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  تأليـف

  عبد اهللا بن سليمان الغفيلي.د



  أشراط الساعة

  ٢

  املقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال 
ك له، وأشهد أن حممدا عبده مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري

 { )١( }   {ورسوله، 


 { )٢( } 

 { )٤( )٣( .  

نه العلم باهللا تعاىل فإن علم العقيدة اإلسالمية من أشرف العلوم وأجلها؛ أل: أما بعد
وآياته، وأمسائه، وصفاته، وحقوقه على عباده، وكذلك العلم بالنبوات، وكل ما يتعلق 

  . اخل... بأمور اآلخرة من بعث وجنة ونار
وهذه هي املقاصد الثالثة، اليت نزلت ا الكتب السماوية، وأمجعت الرسل على 

  . الدعوة إليها

 {: قال اهللا تعاىل             

    { )٥( .  

                                                
  . ١٠٢: سورة آل عمران اآلية) 1(
  . ١: اآلية: سورة النساء) 2(
  . ٧١ ، ٧٠: سورة األحزاب ، اآليتان) 3(
أخرجها . خلطبة تسمى خطبة احلاجة ، وهي تشرع بني يدي كل حاجة ، وهي مأثورة عن رسول اهللاهذه ا) 4(

والنسائي يف كتاب اجلمعة ) ٦٥٩ / ١(، وأبو داود يف كتاب الصالة ، ) ٥٩٣ / ٢(مسلم يف كتاب اجلمعة ، 
خ األلباين بعنوان وانظر خترجيها للشي. وغريهم) ٦٠٩ / ١(، وابن ماجه يف كتاب النكاح ، ) ١٠٥ / ٢(، 
  ). خطبة احلاجة اليت كان الرسول يعلمها أصحابه(

  . ٢٥: سورة األنبياء ، اآلية) 5(
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  ٣

  . )١( } {: وقال تعاىل

: وقال تعاىل إشارة إىل اتفاق الرسل والكتب السماوية على إثبات اليوم اآلخر
}                   

              
         { )٢( .  

 {: وقال تعاىل            

       { )٣( .  

واإلميان باليوم اآلخر رأس هذه املقاصد، وأصل من أصول اإلميان وأركانه، كما قال 
 {: تعاىل                

            { )٤( .  

ر، ولذلك فإن لإلميان باليوم فاحلصول على الرب، ال يتحقق إال باإلميان باليوم اآلخ
  . اآلخر أثرا عظيما على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة

فإن اإلميان باليوم اآلخر، واإلكثار من ذكره، والتصديق اجلازم بوقوعه، يزيد إميان 
 {:  عنهماإلنسان، وجيعله من املتقني الذين قال اهللا    

            
               

                                                
  . ٣٦: سورة النحل ، اآلية) 1(
  . ٧١: سورة الزمر ، اآلية) 2(
  . ١٩ - ١٦: سورة األعلى ، اآليات) 3(
  . ١٧٧: سورة البقرة ، اآلية) 4(
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       { )١( .  

ولذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل، قد رتب حصول التقوى والفالح لإلنسان يف الدنيا 
 هذه اآليات، واليوم واآلخرة، على اإلميان مبا ذكره سبحانه وتعاىل من األمور الغيبية يف

اآلخر من مجلة الغيب الذي جيب علينا اإلميان به، لكن اهللا سبحانه وتعاىل خصه بالذكر، 
  . لبيان أمهيته وبيان أثر اإلميان به على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة

وكلما ازداد اإلنسان يقينا باليوم اآلخر، زاد إميانه، وحرص على األعمال الصاحلة، 
 وهذا من أعظم آثار العظيم مبا حيبه اهللا  األعمال السيئة، واستعد هلذا اليوم وابتعد عن

 { :اإلميان باليوم اآلخر على اإلنسان، كما قال اهللا تعاىل   
                

    { )٢( .  

 يف القرآن الكرمي كثريا، وأقام الدليل وألمهية اإلميان باليوم اآلخر فقد ذكره اهللا 
عليه، ونوع األدلة فيه، وبسطها وربطها بالفطرة والعقل، ورد على املنكرين له بأنواع 

 أن يقسم به على وقوع اليوم اآلخر تأكيدا له، كما  حممدا األدلة واألمثلة، وأمر نبيه
 }  قال                 

    { )٣( .  

والنصوص الدالة على هذا كثرية جدا، وليس املقصود هنا التوسع يف ذلك، وإمنا 
  . املقصود بيان أمهية اإلميان باليوم اآلخر، وأثر اإلميان على اإلنسان

 خلقه على اإلميان به وملا كان اليوم اآلخر من األمور الغيبية، أعان اهللا سبحانه وتعاىل
بأمور كثرية، ومن ذلك ربط هذا الغيب باألمور احملسوسة، فإن الغيب إذا ربط باألمور 

                                                
  . ٥ - ١: سورة البقرة ، اآليات) 1(
  . ٤١ - ٣٧: سورة النازعات ، اآليات) 2(
  . ٧: سورة التغابن ، آية) 3(
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احملسوسة سهل اإلميان به على اإلنسان، ومن هذه األمور احملسوسة اليت تعني على اإلميان 
  . باليوم اآلخر، أشراط الساعة

 أمهية اإلميان باليوم اآلخر، ولذلك وأمهية معرفة هذه األشراط واألمارات، تظهر من
فإن اإلميان بأشراط الساعة وعالماا الصحيحة الثابتة، جزء ال يتجزأ من اإلميان باليوم 

  . اآلخر، والذي هو اآلخر جزء ال يتجزأ من اإلميان بالغيب
واحلديث عن أشراط الساعة مهم، وال سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر اآلخرة 

نيا وملذاا، فإن يف أشراط الساعة احملسوسة اليت تظهر ويراها الناس بأعينهم واشتغلوا بالد
  .  ما يعيد الناس إىل رم ويوقظهم من غفلتهمكما أخرب النيب 

احلكمة يف تقدمي : قال العلماء رمحهم اهللا تعاىل: - رمحه اهللا - )١(يقول القرطيب 
رقدم وحثهم على االحتياط ألنفسهم األشراط، وداللة الناس عليها، تنبيه الناس من 

بالتوبة واإلنابة، كي ال يباغتوا باحلول بينهم وبني تدارك العوارض منهم، فينبغي للناس أن 
يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة، قد نظروا ألنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا 

  . )٢( واهللا أعلم -للساعة املوعود ا 
ة يف هذا املوضوع املهم، وكان الفضل يف ذلك هللا سبحانه  للكتابوقد وفقين اهللا 

وتعاىل أوال مث لوزارة الشؤون اإلسالمية ممثلة يف إدارة التأليف والترمجة، اليت قامت 
مشكورة باملوافقة على الكتابة يف هذا املوضوع، الذي تظهر أمهية الكتابة فيه يف األمور 

  : التالية
 ملعرفة أشراط الساعة، لعل ذلك يسهم - العصر  خاصة يف هذا- حاجة الناس - ١

  . يف توجيه سلوكهم إىل سبيل اخلري، واالستعداد ليوم املعاد

                                                
هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ، أبو عبد اهللا القرطيب ، اإلمام املفسر ، كان زاهدا ، عابدا ، ) 1(

رة بأحوال اجلامع ألحكام القرآن ، والتذك: حسن التصنيف ، رحل إىل املشرق ، واستقر مبصر ، من كتبه
  ). ٣٣٥ / ٥(شذرات الذهب ). ٣١٨ - ٣١٧(الديباج املذهب .  هـ٦٧١املوتى وأمور اآلخرة ، تويف سنة 

  ). ٧٣٢ / ٢(التذكرة للقرطيب ) 2(
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 وجود بعض الكتاب يف هذا العصر، الذين أخذوا يشككون يف بعض األمور - ٢
 ومنها أشراط الساعة، زاعمني أن هذا ينايف العقل الغيبية، اليت أخرب ا الرسول 

ذه حجة واهية تدل على عدم اإلميان بالغيب، وعلى عدم تعظيم أمر اهللا ويصادمه، وه
  . وأمر رسول اهللا 

من أجل هذا كله استعنت باهللا سبحانه وتعاىل يف إعداد هذا البحث وفق اخلطة 
  : التالية

وتشتمل على أسباب اختيار املوضوع وخطة البحث واملنهج الذي سأسري : مقدمة
  . عليه يف كتابة البحث

  : ويشمل املباحث اآلتية: متهيد
  . أمهية اإلميان بالغيبيات: املبحث األول
  . وجوب اإلميان بكل ما أخرب به الرسول : املبحث الثاين
  . الكتب املصنفة يف أشراط الساعة: املبحث الثالث
  . معىن أشراط الساعة وعالماا وأدلتها من الكتاب والسنة: الفصل األول

  : يةوفيه املباحث اآلت
  . معىن األشراط والعالمات لغة: املبحث األول
  . األشراط والعالمات اصطالحا: املبحث الثاين
  . األدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعالماا: املبحث الثالث
  . األدلة من السنة على أشراط الساعة وعالماا: املبحث الرابع
  . أقسام أشراط الساعة: الفصل الثاين
  : احث اآلتيةوفيه املب

  . أشراط الساعة الصغرى: املبحث األول
  : وفيه املطالب اآلتية
  . بعثة الرسول : املطلب األول
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  . انشقاق القمر: املطلب الثاين
  . نار احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصري هلا: املطلب الثالث
  . الفنت: املطلب الرابع

  . ياء النبوةخروج الدجالني الكذابني أدع: املطلب اخلامس
  . والدة األمة ربتها، وتطاول احلفاة العراة رعاء الشاء يف البنيان: املطلب السادس
  . قبض العلم وظهور اجلهل: املطلب السابع
  . تكليم السباع واجلماد لإلنس: املطلب الثامن
  . قطع األرحام وسوء اجلوار وظهور الفساد: املطلب التاسع
 وظهور اخلسف والقذف واملسخ، الذي يعاقب اهللا به كثرة الزالزل: املطلب العاشر
  . بعض هذه األمة

  : أشراط الساعة الكربى وفيه املطالب اآلتية: املبحث الثاين
  . خروج املهدي: املطلب األول
  . فتنة املسيح الدجال: املطلب الثاين
  . نزوال عيسى ابن مرمي عليه السالم: املطلب الثالث
  . وج ومأجوجخروج يأج: املطلب الرابع

  . طلوع الشمس من مغرا: املطلب اخلامس
  . خروج الدابة: املطلب السادس
  . الدخان الذي يكون يف آخر الزمان: املطلب السابع
  . اخلسوفات الثالثة: املطلب الثامن
  . النار اليت حتشر الناس: املطلب التاسع

  .  هذا البحثوتشتمل على أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل: اخلامتة
  : وسوف أتبع يف هذا البحث املنهج اآليت

 أمجع املادة العلمية املتعلقة بالبحث وأوزعها على حسب فصول خطة البحث -ا 
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  . ومباحثها مع التحقيق يف القضايا واجلمع والترجيح

  .  تنظيم املادة العلمية وتنسيقها بأسلوب علمي مع بذل اجلهد يف جودا وحسنها- ٢

  .  اآليات القرآنية اليت ترد يف البحث إىل سورها وأرقامها يف كتاب اهللا تعاىل عزو- ٣

 ختريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث من كتب السنة املعتمدة، مع بذل - ٤

اجلهد يف اإلشارة إىل درجة احلديث، من خالل أقوال احملدثني إذا كان احلديث يف غري 

  .  العزو إىل الصحيحني أو أحدمها معلم بالصحةالصحيحني أو أحدمها؛ ألن جمرد

  .  ختريج اآلثار مع احلكم عليها من خالل كالم أهل العلم حسب استطاعيت- ٥

 الترمجة لألعالم الذين يرد ذكرهم يف البحث ما عدا املشهورين؛ فإين لن أترجم - ٦

  . ستة وغريهمهلم لعدم خفاء حاهلم ككبار الصحابة واألئمة األربعة وأصحاب الكتب ال

  .  التعريف بالفرق والطوائف اليت يرد ذكرها يف البحث- ٧

  .  شرح املفردات الغريبة الواردة يف البحث من كتب الغريب واملعاجم اللغوية- ٨

  .  توثيق النقول اليت هي من كالم أهل العلم من مصادرها- ٩

  .  التعليق على القضايا اليت ترد يف البحث حسب احلاجة- ١٠

 وضع فهارس علمية عامة جتعل القارئ يصل إىل بغيته بيسر وسهولة، وهذه - ١١

  : الفهارس هي

  .  فهرس اآليات القرآنية-أ 

  .  فهرس األحاديث النبوية-ب 

  .  فهرس اآلثار-ج 

  .  فهرس األعالم-د 

  .  فهرس الفرق والطوائف-هـ 
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  .  فهرس املصادر واملراجع-و 

  .  فهرس املوضوعات-ز 

تام أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وأن يوفق ويف اخل

  . اجلميع ملا حيبه ويرضاه

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



  أشراط الساعة

  ١٠

  متهيد
  : ويشتمل على املباحث اآلتية

   .أمهية اإلميان بالغيبيات: املبحث األول
   .ان بكل ما أخرب به الرسول وجوب اإلمي: املبحث الثاين

  . الكتب املصنفة يف أشراط الساعة: املبحث الثالث
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  املبحث األول
   أمهية اإلميان بالغيبيات 

علم الغيبيات من األمور اليت استأثر اهللا تعاىل ا، واختص ا نفسه جل وعال، دون 
على بعض من سواه من ملك مقرب أو نيب مرسل، وهو يطلع من يرتضيه من رسله 

: الغيب مىت شاء وإذا شاء، وبذلك جاءت اآليات واألحاديث، قال سبحانه وتعاىل

}                  { )١( .  

 {: وقال تعاىل             { )٢( .  

 } وقال          { )وقال . )٣

{: سبحانه        { )وقوله تعاىل لنبيه حممد . )٤ }  

     { )رمحه اهللا - )٦( يقول اإلمام الطربي )٥ - 

لست أقول لكم إين الرب الذي له خزائن السماوات : قل هلؤالء املنكرين نبوتك: " يف تفسري هذه اآلية
وب األشياء اخلفية، اليت ال يعلمها إال الرب الذي ال خيفى عليه شيء، فتكذبوين واألرض، فأعلم غي

فيما أقول من ذلك؛ ألنه ال ينبغي أن يكون ربا إال من له ملك كل شيء، وبيده كل شيء، ومن ال 
  . )٧("  غريه خيفى عليه خافية، وذلك هو اهللا الذي ال إله

                                                
  . ١٢٣: سورة هود ، اآلية) 1(
  . ٢٠: سورة يونس ، اآلية) 2(
  . ٢٦: سورة الكهف ، اآلية) 3(
  . ١٧٩: سورة آل عمران ، اآلية) 4(
  . ٥٠: ورة األنعام ، اآليةس) 5(
أكثر الترحال ، : هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي اإلمام البارع املفسر املؤرخ ، قال الذهيب عنه) 6(

جامع البيان يف تفسري : ولقي نبالء الرجال ، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف ، من مصنفاته
 - ٢٦٧ / ١٤(، سري أعالم النبالء ) ١٦٩ - ١٦٢ / ٢(تاريخ بغداد .  هـ٣١٠القرآن ، تويف ببغداد سنة 

٢٨٢ .(  
  ). ٣٧١ / ١١: (تفسري القرطيب) 7(
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 } ومن اآليات يف هذا املعىن قوله            

 { )فإنه ال جيوز أن ينفي اهللا سبحانه : " يقول اإلمام القرطيب يف تفسريها. )١

: نفسه، مث يكون له يف ذلك شريك، أال ترى إىل قوله تعاىلوتعاىل شيئا عن اخللق ويثبته ل
}            { )وقوله تعاىل)٢  :}  

  { )٤("  فكان هذا كله مما استأثر اهللا بعلمه ال يشركه فيه غريه )٣( .  

{: ومن أصرح اآليات داللة قوله تعاىل         
      { )اآلية، وتفسريها يف سورة لقمان، قال تبارك وتعاىل)٥  :

}                

         { )يقول احلافظ )٦ 

هذه مفاتيح الغيب اليت استأثر اهللا :  يف تفسري آية سورة لقمان- رمحه اهللا -ابن كثري 
تعاىل بعلمها فال يعلمها أحد إال بعد إعالمه تعاىل ا، فعلم وقت الساعة ال يعلمه إال اهللا، 
ولكن إذا أمر به علم املالئكة املوكلون بذلك ومن يشاء اهللا من خلقه، وكذلك ال يعلم ما 
ا أو يف األرحام مما يريد أن خيلقه اهللا تعاىل سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقي

سعيدا، علم املالئكة املوكلون بذلك ومن شاء اهللا من خلقه، وكذا ال تدري نفس ماذا 
 {تكسب غدا يف دنياها وأخراها،     { )لدها أو  يف ب)٧

                                                
  . ٦٥: سورة النمل ، اآلية) 1(
  . ٦٥: سورة النمل آية) 2(
  . ١٨٧: سورة األعراف ، اآلية) 3(
  ). ١٧ / ٤(تفسري القرطيب ) 4(
  . ٥٩: سورة األنعام ، اآلية) 5(
  . ٣٤: سورة لقمان ، اآلية) 6(
  . ٣٤: سورة لقمان آية) 7(
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:  شبيهة بقوله تعاىل- أي اآلية -غريه من أي بالد اهللا كان، ال علم ألحد بذلك، وهذه 
}        { )سنة بتسمية هذه ، وقد وردت ال)١

  . )٢(مفاتيح الغيب : اخلمس
مفاتيح الغيب مخس ال  {:  قال عن النيب - رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر 

يعلم ما يف غد إال اهللا، وال يعلم مىت يعلمها إال اهللا، ال يعلم ما تغيض األرحام إال اهللا، وال 
يأيت املطر أحد إال اهللا، وال تدري نفس بأي أرض متوت إال اهللا، وال يعلم مىت تقوم 

  . )٤( )٣( } الساعة إال اهللا

فاآليات واألحاديث املذكورة وغريها مما مل أذكره، تدل داللة قاطعه على اختصاصه 
  .  األنبياء والرسل واملالئكة واألولياءسبحانه وتعاىل بعلم الغيب دون سواه من

واإلميان بأشراط الساعة جزء من اإلميان باليوم اآلخر الذي هو ركن من أركان 
واإلميان بالغيب هو أساس اإلميان كله؛ ألن أركان اإلميان كلها من األمور الغيبية، . اإلميان

 املؤمنني املتقني فقال  يف كتابه املبني أن اإلميان بالغيب من صفات وقد بني اهللا 
}           

                
           { )٥( .  

