
 

 

  يوم القيامهنهاية العالم و  السنه و القرآن من

خر عالمات إعالن خروج آ .......73 طبعهال  2019 / 2102

و هللا اعلم  المسيح عليه السالم إقتراب إعالن نزولو الساعه الكبري 

  و الحمد هلل و هللا أكبر و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم

 

 مقدمة الكتاب
 

حمن الرحيم  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق اْقَرْأ بسم هللا الر

أول أمر من هللا (   5-1العلق ) َوَربَُّك األَْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم َعلََّم اإِلنَساَن َما لَْم يَْعلَْم 

و أول ،، قبل الصالة و الصوم  ،، و كان هذا األمرتعالي لألنسان فى القرآن هو أقرأ

و أول ما خلق هللا تعالي من مخلوقات هو القلم و اول ، ما علم هللا األنسان علمه بالقلم 

اِمِت قال  عن.... امر له هو أكتب كما فى الحديث الشريف َسِمْعُت : ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل  ِ َصلَّى هللاَّ ُ اْلقَلََم فَقَاَل لَهُ ) : َرُسوَل هللاَّ َل َما َخلََق هللاَّ اْكتُْب ، قَاَل : إِنَّ أَوَّ

اَعةُ : َربِّ َوَماَذا أَْكتُُب ؟ قَاَل :  ) رواه الترمذي ( اْكتُْب َمقَاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى تَقُوَم السَّ

ول و أ،، " صحيح الترمذي " ، وصححه األلباني في (  0044) وأبو داود (  5155

َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم )أمر هلل لألنسان بعد بعثه من القبر يوم الدين هو أقرأ كتابك قال تعالي 

-11األسراء ) اْلقِيَاَمِة ِكتَابًا يَْلقَاهُ َمنُشوًرا اْقَرْأ ِكتَابََك َكفَٰى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا 

10 ) ،، 

لم سو سي و سيسمع لشيوخ الفضائيات و هنا نجد أن من لن يقرأ هذا الكتاب

 السبيل فأضلونا وكبراءنا سادتنا أطعنا إنا ربنا وقالوا )) عقله لغيره فلن يضل إال نفسه

، و ما هو  يقرأ حتي يرفع الغشاوه عن عقلهألن هللا أمره أن ،  (70االحزاب ) ((

و لن يفهما إال من جائت كل الفتن مبهمه من هللا  هعقله إنه االختبار األعظم الذي بسبب

يفكر جيدا كما قال له هللا فى القرآن لعلهم يتذكرون ، لعلهم يتفكرون ، يا أولوا االلباب 

، قوم ال يعقلون ، أولوا النهي ، ال يعقلون ، و غيرها كثير و عرفنا ما هي فتنة 

َماَواِت َواألَ ))تعالي االنسان حين قال  ْرِ  َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن إِنَّا َعَرْضنَا األََمانَةَ َعلَى السَّ

 فعقلك( 05االحزاب ) أَْن يَْحِمْلنَهَا َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا َوَحَملَهَا اإِلْنَساُن إِنَّهُ َكاَن ظَلُوًما َجهُوال 

سبب ما انت فيه من فتن فعليك اآلن تشغيله لتهرب من الفتن إلي األيمان الحقيقي ، 

فأكمل  .سبيل هو القراءة بنفسك لتصل للحقيقه الغير مزور من شيوخ الفضائيات و ال

 ...الكتاب إلي النهايه فربما يتغير حالك من حال إلي حال بعدها



 

 

 و عندها عليك توصيل هذا الكتاب لكل شخص فى العالم 

 و تنفيذ ما فيه من وصيات 

 ثم إنتظار أمر هللا تعالي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (  22االنفال )  بينة عن حي من ويحيا بينة عن هلك من ليهلك

ال ألنذار الناس أجمعين و العرب ذا الكتاب إما ألفت و أستمررت فى نشر ه

 منهم خاصه

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 َكانُوا بَِما تَْبتَئِسْ  فاََل  آَمنَ  قَدْ  َمن إاِلَّ  قَْوِمكَ  ِمن يُْؤِمنَ  لَن أَنَّهُ  نُوح   إِلَى   َوأُوِحيَ 

 (  63هود )   يَْفَعلُونَ 

من أخر عالمه و نصف سنوات  7لذلك خرجت اآلن آخر اآليات بعد غياب 

و هي مثل  (بركان و تسونامي أندونسيا )كبري و خرجت نار من المشرق 

ثم قريبا خسف   آيه التنور أيام نبي هللا نوح حيث إنها عالمة النهاية

زول جزيره العرب و طلوع الشمس من مغربها على آثارها و إعالن ن

  إن شاء هللاالمسيح عليه السالم 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

َماءِ  أَْبَوابَ  فَفَتَْحنَا فَانتَِصرْ  َمْغلُوب   أَنِّي َربَّهُ  فََدَعا ْنَهِمر   بَِماء   السَّ  01القمر ) مُّ

-00) 

هذه اآليه هي العمده فيما يجري اآلن من أحداث حيث أن هزيمة الدولة 

 ذم من أجل قيام الساعه، حيث أنها سنن هللا تعالي مناألسالميه أمر محتو

خلق آدم فهو ال يتدخل إال إذا بذل الرسول كل ما فى وسعه من الدعوة هلل 

مثل دعوة نوح و هود و للتدخل ثم تمت هزيمته على يد الكفر و دعا ربه 



 

 

و هي دائما تكون ضد الظالمين من قومهم خاصة و  إلخ..صالح و شعيب 

سنن هللا في كل أمه حيث يدعو كل نبي أو رسول علي آخر أمته  و ذلك ألنها

التي تقاتله و تكذبه و ذلك بسبب نهايه أمه األسالم حتي تقوم الساعة ألنها 

( بالحق قومنا وبين بيننا افتح ربنا)شعيب  فكل نبي يقول مثل. آخر األمم 

ل المسيح و نزو.. (فتحا وبينهم بيني فافتح كذبون قومي إن رب) دعاء نوحو

و ليكون هو (  رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما)عيسي لقوله تعالي 

و أمة  من كذبه من أمه األسالمالرسول الذي الذي يدعوا بالفتح بيننه و بين 

و ال حول و ال  النصاري و أمه اليهود ألنه الوحيد الذي ينتمي للثالث أمم

 قوة اال باهلل العلي العظيم

 كثر اذا نعم قال الصالحون فينا و نهلكأ))  هللا ولرس حديث أيضا كهنا و

 لهالك األوان آن فقد المؤمنين من أكثر المنافقين اآلن نعم((  الخبث

 ثانيا جهنم ثم الساعه بقيام من المنافقين هللا انتقام ثم اوال المؤمنون

 

  هل تفكرتم لماذا

لطول هللا ذلك اليوم ،  إال يوملو لم يبق من الدنيا ))قال صل هللا عليه و سلم 

 ..صحيح (( الحديث ...حتى يبعث فيه رجال من أهل بيتي 

حقيقة المهدي أسامه بن .....ألنه لن يظهر للمسلمين  ....قاصداً المهدي

و هللا اعلم ....الدن و شخصيته اال علي يد المسيح عليه السالم في خطابه 

  قبل الساعه مباشرة بأيام معدوده

 

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 يفقهوا لساني من عقدة واحلل أمري لي ويسر صدري لي اشرح رب قال

 في وأشركه أزري به اشدد أخي هارون أهلي من وزيرا لي واجعل قولي

 ( 62 -22طه )  بصيرا بنا كنت إنك كثيرا ونذكرك كثيرا نسبحك كي أمري

 



 

 

 فهرس الكتاب الحقا بعد مقدمة الكتاب

 

يجب قراءة الكتاب فعدله فى معظم الفصول و أبين لكم أن هذة النسخه م

  ه سابقامن جديد لمن قرأ

 

فى  إسالميه مر أخر خالفهأول بشري هي تفسيري أن رسول هللا قد بشر بعُ 

 حديث شريف عن عبد هللا بن حواله 

 هللا عبد علي نزل:  قال ، حدثه اإليادي زغب ابن أن ، حبيب بن ضمرة عن

 هللا رسول بعثنا بيتي في علي لنازل وإنه:  لي فقال ، األزدي حوالة بن

 ، شيئا نغنم ولم فرجعنا ، لنغنم أقدامنا على المدينة حول وسلم عليه هللا صلى

 ، فأضعف إلي تكلهم ال اللهم: "  فقال ، فينا فقام ، وجوهنا في الجهد وعرف

 عليهم فيستأثروا الناس إلى تكلهم وال ، عنها فيعجزوا أنفسهم إلى تكلهم وال

 حتى وفارس,  الروم أو ، وفارس,  والروم,  الشام لكم ليفتحن: "  قال ثم, " 

 حتى ، الغنم ومن ، وكذا كذا البقر ومن ، وكذا كذا اإلبل من ألحدكم يكون

 ، هامتي أو رأسي على يده وضع ثم, "  فيسخطها دينار مائة أحدهم يعطى

 فقد ، المقدسة ألر ا نزلت قد الخالفة رأيت إذا ، حوالة ابن يا: "  فقال

 من الناس إلى أقرب يومئذ والساعة ، العظام واألمور والباليا الزالزل دنت

 مسند أحمد و صححه األلباني  " رأسك من هذه يدي

لماذا وضع رسول هللا صل هللا عليه و سلم يده على هامة ابن ******

 حواله ؟

يعني بالجبهه ، و كان رسول هللا  الناصيه أو الجبههألن هامة الرأس هي 

 .أن الخالفة ستكون على كرب فى جبهات القتال 

دون عن ابن حواله لماذا أختار رسول هللا صل هللا عليه و سلم ******

 ه ؟باقي الصحابه الموجودين ليضع يده الشريفه على جبهت

 :الجواب



 

 

أي )ألن أسم أبن حواله فيه حل للغز عدد مكوث سنوات الخالفه بعد نزولها 

فحواله مشتق من .... فى األر  المقدسه و هي الشام ( الخالفهإعالن 

 باللغة العربيه  أي عام" حول"

ابن  هامة يده علىلماذا وضع رسول هللا صل هللا عليه و سلم ******

 ؟ حواله

عدد السنوات التي ستمكثها وضع رسول هللا يده الشريفه ليبين لنا أن 

سنوات بعدد أصابع يده  5هي حوالي  حتي قيام الساعه الخالفه بعد إعالنها

الشريفه و لكنه قال أن الساعه أقرب إلي من يدي إلي رأسك أي أن عدد 

 5410يونيو  52ماماً و قد تم إعالن الخالفه يوم السنوات لن يبلغ الخمس ت

 ،  1015رمضان  5الموافق 

  عليه السالم المسيح عالن نزولإل موعدانهناك يكون  فبذلك

يكون قيام  وو هو توقيت إنذار و ليس هالك  5412رمضان فى حدود شهر 

و هللا شهر شمسي منذ اعالن الخالفه  74الهالك فى نهايه مدة أي الساعه 

يوم  05و تفسير مدة مكوث المسيح عليه السالم  5412 يونيو 52اعلم قبل 

أثبت أن السنين شمسيه و  نيألنو مدة الدوله االسالميه شمسيه .... الحقا 

  ....ت قمريه فى هذا الكتاب فى نفس المقدمه ليس

و أن  كل هذة المواعيد التي ذكرتها ما هي إال ظنيهو أود أن أؤكد أن هذا 

 َعالِمُ )و قد أكد ذلك فى كتابه عند قوله تعالي  الغيب بيد هللا تعالي وحده

ُسولٍ  ِمن اْرتََضىٰ  َمنِ  إاِلَّ   أََحًدا َغْيبِهِ  َعلَىٰ  يُْظِهرُ  فاََل  اْلَغْيبِ   ِمن يَْسلُكُ  فَإِنَّهُ  رَّ

  و هللا اعلم (الجن  50-57) َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  يََدْيهِ  بَْينِ 

و ألن السنوات كما أثبت الحقا شمسيه للحساب عند هللا تعالي ، فإن 

  نزول المسيح عليه السام عاناألول إلموعد ال

و  ام دولة إسرائيلأي يوم إعان قي مايو 61يوم و هللا اعلم  سيكون

لهذا  شمسيبالتقويم ال كما يزعمون عاما 16 أثناء أحتفالهم باألستقال

يعني لليهود شيء عظيم حيث أنه هو عدد عظماء  17و رقم  9162العام 

بني إسرائيل الذين ذهبوا لميقات رب العالمين و رؤيته فهم سبعين رجل 



 

 

ذلك مجلس الحكماء  زائد موسي عليه السالم و من ثم أصبح لليهود بعد

)) األعظم فى المسجد األقصي أو ما يسمي بالهيكل المجلس كان يسمي 

 أو حاخام قاضي 17أي مجلس الحكماء العظماء و فيه (( ســان هيدرن 

  .... خلفاء موسي و من معه 

فقد أهلك هللا  مرتبط بهالكهم دائما 17رقم و لكنهم ال يتذكرون أن 

و نجا موسي عليه  ا ذهبوا لمقابله رب العالمينتعالي هؤالء الحكماء عندم

 َقْوَمهُ  ُموَسى   َواْخَتارَ ))قال تعالي  رجا 16السالم فعددهم جميعا يكون 

ا لِِّميَقاِتَنا َرُجًا  َسْبِعينَ  ْجَفةُ  أََخَذْتُهمُ  َفلَمَّ ن أَْهلَْكَتُهم ِشْئتَ  لَوْ  َربِّ  َقالَ  الرَّ  َقْبلُ  مِّ

َفَهاءُ  َفَعلَ  ِبَما اأَُتْهلُِكنَ  َوإِيَّايَ  ا السُّ  َتَشاءُ  َمن ِبَها ُتِضلُّ  ِفْتَنُتكَ  إاِلَّ  ِهيَ  إِنْ  ِمنَّ

َنا أَنتَ  َتَشاءُ  َمن َوَتْهِدي  (711) اْلَغاِفِرينَ  َخْيرُ  َوأَنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغِفرْ  َولِيُّ

 سورة األعراف 

: قال لموس عليه هللا صلى النبي أن الصحيح الحديث في ثبت قد

 اثنتين على النصارى وافترقت ،فرقة وسبعين إحدى على اليهود افترقت

 إال النار في كلها فرقة وسبعين ثالث على األمة هذه وستفترق فرقة، وسبعين

 عليه أنا ما مثل على كان من: قال هللا؟ رسول يا هي من: قيل واحدة،

 والترمذي دداو أبو رواه. الجماعة هي: الروايات بعض وفي. وأصحابي

  .مسلم شرط على صحيح: وقال والحاكم، ماجه وابن

 

، ليس هناك صدف  أسم 19عدد أسماء هللا الحسني عند اليهود 

 فهالكهم على هذا الرقم ............. عند هللا تعالي و لكنه قدر محتوم 

 كل العبرية الكابااله في צוד الصود قسم عن الموروث التقليد فحسب

 الخلق تمام و قمة يمثل( 17) والعدد الغيب عالم في معين لشيء يرمز عدد

 17) الـ باألسماء تاما ارتباطا مرتبط( 17) العدد ألن المعرفة درجة وبلوغ

فهذا الرقم عند اليهود المتصوفين هو  (71) اإلصحاح من المستخرجة هلل(

  و وصوله لنهايته لهو أكتماتمام الشئ 

لهم مدا فى ظلمهم حتي يظنوا إنهم لن و ألن هللا تعالي يريد أن يمد 

اَللَةِ  ِفي َكانَ  َمن قُلْ ) يحاسبوا قال تعالي  نُ  لَهُ  َفْلَيْمُددْ  الضَّ ْحَمَٰ ا الرَّ  َحتَّى   َمد ً



 

 

ا ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا ا اْلَعَذابَ  إِمَّ اَعةَ  َوإِمَّ َكاًنا َشر   ُهوَ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  السَّ  مَّ

فقد جعل الموعد ألعالن نزول المسيح عليه (  مريم(11) ًداُجن َوأَْضَعفُ 

 الشمسيعاما بالهجري و العام العبري و  17السالم بعد تمام دوله إسرائيل 

  ........حتي يظنوا انهم لن يحاسبوا 

فمن المستحيل طبقا للنبؤات الربانيه فى التوراة أن تبلغ دولة الكيان 

من دون أن يأتيهم نذير من سنة  17الصهيوني إسرائيل فى أرض فلسطين 

بالهالك القريب جدا ، فطبقا لنبؤة  و هو المسيح عليه السالم هللا تعالي

سنة من  17ل النبي و نبؤة آرميا النبي لن يصل عمر دولة إسرائيل اداني

دون أن ياتي نذير من هللا تعالي و هو المسيح عليه السالم لينذر بقدوم 

و هذا من  سنه 16ي اال يوما واحدا على بلوغهم لو لم يبقالقيامه حتي و 

 و هللا اعلم سنن هللا فى األستدراج لألمم المستكبره 

و الحمد هلل رب العالمين فلم يبقي من النبوة اال المبشرات و هي الرؤيا 

الصالحه كما اثبت ذلك في الكتاب من احاديث رسول هللا و افردت له فصل 

 كامل

  كما للرؤيا القادمه أيضا المسيح عليه الساملنزول  و الموعد الثاني

 7172يونيو  7هو 

 7111رمضان  71أي 

ألن فى الرؤيا يقول رسول هللا أن المهدي أي رمز المسيح عليه السالم 

مايو  17 ليل سيأتي بعد حجران أي شهران من الرؤيا و أخر موعد هو

ليله  و هذا يتوافق مع 7172مارس  71حيث كان موعد الرؤيا  7172

 القدر 

 و لماذا ليله القدر 

 و المالئكه  هللا ينزل فيها الروحأن  ألن هللا قال فى ليله القدر

نعلم فهذا إخبار من هللا و كلمة منه كما  عيسي بن مريم هو روح هللاو 

 و هللا أعلم  بموعد نزوله مقدما فى القرآن



 

 

 يح عليه السالمالتي تحدد شهر مايو لنزول المس و مع تطابق الرؤيا أدناه

أي صباح  7111رمضان  71يكون القرآن و الرؤيا متفقين فى موعد ليله 

 هذا و هللا أعلم  و الرؤيا و القرآن من هللا تعالي، 7172يونيو  7يوم 

أكثر من عظيمه فيها بشارة بموعد دقيق إلعالن نزول المسيح و رؤيا 

  هالك إسرائيل

زوجة الشيخ خالد المغربي شيخ لسلم رسول هللا صل هللا عليه و  يظهر فيها

المسجد األقصي المعروف الذي يسجل دروسه على اليوتيوب و تم سجنه 

يؤكد فيها رسول هللا إنتهاء عمر  ت االحتالل الصهيوني ، الرؤياامن قو

فى الرؤيا إسرائيل  سنه حيث ان 05إسرائيل عند بدايه بلوغ عمر دولتهم 

 ستموتين انت)ل لها رسول هللا فى الرؤيا عجوز شريرة يقوه يرمز لها بإمرأ

 مثل نهايتك وستكون اسود وقلبك سوداء نهايتك وستكون سنة ٢٧ على

و  و أن ظهور المسيح عليه السالم بعد حجرين من الرؤيا أي شهرين ( قلبك

حيث تسأله أم إبراهيم  رمز المسيح في الرؤيا هو المهدي ألنه خرج بالفعل

ي التي رأت الرؤيا فى الرؤيا و تقول له متي زوجة الشيخ خالد المغرب

و أطمأنت هي أنها مدة  حجرين صغيرينبعد ) يخرج المهدي فيقول لها 

 و كانت (قريب نعمصغيرة ألنه أخرج حجرين صغيرين و قال لها بجديه 

كما توقعت فى عليه السالم ظهور المسيح أي  5412مارس  17فى  الرؤيا

أي بعد شهرين من الرؤيا تماما أي  2210يونيو  0أو  2102مايو  03

و ال يعلم الغيب اال هللا ..................حجرين كما قال رسول هللا فى الرؤيا 

 تعالي و هذا تفسير ظني و هللا اعلم 

 رباط الرؤيا 

dTtschttps://www.youtube.com/watch?v=EUYSF6  

 ----------------------------------------------------------

و  دقيق لهدم الكعبه حفظها هللابموعد  تحديدأكثر من عظيمه فيها رؤيا 

 لكنه قدر هللا الذي كتبه من خلق الكون 

  رابط الرؤيا

https://www.youtube.com/watch?v=EUYSF6dTtsc


 

 

fitan.com/showthread.php?t=303-/www.alnihayahttp:/  

  نص الرؤيا

 طائرة كان االعلى في ورايت المكي الحرم من قريبة كنت كانني ايتر

 في علق اي الساعة برج في ذيلها علق وقد البوينغ طائرة مثل جدا كبيرة

 من تتمكن ولم البرج اعلى في الموجود الذهبي اللون ذي الهالل ذلك

 يمكنني ال انه وتيقنت ثواني خالل ستسقط انها فعرفت ، منه، االنفالت

 نطق اكملت ان وما الشهادة لنطق فقط سيكفيني الوقت وان منها الهروب

 ولكن فيها كنت التي الجهة في ليس ولكن الطائرة سقطت حتى الشهادتين

 المشرفة الكعبة على سقط ووسطها للحد الحد من المطاف صحن في سقطت

 ذلك في كانت المشرفة الكعبة وكذلك سقوطها مكان في قاحري ورايت

 زوجي في افكر وكنت رايت ما هول من كبير ذهول في وكنت الحريق،

 الطائرة الن سينجو ربما نفسي في وقلت الحرم داخل الزال كان الذي

 . آخر مكان في كان هو وربما المطاف صحن في سقطت

 فجرا الرؤية وقت

 : التفسير

سيرها هي أمة من البشر ، ألن الطائر فى القرآن هو نوع من تف :الطائرة 

 طَائِرٍ  َواَل  اأْلَْر ِ  فِي َدابَّةٍ  ِمن َوَما))األمم كما قال تعالي فى سورة األنعام 

ا أَْمثَالُُكم أَُمم   إاِلَّ  بَِجنَاَحْيهِ  يَِطيرُ  ْطنَا مَّ  َربِِّهمْ  إِلَىٰ  ثُمَّ  َشْيءٍ  ِمن اْلِكتَابِ  فِي فَرَّ

 ( (13) ْحَشُرونَ يُ 

و ذيل الطائرة هو نهاية هذة األمه و كبر حجم هذه الطائره يدل على كبر 

هذه األمه ، و األمم التي تصنع طائرة كبيره هي أمريكا المسيح الدجال ، 

 فهذا يعني أنه فى نهاية أمه أمريكا ستعلق بسبب يسبب نهايتها و سقوطها

  يعني و يرمز لقيام الساعة:  برج الساعة

 يرمز لبداية شهر هجري جديد أو نهايته :  الهالل فوق برج الساعه

يعني أن السبب فى هدم الكعبه و حريقها هو هذة األمه :  سقوط الطائرة

 الكافرة الكبيره جدا 

http://www.alnihaya-fitan.com/showthread.php?t=303


 

 

يعني سقوطه فى فتنه هدم الكعبه و :  زوج السيده بداخل الحرم و أحتراقه

 .فتنته بأمريكا 

 : ملخص تفسير الرؤيا

يا تؤكد إننا فى نهاية الزمان و أن األمة أمريكا الدجاله الكبيره الرؤ

سوف تعلق بنهايتها مع دقات قيام الساعه و لن يكون هناك وقت ألحد حتي 

يهرب و ذلك سيكون مع بدايه هالل هجري جديد أو نهايه شهر هجري 

 يكون القمر فيه على هيئه هالل و هللا أعلم يكون ذلك فى شهر شوال القادم

أي أنه بعد عيد الفطر مباشرة يتم هدم و حرق الكعبه على يد أمريكا  1004

 أو فى نهاية شهر شوال يتم هدم و حرق الكعبه على يد أمريكا و هللا اعلم 

******************************************** 

******************************************** 

دأ الجزء الثاني من عالمات الساعه بدايه أحب أن أذيع البشري بب 

سنوات و نصف و هي عند إستشهاد آيه المهدي  0الكبري بعد توقفها لمده 

 رحمه هللا تعالي ، أبا عبد هللا أسامه بن محمد بن الدن 

 َوأَْهلَكَ  اْثنَْينِ  َزْوَجْينِ  ُكل   ِمن فِيهَا اْحِملْ  قُْلنَا التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّىٰ 

 هود (04) قَلِيل   إاِلَّ  َمَعهُ  آَمنَ  َوَما آَمنَ  َوَمنْ  اْلقَْولُ  َعلَْيهِ  َسبَقَ  َمن إاِلَّ 

نعم إن بركان المشرق أو نار تخرج من المشرق هو بمثابه فار التنور  

ألهل أخر الزمان و أعالن بداية النهايه و هو مماثل لما فعله نبي هللا نوح 

لى المؤمنين اآلن تجهيز أنفسهم لمالقة هللا تعالي إما عليه السالم حيث ع

 باألستشهاد فى سبيله أو فعل أقصي ما يستطيعون اال هل بلغت اللهم فاشهد 

حيث خرجت آيه نار تخرج من المشرق كما توقعت تماما من 

أندونسيا حيث هي مشرق األر  فكما كانت هي األر  التي خسف بها 

فكانت االشاره فى الحديث (  5440سيا تسونامي أندون) فى المشرق 

الشريف الي انها ار  المشرق التي سيكون فيها ايضا نار تخرج من 

 المشرق قبل الساعه مباشرة فى أحاديث نار المشرق 



 

 

 و التسونامي و أندونيسيا تعيش فى دوامه من البراكين 5410فمنذ نوفمبر 

بالمشرق سببه زلزال  و سبحان هللا كان التسونامي الخاص بخسفالمتتاليه 

أما تسوناي نار تخرج من المشرق فسببه البراكين كما هو موضح من 

و سوف تظل البراكين و التسونامي مشتعله و متتاليه هكذا ))) ...االخبار 

حيث ،،، ((( حتي البركان االكبر قبل طلوع الشمس من مغربها مباشرة

احيه المعروفه عالميا بدأت ببركان أجونج حيث تم أخالء جزيرة بالي السي

من السياح و السكان و وقف الرحالت السياحه تماما و هذا ما قاله رسول 

هللا صل هللا عليه و سلم من ان النار سترحل الناس من أماكنها كما تفعل 

 و حتي اآلن  5410كافه براكين أندونيسيا اآلن التي ال تتوقف منذ نوفمبر 

مي القلوب التي فى الصدور حيث كما و لكنها ال تعمي األبصار و لكن تع

قلت أن عالمات الساعه الكبري ستمر على أصحاب القلوب الصخريه بدون 

ن وعده إأن يعرفوها حتي تقوم الساعه عليهم بغته كما وعدهم هللا تعالي و

 الحق سبحانه 

رابط خبر بركان أجونج و ترحيل جميع السكان من الجزيرة نوفمبر ***

5410 

-https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1

-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86

-8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3%D9%88%D

-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1

-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9

%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89 

 أسفرت التى وزلزال تسونامى من أيام بعد إندونيسيا فى بركانين ثوران*** 

  5413اكتوبر  5.األقل على قتيل 1144 عن

http://kuwait.shafaqna.com/AR/AL/1040399  

و  5413مايو  15إندونيسيا  في ميرابي جبل بركان ثوران لحظة***

 هروب السياح من حوله 

-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-https://arabic.rt.com/videoclub/943466

-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8

-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278
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https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278
https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278
https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278
https://www.youm7.com/story/2017/11/28/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7/3530278
http://kuwait.shafaqna.com/AR/AL/1040399
https://arabic.rt.com/videoclub/943466-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A/
https://arabic.rt.com/videoclub/943466-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A/
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-D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%8A%-%D8%AC%D8%A8%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A/#  

 من وتحذيرات... قتيالً  104 تجاوزت إندونيسيا «تسونامي» حصيلة***

  5413ديسمبر  55جديدة  كارثة

-https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9

-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB

-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7

-370-AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%AA%D8%

-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B

-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9  

  5413ديسمبر  14 تجدد انفجار بركان أجونج***

https://sabq.org/fbcCPJ  

المستمره  الساعة ألشراط العظمى والعالمات الكبرى اآليات آخر *****

بعد توقف آيات الساعه  القيامة بقيام المؤِذنة اآليات أول و حتي قيام الساعه

الكبري لسنوات عدة مهله للناس حتي يعودوا هلل فى سنوات الفتن فى 

من  محشرهم إلى الناس تحُشر نارٍ  خروجعالمه  ربيه ،،الثورات الع

 المشرق

 االدله علي خروجها 

ا َسالَم بن عبدهللا أن: عنه هللا رضي أنس حديثأحاديث كثيرة و منها   لَمَّ

 أشراط أولُ  ما: ومنها مسائَل، عن وسلم عليه هللا صلى النبي سأل أسلم،

 فنار   الساعة، أشراط أولُ  ماأ: ))وسلم عليه هللا صلى النبي فقال الساعة؟

 (1152) البخاري أخرجه ((.المغرب إلى المشرق من الناس تحُشرُ 

 أما االدله على أنها ترحل الناس من أماكنهم 

: قَالَ  وسلم عليه هللا صلى النَّبِيِّ  َعـنِ  عنه، هللا رضي هُـْريََرةَ  أَبِي فََعـنْ 

 َوثاََلثَةً  بَِعيٍر، َعلَى َواْثنَْينِ  َراِهبِيَن، َراِغبِينَ : طََرائِقَ  ثاََلثِ  َعلَى النَّاسُ  يُْحَشرُ "

 النَّاُر، بَقِيَّتَهُمُ  َوتَْحُشرُ  بَِعيٍر، َعلَى َوَعْشَرةً  بَِعيٍر، َعلَى َوأَْربََعةً  بَِعيٍر، َعلَى

 ْيثُ حَ  َمَعهُمْ  َوتُْصبِحُ  قَالُوا، َحْيثُ  َمَعهُمْ  َوتَقِيلُ  بَاتُوا، َحْيثُ  َمَعهُمْ  تَبِيتُ 

 ،(7555) البخاري أخرجه: عليه متفق "أَْمَسْوا َحْيثُ  َمَعهُمْ  َوتُْمِسي أَْصبَُحوا،

 (.5371) ومسلم

https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1518776/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-370-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://sabq.org/fbcCPJ


 

 

---------------------------------------------------------------------

 إن هللا ال يأخذ أهل القري الظالمه بعذاب دون إنذار

 تعالي لوقق هللا تعالي آدم حيث يهذة هي سنة هللا تعالي فى أرضه منذ خل

لِكَ ) بُّكَ  يَُكن لَّمْ  أَن َذٰ  االنعام( 111) َغافِلُونَ  َوأَْهلُهَا بِظُْلمٍ  اْلقَُرىٰ  ُمْهلِكَ  رَّ

ِ  َوأَْقَسُموا))  ِعندَ  اآْليَاتُ  إِنََّما قُلْ  بِهَا لَّيُْؤِمنُنَّ  آيَة   َجاَءْتهُمْ  لَئِن أَْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ

 ِ  َوأَْبَصاَرهُمْ  أَْفئَِدتَهُمْ  َونُقَلِّبُ ( 142) يُْؤِمنُونَ  اَل  َجاَءتْ  إَِذا أَنَّهَا يُْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَّ

لَ  بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  َكَما ةٍ  أَوَّ  االنعام (114) يَْعَمهُونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َونََذُرهُمْ  َمرَّ

كافة أشكالها من إن ما فعله بني أدم في األر  من تلويث للبيئه ب

الهواء و الماء و البحار و الغابات و األنهار و الجبال و إختفاء أنواع مختلفه 

من الكائنات من الوجود بسبب القتل الجائر و الصيد الجائر لهو ظهور 

و  الفساد فى األر  ، ثم قتلهم اآلمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر

لة الخالفه األسالميه مما جعل هللا مقيمي شرع هللا فى األر   و مقيمي دو

يرسل عليهم السيول و األعاصير و الخسوفات و الزالزل ليذيقهم بعض 

 الذي عملوا لعلهم يتبوا و يرجعوا إلي هللا 

 الَِّذي بَْعضَ  لِيُِذيقَهُم النَّاسِ  أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  ظَهَرَ ))

 الروم ( (01) يَْرِجُعونَ  لَّهُمْ لَعَ  َعِملُوا

 عذاب من أجل قيام الساعه قامت عليهم الحتي إذا تيقن الناس أن هذا **

اَللَةِ  فِي َكانَ  َمن قُلْ ))  نُ  لَهُ  فَْليَْمُددْ  الضَّ ْحَم  ا الرَّ  يُوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى   َمد ًّ

ا ا اْلَعَذابَ  إِمَّ اَعةَ  َوإِمَّ َكانًا َشر   هُوَ  َمنْ  ُمونَ فََسيَْعلَ  السَّ  (05) ُجنًدا َوأَْضَعفُ  مَّ

 سورة مريم 

 --------------------------------------------------------------------

إنذارت هللا تعالي ألهل بالد الحرمين بغزو الفرس لهم و خسف 

 جزيرة العرب

 الحرم و كرمهالم مكه فى السيول و الجراد و الصراصير لظهور بالنسبه

العاصفه التي  الرياح أثناء الكعبة ستار تكشف قبلها و باالخص الشريف



 

 

و  و اقتلعت كسوة الكعبه  1440هـــ  اقتلعت خيام الحجاج أثناء موسم الحج

يوسف و فيه دليل على البيعة  أظهرت باب بن الزبير الذي أغلقه الحجاج بن

 زبير و أن بيعة الخليفة البغداديكانت بيعة بن ال الحق للدولة األسالميه كما

و بالنسبه ألقتالع .... مظلومه من الفجار كما كانت بيعة عبد هللا بن الزبير ،

ورد حديث ابن كثير فى كتابه البدايه و حيث  ستار الكعبه تاريخيا بالريح

و فيها هبت )) : هـــ و فيها قال 700عن سنه  532ص  10النهاية الجزء 

بمكة فى يوم الثالثاء من عشر ربيع اآلخر ، فألقت رياح عاصفة شديدة 

ستارة الكعبة المشرفة ، و كانت قد عتقت ، فما سكنت الريح إال و الكعبة 

و كان هذا فأال على زوال دولة بني . عريانة قد زال عنها شعار السواد 

 إلي هنا(( العباس ، و منذرا بما سيقع من هذا من كائنة التتار لعنهم هللا تعالي

فهل يعيد التاريخ نفسه و يزيل الفرس ملك  .............أنتهي كالم ابن كثير 

ال سعود ، ألن الكعبة هي شعار ملك من يحكم الحجاز و زوال عنها ردائها 

يعني زوال الملك عن مالكها ،،، فلقد عرفناه من رسول هللا صل هللا عليه و 

 َسِمْعتُ  تَقُولُ  َعائَِشةَ  َسِمْعتُ  قَالَ  رٍ بَِشي ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ ::: سلم في حديثه 

ِ  َرُسولَ  َ  إِنَّ  ُعْثَمانُ  يَا»: يَقُولُ  وسلم عليه هللا صلى هللاَّ ُصكَ  هللاَّ  فَإِنْ  قَِميًصا ُمقَمِّ

و كان رسول  ....صححه االلباني .«تَْخلَْعهُ  فاَل َخْلِعهِ  َعلَى اْلُمنَافِقُونَ  أََراَدكَ 

كما ....خلع القميص أي الرداء ، خلع الخالفه فه و هللا يقصد بالقميص الخال

 ......فى زمن العباسيين و فى زمن آل سعود اآلن .... هو خلع رداء الكعبه

تأخذ  5413فى أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر عظيمة سيول بعدها حدثت ثم  

برق يضرب برج و السيارات و الحجارة من الجبال فى مكه المكرمه 

  كثر من مرةأ في مكه الساعه

 وناقوس الحجاز ألهل هللا من أية الحشرات هذه انتشار  5412و في يناير 

 والفساق الظلمة على بالسكوت الحال ظل لو سيعم البالء أن يدق بدأ الخطر

االول  الدافع جعلوها و وخالعة وخنى ملهى الحرمين بالد من جعلوا الذين

 المجاهدين المسلمين على امريكا الدجال المسيح حروب لكل باالموال

 هالكهم قبل العرب جزيرة في والكفار والمرتدين للمنافقين وتحذير انذار هذا



 

 

 هللا عقاب افلينتظرو سعود آل أيدي كسبت بما الحرمين بالد في الفساد ظهر

  ان شاء هللا محالة ال آت إنه

 ما حينو  هللا سترهم سرا هللا ويعصون يتسترون اكانو ما حين سعود آل

  هللا،، عذاب نزول من البد جهرا هللا محاربة النواع

 فرعون حكم ظل في حدث كما دم الى الماء تحول لو من الناس البعض

 الصراصير انتشرت أن اتذكر ال نفسي عرفت منذف طبيعية ظاهرة سيقولون

 الصراصير فربط و لم أري كميه السيول بهذا الشكل ،  !! الشكل بهذا

!!!!!  انتشارها من فوائد هناك أن قال من سمعت لب  يصح ال..  باألمطار

 حفالت عند الريا  تجتاح التي الغبارية العواصف من فوائد أوجدوا كما

 الحرمين بالد جنوب في حدثت التي الزالزل وبرروا!!  الجنادرية

 بين الفسق ونشر اإلنحالل استمرار ومع!!!  طويلة فترة واستمرت

 هللا و ،،،سيكون  المنكر عن والناهين روفبالمع اآلمرين وصمت المسلمين

 بعد الحرمين بالد على الفرس هجوم ...ثم ...العرب جزيرة خسف...... اعلم

 ........ لهم االمريكان ضرب

هل تعلمون أن مواقع الصهاينه و النصاري يقولون أن ما حل بالمسلمين و 

هم مع خاصة أهل الحرمين فى مكة هو كما حل بفرعون بسبب عدم تطبيع

دولة إسرائيل و سبحان هللا بالرغم من خنوع آل سعود اال أنه كما قال القرآن 

 لن ترضي عنك اليهود و النصاري حتي تتبع ملتهم 

تدبير صهيوني من أجل إشغال إن هجوم الفرس على بالد الحرمين هو 

، فما الذي يلهي المسلمين  المسلمين بقضيه أكبر من هدم المسجد األقصي

حيث تهدمها ....هدم الكعبه المشرفة ............. المسجد األقصي إالعن هدم 

أمريكا المسيح الدجال و تلصق التهمة بإيران حيث دين الشيعة يقول أن هدم 

 الكعبة يخرج المهدي المنتظر و أن تلطخ الكعبه بالدماء يخرج المهدي ،،، 

الذي يقصد هو  شيخ شيعي يقول ان قبلة المسلمين و بيت هللا رابط لفيديو

 النجف و يبشر بهدم الكعبه قريبا

3EIQpVq4-https://www.youtube.com/watch?v=eW   

https://www.youtube.com/watch?v=eW-3EIQpVq4


 

 

 

c-https://www.youtube.com/watch?v=qKIZN9DrO  

 

بعدما غزت مكه المكرمه  المنورة المدينة تغزو الصراصير:  رباط لفيديو

 بسوريا وحمص بالعراق كربالء تجتاح والخنافس
https://www.youtube.com/watch?v=NHsPhmZVbDk  

  المسجد األقصي تغزو الصراصير:  رباط لفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=cPFobEEd6ak 

GNi5DFTo-https://www.youtube.com/watch?v=4j 

 

فى يهوديه  ضرب إيران من قبل أمريكا هو خروج الدجالو *****

البد سنوات و قلنا ان هذة الحرب  3و كما صرحنا منذ  أصبهان الذي تبقي

المحاله ، ألن إيران هم  الن رسول هللا قد اقر بها انها واقعه و ان تكون

أمريكا  م فى أصبهان و أمريكا هي الدجال و خروجهسالم و موقعيهود اإل

خلة و ( أفغانستان)سان كم حصل مع خر....فيهم يعني ضربهم إياهم  الدجال

دوله العراق محافظة األنبار التى فيها الفلوجة و )بين الشام و العراق 

 خرجات أي غزواتفكلهم كان للمسيح الدجال أمريكا فيهم  (اإلسالميه

و هذا الحديث هو الوحيد الذي يتكلم عن أنه فى هذه الغزوة سيكون لجيش 

ح من الرسول عليه السالم أن أمريكا نزول بالمدينة المنورة و فيه تلمي

من المنافقين  (السعوديه )بالد الحرمين  هلألالدجال أمريكا ستكون مالذ 

الدجال أمريكا ستكون هي السبب المسيح الفرس و تلميح أخر أن  غزو من

فى هدم الكعبه المشرفه،  حيث سيعلن المسيح عليه السالم بعدها مباشرة قتل 

عز و جل بنزول كوكب من السماء و هو أمريكا أي هدمها بيد المولي 

 الطارق الذي يدمرها لتقوم بعدها الساعة مباشرة و هللا اعلم 
 

 يبكيك ما " : فقال ، أبكي وأنا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول علي دخل : قالت عائشة وعن- 

 إن " : وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال . فبكيت الدجال ذكرت ، هللا رسول يا : قلت . " ؟

 في يخرج إنه ، بأعور ليس - وجل عز - ربكم فإن بعدي يخرج وإن ، كفيتموه فيكم وأنا يخرج

 منها نقب كل على ، أبواب سبعة يومئذ ولها ناحيتها فينزل المدينة يأتي حتى أصبهان يهودية

 " : مرة داود أبو الق . " لد بباب فلسطين مدينة الشام يأتي حتى أهلها شرار إليه فيخرج ، ملكان

 في عيسى ويمكث ، فيقتله - السالم عليه - مريم ابن عيسى فينزل فلسطين مدينة يأتي حتى

  أحمد رواه "  .مقسطا وحكما عدال إماما سنة أربعين األر 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKIZN9DrO-c
https://www.youtube.com/watch?v=NHsPhmZVbDk
https://www.youtube.com/watch?v=cPFobEEd6ak
https://www.youtube.com/watch?v=4j-GNi5DFTo


 

 

 إعالن نزول المسيح عليه السالم يعني سقوط دوله آل سعود بيد الفرس فى أحاديث رسول هللا

 

 في مريم ابن عيسى فيكون>> :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا ضير أمامة أبي عن-

 الصدقة يتركو ,  الجزيه ويضع,  الخزير ويذبح,  الصليب يدق,  مقسطا وإماما عدال حكما أمتي

 يدخل حتى حمة ذات كل حمة وتنزع والتباغض الشحناء وترفع بعير وال شاة على يسعى فال

 كلبها كأنه الغنم في الذئب ويكون يضرها فال األسد الوليدة وتفر تضره الف الحية في يده الوليد

 وتضع هللا إال يعبد فال واحدة الكلمة وتكون الماء من يمأل اإلناء كما السلم من األر  وتمأل

بيد إيران  سقوط آل سعود) ملكها قريش وتسلب( هزيمه الدوله االسالميه) أوزارها الحرب

 كفاثور األر  ويكون ( هاشم األردنين الذين سيغزون مكه من الشمال أو بيد بني الفارسيه

 على النفر فيشبعهم ويجتمع العنب من القطف على النفر يجتمع حتى أدم بعهد نباتها تنبت الفضة

 ماجة ابن رواه <<بالريهمات الفرس ويكون المال من وكذا بكذا الثور ويكون فتشبعهم الرمانه

 مقدسيال والضياء خزيمة وابن

 

 ما يحدث في السعودية مو طبيعي شاهد التقرير وامعن النظر والتفكير

 https://www.youtube.com/watch?v=KXQlYZ0hq2o  

لَ  َواْلَجَرادَ  الطُّوفَانَ  َعلَْيِهمُ  فَأَْرَسْلنَا) تعالي قال  آيَاتٍ  َوالدَّمَ  فَاِدعَ َوالضَّ  َواْلقُمَّ

اَلتٍ  فَصَّ ْجِرِمينَ  قَْوًما َوَكانُوا فَاْستَْكبَُروا مُّ  االعراف( 111) مُّ

ِ  َوأَْقَسُموا) تعالي قال  إِنََّما قُلْ  بِهَا لَّيُْؤِمنُنَّ  آيَة   َجاَءْتهُمْ  لَئِن أَْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ

ِ  ِعندَ  اآْليَاتُ   أَْفئَِدتَهُمْ  َونُقَلِّبُ ( 142) يُْؤِمنُونَ  اَل  َجاَءتْ  إَِذا أَنَّهَا يُْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَّ

لَ  بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرهُمْ  ةٍ  أَوَّ  (114) يَْعَمهُونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َونََذُرهُمْ  َمرَّ

 االنعام

 (أمريكا ) مع المسيح الدجال ( أصبهان ) و الموعد المتوقع لحرب الفرس 

أي فى  1004هو شهر رمضان  لتسهيل هدم الكعبه ثم دخولهم بالد الحرمين

، و ذلك حتي يكون نتنياهو قد أنتهي  5412 و يونيو حدود آخر شهر مايو

از بها و شكل الوزاره ثم و ف 5412ابريل  2من األنتخابات فى الكنيست 

رب ثم تجهز للح 5412اليهوديه فى آخر شهر أبريل  الفصح أعيادأنتهت 

على إيران و حزب هللا فى نفس الوقت حيث تكون حرب إسرائيل المصيريه 

و سيكون حلفائه هم مصر و االردن و  .التي سيقولون عليها هرمجدون 

 و ال حول و ال قوة اال باهلل ...... جميعاً  الخليج العربي و أمريكا ضد هؤالء

https://www.youtube.com/watch?v=KXQlYZ0hq2o


 

 

تهدم و ن و فى شهر رمضافتحت مكه و الكعبه فطبقا لنظريه الشئ و ضده 

 و هللا اعلم ،،،،  فى نفس الشهرتحرق 

هو صعود ولي عهدهم  إن آخر ما أرسله هللا تعالي ألهل الحرمين من آيات

إلي سطح الكعبه المشرفه ؟ فما هي الرساله من هللا تعالي ؟ و ما هي 

 الرساله من محمد بن سلمان ؟

به لآلذان بأمر من الرساله من هللا تعالي كما كان صعود بالل بن رباح للكع

رسول هللا رساله ببدأ زمن األسالم و أنهيار زمن الشرك ، فصعود محمد بن 

سلمان رساله من هللا تعالي بإنتهاء عمر أمة األسالم و قرب موعد هدم 

 5412و الموعد المقترح فى رمضان و قرب أنتهاء دولة آل سعود الكعبه 

و ال حول و قوة اال فى الكعبه بعد ثالث أشهر من أستعالئه على هللا تعالي 

 باهلل و هللا اعلم

ء على هللا تعالي أما رساله محمد بن سلمان فهو إعالن االستكبار و االستعال

علي منطقه مقدسه لالسالم بقدمه فهو فرعون الذي عال فى و انه قد وطئ أ

  المقدسة االر 

 و كان الرد اآللهي من هللا تعالي 

فبراير  15الكعبه بقدمة النجسه فجر الثالثاء  فلقد هبط ابن سلمان و وطئ

من  كان الرد اآللهي عليه فى نفس اليومسبحان هللا العلي العظيم و  5412

مارس  15صباح الثالثاء األسبوع و نفس اليوم من الشهر بعدها بشهر 

حيث حامت و طافت أسراب من النسور فوق الكعبه فى رساله  5412

أن النسور تطوف و تحوم فوق الجثث و الرمم به ربانيه ألل سعود حكام الكع

 مما يعني أن هالك آل سعود قد حان ،،، و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 الفيديو للنسور فوق الكعبه  رابط

tW9OU-https://www.youtube.com/watch?v=RiVCO  

من الشيخ خالد المغربي بالمسجد األقصي يقول  5410ن سنه رؤيا م رابط

 فيها أن هناك طيور سوداء ستطير فوق الكعبه ستكون نذير شؤم 

https://www.youtube.com/watch?v=A0W5wVAD_Ww  

https://www.youtube.com/watch?v=RiVCO-tW9OU
https://www.youtube.com/watch?v=A0W5wVAD_Ww


 

 

 فبراير  15صعود ابن سلمان يوم  رابط

-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-https://arabic.rt.com/videoclub/1000921

-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9

9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A/   

 "العالم مخلص" المسيح لوحةو من مفارقات القدر أن ابن سليمان أشتري 

و دفع فيها أغلي ثمن لوحه فنيه في تاريخ  دافنشي ليوناردو اإليطالي للرسام

البشريه و هو نصف مليار دوالر ليؤمن بلوحه من تراب و في النهايه 

شرورة قريبا ان يكفر بالمسيح عليه السالم الذي سيكون مخلص للعالم من س

 شاء هللا تعالي 

 ---------------------------------------------------------------------

 العراق من خسف جزيرة العرب  هلأل ت هللا تعاليإنذار

األخبار وباء مجهول يفتك بالطماطم و المحاصيل الزراعيه حيث رأينا فى 

ق ماليين االسماك فى العراق ، فى البصرة و تسمم مياة نهر الفرات ثم نفو

حرائق فى كل مكان آبار بترول و مخازن و أهوار ، ثم أخيرا الزالزل 

 منها القوي و المتوسط و الضعيف ،، 5410المستمرة منذ نوفمبر 

وال و من من حربهم علي الدوله االسالميه أ كلها انذارات كي يفيق الناس

م المذهب الشيعي و الديموقراطي و الفساد المالي فى الذمم و الديني بإتخاذه

حان وقت ..... األخالقي فى انتشار الجريمه و الدعارة و الزنا و القتل 

خسف جزيرة العرب في العراق و الخليج العربي لقد جائتكم آيات ربكم 

 .ليه ترجعونيتم أنكم إفأستكبرتم و نس

ِ  َوأَْقَسُموا)قال تعالي   إِنََّما قُلْ  بِهَا لَّيُْؤِمنُنَّ  آيَة   َجاَءْتهُمْ  نلَئِ  أَْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ

ِ  ِعندَ  اآْليَاتُ   أَْفئَِدتَهُمْ  َونُقَلِّبُ ( 142) يُْؤِمنُونَ  اَل  َجاَءتْ  إَِذا أَنَّهَا يُْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَّ

لَ  بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرهُمْ  ةٍ  أَوَّ  (114) يَْعَمهُونَ  ِهمْ طُْغيَانِ  فِي َونََذُرهُمْ  َمرَّ

 االنعام

 ---------------------------------------------------------------------

https://arabic.rt.com/videoclub/1000921-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/videoclub/1000921-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/videoclub/1000921-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/videoclub/1000921-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://arabic.rt.com/videoclub/1000921-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9/


 

 

 أمريكا المسيح الدجال  هلأل ت هللا تعاليإنذار

اغسطس  51بعد الكسوف الكلي للشمس االنذارات تتوالي حيث بدأت 

ل و حرائق فكانت اعصار هارفي ثم اعصار ايرما ثم اعصار مايك  5410

اكبر انهيار  5413فى  ، و كاليفورنيا التي قتلت اكبر عدد فى تاريخ امريكا

ثم أكبر إنخفا  فى ،  5443 كارثه انهيار األقتصاد في للبورصه منذ

تحت الصفر  14درجات الحرارة فى تاريخ أمريكا فى وسط أمريكا ما بين 

الثلوج األفاق حيث تجمدت االنهار و الشالالت و غطت تحت الصفر  74و 

 5412فى شهر يناير 

نِينَ  فِْرَعْونَ  آلَ  أََخْذنَا َولَقَدْ )قال تعالي  نَ  َونَْقصٍ  بِالسِّ  يَذَّكَُّرونَ  لََعلَّهُمْ  الثََّمَراتِ  مِّ

ِذهِ  لَنَا قَالُوا اْلَحَسنَةُ  َجاَءْتهُمُ  فَإَِذا (114)  بُِموَسىٰ  يَطَّيَُّروا َسيِّئَة   تُِصْبهُمْ  َوإِن هَٰ

َعهُ  َمنوَ  ِ  ِعندَ  طَائُِرهُمْ  إِنََّما أاََل  مَّ ِكنَّ  هللاَّ  َوقَالُوا( 111) يَْعلَُمونَ  اَل  أَْكثََرهُمْ  َولَٰ

 َعلَْيِهمُ  فَأَْرَسْلنَا( 115) بُِمْؤِمنِينَ  لَكَ  نَْحنُ  فََما بِهَا لِّتَْسَحَرنَا آيَةٍ  ِمنْ  بِهِ  تَأْتِنَا َمْهَما

لَ َوالْ  َواْلَجَرادَ  الطُّوفَانَ  فَاِدعَ  قُمَّ اَلتٍ  آيَاتٍ  َوالدَّمَ  َوالضَّ فَصَّ  َوَكانُوا فَاْستَْكبَُروا مُّ

ْجِرِمينَ  قَْوًما  سورة األعراف (111) مُّ

 ---------------------------------------------------------------------

 (القريه الصغيرة ) الكرة االرضيه  هلأل ت هللا تعاليإنذار

بأعاصير فى كل انحاء االر  من  5410االنذارات تتوالي منذ حيث بدأت 

الفلبين للصين و سلطنه عمان و اليمن و روسيا و ثلوج فى اماكن لم تسقط 

فيها من قبل مثل العراق و مصر و السعوديه و الكويت و و سيول عظيمه 

فى كل مكان و جراد و حشرات و حرائق غابات فى اوربا و اسيا و 

لعلهم ....... و استراليا لم تكن بهذة القوة من قبل فى التاريخ االمريكاتين 

 .يرجعون هلل و لعلهم يعرفون آيات هللا و لكنهم في طغيانهم يعمهون 

و أخيراً أنذر هللا تعالي أهل االر  بطلوع الشمس من مغربها قريباً بسرعة 

ر تحرك القطب المغناطيسي الشمالي لألر  من موقعه للجنوب ، مما ينذ

 بإنقالب األقطاب الشمال الي جنوب و بالتالي طلوع الشمس من مغربها 

 رابط للخبر 



 

 

https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1P52AA  

سي لألر  تحت أفريقيا غامض للمجال المغناطي تراجعو هناك أيضا ***

حيث ضعف المجال المغناطيسي مما يهدد األر  بأنقالب قطبي األر  و 

 طلوع الشمس من مغربها 

https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715- رابط للخبر

-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1

-A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%

-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF

-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A 

 العالم خارطة يغير قد عام 144 منذ األر  على تصدع أكبر ***

 https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865- رابط للخبر
-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1

-%D8%B9%D8%A7%D9%85-100-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6

-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8

 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

ِ  َوأَْقَسُموا) تعالي قال  إِنََّما قُلْ  بِهَا لَّيُْؤِمنُنَّ  آيَة   َجاَءْتهُمْ  لَئِن أَْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ

ِ  ِعندَ  اآْليَاتُ   أَْفئَِدتَهُمْ  َونُقَلِّبُ ( 142) يُْؤِمنُونَ  اَل  َجاَءتْ  إَِذا أَنَّهَا يُْشِعُرُكمْ  َوَما هللاَّ

لَ  بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرهُمْ  ةٍ  أَوَّ  (114) يَْعَمهُونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َونََذُرهُمْ  َمرَّ

 االنعام

 ---------------------------------------------------------------------

 عذاب و عضب هللاسبب ما نحن فيه من 

 ليهع هللا صلى هللا رسول علينا أقبل: )قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن

 باهلل وأعوذ بهن ابتليتم إذا خصال خمس! المهاجرين معشر يا: فقال وسلم

 فيهم فشا إال بها يعلنوا حتى قط قوم في الفاحشة تظهر لم: تدركوهن بأن

 ولم مضوا، الذين أسالفهم في مضت تكن لم التي واألوجاع الطاعون

 السلطان وجور المؤنة وشدة بالسنين أخذوا إال والميزان المكيال ينقصوا

 لم البهائم ولوال السماء من القطر منعوا إال أموالهم زكاة يمنعوا ولم عليهم،

 من عدواً  عليهم هللا سلط إال رسوله وعهد هللا عهد ينقضوا ولم يمطروا،

 يتخيروا هللا بكتاب أئمتهم تحكم لم وما أيديهم، في ما بعض فأخذوا غيرهم

https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1P52AA
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/technology/1229865-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


 

 

 ورواه له واللفظ ماجة ابن رواه ،(همبين بأسهم هللا جعل إال هللا أنزل فيما

 [ والبيهقي البزار

 في المسلمين يتقاتلون فيما بينهم في فلسطين بين فتح و حماس و نإو لهذا ف

الشام بين الجميع و العراق بين الجميع و اليمن بين القاعدة و الدوله 

ليبيا كذلك و مصر بين السيسي و في االسالميه و الحوثي و السعوديه و 

دوله االسالميه و بينه و بين االخوان و تونس كذلك و الجزائر و المغرب ال

 كذلك و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 -------------------------------------------------------------------

صفقه القرن و أخطر مؤامرة علي األسالم و 

صل هللا غليه  المسلمين منذ مؤامرة قتل رسول هللا

 : سلم و

 مقسمه إلي صفقه القرن الصغري و الكبري صفقة القرن 

 صفقة القرن الصغري 

هي التي أدت إلي تفكك الخالفه اإلسالميه و ووقف التحاكم إلي الشريعه 

 ..... وعد بلفور ثم و أخيرا  قيام نظام سيكس بيكواإلسالميه و 

  قيام دوله إسرائــــيل

الخائن الذي تواطئ مع اإلنجليز  حسين بن عليأبطالها هم الشريف و 

و إلصاق التهمه  ضرب مكه المكرمه بالطيران اإلنجليزيمن أجل 

، و كأن األمس هو بالعثمانين من أجل إشعال ثورة العرب على العثمانين 

بضرب الحرم المكي من أجل اليوم فما كان من تخطيط مجرمين األمس 

من تخطيط عن طريق صفقه  و أعطائه لليهود يفعلونه اليوم أحتالل فلسطين

القرن الكبري من أجل قيام اليهود ببناء هيكل سليمان الثالث فلقد قال بن 

 وال, القدس غير من إلسرائيل المعني))جوريون أول رئيس ألسرائيل 

قيام إسرائيل أوال ثم بفهي خطه ممنهجه ((  الهيكل غير من للقدس معني



 

 

و لهذا  .....األقصي ثالثاً  المسجد القدس عاصمه ثانيا ثم الهيكل على أنقا 

لألعتراف بالقدس عاصمه إلسرائيل  5410ديسمبر  7أختار ترمب يوم 

قائد الجيش البريطاني إلي  ألنه نفس اليوم الذي دخل فيه الجنرال اللن بي

 . ن أنتهت الحروب الصليبيهو قال اآل 5410ديسمبر  7القدس 

عبد العزيز آل سعود  و البطل الثاني من صفقه القرن الصغري هو

 بن علي الذي أتفق مع األنجليز على أكل ما تبقي من ثورة الشريف حسين

حتي ال يكون هناك إتحاد عربي و صك لهم وثيقه التنازل عن فلسطين 

تمتص لو أتفق مع تشرشل على أقامه جامعه الدول العربيه  ....المعروفه 

قع بل تكون مكان حب العرب فى األجتماع و لكن بال مضمون و ال وا

 ....لألختالف بينهم

 و كأن رسول هللا يشرح هذة الصفقات في حديثه الشريف 

 عروة، عروة اإلسالم عرى لتنقضن: قال أنه  صل هللا عليه و سلم النبي عن

أي ) ) الحكم نقضا وأولهن تليها، بالتي الناس تشبث عروة انتقضت فكلما

أي هدم ) ) الصالة وآخرهن ، (( و الحكم بشرع هللا الخالفه االسالميه

 المعجم في والطبراني مسنده، في أحمد اإلمام أخرجه ((الكعبه و األقصي 

 صحيحه في حبان وابن الكبير،

 أما صفقه القرن الكبري 

مع المسيح الدجال العرب  الخونه هي أكبر مؤامرة يتواطئ فيها الحكام

رب لقيام دولة كردستان تقسيم المقسم من دول الع أمريكا و إسرائيل من أجل

الكبري و قيام دولة الشيعه العرب و تقسيم إيران و السعوديه و السودان و 

و بناء هيكل سليمان الثالث و  قيام إسرائيل الكبري ..... مصر و أخيراً 

 ....بهدم كل مقدس للمسلمين سنة أو شيعة القضاء على األسالم من جذورة

التام على اإلسالم من جذوره من الهدف من هذة المؤامره هو القضاء 

أي مات الملك و أنتهت القصه ، فالقضاء على ( كش مات ) خالل خطة 

قلب األسالم أي أكثر مقدسات اإلسالم يعفيهم من الحرج أمام المسلمين فى 



 

 

هدم المسجد األقصي من أجل إقامه هيكل سليمان الثالث و أخذ ما بقي من 

 ......قد أنتهي أمام أعينهم حرمات المسلمين ألن أهم ما لديهم

ففي هذه الخطه لن يبقي للمسلمين سني و ال شيعي أي مقدس لن يتم  

فتعالوا معي .......القضاء عليه بدعوي الحرب المقدسه بين الشيعه و السنه 

 .نكشف مخططهم الذي يشيب له الجنين فى بطن أمه 

أو  نووي إما هجوم: و لكي يفعلوا هذا يجب أن يكون هناك سبب *** 

 ..إيران.... على كل من  نوويكيماوي على أمريكا يكون رد أمريكا عليه 

يحاول مضايقة إسرائيل حين تهدم المسجد األقصي ،،،  ...أحد....أي  ....وأ

أو عملية إغتيال للرئيس األمريكي مفتعلة من مخابرات إسرائيل و أمريكا و 

 امة امريكا و إسرائيل كذلك لكل من يحاول أن يجرح كر نووييكون الرد 

و لقد خططوا لهذا مسبقا و نجد إشارة لهذا و سقوط هفوة منهم حيث 

 التي الموحدة العسكرية القوة وهي األمريكية االستراتيجية القيادة شرتن

 قبل السنة ، رأس ليلة" تقليدية غير" تغريدة النووية، األسلحة بإطالق تتحكم

 تلقي B2 األمريكية القنابل لقاذفة صورة القيادة ونشرت .وتحذفها تتراجع أن

 على تعليق في قائلة للرماية، بمرمى هدف على رطل ألف 144 تزن بقنبلة

 هو السنة برأس( نيويورك مدينة في ساحة) سكوير تايم تقاليد: "الصورة

 أكبر، شيء إللقاء مستعدون نحن الحاجة، دعت ما إذا.. كبيرة كرة اسقاط

 هجومأنهم يجربون رد فعل إسقاط قنبله نوويه بعد مما يعني  ".بكثير أكبر

 ....................كيماوي أو نووي صغير على نيويورك

 األمريكية االستراتيجيةرابط خبر تغريده القيادة 

tweet-bomb-eve-years-new-military-bic.cnn.com/world/article/2019/01/01/ushttps://ara 

ستكون حرب تركيع و سجود للعبيد أمام ربهم األعظم المسيح الدجال  

 و ال حول و ال قوة اال باهلل ... أمريكا و خوفاً منه و ليس خوفاً من هللا 

 

 

 

https://arabic.cnn.com/world/article/2019/01/01/us-military-new-years-eve-bomb-tweet


 

 

 ،  قسمين إلي أي صفقه القرن الكبري تنقسم هذة المؤامرة 

فى  نتانياهونجاح  قبلهو ما قبل األنتخابات اإلسرائيليه و  القسم األول

األنتخابات البرلمانيه اإلسرائليه حيث يتم تمويل حملته من بن سلمان و بن 

 زايد 

فى األنتخابات  نتانياهوو بعد نجاح  بعد األنتخابات اإلسرائيليه القسم الثاني

 األعياد اليهوديه و خاصه عيد الفصح البرلمانيه اإلسرائليه و بعد 

 نبدأ بالقسم األول 

حيث سحبت  5413بدأت الضغوطات األمريكيه فى النصف الثاني من 

أمريكا صواريخ باتريوت المضاده للصواريخ من ثالث دول و هي الكويت 

و البحرين و األردن ، و الغر  من سحب هذه الصواريخ  أوال هو ترك 

فه أمام الصواريخ اإليرانيه بعد قيام حرب إيران و سماء دول الخليج مكشو

الخليج و ثانيا هو إعاده نشر هذة الصواريخ فى إسرائيل من غير تكاليف 

 نشر صواريخ جديده فى إسرائيل كما سنبين من روابط األخبار أدناه 

سحب أمريكا صواريخ باتريوت من الخليج و االردن فى ظل تنامي  رابط

 الصراع مع إيران 

-from-systems-missile-patriot-withdraws-https://arabic.euronews.com/2018/09/26/us

reuters-jordan-from-kuwait  

يشمل من ريكي المتطور المضاد للصواريخ الذي تركيب نظام ثاد األم رابط

  ضمنه منظومه باتريوت

-niknews.com/military/201903051039535583https://arabic.sput

-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/  

 األمريكية" ثاد" منظومة نشر من االنتهاء تعلن إسرائيل رابط

-https://arabic.sputniknews.com/world/201904011040160841

-D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%

-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/   

https://arabic.euronews.com/2018/09/26/us-withdraws-patriot-missile-systems-from-kuwait-from-jordan-reuters
https://arabic.euronews.com/2018/09/26/us-withdraws-patriot-missile-systems-from-kuwait-from-jordan-reuters
https://arabic.sputniknews.com/military/201903051039535583-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/military/201903051039535583-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/military/201903051039535583-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://arabic.sputniknews.com/world/201904011040160841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201904011040160841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201904011040160841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/world/201904011040160841-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/


 

 

سرائليه لم يكن اال طائرات اإلو نجد أن إسقاط الطائرة الروسيه من قبل ال

تمثيليه متفق عليها بين روسيا و إسرائيل من أجل سيطرة روسيا على الدفاع 

الجوي السوري بعدها تمهيدا لحرب إيران ، حيث لم تتوقف طائرات 

ى ف إسرائيل بعدها عن الدخول الي العمق السوري من اجل ضرب ايران

باالتفاق مع الروس بدون ان تطلق نظم الدفاع الجوي السوري بعدها  سوريا

لم يتم تسليمه  144أس  الروسي طلقه واحده بل أن نظام الدفاع الجوي

لسوريا اال للدفاع عن إسرائيل فى الحرب اإليرانيه المقبله ضد إيران ليكون 

ه من العراق و سرائيل للصواريخ اإليرانيه القادمهو خط الدفاع األول إل

فلم يطلق هذا النظام صاروخ واحد ضد طائرات .....شمال غرب إيران 

إسرائيل و ال صواريخ أمريكا التي ضربت قواعد سوريا ،، فكم هم مغفلين 

من يظنون أن روسيا التي تجتمع مع نتنياهو كل ثالث أشهر تقريبا ستعاديها 

 .....من أجل أعينهم 

 حزب كتصنيف هو هإرهابيكمنظمه  وريالث الحرس تصنيفو ما تم من 

 هدف هناك واضحة..  سوريا في االخضر الضوء اعطائه ثم ارهابي الالت

 !!! الوكيل ونعم هللا وحسبنا..  العرب جزيرة وهو التصنيف هذا من

من  الحرمين في تحدث مشكلة أي..  لكم تقول مسلمون ويا عرب يا أمريكا

 ال الثوري بالحرس ارتباط كأمريكا هال فليس قبل الحرس الثوري بعد ذلك،،

 ....االرهاب قائمة في صنفته فقد بعيد من وال قريب من

يوضح لقاء وزير خارجيه  رابط لفيديو من حساب نتنياهو على اليوتيوب

و تحت حفريات المسجد  ( المبكي) البراق أمريكا و نتنياهو فى حائط 

الحكماء العظام  لسمج األقصي داخل كنيس يهودي سري للسان هيدرن أو

و يشرح لوزير الخارجيه مخطط تصوري لشكل الهيكل الثالث قاضي  01

بعد هدم المسجد األقصي ، فلم تعد خططهم فى الخفاء و ذلك من هوان 

 ( بل أنتم يومئذ كغثاء السيل ) المسلمين امام أعينهم  

s://www.youtube.com/watch?v=6WSJi2o2VzIhttp  

 كعبه المشرفه ؟ ال هدم لماذا قرر إبرهه الحبشي

https://www.youtube.com/watch?v=6WSJi2o2VzI


 

 

 تغيير أجل ،من قط مثلها ملك يبنى لم التي العظيمة القليس كنيسة بنائه إثر

، و  الحرام هللا بيت من ،بدال إليها وجههم ويولون ،ليحجون العرب حج وجه

 م لتكون بيت لجميع الناس كما يزع

 لماذا يريد اليهود أن يهدمون المسجد األقصي اآلن ؟

لبناء هيكل سليمان الثالث الذي سيكون بناء عظيم لم يكون مثله قط و من 

أجل تغيير وجه حج جميع سكان العالم ليكون للهيكل كما هو مكتوب فى 

أن الهيكل الثالث سيكون مع نزول المسيح  التلمود المكتوب بايدي حاخامتهم

  ع سكان العالم كله لليهوديه و اليهودخضوو 

لفيديو لنتنياهو فى خطبه افتتاح السفارة االمريكيه فى القدس كل كالمه  رابط

عن الهيكل الثالث و ان المسجد االقصي أصبح فى ايديهم و ان اجداده لم 

 يكونوا فى القدس اال لبناء الهيكل من قبل 

https://www.youtube.com/watch?v=xJiBu79Bids  

والدة البقرة الحمراء التي سوف يتم حرقها عند بناء الهيكل الثالث على رابط 

  انقا  المسجد االقصي

فأي بقرة هذة  البقرة  26((  بُِكْفِرِهمْ  اْلِعْجلَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َوأُْشِربُوا))قال تعالي 

 العبرة باألعمال....ف تطهرهم من ذنوبهم بحرقها فقط ألنها حمراءالتي سو

-born-heifer-red-firs-apocalypse-prophecy-https://www.thesun.co.uk/news/7217719/bible

rael/is  

لفيديو من الحاخام األعظم للهيكل أن الهيكل سيكون للمسلمين و اليهود  رابط

 و لكل العالم 

https://www.youtube.com/watch?v=II9zAeZSyeE&feature=youtu.be   

األعظم للهيكل يؤكد أنهم قد قاموا بتحضير كافة لفيديو من الحاخام  رابط

مستلزمات بناء الهيكل و أن البقرة الحمراء موجوده و حتي مواد بناء الهيكل 

قد تبني بسرعة غير معهودة من قبل و يقول لو أن ترمب لم يقف معهم فى 

 بناء الهيكل سوف يتم طرده من الرئاسه االمريكيه 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa5R9Q7aekc  

https://www.youtube.com/watch?v=xJiBu79Bids
https://www.thesun.co.uk/news/7217719/bible-prophecy-apocalypse-firs-red-heifer-born-israel/
https://www.thesun.co.uk/news/7217719/bible-prophecy-apocalypse-firs-red-heifer-born-israel/
https://www.youtube.com/watch?v=II9zAeZSyeE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pa5R9Q7aekc


 

 

 مشروع وزير خارجيه امريكا على مبيوبو مع يوقعون فيديو اليهود رابط

  انقاضه علي الهيكل لبناء االقصى هدم

com/watch?v=bXEb7P3VZrAhttps://www.youtube. 

 لماذا يريد اليهود أن يهدمون المسجد الحرام فى مكه المكرمه اآلن ؟

لمين على هدم األقصي سللتغطيه على هدم المسجد األقصي فال يأسي الم

 عندما يرون هدم أشرف و أقدس مقساتهم قد هدمت أمام أعينهم أوال

 صي و خطواتهم لذلك رابط آخر لفيديو يوضح رغبه اليهود في هدم االق

BmWfelw&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=n16  

الخائن عباس أبو مازن يتوقف عن أستالم أموال الضرائب من إسرائيل من 

و تسهيل سقوطها وقت الصفر  أجل تجويع موظفي السلطه الفلسطينيه

 المنتظر من أمريكا 

 رابط الخبر 

-https://www.france24.com/ar/20190429

-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9 

 بعد نجاح نتنياهو فى األنتخاباتمن صفقة القرن القسم الثاني 

يتم طرح خطة سالم صفقة األمريكيه و يتم قبولها من العرب و يكون اكبر 

سالم و أستسالم لم يعرفه األسالم منذ نشأته حيث يسلمون ألسرائيل كل 

 هنا يكون الغضب اإللهي و .... شيء مقابل ال شئ 

ا))قال تعالي  ُروا َما نَُسوا فَلَمَّ  إَِذا َحتَّىٰ  َشْيءٍ  ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِهمْ  فَتَْحنَا بِهِ  ُذكِّ

ْبلُِسونَ  هُم فَإَِذا بَْغتَةً  أََخْذنَاهُم أُوتُوا بَِما فَِرُحوا  األنعام  (00) مُّ

 هاَلَك   يُفَاِجئُهُمْ  ِحينَئِذٍ  ،«َوأََمان   َسالَم  »: يَقُولُونَ  ِحينََما ألَنَّهُ "و من االنجيل 

 (1: 5 تس 1." )يَْنُجونَ  فاَلَ  لِْلُحْبلَى، َكاْلَمَخا ِ  بَْغتَةً،

https://www.youtube.com/watch?v=bXEb7P3VZrA
https://www.youtube.com/watch?v=n16-BmWfelw&feature=youtu.be
https://www.france24.com/ar/20190429-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20190429-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20190429-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20190429-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20190429-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8


 

 

فى كل مكان أولها بين السنه و الشيعه ، مهلكه  نوويه تقوم حروبثم 

بين إيران و السعوديه و من يبدأها هم يهود إسرائيل من أجل بناء الهيكل 

، يتم أنشاء  الثالث فى خضم فوضي خالقه هدفها تشكيل شرق أوسط جديد

فيه دوله كردستان و علويستان فى سوريا و شيعستان من عرب الشيعه ، و 

روز الشام و دوله األردن الجديده و دولة النوبه و دوله القبط ددرزستان من 

فى مصر و دوله األمازيغ و دولة الفرنسين النصاري فى المغرب العربي و 

و دوله ن شمالي و جنوبي دوله دارفور و دولة كردفان فى السودان و يم

 .....و غيرة الفرس و دوله البلوشستان و دولة األحواز فى إيران 

المسجد االقصي و هدم هدم و النتيجه هي هدم الكعبه المشرفه و 

و إنا هلل و ....أو حتي شيعه...مدينه قم و النجف و كربالء و كل مقدس لسنة 

 إنا إليه راجعون 

بن الدن  و خليفته البغدادي و من بعدهم فمن لم يؤمن بمهديهم أسامه 

رسول هللا المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و رسالتهم لتوحيد المسلمين 

من أجل قيام الخالفه و تحكيم شرع هللا و جهاد الكفار و إرجاع المسجد 

ان يبقيه تحت كلمة األسالم و ال أن يبقيه فى حاجه األقصي ، فليس هلل 

 ........و ال حاجه هلل فيـــــــــــــــــه  األر  خليـــفة هلل

ةٍ  َولُِكلِّ )) قال تعالي   َواَل  َساَعةً  يَْستَأِْخُرونَ  اَل  أََجلُهُمْ  َجاءَ  فَإَِذا أََجل   أُمَّ

 األعراف (( (10) يَْستَْقِدُمونَ 

 :  بعد صفقه القرن و هللا اعلم  المتوقعهاالحداث ملخص 

الساعه الكبري و هي بركان من نار المشرق أول عالمات : أوال 

أو شرق أسيا ألن  أندونسياأكبر البراكين التي عرفتها البشريه يكون فى 

و بذلك  2112خسف المشرق كان فى أندونسيا و هو تسونامي أندونسيا 

أو  يكون المشرق الذي يعنيه رسول هللا صل هللا عليه و سلم هو أندونسيا

و ... الذي خرج بدايته كما شرحت ..... شرق أسيا بإستخدام القياس فى الفقه

 ...  الحمد هلل

و هللا اعلم  1004رمضان  50إعالن نزول المسيح عليه السالم يوم 

ثم يقع خسف بمعني زلزال فى شبه جزيره العرب .... بأيامقبل قيام الساعه 

 .... التي تجبرت فى األر  العراقأي دول الخليج العربي و 



 

 

ب عالميه هو هجوم بقنبله كيماويه أو نوويه ربما يكون سبب قيام حر

غزوة نيويورك و على مدينه أمريكيه يتسبب فى موت المئات مثل 

واشنطون ، تتسبب هذه الضربه فى قيام حروب فى كل من الشرق األوسط 

و باكستان و الهند ، و فنزويال و البرازيل ، و روسيا و أوكرانيا ، و  كوريا 

 معظمها سيكون نوويه و هللا اعلم  الشماليه و الجنوبيه ، و

 

بعد ضربها من قد غزت بالد الحرمين ( فارس )حيث تكون ايران 

لتقول ان ...... و أتت الفرصه ألمريكا لهدم الكعبه المشرفه....قبل أمريكا 

من هدم الكعبه هو صاروخ من ايران الن الشيعه دينهم يقول ان المهدي 

غالبا يكون و  ال يخرج حتي تهدم الكعبه المنتظر يهدم الكعبه و ان المهدي

 .......................... هناك انهيار اقتصادي عالمي فى هذه االوقات

و من المحتمل أن يغزو الكعبه من الشمال جيش األردن بقيادة ملك 

ملك ٍجدة القديم فى الحجاز الشريف حسين بن األردن محاوله منه إلستعادة ُ

سعود بالتعاون مع األنجليز ، و ستكون حجته أن آل على الذي طرده منه آل 

سعود خانوا اآلمه و ضيعوا األمانه فى القدس الشريف حيث يمثل هذه األيام 

على شعبه أنه غير راضي عن صفقه القرن و لكن هذا ما هو اإل خطة تم 

أبوه حيث وضعها مسبقا بين الذئاب ألكل الحمل ، فمنذ متي كان ابن الخائن 

 1201ن عبد هللا الذي ذهب ألسرائيل ألطالعهم على موعد حرب الحسين ب

قبل حصولها بيومين و جده خائن الخالفه العثمانيه و أمه اليهوديه 

األنجليزيه أنطونيت ،و هو من حارب األسالمين و خاصة الدوله األسالميه 

إلي لبس الزي العسكري أستعداد فجأة قد تحول كله ، فكيف له بعد ذلك 

األقصي ، فوهللا إن وراء األكمه ما ورائها و إن  المسجد ن أجلللحرب م

 ن يسلموا األمه اال جثه ال هامده ال نفس فيهاهؤالء الخونه ل

 

و حتي يهلكوا يجب أن يكونوا قد قتلوا ناقة صالح هذا الزمان و هو 

  ...........القضاء على الدولة االسالميه فى الشام نهائيا

عهم من حزب هللا اللبناني و العلويين السوريين و يدخل الشيعه و أتبا

 قليل من  و حزب هللا العراقي إلي إسرائيل مدمرين حصونها و من ورائهم

ألهل الدوله اإلسالميه و معها المسيح عليه السالم فتكون هناك رده شديده 

 فيما فعله الشيعه فى اليهود و نكراً  حيث يتشيع كثير من المسلمين حباً السنه 

له الخالفه االسالميه حيث يهلك هللا امريكا عند وصول جيش الدوله لدو

مقتل الرئيس ترمب على يد مجاهد و هللا )االسالميه الي باب لد فى فلسطين 



 

 

و يكاد يقول الحجر للمؤمن تعال فإن خلفي يهودي فأقتله و لكنه لن ( اعلم

 يتكلم ألنها صيغة مبالغه

 

من السماء الذي ( نيزك) نجم الثاقبال ثم هالك امريكا بالكوكب الطارق

تعالي بسبب دعوة المسيح عليه السالم ان شاء هللا  يسقط عليها و يدمرها

حيث يسقط الكوكب الطارق علي بركان يلوستون و هو يسمي في االنجيل 

بئر الهاويه و هو اكبر بركان في العالم حيث ينفجر و يسبب ذوبان امريكا 

غيير محور الكرة االرضيه لتطلع الشمس من في البحر و قيام الساعه و ت

 و هللا اعلم ثم طلوع الشمس من المغرب ، مغربها

 ---------------------------------------------------------------------

  ثم ال ينشرونه بين الناسو أقول للذين يقرأون هذا الكتاب 

 :هذا ما قاله هللا تعالي عنكم فى قرآنه الكريم 

 لتبيننه الكتاب أوتوا الذين ميثاق هللا أخذ وإذ" عمران آل بسورة تعالى قال

 " ظهورهم وراء فنبذوه تكتمونه وال

 من والهدى البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين إن"البقرة بسورة تعالى قال

 الالعنون ويلعنهم هللا يلعنهم أولئك الكتاب فى للناس بيناه ما بعد

 ويشترون الكتاب من هللا أنزل ما يكتمون الذين إن"لبقرةا بسورة تعالى قال

 " النار إال بطونهم فى يأكلون ما أولئك قليال ثمنا به

 ،،،" قلبه آثم فإنه يكتمها ومن الشهادة تكتموا وال"البقرة بسورة تعالى قال

 -----------------------------------------------------

 ه من الكتاب من هنا بدايه النسخ السابق

 -----------------------------------------------------

فخيار أهل األر  ألزمهم " قال صلى هللا عليه وسلم  عبد هللا بن عمرو عن

،  في األر  شرار أهلها تلفظهم أرضوهمويبقى  (الشام)مهاجر إبراهيم 

 صحيح "وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تعاليتقذرهم نفس هللا 
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منكم كل  فليقومتم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل : تنبيه 

فى الفصل اآلخير بالصفحتين كما  و بال تردد اآلن و فورابتنفيذ خطته 

 (الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب) تردداالخيرتين من الكتاب بدون 

 قبل فوات االوان

الكفر بالطواغيت و الكفر بالمسيح الدجال  ةالمهم عقيدة التوحيد و عقيد

أمريكا و تحكيم شرع هللا و اقامة الخالفه و الوالء و البراء  إلخواننا 

 المجاهدين 

انه بالخالفة من كان يريد أن يثبت والئه هلل و رسوله و للمؤمنين و إيم

على منهاج النبوة فى الشام و المهدي أسامه بن الدن و ظهور عالمات 

 الساعة الكبري ، 

و يقوم بعمليه إستشهاديه إما فى بلده او  فليثبت ذلك اآلن قبل فوات اآلوان

مثل إخواننا الذين سبقونا بعمليات و االمريكان  االوربينفى بالد الروم ضد 

ضرب  و دهس الماره في نفس الوقتالسيارات يقوم بركوب  إستشهاديه

 اال هل بلغت اللهم فأشهد ..... و يحمي نفسه بسكين السكاكينالناس ب

 

 دوله الخالفه االسالميه فى كل مكان ؟؟ هزيمةلماذا نري 
 

هناك فصل كامل خصصته لشرح أسباب هزيمه الدوله االسالميه المؤقته 

و الخالصه هي اآليه القرآنيه حتي ( ؟ الدوله االسالميه  هزيمةلماذا ) أسمه 

 أَْبَوابَ  فَفَتَْحنَا( 14) فَانتَِصرْ  َمْغلُوب   أَنِّي َربَّهُ  فََدَعا)تقوم الساعه قال تعالي 

َماءِ  ْنهَِمرٍ  بَِماءٍ  السَّ  سورة القمر  (11) مُّ

 

فى ايام قليله  و قوته فى عجاله ماذا سيحدث بحول هللا

 و هللا اعلم قادمه 

أتوب الي هللا تعالي و اقول ال اله اال انت سبحانك اني كنت من أعود و 

انه ال يعلم تحديد موعد الغيب اال انت فسبحانك أغفري لي الظالمين و 

 و لكن ....و ظلمي لنفسي إسرافي فى أمري



 

 

بِين  )قال تعالي ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذير  مُّ  لملك سورة ا 57(  قُْل إِنََّما اْلِعْلُم ِعنَد هللاَّ

ما أستشرفته إنما هو من القرآن و السنة و التوراة و  و نبدأ بالقول أن

االنجيل فما من شئ غال فهو من هللا تعلي و ليس من نفسي و لذلك فأنا ال 

 ......أفتري على كذبا و لكني أجتهد فى تفسير آيات هللا تعالي 

 لم كإلعالن نزول المسيح عليه السالم و هو تما رئيسأول و عامل 

النبؤات عمرها الذي وعدها هللا تعالي اياه فى الكتب السماويه و العامل 

االول هو تمام سنوات السبع العجاف و المحن نهايته و المعضله كانت 

المكتوبه على األمه اآلخير في آخر  تحديد بدايتة السبع العجاف و المحن

  الزمان فى التوراة و االنجيل ، 

7 YEARS TRIBULATION PERIOD 

مع بداية الثورة  5414ديسمبر  10هل هي من بداية الثورات العربيه فى 

أم مع إستشهاد  5411مارس  15التونسيه أم مع بدايه الثورة السوريه في 

  5411مايو  5المهدي أسامه بن الدن فى 

سنوات من بدايه جميع الثورات و عدم اعالن  0الحقيقه إن مرور  

سبع سنوات المحن هي مع استشهاد المهدي نزول المسيح يدل على ان 

عرف اال بعد حدوثها ألن أسامه بن الدن و أن ما كتبته انا من أن النبؤة ال تُ 

، قد تم أول ما تم على من خط بيديه هذة وحدههللا قد اقتصر الغيب عليه 

 و لم يلحظها اال بعد حدوثها  الكلمات

ا كانوا يعرفون موعد نهاية تماما مثل فتنة اليهود فى األسر البابلي عندم

عاما و لكن عندما جاء موعد النهاية لم يجدوا أنفسهم  04االسر البابلي بعد 

فلقد حسبوا .... لماذا ألن الخالف هو تحديد نقطة البدايه ....قد تم تحريرهم ، 

موعد االسر منذ بدأ نبوخذ نصر األسر فى القدس و لكن الحقيقه األسر يبدأ 

 01فيكون مجموع األسر البابلي ... بابل بعدها بسنة كاملهمنذ وصولهم إلي 

كذلك نحن أنتهت فتنت السبع سنوات من الثورات و هي المحن و ...... سنه

لم يعلن نزول المسيح عليه السالم ألن بداية الفتنة ليس من الثورات العربيه 

ق صد!!!!!!...و لكن مع إستشهاد المهدي أسامه بن الدن و خسارتنا إياه 



 

 

رسول هللا أنتم أشبه األمم ببني أسرائيل ما كان شيء فيهم اال و سيكون فيكم 

.....  

 عن ، قيس أبي عن ، سفيان ثنا ، الرحمن عبد ثنا ، بشار بن محمد حدثنا

 إسرائيل ببني وهيئة سمتا الناس أشبه أنتم: "  هللا عبد قال:  قال ، الهزيل

 مثله فيكم كان إال شيء فيهم يكون ال حتى بالقذة القذة حذو آثارهم تتبعون

 السنه للمروزي  "

سبب آخر يربط بين أستشهاد المهدي أسامه بن الدن و السبع سنوات  

 األر  من ليستفزونك كادوا وإن)) العجاف و المحن هو اآليه القرآنيه 

 من قبلك أرسلنا قد من سنة قليال إال خلفك يلبثون ال وإذا منها ليخرجوك

 ، 00-07اإلسراء (( تحويال لسنتنا دتج وال رسلنا

ر من قتل الرسول ال يمكسون ااآليه توضح أن فى حالة تمكن الكف 

و ان هذة هي سنة هللا ثم يأتي عذاب هللا و يدمرهم تدميرا بعده اال قليال 

تعالي فى االر  ،، اذا فكما ان الرسول قد بشر بالمهدي نذير ألخر الزمان 

، اذا من هللاان للبشريه جمعاء و قتله كقتل رسول فهو بمثابه رسول اخر الزم

و هي  74 أيلن يلبسوا خالفه اي بعده اال قليال و المدة محدده فى رقم اآليه 

عدد حروف اآليه و تعني عدد أشهر الخالفه األسالميه األخيرة أي خمس 

و هو يوافق ما أستنتجته  5412يونيو  52الي  5410يونيو  52سنوات من 

 .....فى أول مقدمة الكتاببن حواله فى حديث ا

تمام دولة إلعالن نزول المسيح عليه السالم هو  العامل الثاني

فال  هو مفتاح النهايةفميالديه أيضا سنه  71اسرائيل 

يمكن ان يعلن نزول المسيح عليه السالم او ان تظهر عالمات الساعه 

 دهم فى التوراة ،، سنه كما تم وع 71المتبقيه قبل بلوغ هذة الدوله الكبري 

 و أنتهاء أجله هتنهايوصول هذا الكتاب الي و األخير  العامل الثالث

تقريبا  13و عند وصول الكتاب للنسخه رقم فلكل شئ أجل و نهايه ، ....

بدأت فى تحديد موعد نزول المسيح عليه السالم أي أني حاولت حتي االن 

سنوات  0و تقريبا مدة نه و اعالمرة بدون نجاح فى تحديد موعد نزوله  50



 

 

الفهم ، أما عند  قلت لكم بلغنا ذروة 04ب لرقم الطبعه و عند وصول الكتا

 71و بلوغ األمر اآلن فهذة آخر نسخه إن شاء هللا أصدرها  76وصولنا رقم 

 يعني نهايتة إن شاء هللا 

و لقد بدأت فكرة الكتاب مع تفجير برجي التجاره العالمين فى 

و  5442سبتمبر و بدأت فى كتابه هذا الكتاب فى مايو  11نيويورك فى 

و لكن لم أبدأ فى أرساله على االنترنت اال  5414أنتهيت منه فى أغسطس 

و  5411مارس  54يوم أي فى  04قبل أستشهاد المهدي أسامه بن الدن ب 

، قررت األداره األمريكيه قتل المهدي  عندما أنتشر الكتاب على االنترنت

دن بالرغم من أنها أعترفت أنها كانت تعرف مكانه منذ ديسمبر أسامه بن ال

 كما قال أوباما أن شيء طارئ جعلهم يستجعلون قرار قتلهإنه اال ،  5414

و أنا أقول لكم أنه الخوف من أن يلتف حوله الناس على أنه المهدي المنتظر 

لي من أي أن الطبعه االو.... و خاصه أن الثورات العربيه كانت فى عزها 

و الخوف من معرفة الناس أن مهديهم  5411مارس  54الكتاب كانت فى 

المنتظر هو أسامه بن الدن و من ثم االلتفاف حوله هو ما جعلهم يعجلون 

و بعدها إطمأنوا أن هذا الكتاب لم يعد ذو جدوي و لم يفعلوا ...بقرار إغتياله

و  م في الحسبانلم يكن له إن هللا يدبر لهم ما و لكن إن شاء هللا....معه شيء 

و األخيرة و ان شاء هللا يكون فيها استالم  01ها نحن نصل الي الطبعه رقم 

عاما  11المسيح عليه السالم للكتاب مني كما رأيت فى رؤياي و أنا فى سن 

 اال هل بلغت اللهم فأشهد.... 

فذت كل محاوالتي ، نحيث لن يكون هناك مناسبات بعد ذلك و لقد أست 

ن علم الغيب عند هللا قد يأست من هللا و لكن أقول إ  أقول أنني حا  هللو ال

تعالي و قد قدمت ما أعلم جميعا و بقي ما عند هللا و أنا رهن إشارته و لكن 

و .......  و بذلك قد بلغ هذا الكتاب أجله و نهايتة ليس لي من األمر شيء

سُ  اْستَْيأَسَ  إَِذا َحتَّىٰ )كما قال تعالي   نَْصُرنَا َجاَءهُمْ  ُكِذبُوا قَدْ  أَنَّهُمْ  َوظَنُّوا لُ الرُّ

يَ   ...يوسف  (114) اْلُمْجِرِمينَ  اْلقَْومِ  َعنِ  بَأُْسنَا يَُردُّ  َواَل  نََّشاءُ  َمن فَنُجِّ

 ن السنين ميالديه و ليست هجريه ؟و لماذا يجب أن تكو



 

 

 ِسنِينَ  ِمائَةٍ  ثاَلثَ  َكْهفِِهمْ  فِي َولَبِثُوا)في سورة الكهف يقول تعالي  أوال

و لقد زادهم هللا تسع سنوات حتي تتساوي السنوات  (55) تِْسًعا َواْزَداُدوا

الهجريه القمريه الثالثمائه مع السنوات الميالديه ألن كل مائه شمسيه تساويه 

مائه و ثالث قمريه هجريه ،،، فهذا يعني أن هللا تعالي يريد أن يكون التعداد 

 ....ي يتموا العده شمسي ال قمري ك

َرهُ  نُوًرا َواْلقََمرَ  ِضيَاءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي هُوَ : ))يقول تعالي  ثانيا  َمنَاِزلَ  َوقَدَّ

نِينَ  َعَددَ  لِتَْعلَُموا ُ  َخلَقَ  َما َواْلِحَسابَ  السِّ لِكَ  هللاَّ لُ ۚ   بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  َذٰ  اآْليَاتِ  يُفَصِّ

و ذلك يعني أن الشمس و القمر كالهما ....ورة يونس س (5) يَْعلَُمونَ  لِقَْومٍ 

 واجب فى معرفة حساب السنين و الحساب 

 اأْلَِهلَّةِ  َعنِ  يَْسأَلُونَكَ ))أما القمر واحده فهو للحسابات الدينيه فقط فقال تعالي 

و أكد ذلك االحاديث .....سورة البقرة 132(( َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواقِيتُ  ِهيَ  قُلْ 

 ..............ريفه االتيه التي تبين ان االيه لحساب مناسك دينيه فقط الش

 عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الناس سأل:  عباس ابن عن العوفي قال

]  للناس مواقيت هي قل األهلة عن يسألونك: )  اآلية هذه فنزلت ، األهلة

 . همحج ووقت ، نسائهم وعدة ، دينهم حل بها يعلمون[ (  والحج

 رسول يا:  قالوا أنهم بلغنا:  العالية أبي عن ، الربيع عن ، جعفر أبو وقال

 للناس مواقيت هي قل األهلة عن يسألونك)  هللا فأنزل ؟ األهلة خلقت لم ، هللا

 ، نسائهم وعدة ، وإفطارهم المسلمين لصوم مواقيت هللا جعلها:  يقول( 

 ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، عطاء عن روي وكذا. دينهم ومحل

 . ذلك نحو ، أنس بن والربيع

 عمر ابن عن ، نافع عن ، رواد أبي بن العزيز عبد عن ، الرزاق عبد وقال

 للناس مواقيت األهلة هللا جعل: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

"  يوما ثالثين فعدوا عليكم غم فإن ، لرؤيته وأفطروا ، لرؤيته فصوموا ،

 ، رواد أبي ابن حديث من ، مستدركه في الحاكم رواهو.

و ما يفعله المسلمين اآلن من أنهم يمشون فى دنياهم بالتقويم الميالدي --- 

 و فى أمور دينهم بالتقويم الهجري ليس فى أي مشاكل مع هللا تعالي



 

 

و  السنتينو لكن ما ذمه هللا فى القرآن هو ما فعله اليهود من خلط  

 شهرا حتي تتوافق السنه القمريه مع الميالديه   11مدتها  جعلوا السنه

بناء على أمر الرب لهم بتغيير ترتيب الشهور، أصبح لهم سنتان ف
إيثانيم ويحسبون بها أمورهم السياسية / احداهما مدنية تبدأ من شهر تسرى 

والثانية سنة . والمدنية والزراعية وكان شهر أبيب هو السابع في شهورها
حسب أمر الرب لهم وكانوا يحسبون بها ( نيسان)وتبدأ من أبيب دينية 

 أعيادهم ومواسمهم الدينية

ومجموعها . وكانت السنة العبرية قمرية تبدأ شهورها من ظهور الهالل
 43وكانوا يحسبون شهًرا . ثانية 3..4دقيقة،  38ساعات،  8يوًما،  453

 465الشمسية مقدارها وألن السنة . يوًما على التوالي 2.يوًما وشهًرا 
فلكي يساوى . يوًما عن السنة القمرية 11يوًما بزيادة نحو  466يوًما أو 

العبرانيون سنتهم القمرية بالسنة الشمسية كانوا يضيفون شهًرا على سنتهم 
 و يسميه النصاري النسيءكل ثالث سنة يسمونه وازار أو أذار الثاني 

بذلك صارت سنتهم شمسية .  راشه 31بذلك تكون السنه  يوًما 2.ومدته 
 إِنََّما)و هو تفسير قوله تعالي  في عدد أيامهم وإن كانت شهورها قمرية

ا يُِحلُّونَهُ  َكفَُرواْ  الَِّذينَ  بِهِ  يَُضلُّ  اْلُكْفرِ  فِي ِزيَاَدة   النَِّسيءُ  ُمونَهُ  َعامًّ ا َويَُحرِّ  َعامًّ

ةَ  لِّيَُواِطُؤواْ  مَ  َما ِعدَّ ُ  َحرَّ مَ  َما لُّواْ فَيُحِ  هللاَّ ُ  َحرَّ ُ  أَْعَمالِِهمْ  ُسوءُ  لَهُمْ  ُزيِّنَ  هللاَّ  الَ  َوهللاَّ

فعدة ما حرم هللا هي أن تكون عدة ( ................. اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي

شهر كما كتب هللا تعالي على البشر ان تكون عدة الشهور كذلك  15الشهور 

 و ال تزيد عن ذلك 

------------------------------------------------------------- 

 أمينوصل اليه الكاتب و الباحث االسالمي ما كما يتوافق ايضا مع 

و ظهور  عمر أمه االسالمفى كتاب حيث وصل ان  الدين جمال محمد

سنه هجريه كحد  1544و  1044بين  المهدي المنتظر أن عمر أمه االسالم

سنه  11من البعثه و ليس من الهجره بإضافه  1051أقصي و نحن فى العام 

قبل الهجرة و و وصل الباحث ان المهدي يخرج من عرب أفغانستان فى 

الشيخ أسامه بن الدن ، لقد  نحن ان المهدي هوكما بينا تماما دولة طالبان 

هو بدايه االنذار لألمه االسالميه بالنهايه  1227كان صدور هذا الكتاب فى 

الكتاب الشيخ  فى منام كاتب...هللا صل هللا عليه و سلم  حيث جاء رسول



 

 

 المهدى ظهور وقربكتاب عمر أمه االسالم  ...أعطاهو ...أمين جمال الدين 

سنه و  11فى منامي و أنا طفل  رسول هللا كما جائني.... و أثني عليه

على هيئه قما  المع و طلب مني توزيعه ثم أتي  ....هذا الكتاب...أعطاني 

هو .....فهذا الكتاب ...مسيح عليه السالم فأخذه مني و وزعه هو بنفسه ال

 ...اعلم  أعلي و من األنذارات و هللا....الجزء اآلخير 

 ------------------------------------------------------------

 فى التوراة لدوله إسرائيل عاما  71شرح ال 

و هي تنطبق و توازي  ....البابليالمدة االولي حيث كان اليهود باالسر 

 تشتت الفلسطنيين

  سنة للسبعين إشارة ارميا سفر يفف

بُّ  قَالَ  هَكَذا ألَنَّهُ   لَُكمْ  َوأُقِيمُ  أَتََعهَُّدُكمْ  لِبَابَِل، َسنَةًّ  َسْبِعينَ  تََمامِ  ِعْندَ  إِنِّي: الرَّ

الَِح، َكالَِمي ُكمْ  الصَّ  أَنَا الَّتِي األَْفَكارَ  َعَرْفتُ  نِّيألَ  11 .اْلَمْوِضعِ  هَذا إِلَى بَِردِّ

، يَقُولُ  َعْنُكْم، بِهَا ُمْفتَِكر   بُّ  .َوَرَجاءً  آِخَرةً  ألُْعِطيَُكمْ  َشّر، الَ  َسالَمٍ  أَْفَكارَ  الرَّ

 فَتَِجُدونَنِي َوتَْطلُبُونَنِي 11 .لَُكمْ  فَأَْسَمعُ  إِلَيَّ  َوتَُصلُّونَ  َوتَْذهَبُونَ  فَتَْدُعونَنِي 15

، يَقُولُ  لَُكْم، فَأُوَجدُ  10 .قَْلبُِكمْ  بُِكلِّ  تَْطلُبُونَنِي ذْ إِ  بُّ  َوأَْجَمُعُكمْ  َسْبيَُكمْ  َوأَُردُّ  الرَّ

، يَقُولُ  إِلَْيهَا، طََرْدتُُكمْ  الَّتِي اْلَمَواِضعِ  ُكلِّ  َوِمنْ  األَُممِ  ُكلِّ  ِمنْ  بُّ ُكمْ  الرَّ  إِلَى َوأَُردُّ

 .ِمْنهُ  تُُكمْ َسبَيْ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ 

 و..... عاما  71عاما و ليس  70فى الحقيقه أقام بنو إسرائيل فى األسر 

 عام  01مدة ال  مصدررابط 

daniel/-of-book-captivity-https://www.thesacredcalendar.com/babylonian  

 

رجل مؤمن و  04من بنو إسرائيل و رؤيته هم بعدد من ذهبوا للقاء هللا  

 موسي عليه السالم معهم 

 هللا كلمة وبارسال بالدهم الى المطرودين بعودة سنة السبعين مدة تنتهي وهنا

 تََمامِ  ِعْندَ  إِنِّي باألر  خليفته لسان على يأتي هللا كالم واألكيد الصالحة

https://www.thesacredcalendar.com/babylonian-captivity-book-of-daniel/


 

 

الَِح، َكالَِمي لَُكمْ  َوأُقِيمُ  أَتََعهَُّدُكمْ  لِبَابَِل، َسنَةً  َسْبِعينَ  ُكمْ  الصَّ و هي  هَذا إِلَى بَِردِّ

سنه فى الشتات يبدأ عودتهم بعد اعالن نزول  04ايضا عند تمام الفلسطنيين 

فنبؤة السبعين عاما تشترك فيها  المسيح عليه السالم و تغير موازين االمور

ع اسرائيل و هو مذكور فى التوراة مثل نبؤة مدينه صور و كثير من االمم م

عاما ايضا فى  04سقوطها فى االسر البابلي ثم خالصها بعد ايمانها باهلل بعد 

 تُْنَسى ُصورَ  أَنَّ  اْليَْومِ  ذلِكَ  فِي َويَُكونُ  15االيه  51سفر اشعياء االصحاح 

 َكأُْغنِيَّةِ  لُِصورَ  يَُكونُ  َسنَةًّ  َسْبِعينَ  ْعدِ بَ  ِمنْ . َواِحدٍ  َملِكٍ  َكأَيَّامِ  َسنَةًّ  َسْبِعينَ 

انِيَةِ  بَّ  أَنَّ  َسنَةًّ  َسْبِعينَ  بَْعدِ  ِمنْ  َويَُكونُ  10 الزَّ  إِلَى فَتَُعودُ  ُصورَ  يَتََعهَّدُ  الرَّ

 و هللا اعلم  .األَْر ِ  َوْجهِ  َعلَى اْلباِلَدِ  َمَمالِكِ  ُكلِّ  َمعَ  َوتَْزنِي أُْجَرتِهَا،

-----------******************--------------******* 

 71و هنا القسم الثاني من التفسير و هو مكوس اليهود فى ارض فلسطين 

 و انتقام الرب بعدها و لنزول المسيح و اعالن الحقيقه  عاما

  و هو فى سفر دانيال

نَةِ  فِي 5 نِينَ  َعَددَ  ُكتُبِ الْ  ِمنَ  فَِهْمتُ  َدانِيآلَ  أَنَا ُمْلِكِه، ِمنْ  األُولَى السَّ  الَّتِي السِّ

بِّ  َكلَِمةُ  َعْنهَا َكانَتْ  ، إِْرِميَا إِلَى الرَّ  َخَرابِ  َعلَى َسنَةً  َسْبِعينَ  لَِكَمالَةِ  النَّبِيِّ

 .أُوُرَشلِيمَ 

 ارميا كتاب في جاءت التي سنة السبعين مدة انتهت انه دانيال وجد فقد

  سالمال عليه جبريل زاره حتى ويبكي يصلي وصار

ا َسْبُعونَ  22  لِتَْكِميلِ  اْلُمقَدََّسةِ  َمِدينَتِكَ  َوَعلَى َشْعبِكَ  َعلَى قُِضيَتْ  أُْسبُوعًّ

، بِاْلبِرِّ  َولِيُْؤتَى اإِلْثِم، َولَِكفَّاَرةِ  اْلَخطَايَا، َوتَْتِميمِ  اْلَمْعِصيَةِ  ْؤيَا َولَِخْتمِ  األَبَِديِّ  الرُّ

ِة، و َولَِمْسحِ  َوالنُّبُوَّ وِسينَ  سِ قُدُّ  .اْلقُدُّ

 يفهم ولم أسبوع 04 نبؤة عن واخبره الوحي اليه فجاء يبكي كان ان بعد

  سنة السبعين بنهاية يأتي الخالص بان ارميا نبؤة فهم فقد النبؤة هذه دانيال

  النهاية لوقت مختوم السفر ان 02لدانيال فى االصحاح  الجواب وكان



 

 

ا»  0 ْفرَ  َواْختِمِ  اْلَكالَمَ  ْخفِ فَأَ  َدانِيآلُ  يَا أَْنتَ  أَمَّ  َكثِيُرونَ . النَِّهايَةِ  َوْقتِ  إِلَى السِّ

 .«تَْزَدادُ  َواْلَمْعِرفَةُ  يَتََصفَُّحونَهُ 

 .«النهاية وقت إلى ومختومة مخفية الكلمات ألن دانيال يا اذهب: فقال»  2

 أعطيت التي سنة السبعين بؤةنب يهتم ال ان دانيال على بانه يعني هذا

و مع نزول ابن  الزمن بنهاية تتعلق هللا إياها أعطاه التي النبؤة الن مياالر

 االنسان و هو المسيح عليه السالم

 يعني مما دانيال سفري في الحق لظهور بداية ستكون السنة 01 نهاية وان

 تحدد دانيال نبؤة النان شاء هللا  قريبا سيظهر المسيح عليه السالم ان

 يؤدي السماء من كوكب به سينزل الذي نفسه بوقت االنسان ابن ظهور

المسيح الدجال امريكا و مسحها من على كوكب االر  و من ثم  لدمار

 الدم للون البحار ويحول افستين الكوكب وهو األر  انحاء معظمدمار 

من واقع اليهوديه و  ر رؤيا دانيال بخصوص رجسه الخرابفتعالوا نفس

 :المسيحيه و االسالم 

ت قد شاهدت هذة اللوحه على كثير من مواقع االنجيلين الغريب كن

سنه  11المبشرين بعودة المسيح عليه السالم بعد تمام اسرائيل  الصهاينه

و لم اعرها اي انتباه و لكن  حسب التقويم الميالدي 7172مايو  71 فى

ة المسيح بعدما تبحثت فى التوراه و االنجيل وجدت انهما يشيران بقوة لعود

 و هدم الكعبه فى هذا الموعد  لسالمعليه ا

موعد و ألن السنوات كما أثبت شمسيه للحساب عند هللا تعالي ، فإن 

يوم   مايو أو 61يوم  و هللا اعلم إعالن نزول المسيح عليه السالم سيكون

صباح ليله القدر و يوم سبت و هللا اعلم و هو ظن أي  9162يونيو  6

ألن هللا تعالي يريد أن يمد لهم مدا فى  ، و مني و الغيب بيد هللا تعالي

اَللَةِ  ِفي َكانَ  َمن قُلْ ) قال تعالي  ظلمهم حتي يظنوا إنهم لن يحاسبوا  الضَّ

نُ  لَهُ  َفْلَيْمُددْ  ْحَم  ا الرَّ ا ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى   َمد ً ا اْلَعَذابَ  إِمَّ اَعةَ  َوإِمَّ  السَّ

َكاًنا ر  شَ  ُهوَ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  فقد جعل الموعد  ( مريم(11) ُجنًدا َوأَْضَعفُ  مَّ



 

 

عاما  16ألعالن نزول المسيح عليه السالم بعد تمام دوله إسرائيل 

 الشمسي حتي يظنوا انهم لن يحاسبوا  بالهجري و العام العبري و 

شاهدوها الشرح ادناه و لكن شرحهم يختلف من حيث االيات و من 

 : م يطبقونها من مفهوم صهيوني بحت حيث المترتب عليها فه

 

 رجسة الخراب ما هي ؟

قع فى ت يهي التالتي تكلم عنها دانييال رجسه الخراب فى الكتاب المقدس 

منتصف السبع سنوات المحن على الشعب المقدس فى المكان المقدس ،،، 

 و تسمي باإلنجليزيه 

 Abonation of Desolation  عاما   70 و هذا ما نجده فى لوحه ال

يقع رجسه  7171اعاله حيث فى منتصف السبع سنوات فى منتصف 

 الخراب 



 

 

سنوات و  1و بعد  5412الي  5411معناها عندنا اسبوع المحن يبدأ من 

من طرف ( الدوله االسالميه)هاجم شعب القدسيين يُ  5410في   نصف

 يزيه  و الهجوم يسمي فى التوراه باالنجلأمريكا المسيح الدجال و حلفائها 

 Abonation of Desolation   

الذبيحه اي رجسه الخراب حيث يوقف الهجوم الذبيحه فى المكان المقدس و 

المكان و  هي الجهاد فى سبيل هللا و قتل المشركين و استشهاد المجاهدين

حيث وضحنا فى فصل المدينه فى اخر الزمان ان  المقدس هو ارض الشام

اخر الزمان المقصوده فى االحاديث الشريفه او  القدس او المدينه المنوره فى

 التوراة هي ار  الشام او مهاجر المؤمنين المحاهدين من ار  الخالفه

هزيمة الدوله )يتفرق شعب القدسين سنوات و نصف أخري  1و بعد 

عالمات الساعه الكبري )و تجري باقي أحداث النهايه كلها  (االسالميه

عد أنقضاء سبع سنوات المحن و ثالث و الباقيه تظهر فى مدة قصيره ب

، حيث يقول الشعب رب إني مغلوب  (نصف سنوات الحرب على القديسين 

فأنتصر و يتدخل المولي عز و جل ليقيم الساعه و ينزل أخر عالماتها 

 الباقيه ، 

لقد دلنا رسولنا صل هللا عليه و سلم أن ما سيهدم فى آخر الزمان هو أغلي 

قداس للمسلمين و هو الكعبه المشرفه ، ألنه لو هدم ما نملك و قدس اال

من % 7المسجد االقصي فى هذا الزمان ، ما تأثر بهدمه أكثر من 

 المسلمين ألن أكثرهم ال يمثل لهم هدمه فاجعه ، 

  األثنينو لكن فى الحقيقه أن ما سيتم هدمه هو 

 صينعم سيتم هدم الكعبه أوال من أجل التغطيه على هدم المسجد األق

فلو أراد اليهود هدم المسجد األقصي عليهم إلهاء المسلمين فيما هو أهم 

 .....بالنسبه لهم فيكون هدم األقل أولويه أسهل بالنسبه لهم 

و هذا أثناء حرب السعوديه و إيران أي حرب سنيه شيعيه عالميه فى كل 

شيعه مكان ، تهدم الكعبه و المسجد النبوي و كل مقدس للمسلمين السنه و ال

 ....و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم 



 

 

أما قتل المسلم و خاصه الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و 

فهذا كهدم الكعبه أو المسجد االقصي يقيمون شرع هللا و يجاهدون فى سبيله 

  أو أكبر

 بهدم الكعبه  قتل المسلمشبهه رسول هللا صل هللا عليه و سلم  لذلك

 عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد عن

 وأعظم أعظمك ما ريحك وأطيب أطيبك ما: )ويقول بالكعبة يطوف وسلم

 ماله منك حرمة هللا عند أعظم المؤمن لحرمة بيده محمد نفس والذي حرمتك

 األلباني العالمة وصححه ماجة ابن رواه( خيراً  إال به نظن وأن ودمه

 ....و شبهه هللا تعالي بقتل االنبياء حيث وضعه مع قتل االنبياء 

ِ  بِآيَاتِ  يَْكفُُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ))قال تعالي   َويَْقتُلُونَ  َحق   بَِغْيرِ  النَّبِيِّينَ  َويَْقتُلُونَ  هللاَّ

ْرهُم النَّاسِ  ِمنَ  بِاْلقِْسطِ  يَأُْمُرونَ  الَِّذينَ   آل عمران  (51) أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  فَبَشِّ

 رؤيا دانيال فى اليهوديه )التوراه(: 

 معصية" في مختلفة بصور مرات أربع دانيال إليها أشار قدرجسة الخراب 

الخراب لبذل القدس والجند مدوسين" )دانيال 3: 11(، "وفى وسط 

ب األرجاس جناح وعلى والتقدمة الذبيحة يبطل األسبوع  يتم حتى مخرَّ

رب" )دانيال 2: 50 (، و"تقوم منه أذرع وتنجس  ويُصب المقضى على المخِّ

رب الرجس وتجعل الدائمة المحرقة وتنزع الحصين المقدس : 11" )المخِّ

رب رجس وإقامة الدائمة المحرقة إزالة وقت ومن ،(11  ومئتنان ألف المخِّ

 بمعنى المختلفة التعبيرات هذه وردت وقد( 11: 15" )يوماً  وتسعون

اليونانية  الترجمة وهى القديم، للعهد السبعينية لترجمةا في" الخراب رجسة"

 التي أقتبس منها غالبية كتَّاب العهد الجديد

  رجسة الخراب فى المسيحيه و معناها و كيف فسرت ؟

 عنها قال التي الخراب رجسة رأيتم فمتى: "المسيح فى االنجيل قال وعندما

 في الذين ليهرب ينئذفح القارئ ليفهم المقدس المكان في النبي دانيال

 والذي شيئا بيته من ليأخذ ينزل فال السطح على والذي الجبال إلى اليهودية

 في والمرضعات للحبالى وويل ثيابه ليأخذ ورائه إلى يرجع فال الحقل في



 

 

 يكون ألنه سبت في وال شتاء في هربكم يكون ال لكي وصلوا األيام تلك

 لم ولو يكون ولن اآلن إلى العالم ءابتدا منذ مثله يكن لم عظيم ضيق حينئذ

 األيام تلك تقصر المختارين ألجل ولكن. جسد يخلص لم األيام تلك تقصر

 سيقوم ألنه تصدقوا فال هناك: أو هنا المسيح هوذا: أحد لكم قال إن حينئذ

 لو يضلوا حتى وعجائب، عظيمة آيات ويعطون كذبة وأنبياء كذبة مسحاء

 في هو ها: لكم قالوا فإن وأخبرتكم سبقت قد اأن ها أيضا المختارين أمكن

 يخرج البرق أن كما ألنه تصدقوا فال المخادع في هو ها. تخرجوا فال البرية

 اإلنسان ابن مجيء أيضا يكون هكذا المغارب، إلى ويظهر المشارق من

: األيام تلك ضيق بعد وللوقت النسور تجتمع فهناك الجثة، تكن حيثما ألنه

 وقوات السماء، من تسقط والنجوم ضوءه، يعطي ال القمرو الشمس، تظلم

 تنوح وحينئذ. السماء في اإلنسان ابن عالمة تظهر تزعزع وحينئذ السماوات

 بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان ابن ويبصرون األر ، قبائل جميع

 من مختاريه فيجمعون الصوت، عظيم ببوق مالئكته فيرسل كثير ومجد

 تعلموا التين شجرة فمن أقصائها إلى السماوات أقصاء من الرياح، األربع

 الصيف أن تعلمون أوراقها، وأخرجت رخصا غصنها صار متى: المثل

 األبواب على قريب أنه فاعلموا كله هذا رأيتم متى أيضا، أنتم هكذا قريب

-15: 50 مت" ) كله هذا يكون حتى الجيل هذا يمضي ال: لكم أقول الحق 

 ....14-10 : 11 مرقس ،11

 الجزء الثاني من رجسه الخرابو هنا نري المسيح عليه السالم يفسر 

و هو هدم المسجد األقصي على أيدي اليهود و النصاري الصهاينه من أجل 

إقامة هيكل سليمان الثالث المزعوم ، و يقول المسيح عليه السالم هنا أن مع 

اعه و ظهور جميع األقصي هنا يكون قد حان قيام الس المسجد حلول هدم

طلوع  عالمات الساعه المتبقيه و حان وقت عذاب األمم قبل قيام الساعه ثم

 ال والقمر الشمس، تظلم)الشمس من مغربها و هو ما وصفه عندما قال  

 تزعزع وحينئذ السماوات وقوات السماء، من تسقط والنجوم ضوءه، يعطي

و هو ما وصفه عندما به الريح الطيو ( السماء في اإلنسان ابن عالمة تظهر

 األربع من مختاريه فيجمعون الصوت، عظيم ببوق مالئكته فيرسل)قال  

 .النفخ فى الصور  ثم( أقصائها إلى السماوات أقصاء من الرياح،



 

 

ة دانيال، ما هو إال ؤأن ما جاء في نب -اتؤالذين ينكرون النب- اليهودويرى 

عندما ذبح  لك سورية الوثنيم( إيبفانس)أنطيوكس الرابع  تسجيل لما فعله

م وأراد أن يمحو .ق 175خنزير على المذبح المقدس في هيكل أورشليم في 

 العبادة اليهودية 

مما  يشير في كالمه إلى حادث سيتم في المستقبل المسيح هناولكن 

 والهيكل القدس الشريفيروا أن ذلك قد تم في خراب  النصاريجعل بعض 

بعد رفع المسيح عليه  م 04يطس الروماني في على يد ت (المسجد االقصي)

 . السالم

 إنسان" بين وضوح أقوال المسيح عليه السالم تربط بكلو لكن 

و هدم  و هو هدم الكعبه الخراب رجسة"و" الخطية و هو المسيح الدجال

 مجيءو"  أو هدم االنسان المجاهد فى سبيل هللا تعالي المسجد األقصي

و نبؤات  دانيال اتؤنب نفهم لكي ذلكو  الزماننهاية المسيح الثاني فى 

 ......المسيح عليه السالم

 فتعالوا نفسر النبؤة 

 2سفر دانيال االصحاح 

 المسيح إلى وبنائها أورشليم لتجديد األمر خروج من أنه وافهم فاعلم 55

 في وخليج سوق ويبنى يعود أسبوعا، وستون واثنان أسابيع سبعة الرئيس

 .األزمنة ضيق

 آت رئيس وشعب له، وليس المسيح يقطع أسبوعا وستين اثنين وبعد 57

 قضي وخرب حرب النهاية وإلى بغمارة، وانتهاؤه والقدس، المدينة يخرب

 يبطل األسبوع وسط وفي واحد، أسبوع في كثيرين مع عهدا ويثبت 50 .بها

 المقضي ويصب يتم حتى مخرب األرجاس جناح وعلى والتقدمة، الذبيحة

 .«خربالم على

سنه و ربع و هي  54تم تفسيرها آدناه أن االسابيع تعني  55اآليه : التفسير

حتي اعالن القدس عاصمه  1270منذ أحتالل أسرائيل للقدس يونيو 

 سنه و ربع ،  54السرائيل و عودة المسيح عليه السالم 



 

 

تم تفسيرها فى فصل المهدي فى االنجيل ان مقتل المهدي  57االيه : التفسير

 من قيام دوله اسرائيل  75امه بن الدن تم فى العام أس

عهدا مع ( أوباما )يثبت ذو السويقتين قائد المسيح الدجال  50االيه : التفسير

أال يتدخل فى الثورات العربيه و خاصه الثورة  5411الدول االسالميه فى 

 و هي رجسة الخراب أو السوريه بأنه لن يتدخل عسكريا ضد أحد عسكريا 

 Abonation of Desolation  ثم يحنث بوعده و يقرر التدخل ضد ،

بأعالنه بدايه الحرب على الدوله  5410سبتمبر  11الدوله االسالميه فى 

و هنا يتم تفسير ) بعد مؤتمر جدة للحرب على ارهاب داعشاالسالميه 

و بداية  (الربط بين رجسة الخراب و حنث الوعد الذي يفعله المسيح الدجال

أي أن العهد فى سبع سنوات ات الجويه االمريكيه فى اليوم التالي ، الضرب

 المحن و نقده فى منتصفه تماما و سنشرح بالتفصيل من رؤيا دانيال الحقا 

 رابط تعهد أوباما 

http://www.raialyoum.com/?p=428826  

 دأ الحرب على الدوله االسالميه يبين اول يوم لبرابط 

-isis-against-alliance-https://www.alhurra.com/a/us

/257565.html  

 06  سفر دانيال االصحاح

 انتهاء تىم إلى»: النهر مياه فوق من الذي الكتان الالبس للرجل وقال 7

 إذ النهر، مياه فوق من الذي الكتان الالبس الرجل فسمعت 0 «العجائب؟

 زمان إلى إنه» : األبد إلى بالحي وحلف السماوات نحو ويسراه يمناه رفع

أي ))  «هذه كل تتم المقدس الشعب أيدي تفريق تم فإذا. ونصف وزمانين

 سيدي، يا»: فقلت .فهمت وما سمعت وأنا 3 . (((هزيمة الدوله األسالميه 

 ومختومة مخفية الكلمات ألن دانيآل يا اذهب»: فقال 2 «هذه؟ آخر هي ما

 األشرار أما ويمحصون، ويبيضون يتطهرون كثيرون 14.النهاية وقت إلى

 وقت ومن 11.يفهمون الفاهمون لكن األشرار، أحد يفهم وال. شرا فيفعلون

 15.يوما وتسعون ومئتان ألف المخرب رجس وإقامة الدائمة المحرقة إزالة

 .يوما والثالثين والخمسة مئة والثالث األلف إلى ويبلغ ينتظر لمن طوبى

http://www.raialyoum.com/?p=428826
https://www.alhurra.com/a/us-alliance-against-isis-/257565.html
https://www.alhurra.com/a/us-alliance-against-isis-/257565.html


 

 

 التفسير 

 يسأل دانيال المالك متي تنتهي محن آخر الزمان ؟:  7اآليه 

يرد المالك بعد زمان و زمانين و نصف أي ثالث سنين و نصف :  0اآليه 

هزيمة الدوله )  مقدسيتم بعدها تفريق أيدي الشعب المن المحن 

 ،  (األسالميه

أي أن هزيمة الدوله االسالميه تستغرق ثالث سنوات و نصف و هو كما 

بطال الجهاد هي إ: ابطال الذبيحه)قال دانيال بدايه إبطال الذبيحه و التقدمه 

بعدما نقد اوباما ( فى سبيل هللا بهزيمة الدوله و تقديم الشهداء ارواحهم هلل

 و هاجم الدوله االسالميهاعاله  2سبوع فى االصحاح األمنتصف عهده فى 

من وقت ) ، ول في أي من أحداث سوريافي سوريا بعدما تعهد بعدم التتدخ

( إزاله المحرقه الدائمه و هي ابطال الذبيحه أي أبطال الجهاد فى سبيل هللا 

الي اقامة رجسه  (مؤتر جده للحرب على داعش) 5410 سبتمبر 11فى 

حتي إعالن هزيمة  2210تقريبا اوائل  يوما و هو يوازي 2102الخراب 

 (داعش)الدوله اإلسالميه 

 هدم المسجد األقصي و أستعالء المسيح الدجال داخله فى األنجيل

 االرتداد يات لم أن يأتي ال ألنه ما طريقة على أحد يخدعنكم ال)) 

 يدعى ما كل لىع والمرتفع المقاوم. الهالك أبن الخطية إنسان ويستعلن أواًل 

((  ) إله أنه نفسه مظهًرا كإله هللا هيكل في يجلس أنه حتى معبوًدا أو إلهًا

 (  0-1،  5 –تس 

 سياسي عسكري وتمرد عسكرية ثورة تعني اليونانية في اْرتَِدادُ  كلمة

شرع هللا تعالي و على حدوده و على  علي ثورة والمقصود وعصيان،

المسجد االقصي و كل مقدس للمسلمين مقدساته و محارمه مما يعني هدم 

 .....من نفس بشريه حتي الكعبه و الدين نفسه 

سيتم إعالنه بعد ( أنسان الخطيئه)تقول الرساله أن المسيح الدجال 

و أنه سيعلن أنه هو المتحكم فى ( هيكل هللا ) جلوسه فى المسجد األقصي 

 المسجد األقصي كإله و هي عالمة هدم المسجد األقصي



 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 رجسة الخراب و هزيمة الدوله االسالميه 

سنوات و  1و بعد  2541الي  5411معناها عندنا اسبوع المحن يبدأ من 

 الهجوم يسمي الهدم بعد و( الدوله االسالميه)نصف يهاجم شعب القدسيين 

  ه فى التوراه باالنجليزي

 Abonation of Desolation   اي رجسه الخراب حيث يوقف الهجوم

الذبيحه فى المكان المقدس و الذبيحه هي الجهاد فى سبيل هللا و قتل 

حيث المشركين و استشهاد المجاهدين و المكان المقدس هي ار  الشام 

وضحنا فى فصل المدينه فى اخر الزمان ان القدس او المدينه المنوره فى 

الزمان المقصوده فى االحاديث الشريفه او التوراة هي ار  الشام او  اخر

 مهاجر المؤمنين المحاهدين من ار  الخالفه

هزيمة الدوله ) يتفرق شعب القدسينسنوات و نصف أخري  1و بعد 

عالمات الساعه الكبري )و تجري باقي أحداث النهايه كلها ( االسالميه

نقضاء سبع سنوات المحن و ثالث و فى مدة قصيره بعد أ الباقيه تظهر

 (نصف سنوات الحرب على القديسين 

 واشنطن و اإلسالمية الدولة من العراق" تحرير" يعلن العباديرابط  

 ترحب

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-71209http://www.france24.com/ar/201
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-D%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A-%D9%8A%D8%A9

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7  

 رفبراي نهاية  في سيناء فى األمن باستعادة الجيش يكلف لسيسىارابط 

5413 
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  و نجد أن ذلك يتوافق مع االنجيل

 دانيال عنها قال التي الخراب رجسة رأيتم فمتى: "المسيح فى االنجيل قال

 إلى اليهودية في الذين ليهرب حينئذف القارئ ليفهم المقدس المكان في النبي

 فال الحقل في والذي شيئا بيته من ليأخذ ينزل فال السطح على والذي الجبال

!" األيام تلك في والمرضعات للحبالى وويل ثيابه ليأخذ ورائه إلى يرجع

 ( 10:  11 مرقس ،12: 50 مت)

 شهر  05حيث فسر سفر الرؤيا فى االنجيل موعد نهاية المحن بعد 

 

حيث يقول سفر الرؤيا فى االنجيل عن المسيح الدجال انه سيكون له 

و شهرا  05لمده ( المجاهديين فى الدوله االسالميه ) القديسينسلطه على 

  هللا اعلم
 للوحش سجدوا و للوحش السلطان اعطى الذي للتنين سجدوا و 0: 11

 يتكلم ماف اعطي و 5: 11 يحاربه ان يستطيع من الوحش مثل هو من قائلين

 7: 11 شهرا اربعين و اثنين يفعل ان سلطانا اعطي و تجاديف و بعظائم

 على و مسكنه على و اسمه على ليجدف هللا على بالتجديف فمه ففتح

 يغلبهم و القديسين مع حربا يصنع ان اعطي و 0: 11 السماء في الساكنين

 امة و لسان و قبيلة كل على سلطانا اعطي و

 فاطرحها الهيكل خارج هي التي الدار اما و 5: 11:  11و االصحاح 

 المقدسة المدينة سيدوسون و لالمم اعطيت قد النها تقسها ال و خارجا

 شهرا اربعين و اثنين (الشام)

 تتم المقدس الشعب أيدي تفريق تم فإذا. ونصف وزمانين زمان إلى إنه» 

 3أيه  11 دانيال أصحاح . (((أي هزيمة الدوله األسالميه ))  «هذه كل

 

أن المدينه فى آخر  آخر الزمان أحاديث المدينه فىو كما شرحنا في فصل 

الزمان المقصوده في االحاديث الشريفه و الكتب المقدسه هي أرض 

ُمهاجر المؤمنين فى آخر الزمان و هي دوله العراق و الشام االسالميه 

 حيث يهاجر اليها خيار المؤمنين من المجاهدين

 

********************************************** 



 

 

تب هللا تعالي ه السالم فمن ك  أما بالنسبه للمسيح علي

 : نستشف االتي 

 :  أوالف

هذا و أود أن أؤكد أن كل هذة المواعيد التي ذكرتها ما هي إال ظنيه و أن 

 َعالِمُ )الغيب بيد هللا تعالي وحده و قد أكد ذلك فى كتابه عند قوله تعالي 

ُسولٍ  ِمن اْرتََضىٰ  َمنِ  إاِلَّ   أََحًدا َغْيبِهِ  َعلَىٰ  يُْظِهرُ  فاََل  ْيبِ اْلغَ   ِمن يَْسلُكُ  فَإِنَّهُ  رَّ

  و هللا اعلم (الجن  50-57) َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  يََدْيهِ  بَْينِ 

اَعةِ  لَِعْلم   َوإِنَّهُ )المسيح عليه السالم  كما يقول القرآن فى قوله تعالي   اَل فَ  لِّلسَّ

َذا َواتَّبُِعونِ  بِهَا تَْمتَُرنَّ  ْستَقِيم   ِصَراط   هَٰ   (71) مُّ

 أي أن المسيح عليه السالم 

  ،،آخر الزمان إننا فى التعلمو إعالم للناس أن الساعه بعد أيام قليلهآيه هو 

بعد أيام قليله بدون تحديد يوم  أي قيام الساعه أي لتعلموا ميعادفكلمه علم 

 ق أيام قليلهمعين و لكن نطا

حتي ال يكون هللا تعالي ظالم لعبيده قادم الطوفان بأن كما أعلم نوح قومه 

 نذار اإل مبعد

ةٍ  َولُِكلِّ : فلقد قال  ُسول   أُمَّ  اَل  َوهُمْ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُم قُِضيَ  َرُسولُهُمْ  َجاءَ  فَإَِذا رَّ

 ،، يونس  (00) يُْظلَُمونَ 

حد يعرف موعد الساعه يقنياً فهذا لكل أن ال أما ما ستجدونه فى الكتاب من ا

االخير من وقت الدنيا الذي يعلن فيه المسيح عليه  الوقتاالوقات ما عدا 

 ،،  و قيام الساعه السالم قدوم نهايه العالم

 .فذلك مما أستخلصته من القرآن و السنة و التوراة و االنجيل 

فى التوراة و األنجيل ما يو 22يأتي المسيح عليه السالم قبل قيام الساعه 

كما قال  قطعيهو ليست  رمزيه لمده األختبارو أحاديث الرسول و كلها 



 

 

يوما و لكن في الحقيقه هي   21رسول هللا أن مدة مكوث المسيح الدجال 

 .......سنوات كثر 

رمزيه مدة األربعين إنها ألختبار األمم فى األديان و ليست و لقد أثبت 

 تحت عنوان سنن(( مدة بقاء المسيح الدجال )) فصل فى  لإلخبار بالمده

 ....أربعون مدة فى هللا

ا َغْيبِهِ  َعلَى   يُْظِهرُ  فاََل  اْلَغْيبِ  َعالِمُ )) و ذلك مؤكد من قوله تعالي  َمنِ  إاِلَّ  أََحدًّ

ُسول   ِمن اْرتََضى   ا َخْلفِهِ  َوِمنْ  يََدْيهِ  بَْينِ  ِمن يَْسلُكُ  فَإِنَّهُ  رَّ  27 – 23) َرَصدًّ

 (الجن 

و من هنا نجد أن مده األيام قبل قيام الساعه بعد اعالن نزول 

تجري فيها المسيح عليه السالم ، هي مده قليله جدا ال يعلمها اال هللا تعالي 

أحداث الساعه المتبقيه التي ذكرتها من خسف جزيرة العرب و نار 

و حرق  و طلوع الشمس من مغربها و هدم( بركان أندونسيا ) المشرق 

  الكعبه و المسجد االقصي ،، هذا و هللا اعلي و اعلم

 عدد األيام قبل قيام الساعه بعد إعالن نزول المسيح من التوراة

. شرا فيفعلون األشرار أما ويمحصون، ويبيضون يتطهرون كثيرون 14

 المحرقة إزالة وقت ومن 11 يفهمون الفاهمون لكن ، األشرار أحد يفهم وال

 لمن طوبى 15 يوما وتسعون ومئتان ألف المخرب رجس امةوإق الدائمة

 يوما والثالثين والخمسة مئة والثالث األلف إلى ويبلغ ينتظر

حيث الفرق بين رجس الخراب و هي إزاله الدوله االسالميه و إعالن 

هزيمتها النهائيه على يد إعالن نزول المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و 

  يوما 22=  1524 – 1115وي يوم قيام الساعه يسا

أو  مايو 03يوم و المتوقع أن يكون إعالن نزول المسيح عليه السالم 

 01و هو يتوافق مع مرور أي صباح ليله القدر و يوم سبت  2102يونيو  0

 و هللا اعلم سنة على إعالن قيام إسرائيل 

 عه يوما قبل قيام السا 21و من األنجيل مدة مكوث المسيح عليه السالم 



 

 

 كان كما ألنه. النبي يونان آية إالَّ  له تُعطَى وال آية يطلب شرير الجيل هذا»

: 11 لو) «الجيل لهذا أيضاً  اإلنسان ابن يكون كذلك نينوى، ألهل آية يونان

14،52.) 

فى آخر  الشرير الجيل لهذا آية النبي( يونس )   يونان،  المسيح اختار

ليقارن مجييئه الثاني برسالة يونس  ،لفى األنجي يُخاطبه كان الذيالزمان 

 لم إن يوماً  أربعين بعد بالهالك ليُنذرهم قومه إلي هللا أرسله عليه السالم فقد

 بالتوبة مله مطالبا نينوى إلىيونس  ذهبفقد  ..... هللا إلى ويرجعوا يتوبوا

 أن خفية إشارة هنا كأنما - يوماً  أربعين بعد ستهلك المدينة إن: مله قائالً 

 .للهالك محدَّدة مدة أقصى وكأنها - هللا أيام في مهمة هذه يوماً  األربعين

 لكي آية يطلب شرير جيل لكلهذا بيان من المسيح عليه السالم فى االنجيل و

و لم يؤمنوا  عيونهم أمام هللا تعالي صنعها التي اآليات كل رغم يؤمن،

لي بآيات ألنهم قوم شر بالرغم من ذلك و أنهم لن يؤمنوا مهما جائهم هللا تعا

 ..... 

 يجب فهم عدد السنين باأليام و ليس سنين شريف حديث 

 ينزل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد حديث

 سنة وأربعين خمسا ويمكث له ويولد فيتزوج األر  إلى مريم بن عيسى

 بين واحد قبر في مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري في معي فيدفن يموت ثم

 ولي الشيخ ذكرهو  الوفاء كتاب في الجوزي بن رواه .....وعمر بكر أبي

 . سنده عن أقف ولم المشكاة في الدين

و لذلك يرفع و يمنع  بل هي ايامو لن يمكث إنذاره للناس شهور و ال اسابيع 

حيث يتحمل الفقير عدم إخراج الصدقه له  قبول الصدقهالمسيح عليه السالم 

دة بسيطه و ليست طويله، ألنهم قد أنذروا قبل ذلك كثيرا علي يد المهدي لم

أسامه بن الدن و خليفته فى بالد الشام أبو بكر و مع ذلك لم يرتعدوا و كذلك 

 ؟؟؟؟!!!!فهل الزلتم تريدون االنتظار نحن ،،،، 

فمدة االربعين سنه ما هي اال رمزيه و مجازيه لمده االربعين يوما فى 

  التوراة

 و ليس سنين ؟  أيامو لماذا األربعين 



 

 

 ويصلي يتوفى ثم سنة أربعين األر  في فيمكث: ))هريرة أبي عن

 رواة أحمد و أبو داوود و هو صحيح  (المسلمون عليه

 

  عن أربعينوحديث آخر

 

هَاتُهُمْ  اأْلَْنبِيَاءُ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َعنِ : هَُرْيَرةَ  أَبِيعن   أُمَّ

 بَْينِي يَُكنْ  لَمْ  أِلَنَّهُ ,  َمْريَمَ  اْبنِ  بِِعيَسى النَّاسِ  أَْولَى َوأَنَا,  َواِحد   َوِدينُهُمْ ,  َشتَّى

 يَْلبَثُ , ... ثم الحديث ....فَاْعِرفُوهُ  َرأَْيتُُموهُ  فَإَِذا,  نَاِزل   َوإِنَّهُ ,  نَبِي   َوبَْينَهُ 

 اْلُمْسلُِمونَ  َعلَْيهِ  َويَُصلِّي,  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى يُتََوفَّى ثُمَّ ,  َسنَةًّ  أَْربَِعينَ 

 وإسناده ،( 2504) المسند في وأحمد ،( 0150) سننه في داود أبو أخرجه..

 ، صحيح

 

 وحديث آخر عن أربعين 

 

 وأنا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول علي دخل : قالت عائشة عن

 فبكيت الدجال ذكرت ، هللا رسول يا : قلت " ؟ يبكيك ما " : فقال ، أبكي

 وإن ، كفيتموه فيكم وأنا يخرج إن :" وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال. 

 في يخرج إنه ، بأعور ليس - وجل عز - ربكم فإن بعدي يخرج

 ، أبواب سبعة يومئذ ولها ناحيتها فينزل المدينة يأتي حتى أصبهان يهودية

 مدينة الشام يأتي حتى أهلها شرار إليه فيخرج ، ملكان منها نقب كل على

 عيسى فينزل فلسطين مدينة يأتي حتى " مرة داود أبو قال "لد بباب فلسطين

 سنة أربعين األر  في عيسى ويمكث ، فيقتله - السالم عليه - مريم ابن

  أحمد رواه " مقسطا وحكما عدال إماما

 

 

اربعون عاما تلك راجعه لفهم االيام و و لكن هللا تعالي قصر تلك 

و الذي يؤكد ذلك مما نفهم من الحديث الشريف اآلخر  الصحابي ابو هريرة

و ما عليها  تكون السجده خير من الدنياأن عند نزول المسيح عليه السالم 

  مما يعني ان المده بعد نزوله قصيرة جدا
 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبَا عنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  لَ قَا َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فَيَْكِسرَ  َعْداًل  َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي"

لِيبَ   َحتَّى أََحد   لَهُ يَْقبَ  اَل  َحتَّى اْلَمالُ  َويَفِيضَ  اْلِجْزيَةَ  َويََضعَ  اْلِخْنِزيرَ  َويَْقتُلَ  الصَّ



 

 

ْجَدةُ  تَُكونَ  ا اْلَواِحَدةُ  السَّ ْنيَا ِمنْ  َخْيرًّ  َواْقَرُءوا هَُرْيَرةَ  أَبُو يَقُولُ  ثُمَّ "فِيَها َوَما الدُّ

 يَُكونُ  اْلقِيَاَمةِ  َويَْومَ  َمْوتِهِ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ } ِشْئتُمْ  إِنْ 

 .عليه متفق{ َشِهيًدا مْ َعلَْيهِ 

 

 و من القرآن نفهم أن مدة االربعون هي مدة اختبار 

 

 ظَالُِمونَ  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  اتََّخْذتُمُ  ثُمَّ  لَْيلَةً  أَْربَِعينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوإِذْ  - 1

 (األول الجزء -البقرة... ) 

 

َمة   فَإِنَّهَا قَالَ  - 5  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ  األَْر ِ  فِي يَتِيهُونَ  َسنَةً  أَْربَِعينَ  مْ َعلَْيهِ  ُمَحرَّ

 ( السادس الجزء -المائدة... )  اْلفَاِسقِينَ  اْلقَْومِ 

 

 لَْيلَةً  أَْربَِعينَ  َربِّهِ  ِميقَاتُ  فَتَمَّ  بَِعْشرٍ  َوأَْتَمْمنَاهَا لَْيلَةً  ثاَلَثِينَ  ُموَسى َوَواَعْدنَا - 1

 اْلُمْفِسِدينَ  َسبِيلَ  تَتَّبِعْ  َوالَ  َوأَْصلِحْ  قَْوِمي فِي اْخلُْفنِي هَاُرونَ  يهِ ألَخِ  ُموَسى َوقَالَ 

 (التاسع الجزء -األعراف... ) 

 

------------------------------------------------------------- 
 

نْ  َوإِن)قال تعالي   اْلقِيَاَمةِ  َويَْومَ  ْوتِهِ مَ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  مِّ

 سورة النساء  (152) َشِهيًدا َعلَْيِهمْ  يَُكونُ 

 ويؤمن إال والنصارى اليهود الكتاب أهل من أحد ليس أنه وذلك

 عند إيمان ألنه ؛ ينفع ال إيمان ولكنه ، الملك عاين إذا السالم عليه بعيسى

 بعد طلوع الشمس من مغربها اليأس

اَعةَ  إاِلَّ  ُرونَ يَنظُ  هَلْ )قال تعالي  يَْشُعُرونَ  اَل  َوهُمْ  بَْغتَةً  تَأْتِيَهُم أَن السَّ

نجد أن هللا ذكر مجيئ الساعه بغته بعد ذكر أن عيسي علم ...الزخرف  (77)

 للساعه مما يعني أن الناس لن تؤمن إال بعد مجيء الساعه بغته 

  

ال يجدي و نفس المعني من االنجيل أي أنهم ال يؤمنون حتي يروا آيه 

بعدها إيمان حيث تنوح األمم بعد هذة اآليه أي تبكي على ما فاتها من ضياع 

 ال والقمر الشمس، تظلم: األيام تلك ضيق بعد وللوقت ....فرصة اإليمان 

 تزعزع وحينئذ السماوات وقوات السماء، من تسقط والنجوم ضوءه، يعطي

 ،األرض قبائل يعجم تنوح وحينئذ. السماء في اإلنسان ابن عالمة تظهر



 

 

 فيرسل كثير ومجد بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان ابن ويبصرون

 من الرياح، األربع من مختاريه فيجمعون الصوت، عظيم ببوق مالئكته

 صار متى: المثل تعلموا التين شجرة فمن أقصائها إلى السماوات أقصاء

 أنتم هكذا قريب الصيف أن تعلمون أوراقها، وأخرجت رخصا غصنها

 ال: لكم أقول الحق األبواب على قريب أنه فاعلموا كله هذا رأيتم متى أيضا،

 (11-15: 50 يمت" ) كله هذا يكون حتى الجيل هذا يمضي

 و عن الثالثه أيام من العذاب فى األسالم 

 إيمانها نفسا ينفع ال ربك آيات بعض يأتي يوم:  قوله في عباس ابن عن**

 أهل وينفع ، اآليات عند إيمانه مشركا ينفع ال آية فهو قبل من آمنت تكن لم

 خرج:  عباس ابن قال.  ذلك قبل خيرا اكتسبوا كانوا إن اآليات عند اإليمان

 هللا عباد يا:  لهم فقال العشيات من عشية وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ذافإ ، المغرب قبل من الشمس تروا أن توشكون فإنكم ، بقراب هللا إلى توبوا

 هل:  الناس فقال ، اإليمان وختم ، العمل وطوي ، التوبة حبست ذلك فعلت

 ، ليال ثالث كقدر تطول أن الليلة تلكم آية:  فقال ؟ هللا رسول يا آية من لذلك

 لم كأنه والليل صالتهم يقضون ثم ، له فيصلون ربهم يخشون الذين فيستيقظ

 خافوا ذلك رأوا فإذا ، همكان والليل استيقظوا إذا حتى فيضطجعون ينقض،

 الشمس طلوع عليهم فطال أصبحوا فإذا ، عظيم أمر يدي بين ذلك يكون أن

 لم ذلك فعلت فإذا ، المغرب قبل من عليهم طلعت إذ ينتظرونها هم فبينما ،

 مردويه وابن ، حاتم أبي ابنرواة .. قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع

:  قوله في قتادة عن ، الشيخ وأبو ، المنذر وابن ، حميد بن عبد وأخرج**

 عليه هللا صلى هللا نبي أن لنا ذكر:  قال ، اآلية ربك آيات بعض يأتي يوم

 ، مغربها من الشمس طلوع:  ستا باألعمال بادروا:  يقول كان وسلم

 القيامة ؛ العامة وأمر ، أحدكم وخويصة ، األر  ودابة والدخان، والدجال،

:  قال ؟ مغربها من الشمس طلوع آية ما هللا نبي يا:  قال ئالقا أن لنا ذكر ،

 كانوا الذي لحينهم المتهجدون فيقوم ، ليلتين قدر تكون حتى الليلة تلك تطول

 ثم ، تسري ال مكانها والنجوم صالتهم يقضوا حتى فيصلون ، فيه يصلون

 وليتطا حتى فيصلون يقومون ثم ، جنوبهم تكل حتى فيرقدون فرشهم يأتون



 

 

 عصرا عصرا إال يصبحون وال ، يصبحون ثم ، الناس فيفزع ، الليل عليهم

 مغربه من فجئتهم إذ مشرقها من ينتظرونها هم فبينما ،

:  أوفى أبي بن هللا عبد عن ، مردويه وابن ، حميد بن عبد وأخرج***

 بقدر ليلة الناس على ليأتين:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 أحدهم يقوم ، المصلون يعرفها ذلك كان فإذا ، هذه لياليكم من يالل ثالث

 كذلك هم فبينما ، يقوم ثم ينام ثم ، حزبه فيقرأ يقوم ثم ، ينام ثم ، حزبه فيقرأ

 فإذا ، المساجد إلى فيفزعون ؟ هذا ما:  فقالوا بعض، في بعضهم الناس ماج

 إذا حتى ة،واحد ضجة الناس فضج ، مغربها من طلعت قد بالشمس هم

 نفسا ينفع ال وحينئذ ، مطلعها من وطلعت رجعت السماء وسط في صارت

 إيمانها

 تطول القيامة يوم صبح إن:  قال سلمة أبي عن ، شيبة أبي ابن وأخرج**

 إذا حتى ، فيصلون ربهم يخشون الذين فيقوم ، ليال ثالث كطول الليلة تلك

 قد هي فإذا ، مطلعها من الشمس إلى ينظرون أصبحوا صالتهم من فرغوا

 .  مغربها من طلعت

 هللا رسول قال:  قال أسيد بن حذيفة سريحة أبي عن ، الطبراني وأخرج**

 كل نفس فيها تعالى هللا يقبض التي الريح تجيء:  وسلم عليه هللا صلى

 كتابه في هللا ذكرها التي اآلية وهي ، مغربها من الشمس طلوع ثم ، مؤمن

. 

َرتْ  الشَّْمسُ  َذاإِ )قال تعالي   اْلِجبَالُ  َوإَِذا( 5) انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا( 1) ُكوِّ

 اْلبَِحارُ  َوإَِذا( 5) ُحِشَرتْ  اْلُوُحو ُ  َوإَِذا( 0) ُعطِّلَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا( 1) ُسيَِّرتْ 

َرتْ   سورة التكوير  (7) ُسجِّ

 األنجيل و التوارة و عن الثالثه أيام من العذاب فى

 ::  :الظالم يوم عن أيضا أشعيا النبي تكلم***

 السخط،الكامل و القسوة، من واحد يوم قادم الرب يوم ذا هو انظر

 ليخروجوا فيها الفاسقين القضاءعلى وإلى جرداء، األر  والغضب،لجعل

: سوف اجلهم من ضوءها تعرض ال السماء، في النجوم ان حيث. منها



 

 

 أقوم وسوف ، بالضوء يلمع ال والقمر شروقها أثناء في الشمس تظلم

 من فخر وسأوقف:. إلثمهم االشرار ضد وسأكون العالم، شرور بزيارة

 (11-2: 11 اشعياء) األقوياء من التكبر باسقاط أقوم وسوف ، على الكفار

 ،ضوءه يعطي ال والقمر الشمس، تظلم: األيام تلك ضيق بعد وللوقت***

 عالمة تظهر وحينئذ تزعزع تالسماوا وقوات السماء، من تسقط والنجوم

 ابن ويبصرون ،األرض قبائل جميع تنوح وحينئذ. السماء في اإلنسان ابن

 عظيم ببوق مالئكته فيرسل كثير ومجد بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان

 إلى السماوات أقصاء من الرياح، األربع من مختاريه فيجمعون الصوت،

 ( 50متي )  أقصائها

 عظيمة زلزلة وإذا السادس الختم فتح لما ونظرت" 10-15رؤيا يوحنا ***

 ونجوم. كالدم صار والقمر شعر من كمسح سوداء صارت والشمس حدثت

 ريح هزتها إذا سقاطها التين شجرة تطرح كما األرض إلى سقطت السماء

 من تزحزحا وجزيرة جبل وكل ملتف كدرج انفلقت والسماء. عظيمة

 وكل واألقوياء واألمراء واألغنياء اءوالعظم األر  وملوك. موضعهما

 يقولون وهم. الجبال صخور وفي المغاير في أنفسهم اخفوا حر وكل عبد

 وعن العر  على الجالس وجه عن وأخفينا علينا اسقطي والصخور للجبال

 ."الوقوف يستطيع ومن العظيم غضبه يوم جاء قد ألنه. الخروف غضب

******************************************** 

و المتوقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذا هو المسيح الدجال 

 قبل الساعهألن الدجال يمكث اربعون يوما 

  و لكن أنظروا إلي ثمار كالمه

هل يدعوا الدجال إلي األسالم الصحيح من تحكيم شرع هللا و جهاد أعداء هللا 

 و إقامة الخالفه 

  تعالي من القرآن و السنه و التوراة و األنجيل هل يتكلم الدجال بكالم هللا

و  أما أن أعدائه هم أمريكاهل أعداء الدجال هم الصالحون من الصاحبه 

 ؟ الحكام العرب الذين ال يحكمون بشرع هللا من الطواغيت



 

 

 فكيف يكون بعد ذلك كله هو المسيح الدجال ؟؟؟؟

لك  ا هو المسيح الدجالو المتوقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذ

 البزار و النسائي سنن في جاء هذا الحديث

 صلى النبي أصحاب من رجال ألقى أن أتمنى كنت قال شهاب بن شريك عن

 من نفر في عيد يوم في برزة أبا فلقيت الخوارج عن أسأله وسلم عليه هللا

 الخوارج يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت هل له فقلت أصحابه

 أتى بعيني ورأيته بأذني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت نعم فقال

 عن ومن يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ما: ))  محمد يا فقال ورائه من رجل فقام. شيئا وراءه من يعط ولم شماله

 فغضب ، أبيضان ثوبان عليه الشعر مطموم أسود رجل((  القسمة في عدلت

 بعدي تجدون ال وهللا))  وقال شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 منهم هذا كأن قوم الزمان آخر في يخرج))  قال ثم((  مني أعدل هو رجال

 من السهم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيهم يجاوز ال القرآن يقرؤون

 المسيح مع آخرهم يخرج حتى يخرجون يزالون ال التحليق سيماهم الرمية

 (( والخليقة الخلق شر هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الدجال

هم من خرجوا على خليفة المسلمين قائد و هللا ان خوارج اخر الزمان 

الخليفه البغدادي حيث خرجت فيهم امريكا المسيح  دولة الخالفة االسالميه

و أقرأوا الكتاب الدجال تأمرهم بقتال دوله الخالفه االسالميه و ليس العكس 

 جيدا لتعلموا الحق من الباطل

و اقول لكم ان العلم الذي مع شيوخ الفضائيات هو علم من اجل الدنيا و هم 

شيوخ سلطان ال يرجون من اقوالهم االخرة قال فيهم رسول هللا صل هللا 

شيوخ السلطان و ) أقرأوها فى فصل عليه و سلم الكثير من االحاديث 

 ( من هم الخوارج ) قرأوا فصل و أ (أبواب جهنم 

لهم هذة االيات من التوراة أن  و سيقول أحبار اليهود و النصاري

المسيح الدجال هو من يطلب تغيير دينهم كما قال دانيال النبي فى سفره 

يِسي َويُْبلِي اْلَعلِيِّ  ِضدَّ  بَِكالَم   َويَتََكلَّمُ  55أصحاح السابع  ، قِدِّ  نَّهُ أَ  َويَظُنُّ  اْلَعلِيِّ

نَّةَ، األَْوقَاتَ  يَُغيِّرُ   .َزَمان   َونِْصفِ  َوأَْزِمنَة   َزَمان   إِلَى لِيَِدهِ  َويَُسلَُّمونَ  َوالسُّ



 

 

نه أنبيائهم و أوقات صلواتهم و شريعتهم إلي  أي يطلب تغيير س 

االسالم و حيث يكسر الصليب و يلغيه و يقتل الخنزير أي يحرم أكله و يلغي 

 ة االديان اال دين االسالمالجزيه أي يحرم كاف

  22و من انجيل متي اصحاح 

قُوا فاَلَ ! ُهنَاكَ : أَوْ ! ُهنَا اْلَمِسيحُ  ُهَوَذا: أََحد   لَُكمْ  قَالَ  إِنْ  ِحينَئِذٍ  51  .تَُصدِّ

 َوَعَجائَِب، َعِظيَمةً  آيَاتٍ  َويُْعطُونَ  َكَذبَة   َوأَْنبِيَاءُ  َكَذبَة   ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنَّهُ  50

 .أَْيًضا اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا َحتَّى

  20 لوقا نجيلإو من  

: فَقَالَ  «هَذا؟ يَِصيرُ  ِعْنَدَما اْلَعالََمةُ  ِهيَ  وَما هَذا؟ يَُكونُ  َمتَى ُمَعلُِّم، يَا»

! ُهوَ  أَنَا إِنِّي: قَائِلِينَ  بِاْسِمي َسيَأْتُونَ  َكثِيِرينَ  فَإِنَّ . تَِضلُّوا الَ ! اْنظُُروا»

َمانُ   فاَلَ  َوقاَلَقِل بُِحُروبٍ  َسِمْعتُمْ  فَإَِذا. َوَراَءهُمْ  تَْذهَبُوا فاَلَ ! قَُربَ  قَدْ  َوالزَّ

الً، هَذا يَُكونَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  ألَنَّهُ  تَْجَزُعوا،  «َسِريًعا اْلُمْنتَهَى يَُكونُ  الَ  َولِكنْ  أَوَّ

 

،  (الدجالأي ) لمسيح ا ضد فيقول لهم القساوسه أن مسيح داعش هو

 ........وهو تدليس عليهم 

*************************************** 

  أمريكا هالك الدجالد عبالمفاجئه أن مدة االسبوع 

المعجزات و اآليات بعد إعالن نزوله و ظهور 

  مذكورة فى االسالم

المعجزات التي سيأتي بها المسيح عليه السالم لن تكون إال بقيه 

و ))مات الساعه الكبري التي لم تأتي بعد و هي نار تخرج من المشرق عال

وهي زلزال )) و خسف جزيرة العرب (( هي بركان و تسونامي أندونسيا 

و هدم و حرق الكعبه و ريح (( كبير بالعراق و إيران و الخليج العربي 



 

 

و ليس أكثر من ........تقبض أرواح المؤمنين و طلوع الشمس من مغربها 

 ذلك و هللا أعلم 

 أربعين فيمكث أمتي في الدجال يخرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال)) 

 ابن عيسى هللا فيبعث عاما أربعين أو شهرا أربعين أو يوما أربعين أدري ال

 ليس سنين سبع الناس يمكث ثم فيهلكه فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مريم

 وجه على يبقى فال الشأم قبل من اردةب ريحا هللا يرسل ثم عداوة اثنين بين

 رواة مسلم (( قبضته إال إيمان أو خير من ذرة مثقال قلبه في أحد األر 

فكما سنشرح الحقا ان احاديث  شبه االيام بالسنيننجد هنا أن رسول هللا قد 

الفتن رمزيه و مشفره حتي ال يتم فك رموزها اال في النهايه و ال يفهماها اال 

ن اهل المالحم و الفتن و الجهاد فى سبيل هللا و يشرح هنا اهل خاصته م

و  المسيح الدجال تمكث سبعة ايام بعد هالك أمريكاأن الدنيا رسول هللا 

الناس من المؤمنين يعرفون أن القيامه بعد اسبوع و هم ال يتباغضون و 

 .ينتظرون القيامه ثم تأتي الريح الطيبه لتقبضهم 

من  بأيامالسالم يكون قبل الساعه مباشرة  إعالن نزول المسيح عليه

 االنجيل 

 «هللا؟ ملكوت يأتي متى»: الفريسيون سأله ولما( 54: 10 لوقا إنجيل)

 وال( 51: 10 لوقا إنجيل)بمراقبة، هللا ملكوت يأتي ال»: وقال أجابهم

 لوقا إنجيل.)«داخلكم هللا ملكوت ها ألن! هناك هوذا: أو ههنا، هوذا: يقولون

 من واحدا يوما تروا أن تشتهون فيها أيام ستأتي»: للتالميذ وقال( 55: 10

! ههنا هوذا:لكم ويقولون( 51: 10 لوقا إنجيل.)ترون وال اإلنسان ابن أيام

 أن كما ألنه( 50: 10 لوقا إنجيل)تتبعوا، وال تذهبوا ال! هناك هوذا: أو

 لسماء،ا تحت ناحية إلى يضيء السماء تحت ناحية من يبرق الذي البرق

 ينبغي ولكن( 55: 10 لوقا إنجيل.)يومه في اإلنسان ابن أيضا يكون كذلك

 كان وكما( 57: 10 لوقا إنجيل.)الجيل هذا من ويرفض كثيرا يتألم أن أوال

( 50: 10 لوقا إنجيل:)اإلنسان ابن أيام في أيضا يكون كذلك نوح أيام في

 دخل فيه الذي ماليو إلى ويتزوجون، ويزوجون ويشربون، يأكلون كانوا

 أيضا كذلك( 53: 10 لوقا إنجيل.)الجميع وأهلك الطوفان وجاء الفلك، نوح

 ويبيعون، ويشترون ويشربون، يأكلون كانوا: لوط أيام في كان كما

 من لوط خرج فيه الذي اليوم ولكن( 52: 10 لوقا إنجيل.)ويبنون ويغرسون

( 14: 10 لوقا إنجيل.)الجميع فأهلك السماء من وكبريتا نارا أمطر سدوم،

 (المسيح)اإلنسان ابن يظهر فيه الذي اليوم في يكون هكذا



 

 

 و من االنجيل كذلك أقرأوا معي اآلتي 

 قبلالمسيح عليه السالم لن يعلن عن نزوله اال فى االيام االخيره جدا و 

 و ذلك نستخلصه من االنجيل  بقليل طلوع الشمس من المغرب

 جميع عليه وينوح طعنوه والذين عين كل رهوستنظ السحاب مع يأتي هوذا" 

  (.1: 0رؤ" ) آمين نعم األر  قبائل

فلماذا تنوح أي تبكي بصوت عالي جميع دول العالم الن الوقت للتوبه قد 

و ان اآليات التي معه بعد تفويتهم الفرصه  طلوع الشمس من مغربهابفات 

أحد و ال إسالم  و عدم قبول توبه لن تظهر اال مع طلوع الشمس من مغربها

الن ما بايديكم ...هذا ما استخلصته انا بعد فوات االوان .... أحد من الكافرين

 ....من اجل كلمة هللاألن تضحوا بأنفسكم ....من آيات االن كافيه 

****************************************** 

ميع والذين طعنوه وينوح عليه ج وستنظره كل عينهوذا يأتي مع السحاب "

 (1: 0يارؤ) "آميناألر  نعم  قبائل

دليل انه سيظهر على جميع قنوات التلفزيون فى نشرة االخبار بعد إعالن 

عن طريق الدولة االسالميه نزوله فى بيان على االنترنت و من ثم نقله 

و مواقع االخبار على شبكه المعلومات الدوليه  جميع قنوات االخبار العالميه

ي ستنظره كل عين فى العالم و ينوحوا عليه ألنه لم يعد االنترنت و بالتال

 هناك وقت من الزمن للتوبه 

 يَا َكفَُروا الَِّذينَ  أَْبَصارُ  َشاِخَصة   ِهيَ  فَإَِذا اْلَحقُّ  اْلَوْعدُ  َواْقتََربَ )قال تعالي 

نْ  َغْفلَة   فِي ُكنَّا قَدْ  َوْيلَنَا َذا مِّ  بياء االن (20) ظَالِِمينَ  ُكنَّا بَلْ  َه 

و لما أقتربت الساعه و أصبحت قاب قوسين أو أدني بعد إعالن نزول 

 و بين كل شيء  حدد لهم ميعاد الساعه و حدد لهم كل شيءالمسيح و 

قال الظالمون يا ويلتنا لقد كنا عن هذا غافلين و إن كل شيء كان  

ق و واضح امامنا و لكن كنا نحن من يريد الفساد و االفساد و الفسق و الفسو

 أعترفوا بذنبهم و ماتوا و هم مصرون على ظلمهم و معترفون على انفسهم 



 

 

كتابي هذا أمام العالم .... و أرجوا من هللا تعالي أن يذكر المسيح عليه السالم

سنه أن  11كما رأيت فى روأيا مناميه و أنا ... ...ليقرأوه و يتعلموا منه 

ألوزعها على الناس شديده  رسول هللا صل هللا عليه و سلم يعطيني أمانه

اللمعان و لم أستطيع ثم يأتي رسول من هللا و هو المسيح ان شاء هللا تعالي و 

  هو على قمة العجل من أمره ليأخذها مني و يوزعها هو على الناس

ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا ))

هر عالمة ابن اإلنسان في وحينئذ تظ... يكون أيضا مجيء ابن اإلنسان

ويبصرون ابن اإلنسان آتيا على  وحينئذ تنوح جميع قبائل األرضالسماء 

 (.50،14: 50مت" )سحاب السماء بقوة ومجد كثير 

و من الحديث الشريف نجد انه فى المرحله الالحقه بعد نزوله الخفي يعلن 

  بأعالن أوامر جديده علي االسالمنزوله للمأل 

ُ  َرِضيَ  َرْيَرةَ هُ  أَبَا عنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فَيَْكِسرَ  َعْداًل  َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:"

لِيبَ   َحتَّى أََحد   يَْقبَلَهُ  اَل  َحتَّى اْلَمالُ  يَفِيضَ وَ  اْلِجْزيَةَ  َويََضعَ  اْلِخْنِزيرَ  َويَْقتُلَ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  ْنيَا ِمنْ  َخْيًرا اْلَواِحَدةُ  السَّ  متفق عليه  "فِيهَا َوَما الدُّ

 فيكون>> :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي أمامة أبي عن

 ويذبح,  صليبال يدق,  مقسطا وإماما عدال حكما أمتي في مريم ابن عيسى

 بعير وال شاة على يسعى فال الصدقة يترك و,  الجزيه ويضع,  الخزير

 يده الوليد يدخل حتى حمة ذات كل حمة وتنزع والتباغض الشحناء وترفع

 الغنم في الذئب ويكون يضرها فال األسد الوليدة وتفر تضره فال الحية في

 الكلمة وتكون الماء من اإلناء يمأل كما السلم من األر  وتمأل كلبها كأنه

( هزيمه الدوله االسالميه) أوزارها الحرب وتضع هللا إال يعبد فال واحدة

 تنبت الفضة كفاثور األر  ويكون (سقوط آل سعود) ملكها قريش وتسلب

 ويجتمع فيشبعهم العنب من القطف على النفر يجتمع حتى أدم بعهد نباتها

 الفرس ويكون المال من وكذا بكذا الثور ويكون فتشبعهم الرمانه على النفر

 المقدسي والضياء خزيمة وابن ماجة ابن رواه <<بالريهمات



 

 

ألنه لم يتبقي المسيح عليه السالم الصدقه عند نزوله  يتركهل تفكرتم لماذا 

فلو الفقراء فإن هللا تعالي أرحم الراحمين بعبادة الضعفاء  اال أيام معدوده

بأشهر و أبطل الصدقه ألمتنع الناس  قيامهالنزل المسيح عليه السالم قبل 

عن إخرج الصدقه و مات الكثير من الناس بسبب الحاجه و لكن هللا يعلم ان 

ت اال الفقير قد يتحمل ايام قليله بدون صدقه فلذلك ترفع الصدقه و هللا ما ازد

 ، ايماناً فيما اكتب 

أيام من إعان نزول المسيح عليه السام يكون قبل الساعه مباشرة ب

  االسام 

، و قال  15االسراء ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسوال ) يقول تعالي 

( الرسل بعد حجة هللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال)أيضا 

 النساء،  

 أو القيامة يوم قبل مهلكوها نحن إال قرية من وإن)اذاً حتي يبدأ قوله تعالي 

االسراء كان علي ( 53 مسطورا الكتاب في ذلك كان شديدا عذابا معذبوها

هللا تعالي ان يرسل رسول و هذا الرسول بنص قول محمد صل هللا عليه و 

سلم هو عيسي عليه السالم الذي سيقتل الدجال ، و لكن كم يمكث عيسي 

ةٍ  َولُِكلِّ )عليه السالم من القرآن ، قال تعالي  ُسول   أُمَّ  َرُسولُُهمْ  َجاءَ  فَإَِذا رَّ

 ُكنتُمْ  إِن اْلَوْعدُ  هََذا َمتَى َويَقُولُونَ   يُْظلَُمونَ  الَ  َوهُمْ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَُهم قُِضيَ 

ا لِنَْفِسي أَْملِكُ  الَّ  قُل  َصاِدقِينَ  ُ  َشاء َما إاِلَّ  نَْفًعا َوالَ  َضّرً ةٍ  لُِكلِّ  هللاَّ  إَِذا أََجل   أُمَّ

 َعَذابُهُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قُلْ ،  يَْستَْقِدُمونَ  َوالَ  اَعةً سَ  ْستَأِْخُرونَ ي  فاَلَ  أََجلُهُمْ  َجاءَ 

اَذا نَهَاًرا أَوْ  بَيَاتًا  َوقَدْ  آآلنَ  بِهِ  آَمنتُم َوقَعَ  َما إَِذا أَثُمَّ ،  اْلُمْجِرُمونَ  ِمْنهُ  يَْستَْعِجلُ  مَّ

 يونس ،  51-00( تَْستَْعِجلُونَ  بِهِ  ُكنتُم

سول يجيء بعد رسول هللا محمد صل هللا عليه و سلم القرآن هنا يتكلم عن ر

و يقضي بين الناس بالقسط ثم اذا وقع  ثم فجأة بعدما يأتي ينتهي أجل أمه

 آمن الناس آجمعين ،،، 

التفسير واضح أن إعالن نزول المسيح عليه السالم يعني أن قيام الساعة قد 

 يكون بعد أيام قليله 



 

 

و لذلك يرفع و يمنع  بل هي ايامال اسابيع  و لن يمكث إنذاره للناس شهور و

حيث يتحمل الفقير عدم إخراج الصدقه له  قبول الصدقهالمسيح عليه السالم 

، ألنهم قد أنذروا قبل ذلك كثيرا علي يد المهدي لمدة بسيطه و ليست طويله

أسامه بن الدن و خليفته فى بالد الشام أبو بكر و مع ذلك لم يرتعدوا و كذلك 

 ؟؟؟؟!!!!فهل الزلتم تريدون االنتظار  ،،نحن ،،

 رسل أوتي ما مثل نؤتى حتى نؤمن لن قالوا آية جاءتهم وإذا))قال تعالي 

 .... 150االنعام (( رسالته يجعل حيث أعلم هللا هللا،

فلقد جائتكم اآليات السبع الكبري من قبل التي شرحتها فى هذا الكتاب من 

 نتظرون آية المسيح عليه السالم عالمات الساعه الكبري و الزلتم ت

 و تقولون لن نتحرك و نقاتل حتي نؤتي رسول من هللا  ، 

و لكن هللا اعلم حيث يجعل رسالته بين أهل دوله الخالفة االسالميه ، هذا هو 

 سبيل في نقاتل ملكا لنا ابعث لهم لنبي قالوا إذ))نفسه قول اليهود من قبل 

بن الدن من قبل و لم تنصروه و ها هو خليفة الم يأتكم المهدي أسامه (( هللا

 المهدي و منشأ دولة الخالفه الشيخ أبو بكر و لم تتبعوه بعمل 

 عهد هللا إن قالوا الذين))فحتي لو جاء لكم الرسول ستقولون مثل الذين قالوا 

من .... 131آل عمران (( النار تأكله بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن أال إلينا

 لتحرك فليتحرك اآلن و لينفذ قتاله فورا قبل فوات اآلوانكان يريد ا

و فيه و هللا اعلم أقرب مما تتوقعون  هون ما سيحدث هو بعلم هللا و إ

 نها لم تحدث بعد لساعه الكبري الباقيه التي أشرت إعالمات ا

فى الفصل اآلخير كما  و بال تردد اآلن و فورامنكم بتنفيذ خطته كل  فليقوم

 و اآلن المسلمين واجب) االخيرتين من الكتاب بدون ترددبالصفحتين 

 (الكتاب ملخص

هل تفكرتم لماذا سوف يهدم رئيس امريكا الكعبه ، ما الذي سوف يدفعه 

إلتخاذ قرار صعب مثل هذا إنه قوة هجومنا نحن المستأخرين إن شاء هللا 

كعبه أنتم تعالي و هللا اعلم  و ال تقولوا لن نهجم عليهم حتي ال يهدموا ال



 

 

تفعلون ما يجب ان تفعلون من القتال و ليس عليكم عواقب سوء فعل االعداء 

 رفعت االقالم و جفت الصحف....

