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 : وائل عياش األنصاريإعداد

  



 املقدمة

بسم اهلل الرضبن الرحيم، كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين، فهو ربنا رب العاؼبُت، من شنلك السموات 
 كاألراضُت..السبع 

 كأما بعد:

 ، إال من جهل..فإف أحداث النهاية باتت شغل الناس الشاغل، حيث اقًتبت عالماهتا

ككما قاؿ نفر من العلماء أف عالمات النهاية تبدأ خبركج أك ظهور اإلماـ اؼبهدم عليو السالـ، حيث 
 أكىل العالمات اليت تؤذفسنرج يف زمنو اؼبسيح الدجاؿ، مث ينزؿ عيسى كذلك، كيصلي خلفو، كىذه 

 القيامة..بقرب 

كقد ذكرت النصوص من األحاديث كاآلثار عدة قضايا على تلك األحداث، كمما ذكرت بلداف سيكوف 
ؽبا مكانة ما يف األحداث، كلو أعملنا التنزيل لوجدناىا متحققة، كال يعٍت ىذا أف األحاديث كاآلثار 

، أما الصحيح فال نقاش دىا ذبعلنا يف توقف عن اغبكمزبضع للوقائع، بل العكس، كلكن ضعف أساني
 فيو..

عهد اإلماـ  ، كباألخص يفاألحداث.. سيكوف ؽبم نصيب يف الذين أكلئك الناس من ىم مصر ىلكأ
 اؼبهدم عليو السالـ.

، كيف ىذه الرسالة فإين سأكرد بعض العناكين يف ىكذا باب، كسأكرد كالمان موجزان عن بعض العناكين..
 خاصة زمن اإلماـ اؼبهدم.. أكرد لكم بعض ما كرد يف حق مصر كأىلهاس كفيها أيضان 

 ،،كاهلل اؼبوفق

  أخوكم/ كائل عياش األنصارم

  



قىاتي كىاٍلًمٍصري كيلُّ كيورىةو يػيٍقسىمي ًفيهىا  )ـ ص ر( : ًمٍصري مىًدينىةه مىٍعريكفىةه.جاء يف اؼبصباح اؼبنَت: ) اٍلفىٍيءي كىالصَّدى
ًذًه رنىيوزي ًفيهىا التٍَّذًكَتي فػىتيٍصرىؼي كىالتٍَّأنًيثي فػى   (.تيٍمنىعي كىاعبٍىٍمعي أىٍمصىاره قىالىوي اٍبني فىاًرسو كىىى

 كمصر رنمع ؽبا معٌت االسم كاالسم ذاتو، فمصر أم بالد كصبعها أمصار، كمصر بالد مصر..
: جعبة السهاـ تتخذ من جلود ال خشب فيها، أك من خشب (بالكسر) كتسمى أرض الكنانة، كالكنانة

 ال جلود فيها.

 إىل غَتىم. كىي أرض عربية منذ قدـ الزمن، كال صحة ؼبن ينسبها
قد سكنها العرب قدشنان، كالفراعنة ىم عرب، كيرجعوف يف تواريخ شىت إىل اليمن، كربديدان إىل بالد عفار ك 

 (.حجة. )تاريخ اؽبمداين، كالفرح
 (. ملك مصر ،فرعوف: لقب الوليد بن مصعب)جاء يف الصحاح: ك 

 كتاريخ ذكرىا يف الكتب قدشنان جدان يرجع إىل األلف اػبامس قبل اؼبيالد..
 كالكالـ يف ىذا طويل كلو حققت فيو الحتجت إىل عدة صفحات، أكتفي هبذا القدر اؼبختصر..

 الكرمي يف طبسة مواضع ىي:ذكرت مصر يف القرآف 
 َوِإْذ قُػْلُتْم ََي ُموَسى َلْن َنْصِِبَ َعَلى طََعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُُيْرِْج لََنا دمَّا تُػْنِبُت اْْلَْرضُ }قاؿ تعاىل: 

ٌر اْىِبطُوا ِمْن بَػْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل َأَتْستَػْبِدُلوَن  الَِّذي ُىَو َأْدََن ِِبلَِّذي ُىَو َخيػْ
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَِبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللَِّ َذِلكَ  ِِبَنػَُّهْم َكانُوا  ِمْصًرا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

  .ُ{بَِغْْيِ اْْلَقِّ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدونَ َيْكُفُروَن ِِبََيِت اَّللَِّ َويَػْقتُػُلوَن النَِّبيِّنَي 
َلًة َوَأِقيمُ }كقاؿ تعاىل:  َنا ِإََل ُموَسى َوَأِخيِو َأْن تَػبَػوَّآ ِلَقْوِمُكَما ِبِْصَر بُػُيوًًت َواْجَعُلوا بُػُيوَتُكْم ِقبػْ وا َوَأْوَحيػْ

ِر اْلُمْؤِمِننيَ    .ِ{الصَََّلَة َوَبشِّ
َفَعَنا َأْو نَػتَِّخَذُه َوَلًدا }: كقاؿ تعاىل َوقَاَل الَِّذي اْشتَػَراُه ِمْن ِمْصَر ِِلْمَرَأتِِو َأْكرِِمي َمثْػَواُه َعَسى َأْن يَػنػْ

َأْكثَػَر  َلِكنَّ وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِف اْْلَْرِض َولِنُػَعلَِّمُو ِمْن َتَِْويِل اْْلََحاِديِث َواَّللَُّ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه وَ 
  .ّ{النَّاِس َِل يَػْعَلُمونَ 
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ُ آِمِننيَ }كقاؿ تعاىل:    .ْ{فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِو َأبَػَوْيِو َوقَاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اَّللَّ
َوَىِذِه اْْلَنْػَهاُر ََتِْري ِمْن ََتِِْت َوََنَدى ِفْرَعْوُن ِف قَػْوِمِو قَاَل ََي قَػْوِم َألَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر }كقاؿ تعاىل: 
  .ٓ{َأَفََل تُػْبِصُرونَ 

 مثل:  ، عدت بثالثُت موضعان يف القرآف الكرمي،كذكرىا سبحانو إشارة يف مواضع عديدة
َوَدَخَل كقولو تعاىل: } ،ٔ{َوقَاَل ِنْسَوٌة ِف اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُػَراِوُد فَػَتاَىا َعْن نَػْفِسوِ قولو تعاىل: }

 .، أك ىي اؼبدينةمصر يفاؼبدينة ك  ،ٕ{اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْىِلَها
، كقولو تعاىل: ٖ{َوقَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَػْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوقَػْوَمُو لِيُػْفِسُدوا ِف اْْلَْرضِ كقولو تعاىل: }

َها }، ٗ{َخَزاِئِن اْْلَْرِض ِإّّنِ َحِفيٌظ َعِليمٌ  قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى} وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِف اْْلَْرِض يَػتَػبَػوَُّأ ِمنػْ
، كاألرض فيما سبق من اآليات: َُ{َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْْحَِتَنا َمْن َنَشاُء َوَِل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ 

 ىي مصر.
َكَذِلَك .  َونَػْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهنيَ .  َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريٍ .  تَػرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ َكْم كقولو تعاىل: }

