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الحمد هللا الذي بطن خفيات األمور، ودلت عليه أعالم الظهور، وامتنع على            

 سبق فـي    .ره، وال قلب من أثبته يبصره     ه تنك عين البصير، فال عين من لم ير      
ه ؤالعلو فال شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فال شيء أقرب منه، فال اسـتعال              

باعده عن شيء من خلقه، وال قربه ساواهم في المكان به، لم يطلـع العقـول                
على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعـالم              

لب ذي الجحود، تعالى اهللا عمـا يقـول المـشبهون بـه      الوجود، على إقرار ق   
والجاحدون له علواا كبير. 

والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد الخاتم لما سبق، والفـاتح لمـا             
انغلق، والمعلن الحق بالحق، أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك          

هم أجمع بينه وبيننا في برد      الل. يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق      
       ـ  العيش وقرار النعمة، ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة، سر ـ  ا وعلنً ا ا، روح

اا، قوشبحلبالًا، حا وقالبا ومعاملةلقًا، عقيدة وعبادة، وخُ ومقام. 
ـ ورضي اهللا تبارك وتعالى عن أهل بيته مصابيح الظُّ         ـ  ِملَ  األمـم،   مص، وِع

صلى اهللا علـيهم أجمعـين      .. ومثاقيل الفضل الراجحة  ومنار الدين الواضحة،    
 .صالة تكون مقابلة لفضلهم، ومكافأة لعملهم، وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم

 ..وبعد
 المخاض، والمخـاض    ةلع لحال األمة اإلسالمية يجد أنها تمر بدور       اإن المط 

 يسبق الميالد، وعالمات اقتراب الفجر وجود الظلمة الحالكة، وليس بعد الفجر          
 .إال إشراقات الضحى، وظهور شمس العزة والنصر

بالرغم مما نراه فيها ونحس      سينصر اهللا تبارك وتعالى أمة المصطفى       
به ونعلمه، من بعد األكثرية عن حقائق الكتاب وصحيح السنة، وبـالرغم مـن       

ألمة اإلسالمية، إال أن اهللا سيحقق      لتمزيق  التفرقة و الهذا الخالف واالختالف و   



 
 

 

 ٤ 

ه، وهو مالك زمام القلوب، وسيغير ما بها من إحن وضـغائن وظلمـة     لنا وعد 
ا ما َألَّفَتْ بين قُلُوِبِهم ولَـِكن اَهللا َألَّـفَ         لَو َأنفَقْتَ ما ِفي اَألرِض جِميع     وعداوة  

منَهيب) ٦٣: األنفال(. 
 :يقول اإلمام أبو العزائم 

 

قع الكـافرين فـي الكـافرين، ويهلـك         محو اهللا الكفر وأعوانه، بأن يو     يسو
الكافرين بالكافرين، ويطهر أرض العالم اإلسالمي ممـا هـو فيـه اآلن، ألن              

 العالم اإلسـالمي مـن شـرقه         فى الحروب التي نسمع ونقرأ عنها والتي تقع      
وغربه، ومن شماله إلى جنوبه ال يراد من ورائهـا إال استئـصال المـسلمين               

اجميع. 
ا َأو  وقَالُواْ كُونُواْ هود  :  مستمرة لقوله تعالى   والهدايةالضاللة  والحرب بين   
 .)١٣٥: البقرة (نَصارى تَهتَدواْ

        ا، لهذا يجب علينا أن نكـون       ولن يدع أبناء الكفر أبناء اإلسالم في راحة أبد
لنكون بعدد أنفاسنا على الطريق الموصـل إلـى          ةا في يقظة تامة ودائم    جميع ،

دعا داعي الجهاد أكرمنا الكريم بما أكرم بـه         ما  ، حتى إذا    مراضي اهللا تعالى  
ونحن نسمع اإلمام المجدد وهو يعرف الغرب       .. أحبابه من سلف األمة الصالح    

 :بقوله

 

 

 :وينادي المسلمين فيقول
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ِدِهم  فَخَلَفَ ِمن بع   : والفجوة بيننا وبين سلفنا الصالح تظهر في قوله تعالى        
 ).٥٩: مريم (اةَ واتَّبعوا الشَّهواِت فَسوفَ يلْقَون غَيصالخَلْفٌ َأضاعوا ال
 .)٦٠: مريم (ا من تَاب وآمن وعِمَل صاِلحِإالَّ: واستثنى فقال

ـ             ا فالبد من صحوة تصحبنا فيها أنوار الحي القيوم، وكما بدأ اإلسالم غريب
ا كما بدأسيعود غريب. 

، ليكون بشير األمة في      العزائم   اه وتعالى اإلمام أب   لقد اختار الحق سبحان   
عصرنا، فكشف اهللا بلسانه مشاهد غيبية تعطينا األمل فـي مـستقبل مـشرق              
لإلسالم والمسلمين، وعود للجهل والظلمة للكفرة والمشركين، من خالل قصائد          

وهو من أعظم وأخطر ما أملـى اإلمـام      ،)الجفر (ه دونت في كتاب   أمالها  
 سبة لمستقبل األمة اإلسالمية، وقد طبع هذا الكتاب ثالث مـرات فـي             بالن

عهد خلفاء اإلمام األول والثاني، دون شرح أو تبسيط لما في هذه القصائد من              
أحداث وأسرار، وقد تعالت األصوات تطالبنا بشرح لها، وقد يسر اهللا تعـالى             

انت الطبعة الرابعـة،  هذا األمر على يد الفقير إلى اهللا تعالى، الراجي عفوه، فك        
مقدمات وقصائد، وفي بيان علم     : وقد حوت ما في الطبعات الثالث السابقة من       

 .الجفر وأقسامه ورأي العلماء والفالسفة فيه
 غـرة   فىولكن اهللا تعالى يسر لنا قصيدة من قصائد الجفر لم تطبع من قبل              

 بيان ما   م، كما يسر لنا االجتهاد في     ١٣/٨/١٩٢٣ الموافق   ه١٣٤٢محرم سنة   
 .تحقق من تنبؤات اإلمام حتى وقتنا هذا في الباب الثاني من هذا الكتاب

ثم كانت رؤية اإلمام أبي العزائم لمستقبل النظام العالمي الجديد، وهو ما لم             
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 . فى الباب الثالثيتحقق حتى اآلن
    ناهللا تعالى علينا بالقصيدة الناقصة فى جميـع         وفى هذه الطبعة الخامسة م 

م، كمـا   ١/٧/١٩٢٧هـ الموافـق    ١٣٤٦عات السابقة فى غرة محرم سنة       الطب
أكرمنا المولى عز وجل بمزيد من الشروحات الجديدة أضفناها إلى هذه الطبعة            

 .المباركة
الـدكتور أحمـد    : وأشكر األخوة الذين شاركوا معنا في الباب الثاني وهـم         

 منصور، األستاذ   البحيري، المرحوم الحاج أحمد بيومي، المرحوم الشيخ حافظ       
الـشيخ  المرحـوم  سميح قنديل، األستاذ سامي قطب، الشيخ قنديل عبد الهادي،     

، الشيخ السيد الـشيخ، واالبـن       ار شوشة، المهندس محمود أبو قوطة     عبد الست 
 .محمد عبد الحليم

وأخص بالشكر األخ األستاذ عبد الحليم العزمي على جهده الكبير في تجميع            
ائم لمستقبل النظام العالمي الجديد من خالل كتاب الجفر،         رؤية اإلمام أبي العز   

الخيـر  عمـل   واهللا أسأل أن يوفقه إلى      ).. ختم ليلة النصف من شعبان    (وكتاب  
وخير العمل دائماا أبد. 

أما شكرى الكبير وثنائى العظيم وتقديرى البالغ لألخ خالد حافظ منـصور،            
سأل أن يبارك فى ماله وأهله، وأن       لمساهمته بتكاليف طباعة هذا الكتاب، واهللا أ      

 .يخلف عليه أضعافًا مضاعفة
نفعنا اهللا بعلوم إمامنا وأسراره ومدده، وجمعنا معه على سيدنا رسـول اهللا             

   ويلحـظ عملـي     بتهل إلى اهللا تعالى أن يمدني بالتوفيق،      أ في الدارين، و
 .إنه حميد مجيد.. بعين القبول
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 م١/٢/١٩٥٧افق والم ه١٣٧٦جب غرة ر
ف ة، وصـر  ى للقلوب بالعظمة، واحتجب عن األبصار بـالعز       الحمد هللا تجلَّ  

 وال  ،األشياء بالقدرة، فال األبصار تثبت لرؤيته، وال األفهام تبلغ كنه عظمتـه           
 .العقول تدرك غاية قدرته

والصالة والسالم على نور الهداية لطريق الحق، وشمس الداللة للخلق سيدنا           
ـ       النا محمد   ومو ى صـحابته الهـادين      وعلى آله الطيبين األطهـار وعل

 ورضي اهللا تبارك وتعالى عن حجة اإلسالم والمسلمين اإلمام المجدد           .األخيار
األزهـر  ( العزائم الذي تفخر به جامعة اإلسالم الكبرى  ىالسيد محمد ماضي أب   

يعة وعلـوم    ألنه من أكمل أئمة المسلمين الذي جمع بين علوم الشر          ؛)الشريف
 .الحقيقة
 فتقدم مشيخة الطريقة العزمية الطبعة األولى لكتـاب الجفـر لإلمـام            ،وبعد

امعـة  بجالمجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم أسـتاذ الـشريعة اإلسـالمية       
 .االخرطوم سابقً

: سر قوله تعـالى . م الغيوبوعلم الجفر هو علم مكاشفة القلوب بأسرار عالَّ   
   لْنَاسا َأرو كَمسر الًِفيكُم           الِْكتَـاب كُـملِّمعيو كِّيكُمـزياِتنَا وآي كُملَيتْلُو عي نكُمم 

ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيةَ والِْحكْمو )١٥١: البقرة.( 
 ألن الغيب غيبان، غيب الـذات، وغيـب         ؛وهو علم غيب األحكام والشئون    

 غيب الشئون فهـذا     اغيب منيع إذ ال يعلم اهللا إال اهللا، أم        الشئون، فغيب الذات    
 .غيب قد يختص اهللا به من يشاء من عباده
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وعلم الجفر علم شريف يقوم على أساس من علـوم النبـوات والرسـاالت              
 من العلوم النجومية أو الحروف واألعداد       إلى أى  وأنه ال يمت بصلة      ،السماوية

والبروج والظلمات، حتى نعلم أنه ال يقـوم        والنظر في هيئة الكواكب السيارة      
بالجفر حقيقة إال ورثة علوم الرسالة المحمدية من أهل بيته األطهار األخيـار،             

     فمن ليس له نصيب من الموِثر         كانت وراثته مجرد ادعاء ال يقوم عليه 
 .دليل

ـ اضي أبو العزائم هو الوارث الحقي   ولما كان اإلمام المجدد السيد محمد م       ي ق
 في عصرنا هذا، وقد قام الدليل على صدق وراثته بما أورد            لرسول اهللا   

من دالئل صدق، وبما ترك للمكتبة اإلسالمية من علوم ومعارف في العقيـدة             
والفقه والتفسير والتصوف والمواجيد، هذا ولم يكن بمستغرب عليه أن يكـشف          

 .بحقيقته اإليمانية وبصدق النبوءة) علم الجفر(عن 
 تؤيد ما أخبر عنه، بل تلقـي  حداث في حياته وبعد انتقاله      لت األ وقد توا 

 .األضواء على كثير من الغيبيات التي تبرهن على صدق وراثته المحمدية
تب هذه المقدمة لكتاب الجفر الـذي       كوإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أ      

ـ              سيد عـز   كاد أن يندثر لوال الجهد العظيم الذي قام به ولدي وخليفتي بعدي ال
 ومـا  ، والذي يحق لي أن أقدر ما عاناه من متاعـب      ،الدين ماضي أبو العزائم   

القاه من مصاعب في سبيل نشر تراث جده اإلمام المجدد السيد محمد ماضـي          
ويعلم اهللا أنـي    .. وقات في البحث والتنقيب   أا ما صرفه من      العزائم، وأيض  ىأب

      جهوده في إخراج هـذا األثـر       ا ب كلما أكرر مطالعتي لكتاب الجفر أزداد فخر
 .النفيس

وختام           ا، وجهـده   ا أسأل اهللا تعالى أن يجعل سعيه نحو تراث جده مـشكور
مأجور   اه، والسالم عليه وعلى من حذا حـذوه ونهـج نهجـه،            ا، حباه اهللا وحي

 .ورحمة اهللا وبركاته
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 م٥/١١/١٩٩٠افق و المه١٤١١ ثاني  ربيع١٨
      الحمد هللا، من له ذكر ال ي   طفى، ونعيم ال يفنـى، وثنـاء ال        نسى، ونور ال ي

 لك ال يزول، وجالل ال يكيف، وكمال ال يدرك، وقضاء ال يـرد،             يحصى، وم
 .وصفات ال تبدل، ونعوت ال تتغير

ا نـور  صالة تكون لقلوبنا     والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد       
ولنا وألهلنا وأوالدنـا     ا تلين به في طاعتك يا اهللا،      ا، وألبداننا سرور  ها يقينً ؤيمل

األمراض يا رب العالمين، وعلى آله أئمة       وا وسالمة من األهوال     وإخواننا حفظً 
الهدى والرحمة وشفعاء األمة، وكاشفي الغمـة، وعلـى صـحابته الهـادين             

محمـد ماضـي أبـي      المجدد  اإلمام  المهديين، ورضي اهللا تبارك وتعالى عن       
ر اهللا   ونض ، واإلمام المرتجى، سليل أهل بيت المصطفى      ،العزائم السيد المجتبى  

 العزائم الزاهد العابد    ىل اإلمام الممتحن السيد أحمد ماضي أب      ووجه خليفته األ  
 . وأرضاه المنابر والمساجد نالراكع الساجد، ولي الملك الماجد، زي

لكتاب الصوفي وهي أوجه نشاط مشيخة الطريقة العزميـة،          فتقد دار ا   ،وبعد
 العزائم الذي   ىالطبعة الثالثة لكتاب الجفر لإلمام المجدد السيد محمد ماضي أب         

 ه١٣٥٦هـ حتـى عـام      ١٣٤١وأرضاه في خالل الفترة من عام        أماله  
 .م١٩٣٧م حتى عام ١٩٢٢افق والم

 .م١/٢/١٩٥٧افق و المه١٣٧٦وقد صدرت طبعته األولى غرة رجب 
 ه١٣٩٣ شـوال    ٢٠وبعد أن نفدت هذه الطبعة أعيد طبعه للمرة الثانية في           
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 .م١٥/١١/١٩٧٣الموافق 
 أن تنال الرضـا والقبـول       وها هي الطبعة الثالثة نقدمها سائلين للمولى        

 .كما نالت الطبعتان السابقتان
ـ               ىوكتاب الجفر، نفحة من نفحات اإلمام المجدد السيد محمـد ماضـي أب

زائم، وقبس من أنوار مشكاته تلقاه قلبه السليم من األغيار، في حال تجـرده          الع
من القيود الكونية، وغيبته عن نفسه وحسه، غيبة هي عـين الحـضور فـي               

ا األستار عن غيوب األسرار،     حضرة السر والنور، فترجم به لسان بيانه، كاشفً       
 سيئول إليه أمر أهل     باإلشارة في قالب العبارة، لتطمئن قلوب أهل اإليمان بما        

 :ولهذا قال . القرآن في عالم الكيان
خُذُوا ِبٱِإلشَـارِة فَٱِإلشَـارةُ ِللْقَلْـِب                 

ــا                  ــا فَِإنَّه لَنْهةَ َأوــار ــلِّ ٱلِْعب وخَ
فَغَشْنَب ِفيِه ٱلْغَيب يجلَٰى ِلمن صـفَا             

ِه ِبمقْتَـضٰى          معاِني ِصفَاِت ٱلْحقِّ ِفي   
 فَيلْحظُها َأهُل ٱلـصفَا ِفـي تَنَـزٍل                
 وِفي لَحظَـٍة َأو لَمحـٍة َأو ِإشَـارٍة               

ــا                 ــسان مبينً ــه ٱللِّ ــه عنْ ِجمتَري 
  يـصطَلَٰى ِبهـا      وما ٱلْغَيب ِإالَّ جذْبةٌ   
ـ      ِه ذَاٍت تَقَدسـتْ     ِليشْغَلَه عـن كُنْ

 يرٰى ِسر تَقِْديِر ٱلْحِكـيِم مـشَاِهدا                           
 فَكَيفَ يرى ٱلْمحبوب كُنْـه حِقيقَـةٍ      

 

وِللروِح ِفي حاِل ٱلتَّجرِد ِمـن تُـرِب                 
 تُستِّر َأسرارا وتُخِْفي ِضـيا ٱلْغَيـِب            

ـ    ٱلرمِز ٱلْخَِفـي ِلـِذي ٱللُّـب      يبين ِب
 تَجلِّيِه ِبٱَألسـماِء ِبٱلْمقْتَـضٰى تُنِْبـي              
             بٱلـر تَفِْريقُ ٱلشُُّئوِن ِمن كْمِبِه ٱلْح
يسطَّر هٰذَا ٱَألمر ِفي ظَـاِهِر ٱلْقَلْـِب               
     غَواِمض َأسراٍر تُبـاح ِبـالَ حجـِب               
           بلَِة ٱلْحووِب ِفي صبحِإلَى ٱلْم ادرم
 ويوِقفَه حيران ِفي ظَـاِهٍر صـوِبي             

 فَيعِجز عن ِإدراِك ظَـاِهِرِه ٱلـشَّوِبي      
 !؟تَعالَتْ عِن ٱَألعلَين ِفي ٱلَْغَيِب وٱلْقُربِ     

 

 :ثم يقول أمدنا اهللا بمدده



 
 

 

 ١١ 

 
 !؟شْفَ ٱلْمكُوِن ومن َأنَاوما مقِْصِدي كَ  

ـِٰكن مكَـانَِتي         فَنِيتُ عِن ٱآلثَـاِرَ لـ

 فََأفْقَــه عنْــه ِســر قُدرِتــِه ٱلَِّتــي
 

       بِة ٱلـرظْوِإلَٰى ح طَرضم دبَأنَا ٱلْع 

 ِبمنِْزلَِة ٱلتَّمِكيِن ربي َأرٰى حـسِبي     

    ِبٱآلِي قَد انٱَألكْو را َأظْهِنـي  ِِبهتُب  
 

 : ينقسم إلى قسمين- كما قال -والغيب
ال يعـرف  ( غيب كنه الذات اإللهية، وهذا الغيب محظور بيانه،    القسم األول 

اهللا في اهللا إال اهللا، ليس في اهللا إال اهللا، وليس في الكون إال الكون، فال الكـون                  
 ).ظرف هللا، وال اهللا ظرف للكون

ذا الغيب يكاشف اهللا به تعالى من يشاء من          غيب الكائنات، وه   والقسم الثاني 
ـ لْ عِ ن مِ ٍءيشَ بِ ونيطُِح ي الَو: عباده، سر قوله جل شأنه     ـ  بِ الَّ إِ ِهِم ـ  م  اءا شَ

 ).٥٥٢: البقرة(
 سـيَئاِتكُم  ا ويكَفِّر عنكُم  َإن تَتَّقُواْ اَهللا يجعل لَّكُم فُرقَانً     : ا لقوله تعالى  وتحقيقً

 ).٢٩: األنفال(
والفرقان نور يقذفه اهللا تعالى في قلب من يشاء من عباده فيميز بـه بـين                 

نيـون،  الخبيث والطيب، ويفرق به بين الحق والباطل، وأهل هذا المقام هم المع       
 بالنوافل حتـى    وال يزال عبدي يتقرب إلي     (: في الحديث القدسي   قول اهللا   ب

صره الذي يبصر به، ولـسانه      أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وب        
 ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بهـا، ولـئن سـألني              ،الذي يتكلم به  

 . أخرجه البخاري).ألعطينه، ولئن استعاذ بي ألعيذنه
 وتـرجم بأسـرار     ،ومن سمع بربه، وأبصر بربه، غرق في بحار األحدية        

 من يقول للـشيء     ا للغيب المصون، والسر المكنون، بسر إمداد      الواحدية، مبينً 



 
 

 

 ١٢ 

 .كن فيكون
 : فيقولإلى هذا المقام يشير اإلمام 

ــان ــب م:غيب ــ غي ــوانوكَ  ن األك
ــي   ــه ول ــن ب ــن أدي ــاؤه دي  إخف
 والغيب غيب الكون في رمزي يـرى      
 نجــم يلــوح وظلمــة قــد تختفــي

 

ــان   ــور بي ــه بن ــيح ب ــر أب  حظ
 عند اصطالمي في نـشوة الـسكران      
ــان   ــة التبيـ ــارفين حقيقـ  للعـ

ــة ا  ــتالف أئم ــال اخ ــشيطانح  ل
 

 اإلمـام الـسيد     ى الذي تلقاه عن جد    -وال يفوتني أن أنوه بأحد حفاظ الجفر        
 الشيخ أبو العال أحمد وهو من رعى ما اسـتحفظ           - العزائم   ىمحمد ماضي أب  

 .جزه على ذلك جزاء المحسنينافاللهم تقبله منه، و. وحفظ ما استودع
الجفـر وحقيقتـه    يت أن أكتب في الجزء األول من هذا الكتاب عن           أولقد ر 

 وعن بيـان أن الغيـب يكـشف         ،وأنواعه، وعن أقوال المنكرين والرد عليهم     
، لألنبياء معجزة ولألولياء كرامة، وعن ماهية الجفر عند اإلمام المجـدد            

 .دون التعليق عليها
           ياِلدلَى وعو لَيتَ عمالَِّتي َأنْع تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنِزعَأو بـَل   رمَأع َأنو

اِلحص              ِلِمينـسالْم ِإنِّـي ِمـنو كتُ ِإلَيِتي ِإنِّي تُبيِلي ِفي ذُر ِلحَأصو اهضا تَر 
 ).١٥: األحقاف(

 
 
 
 
 



 
 

 

 ١٣ 







  اجلفر عند األئمة من أهل البيت

   العزائمى أبىللسيد عز الدين ماض



 
 

 

 ١٤ 



 
 

 

 ١٥ 







ما عظم واسـتكرش وبلـغ      :  من أوالد الشاة   - على ما في القاموس    -الجفر
أربعة أشهر، والجمع أجفار وجفر، وقريب منه ما في الصحاح، وفي مجمـع             

 في الحديث إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع         -الجفر   أى –البحرين فسر   
 .العلوم

لكتابة العلم فيه لقلة الورق     فالجفر هو جلد شاة أو ثور أو بعير، وكان يتخذ           
           ا، وقد اتخـذ    في ذلك العصر، وقد أطلق الجفر على العلم الذي أودع فيه مجاز

منه األئمة من أهل البيت وعاء للسالح وللكتب المدون فيها العلوم كما تـشير              
 .الروايات

 - وهو رأس الزيدية     -وكتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي          
يرويه عن اإلمام جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع ألهل البيـت            ب  اكان له كت  

 .على الخصوصمنهم بعض األشخاص لعلى العموم، و
 طريق الكرامـة    عن ذلك لإلمام جعفر الصادق ونظائره من رجاالتهم،         عوق

       ا عند اإلمام جعفر الصادق     والكشف، الذي يقع لمثلهم من األولياء، وكان مكتوب
 باسـم   -اه الجفـر    واه عنه هارون العجلي وكتبه وسم     في جلد ثور صغير، فر    

 ألن الجفر في اللغة هو الصغير، وصار هـذا االسـم            ؛-الجلد الذي كتب فيه     
ا لهذا الكتاب عندهم، وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه مـن غرائـب               علم



 
 

 

 ١٦ 

، وقد صح عنه أن كـان يحـذر         المعاني مروية عن اإلمام جعفر الصادق       
 بواقعة أن تكون لهم فتصح كما يقول، وقد حذر يحيى بـن عمـه        بعض قرابته 

زيد من مصرعه وعصى وخرج فقتل بالجوزجان كما هو معروف، ويقول ابن            
إذ كانت الكرامات تقع لغيرهم فما ظنـك        : (ا على ذلك  خلدون في مقدمته تعليقً   

 ا ودينً بهم علم لفروعـه  ا من النبوة؟ وعناية من اهللا لألصل الكريم تشهد          ا وآثار
 .)الطيبة

 :وإلى هذا الجفر أشار أبو العالء المعري
 لقد عجبـوا آلل البيـت لمـا      
 فمرآة المنجم وهي صـغرى    

 

 أتاهم علمهم في جلـد جفـر        
ــر    ــامرة وقف ــل ع ــه ك  تري

 

وذكر بعض علماء أهل السنة الجفر وأنه مما يعلمه اإلمام جعفر الـصادق،             
 .ي حياة الحيوان الكبرى فائدة، وف١٣١بصار صقال ذلك الشبلنجي في نور األ

وكتاب الجفر كتبـه اإلمـام جعفـر        : بتوقال ابن قتيبة في كتاب أدب الكا      
 .الصادق بن محمد الباقر فيه كل ما يحتاجون إلى علمه إلى يوم القيامة





، بأنه وعاء من آدم     ر عنه اإلمام جعفر الصادق      عب: الجفر األبيض  -١
علوم األنبياء والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا مـن بنـي إسـرائيل،             فيه  

 وغيرها،  كصحف إبراهيم وتوراة موسى، وزبور داوود وإنجيل عيسى         
عل وعاء للكتب التي دونت فيها      نه كتب فيه علم الحوادث وج     أفهو مضاف إلى    

 .العلوم



 
 

 

 ١٧ 

سمية األول   وفيه علم الحوادث، وجعل وعاء للسالح، وت       :الجفر األحمر  -٢
باألبيض في مقابل ما قصد من تسمية الثاني باألحمر، إذ تسميته بـاألحمر ألن         
فيه ذكر الحوادث الدموية والحروب، وفي كال الجفرين علـم الحـوادث ومـا      

 .سيجري وسوف يجري، وعلم المنايا والباليا
وقد سمي األبيض بالجفر األكبر واألحمر بالجفر األصغر، وتـستفاد هـذه            

ية من الروايات، وأن عبد اهللا بن الحسن وغيره من بني الحـسن كـانوا               التسم
 ؛، ولكنهم كانوا يوهنون من أمره     يعلمون بوجود الجفر عند اإلمام الصادق       

 .نهم ال يفلحون إذ خرجوا طالبين لهاأألن فيه أن الخالفة ال تكون لهم، و
 البيـت   والذي يتحصل من ذلك كله أن الجفر موجود عند األئمة من أهـل            

رضوان اهللا عليهم، وأن فيه علم الحوادث وغيرهـا، وأمـا كيفيـة اسـتنباط               
الحوادث الغيبية منه وأنه يكون على طريقة الحروف أو األخبار، فلـم يظهـر             
ذلك إلخواننا علماء الشيعة اإلمامية، ومن ثم فال يمكن إنكاره لتواتر الروايات            

 .فيه



 
 

 

 ١٨ 







 :ينكر البعض علم الجفر، واعتمدوا في ذلك على أمور
، ولم يعطـه إال      أن هذا العلم يتعلق بعلم الغيب الذي انفرد اهللا به            :أولها

 .لبعض األنبياء ليثبتوا به رسالتهم
 أن في نسبة الجفر إلى األئمة من أهل البيت رضـوان اهللا علـيهم،               :اهثاني
 يجد ويجتهد ويبحث ويطلب، وقد      هم عن مرتبة اإلنسان الموهوب، الذي     رفعة ل 

 . هؤالء أن يكون األئمة من أهل البيت موهوبين يؤتون العلم باإللهامعمن
 أن نسبة الجفر إلى األئمة من أهل البيت تستلزم نـسبة أمـر غيـر                :ثالثها

 العلـم   ا يحصل لهـم    ألن علمهم بالجفر يخرجهم عن كونهم بشر       ؛معقول إليهم 
 .بكسب ودراسة



ئمة به ال يلـزم     الجفر وإن كان يتعلق بالحوادث الغيبية إال أن علم األ         : أوالً
مـه اهللا لنبيـه     أن يكونوا مشاركين هللا تعالى في علم الغيب، ألنه علـم علَّ           منه  
،   والنبي    ؛ أماله على األئمة  فصار علم  ا عندهم، فهم يعلمون    ا مودع

لحوادث عن تعليم وتوقيت وتحديد من قبل اهللا تعالى على حسب ما أعلـم اهللا         با
يـشارك  ل ا بالغيب ، ومن كان علمه على هذا النحو، ال يكون عالم         به نبيه   

من حرم  على  اهللا تعالى به، وال يصعب التصديق بوجود الجفر عند األئمة إال            



 
 

 

 ١٩ 

به وبغيـره مـن العلـوم       نفسه من نعمة المواالة لهم التي تسهل عليه العقيدة          
 .اللدنية
إن األئمة من أهل البيت أرفع مرتبة من اإلنـسان العـادي         :  إننا نقول  :اثاني

الموهوب، ألنهم رضي اهللا عنهم قد أفاض اهللا عليهم من القابليات ما رفعهـم              
بها عن ذلك المستوى، واهللا على كل شيء قدير يختص بعطاياه ومواهبه مـن              

 .يشاء
 أن يكون عند األئمة علم الجفر علـى مـا تقـدم             الً يستحيل عق   أنه ال  :اثالثً

وصفه، ما دامت القابليات الموهوبة لهم من اهللا تعالى تؤهلهم أن يستودع هـذا              
، فلم يخرج ذلك بكونهم     العلم، ما دام علمهم به وبقواعده بتعليم من النبي          

عالى لهما معلمين وإن فاقوا البشر في قابليتهم التي وهبها اهللا تبشر. 



 
 

 

 ٢٠ 





إن اهللا استأثر بعلم الغيب، وحجب أبصار الناس وبصائرهم عن النفوذ إلـى             
ما وراء الغيب، واالطالع على مستقبل الحوادث التـي سـتأخذ محلهـا مـن               

     الزمان، ولكن اهللا إذا أخبر عبد كم لـم   ا عنده عن حادثة وأطلعه على ح      ا مرضي
 .يكن ذلك بالشيء البعيد عن المألوف، وإلى هذا يذهب علماء اإلسالم



 بعض األمثلة في عجائب القلب بإمكـان اطـالع          وقد ضرب الغزالي    
المرء على أمر من أمور الغيب إذا صفت نفسه، وزكـت سـريرته، ويـدخل               

الرؤيـا مـن    (و) الجالء البصري (بعضها فيما يذكره علماء النفس المحدثون،       
 ألن الروح ال ينكشف     ؛ا، ووسيلته الفضيلة والتنسك   بن سينا إلهام  اويسميها  ) بعد

لها من المغيبات إال بقدر اتصالها بالموجود األعلى، وهي تتصل به إذا تغلبت             
 بالمأل األعلى منها    الًعلى ماديات الجسم، ولذلك فهي في حالة النوم أكثر اتصا         

 وشفافية منها في حالة     الًحالة الموت أكثر منها اتصا    في حالة اليقظة، وهي في      
 .النوم

 والنظرية التي يقول بها اإلمام الغزالي، هي أن هذه الحاسة موجودة فعـالً            
جود السمع والبصر والذوق مع أعضائها المناظرة       وبالفطرة عند كافة الخلق، و    

ا لـب أمـور   لها، وهي األذن والعين واللسان، ولكن إدراك الحاسة الباطنة يتط         
أولها عدم اشتغال النفس بالمحسوسات الظاهرة، وحجبها عن شـهوات البـدن            



 
 

 

 ٢١ 

 .المتدفقة حتى تتفرغ لحسها الباطني



لـنفس  لإن الفضيلة تستطيع أن تكـشف       : ا لهذا الرأي يقول ابن سينا     وتأييد
أسرار الغيوب وخفايا الكون، وإن اإللهـام الـذي يخـتص اهللا بـه األخيـار                

الصالحين من عباده هو إحدى وسائل المعرفة البشرية، والحاسة التي يـدرك            و
 .بها أمور الغيب، ويكشف بها األسرار

وقد تواتر رأي اإلمام الغزالي على أن هذه الحالة تدخل في بـاب اليقظـة               
والنوم، فكما يغيب النائم عن الحسية الظاهرة ويتفتح له باب البـاطن فيطـوي              

ير في الهواء، وينكشف له عالم من عوالم الملكوت لـم           األرض والبحار، ويط  
  ا به، أو غيب من الغيوب ال يدري شأنه، كـذلك يمكـن أن يبلـغ                يكن له عهد

اإلنسان هذه المرتبة في حالة اليقظة، إذا انغمس في بحار التنسك ونزع عنـه              
رداء المادة، ونبذت نفسه العالم الحسي، ومن هذا الطريق وحـده يـستطيع أن            

ل نفسه بالواحد األول فيجد نفسه عند ربه، وتفنى نفسه بفنائها فيه، وعندئذ             تتص
تتفتح فيه تلك الطاقة فيبصر في اليقظة ما يبصره فـي النـوم، فيـرى أرواح                
المالئكة والنبيين ويكون عز وجل سمعه وبصره ويده ورجلـه، ويكـون هـو       

ا لقول رسول اهللا    مصداقً ، المنظم لحركاته  ،ستر لجوارحه الم : )   لـوال أن
 .)الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لكوشفوا بملكوت السماء



ولقد أفاض ابن خلدون في مقدمته الكالم عن المدركات الغيبيـة، ويعتبـر             
 لتفكير اإلسالمي في هذه الناحية، وخالصة ما ذكره ابن خلدون          لا  كالمه نموذج



 
 

 

 ٢٢ 

ـ  ىي النوع اإلنـسان   إننا نجد ف  : في هذا الموضوع ما يأتي     ا يخبـرون    أشخاص
 .ا صنفهم عن سائر الناسهبالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فهم يتميز ب

 إن تحلي النفس بالعقائد الصحيحة واآلراء الـسديدة         :ويقول فالسفة اإلسالم  
والتوسع في العلوم العالية ينساق بالنفس إلى أسمى مراتب الصفاء إذا سـلكت             

ية، وتصبح النفس متصلة بالعقل الفعال فتقف علـى         النفس خطة األخالق الزك   
سير الحوادث وتدرك ما سيكون بعد حين من الزمن، ويكون ذلك مـن بـاب               

 .الكرامة



 
 

 

 ٢٣ 





مِن ارتَـضى    ِإالَّ* ا   يظِْهر علَى غَيِبِه َأحد    عاِلم الْغَيِب فَالَ  : يقول اهللا تعالى  
         دصخَلِْفِه ر ِمنِه ويدِن ييِمن ب لُكسي وٍل فَِإنَّهسلَغُـوا       * ا  ِمن رَأب َأن قَـد لَمعِلـي

 .)٢٨ – ٢٦: الجن (اِت ربِهم وَأحاطَ ِبما لَديِهم وَأحصى كُلَّ شَيٍء عددِرساالَ
على غيب من غيـوب اهللا، إال مـن         إن اآليات تشير إلى نفي اطالع العباد        

 .اختاره فأظهر له أمرها، وإن ذلك إنما ألنه كان عنده مرتضى
   ا أنه في اإلمكان اطالع غير الرسل علـى الغيـب،           وأهل السنة يرون أيض

ا ال يفيد أكمل مراتب العلم، أو قصر اطالعهم علـى بعـض ميـادين               اطالع
 . غيره من صفوة المؤمنينالغيب، وبذلك فرقوا بين اطالع الرسول واطالع

نه يهب رسله القـدرة علـى إدراك        أفاهللا تعالى وإن استأثر بعلم الغيب، إال        
بعض نواحيه، فيكون إدراكهم من خصائص النبوة، وقد يصل بعض المؤمنين           

 . مرتبة تدنو من مرتبة األنبياءإلى
إن اهللا تعـالى    : ويقول العالمة الشيخ البيضاوي صاحب تفسير البيـضاوي       

فرد بذاته بعلم الغيب، فهو سبحانه وتعالى عالم كل غيب وحده، فال يطلع على              ت
  خصوصية علمه أحد   ليكون أليق بالتفرد، وأبعد مـن       ا كامالً ا من خلقه، إطالع 

        طلع من يشاء جل وعـال      توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه وتعالى، وإنما ي
لحكمة التي هي مدار    ن ارتضى من رسول على بعض ما تقتضيه ا        ممإطالعه  

، فيظهره على بعض غيبه حتى يكون إخباره به معجزة، ومن           فعاله  أسائر  
ثم فال يستدل من هذه اآلية على نفي الكرامة، إذ إن كرامـات األوليـاء فـي                 



 
 

 

 ٢٤ 

     بالنفث فـي الـروع      :ا من المالئكة، أي   االطالع على الغيبيات إنما تكون تلقي 
 .ونحوه

 يظِْهـر   عاِلم الْغَيِب فَالَ  :  ليس في قوله تعالى    :ويقول اإلمام الفخر الرازي   
  دِبِه َأحلَى غَيولٍ    ِإالَّ* ا  عسى ِمن رتَضِن ارم  ولكن المعنى   ه عموم غيب  :أي ،

أن اهللا تعالى ال يظهر خلقه على غيب واحد من غيوبه، وهـو وقـت وقـوع                 
 -يظهر هـذا الغيـب       ال   القيامة، وبذلك يكون المعنى المراد من اآلية أنه         

وال .  ألحد من خلقه إال لمن ارتضى من رسول        -الخاص بوقت وقوع القيامة     
 من الغيب ألحد دون أن نصرف المعنـى         شيًئا ال يظهر    قول أنه   نيصح أن   

قُـْل ِإن    :عن الغيب وقت وقوع القيامة، لوقوع هذه اآلية بعد قوله سـبحانه           
َأم وندا تُوعم ِري َأقَِريبَأددي َأمبر ُل لَهعجا ي )٢٥: الجن(. 