 

،  إال يوملو لم يبق من الدنيا ))قال صل هللا عليه و سلم  هل تفكرتم لماذا

صحيح (( الحديث ...لطول هللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجال من أهل بيتي 

حقيقة المهدي أسامه بن .....ألنه لن يظهر للمسلمين  ....المهديقاصداً ..

و هللا اعلم ....الدن و شخصيته اال علي يد المسيح عليه السالم في خطابه 

  قبل الساعه مباشرة بأيام معدوده

 

 متي إعان المسيح

و بلوغ المائه  7020 سنه على وعد بلفور 144مع مرور  االعالن يتوافق

 .يعني التمام 

فى قيام دوله اسرائيل  قرار تقسيم االمم المتحده و سنه على 72و مع مرور 

 سنة، سبعونأيام سنينا هي  14: 24من التوراه مزامير داوود ف 7022

وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، ألنها تقر  سريعا 

 فنطير

 سنه و يسمي 7023سنه من احتالل اسرائيل للقدس عام  54و على مرور 

الن السنه  2102 مارس 70فى اليوبيل حيث ينتهي  اليوبيل فى العبريه

سبتمبر  / و ليس فى تشرين السابعالعبريه تبدأ يوم واحد نيسان الشهر 

  .....كما يفعل اليهود األن

 (األقصى المسجد تحرير مهمته المهدىفى فصل تفاصيل اليوبيل أقرأوا )

فاعلم  ) 55انيال االصحاح التاسع االيه حيث مكتوب فى التوراه سفر د

سبعة وافهم أنه من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 

، يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق واثنان وستون أسبوعا أسابيع

سنه و  54المسيح عليه السالم يأتي بعد تعني أن  االسابيعحسبه ( .األزمنة

اعالنها  ثم (بعد بضع صفحاتاالسابيع شرح ) سربع من دخول اليهود القد



 

 

 فى هذا الوقت بالذات لهذا اعلن ترمب ضمها السرائيل وعاصمه لليهود 

 7023 احتاللها فى من 54بعد 

 عاما 154مرور تي توقيت اعالن المسيح عليه السالم متوافق مع و يأ

اختيار ليعلنوا عن  7022فى بازل عام على أول مؤتمر للصهيونيه العالميه 

الي العوده  اليهود و لقد حرم هللا عليفلسطين وطن قومي لليهود ،، 

 قرية على وحرام)فى التوراه و القرآن حيث قال تعالي االرض المقدسه 

اال برجوع المسيح عليه  ....االنبياء  22( يرجعون ال اليها انهم اهلكناها

صي مده للسماح السالم و التصريح لهم بذلك و قال لهم هللا تعالي ان اق

االصحاح  من التوراة عاما فى سفر التكوين 154الخطيئه هي  عن بالتوبه

 لزيغانه االبد إلى اإلنسان في روحي يدين ال الرب فقال"::  1السادس االيه 

 هي سنة 154الـ ::التفسيرو  " سنة وعشرين مئة أيامه وتكون بشر هو

 التي المدة أنها قال من ناكوه فيها ليتوب للخاطئ هللا يتركها التي الفرصة

 الفلك بناء في استمر قد نوح ويكون توبة، ليقدموا نوح أيام للعالم هللا تركها

 .ةئالخطي بسبب العالم سيهلك الذي بالطوفان يبشر وكان أمامهم سنة 154

 أكثر من مرورياتي توقيت اعالن المسيح عليه السالم متوافق مع و 

 سنوات من إستشهاده  2

 57شهر على سقوط االتحاد السوفيتي منذ   153مرور و ايضا 

حيث الرؤيا المعروفه التي تؤكد سقوط امريكا فى نفس  1221ديسمبر 

 50لتكون فى اآليه رقم ) تين كاملتينشهر و ازدادوا سن 144الموعد بعدها 

عاما على اول عالمه محسوسه  02و مرور ...  (144= 15*55بدل من 

 57ري و هي خسف المشرق فى اندونسيا يوم من عالمات الساعه الكب

 . 5440ديسمبر 

دوله الخالفه االسالميه قيام شهر ميالدي على اعالن  74و مرور 

خمس سنوات كما يبين حديث ابن حواله أن تنتهي  5412يونيو  52فى يوم ف

  عمر الخالفه الراشده االخيرة فى االر  المقدسه خمس سنوات 

سنه  04يح عليه السالم متوافق مع مرور و ياتي توقيت اعالن المس

حيث أن االربعين هي فتره أختبار  على اتفاقيه السالم بين مصر و اسرائيل

لكال الجانبين ، االسالمي لكي يستعيد جيشه و يحارب و االسرائيلي 

 أربعين عليهم محرمة فإنها قال: )   تعالى قوله:: لينسحب و يعرف الحق 

،، و فى  55المائده ( الفاسقين القوم على تأس فال األرض في يتيهون سنة

 ،الجيل ذلك مقت سنة أربعين 14: 25التوراه مزامير داوود اصحاح 

 سبلي يعرفوا لم وهم قلبهم، ضال شعب هم: وقلت



 

 

عاما على تأسيس جامعه الدول العربيه حيث لم  17و مع مرور 

 تي قرارات يفضي تأسيسها الي اتحاد العرب على اي شئ سواء جيو  او ح

سنوات على الثورات التي قامت من اجل التحرر من  7و يأتي مرور 

ألثبات أنه لم يعد  لتحكيم شرع هللا و اقامة الخالفهو الطواغيت و الظلم 

امل فى الشعوب نفسها و ليس فى الحكام حتي حينما تنحي الحكام تحاربت 

و شرع هللا  لغيرو تحكيم الشعوب و تحولت الي قبائل و نحل و طوائف 

النتيجه عودة الطواغيت اقوي من السابق مع االحتالل االجنبي فماذا فعلنا 

بالثورة و ماذا فعلت الثورة بنا اال انها كشفت ان الشعوب فاسده اكثر من 

الفساد و زنا المحارم و اللواط و كل المنكارت و و أزدادت الجريمه  حكامها

هدين فى سوريا يستسلمون للنظام بل كذلك رأينا الثوار الذين قيل عليهم مجا

يتجسسون و يعملون لحسابه ضد الدوله االسالميه التي لم تسلم و لم تستسلم 

و نفس الحال فى ليبيا و اليمن و  ألحد فأنكشف وجهه الخائن و المرابط 

و لذلك حان وقت محاكمه الجميع بعد اخذ الحجه  هكذا هي الفتن...العراق ، 

 .....ول و ال قوة اال باهلل العلي العظيمعليهم اجمعين و ال ح

 ---------------------------------------------------------

 ذو السويقتين كانامريكا حيث  المسيح الدجال على يدهدم الكعبه  ثم

و هو الشيطان ابليس قد خط قانون هدم الكعبه لحكم اكان في  عندمااوباما 

م مثل ان المسيح عليه السالم له عودة اخري نفسه الذي له عودة اخري للحك

فى حكم المسيح ......فهو يريد أن يضاهي دور المسيح عليه السالم لالر  

  و هللا اعلم  طلوع الشمس من مغربها الدجال امريكا ثم 

فسورة الطارق النجم الثاقب هي تصوير لهالك أمريكا المسيح الدجال فى 

 القرآن 

ل يشرح كيف يرمي المالك بالمذنب على بابل و سفر الرؤيا فى األنجي

العظمي و هي الوحش أو المسيح الدجال فى األنجيل حيث يقول االنجيل فى 

 سفر الرؤيا 



 

 

 البحر في رماه و عظيمة كرحى حجرا قوي واحد مالك رفع و 51: 13

 50: 13 بعد فيما توجد لن و العظيمة المدينة بابل سترمى بدفع هكذا قائال

 االر  على قتل من جميع و قديسين و انبياء دم وجد فيها و

يتكلم عن النجم الثاقب و ان كل نفس مؤمنه الجزء التالي من سفرالرؤيا 

 لما عليها حافظ كما فى سوره الطارق 

 االر  الى السماء من سقط قد كوكبا فرايت الخامس المالك بوق ثم 1: 2

 البئر من دخان فصعد الهاوية بئر ففتح 5: 2 الهاوية بئر مفتاح اعطي و

 من و 1: 2 البئر دخان من الجو و الشمس فاظلمت عظيم اتون كدخان

 االر  لعقارب كما سلطانا فاعطي االر  على جراد خرج الدخان

 ال و اخضر شيئا ال و االرض عشب يضر ال ان له قيل و 0: 2 سلطان

  جباههم على هللا ختم لهم ليس الذين فقط الناس اال ما شجرة

نهايه امريكا بنزول نيزك عليها مثل فيلم جد أفالم أمريكيه تتكلم عن و ن

Deep Impact   

و لهذا قام الرئيس االمريكي ترمب بعمل قوة جيش أمريكي فضائيه مهمتها 

حماية أمريكا من أخطار الفضاء و النيازك ألنهم يعلمون أن نهايتهم علي يد 

الزانيه العظمي و الوحش  من األنجيل و النهم يعلمون أنهمنيزك فضائي 

 (المسيح الدجال)

 رابط خبر تكوين جيش فضائي أمريكي 

https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-

%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0   

.............................................................................. 

 من هو قل هذا أنى قلتم مثليها أصبتم قد مصيبة أصابتكم أولما) قال تعالي 

 آل عمران  ( ( 032)  قدير شيء كل على هللا إن أنفسكم عند

لما أصابتكم مصيبة فوات ميعاد أوباما أن يكون هو ذو السويقتين هادم 

و  الكعبه و مصيبة أن يأتي المسيح عليه السالم قبل خروج أوباما من منصبه

https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0
https://www.skynewsarabia.com/world/1209780-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%A0


 

 

كل ذلك هو من عند  5417ديسمبر  57عدم تحقق رؤيا هالك أمريكا بعد 

أقول لكم ... أنفسكم ، قلتم أني هذا و نحن مؤمنون و المجاهدون مؤمنون 

 هللا إن) )دعكم من المجاهدون هؤالء صدقوا ما عاهدوا هللا عليه قال تعالي 

 هللا سبيل في ونيقاتل الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى

 أوفى ومن والقرآن واإلنجيل التوراة في حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون

 111)  العظيم الفوز هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا هللا من بعهده

  التوبه ، اذاً  ( (

 لماذا ؟؟؟؟؟؟

ي قد سبقت هللا تعالي فى ألن...و هذة لمن قرأ الكتاب سابقا   :  أوال

حيث قال ..السابقه هالك االمم كل مرة من مرات نسخ الكتاب ميعاد ديد تح

فقد خالف هللا ( االنبياء  50(  يعملون بأمره وهم بالقول يسبقونه ال)تعالي 

تعالي جميع المواعيد ليؤدب عباده بالقرآن و ليؤمنوا أنه هو وحده محدد 

 الغيب بالمواعيد و الوقت

 

ألن هللا تعالي أقتصر أمر الغيب  ..اب سابقا و هذة لمن قرأ الكت  : ثانيا

الي  منذ هالك االتحاد السوفيتيعلى نفسة فقد زاد الخمس و عشرين سنه 

 في ولبثوا)قال  55لماذا ألنه فى سورة الكهف اآليه  ...مدة مجهوله  خالل

 ( 55)  تسعا وازدادوا سنين مائة ثالث كهفهم

سنه  55ال نقول و نؤكد أنهم فقط حتي مدة غير معلومه و لكن زادها لتكون 

و لذلك عاقبنا بزيادة مدة  فيمن سيأتي بعدهم و نتدخل فى غيب هللا تعالي

 السماوات غيب له لبثوا بما أعلم هللا قل) و لذلك قال تعالي  آخري

 حكمه في يشرك وال ولي من دونه من لهم ما وأسمع به أبصر واألر 

 ( 57)  أحدا

 



 

 

هذة هي و و تضعونه فى اختبار ن هللا تعالي ألنكم تختبرو :  ثالثا

 كتب)قال تعالي  !!!حتي تقاتلوا و تنتظرون بريبه و شك  االكثريه منكم

 أن وعسى لكم خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى لكم كره وهو القتال عليكم

فتنة هللا  تعقيدالبقرة ، فكانت النتيجه هي  50(  لكم شر وهو شيئا تحبوا

و ذلك مثل قصة يوسف و يعقوب عليهما السالم فبدال لكم تعالي لكم عقاب 

من عودة يوسف غاب أخوة بنيامين أيضا و لكن ظل إيمان يعقوب راسخا 

 باهلل كالجبال ال يتزحزح 

  

حتي اذا جاء المسيح عليه السالم فى موعد جديد قد حددته    :رابعا

خرجت هذا صحيح ال يقوله ان هناك اتفاق بيني و بينه و ان داعش قد أ

مرات  عشرفكيف أخطأت فى تحديد موعد إعالن نزوله أكثر من الكتاب ،، 

ثم من يفعل ذلك ينفر الناس ،  على مدار عامين كاملين و يكون هناك أتفاق

، فأي عاقل لن يكتب أنه سيتم إعالن النزول  من كتابه خاصة المتابعين له

و من رحمة ك إتفاق ، اال عندما يكون متأكد مع من إتفق معهم لو كان هنا

هللا بي انه جعلني أخطأ كل هذه األخطاء حتي أثبت عدم تواطئي مع الدوله 

 حين يتم اعالن نزوله  االسالميه فى اعالن نزول المسيح عليه السالم

 و لمزيد من االطمئنان لكم 

ألنه  5410سيتم المئه هذا العام لقيام إسرائيل لفور بأؤكد لكم أن وعد  -

ألن هلل سنن ... أضمحل و أنطفأ  المئهو الشئ اذا تم  1210كان فى 

 ال تتبدل 

أعوام حيث  7 تمتو أؤكد لكم أن الثورات العربيه التي عانينا بسببها  -

اعوام أنتهي كما  0فى ثورة تونس و الشئ اذا تم  5414بدأنت نهايه 

 ألن هلل سنن ال تتبدل ..سنين يوسف عليه السالم  7فى 

تم إعالن قيام دوله حيث  عام  71مدة  تمتيل أؤكد لكم أن إسرائ -

سنه أنتهي كما فى  04و الشئ اذا تم   1203مايو  10إسرائيل يوم 

 سنه من األسر البابلي لليهود 71



 

 

تماما مثل فتنة اليهود فى األسر البابلي عندما كانوا يعرفون موعد نهاية 

لم يجدوا أنفسهم  عاما و لكن عندما جاء موعد النهاية 04االسر البابلي بعد 

فلقد حسبوا .... لماذا ألن الخالف هو تحديد نقطة البدايه ....قد تم تحريرهم ، 

لكن الحقيقه األسر يبدأ بدأ نبوخذ نصر األسر فى القدس و موعد االسر منذ 

أنتهت فتنت السبع  كذلك نحن......منذ وصولهم إلي بابل بعدها بسنة كامله 

ن و لم يعلن نزول المسيح عليه السالم ألن سنوات من الثورات و هي المح

صدق رسول هللا أنتم أشبه األمم ببني ...بداية الفتنة ليس من الثورات العربيه

 .....أسرائيل ما كان شيء فيهم اال و سيكون فيكم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وأملي لهم إن كيدي  والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون 

 ( 260-022األعراف )  متين

يقول هللا تعالي هنا أن من رآي آياته ثم كذبها سيستدرجه هللا تعالي من حيث 

ال يعلم و يمهل له و يطيل له المده حتي يظن أنه لن يأتي وعد هللا أبدا ألن 

موعد الهالك قد أزف و ذلك من كيد هللا تعالي به حتي يقعوا فى كل 

بوا فيأخذ عليهم الحجه يوم المعاصي و يمهلهم المده الالزمه للتوبه فال يتو

فال تظنوا أن القيامه ألنها نار أبديه و العياذ باهلل ، و هذا ما هو حاصل اآلن 

 ، و  أنتهاء مدة أوباما معناها أنتهاء معني هذا الكتاب بل هو ما وعدنا هللا حقا

سنه على إعالن دولة إسرائيل بدون أن يكون لهم عاقبه شر  04و أن مرور 

 هذا هو الموجود فى اآليتين القادمتين تدراج من هللا تعالي لهم و فإنما هو إس

 نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسل استيئس إذا حتى)قال تعالي 

 يوسف  ( 001)  المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي

 وهو رحمته وينشر قنطوا ما بعد من الغيث ينزل الذي وهو)قال تعالي 

 الشوري (  22 لحميدا الولي

ا اْلَجنَّةَ  تَْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبتُمْ  أَمْ )قال تعالي   قَْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  َمثَلُ  يَأْتُِكمْ  َولَمَّ

ْتُهمُ  اءُ  اْلبَأَْساءُ  َمسَّ رَّ ُسولُ  يَقُولَ  َحتَّى َوُزْلِزلُوا َوالضَّ  َمَعهُ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  الرَّ

ِ  نَْصرُ  َمتَى ِ  نَْصرَ  إِنَّ  أاَل هللاَّ  البقرة  (202) قَِريب   هللاَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu


 

 

 و أزيدكم من الشعر بيت 

(  الميعاد يخلف ال هللا إن فيه ريب ال ليوم الناس جامع إنك ربنا)قال تعالي 

 آل عمران  2

هذا يعني أن ميعاده مع أوباما لن يتغير حتي لو أنقضت مدته و لم يحصل 

 يف ؟ شئ و هذا من حسن ظننا باهلل ، ك

بمعني أن لقد رأيت رؤيا أنة تم تنحية ترامب و عودة أوباما أو ممكن 

يكون أوباما قد وقع وثيقة بهدم الكعبة في حالة تعرض االمن القومي 

األمريكي لخطر من قبل االسالم و بهذا يكون أوباما هو هادم الكعبه حتي و 

 هللا اعلم  و ذلك سيكون قريبا جدا و.....لو لم يكن فى البيت االبيض 

إن من أتي بالمذنب هالي بوب فى شهر صفر كما يقول الحديث ال يخلف 

 الميعاد

يوما كنص الحديث ال يخلف  21إن من أتي بدخان لمن سب الرسول لمدة 

 الميعاد 

إن من أتي بالدابه كإنسان يتكلم و هو ال يتكلم كنص الحديث ال يخلف 

 الميعاد 

ب عظيمين كنص الحديث ال يخلف إن من أتي بخسف بالمشرق و المغر

 الميعاد

إن من أتي بمهدي يحثي المال من قبل خرسان كنص الحديث ال يخلف 

 الميعاد

 إن من أتي بكل اآليات التي حدثتكم بها فى هذا الكتاب ال يخلف الميعاد أبدا 

 و هللا ما أزددت اال يقينا بما وصلت اليه من العلم و انه للحق ان شاء هللا 

 وجاهدوا يرتابوا لم ثم ورسوله باهلل آمنوا الذين المؤمنون إنما)لي قال تعا

 الحجرات  02(  الصادقون هم أولئك هللا سبيل في وأنفسهم بأموالهم



 

 

و ...انه ال يخلف الميعاد .....فال ترتابوا أبدا و كونوا واثقين باهلل تعالي 

صه الذين يعلمون اعلموا ان هللا تعالي له سنن في انه يفتن الناس اجمعين خا

مثلكم و يستدرج حتي يظن الناس انه ال أمل أبدا فمن يتعامل مع هللا تعالي 

 ....أثــــــــــبتوا و توبوا الي هللا ......يجب أن يعرف سننه سبحانه و تعالي 

اللهم بلغت ..... اللهم بلغت اللهم فاشهد ...... اللهم بلغت اللهم فاشهد 

 اللهم فاشهد 

 لرحمن الرحيمبسم هللا ا

وأملي لهم إن كيدي  والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون 

 (026-022األعراف )  متين

 نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسل استيئس إذا حتى)قال تعالي 

 يوسف  ( 001)  المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي

 وهو رحمته وينشر طواقن ما بعد من الغيث ينزل الذي وهو)قال تعالي 

 الشوري (  22 الحميد الولي

 ورسوله هللا وعدنا ما هذا قالوا األحزاب المؤمنون رأى ولما)قال تعالي 

 االحزاب  ( 22)  وتسليما إيمانا إال زادهم وما ورسوله هللا وصدق

  تحذير شديد

أعذروني ألني سأكون شديد اللهجه معكم إخوتي و أحبائي و 

بكم فى هللا و أريد أن أراكم أفضل الناس يوم لكن ذلك ألني أح

 الدين و لم يعد هناك وقت فعالًّ 

 الشيطان فأتبعه منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم واتل) قال تعالي 

 األر  إلى أخلد ولكنه بها لرفعناه شئنا ولو(  105)  الغاوين من فكان

 مثل ذلك يلهث تتركه أو هثيل عليه تحمل إن الكلب كمثل فمثله هواه واتبع

 ساء(  107)  يتفكرون لعلهم القصص فاقصص بآياتنا كذبوا الذين القوم

 ( ( 100)  يظلمون كانوا وأنفسهم بآياتنا كذبوا الذين القوم مثال

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2630&idto=2630&bk_no=132&ID=951#docu
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أنتم اآلن معكم الدليل على ظهور المهدي أسامه بن الدن و سبع عالمات 

  من عالمات الساعه الكبري ،

هل نشرتم هذا العلم ؟ هل علمتموه ألهلكم و معارفكم ؟ هل :  السؤال األول

 نشرتموه علي االنترنت ؟ 

 منكم لم يفعل % 22:  األجابه

النتيجه لن يظهر فيكم المسيح عليه السالم اال بعد فوات االوان ، ألنكم قوم 

بق عليكم اآليه أعاله و تنهون عن المنكر و تنطال تأمرون بالمعروف و ال 

ال قوة اال باهلل ، و لكن عليكم تعليم الناس الوالء و البراء ألهل  ال حول و

  القتال و أهمية الخالفه و التوحيد ثم شرح الكتاب

هل تركتم معاصيكم و تحضرتم للقاء رسول هللا المسيح :  السؤال الثاني

عليه السالم ؟ هل تقيمون الليل و تصومون النهار ؟ هل تقرأون القرآن 

 النهار ؟ آناء الليل و 

 منكم لم يفعل %  25:  األجابه

النتيجه لن يظهر فيكم المسيح عليه السالم اال بعد فوات االوان ، ألنكم قوم 

 ال ما تقولوا أن هللا عند مقتا كبر)تقولون ما ال تعملون و قال هللا تعالي 

و لكن عليكم فعل ذلك لتحضير انفسكم ألمر عظيم مثل ذلك ( تفعلون 

 تاج للتحضير قبله و اال رسبت فيهفاألمتحان يح

هل قمتم بأرسال أموال للمقاتلين فى ساحات القتال ؟ أو :  السؤال الثالث

 قمتم بإعالة أسرة مقاتل بعد هجرته 

 منكم لم يفعل% 25 :االجابه

النتيجه لن يظهر فيكم المسيح عليه السالم اال بعد فوات االوان ، ألنكم قوم 

 ال ما تقولوا أن هللا عند مقتا كبر)ل هللا تعالي تقولون ما ال تعملون و قا

و دائما يقول تعالي الذين امنوا و عملوا الصالحات البد من العمل ( تفعلون 

حتي تثبت ايمانك فال يكفي االيمان و اال تكون مع عقيدة االرجاء و العياذ 

 باهلل 



 

 

بالدهم هل خططتم لهجمة علي األمريكان أو األوربين فى :  السؤال اآلخير

 أو فى بالدكم تقتلون فيها أهل العدوان ؟ 

 منكم لم يفعل % 22:  األجابه

 فثبطهم انبعاثهم هللا كره ولكن عدة له ألعدوا الخروج أرادوا ولو)قال تعالي 

 التوبة ( 07 القاعدين مع اقعدوا وقيل

 وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قل)قال تعالي 

 إليكم أحب ترضونها ومساكن كسادها تخشون وتجارة قترفتموهاا وأموال

 يهدي ال وهللا بأمره هللا يأتي حتى فتربصوا سبيله في وجهاد ورسوله هللا من

  50التوبه ( الفاسقين  القوم

لو لم تفعلوا فتربصوا حتي يأتي هللا بأمره و ال تحزنوا عندما تكونوا من 

 الخاسرين 

 الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من شترىا هللا إن) )قال تعالي 

 واإلنجيل التوراة في حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون هللا سبيل في يقاتلون

 هو وذلك به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا هللا من بعهده أوفى ومن والقرآن

 التوبه  ( 111)  العظيم الفوز

ك أن دون األُمَّة حال لينصلح حوله من يتغيَّر أن ينتظر الجميع  ساكنًا، يُحرِّ

َ  إِنَّ ﴿ : تعالى قوله في موجود   التغيير سرَّ  أن يدرك لم  َحتَّى بِقَْومٍ  َما يَُغيِّرُ  اَل  هللاَّ

 مراقبة مجرد هو هل أنت؟ دورك فما [11: الرعد]﴾  بِأَْنفُِسِهمْ  َما يَُغيُِّروا

 ال غيرك؟ بالطبع إليه وصل الذي التغيير مقدار

ة األسالميه تتغيَّر حتى سأتغيَّر: قل كنول  األُمَّ

أقسم باهلل العظيم قسما مغلظا إنني لم أذهب للدوله االسالميه :  براءة أمام هللا

فى العراق و الشام و لم أتراسل معهم ، و ليس لي معهم أي صله إنما هو 

و و أقسم باهلل أن من سيدعون بنزوله أنه نزل ه.... الشهادة هلل و الحق 

المسيح عيسي بن مريم عليه السالم طبقا للمعطيات و الشواهد التي تؤكد 

 ذلك فى هذا الكتاب و هللا على ما اقول شهيد



 

 

------------------------------------------------------------------ 

ذل فى هذا الكتاب من أجل أن على كل قاريء أن يعرف مدي التعب الذي بُ 

 يصل إليه 

يه أن يكمل المسيره بتوصيله لكل من يعرفه فلو أحتفظ صحابة رسول و عل

 هللا بإيمانهم ألنفسهم 

 ما وصل لنا الدين ، فالدين أمانه يجب نقلها

 --------------------------------------------------------------------

ي ترك أو عدم ال يجوز الحكم على الكتاب اال بعد قرائته كامال : ملحوظه 

 فصل من فصوله 

 حيث أن الفصول مترابطه 

ياغة معظم أجزاء صو بالنسبه لمن قرأه سابقا أشير إلي أنه تم إعادة 

 د الكتاب من جدي

 كل نسخه فيها الجديد ... من جديدعاده قرائته فيجب إ

و أرجو من الجميع األحتفاظ بالكتاب و إخبار الجميع به سريعا قبل أن 

 .حذفهتقوم جيوش الكفر ب

 -----------------------------------------------------------------

 :المات الساعة الكبرى ع

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه قال إن الساعة ال تكون حتى تكون 

عليه نزول عيسى بن مريم وقال أحدهم في العاشرة  ...عشر 

 ( صحيح مسلم..)السالم

ع ان نحدد ان للمسيح عليه السالم نزول من خالل االنجيل نستطي

خاص للمجاهدين المؤمنين يختصون بمعرفة مجيئه ثم اعالن نزول للبشريه 

 جمعاء قبل الساعة مباشرة



 

 

ندما ينزل لن يراه و يعرف ععليه السالم المسيح و رأى الشخصى أن 

 يعلنوا نزوله اال ان يشاء هللا و هذا من نو ل ،نزوله إال الفئه المجاهده

 يحفظ و يسهر لمن طوبى كلص اتي انا ها)األحاديث مع القرينه من اإلنجيل 

 10+  10:  51+  12:  15 قالو( + )01:  50ىمت)( عريته فيروا عريانا يمشي لئال ثيابه

 (15:  17+  1: 1 يا يوحنارؤ( + )50: 

و من الحديث الشريف نجد نزول المسيح عليه السالم علي فئه مجاهده 

 .........وسط الليل مختص بهم النزول و معرفة نزوله مؤمنه فى 

 من مناد نادى إذ كذلك هم فبينما.....الحديث ..... عن عثمان بن أبي العاص

 هذا إن: لبعض بعضهم فيقول ثالثاً، الغوث، أتاكم الناس أيها يا :السحر

 الفجر، صالة عند السالم عليه مريم ابن عيسى وينزل .شبعان رجل لصوت

 بعضهم أمراء األمة هذه: فيقول صل، تقدم هللا روح يا: أميرهم له فيقول

 له واللفظ(( مسنده)) في أحمد أخرجه(فيصلي أميرهم فيتقدم بعض، على

كما فى الدر  وصححه والحاكم والطبراني شيبة أبي ابن وأخرجه بطريقين،

 المنثور

  ثم يتم إعالن نزوله لجميع البشريه قبل قيام الساعه مباشرة

والذين طعنوه وينوح عليه جميع  وستنظره كل عينهوذا يأتي مع السحاب "

 (1: 0يارؤ) "آميناألر  نعم  قبائل

دليل انه سيظهر على جميع قنوات التلفزيون فى نشرة االخبار بعد إعالن 

عن طريق الدولة االسالميه نزوله فى بيان على االنترنت و من ثم نقله 

و مواقع االخبار على شبكه المعلومات الدوليه  جميع قنوات االخبار العالميه

االنترنت و بالتالي ستنظره كل عين فى العالم و ينوحوا عليه ألنه لم يعد 

 هناك وقت من الزمن للتوبه 

 يَا َكفَُروا الَِّذينَ  أَْبَصارُ  َشاِخَصة   ِهيَ  فَإَِذا اْلَحقُّ  اْلَوْعدُ  َواْقتََربَ )قال تعالي 

نْ  َغْفلَةٍ  فِي اُكنَّ  قَدْ  َوْيلَنَا َذا مِّ  االنبياء  (20) ظَالِِمينَ  ُكنَّا بَلْ  هَٰ

و لما أقتربت الساعه و أصبحت قاب قوسين أو أدني بعد إعالن نزول 

 المسيح و حدد لهم ميعاد الساعه و حدد لهم كل شيء و بين كل شيء 



 

 

و إن كل شيء كان قال الظالمون يا ويلتنا لقد كنا عن هذا غافلين  

و الفسق و الفسوق و مامنا و لكن كنا نحن من يريد الفساد و االفساد واضح ا

 أعترفوا بذنبهم و ماتوا و هم مصرون على ظلمهم و معترفون على انفسهم 

كتابي هذا أمام .... و أرجوا من هللا تعالي أن يذكر المسيح عليه السالم 

سنه  11يه و أنا يا منامؤكما رأيت فى ر... ...العالم ليقرأوه و يتعلموا منه 

أن رسول هللا صل هللا عليه و سلم يعطيني أمانه ألوزعها على الناس شديده 

اللمعان و لم أستطيع ثم يأتي رسول من هللا و هو المسيح ان شاء هللا تعالي و 

  هو على قمة العجل من أمره ليأخذها مني و يوزعها هو على الناس

ظهر إلى المغارب هكذا ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق وي))

وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان في ... يكون أيضا مجيء ابن اإلنسان

ويبصرون ابن اإلنسان آتيا على  وحينئذ تنوح جميع قبائل األرضالسماء 

 (.50،14: 50مت" )سحاب السماء بقوة ومجد كثير 

علن حقه بعد نزوله الخفي يو من الحديث الشريف نجد انه فى المرحله الال

  بأعالن أوامر جديده علي االسالمنزوله للمأل 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبَا عنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رَ فَيَْكسِ  َعْداًل  َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:"

لِيبَ   َحتَّى أََحد   يَْقبَلَهُ  اَل  َحتَّى اْلَمالُ  َويَفِيضَ  اْلِجْزيَةَ  َويََضعَ  اْلِخْنِزيرَ  َويَْقتُلَ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  ْنيَا ِمنْ  َخْيًرا اْلَواِحَدةُ  السَّ  متفق عليه  "فِيهَا َوَما الدُّ

 فيكون >>:قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي أمامة أبي عن

 ويذبح,  الصليب يدق,  مقسطا وإماما عدال حكما أمتي في مريم ابن عيسى

 بعير وال شاة على يسعى فال الصدقة يترك و,  الجزيه ويضع,  زيرنالخ

 يده الوليد يدخل حتى حمة ذات كل حمة وتنزع والتباغض الشحناء وترفع

 الغنم في ذئبال ويكون يضرها فال األسد الوليدة وتفر تضره فال الحية في

 الكلمة وتكون الماء من اإلناء يمأل كما السلم من األر  وتمأل كلبها كأنه

( هزيمه الدوله االسالميه) أوزارها الحرب وتضع هللا إال يعبد فال واحدة

 تنبت الفضة كفاثور األر  ويكون (سقوط آل سعود) ملكها قريش وتسلب

 ويجتمع فيشبعهم العنب نم القطف على النفر يجتمع حتى أدم بعهد نباتها



 

 

 الفرس ويكون المال من وكذا بكذا الثور ويكون فتشبعهم الرمانه على النفر

 المقدسي والضياء خزيمة وابن ماجة ابن رواه <<بالريهمات

ألنه لم يتبقي المسيح عليه السالم الصدقه عند نزوله  يتركهل تفكرتم لماذا 

فلو الفقراء حمين بعبادة الضعفاء فإن هللا تعالي أرحم الرا اال أيام معدوده

بأشهر و أبطل الصدقه ألمتنع الناس  القيامهنزل المسيح عليه السالم قبل 

عن إخرج الصدقه و مات الكثير من الناس بسبب الحاجه و لكن هللا يعلم ان 

ت اال الفقير قد يتحمل ايام قليله بدون صدقه فلذلك ترفع الصدقه و هللا ما ازد

 ، كتب ايماناً فيما ا

اآلن و  منكم بتنفيذ خطته للهجوم علي األمريكان و االوربيونكل  فليقوم

فى الفصل اآلخير بالصفحتين االخيرتين من الكتاب كما  و بال تردد فورا

 (الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب) بدون تردد

 وإن(  50)  المستأخرين علمنا ولقد منكم المستقدمين علمنا ولقد) قال تعالي 

 الحجر  ( 55)  عليم حكيم إنه يحشرهم هو ربك

  و انما نحن المستأخرين فتب علينا ربنا و اغفر لنا تأخرنا

 -----------------------------------------------------------

ني ال أحدد يوم القيامه فال يعرفه ال ملك مقرب و ال إفى البدايه أؤكد 

السالم و موعد هالك المسيح الدجال ل و لكني أحدد عمر أمة امرسنبي 

و هذا قد فعله من قبل و ذلك من القرآن و السنه و الرؤي الصالحه أمريكا 

 غير وعد ذلك أيام ثالثة داركم في تمتعوا فقال فعقروها)االنبياء قال تعالي 

( بقريب الصبح أليس الصبح موعدهم إن)هود و قال تعالي  75 (مكذوب

  31هود 

اما االن فالعلماء ورثه االنبياء  سابقا، يفعلون ذلكبياء و حيث كان االن

و نحن من ننذر بزوال االمم و هالك الدول من احاديث الفتن و الرؤي 

و بالنسبه لكثرة الرؤي و تفسيرها فى الكتاب فهناك مقدمه عن الصادقه 

 هالك تبين رؤى))اهمية الرؤي الصالحة فى االسالم فى مقدمة فصل 

 ((أوباما يد علي أمريكا



 

 

اَعةَ  إِنَّ )  تعالي قال  ( أُْخفِيهَا أََكادُ  آَتِيَة   السَّ

على لسان المسيح عيسي (  17 -50) و متي ( 15-11) و فى إنجيل مرقس 

 بن مريم عليه السالم كتب 

فال يعلم بهما أحد، و ال المالئكة الذين فى  اليوم و تلك الساعهو أما ذلك ) 

 ".(األبالسماء ، و ال االبن ، إال 

فال يعلم بهما أحد، و ال مالئكة السماوات ،  اليوم و تلك الساعهو أما ذلك ) 

 ".(إال أبي وحده

أخفيها و لم يقل أخفيتها مما  أكادمن هنا نجد أن هللا تعالي قال ** 

كما قال المسيح  باليوم و الساعهيعني أن موعد الساعه ال يمكن تحديده 

موعد االنجيل و لكن من الممكن استشراف عيسي بن مريم عليه السالم فى 

 ...و ذلك من رحمة هللا لالسباب االتيه ... لقيام الساعه  تقريبي و ليس مؤكد

 رحمة من االنفس تقنط ال حتي و ، ربها لمالقاه التقيه االنفس تستعد حتي

فتتأكد من وجود هللا إلي  نهايه بال عذابات من نري ما بعد خاصة هللا

 الروح فتعود ،،، جدا قريبه بالتدخل هللا رحمة أن رفواو يع جوارها ،

 أرسل قد بأنه عباده على الحجه هللا يأخذ حتي و ،،، االرتفاع الي المعنويه

 لم كما يصدقوها لم و يفهموها لم لكنهم و بالنـــهايــه النذر و العالمات

سبحانه  وعد كما بغته الساعة عليهم فتقوم ، النبيون و الُرسل األولون يصدق

  ،، تعالي و

دوله  مناذاعة نبأ نزول المسيح عليه السالم ان شاء تم ثم ي** 

هللا  و يومااربعين خمسه و سيمكث فينا ان شاء هللا و  االسالميه  الخالفة

 .......اعلم

 عن ، قيس أبي عن ، سفيان ثنا ، الرحمن عبد ثنا ، بشار بن محمد حدثنا

 إسرائيل ببني وهيئة سمتا الناس أشبه أنتم"  : هللا عبد قال:  قال ، الهزيل

 مثله فيكم كان إال شيء فيهم يكون ال حتى بالقذة القذة حذو آثارهم تتبعون

 السنه للمروزي  "

 فيمكث ، أمتي في الدجال يخرج: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 فيبعث ، عاما أربعين أو ، شهرا أربعين أو ، يوما أربعين أدري ال أربعين

 الناس يمكث ثم ، فيهلكه فيطلبه مسعود بن عروة كأنه ، مريم ابن عيسى هللا

 ، الشأم قبل من باردة ريحا هللا يرسل ثم ، عداوة اثنين بين ليس سنين سبع

 إال ، إيمان أو خير من ذرة مثقال قلبه في أحد األر  وجه على يبقى فال

 قال ،"  تقبضه حتى عليه تهلدخل جبل كبد في دخل أحدكم أن لو حتى قبضته



 

 

 في الناس شرار فيبقى: "  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعتها: 

 ، منكرا ينكرون وال ، معروفا يعرفون ال ، السباع وأحالم الطير خفة

 تأمرنا فما:  فيقولون ، تستجيبون أال:  فيقول ، الشيطان لهم فيتمثل

 في ينفخ ثم ، عيشهم حسن رزقهم دار ذلك في وهم ، األوثان بعبادة فيأمرهم

 صحيح مسلم ..... الصور

المسيح الدجال أمريكا اليهود العجل الذهبي سيعبد المسلمين  بدَ فكما عَ  *

و سيعبدون  إيمانهم اليقيني باهلللشكهم فى هللا تعالي و عدم  بإطاعه أوامرها

ود القبائل و و حد األوطانإلي  أوثان صنعوها لنفسهم من الحكام الطواغيت

كما ستهدم الكعبه لظنهم أن هللا  ..عباده الدوالرو  القوانين الوضعيه الكفريه

مع عدم علمهم انهم هم المكلفين بحماية تعالي هو المكلف بحمايه الكعبه 

 .البيت الحرام لفشوا الجهل

 و 04و لقد كتب هللا تعالي على اليهود االفساد فى االر  لمده 

 وعليه السالم و كذلك نحن قتلنا المهدي اسامه بن الدن  حاولوا قتل المسيح

بعد تخليهم عن مهديهم و افسادهم فى االر  و كذلك ستكون أمة االسالم 

  .هي مدة بقاء فتنة إسرائيل في بالد العرب و المسلمين  سنه 04

 خلقها التي الخليقة ابتداء منذ مثله يكن لم ضيق األيام تلك في يكون ألنه 12

. جسد يخلص لم ،األيام تلك الرب يقصر لم ولو 54يكون ولن اآلن، إلى هللا

: أحد لكم قال إن حينئذ 51األيام قصر اختارهم، الذين المختارين ألجل ولكن

 كذبة مسحاء سيقوم ألنه 55تصدقوا فال هناك هوذا: أو هنا المسيح هوذا

 رينالمختا أمكن لو يضلوا لكي وعجائب، آيات ويعطون كذبة، وأنبياء

 تلك في وأما 50شيء بكل وأخبرتكم سبقت قد أنا ها. أنتم فانظروا 51أيضا

 ونجوم 55ضوءه يعطي ال والقمر تظلم، فالشمس: الضيق ذلك بعد األيام

 يبصرون وحينئذ 57تتزعزع السماوات في التي والقوات ، تتساقط السماء

 ئكتهمال حينئذ فيرسل 50ومجد كثيرة بقوة سحاب في آتيا اإلنسان ابن

) السماء  أقصاء إلى األر  أقصاء من الرياح، األربع من مختاريه ويجمع

  (  06إنجيل مرقس إصحاح 



 

 

قبل قيام عذاب المؤمنين حروب المسلمين و إن هذا االنجيل وصف  -

 الساعه 

 تكون، أن البد ألنها ترتاعوا، فال حروب وبأخبار بحروب سمعتم فإذا 0

 وتكون مملكة، على ومملكة أمة، على أمة متقو ألنه 3بعد المنتهى ليس ولكن

 2األوجاع مبتدأ هذه. واضطرابات مجاعات وتكون أماكن، في زالزل

 مجامع، في وتجلدون مجالس، إلى سيسلمونكم ألنهم.  نفوسكم إلى فانظروا

 أوال يكرز أن وينبغي 14لهم شهادة أجلي، من وملوك، والة أمام وتوقفون

 بما قبل من تعتنوا فال ليسلموكم، ساقوكم متىف 11األمم جميع في باإلنجيل

 لستم ألن. تكلموا فبذلك الساعة تلك في أعطيتم مهما بل تهتموا، وال تتكلمون

 واألب الموت، إلى أخاه األخ وسيسلم 15القدس الروح بل المتكلمين أنتم

 الجميع من مبغضين وتكونون 11ويقتلونهم والديهم على األوالد ويقوم ولده،

إنجيل مرقس ) يخلص  فهذا المنتهى إلى يصبر الذي ولكن. اسمي أجل من

 (  11إصحاح 

و المتوقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذا هو المسيح الدجال 

 ألن الدجال يمكث اربعون يوما قبل الساعه

 و لكن أنظروا إلي ثمار كالمه 

جهاد أعداء هللا  هل يدعوا الدجال إلي األسالم الصحيح من تحكيم شرع هللا و

 و إقامة الخالفه 

 هل يتكلم الدجال بكالم هللا تعالي من القرآن و السنه و التوراة و األنجيل 

هل أعداء الدجال هم الصالحون من الصاحبه أما أن أعدائه هم أمريكا و 

 الحكام العرب الذين ال يحكمون بشرع هللا من الطواغيت ؟

 الدجال ؟؟؟؟فكيف يكون بعد ذلك كله هو المسيح 

لك  و المتوقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذا هو المسيح الدجال

 البزار و النسائي سنن في جاء هذا الحديث



 

 

 صلى النبي أصحاب من رجال ألقى أن أتمنى كنت قال شهاب بن شريك عن

 من نفر في عيد يوم في برزة أبا فلقيت الخوارج عن أسأله وسلم عليه هللا

 الخوارج يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت هل له فقلت أصحابه

 أتى بعيني ورأيته بأذني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت نعم فقال

 عن ومن يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ما: ))  محمد يا فقال ورائه من رجل فقام. شيئا وراءه من يعط ولم شماله

 فغضب ، أبيضان ثوبان عليه الشعر مطموم أسود رجل((  القسمة في عدلت

 بعدي تجدون ال وهللا))  وقال شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 منهم هذا كأن قوم الزمان آخر في يخرج))  قال ثم((  مني أعدل هو رجال

 من السهم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيهم يجاوز ال القرآن يقرؤون

 المسيح مع آخرهم يخرج حتى يخرجون يزالون ال التحليق سيماهم الرمية

 (( والخليقة الخلق شر هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الدجال

هم من خرجوا على خليفة المسلمين قائد و هللا ان خوارج اخر الزمان 

يح حيث خرجت فيهم امريكا المسالخليفه البغدادي  دولة الخالفة االسالميه

الدجال تأمرهم بقتال دوله الخالفه االسالميه و ليس العكس و أقرأوا الكتاب 

 جيدا لتعلموا الحق من الباطل

و اقول لكم ان العلم الذي مع شيوخ الفضائيات هو علم من اجل الدنيا و هم 

شيوخ سلطان ال يرجون من اقوالهم االخرة قال فيهم رسول هللا صل هللا 

شيوخ السلطان و ) أقرأوها فى فصل االحاديث  عليه و سلم الكثير من

 ( من هم الخوارج ) و أقرأوا فصل  (أبواب جهنم 

لهم هذة االيات من التوراة أن  و سيقول أحبار اليهود و النصاري

المسيح الدجال هو من يطلب تغيير دينهم كما قال دانيال النبي فى سفره 

يِسي َويُْبلِي اْلَعلِيِّ  ِضدَّ  بَِكالَم   َويَتََكلَّمُ  55أصحاح السابع  ، قِدِّ  أَنَّهُ  َويَظُنُّ  اْلَعلِيِّ

نَّةَ، األَْوقَاتَ  يَُغيِّرُ   .َزَمان   َونِْصفِ  َوأَْزِمنَة   َزَمان   إِلَى لِيَِدهِ  َويَُسلَُّمونَ  َوالسُّ

نه أنبيائهم و أوقات صلواتهم و شريعتهم إلي  أي يطلب تغيير س 

لغيه و يقتل الخنزير أي يحرم أكله و يلغي االسالم و حيث يكسر الصليب و ي

 الجزيه أي يحرم كافة االديان اال دين االسالم



 

 

  22و من انجيل متي اصحاح 

قُوا فاَلَ ! هُنَاكَ : أَوْ ! هُنَا اْلَمِسيحُ  هَُوَذا: أََحد   لَُكمْ  قَالَ  إِنْ  ِحينَئِذٍ  51  .تَُصدِّ

 َوَعَجائَِب، َعِظيَمةً  آيَاتٍ  َويُْعطُونَ  َكَذبَة   يَاءُ َوأَْنبِ  َكَذبَة   ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنَّهُ  50

 .أَْيًضا اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا َحتَّى

 

وهو ،  فيقول لهم القساوسه أن مسيح داعش هو المسيح الدجال

 تدليس عليهم 

 

****************************************** 

م القرآن و الحديث و كيف سيتعلم المسيح عيسي بن مري

 اللغه العربيه

 ... إنه هللا تعالي من سيعلمه 

 ( واإلنجيل والتوراة والحكمة الكتاب ويعلمه) تعالى قوله

 تحمل أن قبل السالم عليها لمريم موجه( ويعلمه) قوله في الخطاب

 والتوراة والحكمة الكتاب علمتك وإذ) تعالى قوله ومثلها ، للمستقبل وهو

 هللا يجمع يوم) قبلها اللتي اآلية ألن القيامة يوم هنا والخطاب( واإلنجيل

 ( عليك نعمتي اذكر مريم ابن عيسى يا هللا قال إذ) قوله إلى( الرسل

 أنهما على يدل والحكمة الكتاب على واإلنجيل التوراة وعطف

 وجل عز هللا سيعلمه الذي والحكمة بالكتاب المراد أن مما يعني ، غيرهما

 محمد الرسول على أنزلهما الذي والسنة القرآن هو السالم يهعل لعيسى

و ذلك من القاعدة ( والحكمة الكتاب عليك هللا وأنزل) وسلم عليه هللا صلى

 عليه عيسى نزول على تدل اآلية فإن ، الفقهيه في تفسير القرآن بالقرآن

األسالميه  األمة علمها كما والحكمة الكتاب هللا فيعلمه ، األمة هذه في السالم

 (ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلمهم)



 

 

****************************************** 

فأقول له كيف باهلل عليك تأتي دوله الخالفه  و بالنسبه لمن سيشكك

ان نهايه العالم بعد ايام  انه المسيح عليه السالم و االسالميه برجل يقول

  ....لينكشف كذبه خالل ايام قليله

 ...... يعقل ان تصل سفاهة اي قوم الي هذة الدرجهفهل 

 مستقيم صراط هذا واتبعون بها تمترن فال للساعة لعلم وإنه)لقد قال تعالي 

  32- 30الزخرف (  مبين عدو لكم إنه الشيطان يصدنكم وال

اَعةِ  لَِعْلم   َوإِنَّهُ  قال بن عباس و مجاهد و قتاده و الضحاك و السدي انه   لِلسَّ

 درس للذي وسلم عليه هللا صلى النبي لدين امريم مجددً  ابن عيسى نـزول

، و لهذا فهو ِعلم للساعه و تقريب موعدها و ليس تحديد موعدها التي  منه

و ليس أخفيتها  أكادقال (  أخفيها أكاد آتية الساعة نإ) قال تعالي عنها 

سبب عدم و لذلك فهي شبه مبينه للمؤمنين و لكن مطموسه للكفار ب.......

 ..... تصديقهم بعالمتها التي سيبينها لهم المؤمنين

اي ال تشكون فيها و طالما ان هللا قال ال تشكون يعني  فال تمترن بها

  ستشكون

المجادلين حيث  الكفار وشبه بوساوسه تغتروا ال:  أي الشيطان يصدنكم وال

ليه سيعمل زبانيه جهنم من شيوخ الفضائيات على تشكيكم فى المسيح ع

السالم بكافة السبل فكيف باهلل عليكم يكون من يدعو الي تحكيم شرع هللا و 

اقامه الخالفه و توحيد المسلمين مخطئ و من الخوارج و من يتبع امريكا و 

يقاتل فى صفها هو المصلح حكموا دينكم و عقلكم قبل يخدعكم الشيطان و 

 ده جنوده فالقله المصلحه دائما محاربه من الكثرة الفاس

 البزار و النسائي سنن في جاء سيقولون لك هذا الحديث

 صلى النبي أصحاب من رجال ألقى أن أتمنى كنت قال شهاب بن شريك عن

 من نفر في عيد يوم في برزة أبا فلقيت الخوارج عن أسأله وسلم عليه هللا

 الخوارج يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت هل له فقلت أصحابه

 أتى بعيني ورأيته بأذني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت منع فقال



 

 

 عن ومن يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ما: ))  محمد يا فقال ورائه من رجل فقام. شيئا وراءه من يعط ولم شماله

 فغضب ، أبيضان ثوبان عليه الشعر مطموم أسود رجل((  القسمة في عدلت

 بعدي تجدون ال وهللا))  وقال شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 منهم هذا كأن قوم الزمان آخر في يخرج))  قال ثم((  مني أعدل هو رجال

 من السهم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيهم يجاوز ال القرآن يقرؤون

 المسيح عم آخرهم يخرج حتى يخرجون يزالون ال التحليق سيماهم الرمية

 (( والخليقة الخلق شر هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الدجال

هم من خرجوا على خليفة المسلمين قائد و هللا ان خوارج اخر الزمان 

حيث خرجت فيهم امريكا المسيح الخليفه البغدادي  دولة الخالفة االسالميه

ا الكتاب الدجال تأمرهم بقتال دوله الخالفه االسالميه و ليس العكس و أقرأو

 جيدا لتعلموا الحق من الباطل

و اقول لكم ان العلم الذي مع شيوخ الفضائيات هو علم من اجل الدنيا و هم 

شيوخ سلطان ال يرجون من اقوالهم االخرة قال فيهم رسول هللا صل هللا 

شيوخ السلطان و ) أقرأوها فى فصل عليه و سلم الكثير من االحاديث 

 ( من هم الخوارج ) صل و أقرأوا ف (أبواب جهنم 

لهم هذة االيات من التوراة أن  و سيقول أحبار اليهود و النصاري

المسيح الدجال هو من يطلب تغيير دينهم كما قال دانيال النبي فى سفره 

يِسي َويُْبلِي اْلَعلِيِّ  ِضدَّ  بَِكالَم   َويَتََكلَّمُ  55أصحاح السابع  ، قِدِّ  أَنَّهُ  َويَظُنُّ  اْلَعلِيِّ

نَّةَ، األَْوقَاتَ  َغيِّرُ يُ   .َزَمان   َونِْصفِ  َوأَْزِمنَة   َزَمان   إِلَى لِيَِدهِ  َويَُسلَُّمونَ  َوالسُّ

نه أنبيائهم و  و شريعتهم إلي  أوقات صلواتهمأي يطلب تغيير س 

و حيث يكسر الصليب و يلغيه و يقتل الخنزير أي يحرم أكله و يلغي االسالم 

 ان اال دين االسالمالجزيه أي يحرم كافة االدي

  22و من انجيل متي اصحاح 



 

 

قُوا فاَلَ ! هُنَاكَ : أَوْ ! هُنَا اْلَمِسيحُ  هَُوَذا: أََحد   لَُكمْ  قَالَ  إِنْ  ِحينَئِذٍ  51  .تَُصدِّ

 َوَعَجائَِب، َعِظيَمةً  آيَاتٍ  َويُْعطُونَ  َكَذبَة   َوأَْنبِيَاءُ  َكَذبَة   ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنَّهُ  50

 .أَْيًضا اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا َحتَّى

وهو ،  فيقول لهم القساوسه أن مسيح داعش هو المسيح الدجال

 تدليس عليهم 

 ------------------------------------------------------

 ( هرمجدون)  و االعماقدابق مرج معركة  بانتهاءو أبشركم 

يضا طبقا و أ الروسيهو التابع للمخابرات  الروسينيوز ار تي فطبقا لموقع 

فإن المخابرات األمريكيه و بأوامر من الرئيس لكثير من مواقع االخباريه 

من النخبه لقتال جنود دولة الخالفه قواعد فى سوريا  14اقامت األمريكي 

االعماق و أيضا بالروم نزول  هوو هذا  السابقه االعواماالسالميه خالل 

ملحمة ضد المسيح عيسي بن مريم عليه المريكا هو قائد المسيح الدجال أ

 :و رابط الخبر هو السالم فسبحان هللا تعالي 

-https://arabic.rt.com/middle_east/889455

-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7

-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

-D8%A9%D8%B3%D8%B1%D9%8A%

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%A9/  

معركة دابق  االسالميه الجيش التركي و جيش دولة الخالفه خا و ايضا 

و ال ننسي ان الروم ايام الرسول كانوا هم تركيا و اليونان و ايطاليا و تركيا 

اليوم علمانيه و جزء من حلف الناتو و متحالفه مع امريكا المسيح الدجال 

 ل بأر  دابق تماما ضد دوله الخالفه فهي نبؤة نزول الروم و المسيح الدجا

و إن الحديث يقول حتي تنزل الروم باالعماق أو بدابق إن كل 

فدابق كما سبق ان قلنا كانت ترمز فى مرحله اولي  رمزيهاحاديث الفتن 

المرحله الثانيه الي جميع اعماق دولة الخافه الي أفغانستان و ترمز فى 

 ...... حتي تزيغ االبصار و تبلغ القلوب الحناجر االساميه

https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/889455-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/


 

 

و لن يعلن نزوله حتي يستشهد ثلث المقاتلين كما نص الحديث و 

 وال ُثلُث فينهزم فيقاتلونهم؟: الحديث الشريف يهزم ثلث و ينتصر ثلث ، 

 ال الثلث، ويفتتح هللا، عند الشهداء أفضل ثلُثهم وُيقَتل أبدا، عليهم هللا يتوب

 صحيح مسلم  ُيفَتنون

  2في سفر الرؤيا اصحاح ف حتي انه مذكور فى االنجيل

 2عددهم سمعت انا و الف الف مئتا الفرسان جيوش عدد و 17: 2

 و نارية دروع لهم عليها الجالسين و الرؤيا في الخيل رايت هكذا و 10:

 افواهها من و االسود كرؤوس الخيل رؤوس و كبريتية و اسمانجونية

 النار من الناس ثلث قتل الثالثة هذه من 13: 2كبريت و دخان و نار يخرج

 في هو سلطانها فان 12: 2افواهها من الخارجة الكبريت و الدخان و

 2تضر بها و رؤوس لها و الحيات شبه اذنابها الن اذنابها في و افواهها

 اعمال عن يتوبوا فلم الضربات بهذه يقتلوا لم الذين الناس بقية اما و 54:

 و النحاس و الفضة و الذهب اصنام و للشياطين يسجدوا ال حتى ايديهم

 و 51: 2تمشي ال و تسمع ال و تبصر ان تستطيع ال التي الخشب و الحجر

 سرقتهم عن ال و زناهم عن ال و سحرهم عن ال و قتلهم عن تابوا ال

و هنا سنعرف وصف الطائرات الحربيه التي تقتل المجاهدين يظهر 

 .....جيدا فى رؤيا يوحنا

https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8 / 

http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-

%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-

%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1   

 ------------------------------------------------------------

https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.rt.com/news/841983-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8/
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.arabstoday.net/37/211655-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1


 

 

رؤيا تبين موعد هالك أمريكا و هدم الكعبه ثم قيام الساعه و كله فى أسبوع 

رؤي تبين هالك ) في فصل   الخطيرةو كثير من الرؤي ..... و هللا اعلم 

 (أمريكا علي يد أوباما 

 الرؤيا هذه رأيت هـ 1015-15-0 الموافق ربعاءاأل يوم في:  الرؤيا

 رابط الرؤيا 

topic-http://tafser.yoo7.com/t1046  

 تقريبا زاحفتين رجلي وقرب أمامي فوجدت أسير مزرعة في أنني رأيت

 منتصف عند رأسها ولكن لألخرى موازية تسير وأحدهما ذراع أطوالهما

 يمسكهما ومن سامتين أنهما ضميري وفي تمساح شكل على وهما األخرى

 مني قريبا حجرا فوجدت حجر عن فبحثت قتلهما قررت وهنا يموت

 ركضت ثم فماتت صاحبتها عن قليال المتأخرة فضربت اليهما وركضت

 فركضت كاألول قريبا يكن ولم فوجدت آخر حجر عن أبحث مسرعا

 اللحظة هذه وفي فماتت فضربتها مترا 55 حوالي بعد على الزاحفة ولحقت

 الكلمة له اإلسالم أن ضميري وفي الغامرة والسعادة المبين بالنصر شعرت

 هذا وأثناء األر  يحكم المسلمين وخليفة كلها األر  في واألخيرة األولى

 أعرفه ال رجال نادى ثم سنة 55 قائال هللا رحمه الميت والدي نادى الشعور

  شهر 144 قالف

 العشر صائما هلل والحمد وكنت صباحا 11 الساعة وكانت استيقضت وهنا

 :التعبير 

 وسوف صدقها دليل وبها جميله و كبرى هائله بشريات بها الرؤيا هذه

 متقول لكل وتعطى حجرا الرؤى على متقول كل تلقم الرؤيا وهذه...اوضحه

 اننا ويعلم فيه الذى الوهم نم ليفيق قويه صفعة الرؤى فى تواريخ تحددوا ال

 ... محدده تواريخ فيها يرسل هللا أن ذنبنا وليس تأتى كما الرؤى مع نتعامل

 نفسها الرؤيا اخر فى رموزها شفرة فك تم حتى جدا عاديه اولها فى الرؤيا -

 المسلمين وخليفة بل االسالم بنصر خاص االمر أن الرائى شعور فى ووقع

و ها هي عادت على يد  تعود سوف أالسالميه خالفهال أن معناه وهذا سيحكم

http://tafser.yoo7.com/t1046-topic


 

 

دولة الخالفه و بذلك صدقت الرؤيا ان أمريكا تهلك أثناء وجود خليفه 

 للمسلمين 

 لالتحاد السوفيتي رمز هنا وهما الضار السام للشئ رمز حفتيناالز -

 قتلها تم والثانيه الولىا الزاحفه قتل وتم قليل بعد أوضح سوف كما وأمريكا

 ... متر 55 بعد

 على أخر رمز اعطاء تم ثم سنه 55 المتوفى والده من الرؤيا فى قيل ثم -

 اعطاء وتم وجل عز هللا من الموكل الرؤى ملك من وانها الرؤيا صدق

 سنه 55 انت ضربت لو وأقول هذا أفسر وأنا........ شهر 144 بذكر الدليل

 وضرب حساب بعمل قام النوم اثناء الرائى أن ومحال شهر 144=  15 فى

 ارقام ثالثة تجد انت اه...... الرؤيا صدق على دليل الرقم ولكن..... وجمع

 موت الى ترمز أرقام والثالثة شهر 144و سنه 55و متر 55 مختلفه بصيغه

االتحاد  أالولى الزاحفه موت من سنه 55 بعد أمريكا الثانيه الزاحفة

 السوفيتي

 55 وبالعد 1221 ديسمبر 57 فى أنتهت الشيوعيه االولى السامه الزاحفه -

كان سقوط  بالتاريخ الهجريو  -!!!  5417 ديسمبر 57 الى نصل سنه

و نعد بعده خمسه و  1015جمادي االخر  54االتحاد السوفيتي فى يوم 

أي  5417مارس  52نجده يوافق  1010جمادي االخر  54 اعشرون عام

ن هناك فرق بين أل 5417ديسمبر  57على هجري زياده أشهر  2أنه يتبقي 

الذين أنشأهم المهدي مما يعني أن المجاهدين ،،، التقويم الهجري و الميالدي 

كما أسقطوا االتحاد السوفيتي فى حرب افغانستان اوال ، أسامه بن الدن 

ازدادوا و شهر ميالدي  144سيسقطون أمريكا المسيح الدجال ثانيا بعد 

الكهف ألن أمريكا هي المسيح  هجري كما في سورة شهر 612أي  تسعا

ألن دولة الخالفة ما هي اال ثمرة  الدجال و المجاهدين هم أصحاب الكهف

و لذلك أمرنا رسول هللا بقراءة سورة الكهف جهاد المهدي اسامه بن الدن 

  ........على المسيح الدجال أمريكا

زاد و لكن سبحان هللا ألن هللا تعالي أقتصر أمر الغيب على نفسة فقد 

مدة أخري قصيره ان الي منذ هالك االتحاد السوفيتي الخمس عشرين سنه 



 

 

 ثالث كهفهم في ولبثوا)قال  22لماذا ألنه فى سورة الكهف اآليه  شاء هللا 

و لكن زادها لتكون مده مجهوله و لكن  ( 22)  تسعا ازدادوا سنين مائة

حتي شاء هللا و هي بعد رجسة الخراب كما فسرتها ان  قصيرة ان شاء هللا

سنه فيمن سيأتي بعدهم و نتدخل فى غيب هللا  22ال نقول و نؤكد أنهم فقط 

تعالي و لذلك عاقبنا بزيادة مدة آخري منذ هالك االتحاد السوفيتي قل هللا 

 واألرض السماوات غيب له لبثوا بما أعلم هللا قل)اعلم و لذلك قال تعالي  

 ( 23)  أحدا حكمه في يشرك وال ولي من دونه من لهم ما وأسمع به أبصر

 52االسراء (  األولون بها كذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما)

و هللا اعلم لن يكون هناك آيات نشهدها مما ننتظر أساسا ألنه قال و قوله 

 .....الحق إنه منعها أي منع من يطلبها أو ينتظرها 

 امريكا جبروت عز فىو 1225 سنة مايو 0 كانت الرؤيا أن الجميل ومن -

و  تصديقها يصعب شئ وكانت الثورات هذه كل وقبل العربيه الدول وحكام

بعدها بشهرين ظهر المذنب هالي بوب المبشر بظهور المهدي و عالمات 

 المستحيله االمور من والكثير 5412 عام فى االن نحن وهاالساعة الكبري 

 و هللا اعلم  جلل واحداث أهوال العالم سيرى ابشروا..  تحققت

 --------------------------------------------

 ثم قيام الساعه تبين موعد هدم الكعبهرؤيا اخري رؤيا 

3-https://www.almobshrat.net/threads/2377/page   

https://www.facebook.com/achratsa3a/photos/a.126086140827955.15330.

121045457998690/128010997302136/?type=1&theater  

 الرؤية هذه نوفمبر شهر من الخميس يوم وكان الرؤية هذه بعد أنه والغريب

 الفالح على حي الفالح على حي على استيقضت واستيقضت انتهت عندما

 الصبح صالة اذان كان هللا اال اله ال أكبر هللا اكبر هللا النوم من خير الصالة

 : ومضمونها

 :الرؤيا

https://www.almobshrat.net/threads/2377/page-3
https://www.facebook.com/achratsa3a/photos/a.126086140827955.15330.121045457998690/128010997302136/?type=1&theater
https://www.facebook.com/achratsa3a/photos/a.126086140827955.15330.121045457998690/128010997302136/?type=1&theater


 

 

 الخشب من مصنوعة القديم النوع من سفينة وكانت سفينة اركب اني رأيت

 وكان الجديد العالم استكشاف اجل من اسبانيا تصنعها كانت يالت سفن مثل

 يلبس القامة طويل رجال كان عنا منعزل رجل ويقف الناس من نفر بالسفينة

 فبدأ السفينة خرق الرجل دالك كأن ورايت وجهه مالمح لي تتبين لم السواد

 البحر في أسقط اني رايت كدالك وانا ويغرقون البحر في يسقطون الناس

 ان اريد البحر في طافي وجسدي السماء الى صاعدة روحي ورايت غرقتو

 كأن عني رغما صاعد استطيع وال اليه اعود ان اريد استطيع وال اليه اعود

 حلما وليس حقيقي هدا أن أشعر وكنت السماء نحو تجدبني جادبية هناك

 أصم لم لمادا كتيرا أصلي لم لمادا وأقول أتحسر فبدأت مت اني فأدركت

 ولن لي هللا يغفر ولن ميت االن انا خالص فقلت عبادته حق هللا أعبد لم لمادا

 هللا الى امري اسلم خالص فقلت اجلي انقضى النه تبت لو حتى توبتي يقبل

 متل ووجوههم اجنحة عندهم رجالن وكان الكالم هدا اقول صاعد وانا

 للغاز ضادةالم أقنعة يضعون الذين مثل فمهم مع مختلط انفهم الخنازير

 التانية السماء كانها الزرقة شديدة سماء من اقترب فبدأت الي ينضرون

 بي امسك ولجتها عندما نفسي في باختناق واحسست بصعوبة فولجتها

 فقط ابكي بكلمة انبس لم وانا هللا الى سنأخدك لي وقالوا دراعي من الرجلين

 رأتني ندماوع صخرة على جالسة امرأة بعيد من رايت بي يتمشون وهم

 جسدها من شيء اي لي يتبين لم بالكامل محتجب امرأة كانت نحوي تقدمت

 احمر شعره طفل االيمن دراعها بين طفال وتحمل ابيض بحجاب محتجبة

 تتصبب كانت وجبهته خديه الن حمام من خارج كأنه البيا  ناصع ووجهه

 دالك لمتك نحوي تقدمت عندما السنة او شهور 7 ابن كأنه الندى بقطرات

 وجل عز هللا الى سنأخده له فقالو الشاب هذا تأخدون اين الى لهم فقال الطفل

 في خلفي يصلي حتى يموت لن الشاب هدا اتركوه لهم فقال يحاسب سوف

 حتى انت من انت ومن له فقلت بتعجب اليه فنظرة واختفوا فتركوني الكعبة

 امه من وطلب مريم ابن عيسى المسيح انا لي فقال الكعبة في خلفك اصلي

 الى العودة تستطيع حتى فيها ما وتناول القفة خد لي وقال قفة تعطيني ان

 وخبزة مقلي وبيض مسلوق بيض فيها وجدت القفة فتحت عندما االر 

 الطعام مداق حتى وهللا العسل متل ومداقه ابيض شيء فيه واناء صفراء

 القفة في ما تناول من انتهيت وعندما حلم وليس الحقيقة في كاني به احس



 

 

 على سلم لي قال و وجهي في تبسم اهبط وانا السماء من اهبط فعال بدات

 سيحاول اوباما الرئيس ان تانية وجملة مكة الهل سالمي بلغ او مكة اهل

 الجملة أسمع لم أوباما الرئيس حكم نهاية في سأنزل اني أو الكعبة هدم

 سرعة اشتدت انزل وانا, عنه تعدوأب السماء من اهبط كنت الني جيدا التانية

 االر  على ارتطم ال حتى نزولي سرعة يخفف ان هللا فرجوت نزولي

 ساجدا اسقريت االر  على استويت وعندما نزولي سرعة خفت وبالفعل

 على استيقضت العظيم باهلل اقسم استيقضت االر  جبهتي لمست ان بمجرد

 لم اتوضأ حتى لنهو ا اردت وعندما الصبح صالة ادان الفالح على حي

 استطع ولم امي انادي ان واردت اطرافي تحريك في صعوبة اجد استطع

 الروح كأن فعال مت كانني لساني تحريك وفي الكالم في صعوبة وجدت

 ان علي هللا ولعنة العظيم باهلل اقسم العظيم باهلل اقسم جسدي من خرجت

 عشت كأنني رؤىال هده اتدكر العظيم وهللا واحدة كلمت زدت او كدبت

 الرؤى هده في والغريب فيها ما بكل احس حلم في اكن لم كأنني مجرياتها

 معهم اتكلم وانا الفصحى العربية باللغة معي يتكلمون يخاطبوني الذين ان

 هدم يحاول سوف اوباما الرئيس ان لي قال عندما وحتى المغربية بالدارجة

 كان بعد رئيسا يكن لم لكنه به عأسم كنت أنا رئيس أوباما بعد يكن لم الكعبة

 الرؤى هذه تتكرر ما ودائما كلينتون وهيالري ماكاين جون مع منافسة في

 لم الرؤى من وغيرها بالي في تأتيني ما دائما أنساها أن أستطيع ال ذهني في

 .عليكم أطيل ال حتى كلها ارويها أن ءاأش

اما هو ذو السويقتين فاوبالرؤيا على ظاهرها و ال تحتاج تفسير :  التفسير

 و هذه الرؤيا تؤكد ذلكالذي يهدم الكعبه كما فسرت في كتابي هذا 

 ------------------------------------------------------------

عام رأيت رسول هللا صل هللا  00و لقد رأيت فى رؤيا مناميه و عمري 

المسيح  يأتي ثم يطلب مني توزيعه ثم المع جدا عليه و سلم يعطيني شئ

ليقوم هو عليه السالم يأخذه مني و مستعجل مما معناه ليس هناك وقت 

و  ثم يأخذة هو ليقوم بتوزيعه حيث يقول إني فشلت فى توزيعة بتوزيعه

  هللا أعلم



 

 

************************************* 

عليه السالم من أحاديث رسول هللا صل هللا عليه و  شروط نزول المسيح

  سلم

 هزيمة الدوله تميجب أن تكون و حتي ينزل المسيح عليه السالم  -1

االسالميه فى العراق و الشام و حصارها حصار شديد كما هو مذكور في 

و  و مجاعهالشام حصار شديد  فيالحديث الشريف حيث يصيب اهل الجهاد 

من  المسيح عليه السالم و ذلك حتي يقال أن أعالن نزول حصل اآلنيهو ما 

الدوله االسالميه وسيله لجذب التعاطف و لزياده التأييد من قبل المؤيدين  قبل

و زيادة العمليات االستشهاديه و رفع الروح المعنويه المنهارة للجنود و 

و طبعا  المؤييدين مع زياده الضغط على الدوله و أنهيار معنويات جنودها 

هللا  بإذنحق سيكون هذا كذب من قبل الدجالين و نزول المسيح عليه السالم 

 ......الحي القيومالذي ال اله اال هو 

 أو بالحج الروحاء بفج مريم ابن عيسى ليهلن"  هريرة أبي عن -5

 والروحاء طريق أي بفج قوله...رواة مسلم "  جميعا ليثنينهما أو العمرة

و هذا يبين أن موعد .. مكة طريق في الصفراء ووادي المدينة بين مكان

و هو شهر  بعد أداء مناسك الحجيجب أن يكون ليه السالم نزول المسيح ع

   ذي الحجه

 للحرب على الدوله( المسيح الدجال ) قيادة القوات االمريكيه  -1

االسالميه فى العراق و الشام و هو ما حصل فعال سواء من الجو أو زيادة 

ت القوات االرضيه االمريكيه فى العراق و الشام لتقود المعركه و خلفها قوا

 اإلعراب من الشيعه و الكرد و المرتدين 

قبل النهايه  فك موعد النهايه و رموزالنبؤة و الفتنأن يكون  يجب -0

 2:  15فمثال فى سفر دانيال  الكتب السماويهو ذلك وعد إلهي فى  مباشرة

 (النهاية وقت إلى ومختومة مخفية الكلمات ألن دانيآل يا اذهب»: فقال



 

 

موسي حيث لم يعرف موسي تأويل جميع و كذلك فى قصة الخضر مع 

القصص الي فى نهايه رحلة و بعد أن قرر الخضر فراقه قال تعالي 

 الكهف 03(صبرا عليه تستطع لم ما بتاويل سانبئك)

عليه السالم حتي يختبر  يجب أن أخطأ فى تحديد موعد نزول المسيح -5

وله الخالفه هللا تعالي قوة ايمان من آمن بالمهدي أسامه بن الدن و آمن بد

االسالميه فى العراق و الشام و آمن بظهور السبع عالمات الكبري من 

عالمات الساعه الكبري التي كتبت فى فى كتابي هذا ، إيمان حقيقيا أم أنه 

 مذبذب اآليمان، 

 قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم)قال تعالي 

 متى معه آمنوا والذين الرسول يقول حتى زلواوزل والضراء البأساء مستهم

 510البقرة ( قريب هللا نصر إن أال هللا نصر

 يفتنون ال وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب الم: )  تعالى هللا وقال

(  الكاذبين وليعلمن صدقوا الذين هللا فليعلمن قبلهم من الذين فتنا ولقد

 11العنكبوت 

 األبصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ) :  تعالى هللا قال

 وزلزلوا المؤمنون ابتلي هنالك الظنونا باهلل وتظنون الحناجر القلوب وبلغت

 هللا وعدنا ما مر  قلوبهم في والذين المنافقون يقول وإذ شديدا زلزاال

 [ 15 - 14: األحزاب] اآليات(  غرورا إال ورسوله

من المسلمين و معهم أمريكا حول الدوله االسالميه  و اآلن نري المنافقين

 من كل مكان و ذلك وعد هللا تعالي للمؤمنين 

 الذي وهو) يرسل رحمته بعد أن يقنت المؤمنونإن من سنن هللا تعالي أنه 

الشوري ( الحميد الولي وهو رحمته وينشر قنطوا ما بعد من الغيث ينزل

 فهي سنن ال تتبدل و ال تتغير 53

 نصرنا جائهم كذبوا قد انهم وظنوا الرسل استيأس اذا حتى) تعالي قال 

 يوسف  114(  المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي



 

 

إن وعد هللا أت و إن نصر هللا قريب و .فأثبتوا و صابروا و رابطوا 

سيصدقنا هللا وعده بأذن هللا ، و من الحديث الشريف نجد أن نزول المسيح 

سالم على المجاهدين فى الشام بعدما يصل الحصار بهم أن يأكلوا عليه ال

 :وسلم عليه هللا صلى سمعت:  قال العاص أبي بن عثمان عنو أسلحتهم 

وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم ، فيصاب سرحهم ، 
وجهد شديد ، حتى إن أحدهم  مجاعة شديدةفيشتد ذلك عليهم ويصيبهم 

يا أيها : فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر . قوسه فيأكله  ليحرق وتر
رجل إن هذا لصوت : الناس أتاكم الغوث ، ثالثاً ، فيقول بعضهم لبعض 

 أحمدمسند ...الفجر صالة عند السالم عليه مريم ابن عيسى وينزل . شبعان

 هللا وحر من تيأسوا وال) ..............والحاكم والطبراني شيبة أبي ابن و

 يقنط ومن قال)، ( يوسف  21 الكافرون القوم إال هللا روح من ييئس ال إنه

 من قريب هللا رحمت نإ)الحجر ،  11(  الضالون إال ربه رحمة من

 .األعراف  11( المحسنين

إن عظم الجزاء مع عظم البالء ، و إن ) و قال النبي صل هللا عليه و سلم 
فمن رضي فله الرضا و من سخط فله هم ، هللا تعالي إذا أحب قوما ابتال

 7771صحيح الجامع (  السخط

مختلف عن كل مواعيد التي توقعتها  تأخير أعالن النزولو :  أوال

معي صبري و صبر األمه و العارفين بموعد النزول هللا تعالي حتي يختبر 

هل سيصبرون أم يكفرون ، ألن هللا تعالي أقتصر علمه بالغيب من كتابي 

و ذلك فسبحانه يفعل ما يشاء  نه فأراد اال ان يثبت ذلك سبحانه،سبحا عليه

و هو معجز شهر فزادنا مدة الصبر التي توقعناها  74ألننا توقعنا الموعد 

و ( 5413 مايو 10)سنه  04حيث الموعد بعد تمام دولة إسرائيل في فعله 

 ساعة ونيستأخر ال أجلهم جاء فإذا أجل أمة ولكل)هو عمرها فى التوراة 

 . و نزول المسيح عليه السالم ليعلن نهايتها 10االعراف ( يستقدمون وال

---------------------------------------  

 يستطع الهجره  فمن لم يهاجر للدوله االسالميه إن لم 

و او ينصر الدوله االسالميه خوه فى فرنسا من قتل للكفار فعليه بما فعله اإل

 ....لو بكلمه 



 

 

فإن من  :صلى هللا عليه وسلم قال هأن الترمذي وأبوداود وابن ماجه روى فقد

ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 

قيل يا رسول هللا أجر  :وفي رواية .خمسين رجال يعملون مثل عملكم

  .بل أجر خمسين منكم: خمسين منا أو منهم؟ قال

ال تسبوا أصحابي فلو أن  :بي صلى هللا عليه وسلم قالوروى الشيخان أن الن

 .أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

فتحصل أن المراد ـ والعلم عند هللا ـ هو أن من عمل عمال كان الصحابة 

يعملون مثله ينال عليه أجرا مضاعفا خمسين ضعفا عما كان يناله الصحابة، 

ابة كانوا يجدون على الخير أعوانا، وهؤالء ال والسبب في هذا أن الصح

  .يجدون على الخير أعوانا كما ورد في األثر

بعد  عن الفترة المعتادهالمسيح عليه السالم  أي بسبب طول غياب

و هي  ....عن مجاهدي أخر الزمان....المهدي أسامه بن الدن  أستشهاد

فعند  ...وراه و االنجيل السبع سنين من الفتن و المحن المذكوره فى التفترة 

وجود المهدي أسامه بن الدن لم يكن هناك فرقه و تقاتل بين المجاهدين و 

عند أستشهاده دبت الفتن و الفرقه بينهم حتي وصل الحال بهم الي التكفير و 

 قتل و سبي بعضهم بعضا و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم 

 حكما أمتي في مريم ابن عيسى فيكون)و لذلك يقول صل هللا عليه و سلم 

 . سنن بن ماجه( مقسطا وإماما عدال

و هذا نراه واضح من ...مما يدل على وجود خالف يستلزم حكما عدال

مع بعضهم البعض، فضال عن إختالف باقي المسلمين  إختالف المجاهدين

 و مع بعضهم البعض فى العراق و الشام مع الدوله اإلسالميه 

النذير أو الرسول كما هي سنن هللا فى األمم السابقه حتي  هي فترة غياب

يأتي الرسول الذي بعده كما كانت فترة أنتظار اليهود لغياب موسي عند 

سنه بعد رفع المسيح قبل هدم  04ذهابه للقاء ربه فترة أختبار و فترة 

األقصي علي يد الروم فترة أختبار لليهود هل يستمروا في الطغيان المسجد 

 يتبعوا المسيح عليه السالمأم 

و نحن في فترة غياب المهدي أو النذير أو الرسول كما هي سنن هللا 

فى األمم السابقه حتي يأتي الرسول و هو المسيح عليه السالم فكما بدأت هذة 



 

 

األمه برسول هللا و الصحابي أبو بكر تنتهي برسول هللا المسيح و الخليفه أبو 

علي منهج النبي محمد عليه الصالة و السالم و  بكر البغدادي و لكنه رسول

 هللا اعلم 

و  أبشر أهل الجهاد فى الدوله اإلسالميه و من بايعها بقول رسول هللا 

شرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب يه ب  ففالحديث هذا صل هللا عليه و سلم ب

و خير أمتي أولها وآخرها وبين ذلك ثبج أ" السابقين كما جاء في الحديث 

أنتم : أَولَسنا إخوانك ؟ قال : عوج ، وددت أنى رأيت إخواني ، قالوا 

 أصحابي

مجاهد من الدوله  و ينزل المسيح عليه السالم أول ما ينزل علي

أو من يخلفه لو البغدادي أبو بكر إمامنا و خليفتنا  األسالميه ثم يأخذه إلي

فى ذلك اإلسالميه  الخالفه دولهحيث المذكور أن  كروه حفظه هللاجري له م

و ال يذكر  تحت حصار شديد و مجاعة و قذف من كل جانبستكون الوقت 

وإمامهم )) رسول هللا يقولالحديث أن المهدي هو من يستقبل المسيح حيث 

عيسى  فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم رجل صالح

  ، سنن بن ماجه  ((ابن مريم 

 :وسلم عليه هللا صلى سمعت:  قال عاصال أبي بن عثمان عنو 
وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم ، فيصاب سرحهم ، 

وجهد شديد ، حتى إن أحدهم  مجاعة شديدةفيشتد ذلك عليهم ويصيبهم 
يا أيها : فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر . ليحرق وتر قوسه فيأكله 
رجل إن هذا لصوت : ، فيقول بعضهم لبعض  الناس أتاكم الغوث ، ثالثاً 

 أحمدمسند ...الفجر صالة عند السالم عليه مريم ابن عيسى وينزل . شبعان

 والحاكم والطبراني شيبة أبي ابن و

 حرب دابقالجزء الثاني من حديث  يشترك المسيح عليه السالم فى ثم

الم لقتل حيث يكون جند المسلمين بالشام و نزل عليهم المسيح عليه الس

 على الخالفة قامت هل فصل)المسيح الدجال حيث شرحت فى كتابي هذا 

الملحمة الكبري معركه الجزء االول من ان (  2النبوة النقطه رقم  منهاج

( لواء)غايه  34حيث أتي الروم فى  فى غزو أفغانستان 5445تمت فى 

بان الذين لايوم أن طلب الروم األمريكان أن يسلم الط عسكريه و لوجستيه 

الي أمريكا و رفض  (قتلوا من فى عزوتي نيويورك و واشنطون) سبوا منهم

و  (الروم) و ذلك بعد الصلح اآلمن بين أمريكا الملحمةثم كانت  الطالبان



 

 

فى ( عدو من ورائكم )المسلمين يوم أن كانوا يقاتلون سويا السوفيت 

امه بن الدن من أفغانستان ثم قالت أمريكا غلب الصليب فغضب المهدي أس

أنسحب عند و الثلث الذين ال يتوب عليهم هللا هم من  أمريكا و أنقلب عليهم

بان و لالمهدي أسامه بن الدن من القاعدة و الطا و ارتد عن منهج قتال الغزاه

فاذا )حيث يقول رسول هللا  أستكمال مرج دابق فى الحديث و....غيرهم 

الخالفه فى الشام و استقر المؤمنون  أي أذا أقيمت دولة  (جاؤوا الشام خرج

مع بها خرج المسيح الدجال فيهم ثانيا و نزل المسيح عليه السالم ليقاتل 

جنود الدوله اإلسالميه ضد جنود المسيح الدجال أمريكا من القوات 

االمريكيه الذين تم إرسالهم إلي سوريا و العراق ليقودوا قوات الدجال من 

 جيش األسد و الحشد الشعبي  األكراد و السوري الحر و

 

 األولالشريف الحديث 

 ِمنْ  َرُجلٍ  ِمْخبٍَر، ِذي َعنْ ( 0432) ماجة وابن ،( 0525) داود أبو روى

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  أَْصَحابِ   َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ

ومَ  ُحونَ َستَُصالِ : )  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  ا َوهُمْ  أَْنتُمْ  فَتَْغُزونَ  آِمنًا، ُصْلًحا الرُّ  ِمنْ  َعُدّوً

 بَِمْرجٍ  تَْنِزلُوا َحتَّى تَْرِجُعونَ  ثُمَّ  ، َوتَْسلَُمونَ  ، َوتَْغنَُمونَ  فَتُْنَصُروَن، ، َوَرائُِكمْ 

لِيبَ  النَّْصَرانِيَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   فَيَْرفَعُ  ، تُلُولٍ  ِذي لِيبُ  َغلَبَ : يَقُولُ فَ  ، الصَّ  ، الصَّ

ومُ  تَْغِدرُ  َذلِكَ  فَِعْندَ  فَيَُدقُّهُ، ، اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َرُجل   فَيَْغَضبُ   لِْلَمْلَحَمةِ  َوتَْجَمعُ  ، الرُّ

ُ  فَيُْكِرمُ  فَيَْقتَتِلُوَن، ، أَْسلَِحتِِهمْ  إِلَى اْلُمْسلُِمونَ  َويَثُورُ  ،  هَاَدةِ بِالشَّ  اْلِعَصابَةَ  تِْلكَ  هللاَّ

 " داود أبي صحيح"األلباني وصححه( 

 هريرة أبي عن صحيحه في مسلم وروى الحديث الثانييكمل أحداثه ثم 

 :  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عنه هللا رضي

 جيش إليهم فيخرج بدابق أو باألعماق الروم ينزل حتى الساعة تقوم ال)) 

 خلوا:  الروم قالت ، تصافوا فإذا ، مئذيو األر  أهل خيار من المدينة من

 بينكم نخلي ال ، وهللا ال:  المسلمون فيقول ، نقاتلهم منا سبوا الذين وبين بيننا

_  التوبة اليلهمهم أي_  هللا يتوب ال ثلث فينهزم ، فيقاتلونهم إخواننا وبين

 أبداً  فتنوني ال الثلث ويفتتح ، هللا عند الشهداء أفضل ثلثهم ويقتل ، أبداً  عليهم

 سيوفهم علقوا قد الغنائم يقتسمون هم فبينما ، قسطنطينية فيفتتحون ،



 

 

 ، أهليكم في خلفكم قد المسيح أن:  الشيطان فيهم صاح إذ ، بالزيتون

 للقتال يعدون هم فبينما ، خرج الشام جاؤوا فإذا ، باطل وذلك فيخرجون

 هللا صلى يممر بن عيسى فينزل ، الصالة أقيمت إذ ، الصفوف يسوون

 ، الماء في الملح يذوب كما ذاب ، هللا عدو رآه فإذا ، فأمهم ، وسلم عليه

 حربته في دمه فيريهم ، بيده هللا يقتله ولكن ، يهلك حتى نذاب ال ، تركه فلو

و أقرأوا الحديثين جيدا ستجدون أن ما شرحته  5452 رقم مسلم صحيح(( 

 ....ا متفق تماما مع نص الحديثين قلبا و قالب

 

لمحاربة اإلرهاب و  دولة 02 من عسكري تحالف لتشك أمريكاو 

و دير الزور و الرقه و تلعفر ذلك للهجوم على الموصل و الرمادي و األنبار 

و ذلك بعدما أعلن بارك أوباما فى خطابه لألمه األمريكيه أن دوله ... 

ها هو تريد جره إلي معركه أرضيه يكون في( داعش)الخالفه اإلسالميه 

التابعه )الخاسر و أنه لن ينجر إلي هكذا معركه و سيحث الدول األسالميه 

 على القتال بدل منه ،( له

 

تركيا و كردستان و ايران و فما كان من الدول األسالميه بقياده  

السعوديه  أن لبت نداء ربها األوحد المسيح الدجال أمريكا سريعا و العراق و 

المسيح  قاتلهالذي  ش المسيح الدجال أمريكا بإمتيازفورا ، فهذا الجيش هو جي

صاله أكبر من كل  بعالمةحتي و لو كان جميعه  عيسي بن مريم عليه السالم

 .... و لو كانت لحاهم تكنس األر الجبهه 

فالشيطان بقيادة أمريكا المسيح الدجال يريد أن يغير من شكل نص 

الدجال المسيح ظرون جنود األحاديث فيخدع من الناس من يستطيع فهم ينت

جنود المسيح الدجال  ، فتكون النتيجه أنعليه السالملتقاتل المهدي و المسيح 

عليه  لمهدي أستشهد و خليفته هو من مع المسيحو ا المنافقين هم المسلمين

 أولئك معاجزين آياتنا في سعوا والذين)و المسيح غير معترف به السالم

  51الحج ( الجحيم أصحاب

و رسول علي أك ألنها سنن هللا في كل أمه حيث يدعو كل نبي و ذل

آخر أمته التي تقاتله و تكذبه و ذلك بسبب نهايه أمه األسالم حتي تقوم 

 وبين بيننا افتح ربنا)شعيب  فكل نبي يقول مثل. الساعة ألنها آخر األمم 

و .. (فتحا وبينهم بيني فافتح كذبون قومي إن رب) دعاء نوحو( بالحق قومنا

و (  رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما)نزول المسيح عيسي لقوله تعالي 

من كذبه من أمه ليكون هو الرسول الذي الذي يدعوا بالفتح بيننه و بين 

و يمكنكم قراءة فصل  .....و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم  األسالم



 

 

للمزيد من (  ؟ الزمان رآخ فى السالم عليه المسيح تعالي هللا يُنزل لماذا)

 ....المعلومات عن سبب نزول المسيح عليه السالم آخر الزمان 

 

 حرب عالميه على جميع مكونات دوله الخالفة االسالميه فى هي

ليبيا و نيجيريا و مصر و أفغانستان و كلها بيد المسلمين لبنان و اليمن و 

سنه من  04رائيل بعد لم يتحالفوا لقتال دوله إس،حتي يكتمل عليهم الدعاء 

 .ل بشار األسد بعد كل تلك المجازرإنشائها و لم يتحالفوا حتي لقتا

 لهم قال الذين) ذكر جنود دولة الخالفة األسالميه بقوله تعاليو أُ 

 ونعم هللا حسبنا وقالوا إيمانا فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس

 هللا رضوان واتبعوا سوء يمسسهم لم وفضل هللا من بنعمة فانقلبوا الوكيل

 ( عظيم فضل ذو وهللا

 من شريعة و خالفة و جهاد الصحيح المطالب بإقامة الدين المنذر فتكذيب

 فى قال حيث القرآن بنص ، اجمعين الرسل و هللا رسولو كفر ب كذب كمن

  االمم كل

 عاد كذبت، المرسلين  لوط قوم كذبت،  المرسلين نوح قوم كذبت

 ،  يرسل لكل منهم اال رسول واحد  لم و المرسلين

كذبوا المهدي أسامه بن الدن ثم كذبوا خليفته أبو بكر  المسلمينو 

يكذبون بنزول المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و وف ثم سالبغدادي 

و هذا يخرجهم من أو المسيح الدجال يقولون هذا مسيح الدواعش الكذاب 

 كما هللا أنصار كونوا آمنوا الذين أيها يا)الي قال تع ملة االسالم بنص القرآن

 نحن الحواريون قال هللا إلى أنصاري من للحواريين مريم ابن عيسى قال

 آمنوا الذين فأيدنا طائفة وكفرت إسرائيل بني من طائفة فآمنت هللا أنصار

 لما مصدق رسول جاءكم ثم)،  10الصف ( ظاهرين فأصبحوا عدوهم على

 قالوا إصري ذلكم علي أخذتم و ءأقررتم قال لتنصرنه و به لتؤمنن معكم

 هم فأولئك ذلك بعد تولى فمن الشاهدين من معكم أنا و فاشهدوا قال أقررنا

فعدم نصرة المسيح عليه السالم وقت نزوله و  31آل عمران ( الفاسقون

الحرب عليه ستكون كفر باإلسالم و خروج منه صريح و ال حول و ال قوة 

  اال باهلل 

و من المستحيل أن تأتي دولة الخالفة االسالميه بشخص عادي و 

ألنها تعلم  تكذب على هللا و رسوله و تقول هذا هو المسيح عليه السالم

 لما بالحق كذب أو كذبا هللا على افترى ممن أظلم ومن)القرآن و ما قال تعالي

 ممن مأظل فمن)و قال  73العنكبوت (  للكافرين مثوى جهنم في أليس جاءه

الزمر ( للكافرين مثوى جهنم في أليس جاءه إذ بالصدق وكذب هللا على كذب



 

 

نِ  أَْظلَمُ  َمنْ )و قال  15 ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّ َ  إِنَّ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  النَّاسَ  لِيُِضلَّ  َكِذبًا هللاَّ  هللاَّ

 كذبوا الذين ىتر القيامة ويوم)و قال  100األنعام (  الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي ال

و ألنه  74الزمر (  للمتكبرين مثوى جهنم في أليس مسودة وجوههم هللا على

سينكشف شخصيته عن طريق األعالم و ألنه بعد مرور زمن بسيط لن تقوم 

 الساعه و سيخسر كل شئ

 الذين لقدير نصرهم على هللا وإن ظلموا بأنهم يقاتلون للذين أذن)) 

 الناس هللا دفع ولوال هللا ربنا يقولوا أن الإ حق بغير ديارهم من أخرجوا

 هللا اسم فيها يذكر ومساجد وصلوات وبيع صوامع لهدمت ببعض بعضهم

 في مكناهم إن الذين عزيز لقوي هللا إن ينصره من هللا ولينصرن كثيرا

 وهلل المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الزكاة وآتوا الصالة أقاموا األر 

 01-12الحج ((  األمور عاقبة

 

 لماذا الدوله االسالميه ينزل عليها المسيح ؟

 

و لمن يسأل لماذا دولة الخالفة االسالميه من دون المجاهدين هم من ينزل 

عليهم المسيح عيسي بن مريم عليهم السالم ، النهم أعلنوا الخالفه على 

 منهاج النبوة و تمسكوا بمنهج المهدي أسامه بن الدن فى عدم التفاو  مع

الكافرين ليس كمثل الطالبان الذين أخلفوا العهد و تفاوضوا مع الكفار 

فأستدرجوهم للخنوع و حرب المؤمنين و ليس كمثل القاعدة فى الشام التي 

و  وا مع ايران، بل و تحالفتحالفات مع فئات الديموقراطيين و الفاسقيين

نتظار بعد حاربت الدوله االسالميه فسقطوا جميعا فى مده االختبار و اال

 الذين على نمن أن ونريد )قال تعالي ...  غياب المهدي أسامه بن الدن

 في لهم ونمكن الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم األر  في استضعفوا

 ( يحذرون كانوا ما منهم وجنودهما وهامان فرعون ونري األر 

 

 دليستب تتولوا وإن))نعم انها سنة االستبدال ماضيه الي يوم القيامه 

سقوط الخالفه العثمانيه  بدأ منذ(  13 أمثالكم يكونوا ال ثم غيركم قوما

بظهور االخوان المسلمين كخلفاء ثم استبدلوا بالجماعات االسالميه لما 

انخرطوا فى الديموقراطيه ثم استبدلت الجماعات االسالميه بتنظيم قاعدة 

محاربة الحكومات الجهاد لما هزموا فى المناظرات و اخذوا العهد على عدم 

و اعتبروها دماء محرمه ثم استبدلت القاعدة بالدولة االسالميه فى العراق و 

الشام لما تحالفت القاعدة مع ايران و رفضت اقامة الخالفة و حاربت الدوله 

 ......االسالميه و اعتبرتها خوارج 



 

 

 

من أجل دخل هللا تعالي كل هؤالء المسلمين النار و لمن يسأل هل سيُ 

)  صغيرة من المجاهدين المبايعين للخالفه فى الدوله االسالميه حفنةتل ق

جدا كثير من المسلمين النار أقول و باهلل التوفيق أن عدد من يدخل ( داعش

 ،،فدائما أهل الحق قله مطارده من الكثرة الفاسقه فضال عن أهل الكفر 

د ُمْؤِمناً  يَْقتُلْ  َوَمنْ : ) تعالى قال قدو   َوَغِضبَ  فِيهَا َخالِداً  َجهَنَّمُ  فََجَزاُؤهُ  اً ُمتََعمِّ

 ُ   21/ النساء( َعِظيماً  َعَذاباً  لَهُ  َوأََعدَّ  َولََعنَهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ

و بالنسبه لمن اشترك فى الجيو  و لم يحارب بالسيف ضد الدوله 

 َعنْ  هماعن هللا رضي هَُرْيَرةَ  َوأَبَي اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أبي وعن::: االسالميه  

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى هللاَّ َماءِ  أَْهلَ  أَنَّ  لَوْ : ) قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  اأْلَْر ِ  َوأَْهلَ  السَّ

ُ  أَلََكبَّهُمْ  ُمْؤِمنٍ  َدمِ  فِي اْشتََرُكوا  ،( 1123) الترمذي رواه( النَّارِ  فِي هللاَّ

 الترمذي صحيح" في األلباني وصححه

 عن:: تل اعضاء الدوله االسالميه باللسان فقط و بالنسبه لمن يؤيد ق

ِ  َعْبدِ  ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللاَّ  َستَُكونُ  إِنَّهَا)  وسلم عليه هللا صلى هللاَّ

 رواه(  السَّْيفِ  َوْقعِ  ِمنْ  أََشدُّ  فِيهَا اللَِّسانُ  النَّارِ  فِى قَْتالَهَا اْلَعَربَ  تَْستَْنِظفُ  فِْتنَة  

 ( 1270)  ماجه وابن(  0575)  داود وأبو(  5103)  رمذيالت

هود (  أجمعين والناس الجنة من جهنم ألمألن ربك كلمة وتمت)قال تعالي 
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 ويقتلون حق بغير النبيين ويقتلون هللا بآيات يكفرون الذين إن) تعالي قال

 آل سورة(  51)  أليم بعذاب فبشرهم الناس من بالقسط يأمرون الذين

 رانعم

 : لحديث الشريفمصداقا لو 

 هللا رضي - الخدري سعيد أبي عن ومسلم البخاري صحيح في ثبت قد فإنه

 لبيك: فيقول آدم، يا هللا يقول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال - عنه

 النار بعث وما: قال النار، بعث أخرج يقول: قال يديك، في والخير وسعديك

, الصغير يشيب حين فذلك ،وتسعين وتسعة مائةتسع ألف كل من: قال ؟

 ولكن, بسكارى هم وما سكارى الناس وترى حملها، حمل ذات كل وتضع

: قال الرجل؟ ذلك أينا هللا، رسول يا: فقالوا, عليهم ذلك فاشتد, شديد هللا عذاب

 نفسي والذي: قال ثم رجاًل، ومنكم ألفًا ومأجوج يأجوج من فإن أبشروا،)

: قال ثم وكبَّرنا، هللا فحمدنا: قال, (الجنة أهل ثلث تكونوا أن طمعأل إني بيده،

 في مثلكم إن الجنة، أهل شطر تكونوا أن ألطمع إني بيده، نفسي والذي)

ْقَمةِ  أو ،األسود الثور جلد في البيضاء الشعرة كمثل األمم  ِذَراعِ  فِي َكالرَّ

 (.اْلِحَمارِ 



 

 

: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الصحيح الحديث في ثبت قد

 اثنتين على النصارى وافترقت ،فرقة وسبعين إحدى على اليهود افترقت

 إال النار في كلها فرقة وسبعين ثالث على األمة هذه وستفترق فرقة، وسبعين

 عليه أنا ما مثل على كان من: قال هللا؟ رسول يا هي من: قيل واحدة،

 والترمذي داود أبو رواه. الجماعة هي: الروايات بعض وفي. وأصحابي

  .مسلم شرط على صحيح: وقال والحاكم، ماجه وابن

يفعلون ما يفعله  (داعش) االسالميه الخالفه دوله ستجدون أن 

و ...الرسول و صحابته فى كل شئ و لذلك يقال عليهم رجعيون و متخلفون

ين النار وعند دخول المسلمين المنافق..هي الفرقه الناجيه من النار ان شاء هللا 

 سخريا أتخذناهم األشرار من نعدهم كنا رجاال نرى ال لنا ما وقالوا)سيقولون 

 سورة ص 75( النار أهل تخاصم لحق ذلك إن األبصار عنهم زاغت أم

 :كال الفريقين بقوله تعالي  أذكرو 

آل ( واتقوا هللا لعلكم تفلحون ورابطوا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا)

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من )  544عمران 

قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 

  510البقرة  (متى نصر هللا أال إن نصر هللا قريب

 

سنه كما  04و حتي يهلك اليهود فى فلسطين يجب أن يمر عليهم 

 َسْبُعونَ )فى األر  المقدسه سنه 04ساد لمدة وعدهم هللا فى التوراه بالف

َسةِ  َمِدينَتِكَ  َوَعلَى َشْعبِكَ  َعلَى قُِضيَتْ  أُْسبُوًعا  َوتَْتِميمِ  اْلَمْعِصيَةِ  لِتَْكِميلِ  اْلُمقَدَّ

، بِاْلبِرِّ  َولِيُْؤتَى اإِلْثِم، َولَِكفَّاَرةِ  اْلَخطَايَا، ْؤيَا َولَِخْتمِ  األَبَِديِّ ِة،َوالنُّبُ  الرُّ  َولَِمْسحِ  وَّ

وِسينَ  قُدُّوسِ   50-2 نيالدا( اْلقُدُّ

فى القرآن يعني الوصول للعذاب و الهالك بدليل أختار  04و رقم 

 ذراعا سبعون ذرعها سلسلة في ثم) تعالى قولهرجال فهلكوا و  04موسي 

 سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ال أو لهم استغفر) تعالى قولهو ( فاسلكوه

 ال أجلهم جاء فإذا أجل أمة ولكل)قال تعالي (  ..لهم هللا يغفر فلن مرة

 10 األعراف(  يستقدمون وال ساعة يستأخرون

 

 كيف تهلك امريكا ؟

 

ثم يدعو المسيح عليه السالم بهالك دولة الكفر أمريكا المسيح الدجال 

بعد سقوط النجم الثاقب الكوكب  فيستجيب له هللا و تهلك أمريكا في البحر

 نهاية)كما هو مذكور في فصل  طارق عليها الذي يجعلها تسقط في البحرال



 

 

حيث قوله يذوب كالملح فى الماء عالمه في هذا الكتاب  (المسيح الدجال

على هالك أمريكا فى الماء كباقي األمم السابقه مثل فرعون و قوم نوح 

م دم المسيح صل هللا عليه و سلم فيريهم المسيح عليه السال ه، و ما قولبالماء 

الدجال في حربته اال تعبير مجازي عن هالك المسيح الدجال كما عبر صل 

 الخدري سعيد أبي عنهللا عليه و سلم في الحديث الشريف عن يوم القيامه 

 منادٍ  فينادي ، أملح كبش كهيئة بالموت يؤتى: "قال وسلم عليه هللا صلى هأن

 ، نعم: فيقولون هذا؟ تعرفون هل: فيقول ، وينظرون فيشرئبون الجنة أهل يا

 خلود الجنة أهل يا: يقال ثم. فيذبح ، ذلك مثل النار ألهل ويقال. رآه قد وكلهم

  ومسلم البخاري رواه"موت فال خلود النار ويأهل موت فال

 وهذا ، الموت ملك بالموت المراد أن ظانين الحديث البعض يستشكل وقد

 ، محسوس بكبش هللا يمثله ، الموت نفس فالمقصود ، صحيح غير الظن

 أشياء األعمال جعل ومنه ، كثير القيامة يوم بالمحسوسات المعنويات وتمثيل

و ان المسيح الدجال ما هو .ذلك وغير صاحبها عن تحاج وكونها  محسوسة

اال رؤيا مناميه راها رسول هللا فهو تصوير لحقيقه فإن رسول هللا رأي هللا 

 امرد فهل هللا تعالي عما يصفون رجل امرد تعالي فى رؤيا على هيئه رجل

و كذلك في حديث المسيح الدجال فقد صورة الرسول على هيئة رجل و 

 ....... صور هالكه على هيئة دماء

سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة، ألنها سقت : ثم تبعه مالك آخر قائال 2

بصوت ثم تبعهما مالك ثالث قائال  2 جميع األمم من خمر غضب زناها

إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته، ويقبل سمته على جبهته أو : عظيم

فهو أيضا سيشرب من خمر غضب هللا، المصبوب صرفا في  01على يده

كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام المالئكة القديسين وأمام 

وال تكون راحة نهارا . ويصعد دخان عذابهم إلى أبد اآلبدين 00الخروف

هنا  02يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه وليال للذين

وسمعت  06سوعيهنا الذين يحفظون وصايا هللا وإيمان . صبر القديسين

طوبى لألموات الذين يموتون في الرب : اكتب: صوتا من السماء قائال لي

))  لكي يستريحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم: نعم، يقول الروح. منذ اآلن

 ((  10من رؤيا يوحنا االصحاح االنجيل 

 : المعاني

 هلكت = سقطت 

 أمريكا = الوحش = بابل 

 قتلها المؤمنين = أفعالها الشيطانيه = خمر غضب زناها 



 

 

 يطيع المسيح الدجال أمريكا = يسجد للوحش 

 عيسي بن مريم = يسوع = الخروف 

=  بلألموات الذين يموتون في الر= المجاهدين المؤمنين = القديسين 

 الشهداء

 ضخم فيبركان ثم ينفجر  و معها يحدث اآلتي يخرج دخان كثيف

كما أزلفنا أن آيه الدخان  نار تخرج من المشرق وآية  في كما هو أندونسيا

ن هللا تعالي قال فى سورة و لك 5414هي بركان أيسلندا فى أبريل من العام 

 إِنَّا اْلُكْبَرى اْلبَْطَشةَ  نَْبِطشُ  يَْومَ  َعائُِدونَ  إِنَُّكمْ  قَلِيال اْلَعَذابِ  َكاِشفُو إِنَّا) الدخان

أي أنه سيعود بالدخان ثانية بعد األستهزاء برسول هللا صل هللا ( ُمنتَقُِمونَ 

 ....... عليه و سلم ثانيه 

 

 و من االنجيل أيضا عن هالك المسيح الدجال

بُّ  الَِّذي األَثِيُم، َسيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ ))    َويُْبِطلُهُ  ،فَِمهِ  بِنَْفَخةِ  يُبِيُدهُ  الرَّ

 (3أيه  – 5تس ) (( .َمِجيئِهِ  بِظُهُورِ 

  

 و من الحديث الشريف عن هالك الدجال بنفس المسيح بن مريم 

 

اسِ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  َذَكرَ :  قَالَ  ، َسْمَعانَ  ْبنِ  النَّوَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الَ   هللا بعث إذ كذلك هو ....الحديث ...َوَرفََّع  فِيهِ  فََخفَّضَ  ، َغَداةٍ  تَ َذا الدَّجَّ

 مهرودتين بين دمشق شرقي البيضاء المنارة عند فينزل ، مريم ابن المسيح

 منه تحدر رفعه وإذا ، قطر رأسه طأطأ إذا ملكين أجنحة على كفيه واضعا ،

 حيث ينتهي ونفسه اتم إال نفسه ريح يجد لكافر يحل فال ، كاللؤلؤ جمان

 رواه مسلم ...فيقتله ، لد بباب يدركه حتى فيطلبه ، طرفه ينتهي

 

حيث تكون هناك حرب بين أمريكا و في خضم الفوضى بعض يبقي و 

أن ، الرئيس األمريكي في اليمن و يستغل  الحوثيينو و إيران السعوديه 

اليمن  منأمريكي الحوثيين يضربون الكعبه بالصواريخ فيرسل صاروخ 

ليوقف و ذلك حرقها ليأو هدم الكعبه لي ليضرب الكعبه و يتهم به الحوثيين

و ليثبت  فى الشام تجاة اسرائيلدولة العراق و الشام االسالميه تقدم 

ان هللا ال يحمي الكعبه و ليمحي االسالم الذي و للمسلمين أن دينهم باطل 

ليهود هدم المسجد و ليمهد ل سبب له و السرائيل أزمة فى عيشة الفساد

نهائيا ثم يفتح هللا عليهم ليدخلوا المسجد االقصي بتوقف التكنولوجيا االقصي 

ليال  1قبل طلوع الشمس من المغرب باو نيزك و هللا اعلم بعاصفه شمسيه 



 

 

نصر اول مره ليدمروا ما عال اليهود تدميرا ه نبوخذفيدخلوا المسجد كما دخل

 محور تغير بدأ بسبب البحر فى ريكاام بهالك الجميع وقتها يعلم حيث

و يريهم المسيح عليه السالم  اعلم هللا و مغربها من الشمس لطلوع االر 

ثم يرسل هللا ريح طيبه لينه هالك المسيح الدجال أمريكا كما وعد هللا تعالي 

و آمن بنزول و من بايعها  الخالفة االسالميهتقبض روح المؤمنين فى بالد 

 ننجي ثم) قال تعالي  حتي ال يروا عذاب قيام الساعة مالمسيح عليه السال

 141يونس  (المؤمنين ننجي علينا حقا كذلك آمنوا والذين رسلنا

و ال يظن أحد أن هذة األحداث ستكون فى إطار أسطوري بل ستبدو 

زداد الحرب علي اإلرهاب عليهم من منافقي تبل س للعامه كأنها طبيعيه

و لن تقوم بمسيح الدواعش الذي نزل عليهم  اإلسالم و لن يصدق الناس

 .الساعة اال بغته 

 يس  14( يستهزئون به كانوا إال رسول من يأتيهم ما العباد على يا حسرة)

فيكون قد حان موعد معركة  ....سنه على اليهود فى فلسطين 04مرور ب

تحرير بيت المقدس من طرف المسيح عليه السالم و معه جيش الدوله 

 و هللا تعالي أعلم ......و بعدها هالك أمريكا المسيح الدجال  االسالميه

 كما المسجد وليدخلوا وجوهكم ليسوءوا اآلخرة وعد جاء فإذا)قال تعالي 

 ولقد)قال تعالي و  االسراء 0(   تتبيرا علوا ما وليتبروا مرة أول دخلوه

 145(  لصالحونا عبادي يرثها األر  أن الذكر بعد من الزبور في كتبنا

 األنبياء 

 هللا صلى قال: قال َحوالة ابن و هو مصداق حديث صل هللا عليه و سلم عن

 فقد المقدَّسة رضاأل نزلت قد الخالفة رأيتَ  إذا حوالة، ابن يا»: وسلم عليه

 الناس من أقرب يومئذ   والساعة العظام، واألمور والبالبل الزالزل دنت

 داود أبي صحيح األلباني هوصّحح 55030 أحمد) «رأسك من هذه يدي من

5537.) 

 كيف و متي يحرر المسجد االقصي ؟ 

 أن تريد هل ؟المسجد األقصي يحرر سوف ومن كيفاذا سألتم  -

 بيد تسقط جعلها إلي السبب تعرف عندما فقط ؟ فلسطين تحرير متى تعرف

 المقدسة االر  نزلت الخالفة رأيت إذا حولة ابن يا هللا رسول قال ، اليهود

 هي تدخله مكان اخر والخالفة..  و الشام فلسطين هي المقدسة ر اال ،

 ،هي والخالفة فلسطين تحرير بين المنطقي الربط عملية ؟ أذن..  فلسطين

 واقامة هللا شرع و للدين حولها المسلمين وعودة فلسطين حول الخالفة قيام



 

 

 ان لنا فكي عليكم باهلل ،( القدس ربح)  هي النتيجة وستكون بينهم الخالفة

 اليهود جاء ، ؟ هللا وننصر هللا شرع ونحكم نقيم ان قبل القدس نحرر

 الدولة ديون تسديد مقابل فلسطين منه وطلبو الثاني الحميد عبد للسلطان

 ربط أذن قائمة الخالفة دامت ما فلسطين تاخذوا لن وقال رفض ، العثمانية

 الخالفة بسقوط فلسطين سقوط

 الخالفة قيام ، فلسطين سقطت مباشرة وبعدها فةالخال اليهود اسقط وهكذه

 بني من تحاربها سوف باغية فئة وجود من بد ال سيكون ومهما كان مهما

  جلدتنا

الحمد هلل أقيمت دوله الخالفه فى الشام على يد خليفه قرشي و شرط  -

 قامت هل)الخالفه أن يكون قرشي كما نص رسول هللا أرجعوا لفصل 

، و الحمد هلل أنه مجاهد للكفار و الحمد هلل ( النبوة منهاج على الخالفة

أنه عالم دين حاصل على الدكتوراه فى الشريعه و الحمد هلل أنه من 

الخليفه أبو بكر ...رسول هللا صاله هللا عليه و على آله بيت آل نسل 

 البغدادي القرشي الحسيني 

مسيح و لمن ينتظر خسف جزيرة العرب كآيه من هللا على مصداق ال

عليه السالم بعد نزوله او على مصداق كتابي ، فلقد آراني هللا تعالي رؤيا أن 

 ......الخسف قبل هدم الكعبه و قيام الساعة مباشرة 

 أما من ينتظر جيش الخسف كآيه لمعرفه المهدي أو المسيح عليه السالم 

فلقد وضحت أن حديث جيش الخسف رؤيه مناميه و ال عالقه له بالمهدي 

 ،  (بالمهدي له عالقة ال الخسف جيش) فصل فى

بما معناه أن جميع العالمات الباقيه ستكون مجتمعه مع نار المشرق و طلوع 

 الشمس من مغربها ، 

بكل ما أوتيتم من قوة يا  يهاإلسالمالخالفه فهلم إلي نصرة دولة 

 ربك أمر يأتي أو المالئكة تأتيهم أن إال ينظرون هل) قال تعالي ....مسلمين

  11النحل (  قبلهم من الذين فعل كذلك



 

 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)
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 تأليف

 الحسيني الهاشمي القريشي حذيفة بن اليمان اآلخير

 أحد علماء أهل السنه و الجماعة 

هذة أول مرة أجاهر فيها بنسبي الشريف و ال أفتخر و لكن 

 فقط للعلم

 
 الكتاب هلل تعالى خالص من كل نفاق إن شاء هللا هذا لم أكتب أسمى حتى أحافظ على كون 

 

 عليه نزل لوال وقالوا يرجعون إليه ثم هللا يبعثهم والموتى يسمعون الذين يستجيب إنما) قال تعالي 

 األنعام 10،  17(   يعلمون ال أكثرهم ولكن آية ينزل أن على قادر هللا إن قل ربه من آية

 

___________________________________________________________

_ 

لتحذير كل مرفق معها خطاب رسمي  تم بحمد هللا ارسال نسخة من الكتاب

، جميع أعضاء الكونجرس االمريكي ،  س االمريكي و نائبهمن الرئي

و جميع مكاتب األف بي أي و السي  االمريكيين وزراء الخارجيه و العدل

 أي أيه 

_________________________________________ 

 
الحسيني  البغدادي بكر ابو المفضال الشيخ أنا حذيفة بن اليمان اآلخير أبايع

 خليفةمام و كإكخليفة للمهدي أسامة بن الدن و ك القريشي حفظه هللا

 االمر الننازع ان وعلى والمكره المنشط في والطاعة السمع علىللمسلمين 

 والسنة الكتاب في الدليل منه لنا بواحآ كفرآ ارى ان اال اهله

 

نبي هللا و رسوله المسيح عيسي  حذيفة بن اليمان اآلخيرثم من بعده ابايع أنا 

ليه السالم كخليفه و اماما مقسطا للمسلمين على دين االسالم و بن مريم ع

شريعته و على سنة نبينا محمد صل هللا عليه و سلم كما نص رسول هللا 

 ان وعلى والمكره المنشط في والطاعة السمعصل هللا عليه و سلم و علي 

 لسنةوا الكتاب في الدليل منه لنا بواحآ كفرآ ارى ان اال اهله االمر الننازع

_________________________________________ 



 

 

 الكتاب ةحكم
 
 ( أُْخفِيهَا أََكادُ  آَتِيَة   السَّاَعةَ  إِنَّ )  تعالي قال -0

محدد لقيام  موعد ليس و تقريبي موعد الي التوصل الممكن فمن عليه و

 و ، ربها لمالقاه التقيه االنفس تستعد حتي بعبادة هللا رحمة من هذا و الساعة

 نهايه بال عذابات من نري ما بعد خاصة هللا رحمة من االنفس تقنط ال حتي

 جدا قريبه بالتدخل هللا رحمة أن يعرفواو  ،فتتأكد من وجود هللا إلي جوارها 

 على الحجه هللا يأخذ حتي و ،،، االرتفاع الي المعنويه الروح فتعود ،،،

 لم و يفهموها لم لكنهم و هــهايـــبالن النذر و العالمات أرسل قد بأنه عباده

 بغته الساعة عليهم فتقوم ، النبيون و الُرسل ولوناأل يصدق لم كما يصدقوها

  ،، تعالي وعد سبحانه و كما

و من ثم حرب  اليمن الشيعي قد بدأت ضد الحرمين بالد حرب فها هي

 حمالمال ُسطرت فقد المالحم نهاية لكنها و المالحم بدأت يقولونو  ..أيران

و بدأت فى أبعد مكان من مكة و هو أفغانستان  مكان من بالد اإلسالم كل في

العراق ثم  الصومال و ثم ما فتأت تقرب من القلب بوصولها إلي( خرسان)

بالد األمة  قلب الي (الهرج) السرطان ُوصولو الشام و لكن  شمال أفريقيا

 ايـــةــالنـــــه ................دائما هو الحرمين

 

لن تقوم الساعة إال بغته تعني إنكم لن تتعرفوا على عالمات الساعة  -2

 و الُرسل األولون يصدق لم كما تصدقوها لن و تفهموها الكبري العشر و لن

و لكن يعرفعها ، تعالي وعد سبحانه و كما بغته الساعة عليكم فتقوم ، النبيون

األحاديث األولون،، و كما كان فيكم المنذرين و يتم تكذيبهم قله لينذروكم 

التي تتكلم عن عالمات الساعه مجازيه أي فيها توريه و إيحاء لمن أراد أن 

و يُعمل العقل الذي رسوله حتي يصل الى الحق بصعوبه  يتدبر أقوال هللا و

هو فتنة األنسان و أختبارة الذي رفضه كل المخلوقات و قبله األنسان إنه 

 هللا كون فى واحده صدفه توجد ال أنه أثباتفأردت  كان ظلوما جهوال ،

 نفهمها أن هللا يشاء حتى نفهمها ال أشياء توجد ولكن

 

البد ان ينتصر الشر و يُقتل المهدي حتي تنتهي األمه اإلسالميه و تأتي  -1

كما أنتصر الشر و ُشبهة .........الريح الطيبه ثم تهدم الكعبه و تقوم الساعة

ريم عليه السالم و هُدم المسجد األقصي و قتل المسيح عيسي بن م لليهود



 

 

لبني إسرائيل كما قال  فنحن أقرب األمم شبهاً ......أنتهت أمة بني إسرائيل

 ........رسول هللا صل هللا عليه و سلم و ما كان فيهم شئ اال و سيكون فينا 

 و تونسي الجيش العلماني بأيدالشر منتصر فى كل مكان مثل مصر  -

بأيدي  و اليمنبأيدي حفتر العلماني و ليبيا  ين العلمانينبأيدي الديموقراطي

 و الصومالبأيدي الجيش الفرنسي و باكستان و مالي  الحوثيين الروافض

 ...  و إلخ بأيدي الجيش الصوفي

حتي الخالفة االسالميه ستنكمش بعد هجوم كاسح من الروم و الموالين لها 

هو األصل من الجيش الحر الي  إال أن يظل الفساد بالشام.... من المسلمين

الروافض الي االسالمين الموالين لحكومات الطواغيت حتي يكون فساد 

 و الفساد و الهزيمة تمام))معناه فسادنا جميعا ، كما بينا فى فصل  مالشا

وراء و هللا من ((....الساعة لقيام آخر سبب و األمة نهاية إنذار بالشام خاصة

 .القصد

 

المجاهدين من أنصار خالفة الدوله األسالميه فى العراق  و للطاعنين فى -0

 و الشام و علماء الجهاد و كاتب الكتاب هذا و المقللين من شأنهم ، 

 ثعلبة أبو هم ، الصحابة من ثمانية عن متقاربة الحديث بسياقات هذا جاء

 مالك بن وأنس غزوان بن وعتبة أمامة وأبو مسعود بن هللا وعبد الخشني

 الترمذي عند ثعلبة أبي حديث من ولفظه ، جبل بن ومعاذ عمر بن هللا وعبد

ْبرُ  أَيَّاًما َوَرائُِكمْ  ِمنْ  إِنَّ : ) َ قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن( 1453)  الصَّ

 يَْعَملُونَ  َرُجاًل  َخْمِسينَ  أَْجرِ  ِمْثلُ  فِيِهنَّ  لِْلَعاِملِ  ، اْلَجْمرِ  َعلَى اْلقَْبضِ  ِمْثلُ  فِيِهنَّ 

ِ  َعْبدُ  قَالَ  ، َعَملُِكمْ  ِمْثلَ  ِ  َرُسولَ  يَا قِيلَ :  ُعْتبَةَ  َغْيرُ  َوَزاَدنِي اْلُمبَاَركِ  ْبنُ  هللاَّ  هللاَّ

 طريق منها يسلم وال( ِمْنُكمْ  َخْمِسينَ  أَْجرُ  بَلْ  قَالَ ! ؟ ِمْنهُمْ  أَوْ  ِمنَّا َخْمِسينَ  أَْجرُ 

 طرقه لكثرة الحديث نتحسي إلى ذهب العلم أهل بعض أن إال ، مطعن من

.  غريب حسن حديث  هذا ثعلبة أبي حديث في الترمذي قال فقد ، وشواهده

 (020" )الصحيحة"  في األلباني أيضا وصححه

 

،فمثلما لماذا أستمر فى كتابه هذا الكتاب بالرغم من كثرة األنتقادات  -5

 أنه أستمر نوح عليه السالم في بناء السفينه بالرغم من سخرية قومه اال

و لهذا يستمر المجاهدين فى الجهاد بالرغم ما و كلمته اليقين بقضاء هللا 

 يلقونه من المنافقين و الكفار

 ؟و لماذا تتغير بعض الكلمات فى النسخ عن ما قبلها فى نسخ الكتاب - 7

 ألقى تمنى إذا إال نبي وال رسول من قبلك من أرسلنا وما)لقوله تعالي 

 عليم وهللا آياته هللا يحكم ثم الشيطان يلقي ما هللا نسخفي أمنيته في الشيطان



 

 

 والقاسية مر  قلوبهم في للذين فتنة الشيطان يلقي ما ليجعل( 55)حكيم

 الحق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم( 51)بعيد شقاق لفي الظالمين وإن قلوبهم

 صراط إلى آمنوا الذين لهاد هللا وإن قلوبهم له فتخبت به فيؤمنوا ربك من

 أو بغتة الساعة تأتيهم حتى منه مرية في كفروا الذين يزال وال( 50)مستقيم

 سورة الحج  (55)عقيم يوم عذاب يأتيهم

اآليات حتي فهذا حال األنبياء و الرسل مع الشيطان حيث يغير بعض  -

فى النسخ األخيرة من اآليات  يفتن الكفار و المنافقين ثم يحكم هللا تعالي آياته

لكم بعالم مجتهد مثلي يبتغي المغفرة و العفو و األجر و الثواب من فما با، 

األخيره من الكتاب ان شاء هللا  و لهذا فإن هللا يحكم آياته فى النسخهللا تعالي 

 تعالي

 و بالنسبه للقليل من األحاديث الضعيفه التي أوردتها في الكتاب الضعف -0

 أهل ضعفها أحاديث هناك نعم...  المتن من وليس الحديث سند من أتى إنما

 صحيح المتن ولكن - وضعفه الحديث صحة في كذلك هم واختلفوا - الحديث

 األحاديث بعض أن بمعنى...  نعيشه الذي الواقع مع تماما لتوافقه% 144

 متشابهة بروايات ورد الواحد الحديث أن كما...  المتن قوية السند ضعيفة

في  واحد والمتن السند لصحة صحيحا كان وهناك السند لضعف ضعيفا فكان

 الطرق وتعدد بالمتابعات ينجبر ما كثير من الروايات المتشابهه و هو

 ذلك نحو أو حفظ كسوء والشواهد

 

 من عليهم هللا من أهؤالء ليقولوا ببعض بعضهم فتنا وكذلك)قال تعالي  -3

اذا عرف آيات ، يتسآل الكثير لم 51االنعام (  بالشاكرين بأعلم هللا أليس بيننا

 لم يعرفها أحد هيئه كبار العلماءو  مجهول االنترنت هذاو عالمات الساعه 

(  داعش)أو حتي مفتي من كبار مفتي الدوله األسالميه في العراق و الشام 

 ......أو حتي القاعدة 

أقول و باهلل التوفيق إنها إرادة هللا تعالي في أن تبقي الفتن مخفيه حتي نزول 

و يمتحن كل فرد حسب عقيدته و حسب عقله فلو قالها يه السالم المسيح عل

كبير العلماء لصدقها الكل فورا و لم تعد هناك فتنه و لكن هللا اراد ان يرسل 

 النذير و فى نفس الوقت ان يكون مخفي حتي الوقت المعلوم ، 

و لهذا رأيت فى رؤيا و أنا فى سن الحاديه عشر أن رسول هللا صل هللا عليه 

و سلم جائني ثم أعطاني شيئا و طلب مني توزيعه ثم جاء المسيح عيسي بن 

لم يعد هناك وقت أعطيني  مريم عليه السالم و هو فى قمة االستعجال و قال

 أنتهت الرؤيا ...قوم أنا بتوزيعه فلم تنجح أنت فى توزيعه أياه أل



 

 

ديث الكتاب و تحو إن هللا تعالي أعلم بمن سيصر على االستمرار فى الكتابه 

بالمستجدات و أرساله لألداره األمريكيه و الرئيس األمريكي و المخاطرة 

بنفسه و نشره فى كل المنتديات و لجميع قنوات األخبار حتي يأخذ الحجه 

على الناس أنه قد أرسل لهم النذير بعالمات الساعه و لكنهم أهملوها و دائما 

لرؤس الحكماء من الناس ثم تنتشر ما يرسل هللا تعالي النذر لكبار الطغاه و 

و لألسف لم يصل كتابي ...بين البشر و هذا ما حصل لكتابي هذا و هلل الحمد

هذا للدوله االسالميه و جنودها و هذا تفسير رؤياي حيث سيكون من يوزعه 

و ازيدكم من الشعر بيت ان  .عليهم هو المسيح عيسي بن مريم عليه السالم 

قول ان هذا الكاتب مهوس بافالم الغرب و مهوس كل من سيقرأ الكتاب سي

االحاديث علي هواه  تأويلباحاديث الفتن بل هو مجنون ، بل هو يحاول 

حتي توافق احداث الساعة و تقع على الدوله االسالميه الخ ولكن تبقي 

 الحقيقه حقيقه حتي و لو انكرها كل الناس و الحمد هلل رب العالمين 

 

قسما مغلظا إنني لم أذهب للدوله االسالميه فى العراق  أقسم باهلل العظيم -2

و الشام و لم أتراسل معهم ، و ليس لي معهم أي صله إنما هو الشهادة هلل و 

و أقسم باهلل أن من سيدعون بنزوله أنه نزل هو المسيح عيسي بن  ....الحق 

تاب و مريم عليه السالم طبقا للمعطيات و الشواهد التي تؤكد ذلك فى هذا الك

  هللا على ما اقول شهيد

 

منذ أن رأيت البرجين يتهاوين فى نيويورك و أمريكا و العالم يطارد  -14

شخص واحد ضعيف و هو الشيخ أسامه بن الدن عرفت أن له شأن عظيم و 

 ألقي فى روعي أنه هو المهدي المنتظر ، 

أغسطس  و أنتهيت منه فى 5442إلي أن بدأت فى كتابه هذا الكتاب فى مايو 

و لكن لم أبدأ فى أرساله اال قبل أستشهاد المهدي أسامه بن الدن ب  5414

و عندما أنتشر الكتاب على االنترنت ،  5411مارس  54يوم أي فى  04

قررت األداره األمريكيه قتل المهدي أسامه بن الدن بالرغم من أنها أعترفت 

ل أوباما أن شيء اال كما قا،  5414أنها كانت تعرف مكانه منذ ديسمبر 

و أنا أقول لكم أنه  حتي و ليس اعتقاله طارئ جعلهم يستجعلون قرار قتله

يلتف حوله الناس على أنه المهدي المنتظر و خاصه أن  أن الخوف من

كانت من الكتاب أي أن الطبعه االولي  ....ثورات العربيه كانت فى عزها ال

هديهم المنتظر هو و الخوف من معرفة الناس أن م 5411مارس  54فى 

االلتفاف حوله هو ما جعلهم يعجلون بقرار من ثم أسامه بن الدن و 

 او ان شاء هللا يكون فيه 01و ها نحن نصل الي الطبعه رقم  ...إغتياله



 

 

استالم المسيح عليه السالم للكتاب مني كما رأيت فى رؤياي و أنا فى سن 

 اال هل بلغت اللهم فأشهد.... عاما  11

 

قد رأيت رؤيا بعد أن قمت بتوزيع الكتاب على أوباما و وزرائه و و ل -11

 .....الكونجرس و منتديات االنترنت 

بطرد سيدة زنجيه ذات شعر رأيت أن رجل هندي من حراس الكعبه يقوم 

جعد و متشابك عاريه الصدرين تقوم بتكسير الرخام حول الكعبه و معاها 

ها ، و هذا الحارس يحاول طردهم مجموعه من النسوة الساقطات يفعلون مثل

من الكعبه و الناس تقول له ال تفعل ذلك دعهم و شأنهم أنت تتدخل فيما ال 

يعنيك ، و أنا أقول له بل أنت على الحق المبين أطردهم و طهر الكعبه و 

فجأه يتحول المشهد لمحاكمه و يكون هناك قاضي واحد بلحيه كبيره بيضاء 

حيد الذي يشهد للحارس أنه على الحق المبين و يقول أخرجوا الشاهد الو

  أنتهت  فأخرج أنا و كل خدي مبلل بالدموع ،

 : التفسير 

 هو المهدي أسامه بن الدن  :حارس الكعبه

 هي أمريكا  :المرأه الزنجيه

 هم جيو  الناتو  :الساقطات

 أنا هو أنا 

حيث مثل االعلي و هلل الهو هللا تعالي يوم الدين : القاضي ذو اللحيه البيضاء 

دلت فتاوي الشيخ بن باز و الشيخ بن تيميه على جواز رؤيا هللا تعالي فى 

على هيئة رجل كما رأه رسول هللا صل هللا عليه و سلم فى هيئة شاب المنام 

 .رؤيا مناميه له أمرد

تبين أن المهدي أسامه بن الدن عندما قال لجيو  الرؤيا أحداث  : التفسير 

ك الخروج من جزيرة العرب و اال عليك حرب من جيو  أمريكا يجب علي

القاعدة فى كل مكان و حر  المجاهدين على ضرب أمريكا حتي تخرج 

توقف مد العون ألسرائيل هو أن و أيام حرب الكويت من جزيرة العرب 

تتدخل فيما  الجزء االول و كان الناس من العرب يقولون ألسامه بن الدن ال

لي األمر منا و أنت أرهابي و شهدت له أنا من دون ال يعنيك هذا شأن أو

فكان أن جعلني هللا تعالي يوم القيامه شهيدا الناس أنه هو المهدي المنتظر 

على الناس انه ارسل المهدي المنتظر و لكن لم يعرفوه و ارسل من يعرفهم 

 به لينضموا الي جيوشه و ينصروه 

 



 

 

ن على القتال حتي اذا هي تحريض المؤمني يمن ضمن أهداف كتاب -15

علموا ان هذا هو موعد قيام الساعة تخلوا عن نعيم الدنيا و التحقوا بركب 

الجهاد حتي يكون لهم نصيب من الجنه ، فلن تدخولوا الجنه اال بالقتال كما 

 أنفسهم المؤمنين من اشترى هللا إن)قال تعالي ،  قال هللا تعالي و اقرأو معي

 حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون هللا سبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن وأموالهم

 ببيعكم فاستبشروا هللا من بعهده أوفى ومن والقرآن واإلنجيل التوراة في

 111التوبه ( العظيم الفوز هو وذلك به بايعتم الذي

 يكن إن القتال على المؤمنين حر  النبي أيها يا)  تعالى قولهو ذلك فى 

 من ألفا يغلبوا مائة منكم يكن وإن مائتين وايغلب صابرون عشرون منكم

 ضعفا فيكم أن وعلم عنكم هللا خفف اآلن يفقهون ال قوم بأنهم كفروا الذين

 بإذن ألفين يغلبوا ألف منكم يكن وإن مائتين يغلبوا صابرة مائة منكم يكن فإن

 77-75االنفال (  الصابرين مع وهللا هللا



 

 

 الدوله االسالميه ؟ هزيمةلماذا 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

َماءِ  أَْبَوابَ  فَفَتَْحنَا فَانتَِصرْ  َمْغلُوب   أَنِّي َربَّهُ  فََدَعا ْنَهِمر   بَِماء   السَّ  01القمر ) مُّ

-00) 

هذه اآليه هي العمده فيما يجري اآلن من أحداث حيث أن هزيمة الدولة 

 تعالي منذ األسالميه أمر محتوم من أجل قيام الساعه، حيث أنها سنن هللا

خلق آدم فهو ال يتدخل إال إذا بذل الرسول كل ما فى وسعه من الدعوة هلل 

ثم تمت هزيمته على يد الكفر و دعا ربه للتدخل مثل دعوة نوح و هود و 

إلخ و هي دائما تكون ضد الظالمين من قومهم خاصة و ..صالح و شعيب 

و رسول علي آخر أمته و ذلك ألنها سنن هللا في كل أمه حيث يدعو كل نبي أ

التي تقاتله و تكذبه و ذلك بسبب نهايه أمه األسالم حتي تقوم الساعة ألنها 

( بالحق قومنا وبين بيننا افتح ربنا)شعيب  فكل نبي يقول مثل. آخر األمم 

و نزول المسيح .. (فتحا وبينهم بيني فافتح كذبون قومي إن رب) دعاء نوحو

و ليكون هو (  رسوال نبعث حتى ذبينمع كنا وما)عيسي لقوله تعالي 

و أمة  من كذبه من أمه األسالمالرسول الذي الذي يدعوا بالفتح بيننه و بين 

و ال حول و ال  النصاري و أمه اليهود ألنه الوحيد الذي ينتمي للثالث أمم

 قوة اال باهلل العلي العظيم

 كثر اذا منع قال الصالحون فينا و نهلكأ))  هللا رسول حديث كان هنا و

 لهالك األوان آن فقد المؤمنين من أكثر المنافقين اآلن نعم((  الخبث

 ثانيا جهنم ثم الساعه بقيام منهم هللا انتقام ثم اوال المؤمنون

إنها لم تكن دوله الخالفه التي نص عليها  هزيمتهاهل يعني 

 رسول هللا فى حديثه 

ص عليها فى الحديث الشريف أنها من المؤكد أن دوله الخالفه االسالميه هي المنصو

و لكن سنحلل هنا في هذا ...خالفه على منهاج النبوة و ستجد فى الكتاب االسباب 

الفصل أخطائها التي سببت سقوطها و بسبب سقوطها يتدخل المولي عز و جل بقيام 

 .الساعه العاده ميزان الحق و اهالك الظالمين الذين انتصروا و بغوا على اهل الحق 



 

 

ل بشري هي تفسيري أن رسول هللا قد بشر بُعمر أخر خالفه إسالميه فى أو

 حديث شريف عن عبد هللا بن حواله 

 ، األزدي حوالة بن هللا عبد علي نزل:  قال ، حدثه اإليادي زغب ابن أن ، حبيب بن ضمرة عن

 أقدامنا على دينةالم حول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا بيتي في علي لنازل وإنه:  لي فقال

 إلي تكلهم ال اللهم: "  فقال ، فينا فقام ، وجوهنا في الجهد وعرف ، شيئا نغنم ولم فرجعنا ، لنغنم

:  قال ثم, "  عليهم فيستأثروا الناس إلى تكلهم وال ، عنها فيعجزوا أنفسهم إلى تكلهم وال ، فأضعف

 وكذا كذا اإلبل من ألحدكم يكون حتى رسوفا,  الروم أو ، وفارس,  والروم,  الشام لكم ليفتحن" 

 على يده وضع ثم, "  فيسخطها دينار مائة أحدهم يعطى حتى ، الغنم ومن ، وكذا كذا البقر ومن ،

 دنت فقد ، المقدسة األر  نزلت قد الخالفة رأيت إذا ، حوالة ابن يا: "  فقال ، هامتي أو رأسي

  " رأسك من هذه يدي من الناس إلى أقرب يومئذ والساعة ، العظام واألمور والباليا الزالزل

 مسند أحمد و صححه األلباني

 لماذا وضع رسول هللا صل هللا عليه و سلم يده على هامة ابن حواله ؟******

و كان رسول هللا يعني بالجبهه ، أن الخالفة ستكون على  الناصيه أو الجبههألن هامة الرأس هي 

 .كرب فى جبهات القتال 

ابن حواله دون عن باقي الصحابه ماذا أختار رسول هللا صل هللا عليه و سلم ل******

 ه ؟الموجودين ليضع يده الشريفه على جبهت

 :الجواب

فى ( أي إعالن الخالفه)ألن أسم أبن حواله فيه حل للغز عدد مكوث سنوات الخالفه بعد نزولها 

 باللغة العربيه  عام أي" حول"فحواله مشتق من .... األر  المقدسه و هي الشام 

 لماذا وضع رسول هللا صل هللا عليه و سلم يده على هامة ابن حواله ؟******

وضع رسول هللا يده الشريفه ليبين لنا أن عدد السنوات التي ستمكثها الخالفه بعد إعالنها حتي قيام 

إلي من يدي  و لكنه قال أن الساعه أقرب بعدد أصابع يده الشريفهسنوات  5الساعه هي حوالي 

 5410يونيو  52إلي رأسك أي أن عدد السنوات لن يبلغ الخمس تماماً و قد تم إعالن الخالفه يوم 

ألنني .... 5412يونيو  52، فبذلك يكون قيام الساعه و هللا اعلم قبل  1015رمضان  5الموافق 

 ا و هللا اعلم هذ.... أثبت أن السنين شمسيه و ليست قمريه فى هذا الكتاب فى نفس المقدمه 

 .فهزيمة الدوله االسالميه و عمرها المحدود منصوص عليه مقدما من هللا تعالي و رسوله 

 : ما هي حقيقه الدوله االسالميه 

 اليهود كان هل.  االسالم صورة شوة من هي و الدوله االسالميه القاعدة ان صحيح هل

 هؤالء دعم هل بعدها وما قبلها وما كوبي سايس منذ االمه بهذة اليتربصوا والمشركين والنصارى

 بعنايه منتقون واشخاص عوائل بتسليط االسالم عن تنسلخ قوميه وطنيه دول القامه االعداء



 

 

 والبنك المتحدة االمم مجلس من الحنيف ديننا مع تتنافى قوانيين وتشريع االسالم امه لتمزيق

 ثقافه لتعليم كضوارو بدينهم امتنا من اجيال فجهلنا الشرعي التعليم تركنا.  بالربا تعاملنا الدولي

 ان قبل مكان كل في المسلمين وقتلوا حاربونا االسالم ضد العدائي لمشروعهم والتسويق الغرب

 . واخواتها الدوله االسالميه  تنشاء

 بيضه من وتمكينهم والنصارى اليهود مواالة ام ......الكفر هو الدوله االسالميه تعمله ما هل

 . الكفر هو وسياسيا واقتصاديا عسكريا االسالم

 االمر ولي كان ولو امر ولي علي والخروج سياسي نظام اسقاط من نشأت الدوله االسالميه هل

 لذراري واغتصاب دم وسفك قتل معاناة رحم من أتنش الدوله االسالميه  ان ام.  ضال هذا

  الشامل دمار اسلحه بحجه االمريكان غزاها عندما العراق في المسلمين

 تنشأ الدوله االسالميه  ام االعداء عليها يهجم كي الدوله االسالميه الي االسالم يحتاج كان هل

الدوله االسالميه  تتواجد لم لنفتر ... االسالم بيضه عن الذود في دورها عن االمه لتقاعس نتيجه

 كان هل... شيعيه هطائفي مليشيات من اطفالهم وتذبح السنه فيه يقتل لن العراق كان هل ....

 اخواننا نصرة عن االمه هذة وتجهال سكوت ظل في أيران الي العراق يسلم ان المفتر 

 هي الدوله االسالميه  هل.... ويهجروا ويحرقوا ليذبحوا الروهنجا مسلمين فعل ماذا..... المسلمين

 فيالجهاد  مشائخ لهم فتىأ و لقد ابناءنا من هم اليسوا الدوله االسالميه اتت اين من ....تحكمهم من

 ضد الجهاد مع امريكا كانت عندما ممكنا ذلك كان ام الشام في وبعدها العراق في الجهاد ضرورة

 وارهابيين ارهاب صاروا امريكا علي المجاهدين سهام دارت وعندما افغانستان في السوفيت

 .لمسلمينهل يجب أن يكون الجهاد فى مصلحه امريكا و الحكام فقط أم مصلحه ا...

 من ان مدارسنا في درسنا هل.  وعقائديه فقهيه بنظرة الدوله االسالميه الي االسالم نظرة هي ما

 الدوله االسالميه  ان نقول ان وننفي..  له حسنه واحده و من أصاب له حسنتان واخطاء اجتهد

 االسالم واشوه وانهم االسالم مله من ونخرجهم مرتدين انهم نصورهم بل اخطأت وربما اجتهدت

 ولن قال هللا ان ننكر هل...... مشوة غير بانه له ينظر االعداء نظر في قبلهم كان االسالم وكأن

أم  فهم لن يرضوا عنا سواء جاهدنهم.. ...قال فيما هللا نكذب هل والنصارى اليهود عنك ترضى

 االسالميه لبالدا اموال تنفق وهل هللا بشرع االسالميه االمه نحن نحكم هل.  ....صالحناهم 

 الحق بكلمه يصدع من ويجرم هللا حدود تحارب العكس انه ام فينا ماضي العدل وهل للمسلمين

 واالسالم منا هللا مايريدة هو واالطمئنان واالمن الراحه الي الخلود هل.  الكفار حكامنا ويوالي

 او الغرب صنيعه يه الدوله االسالم هل االر  انحاء في ومقدساتهم اعراضهم تنتهك والمسلمين

 كيف مالكم....لقتالها و قتل جميع أعضائها  العالم عليها يتكالب من وهي الروافض او اليهود

 تحكمون

بعض االسئله فى أنتصار و هزيمه الدوله االسالميه من 

 : العامه 



 

 

 نتيجته تكون جهادهم دوما لماذا: رأيت سؤال علي شبكة االنترنت من شخص و هو  -

 من)  فيه يفكر لو أتمنى ؟ سؤال منها الكفار وتمكين أهلها وتقتيل نةالس مدن خراب

 ( بالتفكير وإتعابه عقله إعمال يريد

ِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا)أقول و باهلل التوفيق ، يقول تعالي  قُوا َواَل  َجِميًعا هللاَّ ِ  نِْعَمتَ  َواْذُكُروا تَفَرَّ  هللاَّ

نَ  ُحْفَرةٍ  َشفَا َعلَىٰ  َوُكنتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأَْصبَْحتُم قُلُوبُِكمْ  بَْينَ  فَأَلَّفَ  أَْعَداءً  ُكنتُمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ   النَّارِ  مِّ

ْنهَا فَأَنقََذُكم لِكَ  مِّ ُ  يُبَيِّنُ  َكَذٰ نُكمْ  َوْلتَُكن( 141) تَْهتَُدونَ  لََعلَُّكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  هللاَّ ة   مِّ  َخْيرِ الْ  إِلَى يَْدُعونَ  أُمَّ

ئِكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ  قُوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا َواَل ( 140) اْلُمْفلُِحونَ  هُمُ  َوأُولَٰ  تَفَرَّ

ئِكَ  اْلبَيِّنَاتُ  َجاَءهُمُ  َما بَْعدِ  ِمن َواْختَلَفُوا  سورة آل عمران  (145) َعِظيم   َعَذاب   لَهُمْ  َوأُولَٰ

يات واضحه فكما يقاتلكم الكفار و هم متماسكون و متحالفون يجب أن يكون المسلمين كذلك و اآل

اال سيالقوا عذابا فى الدنيا و االخره من جراء تفرقهم فما بالك لو أصبحوا أعداء ، سيكونوا دخلوا 

ببه أنهم حفرة النار التي تقول عنها اآليه الكريمه  و هي عذاب و خزي فى الدنيا و اآلخرة ، س

حاربوا أهل الجهاد من المسلمين ، فمن يحارب الدوله دائما هم من المنافقين و المرتدين متحالفين 

 .مع الكفار 

 اي او القاعدة كانت الدوله االسالميه مكان أن لوهذا من الناحيه الدينيه أما االجابه الماديه النيويه 

 يتفوق العدو أن وطالما ، سنة مجاهدين اكهن أن طالما سيحصل التدمير فإن ،تحبونه آخر فصيل

 ، طائرات مضادات وال جو سالح ال اآلخر الطرف يملك ال حين في ، والطيران الجو بسالح

عدد معين من الكفار أمام كل الف مقاتل من المسلمين و فرق التوازن العسكري يجب أن يكون 

 االنهايه بعد أن يقنت المؤمنون كم فإذا زادت النسبه تدخل المولي عز و جل بقوته و جبروته فى

 ....سنبين الحقا

نعم اآلن (( قال نعم اذا كثر الخبث  أنهلك و فينا الصالحون)) و هنا كان حديث رسول هللا 

المنافقين أكثر من المؤمنين فقد آن األوان لهالك المؤمنون اوال ثم انتقام هللا منهم بقيام الساعه ثم 

 جهنم ثانيا 

فهل يتركون المدن ألهل الكفر يحكموها بشرع الطاغوت : ما كان لهم دخول المدن  :فيقولون لك  

 ، أم هل يجلسون فى الصحراء الجرداء ليسهل أستهدافهم ؟؟؟ 

 :العدناني التي قالها عند المباهله و هي كاألتي  دعوة سؤال آخر هل استجيبت -

 جنودها واهد رايتها، وأسقط قادتها، واقتل ظهرها، فاقصم: خوارج دولة الدولة هذه كانت إن اللهم

 وأعزها، فثبتها، أعداءك وتجاهد نبيك، وسنّة بكتابك تحكم إسالم؛ دولة كانت وإن اللهم. الحق إلى

 "آمين: "فقولوا النبّوة، منهاج على خالفة واجعلها األر ، في لها ومّكن وانصرها،

ظنوا أن الحق معهم قال تعالي ، هو أستدراج من هللا تعالي للمنافقين حتي ي بالطبع ال 

َذا يَُكذِّبُ  َوَمن فََذْرنِي)) نْ  َسنَْستَْدِرُجهُم اْلَحِديثِ  بِهَٰ  َكْيِدي إِنَّ  لَُهمْ  َوأُْملِي( 00) يَْعلَُمونَ  اَل  َحْيثُ  مِّ

سورة القلم ،، إنما هي فتنة و أستدراج للهالك للكافرين فيظنوا انهم انتصروا و هم  (05) َمتِين  

 نحو النهايهيجرون 



 

 

الدوله االسالميه أن المسيح الدجال  هزيمةهل يعني 

أمريكا ليس له نهايه و أن الدوله االسالميه لن تنتصر 

 فى النهايه قبل قيامه الساعة و لو بيوم ؟ 

ته أن النصر حليف المؤمنين و أن هللا تعالي ال يترك كيف يؤكد هللا تعالي فى كل أيا

النصر مؤكد ال محاله ، ثم نجد أمامنا الدوله  اليمصيره  تعالي المؤمنين و أن من نصر هللا

فهل هذا معناه إنهم ليسوا اال دوله مارقه عن االسالم تستحق .... االسالميه تتساقط قطعه قطعه 

 الهزيمه

 فتعالوا الي االيات التي تؤكد النصر  -

 اْلَغالِبُونَ  لَهُمُ  ُجنَدنَا َوإِنَّ ( 105) اْلَمنُصوُرونَ  لَهُمُ  إِنَّهُمْ  (101) اْلُمْرَسلِينَ  لِِعبَاِدنَا َكلَِمتُنَا َسبَقَتْ  َولَقَدْ 

 يَْستَْعِجلُونَ  أَفَبَِعَذابِنَا( 105) يُْبِصُرونَ  فََسْوفَ  َوأَْبِصْرهُمْ ( 100) ِحينٍ  َحتَّىٰ  َعْنهُمْ  فَتََولَّ ( 101)

 (103) ِحينٍ  َحتَّىٰ  َعْنهُمْ  َوتََولَّ ( 100) ِرينَ اْلُمنذَ  َصبَاحُ  فََساءَ  بَِساَحتِِهمْ  نََزلَ  فَإَِذا( 107)

 المجادله( (  51)  عزيز قوي هللا إن ورسلي أنا ألغلبن هللا كتب: )  تعالى قوله 

ُ  َوَعدَ ﴿: تعالى قوله الَِحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آََمنُوا الَِّذينَ  هللاَّ  ْخلَفَ اْستَ  َكَما اأْلَْرضِ  فِي لَيَْستَْخلِفَنَُّهمْ  الصَّ

نَنَّ  قَْبلِِهم ِمنْ  الَِّذينَ  لَنَّهُمْ  لَهُمْ  اْرتََضى الَِّذي ِدينَهُمُ  لَهُمْ  َولَيَُمكِّ  اَل  يَْعبُُدونَنِي أَْمناً  َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  َولَيُبَدِّ

 [55:  النور سورة]﴾ اْلفَاِسقُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  َذلِكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمنْ  َشْيئاً  بِي يُْشِرُكونَ 

سفر ( المملكة القديسون فامتلك ،الوقت وبلغ العلي، لقديسي الدين وأعطي األيام، القديم جاء حتى )

يتكلم عن إعطاء هللا األر  المقدسه للمجاهدين و قيام الدين الصحيح ....دانيال األصحاح السابع 

 و الخالفه فى آخر الزمان 

تم األستخالف من هللا تعالي و أقيمت الخالفه و هذا النصر و التمكين تم للدوله االسالميه 

و لكن و مكن هللا لدينه  الراشدة علي منهاج النبوة كما وعد هللا تعالي و رسوله فى أخر الزمان

حيث أنتصرت الدوله االسالميه و أصبح لها شوكة و قوة منيعه و لكن تحالف عليها ....حتي حين 

نعم ....مال اآليه و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون و هو أستكالعالم كله و أصبح فوق طاقتها 

من كفر من المرتدين الذين حاربوا الدوله االسالميه هم الفاسقون الذين أكملوا اآليه ليتموا الهزيمه 

 و يتموا اآليه و تقوم الساعه و ال حول و ال قوه اال باهلل 

 و تعالوا الي اآليات التي تبين متي النصر  -

 يرد وال نشاء من فنجي نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسل استيئس إذا حتى) تعالي قال

  يوسف(  114)  المجرمين القوم عن بأسنا

(  53 الحميد الولي وهو رحمته وينشر قنطوا ما بعد من الغيث ينزل الذي وهو) تعالي قال

  الشوري



 

 

 وما ورسوله هللا وصدق ورسوله هللا ناوعد ما هذا قالوا األحزاب المؤمنون رأى ولما) تعالي قال

  االحزاب(  55)  وتسليما إيمانا إال زادهم

و بعد القنوط من النصر كما هو منصوص من  النصر ال يأتي اال بعد اليأس التامهذا يعني أن 

 !!!!فعليكم بمعرفة سنن هللا فى أرضة حتي تعرفوا ما هو قادم و تزدادوا أيمانا ...اآليات 

 لو حتي يتغير لن ميعاد النصر بعد اعالن نزول المسيح عيسي بن مريم عليه السالم نأ يعني هذا

 ؟  باهلل ظننا حسن من هذا و لم يبقي من الدوله اال فرد واحد

 و وهو مجيء خطير  ماذا يعني قدوم الفتح الرباني ؟؟ -

 إيمانهم كفروا الذين ينفع ال الفتح يوم قل صادقين كنتم إن الفتح هذا متى ويقولون: ) تعالى قوله

 14-53 السجدة( منتظرون إنهم وانتظر عنهم فأعر  ينظرون هم وال

ــ يعني اذا جاء الفتح الرباني ال ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا 

يه يا ساده يا كرام ، حيث ال يقبل توبه و ال ايمان ، اآل أن الفتح مع طلوع الشمس من مغربها

 واضحه عن فتح آخر الزمان مع المسيح عليه السالم

 الدوله االسالميه هزيمةأسباب 

 قال ، ذنب بسبب مصائب من ناأصاب ما يكون فقد ، الذنوب البالء أسباب أعظم من أن واواعلم

: تعالى وقال. {14:لشورىا}.َكثِير َعنْ  َويَْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسبَتْ  فَبَِما ُمِصيبَةٍ  ِمنْ  أََصابَُكمْ  َوَما: تعالى

 لََعلَّهُمْ  َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  لِيُِذيقَهُم النَّاسِ  أَْيِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  ظَهَرَ 

  والسماء، األر  رب بإذن البالء يكشف واالستغفار فبالتوبة. {01:الروم}.يَْرِجُعونَ 

  .بتوبة إال رفع الو بذنب، إال بالء نزل ما: فإنه

 فتعالوا معي نكشف أسباب الهزيمه من ذنوبنا تجاه هللا و رسوله و دينه 

 السبب الرئيسي فى الهزيمه هو الكبر و العجب بالنفس 

أصاب جنود الدوله نعم هذا هو السبب الرئيسي ثك ما سأذكره الحقا هو أسباب زائده ، فلقد 

ات و الفتوحات المتتاليه التي فتحوا فيها مساحه تقارب األسالميه الكبر بعد سلسله من األنتصار

ثلثي العراق و سوريا و سيناء مصر و شمال نيجيريا و أنضم لهم كثير من جنود طالبان فى 

 أفغنستان و أصبحت خالفه من أندونسيا شرقا إلي نيجيريا غربا ، 

 و قد قال فى فظهرت على ألسن المجاهدين كلمة باقيه و تتمدد من دون قول إن شاء هللا -1

لِكَ  فَاِعل   إِنِّي لَِشْيءٍ  تَقُولَنَّ  َواَل ))كتابه سبحانه  ُ  يََشاءَ  أَن إاِلَّ  َغًدا َذٰ الكهف ، فكان من (( هللاَّ

هللا تعالي أن أنزل عليهم ذل من هللا تعالي حتي يعودوا إلي قول إن شاء هللا بعد باقيه و 

 تتمدد

ا عن قله بعد زيادة عددهم و زيادة عتادهم بسبب ظن كثير من المجاهدين إنهم لن يغلبو -5

الغنائم فكان رد هللا تعالي عليهم بالهزيمه مثل ما فعل ما المسلمين يوم غزوة حنين مع 



 

 

ُ  نََصَرُكمُ  لَقَدْ ))رسول هللا قال تعالي   َكْثَرتُُكمْ  أَْعَجبَْتُكمْ  إِذْ  ُحنَْينٍ  َويَْومَ  َكثِيَرةٍ  َمَواِطنَ  فِي هللاَّ

 سورة التوبه (55) ُمْدبِِرينَ  َولَّْيتُمْ  ثُمَّ  َرُحبَتْ  بَِما األَْر ُ  َعلَْيُكمُ  َوَضاقَتْ  َشْيئًا َعْنُكمْ  تُْغنِ  فَلَمْ 

حدين فى العالم و أن لهم الفضل على هللا ، اظن كثير من المجاهدين إنهم هم المؤمنين الو -1

حد المي عن أمنتدي أسفى مناصري الدوله االسالميه حتي سمعت من كبر أحدي 

مجاهدي الدوله االسالميه يقول لو كان رسول هللا حيا ما وسعه اال أن يبايع الدوله 

األسالميه ، هكذا وصل بهم الكبر و العجب حتي هلكوا ،،، و أول معصية عصي بها هللا 

 هريرة أبي عنتعالي كانت من إبليس هي الكبر و العجب بالنفس ،، ففى الحديث القدسي 

 ، ردائي الكبرياء:  وجل عز هللا قال: )  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال:  قال

 منها مختلفة بألفاظ وروي ،(  النار في قذفته منهما واحداً  نازعني فمن ، إزاري والعظمة

(  النار في ألقيته) و ،(  جهنم أدخلته) و ،(  جهنم في ألقيته) و ،(  وقصمته) و(  عذبته) 

 في حبان وابن ماجة وابن داود وأبو أحمد اإلمام وأخرجه مسلم صحيح في أصله الحديث

  . األلباني وصححه وغيرهم صحيحه

 فتقوى: المنجيات فأما مهلكات، وثالث منجيات، ثالث: ))-وسلم عليه هللا صلى- نبينا لاق

 اوأم والفقر، الغنى في والقصد والسخط، الرضا في بالحق والقول والعالنية، السر في هللا

 شعب في البيهقي رواه]،((بنفسه المرء وإعجاب متبع، وهوى مطاع، فشح: المهلكات

 ([1405) برقم الجامع صحيح في األلباني وحسنه ،(005) برقم اإليمان

فما كان من هللا تعالي إال أن أراد أن يطهر اهل الدوله االسالميه من ذنوبهم فى الدنيا 

ن أهل الكفر لما يروا أهل األيمان يقتلون أمامهم و بالموت و األستشهاد فى سبيله ، و يفت

 .لنصرهم يهزمون فيقولوا لو كانوا مؤمنون حقا لما هزموا و لتدخل هللا 

 : و األسباب التاليه فى شرح ما أريد 

 قدر هللا الذي كتبه قبل الخلق :السبب االول  -2

لب المجاهدين و هم سيغ (و الوحش التنين) حيث نري مثال فى االنجيل بوضوح ان الشيطان

 فى سفر الرؤيا االنجيل القديسين فى آخر الزمان حيث يقول 

 الوحش مثل هو من قائلين للوحش سجدوا و للوحش السلطان اعطى الذي للتنين سجدوا و 0: 11

 اثنين يفعل ان سلطانا اعطي و تجاديف و بعظائم يتكلم فما اعطي و 5: 11يحاربه  ان يستطيع من

 على و مسكنه على و اسمه على ليجدف هللا على بالتجديف فمه ففتح 7: 11 شهرا  اربعين و

 على سلطانا اعطي و يغلبهم و القديسين مع حربا يصنع ان اعطي و 0: 11السماء  في الساكنين

 اسماؤهم ليست الذين االر  على الساكنين جميع له فسيسجد 3: 11امة  و لسان و قبيلة كل

 ذبح الذي الخروف حياة سفر في العالم تاسيس منذ مكتوبة

 ::و فى االصحاح السادس أيضا 

 اجل من و هللا كلمة اجل من قتلوا الذين نفوس المذبح تحت رايت الخامس الختم فتح لما و 2: 7

 و القدوس السيد ايها متى حتى قائلين عظيم بصوت صرخوا و 14: 7 عندهم كانت التي الشهادة

 و بيضا ثيابا واحد كل فاعطوا 11: 7  االرض على الساكنين نم لدمائنا تنتقم و تقضي ال الحق

 ان العتيدون ايضا اخوتهم و رفقاؤهم العبيد يكمل حتى ايضا يسيرا زمانا يستريحوا ان لهم قيل

 مثلهم يقتلوا

 قال قال عنه هللا رضي حذيفة عنحيث يقول رسول هللا ايضا الذي نفهمه من االحاديث الشريفه و 

 تكون ثم يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم تكون أن هللا شاء ما فيكم النبوة تكون)حذيفه  عن  هللا رسول

 تكون ثم يرفعها أن هللا شاء شاء إذا يرفعها ثم تكون أن هللا شاء ما فتكون النبوة منهاج على خالفة

 فتكون جبرية ملكا تكون ثم إذا يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم يكون أن هللا شاء ما فيكون عاضا ملكا



 

 

 (.سكت ثم النبوة منهاج على خالفة تكون ثم يرفعها أن شاء إذا يرفعها ثم تكون أن هللا شاء ما

 صحيح 

لماذا سكت رسول هللا صل هللا عليه و سلم فى نهايه الحديث ليبين لنا ان بعدها القيامه ،، فهل تقوم 

لى منهاج النبوه من المؤكد ال ففي كل القيامه على خيار الناس الذين قامت فيهم الخالفه الراشده ع

 االحاديث االخري يؤكد رسول هللا انها تقوم على شرار الناس فأين حل اللغز ؟

و  حل اللغز يكمن فى هزيمه الخالفه على منهاج النبوه بسبب طغيان الظالمين على المؤمنين

و اعالن  بقيام الساعهمما يستلزم تدخل المولي عز و جل حربهم عليهم و أنتصارهم فى النهايه 

 نهايه العالم الفاسد 

 فهل تقوم الساعه على أهل خالفه على منهاج النبوة بالطبع ال 

مما يؤكد أن وجود الخالفه المنتصرة القائمه يمنع قيام الساعه و تدخل المولي عز و جل و لكن 

 هللا فى أرضه طبقا لسنن  يعني هزيمتها و قيام الساعهسكوت رسول هللا فى الحديث الشريف 

  ؟ لماذا.. سيهزم االسالميه الخالفه دولة هو و الحق ألن

 النبوة منهاج على خالفه تكون فكيف المستشري هو الفساد يكون أن يجب الساعه تقوم حتي

( (ظَالُِمونَ  َوأَْهلَُها إاِلَّ  اْلقَُرى ُمْهلِِكي ُكنَّا َماوَ )) تعالي لقوله ؟؟؟ ستهزم الخالفه اذا ،، منتصرة

:  هود){ ُمْصلُِحونَ  َوأَْهلَُها بِظُْلمٍ  اْلقَُرى لِيُْهلِكَ  َربُّكَ  َكانَ  َوَما})) تعالي قال أيضا و  52: القصص

110 ) 

 عليها نطلق كما( الصغيرة القريه) األر  هللا يهلك حتي المنتصر هو الظلم يكون ان يجب اذا

 بما فرحوا إذا حتى شيء كل أبواب عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا فلما))  تعالي يقول و ،  اآلن

 العالمين رب هلل والحمد ظلموا الذين القوم دابر فقطع( )  00)  مبلسون هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا

   االنعام(  05) 

." يَْنُجونَ  فاَلَ  لِْلُحْبلَى، َكاْلَمَخا ِ  بَْغتَةً، هاَلَك   يُفَاِجئُهُمْ  ِحينَئِذٍ  ،«َوأََمان   َسالَم  »: يَقُولُونَ  ِحينََما ألَنَّهُ "

 من كتب أهل الكتاب فى األنجيل  (1: 5 الونيكيتس 1)

 ثم االسالميه الدوله أهل قبل من به ذكروا ما ينسوا حتي سينتصروا الظلم اهل أن يعني ذلك و

 بغته الساعه.........  فتكون  بإنتصارهم يفرحوا

و لوط و غيرهم و أهلك تلك القري عندما  حيث تدخل هللا تعالي مع قوم هود و صالح و شعيب

 أنتصر الشر على الخير و لم يصدقوا بالمرسلين ،،، 

و لقد كاد المولي عز و جل أن يهلك قريش لوال أن أنتصر رسول هللا عليهم بعد أن أذن هللا له 

 يلبثون ال وإذا منها ليخرجوك األر  من ليستفزونك كادوا وإن)بالهجره حيث يقول تعالي 

 قريشا ذلك فعلوا الذين القوم كان: كثير من العلماء  وقال...سورة االسراء  ( 07)  قليال إال فكخال

 لما ذلك فعلوا ولو ، مكة من وسلم عليه هللا صلى النبي بإخراج مكة أهل هم وقد،  مكة واألر  ،

 ولقلما ، لهجرهبا أمره حتى إخراجه عن كفهم هللا ولكن ،و مكثوا حتي يهلكهم هللا تعالي  توطنوا

  بدر يوم القتل عليهم هللا بعث حتى مكة من وسلم عليه هللا صل هللا نبي خروج بعد لبثوا ذلك مع

كذلك يكون الحال مع الدوله االسالميه عندما تهزم يأتي المسيح عيسي بن مريم فى أخر االيام 

هو فتنه نهايه العالم ،  يعلن الحقيقه فال يصدقه أحد أنه هو المسيح عيسي بن مريم و أن ما كان

فتقوم الساعه بغته ألنهم كذبوا و هزموا من يريد تحكيم شرع هللا و إقامه الخالفه و توحيد 

 .....المسلمين و لو بالقوه و هذا هو سنه ابوبكر الصديق رضي هللا عنه فينا 

درون زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قا االرضحتى اذا اخذت )و من شروط الساعه أيضا 

 50يونس ( باألمس عليها اتاها امرنا ليال او نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن

بسرعة و فجأه بعد أن تصل لقمة الزخرف و الزينه،  من سنة هللا فى أرضه أن يهلك القرى

ساعه كانت األر  عامرة و فرحه ،و  50،، هذا يعنى أن قبل  باألمسأنظروا معى لقوله تعالى 



 

 

موجه ألهل األر  فى آخر الزمان ففى كل مرة كان هللا تعالى يخاطب  هذه األيه خاصة

  األرض.......أم هذة اآليه فقال .... القرى...

