعل من فإنه القدوس ربنا القدوس، سبحانأ القدوس، سبحانأ
*)(هلك" .  ذلك يفعل لم ومن

يعلمـنـا عـنـه الـلـه رـضـي مـسـعود بن عبدالله حديث من الخآير الثر وهذا
ـدةا هذه سبب ترى يا هو فما العظيمة، الهدةا سماع عند التصرف كيف ؟ الـه
. أعلم الله ؟؟ ماذا أما بالرض النيازك بعض ارتطاما أما نووي انفجار هو هل

الـلـه خآـلـق مـنـذ يكوـنـا ـلـم آـيـتين لمـهـدينا : " إنأ عـلـي ـبـن محـمـد وـقـال
الشـُـمس وتنكسف رمضانأ منتصف في  القمر ينكسف والرض، السموات

ـي ـم آخآــره ـف ـا وـل ـذ يكوـن ـق مـن ـه خآـل " . (أخآرجــه والرض الســموات الـل
) . سننه في الدارقطني

 ؟ المهدي بيعة تتم كيف
لعـمـر وـهـذا الرئاـسـة، ـفـي ويزهد الماما يكره ولذلك صالح رجل المهدي

أنأ إل برـيـق لـهـا الرئاـسـة ـفـإنأ الـبـرار، رؤوس ـمـن يـخـرج ـشـيء آخـآـر الله
عليه ويقدر ليلة في يصلحه تعالى الله ولكن لها، كاره بل فيها زاهد المهدي

الشـُـديدةا الـحـروب إنـهـا الـمـة، ينتـظـر عظـيـم لـمـر بالخلفة البيعة يقبل أنأ
لا المهدي كانأ وقد المتتالية، المتلحمة لا كانأ إذا مصيب إنه إذ المارةا في زاهد

هـي ـسـنوات بضـع فـي ـحـروب عشـُـرةا نحو غمار يخوض حتى يتولها إنأ ما
لا كلها كانت أنها يعني ربه، يلقى أنأ قبل استخلفه مدةا ول فيها راحة ل حروب
. هدنة

اـلـتي والفـتـن والمـعـامع البلـبـل بـعـد المـحـرما في قلت كما بيعته وتكونأ
لا أنأ المـحـرما. وذـلـك إـلـى رمضانأ في تكونأ والتي ذكرتها العلـمـاء ـمـن نـفـر

ـونأ الحج موسم في الكعبة عند عنه بحث طول بعد فيجدونه يطلبونه فيطلـب
ه هنـاك فيطلبـونه المدينـة إلـى منهـم ويهـرب فيـأبى ليبـايعوه يقعـد أنأ من

لا فـيـأمرونه الكعبة عند فيدركونه مكة إلى ثانية منهم فيهرب ويحمـلـونه أـمـر
لا ـبـه نعـتـه اـلـذي ونعـتـه بصـفته عرـفـوه علـمـاء لنـهـم البيعة قبول على قسر

لا المهدي يجد فل  الله رسول ـده فيمد والمقاما الركن بين الجلوس من بد ـي
. الجلل المر على للمبايعة
:  المر هذا في حماد بن نعيم أورده الذي الثر نص ونورد

: " إذا ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي مـسـعود ـبـن عـبـدالله عن بسنده ساق فقد
ـمـن علـمـاء رـجـال ـسـبعة خـآـرج الفتن، وكثرت والطرق، التجارات انقطعت

لل عشـُـر وبـضـعة ثلثمائة منهم رجل لكل يبايع ميعاد، غير على شتى دأفق رج
؟ بـكـم ـجـاء : ـمـا لبـعـض بعـضـهم فيقول السبعة فيلتقي بمكة يجتمعوا حتى

ـهـذه ـيـديه عـلـى تـهـدأ أنأ ينبـغـي اـلـذي الرـجـل هذا طلب في فيقولونأ: جئنا
وحليتـه، وأمـه أبيـه واسـم باسمه عرفناه قد القسطنطينية له وتفتح الفتن،
فلنأ : أنـت لـه فيقوـلـونأ بمكة فيصيبونه فيطلبونه ذلك على السبعة فيتفق

فيـصـفونه منـهـم، يفـلـت ـحـتى النـصـار، ـمـن رجل أنا : بل فيقول ؟ فلنأ بن
لـحـق وـقـد تطلـبـونه اـلـذي ـصـاحبكم فيـقـال: ـهـو به، والمعرفة الخبرةا لهل

دماد بن نعيم الحاديث هذه  روى*)(  ،630 رقم ،325:  رقم أحاديث " بالترتيب " الفتن البديع كتابه في البخاري شيخ ح
.635 ورقم
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فيـصـيبونه بمـكـة فيطلـبـونه مكة، إلى فيخالفهم بالمدينة فيطلبونه بالمدينة،
وـقـد وكذا، كذا آية وفيك فلنأ بنت فلنة وأمك فلنأ بن فلنأ : أنت فيقولونأ

دد مرةا منا أفلت فلنأ بـن فلنأ أنـا بـصـاحبكم : لـسـت فيقول نبايعك يدك مفم
فيـصـيبونه مـكـة إلى فيخالفهم بالمدينة فيطلبونه منهم يفلت حتى النصاري

عنقك في ودماؤنا عليك : إثمنا فيقولونأ )، السود ( الحجر الركن عند بمكة
دجه قد السفياني عسكر هذا نبايعك، يدك تمد لم إنأ ـا، ـفـي تو فيجـلـس طلبـن

الـنـاس، ـصـدور في محبته الله ويلقى له فيبايع يده فيمد والمقاما الركن بين
)1(بالليل". رهبانأ بالنهار أسد قوما مع فيسير

ـر وبضعة (ثلثمائة بدر أهل عدةا مثل : " .. فيبايعه أخآرى رواية وفي عشـُ
الـسـبعة ـمـن رـجـل لـكـل يـبـايع أـنـه المذكورةا الرواية من أصح ولعلها رجل)،

لل، عشُر وبضعة ثلثمائة، ـاكم : نعيم رواها (فقد طرقها لكثرةا وذلك رج والـح
العلماء من نفر السبعة وراء ) فيكونأ سلمة أما عن الوسط في والطبراني

يـكـونأ وينتظروـنـه يعرـفـونه اـلـذين الرـجـال ـمـن ـعـدد المهدي يبايعونأ الذي
لا مجموعهم لل عشُر وبضعة ثلثمائة بدر، أهل كعدةا جميع .  رج

ـقـال يبـكـي، الكعـبـة إـلـى وجـهـه ملـصـق وـهـو : " .. فـيـأتونه رواـيـة وـفـي
: رواـيـة " وـفـي دـمـوعه إـلـى أنـظـر : ـكـأني الحديث راوي عمرو بن عبدالله
فرائصه". "ترعد
اـلـدماء وإنأ خآاـصـة فـتـن ـمـن فيه هم وما المسلمين حال على يبكي فهو

خآـيـاله تطـارد بـذهنه عالـقـة ـصـورتها ـتـزال ل العقبة جمرةا على سالت التي
عينيـه ويسـلم ـشـديد بكـاء في فينخرط يفعل ماذا يدري فل مضجعه وتؤرق
فترتـعـد وهـمـومه أحزاـنـه وبـيـن ـصـدره بـيـن ويخـلـى بـغـزارةا فتنهمر للدموع
لل ـيـزال ل قلـبـه ولـكـن ـبـوادره وترجف فرائصه لا تـعـالى برـبـه موـصـو متعلـقـ

لل بجنابه بأسـتارها وتعـلـق الكعـبـة إـلـى صـمد وـلـذلك القريـب فرجـه في آم
لل ينشُد بكائه بنشُيج وكأني عميق بكاء في وراح وأهدابها : قائ

در           دل كــبيت دستو ري رم من رنك نــال مق م  ردــمو
دته             رق مل هجي اــمع مت ديه لراـدمس هري اـــمأ مبـا  ال

مـنـه طلـبـوا اـلـذين للعلـمـاء المر بادئ المهدي يستجب لم .. لماذا ولكن
لا منهم بالفرار لذ بل البيعة، قبول . ؟ البال وراحة العزلة مؤثر

الهداية، وإنأ خآاصة إنسانأ، يتحمله مما أخآطر عظيم المر : إنأ والجواب
وـلـذلك بـعـد، يـكـن ـلـم ليـلـة ـفـي علـيـه به تعالى الله يمن الذي المر وصلح
محل يـخـدعهم أنأ إـلـى اـضـطر ـبـل الخـآـرى تـلـو الـمـرةا الفرار وآثر العذار متم
إـحـدى ـفـي وأـصـلحه وـهـداه النـقـائص هذه من عليه الله فتاب منهم ليهرب
لا فيه وألقى قلبه فثبت فيها، منهم زاغا التي المرات هذه ليالي ـنـوره من نور

أنأ أحد يملك ل يضئ دري كوكب كأنه فصار وجهه غمر حتى وفاض قلبه مل
أـفـراد إليـهـا تـجـذب كالشـُـمس فيـصـير ـمـداره، ـعـن ويشـُـذ فلـكـه من يخرج

. هائل وإحكاما بديع نظاما في فلكها في فيدورونأ مجموعتها
:  المهدي خآطبة

) . 412(صا للمهدي وبيعتهم بمكة الناس : اجتماع باب  الفتن،)1(
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لا نعيم وروى فإذا العشُاء، الكعبة) عند (بجوار بمكة يظهر المهدي أنأ أيض
: " أذكركم يقول ثم عليه ويثنى الله فيحمد صوته بأعلى نادى العشُاء صلى
دـجـة اتـخـذ فـقـد ربـكـم ـيـدى بين ومقامكم الناس، أيها الله دح النبـيـاء وبـعـث ال

لا ـبـه تشـُـركوا أل وأمرـكـم الكـتـاب، وأـنـزل ـطـاعته عـلـى تـحـافظوا وأنأ ـشـيئ
لا وتكوـنـوا أـمـات، ما وتميتوا القرآنأ أحيا ما دتحيوا وأنأ  رسوله وطاعة عواـنـ

لا الهدى على دزر وأذنـت وزوالهـا فناؤـهـا دنـا ـقـد اـلـدنيا فـإنأ التقوى، على وو
ـابه والعمل رسوله وإلى الله إلى أدعوكم فإني بالوداع، الباـطـل وإماـتـة بكـت
.. " .  السنة وإحياء
لل عشُر وبضعة ثلثمائة يبايعه وهنا ـبـايعوه اـلـذين العلـمـاء السبعة غير رج

يــأتيه به، يخسف الذي الجيش العراقي السفياني إليه يرسل فلما ذلك قبل
العلـمـة رأوا فـقـد ليـبـايعوه مـصـر ونـجـائب الشـُـاما وأـبـدال الـعـراق عصائب
لا عشُر : اثنا الروايات تقول كما له فيجتمع ظهوره صدق على الكيدةا إنأ الف

دلوا، لا عشُر خآمسة أو ق ـديه بين الرعب يسير بهؤلء فيخرج كثروا، إنأ ألف ل ـي
رت شعارهم الله، بإذنأ هزمه إل عدو يلقاه هم مأ رت : "  هم " .  مأ

:  المهدي وظهور هـ1400 سنة الحرما حادثة
ما1980 الموافق هـ1400 سنة الحرما اقتحاما حادثة أنأ المر عجيب من

الحقيقــي المهدي بظهور وثيقة علقة لها وأنأ ،  النبي أحاديث في مذكورةا
.