ما سبق  ك- أن علم الغيب من خصائص اهللا وحده - من الدين بالضرورة -ومعلوم 
 ولقد شاء اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل علم الساعة غيبا من مجلة علم الغيب -بيان ذلك 

                                                
  . ٥٩: سورة األنعام آية) 1(
  ). ٤٥٣ / ٣(تفسري ابن كثري ) 2(
  ). ٥٢ / ٢(أمحد  ، )٦٩٤٤(البخاري التوحيد ) 3(
وانظر مزيدا من األحاديث يف تفسري ابن كثري آخر ). ١٦٦ / ٨(كتاب التوحيد : أخرجه البخاري يف صحيحه) 4(

  . لقمانسورة 
  . ٥ - ١: سورة البقرة ، اآليات) 5(
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الذي استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ال نبيا مرسال، وال ملكا مقربا، وذلك 
ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم، وتوقع مستمر واستعداد كامل الختاذ الزاد 

فهي املوعد املرتقب للجزاء الكامل، واإلميان بذلك من مقتضيات اإلميان املناسب هلا، 
 والرسل عليهم الصالة والسالم مع أم أفضل اخللق وأحبهم إىل اهللا . باليوم اآلخر

وقد خصهم اهللا مبزايا كثرية وأكرمهم مبعجزات عديدة مل يدع أحد منهم علم الغيب، بل 
ردون علم الغيب إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فنوح عليه مجيعهم كانوا يتربؤون من ذلك، وي

 {: السالم قال لقومه    { )١( .  

 واألنبياء أمجعني، ينفي عن نفسه معرفة العيب، فقد قال اهللا يف  وهو سيد الرسلورسولنا حممد 
{:  وقال تعاىل)٢( } {: كتابه


 { )٣( .  

يا أبا عائشة، ثالث من تكلم : كنت متكئا عند عائشة فقالت {: وعن مسروق قال

ومن زعم أنه خيرب مبا يكون يف :  وذكرت منها)٤( الفرية بواحدة منهن فقد أعظم على اهللا
 {: غد فقد أعظم على اهللا الفرية، واهللا يقول           

 { )٥({ )٦( .  

 وعلى الرغم من هذه األدلة القاطعة الواضحة، عن عدم علم الرسول 
                                                

  . ٣١: سورة هود ، اآلية) 1(
  . ٩: سورة األحقاف ، اآلية) 2(
  . ١٨٨: سورة األعراف ، اآلية) 3(
لسان . الكذب ، يقال فرى الشيء يفريه فريا ، وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه ، ومجع الفرية فرى: الفرية) 4(

  ). ١٥٤ / ١٥(العرب 
  . ٦٥: سورة النمل آية) 5(
  ). ١٥٩ / ١(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 6(
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 معرفة الغيب ويستدلون على ذلك بالغيب، جند من ينسب إىل الرسول 
 }  باالستثناء الوارد يف قوله       

   { )وليس يف ذلك حجة ألحد؛ ألن املراد بالغيب هنا ما يتعلق  .)١

  . بالوحي خاصة
 من مل يرسخ يف اإلميان، فإن بعض: -  رمحه اهللا - قال احلافظ ابن حجر 

نيب  ل طالع ا لنبوة تستلزم ا  على كان يظن ذلك، حىت كان يرى أن صحة ا
نيب )٢(مجيع املغيبات، كما وقع يف املغازي البن إسحاق  ل  ضلت،  أن ناقة ا

صيت   يزعم حممد أنه نيب وخيربكم عن خرب السماء وهو ال )٣(فقال زيد بن ل
نيب  ل ين واهللا ال  { يدري أين ناقته؟ فقال ا إن رجال يقول كذا وكذا، وإ

ين اهللا عليها وهي يف شعب كذا، قد حبستها  أعلم إال ما علمين اهللا، وقد دل
نيب . ، فذهبوا فجاءوه ا} شجرة لغيب إال ما  أنه ال يعلم من افأعلم ال

 {: علمه اهللا، وهو مطابق لقوله تعاىل                      

                                                
  . ٢٧ - ٢٦: سورة اجلن ، اآليتان) 1(
هو أبو بكر حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي املطليب موالهم ، العالمة احلافظ األخباري صاحب ) 2(

من أراد أن : - رمحه اهللا -وقال الشافعي .  يتكلم فيهكان ثقة ، ومنهم من: السرية النبوية ، قال ابن سعد
طبقات ابن سعد . غري ذلك:  هـ ، وقيل١٥٠تويف سنة . يتبحر يف املغازي فهو عيال على حممد بن إسحاق

  ). ٣٣ / ٧(، سري أعالم النبالء ) ٣٢١ / ٧(
، وذكره ) ٣٤٦ / ١٣(لفتح زيد بن لصيت بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم ، هكذا ضبطه ابن حجر يف ا) 3(

، وقال ابن ) ٢٩٨ / ٢(من الصحابة من القسم األول ، وكذا ابن األثري يف أسد الغابة ) ٣٣ / ٤(يف اإلصابة 
وكان ممن تعوذ باإلسالم ، ودخل فيه مع املسلمني : " قال ابن إسحاق) ٥٢٧ / ١(هشام يف السرية النبوية 

وقال الذهيب يف ... ". سعد بن حنيف ، وزيد بن لصيت: ين قينقاعوأظهره وهو منافق ، من أحبار يهود من ب
، وذكر منهم زيد ... وممن أظهر اإلميان من اليهود ونافق بعد: قسم املغازي) ٤٠ ، ٣٩(تاريخ اإلسالم ص 

  . بن لصيت
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  ١٦

             { )٢( )١( .  

 عندما قال هذا كان مشركا، وكان يعتقد -  زيد بن لصيت - فهذا الرجل 
ولكن ما بال بعض املسلمني . أن النبوة ال تصح إال إذا كان النيب يعلم الغيب

 مع وضوح األدلة يف اليوم، وما عذرهم بعد هذا البيان الشايف من الرسول 
عيسى عليه السالم كان خيربهم مبا هذه املسألة، وأما ما ثبت بالقرآن أن 

 {: يأكلون وما يدخرون يف بيوم، كما يف قوله تعاىل

 { )وأن يوسف عليه السالم كان ينبئهم بتأويل )٣ 

 منه الكثري، مثل ما مر علينا قبل قليل من خرب الناقة والذي حدث لرسولنا . الطعام قبل أن يأيت إليهم
 {لسالم نفسه وغريه كل ذلك من باب املعجزات، فكما جاء يف اآلية السابقة على لسان عيسى عليه ا

 { )فاآلية هي املعجزة)٤  .  

 املتقني، وذا تظهر لنا أمهية اإلميان بالغيب ومكانته يف اإلسالم، فهو صفة املؤمنني
وكل من يدعي علما بشيء من الغيب من تلقاء نفسه، يكون ضاال ومكذبا خلرب اهللا عز 

ونصوص الكتاب والسنة تبني أن علم الغيب من خصائص املوىل تبارك وتعاىل، . وجل
وهذا يبني لنا حكم الذين يزعمون أم خيربون عما سيقع يف املستقبل من حوادث، أو 

 اإلنسان، وغري ذلك من كذب ودجل وشعوذة، مما جند له صورا يزعمون علم ما يف نفس
يف بعض الصحف واالت اليت حتتوي على زاوية لقراءة حظ اإلنسان، أو معرفة ما يقع 

  . له يف املستقبل خالل معرفة األبراج والكواكب، نسأل اهللا السالمة والعافية
                                                

  . ٢٧ - ٢٦: سورة اجلن آية) 1(
غازي ، وقد أخرج هذه القصة كاملة ، وقد عزا هده القصة البن إسحاق يف امل) ٣٦٤ / ١٣(فتح الباري ) 2(

، والبيهقي يف دالئل النبوة ) ١٠٦ ، ١٠٥ / ٣(، والطربي يف تارخيه ) ٤٢٥ - ٤٢٣ / ٢(الواقدي يف املغازي 
  ). ٢٣٢ ، ٢٣١ / ٥(، و ) ٦٠ ، ٥٩ / ٤(

  . ٤٩: سورة آل عمران ، اآلية) 3(
  . ٢٤٨: سورة البقرة آية) 4(
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  املبحث الثاين 

    وجوب اإلميان بكل ما أخرب به الرسول
 أعظم نعمة أنعم اهللا ا على عباده  اليت جاء ا من عند اهللا رسالة الرسول 

 واتبع هديه وسار أمجعني، والسعادة والفالح والصالح يف الدنيا واآلخرة ملن أطاعه 
 أشد من حاجتهم إىل على جه، وحاجة البشر إىل هذه الشريعة اليت جاء الرسول ا 

  . الطعام والشراب
 أرسله اهللا رمحة للعاملني، وإماما للمتقني، وحجة  عن الرسول - رمحه اهللا تعاىل -ول ابن القيم يق

على اخلالئق أمجعني، أرسله على حني فترة من الرسل، فهدى به إىل أقوم الطرق وأوضح السبل، 
طرق، فلن تفتح ألحد وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقريه وحمبته، والقيام حبقوقه، وسد دون جنته ال

إال من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عمه وزره، وجعل الذلة والصغار على من 
 فيما أمر به واجتناب  وقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل على مجيع اخللق، طاعة الرسول )١(خالف أمره 

 ذلك أن التصديق عة للرسول ما ى عنه، وحذرهم من خمالفة أمره، وجعل طاعته سبحانه وتعاىل طا
 يقتضي التسليم املطلق والتام ملا جاء له ويستلزم طاعته فيما بلغه عن اهللا تعاىل، وهذا اجلازم بالرسول 

 واإلميان به، وهو من مقتضى شهادة أن حممدا رسول اهللا، وقد جاءت نصوص من أعظم لوازم حمبته 
 وتبني العالقة بينها وبني طاعة كثرية يف القرآن والسنة توجب طاعة الرسول 

ومن ذلك قوله . اهللا تعاىل، وحتذر من معصيته وخمالفة أمره عليه الصالة والسالم
 {: تعاىل                       { )وقوله )٢ 

 {: تعاىل                                  

        { )٣( .  
                                                

  ). ٣٥ ، ٣٤ / ١(زاد املعاد ) 1(
  . ١٣٢سورة آل عمران ، اآلية ) 2(
  . ٣١: سورة آل عمران ، اآلية) 3(
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 {: وقال تعاىل                       

        { )١( .  

 {: وقال تعاىل     { )٢( .  

{:. وقال تعاىل             

      { )وقال تعاىل)٣  :}        

  { )وقال تعاىل)٤  :}      

   { )وقال تعاىل)٥  :}           

 { )وقال تعاىل)٦  :}           

  { )٧( .  

  . واآليات يف األمر بطاعته والتحذير من معصيته كثرية يف كتاب اهللا عز وجل
 يف أكثر وقد أمر اهللا بطاعة رسوله : " - رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

رن بني خمالفته وخمالفته، كما قرن من ثالثني موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وق
  . )٨(" بني امسه وامسه فال يذكر اهللا إال ذكر معه 

:  قال ما جاء يف حديث أيب هريرة ومن األحاديث الدالة على وجوب طاعته 

                                                
  . ٣٢: سورة آل عمران ، اآلية) 1(
  . ٨٠: سورة النساء ، اآلية) 2(
  . ١٧: سورة الفتح ، اآلية) 3(
  . ٧: سورة احلشر ، اآلية) 4(
  . ٦٣: سورة النور ، اآلية) 5(
  . ٢٣: سورة اجلن ، اآلية) 6(
  . ١٤:  ، اآليةسورة النساء) 7(
  ). ١٠٣ / ١٩(جمموع الفتاوى ) 8(



  أشراط الساعة

  ١٩

 )٢( )١( }  اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللامن أطاعين فقد أطاع { قال رسول اهللا 
  . احلديث

يا : قالوا" كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب  {:  قال أن رسول اهللا وعنه 

  . )٤( )٣( }  ومن عصاين فقد أىبمن أطاعين دخل اجلنة: " رسول اهللا ومن يأىب؟ قال

 وامتثال ما جاء به، وذلك بفعل ما فهذه اآليات واألحاديث توجب طاعة الرسول 
 هي مفتاح اجلنة وسبيل النجاة، فال أمر به وجتنب ما ى عنه، وتبني أن طاعة الرسول 

من احلق  فمن أطاعه فيما جاء به فالح وال سعادة وال جناة للعبد إال بطاعة الرسول 
 فيما املبني، فقد جنا وزحزح نفسه عن النار، ومن أىب وتكرب وعصى، ومل يتبع الرسول 

 فإنه ما من خري يوصل إىل جاء به فقد خسر خسرانا مبينا، وعرض نفسه لعذاب اهللا 
. اجلنة إال ودلنا عليه، وما من شر يوصل إىل النار إال وحذرنا منه عليه الصالة والسالم

 واتباعه، واقتفاء أثره والسري على هديه، وعدم كل مسلم طاعة النيب فيجب على 
 {: خمالفة أمره ويه، كما قال تعاىل         { )٥( 

{: قال تعاىلو                

  { )٦( .  

 فيما شرعه اعته مل تترك لألهواء واألفكار، بل هي مقيدة باتباعه فعبادة اهللا وط

                                                
، ابن ماجه اجلهاد ) ٥٥١٠(، النسائي االستعاذة ) ١٨٣٥(، مسلم اإلمارة ) ٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) 1(

  ). ٣٨٧ / ٢(، أمحد ) ٢٨٥٩(
 / ٣: (، ومسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة) ١٠٤ / ٨(كتاب األحكام ، : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(

١٤٦٥ .(  
  ). ٣٦١ / ٢(، أمحد ) ٦٨٥١(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) 3(
  ). ١٣٩ / ٨: (أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة) 4(
  . ٦٤: سورة النساء ، اآلية) 5(
  . ٢١: سورة األحزاب ، اآلية) 6(
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وقد رتب اهللا سبحانه وتعاىل . ألمته، وهذا هو مقتضى شهادة أن حممدا رسول اهللا 
على اتباعه واالقتداء بسنته، االهتداء واملغفرة، وجعله عالمة على صدق احملبة هللا تعاىل، 

 } قال       { )م )١وملا ادعى اليهود والنصارى أ 

 {: أبناء اهللا وأحباؤه، أنزل آية احملبة، وهي قوله تعاىل       
                    

    { )٢( .  

وال شك أن مما جيب على العباد، حمبة رم الذي خلقهم وأنعم عليهم، ولكن حصول 
 فقد جعل اهللا من ثواب اتباعه هذه احملبة وقبوهلا متوقف على اتباع هذا النيب الكرمي 

 والسري على جه، تبعه ومغفرته له، ولكن عالمة هذا االتباع طاعته حمبة اهللا تعاىل ملن ا
واالقتداء به يف سريته وأعماله وقرباته، وجتنب كل ما ى عنه، واحلذر من خمالفته اليت 

 ايتها اخلروج عن التأسي به؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا تعبدنا بطاعته واتباع رسوله 
 على الذين أعرضوا عن ين الكامل، وهلذا رد رسول اهللا مبا شرع لنا من هذا الد

أما  { الطيبات اليت أنعم اهللا ا على عباده وهجروها تعبدا هللا وتقربا إليه، وقال هلم 

له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم 

  . )٤( )٣( } فمن رغب عن سنيت فليس مين

 حىت أصبحت واملتأمل يف حال كثري من املسلمني اليوم يرى أم تركوا االتباع واالقتداء بسنة النيب 
دع اليت ال أصل هلا وال السنة عندهم أمرا مستغربا مستنكرا جلهلهم ا وبعدهم عنها، واستبدلوا ذلك بالب

 فاختذوها دينا يدينون به، فانعكست بذلك املوازين لديهم فأصبحوا دليل عليها من كتاب اهللا وسنة نبيه 

                                                
  . ١٥٨: سورة األعراف ، اآلية) 1(
  . ٣٢ - ٣١ان ، اآلية سورة آل عمر) 2(
  ). ٢٤١ / ٣(، أمحد ) ٣٢١٧(، النسائي النكاح ) ١٤٠١(، مسلم النكاح ) ٤٧٧٦(البخاري النكاح ) 3(
  ). ١١٧ / ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب النكاح ) 4(
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يرون احلق باطال والباطل حقا، واملعروف منكرا واملنكر معروفا، وما ذلك إال لكوم مل يعرفوا من اإلسالم 
ب ما هم عليه من قلة العلم وعدم معرفتهم بالسنة، حىت وصل احلال إال امسه وال من القرآن إال رمسه، بسب

إىل الوقوع يف الشرك كما هو مشاهد يف كثري من بالد املسلمني، وذلك بصرف ما هو حق هللا سبحانه 
وتعاىل، ألصحاب القبور وإشراكهم مع اهللا فيما ال يستحقه وال يقدر عليه إال اهللا، وهذا هو الشرك األكرب 

  .  يغفره اهللا أبداالذي ال
 والتسليم بصحة ومن أصول اإلميان ولوازمه، التصديق اجلازم بكل ما أخرب به النيب 

: كل ما أخرب به، وبأنه بلغ الرسالة؛ ألن ما جاء به وحي من اهللا تعاىل، كما قال تعاىل

}    { )١( .  