 ال يظهر على شيء من غيبه       إن اهللا   : ويقول الشيخ سعد الدين التفتازاني    
ا إال من ارتضى من رسول، فإنه سبحانه يظهره على شيء مـن غيبـه،               أحد

ولياء، إذ ليست من اإلظهار المذكور، فال يحصل لهم         وهذا ال يناقض كرامة األ    
 العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل لهم ظنـون صـادقة أو              أعلى مراتب 

 .نحوها
ويقول محيي الدين ابن عربي بنزول الملك على الولي وإخباره إياه بـبعض          

ِإن الَِّذين قَالُوا ربنَـا اُهللا ثُـم         :ا، ويرشد إلى نزوله قوله تعالى     المغيبات أحيانً 
ِهملَيُل عوا تَتَنَزتَقَامالَاسِئكَةُ الْم..) ٣٠: فصلت(. 

عـاِلم  : ويقول صاحب الكشف في الرد على الزمخشري في قوله تعـالى          
إن هـذه  : قوله  مِن ارتَضى ِمن رسوٍلِإالَّ* ا  يظِْهر علَى غَيِبِه َأحد  الْغَيِب فَالَ 

قولـه  اآلية تبطل كرامات األولياء، إن أراد بالغيب ما ذكره اهللا تعـالى فـي               



 
 

 

 ٢٥ 

فهو حجة عليه، حيـث صـرح       ،  )٣: البقرة (ِبيغَالْ بِ وننُِمْؤ ي ينِذالَّ: تعالى
 يجوز أن يطلع على الغيب بهذا المعنى بعـض عبـاده، وإن             هناك أن اهللا    

ا، فالبد من    علم المستقبل مطلقً   : الحس اآلن، أي   عنأراد بالغيب الغيب الغائب     
 فليس في علم الغيب فـي       الًيعلم مستقب  ألنه س  ؛ أن يقيد باآلية   :التخصيص، أي 

نى ما ينفي كرامة األولياء، وإن فسر الغيـب بالمعـدوم كمـا فـسر               عهذا الم 
 .)٢٢: الحشر (ِةادهالشَّ وِبيغَ الْماِلع: الزمخشري في قوله تعالى

 فالبد أيض     ا، أما إن وجد فيمكن أن يعلم، وإن        ا من التخصيص ما دام معدوم
ا عـن   ا من التخصيص، ما دام غائب     غاب عن العباد فالبد أيض    فسر الغيب بما    

 .سهم، أما إن نالته حواسهم فإنه سيعلم بالتأكيدواالعباد وال تناله ح
     اا من   وإن فسر الغيب بالسر فالبد أيض   ا ال يعرفه أحد،    لتخصيص ما دام سر

اأما إن عرف فلم يعد غيب. 
ا على ما يقولـه الـشيخ      اني رد ويقول العالمة األلوسي في تفسير روح المع      

 من كون األولياء ال يحصل لهم أعلى مراتـب العلـم            -سعد الدين التفتازاني    
بالغيب الذي يخبر به، وإنما يحصل لهم ظنون صادقة أو نحوها، ال علم كالعلم              

 هذا القول محل نظر، بل قد يحـصل لـه           :- الحاصل للرسول بواسطة الملك   
 .روع نحو ما يحصل للرسولبواسطة إلهام والنفث في ال
 عالم كل غيب وحده، ال يظهر علـى غيبـه           نه  أفظاهر اآلية يدل على     
ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل، بداللـة         هو  المختص بحقيقته وكنهه و   

فدل هذا المعنى على أن غير هذا النـوع          ِهِبيى غَ لَع: اإلضافة إليه في قوله   
 .الع اهللا تعالى غير الرسول عليهالخاص من الغيب ال مانع من إط



 
 

 

 ٢٦ 



 :الغيب للصحابة والتابعين من بعدهم فمن ذلكبالتنبؤ  وقوعوقد تواتر 
إنما :  قال لسيدتنا عائشة في مرض موته وزوجته حامل        أن أبا بكر     -١

رأته  أن في بطن ام     فأخبر   .هما أخواك وأختاك وبطن خارجة أراها جارية      
ِإن اَهللا ِعنده ِعلْم الساعِة وينَزُل الْغَيثَ ويعلَم ما ِفـي            : يقول جارية، واهللا   

 .، وهي من األمور التي اختص بها جل شأنه)٣٤: لقمان (اَألرحاِم
، أنه كان يخطب الجمعـة، فقطـع        وكذلك ما صح من سيدنا عمر        -٢

نف خطبته، فاتضح أنه    أ واست .يا سارية الجبل  .. يا سارية الجبل  : كالمه ونادى 
انكشف لسيدنا عمر أن جيوش العدو قد أشرفت على سارية ورجالـه فحـذره              

 فكان لـسيدنا    ،لجبلفتحرز من العدو في مكان من ا      منهم، فسمع صوته سارية     
، كشف حال سارية وأصحابه من العـدو، والثانيـة بلـوغ            عمر كرامتان   

 .صوته إلى سارية عن بعد
دخلت على عثمان بن عفان، وكنـت قـد         : وعن أنس بن مالك أنه قال      -٣

ا وتأملت محاسنها، فقال عثمان لمـا       ت إليها شذر  رلقيت امرأة في طريقي فنظ    
يدخل أحدكم وأثر الزنا ظاهر بين عينيه، أمـا علمـت أن زنـا              : دخلت عليه 

ولكـن  .. ال: أوحي بعد النبي؟ قال   : العينين النظر؟ لتتوبن أو ألعزرنك، فقلت     
 .بصيرة وبرهان وفراسة صادقة

٤-   كرم اهللا وجهه   أما سيدنا علي    ا أنه قد أشيع بالكوفـة       فقد أبلغه قومه يوم
واهللا ما مات ولن يموت حتى يملك ما تحت قدمي هاتين،           [: موت معاوية، فقال  

 ].ير علمي فيهثوإنما أراد ابن هند أن يشيع ذلك حتى يست
اوية بأن األمر صائر إليه، فكان ما كوشف بـه          فيومئذ كتب أهل الكوفة لمع    



 
 

 

 ٢٧ 

 .اإلمام علي 



۱

 األكمل إال مـا     ها على وجه   يطلع اهللا عليه أحد    لموهذا الغيب    :غيب األقدار 
يظهره اهللا تعالى على ألسنة المتوسمين، أو ما تطمئن إليه قلوب أهل اإلخالص             

إليه، أو يعلم اهللا به رسله الكرام عليهم السالم وورثتهم، مما تـدعو             فيشيرون  
إليه ضرورة حفظ الدين أو حفظ المسلمين من كيد أعـداء اهللا، ويكـون ذلـك             

 .بالنسبة إلى الرسل معجزة، وإلى أولياء اهللا كرامة
ومعلوم أن الرسل متعبدون بإظهار المعجزة، واألولياء متعبـدون بإخفـاء           

يـا  :  حين قال   في مثل تلك الضرورات الفادحة كما فعل عمر          الكرامة إال 
    سارية الجبل، وكما فعل علي       مـن  :  عندما سأله السائل وهو على المنبر

:  حين قابله السبع فقال لـه       اهللا    رسولِ وكما فعل رسولُ   أبي؟ فصرح له،  
 . اهللا، فبصبص وانصرف رسوِلإني رسوُل

فراد أمة سيدنا محمد ال ينكرها إال مـن         وتلك الكرامات فضل من اهللا على أ      
 .حرمها

 ..غيب الجمال والجالل والبهاء والنور والضياء والكمـال       : والغيب الثاني 
الغيوب التي أطلع اهللا عليها من اجتباهم من أهل اإليمان فهيمهم عند مطالعـة              

 . ى العلهرهم فيما أشهدهم من كمال الغيوب وحيكتل
م يطلع اهللا عليه العامة الذين لم يـشهدوا أنـوار           ظهر لك أن غيب األقدار ل     
                                                           

 .٣ ص٢ مجلة المدينة المنورة، السنة الحادية عشرة، العدد راجع) ١(



 
 

 

 ٢٨ 

 ِإالَّ* ا   يظِْهر علَى غَيِبِه َأحـد     فَالَ: التوحيد ولم يتذوقوا علم اليقين، قال تعالى      
ولَو كُنـتُ َأعلَـم :     ا حبيبه   وقال تعالى مخبر  ،  مِن ارتَضى ِمن رسولٍ   

، وفي قولـه    )١٨٨: األعراف ( وما مسِني السوء   الْغَيب الَستَكْثَرتُ ِمن الْخَيرِ   
ـ غَى الْ لَ ع مكُعِلطْي لِ انا كَ مو :تعالى ِبي)   غيـب  : أي،  )١٧٩: آل عمـران

 ألنه سبحانه أطلع أصحاب نبيه على غيب أسمائه وصفاته وآياته حتى            ؛األقدار
: آل عمران  (رسِلِه من يشَاء   ولَِكن اللّه يجتَِبي ِمن       :بلغوا مقام اليقين الحق   

١٧٩(. 
 ا  ويقول أيض  طبعة  ٨٠ص )شراب األرواح من فضل الفتاح    : ( في كتابه 

 :ه١٣٢٩سنة 
]الغيب إما كونيا مقضيا، أو مقاماا خفي.. 



 والـصفات   فالغيب الكوني هو سر القدرة، الذي هو كمال مقتضيات األسماء         
يث ظهور تجلياتها بعوالم العلويات وغيرها، سر كل اسم مـن           الربانية، من ح  

ومعنى كل صفة من الصفات، وهو علم خفي على النفوس اإلنـسانية            األسماء،  
مهما أهلت واستعدت، وإنما يخيل لذي العادة أنه يحكم على ما يكـون بحـسن             

ا يتوهم أنه يقينمقدماته الكسبية من التخمين أو التجربة حكم. 
الكونية إما إثبات أو نفي، فقد سبق القضاء بحقيقة ما توهمه تارة            والحوادث  

وال يسبق تارة أخرى، فيتحقق هذا المتوهم أنه علم الغيب الذي يكون، مـع أن               
الغيب ال يدرك بالحواس، وهو أن يعلمه اهللا تعالى بوحي أو رؤيا صـالحة أو               

ـ   طمأنينة قلب أو وجد صادق يفنى به عن القيود الكونية، حتى             ا يلتحـق حكم



 
 

 

 ٢٩ 

ُأِمر أن يخبر به مـن      بالعالم األعلى، وال يظهر الغيب بحال صحو إال لرسول          
 لـبعض   اهللا  صدق من أهل االصطفاء، كما حصل من إخبـار رسـول            

، وإخفـاء مـا      سبحانه له أصحابه بالفتن التي تكون بعده، عن إعالم اهللا         
 أراده اهللا سـبحانه     يكون عن الخلق لحكمة اقتضتها اإلرادة اإللهية ليـتم مـا          

 .وتعالى على جميع خلقه



 علو وسمو وعظمة عن لطائف األرواح الكاملة، والنفوس         ،غيب المقامات و
ة، غيب حد وكم وكيف، ال غيب يقين بنعوت وأسماء، وهذا هـو الغيـب       يالعال

   وان الكشف   عا  المصون، وإن رفع قدر   ا لعيـون البـصائر     لعيان فقد الح جهر
ا فـوق تحقـق     تى تحققت مشاهدته تحقق يقين ال يشوبه شك وال ريب، تحققً          ح

المشاهد برأسه لما باشر السريرة من نور اليقين الحق واإليمان الـصادق، وال             
 .يزداد صاحب هذا الشهود حتى يكمل يقينه ويتم نورهيزال 

ق اوغيب المقامات هو غيب مقامات األسماء والصفات اإللهية عـن األحـد         
ل، وغيب حضرة الذات األحدية المقدسة عن إدراك حقيقتهـا للبـصائر            قَوالم

وما قَدروا اَهللا حقَّ قَدِرِه     : واألرواح المطهرة، فهذا هو الغيب عن غيب الغيب       
 .)٦٧: الزمر (واَألرض جِميعا قَبضتُه يوم الِْقيامِة والسماواتُ مطِْوياتٌ ِبيِميِنِه

د يقوى عامل الوجد عن العبد المراد حتى تفنى معالمه الكونية بشدة            ولكن ق 
  شهود أنوار المكو      ن، فتلوح له أنـوار     ن، فيغيب عن الكون غيبة مشاهدة للمكو

المقام من خلف حجاب الجمال في حال الشوق والرغبة، فيـرى الوجـه فـي               
الَّ تُدِركُـه   :الوجه، ويلوح له النور في النور، والديهور في الدهور، وهو هو         



 
 

 

 ٣٠ 

     اللَِّطيفُ الْخَِبير وهو ارصاَألب ِركدي وهو ارصاَألب)  ١٠٣: األنعـام( ،  ذَِلـك
يا فتـاح يـا     ). ٤: الجمعة (فَضُل اِهللا يْؤِتيِه من يشَاء واُهللا ذُو الْفَضِل الْعِظيمِ        

 .عليم يا معطي يا وهاب
 الغيب فى ختم ليلة النصف مـن شـعبان          ف اإلمام أبو العزائم     عرقد  و
 :هـ بقوله١٣٥٣لعام 

 ما ٱلغَيب ِإالَّ شَذَا ِطيٍب يفُـوح علَـى        
 سراِر ِفي معنًى  اَألينِْبينَا عن مقْتَضي    

        ِركُـهدي سلَـي لَـىلِّـي عٱلتَّج ِسر 
 الَ ِبٱلصراحِة قَد ينِْبي ٱلْفَتَـى ٱلْفَـاِني       

ــه َأكْ ــضةٌ ٱللَّ ــِب غَاِم ٱلْغَي آي ــر ب 
 

 َأهِل ٱلصفَا ِفي مقَاِم ٱلْحـب وٱلْجـذْبِ        
 ِمن ٱجِتالَ ٱلْوصِف ِفي ٱلتَّقِْريِب وٱلْقُربِ     

ــضرةُ ِإ ح ــه ــى قَربتْ ــربالَّ فَتً   ٱل
        بـفَا ٱلـصلَـى صجي ِة قَـدِبٱإلشَارو 

  وٱلْغـربِ  تُجلَى َألهِل ٱلْبها ِفي ٱلشَّرقِ    
 

 



 
 

 

 ٣١ 





 حساب الجطريقة استعملها القدماء وظلت تستعمل حتى أوائـل القـرن           ِلم 
ساس الطريقة هـو الثمانيـة      أالهجري الحالي للتوفيق بين الكلمات واألعداد، و      

ا األبجديـة فـي الكلمـات    ا المكونة منها األبجدية، وقد وضعو    ن حرفً ووالعشر
 )أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ( :الثمانية اآلتية

 ٤٠٠=ت ٦٠= س ٨= ح  ١= ا 

 ٥٠٠=ث ٧٠= ع  ٩= ط  ٢= ب 

 ٦٠٠=خ ٨٠= ف ١٠= ي ٣= ج 

 ٧٠٠= ذ ٩٠=ص ٢٠= ك ٤= د 

 ٨٠٠=ض ١٠٠=ق ٣٠= ل ٥ = ه

 ٩٠٠=ظ ٢٠٠=ر ٤٠= م  ٦= و 

 ١٠٠٠=غ ٣٠٠=ش ٥٠= ن ٧= ز 

ا يقابلهوجعلوا لكل حرف عدد. 
كتابة أو  ألسبلة واألضرحة وختام مؤلفاتهم     وكانوا يرصعون بناء المساجد وا    

ا وغيرها، مما يريدون تخليد تاريخ إنشائها أو إتمامها بعـدة أبيـات مـن               طبع
للتوضيحالًا لحساب الجمل، ونضرب مثالشعر، يكون البيت األخير منها تبع . 

ذكر الشاعر  ه ١٣٢٦ات الحريري بالمطبعة الحسينية بالقاهرة      في ختام مقام  
السيد حسن محمد الحموي صاحب ديوان الحمويات عدة أبيـات مـن الـشعر           

 :مطلعها



 
 

 

 ٣٢ 

ــب  ــى األري ــري إل ــات الحري  مقام
ــدار    ــره اقت ــداع يظه ــا اإلب  به

 

 بــدت بــالطبع فــي شــكل غريــب
 بآيـــات المعـــاني لألديـــب  

 

 :نة من عشرة أبيات كالتاليوجعل البيت األخير من القصيدة المكو
ــأرخ    ــا ف ــال رونقه ــدت بجم  ب

 

ــب  ــى األري ــري إل ــات الحري  مقام
 

 :وبإنزال حساب الجمل على البيت األخير من القصيدة يتضح ما يأتي
  األريب مقامات    الحريري   إلى   

 ه١٣٢٦  = ٢٤٤  +  ٤١  + ٤٥٩  +   ٥٨٢ 



جمل على التاريخ، ولكنهم كانوا يـستعملون       ولم يقتصر القدماء في حساب ال     
التوفيق بين األعداد والحروف في علوم أسرار األعداد والحـروف، وكـشف            

 .وم القديمةلطوالع األحداث وغيرها من الع
ومع أن الكثير من هذه العلوم قد شابه الخلط واألهواء الـسياسية، كـالجفر              

 فقد  -  اإلمامية عند الشيعة  وهو سادس األئمة     -المنسوب لإلمام جعفر الصادق     
 جلد به أسرار العالم ما مـضى        علىإنه كان لديه كتاب     :  الشيعة اإلمامية  تقال

وما سيكون، وأن علم الجفر هو علم الحروف الذي تعرف به أحـداث العـالم               
 .لغاية انقراضه

     ا ببطالن جميع ما ورد فـي هـذه العلـوم           ولكننا ال نستطيع أن نقطع جزم
 على بطالنها، وقد يكون من المفيد       الً بها أو بأسرارها ليس دلي     القديمة، وجهلنا 

      ا للحقائق، واألوسع انطالقً   أن نعيد النظر فيها بعقولنا األكثر تفتح ا من  ا وتحرر
 .المؤثرات



 
 

 

 ٣٣ 



 وهي مختلف في تحديد وقتهـا       - أن ليلة القدر     فقد ذكر عن ابن عباس      
 تقع في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ألنها ذكـرت           -هر رمضان   في ش 

عـددها تـسعة،    ) ليلة القدر (في سورة القدر ثالث مرات، وأن حروف كلمتي         
 .٢٧ = ٩ × ٣وحاصل ضرب العددين 

     إن كلمات سورة القـدر     : ا آخر، قالوا  وذهب آخرون في هذا الموضوع نحو
 )هـي (وأن كلمـة    ،  ِرجفَ الْ ِعلَطْى م تَّ ح ي هِ مالَسثالثون كلمة، وأن بآخرها     
 .ن من كلمات السورةوهي الكلمة السابعة والعشر



 
 

 

 ٣٤ 







 يملي في أول المحرم من كل عام هجـري قـصيدة مـن              كان اإلمام   
دتين خالل شهر المحرم، يكشف في هـذه        ا قصي مواجيده، كما كان يملي أحيانً    

 .المواجيد أستار الغيب عما سيحدث في العالم من أحداث
وكان اإلمام رضي اهللا تعالى عنه يرمز في كل قصيدة برمـز يـدل علـى            

، )غين جـشم  (، و )غاشم (تاريخ السنة التي أملى فيها هذه المواجيد كقوله         
 .إلخ).. غمشة(، و)غدمش(و

ماء في  لى قواعد ثابتة في علم الحروف الذي أخذ به الع         وهذا الرمز مبني عل   
 .بحوثهم وتاريخهم
 على قـول مجـرب      - كما سبق أن بينا      -مل هذه األجفار    نحوال يجب أن    

حكيم له نظر صائب في عواقب األمور، فما أكثر المجـربين ذوي األنظـار              
على صـفاء  الصائبة واآلراء الثاقبة في المسلمين وغير المسلمين، ولكنا نحمله   

واإللهام الذي يخـتص     الروح الذي يكشف للنفس أسرار الغيوب وخفايا الكون،       
ا من اهللا تعالى لهماهللا به األخيار من الصالحين من عباده إكرام. 

فإذا كانت الكرامة تقع من هؤالء الصالحين، فما ظنك بالـصالح المـصلح             
مام المجدد السيد محمـد  فرع العترة الزكية والذرية النبوية الحسني الحسيني اإل  

 .ا ووراثة للنبي ا ودينًبي العزائم علمأماضي 



 
 

 

 ٣٥ 



أطلق اإلمام أبو العزائم على هذه المواجيد التي يكشف فيها األمور الغيبيـة             
ا  كم - علم الجفر هو العلم الذي تعرف به الحوادث المستقبلية           ألناسم الجفر،   
ل آلا على هذا العلم الـذي ألهمـه اهللا           وبذلك صار الجفر علم    -سبق أن بينا    

 ، لذلك فإن مواجيد اإلمام أبي العزائم التي كشف فيها عن سر الحـوادث  ؛البيت
ـ              وبي ا ن فيها ما سيكون بعد حين من الزمن، أطلق عليها اإلمام اسم الجفر تيمنً

ار اإلمام على منهاجهم    سيت، وبذلك   بهذا االسم الذي أسبغه أجداده من أهل الب       
 .لكي ال تخرج الفروع الطيبة كما رآه األصل الكريم



 يملي قصائد الجفر تارة بعبارة صـريحة يرسـلها          واإلمام أبو العزائم    
إلـى  ا من كل قيد أو رمز، وتارة أخرى باإلشارة والتلويح الذي يعمد فيه              مطلقً

وال يكـاد  .. اإلغراب واإلبهام، الذي من شأنه أن يزيد األمر خفاء على خفـاء     
وهـو  ) نـا كزيل: (القارئ أو السامع يدري ماذا وراء هذه األلفاظ كقولـه           

 :، وكلمـة  )فرنـسا ( وهي ترمز إلـى   ) سنرفا (: وكلمة ،)إنكليز(مقلوب كلمة   
ـ  ) نيامال(:  وكلمة ،)يونان (:مقلوبوهي  ) نانوي(  ،)ألمانيـا (ز إلـى    وهي ترم

 :وهـي مقلـوب   ) ينابـسا إ (: وكلمـة  ،)إيطاليا (:وهي مقلوب ) إيالتيا (:وكلمة
وهي رمز  ) فكسما (: وكلمة ،)أمريكا (:وهي مقلوب ) كيرماأ (: وكلمة ،)إسبانيا(

 .روسيا:  أي،)الموسكوف (:لبالد

 .فلماذا استعمل اإلمام أبو العزائم الرمز واإلشارة دون صريح العبارة؟
بوجدانك أيها القارئ الكريم ماذا كان يصنع اإلمام        : جابة على ذلك نقول   ولإل



 
 

 

 ٣٦ 

أبو العزائم لو يمر عليه وعلى أتباعه النفي واإللقاء فـي غياهـب الـسجون               
وبطون المعتقالت حينما تعرف المخـابرات البريطانيـة وأجهزتهـا وكـذلك            

انيـا وكافـة    ر بزوال ملك بريط   البوليس المخصوص، أن اإلمام أبا العزائم بشَّ      
الدول اإلستعمارية، وبنهاية عهد عمالء االستعمار، وبشروق اإلسالم، وبالعودة         

 .!!؟لكتاب والسنةبالحكم ل
 .جفار دون رمز وإيماء؟ماذا كان يصنع اإلمام أبو العزائم لو قال هذه األ

ا للنـاقمين؟   ستعمار وعمالئه وهدفً  هل يجعل من ذاته ومن أتباعه مجزرة لال       
ا من  يه وعلى أتباعه الكتمان والتستر اتقاء شر تلك المجازر، وحفاظً         أم تحتم عل  

 .مرارة العذاب والتنكيل؟



 الذي أماله خالل الفترة من عام       -يحدثنا اإلمام أبو العزائم في كتابه الجفر        
 لم يكن   -ا بين كتلتين قويتين      بأن العلم سيشهد صراع    -م  ١٩٣٧م حتى   ١٩٢٢

 الكتلـة األولـى كتلـة غربيـة     -لهما وجود حينما كشف اإلمام الغيب عنهما       
زعم الكتلـة األولـى أمريكـا،       ترأسمالية والكتلة الثانية كتلة شرقية شيوعية، ت      

 وتختلفان فـي    ةوتتزعم األخرى روسيا، وهاتان الكتلتان تتعارضان في الوجه       
هما إال التنافس في اسـتغالل األرض، والتـسابق علـى           الغاية، وال يجمع بين   

احتالل السماء، وهما في سبيل الغلبـة واالنفـراد تعـدان الـصواعق وآالت              
التدمير، وتستخدمان المال والعلم، وتسخران الناس والطبيعة، وتنشران الهـول          

 .والفزع
ما فيكشف اإلمام أبو العزائم الغيب عن أن هاتين الكتلتين لن تبقـي إحـداه             



 
 

 

 ٣٧ 

على األخرى، وهنا تظهر الكتلة الثالثة التي تقتبس هداها من نـور اهللا الـذي               
 زيتونـة ال    ،ا من مصباح كالكوكب الذي يوقد من شجرة مباركـة         يتألق سرمد 

 يهدي  ، نور على نور   ، ولو لم تمسسه نار    ىء يكاد زيتها يض   ،شرقية وال غربية  
يتهيأ لهذه الكتلة الثالثة القوة     اهللا لنوره من يشاء، وهي الكتلة اإلسالمية، وسوف         

لم الذي مزقته األطماع وطحنته الحـروب، فتـرأب         التدرك بروح اهللا ذلك الع    
عه وتضمد جروحه، ذلك ألنها تقوم على اإليمان المحض، فهي بقواعدها           وصد

ـ الدينية ومبادئها الدنيوية أصلح األنظمة العالمية لغرس الو        ام فـي النفـوس،     ئ
 .رضوإقرار السالم على األ

لم اإلنساني يرنو إلى العالم اإلسالمي كمنقذه وأمله، يرنو على العالم           اإن الع 
ا بين الشرق والغرب ورحمة للعالمين كافةاإلسالمي ليكون سالم. 

فيبشر اإلمام أبو العزائم في هذه األجفار بتحول القيادة العالمية وانتقال دفـة             
استعمالها إلى دفة اإلسالم البريئـة      الحياة من اليد األثيمة الخرقاء التي أساءت        

 .الحاذقة
هذا هو التحول الذي يغير وجه التاريخ، ويحول مجرى األمور، وينقذ العالم            

كُنتُم خَير ُأمـٍة     :من الساعة الرهيبة التي ترقبه، وبذلك يصدق قول اهللا تعالى         
     ع نوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمِبـاهللاِ     ُأخِْرج تُْؤِمنُـوننكَِر وِن الْم)  آل

 .)١١٠: عمران



 
 

 

 ٣٨ 

 



 
 

 

 ٣٩ 









 ما حتقق من تنبؤات اجلفر



 
 

 

 ٤٠ 



 
 

 

 ٤١ 





 العزائم لم يكن بمعزل عن مـشاكل أهـل عـصره وأهمهـا              اإن اإلمام أب  
االحتالل، فقاوم وناضل بكل ما يملك، وشغل عن نفسه بهموم وطنه، وكـشف             

 .ر الطاغي، وتحمل األذى الكثير الذي لم يفت في عضدهأالعيب االستعما
 فـي   ىءووسط هذه الظلمة راح اإلمام أبو العزائم يبشر المصريين بما يض          

نفوسهم األمل، بقرب تبدل األحوال، وزوال الظلمة، وانجالء الغمة، وتحريـر           
 .األمة



 

، وتـونس   م١٩٥٦صر السودان والمغرب في تحررهما في عام         م ساعدت
، وغيرهم، وسوف يـأتي     م١٩٦٩، وليبيا   م١٩٦٢، والجزائر عام    م١٩٥٧عام  

 .معنى آخر لهذه األبيات في الباب الثالث



إنه الحدث العظيم الذي أيقظ النائمين وأدهش العالم ال كبناء ضخم على نهر             
 هائلة سواء في زيادة الرقعة الزراعيـة واإلنتـاج          النيل يحقق لمصر مكاسب   

.. الزراعي أو توليد طاقة كهربائية لالستخدام في األغراض الصناعية وغيرها         
يقول اإلمام أبو العزائم فـي عـام        . ولكنه كبناء إلرادة اإلنسان المصري     .الخ

 :م١٩٢٥



 
 

 

 ٤٢ 

 



 ألن جمال عبد الناصر اضطر      ؛من أسباب الحرب  العالى  السد  بناء  لقد كان   
قناة السويس حين رفض البنـك الـدولي ومـن ورائـه الـدول              شركة  لتأميم  

 :م١٩٣٦يقول اإلمام عام . االستعمارية تمويل هذا المشروع

 

 ،  فـي مدينـة بورسـعيد   لقد تجلت المقاومة الشعبية في أعظـم صـورها      
 ، وخابت آمال بريطانيا، وخاب معها زعيمها إيـدن        ،وانسحبت القوات المعتدية  

 ).خيبة إيدن (: الصحف على هذه الحربتطلقأو



 :١٩٢٩يقول اإلمام عام 

 

 ثـم كـان االنفـصال       ،م١٩٥٨ر وسوريا عام    بالفعل تمت الوحدة بين مص    
م، مما تسبب   ١٩٦١بسبب نقض زعمائها وقادة االنقالب العهود مع مصر عام          

م ١٩٦٧في هوانها باحتالل إسرائيل للجوالن السورية، وسيناء المصرية عـام           
 :م١٩٣٤ عام بقولهاإلمام التي أشار إليها 

 



 
 

 

 ٤٣ 



 :م١٩٣٢يقول عام 

 

 وال يتوقع مدى الـضرر      ،ما كان ألحد في ذلك الوقت أن يلتفت لهذه الفتنة         
م وتجمـع العـرب السـتنقاذ       ١٩٤٨الناتج عنها قبل إعالن دولة إسرائيل عام        

ويستمر لهيب الحرب لتـصطلي بنـاره مـصر         .. فلسطين من أيدي الصهاينة   
 .وسوريا

 

ـ        هذا ال  ت مـصر  لهيب سيبدأ بسبب سوريا حين تحرشت بها إسـرائيل وهب
 بسبب نفقات هـذه     ،تستدين: للوقوف معها، وكانت النتيجة أن مصر تجبى، أي       

 :الحرب الباهظة التي سميت حرب األيام الستة السوداء

 

يض وفـي مقابلهـا     يأتي اإلمام أبو العزائم بالبيض إشارة إلى الستة أيام الب         
 :، فيقولاأليام السوداء المريرة التي جاءت للتأديب والتهذيب للعودة للقريب

 



 الهزيمة الكبرى يبـشر اإلمـام أبـو         بسبب هذه الظلمة    وبالرغم من وجود  
 : فيقول  النصر سيأتي ولكن بشروطبأن العزائم 



 
 

 

 ٤٤ 

 



 التوبـة والرجـوع إلـى اهللا        :د اشترط اإلمام أبو العزائم لبشارته بالنصر      لق
جاس أرضنا يهنأ بالراحة، بل البد       واالستعداد العسكري وعدم ترك العدو الذي     

 حتـى   ؛م١٩٦٨ا مـن عـام      كانت حرب االستنزاف بدء   ف ، مضاجعه قضمن  
وفي هذا يقول.. ا وقف إطالق النارصرخ العدو الصهيوني طالب: 

 

 



 :فيقولم ١٩٧٣  إلى حرب أكتوبرم١٩٣١يشير اإلمام أبو العزائم عام 

 

 هي الصيحة التـي غطـت كافـة         )اهللا أكبر (ولما رجعوا للدين كانت كلمة      
 .جبهات القتال وكانت شفرة للعبور

 

نـصر   واإلثبـات ل   ،م٦٧ المحو لهزيمة وعار نكـسة       ،وتم المحو واإلثبات  
 .م٣٧١٩



 
 

 

 ٤٥ 

 

 بعد تحطيم خط بارليف، وصرخت جولـدا   اليهودشباب األمةنعم لقد أخاف    
 .!انقذونا.. إسرائيل تحترق: مائير طالبة النجدة من الرئيس نيكسون قائلة



كنانة حتى أالن   ما أصاب مصر ال   عم  ١٩٣٠ل اإلمام أبو العزائم  عام       ءيتسا
، وكيـف أدى    )اليهـود (اتفاقيات السالم مع الخصم المحـارب       بالعود الصلب   

            اب األرض  الجشع والفرقة بيد المسلمين األحبة حتـى انبـرى للقـوم غـص
 وسالب الحقوق المشروعة يـدفع بحـق الفيتـو تـارة والتهديـد              ،)إسرائيل(

 :فيقول) أمريكا(االقتصادي أو العسكري تارة أخرى إنه السالب األكبر 

 

راب وحـاربوا اهللا    وا الحِ  ألنهم أناس سنُّ   ؛ويكرر تحذيره من الركون لليهود    
 نوا في الكتاب المنزل على سيدنا محمد        ِعا، ولُ بالعداوة جهر    وعلى ألـسنة 

ولعنهم اهللا في الكتاب وما سبقه من الكتـب كاإلنجيـل           ) داود وعيسى (أنبيائهم  
 : موضع فيقولوالتوراة والزبور وفي أكثر من

 

 



 
 

 

 ٤٦ 

لقد حصل السادات على جائزة نوبل للسالم مناصفة مع مناحيم بيجين بعـد             
إن السادات ال يـستحق جـائزة       :  ويومها قالت جولدا مائير    ؛زيارته إلسرائيل 

 .!!نوبل وإنما جائزة األوسكار
 من هذا   -ا راعية السالم     وهي ظاهر  - لعهودها   اوال أدل على نقض أمريك    

 وإن جاء على أنـه      -ا لتليفزيون أبو ظبي      ذكره أسامة الباز يوم    الموقف الذي 
 هنه أثناء حضور  إ:  قال -موقف كوميدي مضحك في حياة هذا السياسي الجاد         

 فقـال الـرئيس األمريكـي       ؛اجتماعات كامب ديفيد مع السادات تكلم في نقطة       
ـ           : كارتر ارج هي هنا وأعطاه الملف الذي أمامه، وبعدها بلحظات قام الباز خ

الجلسة وعاد، وبمجرد عودته طلب كارتر منه الملف، وعقب انتهاء الجلـسة            
.. نعـم : رت الملـف؟ فقـال    يا أسامة هـل صـو     : جاء وزير الخارجية وقال   

لقد وجدت أمام كل نقطة سـبق       : والسؤال ماذا صور أسامة؟ فيقول    .. وضحك
 ،اا اتفقنا تمام   بعكس م  )فانس(نها   أخرى دو  اباألمس أن وافق عليها كارتر نقاطً     

لم نتفق وإنما كنـت أقـصد      ،ال: قال.  اتفقنا على كذا   :ناقلفإذا  . ا لما قال  ونقض 
يكون أسلوب راعي السالم دعوة لالستسالم..  وهكذا،ا آخرأمر. 

   بن أبى طالب     وقد وصف اإلمام على       حرب أكتوبر وما تبعها انقالب 
جنـد مـصر    : (قولـه ب فى الجفر    - بسبب معاهدة السالم   -العرب ضد مصر  

رض المباركة لما قادهم     فى األ  )١(سرائيل الكذاب ويثقبون السد   إيكسرون رقبة   
ا؛ فوضع يـده فـى يـد        سدأكون  تن  أ وجرب النعجة    )٣( وصدق محمد  )٢(حمدأ

                                                           

 .خط برليف) ١(

 .المشير أحمد إسماعيل) ٢(
 .تالرئيس الراحل محمد أنور السادا) ٣(



 
 

 

 ٤٧ 

 وتنفصم عرى بيـوت     )١(امرأظلم سنوات؛ ويقضى اهللا     أنور سنوات و  أسادات  
ا على بعض فـى     تكون نار لسنتهم  أ و ،فى وجوه بعض   العرب ويبصق بعضهم  

 .)٢ ()سهاأسرائيل ورإرق منشور يفرح له قلب 
 إسرائيل  ثووصف توسط مصر فى المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ونك        

سرائيل مع قاضى القدس؛ لكـن      إجمع ابن مصر لقاضى     : (ألى تفاوض بقوله  
 .)۳()سرائيل تعلو بالفساد والنفير والنارإ



ـ          سـنين، واسـتحدثت     ذظهرت أصناف من المخدرات سبق أن اختفت من
المخدر، بمختلف  : أصناف أخرى سوف يغرس نفر من المصريين الحنظل، أي        

موال التي تنفق بالماليين وأصحابها في      عه مما يؤدي إلى األسقام وسلب األ      أنوا
 :م١٩٣٥غاية االنسجام ومن بعدها سلب الدين، فيقول عام 

 

 

 



ـ          ا مرة تضرب الجماعات اإلرهابية المصريين اآلمنين، وأخرى نشهد حرب

                                                           

 .إشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد) ١(

)٢ (    مؤسسة التـاريخ   . ، ط ،  ٣٣٠خر الزمان، للسيد على عاشور ص      فى آ  الجفر األعظم، ماذا قال على
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩العربى، بيروت، لبنان، 

)٣ (٢٣٩ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٤٨ 

 وأهل الدين، مما يخدم عـدونا   وأنصاف المثقفينثقافية بين العلمانيين والمثقفين 
 :م١٩٣٠وخصمنا، فيقول عام 

 



 :مصرأساليب اليهود الشيطانية في 
م بدأ اختراق اليهود لضرب مصر      ١٩٧٩بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام       
 :)البند الرابع( من االتفاقية ٣من الداخل، وقد ورد في الملحق رقم 

 على تـشجيع التفـاهم المتبـادل        - أي مصر وإسرائيل     -يعمل الطرفان   [ 
 .]والتسامح، ويمتنع كل طرف من الدعاية المعادية للطرف اآلخر

كأن المطلوب بوضوح هو منـع عمليـات التحـصين الفكـري لمفـاهيم       و
 .المصريين ضد أالعيب وأفكار اليهود المسمومة

يسعى الطرفـان إلـى فهـم أفـضل         : [م٨/٥/١٩٨٠وفي االتفاقية الثقافية    
 ]لحضارة وثقافة كل طرف

مغتصبة فلـسطين، ولـشل     . حتى نتحول إلى فهم أفضل لحضارة إسرائيل      
 :بوسائل منها.. الًشل مصر أو.. جسم اإلسالميالجهاز العصبي لل

 تجنيد الذين في قلوبهم مرض للمسارعة في إرضـاء إسـرائيل مـن              – أ
مفكرينا وسياسيينا الذين يطلقون على أنفسهم العناصر المحبـة للـسالم وهـم             

 :وفي هذا يقول اإلمام أبو العزائم.. العاشقون لالستسالم

 



 
 

 

 ٤٩ 

 

 . وتجار الدين الهدامة واألقالم المأجورةوهذه الشعبة هم أصحاب األفكار
 : الغزو العلمي والثقافي واالقتصادي اليهودي لمصر–ب 

 ما يسمى بالمركز األكـاديمي اإلسـرائيلي        م١٩٨٢لقد انشأت إسرائيل عام     
بتكليف من مناحم بيجين ليكون بمثابة مؤسسة تجسس داخل عقول المصريين،           

 ثـالث   م٨٥/١٩٨٦كتشف بداخله عام    عن طريق البحوث المشتركة، وبالفعل ا     
 .شبكات تجسس

 :ندية الماسونية اليهودية ودورها في تحطيم المجتمع المصري األ–ج 
 - الليـونز    -الروتـاي   (في مصر بمسميات مختلفـة      هذه األندية   انتشرت  

 :جليزيـة تعنـي   نوالليونز هي األحرف األولى لعبارة باإل     ) لخإ.. اإلخاء الديني 
 األسـود   :، وأما معناها المباشر في اإلنجليزية     )سالمة أوطاننا الحرية والذكاء ل  (
 بمعنـى   : أندية الرجال بأندية األسـود، وأمـا الليـونيس         ونسميف) جمع أسد (

 . الشباب: أي، فهم األشبال: وأما الليو، أنثى األسد: أي،اللبؤات
خـوة فـي    أن اإلنسانية فوق كل األديـان، وأن األ       : وأهم شروط العضوية  

 .فوق اللون والجنس والعقيدةالليونز 
هناك عشرة أندية للرجال من عليـة       و،  )٣٥٢(ومنطقة الليونز بمصر رقم     

القوم، وسبعة أندية للنساء من زوجات وبنات وأرامل قادة عسكريين وسـفراء            
 .] تجمعنايساألديان تفرقنا والليون: [أو وزراء ورجال أعمال شعارهن

   وقد ذكر اإلمام على    وتـرى  : (صر فى هذا الفترة بقوله     ما سيحاك لم
ما ترى الكنانة حرب فى السر من يهود يبغـون لجنـدها الهـالك، ينثـرون                



 
 

 

 ٥٠ 

 .)۱()تى نيلهاح ونهارا، الًبأرضها الهالك غبارا نثرا ويذرون بالذاريات لي
من باليـا وأهـوال   ) ١٩: اإلصحاح(فى سفر إشعياء   لما ورد   اليهود   يروج

الخير الذى سيعقب هذه الباليـا،  ويطمسون على ، ينتقم اهللا بها من شعب مصر   
 هم بسبب رجوع  مصر مرة أخرى بعد سقوطها    أهل  على قيام   حيث يؤكد السفر    

 العزائم، وإليكم   و وأب ن على ااإلمامكما أكد    ،إلى اهللا فيخرج لهم حاكمها الصالح     
 :نص السفر

١-    رِة ِمصِجه ِمن يحو :وه  ذَا الرلَ  بع اِكبِإلَى      ر قَاِدمٍة وِريعٍة سابحى س
 .ِمصر، فَتَرتَِجفُ َأوثَان ِمصر ِمن وجِهـِه، ويـذُوب قَلْـب ِمـصر داِخلَهـا              

 واِحـٍد    واِحٍد َأخَـاه وكُـلُّ     صِريِّين، فَيحاِربون كُلُّ  وُأهيِّج ِمصِريِّين علَى مِ    -٢
هاِحبِدينَ: صِدينَةٌ ملَكَةًمملَكَةٌ مممةً، و. 