عالمات الساعه الكبرى مرور و علمنا المولى عز و جل أن الفجائيه فى الهالك معناها مرور 

على تأويل لفظى بل أحاديث النبوءات عن عالمات الساعة ال تؤخذ  ، الكرام بدون ان نعرفها

الرجوع لفصل تأويل األحاديث )الغيب ب أختص نفسهبمقارنها بالواقع بعد حدوثها ، ألن هللا 

 (الغيبيه

 142(.. ما يشعركم أنها إذا جاءت ال يؤمنون إنما اآليات عند اآليات عند هللا و) قال تعالى 

 األنعام

بغير الحق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا  األرض في سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون)  قال تعالي

 األعراف 107( بها وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال

 عالمات من عالمات الساعة الكبرى فى هذا الكتاب 0و قد فسرت خروج 

 

 و من شروط قيام الساعه أيضا 

 تدميرا فدمرناها القول عليها فحق فيها ففسقوا رفيهامت أمرنا قرية نهلك أن أردنا إذا) قوله تعالي 

 فها نحن نري المترفين في كل قطعه من االر  يفسقون و ال داعي للشرح ( 17

 
و فتنه للكفار و و أمتحان لصبرهم فى الدنيا  المجاهدين تكفير عن ذنوب:السبب الثاني  -2

 المنافقين 

 ،، فمنهم كذا و كذا و كذا نعم ،، ذنوب و هل تظنون أن المجاهدين بال ذنوب 

و أمتحان لصبرهم على الجوع و فراق االحباء و الهزيمه للتأكد من حبهم هلل و أخالصهم هلل مهما 

كان ، فالمقابل الفردوس االعلي باذن هللا تعالي ، مع حياه بعد الموت و اعفاء من الحساب و 

ب ،، المقابل يستحق ، فهو عظيم شهاده للرب امام الخلق يوم الحساب و شفاعه لالهل و االحبا

 لمن قدره ،،، 

مع فتنه للكفار فهم يرون هزيمه للحق امام اعينهم و ال يعلمون ان هذا استدراج من هللا للهالك ، 

َذا يَُكذِّبُ  َوَمن فََذْرنِي))فقد قال تعالي  نْ  َسنَْستَْدِرُجُهم اْلَحِديثِ  بِهَٰ  يَوأُْملِ ( 00) يَْعلَُمونَ  اَل  َحْيثُ  مِّ

سورة القلم ،، إنما هي فتنة و أستدراج للهالك للكافرين فيظنوا انهم  (05) َمتِين   َكْيِدي إِنَّ  لَُهمْ 

 .انتصروا و هم يجرون نحو النهايه 
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ه قتل جميع اآلسري و هو هو الغلو فى قتل االسري ، حيث أبتدعت الدوله االسالمي الخطأ االول

خالف ما فعله رسول هللا صل هللا عليه و سلم حيث كان يفتدي و يمن و يسترق و يقتل ، مما جعل 

كل المحاربين للدوله االسالميه يفعلون نفس الشيء مع أسري الدوله االسالميه فيقتلوهم شر قتله 

لي الدوله من الهم لو وقعوا فى فور وقوعهم فى االسر و هو من االشياء التي تضع حمل على مقات

االسر ان لن يكون لهم أمل فى معامله كريمه أو امل فى الرجوع ، الشق الثاني هو نفور الجهه 

المقابله لهم و عدم وجود من يدافع عنهم بين اعدائهم ، فاذا كنت لينا و كسبت قلوب البعض أحدثت 

 الناس عليك و لو من جميع انحاء العالم شق لصف االعداء ، اما أن تكون فظا غليظ القلب فتجمع 

قتل اآلسري حيث أبتدعت الدوله االسالميه و جنودها طرق  طرقهو الغلو فى  الخطأ الثاني

عجيبه لم نسمع عنها من رسول هللا فى قتل االسري مثل الذبح ،، نعم قال رسول هللا فى الحديث 



 

 

ح حرفيا و اال كان فعله فى حياته ، فهو لم و لكن لم يكن يعني الذب ( بالذبح جئتكم لقد) الشريف 

يذبح أحد قط و لكنه قطع الرؤوس بالسيف و هي ميته أريح للمقتول و أشد وطئه على المشاهد ، و 

 .فيها رحمه من القاتل 

و أخترعوا الغرق و الضرب باالر بي جي و الحرق بالنار الذي لم يصح فيه حديث و هو  

 غلو و أنتم تريدون نشر االسالم ؟؟مختلف فيه ،،، فلما كل هذا ال

 َسبِيلِ  إِلَىٰ  اْدعُ ))  نشر االسالم يكون بالطرق التي حددها هللا تعالي فى كتابه الكريم قال تعالي 

 َسبِيلِهِ  َعن َضلَّ  بَِمن أَْعلَمُ  هُوَ  َربَّكَ  إِنَّ ۚ   أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي َوَجاِدْلهُم اْلَحَسنَةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ 

ِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  فَبَِما﴿ ...سورة النحل  (155) بِاْلُمْهتَِدينَ  أَْعلَمُ  َوهُوَ ۚ   ً  ُكْنتَ  َولَوْ  لَهُمْ  لِْنتَ  هللاَّ  َغلِيظَ  فَظّا

وا اْلقَْلبِ   َعلَى فَتََوكَّلْ  َعَزْمتَ  افَإِذَ  اأْلَْمرِ  فِي َوَشاِوْرهُمْ  لَهُمْ  َواْستَْغفِرْ  َعْنهُمْ  فَاْعفُ  َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنفَضُّ

 ِ َ  إِنَّ  هللاَّ لِينَ  يُِحبُّ  هللاَّ  .... سورة آل عمران  (152)اْلُمتََوكِّ

فالدوله ال تقاتل من أجل نشر الخالفه فقط و لكن من أجل تحبيب الكفار فى الدين االسالمي فما 

 ..... أخطأوا فيه يصيب االسالم شائوا أم أبوا 

اع أفضل أقوال هللا تعالي فى العفو عن المعتدين و عدم األنتقام منهم عدم أتب الخطأ الثالث 

ْثلُهَا َسيِّئَة   َسيِّئَةٍ  َوَجَزاءُ )حيث يقول تعالي  ِ  َعلَى فَأَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعفَا فََمنْ  مِّ  الظَّالِِمينَ  يُِحبُّ  اَل  إِنَّهُ  هللاَّ

ئِكَ  ظُْلِمهِ  بَْعدَ  انتََصرَ  َولََمنِ ( 04) ن َعلَْيِهم َما فَأُولَٰ  يَْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعلَى السَّبِيلُ  إِنََّما( 01) َسبِيلٍ  مِّ

ئِكَ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  اأْلَْر ِ  فِي َويَْبُغونَ  النَّاسَ  لِكَ  إِنَّ  َوَغفَرَ  َصبَرَ  َولََمن( 05) أَلِيم   َعَذاب   لَهُمْ  أُولَٰ  لَِمنْ  َذٰ

 سورة الشوري  (01) اأْلُُمورِ  َعْزمِ 

لكن ما كنا نراه من الدوله االسالميه هو عدم التساهل و االنتقام من االكراد و الجيش الحر و من  و

لِكَ  إِنَّ  َوَغفَرَ  َصبَرَ  َولََمنجبهة النصرة و غيرهم شر أنتقام و إن هللا تعالي يقول   َعْزمِ  لَِمنْ  َذٰ

 ....فعليكم بعزم األمور ألننا في أصعب األزمنه .....اأْلُُمورِ 

عدم إتباع سنة النبي صل هللا عليه و سلم فى الحروب و عدم العنتريه أمام  الخطأ الرابع 

 البخاري رواه" فاصبروا لقيتموهم فإذا العافية، هللا وسلوا العدو لقاء تتمنوا ال"األعداء حيث قال 

دهم ، و فقد كانوا يستفزون األعداء بخطب عنتريه و فيديوهات تثير فيهم حميه الجاهليه ض.....

 هذا ليس من سنة النبي ، 

ع عدو عدوي كما فعل رسول هللا عندما تحالف مع قبيله عدم التحالف مالخطأ الخامس  

خزاعه ضد قريش ، و الدولة األسالميه جيشت الجيو  ضدها فكثروا و أنهكهوها فوقعت 

 جزء من خطط و سنن النبي عليه السالم  األعداء استكثار عدم على العملف

عدم التفاو  و عدم المهادنه مع بعض األعداء كما كانت سنة النبي و طأ السادس الخ 

من حربهم على الجهادين مقابل وقف سنة المهدي أسماه بن الدن عندما عر  علي أمريكا هدنه 

 الهجمات على أمريكا 

 عيفض وهو عدوه مع تفاو  دولته نشأة بداية في وسلم عليه صلى هللا رسول و أيضا مثلما كان

 وآخرهم مفاوضيه وأرسل قريشا وفاو  توازنه النبي استعاد الحذيبية تفاقإ يوم وفي يتعنتر ولم

 وهنا. عنه هللا رضي عفان بن عثمان قريش حجزت وقد النبي، هدف على ليؤكد عفان بن عثمان

 لم إن الحرب تكون أن البيعة واقتضت المؤمنين على فيها هللا رضي التي الرضوان بيعة حدثت

- النبي رآه لما للتفاو  عمرو بن سهيل قريش أرسلت ثم. عنه هللا رضي عثمان سراح يطلق

 حنكة عظيم من وهذا الرجل، هذا بعثوا حين الصلح القوم أراد قد: قال -وسلم عليه هللا صلى

 . التفاوضية ومواقفهم بالرجال ومعرفته التفاوضية النبي

 إنجاًزا وهذا فوًرا كان وقد هللا رضي عثمان سراح إطالق النبوي للتفاو  األول الشرط وكان

 وسهيل الرسول بين الجاد التفاو  كان ثم ومن. للتفاو  األولى المرحلة في ضروريًا معنويًا

 تسبق أولى معنوية كخطوة المعتقلين سراح إطالق الضروري من فإن ولذلك. عمرو بن

 . التفاو  عملية من جزءاً  تكون أن ال التفاو 

 بن سهيل يقوله ما كل بتقبل الثالثة الخطوة -وسلم عليه هللا صلى- النبي خطا المرحلة ههذ وفي

 بن سهيل تمترس حين. كخصم وليس كشريك الرسول تصرف حيث صياغته، يعيد وأن عمرو



 

 

 ولم الرتو  عن تنازل األمام إلى خطوة الرسول النبي مع التفاو  في موقفه خلف عمرو

 عنها بدالً  وكتب الرحيم الرحمن هللا بسم يكتب لم لو وماذا. راتيجيةاإلست األهداف عن يتنازل

- النبي ثوابت بقيت ولكن هللا، رسول محمد يكتب ولم هللا عبد بن محمد كتب لو وماذا اللهم بسمك

 العام بل يبيةدالح عام في ذلك يتحقق لم نعم وسالم بأمن للمسلمين العمرة -وسلم عليه هللا صلى

 يدخل وأال اإليمان موكب يحمون المسلمين مكة خارج المسلمين حماية كانت لو اوماذ.. التالي

 وماذا..  الكاملة والحراسة اآلمنة بالعمرة التفاوضي الهدف تحقق المهم بسالحهم الحرم المسلمون

. العرب جزيرة في واالنتشار بأمان للدعوة ذهبية فترة أليست.. أعوام عشرة الحرب توقفت لو

 المسلمين من ارتد ومن قريش إلى النبي رّده وليه إذن بغير قريش من أسلم من در في وكذلك

 . اإليمان ضعاف من المسلم للصف حماية ذلك وفي المسلمين إلى يرد ال بقريش ولحق

 عليها والسيطرة مكة إلى المسلمين دخول وهو عظيما فتحا الحديبية صلح وراء من وكان
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كان من الالزم إعالن موقفم من حرب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه و معاويه و إعالن طائفه 

مَ  إِنََّما قُلْ : )  وعال جل قوله تعاليمعاويه طائفه باغيه و البغي هو الظلم و تعدي حدود هللا   َحرَّ

لْ  لَمْ  َما بِاهلّلِ  تُْشِرُكواْ  َوأَن اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  َواْلبَْغيَ  ْثمَ َواإلِ  بَطَنَ  َوَما ِمْنهَا ظَهَرَ  َما اْلفََواِحشَ  َربِّيَ   بِهِ  يُنَزِّ

فهم فئه ملعونه بلسان حال القرآن و  ( 11 األعراف()  تَْعلَُمونَ  الَ  َما هللّاِ  َعلَى تَقُولُواْ  َوأَن ُسْلطَانًا

ء على حق و أنهم فئتان على االحاديث فكيف لنا أن نترضي عليهم و كيف لنا أن نقول أن هؤال

فال يوجد أبدا حقان  ان هللا واحد فالحق حق واحدفكما  الحق من الحق سبحانهحق تقاتال ،، 

يتقاتالن ،،، لقد كانت هناك فئه علي حق و فئه باغيه متعديه لحدود هللا ملعونه كشفها هللا بعد ذلك 

كانوا يدعون و قتلوا الحسن بالسم و الحسين عندما لم يحاربوا قتله عثمان عندما تولوا الخالفه كما 

ظلما ثم نصبوا يزيد شارب الخمر و ظالم المسلمين بدون بيعة على المسلمين ،،، فهناك الكثير من 

 .االحاديث التي تبين بغي الفئه الباغيه فلماذا نخفيها 

افض تقول فأي جهل هذا الذي يجعلنا نترضي على هؤالء و نجعل من فئه من المشركين من الرو

علينا أهل نواصب ،، نعم عندهم حق ،،، فلقد أتبعنا الشيطان في ذلك حتي تكون فتنه للذين ال 

يرون الحق و يظنون أن الحق مع الروافض الذين ينصرون أهل الحق و أهل البيت الذين ظلموا 

فه راشده أول خالو  ألم تكن الدوله االسالميه أولي بقول هذا الحق ألنها آخر خالفهعن حق ،، 

،، فقد كان من الواجب عليها تبيان ما حصل و جالء الحق من الباطل ،،  بعد علي بن أبي طالب

فلما سكتوا عن الحق هزموا و سقطت دولتهم التي هي أفضل ما كان علي وجه األر  حاليا و ال 

 حول و ال قوة اال باهلل 
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 فقط

 هللا:  األر  في يقال ال حين ، الخلق شرار على إال تقوم ال الساعة أن على الصحيحة السنة دلت

و ظهور عالمات الساعه الكبري اآلخري  الدجال المسيح ظهور بعد ، الدنيا عمر آخر في وذلك. 

الكتاب ثم نزول المسيح و قد بينت خروج سبع عالمات من عالمات الساعه الكبري فى هذا 

و ذلك ظاهر  األر  في الشريعة وتطبيق ، وأهله اإلسالم وظهورعيسي بن مريم عليه السالم 

 .على يد الدوله االسالميه 

ِ  َعْبدِ  َعنْ ( 1300) أحمد وروى ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  قَالَ  عنه هللا رضي مسعود بن هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  هللاَّ

 ( أَْحيَاء   َوهُمْ  السَّاَعةُ  تُْدِرُكهُ  َمنْ  النَّاسِ  ِشَرارِ  ِمنْ  إِنَّ : )  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 



 

 

 فِي يُقَالَ  الَ  َحتَّى السَّاعةُ  تَقُومُ  الَ : "قَالَ  وسلم عليه هللا صلى هللّاِ  َرُسولَ  أَنَّ  عنه، هللا رضي أَنَسٍ  َعنْ 

 .مسلم رواه". هللا هللا،: األَْر ِ 

 وقتها يقترب حتى فالمراد"  الساعة تقوم حتى الحق على أمتي من طائفة تزال ال:" روايه   وأما

 الخلق، شرار على الساعة تقوم ثم أرواحهم تقبض اليمن ريح فتأتي بموتهم ساعتهم تقوم حتى أو

 مؤمن كل روح فتقبض طيبة، ريحاً  هللا بعث إذ:" عنه هللا رضي سمعان بن النواس حديث في

 .مسلم رواه" الساعة تقوم فعليهم الحمر تهارج يتهارجون الناس شرار ويبقى ومسلم،

 قيام وعدم اليمن، بريح أرواحهم بقبض أكرمهم حيث المؤمنين على تعالى هللا فضل فيه الحديث

 هللا هللا يقولون ال الذين الخلق شرار على تقوم ألنها عليهم؛ الساعة

 أين المؤمنين في أخر الزمان 

نهم فى الشام و اليمن و العراق فلذلك يجب أن يموتوا شهداء ليكونوا شهداء فنص قول رسول هللا أ

على الناس أوال و حتي ال يالحظ الناس موتهم فجأه ثانيا ، فلوا ماتوا بالريح الطيبه فى يوم واحد ، 

لعرف الناس أن هذا وقت الساعه و لكن يجب أن تقوم الساعة بغته ، فلذلك يجب أن يموتوا ميته 

 يكونوا منبوذين فيفتن المنافقين و الكفار و يزداد الذين أمنوا إيمان قتل و 

ُ  َرِضيَ  الخطاب بن عمر بن هللا عبد عن : يوًما وسلم عليه هللا صلى النَّبِيِّ  لنا قَالَ : قَالَ  َعْنهَُما هللاَّ

 فإن الفتنُ  وقعت فإذا الشام، إلى به فعمدوا الكتاب، عمود أخذوا المنامِ  في المالئكة رأيتُ  إني»

 تخريج في األلباني وصّححه ،[1/114] دمشق تاريخ في عساكر ابن أخرجه) «بالشام اإليمان

 (.الربعي الحسن ألبي الشام فضائل أحاديث

 الُعري إليه فشكونا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند ُكنّا: عنه هللاَّ  رضي حوالة بن هللا عبد نع

 الشيء كثرة من ألنا! فوهللا أبشروا؛»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الشيء، وقلة والفقر

 وأر  فارس، أر  وجل عز هللا يفتح حتى فيكم األمر هذا يزال ال! وهللا قلته، من عليكم أخوف

 باليمن، وجنداً  بالعراق، وجنداً  بالشام، جنداً : ثالثة أجناداً  تكونوا وحتى ِحمير، وأر  الروم،

 أدركني إن لي اختر! هللا رسول يا: فقلتُ : "حوالة ابن قال. «فيسخطها مئةال الرجل يُعطى وحتى

 من صفوته يحشر وإليه بالده، من وجل عز هللا صفوة فإنه الشام؛ لك أختار إني»: قال" ذلك؟

 فليسق أبى؛ أالفمن الشام، أر  من وجل عز هللا صفوة فإنه بالشام؛ عليكم! اليمن أهل يا. عباده

 عساكر ابن أخرجه) «وأهله بالشام تكفّل قد وجل عز هللا فإن ؛-الماء غدير جمع- اليمن ُغدر من

 رجاله صحيح إسناده[: 0/1574] الصحيحة السلسلة في األلباني وقال ،[1/05] دمشق تاريخ في

 (.ثقات كلهم

 ويتم والثورات العربي بالربيع سمي ما بواسطة لالسالم منتمي هو من كل تجميع يتم الحظتم اذا

 عن النظر بغض االستعمارية بيكو سايكس حدود حسب مقسم ممنهج تسلسل عبر ذلك و ابادتهم

 فكر و الدولة على الدين احكام تطبيق افكار لهم يكون أن هو المهم - الفكرية لجماعتهم انتمائهم

 دول الى حدود من مقسم هو ما تفتيت ثم ويبادوا مصائد الى جرهم فيتم ، الكفار ضد الجهاد

 .طائفية ريةعنص

 فتجمع ، عليهم انقلبوا ثم مبيتة نية عن للحكم االخوان ايصال تم و مصر في وطبق االمر تم أوال

 . أبيهم بكرة عن ابادتهم وتم رابعة في انتمائتهم بمختلف االسالميين بقية معهم



 

 

 احكام قتطبي فكر لهم من وخاصة الفكرية انتماءاتهم بمختلف)  سوريا في المجاهدين تجميع تم ثم

 تمت ثم ، النصيري بشار نظام على والقضاء الثورة بحجة دعمهم وتم(  والجهاد الدولة على الدين

 . االبادة

 سموه ما بعد والسودان بالجزائر قريبا سيحدث ما و والعراق مستمرا مازال ليبيا في االمر وكذلك

 عليهم وتنقلب الخليج العربي الشيطان قرن ببلدان ذلك بعد سيحدث وما.  حاليا المشتعلة بالثورة

 لالسالم منتمي هو ما كل هو والوقود بعضا بعضهم قتال فيشتعل(  الحكومات اقصد)  فتنتهم

 . الحرمين عن والدفاع الجهاد بحجة ايضا استقطابهم فيتم جهاد و وحكم دين االسالم وفكره

 ذرة له من لكل هةموج ابادة هو بل ثورات ليست لب ذي لكل والجلي الواضح الهدف وأخيرا

 البشر حثالة ليبقى.  الكافرين ضد الجهاد شعار ويرفع شرعه بتطبيق وينادي لالسالم انتماء

 . السيل غثاء أو والعلمانيين
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الميه و ليس هو فرق التوازن العسكري بين الجانبين ،، فلقد تكالب العالم كله على الدوله االس

 هناك معجزات فلقد وضع هللا تعالي شروط للقتال

نُكمْ  يَُكن إِنۚ   اْلقِتَالِ  َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ  َحرِّ ِ  النَّبِيُّ  أَيُّهَا يَا))في قوله تعالي    َصابُِرونَ  ِعْشُرونَ  مِّ

نُكم يَُكن َوإِنۚ   ِمائَتَْينِ  يَْغلِبُوا ائَة   مِّ نَ  أَْلفًا يَْغلِبُوا مِّ  اآْلنَ ( 75) يَْفقَهُونَ  الَّ  قَْوم   بِأَنَّهُمْ  َكفَُروا الَِّذينَ  مِّ

ُ  َخفَّفَ  نُكم يَُكن فَإِنۚ   َضْعفًا فِيُكمْ  أَنَّ  َوَعلِمَ  َعنُكمْ  هللاَّ ائَة   مِّ نُكمْ  يَُكن َوإِنۚ   ِمائَتَْينِ  يَْغلِبُوا َصابَِرة   مِّ  مِّ

ِ  بِإِْذنِ  أَْلفَْينِ  يَْغلِبُوا أَْلف   ُ ۚ   هللاَّ ابِِرينَ  َمعَ  َوهللاَّ  ( االنفال (77) الصَّ

و هي عدد معين من الكفار أمام كل الف مقاتل من المسلمين فإذا زادت النسبه تدخل المولي عز و 

 ....سنبين الحقا اجل بقوته و جبروته فى النهايه بعد أن يقنت المؤمنون كم

نعم اآلن (( ال نعم اذا كثر الخبث أنهلك و فينا الصالحون ق)) و هنا كان حديث رسول هللا 

المنافقين أكثر من المؤمنين فقد آن األوان لهالك المؤمنون اوال ثم انتقام هللا منهم بقيام الساعه ثم 

 جهنم ثانيا 
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منين اال بعد ان يكون قد أختبر إيمانهم أشد أختبار هو أن هللا تعالي له سنن فى أنقاذ الرسل و المؤ

و وصل بهم الحال الي اليأس من النجاة  اال بحبل من هللا و اليقين ان هللا تعالي لن يتركهم ، هنا 

 يتبين هلل من علي يقين و من على نفاق 

 

 البأساء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم))فى قوله تعالي 

)  قريب هللا نصر إن أال هللا نصر متى معه آمنوا والذين الرسول يقول حتى وزلزلوا والضراء

510 ) 

 ابتلي هنالك الظنون باهلل وتظنون الحناجر القلوب وبلغت األبصار زاغت وإذ)فى قوله تعالي 

 [ 11 - 2:  األحزاب( ]  شديدا زلزاال وزلزلوا المؤمنون

( الحميد الولي وهو رحمته وينشر قنطوا ما بعد من الغيث ينزل الذي وهو) فى قوله تعالي

  53الشوري 



 

 

 نشاء من فنجي نصرنا جاءهم كذبوا قد أنهم وظنوا الرسل استيئس إذا حتى) )و فى قوله تعالي 

 يوسف  ( 114)  المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال

 و من شروط الساعه ايضا أرسال الرسل و المنذرين

 

فقد أرسل هللا تعالي المهدي أسامه بن الدن ثم من بعده الخليفه البغدادي ثم أخيرا إن شاء هللا 

المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و هم الثالثه رسل المذكورين فى سورة يس كما فسرتها فى 

 فصل المسيح الدجال 

 عزيزا هللا وكان الرسل دبع حجة هللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال)قوله تعالي 

 النساء ، ( 175 حكيما

 

 أمة ولكل)و قيام الساعه مباشرة بعد اعالن نزول المسيح عليه السالم بسبب هذة االيه قال تعالي 

 كنا وما:) تعالى ، و قوله 00يونس ( يظلمون ال وهم بالقسط بينهم قضي رسولهم جاء فإذا رسول

 [ 15:  اإلسراء( ]  رسوال نبعث حتى معذبين

  

 كان وما)و لماذا اذا يرسل هللا تعالي المسيح عيسي بن مريم عليه السالم فى الشام لقوله تعالي 

 وأهلها إال القرى مهلكي كنا وما آياتنا عليهم يتلو رسوال أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك

اسرائيل ثم مكه  مكان وجود المؤمنين حيث كانت بيت المقدس ايام بني و أمها تعني( 52 ظالمون

و المدينه ايام رسول هللا صل هللا عليه و سلم ثم اآلن تجمع المؤمنين فى الشام فى الدوله االسالميه 

 الفتن تقع حين اإليمان وإن أال))مصدقا لقول رسول هللا فى الحديث الشريف عن آخر الزمان 

(( .من عباده ِخيرتَهُ  إليها يَْجتَبِي ،أرضه ِمنْ  هللا خيرةُ  فإنها بالشام؛ عليك))و حديث أخر (( بالشام

 والبالبل الزالزل دنت فقد المقدَّسة أر  نزلت قد الخالفة رأيتَ  إذا حوالة، ابن ا))و حديث أخر 

 عيسى ينزل))و أخر (( رأسك من هذه يدي من الناس من أقرب يومئذٍ  والساعة ،العظام واألمور

 (( دمشق شرقي البيضاء المنارةِ  عند السالم عليهما مريم بن

و لماذا يرسل هللا عيسي بن مريم عليه السالم دون غيره من الرسل فى فصل لماذا ينزل عيسي 

 فيهم وابعث ربنا))كتبت الكثير من االسباب و لكن سأركز هنا علي سبب واحد هو قوله تعالي 

( ( 152)  الحكيم العزيز أنت إنك ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلمهم آياتك عليهم يتلو منهم رسوال

البقرة ،، نعم انه رسول من بني اسرائيل و هو ايضا مؤسس الديانه النصرانيه فهو لكل من 

...... الديانتين الكتابتين و منهم ليتلوا عليهم الكتاب و هو القرآن و الحكمه و هي الحديث الشريف 

 م حتي ال يكون هناك حجه لهم على هللا تعالي ان نبيهم لم يدعوهم لالسال
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لقد أرسل هللا تعالي إلي األمه اإلسالميه خاصة و العالم عامة نذير نهاية الزمان و هو المهدي 

العالم وال يكون هناك قيامة فى أخر  علىو لكن إذا بايعة المسلمين سينتصروا أسامة بن الدن 

 بعد المهدي الزمان

 و هو ما يمنع قيام القيامة  إنتصار اإليمان و الحق ال يستلزم تدخل هللا تعالى ألن 

 و إذا كذبوة و قاتلوه فستكون النهاية ألمة اإلسالم و البشرية جمعاء 

 (72سورة المؤمنون )أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَهُْم فَهُْم لَهُ ُمنِكُروَن   

  سكتن عودة الخالفه قال ثم خالفة على منهاج النبوة و و فى حديث رسول هللا ع



 

 

 52القصص  (ظالمون وأهلها إال القرى مهلكي كنا وما)قال تعالى 

 110هود ( مصلحون أهلها و بظلم القرى ليهلك ربك كان ما)قال تعالى 

لساعة الرسول عليه السالم يعني هزيمة دوله الخالفه فلو أنتصرت دوله الخالفه لن تقوم ا فسكوت

ألن هلل سنن ال تتبدل و ال تتغير فهو ال يهلك القري و أهلها مصلحون أي و أهل الخير منتصرون 

 .على اهل الشر 

و هل يهلك هللا الدنيا بعد تمام عودة الخالفه النبويه و أنتصار الحق و عودة األسالم الصحيح إال 

تصر الظلم ، ان هللا ال يهلك القرى و هم ان تكون قد ُكذبت الخالفه النبويه فيحق عليهم الهالك و أن

 مصلحون 

 من أجل تدخل هللا تعالياذا فتكذيب الخليفه المهدي هو أمر بديهي * 

 52القصص ( ظالمون وأهلها إال القرى مهلكي كنا وما)قال تعالى 

  110هود ( مصلحون أهلها و بظلم القرى ليهلك ربك كان ما)قال تعالى 

ضد طالب الحق ( امريكا)مسلمين فقد وقفوا الى جانب المسيح الدجال و لقد تم المتوقع من ال

 و من بعده الخليفه البغدادي( المهدي أسامه بن الدن)

و تمت شبهة قتل المهدى أسامه بن الدن مثل شبهة قتل المسيح عيسى بن مريم عليه السالم ، فما 

 هللا ، كان فى أمة بنى إسرائيل شئ إال و سيكون فينا بنص كالم رسول 

 و قد أنتهت امتهم بشبهة قتل آخر نبى فيهم و لقد أنتهت امتنا بشبهة قتل خليفة مهدى من هللا 

و تمت أيضا هزيمة الدولة األسالميه علي يد المنافقين من الموالين للمسيح الدجال امريكا حتي يتم 

 يبهم و قتلهم هللا حجته على المسلمين و الكفار على سواء بأنه قد أرسل النذر و تم تكذ

قال تعالي عن من يقتل اآلمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر من الدوله األسالميه انه ققتل 

 االنبياء تماماً 

 

ِ  بِآيَاتِ  يَْكفُُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ))قال تعالي   اْلقِْسطِ بِ  يَأُْمُرونَ  الَِّذينَ  َويَْقتُلُونَ  َحق   بَِغْيرِ  النَّبِيِّينَ  َويَْقتُلُونَ  هللاَّ

 سورة آل عمران  (51) أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  فَبَشِّْرهُم النَّاسِ  ِمنَ 

و لذلك تقوم الساعة الن هذه هي سنن هللا تعالي كما أهلك القري بعد تكذيب األنبياء و قتلهم من 

 .....قبل من أرسلوا إليهم و ال مبدل لسنن هللا تعالي 

 

علم هللا تعالي من يصدق وعده حتي لو رأي إبتالء المجاهدين حتي ي:  السبب التاسع -2

 الهزيمه بعينيه 

 

اآليات التاليه توضح أن من سنن هللا تعالي وضع أحبائه فى أختبارات فوق الطاقه حتي يميز من 

 يحبه و يتحمل ما ال يطيق من أجله 

 البأساء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم:  تعالى كقوله

 [  510 \ 5]  هللا نصر متى معه آمنوا والذين الرسول يقول حتى وزلزلوا والضراء

 \ 1]  الصابرين ويعلم منكم جاهدوا الذين هللا يعلم ولما الجنة تدخلوا أن حسبتم أم:  تعالى وقوله

105  ] 

 وال هللا دون من ذوايتخ ولم منكم جاهدوا الذين هللا يعلم ولما تتركوا أن حسبتم أم:  تعالى وقوله

 [  105 \ 1]  تعملون بما خبير وهللا وليجة المؤمنين وال رسوله



 

 

 قبلهم من الذين فتنا ولقد يفتنون ال وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب الم:  تعالى وقوله

 [  17 \ 2]  الكاذبين وليعلمن صدقوا الذين هللا فليعلمن

 

 كان وما الطيب من الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنين ذرلي هللا كان ما:  تعالى وقوله

 [ 1 - 1 \ 52]  الغيب على ليطلعكم هللا

 

 :خالصه الموضوع  

كان علي رجال الدوله االسالميه االلتزام بالرحمه فى كل شئ من أجل نشر الدعوة و االيثار قبل 

ى الدنيا حتي ال يحاسبهم هللا تعالي بها فى الغلو و لذلك كان تكفير االخطاء من هللا تعالي لهم ف

 االخره 

 سري و سنه الرسول فى الدعوة األ الحرب و و كان عليهم االلتزام بسنه الرسول فى

 

و اعالن الحق فى مسأله قتال علي و معاويه و مساله خالفه معاويه و يزيد و مسأله قتل الحسين 

 .....رضي هللا عنه و مسأله التوريث فى الخالفه 

 

 فلكل هذه االخطاء الشرعيه كان لزاما سقوط الدوله االسالميه لتكفير ذنوبها فى الدنيا 

 :حيث يقول رسول هللا فى الحديث الشريف اآلتي 

 " الفتن و الزالزل و القتلأمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في اآلخرة عذابها في الدنيا   " -  

/  0) و الحاكم (  0503) أخرجه أبو داود  )): 730/  5 "السلسلة الصحيحة"األلباني في ذكره .

 ( 013و  014/  0) و أحمد (  000



 

 

 2102  / 2102 لماذا القيامة

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن مينالمسل واجب)

 

 يأتيهم ما(  1)  معرضون غفلة في وهم حسابهم للناس اقترب) قال تعالي 

 قلوبهم الهية(  5)  يلعبون وهم استمعوه إال محدث ربهم من ذكر من

 وأنتم السحر أفتأتون مثلكم بشر إال هذا هل ظلموا الذين النجوى وأسروا

 العليم السميع وهو واألر  السماء في القول يعلم ربي قال(  1)  تبصرون

 أرسل كما بآية فليأتنا شاعر هو بل افتراه بل أحالم أضغاث قالوا بل(  0) 

 األنبياء  ( ( 7)  يؤمنون أفهم أهلكناها قرية من قبلهم آمنت ما(  5)  األولون

الناظر إلى حال الدنيا يجد إنها أصبحت ملحدة فى كل أنحائها و فاسدة فى 

و الناظر إلى حال األمة اإلسالميه خاصة يجد كيف أصبح  كل جوانبها

  ذل المؤمنونالشرك مفخرة و كيف أصبح أهل الفساد هم أهل العلو و كيف يُ 

و الشيشان و و كشمير و حال الدول اإلسالميه التى دمرت من البوسنه 

داغستان و تركستان و أنجوشيا و أفغانستان و العراق و الصومال و 

 إلخ...السودان

و حال الدول اإلسالمية الباقية كلها بال إستثناء تحت حكام مالحدة عمالء 

 خائفين  وعند استبدالهم ينتخب علمانين او مستسلمين لليهود و أمريكا

  كل ذلك جعلنى أفكر هل

  هل لهذا الطــــــــغيان من نــــهاية أم ان هذا الطــــغيان هو النـــــهاية

 يان هو النهايةبالبحث وجدت أن هذا الطغ

 لماذا وجدت أن هذا الطغيان هو النهاية ؟؟ 



 

 

عند علو الطغيان يرسل هللا الُمنذريين لحرب الطغيان أو إنذارهم و لقد كان 

نصيب الذين أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر فى هذا الزمان القتل و 

السجن و النفى و من الواضح أن قوى الشر سيطرت على العالم و أصبح 

م المسجد األقصى الذى هو رمز إختبار األمه اإلسالميه قاب قوسيين من هد

 و كذلك هدم الكعبهالهدم 

 القرية الصغيرة هى سر قيام الساعة

الكرة نحن جميعا نعرف إنه و الول مرة فى تاريخ البشرية نطلق على 

 بسبب تكنولوجيا اإلتصاالت و سرعة السفر لفظ القرية الصغيرةاألرضية 

 

ده من دون أن يهدم من هللا يهدم كل قريه فاسده على حِ  أن ليسعرف إب

  بجوارها من القرى

 

و إجبار البشر  و توحيدهم فى قريه واحدهتوحيد البشريه  أن عرف إبليسف

 لنصرة الحق على الفجور و الكفر يكون موعد التدخل اآللهي 

 

 ...........و لكنه التدخل األخير بقيام الساعه

 

 قد ) ثم المسيح عليه السالم آخر النذر و هو المهدى المنتظر بعد أن يرسل

 ( المنتظر المهدىخرج برجاء الرجوع لفصل  جاء المهدى بالفعل

 

الخليفة " هذا المنذر يكون نذير القيامة و مفرق بين الحق و الباطل و هو 

سيكون أول نذير تسمعه البشرية الذى أسامه بن الدن "  المنتظر المهدى

يسمع العالم أجمع أحاديثة و منشوراتة عن طريق الفضائيات و  حتى جمعاء

 األنترنت

 

 (منذرون لها إال قرية من أهلكنا وما)يقول تعالى   •

 ( غافلون وأهلها بظلم القرى مهلك ربك يكن لم أن ذلك)يقول تعالى  •

 

 ، أنزل هللا من لدنة عذاب ليرجعوا و حاربوهو إذا كذبوا النذير 

 لقيام الساعة الكبرى عالمات العشر هىو 



 

 

يرسل الثاني أبو بكر البغدادي ثم الرسول  للنذيرفإذا أستمروا فى تكذيبهم 

 للرسول فإذا أستمروا فى تكذيبهمالمسيح عليه السالم 

 و غيرة فإن هللا يدمرهم تدميرا كما دمر قوم نوح
بقيام ... (الكرة االرضيه)للقرية الصغيرة و لكنه التدخل األخير 

 ...........لقيامها

 

ذو السلطة و األوحد أمريكا و  القوةيعيث فيها ( الكرة األرضية)هذة القرية 

 أكثر الناس إال من رحم ربى فسادا و فسوقا و إلحادا 

َوإَِذا أََرْدنَا أَن نُّْهلَِك قَْريَةً أََمْرنَا ُمْتَرفِيهَا فَفََسقُوْا فِيهَا فََحقَّ َعلَْيهَا اْلقَْوُل )

ْرنَاهَا تَْدِميًرافَدَ   (مَّ

قرية بمن فيها من مؤمنون ألن المترفين فسقوا و لم يأمر الأى أن هللا يدمر  

 المؤمنون الناس بالمعروف و ينهوا عن المنكر

و الديموقراطيه الكفريه  التي تلغي ثقافة الفجور  و التوحد فىإن اإلنصهار 

قرية  االر ون و سرعة السفر أدى لتك شرع هللا و تجعله شرع البشر

 صغيرة 

تُتحكم حيث هى تأكيد قول قرية واحدة و   Globalizationالعولمة  •

 البترول و الذهب و الصناعات و الزراعات كلها  فى بورصة نيويورك

 اللغة اإلنجليزيه هى لغة أهل األر  من العلماء فى كل التخصصات •

عالمية و  لمية و الحروباعو المؤتمرات  األمرا  أصبحت عالميه •

 حتى ثقافة المطاعم السريعة و األغانى األمريكية 

هو الحاكم الوحيد فى   New world Orderالنظام العالمى الجديد  •

 العالم

و هذا النظام أو الحكومه الواحده للعالم له سلطه تشريعيه و هى األمم  •

قوة و  المتحده والجمعيه العموميه للمجلس و سلطه حربية هى القوات الدوليه

األنتربول و سلطه قضائيه هى محكمة العدل و الجنائيه الدوليتين و  شرطه

وزارة صحه و هى منظمة الصحه العالميه  و الثقافه هى اليونسكو و وزارة 

و سلطة ماليه البنك الدولى و صندوق " منظمة التجاره الحره"التجاره 

 و إلخ ....النقد



 

 

   و كل هذه السلطات بيد أمريكا وحدها

إما البقاء لو أطاعوا هللا أو الفناء  فنحن قرية واحدة مصيرها واحدإذا  •

لو عصوه و األمه اإلسالميه هى المكلفة شرعاً باألمر بالمعروف و النهى 

 عن المنكر و الجهاد و تنفيذ حدود هللا فى هذه القرية

ة و النفخ فى قيامنحن نعيش هذة القرية و تدميرها يكون بقيام ال •

، فإذا أراد هللا أن يهلك قريه أرسل لكن يجب أن يكون هناك نذيرو الصور

 فيها نذير

و ظن األنسان أن فى كل القريه الصغيرة  العالميالتلوث البيئي  •

أنقرا   السبب فى النجاه كان و االفساد فى االر  هوالتكنولوجيا 

فساد و تغير المناخ و و الحروب المخلوقات بسبب القتل الجائر و التلوث 

الغالف الجوي و تلوث الهواء و البحار واالنهار كل هذا مذكور فى اآليه 

 الناس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر)الكريمه إذ قال هللا تعالي 

 األر  في سيروا قل(  01)  يرجعون لعلهم عملوا الذي بعض ليذيقهم

( ( 05)  ينمشرك أكثرهم كان قبل من الذين عاقبة كان كيف فانظروا

 (سورة الروم )

 ماذا سيصب هللا عذابه على االر ل

ها اغضبته فاهلكهم نيفعلوواحده من قبلنا بسبب معصيه  هامكل لقد اهلك هللا 

 لمعصيهابتلك 

 فالننظر الى انواع المعاصي التي ترتكب اليوم في اخر الزمان

فالت امام رأينا في الفتره االخيره ظهور المثليين بشكل كبير واقامتهم ح

الناس جميعا ورفع اعالمهم دون خجل وعقد قران بين شباب واقامة حفالت 

فحتي قوم لوط فعلوا هذة الفاحشه و لم يخطر فى بالهم أن ... زفاف بينهم

يشرعنوها بالزواج فى المساجد و الكنائس و تسجل فى االوراق 

 .......الرسميه

 حوا يجهروا بها امام الجميعاستحبوا الفاحشه واصبو قوم لوط  فاقوافهؤالء 

فرعون يقتلون االطفال ويذبحوهم او  فعل كما رأينا اقواما يفعلون نفس

ويستحيون البنات والنساء وطغوا  السلطات يخطفوهم دون خوف وفي حمايه



 

 

وبغوا في االر  ظانين ان يد هللا مغلوله وانهم القوه وال يستطيع احد ان 

 يقدر عليهم

 َ َ لَقَِوي  َعِزيز   َما قََدُروا هللاَّ  الحج(00)َحقَّ قَْدِرِه   إِنَّ هللاَّ

فى امريكا و حتي خلسه فى  كما رأينا عبادة الشياطين واقامة محافل بذلك

  بعض الدول العربيه

 و ُعمان االمارات و البحرينكما فعلت  ، االصنام واقامة معابد لهم عبادةو

اس جميعا كما فعل قوم عاد بد لعبادة االوثان امام اعين الناواقامت مع

 .وثمود

كما رأينا قوما من هللا عليهم بالمال والرزق الوفير وتعمل عندهم عماله 

وافده من الخارج ظنوا ان الرزق بيدهم واصبحوا يمنون على عمالتهم بهذا 

الرزق امام اعين الناس جميعا وعلى المنابر ونسوا ان هللا يرزقهم من اجل 

االر  ونسوا ان الرزاق هو هللا وحده ونسوا قدرة هؤالء المستضعفين في 

هللا عليهم وفعلوا مثل قارون عندما اعطاه هللا المال فعال واستكبر وظن ان 

 هو صاحب المال ونسوا

ِة اْلَمتِيُن  اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ َ هَُو الرَّ  الذاريات(53)إِنَّ هللاَّ

د ونسوا ان هللا يخلق بقدرته ورأينا اقواما استحلوا الشرك باهلل ونسبوا هلل الول

بقدرة كن فيكون كما فعل مع سيدنا ادم الذي خلقه دون اب او ام فغضب هللا 

  لما افتروا عليه ونسوا قدرته عليهم

شيوخا أفتوا بتحليل الحرام من فوائد البنوك الي العمل بتقديم  كما رأينا

ر شرع هللا و الخمور و أستقبال العاريات فى مجال السياحه الي الحكم بغي

 و هناك من أطاعهم ... افتوا بخلع حجاب النساء و غيره الكثير

 14التوبه (  هللا دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا)و هو قوله تعالي 

كما رأينا اقواما استحبوا طريق الضالل وفعلوا كل ما يغضب هللا ويفعلوا 

ظهر و ونه االخيره كل الفواحش امام اعين الناس دون ستر كما في اال

رقص النساء والبنات في الشوارع ونسوا ان حياء المرأه هو تاجها اهانوا 

 انفسهم امام الجميع

  لقد نسينا هللا فانسانا انفسنا

  وهذا جزء صغير من المعاصي والذنوب التي ترتكب في اخر الزمان



 

 

لسابقه ولو نظرنا الى جميع ما سبق سنجد اننا تفوقنا بمراحل عن االقوام ا

  فكل قوم له معصيته التي غضب هللا بسببها

 وجمعنا جميع معاصي االقوام في هذا الزمن العجيب

 فماذا تنتظرون من هللا ان يفعل

  كما جمعتم المعاصي سيجمع هللا لنا جميع انواع العذاب

من غرق وخسف وزالزل وامطار من سجيل وبراكين و رياح صرصر 

ام الساعه حيث يصبر هللا تعالي عليهم ثم و ذلك ال يكون اال بقي وصيحة

 يأخذهم أخذ عزيز مقتدر 

ِكنَّ النَّاَس أَنفَُسهُْم يَْظلُِموَن  َ اَل يَْظلُِم النَّاَس َشْيئًا َولَٰ  يونس( 00)إِنَّ هللاَّ

 الرسل و المنذرين فقد بشر موسىر كل رسول بمن بعدة من شَ لقد بَ  •

ة و قد بشر عيسى النصارى بقدوم محمد بقدوم المسيح و لكنهم كذبوه و قاتلو

صلى هللا عليه و سلم  و لكنهم كذبوة و شنوا الحمالت الصليبية على أتباعه 

و قد أنتهت النبوة و ختمت بمحمد صلى هللا عليه و سلم  و لكن محمد صلى 

و " المهدى المنتظر"و هو  ياتى بالحقهللا عليه و سلم  بشر المسلمين بمن 

  ........بمبايعتة و القتال معة قد أمر المسلمين

ا كذب و إن كذبوه كم تنعمواصروا و نُ  ،فإن أتبعت أمة األسالم المنذر •

و يكون الشيطان  يتنهى عمر الدنياو عمر هذة األمه  فينتهىاليهود أنبيائهم 

 قد صدق علي بنى أدم  ظنه وأنتصر مما يستلزم تدخل هللا فى األر  

 ل األخيرو لكن هذة المرة هو التدخ

 :::::::: و إعالن قيام الساعة:::::::: 

  1تفكيك الخالفة  -5ترك الجهاد و  -1معيار آخر لقيام الساعة هو-  

 المسلمين بعضهم بعض عوام أقتتال آخيرا   -0ترك العمل بشرع هللا 

 

و هو ترك التحاكم  سبب اقتتال المسلمين بعضهم بعض يبين الحديث هذاو 

 المسلمين الى بالد و قبائل و شيع الخالفة و تفرق بشرع هللا تعالى و 

ِ ) م صلى هللا عليه وسل ابن عمرقال عن تُُهْم بِِكتَاِب هللاَّ َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ

ا أَْنَزَل هللاَّ  ُ بَأَْسُهْم بَْينَُهمْ  ......َويَتََخيَُّروا ِممَّ  إاِلَّ َجَعَل هللاَّ



 

 

سألت هللا فيها ثالثا فأعطاني  إني" قال صلى هللا عليه وسلم  حذيفة  عن

, سألته أن ال يظهر على أمتي غيرها فأعطانيها , اثنتين ومنعني واحدة 

 -ينهاوسألته أن ال يجعل بأسها ب فأعطاني وسألته أن ال يهلكها بالسنين

 حديث صحيح"  فمنعني

 (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال تعالى  

 

 فى الرايات السوداء تحتاال  االسالميه الشريعهفلم تقام دولة الخالفة و 

افغانستان و الصومال و مالي و العراق االسالميه و سوريا اآلن ، فهؤالء 

 الديموقراطيينلالسف للمسلمين و  هم الفئه الوحيدة على الحق

هم دور فى قتال ل (الديموقراطيه تعني حكم الشعب فوق حكم هللا و شرعه)

 اصحاب الرايات السود و انصار الخالفة و الشريعة

 الصومال و جيبوتي  في الصوفييننري هزيمة الشباب المجاهدين على يد ف

 فى اليمن على يد أهل اليمن  الدوله االسالميهو هزيمة 

 ى مالي علي يد الجزائر و االمارات و عمالء جيش مالي و المجاهدين ف

 علي يد العمالء و باكستان  الدوله االسالميه فى أفغانستانو هزيمة 

 القوقاز على يد عمالء روسيا من الصوفيه  مجاهديو هزيمة 

على يد الروافض و  و الشام في العراق االسالميه الدولةالحرب على  

  العمالء

 على يد جيش مصرو سيناء فى غزة االسالميه الدوله  هزيمةو 

 المنافقين و حلفائهامن أمريكا الدوله االسالميه و ضرب 

 دولة االسالميه فى نيجيريا على يد تشاد المسلمين المنافقينالو ضرب 

 

 والقتل الكذب قال  الهرج وما قيل الهرج الساعة يدي بين أن) قال رسول هللا 

 بعضا بعضكم قتل ولكنه الكفار بقتلكم ليس إنه قال اآلن؟ نقتل مما أكثر قالوا

 صحيح( 

 

كما دعا النبيون من قبل على من ارسلوا  اخوانهمدعو المجاهدين على ي ثم

  فيهم

 ( بالحق قومنا وبين بيننا افتح ربنا) و شعيب 

 ( فتحا وبينهم بيني فافتح كذبون قومي إن رب) دعاء نوح

 
 جائهم كذبوا قد انهم وظنوا سلالر استيأس اذا حتى))قال تعالي 

 ((المجرمين  القوم عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي نصرنا

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2324


 

 

 ))و فصل  (( الساعة قيام سبب الحق هزيمة و النذير قتل ))أنظر فصل 

 لقيام آخر سبب و األمة نهاية إنذار بالشام خاصة و الفساد و الهزيمة تمام

  ((الساعة

 

 من شريعة و خالفة و جهاد الصحيح الدين المطالب بإقامة المنذر فتكذيب

  االمم كل فى قال حيث القرآن بنص ، اجمعين الرسل و هللا رسول كذب كمن

 المرسلين عاد كذبت، المرسلين  لوط قوم كذبت،  المرسلين نوح قوم كذبت

 ،  يرسل لكل منهم اال رسول واحد  لم و

ثم ليفته أبو بكر البغدادي كذبوا المهدي أسامه بن الدن ثم كذبوا خ المسلمينو 

يكذبون بنزول المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و يقولون هذا وف س

قال  مسيح الدواعش الكذاب و هذا يخرجهم من ملة االسالم بنص القرآن

 مريم ابن عيسى قال كما هللا أنصار كونوا آمنوا الذين أيها يا)تعالي 

 طائفة فآمنت هللا أنصار نحن يونالحوار قال هللا إلى أنصاري من للحواريين

 فأصبحوا عدوهم على آمنوا الذين فأيدنا طائفة وكفرت إسرائيل بني من

 و به لتؤمنن معكم لما مصدق رسول جاءكم ثم)،  10الصف ( ظاهرين

 و فاشهدوا قال أقررنا قالوا إصري ذلكم علي أخذتم و ءأقررتم قال لتنصرنه

آل عمران ( الفاسقون هم فأولئك ذلك بعد تولى فمن الشاهدين من معكم أنا

فعدم نصرة المسيح وقت نزوله و الحرب عليه ستكون كفر باإلسالم و  31

  خروج منه صريح و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 بإفتعال حروب أهليه بين المسلمينو يبين تغيير استراتيجيه الغرب هذا فيدي
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHV8Fu6

gdqU  

  معيار آخر لقيام الساعه هو كون الناس تنطبق عليهم جميع صفات

شرار الناس ، فلم يعد أحد مؤتمن أو الكل تعرف منه و تنكر و يؤتون المنكر 

و يؤتون جميع السيئات التي أتي بها جميع األمم على المليء بال حياء 

و تغير خلق هللا أصبح عمليات تجميل و السابقه التي هلكت على المليء 

و ذلك فى جميع أرجاء العالم اللواط و الزنا و الخمر أصبح فى الفنادق 

 المسلم منهم و الكافر

  ترك الدعوة هلل و ترك جهاد المعتدين ومعيار آخر لقيام الساعة 

 : هذا هو الواقع اآلن ف ،حماية المقدسات 

  ......... القرآن يُحرق ليل نهار  -

 الرسول يُسب ليل نهار  -

أصحاب الرسول و زوجاته يسبون ليل نهار فى اعالم الروافض و  -

 معابدهم

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHV8Fu6gdqU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHV8Fu6gdqU


 

 

 المسلمين يقتلون فى كل ثانيه و دقيقة 

  و حتي فى بالد المسلمين المساجد تحرق فى بالد الكفر -

 هدم لل حضريُ االقصي يداس بالنعال و ينجس من اليهود و المسجد  -

 الي حسينيه رافضيه يعبد فيها القبور  تحوال و البقيع المسجد النبوي -

بمكة تحول لمنتجع عالمي للتسوق و المطاعم االمريكيه و  المسجد الحرام -

لليهود عن الراحه الخمس نجوم ال يقدر عليه الفقراء و كما قال المسيح 

أي وكر للمنتفعين من  (حولتموه الي وكر للصوص)االقصي المسجد 

، و اآلن مجال للخالف السياسي فيمنع األغنياء و ال مجال للفقراء 

الحجيج المصريين و العراقيين و االيرانيين و الخ من اجل خالفات الفئه 

و يفر  مكوث اي ضرائب باهظه من قبل سلطات ال .....الحاكمه 

 الحجيج من الحج و العمره  سعود على الحجيج تعجز

 أراضي لحفالت محمد بن سلمان اأصبحت مكه المكرمه و المدينه المنوره -

فى المقاهي و المطاعم في كال البلدين المحرمتين و  و الغنائيه الموسيقيه

 حسبنا هللا و نعم الوكيل

ا اصحاب مو اهله و اإللحاد العلمانيه ثمبين المسلمين  ر و التشيعيالتنص -

 العالي  الصوت

 و الطرقاتالجريمة و الفاحشه فى الشوارع  -

 هو االصل فى كل شئون ادارة المسلمين  المرتدينو تولي الفساد  -

  والخ لسودان والعراق واليمنالدول االسالميه تقسم اكثر من المقسم في ا -

 ماذا بقي لكم من مقدساتكم يا مسلمين ؟

 

  يمان األمم إلمقياس و معيار آخر لقيام الساعة  المسجد األقصى هو

و قد كتب هللا على جميع األمم المؤمنة به أن (  المختاره كما يدعون)المكلفه  

يقاتلوا من أجلة مثل أمة إسرائيل من بعد موسى حيث لم ينجحوا فى تحريره 

مع موسى و حتى لم يستعمل موسى العصى لتحريره و لكن نجحوا بعد 

يكتب مد صلى هللا عليه و سلم  فلم صدق اإليمان مع داود و كذلك مع أمة مح

محمد صلى هللا عليه و سلم  أن يغزوا المسجد و لكن غزاة عمر بن ل هللا

المسجد هو مهمة األمه اإلسالميه كما الخطاب أمير المؤمنون و هو دليل أن 

 (المختاره كما يدعون)  كان مهمة أمة اليهود المكلفه

 ضيعوا األمانة  إذا ضيع المسلمين المسجد األقصى يكون قد

 و  أعلن نهاية عمر أمة اإلسالم



 

 

ألم تتسائلوا لماذا ينفخ إسرافيل فى الصور من المسجد األقصى بالذات ألن 

 حدث جلل سيحدث من هناك يا مسلمين 

و ال تتغير بدليل النص  سنن هللا فى األرض ال تتبدلكما ذكرت من قبل فإن  

لن تجد لسنة هللا تبديال ولن تجد فهل ينظرون إال سنة األولين ف:)القرآنى 

 01سورة فاطر ( لسنة هللا تحويال

 ::::::::: و اآلن مع سنن هللا فى إهالك القرى::::::: 

فمن سنن هللا قبل سبق و أن حددنا أن األر  اصبحت قرية صغيرة ،  -0

أن يهلك قرية أن يفتح عليهم أبواب العلوم و العلو فى األر  حتى إذا 

 هب ذكروا ما نسوا فلما)وا من علم أخذهم أخذ عزيز مقتدر فرحوا بما أوت

 هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا إذا حتى شيء كل أبواب عليهم فتحنا

 ( 00األنعام )  (مبلسون

التطور التكنولوجى عالمي ثم تفتح أبواب مجاهد رباني أوال يتم التذكير من 

ر سنوات إال التضاعف الكمبيوتر و اإلتصاالت وصل فى أخر عش حيث

السنوى ، و نفس الشئ فى األجهزة الطبية ، و نفس الشئ فى علوم األر  

 و نفس الشئ فى علوم الشريط الوراثى و الذره،و الفضاء و كل العلوم ،

فلماذا تسارعت المعرفة فى أخر عشر سنوات حتى أصبح كم اإلكتشافات 

ان على مر التاريخ اإلنسإكتشفات  آضعاففى آخر عشر سنوات أكثر من 

 البشرى 

ه فى تاريخ عدد الزياد أضعافمجموع الزياده السكانيه فى مئه سنه *

 البشريه

 تم ما يفوق األخيره سنه المئة فى الكتب من بطباعته البشر قام ما عدد*

 اتمرال فالآ البشرى التاريخ مر على كتابته

 لفسوق فى القريه فمن سنن هللا قبل أن يهلك قرية أن يأمر المترفين با -2

 القول عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أن أردنا وإذا)

 (اإلسراء  5( )  تدميرا فدمرناها

 و ما أكثر الفسوق فى القرية الكبيرة األر  اآلن ، ال تحتاج إال شرح 



 

 

يهلك القرى و هى فمن النص القرأنى نجد ان من سنة هللا فى أرضه أن   -6

 و ال ينتظر حتى يهلكوا من تلقاء أنفسهم  ظالمة

و جائتهم رسلهم بالبينات و ما و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 

 ( 11يونس )كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين 

 ظلموا المسلمين فى كل مكان فالعالم اتفق على حرب المسلمين و 

الكرة )ى أرضه أن يهلك القرى نى نجد ان من سنة هللا فآفمن النص القر  -2

 و ال أن ينتظر حتى تضعف ليهلكها عز زينتها و قوتهاو هى فى ( األرضيه

 زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها االرضاخذت  حتى اذا)

  50يونس  (اتاها امرنا ليال او نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس

التى يتمتعون بالرفاهية و التكنولوجيا  اآلن و خاصة الروم األرضو سكان 

 و يقولون نحن قادرون عليها لم تجرأ أن تكون فى أحالم ملوك الماضى

ن نجد أن من سنة هللا فى أرضه أن يهلك القرى بعد تكذيبهم آفمن القر -2

 لرسلهم 

  هم ثالثو نذير هذا العصر ألمريكا خاصة و المسلمين عامة 

 نكذبويو  نحاربوي ينالذو المسيح عليه السالم  و الخليفه البغداديالمهدى 

بالقسط وهم ال  ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم)

 00يونس(يظلمون

 برجاء الرجوع إلسم المهدى و فصل لماذا المهدى؟

زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون  االرضحتى اذا اخذت ) -3

يونس ( باألمس كأن لم تغناها حصيدا عليها اتاها امرنا ليال او نهار فجعلن

50 

بسرعة و فجأه ، أنظروا معى لقوله  من سنة هللا فى أرضه أن يهلك القرى

ساعه كانت األر  عامرة و فرحه  50،، هذا يعنى أن قبل  باألمستعالى 



 

 

،، و هذه األيه خاصة موجه ألهل األر  فى آخر الزمان ففى كل مرة كان 

  األرض.......أم هذة اآليه فقال  ....ىالقر...هللا تعالى يخاطب 

عالمات و علمنا المولى عز و جل أن الفجائيه فى الهالك معناها مرور 

أحاديث النبوءات عن  ، الساعه الكبرى مرور الكرام بدون ان نعرفها

عالمات الساعة ال تؤخذ على تأويل لفظى بل بمقارنها بالواقع بعد حدوثها ، 

 (الرجوع لفصل تأويل األحاديث الغيبيه)غيب الب أختص نفسهألن هللا 

ِ  َوأَْقَسُموا) تعالي قال -  قُلْ ۚ   بِهَا لَّيُْؤِمنُنَّ  آيَة   َجاَءْتهُمْ  لَئِن أَْيَمانِِهمْ  َجْهدَ  بِاهللَّ

ِ  ِعندَ  اآْليَاتُ  إِنََّما ( 142) يُْؤِمنُونَ  اَل  َجاَءتْ  إَِذا أَنََّها يُْشِعُرُكمْ  َوَماۚ   هللاَّ

لَ  بِهِ  يُْؤِمنُوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرهُمْ  أَْفئَِدتَهُمْ  بُ َونُقَلِّ  ةٍ  أَوَّ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َونََذُرهُمْ  َمرَّ

 االنعام (114) يَْعَمهُونَ 

بغير الحق  األرض في سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون)  قال تعالي -

يال وإن وإن يروا كل آية ال يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سب

 األعراف 107( يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال

نْ  تَأْتِيِهم َوَما) تعالى قال - نْ  آيَة   مِّ  ُمْعِرِضينَ  َعْنهَا َكانُوا إاِلَّ  َربِِّهمْ  آيَاتِ  مِّ

 يس( 07)

عالمات من عالمات الساعة الكبرى فى هذا الكتاب و  0و قد فسرت خروج 

خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و هى المسيح الدجال و الدابة و الدخان و 

 و ريح تلقى الناس فى البحر يأجوج و مأجوج 

و ذو و فسرت عالمات صغرى مصاحبة للكبرى هى المهدى المنتظر 

و جبل الذهب بالفرات  فى البنيان  و تطاول العربالسويقتين هادم الكعبة 

................ 

نهاية  قرب ان أول من عرفو لألسف الشديد فإبليس عليه لعنة هللا تعالى ، ك

 فسارع بنشر الخبر عن طريق عمالئه فى اإلعالم الصهيونى  العالم

سيتم يضمن ان كل من سيصل إليه من علماء السنه و الجماعه و بذلك 

 تأثر بأقوال الكفار و بذلك ضمن عدم توبة الماليين من المسلمين إنه  مُ  تكذيبه



 

 

 الحقيقه ، إسلوب إبليس تاريخيا قبل إنكشاف أسلوب اإلستباق السريعفهو 

أولها  كالجمعة إلى الجمعةعن عبد هللا بن عمرو قال ما بين اآليات **

   إذا انقطع تتابعنوآخرها أو سبع خرزات ثقال في خيط ضعيف 

لو ان رجال ارتبط فرسا فأنتجت مهرا عند أول اآليات ما  عن حذيفة قال**

 (شيبة أبي ابن رواه)ركب المهر حتى يرى آخرها 

اآليات خرزات  " قال صلى هللا عليه وسلمعبد هللا بن عمرو عن **

 1070الصحيحه "  منظومات في سلك ، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا

 لكبرىينبهنا هذا الحديث إال سرعة تتابع آيات و عالمات الساعة ا

 ق أم تقوم الساعة بغتة كما قال سبحانة و تعالىــفهل نفي

 أن ينزل مالك من السماء و نحن الزلنا ننتظر 

 ،هذة هى عالمات الساعة الكبرى يا مسلمين أفيقوا قول لنا يل

 يا مسلمين  .....هللا هللا......يا ويلنا من غفلتنا 

  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13


 

 

 عالمات الساعة الكبرى التى خرجت

 

آيه مع الشمس الكوكب ... الساعة الكبري أول عالمات

 ذو الذنب 
أتفق المسلمين من أحاديث الرسول و آثار التابعين على ان اول **** 

عالمات ظهور المهدي و بدايه عالمات الساعه الكبري هي عالمه فى 

 زمن منذ المسلمين رؤى تواترتالسماء مع الشمس أي الكوكب ذو الذنب و 

 الرؤى هذه من كثير في و ، الناس يشهدها سماءبال آية ظهور قرب على

 و ليال السماء في يظهر مشعا سماويا جرما أو كويكبا بكونها لآلية وصف

 األخبار به وردت ما بحكم و ، زمن منذ تواتر في ذلك عن الرؤى و نهارا،

 سيظهر أنه المختصون العلماء قال و ، مذنب األر  من يقترب بأنه الثابتة

 زمن في النهار في و ليال المجردة بالعين الناس يراه و الفع السماء في

 وردت قد ألنه بشأنه االهتمام من حينئذ فالبد ، المعا مشّعا يكون و محّدد

 له الناس معاينة و الذنب ذي الكوكب هذا ظهور أن تخبر صحيحة آثار

 و الدجال و الدخان منها و للساعة الكبرى االشراط حدوث بقرب ايذان

 مع الصحيحة، اآلثار هذه ذكرسن فاننا االساس هذا على و. لمهديا ظهور

  شرعا يصحّ  استئناس هو و الضعيف، من لها مصّدقا ورد بما االستئناس

 و  الذنب، ذي الكوكب هذا خبر الصحيح في فعال ثبت قد ألنه أوال يجوز و

 عاالطال يجب الساعة أشراط و المالحم و الفتن أمور في ورد ما ألن ثانيا

 من أصل له يكون قد ألنه الموضوع، و المنكر عدا ما جميعا، كله عليه

 . الحديث كتب توثقها لم التي الضائعة النبوية الخطبة

 للربط خصائصه و مساره و( هالي بوب) لمذنب تعريفا باختصار نذكر ثم

 .له الناس معاينة و المذنب هذا ظهور بين و وردنا ما بين

 : الذنب ذي الكوكب ظهور في الضعيفة و حةالصحي اآلثار من ورد ما



 

 

 عنهما هللا رضي عباس ابن على غدوت:  قال مليكة ابي بن هللا عبد عن*

 قالوا: ))  قال ؟ لم:  قلت(( أصبحت حتى الليلة نمت ما: ))  فقال ، يوم ذات

 قد الدخان يكون أن فخشيت ، الذنب ذو( الكوكب رواية في و)النجم طلع: 

 صحيح وقال ، الفتن في الحاكم أخرجه((  أصبحت تىح نمت فما طرق،

 ابن  وذكره ؛( [ 0/547)  المستدرك]  الذهبي وأقره ، الشيخين شرط على

 ، تفسيره في بسنده كثير

]  القرآن وترجمان األمة حبر عباس ابن إلى صحيح إسناد هذا:  عنه وقال 

 حبر هو و عنهما هللا رضي عباس ابن يقرّ  االثر هذا في([ .0/105) التفسير

 ظهور بأن سلم، و عليه هللا صلى النبي له دعا القرآن، ترجمان و األمة

  الدخان آية ظهور بقرب مؤذنة عالمة الذنب ذي الكوكب

 مع تطلع حتى المهدي يخرج ال: ))  قال عباس بن هللا عبد بن علي عن*

 عنه وقال ، الفتن في ونعيم ، مصنفه في الرازق عبد أخرجه(( آية الشمس

)  المنتظر المهدي:  البستوي]  ثقات كلهم رجاله صحيح إسناده:  البستوي

554. ] ) 

 عظيمة نار السماء في عالمة رأيتم إذا: ))  قال علي بن الحسين عن ورد*

 عقد(( المهدي قدام الناس،وهي فرج فعندها ليالي تطلع المشرق قبل من

 (.147)لدررا

 ذنب له المهدي خروج قبل ، المشرق من نجم يطلع) قال كعب وعن*

 (111)الدرر عقد( يضيء

 المشرق من يطلع نجم هو: ))   السماء في تظهر التي اآلية عن كعب وقال*

 (155)الفتن(( . البدر ليلة القمر كإضاءة األر  ألهل ويضيء ،

"  ِذنَاب   لَهُ  نَْجم   َويَْبتَِدأُ  ، َصفَر   فِي َعالَمة   تَُكونُ : "  قَالَ  ، َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ * 

 (715) الفتن

صفر  22الموافق  1225يوليو  51بدأ في  ل بوبيالمذنب هو بالفعل 

يا سبحان هللا انها عالمة المهدي المنتظر ابا عبد هللا اسامه بن محمد  0203

 هللا اكبر..بن الدن 



 

 

 رابط  ويكيبيديا عن هيل بوب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8_%D9%87%D9%8A%D9%84-

%D8%A8%D9%88%D8%A8  

 آالف ثالثة كل مروره و 1225يوليو عام  51فى  بوب ليه المذنب ظهور

بسبب  المجردة للعين واضحا كان و لمعانه لشدة القرن مذنب سمي و سنة

 و نصف و شهرا 13 لمدة المجردة للعين ظل واضحاكبر حجمه الشديد و 

 وربما ،المضيئه المدن سماء في مشاهدته إمكانية لدرجة واضحا كان لقد

 تنظيم تكون بداية عند ذلك و التاريخ في المشاهده المذنبات أكثر من يكون

 مرور من فقط أشهر تسع و سنوات 1 بعد أنه و المالحم بداية و القاعدة

 و اإلرهاب على الحرب هي و المسلمين على الفتن أكبر بدأت المذنب

 .اليوم إلى مستمرة مازالت

 و هذا الكالم مأخوذ من الموسوعه العلميه على االنترنت ويكيبيديا

و هو اشارة و عالمة علي وجود المهدي المنتظر للمسلمين و لكن كالعاده ال 

 ........اال من اتبع العقيدة السليمه و اتبع امر المجاهدين الربانين يدري بها

 مسيحال رفع بعد سليمان هيكل عليه يقال الذي االقصي المسجد هدم قبل و

 يشبه مذنب نجم ظهور تم الرومان يد علي  سنه باربعون السالم عليه

 ........كاملة سنة لمدة و أورشليم فوق السيف

 

 
 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8_%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8_%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A8


 

 

 و نحن غافلونخرج الدخان 
تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 عذاب هذا الناس يغشى ، مبين بدخان السماء تأتي يوم فارتقب) قال تعالي 

 جاءهم وقد الذكرى لهم أنى، مؤمنون إنا العذاب عنا اكشف ربنا، أليم

 قليال العذاب كاشفو إنا ، مجنون معلم وقالوا عنه تولوا ثم ، مبين رسول

 (سورة الدخان ) (منتقمون إنا الكبرى البطشة نبطش يوم ، عائدون إنكم

 هللا نصره فقد تنصروه إالّ  ....األنام لخير إنتقام..... الدخان آية

 : الدخان من عالمات الساعة الكبرى العشرة

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم قال إن الساعة ال تكون حتى 

تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة 

والدجال ودابة األر  ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس  والدخانالعرب 

الناس وقال أحدهم في العاشرة  من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل

ر وريح تلقى الناس نزول عيسى بن مريم صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخ

 (1453و فى الكبير للطبرانى برقم ( ) صحيح مسلم..)في البحر

 سورة الدخان هى مفتاح معرفة آية الدخان

و إن فيها أسرارا قوية .. ... تحمل سر ما نتكلم فيهسورة الدخان هي التي 

 ...........جدا تتعلق بآية الدخان فى آخر الزمان 

 فتعالوا معا نبدأ التحرى 

 :آية الدخان ليست الريح الطيبة التى تقبض المؤمنين 

إتفق العلماء على أن الدخان قبل الريح الطيبة التى تقبض أرواح المؤمنون 

وهللا هذا ..... بل هو اعالن الساعه عالمة قبل قيام الساعة ليسألن القبض 

 اعلم



 

 

 هناك قوالن فى الدخان 

آية الدخان عقاب خاص لمن إستهزء برسول هللا صلى هللا :  القول األول

رضي هللا فهم الصحابى عبد هللا بن مسعود و هو  علية و سلم و إنها وقعت

 عنه

 و اآلن نص قول الصحابى عبد هللا بن مسعود

اللزام والروم  : خمس  قد مضين : ) -رضي هللا عنه–قال ابن مسعود 

 في البخاري ومسلم (  والقمر  والًدخان البطشة و

إنه يجيء دخان يوم القيامة : ولما َحدَث رجل من كندة عن الدخان ، وقال 

 -رضي هللا عنه–فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، غضب ابن مسعود 

أن تقول  ال أعلم ، فإن من العلم: من علم فليقل ومن لم يعلم ، فليقل : وقال 

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا : )الأعلم ، فإن هللا قال لنبيه : التعلم  الم

وإن قريشاً أبطؤوا عن اإلسالم ، فدعا عليهم صلى هللا عليه ( من الُمتكلفين

فأخذتهم سنة حتى هلكوا ( اللهم أعني عليهم بسبٍع كسبِع يوسف: )وسلم فقال 

كهيئة ، ويرى الرجل مابين السماء واألر  فيها ، وأكلوا الميتة والعظام 

 .الُدخان

 وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري 

ألن هللا توعد بالدخان مشركي قريش فقال لنبيه محمد صلى هللا : ثم قال 

يغشى الناس هذا . فارتقب يوم تأتي السماء بُدخاٍن ُمبين : ))عليه وسلم 

بِين   أَنَّى لَهُمُ : ))ثم قال له (( عذاب  أليم ْكَرى َوقَْد َجاءهُْم َرُسول  مُّ ثم أتبع (( الذِّ

ْجنُون  ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ  : )ذلك بقوله له  ، إِنَّا َكاِشفُو اْلَعَذاِب قَلِياًل  َوقَالُوا ُمَعلَّم  مَّ

 (( إِنَُّكْم َعائُِدونَ 

 كالم ابن مسعود رضي هللا عنه: قال العالمة الشيخ مرعي في بهجته كغيره 

موافق لظاهر اآلية فال دليل فيها لما ذهب الجمهور ، وإنما دليلهم الُسنة 

وكأن ذلك لم يبلغ ابن مسعود رضي هللا عنه حين أنكر ذلك مع أنه ورد عنه 

ما بين  هما دخانان مضى واحد والذي بقي يمأل: أيضا أنه كان يقول 



 

 

افر فيشق السماء واألر  وال يجد المؤمن منه إال كالزكمة ، وأما الك

 مسامعه

 أن هذا الدخان من اآليات المنتظرة وسيقع قرب قيام الساعة:  القول الثانى

إن الدخان لم يأت وبعض الصحابة والتابعين قال  وإلى هذا ذهب ابن عباس

منهم علي وابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن :  بعد

 وابن أبي مليكة وغيرهم 

غدوت على ابن عباس رضي هللا عنهما ذات يوم : بي ُمليكة قال عبدهللا بن أ

قالوا طلع الكوكب ذو : قلت لم؟ قال . مانمت الليلة حتى أصبحت : ، فقال 

 ( ، فخشيت أن يكون الُدخان قد طرق ، فما نمت حتى أصبحت الذنب

وهذا إسناد  صحيح إلى ابن عباس حبر األمة ، وترجمان : قال ابن كثير 

كذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين ، مع القرآن ، وه

مما فيه مقنع وداللة ..... مرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهااألحاديث ال

ظاهر القرآن ، قال هللا  ظاهرة على أن الدخان من اآليات المنتظرة ، مع أنه

 (يوم تأتي السماء بُدخاٍن ُمبين فارتقب):تعالى 

يأخذ  لم تمض بعدآية الدخان : ي هللا عنه قال عن علي بن أبي طالب رض

 (عبد الرازق). المؤمن منها كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينقد 

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه من أشراط الساعة دخانا يمأل ما 

، فأما المؤمن فيصيبه  يمكث في األرض أربعين يومابين المشرق والمغرب 

وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فيه ،  منه شبه الزكام ،

رواه الطبراني ، ورواه البغوي ولفظه . ومنخريه ، وعينيه وأذنيه ، ودبره  

قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

من أول اآليات الدخان ، ونزول عيسى ابن مريم ، ونار تخرج : )، يقول 

قال حذيفة يا " قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا 

يَْوَم تَأْتِي  14سورة الدخان اآلية : )وما الدخان فتال هذه اآلية رسول هللا

َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن  صحيح مسلم  (يمأل ما بين المشرق والمغرب(  السَّ

(5241) 



 

 

وتضافر هذه األحاديث يدل على أن :  قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري

 (و هو من عالمات الساعة الكبرى هو أن الدخان لم يأتى بعدو )لذلك أصال 

 :التحليل

 ،  الجمع بينهما األصحو ..... كال الرأيين فيهما الصحيحأن 

 الصحيح فى رأى عبد هللا بن مسعود 

لى هللا علية أن آية الدخان هى عقاب إلهى لمن سب و إستهزء برسول هللا ص

 و سلم 

 و هناك قرينة آخرى على آية الدخان إرتبطاتها باإلستهزاء برسول هللا 

 ففى حديث ابن الصائد و رسول هللا صلى هللا علية و سلم ،

خبأ له يوم تأتي السماء قال صلى هللا عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة و)

رسول هللا صلى هللا عليه  فقال... الدخ... الدخقال ابن صياد هو  بدخان مبين

( فقال عمر يا رسول هللا ائذن لي فأضرب عنقه اخسأ فلن تعدو قدركوسلم 

 صحيح مسلم 

كانت سورة الدخان مكتوبة في يده : وقيل : قال الداودي : قال القاضي 

 .............صلى هللا عليه وسلم ، وقيل كتب اآلية القرآنيه في يده

 ؟؟؟ آية الدخانهللا عليه و سلم البن صياد لماذا خبأ الرسول صلى  -1

 إن هو إال وحي يوحى ال ينطق عن الهوىالرسول صلى هللا عليه وسلم  

ال ينطق بكلمة في مثل هذا الموقف فتكون كلمة جاءت بالصدفة أو كلمة 

 عادية

صلى  ما عالقة آية الدخان باإلستهزاء برسول هللاو .. لماذا آية الدخان  -5

 سلم هللا علية و



 

 

و قال له نصف الكلمة و هو يسخر منه  لماذا إستهزء ابن الصائد برسول هللا

، فرده رسول هللا و زجرة بقوة مما أدى ان عمر بن الخطاب أراد قتلة ، 

 صلى هللا علية و سلم  فنجد أن آية الدخان مرتبطة باإلستهزاء برسول هللا

كأي  -وعلى أنه ( آن آية الدخان فى القر) فبالنظر إلى هذا النص ***** 

نجد أن هللا تعالى أراد لنا أن نعرف صالح لكل زمان ومكان ،  -نٍص قرآني 

 صلى هللا علية و سلم ،  أن آية الدخان مرتبطه بمن يسخر برسول هللا

فمنهم قريش عندما قالوا معلم مجنون و نزلت فيهم سورة الدخان و  -0

لسماء و األر  عندما دعا عذبهم هللا بأن رأى كل منهم دخان ما بين ا

 عليهم رسول هللا و أصابهم القحط

الدخ ...ثم ابن الصائد فى حديثة مع رسول هللا عندما سخر و قال الدخ  -2

 ، فرده رسول هللا و زجرة بقوة مما أدى ان عمر بن الخطاب أراد قتلة...

 اركالدنمآية الدخان لمن إستهزء برسول هللا من و أخيرا فى آخر الزمان  -6

و الدول اإلسكندنافية األشد قرباً من بركان أيسلندا و أشدها تضررا من 

 دخان البركان

أيضا أنه سيكون آلية الدخان التي هي من  نبهنا حديث ابن الصائدو 

أنها تحدث في زمن ..  عالمات الساعة الكبرى إرتباط مع المسيح الدجال

كما أفردت له فصول  و هو ما يؤكد أن المسيح الدجال هو أمريكا وجوده

 كثيرة تثبت أن أمريكا هى الدجال

 :أما ما جانب عبد هللا بن مسعود الصواب هو 

أن الدخان يأتى من السماء و يكون مادى بيّن واضح يراه كل شخص ،  -1

على أن مافسربه ابن مسعود رضي هللا عنه إنما هو خيال  رأوه قريش في 

 أعينهم من شدة الجوع والَجهد

، و لقد و لم تأتى بعد ية الدخان من عالمات الساعة الكبرى العشر أن آ -5

خروج اآليات بعضها على إثر بعض ، ) قال صلى هللا علية و سلم أن 

و لقد حدث عذاب قريش من أكثر  (ميتتابعن كما تتابع الخرز في النظا

 عام  1011



 

 

أتى و أما رأى باقى الصحابة فهو صحيح فى قولهم أن آية الدخان لم ت** 

 هى من العالمات الكبرى فى آخر الزمان

أن آية الدخان خاصة لمن سب و لكن لم يشيروا إلى فهم عبدهللا بن مسعود 

صلى هللا علية و سلم طبقا لما فهمة عند جلوسه مع  و أستهزء برسول هللا

رسول هللا عندما دعا على قريش بعد إستهزائهم بة و نزول سورة الدخان 

 لمن سب رسول هللا صلى هللا علية و سلم  التى تخص الدخان

 :الجمع بين آراء الصحابة 

 و بالجمع بين الرأيين نجد أن 

 آية الدخان فى آخر الزمان  -1

 و أنها لمن سب رسول هللا و أستهزأ بة  -5

و هو ما قد حصل للدنمارك و الدول األوربية عامة التى نشرت الرسوم 

ة و سلم من نزول آية الدخان عليهم بعد المسيئه لرسول هللا صلى هللا علي

 إنفجار بركان أيسلندا 

 :هو آية الدخان  2101إبريل  02لماذا بركان أيسلندا 

و هو نفس المدة  لمدة أربعون يومامكث دخان بركان أيسلندا  .1

 المذكورة فى أحاديث رسول هللا صلى هللا علية و سلم عن مدة آية الدخان 

ؤكد بقاء دخان يالعالمية لألخبار ات شبكلخبر من على رابط  نو هذا

 البركان أربعون يوما 

 http://english.sina.com/z/100419volcano 

 

-the-under-living-http://www.transitionsabroad.com/listings/travel/articles/iceland

 volcano.shtml 

وأنه يمكث في األرض أربعين (مسند أحمد  ووابن ماجه  رمذيالت ىرو

 ) يوما

ميين أشييراط السيياعة  (ان حذيفيية بيين اليميي عيينالبغييوي  و الطبرانييي يروو 

  ) يمكث في األرض أربعين يومادخانا يمأل ما بين المشرق والمغرب 

 

http://english.sina.com/z/100419volcano
http://www.transitionsabroad.com/listings/travel/articles/iceland-living-under-the-volcano.shtml
http://www.transitionsabroad.com/listings/travel/articles/iceland-living-under-the-volcano.shtml
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=13948
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=13478
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=14687
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=21


 

 

من خالل رأى الصحابى عبد هللا بن مسعود نجد أنة فهم من رسول  .5

هللا صلى هللا علية و سلم و من خالل دعائه على من يسبه ، و بعد نزول 

 برسول هللا ،  سورة الدخان و إقتران آية الدخان بمن سب و أستهزء

و هو ما قد حصل للدنمارك و الدول األوربية عامة التى نشرت الرسوم 

صلى هللا علية و سلم من نزول آية الدخان عليهم بعد  المسيئه لرسول هللا

 إنفجار بركان أيسلندا

من خالل آراء الصحابة نجد أن آية الدخان تكون فى آخر الزمان  .1

آيات من عالمات  0ر و لقد فسرت مصاحبة آليات الساعة الكبرى العش

الساعة الكبرى خرجت بالفعل فى هذ الكتاب ، مما يعنى وجودنا فى آخر 

الزمان و أن خروج دخان فى مكان تم اإلستهزاء برسول هللا فيه، يلفت 

 اإلنتباه إلى أنه هو آية الدخان فى آخر الزمان

ن يعلم بها كل الكبرى لذا يجب ا و الدخان آيه وعالمة من عالمات الساعة

انسان على وجه األر  و يراها بعينة و هذا لم يكن ممكن قبل وجود 

 األنترنت و القنوات الفضائية 

و التبيان هنا أن ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين : ) يقول هللا تعالى 

يرى الناس أجمعين الدخان فيتبين للناس قدرة هللا و عجز الناس أمامه مهما 

 لوجيا و علوم أوربابلغت تكنو

فهذا أكبر دخان فى العصر الحديث قد رأتة البشرية جمعاء فى منازلهم 

 1331اندونسيا  كراكاتوابعد بركان  التاريخ فيو ثان اكبر دخان  بأعينهم

 الدخان ليس من الفضاء الخارجى و لكن من األرض

 (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) يقول هللا تعالى 

 السماء  منهللا تعالى قال تأتى السماء و ليس تأتى نجد أن 

 أى أن السماء هى حامل و موصل للدخان

ُل )قوله تعالى  واو نس َماء َماء فَيُْحيِي بِِه اأْلَْرَ  بَْعَد َمْوتِهَا ِمنَ َويُنَزِّ ( السَّ

  50الروم 



 

 

 (السماء ماء بقدر فأسكناه في األر  منوأنزلنا )و نسوا قوله تعالى

 13نون المؤم

فقياسا على هذة اآليات نجد أن الماء ينزل من السماء برغم من خروجه 

  ثم ساقتة الريح فى السماء للبلد المطلوب( البحار)األول من األر  

حيث خرج الدخان من البركان ثم ساقتة ريح السماء للبلد قياس النفس 

 المطلوب

 (الطبيعةمن علماء )لماذا هذا البركان أكثر البراكين دخانا ؟ 

بدأ البركان ثورته من تحت النهر الجليدي أيافيااليوكول ما تسبب في 

وقال مسؤولون . كيلومترا في الجو 11تصاعد الرماد البركاني الرتفاع بين 

 رغم أن البركان قد هدأ لكن سيستمر الرماد في التصاعد في سماء أوروبا 

ية هى أهم نواتجها و التى يكون الحمم البركان هذا خالف باقى البراكينو 

ليس الدخان ألن تصادم  النهر الجليدى المتجمد مع الحمم المنصهرة بدرجة 

يؤدى إلى تصاعد أبخرة من إنصهار الحجارة و ....... مئوية  1544حرارة 

هو ما ليس و  جسيمات ضئيلة من الزجاج والصخور المفتتةتحولها إلى 

فرد هذا البركان بصعود األدخنة هذا إلى جانب ت... موجود فى باقى البراكين

كيلومتر فوق البركان حتى تحملة الريح ألقصى المسافات بعيدا  11إلرتفاع 

 ، 

من % 55وأظهرت تحاليل عينة من الرماد البركاني اآليسلندي أن حوالي 

ميكرونات ، مما يعنى سهولة حملها فى الهواء  14هذه الجسيمات دون 

أوربا بالكامل و أجزاء من آسيا و لمسافات طويلة حيث غطى الدخان 

لم يُذكر فى األحاديث أن آية الدخان ستؤدى لموت أحد و شواطئ إفريقيا 

  بالفعل لم يقتل دخان البركان أحداً 

  52اإلسراء (  إال تخويفاو ما نرسل اآليات )قال تعالى 

 فهنا ينطبق على آية الدخان إنها للتخويف و ليست للقضاء عليهم 

ان على الكفار المستهزئين برسول هللا تتطابق مع أقوال أعرا  الدخ

فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام ، وأما الكافر فيكون بمنزلة )رسول هللا 

 ( السكران يخرج الدخان من فيه ، ومنخريه ، وعينيه وأذنيه ، ودبره



 

 

 :أعراض دخان البركان على الكفار و هى الدول القريبة من أيسلندا

دنمارك و السويد و النرويج و بريطانيا و فرنسا ، أيسلندا التى و هى ال 

 نشرت الرسوم المسيئه للرسول صلى هللا علية و سلم 

 :األعرا  البشرية 

كما ثبت إحتواء الرماد البركاني على جزيئات الزجاج كانت أكثر تأثيرا  

كل على هذة الدول و من أعراضها تدمير الجهاز التنفسي وخاصة الرئتين ل

حيث تؤدي هذه , من يتنفس هواء ملوث بهذا الرماد البركاني الخطير 

الجزيئات الزجاجية إلحداث جروح بالقنوات التنفسية بالرئتين والبلعوم 

 والمريء ، 

و قتل انواع كثيرة من الطيور وافسد انواع كثيرة من الفواكة والخضراوت 

 ، واحراق مجموعة من الغابات

يس آية إهالك فلو طلع كل الذى بداخلة سوف تموت و ألنه آيه تخويف و ل

 الدنمارك جميعها و سوف تنعدم الروية في اوربا تماما احياء

إن رسول هللا قد تبرأ من : هناك مسلمين فى أوربا ، الرد هو ون قولتس

برجاء الرجوع لفصل نداء ) المسلم الذى يعيش بين أظهر المشركين

 (لمسلمين الغرب

 :ية األعرا  اإلقتصاد

أتوقع أن تواجه أوروبا "قال متحدث باسم هيئة الطيران المدني البريطانية 

في " 5441أيلول /سبتمبر 11أكبر تعطل للنقل الجوي منذ هجمات 

إن التعطل يكلف شركات ( أياتا)وقال االتحاد الدولي للنقل الجوي . نيويورك

حتوي الغبار وي مليون دوالر يوميا إيرادات مفقودة 544الطيران أكثر من 

البركاني على جسيمات ضئيلة من الزجاج والصخور المفتتة التي يمكن أن 

و أوقف بعض االقمار الصناعية وسبب  تتلف محركات الطائرات وهياكلها

 التصاالت الالسلكيهلمشاكل 

 :أعراض دخان البركان على المسلمين و هى الدول البعيدة من أيسلندا

 بيا و لبنان و هى تركيا و سواحل مصر و لي



 

 

عطس على هيئة الزكام، كما وصف الفقط بعض  :األعرا  البشرية 

 رسول هللا 

 ال يوجد :األعرا  اإلقتصادية 

 عودة أية الدخان قبل قيام الساعة مباشرة ثانية

يحدث اآلتي يخرج دخان كثيف من بركان .....المسيح عليه السالم  موتبعد 

زلفنا أن آيه الدخان هي بركان أيسلندا فى في أيسلندا كما هو آية الدخان كما أ

 َكاِشفُو إِنَّا) حيث قال هللا تعالي فى سورة الدخان 5414أبريل من العام 

أي أنه ( ُمنتَقُِمونَ  إِنَّا اْلُكْبَرى اْلبَْطَشةَ  نَْبِطشُ  يَْومَ  َعائُِدونَ  إِنَُّكمْ  قَلِيال اْلَعَذابِ 

 ل هللا صل هللا عليه و سلم ثانيهسيعود بالدخان ثانية بعد األستهزاء برسو

 شعر أعجبنى فى دخان أيسلندا

غـطـت بالد سحابـٍة والجو فيها قـد ، دخـان قــد غـطـى األفـق وأصاب داًرا لإلفـك

 أخـتـنـق

وبــالد تــرزح تـحـتــه وتعـانــي آالم ، وكأنـه بـحـر الرماد ومـوجــهُ غـطـى األفــق

 الغـرق

والريـح تـأخـــذ أمرهـا من ربها رب ، ألر  تـغـلي وتحتـرقبركان يخرج نارهُ وا

 الفـلـق

وتـثـيـر رعـبـًا بينها فتراهـا يـقـتـلها ، وتسوق دخــانًـا إلى أوطان تجعـلهـا غـسـق

 القـلـق

سبحان ربي إذا أنـتـقم جـبـار يا رب ، دخان يحتل السماء جبال تمشي على األفـق

 الفـلـق

 بعـبـاد أكــفـر مـا خـلـق أنـزل عـقابًـا خـصه

 هل أمنتم مكر هللا

بِيٍن  (لقد قال هللا تعالى  َماء بُِدَخاٍن مُّ  ،)فَاْرتَقِْب يَْوَم تَأْتِي السَّ



 

 

فكانت النتيجة أن إتجهت أنظار المسلمين إلنتظار دخان من السماء أو  

 الناس أجمعين  يهلكأو دخان ... الفضاء الخارجى

دخان هى عقاب لمن سب رسول هللا صلى هللا علية و و نسوا أيضا أن آية ال

 سلم ، 

و نسوا أيضا ان اإلهالك يكون آخر قرار هلل تعالى و ليس آيه من آيات عشر 

يعيش الناس بعدها بسالم حتى تطلع الشمس من المغرب فجأة و نسوا ان هللا 

 تعالى قال إنه ال يرسل اآليات إال تخويفا و ليس إهالكا 

هم دخان بركانى وقفت عاجزة أمامه أوربا صاحبة التكنولوجيا و فجأة خرج ل

استمر الخارقة  و الجيو  العتيدة و لم تتحرك لها طائرة لمدة أسبوع كامل و 

سبب ضيق تنفسى و شلل فى اإلتصاالت الالسلكية كلفهم المليارات يوم لي 04

، 

يستمرون ثم  من عالمة قسوة القلوب أن يسمع الناس قوارع األحداثهذا إن 

، غير عابئين بوعيد، و هذا هو حال الناس فى أوربا و على طغيانهم

  المسلمين بعد حدث الدخان

فهذا اإلنسان كلما طغى في األر ، وادَّعى الوصول ألعلى درجات 

االستغناء عن خالقه، يبعث هللا ما يبين له عجزه وفقره إلى مواله، و ال حول 

 و ال قوة إال باهلل 

 مين ينتظرون آية الدخان و يظل المسل

فسيرى الناس ..... ...ساعة ال تأتيكم إال بغتةصدق هللا تعالى عندما قال أن ال

لتقوم القيامة بغتة كما وعدوا من هللا ...........كل العالمات و ال يفقهوها 

 تعالى

 ((مثال يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا ))قال تعالى 

قال لو يق رضى هللا عنه و أرضاة عندما األن فقط فهمت قول أبو بكر الصد

 كانت رجلى اليمنى فى الجنة و رجلى اليسرى خارجها ما أمنت مكر هللا

*************************************** 



 

 

القاعدة التى توصلت إليها بعد طول بحث فى أحاديث الفتن و المالحم و 

 نبوءات التوراة و اإلنجيل 

 فسيرها بعد حدوثها ال قبل حدوثها إلى أن كل النبوءات يتم ت

و ان النبوءات دائما رمزيه و تصويرات مجازية و ال يوجد بها من التفسير 

 ما يقرب إلى ذهن المستمع الصورة الكليه ،  القاموسى المباشر إال

 و ذلك للحفاظ على إقتصار معرفة الغيب على هللا تعالى 

عنهما أن يفسر خروج و لهذا كان من الصعب على بن عباس رضى هللا 

تفسير دقيق، ألنها من الفتن التى ال يريد هللا أن يجهضها و الدابه  الدخان

 قبل خروجها

 (المنهج السليم لتأويل و تنزيل أحاديث الغيببرجاء الرجوع لفصل )

 لماذا مكر هللا فى الفتن ؟ اإلجابة بسبب عقلكم

  دامة العقلإستخلكى يفهم اإلنسان الوحى اإللهى كان البد من و 

الذى أكد اإلنسان هلل قبل أن يُخلق إنه سيكون قادر علي فتنته ، و قادر على 

فما كان من هللا إال أن أرسل كل رسالته ، االمانه التى رفضها كل الخالئق

و أرسل كل نبوئاته مع أنبيائه ، السماويه تحتوى على آيات التفكر و التدبر 

لفك و إستخدام العقل تحتاج إلى تفكر التى ، فى صورة مبهمة من األلغاز 

 رموزها 

و خالصة كتابى هذا أن هللا جعلنا خلفاء ذو عقول و حتى نعرف معنى 

 النبوءات 

و إال لما كان ، يجب أن نفك رموزها ال أن نأخذ النبؤات على ظاهر قولها 

 اإلنسان ذو العقل 

 



 

 

خرج خسف المشرق و المغرب و نحن 

 غافلون 
 

ن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع تم اآل: تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم جزفيح ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم الذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا 

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

 :الخسوفات من عالمات الساعة الكبرى 

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم إن الساعة ال تكون حتى تكون 

 خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العربعشر آيات 

والدخان والدجال ودابة األر  ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 

مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس قال شعبة وحدثني عبد 

أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك ال يذكر النبي  العزيز بن رفيع عن

صلى هللا عليه وسلم وقال أحدهم في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى 

( صحيح مسلم......)خر وريح تلقى الناس في البحرهللا عليه وسلم وقال اآل

 (1453الكبير للطبرانى )

 :تعريف الخسف 

تبتلع شخصا أو بيتاً أو الخسف هو الذهاب في األر  بأن تنشق األر  و

: ) هللاُ تعالى بقارون وبداره األر  ، قال هللا عز وجل  بلدة ، كما خسف

 31/القصص( َوبَِداِرِه األَْرَ   فََخَسْفنَا بِهِ 



 

 

و من المؤكد ان الزالزل الصغيرة موجودة منذ ايام البعثة وحتى قيام الساعة 

يفرد حديثا كهذا مرتبط  تعالى عليه واله وصحبه وسلم وال اظنه صلى هللا

 هزات صغيرة  بقدوم العالمات الكبرى ليتحدث عن

و بشدة  الخسوفات الثالث ستكون شئ مشهود له بالتفردإذا فمن المؤكد ان 

إهالكة على مدى التاريخ البشرى ثم هناك الترتيب الزمنى فبدأ بخسف 

 بالمشرق ثم خسف بالمغرب ثم خسف جزيرة العرب 

كن يحتمل أن يكون المراد لقد وجد الخسف في مواضع ، : قال ابن الملك 

 ، كأن يكون أعظم مكانا وقدرا بالخسوف الثالثة قدرا زائدا على ما وجد

 

 5440ديسمبر  57 تسونامى أندونسيازلزال و هو   :خسف بالمشرق 

 :أسباب كونه خسف المشرق 

 

 ((فقط أنظر لخريطة العالم )) ، هو أقصى مشرق االر    -1

مشهود له بالتفرد و بشدة إهالكة على مدى التاريخ  هذا الزلزال  -5

زلزال فى تاريخ البشريه يصيب منطقة مأهولة  أشدهو  البشرى 

 درجة   2.1بالسكان بقوة 

و ثالثها فى المئة أكثر الزالزل ضحايا فى تاريخ البشريه   رابعهو   -1

بر و قتل ديسم 55 الوثنى الكريسماس حتفالو يوم إسنه الماضيه 

 الماليين  عشرات و شرد و أصاب الماليين ألف  554

قبل خسف زمنيا األول  (أندونسيا)خسف المشرق  ترتيب ظهور  -0

 المغرب و جزيرة العرب

  و للتأكد من معلومات عن ترتيب قوة و ضحايا زلزال أندونسيا

الرسمى لشئون اإلستطالعات و اإلحصائات لموقع لبرجاء الرجوع 

 االمريكي

  و موقع شبكة ان بي سي نيوز االمريكيه 
http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-earthquakes-

history/#.WFjZ1NJ97cs  

 

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php  

http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-earthquakes-history/#.WFjZ1NJ97cs
http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-earthquakes-history/#.WFjZ1NJ97cs
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php


 

 

 

 

 ( أمريكاقارة ) 5414يناير 15 فى زلزال هايتىهو  :خسف بالمغرب 

 

 :أسباب كونه خسف المغرب 

 ((فقط أنظر لخريطة العالم )) هو أقصى مغرب االر     -1 

مشهود له بالتفرد و بشدة إهالكة على مدى التاريخ  هذا الزلزال  -5

أشد زلزال فى تاريخ البشريه يصيب منطقة ثالث هو فالبشرى 

  اتدرج 0أكثر من مأهولة بالسكان بقوة 

د خسف بعأكثر الزالزل ضحايا فى تاريخ البشريه   خامسهو   -1

المئة سنه الماضيه أكثر الزالزل ضحايا فى و اول المشرق بأندونسيا 

 ألف و أصاب الماليين و شرد عشرات الماليين   117و قتل 

الثانى زمنيا بعد خسف ( هايتى)ترتيب ظهور خسف المغرب   -0

قريبا إن ) خسف جزيرة العرب  نحن ننتظر و( أندونسيا)المشرق 

 ( شاء هللا

 معلومات عن ترتيب قوة و ضحايا زلزال هايتى برجاء  و للتأكد من

لموقع الرسمى لشئون اإلستطالعات و اإلحصائات لالرجوع 

 االمريكي  و موقع شبكة ان بي سي نيوز االمريكيه 
http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-

earthquakes-history/#.WFjZ1NJ97cs  

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php 

    

  (قريبا إن شاء هللا)  ..:خسف في جزيرة العرب 
.. خسف في المشرق وليس خسف المشرق كله .. وانتبهوا لدقة الحديث 

وكلمة في تفيد مكان حتى لو كان عبارة عن نصف كيلو متر مربع وكذلك 

وخسف في جزيرة العرب اي ليس كل جزيرة العرب .. خسف في المغرب 

و للعلم فالعراق ....العرب او عدة اماكن بل قد يكون مكان واحد في جزيرة

 ....و الشام جغرافيا جزء من جزيرة العرب 

http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-earthquakes-history/#.WFjZ1NJ97cs
http://www.nbcnews.com/id/42029974/ns/world_news-asia_pacific/t/top-deadliest-earthquakes-history/#.WFjZ1NJ97cs
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/world_deaths.php


 

 

خرجت ريح تلقى الناس فى البحر و نحن 

 غافلون
 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

ذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم ال

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

 

 ريح تلقى الناس بالبحر من عالمات الساعة الكبرى

 

 5445 أغسطس هو إعصار كاترينا فى أمريكا عام

 

 : الدالئل

 

 (روفهأعلى درجة مع)كاترينا كان اعصاراً من الدرجة الخامسة  -1

 ير في تاريخ أمريكا و العالم اأعص وأقوي ثالث من أكبر -5

 فى التاريخ البشرى  بالسكانيضرب منطقة مأهوله أكبر إعصار  -1

 البشريه و الماديه أكبر إعصار في تاريخ العالم من حيث الخسائر -0

مدينة نيو اورليانز أصبحت كأنها ألقت فى البحر بمن فيها من الناس  -5

نه أكثر من عشرون قدم و دخلت مياه البحر و قتلت حيث هبط مستوى المدي

 اآلالف غرقا فى مياه البحر

 



 

 

  و هو إلقاء الريح للناس فى البحر المذكور فى الحديث 

و تلقى ما يحصل فى الفيضان بماء عذب من نهر أو امطار  خالفو هو 

و لكن فى كاترينا ريح اإلعصارألقت الناس فى المياة الفائضه فى البحر 

برجاء اإلطالع على األخبار )و أدخلت البحر داخل كل المدينة ر البح

 (  للتأكد

  "نواجه احدى اسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ امتنا"وقال بو   -7

 "العودة باالوضاع الى حالتها الطبيعية ستستغرق سنوات ان"واضاف 

 

 إذا هى كارثه تاريخيه تتطلب أن يذكرها رسولنا الكريم فى نبوئاته 

. 

 

صور واقعيه من إعصار كاترينا و إلقاء الريح مدينه كامله و  الناس فى 

 البحر  

 



 

 

 خرجت الدابه و نحن غافلون
 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و ناآل المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

ان على يد أمريكا فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم الذين يقتلون فى كل مك

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

 ----------------------------------------------------

 وإن الحق بغير األرض في يتكبرون الذين آياتي عن سأصرف)قال تعالى 

 (بها يؤمنوا ال آية كل يروا

 رز لألخباررابط الخبر على موقع شبكة رويت

 http://in.reuters.com/article/idINTRE59L0ZC20091022 

 رابط الخبر على موقع شبكة روسيا اليوم الرسميه لألخبار

 http://www.rtarabic.com/news_all_news/35880 

َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَهُْم َدابَّةً ِمَن اأْلَْرِ  تَُكلُِّمهُْم أَنَّ )قال تعالى 

 ،35-النمل( النَّاَس َكانُوا بِآَيَاتِنَا اَل يُوقِنُونَ 

وج الدابة وأن ذلك عند فساد الناس فهذه اآلية الكريمة جاء فيها ذكر خر

 .وتركهم أوامر هللا، وتبديلهم الدين الحق

يوم )أي وجب الوعيد عليهم ( َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهمْ )قال العلماء في قوله تعالى 

 ( القيامه

http://in.reuters.com/article/idINTRE59L0ZC20091022
http://www.rtarabic.com/news_all_news/35880


 

 

لتماديهم في الفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات هللا والنزول على حكمها 

لى ما ال ينجح معه موعظة وال يصرفهم عن غيهم ، وانتهائهم في المعاصي إ

فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من األر  : تذكرة  يقول عز من قائل

أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة ال كالم لها وال عقل ، ليعلم : تكلمهم

 .الناس أن ذلك آية من عند هللا تعالى

روا كقوم نوح حين قال هللا فإذا ظهرت الدابة وجب القول عليهم ، فصا

  .إنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن : تعالى 

 :الدابة من عالمات الساعة الكبرى العشرة 

عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال كان النبي صلى هللا عليه وسلم في غرفة 

ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة ال 

ى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في تكون حت

ويأجوج ومأجوج وطلوع  ودابة األرضجزيرة العرب والدخان والدجال 

الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس قال شعبة 

وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك ال 

وسلم وقال أحدهم في العاشرة نزول عيسى بن يذكر النبي صلى هللا عليه 

مريم صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخر وريح تلقى الناس في البحر 

 (1453الكبير للطبرانى برقم ( )صحيح مسلم........)

صلى هللا عليه وآله -قال رسول اله : وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال 

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت  ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إيمانها: )-وسلم

( طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة األر  : في إيمانها خيرا

 . رواه مسلم

 ::: التوبة ال تقفل إال بطلوع الشمس من مغربها:::

 (ثاَلَث  إَِذا َخَرْجَن الَ يَْنفَُع نَْفًسا إِيَمانُهَا )والمالحظ لهذا الحديث 

خروجهم ثم يقفل باب التوبه النه ذكر جميعا يات آان تخرج الثالث  يجب

ولم يقل اذا خرجت واحدة من (......ثالث اذا خرجن)جميعا بدون استثناء 



 

 

و عليه فلن يقفل باب التوبه ان شاء هللا حتي تطلع  هذه العالمات الثالث

 الشمس من مغربها مصداق لحديث آخر 

 و ليست حيوان إنسانلماذا الدابة 

حمد هلل سيريكم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل عما قل ال) قال تعالى

 21-النمل (تعملون

الروسى المسلم " على يعقوبوف"و تعالوا معا ننظر إلى المعجزه فى الطفل 

 :و المالحظات االتيه 

لم يعين هللا لنا فى القرآن نوع أو شكل الدابه إذا فهى متروكه لتكون  .0

 فتنة 

ه و األحاديث نوع أو شكل الدابه إذا لم يعين رسول هللا لنا فى السن .2

 فهى متروكه لتكون فتنة 

ورد بعض الضعيف من اآلثار تصف الدابه و هى غير مرفوعة  .6

، هى إمعانا فى التفكر حتى ينجوا من بل هى من فهم التابعينلرسول هللا 

 فقط المؤمنونالفتنة 

د إنها لم يرد فى القرآن و ال أحاديث و ال أثر أن الدابة ستقول و تأك .2

 هى الدابة المذكوره 

لم يرد فى القرآن و ال أحاديث و ال أثر أن الدابة ستقول أن القيامة  .2

 قريبه 

ِ } األنسان من الدواب و الدليل اآليات األتيه  .3 إِنَّ َشرَّ ٱلدََّوابِّ ِعنَد ٱهللَّ

مُّ ٱْلبُْكُم ٱلَِّذيَن الَ يَْعقِلُوَن   { ٱلصُّ

 55األنفال ( )ابِّ ِعنَد هللّاِ الَِّذيَن َكفَُروْا فَهُْم الَ يُْؤِمنُوَن إِنَّ َشرَّ الدَّوَ : ) ويقول 

 ،55.) 

وان الدواب على األر  كثيرة ولكن أكثرها شرا من أوتى العقل والقلب 

 الذى ال يفكر أو يعقل وهو االنسان

و دابة آخر  من تراب األرضاألر  أى خلق  مناالنسان دابة  .7

 (ْجنَا لَهُْم َدابَّةً ِمَن اأْلَْر ِ أَْخرَ )الزمان من األر  

الدابة الوحيدة التى ذكر فى القرآن كلمة من األر  عليها هو األنسان  .2

 71هود  ( األرض من أنشأكم هو ):البشرى فى قولة تعالى



 

 

و هذا أيضا إشارة من  ال يوجد نص قاطع يقول بخلق الحيوانات من األرض

ن هو دابة األر  ، الذى ذكر وحده هللا تعالى لنا لينبهنا على أن األنسا

 باإلستثناء فى القرآن على أنة مخلوق من األر ، 

ُ ﴿: أما فى باقى الخلق جميعا قال تعالى  سورة ( َماء   ِمنْ  َدابَّة   ُكلَّ  َخلَقَ  َوهللاَّ

 .. االر  ام المن  باقي الدوابو لم يحدد نوع  05النور 

ن أخبرنا هللا على جسده الطفل الرضيع لم يصل بعد لسن الكالم و لك .2

 بمعجزة و جعلة آيه

 هى نوع من الكالم و لكن بطريقة معجزة كمعجزة تكلم المسيح فى المهد 

 الطفل الرضيع يمشى على أربع و بذلك يكون من قبيل دابه األر   .01

معجزته هى كالم مفهوم من كتاب هللا و أحاديث رسوله تظهر فى أيام  .00

و ............ معه و هى خير أيام المسلمين األثنين وبين ليل الخميس و الج

تظهر على الرجل اليمنى فقط و اليمين تم تكريمة فى دين هللا 

ثم تبقى األيات لمدة ثالث أيام و هى المدة التى عهدنا عند وعد .......اإلسالم

هللا تعالى للبشر مثل ثالث ليالى قوم صالح بعد قتل الناقة، و صوم زكريا 

 ثالث أيام ، 

كرار ظهور اآليات يدل على إصرار هللا تعالى على لفت إنتباه ت .02

 المسلمين

لكن لم يكن سيتحجج البعض بأن هناك من ظهرت عليه إسم هللا و  .06

 على جسم الطفل الرضيع مع تغير فى الرسالةظهور  هناك تكرار

معجزة الطفل تأتى متانسقة مع سنن هللا تعالى فى المعجزات من أن  .02

 ئفة صغيرة فى وقت صغير ثم تختفى و ال تأتى ثانية المعجزة يراها طا

مثل معجزة تكلم المسيح فى المهد عندما تكلم مرة واحدة أمام مجموعة 

 صغيرة ثم لم يفعلها ثانيا ، و علينا أن نثق فى هللا و قدرتة بدون مناقشة 

و لو أن والدا الطفل فعل هذا من أجل الشهرة و المال ما كانوا إكتفوا 

م الكافر لروسيا و لكانوا إتصلوا بالفضائيات العربية التى كانت باإلعال

ستدفع ما يريدون ألجل سبق صحفى ، لقد مر على نشر هذة المعجزة منذ 

مدة طويلة و لكن هللا أعمى عنهم محبى شراء الدنيا باآلخرة  5442أكتوبر 

هللا من العرب لإلحتفاظ بالطابع الرسالى للمعجزة التى دائما يعرفها أهل 

 تعالى و يعزف عنها المنافقون



 

 

الكالمات على جسم الرضيع كلها تتكلم باليقين باهلل و هو المقصود فى  .02

أنظر الصور و ) لتنذر بالقيامه  أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنونالقرآن 

 (الشرح

و قل الحمد هلل سيريكم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل عما )قال تعالى 

 (نفس سورة النمل) 21-النمل (تعملون

 الغنم، راعي الذئب كلم عندما عنه هللا رضي هريرة أبي حديث نم -17

 هذا من أعجب: الذئب قال يتكلم، ذئباً  كاليوم رأيتُ  إنْ  تاهلل: )الرجل فقال

 كائن هو وبما مضى، بما يخبركم( المدينة) الحرتين بين النخالت في رجل

 فأسلم وسلم، عليه هللا صلى النبي ىإل فجاء يهوديًّا الرجل وكان بعدكم،

  .األلباني وصححه أحمد رواه( سلم و عليه هللا صلى النبي فصدقه وخبََّره،

 وما صدق قوله اال ليقول هذا الحديث 

 يكلم حتى و اإلنس السباع تكلم حتى الساعة تقوم ال بيده نفسي الذي و

 بعده لهأه يحدث بما فخذه يخبره و نعله شراك و سوطه عذبة الرجل

  0431 برقم الصحيحة السلسلة في األلباني الشيخ صححه.

فذاكر القصه االولي يهودي أراد ادخال الكذب فى االسالم فكانت النتيجه 

نبؤه للمستقبل بدهاء رسول هللا صل هللا عليه و سلم و لم يحرمه اسالمه ، 

م فيها فكلمه حتي تعني المبالغه ، و هي تعني االفالم الكرتون التي تتكل

السباع و و حتي تتكلم عذبه سوطه و شراك نعله فهناك االحذيه الذكيه التي 

تنطق بمدة الجري و مستوي الرياضين من التحسن اليومي و عذبة سوطه 

 .....هي االسلحه الذكيه التي تخبر عن العدو 

أما أن تخرج دابه تتكلم فى آخر الزمان فهذا مضاد لدعوة نبي هللا سليمان 

لسالم الذي طلب من هللا تعالي ملك ال ينبغي ألحد من بعده و منه كالم عليه ا

 الحيوان مع االنسان 

و ما قصه الجمل و كالمه مع رسول هللا اال ان الجمل برك و دمعت عيناه  -

بين يدي رسول هللا ففهم رسول هللا انه تعب من العمل الزائد و قله الطعام 

كلم مع رسول هللا ألن كالم الحيوان ، فشتكي لصاحبه ، و لكن الجمل لم يت

 مقصور على سليمان عليه السالم 



 

 

حتي لو صح يجب أن يسقط  فى المتن  و كل ما ينافي القرآن من أحاديث

 سنده

إن هللا ال يرسل اآليات و المعجزات هباء،  و المؤمن الحق يعرف  ***

و دبر فهذة المعجزة ال تمر على المؤمن بدون تآيات هللا و يرضخ لها ، 

يعرف أن فى إرسال هللا المعجزات رسالة و تحذير و ليس لهو أو لعب أو 

 حتى إثبات وجود 

 التى تنذر بقرب قيام الساعه الطفل هو الدابةإذا هذا  

 عمل الدابة

 جاء فى بعض اآلثار أن الدابة تسم أو تخطم المؤمن و الكافر 

ك عالمة على إيمانه فأما المؤمن ، فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ، ويكون ذل

 ... 

فى فلسطين و  يستبشر المؤمنون بهذا الخبر كالمرابطين فى الجهادو سوف 

إلخ، ألنهم يعلمون أن قتالهم هذا فى آخر الزمان و أنهم على ....أفغانستان

 .......الحق

و سوف يكذبه المسلمين المنافقين أيضا ليدرئوا خوفا من أن تكون هذة نهايه 

 التوبه

( أخرجنا لهم دابة من األر  تكلمهم ) اآلية الكريمة قوله تعالى  وجاء في

 أقوال المفسرين  اختلفت التكليموفي معنى هذا النمل، 

 :واختلفت األقوال في تعيين دابة األر  ، وهذه بعض أقوالهم في ذلك

 ( المفهم ) قال اإلمام القرطبي في كتاب 

كفر ويجادلهم ، لينقطعوا ، فيهلك يناظر أهل البدع وال أن الدابة إنسان متكلم

 . من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة

 وهذا القول ذكره القرطبي، ورده القرطبي على نفسه 



 

 

بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر المبتدعة لم تكن الدابة آية خارقة وعالمة من 

  ………عالمات الساعة الكبرى

و لكن رضيع و التأكيد بأنه إنسان  الخبر التالىو لكن سبحان هللا تعالى نجد 

 ........به آيه خارقه و عالمه الساعة الكبرى ...ليس عالم 

 ..... و لكن ال يتكلم بل يكتب المالئكه على جسده آيات نهايه الزمان 

فى ( ع)و هى نوع من الكالم و لكن بطريقة معجزة كمعجزة تكلم المسيح 

 المهد 

 ........نت وقتها و إنذار الناس أن القيامة قد حا

أي تُخاطبهم ُمخاطبة، ويدل على ذلك : أن المراد تُكلمهم كالما  :القول األول 

 (. تُنبئهم)قراءة أبي بن كعب رضي هللا عنه 

بفتح التاء وسكون ( تْكلمهم ) ًتجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة  :القول الثاني 

عباس رضي هللا  الكاف ، من الكلم، وهو الجرح وهذه القراءة مروية عن ابن

تخرج ) تسمهم وسما، وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة : أي  فقطعنه 

 (الدابة ، فتسم الناس على خراطيمهم 

وقال ابن . أي المخاطبة والوسم( كالً تفعل : ) وروي عن ابن عباس أنه قال 

 (. وهو قول حسن وال منافاة وهللا أعلم ) كثير 

 عباس  و لكن هنا قول فى تفسير بن

 و هو لو كان المقصود تجرحهم لنزلت اآليه بالصورة اآلتيه

 (الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون  ألنأخرجنا لهم دابة من األر  تكلمهم ) 

 

و لكن هللا  ألنفالجرح هنا سيكون عقاب و من الطبيعى أن يأتى التفسير 

عدم اليقين باهلل ليتم تحديد كالم الدابة و هو  أنتعالى قال فى القرآن الكريم 

 تعالى



 

 

 :ألنه  تعليقفى فعل الدابة فيه  بد هللا بن عباسإذا فإجتهاد حبر األمه ع

بل هو ( ص)تفسيرة ليس مرفوعا بحديث نصى يرجع لرسولنا الكريم  -1

 إجتهاد شخصى له 

للتحديد  أنجاءت فى اآليه للتفسير بدال من  ألنكان مقبول لو أن كلمة  -5

 ناسق العام للجملة مما يتنافى مع الت

إختلف األمر على بن عباس نفسة فى التفسير ، فإختار أن يجمع عمل  -1

 الدابة فى األثنين أى الوسم و الكالم 

 وأما الكالم الذي تخاطبهم به فهو قولها 

 ( أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآَيَاتِنَا اَل يُوقِنُونَ )

تخبرهم أن الناس كانوا  أي( أن ) وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة 

وأما قراءة . بآيات هللا ال يوقنون، وهذه قراءة الكوفة وبعض أهل البصرة

على االستئناف ( إن ) عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة 

 تكلمهم بما يسوؤهم أو ببطالن األديان سوى اإلسالم: ويكون المعنى 

ث فى أحاديث الفتن و المالحم و القاعدة التى توصلت إليها بعد طول بح **

إلى أن كل النبوءات يتم تفسيرها بعد حدوثها ال نبوءات التوراة و اإلنجيل 

 و ان النبوءات دائما رمزيه و تصويرات مجازية قبل حدوثها 

 و ذلك للحفاظ على إقتصار معرفة الغيب على هللا تعالى 

يفسر خروج  و لهذا كان من الصعب على بن عباس رضى هللا عنهما أن

 ال يريد هللا أن يجهضها قبل خروجهاالدابه تفسير دقيق، ألنها من الفتن التى 

 (المنهج السليم لتأويل و تنزيل أحاديث الغيببرجاء الرجوع لفصل )

نقال عن موقع الدكتور عبد العزيز بن باز بعد سؤالة عن شكل الدابة و فعلها  

 قال 

 http://www.binbaz.org.sa/mat/18135 

http://www.binbaz.org.sa/mat/18135


 

 

َن : الدابة بين هللا أمرها بقوله َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَهُْم َدابَّةً مِّ

قد جاء سورة النمل، و( 35)اأْلَْرِ  تَُكلُِّمهُْم أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتِنَا اَل يُوقِنُوَن 

فيها أحاديث صحيحة أنها تخرج في آخر الزمان قبل طلوع الشمس من 

 مغربها أو بعدها أيتهما خرجت فالثانية على إثرها،

إنما هي أقوال وروايات  ًأما تفصيلها وبيان صفاتها فال أعلم فيها شيئاً ثابتاً 

ليس فيها ضعف وأخبار عن بعض السلف وعن بعض أهل الكتاب، ولكن 

، ليس فيها يل واضح بصفاتها وتمييز طولها وقوائمها وكبر جسمهاعليها دل

 .حديث ثابت، أما خروجها فثابت، تخرج في آخر الزمان

 الخالصة و اإلستنتاج

 :أوال

من قول حبر األمة عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما و اإلمام القرطبى نجد 

علها ، و ليس هناك أن التابعين و السلف ، لم يجذموا فى أمر الدابة و ال ف

 فى هذا األمر( ص)حديث مرفوع للنبى 

 : ثانيا 

من القاعدة الفقهيه التى أرساها و أجمع علماء األمة عليها من أن القرآن هو 

 األساس فى تفسير المعجزات 

 مع وجوب أال تتعار  األحاديث الصحيحه أو اآلثار مع القرآن،

 ة تسم أو تخطم الناس نجد أن قول التابعين أو الصحابة بأن الداب

 متعار 

 الناس بأنهم كانوا ال يوقنون ،  ((تكلم))مع قول هللا تعالى فى القرآن أن الدابة 

( ص)و أقوال فعل الدابة ليست مرفوعه بحديث نصى يرجع لرسولنا الكريم 

 بل هو إجتهاد شخصى إلبن عباس رضى هللا عنهما

 أو إخبارهم بطريقة ما ، مما يؤكد أن فعل الدابه هو الكالم مع الناس 



 

 

 و ليس أن تخطم أو تسم الناس

و من الجدير بالذكر هنا أن جميع أوصاف الدابة فى باقى اآلثار ليست 

أحاديث مرفوعة بحديث نصى للنبى صلى هللا علية و سلم ، بل كلها تأتى 

 من فهم الصحابة و التابعين و هذا الفهم من إجتهادهم قد يصح أو ال مرسلة

بطريقه جديدة عن  يكلم الناس فى المهدلى يعقوبوف الداغستانى الطفل ع

 ::::آيات اليقين باهلل مثل ....طريق المالئكه تكتب على جسمة 

  ((تعنى اليقين بالوحدانيه))، ال إله إال هللا

 ((تعنى اليقين بعظمة هللا))، هللا أكبر

 ((تعنى اليقين أن هللا موجود)) ، و ما كنا غائبين

 ((تعنى اليقين بقدرة هللا تعالى على الخلق)) ،ق كل شئ، هللا خال

تعنى اليقين )) ، و إن كنتم فى ريب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثلة

 ((بعظمة المكتوب فى القرآن

 ((تعنى اليقين أن هللا غالب الكفار)) ، فبهت الذى كفر

ن بأن تعنى اليقي)) ،، و ال تكتموا الشهادة و من يكتمها فأنه آثم قلبه

 ((تارك قول الحق فى هذا الزمن من اآلثمين

اليقين باهلل حق و أن الناس ال او ليست هذة اآليات تخبرنا أن 

 يوقنون

************************************** 

و الناس اآلن جعلوا من أمريكا رب لهذا الكون من قدراتها العظيمة 

على أمريكا ، و اتبعوها فى هللا تعالى أنه قادر  يوقنون  الفلهذا هم 

، فى كل شئ تأمر به و تركوا أوامر هللا تعالى و الكل سواء فى هذا 



 

 

فالمسلمين و النصارى و اليهود كل ترك دينه و شريعتة من أجل 

 باهلل تعالى  اليقينإطاعة أوامر أمريكا، و هذا عكس 

***************************************** 

و ما ربك بغافل  فتعرفونهاسيريكم آياته هلل  و قل الحمد)قال تعالى 

 21-النمل (عما تعملون

 و اآلن إلى الخبر بيت القصيد

 آيات قرآنية وأحاديث شريفة تظهر وتختفى على جسد رضيع روسى مسلم

 : داغستان

عر  التلفزيون الروسي في نشرة األخبار الرسمية و قناة أرتى 

الذي تظهر على جسمه آيات  تقريراً عن الطفل المسلم   RTArabicفى

وكانت وسائل االعالم األجنبية منها وكالة رويترز .. قرانية وأحاديث شريفة 

خبراً مفاده أن رضيعاً في .........5442أكتوبر  55العالمية، قد تناقلت يوم 

الروسية عمره تسعة شهور ظهرت على ساقه آيات قرآنية  Kizlyarمدينة 

 .ة كبرى محلياوأحاديث شريفه مما آثار ضج

، وقالت أمه الى المراسل (Ali Yakubov) وإسم الرضيع علي يعقوبوف 

وفي البداية، ظنت انها وحمة فقط .ان اآليات القرآنية ظهرت على ساقه 

 ...ولكن، ظهرت حروف عربية حتى جملة كاملة بعد األيام

 

مقيمان البالغ من العمر عشرة أشهر وال" علي يعقوبوف"لم يمنع والدا الطفل 

في قرية كراسنو أكتيابرسكايا الداغستانية عدسات الكاميرا من تصوير وجه 

طفلهما خوفا عليه من الحسد أو من جسده الذي يظهر عليه بعض الحروف 

 . العربية ثم آيات من القرآن الكريم 

وعرضت جميع قنوات التلفزيون الروسي في نشرة األخبار الرسمية و قناة 

األردنية أن اآليات " منبر الرأى"وذكرت صحيفة    RTArabicأرتى فى



 

 

على جسد علي حسبما روت والدته، بدأت تظهر بعد األيام األولى من 

 54ويتوافد ما يصل إلى ألفي زائر من مسلمي روسيا البالغ عددهم . والدته

مليونا يوميا وتحت أشعة الشمس الالفحة ليحظوا بلمحة لرؤية الرضيع 

ذو العينين الزرقاوان والذي بات منزله المبني من اللطيف علي يعقوبوف 

 . الطوب القرنفلي اللون مزارا للجميع 

وشهادات أهالي " إسم والدة الطفل( "يعقوبوف مدينة)وبحسب ما روته 

في قرية " علي يعقوبوف"القرية و إمام مسجد القرية، بدأت حكاية الطفل 

لجمهورية داغستان االتحادية كراسنو اوكتيابرسكايا من مدينة كزالر التابعة 

بعد والدته  "والذي أطلق عليه الطفل المعجزة"المحتله من قبل الروس 

عندما أجرى له األطباء بعض الفحوصات وتأكد إصابته بورم دموي في 

فمه لكن الورم اختفى تماما ولم يبق له أثر بعد أيام، وظهر مكانه لفظ 

 ". هللا"الجاللة 

 

ظ وجودها الوالدان العلمانيان على جسد ابنهما، دفعتهما تلك اآليات التي الح

فقامت األم بارتداء الحجاب . إلى اعتناق وممارسة شعائر الدين اإلسالمي

 . والتزمت هي وزوجها بالصالة 

، وفي تلك األثناء ترتفع اإلثنين والجمعةوتضيف األم أن اآليات تظهر يومي 

. ث يبدأ بالصراخ والبكاءدرجة مئوية حي 04درجة حرارة الطفل إلى 

بدأت تظهر كلمات متفرقة، لكن : "وتسرد األم ما كان يحدث في البداية قائلة

 .بعد فترة ظهرت آيات قرآنية كاملة

وتبقى لمدة ثالثة وكانت حرارة الطفل ترتفع بشدة عند ظهور تلك اآليات، 

علي وتضيف أن ". على جلد الصبي ثم تختفي لتظهر بعدها آيات جديدةأيام 

 هو الطفل الثاني في العائلة ولم نالحظ هذه الحالة أخته الطفلة األولى 



 

 

والدا الطفل لم يفهما ما يحدث البنهما في البداية، لكنهما التقطا صورا لكل 

ما كان يظهر على جسمه، واحتارا عندما اكتشفا أن الحرارة المرتفعة التي 

سواء باألدوية التي كان ترافق ظهور هذه الكلمات ال يستطيعان تخفيضها، 

يصفها له األطباء أو بغيرها، حتى أن الطفل كان يشتد ألمه بعد أن تظهر 

 . على بدنه اآليات وأجزاء من األحاديث النبوية 

ولم يجاهر الوالدان بهذا األمر إال بعد أن ظهرت على جسم طفلهما العبارة 

عندها فقط قررا "  قلبه و ال تكتموا الشهادة و من يكتمها فأنه آثم "القرآنية 

عر  األمر على المأل، وتناقل الجميع خبر الطفل بما فيهم وكاالت األنباء 

 . والقنوات التلفزيونية التي أصبحت ال تفارق البيت في اآلونة األخيرة 

أنه ُولد مريضا بالقلب ومر  " كما ذكر والدا الطفل"األعجب من ذلك 

ن ذلك كله قد ذهب بعد أن ظهرت عليه آخر يشبه شلال نصفيا في الدماغ، لك

أول الكلمات القرآنية، بحسب وسائل اإلعالم الروسية التي تسارعت في 

  .تناقل الخبر وأضافت أن األطباء لم يجدوا تفسيًرا لهذه الحالة

 

المؤتمر الصحفى ألطباء األطفال و التحاليل و األشعه على التلفزيون الرسمى لروسيا 

 و يؤكدون حدوث الظاهرة" على"فسير علمى لما يحدث للطفل يؤكدون عدم وجود ت

" سعيد رسولوف"وقف األطباء حائرين أمام هذه الظاهرة، و قال الطبيب 

لقد قمنا بكل الفحوصات "الذي أشرف على متابعة صحة الطفل والعناية به 

من أشعة وغيرها، وقمنا بجميع التحاليل الالزمة، ولم نجد أثرا لألمرا  

   ". ان يعاني منها سابقاالتي ك

 شهادات أهل اإلسالم على معجزة الرضيع



 

 

من جانبه، قال ممثل الشؤون الدينية للمسلمين في داغستان إنه مندهش 

كاآلخرين، أما عبدهللا إمام مسجد القرية فأكد أن هذه العالمات من عند هللا 

د هلل رب الحم"سبحانه وتعالى، وذكر بعض األئمة المحليون شاهدوا أن آية 

القرآنية تظهر مكتوبة بلون قرنفلي على ساق الرضيع اليمنى بخط " العالمين

 . عربي يمكن قراءته بوضوح

 شهادات من أهل الكفر

ورأى صحفيون أجانب تابعون لوكاالت رويترز و روسيا قاموا بزيارته في 

 .  وقت الحق حرفا واحدا متبقيا بينما اختفت بقية الحروف 

التعليق على الموضوع،  أكاديمية العلوم الروسيةه رفضت في السياق ذات

معتبرة أن ذلك أمر ال يمكن فهمه وال تفسيره، وأن العلم الحديث غير قادر 

على دراسة وتفسير مثل هذه الظواهر، بحسب بيان لألكاديمية في العاصمة 

 .الروسية موسكو

 

  



 

 

 

 
 كانوا ال يوقنونبأن الناس ... هذه اآليات تعنى تكلم الدابه

 هل أمنتم مكر هللا

نوع الدابة هل هى  لقد قال هللا تعالى يخرج لهم دابة من األر  ، و لم يحدد

 بشر أم حيوان 

فكانت النتيجة أن إتجهت أنظار المسلمين إلنتظار حيوان يتكلم و كل  

 المسلمين ينتظرون دابة حيوان يتكلم ، 

 وع من الكالم و فجأة خرج لهم رضيع ال يتكلم و لكن ن

 و هو الكتابة على جسدة ، 

 و فى أقصى بالد المسلمين فى البوادى و األرياف 

 و ال يصل ذكره إلى مكه أى إلى العرب 

تماما مثل الحديث الصحيح الوحيد عن الدابة فى مستدرك الحاكم و  

الطبرانى عن حذيفة بن أسيد عن رسول هللا صلى هللا علية و سلم و لم يذكر 

كل الدابة و ال نوعها ، و ذكر خروجها فى أقصى البوادى و ال يصل فية ش

يضل به كثيرا و يهدى به  مثال)قال تعالى .....ا إلى مكه أى إلى العربذكره

 البقرة 57( كثيرا 

األن فقط فهمت قول صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو بكر 

 الصديق رضى هللا عنه و أرضاة عندما قال 



 

 

 رجلى اليمنى فى الجنة و رجلى اليسرى خارجها ما أمنت مكر هللا لو كانت

 لماذا مكر هللا فى الفتن ؟ اإلجابة بسبب عقلكم

  البد من إستخدامة العقلو لكى يفهم اإلنسان الوحى اإللهى كان 

الذى أكد اإلنسان هلل قبل أن يُخلق إنه سيكون قادر علي فتنته ، و قادر على 

 كل الخالئقاالمانه التى رفضها 

فما كان من هللا إال أن أرسل كل رسالته السماويه تحتوى على آيات التفكر و 

 التدبر 

 و أرسل كل نبوئاته مع أنبيائه فى صورة مبهمة من األلغاز 

 لفك رموزها و إستخدام العقل التى تحتاج إلى تفكر 

 و خالصة كتابى هذا أن هللا جعلنا خلفاء ذو عقول ، و حتى نعرف معنى

 النبوءات ، يجب أن نفك رموزها ، ال أن نأخذ النبؤات على ظاهر قولها 

 و إال لما كان اإلنسان ذو العقل مطالب بالتفكر يا ذو االلباب



 

 

 

 خرج يأجوج و ماجوج و نحن غافلون 
 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم الذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا 

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

 

 يأجوج و مأجوج من عالمات الساعة الكبرى

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم قال إن الساعة ال تكون حتى 

يات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة تكون عشر آ

وطلوع الشمس  ويأجوج ومأجوجالعرب والدخان والدجال ودابة األر  

من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس قال شعبة وحدثني عبد 

العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك ال يذكر النبي 

دهم في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أح

( صحيح مسلم.......)عليه وسلم وقال اآلخر وريح تلقى الناس في البحر

 (1453الكبير للطبرانى )

 صفات يأجوج و مأجوج

ألم : فقال له عمرو(. أشد الناس عليكم الروم، وإنما هلكتهم مع الساعة)

 ،(1/514)مسند اإلمام أحمد، . أزجرك عن مثل هذا؟



 

 

من هذا الحديث يتبين لنا ان الروم هم يأجوج و مأجوج ، ألن رسول هللا ال 

يقول قولين فيهم تضاد و يأجوج و مأجوج مذكوريين أنهم أقوى القوى التى 

تفتك بأهل اإلسالم ، إذا فبدمج الموضوعيين نستخلص أن الروم هم يأجوج 

 و مأجوج 

 :بشر  يأجوج و مأجوج  -0

ن نجد أنهم يتميزون بالعقالنيه و أختيار القرارات و آقرمن خالل آيات ال 

هى صفات يتميز بها مخلوقين فقط األنس و الجن فلو أن يأجوج و مأجوج 

كانوا من الجن لما منعهم سد و لو كانوا مالئكه لما طغوا فى األر  و لو 

 كانوا حيوانات لما كانوا لهم صفة العقالنيه و اإلختيار

 الرجوع إلى قرية حرمت عليهم يمكنون قوما من  -2

حتى إذا فتحت يأجوج و  حتىأهلكناها أنهم ال يرجعون  قريةو حرام على )

 سورة األنبياء( من كل حدب ينسلون و هممأجوج 

قد من اليهود و  القدس قريةسكان على الشتات فى التوراة أى حكم هللا تعالى 

بأس شديد و أخرج أهلها  بأن سلط َعلى اليهود عباد ذودوله اليهود دمر هللا 

الهيكل كما )ميالديه و تم تدمير و حرق المسجد االقصى  04سنه من القدس 

 (يدعون

ن ل) القدس إليحرم عليهم العودة ثم و كتب هللا عليهم الشتات فى األر  

و هذا بإعتراف اليهود أن العودة حرام اال بعد رجوع ( يستعيدوها مدينه لهم 

و لهذا نجد   المسيح لهم و لكنهم أنكروه و حاربوهالمسيح و لهذا أرسل هللا

مجموعات من اليهود األرثوذكس المعادون للصهيونيه المطالبين بتفكيك 

منظمه التوراة دولة إسرائيل إلنها ضد التوراه أمثال ناطوري كارتا و 

 الحقيقيه 

 http://www.jewsagainstzionism.org;  .orgjewshttp://www.truetorah;   http://www.nkusa.org 

القدس الشريف فى عام  تان يكون يأجوج و مأجوج قد فتح( حتى)إال بعد 

  اعطوا وعد بلفورفى نفس العام و  1210

http://www.jewsagainstzionism.org/
http://www.truetorahjews.org/
http://www.nkusa.org/


 

 

ميع أنحاء العالم و العالم م يأتى اليهود اهل القريه من كل حدب فى جث

، (هم عائد على اهل القريه اليهود : من كل حدب  و هم) العربى خاصة

 إسرائيل فى األر  المقدسه بنو ليقوموا بإعادة إنشاء دولة 

 لبني بعده من وقلنا)تجمع قبل القيامه ال وو قد قالها هللا تعالى عن الشتات 

 سورة االسراء ( لفيفا بكم جئنا اآلخرة وعد جاء فإذا األر  اسكنوا إسرائيل

أحتلت بريطانيا )و اآلن من الذى فتح القريه المهلكه لعوده اليهود للقدس 

إلنشاء دوله اليهود فى فلسطين  1210ثم آعطى وعد بلفور ( 1210فلسطين 

  بريطانيا........ ثم قام بإحتالل فلسطين 

، ثم 1203أمر بإصدار إعتراف دولة إسرائيل فى األمم المتحده  و من الذى

  أمريكا..... دعم إسرائيل بالسالح و المليارات من الدوالرات 

إذا ها هى الحقيقه بنو إسرائيل أصحاب القريه التى أهلكها هللا و منعهم من 

المقدسه  إذا فتح له يأجوج و مأجوج األر  حتـــــــــــــــــــــــــــىالعوده 

  ثانيا

 

 

 :يمتلكون قوة عسكريه فائقه  -6

كان من الممكن أن يحاربهم  ذو القرنيين و يقضى على قوتهم  و لكن بناءة 

السد للحمايه منهم دليل على قوتهم الفائقه التى ينبغى من ورائها إتقاء شرهم 

 و ليس القضاء عليهم 

بقرار من هللا و النتيجه ان نتبين ان عندما تفتح يأجوج و مأجوج 

فسيسطيرون على العالم و تكون اإلمبراطوريات التى ال يغرب عنها الشمس 

 وتحتل كل العالم ، 

ال (  يأجوج و مأجوج)إنى قد أخرجت عبادا لى : و من حديث رسول هللا 

 ("إال هللا)يدان ألحد بقتالهم 



 

 

 يستعملون سلطتهم لإلضطهاد و الفساد -2

ستعمل سلطته فى العدل و اإلصالح و ذكر ذكر ذو القرنين و هو الذى إ

المضاد له و هم يأجوج و مأجوج الذين يستعملون سلطتهم لإلضطهاد و 

 الفساد

 :قوم ذو وجهين سريعوا الحركه  -2

و مأجوج بصيغة مفعول ، ...صيغتان مشتقتان من فعل أج ج بمعنى فاعل 

إلى أنهم  وصفهم بأنهم قوم ذو وجهين فى سلوكهم مد و جزر ، و هو يشير

يهجمون و يحتلون ثم يتظاهرون باإلنسحاب ، و يشير إلى إرتكابهم العدوان 

ثم ينتحلون موقف صناع السالم أو ضحايا العدوان ، يتظاهرون بالتدين و 

 هم ملحدون،،،،

 يمتصون اإلنسانيه فى بوتقة اإللحاد العالمى -3

كاألمواج  عندما يتحتطم السد و تفتح يأجوج و مأجوج فإنهم سيندمجون

فى  –إال عباد هللا المخلصين  –باألمم المختلفه بحيث تمتص كل البشريه 

 بوتقة صهر يأجوج و مأجوج الفاسدة 

من األلف يأجوج و مأجوج ألن  222و هذا يؤكده أن يوم الحساب سيكون 

 من أتبع قوم حشر معهم و تحت لوائهم 

 

 

 يستطيعون شن حرب النجوم  -7

هوا إلى جبل الخمر ، وهو جبل بيت المقدس ، فيقولون ثم يسيرون حتى ينت" 

فيرمون بنشابهم إلى . لقد قتلنا من في األر  ، هلم فلنقتل من في السماء : 

 رواة مسلم " السماء ، فيرد هللا عليهم نشابهم مخضوبة دما 

من الحديث يتضح انهم يملكون قوة عسكريه تستطيع ضرب صواريخ فى 

النجوم الحاليه التى تكون عبارة عن حرب فى  إتجاه السماء و هى حرب



 

 

، و المقصود بأنهم سيقتلون ( السهام/ نشابهم )سماء الكون بين الصواريخ 

من فى السماء هى الكذبه القادمه من أمريكا و أوربا بشأن حرب الكائنات 

 الفضائيه المدبر له 

 يستهدفون بإضطهادهم العرب خاصة  -2

استيقظ عرب فقال عليه الصالة و السالم لما وقد حذرنا من خطرهم على ال

فتح , من شر قد إقترب ويل للعربال إله إال هللا "زينب قال لفزعا  من نومه

و حلق بأصبعه اإلبهام و التي , اليوم من ردم ياجوج و مأجوج مثل هذه

 .رواه  البخاري و مسلم" تليها، 

 اصة من الحديث نجد أنهم يستهدفون بظلمهم و حربهم العرب خ

رآي يأجوج و مأجوج فى رؤيا  عليه الصالة و السالممن الحديث نجد أنه و 

 رسولنا رأى هلبرجاء الرجوع لفصل )مناميه و الرؤيا تحتاج الي تفسير 

 (الغيب أحاديث تنزيل و تأويل و فصل  الدجال المسيح الكريم

 هل ال يبعثون إال بعد عودة المسيح عليه السالم و قتلة الدجال؟ -2

إنى : إذا أوحى هللا إلى عيسى بن مريم " جاء فى حديث النواس بن سمعان 

ألحد بقتالهم ، فحرز عبادى إلى ( القدرة)قد أخرجت عبادا لى ال يدان 

و هذا )يبعث هللا يأجوج و مأجوج ( خذهم إلى مكان آمن فى الجبل )الطور 

يسى بل ال يعنى بالضروره فتح يأجوج و مأجوج لن يحدث إال بعد عودة ع

و هم من كل حدب ( إنهم وصلوا إلى عيسى و أصحابه و فتحوا من قبل 

فيشربون ما فيها ، ( بحر الجليل)ينسلون ، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريه 

و مرور آخرهم يلزم أن يحدث بعد مضى زمن طويل على ) و يمر آخرهم 

و بقى  مرور أوائلهم و لقد إستهلكت دولة إسرائيل كل ماء طبريه العذب

لقد كان بهذة " فيقولون (  سنتان لتجف تماما و قد كانت مثل البحر من قبل 

 صحيح مسلم " .....مرة ماء

و هذا ال يعنى بالضروره فتح يأجوج و مأجوج لن يحدث إال بعد عودة 

عيسى بل إنهم وصلوا إلى عيسى و أصحابه و فتحوا من قبل و يرفض 

خروج يأجوج و مأجوج بعد نزول الكتاب تفسير الكثير من الناس على 



 

 

المسيح بستخدام هذا الحديث سواء إلمكانيه تفسيرة بطريقه أخرى أو لتفرد 

، و لكن ألن الكتاب يؤكد أن يأجوج و مأجوج هذا الحديث الفرد بهذا الحدث

هم أمريكا و بريطانيا و أن أمريكا هي المسيح الدجال فمعني هذا أن األثنين 

 ون فى وقت واحد كيان واحد و خروجهم يك

 و تعالوا معي نؤكد ذلك 

  الدجال المسيح عن الدارى تميم حديث فى

 هل:  قال. ، تستخبر شأنها أي عن:  قلنا. ، طبرية بحيرة عن أخبروني:  قال

 يذهب أن يوشك ماءها إن أما:  قال. ، الماء كثيرة هي:  قالوا ؟ ماء فيها

 طبرية بحيرة ءام جفاف هى الدجال خروج عالمات من عرفنا إذن

  مأجوج و يأجوج عن وسلم عليه هللا صلى الرسول حديث فى ولكن

 على أوائلهم فيمر ينسلون حدب كل من وهم ومأجوج يأجوج هللا يبعث

 مرة بهذه كان لقد: فيقولون آخرهم، ويمر فيها ما فيشربون طبرية، بحيرة

 ماء

بسبب  جافة ستكون خروجهم قبل وهى البحيرة هذه من يشربون كيف

 ! الدجال

أنا أوضح لكم األمر الملتبس عليكم أن يأجوج و مأجوج هم نفسهم أشخاص 

 المسيح الدجال الذين يستهلكون ماء طبريه قضي األمر الذي فيه تستفتيان

 الماء بكميات مفرطه  نيستهلكو  -2

فيشربون ما فيها ، و يمر ( بحر الجليل)فيمر أوائلهم على بحيرة طبريه 

مرور آخرهم يلزم أن يحدث بعد مضى زمن طويل على مرور و ) آخرهم 

أوائلهم و لقد إستهلكت دولة إسرائيل كل ماء طبريه العذب و بقى سنه واحدة 

لقد كان بهذة مرة " فيقولون (  لتجف تماما و قد كانت مثل البحر من قبل 

 صحيح مسلم " .....ماء



 

 

عالم أجمع ، و من و إستهالك امريكا من الماء العذب يفوق إستهالك ال

 إفسادهم يلوثون أنهار العالم و المياه الجوفيه

و هذة بشارة أن نهاية يأجوج و مأجوج قد أوشكت ألن جفاف البحيرة معناه 

 وصول أخرهم

 ( بحر الجليل)يأجوج و مأجوج و بحيرة طبرية  -01

إن جفاف بحيرة طبريه الحالى يدل على مضى يأجوج و مأجوج تجاة 

رى فى القدس و يخطئ كثير من العلماء إذا درسوا هذا الخاتمه الكب

الموضوع و أهملوا دراسة عالقة يأجوج و ماجوج بمستوى الماء فى بحيرة 

 طبريه

حيث وصل مستوى الماء لشبة الجفاف التام و من المرجح ان تجف البحيرة 

، و لإلطالع على مستوى البحيرة على موقع وزارة الموارد  قريباتماما 

  http://www.kineret.org.il/main.aspة الصهيونيه المائي

  http://twitter.com/kinbot و على موقع تويتر 

جال فى منام تميم ففى حديث تميم الدارى الجساسه أيضا سأل المسيح الد

 الدارى عن بحيرة طبريه و هل جف مائها أم ال 

 يدخلون أكثر الناس إلى النار ، فهم أساسا قوم آثمون ملحدون  -00

 من األلف يأجوج و مأجوج  222و هذا يؤكده أن يوم الحساب سيكون 

 ألن من أتبع قوم حشر معهم و تحت لوائهم

لعالم أجمع نسخه طبق األصل من و هذا ما فعلته أمريكا التى جعلت من ا

 حياتها الثقافيه و اإلقتصاديه و اإللحاد الدينى 

 فيحشر تحت رايتها يوم القيامة كل من إتبعها أو لم يغيرها و يحاربها

 لهم دور فى ترك الحج  -02

http://www.kineret.org.il/main.asp
http://twitter.com/kinbot


 

 

او  (إيرانالشام و حرب ) ربما اآلن عندما تبدأ إسرائيل الملحمة الكبرى

دها سوف يمنع الناس من الحج و ربما يهدم حرب هرمجدون مباشرا و عن

 المسجد الحرام و ال يعمر بعده أبدا 

و لكن من الواضح أن المسجد الحرام سيظل يحج حتى بعد فتح يأجوج و 

 :مأجوج بفترة كما في الحديث

 رواه البخاري -ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج ” 

 (فصل ذو السويقتين)اآلخيرة  اراك أوبامابو هذا سيكون إن قدر هللا فى أيام 

 :بينهم و القدس  حديث يربط  - 06

صحيح " ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ، وهو جبل بيت المقدس" 

 مسلم 

فيمر أوائلهم على بحيرة طبريه فيشربون ما فيها ، و يمر آخرهم فيقولون "

 صحيح مسلم" .....لقد كان بهذة مرة ماء

هم يلزم أن يحدث بعد مضى زمن طويل على مرور أوائلهم و و مرور آخر

لقد إستهلكت دولة إسرائيل كل ماء طبريه العذب و بقى سنه واحدة لتجف 

 تماما و قد كانت مثل البحر من قبل

و هذة بشارة من هللا و رسوله أن جفاف مياه طبريه عالمة على أنتهاء أجلهم 

 بقوله يمر آخرهم 

 :لحفر تحت األرض و من عالماتهم ا -02

لماذا يحفر الصهاينه تحت المسجد األقصى هل للحصول على كنز سليمان 

 من كتب السحر و خاتمه 

أم للحصول على النسخه األصليه للتوراة و التى قال رسول هللا أنها مدفونه 

 تحت بيت المقدس 



 

 

أم للحصول على جسد النبي موسى الذى قال رسول هللا أنه على مرمى 

أم للحصول على .....أم للحصول على تابوت العهد..... األقصى حجر من 

 بقايا الهيكل كما يزعمون 

و هو اليوم الذى  أنهم يحفرون ليوم يعلم هللا متى نهايتهالمــــــــهـــــم 

 ستقوم فيه و هللا اعلم الحرب الكبرى هرمجدون او الملحمه الكبرى

 الشدة على المسلمين  -02

ألم : فقال له عمرو(. الروم، وإنما هلكتهم مع الساعة أشد الناس عليكم)

 (1/514)مسند اإلمام أحمد، . ]أزجرك عن مثل هذا؟

من هذا الحديث يتبين لنا ان الروم هم يأجوج و مأجوج و هم جيش المسيح 

 ال يقول قولين فيهم تضاد ( ص)الدجال ، ألن رسول هللا 

يين أنهم أقوى القوى التى و جيش المسيح الدجال و يأجوج و مأجوج مذكور

 تفتك بأهل اإلسالم ، 

 إذا فبدمج الموضوعيين نستخلص أن الروم هم جيش المسيح الدجال

 :األحداث تؤكد قرب الملحمة الكبرى أو هرمجدون

هذة األحداث كلها فى فلسطين المحتلة و القدس و ما حولها خاصه ألن 

دى ماجيدو أو البحيرة تبعد خمسين ميل فقط شمال القدس و هى وا

 هرمجدون 

 :  النتيجة

هما جيش يأجوج و  (اوربا)بريطانيا و من كل ما سبق نتأكد أن أمريكا و 

 مأجوج 

الذين يرجعون اليهود إلى أر  حرمت عليهم و يتحقق لليهود وعد اآلخرة 

 و يأتوا لفيفا على يديهم 



 

 

ثم يضطهدون العرب خاصة و ينفذ ماء بحيرة طبريه من إستهالكهم و 

تكون الملحمة الكبرى التى يفنى المسلمين و العرب بعدها و ال يقسم ميراث 

 و ال يفرح بغنيمه

 ،( الروم)هم بنو األصفر 

 هم يأجوج و مأجوج( أنجلو ساكسون ) األوربيون(االنجليز)و األمريكان 

 و حربهم على اإلرهاب هى خروجهم علي المسلمين

 ألمتين متشابهتين ألن يأجوج و مأجوج إسمان رمزيان يرمزان 

 فى اإلسم و الثقافه و الدين و الفكر و السلوك 

 و هما رمز للطغيان و البطش على مر الزمان و ليس قوم ُمعينون 

  ، قبل قيام الساعة الروم هم أكثر الناسو ألن من ثابت األحاديث أن 

 :  يَملُك القارات اآلتيه ينتشر و فنستنتج أن يأجوج و مأجوج هم من 

ا و أمريكا الشماليه و امريكا الجنوبيه و أستراليا و القارتين القطبيتن أورب

 ( روسيا)الشماليه و الجنوبيه و شرق و شمال آسيا 

األمريكان و األوربيون و األستراليون و الكنديون و أمريكا الجنوبيه و 

 الروس و اليهود هم بنو األصفر و هم يأجوج و مأجوج  

رواه مسلم في  ((قوم الساعة والروم أكثر الناست: ))حديث رسولنا الكريم

 صحيحه

 و من أحاديث جمع الروم للمسلمين و غدر الروم التى تكون فى آخر الزمان 

 ....نستنتج أيضا أن يأجوج و مأجوج هم الروم بنو األصفر 

   ( 5322 و من أحاديث باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 

يا عبدهللا بن   : فجاء رجل ليس له هجيري إال  . الكوفةهاجت ريح حمراء ب

إن الساعة ال تقوم، حتى   : فقال  . قال فقعد وكان متكئا  . جاءت الساعة  ! مسعود

  ( ونحاها نحو الشام ) ثم قال بيده هكذا   . ال يقسم ميراث، وال يفرح بغنيمة



 

 

الروم   : قلت  . معدو يجمعون ألهل اإلسالم ويجمع لهم أهل اإلسال  : فقال

  ردة شديدةوتكون عند ذاكم القتال   . نعم  : قال  ؟ تعني

حتى إن الطائر ليمر  ...................ثم يقول ........ثم حديث طويل 

فال   . ، كانوا مائة فيتعاد بنو األب  . بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا

   ؟ أو أي ميراث يقاسم  ؟ غنيمة يفرحفبأي   . يجدونه بقي منهم إال الرجل الواحد

و هنا نجد أن فناء ثلة المجاهدين المسلمين سيكون على يد الروم فى آخر 

أمريكا و أوربا )) ، مما يؤكد كون يأجوج و مأجوج هم الروم الجدد الزمان 

)) 

 

، فتطرحهم حيث شاء هللا ، هل  (الطائرات) سيرسل هللا طيرا كأعناق البخت فتحملهم** 

هذا هو إنسحاب قوات يأجوج و مأجوج و أيضا بنو األصفر جنود الدجال من أفغانستان 

 بسبب هزيمتهم 

 



 

 

 و نحن غافلونلمسيح الدجال خرج ا
 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 دتنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون ترد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

لذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم ا

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

 فتنة المسيح الدجال من عالمات الساعة الكبرى 

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم إن الساعة ال تكون حتى تكون 

جزيرة العرب  عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في

ودابة األر  ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من  والدجالوالدخان 

مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس وقال أحدهم في العاشرة 

نزول عيسى بن مريم صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخر وريح تلقى الناس في 

 (1453و فى الكبير للطبرانى برقم ( ) صحيح مسلم......)البحر

 لماذا فتنة الدجال كباقى النبوءات تعبير مجازى

  فكيف . بشارة الرسول للمسلمين بأنهم سيغزون الدجال ويفتحونه

 لبلد و أر  ...يكون....و الفتح   ............؟يمكن غزو رجل وفتحه 

  يأخذ الحديث على )المسيح الدجال وذكره باإلسم  هللالو وصف رسول

لكانت فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه ( وسىظاهرة بالتأويل اللفظى القام

وما بعدها أولى بالوصف المباشر، فلقد قال رسول هللا لعثمان إن هللا يلبسك 

إذا (  المقصود بالعبائه هو الخالفة)عبائه فأمسك عليك عبائتك و ال تخلعها 

  ....فجميع األحاديث رمزيه و غير مباشره فى الوصف



 

 

 و المسيح الدجال هى  ية المسيح الدجاللم يذكر رسول هللا إسم لشخص

مع اإلعتبار أن سنن هللا هى التبشير بإسم صفة و ليس إسم لشخص ، 

  الشخص القادم فى النبؤة كما تم ذكر إسم المهدى

و إسم رسول هللا أحمد فى اإلنجيل، و إسم المهدى فى أحاديث رسول هللا ، و 

 به يحيى فى التوراة إسم المسيح عيسى بن مريم فى التوراه و المبشر

سنة هللا تعالى  ة هىهذ تسيقولون لم يذكر إسمه إستحقارا له و لكن ما كان

فلقد ذكر هللا تعالي فرعون و ذكر هامان و ذكر ابو لهب و غيرهم الكثير 

و هم .... و لم تكن سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيضا فى القرآن 

فكيف ال يذكر أسم المسيح الدجال لو أنه جميعا أقل فتنة من المسيح الدجال 

 .......شخص و أنسان فى القرآن أو فى الحديث الشريف 

 بسبب عدم تسميته بإسم شخص و ليس بشر إذا المسيح الدجال ليس شخص

  مسألة معجزات الدجال ، وتعار  الفهم الظاهري لخوارق الدجال

ين وال تسخر ال تعطى للدجال المعجزاتفي المعجزات ، ف مع سنن هللا

هي معجزات حقيقية أم أنها قدرات تشبه  فهل قدرات الدجال. لإلضالل

في الحقيقة ليست من المعجزات وبذلك تبقى  المعجزات وتفتن الناس  ولكنها

التي تؤديها بغير تبديل وال تحويل  سنن هللا في أهل المعجزات وفي الوظيفة

 ؟

  وصف العينين ، حيث مثل الدجال  الطابع غير المعتاد لبعض مالمح

، إلى حد أنهما ستكونان أهم وسائل التمييز  مسبوقنحو غير  وصفتا على

 فهل في األمر تشبيه أم أنه على ظاهره ؟. الدجال بين هللا وبين

 

  فى دعوة نبى  القرآن صراحة يناقدمسألة أن معه جن مسخر و هو

تسخير الجن  هللا سليمان أن ال يجعل ألحد من بعد مثل ما ملك و من ملكة

فنجد هنا أن القبول بمبدأ أن المسيح الدجال يسخر الجن لعمل معجزات هو 

 ألحد ينبغي ال ملكا لي وهب لي اغفر رب} منافى للقرآن فى قول هللا تعالى 

 { الوهاب أنت إنك بعدي من



 

 

 ، صالتي علي ليقطع البارحة علي تفلت عفريتا إن}  رسول هللا قال

 ، المسجد سواري من سارية جنب إلى أربطه أن ردتوأ ، منه هللا فأمكنني

 ألحد ينبغي ال ملكا لي وهب لي اغفر رب} :  سليمان أخي قول ذكرت ثم

حديث ... { المدينة ولدان به يلعب ألصبح ذلك فلوال ، فأرسلته. {  بعدي من

 صحيح

من أجل أن يبين لنا أن  رفض أن يسخر هذا الجنىرسول هللا قد فنجد أن 

لقبول دعوة نبي من هللا و  ،األنبياءق هللا لن يسخروا الجن بما فيهم جميع خل

 هى أال يكون هذا الملك ألحد من بعد سليمان 

إذا المسيح الدجال ال يسخر الجن و أن ما معة من غرائب هى حقيقة و 

 معجزات الجنليست من 

 :عن الدجال و لقد أكد بن كثير أن ما مع الدجال هو حقيقة فى قولة

,  الزمان آخر في عباده بها هللا امتحن حقيقة له بل ، بمخرقة ليس كله اوهذ

 آمنوا الذين ويزداد ، المرتابون يكفر ، كثيراً  به ويهدي  كثيراً  به فيضل

 "  إيماناً 

حتي .... الجن و ليس المالئكة  نمسأله أخري لماذا سخر هللا تعالي لسليما -

ألن دعوة سليمان ملك ال يوقف فكرة أن المسيح الدجال سيسخر الجن 

يتكرر من بعدة ، و من المؤكد أن هللا لن يسخر للمسيح الدجال المالئكه 

الكرام ، فبالتالي ما مع الدجال ليس اال تكنولوجيا علميه متطوره 

 أخترعاها االنسان ، 

فلوال دعاء سليمان عليه السالم لكانت نبؤه الدجال واقع ال محال فيه و  -

ن هللا تعالي فقدر ان يدعي سليمان بدعوة ملك ال لكن كل شيء بقدر م

ينبغي الحد من بعدي ليمنع عنا شر الشياطين فذلك قدرة منذ خلق هللا 

تعالي آدم اال تتحكم الشياطين فى االنسا منذ أن حكم على أبليس و قال له 

الحجر ،  05( الغاوين من اتبعك من إال سلطان عليهم لك ليس عبادي إن)

لسحرة ال يستطيعوا أن يغنوا أنفسهم أو ينفعوا أنفسهم و ال أن و لذلك نجد ا

 يقولوا أنهم أنبياء و يعلموا الغيب بالرغم ما يفعلوا من معجزات هذه االيام 

  Dynamo and Criss Angelفمثال الساحران  دينامو و كريس أنجيل 

 تحتوي مناظر نساء و لكن للضروره احكام روابط الفعالهم 



 

 

dynamo  

https://www.youtube.com/watch?v=mReqXuWEX_I  

https://www.youtube.com/watch?v=L0DTXdiqMkE  

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4EQPWY4-c  

criss angel 

هذة هي أقوي حلقه استخدام الجن لالهيام ان الميت عاد للحياه و انه 

 استطاع احياء الموتي

https://www.youtube.com/watch?v=Gq6Ii_yxzgk  

 أحياء طير ميت 

https://www.youtube.com/watch?v=GNiHFKPQtl0  

 قطع نصفين 

https://www.youtube.com/watch?v=tDd4LfzN_YM  

 المشي علي الماء 

https://www.youtube.com/watch?v=0r8OOveH1ds  

 الطيران 

https://www.youtube.com/watch?v=azmGxU5MMpA  

https://www.youtube.com/watch?v=EypeO8dmNQQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zbK2xLF7W8I  

https://www.youtube.com/watch?v=-PnrR47WYZs  

https://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A  

https://www.youtube.com/watch?v=mReqXuWEX_I
https://www.youtube.com/watch?v=L0DTXdiqMkE
https://www.youtube.com/watch?v=LZ4EQPWY4-c
https://www.youtube.com/watch?v=Gq6Ii_yxzgk
https://www.youtube.com/watch?v=GNiHFKPQtl0
https://www.youtube.com/watch?v=tDd4LfzN_YM
https://www.youtube.com/watch?v=0r8OOveH1ds
https://www.youtube.com/watch?v=azmGxU5MMpA
https://www.youtube.com/watch?v=EypeO8dmNQQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbK2xLF7W8I
https://www.youtube.com/watch?v=-PnrR47WYZs
https://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuKcxK8l_XE  

https://www.youtube.com/watch?v=mrnVqCXcOKY  

https://www.youtube.com/watch?v=YCxfoMJBRUM  

https://www.youtube.com/watch?v=ssJr4mwdqfE  

https://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A  

صل مسلم و لكنه كفر و ساحر من دوله االمارات العربيه لألسف من أ

بممارسه السحر ، حيث قام أمام الجماهير بجلب مغني أماراتي من منزله 

فى إمارة آخري الي دبي فى االستديو و هو بذلك يقول للناس ان 

 ْبِدهِ بِعَ  أَْسَرىٰ  الَِّذي ُسْبَحانَ )الشياطين يفعلون و يضاهون قول هللا تعالي 

نَ  لَْياًل   ِمنْ  لِنُِريَهُ  َحْولَهُ  بَاَرْكنَا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّ

ِميعُ  هُوَ  إِنَّهُ ۚ   آيَاتِنَا  أَيُّهَا يَا قَالَ )االسراء  و قوله تعالي  (1) اْلبَِصيرُ  السَّ

نَ  ِعْفِريت   قَالَ ( 13) ُمْسلِِمينَ  يَأْتُونِي أَن لَ قَبْ  بَِعْرِشهَا يَأْتِينِي أَيُُّكمْ  اْلَمأَلُ   مِّ

قَاِمكَ  ِمن تَقُومَ  أَن قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِجنِّ  ( 12) أَِمين   لَقَِوي   َعلَْيهِ  َوإِنِّيۚ   مَّ

نَ  ِعْلم   ِعنَدهُ  الَِّذي قَالَ  اۚ   طَْرفُكَ  إِلَْيكَ  يَْرتَدَّ  أَن قَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِكتَابِ  مِّ  فَلَمَّ

ا َرآهُ  َذا قَالَ  ِعنَدهُ  ُمْستَقِّرً  َوَمنۚ   أَْكفُرُ  أَمْ  أَأَْشُكرُ  لِيَْبلَُونِي َربِّي فَْضلِ  ِمن هَٰ

النمل  (04) َكِريم   َغنِي   َربِّي فَإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنۚ   لِنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنََّما َشَكرَ 

 تعالي و االنبياء امام الحضور و ليثبت الساحر ان الشياطين أقوي من هللا

 يكفر الناس و الحضور و من صفق لهم و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 رابط الساحر االماراتي و جلبه للمغني من منزله لالستديو 

https://www.youtube.com/watch?v=0aqyuEugqoY  

https://www.youtube.com/watch?v=wcwnvbSucuo  

و ال   ن بأعمال سحر تفوق كل ما قام به جميع االنبياءويقومو السحرة 

 مثل  حول و ال قوة اال باهلل 

اج إخراج طير أو حيوانات من الحائط مثل ما قام به صالح من أخر-1

و الخدعه ان الجني يحمله فى عالم الخفاء ثم يناوله الي .... ناقه من الجبل 

 الساحر 

https://www.youtube.com/watch?v=BuKcxK8l_XE
https://www.youtube.com/watch?v=mrnVqCXcOKY
https://www.youtube.com/watch?v=YCxfoMJBRUM
https://www.youtube.com/watch?v=ssJr4mwdqfE
https://www.youtube.com/watch?v=jxOyST6gM_A
https://www.youtube.com/watch?v=0aqyuEugqoY
https://www.youtube.com/watch?v=wcwnvbSucuo


 

 

النفخ فى صوره مجسم طير او حشرة من ورق فتتحول الي طير حي  -5

 هي نفس الخدعه السابقه.. او حشره حيه مثل ما فعل المسيح عليه السالم 

 و يحي مره اخري جزل الرجل جزلتين و يمشي بينهم ثم يعيده يبتسم -1

 استخدام الجن لالهيام ان الميت عاد للحياه و انه استطاع احياء الموتي -0

حيث الخدعه ان الجن يتحكم فى اجهزة قياس ضربات القلب و يخرج 

 دماء من فم الميت و يحرك صدر الميت فيوحي للجميع انه عاد للحياه 

م الذي مات فى الطيران فى الفضاء مثل نبي هللا ادريس عليه السال-5

 حيث يطير الجن بالساحر...السماء 

.. المشي على ماء النهر او البحر مثل نبي هللا عيسي عليه السالم  -7

 حيث يحمل الجن الساحر 

حيث يناول الجني االموال من ... حقيقيه  تحويل الورق الي اموال -0

 عالم الخفاء

و هي مما ه الناس انزال اسماك و طعام و ماء من دلو فارغ ليأكل من -3

 وصف من افعال المسيح الدجال 

تحمل نار و حديد فوقهم مثل يا نار كوني بردا و سالما على ابراهيم  -2

 حيث يحاوط الجني الساحر و يحميه ... و ال حول و ال قوة اال باهلل

حيث قدرات ...مثل داوود و الدخول فيه تطويع الحديد و المعادن  14

 من القرآن و يستخدمها الساحرالجن هائله كما نعرف 

كل ما قيل ان المسيح الدجال سيقوم بعمله و الساحرين مع هذين و  

لكن لم يقول احد منهم انه المسيح الدجال او انه المسيح او انه نبي او انه 

 .... لماذا ؟ الي الشرح.....الرب 

حر لقد رأي الناس أجمعين السحرة و ما يفعلون من سحر و أقتنعوا أن الس

قادر على فعل الكثير مما يفعله المسيح الدجال أو حتي ما فعله األنبياء فلو 

جاء المسيح الدجال اآلن لقال له الناس ما أنت اال ساحر أو كاهن فلماذا 

نؤمن لك أنك نبي أو رب العالمين لقد حرق الشياطين بأنفسهم فتنة 

 لماذا ؟ ... المسيح الدجال و أنتهت أسطورته الي االبد 



 

 

 ......بسبب هذا الكتـــــــــاب 

 ......نعم

 ......بسبب هذا الكتـــــــــاب 

أن المسيح الدجال هو  الذي وضح للناس جميعا و منهم الشياطين أنفسهم

 أمريكا 

منذ هاروت و الذين كانوا يحبسون السحر الذي يعرفونه عن الناس 

و ..... ل الموعود المسيح الدجا.... حتي يعطونه لمليكهم المنتظر ماروت 

كشف لهم هذا الكتاب الحقيقه الموجعه أنه .... لكن ألنهم ال يعرفون الغيب 

 ...فأخرجوا السحر كله للناس .... ال مسيح دجال 

بدأ هؤالء السحره الشداد فى الظهور و قبل ذلك لم ... 5411بدايه من 

 يكن لهم وجود فى التاريخ القديم و ال المعاصر 

 !!!اذا للناس العظيم السحر الشياطين هذا جلماذا اذا اخر

 حتي يقول الناس أن ما كان مع االنبياء ليس اال سحر 

مجموعه من الناس  أن االنبياءو لم يكن هناك ايمان و ال معجزات ، بل 

كانوا سحره ففتنونا بالسحر و ما هي اال الحياة الدنيا و الشياطين هم 

 .......االلهه 

ر وقت عر  السحر اال انه ال ينفع نفسه وقت و بالرغم من انه يطي

 ما ويتعلمون)فكما قال تعالي السفر و يحجز فى القطار او الطائرة 

 (ينفعهم وال يضرهم

 ولكن سليمان كفر وما سليمان ملك على الشياطين تتلو ما واتبعوا) 

 ببابل الملكين على أنزل وما السحر الناس يعلمون كفروا الشياطين

 تكفر فال فتنة نحن إنما يقوال حتى أحد من يعلمان وما وماروت هاروت

 من به بضارين هم وما وزوجه المرء بين به يفرقون ما منهما فيتعلمون

 اشتراه لمن علموا ولقد ينفعهم وال يضرهم ما ويتعلمون هللا بإذن إال أحد

(  يعلمون كانوا لو أنفسهم به شروا ما ولبئس خالق من اآلخرة في له ما

 ة البقر



 

 

  قبل من بل ال ، اليمن بحر أو الشأم بحر في إنه أال )قال رسول هللا 

 بيده وأومأ ، هو ما المشرق قبل من هو ما المشرق قبل من هو ما ، المشرق

 ( المشرق إلى

الم يكن تميم الدارى فى السفينه ثم عاد الى وطنه اى انه يعرف طريق 

فى اى بحر نزل اوال و  الدجال ذهاب و اياب،  الم يكن واقعيا ان يقول

خاصة ان بحر الشام فى الشمال و اليمن فى الجنوب ثم قال المشرق ثم نفاه 

آي فى الغرب ، ففى هذة الكلمات جاء الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب 

ما كل هذا التضارب الذى يؤكد عدم حدوثها فى الواقع و عدم نزولها فى 

 وحى إلهى 

و عدم  سيكون فى إطار من الشكوضوع هذا الحديث يدل على أن الم

فلو وقف رسول هللا مترددا هكذا فى أمر وحى لشك الناس فيه و ، التأكد

 لكنهم عرفوا ان الرؤيا مجازيه

  مثل هل التناقضات فى وصف الدجال فى األحاديثوجود الكثير من 

الدجال ، بسبب عور العينين أعمى العين يمنى أم اليسرى أى أعور الدجال

الدجال فى بحر اليمن ام من قبل المشرق ام ليس من قبل المشرق ،يخرج 

بالكعبة و هو محرم  يطوف عمالق، الدجال أم قصير شاب الدجالالشام ، 

 أم القصير صياد ابن الدجال هو من ، امرأة أم دابة الجساسة عليه دخولها ،

 الصحابة أم فى آخر زمن في يخرج الجزيرة، الدجال في المقيد العمالق

 أفيق ام فى  عقبة المزعوم فى  الدجال قتل مكان في الزمان ، االختالف

، مده مكث الدجال هل هى أربعون عاما أو أربعون يوم ، مده يوم  لد بباب

 الدجال هل يوم كسنه أم سنه كيوم ،،، تناقدات كثيرة فى احاديث الدجال 

تى يحيطها هللا الكل هذة التناقضات تكون مقبوله فى حالة الرؤيا المناميه 

النص و يمنع نزولها بالطريقه اللفظيه المباشرة او  تعالى بالحوافظ الغيبيه

و على الرائى قليل خلط حيث الرؤيا يكون بها يث النبوى و دلحالظاهري ل

و ال تكون مقبوله فى  هى مقصوده من هللا تعالى لضمان الحفاظ على الغيب

ال فى القرآن و ال أحاديث رسول  حالة الوحى المباشر الذى لم يكن متناقض

 عن الفرائض أو االوامرصلى هللا عليه و سلم هللا 

 لنتذكر دوماًّ كل اآليات القرآنية التي أكدت االختصاص اإللهي بعلم الغيبو

  .ونفت هذا العلم عن كل البشر وعن المالئكة ، 



 

 

على  عالم الغيب فال يظهر) ولنتذكر أيضاً قوله تعالى عن الغيب الدنيوي 

فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه إال من ارتضى من رسول . غيبه أحداً 

 (  رصداًّ 

أي أن هللا يحيط ذلك الغيب بالحوافظ والموانع التي تحول دون العلم به قبل 

 و لن يعرفها حتى المترصد لحصول الحدث تحققه

 ولو تأملنا النبوءات فسنجد أن تلك الحوافظ هي الصور التشبيهية التي

 تعطينا معرفة نسبية عن الغيب ولكنها تحول دون العلم به قبل تحققه

  و المعجزات العظام فى هناك نقطه أخرى و هى الشكل األسطورى

 و ال أى رسول آخررويات الدجال الذى لم يحدث حتى مع رسول هللا 

 ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم: ) قال عليه الصالة والسالم 

رسول هللا صلى هللا عليه وعلى أله وسلم صحابته بأن لحديث يأمر افي هذا 

ث واألشياء ألحدااعقلوه ولذلك قرب رسول هللا يكلموا الناس بما يفهموه وي

ولكن الناس . لوقت لكي يفهموا ما يقولهالناس في ذلك االمستقبليه إلى عقول 

  .بوهألمر ولربما كذاا خاطبهم بما يعرف الختلط عليهم ال يعلمون ما يعلم فلو

  أتريدون  حدثوا الناس بما يعرفون) قال اإلمام علي كرم هللا وجهه

وفي هذا الحديث التأكيد على تقريب صورة أحداث .( أن يكذب رسول هللا

المعاصر المستقبل على أشياء وأسماء يفهمونها المسلمون في ذلك الوقت 

 لرسول هللا 

 (. الدابة أو الحمار ) ار على السيارة والطائرة والقطرسول هللا فلذلك أطلق 

 ألشياء فى المستقبل مجازيةأى أن أحاديث الفتن كلها 

ألن رسول هللا قد أستخدم القاعدة السابقه عندما أراد أن ي كلم الصحابه عن 

 فتنة أمريكا التكنولوجيه 

و يقول للناس أن البشر سيطيرون فى فمن غير المعقول أن يصف الطائرة 

لعرف الناس الدجال مع اول و  الناس بالجنون مباشرة المستقبل و إال لرماه

بين أذنيه أربعون ( فضى)و لكن قال أن الدجال يركب حمار أقمر  اختراع



 

 

هو زراعا يسبق الشمس إلى مغربها و سرعتة كالغيث إستدبرة الريح و 

  وصف الطائرة

يفهمها أهل المستقبل صورة مجازيه يفهمها كل من المعاصرون له و 

 ، فرسول هللا أعطاه هللا جوامع الكلم و فصاحة اللسان م بسيط للعقلبإستخدا

 و وصف تكنولوجيا أستمطار المطر بأن المطر بين يديه 

........ الغواصه البحريهالبحر فال يبلغ خصويه و هى ( يغطس)و يخو  

 إلخ  

  كيف يمكن أن تكون أحاديث الفتن بدون فتن!!!!!!..... 