 } وقد قال اهللا تعاىل يف الرسول       

    { )٢( .  

.  يلقب قبل بعثته بالصادق األمني، وكانت قريش تدعوه بذلكوقد كان الرسول 
 يف كل ما أخرب به، ومن رد شيئا مما أخرب به عليه الصالة لذا جيب علينا تصديقه 

والسالم وكذبه فيه فهو كافر، سواء كان رده اتباعا للهوى، أو لشريعة منسوخة، أو 
والذي نفس حممد بيده ال يسمع  {:  يقول لعلم وضعي، والنيب لفلسفة موروثة، أو

يب أحد من هذه األمة، يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان 
 أنه أخرب بوقوعه فاإلميان به واجب  صح عن النيب  فكل ما)٤( )٣( } من أصحاب النار

 {: على كل مسلم، وذلك من حتقيق الشهادة بأنه رسول اهللا، وقد قال اهللا تعاىل 

                                                
  . ٤ - ٣: سورة النجم ، اآلية) 1(
  . ٣٣: سورة الزمر ، اآلية) 2(
  ). ٣٥٠ / ٢(، أمحد ) ١٥٣(مسلم اإلميان ) 3(
  ). ١٣٤ / ١(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ) 4(
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   { )١( .  

 فهو  أنه سيكون بعده، فوقع األمر فيه طبق ما أخرب به وكل شيء أخرب النيب 
  . من معجزاته وأعالم نبوته عليه الصالة والسالم

وجيب اإلميان بكل ما أخرب به : " - رمحه اهللا - )٢(يقول املوفق أبو حممد املقدسي 
 وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء رسول اهللا 

 ذلك ما عقلناه وجهلناه ومل نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث اإلسراء واملعراج، يف
خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم وقتله : ومن ذلك أشراط الساعة مثل

له، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغرا، وأشباه ذلك 
  . )٣(" مما صح به النقل 

                                                
  . ٤ - ٣: سورة النجم ، اآليتان) 1(
هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي اجلماعيلي مث الدمشقي الصاحلي ) 2(

: " األعالم الكبار ، له مصنفات كثرية من أشهرهااحلنبلي ، امللقب مبوفق الدين ، الفقيه اإلمام ، من األئمة 
، الذيل على ) ١٦٥ / ٢٢(سري أعالم النبالء . هـ٦٢٠، تويف سنة " وغريها ... املغين ، الكايف ، املقنع

  ). ١٣٣ / ٢(طبقات احلنابلة 
  . ٤٣: ملعة االعتقاد) 3(
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  ث الثالثاملبح
   الكتب املصنفة يف أشراط الساعة 

من خالل النظر يف بعض املؤلفات املستقلة يف أشراط الساعة، يتبني أن التأليف يف هذا 
املوضوع على وجه االستقالل بدأ يف وقت مبكر مع بداية حركة التأليف، إىل جانب 

ت كتب وأبواب خاصة تناول كبار احملدثني للموضوع، وإيرادهم لألحاديث الواردة فيه حت
مث استمر التأليف فيه متواصال إىل العصور املتأخرة دون . به يف كتبهم، كالكتب الستة

كلل أو ملل من قبل العلماء واألئمة، وهذا يدل على أمهية التأليف والتصنيف يف هذا 
  . املوضوع

  : وفيما يلي أشري إىل بعض من ألف يف هذا املوضوع حسب األقدمية يف الوفاة
  . )١(" السنة والفنت " له كتاب )  هـ١٩٨ت ( اإلمام عبد الرمحن بن مهدي - ١
" له كتاب )  هـ٢٢٨ت ( اإلمام نعيم بن محاد املروزي أبو عبد اهللا اخلزاعي - ٢
  .  وهو مطبوع يف جملدين)٢(" الفنت 
  . )٣(" الفنت " له كتاب )  هـ٢٣٢ت ( إمساعيل بن عيسى العطار - ٣
  . )٤(" الفنت " له كتاب )  هـ٢٣٥ت (ن حممد بن أيب شيبة  عبد اهللا ب- ٤
  . )٥(" الفنت " له أيضا كتاب )  هـ٢٣٩ت ( أخوه عثمان بن أيب شيبة - ٥
وله كتاب )  هـ٢٧٣ت  (- ابن عم اإلمام أمحد بن حنبل - حنبل بن إسحاق - ٦

  .  وهو مطبوع)٦(" الفنت " 
  . )٧(" املالحم "  له كتاب ) هـ٢٧٥ت ( أبو داود سليمان بن األشعث - ٧

                                                
  . ، طبعة املغرب) ٢٠٧ / ٣(ذكره القاضي عياض يف ترتيب املدارك ) 1(
  . وغريه ممن ترجم له) ٦٠٩ / ١٠(ذكره له الذهيب يف سري أعالم النبالء ) 2(
  ). ١٢٢(ذكره ابن الندمي يف الفهرست ) 3(
  ). ٢٨٥(ذكره ابن الندمي يف الفهرست ) 4(
  ). ٢٨٥(ذكره ابن الندمي يف الفهرست ) 5(
  ). ٥٣ - ٥١ / ١٣(ذكره له الذهيب يف سري أعالم النبالء ) 6(
  ). ٤٩(لكتاين يف الرسالة املستطرفة ذكره ا) 7(
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  . )١(" املالحم " له كتاب )  هـ٣٣٦ت  (- بن املنادي - أبو احلسني أمحد بن جعفر - ٨
  . )٢(" الفنت " له كتاب )  هـ٣٦٠ت ( حممد بن احلسني أبو بكر اآلجري - ٩
 ٣٦٩ت  (- املعروف بأيب الشيخ - أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حيان - ١٠
  . )٣(" الفنت  " له كتاب) هـ

املنبه للفطن من غوائل " له )  هـ٤٠٣ت ( أبو احلسن علي بن حممد القابسي - ١١
  . )٤(" الفنت 
السنن " له كتاب )  هـ٤٤٤ت ( أبو عمر عثمان بن سعيد املقرئ الداين - ١٢

 هـ يف ١٤١٦وقد طبع هذا الكتاب سنة " الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها 
  . جزاءستة أ
ت  (- املعروف يف وقته بابن رندقه - أبو بكر حممد بن الوليد الطرطوشي - ١٣
  . )٥(" الفنت " له كتاب )  هـ٥٢٠
  . )٦(" أشراط الساعة " له كتاب )  هـ٦٠٠ت ( عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي - ١٤
عقود " له كتاب )  هـ٦٨٥ت ( يوسف بن حيىي بن علي املقدسي السلمي - ١٥

  . ، حتدث فيه عن أشراط الساعة الكربى"لدرر يف أخبار املنتظر ا
" له كتاب )  هـ٦٧١ت ( مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب - ١٦

ذكر فيه املؤلف كثريا من أشراط الساعة وأمور " التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة 
  . اآلخرة، وهو كتاب مطبوع يف جزأين

له )  هـ٧٧٤ت (فداء إمساعيل بن عمر القرشي املعروف بابن كثري  أبو ال- ١٧

                                                
  ). ٧١٥(ذكره القرطيب يف التذكرة ) 1(
  ). ٤٤(الشريعة ص : انظر) 2(
  ). ٤٦٩ - ٤٦٨ / ١(ذكره السيوطي يف الآللئ املصنوعة ) 3(
  ). ١٠٢ / ٢(ذكره ابن فرحون يف الديباج ) 4(
  ). ٢٦٣ / ٤(ذكره ابن خلكان يف وفيات األعيان ) 5(
  ). ٤٩(ين يف الرسالة املستطرفة ذكره الكتا) 6(
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وهو مطبوع عدة طبعات وحيتاج مع هذا إىل خدمة؛ " النهاية يف الفنت واملالحم " كتاب 
ألن أغلب طبعاته غري الئقة بالكتاب ومكانته كما أن بعضها أفسدا بعض أيدي التحقيق 

نص الكتاب وتأويله بتأويالت خمالفة ملا عليه والتخريج ملا ارتكبت من تصرفات سيئة يف 
  . منهج أهل السنة واجلماعة

القناعة " له كتاب )  هـ٩٠٢ت ( أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي - ١٨
  . وهو مطبوع" فيما حيسن اإلحاطة به من أشراط الساعة 

له )  هـ٩٠٩ت ( مجال الدين يوسف بن عبد اهلادي املقدسي الدمشقي - ١٩
  . )١(" أشراط الساعة " كتاب 
" له كتاب )  هـ٩١١ت ( جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي - ٢٠

  . )٢(ذكره بنفسه أثناء ترمجته " احلصر واإلشاعة يف أشراط الساعة 
 ٩٥٣ت ( مشس الدين حممد بن علي بن أمحد بن طولون الصاحلي الدمشقي - ٢١
  . )٣(" راط الساعة درر الرباعة يف أش" له كتاب ) هـ

اإلشاعة ألشراط " له كتاب )  هـ١١٠٣ت ( حممد بن رسول الربزجني - ٢٢
  . وهو كتاب مطبوع يف جزء واحد" الساعة 
اإلذاعة ملا كان وما يكون " له )  هـ١٣٠٧ت ( حممد صديق حسن القنوجي - ٢٣

  . وهو كتاب مطبوع" بني يدي الساعة 
 املنعم التنوخي، خمتصر يف املالحم والفنت، له  نصر اهللا بن عبد اهللا بن عبد- ٢٤

  . )٤(ذكره صالح الدين املنجد . نسخة خطية يف الظاهرية

                                                
، حياته وآثاره )  هـ٩٠٩ت (انظر مقاال بعنوان مجال الدين يوسف بن عبد اهلادي املقدسي الدمشقي ) 1(

 ٢٦املخطوطة واملطبوعة ، دراسة وعرض صالح بن حممد اخليمي ، نشر يف جملة معهد املخطوطات ، جملد 
  . اجلزء الثاين

  ). ٣٤١ / ١(حسن احملاضرة ) 2(
  ). ٣٣٢(رقم ) ٢٠١(ذكره لنفسه يف كتابه الفلك املشحون ص ) 3(
  ).  هامش١١(انظر مقدمته على فضائل الشام للربعي ) 4(
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إحتاف اجلماعة مبا "  له كتاب - رمحه اهللا - الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري - ٢٥
  . وهو كتاب مطبوع يف ثالثة أجزاء" جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 

خمتصر األخبار املشاعة يف الفنت " له . هللا بن الشيخ سليمان املشعلي عبد ا- ٢٦
  . وهو مطبوع" وأشراط الساعة وأخبار املهدي 

، وهو كتاب "أشراط الساعة "  الشيخ يوسف بن عبد اهللا الوابل له كتاب - ٢٧
  . مطبوع يف جملد واحد

صف ليوم صحيح أشراط الساعة وو"  مصطفي أبو النصر الشليب له كتاب - ٢٨
  . وهو كتاب مطبوع يف جملد واحد" البعث وأهوال يوم القيامة 

وهو كتاب مطبوع يف " فقد جاء أشراطها "  حممود عطية حممد علي له كتاب - ٢٩
  . جملد واحد

هذا باإلضافة إىل تناول العلماء بعضا من أشراط الساعة بالتأليف على وجه االنفراد 
  : ومنها. يهما السالم والدجال وغريهاخروج املهدي ونزول عيسى عل: مثل
جلالل الدين السيوطي املتويف سنة " نزول عيسى ابن مرمي آخر الزمان "  كتاب - ١

  . ، وهو كتاب مطبوع) هـ٩١١(
أليب الفضل عبد اهللا حممد " عقيدة أهل اإلسالم يف نزول عيسى عليه السالم  " - ٢

  . صديق الغماري، وهو كتاب مطبوع
للشوكاين " يح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح التوض " - ٣

، وهو كتاب خمطوط، ويوجد صورة منه يف مكتبة شيخنا الشيخ ) هـ١٢٥٠(املتويف سنة 
  .  يف املدينة النبوية- رمحه اهللا تعاىل -محاد األنصاري 

لكشمريي اهلندي حملمد أنور شاه ا" التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح "  كتاب - ٤
  . ، وهو كتاب مطبوع) هـ١٣٥٢(املتويف سنة 
لفضيلة شيخنا الشيخ عبد احملسن " عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر  " - ٥

  . ، وهو كتاب مطبوع- حفظه اهللا -بن محد العباد البدر 
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اب باإلضافة على ما تناوله علماء احلديث يف كتبهم من ذكر أشراط الساعة يف كت
 ضمن كتاب الصحيح كتاب الفنت ذكر فيه - رمحه اهللا -ضمن كتبهم، فاإلمام البخاري 

كتاب املنت، وكتاب املهدي، وكتاب : بعض أشراط الساعة، واإلمام أبو داود يف سننه
  . كتاب الفنت، ذكر فيه باب ما جاء يف أشراط الساعة: املالحم، واإلمام الترمذي يف سننه

 كتاب من كتب احلديث أو العقيدة عن ذكر أشراط الساعة أو وهكذا ال يكاد خيلو
  . بعض منها

وما سبق ذكره من املؤلفات يف أشراط الساعة هو قليل من الكثري من الكتب اليت مل 
  . أهتد إليها، وهذا يدل على اتصال حركة التأليف يف الفنت وأشراط الساعة
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  الفصل األول
   الساعة أشراط معىن 
  لتها من الكتاب والسنة وعالماا وأد

  : وفيه املباحث اآلتية
  . معىن األشراط والعالمات لغة: املبحث األول
  . معىن األشراط والعالمات اصطالحا: املبحث الثاين
  . األدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعالماا: املبحث الثالث
  . األدلة من السنة على أشراط الساعة وعالماا: املبحث الرابع



  أشراط الساعة

  ٢٩

  املبحث األول
   معىن األشراط والعالمات لغة

األشراط مجع شرط بالتحريك، والشرط العالمة، وأشراط الساعة أي عالماا، 
وأشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان وهم خنبة أصحابه الذين يقدمهم على غريهم 

  . من جمموع جنده
  . )٢(" يت دون معظمها وقيامها أشراط الساعة عالماا وأسباا ال " )١(قال اجلوهري 

العالمات، واحدها شرط بالتحريك، وبه مسيت شرط : األشراط " )٣(وقال ابن األثري 
  . )٤(" السلطان؛ ألم جعلوا ألنفسهم عالمات يعرفون ا 

 {: وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل        

       { )٥(   

ه يقال للدون أشراط الساعة أسباا اليت هي دون معظمها، وفي: أشراطها أي أماراا وعالماا، وقيل" 
وواحد األشراط شرط، وأصله األعالم، ومنه قيل الشرط؛ ألم جعلوا : إىل أن قال... من الناس الشرط

  . )٦(" ألنفسهم عالمة يعرفون ا، ومنه الشرط يف البيع وغريه 
فتبني من هذا أن األشراط يف اللغة هي عالمات الشيء املتقدمة عليه والدالة عليه، ومما 

سمية هذه األشراط يف السنة بالعالمات ما جاء يف حديث جربيل املشهور عند يدل على ت
                                                

هو أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ، أحد أئمة اللغة واألدب ، يضرب به املثل يف ضبط اللغة وحسن اخلط ) 1(
، سري أعالم ) ٢٩٢ / ٢(معجم األدباء .  هـ٣٩٣يف سنة وجودته ، من أشهر مؤلفاته كتاب الصحاح ، تو

  ). ٤٤٦ / ١(، بغية الوعاة ) ٨٠ / ٧(النبالء 
  ). ١٣٦ / ٣(الصحاح للجوهري ) 2(
أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلرزي ، العالمة البارع البليغ ، قرأ احلديث ) 3(

 هـ ، سري أعالم ٦٠٦ة من أشهرها النهاية يف غريب احلديث ، تويف سنة واألدب ، صنف تصانيف مفيد
  ). ٢٧٥ - ٢٧٤ / ٢(، بغية الوعاة ) ٤٨٨ / ٢١(النبالء 

  ). ٤٦٠ / ٢(النهاية يف غريب احلديث ) 4(
  . ١٨: سورة حممد ، اآلية) 5(
  ). ٢٤٠ / ١٦(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 6(
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فنكس، فلم جيبه شيئا مث أعاد فلم : يا حممد، أخربين مىت الساعة، قال {: النسائي، قال

ما املسؤول عنها بأعلم من السائل : " د فلم جيبه شيئا ورفع رأسه فقالجيبه شيئا مث أعا

  . )٢( احلديث )١( } ...ولكن هلا عالمات تعرف ا

  . )٣(هي جزء من أجزاء الليل أو النهار ومجعها ساعات وساع : والساعة
الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وقد مسيت بذلك لسرعة احلساب فيها، أو : والساعة

٤(ا تفاجئ الناس يف ساعة فيموت اخللق كلهم بصيحة واحدة أل( .  