اسـمه رجـل بقيـادةا المكـي الحـرما المسـلحين من مجموعة اقتحم فقد
درةا القحـطـاني) ـفـي عـبـدالله ـبـن (محـمـد ـعـاما ـمـن المـحـرما الـلـه ـشـهر دـغـ
الفـجـر، ـصـلةا الـنـاس أداء أثـنـاء الـبـواب بتغلـيـق وقاموا الهجرةا، من1400

المـهـدي .. ظهر أكبر : ( الله صائحهم صاح الصلةا من الماما انتهاء وبمجرد
ددعونأ بالمسجد الصوت مكبرات من بيانات يذيعونأ ) وظلوا ـهـذا أنأ فيـهـا مـيـ

أـكـدت منامية رؤى تواتر ويزعمونأ الحاديث، بشُأنه وردت الذي المهدي هو
لا، عندهم فأصبح الظن هذا لهم . والمقاما الركن عند بمبايعته قاموا ثم يقين

الـطـائرت ـبـأزيز "الـحـراما" وإذا المـسـجد داخآل تتبادل النار بطلقات وإذا
القصف وظل المسلحونأ، هؤلء بها تحصن التي المآذنأ لقصف الذانأ يصم

ـتى الحرما المين البلد فيها تزلزل أياما لعدةا دائرةا العنيفة والمعارك ـل ـح قـت
مهزـلـة بـعـد الـلـه بحـمـد الفتـنـة وانتـهـت جماعته واستسلمت التنظيم، زعيم

خآطـيـرةا ـشـرعية أخآـطـاء في المعتدونأ هؤلء وقع وقد الدين، باسم ارتكبت
. المرسلين سيد وسنة الدين هذا بحقيقة جهل عن تنم

فـي السـلح : حملهـم إليهـا انحـدروا الـتي الكـثيرةا الخآطـاء هـذه ومـن
} [آل آمـنـا ـكـانأ دخآـلـه : { وـمـن فـيـه تـعـالى الله قال الذي "الحرما" المن

الكـبـائر أـكـبر ـمـن معصية إنها للمنين تخويف وأي ترويع ] فأي97:  عمرانأ
لل، قائمة فتنة ليخمد له ويبايع يظهر الحقيقي المهدي إنأ ثم الثاما، وأقبح فع

: المهدي خآروج سنة في الناس أنأ تبين الثار جاءت فقد نائمة، فتنة ليثير ل
لا " يحجونأ لا ويعرفونأ مع المســتدرك في الحاكم " ( رواه إماما غير على مع

) .  حماد بن ونعيم
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لا يحجــونأ ـ لا بعرفــة ويقفــونأ مـع ـ ـر مـع وهــو المــاما لنأ )، إمــاما ( بغـي
ـحـاكم بغـيـر الـنـاس ويـصـبح ـمـات، ـقـد السعودية) يكونأ (ملك خآليفةالوقت

اـلـدماء وتـسـيل والتـجـاذب القـتـال بينهم ويغرى كالكلب الشُيطانأ فيأخآذهم
لل ـجـائز كخليـفـة وإعلـنـه المهدى خآروج أنأ يعرفونأ علماء للمهدي فيبايع فع

لا ـن حالة في وهم الوقت، هذا في لهم لإماما الناس إنأ إذ شرع الفوـضـى ـم
. الملك على القتال بسبب
ومبايعة عليه الخروج يجوز ) فل ملك أو ( حاكم هإماما للناس يكونأ أنأ أما
لا غيره لا كانأ طالم . عليه الخروج يحل فل وظلم جار وإنأ يصلي مسلم

ـي فتن "المحرما" بعد في يظهر الحقيقي المهدي أنأ إلى بالضافة هذا ـف
ظـهـور قـبـل يـحـدث ـلـم ـمـا وـهـو الحـجـة، وذي القـعـدةا وذي وشوال رمضانأ

ـإذا الـحـرما "القحـطـاني" ـفـي ـا ـف ـا ذـلـك علمـن ـا وعرفـن ـانأ ـم ـر ـمـن ـك " أـم
في ذلك ورود من تعجبنا به، (الكعبة) واعتصم بالبيت عاذ القحطاني" الذي

النبوـيـة بالـثـار جهلـهـم هذا في أوقعهم الذي أنأ قولنا ونكرر ،  النبي حديث
لل ـهـذا عـلـى اطلـعـوا مـعـه وـمـن القحـطـاني أنأ فلو القرآنية، اليات عن فض
لل للقـتـل أنفـسـهم عرـضـوا لما قليل بعد سأورده الذي الثر تروـيـع ـعـن فـضـ

. للخطر وتعريضهم الحرما في المنين
: الخسـف "الفـتـن" بـاب الجلـيـل السـفر ـفـي حمـاد بـن نعيـم روى فقد
: " ـسـيعوذ ـقـال ـتـبيع ـعـن مجاـهـد ـعـن ) بسنده202(صا السفياني بجيش
ديقتل، عائذ، بمكة آخآـر، عاـئـذ يعـوذ ثـم دهرـهـم، من دبرهة الناس يمكث ثم ف
الخسف" .  جيش فإنه تغزونه فل أدركته فإنأ

ـبـه واعتـصـم ـبـالبيت اـسـتعاذ اـلـذي الرـجـل ذلك أنأ يبين النادر الثر فهذا
ـمـن برـهـة بـعـد الحقيـقـي المـهـدي يظـهـر ثم ديقتل، أمره في الناس واخآتلف

لا بالبيت فيعوذ الدهر ـبـذلك تـعـالى الـلـه يخـسـف منـصـور معصوما أنه إل أيض
لا به أراد الذي الجيش . سوء

ررهة ولفظة دب ـة، ـسـنين الزمن من فترةا لبيانأ الدهر" تستعمل من " طويـل
ديه أما دهن بذلك تقول كما الزمن من قصيرةا فترةا دهنيهة) فتعني أو لفظة: " "

. اللغة معاجم
ـبـالبيت الول العاـئـذ القحـطـاني مقـتـل بـيـن البرـهـة ـهـذه من مضى فكم
 ؟؟ المعصوما الثاني العائذ المهدي وظهور

لا22( وعشُرين اثنين عن يزيد ما النأ حتى مضى ـ لا ) عاـم ـ (ـحـوالي هجرـي
ـة ) ـسـنة21( وعشـُـرين إـحـدى رـمـر ميلدـي دع مل ـه . و "البرـهـة" أنأ أحـسـب الـل

. النقضاء وشك لعلى وإنها السنين من العدد هذا عن كثير تزيد ل المذكورةا
دت البيانأ، آخآر وهذا وفيه " ، السلما أمة " عمر في أذكره لم ما فيه ذكر
مم دذكر ما إلى ضممته فلو الله، بإذنأ الكفاية مصادر إلى الرجوع عن لغناك مث
. العلما العزيز لله والحمد الهاما الموضوع هذا في أخآرى
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السابـع البيـانأ
في

مثـانأ ترتـيب رد هح ال
هع موقـائ هر مو ممـانأ آخآـ دز ال
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أـحـداث ترتـيـب ـفـي العـلـم أـهـل مـن ـحـتى الـيـوما الناس من كثير ديخطئ
لل الزمانأ، آخآر ووقائع لل معرفتـهـم عدما عن فض الـحـداث. ـهـذه ببـعـض أـصـ
الحـجـر وراء اليهود يختبئ حتى لليهود المسلمين قتال أنأ يظن أحدهم فتجد

الشُمس طلوع أنأ يعتقدونأ آخآرين المهدي. وتجد ظهور قبل يظنه والشُجر
.  الدجال المسيح خآروج وليس للساعة الكبرى اليات أول هو مغربها من

ـم " قد " القسطنطينية أنأ له لقاء في يعلن الدعاةا كبار بعض وسمعت ـت
فتح عن وقال أخآرى، مرةا تفتح لن يعني الفاتح محمد الشُاب يد على فتحها

لا سيكونأ إيطاليا) أنه (عاصمة لرومية المسلمين لا فتح لا ل ثقافي .  عسكري
وـهـو "اـلـدجال" ظـهـر أنأ ـيـدعى وراـبـع وثالث المهدي، ظهور ينكر وآخآر

دـيـر في إنه يقول وغيره التليفزيونأ، ديط ويفـعـل الـطـائرةا الطـبـاق "برمودةا" 
عشـُـواء خآـبـط وخآبـطـوا كثير ناس فيه خآلط مما ذلك وغير الباهرةا، الفاعيل

لا وهم . تكفي ل وحدها الحسنة النية ولكن وخآير، فضل أهل جميع
وـنـبين الزـمـانأ، آخـآـر وـقـائع البـيـانأ ـهـذا في نثبت وقوته الله بحول فنحن

مثانأ ترتيب بجلء رد هح . وريقات في مختصر بيانأ في الزمني وتسلسلها ال
ـداث وغشُيتنا تترى الفتن اقبلت إذا به ينفع سبحانه الله لعل ـى الـح معجـل