٣-             ثَـاناَألو َألُونـسا، فَيتَهـشُورُأفِْنـي مـا، واِخلَهد رِمص وحاقُ ررتُهو
و اِزِفينالْعورالْعابِع والتَّو ابحَأصاِفين. 

م مِلك عِزيـز،    ِهطُ علَي  يِد مولًى قَاٍس، فَيتَسلَّ    وُأغِْلقُ علَى الِْمصِريِّين ِفي    -٤
قُوُل السيبر نُوِديِّدالْج . 

 .هر وييبس النَّياه ِمن الْبحِر، ويِجفُّفُ الِْموتُنَشَّ -٥
 . سواِقي ِمصر، ويتْلَفُ الْقَصب واَألسُلَألنْهار، وتَضعفُ وتَِجفُّوتُنِْتن ا -٦
ى النِّيـِل تَيـبس    مزرعٍة علَ علَى حافَِة النِّيِل، وكُلُّيِلوالرِّياض علَى النِّ -٧
دتَتَبوالَ تَكُونو د. 
٨- الصوِئنُّ يي ونكُلُّ ادو ،ون   ِشص لْقُوني الَِّذين    وننُوحا ِفي النِّيِل ي .  الَّـِذينو

 .نُونى وجِه الِْمياِه يحزيبسطُون شَبكَةً علَ
                                                           

 .٣٢٩ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صقال علىالجفر األعظم، ماذا ) ١(



 
 

 

 ٥١ 

٩- اءضيةَ الْباَألنِْسج ِحيكُوني الَِّذينشَّطَ، ومالْم الْكَتَّان لُونمعي ى الَِّذينخْزيو. 
١٠- تَكُونكُلُّووقَةً، وحسا مهدمكْتَِئِبي النَّفِْس عِة مرِباُألج اِمِلينالْع . 
١١- اءَأغِْبي نوعص اءَؤسر ِّإن !حمتُهشُورم نوعِشيِري ِفرم اءـ كَم ِهيِميةٌ ب !

نوعِلِفر فَ تَقُولُونكَي :»اءملُوٍك قُدم ناب ،اءكَمح ن؟»َأنَا اب 
١٢-    وكخِْبر؟ فَلْياُؤككَمح مه نفََأي .ِلي    بى ِبِه راذَا قَضِرفُوا ملَى   عنُوِد عالْج 
رِمص. 
وَأضلَّ ِمـصر  . رَؤساء نُوفَ انْخَدعوا. ساء صوعن صاروا َأغِْبياءرَؤ -١٣

 .وجوه َأسباِطها
١٤-  الر جزملُّ    ِفي   بغَيٍّ، فََأض وحا رِطهسـا،        وِلهمِفـي كُـلِّ ع روا ِمص
 .كْراِن ِفي قَيِئِهِح السكَتَرنُّ

١٥- رِلِمص كُونلَةٌفَالَ يَأس نَخْلَةٌ َأو ،ذَنَب َأو ْأسر لُهمعٌل يمع . 
ربِّ ِة يـِد  تَرتَِعد وتَرجفُ ِمن هزِفي ذِلك الْيوِم تَكُون ِمصر كَالنِّساِء، فَ -١٦

زهنُوِد الَِّتي ياالْجهلَيا عه. 
١٧-    ضَأر تَكُونو  را ِلِمصبعوذَا رهتَذَكَّ  كُلُّ. ي نـاِم       مَأم ِمـن تَِعبرا يهر

 .قَضاِء ربِّ الْجنُوِد الَِّذي يقِْضي ِبِه علَيها
١٨-               ـانِبلُغَـِة كَنْع ٍن تَتَكَلَّمدم سخَم رِض ِمصِفي َأر كُونِم يوالْي ِفي ذِلك

 ".ةُ الشَّمِسمِدينَ"وتَحِلفُ ِلربِّ الْجنُوِد، يقَاُل ِإلحداها 
ِفي ذِلك الْيوِم يكُون مذْبح ِللرّبِّ ِفي وسِط َأرِض ِمصر، وعمود ِللرّبِّ             -١٩

 .ِعنْد تُخِْمها
٢٠-        رِض ِمصنُوِد ِفي َأربِّ الْجةً ِلرادشَهةً والَمع كُونفَي .  خُونرصي مَألنَّه

ِب الْمببِّ ِبسِّإلَى الرمنِْقذُهيا واِميحما وخَلِّصم مِسُل لَهرفَي ،اِيِقينض. 



 
 

 

 ٥٢ 

٢١- فُ الررعفَيِفيب ِريِرفُ الِْمصعيو ،رِمص الر ونِم،   بـوالْي ِفي ذِلـك 
 . نَذْرا ويوفُون ِبِهبقِْدمةً، وينْذُرون ِللرويقَدِّمون ذَِبيحةً وتَ

٢٢- و الر ِربضيب         تَِجيبـسبِّ فَيِّإلَى الر ونِجعرا، فَيا فَشَاِفياِربض رِمص 
شِْفيِهميو ملَه. 

ون ِإلَى وِريَألشُور، فَيِجيء اةٌ ِمن ِمصر ِإلَى َأشُي ذِلك الْيوِم تَكُون ِسكَِّف -٢٣
ِريالِْمصو رِإلَى َأشُِمص ونعيو ،ورِريالِْمص داَألشُب عم ونوِريِّين. 

٢٤- رِإس كُونِم يوالْي َألشُِفي ذِلكو رِض،اِئيُل ثُلُثًا ِلِمصكَةً ِفي اَألررب ،ور 
٢٥- بر اِركبا ينُوِد قَاِئالًِبهالْج  :» كاربميدُل يمعو ،رِبي ِمصَأشُّشَع  ،ور

 .»سراِئيُلوِميراِثي ِإ
 ما يحاك ضد مصر إنما لعظم مكانتها ودورهـا        ويؤكد اإلمام أبو العزائم أن    

 : فيقول، فهي حصن أمان في المنطقة وبرزخ،الريادي

 

 :م بحياة طيبة لمصر فيقول١٩٣٥يبشر اإلمام أبو العزائم عام و

 



ها من  ء كامب ديفيد أن سحبت معظم الدول العربية سفرا        لقد كانت من نتائج   
لـى  إ وتم نقل اجتماعات الجامعة العربيـة        لها،مصر وكانت المقاطعة العربية     

 عـودة الجامعـة العربيـة وإعـادة التمثيـل           تولكن تم .. مبنى آخر بتونس  



 
 

 

 ٥٣ 

 تحقيق السوق العربية، فهذا دور مصر فـي توحيـد           ى عل والحث ،الدبلوماسي
 ،م١٩٦٤ ثم العـراق     ،م١٩٥٨ فقد كان االتحاد مع سوريا في        ،يالصف العرب 

وفي كل مرة تهب مصر وتنفض عنها الغبار        . م١٩٧١ثم مصر وسوريا وليبيا     
 :م١٩٢٢وتنادي بالوحدة، فيقول اإلمام عام 

 

 . وسوف يأتي معنى آخر لهذا البيت في الباب الثالث 



 من ضمن ثورات البركان الذى انفجر بعد مرحلة الـسالم           بهبةقامت مصر   
أهل دولة  تمهيدا لقيام   إلسقاط الحكومات العميلة التى هادنت اليهود،       مع اليهود   

 : بقوله، وهى التى أشار إليها اإلمام أبو العزائم البيت عما قريب بإذن اهللا

 

ووصـفهم بـأنهم   م اهللا وجهه إلى هؤالء الحكـام        كر اإلمام على ار  وقد أش  
،  فى عهـدهم   المسجد األقصى ضياع   وعالمتهم ،يسيرون وراء كذاب إسرائيل   

 :فيقول
والدعاة إلـى   ويكون منهم أئمة الضالل     اب إسرائيل،   يسيرون وراء كذَّ  ... (

بهـم  كلوا  على رقـاب فـأ    جعلوهم حكاما   ملوك وأمراء   يركب مركبهم   جهنم،  
وآل العـود،   وآل النـون،     ، وآل فـالن   لسميتهم بأسمائهم واهللا لو شئت    الدنيا،  

والصادم بالنـار،   والقاذف بالكالم،   والمتيمن والمتمصر،   والمتعرف،  والمتبرك  
واألمير والرأس والـوالى والـزعيم، فـى        ومنهم الملك والقيل    والفاتن بالفتن،   



 
 

 

 ٥٤ 

 .)۱( )زمنهم يضيع المسجد األقصى
وكذلك استخدامهم أئمة    ،القوة فى التعامل مع شعوبهم     إلى استخدامهم    ويشير

م اهللا وجههالضالل فى تثبيت ملكهم فيقول كر: 
).. . ا ومالي ال أعجب، من شراذم عرب، تختلف حججهم حتى في           فيا عجب

يؤمنون بغيـب،    يعتدون بعمل ولي، وال    ، وال فون أثر النبي    تيق دينهم، ال 
يسمح عندهم   ، المعروف عند حكامهم ما يمسك الحكم، وال       يعفون عن عيب   وال

، والقـول ماقـالوا،     اأنكـرو  بصدق الكلم، إال من اهللا رحم، والمنكر عندهم ما        
مام نفسه،  إيجمعون العسكر من شعوبهم يضربون بها شعوبهم، كل امرئ منهم           

 .)۲( ... )ةمومة مرحولذيل المظلم، تأتيهم مطع اللقفتن ك
 إلى أن هذه الثورات هى بداية رجوع الشرق          بو العزائم  أ وأشار اإلمام 

 :، فيقولاألمانو إلى العزة والتوحد

 

 

دورة المريخ والمشترى،   رضوان اهللا عليه أشار إلى      فاإلمام  : ولنا هنا وقفة  
الذى نـشر    الخبر   وهذا ما أكده  ،  المريخ سيكون تحت المشترى   وأشار إلى أن    

ـ    أربعة : (م تحت عنوان  ٢٠١١ مايو   ٩ثنين  يوم اال ) CNN(فى موقع شبكة ال
                                                           

)١ (٥ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

)٢ (٢٤١ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٥٥ 

 : والذى كان نصه)ءاكواكب تتجمع فى سماء األرض الثالث
 األسبوع المقبل ظاهرة فلكية نادرة، تقترب معها أربعة         )۱(سماء العالم تشهد  [

 وعطارد والزهرة، إلى مسافات متقاربـة مـن      والمريخ ىالمشتركواكب، هي   
تظهر بوضوح بـالعين المجـردة      بعضها البعض ومن كوكب األرض، بحيث       

 .لهواة متابعة هذه الظواهر

المخصـصة لـشؤون    " سـتارديت " في مجلـة     ةوقال محرر الشؤون العلمي   
الموقع األفضل لمراقبة هذا الحدث هـو الواليـات الجنوبيـة فـي              ":"الفضاء

 عند دائـرة     ألن موقع الكواكب في السماء سيكون      ؛الواليات المتحدة األمريكية  
 ". من األفق في تلك المنطقةريبة نسبياالبروج الق

ب إلـى األرض، وستـسهل      ومن المتوقع أن يبدو الزهرة والمشتري األقر      
 للبريق الزائد المنعكس عنهما، وسيكونان أكبر جرمين فلكيـين          ارؤيتهما نظر 

من حيث الضوء بعد القمر في السماء، وسيكون كوكب الزهرة األكثر إضاءة،            
 .شماله إلى ىوسيبدو المشتر

أما بالنسبة لعطارد، فسيكون عند أسفل يمين الزهرة، ويبعد عنـه مـسافة             
 الزهـرة بجانبـه     ، ولن يظهر بالبريق ذاته، ولكن وجود      ىموازية لبعد المشتر  
 . سهالًسيجعل رؤيته أمرا

، ولكنه سيظهر أبعد من سـائر   ىالمريخ فسيكون إلى أسفل يسار المشتر     أما  
 .بة دون مرقابالكواكب، ما يجعل رؤيته صع

أما بالنسبة للفترة األفضل لرؤية هذه الظاهرة، فستكون الثالثاء في العاشـر            

                                                           

 كـل العـالم     فىمشاهدتها  ، فبعض الظواهر الفلكية ال يمكن       )فى كل مكان  : (تأكيدا على قول اإلمام   ) ١(
 .وتكون مقصورة على بعض المناطق فقط



 
 

 

 ٥٦ 

 .هـ.أ. ]أيار الجاري/من مايو

 

* * * 
 - حريـة  -عـيش : (بشعارات مثـل  ى ثورتهم   قد نادوا ف  شباب مصر ف  أما  
مع التأكيد على سلمية المظاهرات، مما جعـل هـذه الثـورة          )  إنسانية -كرامة

تذى به فى سائر البالد اإلسالمية بل والغربية أيـضا، كمـا أخبـر              نموذجا يح 
 : فى كتابه الجفر بقولهاإلمام المجدد أبو العزائم 

 

تى إسرائيل، يرفـع    حفرأينا كافة الدول اإلسالمية والغربية ومنها أمريكا و        
: ، وشعار المـصريين   )يرهنا ميدان التحر  (عبارة  فيها  الشباب فى مظاهراتهم    



 
 

 

 ٥٧ 

 ).الشعب يريد إسقاط النظام(
 فـى   نهاية الفرعونيـة  بداية    من عالمات   نهاية حكم الرئيس مبارك هى     إن

 - بعد المرحلة االنتقالية التى تمر بهـا اآلن        -مصر، ولن يحكمها فى المستقبل    
 الخونة والعمالء الموالون لألعداء على األرض مـن         كبيمستبد وال متسلط، و   

فيقول .. ويحاكمون على ما اقترفته أيديهم من جرائم فى حق شعب مصر          ،  لِّذُّال
: 

 

وقد أشار اإلمام أبو العزائم عن الحال التى سيكون عليها الـرئيس الـسابق              
 :هـ بقوله١٩٣٣ عامفى جفر مبارك 

 

 

ومن رأى مبارك بعد سقوطه من الحكم ومحاكمته يرى بوضوح كيف أنـه           
 ).جار(، وبين معاونيه )أهله(بين أوالده راب بالده فوق ت الًأضحى ذلي

، ألنـه كـان     )أبو سـالم  (فنعته بلقب      اإلمام على  وكذلك تحدث عنه  
           ا براعى عملية السالم فى الشرق األوسط، وقد ذكر اإلمام علىأنه  الملقب دوم 



 
 

 

 ٥٨ 

والـذى  (: سيذل ويخرج من الحكم هو وآخرون بسبب ركونهم للصهاينة فيقول         
 ،)اليهـود (نه لشر يوم لهم تزول رؤوس بسببهم     إخير البشر    ا  مدخلق مح 

يخرج من الحكـم     كل بيت حتى     )۱( ويدخل الغضب  ،ويهان كبار وتنقض الفتن   
ا المحتمى مـن دون اهللا       ومهانً ،ا الممسوس من الشيطان   ، ومهانً ا أبو سالم  مهانً
۲ ()نهم خالدونأاف الجان، وقبلهم تزول ملوك ظن القوم بعر(. 

جمال عبد الناصر وأنور السادات وحـسنى       : وقد ذُكر رؤساء مصر الثالثة    
 والصحابة   يات القديمة عن اإلمام على    امبارك باالسم والوصف فى الرو    

. 
في مخطوطة نادرة من القرن الثالث الهجري بـدار الكتـب اإلسـالمية،             ف

نـة  تـراث المدي  / ٣٦٦٤(و تصنيف   أتحت مسمى    سطنبولابكتابخانة الترك ب  
 ،لعالم مدني كان يعيش بالمدينة المنورة في القرن الثالـث الهجـري           ) المنورة

 : بنصوهو كلدة بن زيد بن بركة المدني
، ولما أحس الموت خاف أن       في رواية خاف أن يحدث بها أبو هريرة       [

 في نبأ علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمن،          : ا فقال لمن حوله   يكتم علم
يحكم مصر رجـل يكنـى      : .....  فقال اال بأس جزاك اهللا خير    أخبرنا و : فقالوا

 وما كـان    )۳(، أذلّه اهللا في حرب وحرب     )شُجاع العرب (ناصر، يدعوه العرب    
امنصور    ا، ويريد اهللا لمصر نصر  وهو له، فأرضى    )٤( في أحب شهوره   ا له حق ،

                                                           

 .إشارة إلى الثورات الحالية والمسماة بثورات الغضب) ١(

)٢ (٢٦١ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

 .م١٩٦٧م و١٩٥٦حربى ) ٣(

 .ى العاشر من رمضانمـ والتى كانت ف١٩٧٣إشارة إلى حرب السادس من أكتوبر ) ٤(



 
 

 

 ٥٩ 

وص ، لكنه صالح لص   )۱(مصر رب البيت والعرب بأسمر سادا، أبوه أنور منه        
 .)۳(])۲(المسجد األقصى بالبلد الحزين

وأما مقتل السادات وبداية حكم مبارك وما حدث به من تطاول اليهود وبداية             
 :  بقوله  فقد ذكره اإلمام على- كما ذكرنا-إفسادهم فى مصر

فيهـا    ويغدر بها الغادر؛ ويلحد    ،ويدور زمان على الكنانة يفجر بها الفاجر      (
ال الدهر؛ ويمحو   إرض تبلع وما يهلكنا     أرحام تدفع و  أال  إ ن هى إ: قوام يقولون أ

    جيـشه؛   ا؛ يقتله قاتل وهو على كرسـى      ا وسيئً اهللا الخاسر بالظافر خلط صالح
 وترى ما ترى الكنانة حرب فى الـسر مـن يهـود             ،)٤(وتروح المفاتيح لحسن  

ات  ويذرون بالـذاري   ،اا نثر رضها الموت غبار  ألجندها الهالك؛ ينثرون ب    يبغون
 .)٥ ()ا حتى نيلهاونهار ليالً

:  سيدى محى الدين بن عربى فى الشجرة النعمانية الثالثة بقولـه وصفوقد  
 .)۹ ())۸(، والحاء ميم هان)۷(، واأللف مقتول)٦(فالجيم مخذول(

                                                           

 .الرئيس أنور الساداتإلى إشارة ) ١(

 .إشارة إلى معاهدة كامب ديفيد) ٢(
 .المهدى المنتظر على األبواب، لمحمد عيسى داود: هرمجدون، ألمين جمال نقالً عن) ٣(

 .إشارة إلى الرئيس حسنى مبارك) ٤(

)٥ (٣٢٨ عاشور ص فى آخر الزمان، للسيد علىالجفر األعظم، ماذا قال على. 

 .الرئيس جمال عبد الناصر: الجيم) ٦(

 .الرئيس أنور السادات: األلف) ٧(
 .الرئيس حسنى مبارك: الحاء ميم) ٨(
 .٣٧٨-٣٧٧ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص-المفاجأة) ٩(



 
 

 

 ٦٠ 



الثورات واشتداد المحنة فى بيت المقدس سيعلو نجـم         هذه  ثم فى وقت قيام     
، فى مصر وغيرها، وهـم      ضلين الذين حذرنا منهم المصطفى      األئمة الم 

ومتزامنـة   ة، وأوضح أن نهايتهم ستكون شبيه       اإلمام على  ذكرهمالذين  
، )۱(ويفهر أوالد آدم يشخبون بالـدم رؤس الخـزر  : (...  بقولهنهاية اليهود مع  

، فيتحول الحال، ويـدنو التمحـيص للجـزاء،         ويهود العرب، ناعقى الضالل   
 . الغطاءوكشف

ويبدو النجم من قبل المشرق ويشرق قمركم كمل شـهر وليلـة تمـام، أال               
، وتبدأ حرب أو    )۳(، وخوف فى النيل الرحيب    )۲(فاعلموا أن قبله بثق فى الفرات     

كم من اإليمـان    بول، ومساجدكم يومئذ مزخرفة وق    )٤(فتنة فى صفر وموت وقتل    
قهاء منهم تبدو فتن وفـيهم      وشر من تحت السماء قليل ف     خربة إال ما رحم اهللا،      

 .)٥()تعود، فإذا استبان ذلك فراجعوا التوبة
 قيـام   مفتاح ها ألن ؛وهى التوبة التى طالما أشار إليها اإلمام أبو العزائم          

 :دولة أهل البيت) دولة االنكسار(

                                                           

 . اليهود)١(

 .م٢٠٠٣إشارة إلى حرب العراق ) ٢(

غط على مصر مـن خـالل دول   ضل عن طريق الالمكائد التى تحاك ضد مصر من الغرب وإسرائي  ) ٣(
 :حوض النيل، وهى التى ستعمل على إفاقة المصريين من غفوتهم، وهى سر قول اإلمام أبى العزائم

 اء حياة       نيل مصر حياتها والمكاسبـ                 يوقظ النائمين م   

 .م٢٠١١ يناير -هـ١٤٣٢فى صفر الحالية إشارة إلى بداية الثورات ) ٤(
)٥ (٢٦٢ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٦١ 

 

ن وصـفهم   الذيهم   و ، الضالل سيكونون من أعداء دولة أهل البيت       ووناعق 
 اإلمام على  تزحف أمم لبيعة المهدى بالرضـا والرضـوان، إال         : (بقوله
 .)۱ () الذين يرون منه مواقع أقدامهم، منعهم اهللا البصر فى كتابهتجار الدين
 ما فعلوه فى الدين، بل وصـل األمـر بهـم أن            ن اإلمام أبو العزائم     وقد بي

 :دينهم، فيقول ضيقوا أحكامه وتشددوا حتى ضيقوا على الناس 

 

 اإلمام أبو العزائم بأنهم يحسنون الكـالم ولكـن بـدون معرفـة،              همووصف
مكر من  ناعقى الضالل   هدف إظهار   ويقتلون المسلمين وهم منهم، موضحا أن       

 فيقول فى ختم ليلة النـصف مـن شـعبان عـام             ،أهلها لتفريق   أعداء مصر 
 :هـ١٣٥٣

 فِْرقَـةً ِفي ِمصر ما ِمصر ِإالَّ ٱلْمكْر تَ      
 ِللْقَــوِم َألْــسنَةٌ ِمــن غَيــِر معِرفَــٍة

 

 عدوهم يبتَِغي ِمن غَيـِر مـا كَـربِ         
 قَد جاهدوا َأنْفُسا ِمـنْهم ِبـالَ سـلْبِ        

 

وعن سبب ظهورهم يبين اإلمام أبو العزائم أن ذلك حكمة اهللا عـز وجـل               
                                                           

)١ (٧ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٦٢ 

 الـضالل   وهل البغى، فناعق  ليمحص األمة، حتى يتسنى معرفة أهل الحق من أ        
، فيقـول فـى     الدين على يد أهل الحق    لن تقام بهم دولة اإلسالم، ولكن لظهور        

 :هـ١٣٤٩ختم ليلة النصف من شعبان عام 
ــهِ    ــي ِحكْمِت ــرحمِن ِف ــدر ٱل  قَ
ــوا    ــوٍم ُأهلُ ــدين ِبقَ ــر ٱل ظْهي 

 

  آنــر ــا ٱلقُ ــةً ِفيه َأم ــص حمي َأن 
ــ ــشُّهوِد ِب ــانِلل ِكي ــاٍب َأو الَ ِحج 

 

   وقد أشار اإلمام على ويفهـر  (... :  اهللا وجهه إلى هذا التحميص بقوله       كرم
، فيتحول  ويهود العرب، ناعقى الضالل   أوالد آدم يشخبون بالدم رؤس الخزر،       

 .)الحال، ويدنو التمحيص للجزاء، وكشف الغطاء
 الذين  الخائنين لهذا الوطن  اية  كذلك نه  و ،بنهايتهماإلمام أبو العزائم     بشر وقد

، وهذا ما بدأ يحدث اآلن من سقوط كل الخونة وفضح ناعقى            ينصرون األعداء 
 :، فيقول  وتجار الدينالضالل

 

 

 .هـ١٣٤٨إشارة إلى عام إمالء القصيدة ) شغمح(و



 
 

 

 ٦٣ 





العربـي   كمسلم عربي عن هموم الـوطن        لقد تحدث اإلمام أبو العزائم      
 وما يحاك ضده من الداخل والخارج، وفي المقدمة تأتي المشكلة           ، وآماله وآالمه

 .الفلسطينية

  واألردنفلسطني

         ا لوحـدة  يشير اإلمام أبو العزائم إلى أن المشكلة الفلسطينية سـتكون رمـز
 :م١٩٣٢العرب فيقول عام 

 

معـت   وتج ،م١٩٤٥ت الجامعة العربية عـام      ئوبالفعل بسبب فلسطين أنش    
م لحرب إسرائيل الغاصبة، واستطاعت الجيـوش       ١٩٤٨الجيوش العربية عام    

م، وعقد العـرب عـدة مـؤتمرات للقمـة      ١٩٧٣العربية هزيمة إسرائيل عام     
العربية، مثلت انتفاضة للدبلوماسية العربية المنسقة، ممـا أصـاب إسـرائيل            

نهـم  مزقت وحدة العرب، وأ   وم قد طوت    ١٩٦٧بالفزع بعد أن ظنوا أن حرب       
    إن العـدو لـم   !!ا، وهل ينام صاحب الحق الضائع؟  لن يجتمعوا أو يتحدوا أبد ،

 عـام   يدرك حجم الشرارة والفتنة في فلسطين كما يقول اإلمام أبـو العـزائم            
 :م١٩٢٥

 



 
 

 

 ٦٤ 

 :م١٩٣٤ عام ويقول 

 

 دائمة،   :ى أ ،تصغر شأنها لكنها نار واصب    إنها فتنة من رآها في بدايتها اس       
فلسطين لهيب خافت شر أوربا به طول الزمان، فقد اسـتهدفت بـالحروب         فى  

، ثم كان وعد بلفور اليهودي البريطاني الستيطان اليهود بأرض          قرونًاالصليبية  
الـصهيونية   فلسطين، وستجر ويالت الحروب للعرب وتؤجج النـار اليـدان         

، ا عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية     سواء كانت حرب  ) وأمريكاإسرائيل  (والصليبية
 :م١٩٣٤فيقول اإلمام أبو العزائم عام 

 

فاليدان اللتان تؤججان النار هما إسرائيل وأمريكا، حيث يوقدان نار الحرب            
 .المستمرة ضد فلسطين وسوريا ولبنان واألردن ومصر



حال فلسطين فى هذه المرحلـة، وكـذلك        م اهللا وجهه    كر  اإلمام على  وصف
وتخـاذل العـرب عـن       ،وقيام ثورة أطفال الحجـارة    حرق المسجد األقصى    

 : فقالالوحدة من جديدب، وبشر منصرته
ويل للعرب من رجال بحر الخزر يوم يحرقون المسجد، يأخذ مـاؤه مـن              (

ذان النـاس وصـور     آب البوق يمـأل      لوال صخ  ،بحر الروم ويبغضهم الروم   
 ويعلو علـم الـدجال      ،)۱(بالسحاب تهبط الى الناس فى بيوتهم فيصدقون فتنتها       

                                                           

 .يةئإشارة إلى التضليل اإلعالمى من خالل القنوات الفضا) ١(



 
 

 

 ٦٥ 

 وليظهر  ،رب من أهوال واجتماع للقوم عليهم     جله الهيكل، فويل للع   أويبنون من   
هؤالء على العرب باجتماعهم على باطلهم وتخاذل العرب عن حقهـم حتـى             

ـ     جل عبد يستعبدونهم كما يستبعد الر    ا حتـى يقـدم     ا، والقوى فيهم يخاف حرب
 الباكي لدينه والباكي لدنياه، وأيم اهللا لو        ،الباكيان فى كل شعاب أراضى العرب     

 يشدخ رؤوس اليهود    ،فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم اهللا لهم بشر حجر عليهم         
ينبعون من كـل جبـل عنـد المـسجد          صبيان يحملهم اهللا عليهم كيف يشاء،       

 .)۱( )قصىاأل
م اهللا كـر  قالقيام دولة أهل البيت وإمامها أحداث ما قبل  عن  تحدثوعندما  

 ،ودماء تسيل بالمـسجد األقـصى   ،أال فاعلموا أن قبله صبر وأمر مر     ( :وجهه
 .)۲()وصغار شعب بأيديهم حجر يضربون به كالمطر



ن على يد األردن    م إلى ضرب الفلسطينيي   ١٩٢٢ائم عام   زيشير اإلمام أبو الع   
 :فيقول

 

 

 

                                                           

)١ (٢٦١ى عاشور ص فى آخر الزمان، للسيد علالجفر األعظم، ماذا قال على. 

)٢ (٢٦٢ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٦٦ 

 

وقد تحقق ذلك عندما ضاق الملك حسين بالفلسطينيين الذين كانوا يعيـشون            
ببالده ويقومون بغارات فدائية على إسرائيل تعقبها عمليات انتقامية مـن قبـل             

     ا ما كانت تدمر الممتلكـات      إسرائيل على تجمعات الفلسطينيين باألردن، وكثير
وكان الفدائيون ال يخضعون إلشراف الملك حـسين فقـرر          والرجال باألردن،   

     ممـا   م١٩٧٠ا في سبتمبر عام     ا عنيفً تصفية المقاومة في بالده فهاجمها هجوم ،
دعا الرئيس المصري جمال عبد الناصر للمناداة لمؤتمر قمة عربيـة عاجلـة             

التي جاءت من األردن وهو باب لمحو باغ وناقم         .. إليقاف هذه المذبحة البشعة   
، وصارت اليد تلطم رأسها، وصارت الرجل تضرب رأسـها غـرم            )اليهود(

، فاألخ الذي يضرب أخاه كأنما يـضرب        )ما يدفع الغارم من دم ومال     (غارم  
 .نفسه

  وأشار اإلمام على حكم األسـرة الهاشـمية فـى       م اهللا وجهه إلى سقوط      كر
 :فيقول وأن بسقوطهم دنو قيام دولة أهل البيت وظهور إمامها ،األردن

 بنى إذا ما جاشـت التـرك فـانتظر        
 وذل ملوك الظلـم مـن آل هاشـم        
 صبى مـن الـصبيان ال رأى عنـده        
 ومن ثم يقوم القـائم الحـق مـنكم        
   ســمى رســول اهللا نفــسى فــداؤه

ــدل   ــوم ويع ــدى يق ــة مه  والي
 وبويع مـنهم مـن يـذل ويخـزل        
ــل   ــو يعق ــد وال ه ــده ح  وال عن
ــل ــالحق يعم ــأتيكم وب ــالحق ي  وب

 )١(نـى وعجلـوا   فال تخـذلوه يـا ب     
 

                                                           

)١ (٢٥٧ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٦٧ 

بنانسوريا   ول

سوريا، بهـدف   ضد  إلى المؤامرة الكبرى التى تحاك      ه اإلمام أبو العزائم     نب
، لكى تـنعم    - العراقى الجيشسقوط   بعد   -إسقاط ثانى الجيوش العربية الكبرى    

، ، وليتم التفرغ فى مرحلة الحقـة للجـيش المـصرى    إسرائيل باألمن والسالم  
، فيقول فـى خـتم ليلـة        وما حدث فى العراق   ا  حدث فى سوري  يقرن بين ما    ف

 :هـ١٣٤٤ مالنصف من شعبان عا
 َأموالَي ِفي سوريا وموِصَل حوبـةً     
مهــُؤم ي ونــاِفر ــام ٱلْكَ ــوالَي قَ َأم 

 

ــاِني  ــي ِإيقَ ــى حجِت جرــتَ ٱلْم  وَأنْ
 وحقِّك شيطَان ٱلهـوى ِمـن جـانِ       

 

، مؤكـدا   سيكون مثاالً للعجب   بها من تقتيل وفظائع      ما يحدث أن  وأشار إلى   
 أبو العزائم عـام      اإلمام  فيقول ،عهميدبرها من أجل ط   من  على أن الغرب هو     

 :م١٩٢٧

 

، ولكـن   ويصف اإلمام أن الدعوة للجهاد بها ما هى إال جهاد فـى هـوى             
 :المستقبل يبشرها باألمان فيقول

 



        ا وإنما هـي جـرائم حـرب،        إن ما حدث من إسرائيل في لبنان ليس حرب
أججتها إحدى اليدين الظالمتين إسرائيل بمساندة أمريكا الظالمـة التـي تؤيـد             



 
 

 

 ٦٨ 

جهة مع  ابالسالح والمال، وتمنع بالفيتو أي إدانة إلسرائيل، وألن لبنان باب مو          
تارة بإذكاء الحرب الطائفيـة بـين       ار  نالمغتصب اإلسرائيلي فقد أجج اليهود ال     

  بالعدوان العسكري المباشر خاصة على جنـوب       وأخرىأبناء الشعب اللبناني،    
ثم طردها في صورة مهينة علـى  ..  واحتالل ما يسمى بالشريط الحدودي   لبنان

 :م١٩٣٥يقول اإلمام أبو العزائم عام .. يد رجال حزب اهللا

 

 :ويقول 

 

 اجلزائر



 أن الثورة الجزائرية التي أشعل جذوتها       م٥١٩٢يشير اإلمام أبو العزائم عام      
ا بعد يوم فيقولاألمير عبد القادر الجزائري سيزداد سعيرها يوم: 

 

  وكان لمصر دور ال أول رئـيس للجزائـر بعـد       ا لخصه أحمد بن بي    ا عظيم
ا في   نعد لثورتنا الكبرى فلم نجد أحد      م١٩٥٤لقد كنا في عام     : (تحريرها بقوله 

الشرق وال الغرب يؤيدنا إال جمال عبد الناصر الذي أمدنا بالـسالح والمـال              
 ).والرجال



 
 

 

 ٦٩ 



           ا إن الشعب الذي ناضل ضد االستعمار الفرنسي نكب من أبنائه وخـصوص
الذين يقتلون الشعب الجزائري، ال فرق عندهم بين رجل وامرأة، وال كبير وال             

دهان مخـضب  ) الشعب(صغير، لقد أهرقت الدماء في الجزائر وأصبح الجمع      
 :م٩١٩٢ عام بالدماء، مشتت الوجهة، فيقول اإلمام أبو العزائم

 

 املغرب 

) بطل اسـتقالل  ( :ىء بظهور نجم مض   م٥١٩٢يبشر اإلمام أبو العزائم عام      
وهو محمد الخامس الذي ستتبدل ظلمة البالد من االستعمار إلى نور التحريـر             

 :على يديه

 

 

 .وسوف يأتي معنى آخر لهذه األبيات في الباب الثالث

يبيا وتونس  ل

 

م على يد إدريس األول السنوسي، ثم كانت ثورة         ١٩٤٩لقد استقلت ليبيا عام     



 
 

 

 ٧٠ 

فاتح واإلطاحة بالملكية والتحرر من سيطرة النفوذ األجنبي، فأنهـت وجـود            ال
عقبة بن  (الجالية اإليطالية الكبيرة، وتسلمت قاعدة هويلس والتي أصبح اسمها          