 {: وقوله تعاىل: " قال ابن منظور يف لسان العرب     

  { )الوقت الذي تقوم فيه القيامة، فلذلك ترك أن :  يعين بالساعة)٥

  ". يعرف أي ساعة هي، فإن مسيت القيامة ساعة فعلى هذا، والساعة القيامة 
الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد، والوقت الذي يبعثون  " )٦(وقال الزجاج 
اعة ألا تفاجئ الناس يف ساعة فيموت اخللق كلهم عند مسيت س. فيه وتقوم فيه القيامة

أن تكون عبارة عن جزء من : أحدمها: والساعة يف األصل تطلق مبعنيني... الصيحة األوىل
  . أربعة وعشرين جزءا هي جمموع اليوم والليلة

  . أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل: والثاين
 كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة، يريد أا ساعة معىن الساعة يف: قال الزجاج

                                                
، أبو داود السنة ) ٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٠(، مسلم اإلميان ) ٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) 1(

  ). ٤٢٦ / ٢(، أمحد ) ٦٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٤٦٩٨(
  ). ١٠٢ / ٨( باب صفة اإلميان واإلحسان -كتاب اإلميان وشرائعه : سنن النسائي) 2(
  ). ٤٦٦ / ١(املعجم الوسيط ) 3(
  ). ٤٢٢ / ٢(ب احلديث النهاية يف غري: انظر) 4(
  . ٥٥: سورة الروم ، اآلية) 5(
أبو إسحاق إبراهيم بن حممد السري الزحاج البغدادي ، اإلمام ، عامل بالنحو واللغة ، له كتب كشجرة كثرية ) 6(

، بغية الوعاة ) ٣١ / ١(، وفيات األعيان ) ٨٩ / ٦(تاريخ بغداد .  هـ٣١١معاين القرآن ، تويف سنة : منها
)٤١١ / ١ .(  
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  . )١(" خفيفة حيدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه مساها ساعة 
  املبحث الثاين 

  معىن األشراط والعالمات اصطالحا 
  . هي العالمات اليت تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها: أشراط الساعة اصطالحا

أما انتهاء احلياة األوىل فإن هلا مقدمات تسمى أشراط الساعة  " )٢(مي يقول احللي
  . )٣(" وهي أعالمها 

أي ما يتقدمها من العالمات الدالة : "  يف حتديد املراد من األشراط)٤(ويقول البيهقي 
  . )٥(" على قرب حينها 

  . )٦(" الساعة العالمات اليت يعقبها قيام : " ويقول احلافظ ابن حجر املراد باألشراط
  املبحث الثالث

   األدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعالماا 
 {:  بعلمه، قال تعاىلموعد قيام الساعة من الغيب الذي استأثر اهللا 

                   
       { )٧( .  

                                                
  ). ١٦٩ / ٨(لسان العرب ) 1(
هو أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعي ، كان رئيس احملدثني واملتكلمني يف بالد ) 2(

 املنهاج يف شعب -: ما وراء النهر ، كان مناظرا طويل الباع يف األدب والبيان ، له تصانيف ، من أشهرها
  ). ١٦٧ / ٣(، شذرات الذهب ) ٢٣١ / ١٧(سري أعالم النبالء .  هـ٤٠٣نة  ، تويف س-اإلميان 

  ). ٢٢ / ١(املنهاج يف شعب اإلميان ) 3(
هو أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا البيهقي ، اإلمام احلافظ املصنف ، ولد خبسرو جرد من قرى ) 4(

لسنن الكربى ، السنن الصغرى ، واجلامع يف شعب ا:  هـ ، له مصنفات كثرية مفيدة ، منها٣٨٤بيهق سنة 
  ). ٣٠٤ / ٣(، شذرات الذهب ) ١٦٣ / ١٨(سري أعالم النبالء .  هـ٤٥٨اإلميان وغريها ، تويف سنة 

  ). ٦٩(ص : البعث والنشور) 5(
  ). ٩٧ / ١٣(فتح الباري ) 6(
  . ١٨٧: سورة األعراف ، اآلية) 7(
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 عالمات وإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل قد أخفى الساعة عن اخللق، فقد جعل هلا 
 {: ى قرب وقوعها، ومن اآليات الدالة على ذكر األشراط قوله تعاىلتدل عل 

         { )١( .  

فقد جاء أشراطها أي : "  يف تفسريه عند هذه اآلية- رمحه اهللا - قال ابن كثري
{: أمارات اقتراا كقوله تعاىل        { )٢( 

 {: جلت عظمتهوكقوله        { )وكقوله سبحانه وتعاىل)٣  :

}        { )وقوله جل وعال)٤  :}     

    { )فبعثة رسول اهللا )٥  من أشراط الساعة؛ ألنه خامت الرسل الذي 

 بأمارات الساعة العاملني، وقد أخرب أكمل اهللا تعاىل به الدين وأقام به احلجة على 
  . )٦(... " وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه مبا مل يؤته نيب قبله

خروج يأجوج : وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر األدلة على بعض أشراط الساعة مثل
ومأجوج، ونزول عيسى ابن مرمي، وغريها، وسيأيت ذكر هذه األدلة يف موضعها عند ذكر 

  . راط مفصلة يف املباحث القادمة إن شاء اهللا تعاىلهذه األش
  املبحث الرابع 

  األدلة من السنة على أشراط الساعة وعالماا 
 فيها ذكر مجلة من أشراط الساعة وردت أحاديث كثرية عن رسول اهللا 

 املشهور حبديث جربيل، حيث سئل وعالماا، ومن ذلك حديث عمر بن اخلطاب 
                                                

  . ١٨: سورة حممد ، اآلية) 1(
  . ٥٧ ، ٥٦:  النجم ، اآليةسورة) 2(
  . ١: سورة القمر ، اآلية) 3(
  . ١: سورة النحل ، اآلية) 4(
  . ١: سورة األنبياء ، اآلية) 5(
  ). ١٥٩ / ٤(تفسري ابن كثري ، ) 6(
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 واإلميان واإلحسان ووقت الساعة، وفيه قال جربيل عليه السالم  عن اإلسالمفيه 
 ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخربين عن الساعة؟ فقال ...  { لرسول اهللا 

أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء : الفأخربين عن أماراا؟، ق: قال

  . )٢( )١( } الشاء، يتطاولون يف البنيان

 يف غزوة تبوك وهو يف أتيت النيب  {:  قالومنها حديث عوف بن مالك 

 يأخذ )٣(مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موتان : اعدد ستا بني يدي الساعة: " أدم فقالقبة 
 مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، مث )٤(فيكم كقعاص الغنم 

 )٥(فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر 

  . )٧( }  حتت كل غاية اثنا عشر ألفا)٦(مثانني غاية فيغدرون فيأتونكم حتت 

ال تقوم الساعة حىت تقتتل  {:  قال أن رسول اهللا ومنها حديث أيب هريرة 

ما واحدة، وحىت يبعث دجالون كذابون فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعو
                                                

) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان ) ٨(مسلم اإلميان ) 1(
  ). ٢٧ / ١(، أمحد ) ٦٣(اجه املقدمة ، ابن م

  ). ٣٨ ، ٣٧ / ١(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ) 2(
  ). ٣٧٠ / ٤(النهاية يف غريب احلديث : بضم امليم وسكون الواو هو املوت كثري الوقوع ، انظر: موتان) 3(
النهاية يف : انظر. ئا فتموت فجأةهو داء يصيب الدواب ، فيسيل من أنوفها شي: القعاص بالضم: قعاص الغنم) 4(

  ). ٨٨ / ٤(غريب احلديث 
أن جيشا من احلبشة : هم الروم ، وسبب تسميتهم بذلك قوالن كما حكامها القرطيب ، األول: بنو األصفر) 5(

ا أم نسبو: والثاين. غلبوا على ناحيتهم يف بعض الدار ، فوطئوا نساءهم فولدن أوالدا صفرا ، قاله ابن األنباري
وهذا أشبه من القول : وقال القرطيب. إىل األصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم قاله ابن إسحاق

  ). ٣٧ / ٣(النهاية يف غريب احلديث : انظر). ٦٨٩ / ٢(التذكرة للقرطيب . األول
 وهو األمجة ، كأن كثرة الراية ، مسيت بذلك ألا غاية املتبع إذا وقفت وقف ، وروي بالباء املوحدة: الغاية) 6(

" بدل " الراية " كلمة : األول ، وقد جاء يف بعض الروايات: والصحيح: الرماح شبهت باألمجة ، قال القرطيب
 / ٦(، وفتح الباري البن حجر ) ٤٠٤ / ٣(النهاية يف غريب احلديث : وانظر). ٦٨٩ / ٢(التذكرة ". الغاية 
٢٧٨ .(  

  ). ٦٨ / ٤(اب اجلزية واملوادعة كت: أخرجه البخاري يف صحيحه) 7(
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قريب من ثالثني، كلهم يزعم أنه رسول اهللا، وحىت يقبض العلم، وتكثر الزالزل، 
ويتقارب الزمان، وتظهر الفنت، ويكثر اهلرج وهو القتل، وحىت يكثر فيكم املال فيفيض 

أرب يل ال : حىت يهم رب املال من يقبل صدقته، وحىت يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه
يا ليتين مكانه، : به، وحىت يتطاول الناس يف البنيان، وحىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول

وحىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك حني ال 

  . )٢( )١( } ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا

 علينا وحنن طلع النيب  {:  قالن أسيد الغفاري ومنها حديث حذيفة ب

إا لن تقوم حىت تروا قبلها : " نذكر الساعة، قال: ؟ قالوا"ما تذاكرون : " نتذاكر، فقال
دابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى فذكر الدخان والدجال وال". عشر آيات 

خسف باملشرق وخسف : ابن مرمي عليه السالم، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف
باملغرب وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل 

  .  إىل غري ذلك من األحاديث، وهي كثرية جدا)٤( )٣( } حمشرهم

هو قريب من قيام الساعة، وهو ما يسمى بعالمات الساعة وهذه العالمات منها ما 
نزول عيسى عليه السالم، وخروج الدجال، وطلوع الشمس من مغرا : الكربى، مثل

  . وغريها، ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما يسمى بعالمات الساعة الصغرى
د سيأيت وهذه األشراط والعالمات الواردة يف األحاديث السابقة وغريها مما مل ير

  . تفصيلها والكالم عليها وتوضيحها فيما يأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل

                                                
، ابن ) ٤٢٥٥(، أبو داود الفنت واملالحم ) ١٥٧(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠٤(البخاري الفنت ) 1(

  ). ٤١٧ / ٢(، أمحد ) ٤٠٤٧(ماجه الفنت 
  ). ١٠١ / ٨(كتاب الفنت : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(ترمذي الفنت ، ال) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 3(

  ). ٦ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
  ). ٢٢٢٦ ، ٢٢٢٥ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(
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  الفصل الثاين 
   الساعةأقسام أشراط 

  : لقد تكلم العلماء رمحهم اهللا تعاىل عن أشراط الساعة وقسموها إىل عدة أقسام
  :  فبعضهم اعترب خروج األشراط وزماا فقسمهما إىل ثالثة أقسام-  ١

:  ومنهاظهر وانقضى وفق ما أخرب به رسول اهللا : من األشراطالقسم األول 
بعثته عليه الصالة والسالم وموته، وفتح بيت املقدس، وظهور نار احلجاز، وغريها 

  . من األشراط اليت وقعت وانقضت
كثرة : أشراط ظهرت وال تزال تتابع باستمرار وهي كثرية منها: القسم الثاين

 وتوسيد األمر إىل غري أهله، واختاذ املساجد طرقا، ورفع الزالزل، وتضييع األمانة،
  . العلم، وكثرة اجلهل، وغريها من األشراط الكثرية

العالمات العظام واألشراط اجلسام اليت مل تظهر بعد واليت يعقبها : القسم الثالث
خروج املسيح الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم، : قيام الساعة، ومنها

  .  يأجوج ومأجوج، والدابة، وخروج الشمس من مغرا، وحنو ذلكوخروج
 بأنه ما أخرب النيب : " وممن سار على هذا التقسيم احلافظ ابن حجر حيث قال

  : سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام
  . ما وقع على وفق ما قال: أوهلا
  . ما وقعت مباديه ومل يستحكم: الثاين
  . )١(" شيء ولكنه سيقع ما مل يقع منه : والثالث

                                                
  ). ٨٥ / ١٣(فتح الباري البن حجر ) 1(



  أشراط الساعة

  ٣٦

 يف لوامع )٣( والسفاريين )٢( يف اإلشاعة )١(وعلى هذا التقسيم درج الربزجني 
  . )٥( الفوزان يف اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد  والشيخ صاحل)٤(األنوار 

وهناك من العلماء من اعترب مكان وقوع األشراط فقسمها إىل أشراط مساوية وأشراط 
  : ط السماويةفمن األشرا. أرضية

 وانتفاخ األهلة حبيث يرى اهلالل لليلة فيقال هو ابن انشقاق القمر يف زمن النيب 
  . ليلتني، ومنها طلوع الشمس من مغرا

خروج املسيح الدجال، والدابة، وخروج : أما األشراط األرضية فهي كثرية جدا ومنها
  . النار، والريح اليت تقبض أرواح املؤمنني وغريها

فأما : "  حيث قال- رمحه اهللا تعاىل -أشار إىل هذا التقسيم احلافظ ابن كثري وقد 
خروج الدابة على شكل غريب غري مألوف، وخماطبتها الناس، وومسها إياهم باإلميان أو 

  ". الكفر، فأمر خارج عن جماري العادات وذلك أول اآليات األرضية 
 "ا على خالف عادكما أشار )٦(" ا املألوفة أول اآليات السماوية كما أن طلوع الشمس من مغر 

  . )٧(إىل هذا احلافظ ابن حجر أيضا يف كتابه الفتح 
  : والبعض اآلخر اعترب األشراط نفسها فقسمها إىل قسمني

                                                
افعية ، له علم بالتفسري واألدب ، رحل إىل هو حممد بن رسول بن عبد السيد احلسيين الربزجني ، من فقهاء الش) 1(

اإلشاعة : دمشق وبغداد واليمن ومصر ، واستقر يف املدينة ودرس ا ، وكان من املكثرين يف التصنيف ، ومنها
، ) ٣٠٢ / ٢(هدية العارفني : انظر.  هـ١١٠٣تويف باملدينة سنة . ألشراط الساعة ، النواقض على الروافض

  ). ٣٠٨  /٩: (معجم املؤلفني
  ). ١٩١ ، ١٥٣ ، ٢٩(اإلشاعة ألشراط الساعة : انظر) 2(
: هو العالمة حممد بن سامل السفاريين ، كان عاملا باحلديث واألدب ، ولد يف سفارين ، له عدة مؤلفات ومنها) 3(

، تويف يف نابلس لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية املضيئة لشرح الدرة املضيئة يف عقد الفرقة الناجية 
  ). ١٤ / ٦(األعالم للزركلي : انظر.  هـ١١٨٨سنة 

  ). ٦٦ / ٢(لوامع األنوار : انظر) 4(
  ). ١٩٧(اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد : انظر) 5(
  ). ٢١٤ / ١( واملالحم نتالنهاية يف الف) 6(
  ). ٣٥٣ / ١١(فتح الباري : انظر) 7(



  أشراط الساعة

  ٣٧

وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة كقبض العلم وظهور :  أشراط صغرى- ١
  . شراط الصغرىاجلهل والتطاول يف البنيان وغريها من األ

خروج : وهي العالمات الكبرية اليت تظهر قرب قيام الساعة مثل:  أشراط كربى- ٢
الدجال، ونزول عيسى عليه السالم، وخروج يأجوج ومأجوج، وغري ذلك من العالمات 

  . الكربى اليت سيأيت بياا إن شاء اهللا تعاىل يف املباحث القادمة
وذه : "  حيث قال- رمحه اهللا -البيهقي وقد درج على هذا التقسيم احلافظ 

األشراط صغار وكبار، فأما صغارها فقد وجد أكثرها، وأما كبارها فقد بدت آثارها، 
  . )١(" وحنن نفرد بعضها بالذكر مفصال يف أبواب، ليكون أقرب إىل اإلدراك 

وعلى هذا التقسيم درج كثري من الذين تكلموا عن أشراط الساعة، وهو التقسيم 
  . واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. الذي سرت عليه يف هذا البحث

                                                
  ). ١٢٨(البعث والنشور للبيهقي ) 1(



  أشراط الساعة

  ٣٨

  املبحث األول 
  أشراط الساعة الصغرى 

  : وفيه املطالب اآلتية
  . بعثة الرسول : املطلب األول
  . انشقاق القمر: املطلب الثاين
  . نار احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصرى هلا: املطلب الثالث
  . الفنت: ابعاملطلب الر

  . خروج الدجالني الكذابني أدعياء النبوة: املطلب اخلامس
  . والدة األمة ربتها وتطاول احلفاة العراة رعاة الشاة يف البنيان: املطلب السادس
  . قبض العلم وظهور اجلهل: املطلب السابع
  . تكليم السباع واجلماد لإلنس: املطلب الثامن
  . سوء اجلوار وظهور الفسادقطع األرحام و: املطلب التاسع
كثرة الزالزل وظهور اخلسف والقذف واملسخ الذي يعاقب اهللا به : املطلب العاشر
  . بعض هذه األمة



  أشراط الساعة

  ٣٩

    بعثة الرسول :املطلب األول
 أن بعثته عالمة من عالمات الساعة ودليل على قرب قيامها، أخرب رسول اهللا 

  .  خامت النبيني وال نيب بعدهحيث إنه 
  . د دلت على ذلك األحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصالة والسالموق

 يعين -بعثت أنا والساعة كهاتني  {:  قال أن النيب منها حديث أيب هريرة 

  . )٢( )١( } -أصبعني 

بعثت أنا والساعة  {  قال رسول اهللا:  قالومنها حديث سهل بن سعد 

  . )٤( )٣( } كهاتني، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى

بعثت أنا والساعة  { قال رسول اهللا :  قالومنها حديث أنس بن مالك 

  . )٦( )٥( } ، وضم السبابة والوسطى"كهاتني، كفضل أحدمها على األخرى 

 أول أشراط الساعة، فهذه األحاديث وغريها مما هو يف معناها تدل على أن بعثته 
ة، كما يلي يف األصابع فهو خامت النبيني وآخر املرسلني وال نيب بعده، وإمنا يليه قيام الساع