******************************************** 

 ؟إخفاء نوع الدجال لماذا يجب
   صل هللا عليه و سلمقال رسول هللا :  

هل كنا   : تقولون، عظاماً  أشياء تستنكرونهاسترون قبل أن تقوم الساعة  

 .فإذا رأيتم ذلك فاذكروا هللا تعالى واعلموا أنها أوائل الساعة  ؟ حدثنا بهذا

 اختصاررواه الطبراني والبزار ب

و عدم  سيكون فى إطار من الشكهذا الحديث يدل على أن الموضوع 

 التأكد،  و أن جميع الفتن ستكون خفيه و لوال هذا لما كانت فتن 

 فاهلل تعالى خفى عنا ، و المسيح الدجال سيدعى  الخفاء هى صفة اإلله ،

 اإللوهيه 

 خفى أيضا ،  و إبليس اللعين الذى يدعى اإللوهيه فى الحركات الماسونيه

 العدو األكبر لإلنسانيه خفى عنا أيضا ،  الشياطينو 

، فالخفاء أصعب فتنه فالخفاء هو فتنة الفتن ، و الخفاء هو أكبر فتنه 

 للبشر

من البديهى أن تكون أكبر فتنة ستعرفها األنسانيه و هى فتنة لذلك كان 

مقارنة  عن طريق و إسلوب معرفة خفاء الدجال،  خفيهالمسيح الدجال 



 

 

نبوءات األنبياء فى رؤياهم المناميه و رؤيا الرسول صلى هللا عليه و سلم 

، على أن على العموم مجازية الرؤيا وللمسيح الدجال فى رؤيا مناميه 

هى العين العوراء على الدوالر و تكنولوجيا الماديه تكون عالمة معرفته 

 .........التطور و قوة جيش امريكا و الغرب

و تفسير اء الدجال وعدم معرفته حتى أواخر فتنته مسألة خف

 سورة يس

وهذه مفتاح فهم الموضوع ، فمن أشد المفارقات أال يتم التعرف على 

وستدور معركة ضارية حول شخصيته في . إال في أواخر فتنته  الدجال

ولن يقتنع الناس بأن الدجال ، "  األمنيه القواتمواقع " أحد المسالح 

وهذه الحادثة .  القائل بأنه موجود سيشكون في عقيدةموجود بينهم و

" الشهادة بأن  ستكون في أواخر عهد الدجال ، وجوهرها لن يزيد عن

 فلماذا تكون شخصية الدجال". هذا هو الدجال الذي أخبر عنه الرسول 

بحاجة إلى االكتشاف أصالً ؟ وإذا كان االكتشاف لن يتم إال في أواخر 

والتشكيك في عقيدة صاحبه ، فأال يدل هذا على أن رفضه  الفتنة وسيتم

وأال يدل على أن دون معرفة شخصيته ؟  الناس سيعايشون فتنة الدجال

، وأن هذا الفهم راسخ إلى الحد الذي  فهمهم لألحاديث غير صحيح

الدجال الذي  هذا هو" يستدعي التشكيك في عقيدة من يقدم شهادته بأن 

 لشهادة ال تحمل إال تفسيراً آخر ألحاديثا اذا؟ " أخبر عنه الرسول 

و ذلك مذكور فى حديث الرجل الذي سيشهد أن و يشير أن  الرسول ؟

 هذا الرجل هو الدجال فيقتله الدجال 

  إشكالية آخرى و هى وجود المهدى المنتظر فكيف يعرف هذا الرجل أن

يعرف المهدى المنتظر أن هذا هو المسيح  لنهذا هو المسيح الدجال و

د جيو  قتال ئالدجال مع األخذ فى األعتبار أن المهدى المنتظر هو قا

و هنا المفاجأه ان المهدى المنتظر سيحارب المسيح الدجال الدجال ، 

 و هنا تفسير سورة يس ...  للعامةشخصيه المسيح الدجال باالجهار بدون 

  ْزنَا فََكذَّبُوهَُما نَْينِ اثْ  إِلَْيِهمُ  أَْرَسْلنَا إِذْ )إلي تفسير سورة يـــس قال تعالي  فََعزَّ

ْرَسلُونَ  إِلَْيُكم إِنَّا فَقَالُوا بِثَالِثٍ  الرسل االثنين هما المهدي و الخليفه ( مُّ

البغدادي و عززهم بنزول المسيح عليه السالم ان شاء هللا ،،، قال تعالي 

هذا ((  اْلُمْرَسلِينَ  اتَّبُِعوا قَْومِ  يَا قَالَ  يَْسَعى َرُجل   اْلَمِدينَةِ  أَْقَصى ِمنْ  َوَجاءَ ))

 الرجل الشاهد عليهم بإذن هللا من الدوله االسالميه باذن هللا تعالي 



 

 

 الغموض  على قدر كبير من مسألة الفتنة الكبرى التي تنطوي بالضرورة

اآلدمي لشخصية  الشكلوهذه الحالة ال يفسرها .  ختبار العقول والقلوبال

، خصوصاً وأن الثابت  الدجال اء شخصيةلن يؤدي إلى خف فهوالدجال 

األحاديث موجودة  من حادثة الشهادة على شخصيته في أواخر الفتنة أن

 بين الناس ، وأن الخالف يدور حول تنزيلها على أر  الواقع من خالل

 خفاء الدجالاذا ". هذا هو الدجال الذي أخبر عنه الرسول " الشهادة بأن 

لكبرى وااللتباس واختالط األمور ، وهذا أمر حالة الفتنة ا هو الذي يفسر

 . االختبار واالمتحان  يتناسب مع مقتضيات
  معجزة  فسيتحول ظهوره إلىأما إذا كان الدجال رجالً بالمعنى اآلدمي

 وتدفع باتجاهه بدل معايشة أوسععظمى للرسول الكريم تعزز اإليمان 

جال من أول صنوف الفتنة وااللتباس وتؤدي إلى اكتشاف شخصية الد

وصياغة المواقف  كل التفاصيل الالحقة والتحايل عليها وهلة ومعرفة

 مسبقاً بمجرد بدء األحداث

  من بلد نبؤة المسيح الدجال هي نبؤة تتنبأ أن اليهود سيصنعون يأيديهم

خارقه بمعجزات ما يشبه نبي ينصرهم و قدرات البشريين أصحاب قوي 

، كما كتبوا التلمود بأيديهم عندما في أخر الزمان و يكون على هواهم  

 على هواهم شريعي أرادوا كتاب

********************************************** 

 ؟إخفاء نوع الدجال أحاديث تؤكد

ما بعث هللا من نبي إال قد أنذره أمته؛ لقد أنذره نوح صلى هللا عليه وسلم )

أال ما خفي عليكم من أمته، والنبيون عليهم الصالة والسالم من بعده، 

 أال ما خفي عليكم من شأنهفال يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور،  شأنه

و هو صحيح على أحمد رواه  (ورفال يخفين عليكم أن ربكم ليس بأع

 شرط الشيخان

  اِمتِ  ْبنِ  ُعبَاَدةَ عن ْثتُُكمْ  قَدْ  إِنِّي: " الصَّ الِ  َعنِ  َحدَّ  أَنْ  َخِشيتُ  َحتَّى الدَّجَّ

 لَنْ  َوإِنَُّكمْ  ، بِأَْعَورَ  لَْيسَ  َربَُّكمْ  أَنَّ  فَاْعلَُموا َعلَْيُكمْ  اْلتَبَسَ  فَإِنِ  ، ...... ْعقِلُواتَ  ال

 حسن و إسنادهأحمد  اةرو"  تَُموتُوا َحتَّى َربَُّكمْ  تََرْوا

 

  ::حديث عن العقل آخر :: 



 

 

, تعقلوهلأنما أحدثكم هذا :" المسيح الدجال عنصلى هللا عليه و سلم  قال

وليحدث , وحدثوا به من خلفكم, فاعملوا عليه, وتعوه, وتفقهوه, وتفهموه

الحاكم في المستدرك و نعيم فى رواه  "فأن فتنته أعظم الفتن.اآلخر اآلخر

 الفتن 

 

و لكن ذكر لتعلموة  أو تعرفوةرسول هللا  لم يقولألم تروا أيها المسلمين 

من أجل شد أنتباه و كررها كثيرا  فقط التدبرو  التفكرالكلمات التى تشمل 

 المستمع 

  فاعملوا عليه, وتعوه, وتفقهوه, وتفهموهفقال 

 الى فيهوأى تدبروا أق: فاعملوا عليه 

فهى دائما فتنة من هللا لكى يعلم من يفكر فى خلقة ممن يتبع القشور و يفكر 

أنه قادر و ال يعمل العقل الذى أكد هلل قبل أن يخلق فقط فى الدنيا و نعيمها 

 على فتنة هذا العقل

 مٶمنيرسالة الثانيه ال)  :اس من كتب أهل الكتاب فى اإلنجيللإلستأن

نجد ذكر الخفاء فى فتنة الكذاب أو الدجال فى كتب أهل الكتاب ( تسالونيکي

 :أيضا

 الَِّذي اْلَوَسطِ  ِمنَ  يُْرفَعَ  أَنْ  إِلَى ،ِسرَّ  کأنه خفية يعمل اآلن واالثم التمرد فأن

بُّ  الَِّذي األَثِيُم، َسيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ 3 اآلَن، ْحِجُزهيَ   ابن عيسى يقصدون) الرَّ

 َمِجيئُهُ  الَِّذي2. َمِجيئِهِ  بِظُهُورِ  َويُْبِطلُهُ  فَِمِه، بِنَْفَخةِ  يُبِيُدهُ ( السالم عليه مريم

ْيطَاِن، بَِعَملِ  ٍة، بُِكلِّ  الشَّ  فِي اإِلْثِم، َخِديَعةِ  َوبُِكلِّ 14 ،بَة  َكاذِ  َوَعَجائِبَ  َوبِآيَات   قُوَّ

 َسيُْرِسلُ  هَذا َوألَْجلِ 11. يَْخلُُصوا َحتَّى اْلَحقِّ  َمَحبَّةَ  يَْقبَلُوا لَمْ  ألَنَّهُمْ  اْلهَالِِكيَن،

الَِل، َعَملَ  هللاُ  إِلَْيِهمُ  قُوا َحتَّى الضَّ   اْلَكِذبَ  يَُصدِّ

******************************************** 

 ماذا لو لم يختفى المسيح الدجال ؟



 

 

ان على أثر المسيح الدجال من خالل أحاديث رسول هللا نحن نعلم جميعا 

ثم هدم الكعبه ثم القبض أى الريح اللينه الطيبة التى ( قتال)هرج شديد 

 .......تقبض أرواح المؤمنون جميعا

 الربوبيه ؟ماذا لو خرج رجل أعور معه معجزات يدعى  : السؤال األول

ألن نعلم جميعا أن القيامة على األبواب و لتاب جميع المسلمين  -1

 المنافق منهم قبل المؤمن 

خاصة أن الفتنة ألن يكون فى مقدور الجميع اإلفالت من فتنة الدجال  -5

لمنا أن بل هى فتنة شهوات و إختبارات ، خاصة لع لم يذكر فيها إجبار

 ...... الالدج القيامة قريبة جدا لظهور

أما إذا كان الدجال . االختبار واالمتحان  وهذا أمر يتناسب مع مقتضيات

 هللامعجزة عظمى لرسول  فسيتحول ظهوره إلىرجالً بالمعنى اآلدمي 

 حق  رسول هللاليتأكد الكافر قبل المؤمن أن ما قاله  وتعزز اإليمان 

اكتشاف وتؤدي إلى  أكبر فتنهبدل معايشة  اإليمان وتدفع باتجاهه

والتحايل  القادمهكل التفاصيل  شخصية الدجال من أول وهلة ومعرفة

 وصياغة المواقف مسبقاً بمجرد بدء األحداث عليها

ما هذا التضارب ، ألم يقول هللا تعالى إن الساعة لن تقوم إال بغتة ،  -1

كما هو نص الحديث  هل بغتة أم بعد أربعون يوما من خروج هذا الدجال

 ؟ 

، بدل من إتباع الدجال لتحقق نبؤته كل العالم لرسول هللايؤمن ألن  -0

 عام  1044التى ذكرها من 

من المهم ان ّتُمر كل النبؤات على المسلمين من دون أن يعرفوها  -5

حتى تقوم الساعة بغتة كما قال تعالى فى كتابه الكريم ، و ذلك بإستخدام 

 ......  وءات المجازيه و التشبيه و الرموز فى أحاديث النب

مع إنتظار تحقق الصورة اللفظية ( ال تأتيكم إال بغتة)تعار  قوله تعالى 

ألن فى حالة تحقق أحاديث النبوءات ألحاديث نبوءات آخر الزمان ، 

بصورتها اللفظية من أول مظاهرها ، لعرف كل أنسان قرب الساعه و 



 

 

الذى  الغيببعيد عن ، و أصبح موضوع القيامة  و أستعدوا لهاالقيامة 

أكد القرآن تفرد هللا تعالى به ، و ما أصبح فى اإلمكان تحقق تأكيدة تعالى 

 فى القرآن تكرارا أن القيامة تقوم بغتة 

تعار  موضوع فتنة المسيح الدجال مع الكفر فلو أنه يغصب على -7

المؤمنين الدخول إلي جنته بالسيف فهنا يكون المؤمن مضطر و يسقط 

و لكنها فتنه تلبيس حيث يلبس على دينهم و يجعل  عنه حكم الكفر ،

المسلمين يتقاتلون فيما بينهم و خاصه من يقتلون أهل الدوله األسالميه 

الذين يريدون إقامه الخالفه و الشريعه و الجهاد ، حيث قتل المسلم هو 

 الكفر كما نصت أحاديث رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

******************************************** 

 ؟الكتب السماويةالقرآن أو هل ذكرت أمريكا فى 

  هل غفل هللا تعالى و رسوله صلى هللا عليه و سلم عن ذكر فتنة

 ( تعالى هللا و رسوله عن كل خطئ أو سهو...)أمريكا و الحضاره الغربيه 

 أخبرنا بما كان و بما هو كائن و ما سيكون حتى يوم الدينو هو الذى 

 و جميع رسله الكرام أن  سى رسول هللا صلى هللا علية و سلمهل ن

 يذكروا لنا أعظم حضارة عرفتها البشريه 

 و هى الحضاره األمريكيه و أعظم بلد عرفته الدنيا و هى امريكا 

 هل فتنة رجل أعور أكثر ضرر من فتنة أمريكا اآلن 

  أن إسالمكم لم يخبر عن أكبر  نصرانى غربى قالفى مناظرة مع

 دوله و حضارة فى تاريخ البشر 

 و لكن اإلنجيل أخبرنا بها

و سماها الزانيه الكبرى أو بابل الثانيه و األمبراطوريه الرومانيه الثامنه 

 التى ستهلك فى يوم واحد



 

 

و البشارة هنا نؤكد أن اإلنجيل لم يُعرف المسيح الدجال بوصف تفصيلى و 

عن أعظم فتنه و أعظم تقدم لكن اإلسالم كشف عن أمريكا و قوتها و كشف 

 فى تاريخ البشر 

 و بين أنه هو الفتنه التى حذر منها كل األنبياء و أنها هى أمريكا 

 عالمتها هى العين العوراء على أشهر عمله نقديه تحكمت فى البشريهو 

****************************************** 

 هل المسلمين اآلن على جهل و ضالله

 لناس يموتون و هم مفتونين بأمريكا مما يعنى وقوعهم اآلالف من ا

 فى نار الدجال و دخولهم النار يوم الدين

هؤالء مفتونون بأن .....و لذلك كتبت هذا الكتاب إلنقاذ من يتفكر منهم  

و ( هذا جزء من دجل الدجال)أمريكا تحارب اإلرهاب و ليس اإلسالم 

المنتجات األمريكيه و يقون  يساعدوهم على إخوانهم المجاهدون و يشترون

 إلخ....اإلقتصاد األمريكي على إخوانهم و مفتونون بالحياة الحديثه و نعمها 

  ألنه سيظهر في خفة ( الرجل ) أنت ترى أن الناس لن يعرفوا الدجال

 .من الدين وإدبار من العلم 

 

   علمظهر فعالًّ في خفة من الدين وإدبار من الوأنا أرى أنهم لم يعرفوه ألنه 

وهذه الخفة في الدين وإدبار العلم موجودة منذ بداية عصر التقليد الذي 

حين توقف ..........سمي بعصر الجمود الدينى و هو العصر الذى نعيش فيه

، فهم رجال و نحن رجال و لنا الحق  العلماء عن الجديد بحجة إتباع السلف

 فى محاولة تفسير األحاديث 

ال يقرأون فى دينهم % 25بار العلم موجودة ألن وهذه الخفة في الدين وإد

  على كل مسلمفر  بحجة ترك العلم ألهل العلم و ال يعرفون إنه 

يظنون أن العلماء هم % 25وهذه الخفة في الدين وإدبار العلم موجودة ألن 

 علماء علوم الدنيا من أحياء و طبيعه و ليسو علماء الدين 



 

 

 عتقد أن جميع الناس لن يعرفوا رجالً من خفة الدين وإدبار العلم أن ن

أعور موصوف بكل دقة في األحاديث ويأمر السماء فتمطر واألر  

فتنتبت ويركب حماراً بين أذنيه أربعين ذراعاً ومكتوب بين عينيه كافر 

سبحان هللا ....ثم ال يعرفوه ...قرؤها كل مؤمن من كاتب وغير كاتبي

 يا ذو األلباب....أين العقول.....

 علماً أو يقرؤها كل مؤمن سواء كان مت" كافر"توب بين عيني الدجال مك

هنا معلومة ال تصح منطقياً ، فاألمي هو بالتعريف من ال يقرأ ،  !أمياً 

 قلب حتى قواعد وبدهيات المنطق ؟فهل ستن

 هل سيظهر الدجال في زمن يتوحد فيه المسلمون في إطـار لغة واحدة

م الذين لم ينجحوا في ذلك قبل الفتنة ؟ وه!مكتوب بها كافر على جبينه

كيف يقرأ :  وحتى لو توحدوا فإن السـؤال المنطقي الزال مطروحاً وهو

 األمي ؟

  و اآلن يا من تنتظر رجالً موجود بين عينيه كلمة كافر و عينيه عوراء 
لقد شك رسول هللا فى رجل يهودي فى المدينه يدعي صافي ابن الصياد 

كلمة كافر و لم يكن أعور العين ، هل تعرفون لماذا  و لم يكن بين عينيه
شك فيه ألن ما رأه رسول هللا عن الدجال كانت رؤيا مناميه ؟ ألن 

الرؤيا المناميه تكون ضبابيه غير مؤكده، فلو أنه رأه فى الواقع لكان 
 اول ما رأه أمسك فى تالبيبه و قال ها هو ، أفيقوا باهلل عليكم

  العلم أن نعتقد أن الناس سيخلطون بين هللا وبين من خفة الدين وإدبار

رجل أعور ، وأن وسيلة الخروج من هذا الخلط أن نتنبه إلى أن الدجال 

" أعور وأن هللا ليس بأعور ، أو كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 !الدجال أعور وأن هللا ليس بأعور فإن ألبس عليكم فاعلموا أن

 أيعجز أن يصلح الخلل , األمور الخارقةب تييأمخلوق يستطيع أن كيف ل

فالناس , إن الناس اليوم يستطيعون بعملية واحدة عالج الخلل! في عينه

يستطيع احياء الموتى إن كان ال يستطيع أن ال ليسوا بحاجة إلى دليل بأنه 

فإن قلت إن هللا ال يمكنّه من ذلك فأقول لك أين ! سبحان هللا! يشفي نفسه

أقول إذا ! لذلك لم يفّكر بذلك، تقول؟ فإن قلت هو جاهل  الدليل على ما

والحقيقة من بهذا القدر من الجهالة كيف ! من يتبعه ال شك بأنه أجهل منه

تكون فتنته عظيمة بحيث ال يستطيع الثبات إال المؤمنون بل يفرون 

ومن افتتن به بعد هذا الجهل كما افتتن الناس بعبادة , بدينهم كي ال يفتتنوا

إذا وسوسة ابليس أشد من , ألصنام فهذا من باب تزيين الشيطان لهما

 فتنته وهذا خالف بعض األحاديث إال إن يقال باالستثناء وهللا أعلم



 

 

يالنا من .....علمالتدبر و الالدين و  يليقليالنا من 

 جهالء
******************************************* 

 جالهل رأى رسولنا الكريم المسيح الد
  كيف رأى رسول هللا المسيح الدجال 

رؤيا  أم فى أم جائه وحى مباشرام وحى جبريل هل رأى الدجال فى الحقيقة 

 مناميه ؟

و الرؤيا دائما رمزيه و فيها تشبيهات   المفاجئه أنه رآه فى رؤيا مناميه

 للكواكب و الشمس و القمر و سجودهم له ( ص)مثل رؤيا يوسف 

  من سنن هللا تعالى فى أرضه أن تكون مجازيهفالرؤيا المستقبليه 

رأيتني أطوف بالكعبة ، فإذا  نائمبينما أنا : ) قال صلى هللا عليه و سلم 

من هذا ؟ : رجل آدم ، سبط الشعر ، بين رجلين ، ينطف رأسه ماء ، فقلت 

ابن مريم ، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم ، جعد الرأس ، أعور : قالوا 

هذا الدجال ، : من هذا ؟ قالوا : منى ، كأن عينه عنبة طافية ، قلت العين الي

 صحيح البخاري ..........أقرب الناس به شبها ابن قطن 

 :::التفسير القنبلة :::

و من هذا فإن تفسير شرح فتن الدجال ال يتم إال بإتباع سنن هللا تعالى فى 

 تفسير رؤيا األنبياء 

، فيوسف فسر الرؤيا للكل  11و الكواكب  مثل رؤيا يوسف للشمس و القمر

و هى سجود إخوته اإلحدى عشر و  إال بعد حدوثهاو لم يعرف تفسير رؤياه 

فلم ، هذا تأويل رؤياى ألبوة قال  فقط عند حدوثها ُصدم و أمة و أبوة  و هنا

 .....من سجود الكواكب له  تتحقق الرؤيا كما شاهدها

 هو ، و تظل مجازية إال أن تتحقق فنبى هللا صاحب الرؤيا ال يفسرها



 

 

حين رأى إنه يذبح إبنه  (ع)و مثال أيضا على ذلك رؤيا نبى هللا إبراهيم 

ذبح شاة ، فإسماعيل  فالرؤيا هى ذبح إبنه أما ما تحقق من الرؤيا هو العكس 

 من ذبح إبنهفلم تتحقق الرؤيا كما شاهدها 

لم تتحقق رؤياتهم كما  لسالمفها هنا نرى نبيي هللا إبراهيم و يوسف عليهما ا

 ال كما رأها رسولناالدج المسيح فلماذا إذا ننتظر تحقق رؤيا رأها كل منهم

 و سلم  صلى هللا عليه

 فهى سنن هللا مع األنبياء ال تتغير........و ال ننتظر أن تكون رؤيا مجازية 

بنص  مجازيهالرؤيا فى المنام هى أن  هو المفاجئه أن هللا تعالى قال لرسول

 القرآن 

 فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما ) 74اإلسراء  سورة تعالى قال

 (للناس

 أراكهم ولو قليال منامك في هللا يريكهم إذ) 01سورة االنفال  قال تعالى

 (األمر في ولتنازعتم لفشلتم كثيرا

 ( بالحق الرؤيا رسوله هللا صدق لقد) 50اما قوله تعالى فى سورة الفتح 

نى ان رؤيا االنبياء ال يتمثل فيها الشيطان و انها حق من هللا و لكن يسري تع

 عليها سنن هللا التى ال تتبدل و ال تتغير من مجازيه الرؤيا

كأن أبا جهل أتاني فبايعني فلم  رأيت في المنام: قال رسول هللا: عن عائشة

ول هللا هذا كان أسلم خالد بن الوليد قيل لرسول هللا قد صدق هللا رؤياك يا رس

ن أبي جهل و كان ذلك ليكونن غيره حتى أسلم عكرمة ب: إسالم خالد فقال 

 .الحاكم و صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه . تصديق رؤياه

ا ، اْلَجنَّةِ  فِي َعْذقًا َجْهلٍ  ألَبِي َرأَْيتُ : رسول هللا لقا: أُمِّ َسلََمةَ َعْن   أَْسلَمَ  فَلَمَّ

رواه الحاكم و الطبراني و  . هُوَ  هََذا َسلََمةَ  أُمَّ  يَا : لَ قَا ، َجْهلٍ  أَبِي ْبنُ  ِعْكِرَمةُ 

 رواه الهيثمي 

ها ، بل كان تؤيل لم تتحقق كما رآها رؤيا رسول هللا نفسهجميع هنا نرى ان 

يسلم ابا يكن عدد الكفار قليل كما رآى ولم بعد حدوثها و بشئ آخر، فلم 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8101


 

 

جهل كما رآى و لكن اسلم ابنه عكرمه بن ابى جهل و حسن اسالمه فدخل 

 الجنه ان شاء هللا

 البخاري ووضع(  َرأَْيتُنِي نَائِم   أَنَا بَْينَا)  والدليل منامية رؤيا الحديث هذا -

 الرؤيا باب التعبير كتاب في له

)  تفسر وال ظاهرها على توخذ الرؤيا ان يقول عاقل حياتي في أرى لم -

هذة االيام مع رؤيا الدجال و تفسيرها  محبطي التفسيراتكما يفعل (  أولتُ 

 على ناخذها هل سالم عليه يوسف اللنبي رؤيا هذه ...و اتبعاهم من العوام

 ولم ظاهرها ىعل يوسف رؤيا اخذنا ان ( نفسرها)  نأولها أو ظاهرها

 ألخوة رمز كوكب عشر االحد الن هللا كتاب خالفنا فقد ونفسرها نؤلها

 والقمر السالم عليهما يعقوب لوالده رمز والشمس 11 وعددهم يوسف

 .و الدليل سورة يوسف نفسها  يوسف ألم رمز

من السبع بقرات و السنابل ( ع)رؤيا ملك مصر أيام النبى يوسف كذلك و 

فى اإلنجيل ( ع)لنبى دانيال فى التوراة و سفر الرؤيا ليحيى السبع و رؤيا ا

.......... 

 و ال تفهم إال بعد حدوثهاو تحتاج تأويل كلها مجازيه 

  إال بعد حدوثها بالكاملو لكن ألننا لسنا أنبياء فلن نستطيع تفسير النبؤة 

  و هو ما حدث فعال.......... علم الغيب مقتصر علي هللا تعالىحتى يظل 

 هى األساسالمناميه الرمزية فى الرؤيا 

"  الرجل"  مسمى إطالق الغربية الثقافة وفي ثقافتنا في المقبول من إن بل

 تشبيه يصح ال فلماذا أطوارها آخر في العثمانية الدولة على المريض

 ؟ برجل أمريكا

 لرؤيا فى ففى سفر ا  فالتشبيه فى رؤيا االنبياء هى من سنن هللا مع انبيائه

قد فسروا أمريكا و تمثال الحريه الممثل لها على انها اإلنجيل نجد أن الغرب 

فلماذا نقبل تفسير بابل اآلخيرة المرآه الزانيه الكبرى التى تزنى بجميع دول 

رؤيا يوحنا على ان المرآه الزانيه هى دولة أمريكا ، و ال نقبل أن تفسير 



 

 

و  على انه رجل هى حضارةرؤيا المناميه لرسول هللا فى المسيح الدجال 

 دولة امريكا ايضا  

  و من واقع أحداث رسول هللا صل هللا عليه و سلم مع المسيح الدجال فى

حياته هو شكه فى اليهودي صافي ابن الصياد إنه هو المسيح الدجال و عدم 

 جزمه فى أمره حتي موت رسول هللا 

كان صورته فلو كان رسول هللا قد رأي المسيح الدجال فى الواقع ل

و لم يكن ليشتبه فى صافي ابن  الحقيقيه أنطبقت فى مخيلته و لم تغادرها

الصياد ، و لكن ألن الرؤي المناميه تكون مشوشه و غير محدده فإنه كان 

دائما الشك فى هذا اليهودي و لم يجزم فى أمره حتي موته صل هللا عليه و 

 سلم 

لمسيح الدجال تنطبق مع فلوال إننى وجدت أن جميع معجزات و أحداث ا

 أحاديث المسيح الدجال لما عمدت إلى تفسيرها على أن المسيح الدجال هو 

 أمــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــكـا

 --------------

 تفسير رؤيا رسول هللا صل هللا عليه و سلم

 فى المسيح الدجال
 

 االنبياء رؤى تأويل من البد نهأ القرآن تعليم خالل من لكم برهنا قد واألن

 : يوسف سورة من علمنا كما بالمستقبل المتعلقة

 صلى هللا رسول سيدنا رؤى لنفهم التأويل علم في نبحث أن نستطيع وهكذا

 : الدجال المسيح بخروج المتعلقة وسلم وآله عليه هللا

 يف الدجال رأى وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول أن األحاديث في ورد

 اليمنى العين أعور( الشعر جعد) قططاً  شاباً  رؤياه

)  الشهير الرؤى تاْويل كتاب في جاء:  التعبير علم في ذلك يعني فماذا

 :  الرجل عدو المنام في الشاب ان( االنام تعطير



 

 

 شعر:  جاء فقد الراس شعر عن وأما مكروه عدو أو وخديعة مكر والشاب

 عمر وطول مال المنام في هو الراس

  وعزاً  سيادة وينال ويعز الشرف من يشرف فإنه جعد شعره أن رْاى وأن

 األيمن الجانب فأن:  اليمنى العين عمى عن وأما(  العوراء الدجال عين) 

 تعالى قال الدين إلى يرمز التأويل علم من

 لك فسالم)  وقال 01_ 04المدثر(  يتساءلون جنات في اليمين أصحاب إال) 

 25 الواقعة(  اليمين أصحاب من

 إلى يرمز التأويل علم من األيسر الجانب فأن:  اليسرى العين عمى عن وأما

 ((  الشمال أصحاب))  الدنيا

 الواقعة(  وحميم سموم في الشمال أصحاب ما الشمال وأصحاب)  تعالى قال

05 

(  يسيراً  حساباً  يحاسب فسوف بيمينه كتابه أوتي من فأم)  تعالى ويقول

 االنشقاق

(  كتابيه أوت لم ياليتني فيقول بشماله كتابه أوتي من وأما) تعالى ولويق

 57 الحاقة

 معنى فهم في تساعدنا واضحتين قرآنيتين داللتين والشمال لليمين فإن وهكذا

 العين أعمى أنه أو عوراْ  اليمنى الدجال عين أن

 : مايلي التعبير علم في جاء فقد األنسان عين عن وأما

 الهدى بها يبصر التي وبصيرته الرجل دين المنام في االنسان عين

 دينه اآلدمي عين أيضاً  وجاء والضالل

 جاء فقد العور عن وأما) دينه يصلح فإنه عينه يداوي أنه رْاى ومن

  عظيماً  كبيراً  إثماً  أصاب العين أعور أنه المنام في رأى من(مايلي

 والعمى الدين في ضالل المنام في هو(  عمى( )  مايلي العمى في وجاء) 

 (  األنام تعطير كتاب)  أستغنى أعى أنه رْاى فمن غنى ايضاً 



 

 

 ثراْ  ذي عدو إلى تشير الشريفة االحاديث في الدجال أوصاف فإن وهكذا

 دنيوي وعز كبير

 وهذا دري كوكب كأنها وكبيرة قوية الدنيا إلى ترمز التي اليسرى وعينه

 الهائل المادي تقدمه إلى يشير

 عوراء اليمنى عينه أن إذ الدينية الروحية الناحية من أعمى نهأ حين في

 االحاديث في جاء كما طافئة

 إلى أيضاً  يشير فهذا عوراء أيضاً  اليسرى عينه أن يذكر الذي الحديث وأما

 للدين ومخالفة حراماً  تكون أيضاً  الدنيوية كسبه وسائل أن

 إلى يضيف التاْويل فإن الحرفية بسبب تناقض ينشاْ  أن من فبدالً  وهكذا

  أوسع يقينية معارف معرفتنا

 قد هللا أن دجالً  تزعم العدد كثيرة ضالة دجالة أمة وهو عدو إذن فالدجال

 ولداً  أتخذ

 في الناس به تفتن هائل دنيوي مادي تقدم ذات كثيرةالمال ثرية أمة وهي

 مبين ضالل وعلى الروحية الدينية الناحية من عمياء أنها حين

 ت إلى تفسيرها على أن المسيح الدجال هو عمدلذا 

 أمــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــكـا

............................................................ 

 !!!!القنبله الثانيه !!!!! 

كيف تم الوحي لكل األنيباء فى موضوع المسيح 

 الدجال 
فى كتب ( نبي هللا إدريس ) ل سفر أخنوخ و من خال ففي أنبياء األولين -

رآي المسيح الدجال فى بني إسرائيل نجد أن نبي هللا إدريس ذكر أنه 



 

 

يملك بني  و فى صورة مجازيه فى صورة كبش رؤيـــا منــــاميه

 أمريكا..  إسرائيل

و من خالل سفر دانيال فى كتب بني إسرائيل نجد أن  فى أنبياء اليهودو  -

و فى  رؤيـــا منــــاميهرآي المسيح الدجال فى ال ذكر أنه نبي هللا داني

.... و تفسيرة أنه مملكه آخر الزمان  صورة مجازيه فى صورة وحش

 أمريكا

سفر الرؤيا فى كتب النصاري نجد أن نبي هللا في  فى أنبياء المسيحيهو  -

و فى  رؤيـــا منــــاميهأنه رآي المسيح الدجال فى ذكر (  يوحنا)يحيي 

و تفسيرة أنه زانيه تملك العالم ثم وحش  إمرأةورة مجازيه فى صورة ص

 مملكه آخر الزمان 

  رؤيا مناميهالدجال فى المسيح  (ص)  رأي رسول هللاو فى األسالم  -

 لكى يفهم اإلنسان الوحى اإللهى كان البد من إستخدامة العقل 

ته ، و قادر على االمانه الذى أكد اإلنسان هلل قبل أن يخلق إنه سيكون قادر علي فتن

فما كان من هللا إال أن أرسل كل رسالته السماويه تحتوى  التى رفضها كل الخالئق

 على آيات التفكر و التدبر 

و و أرسل كل نبوئاته مع أنبيائه فى صورة مبهمة من األلغاز التى تحتاج إلى تفكر 

 لفك رموزها إستخدام العقل 

نا خلفاء ذو عقول ، و حتى نعرف معنى النبوءات و خالصة كتابى هذا أن هللا جعل

،يجب أن نفك رموزها ال أن نأخذ النبؤات على ظاهر قولها و إال لما كان اإلنسان ذو 

 العقل 

و لما كانت النبوءات فتن ، فحتى تكون فتن يجب أن تكون ذات رموز ال أن تكون 

و النصارى و مع  ظاهرة فتؤخذ على ظاهرها و هذة هى سنة هللا مع بنى إسرائيل

 المسلمين أيـــضا 

وإذا كانت النبوءة تخبر عن إحدى الفتن بنص النبؤة و ظاهرها فإن اكتشاف 

موضوعها منذ البداية سيؤدي إلى إجها  حالة الفتنة وتحويل النصوص إلى قوة دفع 

 . باتجاه االهتداء والتدافع نحو تجنب بعض األحداث واستثمار بعضها اآلخر 

 د منطق االختبار ، فهو يسمح بإجهاضها وتغيير موضوعهاوهذا كله ض



 

 

********************************************** 

 معجزات الدجال
ف العلماء المعجزة بأنها أمر يجريه هللا على يدي األنبياء ويكون على : عر 

 ده الناس من سنن الكون وقوانينهخالف ما اعتا

كعدم إحراق . وأنهم رسل من عند هللاإثبات صدق نبوتهم، : والغرض منها

و شفاء المرضى و أحياء  النار إبراهيم، وتحول عصا موسى إلى حية،

وخروج الماء  –صلى هللا عليه وسلم  -وانشقاق القمر للنبي  الموتى لعيسى 

 .من بين أصابعه 

   والغر  من المعجزة هو التحدي

 ومنها احياء االموات فالقدرات التي ياتى بها الدجال هو العجاز الناس 

 وهذا مناقض لمعنى االعجاز

 لماذا ال يمتلك المسيح الدجال معجزات ؟

 فهل يجوز أخذ جميع أحاديث الغيب على إنها مجازية ؟

تقتضي  ال يجوز االنتقال إلى المعنى المجازي ما لم توجد أدلةفى الواقع أنه 

 .امتناع تحقق المعنى الظاهري القاموسي 

ل فيه حماية من المتقولين على وجود تناقض فى أحاديث رسول و هذا االنتقا

 هللا عن المسيح الدجال

والواقع أنه ما كان ليدور بخلدنا صرف نبوءة المسيح الدجال عن معناها 

الظاهري إلى المعنى المجازي لو لم توجد أدلة شرعية وعقلية تمنع المعنى 

 الضالل الظاهري من تعار  وجود المعجزات مع أهل الكفر و

فمعجزات الدجال أعظم من كل المعجزات المادية التي أتى بها األنبياء 

 والرسل



 

 

، فالقرآن الكريم  إن الفهم القاموسي هنا يصادم ويناقض حقائق الشرع

صرح في آيات عديدة بأن سنن هللا في األمم السابقة لن تتبدل ولن تتغير 

سنة تأييد الرسل ( وا من قبل الذين خل) ومن أبرز سنن هللا في األمم السابقة 

واألنبياء بالمعجزات وحجبها عن الكافرين وسنة جعل المعجزات أدوات 

لإلرشاد إلى الخالق وترسيخ اإليمان به واالنتصار للمؤمنين وليس جعلها 

 .أدوات إلضالل الناس وصدهم عن الخالق ونصرة الكافرين 

( لََك ِمْن ُرُسلِنَا َواَل تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِوياًل ُسنَّةَ َمْن قَـْد أَْرَسْلنَا قَبْ )يقول تعالى 

ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ )ويقول تعالى  ِ تَْبدِ  ُسنَّةَ هللاَّ  ( ياًل َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ

صالح أم لقومه لهل أعطيت المعجزات لنوح أم لقومه ؟ إلبراهيم أم لقومه ؟ 

ودهما أم لموسى ؟ لسليمان وداود أم للكافرين من ؟ لفرعون وهامان وجن

؟ لمحمد أم ألبي جهل  قومهما ؟ لعيسى وأمه أم للكافرين بهما من اليهود

 وأبي لهب؟

هل هي تقديم الدالئل على . وماذا كانت وظيفة المعجزات طوال التاريخ ؟

 الخالق أم تحديه والحلول محله ؟

 معجزات عالمية كبيرة حين يظهر رجل ويدعي األلوهية فيعطيه هللا

ليستخدمها في إضالل الناس وصدهم عن الخالق فهذا قلب لسنن هللا رأساً 

 فما الداعي لهذا االنقالب ؟. على عقب 

  ًفقط ألننا نفسر نبوءة المسيح الدجـال تفسيراً قاموسيا 

 

بينما لو غيرنا طريقة التفسير الختلف الموضـوع تماماً والنسجم فهمنا مـع 

 .ق الشرع الراسخة حول المعجزات ووظيفتها حقائ

هل وصل أمر الفتنة إلى حد حدوث هذا الخلط في فهم بعض الحقائق  -

 ن الكريم عن المعجزات ووظيفتها ؟الثابتة في القرآ

ال معجزات لدى المسيح الدجال بحسب الفهم التأويلي ، فاألمر مجرد 

مخترعات والمكتشفات هذه ال.  تشبيه للمكتشفات والمخترعات بالمعجزات



 

 

لصحابة بالنسبة .... من حيث غرابتها وقوة تأثيرها وفعلها تشبه المعجزات 

 من أمة اإلسالم لسلف رسول هللا و ا

 وسوء الفهم  ال تحدث من هذا االلتباسوفتنة الدج

التى مع الدجال ليست من و المعجزات إذا فمن المعطيات أعالة العجائب 

 ن هللا تعالى ، م منزلهأفعال الجن و ال 

 إذا هى من صنع الدجال نفسة
 

 وقد سأل صحابي النبي صلى هللا عليه وسلم هذا السؤال :  

  ؟من الخبز واللحم حار ال يبرد  الدجال الجبال يا رسول هللا يقال ان مع

  .وسلم شافيا وكان رد الرسول صلى هللا عليه

ادر على أفضل منها أى أن هللا ق (هو اهون على هللا من ذلك) .......قال

 الدجالالمسيح و هذا يؤكد أن هللا تعالى ليس هو المعطى لمعجزات 

 

فلو كان هللا هو منزل المعجزات على المسيح الدجال لكان رد رسول هللا 

 و قال يعطى هللا من يشاء مختلف تماما 

المعجزات ال يؤتيها هللا لكافر ملحد يصد عن سبيل  وهذا يؤيد نقطة ان

 يدعي االلوهية  هللا بل 

و هى و ان معجزات الدجال هى معرفة تكنولوجيه لدى المسيح الدجال 

 أهون على هللا
هى )من هللا منزلهو ليست  صنع الدجال نفسة مما يؤكد أن معجزاته من

 العباد  هللا بها ليضل (و هو قادر على أن يأتى بأحسن منها  أهون على هللا

معجزات تؤتى للرسل للهدايه و ليس بل سنن هللا ال تتبدل و هى أن ال

 للضالله

وأما الفرق بين النبى والمتنبى، فالمعجزة ال تظهر على يد المتنبى، ألنه لزم 

 منه انقالب دليل الكذب وهو محال

********************************************** 

 الربط بين علوم اإلنسان من قبل و معجزات الدجال 



 

 

  صغيرة وال كبيرة إال لفتنة الدجال كانت الدنياوما صنعت فتنة منذ "  .  

 رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 

من هذا الحديث نتوصل إلى أن الدجال سيستخدم ما توصلت البشريه من 

لفتنة الناس عن هللا تعالى و عن دينه ، مما على مدى التاريخ علوم كم الاتر

 علوم و تكنولوجيا ال ليس معجزات بلجيؤكد أن ما مع الد

  قمة التكنولوجيا  بسببالدجال هى أعظم فتنة فى تاريخ البشريه

الزراعيه و الكيماويه و الطبيه و الفضائيه و اإلتصاالت و الحوسبه 

 إلخ ...اإللكترونيه و 

********************************************** 

 لماذا تختفى معجزات الدجال فى أحاديث المهدى

ان هناك من ال يزال يظن بأن المسيح الدجال سيكون رجالً يجترح إذا ك

 سنن الخلق والمخلوقات  والمعجزات وتتبدل في عهده بعض السنن الكونية 

 .فإنه لن يفهم سر انطواء صفحة هذا الرجل طوال فترة وجود المهدي 

وما الذي سيحل بقدراته وجنته  –الدجال المسيح  –أين سيذهب هذا الرجل  

  لوهية وشبهاته وفتنته للمسلمين ؟اره وادعائه لألون

هل سيمكن هللا المــــهدي من تعطيل تلك القدرات وإعادة السنن الكونية 

 وبعض سنن الخلق والمخلوقات إلى طبيعتها ؟ 

 الثابت أنه ال معجزات في نبوءة المهدي المنتظر

هب مصداقية وحتى لو تجاوزنا عن القدرات والسنن فإننا لن نفهم أين ستذ

ادعاء األلوهية واكتساح شبهات الدجال للعالم ونجاحه الهائل في فتنة النساء 

 وانسياق الناس خلفه وتدافعهم نحو جنته وناره ؟ 

الدجال ذاته ، ما الذي سيحل به وماذا ستكون عليه أحواله منذ ظهور 

  إلى حين عودة عيسى عليه السالم ؟المهدي 



 

 

فالدجال فتنته في . إن الصورة ستتضح وتتجلى إذا ربطنا األمر بالفكر ف

 . الفكر 

 والمخترعات والمكتشفات لن تختفي 

ولكنه بدالً من وضعها في مسار اإللحاد والصدام مع الدين وتشكيك الناس 

في عقائدهم سيظهر فكر يقلب المسار بمجرد أن ينجح المهدي في اإلتيان 

 .إلى قلب العصر  بالهدى و الرشد

 كما الدجال عين صفة في رفعه سعيد أبي ابن عن عطية رواية وفي 

 القرى أهل ينذران رجان يديه وبين ، والنار الجنة مثل ومعه:  وفيه تقدم

 يعلى أبو أخرجهو فى الفتن للبخارى.  أوائله دخل قرية من خرجا كلما ،

 مطول أحمد عند و والبزار

و هما البغدادي  الخليفهو هذان الرجالن هما المهدى أسامه بن الدن و 

ينذران الناس من امريكا الدجال و كلما خرجا من قريه دخل الدجال خلفهم 

 ليتتبعهم 

 بعض معجزات الدجال التكنولوجيه

 1557 ويقول للجبال تنحي عن الطريق  ) فى الفتن لنعيم بن حماد

 (فتفعل

ها هى تكنولوجيا رصف الطرق من هدم للجبال لتوسيع الطرق و حفر 

 ل الجبالأنفاق داخ

  فتروح عليهم )فى حديث النواس بن سمعان فى صحيح مسلم

 (سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر

نجد من معجزات الدجال إنه يجعل ضروع الماشيه أكثر لبن و إمتالء و هى 

 تكنولوجيا إدرار الحليب بإستخدام الهرمونات  

هى تكنولوجيا تسمين الماشية  و كذلك إمتالء خواصر الماشية باللحم و

 و تغيير الجينات الخاصة بإدرار اللبن أو تكثير اللحمبإستخدام الهرمونات 



 

 

  عن المسيح الدجال و المسيح عيسى بن مريم ، يقول  0400بن ماجة

 وما هللا رسول يا قالوا بالدريهمات الفرس وتكون: "صلى هللا علية و سلم 

 " داأب لحرب تركب ال قال الفرس يرخص

يخبرنا رسول هللا أن الحروب ستكون على غير الفرس مما يعنى أختراع 

 الدجال وسائل جديدة للحروب و منها الدبابات و الطائرات

 أكبرُ ما بين خلـْق آدَم إلى قيام الساعة أمر  : حديث عمران بن الحصين 

 مسلم   .من الدّجال 

تكنولوجيا فى آخر  لىأعفى هذا الحديث نرى التنبيه أن اإلنسان سيصل إلى 

 الزمان لتراكم المعلومات عبر الزمان

ليصل اإلنسان إلى قمة العلم و إلن هللا منزل العلم و مقدر المقادير فقد قدر  

ليختبر ..........ان هذة القوه التكنولوجيه ستكون تحت يد الباطل ضد الحق

 أهل الحق 

  (ميع و يذلنا هللا لو تركناهإذا إتبع المســــلمين اإلســـــالم كنا فوق الج) 

 .....و هى مع المسيحيون الدجالون.... إذا قمة التطور فى نهاية الزمان 

 شعارا لهم ...الذين إتخذوا العين الواحده 

  ويصفه أيضاً أن لديه إمكانيات تمكنه من زراعة األر  زراعة جيدة 

ائل وإنبات محاصيل ذات مواصفات جيدة وأنه نتيجة اعتماده على وس

متطورة في مجال الري والزراعة وتربية الحيوانات الداجنة سينعم بخيرات 

 ال حدود لها، 

وهذا األمر ذُكر في روايات أخرى بأن الدجال حينما يخرج، يخرج معه 

جبال من خبز وجبال من فواكه وجبال من الخضرة وجبال من ثريد، أي 

 تتبعه خيرات األر  يتصرف بها حسب أهوائه

 (هل هذة صدفة) إلقتصاديه و الزراعيه و الصناعيهقوة أمريكا اماذا عن 



 

 

  يخبرنا صلى اللـه عليه وسلم فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان

فيؤمنون به ، ويستجيبون له ، فيأمر السماء أن الدجال سيمطر المطر ) 

 ( فتمطر واألر  فتنبت

ريكا بإستخدام بأم و هى تكنولوجيا أمطار السحب صناعيا المستخدمه األن 

 (هل هذة صدفة) .......Chemitrailترل يو  الكيمنترات الفضة  

  يمر بالخربة )يقول صلى اللـه عليه وسلم عن النواس بن سمعان

 صحيح مسلم( فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أخرجي كنوزك: فيقول لها

أن الدجال لديه إمكانات تساعده في استخراج كنوز  رسول هللايُعلمنا  

وأنه يحملها إلى بالده لينعم األر  وخيراتها من الذهب والمعادن والبترول 

  (فتتبعة كيعسيب النحل)بخيراتها ويستفيد لوحده منها، 

 تشبيه بليغ ألنابيب النفط و حامالت النفطو ياعسيب النحل 

و المغتصب األمريكى  أنظروا معى لواقعنا العربى من خيرات األر  مع

متلك كنوز األر  و يستخرجها بغزاره لم تكن فى تاريخ باهلل عليكم من ي

 (هل صدفة أخرى).... أمريكا تالبشر من قبل اليوم أليس

 ********************************************** 

 بشر؟المسيح الدجال بلد و ليس لماذا 
 :أوال الدليل النقلى من السنة 

 :الدليل النقلى األول

 فيفتحها هللا ثم تغزون  جزيرة العربتغزون ) لم قال صلى هللا علية و س

فيفتحه  الدجالفيفتحها هللا ثم تغزون  الرومفيفتحها هللا ثم تغزون فارس 

 رواه أحمد ومسلم ( هللا
 (أشخاص) قيصرثم   كسرىثم  ملوك العرب  لم يقل تغزون

 ..(...بالد)  الرومو  فارس و جزيرة العربو لكن قال تفتحون 

 تح دائما للبالد و ليس لشخصفالغزو و الف



 

 

 !أمريكا  ..و بلد الدجال هى      

  معروف بالبالغةأوتى مجامع الكلم و صلى هللا علية و سلم رسول هللا 

 فكيف يخلط بين بالد للغزو و أفراد للغزو

فلم نعهد فى أى حديث لرسول هللا  و منذ متى كان الغزو لألفراد ،

 أو قريه حدث عن غزو بلد يتحدث عن غزو ألفراد بل دائما يت

 إذا المسيح الدجال بلد

 : ( إيران )أرض الدجال ليست أصفهان 

فقدم رسول هللا غزو فارس على غزو الدجال ولو كان الدجال وبلده هي 

أصفهان لكانت فتحت مع فارس ألنها ايران حاليا فال فائدة من تكرارها 

 نولكن دل هذا ان الدجال وبلد الدجال لن تكون أصفها

و و هللا أعلم ألنه لم يحصل بعد  و لكن المقصود هنا هو غزو أمريكا إليران

عباد القبور ضربها فهو خروج في اصفهان و سماهم بيهوديه ألن الشيعة 

فى الفرات و  ارجيهود االسالم كما قال خارج فيكم على المسلمين و خ

وارد  ففشل المفوضات النوويه الحاليه آمر، فالخروج هو غزو خراسان 

 و هللا أعلم (الملحمة الكبري) ألجل الحرب األخيرةكتبه هللا  ربما

هو ( أيران)أن يكون خروج المسيح الدجال في آصفهان  و من الممكن

 . الحصار األقتصادي األمريكي إليران

 كنا ننتظر حديث إنه خارج فى يهوديه أصبهان ؟ -

نبؤات المسيح  هاهو ترمب يتحر  بإيران لينفذ أخر نبؤة من: الجواب 

الدجال بأن أمريكا المسيح الدجال ستخرج فيهم أي ستحارب إيران أي 

كما كتبت عن افغانستان و العراق قبل ذلك و ها هي ( فارس)أصبهان 

كما توقعت أتيه و إن وعد هللا حق و هو ( فارس)حرب إيران أي أصبهان 

 سبحانه عالم الغيب و الشهادة

 :الدليل النقلى الثانى 

و المسيح  ذكر صلى هللا عليه و سلم إسم لشخصية المسيح الدجاللم ي

مع اإلعتبار أن سنن هللا هى الدجال هى صفة و ليس إسم لشخص ، 

  التبشير بإسم الشخص القادم فى النبؤة كما تم ذكر إسم المهدى



 

 

و إسم رسول هللا أحمد فى اإلنجيل، و إسم المهدى فى أحاديث رسول هللا ، 

 عيسى بن مريم فى التوراه و المبشر به يحيى فى التوراةو إسم المسيح 

و ال سنة هللا تعالى  ةهذ ليستسيقولون لم يذكر إسمه إستحقارا له و لكن 

 سنة رسول هللا ايضا

 فالبلد تذكر صفاتها و الشخص يذكر إسمه 

 بسبب عدم تسميته بإسم شخص إذا المسيح الدجال ليس شخص

 : لثالدليل النقلى الثا

عمران بيت المقدس خراب ) اذ بن جبل قال صلى هللا عليه وسلم عن مع

, وخروج الملحمة فتح القسطنطينية , وخراب يثرب خروج الملحمة , يثرب 

ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو ( وفتح القسطنطينية خروج الدجال 

 رواة أحمد( إّن هذا الحق كما أنّك ههنا أو كما أنّك قاعد ) منكبه ثم قال 

 وحسنه األلباني

الملحمة العظمى وفتح "وعن معاذ بن جبل قال صلى هللا عليه وسلم 

 صحيح" ة وخروج الدجال في سبعة أشهر القسطنطيني

َل َما يَْبَعثُهُ َعلَى ) وعن أم المؤمنين حفصة قَاَل صلى هللا عليه وسلم  إِنَّ أَوَّ

 رواه مسلم( النَّاِس َغَضب  يَْغَضبُهُ 

أن الدجال يخرج على غضبة يغضبها و قد ذكر لنا رسول  نبهنا رسول هللا

عندما ربط بين فتح القسطنطينيه ثم خروج ..سبب هذة الغضبة  ....هللا 

 المسيح الدجال 

 المؤمنون لها إذا القسطنطينيه هى مقر الدجال الذى يغضبه غزوة

  (نيويورك)بعد غزوة القسطنطينيه و هو ما حدث عندما غضبت أمريكا 

 الدجال أمريكا   المسيح خرج

نفس تماما ..( العراق)ثم الفرات  ..(أفغانستان )و أول خرجتة فى خرسان 

كما ذكر رسول هللا علية أفضل الصلوات و التسليم من رب الترتيب 

 العالمين 



 

 

برجاء الرجوع لفصل فتح القسطنطينه و )ثم عاث الدجال يمينا و شماال 

 (طينه هى نيويورك خروج الدجال للتأكد من أن القسطن

 الدليل العقلى لكون الدجال بلد و ليس شخص 

 الدجال  و عرش المسيح أين مقر 

لن يحمل الدجال نهراً وال وادياً وإذا كان لن يطوف بهما فإن البديل هو أن 

 . يأتي الناس إليه ليدخلوا أحـد النهرين أو الواديين 

 ........فأين سيكون مقر هذين الواديين أو النهرين ؟

 .األحاديث ال تثبت مقراً للدجال  

 لماذا وصف جسد الدجال لو لم يكن بشر ؟
أوال سنورد تناقض الوصف الجسدي فى أحاديث الرسول صل هللا عليه و 

 سلم ثم حل االشكاليه 

حدثتكم عن الدجال حتى  إني: قال صلى هللا عليه وسلم  ابن الصامت عن -

، جعد أعور مطموس  أفحج قصيرخشيت أن ال تعقلوا أن المسيح الدجال 

العين ، ليس بناتئة وال حجراء ، فإن التبس بكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور 

 ي و مسند الشاش 0154رواة أبو داود . وأنكم لن تروه حتى تموتوا

 عظيم الخلقة طويل القامةأنه :  و عن أبي أمامة  عن أسماء بنت يزيد -

أجعد قطط أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق، وعينه األخرى  جسيم

كافر يقرؤه كل مؤمن باهلل فإذا خرج : ممزوجة بالدم وبين عينيه مكتوب

 0400رواه بن ماجه . يصيح ثالث صيحات ليسمع أهل المشرق والمغرب

 مد و المستدرك و أح

رواة  ...الدجال جعد هجان أقمر، كأن رأسه غصن شجرة  :ابن عباس عن -

 51/511بن ابي شيبه 

 ، أفحج أم جسيم  ؟؟؟فهل هو قصير القامه أم طويل القامة 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883


 

 

فهي مشتركه فى الحديثين أما  االمريكي  لعوراء هي وصف للنظامالعين ا

ألخر قائدين فى النظام األمريكي و هما جورج بو  و التناقض فهو وصف 

 باراك أوباما 

األفحج و القصير فالوصف الجسدي للقصير األفحج هو لجورج بو   -

 أعوجاج ساقيه قصره و كلنا رأينا 

الهجين من األبيض و األسود هو  الوصف الجسدي للعمالق الهجان أي  -

 باراك أوباما 

فالقرآن دائما يأتي بوصف نهاية النظام و ال يأتي بوصف بداية النظام و  -

لقد حذرتنا األحاديث النبويه من أخر شخصان يقودان نظام المسيح الدجال 

أما التناقض فى حديث الجساسه من حيث ذكر أن ،،، أمريكا حتي ننتبه لهما 

ق فقد بينا أن حديث الجساسه ما هو اال رؤيا مناميه ال يصح الدجال عمال

 االعتماد عليها

****************************** 

 لماذا الدجال أكبر فتنة على مر التاريخ 
 

المسيح الدجال يعتبر أكبر فتنة يشهدها التاريخ البشري ألن عدد من  -

ه على األطالق يشاهد الفتنه هو أكبر عدد من السكان فى تاريخ البشري

يعاصر فتنة أو حتي مجموع عصور ما قبله ،،، فالدجال يفتن الناس جميعا 

المسلمين فى دينهم و الكفار فى فطرتهم التي سيحاسبون عليها، فتعالوا 

 1044فى عام ....نحسبها لما يسما باالنفجار السكاني فى القرن العشرين 

 254بلغ  1344عام  و فى....مليون نسمه  744كان عدد سكان العالم 

مليون نسمه  1.744بلغ عدد سكان العالم  1244و فى عام ....مليون نسمه 

ضعف  15بليون نسمه أي  0.5بلغ عدد سكان العالم  5410و فى عام ....

) عام  544أضعاف فى  3و (  5410الي  1044) عام من  144في 

الي  1044فى حين أنه لم يزيد اال النصف من (......  5410الى  1344



 

 

و الماضي اكثر لم يكن يزيد اال الربع او أقل من العشر فى الماضي  1344

 ...............السحيق 

 الجساسه.........المسيح الدجال دابة 
 

 التى كانت خارج الدير الذى فى حديث تميم الدارى 

 

  بالقادم اليهالدجال  المسيح هذة الدابة مهمتها إخبار

 

 .....األخبار للدجال  تتجسسا وسميت بالجساسة ألنه

 

  أليست هذة الدابة هى تعبير مجازى عن أدوات التجسس األمريكيه

 

و لذلك فقد جعل الحديث الجساسه مغطاة بالشعر ال يعرف لها رأس من ذيل 

 ،  تخفيهامما يدل على 

 

دوات التجسس فى آخر الزمان ستكون غريبة و أل هو مجازو 

 ........عجيبة

 وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة " ساسه لتميم الدارىفى حديث الج

 ...أنا الجساسة : ما أنت ؟ قالت : أهلب كثيرة الشعر فسألها 

و تخبره عن القادمين .....ساسة ألنها تتجسس األخبار للدجالوسميت بالج

 عليه

و أدوات تجسس ما لم يوجد و طائرات و أمريكا لديها من أقمار صناعيه 

 ((هل صدفة أخرى)) .......آدم منذ خلق هللا

  عن بحيرة ن الدجال يسأل أفى حديث الجساسه لتميم الدارى يخبرنا

 و بحيرة طبرية في نقصان؟الطبرية وهل فيها ماء ؟ 

لتجف  % 54و لقد إستهلكت دولة إسرائيل ماء طبريه العذب و بقى أقل من 

 (تماما و قد كانت مثل البحر العذب من قبل 



 

 

طبريه هو عامل مشترك مع شرب يأجوج و مأجوج لماء و جفاف بحيرة 

يا و أمريكا بحيرة طبريه فى الحديث المشهور ، مما يؤكد نظريتى أن بريطان

برجاء الرجوع )أن أمريكا هى المسيح الدجال  هما يأجوج و مأجوج و

 (لفصل يأجوج و مأجوج

  الدجال فى جزيرةالمسيح فى حديث الجساسه يخبرنا ان  

 ، لم يتم إكتشافها إال فى أخر الزمان ى قارة عبارة عن جزيرةأمريكا هو 

  ( أعظم إنسان رأيناه قط َخْلقاً )فى حديث الجساسه يخبرنا ان الدجال 

و الشعب األمريكى هو أضخم شعوب األر  حجما منذ قوم عاد ، سواء 

البيض أو الزنوج ، و وصف الدجال هو أحمر جعد و الشعب األمريكى من 

حمر البشرة األن بسبب الصحه و الشمس و من الهنود الحمر فهم البيض هم 

 حمر البشرة 

  

  لإلمام ..باب ذكر الدجال  .كتاب التذكرة في أحوال الموتىففى

 القرطبى 

أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج من البحر امرأة ذات حسن ) يروى 

أتاها كفر وجمال بارع، فتدعو الناس إلى نفسها وتخترق البالد، فكل من 

باهلل، فعند ذلك يخرج هللا عليكم الدجال، ومن عالمة خروجه فتح 

القسطنطينية، ألن الخبر ورد أن بين خروجه وفتح القسطنطينية سبعة أشهر 

) 

اليست هذة المرأة التى تخرج من البحر و تخترق البالد هى تعبير مجازى 

 عن 

 تمثال الحرية



 

 

 التى تخترق البالد بدعوى نشر الحريه  القابع فى البحر رمز أمريكا الحاليه

 

  يخبرنا صلى اللـه عليه وسلم أنة إذا خرج يصيح ثالث صيحات

 ليسمعه أهل المشرق والمغرب

ليصل صوتة لكل من فتح شئ أستخدامة للفضائيات و األنترنت و هو معناه  

 منها 

 

يا هل هذة صدفة ) باهلل عليكم ماذا يحدث عندما يخطب الرئيس األمريكى

 (هللا 

  معه هذة المعجزات اآلن يدعى المسيح الدجال ماذا لو جاء شخص

بجانب نحن ال نحتاج فتنة فالكفر و  ،هل سيصدقة حتى طفل صغير اآلن

 الفساد هو االصل

 سيقولون له نحن نمطر المطر إصطناعيا

 سيقولون له نحن نملك جبال من خبز 

 الجاتسيقولون له نحن نملك جبال من لحم مبرد فى الث

 سيقولون له نحن نحيى الموتى باألمرا  العضال 

 سيقولون له نحن نركب الطائرة و نسبق الشمس 



 

 

 سيقولون له نحن نحيى المرضى من الموت إلى الحياة

سيقولون له نحن نتحكم فى نوع المولود و شكلة و نراة فى الرحم قبل أن 

 يولد 

  DNAخدام البست هاو شكلالمحاصيل نغيير لون قولون له نحن سي

 سيقولون له ما انت إال عالم فيزياء تعرف ما ال نعرفة و لست إلهه 

سيقولون له التاريخ يقول أن : و إذا إنهدمت الحضارة اآلن و جاء بعد ذلك 

 كنولوجيا علميه و انت عرفتها هذا أتى به جدودنا من قبل و هو ت

 و انت لست إلهه 

 نبؤة المسيح الدجال إلى األبد حرقتالعلم و التكنولوجيا الحاليه و بذلك 

******************************************** 

 حمار المسيح الدجال

وله حمار يركبه، عرض ما : عن جابر بن عبد هللا قال صلى هللا عليه وسلم

 صحيح..  بين أذنيه أربعون ذراعا

ر ما الدجال على حمار أقم خرجي: قال صلى هللا عليه وسلم أبو هريرةعن 

 تخريج مشكاة المصابيح  -األلباني   . بين أذنيه سبعون باعا

ال حمار أقمر طوُل كلِّ أذن : علي بن أبي طالب رضي هللا عن  تحت الدج 

من أُذنيه ثالثون ذراعاًّ يتناول السَّحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى 

 .كنز العّمال(  مغربها

ي هي من مخترعات الت ديث إشارة واضحة إلى الطائرةاحاال ةفي هذ

 الدّجال في آخر الزمان، فلفظ حمار أقمر أي لونه فّضي 

 وأُذناه الطويلتان هما جناحا الطائرة( أقمر) لون الطائرة فضى  و

 . وما تبقّى من ألفاظ الحديث ال ينطبق إالّ على الطائرة

و ال يسبق الشمَس إلى مغربها إال ...ألنّه ال يطير فى السحاب إال الطائرة 

 .لطائرةا

 



 

 

و لها سرعة فائقة جدا فلو أنني صليت العصر في لندن و امتطيت طائرة 

لوصلت هناك قبل حلول صالة المغرب , الكونكورد متجها إلى نيويورك 

 يسبق الشمس الي مغربها  .....هو هو تصديق قول .في نيويورك

ضرب من العبث ال ( ظاهر الحديث)إنتظار تحقق الحديث بالمعنى الحرفي ف

 يقبله هللا في كونه 

فرسول هللا أخبرنا بكل ما كان و كائن و سيكون فهل غفل عنه ذكر الطائرة 

  و طيران اإلنسان فى آخر الزمان

 

  فى حديث الجساسه لتميم الدارى 

 ((  هبطتها)) ثم يقول الدجال فأسير في األر  فال أدع قرية إال 

 

على األر  يدخل المدن أما  لماذا لم يقل الدجال إال دخلتها ألن الذي يسير

إلى األسفل فهذا يعني أنه يتمكن من ركوب  السماءالهبوط فيعني النزول من 

السماء بواسطة دابته التي أشارت اليها أحاديث كثيرة فيهبط بواسطتها في 

 أرجاء العالم

 

بين اذنيه اربعون ذراعاً يستظل تحت أذنيه  حمار أبتريركب الدجال " 

 سننه" أخرجه أبو عمر الداني في "  اليهودسبعون الفاً من 

 ألن الطائرة جماد و ال تلدأى ال يلد و أبتر 

********************************************** 

 صفات الدجال

 لبّس إذا َدَجلَ  يقال ، والتلبيس الخلط هو:  الدَّجل ؟ الدجال معنى ما 

هَ   وَموَّ

 دجل: فيقال. وستر غطي:  بمعنىفكلمة الدجال كان يطلقها العرب قديما  

 به جلده ستر أي ـ بالقار الجمل

 يجوب من على أحياناً  تدل ـ ل ج د ـ المادة هذه أن إلى البعض ذهب وقد

 بها طاف إذا األر  دجل:  يقال،  وغرباً  شرقاً  األر 

 ؟ بالدجال التسمية سبب ما



 

 

 أنه ويدعي  وتلبيسه بكذبه كفره يغطي ألنه و ، بالباطل الحق يغطي ألنه

 يشاء ما يفعل،  قادر

  من اليوم األول فأمريكا لم تهبط على  الكذبإمبراطوريه هى و أمريكا

 و تم كشف الحقيقة منذ سنوات قليلهمزيف القمر و لكن الفيلم 

 و أيضا الكذب بشأن حرب العراق و األسلحة النوويه التى لم يوجد لها أثر 

 اإلرهاب و نحوه من الكذب بحربكذبا الحرب على اإلسالم المسماه 

و الكذب بشأن مفاوضات التمويه و الضالل الفلسطينيه مع اليهود التى 

 المسلمين خديعةستستمر لألبد من أجل تثبيط الجهاد و 

و فهى تطالب الدول بحقوق اإلنسان و تدمرها فى سجن بوغريب و قندهار 

 جوانتانمو

  د المسلمين فى أمريكاليات الدينيه و تضطهقو تطالب الدول بحقوق األ

و امريكا تطلق الشائعات انها تمتلك القوى العسكريه و الماليه ما ال يملكه إال 

 هللا 

 حقوق عن ودفاعها الديمقراطيةَ  فرضهاب أنها اأمريك تدَّعيَ  أن:  و آخر كذبه

لت اإلنسان  (هل هذة صدفة) كبرىال كذوبةاأل فهذه العربية؛ بالثورات عجَّ

********************************************** 

 عالقة الدجال بالمسيحية

  المسيحى ‘ الهوس’التفسيير الوحيد إلطالق لفظ المسيح الدجال هو

كما ذكر يريد أن يحكم العالم من القدس،  ، فالدجال بأر  فلسطين والقدس

القدس على أكمل  المسيح الحقيقي الذي سيحكم الدنيا منفى التوراة عن 

 ..  ....وجه

وما ...على استرداد القدس من أجل ذلك يسعى ويحر  الصليبين الصهاينه

  !ذاك إال من أجل أن يحكم اليهود منها العالم و يعلون العلو العظيم الموعود 



 

 

  عيسى بن مريم عليه السالم  بالمسيح ،،الدجال المسيحأرتباط أسم

لسالم له هى صفة المسيح و معجزاته ، فالمسيح عيسى بن مريم عليه ا

 المعجزات التاليه من القرآن الكريم 

 أني ربكم من بآية جئتكم قد أني إسرائيل بني إلى ورسوال )قال هللا تعالى 

 وأبرئ هللا بإذن طيرا فيكون فيه فأنفخ الطير كهيئة الطين من لكم أخلق

 تدخرون وما تأكلون بما وأنبئكم هللا بإذن الموتى وأحيي واألبرص األكمه

 آل عمران  02(  مؤمنين كنتم إن لكم آلية ذلك في إن كمبيوت في

 لم يذكر فى معجزات المسيح الدجال أنه يخلق من الطين 

تستطيعوا معرفه مخترعات  www.futurism.com من خالل موقع 

 أمريكا الدجال التي يضاهي بها الخالق عز و جل 

 صفحه مرصد المستقبل لحكومه دبي العميله لألمريكان  و أيضا من خالل

https://www.youtube.com/channel/UCuNZ8uv8jzP837VR_FZZCGA 

الصفات التى أستطاع المسيح الدجال أمريكا أن يضاهيها من معجزات  

 :مريم عليه السالم  المسيح عيسى بن

بأستخدام عملية طفل االنابيب يستطيع المختبر    الوالده من ام بال أب -1

الذكر لألنثى و من انثى عذراء ، بل أن  لمسانتاج آالف من االطفال بدون 

الحصول على مولود بإستخدام بويضه أنثى بدون حيوان منوى لذكر عن 

، لألم   DNAشريط وراثى طريق تخصيب البويضه بسائل بالزما يحتوى 

  ال يستخدم شئ من الرجل نهائياو بهذة الطريقه 

 طفل انتاج يتيح قانون على امريكا في أسابيع خالل التصويت سيتم -

 طفل أي( حيوان منوي واحد) أب واحد و( بويضتان ألنثتان) أم 7 من

 يعاني أمراض من يعانون ال أقوياء أطفال على للحصول والدين بثالث

 قبل قادمتين سنتين االمر وسيتطلب طفل 1111 كل من واحد منها

 هللاَِّ  َخْلقُ  َهَذا)... المولودون األطفال لهؤالء أمن حمل على الحصول

و إذا وضع فى رحم أم ثالثة فيكون من  (ُدوِنهِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخلَقَ  َماَذا َفأَُروِني

ربع أمهات و أب ثالث أمهات و أب واحد و إذا أرضعته رابعه فيكون من أ

http://www.futurism.com/
http://www.futurism.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuNZ8uv8jzP837VR_FZZCGA


 

 

و ذلك يتشبه به المسيح الدجال معجزة خلق حواء من ذكر ...... واحد 

 واحد أو معجزة خلق المسيح من أنثي واحدة و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 والتي) و (  روحي من فيه ونفخت سويته فإذا)  :يضاهئون قوله تعالي

 ( للعالمين آية اوابنه وجعلناها روحنا من فيها فنفخنا فرجها أحصنت

  رابط الموضوع على موقع صحيفة االندبندنت البريطانيه

-within-legal-be-to-treatment-ivf-threeparent-usivehttp://www.independent.co.uk/news/science/excl

9956951.html-weeks 

 عالمية سابقة في" والدين" 1لـ النووي الحمض مع طفل والدة

https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 

   

 ووفقا: أشهر  2متحول من أنثي بمولود و والدته بعد  حمل ذكر 

 الذي المتحول األلماني الذكر هذا فإن البريطانية،" مايل دايلي" لصحيفة

 إلى تحول لكنه أنثى، ولد قد الحقيقية، هويته عن الكشف في يرغب لم

 التناسلي الجهاز على أبقى لكنه هرمونية، حقنة إلى خضوعه بعد ذكر

 تبرع عملية قبل 7177 عام وفي والمبيض، والرحم، األنثوي،

 بإنجا من تمكن 7171 مارس 72 وفي وحمل، المنوية بالحيوانات

 مولود

-baby-Europe-man-German-2416088/Transgender-http://www.dailymail.co.uk/news/article

birth.html-home-following-boy  

 وقيل.  ليال يبصر وال نهارا يبصر الذي هو:  قيل،، األكمه وأبرئ -2

 أعمى يولد الذي هو:  وقيل.  األعمش:  وقيل.  األعشى هو:  وقيل.  بالعكس

ل هذة الحالت تم عالجها فى مستشفيات العيون األمريكيه بجانب آخر و ك

األختراعات هى التوصل إلى وضع شريحه إلكترونيه فى قاع العين تمكن 

 ، رابط الخبرالمولود أعمى من الرؤيه 

ed2ffb71dfd5-b1ea-4746-0653-http://www.aljazeera.net/news/pages/479bb88f 

http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-threeparent-ivf-treatment-to-be-legal-within-weeks-9956951.html
http://www.independent.co.uk/news/science/exclusive-threeparent-ivf-treatment-to-be-legal-within-weeks-9956951.html
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health/2019/04/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%803-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2416088/Transgender-German-man-Europe-baby-boy-following-home-birth.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2416088/Transgender-German-man-Europe-baby-boy-following-home-birth.html
http://www.aljazeera.net/news/pages/479bb88f-0653-4746-b1ea-ed2ffb71dfd5


 

 

، بجانب عمليات  ، يتم شفاء اآلالف سنويا معروفه وأبرئ األبرص -1

 التجميل التى تحول األسود أبيض  و الدميمه إلى ملكة جمال

ة عن أبى أمام 0400فى سنن ابن ماجة ،   هللا بإذن الموتى وأحيي -0

وإن من فتنته أن يقول ألعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ))

 ((ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه

إمكانيه و هذا حاصل فتمثل الجن باألب و األم األموات فيه إشارة نبويه إلى 

وات التلفزيون فنحن نرى و نسمع يوميا على التلفزيون أمرؤية الموتى فى 

، و يشاهد الناس ذكريات األب و األم على سنه  74ماتوا منذ أكثر من 

و هذا كان مقسور سابقا على البلورة السحريه للشياطين  الكاميرا بعد موتهم

 .التي تأتي باألحداث للساحر أمامه على البلوره أو تمثل الشياطين للساحر

ثالثي االبعاد فيري و تكنولوجيا الهولوجرام الحديثه تجعل الفيديو مجسم 

الميت مجسم امامه ،، و هناك الساحر كريس انجيل الذي خدع الناس و قام 

بعمل تجربه احياء الميت حيث جاء بميت و جعل اجهزة دقات القلب تنبض 

من جديد و اخرج دماء من فم الميت و جعل صدره يتحرك كانه ينفس و 

كنه خدع الناس و هذا كلها من فعل الشياطين و لم يحيي الميت فعليا و ل

 رابط التجربه فهو من عبيد الدجال امريكا 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq6Ii_yxzgk   

يتم باآلالف سنويا فبعد الموت  آلحياء الموتى و أيضا محمل آخرو 

م اآلالف من موتهم سواء بالصدمات السريرى و بأجهزة المساعده يقو

، فالمسيح عيسى بن مريم عليه ئيه أو أجهزة التغذيه و المحاليلالكهربا

السالم أحيا الموتى سريريا  عندما احيا الميت من على فرا  الموت فلم 

 يكن تحلل جسده بعد،

، أجهزة التجسس و األقمار الصناعيه تعمل ذلك  تأكلون بما وأنبئكم -5

 لدجال أمريكاللمسيح ا

، أجهزة التجسس و األقمار الصناعيه تعمل  بيوتكم في تدخرون وما -7

 ذلك للمسيح الدجال أمريكا

 أضف الى ذلك قدرات آلهية آخرى ألمريكا  -7

  اآلتى فى طور التجارب العلميه فى المعامل بعض من يوجد

https://www.youtube.com/watch?v=Gq6Ii_yxzgk


 

 

 يعملونو هلل المثل االعلى و تعالى سبحانه عما يشركون و ابرئ نفسي مما 

و فوق كل () و ال يحطيون بشئ من علمه اال بما شاء ) ، ففيهم قال تعالى

 ( ذى علم عليم

 001 علما به يحيطون وال خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم) يقول تعالى  **

 ( طه 

كاميرات و هناك المزيد  بال الجدران عبر يرى أمني أخترعت أمريكا نظام

 االمريكيه و رابط الموضوع كتالي الذي ال نعلمه عند المخابرات 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/5/4/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-

%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA  

و يقول ( األرحام تغيض وما أنثى كل تحمل ما يعلم هللا) يقول تعالى ** 

 (و يعلم ما فى االرحام)ايضا 

أستطاع العلم الحديث فى أمريكا معرفة نوع الجنين فى رحم االم بل و 

بل و معرفة االمرا  المصاب بها و عالجه داخل  4Dمعرفة شكله بال 

 الرحم 

 ويخرجكم فيها يعيدكم ثم نباتا ألرضا من أنبتكم وهللا) يقول تعالى **

 (إخراجا

ه فى انبات اعضاء االنسان فى المختبر أستطاعت أبحاث الخاليا الجزعي

مثل الكبد و اعادت زرعها لمن تلف كبده مثال ، و هو انبات االنسان من 

  DNAعجب الذنب و هو الشريط الوراثى 

 كانوا بما لهموأرج وأيديهم ألسنتهم عليهم تشهد يوم)يقول تعالى **

 (يعملون

 (الصدور تخفي وما األعين خائنة يعلم) تعالى يقول **

أمريكا عمل أجهزة تحلل حركات مخابرات أستطاع العلم الحديث فى 

 القلب لتعرف كذب الشخصدقات و  و االيدي و االرجل االعين

افكار المخ ، فلم يعد يستطيع االنسان اخفاء  هو جهاز قراءة بل االقوى

 (نعم هو موجود أنظروا الروابط)أو الكذب على أمريكا ر الكثي

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/5/4/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/5/4/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/5/4/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/5/4/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 

 

way-tech-reading-06/mind-http://www.popsci.com/scitech/article/2009 

 المخ و افكار جهاز قراءة صور 

http://www.youtube.com/watch?v=40L3SGmcPDQ&feature=related 

0V3Q&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=MElU0UW 

http://www.youtube.com/watch?v=qbo0We4qAQY 

 (يشاء كيف األرحام في يصوركم الذي هو)قال تعالى ** 

و االستنساخ التى تتحكم فى اشكال و  DNAاصبح معروف تكنولوجيا 

الوان الزراعات و الحيوانات و لألسف تمت على االنسان و اصبح هناك 

 اختيار لنوع الجنين و شكله و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 ليس البقل ينبت كما فينبتون ماء السماء من هللاُ  يُنزل ثم: قال رسول هللا** 

 يركب ومنه الذنَب عْجب وهو واحداً  عظماً  إال يبلى إال شيء اإلنسان من

  ومسلم البخاري رواه.  القيامة يوم الخلق

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي هللا ) قال تعالى **و معناه من القرآنا

 (الموتى 

ليس احياء الموتى فالبعث  يكون بعد تحلل  الحديث يتكلم عن بعث الموتى و

 الجثه اما االحياء قبل تحلل الجثه 

و لقد نجح علماء االحياء االمريكيين فى مجالى الخاليا الجزعيه و 

الذى منه يركب الخلق و  DNAاحياء عجب الذنب  مبادئاالستنساخ فى 

اليا بالتالى احياء صورة طبق االصل لشخص ميت منذ قرون باستخدام الخ

أضربوه ببعضها  )) بأستخدام خاليا حيه أى مثلأى  الجزعيه و االستنساخ

 يعود للحياهة فأو أضربوا الميت ببعض الخاليا الحيه للبقر(( 

 الملك وتنزع تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم قل))قال تعالى ** 

 شيء كل على إنك الخير بيدك تشاء من وتذل تشاء من وتعز تشاء ممن

 ((قدير

 من اشاءممن أعين الرؤساء و الملوك فى العالم و انزع ملك  اقول أنتأمريكا 

http://www.popsci.com/scitech/article/2009-06/mind-reading-tech-way
http://www.youtube.com/watch?v=40L3SGmcPDQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MElU0UW0V3Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qbo0We4qAQY


 

 

 (بخازنين له أنتم وما فأسقيناكموه ماء السماء من فأنزلنا)قال تعالى ** 

 ال داعى للتعليق و تحليه مياة البحار ، تكنولوجيا استمطار السحب 

 (تقناهمافف رتقا كانتا واألرض السماوات أن)قال تعالى ** 

فى سويسرا هو اكبر االمريكي مقره سيرن  العمالق الجزيئات مسرع

االنفجار  و تجربه علميه فى تاريخ البشريه و هو محاكاه لخلق الكون

ه لنا هللا على انه فتق الرتق حيث كانت السماء و االر  الكونى الذى عرف

جميع  قطعه واحده ثم حدث انفجار ليفصلهم لينشأ الكواكب و النجوم و

 مكونات الكون المختلفه 

و هو  «الرب جسيم» يكون قد جزيء اكتشاف «سيرن» علماءو قد اعلن 

سبب ارتباط جزيئات الذرة و ناتج عن انفجار الكون ، يريدون ان يثبتوا 

 عما يشركونهللا تعالى ، و يفعلون مثلما فعل هللا انهم خالقون 

 ألف خمسين مقداره كان يوم في إليه والروح المالئكة تعرج)قال تعالى **

 (سنة

و وصل لخارج المجموعه   1200يونيو  17اطلق  1فالمكوك فويجر

و هو يحمل رساله من امريكا لمن سكن السماء ، و  5411الشمسيه فى 

 ستى الذى وصل للمريخ آخذ سنين للوصول المكوك كريو

 ( المتعال الكبير والشهادة الغيب عالم)قال تعالى ** 

تقوم بعمل تنبؤ ألسواق المال و    Web botالتنبؤ بالمستقبل  تكنولوجيا

تنبؤ الحروب من خالل تحليل السياسه و االقتصاد تاريخيا و حاليا فتقوم 

بمعرفة القادم و غيرها من تكنولوجيا التنبؤ باالحوال الجويه فقامت شركة 

IBM   54بعمل اقوى جهاز كمبيوتر يتنبئ بمستقبل االحوال الجويه لمدة 

 سنه 

 ليسكن زوجها منها وجعل واحدة نفس من خلقكم الذي هو)قال تعالى ** 

 (إليها



 

 

أما هؤالء الدجالين فقاموا بعمل الجنس الثالث و الجنس الرابع و عمليان 

و أقرار زواج تحويل الجنس و عمليات تجعل الذكر يحمل تسع اشهر ثم يلد 

 الشواذ

من قبل  ابل للمضاجعه الجنسيهإلي صنع إنسان ألي قبل أنتقلوا من ذلك 

 األنسان و يتكلم و يفهم و يناقش ، فهو شبه خلق لألنسان كامل فى صورته 

فيه صور عاريه للتماثيل المخلوقه منهم و ال حول و ال قوة اال  رابط للخبر

و هذة التماثل المتحدثه تماثل قوله تعالي عن السامري قال تعالي  باهلل 

َذا فَقَالُوا ُخَوار   لَّهُ  َجَسًدا ْجاًل عِ  لَهُمْ  فَأَْخَرجَ )) هُُكمْ  هَٰ هُ  إِلَٰ  (33) فَنَِسيَ  ُموَسىٰ  َوإِلَٰ

 حيث يظن الملحدين أنهم أستطاعوا أن يخلقوا مثلما خلق هللا تعالي 

cN8sJz50Ng-https://www.youtube.com/watch?v=    

https://www.youtube.com/watch?v=wLVOnVsLXqw  

 قطط آليه روبوت 

https://www.youtube.com/watch?v=wE3fmFTtP9g  

 إنسان آلي كامل 

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY  

 اآلنسان اآللي السعودي صوفيا 

https://www.youtube.com/watch?v=YrWUEsJJwRs   

 (بنصره أيدك الذي هو)قال تعالى ** 

 امريكا تقول انه ال منتصر اال من ايدته و هو غير صحيح

 آية سوء غير من بيضاء تخرج جناحك إلى يدك واضمم)قال تعالى **

 (أخرى

و هى مضاهة  (مايكل جاكسون) عمليات تجميل تجعل االسود ابيض ارأين

لمعجزة يد موسى البيضاء و لبيا  اهل الجنه  و عمليات تجعل الدميمه 

 جميله 

https://www.youtube.com/watch?v=-cN8sJz50Ng
https://www.youtube.com/watch?v=wLVOnVsLXqw
https://www.youtube.com/watch?v=wE3fmFTtP9g
https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY
https://www.youtube.com/watch?v=YrWUEsJJwRs


 

 

 (يشفين فهو مرضت وإذا ويسقين يطعمني الذي هو)قال تعالى ** 

و عندها كل أمريكا تقول انه من تمنع عنه غذائها و تحاصره فهو ميت 

 العالجات

 ( بإذني الموتى تخرج وإذ) قال تعالى ** 

أمريكا حاليا لديا تجارب ألحياء الموتي الذين هم ثالجات النيتروجين و 

للحياه ، أن يتم زرع خاليا جذعيه فى أدمغتهم و فى كانوا يخططون للعوده 

أمخاخهم حتي يعودوا للحياه و تم أعطاء الضوء األخضر لهذة التجارب و 

 هي فى طور العمل و هذا رابط للتوضيح باالنجليزيه 

http://www.itechpost.com/articles/90865/20170310/resurrecting-dead-people-using-stem-cells-given-

permission-in-the-us.htm  

 كنتم ما نستنسخ كنا إنا بالحق عليكم ينطق كتابنا هذا)قال تعالى ** 

 (تعملون

 خ و تسجيل اقوال و افعال معارضيها لتحاسبهم بها و تقوم امريكا بنس

 الدجال معه جنة و نار ** 

القنبله الذريه و الهيدروجينه تخسف بالمدن و القري التي تغضب  -

عليها أمريكا المسيح الدجال و تمحيها من على وجه االرض تماما و ذلك 

 القري يتشبه به المسيح الدجال معجزة القذف و الخسف التي أصاب بها هللا

الظالمة من األولين ، بل أن الهيدروجينيه تمحي مدن بحجم أضعاف قري 

 األولين و ال حول و ال قوة اال باهلل

 حاصبا عليه أرسلنا من فمنهم بذنبه أخذنا فكال: ) يضاهئون قوله تعالي

 أغرقنا من ومنهم األرض به خسفنا من ومنهم الصيحة أخذته من ومنهم

 11العنكبوت  ( يظلمون أنفسهم كانوا ولكن ليظلمهم هللا كان وما

 تعيد الغشاء ترقيع ء الجنه العودة أبكارا و عمليات من صفات نسا

 المومس بكر

http://www.itechpost.com/articles/90865/20170310/resurrecting-dead-people-using-stem-cells-given-permission-in-the-us.htm
http://www.itechpost.com/articles/90865/20170310/resurrecting-dead-people-using-stem-cells-given-permission-in-the-us.htm


 

 

و من صفات اهل الجنه الخلود و اخطر االبحاث االمريكيه هى ابحاث 

  DNAفى الشريط الوراثى و منع جينات الهرم معرفة جينات العمر 

فى هذا  برجاء قراءة جنة و نار الدجال) ااو جعله خالدالعمر  الطالة

 (الفصل

http://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%AC%

D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%

D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D

9%85%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%

%AD%D9%84%D9%88%D9%8486_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8
_2029/2707160  

هو مشروع علمى يستطيع التحكم فى و HAARPأيضا هناك برنامج **

فى طور التجارب هذا البرنامج الزال  ،المجال المغناطيسى لألر  

  العلميه
 و لم يرد فى السنه ما يدل على ان الدجال يتحكم فى الزالزل او البراكين

 التي جعلتهم يظنون انهم  5413ام رابط لفيديو أخر مخترعات ع

 أصبحوا آلهه من دون هللا تعالي

https://www.youtube.com/watch?v=F1vmAhX2wNU  

 المخترعات و بالناس  يخدعأستطاع أن  فالمسيح الدجال أمريكا

هى لى الخوف من بطش أمريكا و و يضللهم عن الخوف من هللا إ الجيو 

قمة الشرك باهلل تعالى ألن الناس لم تعد تخاف من هللا كما تخاف من أمريكا 

 جعلوها إله الكون ف

 لمسيح الدجال و لكن المقصود الدجال ليس شخص ايقصد رسول هللا ب

و الفكره التى يقع فيها الصهاينه و  الدنيا و نعيمها و ترك الجهاد فتنههو 

الذين إتبعوهم من الماسونين ، من إعتقادهم بأن المسيح لم يأت من  أمريكا و

أمريكا  و بأنه قادم ليعيشوا ألف سنه وقبل و إنه قادم لجعلهم ملوك األر  

و لكن على هوى الدنيا و  أعلنت نفسها حامى حمى اإلنجيل منذ نشأتها

 فهى دجل فى دجل..........اليهود 

  سيح ألنها تأتى من قبل دول تؤمن سميت بالمفتنة المسيح الدجال

 المحرفه و ليست نصرانيه المسيح بالمسيحيه

  مسلم رواه" الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ – الدجال أي - منكم أدركه من"

 بأسا لينذر قيما عوجا له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل الذي هلل الحمد )

 حسنا أجرا لهم أن صالحاتال يعملون الذين المؤمنين ويبشر لدنه من شديدا

http://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_2029/2707160
http://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_2029/2707160
http://www.youm7.com/story/2016/5/7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84__%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_2029/2707160
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 وال علم من به لهم ما  ولدا هللا اتخذ قالوا الذين وينذر أبدا فيه ماكثين

 (  كذبا إال يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كبرت آلبائهم

 وهذه اآليات صريحة في إنذار النصارى األمريكيين  

  ....تماما...و ليس فيها ذكر شخص يدعى األلوهيه

و هو الكذب و دعون بأن المسيح عيسى إبن هللا بل ألشخاص ي

 الدجل

 ؟الدجال المسيح مدة بقاء
  نوح من فتنة هللاكيف يمكن أن يحذر كل رسل هللا حتى أول رسل 

تكون مدة مكوث الفتنه فى  ثمتوصف إنها أعظم فتنه عرفتها البشريه 

 !  ، فهل تكون هذه أعظم فتنه أربعون يوما فقطاألر  

 

  كجمعة ، وباقي اربعون يوما يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم بقاء الدجال

فما الذي سيحل بالحياة واألحياء على وجه األر  لو  !األيام كأيامنا 

  ة ؟استمر أحد األيام لمدة سن

 تمر أحد األيام لمدة سنة كاملة ؟ماذا تقول حقائق العلم لو اس

لنهار عاماً ماذا سيحدث لنصف الكرة األرضية الذي سيستمر فيه ا -

كامالً ، وماذا سيحدث لنصف الكرة الذي سيستمر فيه الليل عاماً كامالً 

 !. ؟

ماذا لو استمرت شمس الصيف الالهبة في الجزيرة العربية لمدة أسبوع  -

واحد ، خصوصاً وأن التفسير القاموسي للنبوءة يفتر  اندثار 

 ا فيها أجهزة التكييف والتبريد ؟التطورات بم

يحل بالنباتات والمياه والحيوانات والناس تحت الشمس دون ماذا س -

  ئل نقل واتصال حديثة لمدة عـام ؟كهرباء أو وسا

وماذا سيحل بهم في الظالم دون كهرباء أو وسائل نقل واتصال لمدة  -

 عـام ؟ 

أم ....هـل هذه مؤشرات فتنة قوامها الشبهات والشهوات واإلغراء  -

 ! لتقتل كل من على االر  بقي ولن تـذرمؤشرات كارثة كونية لن ت



 

 

 والمفارقة الكبــــــــــــــــــــري.........

أنه رغم هذا التحول الكوني الهائل فإن الناس لن يعرفوا الدجـال ولن 

يكتشفوه ، وسيرفضون التصديق بوجـوده حين يقول لهم الرجل الذى 

 !ف الدجال إن الدجال موجود فعال يعر

  كجمعة والبقية  يوماًّ كسنة ويوماًّ كشهر ويوماًّ  كونست الدجالأيام

  كاأليام العادية

في بقاء  المعادل لها فسيكون أراد تحديدها بأربعين وإذا أفترضنا أنه

 . عاماً  550على األر  هو ( المسيح الدجال )أمريكا 

 و بالنسبه لتسمية الزمن فى البشرية فأكبر تسميه هى القرن ،

 ها إسم أما األلف سنة ليس ل

 سنة  34و بعد القرن تأتى الحقبة و هى 

 سنوات  14ثم العقد و هو 

للعقد  14+ ( يوم كشهر )للحقبة  34+ ( يوم كسنه )عام للقرن  144

 لألعوام الباقية من األربعين ،  10+ ( يوم كأسبوع )

إذا بدأنا الحساب ....م  5440تنتهي في عام  عاماً  550فيكون المجموع 

ميالدية بعد  0777ل رئيس للواليات المتحدة األمريكية سنة من تاريخ أو

إنشاء و هى نفس عام الثورة ،  1007إعالن الدستور فى نوفمبر 

و بداية الحمالت الصلييه الثانية من ....المنظمه الماسونيه العالميه

 للدول اإلسالمية  باواور

 الكبرى العشر هى خسفالساعة عالمات و نجد أن أول عالمة من 

برجاء للرجوع لفصل خسف المشرق و ) 5440بالمشرق فى ديسمبر 

 (المغرب

 و هو بداية نهاية الفتنة و نهاية الكون و نهاية فتنة المسيح الدجال 



 

 

  مما يؤكد النظريه السابقه أن رسولنا الكريم يقول فى الصاله فى اليوم

  "و لكن إقدروا له قدره ال تكفى فيه صالة يوم "كسنه 

 (ص)نا و قدرنا اليوم بالعلم و المنطق كما امرنا رسول هللا و لقد حسب

الن لو أستمر النهار سنة لرتفعت الحرارة فوق المئة ألف درجة مئويه و  

 أنفجرت األر 

س المعنى عن أن ديث آخري عن الوقت فى الدجال يحتوى عكاحأو هناك 

 اليوم كسنه 

ربعين يوما أو أربعين أ ال أدريفيمكث أربعين )قال صلى هللا عليه وسلم 

 صحيح مسلم  (شهرا أو أربعين عاما

 والشهر كالجمعة والسنة كالشهر السنة كنصف السنة: وإن أيامه أربعون

وآخر أيامه كالشررة؛ يصبح أحدكم على باب المدينة فال يبلغ بابها اآلخر 

كيف نصلي في تلك األيام القصار؟ ! يا رسول هللا: فقيل له". حتى يمسي

تقدرون فيها الصالة كما تقدرونها في هذه األيام الطوال، ثم صلوا : "قال

 (.0400سنن ابن ماجه )

  : بعض األحاديث اآلخرى عن مكوث الدجال

فيبلغ ما شاء هللا أن يبلغ من )قال صلى هللا عليه وسلم هريرة  أبي عن

 هللا أعلم ما مقدارها، هللا أعلم ما مقدارهااألر  في أربعين يوما، 

 قال ابن حجر في فتح الباري (، فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة (مرتين)

 بسند جيد البزار أخرجه 

يمكث الدجال في األر   ) عليه وسلم قال صلى هللاأسماء بنت يزيد وعن 

السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم : أربعين سنة

 مسند أحمد  (كاضطرام السعفة في النار 

هذة األحاديث تغير الفهم الدارج أن الدجال يمكث يوم طوله سنه فمرة يقول 

لجمعة، و مرة يمكث الشهر كاهللا أعلم بطول اليوم و مرة يقول أنه قصير 

  يمكث اربعون يوماأربعون عاما و مرة 

http://resaltalislam.net/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=3
http://resaltalislam.net/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=13863
http://resaltalislam.net/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=10382


 

 

  مدة أربعونسنن هللا فى: 

 ليلة لما واعد ربه ،  أربعونصام و غاب موسى عن بني اسرائيل  -1

 عام فى الصحراء ، أربعونتاه بنو إسرائيل  -5

 يوما أربعينإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه : قال رسول هللا  -1

  عام أربعين عمره و بعث رسول هللا -0

  15األحقاف ( َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً )قال تعالى  -5

 بين بناء المسجد الحرام و األقصى أربعون سنة  -7

افًا فََسأَلَهُ َعْن َشْيٍء لَْم تُْقبَْل لَهُ )قال صلى هللا علية و سلم  -0 َمْن أَتَى َعرَّ

 .رواه مسلم( ْربَِعيَن لَْيلَةً َصاَلة  أَ 

ِ أَْربَِعيَن يَْوًما فِي َجَماَعٍة يُْدِرُك )قال صلى هللا علية و سلم  -3 َمْن َصلَّى هلِلَّ

 (التَّْكبِيَرةَ اأْلُولَى ُكتِبَْت لَهُ بََراَءتَانِ 

ْربَِعيَن َوَحْلِق اْلَعانَِة أَْن اَل نَْتُرَك أَْكثََر ِمْن أَ )قال صلى هللا علية و سلم  -2

 رواه مسلم(.لَْيلَةً 

رقم أربعون يعنى فترة لإلختبار و التأكد من من كل ما سبق نجد أن 

هل سيثبت و يصبر أم يضل و يقنط ،  عزيمة الشخص المراد إختبارة

فحتى يظل هللا تعالى على سننة من إستخدام رقم أربعون فى اإلختبار و 

إستخدام عالى على الغيب ،  حتى ال ينكشف غيب النبوءة و يحافظ هللا ت

 إسلوب مجازى عن أن فترة المسيح الدجال فى األرض ستكون لإلختبار
و إسلوب التورية فى جعل األيام و السنين مختلفة القيمة ال و اإلنتظار 

يعلمها إال هللا تعالى كما فى نص معظم أحاديث رسول هللا من إنها 

ا فقط أجتهاد منى بسبب و هذأربعون و لكن ال يعرف قيمتها الزمنية 

 (راجع الفصول السابقه)ظهور عالمات الساعه الكبرى 

********************************************** 



 

 

 كيف يخرج المسيح الدجال و من أيــــن و أماكنه
  َْصلَّى قَالَ  أَُماَمةَ  أَبِي َعن  ُ الُ  َخَرجَ  إَِذا"  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يَِمينًا َعاثَ  الدَّجَّ

ِ  ِعبَادَ  يَا ، ِشَماال َوَعاثَ   َوال ، نَبِيُّ  أَنَا:  فَيَقُولُ  ، يَْبتَِدئُ  فَإِنَّهُ  ، فَأَنِيبُوا هللاَّ

 ، تَُموتُوا َحتَّى َربَُّكمْ  تََرْوا َولَنْ  ، َربُُّكمُ  أَنَا:  فَيَقُولُ  ، يُثَنِّي ثُمَّ  ، بَْعِدي نَبِيَّ 

 بِأَْعَوَر  بُُّكمْ رَ  َولَْيسَ  أَْعَورُ  َوإِنَّهُ 

 ترتيب خروج الدجال

 آخر الزمان أول مالحمبدأ   -0

 األنف قصبة منقبض أخنس، أمية بني من رجل بمصر سيكون) ذر أبي عن 

 إلى بهم فيأتي الروم، إلى فيفر منه، ينزع أو عليه، يغلب ثم األرنبة، عريض

  (المالحم أول فذلك بها، اإلسالم أهل فيقاتل اإلسكندرية،

 عساكر وابن الروياني رواهو  الفتن فى رواه بن حماد ضعيف، حديث فهذا

 الصغير الجامع وصاحب العمال كنز صاحب و

 

ثم  الكويت أمير وهرب الكويت، العراق احتل فقد فعال، هذا حدث وقد

 وضربوا العرب، بجزيرة ونزلوا بجيوشهم، فجاءوا( أمريكا) بالروم أستنجد

 في باقية قواتهم تزال وال ،(الصحراء درع: )بـ الروم سماه فيما العراق

 .اليوم هذا إلى والعراق الخليج

 بعدها أعلن المسيح الدجال أمريكا نفسه نبى على هذا الكون -2

 

من غزو صدام للكويت و فرار أمير الكويت يستنجد  اربعون يومو بعد 

 بأمريكا و جيشها 

خطاب أمام فى  النظام العالمى الجديدقيام  جورج بوش األبأعلن 

شهر / سبتمبر 00دقيقه ، يوم  00مساء و  2الكونجرس األمريكي الساعه 

(2 )1224 

 

 و نص الخطاب يؤكد أن أمريكا هى نبى العالم

( قرآن)و شريعتها ليست شريعة الغاب بل شرعيه دوليه ، تستند إلى دستور 

 األمم المتحده 

 (العراق)من القوى ( الكويت)و حماية الضعيف 

 ، و داعى لوئام عالمى ماية السالم العالمىو بلد ح

فهى نبى جاء إلحقاق الضعفاء و إرساء السالم و للنبى شريعه و هى دستور 

 األمم المتحده 

 و هى نفس صفات األنبياء



 

 

 نص الخطاب باإلنجليزيه 
sweetliberty.org/issues/war/bushsr.htmhttp://www.  

 

 على هذا الكون رببعدها أعلن المسيح الدجال أمريكا نفسه  -1

 

، و هى  5441 (2)شهر / سبتمبر 00عام بالضبط ، حدثت أحداث  00بعد 

 (برجاء الرجوع لفصل غزوة القسطنطينيه )غزوة القسطنطينيه 

، و ألقى (بألنفس إسم االغريب انه )ورج بو  اإلبن و خرج علينا ج

 (من ليس معنا فهو ضدنا )خطاب قال فيه 

 و ال شريك له  و هذة هى صفة اإلله فهو يقول من أطاع غيرى فقد عصانى

 و من صفة اإلله أنه ال يقبل شريك فى حكمه 

 

و فى هذة األثناء عرف المؤمنون الحقيقيون وجه أمريكا القبيح و قاطع 

 ا هذا تها كل مؤمن حتى يومنامنتج

  

سبتمبر لوالده   11فلماذا إذا تختار أمريكا المسيح الدجال يوم ** 

 النظام العالمي الجديد  ؟

ألن المسيح عليه السالم ولد فى نفس هذا اليوم و قد نبأنا القرآن بهذا 

عندما قال لمريم عليها السالم هزي إليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا 

فى شهر سبتمبر ، اذا فقد كلن هذا يوم ميالد جنيا و موسم جني رطب التمر 

 المسيح عليه السالم و يريد المسيح الدجال ليمثل دورة  فى الحياه أمام البشر 

 

  أن الدجال يخرج بسبب غضبه يغضبها  رسول هللايخبرنا 

َل َما يَْبَعثُهُ َعلَى النَّاِس َغَضب  يَْغَضبُهُ )   رواه مسلم( إِنَّ أَوَّ

لتى جعلت أمريكا كاألسد ا(سبتمبر 11نيويورك )سطنطينيه و هى غزوة الق

 الجامح ،

نيويورك و )بعد غزوة القسطنطينيه ( أمريكا)هو خروج المسيح الدجال 

و هى الغضبة التى تخرج المسيح الدجال ( سبتمبر  11واشنطن ،أحداث 

برجاء الرجوع لفصل فتح ) كما قال رسول هللا صلى هللا علية و سلم

 (يهالقسطنطين

 

  :الدجال أمريكا المسيح خرج 

 

http://www.sweetliberty.org/issues/war/bushsr.htm


 

 

 (أفغانستان)و أول خرجتة فى خرسان  -0

اُل يَْخُرُج ِمْن أَْرٍ  بِاْلَمْشِرِق يُقَاُل لَهَا ُخَراَساُن   صحيح" الدَّجَّ

 

 بالعراقثم الفرات  -2

أول ما يرُده الدجال سنام ؛ جبل مشرف على البصرة هو )قال رسول هللا 

 (154/ ابن حماد: الفتن( )أول ما يرُدهُ الدجال

حيث دخلت القوات االمريكيه الى العراق من جبل البصرة مرة فى حرب 

 الكويت و مرة فى غزو العراق

دوله محافظة األنبار التى فيها الفلوجة و )ثم خلة بين الشام و العراق  -6

االسالميه حاليا وفقها هللا  و الشام و مقر دولة العراق( العراق اإلسالميه

 عالىت

 صحيح مسلم (فعاث يمينا وعاث شماال. إنه خارج خلة بين الشام والعراق)

و هللا أعلم ألنه لم  ربهاو ض إليرانغزو أمريكا و هو  اصفهانثم  -2

ففشل المفوضات النوويه الحاليه آمر قدري كتبه هللا فى  ، يحصل بعد

 النبوءات ألجل الحرب األخيرة و هللا أعلم

 

بالد الحرمين هو تدبير صهيوني من أجل إشغال  إن هجوم الفرس على

المسلمين بقضيه أكبر من هدم المسجد األقصي ، فما الذي يلهي المسلمين 

حيث تهدمها ....هدم الكعبه المشرفة ............. عن هدم المسجد األقصي إال

أمريكا المسيح الدجال و تلصق التهمة بإيران حيث دين الشيعة يقول أن هدم 

 يخرج المهدي المنتظر و أن تلطخ الكعبه بالدماء يخرج المهدي ،،،  الكعبة

و ضرب إيران من قبل أمريكا هو خروج الدجال فى يهوديه *****

سنوات و قلنا ان هذة الحرب البد و  3أصبهان الذي تبقي و كما صرحنا منذ 

ود ان تكون الن رسول هللا قد اقر بها انها واقعه المحاله ، ألن إيران هم يه

اإلسالم و موقعهم فى أصبهان و أمريكا هي الدجال و خروجها فيهم يعني 

خلة بين الشام و و ( أفغانستان)كم حصل مع خرسان ....ضربهم إياهم 

فكلهم  (دوله العراق اإلسالميهمحافظة األنبار التى فيها الفلوجة و )العراق 

 كان للمسيح الدجال أمريكا فيهم خرجات أي غزوات



 

 

ديث هو الوحيد الذي يتكلم عن أنه فى هذه الغزوة سيكون لجيش و هذا الح

أمريكا نزول بالمدينة المنورة و فيه تلميح من الرسول عليه السالم أن 

الدجال أمريكا ستكون مالذ ألهل السعوديه من المنافقين من غزو الفرس و 

تلميح أخر أن الدجال أمريكا ستكون هي السبب فى هدم الكعبه المشرفه،  

حيث سيعلن المسيح عليه السالم بعدها مباشرة قتل أمريكا أي هدمها بيد 

المولي عز و جل بنزول كوكب من السماء و هو الطارق الذي يدمرها لتقوم 

 بعدها الساعة مباشرة و هللا اعلم 
 

 يبكيك ما " : فقال ، أبكي وأنا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول علي دخل : قالت عائشة وعن- 

 إن " : وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال . فبكيت الدجال ذكرت ، هللا رسول يا : قلت . " ؟

 في يخرج إنه ، بأعور ليس - وجل عز - ربكم فإن بعدي يخرج وإن ، كفيتموه فيكم وأنا يخرج

 امنه نقب كل على ، أبواب سبعة يومئذ ولها ناحيتها فينزل المدينة يأتي حتى أصبهان يهودية

 " : مرة داود أبو قال . " لد بباب فلسطين مدينة الشام يأتي حتى أهلها شرار إليه فيخرج ، ملكان

 في عيسى ويمكث ، فيقتله - السالم عليه - مريم ابن عيسى فينزل فلسطين مدينة يأتي حتى

  أحمد رواه "  .مقسطا وحكما عدال إماما سنة أربعين األر 

 

 

 (:يرانإ)أرض الدجال ليست أصفهان 

فقدم رسول هللا غزو فارس على غزو الدجال ولو كان الدجال وبلده هي 

أصفهان لكانت فتحت مع فارس ألنها ايران حاليا فال فائدة من تكرارها 

 ولكن دل هذا ان الدجال وبلد الدجال لن تكون أصفهان

و ضربها فهو خروج في  و لكن المقصود هنا هو غزو أمريكا إليران

كما قال  يهود االسالمعباد القبور م بيهوديه ألن الشيعة و سماه اصفهان

خارج فيكم على المسلمين و خروج فى الفرات و خراسان و هللا أعلم ألنه لم 

ألجل كتبه هللا  وارد ربماففشل المفوضات النوويه الحاليه آمر ،  يحصل بعد

 و هللا أعلم( الملحمة الكبري )الحرب األخيرة 

هو ( أيران)خروج المسيح الدجال في آصفهان  أن يكون و من الممكن

 .الحصار األقتصادي األمريكي إليران 

 كنا ننتظر حديث إنه خارج فى يهوديه أصبهان ؟ -

 

هاهو ترمب يتحر  بإيران لينفذ أخر نبؤة من نبؤات المسيح : الجواب 

الدجال بأن أمريكا المسيح الدجال ستخرج فيهم أي ستحارب إيران أي 

كما كتبت عن افغانستان و العراق قبل ذلك و ها هي ( سفار)أصبهان 

كما توقعت أتيه و إن وعد هللا حق و هو ( فارس)حرب إيران أي أصبهان 

 سبحانه عالم الغيب و الشهادة



 

 

  

 أبواب سبعة يومئذ ولها ، الدجال المسيح رعب المدينة يدخل ال ، 

 - الصحيح الجامع: المصدر - البخاري: المحدث ، ملكان باب كل على

 0157: الرقم

على كل  مداخل المدينه المنورة الحاليه سبع طرق سريعهو للعجب فأن 

 منها حراس يتأكدون من الهوية اإلسالميه للداخل إليها 

 و بالفعل ..ثم يخبرنا صلى اللـه عليه وسلم أنة لن ينزل مكة و المدينة

حتل المدينتين و أيضا لم ت...غير مسموح لغير المسلمين بدخول المدينتين 

منذ رسول هللا مع كل الحمالت الصليبيه و الغزوات الحديثه و القديمه من 

 (هل هذة صدفة) قبل الماسونين 

 

 

 أتباع المسيح الدجال
 

 ال يؤم قرية  لئيبةيقال لها  امرأةمع الدجال : "عن أبي سعيد الخدري قال

نعيم بن حماد  ."هذا الرجل داخل عليكم فاحذروه: إال سبقته إليها فتقول

 في الفتن

وزيرة الخارجيه هى منصب إمرأة منذ خرج علينا المسيح الدجال  حيث

و مكلفه بتحذير الدول من عدم الوالء ألمريكا فى بعثتها للخارج و  أمريكا

 : وزراء النساء بالترتيب هم ال

 سوزان رايس.....هيالرى كلينتون...كوندو ليزا رايس..... مادلين أولبريت

و المتحدثات بأسم البيت  امريكا لالمم المتحده تامندوبي هايلي و نيك



 

 

األبيض ساره ساندرز و المتحدثه بأسم الخارجيه األمريكيه هيذر نويرت و 

 ...البنتاجون باسم المتحدثه ...هيكس هوبالبيت االبيض  اعالممديرة 

 

 

 اَل ِمْن يَهُوِد أَصْ " رسول هللا  قال بَهَاَن َسْبُعوَن أَْلفًا َعلَْيِهْم يَْتبَُع الدَّجَّ

َسْبُعوَن أَْلفًا ِمْن اْليَهُوِد َعلَْيِهْم :" أحمد  مسندوفي  مسلم اةرو" الطَّيَالَِسةُ 

 " التِّيَجاُن 

و بالفعل من يتحكم فى أمريكا هم اليهود فى اإلقتصاد و السياسه و 

 إلخ....و التعليم و الجيش  المالاإلعالم و 

ى الداعم الرئيسى إلسرائيل فى جميع المجاالت و لوال أمريكا و امريكا ه

 لمحيت من فوق األرض 

باإلضافة إلى إستحالة ترشح أى أمريكى لمنصب مهم بدون موافقة 

 اليهود



 

 

 

 
  (ألف من العرب يلبسون السيجان  كأني بمقدمة األعور الدجال ستمائة) 

 5/150:الدر المنثورفي ابن أبي شيبة 

ويتبع : عن عبد هللا بن عمر: )75/الكنى من تاريخ بخاري وفي كتاب

 الدجال أربعون ألفاً من صلب العرب

يتبع الدجال من أمتي : عن أبي سعيد قال 11/121:عبد الرزاقروي و

 . سبعون ألفاً عليهم السيجان 

زي نسبة إلى هذه الُعـقُال المعهودة في زماننا من (  يجانسال) وهللا أعلم 

  السياجيضعها أغلبهم على الرؤوس للزينة ، وهي األقرب لهيئة   الخليجين

و هؤالء العرب المذكورين هم أتباع أمريكا من حكام العرب و من تبعهم 

 من الضالين أصحاب المصالح و النفوذ 

 

 أيضا الدجال عين صفة في رفعه سعيد أبي عن الوداك أبي رواية وفي 

 ى كتاب الفتن فى صحيح البخار لسان كل من معه وفيه



 

 

ففي . س العالم كله ، إذ كلهم مهاجرونوسكان أمريكا خليط من أجنا

 . للمهاجرين أمريكا ما ال يحصى من اللغات 

   ا رسول قلت ي. يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال " عن حذيفة

 الزوائد للهيثمى "مما يلقون من العناء والعناء: هللا بأبي وأمي مّم؟ قال

رى الناس اليوم يتمنون الحصول على الجنسية األميركية أو ونحن ن

 أو حتى الغزو االمريكي بسبب جور الحكام العرب الهجرة إلى اميركا

  ( ليصبحن الدجال أقوام يقولون إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه كافر ، ولكنا

نصحبه نأكل من الطعام ونرعى من الشجر ، فإذا نزل غضب هللا تعالى 

 ( كلهمنزل عليهم 

صدقت يا رسول هللا صلوات ربي وسالمه عليك ، هم يقولون ذلك ، يتبعون 

الحكام المرتدين أمريكا الدجال في كفرها وضاللها ألنها تطعمهم ، ليس 

 وأتباعهم فحسب 

تقول نفس مقولة أتباع التى تلجأ ألمريكا بل ان بعض الجماعات االسالمية 

لكنها دخلت في البرلمانات الكفرية  اطيةتعلم كفر الديمقرالدجال ، تقول أنها 

والتحالفات الشركية مع األنظمة واألحزاب الكفرية التي تحاد هللا ورسوله 

خوفا من أميركا وبطشها ولكي تكسب رضاها ولكي تعيش في ظلها وتأكل 

من طعامها ، فتقود أتباعها الى معسكر الدجال ليكونوا من أتباعه وجيشه ، 

تعالى نزل عليهم جميعا ، فحسبي هللا ونعم الوكيل وال فإذا نزل غضب هللا 

هل هذة صدفه ).....في من ترك الجهادحول وال قوة إال باهلل العلّي العظيم 

 (أخرى

 فتنة الدجال للنساء
  من خفة الدين وإدبار العلم أن نعتقد أن أعظم فتنة ستحل بالنساء

فكيف !......ماً ستكون بسبب رجل أعور متنافر المالمح خالل أربعين يو

 يكون منفر الشكل و تحبة النساء

يَْخُرُج إِلَْيِه فَيَُكوُن أَْكثََر َمْن : عن ابن عمر قال صلى هللا عليه وسلم 

تِِه  ِه َواْبنَتِِه َوأُْختِِه َوَعمَّ ُجَل لَيَْرِجُع إِلَى َحِميِمِه َوإِلَى أُمِّ النَِّساُء ، َحتَّى إِنَّ الرَّ

  رواه أحمد  ا َمَخافَةَ أَْن تَْخُرَج إِلَْيهِ فَيُوثِقَُها ِربَاطًّ 



 

 

هو أنه ستحمل الحضارة األمريكيه إغراء كبيراً للنساء وستؤدي :التفسير

 .إلى إحداث تغييرات هائلة في أوضاعهن 

فنحن اآلن نري هروب فتيات الوطن األسالمي و خاصه بالد 

الفتاة رهف القنون إلي بالد المسيح الدجال أمريكا مثل ( السعوديه)الحرمين 

 و غيرها الكثير من أجل الفسق و الحريه فى العربده و الكفر و اإللحاد 

 الغرب إلى سعوديات هروب رحلة تفاصيل.. وتنصح تشجع سرية شبكة

news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-5.co/worldhttps://gulf36-رابط الخبر 

-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD

-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9

-%D8%A5%D9%84%D9%89-%AA%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html  

 ما الذي سيغريهن به الدجـال األمريكي؟ 

هل سيغريهن بالمساواة واالستقالل عن الرجال وإثبات وجودهن وتفعيل 

دور المرأة القيادى فى المجتمع و نيل حقوقهن السياسية واالقتصادية 

 والتعليمية والصحية 

بالزنا واالنحالل وعرو  ومسابقات األجساد و الموضه و  أم سيغريهن

مستحضرات التجميل و قصات الشعر والبث الحي للرذيلة على مدار 

 !الساعة 

لهم أيضا  ،إن الناظر ألكثرية من نساء المسلمات الذين يقال عليهم محجبات

من أتباع فتن الدجال األمريكى من الموضه و مستحضرات التجميل و 

الشفافه ، و يقولون إن هذا أهون من حال باقى النساء المسلمات المالبس 

و لكنهم المنحالت أخالقيا و دينيا بعد إتباعهم فتن المسيح الدجال أمريكا 

 فى الفتنه سقطوا ايضا 

 من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما: "  والسالم الصالة عليه قال 

ال يستخدم النساء كأشد البخاري ، هذا الحديث يبين أن الدج" النساء

أسلحته من الفتن علي الرجال و أن ما بين أيديه من فتنه هي نفس الفتن 

 السابقه و لكن في ضور أشد تجميال 

https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
https://gulf365.co/world-news/2122576/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html


 

 

  كثرة النساء فى عصر الدجال 

ألحدثنكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى  رضي هللا عنه قال أنس عن

هللا عليه وسلم ال يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

ويكثر الجهل ويكثر  إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وسلم يقول

حتى يكون لخمسين ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء  الزنا

 البخاري..امرأة القيم الواحد

نعم الحديث يعني أنه سيكون للمؤمنين خسائر كبيرة فى الرجال فى 

أر  الشام و العراق و اليمن بسبب الجهاد و تكالب االعداء من 

ين ، حيث ستكون النتيجه ان القيم الواحد الروافض و الصليبين و المرتد

من الرجال  سيعول خمسين امرأه و هذا ما نراه االن فى الشام و العراق 

 و اليمن معاقل المؤمنين حيث رسول هللا يتحدث دائما عن المؤمنين 

********************************************* 

 كيف سنعبد المسيح الدجال

 إنه لكم  أن ال تعبدوا الشيطانأعهد إليكم يا بني آدم  ألم)ل هللا تعالى اق

  (عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

  و كذلك عبادة المسيح الدجال فعبادة الشيطان بإتــــبـــاعة فقط 

 و هذة األمثلة فى العبادة ضربها لنا هللا تعالى فى القرآن ، 

 ة البشر او إبليس لكى يبين لنا ان العبادة لغير هللا تكون بطاع

برجاء )و أمثال هللا التى ضربها ال تتغير على مر الزمن و سننة ال تتبدل 

 (ففيه تفسير الوهية الدجال عالقة الدجال بالمسيحيهالرجوع لقسم 

} أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فسمعته يقول : عن عدي بن حاتم قال 

قلت يا رسول هللا إنهم لم {  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا

يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم هللا فيستحلونه ويحرمون 

 األلباني  هحسن  .....فتلك عبادتهم لهم عليهم ما أحل هللا فيحرمونه 
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 و على هذا الحديث و بالقياس علية 

 نجد أن إطاعت الناس لكفر و أوامر أمريكا 

 ألحبارهم المذكورة فى القرآن هو نفسه عبادة اليهود 

  الناس فقدت اليقين فى هللا و أصبحت توقن فى قوة أمريكاألن 

 01الفرقان (َوِكيالً  َعلَْيهِ  تَُكونُ  أَفَأَْنتَ  هََواهُ  إِلَهَهُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََرأَْيتَ  )تعالي لاق 

 : القرطبي تفسير في جاء لهذة اآليه و كثير ابن تفسيرفى 

 َمنِ  أََرأَْيتَ : ] اآلية هذه تال ثم هللا دون من يعبد إله الهوى سعبا ابن وقال))

 [ َوِكيالً  َعلَْيهِ  تَُكونُ  أَفَأَْنتَ  هََواهُ  إِلَهَهُ  اتََّخذَ 

 : كالتالى الهوى عبادة مفهوم ونوضح

 والنظر الجنة بمتع متعلق قلبه َمنْ  وهناك الدنيا، بمتع متعلق قلبه َمنْ  هناك ـ

 الحياة متاعب هم ويحمل خائف هو َمنْ  هناك وأيضا ريم،الك هللا وجه الي

 القيامة، وأهوال اآلخرة نار هم ويحمل خائف هو َمنْ  وهناك وهمومها،

 هللا، يعبد والثاني هواه يعبد فاألول

ينَارِ  َعْبدُ  تَِعسَ : )الحديث وفي ْرهَمِ  الدِّ  أعطىَ  إِنْ  َواْلَخِميَصِة، َواْلقَِطيفَةِ  َوالدِّ

 (يَْر َ  لَمْ  يُْعطَ  لَمْ  إِنْ وَ  َرِضَى،

 ( والدرهم الدينار األمة هذه وعجل عجال أمة لكل: )و فى الحديث 

،  0/554 - اإلحياء تخريج في العراقي: المحدث اليمان بن حذيفة: الراوي

 الهندى لتقى الدين -كنز العمال فى و 

 عباس ابن عن الضحاك عن بإسناده ابليس تلبيس في الجوزي بن ذكر

 على ووضعه فقبله إبليس أخذه الدرهم ضرب ما أول: قال, عنهما هللا رضي

 الدينار بحبه آدم ابن من رضيت,  أكفر وبك أطغى بك وقال,  وسرته عينه

 .يعبدني أن من

 من كل ما سبق من القرآن و السنة 



 

 

عبادة المسيح الدجال ستكون فى إتباع أهواء أمريكا و رفاهية الدنيا نجد أن 

 ا عليهم مقابل بيعهم دينهم و بالدهم التى تعرضه

 تهعالم و ذلك مقابل الدوالر األمريكى رب هذة الدنيا و المتحكم فيها و

واضحة فى تفسير عين سترونها ( الدوالر)العين العوراء على هذا اإلله 

 المسيح الدجال فى األسفل 

ما هل تعرفون اصدار الحكومه االمريكيه من سندات الخزانه االمريكيه ؟ 

 ؟ Bonds؟ ماذا تعني  Treasury Bondsأسمها باالنجليزيه 

نعم ، أيتها الدول التي تشتري سندات أمريكا أنتم عبيد : تعني قيود العبوديه 

و قد ... هي عبوديه و أمريكا ربتكم .... فى قيود سندات الدوالر االمريكي 

ي لوال ان هدانا كفرت بها و بكم و الحمد هلل الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتد

 هللا تعالي 

  فأنساه ربك عند اذكرني منهما ناج أنه ظن للذي وقال) تعالى قولهو فى 

 يوسف  05 (سنين بضع السجن في فلبث ربه ذكر الشيطان

الذي سيخرج  صاحب الرؤيا المسجون ربو هو  أذكرني عند الملك

اف من فالرب بأعترليذكر للملك أن يوسف عنده ملكه تفسير االحالم ، 

القرآن هو ولي نعمة الشخص و كذلك فأن رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

كالمه ال يخالف القرآن فقوله أن المسيح الدجال سيكون رب معناه سيكون 

قضي االمر الذي ولي نعمة االشخاص و البالد االسالميه فى اخر الزمان ، 

 ..... فيه تستفتيان

 و ال ترون ربكم  أنا ربكم"يقول عن الدجال صلى اللـه عليه وسلم قال

 " حتى تموتوا و إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور

  ليس األلوهيهيدعى الربوبيه و فالمسيح الدجال إذا 

و الفرق واضح و معروف بينهم أى أن الرب يرزق و يعطى ما يلزم للحياه 

من أموال و طعام و لذلك فأمريكا الماسونيه تمنع جميع المدد و تحاصر و 

حارب الدول و األفراد المغضوب عليهم منها و كل هذا من الربوبيه و ت

 ليس األلوهيه



 

 

قياسا على فرعون حين قال أنا ربكم االعلى كان يعني أنه االله االعلى في 

  االرض

 و أنه هو خالق السموات واالر   فرعون و لم يكن في بال

 قالها عندما قيل يذركم و آلهتكم 

 آخري و لم يعبد نفسه أي انه كان يعبد ألهه

 كـــــــفــــر يقرأها كل مؤمن  ففتنته ستكون إلى فطرة المسلم، 

 و هى من نفس مبدأ العبادة إلبليس بالطاعة فقط ، 

و  طاغوت الصنمو  طاغوت الكاهن و طاغوت فرعون و طاغوت إبليس

 هللا حرم ما يحلل الذي الحاكم و طاغوت الدوليه والشرعيه المتحده األمم

 ..و..و..الديموقراطيه طاغوت و اغوتط

ِ  َويُْؤِمن بِالطَّاُغوتِ  يَْكفُرْ  فََمنْ )تعالى قال  الَ  اْلُوْثقَىَ  بِاْلُعْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِاهللَّ

ُ  لَهَا انفَِصامَ   أَنَّهُمْ  يَْزُعُمونَ  الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ ) سبحانه وقال (.َعلِيم   َسِميع   َوهللاَّ

 الطَّاُغوتِ  إِلَى يَتََحاَكُمواْ  أَن يُِريُدونَ  قَْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُنِزلَ  بَِما اْ آَمنُو

   (بِهِ  يَْكفُُرواْ  أَن أُِمُرواْ  َوقَدْ 

 طاغوت هللا لشرع المخالف القبلي العرفو  طاغوت الدوليه الشرعية

 طاغوت يسمى هللا بشرع مقيد يكن مالم دولة قانونو 

  التوحيد لصحة شرط به روالكف

ِ  إاِلَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ ) سبحانه وقال  (أََحًدا ُحْكِمهِ  فِي يُْشِركُ  َوال) وقال (هلِلّ

 ولم الربويه بالمعامالت التعامل للمصارف يجيز ما يشرع الذي الحاكم

ي ِمنَ  لَهُمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  لَهُمْ  أَمْ ) طاغَّوت هللا حرم ما بتحريم يلزمها  َما نِ الدِّ

ُ  بِهِ  يَأَْذنْ  لَمْ   (هللاَّ

 األمريكي بالطاغوت بالكفر إال التوحيد يتحقق وال

 و كله فى النار مخلد و ال يغفر له 



 

 

( 03) يََشاء لَِمن َذلِكَ  ُدونَ  َما َويَْغفِرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَن يَْغفِرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ : سبحانه قال

مَ  فَقَدْ  بِاهلّلِ  يُْشِركْ  َمن إِنَّهُ : األخرى اآلية في قال كما ،. النساء سورة  هللّاُ  َحرَّ

 .المائدة سورة( 05) أَنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّالِِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَيهِ 

و من يكفر بالطاغوت و يؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة ) قال تعالي  -

  557البقرة ( الوثقي 

فى االيه اي ان  الكفر بالطاغوت على االيمان باهلل نجد أن هللا تعالي قد قدم

 التوحيد باهلل ال يتحقق قبل ان تكفر بالطاغوت اوال 

 الكفر وصفة" -هللا رحمه- الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال -

 :بالطاغوت

 "أهلها،وتعاديهم وتكفر هللا،وتتركها،وتبغضها، غير عبادة بطالن تعتقد أن

 من يتبرأ ال ولكن مخلص، وأنه يشرك ال أنه ييدع من الناس من أنَّ  وقال

 020/1 مؤلفاته النوعين بين الجمع إبراهيم وملة المشركين،

( باهلل واإليمان ، بالطاغوت الكفر:  آدم ابن على هللا فر  ما أول):  وقال 

 (.1/171) السنية الدرر

 لِقَْوِمِهمْ  قَالُوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِهيمَ  فِي َحَسنَة   أُْسَوة   لَُكمْ  َكانَتْ  قَدْ ) سبحانه قال

ا ِمْنُكمْ  بَُرآءُ  إِنَّا ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوِممَّ  اْلَعَداَوةُ  َوبَْينَُكمُ  بَْينَنَا َوبََدا بُِكمْ  َكفَْرنَا هللاَّ

ِ  تُْؤِمنُوا َحتَّىٰ  أَبًَدا َواْلبَْغَضاءُ   (َوْحَدهُ  بِاهللَّ

و موالة الكافريين  و ترك الجهاد و ترك شرع هللامثل العمل بقانون وضعى 

 أمثال األخوان و السلفين الذين فتنوا بأمريكا و العيش فى نعيم أمريكا

******************************************** 

 هل يجبر الدجال أحد على عبادته

  بينهم الدجال و يخيرنا  أحدهمامعه جنة و نار ال يجبر أحد على دخول 

ليس إجبار ألحد على إتباعة بل نتبع أوامرة فنكون قد عبدناه ، و لقد أى 

 أمرنا رسولنا صلى هللا علية و سلم بمخالفته فى كل شئ 



 

 

  هى أعظم فتنة وحذر جميع األنبياء قومه منه وأمرنا رسولنا الكريم

 .بالتعوذ منه دبر كل صالة

 ....هرفتنته عبارة عن فتنة شبهات وشهوات وليست جبر واكراه وق

 ..كيف تكون فتنة شبهات و شهواتف

 رجل أعور يجبرنا على عبادته  و ننتظر نحن المسلمين

********************************************* 

 الدجال و إحياء الموتى

  و بالنسبه لفتنة إحياء الموتى للدجال فهو محمول على فهم القدماء 

 نى موته أن عدم قتل الرجل يعنى إحيائه و قتلة يع

و قال أنا أحيى الموتى فهذا  جادل النمرود إبراهيم عليه السالمتماما مثلما 

، و هنا لم يجادله إبراهيم فى مسألة اإلحياء و الموت أقتله و هذا أتركه فيحيا 

 مما يعنى ضمنيا قبوله مبدأ اإلحياء و الموت للنمرود

  ( هذا البابفى نفس  عالقة الدجال بالمسيحيهبرجاء الرجوع لقسم 

 (ففيه تفسير معنى الوهية الدجال

ُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل )قال تعالى  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم فِي َربِِّه أَْن َءاتَاهُ هللاَّ

 553البقرة  (قَاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميتُ  إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي يُْحيِي َويُِميتُ 

 نفس بغير نفسا قتل من أنه إسرائيل بني على كتبنا ذلك أجل من)قال تعالى 

 الناس أحيا فكأنما أحياها ومن جميعا الناس قتل فكأنما األر  في فساد أو

 (جميعا

 قال{  جميعا الناس أحيا فكأنما أحياها ومن}  مجاهد عنففى تفسير القرآن 

 فقد لهاقت عن كف من:  قالو  أحياها فقد حرق أو غرق من أنجاها من: 

 أحياها

 و هنا نجد القرآن يؤكد ان معنى اإلحياء لبنى آدم هو عدم قتله 



 

 

 و أمريكا تقتل من تغضب عليه و تحيى من يواليها 

و أيضا الطب و الجراحة األمريكيه تعالج تقريبا كل أمرا  األر  اآلن 

و تحيى الموتى سريرا و القلب المتوقف بالنبضات الكهربائيه و عمليات 

 القلب تغيير

  ثم يخبرنا الرسول الكريم صلى اللـه عليه وسلم فى صحيح مسلم عن

ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا ، فيضربه بالسيف ، فيقطعه ))النواس بن سمعان 

 ((:::::::جزلتين رمية الغر  ، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك

سة فهي النقطة الحسا, التطور في المجال الطبيو هى تعبير مجازى عن 

: فلنتخيل موقف الصحابة رضوان هللا عليهم لو قال لهم رسول هللا . هنا 

سيبلغ اإلنسان مرحلة من العلم تجعله ينزع قلب أخيه اإلنسان و يضع مكانه 

إنه شيء رهيب بالنسبة لنا .قلبا آخر أو آلة و سيعيش صاحب القلب بعدها 

هذا مصداقا لقول  و.أما اآلن فنحن نرى هذا بأم أعيننا . فى هذا العصر 

فيضربه بالسيف فيقطعه , يأتي بالشاب ممتلئا شبابا  -ص-رسول هللا 

 ثم يدعوه فيتهلل وجهه يضحك. جزلتين رمية الغر  

مشرط األطباء الحديث يا مسلمين الذى يعالج معظم  هو::: فيضربه بالسيف

 و معظم الطب إن لم يكن كله من أهل الماسونية األمريكية أمرا  العصر

صورة حقيقية عن حيث يصور لنا الرسول الكريم صلى اللـه عليه وسلم  

لدرجة أنه يقوم بإجراء عمليات جراحية يكون  تقدم الدجال في مجال الطب

اإلنسان خاللها كالميت تماماً وبعد انتهاء العملية ونجاحها يعود اإلنسان 

 ((هل صدفة أخرى))  أكثر حيوية وأكثر نشاطاً وقوة

 

 وإن من فتنته أن يقول ألعرابي )ن ماجة عن أبى أمامة فى سنن اب

أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان 

 (في صورة أبيه وأمه

 

و هذا حاصل فتمثل الجن باألب و األم األموات فيه إشارة إلى إختراع 

وات ماتوا منذ الكاميرا و التلفزيون فنحن نرى و نسمع على التلفزيون أم

 سنه  54أكثر من 



 

 

فنجد مثال تكنولوجيا الهولوجرام حيث تم عمل حفل ألم كلثوم فى السعوديه 

كأنها حية ترزق و تقوم بالغناء أمام الجماهير و هذا هو ما يحمله لنا 

 من معني  الحديث الشريف

 رابط للحفل

4-https://www.youtube.com/watch?v=XxAhMJlDv  

و هذه النبوءة اإلستنساخ البشري  هى إشارة أيضا من رسول هللا إلى إمكانية

 األخيرة في طور التحقق

********************************************* 

 جنة و نار الدجال

 
 

  و يؤكد إن تصميم الدوالر األمريكي يكشف من هو المسيح الدجال

جنه السالم و نار الحرب  يديهأنها أمريكا حيث جعلوا النسر االمريكي بين 

 ، مصداقا لقول  رسول هللا إن بين يديه جنة و نار 

 

  من خفة الدين وإدبار العلم أن نعتقد أن رجالً سيأتي بجنة ونار في

ى به  و لكن مجاز تعن!!!!!!!  و هو ما لم يأتى به األنبياء أجمعينهذه الدنيا 

 من يقع فى الفتنه يدخل النار فى اآلخرة

 

 :و لو إخذنا الحديث على ظاهرة فى موضوع الجنة و النار 

ما مصير من يدخل جنتة و يكتشف إنها نار هل سيموت أم سيخرج و  -1

 يقول للناس إنها نار و يكذبه ،، 

 ما مصير من يدخل نارة و يكتشف إنها جنة ، أو لم يخرج ليكذبه ،  -5

https://www.youtube.com/watch?v=XxAhMJlDv-4


 

 

 سينكشف أمر الدجال مع أول شخص يدخل الجنة أو النار النها معكوسه  و

 ، ( ص)أقول لكم أن المقصود من رسول هللا 

فى جنة الدنيا ثم يموت ليكتشف هو ان الشخص سيعيش الكذب األمريكى 

  أنه فى نار جهنم

 ألنه إتبع الدجال األمريكى فى حياتة 

أمريكا و قاطع منتجاتها و  و العكس صحيح لمن عا  فى نار الجهاد ضد

 صام عن حرمات هللا فى زمن الفتن ،

 فيكتشف أنها أدت به إلى جنة الخلد فى اآلخرة

 فلم يدخل الجنة إال بعد موتةو الدليل النقلى سورة يس 

ي بَِما َغفََر لِي َربِّي َوَجَعلَنِ ( 57)قِيَل اْدُخِل اْلَجنَّةَ قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن )

 سورة يس( 50)ِمَن اْلُمْكَرِميَن 

 ماذا قال رسول هللا لمن طلبوا منه جنة فى األرض

  طلب الكفار من رسول هللا أن يكون له ينبوع أو جنة من نخيل فرفض

 المولى عز و جل طلبهم بقوله 

 

  َوقَالُوْا لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِ  يَنبُوًعا 

ن نَِّخيل  َوِعنَب  تَكُ أَْو  َر األَْنهَاَر ِخاللَهَا تَْفِجيًرا  وَن لََك َجنَّة  مِّ  فَتُفَجِّ

ِ َواْلَمالئَِكِة قَبِيالً  َماء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفًا أَْو تَأْتَِي بِاهللَّ  أَْو تُْسقِطَ السَّ

مَ  ن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السَّ اء َولَن نُّْؤِمَن لُِرقِيَِّك َحتَّى أَْو يَُكوَن لََك بَْيت  مِّ

َل َعلَْينَا ِكتَابًا نَّْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربِّي  ُسوالًّ تُنَزِّ ا رَّ   َهْل ُكنُت إاِلَّ بََشرًّ

المعجزات التى أكد المولى إنها أنتهت الجنه و فهذا حال حامل رسالة هللا مع 

لمسيح جنه ل تعالى فهل يرسل هللا، ( ص)مع قدوم المسيح عسيى بن مريم 

 الدجال 



 

 

 أو حتى يتركة بآيات و معجزات ليضلوا عبادة ،

َما َمنََعنَا أَن نُّْرِسَل بِاآليَاِت إاِلَّ أَن َكذََّب بِهَا وَ : )وقال تعالى في هذا األمر

لُونَ   ( اِت إاِلَّ تَْخِويفًاَوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُموْا بِهَا َوَما نُْرِسُل بِاآليَ  األَوَّ

وصارت معجزة اإلسالم هي القرآن وعبقرية السيرة النبوية وهما أمران 

ْمَع َوُهَو َشِهيد    باقيان إلى األبد ليدبرهما كل من َكاَن لَهُ قَْلب  أَْو أَْلقَى السَّ

 فهذا حال خير نبى و رسول هلل محمد صلى هللا علية و سلم

 الدجال  فهل يرسل هللا تعالى المسيح

 أو حتى يتركة بآيات و معجزات ليضلوا عبادة ،،

  بل و هللا ليكون الناس قد أخذوا الحجة على هللا يوم الدين ،،،

و لكن هى مجرد فتنة فى الحديث الشريف ليضل بها من يشاء و يهدى بها 

 من يشاء سبحانة و تعالى

  الجنة  كمثالمع الدجال ماء ونار أو جنتين أو واديين أو نهرين أو

  .....في الوصف ؟ و التضارب لماذا هذا التعدد. والنار 

أم أنهما كمثال الجنة والنار هل هي ماء ونار ، أم جنتين أم واديين أم نهرين 

 ؟

"  كمثال" وكلمة . ؟ أال يدل التعدد في الوصف على أن في األمر تشبيه

 أال تدل مباشرة على التشبيه ؟ الجنة والنار ،

اء تعلق األمر بجنتين أو واديين أو نهرين فهو في النهاية ورغم ذلك فسو

 . يدور أيضاً حول المعجزات 

وهذه بموجب قواعد الشرع وسيرة كل األنبياء والرسل والصالحين ال 

 . تعطى ألهل الكفر وال تسخر إلضالل الناس وإغوائهم 

هم تنفكيف سيصل الدجال بهذين النهرين أو الواديين إلى جميع الناس ويف

شر ويفتنهم على كل مدينة ليصل إلى مليارات الببهما ؟ هل سيحملهما معه ؟

 أين تقع جنة و نار الدجاليوماً  04 في



 

 

وإذا كان لن يحملهما . بدون المعجزات لن يحمل الدجال نهراً وال وادياً 

ويطوف بهما فإن البديل هو أن يأتي الناس إليه ليدخلوا أحـد النهرين أو 

األحاديث ال تثبت !. أين سيكون مقر هذين الواديين أو النهرين ؟ف. الواديين 

 .مقراً للدجال 

إنها تشير إلى أماكن خروجه فقط ، أما بعد خروجه فإنه سيكون طوافاً يطأ 

كل مكان في األر  ويطوي األر  كطي الفروة ، وهذا يعيدنا من جديد 

أي يعيدنا إلى  ر إلى حكاية انتقال النهرين الواديين معه في طوافه باأل

 قضية المعجزات

  التكنولوجيارفاهية هل الجنة هى 
لم يكن فى أقصى درجات خيال الملوك القدماء أن يحصلوا على الرفاهية 

( القرية الصغيره) العالمالتى يحصل عليها اآلن المواطن العادى فى كل دول 

من هواتف بالصوره و الصوت و أنترنت و طائرات بسرعة الريح و 

رات مريحة و عالج سريع لكافة أمرا  األر  تقريبا و عمليات سيا

عالجبه لتغيير كافة أعضاء الجسم و عمليات تجميل تجعل األسود أبيض و 

الدميم إلى جميل و الذكر إلى أنثى و زد على ذلك إختيار جنس المولود و 

شكله و اللعب بالجينات و اإلستنساخ و اللعب بجينات المزروعات و 

 ات حتى تنتج اكثرالحيوان

  و مساكن ذات فرش ناعم و مياه بارده أو ساخنه و كهرباء و إضائه

و طعام جاهز و بضغطت زر يحصل على المراد سواء معلومات على 

قطوفها ،  لتصل إلى منزله بدون مجهوداإلنترنت أو سواء طلبات مادية 

سب دانيه حيث يأتي الى توصيل الطلبات للمنازل بكل ما تريد و كل ح

 فمنهم من ياتي اليه من اوربا و امريكا و منهم آخر( امواله)درجة حسناته 

 السياحية أنه فى جنة هللا من  حيث يظن من يمشى فى المنتجعات

مسابح مليئه بالحور العين العراة و عيون مياه و الخمور و الفرح و الطعام 

ن كل هذا الشهى الجاهز الذى يطاف عليهم بولدان حسبتهم لؤلؤ منثور و إ

لم يكن فى خيال البشرية حتى مائة عام مضت أم نحن نأخذه كأمور طبيعيه 

 بدون تفكر 



 

 

 يا .......أليست هذة هى أعظم و أكبر فتنة فى تاريخ البشريه

 مسلمين

  فتعود المسلم على الرفاهيه تجعله يبيع دينه من أجل عرض من

 الرفاهيه

 قَاَل : ُسْفيَاَن الثَّْوِريَّ يَقُوُل  َسِمْعتُ : قَاَل  في حلية األولياء أخرج أبو نُعيم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَِسْلَمانَ  الِ ِدي ِمْثُل طََعاِم الدَّ إِنَّ طََعاَم أَُمَرائِي بَعْ  :َصلَّى هللاَّ إَِذا  جَّ

ُجُل اْنقَلََب قَْلبُهُ    " أََكلَهُ الرَّ

 أليست هذة هى فتنة المسيح الدجال أمريكا دعاة اإللحاد و الفجور

********************************************** 

 لمخالفين لةل ه االقتصادىنار الدجال هى حصار

 يح مسلم عن فى صح: ثم يخبرنا الرسول الكريم صلى اللـه عليه وسلم

، فينصرف  فيدعوهم فيردون عليه قولهثم يأتي القوم ) النواس بن سمعان

 (عنهم ، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم

تُهمل بالدها فيصبحون : أن البالد والشعوب التي تخالفه وتقطع صالته به

 ليس بأيديهم شيء من أموالهم وخيراتهم

الدجال أمريكا ضد المسيح صادي الذي يقيمه وهذا إشارة إلى الحصار االقت

 الدول التي تختلف معه بنظام حكمها وبآرائها السياسية ومواقفها الدولية،

ما عدد من ماتوا بسبب الحصار اإلقتصادى األمريكى على الدول المارقة و 

 ؟المعارضه للسياسه األمريكيه

مليون نسمة  3أدى لقتل أكثر من  الحصار األمريكى على كوريا الشماليه

  5440و  1222من المجاعة بين أعوام 

 مليون نسمة 5أدى لقتل أكثر من  الحصار األمريكى على فيتنام

مليون بعد حرب  5أدى لقتل أكثر من  الحصار األمريكى على العراق

 الكويت 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=628&hid=9808&pid=323715
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=628&hid=9808&pid=323715


 

 

أدى لتدهور الصناعات الناشئه و توقف  الحصار األمريكى على إيران

 من العالم % 25التجارة و اإلقتصاد مع 

 و ليبيا الحصار األمريكى على سوريا

 فنزويال الحصار األمريكى على

  الحصار األمريكى اإلسرائيلى على غزة

 من المؤكد أن الفكرة وصلت إليكم ...ال داعى لمزيد من الشرح 

 وألن خيرات األر  بيديه يتصرف بها حسب أهوائه وميوله الصهيونية 

 (أنها لواضحة للقارئ و غير القارئ هل هذة صدفة أيضا و هللا)

  فمن يخالف أمريكا أو يحاول أن يمشي عكس تيارها فقد دخل نارها

فهي تحيي وتميت الدول ولو ألقينا نظره على تاريخها لوجدنا قائمة طويلة 

 البلدان ألتي تم سحقها وتدميرهامن 

ول أمريكا اإلتحاد السوفيتى ، اليابان ، فيتنام ، كوريا الشماليه ، معظم د

 الجنوبيه 

ليبيا و العراق و الصومال والسودان و أفغانستان و طبعا الدول اإلسالميه 

 إلخ...و

فلو نظرنا لتاريخها لما وجدناها خسرت حربا أو أرادت تغيير نظام أو  

إلغاء الشريعة أإلسالميه في بلد فهي األمر الناهي في العالم ومن تجرأ على 

 وغيره و طالبان صدام حسين  مخالفتها أصبح مصيره مثل

 فلذلك لديها جنة ونار فمن تبعها فقد دخل جنتها ومن خالفها فقد دخل نارها 

إال المستضعفين اليوم كل العالم يدين بالوالء ألمريكا فلذلك أخواني أنظروا 

 روتها وطغيانها الذين قاتلوا جب أصحاب الرايات السوداءفي األرض من 

 يأتينا من أجرهم و أن  نصرهمهللاونسأل 



 

 

جفاف المدينة معقل و ارض الخالفة على منهاج 

 النبوة فى آخر الزمان ثالث قبل خروج الدجال

   قد كنت كتبت فى نسخ الكتاب السابقة أن الثالث سنوات الشداد هم

و ال مانع من مراجعة  أسماء بنت يزيدبين يدي الدجال كما فى حديث 

 النفس

فقد  ذات الجفاف، ث سنين الدجال الشدادو لكن تتبعت االحاديث فى ثال

و للعلم فقد روي عن  بعدهليس خروج الدجال و  قبلاتفقوا على ان السنين 

اسماء بنت يزيد ايضا ان السنين الثالث قبل خروج الدجال عن طريق 

 19929و الطبراني فى الكبير  553:  5/  074عساكر  البن دمشق تاريخ

 1727 مسند أبي داود الطيالسيو فى 

و وجدت حديث ابي امامة ايضا يتكلم عن ان السنين قبل خروج المسيح 

 و هو الصحيح فى صحيح الجامع لاللبانيالدجال 

و لهذا وجدت ايضا انه يوافق الواقع مع الخالفة االسالميه على منهاج النبوة 

و  1222حيث كان هناك أشد جفاف فى تاريخ أفغانستان بين فى افغانستان 

5441 

 الدجال خروج قبل إن" قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن أمامة أبي عن

 في السماء هللا يأمر ،شديد جوع فيها الناس يصيب ،شداد سنوات ثالث

 ثم نباتها، ثلث تحبس أن األر  ويأمر مطرها، ثلث تحبس أن األولى السنة

 تحبسف األر  ويأمر مطرها، ثلثي فتحبس الثانية السنة في السماء يأمر

 تقطر فال كله، مطرها فتحبس الثالثة السنة في السماء يأمر ثم نباتها، ثلثي

 ذات يبقى فال خضراء، تنبت فال كله، نباتها فتحبس األر  ويأمر قطرة،

: قال الزمان؟ ذلك في الناس يعيش فما: قيل ، هللا شاء ما إال هلكت؛ إال ظلف

 وصححه" الطعام مجزأة عليهم ذلك ويجزئ والتحميد، والتكبير، التهليل

 .الجامع صحيح في األلباني

 و ها هو من موقع الموسوعة العلميه العالميه تأكيد لكالمي 



 

 

%Bhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8

A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D

9%86 

زاد الجفاف الشديد فى افغانستان في الفترة " يقول الموقع الموسوعي 

0222-2110 " 

 و ايضا موقع منظمة الغذاء و الزراعة العالميه التابعة لالمم المتحده 

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/50567/index.html  

 السيدة أفغانستان في العالمي األغذية برنامج مكتب مديرة الى واستناداً 

 بعض في تامة بصورة بالفشل باء قد المحاصيل موسم أن"  ريكو سوزانا

 شهدتها جفاف موجة ألسوأ مماثلة حالة بوقوع يُنذر مما ، المناطق

 2110 و 0222 عام بين الفترة في االنسان تاريخ في أفغانستان

 من عمر الخالفة الراشدة على منهاج النبوة و هي الثالث سنوات اآلخيرة

قبل التي تسبق خروج أمريكا المسيح الدجال على أر  الخالفة الراشدة 

و  4154سبتمبر  (نيويورك)بعد غزوة القسطنطينيه فى أفغانستان  االخيرة

هو تصديق للحديث الشريف عن الجفاف ثالث سنوات قبل خروج الدجال 

 ( الخالفه األخيرة فى الشام على يد الخليفه أبو بكر البغدادي)

و ال يتكلم عن  الجهادو الشريعة و  الخالفةو رسول هللا يتكلم عن ار  

ان الزم فما يعيش الناس في ذلك "مة بدليل قولة اعال االر  عامة الناس و

هل هذة ) مويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعاالتهليل والتكبير،والتحميد،: قال

 (صدفه أخرى

********************************************** 

عالمة معرفة المسيح الدجال فى اإلسالم هى العين 

 العوراء
  لماذا يصف رسول هللا عين المسيح الدجال العوراء فى عشرات

 ة األحاديث بأوصاف عد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/50567/index.html


 

 

 ما هى الصعوبه فى معرفة عين عوراء لرجل يدعى الربوبيه و األلوهيه، 

 لماذا يخبرنا أن هذة العين هى عالمة معرفته؟

 !!!التى سيأتى بها المعجزاتلماذا ال تكون عالمة معرفته كل 

 ((عليكم فأعلموا أن ربكم ليس بأعور ألبسفإن ))قال صلى هللا علية و سلم 

 بار أن ما سيقوم به لم يأتى به رسول من هللا من قبل و مع األخذ فى اإلعت

 فلماذا نركز على العين فى أسلوب معرفة المسيح الدجال

  و نهمل المعجزات 

و  ألن المعجزات التى سيأتى بها فى عصرة هى نتاج تكنولوجيا العصر

  سيعتبرها الناس فى عصرها أمــــــــــــــور طبـــــــــــيـــــعيـــــه
 

 الدوالر ..........ما العين العوراء المرسومه على أ

 و لم يلتفت إليها أحد..........ظلت لقرن من الزمان غير مفهوم معناها 

  واآلن بيت القصيد:  
 

 زجاجة في المصباح مصباح فيها كمشكاة نوره مثل) تعالي لاق

فالخسيس الدجال االمريكي يتشبه  ( دري كوكب كأنها الزجاجة

 باهلل

أعود بكم لألحاديث النبوية الشريفة وبآختصار هذه بعض ثم 

 : الروايات

 

 وصف عين الدجال

 

 (رواه أحمد")كوكب دريعينه اليسرى كأنها ."