 ، كىنا كصف أرض مصر..ُُ{ َوَأْورَثْػَناَىا قَػْوًما آَخرِينَ 
َوطُوِر  .َوالتِّنِي َوالزَّيْػُتوِن } :فقاؿ تعاىل ، كالطور يف أرض مصر،يف القرآف الكرمي الطوركأقسم ب

  .ُِ{ِسيِننيَ 
ْىِن َوِصْبٍغ لِّْْلِكِلنيَ تعاىل: } ولو قك  َناء تَنُبُت ِِبلدُّ أم كأنشأنا لكم بو ، ُّ{َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمن طُوِر َسيػْ

 يعصر منها الزيت، فيدَّىن كيؤتدـ بو. شجرة الزيتوف اليت زبرج حوؿ جبل طور سيناء،
، كىنا نادل كليم اهلل النيب موسى عليو ُْ{َوََنَديْػَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَْْيَِن َوقَػرَّبْػَناُه ذمَِيِّا}كقولو تعاىل: 

 السالـ.
 ، كقد كصف ىنا بأنو مقدس.ُٓ{ِإّّنِ َأََن رَبَُّك َفاْخَلْع نَػْعَلْيَك ِإنََّك ِِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى}كقولو تعاىل: 
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َنا ِإََل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِف اْلَيمِّ َوَِل ََتَاِف َوَِل ََتْزَ }ولو تعاىل: كق ّن ِإَنَّ َوَأْوَحيػْ
 ، كاليم ىو النيل.ُٔ{رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

، كؾبمع ُٕ{َفَتاُه َِل َأبْػَرُح َحَّتَّ َأبْػُلَغ ََمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًباَوِإْذ قَاَل ُموَسى لِ }كقولو تعاىل: 
.  البحرين ىو نقطة التقاء النيلُت يف مدينة اػبرطـو بالسوداف اليـو

، كالربوة ىنا ىي ُٖ{َوَمِعنيٍ  َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَ َوأُمَُّو آيًَة َوآَويْػَناُُهَا ِإََل رَبْػَوٍة َذاِت قَػَرارٍ }كقولو تعاىل: 
. كابن السائب ،كابن زيد ،ابن كىبأرض مصر على أحد األقواؿ عند اؼبفسرين، كمن قاؿ هبذا ىم: 

 حيث فرت مرمي كابنها اؼبسيح عيسى عليهما السالـ إليها..

  .مرة( ٖٗٔ)قيل إف مصر ذكرت يف العهدين القدمي كاعبديد 
 فقيل مصر إال سكنت ؼبا اؼبقدس بيت يف رغبيت لوال)  : ، أنو قاؿاألحبار كعبعن  كمن ذلك ما ركم 

 ألىلو مبارؾ بلد كىو كجهو على الٌلو أكبو بسوء أرادىا كمن الفنت من معافاة بلد ألهنا  : فقاؿ ؟ًلى   : لو
  . (فيو

. كلقد كرد يف فضل مصر كأىلها الكثَت من صلى اهلل عليو كسلم بأىل مصر خَتان  اهلل لقد كصى رسوؿ
 األحاديث كاآلثار، أكرد منها البعض.

ِإنَُّكْم َستَػْفَتُحوَن ِمْصَر َوِىَي » :فعن أيب ذر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
أىٍك قىاؿى « َوَرِْحًا َٕٓتْحُتُموَىا فََأْحِسُنوا ِإََل َأْىِلَها، فَِإنَّ ََلُْم ِذمَّةً ، َفِإَذا فػَ 9َٔأْرٌض ُيَسمَّى ِفيَها اْلِقْيَاطُ 

 .ُِ«ِذمًَّة َوِصْهًرا»
 . كإسناده صحيح.(إذا افتتحتم مصر فاستوصوا ِبلقبط خْياً، فإن َلم ذمة وَرِْحاً كيف ركاية البيهقي: )
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من كانت  ، زكجة اػبليل إبراىيم )عليو السالـ()عليهما السالـ( ىاجرالسيدة  كالرحم ألف أـ إظباعيل
 ، كالذمة: ىي اغبيرمة كاألماف.(فإف ؽبم ذمة كصهران )القبط، كيف لفظ: 

 إبراىيم لو كأجنبت اهلل لرسوؿ اؼبقوقس أىداىا اليت ا بنت مشعوف(ماريأـ اؼبؤمنُت السيدة ) هيف كصهران  أما
  )عليو السالـ(، كانت من القبط..

  .هللا رسول وأصهار أخوال مصر أىلف
 .(قبط مصر أخواؿ قريش مرتُت)قاؿ عبداهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما: 

:  ،كعن أـ سلمة رضي اهلل عنها هللَا هللَا ِف »أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍكصىى ًعٍندى كىفىاتًًو فػىقىاؿى
ًة، َوَأْعَواًَن ِف َسِبيِل هللاِ   . ِِ«ِقْبِط ِمْصَر فَِإنَُّكْم َسَتْظَهُروَن َعَلْيِهْم، َوَيُكونُوَن َلُكْم ِعدَّ

 .ؽبم كاإلحساف مودهتم جهة من أم
  ل،نصار ال من مصر أقباط اليـو بأهنم البعض يدعي كما كليس شنافاإل أىل اؼبصريُت ىم ىنا كالقبط

 ففي، احملمدية ةبالرسال أمنوا الذين األقباط من يسَت جزء يؤمنوا ل الذين كاألقباط صحيح غَت فهذا
 كاف فقد،  اهلل سبيل يف كأعواف عدة لكم فكسيكونو  سيسلموف مصر قبط أف ذكر اهلل رسوؿ اغبديث

 سالـاإل نشركا فقد، األندلس فتح يف ككذلك أفريقيا من كأجزاء اؼبغرب من الفتوحات يف كبَتان  دكران  ؽبم
 .سالـاإل نشر يف للمسلمُت خَت كأعوف عدة كانوا رجاؿ من درىم فللو ،البلداف تلك يف
إذا فتح هللا عليكم مصر ) :ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ :قاؿ ،عن عمر بن اػبطابك 

أبو بكر: ومل َي رسول هللا؟ قال:  ، فذلك اجلند خْي أجناد اْلرض، فقال لوكثْياً   فاَتذوا فيها جنداً 
  .ِّ(ْلهنم وأزواجهم ِف رِبط إَل يوم القيامة

:  ، أنورىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  كعن ِإنَُّكْم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فَاْستَػْوُصوا )قىاؿى
ٌة َلُكْم، َوَبََلٌغ ِإََل عدوكم إبذن   ِْ.يعٍت قبط مصر (،هللاِِبِْم، فَِإنَُّو قُػوَّ

 (.كلنيلهم كألرضهم ؽبم مادحان : ) عمر بن الٌلو عبد فيهم كقاؿ ،سالـاإل نشر يف منرب أم بالغ كىنا
ا كأظبحهم كلها األعاجم أكـر مصر طاقبأك   كبقريش عامةن  بالعرب رضبنا كأقرهبم عنصرنا كأفضلهم ،يدن