  . السبابة الوسطى، كما ورد هذا التشبيه يف األحاديث املاضية
 ألنه نيب  وهو يتحدث عن أشراط الساعة أوهلا النيب - رمحه اهللا -قال القرطيب 

  . )٧(آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبني القيامة نيب 

                                                
  ). ٤٠٤٠(، ابن ماجه الفنت ) ٦١٤٠(لبخاري الرقاق ا) 1(
  ). ١٩٠ / ٨. (كتاب الرقاق: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
  ). ٣٣٨ / ٥(، أمحد ) ٢٩٥٠(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٤٩٩٥(البخاري الطالق ) 3(
  . املصدر السابق) 4(
، الدارمي الرقاق ) ٢٣٧ / ٣(، أمحد ) ٢٢١٤(، الترمذي الفنت ) ٢٩٥١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 5(

)٢٧٥٩ .(  
  ). ٢٢٧ / ٤(كتاب الفنت : أخرجه مسلم يف صحيحه) 6(
  ). ٧٣٣(التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ص ) 7(



  أشراط الساعة

  ٤٠

بعثت أنا والساعة  {  وقد فسر قوله - رمحه اهللا -وقال احلافظ ابن رجب 

 فقرن بني السبابة والوسطى، بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من )١( } كهاتني

الوسطى، وبأن زمن بعثته تعقبه الساعة من غري ختلل نيب آخر بينه وبني الساعة كما قال 

  . )٣( )٢( } ...أنا احلاشر حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب {: حلديث الصحيحيف ا

فاحلاشر الذي حيشر الناس يوم القيامة على قدمه، يعين أن بعثهم وحشرهم يكون 
لناس حلشرهم، والعاقب الذي جاء عقب رسالته، فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه جيمع ا

  . )٤( من عالمات الساعة عقيب األنبياء كلهم وليس بعده نيب، فكان إرساله 

                                                
  ). ٣٣٨ / ٥(، أمحد ) ٢٩٥٠(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٤٩٩٥(البخاري الطالق ) 1(
، مالك ) ٨٠ / ٤(، أمحد ) ٢٨٤٠(، الترمذي األدب ) ٢٣٥٤( الفضائل ، مسلم) ٣٣٣٩(البخاري املناقب ) 2(

  ). ٢٧٧٥(، الدارمي الرقاق ) ١٨٩١(اجلامع 
 / ٤(ومسلم يف صحيحه ، كتاب الفضائل ). ١٦٢ / ٤(كتاب املناقب : أخرجه البخاري يف صحيحه) 3(

١٨٢٨ .(  
  ). ١٤٨ ، ١٤٧ / ٣(فتح الباري البن رجب ) 4(



  أشراط الساعة

  ٤١

   انشقاق القمر :املطلب الثاين
 {: قال اهللا تعاىل             

    { )١( .  

 { يف تفسريه عند هذه اآلية -  رمحه اهللا تعاىل - قال احلافظ ابن كثري    

     { )قد كان هذا يف زمان رسول اهللا : " )٢يف  كما ورد ذلك  

رة  باألسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بني العلماء أن انشقاق األحاديث املتوات
  . )٣("  وأنه كان إحدى املعجزات الباهرات القمر قد وقع يف زمان النيب 

د جعل اهللا انشقاق القمر من وق: - رمحه اهللا تعاىل -وقال احلافظ ابن رجب 
 {: عالمات اقتراب الساعة كما قال تعاىل       { )٤( 

  . )٥(وكان انشقاقه مبكة قبل اهلجرة 
 منها حديث عبد  وقد ورد يف األحاديث الصحيحة أن القمر انشق يف زمن النيب

 مبىن إذ انفلق القمر فلقتني، بينما حنن مع رسول اهللا  {:  قالاهللا بن مسعود 

   .)٧( )٦( } اشهدوا " فكانت فلقة وراء اجلبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول اهللا 

 أن يريهم آية، فأراهم أن أهل مكة سألوا رسول اهللا  { ومنها حديث أنس 

                                                
  . ٢ - ١: اآليتانسورة القمر ، ) 1(
  . ١: سورة القمر آية) 2(
  ). ٢٣٥ / ٤(تفسري ابن كثري ) 3(
  . ١: سورة القمر آية) 4(
  ). ١٩(احلكم اجلديرة باإلذاعة ) 5(
، الترمذي تفسري القرآن ) ٢٨٠٠(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٤٥٨٣(البخاري تفسري القرآن ) 6(

  ). ٤٤٧ / ١(، أمحد ) ٣٢٨٥(
  ). ١١٥٨ / ٤(كتاب صفات املنافقني وأحكامهم : خرجه مسلم يف صحيحهأ) 7(



  أشراط الساعة

  ٤٢

  . )٢( )١( } انشقاق القمر

شقاق القمر من أمهات : " -  رمحه اهللا -  )٣(قال القاضي عياض  ن ا
صحابة رضي اهللا عنهم مع ظاهر اآلية  وقد معجزات نبينا  رواها عدة من ال
وقد أنكرها بعض املبتدعة املضاهني ملخالفي : قال الزجاج. الكرمية وسياقها

لقمر خملوق هللا  امللة، وذلك ملا أعمى اهللا قلبه، وال إنكار للعقل فيه؛ ألن ا
شاء كما يفنيه ويكوره يف آخر أمره    . )٤(" تعاىل يفعل فيه ما ي

 انشقاق القمر متمسكني بأن )٥(وقد أنكر مجهور الفالسفة : "  احلافظ ابن حجروقال
اآليات العلوية ال يتهيأ فيها االخنراق وااللتئام، وكذا قالوا يف فتح أبواب السماء ليلة 
اإلسراء، إىل غري ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغري ذلك، 

كفارا، أن يناظروا أوال على ثبوت دين اإلسالم، مث يشركوا مع إن كانوا : وجواب هؤالء
غريهم ممن أنكر ذلك من املعلمني، ومىت سلم املسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض، 
وال سبيل إىل إنكار ما ثبت يف القرآن من االخنراق وااللتئام يف القيامة، فيستلزم جواز 

  . )٦( " وقوع ذلك معجزة لنيب اهللا 

                                                
، ) ٣٢٨٦(، الترمذي تفسري القرآن ) ٢٨٠٢(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٣٤٣٨(البخاري املناقب ) 1(

  ). ٢٢٠ / ٣(أمحد 
  ). ١١٥٨ / ٤(كتاب صفات املنافقني وأحكامهم : املرجع السابق يف صحيحه) 2(
ياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصيب األندلسي ، أبو الفضل ، احلافظ احملدث الفقيه ، صنف كتبا هو ع) 3(

، سري أعالم النبالء ) ٤٨٣ / ٣(وفيات األعيان .  هـ٥٤٤الشفا يف شرف املصطفى ، تويف سنة : كثرية منها
)٢١٢ / ٢٠ .(  

  ). ٣٣٣ / ٨(إكمال املعلم بفوائد مسلم ) 4(
فيال أي حمب : ع فيلسوف ، هم ينسبون إىل الفلسفة ، والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتنيمج: الفالسفة) 5(

القول بقدم العامل ، وإنكار : حمب احلكمة ، ومن آراء معظم الفالسفة: معناه احلكمة ، فمعناها: وصوفيا
طة الكتب اليت ترمجت إىل النبوات ، وإنكار البعث اجلسماىن ، وقد دخل مذهب الفالسفة إىل املسلمني بواس

  ). ١٦(، مبادئ الفالسفة ص ) ٢٥٦ / ٢(، إغاثة اللهفان ) ٧٩٥ / ٢: (امللل والنحل: انظر. العربية
  ). ١٨٥ / ٧(فتح الباري البن حجر ) 6(



  أشراط الساعة

  ٤٣

   نار احلجاز اليت أضاءت أعناق اإلبل ببصرى هلا :ملطلب الثالثا
 تبني أن من عالمات الساعة خروج نار من أرض وردت أحاديث عن النيب 

  . )١(احلجاز تضيء منها أعناق اإلبل ببصرى 

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من  {:  قال أن رسول اهللا فعن أيب هريرة 

  . )٣( )٢( } أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى

خرجت يف زماننا نار باملدينة سنة أربع ومخسني : " - رمحه اهللا -قال النووي 
م ا وستمائة، وكانت نارا عظيمة جدا، من جنب املدينة الشرقي وراء احلرة، تواتر العل

  . )٤(" عند مجيع الشام وسائر البلدان، وأخربين من حضرها من أهل املدينة 
  . )٥(وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة : - رمحه اهللا -وقال ابن كثري 

يف سنة أربع ومخسني  " - وكان شيخ احملدثني يف زمانه وأستاذ املؤرخني يف أوانه -
آلخرة ظهرت نار بأرض املدينة النبوية يف بعض وستمائة يف يوم اجلمعة خامس مجادى ا

تلك األودية طول أربعة فراسخ، وعرض أربعة أميال، تسيل الصخر حىت يبقى مثل اآلنك، 
 وأا )٦(مث يصري كالفحم األسود، وان ضوءها كان الناس يسريون عليه بالليل إىل تيماء 

                                                
بضم الباء آخرها ألف مقصورة ، مدينة معروفة بالشام ، ويقال هلا حوران ، بينها وبني دمشق ثالث : بصرى) 1(

  ). ٨٠ / ١٣: (، وفتح الباري البن حجر) ٤٤١ / ١: (معجم البلدان.  هـ١٣ ، فتحها املسلمون عام مراحل
  ). ٢٩٠٢(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠١(البخاري الفنت ) 2(
 باب ال تقوم الساعة -كتاب الفنت : ، ومسلم) ١٠٠ / ٨(كتاب الفنت ، باب خروج النار : أخرجه البخاري) 3(

  ). ٢٢٢٧ / ٤ (- النار من أرض احلجاز حىت خترج
  ). ٢٨ / ١٨(شرح مسلم للنووي ) 4(
هو أبو شامة شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي املقرئ النحوي املؤرخ ، صاحب ) 5(

 ،) ٣١٢ / ٣(العرب للذهيب .  هـ٦٦٥التصانيف ، ومنها الباعث على إنكار البدع واحلوادث ، تويف سنة 
  ). ٣١٨ / ٥(شذرات الذهب 

. األرض اليت ال ماء فيها: كيال والتيماء يف األصل) ٤٢٠(بالفتح ، بلدة تقع مشال املدينة النبوية على بعد : تيماء) 6(
  ). ٧٤ص (املعامل األثرية يف السنة النبوية والسرية ). ٦٧ / ٢(معجم البلدان 



  أشراط الساعة

  ٤٤

  . )١(" را استمرت شهرا، وقد ضبط ذلك أهل املدينة وعملوا فيها أشعا
وهذه النار غري النار اليت خترج يف آخر الزمان وحتشر الناس وتبيت معهم حيث باتوا، 
وتقيل معهم حيث قالوا، وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر األشراط الكربى، 

والذي ظهر يل أن النار املذكورة يف احلديث هي  " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 
 ظهرت يف نواحي املدينة، كما فهمه القرطيب وغريه، وأما النار اليت حتشر الناس، فنار اليت

  . )٢(" أخرى 
وهذه النار غري النار اليت خترج آخر الزمان : " بعد ذكره هلذه النار: وقال الربزجني

  . )٣(" حتشر الناس إىل حمشرهم، تبيت معهم وتقيل 

                                                
  ). ٢٧ ، ٢٦ / ١(النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري ) 1(
  ). ٧٩ / ١٣(فتح الباري ) 2(
  ). ٩٤(اإلشاعة ألشراط الساعة ) 3(



  أشراط الساعة

  ٤٥

   الفنت :املطلب الرابع
 الفاء والتاء والنون أصل )١(لفاء وفتح التاء مجع فتنة، قال ابن فارس الفنت بكسر ا

  . )٢(صحيح يدل على االبتالء واالختبار 
 مجاع معىن الفتنة يف كالم العرب االبتالء واالمتحان وأصلها )٣(وقال األزهري 

ن أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من اجليد، وم" فتنت الفضة والذهب " مأخوذ من قولك 

 {: هذا قول اهللا تعاىل       { )٥( أي حيرقون بالنار )٤( .  

وقد وردت كلمة الفتنة يف القرآن الكرمي مبعىن االبتالء واالمتحان، ومن ذلك قوله 
 {: تعاىل           

           { )٦( .  

أي اختربنا الذين من ) فتنا(أي وهم ال يبتلون، ومعىن ) وهم ال يفتنون: (ومعىن" 
قبلهم من األمم ممن أرسلنا إليهم رسلنا، فقالوا مثل ما قالته أمتك يا حممد بأعدائهم، 

إياهم من أذاهم، كموسى إذ أرسلناه إىل بين إسرائيل فابتليناهم بفرعون وملئهم، ومتكيننا 
وكعيسى إذ أرسلناه إىل بين إسرائيل فابتلينا من اتبعه مبن توىل عنه، فكذلك ابتلينا أتباعك 

  . )٧(" مبخالفيك من أعدائك 

                                                
هو أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازى ، أبو احلسني ، من أئمة اللغة واألدب ، أصله من قزوين ، وأقام ) 1(

ري ، تويف يف الري سنة معجم مقاييس اللغة ، وامل ، وجامع التأويل يف التفس: مدة يف مهذان ، من أشهر كتبه
  ). ١٠٣ / ١٧(سري أعالم النبالء .  هـ٣٩٥

  ). ٤٧٢ / ٤(معجم مقاييس اللغة ) 2(
كان رأسا يف اللغة : هو أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي اللغوي الشافعي ، قال الذهيب) 3(

  ). ٣١٥ / ١٦( هـ ، سري أعالم النبالء ٣٧١والفقه ، ثقة ، ثبتا دينا ، له كتاب ذيب اللغة ، تويف سنة 
  . ١٣: سورة الذاريات ، اآلية) 4(
  ). ٢٩٦ / ١٤(ذيب اللغة ) 5(
  . ٣ - ٢: سورة العنكبوت ، اآلية) 6(
  ). ١٢٨ / ٢٥(تفسري ابن جرير الطربي ) 7(



  أشراط الساعة

  ٤٦

اخلري والشر، الفتنة ما يتبني به ما لإلنسان من : "  الفتنة بقوله)١(وعرف اجلرجاين 
فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته ا لتعلم أنه خالص أو مشوب، ومنه الفتان وهو : يقال

  . )٢(" احلجر الذي جيرب به الذهب والفضة 
 يف أحاديثه، وأن أمته سوف تبتلى بالكثري منها، وأا وأما الفنت اليت أخرب ا النيب 

بار واالمتحان؛ ليتبني حال اإلنسان فيها من ترسل عليها إرسال القطر فهي من قبيل االخت
اخلري والشر وتعلقه ا، كما يوجد فيها بعض املعاين األخرى املذكورة عند أهل اللغة من 

  . القتل واالختالف والعذاب وتغري األحوال واألزمنة
وأصل الفتنة االمتحان واالختبار، واستعملت يف الشرع يف : " قال احلافظ ابن حجر

كشف ما يكره، ويقال فتنت الذهب إذا اختربته بالنار لتنظر جودته، ويف الغفلة اختبار 
 {: عن املطلوب كقوله     { )وتستعمل يف اإلكراه على )٣ 

{:  كقوله تعاىلالرجوع عن الدين       { )٤( .