ممت مه رل مـكـروب دـعـوةا فتـصـيبنا الرحـيـب، الـصـدر به لما وضاق الخطوب واد
عليـنـا يبـخـل فـلـم فنـجـا النـجـاةا طريق به له وكشُف البيانأ بهذا له الله أضاء

منـهـا ظـهـر ـمـا الفـتـن ـمـن والنجاةا السلمة تعالى الله نسأل صالحة، بدعوةا
. بطن وما

لة الدنيا عمر من الخآيرةا الحقبة وقائع وإليكم لا مرتب لا ترتيب لا، زمني ـع دقيق ـم
:  المستعانأ والله فنقول المر، لزما إنأ الحداث هاتيك على لطيف تعليق

:  وتداعياته للكويت العراق : غزو الول الحدث      
"جابر" بترول في "صداما" العراق طمع بسبب وكانأ ما1990 سنة ووقع
در الكويت، إـلـى بـهـم الصليبي) فـجـاء النصراني (الغرب الروما إلى الخآير فف

فــي العرب أرض في وتمركزوا العراق السراء) فضربوا (فتنة السلما أهل
الملحم".  "أول في الثالثة العالمية الحرب من الولى الجولة

:  العراق : حصار الثاني الحدث
ـبـدأ ونـظـامه الـعـراق لشـُـعب كبير وسجن وسياسي اقتصادي حصار وهو

بشُـائر أيـة الفـق ـفـي يظـهـر ول هذا، يومنا إلى ومستمر العراق ضرب منذ
وإنهائه. لفكه

رن هم والعجم "العجم"، حصار هو وهذا موى مم لل العـرب، هسـ شـاركت وفع
"العجم" .  فهم الدول كل فيه

:  الشُاما : حصار الثالث الحدث
لل الحصار وقع وقد ـسـبتمبر في القصى انتفاضة "فلسطين" مع على فع
: تشـُـمل الشـُـامات أنأ ومـعـروف الـيـوما، إـلـى مـسـتمر وـهـو ما2000 ـسـنة

"الروـمـي" ليشـُـمل الحـصـار سيمتد فهل ولبنانأ، والردنأ وسوريا فلسطين
ـهـذين وتـضـع ـلـذلك تمـهـد أمريـكـا وأنأ خآاـصـة يـكـونأ ـقـد ؟ ولبـنـانأ ـسـوريا

ـهـو الحـصـار الرهاب. وـهـذا تؤوي التي الرهابية الدول رأس على القطرين
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ـو  إسرائيل، العسكرية وقاعدتها أمريكا به القائم "الروما" لنأ حصار ـا فـه ـم
مـبـل ـمـن حـصـار   الـلـه رـسـول قال الحـصـار ـهـذا ـسـيظل اـلـروما. وللعـلـم هق

أـبـواب ـحـول المـسـلحة العـصـابة تلك وقتال الفلسطينية النتفاضة وتستمر
. المهدي يظهر حتى حوله وما المقدس بيت

مية دهن ميهة أو ال رن ده :  ال
واـلـذي الـصـحيح ـمـن الفـتـن كـتـاب في المذكور مسلم صحيح حديث في
  محمد الحبيب المصدوق الصادق أخآبر الكتاب من الول البيانأ في أوردته

يـكـونأ ـثـم هنيهة أو دهنية سكت ثم الشُاما، حصار بعده ثم العراق، حصار عن
المهدي. ظهور
دبرـهـة" فـهـي أـمـا القـصـيرةا، الزمنـيـة الـفـترةا هي الهنيهة "الهنية" أو و "ال

تـكـونأ فـقـد البرـهـة أما السنوات، آحاد تمتد فالهنية الطويلة، الزمنية الفترةا
.  عشُراتها إلى تمتد وقد السنوات آحاد

ـش النأ فنحــن ـي نعـي ـذه ـف ـتي ـه ـة" واـل دـي دهن ـدأت "ال الشُــاما بحصــار ـب
.  السلما عليه المهدي بظهور (فلسطين) وتنتهي

(طالبانأ) . السود الرايات أصحاب : ظهور الرابع الحدث
ـد ـة ظـهـرت وـق ـا حرـك ـانأ" براياتـه ـائم وـهـي الـسـود "طالـب الـسـود العـم

دقمص نـحـو ذـلـك وـكـانأ وترتيبـهـا، شكلها من الناس يتعجب بأزياء البيضاء وال
ـمـن ). وتـسـمى الميلد ـمـن وأـلـف وتـسـعمائة وتسعين (ست ما1996 سنة

دسنة لا السود (الرايات النبوية والثار ال الـسـود الرايات عن لها الصغار) تمييز
الـسـود الراـيـات بزـمـن ـسـبقت الشـُـيعة) واـلـتي (إيرانأ العباس لبني الكبار

ـة، الثار في المقصودةا وهي بأفغانستانأ لطالبانأ الصغار بـعـض وـفـي النبوـي
ـن السود الرايات أصحاب خآروج بين الزمنية الفترةا عن إخآبار الثار هذه وبـي

ـصـح ـفـإنأ ـسـنوات، ـسـت نـحـو ) أي72( وسبعونأ اثنانأ وهي المهدي ظهور
. بالشُهور ديعد الذي القليل إل يبق فلم الثر

ويوطئونأ المهدي ينصر من أول هم السود الرايات أصحاب أنأ ومعروف
رج   الـلـه رـسـول يقول سلطانه، له فيوطـئـونأ المشـُـرق ـمـن ـنـاس : " يخ

وغيرهما) .  والطبراني ماجة سلطانه" (ابن للمهدي
ـحـتى ـشـيء يردـهـا فل ـسـود (أفغانـسـتانأ) راـيـات خآراـسـانأ من " تخرج

أـبـي ـعـن حـمـاد ـبـن ونعـيـم والترمذي أحمد (القدس) " (رواه بإيلياء دتنصب
) .  المهدي صحبة تأتي السود الرايات : هذه كثير ابن هريرةا. قال

لا ولـو فأتوها خآراسانأ من أقبلت قد السود الرايات رأيتم " إذا رـبـو علـى مح
نعيم وأبو والحاكم حماد بن ونعيم المهدي" (أحمد الله خآليفة فيها فإنأ الثلج
مـصـطفى وـصـححه اـلـذهبي، ووافـقـه الـحـاكم " وـصـححه ثوـبـانأ حديث من

). والملحم الفتن أحاديث من المسند الصحيح في العدوي
(أـصـحاب أفغانـسـتانأ لـضـرب الـغـرب راـيـات : مـجـئ الـخـامس الـحـدث

السود) .  الرايات
لا هذا وقع وقد لا قريب أنأ الـثـار وتـقـول ما) ،2001 ـسـنة أكـتـوبر (أوائل جد

دلة ـهـي الوروـبـي)، البريـطـاني المريـكـي (التـحـالف براـيـاته الـغـرب مجئ هع
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أـمـا لـضـربها، الغرب رايات فتأتيها بينها فيما السود الرايات أصحاب اخآتلف
لا العـالم علـى السـيطرةا فهـو معلن الغير الهدف الشُـيوعي بالمشُـرق بـدء

.  السلمي الوسط بالشُرق وانتهاء الشُيعي
للـقـوات الرـكـانأ رئـيـس الكـنـدي الـعـرج الـغـرب رايات رأس على وكانأ

لا مايرز" وهذا "ريتشُارد المشُتركة آخآر المهدي. وهو ظهور علمات من أيض
الزمني الترتيب على المنتظرةا الحداث فهي يلي وما اليوما، إلى وقع حدث

:  المذكور
" .  " هرمجدونأ الثالثة العالمية : الحرب السادس الحدث

تحشـُـد حيث النأ والغرب الشُرق لها يتحشُحش التي الثانية الجولة وهي
دتزـجـى القوات الـغـرب والراـيـات). أـمـا (العلما اـلـدرفس تـحـت الجـيـوش و
مضـال والشـُـيعي الملـحـد الشـُـيوعي الشـُـرق وأـمـا النأ، جاهز فهو الرومي ال

الـغـرب لمـصـالحة المـسـلمونأ لتحرـكـه. وـسـينحاز ـشـرارةا أقل انتظار ففي
يكونأ ما إل بشُقيه، الشُرق ضد تحالفهم في الدخآول على ويجبرونأ الرومي

لا سينحاز وتحالفها ولءها "العراق" فإنأ من .  شرق
لا وستكونأ دمرةا نووية حرب معـسـكر حليف النصر ويكونأ تذر ول تبقي ل مد

. والسلمي الرومي الغرب

:  ذهب من جبل عن الفرات نهر : انحسار السابع الحدث
العراق. على نووية ضربات من فيها " وما " هرمجدونأ بسبب يكونأ وقد

لا محتمل هذا الجـيـوش إليـهـا ـسـتلجأ اـلـتي المياه حرب بسبب يكونأ وقد جد
دماد بن نعيم روى كما ـاما الـسـاحل على الروما تدع " ل بسنده الفتن في ح أـي

لء الملحم ) . 302صا العماق من بقى : ما " ( باب عليه عسكروا إل ما
تركـيـا ـمـن إجرامـيـة انتقامـيـة أعـمـال نتيـجـة النـهـر انحـسـار يـكـونأ وـقـد

لا انحدرت التي العلمانية ـة الكفر مستقنع في سقطت حتى تدريجي والعلمانـي
النأ بهـا تركيـا الـلـه. ـفـإنأ السـلمية. سـبحانأ الخلـفـة مـقـر كـانت أنأ بـعـد

ـعـن الفرات مياه منع بإمكانها إبليسو" والتي "سد وآخآرها السدود عشُرات
لا الحتمال وهذا الذهب، جبل عن النهر فينحسر بالكلية، العراق ول وارد أيض

لا سابقه عن يقل لل لحدوثه توقع . واحتما

:  الذهب هذا تقرب ل
يـكـونأ ـفـإنه اـلـذهبي الجـبـل ـهـذا ـعـن نبتعد أنأ  محمد حبيبنا يعلمنا هكذا

در شديد اقتتال عنده هح وتـسـعونأ، تـسـعة ماـئـة ـكـل من فيقتل القتل معه يست
لا، منه يأخآذ ول عنه فلينأ حضره فمن يـظـن كـمـا ل حقيـقـي، ذـهـب فـهـو ـشـيئ