 باستقالل  - م١٩٣١ عام   -ا  ، وفي هذا البيت يبشر اإلمام أبو العزائم أيض        )نافع
 .رقيبة على يد الحبيب بوم١٩٥٦تونس والتي تحررت عام 



حـادث  بسبب  ا على ليبيا     ظلم الذى فرض وفي إشارة إلى الحصار الدولي      
بو العزائم أن هذا الحـصار سـوف      أالطائرة الليبية فوق لوكيربي، يتنبأ اإلمام       

 :م١٩٣٠يزول ويعود السهم ليصيب نحور الكفار فيقول عام 

 



في أثناء الحصار ستهتدي ليبيا لجمع شمل مشائخ الصوفية فـي المـؤتمر             
، والذي أعلن وقوفه بجانب ليبيا، فكـان        م١٩٩٥الصوفي األول بطرابلس عام     

تأييد ا شعبي ا واتخذ فيه عدة قرارات، يقول اإلمـام أبـو العـزائم عـام              ا رائع
 :م١٩٣٢

 

 .لثالثوسوف يأتي معنى آخر لهذا البيت في الباب ا
 ١٧ وأشار اإلمام أبو العزائم إلى األحداث الجارية فى ليبيـا بعـد ثورتهـا             

 بالرغم من أنهـم     ، موضحا أن البعض تم خداعه بسبب الهوى       م٢٠١١فبراير  
 :هـ١٣٥٣ عام ، فيقول فى ختم ليلة النصف من شعبانأهل جهاد فى اهللا

  انِنير اِبلْسِفي طَرِمـي   وى تُعـوٱلْه  
 

  ونيبِ       عـرِللَّـِه ِفـي ٱلْح داهج نم 
 



 
 

 

 ٧١ 

 م١٩٩١حرب اخلليج 

 وتأييـد   م١٩٩١ م إلى حرب الخليج   ١٩٢٥يشير اإلمام أبو العزائم في عام       
 :كل من األردن واليمن وفلسطين للعراق فيقول

 

يربط اإلمام بين فلسطين والعراق حين يزعم صدام حسين أنه يحتل الكويت            
 بقيـادة الواليـات   قوات التحالف الغربـى لينطلق منها لتحرير فلسطين، ولكن  

        المتحدة األمريكية دمرت جيشه وجوعت شعبه ودمرته عـسكري  ا، ا واقتـصادي
 :١٩٢٢فيقول عام 

 

ر يإنه ربط عجيب، فاليهود الذين يحتلون فلسطين لهم مصلحة كبرى في تدم           
ي ضاعت في حرب غير متكافئة انتهت       قوة العراق العسكرية واالقتصادية والت    

ا، فما زالت القوات األمريكية والتي تسمى حليفـة لهـا            وبقيت موضوع  الًشك
       ا ألوامـر الـزعيم األمريكـي،       ترابط بمنطقة الخليج ويزداد عددها أو يقل تبع

 :اآلمر الناهي، الذي يريد أن يقنعنا أنهم صناع السالم وهم يدنسون أرضنا

 

 عالمة من عالمـات     إلى أن حرب الخليج    عربي    الدين ىمحيسيدى  ويشير  
 :نهاية، فيقولال

 وطاروا بالحديد فـوق البـــروج       إذا اتحــد اليهــود مــع النــصارى



 
 

 

 ٧٢ 

     اوأضحى المسجد األقـصى أسـير 
 ونار فـي الخلـيج لهـا سعيــر        
 وفي حرب الخليج سـوف تمـضي      
ـــوا  ــأجوج استفاق ــأجوج وم  وي

  لألعـور الـدجال هيــا      :فـقـل
 

 وصـار الحكــم لـذوي الفـروج      
 وحكم في الحجاز لذوي العلـــوج     

 واصمهـم وزيـت فـي الخلـيج     ع
  يــا بحــار الــدم مــوجي:وقــالوا

ـــروج ــى الخ ـــد آن األوان إل  ق
 

م اهللا وجهه إلى ما سيحدث فى بغداد         بن أبى طالب كر     على موقد أشار اإلما  
وسقوط البصرة فى أيدى القوات األمريكية، وما يحل من قتل وسـفك دمـاء              

 :فيقول ،االحتاللاق الذى أورثه جراء االحتالل وجراء االقتتال الداخلى والشق
إذا حـل  من موت وقتل وخوف يشمل أهل العراق أال ويل لبغداد من الرى   (

وتسلط وعالمة ذلك إذا ضعف سلطان الروم       فيقتل ما يشاء،    ما بينهم السيف    في
تخـرج العجـم علـى      الفتن كدبيب النمل، فعند ذلك      ودبت الناس إلى    العرب،  

 .)۱()العرب ويملكون البصرة
قد انتهت الحرب وكان من األجدر بهذه القوات أن ترجع من حيث أتـت ال      ل

  ا كلما اقتضت مصالح أمريكا والتي ال تتناهى، وهنا يقول اإلمام           أن تتوافد تباع
الصديقة كما يزعمـون،    : أبو العزائم في وفود الجيوش األمريكية والعدوة، أي       

 : إلى دول الخليج
ــِه ودا      ــوَل ٱللَّــــ                        يارســــ

ــِر دارا                          ــُل ٱلْكُفْـ ــاس َأهـ جـ
ــٰى                           ــاموالَي َأولَــ ــتَ يــ َأنْــ

ــوِد                      ــلَّ ٱلْوجــ ــن كُــ         عممــ
بـــْل طَغَـــٰى َأهـــُل ٱلْجحـــوِد                      

ِبــــٱلْجِميِع ِمــــن ٱلْجــــدوِد                         

                                                           

)١ (    إلزام الناصب  : ، نقالً عن  ٣١٨ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور ص       الجفر األعظم، ماذا قال على
 .دار األسوة. ، ط٣/٢٠٥نابيع المودة ، وي٢/١٩١



 
 

 

 ٧٣ 

ــٰى                        ــار حتَّـ ــى ٱلْكُفَّـ ــد طَغَـ قَـ
 َأســــكَنُوهم بيــــتَ قُــــدٍس

 

ــوِد                              ــلَّ ٱلْيهــ ــززوا كُــ عــ
ــودِ  ــي وفُـ ــةَ ِفـ ــْل ومكَّـ  بـ

 

 )السعودية (أرض احلجاز

فـى أرض الحجـاز     ر البتـرول    م بظهو ١٩٣٨يتنبأ اإلمام أبو العزائم عام      
 :فيقول

 

َأولَم  :فالسر المخفي في باطن األرض هو البترول وآية التبيان قوله تعالى          
مرح مكِّن لَّهٍء آِمنًانُماتُ كُلِّ شَيرِه ثَمى ِإلَيبجا ي )٥٧: القصص.( 
ولية سوف تنقل المملكة إلى آفاق      م يبشر بأن العائدات البتر    ١٩٣١وفي عام   

 :الحضارة والحداثة فيقول

 

  وسيلعب البترول دور م حين أوقفت المملكة    ١٩٧٣ا في حرب أكتوبر     ا عظيم
 :ا مع مصر الشقيقة فيقوله تضامنًضخَّ

 

سقوط الحكـم فـى بـالد       ى  إشارة إل نه  أومن الممكن حمل هذا البيت على       
يـادة  مرة أخـرى وق   عودة مصر لدورها القيادى     سيكون عالمة   وأنه  الحجاز،  

 التـى األمة اإلسالمية، القتران سقوط دولة آل سعود بقيام دولة أهـل البيـت              
 .دورا كبيرامصر  استلعب فيه



 
 

 

 ٧٤ 

 اليمن

ـ يبشر اإلمام أبو العزائم بالوحدة اليمنية قبل تحقيقها بأكثر من ستين             اعام، 
فمن كان يصدق أن اليمن الجنوبي الذي يحكمه الشيوعيون برئاسة سالم البيض            

 : سيتوحد من جديد مع الشمال الذي سيقوده علي عبد اهللا صالح فيقول

 

 :ويقول

 

وفرقـة  ومن الممكن تفسير هذا البيت على الوضـع الحـالى مـن فتنـة               
إال وخصوصا فى أثناء الثورة اليمنية الحالية وما تبعها، وأن هذه الفتنة لن تهدا              

 . المصطفىبعد بيعة اإلمام المهدى بين الركن والمقام كما أخبر النبى 
مر به اليمن، والحوادث    ى سي ذويتحدث اإلمام عن عهد االضطراب والفتنة ال      

 :هـ١٩٢٧ عام اإلرهابية التى تحدث على أطرافها فيقول

 

 السودان 

 بنفاق أرض الـسودان حيـث ينـافق         م١٩٣٠يتنبأ اإلمام أبو العزائم عام      



 
 

 

 ٧٥ 

باالنفصال عن   واألشد من ذلك ما فعله أهل الجنوب         ،بعضهم على مر األزمنة   
 إضافة إلى الخطر الخارجي     ،من بعض السودانيين   والخطر الشيوعي    الشمال،

 ،مريكية وكذلك مجلس الكنائس العالمي    المتمثل في موقف الواليات المتحدة األ     
 : يقولف

 

 : بقولهم١٩٢٧عام وتفرقه  السودان تقسيموأشار اإلمام إلى 

 



ـ         ا ومحاولـة أعـداء األمـة       برغم ما يظنه البعض من تكدر األجواء أحيانً
 ماءاالصطياد في الماء العكر، فإن وحدة الدين واللغة والمصالح المشتركة، وال          

وفي .. ال محالة فرض الوحدة بين مصر والسودان      ت سر الحياة    الذى هو ) النيل(
 :م١٩٣١ عام هذا يقول اإلمام أبو العزائم

 

 .سوف يأتي معنى آخر لهذا البيت في الباب الثالثو
     بن أبى طالب     وألهل السودان بشرى من اإلمام على  لدولة نضمامهم  با

 : حين يقول ...أهل البيت
 حتى يوقظه المهـدي     ىءب بالل أصحاب آدم، فيهم سر اإليمان خب       أصحا(

 .)۱()من أرض السودان تخرج له رايات البيعة بالحب والطاعة

                                                           

)١ (٣٧٢ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٧٦ 





يشير اإلمام أبو العزائم إلى ما يستشعره بقلبه كمسلم شغلته همـوم العـالم              

 واإلسالم دين، واإلسـالم     اإلسالم وطن، (اإلسالمي فصار ينادي ويرسخ مبدأ      

 ).نسب

، ثـم سـقوطها     راية واحدة لقد عاصر الخالفة وجمع الدول اإلسالمية تحت        

إلى أن لقي ربه    عودتها  يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق       م، فظل   ١٩٢٤عام  

 .م١٩٣٧عام 

 تركيا

مـن  ] اإلسالم ديـن الدولـة الرسـمي      [برغم ظهور العلمانية وحذف فقرة      

 يد أتاتورك، فإن اإلمام أبا العزائم يبشر بعودة األتـراك           الدستور التركي على  

 :م٣٦١٩للتمسك بإسالمهم فيقول عام 

 

 :ا بصحوة إسالمية مبشرم١٩٢٨ويجلي ذلك فيقول عام 

 

 :يظهر من فترة ألخرى إمام يقود هذه الصحوةو



 
 

 

 ٧٧ 

 

 رئـيس  -ركيا إلى دولة علمانية ظهر عدنان منـدريس         فبعد أن تم تحويل ت    

 ونـشر مـدارس القـرآن       ، دور العلمانية  م وحج - م١٩٥٠وزراء تركيا عام    

م بعد انقالب ضده أعاد العلمانية مرة أخرى،        ١٩٦٠الكريم، إلى أن أعدم عام      

ن حزب الرفاة اإلسالمي الذي      وكو م١٩٧٢إلى أن ظهر نجم الدين أربكان عام        

م وتمكن من تشكيل حكومة ائتالفية برئاسـته،        ١٩٩٦ى األغلبية عام    حصل عل 

زمير بدون سالح وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة،       أوقد هزم دور الدعارة في      

 : حيث قالم١٩٢٢وقد تنبأ اإلمام أبو العزائم بذلك عام 

 

 .لهذا البيت في الباب الثالثآخر وسوف يأتي معنى 

 إيران

 باستقالل إيران ثم ظهور أبطال كـرام        م١٩٢٥زائم عام   يبشر اإلمام أبو الع   
 :فيقول

 

 :ويبشر بعودة الشباب لدولة إيران فيقول

 



 
 

 

 ٧٨ 

 أفغانستان



فغانستان يشير اإلمام المجدد أبو العزائم في كتابه الجفر إلى حرب روسيا أل           
 : فيقولم١٩٣٥وكان ذلك في سنة 

 

 )تاللها وجبالها: أفغانستان، واآلكام: شرق آسيا(
م، إال وأعلـن الـشعب      ١٩٧٩ بغزو أفغانستان عام     )بريجينيف(وما أن قام    

 الذي بهر العالم    -األفغاني الجهاد المقدس لردعه ودحره، وظلوا على جهادهم         
م ١٩٩٢زمت روسيا وانسحبت عـام      ه حتى أكرموا بالنصر المبين، و     -أجمع  

 .على يد جورباتشوف



يشير اإلمام أبو العزائم في كتابه الجفر إلى وحـدة أهـل أفغانـستان بعـد                
 : فيقولم١٩٢٢عام جفر الحروب األهلية واالستعانة باألعداء وكان ذلك في 

 

حباب الذين أسهم   بعد هزيمة روسيا على يد المجاهدين األفغان، اإلخوة واأل        
سقاطه وتفكيكه، اخترقهم   إجهادهم المقدس في زلزلة االتحاد السوفيتي ومن ثم         



 
 

 

 ٧٩ 

فلـول الـشيوعية المهزومـة،      (أعداء اإلسالم من الروس الشيوعيين أنفسهم       
وموساد الصهيونية العالمية بأياديه القذرة، والمخابرات المركزيـة األمريكيـة          

 أن يحولوا األخوة    -بمعونة الوهابية الخوارج   - واستطاعوا ،)بأفكارها الجهنمية 
اإلمام أبو العزائم بشائر عودة وحـدة أهـل   يحمل و.. األحباب إلى إخوة أعداء   

حاد إيران وتركيا   أفغانستان وعودة قوتهم مرة أخرى، ثم بعد ذلك ينضمون الت         
 :فيقول ، ونصر اهللا قريب

 

 ملتى تحاك ضدهم، ويطالبه   ويبشر اإلمام األفغان بنهضتهم بعد انتهاء الفتن ا       
على لُحمة  يحافظوا  عليهم وأن   يبغوا  ، وأال   مولهحجوار الدول اإلسالمية    بحفظ  

 :م١٩٢٧الدين فيقول عام 

 

 باكستان



اإلمام أبو العزائم في كتابه الجفر إلى استقالل باكستان عن الهند وكان             يشير
 : فيقولم١٩٣٥ذلك عام 

 



 
 

 

 ٨٠ 

 



 : قالم١٩٣٠وفي سنة 

 

 

 )أمريكا التى انضمت للهند: ابيغر(
 : قالم١٩٢٨وفي سنة 

 

            ا مـن   كان كفاح فتى الهند محمد علي جناح من أجل قيام دولة باكستان ممتد
م، وعندما نجحت فكرته وقامت الباكستان، كـان        ١٩٤٧م إلى سنة    ١٩٣٧سنة  

دور في قيام دولة الباكـستان الفتيـة،          العزائم ىحمد ماضي أب  أماحة السيد   لس
وكان لهذا الدور أكبر األثر في تكوين كـوادر إسـالمية مـن ذوي العقيـدة                

 .اإلسالمية القوية التي كونت اللبنات األولى في الباكستان اإلسالمية
كـا لـصالح    باكستان وفيها تدخلت أمري   الأما الحرب التي دارت بين الهند و      

 فكانت مؤامرة دنيئة بـين      -التي خذلها االتحاد السوفيتي    -ضد الباكستان الهند  
ا للـسالح   ي تكون الهند والباكـستان سـوقً      كأمريكا وروسيا ضد اإلسالم، ول    

 ألن أمريكا ال    ؛يتي، ومنيت الباكستان بهزيمة في هذه الحرب      ياألمريكي والسوف 
 .ألمريكيترضى بتفوق السالح الروسي على السالح ا



 
 

 

 ٨١ 




يشير اإلمام أبو العزائم في كتابه الجفر إلى الصراع بين باكستان الغربيـة             
وكان ذلك في سـنة     ) بنجالديش( وانفصال باكستان الشرقية     ،وباكستان الشرقية 

 : فيقولم١٩٢٩

 

باكـستان الـشرقية   : تتكـون مـن قـسمين      عن قيامها كانت دولة باكستان    
 وباكستان الغربية، وهذا التقسيم يحمل فـي طياتـه بـذور            )ايبنجالديش حال (

 :االضطراب لألسباب اآلتية
 .المسافة بين القسمين حوالي ألف ميل في أرض معادية هي الهند -١
 كانت باكستان الشرقية غريبة على باكستان الغربية من ناحية عنـصر            -٢
 .ن ومن ناحية الطبيعة الجغرافية ولم يكن يربط بينهما إال الدينالسكا
تحيط بها من   وأخطر األسباب أن الهند كانت تعزل باكستان الشرقية         أما   -٣

، وإذا نظرت إلى الخريطة     )أسا(الشمال ومن الغرب ومن الشرق حيث مقاطعة        
 تنـضم إلـى      وقد تركتها الهند   ،تجد أن الهند توشك أن تبتلع باكستان الشرقية       

ا بين هذه    وهذا يظهر إذا قارنَّ    ،باكستان الغربية وهي واثقة أنها فريسة في يدها       
 فهـي   ،المنطقة بكشمير التي رفضت الهند بإصرار ضمها لباكستان الغربيـة         



 
 

 

 ٨٢ 

اجارة لباكستان وانضمامها لها سيكون قوة للمنطقتين وسيكون أبدي. 
 وين دولة مستقلة تحـت اسـم      وفي الحقيقة أن انفصال باكستان الشرقية وتك      

، )نهـرو (خدعة دبرها ورتب لها ونفذها الرجل السياسي المـاكر    ) بنجالديش(
 .ا على أن ال يتم انضمام كشمير لباكستانحرص أيضهو الذى و

  كشمريواهلند 

يشير اإلمام المجدد أبو العزائم في كتابه الجفر إلى ظهور اإلسالم في الهند             
 : فقالم١٩٢٢ام وفي كشمير وكان ذلك في ع

 

 : قالم١٩٣١وفي سنة 

 

 

 .إشارة إلى كشمير) أرضا(
 الهند متدينون ولهم نشاطهم السياسي والثقافي، ولكن لهـم          ىمسلم أن   ممعلو

مشكالت صعبة أهمها مشكلة الـدعوة اإلسـالمية التـي تـأثرت بـالحروب              
  الدراسية بالهنـد المليئـة باألسـاطير    ا مشكلة المناهج والخالفات، وهناك أيض 

        ا مشكلة اللغة   والخرافات، مما يمثل خطورة على أطفال المسلمين، وهناك أيض
قـد عمـل     في الهند هي األورديـة، و       التى يتكلم بها المسلمون    فقد كانت اللغة  

           ا أن  االستعمار اإلنجليزي على إحياء اللغة الهندية، ومـن المـشكالت أيـض



 
 

 

 ٨٣ 

أن قوة المـسلمين    بالرغم من   ذون حقهم في الوظائف العامة،      المسلمين ال يأخ  
ـ           وبالهند هائلة    ا ليس من السهل أن تنهار أو تستسلم، وكفاح المسلمين البد يوم

 وألن القيـادات الدينيـة   ؛ ألنه كفاح لخدمة الـدين والـوطن       ؛أن يكلل بالنجاح  
افها بخطـط   واالجتماعية والسياسية بين مسلمي الهند قيادات رشيدة تسعى ألهد        

 .حصينة، وخطا ثابتة ونصر اهللا قريب
 :  إلى حوادث القتل وسفك الدماء فى الهند بقوله أشار اإلمام علىقد و
وما يحل بها من القتل والذبح والخراب فى ذلك         دان السند والهند    لويا ويل لب  (

 .)۱( )الزمان
 وجـاوا  اإلسـالم فـى الهنـد والشيـشان    علو  العزائم يبشر بالكن اإلمام أب  

اك ضد قيام اإلسالم فـى هـذه        وسومطرا وسيجون برغم المؤامرات التى تح     
 :م١٩٢٧ عام  فيقول البالد

 

                                                           

)١ (٣٦٢ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٨٤ 

 إندونيسيا



اإلمام المجدد أبو العزائم فى كتابه الجفر إلى استقالل إندونيسيا عـن            يشير  
 : فيقولم١٩٣٠اليابان وكان ذلك في سنة 

 

 :وقال

 

 وبعد هزيمة اليابان في     ،احتلت اليابان إندونيسيا أثناء الحرب العالمية الثانية      
م، ١٩٤٥ نالت إندونيسيا استقاللها على يد أحمد سـوكارنو عـام            تلك الحرب 

علـى  ) آل قوقـسيا  (وكذلك حصلت الجمهوريات اإلسالمية في بالد القوقـاز         
م، ومـع مطلـع عهـد االسـتقالل         ١٩٨٩يار الشيوعية سنة    استقاللها بعد انه  

إلندونيسيا أقامت الحكومة جامعتين إسالميتين في جاكرتـا، وبجانـب هـاتين            
الجامعتين هناك جامعات إسالمية أهلية ومدارس إسالمية كثيرة في كل ربـوع            

 .إندونيسيا، وهناك الجمعية المحمدية لمواجهة أخطار التبشير المسيحي

 ت اإلسالميةاجلمهوريا



يشير اإلمام المجدد أبو العزائم في كتابه الجفر إلى ظهـور الجمهوريـات             



 
 

 

 ٨٥ 

 : فقالم١٩٢٢ في روسيا وكان ذلك في عام ةاإلسالمية ثاني

 

إن عدد المسلمين في روسيا اليوم في ازدياد مستمر، ويتراوح عددهم بـين             
 ، وبعد تولي جورباتشوف رئاسة االتحاد الـسوفيتي         ا مليونً خمسينالربعين و األ

 مما أدى إلى انهيارها، وظهـرت       ؛م بدأ في تقليص دور الشيوعية     ١٩٨٥عام  
ا، الجمهوريات اإلسالمية قوية في جوف آسيا، وسيشرق منها نور اإلسالم حديثً          

   ـ  ىا على يد علمائها البخاري ومسلم والترمـذ       كما أشرق منها قديم ود  دا ى وأب
 . اليزيد والبسطامي وغيرهمبىوأ



 
 

 

 ٨٦ 





 أفريقيا

إن اإلمام أبا العزائم تأثر كإنسان بمشكلة اإلنسان في كل مكان فراح يبـث              
ا بقارة  ويبدأ جغرافي .. األمل ويبشر المظلوم باالنتصار سواء في أفريقيا أو آسيا        

 فيبين ما وصل إليه حـال أهلهـا،         - التي كانت تسمى القارة السوداء     -أفريقيا  
ويؤكد على أن من أسباب تسلط الغرب عليها هـو تنـازع أهلهـا وتفـرقهم،             
ويبشرهم بأن اهللا سيجمعهم، فيقول فى ختم ليلة النـصف مـن شـعبان عـام                

 :هـ١٣٥٢
ــةٌ  مج ــاِلم ــا ٱلْمظَ ــا ِفيه َأفِْريِقيو 
 مــنَه يب عــاز ــم ِإالَّ ٱلتَّنَ ــا ذَلَّه مو 

 

 تَسلُّطُ َأهِل ٱلْكُفْـِر ِفيهـا ِبـالَ قَلْـبِ          
 ويجمعهــم فَــضالً ِبِإحــساِنِه ربــي

 

بشر شعوبها بنجاح الحركات التحررية والحصول على االستقالل فقال عام          و
 :م١٩٣١

 

 :ويبين فداحة التضحية من أجل نيل االستقالل فيقول

 



 
 

 

 ٨٧ 

 .بقة االحتالل األوربيوقد تحقق استقالل الدول األفريقية من ر
بانتهاء االسـتبداد والظلـم      أيضا    بن أبى طالب     اإلمام على يبشرهم  و

 : حين يقول... وحلول العدل لشوقهم إليه، وخضوعهم جميعا لدولة أهل البيت
 ، حتى يوقظه المهـدي    ىءاإليمان خب  أصحاب بالل أصحاب آدم، فيهم سر     (

بالحب والطاعة، ما ذاع له إذاعـة       من أرض السودان تخرج له رايات البيعة        
وتجد عنده الحكمة شعوب الحطمة، وتدعوه األحباش فيلبي، وعند جبل جونـا            

، ويسلم هللا شعوب عند األخـدود       )۲(، وشجر كثيف اسمه من جروف     )۱(المخيف
 ويـسالمه بلـد   ،)٥(، وبلد سماه الفرس بـار   )٤(، وأرض جبال البركان   )۳(العظيم

الم، ويشرق الدين من جديد على بلد بساحل يمشى         األربع ممالك وبعضهم ال يس    
لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه        مع بحر العرب ألف ميل، وتؤمن باهللا األحد الذي          

 أحد بالد ال شواطئ لها، عيون ترى من عيون يحيط بها يابس بال مـاء                كفوا
 تصرع الناس كأنها أكذوبة وهي من جنـد اهللا          )٦( عندهم ذبابة  ،من كل الجهات  

طه على من يشاء كيف يشاء، وتؤمن باهللا الواحد األحد الفرد الصمد بـالد              يسل
، وبالد تجار العـاج وبنـين       )۸(، وبالد تجلس عليها األسود    )۷(األحجار الكريمة 

                                                           

 . فى كينياا متر٥١٩٦ارتفاعه ) ١(

 .غابات المنجروف) ٢(

 . متر٣٠٠٠نيا تبلغ خدود فى كيأكثر مساحة لأل) ٣(

 .يانتنزا )٤(

 .بار تعنى الساحل) ٥(

 .ذبابة التسى تسى) ٦(

 .لعلها الكاميرون ألن معنى الكامرون ما قيل عن األحجار الكريمة) ٧(

 .سيراليون ألن معناه قمم األسود) ٨(



 
 

 

 ٨٨ 

 ، علم على واحدة   )۱(المسلمين يسلمون هللا بإحسان الجدال، وجزائر عجيبة القمر       
حر العرب وال كـل مـن   وامرأة على أخرى، وال يفلت من يدي المهدي بالد ب  

يعطي وجهه للبحر المحيط يأتيه المهدي من البحر ومـن الـسماء فـي مثـل           
الفضة، مراكب تسبح في السماء وتمر مر السحاب، يعلم اهللا اإلنسان مـا لـم               

، يعـيش فـي     يعلم، فمنهم من يؤمن قلبه ومنهم من يجحد، ومهما تعلم ال يفهم           
، والمهدي يملك وال يقسو فكـل مـن          إلى عذاب اهللا   غضب اهللا، ويموت دائما   

 .)۲()ترونه مثل بالل بن رباح إلى عدله يهفو

 آسيا



 :م١٩٢٩إلى كفاح فيتنام فيقول عام اإلمام أبو العزائم يشير 

 

 إلى عـام    م١٩٤٦تحقق كفاح فيتنام في حربها مع فرنسا في الفترة من عام            
ي الفتـرة مـن عـام       ، وف )دين بيان فو  (، وهزمت فرنسا في معركة      م١٩٥٤
م هزمت فيتنام الشمالية أمريكا، وتم توحيد شـطري         ١٩٧٥ حتى عام    م١٩٦٥

 .م١٩٧٦فيتنام عام 



 : اإلمام أبو العزائم وفي انشطار كوريا يقول
                                                           

 .جزر القمر) ١(

)٢ (٣٧٣-٣٧٢ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٨٩ 

 

ويشير اإلمام على إلى األهوال التى ستراها كوريا بقوله : 
ترى الظلم أهواالً   وريو،  وبالد وراء البحر األصفر اسمها كاسم ملكها ك       ... (

 .)۱(... )وزمانًا



 : اإلمام أبو العزائموإلى الصين وانتشار الشيوعية فيها وفي جيرانها يقول

 

 :م١٩٣٥ولكنه يبشر بزوال مجد الشيوعية من روسيا األم فيقول عام  

 

 .مستقلة يصيرون دويالت ، حيثن بعد تكتلهمي متفرق:أي



 :م بنهضة الصين١٩٣١وفي قمة تخلف الصين يتنبأ اإلمام أبو العزائم عام 

 

م حتى  ١٩٦٦ في عام    )سي تونج  ت ماو(وبالفعل قامت الثورة الثقافية على يد       
 حتـى   م١٩٩٦ا وتحدت أمريكـا عـام       ا صناعي  وصارت عمالقً  ،م١٩٦٩عام  

 .أسطولها من تايوانأجبرتها على سحب 

                                                           

)١ (٣٦٤ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ٩٠ 





لقد تنوعت األسباب الظاهرة لقيام الحرب العالمية الثانيـة، ولكـن الـدول             
االستعمارية جمعها هدف واحد هو التوسع على حساب الغير، وهنا تـصادمت            

 .المصالح فكان الصدام المسلح بين جيوش هذه الدول
 ضـد   وقفـت ابان حيث قامت فيه حكومـة عـسكرية         وتأتي البداية من الي   

 وطالبت بالتوسـع الخـارجي واسـتولت علـى          ،الواليات المتحدة األمريكية  
 تحركت نحو الصين ولم تستطع عـصبة األمـم          م١٩٣٧منشوريا، وفي عام    

إيقافها، وردت على الدبلوماسية األمريكية باالنقضاض المفاجئ على األسطول         
اربور ودمرته فدخلت أمريكا الحرب إلـى جانـب         األمريكي في ميناء بيرل ه    

 .الحلفاء
 اإلمام أبي العزائم بـسنتين،      انتقال بعد   :م، أي ١٩٣٩وقد قامت الحرب عام     

بقوة اليابان وأنها ستمثل صخرة االنتقام، ومع ذلك تنبـأ بأنهـا            وهو الذى تنبأ    
 .سوف تستسلم

مـاجينو،  أنها سوف تجر الخـراب وسـتجتاح خـط        ب إلى ألمانيا    أشاركما  
وستدوخ بريطانيا وروسيا، وأن مجمل نتائج هـذه الحـروب الـدمار وزوال             

 .إضافة إلى استسالم اليابان. اإلمبراطورية البريطانية والفرنسية واإليطالية
 أن الليالي تبدو    م بقلبه الصافي  ١٩٣٣لقد استشعر اإلمام أبو العزائم في سنة        

 ؛، واألمر غيب عن األبصار    اكوارثً وشك الوالدة ولكنها ستلد      ىأمامه حبالى عل  
، وأن هذه األحداث سببها شرارة صغرى، سواء تمثلت         ألنه لم يكن قد تم فعالً     



 
 

 

 ٩١ 

 وستكون  ،في بولندا ) دانتزج (ـفي احتالل اليابان لجيرانها، أو احتالل ألمانيا ل       
المواجهات عنيفة بما استحدث من أجهزة وآالت عسكرية جهنمية قد جهزوهـا            

 :رهم وعارهم، فيقولبأنفسهم لدما

 

 .وسوف يأتي معنى آخر لتلك األبيات في الباب الثالث
 :بين اإلمام أبو العزائم أن ذلك انتقام رباني من هؤالء الظلمة فيقولقد و

 

تدميرية وأنها  ويشير اإلمام أبو العزائم إلى فداحة الخسائر وإلى حجم القوة ال          
ستدك الجبال ويصل أثرها إلى المغارات سواء قاذفات لهب أو غازات سـامة             

 :أو قنابل ذرية فيقول

 

 .وسوف يأتي معنى آخر لهذه األبيات في الباب الثالث



 
 

 

 ٩٢ 

ياب ل  ناا

إن حرب اليابان في الشرق هي السبب األول لقيام الحرب العالمية الثانيـة             
ت منشوريا والصين والفلبين وإندونيـسيا،      م، فقد احتل  ١٩٤٥م حتى   ١٩٣٩من  

 :م١٩٣٢يقول اإلمام أبو العزائم عام 

 

 :وستمثل اليابان صخرة قوية في معاركها فيقول

 

    سـطولها، جعلهـا تنحـاز      أا وتدمير   ولكن تدخل الواليات المتحدة دبلوماسي
للحلفاء وتدخل الحرب ضد اليابان، ويصور اإلمام أبو العزائم هـذه الحـرب             

 :قولفي

 

 على االنتهاء ألقت أمريكا قنابلها الذرية على مدينتي         وعندما أوشكت الحرب  
م، وكانـت   ١٩٣٤ فاستسلمت اليابان كما تنبأ اإلمام عام        ،هيروشيما وناجازاكي 
 :اليابان في قمة مجدها

 

يا   أملان

تحالفت فرنـسا مـع     م، وحينما   ١٩٣٣لقد أعاد هتلر التجنيد اإلجباري عام       



 
 

 

 ٩٣ 

روسيا زاد هتلر من تقاربه مع بريطانيا حتى تـساهلت فـي عـدد وحمولـة                
غواصاته، وأراد بالتقارب فصل بريطانيا عن فرنسا وروسيا، ثم انتهز حـرج            
مركز بريطانيا خالل الحرب الحبشية فأيد موسيليني ضد عصبة األمم، وفـي            

الشيوعية ثم انضمت إيطاليا إلى     ا ضد   عت اليابان وألمانيا ميثاقً    وقَّ م١٩٣٦عام  
 .هذا الميثاق

وراح هتلر يسترجع ممتلكات ألمانيا من الدول المجاورة حتى كانت بولنـدا            
 اإلمام أبو العزائم إلـى ألمانيـا بـالرمز عـام            وقد أشار هي شرارة الحرب،    

 :فقالم ١٩٣٣

 

 )نياألما: مبريطانيا، وشرق غربه: غرب الغرب(
 .وسوف يأتي معنى آخر لهذه األبيات في الباب الثالث
 اإلسـتعمارية   ألوربـا ثم يصرح اإلمام أبو العزائم بأن ألمانيا عصا تأديب          

 :م١٩٣٢فيقول عام وروسيا 

 

ا أن ألمانيا هي التي ستؤجج نار الحرب في أوربا          ثم يكشف النقاب أكثر مبينً    
 :م٤١٩٣فيقول عام 

 



 
 

 

 ٩٤ 

ويفصل أكثر فيبين أن ألمانيا ستكون رمـز العـذاب الحقيقـي لإلنجليـز              
 :م٦١٩٣والفرنسيين والروس فيقول عام 

 

)معسكرات الجيش األلمانى: اقباب( 
ويبين أن هذه الحروب لمحق الظالمين سالبي خيرات الشعوب فيقول عـام            

 :م٥٢١٩

 





 
 

 

 ٩٥ 







 بريطانيا

بريطانيا اإلمبراطورية العظمى التـي ال تغيـب        لم يكن يخطر ببال أحد أن       
سـيزول   -)سيدة البحار (الشمس عن أرضها، والقوة البحرية التي ال تضاهى         

لكها إلى غير رجعةم. 
ـ        :وأن ذلك سيكون بأمرين، أوالهما     د  تحرر الدول من تحت سـيطرة األس

 :م٨٢١٩البريطاني، فيقول عام 

 

ا تخوضها بريطانيا دولة البواخر، فيزول نفوذها       ا ضروس  حرب :األمر الثاني 
 :م١٩٢٥عن أرض الشرق، فيقول 

 

 :وستكون ألمانيا سبب البالء فيقول

 

 :ويقول

 



 
 

 

 ٩٦ 

 

 :ويؤدي ذلك إلى محو ملك بريطانيا

 

 :من شدته فيقول) شق المرارة(ويصف اإلمام ظلمها للعباد بأنه 

 

 اسفرن 

جزاء الظالم واحد ال يتجزأ، فكمـا ظلمـت بريطانيـا الـشعوب             معلوم أن   
 بل تبنت سياسة التبشير فـي دول اإلسـالم لتحـول            ،تعبدتها فعلت فرنسا  سوا

 :م١٩٢٤المسلمين للنصرانية، يقول اإلمام أبو العزائم عام 

 

 .فإذا أمهل القهار فال يهمل



جتيـاح  القد انهار السور الحربي الحصين ولم يصمد بضع سـاعات أمـام           
 :م١٩٢٩األلمان يقول اإلمام أبو العزائم 

 



 
 

 

 ٩٧ 

 :م١٩٣٤ويصور حال الحرب والدمار في فرنسا فيقول عام 

 

 :م١٩٣٠ويقول عام 

 

 )هتلر الذى لم يعرف مصيره: الهارب(
 :وتشارك فرنسا بريطانيا نصيبها من هذا البالء

 

يا  إيطال

م حتى عـام    ١٩٣٩ل موسوليني منذ بداية الحرب العالمية الثانية عام         ظلقد  
 نفـس العـام      من ة يقف موقف المتفرج، ثم أعلن في العاشر من يوني         م١٩٤٠

الحرب على بريطانيا وفرنسا كي ال يفوته الظفر بنصيب من األسـالب التـي             
أصبحت سهلة المنال، خاصة بعد االنتصارات األلمانية المتوالية فـي ميـادين            
القتال، فطمع في احتالل مصر وفشل، واتجه ألفريقيا للوصول لكينيا والسودان           

 وفي هذا يشير اإلمام أبو العـزائم        ا، وأراد االحتفاظ بالحبشة ففشل    وفشل أيض ،
 :م فقال١٩٣٥عام 

 



 
 

 

 ٩٨ 

: الحبـشة، عاهـل حبـشى     : موسـولينى، شـرق أفريقيـا     : وحش روما (
 ).لينى ورفاقهونبوءة اإلمام أبى العزائم بإعدام موس: هيالسيالسى، اإلعدام



 

ائم بإعدام موسوليني ورفاقه بل ويحـدد       وفي لفتة جميلة يتنبأ اإلمام أبو العز      
 :م١٩٣٧طريقة موته فيقول عام 

 

وبالفعل يعلق موسوليني على حبل من رجليه بعد إعدامه كما هـو منـشور              
 .بالصورة

 

 :م١٩٣٧وهكذا كان الجزاء الرباني كما يقول عام 



 
 