واستعملت أيضا يف الضالل واإلمث والكفر والعذاب، ويعرف املراد حيثما ورد بالسياق 
  . )٥(" والقرائن

وقد دلت نصوص كثرية صحيحة على أن من عالمات الساعة كثرة اهلرج، وهو 
القتل واللغط وظهور الفنت وانتشارها ونزوهلا يف البالد وكرب بالئها وهوهلا، حىت ميسي 
املرء املسلم من شدة وقعها كافرا، ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا وميسي كافرا، وجتيء 

من هذه مهلكيت مث تنكشف وتظهر أخرى، فيقول هذه هذه الفتنة تلو األخرى فيقول املؤ
                                                

 كبار العلماء يف هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي احلنفي املعروف بالشريف اجلرجاين ، فيلسوف ، ومن) 1(
، البدر الطالع ) ١٩٧ - ١٩٦ / ٢(بغية الوعاة .  هـ٨١٦ هـ ، وتويف سنة ٧٤٠العربية ، ولد جبرجان سنة 

)٤٨٨ / ١ .(  
  ). ٢١٢(التعريفات ) 2(
  . ١٥: سورة التغابن ، اآلية) 3(
  . ١٠: سورة الربوج ، اآلية) 4(
  ). ١٧٦ / ١١(فتح الباري ) 5(



  أشراط الساعة

  ٤٧

إىل أن يشاء اهللا، فال يأيت زمان إال والذي بعده شر منه، وكلما طال الزمان بأهله وبعد 
م كانت الفنت أشد ومصائبها أعظم، كما شهدت بذلك نصوص الشرع، ودلت عليه 

 فشكونا إليه ما أتينا أنس بن مالك  {: احلوادث والوقائع، فعن الزبري بن عدي قال

اصربوا فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه حىت : " نلقي من احلجاج فقال

  . )٢( )١( } تلقوا ربكم، مسعته من نبيكم 

بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل  {:  قال اهللا  أن رسولوعن أيب هريرة 

املظلم، يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا، أو ميسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض 

  . )٤( )٣( } من الدنيا

لعاص وعن عبد اهللا بن  كنا مع  {:  قال-  رضي اهللا عنهما - عمرو بن ا

صلح خباءه، ومنا من ينتضل رسول اهللا  نا مرتال، فمنا من ي  )٥( يف سفر فرتل
ل إذ نادى منادي رسول اهللا )٦(ومنا من هو يف جشره  صالة جامعة،  ا
إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه : "  فقالفاجتمعنا إىل رسول اهللا 

أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمتكم 
هذه جعل عافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروا، وجتيء فنت 

                                                
  ). ١٣٢ / ٣(، أمحد ) ٢٢٠٦(، الترمذي الفنت ) ٦٦٥٧(البخاري الفنت ) 1(
  ). ٩٠ ، ٨٩ / ٨(كتاب الفنت ، : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
  ). ٣٩٠ / ٢(، أمحد ) ٢١٩٥(، الترمذي الفنت ) ١١٨(مسلم اإلميان ) 3(
  ). ١١٠ / ١كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه( )4(
: ناضلته فنضلته: الرمي بالسهام ، يقال: قاتلة واملدافعة ، وأصله من النضالامل: من املناضلة ، واملناضلة: ينتضل) 5(

  ). ١١٧(منال الطالب يف شرح طوال الغرائب ص . أي راميته فغلبته
. بفتح اجليم والشني ، هم قوم خيرجون بدوام إىل املرعى ويبيتون مكام ، وال يأوون إىل البيوت: اجلشر) 6(

  ). ٢٧٣ / ١(يث النهاية يف غريب احلد



  أشراط الساعة

  ٤٨

لفتنة ف)١(فريقق  يقول املؤمن هذه مهلكيت، مث تنكشف  بعضها بعضا، وجتيء ا
جلنة، فلتأته  فيقول املؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ا
ناس الذي حيب أن يؤتى  ل ليوم اآلخر، وليأت إىل ا منيته وهو يؤمن باهللا وا

 املسلمني إىل ما يعصمهم من هذه الفنت  وقد أرشد .)٢( احلديث } ...إليه

مرهم بالتعوذ باهللا منها وباالبتعاد عنها مع املبادرة باألعمال الصاحلة والشرور واآلثام فأ
  . واإلميان الصحيح باهللا واليوم اآلخر ولزوم مجاعة املسلمني

  . )٤( )٣( } تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن { ومن ذلك قوله 

 عن اخلري وكنت أساله كان الناس يسألون رسول اهللا  {:  قالوعن حذيفة 

يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهللا ذا : عن الشر خمافة أن يدركين، فقلت
وهل بعد ذلك الشر من خري؟ : ، قلت"نعم : "  فهل بعد هذا اخلري من شر؟، قالاخلري،
قوم يهدون بغري هدي، تعرف منهم : " وما دخنه؟ قال: ، قلت"نعم، وفيه دخن : " قال

نعم، دعاة على أبواب جهنم، من : " فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: ، قلت"وتنكر 
هم من جلدتنا : "  رسول اهللا صفهم لنا؟ قاليا: ، قلت"أجام إليها قذفوه فيها 

تلزم مجاعة املسلمني : " فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: ، قلت"ويتكلمون بسنتنا 
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو : " فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: ، قلت"وإمامهم 

                                                
 وهو الذي نقله القاضي عياض عن مجهور -أحدها : هذه اللفظة رويت على أوجه: - رمحه اهللا -قال النووي ) 1(

أي يصري بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده ، فالثاين جيعل : يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافني: -الرواة 
معناه : يدور بعضها يف بعض ، ويذهب وجييء ، وقيل: ضا ، وقيليثبه بعضها بع: معناه: األول رقيقا ، وقيل

بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء : فريفق: والوجه الثاين. يسوق بعضها إىل بعض بتحسينها وتسويلها
. فيدفق بالدال املهملة الساكنة وبالفاء املكسورة أي يدفع ويصب ، والدفق هو الصب: مضمومة ، والثالث

  ). ٢٣٣ / ١٢(مسلم للنووي شرح صحيح 
  ). ١٤٧٢ / ٣(كتاب اإلمارة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  ). ١٩٠ / ٥(، أمحد ) ٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 3(
  ). ٢٢٠٠ / ٤(كتاب اجلنة وصفة نعيمها : أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(



  أشراط الساعة

  ٤٩

إىل غري ذلك من . )٢( )١( } أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

األحاديث الكثرية اليت يطول حصرها وسردها يف هذا املكان، وكلها دالة على هذا األمر 
 وحذر أمته من عاقبته، وأرشدهم إىل ما يعصمهم من العظيم الذي نبه عليه رسول اهللا 

مره هذه الشرور واآلثام بالتعوذ منها واالبتعاد عنها مع صحة اإلميان باهللا تعاىل واتباع أ
  . ويه ولزوم مجاعة املسلمني أهل السنة واجلماعة، وإن كانوا يف ضعف وقلة عدد

                                                
  ). ٣٨٧ / ٥(، أمحد ) ٤٢٤٤( الفنت واملالحم ، أبو داود) ١٨٤٧(، مسلم اإلمارة ) ٣٤١١(البخاري املناقب ) 1(
  ). ٩٣ / ٨: (كتاب الفنت: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(



  أشراط الساعة

  ٥٠

   خروج الدجالني والكذابني أدعياء النبوة :املطلب اخلامس
ني، الذين يدعون  ني الكذاب ل طها خروج الدجا من أمارات الساعة وأشرا

لفتنة بأباطيلهم، وقد أخرب النيب  ريون ا لنبوة ويث ء قريب من  أن عدد هؤالا
ني فقال  ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من  { ثالث

ني كلهم يزعم أنه رسول اهللا   . )٢( )١( } ثالث

مات الساعة، فخرج كثري من أدعياء وقد حتققت ووقعت هذه اآلية، والعالمة من عال
النبوة قدميا وحديثا، وال يستبعد أن يظهر دجالون آخرون إىل أن يظهر الدجال األعور 

إنه واهللا ال  {:  يوما فقال فقد خطب رسول اهللا - نعوذ باهللا من فتنته -الكذاب 

  . )٤( )٣( } تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا آخرهم األعور الكذاب

ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت  { قال رسول اهللا :  قالوعن ثوبان 

كني، وحىت يعبدوا األوثان، وإنه سيكون يف أميت ثالثون كذابون، كلهم يزعم أنه باملشر

  . )٦( )٥( } نيب، وأنا خامت النبيني ال نيب بعدي

لنبوة يف آخر حياة "  ري يف املاضي، فادعى ا وقد ظهر من هؤالء عدد كب
لعنسي يف اليمن حيث كانت ردته أول ردة يف اإلسالم الرسول   األسود ا
وقد حترك مبن معه من املقاتلني واستوىل على مجيع أجزاء  )٧( د رسول اهللا على عه

 مبا حدث، بعث برسالة إىل املسلمني هناك حيثهم فيها اليمن، وبعد أن علم رسول اهللا 
                                                

  ). ١٥٧(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠٤(البخاري الفنت ) 1(
  ). ٦١٦ / ٦ (- كتاب املناقب -: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
  ). ٤٥٠ / ٢(، أمحد ) ٤٣٣٤(أبو داود املالحم ) 3(
  . بسند صحيح) ١٦ / ٥(أخرجه اإلمام أمحد ) 4(
  ). ٢٧٨ / ٥(، أمحد ) ٣٩٥٢(، ابن ماجه الفنت ) ٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم ) ٢٢١٩(الترمذي الفنت ) 5(
  . وقال هذا حديث صحيح) ٤٦٦ / ٦(والترمذي يف سننه ) ٣٢٤ / ١١(أخرجه أبو داود يف سننه ) 6(
  ). ٣٣٧ / ٢(والكامل يف التاريخ ) ١٨٥ / ٣(الطربي تاريخ ابن جرير : انظر) 7(



  أشراط الساعة

  ٥١

على الوقوف يف وجهه ومقاتلته، فاستجابوا لذلك وقتلوه يف مرتله مبعاونة زوجته اليت 
 ومبقتله ظهر اإلسالم ها، وقد كانت مؤمنة باهللا ورسوله تزوجها قسرا بعد أن قتل زوج
 وقد أتى إليه اخلرب يف ليلته من السماء فأخرب أصحابه، وأهله، وكتبوا إىل رسول اهللا 

وقد دامت فترة ملك هذا الكذاب من حني ظهوره إىل أن قتل ثالثة أشهر، وقيل أربعة 
  . )١(" أشهر 

 ٩ يف وفد بين أسد سنة ي قدم على النيب ومنهم طليحة بن خويلد األسدي الذ
 فوجه إليه هـ وأسلموا ورجعوا إىل بالدهم وقد تنبأ طليحة هذا يف حياة الرسول 

ضرار بن األزور عامال على بين أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد، فضعف أمر طليحة 
س أن السيف ال حىت مل يبق إال أخذه فضربه بالسيف، فلم يصنع فيه شيئا، فظهر بني النا

 بأمر  وهم على ذلك، وملا قام أبو بكر الصديق يعمل فيه، فكثر مجعه، ومات النيب 
 فالتقى اجليشان، فهزم جيش طليحة اخلالفة، أرسل إليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد 

ففر بعدها مع زوجته إىل الشام، مث أسلم بعد ذلك وحسن إسالمه، وحلق جبيش املسلمني 
  . )٢(  اجلهاد يف سبيل اهللا بالء حسنا واستشهد بنهاوند وأبلى يف

ب، الذي وفد على رسول اهللا  لتاسع ومنهم مسيلمة الكذا لعام ا  يف ا
لوفد إىل اليمامة، ارتد عدو اهللا  هلجري مع مجاعة من بين حنيفة، وبعد عودة ا ا

 وكان -   أي مع رسول اهللا - إين قد أشركت يف األمر معه : وتنبأ وقال
شا بقيادة  صديق جي ظالم، وقد أرسل له أبو بكر ال ل يزعم أن الوحي يأتيه يف ا

لوليد  يب جهل خالد بن ا   وشرحبيل بن حسنة  وعكرمة بن أ
ش كان قوامه أربعني ألف مقاتل ودارت بينهم معارك  فاستقبلهم مسيلمة جبي
لدائرة فيها على مسيلمة وجيشه، وقتل مسيلمة بيد وحشي ب ن حامسة كانت ا

                                                
 ١٥٦(، املختصر يف أخبار البشر ) ٣٣٨ / ٢(، الكامل يف التاريخ ) ٢٣١ / ٣(تاريخ ابن جرير الطربي : انظر) 1(

  ). ٣٠٩ - ٣٠٧ / ٦(، البداية والنهاية ) ١٥٧ -
  ). ٣٤٨ - ٣٤٣ / ٢(، الكامل يف التاريخ ) ٢٦١ / ٣(تاريخ ابن جرير الطربي : انظر) 2(



  أشراط الساعة

  ٥٢

لتوحيد حرب  نتصر احلق وارتفعت راية ا   . )١( وا
ومنهم سجاح بنت احلارث التغلبية، كانت من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة بعد 

 فالتف حوهلا أناس كثري من قومها ومن غريهم وغزت م القبائل موت الرسول 
مامة والتقت ااورة حىت وصلت إىل بين متيم، فاصطلحوا معها، وسارت حىت وصلت الي

مبسيلمة وصدقته وتزوجها، وملا قتل مسيلمة رجعت إىل بالدها وأقامت يف قومها بين 
  . )٢(تغلب، مث أسلمت وحسن إسالمها، مث انتقلت بعد ذلك إىل البصرة وماتت ا 

وأما يف عصر التابعني وما بعده فظهر املختار بن أيب عبيد الثقفي، الذي تظاهر بالتشيع 
 وكان يقول بإمامة حممد بن احلنفية، وكان )٣(وله مجاعة كثرية من الشيعة أوال فالتف ح

يدعو الناس إليه، وزعم أن جربيل عليه السالم يرتل عليه، وقد استوىل على الكوفة 
ونواحيها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا احلسني بن علي بكربالء، وقد دارت 

ارك كانت الدائرة فيها عليه والغلبة ملصعب، فقتل بينه وبني مصعب بن الزبري عدة مع
  . )٤(املختار، وفرح املسلمون بذلك 

ومنهم احلارث بن سعيد الكذاب الذي أظهر التعبد والتنسك يف دمشق مث زعم أنه 
نيب، وملا علم أن اخلرب وصل إىل اخلليفة عبد امللك بن مروان اختفى وجهل الناس خربه، 

صرة أن يعرف مكانه وتظاهر له بالتصديق فأمر احلارث أال فاستطاع رجل من أهل الب
حيجب منه هذا الرجل مىت ما أراد الدخول عليه، فاتصل هذا الرجل بعبد امللك وأخربه 

                                                
 / ٦(، البداية والنهاية ) ٣٦٢ ، ٣٦١ / ٢(الكامل يف التاريخ ) ٢٧٢ / ٣(تاريخ ابن جرير الطربي : انظر) 1(

٣٢٧ - ٣٢٣ .(  
 ٦(، والبداية والنهاية ) ٨٧٤ / ٢(، وتاريخ ابن خلدون ) ٢٧٥ - ٢٧١ / ٣(تاريخ ابن جرير الطربي : انظر) 2(

 /٣٢١ - ٣١٩ .(  
هم الذين شايعوا علياوقدموه على سائر الصحابة ، مث ظهرت فيها السبئية املنتسبون إىل عبد اهللا بيت : الشيعة) 3(

بالغيبة والرجعة ، مث ساقوا اإلمامة يف ذريته على اختالف بينهم ، : سبأ فادعوا إمامة علي بالنص ، وقالوا
مقاالت : انظر. ستارا للفرق الباطنية امللحدةوالشيعة فرق كثرية منهم الغايل ومنهم دون ذلك ، مت صار التشيع 

  ). ١٤٦ / ١(، وامللل والنحل ) ٦٥ / ١(اإلسالميني 
  ). ٣١٤ - ٣١١ / ٨(، والبداية والنهاية ) ٥٥ - ٤٥(الفرق بني الفرق : انظر) 4(



  أشراط الساعة

  ٥٣

اخلرب، فسري معه جنودا من العجم ومت القبض عليه وجيء به إىل عبد امللك، فأمر عبد 
ه أن هذا من الشيطان، فأىب أن يقبل امللك رجاال من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلمو

  . )١(منهم، فصلبه عبد امللك بعد ذلك 
ويف العصر احلديث قبل أكثر من قرن ظهر باهلند رجل يدعى مريزا غالم أمحد 

 ادعى النبوة، وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماء، كما - لعنة اهللا عليه -القادياين 
نني سنة، وقد صار له أتباع وأعوان فانربى له كثري  أخربه بأنه سيعيش مثازعم أن اهللا 

من العلماء وردوا عليه وبينوا أنه دجال من الدجالني، وكان منهم العامل الكبري ثناء اهللا 
 هـ حتدى القادياين ١٣٢٦األمر تسري الذي كان من أشد العلماء عليه حىت إنه يف عام 

رجلني سيموت، ودعا اهللا أن يقبض املبطل الشيخ ثناء اهللا هذا، بأن الكاذب املفتري من ال
يف حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل اهليضة والطاعون يكون فيه حتفه، وبعد ثالثة عشر 

وملا : وقد ذكر أبو زوجته ايته بقوله. شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياين بدعوته
أصبت :  فخاطبين قائالاشتد مرضه أيقظين فذهبت إىل حضرته ورأيت ما يعانيه من األمل

  . )٢(بالكولريا مث مل ينطق بعد هذا بكلمة صرحية حىت مات 
وهكذا سيستمر خروج هؤالء الكذابني الدجالني واحدا بعد اآلخر، حىت تستويف 

 حىت يكون آخرهم املسيح الدجال عدم اليت أخربنا الصادق املصدوق نبينا حممد 
 ويرتل عيسى ابن مرمي عليه السالم - من فتنته  نعوذ باهللا-الذي خيرج يف آخر الزمان 

للقضاء عليه وعلى فتنته، كما سيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف أشراط الساعة 
  . الكربى

                                                
  ). ٢٨ ، ٢٧ / ٩(، البداية والنهاية ) ٤٣٠ - ٤٢٧(تلبيس إبليس : انظر) 1(
  ). ١٥٩ - ١٥٥( إهلي ظهري إلحسان: القاديانية) 2(



  أشراط الساعة

  ٥٤

   والدة األمة ربتها وتطاول احلفاة العراة رعاء الشاء يف البنيان :املطلب السادس
والدة األمة ولدا يكون له  من عالمات الساعة اليت ظهرت وأخرب ا الرسول 

السيادة عليها، وتفاخر الناس بالبنيان الشاهق، وزخرفة البيوت بعد أن كانوا حفاة 
يعيشون يف خيام الشعر ويرعون الشياه والبعري، كما دل على ذلك احلديث املشهور عن 

 يف حديث جربيل الطويل وسؤاله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان عمر بن اخلطاب 
 " فأخربين عن الساعة؟ فقال رسول اهللا :... قال له جربيل عليه السالم {اعة، والس

أن تلد األمة : " فأخربين عن أماراا؟، قال: ، قال"ما املسؤول عنها بأعلم من السائل 
ومضمون . )٢( )١( } وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيانربتها، 

ما ذكر من أشراط الساعة يف هذا احلديث أن تنقلب املوازين، وتصبح األمور يف غري حملها 
الالئق ا، كأن يصبح الولد سيدا وموىل ألمه، وحيدث هذا عندما يتسع اإلسالم، ويكثر 

لناس السراري ويكثر منهن األوالد، فيكون الرجل من أمته يف معىن السراري، ويتخذ ا
السيد ألمه، إذا كانت مملوكة ألبيه، وملك األب راجع إىل الولد، وكذلك ابنتها؛ ألا يف 