 (رواه أحمد)إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري

 (رواه أحمد) زجاجة خضراءإحدى عينيه كأنها 

 (رواه البخارى)ة  طَافِيَة  ِعنَبَ أَْعَوُر اْلَعْيِن اْليُْمنَى َكأَنَّ َعْينَهُ 

 (رواه أحمد وداود الطيالسي) خضراء كالزجاجةعينه 



 

 

ى  َعْينُهُ طَافِئَة    (رواه مسلم)َكأَنِّي أَُشبِّهُهُ بَِعْبِد اْلُعزَّ

 (أخرجه الحاكم في المستدرك)كأنها كوكب دري أال وإن عينه اليسرى 

 (رواه الطبراني) ممسوح العين اليسرىالدجال 

كأنها نخاعة في حائط اليمنى عوراء جاحظة ال تخفى  وعينه

 (وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد) مجصص

، وعينه األخرى ممزوجة بالدم كأنها لم تخلقأعور العين اليمنى 

 ( أخرجه ابن ماجه من حديث أبى أمامة)

، لم تخلق له عينيخرج األعور الدجال من يهودية أصبهان 

 (كنز العمال)ة من دم واألخرى كأنها كوكب ممزوج

 (رواة بن نعيم حماد عن بن عمر  1030) الزهرةكأنها 

  ممسوحة مطموسةأما عينه اليسرى وصفت بأنها : العين اليسرى

 
    

أظن بدأتم تفهمـون المعنى وال حاجة لـي بمزيد الشرح فقط أنظروا للعين 

 العوراء على الدوالر الذى يتحكم فى البشريه جمعاء فهذة 

  كوكب درىين حولها نور مشع كأنها الع

 

 األخضر  الدوالر  مثل لون زجاجه خضراءو هى داخل 

  عين قائمه أى واقفهو هى 

 

  و غير مستقرة فوق الهرم

  ...فوق الهرم كعنبه طافئهو هى أيضا 

 

 و الهرم شكله مجصص على هيئه حائط  في حائط مجصص نخاعةكأنها 

 

  إطار برواز كأنه زهرةلعين داخل و ا ، عينه ميته كأن لم تخلقو 

 و هى مطموسه و ممسوحة 

 ، لم تخلق له عين أى غير موجوده فى الطرف األيمن من الدوالرو 



 

 

 

هل هذة صدفه يا )  هذة العين الماسونيه ينطبق عليها كل األحاديث الشريفه 

 (هللا

 
 

 ... عبد الدوالرو اآلن يا 

 .....يا عبد العين العوراء 

 ......ت المال على هللا يا من فضل

 من دون علم  تعبد المسيح الدجاليا من 

 و تمجد إبليس عن طريق تفضيل الدوالر على هللا 

 

 أنظر معى للعالمه الكبرى
لقد تم تصميم الدوالر من قبل الماسونين األمريكين ليدل على مفاهيمهم  

 وأغراضهم و خططهم طويلة المدى

 ار فى الدوالر و الدائرتان على اليمين و اليس

 
 هما رمز نظاره ينظر منها على العالم الذى يريد أن يتحكم به 

 

 كـــــــــفـــــــــر..... و بين العينين 
هى عين المسيح الدجال العوراء  فوق الهرم و هى العين  العين اليمنى

اليسرى للشخص المرسوم فهى يمنى للنظاره و يسرى للشخص المرسوم 

كما وصف رسولنا صلى  تماما الكوكب الدرىأو  ضراءداخل الزجاجة الخ

هللا عليه و سلم معناها الماسونيه الشيطانيه هى الزراع األيمن للفكر و القوه 

 األمريكيه



 

 

للنظارة هى عين ال مالمح لها و ممسوحه و ترمز  العين اليسرى

للصهيونيه اليهوديه و معناها الصهيونيه هى الزراع األيسر للفكر و القوه 

أعلى النسر يوجد إلهه الشمس رمز األمريكيه و يوجد داخل العين اليسرى 

عبادة إبليس و بداخله نجمة داوود عالمة شريكه األول فى العداء هلل 

و كأن الصهيونيه هى الشمس التى تنير فوق ( حلف أعداء هللا)الصهيونيه 

 أمريكا

 ـمامــــــــــــاكتب الماسونيون بين العينين تـــــــالكبرى  و المفاجأة

  كافر
هذا  خلفها ، و ان خيال سنجد أن لهالو نظرنا إلى كلمة واحد باإلنجليزية 

، و حرف الفاء من الممكن قرائته  الخيال عبارة عن كلمة كــــــافــــــــــــر

 بطرقتين و باقى الحروف ثابتة

 

 
 من لم يالحظ هذا و اآلن تعالوا نرى كيف سيقرأ كلمة كافر 

 تب الماسونيون مصمموا الدوالر بين عينى الدوالرك

  IN GOD WE TRUSTنحن نثق فى الرب 

كيف يثقون فى الرب و قد كتبوا حول العين ان مفهومهم المعلن هو نظام 

 بدون دين ، ( ملحد)علمانى 

 و هذا هو الكــــــــــفـــــــــــــر.... يوحدون به العالم أجمع 

ANNUIT CoEPTIS NOVOUS ORDO SECLUREM 

 جديدعالم ملحد  .................و هى تعنى إعالن مفهومنا 

يكتبون نحن نثق فى  ثمبال دين  ملحدكيف يريدون نظام ( النفاق)ما هذا 

 الرب

 إن العلمانيه هى إخضاع الدنيا ألحكام العقل البشر و ترك أحكام هللا و الدين 

 عن المكتوب بالالتينيه  إذا المكتوب بين العينين هو لتضليل الناس

 (أشد من الكـــفـــــــر)إذا المكتوب بين العينين هو النفاق 



 

 

  هو معناه الكفر أو إذا عكس المكتوب

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 فقط ينفذون نبؤة رسولنا  الرالعبارة بين عينيى الدو ةكتب الماسونيون هذ

  و لكن كما قال رسول هللا يقرأ كلمة كــافـــر كل مؤمن قارئ و غير قارئ 

 بالبصيرهو هو يري  ال بعينه بقلبهالمؤمن سيعرف كفرهم  ألن

 النه أعمي البصيرهاذا لماذا ال يستطيع الكافر قرائتها 

أصابهم فى أعينهم  هل يجب علينا إرسال الكفار إلي أطباء عيون ليروا ما

 من عمي أو أمرا  بصريه 

 و لكن يأتي تقرير طبيب العيون للكافر أن عيناه سليمتن 

 و ليس بهم أي عيب

ألن قرأها الكافر المتعلم القارئ اذا لماذا يقرأها المؤمن الغير قارئ و ال ي

 و البصيره المؤمن يمتلك وسائل غير حسيه للتعرف و هي اإليمان

نَ  َكثِيًرا لَِجهَنَّمَ  َذَرْأنَا لَقَدْ وَ ))قال تعالي  نسِ  اْلِجنِّ  مِّ  يَْفقَهُونَ  الَّ  قُلُوب   لَهُمْ  َواإْلِ

ئِكَ  بِهَا يَْسَمُعونَ  الَّ  آَذان   َولَهُمْ  بِهَا يُْبِصُرونَ  الَّ  أَْعيُن   َولَهُمْ  بِهَا  بَلْ  َكاأْلَْنَعامِ  أُولَٰ

ئِكَ  أََضلُّ  هُمْ   األعراف (102) اْلَغافِلُونَ  هُمُ  أُولَٰ

 شيء آخر فى غابة األهميه 

لقد شك رسول هللا فى اليهودي صافي ابن الصياد و لم يكن بين عينيه كلمه 

 كافر و لم يكن أحد عينيه عوراء بل كان سليم العينين 

 فلماذا إذن األصرار على أن المسيح الدجال أعور و بين عينيه كلمه كافر 

 

 د بين عينيه كلمة كافر و عينيه عوراء و اآلن يا من تنتظر رجالً موجو

يدعي صافي ابن الصياد و لم  فى المدينه لقد شك رسول هللا فى رجل يهودي

يكن بين عينيه كلمة كافر و لم يكن أعور العين ، هل تعرفون لماذا شك فيه 

ن الدجال كانت رؤيا مناميه ؟ ألن الرؤيا المناميه ع ألن ما رأه رسول هللا

، فلو أنه رأه فى الواقع لكان اول ما رأه أمسك فى ير مؤكدهغتكون ضبابيه 

 تالبيبه و قال ها هو ، أفيقوا باهلل عليكم 

 صلى هللا عليه و سلم  وضع الدوالر على العينين يطابق وصف رسول هللا 

 ليكون بين العينين كافر  

 



 

 

 

All Seeing Eye    العين التى ترى كل شئ عند األمريكان

  إلى رب هذا الكونترمز ( هالماسوني)

 و هى نفسها على الدوالر  و هى عين عوراء ترمز هلل 

 واحدة عوراء هللاكيف جعلوا عين 

 و ما ربكم بأعور كما قال رسول هللا

 

إله الشمس حورس و فوقه الشمس تماما كالختم األعظم األمريكى على 

 الدوالر مما يؤكد أن الماسونين يعبدون إبليس و الشمس 

 



 

 

 الديموقراطيه دين المسيح الدجال 
إن الشغل الشاغل ألمريكا المسيح الدجال هو تحكيم الديموقراطيه و أسقاط الشريعه 

األسالميه و الحرب عليها و على الخالفه االسالميه فتعالوا نعرف لماذا أتخذت 

 ...........أمريكا المسيح الدجال من الديموقراطيه دين تحارب من أجله 

 الفهد ثبته هللا وفك أسره يلة العالمة ناصرفضسؤل 

 ما معنى الديمقراطية ؟: وسئل 

 وما الفرق بينها وبين الشورى ؟

 وما حكم الدخول في البرلمانات ؟

 : فأجاب حفظه هللا 

الديمقراطية هي حكم الشعب، وهي تعني أن التشريع والتحليل والتحريم للشعب نفسه، 

لميالد، ثم تطورت بعد الثورة اإلنجليزية، ثم الفرنسية، وكانت قديمة في اليونان، قبل ا

إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه، وهي كفر مجّرد، ألن الحكم هلل سبحانه ال شريك 

، وهي تختلف عن الشورى أكثر من (وال يُشرك في ُحكمه أحداً : ) له، كما قال تعالى

 اختالف الزنا عن النكاح،

 :وذلك من وجوه

لشورى إنما تكون في األمور االجتهادية، التي ليس فيها نصوص أن ا: األول  -

صريحة، أما ما كان الحكم فيها ظاهراً فال شورى فيه، وأما الديمقراطية ففي كل 

 .شيء بال استثناء

 

أن الشورى تكون لطائفة من أهل الحل والعقد المعروفين بالعدالة والفضل : الثاني  -

فة ينتخبهم الشعب بحسب أهوائهم، وما عليه مصالحهم، والدين، أما الديمقراطية فلطائ

 .ولو كانوا من أفسق الناس

 

أن حكم الشورى غير ملزم على الصحيح، فال يلزم الوالي العادل أن يأخذ : الثالث  -

 .به إذا رأى المصلحة في خالفه، وأما الديمقراطية فملزمة

 

ر  على الناس، أما في في الشورى ال يصدرون أحكاماً وقوانين تف: الرابع  -

الديمقراطية فيصدرون ذلك، إلى غيرها من الفروق، وهناك كتب ال بأس بها في هذه 

 .المسألة يحسن الرجوع إليها

 

 : والدخول في البرلمانات منكر عظيم من وجوه -

 



 

 

أن فيه إقراراً بحكم الشعب، ألن البرلمان هو المجلس التشريعي الذي يُصدر ( أ 

وله له فإنه يُقِر حاكماً غير هللا، وهذا كفر، ولو أن البرلمان سيطر عليه القوانين، فبدخ

اإلسالميون مثالً، وجعلوا الدستور إسالمياً فإن هذا ليس حكم هللا، بل هو حكم الشعب، 

لذا لو تغير أعضاء البرلمان تغيرت القوانين، وهكذا، فهذا ليس حكماً بالشريعة، 

ضها من الشعب ضرب بالسيف وألقي في المزبلة، وال فالشريعة تُحكم بالقوة، ومن رف

 .ينظر إلى عدد الناخبين والموافقين والمخالفين

 

أنه ال بد للداخل في البرلمان من القسم على احترام الدستور، والدستور أصله ( ب 

 ! كفر، وفيه مكفرات ال تحصى، واحترامه كفر، فكيف بالقسم على ذلك

 

يين يتنازلون عن أشياء كثيرة في سبيل الوصول إلى أن من يُسمون باإلسالم( ج 

البرلمان، ثم ال يحققون جزءاً مما قدموه من تنازالت، وانظر إلى واقعنا اليوم تعلم 

 .ذلك جيداً 

 

وشاورهم في األمر ) وللشيخ أحمد شاكر رحمه هللا في عمدة التفسير عند قوله تعالى 

طية والشورى، والرد على من جعل كالم جميل جداً في المقارنة بين الديمقرا( 

الديمقراطية من الشورى، ومن دعا إلى االنتخابات، فراجعه فهو كالم يكتب بماء 

 .الذهب

 قريش دين الديمقراطيه

 ؟؟...قريش دين نفسها هى الديمقراطيه كانت هل

 وتكليف مالسالا شمس وسطوع النبويه البعثه قبل الى الماضى الى نرجع معنا تعالوا

  بالرساله وسلم عليه هللا صل الكريم رسولنا

 قريش؟ فى الحكم كان كيف

 القرارات لبحث الندوة دار فى يتجمع الكل وكان حزبيه وتحالفات قبائل قريش كانت

  حداثالا فى والتشاور

 مجلس) الندوة دار في يجتمعون كانوا بل بأمره حاكم لهم فليس ديمقراطيين كانوا

 بن ورقة فكان ديني تسامح لديهم وكان باألغلبية مقراراته ويتخذون( القرشي الشعب

 اآلن مصر شعب لدى ما لديهم وكان األصنام عبادة على يكرهوه ولم نصرانيا نوفل

 وكان الندوة دار في مشّرع مباح وكله والفجور والزنا الخمور شرب في حرية من

 نزيهة طيتهمديمقرا وكانت شاء بما الكعبة عند فليتحدث شاء فمن فكرية حرية لديهم



 

 

 وليس خلف بن وامية لهب وابو طالب ابو مثل الندوة دار الى بجدارة يصلون فنوابهم

 على عرضوا وقد,  االنتخابات تزوير او السياسي المال يسمى بما حاليا يحصل كما

 المبلغ وهو رفض ولكنه(  القرشي الندوة دار مجلس رئيس)  يصبح أن الكريم رسولنا

 بما الكريم رسولنا على قريش كفار عر  المسلمين عود اشتد وعندما, ربه عن

 فيطبقوا) عاما الهه يعبدوا أن عليه عرضوا حيث"  السلطة تداول مبدأ"  اآلن يسمى

 الههم والمسلمون الرسول ويعبد(  كامال عاما هللا وهو للمسلمين الوحيد األله شرع

 سورة ونزلت(  الندوة ردا في سادتهم بأهواء ممثل القرشي الشعب هو والههم) عاما

 وال هللا هو واحدا الها اال يعبد ال المسلم بأن لهؤالء تامة مفاصلة القيامة يوم الى تتلى

 {اْلَكافُِرونَ  أَيُّهَا يَا قُلْ }والكافرين المسلمين بين المفاصلة هيو هللا شرع اال يطبق

 بفصل وقامت دينا نآلا ميهالسالا الدول اتخذتها التى الديمقراطيه هو قريش دين فكان

  المسيح الدجال أمريكا  بشريعه وشرعت قتصادالوا السياسه عن الدين

ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ ۚ   يَْبُغونَ  اْلَجاِهلِيَّةِ  أفَُحْكمَ ) الحكيم كتابه فى تعالى هللا قول نسوا  هللاَّ

 (يُوقِنُونَ  لِّقَْومٍ  ُحْكًما

 آخر حكم واى البشر لشريعه صلحالا هو هللا حكم أن ليؤكد نبينا بها هللا بعث ولقد

 احكم وهو هللا بشرى ينازع فكيف يصلح ال باطل حكم هو البشر طريق عن وضع

 ؟!!!! الحاكمين

 واضع وهو المشرع وهو الحاكم هو هللا أن الحكيم كتابنا فى تؤكد آيات من فكم

 ضعلو وليس واحكامه نواميسه لطاعه هللا خلقه بشرى عبد فيه ينازعه ال القوانين

 هللا شرع تخالف وقوانين احكام

 بما ونحكم قريش تطبقه كانت ما نفس نطبق نآلا ونحن الديمقراطيه هو قريش فدين

  قريش به تحكم كانت

 أن ونعلن المسيح الدجال أمريكا علينا فرضه الذى الجديد الدين ذلك من فلنتبرأ

 يضحك أنفك ما انالشيط دين هى الديمقراطيه وأن، لسواه وليس هلل وبراءنا ءوناالو

 زمانالوا العصور مر على آدم بنى على سلوبالوا الحيله بنفس

 بالديمقراطيه الحكم هو الجاهليه فحكم

 لقتل همووارسل كافر قبيلة كل من انتخبوا لما قريش زمن في حصلت انتخابات اول و

 عليها المتحدة االمم فااشر وبدون تزوير وبدون نزيهة انتخابات وكانت النبي

 بها والحكم الديمقراطيه من نفسي أبرء أنى مالله



 

 

 الدجال رأسة مثل جلد الثعبان المسمي باألصلة
أو أعور، هجان، أزهر : الدجال: قال( ص)أن رسول هللا : عن ابن عباس

، أشبه الناس بعبدالعزى بن قطن، فإما هلك الهلك؛  كأن رأسه أصلةأقمر  

 لصحيحه لاللباني صحيح ورد فى ا، فإن ربكم تعالى ليس بأعور 

 حية َضْخمة عظيمة قصيرة الجسم : األََصلة األَْفَعى، وقيل: قال ابن األَنباري

  و هى الثعابين و الحيات مستوحي من جلد األصلة الدوالر تصميمنجد أن 

 

 

كما فى الحديث الشريف و بين  (الثعبان)عين االصلة و هذة مقارنة بين 

 عين الدوالر

 

يتسلق الشجرة المحرمة على ( الثعبان)ما هو اال االصلة  $ر و رمز الدوال

 آدم ليغويه 

 



 

 

 S أحد رموز أبليس و الماسونيه لالحتفال بغواية آدم ، فحرف ال أسو هو  

على الموجودة الحية و الشجرة  هغير موجود فى كلمة دوالر نهائيا و لكن 

 عمالت رومانيه و اغريقيه قديمة 

 آخر شئ 

  ان المجنح مرسوم بجلد الثعبان على الدوالرها هو الشيط

 



 

 

 عالمة معرفة المسيح الدجال عند أهل الكتاب
 

  وهو اإلنجيل الغير معترف به في الكنيسة ألنه : فى إنجيل برنابا

 النبى األمى الصادق األمين يعترف بنبوة عيسى و قدوم محمد

 

ل الذي يحمل شعار ويؤكد إنجيل برنابا انه ال يوجد تثليث إلى بقدوم الدجا

 التثليث غير المقدس حسب روايته

فهذا اإلنجيل يؤكد أن التثليث هو صفة المسيح الدجال ، مما ينبهنا إلى قول 

رسول هللا صلى هللا علية و سلم أن نقرأ فواتح سورة الكهف على الدجال ، 

 و هى 

اَويُنِذَر الَِّذيَن قَالُوا ) ُ َولَدًّ ا لَهُم اتََّخَذ هللاَّ بِِه ِمْن ِعْلٍم َوال آِلبَائِِهْم َكبَُرْت َكلَِمةً  مَّ

 ( َكِذبًّاتَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِن يَقُولُوَن إاِلَّ 

ها هى اآليات تنذر الذين قالوا إتخذ هللا ولدا و ال يوجد فيها نهائيا ذكر لرجل 

 دجال يدعى الربوبيه 

 با غير المحرف يؤكدان أن فهذا الدليل من القرآن مع القرينه من إنجيل برنا

 المسيح الدجال هو من إدعوا على هللا الثالوث اإللهى الكاذب 

  111عالمة المسيح الدجال فى اإلنجيل هى  

للرقم المكتوب تحت الهرم فى فئة واحد دوالر بالرومانيه هو و إذا نظرنا 

 ( هل هذة صدفة أخري) 111

 



 

 

If You add up each of the numerals without repeating them twice.You 

would get 666.d(500)+c(100)+l(50)+x(10)+v(5)+i(1)+666(Note that 

originally M wasn't used as a roman numeral.It was previously 

represented by a circled x(⊗ or ⊕)and then subsequently CIƆ.Also Note 

that the Modern day secret society the Illuminati was also founded in 

1776 

  النجمة الصهيونيه السداسية و النسر األمريكى على الدوالر ذو الست

 هندسيا و حسابيا  777هى ......... أضالع و ست زوايا و ست مدببات

 

  المسيح الدجاليبين   10،17يقول اإلنجيل سفر الرؤيا  

غنياء و الفقراء واالحرار والعبيد ويجعل الجميع الصغار و الكبار و اال"

ان ال يقدر احد ان يشتري و لهم سمة على يدهم اليمنى اوعلى جبهتهمتصنع 

 10،17الرؤيا " او اسم الوحش او عدد اسمه او يبيع اال من له السمة

  إذا العالمه الخاصه التى يعرف بها المسيح الدجال فى اإلنجيل

للبيع و  تتداول فى اليد و يتعلق بها العقل ديههى عـــــمـــــــــله نـــــقـــــ

 الشراء

 (هل هذة صدفة أخري) 

  و هنا إخوتى فاهلل أتفق اإلسالم بالحديث الشريف 

 مع أهل الكتاب بنبؤات اإلنجيل و التوراة 

  الدوالر األمريكىفى أن 

  المسيح الدجال فى آخر الزمــــــــــــــــــــــــــــان رمز كشفسيكون 

 هى أمـــــــــــــــريـــــــكـــــــــــاو 

 



 

 

********************************************* 

 المؤمنون معالمسيح الدجال أفعال 

 (شديدا زلزاال فيزلزلوا المقدس بيت في المؤمنون يحصر وإنه) 

 صحيح... الزوائد مجمع الهيثمي

الشام لدجال أهل نجد من الحديث أن من المؤمنون المحاصريين ، إختص ا

و لقد وصل هذا الحصار من الدوله االسالميه فى االر  المقدسه بالشام 

  . دير الزورإلى قمته اآلن فى 

  الشام نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السالم فى أواخر حصار

 أجتماع المسلمين هناك لفك الحصار إن شاء هللا و

 يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال العاص أبي بن عثمان عن

وينحاز المسلمون إلى عقبة   بغربي الشام وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم: 

فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم أفيق فيبعثون سرحاً لهم ، فيصاب سرحهم ، 

فبينما . شديدة وجهد شديد ، حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله مجاعة 

يا أيها الناس أتاكم الغوث ، ثالثاً ، فيقول  :هم كذلك إذ نادى مناد من السحر 

 عليه مريم ابن عيسى وينزل . إن هذا لصوت رجل شبعان: بعضهم لبعض 

  صل تقدم هللا روح يا:  أميرهم له فيقول ، الفجر صالة عند السالم

 والحاكم والطبراني شيبة أبي ابن و أحمدمسند  

  انها سمعت النبي اخرج مسلم عن ام شريك  :المجاهدين و إذاللهم

قالت ام  ليفرن الناس من الدجال في الجبال: ) صلى هللا عليه وسلم يقول 

واخرج احمد وابو ( شريك يا رسول هللا فاين العرب يومئذ قال هم قليل 

 .يعلم باسناد رجاله رجال الصحيح هذا الحديث عن عائشة 

من فتنة  لجبالباو اليمن و سوريا فرار المجاهدين فى أفغانستان و العراق 

 المسيح الدجال أمريكا الماسونيه  

 و هذا أيضا ينبهنا لماذا نقرأ سورة الكهف على المسيح الدجال ،،،،

ألن فيها تنبيه لنا ان نفر إلى الجبال و الكهوف مثل أهل الكهف و مثل 

  األمام المهدى أسامه بن الدن



 

 

مهدى من األفغان و ينبهنا الحديث إلى قلة العرب المجاهدين و أن جيش ال

 و نبتعد عن المدن ألن فيها سيطرة الكفر و الفجور  غير العرب

فتنة الدين  -1و سورة الكهف تحتوي على فتن امريكا المسيح الدجال االربع 

فتنة  -1فتنة العلم فى قصة موسي مع الخضر  -5فى قصة اصحاب الكهف 

قرنين و تبين فتنة السلطه فى قصة ذو ال -0المال فى قصه صاحب الجنة 

فتنة يأجوج و مأجوج وهم أمريكا و  -5السورة ما يجب فعله فى كل فتنة 

 (هل هذة صدفه أخرى)  بريطانيا كما بينا فى فصل يأجوج و مأجوج

  عند ظهور الدجال وخروجه وحلوله في بالد المسلمين، سينشأ بينه

 وبين المسلمين جدال ونقا  حول أمر يدعو له ويعمل من أجله بقوة

إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه : )لذلك قال النبي صلى اللـه عليه وسلم 

 (. دونكم

 الدجال وو هى ناتجه عن الجدال الدائر مع المهدى أسامة بن الدن و أمريكا 

 (هل هذة صدفة)حوار األديان  

  فتنة الدهماء او الدهيماء 

ويمسي كافرا  يصبح الرجل فيها مؤمنا ....ثم فتنة الدهماء )عن رسول هللا 

حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق 

 صحيح... ( فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم او غد  ال ايمان

و قد حصل ذلك عندما قال رئيس دولة المسيح  االسالموالتي تنقسم هي امة 

 جورج بوش عندما قال إما معنا أو علينا الدجال 

و بعدها قال اإلمام المهدى أسامه بن الدن فى خطبتة الثانية أن هذة الحرب 

و المنافق الذى سيتبع دولة الكفر و  دين هللاتفرق بين المؤمن الذى ينصر 

 (هل هذة صدفه أخرى) يقتنع بأنها حرب على اإلرهاب ال اإلسالم  

 يقاتل  ال يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى)رسول هللا  قال

اللهم أنصر المجاهدين ضد أمريكا المسيح الدجال فى كل  ( آخرهم الدجال

 مكان 



 

 

 و حربهم اإلمام  المسيح الدجال هو أمريكا بقوة علمهم و عسكرهم

وجد ضدة و هما المهدى ....ألنه إذا وجد الشىء،  المهدى أسامة بن الدن
 (ىبرجاء الرجوع لفصل إسم المهد) المنتظر و المسيح الدجال

 

فال يجب ان نخاف فى هللا لومة الئم و نبدأ إعالن الجهاد على 

 أمريكا

-------------------------- 

 نهاية المسيح الدجال
 إال المسيح عيسى بن مريم عليه السالم أمريكا  لن يقتل أحد المسيح الدجال

 

من السماء الذي يسقط ( نيزك)النجم الثاقب هاك امريكا بالكوكب الطارقف

حيث  عليه السام بسبب دعوة المسيح ان شاء هللا تعالي  يها و يدمرهاعل

يسقط الكوكب الطارق علي بركان يلوستون و هو يسمي في االنجيل بئر 

الهاويه و هو اكبر بركان في العالم حيث ينفجر و يسبب ذوبان امريكا في 

 البحر و قيام الساعه و تغيير محور الكرة االرضيه

نجم الثاقب هي تصوير لهالك أمريكا المسيح الدجال فى فسورة الطارق ال

القرآن و سفر الرؤيا فى األنجيل يشرح كيف يرمي المالك بالمذنب على 

بابل العظمي و هي الوحش أو المسيح الدجال فى األنجيل حيث يقول 

 االنجيل فى سفر الرؤيا 

 البحر في رماه و عظيمة كرحى حجرا قوي واحد مالك رفع و 51: 13

 50: 13 بعد فيما توجد لن و العظيمة المدينة بابل سترمى بدفع هكذا قائال

 االر  على قتل من جميع و قديسين و انبياء دم وجد فيها و

 

و سقوطه علي بئر  يتكلم عن النجم الثاقبالجزء التالي من سفرالرؤيا 

و ان كل نفس مؤمنه لما عليها حافظ كما الهاويه و هو بركان يلوستون 

 وره الطارق فى س



 

 

 االر  الى السماء من سقط قد كوكبا فرايت الخامس المالك بوق ثم 1: 2

 البئر من دخان فصعد الهاوية بئر ففتح 5: 2 الهاوية بئر مفتاح اعطي و

 من و 1: 2 البئر دخان من الجو و الشمس فاظلمت عظيم اتون كدخان

 ر اال لعقارب كما سلطانا فاعطي االر  على جراد خرج الدخان

 ال و اخضر شيئا ال و االرض عشب يضر ال ان له قيل و 0: 2 سلطان

  جباههم على هللا ختم لهم ليس الذين فقط الناس اال ما شجرة

 عنقه أضرب هللا رسول يا دعني: حديث بن الصائد قال عمر بن الخطاب *

( قتله في لك خير فال يكنه لم وإن عليه تسلط فلن يكنه إن النبي فقال

  البخارى

 قتل على يسلط لم: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال هريرة أبي عن* 

 العلقمي وقال للسيوطي الصغير و الطيالسي(  مريم ابن عيسى إال الدجال

 حسن

و هذا بسبب بعد أمريكا الجغرافى و التدابير االمنيه القويه و صعوبه فيزا 

 خوف العالم لبطشها الدخول إال لمن تأكدت من والئه و قوة جيش امريكا و

 

 و من االنجيل أيضا عن هالك المسيح الدجال

بُّ  الَِّذي األَثِيُم، َسيُْستَْعلَنُ  َوِحينَئِذٍ ))    َويُْبِطلُهُ  ،فَِمهِ  بِنَْفَخةِ  يُبِيُدهُ  الرَّ

 (3أيه  – 5تس ) (( .َمِجيئِهِ  بِظُهُورِ 

  

 و من الحديث الشريف عن هالك الدجال بنفس المسيح بن مريم 

اسِ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  َذَكرَ :  قَالَ  ، َسْمَعانَ  ْبنِ  النَّوَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الَ   هللا بعث إذ كذلك هو ....الحديث ...َوَرفََّع  فِيهِ  فََخفَّضَ  ، َغَداةٍ  َذاتَ  الدَّجَّ

 مهرودتين بين دمشق شرقي البيضاء المنارة عند فينزل ، مريم ابن المسيح

 منه تحدر رفعه وإذا ، قطر رأسه طأطأ إذا ملكين أجنحة على كفيه واضعا ،

 حيث ينتهي ونفسه مات إال نفسه ريح يجد لكافر يحل فال ، كاللؤلؤ جمان

 رواه مسلم ...فيقتله ، لد بباب يدركه حتى فيطلبه ، طرفه ينتهي

 

 لممس (يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماءإذا رآه عدو هللا )

 



 

 

 
 

لألسف الماسونيون يدركون حقيقه )لقد عرف الماسونين فى أمريكا 

و تذوب كما يذوب ( المسيح الدجال)كيف ستهلك أمريكا  (الصراع الحالى

 سيح عيسى بن مريم عليه السالم ،الملح فى الماء على يد الم

  Earth Crust Displicment على أنه  5415صوروا الذوبان فى فيلم و 

وبان القشرة األرضيه القاريه فى ماء البحار ذ العلميه التى تؤكد النظريه

أن أمريكا أكثر المعرضيين لهذة  العلمؤكد يو  فى البحر قاراتال لتذوب

 الظاهرة 

 ( 57) لآِلِخِرينَ  َوَمثاَل َسلَفًا فََجَعْلنَاهُمْ :  تعالى قوله الزخرف سورة في ورد

 الكفر في بعدهم لمن قدوة أى َسلَفاً  ناهُمْ فََجَعلْ : للطنطاوي الوسيط فسرها قد و

 لآِْلِخِرينَ  وموعظة عبرة: أى َمثاًَل  جعلناهم كما عقوبتهم مثل استحقاق في

 ..أعمالهم مثل يعملون الذين

و المسيح الدجال  الحالي العصر فرعون عقاب سيكونفإن شاء هللا 

 القريب لالمستقب في سنشهد و ملئه و لفرعون حدث كما بالغرق" أمريكا"

 زلزال يصاحبه إعصار أو بحري بتسونامي لطغيانها نهاية تعالى بإذنه

 .أوصالها يقطع

 115 آية أشاراليه الذي صهيون دولة لربيبتها الممدود حبلها فينقطع

لَّةُ  َعلَْيِهمُ  ُضِربَتْ : عمران آل نَ  بَِحْبلٍ  إاِلَّ  ثُقِفُوا َما أَْينَ  الذِّ ِ  مِّ نَ  َوَحْبلٍ  هللاَّ  مِّ

نَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا لنَّاسِ ا ِ  مِّ لِكَ ۚ   اْلَمْسَكنَةُ  َعلَْيِهمُ  َوُضِربَتْ  هللاَّ  َكانُوا بِأَنَّهُمْ  َذٰ

ِ  بِآيَاتِ  يَْكفُُرونَ  لِكَ ۚ   َحق   بَِغْيرِ  اأْلَنبِيَاءَ  َويَْقتُلُونَ  هللاَّ َكانُوا َعَصوا بَِما َذٰ  وَّ

 (115) يَْعتَُدونَ 



 

 

 العالم و خاصة األسالمي مشرقنا في فسادها اثإجتث و بزوالها هللا فيمهد

علي يد المسيح عيسي بن مريم و جيش الدوله االسالميه فى  عامة اإلسالمي

 العراق و الشام ليدخلوا المسجد األقصي و يدمروا ما علوا تدميرا 

 

 يصيب قد لما جداً  مصغرة(  بروفة)  هي 5440أندونسيا  تسونامي أمواج

  أمريكا

 و جاهدوا ضد أمريكا  تنجو الحق الى رجوعهم في يونس كقوم كونوا

 

 من وهللا لعقالئكم تحذير هذا،فتغرقوا فرعون وقوم نوح كقوم تكونوا وال

 القصد وراء

 

ما قول رسول هللا صل هللا عليه و سلم فيريهم المسيح عليه السالم دم أ

كما المسيح الدجال في حربته اال تعبير مجازي عن هالك المسيح الدجال 

 عبر رسول هللا صل هللا عليه و سلم في الحديث الشريف عن يوم القيامه عن

 كهيئة بالموت يؤتى: "قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الخدري سعيد أبي

 هل: فيقول ، وينظرون فيشرئبون الجنة أهل يا منادٍ  فينادي ، أملح كبش

 ، ذلك مثل النار لأله ويقال. رآه قد وكلهم ، نعم: فيقولون هذا؟ تعرفون

 ".موت فال خلود النار ويأهل ، موت فال خلود الجنة أهل يا: يقال ثم. فيذبح

 وغيرهما ومسلم البخاري رواه

 وهذا ، الموت ملك بالموت المراد أن ظانين الحديث البعض يستشكل وقد

 ، محسوس بكبش هللا يمثله ، الموت نفس فالمقصود ، صحيح غير الظن

 أشياء األعمال جعل ومنه ، كثير القيامة يوم بالمحسوسات تالمعنويا وتمثيل

ان المسيح  .ذلك وغير صاحبها عن تحاج وكونها ، موزونة محسوسة

الدجال ما هو اال رؤيا مناميه راها رسول هللا فهو تصوير لحقيقه فإن رسول 

هللا رأي هللا تعالي فى رؤيا على هيئه رجل امرد فهل هللا تعالي عما يصفون 

و كذلك في حديث المسيح الدجال فقد صورة الرسول على هيئة  ل امردرج

 .. رجل و صور هالكه على هيئة دماء

 فال يجب ان نخاف فى هللا لومة الئم و نبدأ إعالن الجهاد على أمريكا



 

 

 فتح القسطنطينيه و خروج الدجال
عمران بيت المقدس خراب ) عن معاذ بن جبل قال صلى هللا عليه وسلم 

وخروج الملحمة فتح القسطنطينية , وخراب يثرب خروج الملحمة ,  يثرب

 صحيح( وفتح القسطنطينية خروج الدجال , 

 

الملحمة العظمى وفتح " لم صلى هللا عليه وسوعن معاذ بن جبل قال 

 صحيح" القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر 

ث الفتن و القاعدة التى توصلت إليها بعد طول بحث فى أحادي*******

المالحم و نبوءات التوراة و اإلنجيل إلى أن كل النبوءات يتم تفسيرها بعد 

 حدوثها ال قبل حدوثها و ان النبوءات دائما رمزيه و مجازية 

 **************(الغيب أحاديث تنزيل و تأويلبرجاء الرجوع لفصل )

 :عمران بيت المقدس

 دولة إسرائيل  هو عودة بنو إسرائيل لفلسطين و إعالن قيام

بني ) عن أبي ثعلبة الخشني قال إذا رأيت الشام مأدبة أو مائدة رجل وأهل

رواة . بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية وأظن ابن وهب قال مائدة (اسرائيل

 نعيم فى الفتن

 :خراب يثرب

مقصود به سقوط الخالفة اإلسالمية و ألن المدينة هى رمز الخالفة 

 اإلسالميه 

 :لحمةخروج الم

التى يقتل فيها ثلث و ( أمريكا و أوربا)هى ملحمة المؤمنون مع الروم 

ينسحب ثلث من المنافقين و ينتصر ثلث من الصابرين ، و هى المالحم بعد 

إطالق سباب األرهابى على كل مجاهد فى أفغانستان و فلسطين و العراق و 

 إلخ ، ... الصومال و اليمن و الشيشان و المغرب العربى و الفلبين و

فين بعد حرب تحرير يو قد بدأت بعد إحتالل أمريكا لبالد الحرمين الشر

 الكويت و وجود جيو  من النصارى و اليهود على أر  الجزيرة 



 

 

ال  الرايات السوداء تنظيمات فىفهى مالحم من المؤمنون المتطوعون 

قالل أو يرجون إال عفو هللا بعد الشهادة أو اإلنتصار لكلمة هللا فى األست

 تطبيق شرع هللا 

 

 :فتح القسطنطينية

أرى أن فتح القسطنطينية كناية عن الغزوات المباركة في نيويورك و 

واشنطن التى نفذها ثلة مؤمنه مجاهدة من تنظيم القاعدة الرايات السود من 

 خرسان

 

 :القسطنطينيه  تعريف

 

 نب منها في البر وجانب منها في البحرجانرى هنا .... األمريكيه  نيويوركالقسطنطينيه أو مدينة 

ألنها عبارة عن جزر فى المحيط األطلسى الذى يشطر المدينه من المنتصف حى منهاتن ذو المبانى 

الشاهقة ثم جزيرة أخرى فيها كوينز و بروكلين و جانب آخر داخل البر كامال و هو برونكس و 

 يوجد جسر يربط شطرى المدينه من اكبر جسور العالم 

 :يف فهم الصحابة و التابعين القسطنطينيه ك

 

وشك أن يخرج حمل الضان ثالث عن عبد هللا بن عمرو يقول ي

 ويستمد المسلمون بعضهم بعضا فذكر الحديث .....مرار

 أني الجدها في كتاب هللا تعالى الزانية تستفتحوا القسطنطينية الزانيةحتى 

القسطنطينية ( سمعت)سميت : كعب الحبر يقول عن: 5/077:وفي**

وتجبرت فدعيت المستكبرة وقالت يكون  بخراب بيت المقدس فتعززت

نعيم فى )  .(جزيرة فى الماء)فقد بنيت على الماءعر  ربي بني على الماء 

 (الفتن



 

 

 :التفسير

اليهودي من اآلثرين المتقدمين نجد أن الصحابى عبد هللا بن عمرو و الحبر 

يفهم الصحابين الجليلين المدينه على  لمكعب الذى أسلم رضى هللا عنهما 

فهما القسطنطينيه على أنها فأنها القسطنطينيه المعروفه فى ذلك الزمان، 

الزانيه الكبرى التوراة على أنها بابل الثانيه المدينة المذكورة فى اإلنجيل و 

 .تقتل المؤمنون آخر الزمانالتى 

يه هى التى تساند فى أن القسطنطينمن خالل اآلثر الذى رواة كعب الحبر 

  خراب بيت المقدس و هو ما تفعلة أمريكا فى مساندة إسرائيل

 :كيف تفتح القسطنطينية

صلى هللا عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في  هعن أبي هريرة أن

البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول هللا قال ال تقوم الساعة حتى 

فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ولم  بني إسحقيغزوها سبعون ألفا من 

يرموا بسهم قالوا ال إله إال هللا وهللا أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور ال 

أعلمه إال قال الذي في البحر ثم يقولوا الثانية ال إله إال هللا وهللا أكبر فيسقط 

بر فيفرج لهم فيدخلوها جانبها اآلخر ثم يقولوا الثالثة ال إله إال هللا وهللا أك

فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد 

 (رواة مسلم) خرج فيتركون كل شيء ويرجعون 

 :التفسير

و ذلك لتنبيه المسلمين  لم يتلفظ رسول هللا بكلمة القسطنطينيهمن هذا الحديث 

ى عرفها الصحابة بل هى فى آخر الزمان أن المقصود ليس القسطنطينيه الت

مدينه الروم فى آخر الزمان أمريكا و هى أكبر مدينه أقتصادية و تجارية فى 

العالم منذ خلق هللا أدم حتى اآلن ، هى المدينه التى تنقسم نصفين نصف فى 

البحر و هى جزر منهاتن و كوينز أحياء المال و األعمال و جزء على 

نى و يوجد جسر يربط شطرى المدينه اليابسه و هى أحياء برونكس و ألبا

 من اكبر جسور العالم

 مدينة فى تاريخ البشريه منذ خلق هللا أدم حتى اآلن أغني -1



 

 

 نصفها فى البحر أى جزيرة فى الماء كاملة و نصفها فى اليابسة -5

 هى المدينة األكثر إمتالء باليهود بنو إسحاق -1

خدام أمور مدنيه و ليست الغزوة تمت بدون سالح ، فقط تخطيط بإست -0

 عسكريه 

أما إستنبول أو القسطنطينيه القديمة فغزوها بالسالح و الحرب و هو  -5

 عكس إسلوب الفتح الذى بشر به رسولنا الكريم من فتح بدون سالح

( القاعدة )من دون علم المجاهدين  بنوإسحاقالغزوة تآمر فيها الموساد  -7

المسلمين  غزولإليقاع من أجل تسهيل  بالمخطط من قبل اليهود بنو إسحاق

 خالفة االسالميه فى افغانستانهدم الو 

أن صلى هللا علية و سلم عندما قال و هو ما نبهنا لة رسولنا الكريم 

 القسطنطينيه يغزوها بنو إسحاق لصالح المسلمين العرب

سقط جانبها األيمن و هو البرج األيمن لمبنى التجارة العالمى ثم سقط  -0

 نبها األيسر و هو البرج األيسر لمبنى التجارة العالمىجا

من خالل اآلثر الذى رواة كعب األحبار أن القسطنطينيه هى التى تساند  -3

فى خراب بيت المقدس و هو ما تفعلة أمريكا فى مساندة إسرائيل من أجل 

 هدم المسجد األقصى 

ها الجهال بأن هذة الغزوة كانت فتح مبين على اإلسالم بعكس ما يدعى -2

ألن أمريكا كانت ستغزو العرب من أجل جاءت بالخراب على المسلمين ،

 إسرائيل سواء شاء العرب أم أبو

سنويا اآلالف منذ غزوة القسطنطينه أوربا  و حيث يدخل اإلسالم فى أمريكا

ألن الغزوة عرفت العالم بوجود دين األسالم بعد أن كان ( غزوة نيويورك ) 

و ألن يهدى هللا بنا إنسان  االسالمب الغربية ال يعلم بوجود من الشعو%  04

واحد خير من القعود فى الترف ألننا األمة المكلفة بالدعوة و من تداعيات 

 هذا القدر الحروب علينا من قبل الدجال أمريكا 

 رابط لفيديو ينكر فيه المهدي أسامه بن الدن أن القاده هم من فعل الغزوة



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qqby7tCprE   

 

 عن إنكار المهدي و القاعده لغزوة نيويورك و واشطنون  المراسلين تقارير
e/2002/1/6/REPO1.HTMhttp://www.ahram.org.eg/Archiv  

 

سبتمبر  هجمات قبل أمريكا للحرب على أفغانستان و القاعدة رابط تخطيط

  أي أن كله مخطط من قبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8

A_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(2001%E

2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)  

 

 : متى يتم فتح القسطنطينيه

فتح القسطنطينية مع قيام : " أنه قال: ي هللا عنهوعن أنس بن مالك رض

 رواه الترمذي ، الساعة

يد السلطان العثماني التركماني محمد  علىالقديمه وقد فتحت القسطنطينية 

 الفاتح ولم تزل القسطنطينية في أيدي العثمانيين إلى زماننا هذا 

 ليس هو المذكور في األحاديث ( إستنبول)وهذا الفتح 

 لملحمة فى آخر الزمان بعد ا -1

 بسبع اشهرقبل خروج الدجال  -5

 يكون فتحها بالتسبيح والتهليل والتكبير  -1

ثم  )بنص الحديث  ويكون فتحها على أيدي العرب ال أيدي التركمان -0

يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز، حتى يفتح هللا عليهم قسطنطينية 

 (ورومية بالتسبيح والتكبير 

  تى غزوة نيويورك و واشنطونلم يقع ح فتح القسطنطينيهأن  اذا جنستن و

 تزامن آخر لفتح القسطنطينيه

عن أبي ثعلبة الخشني قال إذا رأيت الشام مأدبة أو مائدة رجل وأهل بيته 

 رواة نعيم فى الفتن. فعند ذلك فتح القسطنطينية وأظن ابن وهب قال مائدة

https://www.youtube.com/watch?v=7qqby7tCprE
http://www.ahram.org.eg/Archive/2002/1/6/REPO1.HTM
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(2001%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(2001%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(2001%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)


 

 

رأيت ما بين العريش إلى الفرات عن أبي ثعلبة الخشني قال إذا -1055

 مأدبة أهل بيت واحد فذلك عالمة المالحم، رواة نعيم فى الفتن

 

مالحم آخر الزمان مشترك لفتح القسطنطينيه و  تزامننجد  األثرينفى هذين 

و هى المنطقه التى بين العريش و الفرات و هى األر  التى  فلسطين فى

 هى لهم ، يدعى اليهود بنو إسرائيل أنها وعد إل

كأنها مائدة لبنو رجل  1270و قد أصبحت المنطقه العربية بأسرها منذ 

 واحد و هو إسرائيل أو يعقوب علية السالم 

بنو إسرائيل يعيثون فيها فسادا و فتح القسطنطينية هو إنتقام الفئه المجاهدة و 

 إسرائيل  ةمساندلمن المسيح الدجال أمريكا 

 

 :خروج الدجال 

الملحمة العظمى وفتح " جبل قال صلى هللا عليه وسلم  وعن معاذ بن

 صحيح"  في سبعة أشهرالقسطنطينية وخروج الدجال 

نيويورك و )بعد غزوة القسطنطينيه ( أمريكا)هو خروج المسيح الدجال 

و هى الغضبة التى تخرج المسيح الدجال كما قال رسول هللا ( واشنطن

 يخرج الدجال على غضبة يغضبها 

سبب هذة الغضبة عندما ربط بين فتح القسطنطينيه ر لنا رسول هللا و قد ذك

و هو ما حدث عندما غضبت أمريكا بعد غزوة  ثم خروج الدجال

 ، ( نيويورك)القسطنطينيه 

و بالفعل فإن خروج المسيح الدجال أمريكا بقتال الخالفة اإلسالميه فى 

المهدى أسامة  اهاأرس أفغانستان أو الخالفه األخيرة على منهاج النبوة التى

سبتمبر و إنتقال جيو  أمريكا شهر  11بن الدن ، ففتح القسطنطينيه تم فى 

فهى سبعة .... ثم غزو أفغانستان و هى الملحمة إستمرت ستة أشهر ، 

  أشهر كاملة



 

 

و و كيف تهدم الكعبه ذو السويقتين خرج 

 نحن غافلون
 

لحمد هلل و يجب علي الجميع تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و ا: تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  مؤمنينال بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

فخروج أوباما و عدم هدمه الكعبه ما هو إال رمز من هللا تعالي و 

إنذار لمن ألقي السمع و هو شهيد ، فمن قرأ نبؤآت رسول هللا و صدق بها و 

ايقن بها و رأى عالمتها قد حصلت أيقن أن هذا وقتها و أخذ الحيطه و قاتل 

ى سبيل هللا تعالي مع الفئه المجاهده فى دوله الخالفه االسالميه حتي يلقي ف

هللا و هو على يقين من نبؤاته و كلماته ، أما المشككين فيقولوا لقد جاء و 

و لكن من هو على يقين . رحل و لم يهدمها ما هذا اال أساطير األولين 

عالمه قد جائت و هذا ال و أنللغافلين تدراج من هللا ف ان هذا أسسيظل يعر

خذ حذره و يقاتل و يؤمن حتي يحصل حقا ما وعده هللا تعالي و وقتها فيأ

 ......يراه يقياً أمامه و لكن بعد مرور أختبارات صعبه 

يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم الذين 

 لحياه و ال معني لهاالمسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت ل

 ----------------------------------------------

هل تذكرون إبرهه من أين أتجهه لهدم  – هنا أبتدأ ألتكلم عن هدم الكعبهو 

 و من أين هو ؟ نعم ، هو حبشي  –الكعبه ؟ نعم ، من اليمن 



 

 

كيف تظنون  –هل رأيتم صاروخ الحوثيين لضرب الكعبة من اليمن  ؟ نعم 

بصاروخ أمريكي من اليمن ليقال أن  –يضرب أوباما ذو السويقتين الكعبه س

و من أين أصول أوباما  –من ضرب الكعبه هم الحوثيين ليخدع العالم اجمع 

بضرب من الذي سيعطي االوامر  –(كينيا)ذو السويقتين ؟ من الحبشه 

ه فى قبل أن يترك منصبه وقع مرسوم هدم الكعبلحبشي أوباما إنه االكعبه 

الجمهوريين و التنفيذ من  ؟؟حالة تعر  أمن أمريكا للخطر من المسلمين 

و رئيس الجمهوريين  – الفيلبرئاسه ترامب الذي فاز باألنتخابات و رمزهم 

و هو النفخ فى بوق يوم  Trumpetو أسمه مصغر   Trumpترامب 

هللا فى المرة األولي ضرب   --(( سبحان هللا ليس هناك صدف )) القيامه 

( الحبشي)فى المرة الثانيه يضرب المعتدي  –تعالي المعتدي بالطير االبابيل 

كما ذكرت لكم فى هذا الكتاب الحقا  ---(الصواريخ)الكعبه بالطير االبابيل 

ان هللا يفعل الشيء و نقيضه النه خالق كل شيء ، فلو لم يفعلها لكان هناك 

 .......إله للنقيض 

علنوا ان الصاروخ كان موجها لمدينة جدة و ليس هذا رغم ان الحوثيين ا

إلي مكة و لكن آل سعود دينهم الكذب فارادوا عمل عر  اعالمي أمام 

العالم أجمع ان الحوثيين أشر خلق هللا فما كان منهم اال ان أتاحوا فرصه 

ألمريكا المسيح الدجال لهدم الكعبه ألن الكذب يهدي الي الفجور كما قال 

صادق المصدوق صل هللا عليه و سلم و ما كان للحوثيين أفضل الخلق ال

الرافضه ان يوجهوا سهامهم لهذه المنطقه المقدسه و لكن ألنهم ال دين لهم 

 فعلوها و لن يستحل البيت اال اهله

و تهدم الكعبه امام المسلمين قبل طلوع الشمس من مغربها مباشرة و بعد 

يضرب شبه جزيرة العرب خسف جزيرة العرب وهللا اعلم و هو زلزال 

من بلدان الخليج العربي الذين كفروا باهلل و بشرعه و بالمسيح عليه السالم 

 .و تولوا امريكا من دون هللا تعالي و المؤمنين فى دولة الخالفة االسالميه

 ------------------------------------------------------------

الكعبة ذو  يخرب: ليه وسلم قالصلى هللا ع هفي البخاري ومسلم أنف

 . السويقتين من الحبشة

استكثروا من : هللا عنه قال عن علي رضي: قال ابن حجر في فتح الباري

الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع 



 

 

رواه الفاكهاني من هذا . أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم -أو قال-

قائماً عليها يهدمها بمسحاته، واألصلع من ذهب شعر مقدم : جه وقالالو

رأسه، واألصمع الكبير األذنين، وقوله حمش الساقين بحاء مهملة وميم 

 . انتهى كالمه. ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين

فتبين أن المقصود بذي السويقتين الحبشي هو رجل من الحبشة دقيق 

 الساقين،

 .هدم الكعبة عندما يحين ذلك الوقتوهو الذي يباشر 

يخرب الكعبة )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال عن عبدهللا بن عمرو 

ولكأني , ويجردها من كسوتها , ويسلبها حليها , ذو السويقتين من الحبشة 

وهذا إسناد ( يضرب عليها بمساحيه ومعوله, ( 1)أنظر إليه أصيلعاً أفيدعاً 

 .جيد قوي 

 وهو اعوجاج المفاصل: فدع به ( 1)

فإنه ال يستخرج كنز الكعبة , اتركوا الحبشة ما تركوكم )اود أبو د وفى سنن

 ( .إال ذو السويقتين من الحبشة

ينقضها حجراً حجراً يعني الكعبة , كأني أنظر إليه أسود أفحج ) ومسند احمد

 ) 

ال حسبت ق)في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة ) و مسند احمد

 إسناده صحيح على شرط الشيخين( فيهدمها( أنه قال

وخالصة القول ان من عالمات الساعة خروج رجل من الحبشة يسمي ذو 

السويقتين اسود به به اعوجاج في اليدين او الساقين كبير االذنين وذكر انه 

وورد في بعض الروايات انه ( أي صغير الرأس) اصلع وفي رواية اصعل 

 رأس جيش قوامه ثالثمائة ألف يأتي علي 

 فهل في زماننا من تنطبق عليه هذه الصفات ؟



 

 

من االحداث التي شدت العالم هذه االيام فوز المرشح الديموقراطي باراك 

هذا الرجل من أب حسين اوباما ووضعه رئيسا للواليات المتحدة االمريكية 

 وأمه امريكية  ذو أصول كينية

ذي السويقتين وهذه الصفات تنطبق علي باراك وذكر في الحديث انه يكني ب

 ذو السويقتين أي ذو الساق المعوجهكنية جده حيث  اوباما 

 دعونا نبحث عن كنية اوباما ومعني كلمة اوباما

المكتوبة باللغة األنجليزية  االسماء عند البحث عن معني اوباما من مصادر

  وجدت هذا النص

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_meaning_of_the_name_'Obama ' 

 http://www.babynames.com/name/OBAMA 

WHAT IS THE MEANING OF OBAMA  

Obama is a name from the Luo ethnic group of 

southwestern Kenya, where Barack Obama Sr. was born. 

It was originally the given name of Barack Obama's 

great-grandfather. It is based on the Luo (technically, 

Dholuo, the name of the language of the Luo) word bam, 

which means "crooked, slightly bending" . The prefix O- 

means "he", and many Luo male names begin with it. 

Since most traditional Luo names were given by the 

baby's mother referring to something about the child's 

birth, the best guess is that when Obama's great-

grandfather was born one of his arms or legs looked 

slightly bent 

 :والترجمة الحرفية كانت كالتالي 

أوباما هو اسم من اللو مجموعة عرقية في جنوب غرب كينيا ، حيث ولد 

وكانت في األصل بالنظر إلى اسم باراك أوباما الجد . باراك أوباما األب

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_meaning_of_the_name_'Obama
http://www.babynames.com/name/OBAMA


 

 

كلمة ( ، لغة اللو Dholuoمن الناحية التقنية ، )لى اللو وهو يقوم ع. االكبر

، والعديد " هو"تعني  -البادئة او". معوج ، قليال رضوخ"باما ، والذي يعني 

ونظرا ألن معظم األسماء التقليدية . من رجال اللو أسماءهم تبدأ بها

لمجموعة اللو هي التي قدمتها والدة الطفل في اشارة الى شيئا عن والدة 

الطفل ، افضل ما يمكن توقعه هو أن أوباما عندما الجد االكبر عندما ولد 

 قليال  معوجهكان واحد من ذراعيه أو رجليه بدت 

اليد او  افدعاو اليد المائلة أي  المعوجه أي ان كنية اوباما تعني ذو الساق

 الرجل

 فهل تنطبق صفة ذو السويقتين علي أوباما ؟

تين في األحاديث الواردة ونري اذا كانت دعونا نستعر  وصف ذوالسويق

 تنطبق علي باراك أوباما

 رجل أسود - 1

 فى تاريخ البشرجيش أكبر له نفوذ و - 5

 ذوالسويقتين ...... لقب العائله بالكينيه - 1

 (اثيوبيا وفي هضبة الحبشة فى كينيا  هالمتمثل) يخرج من الحبشة  - 0

 دقيق الساقين  - 5

 عوجاج مفاصل الركبةوهو ا: به فدع  - 7

 (أي صغير الرأس منحسر الشعر)اصلع اواصعل  - 0

  (مطرطئ األذنيين وقيل صغير األذنين)اصمع - 3

 ..........................فهذه الصفات تنطبق علي باراك اوباما 

 فهل يمكن ان يكون هذا التطابق محض الصدفة ؟

 ؟ اوباما االن هل سيصل رجل من الحبشة الي مرتبة أعلي من مرتبة

 ؟ الكعبة يهدم أو يخربالرجل الذي هل سيكون اوباما 



 

 

 آخر حكام الروم ؟ أوباما كيف وصفت التوراة ذو السويقتين

ففي االصحاح الثامن من سفر النبي دانيال يتكلم عن رؤيا ألخر الزمان 

يشرح فيها هدم الكعبه و ميعاد هدمها و يؤكد له جبريل عليه السالم ان 

 يقول فيها لوقت نهايه الزمان ثم الرؤيا 

و في آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه و  51

يهلك عجبا و ينجح و يفعل و . و تعظم قوته و لكن ليس بقوته 50فاهم الحيل 

و . و بحذاقته ينجح ايضا المكر في يده  55يبيد العظماء و شعب القديسين 

ان يهلك كثيرين ، و يقوم علي رئيس الرؤساء و و في االطمئن. يتعظم بقلبه 

 ، و بال يد ينكسر 

بأنه ذو وجه جاف و كذلك نري التوراه تصف الملك االخير للروم 

اوباما و انه ذو مكر شديد و حيل عظيمه تراه يجلس مع المسلمين و يخطب 

فى جامعه القاهرة انه جاء لصلح المسلمين بعد الرئيس بو  ثم يقوم بعكس 

يضحك فى و جهك و يطعنك فى ظهرك كما قوي نفوذ الشيعه على  ذلك اي

ثم يبيد القديسين و هم اهل الدوله  من و..... حساب السنه فى كل مكان 

قعون فى شباكه و االسالميه من المجاهدين و من اطمئنان المسلمين له ي

 يهلكون بفتنته 

 

 الكعبه  خراب وحرقالترتيب المتوقع ل
 



 

 

  :الحدث األول

 وظهرت الدين مرج إذا أنتم كيف : وسلم عليه هللا صلى قال ميمونة عن  

 رواه الطبرانى  . العتيق البيت وحرق األخوان واختلفت الرعيه

 :قبل حرق البيت العتيق الكعبه المشرفه ، يحدث األتى

 بالدين الفاسد   األسالم الصحيح اختلطت أَي: مرج الدين  -1 

ثورات  و الحاكم على خروجهم يعني رعيةال فظهور:  ظهرت الرعيه  -5

 شعبيه

 و هى بمعنى كثرة األخبار الكاذبه على الفضائيات:  أختلفت األخبار -1 

 حروب أهليه ناتجه عن ظهور الرعيه على الحكام :  أختلف األخوان -0

 هللا اعلمالكعبه لكثرة القتل بين المسلمين و  ثـــــــــم حرق البيت العتيق -5

 

 :لثانى الحدث ا

ُ  َصلَّ  قَالَ   البيت يستحل ولن ، والمقام الركن بين لرجل يبايع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فيخربونه الحبشة تأتي ثم العرب، هلكة عن تسأل فال استحلوه فإذا ، أهله إال

 5001 الصحيحه،  كنزه يستخرجون الذين وهم أبدا، بعده يعمر ال خرابا

هللا بن الزبير و محمد بن عبد هللا القحطاني و الجزء االول هو مبايعه عبد 

جهيمان العتيبي و بالفعل استحل العرب البيت في كال الحالتين و هلكوا ثم 

 و يرسلون صاروخ لهدم الكعبه لألبدتأتي أمريكا بقيادة ذو السويقتين أوباما 

 و هللا اعلم

أتجهه لهدم هل تذكرون إبرهه من أين  – هنا أبتدأ ألتكلم عن هدم الكعبهو 

 و من أين هو ؟ نعم ، هو حبشي  –الكعبه ؟ نعم ، من اليمن 

كيف تظنون  –هل رأيتم صاروخ الحوثيين لضرب الكعبة من اليمن  ؟ نعم 

بصاروخ أمريكي من اليمن ليقال أن  –سيضرب أوباما ذو السويقتين الكعبه 

أوباما  و من أين أصول –من ضرب الكعبه هم الحوثيين ليخدع العالم اجمع 



 

 

من الذي سيعطي االوامر بضرب  –(كينيا)ذو السويقتين ؟ من الحبشه 

قبل أن يترك منصبه وقع مرسوم هدم الكعبه فى لحبشي أوباما إنه االكعبه 

 الجمهوريينو التنفيذ من  ؟؟حالة تعر  أمن أمريكا للخطر من المسلمين 

ئيس و ر -- الفيلبرئاسه ترامب الذي فاز باألنتخابات و رمزهم 

النفخ فى و هو  Trumpetو أسمه مصغر   Trumpالجمهوريين ترامب 

فى المرة األولي  --((سبحان هللا ليس هناك صدف )) بوق يوم القيامه 

فى المرة الثانيه يضرب  –ضرب هللا تعالي المعتدي بالطير االبابيل 

فى كما ذكرت لكم  ---(الصواريخ)الكعبه بالطير االبابيل ( الحبشي)المعتدي 

هذا الكتاب الحقا ان هللا يفعل الشيء و نقيضه النه خالق كل شيء ، فلو لم 

 .......يفعلها لكان هناك إله للنقيض 

و تهدم الكعبه امام المسلمين قبل طلوع الشمس من مغربها مباشرة و بعد 

خسف جزيرة العرب وهللا اعلم و هو زلزال يضرب شبه جزيرة العرب من 

الذين كفروا باهلل و بشرعه و بالمسيح عليه السالم و  بلدان الخليج العربي

 .....االسالميه تولوا امريكا من دون هللا تعالي و المؤمنين فى دولة الخالفة

 و تعالوا نتكلم عن الشيء و ضدة 

إن هللا تعالي يفعل الشئ و ضده حتي ال يكون هناك إله آخر صاحب الضد 

 األليم العذاب هو عذابي وأن الرحيم رالغفو أنا أني عبادي نبئ) تعالي ،يقول

فهل هو الغفور الرحيم أم هو ذو العذاب األليم هو صاحب  54 الحجر( 

 الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج )و يقول تعالي ... األثنين 

و خلق آدم من دون ذكر (...... تخرجون  وكذلك موتها بعد األر  ويحيي

و خلق عيسي من أنثي بال ...ذكر بال أنثي خلق حواء من و ...و ال أنثي 

و ألن حواء خلقت من ذكر فجعل نسل الذكور و ... (ضد خلق حواء) ذكر

أي من   Yهذا ما أكتشفه العلم الحديث يخلق فى رحم المرأه من الكرموسوم 

 ضد خلق حواءأنثي فهو 

 بارك أوباما فى طفولتهمناميه لرؤيا 
 هللا نجد رسالةلكتاب من توراة و إنجيل فى القرآن الكريم و فى كتب أهل ا

 أحالم خالل من العالم مستوى على الوشيكة األحداث حول تعالى لألمم

 .الجبابرة الملوك



 

 

والدة موسى ب للتبشيرفــرعـون مصر  رؤيا هللا استخدم ، المثال سبيل على

 قرر ان يقتل كل المواليد الذكور لبنى إسرائيل  الرؤيا الذى من أجل

 التي المجاعة عن يعلنملك مصر مع نبي هللا يوسف ل أحالم هللا دماستخو 

مصر كلها ، من خالل رؤيا السبع بقرات ملك  نطاق تدمير وشك على كانت

 و السبع سنبالت

ملك  أحالم هللا استخدم، (5 دانيال)و مثال آخر من أهل الكتاب سفر األنبياء 

 منمن حضارات متعاقبه  العالم مستقبل معرفةل( بختنصر)بابل نبوخذ نصر 

، بعد أن فسر رؤياه نبى هللا دانيال عليه السالم  هعصر نهاية وحتى وقته

....... 

، فملك مصر رأى  كل ملك منهم أختصت رؤيته على حدود ملكهو نجد أن 

رؤيا تخص مجاعة مصر فقط ،و ملك بابل نبوخذنصر رأى رؤيا تخص 

 ، ملكه

يته فبالتالى تكون رؤ وباما هو العالم أجمعأباراك لك مُ  و بالتوازى أيضا فإن

، الن العالم أصبح قريه صغيره و علي هذة القريه تقوم تخص العالم أجمع 

 الساعه

يجوز  الو ( أوباما)الملك األعظم  حالمأل ةالروحي قيمةاللن نسقط  ولذلك

 في الرؤيا هذة معنى لتفسير نذهب ولذلك ، باهلل مؤمن أي قبل من تهميشها

آخر  ذو السويقتينرسول هللا صلى هللا عليه و سلم بظهور  بوءةن ضوء

 الزمان

 



 

 

نشر فى يوليو أحالم من أبى    (Dreams from my Father)فى كتاب 

، تم تقييم الكتاب كأفضل مذكرات لرجل سياسي كتب فى تاريخ 1225

 الواليات المتحدة األمريكيه من قبل مجلة تايـــم األمريكيه 

 سيرته كتاب فى يده بخط الرؤيا لينشر يدرى أن دون هللا سخره أوباما ولكن

 الكبرى العالم مكتبات فى موجود والكتاب الذاتيه

 أوباما فى طفولتهباراك مناميه نص رؤيا 

“…I finally fell asleep and dreamed I was walking along a village road. 

Children dressed only in strings of beads played in front of the round huts, 

and several old men waived to me as I passed. But as I went further along, 

I began to notice that people were looking behind me fearfully, rushing 

into their huts as I passed. I heard the growl of a leopard and started to 

run into the forest, tripping over roots and stumps and vines, until at last I 

couldn’t run any longer and fell to my knees in the middle of a bright 

clearing. Panting for breath, I turned around to see the day turned into 

night, and a giant figure looming as tall as the trees, wearing only a loin 

cloth and a ghostly mask. The lifeless eyes bored into me, and I heard a 

thunderous voice saying only that it was time, and my entire body began 

to shake violently with the sound, as if I were breaking apart…” Dreams 

From My Father; Barack Obama 

 هبوركو أثناء الحبشه،  هضبةفى كينيا على  ة أبوهلبلد له أثناء رحلة فى

كان يستمع ألصوات القطار و أنفاس إخوته حوله  فى اإلتجاه للقريه ، القطار

، و بدأت الرؤيا المناميه غط فى النوم و يفكر فى حكايات جدة فى كينيا ، ثم 

 ، 

، و كان هناك أطفال  ىمشى فى طرق قرية والدكنت أ:  رؤيابدأت ال** 

يلعبون أمام األكواخ المستديرة،  ال يلبسون إال مالبس من خرز ، و كان 

يلوحون لبارك أوباما كلما مر بجوار مجموعة من رجال مسنين  عديدهناك 

، وجدت الناس تنظر  أبعد من هذاو لكن حتى بدأت أمشى مسافات منهم ، 

ى بخوف ، و تجرى لتحتمى داخل أكواخهم كلما مررت بهم ، لشئ خلف

سمعت زئير فهد ، و بدأت أجرى بإتجاه الغابه ، تعثرت قدماى فى الجذور 

و الفروع و أشجار الكروم العنب ، حتى وصل بى األمر من التعب المنهك 



 

 

، سقطت على ركبتى فى وسط غرفة مشرقه ، و أنا ألهث ألتنفس ، ألتقت 

اليوم تحول من النهار إلى ليل مظلم ، و شخص طويل القامة حولى ألجد 

يلوح فى األفق ، طويل مثل األشجار ، يلبس فقط قطعة قما  تغطى 

خاصرته و منطقه العانه ، و يلبس قناع شبحى ، ثم نظر إلى بعيونه الهامده 

 قد الزمان ان بالقول مكتفيا مدو صوت وسمعتشبه الميته نظرة بملل ، 

 تفككي كان جسدى لو كما ، الصوت مع بعنف زتهي بدأ جسدي لوكام ، حان

 :......:::: المناميه ألوباما  تفسير الرؤيا .....:::::

و كان هناك أطفال يلعبون أمام  كنت أمشى فى طرق قرية والدى " -0

 "األكواخ المستديرة،  ال يلبسون إال مالبس من خرز 

والده فى قريه ريفيه على هضبة فيه إشارة إلى البداية المتواضعه له و ل

الحبشه بكينيا ، و إنه يعانى التفرقه العنصريه بسبب لونه األسود على خطى 

 والده ، و إشارته هى طفولته كطفل أسود بسيط يلبس الخرز 

و كان هناك عديد من رجال مسنين يلوحون لبارك أوباما كلما مر  " -2

 "بجوار مجموعة منهم

ئه  من كبار السياسيين األمريكيين الذين شجعوه و هذة إشارة إلى أصدقا

 على الدخول فى عالم السياسه منذ صغر سنه 

و لكن حتى بدأت أمشى مسافات أبعد من هذا ، وجدت الناس تنظر "  -6

 "لشئ خلفى بخوف ، و تجرى لتحتمى داخل أكواخهم كلما مررت بهم 

، أصبحت الناس أكثر و هذة إشارة إلى إنه كلما بعد أكثر فى مجال السياسه 

هيبة له و خافوا منه ، و أصبح يمثل خطر على أصوله اإلسالميه فخاف منه 

 أهله األصليين المسلمين ليدخولوا بيوتهم خوفا منه و من فتنته 

سمعت زئير فهد ، و بدأت أجرى بإتجاه الغابه ، تعثرت قدماى فى "  -2

 " الجذور و الفروع و أشجار الكروم العنب 

إشارة إلى زئير الفهد هو نداء بدأ السباق حمالت األنتخبات الرئاسيه و هذة 

األمريكيه ، ثم بدأ فى الجرى بإتجاه الغابه إشارة إلى قانون الغاب الذى 



 

 

يحكم الحمالت األنتخابيه األمريكيه من صراعات تجعل األنسان يتنصل من 

 كل مبدأ و دين 

سالميه تمثل إعاقه إنتخابيه ، ثم تعثرت قدمه فى الجذور ، أى أن جذوره اإل

فتخلص منها ، فى إشارة إلرتداده عن دينه اإلسالمى، و الفروع و الثمار 

هى أهلة المسلميين و صالت الرحم الذين قطع عالقته بهم حتى ال يقال عليه 

 مسلم 

حتى وصل بى األمر من التعب المنهك ، سقطت على ركبتى فى وسط "  -2

 " غرفة مشرقه 

 غرفهال' أن حين في ،من أجل الرئاسه مسيرته نهاية إلىرة إلى و هذة إشا

  الرئاسة بلوغ إلى يشير' همشرقال

و أنا ألهث ألتنفس ، ألتقت حولى ألجد اليوم تحول من النهار إلى ليل "  -3

 " مظلم

و هذة إشارة إلى أن بمجرد وصوله للرئاسه و هو ال يزال يلهث من تعب 

األحوال فى التغيير من سئ إلى أسوأ ، و هو  خو  السباق الرئاسى ، تبدأ

ما وقع من كوارث طبيعيه عالميه و إنهيارات إقتصاديه ثم فجأة الثورات 

 أسامه بن الدنالمهدى المنتظر  بنصرةالعربيه التى تبشر 

و شخص طويل القامة يلوح فى األفق ، طويل مثل األشجار ، يلبس "  -7

ه العانه ، و يلبس قناع شبحى ، ثم فقط قطعة قما  تغطى خاصرته و منطق

 مكتفيا مدو صوت وسمعتنظر إلى بعيونه الهامده شبه الميته نظرة بملل ، 

 لو كما ، الصوت مع بعنف زتهي بدأ جسدي وكامل حان قد الزمان ان بالقول

  "يتفكك  كان جسدى

، و الشخص الطويل هو  و هذة هى أهم إشارة فى كل الرؤيا المناميه

صرة يدل على و عدم وجود مالبس إال على الخا،( أمريكا)جال المسيح الد

صلى هللا  عيونه األثنين شبه ميته كما وصفو  ألمريكااألزمه األقتصاديه 

و الطول يرمز إلى الشهرة ، و القناع  عيون المسيح الدجالعليه و سلم 

هذا الوحش الذى ال الشبحى يرمز إلى نواياه و خططه الشيطانيه ، ليدفعه 



 

 

هو قتال الدوله و  ..........لعمل أمر ما يريده ستطيع تحدى أوامرة ي

فى حالة تعر  االمن  هدم الكعبه المشرفهاالسالميه و ايضا وضع قانون 

 القومي األمريكي للخطر من المسلمين 

عدى و هو صوت رساله هللا تعالى من و بالختام جاء صوت من السماء ر

 الساعهذا هو آخر الزمان و حان قيام السماء ، أن هذا هو الزمان أى ه

 ليرتعد و يتفكك جسده من رهبة وخوف يوم القيامة 

 الخالصة

عالمة و إستعدوا للريح الطيبه التى ستقبض أرواح المؤمنون إستعدوا ألخر 

 يحرقهاأو لكعبه ليهدمها ارسال صاروخ من ذو السويقتين لأثناء 

  صلى هللا عليه و سلم  ثم قيام الساعة لتتحقق كل نبوؤات رسول هللا

  أمريكا بنهاية الخفى أوباما هوس

 فى خفى ما هاجس هناك فأن رئيس وأصبح أوباما الطفل كبر أن بعد حتى

 بشغف يقرء الهاجس هذا جعله....  أمريكا ونهاية قدره الى يشده أعماقه

 نشر وتم أمريكا فى ضجه أحدث كتاب وهو..  أمريكا نهاية بعد العالم كتاب

  تجدونه المواقع كل وعلى وبالصوت كتابة تابالك

 أحد وهو زكريا فريد المولد الهندى أالمريكى الصحفى هو الكتاب ومؤلف

 هذا الدكتوراه، لدرجة حامل. األمريكي اإلعالم في المؤثرين األشخاص أهم

 هو الهندية مومباي مدينة في والمولود عاما واألربعين الخمسة ذو الرجل

 .أمريكية قناة في شهير أسبوعي برنامج ومقدم نيوزويك ةمجل تحرير مدير

 البحث مواقع من أالف فى سيجده الكتاب عن أكثر يفهم أن يحب لمن ويمكن

 ما العالم)  وهو الكتاب أسم جوجل فى تكتب ان اال فقط عليك ما جوجل على

 (  امريكا بعد

 ختلفهم بطريقه أمريكا سقوط موضوع يتناول الكتاب أن النظر بصرف -

 وهذا والسياسيه االقتصاديه الناحيه من أالمر يتناول حيث نحن نقوله عما

 الفرس مربط ليس هذا ولكن نحن نطرحها التى السقوط ألسباب كلية مخالف



 

 

 شغف هو يهمنا ما وكل... قراءته فى وقت نضيع ولن الكتاب يهمنا وال

 نزوله أثناء رالصو العدسات له ألتقطت وقد أمريكا أنتهاء بموضوع أوباما

 الصحف ونشرتها الطائره من

 :رابط صورة أوباما و هو يحمل كتاب نهاية أمريكا 

https://static01.nyt.com/images/2008/05/21/books/obama-reads-

533.jpg 

 

فى سوريا  مرج دابقالملحمة الكبرى وصف قائد تطابق 

  اوبامامع ( هرمجدون)
 

 :الصفة األولى 

 مثل الضأن يوم 154بعد حمل مدتة أى يولد .....أنه ابن حمل الضأن 

 : ألوبامانقال عن موقع السيرة الذاتيه 

12782369-obama-raphy.com/people/barackhttps://www.biog 

 أوبامة مولود ابن ستة أشهر 

ثم ولد بارك بعد حمل مدته  1271فبراير  5تزوج أبوى بارك أوبامة فى 

حيث كتب بالنص أنه أغسطس من نفس العام  0أقل من ستة أشهر ليولد فى 

 ((hs laterBarack was born six mont))بعد الزواج ولد باراك بعد سته أشهر  

 (( هل هذة صدفة)) ..

 أشهر من الزواج 3أو على األقل فهى عالمة معرفتة أنه يولد بعد 

صلى هللا عليه  قالعبد هللا بن عمرو عن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

   : وسلم

https://static01.nyt.com/images/2008/05/21/books/obama-reads-533.jpg
https://static01.nyt.com/images/2008/05/21/books/obama-reads-533.jpg
https://www.biography.com/people/barack-obama-12782369


 

 

  ؟ وما حمل الضأن  : قلت  [ ثالث مرات ]   " يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن " 

يجيء في ألف ألف من الناس  بويه شيطان يملك الرومرجل أحد أ "   : قال

  : خمسمائة ألف في البر وخمسمائة ألف في البحر ينزلون أرضاً يقال لها

إن لي في سفينتكم بقية فيحرقها بالنار   : فيقول ألصحابه (مرج دابق) العميق

ون ويستمد المسلم  ال رومية لكم وال قسطنطينية لكم،من شاء أن يفر  : ثم يقول

الحقوا بهم   : فيقول لهم المسلمون يمدهم أهل عدن أبينبعضهم بعضاً حتى 

فكونوا سالحاً واحداً فيقتتلون شهراً حتى يخو  في سنابكها الدماء 

وللمؤمن يومئذ كفالن من األجر على من كان قبله إال ما كان من أصحاب 

 محمد صلى هللا عليه وسلم فإذا كان آخر يوم من الشهر 

اليوم أسل سيفي وأنصر ديني وأنتقم من عدوي فيجعل هللا لهم   :  تعالىقال هللا

   رجاله ثقات و الهيثمى ورواه البزار   "الدائرة عليهم فيهزمهم هللا 

 : الصفة الثانيه 

 (دائما سود البشرةالعبيد فى الروم )إنه عبد عتيق و يملك الروم 

إذا ملك العتيقان عتيق  عن عبد هللا بن عمرو قال صلى هللا عليه و سلم

 ، رواة نعيم فى الفتن  وعتيق الروم كانت على أيديهما المالحمالعرب 

 :ه ثالثالصفة ال

 أن أحد أبويه شيطان

  ؟ وما حمل الضأن  : قلت  [ ثالث مرات ]   " يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن " 

 رجل أحد أبويه شيطان يملك الروم "   : قال

فإن السالله الملكيه الماسونيون و نسبهم للشياطين،  نقال عن مواقع أنساب

 و جورج بو  األب و اإلبن و ملكة إنجلترا اإلنجليزيه التى منها أوباما

و انهم يحافظون على عدم خلط  تم خلط أنسابها إلى شياطين من الجن

 األنساب للحفاظ على نقاوة العرق و يتم تداول السلطه بينهم 



 

 

 

 :لرؤساء و انسابهم نقال عن مواقع نسل ا

http://www.wargs.com/political/obama.html  

::::Obama Royal Bloodline::::: 

Obama could count at least two royal ancestors: William I “the Lion”, King of Scotland, 

and Henry II of England. He is related to at least six US Presidents: Jimmy Carter (half 7th 

cousins three times removed), Harry Truman (7th cousins three times removed), the 2 George 

Bushes (10th cousins once and twice removed, respectively), Woodrow Wilson (husband of 

Obama’s 6th cousin five times removed), and James Madison (3rd cousin nine times 

removed). He is also a ninth cousin once removed of Vice-President Dick Cheney. He has 

several relative lawmakers and Supreme Court Justices, as well.  

هو إسم أم بارك أوبامة األمريكيه البيضاء التى تنتمى إلى ( أن دورهام )

 الساللة الملكيه اإلنجليزيه 

ول و الملك هنرى الثانى و ينتسب إلى فيعود نسب بارك إلى الملك وليم األ

 لموقع االنسابطبقا .........الرئيس بو  األب و اإلبن من ناحية أمة 

 : النص المنقول المؤكد لنسل الشياطين فى ملوك و رؤساء الروم

 KING HENRY II OF ENGLAND WAS OF THE ANGEVIN / PLANTAGENET 

BLOODLINE: 

Anjou (pronounced “an Jew”) was a Jewish province in France. The term “Angevin” or 

“Angevine” is the name applied to two distinct medieval dynasties that originated from 

Anjou. Angevin/Angevine is also associated with angels, which may explain why this 

Jewish bloodline had more than just a passing interest in the writings of the Nephilim. The 

Angevins were a senior branch (angel + vine) of the Merovingian bloodline whose 

members viewed themselves as divine descendants of the fallen angels of Genesis 6. 

ع المسيح الدجال و م ذو السويقتينت بين يوقتالتزامن 

 قيام الساعة

http://www.wargs.com/political/obama.html
http://watch.pair.com/dragon-lineage-3.html#bush
http://watch.pair.com/dragon-lineage-3.html#bush
http://watch.pair.com/dragon-lineage-3.html#cheney


 

 

و معنى االحاديث القادمه هو خراب الكعبه بعد خروج امريكا من افغانستان 

 (برجاء الرجوع لفصل ياجوج و ماجوج)مباشرة 

فبينما : قال ...عن كعب األحبار في قصة يأجوج ومأجوج، وهالكهما، 

 غزا البيت،ذا السويقتين صاحب الجيش قد الناس كذلك إذ جاءهم خبر، أن 

حتى فيبعث المسلمون جيشا، فال يصل إليهم، وال يرجعون إلى أصحابهم، 

أخرجه  . ،من تحت العر ، فتقبض روح كل مؤمنيبعث هللا ريحا يمانية

 .اإلمام أبو عمرو الداني في سننه

 :الحديث الثانى عن القبض و الريح الطيبة فى وقت الدجال 

صلى هللّا عليه وسلم عن الخير، وكنت  هإن الناس كانوا يسألون: ال حذيفةق

، ثم يخرج الدجال معه نهر  ونار  : "قال ثم.....حديث طويل...أسأله عن الشر

فمن وقع في ناره وجب أجره وحطَّ وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره 

سنن ابو ......."ثم هي قيام الساعة": ثم ماذا؟ قال: قلت: قال" وحطَّ أجره

  داوود

السابقة نتبين أن ذو السويقتين و الدجال متالزمين فى نفس  من األحاديث

 :الوقت مع قيام الساعة مباشرة ، مما يؤكد نظريتى السابقه أن 

 (طبارة بن حمل الضأن) ُذو السويقتين هو بارك أوبامة  -1

المسيح ) أمريكا جيش الروم الجيش الذى يقودة ذو السويقتين هو  -5

 (الدجال

( ذو السويقتين)بقيادة بارك أوباما ( أمريكا)الدجال يح المسجيش سيأتى  -1

تحت راية األمم المتحده و بمباركة العرب  كما يدعون فى الكعبةايران ل القت

 و هللا اعلم بسبب الروافض بسبب الهرج الذى سيكون فى الكعبه 

لدخول الكعبة ليستحلوا ( أمريكا)تتحالف الجيو  العربية مع الدجال ثم  -0

 و فى الهرج تقصف الكعبه    بجيش مسلمبيت هللا

 

 



 

 

 تحذير أخير

( أمريكا)هاهو ذو السويقتين طبارة بن هرقل الخامس قائد المسيح الدجال 

التى  ذاهبون لهدم الكعبة فهذا الشخص هو قمة الهرم الماسونى و عينة العليا

لون فماذا أنتم فاعطال إنتظارها من قبل إبليس ليكتمل مشروعه بهدم الكعبه 

 يا من تدعون اإلسالم ؟

 أهل الكتاب عندأوباما 
 :5414\2\ 54بتاريخ  -المصرى اليوم-نقال عن جريده 

الدينى أنهم بحثوا عن  بدأت الضجة عندما أعلن حاخامات معهد هارعتسيون

عليه ثالث مرات فى  فى نصوص الكتاب المقدس، وعثروا« أوباما»اسم 

وقيام  ندالع حرب يأجوج ومأجوجأسفار مختلفة، وفى سياقات ترتبط با

يتم البحث بطريقة إخترعها حاخامات اليهود و هى الكود السرى ).الساعة

رأسية و  متفرقةللتوراة حيث يتم كتابة كل سفر من أسفار التوراة بحروف 

 (أفقيه و منها يجدون الكود السرى

 منذ»: «يديعوت أحرونوت»لصحيفة « مردخاى شاكيد»وقال الحاخام 

أوباما لرئاسة أمريكا بدأنا فى تكثيف البحث عن النبوءات التوراتية ترشح 

حساب »أوباما، وباستخدام برامج كمبيوتر متطورة تعتمد على  التى ذكرت

تبين أن االسم ورد رمزاً فى أسفار « واألرقام وهو حساب الحروف -الُجَمل

 .«آرميا»و ،«حزقيال»، و«التكوين»

 «أوباما»، ثم وردت حروف اسم «رئيس»وردت كلمة « حزقيال»ففى سفر 

وأوضح  متفرقة، بحيث يفصل بين كل حرف سبعة حروف عبرية مقدسة

ورد فى نبوءات سفر « أوباما» أن اسم« يونى بار نون»الحاخام 

ورد ضمن نبوءة  اآلية الثانية لكنه ٨٣، تحديدا فى اإلصحاح «حزقيال»

 فى عهده، ومن ثم توضح أنه الرئيس الذى ستندلع حرب يأجوج ومأجوج

 .تقوم القيامة على سكان الكرة األرضية

أتباعهم باقتراب يوم القيامة، لكنهم وضعوا  ولم يكتف الحاخامات بتنبيه

فتهم والتواريخ، يزعمون فيه معر تصورا كامال ألشراط الساعة، بالمواعيد،

يأجوج ومأجوج،  الدجال، واندالع حرب حالتقريبية بموعد ظهور المسي



 

 

 عن« الملكين عبدهللا»وعاهلى السعودية واألردن  اد الرئيس مباركابتعو

تمهيدا للملحمة الكبرى بين  ليتولى اإلسالميون مقاليد األمورمقاعد الحكم، 

والمسلمين، وزلزال عنيف يضرب الكرة األرضية، ثم تقوم الساعة،  اليهود

 ٥٣٨٢ ويبعث هللا الموتى عام

 تساؤل أول

علينا األفالم التى تحتوى على الرغبه فى تدمير خرجت  اوباما و فى عصر

الذى تم حذف مشهد  2012و فيلم   SALTالكعبه لتهيئه الناس مثل فيلم 

 تدمير الكعبه لعدم تهييج المسلمين كما قال المخرج 

على اليوتيوب الذي يصور هدم الكعبه بثالث  I pet Goat IIو فيلم 

رمز لبرج الساعه خلف طائرات تضرب مسجد خلفه برج فوقه ساعه ي

 الكعبه 

و مجلة   ((Mission Impossible Fallout))و فى عصر ترمب فيلم 

   Marvelكرتون تصور هدم الكعبه لشركه مارفيل 

 تساؤل ثانى

فى جميع االفالم التى  رجل أسود اآلخيرلماذا تجعل هوليود رئيس أمريكا 

 independenceو  5415و   Deep Impactكفيلم ... تمثل دمار أمريكا

Day  

عظمى من أجل رأى العام أن الرجل األسود هو معناها حرب الليمهدوا 

 أمريكا

 ! عندما يعلن هذا الرجل الحرب العالميه على المسلمينثم يعيشها الشعب 

و جيو   هللا و رسوله و المهدى أسامه بن الدن مإنه ،هلم إلى من ينصركم 

 الدوله االسالميه 



 

 

 ؟ أحاديث المالحم و فتن آخر الزمانهل ذكر ترمب فى 

 أرطاة عن ، مروان بن هللا عبد حدثنا( مرفوع حديث)1100: الحديث رقم*

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، حبيب بن المهاجر المنذر،عن بن

 نعيم " المالحم تكون يديه ،علىطبر له يقال الذي هرقل آل من الخامس"

 بن معاوية عن ، وهب ابن حدثنا( مقطوع حديث)1111: الحديث رقم*

 رجل يدي على المالحم: "  قال ، كعب عن ، كريب بن حدير عن ، صالح

 وأمير: "  كعب قال ،"  طيارة له يقال ، والخامس الرابع هرقل أهل من

 حمائل ، ألفا سبعون اليمن مدد يأتيه ، هاشم بني من رجل يومئذ الناس

 " المسد سيوفهم

 عن ، أرطاة عن ، أيوب أبو حدثنا( مقطوع حديث)1135 :الحديث رقم*

 هرقل آل من المالحم يديه على تكون الذي: "  قال ، كعب عن ، المثنى أبي

 " طبارة يعني ، طبر له يقال

 ضدآخر الزمان ستكون  الراشده في خالفةاليتكلم الحديث عن أن مالحم 

ارة مما يدل علي رجل من نسل ملوك أوربا يقال له طبر أو طيارة أو طب

 وهم الراوي و عدم تأكده

أو  ترمبمع و طبر إسم  ُطبارة  بين تشابه واضحهناك  و المالحظ أن

 طرمب 

 بالمقوقسملك مصر ،خاطبة  مكسيموسمثلما أراد رسول هللا أن يخاطب 

 هرقلفقال  هركليزو مثلما أراد رسول هللا أن يصف ملك الروم 

 تلزم تغيرة ليتناسب مع الحروف و النطقفنطق اإلسم األعجمى بالعربيه يس

 طبر أو طبارة...........  وأو طرمب  ترمب ........تماما مثل العربي 

 و ترمب من نسل ملوك أوربا كما سنبين الحقا ، 

 مثل هذا الرابط نساب امريكي أحيث تحري ذلك أكثر من موقع 



 

 

https://icelandmonitor.mbl.is/news/culture_and_living/2017/01/24/donald_trump_is_relate

d_to_most_icelanders_and_dani/  

الذي وضع شجرة عائلة ترمب الملكيه 

 

 

https://icelandmonitor.mbl.is/news/culture_and_living/2017/01/24/donald_trump_is_related_to_most_icelanders_and_dani/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/culture_and_living/2017/01/24/donald_trump_is_related_to_most_icelanders_and_dani/


 

 

م  01 مقارنه االحداث المشابه عند اليهود قبل حرق هيكل هيرودوس
 (المسجد األقصي)

 حيث أن رسول هللا صل هللا عليه و سلم قال أننا أشبه األمم بهم و أن ما كان فيهم سيكون فينا

 أبتداء من  سلمين و العرب قبل حرق الكعبهالم م  71اليهود قبل حرق األقصي 

الرجوع لفصل ) م و هللا أعلم   2102أواخر 

 (06نصر هللا و الفرج بعد 

أرسل هللا تعالي إلي اليهود المسيح عيسي بن 

مريم ليرشدهم إلي التخلص من الدين المزور و 

الربا و أستحالل الحرمات و أكل أموال الناس و 

ثم سلموه إلي الروم و  أبطال الجهاد ، فحاربوه

 رفعه هللا تعالي إليه 

أرسل هللا تعالي إلي المسلمين المهدي أسامة بن 

الدن ليرشدهم إلي التخلص من الدين المزور و 

الربا و أستحالل الحرمات و أكل أموال الناس و 

أبطال الجهاد فحاربوه ثم سلموه إلي األمريكان  و 

ة بعد أنفجار حمي هللا جسده فلم يعثروا له علي جث

الطائرة التي تحمل جثمانه بشهادة زوجته و رجل 

و لذلك أخترعوا قصة ألقائه فى  خارج مقر إقامته

 البحر

اندلعت ثورات عربية ضد الحكام العمالء سنه  م  77اندلعت ثورة يهودية ضد الرومان سنة  

5411 

انتشار الفساد والرذيلة والكوارث خالل الست 

 لخرابالسنوات السابقة ل

انتشار الفساد والرذيلة والكوارث خالل الست 

 السنوات اآلخيرة

ظهور السفاحين في عهد فيلكس عرفوا باسم 

أي  sica من الكلمة Sicarians (حملة الخناجر)

كانوا مسلحين بالخناجر وعلى استعداد . خنجر

أنتشر .. الرتكاب أي جريمة مقابل أي شيء

من في المدن هؤالء في ربوع فلسطين وهددوا األ

 والريف

ظهور البلطجيه المأجورين بعد الثورات بأعداد 

كبيرة و أستخدمتهم الشرطه و حتي الشعب 

وعلى استعداد  لألنتقام من بعضهم البعض و هم

الرتكاب أي جريمة مقابل أي شيء و تم تسميتهم 

بلطجيه فى مصر و بالطجه فى اليمن و شبيحه 

 إلخ .... قفى سوريا و عصابات منظمه فى العرا

وصلت روح التحزب بين اليهود أنفسهم 

 وتعصبهم السياسي والديني حًدا بالًغا

تحزب العرب و المسلمين إلي فرق سياسيه و 

دينيه و جماعات و تفرقوا حتي لم يعد يستطيع 

 أحد تجميعهم علي كلمه 

م ظل يتنبأ  71ظهور فالح اسمه يوشيا سنة 

وأخذ يصيح  بالويل ألورشليم حتى تمام الخراب

بلهجة نبوية نهاًرا ولياًل في الشوارع وبين الناس 

صوت من الشرق صوت من الغرب )قائاًل 

صوت من الرياح األربعة صوت ضد أورشليم 

والبيت المقدس صوت ضد العرائس والعرسان 

صوت ضد هذا الشعب جميعه ويل ويل 

ظهور رجل يدعي حذيفة بن اليمان اآلخير على 

من القرآن و )نت ألف كتاب ديني أسمه األنتر

أنزل عليه ( 5417 5415السنه يوم القيامه 

نبوءات المسيح الدجال و المهدي و عالمات 

الساعه العشر على هذا الزمان و أخذ يحذر 

المسلمين على كل منتديات األنترنت من قيام 

الساعه و خروج الدجال و هدم الكعبه و يحثهم 



 

 

  ه بن الدنعلي أتباع المهدي أسام (ألورشليم

مشاهدة مركبات وفرق من الجند مدججين 

 بالسالح بين السحب فوق المدينة المقدسة

 أورشليم القدس

طائرات الحراسة تحمل الجنود المسلحين فوق 

مكة و فوق القدس بين السحب حقيقة هذة األيام 

 فال داعي للسحاب

قد وجد في الهيكل باعة  السيد المسيح كان

و قال أنهم جعلوا الهيكل  ومشترين وصيارف

مغارة للصوص لكي يظهر أن ما يباع ناتج عن 

سرقة أموال الناس و الجشع و سمي الهيكل بيت 

 التجارة ليظهر عدم التقوي

أصبحت مكه محظية آلل سعود و أر  مكة 

تجارة لهم يرفعون أسعارها بجشع حتي أصبح 

الحج أسعاره فاحشه و أصبحت مكه تحتوي علي 

مطاعم أمريكيه صهيونيه أمام الحرم و برج 

 الساعه كأنه برج وثني فى قلب مكه 

و ظهور نجم مذنب يشبه السيف فوق أورشليم 

 سنة كاملة لمدة

و سمي مذنب القرن  هالي بوبظهور المذنب 

 لمدة المجردة للعين واضحا كانو  لشدة لمعانه

 لدرجة واضحا كان لقد نصف و و شهرا 13

 وربما المضيئه، المدن سماء في مشاهدته إمكانية

و التاريخ  في المشاهده المذنبات أكثر من يكون

ذلك عند بداية تكون تنظيم القاعدة و بداية المالحم 

 مرور من فقط و تسع أشهر سنوات 1 بعد أنه و

 هي و المسلمين على الفتن أكبر تأبد المذنب

 إلى مستمرة مازالت و اإلرهاب ىعل الحرب

 .اليوم

 األبواب على الدينونة يوم وكأن ، للمسيحيين وبدأ

 المسيحيين على قاصرا األحساس هذا يكن ولم... 

 أيضا الوثنيين من كثير فيه شاركهك بل ، وحدهم

 أخذ حينما تاكيتوس الوثنى المؤرخ أن حتى ،

 هبقولـ بدأه ، نيرون موت بعد روما تاريخ يسجل

 ملىء ، بالكوارث غنى عمل على مقبل إننى: 

....  والثورات والمنازعات ، الفظيعة بالمعارك

 أمراء ثالثة قتل لقد ، السلم زمان فى حتى

 حروب ثالثة نشبت واحد وقت وفى ، بالسيف

 ، العنيفة الخارجية الحروب من وعديد ، أهلية

 ، متكررة قديمة أو جديدة بكوارث مثقلة إيطاليا

 أتلفت لقد ، الحطام تحت تدفن أو تبتلع مدنا

 حتى ، القديمة معابدها احترقت ، روما الحرائق

 انتهكت ، فيه النيران المواطنون أضرم الكابيتول

 األماكن فى حتى أيضا الزنا وتفشى ، المقدسات

 ، النفى بأماكن البحار إمتألت ، السامية

 وما ، القتلى بدماء السطحية الجزر وتخضبت

يحس الناس أجمعين اآلن أن يوم القيامه قد أقترب 

،حيث الكوارث و الحروب و المازعات ، و قد 

قتل من الزعماء العرب القذافي و علي صالح و 

صدام حسين و نفي زين العابدين و تم اقصاء 

مبارك و مرسي من الحكم ،، الدول االسالميه 

عواصف فى العالم و  كلها قتل و حروب ، و

حرائق فى الغابات و زالزل قاتله ، و ديون 

 عالميه ، و أزمات أقتصاديه 

و تفشي الزنا فى كل مكان و أرتكبت المعاصي و 

أنتشرت الجريمه ، و قتل األب أبنه و أخ أخته و 

 زنا المحارم ،،

http://st-takla.org/JESUS-index_.html
http://st-takla.org/JESUS-index_.html


 

 

 .. المدينة يسود المرعب هياجال زال

 الذروة إلى اليهود لشعب هللا إحتمال وصل أخيرا

 فصلبوا ، تصور كل دهمعنا فى فاقوا أن بعد ،

 رجموا أن لبثوا وما!!  المسيح مخلصهمشبيه 

 اليهود يصالح إنسان أنسب كان الذى البار يعقوب

 . المسيحية مع

أتفق المسلمين مع االمريكان على قتل المهدي 

المنتظر أسامه بن الدن و قتلوه و هو مخلصهم 

فى اخر الزمان و يتفقون على قتل خليفته ابو بكر 

ادي الذي سيستقبل المسيح عيسي بن مريم البغد

 عليه السالم

 بينما الهيكل وسط حمال وضعت بقرة أن حدث

 والباب ، ذبيحة سيقربها الكهنة رئيس كان

 كان الذى ، النحاس من المصنوع الضخم الشرقى

 رجال عشرون غلقه على ويقوم ، اغالقه يحكم

 الليل أثناء ذاته تلقاء من ينفتح شوهد ، بصعوبة

سقطت رافعه على الحجاج فقتلت المئات في 

ثم حريق فى فندق فى مكه فى  5415موسم حج 

، ثم تدافع الحجاج فى أثناء  5415نفس الموسم 

رمي الجمرات فى مني حيث قتل اآلالف فى 

أسوأ حادث فى تاريخ الحج فى نفس الموسم 

5415  ،،، 

تل فى حادث جهيمان العتيبي دخول السالح و الق حرب أهليه بين اليهود داخل القدس 

عندما اعطي الملك السعودي االوامر للجيش 

الفرنسي بدخول الحرم و قتل من فيه ، و أيضا 

حوادث قتل و التهجم على االخوه الجهادين فى 

مكه المكرمه ،، و عمل حادث تفجيري مفتعل من 

 قبل مخابرات بن نايف فى المدينه المنوره 

م بعد (  04) يل سنة وبدأ حصار أورشليم فى أبر

  عيد الفصح مباشرة

م و  2018يبدأ حصار مكه و القدس فى عام 

 إن شاء هللاهللا اعلم  وهــ  1439

م (  04) فى اليوم العاشر من أغسطس سنة 

وحسب التقليد هو ) أحرق جنود تيطس الهيكل 

نفس اليوم الذى خرب فيه الهيكل قديماً على يد 

عليه  ن رفع المسيحسنه م 04بعد ( نبوخذ نصر 

 السالم

شهر من أستشهاد  34بعد  5413العام فى 

و هللا هي فترة هدم الكعبة  المهدي أسامه بن الدن

 إن شاء هللااعلم 



 

 

 رؤى تبين هالك أمريكا علي يد أوباما 
 :أحاديث من صحيح البخاري عن أهمية الرؤيا 

سعيد قال سمعت أبا  حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو ابن 7531

سلمة قال سمعت أبا قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من هللا 

 والحلم من الشيطان 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا  7532

ال المبشرات هريرة قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إ

 قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة 

حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن  7535

أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 

 جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

برنا عبد هللا عن يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة أن أبا حدثنا عبدان أخ 7525

هريرة قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في 

 اليقظة وال يتمثل الشيطان بي قال أبو عبد هللا قال ابن سيرين إذا رآه في صورته 

 : عن أهمية الرؤيا المناميه 

الرؤيا وهو الِعلم األول منذ ابتداء العالَم لم يزل عليه األنبياء  علم: "قال الشهاب العابر

يأخذون به، ويعملون عليه، حتى كانت نبوءتهم بالرؤيا  -صلوات هللا عليهم  -والرسل 

 -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -إليهم في المنام، وما كان قبل النبي  -عز وجل  -وحيًا من هللا 

 ".لم الرؤيامن علوم األوائل أشرُف من ع

أْطبَق أهُل الِملل على أنَّ معبِّر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة، : "وقال الشوكاني• 

 ".ويكون صادقًا فيها

 :أنَّ أول هذا الدِّين وآخره بالرؤيا الصادقة: ثانيًا

إنَّها أول ما بُِدئ به في الدين، فمأخوذ مما ورد في الصحيحين من حديث : أما قول• 

ل ما بُِدئ به رسوُل هللا : "قالت -هللا عنها  رضي -عائشة   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أوَّ

 ".الرؤيا الصادقة

: إنها آِخر الدين، فبما ورد في الصحيحين أيًضا عن أبي هريرة، يقول: وأما قول  •

إذا اقترب الزمان لم تكْد تكذب رؤيا : ))-صلَّى هللا عليه وسلَّم  -قال رسول هللا 



 

 

ة  المؤمن، ورؤيا المؤِمن جزء  من ستَّة وأربعين جزًءا من النبوة، وما كان من النبوَّ

 .((فإنَّه ال يكذب

 

فعلى هذا المعنى إذا اقتربِت الساعة وقُبِض أكثر العلم، ودرست : "قال ابن بطال •

د  ر وُمجدِّ معالِم الديانة بالهرج والفِتنة، فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكِّ

ا كان نبيُّنا خاتَم األنبياء،  لَِما َدَرس من الدين، كما كانت األمم تذكر باألنبياء، لكن لَمَّ

ة بعُد بالرؤيا  ضوا بما منعوا من النبوَّ وصار الزمان المذكور يشبه زماَن الفترة، ُعوِّ

 ."الصادقة، التي هي جزء من النبوة اآلتية بالتبشير واإلنذار

ا هذة االيام بعد ضياع العلماء الصادقين و انقضاء زمن و علي هذا فإن ما بقي لن

االنبياء هو الرؤيا الصالحه كما هو نص حديث رسول هللا صل هللا عليه و سلم و 

 ............اخبار العلماء الصادقين من السلف الصالح 

و وضح أن تأويل الرؤي نعمة من هللا و لقد أهتم القرآن أهتمام شديد بالرؤي 

 لى نبي هللا يوسف عليه السالم من بها ع

 التي العمرة مثل الرؤية طريق عن جائت عندنا التي سيرة االسالم من الكثير

 بالنسبة،  الحديبية صلح وقع وبسببها يعتمر انه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى

، تحذير رسول هللا رؤية طريق عن جاء كذالك االذان، رؤية طريق عن جاء لفتح مكة

 يوسف زمان في القحط لسنوات االحتياط, لمسيح الدجال جاء عن طريق رؤيا من ا

 وسلم عليه هللا صلى محمد رأى مقتله قبل عثمان لسيدنا رؤية وكذالك السالم عليه

 سيفطر غدا انه ويبشراه المنام في اتياه عنهما هللا رضي وعمر بكر ابي جنبه وفي

 يؤذن ان قبل شهيدا ومات عنه هللا رضي صائما عثمان عندها اصبح لهذا عندهم

 ان تكتشف فسوف بتمعن فقط قرأت ادا العديد والعديد هللا رسول عند ففطر المغرب

 ........سبحانه ربي وعد يتحقق وبعدها الرؤى طريق عن عباده ينذر أو يبشر هللا

 هللا، من إنها: قال الرؤيا وهذه رؤيا، وسلم عليه هللا صلى النبي سماه ما هناك

 من الرؤيا: )قال السالم عليه النبي أن الصحيحين في وغيره قتادة أبي حديث في اكم

 هللا]  ولهذا بها، يفرح هذه مبشرة رؤيا وهي النوم في اإلنسان يراها التي فالرؤيا( هللا

ِ  أَْولِيَاءَ  إِنَّ  أاَل: ))الكريم القرآن في يقول وتعالى سبحانه  مْ هُ  َوال َعلَْيِهمْ  َخْوف   ال هللاَّ

ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي اْلبُْشَرى لَهُمُ *  يَتَّقُونَ  َوَكانُوا آَمنُوا الَِّذينَ *  يَْحَزنُونَ   َوفِي الدُّ

 [.70-75:يونس((]اآلِخَرةِ 



 

 

 هي ليست صحيح وهذا ،[ الصالحة الرؤيا البشرى من أن: المفسرين من كثير قال

 من يبق لم: )وسلم عليه هللا صلى النبي يقول ولهذا البشرى؛ من هي لكن البشرى،

 (المبشرات إال النبوة

و هذة الرؤي الصالحه قد يراها رجل أشعث أغبر ال قيمة له و ال قدر بين 

  الناس فيريه هللا سبحانة و تعالي من البشارات و النذارات ما يعجب منه الصالحون

مثل قصة الرجل المجهول الذي آتي رسول هللا صل هللا عليه و سلم فقص  

ا فيها مستقبل الخالفه الراشده حتي زوالها على عهد علي بن أبي طالب رضي هللا رؤي

 عنه 

 ماجه وابن والترمذي داود وأبو ومسلم والبخاري أحمد اإلمام رواهالحديث و الرؤيا 

 وغيرهم والدارمي شيبة أبي وابن

 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أتى رجالً  أن عنهما هللا رضي عباس ابنعن 

 منها يتكففون الناس فأرى والعسل السمن تنطف ظلة المنام في الليلة رأيت إني: فقال

 به أخذت فأراك السماء إلى األر  من واصل سبب وإذا والمستقل، فالمستكثر

 رجل به أخذ ثم فعال، آخر رجل به أخذ ثم فعال، بعدك من رجل به أخذ ثم فعلوت،

 لتدعنّي وهللا أنت بأبي هللا رسول يا: بكر أبو فقال فعال، له وصل ثم به فانقطع آخر

 أما: بكر أبو قال ،«اعبرها»: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال فألعبرنّها،

 وأما ولينه، حالوته فالقرآن والعسل السمن من ينطف الذي وأما اإلسالم، فظلة الظلة

 من الواصل السبب اوأم والمستقل، القرآن من فالمستكثر ذلك من الناس يتكفف ما

 من رجل به يأخذ ثم به، هللا فيعليك به تأخذ عليه أنت الذي فالحق األر  إلى السماء

 ثم به فينقطع آخر رجل به يأخذ ثم به، فيعلو آخر رجل به يأخذ ثم به، فيعلو بعدك

 هللا رسول قال أخطأت؟ أم أصبت أنت بأبي هللا رسول يا فأخبرني. به فيعلو له يوصل

 هللا رسول يا فوهللا: قال ،«بعًضا وأخطأت بعًضا أصبت»: - وسلم عليه هللا صلى -

 «تقسم ال»: قال أخطأت؟ الذي ما لتحدثني

 هللا رسالة نجد إنجيل و توراة من الكتاب أهل كتب فى و الكريم القرآن فىو 

 الملوك أحالم خالل من العالم مستوى على الوشيكة األحداث حول لألمم تعالى

 .ةالجبابر

بهالك ملكه علي يد بني اسرائيل  مصر فــرعـون رؤيا هللا استخدم ، المثال سبيل على

 لبنى الذكور المواليد كل يقتل ان قرر الرؤيا أجل من الذى موسى بوالدة للتبشير ،

  إسرائيل



 

 

 على كانت التي المجاعة عن ليعلن يوسف هللا نبي مع مصر ملك أحالم هللا استخدم و

 سنبالت السبع و بقرات السبع رؤيا خالل من ، كلها مصر ملك قنطا تدمير وشك

 بابل ملك أحالم هللا استخدم ،(5 دانيال) األنبياء سفر الكتاب أهل من آخر مثال و

 وحتى وقته من متعاقبه حضارات من العالم مستقبل لمعرفة( بختنصر) نصر نبوخذ

 ....... فى التوراة السالم عليه دانيال هللا نبى رؤياه فسر أن بعد ، عصره نهاية

 ----------------------------------------------------------

و اآلن مع بعض الرؤي الصادقه التي تبين أن أوباما هو موعد هالك أمريكا المسيح 

 : الدجال على يد المسيح عيسي بن مريم 

  اعي لألعادةأقوي رؤيتين مذكورين فى مقدمة الكتاب فى الصفحات األولي فال د

 و اآلن مع باقي الرؤي 

 الرابط للرؤيا :الرؤيا االولي 

topic-facebook.forumarabia.com/t1899-http://almobshrat  

 نفسي بيده كويمس, مقامي الساعة يعلم و, الكتب وأنزل الرسل أرسل الذي هللا أشهد

, فلسطين في" الناصرة" في معروف مسجد أمام بي إتصل..سأقول فيما لصادق إني

 رجالن فيه, مستورا بيتا يدخل نفسه رأى أنه حدثه وقوله بدينه يثق له أخا إن: لي فقال

 محمد األمين النبي عليهم دخل أن لبثوا فما, ملثم الرجلين وأحد, الحدهما ابن وغالم

 من: فقال إليهم التفت ثم, ركعتين النبي بهم فصلى, الصلوات وصحبه آله وعلى عليه

 .آٍت؟؟ أني أخبركم

 ".الملثم" الى وأشار, العجوز هذا: الغالم فقال

 ! ""المهدي هذا"" ...... ""  العجوز؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا: "" والسالم الصالة عليه فقال

 !! .أمريكا ورقة, واحدة ورقة إال يبق لم: النبي قال ثم

 على الكذب لندع كنا فما, واحد بحرف كذبت ما أني, يطمئن أن شاء لمن باهلل قسموأ

 . انتهى.ورسوله هللا على لنكذب الناس

 ال تحتاج لتفسير : التفسير 

 --------------------------------

 الرابط للرؤيا : الرؤيا الثانيه 

http://almobshrat-facebook.forumarabia.com/t1899-topic
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 الزمان أخر عالمات من الرجل هذا:  يقول والسالم الصالة عليه الرسول

 هللا ورحمة عليكم السالم//  يقول أخ.. 5411 سنة فى أعجازيه هامه رؤيا

 اللهم ويقول هللا الى يتحدث وكان زنزانته في واقف ابواسماعيل حازم الشيخ رأيت

 توجه ثم جنتك طالب ولكن دنيا طالب كنت ما وأني خيرا أال انوي لم أني شهدت انك

 زمالئه يحدث وكأنه فقال مبارك لحسني كبيرة صورة عليها وكان الزنزانة جدار الى

 بالصورة مبارك حسني وجه على يده وضع ثم الشر أيقونة هو الرجل هذا بالزنزانة

 الفتاح عبد وجه نزع ثم مكانه السيسي تاحالف عبد وجه فصار القناع ينزع كما فنزعه

 وجه فصار موسى عمرو وجه نزع ثم مكانه موسى عمرو وجه فصار السيسي

 ابواسماعيل حازم الشيخ فقال أوباما باراك وجه فصار شارون وجه نزع ثم شارون

 وهنا الرجل هذا,, الرجل هذا اوباما باراك وجه عليها التي الصورة الى يشير وهو

 وتسمر حازم الشيخ فذهل الزنزانة الى والسالم الصالة عليه هللا رسول خولبد تفاجأ

 كان أنه ورأيت والسالم الصالة عليه هللا رسول أقدام يقبل وارتمى ركض ثم مكانه في

 فقط يكون من أرى لم لكني والسالم الصالة عليه النبي جوار الى يقف شخصا هناك

 شان له انه بالرؤيا احسست سوداء بذلة يلبس وكان رجليه من وجزءا حذاءه رأيت

 باراك صورة عليه الذي الجدار الى والسالم الصالة عليه هللا رسول توجه ثم هيبة وله

 وهو الصغير الطفل يجلس كما ركبتيه على اسماعيل ابو حازم الشيخ فجثم اوباما

 غير نهوكا هللا رسول الى ينظر وهو مبتسما وكان المسجد او الكتاب في العلم يطلب

 يشير وهو والسالم الصالة عليه هللا رسول فقال ومذهول معه هللا رسول ان مصدق

 بلغووووه الزمان اخر عالمات من كان الرجل هذا : اوباما باراك وجه الى باصبعه

 الرؤيا أنتهت.... نارا فيها بردا فيها سوداء عتوبها حمراء حفرة الى سيغادر

 فهو ذو السويقتينلرؤيا واضحه ال تحتاج الي تفسير ا: التفسير 

------------------------------------------------  

 رابط الرؤيا : الرؤيا الثالثه 

topic-http://ahmedibraahmed.forumegypt.net/t76  

 ثوبا يلبس وكان رجال عليه يجلس عرشا رايت عجيبة رؤيا من رايت ما لكم انقل

 راسه ان ورايت تحرسه وكانها االفاعي بعرشه وتحيط الخليج اهل لبس مثل ابيضا

 استقر ان الى تتغير والوجوه بسرعه بالدوران راسه اخذ ثم وجها اتجاه كل في يحمل

 عربي بلباس جسدا كان فالجسد الوجه يالئم ال الجسد وانتبهت اوباما باراك وجه

http://www.ebadalrehman.com/t6011-topic
http://ahmedibraahmed.forumegypt.net/t76-topic


 

 

 ومعه منيرا بدرا اي النور مكتمل قمرا راسه وكان امامه وقف رجال جاء ثم ضخم

 فغطائهم االثنين النعشين اما السعودية بعلم مغطى االول النعش وكان نعو  ثالث

 اخذ ثم,,,  النعو  فحملت البحر ماء بها االرضية صارت وفجاة اسودا قماشا كان

 ال لكنني يركض رجال هنالك كانو كهفا ارى صرت ان الى واالبتعاد باالبتعاد المكان

,,,,  المسيح,,,  المسيح,,,  مرتفع بصوت ويقول يركض وهو انفاسه اسمع بل اراه

 سفنا بالبحر وكان منظارا يحمل وكان البحر تحت من راسه واخرج طفى ثم,,,,  ياالله

 وسبح البحر في غطس ثم,,,,  تبا,,,,  فقال سوريا قبالة وكانت كثيرة حربيه وبوارج

 صغيرة لكن جزيرة كانها يابسة ارضا فوجد ظهره خلف السفن وصارت السفن تتح

 يرسل وكانه بسرعة فيه يكتب فاخذ كمبيوتر جهاز بيده وصار عليها فجلس جدا

 من وحشا خرج وهنا يداهمه الوقت وكان فائقة بسرعة يحدث ما كل عن تقاريرا

 وهنا بالبحر كانت التي والبوارج السفن كل ودمر كسر ضخما اخطبوطا وكانه البحر

 من فخرج,,  اكبر الله,,,,  فيه مكتوب وكان االعلى الى الكمبيوتر جهاز الرجل رفع

 اما,,,  مصر على االول السيف فوقع نور من وكانت كبيرة سيوف ثالث الجهاز

 ثم بحبل السماء في مشدودين بقيا لكنها الحجاز ار  سماء فوق فكانا الباقيين السيفين

 من سيال وصارت الحجاز ار  على الدم من كانت دموعا السماء من تسيل اخذت

 جبال كان جدا عاليا مكانا رايت وهنا العراق لفت الدم من عاصفة الى تحول الدم

 ثم العالم كل به ويرى منظارا يحمل وكان والسالم الصالة عليه الله رسول كان وفوقه

 الغرب بفصل فقام الغرب بالد كان االول القسم اقسام ثالثة الى العالم فقسم سيفا اخذ

 ثم هنااااا لي وقال الحجاز ار  وكانت الثاني بالقسم السيف راس وضع ثم ورماه

 كان الذي الثالث القسم في توزع كما يوزعها اخذ لؤلؤة 54 ب فمالت كفيه جمع

 عمودان منهما فخرج قمران عينيه فصارت الي نظر ثم جيوشي هذه لي وقال مصر

 من العينين من ببعض متصلين الله ورسول انا وبقينا عيني في ودخلت النور من

 رايت ما هذا والله صحوت ثم اوريكي لما فهمتي هل لي وقال النور عمودي خالل

 الله ورحمة عليكم السالم شهيد اقول ما على والله

 5411الرؤيا فى أكتوبر : التفسير 

 يدعي دجال حاكم ااوبام أن منها امور بعدة تخبر هي و صدقت ان عظيمة الرؤيا

 ذوي من ثالث مقتل او بوفاة تخبر و ،ذلك بعكس يعمل و حمايتهم و العرب مواالة

و قد كان حيث توفي الملك عبد هللا فى يناير  الحرمين بالد ملك احدهم النفوذ و السلطة

الدوله االسالميه و قد كان و هما ابو عمر الشيشاني و ابو محمد و آخرين من  5415

و تخبر ان هناك رجل يحذر الناس من ان المسيح الدجال هو  5417فى العدناني 

امريكا عن طريق كتاب له على االنترنت و انه يحذر الناس من ان نزول المسيح 

و ان هذا الرجل عليه السالم عند بدأ ملحمة مرج دابق فى سوريا التي هي خالل ايام 



 

 

 تخبر ونصر االسالم و ان بسبب كتابه سيخرج جيو  تشديد التعب بسبب كتابه 

 أن و علي يد أوباما آتية لمرج دابق أي الملحمه الكبري العسكرية الضربة أن الرؤيا

 و ،بأسرها المنطقة على كبيرة تداعيات لها تكون و للغاية تتسارع بعدها االحداث

 القوى علو بها الله يدمر كبيرة كونية عذاب آية حدوث بقرب تخبر و ،كله العالم على

 ان اال ،العرب جزيرة ظلمة و مصر لظلمة قادم الله عقاب أن تخبر و ، لدينه ةالمعادي

 في اما ،الله باذن تامة بصفة االسالم الهل التمكين يتم و بغتة يتم بمصر النصر

 تبشر و ،العراق بالد تبلغ ، شديدة مواجهات و دماء و فتن فستقع العرب جزيرة

 و ،خاصة الروم مع العظام المالحم قرب واالسالميه  الخالفة بأنتصار جنود الرؤيا

 أعلم الله و التحديد وجه على مصر و العرب جزيرة بجند االمة الله سينفع

 --------------------------------------------------

 رابط الرؤيا : الرؤيا الرابعه 

http://rooyamubashh.blogspot.com.eg/2012/06/2.html?view=flip

card  

 عن حديثا ورأيت العريفي محمد للدكتور الساعة عالمات كتاب في أقرأ أنني رأيت

 الصفحة أسفل في وكان الواضح الحديث كان لكنه يرويه لم وسلم عليه هللا صلى النبي

 "أوباما هالك بعد أمتي نجاة:"وسلم عليه هللا صلى قال:" يقول الحديث وكان اليسرى

 السايا عن الخراساني دجانة أبو أخونا قال كما يكن لم بأنه فقلت بالحديث تفاجأت

 أوباما أورد الحديث ألن.. نسترادموس نبوءات عن أعني ، ايه آي السي يقصد وكان

 .باالسم

 صحيح" مكتوبا الهامش في فرأيت صحيح أم ضعيف هو هل الحديث من التأكد أردت

 خمسة من مكون رقم بعده وكان / هامش ثم 5/ هامش وبعده أفهمه لم رقم هناك وكان

 عشرين عن يتحدث الحديث قرأت قبل 11 اليسار في الرقمين إال فيه أشاهد لم أرقام

 أنتهت ... األزرق باللون كانا والهامش الحديث سابقا ماذكرته لي اتضح ثم سنة

ا أشارة أن نجاة األمه بعد هالك أمريكا المسيح الدجال علي يد الرؤيا فيه: التفسير 

 دليل على كثرة الفتن و هللا اعلم  المسيح عليه السالم و الحديث مكتوب باللون االزرق

----------------------------------------------------      

 :رابط الرؤيا : الرؤيا الخامسه 

topic-http://www.almoumnoon.com/t10516  

http://rooyamubashh.blogspot.com.eg/2012/06/2.html?view=flipcard
http://rooyamubashh.blogspot.com.eg/2012/06/2.html?view=flipcard
http://www.almoumnoon.com/t10516-topic


 

 

 فظهر انظري قلت ثم قمر فظهر انظري لزوجتي أقول و النافذة على أقف أني رأيت

 كأنه كبير رابع قمر فظهر انظري قلت ثم ثالث قمر فظهر انظري قلت ثم ثاني قمر

 المشهد انتقل ثم ، هللا سيظهرهم مبه مقتدى صالحون رجال هؤالء لها قلت ثم الشمس

 و رجل عند معزمون إنا فقال له فخرجت بيتي باب عند ينتظري المهدي أن رأيت و

 كان و ابتسم و فرأنى فقام شكر سجود كأنه ساجدا فوجدناه إليه فذهبنا ينتظرنا هو

 شاءالع)  الصالة إقامة ننتظر كنا و بنا الصق مسجد بجانبنا كان و قهوة و شاي عندنا

 على السماء من نزلت ضخمة بيضاء صخرة رأيت و ، المشهد انتقل ثم ( الفجر أو

 السماء من كسفا)  تعالى قوله تأويل هذا فقلت هيروشيما تدمير كما دمرتها و أمريكا

  شهيد أقول ما على هللا و رأيت ما هذا(  ساقطا

 هالك أمريكا بآيه ربانيه أمر حتمي و هللا اعلم : التفسير 

--------------------------------------------------------------  

 :رابط الرؤيا : الرؤيا السادسه 

topic-http://t3beer.ahlamontada.com/t2288  

 عليكم السالم

 الصفحة هذه رأيت عندما نولك باالكامل، اذكرها ال لالسف لكن رأيتها رؤيا هذه

 ان قريبا سيتغير العالم بأن يقيني زاد االخوة بعض رآها التي الرؤى بعض وتحليل

 :كلية اتذكرها وال رأيتها التي والرؤيا المسلمين، لجميع لألصلح شاء

 محد  خالص تاب تاب اللي اهلي من لبعض اقول وكنت قامت قد القيامة كأن رأيت

 ده هو لالسف مشهد حصل وبعدين كدة، قبل من تاب اللي اال دلوقتي يتوب حاينفع

 وانتقل ضلمت كلها الدنيا وكإن اتغير المشهد كدة بعد لكن فاكره، مش اللي الجزء

 حصل ضخم حدث اثر من بيتعالجو كلهم مستشفى في ناس على بتفرج كإني المشهد

 كان قلبه، في ضربه حد وكإنه اوباما االمريكي الرئيس كان دي الناس ضمن ومن

 كانه بيتألم وكان قلبه من بينزل والدم االسعاف سرير على ومحطوط بدلة البس

 .انتهى حيموت

 :التفسير 

 أخر بعالمات مرتبط وهو يحدث سوف كبير كونى حدث هناك بأن تخبر لرؤياا

 هو ظهر وقد نفسها ألمريكا يرمز هنا أوباما والرئيسو عدم قبول التوبه  الزمان

 السابقه الرؤي مع يتفق مما رؤياال فى تحديدا

http://t3beer.ahlamontada.com/t2288-topic


 

 

--------------------------------------------------------------    

 : رابط الرؤيا : الرؤيا السابعه 

ermalink.php?id=680977411928364&story_fbid=1219440708082029https://www.facebook.com/p  

 5411-14-11 بتاريخ نحسبه كما الصادقين األشخاص ألحد رؤيا

 الرؤيا وفي بيته قاصد كان كأنه عنه هللا رضي بكر ابي مع وسلم عليه هللا صلى الرسول رأيت

 .امريكا أحتلته قد البيت كأن الباب امام وصل وحين امامنا الذي جيراننا منزل بيته كأن

 علمتنا كما ركبتيه على نزل ثم بيته احتلت امريكا رأى حين وسلم عليه هللا صلى الرسول غضب

 السنه

 ومسح نزل ثم ودعا يديه ورفع الخريطة ربع مسح ثم التراب على نيويورك خريطة رسم ثم -

 صوت لها قويه رجت ر ألا رجت ثم...الثالث الربع مسح ثم ودعا يديه ورفع الثاني الربع

 مسحت أنه رأيت الرؤيا فى للتوضيح......اسنانه بانت حتى شديدآ فرحآ بكر ابي فرح ثم مخيف

 او نهيارألا صوت مثل صوت وخرج بأكملها ر ألا ورجت نيويورك خريطة ارباع ثالث

 السياسي الحاير سجن في يتهاأر....عنه هللا رضي بكر ابي لذلك وضحك. الخسف

 

 ما وهو لها ليس ما وتأخذ وتحتله أالسالمى العالم على تعتدى أمريكا أن ألى ترمز لرؤيا: التفسير 

 والعماله واالستماله والترغيب بالترهيب أالسالمى العالم على تسيطر أنه حيث أالن يحدث

......... شئ كل فى اسرائيل وتساعد والظلم الخراب وتنشر...  التعليم حتى شئ كل فى وتتدخل

 وعنوانها أمريكا قلب على هلل ودعائه السالم و الصالة عليه هللا رسول لغضب رمز لرؤياا وفى

 ما وهو المدينه أرباع بثالثة كبير وخراب دمار وحدث لدعائه هللا وأستجاب نيويورك النابض

 ... ويستبشر يبتسم بكر أبو جعل

 سجن وهو السعوديه فى سياسى سجن أكبر فى مسجون كان ألخ الرؤيا:  الرؤيا ظالل فى -

للمسيح  يتم سوف وما رمزيتها فى جدا واضحه والرؤيا...  جميعا وتبشرنا لبهق على لتربط الحاير

 الدجال امريكا

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=680977411928364&story_fbid=1219440708082029


 

 

 نداء لمسلمين أمريكا و الغرب

 

 0سورة الحشر آية (  وما اتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنة فإنتهوا)

سيح الدجال إعلموا أن مكوثكم فى أيها المسلمين فى الغرب و أمريكا بالد الم

هذة البالد لهو فى حرمانيه التولى يوم الزحف و خيانة األمه و القتل و 

 :مخالف لعقيدة أهل السنة من الوالء و البراء  لألسباب االتيه 

اِل فَْليَْنأَ "  -0 ُجَل يَأْتِيِه يَتَّبِعُ  -يبتعد  -َمْن َسِمَع بِالدَّجَّ هُ َوهَُو ِمْنهُ ، فَإِنَّ الرَّ

بُهَاِت   (رواة أحمد وأبو داود والحاكم)يَْحِسُب أَنَّهُ َصاِدق  بَِما يُْبَعُث بِِه ِمْن الشُّ

يأتي الرجل وهو يظن في نفسه اإليمان فيتبع الدجال و نجد أن من يهاجر 

ألمريكا و الغرب يتأمرك كما يقولون مما يجعله يبعث يوم القيامه تحت لواء 

 أمريكا 

، فمن وقع في ناره : "ول هللاقال رس -2 ثم يخرج الدجال معه نهر  ونار 

رواة " وجب أجره وحطَّ وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحطَّ أجره

  أبو داود

من هذا الحديث نجد أن من يعيش فى رفاهية أمريكا و يرضى بها فلن يتقبل  

الدجال  هللا إسالمة و سوف يحط عملة ليلقى فى جهنم إلنه قد إختار جنة

 على نارة 

ليصبحن الدجال أقوام يقولون إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه كافر ، ولكنا )  -6 

نصحبه نأكل من الطعام ونرعى من الشجر ، فإذا نزل غضب هللا تعالى 

 رواه نعيم فى الفتن -( نزل عليهم كلهم

  المسيح الدجال يبعثون يوم القيامه تحت لواء أمريكامما يجعلهم 

" ا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ال تََراَءى ناراهماأن" -2

 د والترمذي رواه أبو داو



 

 

والحديث يفيد وجوب الهجرة من البالد غير اإلسالمية إذا كان بقاء المسلم 

هنالك مفتحة  فأبواب فتنة المسيح الدجال في هذه البالد فيه فتنة له في دينه، 

نه فقد خسر كل شيء، والصبر على بعض على مصاريعها، ومن خسر دي

 ار جهنممنغصات الحياة أهون من الصبر على ن

والهجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم ، وهي  -2

 .باقية إلى أن تقوم الساعة 

الُوا فِيَم ُكْنتُْم إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَمالئَِكةُ ظَالِِمي أَْنفُِسِهْم قَ : )والدليل قوله تعالى

ِ َواِسَعةً فَتُهَاِجُروا  قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضَعفِيَن فِي اأْلَْرِ  قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُ  هللاَّ

 (  20:النساء)فِيهَا فَأُولَئَِك َمأَْواهُْم َجهَنَُّم َوَساَءْت َمِصيراً 

َواِسَعة  فَإِيَّاَي  يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي)ل تعالىاق

والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى هللا عليه ( 57:العنكبوت()فَاْعبُُدونِ 

ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع : وسلم

 " .الشمس من مغربها

 صيغة قسم الحصول الجنسية األمريكيه  -3

أخرى أو حاكم آخر قد سبق لي أن إني أقسم أنني أتخلي عن أي والء لدولة "

أواليه، وأنني سأدافع عن دستور الواليات المتحدة األمريكية وقوانينها ضد 

جميع أعدائها الداخلية والخارجية، وأنني أوالي الواليات المتحدة األمريكية، 

وأنني سأحمل السالح للواليات المتحدة األمريكية حينما يلزمني القانون 

م الجيش األمريكي فيما دون القتال حينما يلزمني القانون بذلك، وأنني سأخد

بذلك، وأنني سأقوم بالعمل المدني للوطن حينما يلزمني القانون بذلك وأنني 

أتحمل هذه المسؤولية طوعا دون تردد ومن غير نية اإلعرا  عنها، وعلى 

 "كل هذا أقسم باهلل

 تفق عليها العلماء ،هذه القضية من قضايا عقيدة الوالء والبراءة التى إ

وللمؤمنين، فهذا  -صلى هللا عليه وسلم  –الوالء هلل ولدينه ولرسوله : الوالء

 .من حقائق التوحيد واإليمان وهو واجب على كل مسلم 



 

 

الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم العبد، : البراء

لكافر أصبح صاحبها  إذا صدرت من مسلموهذه هي المواالة العامة التي 

الدفاع عن الكفار وإعانتهم بالمال والبدن : ، ومن المواالة العامةكافراًّ 

والرأي ومحبة انتصارهم ، وهذا كفر صريح يخرج من الملة، ويسمى 

 وهو أخص من المواالة( التولي)

ثم سمعت صوتاً آخر من السماء قائالً "و فى اإلنجيل سفر الرؤيا  -0

بي لئال تشتركوا في خطاياها ولئال تأخذوا من ضرباتها اخرجوا منها يا شع

 (5 -0: 13رؤيا ." )الن خطاياها لحقت السماء وتذكر هللا آثامها

يطلب النبي من شعب هللا أن يخرج من بابل الثانيه و بلد المسيح الدجال فى 

 آخر الزمان حتى ال ينزل غضب هللا عليهم مع المغضوب عليهم

وتون و هم مفتونين بأمريكا مما يعنى وقوعهم فى نار الماليين من الناس يم

 الدجال و دخولهم النار يوم القيامه و ال حول وال قوة إال باهلل 

 و الواجب عليكم تنفيذ ما فى اخر الكتاب من وصايا

 و ان لم تفعلوا فهذا هو مصيركم فى الدنيا قبل االخرة

بقى في بالدهم من  ويثب الروم على ما" قالهللا  رسولعن بن مسعود عن 

عربي وال عربية وال ولد  حتى ال يبقى بأر  الرومفيقتلونهم العرب 

 "عربي إال قتل

 ال يبقى في أرض العجم من العرب إال قتيليوشك أن ) عن عبد هللا بن عمرو

 السلسلة الصحيحة األلباني (أو أسير يحكم في دمه 

 



 

 

 لماذا يجب ان نتعلم أحاديث و علم آخر الزمان 
نقول بتصرف بسيط من صفحة الدكتور نور الذي ال يؤمن بدوله الخالفه م

 : جله يترك ال كله يدرك ال وما ....االسالميه و لكن كل يؤخذ منه و يُرد 

لماذا أخبر الرسل أجمعياً بأخبار الغيب فى المسقبل البعيد و منهم رسول هللا 

 صل هللا عليه و سلم ؟

 هو أتي إليهم فيستعدوا لهحتي يعرف أهل المستقبل ما  - 1

حتي يأخذ هللا الحجه علي الناس بأنه قد حذرهم من الفتن و لكنهم وقعوا   -5

 في الفتنه بالرغم من التحذير

 حتي يشبع حب الناس للفضول من معرفة المستقبل   -1

 حتي يبين قدرة هللا تعالي علي معرفه الغيب  -0

 

 و اآلن مع المقال 

 

  :ينحضرات الجثث المحترم

 

من أصحاب الفخامة و المعالي و النيافة و   V.I.Pالسادة و السيدات جثث الـ

  السماحة و جميع االلقاب الطنانة الرنانة

ماء التي تعيش كقطيع من الغنم و من الشعوب و الده( الزومبي ) السادة 

موتان كعقاص الغنم يحولها من جثث متحركة تتنفس إلى  –حاليا يأخذها

 لتهمها الديدانجيف هامدة ت

رغم أن كالمي موجه لكم أنتم األكثرية الساحقة من هذه الفصيلة من 

  المخلوقات ذات القلوب الميتة التي ال تفقه ، والمسماة بالبشر

إال أنني ال أقصد إساءة األدب ، و ال أريد أن أكسر أصنام كبريائكم األجوف 

ترسمونها ألنفسكم ،  ، أو أزيل مساحيق التجميل عن الصورة المخادعة التي

  و ال أريد أن أنسف قالعكم الرملية أو أخد  آمالكم الدنيوية العريضة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فأنا لست من هواة الشتم والتنابز باأللقاب

   و يحب أن يسمي األشياء بأسمائها و لكنني مجرد طبيب يشّخص األمرا

 .أن أتكلم من اآلخر -كما نبهتكم من قبل  –و أريد في هذه السلسلة 

وألن الكالم سيكون من اآلخر يجب أن أصرخ بالحقيقة العارية ، الحقيقة 

  الصادمة ، الحقيقة الموجزة

  يجب أن أصرخ بها بدون تنميق و بدون اسهاب



 

 

كونون مع كلمات كطلقات الرصاص ، و و قد سبق و حذرتكم أنكم ست

  مقاالت أشبه بالقذائف

كي ال  -حاالً  –فعلى من ال يستطيع معي صبراً أن يبتعد من هذا المكان 

 تصيبه شظايا حروفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طباء ورماً استشرى في أجسادكم ال عندما يصف بها األ( خبيث ) كلمة 

يمكن اعتبارها كلمة قدح و ذم في حق هذا الداء وال يُـقصد بها اطالقاً تجاوز 

  السرطان... االتيكيت وجرح شعور حضرة السيد القاتل

الديدان التي ( أصحاب السعادة ) التي أصف بها ( طفيليات)و كلمة 

) يست إساءة بحق هذه استوطنت أحشاءكم وامتصت دمائكم و غذاءكم ل

من الكائنات ، أو شركاءكم في هذا الوطن المسمى بالجسد ( الطائفة الكريمة

 الواحد

 

أنتم الجيل األخير  -التي أصف بها حالكم اآلن ( جثة ) لذلك أيضاً فإن كلمة 

الجيل الغارق كل واحد من أفراده في تفاصيل ذاته ، حتى  –من بني االنسان

تصاالت جزراً معزولة ال يبالي بعضكم ببعض، و صرتم في زمن ثورة اال

كأن مر  التوحد قد طال الجميع فأسركم داخل قواقع نفوسكم ، وحبسكم 

  في سراديب الجهل و اتباع الهوى و إعجاب كل ذي رأي برأيه

عندما أصفكم أيها السادة اآلن بالجثث ال أقصد بهذه التسمية اإلساءة لمقامكم 

 الرفيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و في زحمة هذه الفتن التي يموت فيها قلب المرء قبل  -ألن معظمكم اآلن 

لستم سوى جثث تمشي و تأكل و تشرب و تتبول و تشاهد  –أن يموت جسده 

  .التلفزيون ، وتمارس شكالً من اشكال الجنس قبل أن تنام

و حتى اآلن وأنتم تتوهمون أنكم في صحوة متأخرة لحياة القلب و الضمير ، 

فصرتم تذرفون دموع التماسيح على الشهداء المتناثرة أشالئهم على أرصفة 

 .حلب ؛ لستم إال مجرد جثت ميتة تبكي أحياًء عند ربهم يرزقون

وتقلدوا  وماهي اال بضع أيام وستجف عبراتكم ، لتحتفلوا بليلة رأس السنة ،

  كالقرود السيد الخواجة وتدخلوا وراءه في جحر الضب الذي سيدخله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ومهما اختلفتم اآلن في التحليالت و التأويالت ، ومهما تساءلتم

 ن الشرق في هذا الوقت بالذات ؟لماذا تباد أقدم مدن العالم و أجمل مد

فإنكم لن تقاربوا الحقيقة و أنتم تحت تأثير غسيل الدماغ الثقيل المتراكم منذ 



 

 

عقود والذي يشفر عقولكم و يأسركم في هذا الوضع الذي تتأرجحون فيه ما 

  .بين حالة الزومبي و حالة الشمبانزي

 كلها؟هل حلب أراد لها النظام الدولي أن تكون عبرة للشعوب 

هل مأساة أهل حلب يمكن اختصارها بأنها مجرد رسالة للشعوب الميتة ، 

لئال تلقى مصير  -عيش الزومبي و الشمبانزي  -كي تقبل بأي عيش ذليل 

 مسلمي الشام الذين احتضنوا ثورة عادلة ضد أنجس الطواغيت؟

 أم أن كل هذا الذبح والقتل والدمار والخراب في حلب خصوصاً و سائر بالد

المسلمين عموماً ليس إال مجرد تفاصيل صغيرة جداً في لعبة دولية أكبر من 

 المنطقة بأكملها؟؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الهش أصالً  -ربما بعد بضعة شهور سيفقد كثير منكم حتى ايمانه باهلل 

اإلجرام تجتاح زواريب كامل المدينة شرقيها و غربيها  وهو يرى ميليشيات

كي تقتل كل من تجده من المسلمين السنة ، وحتى لو كانوا من المسلمين 

  الدايت ذوي السعرات االيمانية المنخفضة

و بكل تأكيد سيطفو الشك و تظهر الردة و الكفر البواح و أنتم ترون أحياء 

على أنقاضها حسينيات و مطاعم و أبراج  مدينة اسالمية عريقة تُـهدم ويقام

و فنادق يعقد في غرفها الحمراء زواج المتعة بين قداسة البابا و الولي 

 .الفقيه

و قد يتملككم اليأس و أنتم تشاهدون شبيحة بني كلب يشربون خمورهم في 

 . مساجد حلب العتيقة ، و يقرقعون المتّة في حاراتها

ترون األغراب قد استوطنوا في مدائنكم و كيف ستحتفظون بإيمانكم و أنتم 

اقتلعوا جذوركم، كيف ستحتفظون بإيمانكم و أنتم ترونهم يعقدون حلقات 

الدبكة في الساحات على ايقاع أغاني هابطة لعلي الديك يطمس نباحها 

 الشيطاني الرخيص أنين أطفال المسلمين ؟

  هو أحاديث آخر الزمان.. الجواب الوحيد عندي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستعرف أن ... من الغرباء .... القلة القليلة من األحياء.. ألن القلة القليلة منكم 

ما يحدث في حلب اليوم ، و سائر ثغور االسالم من بورما إلى افريقيا 

غداً ، و لألسف البعض منا سيدفع الثمن ثمنه  -كله  –الوسطى سيدفع العالم 

ُ َغالِب  َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُمونَ "َ و  الباهظ من إيمانه باهلل   "هللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تم فيه مختلفونهذا هو النبأ العظيم الذي أن

  هذا هو النبأ الذي يخبرنا اياه علم آخر الزمان ، و يفهمه فقط األحياء



 

 

  هذا هو العلم الحقيقي الذي ال يفهمه أكثر الناس ، وسيهلك ألجله أكثر الناس

بل هذا هو تشخيص طبيب هذه األمة المتماوتة والرجل الوحيد الحي في 

  عصر اإلبادة الجماعية للقلوب

  عليه الصالة و السالم.... و الذي أسمه محمد ... لحي في قبره الرجل ا

 :يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ( ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً إال من أحياه هللا بالعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اال : " هل تستطيع أن تفهم ماذا يقصد النبي الذي أوتي جوامع الكلم بعبارة 

 ؟" من أحياه هللا بالعلم 

  نعم ، أنت بدون هذا العلم الحقيقي ميت

أنت اآلن بدون علم آخر الزمان مجرد جثة تتحرك ، جثة تتنفس ، جثة تأكل 

 .و تشرب ، بل حتى جثة تصلي وتصوم و تحج

ف ما هي الفتنة التي يصبح فيها المرء مؤمناً و يمسي هل تستطيع أن تعر

 كافراً ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم يا حضرة الجثة ، هذا الحديث ينطبق على زمننا هذا

الزمن تحديداً و سيدنا حذيفة بن اليمان يقول عن هذه الفتنة تحديداً وفي هذا 

 (( .سيهلك فيها أكثر الناس ، إال من كان يعرفها قبل ذلك: )) أنه 

هل تستطيع أن تترجم العبارة األجنبية التي قالها البروفسور حذيفة 

 ؟" إال من كان يعرفها قبل ذلك : " بالهيروغليفية 

 ؟" أكثر الناس" و هل تستطيع أن تعرف أيضاً ما الذي تعنيه عبارة 

أم أن ثلثي  البشر هم أكثر الناس ؟هل نصف البشر هم أكثر الناس ؟ هل ثلث

  :البشر هم أكثر الناس ؟يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

  ".ال يخرج المهدي حتى يُـقتل ثلث و يَموت ثلث و يبقى ثلث "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرباني الطوارئ قانون:  الثاني الجزء

  البيان -ا

 /االنفال/ { بَيِّنَةٍ  َعن َحيَّ  َمنْ  َويَْحيَىٰ  بَيِّنَةٍ  َعن هَلَكَ  َمنْ  لِّيَْهلِكَ } 

 : تعالى و سبحانه هللا يقول مرفوع قدسي حديث في

 والحر عبدوال والمرأة الرجل يعلمه حتى الزمان آخر في العلم أبثُ " 

 الدارمي سنن"  عليهم بحقي أخذتهم بهم ذلك فعلت فإذا والكبير والصغير

 "الحلية" في نعيم وأبو



 

 

 عن بها يعبّر كي(  أبث)  لـكلمة البليغ االختيار الحديث هذا في الحظوا

  للجميع البيان وصول طريقة

 ، بالعلم أوحي أو العلم انشر ليس و ، الزمان آخر في العلم(  أبث)  قال لماذا

 ؟ المرادفات من غيرها أو ألقي أو

 ؟ االنترنت و االذاعي و التلفزيوني البث عصر في ألننا هل

 ؟.. االتصاالت ثورة عصر في ألننا هل

 ؟ العلم بث و الرسالة وصول بعد بنا هللا سيفعل وماذا

 " عليهم بحقي أخذتهم بهم ذلك فعلت فإذا" 

 " بَيِّنَةٍ  َعن َحيَّ  َمنْ  َويَْحيَىٰ  بَيِّنَةٍ  نعَ  هَلَكَ  َمنْ  لِّيَْهلِكَ "  : أي

  الجميع الى البينة ستصل الوسيلة كانت فمهما

 .الزمان آخر علم في البيان سيأتيك..  لغتك أو دينك أو عمرك كان ومهما

 الحديث في و القرآن في موجودة البينة

 تلك نأل ، والتوراة االنجيل في التحريف من نجت آيات في كذلك موجودة و

 . اآلن اكتشافها يتم حتى مختومة و بشيفرة محمية اآليات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .النهاية وقت يأتي حتى السفر واختم ، الكالم فأخفِ  دانيال يا أنت أما"

 "تزداد والمعرفة ، يتصفحونه حينئذ فكثيرون

 / دانيال سفر /

 :يقول السفر من آخر موضع وفي

 (( النهاية وقت))  إلى ومختومة مخفية الكلمات ألن دانيال يا اذهب: فقال

 األشرار أما ، تنقيتهم تتم و ويُمّحصون يتطهرون( الوقت ذلك في) كثيرون

( الوقت ذلك في)  الفاهمون لكن ، األشرار من أحد يفهم وال01.شرا فيفعلون

 يفهمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يوحنا انجيل في لتالميذه المسيح يقول و

 ، احتمالها عن تعجزون اآلن ولكنكم ، لكم أقولها كثيرة أمور عندي مازال"

 الحق إلى شدكمسير فإنه -الزمان آخر في -الحق روح يأتيكم عندما ولكن

 / 5-17: يوحنا انجيل" /  كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مثله يحدث لم الذي العظيم الضيق سنوات في ، األلم سنوات في اليوم نحن

  اإلنجيل يقول كما التاريخ عبر

 يجد ال حتى الرحبة األر  فيه تضيق الذي الشديد البالء هذا في اليوم نحن

 . الشريفة النبوية األحاديث تقول كما الظلم من إليه يلتجئ ملجأ المؤمن



 

 

 ولطمته إال الناس من أحد يبقى ال التي العامة الدهيماء فتنة في اليوم نحن

  وخوفاً  ذالً  تملئه و إال العجم أو العرب من بيت يبق ولن ، لطمة

  الفرج و المال و الدم فيها يُستحل عامة فتنة

 .السيف وقع من أشد فيها واللسان النار، في قتالها ، العرب تستنظف فتنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يهعل هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي عمر بن عبدهللا عن •

 من أشد فيها اللسان ، النار في قتالها العرب تستنظف فتنة ستكون: " وسلم

  ./داود وأبو ماجه وابن الترمذي رواه.." /السيف وقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ  اْستَِجيبُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا ُسولِ  هلِلَّ َ  أَنَّ  َواْعلَُموا يُْحيِيُكمْ  لَِما َدَعاُكمْ  إَِذا َولِلرَّ  هللاَّ

 الَِّذينَ  تُِصيبَنَّ  اَل  فِْتنَةً  َواتَّقُوا*  تُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْينَ  يَُحولُ 

ةً  ِمْنُكمْ  ظَلَُموا َ  أَنَّ  َواْعلَُموا َخاصَّ  /55 ،50: األنفال/ قَابِ اْلعِ  َشِديدُ  هللاَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : خيارين أمام تضعنا اآلية هذه

 الذي للعلم االستجابة أي ، للرسول و هلل االستجابة هو:  األول الخيار

 الرأي و الهوى همصدر الذي العلم ليس و ، يخطئ ال الذي الوحي مصدره

  الهالك من الوقاية و القلوب حياة هي االستجابة هذه ثمرة و ، البشري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن أي ، القلوب موت نتيجته وهذا ، للوحي االستجابة عدم هو: الثاني الخيار

 وتتبع تتبول و تنام و تأكل متحركة جثث الى نتحول و وبناقل على هللا يطبع

 الهوى وراء االنقياد وهذا ، برأيه رأي ذي كل اعجاب عصر في األهواء

 .فيه ايمان ال الذي الكفر فسطاط الى بنا سيودي

 هََواهُ  اتَّبَعَ  مَّنِ مِ  أََضلُّ  َوَمنْ  أَْهَواَءهُمْ  يَتَّبُِعونَ  أَنََّما فَاْعلَمْ  لَكَ  يَْستَِجيبُوا لَّمْ  فَإِن

نَ  هًُدى بَِغْيرِ  ِ  مِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  /القصص/  (54) الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي اَل  هللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفتنة هذه نتائج أعظم هو فسطاطين إلى التمايز وهذا

  المعادن خشارة من الذهب تنقي فتنة هيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحالقة - الحارقة الفتنة و ، الهلكة عصر في وألننا

  األيام نهاية في نحن جيلنا يأتي أن شاء الحكيم هللا وألن

 آخر في العرب هلكة رأى عندما هللا رسول سألت زينب السيدة ألن و

 هللا صلى النبي لها فقال ؟ الصالحون فينا و أنهلك هللا رسول يا:  الزمان

 . الخبث كثر إذا ، نعم:  سلم و عليه



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عليه تسير صارم مدني دستور و رممحت قانون يوجد العالم دول كل في

 ذلك جانب إلى أيضاً  هناك لكن ، الدولة في الناس شؤون ينظم القانون وهذا

 الطوارئ بقانون يسمى آخر قانون ، االعتيادي القانون

 و الحروب و الكبيرة األزمات زمن في إال عادة يطبق ال القانون وهذا

 . فقط محدودة لفترة و الكوارث

  اعتيادية و ثابتة قوانين يسن للمسلمين شريعته يف الملوك ملك

 . االستثنائية لألزمنة خاص قانون هناك الشريعة نفس ضمن لكن

 من بالمصطلح تسمعوا لم أنكم أعلم و"الرباني الطوارئ قانون" أسميه أنا

 طوارئ قانون كلمة من تنفرون ربما و قبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنظمة عادة تفرضها - العربية الدول في وخاصة - للدول الطوارئ قوانين

 القمع و البطش من مزيد في يدها تطلق كي الطاغية

 أن شرطي أي يستطيع المستبدة الدول تفرضها التي الطوارئ قوانين وفق

 به االشتباه لمجرد شخص أي يعتقل

 محاكمة دون لسنوات محبوساً  المواطن قىيب قد و

 مذكرة بدون إنسان أي تعتقل أن الشرطة تستطيع ال ، العادية األحوال في

  بالغ أو تهمة دون و توقيف

 التحقيق ذمة على أيام 0 من أكثر به المشتبه يحتجز ال و

 إدانته تثبت حتى بريء المتهم يكون العادية األحوال في

 : الطوارئ قانون وفق لكن

 . المفدى للزعيم والئه يثبت حتى متهم كله الشعب

 انقالب منذ مطبق - المثال سبيل على - بسوريا يُسمى ما في الطوارئ قانون

  1271 عام البعث حزب

 ، العربية الشعوب جميع عند منفرة كلمة هي ، طوارئ قانون كلمة لذلك

 . ذلك في الحق كل ومعهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تماماً  ذلك من العكس على فهو الرباني الطوارئ قانون أما

 رحمة كلها اإلسالمية الشريعة

 . الرحمة من المزيد فيها الرباني الطوارئ قانون في الشريعة و

 " يسراً  العسر مع"  هناك دائماً  هللا قانون في ألنه

 ؟ الرباني الطوارئ قانون هو فما

 ؟ القانون هذا بنود و مواد ماهي و



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في عباده مع هللا تصاريف و مختلفة األولويات ستكون ، القانون هذا وفق

 األزمنة في عليه المسلمون اعتاد عما مختلفة أيضاً  ستكون الزمان هذا

 العادية

 الخاصة وتشريعاته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أحاديث في تأملي من و

 مواد عشر في القانون هذا بنود و مواد ألخص أن أستطيع ، هذا بزمننا

  فرعية مواد بضع و ، أساسية

 العشر المواد من مادة لكل مستقل و طويل منشور هللا بإذن وسأخصص

 .ربانيال للقانون األساسية

 تختلف كيف والحظوا ، األساسية العشر المواد عن سريعة لمحة هذه لكن

 و السابقة العصور بقية عن الطوارئ قانون عصر في التشريعات و األحكام

  الالحقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الغربة: األولى المادة. 1

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َسِمعَ  أَنَّهُ ,  َسنَّةَ  ْبنِ  الرَّ  بََدأَ : يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا:  قِيلَ  للُغَربَاءِ  فَطُوبَى,  بََدأَ  َكَما َغِريبًا يَُعودُ  ثُمَّ ,  َغِريبًا اإلْسالمُ  !  هللاَّ

,  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي,  النَّاسُ  فََسدَ  إَِذا يُْصلُِحونَ  الَِّذينَ :  قَالَ  ؟ اْلُغَربَاءُ  َوَمنِ 

ْيلُ  يَُحوزُ  َكَما اْلَمِدينَةِ  إِلَى اإليَمانُ  لينحازن  لَيَأِْرَزنَّ ,  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي,  السَّ

  ُجْحِرهَا إِلَى اْلَحيَّةُ  تَأِْرزُ  َكَما,  اْلَمْسِجَدْينِ  هذين بَْينَ  َما إِلَى اإلْسالمُ 

 / المسند في أحمد االمام, الكبير المعجم في الطبراني أخرجه/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموت:  الثانية المادة. 5

 ( : عالمات 7 ظهرت إذا بالموت بادروا أي) ِستاً  بِاْلَمْوتِ  بَاِدُروا

فَهَاءِ  إِْماَرةَ  -1   السُّ

  الشَّْرطِ  َوَكْثَرةَ  -5

  اْلُحْكمِ  َوبَْيعَ  -1

مِ  َواْستِْخفَافًا -0   بِالدَّ

ِحمِ  َوقَِطيَعةَ  -5   الرَّ

 أعلمهم ال و بأفقههم ليس الرجل يقدمون ، َمَزاِميرَ  اْلقُْرآنَ  يَتَِّخُذونَ  َونَْشئًا -7

 "ليغنيهم إال يقدمونه ما ،

 الموت هنا الجهاد فى سبيل هللا و المقصود ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العلم:  الثالثة المادة. 1



 

 

 خطباءه قليل فقهاءه كثير:  زمن في أصبحتم إنكم: وسلم عليه هللا صلى قال

  العلم من خير فيه العمل ؛ سائلوه قليل معطوه كثير ،

 كثير معطوه قليل ، خطباءه كثير فقهاءه قليل:  زمان الناس على وسيأتي

 العمل من خير فيه العلم ؛ سائلوه

 كثير زمان في اليوم إنكم: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ذر أبي عن و

 زمان بعد من ويأتي.هوى فقد يعرف ما عشر ترك من خطباؤه، قليل علماؤه

 .نجا فقد يعرف ما بعشر استمسك من علماؤه قليل خطباؤه كثير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في سبيل هللا العمل:  الرابعة المادة. 0

 :قال أنه وسلم عليه هللا صلى الرسول عن روي

 ؟ هللا رسول يا أحبابك لسنا أو: قالوا" ألحبابي اشتقت" 

 الزمان آخر في يأتون أناس أحبابي ، أصحابي أنتم ، ال:  قال

  سبعين كأجر منهم العامل أجر الجمر على كالقابض دينه على منهم القابض

 وال ، معواناً  الخير على تجدون ألنكم ، منكم بل:  قال ؟ منهم أم منا:  قالوا

 "يجدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المالالتخلي عن :  الخامسة المادة. 5

ِ  َرُسولُ  قَالَ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َغنَم   اْلُمْسلِمِ  َمالِ  َخْيرَ  يَُكونَ  أَنْ  يُوِشكُ : )َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ( اْلفِتَن ِمنْ  هِ بِِدينِ  يَفِرُّ  اْلقَْطرِ  َوَمَواقِعَ  اْلِجبَالِ  َشَعفَ  بِهَا يَْتبَعُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسرةالتخلي عن :  السادسة المادة. 7

 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  :  قال مسعود بن هللا عبد عن

 إلى قرية من بدينه فر من إال دينه دين لذي يسلم ال زمان الناس على ليأتين 

  .  يروغ الذي كالثعلب ، جحر إلى جحر ومن ، شاهق إلى شاهق ومن ، قرية

 هللا بمعاصي إال المعيشة تُنل لم إذا  :  قال ؟ هللا رسول يا ذاك ومتى  :  قالوا

 ذاك وكيف  :  قالوا(((.   العزوبة حلّت)))  الزمان ذلك كان فإذا ، وجل عز

 هالك كان الزمان ذلك كان إذا ألنه  :  ؟قال بالتزوج أمرتنا دوق هللا رسول يا

 فإن ، وولده زوجته يدي فعلى أبوان له يكن لم فإن ، أبويه يدي على الرجل

  ؟ هللا رسول يا ذاك وكيف:  قالوا.  قرابته يدي فعلى ولد وال زوجة له يكن لم

 ال ما فيتكلف ، المعيشة بضيق يََعيِّرونه   :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

   الهلكة موارد يورده حتى يطيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكبرى المدن عن االبتعاد و الهجرة:  السابعة المادة. 0



 

 

 شاء نا الحقا عنها بالتفصيل سنتحدث و خارجية و داخلية:  نوعان الهجرة

 هللا

 نجاة وقوارب ، صغيرة أمان واحات هناك األر  أقاليم من اقليم كل ففي

 في كلها عنها سنتحدث ، ووقفاتها بعثاتها و الفتنة مراحل حسب تختلف

 والسيما الشام في ستكون الرئيسية النجاة سفينة لكن ، بذلك الخاص المنشور

 . الفتنة من الثالث الثلث في

 أهل فخيار هجرة بعد هجرة ستكون:سلم و عليه هللا صلى الرسول قال

 تلفظهم أهلها شرار األر  في يبقى و إبراهيم مهاجر ألزمهم األر 

 األلباني .والخنازير القردة مع النار وتحشرهم ، هللا نفس تقذرهم أرضوهم

 حسن حديث/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجهاد:  الثامنة المادة. 3

ِ  َرُسولَ  يَا قِيلَ : قَالَ  اْلُخْدِرىَّ  َسِعيدٍ  أَبَي عن  ؟ أَْفَضلُ  النَّاسِ  أَىُّ  ، هللاَّ