 

 ٩٩ 

 

 :م١٩٣٢ويكون جزاؤهم من بعضهم البعض فيقول عام 

 

 روسيا 

 لها أطماع توسـعية وتريـد نـشر     ترية الشيوعية فقد كان   أما روسيا القيص  
مذهبها في مختلف البلدان، وكان البد لمناهضي الشيوعية من التصادم معهـا،            

عت اليابان وألمانيا ميثاق تعاون ضد روسيا، ثم كانت ألمانيا البادئة           وبالفعل وقَّ 
وسيا، ولكنهـا    ر م بدك ١٩٢٢بمهاجمة روسيا، وقد تنبأ اإلمام أبو العزائم عام         

 :ستقوم ثانية أقوى مما كانت فيقول

 

 احتلت ألمانيا ليننجراد وحاصرت موسكو، انتصرت روسيا واحتلت         فبعد أن 
 .م٢/٥/١٩٤٥قواتها برلين عاصمة ألمانيا في 



انتشرت الشيوعية كنظرية اقتصادية في مواجهة الرأسمالية، ثم تطورت إلى          
 دول  معا  نت حلفً ت روسيا فاحتلت الدول المجاورة، ثم كو      فكر ال ديني، وتوسع   

ى جورباتشوف رئاسة االتحـاد      عرف بالكتلة الشرقية، إلى أن تولَّ      فيماأخرى  



 
 

 

 ١٠٠ 

 .. مما أدى إلى انهيار هذه الكتلة      ؛م وبدأ في حل الشيوعية    ١٩٨٥السوفيتي عام   
 :اإلمام أبو العزائم قال 

 

ا مقسمة مفككة، وقد كانت هذه الفرقة بما تقـدم مـن آراء             رت عزينً قد صا ل
 .وغسيل مخ تسلب النفوس وكأن أصحابها في أحالم

بسبب الفـتن والباليـا     كون  يس روسيا   ضعف اإلمام أبو العزائم بأن      ويشير
بسبب الوحش الـصهيونى      مع الواليات المتحدة األمريكية    الناتجة من صراعها  

عد الشرق ويعود له التمكين مـن جديـد، فيقـول عـام              ووقتها سيس  عون،لالم
 :م١٩٢٧

 



 
 

 

 ١٠١ 


 
 
 
 



  العزائمىرؤية اإلمام أب

 ملستقبل النظام العاملي اجلديد



 
 

 

 ١٠٢ 



 
 

 

 ١٠٣ 



         دهم بزادها  هللا أحباب أقامهم في محابه ومراضيه، وألبسهم حلة التقوى، وزو
قلوبهم، فصقلت مرآة كل قلب، وصفت      ى الحق   وجعلهم من أهلها، وهؤالء صفَّ    

زجاجته فرأى ما ال يراه الناس، وسمع ما لم يسمعه الناس، ألن صاحب هـذا               
اه اهللا مـن أدران هـذه العيـوب،    القلب السليم يبصر ويسمع ويتكلم بربه، صفَّ 

          ا مجمل بجمال معية    وأشهده ما يريد أن يكرمه به من حقائق الغيوب، وهو دائم
ى حق في قولـك،  أنت عل: ، فالجواب الغيب إال اهللا   مال يعل : ئلربه، وإذا قال قا   

 .)فه اهللاومن عر( :ولكن يجب أن تضيف إلى ذلك القول
لـه اهللا تعـالى      عبد جم  واإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم        

مه  التي امتأل قلبه بها، وعلَّ     بجمال التقوى، ورزقه أنوار محبة رسول اهللا        
ـ ا، فقد كان يلهم ويملي ما لم يخطر على بال، ويكاشـف تالمذ            لممن لدنه ع   ه ت

ببعض غيوب الكون، ولكن من دون أن يحدد زمن وقوع األحداث، وكان يستر             
الغيب تارة، ويرمز إليه تارة، ويخفي الزمن تارة أخرى، كي ال يكشف الغيب             

س فَس والنَّ فَوكان يخبر أحبابه بأن بين النَّ     .. بصورة محسوسة إال ألهل الشهادة    
س النفوس تبارك وتعالى، فقد جاء أخ إلـى اإلمـام    ا ال يعلم كنهها إال منفِّ     شئونً
كيف ينصر اهللا المسلمين على الغـرب وعنـدهم الحـضارة الماديـة             : يسأله

 : هذه القصيدةفأملى . .والصناعات وتطور السالح؟
  شــئونٍسفَــ وبــين نٍَسفَــبــين نَ

 ــسر ــدبرت ي ــسر إن ت ــع الع  اوم
ــينيرفـــع   اهللا دون طرفـــة عـ

ــون   ــا العي ــى تراه ــى حت  تتجل
 ولــدى الــصبر كــل كــرب يهــون
 مــن يــشا بالقــضاء وهــو معــين
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ــو  رال يغ ــرف وعلـ ــك زخـ  نـ
ــراه   ــو ت ــي عل ــر ف ــا الكف  بينم
 كــل هــذا الطغيــان مهــواة محــو
 ســوف يمحــي الــصليب وعابديــه
ــد  ــداوة حق ــنهم ع ــا بي ــي م  يلق

 

 عنـد أهــل الــصليب فهــو الهــون 
ــين   ــاه الح ــد أت ــوان وق ــي ه  ف
ــون  ــك مغبـ ــم هالـ  وأخ الظلـ
 وي ويــأتيهم العــذاب المهــين  

ــ ــين وحروب ــا الجن ــشيب منه  ا ي
 

، ألن الجنـين    ةنبـاء وقد سبق اإلمام أبو العزائم مخترعات عصره بهذه اإل        
 .يشيب في بطن أمه بتأثير اإلشعاع الذري

ا ستتراءى آثارها على مـسرح الكـون لنـصرة          ا جسام خبأ اإلمام أحداثً  و
حتَّـى   : ألننا اآلن على مشارف اآلية القرآنية      ؛ن المسلمين اإلسالم ورفعة شأ  

ِإذَا َأخَذَِت اَألرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن َأهلُها َأنَّهم قَاِدرون علَيها َأتَاها َأمرنَـا             
الًلَي  ارنَه َأو   ِصيدا حلْنَاهعسِ    ا فَجِباَألم تَغْن ا كََأن لَّم)  واألرض ،  )٢٤: نسيـو

في هذه اآلية هي أرض الغرب، وال يوجـد مـساحة فـي أرض الغـرب إال              
ا من أسلحة    قادرون عليها، فيعلن أحدهم أن عنده مخزونً       مزخرفت، وظنوا أنه  

 ،الدمار الشامل يكفي لمحو األرض أربعين مرة، واآلخر يعلن أنها ثمانين مرة           
 :يقول اإلمام أبو العزائم . .ولكن في بالد المسلمين لم يظن أحد مثل ذلك

 

 

 

 .هـ١٣٥٠رمز إلى سنة إمالء القصيدة ) غشن(
ا عالمية ستقوم، وحدد نتائجها كما يليوقد أخبر اإلمام بأن حرب: 
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 .محو الغرب) ١ 
 . عودة مجد الشرق)٢
 ).دولة أهل البيت( قيام دولة القرآن ) ٣

 :ة التقليدية في هذه الحرب فقالونفى استخدام األسلح
ــنهم   ــدافع ع ــدفع ي ــوم ال م  ي
ــه  ــار ال يدفعنـ ــضاء القهـ  وقـ
ــة وغــرور ــي غفل  بينمــا هــم ف

 

 أو خـــداع أو دارعـــات تعـــين
 عن أولي الشرك مدفع أو حـصون      

 ــر ــنهم قه ــين يمحق ــوي مت  ا ق
 

 ومفتاح رؤية اإلمام للنظام العالمي الجديد، أو المستقبل القـادم للعـالم هـو    
 : حيث يقول كلمة) ٣٢(

 

اويقول أيض: 

 

ورؤية اإلمام أبي العزائم لمستقبل النظام العـالمي الجديـد أمكـن جمعهـا         
، فـي   ) النصف من شعبان   لةختم لي ( وكتابه   )الجفر(وتبسيطها من خالل كتابه     

 :خمس نقاط هي
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 .تغيير الشرق ما به بعد عودته للعمل باإلسالم - 
 بنفسه، ويعود في نهايتها إلـى       ام حرب مدمرة بالغرب تجعله مشغوالً      قي  -

 .الجهل والتخلف
 في حال انشغال الغرب بالحرب المدمرة بين أهله يبدأ االتحاد بـين دول             -

 . المشرق والمغربفىاإلسالم 
 . قيام دولة أهل البيت مع إمام من مصر -
نيمتهم بال حـرب لكـل      كثرة الخيرات والبركات في بالد المسلمين، وغ       - 

 .صناعات وآالت الغرب

  عودة الشرق لإلسالم:أوالً

 نِإ :كانت بداية رؤية اإلمام أبي العزائم لمستقبل المسلمين في قوله تعالى          
فيطلب من الشرق   ،  )١١ :الرعد (مِهِسفُنَْأا بِ وا م ريغَى ي تَّ ح ٍموقَا بِ  م ريِغ ي  الَ اَهللا

 الغـرب   ءب خاطره بأن بـال    العمل بالشرع الشريف، ويطي   الرجوع إلى اهللا و   
ا له فيقولونكبته كانت تطهير : 

 

 

 

 :ايضأويقول 

 



 
 

 

 ١٠٧ 

 

 اشتغل المسلمون باللهو والسمر واللعب، ولم ينصتوا لصوت الداعي          بعد أن 
إلى اهللا، جعل اإلمام عالمة قيامتهم وعودتهم لمجدهم أن تصغى أذان القلـوب             

.. ذي سخرت له وسائل اإلعالم، وعال صوته فوق كل منبـر          لصوت المؤذن ال  
 :فيقول 

 

 ألن ذلـك    ؛ثم يحذر اإلمام األمة اإلسالمية من التراخي في العودة لإلسالم         
 :سيجعلهم عالة وسفلة، ويبشر أهل العودة بالخير العميم فيقول 

 

 ي بالغرب:اثان   حرب مدمرة 

لى من الغرب بحرب نووية تـدك       بمجرد عودة الشرق لإلسالم ينتقم اهللا تعا      
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 :فيقول البحار وال تطفئها ، )۱(وتدمر المغارة ، وتذيب الحجارة،الجبال

 

 

 .ه١٣٤٣ ترمز إلى سنة إمالء القصيدة )غين جشم(
خطأ في أجهزة   وقوع  سبب حدوث هذه الحروب المدمرة      أن  ويكشف اإلمام   

الح نـووي، فتـرد   طالق سإ  فيترتب عليه ،التحكم في إطالق الرؤوس النووية    
عليه باقي الدول ألن أجهزتها مبرمجة على الرد بمجرد اإلطالق من طـرف             

 :خارجي، مما يتسبب في جعلهم أشالء مدمرة فيقول 

 

                                                           

لقد استعدت الواليات المتحدة األمريكية بتجهيز مغارة تستوعب مائتى ألف شخص مـن الـصفوة،               ) ١(
 .يختبئون فيها حيث يتوفر كل ما يلزمهم، فيؤكد اإلمام أن هذه الحرب سوف تمحق هذه المغارة بمن فيها
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 -مع أول بيت من هذه األبيات، فاإلمام أبـو العـزائم      من وقفة   لنا  البد  
قد أشار فيه إلى حقيقة علمية تؤكد صدق         -وهو وارث علوم المصطفى     

ال تَقُوم الساعةُ حتَّى يكْثُر     : (- فى صحيح مسلم   -حين قال  النبى األعظم   
الْماُل ويِفيض، حتَّى يخْرج الرجُل ِبزكَاِة ماِلِه، فَال يِجد َأحدا يقْبلُها ِمنْه، وحتَّـى            

ودتَع ِب مرالْع ضاَأرارَأنْها ووجر.( 
فطوال التاريخ احتار العلماء فى كيفية رجوعها مروجا وأنهارا، ولو أنهـم            

قد  وربطوا بذلك أن البترول      ،فطنوا لكثرة البترول فى أراضى الجزيرة العربية      
اإلشـنيات  (ونباتية  ) بقايا الحيوانات البحرية  (تشكل من مواد عضوية حيوانية      

 وبقيت تحت تأثير الحرارة والضغط بمعزل عن        ،رضدفنت تحت األ  ) البحرية
، لعلموا أنها   ا وببطء إلى زيوت بترولية     فتحولت تدريجي  ،الهواء ماليين السنين  

 . وستعود قبيل القيامة،كانت فى قديم الزمان مروجا وأنهارا
يا غرب إن الشمس عنـك قـد        : لفقااإلمام أبو العزائم الغرب     وقد خاطب   

 .انزوت
 نزواء الذى يقصده اإلمام؟فما اإل -
 ؟ بعودة بالد العرب مروجا وأنهارا الرسول بنبوءةوما عالقة ذلك  -
  فى معظـم أحاديـث بيعـة        وما عالقة ذلك بتأكيد الرسول األكرم        -
 ؟المهدى بضرورة البيعة ولو حبوا على ثلج     
 .هل ستتحول بلدان العرب إلى مناخ أوربا المثلج؟ -

ى ميالنكـوفتش   به اآلن من خالل نظرية المهنـدس الـصر        هذا ما سنوضح  
، والتى تنص على أن التغير المناخي طويل األجـل سـببه            )م١٩٥٨-١٨٧٩(

التغير في كمية اإلشعاع الشمسي الواصل لسطح األرض من الـشمس؛ وهـذا         
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التغير ناتج عن التغيرات الدائرية في العالقة الهندسية بين األرض والـشمس            
 :ثة أشكالوالذي تأخذ ثال
 والذي يتحكم فـي شـكل       ، االختالف المركزي لمدار األرض    :التغير األول 

ن المدار يتغير باسـتمرار بـشكل تـدريجي         إإذ  . مدار األرض حول الشمس   
في فترة تقدر بـ  إلى قريب من دائري الشكل  من بيضاوي الشكلا جدىءوبط

 . سنة١٠٠٠٠٠
    غيرات المناخيـة بـين فـصلي        تكون الت  اوعندما يكون شكل المدار بيضاوي

 الشتاء والصيف كبيرة، فعندما تقترب األرض من الشمس في نقطة الحضيض

 والعكس صحيح عندما تكون األرض فـي        ،%٧يزداد اإلشعاع الشمسي بنسبة     
 .نقطة األوج

 ، األرض تدور حـول محورهـا القطبـي        ا وهو األكثر تعقيد   :التغير الثاني 
قد يكون بسبب جاذبية القمر، لذا فإن اتجـاه         وتترنح وتتأرجح خالل دورانها و    
ن النجم القطبي ال يـشير إلـى       أكما   (ا دائم اميالن محور األرض ال يكون ثابتً     

 يشبه ترنح لعبة الدوامـة      اوترنح األرض البطيء جد   ) الشمال في كل العصور   
شير إلى الشمال في الوقـت الحاضـر،    التي تدور حول نفسها، فالنجم القطبي

"  سنة سـيكون نجـم       ١٤٠٠٠بب تغير اتجاه محور األرض فإنه بعد        ولكن بس 
هو الـذي   نجم الثعبانكان   سنة   ٣٠٠٠باتجاه الشمال، بينما قبل     " النسر الواقع   

 .يشير إلى الشمال
ـ       وهذه . ا سنة تقريب  ٢٦٠٠٠وتستكمل األرض دورتها في تأرجح محورها ب

ي تؤدي بالتالي إلى تبادل في       والت ،الظاهرة تُسمى مبادرة أو مباكرة االعتدالين     
 ومن ثم سيحتل فصل الصيف موقع فصل الـشتاء والعكـس            ،مواقع الفصول 

 وذلك  ةوسيأتي فصل الصيف في شهر ديسمبر والشتاء في شهر يولي         . صحيح
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 . سنة١٣٠٠٠بعد 
.  سـاعة ٢٣:٥٦ كوكب األرض يدور حول محـوره كـل      :التغير الثالـث  

الشمس، وهـذا المـيالن خلقـه اهللا        ومحورها مائل نسبة لمدار األرض حول       
، فلوال هذا المـيالن     ةلحكمة نعرف وندرك بعضها وهو تعاقب الفصول األربع       

           شـروق  ، و الكنا نعيش في فصل واحد، وألصبح طول الليل والنهـار واحـد
  .الشمس وغروبها من مكان واحد

 درجة، وفي الوقـت الحاضـر       ٢٤,٥ – ٢١,٥وميالن المحور متغير بين     
 درجة، وكلما قل المـيالن أصـبحت        ٢٣,٤٤ن المحور تصل إلى     درجة ميال 

الفروق بين الصيف والشتاء بسيطة ويصبح الصيف أقل حرارة والشتاء أقـل            
 ومن ثـم    ،برودة، عندها قد ال تذوب الثلوج في الشمال بسبب اعتدال الصيف          

بعد عاماتتراكم الثلوج في فصل الشتاء عام  . 

ن محور األرض من منتصف فـصل الخريـف      تجاه ميال اإذ يبدأ التغير في     
 وذلك عندما   ،م٢٠١٣م ويستمر إلى منتصف فصل الربيع في عام         ٢٠١٢لعام  

 فـي يـوم     : أي ،ء في ذلك الخريـف    استوتكون الشمس عامودية على خط اال     
 بشكل تدريجي حتى    لعتدام حيث يبدأ محور الكرة األرضية باال      ٢٢/٩/٢٠١٢

 حيث يختفي في هذا العام فـصل        ،م٢٣/١٢/٢٠١٢في  % ١٠٠ يصبح معتدالً 
 وفي نفس العام يختفي فصل      ،الشتاء ومن بعده الربيع في شمال الكرة األرضية       

 ثم يواصل محور الكرة     ،الصيف ومن بعده الخريف في جنوب الكرة األرضية       
 من قبل أن يـصل إلـى    هكان علي  تجاه المعاكس لما  األرضية تغير انحرافه لال   

 فيبدأ بالميالن بشكل تدريجي حتـى يكتمـل         ،رهعتدال ليكمل خط سي   لحظة اال 
في الفـصل   :  أي ،م٢١/٣/٢٠٢٣تجاه الميالن األول تماما في    االميالن بعكس   

الذي كان مفترضا أن يكون ربيعا في شمال الكرة األرضـية حيـث سـيكون               
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 ويستقر بعد ذلك في هذة الفترة من السنة والعكـس بـالعكس بالنـسبة               ،خريفًا
 فبذلك تستمر الشمس لتكـون عاموديـة علـى خـط            ،ضيةلجنوب الكرة األر  

 وبهذا الشكل يمتد الخريف في نـصف الكـرة          ، كاملة أشهرستواء لمدة ستة    اال
 ويمتد فصل الربيع فـي      ، أشهر ٦ بزيادة   : أي ، أشهر ٩األرضية الشمالي لمدة    

 ه وفي هـذ   ، أشهر ٦ بزيادة   : أي ، أشهر ٩نصف الكرة األرضية الجنوبي لمدة      
ا ولمرة واحدة فقط في النصف الـشمالي مـن          ي فصل الشتاء تمام   الحالة يختف 

 وكذلك يختفي فصل الصيف تماما ولمرة واحـدة فقـط فـي             ،الكرة األرضية 
 فتتبادل الفـصول  ، سنة٢٦٠٠٠النصف الجنوبي من الكرة األرضية وذلك كل  

 ويحـل   ، فيحل فصل الشتاء مكان فصل الـصيف       ،أماكنها في الكرة األرضية   
 ويحـل   ، وكذلك يحل فصل الربيع مكان فصل الخريـف        ،ن الشتاء الصيف مكا 

 والذي يؤدي بدوره    ؛تجاهات الرياح ا مما يؤدي تغير في      ؛الخريف مكان الربيع  
إلى تغير عام في مناخ الكرة األرضية واألماكن التى تكثر فيهـا األمطـار أو               

 يستقر وضـع المنـاخ       أن  وسوف تذوب بعض الثلوج في القطبين ريثما       ،تشح
 ثم تبدأ الثلوج للتجمع تارة أخرى في القطبين ولكن لـيس فـي              ،على األرض 

 وسيرتفع منسوب الميـاه  ،نفس المكان األول بل في مكان جديد وهو ليس ببعيد 
في البحار والمحيطات في الفترة الواقعة ما بين ذوبان الجليـد فـي القطبـين               

مؤقت للماء علـى    وقد يحدث جراء ذلك طغيان       ،وإعادة تجمعه فيهما من جديد    
ا أو بـشكل جزئـي       مما سيؤدي إلى غرق بعض المدن الساحلية تمام        ؛اليابسة

 .)۱(ولفترة مؤقتة
يترتب على االنزواء ذوبان الجليد فى بعض المناطق فى الغـرب، يقـول             و

 :م١٩٢٣اإلمام عام 
                                                           

)١ (www.planetseed.com.  
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ـ م تُ مثُ ـ  ح ى سحـ  ب ـ  شَ رتُس تَ ماس 
ــورنُ ــه قٌِرشْا مــلَ و ــنِك  تْارو تَ
ـ جلْ ثَ تْبوذَ ه ـ ا م ـ  تْح ـ  ح لَّ كُ ٍبج 
 اانًــيى بى ِلــِلص فَــوحا الــرهــيَأ
ـ  وبذُ ي ٍبر غَ جلْثَ ـ  ْل ب ـ  ار نَ  ٍقر شَ

 

ـ  تَ ملَ  ـ  بِغ ـ اِمقَى م  ِف ا اإلِ ه ىاِليـص 
ــ ــِلالَى ِظِف ا اَألهــو هامــاَآل و اِلم 

ـ ا ع يالـض  بِ تْقَرشَْأ ـ ى االع لَ  اِلدِت
ـ  التَّ اقُيِتاشْفَ ـ  يِلِصفْ ـ جى اإلِ  ِف اِلم 
ــُئِفطْي ــه ــ الْورا نُ هــد  ِلالَجالْى ِب

 

وقد أكد اإلمام أبو العزائم أن حدوث مثل هذا الحدث هو عالمة أكيدة علـى               
 فى ختم ليلة النصف مـن شـعبان         دنو رفعة اإلسالم وقيام دولته، فيقول       

 :هـ١٣٤٠عام
ــدِ  ــا ب كَم ــود تْ َأتَعــنَّتُه ــيس   ٱلَِّت

يو          هـشِْرقُ نُـوريِن يٱلـد نَـارلُو مع 
ــاِفٍر ــب وكَ ــلَّ ِخ ــي كُ بــقُ ر حميو 
 يعود ِضيا ٱلْقُـرآِن نُـورا ِبـالَ خَفًـا         
  ملَهــم ــشَتِّتُ شَ ــاتٌ تُ آي ــر تَظْهو 
 ويظْهر كَنْـز ٱلْغَيـِب معنَـٰى بـشَاِئرٍ        
اُؤهلَــى ِضــيجي آنِبــِه ٱلْقُــر ــامِإم 

 

 لَقَد ستِّرتْ ِبٱلـشَّك جهـرا وِبٱلريـِب         
      ـبِبٱلْح وا ثَمصخُص نفَا مِل ٱلصِبَأه 
 يعود ذَِليالً ِفـي عنَـاٍء وِفـي كَـربِ         
 كَما كَان بدءا ِفي ٱبِتداٍء ِبـالَ حـربِ        
ــربِ  ــِة وٱلْكَ ــو ذُلُّ ٱلْمهانَ ملُوهعيو 

 دري ِفي ٱلشَّرِق وٱلْغَربِ   هو ٱلْكَوكَب ٱل  
      ـبِب ِبٱلْحاِلِم ٱلْغَيع وا ِمنصخُص نِلم 

 

ويسبب االنزواء كارثة تجعل الغرب يفقد توازنه بالرغم من غروره، فتبـدأ            
ه قادر علـى     وأن ،ا بقوته غرب مفتخر اليكون  فى الوقت الذى    الحروب المدمرة   

 :ا بزينته فيقول مغرورا متكبر مثل هذه الكوارث مواجهة

 



 
 

 

 ١١٤ 

 

 وعندها سيعلو   ،لعباد فإن اهللا سينتقم منه شر انتقام      وقهر الغرب ل  بسبب ظلم   ف
 :اإلسالم، فيقول 

 

 

 نراه اليوم من تقارب بين أمريكا وأوربا وانضمام العديد مـن            ولنعلم أن ما  
 الدول الغربية إلى حلف األطلنطي ال يكشف حقيقة ما يدبرونـه فـي الخفـاء              

 أنه بعد انتهاء الحرب البـاردة بـين        لبعضهم البعض، حيث يكشف اإلمام      
ا فيقولروسيا وأمريكا، سينتهي التقارب بين أوربا وأمريكا أيض: 

 

 أن الحرب القادمة في الغرب هي حرب نووية مدمرة          ثم يكشف اإلمام    
 ٍلبعد محـو دو   ) اوسءر( كبرى   الًفتمحو دو )  روسيا(ستبدأ من شرق غربهم     

 :فيقول) أمريكا(، وتدمر غرب غربهم )اصغار(صغرى 

 



 
 

 

 ١١٥ 

 

 

 .هـ١٣٥٢ ترمز لسنة إمالء القصيدة )نغشب(و 
ا ومعدات عـسكرية رهيبـة      وقد بلغ الغرور والظلم بالغرب أن جهز جيوشً       

للقضاء على المسلمين وغيرهم من دول العالم الثالث، وأنشأ مخازن لألسـلحة            
 ولكن اهللا تعـالى سـيمحوهم       ،كيا وشرق آسيا  في منطقة الخليج وإسرائيل وتر    

 :بالسالح الذي جهزوه لغيرهم، فيقول 

 

 :ويقول

 

 :ويكشف اإلمام أبو العزائم هذه الحقيقة بقوله

 



 
 

 

 ١١٦ 

 

 عالمة محوهم وتدمير جيوشهم هـي انمحـاء   وجعل اإلمام أبو العزائم     
 فى ختم ليلة النصف مـن       فيقولوغيرها  ن العميلة لهم في بالد المسلمين       التيجا

 :هـ١٣٥٤شعبان عام 
ــ ــي ا بــ اِإلالد ــ َأِجنِْرفْ ــ ِنِتنَ ماٌي 

ــ ــبا رنَنُصِح ــنَ ا ومفَدــنَع  ـا الل
ــدقَــ س عوــِفطْا ي  رآٍن قُــور نُــونُئ
ستُ فَو مح ـ ى ج موعهم ـ  ب عـ  د س ٍعب 

 

ــو ــ اِإلالدِب ــِمالس ــاألن ـُص ِح اِنم 
ــه ــو ـ ســفُاي ــا اِإلفَنا ص  اِنيقَ

ــكَ ــفَي ذَ هــا و ــاِن َأيِوقَلْاِْب  ىم
ــقِْن ــي انْة اِهللام ــمَِ ف ــِيا التْح اِنج 

 

 سيكون فـى    ها سر أنوعن عالمة بداية هذه الحرب المدمرة يكشف اإلمام         
 :فيقول،  الشمس بكوكب الزهرةتقترن فيهعام 

 

 هـ١٣٥٠ام كتابة القصيدة سنة إشارة إلى ع) غشن(و
 مـن تـسليح   رط أن تقوم الحرب مع االقتران بشكلها التقليدى    تشي ال :تعليق

ودمار، ولكن من الممكن أن تبدأ بتهديدات وتجهيزات مع االقتران ثم تكون فى             



 
 

 

 ١١٧ 

 .ماذا يعنى هذا االقتران؟ولكن  .. الحقةأعوام

 :اقتران الزهرة بالشمس والمسمى بعبور الزهرة
ـ  فتبدو كنق   الشمس واألرض،   ظاهرة فلكية يسببها مرور الزهرة بين      وه ة ط

يقاس هذا العبـور وأمثالـه عـادة        . قرص الشمس أمام  سوداء صغيرة عابرة    
 يشبه العبور الكـسوف     ، ساعات ٦ ، ويستغرق العبور ما يقرب من       بالساعات

ر الذي يسببه مرور القمر بين األرض والشمس، ومع أن الزهرة أكبر من القم            
  إال أن المسافة التي تفصلها عـن األرض تجعلهـا تبـدو             ابأربع مرات تقريب 

 . صغيرة للعيان
يعتبر عبور الزهرة أحد أكثر الظواهر الفلكية الدورية ندرة، إذ تتكرر في            و

 ١٢١,٥ سنوات ثم آخر بعـد       ٨ سنة، بعبورين يفصل بينهما      ٢٤٣دورة مدتها   
 . سنة١٠٥,٥سنة، يليه آخر بعد 

والعبـور   ،م٢٠٠٤عـام   م وقد سبقه عبـور      ٢٠١٢عام  عبور  ا  كان آخره 
 ثـم   م٢١١٧عام  والعبور القادم سيكون    ،  م١٨٨٢ و   م١٨٧٤وقع عام   األسبق  
 سـنة ليحـصل     ١٢١,٥ ثم تمر    ،) سنوات ٨عبوران يفصل بينهما    . (م٢١٢٥

 .ا سنوات يقع عبور آخر، وهكذ٨عبور وبعد 
 الذى ستأتى هه إلى هذا االقتران     م اهللا وج   بن طالب كر   اإلمام على وقد أشار   

 نتيجة إلنشغال   -بعده الرايات السوداء إلى العراق لنصرة إمام دولة أهل البيت         
 : بقوله-الغرب بحربه وكوارثه

 ، أال وإن لكـم بعـد الحـين طرقـة          )۱(أال فأبشروا فأنتم نعم اإلخوان    (... 
 ع، وينكشف لكـم صـنائع البرهـان عنـد طلـو           )۲(تعلمون بها بعض البيان   

                                                           

 . إليهمإشارة إلى اإلخوان الذين اشتاق رسول اهللا ) ١(

 .إشارة إلى سقوط كويكب العذاب، وهى ستكون العالمة األكيدة لدنو قيام دولة أهل البيت) ٢(



 
 

 

 ١١٨ 

ات والزالزل، وتقبل    فعندها تتواتر الهد   االقتران على دقائق    )۲( وكيوان )۱(بهرام
 .)٤ (...) إلى بالد بابل)۳(الرايات من شاطئ جيحون

ـ  ٦وقد حدثت هذه الظاهرة الفلكية يوم األربعاء الموافـق           م، ٢٠١٢ ة يوني
 :ورصدتها كافة وسائل اإلعالم العالمية والعربية، ومنها

 :لمصرية ا"األهرام"

 

                                                           

وكب ، وهى كلمة فارسية، وفى العربية تعنى ك ملك الدولة الساسانية في بالد فارس       إشارة إلى  :بهرام )١(
شفاء الغليل فيما في كالم العرب       -شهاب الدين الخفاجي  [المريخ واليوم العشرين من أيام شهور الفرس،        

 ]١٠٨ ص من دخيل

ا وقد يكون االسم تحريفً   ،  وله معنى آخر هو معدن الرصاص      ،كوكب زحل :  معناه بالسريانية  :كيوان) ٢(
 فـي فلـسطين   ةسماء عائالت موجـود   أوهي  . ئةالحسن والجمال والهي  : بمعنى) كويانا(للكلمة السريانية   

 .لبنان وسورياوردن األو

ولدى العـرب باسـم    أوكسوس ا باسم كيلومتر، عرف قديم٢٥٨٠نهر آسيوي يبلغ طوله     :جيحـون  )٣(
، عبـره   آسـيا الوسـطى    في جبل بامير   ينبعان من  اللذين وباندج فخش  يتكون من التقاء نهري    ،جيحون
وقد عـرف النهـر بالحـد الفاصـل بـين كـل             . شه إبان الفتوحات اإلسالمية   بجي قتيبة بن مسلم   الفاتح

 .وأوزبكستان وطاجكستان أفغانستان من

)٤ (    عن ينابيع المـودة     الً، نق ٢٣٥ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور ص       الجفر األعظم، ماذا قال على 
 .دار األسوة.  د٣/٢٠٥للقندوزى الحنفى 



 
 

 

 ١١٩ 

 

 :القطرية" الجزيرة"و

 
 :السعودية" العربية"و

 



 
 

 

 ١٢٠ 

 أن  وعن تفاصيل الحرب المدمرة في الغرب يبين اإلمام أبـو العـزائم             
البداية ستكون بضربة روسية إلنجلترا تمحوها من الدار، ذلك ألن إنجلترا هي            

 :أكبر دولة ظالمة في التاريخ الحديث فيقول

 

 

 :ويقول

 

 :ويقول

 

 .ه١٣٤١م غاشم ترمز إلى سنة إمالء القصيدة وهي وعا
 إنجلترا، وفكسما هي بالد الموسكوف إشـارة إلـى روسـيا،            هىوالزيلكنا  

 .نا هي إنجلتراكورتل
 وقبل هذه الضربة من روسيا إلنجلترا سوف تكون أرض إنجلتـرا محـالً            

 :لالبتالء باألعاصير والمذنبات والشهب والحرارة فيقول 

 

 :ويقول

 

،  بسالح نـووي   وقد تضرب ،  ا روسيا فتقوم حرب فيها تمحو كل خيراتها       أم
ا،  يؤدي إلى سيالن ثلوج سيبيريا فتغرق أرضها جميع        أو بتغير كبير فى المناخ    



 
 

 

 ١٢١ 

 :فيقول 

 

 :ويقول

 

اليـا، وسـقوطهم    وسوف تكون نتيجة هذه الحرب قهر إنجلترا وفرنسا وإيط        
 :حيث يقول

 

فيقـول  وتعلو شمس اإلسـالم     وسوف تضمحل فرنسا وتمحى معالم اليونان       
: 

 

 )اليونان = فرنسا، نانوي = سنرفا ( 
 :ويقول

 

 :ا إسالمية فيقول أرضازيق إيطاليا وتدمير روما، وعودتهويبشرنا اإلمام بتم

 

  )إيطاليا= إيالتيا ( 
 :ويقول

 



 
 

 

 ١٢٢ 

وسوف تحطم المسيحية في ألمانيا ويتحول أهلها إلى اإلسالم على يد أفـراد             
 :األمة اإلسالمية فيقول

ــا   لَه ومــد ي ــْأن ــا شَ ــاِمالَ لَه  نَِي
 

ــشُّهبِ  ــراد ِبٱل ــا ٱَألفْ هطِّمــى تُح  حتَّ
 

 .)ألمانيا= نيامال (
، دة دول غربية  من دمار لع  وفى وصف شامل لهذه الحرب وما ستفسر عنه         

 :م١٩٢٧يقول اإلمام أبو العزائم عام 

 

 

 



 
 

 

 ١٢٣ 

 الواليات املتحدة األمريكية مستقبل

كقوة جديدة   - فى الحرب العالمية الثانية    -الواليات المتحدة األمريكية  ظهرت  
 ثم ساعدت في عملية اإلنزال      ، اليابان شاركت فى هزيمة  حيث  مناصرة للحلفاء   

ـ  مانيا، إال أنها بعد انتهاء الحرب كو      الكبرى في نورماندي وهزمت أل     ا نت حلفً
ا من الدول الغربية يسمى حلف شمال األطلنطي بزعامتها في مواجهـة            عسكري

الكتلة الشرقية بزعامة روسيا، ولما سقطت الشيوعية وانتهت الحرب البـاردة           
أصبحت الواليات المتحدة األمريكية هي القوة األولى الوحيـدة العظمـى فـي       

تمثل ذلك فـي اعتراضـها      وقد  .. ، وبدأ الخالف يظهر بينها وبين أوربا      العالم
على الغزو العسكري المسمى العدوان الثالثي على مصر، كما تمثل في رغبة            

   ا عن أمريكا فيما يسمى بالسوق األوربية المـشتركة،         أوربا أن تستقل اقتصادي
تراضـها أو    واع ،ك في موقف بعض الدول األوربية من الحلف األطلسي        لوكذ

 .انسحابها كما فعلت فرنسا
 :م فقال١٩٢٩وقد تنبأ اإلمام أبو العزائم بذلك الخالف في عام 

 

 فستدعوها القوة إلى الظلم الذي يغـضب        على رأس قيادة العالم اليوم    وألنها  
 .االقهار عليه



 ياساتها الظالمـة يشير اإلمام أبو العزائم إلى محق أمريكا وانهيارها بسبب س     
 : فيقول

      ـهجَؤجي غْـضِريكيا بِض َأمبِ        ِفي َأرـرح ِمـنِغلٍّ و طَاِمِع ِمنٱلْم نَار 



 
 

 

 ١٢٤ 

ــى   ــٍة تُجِل َأي ارــر ــسِلِمين قَ ِللْم 
       مهِب تُـوِقعوِب ٱلْغَـرـرح نَار تَشُب 

 

 لَهم جماَل ٱلْهدى ِمن غَيِر ما صعبِ      
 زِى بعد مواِقِع ٱلْحربِ   ِفي ساِفِل ٱلخِ  

 

وبسبب غطرسة القوة وسيطرة الصهاينة على القرار األمريكي لن يرتدعوا          
         ا، ممـا يعجـل     بالبالء الذي يجريه اهللا عليهم، وسوف يعم ظلمهم البشر جميع

 :م١٩٣٢في عام  يقول اإلمام أبو العزائم بمحق أمريكا وحكومتها الصهيونية 

 

 )كلمة أمريكامقلوب : أكيرما(
إن التاريخ األمريكي كله ظلم وغباء وجبن، فقد فشلت أمريكا حين تـدخلت             

، ١٩١٧،  ١٩١٢،  ١٩٠٦، وكذلك فـي كوبـا أعـوام         م١٩٠٥في هندوراس   
، م١٩٣٠، وفي الـسلفادور   م١٩٦٥،  ١٩١٦ وفي الدومينيكان    م١٩٦٥،  ١٩٦١

يث منيت  م ح ١٩٧٥ – ١٩٦٥ات، وفيتنام   ي، وأوائل الثمانين  م١٩٥٤وجواتيماال  
أمريكا بأكبر عقدة نفسية في تاريخها بعد هزيمتها المنكرة في فيتنام وانسحابها            

