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ةديرف هتيـصخش  نأب  خيـشلل  دهـشُيو  هتحـص ، لالتعاو  هضرم  مغر  ةيدايقلا  تافـصلا  نم  ريثكب  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا  عتمت 
نيطسلف يف  اهلثم  دجوي  نأ  ّلقو  ةدئارو 

تافـصلا  " ناونعب روشنملا  هثحب  يف  بقرلا  حـلاص  ةيمالـسإلا  ةـعماجلاب  نيدـلا  لوصأ  ةـيلك  يف  كراـشملا  ذاتـسألا  ركذ  دـقو 
" يلبقتسملا طيطختلا   " ةفصب عتمتي  نيساي  خيشلا  نأ  نيساي " دمحأ  مامإلا  خيشلل  ةيدايقلا 

ءارقتـسال هلهؤي  رظن  دعبب  عتمتي  ًاذف  ًادئاق  ناك  خيـشلا  نأب  هقباس  عم  ينيزملا  ةماسأ  روتكدلا  نيـساي  خيـشلا  رهـص  قفتيو 

نیسای دمحأ  خیشلا 



ديعبلاو بيرقلا  لبقتسملا  يف  ثادحألا  ضعب 
 

ةمواقملا مظاعت  ىلوألا : ةءوبنلا 

هريدــقت نــع  نيـــساي  خيـــشلا  ةيمالـــسإلا  مقرــألا  نــب  مقرــألا  ةــسردم  ءاــنمأ  سلجم  ءاــضعأ  لأــس  نأ  موــي  ينيزملا  ركذـــتي 
نأب خيشلا  درف  ةينيطسلفلا ، ةمواقملا  ىلع  ءاضقلاو  ةزغ  حايتجاب  نوراش  ليئرأ  قباسلا  لالتحالا  ءارزو  سيئر  تاديدهتل 

" اهفقوي نيمو  دالو  اي  تقلطنا   " لاقو نمزلا ، رورم  عم  مظاعتت  ةمواقملا 

ءاضقلا يف  لالتحالا  لشفو  خيـشلا ، داهـشتسا  دعب  تضم  يتلا  تاونـسلا  لالخ  ةمواقملا  تاردق  روطت  نأ  ينيزملا  لوقيو 
نيساي خيشلا  ةءوبن  قدص  تدكأ  ةيلاتتم ، بورح  ةثالث  لالخ  اهيلع 

 

سابع ةسائر  ةيناثلا : ةءوبنلا 

لبق يأ  تافرع ، رساي  لحارلا  سيئرلل  ًافلخ  ةطلسلا  ديلاقم  سابع  دومحم  ىلوتي  نأ  ماع 1999  نيساي  دمحأ  خيشلا  عقوت 
تاونس تس  ةسائرلا بـ سابع  يلوت 

كاـنه باـجأف " : ةطلــسلا ؟ يف  تاـفرع  فـلخي  نأ  نـكمم  نـم  عيذـملا : هلأـس  امدــنع  ةريزجلا ، ةاـنق  عـم  ءاـقل  لـالخ  كـلذ  ناـك 
دي يف  ةيعاوط  رثكألا  وه  هفلخي  يذلا  نأ  ييأر  يف  انأو  عيرق ،)(  دمحأو  سابع  دومحم  اهنم  لخادلا ، يف  ةحورطم  ءامسأ 

ولــسوأ ةـيقافتا  بحاـص  هنـأل  ةـفيلخلا ، وـه  ساـبع  دوـمحم  نوـكي  نأـب  يــشمت  ةـنهارملا  نأ  حـجارلاو  ليئارــسإ ، دـيو  اـكيرمأ 
" هنوديري يذلا  قيرطلا  يف  لظي  نأ  نونئمطم  مهف  تاثداحملاو ، تاقافتالا  لجرو 

 

ليئارسإ لاوز  ةثلاثلا : ةءوبنلا 

لوزت نأ  نيــساي  دــمحأ  خيــشلا  عــقوت  ماــع 1999  ةريزجلا  ةاــنق  ىلع  رـــصعلا  ىلع  دـــهاش  جـــمانرب  نــم  ةـــقلحلا  تاذ  يفو 
ةنس لك 40  ريغتت  لايجألا  نأ  انثدح  نآرقلاو  ميركلا  نآرقلاب  نمؤأ  ينأل  خيشلا  لاقو  ماع 2027 ، نوضغ  يف  ليئارسإ 

، لبانقو يدحتو  ةـضافتنا  اندـنع  تأدـب  ةـيناثلا  نيعبرألا  يفو  ةـبكن ، اندـنع  ناك  ىلوألا  نيعبرألا  يف   " نيـساي خيـشلا  عباتيو 
ءاش هللا" نإ  ةياهنلا  نوكت  ةثلاثلا  نيعبرألا  يفو 

نأ ًاـينمتم  ديهــشلا ، خيــشلل  نيتءوـبن  قدـص  تـتبثأ  ماـيألا  نأ  ينيزملا  ةـماسأ  روتكدـلا  نيــساي  دـمحأ  خيــشلا  رهــص  بـقعيو 
ةثلاثلا ققحتت 


	ثلاث نبوءات للشيخ ياسين ،، تحققت اثنتان وبقيت واحدة