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ِ  َسبِيلِ  فِى يَُجاِهدُ  ُمْؤِمن  » :  وسلم عليه هللا صلى - هللاَّ  بِنَْفِسهِ  هللاَّ

َعابِ  ِمنَ  ِشْعبٍ  فِى ُمْؤِمن  » :  ؟قَالَ  َمنْ  ثُمَّ  قَالُوا.«  َوَمالِهِ  َ  يَتَّقِى الشِّ  َويََدعُ  ، هللاَّ

هِ  ِمنْ  النَّاسَ   / عليه متفق./ « َشرِّ

ِ  َرُسولُ  َذَكرَ  قَالَتْ  اْلبَْهِزيَّةِ  َمالِكٍ  أُمِّ  َعنْ  و  فِْتنَةً  -وسلم عليه هللا صلى - هللاَّ

بَهَا، ِ  ولَ َرسُ  يَا قُْلتُ : قَالَتْ  فَقَرَّ  ؟ فِيهَا النَّاسِ  َخْيرُ  َمنْ  هللاَّ

 فََرِسهِ  بَِرْأسِ  آِخذ   َوَرُجل   ، َربَّهُ  َويَْعبُدُ  َحقَّهَا يَُؤدِّى َماِشيَتِهِ  فِى َرُجل  » : قَالَ 

 /األلباني وصححه الترمذي رواه./ « َويُِخيفُونَهُ  اْلَعُدوَّ  يُِخيفُ 



 

 

 تأويل و تنزيل أحاديث الغيب
 :ى كل من يحاول التأويل ؟ لماذا الهجوم عل

أنه يبدو فاتحاً لبوابة الرجم بالغيب بحيث –من مشكالت التأويل الكبرى 

 . تفرقهتصبح الفوارق بين التأويالت الصحيحة والخاطئة صعبة ال

لعل المشكلة التي يواجهها أي قائل بالتأويل في نبوءة المسيح الدجال هي 

التطبيقات الخاطئة التي قدمها  بعدصعوبة قبول مبدأ التأويل أصالً ، 

 . السابقون

إن الرافضين لمنهج التأويل يخلطون بين مشروعية هذا المنهج وبين 

والواقع أنه مهما بلغ حجم أخطاء التطبيق فإنها ال تلغي  .أخطاء تطبيقه

 صحة المنهج إذا ما تكاملت شروط اللجوء إليه 

لنصوص وبين لحفاظ على االذي يجمع بين ا االمثلالتأويل هو بمثابة الحل 

  إزالة إشكاالت فهمها

و االصل هو االخذ بالمعني اللفظي المباشر اال عند تكامل حدوث النبؤة فى 

الواقع و اكتمال اركانها فعندها نستطيع التأويل النها خرجت من علم الغيب 

 الي علم الشهادة 

 ذا ؟أحاديث الغيب معظمها ضعيف و غالباَ تنطبق علي الواقع ، فلما

االلهيه  الفتنة من جزء هذا أن الشك وضعيفه  الفتن احاديث معظم

فهي إرادة هللا تعالي لفتنة الناس و أستخدم فيها أشد و أصعب األدوات لخداع 

 حتى تضعيفها تعمدوالناس و إختبارهم و هم علماء السوء و السالطين حيث 

 هم الحكام مع بتقار لهم الذين الشيوخ اغلب مالحظ هالن المسلمين يضلوا

 مصالح ضد نجدها نهاقرأ ولو بعينها احاديث تضعيف عن يتحدث من

 فى التعمدفمن المؤكد هم أدوات هللا ألختبار الناس ب لفائهموح الحكام

، حتي يميز الخبيث من الطيب و ال حول و ال قوة االحاديث بعض اضعاف

 اال باهلل 

 :وهي ال شك أن للتأويل محاذيره 



 

 

 :حقق النبوءة ليتم تأويلها البد من ت -0

القتصار الغيب إذا لم تتحقق الصورة الغيبية فإنه ال يمكن التأويل ، وذلك 

 على هللا 

 :تكامل و ترابط التأويل مع عدم ترك بعض التفاصيل بدون تفسير -2

أحد أهم شروط صحة التأويل في نبوءة المسيح الدجال ، وهو تكامل 

 . اء أي منها أو أهماله وعدم اجتز التفسيرات وترابطها

 :قة منعت الجديدبأخطاء التأويل السا -6

وواضح . او مثلث برمودا لمسيح الدجال بأنه كناية عن الشرهناك من أول ا

 أن هذا ليس تأويالً بل هو مجرد تحايل للهروب من النصوص 

مثلث  الشر او تها المتجسدة فيفأين ربط التفاصيل واحداً بعد آخر بمدلوال

ما هو مدلول عيني المسيح الدجال وقدراته وحماره ونهريه دا برمو

 وغضبته وطوافه باألر  وفتنته للنساء وغزوه وفتحه على يد المسلمين ؟ 

 : التأويل و محاذير أستكماال لشروط 

 الفهم يؤدي او ظاهره في للواقع مخالف لخبر اال التأويل يكون ال -1

  الحالي واقعنا ظل في كبيرة لمفاسد له الحرفي

 له الحرفي الفهم ان وجدوا أن بعد( يدا أطولكن) حديث تأولوا الصحابة -5

  الواقع يطابق ال

 للخبر المالئم التأويل فهم في تساعد قد جيدا التاريخ أحداث قراءة -1

 فهم في تساعد قد وبيئتهم المعرفي وأفقهم للخبر الرواة تراجم معرفة -0

 للخبر المالئم التأويل

 الصحيحة المتفرقة الطرق بجمع وأسبابه وظروفه الخبر مناسبة فهم -5

 يقتصر فالتأويل وفهمها االلفاظ لضبط كمرجع سندا االصح الروايات وتقديم

 الحديث نقاد من أي ينتقدها لم التي االخبار من الصحيحين في ورد ما على

 التي االخبار أما ومتين صلب أساس على البناء يكون حتى المعتبرين

 لالستئناس وسيلة فتكون الصحيحين خارج من معتبرون محدثون حهاصح

 حالة في تشويش يحدث ال حتى مستقلة كمرجعية وليست أمكن إن الفهم في

 الصحيحين في خبر وبين بينها الظاهري التعار 



 

 

 استحداث قبل ألفت التي القديمة اللغة معاجم من االلفاظ معاني معرفة -7

 في النص فهم لمحاولة القديمة بالشروح ستعانةواال جديدة ومعاني ألفاظ

 بيئته إطار

 يعني قد والذي الساعة لفظ مثل)  الواحد للفظ المشتركة المعاني فهم -0

 فرد او أمة او جيل بنهاية الخاصة الساعة او القيامة يوم وهي العامة الساعة

 الخبر في اللفظ من المراد لتحديد( 

 مجازي تعبير انه أي رموزا تحوي يارؤ يكون قد الخبر ان مراعاة -3

 حقيقي وليس

 فهمه الذي بالمعنى الخبر روى يكون قدأو الصحابي  الراوي ان مراعاة -2

 اللفظ بحقيقة وليس به هو

 منذ عاشوا قوم بلغة عنه عبرنا اذا اآلن نعيشه الذي الواقع ان مراعاة -14

 أكثره في مجازي التعبير لكان بعيدة قرون

 وال األسمى وغاياتها الشريعة مقاصد يراعي التأويل كوني ان يجب -11

  شطط فيه يكون

 هذا يدل فال ظاهره في للواقع مخالف صحيح خبر تأويل عن عجز من -15

 ذي كل فوق) ألنه أعلم هو من يسأل بل مستساغا تأويال تأويله استحالة على

  بعد يأتي لم تأويله أن او(  عليم علم

 بصبر أكاذيبه وعلى حقائقه على والوقوف متعمقة ءةقرا الواقع قراءة  -11

 ومثابرة

 شرعا جائزأمر  و النبؤات إسقاط أحاديث الدجال

،  حتى يذهل الناس عن ذكرهال يخرج الدجال )سلم قال صلى هللا عليه و 

 .رواه النسائي ( يترك األئمة ذكره على المنابروحتى 

بالدجال خوفا من أن يقال  تشبيه أحد بالمسيح ونأئمه يحاول انعدم وجود 

فى أخر رسول هللا  بذلك نبؤةفتنه أو مختل عقلياً و هم ينفذون  يمثير معليه

 الزمان 

 لقد وصل بالصحابة أن يشكوا أن الدجال في عصرهم ويعيش بينهم 

 عام ألسنا أولى بهذا الترقب1011بعدلدجال فكيف ا منموقف الصحابة  هذاف

 

 

 



 

 

 دجالابن الصائد ليس المسيح ال
مثل قصة ابن الصائد و < لماذا فسدت المحاوالت السابقة على تأويل الدجال 

 عمر بن الخطاب رضى هللا عنة 

إذا نظرنا إلى المحاوالت السابقة بدقة فسنجد أنهم خالفوا شرط صحة التأويل 

 .  وهو تحقق الصورة الغيبية كاملة .................األول 

ص وبين بطاً بين الصورة الواردة في النصوباعتبار أن التأويل يتضمن ر

 . الصورة الواقعية المتجسدة

 ،وهذا يعني أن الصورة الواقعية ال بد أن تتجسد أوالًّ 

زال طابعها الغيبي وخرجت من عالم الغيب إلى فمن خالل تجسدها يكون قد 

  عالم الشهادة

شك فيه الذى بن الصائد اليهودى او بعد إسالم فقد ثبت بعد موت رسول هللا  

، قد ثبت أن رأى عمر بن الخطاب لم يكن فى  عمر بن الخطاب إنه الدجال

 إكتمال أركان النبؤة  قبلمحله بسبب الحكم 

  :دفاع بن الصياد عن نفسه قبل موته و التأكد من برائته 

فقد كان ابن صياد لما كبر يحاول الّدفاع عن نفسه ويُنكر أنه الّدجال ويُظهر 

ذه التهمة ، ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى هللا تضايقه من ه

فهو اسلم و حج و له اوالد عليه وسلم من صفات الدجال ال تنطبق عليه 

 عكس الدجال

 : العلم أهل أقوال من والصحيح

 كهانه عنده الدجالين ضمن من دجال ولكنه الدجال المسيح ليس صياد ابن ان

 الخدري سعيد أبي مع حياته آخر في حوادث عنه ورد وقد ينبئونه وشياطين

 " أعلم وهللا حاله وصلح تاب أنه منها يستنتج قد وغيره

و بهذا القول المضاد للنبؤه ثبت أن ابن الصائد برئ من تهمة المسيح الدجال 

 التى إتهمه بها أمير المؤمنون عمر بن الخطاب رضى هللا عنه

 :ا مناميه الشك سببه أن رسول هللا رآي الدجل فى رؤي



 

 

و من واقع أحداث رسول هللا صل هللا عليه و سلم مع المسيح الدجال فى 

حياته هو شكه فى اليهودي صافي ابن الصياد إنه هو المسيح الدجال و عدم 

 جزمه فى أمره حتي موت رسول هللا 

لقد شك رسول هللا فى اليهودي صافي ابن الصياد و لم يكن بين عينيه كلمه 

 أحد عينيه عوراء بل كان سليم العينين  كافر و لم يكن

 فلماذا إذن األصرار على أن المسيح الدجال أعور و بين عينيه كلمه كافر

فلو كان رسول هللا قد رأي المسيح الدجال فى الواقع لكان صورته 

و لم يكن ليشتبه فى صافي ابن  الحقيقيه أنطبقت فى مخيلته و لم تغادرها

المناميه تكون مشوشه و غير محدده فإنه كان  الصياد ، و لكن ألن الرؤي

دائما الشك فى هذا اليهودي و لم يجزم فى أمره حتي موته صل هللا عليه و 

 سلم 

 : تأكيد القرآن أن هللا هو الوحيد عالم الغيب

َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح )ل تعالى القد صرح القرآن الكريم بأنه ال يعلم الغيب إال هللا ، ق

َماَواِت ) وقوله تعالى ( يَْعلَُمهَا إاِلَّ هُوَ  اْلَغْيِب اَل  قُْل اَل يَْعلَُم َمْن فِي السَّ

 ُ  ( َواأْلَْرِ  اْلَغْيَب إاِلَّ هللاَّ

 : تأكيد القرآن أن رسول هللا ال يعلم الغيب

قُْل اَل أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي )ل تعالى اقفوصرح بأن رسول هللا ال يعلم الغيب 

 ِ  ( َواَل أَْعلَُم اْلَغْيبَ  َخَزائُِن هللاَّ

ُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم ) قوله تعالى  و ا إاِلَّ َما َشاَء هللاَّ قُْل اَل أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َواَل َضّرً

نَِي السُّوءُ  عالم الغيب فال ) قال تعالى  ( اْلَغْيَب اَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّ

إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه  .يظهر على غيبه أحداً 

يعنى أن تكون النبؤة المعطاة للنبى أو الرسول مخفيه ( .... ومن خلفه رصداً 

 و فيها موانع معرفتها قبل أن تتحقق 

، و اآلن يا من تنتظر رجالً موجود بين عينيه كلمة كافر و عينيه عوراء 
نه يدعي صافي ابن الصياد و لقد شك رسول هللا فى رجل يهودي فى المدي

لم يكن بين عينيه كلمة كافر و لم يكن أعور العين ، هل تعرفون لماذا شك 
فيه ألن ما رأه رسول هللا عن الدجال كانت رؤيا مناميه ؟ ألن الرؤيا 

المناميه تكون ضبابيه غير مؤكده، فلو أنه رأه فى الواقع لكان اول ما رأه 
 ، أفيقوا باهلل عليكم أمسك فى تالبيبه و قال ها هو



 

 

 السامرى ليس المسيح الدجال 
 إنه عائد ثانية و إنه هو المسيح الدجال المنتظر  يظن ناك منفه

م ن و هللا أعلكل( وإّن لك موعًدا لن تخلفه)نهم يظنون إنَّ الموعد في قوله أل

 أو يوم القيامة الذي يجمع كّل الناس السامري موتالقول بأّن الموعد هو 

عيش بقية حياته فى ركه موسى و لم يقتلة ألّن هللا تعالى قد قّدر أن يبل ت

  طيع أن يلمس شئتال يسعذاب من مر  

األسباب تؤكد أن بقاء الدجال أو السامرى أو أى إنسان حى ليوم الدين هذة 

 : مستحيل

لو كان المسيح الدجال أنسان خالدا من قًبل بعثة رسول هللا و إلى موعد  -1

 كان رسول هللا اول المكذبين لرواية لتميم الدارى ل،خروجه 

أَفَإِن ِمتَّ َوَما َجَعْلنا لِبََشٍر ِمن قَْبلَِك الُخْلَد )ألنه هو من أنزل إليه قوله تعالى 

وقد استَدل بهذه اآلية الكريمة من ذهب ِمن  [10األنبياء ( ]فَهُُم الخالِدون

 بَِحي إلى اآلنالعلماء إلى أن الخضر عليه السالم مات وليس 

رسول هللا  (بعد)أو ( قبل)تؤكد عدم وجود بشر ُمخلد و هذة اآلية الكريمة 

 صلى هللا علية و سلم

و هذا يؤكد أن السامرى أو بن الصائد ليس من المنظرين كما يدعى البعض  

، ألن البشر فقط هم المذكورين فى هذة اآليه إذا البشر ال يُنظرون كما ترك 

 .........تى يوم الوقت المعلوم إبليس للحياة ح

" القول أن السامرى ُمنظر ليوم الدين معار  للحديث الثابت عن النبي   -5

، فقد قاله "ال يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه األر  أحد 

 النبي قبل موته بشهر واحد، وهو مما أوحى هللا به إليه  



 

 

 حديث الجساسة يثبت من هو الدجال

ث أخرجه اإلمام مسلم ، وروته فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها وهو حدي 

من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو يحدث الناس عن الدجال ، كما 

صلى هللا  -سمعه من تميم الذي كان نصرانياً ثم جاء فأسلم ، وحدث النبيَّ 

ه أصحاب -صلى هللا عليه وسلم -بحديث يوافق ما كان يحدث  -عليه وسلم

  . عن الدجال وصفته

 وهو يضحكجلس على المنبر  -صلى هللا عليه وسلم -وفيه أن رسول هللا 

هللا : أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : ليلزم كل إنسان مصاله ، ثم قال : ) فقال 

إني وهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرهبة ، ولكن جمعتكم : ورسوله أعلم ، قال 

صرانيا فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثاً ألن تميماً الداري كان رجال ن

وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ، حدثني أنه ركب في سفينة 

بحرية مع ثالثين رجالً من لخم وجذام ، فلعب بهم الموج شهراً في البحر ، 

ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس ، فجلسوا في أقرب 

فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر ، ال يدرون ما قبله السفينة فدخلوا الجزيرة ، 

أنا الجساسة ، : ويلك ما أنت ؟ فقالت : من دبره من كثرة الشعر ، فقالوا 

أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير ، : وما الجساسة ؟ قالت : قالوا 

ون لما سمت لنا رجالً فرقنا منها أن تك: فإنه إلى خبركم باألشواق ، قال 

فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير ، فإذا فيه أعظم إنسان : شيطانة ، قال 

رأيناه قط َخْلقاً ، وأشده وثاقاً ، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى 

قد قدرتم على خبري ، : ويلك ، ما أنت ؟ قال : كعبيه بالحديد ، قلنا 

ركبنا في سفينة بحرية ، نحن أناس من العرب : فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا 

فصادفنا البحر حين اغتلم ، فلعب بنا الموج شهراً ، ثم أرفأنا إلى جزيرتك 

هذه ، فجلسنا في أقربها ، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر ال 

أنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر ، فقلنا 

اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه : الجساسة ؟ قالت  وما: الجساسة ، قلنا 

إلى خبركم باألشواق ، فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ، ولم نأمن أن تكون 

عن أي شأنها تستخبر ، : أخبروني عن نخل بيسان ، قلنا : شيطانة ، فقال 

شك أن ال أما إنه يو: نعم ، قال : أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا له : قال 

عن أي شأنها تستخبر ، : أخبروني عن بحيرة الطبرية ، قلنا : تثمر ، قال 

أما إن ماءها يوشك أن : هي كثيرة الماء ، قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : قال 

عن أي شأنها تستخبر ، قال : أخبروني عن عين زغر ، قالوا : يذهب ، قال 



 

 

نعم ، هي كثيرة : العين ، قلنا له هل في العين ماء ، وهل يزرع أهلها بماء : 

أخبروني عن نبي األميين ما فعل ؟ : الماء وأهلها يزرعون من مائها ، قال 

نعم ، قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : قد خرج من مكة ونزل يثرب ، قال : قالوا 

كيف صنع بهم ، فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه ، : 

أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه ، : نعم ، قال : ن ذلك ، قلنا قد كا: قال لهم 

وإني مخبركم عني ، إني أنا المسيح ، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 

فأخرج ، فأسير في األر  فال أدع قرية إال هبطتها في أربعين ليلة غير 

مكة وطيبة ، فهما محرمتان علي كلتاهما ، كلما أردت أن أدخل واحدة أو 

واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها ، وإن على كل 

صلى  -قال رسول هللا :  -أي فاطمة  -نقب منها مالئكة يحرسونها ، قالت 

وطعن بمخصرته في المنبر ، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة  -هللا عليه وسلم 

نعم ، فإنه أعجبني : أال هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس  -يعني المدينة  -

حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ، أال إنه في 

بحر الشأم أو بحر اليمن ، ال بل من قبل المشرق ، ما هو من قبل المشرق 

، قالت فحفظت ( ما هو من قبل المشرق ما هو ، وأومأ بيده إلى المشرق 

 صلى هللا عليه وسلم -هذا من رسول هللا 

 :إشكال يجب طرحه قبل قراءة هذا الحديث

الحديث يحكى قصة ال يصدقها عقل حدثت ألحد الصحابة الذين كانوا على 

 النصرانيه ثم أسلموا و هو تميم الدارى 

 :مصححين الحديث  -

 عن حديث الجساسة هل هو صحيح ؟الشيخ األلباني وقال لما سئل  

ه ما يخالف األحاديث حديث الجساسة حديث صحيح و ليس في: الجواب 

أنه رواه اإلمام مسلم في صحيحه : وقد أكد صحته لسببين . الصحيحة إطالقا

 اإلمام البخاري  هصحح و، ال يوجد في إسناده مغمزا أو مطعنا ، 

رواه غير مسلم اإلمام أحمد ، و أبو يعلى ، و أبو داود ، و ابن ماجه ، و

هريرة ، و عائشة ، و جابر  أبو: ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة 

 رضوان هللا عليهم ، مما يدل على تعدد مخرجه وكثرة طرقه 

 :المشككون   -



 

 

 و لكن فى إسلوب الحديث( سنده ) لم يستطيعوا التشكيك فى صحة الحديث  

ال تكون إال لنبى التي على األحداث  ما يحتويه من ما ال يقبله عقلو  (متنه)

كون أن تميم قد تأثر بأقوال أهل الكتاب فى و ليس مسلم جديد بجانب يش

 المسيح الدجال و قد أدخل فى روايته اإلسرائليات 

  ؟ما قولكم في حديث الجساسة : فقد سئل الشيخ محمد بن العثيمين

قولنا فيه أن النفس ال تطمئن إلى صحته عن النبي صلى هللا : وكان جوابه

قد أنكره الشيخ محمد رشيد عليه و سلم لما في سياق متنه من النكارة و 

صلى هللا  هرضا في تفسيره إنكارا عظيما ألن سياقه يبعد أن يكون من كالم

 عليه و سلم

 و جاء فى االحاديث المبتوته ان عمر بن الخطاب و عائشه شككا فيه

 ال نقبلة بسبب قوة رواة الحديثو هنا أراى أنا الكاتب أن هذا الحكم 

 !  ري ومسلم وجماعةقد صححه البخا: فهذا الحديث

لكن ذلك ال يجعلنا ! من االختالف والتضارب  هنحن ال ننكر ما في: نعم

 !نتجشم التخرص الباطل في تكذيب مثل تلك الصحابية الجليلة

 و األن رأى المؤلف 

الرأى األصوب أن حديث الجساسه صحيح و لكن سقط عن فاطمه سماع أن 

تغير مفاهيم اللغة لدينا عن لغة أو ل الروايه لتميم هى رؤيا مناميههذة 

  :لألسباب األتيهطئ اخبفهم فهمنا نحن الحديث ف ،العرب

أسباب التأكد من أن قصة تميم الدارى كانت رؤيا 

 :مناميه 

رؤيا الشتمالها وال يمكن أن تؤخذ قصة تميم الداري بحرفيتها النها   - 1

لمتان تستخدمان وهما ك ( وافق)وكلمة (  حدثنى حديث) على كلمتين كلمة 

والتي أطلق عليها القرآن الكريم مصطلح  للتعبير عن الرؤيافي اللغة العربية 

 (تاْويل االحاديث) 

 7يوسف(  األََحاِديثِ َويَُعلُِّمَك ِمن تَأِْويِل َوَكَذلَِك يَْجتَبِيَك َربَُّك  :لقوله تعالى



 

 

نِّا َوَكَذلِكَ : قوله تعالى  األََحاِديثِ  تَأِْويلِ  ِمن لِنَُعلَِّمهُ وَ  األَْر ِ  فِي لِيُوُسفَ  َمكَّ

 (51يوسف)

)  األحاديث تأويل من وعلمتني الملك من آتيتنى قد: و قوله تعالى 

 ( 141يوسف

 ، االحاديثفبموجب القرآن ان المقصود بالرؤيا هي 

اليحيد عنها البكلمة وال  لغته لغة القرآنوالرسول صلى هللا عليه وسلم 

 بحرف 

م يستخدم كلمة حديث أو كلمة يوافق فى القصص الواقعيه التى و رسول هللا ل

الخبريه حكاها له أحد الصحابه بل إستخدم كلمة أخبرهم و كلمة أؤمن به و 

 تعنى وقوع الحدث و التأكد منه

فى حديث الجساسه يسأل المسيح الدجال عن أشياء تقع فى المستقبل و  -5

كتابه الكريم أنه من إختصاص هللا  هو من علم الغيب الذى أكد هللا تعالى فى

و متفرد به عن خلقه و لم يعطه ألحد ، و لكن الرؤيا المناميه دائما تحتوى 

على إشارات مستقبليه مما سمح لرسول هللا بقبول كالم تميم الدارى فى 

 حديث الجساسه،  

 لكان رسول هللا اول المكذبين لرواية لتميم الدارى و إال 

ح الدجال كان رسول هللا يتوجس خيفه من ذكره و يظهر كلما ذكر المسي -1

على رواية تميم الدارى بكل ما فيها من  فكيف يضحكالجديه فى حديثه 

 اهوال اال ان تكون رؤيا مناميه 

لو كان المسيح الدجال أنسان خالدا من قًبل بعثة رسول هللا و إلى موعد   -0

 خروجه 

 لتميم الدارى لكان رسول هللا اول المكذبين لرواية 

فَإِن ِمتَّ َوَما َجَعْلنا لِبََشٍر ِمن قَْبلَِك الُخْلَد أَ )ألنه هو من أنزل إليه قوله تعالى 

وقد استَدل بهذه اآلية الكريمة من ذهب ِمن  [10األنبياء ( ]فَهُُم الخالِدون

 العلماء إلى أن الخضر عليه السالم مات وليس بَِحي إلى اآلن



 

 

ال يبقى على رأس " ر  للحديث الثابت عن النبي حديث الجساسة معا -5

، فقد قاله النبي قبل موته بشهر "مائة سنة ممن هو على وجه األر  أحد 

 واحد، وهو مما أوحى هللا به إليه  

و لكان رسول هللا اول المكذبين لرواية لتميم الدارى ألنه هو من قال بموت 

 عام 144الجميع قبل 

جزم فى أمر اليهودى ابن الصائد هل هو الدجال أم مات رسول هللا و لم ي -7

ال ، فلو أن رسول هللا كان مصدقا لرواية تميم الدارى على أنها قصه حقيقيه 

كان رسول هللا اول  أو ألمر ببراءة ابن الصائد من تهمة أنة الدجال

المكذبين لرواية لتميم الدارى ألن رسول هللا مات و لم يجزم فى أمر بن 

 (ص)لم يبرئه حتى مات رسول هللا الصائد و 

 قبل من بل ال ، اليمن بحر أو الشأم بحر في إنه أال)قال رسول هللا  -0

 بيده وأومأ ، هو ما المشرق قبل من هو ما المشرق قبل من هو ما ، المشرق

 ( المشرق إلى

الم يكن تميم الدارى فى السفينه ثم عاد الى وطنه اى انه يعرف طريق 

اياب،  الم يكن واقعيا ان يقول فى اى بحر نزل اوال و  الدجال ذهاب و

خاصة ان بحر الشام فى الشمال و اليمن فى الجنوب ثم قال المشرق ثم نفاه 

آي فى الغرب ، ففى هذة الكلمات جاء الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب 

ما كل هذا التضارب الذى يؤكد عدم حدوثها فى الواقع و عدم نزولها فى 

 لهى وحى إ

 عدم و الشك من إطار فى سيكون الموضوع أن على يدل الحديث هذا

، فلو وقف رسول هللا مترددا هكذا فى أمر وحى لشك الناس فيه و التأكد

 لكنهم عرفوا ان الرؤيا مجازيه

 1444إن سلمت لكم فرضا أن عمره فوق التناقض الظاهر مع القرآن ،   -3

؟ قال هللا سبحانه !تغير في خلقتهولكن إنسان يعيش ألف سنة وال ي, سنة

ْسهُ فِي اْلَخْلِق أَفاََل يَْعقِلُونَ : ))وتعالى ْرهُ نُنَكِّ سبحان هللا وكأن في (( َوَمْن نَُعمِّ

هذه اآلية رد من هللا سبحانه وتعالى على من زعم أن الخضر ما يزال حيا 

وق على حد زعم الصوفية وكذلك كأنها رد على من يقول أن عمر الدجال ف

أيضا يشبهه . وهللا أعلم" أفال يعقلون"وإن تأملت اآلية يقول بعدها  1444الـ

الرسول صلى هللا عليه وسلم في أحاديث أخرى برجل في زمنهم؟ و قد 



 

 

وصف بأنه شاب في أحاديث أخرى فهذا يعني أن هللا يعيد شبابه وهذا بحاجة 

باألخير فإن عدد  أو أنه سحر أعين الناس فرأوه شابا وإن سلمنا, إلى دليل

 .الشبهات ستتكاثر ولكني سأكتفي لكي ال تتشابك المواضيع

فكيف , في كل الروايات المذكورة بأنه مربوط بالسالسل وغير ذلك -2

يقضي حاجته أو كيف يأكل أو كيف يستحم؟ ومن يقوم على أمره؟ فمثال لو 

ذلك وهو  و إن كان يستحم فكيف, كان يقضي حاجته في مكانه لوجدوا البقايا

هل يكرم هللا كافرا , مربوط؟ فإن قيل إنه ليس بحاجة لذلك فنقول سبحان هللا

فلم ! فسبحان هللا! كالدجال بأن رائحته ال تنتن كأنه النبي صلى هللا عليه وسلم

بل كان أمره طبيعيا , يذكر أحدهم أنه الرائحة نتنة أو ان الطعام كان متناثرا

 !سة ولم يخافوا من الدجال كما في الرواياتنوعا ما ألنهم خافوا من الجسا

, ؟ و إن سلمنا بذلك!فإن قيل إن الجساسة كانت تطعمه نقول ما الدليل -14

وإن قيل إن ! نقول إذا الجساسة تعيش طويال كعمر الدجال وفي هذا ما ترى

هللا لم يجعله يحتاج إلى ماء أو طعام أو قضاء حاجة فصار كالمالئكة أو 

واعلموا , اتارقة وإن سلمنا بذلك فهذا سيثير كثيرا من الشبهالمخلوقات الخ

ما المسيح ابن : ))إن هللا سبحانه نفى ألوهية المسيح بن مريم عليه السالم

مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام 

 ((انظر كيف نبين لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون

 المقابلة خالل انه حيث الحديث هذا في سرائيلا دوله خارطة حدد وقد -11

 : هي أماكن ثالثة عن الدجال سأله الداري تميم مع

و  يثمر ال إن يوشك بقوله الدجال فرد يثمر هل ثمره وعن بيسان نخل(  1) 

 هو ما حدث حيث بني عليه مستعمرات 

 ذهبي إن يوشك بقوله الدجال فرد ماءها كثرة وعن طبرية بحيرة(  5) 

 و هو ما حدث  ماءها

 هي االن النها العين هذه ماء ذهاب إلى الدجال يتطرق ولم زغر عين(  1) 

 المنطقة اهل منها يشرب التي الوحيدة

 خارطة عن عبارة هي بالحديث المذكورة األضالع مثلثة أالماكن وهذه

)  المزعومة دولتهم عليها اليهود ويقيم النا تحتلها ألنها الحالية إسرائيل

 ( إسرائيل

 األسباب السابقه تثبت أن

 حديث الجساسه رؤيا مناميه  -1



 

 

 أن الدجال لم يعيش فى عصر رسول هللا  -5

 الدجال ليس بشر و لم يعيش خالدا  -1

 لم يكن مقيدا فى جزيرة بحريه  -0

 (برجاء مراجعه الفصل القادم) الدجال هو امريكا المسيح  -5

 مناميه لتميم الدارى ان قول حديث الجساسه هى رؤيا 

و منها يجب التأويل للرؤيا و ليس أخذها على ظاهرها أى هناك تفسير لهذة 

  الرؤيا

 والمصير العاقبة بفهم أي األمور إليه ستؤول ما بمعنى التأويل ويكون

 فصلبرجاء مراجعه ) لدجال هو امريكا او تأويل الرؤيا أن . السنة وبفهم

 (ظهر الدجال



 

 

الذى سيعرف الدجال و ...دجالقتيل المسيح ال

 يفضحه
عند  هذا أعظم الناس شهادة)في رواية قال عنه النبي صلى هللا عليه وسلم 

في رواية ذاك )(ذاك ارفع أمتي درجة في الجنة)وفي رواية ( رب العالمين

 البخاري ( أمتي مني في الجنة أدنى

ا الرجل من هذ وال شك أن هذا اجر عظيم ال يناله رجل مغمور بل ال بد أن

 شير إلى انه أفضلتالنصوص ف ،سادات المسلمين وأولي البالء العظيم 

  فمن هذا الرجل ياترى ؟...األمة وارفعهم درجة 

الخدري كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب حتى مضى  قال أبو سعيد

   لسبيله

ولكن من كالم أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه نستطيع أن نستشف بعض 

أوصافه  بسببعتقدوا انه عمر بن الخطاب أالرجل فالصحابة  ذاصفات ه

وأشدها في  عبقري هذه األمةهو  وعمرفتفرسوها في عمر رضي هللا عنه 

ثاني ثم هو  ،بين الحق والباطل  دين هللا وهو الفاروق الذي فرق هللا به

 ال يخاف في هللا لومة ،كان رحيما بالمؤمنين والمساكين  الراشدين الخلفاء

 الئم اعلم األمة بالسياسة 

 .فقتيل الدجال ال بد أن يكون فيه صفات عمر رضي هللا عنه

  أسامه بن الدن المنتظرو من رأى الشخصى أن هذا الشخص هو المهدى 

 (نزول المسيح الدجال) بعد دخول أمريكاالمهدى بن الدن فقد خرج علينا 

كويت و طلب منها فى حرب ال (سباخ تلى المدينه)  أر  بالد الحرميين

الدجال  ينزلوهو قول رسول هللا يخرج الرجل عندما )الخروج فورا منها 

مة اإلسالم أن أمريكا هى أصل كل الشيخ أسامه أو حذر ( المدينهسباخ تلى 

أن من حاربها فهو مؤمن  الشرور و أن من واالها و أتخدها ولى فهو كافر و

 ، لبيان شدة بغضها لإلسالم 

ل رسول هللا علي أسامه بن الدن عندما طعن علماء و لقد صدق قو

السالطين فى عقيدته و قالوا عنه أنه ضال مضل ، و قال عنه السياسيين أنه 



 

 

عميل ألمريكا ، فوقع كثير من الناس ، تحت فتنة المسيح الدجال أمريكا و 

خرجوا أهل أكذبوا طالب الحق الذى أمر بإتباع قول رسول هللا عندما قال 

فما بالكم بمن أتى بجيوشهم  ن جميعا من جزيرة العربو المشركي الكتاب

 ن ،الحرمي بالد إلى قلب

هو أبا عبد هللا أسامه بن المنتظر ان اسم المهدى  فى كتابى و لقد أثبت

 (برجاء الرجوع لفصل إسم المهدى )محمد بن الدن 

منتظر و المهدى الالخليفة فهو الرجل الذى يدعو لقتال المسيح الدجال و هو 

كالهما موصوف بأعلى الناس منزله فى الجنه بعد رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم 

من قتل المهدى المنتظر أمريكا و الفقرة األخيرة هى تمكن المسيح الدجال 

ط شديده برغم تعر  أمريكا لضغومجرد شبهة ،  هاأسامه بن الدن و لكن

الجثه حتى قالت أنها ألقت  تؤكد كذبها فى موضوع مقتله و مع ذلك لم تظهر

جثته فى البحر و فى النهايه قامت بالتخلص من جميع أفراد قوات 

بتر وطائرة هليوك فىفذوا العمليه ، بإسقاطهم جميعا الكوماندوز الذين ن

 فماتوا و دفن معهم الســـــر 

فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته فيأخذه الدجال ليذبحه ) و ذلك قول رسول هللا

قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب  سا فال يستطيع إليه سبيالنحا

و فى صيغه آخرى للحديث  (الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقى في الجنة

 (يسلط عليه فيريد الدجال أن يقتله فال)

 آخر أنبيائهم بشبه قتل المسيح  بني اسرائيل أمة كانت نهاية

 الخلفاء المهديينأهم المنتظر  قتل المهدي تكون نهاية امة االسالم بشبهو 

 بهم المبشر

 

 

 



 

 

 خرج المهدى المنتظر و نحن غافلون
************************************ 

تم اآلن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع : تنبيه 

 دتنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون ترد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم فيحجز ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

لذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم ا

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

************************************** 

 

 فقال منهم منذر جاءهم ان عجبوا بل المجيد القرآن و ق)قال تعالى 

 ( عجيب شئ هذا الكافرون

 

ال أرهابي و نحن فوقه ل اال عجب ، و ما هو إول هذا الرجنعم قالوا ما يق

 قاهرون
 

علم و الفى احاديث رسول هللا و معناه باسم المهدي 

  اللغة
 :هذه دراسة في اسم اإلمام المهدى 

و ( اسمي واسم ابيه اسم ابي يواطئ اسمه)بما وفقني هللا من فهم لحديث 

 (اسمي يواطئ اسمه)حديث 

بيانا لطريقة البحث فاالحاديث االصلية وت دراسة شاملة لمعاني الكلمات

 قابلة للتأويل أو الخطىء وأوكد أنها..من فهم لها  بالنسبة لما سلف



 

 

 على أكثر من طريقة ولكن جل التاويل المتداول هو شفوي وليس تاويل

إال تأويل ماسلف من العلماء المتقديمن حين اخبرو .....موضوعي كالتالي 

 فهو تأويل على ما تخيلة بعض من العلماء ابن عبدهللا انه اسمه هو محمد

 السابقيين قد ينجح أو يفشل ألنه ليس من رسول هللا أو الصحابه أو التابعيين 

سمه يواطئ ا) الطريقه األولى على إعتبار ان الحديث يقول 

 ( اسمي، واسم أبيه اسم َأبيِّ 

 || إسمه إسمى  يسبقو الطريقه تعنى يوطىء أى 

 أى الشده باءاإلو إسم أبيه من 

سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين، عن عاصم  حديث

ال : " ، أنه قالرسول هللاحبيش، عن ابن مسعود، عن  بن بهدلة، عن زر بن

حتى يملك رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي،  تذهب األيام والليالي

 مذي ، أخرجه أحمد وأبو داود والتر" واسم أبيه اسم أبي

 (في لسان العرب  يواطئ  اسمي يواطئ اسمه

 : تفسير سريع لكلمة يواطئ 

 أعتالها ....و منها وطئ الرجل المرأة أى 

 تعاقبت األر  أسفل رجلى  ...و منها وطئت رجلى األر  أى 

 أى تعاقبت .....األَواِخر في الَعْشرِ  تَواطَتْ و منها أََرى ُرْؤياكم قد 

 عنى المطابقة فى اللغة العربيه على مر الزمنفالمواطئه لم تكن لت

ةَ  إِنَّ : ) تعالى هللا قال فقد  هُورِ  ِعدَّ ِ  ِعندَ  الشُّ ا َعَشرَ  اْثنَا هللاَّ ِ  ِكتَابِ  فِي َشْهرًّ  هللاَّ

َماَوات َخلَقَ  يَْومَ  ينُ  َذلِكَ  ُحُرم   أَْربََعة   ِمْنهَا َواألَْر َ  السَّ  تَْظلُِمواْ  فاَلَ  اْلقَيِّمُ  الدِّ

َ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َكافَّةً  يُقَاتِلُونَُكمْ  َكَما َكافَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوقَاتِلُواْ  أَنفَُسُكمْ  فِيِهنَّ   َمعَ  هللاَّ

ا يُِحلُّونَهُ  َكفَُرواْ  الَِّذينَ  بِهِ  يَُضلُّ  اْلُكْفرِ  فِي ِزيَاَدة   النَِّسيءُ  إِنََّما اْلُمتَّقِينَ   َعامًّ

ُمونَهُ  ا َويَُحرِّ ةَ  لِّيَُواِطُؤواْ  َعامًّ مَ  َما ِعدَّ ُ  َحرَّ مَ  َما فَيُِحلُّواْ  هللاَّ ُ  َحرَّ  ُسوءُ  لَهُمْ  ُزيِّنَ  هللاَّ

ُ  أَْعَمالِِهمْ  فعدة ما حرم هللا هي أن ...............( اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي الَ  َوهللاَّ



 

 

ن عدة شهر كما كتب هللا تعالي على البشر ان تكو 15تكون عدة الشهور 

 الشهور كذلك و ال تزيد عن ذلك 

 من أن تكون عدة  هنا تعنى ليعلوا فوق ما حرمه هللا تعالى المواطأة

تعنى أن تسبق شئ  المواطأةف شهر فقط كما حدد هللا تعالي 15ر الشهو

 ي عليه لاعتأو ت

وكان خروج الشعب اليهودي من مصر في شهر أبيب وكان هذا الشهر هو 
ولكن أمرهم الرب أن يكون هذا الشهر هو الشهر . لسنةالسابع بين شهور ا
وكما  .تذكاًرا لخروجهم من مصر ونجاتهم من العبودية األول من الشهور

أن الخروج من العبودية هو بداية حياة جديدة هكذا يكون هناك سنة 
ربما دعى هكذا باسم )وكان شهر أبيب معروف عند المصريين  .جديدة

ا إله الفرح فهذا الشهر هو شهر ظهور السنابل هابى إله النيل أو هوب
وبعد السبي تغير اسم هذا الشهر إلى نيسان وقد تعلموا هذا ( الخضراء

وهذا الوقت )االسم من البابليين ومعنى االسم األسبال أي ظهور السنابل 
نيسان هذا يقع تقريًبا بين / وشهر أبيب ( من السنة هو أنسب وقت للخروج

 ل أي فصل الربيعشهرى مارس وأبري

بناء على أمر الرب لهم بتغيير ترتيب الشهور، أصبح لهم سنتان احداهما 
إيثانيم ويحسبون بها أمورهم السياسية والمدنية / مدنية تبدأ من شهر تسرى 

والثانية سنة دينية . والزراعية وكان شهر أبيب هو السابع في شهورها
كانوا يحسبون بها أعيادهم حسب أمر الرب لهم و( نيسان)وتبدأ من أبيب 

 ومواسمهم الدينية

ومجموعها . وكانت السنة العبرية قمرية تبدأ شهورها من ظهور الهالل
 43وكانوا يحسبون شهًرا . ثانية 3..4دقيقة،  38ساعات،  8يوًما،  453

 465وألن السنة الشمسية مقدارها . يوًما على التوالي 2.يوًما وشهًرا 
فلكي يساوى . يوًما عن السنة القمرية 11زيادة نحو يوًما ب 466يوًما أو 

العبرانيون سنتهم القمرية بالسنة الشمسية كانوا يضيفون شهًرا على سنتهم 
 و يسميه النصاري النسيءكل ثالث سنة يسمونه وازار أو أذار الثاني 

بذلك صارت سنتهم شمسية .  شهرا 31بذلك تكون السنه  يوًما 2.ومدته 
 إِنََّما)و هو تفسير قوله تعالي  وإن كانت شهورها قمرية في عدد أيامهم

ا يُِحلُّونَهُ  َكفَُرواْ  الَِّذينَ  بِهِ  يَُضلُّ  اْلُكْفرِ  فِي ِزيَاَدة   النَِّسيءُ  ُمونَهُ  َعامًّ ا َويَُحرِّ  َعامًّ



 

 

ةَ  لِّيَُواِطُؤواْ  مَ  َما ِعدَّ ُ  َحرَّ مَ  َما فَيُِحلُّواْ  هللاَّ ُ  َحرَّ ُ  أَْعَمالِِهمْ  ُسوءُ  مْ لَهُ  ُزيِّنَ  هللاَّ  الَ  َوهللاَّ

 (  اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي

و ال أعلم كيف فسرها العلماء السابقين على ذلك إال ان يكون هذا قدر من 

 هللا ليفتن المسلمين فى إمامهم المنتظر أو لكى يحميه من الكائدين 

 : تفسير مفصل لكلمة يواطئ 

 .الَكْثَرة َرْدَت بهَوطَّأْتُه بقََدِمي إِذا أَ 

فيه : ابن جني قال. الطريُق أَي أَهُل الطَريِق، حكاه سيبويه يَطَُؤهموبَنُو فالن 

فنقول قِياساً على  بما يَِصحُّ وْطُؤه، وْطُؤهِمن السَّعِة إِْخباُرَك عّما ال يَِصحُّ 

 لبني فالن،  الواِطئِ أََخْذنا على الطريِق : هذا

قال ابن . األَواِخر في الَعْشرِ  تَواطَتْ أََرى ُرْؤياكم قد : رِ وفي حديِث ليلِة القَدْ -

كأَّن ُكالً منهما  ، وحقيقتُهالـُمواطأَةِ هكذا روي بترك الهمز، وهو من : األَثير

ْعر -واطَأَ : وقيل-. اآلَخرُ  َوِطئَهما  َوِطئَ  إِذا لم  وأَْوطَأَهفيه  وأَْوطَأَ  في الشِّ

كان االتفاُق باللفظ واالختالُف  وال معنى، فإِن يُخالِْف بين القافِيتين لفظاً 

 .بالمعنى، فليس بِإِيطاءٍ 

 

لفظاً وال  هو اسم قبل اسم النبي إِذا لم يُخالِْف بين القافِيتين: معنى يواطئ 

 ) على ان يكون بعده احد هذه االسماء الثالث بعد اسمه( فالن)مثال . معنى 

فالن ابن محمد او )ى االن فيصبح اسمه حت( محمد او محمود او احمد 

 ( محمود او احمد

 

    واسم أبيه اسم َأبي  | ،

اسمه يؤدي الى اسم النبي وهو كما أسلفنا  بمعنى ان اسم اباه مادمنا عرفنا ان

 . معنى اسم ابيهفناتي الى 

يسمع من العرب فََعل يَْفَعل مّما لبس عينه  لم: قال أَحمد بن يحيى  أبي

يَأْبى، وقاَله يَْقاله، وَغشى يَْغشى، وَشجا  َحْلق إاِل أَبىوالُمه من ُحروف ال

وهذه األَحرف أَكثر : قال أَبو منصور َجبى يَْجبى،: يَْشجى، وزاد المبّرد



 

 

م، على قاَل يَْقلي، وَغِشَي يَْغشى، وَشجاه يَْشُجوه، وَشجَي  العرب فيها، إِذا تَنَغَّ

 .ٍء شديد إِذا كان ممتنعاً إِبا ذو: ورجل أَبي  . يَْشجى، وَجبا يَْجبي

 

 .تَأَبَّى عليه تَأَبِّياً إِذا امتنع عليه :ويقال.ذو إِباء  شديد: ورجل أَبَيان  

 

 .يُضامَ  ورجل أَبَّاء إِذا أَبى أَن

فالبد ان يكون اسم ابيه ممتنعا وهنا  فالن)وهنا اذا قلنا ان اسم اإلمام المهدى 

محمد او محمود احمد  محمود لن يكون اسم ابيه محمد او احمد بل سيكون

يَِصحُّ وْطُؤه  فالن اسم البد وان يكون إِْخباُرَك عّما ال)فيصبح اسمه كالتالي 

. وَجبا يَْجبي بما يَِصحُّ وْطُؤه واسم ابيه ، َشجاه يَْشُجوه، وَشجَي يَْشجى،

 ( إِذا كان ممتنعاً محمود وهو اسم النبي ذو إِباٍء شديد: ورجل أَبي  

يَِصحُّ وْطُؤه بما  اسم البد وان يكون إِْخباُرَك عّما ال)لمهدي ملخص اسم ا

ورجل . وَجبا يَْجبي يَِصحُّ وْطُؤه واسم ابيه ، َشجاه يَْشُجوه، وَشجَي يَْشجى،

 (قوي ذو إِباٍء شديد إِذا كان ممتنعا مثال أقوى: أَبي  

 

وليس  نبيفمن المعطيات السالفة يتبين لنا ان اسمه البد انه يواطئ السم ال

 مثله 

   وإنما يدل عليه او يشير اليه ثم يأتي اسم النبي محمد

اله وصحبه  ثم البد ان يكون ممتنعا لما فيه اشارة الى اسم النبي عليه وعلى

 . الصالة والسالم

 ثم إسم األب أو الجد من الشدة و اإلباء

 ( أسامه بن محمد بن الدن) وشيخنا اسمه 

و أسم إبنه هو عبد هللا مزارع القوى فى لغة اليمن الواسم الدن من الشده أى 

 ) 

أو و الدن فى لغه أهل اليمن تعنى كذلك  المزارع القوىو الحراث تعنى 

 و هى من الشده و اإلباءاألسد 



 

 

 محمد (( يسبق))فهو أسامة يواطئ 

 ( الدن)بن األبى الشديد  محمدبن ( أسامه)فيصح اسمه فالن 

 ن و هو أسامه بن محمد بن الد

***************************** 

يواطئ اسمه ) على إعتبار ان الحديث يقول الطريقه الثانيه 

 (اسم أبي أبنهاسمي، واسم 

 ...........و ليس أبيهأبنه 

كتب الحديث فى سنن أبى داود الذى توفى فى العام   هــ  505ۚ 

 للحروف بال تنقيط السنن حيث كتبت األحاديث في

اإلختالف فى كتب  فى بعضالف فى فهم التنقيط و لقد تسبب اإلخت

 األحاديث و هذا مثال على ذلك 

19563 -    ُ ِ َصلَّى هللاَّ َمْرَج  َكْيَف أَْنتُْم إَِذا:َعلَْيِه َوَسلََّم َذاَت يَْومٍ  قَاَل لَنَا نَبِيُّ هللاَّ

يُن، ِعيَّةُ  َوظََهَرتِ  الدِّ قَ الرَّ  رواه.اْلَعتِيُق؟ اْلبَْيتُ  ، َواْختَلَفَِت األَْخبَاُر، َوُحرِّ

 و رجاله ثقات الطبراني

 مرج إذا أنتم كيف يوم ذات ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال - 57305

 أحمد مسند (العتيق البيت وحرق األخوان واختلفت الرغبة وظهرت الدين

 ثقات رجاله و 111: ص 7: ج

ى مسند أحمد و السبب و لكن ف الرغبة إلىيغير كلمة الرعيه و نفس الحديث 

فالرعيه و الرغبه نفس الرسم و لكن مع إختالف وضع إختالف فهم التنقيط 

 يَْحيَى بن باِللِ  نْ عو كال الحديثين النقاط على الحروف تعطى كلمه أخرى 

،  و الحديثين صحيحين مْيُمونة، َعنْ  اْلَعْنِسيِّ

 و اآلن مع إختالف التنقيط فى أحاديث المهدى المنتظر



 

 

ى كتاب اإلمام المحدث الفقيه محمد بن رسول البرزنجي المسمى و ف

 (باإلشاعة ألشراط الساعة)

يواطئ اسمه اسمي )  كتب المحدث العالمه البرزنجى صيغة الحديث -0

 (اسم أبي ابنهواسم 

 لحديث ل الفهم هذاوالذي يؤكد صحة 

ورقم الحديث  لإلمام السيوطى الحاوي للفتاويكتاب مما ورد في  -5

 (.يكنا أبا عبد هللا) :يقول النبي صلى هللا عليه وسلمحيث  554/5

  11: و أيضا فى عقد الدرر فى أخبار المنتظر -6

قال رسـول : عن حذيفـة، قال"صفة المهدّي "عن األمام الحافظ أبي نُعيم في

 " يكـنّى أبا عبـد هللا"   (:صلى هللا عليه وآله وسلم)هللا 

 بدون تنقيط هي نفس الرسم فالفرق بين ابنه وأبيه 

 ((عبد هللا ))و إبن أسامه بن الدن األكبر هو 

 ((أبا عبد هللا ))و كناية أسامه بن الدن 

 محمد (( يسبق))فهو أسامة يواطئ 

 و أبنه األكبر عبد هللا و كنايته أبا عبد هللا 

 بن الدن   محمدأسامة بن  ( أبا عبد هللا) 

****************************** 

يواطئ اسمه ) على إعتبار ان الحديث يقول الطريقه الثالثه 

 (اسم أبي أبيهأو  أبنهواسم ) بدون ( اسمي فقط

هو جزء من الحديث الخالي « اللفظ المتّفق عليه بين األئّمة»قد عرفت أّن 

 « واسم أبيه اسم أبي»عن 

 عرب الدنيا حتى يملك ال –ال تنقضي :أو  –ال تذهب»: في رواية للترمذي 



 

 

و هو ( 0535برقم ) أبو داود . «يواطئ اسمه اسميرجل من أهل بيتي 

 (7/037)حديث حسن صحيح و تحفة األحوذي 

مع اإلعتبار أن باقى األحاديث فى أبو داوود ال تحتوى اللفظ الزائد وهو فيه  

 « زائدة»

 علماء عند صحيحة روايات في موجودة غير( أبي اسم أبيه واسم) عبارة إنّ 

 السنة أهل

 اسمه) عبارة وفيه الحديث روى من بعض فإليك نقول ما صحة وإلثبات

  ( :أبي اسم أبيه اسم)عبارة زيادة بال فقط( اسمي

 و 107 الصفحات 1 ج في روايات عدة روى مسنده في حنبل بن أحمد - 0 

  003 و 014 و 100

( اسمي يواطئ اسمه) أو( اسمي اسمه يواطئ) عبارة توجد جميعها وفي

 . ...قطف

 . فيها( أبي اسم أبيه اسم) عبارة  توجد وال

  ، 5115 و 5111 الحديثان 101 ص 1 ج سننه في الترمذي - 2

  ،(أبي اسم أبيه اسم) عبارة زيادة بال فقط( اسمي اسمه يواطيء: ) وفيهما

  (.صحيح حسن حديث هذا) و( صحيح حديث هذا: )عنهما وقال

 :  قال ثم ودمسع ابن عن الحديثين أحد روى وقد

 رووا هؤالء فكل( هريرة وأبي سلمة وأُم سعيد وأبي علي عن الباب وفي)

 (.أبي اسم أبيه واسم) زيادة دون من الحديث هذا

 ( الكبير معجمه) في كثيرة طرق من مسعود ابن عن أخرج الطبراني - 6

 و 14510 و14543 المرقمة األحاديث راجع( أبي اسم أبيه اسم) فيها وليس

 14551 و 14551 و 14554 و 14512 و 14513 و 14510 و 14515

 14514و 14552 و 14550و 14557 و 14555 و



 

 

 من الحديث روى.. 0514 حديث 025 ص( السنة مصابيح) في البغوي - 2  

   .الحديث بحسن التصريح مع( أبي اسم ابيه واسم) زيادة دون

 بأنّ  5 الباب 51 ص( الدرر عقد) كتابه في الشافعي المقدسي صرح - 2

 الحديث، أئمة يروها لم الزيادة تلك

 :  الزيادة تلك بدون الحديث إيراده بعد فقال

 الترمذي عيسى أبو اإلمام منهم كتبهم في الحديث أئمة من جماعة أخرجه)

 أبو والشيخ البيهقي، بكر أبو والحافظ سننه، في داود أبو واإلمام جامعه، في

 ( . -( أبي اسم أبيه اسم) فيه ليس أي - هكذا كلهم الداني عمرو

 : 57 - 51 ص من ثم

 الحفاظ من أخرجها من إلى مشيراً  لذلك المؤيدة األحاديث من جملة أخرج

 بن هللّا  عبد عن والبيهقي داود وأبي والترمذي حنبل بن وأحمد كالطبراني

 .وحذيفة عمر بن وعبدهللا مسعود

------------------------------ 

ألن عنه صلوات هللا و سالمه عليه  بالغة الرسول المعروفهخارج و هى 

 فيها إطاله ال معنى لها

واسم أبيه اسم »و ألنه كان من الممكن أن يقول إسمه هو إسمى بدل من 

 « أبي

 من روايه عبد هللا بن مسعود  ومع األخذ فى اإلعتبار أن كال الروايتين

 لك الفكر و هذة روايه فى كتاب الفتن إلبن حماد تعضض ذ

حدثنا بن عيينة عن عاصم عن : 1407روى نعيم بن حماد فى الفتن بسنده 

المهدى يواطئ إسمه إسمى و إسم أبيه " زر عن عبد هللا أن رسول هللا قال 

 سمعته غير مرة ال يذكر إسم أبيهإسم أبى و 

 ::::::::::...... المنطق يحتم ان تكون الزيادة اسم ابنه اسم أبى...::::::



 

 

 هنا نجد صعوبة فى فهم الحديث الذى فيه زياده و 

 فبعد معرفة معنى كلمة يواطئ من الطريقه األولى لمعرفة إسم المهدى 

نعرف أن يواطئ ال تعنى المطابقه بل تعنى إسم المهدى يسبق إسم رسول 

 ((فالن بن محمد))هللا أى 

مهدى أن يكون إسم أبو الفكيف يكون أسم المهدى يواطئ إسم الرسول أى 

  هو إسم الرسول محمد

ثم يقول رسولنا و إسم أبيه أسم أبى أى أن يكون إسم أبو المهدى عبد هللا 

 محمد و عبد هللا فى نفس الوقتفكيف يقبل أن يكون إسم أب المهدى 

 فهذا يؤكد أن المواطئه ال تعنى المثليه 

 و إسم ابنه إسم أبى  و هذا أيضا يؤكد أن رسول هللا قال

إسم أبى بعد تصحيح وضع النقاط فوق حرف الياء (( أبيه))إسم  و لم يقول

 ((ابنه))لتكون حرف نون و تصبح الكلمه 

، عبارة (يواطئ اسُمه اسمي واسُم أبيه اسَم أبي :) ومن الواضح أن قوله

 طويلة غير صريحة في بيان االسم،

عبد اسمه محمد بن ) ومن السهل إيجازها بما هو أبلغ منها وأْصَرح، كقوله

 (هللا، أو محمد بن فالن 

 و ألنه كان من الممكن أن يقول إسمه هو نفس إسمى

  البالغهو قد عرف عن رسول هللا 

فبعد ما تقّرر لزوم طرح الشاذ النادر من األخبار، واألخذ بالمجمع عليه، 

  لكون المجمع عليه ال ريب فيه

 و شيخنا أسمه يواطىء إسم رسولنا الكريم 

 بن الدن  محمدأسامه بن 

 ((إسم أبيه إسم أبى))علماء أهل السنة و الجماعة الذين رفضوا زيادة 



 

 

 : وموضوعة صحيحة غير( أبي اسم أبيه اسم) الزيادة هذه بأنّ  صرح ومّمن 

  ،035 ص( الزمان صاحب أخبار في البيان) في الشافعي الكنجي - 0

  .72 ص( اإلسالم في المهدية) كتابه في حسن محمد سعد - 2

 ( :أبي اسم أبيه اسم) أي الزيادة ُذكرت الضعيفة حاديثأ

 الضعيفة األحاديث بعض في( أبي اسم أبيه اسم) أي الزيادة ُذكرت وقد هذا

   في كما

 طريقه وفي 1434 حديث 1/173 حماد بن لنعيم( الفتن) كتاب - ألف

 راجع ضعفه من تتأكد ولكي ضعفه، على المتفق( رشدين أبي بن رشدين)

 : فيه العلماء كلمات

 .  1/504( التهذيب تهذيب) ،وفي1211 رقم 2/121( الكمال تهذيب)في

  0/005 للحاكم المستدرك في أيضاً  الزيادة ورويت - باء

 ( .الباهلي الرقاد أبي ابن زائدة) طريقه وفي

 : راجع( زائدة) الحديث راوي ضعف تعرف ولكي

 :  قال حيث 017ص بارسا محمد للحافظ( الخطاب فصل) كتاب - أ

 ( . األحاديث في يزيد كان زائدة أنّ  نقلوا السنة أهل من والجمهور) 

 لحديثٍ  تضعيفه عند 523ص1ج الهيثمي للحافظ( الزوائد مجمع) وفي - ب

 :  قال

 ( . ضعيف وهو الرقاد أبي بن زائدة وفيه) 

 :  قال آخر لحديثٍ  تضعيفه عند 175ص5ج وفي

 (  جماعة وجهّله ، الحديث منكر:  البخاري الق ، الرقاد أبي بن زائدة وفيه) 

 : 27 - 21 ص( البيان) في الكنجي الحافظ ويقول - ج

 ( .الحديث في يزيد وهو زائدة، فهو( أبي اسم أبيه واسم) رواه والذي)



 

 

 :  قال الزيادة هذه دون من رووه الذين الحفاظ عشرات اسماء يذكر أن بعد ثم

 على األئمة هؤالء إجماع مع بها اعتبار ال يادةالز هذه أنّ  اللبيب يرتاب وال)

 (. خالفها

 يحسبه سراباً  ينتظر إنما( هللّا  عبد بن محمد) اسمه مهديا ينتظر فالذي اذن

  ماء الظمآن

 الغرض من إبهام اإلسم هو حماية المهدى و التدبر

أنه لما كان غر  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد تعلَّق بإبهام االسم 

 ريح لإلمام المهدي الص

 خوفاً عليه من سالطين الجور وأئمة الضالل، 

 عبَّر بما يحتمل أكثر من معنى، لتذهب العقول حيث شاءت،

لئال تتيسَّر معرفته ويسهل تمييزه للطالبين لقتل اإلمام والساعين في اإلمساك 

 به

 و لكنه جعلها هكذا لألختبار حيث معرفة الفتن تحتاج إلى التفكر

 ديث الفتن ال يمكن أن تخلو من الفتنو احا

************************************ 

 المنطق يحتم أن المهدى شخص مشهور: الطريقة الرابعة 

 أسامه بن أبا عبد هللا مثل الشيخو مطارد عالميا  عالميا

 الدن محمد بن

 صلى هللا عليه و سلمعلمنا من أحاديث رسول هللا 

بيايعوا المهدى و لكن يحاول الهرب منهم و ينكر يحاول العلماء ان ي -1

 نفسة مما يعنى خوفة من بطش و مطاردة من جبابرة عظام



 

 

(  الخسف جيش)  كبير جيش له يجيش فلماو مطارد  مشهور يكن لم لو -5

 شخص اجل من اليرسل فالجيش اتباعة وله مشهور رجل انه دليل فهذا

 للقبض االمن رجال من ثالث او رجلين يكفي واحد فشخص ، بمفرده واحد

 عليه

و  و هل من المنطقى ان نظل نشاهد رجل يجيش العالم كله جيو  عليه

،  لبأس امه تفعل ذلك،  ننتظر ان يخسف هللا بالجيش حتى نتأكد انه المهدي

 ، ما حصلت مع رسول هللا حتى ننتظرها فى غيره

بأس ، االعذار بل انتم تفهمون االحاديث بفهم سقيم محب للقعود باحث عن 

    اآلن مسلمينالقوم انتم يا 

فطلب الخسف تماما مثل طلب اليهود من رسول هللا ان ياتيهم بقربان تاكله 

النار ، و رد هللا تعالى فى القرآن بأن االيات رفعت ، فهل ترفع على رسول 

هللا و تاتيكم انتم و المهدي ، الموضوع ان هناك لبس الن رسول هللا رآى 

رؤي تحتاج الى تفسير و ال تؤخذ على الف به فى المنام و جيش يخس

داخل " الدجال المسيح الكريم رسولنا رأى هل" انظر مقطع ) ظاهرها 

 (فصل خرج المسيح الدجال 

و ليس بآيه كما عرف قبله رسول هللا األسالم الصحيح المهدى يعرف بقولة 

ن تتغير بآيات و و ليس بآيه فقد مضت سنة اآلولين و لاألسالم الصحيح ب

 (ع)معجزات فقد رفعت بعد المسيح عيسى 

 هم يعنيو هو كاره ، و  المهدى لن يعلن نفسة خليفة ، بل يبيايعة العلماء -1

 مما يؤكد أنه مشهور نفسه من به اعلم

لقد بين رسول هللا أن العلماء سيأتون من أفق شتى ، أى ان خبر المهدى  -0

  سيكون وصل لجميع أنحاء العالم

 عند معروف يكون سوف نظري في المهديفمن سياق أحاديث المهدى 

 ترى سوف التي الحكومات جميع من يطارد سوف ثم الحكومه وعند اتباعه

 كل على القادر فهو سبحانه هللا من النصره تاتيه وسوف لها مباشر تهديد فيه

  لقتله تتحد سوف التي العالم دول



 

 

سلم صالح و قائد قوى بعد رسول هللا لم يصل أمر و خبر إمام و مجاهد م

صلى هللا عليه و سلم إلى كل بيت و كل فرد فى العالم مثلما عرف هذا 

 .... الشيخ 

 هو هو اإلمام المهدى إن شاء هللا 

 هي إذ العقول لناأقول لمن يردد أن المهدى إسمه محمد بن عبد هللا ، إن 

 أم الحق وطلب اإلهتداء نيةب وصدق بحق تدبرنا أو بحثنا فهل علينا هللا حجة

 بما نردد ونحن صنعاً  نحسن مهتدون أننا نحسب أبائنا إجتهادات على إننا

ألن األجتهاد السابق .............إعادة تدبر و تفكر دون قالوه فيما سبقونا

ربما أراد هللا له عدم الصواب حماية للمهدى  (ليس وحى من السماء لهم)

 يستطيع إستكمال مسيرتة أسامه بن محمد بن الدن حتى

إلسم المهدى بإستخدام أسماء و كناية  الخامسةالطريقه 

 :المهدى 

 :الصفه األولى أنه الحارث -0

وقييال هييارون حييدثنا عمييرو بيين أبييي قيييس عيين مطييرف بيين طريييف عيين أبييي  

يقيول قيال  -رضيى هللا عنيه  -الحسن عن هالل بين عميرو قيال سيمعت علييا 

الحارث بنن يخرج رجل من وراء النهر يقال له   " النبي صلى هللا عليه وسلم 

 منصورعلى مقدمته رجل يقال له  حراث

المنصييور هييو أيميين الظييواهرى و الظييواهرى تعنييى ميين ظهيير ميين الرجييال ) 

  (على أعدائه أى المنصور

يوطئ أو يمكن آلل محمد كما مكنت قريش لرسول هللا صلى هللا علييه وسيلم  

 إجابته   " أو قال   .   " وجب على كل مؤمن نصره 

وقييد قييال فييي ]سييكت عنييه : خالصيية الدرجيية -علييي بيين أبييي طالييب : الييراوي 

 أبو داود: المحدث -[ رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح

هييو أسييم ميين أسييماء  هننو أسننم مننن أسننماء األسنند كمننا أسننامة" الحننارث" -أ  

 األسد 



 

 

تحمييل الدن فييإن للعلييم هننو مننن يحننرث األرض الزراعيننه و " الحننراث" -ب

نفييس المعنييى فييي لغيية أهييل اليييمن و حضييرموت و يطلييق علييى آل الدن فييى 

 اليمن الحراثون

 .فأسامه من أسماء األسد والدن من أسماء الحرث: فهوأسامه بن الدن

هى الدول الواقعة وسط آسيا والتي عرفت فيما بعد  :بالد ما وراء النهر -ج

: وجد في آسيا الوسطى دولحيث ي, باسم آسيا الوسطى وبالد القوقاز

باإلضافة إلى بعض الواليات الروسية , وطاجيكستان, أوزبكستان, أفغانستان

 االخري 

 هو المنصور  قائد قوات المهدى –د 

المنصور هو أيمن الظواهرى و ألن الظواهرى تعنى من ظهر من و 

  المنصورالرجال على أعدائه أى 

================================= 

إلسم المهدى بإستخدام إسقاط السلف  السادسة طريقه ال

 :الصالح على أشخاص المهديه 

يكون في آخر أمتي : ) عن جابر بن عبد هللا قال صلى هللا عليه وسلم 

هذا هو المهدي ( : 5/105)قال صاحب التاج الجامع لألصول  –خليفة

و  –( 5)قم يعني حديث أبي المتقدم ر –رضي هللا عنه بدليل الحديث اآلتي 

،  -ذلك لكثرة الغنائم و الفتوحات مع سخاء نفسه ، و بذله الخير لكل الناس 

قلت ألبي نضرة وأبي :  قال الجريري، ( يحثي المال حثياً ، ال يعده عداً 

 (.5211)مسلم برقم . ال : ؟ فقالوا  أتريان أنه عمر بن عبد العزيز: العالء 

 

و منهم الجريرى و أبى  لف الصالحمن هذا الحديث نجد أن الس  ***:::

قد شكوا ان عمر بن عبد العزيز هو المهدى و لم  نضرة و أبى العالء 

 (محمد بن عبدهللا ) ينتظر احد شخص إسمه 



 

 

 و من السلف أيضا  

) بن الحنفية ، والمعلوم ان اسم والده  محمد بن علىوممن قيل أنه المهدي 

فما بال : ل الكيسانية الضالل يقال رضي هللا عنه ، فإن قالوا هو قو( علي 

هل هم الكيسانية أيضا ، ذكر ذلك . من قال بموسى بن طلحة ذلك أنه المهدى

 . عنه عند ابن سعد في الطبقات وغيره 

كان الناس يرون في زمانه أنه هو : حكاه ابن سعد عن خالد بن ُسمير قال 

نكار ويقوال هو وخالد وموسى نفسه لم ينكرا هذا القول أشد اإل. المهدي 

 . مخالف إلجماع السلف

وخالد بن ُسمير تابعي ثقة ، وموسى بن طلحة رحمه هللا تعالى تابعي أيضا 

 . ثقة جليل من وجوه آل طلحة 

يقال هو أفضل ولد طلحة : وحكى هذا فيه أبو حاتم رحمه هللا تعالى وقال 

حاتم ، وأبو وهذا قول أبي . بعد محمد ، وكان يسمى في زمانه المهدي اهـ 

 . حاتم غني عن التعريف ، لم ينكر هذا القول أنه مما يخالف المقطوع به 

واألمر العجيب أن الناس مالت للقول فيه أنه المهدي واسمه موسى وتركوا 

، فالناس أصال كانت تترك القول فيمن اسمه ( محمد ) ذلك في أخيه واسمه 

                                         محمد أنه المهدي 

 ومن العلماء المتأخرين 

العالمة التويجري رحمه هللا تعالى جزم بأن المراد بحديث مسلم وأحمد 

محمد بن عبدهللا المهدي وابتعد بذلك عن الخالف على إسمة خليفة آخر غير 

 اإلسم أصالً ،

وهؤالء الجهلة ما زالوا يجادلون بالمهدي على أن اسمه محمد بن عبدهللا وال 

  .يعون غور علم هذا الباب وتشعب البحث فيه 

======================================= 

 حديث اسمه كاسمي :: السابعةالطريقة 



 

 

ال تقوم الساعة حتى يلي " عن عبد هللا بن مسعود قال صلى هللا عليه وسلم

 أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي"  اسمه كاسمياألر  رجل من أهل بيتي، 

 النََّسبُ ، و تعنى  إسمى تختلف عن إسمه هو إسمىإسمه ك

أو (( إسمه إسمى))األسماء لقال  تطابقفلو أراد رسول هللا أن يشير إلى 

الغير و ليس بصيغة اإلطالة الزائدة  بصيغة التأكيد(( اسمه هو إسمى ))

 بليغة

و هو ما ينفى مع كل الطرق السابقة التى أفردتها ان إسم المهدى هو 

 عبد هللا محمد بن 

 التفسير اللغوى

إْجَعلُوها في : فَسبِّْح باْسِم ربَِّك العظيم، قال لما نَزلَتْ : النََّسُب وفي الحديث. 

صلة  وزيادة  بدليل أَنه كان يقول في ركوعه  اإلسُم ههنا: ُركوِعكم، قال

وعلى هذا قول من َزعم أَن االسَم هو  :سبحاَن َربَي العظيم فُحذف االسُم، قال

 .ِصلةً  ُمَسمَّى، ومن قال إنه غيُره لم يَْجَعْلهال

اسَمه كما تقول  الُمسمَّى باْسِمك، تقول هو َسِميُّ فالن إذا وافَق اسُمه: وَسِميُّكَ 

 .هو َكنِيُّه

لم يَُسمَّ قبلَه : َسِميّاً؛ قال ابن عباس لم نَْجعْل له ِمن قَْبلُ : وفي التنزيل العزيز

: من قبُل َسِميّاً أَي نَِظيراً وِمثالً، وقيل لم نَْجعْل لهمعنى : أَحد  بيَْحيى، وقيل

َي بيَْحيى ألَنه َحيِيَ   .بالِعْلِم والحْكمة ُسمِّ

 

يستَِحقُّ مثَل اسِمه، ويقال  هل تَْعلَُم له َسِميّاً؛ أَي نَِظيراً : وقوله عز وجل

لم يَُسمَّ : ء أَيضاً له ِمْثالً؛ وجا ويقال هل تَْعلَمُ : ُمساِمياً يُساِميه؛ قال ابن سيده

ْحمِن إال هللاُ، وتأْويلُه، وهللا ن يقال له  بالرَّ ٍۚ أَعلم، هْل تعلُم َسِميّاً يستَِحق أَ

ويكون، فكذلك ليس إال من صفات هللا، عز  خالِق  وقاِدر  وعالِم  لِما كان

ْينيَّ واِشُل َسِميِِّه ِمَن الدَّهِر، إال اْعتاَد عَ  وكْم ِمْن َسِمي  ليَس ِمْثلَ : وجل؛ قال

توا وَدنُّوا أَي ُكلَّما أََكْلتُم بيَن لُْقَمتين  :وقوله، عليه الصالة والسالم وا وَسمِّ َسمُّ

وا هللا،  .عز وجل فَسمُّ



 

 

 .واالهُُم النََّسبَ : وقد تَسمَّى به، وتَسمَّى ببني فالن

======================================= 

 نسب بن الدن

لعبد هللا بن مرعي ( كندة ودورها في الجزيرة العربية)وقع بين يدي كتاب 

 بن محفوظ 

والذي تحدث فيه عن قبيلة كندة العربية وفروعها المنتشرة في الجزيرة 

 :عن اسرة بن الدن مايلي 011،010العربية ، جاء في صفحة رقم 

 ال بن الدن( 5)

لدان ثم تفرقوا في الوديان والحضر من ب.من سكان الحبيل ،وادي ليسر 

حضرموت ووادي دوعن،ومنازلهم في االصل من ريدة المشقاص ثم 

 .تحولوا الى المدن في حضرموت 

فيرجع نسبهم الى .وهم من بني قرط بن عنان ،بطن من سوم من بطون كندة

بن عبد هللا بن المقنع بن يسلم بن الدن بن حبيب بن حمد بن  عبيد بن الدن

د هللا بن عدي بن كعب بن قرط بن بن عب عقبة بن عبيد بن علي بن المهن

بن الحارث بن معاوية  امرىء القيسعنان بن عامر بن عبدهللا بن مالك بن 

بن مالك بن راشد بن سلمة بن سوم بن عدي بن اشرس بن شبيب بن 

 هكذا جاء في الكتاب ،.السكون بن اشرس بن كندة 

ن الدن بن محمد بن عو  ب ثم ذكر منهم بعض الفقهاء كالفقيه ابو بكر

هجري وسعيد بن عمر بن علي بن محمد بن عو  بن 1401المتوفي عام

 هجري وذكر غيرهم ايضا ، 1151احمد بن الدن المتوفي عام

اما اسرة بن الدن في المملكة فقد اخبرني احد السادة ال العطاس : قلت

 من حضرموت  العلويين

وادي رخية ،وفي بانهم من رباط باعشن الواقع بوادي دوعن انتقلوا اليه من 

ومن ثم انتقلوا الى الحجاز  العلويينرباط باعشن جاوروا السادة ال العطاس 

 .في بدايات العهد السعودي



 

 

 و نسبه نقلته من احدى الجرائد 

بن علي بن عمر بن علي بن  عبودبن عو  بن  محمدوهو اسامة بن 

عو  بن عبود بن عو  بن عبود بن يحيى بن راصع بن جعفر بن بدر 

بن راصح بن علي بن ابي بكر بن  محمد بن عبد هللان علي بن جعفر بن ب

سعيد بن بن محمد بن سالم بن عبيد بن الدن وربما في النسب نقص أو 

 زيادة من الجريدة

 وقد ولد اسامه في الريا  من أم سوريه تدعى علية عزيز غانم 

 واب ينحدر من حضرموت جنوب اليمن من قرية رباط باعشن الواقعه

 بوادي دوعن انتقلوا اليه من وادي رخية

 هـــ 1100, م  1250مارس  14وكانت والدته في عام 

****************************************** 

روى نعيم بن حماد فى الفتن بسندة عن كعب قال ما المهدى إال من  1115

 قريش و ما الخالفة إال فيهم ، غير أن له أصال و نسبا فى اليمن

و أبو أسامة مهاجر يمنى، هاجر " يخرج من اليمن"فى هذا اآلثر أنة  ورد

 للسعودية 

****************************************** 

 ::::....:مجرد ظن : :::....

فى بعض ظنون التابعيين يكون نسب المهدى إلى إسماعيل صلى هللا عليه و 

إبراهيم صلى هللا عليه  سلم  و إسحق صلى هللا عليه و سلم ليجتمع فيه نسلى

و سلم و أبو الشيخ أسامه يمنى من أشراف القحطان المنسوبين إلسماعيل و 

دمشقيه شاميه و ألنه ( عاليه الغانم)محمد صلى هللا عليهم و سلم و والدته 

حيث يظن أن العشر أسباط من بنو  يطلق على أهل الشام من بنو إسحق

رقوا فى الشام و أصبحوا جزء من إسرائيل الذي تفرقوا بعد غزوهم قد تف

 فقد أجتمع فيه نسل إسماعيل و إسحاق.............شعب الشام



 

 

======================================== 

 ::::.........النسب فى اإلسالم .......::::

  14الحجرات ( إنما المؤمنون إخوة) قال هللا تعالى 

 الحاكم رواه( البيت أهل منا مانسل))قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 وحسن الجمهور فهضع (7/571) والطبراني ،( 1/523) المستدرك في

 ثقات رجاله وبقية حديثه، الترمذي

فمن قول هللا تعالى فى القرآن و قول رسول هللا على سلمان و هو من بالد 

الفرس إنه من آل بيت رسول هللا ، نجد أن اإلسالم جعل النسب إلى 

 و النسلص فى الدين و ليس إلى نسب الدم اإلخال

و لتأكيد هذا إختار رسول هللا أبعد واحد عن العرب جميعا ليقول فيه قولة 

أنه من آل بيته ، حتى ال يقال أن هناك نسب من بعيد ، و لكن رسول هللا 

إختار أعجمى ليؤكد أن النسب فى اإلسالم إلى اإلعتقاد و ليس إلى الدم و 

 ....المصاهرة 

فكون الخليفة المهدى يتبع عقيدة الجهاد على منهاج نبوة رسول هللا يجعلة 

 ....من نسب آل البيت كما جعل من سلمان الفارسى من آل البيت 

 سنن هللا فى أسلوب بشارة أسماء األنبياء و المنذرين

 و لتأكيد كالمى فى أسم المهدى 

 من خالل تدبر التاريخ و سنن هللا فى أرضه ،

حين كانوا يتفاخرون على العرب قبل مجئ محمد  لوا ننظر لليهودتعا  -1

صلى هللا عليه و سلم أن هناك نبى آخير قادم ، سيجعلهم ملوك على العالم و 

 ينصرهم 

 ماذا جرى جاء النبى بما ال تهوى أنفسهم فحاربوه و كذبوة 

 و لم يعرفه إال القليل منهم و لكنهم آثروا الكفر على اإليمان 



 

 

 ::اآلن  و::: 

و اليهود و نقول هناك خليفة آخير ( أمريكا و أوربا)نحن نتفاخر على الروم 

 قادم سيجعلنا  ملوك على العالم و ينصرنا 

 ماذا جرى جاء الخليفة بطلب المسلمين ليجاهدوا الكفار 

 ( إن تنصروا هللا ينصركم ) تماما مثل قوله تعالى 

 لم نعرف إنه الخليفة المهدى فإتبعنا قول الكفار فى إنه إرهابى ، و 

و ألننا أردنا شخص ينتصر بدون مجهود مثل تفكير اليهود تماما ، و هذا 

ليس من سنن هللا تعالى ، فحتى رسول هللا صلى هللا علية و سلم جاهد الكفار 

 حتى آخر لحظه فى حياتة

 تعالوا ننظر لليهود حيث بشروا بالمسيح الذى هم فى إنتظاره إلى األن  -2

و كانوا ينتظرون أن يكون ملك خارق القدرات الماديه مثل سليمان من 

 خالل أخذ النبؤه على ظاهرها ال على باطنها و ذلك ألن النبؤة تبشرهم بذلك 

و لم يعرفوا أن سنن هللا هى أن ننصره أوال و من سننه أن نفى بالعهد حتى 

 يفى بعهده ، 

راة و كانت عالماتة أن يأتى ليجعلهم ملوك على األر  كما وعدوا فى التو

 رسول قبلة أسمة إلياهو يبشر بة 

و لقد كان هو يحيى علية السالم و لكن اليهود كذبوا يحيى و كذلك كذبوا 

 المسيح عيسى بن مريم عليهما السالم 

 (ع)و قتلوا يحيى و زكريا و حاولوا قتل المسيح عيسى بن مريم 

ى نسل إسماعيل صلى هللا عليه و و كانت نتيجتهما أن النبوه سحبت منهم إل

 سلم 

 هذا يؤكد أن إسم البشارة دائما مخفى و لكن الصفة معروفة 



 

 

 وهى المسيح الذي يمسح المريض فيشفيه و يسيح فى األر  ليهدى الناس

 (32سورة المؤمنون )أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمنِكُروَن 

 لسادسة من سورة الصف و تعالوا معى ننظر فى األية ا

 " أحمدو مبشرا برسول من بعدى أسمه "بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أنظروا أسم الرسول أنة أحمد و ليس محمد حيث الصفة هى الحمد 

 و ليس اإلسم و أحمد ترمز إلى كيفية صالة الرسول القادم 

ى و هى أ للقيام و ح للركوع و م للسجود و د للجلوس و بذلك فإن الصفة ه

دائما وصف النبى القادم و اإلسم يكون فقط فية تشابة مع اإلسم المذكور فى 

 البشارة 

  

  و لذلك ُسنة هللا لمعرفة النبى أو النذير أن تكون فتنة، 

فهى دائما فتنة من هللا لكى يعلم من يفكر فى خلقة ممن يتبع القشور و يفكر 

 . فقط فى الدنيا و نعيمها 

أنما :" عليه و سلم  بعد وصفة المسيح الدجال قال ففى كالمة صلى هللا 

وحدثوا به من , فاعملوا عليه ,وتعوه ,وتفقهوه , وتفهموه, أحدثكم هذا لتعقلوه 

 "فأن فتنته أعظم الفتن. وليحدث اآلخر اآلخر, خلفكم 

 و لكن ذكر كلمات التفكر و التدبر  لتعلموة أو تعرفوةلم يقول رسول هللا 

أن المسيح الدجال هو الماسونية أمريكا و الصهيونية بقوة و هذا أيضا يؤكد 

 علمهم و عسكرهم

ألنه إذا وجد الشىء وجد  و حربهم اإلمام المهدى أسامة بن محمد بن الدن

 ضدة 



 

 

 (32سورة المؤمنون )أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمنِكُروَن 

نزل على صهوة أنتم يا مسلمون الزلتم تتخيلون مجيو كذلك  ئ رجل ُم 

نزل من السماء يرفع سيفه فينتصر بسهوله ياويلكم من غفلتكم ،  جواد م 

أو أن تتقبله الناس جميعا بدون فتنة و ال قتال و ال جهاد فى سبيله ، بل 

هى سنة هللا فى أرضه أن ُيحارب النذير حتى يستيأس و يظن أنه مغلوب 

 ......فى األرض 

بت قول رسول هللا بأننا أشبه األمم ببنى إسرائيل فكما فأنا فى كتابى هذا أث

 سيلعن هللا أمه اإلسالملعنهم هللا ألنهم كذبوا المسيح المخلص المنتظر ، 

 ألنهم كذبوا المهدى المخلص المنتظر أسامة بن محمد بن الدن ، 

 و عـــليـــهم تــقــوم القيــــــامــــه

بن طريقتهم حذو القدة بالقدة حتى ال ، لتركأنتم أشبه األمم ببني إسرائيل

 [2335]أخرجه الطبراني في الكبير  يكون فيهم شيء إال كان فيكم مثله،

 (خير أمه أخرجت للناس كنتم)قال هللا تعالى 

لتنبيه األمه أن لقب خير أمه يرفع منها فى لحظه " كنتم"فهى فعل ماضى 

  إذا تغيرت صفاتها

فمني وإن اصبت فهو من عند هللا  اتهذا ماجئتكم به من عندي فإن اخط

 . وهو الغفور الرحيم

 والحمد هلل رب العالمين

اإلختالف على إسم المهدى مذكور من رسول 

 هللا 
 

نه كان غر  النبي صلى هللا علية و سلم قد تعلَّق بإبهام االسم الصريح أل

لإلمام المهدي خوفاً عليه من سالطين الجور وأئمة الضالل، عبَّر بما 

 لئال تتيسَّر معرفته ويسهل تمييزه للطالبين لقتل اإلمام  حتمل أكثر من معنىي



 

 

ِ قَاَل    ْكِن  »:  َرُسوَل هللاَّ َولَْن يَْستَِحلَّ    َواْلَمقَاِم ،  يُبَايَُع لَِرُجٍل َما بَْيَن الرُّ

اْلَحبََشةُ  ثُمَّ تَأْتِي    اْلَعَرِب ،  َكِة إاِلَّ أَْهلُهُ ، فَإَِذا اْستََحلُّوهُ فاََل يُْسأَُل َعْن هَلَ  اْلبَْيَت   

بُونَهُ َخَرابًا اَل يَْعُمُر بَْعَدهُ أَبًَدا ، َوهُْم الَِّذيَن يَْستَْخِرُجوَن َكْنَزهُ     «فَيَُخرِّ

عبد  فالعائذ األولفالمهدي لن يبايع عند الكعبه و ليس هو العائذ بمكه 

القحطاني الذي استعاذ بالبيت في د هللا عبمحمد هللا بن الزبير أما الثانى هو 

 . للهجرة 1044شهورة سنة حادثة جهيمان الم

فال سبيل لنا للخلط بين المهدى و  عائذ ثالثو لم يذكر رسول هللا لنا عن 

 بين جيش يغزو الحرم من اجل رجل عائذ بالبيت 

عندما هاجم الجيش السعودى الكعبه للقضاء على  بالكعبه الثانىالعائذ 

دعى المهديه  جهيمان العتيبى و محمد بن عبدهللا القحطاني  غّرة محّرم م

  هجري 1044

 :األختالف على المهدى فى أحاديث رسول هللا 

 (اختالفهمالمهدى يخرج من )قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم 

 (الناس من اختالفالمهدى منى اجلى الجبهة اقنى االنف يخرج على )وقال 

 (من الناس اختالفكم بالمهدي ؛ يبعث على أبشر)قال و 

  على ذكر رسول هللا عن اإلختالف على المهدى اآلثارمن 

عن أرطاة قال إذا كان الناس بمنى وعرفات نادى مناد بعد أن تحازب *

يتبعه صوت و أال إنه قد كذبالقبائل أال إن أميركم فالن ويتبعه صوت آخر 

 الفتن لنعيم.. شديدا فيقتتلون قتاال  آخر أال أنه قد صدق

عن شيخ عن الزهري قال ينادي تلك السنة مناديان مناد من السماء أال  **

فيقتتل أنصار الصوت األسفل  كذبإن األمير فالن وينادي مناد من األر  

 الفتن لنعيم.. حتى أن أصول الشجر ليخضب دما



 

 

 شكل المهدى المنتظر مطابق ألسامة بن الدن

، أجلى  –أي من نسلي –المهدي مني) عليه وسلم  قال صلى هللا: صفته 

، أقنى  -أي منحسر الشعر من مقدمة رأسه ، أو واسع الجبهة  –الجبهة 

، يمأل األر  -أي طويل األنف و دقة أرنبته مع حدب في وسطه  –األنف 

رواه أبو داود ( قسطاً و عدالً ، كما ملئت ظلماً و جوراً ، و يملك سبع سنين 

 نو إسناده حس

: وأسرار الساعة وذكر العالمة محمد السفاريني في كتابه المسيح الدجال

 :ورأيتني قد وصفته في كتابي البحار الزاخرة بأنه

 أسمر اي: آدم  -0

 و الشيخ أسامة بن الدن أسمر البشرة 

 

 أي نحيف: ضرب من الرجال -2

 و الشيخ أسامة بن الدن نحيف 

 

 بالقصير يل والاي ال بالطو: ممشوق مستدق ربعه  -6

 سم  105و الشيخ أسامة بن الدن متوسط الطول فى حدود 

 

أي خفيف شعر النزعتين عن الصدغين وهو الذي : أجلى الجبهة -0

 عن جبهته انحسر الشعر
 و الشيخ أسامة بن الدن منحسر شعر الجبهه 



 

 

 
 

 وسطه في وحدب أي طويل األنف مع دقة أرنبته: أقنى األنف -2

  اليهودية االنف كشكل ليس االقنى ان حيث

  

 كما طرفها نهاية فى وتقوس كبير الوسط فى تحدب بها الصورة فى فاالنف

و هذة هى األنف  االنف اقنى معنى هو ليس و هذا االسفل الى مدببة كانت لو

 قليل ليس تحدب و تختلف عن انف العرب فى أن أنف العرب بها،اليهودية 

االرنبة اى ،  االسفل الى تميل وال مدببة ليست االنف نهاية، عالى وليس
 . يعنى ليست فطساء.. جانبين االنف رقيقة

    
 

َممُ  ذا َسيِّداًّ  يعني فإنما: أشم  -7  األَْرنَبةِ  من وُوُرود   األنف طولُ : أَنفة والشَّ



 

 

حكام العرب و هو  سيد يأنف أن يكون عبدا ألمريكا اوكال الصفتين فية فهو 

 طويل األنف أيضا

 

 اي حاجبه فيه تقويس مع طول في طرفه أو امتداده: أزج  -0

 حاجبيه طوال و فيهما تقوس ملحوظ و دقيقين 

 

  أعين أكحل العينين واسع العين:  أبلج -3

 هو واسع العينين و أكحلهما

 براق الثنايا أفرقها أي ليست متالصقة، -2

 بالفعل حواجبه غير ملتصقة 

 لفخذين متباعد هما أي منفرج ا أذبل الفخذين - 14

 هو رفيع الفخذين منفرج فقط أنظر الصورة 

 ،  في لسانه ثقل: وفي رواية   -11

 فقط إسمعوا خطب الشيخ و ستجدون هذا الثقل فى الكالم

  األيسر بيده اليمنى وإذا أبطأ عليه ضرب فخذه -15

 فقط أنظروا لخطبة تجدوه يفعلها 

ا عبد هللا أسامة بن محمد بن كل صفات المهدى فى خلقتة موجودة فى أب

 الدن

 



 

 

 :مالبسه 

المهدي من : "وأخرج أبو نعيم عن أبي أمامة أنه صلى هللا عليه وسلّم قال -1

ولدي ابن أربعين سنة كأن وجهه كوكب في خده األيمن خال أسود عليه 

كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح  عباءتان قطوانيتان

  ".مدائن الشرك

 على رأسه عمامة يخرج المهدي و: "رسول هللا وأخرج أبو نعيم قال -5

يخرج بالّري رجل ربعه أشم، مولى لنبي تميم كوسج، : وعن الحسن قال -1

، ثيابهم بيض وراياتهم سوديقال له شعيب بن صالح، في أربعة آالف، 

 (بن حماد/ الفتن) .يكون على مقدمة المهدي، ال يلقاه أحد إال فلَهُ 

برايته السوداء وثيابه بن محمد بن الدن أسامه أبا عبد هللا ن نشاهد شيخنا ونح

  هعمامبو  وثياب أصحابه باللون األبيض

  مكان خروجه

 ، (أفغانستان)يكون ظهور المهدي من قبل المشرق خرسان 

 يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن ثوبان

ثم تطلع الرايات السود من قبل ال يصير إلى واحد منهم،  ابن خليفة ، ثم

 فإذا رأيتموه: ثم ذكر شيئا ال أحفظه فقال.)فيقتلونكم قتال لم يقتله قوم المشرق

ابن ماجه والحاكم ( فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة هللا المهدي

  شرط الشيخينبصحيح 

 قد السود الرايات رأيتم إذا” : سلمو عليه هللا صلى هللا رسول قال: ثوبان عن

 و (55130) أحمد.“ المهدي هللا خليفة فيها فإن فأتوها، خراسان من جاءت

 (3503) والحاكم ،(0430) ماجة ابن

من سرداب  ، الويكون ظهوره من بالد المشرق) قال ابن كثير رحمه هللا

من القول، فإن هذا نوع ، ال الشيعة من أنه موجود فيه اآلنسامراء ، كما ق

، ال من كتاب وال سنة حيث حدث بعد موت الرسول ال دليل عليه وال برهان

  (استحسان و ال يصدقه عقل و ال مصدق ببرهان  وال معقول صحيح وال



 

 

ينصرونه ، ويقيمون (  أفغانستان)وقال أيضا يؤيد بناس من أهل المشرق 

، وهو زي ( بانطال)ويشيدون أركانه ، وتكون راياتهم سود أيضا  سلطانه ،

صلى هللا عليه وسلم كانت سوداء يقال لها  عليه الوقار ألن راية رسول هللا

  (العقاب 

 :ماذا قالوا فى الشيخ أسامة بن محمد بن الدن 

 أسامة أخينا مع اللقاء هذا تيسير على هللا أحمد" »:عثيمين بن محمد قال

 أن هللا وأسأل دالجها فضيلة لنا بين وقد معه أجلس أن أتمنى كنت الذي

ط و، بعد ضغ نسخ وقد قديم، المقال وهذا] «" أسامة أخينا في يبارك

 [حكومية علية

 له وكان قديماً  هللا سبيل في جاهد رجل أسامة" »:جبرين ابن عنه قال -

 بالجهاد قائماً  يزال وال به ونصر ونصره هللا وفقه األفغان بالد في جهود

 «" اجتهاده من فهذا يكفر وكونه

 منهج على يقاتل مؤمن مجاهد هو" »:الشعيبي العقالء حمود عنه قال -

 «" بحذافيره والسنة الكتاب

 العالم في نظيراً  له أجد لم أني أشهد وهلل" »: عزام هللا عبد عنه قال -

" «»" حياته في له يبارك وأن وماله دينه له يحفظ أن هللا فنرجو اإلسالمي

 لم لو وهللا األر ، على يدب هللا أولياء نم ولي أسامة أن أشهد إني وهللا

  «" الدن، بن أسامة أنه لظننت واحد شخص إال الدينا هذه في ولي هلل يكن

ًۚ  أسامة هللا جزا" »: الرحمن عبد عمر عنه قال -  يطبق حقاً  كان فقد خيراً

 «" عمره في هللا بارك والسنة الكتاب من أُمر كما الجهاد

 من هم القاعدة تنظيم وقادة أسامة الشيخ "»: العلي حامد عنه قال -

" »: بكري عمر عنه قال - «" النصر لهم هللا وأسأل هللا سبيل في المجاهدين

 «" خيراً  هللا فجزاه غائبة كانت أن بعد الجهاد فريضة أسامة الشيخ أحيا لقد



 

 

خلق أسامة ل هالمنتظر مطابقق المهدى الأخ

 بن الدن
 إسمه على النص دون بصفته المهدى ديثأحا رويا مسلم و البخارى  -1

 جل و عز المولى هداه الدن بن أسامة و أسم ليس و صفة المهدى  -5

 ما هو و األخره أجل من عدد بغير أموال و نعيماها و الدنيا متع ترك حيث

  عليهم هللا رضوان الصحابة أيام منذ البشر من غيره يفعلة لم

و مطاردته فى اخراج اهله له من بلده مثل  حباه هللا من سنن االنبياء  -1

فموسى و عيسى و محمد و لوط و االنبياء عليهم صلوات هللا كل بلد 

اخرجوا من بلدانهم مرغمين كما اخرج المهدى اسامه بن الدن ، و هذا ما 

عرفه ورقه بن نوفل حتى قبل بداية البعثه فقال لرسول هللا سأكون من 

ب رسول هللا و قال آمخرجينى هم قال له تابعيك عندما يخرجك آهلك ، فتعج

 نعم ما من نبى اال و آخرجه أهله

 و، لم يرد فى حديث و ال آثر أن لة معجزات ، عادى بشر والمهدى  -0

 المهدى هو أنه المهدى يعرف لن حتى و الوحى عليه ينزل هللا من نبى ليس

 تفسير جيش الخسف الحقا

 على السماء من ّمنزلُۚ  رجل مجيئ تتخيلون الزلتم مسلمون يا أنتم و

 هللا رسل حتى)  غفلتكم من ياويلكم بسهوله فينتصر سيفه يرفع جواد صهوة

 (ذل لهم يهيىء لم

 ، سبيله فى جهاد و قتال ال و فتنة بدون جميعا الناس تتقبله أن أو

 مغلوب أنه يظن و يستيأس حتى النذير يحارب أن أرضه فى هللا سنة هى بل

 .............. األر  فى

 من جيش يقود"  المهدى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصف  -0

 اإلسالم تحرير و هللا شرع وتطبيق الخالفة عودة يريد المجاهدين

  كذلك الدن بن محمد بن أسامه المهدى و



 

 

  هللا عبادة من يمانعون ال اإلسالمى العالم فى الحكام و

  باهلل الشرك من هو و كمهمح على خطر فيه ألن هللا شرع يمانعون لكن و

 ، كفر قد المرء يكون الشريعه أسقط إذا و

 تصمميه وضع الذى الكون تفسد الشخصيه و الوضعيه القوانين ان بجانب 

  ،  تعالى هللا سننه و

  ، القيامة نذير ليكون خاصة الحكام و عامة الناس إلنذار هللا فأرسله

 كل لتجزى الساعه قامت ذلوهخ إن و الموعوده الخالفه قامت أتبعوه فإن

 عملت ما نفس

 والكبائر الكفر من هللا فعصمه األنبياء صفات من تعالى هللا حباه -5

 نشأة نشأ أظافره نعومة منذ عنب حبة كسرقة والدناءة الخسة وصغائر

 شبابه اول فى الجهاد بدأ و صحيحه

 و الصوت حسن و الوجه حسن مثل األنبياء صفات من هللا حباه -7

 فى والبالدة والسفاهة الرذالة عنه هللا منع و ، الفطانه و األمانه و لصدقا

 األجنبيات النساء إلى النظر إختالس عنه منع و العقل أو الجسم

 في اللسان سبقُ  عنه هللا منع بأن األنبياء صفات من هللا حباه -0

 وال قوله يريد الذي غير كالم   منه يصدرُ  ال لذلك والعاديات الشرعيات

 متسرع وهو يتكلَّم لمن يحصل كما بالمرة قوله يرد لم كالم   منه يصدر

 و اآلن حتى العالم قوى أقوى يجابه حيث الجبن عنه هللا منع كذلك -3

  جبن ال و خوف دون من متكرره خطبه تصل

 بيت في الشيخ فولد الشرف و العز مثل األنبياء صفات من هللا حباه -2

 عز هللا حفظه - الشيخ نشأ ذلك  ومع لياراتالم يملك ووالده وشرف عز

 تملكها التي بالمليارات يتأثر فلم..  صغره منذ دينية نشأة - وجل

 و عز بيت من النذير يكون أن..... األر  فى هللا سنة فهذة............أسرته

 إبن أنه عنه يعرف حتى هاشم بنى لبيت ولد الذى الكريم رسولنا مثل شرف

 شرف و عز فى زيادة فى عيطم ال عز و شرف



 

 

 فهو هللا رسول جد(  المطلب عبد) مثل األنبياء صفات من هللا حباه -14

 كان مسؤل السقاية و الرفاده من هو و زمزم حفر من

 نفس فى مساجد الثالث بناء على يشرف كان عليه هللا رحمة أسامة والد و

 تولى يضمن حتى الخاص جيبه من األقصى المسجد عمارة دفع و الوقت

 األقصى المسجد حريق بعد 1272 عام عليه األشراف

 و السقايه أن و( شيبه بنى) حق هى الكعبة مفاتيح أن هللا رسول أكد - 11

 إلى" القريشين( "البيت آل هاشم بنى) فى الحرام المسجد عمارة و الرفاده

شم و قوم بن الدن هم من بنى هاذا فقول رسول هللا ال راد له ، اذا ا الدين يوم

ألن السقاية و الرفاده فى قوم بن الدن منذ ( حاشاه )اال كذب رسول هللا 

 عشرات السنين

 .والرفادة بالسقاية القائمين هم( الدن ابن مجموعة) بإن نعلم ونحن

 والرفادة السقاية بأعمال للقيام مناقصة بعمل قامت السعودية أن حصل حين

  .الشريفين الحرمين بشؤون يتعلق ما وكل

  الدن بن محمد أبناء على رست أنها الإ

 كذلك قرشي كذلك فهو إذن .وسلم عليه هللا صلى النبي بيت آل من فصاحبنا

 يتيم ُربى الكريم فرسولنا اليتم مثل األنبياء صفات من هللا حباه - 15

 رباه إبراهيم و فرعون بيت فى ربى و تيتم موسى و عمة قبل من األبويين

  أساسا أب دون من عيسى المسيح و عمه

 سنوات سبع سنه و أبيه موت بعد أخوه رباه أسامة أمــــــا

 المجاهد الشباب من الضعفاء هم و له التابعين بصفة تعالى هللا حباة -11

  أجمعين األنبياء تابعين صفات هى و ، هلل الفقير

 إلخ... وبالخوارج اإلرهاب و بالجهل المجاهد الشباب إتهام تم لقد و

  الشعراء سورة ( األرذلون واتبعك لك أنؤمن قالوا)  تعالى هللا قال

 



 

 

 تاريخ فى يصلى  الذى الوحيد كان عليه هللا رحمة أسامة أبو و -10

 نفس فى الحرام المسجد و النبوى المسجد و األقصى المسجد فى البشريه

  اليوم

 وهذا الرئاسة، في ويزهد اإلمامه يكره ولذلك صالح رجل المهدي -15

 األبرار، رؤوس من يخرج شيء آخر هللا رلعم

 .................... لها كاره بل فيها زاهد المهدي أن إال بريق لها الرئاسة فإن

 أمير يكون أن رفض عندما الدن بن أسامة الشيخ على ذلك أنطبق و

 هو ظل و اإلمامه على عمر المال بايع و أفغانستان إمارة فى المؤمنين

 اإلسالميه لإلمارة الدافع و المحرك و له األميـــن الناصح

 عنها صد لكنه............ أسامه الشيخ أرجل تحت راغمة الدنيا أتت -17

 أن سبحانه هللا نسأل....... اآلخرة الدار في سبحانه هللا ماعند ويريد وتركها

 جهاد و عمل وحسن عمر طول بعد يريد بما يكرمه

 لالسالم األول العدو أن - وبالشع مستوى على - للمسلمون وضح -10

 (الدجال لفصل الرجوع برجاء......)الدجال المسيح أمريكا هي

 وجل عز هللا حفظه - الشيخ وكأن اإلسالم ألمة المباركه خطبه خالل من و

 شعوب عن غائبة كانت التي الحقيقة هذه وضح الذي هو -

 ....................األمة

 ، نفسه إلى الناس يدعو ال الحق المهدي -13

 جاء كما كاره وهو فيخرجونه ، عرفوه بعدما يأتونه الذين هم الناس ولكن

 كرها؟؟؟؟ المؤمنون يبايع لماذا... والخالفة ألمرالبيعة كاره ، الحديث في

 إليه توجهوا لما إال و الناس بين معروف سيكون الرجل هذا إذا

 العسكري التخطيط على القدرة عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا

 بالشريعة التمسك و الكفر أهل محاربه عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا

 الجهاد حب عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا



 

 

  الدن بن أسامة المهدى الشيخ من أفضل من و

 مشروط فالنصر( أقدامكم يثبت و ينصركم هللا تنصروا إن) تعالى قال -12

 اوال .....بجهدنا و بتحركنا

ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي )  قال تعالى

قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال  ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل هللالهم 

فلما تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتل في سبيل هللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 

  507لبقرة ا( منهم  كتب عليهم القتال تولوا إال قليال

 علينا الملك له يكون أنى قالوا ملكا طالوت لكم بعث قد هللا إن نبيهم لهم وقال)

 البقرة  )    المال من سعة يؤت ولم منه بالملك أحق ونحن

 ، لوال إذا بعث هللا لنا المهدى المنتظرفى هذا الزمان يقولون  المنافقينإن 

ذين اوتوا الكتاب قبلنا ، لم حتى إذا بعثه و معه سعة من المال كما طلب ال

 ينصروه 

حيث يجب عليهم أن االن مع المسلمين اليهود السابقين سيناريو نفس 

و يقاتلوا معة الكفار حتى تملئ األر  "المهدى أسامة بن الدن" ينصروا 

عدال و خيرا بعدما مولئت ظلما و جورا ولن يحدث ذلك إال بعد أن يبايعة 

 المسلمين 

ضد ( امريكا)ع من البشر فقد وقفوا الى جانب المسيح الدجال و لقد تم المتوق

 (المهدي أسامه بن الدن)طالب الحق 

 

و تمت شبهة قتل المهدى أسامه بن الدن مثل شبهة قتل المسيح عيسى بن 

مريم عليه السالم ، فما كان فى أمة بنى إسرائيل شئ إال و سيكون فينا بنص 

 كالم رسول هللا ، 

هم بشبهة قتل آخر نبى فيهم و لقد أنتهت امتنا بشبهة قتل آخر و قد أنتهت امت

  خليفة مهدى من هللا

 



 

 

ظروف حول المهدى مطابقة لظروف أسامة بن 

 الدن 
إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل : قال صلى هللا عليه و سلم -1

اكم رواة بن ماجه و صححه الح "خراسان فأتوها فإن فيها خليفة هللا المهدي

 فى المستدرك 

و المجاهدين فى أفغانستان هم فى خرسان و راياتهم سوداء و الشيخ أسامه 

بن الدن قائد هذا الجيش و تنظيم القاعده فى كل أرجاء األر  رايتهم 

 ثم خلفهم هللا بالدوله االسالميه  سوداء و قد خرجوا من بالد خرسان

 هللا كنف تحت أنه دليل برأك الدن بن أسامه المهدي  تعالى هللا حماية -5

 الفضائيه و األرضيه التجسس و التنصت أجهزة بكل أمريكا ألن وحمايته

اال بعد خيانه و بعد  مكانه تعــــــرف لم الجواسيس و العمالء شبكة بجانب

 عشرات السنين 

 جميع إلى للجهاد الدن بن أسامةالمهدي  اإلمام دعوة و خطب وصلت -1

 ، سواء والكفار ينالمسلم من األر  سكان

 هذة تتاح لم و االنترنت و العالميه الفضائيه القنوات أشهر طريق عن

 دعوته بأن الناس على الحجه يأخذ أن يريد هللا أن دليل هذا و لغيره الفرصه

  الناس لجميع وصلت قد  هللا نذر و

 الكافرين و المسلمين على ستقوم القيامة ألن

 



 

 

غيت و من قوتل من الطواغيت كان على هو ُمقاتل من قبل الطوا  -0

الحق مما يدل على أنة بمنزلة عالية إن شاء هللا عنده سبحانه و تعالى و ال 

 نزكى على هللا أحد و لكن الشواهد كثيره

كما قاتل رسول هللا أهله و أحبائه ، قاتل المهدي أسامه بن الدن أهله و  -

 أحبائه و هذة سنة هللا فى المنذرين و المهدين 

كلما تم أحتالل المسجد األقصى أرسل هللا من لدنه قائد و إمام ذو   -5

 بصيره و قوة إيمان مثل عمر بن الخطاب ثم صالح الدين و قطز 

و ليس هناك اآلن أفضل من اإلمام المهدى الشيخ أسامه بن الدن لتلتف خلفه 

 األمه لنصرة المسجد األقصى و المستضعفين

ديث الرسول و آثار التابعين على ان اول أتفق المسلمين من أحا**** 

عالمات ظهور المهدي و بدايه عالمات الساعه الكبري هي عالمه فى 

 آية ظهور قرب على زمن منذ المسلمين رؤى تواترت السماء مع الشمس و

 بكونها لآلية وصف الرؤى هذه من كثير في و ، الناس يشهدها بالسماء

 عن الرؤى و نهارا، و ليال السماء في يظهر مشعا سماويا جرما أو كويكبا

 يقترب بأنه الثابتة األخبار به وردت ما بحكم و ، زمن منذ تواتر في ذلك

 و فعال السماء في سيظهر أنه المختصون العلماء قال و ، مذنب األر  من

 مشّعا يكون و محّدد زمن في النهار في و ليال المجردة بالعين الناس يراه

 أن تخبر صحيحة آثار وردت قد ألنه بشأنه االهتمام من ذحينئ فالبد ، المعا

 حدوث بقرب ايذان له الناس معاينة و الذنب ذي الكوكب هذا ظهور

 على و. المهدي ظهور و الدجال و الدخان منها و للساعة الكبرى االشراط

 ورد بما االستئناس مع الصحيحة، اآلثار هذه ذكرسن فاننا االساس هذا

 قد ألنه أوال يجوز و شرعا يصحّ  استئناس هو و لضعيف،ا من لها مصّدقا

 في ورد ما ألن ثانيا و  الذنب، ذي الكوكب هذا خبر الصحيح في فعال ثبت

 ما جميعا، كله عليه االطالع يجب الساعة أشراط و المالحم و الفتن أمور

 الضائعة النبوية الخطبة من أصل له يكون قد ألنه الموضوع، و المنكر عدا

 . الحديث كتب توثقها لم التي

 للربط خصائصه و مساره و( هالي بوب) لمذنب تعريفا باختصار نذكر ثم

 .له الناس معاينة و المذنب هذا ظهور بين و وردنا ما بين



 

 

 : الذنب ذي الكوكب ظهور في الضعيفة و الصحيحة اآلثار من ورد ما

 عنهما هللا رضي عباس ابن على غدوت:  قال مليكة ابي بن هللا عبد عن*

 قالوا: ))  قال ؟ لم:  قلت(( أصبحت حتى الليلة نمت ما: ))  فقال ، يوم ذات

 قد الدخان يكون أن فخشيت ، الذنب ذو( الكوكب رواية في و)النجم طلع: 

 صحيح وقال ، الفتن في الحاكم أخرجه((  أصبحت حتى نمت فما طرق،

 ابن  وذكره ؛( [ 0/547)  المستدرك]  الذهبي وأقره ، الشيخين شرط على

 ، تفسيره في بسنده كثير

]  القرآن وترجمان األمة حبر عباس ابن إلى صحيح إسناد هذا:  عنه وقال 

 حبر هو و عنهما هللا رضي عباس ابن يقرّ  االثر هذا في([ .0/105) التفسير

 ظهور بأن سلم، و عليه هللا صلى النبي له دعا القرآن، ترجمان و األمة

  الدخان آية ظهور بقرب مؤذنة عالمة ذنبال ذي الكوكب

 مع تطلع حتى المهدي يخرج ال: ))  قال عباس بن هللا عبد بن علي عن*

 عنه وقال ، الفتن في ونعيم ، مصنفه في الرازق عبد أخرجه(( آية الشمس

)  المنتظر المهدي:  البستوي]  ثقات كلهم رجاله صحيح إسناده:  البستوي

554. ] ) 

 عظيمة نار السماء في عالمة رأيتم إذا: ))  قال علي بن ينالحس عن ورد*

 عقد(( المهدي قدام الناس،وهي فرج فعندها ليالي تطلع المشرق قبل من

 (.147)لدررا

 ذنب له المهدي خروج قبل ، المشرق من نجم يطلع) قال كعب وعن*

 (111)الدرر عقد( يضيء

 المشرق من يطلع نجم وه: ))   السماء في تظهر التي اآلية عن كعب وقال*

 (155)الفتن(( . البدر ليلة القمر كإضاءة األر  ألهل ويضيء ،

"  ِذنَاب   لَهُ  نَْجم   َويَْبتَِدأُ  ، َصفَر   فِي َعالَمة   تَُكونُ : "  قَالَ  ، َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ * 

 (715) الفتن



 

 

صفر  22الموافق  1225يوليو  51و بالفعل المذنب هالي بوب بدأ في 

يا سبحان هللا انها عالمة المهدي المنتظر ابا عبد هللا اسامه بن محمد  0203

 هللا اكبر..بن الدن 

 ثالثة كل ومرورهو 1225يوليو عام  51فى  بوب هالي المذنب ظهور

 المجردة للعين واضحا كان و لمعانه لشدة القرن مذنب سمي و سنة آالف

 و شهرا 13 لمدة المجردة للعين ظل واضحابسبب كبر حجمه الشديد و 

 ،المضيئه المدن سماء في مشاهدته إمكانية لدرجة واضحا كان لقد و نصف

 تكون بداية عند ذلك و التاريخ في المشاهده المذنبات أكثر من يكون وربما

 من فقط أشهر تسع و سنوات 1 بعد أنه و المالحم بداية و القاعدة تنظيم

 اإلرهاب على الحرب هي و المسلمين على الفتن أكبر بدأت المذنب مرور

 .اليوم إلى مستمرة مازالت و

و هو اشارة و عالمة علي وجود المهدي المنتظر للمسلمين و لكن كالعاده ال 

 ........الربانينيدري بها اال من اتبع العقيدة السليمه و اتبع امر المجاهدين 

 مسيحال رفع بعد سليمان هيكل عليه يقال الذي االقصي المسجد هدم قبل و

 يشبه مذنب نجم ظهور تم الرومان يد علي  سنه باربعون السالم عليه

 ........كاملة سنة لمدة و أورشليم فوق السيف

عندما تزداد الفواحش و الفتن و يكثر الظلم و يعلو و يحكم الكفار و  -7

يتهض المؤمنون فإن هللا سبحانه و تعالى يبعث نبى منه ليذكر الناس و يبشر 

إذا إتبع الناس المنذر أكلوا من تحتهم و من فوقهم و كثر الخير و و ينذر، ف

مثل سليمان و قوم يونس المائة ألف و ما فتح "إزدادوا قوة إلى قوتهم 

 (.ص)للمسلمين من فتوحات عندما أمنوا و أتبعوا محمد 

و إذا كذبوه و أذوه، أنزل هللا من لدنة عذاب ليرجعوا كما فعل بقوم فرعون 

 هود فى األر  مع موسى،و تيه الي

فإذا أستمروا فى تكذيبهم له ، فإن هللا يدمرهم تدميرا كما دمر قوم نوح و  

عاد و ثمود و قوم لوط و أهل مدين و فرعون و قومه ،،،، أيضا كما فعل  



 

 

( مختارين)نبوخذ نصر باليهود و من بعده الرومان و لم يعد اليهود مكلفين 

 إسماعيل  و تم سحب النبوة منهم إلى نسل

 و بذلك حتى تقوم القيامه اآلن يجب أن يبعث هللا منذر 

و ليس نبى حيث تم ختم النبوة ، هذا المنذر يكون نذير القيامة و مفرق بين 

 " المهدى أسامة بن الدن" الحق و الباطل و هو 

الذى سيكون أول نذير تسمع صوته البشرية جمعاء حيث يسمع العالم أجمع 

أَْم لَْم يَْعِرفُوا " منشوراتة عن طريق الفضائيات و األنترنتاألن أحاديثة و 

 ("32سورة المؤمنون )َرُسولَُهْم فَُهْم لَهُ ُمنِكُروَن 

كنت قد سمعت عن رؤيا رأها المهدي أسامه بن الدن و لكن لم أكن  --7

ألوردها لعدم تأكدي من مصادرها و لكن بعد أن قامت المخابرات 

أبوت ) مذكرات الشيخ أسامه بن الدن فى مذكرات  األمريكيه بنشرها فى 

 تأكدت من أن قصة رؤيا المهدي أسامه بن الدن هي رؤيا حقيقيه ( أباد 

 :و اآلن مع قصة الرؤيا

  المهدي عن سنين تسعة وعمره الدن بن أسامة الشيخ رءاها رؤيا 

 ءالعلما جاور ممن العلم طلبة من رجل بها حدثني حادثة لكم أنقل أن احب

 وهو البعض به سمع ربما أمر عن أخبرني وقد العلم يطلب سنة54 من اكثر

 طفولته من هللا أعدهُ  أسامة الشيخ أن فيه أثبت الدن بن أسامة الشيخ عن

 .الصليب ضد يخوضها كي للمعارك

 األمة أحوال فتذاكرنا العلم بطال بأحد علم مجلس جمعني العلم طالب يقول

 ال آت نصره وأن وتعالى سبحانه هللا أقدار نم هي إنما األمور هذه وأن

 هم من فتذاكرنا العزة الى الذل من يرفعها من األمة لهذه هللا وسيسخر محالة

 فهذا -هللا حفظه-الدن بن أسامة الشيخ أذهاننا الى فبدر الجهاد صف في

 عن بأمر ألخبرك:  قال ثم صاحبي فتبسم ، الجهاد في طويل باع له الرجل

 ومن أسامة للشيخ حبك وسيزيد الفرح من قلبك له سيطير خبراً  ةأسام الشيخ

 .المجاهدين من معه

 بيت في للعلم وطلب زيارة في( المنورة المدينة) الطيبة طيبة في كنت: فقال

 جلسنا أن النبوي،وما المسجد في الدروس يلقون الذين من وهو المشايخ أحد

 ينتظر المنزل صاحب كان فقد منتظر زائر الشيخ على طرق حتى



 

 

 شارف قد نهوأظ,عينيه على حاجباه وسقط سنه كبر وقد الرجل مجيئه،فدخل

 .وجهه قسمات من يشع ونور ووقار هيبة الرجل تعلوا الثمانين، على

 القرآن،فبدأ من آيات بعض تفسير منه وطلب المنزل صاحب به رحب

 كتب درست نيأ فوهللا ، يفسرها بدأ ثم له فأنصتنا آيات بتالوة الكهل الشيخ

 دعانا الدرس أكمل فلما علماً، يتدفق بحر كان الشيخ هذا أن إال التفسير

 فأراد صائم أنه فعلمنا أعتذر الشيخ أن إال للطعام، المنزل صاحب

 أخبرتني بحادثة تخبرنا حتى أتركك لن المنزل صاحب له ،فقال اإلنصراف

 التي الرؤيا فقال يخالش ،فتبسم الدن بن أسامة الشيخ عن سنة كذا قبل عنها

 ،فقال هي نعم المنزل صاحب فقال,سنين تسعة وعمره صغره في رئاها

 أسامة الشيخ أبو الدن بن محمد للشيخ حميماً  وصاحباً  مالزماً  كنت: الشيخ

 ،فكان وغيرها والتعمير اإلنشاء أمور لتداول بيته في أزوره دائماً  وكنت

 بالخروج ويأمرهم مني ذلك فهمي وكان أوالده ضجة حديثنا يقطع ما دائماً 

 وهذا له فقلت ، معنا يبقيه بل يخرجه ال أبناءه ألحد وتعجبت.خارجاً  ليلعبوا

 هذا لولدي وإنما ال وقال ،فتبسم مريض أهو إخوانه بقية مع تخرجه ال لماذا

 تسعُ  قال عمره كم ،قلت أسامة هذا فقال:  أسمه ما له عجيب،فقلت شأن

 صاح يا عجباً  ستسمع ،فقال شأنه ما هذا ولدك عن أخبرني له سنين،فقلت

 إحدى وفي مضت أيام منذ أبوه ،فقال شوقتني فلقد عندك ما هات له ،فقلت

 لقد لي ويقول نومي من يوقظني أسامة بأبني وإذ الفجر صالة قبيل الليالي

 شيء رأى أنه نفسي في فجاء به، أخبرك أن وأريد المنام في شيء رأيت

 الطريق وفي الفجر صالة لنصلي المسجد الى معي ذتهواخ أفزعه،فتوضأت

 ماذا له ،فقلت به يخبرني أن ويريد المنام في شيء رأى أنه يذكرني به إذ

 ، انا أين أدري ال واسعة أر  في وكأنني رأيت: لي فقال المنام في رأيت

 ويتقدمهم سود عمائم ولهم بيضاء خيول على كلهم نحوي قادماً  جيشاً  فرأيت

 بن محمد بن أسامة أنت: لي وقال بجانبي وقف حتى تبرقان يناهع فارس

 الدن بن محمد بن أسامة أنت هل أخرى مرة سألني ثم نعم،:له ،فقلتُ  الدن

 أنا وهللا: له فقلت ثالثة مرة ،فسألني الدن بن محمد بن أسامة أنا نعم: له فقلت

 محمد هديالم أعطه:  لي وقال(راية)علم لي الدن،فمد بن محمد بن أسامة

 أنتهت. خلفي وساروا وسرتُ  فأخذته المقدس،قال باب عند عبدهللا بن

 .الرؤية

 ،ولكنه أمرها نسيتُ  اليوم ذلك صباح في مشاغلي مع ولكن ، وهللا فتعجبت

 وفي الفجر صالة قبيل الوقت وبنفس الرؤية وبنفس التالية الليلة في فاجأني

 موفق صالح شيخ الى أذهب أن تفقرر ولدي على أيضاً،فخفتُ  الثالثة الليلة

 أسامة ولدي معي وكان باألمر وأخبرته إليه جلسنا الرؤى،فلما تعبير في



 

 

 على قلقي زاد حتى يتفحصه فأخذ ولدك أهذا لي وقال بعجب إلينا ،فنظر

 أن أرجو, سؤالين وأنت سؤالين أبنك أسال سوف وقال فطمأنني ، ولدي

 العلم شكل أتعرف أبني يا:  له قالو أسامة بأبني ،فبدأ صدق بكل تجيبونني

 لي،فقال صفها الشيخ نعم،قال:  أسامة ،فقال الفارس أعطاك التي والراية

 فيها والكتابة سوداء بل خضراء ليست أنها إال علمنا مثل هي:أسامة

 أُناساً  أرأيت بني يا:  ألسامة قال ثم قلت كما وهللا هي الشيخ ،فكبر باألبيض

 المنام،فقال في هذه مثل أرى ما كثير: أسامة قالف معهم وأنت يتقاتلون

 رؤسهم أن إال أعرفهم ال:أسامة ،فقال ضدكم هم من صفة أتعرف: الشيخ

 ويقرأ قرأن يأخذ أن أسامة من طلب أكبر،ثم هللا الشيخ فقال اللون، صفراء

 .الشيخ منه طلب حيث وفعل أسامة وذهب فيه

 حدد ،فقال حضرموت من له فقلت ترجعون أين من لي وقال إلي ألتفت ثم

 هذه ترجع أين من الشيخ شنؤة،فقال قبيلة من له فقلت أين، من بالضبط

 الى ألتفت ثم أكبر هللا الشيخ فقال اليمن، قحطان قبائل من له القبيلة،فقلت

 في ونحن الناس الساعة أضلت لقد:  يقول وهو ويبكي يقبله وجعل أسامة

 مهاجراً  بدينه أبنك يفر أن بعد ملكه يللمهد سيمهد هذا وابنك الزمان آخر

 وخاب معك جاهد لمن هنيئاً : وقال أردف ثم( أفغانستان) خرسان بالد الى

 ................وحاربك خذلك من وهللا

 

 :تعبير الرؤيا 

 

و  المهديكون مالك الرؤيا قد أعطي الشيخ أسامه الرايه فهذا معناه انه هو 

ل هللا عليه و سلم من الخالفه و أنه هو من هو أول حامل لراية رسول هللا ص

سيقيم أول الخالفة و بعده ستكون خالفة على منهاج النبوة بسببه و ستكون 

فى األر  المقدسه الشام التي هي مهاجر إبراهيم عليه السالم كما نص 

 ........حديث رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

********************************************* 

و لكن تطابق مواصفات القاعدة مع الرايات السود 

 خليفتها اآلن الدوله األسالميه فى العراق و الشام

 الجمعة سورة عليه فأنزلت وسلم عليه هللا صلى النبي عند جلوسا كنا  -0

 فلم ؟ هللا رسول يا هم من:  قلت:  قال. {  بهم يلحقوا لما منهم وآخرين:

 هللا صلى هللا رسول وضع ، الفارسي سلمان فيناو ، ثالثا سأل حتى يراجعه



 

 

 لناله ، الثريا عند اإليمان كان لو: )  قال ثم ، سلمان على يده وسلم عليه

 (  هؤالء رجل،من أو ، رجال

(  هؤالء من رجال لناله: )  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، هريرة أبي عن

  0320: الرقم البخاري صحيح. 

 

باهل لنصرة االسالم الصحيح ان هللا مستبدل العرب نا هذا الحديث يبين ل

الخالفة و آخر الزمان ليكونوا هم محي ( اهل سلمان الفارسى)  خراسان

، و ليكونوا هم فئة الغرباء الجهاد و الشريعه و سنة رسول هللا الصحيحه

 المستضعفه فى آخر الزمان التى تنصر المهدي العربى 

 

يقتتل عند كنزكم ) ل صلى هللا علية وسلمقا: بن ماجة عن ثوبان ىرو  -2

الَرايات الُسود  ثم ال يصير إلى واحد منهم ثم تطلع. كلهم ابن خليفة . ثالثة 

. أحفظه  ثم ذكر شيئا ال( .  فيقتلونكم قتالًّ لم يقتله قوم. من قبل المشرق 

 هدي الم فإنه خليفة هللا ،. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج : ) فقال 

 ( والحديث إسناده صحيح(

 

ومعلوم أن ...فيقتلونهم ... ولم يقل لماذا قال النبي فيقتلونكم:  اإلشكال

  الخطاب موجة ألمة اإلسالم خاصة العرب في الجزيرة

 

 هنا ليس من عدواً كافر فلماذا يقتلونهم والقتل

اثر آخر ولذلك في و الدوله االسالميه ألن الرايات السود هي رايات القاعدة 

 يستهجن بعض الناس افعالهم من قتلهم للمسلمين دون تمحيص 

 لهم فى العقيدهإذا من عالمات الرايات السود قتل المسلمين المخالفين 

عن الهدنة قال جبير فقال سمعت صلى هللا عليه وسلم يقول ستصالحون  -6

الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون 

لمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل وتس

النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه 

فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا 

الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه 

ور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم هللا تلك العصابة بالشهادة ويث

 (الترمذى و رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيحو أبو داود ورواة )



 

 

 

َستَُصالُِحوَن الّروَم ُصْلحاً آِمناً، فَتَْغُزوَن أْنتُْم " ذكر صلى هللا عليه وسلم - أ

 "َوهُْم َعُدّوا ِمْن َوَرائُِكم

 لعدو هو اإلتحاد السوفيتى و الشيوعيه فى أفغانستان خاصة نجد أن هذا ا

و تساند  تعتمد أمريكا على تقوية اإلسالم لمنع المد الشيوعىحينما كانت 

  المجاهدين فى أفغانستان ضد السوفيت

 أن العدو هو اإلتحاد السوفيتى يحدد العدو الذى من ورائنا و األثر التالى 

: عن  يونس بن سيف الخوالنى قال – 1105روى بن حماد فى كتابه الفتن 

،  تغزوا أنتم و هم الترك و كرمانتى ، حمنا ، لحا أصتصالحون الروم 

فيغضب المسلمون فينحازون ،  .غلب الصليب : فتقول الروم  .فيفتح هللا لكم 

و ينحازون ، فيقتتلون قتاال شديدا عند مرج ذى تلول ، ثم يفتح هللا لكم عليهم 

 .لمالحم بعد ذلك ، ثم تكون ا

 هم شعوب الخزر من جمهوريات اإلتحاد السوفيتى كرمانو 

 هم شعوب آسيا الوسطى من جمهوريات اإلتحاد السوفيتى التركو 

فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي " ثم قال - ب

 " تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب 

 

لته اإلستخبارات األمريكيه ال سي أى أيه بعد نصر أفغاستان و هو ما قا

 حيث نسبو اإلنتصار لهم و ليس للمهدى أسامة بن الدن و المجاهدين معه 

هو صناعة المخابرات األمريكية و بل أشاعوا أن المهدى أسامه بن الدن 

  أنهم هم من دربوه و مولوه

ينفى ذلك بشده و يذكر أن يجد أنه أسامة  المهديو لكن المستمع ألحاديث 

 أعضاء المخابرات كانوا عاله على المجاهدين

وقيام الملحمة بقيادة المهدي يعني خروج األعور الدجال علي المسلمين بعد 

 ( نستاناالغزو األمريكى ألفغ) غزو خرسان 



 

 

 ومن ثم نزول النبي عيسى عليه السالم

 فرعون الجبار فى قصر:  جوابأين تربى موسى؟   :  ســــــؤال أول

مع :  جوابمن يدعى تربية أسامه و القاعده عسكريا ؟ :  ســــــؤال أول

 مخابرات أمريكا المسيح الدجال 

 إلى فرعون من رباه:  جوابلمن بعث هللا موسى نذير؟  :  ســــــؤال ثانى 

إلى أمريكا :  جوابلمن كانت إنذارات المهدى أسامه؟ :  ســـــؤال ثانى

 ال الذى تبناه فى البدايةالمسيح الدج

و نفس الشئ مع كل الرسل فهم يبعثون إلى من رباهم أو عاشروهم حتى 

 و يعرفوا عن المنذريين الصدق و األمانه، يعرفون الرسول 

فيضل هللا من  إال بلسان قومه ليبين لهموما أرسلنا من رسول "قال تعالى 

 "يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

********************************************* 

 تطابق مواصفات أفغانستان مع أحاديث الرسول 

 قبل خروج الدجالالمدينة معقل الخالفة االسالمية فى آخر الزمان  جفاف

، يصيب الناس فيها جوع قبل خروج الدجال ثالث سنوات شدادإن " قال

مطرها، ويأمر  شديد، يأمر هللا السماء في السنة األولى أن تحبس ثلث

األر  أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي 

مطرها، ويأمر األر  فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة 

فتحبس مطرها كله، فال تقطر قطرة، ويأمر األر  فتحبس نباتها كله، فال 

فما : ؛ إال ما شاء هللا ، قيلتنبت خضراء، فال يبقى ذات ظلف إال هلكت

التهليل والتكبير، والتحميد، ويجزئ ذلك : يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال

  .في صحيح الجامع األلباني وصححه "عليهم مجزأة الطعام

 و ها هو من موقع الموسوعة العلميه العالميه تأكيد لكالمي



 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9

%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

زاد الجفاف الشديد فى افغانستان في الفترة " يقول الموقع الموسوعي 

0222-2110 " 

 لعالميه التابعة لالمم المتحده و ايضا موقع منظمة الغذاء و الزراعة ا

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/50567/index.html  

 السيدة أفغانستان في العالمي األغذية برنامج مكتب مديرة الى واستناداً 

 بعض في تامة بصورة بالفشل باء قد المحاصيل موسم أن " ريكو سوزانا

 شهدتها جفاف موجة ألسوأ مماثلة حالة بوقوع يُنذر مما ، المناطق

 2110 و 0222 عام بين الفترة في االنسان تاريخ في أفغانستان

 من عمر الخالفة الراشدة على منهاج النبوة و هي الثالث سنوات اآلخيرة

قبل المسيح الدجال على أر  الخالفة الراشدة التي تسبق خروج أمريكا 

و  5441سبتمبر ( نيويورك)بعد غزوة القسطنطينيه فى أفغانستان  االخيرة

هو تصديق للحديث الشريف عن الجفاف ثالث سنوات قبل خروج الدجال 

 (الخالفه األخيرة فى الشام على يد الخليفه أبو بكرالبغدادي)

الجهاد و ال يتكلم عن و الشريعة و  فةالخالو رسول هللا يتكلم عن ار  

الزمان  فما يعيش الناس في ذلك "عامة بدليل قولة ال االر  عامة الناس و

هل هذة ) مويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعاالتهليل والتكبير،والتحميد،: قال

 (صدفه أخرى

تَْنِزلُوا بَِمْرِج فَتُْنَصُروَن َوتَْغنَُموَن َوتَْسلَُموَن ثُّم تَْرِجُعوَن َحتّى " ثم قال -1

 "ِذي تُلوٍل فَيَْرفَُع َرُجل  ِمْن أْهِل النّْصَرانِيِّة الّصلِيَب فَيَقُوُل َغلََب الّصلِيبُ 

 

أن طبيعه أر  أفغانستان هى تالل تتخللها مروج من  من المالحظ

تَْنِزلُوا " ) الزراعات الطبيعيه و الزراعيه و هنا ينطبق قول رسول هللا 

 ( "تُلول بَِمْرِج ِذي 

هى محور حروب " بأقليم هلمند " مرجه"سبحان هللا العظيم ان بلدة 

 أفغانستان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/50567/index.html


 

 

 و فى األسفل نجد بعض من صور إقليم مرجه 

   

فإذا رأيتموه »:قال رسول هللا: أخرج إبن ماجة و الحاكم عن ثوبان قال -5

 «فبايعوه ولو حبواًّ على الثلج، فإنه خليفة هللا المهدي

ن طبيعه أر  أفغانستان هى تالل تعلوها الثلج و لهذا خص من المالحظ أ 

 مثالً  الرمالرسول هللا الثلج بالحبو عليه و كان من الممكن أن يخص 

 .....لماذا ضرب رسول هللا مثال بالثلج فى بالد العرب التى لم ترى الثلج

 فهل هذا صدفه يا مسلمين 

 ه المهدى فيه ثلج و بردألن رسول هللا أراد ان ينبهنا ان المكان الذى ب

 محاطه بالثلج المهدي و جنود الدجال و فى األسفل نجد صور 

 

 فيهم رجالً  عشر وأربعة ثالثمائة بدر أهل عدة يبايعه)حديث مرفوع  -1

 ( بالنهار أسد باليل رهبان نسوة



 

 

 يوسف/  للعالمه(  المنتظر المهدي أخبار في الدرر عقد) ذكر الحديث فى 

 أخبار في الوردي العرف)كتاب  وفى السلمي الشافعي يالمقدس يحي بن

  السيوطي لالمام ( المهدي

على (  االمام مع ايام)  الظواهري ايمن الشيخ مذكرات لسلسله استمعنا لو و

 النت

 نسائهم مع الكهف  فى هم و بورا لتورا امريكا قصف اثناء ان يذكر سنجده

 و الجهاد على الدن بن اسامة يالمهد بايعوا و 111 عددهم كان المقاتلين و

 العليا هي هللا كلمة لتكون الشريعة و الخالفة اقامة



 

 

 هل قامت الخالفة على منهاج النبوة 
 

العالمي و  الجهاد صناعة رابط لفيلم من وجه نظر علمانيه وثائقي فيه قصة

بالرغم من كونه علماني إال أنه أفضل األفالم التاريخيه المختصرة عن 

فى  عليه السالم  كيف نشأ موسيمقارنه نفس القصة حيث لعالمي و الجهاد ا

 :  و بأموال فرعون ليكون عدو له و لقومه قصر فرعون

https://www.youtube.com/watch?v=uj3PbPiSZZU  

: صلى هللا عليه وسلم قال»: أخرج مسلم عن جابر بن عبدهللا انه قال  -1

 « يحثي المال حثياًّ، اليعد ه عداًّ يكون في آخر أُمتي خليفة 

فى هذا الحديث كناية عن كرم المهدي وعطائه الجزيل بدون أدنى شك و 

  أن هذا العطاء نابع عن كثرة مال

و  حال المهدى أسامة بن الدن فلقد تبرع بالماليين من أجل الجهادو هذا هو 

لمغلوبين فقد كان يعطى من غير حساب و يقول للناس من أجل نصرة ا

 .......أحثوا من المال فإنة مال هللا و إنما انا مستخلف فيه 

فاآلن عندما أعطيك مبلغا من النقود، فإنني أضطر إلى عده لكي أعرف 

 قيمته ،

أما الماليين التى تبرع بها ال تعد ، سالما عليك يا رسول هللا يا من أخبرنا 

 مهدى سيكون من األغنياء المتبرعيين بمال ليس له عددبأن ال

 ":أسد اإلسالم"يقول شيخ الجهاد عبد هللا عزام رحمه هللا مبيناً حال 

يعيش في بيته عيش الفقراء، كنت أنزل في جّدة في بيته عندما أذهب للحج "

أو للعمرة ليس في بيته كرسي وال طاولة أبدا ، كل بيت، متزوج من أربعة 

في أي بيت من البيوت كرسي وال طاولة، أي عامل من األردن أو وليس 

، ومع ذلك في لحظات تطلب منه مليون ..مصر بيته أحسن من بيت أسامة، 

 ". لاير يكتب لك شيكا بمليون لاير للمجاهدين

 أما من فهم كثرة اموال الناس وقت المهدى فهو خاطئ و هاكم االسباب

https://www.youtube.com/watch?v=uj3PbPiSZZU


 

 

 شرح النعم فى وقت المهدى

 قلوب هللا ويمأل  هللا رسول قال    الخدري سعيد أبي    مسند احمد عن فى -أ

 المال في له من مناد:  فينادي أحد إلى أحد يحتاج فال غنى    محمد    أمة

   الخازن يعني    السادن    إئت:  له فيقال أنا:  فيقول رجل فيقوم:  قال حاجة

:  له فيقال له فيقول    السادن    أتيفي:  قال أعطني    المهدي    لك قال:  له فقل 

   عجز أو    نفساًّ     محمد    أمة أجشع كنت:  قال    أحرزه    فإذا    فيحتثي    إحتثي  

 وسعهم    ما عني 

الحديث واضح لكل من فضل االخرة على الدنيا ، غنى الناس وقت  --

بين ى غنى عن الدنيا غنى عن المال ، و لكن يالمهدى هو غنى معنو

 (مليونير)الحديث قدرة المهدى الماليه 

 قال( ص) هللا رسول أن:  هريرة أبي األوسط عن المعجم فى الطبراني -ب

 مثلها ينعموا لم نعمة فيه أمتي تنعم ... المهدي أمتي في يكون: 

اذا اردتم ان تعرفوا النعمه منذ متى كان رسول هللا يصف الدنيا بالنعمه ، 

  ر الحديث بالقرآن او العكستفسي فارجعوا لقاعدة

ورضيت لكم  وأتممت عليكم نعمتىاليوم أكملت لكم دينكم )قال تعالى 

 1:سورة المائدة (اإلسالم دينا 

  هذا قول هللا تعالى و قول رسول هللا فى حجة الوداع

القويم الحنيف كامل بدون الغاء  النعمه هى نعمة الدينالقول الذى يؤكد ان 

المهدى  بهاو بدون قوميه ، هذة هى النعمه التى عرفنا الجهاد الخالفه و 

و قتال و شرع هللا و الخالفه اسامه بن الدن ، نعمة الجهاد و توحيد هللا 

 و مواليهم و قتال أمريكا المسيح الدجال الحكام الكفار 

 ولقد)التي قال تعالي عنها  تعالوا أيضا نري النعمه فى سورة الفاتحه

 (  العظيم والقرآن ثانيالم من سبعا آتيناك

 ( غير المغضوب عليهم أنعمت عليهمصراط الذين )يقول تعالي فى الفاتحه 



 

 

..... هل أنعم عليهم باألموال و البنين و النساء أيها الجاهلون المجهلون 

بدون زياده و ال .. فقط ال غير.. النعمه هي نعمة الدين و الصراط المستقيم 

 .تغير

 تَْخَشْوهُمْ  فاََل التي قال تعالي فيها  مه فى سورة البقرةتعالوا أيضا نري النع

 البقرة (154) تَْهتَُدونَ  َولََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  نِْعَمتِي َوأِلُتِمَّ  َواْخَشْونِي

يتم هللا نعمة األسالم عليكم يا من ترجون الدنيا من دون اآلخرة ، يريد هللا 

 .........م ألحاديث الفتن لكم الحسني و تريدون الفانيه حتي في تفسيرك

فاقول له ترى بعين الدنيا و هى عين  نعيم الدنيااما من يرى من الحديث 

 .... الدجال العوراء

و من يسمع لعلماء الدين من علماء المسيح الدجال الذين يصفون مهدي 

يعيش في رخاء و هللا العظيم لن يكون حاله بأحسن من حال رسول هللا من 

  أفقهوا فإن الدين فقه ... ء و حرب من العالم أجمع عليه تعب و جد و شقا

و هللا لن يؤتى احد افضل مما اؤتى رسول هللا ، فهو جاهد و صبر و 

المهدى يجب عليه ان يجاهد و يصبر ثم يموت على تعب و جد كما مات 

 رسول هللا 

المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى ) عن أبي سعيد الخدري قال رسول هللا  -5

ويملك سبع نف ،يمأل األر  قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا األ

 رواه أبو داود وقال األلباني اسناده حسن( سنين

 المهدي إن قصر فسبعيكون في أمتي ) عن أبي هريرة أن رسول هللا قال 

وإال فثمان وإال فتسع تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها رواه الطبراني في 

 اتاألوسط و رجاله ثق

********** 

حكم المهدى سبع سنين هجريه و  فترةفى هذة األحاديث الشريفة نجد أن 

بعد التدقيق وجدت أن الشيخ أسامه بن الدن قد مكث فى الحكم مع الطالبان 

و هى  5445 اولحتى  1225أثناء حكمهم إمارة أفغانستان اإلسالميه من 



 

 

هللا تحت الخالفة هجرية بالتمام و الكمال كما وعد رسول  سبع سنوات

 الراشدة 

خطى الخالفة الراشدة و مؤكداًّ أن المهدى هو و قد كان حكم طالبان على 

حيث تم تولية المال محمد عمر المهدي هو الخليفة الراشد أسامة بن الدن 

األمارة لكن فى الحقيقة كان الشيخ أسامة بن الدن هو المفكر الرئيس و 

لإلمارة من المال و العتاد و التدريب و ( يحثو المال حثا ) الداعم المادى 

 الفكر

 و بهذا يكون المهدي أسامة بن الدن هو مؤسس الخالفة و فكرتها فى األمة 

على تعلن الخالفة اإلسالميه  دولة العراق و الشام األسالميهو ها هي 

 (ص)منهاج النبوة فى األرض المقدسه بالشام كما وعد رسولنا األكرم 

حدي ثمار أخليفة أبي بكر البغدادي الحسيني القريشي و التي أعلنها ال

، تنزل األر  المقدسه  المؤسس األصلي الشيخ المهدي أسامه بن الدن

    ،منذرة بقيام الساعة بالشام فى نسيم قيام الساعة كما ذكر رسول هللا 

  مام أبي بكر البغدادي الحسيني القريشيوواجب كل مسلم هو بيعة اإل

إذا ) ل النبي صلى هللا عليه وسلم اهللا بن حوالة االزدي ق عن عبد**** 

فقد دنت الفتن والزالزل والبالبل ( الشام) األرض المقدسهنزلت الخالفة 

 ( والساعة يومئذ اقرب إلى الناس من يدي هذه إلى راسكواألمور العظام 

 صححه األلباني

بأسم رة العرب فى جزيو من مفارقات القدر أن يكون أول خليفة للمسلمين 

 بأسم أبي بكر أيضا جزيرة العرب أبي بكر و آخر خليفة 

و من هنا أطالب أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي بإعالن 

 إنه خليفة المهدي أسامه بن الدن رحمة هللا 

و بيعة الشيخ البغدادي أن بيعة الشيخ  بيعة المال محمد عمر الفرق بين

تشمل  حيثبيعه خاصة كما كانت بيعة المال محمد عمر ليست بالبغدادي 

البيعة و اإلمارة و الخالفة جميع أرجاء االمه االسالميه و بذلك يكون 



 

 

فمبايعة األمير البغدادي واجبه علي  للمسلمين أول خليفة منذ مائة سنة

و تكون الساعة أقرب الينا من يد رسول هللا الي رأس بن حواله كل مسلم 

ديث و نزول المسيح فى الشام بدمشق على االبواب و هللا كما فى الح

  تعالي اعلم

 ولم - الخالفة الدولة االسالميه فى العراق و الشام أعلنت لماذا: سؤال 

 ؟ القاعدة تعلنها

 اإلسالمية أفغانستان امارة اي طالبان حكم تحت تنظيم القاعدة  -األجابة 

 جندي مجرد الشرعية لناحيةا من فهي تعلن ال او تعلن ان يمكنها فال -

 طالبان جيش في

 امير بلقب يخاطب هو عمر و محمد المال الى يعود ذلك في القرار و -

 المؤمنين

قرشي حتي يستطيع إعالن الخالفة ألن بعربي  ليس فالمال الخالفة اما -

 ...كما نص حديث الخالفة النبوي  شرط الخليفة أن يكون قرشي

: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال عمر بن هللا عبد عن -

 متفق عليه  ((اثنان منهم بقي ما قريش في األمر هذا يزال ال))

 تبع الناس) وسلم عليه هللا صلى قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن -

 (لكافرهم تبع وكافرهم لمسلمهم، تبع مسلمهم الشأن، هذا في لقريش

 رواه البخاري و مسلم

 بني سقيفة إلى ذهبا لما وعمر بكر أبا أن): )أحمد اإلمام مسند في -

 عليه هللا صلى - هللا رسول خليفة الختيار األنصار اجتمع حين ساعدة

 رسول وذكره األنصار في أنزل شيئًا يترك ولم بكر أبو تكلَّم ،- وسلم

 أن علمتم ولقد: وقال ذكره، إال شأنهم من - وسلم عليه هللا صلى - هللا

 وسلكت واديًا الناس سلك لو: قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 رسول أن سعد يا علمت ولقد. األنصار وادي سلكت واديًا األنصار

 فَبَرُّ  األمر هذا والة قريش: قاعد وأنت قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا



 

 

 نحن صدقت: سعد له فقال لفاجرهم، تبع وفاجرهم لبرهم، تبع الناس

 ((األمراء وأنتم الوزراء

 - هللا رسول أن: ))مالك بن أنس عن بسنده أحمد اإلمام رواه ما منها -

 من األئمة: فقال فيه ونحن البيت باب على قام - وسلم عليه هللا صلى

 استرحموا إن ما ذلك، مثل حقًا عليهم ولكم حقًا عليكم لهم إن قريش،

 منهم ذلك يفعل لم فمن عدلوا، حكموا وإن وفوا، عاهدوا وإن رحموا،

 ((أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة فعليه

 بقريش مختصة الخالفة أن على ظاهر دليل وأشباهها األحاديث هذه -

 زمن في اإلجماع انعقد هذا وعلى غيرهم، من ألحد عقدها يجوز ال

 الصحيحة باألحاديث بعدهم فمن والتابعين الصحابة

 أي – كونه طاشترا: )قوله النووي عنه نقل فقد. عيا  القاضي ومنهم

 وعمر بكر أبو به احتج وقد: قال. كافة العلماء مذهب: هو قرشيًا - اإلمام

 أحد ينكره فلم السقيفة يوم األنصار على عنهما هللا رضي

و عليه يجب على تنظيم القاعدة مبايعة خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي 

ث رسول هللا القرشي  الحسيني فالخالفه ال تجوز اال لقريشي كما نص حدي

متناقدون فهم و إال كانو فال بيعه ألفغاني أو عربي غير قرشي بالخالفه 

يريدون عودة الخالفة و عند إقامتها ال يعترفون بها و ال يقيمونها ، فزاد 

 ..عليه أن الشيخ البغدادي حسيني

أكتوبر  15تم فك األرتباط بتنظيم القاعدة و إعالن دوله العراق األسالميه 

و القاعدة ....بذلك أصبح من الممكن إعالن الخالفه النها دوله و 5447

 فال يجوز العكس ... تنظيم يجب أن يبايع دوله أو خالفة 

 .قرن عشر أربعة قبل الجزيرة أهل بحال اليوم حالنا أشبه ما هللا سبحان

 عليه هللا صلى- محمد بعث وعندما أحمد اسمه نبي يتحرون الناس كان

 .النهاية في وخسروا حرب أشد اربوهوح أنكروه -وسلم

كانوا ينتظرون خالفة على منهاج النبوة ثم لما ظهرت  المسلمون واليوم

 وينكرون لحربها اإلسالم أعداء مع ويتحالفون اإلسالم دولة أصبحوا يعادون



 

 

و  هللا شرع إقامة سبيل في الغالية أرواحهم وبذلهم جهادهم مجاهديها على

 الخليفة القرشي الحسيني المبايع بيعة شرعيه  يادةبق الخالفة الحفاظ على

 هللا في تأخذها ال دولة راية تحت الجهاد ركب بالركب؛ ألحقوا..  يامسلمين

 الفتنة في وقعتم أنكم أال الفتنة في الوقوع تخافون كنتم وإن الئم، لومة

 عداء اختاروا من لعموم عليهم و كالمي ألسنتكم وتسليط المجاهدين ببغضكم

 لدولة االسالميها

المحدوده جغرافيا بنطاق حكم طالبان فى  األفغانيه حيث قامت اإلمارة

و قامت الدوله االسالميه و الخالفة  على األسس األتيهأفغانستان 

  على نفس االسس التي تعم كل بالد االسالم االسالميه فى الشام و العراق 

 

 .شدةإقامة الحكومة اإلسالمية على نهج الخالفة الرا 

  حاكم االمارة يسمى امير المؤمنون 

 دستور الدوله هو القرآن و ال حاجه لقوانين وضعيه 

 أن يكون اإلسالم دين الشعب والحكومة جميعا. 

 أن يكون قانون الدولة مستمدا من الشريعة اإلسالمية. 

 اختيار العلماء والملتزمين باإلسالم للمناصب المهمة في الحكومة. 

 ة تحكيم مجال في جاهدةالدولة  تسعى , اإلسالمي العالم واتصال,  اإلسالمية األخوَّ

 (اقامة الخالفه) المسلمة األمة وتوحيد

 قلع جذور العصبيات القومية والقبلية. 

  حفظ أهل الذمة والمستأمنين وصيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورعاية حقوقهم

 .المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية

  سالميةو االتحاد توثيق العالقات  .مع جميع الدول والمنظمات اإل 

 تحسين العالقات السياسية مع جميع الدول اإلسالمية وفق القواعد الشرعية. 

 التركيز على الحجاب الشرعي للمرأة وإلزامها به في جميع المجاالت. 

 تعيين هيئات لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء الدولة. 

  األخالقية ومكافحة المخدرات والصور واألفالم المحرمةقمع الجرائم. 

 استقالل المحاكم الشرعية وفوقيتها على جميع اإلدارات الحكومية. 

 و مساعدة  ارجيةإعداد جيش مدرب لحفظ الدولة اإلسالمية من االعتداءات الخ

 المستضعفين

 لعصريةاختيار منهج إسالمي شامل لجميع المدارس والجامعات وتدريس العلوم ا. 

 التحاكم في جميع القضايا السياسية والدولية إلى الكتاب والسنة. 

 أسلمة اقتصاد الدولة واالهتمام بالتنمية في جميع المجاالت. 

 طلب المساعدات من الدول اإلسالمية إلعمار أفغانستان. 

 جمع الزكاة والعشر وغيرهما وصرفها في المشاريع والمرافق العامة 



 

 

اس بالخوف لدى الغرب خشية قيام خالفة إسالمية وسرعان ما ُوجد إحس

  عاماً من سقوط الدولة العثمانية ، 05بعد مرور قرابة 

أن طالبان تريد إقامة خالفة إسالمية على تصور جديد ، وهو  و عرفوا

 الغرب ، فزاد تنفرة الغرب بسبب إيقاظ المسلمين واتحادهم على عداء

 . التي تطبق القانون االسالمي تطبيق الحدود الشرعية ووجود المحاكم

 

تأييده ودعمه  ووجه االعالم الغربي االتهامات لطالبان وأعلن الغرب

وصرحوا بأن الغرب لن يعترف بحكومة طالبان ولو تمكنوا  لحكومة رباني

 من السيطرة الكاملة على البالد

أما على الصعيد الوطني فقد توفر االمن القوي والمحاكم الشرعية وتمنى 

 ان المناطق الغير خاضعه لهم تحقيق ذلك األمن لديهمسك

و هو ما جعل كل أهل أفغانستان من الشرفاء يرضى و ينعم باألمان و 

قد رضى عن هذا الحكم كل المؤمنون فى العالم اختفت تجارة المخدرات و 

، حتى النساء لم يخلعن البرقع بعد سقوط الحكم اإلسالمى على يد أمريكا و 

ى كافة إستطالعات الرأى نجد األفغان يتمنون عودة حكم الحلفاء و ف

 اإلمارة الذى رضى به كل مؤمن تحت حكمه 

 فكلما ، عروة عروة اإلسالم عرى لتنقضن)  وسلم عليه هللا صلى قال -1

 وآخرهن الحكم نقضاًّ  وأولهن ، تليها بالتي الناس تشبث عروة انتقضت

 ( الصالة

 يرفعها ثم تكون، أن هللا شاء ما فيكم نبوةال تكون )وسلم عليه هللا صلى قالو 

 هللا شاء ما فتكون النبوة منهاج على خالفة تكون ثم يرفعها، أن شاء إذا هللا

 ما فيكون عاًضا ملًكا تكون ثم يرفعها، أن شاء إذا هللا يرفعها ثم تكون، أن

 ةجبري ملًكا تكون ثم يرفعها، أن هللا شاء إذا يرفعها ثم يكون، أن هللا شاء

 تكون ثم يرفعها، أن شاء إذا هللا يرفعها ثم تكون، أن هللا شاء ما فتكون

 (سكت ثم ،النبوة منهاج على خالفة



 

 

 سينقض االولففي يثبت ماهي الخالفة فى آخر الزمان  الحديثين تعارض

 الساعة تقوم ان الى السلطة على صراعات وتظهرو الخالفة الراشده  الحكم

 بان يقول الثاني الحديث حين في،  جديد من امتق ال تنقض التي فالعروة

 الزمن نهاية في ستعود الخالفة

و لوال وقوع الحدث فى االمر الواقع ما أنتبهت لهذا التأويل و هو أن الخالفة 

و تزال الغيبه  ضعلى منهاج النبوة ستقع و لكن لن تنتشر و هنا يرفع التناق

 ألنها حدثت و أصبحت فى علم الشهادة 

 ري هي تفسيري أن رسول هللا قد بشر بُعمر أخر خالفه إسالميهلكم بش

 في مقدمة الكتاب فى حديث شريف عن عبد هللا بن حواله  للدوله االسالميه

المهدي "وأخرج أبو نعيم عن أبي أمامة أنه صلى هللا عليه وسلّم قال  -0

كأن وجهه كوكب في خده األيمن خال أسود عليه  ابن أربعين سنةمن ولدي 

اءتان قطوانيتان كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح عب

 ". مدائن الشرك

 

و هو خروجه على المسلمين )  و ذاع صيته أربعون سنهأتم أسامة بن الدن 

و إعالن قيام  1227بالمملكه ( تفجيرات الخبر)عند  (بالخالفه و الجهاد 

العالم بطلبه لطرد الكفار اإلمارة اإلسالمية بأفغانستان، و أنتشر أمره فى 

من جزيرة العرب كما طلب منا رسول هللا أال يبقى كافر فى جزيرة العرب 

 و كانت الخالفه الراشده مقامه فعال فى أفغانستان على يديه

فكان على كل مسلم اإلنضمام للخالفه و نصرها ألن الخالفه فر  واجب 

 إن شاء هللا...ين فى اإلسالم ، و هذا هو خروج المهدى وهو إبن أربع

) لصاحب هذا األمر : وعن الحسين بن علي رضي هللا عنهما قال -5

قُتل : مات وبعضهم: غيبتان، أحداهما تطول حتى يقول بعضهم( المهدي 

ذهب وال يطلّع على موضعه أحد  من ولّي وال غيره إال المولى : وبعضهم

 ،23/ عقد الدرر في أخبار المنتظر ص .الذي يلي أمره

 نصاً وتعبيراً، عبر وسائل األعالم. ما يقولونه اآلن بالحرف الواحدوهذا 



 

 

خدم ، و ذلك منذ المن  اهيعرف أحد مكان الشيخ أسامة إال من يرع لمحيث 

أيضا غيبته بعد شبهة أفغانستان اإلسالميه ، و  الخالفة فىغيبتة بعد إحتالل 

 قتله

حد من األنبياء أعطيت خمسا لم يعطهن أ: " قال صلى هللا عليه وسلم  -7

 "نصرت بالرعب مسيرة شهر: قبلي 

 

نجد أن الرعب ثم الدولة االسالميه الحقا و الناظر إلى طالبان و القاعدة 

رق الذى ال يقارن من القدرات و القوه مما يدل أن امنهم يملئ أعدائهم مع الف

 و الخليفه المهدى( ص)هؤالء يحملون صفه جيش الرسول 

بن العاص، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عبد هللا بن عمرو  -1

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة   " أو  " كيف بكم و بزمان   " قال 

  .   " تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا 

فون تأخذون ما تعر  " وشبك بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول هللا قال 

أبو   .   " وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم وتذرون ما تنكرون 

 داود 
 

هذا الزمان هم الفئه المجاهدة فى سبيل هللا  خاصة الناسو هنا نجد أن 

و العامه من الناس ال تعرف ...المهدى أسامه بن الدن و المجاهدين معه 

 قدرهم و تذم فيهم و فى جهادهم

اخرج مسلم عن ام شريك انها سمعت النبي  :اللهم المجاهدين و إذ -3

ليفرن الناس من الدجال في الجبال قالت ام : ) صلى هللا عليه وسلم يقول 

واخرج احمد وابو ( شريك يا رسول هللا فاين العرب يومئذ قال هم قليل 

 .يعلم باسناد رجاله رجال الصحيح هذا الحديث عن عائشة 

من فتنة المسيح  بالجبالن و العراق و اليمن فرار المجاهدين فى أفغانستا

 (برجاء الرجوع لفصل أمريكا المسيح الدجال)الدجال أمريكا 

 على المسيح الدجال ،،،، ينبهنا لماذا نقرأ سورة الكهفو هذا أيضا 

ألن فيها تنبيه لنا ان نفر إلى الجبال و الكهوف مثل أهل الكهف من كثرة 

 مثل المهدى أسامه بن الدن ذنوب و بغى أهل المدن والهرب 



 

 

و ينبهنا الحديث إلى قلة العرب المجاهدين و أن جيش المهدى من األفغان 

 غير العرب

 (هل هذة صدفه)ألن فيها سيطرة الكفر و الفجور  و نبتعد عن المدن

عن أبي هريرة أن رسول هللا قال ال تقوم الساعة حتى ينزل  (مسلم) -2

ليهم جيش من المدينة من خيار أهل الروم باألعماق أو بدابق فيخرج إ

خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم قالت الروم األر  يومئذ فإذا تصافوا 

فيقاتلونهم فينهزم ثلث ال  فيقول المسلمون ال وهللا ال نخلي بينكم وبين إخواننا

يتوب هللا عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند هللا ويفتتح الثلث ال 

 إلى آخر الحديث.............نون أبدايفت

هو ما حصل عندما طلبت أمريكا من المال عمر أمير أفغانستان أن يسلم 

نيويورك و واشنطون و أتهامها له  غزوتىالمهدى أسامة بن الدن لهم بعد 

 اإلسالميه و هى فى نشأتها  الدولهزورا لتبرير الغزو و تدمير 

ثر الحرب آال نخلي بينكم وبين أخواننا و  لكن المال محمد عمر قال ال وهللا

 مع أمريكا على أن يسلم المهدى أسامه بن الدن لهم

أنهم أخواننا فى سجن جوانتانموا  ،أيبدو هذا الشرط مألوفاً حالياً نوعاً ما

 !!!؟؟؟ الذين رفض تسليمهم المال عمر مع المهدي اسامهاألمريكى 

( القاعدة و طالبان) المسلمين و( ومالر) أمريكا بين اآلمن الصلح بعد ذلك و

 ثم أفغانستان فى(  ورائكم من عدو) السوفيت سويا يقاتلون كانوا أن يوم

 و أمريكا من الدن بن أسامه المهدي فغضب الصليب غلب أمريكا قالت

  عليهم أنقلب

ويقتل ثلثهم أفضل ال يتوب هللا عليهم أبدا  فينهزم ثلث"قال رسول هللا  -14

 "  ويفتتح الثلث ال يفتنون أبدا عند هللا الشهداء

 تعالوا نسقط الحديـــــــــث على واقعنا المؤلــــــــــــــــــــــــم

و هنا نجد أن السمه المميزه لكل من جيش أفغانستان و العراق أيام الغزو  

 األمريكى هى أثنتان 

هم من قبل الخونه المنافقون فى داخل أفغانستان و  :األولى هى الخيانه

األوزبك أنصار تحالف الشمال ذو وجوه الصينين المطرقه حيث وصف 



 

 

أن الدجال يخرج من أر  بالمشرق يقال "رسول هللا عن أبو بكر الصديق 

 " .........لها خرسان يتبعه أقوام كأن وجههم المجان المطرقه

 و كذلك المنافقين داخل جيش العراق و داخل الساسه العراقيين

من القتال حيث أختفت القوات العراقيه و أختفى  :ارالثانيه هى الفر

المنافقون فى جيش األفغان و بالفعل ُهزم الجيشان أمام قوات المسيح الدجال 

 األمريكى كما نص رسول هللا و أصبح المهزمين أولياء أمريكا فى الدولتين 

و أيضا أشارة لمن حاد عن الطريق المستقيم من تنظيم القاعدة و الطالبان 

و قاتل الدوله االسالميه فى العراق و الشام و لم يبايع الخليفه أبو بكر 

 .البغدادي

أما من تبقى من المجاهدين فهم يقاتلون المسيح الدجال األمريكى حتى األن 

 ان شاء هللا و إن نصر هللا لقريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

يخرج رجل من ولد الحسين، من قبل : )هللا بن عمرو قال عن عن عبد -15

 (الجبال هدمها، واتخذ فيها طرقاً  ولو استقبلتهالمشرق، 

، بن حماد في كتاب الفتن، و رواها 535ص : عقد الدرر في أخبار المنتظر

تمام في فوائده وابن عساكر بصيغة ولد الحسن من دون الحسين و بصيغة 

 من دون هدمها  مهدها

هى إشارة من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى مهنة أسرته فى **

مقاوالت الطرق هو مهندس طرق وخبراته في المقاوالت وشق الطريق من 

بجانب أننا نرى هروبه بين طرق الجبال ،أما عن  .خالل شركات والده ً 

التي عملها في  اتخاذه للجبال طرقاً، فحدث وال حرج سواًء ذلك في األنفاق

(  تورا بورا) لسعودية أو في السودان أو في أفغانستان في الطالقان ا

 . وغيرها



 

 

صور للشيخ أسامة بن محمد بن الدن و هو 

 ( أفغانستان)سان ايقود آله هدم و تمهيد الطرق فى خر

 ، نفسه إلى الناس يدعو ال الحق المهدي - 11

 جاء كما كاره وهو فيخرجونه ، عرفوه بعدما يأتونه الذين هم الناس ولكن

 كرها؟؟؟؟ المؤمنون يبايع لماذا... والخالفة ألمرالبيعة كاره ، الحديث في

 إليه توجهوا لما إال و الناس بين معروف سيكون الرجل هذا إذا

 العسكري التخطيط على القدرة عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا

 الشريعةب التمسك و الكفر أهل محاربه عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا

 الجهاد حب عنه معروف سيكون الرجل هذا إذا

  الدن بن أسامة المهدى الشيخ من أفضل من و

بن كثير إجتهاد محمد بن عبد هللا الذى لم يكن  أم سنظل نبحث عن المجهول

فقط بن كثير من صرح بهذا اإلسم المجتهد ثم تبعه معظم ) فى إسمه موفقا

 (علماء هذا العصر

 

تنظيم القاعدة و طالبان أفغانستان و ل السوداءرايات لل ىالتالو الجدول 

 :اعزها هللا فى العراق و الشام و الدولة االسالميه باكستان 



 

 

إال أنني أري أنحراف جبهة النصرة و تشويها تاريخ القاعدة بقتالها للدوله 

أري أن مبايعة الشيخ أبو بكر البغدادي االسالميه فى العراق و الشام و 

 بعدما أعلن الخالفة االسالميه على أنه خليفة للمسلمين هي حفظه هللا

  .....البيعة الصحيحة الواجبة اآلن

 الخالفة)الشام و العراق فى اإلسالميه لدولهلفصل ...... برجاء الرجوع

 الدن بن أسامه المهدي خليفة أميرها و القاعدة خلفاء هم( االسالميه

 

راية تنظيم القاعدة األم فى 

 ستانأفغان

 
 راية تنظيم القاعدة فى الشيشان 

 

راية مقاتلى طالبان فى خراسان 

الموالى ( أفغانستان و باكستان)

 لتنظيم القاعدة

 
 " دولة العراق اإلسالميه" راية 

 

راية تنظيم القاعدة فى بالد 

 المغرب اإلسالمى

 

راية حركة الشباب المجاهدين 

 هبالصومال الموالى لتنظيم القاعد

 
 ماليراية تنظيم القاعدة فى 

 

تنظيم " راية جيش اإلسالم 

 "القاعده فى غزه 



 

 

 األقصى المسجد تحرير مهمته المهدى
 

 أقسم باهلل العظيم الذى رفع السماء  :أسامة بن الدنالمهدي أقوال  أشهر

بال عمد لن تحلم أمريكا وال من يعيش فى أمريكا باألمن قبل أن نعيشه واقع 

طين وقبل أن تخرج جميع الجيو  الكافرة من أر  محمد صلى هللا فى فلس

 ....عليه وسلم 

تسقط اقتصادها فى خوف والقسمه و ها هى امريكا تعيش  و لقد ابر هللا

القسم و  و يعيش الشعب فى رعب و الحروب و ال تجد االمنانظمة االمن 

قصى و عودة  يظهر هللا لنا مهمة المهدي لتحريض المؤمنون على تحرير اال

 الخالفه

 ممن الرسول يتبع من لنعلم إال عليها كنت التي القبلة جعلنا وما 

 ....... (     101/  5:  البقرة)  عقبيه على ينقلب

 زمان لكل صالح - قرآني نصٍ  كأي - أنه على النص هذا إلى فبالنظر 

 امتحان هي(  األقصى المسجد)  األولى القبلة أن لنا يتبين  ، ومكان

 حينما األول الجيل أفراد إلسالم معياراً  كان األقصى فالمسجد ، للمسلمين

 أفراد إلسالم معيار اآلن وهو......... الحرام، المسجد إلى منه القبلة ُحولت

 .لتحريره بالجهاد وذلك الجيل هذا

 

 ::مـــــن يحـــــرر المســـــــــــجد األقــــــــــــــصـــى

 

بقوة عصا موسى عليه يتم تحرير المسجد األقصى  لمفالبحث يثبت أنه 

و ال معجزات عيسى عليه السالم و ال بعزم محمد صلى هللا عليه و   السالم

  سلم

 

حيث أغرق هللا فرعون و جنوده بعصى موسى و لم يحرر األقصى بنفس 

 العصى و لكن أمر بنى إسرائيل القتال ليحرروه 

ر بالمؤمنون مثل عمر بن الخطاب و من سنن هللا أن األقصى يجب أن يحر

 و داود عليه السالم فى اليهوديه ......و صالح الدين األيوبى فى اإلسالم ...

