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، فالمهدي " البالء المهدوي " علٌنا أن نعلم ونحن فً ممدمة الممال أن مصر تمع بالنطاق الجغرافً لمنطمة الظهور المهدوي ، أي منطمة 
وٌل لهل األرض من : "  من الظالمٌن وفرجا للمظلومٌن ، خراب الشام سٌكون الشرارة األولً ، وعند أسوارها سٌنادي مناد انتماماسٌظهر 

" . شر لد الترب 
 

سنترن العالمات العامة للظهور المروع ، كالزالزل والحروب ، فهً بكل األزمنة واألماكن ، سنمصر مثالنا علً بعض العالمات الخاصة لما 
: فٌها من إنذار لبنً بشر ، وذلن معتمدٌن علً الكتب المعتبرة عند أهل السنة 

 
: أنه لال  (ص  )عن النبً -  هـ 241توفً فً عام – جاء فً مسند أحمد * 
ٌحكم الحجاز رجل اسمه علً اسم حٌوان ، إذا رأٌته حسبت فً عٌنٌه الحول من البعٌد ، وإذا التربت منه ال تري شٌئا ، ٌخلفه أخ اسمه عبد هللا " 

"  ، بشرونً بموته أبشركم بظهور الحجة ، كررها ثالثا   (كررها ثالثا  )، وٌل لشٌعتنا منه 
 
: مالحظتان  )
. نزعت المملكة السعودٌة هذا الحدٌث من المسند منذ سبعٌنات المرن الماضً عندما تولً فهد الوالٌة ، لكنه ٌتواجد بالطبعات المدٌمة للمسند - 1
من ٌضمن لً : " عن اإلمام جعفر الصادق أنه لال  ( 271 ص )بالغٌبة -  هـ 460توفً فً عام – تؤكد الرواٌات الشٌعٌة الرواٌة السنٌة السابمة ، فمد ذكر الطوسً -  2

 إذا مات عبد هللا لم ٌجتمع الناس علً أحد ، ولم ٌتناها هذا األمر دون صاحبكم ، إن شاء هللا ، وٌذهب ملن سنٌن وٌصٌر ملن الشهور ،موت عبد هللا أضمن له المائم 
 .. (" ..كال : لال ! ، فمٌل أٌطول ذلن ؟" واألٌام 

 
تكون فتنة بالشام ، : " نه لال أعن سعٌد بن المسٌب  ( 361 ص 11ج  )بالمصنف -  هـ 211توفً فً عام – ذكر عبد الرزاق الصنعانً * 

فٌفتل بن المسٌب ٌدٌه : كان أولها لعب الصبٌان ، تطفو من جانب وتسكن من جانب ، فال تتناهً حتى ٌنادي مناد إن األمٌر فالن ، لال الراوي 
" .. ذاكم األمٌر حما ، ذاكم األمٌر حما : حتى أنهما لٌنتفضان ، ثم ٌمول 

 
: ثالث مالحظات  )
. بفتن الزمان  (ص  )سعٌد بن المسٌب هو كبٌر علما عصر التابعٌن األول ، عاٌش حذٌفة بن الٌمان الذي أسر له النبً - 1
ٌْم بن حماد فً الفتن - 2 تكون فتنة بالشام ، كان أولها لعب الصبٌان ، ثم ال : " مع اختالف بسٌط ، هكذا  ( 238 ص 1ج  )رواٌة بن المسٌب المذكورة ذكرها أٌضا نُع

... " .. علٌكم بفالن ، وتطلع كف تشٌر : ٌستمٌم أمر الناس علً شًء وال تكون لهم جماعة ، حتى ٌنادي مناد من السماء 
 ، عندما كتب صبٌة بمدرسة ابتدائٌة من درعا عبارات مسٌئة لبشار ، فاعتملهم األمن السوري ولتل بعضهم 2011 فبراٌر 26بدأت الحرب السورٌة علً األرض فً - 3

 .. (! فخرجت المظاهرات وبدأت األحداث 

  
ٌْم بن حماد *  عن اإلمام علً بن أبً طالب لوله  (1991 مكتبة التوحٌد بالماهرة ط 210 ص 1ج  )فً الفتن -  هـ 228توفً فً عام – ذكر نُع

، فألزموا األرض ، وال تحركوا أٌدٌكم وال أرجلكم ،  (جماعات صغٌرة لبل ظهور المسّودة األولً ولد حدث ذلن  )إذا رأٌته الراٌات السود : " 
، ال ٌوفون بعهد وال  ( !!! )الحدٌد ، أصحاب الدولة  (لطع  )، وال ٌُأبه لهم ، للوبهم كزبر  (ٌعنً صغار المنزلة والعمر  )ثم ٌظهر لوم صغار 