  .خاصة
 كتنور زرعها سنضر حُت مصر أرض إىل فلينظر الدنيا يف مثلها إىل ينظر أك الفردكس يذكر أف أراد كمن

  : ركاية كيف (،أخرقت إذا مصر إىل فلينظر اعبنة شبو إىل ينظر أف أراد من) : األحبار كعب قاؿ،  شبارىا
  . (أزىرت إذا)
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 رأل أنو) :كسلم عليو اهلل صلى النيب عن - ؼبسلم كاللفظ - صعصعة بن مالك عن الشيخاف ركلك  
 أما :قاؿ ،األهنار ىذه ما جربيل يا :فقلت ،باطناف كهنراف ظاىراف هنراف أصلها من سنرج أهنار أربعة

 .ِٓ(كالفرات فالنيل الظاىراف كأما، اعبنة يف فنهراف، الباطناف النهراف

األنبياء: إبراىيم اػبليل، كيعقوب، كيوسف. كاثنا عشر نبيان من كلد  من أرضها ىعاش علكقيل أنو 
 يعقوب كىم األسباط كموسى كىاركف كيوشع بن نوف، كعيسى بن مرمي، كدانياؿ، عليهم السالـ. 

 

الزبَت بن العواـ، كسعد بن أيب كقاص، كعمرك بن العاص، كعبد اهلل  الصحابة:من أرضها  ىعاش علكقد 
ن عمرك، كخارجة بن حذافة العدكم، كعبد اهلل بن عمر بن اػبطاب، كقيس بن أيب العاص السهمي، ب

ىبيب ك كاؼبقداد بن األسود، كعبد اهلل بن أيب سعد بن أيب سرح العامرم، كؿبمد بن مسلمة األنصارم، 
 ل، كغَتىم كثَت..بن معق

 

كعكرمة، كؿبمد  كأبو سلمة بن عبد الرضبن، اإلماـ الشعيب،: كالعلماءالفقهاء من أرضها  ىعاش علكقد 
يزيد بن ك  ،كإبراىيم بن أدىم، كمنصور بن عمار اؼبتكلم بن إظباعيل بن علية، كالشافعي، كحفص الفرد،

كعبد اهلل بن عبد اغبكم،  ،كعبد اهلل بن ؽبيعة، كأشهب، كابن القاسم أيب حبيب، كالليث بن سعد،
كشيخ اإلسالـ  ، كالربيع، كأضبد بن سالمة الطحاكم،سى، كؿبمد بن عبد اغبكم، كاؼبزينكأسد بن مو 

  ، كغَتىم كثَت..كابن حجر العسقالين ،البلقيٍت

ؼبا عنواف، كلو أردت أف أحصي كل الكالـ ىنا كسأشَت إىل بعض األمثلة اليت رنب ذكرىا ىنا يف ىكذا 
 أكملت، كؼبا كسع ذلك إال اجمللدات كاؼبصنفات الكثَتة..
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 عطاءات مصر:
با، كال ىي ببالد ك ليست ببالد الطقس البارد كالثلوج كركسيا كأكر ك  ،كىواؤىا نقيان  جعل اهلل جوىا معتدالن 

 تسمىككانت  الثمار كأرضها خصبة عبميع الزركع، كثَت منأفريقيا، كىي منبت لأكسط اغبر الشديد ك
 ، أم إهنا كانت تدر على دكلة اػبالفة الكثَت من اػبَت. (ببقرة اػبالفة) مع أرض السوداف

كقد أنقذ الكثَت من العرب من اجملاعة يف عهدين يف التاريخ، زمن النيب يوسف عليو السالـ، كزمن 
 اػبليفة عمر بن اػبطاب عاـ الرمادة.

 ن اْليويب:مصر ضد الصليبيني بقيادة صَلح الديأىل جهاد 
، فبعد حُت ظهر صالح الدين ق(ّٖٓ)سنة  ق( حىتِْٗ)سقطت القدس بأيدم الصليبيُت من سنة 

نزع صالح الدين مصر من يد الفاطميُت، توجو إىل ربرير بيت اؼبقدس، فتوجو معو الكثَت من أىل 
 مصر.. 
 :مصر ضد التتار بقيادة قطزأىل جهاد 

 كظبيت اؼبعركة عُت جالوت اؼبعركفة.. ككاف ذلك يف زمن دكلة اؼبماليك دبصر،
 مصر واْلمَلت الصليبية:

كيف أكثر من ضبلة صليبية عرب تاريخ اغبمالت، كانت مصر ىدؼ لتلك اغبمالت، فردىا اهلل خاسرة 
 خائبة منهزمة، كباهلل التوفيق كالسداد..

 :مصر والعدوان الثَلثي
، كإسرائيل، بعدكاهنا بريطانياكىي: فرنسا، ك كألذنية مصر، كألسباب عديدة، قامت ثالث دكؿ كافرة 

 على مصر..

 نو.كيبايعو  اؼبهدم سينصركف األذكياء النبالء الفضالء الكراـ النجائب فمنهم
  ، كالنجيب الذكي.خَتة األبناءكأصل جنباء جنيب، كىو 

  .كالفطنة كالذكاء الدىاء :كالنجابة

فيخرج اْلبدال من الشام وأشباىهم، وَترج إليو النجباء  ،..). :رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى 
 .ِٔ...(من مصر، وعصائب أىل الشرق وأشباىهم، حَّت أيتوا مكة، فيبايع لو بني الركن واملقام

 .ِٕكالنجباء دبصر، كاألبداؿ بالشاـ(عن علي بن أيب طالب: )قبة اإلسالـ بالكوفة، كاؽبجرة باؼبدينة، ك 
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 أف جنباء أىل مصر، كىم خَت أىلها، يكونوف من اؼببايعُت لإلماـ اؼبهدم. كمما سبق:
كيفتح اهلل عز كجل لو خراساف، كتطيعو أىل اليمن، كتقبل اعبيوش  ..،.: )عن علي بن أيب طالبك 

، كيكثر اهلل عز كجل صبعو صر قوادهومأمامو، كيكوف ذنداف كزراءه، كخوالف جيوشو، كضبَت أعوانو، 
بتميم، كيشد ظهره بقيس، كيسَت كرايتو أمامو، كعلى مقدمتو عقيل، كعلى ساقتو اغبارث، كربالفو ثقيف 

 .ِٖ(، ..كعداؼ، كتسَت اعبيوش حىت تصَت بوادم القرل يف ىدكء كرفق

 ِف مصر: املهدي استقبال اإلمام
اإلماـ علي بن أيب  قاؿ ،فيها لو أىلها ستقباؿاك  إىل مصر، اؼبهدم اإلماـ دخوؿ كصف يف ايةرك كيف 

 كسنطب منربه فيعلو مصر إىل يسَت مث :يقوؿ أف ىلإ ... اؽبدل براية األكرب الصديق كيسَت) :طالب
 .ِٗ(بالعدؿ األرض فتستبشر الناس
، كىذا يدؿ على أف أىل مصر ينقلبوف لقدكمو مهيأن  سيكوف ك مصر اؼبهدم اإلماـ منرب أف يعٍت كىذا

 بو سيحتفوف مصر يف هأنصار  أف كماعلى سفيانيها، كيرسلوف بالبيعة لإلماـ اؼبهدم عليو السالـ..،  
 .ليعلوه منربة لو يسلموف كبذلك بقدكمو كيرحبوا

 كأرل أف ىذه الزيارة لن تكوف إال بعد اؼبلحمة الكربل، كبعد فتح بيت اؼبقدس..