عـام   تجر عار الذل والخيبة، ولوال القنبلة الذرية التي ألقتهـا علـى اليابـان             
 في الحرب العالمية الثانية لما هزمت اليابان، وتدخلها فـي جرينـادا             م١٩٤٥
 فى حـرب    ن تحارب العراق وحدها   ، ولم تجرؤ أ   م١٩٨٩، وفي بنما    م١٩٨٣
 دولة كي تحاربها، والعـراق مـن        ٢٨ بل جاءت في ظل      م١٩٩١ عام   الخليج

ا بالنـسبة   بالد العالم الثالث وبالمقارنة مع أمريكا نجد أنهـا ال تـساوي شـيئً             
للتكنولوجيا والتقنية األمريكية، ولكن الجبن األمريكي جعلها ال تقدم على هـذه            

ـ   مع عميلها صدام حسين أن ال يقتل جنـدي         الحرب وحدها بل اتفقت    ا ا أمريكي
تحت اسم إعادة األمل ولكنهـا كانـت         م١٩٩٣ا، ثم تدخلها في الصومال      واحد 

تخفي طمعها الحقيقي وهو احتالل الصومال للتحكم في مدخل البحر األحمـر            



 
 

 

 ١٢٥ 

ت ا أصابها بالذعر والخـوف والهلـع فجـر         أمريكي ٢٣الجنوبي، إال أن قتل     
، أضف إلى   ا وديع الًا وأسلحتها هاربة من هذا البلد المسلم الذي ظنته حم         جنوده

 .ذلك وقوفها الظالم إلى جانب الكيان الصهيونى اإلجرامى
إن هذه السياسات الظالمة ألمريكا جعلتها دولة كريهة بغيضة ال يحبها أحد،            

 العـالم  وال يريد أن يتعاون معها، ونحن في انتظار عزلتها عن العالم ومقاطعة          
، وتـصيب   ىءتزكم األنوف، وتثير الغثيان والق     ألن رائحة ظلمها صارت      ؛لها

 .من يتعاون معها بالدوار وفقدان التوازن



يشير اإلمام المجدد أبو العزائم في كتابه الجفر إلى نهاية إسرائيل وأمريكـا             
 :م١٩٢٥وكان ذلك في سنة 

 

 )أمريكا: إسرائيل، القوى السالب: صهيون(
في معركة تـسمى    الجتياح بالد المسلمين وافنائهم     إسرائيل وأمريكا   تخطط  

 حيث تأتي جيوش العالم وتقضي على المسلمين والعرب، ولهـذا           )هرمجدون(
)  نصر بال حرب   م١٩٩٩(: ا بعنوان الرئيس األمريكي السابق نيكسون كتاب     ألفَّ

م تكون أمريكا قد حققت السيطرة على العـالم       ١٩٩٩ بحلول عام    حيث ذكر أنه  
 وأن هذا تهيئة لعودة المسيح ملك اليهود الذي سيبني لهم هيكل            ،من غير حرب  

وبدأوا يستعدون لـذلك بوضـع      .  مكان المسجد األقصى   - المزعوم   -سليمان  
 جيوشهم في الخليج العربي، والبحر األحمر والمتوسط، وحفر الباطن، وعمـل          



 
 

 

 ١٢٦ 

قواعد عسكرية في قطر، وعمان واألردن وتركيا، بخـالف تخـزين أحـدث             
الرؤسـاء  هذا باإلضـافة إلـى أن   . األسلحة بكميات ال حصر لها في إسرائيل  

 ا يفتحون أبواب الخزائن األمريكية العلمية والمادية والمعنويـة         األمريكان دائم
 .على مصراعيها لليهود

عداء قديم أو جديد، ولكنها تقود الحرب        وبين المسلمين     أمريكا ال يوجد بين  
 ألن الصهيونية العالمية قد أحكمت قبضتها على رقبـة صـناع          ؛ضد المسلمين 

القرار في واشنطن، وباتت تدير دفة األمور فيها وفي العالم من خاللها بأخالق             
         ا اليهود الشريرة، ويساعدها توافر القوة العسكرية والتكنولوجية مما يوقعها دائم

 : فيقولالظلم الذي يغضب القهار عليهم، يكشف ذلك اإلمام أبو العزائم في 
       ـهجَؤجي غْـضِريكيـا بِض َأمِفي َأر 

 

 نَار ٱلْمطَاِمِع ِمن ِغـلٍّ وِمـن حـربِ        
 

 الًوبسبب المواقف المتعنتة ألمريكا ومساندتها للصهاينة الذين يعربدون شما        
ا وشرقً وجنوب ترفض مجرد اإلدانـة    ومريكي بالسالح والكلمة،    ا بتأييد أ  ا وغرب

            م الشكلية إلسرائيل فترفع في وجه الجميع حق الفيتو، ونسيت أمريكا أن اهللا حر
 وأنه سينتقم للمظلوم الذي ليس بينه وبين ربه حجـاب، ومـا      ،الظلم على نفسه  

 :يعلم جنود ربك إال هو، واإلمام أبو العزائم يبشرنا بذلك بقوله

 

 فى الجفر أن سبب بالء أمريكـا هـو مـساندتها       اإلمام على  وقد أكد 
يهبط من السماء   : (دماء فيقول الللصهاينة فى اغتصاب أراضى فلسطين وسفك       

على بالد األمريك في الحائط الغربي من األرض كويكب العذاب عندما تكتفي            
ل فـي  ويرضى الحاكم هناك بالدم البريء يسا  المرأة بالمرأة، والرجل بالرجل،     

ـ         ... القدس  لهـم،   الًفيرسل اهللا عذاب الرجفة على األمريك، وتمطر السماء وي



 
 

 

 ١٢٧ 

 . )۱()وتشب نار بالحطب الجزل غربي األرض
وأما عن معنى جريان البالء فيوضحه اإلمام أبو العزائم فى كتاب ختم ليلة             

 البـر   مـن  بأنه سيكون كافة أنواع العذاب       هـ٢١٣٥النصف من شعبان عام     
 :بقولهو والجوالبحر 

             َفَِفي ٱلَْجو َأهواٌل وِفي ٱلْمـاِء لَوعـةٌ            
                 هلَــك َأنْفُــسا تُغَيــر َأركَانًــا وتُ 

ــا تُو ــذَفُ ِنيرانً ــٍة                                     قْ عِبدــٍد و ِبكَي 
ـ        دا                         تُبدُل َأرض ٱلشَّرِق عودا ِإلَـى ٱبِت

ا وــد ِب كَيــر ــلُّ ٱلْغَ ــزم كُ هةًفَيــر                             ِغ
تَعود ِإلَى ٱلـشَّرقَ ٱلِْعنَايـةُ وٱلْهـدٰى                               

 َوتَحِرقُه ٱَألطْمـاع وٱلـشَّرقُ صـاِمتٌ      
 

   ِليِر ٱلْبعٱلْوِل وهنْـِب       َوِفي ٱلسةُ ِفي ٱلْج        
ــواداوتَ ــدم َأطْ ِب        هــٱلْغَر ــشَرٍق وِب               ِب

 ِمـن ٱلْقَـوِم ِبٱلـسلِْب                         وتُسقَطُ ِتيجانًـا  
ميــاِديِن َأفْكَــاٍر تُــِشير ِإلَــى ٱلْحــرِب                       

ــٱلْ  ــار ِب بٱلْج ــه ــصلِْب                يمزقُ قَهِر وٱل
ويسلَب هٰذَا ٱلْغَرب ِعـزا ِبـذَا ٱلْكَـرِب                         

 وِفي غَشْنٍَب فَٱلشَّرقُ يصحو ِمن ٱلصعبِ     
 

 الدعارة والفجور فـي الغـرب       األمريكيةوسوف تنشر الحكومة الصهيونية     
ن أ النظام العالمي الجديـد، إال        في أجمعبأسره، بل وتحاول فرضه على العالم       

اهللا سوف يحيي الشرق اإلسالمي ويهلك الغرب الذي أفسدته اإلدارة األمريكية           
 :فيقول 

 

 

 

والمالحظ أنه ال يوجد في العالم حكومة تسمى نفسها باإلدارة سوى الحكومة            

                                                           

 .٣٩٠ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صىالجفر األعظم، ماذا قال عل) ١(



 
 

 

 ١٢٨ 

 ).اإلدارة األمريكية: (األمريكية التي تقول



نيزك أو كويكب كبير يسقط عليهـا       ب ،هالك أمريكا بقوة إلهية غالبا    سيكون  
ولتأكيد معرفتهم بهذه الحقيقة فقـد صـنعوا        ها من على خارطة العالم،      وفيمح

 التى يتوقعـون فيهـا      ،كثير من الكتب  طبعوا ال  و ،العديد من األفالم السينمائية   
 .لبهذا الشك) بابل العظيمة( بـةهالك أمريكا المسما

رؤيا يوحنـا   (فى العهد الجديد فى سفر الرؤيا       قد ورد فى الكتاب المقدس      و
 :  كما يلىالً قصة نهايتها تفصياإلصحاح الثامن عشر) الالهوتى

 من السماء له سـلطان عظـيم        الًخر ناز آا  يت مالكً أ ثم بعد هذا ر    ١: ١٨ 
 .رض من بهائهواستنارت األ

 ،ت سقطت بابـل العظيمـة      سقط :الً وصرخ بشدة بصوت عظيم قائ     ٢: ١٨
ا لكل طائر نجـس     ا لكل روح نجس ومحرس    ا لشياطين ومحرس  وصارت مسكنً 

 .)۱(وممقوت
رض مم وملـوك األ   نه من خمر غضب زناها قد شرب جميع األ         أل ٣: ١٨

 .)۲(رض استغنوا من وفرة نعيمها وتجار األ،زنوا معها
يا شعبي لـئال     اخرجوا منها    :الًخر من السماء قائ   آا   ثم سمعت صوتً   ٤: ١٨

 .)۳(خذوا من ضرباتهاأتشتركوا في خطاياها ولئال ت
 .ثامهاآن خطاياها لحقت السماء وتذكر اهللا  أل٥: ١٨

                                                           

 . عليهم وخسفهاذى الذنبهذا بعد سقوط النجم  )١(

، إمـا باالتفـاق أو       اشتركوا معها فى فسادها    الحكام إن شرورها وصلت لكل بالد العالم وجميع         :أى )٢(
 .السكوتب

أمـوالهم  سحبوا  حيث  يهود  ، وهذا ما فعله ال     بها إشارة واضحة إلى ضرورة تركها قبل نزول العذاب        )٣(
 . األخيرة مما أدى إلى أزمتها االقتصاديةمنها؛



 
 

 

 ١٢٩ 

عمالهـا  أا نظير    وضاعفوا لها ضعفً   ،ا جازتكم يضأ جازوها كما هي     ٦: ١٨
 .امزجوا لها ضعفًافي الكاس التي مزجت فيها 

نها  أل ،اا وحزنً عطوها عذاب أ  بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك       ٧: ١٨
 .)۱(ارى حزنًأرملة ولن أنا جالسة ملكة ولست أتقول في قلبها 

تي ضرباتها موت وحـزن وجـوع       أجل ذلك في يوم واحد ست     أ من   ٨: ١٨
 .له الذي يدينها قوين الرب اإل أل،وتحترق بالنار

 رض الذين زنوا وتنعموا معها حينما      وسيبكي وينوح عليها ملوك األ     ٩: ١٨
 .)۲(ينظرون دخان حريقها

 المدينـة   . ويـل ويـل    :جل خوف عذابها قائلين    واقفين من بعيد أل    ١٠: ١٨
 .)۳(نه في ساعة واحدة جاءت دينونتك أل،العظيمة بابل المدينة القوية

ن بـضائعهم ال يـشتريها    أل؛رض وينوحون عليها ويبكي تجار األ ١١: ١٨
 .حد فيما بعدأ

ـ         بضائع من الذهب والفـضة     ١٢: ١٨ والحجـر الكـريم واللؤلـؤ والب ز 
ناء من  إناء من العاج وكل     إ وكل عود ثيني وكل      ِزِمررجوان والحرير والقِ  واُأل

                                                           

حتَّى ِإذَا َأخَذَِت اَألرض زخْرفَها وازّيّنَتْ وظَنّ َأهلُها َأنَّهـم قَـاِدرون            : قوله تعالى وهذا يتوافق مع     )١(
 تظن أنها قادرة على محاربة اإلله والكوارث فأمريكا... اها حِصيدا  فَجعلْنَ لَيالً َأو نَهارا  علَيها َأتَاها َأمرنَا    

 .ىيظن أهلها أنهم قادرون على كل ش و،الطبيعية
 :هـ بقوله١٣٥٤وقد أشار اإلمام أبو العزائم إلى ذلك فى ختم ليلة النصف من شعبان عام 

 غرهم زخرف وأبـراج كـون     
 مسا أو صـباحا   جاءهم أمره   

 

  فى طغيـان   فنسوا ذى اآلداب  
 مزقوا فرقوا إلـى الـشيطان     

 

 

 .ها والسائرين فى حماهائكل المنتفعين من ورا )٢(

 .من خالل القنوات الفضائيةذلك  يتابعونألنهم  )٣(



 
 

 

 ١٣٠ 

 .ثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمرأ
١٣: ١٨  وقرفة وبخور  ا و بانًا ولُ ا وطيبا وحنطة وبهـائم    ا وسميذً ا وزيتً خمر
أ ومركبات والًا وخيوغنم۱(ا ونفوس الناسجساد(. 

١٤: ١٨   ـ         ،ى شهوة نفسك  نَ وذهب عنك ج ِحشْ وذهب عنك كل مـا هـو مم 
 .وبهي ولن تجديه في ما بعد

جـل  أشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد مـن           تجار هذه األ   ١٥: ١٨
 .خوف عذابها يبكون وينوحون

رجـوان  أ المدينة العظيمة المتـسربلة ببـز و       . ويقولون ويل ويل   ١٦: ١٨
 .لية بذهب وحجر كريم ولؤلؤوقرمز والمتح

 وكـل ربـان وكـل     ،نه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هـذا         أل ١٧: ١٨
 .الجماعة في السفن والمالحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد

ة مدينة مثـل المدينـة      يأذ نظروا دخان حريقها قائلين      إ وصرخوا   ١٨: ١٨
 .)۲(العظيمة
 ويـل   :ا باكين و نائحين قائلين    ا على رؤوسهم وصرخو   لقوا تراب أ و ١٩: ١٨

 المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحـر مـن               .ويل
                                                           

 .انهيار النظام االقتصادى العالمى بسبب ضياع ذهب العالم المساوى للعمالت معها )١(

يغْشَى النَّاس هذَا عذَاب     * ِقب يوم تَْأِتي السماء ِبدخَاٍن مِبينٍ     فَارتَ: قوله تعالى الدخان المشار إليه فى      )٢(
َأِليم *  ْؤِمنُونِإنَّا م ذَابنَّا العنَا اكِْشفْ عبى* رالذِّكْر مَأنَّى لَه ِبينوٌل مسر مهاءج قَدو *  نْـها علَّوتَو ثُم 

  م لَّمعقَالُوا مونُونج *      وناِئدع ذَاِب قَِليالً ِإنَّكُمِطشُ    * ِإنَّا كَاِشفُوا العنَب موى يرطْشَةَ الكُبالب   ـوننتَِقمِإنَّا م  
 ).١٦-١٠: الدخان(

 :وقد أشار اإلمام أبو العزائم إلى البطشة الكبرى بقوله
 قد رأيتم غناكمو فطغيـتم    

 

 بصعقة االنتقام سوف ترموا   
 

 



 
 

 

 ١٣١ 

 .نها في ساعة واحدة خربتنفائسها أل
ن الرب قـد    نبياء أل يتها السماء والرسل القديسون واأل    أفرحي لها   ا ٢٠: ١٨

 .دانها دينونتكم
٢١: ١٨     الًمة ورماه في البحر قائ    ا كرحى عظي   ورفع مالك واحد قوي حجر 

 .)۱(هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد
 وصوت الضاربين بالقيثارة والمغنين والمزمرين والنافخين بالبوق        ٢٢: ١٨

 وصـوت  ، وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعـد   ،لن يسمع فيك فيما بعد    
 .رحى لن يسمع فيك فيما بعد

 وصوت عريس وعـروس     ،ج لن يضيء فيك فيما بعد      ونور سرا  ٢٣: ١٨
ذ بـسحرك ضـلت   إرض ن تجارك كانوا عظماء األ   أل ؛لن يسمع فيك فيما بعد    

 .ممجميع األ
 .)۲(رضنبياء وقديسين وجميع من قتل على األأ وفيها وجد دم ٢٤: ١٨



 هى وصـول حـاكم       ىوعالمة قرب نهاية أمريكا كما بينها اإلمام عل       
                                                           

هو تفسير قول اإلمـام     التى ستهاجمها جراء سقوط النيزك، و     اية عن موجات التسونامى العظيمة      كن )١(
 :أبى العزائم

 
لما فعلته من ظلم للبالد والعباد، وإضافة إلى ذلك         أمريكا ستبتلى بكافة أنواع البالء الشديد انتقاما من اهللا          ف

 :، الذى يقول عنه اإلمامأضخم براكين العالم فى أمريكا" يلوستون"سينفجر بركان 

 
 

 ارتكبت كل الجرائم التى عرفتها البشرية مساوية بذلك قتلة األنبياء من األمم الـسابقة، بـل                 فهى قد  )٢(
 .وزادت عليهم بغيا وجورا



 
 

 

 ١٣٢ 

 ومن أصول إسالمية، فيقول اإلمـام   - كسيدنا بالل    -صاحب بشرة سمراء  
من تحنف في نجـوم     ويظهر بالل   ،  )۱(ويعلى اهللا شأن محمد   : ( فى الجفر  على

ـ  نما هي باأل  إ، )۲(خمسين ليست في السماء    لكـن نجمـة بنـي      ، ةرض العظيم
، )۳(خره لهـم   زمان وعد اآل   ا في خطوط الدرع تبلعهم جميع     ةسرائيل المرسوم إ

طفات بيدها  أمة خالفت رسولها و   أوتبكي  ، الذي يسوؤن فيه الوجوه كل العرب       
 .)٤(مصباحها

وال تتفرق األرض الجديدة، وما هى بجديدة، إنما تعتصم بالمسيح عيسى ابن            
مريم لتنصره، ويكذبون على اهللا فما اتخذ اهللا من ولد وما كان معه مـن إلـه،    

 ويزين القواطع الخمـسين بزهـرة الحيـاة         الًيدخل تدجي ال  جاب الد ولكن الكذَّ 
، تي من جبل صـهيون    سرائيل اآل إويربط المدائن الخمسين بحبل بني      ، )٥(الدنيا

 ويكون قائـدهم  ،مركيسمونها بالد األ، رض وعلو للظالمين  يبغي الفساد في األ   
 ويـدعوهم   ،مشاج الناس علـى لغـتهم     أيجمع  ، سرائيلإسحاق وبني   إمن بني   
 .)٦(بدعوتهم

سالت أو،  عليهم جناح كرامتها   ةبعدما نشرت النعم  ، ةمارك الفتن وتتم بالد األ  
                                                           

ِديـِن  و هو الَِّذي َأرسَل رسولَه ِبالْهدى: كناية عن بداية ظهور الرسالة المحمدية مصداقًا لقوله تعالى) ١(
، وكذلك ظهور علوم الوارث المحمـدى  )٣٣: التوبة (ولَو كَِره المشِْركُون الحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه

 .فى هذا الزمان

 .إشارة إلى نجوم العلم األمريكى المعبرة عن واليات أمريكا) ٢(

 . األول لدولة إسرائيلإشارة إلى سيطرة اليهود الصهاينة عليها، وجعلها الخادم) ٣(
 .جهم الذى هو كالمصباح فى الظالمهإشارة إلى األمة اإلسالمية وابتعادها عن أهل بيت نبيها، ومن) ٤(

 .كناية عن سيطرة الحياة المادية على أهل هذه البالد) ٥(

عالم كله، وبدأ   إشارة إلى انتشار اللغة اإلنجليزية وهى لغة الواليات المتحدة األمريكية الرسمية فى ال            ) ٦(
 . وغيرهماتهم من ديمقراطية وحريةاالجميع يدعو بدعو



 
 

 

 ١٣٣ 

وشعب شعابها وهتك   ، زقتهاأبليس في مدائنها و   إورتع  ، لهم الدنيا جداول نعمتها   
 ،شهوات وغـرور وسـراب العطـش      ، بليسإويظهر عندهم دين    ، عراضهاأ

، وبعلومهم فـرحين  ،  عيشها فكهين  ةوفي خضر ،  غارقين ةويصبحون في النعم  
لى كنـف غيـر     إوتهم الحال   آ و خبيث،مور لهم في ظل سلطان      وقد تربعت األ  

، رضطـراف األ  أفهم حكام على    ، راغب ال ذاهب  ، الدنيا فقط مطالب  ، غالب
، رض الطول والعرض  ويعرفون ما يجري فيها مسارات األ     ، يعرفون ما يجري  

عالم ويخزنون  وجور بالبحار األ  ، )۱(عيون تتلصص خلف السحاب   أوتكون لهم   
 وأرض غير مـسلم     تهدد غضب المستضعفين في األ    ، )۲(النار بها بيئة التراب   

امسلمكانوا يعتدونوفيلعنهم بما عصوا ، مريكويجعل اهللا حجته على األ، ا حق. 
نور فى بضع قباب من     من فوق السحاب،    فى بالد األمريك،    وينزل المهدى   

 امريـك هـد   ويهد اهللا بالد األ   فى الظالم كالقمر والنجوم،     لها نور   ،  )۳(الشمس
 جديـد اسـم كثيـر     ال، ا وشعوب ا بالد اهجأموارض في جوفها     تأكل األ  ،اوخسفً
وتـضيع  ، يد وجدد لمن يصنع الكذب والذهب     دويبقى منهم جديد وج   ، )٤(عندهم

اهب منتهاه مثـل  لو ميعاد اهللا لكان ، )٥( بأمر اهللا قرونه في الجهد والتعب      ا منثور 
رض في باقي زمنها     األ ةسرائيل فتن إوهو من قوم موسى فال تعجبون ف      ، قارون
رض فَما كَان لَه ِمن ِفَئٍة ينصرونَه ِمن دوِن اللَِّه          فَخَسفْنَا ِبِه وِبداِرِه األَ   ،  الممتد

                                                           

 .األقمار الصناعية) ١(

 .القواعد البحرية، وحامالت الطائرات) ٢(

 .إشارة إلى الطائرات) ٣(

 .الجديد: باإلنجليزية أى) نيو: (إشارة أن وجود الكثير من الواليات األمريكية تبدأ بكلمة) ٤(

 كله والذى سيضيع  الورقية، هب األرض المخزن فى البنوك األمريكية مقابل العمالت       إشارة إلى أن ذ    )٥(
 .مع خسفها وتصبح العمالت بال قيمة



 
 

 

 ١٣٤ 

   نتَِصِرينالم ِمن ا كَانمو     إلى األرض،   ، ويخلد الكذاب الدجالثَـِل   فَمكَم ثَلُه
الْكَلِْب ِإن تَحِمْل علَيِه يلْهثْ َأو تَتْركْه يلْهث ذَِّلك مثَُل الْقَوِم الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنَـا               

ونتَفَكَّري ملَّهلَع صِص الْقَصفَاقْص()۱(. 
     ثم بعد أن وصفها اإلمام على مـن  يهـبط   : (ظهر كيف سيتم هالكها فيقول     ي

مريك في الحائط الغربي مـن األرض كويكـب العـذاب،    السماء على بالد األ   
عندما تكتفي المرأة بالمرأة، والرجل بالرجل، ويرضى الحـاكم هنـاك بالـدم             
البريء يسيل في قدس اهللا، ويحمل أكداس الذهب لمن عليه اُهللا غِضب، ويمأل             

، ا ونـار  امض المكنوز س  مائدة اليهود بالطير الدسم كأنه البخت العظيمة، وبالبي       
 لهم، وتـشب    الًمريك، وتمطر السماء وي   فيرسل اهللا عذاب الرجفة على بالد األ      

وحـصد نبـات،    ، نار بالحطب الجزل غربي األرض، فيرون معهن موتـات        
وآيات بينات، فأبشروا بنصر من اهللا عاجل، وفتح فتوح إمام عادل، يقر اهللا به              

 من اهللا بين أوليائه وأعدائه، وأن لكـل         اقانًأعينكم، ويذهب بحزنكم، ويكون فر    
شيء أنى يبلغه ال يعجل اهللا بشيء حتى يبلغ أناه ومنتهاه، فاستبشروا ببـشرى              
ما بشرتم، وطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه، وتجنب ما يرديـه، ودخـل               

ـ             امدخل الكرامة، فغنم السالمة، وحذر قارعة قبل حلولها تـرج األرض رج ،
اه اهللا، للواقعـة زئيـر      ، وأعالها وأسفلها، ليس بمنجاة إال من نج       ا وغرب اشرقً

الرئبال، يفتك بنساء كالرجال، ورجال كالجبال، ودور رفعت للشيطان رايـات           
لها ومض النجوم، تحرق وتغرق البالد، وبالد تعوم يا ويلها ثم يا ويلها عنـد               

 .)۲(..)دوران الفلك لهذا اليوم

                                                           

)١ (٣٨٦-٣٨٥ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

)٢ (٣٩٠ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٣٥ 



كثر مـن   أ منذ    والتى ذكرها  -)والوأيوهانوا  ( العراف الكينى    ووافقت نبوءة 
فول نجم الواليات المتحـدة     أببدء   حين تنبأ      كالم اإلمام على   - عام ١٠٠

ستقع الواليات المتحدة   (: حيث قال  بناء كينيا المقربين  أحد  أيدى  أوخرابها على   
وسيحكم عليها من قبـل الـرب بالـدمار؛         ثم والفجور؛   إلفى المستقبل فريسة ل   

 وستصاب قطعـان  ،فات المحاصيلالمدن العظيمة ستدمر وتحرق؛ ستصيب اآل   
 من قبل علـى وجـه       رمراض بصورة لم تُ   سيهلك شبابها باأل  ،  الماشية بالموت 

حد شك خالل يد منتقمة هى أل      ن الدمار والخراب قادمين وال    أرى  أو،  رضاأل
 .)١()جلدتنان ومن بنى ينا المقربئنابأ

 أن األرض التي زخرفوهـا فـي أوربـا          ثم يبشرنا اإلمام أبو العزائم      
وأمريكا ستكون هي أرض األمان للمسلمين، وأن الصناعات والفنـون التـي            

 :اخترعوها ستكون هي العون والسند للمسلمين فيقول
ــتْ  ــِة زخِرفَ ٱإلقَام ضتْ َأرــد هم 
 مــا ِبهــا ِمــن آلَــٍة ِمــن صــنْعٍة

 

 ــان ــا ٱَألم ِبه ِلِمينــس ــتْ ِللْم  زينَ
ــانعــا ي ِبه هــوــالَِم وِلإلس فَهــو 

 



بسبب الحرب النووية المدمرة سوف يتحول الغرب إلى أطالل وأشباح حيث           
 :يقول اإلمام أبو العزائم 

 

                                                           

 .داموس العرب موقع الفلكى أحمد شاهين، نوسترا) ١(



 
 

 

 ١٣٦ 

رب إلى الجهل والظالم بينما يعلو اإلسالم ويقـود       وبعد هذه الحرب يعود الغ    
 :العالم، ويبشرنا اإلمام أبو العزائم بذلك فيقول

 .........................................   ........................................ 

 

ثً   االحتاد اإلسالمي شرقً:اثال  اا وغرب

هـا،  ئكب العذاب على أمريكـا وفنا     قبل الحرب النووية المدمرة ونزول كوي     
  اإلمـام علـى   ، وقد وصفه    تكون بالد العرب والمسلمين فى أسوأ حال      

  :بقوله
 يتكلمـون   ،ا ممزقة، والمالبس مهتكة   تكون بيوت العرب قبل المهدي غرفً     (

 .)۱ () ويؤتمن ربيب النساء، ويخون الخائن،في وقت واحد، يكذب فيهم الكذاب
يتفـضل  حيـث    قيام الحرب النووية المدمرة بالغرب       عندولكن الحال يتبدل    

 اإلمـام أبـو     الحق سبحانه وتعالى على الشرق باالتحاد وعودة مجده، فيقـول         
 : العزائم

 

 
                                                           

)١ (٣٣٠ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٣٧ 

 

 

رتفع يد الـدعم والعـون عـن        تاشتغال الغرب بحربه المدمرة سوف      وعند  
العروش العميلة له في بالد المسلمين لخدمة مـصالحه، فترتجـف عروشـهم             

  أبـو العـزائم    تتزلزل وتختفي وتحل محلها قيادات إسالمية حيث يقول اإلمام        و
: 

 

 .)هو البحر األحمر: هو البحر األبيض المتوسط، وبحر الجنب: الرومى(
 وما ورد فيه مـن سـفر        ،وهذا ما أوضحناه سابقًا عند ذكرنا لحال أمريكا       

 .الرؤيا فى هالكها، وحزن حكام األرض المستمدين قوتهم منها
اويقول أيض: 

 

 .م وقد حسبت بحساب الجمل١٣٥١ ترمز إلى سنة إمالء القصيدة )غاشن(و
ثم يشير اإلمام إلى عروش اليمن والسعودية أصحاب الحظوظ واألهـواء،           
وإلى الذين راهنوا بالسالم مع اليهود، وسمحوا للقـوات األمريكيـة بـاحتالل             

 يسمى بالتطبيع   ماسيؤدي إلى   هذا  بأن  ..  أجر االحتالل  عمنطقة الخليج، مع دف   



 
 

 

 ١٣٨ 

 ممـا يعجـل     ؛مع اليهود أعداء اإلسالم والذين سيفسدون في ديار المـسلمين         
 فيقول  ،بانفجار ثورات في العالم اإلسالمي تسلب كل التيجان العميلة للصهاينة         

: 

 

 لنجدة األمة بعـد أن داسـت        ويستغيث اإلمام أبو العزائم برسول اهللا       
تمكين اليهـود مـن بيـت       اإلسالم، ووصل طغيانهم من     أقدام أهل الكفر ديار     

 :كة فيقول مالمقدس بل و
ــِه ودا                             ــوَل ٱللَّــــ يارســــ

ــِر دارا                          ــُل ٱلْكُفْـ ــاس َأهـ جـ
ــٰى                           ــاموالَي َأولَــ ــتَ يــ َأنْــ

ــ  ــار حتَّـ ــى ٱلْكُفَّـ ــد طَغَـ ٰى                      قَـ
 َأســــكَنُوهم بيــــتَ قُــــدٍس

 

ــوِد                              ــلَّ ٱلْوجــ ــن كُــ عممــ
بـــْل طَغَـــٰى َأهـــُل ٱلْجحـــوِد                      

ِبــــٱلْجِميِع ِمــــن ٱلْجــــدوِد                         
ــوِد                     ــلَّ ٱلْيهــ ــززوا كُــ          عــ

ــودِ  ــي وفُـ ــةَ ِفـ ــْل ومكَّـ  بـ
 

   وقد بين اإلمام على   وظهور شخصيات قيادية تعمل      ضرورة سقوطهم 
 :فقال .. لكى يظهر الحق وتعلو دولته؛على تجميع األمة فى تكتالت

 )۱( يظلم ليـل آل حاصـب  ،ال بمطمع وفتن كالليل المظلمإوال يقوم المهدى  (
 فيما بينهم فيقـع ملكهـم وقـوع        )۲(ل دوسع آ ويختلف   ،حتى يغدو ال صبح لهم    

                                                           

 .آل الصباح) ١(

 .آل سعود) ٢(



 
 

 

 ١٣٩ 

إذا ، )۱( ويتشتت أمرهم فال سعود لهـم ، فيزول بغتة عنهم،فخارة من يد ساه اله 
 وترتفـع رايـة اليمـانى       ،ل سفيان باألكاذيـب   آدخل األنكيس ويخرج فارس     

، لى طريق مـستقيم   إمسارعة وراءه عما قريب وهى راية هدى تدعو للحق و         
د المحارب الرهيب يمهد للمهدي بأصوات عديده مـن         في ي  وتغدو مقاليد مصر  

 .)۲()مرويدعو القدس حاضرة األ ،مصر سماء

ة  السياسى قبيل قيام دول البيتأهلاملشهد    

إلمام على كرم اهللا وجهه يتبـين أن هنـاك عـدة            لمن خالل النص السابق     
  على مسرح األحداث قبيل ظهور دولة أهل البيـت         موجودةشخصيات ستكون   

مع انـشغال الغـرب بكوارثـه       بالتزامن  على تجميع األمة فى تكتالت      تعمل  
 .ثم نبدأ بالتحدث عن كل شخصيةمجملة األحداث بعرض  سنقوم، وحربه

) ن من حكام بالد الشام    ماحاك( الحملين   وقتلالكويت  األول  السفيانى  حرق   -
 .م١٩٦٧ويدخل األقصى ويحرره إلى حدود 

فة وغزو مصر للصعود للقتال على الخال      خروج الكندى من ليبيا بالبربر       -
، ويموت الكندى بـاألردن ويحـل محلـه ولـده            التى سيعلن قيامها السفيانى   

 .األعرج

                                                           

 حـدثَنَا  ،محمد بن الْمثَنَّـى  حدثَنَا: [ داود فى كتاب المهدى بنصووهو مصداق الحديث الذى أورده أب ) ١(
زوِج النَِّبي   ُأم سلَمةَ  عن ، صاِحٍب لَه  عن ، صاِلٍح َأِبي الْخَِليلِ   عن ، قَتَادةَ عن ، َأِبي حدثَِني ،ِهشَاٍم بن معاذُ
    ِن النَِّبيع ، َاخِْتال ( :، قَال كُونكَّةَ            يا ِإلَى ماِربِدينَِة هِل الْمَأه ٌل ِمنجر جخْرِت خَِليفٍَة فَيوم فٌ ِعنْد

فَي ، كَاِره وهو ونَهخِْرجكَّةَ فَيِل مَأه ِمن ْأِتيِه نَاسقَاِمفَيالْمكِْن والر نيب ونَهاِيعب.[( ... 