، شعورهم مرخاة كشعور !!! ( البغدادي والزرلاوي  ) ، ونسبهم المرى  ( فالن واأب )مٌثاق ، ٌدعون إلً الحك ولٌسوا من أهله ، أسماؤهم الكنً 
" .. ثم ٌأتً هللا الحك ما ٌشاء  ( !! (داعش ضد النصرة والكل ضد الكل )النساء ، حتى ٌختلفوا فٌما بٌنهم 

 
ٌْم بن حماد أفضل من كتب عن فتن الظهور عند أهل السنة : مالحظة  )  .. ( هـ 228 ولد مات فً سجون العباسٌٌن فً عام ،ٌعتبر نُع

 
ٌْم بن حماد بالفتن *  ذكرها ) إذا أختلف أصحاب الراٌات السود ، ٌخسف بمرٌة : " عن اإلمام علً بن أبً طالب لوله  ( 228 ص 1ج  )ذكر نُع



، ( المسجد األموي ولد حدث ذلن ) ، وٌسمط جانب مسجدها الغربً ( دمشك طبما لمعجم البلدان ) من لري إرم  ( باسم حرستا 216الحدٌث ص 
فٌخرج السفٌانً من الشام ، واألبمع  (هم أصحاب المسّودة األولً ولم ٌحدث ذلن بعد  )ثم تخرج بالشام ثالث راٌات ، األصهب واألبمع والسفٌانً 

  " ..  (أي ٌنتصر علٌهم  )من مصر ، فٌظهر السفٌانً علٌهم 
 
: ثالث مالحظات  )
عن اإلمام  ( 289ص  )بالغٌبة -  هـ 360توفً فً عام – تتفك المدرستان السنٌة والشٌعٌة علً انتصار السفٌانً علً األصهب واألبمع ، فمد ذكر إبراهٌم النعمانً - 1

أول أرض تخرب هً أرض الشام ، ثم ٌختلفون عند ذلن علً ثالث راٌات ، راٌة األصهب وراٌة األبمع وراٌة السفٌانً ، فٌلتمً السفٌانً باألبمع ،  " :دمحم البالر لوله 
" .. فٌمتتلون ، فٌمتله السفٌانً ومن تبعه 

سٌخرجون من خراسان براٌاتهم السوداء ، ٌمودهم هاشمً فً ثمانٌن ألفا من المؤمنٌن  ( 315 ص 1ج  )أصحاب المسّودة الثانٌة كما جاء فً رواٌة بن حماد بالفتن - 2
، سٌهزمون السفٌانً بعد تدمٌره الكوفة ومصر  

 .. (!!! وصف كتاب الفتن األبمع بأنه جبار ولصٌر المامة ، ونسب االسم له الرتدائه مالبس تنتشر بها البمع -  3

 
ٌْم بن حماد بالفتن *  إذا دخل السفٌانً أرض مصر لام بها أربعة أشهر ، ٌمتل وٌسبً : " عن حذٌفة بن الٌمان أن لال  ( 287 ص 1ج  )ذكر نُع

أهلها ، فٌومئذ تموم النائحات ، باكٌة تبكً علً استحالل فرجها ، وباكٌة تبكً علً لتل أوالدها ، وباكٌة تبكً علً ذلها بعد عزها ، وباكٌة تبكً 
" .. شولا إلً لبورها 

 
ٌْم بن حماد بالفتن *  أي انتصر علٌه ) إذا ظهر السفٌانً علً األبمع : " عن دمحم بن الحنفٌة عن حذٌفة بن الٌمان أنه لال  ( 287 ص 1ج  )ذكر نُع
" .. دخل مصر ، فعند ذلن خراب مصر  (
 

أعلم أن السٌسً اسكت إماما ومنعه من السفر لمجرد دعوته علً ! أٌن األزهر الذي مأل الدنٌا علما ؟!  علماء مصر من هذه الرواٌات ؟نأي# 
! أغٌثوا األمة أغاثكم هللا ! لكن هذا ال ٌبرر صمتكم أٌها العلماء ! ٌحسبون أن كل صٌحة علٌهم !! الظالمٌن 

 
رحمة – الذي ٌخربها دون فرصة له لٌجلس علً تلها ، نرجون أن تترن الحكم " أبمع مصر " سٌسً أنت تسٌر بطرٌك الشٌطان وستكون  ٌا# 

. وعد ورفالن إلً مكانكم الطبٌعً فً الثكنات العسكرٌة – بمصر وشعبها وأرضها 
وهً علً األغلب كارثٌة وندفع ثمنها من ! تشبه ما حصلتم علٌه فً الثانوٌة العامة – فً أحسنها– أنتم ال تجٌدون العمل السٌاسً ، نتائج أعمالكم 