موـجـود الـبـترول أنأ ـهـو بـسـيط "البترول" لسبب السود الذهب إنه البعض
او نـهـر بانكشـُـاف يظـهـر ل الرض أعـمـاق في وشأنه العالم دول معظم في

.  الذهبي بالجبل الفرات نهر دميز هوإنما انحساره،
.  السعودية خآليفة : موت الثامن الحدث        
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قد أنه ذلك قبل وقلنا خآليفة، فهو والحكم الملك في غيره خآلف من وكل
أمر فهذا يفعل لم شاء وإنأ عمره يطيل أنأ الله شاء فهد" إنأ "الملك يكونأ
دد ل الذي الله . هذه من خآرجت قد له. أظنني ممر

الزعاـمـة عـلـى الـسـرةا ـمـن ثلثة واخآتلف الملك على قتال هناك ويكونأ
لل هيكل حسنين محمد الستاذ أفرد وقد والقيادةا عـلـى : (نـظـرةا بعنوانأ فص
إـلـى فـيـه اليابانية" أـشـار "المقالت القيم كتابه السعودية) في في الوضاع

رلك المتربصين دم (الـسـديريين) للمـلـك الشقاء الخآوةا من إليه المتطلعين بال
وـمـن ـسـلمانأ، والمـيـر الدفاع ووزير الجيش قائد سلطانأ : المير وهم فهد
الـحـرس وقاـئـد العهد، ولي البدوية ابن عبدالله المير الشُقيق غير الخ جهة

. الوطني
ـشـواهد كلـهـا : " وتـلـك هـنـاك السياـسـية الحاـلـة اـسـتعرض أنأ بعد وقال
علــى وحولها السعودية بجوار يجري ما أجواء إليها أضيف فإذا قلقة، أوضاع
أهمـيـة وـلـه وـحـده بـلـد ـفـي لـيـس الخـطـر أنأ لظهر الخليج، شواطئ امتداد
هـذا فـإنأ المـور، تنجلـي أنأ انتظـار بأكملها. وفي منطقة على وإنما خآاصة
بالـغـة ـمـوازين عـلـى قـلـق حاـلـة في يعيش وللعالم للمسلمين الحيوي البلد

).162والحساسية" (صا الدقة
فـقـد الـمـذكور بترتيبهـمـا أجزما ل الثامن والحدث السابع الحدث وإنأ هذا
ـمـا مـصـادرنا ـفـي فلـيـس ـبـه القـطـع أـسـتطيع ل وـتـأخآير تـقـديم بينهما يكونأ

. أثبته الذي للترتيب مستريح أنني إل ذلك، على يساعد

:  الرمضانية : اليات التاسع الحدث
بـمـوت واخآتلف وـمـرج ـهـرج ـفـي الـنـاس فيه يكونأ الذي الوقت هذا في

رمـضـانأ، ـفـي عجيـبـة ـسـماوية آـيـات الـنـاس تفـجـأ الفتن، واشتعال الخليفة
لل ظهر فأيتها ترتيب بغير نذكرها إثرها على الرابعة ثم الثالثة ثم فالخآرى أو
لا، لا – هذه والحالة – يتوقعونأ والناس إل رمضانأ ينقضي ل بحيث سريع أـمـور
لما لثا عظا لما وأحدا : التي المتوقع الترتيب على وهي جسا

:  ثم رمضانأ، نصف القمر ينخسف 
دنب نجم يظهر  فيـهـا ـكـأنأ الـسـماء بـضـوئه وتسطع الرض من يقترب دمذ

. نور عمود
كـوارث سيسـبب الرض مـن المـذنب النجـم هـذا اقـتراب : إنأ (ويقـال

دد الرض بقاع بعض تغرق طبيعية، نيويــورك ومنها والفيضانات، البحري بالم
زـمـن ـفـي مـسـتبعد غـيـر وهو ذلك، صحة بمدى أعلم فالله بامريكا وفلوريدا

العجائب) . ثم:
ددةا تسـمع معه مخيـف فظيـع عظيـم وصـوت مهـ أتي الجميـع، يس مـن وي

رمـضـانأ ـمـن النـصـف في ذلك ويكونأ عظيم، بلء منه الناس يصيب السماء
الجمعة. ليلة في

رمضانأ. من النصف في الشُمس تنكسف
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ددةا الصوت وهو أحدهما أو واحد يوما في الخآيرين الحدثين أنأ ويظهر واله
لا، بالنـهـار يكـونأ والكـسـوف الليل في يكونأ وـجـه علـى أدري ل ولكـن قطعـ

. أسبق أيهما اليقين
المعامع العاشر الحدث         شوال في والفتن والهيشُات والبلبل : 

:  الحجة وذي القعدةا وذي
الفـتـن، ـعـن تـسـأل فل رمـضـانأ، ـفـي العجيبة السماوية اليات وقعت إذا

لا تدع ل المة على وانثالت برها وماج بحرها وهاج أبوابها فتحت فقد إل أحــد
ومـسـير الـحـروب ـصـوت " وهي " المعمعة تكونأ شوال ففي لطمة لطمته
ونأ ثم ببعضها)، البلد (تحرش للقتال بعضها إلى القبائل القعـدةا ذي فـي يك
ـا. المسلحة النزاعات وبدء السلمية البلدانأ اخآتلف أي القبائل تجاذب بينـه

ـفـي الحجة ذي في ويتقاتلونأ فيتشُابكونأ إماما بغير العاما هذا الناس يحج ثم
. العقبة جمرةا على الذكية الدماء وتسيل الحج موسم

. المحرما شهر في المهدي : ظهور عشُر الحادي الحدث
المعامع أشهر بعد مباشرةا الحراما، المسجد عند مكة في ظهوره ويكونأ

لا المذكورةا والفتن ه فيبـايع آنف اء مـن طائفـة والمقـاما الركـن بيـن ل العلم
. الدماء وتحقن الفتن يديه على تسكن كي ونعته بوصفه يعرفونه

. المهدي أمر واشتهار الخسف : جيش عشُر الثاني الحدث
المهدي ليقاتل مكة إلى الشُاما جهة من العراقي جيشُه السفياني يرسل

المـنـورةا المديـنـة ـجـاوز إذا ـحـتى البئيس الجيش فيسير أوله، في أمره ويئد
لا الجـيـش بـهـذا الرض الـلـه خآـسـف المديـنـة ببـيـداء اـسـتوى فإذا مكة، قاصد

يشـُـتهر وهـنـا الخـسـف، بهذا الناس يخبر واحد رجل إل منه يبق ولم المغبونأ
لمـبـايعته اـسـتطاع ـمـن وـصـوب حدب كل من ويأتيه الناس في المهدي أمر

عل ألف عشُر اثنا له فيجتمع ونصرته، عل ألف عشُر خآمسة أو رج يـقـاتلونأ رـجـ
لا الـسـود) وـيـأتيه الراـيـات أـصـحاب (أكثرهم يديه بين الـعـراق عـصـائب أيـضـ

مصر. ونجائب الشُاما وأبدال
.  كلب : وقعة عشُر الثالث الحدث

دتعظ ل فيـسـتعين أرـسـله، اـلـذي الجـيـش خآسف بآية يعتبر ول السفياني ي
لا ويرـسـل كلب قبيلة من بأخآواله المـهـدي فيهزـمـه المـهـدي إـلـى آخـآـر جيشـُـ
ة  الله رسول عنها قال كثيرةا غنائم ويغنم نكراء هزيمة ـلـم لـمـن : "والخيب
كلب" . غنيمة يشُهد

.  العرب جزيرةا المهدي : يفتح عشُر الرابع الحدث
الجزـيـرةا أنـحـاء ـكـل ـفـي الحـكـم ومقالـيـد الـسـلطة زـمـاما عـلـى ويقـبـض
ـل وعمانأ، وقطر والكويت المتحدةا العربية والمارات : اليمن السعودية وـك
. الجزيرةا

(إيرانأ) . فارس : فتح عشُر الخامس الحدث
يغزوـهـم بالفـتـح، أولى فهم ويكفرونهم، بل السنة أهل يبغضونأ فالشُيعة

. فيفتحها المهدي
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وتحرـيـر المـقـدس بـيـت وفـتـح اليـهـود : هزيـمـة عشـُـر الـسـادس الـحـدث
:  السير القصى المسجد
منـهـم ـشـراذما ـتـزال فل اليـهـود نهاـيـة ولـيـس إـسـرائيل، دولة نهاية فهذه
لا ـسـبعونأ يتبـعـه وحـيـث "اـلـدجال"، المخلص ملكهم تنتظر وقطعانأ ـلـم ألـفـ

نهاـيـة أنأ إـلـى اـلـدعاةا من إخآوتي ينتبه أنأ وأرجو بعد، استئصالهم وقت يحن
ـسـيكونأ اليـهـود ـمـن بـقـى ـمـن على والجهاز المهدي يد على إسرائيل دولة
. الدجال وقتله عيسى نزول بعد

. الكبرى : الملحمة عشُر السابع الحدث
( ألف اللف من يقترب الذي جيوشها وقواما الثمانين براياتها الروما تأتي

ـي بلدهم إلى "هرمجدونأ" ورجعوا من فرغوا أنأ بعد ) رجل،960.000 وـف
الـكـبرى للملحـمـة مجيئـهـم ـثـم بلدهم إلى رجوعهم بين ويكونأ الغدر، نيتهم
دنية لا المهـدي فيجـدونأ المـرأةا، حمـل قـدر أشـهر تسـعة مدتها قيل ده جـاهز

"الغوطة" .  في قيادته ومقر بجيشُه
لا بدابق أو بالعماق المعركة رحى وتدور طالمـا الـتي دمشُـق، مـن قريبـ
بزعمهــم – الرهابيونأ هاهم قائمته، رأس على ووضعوها بالرهاب وصفوها

لا يلقنونهم–  يحتمل ل الدنيا عمر من الباقي الزمن كانأ وإنأ ينسونه، ل درس
لا أو ذكرى المقـصـود ولـكـن العتبار، ورد للنتقاما فرصة أمامهم فليس نسيان
وأوروـبـا) (أمريـكـا اـلـروما يهزـمـونأ المين المهدي بقيادةا المسلمين أنأ بيانأ