 اغتيال )الرئيس/ السادات(:
، كيف ىذا األثر جاء َّعن عبد اهلل بن عمرك قاؿ: ).. إذا رأيت أىل مصر قد قتلوا إمامان بُت أظهرىم(
س ، فقد قتل رئياؼبهدم كالـ عبد اهلل بن عمرك على عالمات تكوف بداية اؼبالحم اليت سنرج على إثرىا

 ةثداح، كىي (كسىطىهيم كيف ميٍعظىًمًهم)كحاكم مصر بُت أظهرىم، أم من الظهور كالعلن، كيف اؼبعاجم: 
...، كخلع  -كىو خركج اؼبهدم  –، كقد كرد: )أكؿ عالمات الفرج اغتياؿ )ؿبػمد أنور السادات(

 . ُّالعرب أعنتها، كسبلكها البالد، كخركجها عن سلطاف العجم، كقتل أىل مصر أمَتىم(
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 صاحب مصر يغْي اسم جده:
صاحب مصر عالمة من العالمات، كآيتو عجب ؽبا أمارات، قلبو حسن )عن علي بن أيب طالب: 

 . ِّ(كرأسو ؿبمد كيغَت اسم اعبد، إف خرج فأعلم أف اؼبهدم سيطرؽ أبوابكم
ؿبػمد حسٍت قق، كىو يشَت إىل شخصية )صحيح كقد رب هىذا، إال أنو خرب  األثر سند عدـ صحةكعلى 

 مبارؾ(، كتفسَت ذلك: 
  .مصر حاكم أك أف صاحب مصر: أم رئيس -
 عالمة العالمات: من العالمات الواضحة على قرب الظهور.  -
معٌت قلبو حسن: )أم االسم الثاين اظبو حسن(، كالعرب تسمي الوسط بالقلب أم كسط  -

 اظبو الثالثي كىو الثاين من االسم .. 
كرأسو ؿبػمد: )أم االسم األكؿ لو( كبالفعل فإف االسم األكؿ للرئيس اؼبصرم السابق:  -

 )ؿبػمد(. 
كيغَت اسم اعبد أم )االسم الثالث لو( أم يغَته، كبالفعل فإف الرئيس السابق قد بدؿ اسم  -

 جده كىو باؽبوية اؼبدنية اظبو )سيد( فتلقب باالسم الرابع لو كىو مبارؾ . فاظبو ىو )ؿبمد
 حسٍت سيد مبارؾ(، كلكنو يتسمى )ؿبمد حسٍت مبارؾ(.

 :(مرسيحمػمد )اِلنقَلب على 
فعن أيب جعفر  ، كاألبقع ؿبلو يف مصر حسب األثرّّعن أيب جعفر: )إذا ظهر السفياين على األبقع(

قاؿ: )إذا بلغ العباس خراساف طلع باؼبشرؽ القرف ذك الشفا ككاف أكؿ ما طلع هبالؾ قـو نوح حُت 
غرقهم اهلل كطلع يف زماف إبراىيم عليو السالـ حيث القوة يف النار كحُت أىلك اهلل فرعوف كمن معو 
كحُت قتل زنِت بن زكريا فإذا رأيتم ذلك فاستعيذكا باهلل من شر الفنت كيكوف طلوعو بعد انكساؼ 

ة فقد كردت ، ككما ىو حاؿ األثار الضعيفّْالشمس كالقمر مث ال يلبثوف حىت يظهر األبقع دبصر(
ألفاظ درجت من باب الوىم أك اإلدراج، كما ربقق متنو شنكننا أخذه لبياف أمر قد ربقق فعالن، فقد ربقق 

ق الذم سبق كذكر أنو عالمة على ظهور النجم ذك الذنب، أف توىل ؿبػمد مرسي َُْٖبعد عاـ 
ـ َُِِصر عاـ حكم مصر، كالذم ل يكن أحد يتوقع ذلك كقد توىل منصب رئيس اعبمهورية ؼب

 ق، كىذا تاريخ الحق لتاريخ ظهور النجم ذك الذنب.ُّّْالذم يوافق عاـ 
 كأما األثر الذم يركم أف صاحب مصر يسمى السفياين: 
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عن ذم قربات قاؿ: )فإذا بلغ السفياين الذم دبصر، بعث جيشان إىل الذم دبكة، فيخربوف اؼبدينة أشد 
. كعلى ىذا فإف سفياين مصر سيبقى يف اغبكم حىت ّٓهبم(من اغبرة، حىت إذا بلغوا البيداء خسف 

 يكوف اؼبهدم دبكة. 
 : كعلى ما سبق

مصر، كالشخصية األكىل: ىو )عبد الفتاح  ّٔفإف السفياين ىذا ىو سفياين مصر الذم ينقلب على أبقع
 يض يفف )ؿبػمد مرسي( بو بقع بالسيسي( كالشخصية األخرل ىو )ؿبػمد مرسي(، كمما أكده الكثَتين أ

 جسمو.

 مصر: يتفتت
قاؿ: )ليوشكن العراؽ يعرؾ عرؾ األدمي، كيشق الشاـ شق الشعر، كتفت مصر فت  ،عن كعب األحبار

 .ّٕالبعرة، فعندىا ينزؿ األمر(
 من األثر:

: الدَّؽُّ كالكسري باألصاًبًع.: )جاء ِف القاموس احمليط؛ يف اللغة تكمادة تف ،مصر تفت -  الفىتُّ
.كالفىتيتي  ٍفتوتي

ى
: اؼب : ما تػىفىتَّتى  كفىتَّ يف ساًعًدًه: أٍضعىفىوي. كالفىتوتي وجاء ِف ًتج (، كالفيتاتي

، كخىصَّوي بػىٍعضيهيم باألىصىاًبًع.: )العروس : الكىٍسري : الفىتُّ : أىٍف تىٍأخيذى  يػيقىاؿي : الفىتُّ قىاؿى اللٍَّيثي
ىثىًل: )كىفَّا ميطىلَّقىةو تػىفيتُّ  ،ديقىاقان، فػىهيوى مىٍفتيوته الشٍَّيءى بًإصبًعك، فػىتيصىيػِّرىهي فػيتىاتان؛ أىٍم 

، كىيف اؼب كفىًتيتي
: )الشَّقُّ يف ...  كىقد انٍػفىتَّ كتػىفىتَّتى  اٍليػىٍرمىعىا(. اليػىٍرمىعي: ًحجىارىةه بًيضه تػيفىتُّ بًاليىدً  كىالفىتُّ كالثَّتُّ

ىٍفتيوتي كىقىد غىلىبى على مىا كالفى ...  الفيتيوتي كالثُّتيوتي  :الصٍَّخرىة(، كىًىي
: الشٍَّيءي اؼب تيتي كالفىتيوتي