! وعمدة النمص هذه تالزمكم حتى موتكم ، وتعوضونها بإذالل الشعب ! نا ودماء شعبنا تثرو
 

 ففتحوا الباب ألالعٌب ،إذا ظن العسكر أنهم انتصروا علً اإلخوان فهم مخطئون ، اإلخوان شعروا بعد المائة ٌوم األول باستحالة مهمتهم # 
لمد حمك اإلخوان ! ، ولد فعلها العسكر وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا  (بلطجٌة العسكر – وزارات – إعالم فاسد – مخابرات  )الدولة العمٌمة 

! هدفهم عندما فمدتم أعصابكم فً المٌادٌن ولتلتم اآلالف من شعب مصر 
 

دون عناء " لتلة "  لمب مآه لو  تركتموهم ٌسمطون دون تدخل ، هم ٌضحكون علٌكم اآلن من وراء المضبان ، فمد جعلتموهم ضحاٌا ومنحتم أنفسن
وصمة عار بتارٌخ الجٌش المصري المشرف مع شعبه ، وغدا سٌبلغ – بكامل إرادتكم – منهم لتمفوا أمام محكمتً التارٌخ والسماء ، هكذا وضعتم 

!  اإلخوان لمة أمانٌهم حٌن ٌصبحون شهداء وتعدمونهم 
 

حٌن ٌأخذ لراراته وهو بحالة غضب ، فعلها عبد الناصر بطرد المرالبٌن من – متوسط أو منعدم الثمافة – إنها مشكلتنا الدائمة مع الحاكم العربً 
 ! العمبة ، وفعلها صدام ثالث مرات حٌن أشعل حربا مع إٌران ، وحٌن هدد بحرق إسرائٌل ، وحٌن دخل الكوٌت

 
( ..  ! اإلخوان ضغطوا إلزاحتهم بعد إدراكهم الفشل ، وأسمطوا العسكر فً رابعة:  بعنوان2014 ٌونٌه 30ممالنا فً لللمزٌد ننوه : مالحظة  )

 
كوادر مصر النوابغ تمأل الدنٌا ، نرٌد منهم رجال ٌمدم لنا عدال غٌر عدلكم المفضوح الذي أخرج رفالكم اللصوص المتلة من السجون وملئها # 

التً ال تجٌدون غٌرها ودفعنا ثمنها غالٌا ، " صفا وانتباه " شباب مصر ، نرٌده أن ٌمدم لنا ثمافة أخري غٌر ثمافة زهرة بعشرات اآلالف من 
 ! وما أشمً األمة وأتعسها معكم! ٌداكم ملطختان بالدم ، الظلم والمتل بلغا بعهدكم األحمر مبلغا ال نظٌر لهما ، ما أشماكم وأتعسكم 

 
مصر تنزلك للهاوٌة ، أنت تغٌر وزٌرا هنا وآخر هنان من أجل تلمٌع ملفن الشخصً عند الناس كً ٌنسوا لتالن ، اثبت لنا ! ٌا سٌسً نرجون # 

فً بٌوتهم ! أٌن من لتل الثوار ؟! لماذا ٌختفً الشباب لسرا من الشوارع ؟!  ألف شاب بالسجون ؟مائةعدالتن فٌما هو غٌر شخصً ، لماذا تضع 
ال مكر وال ! كفانا حركات ٌجٌدها العسكر لتحمٌك مكاسب شخصٌة ، أدر وجهن لخالك الناس للحصول علً رضاه وحده ! بكرمن ورعاٌتن 



  !                                                          خداع مع صاحب الملكوت ، فهو تعالً خٌر الماكرٌن
ثم اعلم أن طالب الحك ٌكفٌه دلٌل ، وطالب ! أنمذ مصر ونفسن معها ! اترن الحكم واستغفر هللا ربن لبل أن ٌأتٌنا الدمار ! ٌا سٌسً نرجون 

 ! اللهم اشرح صدرن للحك! الهوى ال ٌكفٌه ألف دلٌل 
 

                             هل لو تنازلت عن الحكم لهٌئة مدنٌة تمٌم العدل الحمٌمً بٌن الناس سأمنع هذا المدر المادم بمصر ؟: لد تسأل 
هً عالمة جٌدة أن تسأل نفسن هذا السؤال ، ففٌه نجاة لن أوال من المهلكة المادمة ال رٌب ، ونجاة لمصر ثانٌا شعبا وجٌشا وأرضا ، علً أٌة 

، فانتهز الفرصة ، وال " وما كان ربن لٌهلن المرى بظلم وأهلها مصلحون:"الرأ إن شئت ! حال اعلم أن العمل إلً هللا بإخالص ٌمنع لضاءه 
 ! تتكبر كما عودنا العسكر
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