ملهم ويقتلونأ شديدةا هزيمة ـفـي تـخـوض أو الخـيـل أجلـمـة اـلـدما يبـلـغ حتى دج
لا دمائهم .  خآوض

وتـكـونأ – مـسـلم ـصـحيح ـفـي كـمـا – أـيـاما أربـعـة المعرـكـة رـحـى وـتـدور
دمــرت الشُامل الدمار أسلحة الستراتيجية فالسلحة والخيل، بالسيوف أو دد

فـمـا للـسـتخداما، ومتاـحـة موـجـودةا ـكـانت وـلـو السباب من لسبب تعطلت
ودول العظـمـى بريطانـيـا ومعـهـا أمريـكـا الواـحـد القـطـب دوـلـة يجـعـل الذي

كــانأ أما (سوريا)، الشُاما في المسلمين ولقاء البري التحرك تتجشُم أوروبا
نوويــة، أو ذكية بقنابل بعيد من سوريا يقصفوا أنأ تعودوه الذي وهو السهل

. إنأ أفغانـسـتانأ؟ ـفـي أو العراق في أو وناجازاكي هيروشيما في فعلوا كما
. بدائية بسيطة بأسلحة مباشر وتلحم برية حرب

. والهند والصين روسيا : غزو عشُر الثامن الحدث
روز وهم ررمانأ، مخآ هك ـدي فيها يشُارك لن السرية هذه أنأ ويبدو و ـم المـه لنـه

ـنـزل قد السلما عليه مريم ابن عيسى يجدونأ منها الفراغا بعد يرجعونأ حين
ـد ـمـن ـد الـسـرية ـهـذه المـهـدي يرـسـل الـسـماء. فـق ـبرى الملحـمـة بـع الـك

لا فيستغرقونأ ـفـي "فاجـبـابي" وأمـثـاله ومعـهـم فيرجـعـونأ للفـتـح هـنـاك وقت
. عيسى الله بروح فرحتهم فتتم يسحبونأ السلسل
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(تركيا) . القسطنطينية : فتح عشُر التاسع الحدث
يغزوـهـا الخلفة دولة تركيا عاصمة استنابول أو الستانة أو القسطنطينية

لا سبعونأ آخـآـر أـسـلموا الكـتـاب) اـلـذين (أهل إسحق بني ) من70.000( ألف
ـانأ، ـونأ الزـم ـه : ل بـصـيحات القـسـطنطينية فيفتتـح ـه إل إـل ـه الـل ـبر والـل أـك
الفـتـح الله. وـهـذا مسلم) سبحانأ (صحيح فيدخآلونها المدينة أسوار فتسقط

ـد، يقع لم أنه يعني  النبي أخآبر كما الدجال خآروج مباشرةا يسبق ـو بـع وأرـج
ـيفتح يحيطوا لم فيما الكلما عن الدين باسم المتكلمونأ يكف أنأ ـه. ـس بعلـم

. مرةا أول فتحوها كما قسطنطينية المسلمونأ
. الدجال المسيح : ظهور العشُرونأ الحدث

غـضـبة ـمـن اـلـدجال يـخـرج ـحـتى القـسـطنطينية المـسـلمونأ يفـتـح إنأ ما
ويظـهـر للمـسـلمين، المتتالـيـة الباهرةا النتصارات من غضبته ولعلها يغضبها
لا أربعين الرض في يعربد الدجال كشـُـهر وـيـوما الـطـول ـفـي كـسـنة يوما يوم

نـقـدر أنأ عليـنـا ينبغي أنه  النبي أخآبر وقد كأيامنا، أيامه وباقي كجمعة ويوما
صـلةا الول اليـوما فـي نصـلي يعني الطوال الياما هذه في قدرها للصلوات

. وهكذا شهر صلةا الثاني اليوما وفي سنة
مجال، وقـتـل الـسـلما علـيـه عيـسـى : نزول والعشُرونأ الحادي الحدث مد اـلـ

. ومأجوج يأجوج وظهور
اـلـدجال، المـسـيح حـيـاةا ـمـن الخآـيـر الـيـوما في السلما عليه عيسى ينزل

دد بباب يدركه حتى فيطارده أتـبـاعه فيخـتـبئ بحربـتـه، فيقتـلـه فلسطين في دل
بقـيـادةا المـسـلمونأ فيقتلـهـم والـشـجار الحـجـار وراء يهـودي ألف السبعونأ
النجاـسـة من الرض تتطهر وهنا السلما عليه عيسى إشراف وتحت المهدي
يخرـجـوا أنأ وـمـأجوج ـيـأجوج يلـبـث ل ـثـم الـعـالمين رب لله والحمد والخبث
لا، فيموتونأ السلما عليه عيسى عليهم فيدعوا الرض ويملئوا ـدعو ثم جميع ـي
ـمـن الرض وتتطـهـر الـلـه يشـُـاء حـيـث فتلقيهم البحر من طير فتأتي عيسى
ههم هم مه . ونتنهم مز

(إيطاليا) . رومية : فتح والعشُرونأ الثاني الحدث
ـوجه ـد المـسـلمونأ يـت ـك بـع ـح ذـل ـة لفـت ـا عاـصـمة رومـي ـدخآلونأ إيطالـي وـي
. الفاتيكانأ
السلما. عليه عيسى موت ثم المهدي : موت والعشُرونأ الثالث الحدث

لا بل وقت، طويل عيسى نزول بعد المهدي يمكث ل عـلـى ـعـامين أو عام
الـسـلما علـيـه عيـسـى إشراف تحت المسلمونأ ويستخلف يتوفى ثم الكثر،

لل دوـنـه هو وما المهدي بسيرةا "القحطاني" فيسير وهو المهدي بعد آخآر رج
. والخير الفضل في مثله بل

سـت أو خآمـس سـنوات ببضع المهدي بعد السلما عليه عيسى يموت ثم
. المسلمونأ عليه ويصلى

للساعة. الكبرى اليات وبدء الكعبة : خآراب والعشُرونأ الرابع الحدث
ملط لا ويقلعها الكعبة فيخرب الحبشُي السويقتين ذو الكعبة على ديس ـر حـج

لا، لا إل يمكث ل ثم حجر ـرج ثم مغربها من الشُمس تطلع حتى يسير ـة تـخ داـب
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دلمهم الناس تكلم المنظر عظيمة بالصفا صدع من دتع فتـضـئ وـجـوههم في و
دتظلم المؤمنين وجوه الـسـماء ـفـي عظـيـم دخـآـانأ يظـهـر ـثـم الكـفـار وجوه و
لا المؤمنين على رحمة يكونأ . الكافرين على وعذاب
دينة ريح تأتي ثم لا المؤمنين أرواح فتقبض الشُاما هقبل من ل يببقى ول جميع

تخرج ثم العرب وأرض والمغرب : بالمشُرق ثلثة خآسوف تقع ثم الكفار إل
القياـمـة تـقـوما ـثـم بالشـُـاما المحشـُـر أرض إـلـى الـنـاس تحشُر اليمن من نار

لا كانأ كما الولى حالته إلى ويعود كله الكونأ ويفنى لا.  سديم وبخار
ردثانأ ترتيب بيانأ آخآر وهذا هح الحقبة أحداث فيه بينا الزمانأ، آخآر ووقائع ال
لا للكويت العراق بغزو السراء بفتنة تبدأ والتي الدنيا دعمر من الخآيرةا ـرور ـم

مماء بفتنة ددهي ددماء فتنة وهي ال بـنـزول تنتـهـي واـلـتي والمـعـامع والـحـروب اـلـ
تضـع حيـث والسـلما الصـلةا نبينـا وعلـى عليـه مريـم ابـن عيسـى المسيح
دترـفـع وغيثـهـا، وخآيرـهـا بركاتـهـا الرض وتـخـرج أوزارـهـا، الـحـرب الشـُـحناء و

دمة وتنزع والبغضاء دمة، ذى كل دح دـيـة ـفـم ـفـي ـيـده الوليد يضع حتى دح فل الح
در تضره، دض مت ثـم ووئـاما، سـلما فـي الناس ويعيش يضرها فل السد الوليدةا و
السلمة. الله نسأل للساعة الكبار اليات تكونأ

أنأ الـسـلما، أـمـة إـلـى بياناتـنـا وـمـن الخآير البيانأ إلى ننتقل أنأ قبل ونود
: نقول
ردثانأ هاتـيـك وترتـيـب الزـمـانأ آخـآـر وـقـائع إثبات إنأ هـحـ (الـحـداث) عـلـى ال

لا هكذا يأت ولم والهمية، الخطورةا في غاية هو أثبتناه الذي التسلسل دجزاف
لل، ـة الحاديث لكل مستفيضة شاملة بدراسة كانأ وإنما وارتجا ـار النبوـي والـث
ـلـي يغـفـر أنأ تـعـالى الـلـه أـسـأل إذ وإنـنـي والملـحـم، الفـتـن بشـُـأنأ الواردةا

دلتي وخآطأي تقصيري مز الدـقـة يراـعـوا انأ اـلـدين باسم المتكلمين من أرجو و
لل فقهـهـا فيتعلـمـوا والملـحـم الفـتـن عن الحديث عند بـيـن يخلـطـوا ل ـثـم أو

بـيـن الوـقـوع وتواريخ الترتيب في بالخلط أو الحداث بعض بإنكار إما المور
لل المهدي ينكر كالذي الحداث ـح ينكر أو العالمية، هرمجدونأ حرب أو مث فـت

واـلـذي لليـهـود المـسـلمين قتال أنأ يدعى كالذي أو رومية، أو القسطنطينية
ـدعى كالذي أو المهدي ظهور قبل هو والشُجر الحجر فيه يتكلم ـوع أنأ ـي طـل

المـسـيح ظـهـور ولـيـس للـسـاعة الكبرى اليات أول هو مغربها من الشُمس
الـلـه ـفـإلى الـمـور ولبـسـوا وخآلـطـوا فـيـه ـشـطحوا مـمـا ذـلـك وغير الدجال،