ىٍفتيوتى 
كىمن األىسىاس: كنػىزىٍلتي ...  بالفىًتيت فيتَّ ًمنى اػبيٍبًز، كىيف التػٍَّهًذيًب: ًإال أىنػَّهيم خىصُّوا اػبيبػٍزى اؼب
زه مىٍفتيوته كالسًَّويقً  : خيبػٍ ، كالفىتيوتي : الشٍَّيءي يىٍسقيطي ...  بًًو فىسىقىاين الفىًتيتى ريه: الفىًتيتي كقاؿى غىيػٍ

نىوي، كيػيقىاؿ: فىتَّ فيالفه يف ...  فػىيىتػىقىطَّعي كيػىتػىفىتَّتي  وي ًبشىٍيءو فػىفىتَّ يف سىاًعًدًه، أىم أىٍضعىفىوي كىأىٍكىى كىكىلَّمى
ًبًدم، كفىتَّ فالفه يف عىضيًد عىضيًدم، كىىىدَّ ريٍكًٍت، ًإذا كىسىرى قػيوَّتىوي كفػىرَّؽى أىٍعوىانىوي، كذىا ممٌا  يػىفيتُّ كى

ـى ًإٍضرىارىهي بًتىخىوُّنًًو ًإيٌاىيم كنػىثػىٍرفى يف مىالًعًبًهنَّ فػيتىاتى ًمٍسك ...  فيالفو كعىضيديه: أىٍىلي بػىٍيًتًو ًإذىا رىا
...  الشٍَّيًء: مىا تىكىسَّرى ًمٍنوي  كفػيتىاتي ...  مىا تػىفىتَّتى ًمٍنوي، كىىيوى الكيسىارةي كالسُّقىاطىةي  (:بالضَّمِّ )الفيتىاتي 

: فيالفه الى ييسىاًكم فػيتَّةى ...  كىقىاؿى أىبو مىٍنصيور: كفػيتىاتي الًعٍهًن كالصُّوًؼ: مىا تىساقىطى ًمٍنوي   كيػيقىاؿي
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، ميثػىلَّثىةى الفىاًء:أك فػىتَّةى )بالفتح( ...  .بػىٍعرىة )بالضم( ميٍنتىشريكفى  كىعىن الفرٌاًء: أيكلئك أىٍىلي بػىٍيتو فىتٌّ
 (.غَتي ؾبيٍتىًمعُتى 

ءن شديدان، ككما توضح يف بياف كلمة تفت، أم تكسر كتوىن، ىنا: أم تبتلى بال كالفت -
..  كتشتت، كىذا حاؿ مصر اليـو

، كقد كرد يف بعض كالفت يبدأ باالنقالب من قبل السفياين )السيسي( على األبقع )مرسي( -
يغلب األبقع على ملكو، مث سنرب مصران، فإذا ظبع : )سفياين مصر جبار قصَت، مراجع الشيعة

، ىم جيش اػبسف( أك كما جاء..، كهبذا كدبا سبق خنرج بأحداث ىي  بالعائذ أرسل إليو بعثان 
 كاآليت:

 يقتل أمَت أىل مصر علنان: )اغتياؿ السادات(. - أ
 يكوف حاكم يف مصر يقلب اظبو: )ؿبمد حسٍت مبارؾ(. - ب
 يكوف ظهور مذنب. - ت
 قع: )ؿبمد مرسي(.زنكم مصر األب - ث
 يغلب األبقع على ملكو من قبل السفياين: )انقالب السيسي(. - ج
  جيش اػبسف، كىو جزء من جيش كبَت، لكن جزء منو يأيت من مصر. - ح

 حصار مصر:
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ـي ميٍديػىهىا كىًدينىارىىىا، : )مىنػىعىًت اٍلًعرىاؽي ًدٍرذنىىهىا كىقىًفيزىىىا، كىمىنػىعىًت عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى الشٍَّأ

ٍأُتيٍ، كىعيٍدُتيٍ  ٍأُتيٍ، كىعيٍدُتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى  ًمٍن حىٍيثي كىمىنػىعىٍت ًمٍصري ًإٍردىبػَّهىا كىًدينىارىىىا، كىعيٍدُتيٍ ًمٍن حىٍيثي بىدى
ٍأُتيٍ( بىدى

ّٖ. 
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو: )ييوًشكي أىٍىلي اٍلًعرىاًؽ أىٍف ك  : قىاؿى جى ؟ قىاؿى الى رنيٍَبى ًإلىٍيًهٍم قىًفيزه كىالى ًدٍرىىمه. قػيٍلنىا: ًمٍن أىٍينى ذىاؾى

: ييوًشكى أىٍىلي الشَّأٍـً أىٍف الى رنيٍَبى إًلىٍيًهٍم ًدينىاره كىالى ميدٍ  . مثيَّ قىاؿى ٍنػىعيوفى ذىاؾى ًم شنى له. قػيٍلنىا: ًمٍن أىٍينى ًمٍن ًقبىًل اٍلعىجى
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ذىاؾى قىاؿى ًمٍن ًقبىلً  . مثيَّ سىكىتى ىينػىيَّةن، مثيَّ قىاؿى ًليفىةه زنىًٍثى الرُّكـً : يىكيوفي يف آًخًر أيمَّيًت خى

دان( ثٍػينا الى يػىعيدُّهي عىدى  .ّٗاٍلمىاؿى حى
جاء يف اغبديث األكؿ ذكر حصار مصر، كلكن ل يأت أف ىذا اغبصار عالمة على اؼبهدم، كىو ما 

يث الثاين، حيث جاء بيانان أكمل كأكضح من األكؿ، إال أنو ل يذكر مصر فيو، فيجوز جاء يف اغبد
 جعل اغبديثُت يف باب كاحد كموضوع كاحد، حيث فيهما تناسق كاحد، حىت يف األلفاظ. 

 كالدرىم كالدينار داللة على األمواؿ، كالقفيز كاإلردب كاؼبد داللة على الغذاء كاألدكية كحنوىا..
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ٍأُتيٍ كىعيٍدُتيٍ  بعد اجتماع، أك فقراء بعد غناء، ككل ما  : أم عدُت ضعفاء بعد قوة، أك مشتتُت ًمٍن حىٍيثي بىدى
 سبق صحيح كىذا ما يفهم من النصوص كالواقع كذلك..

 كعليو: 
يكوف حصاران على العراؽ، مث على الشاـ، مث على مصر، كحصار مصر أقرب عالمة على خركج اإلماـ 

 اؼبهدم.
عاـ أك حنوىا.. ككأف ىذه اؼبدة يف أحد  ُٓكأما ذكر اؽبنية يف اغبديث فإهنا تعد عند العرب حبوايل 

 اغبصارات يكوف ىو العالمة على اؼبهدم. 
كحيث حوصرت العراؽ كثَتان، لكن أف رباصر قريب ىذه اؼبدة، كمن قبل الرـك ىي ىذه العالمة على 

 خركج اؼبهدم.
 ـ، من قبل الرـك )أمريكا كأكركبا ككندا(..َُِّـ حىت َُٗٗـ عامان من عا ُّكقد حوصرت 

 :ِبْلبشة مصر عَلقة
، عىلىٍيًهٍم رىجيله يػيقىاؿي لىوي أسبس، شبًائىًة أىٍلفو : )تىٍأيت اغبٍىبىشىةي يف ثىالى فػىتػيقىاتًليونػىهيٍم  عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك، قىاؿى

فػىيػىٍهزًميهيمي اللَّوي(أىنٍػتيٍم كىأىٍىلي الشَّاـً 
َْ. 