)٢ (٢٤٤ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٤٠ 

إلعادتـه  هجوم جيوش أوربا على اإلسـكندرية       يكون  بعد عزل األخنس     -
ة كبرى تنتصر فيها الجيـوش المـصرية بعـد          موقتال عظيم بها وملح   للحكم،  

 .ثم خروج مادة األبقاع للقتال على الخالفةإرسال مدد من السفيانى، 
 .مادة األبقاع ودخول السفيانى مصر ثم انسحابه القضاء على -
، الهاشمى حارب ثورة وهو ي  بالكوفة بقرحة فى حلقه   األول  السفيانى  موت   -

لمهدى ثم ينكس   ا ويبايع) الذى يغزو مكة والمدينة   (ويخلفه ابنه السفيانى الثانى     
 .ت الشجرة المتجهة أغصانها إلى بحيرة طبريةيذبحه تحفبيعته، 



       ااختلفت الروايات حول شخصية السفيانى فى كونه شخص أم اثنـين،    ا واحد 
 أنـه ولكن مجمل الروايات التى ذكرت فى كتاب الفتن لنعيم بن حمـاد تؤكـد              

 .نتاشخصي
فى سوريا ويسيطر عليها، وحسب     الحاكم الذى سيظهر    هو  السفيانى األول   ف

 ،ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان       فهو من    :حمادبن  الروايات التى ذكرها نعيم     
 يخرج مـن    ،نكتة بياض   وبعينه ، بوجهه آثار جدري   ،رجل ضخم الهامة  وهو  

 مـع   ،سبعة نفر   يخرج في  ، وادي اليابس  : في واد يقال له    ،ناحية مدينة دمشق  
ثالثين   يسيرون بين يديه على    ،م لواء معقود يعرفون في لوائه النصر      رجل منه 

 . ال يرى ذلك العلم أحد يريده إال انهزمميالً
نـه سـيدخل    أ، حتى   وتخضع له الشام فى لمح البصر     ،  سريعاتقوى دولته   

ويبدأ فى محاربة أهل العراق وفارس ومكة والمدينة،        ،  )۱( ويستولى عليها  القدس

                                                           

 .ألنها ستكون عاصة خالفة المهدى األول وفيها يموت، ولن يشهر سالح فى أثناء دخوله) ١(



 
 

 

 ١٤١ 

 ،٩٩ح) دى فى أخبار المهـدى    رالعرف الو (السيوطى فى كتابه     اإلمام   ذكرفقد  
عالمة المهدي إذا انـساب  (:  عمار بن ياسر بروايةأحداث ما قبل ظهوره     

، ويستخلف بعـده ضـعيف    ، ومات خليفتكم الذي يجمع األموال    ، عليكم الترك 
ويخسف بغربي مسجد دمشق وخروج ثالثة نفـر        ، فيخلع بعد سنتين من بيعته    

 ).وتلك أمارة السفياني، )۱( إلى مصرخروج أهل المغربو، بالشام
 فقد ذكر    على الخالفة والزعامة،   وفور خروجه ستتجمع جيوش العرب لقتاله     

الترك والـروم    إذا اجتمع ( :نافع عن جراح عن أرطاة قال     حماد عن   بن  نعيم  
  رفـع بالـشام ثـالث      ،وخسف بقرية بدمشق وسقط طائفة من غربي مسجدها       

 ، ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومـن معـه        ،واألصهب والسفياني رايات األبقع   
 فـإذا أقبلـت مـادة       ، فيكون الظفر للثاني   ،من بني أبي سفيان    ويخرج رجالن 

 فيقتل الترك والروم بقرقيـسيا      ،السفياني بجيشه عليهم    من مصر ظهر   )۲(األبقع
 ).لحومهم حتى تشبع سباع األرض من

بـن  ، فقد ذكر نعـيم      اتقام من أهله  لالنثم بعد ذلك يدخل السفيانى إلى مصر        
عن القاسـم    عبد اهللا بن مروان عن أبيه عن عبد اهللا العمري         حماد رواية عن    

أشهر  إذا دخل السفياني أرض مصر قام فيها أربعة       ( :بن محمد عن حذيفة قال    ا
،  باكية تبكي على استحالل فروجهـا      : فيؤمئذ تقوم النائحات   ،يقتل ويسبي أهلها  
  وباكية تبكي  ،ها بعد عزها  لِّ وباكية تبكي على ذُ    ،قتل أوالدها وباكية تبكي على    

                                                           

تم خلعه  ) األخنس(نصب كبير فى الدولة     لتعيد تثبيت صاحب م   قيل أنه تدخل قوات غربية إلى مصر        ) ١(
 .منه

لـة  ذنها كناية عـن ب    إ :نه قائد مصرى مصاب بمرض البهاق ووجه مبقع، وقيل        إ : قيل :مادة األبقع ) ٢(
التمويه العسكرية المصرية التى تتكون من عدة ألوان، وأيا كان فإن الجيش المصرى الذى سيذهب إلـى           

 .هزم عن بكرة أبيه وسي يرجع منه أحدنالشام للقتال هناك ل



 
 

 

 ١٤٢ 

 ).ا إلى قبورهاوقًش
ثم يخرج من مصر نتيجة الضغط المتزايد على أطراف دولته، فالعراق التى            

 صاحب الخال فى يـده      -ىمارتكب فيها الفظائع بدأت فى الثورة يقودهم الهاش       
 يعلو فيها اسم المهـدى      ، والمدينة وعلى رأس جيشه شعيب بن صالح      -اليمنى

 عن علـى  دى للسيوطى،   ر الو  من كتاب العرف   ١١٢ففى الحديث رقم    وذكره،  
بعـث فـي    ، إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة     : ( قال بن أبي طالب    ا

فيلتقـي هـو    ، ويخرج أهل خراسان في طلـب المهـدي       ، طلب أهل خراسان  
 هـو وأصـحاب     فيلتقي على مقدمته شعيب بن صالح    ، والهاشمي برايات سود  
، فتظهر الرايات الـسود   ، فتكون بينهم ملحمة عظيمة   ، السفياني بباب اصطخر  

 .)ويطلبونه، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي، وتهرب خيل السفياني
ثم يموت السفيانى األول بالكوفة فى أثناء محاولته الـسيطرة علـى بـالد              

ـ ا ومحاولة القضاء على ثورة الخر      وقمع اضطرابها  الرافدين ، انى الهاشـمى  س
، ا إلـى المدينـة    يبعث جيشً الذى   -الخلق المشوه -السفيانى الثانى ويخلفه ابنه   

وكذلك كل من بهـا     ، حتى الحبالى ، فيأمر بقتل كل من كان فيها من بني هاشم        
 فيقتلون حتى ال يعرف منهم بالمدينة أحـد         ،فيأمر بقتلهم  من أنصار الهاشمى،  

حتـى نـساؤهم يـضع       ،والجبال وإلى مكة  ويفترقوا منها هاربين إلى البوادي      
   حتى يظهـر   ، ثم يكف عنهم فال يظهر منهم إال خائف        ،اجيشه فيهم السيف أيام

 .ليه بمكةفإذا ظهر اجتمع كل من شذ منهم إ ،أمر المهدي بمكة
ثم يعلم السفيانى أن المهدى قد ظهر وخرج من المدينة إلى مكـة فيرسـل               

 قال رسول اهللا  :  عائشة رضى اهللا عنها قالت     ةالسيدعن أم المؤمنين     إليه، ف  اجيشً
) :بأولهم وآخرهم   يخسف األرض من ببيداء كانوا فإذا الكعبة جيش يغزو



 
 

 

 ١٤٣ 

بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومـن     يخسف  يا رسول اهللا ، كيف     :قلت: قالت  
ـ         يخسف :ليس منهم ؟ قال    متفـق  ) [اتهمبأولهم وآخرهم ، ثم يبعثون علـى ني

 ].عليه
 :إلمام أبو العزائم عنهميقول ا

 

 ث بعد هـذا   دماذا سيح فى العرف الوردى يظهر لنا       ١٢٨وفى الحديث رقم    
فـيهم  ، اخرج مع اثنى عشر ألفً    ، إذا سمع العائذ الذي بمكة بالخسف     (: الخسف
: فيقول الذي بعث الجيش حين يبلغه الخبر بإيليـاء        ، حتى ينزلوا إيلياء  ، األبدال

بعثت إليه ما بعثت فساخوا فـي       ، في هذا الرجل عبرة   لعمرو اهللا لقد جعل اهللا      
ثم يخرج حتـى    ، ويؤدي إليه السفياني الطاعة   ، إن هذا لعبرة وبصيرة   ، األرض
 ا وهم أخواله  يلقى كلب ،ويقولـون ، رونه بما صـنع     فيعي :    ا كـساك اهللا قميـص
 :فيقول ،فيأتيه إلى إيلياء  ، نعم: ما ترون أستقيله البيعة؟ فيقولون     :فيقول، فخلعته
: أتحب أن أقيلك ؟ فيقـول     : بلى فيقول له  : فيقول ،إني غير فاعل  :  فيقول .أقلني
فيأمر به عند ذلك فيذبح علـى  ، هذا رجل قد خلع طاعتي   : ثم يقول ،  فيقيله ،نعم

 ).فالخائب من خاب يوم نهب كلب، ثم يسير إلى كلب فينهبهم، يلياءإبالطة 
رها السيوطى فى العرف الوردى     وسوف يذبح السفيانى عند شجرة بعينها ذك      

فيـذبح  ، فيقـدم الـشام   …  (: فى رواية تتحدث عن تحركات المهـدى       ٢٢٧ح
 ).ابويقتل كل، السفياني تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية



ثُـم   : (... المشار إليهم فى الحديث النبـوى هو قائد أصحاب الرايات السود  



 
 

 

 ١٤٤ 

سـان ومـا    ايخرج بهم بعد توحيد خر    ،  )تَطْلُع الراياتُ السود ِمن ِقبِل الْمشِْرقِ     
وجود خال فى بطن    : له صفة مميزة هى    حولها، للبحث عن المهدى ومبايعته،    

ه األيمن، وقائد جيشه يدعى شعيب بن صالح، فى بداية خروجه يتجه إلـى              كفَّ
ثم يهزمه، وبعد ذلك يسلمون راياتهم إلى       ول،  األالكوفة ليحررها من السفيانى     

 .المهدى
وتقبل الرايات السود   : (.. ٩٢ذكر السيوطى فى العرف الوردى حديث رقم      

 ،اب الـسفياني نـزولهم    صـح فيبلغ من بالكوفة مـن أ     ، حتى تنزل على الماء   
ويخرج قوم من   ، ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم         ، فيهربون

وفيهم نفر من أهـل     ، يقال لهم العصب ليس معهم سالح إال قليل       ، فةسواد الكو 
، فيستنفذون ما في أيديهم من سبي الكوفة      ، فيدركون أصحاب السفياني  ، البصرة

 ).وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي
تخرج راية سوداء لبنـي     (:  عن محمد بن الحنفية قال     ٩٣وفى الحديث رقم    

على ، اسان أخرى سوادء قالنسهم سود وثيابهم بيض      ثم تخرج من خر    ،العباس
يهزمون أصحاب الـسفياني    ، شعيب بن صالح من تميم    : مقدمتهم رجل يقال له   

،  من الشام  ةويمد إليه ثالثمائ  ، ويوطئ للمهدي سلطانه  ، حتى ينزل ببيت المقدس   
ايكون بين خروجه وبين أن يسلم األمر للمهدي اثنان وسبعون شهر.( 



 ويبدأ فى محاربـة     ، ويوحد اليمنيين  ، وتحديدا من صنعاء   ،سيخرج من اليمن  
ردت بعض الروايات عند الـشيعة      والسفيانى والتجهيز لدولة أهل البيت، وقد       

 .، ورايته لونها أصفر)حسن أو حسين(تقول بأن اسمه 



 
 

 

 ١٤٥ 

هـدى مـن    ليس في الرايات راية أ    : ( اإلمام جعفر الصادق  عنه  يقول  
راية اليماني، هي راية حق ألنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حـرم              
بيع السالح على الناس، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هـدى،              
وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، ألنه يـدعو                 

 .] عن غيبة النعماني٩٣الم صبشارة اإلس[ )۱()إلى الحق وإلى طريق مستقيم



: اإلمـام الـصادق     سانى يقـول    االخرواليمانى  بوعن عالقة السفيانى    
خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم            (

، فيكون البأس من كل وجه، ويـل        نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا     واحد،  
 ].المصدر السابق [)لمن ناواهم



 -  نسبه إلى قبيلة كنـدة    -بعد ظهور السفيانى وتملكه الشام، سيحاول الكندى      
لصعود للقتال على   ا  ومن ثم  ؛الخروج بجيش من ليبيا بالبربر والمرور بمصر      

له ولـده  الخالفة التى سيعلن قيامها السفيانى، ويموت الكندى باألردن ويحل مح        
 .األعرج



سيكون بمصر رجل من بني     : (قال رسول اهللا    :  قال عن أبى ذر    
                                                           

 الـيمن ولذلك نرى أعضاء التنظيمات الجهادية وجماعة اإلخوان المسلمين قد بـدأوا حيـاتهم مـن          )١(
 .ثروت الخرباوى المنشق عن جماعة اإلخوان/ النتظارهم هذا الشخص، وهذا ما أكده أ

 



 
 

 

 ١٤٦ 

 ثم يغلب عليه أو ينزع منه،       ا أخنس، يلي سلطانً   -رواية من قريش   وفى   -أمية
فيفر إلى الروم فيأتي بهم إلى اإلسكندرية فيقاتل أهل االسالم بهـا، فـذلك أول          

 .)۱()المالحم
 .نف، عريض األرنبة هو الشخص منقبض قصبة األ:واألخنس لغة

 . أمريكا أو حلف الناتوم فى وقتنا من الممكن اعتباره:والروم
مـساعدة  على يـد قواتهـا ب      هذه الجيوش على الشواطئ المصرية       وستهزم

 .قتل األخنس وي،السفيانى



 .قيام دولة أهل البيت فى مصرعن ديثنا نتكلم عنه بالتفصيل عند حس



ثم يخرج الحـسني،    :  قال روى المفضل بن عمر، عن االمام الصادق        
يا آل أحمد، أجيبـوا     : الفتى الصبيح الذي نحو الديلم، يصيح بصوت له فصيح        

اهللا بالطالقان، كنـوز وأي    الملهوف، والمنادي من حول الضريح، فتجيبه كنوز        
ليست من فضة وال ذهب، بل هي رجال كزبر الحديد، على البـراذين             !  كنوز

ى يرد الكوفة، وقـد صـفّى       الشهب، بأيديهم الحراب، ولم يزل يقتل الظلمة حتّ       
عليـه  رض، فيجعلها له معقالً، فيتّصل به وبأصحاب خبـر المهـدي            أكثر األ 
اخرجوا : ، من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول      يا بن رسول اهللا   : ، ويقولون السالم

بنا إليه حتّى ننظر من هو؟ وما يريد؟ وهو واهللا يعلم أنّه المهدي، وأنّه ليعرفه،               
                                                           

وكنـز العمـال    ،  كرعن الروياني وابن عسا   ،  ١٣٢٦٤ ح ١٣/٣٤٢ لإلمام السيوطى جامع األحاديث    )١(
 .٣٠٨٨ ح١١/١٢٦للمتقى الهندى 



 
 

 

 ١٤٧ 

 .مر إالّ ليعرف أصحابه من هوولم يرد بذلك األ
إن كنت مهدي آل محمد، فأين هراوة جدك رسـول          : فيخرج الحسني فيقول  

رعه الفاضل، وعمامتـه الـسحاب، وفرسـه        ، وخاتمه، وبردته، ود   اهللا  
اليربوع، وناقته العضباء، وبغلته الدلول، وحماره اليعفور، ونجيبـه البـراق،           

؟ فيخرج له ذلك، ثم يأخذ الهراوة فيغرسها في         ومصحف أمير المؤمنين    
عليـه  الحجر الصلد وتورق، ولم يرد ذلك إالّ أن يري أصحابه فضل المهدي             

 . حتّى يبايعوهالسالم
اهللا أكبر، مد يدك يا بن رسول اهللا حتّى نبايعك، فيمـد يـده              : فيقول الحسني 

 أصـحاب   الذي مع الحـسني إالّ أربعـين ألفًـا        فيبايعه، ويبايعه سائر العسكر     
 .ما هذا إالّ سحر عظيم: فإنّهم يقولون... )۱(المصاحف

وهم فيختلط العسكران، فيقبل المهدي على الطائفة المنحرفة، فيعظهم ويـدع         
، ثم يقول   ة أيام، فال يزدادون إالّ طغيانًا وكفرا، فيأمر بقتلهم، فيقتلون جميعا          ثالث
ال تأخذوا المصاحف، ودعوها تكون عليهم حـسرة كمـا بـدلوها            : صحابهأل

 .)٢(وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها

الوحدة خمطط   العزائمى اإلمام أبعنداإلسالمية  



عن تفاصيل الوحدة اإلسالمية الكبرى يبين اإلمام أبو العـزائم أن البدايـة             
                                                           

 . الجددالخوارج) ١(

 . ١٦ ـ ١٥:   ٥٣نوار بحار األموسوعة المصطفى والعترة لحسين الشاكرى نقالً عن ) ٢(



 
 

 

 ١٤٨ 

ستكون من تركيا بلد الخالفة اإلسالمية، حيث سينتصر الحق علـى العلمانيـة             
التي تمكنت من مقدرات المسلمين فيها بالزور والبهتـان، وهـذا االنتـصار             

وأعـوانهم  ن ليهود الدونمة سيكون بانشغال الغرب بحربه النووية وكف يد العو  
 :سماء إسالمية فيقول أالذين يحكمون تركيا ب

 

 :ثم تبدأ الوحدة بين تركيا وإيران فيقول

 

ويقوم اإلمام القائم من أهل البيت األطهار بالصلح بين اإلخوة المتصارعين           
طاغي بروسيا، وبعـد هـذا      في أفغانستان، بعد أن استعان الباغي بأمريكا، وال       

 :الصلح تنضم أفغانستان في االتحاد مع إيران وتركيا فيقول اإلمام 

 

 :ويقول 

 

 عن فتنة كبرى تنشب بين الصين والهند تحـرق كـل            ويكشف اإلمام   
يابس ورطب وتكون نتيجتها انتشار اإلسالم في الهند، وانضمام الصين للوحدة           



 
 

 

 ١٤٩ 

 :اإلسالمية في المشرق فيقول

 

اويقول أيض: 
 ِفي ٱلِْهنِْد نَاِزلَةٌ ِفي ٱلـصيِن كَاِرثَـةٌ       

 

 وٱلنَّاِزلُون همو ٱَألفْراد ِفـي ٱلْوهـبِ      
 

به الجزيـرة   شوسف تقوم تركيا بمد يدها للهند ثم الصين فيتحدا مع مسلمي            
 :فيقول اإلمام ) باكستان وكشمير وبنجالديش(الهندية 

 



   أبو العـزائم   أما عن حال المسلمين في المغرب العربي فيكشف اإلمام        
 :الجزائر فتنة تراق فيها الدماء ويتفرق الجمع فيقولفى أن 

 

نه سوف يـرد إلـى نحـر        أو ،ليبيا فىوالدمار  ويشير اإلمام إلى الحصار     
 : اإلمام ، ويعقبه اتحاد بين ليبيا وتونس فيقولاألعداء

 

اويقول أيض: 



 
 

 

 ١٥٠ 

 

 مـن   الحاليـة وممن الممكن أن يعتبر هذا البيت عالمة على بداية الثورات           
تونس، وأن نهاية مخطط األعداء الذى يرمى إلى استغاللها لصالحه، سـيكون            

 التقـسيم واالقتتـال   محـاوالت   عما قريب فى ليبيا بعد أن يعمها الظالم جراء          
 .الداخلى

ويكشف اإلمام عن فتنة صهيونية في المغرب حيث يتم ترتيب كل مراحـل             
السالم مع اليهود فيها، وسوف يكشف اهللا هذه الفتنة وبعدها يكون نصر مبـين              

 :وأمان دائم فيقول 

 

 ويذكر اإلمام أهل المغرب، أنهم هم أهل النجدة والمروءة والشجاعة حيـث           
 وقـادوا  بل   ،وقفوا بجوار الجيوش اإلسالمية في الفتح اإلسالمي لشمال أفريقيا        

 :الجيوش في فتح األندلس فيقول 

 

 سـوف تبـدأ الوحـدة مـع      - عاصمة المغرب    -ويبين اإلمام أن مراكش     
 وتعم مسلمي أفريقيـا، فيقـول       - الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا      -جيرانها  

: 
ــاتٌ تَ  آي رــتَظْه ــشًا                    س ــم مراِك ع

ــا   اِكبكَو ــيح ــوار تُِل ــشِْرقُ َأنْ  ستُ
 

 ِجوانَيرِبا هاِلِم ٱلْغَيع ِل ِمنِبٱلْفَض متُنَاُل لَه 

 تُِضيء ٱلْفَياِفي وٱلربٰى ِبٱلْهـدٰى تُنِْبـي      
 

 :وهذه الوحدة فى المغرب العربى ستكون سببا فى قهر الغرب فيقول 

 



 
 

 

 ١٥١ 

اويقول أيض: 

 

وفي أثناء الحرب النووية المدمرة بالغرب ستمحى أسبانيا الصليبية وتعـود           
 : األندلس المسلمة على يد رجال االتحاد المغربي فيقول اإلمام 

 

 )سبانيامقلوب كلمة إ: نابساإي(
ويكشف اإلمام عن عالمة هذا الفتح المبين أنه سيكون عندما يغشى الغـرب             

 :ا كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الـدخان       ا أليم نووي فيعذبهم عذاب  الدخان ال 
       ِبيٍنخَاٍن ماء ِبدمتَْأِتي الس موي تَِقبفَار *        َأِلـيم ـذَابـذَا عه غْشَى النَّـاسي 
 :يقول حيث . )١١ -١٠ :الدخان(

 

كلها الداخليـة، والتـى وصـفها     جراء مشاكل هذا ومصر في سبات عميق    
 اإلمام على         فـى   الكبيـر  باالمتحان الصعب لكى يتجهز رجالها لدورهم 

، ويوضح أن هذا البالء     )۱()ويمتحن أهلها بباليا القرون   : (المرحلة المقبلة فيقول  
 .)۲()ويعضهم البالء حتى يقولوا ما أطوال هذا العناء: (سيكون شديدا فيقول

هـا نظـرة ود     إلينظـر اهللا    لعزائم أنها لن تستقيم إال إذا       ويرى اإلمام أبو ا   
 :فتسارع لالنضمام للوحدة بالمغرب العربي فيقول 

 
                                                           

)١ (٣٢٨ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

)٢ (٣٢٧ان، للسيد على عاشور ص فى آخر الزمالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٥٢ 



    يكشف اإلمام أبو العزائم كنز ا من كنوز الغيب أن روسـيا واليابـان       ا عظيم
، حيث يظهر اإلسالم في روسـيا وعـن        ستكونان منارتين من منارات اإلسالم    

 :طريقها يعلو القرآن في أرض اليابان فيقول 

 

 :ويقول

 

 :ويقول عن أهل اليابان

 

اويقول أيض: 

 

 : بقولهوهم الذين أشار إليهم اإلمام على 
ا وال  ونً الذي يستيقظ قر   )۱(بر ذريتنا في بلد الزالزل    أطيب عترتنا و  أويقوم  (
، كثرهم فضله بسبب صـحف عدلـه      أفيعرف  ، ل البيت آال في زمن ولي     إينام  

وبـالد وراء البحـر     ، ومثلهم بالد الصين البعيدة   ، وجوههم كالمجان المطرقة  
وهـان نهرهـا    ، ا وزمانً الًهواأترى الظلم   ، صفر اسمها كاسم ملكها كوريو    األ

م في جزيرتكم هذه قبل قيام      ساليتعلمون اإل ، الرجل الصنم المعبود من دون اهللا     

                                                           

 .اليابان) ١(



 
 

 

 ١٥٣ 

۱()اولينا بزمن ليس كبير(. 
وفي الوقت التي تقوم فيه تركيا بتوحيد المسلمين في المشرق، تعلـو رايـة              
اإلسالم في اليابان وتستخدم التكنولوجيا الحديثة لديها لخدمة اإلسالم، ثم تنضم           

 :يقول اإلمام أبو العزائم .. للوحدة اإلسالمية في المشرق

 

 

 النهضة العلمية الحديثة لإلسالم والمسلمين ستكون مـن         أنثم يكشف اإلمام    
ا البخاري ومسلم   التي خرج منها قديم   هى  الجمهوريات اإلسالمية في روسيا، و    

 : والترمذي وغيرهم فيقول ةوابن ماج

 

 كنز عز اإلسالم، وهي التي بدأ فيهـا نـور           ويخاطب اإلمام آسيا بأنها هي    
 أصـحاب   –اإلسالم، ويجهز فيها اآلن أفراد لحمل أمانة الـدعوة اإلسـالمية            

 ويؤيدهم سبحانه   –الرايات السود الذين تحدث عنهم النبي في الحديث الشريف          
 الكون أجمعه، ويجمع حولهم أحبابه، ويقهـر        ىءا تض سهم شمو هربفضله، ويظ 

 :اءه فيقول على أيديهم أعد

                                                           

)١ (٣٥٩ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٥٤ 

ــا                  ــز ِعزنَ ــيا كَنْ ــا آِس ا مــي  َأياآِس
ــا                       هنُوباالً جــم ــراد شَ ــا ٱآلن َأفْ ِبه
ــضِلِه                        ــالَٰى بفَـ ــدهم رب تَعـ يَؤيـ
ــٍة                         ــلِّ أَُم ــي كُ ــراِد ِف ــد ِلَألفْ همي      

 

كَما بدَأ ٱلْمجـد ٱلْعِلـي ِبهـا ينِْبـي                          
وِفي غَيِرها ٱَألوتَاد ِمن غَيِر ما كَسِب                       

ويظِْهرهم شَمسا تُِضيء ِبـالَ حجـِب                   
   تُحلُّّ قُوٰى َأهِل ٱلضالَلَِة ِفـي ٱلْغَـرِب                    

 

قـال رسـول اهللا     : قـال  حديث ثوبان    ورد ذكرهم فى     وهؤالء األفراد 
 :)     ٌثَالثَة كَنِْزكُم قْتَِتُل ِعنْدخَِليفَةٍ  ، ي ناب مكُلُّه ،     ماِحٍد ِمنْهِإلَى و ِصيرال ي ثُم ،

ثُم ذَكَـر   ، قَتْال لَم يقْتَلْه قَوم   فَيقْتُلُونَكُم  ، ثُم تَطْلُع الراياتُ السود ِمن ِقبِل الْمشِْرقِ      
  فَظُهًئا ال َأحفَقَاَل، شَي :  وهاِيعفَب وهتُمَأيلَى الثَّلْجِ   ، فَِإذَا را عوبح لَوخَِليفَةُ اللَِّه   ، و فَِإنَّه

ِديه۱() الْم(. 
ليها  تسلط أهل الكفر ع    هوسر تخلف أفريقيا    أن  أبو العزائم   ثم يكشف اإلمام    

بال رحمة ونشرهم للظلم فيها، وأن سبب ضعفهم هو تفرقهم، إال أن اهللا تعالى              
 : فيقول .. سينظر نظرة إحسان فيجمعهم بفضله

ــةٌ  مج ــاِلم ــا ٱلْمظَ ــا ِفيه َأفِْريِقيو 
 مــنَه يب عــاز ــم ِإالَّ ٱلتَّنَ ــا ذَلَّه مو 

 

 تَسلُّطُ َأهِل ٱلْكُفْـِر ِفيهـا ِبـالَ قَلْـبِ          
 ويجمعهــم فَــضالً ِبِإحــساِنِه ربــي

 



      يزي جامعة  لب، وقد أنشأ االستعمار اإلنج    أما عن العرب فهم في تفرق وتحز
حتى ) الجامعة العربية (الدول العربية لفصل العرب عن المسلمين، ولم يجعلها         

حتى يكون لكل دولة    ) جامعة الدول العربية  (ال يتوحد العرب مع أنفسهم فكانت       
كيان مستقل، ويكشف اإلمام أبو العزائم أن اهللا تعالى أدب العـرب بإسـرائيل              

                                                           

 .، كتاب الفتن، باب خروج المهدىةسنن ابن ماج: ينظر) ١(



 
 

 

 ١٥٥ 

 :فقال 

 

احتالل الصهاينة لفلسطين سيكون هو الـسبب لتوحـد         أن  وأشار اإلمام إلى    
 :العرب فيقول 

 

ب الكبرى بـين    ثم يبشرنا اإلمام بأن أرض فلسطين ستكون هي أرض الحر         
المسلمين والصهاينة، بل وستكون هي محل محو بنـي صـهيون واسـتراحة             

 :الجنس البشري من شرورهم فيقول 

 

وبعدها يستريح الوجود بأسره من شرورهم وآثامهم، وسوف تكتـشف كـل            
لجميـع  الشعوب أن الصهاينة هم سبب كل الحروب واألحقاد في العالم، فيهب ا         

ا يد العون للمسلمين للقضاء على هؤالء األنجاس، كما قال           ماد :)ال  تَقُوم 
           ِمن وِديهخْتَِبَئ الْيتَّى يح ونِلمسالْم مقْتُلُهفَي ،ودهالْي ونِلمسقَاِتَل الْمتَّى يةُ حاعالس

يا مسِلم يا عبد اللَِّه هذَا يهوِدي       :  الشَّجر وراِء الْحجِر والشَّجِر، فَيقُوُل الْحجر َأوِ     
صحيح مسلم، كتاب الفتن     [) الْغَرقَد فَِإنَّه ِمن شَجِر الْيهودِ     ي فَتَعاَل فَاقْتُلْه، ِإال   خَلِْف

 ].وأشرطة الساعة
 وهى  ،قتال اليهود فى فلسطين   وسيكون على كاهل مصر الجانب األكبر من        

 ولكن الحكام الخونة هم الذين منعوهم من        ، أهلها ذلك منذ زمن بعيد     التى تمنى 
:   وتارة بسبب الخيانة، حيث يقول اإلمـام علـى         ،ذلك تارة باسم السالم   



 
 

 

 ١٥٦ 

)ويغني عـائلكم   ، وينجز مواعيدكم  ،بر اهللا كسركم  ج لكم يا أهل مصر ي     اعجب ، 
ال إنها ستكون   أ  ويرتق فتقكم ما دمتم في سبيل اهللا مرابطين،        ،ويقضي مغرمكم 

 ويكون قلب مصر مـع  ،فتنة في فلسطين تتردد في البالد تردد الماء في القربة        
 حتى يخرج صاحب مـصر فيمهـد للمهـدي          ،المظلوم وأياديها موثقة بأغالل   

 .)۱()سلطانه في القدس
     وهى بشرى ساقها لنا اإلمام على   أال وبشروا أهل مـصر     : ( حين قال

 .)۲ ()ع القدس موعدبأنهم يدخلون القدس، ولهم م
بل ربط اإلمام أبو العزائم نهاية محنة أهل مصر وتفرقهم بانتهـاء كـرب              

 :فلسطين

 

.. ثم يكشف اإلمام عن الوحدة اإلسالمية الكبرى حيث تتالقى آسيا وأفريقيـا           
 :فيقول 

 
                                                           

)١ (٣٣٠-٣٢٩ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

 .٣٢٩ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صذا قال علىالجفر األعظم، ما) ٢(



 
 

 

 ١٥٧ 

وبعد هذه الوحدة اإلسالمية الكبرى سوف يعلن عن قيام دولة أهل البيت مع             
 .عدها تكثر الخيرات والبركات في بالد المسلمينإمام من مصر وب

ع البيت:اراب ة أهل   مع إمام من مصر  قيام دول

 دولة العـدل والقـسط      إنهادولة أهل البيت هى ختام الدول فى اإلسالم،         إن  
 الدول  تعاقبتإلى معاوية   عن الخالفة    والنور، فمنذ تنازل اإلمام الحسن      

الـصادق  جعفـر   أن اإلمام   لظلم، وقد روى     وكثر فيها القتل وا    ،على المسلمين 
  ا ماكان يكرر هذا البيتدائم: 

ــا   ــة يرقبونه ــاس دول ــل ُأن  لك
 

 ودولتنا فـي آخـر الـدهر تظهـر        
 

دولتنا آخر الدول، ولم     [:بقولها  سبب تأخره  ر  الباقمحمد  اإلمام   ويبين
 إذا ملكنـا    سـيرتنا،  يبق أهل بيت لهم دولة إالّ ملكوا قبلنا، لئال يقولوا إذا رأوا           

 .)[)۱والْعاِقبةُ ِللْمتَِّقين: سرنا مثل سيرة هؤالء، وهو قول اهللا عز وجل
  -كما بينها سيدى محى الـدين بـن عربـى    -ويبدأ اإلعداد لقيام هذه الدولة   

 .)۲()تعمر القاهرة بالفئة الظاهرة: (عندما
يقـول   الدولة ستظهر فى وقت اشتداد األزمة على بيت المقدس كمـا             وهذه

۳()وتظهر دولته وبيت المقدس فى غلواء محنته: ( فى الجفراإلمام على(. 

                                                           

 .١٧٦غيبة الطوسى ص) ١(

 .٣٧٧ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص- المفاجأة) ٢(

)٣ (٣٢٩ آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على فى. 



 
 

 

 ١٥٨ 



 سيدى محى الـدين بـن       يكشفه سبب تخصيص مصر بكل هذا الفضل،        إن
وأما سبب تخصيص مصر بهذه الدائرة، فلكـون        : (عربى فى الشجرة النعمانية   

مصار المتعلقـة بهـا     مصر محل كرسى الوقت المشار إليه دون غيرها، واأل        
 فال يصح التخصيص إال لها، وأيضا لكونها نقطة حسنة علـى خـد              ،تابعة لها 

... مالمحه فى مطلق أقاليم البسيطة، بما اختصت به من األوصـاف الكماليـة            
 .)۱( )يصصفهذا هو سبب التخ

من السالم مع اليهـود الملعـونين،       أهل مصر    اإلمام أبو العزائم     قد حذر و
 : فقاللتوبة إلى اهللا تعالى وحثهم على ا

 

 

ثم يكشف اإلمام أن مرحلة السالم قد مكنت إسرائيل وأمريكا من التحكم في             
     المتطـرفين  اب وسـالب، وأنهمـا خـدعا        مصر الكنانة، وقد أشار إليها بغص

 وقد أشار إليهما بمنتسك وكاتب، وقد اسـتغلت أمريكـا الطمـع             ،العلمانيينو
في م  ١٩٧٩الشعب المصري بعد االنفتاح االقتصادي      ذين دخال على    لوالجشع ال 

 :تفريق هذه األمة فيقول 

                                                           

 .٣٧٥ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص- المفاجأة) ١(



 
 

 

 ١٥٩ 

 

 سنة إمالء القصيدة، وقـد حـسبت        ه١٣٤٩ هو إشارة إلى عام      )غشمط(و
 .بحساب الجمل

   وقد وصف اإلمام على      صال يهـود   : (ولهتجرأ اليهود على مصر بق
 .)۱()على مصر صيال كلب عقور
    وورد فى جفر اإلمام على أخـت  ) شيرين( السيدة سيرين    أنم اهللا وجهه    كر

علمت نبأ من أختى أن اليهود يكيدون مصر ليـل          : (السيدة مارية القبطية قالت   
 .)۲()نهار، ويكون بينهم دماء ونار، وال يموت قلب مصر

 فى أرض   وقلب مصر هنا إشارة إلى القائم على دعوة جده المصطفى           
ال يشمه إال كريم، وذو     وح شذا طيب الميم     ويف(عندما يظهر   مصر، وهذا القلب    

 . كما أورد ابن عربى فى الشجرة النعمانية)۳()عقل سليم
 نوتستمر الكنانـة فـى حـص      : ( قول ابن عربى أيضا    ىوهو المشار إليه ف   

الصيانة، وتقوى شوكة قطانها، حتى ال يدخلها دخيل، وال يتصرف فيها بديل،            
 آن أوانهـم وتعينـت      اير المتحركـة، إذ   رجالها األعيان عدة الغين الجامدة غ     

أعيانهم شيدوا أركانها، وكشفوا أعوانها بالفرد القائم إذ ذاك، هو الميم بن الميم             
... األول وابن الحاء األول والحاء اآلخر، فيه سليمان، من األحرار ال العبيـد            

                                                           

 .٣٢٧ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صظم، ماذا قال علىالجفر األع) ١(

 .٣٧٤شراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص ب- المفاجأة )٢(

 .٣٧٧ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص- المفاجأة) ٣(



 
 

 

 ١٦٠ 

 .)۱( )رجاله رجال النجدة
ا فـي بـالد      فساد ن فيعيثو  مرحلة السالم سيتم التطبيع مع اليهود      وتزامنًا مع 

المسلمين، وعندها ستضيق الشعوب بهم فتقوم ثـورات تطـيح بالحكومـات،            
القائمة على كتاب   ) دولة المستضعفين (وسيعلن بعدها عن قيام دولة أهل البيت        

 أبـو  ، فيقول اإلمـام  وسنة نبيه وهدى السلف الصالح من أئمة الهدى    اهللا تعالى 
 : العزائم

 

، هـم اليهـود     ثورات األمة على حكامهـا    أن سبب      اإلمام على  يبين
نه لشر يوم لهـم تـزول رؤوس   أخير البشر  ا والذى خلق محمد : (فيقول

 حتـى   ، ويدخل الغضب كل بيت    ، وتنقض الفتن  ،ويهان كبار  ،)اليهود(بسببهم  
ـ  ،ا الممسوس مـن الـشيطان     ا أبو سالم، ومهانً   يخرج من الحكم مهانً    ا  ومهانً

نهـم  أاف الجان، وقبلهم تزول ملـوك ظـن القـوم            اهللا بعر  المحتمى من دون  
 .)۲()خالدون

             وهناك سبب آخر لثورة أهل مصر وتبدل الحكم فيها يذكره اإلمـام علـى 
  ا فيقولرضها غارت السماء لكنانتها؛ بعـدما      أواذا فاضت اللئام ب   : ( أيض

                                                           

 .٣٧٨ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص- المفاجأة) ١(

)٢ (٢٦١سيد على عاشور ص فى آخر الزمان، للالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٦١ 

 دهـر    وبعد ، فزلزل زلزالها  ،ا وصار العفاف عجب   ،الكذب غار الصدق وفاض  
ها كما يـصفه اإلمـام أبـو        توالزلزال هنا هو ثورتها أو هب     .. )١()قام صاحبها 

 : بقولهالعزائم 

 

 أن مصر سوف تصل إلى قصدها ومرادها ومكانتها بعد           إلى ثم يشير اإلمام  
ملكية، اشتراكية، رأسمالية، فرعونيـة، عروبـة، علمانيـة،         .. طول التجارب 

 : فيقول ، الخ…على منهاج الخوارج إسالمية معاصرة، حداثة، تنوير،

 

ثم يحث اإلمام أهل مصر إلى العودة إلى اإلسـالم والتوبـة مـن جميـع                
التشريعات التي حكموا بها، ألن مصر ال يكون لها مكانة حقيقية إال إذا حكمت              

 :باإلسالم فيقول 

 

                                                           

)١ (٣٢٧ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 



 
 

 

 ١٦٢ 

 

ثم يبين اإلمام أن عالمة هذه العودة هو ظهور حاكم مسلم يتصف بـصفات              
 :الفتوة فيوحد أهل مصر ويجمع أمرهم ثم السودان فيقول 

 

 

 :وعالمة هذه الوحدة جالء بنى التمييز عن مصر والسودان، فيقول اإلمام

 

 ويقـسمون إشارة إلى فرقة تميز نفسها على سائر المسلمين،      ):  التمييز بنى([
إشارة إلى أن هـذا     ) ملك واحد لقرون  ب(موالى لهم وعدو ضدهم، و    : الناس إلى 

: الملك سيكون منتسبا إلى قرون أهل البيت، كما ورد فـى الحـديث النبـوى              
 .]باء واألجدادفى خير اآل: ، أى)ونبعثت فى خير القر(



ـ     وقت هذه    فلن يكون   مصر فتى وأما عن ظهور   ة، ولكنـه   الثـورة أو الهب
، )سوف يأتيهـا   (:بقولهأبو العزائم    وهذا ما أشار إليه اإلمام       ،ةسيظهر بعد مد  

    وهو مصداق لقول اإلمام على ) :رضـها غـارت    أذا فاضت اللئـام ب    إو
 فزلزل  ،ا وصار العفاف عجب   ،الكذب السماء لكنانتها؛ بعدما غار الصدق وفاض     

ع  بعدما كان مـلء الـسم      ،والحس  ال رهج له   ،زلزالها وبعد دهر قام صاحبها    



 
 

 

 ١٦٣ 

 ،)١(شجرة الحنظل   بالحسن موصوف؛ ينشل مصر من     ،البصر؛ اسمه معروف  و
بعـدما   ،ومن عين عين له نداء مبغوض كرائحة الثوم؛ يخرج وسيده بهـوان           

هلهـا مـن    أصال يهود على الكنانة صيال كلب عقـور؛ فيـوقظ الـصحابى             
يـاب؛ يفلـق    إ ولكل غيبة    ،جل كتاب أموات؛ فلكل   ويبعثهم اهللا بعث األ    ،سبات

 وليقـوم   ، وليجمع شـمله   ،هلهأمر فلق الخرزة ليصدق رائد      األ حابى مصر ص
 .)٢()هبقدر

     وفى وصف آخر يقول اإلمام على :)    صاحب مصر عالمة العالمات، 
ن خـرج   إ ،د ويغير اسم الج   ،سه محمد أ ور ، قلبه حسن  ،ماراتأية عجب لها    آ

ـ إن يقرعها طيـروا     أ فقبل   ،بوابكمأن المهدي سيطرق    أفاعلم   ه فـي قبـاب     لي
 .)۳()ا على الثلجا وحبوئتوه زحفًاو أ ،السحاب

     وفى توضيح أكثر من اإلمام على         لصفات هذا الفتى الـذى سـيقود 

                                                           

) ٦٣٨:ت( ذكر معناها سيدى محى الدين بن عربى فى مخطوطة الشجرة النعمانيـة              :شجرة الحنظل ) ١(
ـ             : (بقوله اق، ويـسرى   وإذا نبتت شجرة الحنظل بالكنانة تثمر النفاق، وتورث الشقاق، وتفرق بـين الرف

فاق، فى ذلك إشارة بليغة تعلم إذا علمت أشخاص الشجرة، وفى تخصيص الحنظـل دون               شوكها إلى اآل  
ألن الحنظـل تقـذره نفـوس       وغيره ألنه مقصور النفع على بعض أمراض ليست على حكم اإلطالق،            

 لمحمد عيـسى داود   بشراك يا قدس-المفاجأة) [الحيوانات الناطقة والصامتة، نعم واإلشارة للذم ال المدح      
 .وهى واهللا أعلم كناية عن جماعة أو فرقة تسعى إلى التفريق بين الشعب المصرى.. ].٣٧٦ص

 :وقد فسرها اإلمام أبو العزائم بالفرقة وبيع الدين والفخار باألوهام والذل والعار بقوله

 

 سبق تخريجه) ٢(

)٣ (٣٣٠لى عاشور ص فى آخر الزمان، للسيد عالجفر األعظم، ماذا قال على 



 
 

 

 ١٦٤ 

مـصر  : (المصريين ويحارب الصهاينة ويوحد مصر والسودان من جديد يقول        
 يسميها اليهـود    ،سند المهدي، ويعضهم البالء حتى يقولوا ما أطول هذا العناء         

 لهم البشرى بدخول القدس بعدما يسرج اهللا فيها السراج          ، الذي بالجنوب  عدوهم
 ويعتق فيهـا    ،ا ليحل فيها ربقً   ، يغدو فيها على مثال الصالحين     االمنير، صحابي 

، ال يبصره أحد وهو معهم، يلبس       ا، ويشعب فيها صدع   ا، ويصدع فيها شعب   اعتقً
 ويرفع  ، يصبر صبر األولياء   للحكمة جنتها، وهي عند نفسه ضالته التي يطلبها،       

وهـو عـالي   ، نه لممهد للمهديإالراية السوداء، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة    
 ، أهدب الشعر  ، حسن السريرة  ،د يغير اسم الج   ، مليح الصورة  ، أحمر الخد  ،القد

 ونـصفه العلـوي     ، لحيته بيضاء فيها جمال ونور     ، صحيح الفكر  ،حديد النظر 
 .)۱() للقوم ولكنه في خفاء معروف،أحسن من السفلي

: ى الدين بن عربى فى الشجرة النعمانية لـه يقولـه          يوفى وصف سيدى مح   
الميم سيف مسلول، يقتنص األسود، وأمره غير مردود، وعلى يـده نقـض             و(

 مـن شـؤم     )۲(العدد، وإرغام األنف للوالد والولد، وإخراج فرقة بعض النواجد        
 .)٤())۳(رأيهم الفاسد، ومناصحة الميم

، كمـا   هذا الفتـى  يدا واحدة مع المسلمين فى مساندة       قباط مصر   أوسيكون  
، يقول اإلمام أبو العـزائم      ساندوا الفتح اإلسالمى لمصر ضد الرومان المحتلين      

 :م١٩٢٢عام 

 

 ألمانيا سوف تتحطم فيها المسيحية وتعلـو  والشى العجيب فى ذلك الوقت أن   
                                                           

)١ (٣٢٨-٣٢٧ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

 .إشارة إلى فرقة فاسدة منبتها نجد) ٢(

 .هو قلب مصر، أو القائم على الدعوة المحمدية فى ذلك الوقت: الميم) ٣(

 .٣٧٨ بشراك يا قدس لمحمد عيسى داود ص- المفاجأة) ٤(



 
 

 

 ١٦٥ 

لـذلك   أهل البيت في عصرنا،      مام إ فيها راية اإلسالم، وسوف يظهر فيها علم      
 قامت فإن قيامها سيكون     إذاا  ألمانيا دائم أن  يشير إلى   أبا العزائم   نجد أن اإلمام    

 في جميع المجاالت، ثم يشبه قيام مصر بقيام ألمانيا، ويذكرنا بمنام الملك             الًهائ
، حيث كانت مصر هي القوة االقتصادية األولى        الذي فسره سيدنا يوسف     

ا علـى   ا كان سيدنا يوسف أمينً    ا لم ت الشعوب جميع  ملم وهي التي أطع   في العا 
ـ  ىخزائنها، ويذكرنا اإلمام أن البدايات تحكي النهايات، وأن ما مـض           يعود س

 :ثانية، وسوف تستعيد مصر مجدها ومكانتها فيقول 

 

 الشرق، بعدها يعلن    وفي أثناء الحرب المدمرة في الغرب، تكون الوحدة في        
 :عن قيام دولة أهل البيت الكرام حيث يقول اإلمام 

 

 

 

 :ويحدد اإلمام مكان إعالن دولة أهل البيت أنه مصر فيقول 



 
 

 

 ١٦٦ 

 

اويقول أيض: 

 

 

    وهذا تأكيد لقول اإلمام على          بأن حاكم مصر هو من سيمهد للمهـدى 
ستمأل األرض عدالً كما    علن منها قيام دولة أهل البيت التى        سلطانه، أى أنه سي   

، وينتظر مبايعة المهدى حتى يتوج منها خليفة على المسلمين لتكون           ملئت ظلما 
للعالم أجمعامنبر . 