دنأ خآطير، جد فالمر المشُتكى، مي وإ ربس أ لا يضر قد خآلط أو فيه مل لا، ضرر بالـغـ
لل المـهـدي ظهر إذا الحال فكيف وكـيـف ـبـه ـسـيكفر ينـكـره، ـمـن  وهـنـاك مث
ـمـن الشـُـمس خـآـروج الـيـات أول إنأ يقوـلـونأ وـهـم اـلـدجال خآرج إذا الحال

ونـحـن الـصـلية، الفـتـن إـلـى تضاف أنأ يمكن كثيرةا فتن به سيفتنونأ مغربها
. كله ذلك عن غنى في

ـلـم ممـن الـيـوما البـعـض يدعيه ما والتشُويش واللبس الخلط أخآطر ومن
لا، بالحقيقة ديحط ـور قبل تعود وأنأ لبد السلمية الخلفة بأنأ فيقول علم ظـه

ددا عليهم رددت وقد المهدي، لما ر ـبين" "الـقـول المة" و " عمر في مفح الـم
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ل بـمـا واـلـدليل وـبـالمنطق والنقل، بالعقل الئمة، العلماء وأقوال بالحاديث
لل يدع . المهدي قبل خآلفة ل أنه في للشُك مجا

الـحـاديث إـلـى إشارةا نشُير أنأ راعينا وقد الحدثانأ، ترتيب بيانأ آخآر فهذا
ل ـحـتى نصوـصـها إـيـراد دونأ الـمـذكورةا، الـحـداث بشُأنأ وردت التي النبوية
وأنأ خآاـصـة المـسـتطاع، ـقـدر الخآتصار وهو هدفه عن بالكتاب ونخرج نطيل
" و الـمـة " عـمـر في أو الكتاب هذا في سواء كلها مذكورةا الحاديث هاتيك

المبين" . "القول
،،، العالمين رب لله والحمد
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الثامـن البيـانأ

دل هةا مسـبيــ مجــــا من  الـ
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:  قريب من الطواف على
دماء العمـيـاء القادـمـة الفـتـن ـهـذه ـبـأمر يعـلـم بـمـن حقـيـق المطبـقـة الـصـ
ريماء السوداء مه دد دمة ال هه مل رد دم رـعـرك اـلـتي ال ررك الـعـراق مت هدـيـم مـعـ مل ـفـي (تفريـهـا ا

دق وتدعكها الرض دق الشُاما بها) وتشُ ددعها الشُعر مش وتشُــتتها)، وتفرقها (تص
دت دف مت مت مصر و رعرةا مف مب دطعها ال للثرـيـد، الـخـبز يـفـت كـمـا وتفتتها وتكسرها (تق

جـهـة تعـلـم ) فل وأرجلـهـا بأـيـديها الجزيرةا وتخبط ويبست جفت إذا والبعرةا
. تؤتي أين من تدري ول واللطمات الضربات
هلم بمن حقيق ـبـه أخآبرـنـا ـمـا وـفـق على محالة ل ستقع التي الفتن هذه مع

.  ؟ المفر وأين نجاةا، إلى سبيل من هل يتساءل أنأ ،  الله رسول
لء أنزل ما لله : الحمد ونقول لء، له أنزل إل دا هلمه دوا وجهـلـه علـمـه ـمـن مع

الفـتـن أـمـر بتفـصـيل ـجـاءت ـقـد والـثـار النبوـيـة الـحـاديث ـفـإنأ جهـلـه، ـمـن
زل وكذلك والملحم، لل النجاةا سب لا تفـصـي ول واردةا ول ـشـاردةا ـيـدع ـلـم دقيـقـ

لا لا حدث لا ول صغير لا منه لنا تركت إل كبير هلمه علم هلـمـه ـمـن مع الـصـحابة ـمـن مع
لل وكانوا حفظه من علمه ممن حفظه ثم جهله، من منهم وجهله مز بل قلي أع

رن ونسيه القليل، من رن هؤلء هم يـسـتوجب ربـنـا قـضـاها جليلة لحكمة نسيه مم
. اقتضائها على الحمد

لا أنأ وكما أـحـاديث ـفـي وردت الزمانأ آخآر وملحم الفتن أحداث من كثير
كـمـا المـنـال ـسـهلة لـيـس وكـتـب مخطوـطـات في مثبتة مشُهورةا، غير وآثار
لا بينت تستبين غالية ونصائح نبوية توجيهات بها التي الثار حال فكذلك سالف

هفيت ولذلك النجاةا، سبيل بها لا الناس أكثر على مخآ لا قديم اخآتصه من إل وحديث
. أوانها وحانأ وقتها جاء إذا وينشُرها يبثها حتى بعلمها تعالى الله

الـمـوجز البـيـانأ هـذا في نورد فإننا والحداث الوقائع تفاصيل بينا أنأ وبعد
دنة به جاءت ما المختصر دس ـفـي الـمـذكورةا بتـلـك مبـتـدئين النجاةا سبل من ال
والمـسـانيد والسـنن الـصـحيحين فـي كالمخرجة المشُهورةا والثار الحاديث

داود أـبـي وـسـنن أحمد ومسند مسلم، وصحيح البخاري كصحيح المشُهورةا،
منسائي دنى ثم وغيرها، ماجة وابن وال ـمـع المشُهورةا، غير الخفية الثار بتلك دنث

إنها إذ السند ناحية من الثر ضعف أو صحة مدى اعتبارات في التشُديد عدما
قـبـول ـفـي العلـمـاء يتساهل التي العمال فضائل باب من وإرشادات نصائح

ـار ـفـي الخآذ مع السند، ضعيفة كانت وإنأ وآثارها، أحاديثها ـضـعف أنأ العتـب
لا ليس سندها لا، ول شديد مـمـا طرـيـق من أكثر من جاءت قد إنها ثم موضوع

لا يجعلني . وذكرها ليرادها مطمئن
الطريق على وعلمات النجاةا سبل في نبوية توجيهات من جاء ما وإليكم

مـفـازات ـمـن وننجو القادمة الفتن ظلمات في ونهتدي بها لنسترشد مضيئة
دل الله سائلين المهلكة الملحم ـصـغيرها كلـهـا الفـتـن ـمـن يعصمنا أنأ وعل مج
دلها، مهلكها وكبيرها، هض دم . .. آمين بطن وما منها ظهر ما و

. ذهبها وجبل وشعبها وأرضها والعراق : إياك الول التوجيه
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رـسـول "ـسـمع أـنـه عـمـر ابن عن ومسلم صحيحه في البخاري روى فقد
ـقـرنأ يطلـع حيـث مـن هاهنا الفتنة إنأ : أل يقول القبلة مستقبل وهو   الله

الشُيطانأ".
"مـسـلم" روى فـقـد وـشـعبه، وأرـضـه الـعـراق هـنـا بالمشـُـرق والمقـصـود

ـمـا الـعـراق أـهـل : "ـيـا ـقـال عـمـر ـبـن عـبـدالله بن سالم عن بزيادةا الحديث
دكم مل دكم الصغيرةا عن أسأ مب مك رر رـسـول ـسـمعت يـقـول أـبـي ـسـمعت الكبيرةا وأ

" . ههنا من تجئ الفتنة : إنأ يقول  الله
إنأ أـنـس : " ـيـا ـلـه ـقـال  الـلـه رسول أنأ أنس حديث من داود أبو وروى

دصرونأ الناس مم لا دي لا) وإنأ (يبنونأ أمصار لا دمدن ـه ديقال منها همصر أو : البـصـرةا ـل
وبــاب وسوقها وكلها وسباخآها فإياك دخآلتها أو بها مررت أنت فإنأ البصيرةا
يبـتـونأ وـقـوما ورجف وقذف خآسف فيها يكونأ فإنه بضواحيها وعليك أمرائها

) .  وخآنازير قردةا فيصبحونأ
كـتـاب " (انـظـر الرض جـبـابرةا فيـهـا : " … تجتـمـع للثعـلـبي رواـيـة وـفـي
) . الفتن – القرطبي للماما التذكرةا

عـنـه وانكشـُـافه فراـتـه بانحـسـار بالعراق يظهر الذي الذهب جبل عن أما
فـمـن ذـهـب مـن جبل عن يحسر أنأ الفرات : ( يوشك   الله رسول فيقول
لا منه يأخآذ فل حضره هرـيـرةا، أـبـي ـعـن الفتن كتاب في البخاري ) رواه شيئ

تـسـعة ماـئـة ـكـل ـمـن فيقـتـل الـنـاس علـيـه يقتـتـل مسلم: (ـفـإنه رواية وفي
) . أنجو الذي أنا أكونأ لعلي منهم رجل كل فيقول وتسعونأ،

ـذا ذهبها جبل عن وابتعد النفاق، أرض والعراق إياك ثم الله عبد يا إياك ـه
. توجيه أول

المـهـدي مبايـعـة ـفـي وـسـارع الخسف، جيش في تكن : ل الثاني التوجيه
. استطعت إنأ

جـنـوده بئـيـس جـيـش ـهـو لقـتـاله المـهـدي إـلـى سيرسل الذي الجيش إنأ
مره منهم مسلمونأ دمك للغزو، القاصد العامد المستبصر ومنهم القتال على ال

لا، بهم وسيخسف مشُــئومة نهايتك تكن فل نياتهم، على الله يبعثهم ثم جميع
لا تموت علمت فقد المهدي مبايعة إلى سارع ثم نيتك، على بعثت وإنأ خآسف

. ظهوره وعلمات ونعته صفته سبق فيما
ـكـانوا ـفـإذا بـعـث، إلـيـه فيبـعـث ـبـالبيت عاـئـذ : " يعوذ  الله رسول يقول

أما ـعـن وغيرهـمـا ومـسـلم البـخـاري " ( رواه بـهـم خآـسـف الرض من ببيداء
) .  مسلم رواية وهذه وعائشُة سلمة

لا ولو فبايعوه رأيتموه : " .. فإذا  ويقول الـلـه خآليفة فإنه الثلج، على حبو
ـن الشُيخين شرط على وصححه والحاكم أحمد " . ( رواه المهدي ـانأ ـع ثوـب
) .  المسند الصحيح في العدوي مصطفى وصححه الذهبي، ووافقه