 

 المسجد األقصى رمز إختبار األمة المكلفة فى األرضف



 

 

 

األقصى  المسجد فعندما يريد هللا أن يختبر أمه مختارة يكون األمر بتحرير

 من الكفره الطغاة الجبارين 

تضيع القدس ( المختاره كما يدعون)يقل اإليمان فى األمه المكلفه   وعندما

 و ُيحتل المسجد األقصى

  و دائما ما يكون فى مكان المسجد األقصى قوم جباريين

 

و يكون الضعف فى األمة المكلفة و يكون مطلوب منهم محاربة القوم 

  الجباريين

 رجع المسجد األقصى يلمؤمن القائد ال نصرواإلى هللا األمه فإذا رجعت 

 

و إذا لم ينصروا القائد و الدين أذلهم هللا فى األر  و سحبت منهم النبوه أو 

للمسيح  خذالنهمإمامة المؤمنون كما سحبت من بنى إسرائيل النبوه بعد 

أو كما تاهوا فى األر  أربعين عاما بعد ..... عيسى بن مريم عليه السالم

 م موسى عليه السالمرفضهم الجهاد للمسجد األقصى أيا

 

و بالنسبه لمحمد صلى هللا عليه و سلم فقد بِعث جيش تبوك و كان يتمنى 

 تحرير المسجد األقصى 

و لكن هللا قال لرسول هللا فى كتابة الكريم القرآن أن مهمته هى الدعوة فى  

 و الباقى على أمته....مكه و ما حولها من القرى 

أسامه بن محمد لمهدى ل االنتصارو  ى االقصتحرير واآلن نحن فى إنتظار 

خرج األمه من ظلمات الخنوع و الكفر حتى بعد موته لتو نبايعه  بن الدن

 إلى نور اإليمان و النصر 

إذا تحرير األقصى دائما مهمة المؤمنون بعد الرسل و ليس الرسل أنفسهم و 

 نحن اآلن فى نفس اإلختبار

 

و هم إبليس اللعين و تحته حليفه  الحرب دائره اآلن بين حلف أعداء هللاو

  امريكا المسيح الدجالالصهاينه و 

أسامه المهدى  انصارو المجاهدين فى سبيله  تعالىو الطرف اآلخر هو هللا 

  الدن بن

و مقياس اإلنتصار هو الحصول على المسجد األقصى الذى طالما كان 

 .قياس إيمان األمم المؤمنه من قبلم

  (المسيح الدجال)كيون فلو إنتصر حزب األمري



 

 

يكون قد صدق إبليس ظنه على بنى آدم و أنتصر الشر على الخير مما 

 ......يستلزم تدخل هللا عز و جل

 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 و قيام الساعه .....أعلن نهايه األ مه اإلسالميه  

المشروطه من هللا تعالى بقوله إن تنصروا هللا  رسول هللاو لم تتحقق نبؤة 

 ينصركم 

و إمتالء األر  عدال و  أسامه بن محمد بن الدنهدى ــو هى إنتصار الم

 خيرا 

 اوال.... لمهدىللخليفة ابنصرة المسلمين  مشروطهألن النبؤه 

 

 النفوس من قدسيته بنزعاالقصى  المسجد خراب هي األهم والخطوة -

 هيكل وبناء بدينهم المسلمين ثقة وإضعاف والنفاق الكفر بنشر يكون وهذا

 الدين قدسية محل تحلل القلوب في قدسية ببناء يكونسليمان المزعوم 

، و هذا ما تم األن و لذلك أرى أنه فعليا المادي الظاهري العلم قدسية وهي

قد تم هدم األقصي في نفوس المسلمين و العالم أجمع و بناء هيكل سليمان 

 . يا و لذلك بقي تدخل هللا تعاليمعنو

 فى نبؤات آخر الزمانالمسجد األقصى 

تخرج من خراسان )عن أبي هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رواه ( بيت المقدس) بإيلياءال يردها شيء حتى تنصب  رايات سود

 الترمذي

نزلت  إذا) ل النبي صلى هللا عليه وسلم اعن عبد هللا بن حوالة االزدي ق

فقد دنت الفتن والزالزل والبالبل واألمور ( الشام) األرض المقدسهالخالفة 

صححه  ( والساعة يومئذ اقرب إلى الناس من يدي هذه إلى راسكالعظام 

 األلباني

لقد دلنا رسولنا صل هللا عليه و سلم أن ما سيهدم فى آخر الزمان هو أغلي 

عبه المشرفه ، ألنه لو هدم ما نملك و قدس االقداس للمسلمين و هو الك

من % 7المسجد االقصي فى هذا الزمان ، ما تأثر بهدمه أكثر من 

 المسلمين ألن أكثرهم ال يمثل لهم هدمه فاجعه ، 

  و لكن فى الحقيقه أن ما سيتم هدمه هو األثنين



 

 

 نعم سيتم هدم الكعبه أوال من أجل التغطيه على هدم المسجد األقصي

المسجد األقصي عليهم إلهاء المسلمين فيما هو أهم  فلو أراد اليهود هدم

 .....بالنسبه لهم فيكون هدم األقل أولويه أسهل بالنسبه لهم 

و هذا أثناء حرب السعوديه و إيران أي حرب سنيه شيعيه عالميه فى كل 

مكان ، تهدم الكعبه و المسجد النبوي و كل مقدس للمسلمين السنه و الشيعه 

 ....اال باهلل العلي العظيم  و ال حول و ال قوة

أما قتل المسلم و خاصه الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و 

فهذا كهدم الكعبه أو المسجد االقصي يقيمون شرع هللا و يجاهدون فى سبيله 

  أو أكبر

  برجسة الخراب..لذلك شبهه دانيال النبي قتل المجاهدين فى آخر الزمان

 بهدم الكعبه  قتل المسلمهللا عليه و سلم  و شبهه رسول هللا صل

 عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد عن

 وأعظم أعظمك ما ريحك وأطيب أطيبك ما: )ويقول بالكعبة يطوف وسلم

 ماله منك حرمة هللا عند أعظم المؤمن لحرمة بيده محمد نفس والذي حرمتك

 األلباني العالمة وصححه ماجة ابن رواه( راً خي إال به نظن وأن ودمه

 ....و شبهه هللا تعالي بقتل االنبياء حيث وضعه مع قتل االنبياء 

ِ  بِآيَاتِ  يَْكفُُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ))قال تعالي   َويَْقتُلُونَ  َحق   بَِغْيرِ  النَّبِيِّينَ  َويَْقتُلُونَ  هللاَّ

ْرهُم النَّاسِ  ِمنَ  بِاْلقِْسطِ  يَأُْمُرونَ  الَِّذينَ   آل عمران  (51) أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  فَبَشِّ

 رجسة الخراب هي هدم المسجد األقصي عند المسيح عليه السالم 

 عنها قال التي الخراب رجسة رأيتم فمتى: "المسيح فى االنجيل قال وعندما

 في الذين ليهرب فحينئذ القارئ ليفهم المقدس المكان في النبي دانيال

 والذي شيئا بيته من ليأخذ ينزل فال السطح على والذي الجبال لىإ اليهودية

 في والمرضعات للحبالى وويل ثيابه ليأخذ ورائه إلى يرجع فال الحقل في

 يكون ألنه سبت في وال شتاء في هربكم يكون ال لكي وصلوا األيام تلك

 لم ولو يكون ولن اآلن إلى العالم ابتداء منذ مثله يكن لم عظيم ضيق حينئذ



 

 

 األيام تلك تقصر المختارين ألجل ولكن. جسد يخلص لم األيام تلك تقصر

 سيقوم ألنه تصدقوا فال هناك: أو هنا المسيح هوذا: أحد لكم قال إن حينئذ

 لو يضلوا حتى وعجائب، عظيمة آيات ويعطون كذبة وأنبياء كذبة مسحاء

 ....14-10:  11 مرقس ،11-15: 50 مت" )أيضا المختارين أمكن

 الجزء الثاني من رجسه الخرابو هنا نري المسيح عليه السالم يفسر 

و هو هدم المسجد األقصي على أيدي اليهود و النصاري الصهاينه من أجل 

إقامة هيكل سليمان الثالث المزعوم ، و يقول المسيح عليه السالم هنا أن مع 

المات حلول هدم األقصي هنا يكون قد حان قيام الساعه و ظهور جميع ع

الساعه المتبقيه و حان وقت عذاب األمم قبل قيام الساعه ثم الريح الطيبه و 

 .النفخ فى الصور 

 

 األدلة من السنة على حقيقة المهدي

عدد األحاديث الوارده فى المهدى خمسون حديث منها الصحيح و الحسن و 

و  عدد اآلثار الوارده فى المهدى ثمانيه و عشرون أثرا،الضعيف المنجبر 

 ذكر السفارينى و الحافظ األبرى أن أحاديث المهدى بلغت حد التواتر

و أحاديث المهدى قد رواها ثالثون صحابيا، و أخرجها أئمه رواة السنه و 

مصنفوها فى السنه و األسانيد ، و على من يكذب خروج الخليفة المهدى 

التويجرى المنتظر فى آخر الزمان عليه الرجوع لكتاب العالمة الشيخ حمود 

 " اإلحتجاج باألثر على من أنكر المهدى المنتظر"

 القدس و اليوبيل الخمسيني فى التوراه و واقع االمر 

 0237سنه من احتالل اسرائيل للقدس عام  54يعني مرور  5410في العام 

و يسمي سنه اليوبيل فى العبريه حيث مكتوب فى التوراه سفر دانيال 

فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجديد  ) 55االصحاح التاسع االيه 

، سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاأورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 

تعني أن  حسبه االسابيع( .يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق األزمنة

شرح )سنه و ربع من دخول اليهود القدس  54المسيح عليه السالم يأتي بعد 

 ثم اعالنها عاصمه لليهود ( االسابيع في مقدمة الكتاب



 

 

 54و لهذا اعلن ترمب ضمها السرائيل فى هذا الوقت بالذات بعد مرور 

 0237يونيو  0سنه و ربع من احتاللها فى 

 سنه  54و من المالحظ أن القدس تستمر مع من يأخذها فى دورات كل منها 

ثم  1422بالصليبين أستولوا على القدس عام على سبيل المثال سنبدأ 

عام  11ثم عادوا و احتلوها بعد موته  1130طردهم صالح الدين عام 

عام بجبر الشهور ،، أي أثنين من اليوبيل العبري كل منهم  144المجموع 

 .....عام  54

و فقدوها عام  1510القدس من المماليك عام  أستولوا علىالعثمانين و مثال  

ت سيطرت العثمانين البريطاني أي ظلت تح اللنبيعلي يد الجنرال  1210

سنه ، ثم أحتلتها إسرائيل عام  54سنه أي ثمانيه يوبيل عبري كل منهم  044

 ، عام أي يوبيل عبري كامل  54أي بعد  1270

بعد يوبيل  5410ثم ها هي تعلن ضم القدس الي دوله اسرائيل عام 

سنه   و معني هذا أنه اذا لم يتحرك المسلمين فى خالل أيام  54عبري 

و لهذا فإن .... سنه آخري  54القدس حبيسه تحت حكم اليهود لمدة ستظل 

 تليس فيهم اال نهايه أمة ضيع المسلمينهللا تعالي سبحانة ، قد يري أن 

 أمانتها و حان وقت الحساب و قيام الساعة و هللا اعلي و اعلم 

  قتل النذير و هزيمة الحق سبب قيام الساعة
 

ا َكفَُروا الَِّذينَ  َعلَى يَْستَْفتُِحونَ  ْبلُ قَ  ِمن َوَكانُوا))قال تعالي  ا َجاَءهُم فَلَمَّ  مَّ

ِ  فَلَْعنَةُ  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا  أَن أَنفَُسهُمْ  بِهِ  اْشتََرْوا بِْئَسَما( 32) اْلَكافِِرينَ  َعلَى هللاَّ

ُ  أَنَزلَ  بَِما يَْكفُُروا لَ  أَن بَْغيًا هللاَّ ُ  يُنَزِّ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمن لَىٰ عَ  فَْضلِهِ  ِمن هللاَّ

ِهين   َعَذاب   َولِْلَكافِِرينَ  َغَضبٍ  َعلَىٰ  بَِغَضبٍ  فَبَاُءوا  سورة البقرة  (24) مُّ

مثلما فعل اليهود تماما عندما كانوا ينتظرون رسول هللا لينصرهم على كفار 

جزيرة العرب و كانوا يقولون أن هذا موعد خروجه و لما جائهم كفروا به ، 

ا هم المسلمين يقولون أن هذا هو موعد خروج المهدي لينصرهم على كل ه

الكفار فلما جائهم المهدي أبا عبد هللا أسامه بن الدن و طالبهم بالجهاد كفروا 

 به و قالوا ليس هذا ما نريد 



 

 

ِ  َرُسولَ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ  قَتَْلنَا إِنَّا َوقَْولِِهمْ ))قال تعالي   قَتَلُوهُ  َوَما هللاَّ

ِكن َصلَبُوهُ  َوَما ْنهُ  َشك   لَفِي فِيهِ  اْختَلَفُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  لَهُمْ  ُشبِّهَ  َولَٰ  ِمنْ  بِهِ  لَهُم َما مِّ

 سورة النساء  (150) يَقِينًا قَتَلُوهُ  َوَما الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إاِلَّ  ِعْلمٍ 

ي بن مريم عليه السالم كانت نهاية أمه بني إسرائيل بشبة قتل المسيح عيس

الذي كذبوة و لم يرضوا به و كذلك هي نهاية أمة األسالم بشبة قتل المهدي 

أسامه بن الدن حيث لم يجدوا له جثة بعد تفجير الطائرة الهليوكوبتر التي 

الجنازة   ةصالدفنه فى البحر و لم يتم تصوير  حملته و لذلك أخترعوا حكايه

اه دائما ع األخذ فى األعتبار أن أمريكا تتبهعليه و ال حتي مراسم دفنه م

بجثث قتالها و لكن لم يمكن هللا تعالي لهم ذلك و حما جسده من التنكيل به ، 

و حتي اآلن هناك من المناصرين للمهدي أسامه بن الدن من هو يعتقد أنه 

اليزال حيا يرزق ،، و لكنها سنن هللا فى أمه األسالم أن يكونوا مثل اليهود 

 قال رسول هللا صل هللا عليه و سلم  كما

 عن ، قيس أبي عن ، سفيان ثنا ، الرحمن عبد ثنا ، بشار بن محمد حدثنا

 إسرائيل ببني وهيئة سمتا الناس أشبه أنتم: "  هللا عبد قال:  قال ، الهزيل

 مثله فيكم كان إال شيء فيهم يكون ال حتى بالقذة القذة حذو آثارهم تتبعون

 زي السنه للمرو "

******************************************* 

   (أى نصرة المهدى) وجب على كل مسلم نصرته : فى حديث

 (أى حتى إن كسرت أرجلنا نذهب إليه)ولو حبوا على الثلج  :فى حديث

إن خذالن األمة لنصرة المهدى فى حربه ضد المسيح الدجال هى تماما 

 فى آخر عمر أمتهم ،  كخذالن اليهود للمسيح عيسى بن مريم

 و هو عالمة نهاية عمر أمة اإلسالم

 لقد بشر كل رسول بمن بعدة من الرسل و المنذرين

 المسيح و كادوا يقتلوه  افقد بشر موسى بقدوم المسيح و لكن اليهود كذبو

و بشر المسيح  النصارى بقدوم محمد صلى هللا عليه و سلم  و لكن النصارى 

 الصليبية على أتبعاهو شنوا الحمالت  ةكذبو



 

 

 إذا من سنن هللا فى األرض أن يكذب و يحارب المنذريين

  بشر المسلمين  هالنبوة بمحمد صلى هللا عليه و سلم  و لكنختمت و قد

 و هو المهدى المنتظر و قد أمر المسلمين بمبايعتة و القتال معة  الحق بقائل

 

يكون هناك قيامة فى  العالم وال علىو لكن إذا بايعة المسلمين سينتصروا 

 بعد المهديأخر الزمان 

و هو ما يمنع قيام  إنتصار اإليمان و الحق ال يستلزم تدخل هللا تعالى ألن 

 القيامة 

  و إذا كذبوة و قاتلوه فستكون النهاية ألمة اإلسالم و البشرية جمعاء

 (72منون سورة المؤ)أَْم لَْم يَْعِرفُوا َرُسولَهُْم فَهُْم لَهُ ُمنِكُروَن   

  ثم خالفة على منهاج و فى حديث رسول هللا عن عودة الخالفه قال

   سكتالنبوة و 

و عودة و أنتصار الحق بعد تمام عودة الخالفه النبويه  الدنياو هل يهلك هللا 

و  ال ان تكون قد ُكذبت الخالفه النبويه فيحق عليهم الهالكإ األسالم الصحيح

 ك القرى و هم مصلحون ، ان هللا ال يهلأنتصر الظلم 

  اآلخير هو أمر بديهيالمهدي اذا فتكذيب الخليفه 

 52القصص ( ظالمون وأهلها إال القرى مهلكي كنا وما)قال تعالى 

  110هود ( مصلحون أهلها و بظلم القرى ليهلك ربك كان ما)قال تعالى 

( ريكاام) المسيح الدجالفقد وقفوا الى جانب  المسلمينتم المتوقع من  لقدو 

 البغدادي و من بعده الخليفه (أسامه بن الدن يالمهد)ضد طالب الحق 

 

و تمت شبهة قتل المهدى أسامه بن الدن مثل شبهة قتل المسيح عيسى بن 

مريم عليه السالم ، فما كان فى أمة بنى إسرائيل شئ إال و سيكون فينا بنص 

 كالم رسول هللا ، 

قتل خليفة  ةفيهم و لقد أنتهت امتنا بشبه و قد أنتهت امتهم بشبهة قتل آخر نبى

  مهدى من هللا



 

 

ط شديده تؤكد كذبها برغم تعر  أمريكا لضغوفقتل  هو أنا أؤكد أنها شبه

أعدائها فهى  ىأن أمريكا لم تخرج جثه له و هى التى لها سنه فى قتلالى 

و ذلك فى شنق صدام حسين و أبنيه عدى و للعالم تحب أن تظهر جبروتها 

الزرقاوى و أظهرت جثث كل منتمى القاعده من قبل، فلماذا تغيير  قصى و

 سنتها و لماذا حتى لم تدفنه فى اإلر  ، 

 ينفذم"7فريق "النهايه قامت بالتخلص من أفراد قوات الكوماندوز  و

  ـر فى شبهة قتل أسامه ،ر فماتوا و دفن معهم السبتوطائرة هليوك فى العمليه

فيريد الدجال أن )الرجل الذي سيعرف الدجال فى و ذلك قول رسول هللا 

 (يسلط عليه يقتله فال

حيث تقول زوجته أن الطائرة  فمن المتوقع أن هللا قد حمى جثته و هللا اعلم

 رعوا قصة ألقائه فى البحر تالتي تحمل جثته أنفجرت و لذلك أخ

 

 طريقي في رأيت إني:  هللا رسول يا قال أنه النخعي عمرو أبي وعن** 

(  الدنيا بقية تلك: )  قال األر  من خرجت شمطاء عجوزا رأيت رؤيا ذهه

 له يقال لي ابن وبين بيني فحالت األر  من خرجت نارا ورأيت:  قال

 كلكم آكلكم أطعموني وأعمى بصير لظى لظى تقول:  تقول ورأيتها عمرو

 خرآ في تكون فتنة تلك: )  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال[ ومالكم أهلكم

 وخالف الرأس اطباق اشتجار يشتجرون ثم إمامهم الناس يقتل الزمان

 ودم محسن أنه المسئ يحسب أصابعه بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 243/ 1حجر إلبن" اإلصابة"  الماء شرب من أحل المؤمن عند المؤمن

 " 543/  1 قتيبة إلبن"  الحديث غريب" و 04/  1 القيم إلبن" المعاد زاد"

 وسبل الغابة اسد في وذكر..  5/511 الكبرى الطبقات في سعد ابن ذكرهو 

 .دمشق مدينة تاريخ وفي والرشاد الهدى

 

سيقتل المسلمين فى  حيث إشارة لقتل المهدي المنتظر و من الحديث نجد -

حيث يقتل الهرج كون بعده الهرج و يأخر الزمان إمامهم المهدي في 

 م عليهم الساعة و هم كذلك المسلمين بعضهم بعض حتي تقو



 

 

إن الذين يعارضون كون المهدى هو أسامه بن الدن هم الذين ينتظرون 

، و  الباقىنهار يمهدى يرفع يده اليمنى فتنهار أمريكا و يرفع يده اليسرى ف

  هللا لن يكون هذا حتى يلج الجمل فى ثم الخياط

وا النصر حتى تنصروا لن تنال( م إن تنصروا هللا ينصرك) لقد قال هللا تعالى 

ه أصحاب الرايات السود من أو خلفائهللا تعالى و مهديكم أسامه بن الدن 

 الدوله االسالميه في العراق و الشام 

 تتخذوا ال)قال تعالى، الخونهمن الحكام العرب  هميواليالكفار و من نقاتل ف

 فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود

  51المائدة (نهمم

   المهدي خروج آيةجيش الخسف ليس  .0

يجيش العالم كله جيو  عليه و  المهديهل من المنطقى ان نظل نشاهد 

 ننتظر ان يخسف هللا بالجيش حتى نتأكد انه المهدي 

  باحث عن االعذار ،  محب للقعودبل انتم تفهمون االحاديث بفهم سقيم 

، و رد هللا  هللا قربان تاكله النار فطلب الخسف مثل طلب اليهود من رسول

، فهل بعد المسيح عيسى علية السالم االيات رفعت تعالى فى القرآن بأن 

الن رسول هللا و تاتيكم انتم و المهدي ، الموضوع ان هناك لبس  نترفع ع

و ال  و الرؤي تحتاج الى تفسير رسول هللا رآى جيش يخسف به فى المنام

 رأى هل" انظر ) ئذ بالبيت ليس هو المهدى و العاتؤخذ على ظاهرها 

 " (الدجال المسيح الكريم رسولنا

و  و ليس بآيه فقد مضت سنة اآلوليناألسالم الصحيح المهدى يُعرف بقولة 

 ( جيش الخسف ال عالقة له بالمهدي)أنظر أخي الفصل القادم 

ه لنا عالمات وصفرسول قد الهللا مع أن  ةفلماذا ننتظر مثل اليهود آي .2

خروجه و إسمه و شكله و إنه لن يدعى المهديه و شكل مكان و و ظروف 

من العلماء و ليس كل االمه  قليلو بيعته ستكون من عدد  رايته

 إلخ....االسالميه

و هو بداية هنا قد خذلنا المهدى مما يستلزم تدخل هللا للمهدى بالنصره 

 و هللا اعلم  الخسف بالعرب ثم قيام الساعه

غضب هللا في...يفوت اآلوانف األمه أرجوكم ال تأخروا الجهاد يا علماء  .6

 ......الجهاد ال تحتاج إلى آيه من هللاالبيعة لمن ينادى بف..على األمه

 هزيمة الرايات السود ورثة المهدي واجبة من أجل قيام الساعة 

من هل تعلمون لماذا أراد هللا أن تكون جيو  الرايات السود من أفراد ، و ليست  **

نابع عن رغبه ألن هللا أراد أن يكون الدفاع عن دينه فى آخر الزمان ،  جيو  نظاميه



 

 

 لهال يكون الجيش المجبور على القتال و  شخصيه لكل مجاهد للدفاع عن كلمة هللا

الذين شبههم رسول هللا بصحابته  الحقيقيون إختبار و فتن  للمؤمنون إختيار و ال

رسوله على أنفسهم ، فهلم يا من تريد أن تلحق بالركب فقد األبرار الذى آثروا هللا و 

بالرايات السوداء فى كل مكان و  فعليكم باأللتحاق أوشك هللا أن يأمر بفض األمر

من المنافقين و هو  دولة العراق و الشام األسالميه و لو تمت هزيمة الدولةراية  خاصة

،  الساعة و الحق مهزوم أمر متوقع حتي تقوم الساعة على شرار الناس و تقوم

فأعلموا أن هذا من سوء أعمال المسلمين الذين يرفضون أهل الحق و أهل الخالفة و 

 أهل الشريعة و لذلك تقوم الساعة قريبـأً 

فلقد تمت هزيمة دولة شباب المجاهدين أصحاب الرايات السوداء الموالين للقاعدة التي 

لى يد الصوفيه عمالء امريكا و معهم أنشأها المهدي أسامه بن الدن فى الصومال ع

 كينيا و أثيوبيا و جيبوتي

و تمت هزيمة دولة الجهاد فى مالي أصحاب الرايات السوداء الموالين للقاعدة التي 

 أنشأها المهدي أسامه بن الدن على يد مرتزقة األفارقة و الفرنسين 

داء الموالين و تمت هزيمة دولة انصار الشريعة فى اليمن أصحاب الرايات السو

 للقاعدة التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن على مرتزقه القبائل و الجيش اليمني 

و تمت هزيمة دولة أنصار بيت المقدس التي حكمت بشرع هللا فى سيناء مصر 

أصحاب الرايات السوداء الموالين للقاعدة التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن على يد 

 الجيش المصري العميل 

و تمت هزيمة دولة طالبان التي حكمت بشرع هللا فى افغانستان أصحاب الرايات 

 السوداء الموالين للقاعدة التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن على يد أمريكا 

و تمت هزيمة أنصار الشريعة فى تونس أصحاب الرايات السوداء الموالين للقاعدة 

 الجيش التونسي التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن على يد

للدوله و الحرب األن علي أنصار الشريعة فى ليبيا أصحاب الرايات السوداء الموالين 

 التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن من الجيش الليبي و األمريكي االسالميه

 فعليكم باأللتحاق فهلم يا من تريد أن تلحق بالركب فقد أوشك هللا أن يأمر بفض األمر

راية دولة العراق و  فى كل مكان و خاصةرايات دوله الخالفه داء بالرايات السو

من المنافقين و هو أمر متوقع حتي األسالميه و لو تمت هزيمة الدولة  الشام األسالميه

، فأعلموا أن هذا من  تقوم الساعة على شرار الناس و تقوم الساعة و الحق مهزوم



 

 

أهل الخالفة و أهل الشريعة و لذلك  سوء أعمال المسلمين الذين يرفضون أهل الحق و

 تقوم الساعة قريبـأً 

يندثر من و بسبب هزيمة أهل الرايات السوداء التي أنشأها المهدي أسامه بن الدن 

يدافع عن الخالفة و الشريعة األسالميه فى األر  و لذلك تحق على أهل األسالم و 

، بل أكثر من ذلك نة و شرعة األر  كلمة هللا بقيام الساعة ألنهم لم يحافظوا على دي

فإنهم حاربوا و قتلوا من طالب بذلك الحق من المسلمين و قتل األمرين بالمعروف ققتل 

 و إن هلل و إن إليه راجعوناألنبياء و المرسلين 

 به كافرون  أرسلتم إال قال مترفوها إنا بما نذير من قرية في وما أرسلنا •

 نفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلونسول بما ال تهوى أوأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم ر •

  منذرون لها إال قرية من أهلكنا وما •

 غافلونذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها  •



 

 

 جيش الخسف ال عالقة له بالمهدي 
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا القاسم  - 0057

محمد بن زياد، عن عبد هللا بن الزبير، ان عائشة،  بن الفضل، الحداني عن

فقلنا يا رسول هللا قالت عبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في منامه 

العجب ان ناسا من امتي " فقال . لم تكن تفعله  صنعت شيئا في منامك

يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجا بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف 

نعم فيهم " قال . ا يا رسول هللا ان الطريق قد يجمع الناس فقلن" . بهم 

المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 

 صحيح مسلم"........شتى يبعثهم هللا على نياتهم 

حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا ابي، حدثنا علي بن زيد، عن الحسن،  55073

استيقظ من منامه ول هللا صلى هللا عليه وسلم عن امه، عن ام سلمة، ان رس

قالت قلت يا رسول هللا ما شانك قال طائفة من امتي يخسف  وهو يسترجع

بهم ثم يبعثون الى رجل فياتي مكة فيمنعه هللا منهم ويخسف بهم مصرعهم 

واحد ومصادرهم شتى قالت قلت يا رسول هللا كيف يكون مصرعهم واحدا 

نهم من يكره فيجيء مكرها حدثنا عفان حدثنا ومصادرهم شتى قال ان م

حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن امه عن ام سلمة قالت بينما رسول هللا 

 مسند أحمد ...... صلى هللا عليه وسلم فذكر معناه

لرسول هللا  حديث جيش الخسف ما هو اال رؤيا مناميهو من هنا نجد أن 

نزال على الواقع شأنها شأن أي صل هللا علي و سلم تحتاج الي تفسير و إ

و قد فسرت المنام أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عنها حين رؤيا مناميه 

 .في رواية مسلم( ذلك زمن ابن الزبير: ) قالت 

و بذلك نجد أن العائذ بالكعبه و جيش الشام الذي يغزونه هم جيش يزيد بن 

رته أم المؤمنين أم سلمة كما فس......معاويه بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي 

 رضي هللا عنها 

و   7424و   7423و   7422و  0051و يمكن الرجوع ألحاديث أرقام 

فى   2893و   2892و   2891و   2890فى صحيح مسلم و أرقام   7425



 

 

فى مسند   25628و 25627و  25468و  25467سنن النسائي و أرقام

بكل طرقها عند الشيخين و فهذه كل األحاديث . فى البخاري  2159أحمد و

 أصحاب السنن  

) كما يدعي ( المهدي ) و لم يذكر في اي منها أبداً أن الذي يلوذ بالبيت هو 

 !!!في مواقعهم ( المهداوية 

 البيت بهذا سيعوذ"  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ان المؤمنين، أم عن

 حتى جيش اليهم يبعث ةعد وال عدد وال منعة لهم ليست قوم - الكعبة يعني -

 انه يذكر لم فهذا:  الباحثين أحد قال" بهم خسف االر  من ببيداء كانوا اذا

 ظهور عن يختلف ظهوره وايضا قريش من انه ماذكر كل بل المهدي

 المهدي اما والعدة منعة وال قوة معهم ليس رهط مع سيظهر فهو المهدي

 . السود الرايات مع ومنعة قوة في سيظهر فأنه

 --------------------

 برهة الناس تمكث ثم فيقتل عائذ بمكة يعوذ)  بسندة نعيم فى الفتن ىروا** 

 ( الخسف جيش فإنه تغزونه فال أدركته فإن آخر عائذ يعوذ ثم دهرهم من

 أما قول رسول هللا يعوذ عائذ بالبيت فهو ليس على المهدى المنتظر

 الحجاج بن يوسف الثقفى  عبد هللا بن الزبير ضد فالعائذ األول **

الذي استعاذ بالبيت و الجهيمان القحطاني عبد هللا محمد هو  العائذ الثانى** 

  للهجرة 1044في حادثة جهيمان المشهورة سنة 

فال سبيل لنا للخلط بين المهدى و بين  عن عائذ ثالثرسول هللا لنا  لم يذكرو 

 جيش يغزو الحرم من اجل رجل عائذ بالبيت 

 زمانها، يؤولها لم ما وقفية، تبقى....  نقال صحت ولو حتى الفتن، يثأحادف

ت واقعيا بنزول العائذ األول و الثاني فال سبيل ألنتظار تؤول اآلثار وهذه

 عائذ ثالث بالحرم المكي 

 



 

 

( الخالفة االسالميه)الدوله اإلسالميه فى العراق و الشام

امه بن هم خلفاء القاعدة و أميرها خليفة المهدي أس

 الدن 
و اآلن بعدما عرفنا أن المهدي المنتظر هو الشيخ أسامه بن الدن و ان قتله 

هو من القدر المحتوم حتي تقوم الساعة على شرار الناس الذين كذبوا 

المهدي و دعوته الي قيام الخالفة و تحكيم شرع هللا و محاربه الطواغيت و 

ي ال يرفضها عاقل و ال حتي طرد الكافرين من بالد االسالم ، الدعوة الت

طفل رضيع على الفطرة و لكنها النفوس الخبيثه و االيدي التي تعودت على 

ترفض الرجوع الي هللا  ،المال الحرام و الرقاب التي تعودت الذل واالنكسار

 ترفض شرعة و تحارب من يطالب به و 

ما ورث الشيخ أسامه بن الدن ذرية ضعاف فحملوا أسم تنظيم القاعدة ف

و لم يعلنوا قيام  قاتلوا أمريكا كما كانت أيامه و حرموا قتال الروافض

فلم و ضعف التنظيم من بعده ،  الخالفه االسالميه كما كان يحلم الشيخ أسامه

يقيموا شرع هللا فى المناطق التي تقع بين أيديهم و خاصه تحت جبهة 

و تفاو  الطالبان مع ، بل النصرة و قاتلوا المسلمين و هم الدولة االسالميه 

المحتل و جيو  الخيانه و أصبح لهم قواعد دبلوماسيه فى قطر حالهم كحال 

 ...الخانعين 

فأستبدلهم هللا برجال ال يعرفون فى هللا لومة الئم و هم أيضا من تأسيس 

 الشيخ أسامة بن الدن و هم رجال الدولة اإلسالميه فى العراق و الشام 

مناطق التي يسيطرون عليها و شهد بذلك القاصي و فاقاموا شرع هللا فى ال

حاربوا الطواغيت و الروافض و و الداني و أقاموا الخالفة االسالميه ، 

رجال أشداء على الكفار رحماء على  وا المحتل األمريكي من العراق ،طرد

و عليه ، المؤمنين ال نذكيهم على هللا و لكن نري منهم الخير و الحمد هلل 

القرشي  نظيم القاعدة مبايعة خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي يجب على ت

الحسيني فالخالفه ال تجوز اال لقريشي كما نص حديث رسول هللا فال بيعه 

متناقدون فهم يريدون و إال كانو بالخالفه  أو عربي غير قرشي ألفغاني

 ..عودة الخالفة و عند إقامتها ال يعترفون بها و ال يقيمونها



 

 

 الكتاب المقدسلمنتظر فى لمهدى اا قتل

 َوفَاِهمُ  اْلَوْجهِ  َجافِي َملِك   يَقُومُ  اْلَمَعاِصي تََمامِ  ِعْندَ  َمْملََكتِِهمْ  آِخرِ  َوفِي 51)) 

تُهُ، َوتَْعظُمُ  50.اْلِحيَلِ  تِهِ  لَْيسَ  َولِكنْ  قُوَّ  َويُبِيدُ  َويَْفَعلُ  َويَْنَجحُ  َعَجبًا يُْهلِكُ . بِقُوَّ

يِسينَ  َوَشْعبَ  اْلُعظََماءَ   َويَتََعظَّمُ  يَِدِه، فِي اْلَمْكرُ  أَْيًضا يَْنَجحُ  َوبَِحَذاقَتِهِ  55.اْلقِدِّ

َؤَساِء، َرئِيسِ  َعلَى َويَقُومُ  َكثِيِريَن، يُْهلِكُ  االْطِمْئنَانِ  َوفِي. بِقَْلبِهِ   يَدٍ  َوباِلَ  الرُّ

 األصحاح الثامن من سفر دانيال ((  .يَْنَكِسرُ 

حيث يعني أن الملك جافب الوجه و هو أوباما صاحب الحيل : التفسير 

المكير الذي يجعل العرب يتقتلون سويا ضد القاعده و الدوله االسالميه ، 

بدل من دخول جيش امريكا على الخط بمكره ، و يقوم على رئيس الرؤساء 

للجهاد كله و هو المهدي المنتظر أبا عبد هللا أسامه بن محمد بن الدن و 

سل فرقه لقتله و بال يد ينكسر أي يموت المهدي فى الطائره التي تنفجر ير

 بدون سبب حيث يحمي هللا جثته من عبث الكفار 

 بعد اثنين وستين أسبوعاًّ ) تقول النبؤة 57اآلية لدانيال  2في االصحاح و 

ليس من اجل نفسه ويدمر شعب رئيس آت يخرب المدينة  ولکن يقتل المسيح

ويستمر الحرب حتى النهاية ويعم خراب  خرتها کالطوفانوالقدس وتقبل آ

 (المقضي بها

 المهدى المنتظر واألسبوع يعنى سنه  المسيح هنا مقصود فيه

  لقيام إسرائيل ٢٧ قُتل في السنة المهدى رجلهذا ال

  لقيام دولة أسرائيل ٢٧قتل أسامه بن الدن فى العام 

أمريكا و لك شيئ ، شعب أسبوع المسيح سيقتل ولن يم ٢٥بعد :  الشرح

كما حلفائها سيخربون المدينه المقدسه و هي أر  المهجر فى أخر الزمان 

حيث تهاجم أمريكا الدوله شرحته فى فصل من هي المدينه فى اخر الزمان 

  االسالميه و تهزمها 

أرض مهاجر  بالمدينة المقصود)المدينة  سيدمراالمريكي  الرئيسي الشعب 

  (المجاهدين

 ، وقد قضي األمر ستستمر حتى النهايةهاية ستأتي كالطوفان ، الحرب والن

  (المقصود قيام الساعه ) ونزل القدر



 

 

 فتن صغرى مصاحبة للعالمات الكبرى
 أهمها فتن العراق و الفرات

 (:الذهب األسود البترول)حرب الفرات و فتنة ذهب الفرات 

 

ذهب  منوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل صلى هللا عليه وسلم قال ال تق هعن أبي هريرة أن

عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو  يقتتل الناس

 إن رأيته فال تقربنه و

 

 الكنز هو خبيئة األر  من معادن عامة 

 و ليس جبل ذهب أو جبل الذهب ........ذهب  منجبل : قال رسول هللا 

نا نجد أن رسول هللا قد أكد أن الجبل نوع من ذهب أى نوع من خبيئة المعادن الغاليه و و من ه

 ليس ذهب بمعنى الكلمة ،،،، 

 البترول الخبيئه ( الذهب األسود)و الذهب هو 

 نرى أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول يقتتل الناس أى عموم الناس 

 حرب األكراد و الشيعة  بعدهاو ( حرب الخليج األولى) حرب العراق و إيران 1234و منذ العام 

 ( حرب الخليج الثانية)و بعد ذلك حرب الكويت 

 ( حرب الخليج الثالثة)و بعد ذلك حرب غزو العراق 

 ( الذهب األسود)و منذ ذلك الحين و الحرب فى الفرات دائرة على البترول 

 و حتى األن 

 تنة طائفية و فساد من أجل البترول ف ثمحيث تحولت لحرب تحرير من أمريكا 

 و ستقوم الساعة و هذة الحرب دائرة إن شاء هللا كما قال صلى هللا عليه وسلم ألنة لم يحدد نهاية 

 سمع فإذا ، ذهب من جبل عن يحسر أن الفرات يوشك()الثاني المجلد -الصغير الجامع صحيح ـ)

 ،فيقتتلون كله به ليذهبن منه يأخذون الناس تركنا لئن هللا و: عنده من فيقول ، إليه ساروا الناس به

 ( تسعون و تسعة مائة كل من يقتل حتى عليه

 بسبب إال عام 55 منذ بالعراق أمريكا اهتمام أسباب من كبير جزء يكون أن أستبعد ال أنا

 هذا

 لتتركها العراق، في (قرضاي ) حكومة ايجاد اآلن تحاول هي واالسود و هو البترول الذهب 

فلو كان هناك ذهب أصفر لعلموا مكانه و  المهزوم الدوالر لتسند تشاء، كيفما الثروات هذه تنهب

 على المعادن تحت االر  نوع و حجم تحدد الصناعية فاألقمار ؟ما تركوا العراق قبل ان يأخذوه 

 إال يفصلها ال سطحه على الذهب اكتشاف يعجزها لن و ، األر  جوف في األمتار مئات مسافة

 ؟؟ فال تنتظروا الوهم  الماء

 

أخبرنا غيالن بن يزيد الدقاق، بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا  (8415)

سمعت عبد هللا بن عمرو : بن إياس، ثنا بن أبي ذئب، عن قارظ بن شيبة ،عن أبي غطفان، قال

قريب من الحجاز ، يأتيه من شرار تخرج معادن مختلفة، معدن منها : رضي هللا عنهما، يقول

الناس، يقال له فرعون، فبينما هم يعملون فيه ، إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله، إذ خسف به 

 هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه (وبهم 

 



 

 

 145: ، ص 11: مسند أبي يعلى ج

سمعت أبا : الحدثنا عمرو بن الضحاك، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الحميد بن جعفر ،ق (6421)

: الجهم القواس يحدث أبي، وكان رجال فارسيا ثقيل اللسان، وكان من أصحاب أبي هريرة، قال

يظهر معدن في أر  بني : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : سمعت أبا هريرة يقول 

ه شرار سليم، يقال له فرعون أو فرعان ، وذلك بلسان أبي الجهم قريب من السواء، يخرج إلي

 الناس ، أو يحشر إليه شرار الناس

 

  03: ، ص  1: ج  –مجمع الزوائد 

يظهر معدن في أر  بني : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : وعن أبي هريرة، قال 

سليم يقال له فرعون وفرعان ، وذلك بلسان أبي جهم قريب من السوء ، يخرج إليه شرار الناس 

 رواه أبو يعلى ورجاله ثقات( الناس أو يحشر إليه شرار 

 

 711: ، ص 5: لنعيم بن حماد ج -الفتن

سمعت : حدثنا ابن وهب، عن ابن أبي ذئب ، عن قارظ بن شيبة ، عن أبي غطفان، قال (1694)

تخرج معادن مختلفة قريب، يقال له فرعون ذهب، يذهب إليه شرار : عبد هللا بن عمرو، يقول

  فيه، إذ حسر لهم عن الذهب فأعجبهم معتمله ، إذ خسف به وبهم الناس، فبينما هم يعملون

 

 أسألكم اآلن ما المعدن الذي يخرج إليه شرار الناس ليستخرجوه؟؟ و هو قرب الحجاز و في     

 !! أر  بني سليم

 معادن مختلفة ، و كأنها إشارة إلى معدن ال يعرفه: و الحظ في حديث الحاكم، قول رسول هللا

 الصحابة 

 و شرار الناس الذين( زيوت معدنية ) و أسمه العلمي ( النفط) أقول و هللا أعلم أن المعدن هو

 يستخرجوه ، هم النصارى األمريكان ، و كنز الفرعان أو الفرعون هو كنز الفرات

 

 :مسخ البشر بالبصرة فى العراق 

 

لبصيرة فإن أنت مررت يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو ا

بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكالءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها 

أخرجه أبو داود كتاب المالحم باب ) .خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير

 0535في ذكر البصرة رقم 

 

لمستمره و المسخ ناتج عن القنابل و الخسف و القذف ناتج عن قنابل الحروب العراقيه ا

المصنوعه من اليورانيوم المنضب الذى لوث األر  و الهواء والذى شوه أطفال العراق حتى 

 أصبح هناك دعوات لمنع اإلنجاب



 

 

 

 الحروب مسخشوهات األطفال فى مدينة البصرة بالعراق بعد تصوره حقيقيه لبعض 

 فتن جزيرة العرب

 هاراً عودة أر  العرب مروجاً وأن

ال تقوم الساعة حتى تعود : قال( ص)أن رسول هللا : روى مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه

   أر  العرب مروجاً وأنهاراً 

و ذلك هو الكائن األن من تحلية مياه البحر و الناظر إلى مدن الخليج من الطائرة ليظن أنة فى ) 

 (بالسعودية أكثر من كل الدول الممطرة  اتجنة هللا من نافورات المياه و أشجار مثمره و الزراع

 

 علو بنيان مكه المكرمه

كنت أخذ بلجام دابة عبد " عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال " مصنفه " ابن أبي شيبه في  ىور

فأعلم أن , ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال , إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم : هللا بن عمرو فقال 

 " األمر قد أظلك

وأجريت , عن جبالهافغمرت مكة وبنيت وعلت بيوتها , ظهر مصداق هذا األثر في زماننا  وقد

( دنا قيام الساعة وقرب : أي , فعلم من هذا أن األمر قد أزف  , في جميع نواحيها المياه  مواسير

. 

 حفرت قنوات و انفاق : أي"بعجت كظائم :"وقوله

  شبكة أنفاق في العالم ويوجد في مكة المكرمة حفظها هللا االن أكبر



 

 

 

 وعالمة نسف الكعبة بناء أبراج شاهقة تعلو رؤوس الجبال وقد تحققت ،

 

إذا رأيت البناء ارتفع إلى أبي قبيس وجرى الماء في الوادي فخذ : )عن عبد هللا بن عمروقال 

 (.حذرك

 

وهذه  تقريباً  متراً ( 054)بلغ ارتفاعه وي. وأبي قبيس هو جبل في الجهة الشرقية للمسجد الحرام

وهي مجموعة (الساعهأبراج )األبراج التي ترتفع إلى جبل أبي قبيس هي اليوم ما يعرف باسم 

وفيها أعلى  ة أجياد أمام الحرم المكيتتكون من سبعة أبراج شاهقة تقع على جبل بابل من منطق

طول برج في متراً وتعدرابع أ 525برج يحمل ساعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يبلغ ارتفاعها 

 مترا، 115يتجاوز ارتفاع جبل أبي قبيس بحوالي  وعلى هذا فارتفاعها  العالم،

ورأيت البناء يعلو رؤوس : )لقوله مترا،( 054)الحدث سيقع بعد تجاوزها ارتفاع ففحسب األثر 

 ( الجبال

 

 

الساعه  هللا إختار آل سعود وضع ساعه فوق أعلى مبانى العالم فى مكه لتأكيد أن وضع سبحان

 رمز لقيام الساعه

 هدم جبال مكة المكرمة 

 في شأنها يتفاقم أمورا تروا حتى كذلك ذلك يكون ولن:  الّدّجال ِذكر بعد أحمد اإلمام عند رواية ففي

 ثم ، مراتبها على جبال تزول وحتى ، ِذكرا منها لكم ذكر نبيكم كان هل:  بينكم وتساءلون ، أنفسكم

 القبض ذلك أثر على

بالمعدات  قعيقعانفقد تم إزالة جبل  معينة جبال على بل ، الجبال جميع زوال على يدل ال يثالحد

أحدي األخشبان الذي قال ملك الجبال عليه هو و  ....الحديثه من أجل بناء المباني الشاهقه فى مكه

لعل هللا  السالم لرسول هللا صل هللا عليه و سلم أنه سوف يطبقهما علي قريش حتي يهلكهم فقال له

 . يخرج من أصالبهم من يعبد هللا 

 : عودة عبادة االصنام فى جزيرة العرب 

 وأيده وسلم عليه هللا صلى نبيه وجل عز هللا فمكن األصنام وعبادة شرك في العرب جزيرة كانت

 جالله جل العالم الملك ووحد األصنام حطم حتى بجنده

 

 عبادة إلى منهم فريق يعود العلم في وزهدهم ينالد عن الناس وابتعاد الساعة اقتراب مع لكن

 او يتم السماح ألخرين بعبادة االصنام فى جزيره العرب التي منع رسول هللا أن يجتمع فيه األصنام

 الساعة عالمات من وهذادين أخر مع األسالم 



 

 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبي عن ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ، َعْنهُ  هللاَّ اَعةُ  تَقُومُ  الَ : ) قَالَ  ، َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ  َحتَّى السَّ

 فِي يَْعبُُدونَ  َكانُوا الَّتِي َدْوسٍ  صنم:  الَخلََصةِ  َوُذو ،(  الَخلََصةِ  ِذي َعلَى َدْوسٍ  نَِساءِ  أَلَيَاتُ  تَْضطَِربَ 

 البخاري رواه. حمنيتزا أنهن المراد( دبر المرأه ) جمع أليه و هو العجز : آليات   الَجاِهلِيَّةِ 

 (5247) ومسلم ،( 0117)

 

مان و حيث يوجد معابد ألله الهندوس من االصنام الوثنيه فى دبي و أبوظبي و البحرين و اليمن و عُ 

و نصاري فى البحرين و الكويت يهود و شيعه و سيخ و بهائين و كنائس غيرها ، و يوجد معابد 

و معابد أسماعيليه و شيعيه فى بالد نم بوذا قطر و ُعمان و شقق سكنيه مخصصه لعبادة الص

و كذلك معابد لعبادة الحرمين حيث تعبد المقابر و صور شيوخهم و معابد نصيريه علويه فى سوريا 

أماكن لتجماعات و أبليس فى العراق من األيذيدين حيث يجعلونه على هيئه صنم طائر الطاووس 

غيرها من الكفر ، هذا فضال تحرريه و الليبراليه و او  قوميهالشيوعيه و العلمانيه و الأفكار مفكري 

، فعبادة االصنام فى جزيرة العرب اآلن أصبحت عن عبادة الحكام من شيوخ المساجد و الشعوب 

 ....أكثر مما يتخيل كفار قريش أنفسهم فى الماضي و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 

 :تقاتل العرب بعضهم بعض و أختالفهم 

 و أماناتهم، و عهودهم مرجت الناس من حثالة في بقيت إذا عمرو بن هللا عبد يا بك يفك"  - 547

 ، بخاصتك عليك: قال تأمرني؟ ما هللا رسول يا:قلت: قال أصابعه بين شبك و: هكذا فصاروا اختلفوا

 السنن"  في الداني عمرو أبو و( 1302" )  صحيحه"  في حبان ابن أخرجه " . عوامهم عنك دع و

 صحيحه في البخاري علقه و. مسلم شرط على صحيح سند هذا و(  5/  17 ق" )  الفتن في واردةال

حيث نجد حصار قطر من نفس دول التعاون التي كانت تتعاون فيما سبق ، و نجد أختالف  

الناس فى داخل كل دوله من دول الثورات و االقتتال الداخلي و الحروب االهليه فى ليبيا و اليمن و 

يا و مصر و االختالف الديني و الفكري و فى الرأي و فى كل  ء حتي أصبح القتل بين سور

 االسره الواحد شيء عادي و هو فى الحديث التالي 

ِ  َرُسولُ  َكانَ :)  قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن ُ  َصلَّى هللاَّ ثُنَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بَْينَ  أَنَّ  يَُحدِّ

ا أَْكثَرَ :  قَالُوا.  َواْلقَْتلُ  اْلَكِذبُ :  قَال ؟ اْلهَْرجُ  َوَما:  قِيلَ .  اْلهَْرجَ  اَعةِ السَّ  يََديْ   إِنَّهُ :  قَالَ  ؟ اآْلنَ  نَْقتُلُ  ِممَّ

ُجلُ  يَْقتُلَ  َحتَّى ، بَْعًضا بَْعِضُكمْ  قَْتلُ  َولَِكنَّهُ  ، اْلُكفَّارَ  بِقَْتلُِكمْ  لَْيسَ  هُ  َويَْقتُلَ  ، أََخاهُ  َويَْقتُلَ  ، َجاَرهُ  الرَّ  ، َعمَّ

هِ  اْبنَ  َويَْقتُلَ  ِ  ُسْبَحانَ :  قَالُوا.  َعمِّ َمانِ  َذاكَ  أَْهلِ  ُعقُولَ  يَْنِزعُ  أَنَّهُ  إاِلَّ  ، اَل :  قالَ  ؟ ُعقُولُنَا َوَمَعنَا!  هللاَّ  ، الزَّ

و  (15/042" ) المسند"  في أحمد واهر ( َشْيءٍ  َعلَى َولَْيسَ  َشْيءٍ  َعلَى أَنَّهُ  أََحُدُكمْ  يَْحَسبَ  َحتَّى

 صححه االلباني

 

 :اإِلسالم[ أهل]تداعي األمم على 

" يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها: "عن ثوبان قال صلى هللّا عليه وسلم

، ولكنكم غثاء  كغثاء السي: "ومن قِلٍّة نحن يومئٍذ؟ قال: فقال قائل ل، ولينزعنَّ هللّا بل أنتم يومئٍذ كثير 

يارسول هللّا، وما : فقال قائل" من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ هللّا في قلوبكم الوهن

  "حبُّ الدنيا وكراهية الموت: "الوهن؟ قال



 

 

 

الدول األعضاء بمجلس األمن فى األمم المتحدة على المسلمين يجتمعون على مائده مستديره 

المتحدة  األمماعوا على أكل أموالهم و أرضهم و أنفسهم و سموها ليقسموا المسلمين و يتد

 "أن تداعى عليكم األمميوشك  """

 ( اليمن) فتن جنوب جزيرة العرب 

 بالشام، جند: مجندة جنود تكون أن إلى األمر سيصير) قال رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

 عليك: فقال ذلك، أدركت إن هللا رسول يا لي خر: حوالة ابن فقال. بالعراق وجند باليمن، وجند

 بيمنكم فعليكم أبيتم إن فأما عباده، من خيرته إليها يجتبي أرضه، من هللا خيرة فإنها بالشام،

 صحيح في 6322  : رقم حديث  ( صحيح ) . "وأهله بالشام لي توكل هللا فإن ُغدِركم من واسقوا

 الجامع

بالذات  الوقت هذا في الواقع على الحديث هذا طبقين كم لتوضيح داعي من هناك ليس بأنه أظن

 في المرء يقين يزيد ما لكن. فها هو جنود دوله الخالفه االسالميه فى الشام و العراق و اليمن 

 مياه يستعملوا بأن لليمن للمتوجهين سلم و عليه هللا صلى الرسول أمر هو زمانه بأحوال تبصره

 أمر في عملياتي كمخطط الجزئية هذه سلم و عليه هللا صلى بيالن أقحم لماذا هللا، سبحان! الغدير

  عام؟

 ببكتيريا ملوثة مياه شرب أو طعام تناول طريق عن البشر إلى الكوليرا جرثومة تنتقل: وكيبديا

 . آخرين كوليرا مرضى من الكوليرا ضمة

 ويعتبر. الفََمِويّ  ْمهَاءِ باإلِ  الُمَعالََجة   بواسطة بنجاح الكوليرا حاالت معظم عالج يمكن: وكبيديا

 الكوليرا لمر  الرئيسي العالج هو والكهارل للمياه الفوري االستبدال

 بسبب رايالكول انتشار نتيجة األرواح في عظيمة خسائر عن يبلغنا سلم و عليه هللا صلى الرسول

 .الدقيقة الجزئية لهذه الرسول نبهنا لما فادحة تكون لن و لم البشرية الخسائر أن فلو. المياه فساد

ِغيرِ  النَّْهرِ  َماءُ :  هو الَغِديرِ  َماءُ : الوسيط المعجم قاموس في ، المتجمع حديثا بعد سقوط  الصَّ

 المطر 

حيث يعني رسول هللا أن نشرب الماء المتجمع حديثا بعد سقوط المطر و ليس الفاسد من مده 

المقطر بعد غليه حيث يكون تم التخلص  طويله حيث لوثته بكتيريا الكوليرا ، او بما معناه الماء



 

 

 غديره من منكم واحد كل ليسق أي(( غدركم من واسقوا))أو ربما يعني .... من بكتريا الكوليرا 

أو المشتركه  الحكومه من القادمه المياه عن ابعدوا به بالمختصر المفيد يختص الذي حوضه أي

  ....ملوثه مع االخرين ألنها

 أعلنت عن الوباء باالشارة للماء سبب الوباء...هللا صل هللا عليه و سلم كم أنت بليغ يا رسول 

 : دروس عدة نستخلص هنا من

 الزمان نهاية أحداث نعيش أننا على للتأكيد أخرى عالمة هذه الغدير قصة-0

 ! الغدير من يسقوا أن اليمن أهل على يجب-6  األمر سيتفاقم-2

 دوله االسالميه بنزول المسيح عليه السالم عليهم لل فهنيئا أهله و الشام يتوكل هللا-2

 سيصير: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال حوالة ابن وعن *

. بالعراق وجند باليمن وجند بالشام جند مجندة جنودا تكونوا أن إلى األمر

 بالشام عليك: فقال ذلك، أدركت إن هللا، رسول يا لي خر حوالة ابن فقال

 فعليكم أبيتم إن فأما عباده من خيرته إليها يجتبي أرضه من هللا خيرة فإنها

 وأبو أحمد رواه. وأهله بالشام لي توكل هللا فإن غدركم من واسقوا بيمنكم

 .األلباني وصححه والترمذي داود
يبين الحديث ان هناك جند مشتركه فى ثالث اماكن و هي الشام و العراق و 

تمع اال فى من بايع دوله الخالفه االسالميه فتنظيم اليمن فى آخر الزمان و هي لم تج

القاعده غير موجود بالعراق و غير موجود بالشام بعد نقض البيعه من قبل جبهة 

أن الجند المجنده  جدنالنصره للشيخ أيمن الظوهري من طرف الجوالني ، فبالتالي 

ا الخليفه ابو بكر التي اعلنه التي قصدها رسول هللا هي جند دوله الخالفه االسالميه

 البغدادي حفظه هللا تعالي 
 

 جفاف بحيرة طبريه 

 لماذا أعلنت إسرائيل جفاف بحيرة طبريه من الماء ؟
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اذ يقول عليه  7211فى حديث النواس بن سمعان الذي ذكر فيه الدجال فى صحيح مسلم برقم 

 طبرية بحيرة على أوائلهم فيمر ينسلون حدب كل من وهم ومأجوج يأجوج هللا ويبعث)) السالم 
د الي و ذلك بعد هروب الجنو(( ماء مرة بهذه كان لقد فيقولون آخرهم ويمر فيها ما فيشربون

 .سبحان هللا عالم الغيب و الشهادة ... جبل الطور مباشرة و انظروا الي التاريخ 
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 عالمات كبرى

 :تحقق عالمات الساعه لحديث جبريل مع رسولنا الكريم 

 

: الصفحة أو الرقم -مسند الفاروق : المصدر -صحيح : خالصة الدرجة -عمر بن الخطاب : الراوي

5/752 

 

جبريل فى هيئه رجل إلى رسول هللا و صحابته قعود معه و سأله عن اإلسالم  فى حديث طويل جاء

 و اإليمان و اإلحسان ثم عن الساعة 

قال فمتى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها قال إذا العراة الحفاة العالة 

 رعاء الشاء تطاولوا في البنيان وولدت اإلماء رباتهن 

 

فقط الغير ا نجد أن رسول هللا عندما سأله جبريل عن عالمات الساعه إقتصر بالرد على نقطتين و هن

أى بحدوث هذين ......و هما تطاول رعاء الشاه فى البنيان و والدة األمه رباتهن و توقف عن الكالم 

  العالمتين يكون الوقت قد أزف و علينا أن ننتظر الساعه بين عشية او ضحاها

 

 وضحت أن النقطتين قد حدثا فى زماننا هذا و شرح أحاديث سابقه و هو و لقد 

 

سوف يتطاولون  ة واإلبل وهم العرب سكان الباديةإخبار النبي صلى هللا عليه وسلم أن رعاة الشا -1

في البنيان ويتباهون بها وظهر هذا فسبحان هللا تعالى من أخبر محمد صلى هللا عليه وسلم عن هذا 

 سنة وسبحان هللا رب العالمين 1044ن قبل أكثر م

مخصبه ألمرأه ال تلد االمة ربتها هي عملية استئجار الرحم حيث يضع الطبيب بالمجهر بويضه  -5

بعد والدة الطفل كثيرة االموال ثم  المترفهاشهر بدل من االم  2فى رحم ام بديله تحمل تستطيع الحمل 

ربتها اي ربة (  الخادمة)مة األند من ولدتها و بالتالي تلد خادمة ع هي أجيرة او جرةتأستكون األم المُ 

و لهذا نجد أنتشار بنوك الحيوانات المنويه لتخصب  المرأه نفسها من أي رجل .....منزلها المستقبليه 

 و المعني االجمالي ان تفقد االنساب و تختلط النطف ....وضع حيوانته فى البنك مقابل دفع اموال 

 ن منذ خلق هللا آدم حتي عشر سنوات مضتهذة اآليه لم تك

أن يكثر العقوق في األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة والسب ، عني و هو ينفي م

 .وهذا أوجه األوجه عندي : قال ابن حجر 

 

فهذا نداء إلى المسلمين ليعرفوا أن جميع تحذيرات هللا تعالى قد جاءت و 

  حان موعد اإلنتقام



 

 

 تفسير فتنة األحالس و السراء و الدهيماء 
 

 المغيرة أبو حدثنا,  الحمصى سعيد بن عثمان بن يحيى حدثنا (0505) داود أبو** 

:  قال العنسىْۚ  هاني بن عمير عن عتبة بن العالء حدثني سالم بن عبدهللا حدثنى

 فذكر وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول عند قعوداً  كنا:  يقول عمر بن عبدهللا سمعت

 ومافتنة: هللا يارسول:  قائل فقال األحالس فتنة ذكر حتى ذكرها في فأكثر الفتن

 من رجل قدمي تحت دخنها السراء فتنة ثم وحرب هرب فتنة هي قال ؟ األحالس

 على الناس يصطلح ثم المتقون أوليائي وإنما, مني وليس مني أنه يزعم بيتي أهل

 لطمة لطمته إال األمة هذه من أحداً  التدع لدهيماءا فتنة ثم,  ضلع على كورك رجل

 الناس يصير حتى كافراً  ويمسي مؤمناً  فيها الرجل يصبح تمادت انقضت:  قيل فإذا

 ذاكم كان فإذا فيه إيمان ال نفاق وفسطاط فيه النفاق إيمان فسطان فسطاطين إلى

 وصححه لحاكموا أحمد رواه صحيح اسناده.  غداً  من أو يومه من الدجال فتنظروا

  واأللباني الذهبي

 

 الصالة عليه بينها كما وهى االحالس، فتنة وسلم عليه هللا صلى النبي ذكر

 وقد ومحارب، هارب بين فيها الناس ان ومعناها ،(وحرب هرب: )بقوله والسالم

 في ظهورهما وأول العزيز، عبد والملك حسين الشريف قبل ما عصر في ذلك وقع

 بينهم وكانت الجاهلية بزمن الوقت ذلك يسمون االن إلى سوالنا العرب جزيرة

 وحوادثهم والعراق والشام الجزيرة انحاء إلى يهرب من ومنهم ونهب وسلب حروب

 الحالة تلك ادرك من يوجد بل الجزيرة اهل بين مشهورة معروفة ذلك في واشعارهم

 (وحرب هرب) الحديث في وصفت كما وانها

: عنه هللا رضي عوف ابن الرحمن عبد عن ثبت كما النعم به والقصد السراء فتنة 

 بسند الفتح في الحافظ ذكره -( نصبر فلم بالسراء وابتلينا فصبرنا بالضراء ابتلينا)

 واطالق رجل قدمى تحت من دخنها ان وسلم عيه هللا صلى النبي واخبر - صحيح

  .والكافر المسلم تشمل الناس كلمة

 

 الذى الحديث في المذكور( البترول أموال) المال فيضان هى ءالسرا فتنة ان قلنا؛ فإذا

 اصطالح ان قلنا؛ وإذ. الحديثين بين الجمع حصل عنه هللا رضي مالك بن عوف رواه

 في وسلم عليه هللا صل عنها اخبر التي بالهدنة يفسر الحديث في المذكور الناس

 قلنا؛ لو وكذلك رتين،الفق هاتين بين الجمع حصل السابق عنه هللا رضي عوف حديث

 العرب من بيتا التدع التي الفتنة فيها يدخل الحديث في المذكورة الدهيماء فتنة ان



 

 

 الفقرتين هاتين بين الجمع فيحدث. مالك بن عوف حديث في والمذكور االدخلته

 .ايضاً 

 

 فال ،(بيتى اهل من رجل قدمى تحت من دخنها أن: )وسلم عليه هللا صلى قوله أما

 من كان فإنه العزيز عبد الملك قبل الحجاز يحكم كان الذى حسين الشريف الإ أراه

 كما بالقباب، يطاف عصره في وكان النسب في وسلم عليه هللا صلى النبي بيت اهل

 انه هللا رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ يتهم كان انه عنه وينقلون بالكعبة يطاف

 وال امره له ليتضح التاريخ فليراجع الرجل هذا في المزيد أراد ومن الناس، بين فرق

 بعضهم عنه ويخبرنى حاله، على واطلعوا حكمه عاصروا أناس الحياة قيد على يزال

 ، هللا رحمهم االخوان ويحارب البوادى لجفاة الذهب يعطى كان انه ذلك رأى ممن

 أنه عميز) لى يظهر كما وسلم عليه هللا صلى النبي قول عليه ينطبق انه ترى وبذلك

 أؤليائى إنما: )فقال ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي علل وقد ،(منى وليس منى

 (المتقون

 الجزيرة ألن العزيز، عبد الملك انه فيظهر عليه الناس يصطلح الذى الرجل وأما

 مسلم بها يأمن ان يستطيع فال الطرق وقطع بالحروب مليئة كانت قبله العرب

 والنصرانى المسلم فتجد وكافرهم، مسلمهم لناسل االمن هذا حصل ثم والكافر

 عليه هللا صلى النبي قول عليه فينطبق صاحبه منهم كل أمن مختلطين كلهم والشيعى

 (ضلع على كورك رجل على الناس يصطلح ثم: )وسلم

 

 قيل كلما لطمة لطمته اال االمة هذه من احدا التدع التي الدهيماء فتنة في االن ونحن

 جديدة بفتنة يوم كل علينا يخرجون الباطل فأهل بذلك يشهد وواقعنا تمادت، انقضت

 التبث كانت أنشئت ما اول االذاعة كمثل فيها، يتمادون ثم االمر أول في فيبسطونها

 المرأة اصبحت حتى االمر تطور ثم إمرأة صوت فيها واليسمع واالخبار القران اال

 على سافرة أخرجوها ثم الخليعة ىاالغان وتغنى الرجال مع البرامج تذيع التي هى

 ممن ذلك تدبر لمن مخططاتهم سائر في وهكذا وغيرها الصور وهكذا التلفاز شاشة

 .البصيرة هللا رزقه

 

 االن فنحن فسطاطين، إلى الناس انقسام من وسلم عليه هللا صلى الرسول ذكره ما أما

  .خالص مانإي و خالص نفاق بين فسطاطين الي الناس أنقسم لقد و عزها في

 :األخرى األحاديث في وردت التي الفتنة هذه صفات ومن

 .البحر موج تموج مظلمة أنها •

 .السيف من أحد فيها اللسان •



 

 

 . أخر رسل بدء رسل ذهب كلما المظلم الليل كقطع أنها •

 الدنيا من بعر  دينه يبيع نهارا أو ليال الكفر إلى اإليمان من فيها الرجل يمر •

 .قليل

 .القائم من خير فيها القاعد بكماء عمياء صماء فتنة نهاأ •

 .السلطان وجور الصبيان إمارة مسبباتها أحد •

 .الفتنة هذه في بعضا بعضهم المسلمون يقتل الهرج كثرة •

 .بعض رقاب بعضهم يضرب ُصبًا أساود المسلمون فيها يصبح •

 .منهم الناس عقول تنزع •

 .والعجم العرب من شاء من على اإلسالم هللا يدخل أن بعد الفتنة هذه تأتي •

 .القليل إال منهم يبقى فال العرب استنضاف بعد إال الفتنة هذه تنتهي ال •

 .أيضا وتهلكهم المسلمين غير من الناس تصيب •

 .(أبو بكر البغدادي)البيت  ال من برجل الفتنة هذه هللا يفرج •

 

 العالم يشهده وما تتطابق أنها تستنتجوا أن يمكنكم الدهيماء فتنة صفات ذكر بعد ألن

  األوجه كل و حروب أهليه في ومظاهرات ثورات من العربي

 

 خروج وهو كبير بحدث اال تنتهي لن الدهيماء فتنة ان الشريف الحديث أخبرنا

 خروج هو و كان قد و( غداً  من أو يومه من الدجال فتنظروا ذاكم كان فإذا) الدجال

 بن أسامه هللا عبد أبا المنتظر المهدي خروج بعد المسلمين في كاأمري الدجال المسيح

 ( المهدي و الدجال المسيح فصول مراجعه رجاء)  الدن بن محمد

 

 الشيخ صححه و هللا رحمه أحمد األمام مسند في جاء الذي هنا الحديث سأقول

 : هللا رحمه األلباني

 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلَمْسِجدِ  فِي قُُعوًدا اُكنَّ :  قَالَ  ، بَِشيرٍ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  فَعنِ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َسْعدٍ  ْبنَ  بَِشيرُ  يَا:  فَقَالَ  ، اْلُخَشنِيُّ  ثَْعلَبَةَ  أَبُو فََجاءَ  ، َحِديثَهُ  يَُكفُّ  َرُجالً  بَِشير   َوَكانَ  ،

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َحِديثَ  أَتَْحفَظُ   أَْحفَظُ  أَنَا:  ُحَذْيفَةُ  فَقَالَ  ؟ األَُمَراءِ  فِي ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ :  ُحَذْيفَةُ  فَقَالَ  ، ثَْعلَبَةَ  أَبُو فََجلَسَ  ، ُخْطبَتَهُ   تَُكونُ :  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ةُ  ُ  َشاءَ  َما فِيُكمْ  النُّبُوَّ  َعلَى ِخالَفَة   تَُكونُ  ثُمَّ  ، يَْرفََعهَا أَنْ  َشاءَ  إَِذا ْرفَُعهَايَ  ثُمَّ  ، تَُكونَ  أَنْ  هللاَّ

ةِ  ِمْنهَاجِ  ُ  َشاءَ  َما فَتَُكونُ  ، النُّبُوَّ ُ  َشاءَ  إَِذا يَْرفَُعهَا ثُمَّ  ، تَُكونَ  أَنْ  هللاَّ  ثُمَّ  ، يَْرفََعهَا أَنْ  هللاَّ

ا ُمْلًكا تَُكونُ  ُ  َشاءَ  َما فَيَُكونُ  ، َعاّضً  ثُمَّ  ، يَْرفََعهَا أَنْ  َشاءَ  إَِذا يَْرفَُعهَا ثُمَّ  ، يَُكونَ  أَنْ  هللاَّ



 

 

ُ  َشاءَ  َما فَتَُكونُ  ، َجْبِريَّةً  ُمْلًكا تَُكونُ   ثُمَّ  ، يَْرفََعهَا أَنْ  َشاءَ  إَِذا يَْرفَُعهَا ثُمَّ  ، تَُكونَ  أَنْ  هللاَّ

ةٍ  ِمْنهَاجِ  َعلَى ِخالَفَةً  تَُكونُ   " .. َسَكتَ  ثُمَّ  نُبُوَّ

صل هللا  الكريم الرسول بعثت منذ اإلسالمي العالم في الحكم مراحل يقسم الحديث هذا

 :غير ال مراحل خمسة إلى الساعة قيام إلى علية و سلم

 وسلم عليه هللا صلى الرسول حكم: النبوة •

 الراشدون الخلفاء: النبوة منهاج على خالفة •

 العثماني الخالفة إلى أمية بني خالفة من يمتد: عاضا ملكاًّ  •

 هذا زماننا في الحاكمة األنظمة: جبرية ملكاًّ  •

الخالفة التي أعلنها الخليفة أبو بكر البغدادي فى  :النبوة منهاج على خالفة •

األر  المقدسه بالشام و العراق و هي التي تقوم عليها الساعه و المعني بسكوته 

 صلي هللا عليه و سلم أي النهايه 



 

 

 اديث آخر الزمان المدينه فى أح
 اكثر من مرة في القران ولم تكن المدينة المنورة هي المقصودة( المدينة ) ذكر اسم 

( 54)َوَجآَء ِمْن أَْقَصا اْلَمِدينَِة َرُجل  يَْسَعى قَاَل يَـقَْوِم اتَّبُِعوا اْلُمْرَسلِيَن : قال تعالى( 1

 سورة يس 

ا اْلِجَداُر فََكانَ : و قال تعالى( 5  (35...)لُِغاَلَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي اْلَمِدينَِة  َوأَمَّ

َذا : وقال تعالى( 1 ْن أَْهلِهَا فََوَجَد فِيهَا َرُجلَْيِن يَْقتَتاَِلِن هَٰ َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَٰى ِحيِن َغْفلٍَة مِّ

ِه فَاْستََغاثَهُ الَِّذي ِمن ِشيَعتِِه َعلَى َذا ِمْن َعُدوِّ ِه فََوَكَزهُ ُموَسٰى  ِمن ِشيَعتِِه َوهَٰ الَِّذي ِمْن َعُدوِّ

بِين   ِضل  مُّ َذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن إِنَّهُ َعُدو  مُّ  (15)القصص . فَقََضٰى َعلَْيِه قَاَل هَٰ

(  73) قال إن هؤالء ضيفي فال تفضحون (  70) وجاء أهل المدينة يستبشرون ( ) 0

 الحجر(  72) واتقوا هللا وال تخزون 

ا َوقَاَل نِْسَوة  فِي اْلَمِدينَِة اْمَرأَُت اْلَعِزيِز تَُراِوُد فَتَاهَا َعن نَّْفِسِه قَْد َشَغفَهَا ُحبًّا إِنَّا لَنََراهَ ( 5

بِيٍن   (14)يوسف . فِي َضاَلٍل مُّ

إنصرف إطالق المدينة إلى المدينة التي يفهم إرادتها عند االطالق و قد تعددت المدن 

 (المدينة ) ان االسم واحد و هو في القران إال 

عندما يتكلم رسول هللا صل هللا عليه و سلم بلفظ المدينه فى أحاديث آخر الزمان فهو 

ال يعني المدينه المنورة بل يعني المكان الذي يهاجر اليه المجاهدين فى آخر الزمان 

تحول الي الي خليفتهم سواء كان فى أفغانستان أو الشام فمره يعني أفغانستان ثم ت

 الشام عندما تتحول الخالفة الي الشام 

 و المدينة المنورة التي نعرفها يلقبها بيثرب 

ُعمراُن بيت المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج " قال صلى هللا عليه وسلم 

" الملحمة ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال 

 [األلباني رواه أبو داود وحسنه ]

 "وخراب يثرب خروج الملحمة " في هذا الحديث يقول صل هللا عليه وسلم 

الجيش الذي سيخرج من المدينة هم من خيار اهل االر  و خيار اهل االر  

مجتمعون في أفغانستان فى ذلكم الوقت و المدينة المنورة في خراب و ال يجتمع 



 

 

اهل االيمان اذا حلو في مكان أقاموا الخراب و خيار اهل االر  في نفس المكان فان 

 ... فيه شرع هللا و صار من خير بقاع االر 

 يشير الحديث إلى أن خيار أهل االر  سوف يجتمعون في المدينة(( 1

 اين يكون خيار اهل االر  في اخر الزمان فلنقرئ االحاديث التالية

: " وسلم يقول  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه: عن عبد هللا بن عمرو قال ( 1

ستكون هجرة بعد هجرة ، فخيار أهل األر  ألزمهم مهاجر إبراهيم ، ويبقى في 

األر  شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ،تقذرهم نفس هللا ، وتحشرهم النار مع القردة 

 على شرط البخاري ومسلم -المستدرك على الصحيحين : المصدر" والخنازير 

 " االعماق و فتح القسطنطينية "نحوه في باب  و قد اورد نعيم بن حماد حديث على

معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغبها : قال الخطابي ( : هجرة بعد هجرة ) 

) في القيام بها وهي مهاجر إبراهيم صلى هللا على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم 

 .اء أي تقذفهم وترميهمبكسر الف( : تلفظهم ) بفتح الجيم وهو الشام ( : مهاجر إبراهيم 

سيصير األمر إلى أن : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن ابن حوالة قال ( 5

: ، قال ابن حوالة " تكونوا جنودا مجندة جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق 

ضه عليك بالشام ، فإنها خيرة هللا من أر: " خر لي يا رسول هللا إن أدركت ذلك ،فقال 

، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم ، فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غدركم ، 

حكم ( ]17003)وأحمد ( 5175)رواه أبو داود " فإن هللا توكل لي بالشام وأهله

 صحيح[ : األلباني

عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حتى ينزل 

اق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل األر  يومئذ الروم باألعم

فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون ال وهللا 

ال نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث ال يتوب هللا عليهم أبدا ويقتل ثلثهم 

ويفتتح الثلث ال يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم أفضل الشهداء عند هللا 

يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم 

في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال 

م صلى هللا عليه وسلم فأمهم يسوون الصفوف إذ أقيمت الصالة فينزل عيسى ابن مري

فإذا رآه عدو هللا ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه النذاب حتى يهلك ولكن يقتله 

 هللا بيده فيريهم دمه في حربته صحيح مسلم 



 

 

أبو : الراوي.(إن اإليماَن ليأِْرُز إلى المدينِة ، كما تأِْرُز الحيةُ إلى ُجحِرها) حديث 

 1307: الصفحة أو الرقم -صحيح البخاري : المصدر -ري البخا: هريرة المحدث

 [صحيح: ]خالصة حكم المحدث

وهذا الحديث ال يتعار  مع ما جاء في البحث فإن لكل حديث زمانه وقد روي عن 

الشام في اخر الزمان انها معقل المسلمين حين تكون الفتن بل وقال الرسول صلى هللا 

 ن تكون الفتنإن االيمان في الشام حيعليه وسلم 

أنى رأيت كان عمود الكتاب أنتزع من تحت " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وسادتي ، فأتبعته بصري ، فإذا هو نور ساطع ، عمد به إلى الشام ، أال وإن اإليمان 

صحيح : المصدر -األلباني:عبدهللا بن عمرو المحدث: الراوي."إذا وقعت الفتن بالشام 

 صحيح: حكم المحدث 1425: حة أو الرقمالصف -الترغيب 

و في الختام إن المقصد من هذا البحث هو التنبيه ان الجيش الذي تكلمنا عنه ال يوجد 

لكن حتما سيخرج من مدينة من ... دليل على انه خارج من المدينة المنورة حصرا 

 ...!خير مدائن المسلمين في ذلك الزمان 

 :أحاديث هجر المدينه 

أيام األمويين فى حكم يزيد بن معاويه عندما ارسل جيش برئاسه مسلم  و ذلكم حدث

 بن عقبة و قتل و اغتصب و شرد اهل المدينه  

ليتركن المدينة أهلها خير ما : قال  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن النبي 

راء أم: ومن يخرجهم منها يا أبا هريرة ؟ قال : رطبا وزهوا ، قال : كانت نصفين 

 موطيء مالك . السوء 

لتتركن المدينة على : قال  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن رسول هللا 

أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب فيغذي على بعض سواري المسجد ، أو على المنبر 

. الطير والسباع : للعوافي : يا رسول هللا ، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال : قالوا 

 ء مالك موطي

فنزلنا ذا الحليفة ،  -صلى هللا عليه وسلم  -أقبلنا مع رسول هللا : عن أبي ذر قال 

تعجلوا إلى المدينة : فتعجل رجال إلى المدينة فباتوا بها ، فلما أصبح ، سأل عنهم فقيل 

تعجلوا إلى المدينة ، أما إنهم سيتركونها ، وهي أحسن ما كانت  : ، وإلى النساء ، فقال 

 يء مالك موط

  االنجيلالمدينه فى 



 

 

هي المدينه التي تكون فيها حرب آخر الزمان بين المسيح عليه السالم و المسيح 

و هي نفسها فى االسالم الملحمه الكبري .... على تل هرمجدون ... الدجال أو الوحش 

د مكن أختالف المكان و لكن المقصد واحأن من الم..أرأيتم .... أو مرج دابق االعماق 

ففي االنجيل المكان فى فلسطين و لكنه يعني الملحمه الكبري بين المسيح عليه السالم 

و المسيح الدجال التي حددها رسول هللا صل هللا عليه و سلم بأنها فى مرج دابق 

  حيث الدولة االسالميه اآلن بالشام.......بسوريا 



 

 

 عالمات الساعة الكبرى التى لم تظهر بعد 
ن نزول المسيح عليه السالم و الحمد هلل و يجب علي الجميع تم اآل: تنبيه 

 تنفيذ ما فى الفصل اآلخير و فى الصفحه االخيرة من الكتاب بدون تردد

 ( الكتاب ملخص و اآلن المسلمين واجب)

 ، ثلثا المسلمين من( الدجال) يقتل وإنه)عن حذيفه بن اليمان قال رسول هللا 

 ما:  المؤمنين بعض فيقول ، الليل بينهم حجزفي ، ثلث ويبقى ، ثلثا ويهزم

  ؟ ربكم مرضاة في بإخوانكم تلحقوا أن تنتظرون

فماذ تنتظرون ان تلحقوا بإخوانكم الذين يقتلون فى كل مكان على يد أمريكا 

 المسيح الدجال هلم الي نصر هللا و رسوله ال وقت للحياه و ال معني لها

  فرض عليناالهجرة  فتن الشام قبل قيام الساعة و لماذا
 

  باذن هللا تعالي الفرجمن االبتالء ثم و نصف سنوات ثالث 
 

، ثم قال  الساعة ال تقوم حتى ال يقسم ميراث ، وال يفرح بغنيمة إن: قال  مسعود بن هللا عبد عن

: نعم ، قال : الشام يعني ؟ قال : قلت ألبي قتادة : عدو للمسلمين يجمع لهم ، وأومأ بيده ، قال : 

ويستمد المسلمون بعضهم بعضا ، فيلتقون ويقتتلون قتاال : ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة ، قال 

ثم يشرط شرطة للموت ال ترجع إال غالبة ، فيلتقون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل : شديدا ، قال 

، يشرط شرطة  ، ويفيء هؤالء وهؤالء ، وكل غير غالب وتفنى الشرطة ، فإذا كان اليوم الثاني

للموت ، فيلتقون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل ، فيفيء هؤالء وهؤالء ، وكل غير غالب ، 

، يشرط شرطة للموت ، فيلتقون فيقتتلون حتى يحجز بينهم  اليوم الثالثوتفنى الشرطة ، فإذا كان 

، نهد يوم الرابع فإذا كان الالليل ، فيفيء هؤالء وهؤالء ، وكل غير غالب ، وتفنى الشرطة ، 

إليهم بقية المسلمين ، فيفتح هللا عز وجل عليهم ، فينظر بنو األب كانوا يتعادون على مائة ، لم يبق 

فبينما هم كذلك ، إذ سمعوا أمرا : منهم إال رجل فأي ميراث يقسم ، أو بأي غنيمة يفرح ؟ قال 

: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و: ، قال  الدجال قد خلفهم على ذراريهم وأهاليهمأكبر منه ، 

فيبعث أميرهم طليعة ، عشرة فوارس ، إني ألعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ، هم " 

 شيبة أبي ابن مصنف . "يومئذ خير فوارس في األر  ، أو من خير فوارس في األر  
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 الدوله االسالميه في العراق و الشاما يحدث فى هذا الحديث يبين أن م

من قتل و تدمير مكتوب فى اللوح المحفوظ من قبل ان يبرأ هللا االر  و ما 

عليها و قد رواه لنا رسول هللا و بينه لنا و قال ان التدمير سيصل الي حد ان 

ال يقسم ميراث و اليفرح بغنيمة ، و ان العدو سيكون متربص باهل االسالم 

 اصة و هم الروافض و من والهم من الصهاينة و االمريكان ، خ



 

 

و نصف سنوات  ثالثو يبين الحديث ان امد االبتالء و الفتنة سيكون مدتة 

و هللا اعلم و رمز تماما مثل االنجيل و التوراه حيث الفرج  بعدها مباشرة 

حيث  لمو هللا اعالفرج  بعدها مباشرة الرابعه الليله لها بثالث ليال و في 

يحصل شئ و فجيعه للمسلمين تجعل المسلمين أجمعين ينهدون من جميع 

المسيح الدجال ) أنحاء العالم ليساندوا الدوله االسالميه فى جهادها ضد الروم

، انه رجسه الخراب و هو ما ذكر فى التوراه و االنجيل ( امريكا و اعوانها 

رائيل هم يومئذ خير عشر فوارس لقتال أس (الدوله االسالميه)ترسل ثم 

فوارس االر  و ذلك عند نزول المسيح عيسي بن مريم عليه السالم و هللا 

 اعلم

و هذا الحديث و ما يوافقه من التوراه و االنجيل الذين يبينون ان 

مدة قتال دوله المسلمين الذين أعلنوا الخالفه و أصبحوا يد واحده ثم 

ث سنوات و نصف ، يبين لنا أجتمع عليهم المسيح الدجال ليفرقهم هي ثال

تأويل و تنزيل ) أن النبؤه ال تفهم اال بعد حدوثها كامله كما بينت فى فصل 

سنوات و  6، حيث تفرقت الدوله االسالميه بعد مرور ( أحاديث الغيب 

و يبين لنا هذا الحديث الشريف أن أهل االسالم المذكورين نصف كامله ، 

الخالفه االسالميه التي اعلنها الخليفه  فى جميع الكتب والنبؤات هم دوله

البغدادي و أن من قاتلهم هم من يوالي الوحش او ابن  أبو بكر البغدادي

 .اسمه الذي نعرفه أمريكا الزانيه العظمي أو  الخطيئه او المسيح الدجال او

 

 سيصير: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال حوالة ابن وعن *

. بالعراق وجند باليمن وجند بالشام جند مجندة جنودا اتكونو أن إلى األمر

 بالشام عليك: فقال ذلك، أدركت إن هللا، رسول يا لي خر حوالة ابن فقال

 فعليكم أبيتم إن فأما عباده من خيرته إليها يجتبي أرضه من هللا خيرة فإنها

 بووأ أحمد رواه. وأهله بالشام لي توكل هللا فإن غدركم من واسقوا بيمنكم

 .األلباني وصححه والترمذي داود
يبين الحديث ان هناك جند مشتركه فى ثالث اماكن و هي الشام و العراق و 

اليمن فى آخر الزمان و هي لم تجتمع اال فى من بايع دوله الخالفه االسالميه فتنظيم 

القاعده غير موجود بالعراق و غير موجود بالشام بعد نقض البيعه من قبل جبهة 

أن الجند المجنده  نجده للشيخ أيمن الظوهري من طرف الجوالني ، فبالتالي النصر

التي اعلنها الخليفه ابو بكر  التي قصدها رسول هللا هي جند دوله الخالفه االسالميه

 البغدادي حفظه هللا تعالي 
 

************************************************** 

 بشر به بأذن هللا تعاليمُ  قيام الخالفة اإلسالميه بالشام .... 



 

 

 
 ابن عن رجل، عن(630/ 00) عبدالرزاق بمصنف الملحق( راشد بن معمر) جامع في**

 جانب، من وتسكن جانب، من تطفو الصبيان لعب أولها كان بالشام فتنة تكون»: قال المسيب،

 لينتفضان، إنهما ىحت يديه المسيب ابن فيقبل: قال «فالن األمير إن مناد ينادي حتى تتناهى فال

 «حقا األمير ذاكم حقا، األمير ذاكم»: يقول ثم

 بدون لفظ لعب صبيان (206/ 2) الدارقطني علل فيو  (22/ 2) للطبراني األوسط المعجم فيو 

 زمانها، يؤولها لم ما وقفية، تبقى.. .. نقال صحت ولو حتى الفتن، أحاديث 

 الثورة هذه بداية كانت! هللا نسبحا .. اليوم سوريا واقع تؤول اآلثار وهذه

 ضد كتابات السورية درعا مدينة في األطفال كتابات هو الشام في الحالية

 11طفل سن كل منهم  11و كان عدد االطفال  !المجرم البعثي النظام هذا

و فى النهاية أعلن قيام الخالفة االسالميه من طرف الشيخ البغدادي و سنه 

 ر المؤمنين و خليفتهم الحققيل ذلك األمير حقا أي أمي
 

ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل  : رضي هللا عنه ، قال طالب أبي بن علي عن ** 

، وسبوا ظلمتهم ، فإن فيهم األبدال ، وسيرسل هللا  الشام الذهب في المعدن ، فال تسبوا أهل

يبعث هللا عند ذلك رجال من  إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، ثم

عترة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم في اثني عشر ألفا إن قلوا ، وخمسة عشر ألفا إن 

كثروا ، أمارتهم أو عالمتهم أمت أمت على ثالث رايات يقاتلهم أهل سبع رايات ليس من صاحب 

رد هللا إلى الناس ألفتهم في الهاشميراية إال وهو يطمع بالملك ، فيقتتلون ويهزمون ، ثم يظهر 

و ( 2/073/6212)الطبراني فى االوسط  . الدجالونعمتهم ، فيكونون على ذلك حتى يخرج 
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هذا الحديث يبين أن رايات اهل السنه ثالث رايات و الروافض سبع رايات 

األسالميه أبو بكر الخالفة فى الشام و أن ظهور الهاشمي و هو أمير دولة 

ادي القرشي الحسيني سيرد للناس ألفتهم ونعمتهم فهو مؤسس جبهة البغد

حفظها هللا و بذلك حمي أعرا  االسالميه دولة الالنصرة و هو مؤسس 

المسلمين فى الشام من بطش الروافض ، فيكونون على ذلك حتى تخرج 

أما فى الشام  المسيح الدجالفى سوريا أي يخرج  المسيح الدجال أمريكا

كور من السماء فهي طائرات التحالف الغربي التي تدك جنود السيل المذ

الدوله االسالميه و الثعالب التي ستغلبهم هم البشمركه و الشيعه الذين 

يتقدمون على حساب الدوله االسالميه بدعم من الغطاء الجوي للتحالف 

 و هللا أعلم االمريكي الغربي 

 رض عينفهي كف لقد حان وقت الهجرة الثانيه الي الشام  
 



 

 

ال ،  ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيمستكون هجرة بعد هجرة  إنها" صلى هللا عليه وسلم  قال** 

، تلفظهم أرضوهم ، تقذرهم نفس هللا تحشرهم النار مع القردة  يبقى في األرض إال شرار أهلها

سنن ابي داود و "  والخنازير ، تبيت معهم إذا ناموا ، وتقيل معهم إذا قالوا ، وتأكل من تخلف

 مسند أحمد باسناد حسن 

خرج من المشرق ، فيا معشر المجاهدين ي تمن تبقي ستحشرة النارالت

الشام و قاتلوا أهل الكفر و أنتظروا  اليأتركوا أراضيكم أجمعين و هلم 

 الشامخروج أمريكا المسيح الدجال قريبا في المجاهدين هناك فأذهبوا الي 

و أتركوا كافة االراضي االخري من ليبيا و المغرب لتكونوا عوناً ألخوانكم 

أذهبوا الي الشام  فهي أراضي كفر و نفاق،و الخليج و مالي و مصر العربي 

 .و ال تعصوا هللا و رسوله كما أمرنا رسول هللا صل هللا عليه و سلم 
دة جند بالشام سيصير األمر إلى أن تكونوا جنودا ًمجن: عن ابن حوالة قال صلى هللا عليه وسلم** 

عليك : فقال ابن حوالة خر لي يا رسول هللا، إن أدركت ذلك، فقال. وجند باليمن وجند بالعراق

   في صحيح الجامع 1752.   يجتبي إليها خيرته من عباده بالشام فإنها خيرة هللا من أرضه

 لاللباني

 

 عليكم بالشام  عليكم بالشام حتي تكونوا مع المؤمنين و حتي تكونوا بمأمن من الفتن

بينا أنا نائم ، إذ رأيت عمود : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن أبي الدرداء قال  **

الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به ، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ، أال 

 1775رواه أحمد " . وإن اإليمان حين تقع الفتن بالشام 

 الشام فتن فى مذكورة امالش فى المجاعات    

وجهد حتى إن أحدهم ليحرق وتر  وتصيبهم مجاعة شديدة ))ففي حديث عثمان بن ابي العاص 

هذا : أيها الناس أتاكم الغوث ، فيقولون : قوسه فيأكله ، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر 

المعجم الكبير  3140(  (، وينزل عيسى ابن مريم عليه السالم صالة الفجر صوت رجل شبعان

 للطبراني 

 

فالحديث يذكر ان المسلمين فى الشام سيأكلون أوتار أسلحتهم من الجوع و 

حصار الدوله االسالميه من قبل التحالف االمريكي و هذا ما نراه بأعينا فى 

و نري صور االطفال و الشيوخ  موت االطفال و النساء و الرجال جوعا

 ال باهلل إو ال حول و ال قوة عين األيموتون جوعا أمام 

  فهناك فتنة بين المسلمينمع من نقاتل فى الشام ، 

التي ال تعترف بحدود  الدولة األسالميه فى العراق و الشام هي الوحيدة

و تقاتل سيكس بيكو و تطالب بخالفة على منهاج النبوة و تحكم بشرع هللا 

ريكان و الغرب ، الطواغيت من أهل الكفر الروافض و المرتدين و األم



 

 

تطالب بالوصول إلى المسجد األقصي من خالل حدود دمشق و غيرة من 

 الرايات يكتفي يقتل بشار األسد ثم التحاكم الي الديموقراطيه 

أن الشعب السوري يحكم نفسة بنفسه  قانونأما جبهة النصرة فتكتفي بتطبيق 

لم ألقصي و و هو تكريس لسيكس بيكو و ال تطالب بالوصول الي المسجد ا

خالفة و ال تطالب بمحاربه األمريكان فى كل مكان ، فال أوصي التطالب ب

 .، بل و أحذر منها في حالة القتال مع الدولة االسالميه كما جاري اآلنبها

أما من يقاتل من أجل الديموقراطيه و حريه العقيدة و يأخذ أوامرة و سالحة 

عا يجب قتاله أمثال الجيش من الغرب الكافر فهو كافر مرتد أصال و فر

و في قتلهم ثواب قتل من الجبهة االسالميه العميله السوري الحر و أتباعه 

المرتدين كما قاتل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه المرتدين أوال قبل فتح 

البالد ألن قتال المرتدين أولي من قتال المشركين كما أجمع العلماء ألنهم 

دولة  أمريكايعد قتلهم قتل مسلم ألنهم أولياء  خنجر فى ظهر األمه ، و ال

فنحن ال نسقط  صل هللا عليه و سلم ناالمسيح الدجال التي حذر منها رسول

طاغوت الحكم الجبري لنقيم طاغوت الحكم الديموقراطي بل نقيم الخالفه و 

 . نقيم شرع هللا و نحارب الكفار و المرتدين

و مبايعة الشيخ أبو بكر  ام األسالميهفعليكم باأللتحاق بدولة العراق و الش

من  االساميهلو تمت هزيمة الدولة و البغدادي الحسيني القريشي حفظه هللا 

و تقوم  المنافقين و هو أمر متوقع حتي تقوم الساعة على شرار الناس

، فأعلموا أن هذا من سوء أعمال المسلمين الذين  الساعة و الحق مهزوم

الخالفة و أهل الشريعة و لذلك تقوم الساعة يرفضون أهل الحق و أهل 

 قريبـأً 

  حفظها هللاراية دولة العراق و الشام االسالميه  

  للمسجد األقصي ( أمريكا )أنصار المسيح الدجال حصار اليهود 

 شديدا حصرا المقدس بيت في المؤمنون سيحصر الدجال أن سمرة وعن**

 وإنه» وجنوده هللا فيهزمه سلمو عليه هللا صلى مريم بن عيسى فيهم فيصبح



 

 

 ممسوح الدجال األعور آخرهم كذابا ثالثون يخرج حتى الساعة تقوم ال وهللا

 متى وإنه األنصار، من لشيخ - تحيا أو - يحيى أبي عين كأنها اليسرى العين

 من صالح ينفعه فليس واتبعه وصدقه به آمن فمن هللا، أنه يزعم فإنه خرج

 وإنه سلف، عمله من بشيء يعاقب فليس كذبه،و به كفر ومن سلف، عمل

 المؤمنين يحصر وإنه المقدس، وبيت الحرم إال كلها األر  على سيظهر

مسند ] «وجنوده هللا فيهزمه قال، شديدا، زلزاال فيزلزلون المقدس، بيت في

 [أحمد

 به المراد) ـ إيلياء جبل»: يأتي الدجال أن أسيد بن حذيفة حديث وعن**

 لهم فيقول المسلمين من عصابة فيحاصر ـ( القدس بمدينة المحيط الجبل

 يفتح أو باهلل تلحقوا حتى تقاتلوه أن الطاغية بهذا تنتظرون ما عليهم الذين

 مريم ابن عيسى ومعهم فيصبحون. أصبحوا إذا يقاتلوه أن فيأتمرون لكم،

 يا: يقول والمدر الحجر و الشجر أن حتى أصحابه، يهزم و الدجال فيقتل

 وصححه( 514 -0/552) للحاكم رواه] «فاقتله عندي يهودي هذا منمؤ

 [.قال كما وهو الذهبي ووافقه

و لقد بيننا فى الكتاب قبل ذلك أن المسيح الدجال و جنوده هو أمريكا و 

يح الدجال حصار سإسرائيل و لذلك نري جليا هذة األيام فى أواخر أيام الم

سه و المدينه هي أر  مهاجر للشام فكما بينا أن األر  المقدشديد 

و لقد صدقت نبؤة نبيينا عليه المؤمنين في أخر الزمان و هي قدس آخر 

يفيد أفضل الصلوات و التسليم و لفظ حتي أن الشجر و الحجر ليتكلم 

و ما لم يكن لحروب رسول هللا لن  و لن يتكلم الحجر و الشجر المبالغه فقط

أي أن تتغير و القيامه لن تقوم اال بغته يكون ألمته فسنن هللا ال تتبدل و ال 

 ون طبيعي و في سياقه الطبيعي كل شئ سيك

 من هو السفياني
بعد بحث شديد تأكدت أن جميع أحاديث السفياني موضوعه على رسول هللا 

صل هللا عليه و سلم حتي لو تطابقت مواصفا السفياني مع بشار األسد أو 

قع نهائيا و الكذب على رسول هللا صل فال يجوز تنزيلها علي الوا....غيره 

 .هللا عليه و سلم



 

 

إنذار نهاية األمة الشام ب و الفساد و خاصة الهزيمةتمام 

 سبب آخر لقيام الساعة  و
 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   قَاَل   اِم ، فاََل َخْيَر فِيُكمْ  إَِذا فََسَد أَْهُل  : " َصلَّى هللاَّ ، َواَل يََزاُل  الشَّ

تِي َمْنُصوِريَن اَل يُبَالُوَن َمْن َخَذلَهُْم  أُنَاس   اَعةُ ِمْن أُمَّ  "َحتَّى تَقُوَم السَّ

و ( 5125)و رواه الترمذي في سننه ( 1/017)اإلمام أحمد في مسنده رواه 

وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1105)وأبو داود الطيالسي في مسنده 

حسن :ل الترمذي قا بإسناد صحيح ( 0145,0141)وابن حبان ( 11150)

 صحيح على شرط مسلم :صحيح و قال الحاكم

 

 (إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم ) معنى حديث 

هذا ما قاله العالمة المال علي ....للقعود فيها أو التوجه إليها  ال خير أي

 القاري في مرقاة المفاتيح

 اإلسالمية جعل الشام مرآةًّ لحال األمةأي أن رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

إذا جمعت بين حديث إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم وحديث أال إن في   و

وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب، يتبين بوضوح ... الجسد مضغة 

و في هذا الحديث نعي لنهاية األمة و إنذار بقيام  الشام قلب بالد اإلسالمأن 

 .الساعة

 

المجاهدين من انحاء العالم و خيار  فالشام فيها خيار المهاجرين من

و المجاهدين من العراق و الشام و البد لهم من اإليثار بالنفس و التضحيه  

و لكن فساد خواص المجاهدين و العلماء  الفساد ال يقصد به عوام الشعب

حيث يقتتلون بعضهم بعض و يشعل الفتنه علماء السوء من أهل المخابرات 

أن التجربه د األمه األسالميه بالكامل فاسد و ، و من هنا يتبين أن جس

 قد فشلتو تحكيم الشريعة و تحرير المسجد األقصي  األسالميه لقيام الخالفة

و عليه فقد ضيعت األمانه و يجب عقاب المسلمين و جميع األمم بقيام 

 .، ففشل الخواص يعني فشل العوامالساعة 

 

لهم للدوله العراق و الشام قتا و إذا قصد به فساد العوام أيضا فسيكون

و رميها بتهمة و الخالفة األسالميه و بغضهم لها بسبب تحكيمها للشريعة 

التشدد و الغلو و الرجعية و لذلك نجد الجيش الحر الممثل للشعب قال أن 

 مجاهدي الدوله هم أهداف شرعيه له أولي من العلويين و الروافض ثم



 

 

دل من الخالفة  و القانون الوضعي بدل أختيارهم الديموقراطيه نظام للحكم ب

 الرافضة األقليات وجود بسبب سوريا ستقسم برأيهم ألنهامن الشريعه 

و ذلك فق مع أمريكا او ذلك بضغط من الجيش السوري الحر المتو للشريعة

حيث أمريكا ستكون و نظام النصيريين العلويين  بعد سقوطسيظهر جلياً 

ا فى الشام قريبا و لكنها ايضا ستقصف سبب سقوط العلويين بسبب تدخله

  و هللا أعلممواقع الدوله االسالميه فى العراق و الشام 

 

و الدولة االسالميه المجاهدين من تنظيم القاعدة  هزيمةو بذلك فتمام 

" و فصل " الساعة قيام سبب الحق هزيمة و النذير قتل"المذكور فى فصول 

ة الحق و تمام الفساد فى الشام يعني هزيم"  5415/5417لماذا الساعه 

يعني فشل التجربه األسالميه فى قلب األمه األسالميه مما يستوجب قيام 

الساعة لفساد األمه و فساد العالم بالبديه ،ألن فساد خير أمه أخرجت للناس 

 يعني فساد العالم أجمع

 

اثنتين  إني سألت هللا فيها ثالثا فأعطاني" عن حذيفة  قال لى هللا عليه وسلم 

وسألته أن , سألته أن ال يظهر على أمتي غيرها فأعطانيها , ومنعني واحدة 

"  فمنعني -وسألته أن ال يجعل بأسها بينهاال يهلكها بالسنين فأعطاني 

 حديث صحيح

 

أن بين يدي الساعة الهرج قيل وما الهرج  قال الكذب ) قال رسول هللا 

ولكنه قتل بعضكم إنه ليس بقتلكم الكفار والقتل قالوا أكثر مما نقتل اآلن؟ قال 

 حديث صحيح(  بعضا

 نصرنا جائهم كذبوا قد انهم وظنوا الرسل استيأس اذا حتى) قال تعالي 

 (المجرمين القوم عن بأسنا يرد وال نشاء من فنجي

ثم يدعو المجاهدين على اخوانهم كما دعا النبيون من قبل على من ارسلوا 

  فيهم

  (بالحق قومناح بيننا وبين ربنا افت) و شعيب 

 (كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا قوميرب إن )دعاء نوح 

،  الرسل اجمعينفتكذيب المنذر بالرسالة الصحيحه كمن كذب رسول هللا و 

 بنص القرآن حيث قال فى كل االمم كذبت قوم نوح و لوط  و هود المرسلين

كمن ( ص)ن محمد فمن كذب المجاهدين الذين يأمرون بالمعروف على دي

 أجمعينكذب به و بالرسل 

 هذا فيديو يبين تغيير استراتيجيه الغرب بإفتعال حروب أهليه بين المسلمين
qUhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHV8Fu6gd 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yHV8Fu6gdqU


 

 

حيث يدعو المظلومين من أهل دولة العراق و الشام األسالميه على الجميع 

قَْوِمنَا بِاْلَحقِّ َوأَنَت َخْيُر اْلفَاتِِحيَن  بَْينَنَا َوبَْينَ  اْفتَحْ  َربَّنَا )و خاصة بني جلدتهم 

 موعدنا مع قيام الساعة و بذلك يكون  (

 

 تفصيل فساد أهل الشام و لماذا هي سبب قيام الساعة 

 دعواهم واحده  هو أقتتال فئتيين من المسلمينفهذا و هللا أعلم 

 البينات جاءتهم ما بعد من بعدهم من الذين اقتتل ما هللا شاء ولو)قال تعالي 

 هللا ولكن اقتتلوا ما هللا شاء ولو كفر من ومنهم آمن من فمنهم اختلفوا ولكن

 (يريد ما يفعل

 

جبهة النصرة و دولة العراق و الشام األسالميه فكالهما منبثق أقتتال و هو 

 من تنظيم القاعدة و دعواهما واحده 

 

حيث قام شيوخ المخابرات إياد القنيبي األردني و عبد هللا المحيسني و 

ستخدام األسري مثل الكويت و تم أ منيوسف االحمد السعوديان و العجمي 

الشيخ أبو محمد المقدسي و أبو قتادة بالرغم أننا نعرف أن األسير ال يؤخذ 

منابر منه ألنه إما تحت ضغط و إما ينسب له أقوال مغلوطه ، تم أستخدامهم 

للهجوم على دولة العراق و الشام األسالميه ألنها هي أخر معاقل الحق التي 

أحد من المنافقين و ال الغرب و ال توالي  تريد أقامة الخالفة و ال تفاو 

سعود التي وقعت جبهة  لأحد من أتباعهم مثل الجبهة األسالميه المواليه آل

النصرة فى الفخ بموالتها و ترك موالة دولة العراق و الشام األسالميه و 

 .بالتالي فهي تتبع أوامر مخابرات السعوديه بطريق غير مباشر 

) ا كان يصدق أن جبهة النصرة التي تدعي أنها من من من.... سبحان هللا 

لتدمير  !ستكون حصان طراودة لمشايخ السرورية و الجاميه ( القاعدة 

أن الشيخ أيمن ..... صراحة وكلمة حق تقال !مشروع الخالفة بمهده 

الظواهري حفظه هللا أخطأ خطأ جسيما بقبوله ببيعة المنشقين اللذين شقوا 

بعدما بايعوا الدوله االسالميه ثم أنشقوا و تخرجوا منها عصا الطاعة التي اس

جعلوا جبهة النصرة مستقلة عن الدوله بعدما كانت جزء من الدولة 

ن الشيخ أيمن الظواهري حفظه هللا أخطأ خطأ االسالميه فى العراق، إ

مما !دون التثبت من سالمة منهجهم واعتقادهم  جسيما بقبوله ببيعة المنشقين

والتسلل .....السرورية يستغلون أيما استغالل هاته الزلة الكبيرة  جعل مشايخ

وكثير منهم رجال مخابرات ( .... النصرة جبهة ) والتمدد بوسط المجاهدين 

فأصبحوا يفتون لقتل المهاجرين .....فاستولوا على بعض القيادات بالجبهة .

http://www.mazameer.com/vb/showthread.php?t=165187
http://www.mazameer.com/vb/showthread.php?t=165187
http://www.mazameer.com/vb/showthread.php?t=165187


 

 

خطير جدا  األمر!وبتوقيع الشيخ أيمن (! القاعدة ) والتنكيل بهم باسم 

ان لم يتدارك الشيخ أيمن ........ويصب في صالح النصيريين والعلويين 

سيصبح في ( خالفة اسالمية على منهاج النبوة ) حفظه هللا األمر فمشروع 

سحق أي ....... وهذا هو الهدف األكبر للسرورية وللجامية ! مهب الريح 

 مشروع خالفة على منهاج النبوة في مهده 

 

والذي آثر ِذهاب ُملكِه وال أن يُسلم أو .. الشيخ الُمال محمد عمر هللا  رحم

الذي .. فاهلل أمده بالفضِل والظفر .. الذي أوى ونصر .. يقتل ُمهاجراً واحداً 

إن نصر .. وقاسى الضر والهجر فما تألم فاهلل وعده بالنصر .. عانى وتحمل 

ة هالميه و حليفتها جبدينه وإخوانه ، ليس كمثل الجيش الحر و الجبهة األس

النصرة فما أن صدر أمر أمريكا بقتال دولة العراق و الشام األسالميه 

فبادروا بسماع األمر و قاتلوا المهاجرين الذين تركوا أهليهم من أجل 

 نصرتهم ، فباعوا أخوانهم من أجل رضا أمريكا و بضعة أسلحة متهالكه  

آثر ِذهاب ُملكِه وال أن يُسلم أو والذي .. هللا الشيخ الُمال محمد عمر  رحم

 !! فأنظر أي الوعدين أنفذ .. وأمريكا وعدته بالهزيمة ..يقتل ُمهاجراً واحداً 

 فكان ال يألم الشر حتى يألم الحجر أتدرون ما السبب ؟؟ 

وصع إخوان الشيطان .. فإنه ال يعقد الصفقات وال يجلس في المؤتمرات 

إنما الُمشركون .. ن عمل الشيطان فهو يراهم رجس مِ ...مراٍت ومرات 

 نجس 

ولكنه .. وال لمراتب الِعلم فصوله .. رجل  ال يُعلم له صورة .. فتأمل الحال 

 .دوخ العالم واجتث أصوله 

و ها نحن نري االيام تثبت ان جبهة النصرة ال تريد اال الدنيا و السلطة فقد 

دة و ها هي تنشئ تخلت حتي عن بيعة الخالفة المزعومه لطالبان و القاع

جيش مستقل ثم بدأت فى ارسال اماكن القادة الذين يعارضون دمج الجبهة 

بالجيش الحر و اتخاذ الديموقراطيه منهج لهم مثل ابوفرج المصري و غيرة 

 ليقوم التحالف الغربي بقتلهم بالطائرات

ومعهم قائد .. ومعهم جون ماكين !! .. أما ما نراه ِمن هؤالء الجيش الحر 

.. وتأخذ األسلحة بشروط .. وتُعقد الصفقات .. لقوات األمريكية البرية ا

 فماذا تنتظر .. وتلعب ُمخابرات العالم 

وإليك الحل هو في طاولة حوار ُمفخخة تجمع ُكل هؤالء السياسيين 

 واإلعالميين الُخبثاء

إن أرتدتم اإلنحياز إلى فئة ما فحددوا أوال عقيدة و  فيا معشر المسلمين  -

هداف الفئة التى تريدون اإلنحياز لها فإن وافقت ماجاء به خير المرسلين أ



 

 

محمد صلي هللا عليه و سلم فتلك هى و إن كانت تدعو إلى التقوقع تحت 

و حدود سيكس بيكو التى فرضها "  أعنى مسميات البلدان"المسميات 

ف كل البد إخوانى أن تدققوا و تدققوا أهدا . روا تلك الرايةذالطاغوت فأح

 تعالى لاق .و أسأل هللا أن يهدينى و إياكم إلى سواء السبيل.راية قبل الحكم

و قال تعالي  25االنبياء ( فاعبدون ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم هذه إن)

 55المؤمنون (  هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأن)

ِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا}:وقال قُواتَفَ  َواَل  َجِميًعا هللاَّ  وقد 141:عمران آل]{ رَّ

 ونصوصُ  للمسلمين، واحد إمامٍ  تنصيب وجوب على العلماءُ  أجمع

 كما بِذكرها، المقال إلطالة حاجة ال مظانِّها في مبثوثة كثيرة اإلجماع

ة أجمعت  ما هو الخالفة أو اإلمامة من األسمى المقصد أنَّ  على األمَّ

 هللا؛ رحمه الماورديُّ  ولخَّصه هم،كتُب وفي العلماء ألسنة على ِذكُره توارد

ة لِخالفة موضوعة   اإلمامةُ : )قال إذْ  ين حراسة في النبوَّ  الدنيا، وسياسة الدِّ

ة في بها يقوم لَِمن وَعْقُدها و هذا موجود تحت رايه (.باإلجماع واجب   األمَّ

التي تدعو لتوحيد جميع ( داعش)الخالفه االسالميه فى الدوله االسالميه 

ين تحت رايه خالفه واحده و يحكم بشرع هللا تعالي و قرآنه حتي المسلم

 يأتي المسيح عليه السالم 

و يستصرخون األمه يون يقولون أين أنتم يا عرب ، فبعد أن كان السور

و تركوا  هم المهاجرون المجاهدون لنصرتهم ،جاءالعربيه النصرة ، 

يين على كل الجبهات و فقاتلوا النصيرين و هزموا العلو بيوتوهم و اهليهم 

كان االعالم ينسبها للجيش الحر بينما المجلس االنتقالي يجلس فى الفنادق 

 بتركيا ،، 

 

فجاءت أوامر أمريكا بطرد المجاهدين التي تركتهم ينكون طويال بنيران 

الروافض ، فأنقلبوا عليهم و صارت سوريا للسوريين و و صار المهاجرين 

بب قذف الثورة و رميها بتهمة اإلرهاب و هم هم سبب تأخر النصر و هم س

سبب غضب أمريكا عليهم و صار المهاجرين خوارج يجب قتالهم وهم حتي 

لم يتخلصوا بعد من نظام األسد و الروافض و هذا هو جل فساد الشام و 

و أصبح فساد المشروع الجهادي و مشروع قيام الخالفة و تحكيم الشريعه 

لة و طردها من مناطق البترول و النفط و الغاز هم جبهة النصرة قتال الدو

و مثل دير الزور و الرقه و كأن الصراع أصبح صراع على الثروات 

 حسبنا هللا و نعم الوكيل

حيث يسأل المحقق األسير :مجاهدي جبهة النصره بعض فيديو يبين جهل 

 معني كلمة الخوارج فيجيب أنهم من يأتي من خارج سوريا



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihP5cGbshlE  

 

 الدوحـة بدعم باألمريكان لالتصال تسعى" النصرة جبهة"
-http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9

-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9%D
-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85  

جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان، وأبو موسى : قال بن حذيفة، عبيدةعن أبي 

أرأيَت رجالً ضرَب بسيفه غضباً هلل حتى قُتِل، أفي : األشعري قاعد، فقال

استفهم الرجل : قال حذيفة. في الجنَّة: الجنة أم في النَّار؟ فقال أبو موسى

قلُت رجالً : كيف قلت؟ قال! سبحان هللا: قال أبو موسى. وأفهمه ما تقول

: بسيفه غضباً هلل حتى قُتِل، أفي الجنة أم في النَّار؟ فقال أبو موسى ضربَ 

استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، حتى فعل ذلك ثالث : قال حذيفة. في الجنّة

: فدعا به حذيفة، فقال! وهللا ال تستفهمه: مراٍت، فلما كان في الثالثة، قال

الحقَّ حتى يُقتََل  ُرويدك إن صاحبك لو ضَرَب بسيفه حتى ينقطع، فأصابَ 

، ولم يوفقه هللا للحق فهو في النار . عليه فهو في الجنة، وإن لم يُِصب الحقَّ

والذي نفسي بيده ليدخلنَّ النار في مثل الذي سألَت عنه أكثر من كذا : ثم قال

أخرجه محمد بن وضاح القرطبي، في كتابه النافع البدع والنهي .... وكذا 

 صور و أسنادة جيدعنها و عند سعيد بن من

اشترط للضارب بسيفه ومن الفقه في هذا األثر أن حذيفة رضي هللا عنه 

وفي رواية أن يصيب أمر هللا حتى يكون من أهل  غضبا هلل أن يصيب الحق

ولم يوفقه هللا عز وجل إليه فهو من الجنة إذا قُتل، وأما من لم يصب الحق 

تئد في األمر ويتبصر فيه، ويدع كما في الخبر، فعلى المسلم أن ي أهل النار

العجلة؛ ألنها من الشيطان، وهذا المعنى قد جاءت به النصوص المرفوعة 

 يسهل ال حتى للمجاهد سيما ال التفقه ، و يؤكد ضرورة عند وقوع الفتن

 يكون وال بصيرة على هللا سبيل في يجاهد وحتى الشبهات في به الوقوع

 مسلم لكل ضروريا العلم طلب كان الفتن فإن إلى جره يحاول لمن عرضة

 وأولى أجدر للمجاهد فهو

 

فعند التعار  واستحالة التوفيق تُقدم مصلحة الدين والتوحيد على ما سواها 

من المصالح ومصلحة األمة على مصلحة قطر أو جماعة من الجماعات أو 

حزب من األحزاب المنسوبة لألمة ومصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 

 ،  وهكذا األكبر على ما دونها من المصالح والمصلحة

  و مصلحة األمه هي الخالفة و الشريعة

https://www.youtube.com/watch?v=ihP5cGbshlE
http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9
http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9
http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9
http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9
http://www.sadaksa.net/world/248425/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%80%D8%A9


 

 

األسالميه هي الراية الوحيدة التي تريد الخالفة علي  الخالفهو لهذا فدولة 

و محاربة الغرب الكافر ثم الطواغيت فى كل  منهاج النبوة و أقامة الشريعة

هي إن شاء لوقوف بجوار الدوله و مكان فلهاذا أطالب المسلمين باأللتزام با

 .  هللا الطائفة المنصورة إلي يوم الدين

أما باقي الفرق فأفضلها يقول أنه يريد تحكيم شرع هللا في حين أنه يلتزم 

عند تمكنه من الحكم فى منطقة ما فى الشام ال يقيم  ثمبحدود سيكس بيكو 

ذ السالح منه و يوالي الغرب الكافر و يطيعة و يأخ والمحاكم الشرعية 

و ال يخطط لتحرير المسجد يتفاو  معه و ينفذ أوامرة بقتال المهاجرين 

 األقصي كما تفعل دولة العراق و الشام 

و لألسف فإن لنا في التاريخ لعبرة و هو أن المنتصر يكون الفئه الباغية 

و الشريعة و محاربة الطواغيت و أعداء هللا و تحرير أعداء قيام الخالفة 

هذا ما أتوقعه من أجل أسباب قيام الساعه و هو سقوط و قدسات كافة الم

و بذلك يكون قد صدق  مشروع الخالفة فى الشام على يد أبليس و جنودة

  من أجل قيام الساعةأبليس عليهم ظنه و حل عليهم غضب من هللا 

 و َمعلَم آخر لفساد الشام 

بين داخليا  بل و أنقسامها ،فتح و عمالتها ألسرائيل و أمريكاحركة هو فساد 

مما أدي لضياع القدس و المسجد اآلقصي و أزدياد عباس و دحالن 

 ألستيطان بصورة لم يسبق لها مثيلا

عدم تحكيم شرع هللا فى غزة بالرغم من سيطرة حماس من سنوات طوال  ثم

 أقتتال حماس و فتح  ثم

يع ينتشر في ثم أتجاه حماس نحو التمويل من إيران الرافضيه و ترك التش

 غزة ثم قتل حماس لبعض الفصائل السلفية الجهاديه و التضيق على اآلخر

 و في لبنان سيطر حزب هللا الشيعي عليها بالكامل و حسبنا هللا و نعم الوكيل 

 خروج الناس من الدين أفواج سبب أخر لقيام الساعة

َذلِك فَقال َسِمعت َرُسول َعن َجابر بن عبد هللا أَنه بََكى َذات يَْوم فَقيل لَهُ فِي 

َوَسيَْخُرُجوَن دخل النَّاس فِي دين هللا أَْفَواًجا »هللا صلى هللا عليه وسلم يَقول 

ا و اْختََصَرهُ اْلَحاِكم فِي اْلُمْستَْدرك فََرَواهُ َرَواهُ أَْحمد فِي ُمْسنده  «ِمْنهُ أَْفَواجًّ

تَْفِسيره بُمْسنده و َوَرَواهُ اْبن مْرَدَوْيه  و َرَواهُ إِْسَحاق بن َراهََوْيه فِيفِي اْلفِتَن 

 و الدارامي سننه 

فمنهم من خرج من الدين بتوقيعه علي أستفتاء الدساتير العلمانيه و منهم  -

من خرج بأقراره بأن الحرب على األرهاب ليست حرب على األسالم و 

لدين و الجهاد و و منهم من أتبع الطواغيت و منهم من أتبع فتاوي تحريف ا

منهم من أنكر تحكيم شرع هللا و منهم من خرج من الدين بأشتراكه فى 



 

 

الديموقراطيه الشركية و أقراره بها و منهم من خرج من الدين بإستحالله 

و  البنوك ربا للكبائر و ليس فعله للكبائر فاألستحالل يخرج من الدين مثل

إلخ و منهم من خرج ... الخمر و الزنا و موالة الطواغيت و موالة الكفار 

و منهم من خرج  و موالته للكفارمن الدين بطاعته ألمريكا المسيح الدجال 

و أخيرا منهم من خرج من الدين من الدين بأستحالل العلمانيه و اللبراليه 

 إلخ .....بأستحالله دم أخيه المسلم بغير حق 

و ها نحن نري أرتداد الممثالت المحجبات عن حجابهن ، و إلحاد 

أبناء األخوان المسلمين بسبب ما رأوه من هزيمه و مذابح السيسي لهم فى 

 رابعه العدويه و النهضه و أحساسهم أن هللا غير موجود و ال يدافع عنهم 

من مقاتلي الدوله االسالميه لعناصر األكراد أو  عددو كذلك أستسالم 

مريكي الحشد الشعبي فى العراق و سوريا بعد ضغط الطيران الحربي األ

عليهم فلم يكملوها أما النصر أو الشهاده و كان التولي يوم الزحف و ال حول 

هللا صل هللا عليه  إن فتنة المسيح الدجال كما قال رسول....و ال قوة اال باهلل 

 .أشد فتنة منذ خلق هللا تعالي آدم عليه السالم و سلم

  

 أما عن فساد عوام الشام 

 تعالى هللا إال عليه يقدر ال ما منهم وطلب جلو عز هللا دون ماهم دعوة -1

 أمثال ومن...  المستعان وهللا الشام بالد في انتشار أيّما منتشرا كان وهذا

 ال ما منهم وطلب الصالحين بعض قبور زيارة,  مدد فالن يا مدد))  ذلك

 (( هللا إال عليه يقدر

 التطاول فيتم (( ربك يلعن قولهم مثل))  وجل عز باهلل الصريح الكفر -5

 ذلك من واألشد...  الدنيئة باأللفاظ رسولنا وعلى الدين وعلى تعالى هللا على

))  باهلل والعياذ الرضا و الغضب في األمر فأصبح الغضب تعدى ذلك أن

 باهلل والعياذ.. (  احاله ؟؟؟؟ما يلعن ولك,  وكذا كذا يلعن الصحن هل ناولني

 وقد( دياركون يخرب,  بيتك يخرب)  البعض بعضهم على الدعاء. 1

 !!!!.متّعظ من فهل خراب من همب حل ما الحظتم

 والسلطة المال صاحب أن فنجد))  وأهلها اآلخرة على وأهلها الدنيا تقديم. 0

 المستعان وهللا(( ... شيء يفهم ال أهبل فهو به مرغوب غير الدين وصاحب

و مبايعة  ة األسالميهدولالاأللتحاق ببالهجرة و عليكم فيا معشر المسلمين 
الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي حفظه هللا فهذا هو موعد الهجرة 

 الثانيه بعد هجرة المدينة المنورة 



 

 

 دعائهم.....حالهم لسان.......ملحمتهم
 بشرية ودساتير وضعية قوانين نريد بل شرعك نريد ال وياربنا...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 ال الجرائم وحدود الزمان عليه عفى قد شرعك أن نرى نحن بل.....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 متخلفون إال بها يقوم

 هم الرجال نعم وغاندي كينغ لوثر قدوتنا بل نبيك ليس قدوتنا..هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 وال دودهاوح سوريا أر  وتراب ووطنيتنا قوميتنا ونعشق....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 مختلط شعب فنحن األسالمية باألمة لنا عالقة

 وجواز علم يوحدنا مسلم أو بيننا كافر بين فرق ال سواسية نحن...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 وحدود سفر

  بها كفر من والكافر بسوريا آمن من عندنا األيمان....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 دولتنا إقامة سبيل وفي ثورتنا أجل من وغناء ورقص حفالت نقيم...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 وبشريعتك شيوخ ال ورجالها الكفر دول وعمادنا سندنا....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 شؤوننا من والدنيا لك الدين....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 الوطن حدود بهدم أهدافهم سببب ونقتلهم الجهاد أهل نحارب....هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 فشر وعصابته بشار قتال من أولى الجهاد أهل وقتال بل...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 وأعم أدهى مشروعنا على المجاهدين

 بالدين لها عالقة ال شخصية حرية أخالقنا...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 وطالبنا أوالدنا كتب من ننزع أن نصرتنا إن ربنا نعاهدك كذلك...هللا يا غيرك لنا ما هللا يا

 المواطنين ويفرق للدين إشارة فيه ما كل

 وما)  تعالى هللا لاق هذا هو حال أهل الشام......... !وعدتنا ؟ الذي ربنا يا نصرك فمتى

و قال ايضا  (أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم وما)قال تعالي  ( للعبيد بظالم ربك

 كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا آمنوا قرىال أهل أن ولو)

 ( يكسبون كانوا بما فأخذناهم

 



 

 

 في التكفير  عقيدة ومنهج الدولة االسامية
 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد

 !تكفر الشعوب اإلسالمية الدولة أن -كذبًا وبهتانًا-يشيع بعض المخالفين 

في إحدى -همة باطلة ال دليل عليها، وقد بيّن الشيخ أبو محمد العدنانيوهذه ت

فاألصل في أمتنا اإلسالم،  .ذلك، ونفى تكفير الشعوب والتساهل فيه -كلماته

قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له  لمن صلى صالتنا، واستقب)لقوله 

 (ذمة هللا وذمة رسوله

 وهو- للفرع ليل نهار ندعوهم فكيف وبالشع نكفر -بزعمهم- كنا فإذا

 !و هو األسالم  باألصل يأتوا لم وهم-الجهاد

[ جاهدوا] لهم نقول أن فقبل أوالً، باإلسالم نخاطبهم أن حينئذ علينا فيجب

 لهم نقول

 ضالل والشرك؛ الكفر إلى -وعامتها بمجملها- األمة عودة واعتقاد [أسلموا]

ليس من أعتقاد الدوله اإلسالميه فى  و هو الخوارج أصول من وهذا وغلو،

 .شيء

 الدولة االسالمية ترفض بشدة كل انواع الغلو في التكفير_ 1

 الدولة االسالمية تحاسب بشدة على منهج التكفير المتسلسل_ 5

الدولة االسالمية ال تكفر احد اال اذا ارتكب احد نواقض االسالم العشرة _ 1

 المجمع عليها 

ة ترفض منهج االرجاء وتعتقد ان العمل شرط صحة في الدولة االسالمي_ 0

 االيمان وليس شرط كمال كما يروج المرجئة المعاصرين 

الدولة االسالمية ال تكفر عوام المسلمين وتحاسب بشده من يقول ان _ 5

 االصل في الشعوب المسلمه الكفر 

م ضين مام اليها وال تكفر من الضالدولة االسالمية التكره احد على االن_7

 اليها



 

 

الدولة االسالمية ال تكفر من يخالفها وال من يشتمها وال حتى من يقاتلها _ 0

 اال اذا تلبس بناقض معلوم صريح من نواقض االسالم 

الدولة االسالمية ال تكفر احد بالشبهة والظن حتى يثبت ذلك بطريق _ 3

 معتبر قطعي

من قبور واشجار الدولة االسالمية ترى وجوب هدم كل مظاهر الشرك _ 2

 واحجار وغيرها عند القدرة عليها

 الدولة االسالمية منهجها منهج اهل السنه والجماعة وعقيدتهم_ 14

الدولة االسالمية تفني كل رجالها واموالها دفاعاً عن اهل السنه _  11

 والجماعة واعراضهم

م الدولة االسالمية تعتقد بكفر الشيعة الرافضة االثنى عشرية عوامه_ 15

 وعلمائهم على حد سواء

الدولة االسالمية ال تكفر من اليكفر عوام الرافضة ويعذرهم بالجهل او _ 11

 يعتقد انه لم تبلغ بعظهم الحجه ومع انه مخطىء اال انه اليكفر

الدولة االسالمية تعتقد بكفر من ال يكفر علماء الرافضة او احدهم بعد _  10

 (ر علمائهم النعقاد االجماع على كف)ادنى بيان 

الدولة االسالمية تعتقد بكفر كل االحزاب الشيوعية والعلمانية _ 15

 والليبرالية 

 الدولة االسالمية تكفر كل من يؤمن بالديمقراطية او يروج لها_  17

الدولة االسالمية تكفر كل الحكومات التي ال تحكم بالشريعة االسالمية _ 10

 خمور والدعارةوتستحل ما حرم هللا من الربا وبيع ال

الدولة االسالمية تقول بكفر عساكر الحكام الطواغيت وشرطهم _ 13

 ومباحثهم ووزرائهم وقضاتهم واركان حكومتهم

الدولة االسالمية ترى ردة وكفر الساحر ووجوب قتله وعدم قبول _ 12

 توبته بعد القدره عليه



 

 

رب الخمر الدولة االسالمية ال تكفر مسلماً بالذنوب مثل الزنا وش_  54

 والسرقة مالم يستحلها 

الدولة االسالمية تعتقد ان الكفر كفران اكبر واصغر وان حكمه يقع _ 51

 على مقترفة اعتقاداً اوفعالً اوقوالً 

الدولة االسالمية ال تكفر الواحد المعين من المسلمين والحكم بتخليده _ 55

 في النار اال بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء الموانع

الدولة االسالمية ترى وجوب التحاكم للشريعة االسالمية وان التحاكم _ 51

 للقوانين الوضعية من نواقض االسالم

الدولة االسالمية ترى وجوب توقير النبي محمد صلى هللا عليه وسلم _ 50

وترى ردة وكفر من ينتقص من مقام رسول هللا او اهل بيته االطهار 

 ي زوجات رسول هللا واصحابه جميعا وكفر من يطعن ف

الدولة االسالمية تعتقد بكفر حزب البعث وردة المنتسبين اليه وكل _ 55

 الرايات العلمانية والقومية والوطنية حكمها الكفر البواح

الدولة االسالمية ترى ردة وكفر كل من اشترك في العملية السياسية _ 57

 مثل النجيفي ومشعان وسليم الجبوري وغيرهم

االسالمية ترى ردة وكفر قيادات الحزب االسالمي العراقي وال  الدولة_ 50

 فرق بين مسؤل في الحكومة وقيادة فرع

من قامت عليه ( اال ) الدولة االسالمية ال تكفر عوام الحزب االسالمي _ 53

 الحجه

على المسلمين بعد ( عين ) الدولة االسالمية ترى ان الجهاد فر  _  52

 كفاية حتى تعود ديار المسلمين المغتصبهسقوط االندلس وليس فر  

الدولة االسالمية ترى الجهاد مع كل بر وفاجر واعظم االثام بعد الكفر _ 14

 باهلل النهي عن الجهاد



 

 

اذا عالها شرائع ( تكفير ساكني ديار الكفر) الدولة االسالمية ال يلزم _ 11

 الكفار 

اب والصابئة وغيرهم الدولة االسالمية ترى ان جميع طوائف اهل الكت_ 15

في دولة االسالم انهم اهل حرب ال ذمة لهم فقد نقظوا عهودهم من وجوه 

كثيره ال حصر لها فان ارادوا االمان فعليهم ان يحدثوا عهدا جديدا مع دولة 

 االسالم وفق الشروط العمرية

الدولة االسالمية ترى ان افراد الجماعات الجهادية االخرى اخوة لها _ 11

ميهم بكفر وال فجور وال ترضى الحد ان يشتمهم او يسيء اليهم اال وال تر

انها تراهم مقصرين اثمين لتخلفهم عن واجب العصر في االجتماع تحت 

 راية واحدة

االسالمية التكفر مسلم بل تقول أن الكافر والمرتد لو قاتلنا _الدولة_ 10

 صفح عنهوقتل منا الف الف وجائنا تائب قبل القدرة عليه نقبله ون

الدولة االسالمية ترى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين وتعري _ 15

 من سار على منهج الطواغيت ويداهنهم على حساب شيء من دين هللا

الدولة االسالمية تحذر بشده من اطالق الناقض الثالث وتوجب االلتزام _ 17

قين للناقض بالضوابط والقيود والتفصيالت التي وضعها العلماء الصاد

الثالث واما استخدامه على اطالقة فهذا منهج الغالة الذي تحاسب محاكم 

 هذا واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين .... الدولة االسالمية عليه بشده 

 نقالً عن شرعيي الدولة االسالمية واصداراتهم الرسمية هتكتب

 

 



 

 

 من هم الخوارج
خوارج و من هم أهل االسالم الذين إن الفتن الحاليه أظهرت من هم ال

فلم يقيم شرع هللا و ، يقيمون شرع هللا و الخالفه اذا مكنهم هللا فى االر  

الخالفه اال أهل الدوله االسالميه في اراضيهم و تحت لوائهم و هم الوحيدون 

كما  الذين جمعت لهم أمريكا حلف من كل العالم ألنهم ال يوالون االمريكان

و ال يستسلمون كما فعل الجيش الحر مع النظام السوري  الحريفعل السوري 

، فمجاهدي و ال يتولون قطر كجبهة النصرة و ليس لهم نصير اال هللا تعالي

 ............الدوله االسالميه شعارهم إما الموت و اما الشهاده 

وجدت فيها أصلين أثنين ..وعند دراستي لألدله الوارده في هذا الباب 

م الخوارج اللذين قصدهم رسول هأن..ن نقول لمن وجدناهم فيهم نستطيع ا

 هللا

 ..بينما باقي الصفات هي عالمات تستطيع كل فرقة ان ترمي بها األخري 

اال بعض العالمات الجسدية كالتسبيد والتحليق ...وتزعم انها أهل الحق

وليست ..ال تصيب  قد تصيب أو..ولكنها وما دار في فلكها هي عالمات

كان هؤالء خوارج بال جدال نجده في ...ل أما األصلين فاللذي ان وجد أص

الحديث العمدة في الخوارج واللذي نجده في البخاري وهو عن اعرابي جاء 

الي رسول هللا فحضر قسمة يقسمها رسول هللا بين المسلمين وتحكي روايات 

 (اعدل يا رسول هللا : فقال : ) عده لفظ قوله لرسول هللا قوله 

والمسمي اصطالحا بفعل الخوارج هو ..و الفعل المذموم هنا  فاألصل االول

.. 

اإلمام العادل و الخليفة المبايع من أهل الحل و العقد الذي يحكم ..إتهام  -

 بأنه ظالم  .......بشرع هللا

كما فعل هذا الرجل مع رسول هللا و فعل من خرج علي عثمان بن عفان و 

و خوارج هذا العصر هم من خرجوا علي ....خوارج علي بن أبي طالب 

االمام المبايع بالخالفة الشرعيه على منهج رسول هللا و يحكم بشرع هللا 

 .الخليفة أبو بكر البغدادي حفظه هللا 



 

 

فى الخوارج هو عدم إعترافهم بكتب السنه و هي غير  األصل الثاني -

داعش ) ام موجوده في أتباع دوله الخالفه اإلسالميه فى العراق و الش

و هي فرق من و القرآنين و لكن متأصله فى الروافض و األباضيه ( 

 .الخوارج على اإلسالم

و تعالوا معي ندرس باقي العالمات تنطبق على جيو  الكفر الحكومي 

و تنطبق على علماء السوء من علماء و الرافضي العربي و االسالمي 

 :السالطين

موجوده فى المجندين حديثا في  و هي صفات: أنهم حدثاء األسنان  -1

 جيو  الكفر ، جهله بالدين و الدنيا 

أنهم سفهاء األحالم، أي العقول ، وهذه متجلّية واضحة في هؤالء،  -5

ويتضح ذلك في كالمهم وتبريرهم لما يفعلون، وبعتراف من وقع منهم فى 

 األسر وتاب، أنهم كانوا مغيبون عقلياً 

لبرية، ، فتجدهم يستدلون بالكتاب والسنة أنهم يقولون من خير قول ا -1

وبكالم أهل العلم، من شيوخ السلطان ، مع أن الكالم عليهم وليس لهم، كما 

أخرجه مسلم (( ) يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم : )) قال  

٦٣٢٢ ) 

أن فيهم ضعفاً في فقه دين هللا، وذلك ألجل صفة خامسة ذكرها النبي  -0

، أي ال يدخل إلى ((يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم ))  :وهي قوله 

قلوبهم وال يعقلونه وال يفهمونه، إنما يتلون حروفه على حناجرهم وال 

يتجاوزه إلى قلوبهم، وهذه الصفة من األمور الواضحة في مثل هؤالء فإنهم 

 ال فقه عندهم في الدين وال يشتغلون به، ولم يُعرفوا بحضورهم عند المشايخ

والعلماء، وإنما شغلهم الشاغل هو متابعة القيل والقال من األخبار والكتابات 

  والمقاطع، وكثرة اللهو

ليس صالتكم إلى صالتهم بشي )) أنهم يكثرون من العبادات، كما قال  -5

أخرجه (( ) وال صيامكم إلى صيامهم بشئ و القراءتكم إلى قراءتهم بشئ 

أخرجه البخاري (( ) تكم إلى صالتهم تحقرون صال)) وفي روايه ( مسلم



 

 

، وهذه الصفة في الحقيقة متجلية في خوارج شيوخ و علماء (ومسلم

 السالطين 

مجندين الجيو  الكافرة حالقة شعر رأس التحليق و نجدها واضحه فى  -7

م أهللا لم يحدد تحليق الشعر و أيضا شيوخ السلطان حليقي اللحيه فرسول 

 حيه الل

: )) أهل اإليمان ويدعون أهل األوثان، كما قال رسول هللا  أنهم يقتلون -0

يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان، لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 

، وهذا أيضاً حدث في ( ٦٣٢٣ومسلم  ٨٨٣٣أخرجه البخاري (( ) 

عصرنا، فنجد أن جيو  الكفر المصريه مثال عندما وجدت الدوله 

ناء تفجر انابيب الغاز االسرائيليه و ترسل جنود للداخل االسالميه فى سي

و تطلق الصواريخ ( جندي إسرائيلي 04قتلت بالفعل حوالي )االسرائيلي 

على إسرائيل ، قامت باألتفاق مع اليهود بإعالن الحرب عليهم و إيهام 

 و هي أيضا صفه متجليه في الروافض الشعب المصري إنهم إرهابيين ،

عن ذي  هللا  رسولون في الدين حتى يخرجوا منه، كما قال أنهم يتعمق -3

دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا :)) الخويصرة 

و هو حال علماء ( أخرجه اإلمام أحمد(( ) منه كما يخرج السهم من الرمية 

 .السالطين يتعمقون بالدين ليضلوا الشعوب بكالم مغلوط

هللا  رسولحين فرقة من الناس، وهذا نصُّ ما قاله أنهم يخرجون على  -2

و هذا ما حدث بالفعل من خروج (  ٦٣٢٣) ومسلم (  ٨٢٦٣) في البخاري 

آل سعود و حكام العرب بعد سقوط الخالفه االسالميه العثمانيه و تفرق 

 المسلمين تبع للخوارج من حكام العرب 

ولة الخالفه االسالميه أنهم ال يرون ألهل العلم من المجاهدين فى د -14

مكانة إذا خالفوا رأيهم ومنهجهم، ولذا زعموا أنهم أعلم من علي بن أبي 

طالب و ابن عباس و سائر الصحابة وحصل منهم من األذية للصحابة ما 

 ، و هي أيضا صفه متجليه في الروافض حصل



 

 

ل أنهم ال يرون إمامة اإلمام الجائر، أي الظالم، مع أن أحاديث الرسو -11

في الصبر على جور الحكام واستأثارهم مليئة في كتب السنة، و لكن 

الرسول أمرنا بالصبر على الجائر الذي يحكم بشرع هللا و ال يتولي الكفار 

كما يفعل أوالئك الخوارج من الحكام الذين خرجوا على حكم هللا و ليس 

 .يتولون أمريكا ضد دينهم 

 قال كما الكفار، قتل على الدالة اآلياتب للمؤمنين بقتلهم يستدلون أنهم -15

 في فجعلوها الكفار في نزلت آيات إلى انطلقوا: ))  عنه هللا رضي عمر ابن

 الحجة إقامة بعد والملحدين الخوارج قتل باب البخاري، رواه(( )  المؤمنين

و هي أيضا صفه متجليه في الروافض فمثال نجدهم يقيمون شعائر  ( عليهم

 شركين في الحج و يقصد بها اهل السنه البراءه من الم

 ******** 

 الدولة يقيم هللا إن: "هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم لشيخ العظيمة الكلمة في

 هداية" مسلمة كانت وإن الظالمة الدولة يقيم وال كافرة كانت وإن العادلة

 لكفارا بها ينعم التي االستقرار لحالة وتفسير الحالية، التيه مرحلة في لألمة

 بالد أغلب تعيشها التي والفتن الفوضى وحالة وغيرها، أوروبا في

 .المسلمين

 كهنة و السالطين علماء عنكم يخفيها صحيحة فها هي أحاديث

حتي ال يقال أن هذا هو دين الخنوع .. الظلمة للحكام عبيداًّ  لتبقوا الملوك

 للظالمين

 سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا كانوا أنهم قبلكم، الذين أهلك إنما»

أن فاطمه بنت محمد سرقت  لو هللا وايمو  الحد عليه أقاموا الضعيف فيهم

 [.البخاري رواه] «لقطعت يدها

حيث يطبق االن قانون الطاغوت فقط على الضعفاء و ينجوا منه 

أصحاب السلطه و االغنياء و حاشيه الملوك ، فتخيلوا أصبح الطموح ليس 

 الذي يحكم بالدنا لكن تطبيق القانون االجنبي  تطبيق شرع هللا و



 

 

 المرء على: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسلم صحيح في

 أمر فإن بمعصية، يؤمر أن إال وكره أحب فيما والطاعة السمع المسلم

 و هؤالء الحكام كل أوامرهم معصيه هلل ..... .طاعة وال سمع فال بمعصية

 أعظم من إن قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن الخدري سعيد أبي عن

فيقول علماء السلطان يجب ان تكون ..... جائر سلطان عند عدل كلمة الجهاد

الكلمه فى قصر الملك و ليس فى وسائل االعالم الحديث يقول عند السلطان 

، و السلطان يغلق بابه اذا ال يمكن ان نقول كلمه الحق و هللا انهم يلعبون 

اس ،، الحديث مطلق طالما انه أغلق بابه لسماع الحق يا عبيد بعقول الن

سيد الشهداء حمزة بن عبد ))فالحديث اآلتي يؤكد كالمي ..... السلطان 

-الحاكم  رواه ((.المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله

 .....األلباني والخطيب، وصححه- وصححه  

إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول " :لمقال رسول هللا صلى هللا عليه وس

/  0) و الحاكم (  7554رقم ) أخرجه أحمد  "للظالم يا ظالم فقد توّدع منهم

27 ) 

تتهمون كل من يحاول قتال الغزاه و تحكيم شرع هللا و اقامة الخالفة بأنه 

 !!للعظم السكينُ  َوَصلَت لقد...... !دواخل؟ وأي خوارج يخارجي أ

 نُسجت برايات وتستظلون النقية الراية عن تبحثون ..جداً  أنتم مثاليون

 !!مستنقع في خيوطها

 الذي األمر لولي جئتم فإذا بالخارجية الجميع تتهمون.. جداً  أنتم مثاليون

 !!عليكم يَُولَّ  تكونوا كما: قلتم الدنيا في مكفر ُكلَّ  ارتكب

.. هللا قاتلكم. .الحكام على لتخرجوا البواح الكفر تنتظرون.. جداً  أنتم مثاليون

 وهل! يتحكم؟ أو يحكم لم كفر   -دوالً  تسمونها التي -حظائركم في بقي وهل

 !البواح؟ الكفر سوى يزيد أو سنة مائة منذ حكمكم

 و.. خارجياً  قطب سيد و.. خارجياً  المختار عمر و.. خارجياً  البنا حسن كان

.. الظواهري ..أسامة.. شامل.. خطاب.. الخطابي.. خارجياً  الوهاب عبد ابن



 

 

 هؤالء كل يُتهم ألم..البغدادي .. عمر المال طالبان.. السوري.. الزرقاوي

 ! القذرة؟ التهمة بهذه

 يتهمه لم( مفاصلة بعض) أراد أو المفاصلة أراد أو التغيير أراد أحد   أبقي

 !بالخارجية؟ حكاُمكم الخيانة أبناء

 يَرِمي معلبة تهمة الخارجية هذه أن يفهموا أن عقوالً  هللا منحهم للذين يأن ألم

 !السلطان؟ كفرَ  قاوم من كلَّ  السلطان كالبُ  بها

 !! فَاَصلُوا كما وفَاِصلوا دواخل أنتم كونوا!! خوارج هم.. حسناً 

 !!مواءمات زمن وليس دم زمن الزمن فإن مثلهم بالدم توضؤوا

 أمام وال الفنادق ردهات وال المؤتمرات قاعات في العدو يََرُونَ  ال الخوارج

 هامدة جثثاً  المعارك ساحات في العدو يرون الخوارج.. المفاوضات طاوالت

 !! مبتسمة جثامين المعارك ساحات في العدو يراهم أو

 الذين العلمانيين من تعلموها أو.. المفاصلة منهم وتعلموا دواخل كونوا

 من ةالمفاصل تعلموا.. اإلسالم إلى األمر وصل حين ديمقراطياتهم كلَّ  لحسوا

العلمانيين الذين يفصلون فى االمر و .. الخوارج يعجبكم لم إن العلمانيين

 يستخدمون كل آالت الحرب حين يصل االمر لتحكيم الشريعه 

 !! الكفار يد على اإليمان فيعلمه َشرَعه يترك حين بعبده يستهين هللا ويكأن

 العيش تبدؤون خوارج تصبحون حين فربما.. واحدة مرةً  الخارجية جربوا

 !!كبشر

أم أن االسالم به فقط فقه خوارج لمن يجاهد و ليس فيه فقه مرتدين لمن 

 سبحان هللا  .....يخون 



 

 

 نصيحه ال تكن عاطفيا و كن عقالنيا 
خرجت الدولة اإلسالمية بأمور كانت على أهل العاطفة والتبعية كالصاعقة 

 فى إيجاد فصرخت األهواء وولولت وهاجت وماجت لكن لو كان البحث هلل

 الحق ماكنا رأينا مثل هذا

  -:أقل األمثلة 

فى مذبحة الباغوز فى  حرق ثالثه آالف أمرأه و طفللم يتم الكالم عن 

عن طريق قذف قوات التحالف لتجمع لنساء الدوله  5412اواخر مارس 

 في ليالً  ُدفنوا ثم االسالميه بقنابل الفسفور األبيض ، فماتوا حرقاً جميعا ،

 الذين العّزل المدنيين هللا رحم النكراء الجريمة آثار إلخفاء جماعية مقبرة

و لم يتم وضع الخبر على أي قناة أخباريه فى العالم  الباغوز في قضوا

كشف  ميه و خبر على قناة أسالميه و تممجرد صور على منتديات أسال

 النفاق العالمي 

 معاذ الكساسبة الطيار األردنى أما حرق القاتل 

معاذ طيار أردنى مسلم رأيناه : المقارنهكى نسهل على أنفسنا قليال فى ول

 يتحالف مع الغرب الصليبي على المسلمين

إذا األمر لم يصبح كما السابق فعلينا إيجاد حكم معاذ فى تلك اللحظة ورأى 

 العلماء فيمن يتحالف مع الكفار على المسلمين قبل حرقه أساسا ؟

مع الغرب لم يكن يقصف معهم ورود على معاذ عندما خرج : ثانيا 

المسلمين فى الشام فلم يكن القصف إال وابل من الصواريخ الحارقة لألجساد 

 ....!الهادمة للبيوت فوق الرؤوس 

تم حرق معاذ ثم أتت الجرافة :وهاهو األمر الثانى والنقطة األخيرة 

 ركانوأسقطت عليه الحجارة والتراب ليصبح القصاص والثأر مكتمل األ

لكن مسألة الحرق لو بحثوا عنها لسهلوا على أنفسهم فسيجدون أن المسألة 

مختلف فيها فمنهم من حرمها ومنهم من أجازها لكننا أمام عقاب بنفس 

 العقاب ومعاملة بنفس المعاملة



 

 

خرجت الدولة اإلسالمية بحكم على : حكم الدولة اإلسالمية فى مرسي -

 كيف يقولون بأن مرسي طاغوت إلخ: م مرسي فرأينا الصدور تصرخ بقوله

عقيدة الدولة اإلسالمية ليس فيها مجاملة :لكن لنقف قليال ونسهل على أنفسنا 

ألحد ولكى ننظر فى الواقع فسنجد أن مرسي رئيس أتى بإنتخابات وبقوانين 

 ....!وضعية وبديمقراطية وحكم هو بالقوانين الوضعيه ومكنها 

 أن نبحث قليال إذا عندما تريد الوصول البد

 ماهى الديمقراطية وماهى المبادئ التى تقوم عليها ؟

 ماهو رأى العلماء فيمن يحكم بالقوانين الوضعية بدال من الشريعة ؟

 إياك أن تخبرنى بأنه لم يمكن لكى يطبق الشريعة: ملحوظة 

 نه أساسا لم يصرح بتطبيقها بل له من المصائب التى الينكرها أحدأل

األسئلة ستجد الجواب وستصل إلى حقيقة حكم الدولة على بعد البحث عن 

مرسي وإلن ظل مرسي هكذا ولم يتبرأ من الديمقراطية والقوانين الوضعية 

 فسيظل الحكم عليه بنفس الطريقة

الجيو  العربية هى جيو  ردة وال أحد يستطيع أن :الجيو  العربية  -

أمين المصالح الغربية ينكر أن تلك الجيو  فى تلك اآلونة ماوجدت إال لت

 فقط

أى جيش عربي موجود لديه السالح بكافة  :ولكن لنسهل على أنفسنا قليال 

أشكاله لكنه فى نفس الوقت منع تطبيق الشريعة اإلسالمية بشموليتها ومن 

 أرادها أصبح خلف القضبان

الطائفة } علينا اآلن إيجاد معنى  .!إذا أصبح هذا الجيش طائفة ممتنعة 

 {ة الممتنع

 وعلينا أيضا إيجاد ماهو حكم العلماء فى هذة الطائفة ؟

 أى جيش عربى له مصالح مشتركة مع الغرب الصليبى: ثانيا 



 

 

وأى دولة فيها قواعد أمريكية بداية من السعودية مرورا بقطر والكويت 

 ختاما بتركيا والسودان

 ...! لنأتى للسؤال الذى طرحناه فى نقطة معاذ 

 لف مع الصليب على المسلمين ؟ماهو حكم من يتحا

  هذة ثالث مسائل وعلى غيرها فقس ماأردتك أن تفهمه من المنشور 

أضف اليها عندما ضرب االخوة الناس في شوارع باريس ، الم يكن ردا 

علي عدوان فرنسا علي الدولة االسالميه بالطائرات أي أن فرنسا هي 

حيث قتلت فرنسا من و رد األخوة هو رد علي العدوان  المعتدي األول

 ،، المدنيين من أهل الدول االسالميه باآلالف 

 وهكذا يكون بحثك لتجد دربك فى معرفة الحقائق 

التكن عاطفيا ألنك عندها لن ترى حقا ولن ترى باطال : ونصيحة 

 ولتخرجها من صدرك حتى يستطع قلبك استنشاق الحق

 !!؟ والدماء القتل وتحب الفطرة تخالف (داعش)الدوله االسالميه  لماذا

  الرحمة ودين اإلسالم سماحة أين الوحو ؟ مثل الدماء تعشقون لكم ما: قال

 مر   واآلخر حلو   شراب   فيه أحدهما عطش، وأنت كوبان أمامك أن لو: قلت

 تختار؟ فأيهما ، حنظلُ 

 .. الحلو أختار بديهياً : قال

 أما أصابك، عضالٍ  لمر ٍ  شفاء   فيه الحنظل الشراب أن علمت ولو: قلت

 تختار؟ فأيهما. مرضك من فيزيد الحلو

 .. له كاره   أني ولو المر في خيري: قال

 ُكْره   َوهُوَ  اْلقِتَالُ  َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ } : وخيره القتال مر عن ربك قال كذلك: قلت

 لَُكمْ  َشر   َوهُوَ  اَشْيئً  تُِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ  َخْير   َوهُوَ  َشْيئًا تَْكَرهُوا أَنْ  َوَعَسى لَُكمْ 

 للدم الفطري كرهنا أنكر ما ربك القلب، رقيق يا{ تَْعلَُمونَ  اَل  َوأَْنتُمْ  يَْعلَمُ  َوهللا



 

 

 هو هللا ألمر امتثاالً  والدم للقتال حبنا لكن. فطرتنا ننكر نحن وال والقتال،

 معنى ذروة هو وهذا, طلبه لمن هللا كتبه الذي وخيره لمآله بل لذاته ليس

 .. الدين هذا سنام الجهاد ولذلك تكليفال

 فقالوا خدعوك

 في قتلت من وهي الروافض تابعة هي االسالمية الدولة ان:  فقالوا خدعوك

 للروافض مذبحة اكبر في سبايكر بقاعدة رافضي خنزير 5444 واحد يوم

 الخالفة اسود ايدي علي الحديث بالعصر االنجاس

 اتباع المفلسين االخوان جماعة تبع ةاالسالمي الدولة ان:  فقالوا خدعوك

 وحماس االخوان ان حين في صوابع االربع ومسيرات الصفراء البلونة

 فاالخوان الطواغيت وباقي السيسي عن يفرقوا ال وايران الروافض اتباع

 التي االنتخاب صناديق ومنهجهم االبيض البيت وقبلتهم ديموقراطية دعاة

 الصليب عليها يشرف

 والكواتم والمفخخات الذخيرة صناديق سوي تعرف ال االسالمية ةالدول بينما

 والروافض الصليب كالب مع للتفاهم

 امريكا ان حين في المريكا تابعة االسالمية الدولة ان:  فقالوا خدعوك

 راعي به والتحالف المرتدين االعراب جيو  جميع يضم تحالف اقامت

 الكرو  اصحاب سعود ال لبغا يتزعمهم االعراب وحمير اردوغان الشواذ

 كلب والسيسي االردن وجرو والبحرين واالمارت قطر الخليج واجالف

 الدولة ضد الصليبي بالتحالف اخري دولة 74ال غير هذا الحراسة

 االسالمية

 بينما"  النعجة بشار" للنصيرية تابعة االسالمية الدولة ان:  فقالو خدعوك

 الدنيا تمأل للنصيرية ذبحها اتوفيديوه العشرات منهم تذبح يوم كل هي

و قتلت منهم أكثر من مئه عند  المدن اسوار علي معلقة النصيرية ورؤؤس

عند االستيالء على مطار  544و قتلت أكثر من  10االستيالء على الفرقه 

 الطبقه فى الرقه 



 

 

 واوربا روسيا ان حين في واوروبا روسيا تبع الدولة ان::  فقالوا خدعوك

 نهار ليل اراضيها ويقصفوا لقتالها امريكا قيادة تحت واحد فتحال في معا

 من اسمع ولكن االسالمية الدولة عن تسمع ال نصيحة = وغيره وغيره

 وتشويه كذب هو الدجال اعالم علي يقال ما كل وهللا فا, االسالمية الدولة

 للحقيقة

 اراتاصد""  لالعالم الحياة مركز"  الفرقان مؤسسة"  الرسمية المؤسسات

 دابق مجلة""  الواليات

 



 

 

  جهنم أبواب و السلطان شيوخ
  و ال يعمل لدي من صفات العالم الرباني انه ال يأكل بعلمه و دينه

 األمه علماء أصبحفو لكن يأكل بعمل يده كاألنبياء الحكام و ال السالطين 

 من يأكلون كانوا األنبياء حتى و يدهم بصنع يشتغلون ال و بالدين يشتغلون

 وفي المجتمع وأراء السياسيه بالقوى للتأثر عرضه جعلهم مما يدهم عمل

 ِمنْ  َخْيًرا قَطُّ  طََعاًما أََحد   أََكلَ  َما»: وسلم عليه هللا صلى قال البخاري صحيح

ِ  نَبِيَّ  َوإِنَّ  ، يَِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  يَأُْكلَ  أَنْ   َملِ عَ  ِمنْ  يَأُْكلُ  َكانَ  السَّاَلم َعلَْيهِ  َداُودَ  هللاَّ

 «يَِدهِ 

 و الفنادق فى الخمور تقديم و البنوك ربا مثل) الحرام يحلون العلماء أصبح

 و المظاهرات فى الخروج) الحالل يحرمون و(  الحرميين الي الكفار ادخال

 غيره و سنة ليس و عادة اللحيه اطالق ان القول و الجهاد منع

 علماء وليسوا( و ُخطاب  ووعاظ قصاص)  هم االن الساحة على من اغلب

 السالطين يغشى ممن يكونوا لم ان هذاو فقهاء 

 هللا وجه به يبتغى مما علما تعلم من"وسلم عليه هللا صلى قال هريرة أبي عن

 " القيامة يوم الجنة عرف يجد لم الدنيا من غرضا به ليصيب إال يتعلمه ال

 أن أجل من طبالسيا يُضربون كانوا وغيره حنيفة أبي مثل العلماء تجد ولهذا

 لونهويت وال القضاء يتولون

 علماء واكابر ---- الئم لومة هللا في تأخذه ال الذي فهو الرباني العالم اما

 من تضيع االمة يتركوا لم ولكنهم وقتلوا وعذبوا سجنوا قد االسالمية االمة

 كله االمر اعتزل الظلم تحمل يستطع لم ومن وعملوا جاهدوا بل انفسهم اجل

 االيمان اضعف وهذا هللا رحمة الى مةاال وترك

و بسبب هؤالء العلماء سيخرج الناس االحرار من الدين النهم ال يريدون 

من يقيدهم بأسم الدين عبيد للحكام و ستكون ثورة ضد المساجد و الشيوخ و 

الدين من اجل العلمانيه و انا هلل و انا اليه راجعون و حسبنا هللا و نعم الوكيل 

 .....اخذنا بما فعل السفهاء منا و ما قدروا هللا حق قدره ربنا ال ت



 

 

كيف ال و قد ربي رسول هللا صل هللا عليه و سلم صحابته علي ان يكونوا 

أحرار ال على ان يكونوا قطعان غنم تساق الي هالكها و هي ساكته ، و نعلم 

قصة من طلب القصاص من ضربة بطنة من رسول هللا ، نعم يقتص من 

، فهذا مسموح فى ديننا ، و لكن شيوخ السلطان حرموه ، و نعرف الحاكم 

 لنخرج ابتعثنا هللا:  الفرسقول ربعي بن عامر رضي هللا عنه لرستم قائد 

 ومن سَعتَها، إلى الدنيا ِضيق ومن هللا، عبادة إلى العباد عبادة من شاء من

 ال،: قال أنت؟ دهمأسيِّ :قال: و لما سأله رستم  اإِلسالم عدل إلى األديان َجْور

،،، و بعد ذلك .أعالهم على أدناهم يُجير الواحد كالجسد المسلمون ولكن

يريدونا ان نكون عبيد عند ال سعود او السيسي او غيرهم بعد ان راينا 

و .... اي الحكام منهم يعملها اآلن ..... رسول هللا يحفر الخندق معنا بنفسه 

يه ابو عمر الشيشاني يستشهد النه ها هو وزير الحرب فى الدوله االسالم

يقاتل بنفسه و كذلك المتحدث الرسمي ابو محمد العدناني يستشهد و هو فى 

ضربوا لنا المثل االعلي فهلم الي .....  رحمهما هللا ار  الجهاد يقاتل

 الجهاد 

 ظلمة أمراء الزمان أخر في يكون"  مرفوعا هريرة أبي عن ، 

 الزمان ذلك منكم أدرك فمن ، كذبة فقهاءو ، خونة وقضاة ، فسقة ووزراء

 الطبراني رواه" .  شرطيا وال ، عريفا وال ، كاتبا ال يكونن فال

 جاهلية في كنا: بقوله حذيفة سأله حين وسلم عليه هللا صلى صدق 

 عليه هللا صلى قال شر؟ من الخير هذا بعد فهل, الخير بهذا هللا فأتانا وشر

 تعرف هدي بغير يهدون قوم:" قال دخنه؟ ماو قال( دخن وفيه نعم:)  وسلم

 أبواب على دعاة نعم:"  قال شر؟ من الخير ذلك بعد وهل: قال" وتنكر منهم

 من:" قال, هللا رسول يا لنا صفهم: قال" فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم

 وغيرهما الصحيحين في الحديث....." بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا

 صدق(  اللسان عليم منافق كل األمة ذهه على أخاف ما أخوف ان 

/  1"  الصحيحة السلسلة"  في األلباني قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 القول فنقول امرائنا على ندخل انا))  عنهما هللا رضي عمر البن قيل 

 عليه هللا صلى هللا رسول عهد على هذا نعد كنا فقال غيره قلنا خرجنا فاذا

 البخاري رواه(( .  النفاق وسلم

 رواة ( المضلين االئمه امتي على اخاف انما) وسلم عليه هللا صلى قال

 مسلم 

 العالم رايتم اذا)) يقوالن  هللا رحمهما الثوري سلطان و حذيفه وكان 

 (( لص انه فاعلموا فاحذروه السلطان ابواب على

 داداز ما و افتتن السلطان ابواب اتى من) وسلم عليه هللا صلى قال 

 مسند اسحاق و مجمع الزوائد ( بعدا هللا من ازداد اال قربا السلطان من عبد

 هللا عبد بن جابر عن صحيحه في حبان، وابن والبزار، أحمد، وأخرج 

 من أمراء، سيكون» : قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي

 منه، ولست يمن فليس بكذبهم، وصدقهم ،ظلمهم على وأعانهم عليهم دخل

 ولم ظلمهم، على يعنهم ولم عليهم، يدخل لم ومن. الحو  علي يرد ولن

 .« الحو  علي وسيرد منه وأنا مني فهو بكذبهم يصدقهم

 ورجل المطلب، عبد بن حمزة الشهداء سيد) وسلم عليه هللا صلى قال 

 والخطيب، - وصححه - الحاكم رواه ( .فقتله ونهاه، فأمره جائر إمام إلى قام

من و هي توافق من خرج فى مظاهرات ضد البغاه ...... األلباني وصححه

 اجل تحكيم شرع هللا 

 في الطاعة إنماهللا  معصية في طاعة ال) وسلم عليه هللا صلى قال 

فكيف يجعل شيوخ السلطان الطاعه  (0550) البخاري رواه(  المعروف

 ظهرك السلطان لو جلد يقولون عمياء للحكام و 

 تقول أن تهاب أمتي رأيت إذا: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال 

.... المستدرك في الحاكم رواهمسند أحمد و " منهم توّدع فقد ظالم يا للظالم

 أي أغسل يدك من هذة االمه 



 

 

 هللا رحمه المسيب بن سعيد االمام فيهم فيقول الحرامي المتعلم اما  "

 " لـص انه موافاعل السلطان مجلس يرتاد العالم رايتم اذا

 هللا رسول أن: عنه هللا رضي جده عن أبيه عن حكيم بن بهز حديث 

 الناس على يأتي))  المتن لهذا تخريج يوجد ال: قال وسلم عليه هللا صلى

 يجدون ال والقراء، المساجد تكثر فتنة، وحكماؤها فتنة، علماؤها: زمان

 نعيم أبو رواه.  الرجل بعد الرجل إال عالًما

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: عنه هللا رضي هريرة يأب حديث 

 أمتي على سيأتي(. 5/512) أحمد مسند ،( 150) اْلِعْلمِ  مسلم صحيح: قال

.....  الهرج ويكثر العلم، ويقبض الفقهاء، ويقل القراء، فيه يكثر زمان؛

 . الحديث

  الزمان أمراء ظلمة ،  يكون في أخر" عن أبي هريرة مرفوعا

الزمان  ، فمن أدرك منكم ذلك وفقهاء كذبةاء فسقة ، وقضاة خونة ، ووزر

 الطبراني رواه" . فال يكونن لم كاتبا ، وال عريفا ، وال شرطيا 

 مسند: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن: عنه هللا رضي ذر أبي وعن 

 فيه ترك من قليل، وخطباؤه كثير، علماؤه زمان في إنكم(. 5/155) أحمد

 ويكثر علماؤه، يقل زمان الناس على وسيأتي هوى، يعلم؛ ما عشير

 . نجا يعلم ما بعشير فيه تمسك من خطباؤه،

 فقال".  العلم يرفع أن يوشك" :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن 

 وعلمناه القرآن قرأنا وقد العلم يرفع وكيف ، هللا رسول يا:  لبيد بن زياد

 المدينة أهل أفقه من ألراك كنت إن!  لبيد ابن يا أمك ثكلتك قال! أبناءنا؟

 حين عنهم أغنى فما والنصارى اليهود بأيدي واإلنجيل التوراة أوليست

 إليهم أنزل وما واإلنجيل التوراة أقاموا أنهم ولو)  قرأ ثم"  هللا أمر تركوا

 رواه احمد و بن ماجه ( أرجلهم تحت ومن فوقهم من ألكلوا ربهم من

 ناس زمان يصلي في المسجد منهم ألف رجل وزيادة السيأتي على ال 

   .  ( عن ابن عمر -الديلمي  )  . يكون فيهم مؤمن



 

 

 31109-   يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يصلون

   .  ( عن ابن عمر -كر في تاريخه  )  . مؤمن ليس فيهم

 31110-  طب،  )  . يؤذن المؤذن ويقيم الصالة قوم وما هم بمؤمنين

   .  ( عن ابن عمر -حل 

 31111-   يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي

   .  ( عن جابر -ابن السني  )  . فيكم اليوم المنافق

  31135-   سيأتي على الناس زمان ما يبقى من القرآن إال رسمه وال

عامرة  اإلسالم إال اسمه، يتسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم من

فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم  وهي خراب من الهدى،

عن  -ابن عمر؛ الديلمي عغن  -ك في تاريخه  )  . خرجت الفتنة، وإليهم تعود

   .  ( عن علي -عد، هب 1136 ) و كذلك عند .  ( معاذ

 31138-  فتتخذ سنة يربو فيها الصغير  ؟ كيف أنتم إذا التقتكم فتنة 

تركت سنة، وإذا كثر قراؤكم   : ويهرم فيها الكبير، وإذا ترك منها شيء قيل

علماؤكم وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل  وقلت

   .  ( عن ابن مسعود -حل  )  . هللا اآلخرة، وتفقه لغير

 31184-   يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر

 .  ( عن الحسن مرسال -هب  )  . جالسوهم فليس هلل فيهم حاجةفال ت دنياهم



 

 

أهل الجنه ال يدخلون النار قبل الجنه و من 

 يدخل النار يخلد فيها
 

دعونا نتفق ان القرآن هو االساس ، أي أن فى حاله االختالف بين القرآن و الحديث 

البعض ألنه هو الذي ال يأتيه  ترجح كفة القرآن و أن القرآن يفسر الحديث و ليس العكس كما يظن

 الباطل بين يديه و من خلفه 

و هذا ما دفع اليهود لتعديل فهم حديث واحد يظهر مؤمنا كأنه يخرج من النار بعد أتمام 

فلما وجدوا القرآن ... مدة حكمه فى النار و هو ما يوافق قولهم لن ننمكث اال ايام معدوده فى النار 

الحديث و دثوا المنافقين من العلماء لكي يثبتوا قولهم و حسبنا هللا و  يكذبهم دثوا فهمهم على هذا

فتعالوا معنا الي البحث القرآني لنثبت كالمنا من كتاب هللا تعالي و أيضا وضعوا . نعم الوكيل 

 أحاديث الجهنمين 

آخر من يدخل  :قال صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا   ابن مسعود رضي هللا عنه  عن 

: جنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها ألتفت إليها،فقالال

تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني هللا شيئا ما أعطاه أحداً من األولين واآلخرين،فترفع له 

أدنني من هذه الشجرة فألستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول هللا عز ! أي رب: شجرة، فيقول

ويعاهده أن ال يسأله ! ال يا رب: لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول! يا ابن آدم: جلو

غيرها، وربه يعذره، ألنه يرى ما ال صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من 

أدنني من هذه ألشرب من مائها ! أي رب: ثم ترفع له شجرة هي أحسن من األولى، فيقول مائها،

: ألم تعاهدني أن ال تسألني غيرها؟ فيقول! يا ابن آدم: بظلها، ال أسألك غيرها، فيقول وأستظل

لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن ال يسأله غيرها، وربه يعذره، ألنه يرى ما ال 

 ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها،

أدنني من هذه ألستظل بظلها وأشرب من مائها، ال أسألك ! أي رب: أحسن من األوليين، فيقول

هذه ال أسألك ! بلى يا رب: ألم تعاهدني أن ال تسألني غيرها؟ قال! يا ابن آدم: غيرها، فيقول

وات فإذا أدناه منها، فيسمع أص غيرها، وربه يعذره ألنه يرى ما ال صبر له عليها، فيدنيه منها،

ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك ! يا ابن آدم: أدخلنيها، فيقول! أي رب: أهل الجنة، فيقول

أال : فضحك ابن مسعود فقال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين،! يا رب: الدنيا ومثلها معها؟ قال

: الواهكذا ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فق: مم تضحك؟ قال: تسألوني مم أضحك؟ فقالوا

أتستهزئ مني وأنت رب : من ضحك رب العالمين حين قال: مم تضحك يا رسول هللا؟ قال

أخرجه مسلم . قدير: وفي رواية. إني ال أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر: العالمين؟ فيقول

  وغيره؟

 : شرح الحديث الشريف الصحيح 



 

 

جل يمشي على الصرط و تلفحه النار هذا الحديث تم فهمه خطأ فهو يعني أن الرمن المؤكد ان 

و لكن لم يسقط فى النار و قد أخذ مده طويله فى الحساب و كذلك مدة طيله على الصراط فكان 

 آخر من يدخل الجنه 

و لقد وضح لنا رسول هللا أن هناك من يمر على الصراط مر البرق و من يمر مر بسرعة 

ذنوبه الخفيفه الن النار لها كالليب و خطاطيف  الريح و من تجرحه النار و ال تسقطه تكفيرا عن 

فهذا الرجل لم يدخل النار ثم خرج منها و لكنه مشي على الصراط و رآي أهوال النار و رآي ... 