، كىقىٍد صبىىعى ...»عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص، ك  ، أىقٍػبىلى ًمنى اغبٍىبىشىًة رىجيله يػيقىاؿي لىوي ًإًسيسه أىٍك أيسىٍيسه
ا ديكنػىهىا أىحىده ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى صبىٍعنا عىًظيمنا، فػىيػىٍهريبي اٍلميٍسًلميوفى ًمنػٍهيٍم ًمٍن أيٍسوافى حىىتَّ الى يػىبػٍقىى هًبىا  كىالى ًفيمى

، فػىيىٍخريجي إًلىٍيًهمي اٍلميٍسًلميوفى ًبرىايىاهتًً  ـى اٍلفيٍسطىاطى، كىتىًسَتي اغبٍىبىشىةي حىىتَّ يػىٍنزًليوا مىٍنفى ٍم فػىيػىٍنصيريىيمي اللَّوي ًإالَّ قىدى
 .ُْ«عىلىٍيًهٍم، فػىيػيقىاتًليونػىهيٍم كىيىٍأًسريكنػىهيمٍ 

، ًإدنَّىا ىيوى لًٍلحىبىشىًة، يىٍأتيوفى يف سيفيًنًهٍم ) :عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك كعن نػٍزى ًفٍرعىٍوفى لىٍيسى لىكى كىالى أًلىٍصحىاًبكى ًإفَّ كى
نػٍزى ًفٍرعىٍوفى فػىيىٍأخي  فنا فػىييٍظًهري اللَّوي ؽبىيٍم كى ، فػىيىًسَتيكفى حىىتَّ يػىٍنزًليوا مىنػٍ ذيكفى ًمٍنوي مىا شىاءيكا، ييرًيديكفى اٍلفيٍسطىاطى

ًذًه، فػىيػىٍرًجعيوفى، كىسنىٍريجي اٍلميٍسًلميوفى يف آثىارًًىٍم حىىتَّ يي  ٍدرًكيوىيٍم، فػىيػىٍهًزـي فػىيػىقيوليوفى: مىا نػىٍبتىًغي غىًنيمىةن أىٍفضىلى ًمٍن ىى
 . ِْ(اللَّوي اغبٍىبىشى فػىيػىٍقتػيليهيمي اٍلميٍسًلميوفى كىيىٍأًسريكنػىهيمٍ 

: عىٍن عىبٍ ك  زى ًفٍرعىٍوفى دبىًدينىةو يػيقىاؿي  -يقصد أىل اغببشة – ىيمي »ًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك، قىاؿى نػٍ الًَّذينى يىٍستىٍخرًجيوفى كى
، كىسنىٍريجي إًلىٍيًهمي اٍلميٍسًلميوفى فػىيػيقىاتًليونػىهيٍم كىيػىٍغنىميوفى تًٍلكى اٍلكينيوزً    .ّْ«ؽبىىا مىٍنفه
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: عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىمٍ ك  ، عىلىٍيًهٍم أسبس، فػىتػيقىاتًليونػىهيٍم أىنٍػتيٍم  ،)..روك، قىاؿى شبًائىًة أىٍلفو فػىتىٍأتًيكيمي اغبٍىبىشىةي يف ثىالى
 .ْْ..( ،كىأىٍىلي الشَّاـً فػىيػىٍهزًميهيمي اللَّوي تػىعىاىلى 

 ما يلي: ثاريستنتج من اآلك 
النصراين اليميٍت، اؼبعركؼ  سيس، كىذه إشارة إىل أسيس أفورقياظبو أ أف قائد جند اغببشة -

  كخركجو أم توليتو، كبدء شره. .قاتو القوية مع إسرائيل كأمريكابعال
ؼبنطقة تسمى اغببشة، كما ىو كإف كاف يف إريًتيا اليـو فكل تلك ا )أسيس( كىذا الرجل -

، كيف التاريخ اإلسالمي فإف اؼبدينة اليت عاش فيها اؼبسلمُت عند ىجرهتم إىل اغببشة، أصلو
، كىي ْٓ(منكل العالمةاظبها )عندما أمرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىي مدينة أك قرية 

..   يف إريتَتيا اليـو
  .السند ةضعيف ا، ككما أهنأك حشوان  كذنان أك إدراجان  ما سبقكثَتان مما كرد يف  -
كقد ربقق كجود ىذه الشخصية، كىذا من أكرب  اآلثار،اسم )أسيس( العجيب ذكره يف ك  -

، ألف ىذا ال شنكن قولو من باب الرأم، ككذا األدلة على أف أصل األثر يرفع إىل الرسوؿ 
 فإف االسم ىذا اسم أعجمي ل يكن لو ذكر قدشنان يف عرؼ الناس.

 كقد ربقق خركج أسيس ىذا كقد احتل جزيريت )حنيش الكربل كالصغرل( اليمنيتُت. -
شنكن أف يكوف ما سبق ىو تنبؤ كإخبار على حرب قد تكوف بُت مصر كأثيوبيا، كذلك ك  -

بسبب سد النهضة، كىذا االختالؼ متحقق سياسيان لكن األثر مع ضعف سنده رنعل اغبكم 
 أنو يدمر مدينة ، كقد جاء كالمان يف بعض األخبارذا ال يصح القطع فيو، كاهلل أعلمعلى ى

من أشهر مدف مصر التارسنية كقد كانت عاصمة للدكلة الفرعونية منف، كىي )منفيس(، كىي 
 اؼبيالد. العربية، يف األلف الثاين قبل

كإف ربقق أمر اآلثار حبرب بُت أىل اإلسالـ دبصر كبُت األحباش، فإنو قد تكوف ىذه اغبادثة  -
رنتمعوف على متزامنة مع خركج اإلماـ اؼبهدم عليو السالـ، لبياف أف أىل مصر كأىل الشاـ 

د اإلماـ اؼبهدم، كلكن ربديد ىذا القتاؿ ردبا القتاؿ، كلن يتوحد أىل الشاـ إال إذا على ي
 فيها فلن تقـو ؽبا بعد ذلك قائمة..يكوف قبيل اؼبلحمة الكربل، حيث إذا ىزمت الرـك 
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 حرب أفغانستان:
رايات الصفر فيجتمعوف يف قنطرة أىل عن الزىرم قاؿ: )إذا اختلفت الرايات السود فيما بينهم، أتاىم ال

مصر فيقتتل أىل اؼبشرؽ كأىل اؼبغرب سبعان، مث تكوف الدبرة على أىل اؼبشرؽ حىت ينزلوا الرملة فيقع بُت 
 .ْٔأىل الشاـ كأىل اؼبغرب شيء فيغضب أىل اؼبغرب ..(

يقوؿ: أف ىذه ناة السويس، كيف تنزيل الشيخ )أبو سامح( صر، كىي قكما ذكر ىنا إال قنطرة أىل م
 اغبادثة زبرب عن حرب أفغانستاف، كقدـك أمريكا كأكركبا ككندا أىل )اؼبغرب( كما األثر..