. ربك من يقين على وكن المرحلة هذه فقه : تعلم الثالث التوجيه
ـك وتوطيد بالله يقينك وتقوية الزمانأ، آخآر أحداث فقه بتعلم عليك علقـت

لا تدع لن الفتن فإنأ سبحانه، بربك قـبـل بـهـا يعـلـم ـكـانأ فـمـن لطمـتـه إل أحد
. فاز بربه اليقين صحيح اليمانأ قوي كانأ ومن نجا، ذلك
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دخشُنى ثعلبة ابي عن بسنده حماد بن نعيم روى ـبـدنيا : " أبشـُـروا ـقـال ال
بيـضـاء فتـنـة أتـتـه رـبـه ـمـن يقـيـن على منكم كانأ فمن إيمانكم تأكل عريضة

ل ـثـم مظلـمـة ـسـوداء فتـنـة أتته ربه من شك على منكم كانأ ومن مسفرةا،
هلك" .  الودية أي في ديبالي

 –الـطـور جـبـل أو المقدس بيت أو الشُاما أو الحجاز : الزما الرابع التوجيه
 ـ استطعت إنأ

والمديـنـة مـكـة اـلـدجال ـمـن والمعـقـل الشـُـاما ـفـي الملـحـم من المعقل
والسواحل.  والشُاما
: ـقـال ـحـبيب ـبـن ضمرةا عن "الفتن" بسنده في حماد بن نعيم روى فقد
ريلم فتنة من الناس "أنجى مص الحجاز" . وأهل الساحل أهل ال

ر  الـلـه رـسـول ـقـال ـمـرةا بن كثير عن بسنده وروى الـسـلما دار : "عق
ـثر توـضـيح بالشـُـاما" وـفـي لا أـك ـد ـر ورد للشـُـاما تحدـي ـالي الـث : " معـقـل الـت

دمشُق" .  لها ديقال مدينة الملحم من المسلمين
كـل يبلـغ الـدجال : "إنأ قـال  اللـه رسـول أنأ بسنده وغيره نعيم وروى

ـطـور ومـسـجد المديـنـة، ومـسـجد الحراما، : المسجد مساجد أربعة إل منهل
القصى" . ومسجد سيناء،

ـذنب : النجم الرمضانية السماوية اليات رأيت : إذا الخامس التوجيه الـم
دد التسبيح إلى فافزع الفظيع المرعب والصوت هع أهلك. طعاما وأ

ذكرتـهـا الـسـماء ـفـي علـمـات دـتـرى المهدي ظهور قبل رمضانأ شهر في
ـور قرب : علمات عنوانأ (المهدي) تحت السادس البيانأ في ـدي، ظـه المـه

لا بعضها ويكونأ لا مخيف مدةا مرعب بـسـبب يـكـونأ قد الذي الرهيب والصوت كاله
الغلف احتكـاكه عنـد فيحدث الرض بكوكب النيازك بعض ارتطاما الجـوي ب

لتا لعا، صو  السباب من ذلك غير أو هائل نووي انفجار بسبب أو فظي
ولعمر السماء، من التي الرعب هذا من النجاةا سبيل الثار لنا بينت وقد

لبا القلوب "الرعد" ليمل صوت إنأ الله مدةا تلك بصوت يقارنأ ل أنه مع رع ـ مـه ال
الرمضانية.

مدةا بهذه أحسسنا إذا أننا المذكور البيانأ في الوارد الثر من تعلمنا فقد مه ال
: نقول ساجدين لله وخآررنا ونوافذها ابوابها وأغلقنا بيوتنا دخآلنا وبإرهاصاتها

دبنا القدوس. سبحانأ "سبحانأ مر القدوس".  القدوس. 
لا نعلم وهنا لل ـبـدأت الفـتـن أنأ يقين الـمـدةا ـهـي فـقـط اـشـهر ثلـثـة وأنأ فع
دد المهدي ظهور على الباقية دنع مليـئـة طويـلـة لفترةا يكفي ما لهلنا الطعاما ف
والزمات. بالفتن
ردثانأ : "آية قال مرةا بن كثير عن بسنده حماد بن دنعيم روى فقد ـفـي الـحـ
من فأكثر أدركتها فإنأ الناس، في اخآتلف بعدها السماء، في علمة رمضانأ
استطعت" . ما الطعاما

دد ذلك أدرك : " فمن معدانأ بن خآالد إلى وبسنده ديع رل سنة" طعاما لهله مف
.

. كلها الفرق تلك : اعتزل السادس التوجيه       
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: الـخـدري ـسـعيد أـبـي لـحـديث ـشـرحه "الفـتـح" ـفـي ـفـي حـجـر ابن قال
مر يكونأ أنأ "يوشك زم المـسـلم مـال خآـيـ ومواـقـع الجـبـال ـشـعف بـهـا يتـبـع غـنـ
در القطر )1(الفتن". من بدينه يف
فتـنـة هـنـاك يـكـونأ ل حيث وهذا … العزلة أصل في السلف : اخآتلف قال
محت الفتنة وقعت فإنأ عامة، مج .  العزلة متر

: " … قـلـت ـقـال الطوـيـل حذيفة حديث من صحيحه في البخاري وروى
. قلت وإمامهم المسلمين جماعة : تلزما قال ؟ ذلك أدركني إنأ تأمرني فما

أنأ ولو كلها الفرق تلك : فاعتزل  قال ؟ إماما ول جماعة لهم يكن لم : فإنأ
)2(". ذلك على وأنت الموت يدركك حتى شجرةا بأصل تعض

موى مر لا و ـمـن خآـيـر فيـهـا القاـعـد فتن : "ستكونأ هريرةا أبي حديث من أيض
مرف من الساعي من خآير فيها والماشي الماشي من خآير والقائم القائم متشُ

لا أو ملجأ وجد فمن تستشُرفه، لها دعذ معاذ مي )3(به". فل
ـبـاب تـحـت البـخـاري رواه عـنـه الـلـه رضي حذيفة حديث الثاني والحديث
مثالة في بقى العنوانأ: إذا ـهـي الترجـمـة : وـهـذه حجر ابن الناس. قال من دح

: ـقـال ـقـال هرـيـرةا أـبـي عن حبانأ ابن وصححه الطبري أخآرجه حديث لفظ
مثالة في بقيت إذا عمرو بن عبدالله يا بك : "كيف  الله رسول ـاس من دح الـن

مبك هكذا، فصاروا وأماناتهم عهودهم مرجت قد مش : فـمـا أصابعه. ـقـال بين و
". عوامهم عنك ودع بخاصتك : عليك قال ؟ تأمرني
دضيعت العهود فيه مرجت وقد إل هذا زماننا أرى وما وفســدت المانات و

. الله رحم من إل الضمائر
. الغريق ودعاء والخفاء بالنقاء : عليك السابع التوجيه

الناس : "أسعد قال  النبي أنأ هريرةا أبي عن بسنده حماد بن نعيم روى
وأـشـقى يفتـقـد ـلـم ـغـاب وإنأ يـعـرف، ـلـم ظهر إنأ نقى خآفى كل الفتن في

ن إل شـرها مـن يخلـص ل دموضع، راكب أو مسقع خآطيب كل فيها الناس م
) . 728 رقم : حديث البحر" (الفتن في الغريق كدعاء الدعاء أخآلص

رجب الرياء أمراضه، من وتنقيته قلبك بتطهير عليك دع ـر وال رـب هك والحـسـد وال
الـلـه الفـتـن. نـسـأل ـفـي تثـبـت فل القـلـوب تميت التي المراض من وغيرها

. السلمة
والهلك. الشُقاء فيه فإنأ والوجاهة، للشُرف والتطلع الظهور حب أما

دح الدعاء والزما دمل دلص ال القـلـب فـيـه يواطئ الذي القلب من الخارج المخ
لا اللسانأ وعقـلـه قلـبـه ـمـن اـلـدعاء ديخرج الذي البحر في الغريق كحال تمام

دلمى، شعرةا كل بل فيه عضو وكل دس بقشُة يتعلق أنأ يتوانى ل وهو ل كيف و
در فهذا غريق، لنه رم . النأ من فالزمه الفتن أياما النافع الدعاء هو الله ملع

مجال المـسـيح قصة : اعرف الثامن التوجيه مد واـلـزما ـبـه، تفـتـن ل ـحـتى اـلـ
. وشرابه طعامه عن تستغن والتكبير والتهليل والتحميد التسبيح

.  الباري  فتح13/40 الفتن . كتاب سعيد أبي حديث من صحيحه في  البخاري)1(
 . 13/35 الفتن كتاب  حذيفة، حديث من صحيحه في  البخاري)2(

 . 30ك/13 الفتن كتاب هريرةا، أبي حديث من صحيحه في  البخاري)3(
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يعلمـنـا عـنـه، الـلـه رـضـي أماـمـة أـبـو لـنـا يروـيـه الشـُـأنأ عظيم حديث في
مدجال أياما والعطش الجوع نواجه كيف فيه  الله رسول يا : " .. قيل قال ال
بيح  ـقـال ؟ يومئذ الناس يعيش فما الله، رسول والتـكـبير والتحمـيـد : التس
)1(والشُراب" . الطعاما مجرى عليهم يجري
ـفـإنه الـيـاما ـهـذه الـنـاس يتعلـمـه أنأ ينبـغـي الذي الحديث هذا أعظم فما
ـر الدجال. فالزما أياما والعطش الجوع فتنة مقاومة وهو عمل عليه ينبني ذـك
دود القرآنأ، وقراءةا الله ـفـي يـسـعفك الرخـآـاء ـفـي النأ ـمـن اللـيـل قـيـاما  وتع

. الشُدةا
لا التوجيهات ومن الول آـيـات العشـُـر أو الكهف سورةا بحفظ : عليك أيض

فل ـلـك، ظـهـر إذا اـلـدجال عـلـى لتقرأـهـا الخيرةا العشُرةا أو القل على منها
ـرأ شيطانأ فإنه عليه فاتفل إليه ونظرت رأيته فإذا بشُيء، يضرك ـه واـق علـي