وكذلك بالنسبة للحفاة العراة رعاء الشاء، أهل اجلهل واجلفاء عندما ختتل . احلسب كأبيها
يديهم، يصبحون هم رؤوس الناس فيتطاولون يف البنيان املوازين بكثرة األموال بني أ

ويتنافسون على وجه التفاخر واخليالء، يف زخرفة العمارات وعدد أدوارها بعد أن كانوا 
  . أهل تنقل وترحال ال تستقر م دار
والتطاول يف البنيان يكون بتكثري : " - رمحه اهللا تعاىل -يقول العالمة محود التوجيري 

وت ورفعها إىل فوق، ويكون بتحسني البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع طبقات البي
البيوت وتكثري جمالسها ومرافقها، وكل ذلك واقع يف زماننا حني كثرت األموال وبسطت 

                                                
) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان ) ٨(مسلم اإلميان ) 1(

  ). ٥٢ / ١(، أمحد ) ٦٣(، ابن ماجه املقدمة 
  ). ٣٦ / ١(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ) 2(



  أشراط الساعة

  ٥٥

   ". )١(الدنيا على احلفاة العراة العالة، فاهللا املستعان 
المتني من أشراط الساعة، وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف تفسري هاتني الع

: فقال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل عن والدة األمة ربتها أو را الواردة يف احلديث
" على التذكري، ويف األخرى " را : "  ويف الرواية األخرى)٢( } أن تلد األمة ربتها  {

  . سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها: معىن را وربتهاقال يعين السراري، و" بعلها 
هو إخبار عن كثرة السراري وأوالدهن، فإن ولدها من : قال األكثرون من العلماء

سيدها مبرتلة سيدها؛ ألن مال اإلنسان صائر إىل ولده، وقد يتصرف فيه يف احلال تصرف 
  . قرينة احلال، أو عرف االستعمالاملالكني، إما بتصريح أبيه له باإلذن، وإما مبا يعلمه ب

أن اإلماء يلدن امللوك، فتكون أمه من مجلة رعيته، وهو سيدها وسيد : وقيل معناه
  . غريها من رعيته
أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات األوالد يف آخر الزمان فيكثر : وقيل معناه

تمل على هذا القول أن ال تردادها يف أيدي املشترين حىت يشتريها ابنها وال يدري، وحي
خيتص هذا بأمهات األوالد فإنه متصور يف غريهن، فإن األمة تلد ولدا حرا من غري سيدها 
بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا مث تباع األمة يف الصورتني بيعا صحيحا، وتدور يف 

  . األيدي حىت يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره يف أمهات األوالد
  . )٣(قيل معناه غري ما ذكرناه، وكلها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها و

وقد اختلف العلماء قدميا وحديثا يف معىن : - رمحه اهللا -ويقول احلافظ ابن حجر 
اختلف فيه على سبعة أوجه، فذكرها لكنها متداخلة، وقد خلصتها : ذلك، قال ابن التني

  : بال تداخل فإذا هي أربعة أقوال

                                                
  ). ١٦٢ / ٢(إحتاف اجلماعة ) 1(
) ٤٦٩٥(، أبو داود السنة ) ٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه ) ٢٦١٠(، الترمذي اإلميان ) ٨(لم اإلميان مس) 2(

  ). ٥٢ / ١(، أمحد ) ٦٣(، ابن ماجه املقدمة 
  ). ١٥٨ / ١(شرح صحيح مسلم النووي ) 3(



  أشراط الساعة

  ٥٦

خلطايب : ألولا  معناه اتساع اإلسالم واستيالء أهله على بالد )١(قال ا
لولد فيها  لشرك وسيب ذراريهم، فإذا ملك الرجل اجلارية واستولدها كان ا ا

لكن :  قلت)٣(إنه قول األكثرين :  قال النووي وغريه.)٢(مبرتلة را ألنه وليد سيدها 
 موجودا حني املقالة، واالستيالء على بالد يف كونه املراد نظر؛ ألن استيالد اإلماء كان

الشرك وسيب ذراريهم وقع أكثره يف صدر اإلسالم وسياق الكالم يقتضي اإلشارة إىل 
  . وقوع ما مل يقع مما سيقع قرب قيام الساعة

أن تبيع السادة أمهات أوالدهم ويكثر ذلك فيتداول املالك املستولدة حىت : الثاين
 بذلك، وعلى هذا فالذي يكون من األشراط غلبة اجلهل بتحرمي يشتريها ولدها وال يشعر

  . بيع أمهات األوالد أو االستهانة باألحكام الشرعية
ال خيتص شراء الولد أمه بأمهات : وهو من منط الذي قبله، قال النووي: الثالث

 األوالد، بل يتصور يف غريهن، بأن تلد األمة حرا من غري سيدها بوطء شبهة، أو رقيقا
بنكاح أو زنا، مث تباع األمة يف الصورتني بيعا صحيحا وتدور يف األيدي حىت يشتريها 

  . ابنها أو ابنتها
أن يكثر العقوق يف األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من اإلهانة : الرابع

ون بالسب والضرب واالستخدام فأطلق عليه را جمازا لذلك، أو املراد بالرب املريب فيك
 -حقيقة، وهذا أوجه األوجه عندي لعمومه، وألن املقام يدل على أن املراد حالة تكون 

 مستغربة، وحمصلة اإلشارة إىل أن الساعة يقرب -من كوا تدل على فساد األحوال 
  . )٤(قيامها عند انعكاس األمور حبيث يصري املرىب مربيا، والسافل عاليا 

                                                
الفقيه احملدث ، من أشهر هو أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب اخلطايب ، اإلمام احلافظ اللغوي ) 1(

 / ٣(، شذرات الذهب ) ٢٣ / ١٧(سري أعالم النبالء .  هـ٣٨٨غريب احلديث ، تويف سنة : تصانيفه
١٢٧ .(  

  ). ٦٧ / ٧(معامل السنن ) 2(
  ). ١٥٨ / ١(شرح صحيح مسلم للنووي ) 3(
  ). ١٢٢ / ١(فتح الباري ) 4(



  أشراط الساعة

  ٥٧

و ظاهر وبني يف هذا العصر حيث تسابق الناس إىل وأما تطاول الناس يف البنيان فه
التباهي بالعمران والزخرفة بسبب كثرة األموال حىت إن أهل البادية من أهل الفقر واحلاجة 
أخذوا يف بناء األبنية ذوات الطوابق املتعددة وتنافسوا يف ذلك، وكل هذا قد وقع كما 

 حديث عمر بن اخلطاب  الصادق املصدوق كما سبق ذلك يف أخرب به رسولنا 
 أن جربيل عليه السالم قال للنيب  {: وكما يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

إال سبحان اهللا من مخس من الغيب ال يعلمهن  " فحدثين مىت الساعة؟، قال رسول اهللا 
أجل يا رسول اهللا : ، قال... "ولكن إن شئت حدثتك مبعامل هلا دون ذلك... هو

إذا رأيت األمة ولدت ربتها أو را، ورأيت أصحاب الشاء  " فحدثين، قال رسول اهللا 
تطاولوا بالبنيان ورأيت احلفاة اجلياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معامل الساعة 

: " رسول اهللا ومن أصحاب الشاء واحلفاة اجلياع العالة؟ قاليا : ، قال"وأشراطها 

  . )٢( )١( } العرب

املقصود اإلخبار عن تبدل احلال بأن يستويل أهل البادية على أمر، : " قال القرطيب
ويتملكوا البالد بالقهر فتكثر أمواهلم وتنصرف مهمهم إىل تشييد البنيان والتفاخر به، وقد 

  . )٣(" زمان شاهدنا ذلك يف هذه األ
ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة يف هذا احلديث : " وقال ابن رجب احلنبلي

إذا  {:  ملن سأله عن الساعةيرجع إىل أن األمور توسد إىل غري أهلها كما قال النيب 

 فإنه إذا صار احلفاة العراة رعاء الشاء )٥( )٤( } ساعةوسد األمر إىل غري أهله فانتظر ال

وهم أهل اجلهل واجلفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة واألموال حىت يتطاولوا يف البنيان 
                                                

  ). ٣١٩ / ١(أمحد ) 1(
  . إسناده صحيح: ، وقال أمحد شاكر) ٢٩٢٦(حديث رقم ) ٣٣٢ / ٤(سنده أخرجه اإلمام أمحد يف م) 2(
  ). ١٢٣ / ١(فتح الباري البن حجر : انظر) 3(
  ). ٣٦١ / ٢(، أمحد ) ٥٩(البخاري العلم ) 4(
  ). ١٨٨ / ٧(كتاب الرقاق : أخرجه البخاري يف صحيحه) 5(



  أشراط الساعة

  ٥٨

  . )١(" فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا 
ومعىن التطاول يف البنيان أن كل من يبين بيتا يريد أن : " ويقول احلافظ ابن حجر

املباهاة يف الزينة والزخرفة : ارتفاعه أعلى من ارتفاع اآلخر، وحيتمل أن يكون املراديكون 
  . )٢(" أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثري من ذلك وهو يف ازدياد 

                                                
  ). ٣٦(جامع العلوم واحلكم ) 1(
  ). ٨٨ / ١٣(فتح الباري ) 2(



  أشراط الساعة

  ٥٩

   قبض العلم وظهور اجلهل :املطلب السابع
 قبض العلم وظهور اجلهل، فعن أيب من عالمات الساعة اليت أخرب ا رسول اهللا 

إن بني  { قال رسول اهللا :  قاال- رضي اهللا عنهما -ى وعبد اهللا بن مسعود موس

: يدي الساعة ألياما يرتل فيها اجلهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها اهلرج، واهلرج

  . )٢( )١( } القتل

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم،  { قال رسول اهللا :  قالعن أنس و

  . )٤( )٣( } ويثبت اجلهل، ويشرب اخلمر، ويظهر الزنا

يب هريرة  نيب وعن أ ل يتقارب الزمان، وينقص  {:  قال عن ا

هلرج، قالوا لفنت، ويكثر ا شح، وتظهر ا مي : العمل، ويلقى ال يا رسول اهللا، أ

لقتل: هو؟، قال لقتل ا   . )٦( )٥( } ا

بوجوده، إما مبحوه من فيكون : وأما ذهاب العلم، قال املشيخة " )٧(قال ابن العريب 
القلوب، وقد كان يف الذين قبلنا، مث عصم هذه األمة، فذهاب العلم منها مبوت العلماء، 

إن ذهاب العلم يكون أيضا بذهاب العمل به، فيحفظون القرآن : وقد قال مجاعة من الناس

                                                
، ) ٤٠٥١(، ابن ماجه الفنت ) ٢٢٠٠(، الترمذي الفنت ) ٢٦٧٢(، مسلم العلم ) ٦٦٥٣(البخاري الفنت ) 1(

  ). ٣٨٩ / ١(أمحد 
  ). ٨٩ / ٨(كتاب الفنت : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
د ، أمح) ٤٠٤٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٢٠٥(، الترمذي الفنت ) ٢٦٧١(، مسلم العلم ) ٨٠(البخاري العلم ) 3(

)١٥١ / ٣ .(  
  ). ٢٨ / ١(كتاب العلم : أخرجه البخاري يف صحيحه) 4(
  ). ٤٥٧ / ٢(، أمحد ) ٤٠٤٧(، ابن ماجه الفنت ) ٤٢٥٥(، أبو داود الفنت واملالحم ) ٦٦٥٢(البخاري الفنت ) 5(
  ). ٢٩ / ١(كتاب العلم : أخرجه البخاري يف صحيحه) 6(
اإلمشبيلي ، املالكي املعروف بابن العريب ، من حفاظ احلديث ، صنف هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعافري ) 7(

العواصم من القواصم ، وعارضة األحوذي شرح : كتبا كثرية يف احلديث والفقه واألصول والتفسري ، ومنها
  ). ٣٤٠ / ١(نفح الطيب ) ٤٨٩ / ١(وفيات األعيان .  هـ٥٤٣تويف سنة . سن الترمذي



  أشراط الساعة

  ٦٠

 يذنب والذي عندي أن الوجوه الثالثة يف هذه األمة، فقد... وال يعملون به فيذهب العلم
الرجل حىت يذهب ذنبه علمه، وقد يقرؤه وال يعمل به، وقد يقبض بعلمه فال ينتفع أحد 

  . )١(" به، أو مينع من بثه فيذهب لوقته 
هر إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظ {: وقال القرطيب أثناء شرحه حلديث

وأما قلة العلم وكثرة اجلهل فذلك شائع يف مجيع البالد ذائع، أعين برفع : )٢( } اجلهل

  . )٣(ترك العمل به : العلم وقلته
: إن املراد نقص علم كل عامل بأن يطرأ عليه النسيان مثال، وقيل: قيل: وقال ابن حجر

  . )٤(من تلك البلد نقص العلم مبوت أهله، فكلما مات عامل ومل خيلفه غريه نقص العلم 
موت العلماء فال يبقى إال : وقد ورد ما يدل على أن املراد برفع العلم وكثرة اجلهل

اجلهال الذين يتخذهم الناس رؤساء فيضلوا ويضلوا غريهم، فعن عبد اهللا بن عمرو بن 
إن اهللا تعاىل ال يقبض  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما -العاص 

العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ 

  . )٦( )٥( } الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا

 وهو ملا كان يف حجة الوداع؛ قام رسول اهللا  {:  قاللباهلي وعن أيب أمامة ا

يا أيها الناس خذوا من العلم قبل : " يومئذ مردف الفضل بن عباس على مجل آدم، فقال

                                                
  ). ١٢١ / ١٠(عارضة األحوذي ) 1(
، أمحد ) ٤٠٤٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٢٠٥(، الترمذي الفنت ) ٢٦٧١(، مسلم العلم ) ٨١(البخاري العلم ) 2(

)٢٨٩ / ٣ .(  
  ). ٧٤٩ - ٧٤٨(التذكرة ص ) 3(
  ). ١٧ / ١٣(فتح الباري ) 4(
، أمحد ) ٥٢ (، ابن ماجه املقدمة) ٢٦٥٢(، الترمذي العلم ) ٢٦٧٣(، مسلم العلم ) ١٠٠(البخاري العلم ) 5(

  ). ٢٣٩(، الدارمي املقدمة ) ١٦٢ / ٢(
  ). ٢٠٥٣ / ٤(كتاب العلم : ، ومسلم يف صحيحه) ٣٤ / ١(كتاب العلم : أخرجه البخاري يف صحيحه) 6(



  أشراط الساعة

  ٦١

 } ، وقد كان أنزل اهللا  "أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم 
             

  { )فكنا قد كرهنا كثريا من مسألته واتقينا ذلك حني أنزل : قال. )١

فأتينا أعرابيا، فرشوناه بردا، فاعتم به، حىت رأيت حاشيته : قال. اهللا ذلك على نبيه 
يا نيب اهللا كيف يرفع : فقال له. ل النيب س: مث قلنا له: خارجة من حاجبه األمين، قال

العلم منا وبني أظهرنا املصاحف، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ 
أي ثكلتك : " فقال:  رأسه وقد علت وجهه محرة من الغضب، قالفرفع النيب : قال

قون منها حبرف مما أمك، هذه اليهود والنصارى بني أظهرهم املصاحف، مل يصبحوا يتعل

  . )٢(. } )ثالث مرات(جاءم به أنبياؤهم، أال وأن من ذهاب العلم أن يذهب محلته 

هذا احلديث : " يقول احلافظ النووي أثناء شرحه حلديث عبد اهللا بن عمرو السابق
يبني أن املراد بقبض العلم يف األحاديث السابقة املطلقة ليس حموه من صدور حفاظه ولكن 

  . )٣(" أن ميوت محلته ويتخذ الناس جهاال حيكمون جبهالتهم فيضلون ويضلون : معناه
 " )٤( يف زمان من قبل فكيف بزماننا، قال ابن بطال وقد وقع ما أخرب به الرسول 

ومجيع ما تضمنه هذا احلديث من األشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظهر اجلهل، 
من أجل هذا حث السلف على . )٥(" فنت وكثر القتل وألقي الشح يف القلوب وعمت ال

عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب  { طلب العلم، قال عبد اهللا بن مسعود 

                                                
  . ١٠١: سورة املائدة ، اآلية) 1(
  . خمتصرا) ٦٨ / ١(، والدارمي يف سننه ) ٢٦٦ / ٣: (أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده) 2(
  ). ٢٢٤ / ١٦: (ح صحيح مسلم للنوويشر) 3(
هو أبو احلسن علي بن خلف بن بصاد القرطيب ، كان من أهل العلم واملعرفة ، شرح صحيح البخاري ، ينقل ) 4(

 / ٣(، شذرات الذهب ) ٤٧ / ١٨(سري أعالم النبالء .  هـ٤٤٩عنه احلافظ ابن حجر كثريا ، تويف سنة 
٢٨٣ .(  

  ). ١٦ / ١٣: (بن حجركتاب فتح الباري ال: انظر) 5(



  أشراط الساعة

  ٦٢

ر إليه، وعليكم بالعلم، وإياكم أهله، وعليكم بالعمل، فإن أحدكم ال يدري مىت يفتق
ما يل أرى  {:  قالوعن أيب الدرداء . )٢( )١( } والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق

، فإن رفع العلم علماءكم يذهبون، وجهالكم ال يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم
وقد ظهر مصداق هذا كله يف زماننا ومل يبق العلم إال يف أناس . )٤( )٣( } ذهاب العلماء