 كأما عن رأيي أف ىذا األثر سنرب عن مقدمات اؼبلحمة الكربل.. كاهلل أعلم.
 كاؼبهم يف األمر ذكر قنطرة أىل مصر )قناة السويس( كأذنيتها..

 من خمطوطات الكتاخبانة ِف اسطنبول:
ؾبدكف(، ككذلك أكردىا، مػحمد عيسى داكد يف كتاب  كىذه اؼبخطوطة أكردىا أمُت صباؿ يف كتاب )ىر

)اؼبهدم اؼبنتظر على األبواب(، كىي من بعض اؼبخطوطات اإلسالمية اؼبوجودة يف دار الكتاب خانة 
تراث اؼبدينة اؼبنورة، لعال مدين كاف يعيش يف باؼبدينة اؼبنورة يف ( ّْٔٔبًتكيا ربت مسمى أك تصنيف )

القرف الثالث اؽبجرم كىو كلذة بن زيد ابن بركة اؼبدين، بعنواف: )أظبى اؼبسالك ألياـ اؼبهدم اؼبلك لكل 
 الدنيا بأمر اهلل اؼبالك(.

ت فيهما خلق كثَت، األكىل كفيها: )حرب آخر الزماف حرب كونية اؼبرة الثالثة بعد اثنُت كبَتين شنو 
يشعلها رجل كنيتو السيد الكبَت، كتنادم الدنيا باسم )ىتلر(، كحرب يف بلد أصغر من عىجب الذنب، 

لواؼبوف. كأمَت فيها سىٌلم رايتو لزعيمة الشر اآلتية من اؽبا، كأهنا أغٌت بلد أكل عليها رنمع أىل الدنيا 
فتجمع لو صرسنها من كل الدنيا، كترد لو عرش اؼبلك كسنرب  الشواطئ البعيدة الغربية بداية آخر الزمن

عراؽ يف مالحم بداية آخر الزمن. كزنارب أمَت الذنب الصغَت جيوش اؼبهدم، كحاف خراب البلد مرة 
اؼبهدم يقتلو كيعود الذنب إىل جسده. كيف عقد اؽبجرة بعد  ْٕأخرل ألف أمَتىا سر الفساد ]...[

قودان يرل ملك الرـك أف حرب الدنيا كلها رنب أف تكوف، فأراد اهلل لو حربان. األلف كثالشبائة كاعقدكا ع
كل يذىب طويل زمن، عقد كعقد فسلط رجالن من بالد اظبها )جرمن( لو اسم اؽبر، أراد أف شنلك الدنيا 
كزنارب الكل يف بالد ثلج كخَت، فأمسى يف غضب اهلل بعد سنوات نار أراده قتيالن سر الركش أك 

حيكم مصر رجل يكىن )َنصر( يدعوه كس. كيف عيقود اؽبجرة بعد األلف كثالشبائة، عيد طبسان أك ستان الر 
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العرب )شجاع العرب( وهللا ِف حرب وحرب وما كان منصوراً، ويريد هللا ملصر نصرًا لو حقًا ِف 
صاحل فأرضى مصر رب البيت والعرب ِبمسر ساداً، أبوه أنور منو، لكنو ، أحب شهوره، وىو لو

سفياين يف إحدل عينيو   ْٖكيف عراؽ الشاـ رجل متجرب ]...[ .لصوص املسجد اْلقصى ِبلبلد اْلزين
كسل قليل، كاظبو من الصداـ كىو صداـ ؼبن عارضو، الدنيا صبعت لو يف كوت صغَت دخلها كىو 

كيف عقود  مدىوف، كال خَت يف السفياين إال باإلسالـ، كىو خَت كشر، كالويل ػبائن اؼبهدم األمُت.
، كزنارب كل الكوف ُيرج املهدي اْلمني، ْٗاؽبجرة اإللف كأربع مائة، كاعقد اثنُت أك ثالثان، ]...[

رنمعوف لو الضالوف كاؼبغضوب عليهم، كالذين مردكا على النفاؽ يف بالد اإلسراء كاؼبعراج عند جبل 
العال يومئذ يف الضالؿ كالكفر، كيهود ؾبدكف، كزبرج لو ملكة الدنيا كاؼبكر زانية اظبها )أمريكا( تراكد 

العال يومئذو يف أعلى عليُت شنلكوف كل القدس كاؼبدينة اؼبقدسة. ككل البالد تأيت من البحر كاعبو إال 
بالد الثلج الرىيب كبالد اغبر الشديد. كيرل اؼبهدم أف كل الدنيا عليو باؼبكر السيئ، كيرل اهلل أشد 

لو، إليو اؼبرجع كاؼبصَت، ككل الدنيا شجرةه لو أف شنلكها فرعان كجذران مكران، كيرل أف كل كوف اهلل 
، فَتميهم اهلل بأكرب رمي كزنرؽ عليهم األرض كالبحر كالسماء كسبطر السماء مطر السوء، َٓ]...[

 .ُٓكيلعن أىل األرض كل كفار األرض، كيأذف اهلل بزكاؿ كل الكفر(
 ومنها ما يلي:

 .ين(: حرب عاؼبية ثالثةاؼبرة الثالثة بعد اثنُت كبَت حرب آخر الزماف حرب كونية ) -
 )شنوت فيهما خلق كثَت(: كىذه نتيجة اغبركب الثالث. -
)األكىل يشعلها رجل كنيتو السيد الكبَت كتنادم الدنيا باسم )ىتلر((: أم أف كاحدة من اغبربُت  -

 يكوف سببها رجل اظبو ىتلر.
الدنيا ؽبا(: كىذه دكلة إسرائيل، كىنا  )كحرب يف بلد أصغر من عىجب الذنب، رنمع أىل -

 إشارة أف ىذا البلد سبب أك يكوف فيو حرب، رنمع لو أىل الدنيا )األمم اؼبتحدة(.
 )كأهنا أغٌت بلد(: كمن صفات ىذه البلد أهنا أغٌت بلد، ككأهنا إشارة على حرب اػبليج الثانية. -
لشر اآلتية من الشواطئ البعيدة الغربية بداية )أكل عليها الواؼبوف. كأمَت فيها سىٌلم رايتو لزعيمة ا -

آخر الزمن فتجمع لو صرسنها من كل الدنيا(: أف ىذه البلد رنتمع ؽبا الطامعُت يف كنوزىا، 
كأمَتىا يسلم رايتو لزعيمة الشر... كىنا إشارة إىل أمَت دكلة الكويت )الصباح( ؼبا استنجد 

 يمة الشر اآلتية من الغرب..بأىل الدنيا، كبتسليم راية اغبرب ألمريكا زع
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)كترد لو عرش اؼبلك كسنرب عراؽ يف مالحم بداية آخر الزمن(: كأف هبذه اغبرب زبرب العراؽ،  -
 كأف ىذه عالمة على مالحم آخر الزماف.