 ويجمعـون   ،دعوة أهل البيـت    )ليبيا(في المغرب الداني    وينشر رجال أئمة    
يابان قد جهزت لنصرة هـذه الدولـة        ا لهذه الدولة، ثم ال    ا أنصار هم ليكونو بأحبا

 :  اإلمام أبو العزائمفيقولأيضا، 

 

 

 :وسوف ينصر إمام أهل البيت برجال من الهند والصين ومصر فيقول 

 

 كمـا   -وسوف يبايع إمام دولة أهل البيت فى موسم الحج بين الركن والمقام           
 :مام  فيقول اإل، وقد أيده المسلمون شرقًا وغربا-أخبر المصطفى 



 
 

 

 ١٦٧ 

 

 ألقوال النبى بأن المهدى يبايع بين الركن والمقام فى موسم حج،            تأكيدوهو  
، وأما األنجم الذين سيحضرون الحج      )ىءالكوكب المض (وهو المشار إليه بلفظ     

 وعصائب العراق،   ،، من أبدال الشام   ٣١٣هم أنصاره المعدودين بعدة أهل بدر       
إمـام  (هو إمام الزمان    الذى سيطالب فى المقام، ف    ) النجم( وأما   وأنجاب مصر، 

 ).اإلمام المهدى(الذى سينصب إمام الوقت ) العصر
بسب مـا   ا   رقيقً  أهله  ويعود ،وبينما دولة أهل البيت تعلو، تزول دول الغرب       

 :اإلمام أبو العزائمفيقول حلَّ بهم من كرب، 

 

قائم على دعوته سـوف يظهـر آيـات         إلى أن ال  اإلمام أبو العزائم    ثم يشير   
الخونـة  يكـب    الفرعون، وعندها يعود عصر الهـدى والنـور، و         ضدبينات  

أسرار اإلمام   ووالعمالء والموالون لألعداء على األرض من الذل، وتعلو علوم          
 :لتعم مشارق األرض ومغاربها رحمة من الرحيم الرحمن سبحانه، فيقول 

 

 

ـ  وانتصاره علـى الج،    وعند ظهور علوم اإلمام      ـ وِدح يفـرح  لِِّض الم 



 
 

 

 ١٦٨ 

 المؤمنون فرح بنصرة دولـة  يستوجب من األمة أن تقوم       وهذا الفضل ا،  ا عظيم
أهل البيت عند العسر، حتى يكون لهم المكانة العالية في هذه الدولة عند اليسر              

 :فيقول 
ــوري ــد ظه ــون عن ــرح المؤمن  يف
ــوا  ــسر لتحظ ــد ع ــصرونا عن  فان

 

 حـود المـضل   وانتصاري علـى الج   
ــالتولي  ــا ب ــي ملكن ــسر ف ــد ي  عن

 

ثم يكشف اإلمام عن سر خطير من كنوز الغيب، بأن إمام دولة أهل البيـت               
 الذى رواه   ا لقوله    تصديقً ،الً يعيد الدين كما كان أو     ،، بل هو صورته   منه

، وأن الـدين    )ا كما بدأ  ا وسيعود غريب  بدأ اإلسالم غريب   (:مسلم عن أبى هريرة   
 :فيقول  مين على دعوتهيحفظ بالقائ

 ب ٱلظُّلْمــةَ نُــور ســاِطع  يعقُــ
يـــماٍد لَهِبـــَأفْر ينفَـــظُ ٱلـــدح 

ــي ــي وِل ــم ِمنِّ هةُ ٱلْخــتِْم وــور ص 
ــصدِرها   م ــن ــوار ِم ــشِرقُ ٱألنْ  تُ

 

 انــص ِء يــد للب ينــد ــاد ٱل عي ــد  قَ
   ــان ــا ومكَ ــسبِق زمانً ــةُ ٱل تْبر 

كُــني لَــمــان مــاَل ٱلز ــد وِإن طَ عب  
 اندــاٍل و ع ــن ــراد ِم ــع ٱَألفْ متَج 

 

وهنا البد من اإلشارة للفرق بين الخالفة واإلمامة، فاإلمامة سرت من اإلمام            
على              ،إلى األئمة الورثة المجددين فى كل عصر وتسرى فـى خلفـائهم 

 . آخرىءحكم فشوهى الخالفة الباطنة، أما الخالفة الظاهرة أو ال
،   بكر وعمـر وعثمـان     أيام الخلفاء الثالثة األوائل أبى    وهذا ما حدث    

 . هو اإلمام للمسلمين، وكان اإلمام علىحكاما كانوا حيث
اث المحمديين، وعـدة خلفـاء      لها إمام واحد هو خاتم الور     القادمة  والخالفة  

 لإلمام السيوطى   )ىالعرف الوردى فى أخبار المهد    (ذكروا فى هذه الرواية فى      
حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن       : ٢٤٨حماد ص بن  نعيم  ل والفتن   ،)٢١٤ح(



 
 

 

 ١٦٩ 

 ثـم   ، ثم يموت على فراشه    ،ابلغني أن المهدي يعيش أربعين عام     ( :أرطاة قال 
 ،بقاؤه عشرين سنة   يخرج رجل من قحطان مثقوب األذنين على سيرة المهدي        

 مهدي حـسن    أهل بيت النبي     ثم يخرج رجل من      ، بالسفاح ثم يموت قتالً  
 ثم يخرج فـي     ، وهو آخر أمير من أمة محمد        ،السيرة يفتح مدينة قيصر   

زمانه الدال وينزل في زمانه عيسى بن مريم ج(. 
ولكل منهم لقب يتناسب مع دوره فى خدمة هذه األمة ذكره اإلمام السيوطى             

 أنه  ن عمرو   عن عبد اهللا ب   ) ٢٠٩ح(فى العرف الوردى فى أخبار المهدى       
ثم ، الجابر: كلهم صالح ، تفتح األرضين كلها عليهم   ، ثالثة أمراء يتَوالَون  : (قال

 ).ثم ال خير في الدنيا بعدهم، يمكثون أربعين سنة، ثم ذو العصب، المفرج

 :وللتوضيح نقول
وضـع مـنهج الخالفـة      بمجرد وصول فتى مصر إلى الحكم سـيقوم ب         -

أهـل البيـت    مام الزمان والباقى من علوم أئمـة        إعلوم  اإلسالمية الجديد من    
 .ورجالهم

األمة عن الخالفة وعن المنهج وتوحيد الكلمة، وتحرير القدس         ثم يخاطب    -
 .وما تبقى من فلسطين من أيدى اليهود

بـين  ) الممهـد األول  ( أو   )المهدى األول (بيعة الخليفة األول    بعد ذلك تتم     -
 المحرم فى السنة التاليـة لخـروج فتـى    الركن والمقام يوم السبت العاشر من     

 .مصر، وبدء توحيد األمة العربية واإلسالمية من مصر
 بيعة المهدى يرسل السفيانى الثانى جيـشًا يـدخل المدينـة            بالتزامن مع  -

وإذ هم ببيداء من األرض خُسف      ويرتكب فيها أفظع الجرائم ثم يتجه إلى مكة،         
 .، فيقتله المهدىبهم، فيبايع السفيانى المهدى، ثم يغدر

ـ    - أبـدال  (الذين بايعوا المهدى  ٣١٣ وفى هذه األثناء يستقبل فتى مصر ال



 
 

 

 ١٧٠ 

تعـريفهم  ليـتم   ،  )الراياتأصحاب  + اء مصر   ب نج +العراق  عصائب  + الشام  
 .بالمنهج وتوظيفهم من مصر

 .فريقياأجميع بالد المغرب العربى والمهدى األول  فتح -
 .األولأو الممهد  مع المهدى اأوربا صلح تطلب -
ضد عـدو واحـد       سويا ويتقاتلونمن بين أوربا والخالفة،     اآلصلح  يتم ال  -

، ويحدث شجار بين جنديين أحدهما مسلم واآلخر نصرانى مـن           ع الغنائم زتوف
جيش الروم، فتتقاتل عصبتين من الجيشين، فتغدر الروم كما بين هذا الحـديث             

: ابِن َأِخي النَّجاِشي قَالَ    ِذي ِمخْبرٍ  عن الذى ورد فى كتاب الفتن لنعيم بن حماد       
تُصاِلحون الروم عشْر ِسـِنين صـلْحا آِمنًـا،    : ( يقُوُلسِمعتُ رسوَل اللَِّه    

يوفُون لَكُم سنَتَيِن، ويغِْدرون ِفي الثَّاِلثَِة، َأو يفُون َأربعا ويغِْدرون ِفي الْخَاِمسِة،            
    ِدينَِتِهمِفي م شٌ ِمنْكُمينِْزُل جفَي،          فْـتَحفَي ،اِئِهمرو ِمن ودِإلَى ع مهو َأنْتُم ونفَتَنِْفر 

اللَّه لَكُم فَتُنْصرون ِبما َأصبتُم ِمن َأجٍر وغَِنيمٍة، فَينِْزلُون ِفي مـرِج ِذي تُلُـوٍل،     
 قُوُل قَاِئلُكُماللَّ: فَي   مقُوُل قَاِئلُهيو ،غَلَب ةً،       : هـاعا سلُونَهاوتَـدفَي ،غَلَـب ِليبالص

 ونِلمسالْم بغْضفَي،          ،قُّهدفَي ِليِبِهمِإلَى ص ِلمسالْم ثُورِعيٍد، فَيب رغَي مِمنْه مهِليبصو 
     ع ونِربضفَي ،ِليِبِهمِإلَى كَاِسِر ص ونثُورفَي      ِلِمينسالْم ةُ ِمنابالِْعص ِتلْك فَتَثُور ،نُقَه

          ةَ ِمـنابالِْعص ِتلْك اللَّه كِْرمفَي قْتَِتلُونفَي ،ِتِهمِلحِإلَى َأس ومالر ثُوريو ،ِتِهمِلحِإلَى َأس
    قُولُونفَي ،مِلكَهم ْأتُونفَي ،وندتَشْهسفَي ِلِمينسقَ: الْم      ،مـهْأسبِب ورالْع دح نَاككَفَي د

ايـٍة  رايٍة، تَحتَ كُلِّ رثُم يْأِتيكُم ِفي ثَماِنين     ،  فَماذَا تَنْتَِظر؟ فَيجمع لَكُم حمَل امرَأة     
 ).اثْنَا عشَر َألْفًا

 موت الخليفـة األول   واالستعداد للمعركة الفاصلة، ي   الهدنة   فى أثناء نقض     -
 .األقصىدفن ببيت الخالفة الذى جهزه له شعيب بن صالح بجوار المسجد يو

، )الممهد الثـانى  ( أو   )المهدى الثانى (القحطانى اليمانى    الخالفةثم يتولى    -



 
 

 

 ١٧١ 

 . فى المعركةيستشهدثم ، )۱( أوربا فى الملحمة الكبرىيقاتلثم 
ـ نيف ، أثنـاء المعركـة     المصرى )المهدى الخاتم (يتولى الخالفة   ثم   - صر ت

ثم بالد العالم أجمـع،      )۳(ثم رومية  )۲( تركياالزحف فورا إلى    ، ويبدأ   نوالمسلم
 .فال يبقى بلد إال دعاه أو حاربه

 نمعظم أهل األرض إال مجموعات من اليهود والنصارى ينتظرو        ثم يسلم    -
 . ال ومحاصر بالقدسجالذى ينزل والمهدى فى قتال مع الد المسيح 

بجوار مسجد دمشق فى يوم جمعة ويخطـب         ا عيسى   ينزل سيدن ثم   -
فى الناس ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وينطق بالشهادتين، ثـم ينتقـل فـى              

 .الجالدثم ينطلق سيدنا عيسى ويقتل ، الفجر إلى المهدى ويصلى خلفه
 إلى أرض مصر، بأمر من اهللا حتى يتحصن بجبل          يسير المسيح   ثم   -

يهـزم اهللا  ، فالجالـد ج يأجوج ومأجوج غضبا لمقتـل   فيخرالطور فى سيناء،    
 .، ثم تسلم البشرية كلها من شرهمهمجيوش
بعد سبع سنين من نزوله وزواجه من فتـاة          سيدنا عيسى   ثم يتوفى    -

، ويمـوت   محمدية النسب فتكتمل الدورة اإلبراهيمية، ويدفن بجوار نبينا         

                                                           

) هرمجـدون (نها ستكون على سهل مجـدو       إ :قيلهناك اختالف فى موقعها، فقد      : كبرىالملحمة ال  )١(
صل ي س ذىال  القوات لعدد نتيجة   هبسوريا، وجمع البعض بأن   أو غوطة دمشق    بمرج دابق   : وقيل ،بفلسطين

 .لى سهل مجدوإإلى ماليين فإن ساحة المعركة ستكون ضخمة تمتد من غوطة دمشق 
،  يعطـي فقـه عـشرة      ،المهدي يبعث بقتال الـروم    ( : قال  الخثعمي عن كعب  عبد اهللا بن بشر      عن )٢(

واإلنجيـل   ،موسى   يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوارة التي أنزل اهللا تعالى على            
. ) وبين أهل اإلنجيل بإنجيلهم    ،يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم    ،  الذي أنزله اهللا عز وجل على عيسى        

 ويستخرج التوراة واإلنجيل مـن أرض       ،خفي إنما سمي المهدي ألنه يهدي ألمر     (: قاليضا  أعن كعب   و
 ].الفتن لنعيم بن حماد) [يقال لها أنطاكية

سـبع  )  عـدوا  :ىأ( فأعقدوا   ،فادخلوا كنيستها الشرقية  ) روما(إذا فتحتم رومية    (: قال الرسول   ) ٣(
رواه نعيم في عقد ) [ وحلي بيت المقدسانجيل طريواإلإن تحتها عصا موسى  ف،بالطات ثم اقتلعوا الثامنة  

 ].الدرر



 
 

 

 ١٧٢ 

 .ح لينة من الشامكل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان بري

يف بالد املسلمني  كثرة الربكات واخلريات:اخامس 

ا لوعـده   أن اإلسالم سوف يعلو على كل دين تحقيقً       أبو العزائم   يشير اإلمام   
بعد أن يعلن إمام دولـة أهـل         ،)٢٨: الفتح( ِليظِْهره علَى الديِن كُلِّهِ    :تعالى

ى بالد اإلسالم، وانمحـاء     فلألعداء   البيت عن قيامها، واندحار كل خائن موالٍ      
 :الكفر منها، فيقول 

 

 

ثم يبشرنا اإلمام بأن هناك كنز عظيم بأرض مصر سوف يفتح مع قيام دولة              
أهل البيت، حتى يكثر المال كثرة عظيمة، وتعم الخيرات والبركـات أرجـاء             
الكون كله، وسوف يشغل الناس بشكر اهللا وذكره في كل وقت وحين، ويحسن             

،  فيمنحون القرب منه واالنتساب الحقيقي لـه         قتداؤهم برسول اهللا    ا
 :فيقول 



 
 

 

 ١٧٣ 

 

   وقد صرح اإلمام على        كنوز  (:بوجود هذا الكنز فى أرض الكنانة بقوله
مصر وأهراماتها وحده يعرف خبئها وخبى جبالها ومغاراتها بسر فى نظـرة            

بر والمنبر من عند     ويرجع المهدى البصر كرتين وكرتين من بين الق        ،حراسها
 والبيت الحرام فيعرف ختم المقدس وبابها والقبلة األولى قبل الكهـف            ةالروض

 .)۱ ()وبالكهف مستقرها
ورثته فى مصر   وتناقله   إن هذا الكنز هو كنز أودعه نبى اهللا إدريس           :ويقال

لكى يظهر فى آخر الزمان إلمام أهل البيت، وللتأكيـد علـى ذلـك              ثم أخفوه،   
 للـشيخ   )كمال الدين وإتمام النعمـة    (لقصة والتى وردت فى كتاب      نروى هذه ا  

 حيث ذكـر    ٥٦٥-٥٦٢ذكر المعمرين، ص  : الصدوق الباب الرابع والخمسون   
 :بالنص

: قال )۲(حدثنا أبو سعيد عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر السجزي            [
راني من  أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن حمزة بن زيد الشع           )۳(سمعت أبا الحسن  

 :حكي لي أبو القاسم محمد بن القاسم المصري       :  يقول ولد عمار بن ياسر     
 بن أحمد بن طولون كان قد فتح اهللا عليه من كنوز            )٥(حمادويه )٤(أن أبا الجيش  

                                                           

)١ (٣٥٠ فى آخر الزمان، للسيد على عاشور صالجفر األعظم، ماذا قال على. 

 .نصير الشجرى: وفى نسخة) ٢(

 .أبا الحسين: وفى نسخة) ٣(

 .أبا الحسن وكذلك فيما يلى: وفى نسخة) ٤(
 . خمارويه:واألصح) ٥(
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فأشار إليه جلـساؤه وحاشـيته       مصر ما لم يرزق أحد قبله ، فغزى بالهرمين        
عرض لهذه أحد فطـال عمـره،      هرام فإنه ما ت   وبطانته بأن ال يتعرض لهدم األ     

يطلبوا الباب، فكانوا يعملون سنة حواليـه        ا من الفعلة أن   فألح في ذلك وأمر ألفً    
    ياس منـه وتـرك العمـل       وا باالنصراف بعد اإل   حتى ضجروا وكلوا، فلما هم

 ا فقدروا أنه الباب الذي يطلبونه، فلما بلغوا آخره وجـدوا بالطـة             وجدوا سرب
 أنها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوهـا وأخرجوهـا            فقدروا ،من مرمر  قائمة

 عليـه   نا ال يقـدرو    وجدوا من ورائها بنـاء منـضم       :قال محمد بن المظفر   (
، فجمعـوا حكمـاء مـصر      )۱(فإذا عليها كتابة باليونانية   ) فوهافأخرجوها ثم نظَّ  

 . ديان ، فلم يهتدوا لهاوعلماءها من سائر األ
بي عبد اهللا المـديني أحـد حفـاظ الـدنيا           رجل يعرف بأ  ) في القوم (وكان   

ا قد  سقفًأأعرف في بلد الحبشة     : بي الجيش حمادويه بن أحمد      وعلمائها فقال أل  
عمر وأتى عليه ثالثمائة وستون سنة يعرف هذا الخط، وقد كان عزم على أن              
يعلمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عنده وهو باق، فكتب أبو الجيش إلى              

سقف إليه، فأجابه أن هذا شيخ قد طعن في         سأله أن يحمل هذا األ    ملك الحبشة ي  
قليم، ويخاف عليه إن    السن وقد حطمه الزمان وإنما يحفظه هذا الهواء وهذا اإل         

نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقة الـسفر أن يتلـف،               
ه أو  وفي بقائه لنا شرف وفرح وسكينة، فان كان لكم شيء يقـرؤه أو يفـسر              

سوان مـن   أإلى بلد    مسألة تسألونه فاكتب لى بذلك ، فحملت البالطة في قارب         
سوان على العجلة إلى بلد الحبشة وهي قريبة من         أعلى، وحملت من    الصعيد األ 

سقف وفسر ما كان فيها بالحبشية، ثم نقلت إلى         سوان، فلما وصلت قرأها األ    األ

                                                           

كتشفت إال أثناء الحملة الفرنسية فى بدايات القرن التاسع تُ ولكنها لم ،الهيروغليفيةبل كونها من المحتم ) ١(
 .عشر على يد العالم الفرنسى شمبليون
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  : فإذا فيها مكتوب،العربية
: دومغ، فسئل أبو عبد اهللا المديني عن الريان من كان؟ فقـال         أنا الريان بن     

واسمه الوليد بن    ،هو والد العزيز الملك الذي كان في زمان يوسف النبي           
وكان عمر العزيز سبعمائة سنة، وعمر الريان والـده ألـف           . بن دومغ الريان  

 . وعمر دومغ ثالثة آالف سنة،وسبعمائة سنة
عظـم  ن دومغ خرجت في طلـب علـم النيـل األ          أنا الريان ب  (: فإذا فيها  

 فخرجت ومعي من صحبني أربعة      ، إذ كنت أرى مفيضه    ،فيضه ومنبعه  علمأل
 فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات والبحـر المحـيط           ،آالف رجل 

 فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولـم يكـن لـي منفـذ ،                 ،بالدنيا
في أربعة آالف رجـل فخـشيت علـى ملكـي،           وبقيت   ، أصحابي )۱(وتماوت

هرام والبراني وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي      فرجعت إلى مصر وبنيت األ    
 : وقلت في ذلك،وذخائري

 وأدرك علمي بعض مـا هـو كـائن        
 وأتقنت مـا حاولـت إتقـان صـنعه        
 وحاولت علم النيل من بـدء فيـضه       
 ثمــانين شــاهورا قطعــت مــسايحا

 لهـم نس والجـن ك   إلى أن قطعت اإل   
ــي  ــد منزل ــذ بع ــت أن ال منف  فأيقن

 بت إلـى ملكـي وأرسـيت ثاويـا        أف

ــم  ــب واهللا أعل ــي بالغي ــم ل  وال عل
 وأحكمتـــه واهللا أقـــوى وأحكـــم
 فــأعجزني والمــرء بــالعجز ملجــم

ـ       )٢(مروحولي بني حجر وجيش عرم
 وعارضني لـج مـن البحـر مظلـم        

ــة ــذي هم )۳(ل
ــدم  ــدي وال متق  بع

ــصر ولأل ــم بم ــؤس وأنع ــام ب  ي

                                                           

 .تظاهر أنه مات وأظهر التهافت والتضاعف: تماوت) ١(

 .الجيش الكبير: مرالعرم) ٢(

 .لذى هيبة: لذى نهبة، وفى أخرى: وفى نسخة) ٣(
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 هرام في مـصر كلهـا     أنا صاحب األ  
 تركــت بهــا آثــار كفــي وحكمتــي
ــب   ــة وعجائ ــوز جم ــا كن  وفيه
ــائبي ــدي عج ــالي ويب ــيفتح أقف  س

ــدو   ــت اهللا تب ــاف بي ــورهأبأكن  م
ــع    ــان وأرب ــسع واثنت ــان وت  ثم
 ومن بعد هـذا كـر تـسعون تـسعة         

 غيـر أننـي   وتبدى كنـوزي كلهـا      
 زبرت مقالي فـي صـخور قطعتهـا       

 

ــدم   ــا والمق ــا به ــاني برانيه  وب

 )۱( تبلـي وال تتهـدم     على الـدهر ال   
ــم   ــرة وتجه ــر م ــدهر أم  )۲(ولل

ــي ــنجم ول ــدهر ي ــر ال ــي آخ   لرب
 فال بد أن يعلـو ويـسمو بـه الـسم          

 خرى مـن قتيـل وملجـم      أوتسعون  
ــدم  ــستخر وته ــي ت ــك البران  وتل
ــدم  ــا ال ــذا أن يفرقه ــل ه  أرى ك

 عــدمأســتبقي وأفنــى بعــدها ثــم 
 

حد فيه حيلة إال    ألهذا شيء ليس    : حمادويه بن أحمد    فحينئذ قال أبو الجيش      
 .وردت البالطة كما كانت مكانها ،القائم من آل محمد 

على فراشه وهـو  ) ذبحه(ثم إن أبا الجيش بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم           
سكران، ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهما، فهذا أصح ما يقـال   

 .انتهى].. من خبر النيل والهرمين
قـد وضـعت   و) الجعين الد( الماسونية الواحدة فال عجب أن نرى أن عين 

على قمة الهرم إليقانهم أنه عالمة العلوم التى لم ولن تظهر إال فـى دولـة آل       
 .البيت عما قريب بإذن اهللا الواحد األحد

                                                                                                                                                               

 .تتثلم: ةوفى نسخ) ١(

 .تهجم: وفى نسخة) ٢(
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 قصائد اجلفر
 عدد من التنبؤات التـي تحـدث عنهـا    - كما رأينا -لقد تحقق 

ا، وبقياس مـا هـو     عام ثمانينبل أكثر من    اإلمام أبو العزائم ق   
فات على ما هو آت، فإن األيام القادمة ستكشف بال  شك عن             
بقية الحقائق، فإننا ما سجلنا إال ما ظنناه قد تحقق، وسننشر في            
الصفحات التالية كل قصائد الجفر، آملين من كل قارئ كـريم           

 فـي   أن يزودنا بمشاهده في هذه األبيات، لتنشر بمـشيئة اهللا         
 .طبعات تالية
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 ١٨٣ 




ـ  سمى شَ ِقِرشَْأ م الْ بِ )١(ٍشغَبـ ج اِلم 
ــتَبنَ ــِكى ِفِغ ــي ــِر وهلَض فَ ضاه 
ـ  ٍشغَب م سمى شَ ِقِرشَْأ ـ   ِف اٍءفَى ص 

 ايــ َآرهــظَْأى وض مــد قَــماِشــغَ
مـ  يـهِ  فِ شٌغَب ـ  نِم ـ  عِ وٍنُئ شُ  اٍمظَ
ـ  وحا الر هيَأ ح َلو ـ لَ م ـ  ر وِتكُ ىب 
 ٍىَآ ِبــِتسبــتَا اقْمــا ِلينَــِئبنَ
ظُ ْله هـ  ور ـ   ِف ى مٍشغَب ـ  و  وقٌرشُ
ــ تَمَأ ــ اَآلوحلُ ــنْ تُاتُي ــى ِبِب  ٍمتْخَ
ــ ظُمَأ هــغَلْ ِلور ِبيــ ي ــِدب  اءيى ِض
ــَأ ــِتنْ ي ا رنَوح ــِئب ــغَا ِبينَ ٍبي 

ــ مــ َآشٌغَب ــةٌي ــعم ِليرِش تُ  ىنً
ــب عــ ِتد ــ اَآلكلْ ــاِتي ــ جور نُ  ىِل

ــ ــِف ــثْ ِإآٍنرى قُ ــاتُب ع ــ ِلٍدو بٍءد 
ـ متْ خَ سم الـشَّ  قُِرشْتُ ا كَ هـ اب  اٍءدِت
ـ  ُلصَأ ـ  أَ اٍء ي ـ عم بِ فٌِل ـ ِتى انْ نَ اٍءه 
ــمنْتَ ــلْى ظُِح ةٌمــ و ــقُِرشْي  ور نُ

جــِلم ــا ِبينَـ ــالَتَ المِكوِرنُـ  ىِلـ
التَّوخَالْى ِبـــلِّـــجِريـــقْاِإل واِلب 

ــ ــى يلِّجالتَّفَ ــيحِب ــى َآ ِل ىاِلم 
ــتْنََأمطَ ــا ِبنَـ ــ المِهِلضفَـ  ىاِلوتَـ

ــ ــ َأنِم ــاٍدي ــى ووِل تُ ــوٍرنُ اِل ع 
ـ ِو الْ اِمقَى م  فِ ِتحا س فَ الص ىِف اِلص 
ـ  ع ن مِ رد الص حرشْتَ ـ تَما الْ طَ ىاِلع 
نْيــج ــِهى ِفِل ــو كَي ــِمالْ ِببكَ  ىاِلثَ
حفَ ثُي جالتَّ ر يِقِقح ـ  م حـ  و  ِلالَ الظِّ

ــ ــ اللَّقُِرشْي ــِه ِفُلي ــاَأل ِبي باِلد 
ـ  ِف ـ  اٍءفَى ص ـ  النُّ ِن ع ه ـ ِعالْى و  اِلقَ
ــنَْأراقْفَ ــه ــا ِف ى ســنْ اَألِةور  اِلفَ
ـ  يِهِف ع وـ لْ لِ د بـ  ِءد ـ  اَل ح  ىاِلص اتِّ
ـ ر مـ  َأز ـ الْ وٍفِل يـ  خَاء يــ الْرِلَآم 
التَّوـ  ى الَ لِّج ـ  عِ سب لَ ـ  الْ دنْ مىاِلو 

ــ ــلُالَا ِظهتْرتَسـ ــخَالْا ِبهـ  اِليـ
يجمـ  الْ ع ـ  ب لَّكُ عـ  د ـ  انْ وِل طُ  اِلصِف

                                                           

 . هـ١٣٤٢جمل سنة : مبغش) ١(



 
 

 

 ١٨٤ 

ــ مالْ ِبشٌغَبــج اِلمــ ح ــا ق حىر 
ــِهِف ــ جي مــ ِلع ــا تَم ــِه ِفقَرفَ  ي
ــِهِف ــي ــار نَ ــيبِذ تُ ــلَّ كُ يٍبِل ص 
ـ م تُ مثُ ـ  ح ى سحـ  ب ـ  شَ رتُس تَ ماس 
ــورنُ ــه قٌِرشْا مــلَ و ــنِك  تْارو تَ
ـ جلْ ثَ تْبوذَ ه ـ ا م ـ  تْح ـ  ح لَّ كُ ٍبج 
 اانًــيى بى ِلــِلص فَــوحا الــرهــيَأ
ـ  وبذُ ي ٍبر غَ جلْثَ ـ  ْل ب ـ  ار نَ  ٍقر شَ
ـ  ِتججَأ ـ  ار نَ م ـ  ٍشغَب ـ  ار نَ ح ٍبر 
ـ  تْقَرشَْأ ـ  سم شَ م ـ  ٍشغَب  ااهيِض ِب

ــ ــلُّكُ ــ واٍغ طَ ــلُّكُ اٍغ بو ــو  ٍدغْ
ــتِْف ــر فَةٌنَ ــم جتْقَ ــا تَوع عداو 
 وٍبلُــقُ ِلٍشغَب مــسم شَــتْقَرشْــَأ

ـ  ارونْ األَ ىءِض تُ ىكَ ـ رغَا و قًر شَ اب 
ـ  ي ىكَ عود  الـض يـ تْ خَ اء ـ ا كَ م بٍءد 

ــ ــ الْوِثياللُِّب هــ َأاِةد ــ راِرصنْ ىب 
 

ـ  ي ر سِ يِهِف ـ  وحلُ ـ   ِف ـ  ِوفْى ص اِل ح 
ــِهِف ــقُِرفْ تَي ــي ع صِةبــض  ِلالَّ ال
 اِلبــقْاِإل ِبوحلُــ يور نُــيــِهِف
ـ  تَ ملَ ـ  بِغ ـ اِمقَى م  ِف ا اإلِ ه ىاِليـص 

ــ ــِلالَى ِظِف ا اَألهــو هامــاَآل و اِلم 
 اِلدِتــى االعلَــا عيالــض ِبتْقَرشْــَأ
ـ  التَّ اقُيِتاشْفَ ـ  يِلِصفْ ـ جى اإلِ  ِف اِلم 
ــُئِفطْي ــه ــ الْورا نُ هــد  ِلالَجالْى ِب
يــه ــكِل ــ َأينِماِل الظَّ الُْله ــم اِلح 

ــ ــمى الِْف ــيِماِلع ب يناٍن دــ و اٍلع 
ــَأ ــير ِنمهتْقَرحـ ــوالْ ِبهانُـ  اِلبـ
ـ وا الظُّ رهظَْأ ـ  ملْ ـ النَّا بِ وحمانْ فَ  اِلكَ
ــتْقَرحَأ ــه ــارا نَ ــجِم الْن ِم اِله 
ـ  الْ اِءحِمانِْب مـ  لِّص ـ  انْ يِرِشى ب  ِلالَِح

ــ ــى عِف ــفِْر وولُ ٍةعو ــج اِلم 
ــالْو ــ اَألاِمرِكـ ــاَأل واِدرفْـ  اِلدبـ
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 )٨٧: الحجر (والْقُرآن العِظيم ولَقَد آتَينَاك سبعاً من المثَاِني:  إلى قوله تعالىيشير اإلمام ) ١(
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 ٣ للسيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم :تـتـاحـيــةـاالفـ
 ٧   العزائمىلسيد أحمد ماضي أبل :ألولىاة الطبعة ـمقدم
 ٩   العزائمىلسيد عز الدين ماضي أبل :ة الطبعة الثالثةـمقدم

ــاب األول  :البـــــ
 

للسيد عز الـدين     الجفر عند األئمة من أهل البيت     
  ماضي أبو العزائم
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 ١٥  الجفر وحقيقته وأقسامه:الفصل األول 
 ١٥ :حقيقة الجفر 
 ١٦ :أقسام الجفر 
 ١٨  الجفر بين اإلقرار واإلنكار:الفصل الثاني 
 ١٨ :أقوال منكري علم الجفر 
 ١٨ :الرد على منكري الجفر 
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 حساب الجمل وعلم أسرار األعداد      :لفصل الخامس ا 
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 ٣٢ :علم أسرار الحروف 
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