.  منه تنج الكهف سورةا خآواتيم أو صدر

 ابن وقال )،2457( برقم اللباني صحيحة في عنه. وهو الله رضي أمامة أبي عن خآزيمة وابن ماجة ابن : رواه  صحيح)1(
 إلى الحديث هذا يدفع أنأ : ينبغي يقول المحاربي عبدالرحمن : سمعت يقول الطنافسي الحسن أبا : سمعت خآزيمة

دتاب في الصبيانأ يعلمه حتى المؤدب دك .  ال
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خآــاتمــــة
. اصطفى الذين عباده على وسلما وكفى لله الحمد

الحكم وله والخآرةا الولى في الحمد فلله بالحمد، نختم بالحمد بدأنا كما
ترجعونأ. وإليه

.. وبعد
مف الكتاـبـة ـعـن القلم سكت فهنا مـكـ خآاتـمـة فـكـانأ البـيـانأ، ـعـن اللـسـانأ و
إـنـه الجسيمة وأفضاله العظيمة آلئه من به أنعم ما على لله والحمد الكتاب

. الوهاب العزيز هو
ـة يعترى الذي بالنقص العتراف فهو نقوله، شيء من بقى كانأ وإنأ جمـل
لا الكـتـاب ـفـي وـجـد فمن وحده، سبحانه لله فالكمال البشُر لا نقـصـ وتقـصـير
ـا فيه وجد ومن الشُيطانأ، ومن نفسي من وإنه منه، لبد شيء أنه فليعلم ـم
لا ولو ينفعه لا ـحـديث يـجـبر ـهـذا لـعـل دـعـائه، ـفـي ينـسـنا فل يجهـلـه ـكـانأ واـحـد

. قصورنا
دد كانأ وإنأ أوردتـهـا اـلـتي والقراـئـن الدـلـة : إنأ فأقول نقوله، شيء من دب

دد السلما" وكتاب أمة "عمر كتاب في مر الكتاب هذا إلى السهاما" بالضافة "
احـلـف تجعلـنـي اـلـدنيا، عـمـر ـمـن الخآـيـرةا الحقبة في نعيش أننا تبين والتي
ـبـدأت ـقـد ـبـل الزـمـانأ، آخآر وملحم حروب أبواب على أننا أستثنى ول بالله
لل. جولتها أولى فع

الـحـاديث ـمـن المـسـتنبط حـسـابه ـفـي أوردت واـلـذي السلما أمة فعمر
" تتواـطـأ الـسـهاما " رد في طرق سبعة أوردت الئمة، العلماء وكلما النبوية

وقوعـهـا أثـبـت التي الصغرى الساعة وأشراط نقول، ما إثبات على حسابتها
ـغـزو ـمـن الـسـراء فتنة من الملحم أول وعلمات المبين"، "القول في كلها

ـفـي بـهـم والتيانأ بالروما واستنجاده الخآير البلد أمير وفرار للكويت العراق
الـغـرب راـيـات وخـآـروج الـسـود، الراـيـات أـصـحاب ظـهـور ـثـم الملحم، أول

ـهـذه ـكـل لكلمـنـا، المواـفـق الكـتـاب أهل كلما ثم "العرج"، الجنرال بقيادةا
المـلـك مرحـلـة بـعـد يـكـونأ واـلـذي المـهـدي ظهور أنأـب نجزما تجعلنا القرائن
ـد وحرب البواب، على هو النأ نعيشُه والذي الجبري ـدأت "هرمجدونأ" ـق ـب

نار. وميض الرماد بين لرى وإنني شرارتها،
لـعـا وللمسـلمين ولكـم ـلـي اللـه أسـأل الـدنيا ـفـي والنـجـاةا السـلمة جمي
. والخآرةا
.. العالمين رب لله الحمد أنأ دعوانا وآخآر

الدين جمال أمين
هـ1422 سنة  شعبانأ2

ما19/10/2001
002/ 6385431 : هاتف
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 الموضــوع

2
4
8
9

11

14
15
15
16
17
18

18
18
19

. مقدمة
. البيانأ قبل

. الول اليضاح
. الثاني اليضاح
. الثالث اليضاح

الول البيان
وشرارتها الملحم أول في

السراء) . (فتنة للكويت العراق غزو
. الفتنة دخآن في الول الثر
المسالك" . "أسمى مخطوطة في الثاني الثر
. الهجري الثالث القرنأ في مخطوط من الثالث الثر

(أول ـبـالروما واـسـتغاثته اـلـروما إـلـى الـكـويت ـحـاكم ـفـرار
الملحم).

ـة حـصـاره ثم للعراق التحالف قوات ضرب الوـلـى (الجوـل
"هرمجدونأ" .  من

. العراق ضرب في الول النص
. العراق حصار في الثاني النص
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21
23
23
24
25
26
27
27

29
30
32
34

35
36
38
38
39
39
39
40
40
41

44
45
48
49

  50
52
53
53
55

الثاني البيان
 الثالثة العالمية والحرب الملحم بدء في

بأفغانستانأ) . (الطالبانأ الرايات أصحاب ظهور
. خآروجهم وبيانأ وصفهم في الثار
. السود الرايات أصحاب لضرب براياته الغرب مجئ
. المجئ سبب في الثار

. العرج وقائدهم السويس قناةا الغرب قوات اجتياز
السويس) . (قناةا مصر قنطرةا في الثار

العرج. القائد المشُتركة الركانأ مايرز" رئيس "ريتشُارد
الثالث البيان

 المهدي ظهور إلى الولى العالمية الحرب من
الهجــري الثالث القرنأ من مخطوطة في مثير عجيب نص

.
. البيانأ تفصيل

. التوراةا في أشعياء سفر في نص
الرابع البيان

الول السفياني حسين صدام
. القول يدي بين

. القول هذا دليل
. الولى القرينة
. الثانية القرينة
. الثالثة القرينة
. والحصار السفياني بين الربط

"الفرات" .  نهر "بابل" وتحويل مدينة بناء
. صداما في الخليقة السفياني صفات

. مرتين الجماعة يهزما السفياني
الخامس البيان 

هرمجدون
. الثالثة العالمية : الحرب هرمجدونأ

. معنى توضيح
. ؟ الكبرى الملحمة هي هرمجدونأ هل

. هرمجدونأ وقود أفغانستانأ ضرب
. مفهوما تصحيح

يفـتـح ومتى ؟ هرمجدونأ في اليهود على القضاء سيتم هل
؟. القدس

. ؟ هو متى فسيقولونأ
". وأوروبا أمريكا في المسلمين إلى "نداء هاما بيانأ
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56
57
59
59
59
60
60
61
63
64

67
68
69
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
74
74
74
75
75
76
76
76
76

السادس البيان
عبدالله بن محمد المين المهدي في

.  تلخيص
"المهدي" . بـ تسميته وسبب المهدي وصف

. بيعته وكيفية المهدي ظهور قرب علمات
. أعرج رجل عليها الغرب من تخرج جيوش ألوية إقبال

. الناس عليه يقتتل ذهب من جبل عن الفرات انحسار
وذي القعـدةا وذي شـوال فـي وفتـن رمضـانأ فـي عجائب
الحجة.

. ؟ المهدي بيعة تتم كيف 
. البيعة عند المهدي خآطبة
. المهدي وظهور هـ1400 سنة المكي الحرما حادثة

السابع البيان
دحدثان ترتيب في  الزُمان آخأر ووقائع ال

. وتداعياته الكويت : غزو الول الحدث
. العراق : حصار الثاني الحدث
. الشُاما : حصار الثالث الحدث
دية دهن . الهنيهة أو ال

(طالبانأ) . السود الرايات أصحاب : ظهور الرابع الحدث
. الرهاب لضرب الغرب رايات : مجئ الخامس الحدث
"هرمجدونأ" .  الثالث العالمية : الحرب السادس الحدث
وـحـرب اـلـذهب جـبـل عن الفرات : انحصار السابع الحدث
. المياه

. الذهب هذا تقرب ل
. السعودية ملك : موت الثامن الحدث
.  الرمضانية : اليات التاسع الحدث
 –شــوال (الفتن) في والهيشُات : المعامع العاشر الحدث

الحجة. ذي
. المحرما شهر في المهدي : ظهور عشُر الحادي الحدث
المـهـدي أمر واشتهار الخسف : جيش عشُر الثاني الحدث

.
. كلب : وقعة عشُر الثالث الحدث
. العرب جزيرةا : فتح عشُر الرابع الحدث

(إيرانأ) .  فارس : فتح عشُر الخامس الحدث

المـقـدس بيت وفتح اليهود : هزيمة عشُر السادس الحدث

.
. الكبرى : الملحمة عشُر السابع الحدث
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77
77
77

80
81
82
83
83

84
85
86
86
88
90

. والهند والصين روسيا : غزو عشُر الثامن الحدث

(تركيا) . القسطنطينية : فتح عشُر التاسع الحدث

. الدجال المسيح : ظهور العشُرونأ الحدث

الـسـلما علـيـه عيـسـى : ـنـزول والعشـُـرونأ الحادي الحدث

الدجال. وقتل

(إيطاليا) . رومية : فتح والعشُرونأ الثاني الحدث

عيسى موت ثم المهدي : موت والعشُرونأ الثالث الحدث

.

الـيـات وـبـدء الكعـبـة والعشـُـرونأ: خـآـراب الراـبـع الـحـدث

للساعة. الكبرى

الثامن البيان

اةــالنج لـسبي

. قريب من وافأطال على

. وذهبها وشعبها وأرضها والعراق : إياك الول التوجيه

ـفـي وـسـارع الخـسـف جـيـش ـفـي تـكـن : ل الثاني التوجيه

المهدي. مبايعة

يقيـن علـى وكـن المرحلـة هذه فقه : تعلم الثالث التوجيه

ربك. من

ـدس بيت أو الشُاما أو الحجاز : الزما الرابع التوجيه أو المـق

الطور.

إـلـى ـفـافزع الرمضانية اليات رأيت : إذا الخامس التوجيه

دد التسبيح . لهلك الطعاما وأع

. كلها الفرق تلك : اعتزل السادس التوجيه

. الغريق ودعاء والخفاء بالنقاء : عليك السابع التوجيه

من أيامه يلزما "الدجال" وما قصة : اعرف الثامن التوجيه

الشُبح.
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. خآاتمة
. الفهرس

تعالى الله بحمد تم
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