)كزنارب أمَت الذنب الصغَت جيوش اؼبهدم(: كفيها ذكر اؼبهدم صراحةن، كأمَت الذنب  -
 دم إشارة على اؼبسيح الدجاؿ.الصغَت)إسرائيل( الذم زنارب اؼبه

)كحاف خراب البلد مرة أخرل الف أمَتىا سر الفساد، اؼبهدم يقتلو كيعود الذنب إىل جسده(:  -
كىنا خراب إسرائيل الثاين، ألف األكؿ كاف يف دخوؿ اؼبهدم األكؿ لفلسطُت، كأف ىذا األمَت 

 يد اؼبسيح عيسى.)الدجاؿ( يقتلو اؼبهدم كأهنا كناية عن قتلو، مع أف قتلو على 
)كيف عقد اؽبجرة بعد األلف كثالشبائة كاعقدكا عقودان يرل ملك الرـك أف حرب الدنيا كلها رنب  -

ق( كزاد عقدان أم عشر سنُت فتكوف السنة ََُّأف تكوف، فأراد اهلل لو حربان(: فحدد سنة )
 و.ق(، كأف الرـك يريدىا كرنمع ؽبا فيجعلها اهلل حربان عليََُْؽبذه اغبرب )

كالقوؿ: )عقد كعقد فسلط رجالن من بالد اظبها )جرمن( لو اسم اؽبر، أراد أف شنلك الدنيا  -
كزنارب الكل يف بالد ثلج كخَت، فأمسى يف غضب اهلل بعد سنوات نار أراده قتيالن سر الركش 
أك الركس(: كىذه إشارات على اغبرب العاؼبية الثانية، كخاصة حرب أؼبانيا مع ركسيا كذكر 

لوج، حيث كانت، كىي دكؿ خَت، كثركات أم ركسيا، كفيها أف رجل بالد اعبرمن )ىتلر( الث
 سنسر، كمع أف ىذه العالمة متقدمة على ما سبق، فتلحق بأكؿ اؼبخطوطة..

)كيف عيقود اؽبجرة بعد األلف كثالشبائة، عيد طبسان أك ستان زنكم مصر رجل يكٌت )ناصر( يدعوه  -
أك  َُّٓيف حرب كحرب كما كاف منصوران(: أنو يف سنة )العرب )شجاع العرب( كاهلل 

ق( يكوف يف مصر صباؿ عبدالناصر، الذم ل ينتصر يف حربو اؼبصَتية كىي اليت بينو َُّٔ
كبُت إسرائيل، كىذه اغبرب حاكؿ اسًتداد سيناء منها، كىذا دليل أف اهلل سيفرح أىل مصر 

ركة، يف النص: )كيريد اهلل ؼبصر نصران لو حقان يف بأظبر )ؿبػمد أنور السادات( ينتصر يف ىذه اؼبع
 أحب شهوره، كىو لو، فأرضى مصر رب البيت كالعرب بأظبر سادان، أبوه أنور منو(.

)لكنو صاحل لصوص اؼبسجد األقصى بالبلد اغبزين(: كأف ختاـ ىذه اغبرب يكوف أمر ىو يف  -
كثيقة السالـ اليت عقدىا مع صاحل لصوص اؼبسجد األقصى )اإلسرائيليُت(، كىو ما كاف من 

 إسرائيل، فجعلتهم يف إسرائيل بأماف.
)كيف عراؽ الشاـ رجل متجرب سفياين، يف إحدل عينيو كسل قليل، كاظبو من الصداـ كىو  -

صداـ ؼبن عارضو، الدنيا صبعت لو يف كوت صغَت(: كىذه إشارة على صداـ حسُت، كعراؽ 
الشاـ عرفان يف اللغة على ىذا النحو، كصبع الناس  الشاـ أف العراؽ يقع مشاؿ الكعبة فهو ضمن

 لو كىي حرب اػبليج الثانية.



)كيف عقود اؽبجرة اإللف كأربع مائة، كاعقد اثنُت أك ثالثان، سنرج اؼبهدم األمُت(: كىنا زندد  -
 ق، كىذا ال يصح إال أنو قريب التوقيت اؼبتوقع.َُّْ/َُِْسنة اؼبهدم كخركجو 

رنمعوف لو الضالوف كاؼبغضوب عليهم، كالذين مردكا على النفاؽ يف بالد )كزنارب كل الكوف  -
اإلسراء كاؼبعراج عند جبل ؾبدكف(: كىنا إشارة على حركبو اليت سيخوضها ضد اؼبنافقُت 

 كاألعداء من اليهود كالنصارل، حىت زنارب يف فلسطُت.
ل يومئذ يف الضالؿ كالكفر(: كأف )كزبرج لو ملكة الدنيا كاؼبكر زانية اظبها )أمريكا( تراكد العا -

 أمريكا ستكوف آنذاؾ ىي اليت ذبمع غبرب اؼبهدم.
)كيرل اؼبهدم أف كل الدنيا عليو باؼبكر السيئ، كيرل اهلل أشد مكران، كيرل أف كل كوف اهلل لو،  -

رؽ إليو اؼبرجع كاؼبصَت، ككل الدنيا شجرةه لو أف شنلكها فرعان كجذران فَتميهم اهلل بأكرب رمي كزن
عليهم األرض كالبحر كالسماء كسبطر السماء مطر السوء، كيلعن أىل األرض كل كفار األرض، 
كيأذف اهلل بزكاؿ كل الكفر(: أهنم يريدكف مكران باؼبهدم كأصحابو فيجعل اهلل اؼبكر عليهم، كيف 

بالد ىذا النص إشارة على استخداـ األسلحة اغبديثة، كأف يكوف ختامها بزكاؿ دكلة الكفر يف 
 . -أرض العرب، اعبزيرة العربية  –اؼبسلمُت 

  كعليو فإف ذكر حاكمُت ؼبصر كجدت يف اؼبخطوطة، كقد ربقق كما جاء..

كانوا يتنبؤكف برجل أظبر ذك   –عرب التاريخ اإلسالمي  -كقد ذكر يل أحدىم أف أىل مصر القدامى 
 ها قط..خاؿ يف كجهو، زنكم مصر، كتنعم فيها مصر نعمة ل تنعم يف مثل

كيف آخر الكالـ أقوؿ أف اإلماـ اؼبهدم يأخذ دبا جاء يف األحاديث كاآلثار، فيكوف أىل مصر، من 
قادتو يف اؼبالحم، كما سبق من األثر يف العقد، كبذلك يكوف اإلماـ اؼبهدم أمَت العصب، فيتجمع كل 

 ائو.الناس حولو كبُت يديو، نصرة هلل كللدين، حىت يهـز اهلل هبم أعد
 كمما يستوصى بو ىو رفع الناس مكاناهتم اليت كتبها اهلل تعاىل ؽبم..

أىل مصر كأىل اليمن كأىل اغبجاز كأىل العراؽ، كأىل حاف ػبركج اإلماـ اؼبهدم، كحنن  كإف اؼبوعد قد
 ننتظر الوعد اغبق. من اؼبسلمُت الشاـ، كبقية أىل الدنيا

 
 