أهل النار يعذبون تحته و جرحته بسوطها و خطفته بخطافها و ظل يحبوا فوق الصراط حتي ظن 

د له مطلب اال النجاه من النار فلم يطلب شيء من هللا انه هالك ال محاله ، فلما وصل النهايه لم يع

هذا هو تفسير الحديث الذي فسره المنافقين الموالين لليهود على ان الرجل دخل النار ثم .. تعالي 

 خرج منها حتي يوافق هوي اليهود و يؤكد حربهم على هللا تعالي 

الرجل على الصراط و ليس  و الحديث اآلتي يؤكد كالمي فهو بنفس الصيغه و لكن يؤكد أن

 فى النار و هو حديث صحيح فى مسند أحمد 

عن آخر من ينجو من هؤالء المخردلين على الصراط هو المذكور في حديث ابن مسعود عن 

فينكب مرة  رجل يمشي على الصراطإن آخر من يدخل الجنة : النبي صلى هللا عليه وسلم قال

تبارك الذي نجاني منك لقد : ز الصراط التفت إليها فقالويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاو

 .الحديث رواه أحمد.أعطاني هللا ما لم يعط أحدا من األولين واآلخرين

فالصراط مؤكد من القرآن أنه ليس بدخول كامل للنار و لكن مجرد مرور بجانبها في قوله 

وْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّ))تعالي 

 135من سورة آل عمرآن ( فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِالَّ مَتَاعُ الْغُرُور

أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في اآلخرة عذابها في "  أما الحديث الصحيح فهو اآلتي 

) الحاكم (  0503) أخرجه أبو داود :)  730/  5" الصحيحة"  " الدنيا الفتن و الزالزل و القتل 

 فالجنه للمتقين كما سنوضح ( 013و  014/ 0) أحمد (  000/  0

و هذا أيضا صحيح فالنار تمس فقط من يمر على الصراط و ال ينغمس فيها ،، فهذا الحديث 

و [ 01:مريم]َوإِْن ِمْنُكْم إاِلَّ َوارُِدهَا َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا)) قيم مع القرآن فى قوله تعاليتيس

 هي تعني مرور الجميع على الصراط قبل دخول الجنه 

َم َقاَل  ُ َعَلْيهِ َوَسلَّ ا َمسَّهُْم يَْخُرُج َقْوم  ِمْن النَّارِ بَْعَد مَ : ) عْن َأنَس ْبِن َمالٍِك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

 ( . 7121) رواه البخاري ( . ِمْنهَا َسْفع  َفيَْدُخُلوَن اْلَجنََّة َفيَُسمِّيهِْم َأْهُل اْلَجنَّةِ اْلَجهَنَِّميِّيَن 

 و هذة االحاديث الصحيحه تبين لنا كيفيه المرور على الصراط 

: يامة ـ إلى أن قاليجمع هللا الناس يوم الق: روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد هللا قال

فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى 

نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره في 

ر ويمرون على فيم: إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام، قال



 

 

امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر : الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، ويقال لهم

كانقضا  الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد 

الرجل، يرمل رماًل على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد 

الحمد هلل الذي : خر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالواوت

 .نجانا منك، بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحد

يعطى كل إنسان منهم ـ منافق أو : وفي صحيح مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

يب وحسك تأخذ من شاء هللا، ثم يطفأ نور مؤمن ـ نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كالل

المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا ال يحاسبون، 

 .ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء، ثم كذلك

ن و نري من سياقها و متنها أن االحاديث المسروقه التي تتكلم عن الجهنمين الذين يخروجو

من النار ، متن األحاديث مسروقه من هذه االحاديث التي ال تتعار  مع القرآن مثل القول 

الحمد هلل الذي نجانا منك، بعد أن أراناك، : وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا))

 عندما يخرجون من النار و يدخلون الجنه .(( لقد أعطانا ما لم يعط أحد

فجميع أحاديث الجهنمين موضوعه و لكن ...ن فهي موضوعه يالجهنمأما باقي أحاديث 

 .لألسف تم صياغتها من أحاديث صحيحه و تم ضبط أسانيدها ألحكام الكذب على رسول هللا 

 فمثال 

و هذا الحديث يقول لك أن من ال يعمل أي خير سيدخل الجنه كمن يعمل و هو مضاد 

حتي لو أن السند صحيح فال يعار  رسول للقرآن ، أفال يؤكد لكم أن المتن موضوع 

 .....هللا شئ قال هللا تعالي أبدا و هللا 

أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ) )فاهلل تعالي يقول 

 ( ( 2) ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولو األلباب 

 ل و الحديث الموضوع يقو

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَال  ِ َصلَّى هللاَّ ُ : ) ... َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ عن َرُسوِل هللاَّ فَيَقُوُل هللاَّ

َشفََعْت اْلَماَلئَِكةُ ، َوَشفََع النَّبِيُّوَن ، َوَشفََع اْلُمْؤِمنُوَن ، َولَْم يَْبَق إاِلَّ أَْرَحُم : َعزَّ َوَجلَّ 

اِحِميَن  ، فَيَْقبُِض قَْبَضةً ِمْن النَّاِر فَيُْخِرُج ِمْنهَا قَْوًما لَْم يَْعَملُوا َخْيًرا قَطُّ قَْد َعاُدوا الرَّ

فَيَْخُرُجوَن َكَما تَْخُرُج " نَهَُر اْلَحيَاِة " ُحَمًما ، فَيُْلقِيِهْم فِي نَهٍَر فِي أَْفَواِه اْلَجنَِّة يُقَاُل لَهُ 

فَيَْخُرُجوَن َكاللُّْؤلُِؤ فِي ِرقَابِِهْم اْلَخَواتُِم ، يَْعِرفُهُْم أَْهُل : قَاَل ... ْيِل اْلِحبَّةُ فِي َحِميِل السَّ 

ُ اْلَجنَّةَ بَِغْيِر َعَمٍل َعِملُوهُ َواَل َخْيٍر قَدَّ  ِ الَِّذيَن أَْدَخلَهُْم هللاَّ ُموهُ ، ثُمَّ اْلَجنَِّة ، هَُؤاَلِء ُعتَقَاُء هللاَّ

َربَّنَا أَْعطَْيتَنَا َما لَْم تُْعِط أََحًدا ِمْن : اْلَجنَّةَ فََما َرأَْيتُُموهُ فَهَُو لَُكْم ، فَيَقُولُوَن  يَقُوُل اْدُخلُوا

يَا َربَّنَا أَيُّ َشْيٍء أَْفَضُل ِمْن هََذا : اْلَعالَِميَن ، فَيَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي أَْفَضُل ِمْن هََذا ، فَيَقُولُوَن 



 

 

) ومسلم (  0445) رواه البخاري .(  اَي فاََل أَْسَخطُ َعلَْيُكْم بَْعَدهُ أَبًَدا ِرضَ : ، فَيَقُوُل 

 . -واللفظ له  –(  131

فالبخاري بشر و البشر يخطأ فكفاكم تأليه للبخاري و أنا ال أكذب االحاديث كلها و لكن أقول أن 

ال و  ال نعطي حجه آن أوهناك أحاديث تتعار  مع القرآن يجب تنقيحها حتي ال نخالف القر

 .ثانيا   ينللمستشرق

ِ الَِّذي َأْذهََب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا َلَغُفور  َشُكور  ) أما قوله تعالي  َنا َداَر * َوَقاُلوا اْلَحْمُد هلِلَّ الَِّذي َأَحلَّ

َنا فِيهَا لُ  نَا فِيهَا َنَصب  َوال يَمَسُّ  ( .15-10:فاطر( )ُغوب  اْلُمَقاَمةِ ِمْن َفْضلِهِ ال يََمسُّ

 هللفهذا ألن أهل الجنه أما أنهم صبروا في الدنيا او صبروا في جبل االعراف قبل دخول الجنه فا

ِذيَن َصبَُروا َوَما يَُلقَّاهَا إاِل ُذو َحظ  َعِظيٍم )تعالي يقول   سورة فصلت ( 15)َوَما يَُلقَّاهَا إاِل الَّ

 ي بالقرآن هل نستطيع أن نلغي األحاديث و نكتف

هل نستطيع أن نلغي األحاديث و نكتفي بالقرآن كما فعل القرآنين و األباضيه و الشيعه و الخوارج 

 و غيرهم ؟ 

  بنص القرآن ، ال يمكن فعل ذلك

يُكْم َويَُعلِّمُ )حيث يقول تعالي  ُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوال ِمْنُكْم يَْتلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزكِّ

 سورة البقرة ( 151)َويَُعلُِّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن 

قد علمنا القرآن فما هي الحكمة إنها األحاديث الشريفه التي تحكي سنه رسول هللا صل هللا عليه و 

 سلم 

 سورة آل عمران  03)َواإِلْنِجيَل  يَُعلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ )و قال تعالي 

فكما علم هللا تعالي المسيح عليه السالم التوراة و االنجيل يعلمه عند نزوله فى اخر الزمان الكتاب 

 و الحكمه و هي أحاديث رسول هللا صل هللا عليه و سلم  ....و هو القرآن

 ...فال نستطيع ابدا االستغناء عن االحاديث بنص القرآن 

لوب هو تنقيح االحاديث مما يناقض القرآن فى المتن و مما يتعر  مع االسالم من أما المط

فى الفتن النها احاديث فتن يجب  علينا قبول االحاديث الضعيفه و على العكس تمام... االسرائليات 

 .و البقيه فى فصل احاديث الفتن ....ان تكون ضعيفه السند و غريبه المتن حتي تفتن الناس 

يه االحاديث يقول رسول هللا صل هللا عليه و سلم إنه أوتي مثل القرآن من الحكمه فى فعن أهم

النبؤه يتلوها عليهم ، فعليهم بحفظها و أيضا قال عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي 

فكيف نعرف السنه اال من االحاديث و أيضا قال تركت فيكم كتاب هللا و سنتي فكيف نعرف السنه 

 .......ال من االحاديثا



 

 

عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 

أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن  أال إني أوتيت الكتاب ومثله معهقال 

ال يحل لكم لحم الحمار فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أال 

األهلي وال كل ذي ناب من السبع وال لقطة معاهد إال أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم 

 رواه أبو داوود.......... فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه

يردا علي الحو   كتاب هللا ، و سنتي ، و لن يتفرقا حتى: تركت فيكم شيئين ، لن تضلوا بعدهما 

صحيح الجامع : المصدر -األلباني : المحدث -صحيح : خالصة الدرجة -أبو هريرة : الراوي

  5210: الصفحة أو الرقم -الصغير وزيادته 

 : صفة أهل الجنة هي للمتقين 

 ( تقياتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ) فى قوله تعالى 

 55، 50فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقتَِدٍر ﴾ * َجنَّاٍت َونَهٍَر فِي  اْلُمتَّقِينَ إِنَّ )و قوله 

 القمر 

 الحجر ( 05)فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن  اْلُمتَّقِينَ إِنَّ ) و قوله 

 القلم ( 10)ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم  لِْلُمتَّقِينَ إِنَّ )و قوله 

ن الكبائر التي عرفها لنا رسول هللا صل هللا فمن مات على أحدي السبع الموبقات م

عليه و سلم أو الزنا و الخمر و مات و هو ُمصر على معصيته و لم يتوب هلل تعالي ، 

 َكَسبَ  َمن لَىٰ ب) قال تعالي ....الجنة للمتقين .... فهل نسمي ذلك الشخص من المتقين 

ئِكَ  َخِطيئَتُهُ  بِهِ  َوأََحاطَتْ  َسيِّئَةًّ  فهل  (31البقرة ) َخالُِدونَ  فِيَها ُهمْ  النَّارِ  ْصَحابُ أَ  فَأُولَٰ

هل إتقي غضب هللا تعالي و ... إتقي ذلك العاصي الُمصر على المعصيه و مات عليها 

هل تقرب الي رضا هللا تعالي حتي يدخل الجنة التي قيل فيها قوله تعالي 

اهَا َما)) اهَ  إاِل الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يَُلقَّ فهل صبر ... فصلت  (35)ا إاِل ُذو َحظ  َعِظيمٍ يَُلقَّ

ذلك الشخص على طاعة هللا و هل صبر على المكاره حتي يدخل الجنه التي ال يلقخا 

فهل يفعل المعاصي في الدنيا و يتمتع بالمعصيه و يكون سويا مع ... اال ذو حظ عظيم 

 اين عقولكم..... المتقين فى الجنه فى النهايه

هذا العاصي يسمي فاسق و ما هو جزاء الفاسق بنص القرآن قال تعالي نعالوا نسميه 

ا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواهُُم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا ِمْنَها ) َوقِيَل لَهُْم  أُِعيُدوا فِيَهاَوأَمَّ

بُوَن  د النص يتكلم ان الفاسق جزائه النار نج( 54)ُذوقُوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

 ...ال تحتاج لتأويل يا ذو االلباب ..... خالدا فيها ال يخرج منها ابدا 



 

 

)) تعالوا نؤكد حال العصاة فى القرآن و هو يشمل الجميع مسلمين و كفار قال تعالي 

((  10وله عذاب مهين  فيها خالداومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 

اذا العصاة من المسلمين مخلدين فى جهنم الن المسلمين فقط هم ..... ورة النساءس

الذين لهم حدود الشرع ال يتخطوها فهذة االيه جاءت بعد سياق شرح هللا تعالي 

للميراث و ان هللا تعالي سيدخل النار ابدا من المسلمين من يتعد حدوده و ال يطبق 

 ...  يتعار  مع القرآن فكيف اصدق حديثشرعه فى الميراث  ، 

جزاء صنف آخر من العصاه و هم قتله المؤمنون سواء كان القاتل مسلم أم كافر قال 

فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد  خالداومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم )تعالي 

 فال تأويل فيها كيف يخرج من النار و لو قال ال إله( سورة النساء  21له عذابا عظيما 

 .سبحان هللا كيف يجرؤون على هللا الكذب .... اال هللا 

جزاء صنف آخر من العصاه و هم آكلي الربا و هي أكيد للمسلمين فقط قال تعالي 

بَا فََمْن َجاَءهُ َمْوِعظَة  ِمْن َربِِّه فَاْنتَهَى فَلَهُ َما }: قال هللا تعالى)) َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ َوأََحلَّ هللاَّ

ِ َوَمْن َعاَد فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َسلَ  { [505] َخالُِدونَ َف َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ

فقد حكم عليهم بالخلد فى النار فكيف يرجعون كالم هللا تعالي عما [. 505:البقرة]

بَا َويُرْ }فقال تعالي  بل إن هللا كفر أهل الربايصفون ،  ُ الرِّ ُ يَْمَحُق هللاَّ َدقَاِت َوهللاَّ بِي الصَّ

 [.507:البقرة]{ [507]اَل يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم 

جزاء آخر  لصنف آخر فالزاني هو ساكن التنُّور الذي رأى النَّبيُّ فيه الزناةَ والزواني  

الخبيثات للخبيثين : ) ، وهو الخبث الذي وصف هللا به الزناة كما قال هللا تعالى 

، وقد حرم هللا  57/النور( لخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثون ل

الجنة على كل خبيث ، بل جعلها مأوى الطيبين ، وال يدخلها إال طيب ، قال هللا تعالى 

( الذين تتوفاهم المالئكة طيبين يقولون سالم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون : ) 

( وقال لهم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين : ) ، وقال تعالى  51/النحل

من أخبث : ، فإنما استحقوا سالم المالئكة ودخول الجنة بطيبهم ، والزناة  01/الزمر

الخلق ، وقد جعل هللا سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله ، فإذا كان يوم القيامة ميَّز 

اه وألقى أهله في جهنم ، فال الخبيث من الطيب وجعَل الخبيَث بعضه على بعض ثم ألق

يدخل النار طيب  ، وال يدخل الجنةَ خبيث  فهذا ما اكده القرآن ال يدخل الجنه خبيث 

افك ....فكيف يريدون لمن مات علي اصراره بكبيره الزنا و لم يتوب ان يدخل الجنه 

 مبين علي هللا

لمن اشتراه ما  ولقد علموا)) جزاء صنف آخر من العصاه و هم السحرة فقال تعالي 

ما له في الدار اآلخرة حظ من الجنة ، من أجل أنه لم يكن أي  (له في اآلخرة من خالق 



 

 

له إيمان وال دين وال عمل صالح يجازى به، فكيف لمن يقول بالتوحيد أن يمارس 

 .السحر و يدخل الجنه إنه أيضا األفك المبين على هللا تعالي 

َوإِنَّ )ن الذي يطففون الميزان من المسلمين قال تعالي تعالوا نؤكد حال الفجار فى القرآ

اَر لَفِي َجِحيٍم  يِن ( 10)اْلفُجَّ  االنفطار ( 17)َوَما هُْم َعْنهَا بَِغائِبِيَن ( 15)يَْصلَْونَهَا يَْوَم الدِّ

إِنَّهُ َمن يَأِْت )تعالوا نؤكد حال المجرمين فى القرآن من المسلمين و غيرهم قال تعالي 

 طه ( 00)هُ ُمْجِرًما فَإِنَّ لَهُ َجهَنََّم اَل يَُموُت فِيهَا َواَل يَْحيَٰى َربَّ 

إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَهُْم نَِصيًرا )قال تعالي : و المنافقين 

 ...التوبه ( 70)قُوَن نَّ اْلُمنَافِقِيَن هُُم اْلفَاسِ إ)قال تعالي ...النساء  105( 

َما لِلظَّالِِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشفِيٍع يُطَاُع )قال تعالي ..و الظالمين لن يجدوا من يشفع لهم 

 غافر ( 13)

اذا العصاة و المجرمين و الفجار و الفاسقين و المنافقين و الظالمين مخلدين فى جهنم 

 ... يث يتعار  مع القرآن فكيف اصدق حد....و الجنة انما هي للمتقين فقط 

هؤالء الذين يتركون كتاب هللا .... أبدا أبدا هذا أفك مبين على هللا و رسوله ...ال و هللا 

القرآن و يصدقون فهم اليهود فى تفسير الحديث ،هم من نزلت فيهم آيات هللا تعالي فى 

َذا اأْلَْدنَٰى َويَقُولُوَن فََخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخْلف  َوِرثُوا اْلِكتَاَب يَأُْخذُ )قوله  وَن َعَرَ  هَٰ

يثَاُق اْلِكتَاِب أَن الَّ يَقُو ْثلُهُ يَأُْخُذوهُ  أَلَْم يُْؤَخْذ َعلَْيِهم مِّ لُوا َسيُْغفَُر لَنَا َوإِن يَأْتِِهْم َعَر   مِّ

ِ إاِلَّ اْلَحقَّ َوَدَرُسوا َما فِيِه   (172)َعلَى هللاَّ

 ال تمسهم النارقبل الجنه و أهل الجنه ال يدخلون النار 

 بالدليل من القرآن 

 13 ووقاهم ربهم عذاب الجحيمفاكهين بما آتاهم ربهم  10إن المتقين في جنات ونعيم  -

 سورة الطور   19 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون

فضال من ربك ذلك هو  ووقاهم عذاب الجحيمال يذوقون فيها الموت إال الموتة األولى  -

 الدخان  57 العظيم الفوز

 سورة الحجر  07-05  *اْدُخُلوهَا بَِساَلٍم َآِمنِينَ  * إنَّ اْلُمتَّقِيَن فِي َجنَّاتٍ َوُعيُونٍ  -

 الطور 27 ووقانا عذاب السموم فمن هللا علينا 26 أهلنا مشفقين في قبل إنا كنا -



 

 

في ما  وهم أولئك عنها مبعدون ال يسمعون حسيسهاإن الذين سبقت لهم منا الحسنى  -

وتتلقاهم المالئكة هذا يومكم الذي كنتم  ال يحزنهم الفزع األكبراشتهت أنفسهم خالدون 

  145االنبياء    توعدون

قل أتخذتم عند هللا عهدا فلن يخلف هللا عهده أم  وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة -

ه خطيئته فأولئك بلى من كسب سيئة وأحاطت ب(  34) تقولون على هللا ما ال تعلمون 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب (  31) أصحاب النار هم فيها خالدون 

 سورة البقرة (  35) الجنة هم فيها خالدون 

يقول تعالي أن من أحاطت به خطيئته سوف يخلد فى النار و لم يتثني فى ذلك أحد سواء  -

ف نجد من االحاديث الشريفه االتيه و لذلك سو.... مسلم أو يهودي أو نصراني أو كافر 

فى االسراء و المعراج ان رسول هللا صل هللا عليه و سلم رأي ناس من أمته تعذب و 

أخبر عن عذاب أخرين و لم يخبر أنهم سيخرجون من النار فى االسراء و المعراج و 

 : اليكم االحاديث 

ماد بن سلمة ، عن علي بن حدثنا وكيع ، حدثنا ح: قال اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده  -

قال رسول هللا صلى هللا : زيد هو ابن جدعان ، عن أنس بن مالك ، رضي هللا عنه قال 

: قال . مررت ليلة أسري بي على قوم شفاههم تقر  بمقاريض من نار : عليه وسلم 

خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون : من هؤالء ؟ قالوا : قلت 

 .أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟ 

رأيت ليلة أسري بي رجال يسبح في نهر ويلقم : اإلمام أحمد قد روى حديث سمرة بلفظ -

 .آكل الربا: ما هذا؟ فقيل لي: الحجارة فسألت

لما : )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال-512 -

رت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم عرج بي ربي عز وجل مر

هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم : من هؤالء يا جبريل؟ قال: فقلت

 صحيح(.وينتقصون من أعراضهم: وفي رواية –

 متي تكون الشفاعة و أين عذاب المؤمن فى اآلخرة 

َب اْلُمنَافِقِيَن إِن شَ )يقول تعالي  - ِحيًما َويَُعذِّ َ َكاَن َغفُوًرا رَّ ( 50)اَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم   إِنَّ هللاَّ

هنا اآليه القرآنيه واضحه أن هللا تعالي سيعذب المنافقين فى اآلخرة .... سورة االحزاب 

لو شاء و لكن فى حاله أراد هللا أن يرحمهم فسوف يتوب عليهم فهل التوبه تكون فى 

عا ال يستطيع الكافر و ال المنافق أن يتوب بعد أن تخرج روحه من اآلخره أم فى الدنيا طب

اذا ال يمكن لمن دخل النار أن يخرج منها اال بتوبه و التوبه ... جسده فالتوبه قبل الموت 

 اذا ال شفاعه لمن دخل النار بل الشفاعه تكون قبل دخول النار ... تكون فى الدنيا 

َوَكْم : ) إذا توفرت ثالثة شروط ، دل عليها قوله تعالى الشفاعة يوم القيامة ال تكون إال  -

َماَواِت  ُ لَِمْن يََشاءُ ِمْن َملٍَك فِي السَّ َويَْرَضى  ال تُْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئاًّ إاِلَّ ِمْن بَْعِد أَْن يَأَْذَن هللاَّ



 

 

ْحَمنُ  ال تَْنفَُع الشَّفَاَعةُ إاِلَّ َمْن أَِذَن لَهُ يَْوَمئٍِذ : ) وقوله ( .  : ) وقوله ( . َوَرِضَي لَهُ قَْوالً  الرَّ

( . َوهُْم ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشفِقُوَن  َوال يَْشفَُعوَن إاِل لَِمِن اْرتََضىيَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم 

 : وهي( .  يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِل بِإِْذنِهِ َمْن َذا الَِّذي : ) وقوله 

 .  سبحانه وتعالى للشافع أن يشفعإذن هللا  -1

 . ورضاه سبحانه عن الشافع  -5

من من رضا هللا عنهم سبحان .وهل اهل الكبائر و الفسق  ورضاه عن المشفوع فيه  -1

 هللا ؟

و بعد شروط الشفاعه يكون زمانها و هو فى الموقف و أثناء الحساب و بعد االنتهاء منه 

لكن اذا وقع لنار و الشفاعه ممكنه حتي أثناء الصراط و حيث يحكم علي الشخص بالجنة أو ا

فال راد لقضاءه و هذا قدر مقدر من  الشخص فى النار فال مفر و ال خروج طبقا آليات هللا تعالي

َولَْم يََرْوا أَنَّا نَأْتِي اأْلَْرَ  أ)هللا عز وجل، وحكم حتم ال يحاد عنه، وال مناص منه كما قال تعالي 

ُ يَْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه  ْن أَْطَرافِهَا   نَنقُُصهَا مِ  سورة الرعد فكيف ( 01)َوهَُو َسِريُع اْلِحَساِب  َوهللاَّ

و االحاديث .....يقول هللا تعالي أنه ال خروج و يأتي من يقول انه هناك خروج كان من يكون 

ائه عام الن حسابهم طويل و ليس كثيره التي تبين ان االغنياء يدخلون الجنه بعد الفقراء بخمس م

النهم يعذبون و كذلك يعضض ذلك سورة االعراف التي تبين أهل االعراف الذين يتم تعذيبهم 

فهذا هو ... بعدم دخول الجنه و عدم دخول النار و رؤيتهم الدائمه ألهل النار كافيه لتكفير ذنوبهم 

اط و ليس دخول النار كما يدعي عذاب المؤمنين يوم القيامه مع اهل االعراف و علي الصر

َوبَْينَهَُما ِحَجاب  َوَعلَى األَْعَراِف ))و لنقرأ قوله فى االعراف  فاهلل ال يعذب احبائه ابداالبعض 

َوإَِذا . ُعوَن مَ ِرَجال  يَْعِرفُوَن ُكالًّ بِِسيَماهُْم َونَاَدْوْا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَن َسالَم  َعلَْيُكْم لَْم يَْدُخلُوهَا َوهُْم يَطْ 

َونَاَدى أَْصَحاُب . ُصِرفَْت أَْبَصاُرهُْم تِْلقَاء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُوْا َربَّنَا الَ تَْجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن 

أَهَُؤالء الَِّذيَن . ْستَْكبُِروَن األَْعَراِف ِرَجاالً يَْعِرفُونَهُْم بِِسيَماهُْم قَالُوْا َما أَْغنَى َعنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنتُْم تَ 

ُ بَِرْحَمٍة اْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ الَ َخْوف  َعلَْيُكْم َوالَ أَنتُْم تَْحَزنُوَن   . 02 – 07/ األعراف( أَْقَسْمتُْم الَ يَنَالُهُُم هللاَّ

رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وقد " شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي: "إن حديث

من طرق كثيرة، وورد في الصحيحين ما يشهد له، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي هللا  ورد

إن لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ : "عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

فتعجل كل نبي دعوته، وإني : "وفي رواية لمسلم. متفق عليه" دعوتي شفاعة ألمتي في اآلخرة

دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء هللا تعالى من مات من أمتي ال يشرك اختبأت 

فالحديث الصحيح هو الذي فى البخاري و مسلم و يذكر ان النبي ادخر الدعوه لتكون ". باهلل شيئاً 

و انما ما جاء فى ابي داوود و  بدون ذكر ان الشفاعه ألصحاب الكبائرالشفاعه فى االخرة 

رمذي هو زائده من الراوي الذي فى سند الحديث ، وما جاء في معناه من شفاعة النبي صلى هللا الت

عليه وسلم المذنبين من أمته صحيح أيضا وثابت، ولكن ال ينبغي أن يفهم من الحديث فتح باب 

لحديث الكبائر، وال التهوين من شأنها اتكاالً على ثبوت شفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم، و لكن ا

فقط فى البخاري و مسلم يبين ان هناك شفاعه فى يوم القيامه لمن ارتضي هللا من المسلمين حتي 

خاصه كما زاد هذا الحديث  ليس ألصحاب الكبائرو يشفع فيهم رسول هللا صل هللا عليه و سلم 

  الموضوع فى الترمذي و ابي داوود



 

 

ن بقوم يخرجون من النار بعد ما ويكذبو)))أما بخصوص هذا الحديث الذي ينتهي بجمله 

و زائده فى الحديث ،لماذا  فأنا متأكد إنها موضوعه على رسول هللا و مكذوبه عليه((( امتحشوا

نَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاًرا ُكلََّما إ)ألن أمتحشوا تعني تفحموا و اآليه القرآنيه تقول 

ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرهَا لِيَُذوقُوا اْلَعَذابَ نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم  ما معناه ان الجلود ال تتفحم بل النساء  57( بَدَّ

الن االحساس موجود فى الجلد فلو فسد الجلد و تفحم كما  تتجد حتي يظل االحساس بالنار متجدد

 يقول الحديث الموضوع لما احسوا بالنار

 !!!!!!!!!!!!!!!!ثم يأخذهم الي الجنه .... الفكيف يعذب هللا اهل الجنه او!!!!!! 

عذابها في الدنيا الفتن و الزالزل و القتل  أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في اآلخرة"  - 252

و  014/ 0) أحمد (  000/  0) الحاكم (  0503) أخرجه أبو داود :)  730/  5" الصحيحة"  " 

013 ) 

 اْلُمْسلِمَ  يُِصيبُ  َما: قَالَ  صل هللا عليه و سلم النَّبيِّ  عن َعْنهَُما هللاَّ  ضيَ ر هَُرْيرة وأَبي َسعيدٍ  أَبي عنْ 

، َوالَ  أًَذى َوالَ  َحَزن َوالَ  هَم   َوالَ  َوَصبٍ  َوالَ  نََصبٍ  ِمنْ  ْوَكةُ  حتَّى غم   ِمنْ  بهَا هللاَّ  كفَّر إاِلَّ  يَُشاُكها الشَّ

 َعلَيهِ  متفق   خطَايَاه

ِ  رسولُ  قال: قال رضي هللا عنه هَُريرة أَبي وعنْ  ُ  يُِردِ  َمنْ : صل هللا عليه و سلم هللاَّ  َخْيراً  بِهِ  هللاَّ

 .البخاري رواه ِمْنهُ  يُِصبْ 

معناها أن [ 01:مريم]َوإِْن ِمْنُكْم إاِلَّ َواِرُدهَا َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا)و هذا يؤكد ان قوله تعالي 

 فوق النار و هذا كافي لالحساس بالعذاب  على الصراطالورود فقط هو المرور 

فكما قلنا سابقا اذا اختلف القرآن و الحديث رجحت كفة القرآن بال نقا  و كما نقوم بالجرح و   

نص )التعديل فى سند الحديث و هم رواة الحديث يجب أن نقوم بالجرح و التعديل فى متن الحديث 

حتي ال يكون هناك ل ما يصادم القرآن نهائيا فى نص الحديث اذا صادم اصل القرآن فنزي( الحديث

فهناك الكثير من الدس و االسرائليات فى متن احاديث البخاري كما تم ان وجد . تضارب فى ديننا

علماء الجرح و التعديل امثال االلباني رحمة هللا ان وجد الكثير من االحاديث الموضوعه فى 

ال بشر ، يصيب و يخطيء و من جعله نبي قد هلك و اهلك معه فالبخاري ليس ااسانيد البخاري 

 ..... اتباعه

أخبرنا سليمان بن : حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال : وحدثنا ابن أبي داود قال 

: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : حرب قال 

أيها الناس إن الرجم حق فال تخدعن عنه وإن آية :  خطب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجم وأن أبا بكر رضي هللا عنه رجم وأنا قد رجمنا وإنه : ذلك 

سيكون قوم من هذه األمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها 

 عة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشواويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفا

 آيات تبين أن أهل النار خالدين فيها 



 

 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ال تفتح لهم أبواب السماء وال يدخلون الجنة : قال هللا تعالى 

ا  حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غو

 االعراف   04وكذلك نجزي الظالمين 

ْنيَا فَاْليَْوَم ال يُْخَرُجوَن ِمْنهَ : ) قال هللا تعالى  ْتُكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ هُُزواً َوَغرَّ ا َوال َذلُِكْم بِأَنَُّكُم اتََّخْذتُْم آيَاِت هللاَّ

 (هُْم يُْستَْعتَبُوَن 

اِكثُونَ َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا رَ ))  .00سورة الزخرف آية (( بَُّك قَاَل إِنَُّكم مَّ

 .55ســورة الحـج آيـة (( ُكلََّما أََراُدوا أَن يَْخُرُجوا ِمْنهَا ِمْن َغم  أُِعيُدوا فِيهَا َوُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِريقِ ))

قِيم  يُِريُدوَن أَن يَْخُرُجوْا ِمَن النَّاِر َوَما هُم بَِخاِرِجيَن ِمْنهَا وَ ))  .10سورة المائدة آية (( لَهُْم َعَذاب  مُّ

ا الَِّذيَن َشقُوْا فَفِي النَّاِر لَهُْم فِيهَا َزفِير  َوَشِهيق  ))  .147سورة هود آية (( فَأَمَّ

َماَواُت َواألَْرُ  إاِلَّ مَ )) ا الَِّذيَن ُسِعُدوْا فَفِي اْلَجنَِّة َخالِِديَن فِيهَا َما َداَمِت السَّ ا َشاء َربَُّك َعطَاء َوأَمَّ

 .143سورة هود آية (( َغْيَر َمْجُذوذٍ 

النار مؤبدة أبد اآلبدين ، وهذا األمر ال شك فيه ، ألن هللا تعالى ذكر تأبيد النار في ثالثة مواضع 

 :في القرآن 

ُ : )في سورة النساء في قوله تعالى : األول   لِيَْغفَِر لَهُْم َوال إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكِن هللاَّ

 (إاِل طَِريَق َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً * لِيَْهِديَهُْم طَِريقاً 

َ لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَهُْم َسِعيراً : )في سورة األحزاب : والثاني   (.َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً * إِنَّ هللاَّ

ََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً  َوَمنْ : )في سورة الجن : والثالث  َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجهَن  (يَْعِص هللاَّ

 (َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآياتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر َخالِِديَن فِيهَا َوبِْئَس اْلَمِصيرُ : ) وقال 

َوَما ظَلَْمنَاهُْم * ال يُفَتَُّر َعْنهُْم َوهُْم فِيِه ُمْبلُِسوَن * َخالُِدوَن إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َعَذاِب َجهَنََّم : (وقال 

لَقَْد ِجْئنَاُكْم بِاْلَحقِّ * َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن * َولَِكْن َكانُوا هُُم الظَّالِِمينَ 

 (قِّ َكاِرهُونَولَِكنَّ أَْكثََرُكْم لِْلحَ 

 َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم نَاُر َجهَنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنهُْم ِمْن َعَذابِهَا َكَذلِكَ : ) وقال 

ي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصالِحاً َغْيَر الَّذِ * نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر 

ْرُكْم َما يَتََذكَُّر فِيِه َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر فَُذوقُوا فََما لِلظَّالِِميَن ِمْن نَِصيرٍ   (نَُعمِّ

ُ أَْعَمالَهُْم َحَسَراٍت َعلَْيِهْم َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن ِمَن النَّارِ : )قال   (. َكَذلَِك يُِريِهُم هللاَّ

َماِء َوال يَْدُخلُوَن اْلَجنَّ : )وقال  بُوا بِآياتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنهَا ال تُفَتَُّح لَهُْم أَْبَواُب السَّ ةَ َحتَّى إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ

ََّم ِمهَاد  َوِمْن فَ * يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاِط َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْجِرِمينَ  ْوقِِهْم َغَواٍ  َوَكَذلَِك لَهُْم ِمْن َجهَن

 ( . نَْجِزي الظَّالِِمينَ 



 

 

 َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم نَاُر َجهَنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنهُْم ِمْن َعَذابِهَا َكَذلِكَ : ) وقال 

ِرْجنَا نَْعَمْل َصالِحاً َغْيَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربَّنَا أَخْ * نَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر 

ْرُكْم َما يَتََذكَُّر فِيِه َمْن تََذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر فَُذوقُوا فََما لِلظَّالِِميَن ِمْن نَِصيرٍ   ( نَُعمِّ

 ( .لَْن نَِزيَدُكْم إاِلَّ َعَذاباً فَُذوقُوا فَ : )إلى أن قال ( إِنَّ َجهَنََّم َكانَْت ِمْرَصاداً : ) وقال 

إلى غير ذلك من اآليات التي يدل كل منها على تخليد أهل النار وعدم خروجهم منها وعدم فنائها ، 

 فإذا اجتمعت كانت داللتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل

 :لطيفة من اللطائف

 !!!....إن عبداً أحبه هللا لن تمسه النار

بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل أَْنتُْم بَ َوقَا) قال تعالى ِ َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَلَِم يَُعذِّ ْن لَِت اْليَهُوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء هللاَّ َشر  ِممَّ

َماَواِت َواأْلَْرِ  َوَما بَْينَهَُما  ِ ُمْلُك السَّ ُب َمْن يََشاُء َوهلِلَّ ( َوإِلَْيِه اْلَمِصيرُ َخلََق يَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ

 .13المائدة 

 .فيها دليل على أن أحباَءه جل وعال ال يعذبهم في النار: قال العلماء

وهذا إن كان ال يقع من آحاد الناس أن يلقي من " إن هللا ال يلقي حبيبه في النار"وجاء في األثر 

 يحبه في النار فكيف بالعزيز الجبار؟

أين تجد في القرآن أن الحبيب ال : خ الصوفية لبعض الفقهاءوقد قال بعض شيو:"قال ابن كثير

 (قل فلم يعذبكم بذنوبكم) يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه فتال عليه الصوفي هذه اآلية 

فلو كنتم أحباءه لما عذبكم؛ : أي { فلَِم يعذبكم بذنوبكم } : قوله تعالى :)جاء في تفسير ابن عجيبة

 ألن الحبيب ال يعذب حبيه ،

 !!!!!!!!!!!!!!!! ثم يأخذهم الي الجنه .... فكيف يعذب هللا اهل الجنه اوال!! !!!!

أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في اآلخرة عذابها في الدنيا الفتن و الزالزل و القتل "  - 252

و (  000/  0) و الحاكم (  0503) أخرجه أبو داود :))  730/  5" السلسلة الصحيحة"في " 

 ( 013و  014/  0) أحمد 

معناها أن [ 01:مريم]َوإِْن ِمْنُكْم إاِلَّ َواِرُدهَا َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا)و هذا يؤكد ان قوله تعالي 

الورود فقط هو المرور على الصراط فوق النار و هذا كافي لالحساس بالعذاب ، حفظنا هللا منها    

حدثنا ابن أبي عدي عن حميد : مسند لإلمام أحمد حيث قالحسن وله شاهد في ال: وهذا الذي قاله

مر النبي صلى هللا عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه : عن أنس قال

يا : القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته فقال القوم

ال : " ي النار قال فَخفََّضهُم النبي صلى هللا عليه وسلم فقالرسول هللا ما كانت هذه لتلقي ولدها ف

اللهم لطفك بنا وحنانك يا لطيف اللهم اجعلنا ممن  .(تفرد به أحمد ) " وهللا ما يلقي حبيبه في النار

 .أحببتهم ياهلل يا كريم



 

 

على  كنت ردف النبي صلى هللا عليه وسلم: ففي الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال

أتدري ما حق هللا على العباد وما حق العباد على هللا؟ : يا معاذ: فقال: حمار يقال له عفير، قال

حق هللا على العباد أن يعبدوا هللا وال يشركوا به شيئا، وحق : قال. هللا ورسوله أعلم: قلت: قال

أفال أبشر : ول هللايا رس: قلت: قال. العباد على هللا عز وجل أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا

 .ال تبشرهم  فيتكلون: الناس؟ قال

 تفسير البثين فيها احقابا 

أرجع بعض المفسرين قوله تعالي أحقابا أن هناك فرصه للخروج ألن مهما كانت مدة الحقب فلها 

 .نهايه و لكن ليس هذا بتفسير صحيح فتعالوا الي ما نراه من اللغه الصحيحه و الفهم الصحيح 

ََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا إِنَّ جَ  بِثِيَن فِيهَا أَْحقَابًا ( 55)لِّلطَّاِغيَن َمآبًا ( 51)هَن  سورة النبأ ( 51)الَّ

فما هو .... الببثين أحقابا فيه ...أم يقول ...البثين فيها أحقابا ...هل يقول هنا المولي عز و جل 

يات فال داعي من هللا ان يعيد ثم يشرح الفرق ؟ هم البثين فيها أبدا كما سبق أن تقدم بالشرح من اآل

 .... إنه أحقابا .... لكم هللا تعالي كيفيه و ماهيه هذا اللبث و مكوث 

فهذا يعني أنهم البثين أحقابا أي مدة محدده  و لكن أين ... البثين أحقابا فيها ... أما لو قال سبحانه 

 ذا بالغوي البسيط يا اهل اللغه ه.... هذة المدة المعرفه بالحقب إنها فيها أي فى النار 

ُكلََّما أََراُدوا أَن يَْخُرُجوا ِمْنهَا ِمْن َغم  أُِعيُدوا فِيهَا َوُذوقُوا )هناك آيه تؤكد و تفسر ذلك قال تعالي 

فهنا إليها تعني إنهم خرجوا ثم ....حيث يقول تعالي أعيدوا فيها و ليس إليها( 55)َعَذاَب اْلَحِريِق 

فهم فى نفس اطار جهنم يعيدوا من طور الي . و لكن فيها انهم لم يخرجوا منها اساساأعيدوا اليها 

 طور من العذاب 

فلو كانت تعني احقابا تعني الخروج لكان يعني ذلك خروج فرعون و هامان مع العصاة و 

دنيا المنافقين و كل اهل جهنم الي الجنه و تساوت الرؤوس بعد كل الفتن و المحن و العبادات فى ال

 .....و كنا عشنا الدنيا ثم بعض من النار ثم الجنه مثل المؤنين و هللا إنه لظلم بين . 

 تفسير اال ما شاء ربك  

ا الَِّذيَن َشقُوا فَفِي النَّار لَهُْم فِيهَا َزفِير  َوَشِهيق   َماَواُت َواأْلَْرُ  إاِل َما * أَمَّ َخالِِديَن فِيهَا َما َداَمِت السَّ

ال  لَِما يُِريُد َشاَء رَ  َماَواُت * بَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّ ِة َخالِِديَن فِيهَا َما َداَمِت السَّ ا الَِّذيَن ُسـِعُدوا فَفِي اْلَجنَـّ َوأَمَّ

  143-147هود ( َواأْلَْرُ  إاِل َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء َغْيـَر َمْجـُذوذٍ 

ربك حتي ان ذهب بعضهم الي فناء النار و عللوا  اختلف العلماء فى تفسير قوله تعالي اال ما شاء

ذلك برحمة هللا و ان من رحمة هللا هي بقاء النار حتي ال يحسر المؤمنون على اعمالهم انها ذهبت 

 هباء ، 

َماَواُت َواأْلَْر ُ )فالتفسير هنا يقول تعالي  و هنا لنا وقفه هل من شيء ( َخالِِديَن فِيهَا َما َداَمِت السَّ

ا شاء هللا فهنا يؤكد لنا هللا تعالي ان مشيئته تتوافق مع هذا الخلود حتي نظن ان هناك زوال اال بم



 

 

او فناء ، و يؤكد هللا تعالي ان كل شئ بمشيئته و لذلك كان هذا الخلود الذي وصفه سابقا سواء 

الخلود حيث للجنه او النار و ان ما سيكون هو مشيئته و ما شاء هللا من تفسير القرآن بالقرآن هو 

إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكِن : )سورة النساء في قوله تعالى )يقول هللا تعالي فى بالموضع االول 

ُ لِيَْغفَِر لَهُْم َوال لِيَْهِديَهُْم طَِريقاً  ََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً * هللاَّ في سورة األحزاب : والثاني ( إاِل طَِريَق َجهَن

َ لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَهُْم َسِعيراً ) : َوَمْن : )في سورة الجن : والثالث (.َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً * إِنَّ هللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً   (يَْعِص هللاَّ

 قدر هللا على الناس 

من أجل قتل حفنة صغيرة من لي كل هؤالء المسلمين النار و لمن يسأل هل سيُدخل هللا تعا

أقول و باهلل التوفيق ( داعش) فى العراق و الشام  المبايعين للخالفه فى الدوله االسالميه المجاهدين

أن عدد من يدخل النار من المسلمين كثير جدا فضال عن أهل الكفر فدائما أهل الحق قله مطارده 

 من الكثرة الفاسقه 

 112هود ( وتمت كلمة ربك ألمألن جهنم من الجنة والناس أجمعين )تعالي  قال

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من إن الذين يكفرون بآيات هللا ويقتلون النبيين بغير حق )قال تعالي 

 سورة آل عمران (  51) فبشرهم بعذاب أليم  الناس

 : و مصداقا للحديث الشريف

قال رسول : قال -رضي هللا عنه  -ري ومسلم عن أبي سعيد الخدري فإنه قد ثبت في صحيح البخا

يقول أخرج : لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول هللا يا آدم، فيقول: هللا صلى هللا عليه وسلم

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذلك حين يشيب : وما بعث النار ؟ قال: بعث النار، قال

ولكن عذاب هللا , مل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارىوتضع كل ذات ح, الصغير

أبشروا، فإن من يأجوج : )يا رسول هللا، أينا ذلك الرجل؟ قال: فقالوا, فاشتد ذلك عليهم, شديد

: قال, (والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة: ومأجوج ألفًا ومنكم رجاًل، ثم قال

والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم : )ا، ثم قالفحمدنا هللا وكبَّرن

ْقَمِة فِي ِذَراِع اْلِحَمارِ   (.في األمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور األسود، أو َكالرَّ

افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة، :)عن أبي هريرة قال صل هللا عليه و سلم 

من هي : قالوا(. نصارى كذلك، وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة، كلهم في النار إال واحدةوال

 ...و فى روايه هم الجماعه ( ما أنا عليه وأصحابي: )يا رسول هللا؟ قال

يفعلون ما يفعله الرسول و صحابته فى كل شئ و ( داعش) ستجدون أن دوله الخالفه االسالميه 

وعند دخول ..و هي الفرقه الناجيه من النار ان شاء هللا ...ون و متخلفونلذلك يقال عليهم رجعي

وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم من األشرار أتخذناهم )المسلمين المنافقين النار سيقولون 

 سورة ص 75( سخريا أم زاغت عنهم األبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

 الخروج من األسالم كثيرة منها ال الحصر فأسباب دخول المسلمين فى الكفر و 



 

 

 خروج الناس من الدين أفواج سبب أخر لقيام الساعة

َعن َجابر بن عبد هللا أَنه بََكى َذات يَْوم فَقيل لَهُ فِي َذلِك فَقال َسِمعت َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

َرَواهُ أَْحمد فِي ُمْسنده و اْختََصَرهُ « ْنهُ أَْفَواًجاَوَسيَْخُرُجوَن مِ دخل النَّاس فِي دين هللا أَْفَواًجا »يَقول 

اْلَحاِكم فِي اْلُمْستَْدرك فََرَواهُ فِي اْلفِتَن و َرَواهُ إِْسَحاق بن َراهََوْيه فِي ُمْسنده و َوَرَواهُ اْبن مْرَدَوْيه 

 بتَْفِسيره و الدارامي سننه 

دساتير العلمانيه و منهم من خرج بأقراره بأن فمنهم من خرج من الدين بتوقيعه علي أستفتاء ال -

الحرب على األرهاب ليست حرب على األسالم و الجهاد و و منهم من أتبع الطواغيت و منهم من 

أتبع فتاوي تحريف الدين و منهم من أنكر تحكيم شرع هللا و منهم من خرج من الدين بأشتراكه فى 

من خرج من الدين بإستحالله للكبائر و ليس فعله الديموقراطيه الشركية و أقراره بها و منهم 

للكبائر فاألستحالل يخرج من الدين مثل ربا البنوك و الخمر و الزنا و موالة الطواغيت و موالة 

إلخ و منهم من خرج من الدين بطاعته ألمريكا المسيح الدجال و موالته للكفار و منهم ... الكفار 

يه و اللبراليه و أخيرا منهم من خرج من الدين بأستحالله دم من خرج من الدين بأستحالل العلمان

 إلخ .....أخيه المسلم بغير حق 

 خالصه البحث 

الخروج من النار أكذوبه كذبها اليهود على هللا تعالي و اتبعها المفتونين من المسلمين الذين 

 تعالي ال ما مفر منه يبحثون عن مفر ألهل الكبائر الذين ماتوا و هم على المعصيه و لكن امر هللا

 ئ.....، و سنة هللا في أرضه أن الحق دائما مع الفئه القليله 

 

 

 



 

 

 و هللا أعلم قريبا..احداث النهاية الباقيه..رــــــــخطي
إنه يخرج من يهودية ( الدجال): قال صلى هللا عليه وسلم : عن عائشة

سبعة أبواب على  ، حتى يأتى المدينة ، فينزل ناحيتها ولها يومئذ أصفهان

كل نقب منها ملكان ، فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأْتى الشام ، مدينة 

الحديث ... فلسطين ، بباب لُد ، فينزل عيسى بن مريم عليه السالم فيقتله 

  فيها التفسيرالكتاب  مقدمةبرجاء قراءة .....صحيح

مريكا فى أصفهان أي تضرب أ و حلفائها العرب و إسرائيل تخرج أمريكا

إيران ثم تنتقم إيران من السعوديه بالهجوم على الحرمين الشريفين فتنتنهز 

ريكا و إسرائيل الفرصه لترسل صاروخ يحرق الكعبه و تلصق التهمه مأ

بإيران حيث دين الشيعة يقول أن المهدي المنتظر الشيعي ال يخرج حتي 

 17يوم  السالمتهدم الكعبه و تلتطخ بالدماء ثم اعالن نزول المسيح عليه 

 أيام قليلهثم  و ينبئهم بكل ما كان عنه غافلون ..و هللا اعلم يونيو  1مايو أو 

 ثم طلوع الشمس من مغربها و قيام الساعه هذا و هللا اعلم 

 تصرح اليوم اليهود يدي بين التي التوراة مدونات نأو من مفارقات القدر 

 واليهود وبابل، آشور بين من يأتي إنما( إسرائيل) سيبيد الذي الجيش أن

 الحتالل العظمى القوى تأليب على التاريخ مر على فعملوا بذلك؛ آمنوا

أمريكا للعراق ،  بريطانيا ثم و هذا هو سبب أحتالل( العراق) الرافدين وادي

سرائيل ألحتالل العراق هو السبب فى نشأة تنظيم القاعدة فى إفيكون تدبير 

السالميه ثم نشأة دولة العراق و الشام العراق و نشأة دولة العراق ا

 االسالميه 

و العجيب أن تخرج دولة العراق و الشام األسالميه من العراق التي التهدد 

 فى الملحمة الكبريإن شاء هللا و ستكون هي السبب  سرائيل اآلنإ

و دخول جنود المسيح عيسي بن مريم عليه السالم الي  (هرمجدون)

فيق حيث تهالك أمريكا بأمر هللا فى ذلك الوقت عند عقبة أسرائيل ثم الي إ

حتي لو لم يبقي من جنود الدوله اال جندي وصول الجنود الي هذة النقطه 

 .....و هللا أعلي و اعلم  واحد مع المسيح عليه السالم

 و من فتن هللا تعالي أن الناس سيرون أن من يهدم إسرائيل هم الشيعه

ن السوريين و العراقيين حزب هللا اللبناني حين الفرس و أشياعهم من العلويي

ينتقمون من إسرائيل و امريكا و سيكون هناك رده لكثير من أهل السنه إتجاه 

التشيع و اإليمان بمهديهم المنتظر، و لكن الحقيقه إنهم يمهدون دخول الدوله 



 

 

اإلسالميه و المسيح عليه السالم لدخول دولة إسرائيل و تحرير المسجد 

 .صي حتي أن الحجر ليصيح أن اليهودي خلفي تعالي فقتله يا مؤمن األق

  عشر التاسع األصحاح إشعياء سفر القديم العهد - المقدس الكتاب في جاء

 إلى األشوريون فيجيء أشور، إلى مصر من سكة تكون اليوم ذلك في -51

 األشوريين مع المصريون ويعبد ، أشور إلى والمصريون مصر

 األر  في بركة وألشور، لمصر ثلثا إسرائيل يكون يومال ذلك في -50

 أشور، يدي وعمل مصر، شعبي مبارك: قائال الجنود رب يبارك بها -55

  إسرائيل وميراثي

 مع العراق اهل التحام نظرى لفت ما ولكن نكذبه وال نصدقه ال طبعا النص

 ىوعل العراق مجاهدى ان يبدوا اسرائيل دولة على فى القضاء مصر اهل

 الدوله االسالميه فى سيناءمن  مصر مجاهدين مع االسالمية الدولة راسهم

و  اليهود دنس من القدس وتطهير فلسطين فتح فى الطولى اليد لهم سيكون

ربما يكون شيعة العراق مع المتشيعين فى غزة هم من سيكون لهم اليد 

رة األسراء يؤيده القرآن في سوالطولي و من بعدهم الدوله االسالميه و هذا 

تَْيِن َولَتَْعلُنَّ )  َوقََضْينَا إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِ  َمرَّ

ا َكبِيًرا فَإَِذا َجاَء َوْعُد أُوالهَُما بََعْثنَا َعلَْيُكْم ِعبَاًدا لَّنَا أُولِي بَأٍْس َشِديٍد  ُعلُّوً

يَاِر  ةَ َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكم فََجاُسوْا ِخالَل الدِّ ْفُعوالً ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكُم اْلَكرَّ َوَكاَن َوْعًدا مَّ

إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ألَنفُِسُكْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلَهَا  بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َوَجَعْلنَاُكْم أَْكثََر نَفِيًرا

َل  فَإَِذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة لِيَُسوُؤواْ  ُوُجوهَُكْم َولِيَْدُخلُوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ

ٍة َولِيُتَبُِّروْا َما َعلَْوا تَْتبِيًرا  0-0االسراء  (َمرَّ

حيث يتكلم القرآن أن بني أسرائيل سيتواجدون فى القدس مرتين مره فى  

ليهود أول الزمان حيث يرسل عليهم عباد له من العراق و هو السبي البابلي ل

كره عليهم و هو غزو أمريكا النبوخذ نصر ثم يكون لليهود  الملك أيام

للعراق و أكثر نفيرا و هو األعالم اليهودي ألنه النفير ،  و وعد اآلخره هو 

من ناحية العراق األسالميه الخالفة دولة  الشيعه الفرس و من بعدهم دخول

اليهود حول  ا ما عالمع المسيح عليه السالم الي المسجد األقصي ليتبرو

و ذلك حيث  المسجد من كنائس و يفعلوا ما فعله نبوخذ نصر باليهود من قبل

ليال  1يرسل هللا تعالي عاصفه شمسيه قبل طلوع الشمس من مغربها ب 

لتمهد لجيو  الدوله االسالميه الدخول الحربيه اليهوديه توقف التكنولوجيا 

بن مريم عليه السالم حيث يعلم السريع للمسجد االقصي مع المسيح عيسي 

وقتها الجميع بهالك امريكا فى البحر بسبب بدأ تغير محور االر  لطلوع 

ويريهم المسيح عيسي بن مريم عليه السالم هالك امريكا الشمس من مغربها 



 

 

المسيح الدجال وعد هللا تعالي ثم تأتي ريح طيبه تقبض أرواح المؤمنين فى 

 مث)عها كي ال يروا عذاب قيام الساعه قال تعالي الدوله االسالميه و من بيا

و هللا  141يونس ( المؤمنين ننجي علينا حقا كذلك آمنوا والذين رسلنا ننجي

 اعلم

، فال  استحلوه ، فإذاإال أهله  البيت يستحل ولن)قال صلى هللا عليه وسلم  -

( داأب تأتي الحبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده ثم  هلكة العرب يسأل عن

 يشرح الحديث 

هو ما حصل فى حادث اقتحام الكعبه ايام  المسلمينمن قبل  الكعبهاستحالل 

ثم جهيمان العتيبي و عبد هللا القحطاني و بعدها بدأت فتن العرب و هالكهم 

لترسل تأتي جيو  امريكا بقيادة الحبشي ذو السويقتين باراك اوباما 

 (ظر فصل ذو السويقتينأن) تهدم الكعبه و لتقوم الساعةصاروخ و 

 

بأوامر سابقه من سلفه أوباما بضرب الكعبه  رئيس امريكاو لالسف يأمر  -

و السعوديه حيث تكون هناك حرب بين بحيلة شديدة فى خضم الفوضي 

و من السهل ان يقول ان من ضرب الكعبه هم  في بالد الحرميين الشيعه

و الن دي من السرداب الشيعه حيث يقول دينهم ان ضرب الكعبه يخرج المه

فيرسل صاروخ امريكي من  ،الحوثيين سبق ان ضربوا الكعبه بالصواريخ 

ليوقف تقدم و ذلك اليمن ليضرب الكعبه ليقال ان من ضربها هم الحوثيين 

و ليثبت للمسلمين  فى الشام تجاة اسرائيلدولة العراق و الشام االسالميه 

و ليمحي االسالم الذي سبب له و  ان هللا ال يحمي الكعبهو أن دينهم باطل 

  السرائيل أزمة فى عيشة الفساد

 

التي خرجت و  و هو فوران التنور عالمة النهاية ثم بركان فى المشرق -

و هو تأويل اآليه ............ثم تشرق الشمس من المغرب ...اولتها 

 الذين ينفع ال الفتح يوم قل صادقين كنتم إن الفتح هذا متى ويقولون)

( منتظرون إنهم وانتظر عنهم فأعر  ينظرون هم وال إيمانهم واكفر

 وهللا اعلم .....قيام الساعه ثم .14-53السجدة 

  



 

 

 قريبا و هللا اعلم....المشرقنار تخرج من 
 

 :عالمات الساعة الكبرى العشر 

إن الساعة ال تكون حتى تكون عشر ) عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم 

وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال  بالمشرقخسف آيات 

نار تخرج من قعرة وودابة األر  ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها 

قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي  ترحل الناسعدن 

لعاشرة نزول سريحة مثل ذلك ال يذكر النبي صلى هللا عليه وسلم وقال أحدهم في ا

عيسى بن مريم صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخر وريح تلقى الناس في البحر 

 (1453و فى الكبير للطبرانى برقم ( ) صحيح مسلم.........)(

فتحشرهم إلى  نار على أهل المشرقتبعث : عبد هللا بن عمرو عند الحاكم عن**

يكون لها ما سقط منهم المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، و

  .تسوقهم سوق الجمل الكسيروتخلف، 

 هللا صلى هللا رسول أتى سالم بن هللا عبد أن: أنس وعن( 1151)البخاري صحيح** 

: قال. نبي إال يعلمهن ال خصال، ثالث عن سائلك إني: فقال المدينة، مقدمه وسلم عليه

 أشراط أول أما( "وفيه لحديث،ا فذكر............)الساعة أشراط أول ما: قال". سل"

 ..."  المغرب إلى الناس فتحشر ،المشرق من تخرج فنار الساعة؛

 ال التي اآليات أول من أنها اعتبار على النار خروج آخرية بأن العلماء أجمع قد و

 ذكر ما بخالف الصور في النفخ بانتهائها يقع بل أصال الدنيا أمور من بعدها شيء

 الدنيا أمور من أشياء منها آية كل بعد يبقى فإنه معها

مصداق قوله تعالي الصالح لكل زمان و فهي فوران التنور عالمة النهاية اآلخيرة 

 إال وأهلك اثنين زوجين كل من فيها احمل قلنا التنور وفار أمرنا جاء إذا حتى)مكان 

 (قليل إال معه آمن وما آمن ومن القول عليه سبق من

ي صحيح البخاري قال تخرج نار من المشرق وليس من الحديث الذي ففنجد ان 

 بعد تخرج  حذف كلمة قعرة عدناليمن و حديث مسند احمد عن حذيفة بن اسيد 

على فهم الصحابه و هللا اعلم اما نفس الحديث عند مسلم فابقى كلمة قعرة عدن و هى 

 االحاديثمتن من خالل جمع  ال على نص قول رسول هللا



 

 

مكان الخروج فى و يقول تخرج النار على اهل المشرق اى يؤكد و فى حديث بن عمر

 و ليس اليمن جنوب المدينه المنورة المشرق

خسف المشرق الذى تم تفسيرة فى كتابى هذا و هنا نجد احتمالية تطابق المكان بين 

و بين نار تخرج من المشرق فهذا يعنى و هللا اعلم ان  5440انه تسونامى اندونسيا 

بركان فى اندونسيا من المشرق ، مع توحيد جهه ليكون المقصود موحد النار هى 

 بكلمة المشرق هو اندونسيا 

وطبعاً (   فَنَار  تَْحُشُر النَّاَس ِمَن اْلَمْشِرِق إِلَى اْلَمْغِربِ ) و هذا الذي ذكر في الحديث 

م ليس المدينه المنوره وهي معقل المسلمين آن ذاك وفيها النبي صلى هللا عليه وسل

 اليمن مشرق للمدينه بل جنوب المدينه المنورة

*************************************************** 

 و فى لسان العرب كلمه عدن تعنى استقر مثل جنة عدن اى جنة االستقرار و الخلود 

 اى اقام من الناس ن مندْ ن عَ مَ نستنتج ان النار تخرج المهم و المختصر مما سبق 

 الى ار  المحشر فى الشامتخرجهم و قعر أى استقر،  الناس

 و البركان سيكون فى مكان مثل جنه عدن من كثرة جمال الطبيعه فيه 

*************************************************** 

برجاء الرجوع لفصل خرج الدخان و )و هى ليست آية الدخان الذى يغشى الناس 

 (نحن غافلون

 يد سننه و يعيد تنور نوح لينذر من اعتبر هللا تعالى يع

 فار عندما بالتحرك بدأت( السالم عليه) نوح سفينة أن ، الكريم القرآن في نالحظ

 !؟ التنور هو فما.... .. !التنور

  الكريم القرآن في مرتين( التنور) ذكر

 َمنْ  إاِلَّ  َوأَْهلَكَ  اْثنَْينِ  َزْوَجْينِ  ُكل   ِمنْ  افِيهَ  اْحِملْ  قُْلنَا التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى) 

 04 هود سورة (قَلِيل   إاِلَّ  َمَعهُ  آََمنَ  َوَما آََمنَ  َوَمنْ  اْلقَْولُ  َعلَْيهِ  َسبَقَ 

 َسبَقَ  َمنْ  إاِلَّ  َوأَْهلَكَ  اْثنَْينِ  َزْوَجْينِ  ُكل   ِمنْ  فِيهَا فَاْسلُكْ  التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  فَإَِذا)....  

 50 المؤمنون سورة (ُمْغَرقُونَ  إِنَّهُمْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  فِي تَُخاِطْبنِي َواَل  ِمْنهُمْ  اْلقَْولُ  َعلَْيهِ 

 هو البركان الشديد ؟( التنور)فهل 



 

 

 هللا أمر بمجيء مرتبط التنور فوران أن لوجدنا ، السابقتين اآليتين لقراءة عدنا ولو

  جاء النصر اإللهىو  التنور فار ، هللا امر جاء فمتى

 (التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  فَإَِذا) و( التَّنُّورُ  َوفَارَ  أَْمُرنَا َجاءَ  إَِذا َحتَّى)

 والنجاة بالنصر همرتبطها أن لوجدنا ، القرآن في( هللا أمر مجيء) آيات تتبعنا ولو

  ، ممعه ومن شعيبو  لوطو  صالحو  هود نوح بنجاة مرتبط هللا أمر فمجيء

ا) ْينَا أَْمُرنَا َجاءَ  َولَمَّ ا)، ( هُوًدا نَجَّ ْينَا أَْمُرنَا َجاءَ  فَلَمَّ ا)، ( َصالًِحا نَجَّ  َجَعْلنَا أَْمُرنَا َجاءَ  فَلَمَّ

ا) ،( َسافِلَهَا َعالِيَهَا ْينَا أَْمُرنَا َجاءَ  َولَمَّ  ( ُشَعْيبًا نَجَّ

 قبل من الرسل بقصص والتدبر لالعتبار هللا بأمر مرتبطة إشارة وهناك

ِ  بِإِْذنِ  إاِلَّ  بِآَيَةٍ  يَأْتِيَ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما) ِ  أَْمرُ  َجاءَ  فَإَِذا هللاَّ  هُنَالِكَ  َوَخِسرَ  بِاْلَحقِّ  قُِضيَ  هللاَّ

 ( اْلُمْبِطلُونَ 

ؤكده قيام و من خالل التدبر فى االحاديث الشريفه نجد ان اول اشراط الساعه الم

 أمر أتانا ، حصل ما فإذا..  حدوثه المتوقع التنور مكان القيامه هى نار المشرق و هى

 .. ! بالنصر هللا

و النصر هنا سيكون هالك المسيح الدجال أمريكا على يد المسيح عيسي بن مريم 

 عليه السالم 

 فاالمر.. الماء فوران نقول عندما فوران معنى نفس هو لغويا فَارَ  معنى كان ان

 سيكون ولهذا... فورانه تقتضى التى الشديدة السخونة مرحلة الى شئ بوصول مرتبط

 بالتفكير العقل اليه يذهب ما اول هو البركان

 أو " النار بيت"  وتعني فارسي يكون ربما تنور كلمة أصل إن المعاجم في ووجدت

 األصل يكون بمار النار أو أي" نور" و الدخان وهو" تن" شقين من وتتكون عبري

 ".النار أو الدخان جبل" تعني والتي سرياني الكلمة لهذه

 هذا و هللا اعلم 



 

 

 و هللا أعلم قريبا..طلوع الشمس من مغربها
عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه وسلم إن :عالمات الساعة الكبرى

وطلوع الشمس من  .الحديث.الساعة ال تكون حتى تكون عشر آيات

 ( لممس) مغربها

، و إقفال باب التوبه يؤكد  مغربها من الشمس بطلوع إال تقفل ال التوبة

 أنها أخر اآليات الكبرى

 تَُكنْ  لَمْ  إِيَمانُهَا نَْفًسا يَْنفَعُ  الَ  َخَرْجنَ  إَِذا ثاَلَث  »  وسلم عليه هللا صلى قَالَ 

الُ  َمْغِربِهَا ِمنْ  الشَّْمسِ  طُلُوعُ  َخْيًرا إِيَمانِهَا فِى َكَسبَتْ  أَوْ  قَْبلُ  ِمنْ  آَمنَتْ   َوالدَّجَّ

 . األَْر ِ  َوَدابَّةُ 

 (إِيَمانُهَا نَْفًسا يَْنفَعُ  الَ  َخَرْجنَ  إَِذا ثاَلَث  ) الحديث لهذا والمالحظ

 . الثالث العالمات هذه من واحدة خرجت اذا يقل ولم

 سالشم تطلع حتى الساعة تقوم ال:  وسلم عليه هللا صلى قال هريرة أبو عن

 نفسا ينفع ال حين وذلك  أجمعين آمنوا الناس ورآها طلعت فإذا مغربها من

  ( مسلم صحيح) خيرا إيمانها في كسبت أو قبل من آمنت تكن لم إيمانها

 أول إن:) يقول وسلم عليه هللا صلى سمعت قال عمرو بن هللا عبد عن

 ضحىً  الناس على الدابة خروج أو مغربها من الشمس طلوع خروجاً  اآليات

 مسلم رواه(  قريباً  إثرها على فاألخرى صاحبتها قبل كانت وأيتهما

حتي تطلع الشمس من  ونفلاالبشر فهم غ كلالتي يالحظها  أول اآليات

  المغرب

 عدم قبول التوبة يبين ترتيب خروج الشمس إنه اآلخير ؟

مما يبين أيضا أن جميع العالمات الكبرى اآلخرى تظهر قبل طلوع الشمس 

مغربها ، فلو ظهرت أى آية بعد طلوع الشمس من مغربها ، ستكون من  من

لها فائده من دون جدوى ألن التوبه رفعت و لن يقبل إيمان إنسان فال يكون 

 الخروج

 ن أحد بعد طلوع الشمس من مغربها؟لماذا ال يقبل إيما

 مغربها من الشمس خروج بحتمية يقول الذي الوحيد الدين هو اإلسالم ألن

  الكون لنواميس مخالفة و غرابة من ذلك في مما بالرغم األيام من يوم في



 

 

و أخيراً أنذر هللا تعالي أهل االر  بطلوع الشمس من مغربها *****

قريباً بسرعة تحرك القطب المغناطيسي الشمالي لألر  من موقعه 

للجنوب، مما ينذر بإنقالب األقطاب الشمال الي جنوب و بالتالي طلوع 

 من مغربها الشمس 

  https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1P52AAرابط للخبر 

غامض للمجال المغناطيسي لألر  تحت أفريقيا  تراجعو هناك أيضا ***

األر  بأنقالب قطبي األر  و حيث ضعف المجال المغناطيسي مما يهدد 

 طلوع الشمس من مغربها 

https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-رابط للخبر 

-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1

-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7

-7%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%8

-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A  

 

 و هللا أعلمقريبا ...خسف في جزيرة العرب
 :الخسوفات من عالمات الساعة الكبرى 

حتى تكون  إن الساعة ال تكون )عن حذيفة بن أسيد قال النبي صلى هللا عليه 

 خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العربعشر آيات 

 1453و فى الكبير للطبرانى برقم  صحيح مسلم...

 :تعريف الخسف 

الخسف هو الذهاب في األر  بأن تنشق األر  وتبتلع شخصا أو بيتاً أو 

: ) هللاُ تعالى بقارون وبداره األر  ، قال هللا عز وجل  بلدة ، كما خسف

 31/القصص( َوبَِداِرِه األَْرَ   َخَسْفنَا بِهِ فَ 

و من المؤكد ان الزالزل موجودة منذ البعثة وحتى قيام الساعة وال اظن 

 يفرد حديثا كهذا مرتبط بقدوم العالمات الكبرى ليتحدث عن رسول هللا

 هزات صغيرة 

https://ara.reuters.com/article/internetNews/idARAKCN1P52AA
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/technology/1212715-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%B6


 

 

 إذا فمن المؤكد ان الخسوفات الثالث ستكون شئ مشهود له بالتفرد و بشدة

إهالكة على مدى التاريخ البشرى ثم هناك الترتيب الزمنى فبدأ بخسف 

 بالمشرق ثم خسف بالمغرب ثم خسف جزيرة العرب 

قد وجد الخسف في مواضع ، لكن يحتمل أن يكون المراد : قال ابن الملك 

 بالخسوف الثالثة قدرا زائدا على ما وجد ، كأن يكون أعظم مكانا وقدرا

 (فى إنتظرها إن شاء هللا)  خسف في جزيرة العرب
 

جزء من جزيرة و غرب إيران العراق  ومنطقة الشام و للعلم فأن 

 ...العرب

 .. خسف في المشرق وليس خسف المشرق كله .. وانتبهوا لدقة الحديث 

وكلمة في تفيد مكان حتى لو كان عبارة عن نصف كيلو متر مربع وكذلك 

 .. خسف في المغرب 

ب اي ليس كل جزيرة العرب بل قد يكون مكان وخسف في جزيرة العر

 واحد في جزيرة العرب او عدة اماكن

 و إن سنن هللا ال تتبدل و ال تتغير ..إن التاريخ يعيد نفسه .....و أنتبهوا جيدا 

سيخسف بقوم من عرب مسلمين  ...من قوم موسي  فكما خسف هللا بقارون

 فما هو السبب ؟.... لنفس السبب

 ماذا خسف بقارون أوال تعالوا نعرف ل

 ..حتي نعرف من سيخسف بهم ثانيا 

أوالً بغي عليهم (  َعلَْيِهمْ  فَبََغى ُموَسى قَْومِ  ِمن َكانَ  قَاُرونَ  إِنَّ )قال تعالي **

هل تعرفون األعراب الذين أنضموا لفرعون .... و أنتصر لفرعون عليهم 

ق و حاربوا إخوانهم العصر أمريكا ضد الدوله االسالميه و القاعده فيما سب

 و شيعة العراق و مرتديهم طبعا الخليج العربي..

ةِ  أُولِي بِاْلُعْصبَةِ  لَتَنُوأُ  َمفَاتَِحهُ  إِنَّ  َما اْلُكنُوزِ  ِمنَ  َوآتَْينَاهُ )قال تعالي *** (  اْلقُوَّ

هل تعرفون األعراب الذين يملكون  .....ثانيا كان كثير المال لدرجة عظيمه 

يقدونها قرابين لفرعون العصر أمريكا كي ترضي عنهم  أموال عظيمه و

 و شيعة العراق و مرتديهمطبعا الخليج العربي ... من دون هللا تعالي 



 

 

ُ  آتَاكَ  فِيَما َواْبتَغِ )قال تعالي  ْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَنسَ  َوال اآلِخَرةَ  الدَّارَ  هللاَّ  الدُّ

ُ  أَْحَسنَ  َكَما َوأَْحِسن َ  إِنَّ  األَْر ِ  فِي اْلفََسادَ  تَْبغِ  الوَ  إِلَْيكَ  هللاَّ  يُِحبُّ  ال هللاَّ

َ  أَنَّ  يَْعلَمْ  أََولَمْ  ِعنِدي ِعْلمٍ  َعلَى أُوتِيتُهُ  إِنََّما قَالَ  اْلُمْفِسِدينَ   قَْبلِهِ  ِمن أَْهلَكَ  قَدْ  هللاَّ

ةً  ِمْنهُ  أََشدُّ  هُوَ  َمنْ  اْلقُُرونِ  ِمنَ   ُذنُوبِِهمُ  َعن أَلُ يُسْ  َوال َجْمًعا َوأَْكثَرُ  قُوَّ

ْنيَا اْلَحيَاةَ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  قَالَ  ِزينَتِهِ  فِي قَْوِمهِ  َعلَى فََخَرجَ  اْلُمْجِرُمونَ   لَْيتَ  يَا الدُّ

 ثََوابُ  َوْيلَُكمْ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوقَالَ  َعِظيمٍ  َحظ   لَُذو إِنَّهُ  قَاُرونُ  أُوتِيَ  َما ِمْثلَ  لَنَا

 ِ ابُِرونَ  إاِلَّ  يُلَقَّاهَا َوال َصالًِحا َوَعِملَ  آَمنَ  لَِّمنْ  َخْير   هللاَّ ثالثا نشئ ( ... الصَّ

حوار من المناصحه بين القاعده اوال ثم الدوله االسالميه عندما ورثت منها 

و شيعة العراق و مرتديهم الجهاد و الخالفه و بين دول الخليج العربي 

و الجهاد و طرد االمريكان من جزيرة العربيطالبنهم بصرف االموال فى 

و عدم مواله الكفار فقالوا انما هذة اموالنا نفعل فيها ما نشاء و قال  العراق

ضعفاء العقيده مثل اهل الدول العربيه قليله االموال يا ليت لنا مثل اموال 

نفس حوار اهل ..... انهم لذو حظ عظيم و بترول العراق دول الخليج 

 .....رون موسي مع قا

 و اآلن النتيجه لقارون هي الخسف 

 ُدونِ  ِمن يَنُصُرونَهُ  فِئَةٍ  ِمن لَهُ  َكانَ  فََما األَْر َ  َوبَِداِرهِ  بِهِ  فََخَسْفنَا)قال تعالي 

 ِ  (  هللاَّ

و شيعة العراق و كذلك سيكون الخسف بآذن هللا تعالي لدول الخليج العربي 

ما وعد علي لسان رسوله علي شاطيء الخليج العربي كو مرتديهم 

 المصطفي صل هللا عليه و سلم فى نبؤة عالمات الساعه الكبري العشر ، 

 

و كذلك كما رأيت أنا فى رؤيا مناميه عند بدايه كتابه الكتاب هذا و 

 لكن قيل لي من طرف مالك الرؤيا أن الخسف قبل الساعه مباشرة ألن هذة

ها شيء هدمت الكعبه بعدها ذا جري لالمنطقه هي حامي حما الكعبه ، فإ

 مباشرة و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 



 

 

 قريبا إن شاء هللا..نزول المسيح علية السالم
 :المات الساعة الكبرى ع

 هذا الفصل استكمال لمقدمة الكتاب و هو جزء ال يتجزء منها 

عن حذيفة بن أسيد قال صلى هللا عليه قال إن الساعة ال تكون حتى تكون 

عليه نزول عيسى بن مريم وقال أحدهم في العاشرة  ...عشر 

 ( صحيح مسلم..)السالم

من خالل االنجيل نستطيع ان نحدد ان للمسيح عليه السالم نزول خاص 

للمجاهدين المؤمنين يختصون بمعرفة مجيئه ثم اعالن نزول للبشريه جمعاء 

 قبل الساعة مباشرة

ه و يعرف نزوله إال الفئه ندما ينزل لن يراالمسيح عو رأى الشخصى أن 

 كلص اتي انا ها)القرينه من اإلنجيل  معو هذا من األحاديث  ،المجاهده

( 01:  50ىمت)( عريته فيروا عريانا يمشي لئال ثيابه يحفظ و يسهر لمن طوبى

 (15:  17+  1: 1 يا يوحنارؤ( + )50:  10+  10:  51+  12:  15 قالو+ )

طلوع  و قبل شريه قبل قيام الساعه مباشرةثم يتم إعالن نزوله لجميع الب

 بأيام قليله و هللا اعلم و قبل الساعه  الشمس من مغربها

  بأيامإعالن نزول المسيح عليه السالم يكون قبل الساعه مباشرة 

 :  فأوال

هذا و أود أن أؤكد أن كل هذة المواعيد التي ذكرتها ما هي إال ظنيه و أن 

 َعالِمُ )و قد أكد ذلك فى كتابه عند قوله تعالي  الغيب بيد هللا تعالي وحده

ُسولٍ  ِمن اْرتََضىٰ  َمنِ  إاِلَّ   أََحًدا َغْيبِهِ  َعلَىٰ  يُْظِهرُ  فاََل  اْلَغْيبِ   ِمن يَْسلُكُ  فَإِنَّهُ  رَّ

  و هللا اعلم (الجن  50-57) َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  يََدْيهِ  بَْينِ 

اَعةِ  لَِعْلم   َوإِنَّهُ )ن فى قوله تعالي المسيح عليه السالم  كما يقول القرآ  فاََل  لِّلسَّ

َذا َواتَّبُِعونِ  بِهَا تَْمتَُرنَّ  ْستَقِيم   ِصَراط   هَٰ   (71) مُّ

 أي أن المسيح عليه السالم 



 

 

  ،،آخر الزمان إننا فىا لتعلمو إعالم للناس أن الساعه بعد أيام قليلهآيه هو 

بعد أيام قليله بدون تحديد يوم  أي اعهقيام الس أي لتعلموا ميعادفكلمه علم 

 معين و لكن نطاق أيام قليله

كما أعلم نوح قومه بأن الطوفان قادم حتي ال يكون هللا تعالي ظالم لعبيده 

 بعدم اإلنذار 

ةٍ  َولُِكلِّ : فلقد قال  ُسول   أُمَّ  اَل  َوهُمْ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَهُم قُِضيَ  َرُسولُهُمْ  َجاءَ  فَإَِذا رَّ

 يونس ،،  (00) لَُمونَ يُظْ 

أما ما ستجدونه فى الكتاب من ان ال أحد يعرف موعد الساعه يقنياً فهذا لكل 

االوقات ما عدا الوقت االخير من وقت الدنيا الذي يعلن فيه المسيح عليه 

 السالم قدوم نهايه العالم و قيام الساعه ،، 

 .جيل فذلك مما أستخلصته من القرآن و السنة و التوراة و االن

يوما فى التوراة و األنجيل  22يأتي المسيح عليه السالم قبل قيام الساعه 

كما قال  قطعيهو ليست  رمزيه لمده األختبارو أحاديث الرسول و كلها 

يوما و لكن في الحقيقه هي   21رسول هللا أن مدة مكوث المسيح الدجال 

 .......سنوات كثر 

ألختبار األمم فى األديان و ليست  و لقد أثبت رمزيه مدة األربعين إنها

 تحت عنوان سنن(( مدة بقاء المسيح الدجال )) لإلخبار بالمده فى فصل 

 ....أربعون مدة فى هللا

ا َغْيبِهِ  َعلَى   يُْظِهرُ  فاََل  اْلَغْيبِ  َعالِمُ )) و ذلك مؤكد من قوله تعالي  َمنِ  إاِلَّ  أََحدًّ

ُسول   ِمن اْرتََضى   ا َخْلفِهِ  َوِمنْ  يََدْيهِ  بَْينِ  ِمن كُ يَْسلُ  فَإِنَّهُ  رَّ  27 – 23) َرَصدًّ

 (الجن 

و من هنا نجد أن مده األيام قبل قيام الساعه بعد اعالن نزول 

المسيح عليه السالم ، هي مده قليله جدا ال يعلمها اال هللا تعالي تجري فيها 

أحداث الساعه المتبقيه التي ذكرتها من خسف جزيرة العرب و نار 

و طلوع الشمس من مغربها و هدم و حرق ( بركان أندونسيا ) شرق الم

  الكعبه و المسجد االقصي ،، هذا و هللا اعلي و اعلم



 

 

 عدد األيام قبل قيام الساعه بعد إعالن نزول المسيح من التوراة

. شرا فيفعلون األشرار أما ويمحصون، ويبيضون يتطهرون كثيرون 14

 المحرقة إزالة وقت ومن 11 يفهمون لفاهمونا لكن ، األشرار أحد يفهم وال

 لمن طوبى 15 يوما وتسعون ومئتان ألف المخرب رجس وإقامة الدائمة

 يوما والثالثين والخمسة مئة والثالث األلف إلى ويبلغ ينتظر

حيث الفرق بين رجس الخراب و هي إزاله الدوله االسالميه و إعالن 

مسيح عيسي بن مريم عليه السالم و هزيمتها النهائيه على يد إعالن نزول ال

  يوما 22=  1524 – 1115يوم قيام الساعه يساوي 

مايو أو  03يوم و المتوقع أن يكون إعالن نزول المسيح عليه السالم 

 01أي صباح ليله القدر و يوم سبت و هو يتوافق مع مرور  2102يونيو  0

 سنة على إعالن قيام إسرائيل و هللا اعلم 

 يوما قبل قيام الساعه  21ل مدة مكوث المسيح عليه السالم و من األنجي

 كان كما ألنه. النبي يونان آية إالَّ  له تُعطَى وال آية يطلب شرير الجيل هذا»

: 11 لو) «الجيل لهذا أيضاً  اإلنسان ابن يكون كذلك نينوى، ألهل آية يونان

14،52.) 

فى آخر  الشرير جيلال لهذا آية النبي( يونس )   يونان،  المسيح اختار

ليقارن مجييئه الثاني برسالة يونس  ،فى األنجيل يُخاطبه كان الذيالزمان 

 لم إن يوماً  أربعين بعد بالهالك ليُنذرهم قومه إلي هللا أرسله عليه السالم فقد

 بالتوبة مله مطالبا نينوى إلىيونس  ذهبفقد  ..... هللا إلى ويرجعوا يتوبوا

 أن خفية إشارة هنا كأنما - يوماً  أربعين بعد ستهلك ةالمدين إن: مله قائالً 

 .للهالك محدَّدة مدة أقصى وكأنها - هللا أيام في مهمة هذه يوماً  األربعين

 لكي آية يطلب شرير جيل لكلهذا بيان من المسيح عليه السالم فى االنجيل و

 و لم يؤمنوا عيونهم أمام هللا تعالي صنعها التي اآليات كل رغم يؤمن،

 بالرغم من ذلك و أنهم لن يؤمنوا مهما جائهم هللا تعالي بآيات ألنهم قوم شر 

 يجب فهم عدد السنين باأليام و ليس سنين شريف حديث 



 

 

 ينزل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد حديث

 سنة وأربعين خمسا ويمكث له ويولد فيتزوج األر  إلى مريم بن عيسى

 بين واحد قبر في مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري في معي فيدفن وتيم ثم

 ولي الشيخ ذكرهو  الوفاء كتاب في الجوزي بن رواه .....وعمر بكر أبي

 . سنده عن أقف ولم المشكاة في الدين

و لذلك يرفع و يمنع  بل هي ايامو لن يمكث إنذاره للناس شهور و ال اسابيع 

حيث يتحمل الفقير عدم إخراج الصدقه له  لصدقهقبول االمسيح عليه السالم 

لمدة بسيطه و ليست طويله، ألنهم قد أنذروا قبل ذلك كثيرا علي يد المهدي 

أسامه بن الدن و خليفته فى بالد الشام أبو بكر و مع ذلك لم يرتعدوا و كذلك 

 ؟؟؟؟!!!!فهل الزلتم تريدون االنتظار نحن ،،،، 

رمزيه و مجازيه لمده االربعين يوما فى  فمدة االربعين سنه ما هي اال

 التوراة 

 و ليس سنين ؟  أيامو لماذا األربعين 
 ويصلي يتوفى ثم سنة أربعين األر  في فيمكث: ))هريرة أبي عن

 رواة أحمد و أبو داوود و هو صحيح  (المسلمون عليه

 

  عن أربعينوحديث آخر

 

هَاتُهُمْ  اأْلَْنبِيَاءُ : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيِّ  َعنِ : هَُرْيَرةَ  أَبِيعن   أُمَّ

 بَْينِي يَُكنْ  لَمْ  أِلَنَّهُ ,  َمْريَمَ  اْبنِ  بِِعيَسى النَّاسِ  أَْولَى َوأَنَا,  َواِحد   َوِدينُهُمْ ,  َشتَّى

 يَْلبَثُ , ... لحديثثم ا ....فَاْعِرفُوهُ  َرأَْيتُُموهُ  فَإَِذا,  نَاِزل   َوإِنَّهُ ,  نَبِي   َوبَْينَهُ 

 اْلُمْسلُِمونَ  َعلَْيهِ  َويَُصلِّي,  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى يُتََوفَّى ثُمَّ ,  َسنَةًّ  أَْربَِعينَ 

 وإسناده ،( 2504) المسند في وأحمد ،( 0150) سننه في داود أبو أخرجه..

 ، صحيح

 وحديث آخر عن أربعين 

 

 وأنا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول علي دخل : قالت عائشة عن

 فبكيت الدجال ذكرت ، هللا رسول يا : قلت " ؟ يبكيك ما " : فقال ، أبكي

 وإن ، كفيتموه فيكم وأنا يخرج إن :" وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال. 

 في يخرج إنه ، بأعور ليس - وجل عز - ربكم فإن بعدي يخرج

 ، أبواب سبعة يومئذ ولها ناحيتها ينزلف المدينة يأتي حتى أصبهان يهودية



 

 

 مدينة الشام يأتي حتى أهلها شرار إليه فيخرج ، ملكان منها نقب كل على

 عيسى فينزل فلسطين مدينة يأتي حتى " مرة داود أبو قال "لد بباب فلسطين

 سنة أربعين األر  في عيسى ويمكث ، فيقتله - السالم عليه - مريم ابن

  أحمد رواه " سطامق وحكما عدال إماما

 

اربعون عاما تلك راجعه لفهم و لكن هللا تعالي قصر تلك االيام و 

و الذي يؤكد ذلك مما نفهم من الحديث الشريف اآلخر  الصحابي ابو هريرة

و ما عليها  تكون السجده خير من الدنياأن عند نزول المسيح عليه السالم 

  مما يعني ان المده بعد نزوله قصيرة جدا
 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبَا عنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فَيَْكِسرَ  َعْداًل  َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي"

لِيبَ   َحتَّى أََحد   يَْقبَلَهُ  اَل  َحتَّى اْلَمالُ  َويَفِيضَ  ْزيَةَ اْلجِ  َويََضعَ  اْلِخْنِزيرَ  َويَْقتُلَ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  ا اْلَواِحَدةُ  السَّ ْنيَا ِمنْ  َخْيرًّ  َواْقَرُءوا هَُرْيَرةَ  أَبُو يَقُولُ  ثُمَّ "فِيَها َوَما الدُّ

 يَُكونُ  اْلقِيَاَمةِ  َويَْومَ  تِهِ َموْ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ } ِشْئتُمْ  إِنْ 

 .عليه متفق{ َشِهيًدا َعلَْيِهمْ 

 

 و من القرآن نفهم أن مدة االربعون هي مدة اختبار 

 

 ظَالُِمونَ  َوأَنتُمْ  بَْعِدهِ  ِمن اْلِعْجلَ  اتََّخْذتُمُ  ثُمَّ  لَْيلَةً  أَْربَِعينَ  ُموَسى َواَعْدنَا َوإِذْ  - 1

 (األول الجزء -البقرة... ) 

 

َمة   فَإِنَّهَا قَالَ  - 5  َعلَى تَأْسَ  فاَلَ  األَْر ِ  فِي يَتِيهُونَ  َسنَةً  أَْربَِعينَ  َعلَْيِهمْ  ُمَحرَّ

 ( السادس الجزء -المائدة... )  اْلفَاِسقِينَ  اْلقَْومِ 

 

 لَْيلَةً  أَْربَِعينَ  هِ َربِّ  ِميقَاتُ  فَتَمَّ  بَِعْشرٍ  َوأَْتَمْمنَاهَا لَْيلَةً  ثاَلَثِينَ  ُموَسى َوَواَعْدنَا - 1

 اْلُمْفِسِدينَ  َسبِيلَ  تَتَّبِعْ  َوالَ  َوأَْصلِحْ  قَْوِمي فِي اْخلُْفنِي هَاُرونَ  ألَِخيهِ  ُموَسى َوقَالَ 

 (التاسع الجزء -األعراف... ) 

------------------------------------------------------------- 
 

نْ  َوإِن)قال تعالي   اْلقِيَاَمةِ  َويَْومَ  َمْوتِهِ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  تَابِ اْلكِ  أَْهلِ  مِّ

 سورة النساء  (152) َشِهيًدا َعلَْيِهمْ  يَُكونُ 



 

 

 ويؤمن إال والنصارى اليهود الكتاب أهل من أحد ليس أنه وذلك

 عند إيمان ألنه ؛ ينفع ال إيمان ولكنه ، الملك عاين إذا السالم عليه بعيسى

 طلوع الشمس من مغربها بعد اليأس

اَعةَ  إاِلَّ  يَنظُُرونَ  هَلْ )قال تعالي  يَْشُعُرونَ  اَل  َوهُمْ  بَْغتَةً  تَأْتِيَهُم أَن السَّ

نجد أن هللا ذكر مجيئ الساعه بغته بعد ذكر أن عيسي علم ...الزخرف  (77)

 للساعه مما يعني أن الناس لن تؤمن إال بعد مجيء الساعه بغته 

  

من االنجيل أي أنهم ال يؤمنون حتي يروا آيه ال يجدي و نفس المعني 

بعدها إيمان حيث تنوح األمم بعد هذة اآليه أي تبكي على ما فاتها من ضياع 

 ال والقمر الشمس، تظلم: األيام تلك ضيق بعد وللوقت ....فرصة اإليمان 

 تزعزع وحينئذ السماوات وقوات السماء، من تسقط والنجوم ضوءه، يعطي

 ،األرض قبائل جميع تنوح وحينئذ. السماء في اإلنسان ابن المةع تظهر

 فيرسل كثير ومجد بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان ابن ويبصرون

 من الرياح، األربع من مختاريه فيجمعون الصوت، عظيم ببوق مالئكته

 صار متى: المثل تعلموا التين شجرة فمن أقصائها إلى السماوات أقصاء

 أنتم هكذا قريب الصيف أن تعلمون أوراقها، وأخرجت رخصا غصنها

 ال: لكم أقول الحق األبواب على قريب أنه فاعلموا كله هذا رأيتم متى أيضا،

 (11-15: 50 يمت" ) كله هذا يكون حتى الجيل هذا يمضي

 و عن الثالثه أيام من العذاب فى األسالم 

 إيمانها نفسا ينفع ال ربك آيات بعض يأتي يوم:  قوله في عباس ابن عن**

 أهل وينفع ، اآليات عند إيمانه مشركا ينفع ال آية فهو قبل من آمنت تكن لم

 خرج:  عباس ابن قال.  ذلك قبل خيرا اكتسبوا كانوا إن اآليات عند اإليمان

 هللا عباد يا:  لهم فقال العشيات من عشية وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 فإذا ، المغرب قبل من الشمس تروا أن توشكون كمفإن ، بقراب هللا إلى توبوا

 هل:  الناس فقال ، اإليمان وختم ، العمل وطوي ، التوبة حبست ذلك فعلت

 ، ليال ثالث كقدر تطول أن الليلة تلكم آية:  فقال ؟ هللا رسول يا آية من لذلك

 لم كأنه والليل صالتهم يقضون ثم ، له فيصلون ربهم يخشون الذين فيستيقظ

 خافوا ذلك رأوا فإذا ، مكانه والليل استيقظوا إذا حتى فيضطجعون نقض،ي

 الشمس طلوع عليهم فطال أصبحوا فإذا ، عظيم أمر يدي بين ذلك يكون أن



 

 

 لم ذلك فعلت فإذا ، المغرب قبل من عليهم طلعت إذ ينتظرونها هم فبينما ،

 مردويه وابن ، حاتم أبي ابنرواة .. قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع

:  قوله في قتادة عن ، الشيخ وأبو ، المنذر وابن ، حميد بن عبد وأخرج**

 عليه هللا صلى هللا نبي أن لنا ذكر:  قال ، اآلية ربك آيات بعض يأتي يوم

 ، مغربها من الشمس طلوع:  ستا باألعمال بادروا:  يقول كان وسلم

 القيامة ؛ العامة وأمر ، كمأحد وخويصة ، األر  ودابة والدخان، والدجال،

:  قال ؟ مغربها من الشمس طلوع آية ما هللا نبي يا:  قال قائال أن لنا ذكر ،

 كانوا الذي لحينهم المتهجدون فيقوم ، ليلتين قدر تكون حتى الليلة تلك تطول

 ثم ، تسري ال مكانها والنجوم صالتهم يقضوا حتى فيصلون ، فيه يصلون

 يتطاول حتى فيصلون يقومون ثم ، جنوبهم تكل حتى فيرقدون فرشهم يأتون

 عصرا عصرا إال يصبحون وال ، يصبحون ثم ، الناس فيفزع ، الليل عليهم

 مغربه من فجئتهم إذ مشرقها من ينتظرونها هم فبينما ،

:  أوفى أبي بن هللا عبد عن ، مردويه وابن ، حميد بن عبد وأخرج***

 بقدر ليلة الناس على ليأتين:  يقول موسل عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 أحدهم يقوم ، المصلون يعرفها ذلك كان فإذا ، هذه لياليكم من ليال ثالث

 كذلك هم فبينما ، يقوم ثم ينام ثم ، حزبه فيقرأ يقوم ثم ، ينام ثم ، حزبه فيقرأ

 فإذا ، المساجد إلى فيفزعون ؟ هذا ما:  فقالوا بعض، في بعضهم الناس ماج

 إذا حتى واحدة، ضجة الناس فضج ، مغربها من طلعت قد شمسبال هم

 نفسا ينفع ال وحينئذ ، مطلعها من وطلعت رجعت السماء وسط في صارت

 إيمانها

 تطول القيامة يوم صبح إن:  قال سلمة أبي عن ، شيبة أبي ابن وأخرج**

 إذا حتى ، فيصلون ربهم يخشون الذين فيقوم ، ليال ثالث كطول الليلة تلك

 قد هي فإذا ، مطلعها من الشمس إلى ينظرون أصبحوا صالتهم من فرغوا

 .  مغربها من طلعت

 هللا رسول قال:  قال أسيد بن حذيفة سريحة أبي عن ، الطبراني وأخرج**

 كل نفس فيها تعالى هللا يقبض التي الريح تجيء:  وسلم عليه هللا صلى

  كتابه في هللا ذكرها لتيا اآلية وهي ، مغربها من الشمس طلوع ثم ، مؤمن



 

 

َرتْ  الشَّْمسُ  َذاإِ )قال تعالي   اْلِجبَالُ  َوإَِذا( 5) انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا( 1) ُكوِّ

 اْلبَِحارُ  َوإَِذا( 5) ُحِشَرتْ  اْلُوُحو ُ  َوإَِذا( 0) ُعطِّلَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا( 1) ُسيَِّرتْ 

َرتْ   سورة التكوير  (7) ُسجِّ

 األنجيل و التوارة ه أيام من العذاب فىو عن الثالث

 ::  :الظالم يوم عن أيضا أشعيا النبي تكلم***

 السخط،الكامل و القسوة، من واحد يوم قادم الرب يوم ذا هو انظر

 ليخروجوا فيها الفاسقين القضاءعلى وإلى جرداء، األر  والغضب،لجعل

: سوف هماجل من ضوءها تعرض ال السماء، في النجوم ان حيث. منها

 أقوم وسوف ، بالضوء يلمع ال والقمر شروقها أثناء في الشمس تظلم

 من فخر وسأوقف:. إلثمهم االشرار ضد وسأكون العالم، شرور بزيارة

 (11-2: 11 اشعياء) األقوياء من التكبر باسقاط أقوم وسوف ، على الكفار

 ،ءهضو يعطي ال والقمر الشمس، تظلم: األيام تلك ضيق بعد وللوقت***

 عالمة تظهر وحينئذ تزعزع السماوات وقوات السماء، من تسقط والنجوم

 ابن ويبصرون ،األرض قبائل جميع تنوح وحينئذ. السماء في اإلنسان ابن

 عظيم ببوق مالئكته فيرسل كثير ومجد بقوة السماء سحاب على آتيا اإلنسان

 إلى اتالسماو أقصاء من الرياح، األربع من مختاريه فيجمعون الصوت،

 ( 50متي )  أقصائها

 عظيمة زلزلة وإذا السادس الختم فتح لما ونظرت" 10-15رؤيا يوحنا ***

 ونجوم. كالدم صار والقمر شعر من كمسح سوداء صارت والشمس حدثت

 ريح هزتها إذا سقاطها التين شجرة تطرح كما األرض إلى سقطت السماء

 من تزحزحا يرةوجز جبل وكل ملتف كدرج انفلقت والسماء. عظيمة

 وكل واألقوياء واألمراء واألغنياء والعظماء األر  وملوك. موضعهما

 يقولون وهم. الجبال صخور وفي المغاير في أنفسهم اخفوا حر وكل عبد

 وعن العر  على الجالس وجه عن وأخفينا علينا اسقطي والصخور للجبال

 ."وقوفال يستطيع ومن العظيم غضبه يوم جاء قد ألنه. الخروف غضب

******************************************** 



 

 

و المتوقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذا هو المسيح الدجال 

 ألن الدجال يمكث اربعون يوما قبل الساعه

  و لكن أنظروا إلي ثمار كالمه

هل يدعوا الدجال إلي األسالم الصحيح من تحكيم شرع هللا و جهاد أعداء هللا 

 و إقامة الخالفه 

 هل يتكلم الدجال بكالم هللا تعالي من القرآن و السنه و التوراة و األنجيل 

و  أما أن أعدائه هم أمريكاهل أعداء الدجال هم الصالحون من الصاحبه 

 ؟ الحكام العرب الذين ال يحكمون بشرع هللا من الطواغيت

 فكيف يكون بعد ذلك كله هو المسيح الدجال ؟؟؟؟

لك  توقع أن جميع شيوخ الفضائيات سيقولون أن هذا هو المسيح الدجالو الم

 البزار و النسائي سنن في جاء هذا الحديث

 صلى النبي أصحاب من رجال ألقى أن أتمنى كنت قال شهاب بن شريك عن

 من نفر في عيد يوم في برزة أبا فلقيت الخوارج عن أسأله وسلم عليه هللا

 الخوارج يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا سولر سمعت هل له فقلت أصحابه

 أتى بعيني ورأيته بأذني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت نعم فقال

 عن ومن يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ما: ))  محمد يا فقال ورائه من رجل فقام. شيئا وراءه من يعط ولم شماله

 فغضب ، أبيضان ثوبان عليه الشعر مطموم أسود رجل( ( القسمة في عدلت

 بعدي تجدون ال وهللا))  وقال شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 منهم هذا كأن قوم الزمان آخر في يخرج))  قال ثم((  مني أعدل هو رجال

 من السهم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيهم يجاوز ال القرآن يقرؤون

 المسيح مع آخرهم يخرج حتى يخرجون يزالون ال التحليق سيماهم الرمية

 (( والخليقة الخلق شر هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الدجال

هم من خرجوا على خليفة المسلمين قائد و هللا ان خوارج اخر الزمان 

الخليفه البغدادي حيث خرجت فيهم امريكا المسيح  دولة الخالفة االسالميه



 

 

بقتال دوله الخالفه االسالميه و ليس العكس و أقرأوا الكتاب الدجال تأمرهم 

 جيدا لتعلموا الحق من الباطل

و اقول لكم ان العلم الذي مع شيوخ الفضائيات هو علم من اجل الدنيا و هم 

شيوخ سلطان ال يرجون من اقوالهم االخرة قال فيهم رسول هللا صل هللا 

شيوخ السلطان و ) فى فصل  أقرأوهاعليه و سلم الكثير من االحاديث 

 ( من هم الخوارج ) و أقرأوا فصل  (أبواب جهنم 

لهم هذة االيات من التوراة أن  و سيقول أحبار اليهود و النصاري

المسيح الدجال هو من يطلب تغيير دينهم كما قال دانيال النبي فى سفره 

يِسي ْبلِيَويُ  اْلَعلِيِّ  ِضدَّ  بَِكالَم   َويَتََكلَّمُ  55أصحاح السابع  ، قِدِّ  أَنَّهُ  َويَظُنُّ  اْلَعلِيِّ

نَّةَ، األَْوقَاتَ  يَُغيِّرُ   .َزَمان   َونِْصفِ  َوأَْزِمنَة   َزَمان   إِلَى لِيَِدهِ  َويَُسلَُّمونَ  َوالسُّ

نه أنبيائهم و أوقات صلواتهم و شريعتهم إلي  أي يطلب تغيير س 

ير أي يحرم أكله و يلغي االسالم و حيث يكسر الصليب و يلغيه و يقتل الخنز

 الجزيه أي يحرم كافة االديان اال دين االسالم

  22و من انجيل متي اصحاح 

قُوا فاَلَ ! ُهنَاكَ : أَوْ ! ُهنَا اْلَمِسيحُ  ُهَوَذا: أََحد   لَُكمْ  قَالَ  إِنْ  ِحينَئِذٍ  51  .تَُصدِّ

 َوَعَجائَِب، َعِظيَمةً  آيَاتٍ  يُْعطُونَ وَ  َكَذبَة   َوأَْنبِيَاءُ  َكَذبَة   ُمَسَحاءُ  َسيَقُومُ  ألَنَّهُ  50

 .أَْيًضا اْلُمْختَاِرينَ  أَْمَكنَ  لَوْ  يُِضلُّوا َحتَّى

  20 لوقا نجيلإو من  

: فَقَالَ  «هَذا؟ يَِصيرُ  ِعْنَدَما اْلَعالََمةُ  ِهيَ  وَما هَذا؟ يَُكونُ  َمتَى ُمَعلُِّم، يَا»

! ُهوَ  أَنَا إِنِّي: قَائِلِينَ  بِاْسِمي َسيَأْتُونَ  َكثِيِرينَ  فَإِنَّ . تَِضلُّوا الَ ! اْنظُُروا»

َمانُ   فاَلَ  َوقاَلَقِل بُِحُروبٍ  َسِمْعتُمْ  فَإَِذا. َوَراَءهُمْ  تَْذهَبُوا فاَلَ ! قَُربَ  قَدْ  َوالزَّ

الً، هَذا يَُكونَ  أَنْ  بُدَّ  الَ  ألَنَّهُ  تَْجَزُعوا،  «َسِريًعا اْلُمْنتَهَى يَُكونُ  الَ  َولِكنْ  أَوَّ

، ( الدجالأي ) المسيح  ضد فيقول لهم القساوسه أن مسيح داعش هو

 ........وهو تدليس عليهم 

*************************************** 



 

 

 بعد هالك الدجال أمريكا المفاجئه أن مدة االسبوع 

و ظهور المعجزات و اآليات بعد إعالن نزوله 

  مذكورة فى االسالم

ا المسيح عليه السالم لن تكون إال بقيه المعجزات التي سيأتي به

و ))عالمات الساعه الكبري التي لم تأتي بعد و هي نار تخرج من المشرق 

وهي زلزال )) و خسف جزيرة العرب (( هي بركان و تسونامي أندونسيا 

و هدم و حرق الكعبه و ريح (( كبير بالعراق و إيران و الخليج العربي 

و ليس أكثر من ........ع الشمس من مغربها تقبض أرواح المؤمنين و طلو

 ذلك و هللا أعلم 

 أربعين فيمكث أمتي في الدجال يخرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال)) 

 ابن عيسى هللا فيبعث عاما أربعين أو شهرا أربعين أو يوما أربعين أدري ال

 ليس سنين سبع الناس يمكث ثم فيهلكه فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مريم

 وجه على يبقى فال الشأم قبل من باردة ريحا هللا يرسل ثم عداوة اثنين بين

 رواة مسلم (( قبضته إال إيمان أو خير من ذرة مثقال قلبه في أحد األر 

فكما سنشرح الحقا ان احاديث  شبه االيام بالسنيننجد هنا أن رسول هللا قد 

في النهايه و ال يفهماها اال  الفتن رمزيه و مشفره حتي ال يتم فك رموزها اال

اهل خاصته من اهل المالحم و الفتن و الجهاد فى سبيل هللا و يشرح هنا 

و  المسيح الدجال تمكث سبعة ايام بعد هالك أمريكاأن الدنيا رسول هللا 

الناس من المؤمنين يعرفون أن القيامه بعد اسبوع و هم ال يتباغضون و 

 .الطيبه لتقبضهم  ينتظرون القيامه ثم تأتي الريح

من  بأيامإعالن نزول المسيح عليه السالم يكون قبل الساعه مباشرة 

 االنجيل 

 «هللا؟ ملكوت يأتي متى»: الفريسيون سأله ولما( 54: 10 لوقا إنجيل)

 وال( 51: 10 لوقا إنجيل)بمراقبة، هللا ملكوت يأتي ال»: وقال أجابهم

 لوقا إنجيل.)«داخلكم هللا ملكوت ها ألن! هناك هوذا: أو ههنا، هوذا: يقولون

 من واحدا يوما تروا أن تشتهون فيها أيام ستأتي»: للتالميذ وقال( 55: 10

! ههنا هوذا:لكم ويقولون( 51: 10 لوقا إنجيل.)ترون وال اإلنسان ابن أيام

 أن كما ألنه( 50: 10 لوقا إنجيل)تتبعوا، وال تذهبوا ال! هناك هوذا: أو



 

 

 السماء، تحت ناحية إلى يضيء السماء تحت ناحية من يبرق الذي البرق

 ينبغي ولكن( 55: 10 لوقا إنجيل.)يومه في اإلنسان ابن أيضا يكون كذلك

 كان وكما( 57: 10 لوقا إنجيل.)الجيل هذا من ويرفض كثيرا يتألم أن أوال

( 50: 10 لوقا إنجيل:)اإلنسان ابن أيام في أيضا يكون كذلك نوح أيام في

 دخل فيه الذي اليوم إلى ويتزوجون، ويزوجون ويشربون، كلونيأ كانوا

 أيضا كذلك( 53: 10 لوقا إنجيل.)الجميع وأهلك الطوفان وجاء الفلك، نوح

 ويبيعون، ويشترون ويشربون، يأكلون كانوا: لوط أيام في كان كما

 من لوط خرج فيه الذي اليوم ولكن( 52: 10 لوقا إنجيل.)ويبنون ويغرسون

( 14: 10 لوقا إنجيل.)الجميع فأهلك السماء من وكبريتا نارا طرأم سدوم،

 (المسيح)اإلنسان ابن يظهر فيه الذي اليوم في يكون هكذا

 و من االنجيل كذلك أقرأوا معي اآلتي 

المسيح عليه السالم لن يعلن عن نزوله اال فى االيام االخيره جدا و قبل 

 من االنجيل  طلوع الشمس من المغرب بقليل و ذلك نستخلصه

 جميع عليه وينوح طعنوه والذين عين كل وستنظره السحاب مع يأتي هوذا" 

  (.1: 0رؤ" ) آمين نعم األر  قبائل

فلماذا تنوح أي تبكي بصوت عالي جميع دول العالم الن الوقت للتوبه قد 

و ان اآليات التي معه بعد تفويتهم الفرصه  طلوع الشمس من مغربهابفات 

و عدم قبول توبه أحد و ال إسالم  مع طلوع الشمس من مغربها لن تظهر اال

الن ما بايديكم ...هذا ما استخلصته انا بعد فوات االوان .... أحد من الكافرين

 ....من اجل كلمة هللاألن تضحوا بأنفسكم ....من آيات االن كافيه 

****************************************** 

والذين طعنوه وينوح عليه جميع  وستنظره كل عينهوذا يأتي مع السحاب "

 (1: 0يارؤ) "آميناألر  نعم  قبائل

دليل انه سيظهر على جميع قنوات التلفزيون فى نشرة االخبار بعد إعالن 

عن طريق الدولة االسالميه نزوله فى بيان على االنترنت و من ثم نقله 

شبكه المعلومات الدوليه و مواقع االخبار على  جميع قنوات االخبار العالميه



 

 

االنترنت و بالتالي ستنظره كل عين فى العالم و ينوحوا عليه ألنه لم يعد 

 هناك وقت من الزمن للتوبه 

 يَا َكفَُروا الَِّذينَ  أَْبَصارُ  َشاِخَصة   ِهيَ  فَإَِذا اْلَحقُّ  اْلَوْعدُ  َواْقتََربَ )قال تعالي 

نْ  َغْفلَة   فِي ُكنَّا قَدْ  َوْيلَنَا َذا مِّ  االنبياء  (20) ظَالِِمينَ  ُكنَّا بَلْ  َه 

و لما أقتربت الساعه و أصبحت قاب قوسين أو أدني بعد إعالن نزول 

 و بين كل شيء  حدد لهم ميعاد الساعه و حدد لهم كل شيءالمسيح و 

قال الظالمون يا ويلتنا لقد كنا عن هذا غافلين و إن كل شيء كان  

من يريد الفساد و االفساد و الفسق و الفسوق و واضح امامنا و لكن كنا نحن 

 أعترفوا بذنبهم و ماتوا و هم مصرون على ظلمهم و معترفون على انفسهم 

كتابي هذا أمام العالم .... و أرجوا من هللا تعالي أن يذكر المسيح عليه السالم

سنه أن  11كما رأيت فى روأيا مناميه و أنا ... ...ليقرأوه و يتعلموا منه 

سول هللا صل هللا عليه و سلم يعطيني أمانه ألوزعها على الناس شديده ر

اللمعان و لم أستطيع ثم يأتي رسول من هللا و هو المسيح ان شاء هللا تعالي و 

  هو على قمة العجل من أمره ليأخذها مني و يوزعها هو على الناس

 ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا))

وحينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان في ... يكون أيضا مجيء ابن اإلنسان

ويبصرون ابن اإلنسان آتيا على  وحينئذ تنوح جميع قبائل األرضالسماء 

 (.50،14: 50مت" )سحاب السماء بقوة ومجد كثير 

و من الحديث الشريف نجد انه فى المرحله الالحقه بعد نزوله الخفي يعلن 

  ن أوامر جديده علي االسالمبأعالنزوله للمأل 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبَا عنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فَيَْكِسرَ  َعْداًل  َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:"

لِيبَ   َحتَّى أََحد   يَْقبَلَهُ  اَل  َحتَّى اْلَمالُ  َويَفِيضَ  اْلِجْزيَةَ  َويََضعَ  اْلِخْنِزيرَ  تُلَ َويَقْ  الصَّ

ْجَدةُ  تَُكونَ  ْنيَا ِمنْ  َخْيًرا اْلَواِحَدةُ  السَّ  متفق عليه  "فِيهَا َوَما الدُّ

 فيكون>> :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي أمامة أبي عن

 ويذبح,  الصليب يدق,  مقسطا وإماما عدال حكما أمتي في مريم ابن عيسى



 

 

 بعير وال شاة على يسعى فال الصدقة يترك و,  الجزيه ويضع,  الخزير

 يده الوليد يدخل حتى حمة ذات كل حمة وتنزع والتباغض الشحناء وترفع

 الغنم في الذئب ويكون يضرها فال األسد الوليدة وتفر تضره فال الحية في

 الكلمة وتكون الماء من اإلناء يمأل كما السلم من األر  وتمأل هاكلب كأنه

( هزيمه الدوله االسالميه) أوزارها الحرب وتضع هللا إال يعبد فال واحدة

 تنبت الفضة كفاثور األر  ويكون (سقوط آل سعود) ملكها قريش وتسلب

 عويجتم فيشبعهم العنب من القطف على النفر يجتمع حتى أدم بعهد نباتها

 الفرس ويكون المال من وكذا بكذا الثور ويكون فتشبعهم الرمانه على النفر

 المقدسي والضياء خزيمة وابن ماجة ابن رواه <<بالريهمات

ألنه لم يتبقي المسيح عليه السالم الصدقه عند نزوله  يتركهل تفكرتم لماذا 

فلو لفقراء افإن هللا تعالي أرحم الراحمين بعبادة الضعفاء  اال أيام معدوده

بأشهر و أبطل الصدقه ألمتنع الناس  القيامهنزل المسيح عليه السالم قبل 

عن إخرج الصدقه و مات الكثير من الناس بسبب الحاجه و لكن هللا يعلم ان 

ت اال الفقير قد يتحمل ايام قليله بدون صدقه فلذلك ترفع الصدقه و هللا ما ازد

 ، ايماناً فيما اكتب 

سيح عليه السام يكون قبل الساعه مباشرة بأيام من إعان نزول الم

  االسام 

، و قال  15االسراء ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسوال ) يقول تعالي 

( الرسل بعد حجة هللا على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال)أيضا 

 النساء،  

 أو القيامة يوم قبل مهلكوها نحن إال قرية من وإن)اذاً حتي يبدأ قوله تعالي 

االسراء كان علي ( 53 مسطورا الكتاب في ذلك كان شديدا عذابا معذبوها

هللا تعالي ان يرسل رسول و هذا الرسول بنص قول محمد صل هللا عليه و 

سلم هو عيسي عليه السالم الذي سيقتل الدجال ، و لكن كم يمكث عيسي 

ةٍ أُ  َولُِكلِّ )عليه السالم من القرآن ، قال تعالي  ُسول   مَّ  َرُسولُُهمْ  َجاءَ  فَإَِذا رَّ

 ُكنتُمْ  إِن اْلَوْعدُ  هََذا َمتَى َويَقُولُونَ   يُْظلَُمونَ  الَ  َوهُمْ  بِاْلقِْسطِ  بَْينَُهم قُِضيَ 

ا لِنَْفِسي أَْملِكُ  الَّ  قُل  َصاِدقِينَ  ُ  َشاء َما إاِلَّ  نَْفًعا َوالَ  َضّرً ةٍ  لُِكلِّ  هللاَّ  إَِذا أََجل   أُمَّ



 

 

 َعَذابُهُ  أَتَاُكمْ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قُلْ ،  يَْستَْقِدُمونَ  َوالَ  َساَعةً  ْستَأِْخُرونَ ي  فاَلَ  أََجلُهُمْ  اءَ جَ 

اَذا نَهَاًرا أَوْ  بَيَاتًا  َوقَدْ  آآلنَ  بِهِ  آَمنتُم َوقَعَ  َما إَِذا أَثُمَّ ،  اْلُمْجِرُمونَ  ِمْنهُ  يَْستَْعِجلُ  مَّ

 يونس ،  51-00( ونَ تَْستَْعِجلُ  بِهِ  ُكنتُم

القرآن هنا يتكلم عن رسول يجيء بعد رسول هللا محمد صل هللا عليه و سلم 

و يقضي بين الناس بالقسط ثم اذا وقع  ثم فجأة بعدما يأتي ينتهي أجل أمه

 آمن الناس آجمعين ،،، 

التفسير واضح أن إعالن نزول المسيح عليه السالم يعني أن قيام الساعة قد 

 يام قليله يكون بعد أ

و لذلك يرفع و يمنع  بل هي ايامو لن يمكث إنذاره للناس شهور و ال اسابيع 

حيث يتحمل الفقير عدم إخراج الصدقه له  قبول الصدقهالمسيح عليه السالم 

لمدة بسيطه و ليست طويله، ألنهم قد أنذروا قبل ذلك كثيرا علي يد المهدي 

بو بكر و مع ذلك لم يرتعدوا و كذلك أسامه بن الدن و خليفته فى بالد الشام أ

 ؟؟؟؟!!!!فهل الزلتم تريدون االنتظار نحن ،،،، 

 رسل أوتي ما مثل نؤتى حتى نؤمن لن قالوا آية جاءتهم وإذا))قال تعالي 

 .... 150االنعام (( رسالته يجعل حيث أعلم هللا هللا،

لكتاب من فلقد جائتكم اآليات السبع الكبري من قبل التي شرحتها فى هذا ا

 عالمات الساعه الكبري و الزلتم تنتظرون آية المسيح عليه السالم 

 و تقولون لن نتحرك و نقاتل حتي نؤتي رسول من هللا  ، 

و لكن هللا اعلم حيث يجعل رسالته بين أهل دوله الخالفة االسالميه ، هذا هو 

 سبيل في لنقات ملكا لنا ابعث لهم لنبي قالوا إذ))نفسه قول اليهود من قبل 

الم يأتكم المهدي أسامه بن الدن من قبل و لم تنصروه و ها هو خليفة (( هللا

 المهدي و منشأ دولة الخالفه الشيخ أبو بكر و لم تتبعوه بعمل 

 عهد هللا إن قالوا الذين))فحتي لو جاء لكم الرسول ستقولون مثل الذين قالوا 

من .... 131آل عمران (( النار هتأكل بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن أال إلينا

 كان يريد التحرك فليتحرك اآلن و لينفذ قتاله فورا قبل فوات اآلوان



 

 

إن ما سيحدث هو بعلم هللا و هو أقرب مما تتوقعون و هللا اعلم و فيه 

 عالمات الساعه الكبري الباقيه التي أشرت إنها لم تحدث بعد

لسالم يقول لها أن أنصار عليه ارؤيا نصرانيه امريكيه رأت أن المسيح 

االسالميه هم من سيكونون مع المسيح عليه السالم و ان  الخالفه دوله

 النصاري سيذهبون الي جهنم 

http://www.godtube.com/watch/?v=WZ6PLWNX   

--------------------------------------------------------------------- 

الموعد المتوقع إلعالن نزول المسيح عليه 

 و هللا أعلم  قريبا السالم
يوم و المتوقع و هللا أعلم ، أن يكون إعالن نزول المسيح عليه السالم 

، و ألن هللا  أي صباح ليله القدر و يوم سبت 9162يونيو  6أو  مايو 61

مهم حتي يظنوا إنهم لن يحاسبوا قال تعالي يريد أن يمد لهم مدا فى ظل

اَللَةِ  فِي َكانَ  َمن قُلْ ) تعالي  نُ  لَهُ  َفْلَيْمُددْ  الضَّ ْحَم  ا الرَّ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى   َمد ً

ا ُيوَعُدونَ  ا اْلَعَذابَ  إِمَّ اَعةَ  َوإِمَّ َكاًنا َشر   ُهوَ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  السَّ  ُجنًدا َوأَْضَعفُ  مَّ

فقد جعل الموعد ألعالن نزول المسيح عليه السالم بعد تمام   (مريم(11)

و الشمسي حتي يظنوا عاما بالهجري و العام العبري  17دوله إسرائيل 

 ....انهم لن يحاسبوا 

فمن المستحيل طبقا للنبؤات الربانيه فى التوراة أن تبلغ دولة الكيان 

أتيهم نذير من سنة من دون أن ي 17الصهيوني إسرائيل فى أرض فلسطين 

هللا تعالي و هو المسيح عليه السالم بالهالك القريب جدا ، فطبقا لنبؤة دانيل 

سنة من دون أن  17النبي و نبؤة آرميا النبي لن يصل عمر دولة إسرائيل 

ياتي نذير من هللا تعالي و هو المسيح عليه السالم لينذر بقدوم القيامه حتي 

سنه و هذا من سنن هللا فى  17ى بلوغهم و لو لم يبقي اال يوما واحدا عل

 األستدراج لألمم المستكبره 

 هللا اعلم  و

http://www.godtube.com/watch/?v=WZ6PLWNX


 

 

 -----------------------------------------------

 مكان نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السالم

 ينزل المسيح على مآذنه مسجد بيضاء شرق دمشق

 الدجال وسلم عليه هللا صلى ذكر قال: سمعان بن النواس عن مسلم حديث في

 فبينما: قال أن إلى.. النخل طائفة في ظنناه حتى ورفع فيه فخفض غداة ذات

 شرقي البيضاء المنارة عند فينزل مريم ابن المسيح هللا بعث إذ كذلك هو

 قطر رأسه طأطأ إذا ملكين أجنحة على كفيه واضعاً  مهرودتين بين دمشق

 .حديثال.. كاللؤلؤ جمان منه تحدر رفعه وإذا

 و هذا المكان سيكون فيه مجاعه 

 فيبعثون أفيق عقبة إلى المسلمون ينحازو ) عن عثمان بن أبي العاص 

 وجهد شديدة مجاعة ويصيبهم عليهم ذلك فيشتد سرحهم، فيصاب لهم، سرحاً 

 مناد نادى إذ كذلك هم فبينما. فيأكله قوسه وتر ليحرق أحدهم إن حتى شديد،

 هذا إن: لبعض بعضهم فيقول ثالثاً، الغوث، أتاكم سالنا أيها يا: السحر من

 الفجر، صالة عند السالم عليه مريم ابن عيسى وينزل .شبعان رجل لصوت

 بعضهم أمراء األمة هذه: فيقول صل، تقدم هللا روح يا: أميرهم له فيقول

 له واللفظ(( مسنده)) في أحمد أخرجه(فيصلي أميرهم فيتقدم بعض، على

كما فى الدر  وصححه والحاكم والطبراني شيبة أبي ابن هوأخرج بطريقين،

 المنثور

أنه ينزل مع دقات الساعة حيث ال ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو 

 كسبت في إيمانها خيرا 

فمن لم يهاجر للدوله االسالميه إن لم يستطع الهجره فعليه بما فعله األخوه 

 ....وله االسالميه و لو بكلمه فى فرنسا من قتل للكفار او ينصر الد

السجده تكون خير من الدنيا فى أحاديثه أن ( ص )و لذلك يقول رسول هللا 

من المغرب و ترفع االعمال  خرجمباشرة ت بعدهألن الشمس  و ما فيها

 سجدة واحده ، لفيكون للنفس حاجه للعمل و لو 



 

 

ن الساعة قد تقوم و يفيض المال فال يقبله أحد و تفسير هذا أن الناس تعلم أ

 أباطنا تحت من لينة طيبة ريح تيناأفتبين لحظه و آخرة فال حاجه للمال 

و مناصريهم و أرواح المجاهدين و أرواح المؤمنين بالجهاد  لتقبض

حتي ال نري قيام الساعة و عذابها و أهوالها كما بأذن هللا المؤمنين أجمعين 

 .منجى مؤمنين لوط و عاد و نوح من عذاب قوامه

أن تأتي دولة الخالفة االسالميه فى العراق و الشام بشخص  من المستحيلو 

عادي و تكذب على هللا و رسوله و تقول هذا هو المسيح عليه السالم ألنها 

 كذب أو كذبا هللا على افترى ممن أظلم ومن)تعلم القرآن و ما قال تعالي

 فمن)و قال  73وت العنكب(  للكافرين مثوى جهنم في أليس جاءه لما بالحق

 مثوى جهنم في أليس جاءه إذ بالصدق وكذب هللا على كذب ممن أظلم

نِ  أَْظلَمُ  َمنْ )و قال  15الزمر ( للكافرين ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّ  النَّاسَ  لِيُِضلَّ  َكِذبًا هللاَّ

َ  إِنَّ  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ   القيامة ويوم)قال و  100األنعام (  الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي ال هللاَّ

(  للمتكبرين مثوى جهنم في أليس مسودة وجوههم هللا على كذبوا الذين ترى

 74الزمر 

 :هل تكون مع المسيح عليه السالم معجزات

المعجزات التي سيأتي بها المسيح عليه السالم لن تكون إال بقيه 

و ))عالمات الساعه الكبري التي لم تأتي بعد و هي نار تخرج من المشرق 

وهي زلزال )) و خسف جزيرة العرب (( هي بركان و تسونامي أندونسيا 

و هدم و حرق الكعبه و ريح (( كبير بالعراق و إيران و الخليج العربي 

و ليس أكثر من ........تقبض أرواح المؤمنين و طلوع الشمس من مغربها 

 ذلك و هللا أعلم 

د محاولة قتل و الواضح من القرآن الكريم أن اآليات قد رفعت بع

صلب المسيح عليه السالم و أستبدلت بالفهم العقلي للفتن و األيات النصيه ، 

و فعند طلب الكفار آليات معينه من رسول هللا رفض هللا تعالي أن يأتيهم بها 

 ذلك من نص القرآن

 ثمود وآتينا األولون بها كذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما) قال تعالى 

 األسراء  52(  تخويفا إال باآليات نرسل وما بها فظلموا بصرةم الناقة



 

 

 بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن أال إلينا عهد هللا إن قالوا الذين)قال تعالي 

 إن قتلتموهم فلم قلتم وبالذي بالبينات قبلي من رسل جاءكم قد قل النار تأكله

 آل عمران  131(  صادقين كنتم

(  24)  ينبوعا األر  من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوا) )قال تعالي 

 أو(  21)  تفجيرا خاللها األنهار فتفجر وعنب نخيل من جنة لك تكون أو

 أو(  25)  قبيال والمالئكة باهلل تأتي أو كسفا علينا زعمت كما السماء تسقط

 تنزل حتى لرقيك نؤمن ولن السماء في ترقى أو زخرف من بيت لك يكون

 ( ( 21)  رسوال بشرا إال كنت هل ربي سبحان قل نقرؤه كتابا علينا

 األسراء 

 ال ثم األمر لقضي ملكا أنزلنا ولو ملك عليه أنزل لوال وقالوا)قال تعالي 

 أولم ربه من آية عليه أنزل لوال وقالوا)قال تعالي و  10األنعام (  ينظرون

 طه  111(  األولى الصحف في ما بينة تأتهم

 وإنما هللا عند اآليات إنما قل ربه من آيات عليه أنزل لوال اوقالو)قال تعالي 

 العنكبوت  54(  مبين نذير أنا

 قد إال نبي من األنبياء من ما} : وسلم عليه هللّا  صلى عنه الصحيح في

 أوحاه وحياً  أوتيته الذي كان وإنما البشر، عليه آمن مثله ما اآليات من أعطي

 واإلمام الشيخان أخرجه( ""القيامة يوم تابعاً  همأكثر أكون أن فأرجو إليّ  هللّا 

 ""أحمد

ه من بعده و منهم فهذا حال رسول هللا صل هللا عليه و سلم و حال خلفائ

المسيح عليه السالم ألنه يأتي خليفه له حاكم بشرعه فال معجزات و ال آيات 

 لمن ينتظر ذلك 

 أين يدفن المسيح عيسي بن مريم عليه السالم ؟  -

 صفة التوراة في مكتوب قال سالم بن هللا عبد حديث من ترمذيال أخرج

 وقد رواته أحد داود أبو قال معه يدفن السالم عليهما مريم بن وعيسى محمد

 يدفن:  الطبراني رواية وفي ضعيف وسنده:  قلت. قبر موضع البيت في بقي



 

 

 ارابع قبرا فيكون وعمر بكر وأبي وسلم عليه هللا صل هللا رسول مع عيسى

 (143|11) الفتح

 ينزل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد حديث

 سنة وأربعين خمسا ويمكث له ويولد فيتزوج األر  إلى مريم بن عيسى

 بين واحد قبر في مريم بن وعيسى أنا فأقوم قبري في معي فيدفن يموت ثم

 .وعمر بكر أبي

 ولم المشكاة في الدين ولي الشيخ ذكره و الوفاء كتاب في الجوزي بن رواه

 . سنده عن أقف

و لكن أبين هنا أن كل ذلك راجع لفهم الصحابه ان المدينه هي يثرب 

 آخر أحاديث فى المدينه)التي هاجروا اليها و لكن برجاء الرجوع الي فصل 

حيث ابين ان المدينه هي ار  المهجر فى اخر الزمان و هي  (الزمان

  الشام و العراق

 :هل تكون مع المسيح عليه السالم رساله جديده 

 في األمة وإجماع ، والسنة الكتاب نصوص من ، الشرعية األدلة تواترت قد

 خاتم هو وسلم عليه هللا صلى محمدا نبينا أن على ، ومصر عصر كل

 األدلة دلتو  دجال كذاب فهو بعده النبوة ادعى ومن ، والمرسلين النبيين

 ، الزمان آخر في السالم عليه مريم ابن عيسى نزول ىعل أيضا الصحيحة

 ينزل ال ، له متبعا ، وسلم عليه هللا صلى نبينا بشريعة حاكما ينزل وأنه

 .  جديدة وشريعة ، مستقلة برسالة

ُ  َصلَّى قَالَ :  قال هَُرْيَرةَ  أبي عن( 155) ومسلم( 5555) البخاري روى  هللاَّ

 َحَكًما َمْريَمَ  اْبنُ  فِيُكمْ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي يَوالَّذِ : )  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

لِيبَ  فَيَْكِسرَ  ، ُمْقِسطًا  اْلَمالُ  َويَفِيضَ  ، اْلِجْزيَةَ  َويََضعَ  ، اْلِخْنِزيرَ  َويَْقتُلَ  ، الصَّ

 ( . أََحد   يَْقبَلَهُ  اَل  َحتَّى

ِريَعةِ  بِهَِذهِ  َحاِكًما يَْنِزلُ  هُ أَنَّ  اْلُمَرادُ :"  هللا رحمه العراقي قال  بِِرَسالَةٍ  نَبِيًّا اَل  الشَّ

ِريَعةَ  هَِذهِ  فَإِنَّ  ؛ نَاِسَخةٍ  َوَشِريَعةٍ  ُمْستَقِلَّةٍ   ، تُْنَسخُ  اَل  اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  إلَى بَاقِيَة   الشَّ



 

 

اِدقُ  َوهُوَ  ، بَِذلِكَ  نَطَقَ  َكَما نَبِيِّنَا بَْعدَ  نَبِيَّ  َواَل   ِمنْ  َحاِكم   هُوَ  بَلْ  اْلَمْصُدوقُ  الصَّ

امِ  ةِ  هَِذهِ  ُحكَّ  (110/ 3" )التثريب طرح." انتهى"  اأْلُمَّ

ِ  َعْبدِ  ْبن َجابِر عن( 157) مسلم وروى ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َسِمْعتُ :  قال هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

تِي ِمنْ  طَائِفَة   تََزالُ  اَل :)  يَقُولُ  َوَسلَّمَ   يَْومِ  إِلَى ظَاِهِرينَ  اْلَحقِّ  َعلَى لُونَ يُقَاتِ  أُمَّ

ُ  َصلَّى َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى فَيَْنِزلُ :  قَالَ .  اْلقِيَاَمةِ  :  أَِميُرهُمْ  فَيَقُولُ  ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  تَْكِرَمةَ  ، أَُمَراءُ  بَْعضٍ  َعلَى بَْعَضُكمْ  إِنَّ  اَل :  فَيَقُولُ .  لَنَا َصلِّ  تََعالَ   هَِذهِ  هللاَّ

ةَ   ( . اأْلُمَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  عنه هللا رضي هَُرْيَرةَ  أبي وعن ُ  َصلَّى هللاَّ :  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 . عليه متفق(  ِمْنُكمْ  َوإَِماُمُكمْ  فِيُكمْ  َمْريَمَ  اْبنُ  نََزلَ  إَِذا أَْنتُمْ  َكْيفَ ) 

افِِعيّ  َمنَاقِب فِي اآْلبِريّ  َسناْلحَ  أَبُو قَالَ :"  هللا رحمه الحافظ قال :  الشَّ

ة هَِذهِ  ِمنْ  اْلَمْهِديّ  بِأَنَّ  اأْلَْخبَار تََواتََرتْ   َوقَالَ .  َخْلفه يَُصلِّي ِعيَسى َوأَنَّ  اأْلُمَّ

ثَنَا:  اْلهََرِويُّ  َذرّ  أَبُو ِمينَ  بَْعض َعنْ  اْلَجْوَزقِيّ  َحدَّ : "  قَْوله َمْعنَى:  قَالَ  اْلُمتَقَدِّ

ْنِجيلِ  اَل  بِاْلقُْرآنِ  يَْحُكم أَنَّهُ  يَْعنِي"  ِمْنُكمْ  َوإَِمامُكمْ  :  التِّين اِْبن َوقَالَ  -.  بِاإْلِ

ِريَعة أَنَّ "  ِمْنُكمْ  َوإَِمامُكمْ : "  قَْوله َمْعنَى ِديَّة الشَّ  اْلقِيَاَمة يَْوم إِلَى ُمتَِّصلَة اْلُمَحمَّ

مَ  لَوْ :  اْلَجْوِزيّ  اِْبن َوقَالَ  - اْلِعْلم أَْهل نْ مِ  طَائِفَة قَْرن ُكلّ  فِي َوأَنَّ ,   ِعيَسى تَقَدَّ

مَ  أَتَُراهُ :  َولَقِيلَ  ، إِْشَكال النَّْفس فِي لََوقَعَ  إَِماًما ,  َشْرًعا ُمْبتَِدئًا أَوْ  نَائِبًا تَقَدَّ

ْبهَة بُِغبَارِ  يَتََدنَّس لِئاَلَّ  َمأُْموًما فََصلَّى  انتهى  " بَْعِدي نَبِيّ  اَل "  : قَْوله َوْجه الشُّ

 . مختصرا

و لكن طبقا لفتاوي العلماء فهو ينزل أيضا كرسول و نبي و لكن بال رساله 

و  و ال نبؤه جديده فال يختلف ذلك مع قول رسول هللا انه خاتم األنبياء

 . المرسلين

األسراء (  رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما)و لكنه مصداق قوله تعالي 

 نهلك أن أردنا وإذا)يأتي بعدها تفسير لماذا العذاب فى قوله تعالي و  15

األسراء (  تدميرا فدمرناها القول عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية

هللا و لهذا يرسل هللا تعالي رسول هللا المسيح عليه السالم حتي يهلك  17

بقيام الساعة وجيا الكرة األرضيه التي أصبحت قريه واحده بالتكنولتعالي 



 

 

نذير القيامه اآلخير بعد أثنين قبله و هم  المسيح عليه السالم هوو يكون ......

 ... المهدي أسامه بن الدن و الخليفه أبو بكر البغدادي 

 ثم)مصداق قوله تعالي شهيدا على أمه محمد المسيح عليه السالم و يكون 

 أخذتم و ءأقررتم قال لتنصرنه و به لتؤمنن معكم لما مصدق رسول جاءكم

 الشاهدين فمن من معكم أنا و فاشهدوا قال أقررنا قالوا إصري ذلكم علي

فعدم نصرة المسيح عليه  31آل عمران ( الفاسقون هم فأولئك ذلك بعد تولى

السالم وقت نزوله و الحرب عليه ستكون كفر باإلسالم و خروج منه 

   صريح و ال حول و ال قوة اال باهلل

 فال ، الجزية ويضع ، الصليب ويكسر ، الخنزير فيقتلسول هللا و قول ر

 عليه هللا صلى همن إخبار وهذا ، الصحيحين في تقدم كما اإلسالم إال يقبل

 حيث ، الزمان ذلك في ذلك على له وتسويغ وتشريع وتقرير ، بذلك وسلم

أن  كلهميجب عليهم  ولهذا;  أنفسهم من شبههم وترتفع ، عللهم تنزاح

 ولهذا;  يديه وعلى ، السالم عليه ، لعيسى متابعة اإلسالم دين في خلونيد

 القيامة ويوم]  موته قبل به ليؤمنن إال الكتاب أهل من وإن: )  تعالى قال

 يُدخل حتىو قوله ترفع الشحناء و التباغض حتي  [ شهيدا عليهم يكون

فال معجزات (  حتي)هي صيغه مبالغه بكلمة  تضره فال الحية، فى يده الوليد

ثم يموت المسيح عليه السالم و يصلي عليه المسلمين كما ذكر كما قلنا ،،، 

 .رسولنا الكريم و هللا أعلم

كيف سيتعلم المسيح عيسي بن مريم القرآن و الحديث و اللغه 

 العربيه

 والحكمة الكتاب ويعلمه) تعالى قوله.... من سيعلمه  هو إنه هللا تعالي

 السالم عليها لمريم موجه( ويعلمه) قوله في الخطاب( واإلنجيل والتوراة

 الكتاب علمتك وإذ) تعالى قوله ومثلها ، للمستقبل وهو تحمل أن قبل

 قبلها التي اآلية ألن القيامة يوم هنا والخطاب( واإلنجيل والتوراة والحكمة

 نعمتي اذكر مريم ابن عيسى يا هللا قال إذ) قوله إلى( الرسل هللا يجمع يوم)

 ( عليك

 أنهما على يدل والحكمة الكتاب على واإلنجيل التوراة وعطف

 وجل عز هللا سيعلمه الذي والحكمة بالكتاب المراد أن مما يعني ، غيرهما



 

 

 محمد الرسول على أنزلهما الذي والسنة القرآن هو السالم عليه لعيسى

القاعدة و ذلك من ( والحكمة الكتاب عليك هللا وأنزل) وسلم عليه هللا صلى

 عليه عيسى نزول على تدل اآلية فإن ، الفقهيه في تفسير القرآن بالقرآن

األسالميه  األمة علمها كما والحكمة الكتاب هللا فيعلمه ، األمة هذه في السالم

 (ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلمهم)

لماذا يُنزل هللا تعالي المسيح عليه السالم فى 

 آخر الزمان ؟
 

أخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم  وإذ)قال تعالي  -1

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم 

(  31) على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

 آل عمران ( (  35) فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

ما : ب وابن عمه عبد هللا بن عباس ، رضي هللا عنهما قال علي بن أبي طال

بعث هللا نبيا من األنبياء إال أخذ عليه الميثاق ، لئن بعث محمد وهو حي 

] لئن بعث محمد : ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 

وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ، و ألن هذا أحد [ صلى هللا عليه وسلم 

باب أرسال المسيح آخر الزمان ليكون أحد أنبياء بني أسرائيل ممن يؤمن أس

برسالة محمد صل هللا عليه و سلم و يصدق به و ينصره كما أخذ عليهم 

الميثاق ، ولهذا كان رسول هللا صل هللا عليه و سلم إمامهم ليلة اإلسراء لما 

 اجتمعوا ببيت المقدس

 

بيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم وإذ أخذ هللا ميثاق الن)قال تعالي  -5

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم 

(  31) على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

 آل عمران( (  35) فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

ى المؤمنين فكما يجب على هذة اآليه كما تنطبق علي الرسل تنطبق عل

الرسل التصديق بمن يأتي بعدهم من رسل كذلك فر  على المؤمنين 

االيمان بمن يأتي بعد رسولهم من الرسل اذا مصدق لما معهم من رساله ، و 



 

 

لذلك يأتي المسيح عليه السالم فى آخر الزمان مصدق برسالة محمد صل 

ن فى هذة اآليه هل سيصدقونه هللا عليه و سلم و على شريعته ليختبر المسلمي

و يؤمنون به أم سيكذبونه و خاصة بعد أن تغير الدين و أصبح دين غريب 

رة الثابته عليه من فيأتي ليؤكد أن الدين السليم هو دين الطائفه المنصو

 االسالميهالخالفه  ، دين دولةالمحاربين ، المقاتلين من كل حدب و صوب

ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا كما )آليه و ليختبر إيمان الناس علي هذة ا

قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى هللا قال الحواريون نحن 

أنصار هللا فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا 

 10الصف ( على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 

الرد على اليهود في الحكمة في نزول عيسى دون غيره من األنبياء  -1

 زعمهم أنهم قتلوه ، فبين هللا تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم

نزوله لدنو أجله ليدفن في األر ، إذ ليس لمخلوق من التراب أن  -0

 يموت في غيرها

يل إنه دعا هللا لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب ق -5

دا ألمر اإلسالم ، فيوافق هللا دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجد

 خروج الدجال ، فيقتله

حتي يؤمن به بعض اليهود و النصاري بأنه رسول و نبي ثم يسلموا  -7

َوإِْن ِمْن أَْهِل الِكتَاِب إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل ) لدين االسالم ليؤكدوا اآليه القرآنيه 

 (َشِهيًدا َمْوتِِه ، َويَْوَم القِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم 

اَعِة ) و قوله تعالي  -0 فهو رحمة من هللا تعالي حتي ( َوإِنَّهُ لَِعْلم  لِّلسَّ

يتوب من يتوب قبل قيام الساعه و يعطي البشر فرصه للتوبه و االسالم و 

لكنهم يمترون و يكذبون كما في تكمله اآليه فتقوم عليهم بغته كما وعد 

 ....سبحانه 

ل فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ولكل أمة رسو) قوله تعالى  -3

وما كنا معذبين حتى نبعث : ) ،، قوله تعالى  00يونس ( وهم ال يظلمون 

رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون : ) وقوله [  15: اإلسراء ( ] رسوال 

ولو أنا : ) وقوله [  175: النساء ( ] للناس على هللا حجة بعد الرسل 

 [ 110: طه ( ] قالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال أهلكناهم بعذاب من قبله ل



 

 

لماذا يرسل هللا عيسي بن مريم عليه السالم دون غيره من الرسل  -2

 آياتك عليهم يتلو منهم رسوال فيهم وابعث ربنا))سأركز هنا علي قوله تعالي 

البقرة ( ( 152)  الحكيم العزيز أنت إنك ويزكيهم والحكمة الكتاب ويعلمهم

نه رسول من بني اسرائيل و هو ايضا مؤسس الديانه النصرانيه فهو ،، نعم ا

لكل من الديانتين الكتابتين و منهم ليتلوا عليهم الكتاب و هو القرآن و الحكمه 

حتي ال يكون هناك حجه لهم على هللا تعالي ان ...... و هي الحديث الشريف 

 نبيهم لم يدعوهم لالسالم 

المسيح عيسي بن مريم عليه السالم فى  و لماذا اذا يرسل هللا تعالي -14

 رسوال أمها في يبعث حتى القرى مهلك ربك كان وما)الشام لقوله تعالي 

و أمها تعني ( 52 ظالمون وأهلها إال القرى مهلكي كنا وما آياتنا عليهم يتلو

مكان وجود المؤمنين حيث كانت بيت المقدس ايام بني اسرائيل ثم مكه و 

هللا صل هللا عليه و سلم ثم اآلن تجمع المؤمنين فى الشام المدينه ايام رسول 

فى الدوله االسالميه مصدقا لقول رسول هللا فى الحديث الشريف عن آخر 

 عليك))و حديث أخر (( بالشام الفتن تقع حين اإليمان وإن أال))الزمان 

و حديث (( .عباده من ِخيرتَهُ  إليها يَْجتَبِي أرضه، ِمنْ  هللا خيرةُ  فإنها بالشام؛

 دنت فقد المقدَّسة أر  نزلت قد الخالفة رأيتَ  إذا حوالة، ابن ا))أخر 

 يدي من الناس من أقرب يومئذٍ  والساعة العظام، واألمور والبالبل الزالزل

 المنارةِ  عند السالم عليهما مريم بن عيسى ينزل))و أخر (( رأسك من هذه

 (( دمشق شرقي البيضاء

 

د اعالن نزول المسيح عليه السالم بسبب هذة قيام الساعه مباشرة بع -11

 وهم بالقسط بينهم قضي رسولهم جاء فإذا رسول أمة ولكل)االيه قال تعالي 

(  رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما:) تعالى قوله، و  00يونس ( يظلمون ال

 [ 15:  اإلسراء] 

 

أخذ  و من اآليات نجد أن سبب أرسال المسيح عليه السالم فى آخر الزمان

الحجه على الناس أنه قد أرسل اليهم رسول كما أرسل لألمم من قبل أن 

و  اب و الهالك قادم بسبب طغيانهميهلكهم بعذاب القيامه لينذرهم أن العذ

  لكنه رسول مصدق لما قبله من رساله محمد صل هللا عليه و سلم 



 

 

  واجب المسلمين اآلن و ملخص الكتاب

 

أعداء هللا و هم إبليس اللعين و تحته  الحرب دائره اآلن بين حلف

المسيح الدجال و الطرف اآلخر هو هللا سبحانه و امريكا حليفه االول 

و أنصار الدوله المهدى أسامه بن الدن  انصارالمجاهدين فى سبيله 

المسجد األقصى الذى طالما كان  تحريرو مقياس اإلنتصار هو االسالميه 

 قبل مقياس إيمان األمم المؤمنه من 

المسجد لم يحرر و ( المسيح الدجال)ن افلو إنتصر حزب األمريك

لم تتحقق نبؤة رسولنا صلى هللا علن نهايه األ مه اإلسالميه و أُ   .....األقصى

عليه و سلم و هى إنتصار المهدى أسامه بن الدن و إمتالء األر  عدال و 

اما مثل نبؤة تم،  اوال خيرا ألن النبؤه مرتبطه بنصرة المسلمين للمهدى

المسيح لبنى إسرائيل حيث وعدوا فى النبؤة بأن يكونوا ملوك العالم لو جاء 

المسيح لكنهم كانوا يريدونه أن يكون ملك متوج ذو قوه كعصا موسى أو 

ليكونوا ملوك العالم و لم  أوالً  جند سليمان و لم يعرفوا أن واجبهم نصرته

فُسحبت منهم النبوه و ُسحب  ،ينصروه بل حاربوه و كذبوه و كادو يقتلوه 

منهم التكليف بالدعوه هلل و ُأستبلوا بالنصارى ثم سريعا بالمسلمين بسبب 

 .....تحريف اإلنجيل و تأليه المسيح من قبلهم 

و خليفته أبو بكر فلهذا وجب علينا نصرة المهدى أسامة بن الدن 

 البغدادي

ى إسرائيل أو النصارى و لن يستبدلنا هللا هذة المره كما أستبدل هللا بن

ه على ــدق ظنــم  و لكن سيكون إبليس قد صــــر األمــــا أخـــمن قبل ألنن

بنى آدم و أحتنكهم و أفشل ثالث أمم مكلفه و سيعلن هللا سبحانه و تعالى قيام 

الساعه لتجزى كل نفس ما عملت بعد أن ينفخ إسرافيل فى الصور من 

 ــــــــــــىصـــــــــــد األقــجـــــالمس

 



 

 

 الجهاد فى القرآن

ا يَْعلَِم هللّاُ الَِّذيَن َجاهَُدوْا ِمنُكْم )تعالىيقول  -1 أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ابِِرينَ   (آل عمران105( )َويَْعلََم الصَّ

أَن تَْكَرهُوْا َشْيئاً َوهَُو ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل َوهَُو ُكْره  لَُّكْم َوَعَسى )تعالىيقول  -5

َخْير  لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّوْا َشْيئاً َوهَُو َشر  لَُّكْم َوهللّاُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ 

 ( 517: البقرة ()تَْعلَُمونَ 

اقَْلتُْم إِلَى يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم انفُِروْا فِي َسبِيِل هللّاِ اثَّ ) -1

ْنيَا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ  ْنيَا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ األَْرِ  أََرِضيتُم بِاْلَحيَاِة الدُّ

 ( قَلِيل  

فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالََف َرُسوِل هللّاِ َوَكِرهُوْا أَن يَُجاِهُدوْا : )تهديد شديد

ِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللّاِ َوقَالُوْا الَ تَنفُِروْا فِي اْلَحرِّ قُْل نَاُر َجهَنََّم أََشدُّ بِأَْمَوالِ 

ا لَّْو َكانُوا يَْفقَهُونَ  فَْليَْضَحُكوْا قَلِيالً َوْليَْبُكوْا َكثِيًرا َجَزاء بَِما َكانُوْا )، 31( َحّرً

 35( يَْكِسبُونَ 

 هل  : فقال رجل جاء  : قال مسعود ابن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن-2001

 نعم  : قال  ؟ شيئاً  الخيل في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 نواصيها في معقود الخيل "  : يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 رسول يا  : قيل .  " هللا على واستقرضوا هللا على اشتروا القيامة يوم إلى الخير

 إلى أقرضنا قولوا "   : قال هللا على ونستقر  هللا على نشتري كيف هللا

 خضر جهادكم دام ما بخير تزالون ال لنا هللا يفتح أن إلى وبعنا مقاسمنا

 ثم زمانهم في فجاهدوا الجهاد في يشكون قوم الزمان آخر في وسيكون

  يعلى أبو رواه .  " أخضر يومئذ الغزو فإن اغزوا

اآليات السابقه و غيرها كثير أن الجهاد بالنفس فر  عين على  و ننتهى من

كل مؤمن اآلن و هو ليس فر  كفايه و على كل المؤمنين اآلن أن ينفروا 

ذلك بدون إذن  المهدى أسامة بن الدن ودعوة خفاف و ثقال للجهاد و نصرة 

و هو  من أحد أى أن كان و إال فلينتظروا غضب و عذاب من هللا عز و جل

 ....ا حل بنا فعال م



 

 

 المسلمين عليما يجب عمله 

في  األسالميهدولة اليا معشر المسلمين عليكم بالهجرة و األلتحاق ب أوال

و فهذا هو موعد الهجرة الثانيه بعد هجرة المدينة المنورة العراق و الشام 

و المسيح عليه مبايعة الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه هللا  علي كل مسلم

لكن لالسف أغلقت كل  و فى نفسه لو لم يهاجرن بعده عند بيعته السالم م

ابواب الهجرة بسبب الحصار على الدوله االسالميه و اتباعها فى كل مكان 

  :: و عليه فعليكم باالتيمن دول العالم 

أن يذهب و يدهس أو بالد الغرب أمريكا  او يقيم فى على من يقدر الذهاب

و أن يحمل سكين و هو فى  بالسيارة صيفعلى الر المارةأكبر قدر من 

عند تعذر او يقتلهم بالسكاكين عند القبض عليه  الشرطه السياره لقتل

 .....وجود سياره

و سفارتهم ضرب و  فى بالد األسالم لو رأيتموهم فى بالدكم قتلهم أو

راتهم و السائحين فى افى بالدكم و قتل حراس سفنواديهم و مدارسهم 

صائما و يسجد هلل لو أطلقوا عليه  المجاهد نل أن يكوو يفض... بالدكم

 سنضربهم بدون سالح فى كل مكان بالسيارات و السكاكين ،  الرصاص

و نسائهم  ا االمريكان و االوروبينسنسلط نسائنا و اوالدنا عليهم ليقتلوو 

 ،  و اوالدهم النهم فعلوا ذلك بنا

 ى إال بالويل إلسالم لم تأتأن الحرب على ا الغربيهذا سيحرك الرأى العام 

 عسى المؤمنين وحر  نفسك إال تكلف ال هللا سبيل في فقاتل) قال تعالى 

 ( 30 النساء ) تنكيال وأشد بأسا أشد وهللا كفروا الذين بأس يكف أن هللا

(  7العالمين عن لغني هللا إن لنفسه يجاهد فإنما جاهد ومن)قال تعالي 

 العنكبوت



 

 

يو  و شرطة الكفر و عدم محاربة اهل الجهاد و العمل بج ترك  ثانيا

 الشريعة

 لمنظمات الجهاديه و اإلغاثيه لبالمال و التبرع  الجهاد ثالثا

 هو عدم التعامل بالدوالر األمريكى و مقاطعته  رابعا

و شراء البديل اإلسالمى أوال ثم هو مقاطعة المنتجات األمريكيه  خامسا

 م مثل البرازيل و فنزويال و األرجنتين  شراء منتجات دول ال تعادى اإلسال

أن يهلك األمريكان و اليهود و يحرر تعالي الدعاء اللحوح هلل سادسا 

 .المسجد األقصى و المسلمين

أو  االمريكان قتل فى احد تشاور ال... و اتباع قول المهدي أسامة بن الدن

 راتالمعسك او المدن فى ثقفتموهم حيث أقتلوهم..... الغرب الكافر

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ايّدهم بتأييدك 

اللهم إنّهم جياُع فأطعمهم وحفاةُ فاحملهم وعراةُ فاكسهم اللهم سّدد رميهم 

واخذل عدوك وعدوهم اللهم ارنا في امريكا حامي اليهود عجائب قدرتك 

وبئة واألمرا  والفتن اللهم ال تبقي منهم وال تذر اللهم سلّط عليهم األ

و والمحن سنين كسنين يوسف اللهم وأقر أعيننا بنصر اإلسالم والمسلمين 

 وعزها  األمة استعادة مجد

،  ياروسو أفغانستان و العراق  واللهم فك أسرى المجاهدين في جوانتانمو 

وأسرى الفلسطينيين في سجون اليهود ، وأسرى المجاهدين الكشميريين في 

س ، وأسرى المجاهدين الفلبينيين في سجون النصارى ، سجون الهندو

 ى المسلمين التركستان في الصينوأسرى المسلمين في بورما البوذية وأسر

 وأسرى المجاهدين فى بالد العرب و كل مكان يا رب العالمين 

 اللهم نصرك............... اللهم نصرك ............. اللهم نصرك 

لغت اللهم اللهم ب........ اللهم بلغت اللهم فاشهد.......  اللهم بلغت اللهم فاشهد

 فاشهد

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 ال هو عليه توكلت و هو رب العر  العظيم إله إحسبي هللا ال 