  . قليل، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                                
  ). ١٤٣(الدارمي املقدمة ) 1(
  ). ٦٣ / ٤: (أخرجه أبو داود يف سننه) 2(
  ). ٢٤٥(الدارمي املقدمة ) 3(
  ). ٢٠٧(، وابن عبد الرب يف جامع ببان العلم وفضله ص ) ٦٩ / ١: (أخرجه الدارمي يف سننه) 4(



  أشراط الساعة

  ٦٣

   تكليم السباع واجلماد لإلنس :املطلب الثامن
 تكليم السباع اإلنس، وإخبار فخذ الرجل من أشراط الساعة اليت أخرب ا الرسول 

  . دث أهله بعده، وكالم النعل والسوط لصاحبهمامبا حي

 الصبح، مث أقبل على الناس صلى رسول اهللا  {:  قالعن أيب هريرة 

ق هلذا، إمنا إنا مل خنل: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرا، فقالت: " فقال
فإين أومن ذا أنا : سبحان اهللا بقرة تكلم؟ فقال: خلقنا للحرث، فقال الناس

وأبو بكر وعمر وما مها مث، وبينما رجل يف غنمه إذ عدا الذئب، فذهب منها 
استنقذا مين : بشاة، فطلب حىت كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب يا هذا

ذئب ! سبحان اهللا : فقال الناس! ا غريي فمن هلا يوم السبع؟ يوم ال راعي هل

  . )٢( )١( } فإين أومن ذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها مث: يتكلم؟ قال

 عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه {:  قالوعن أيب سعيد اخلدري 

أال تتقي اهللا ترتع مين :  الذئب على ذنبه، قال)٣(الراعي، فانتزعها منه، فأقعى 
ذئب مقع على ذنبه يكلمين كالم اإلنس، ! يا عجيب : رزقا ساقه اهللا إيل، فقال

 بيثرب خيرب الناس بأنباء ما أال أخربك بأعجب من ذلك؟ حممد : فقال الذئب
دخل املدينة، فزواها إىل زاوية من فأقبل الراعي يسوق غنمه حىت : سبق، قال

 فنودي بالصالة  فأخربه، فأمر رسول اهللا زواياها، مث أتى رسول اهللا 
 " ، فأخربهم، فقال رسول اهللا "أخربهم : " جامعة، مث خرج، فقال للراعي

صدق، والذي نفسي بيده، ال تقوم الساعة حىت يكلم السباع اإلنس، ويكلم 

                                                
 ٢(، أمحد ) ٣٦٩٥(، الترمذي املناقب ) ٢٣٨٨(بة ، مسلم فضائل الصحا) ٣٢٨٤(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(

 /٢٤٦ .(  
  ). ١٤٩ / ٤: (كتاب األنبياء: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
  ). ٦٦٣ / ٣: (ترتيب القاموس احمليط. إذا جلس على أسته: أقعى الكلب: من اإلقعاء ، تقول: أقعى) 3(



  أشراط الساعة

  ٦٤

  . )٣( }  نعله، وخيربه فخذه مبا أحدث أهله بعده)٢(راك  سوطه وش)١(الرجل عذبة 

ويف هذا احلديث ما يرد على كفرة األطباء والزنادقة امللحدين، : قال القرطيب
وأن الكالم ليس مرتبطا باهليبة والبله، وإمنا الباري جلت قدرته خيلقه مىت شاء يف 

، فقد كان احلجر أي شيء شاء من مجاد أو حيوان على ما قدره اخلالق الرمحن
 تسليم من نطق وتكلم، ثبت ذلك يف غري ما حديث، والشجر يسلمان عليه 

  . وهو قول أهل أصول الدين يف القدمي واحلديث
 يف وثبت باتفاق حديث البقرة والذئب وأما تكلما على ما أخرب عنهما 

  . )٥( )٤(الصحيحني، قاله ابن دحية 
أمارات للساعة، وإن كانت أمورا خارقة للعادة  كلها فهذه أخبار عن رسول اهللا 

  . جارية على غري املألوف إال أنه جيب اإلميان ا وتصديقها لثبوا عنه 

                                                
  ). ١٩٥ / ٣(النهاية يف غريب احلديث . هي طرف الشيء: العذبة) 1(
  ). ٤٦٧ / ٢(النهاية يف غريب احلديث . أحد سيور النعل اليت تكون على وجهها: الشراك) 2(
هذا حديث حسن : وقال). ٤٧٦ / ٤(والترمذي يف سننه ) ٨٤ ، ٨٣ / ٣(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 3(

  . لذهيبووافقه ا. هذا حديث صحيح: ، وقال) ٤٦٨ / ٤(غريب ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
هو جمد الدين أبو اخلطاب عمر بن حسن بن علي اجلميل الكليب الداين ، العالمة احملدث ، كان من أعيان ) 4(

سري .  هـ٦٣٣العلماء ومشاهري الفضالء ، متفننا يف احلديث والنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها ، تويف سنة 
  ). ١٦٠/  ٥(، شذرات الذهب ) ٣٩٤ - ٣٨٩ / ٢٢(أعالم النبالء 

  ). ٧٤٦: (التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ص) 5(



  أشراط الساعة

  ٦٥

   قطع األرحام وسوء اجلوار وظهور الفساد :املطلب التاسع
 قطيعة الرحم وسوء اجلوار وظهور من عالمات الساعة اليت أخرب ا الرسول 

ما رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص :  األحاديث الدالة على ذلكالفساد والفحش، ومن
ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش  {:  قال أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما -

  . )٢( )١( } والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء ااورة

 فنرى الفساد ظاهرا بني الناس كما نرى التقاطع وقد وقع ما أخرب به الرسول 
وسوء اجلوار حاصال بينهم، وحل التباغض والتنافر بينهم حمل احملبة والصلة واملودة، حىت 
إن اجلار ال يعرف جاره، والقريب ال يعرف عن بعض أرحامه هل هم من األموات أم من 

  . ول إال حسبنا اهللا ونعم الوكيلاألحياء، وال نق
وقد جاءت األدلة يف الكتاب والسنة بالتحذير من قطيعة الرحم، وبينت أا سبب 

  : للعنة واحلرمان من دخول اجلنة، قال اهللا تعاىل
}                 

          { )٣( .  

  . )٥( )٤( } ال يدخل اجلنة قاطع رحم { وقال النيب 

 على صلة الرحم، وبني أا سبب لطول العمر وكثرة الرزق وقد حث الرسول 

                                                
  ). ١٦٢ / ٢(أمحد ) 1(
إسناده صحيح ، وأخرجه احلاكم يف : وقال أمحد شاكر) ٣١ - ٢٦ / ١٠(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 2(

  . هذا حديث صحيح: وقال) ٧٥ / ١(املستدرك 
  . ٢٣ - ٢٢: سورة حممد ، اآليتان) 3(
، أبو داود ) ١٩٠٩(، الترمذي الرب والصلة ) ٢٥٥٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥٦٣٨(بخاري األدب ال) 4(

  ). ٨٣ / ٤(، أمحد ) ١٦٩٦(الزكاة 
 / ٤(كتاب الرب والصلة : ومسلم يف صحيحه). ٧٢ / ٧(كتاب األدب : أخرجه البخاري يف صحيحه) 5(

١٩٨١ .(  



  أشراط الساعة

  ٦٦

 قال رسول اهللا :  قالورضا اهللا سبحانه وتعاىل كما جاء يف حديث أنس بن مالك 

  . )٢( )١( } من سره أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره فليصل رمحه {

كما دلت األدلة يف الكتاب والسنة على وجوب اإلحسان إىل اجلريان وإكرامهم وعدم إيذائهم، 
 {: قال اهللا تعاىل

{ )ل النيب  وقا.)٣ }  من كان

  . )٥( )٤( } يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره

  . )٧( )٦( } ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه { وقال 

واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال  {:  قالإن النيب : وعن أيب شريح قال

  . )٩( )٨( } الذي ال يأمن جاره بوائقه: من يا رسول اهللا؟ قال: يؤمن، قيل

                                                
 / ٣(، أمحد ) ١٦٩٣(، أبو داود الزكاة ) ٢٥٥٧( والصلة واآلداب ، مسلم الرب) ١٩٦١(البخاري البيوع ) 1(

٢٤٧ .(  
 / ٤(كتاب الرب والصلة : ، ومسلم يف صحيحه) ٧٢ / ٧(كتاب األدب : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(

١٩٨٢ .(  
  . ٣٦: سورة النساء ، اآلية) 3(
  ). ٤٣٣ / ٢(، أمحد ) ٥٦٧٢(البخاري األدب ) 4(
  ). ٧٨ / ٧: (كتاب األدب: يف صحيحهأخرجه البخاري ) 5(
  ). ٨٥ / ٢(، أمحد ) ٢٦٢٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥٦٦٩(البخاري األدب ) 6(
  ). ٧٨ / ٧: (كتاب األدب: أخرجه البخاري يف صحيحه) 7(
  ). ٢٨٨ / ٢(، أمحد ) ٤٦(مسلم اإلميان ) 8(
  . املصدر السابق) 9(
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 كثرة الزالزل وظهور اخلسف والقذف واملسخ الذي يعاقب اهللا به :عاشراملطلب ال
  بعض هذه األمة 
 كثرة الزالزل، وظهور اخلسف، من عالمات الساعة وأماراا اليت أخرب ا الرسول 
قال رسول :  قال فعن أيب هريرة والقذف، واملسخ، وقد دل على هذا األحاديث الثابتة عنه 

  . )٢( )١( } ...ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم وتكثر الزالزل { اهللا 

وقد وقع يف كثري من البالد الشمالية والشرقية والغربية كثري : " يقول احلافظ ابن حجر
  . )٣(" ا من الزالزل، ولكن الذي يظهر أن املراد بكثرا مشوهلا ودوامه

وقد كثرت الزالزل يف عصرنا احلاضر يف أماكن متعددة، وهذا مصداق ملا أخرب به 
  . رسول اهللا 

يكون يف آخر هذه األمة  {:  أنه قال عن النيب - رضي اهللا عنها -وعن عائشة 

يا رسول اهللا، ألك وفينا الصاحلون؟ : قلت: قالت " )٦( وقذف )٥( ومسخ )٤(خسف 

  . )٧( } نعم، إذا ظهر اخلبث: " قال

 ومسخ يف هذه األمة خسف {:  قال أن رسول اهللا وعن عمران بن حصني 

إذا ظهرت املعازف : " يا رسول اهللا، ومىت ذلك؟ قال: فقال رجل من املسلمني" وقذف 
                                                

  ). ٩٨٩(البخاري اجلمعة ) 1(
  ). ٢٢ / ٢(كتاب االستسقاء : جه البخاري يف صحيحهأخر) 2(
  ). ٨٧ / ١٣: (فتح الباري) 3(
: خسف اهللا به األرض خسفا أي غاب به فيها ، ومنه قوله تعاىل: هو سؤوخ األرض مبا عليها ، يقال: اخلسف) 4(

  ). ٦٧ / ٩: (لسان العرب. ٨١: فخسفنا به وبداره األرض سورة القصص ، اآلية
هو حتويل صورة إىل صورة أقبح منها ، وقد اختلف يف املراد من هذه الكلمة الواردة يف األحاديث ، : املسخ) 5(

حيتمل على احلقيقة كما وقع لألمم السالفة ، وحيتمل أن يكون كناية : قال ابن العريب: قال احلافظ ابن حجر
  ). ٥٥ / ٣(، وانظر لسان العرب ) ٥٦ / ١٠: (فتح الباري. واألول أليق بالسياق: عن تبدل أخالقهم ، قلت

  ). ٢٧٧ / ٩(لسان العرب . هو الرمي بالسهم واحلصى والكالم وكل شيء: القذف) 6(
هذا حديث غريب ، واحلديث : وقال) ٤٧٩ / ٤ (- باب ما جاء يف اخلسف -كتاب الفنت : أخرجه الترمذي) 7(

  ). ١٣٥٥ / ٢: (صحيح اجلامع. صححه األلباين
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  . )٢( )١( } وكثرت القيان وشربت اخلمور

ختذ الفيء دوال، واألمانة مغنما، إذا ا { قال رسول اهللا :  قالوعن أيب هريرة 

والزكاة مغرما، وتعلم لغري الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدىن صديقه وأقصى 
أباه، وظهرت األصوات يف املساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذهلم، 

ر هذه وأكرم الرجل خمافة شره، وظهرت القينات واملعازف، وشربت اخلمور، ولعن آخ
األمة أوهلا، فلريتقبوا عند ذلك رحيا محراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع 

  . )٤( )٣( } كنظام بال قطع سلكه فتتابع

 أن وقوع اخلسف واملسخ والقذف يف الزنادقة وأهل القدر، وقد أخرب الرسول 
 قعودا إذ جاء - رضي اهللا عنهما -بينما حنن عند عبد اهللا بن عمر  {: فعن نافع قال

بلغين :  فقال عبد اهللا- لرجل من أهل الشام -إن فالنا يقرأ عليك السالم : رجل، فقال
 أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك فال تقرأن عليه مين السالم، مسعت رسول اهللا 

  . )٦( )٥( } إنه سيكون يف أميت مسخ وقذف وهو يف الزنديقية والقدرية: " يقول

فهذه األحاديث السابقة اليت فيها ذكر اخلسف والقذف واملسخ فيها وعيد شديد 
للعصاة من أهل املعازف وشاريب اخلمور بأن يعاقبهم اهللا تعاىل ذه العقوبات أو ببعضها 

 نفس الوقت من أمارات الساعة اليت كلما يقترب وقوعها على عصيام ومتردهم، وهي يف
  . يزداد ظهور املعاصي والذنوب؛ ألن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق واهللا أعلم

                                                
  ). ٢٢١٢ (الترمذي الفنت) 1(
  ). ٤٩٥ / ٤(كتاب الفنت : أخرجه الترمذي يف سننه) 2(
  ). ٢٢١١(الترمذي الفنت ) 3(
  . هذا حديث غريب: وقال) ٤٩٥ / ٤(كتاب الفنت : أخرجه الترمذي) 4(
  ). ١٣٧ / ٢(أمحد ) 5(
  . إسناده صحيح: وقال أمحد شاكر) ٧٣ / ٩(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 6(
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   أشراط الساعة الكربى :املبحث الثاين
  : وفيه املطالب اآلتية
  . خروج املهدي: املطلب األول
  . فتنة املسيح الدجال: املطلب الثاين

  . نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم: طلب الثالثامل
  . خروج يأجوج ومأجوج: املطلب الرابع

  . طلوع الشمس من مغرا: املطلب اخلامس
  . خروج الدابة: املطلب السادس
  . الدخان الذي يكون يف آخر الزمان: املطلب السابع
  . اخلسوفات الثالثة: املطلب الثامن
  . شر الناسالنار اليت حت: املطلب التاسع
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   خروج املهدي :املطلب األول
من عالمات الساعة وأماراا الكربى ظهور املهدي الذي خيرج يف آخر الزمان، ويلي 
أمر هذه األمة وجيدد هلا دينها، وهو رجل حيكم باإلسالم وميأل األرض عدال بعد أن ملئت 

م مبثلها قط، قال احلافظ ابن جورا وظلما، تنعم األمة يف عهده باخلريات والنعم اليت مل تنع
يف زمانه تكون الثمار كثرية، والزروع غزيرة، واملال وافر، والسلطان : - رمحه اهللا -كثري 

  . )١(قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، واخلري يف أيامه دائم 
  : وسيكون الكالم عليه يف املسائل اآلتية

  معىن املهدي : املسألة األوىل
هو الرشاد : هداه هدى وهديا وهداية، واهلدى: مفعول منلغة اسم : املهدي

  . )٢(أي عرفته : هداه اهللا للدين هدى، وهديته الطريق، وإىل الطريق هداية: والداللة، يقال
املهدي الذي هداه اهللا إىل احلق، وقد استعمل يف األمساء حىت صار : وقال ابن األثري

  . )٣(كاألمساء الغالبة 
: مة يف أحاديث عديدة، منها حديث العرباض بن سارية، وفيهوقد وردت هذه الكل

  . )٥( )٤( } وسنة اخللفاء الراشدين املهديني {

ويريد باخللفاء املهديني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي اهللا : " وقال ابن األثري
  . )٦("  كل من سار سريم عنهم أمجعني وإن كان عاما يف

 أنه جييء يف آخر الزمان، ويؤيد هو الذي بشر به رسول اهللا : واملراد باملهدي هنا

                                                
  ). ٣١ / ١(الفنت واملالحم النهاية يف ) 1(
  ). ٣٥٤ ، ٣٥٣ / ١٥(، ولسان العرب ) ٢٥٤ / ٥: (النهاية يف غريب احلديث: انظر) 2(
  ). ٢٥٤ / ٥(النهاية يف غريب احلديث ) 3(
  ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ١٢٦ / ٤(، أمحد ) ٤٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٧٦(الترمذي العلم ) 4(
، ) ١٣ / ٥(كتاب السنة : ، وأبو داود يف سننه) ١٢٦ / ٤(إلمام أمحد يف مسنده جزء من حديث أخرجه ا) 5(

  . هذا حديث حسن صحيح: ، وقال) ٤٤ / ٥(كتاب العلم : والترمذي يف سننه
  ). ٢٥٤ / ٥(النهاية يف غريب احلديث ) 6(
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الدين ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون ويستويل على املمالك اإلسالمية، ويكون من أهل 
  .  وخيرج يف زمنه عيسى عليه السالم، والدجالبيته 

حاديث كثرية ما بني صحاح وحسان وضعاف وقد وردت يف شأن املهدي أ
  . )١(تنجرب وضعاف شديدة الضعف 

وهذه األحاديث توضح وخترب عن خروجه يف الناس، وذلك بعد ما يعم األرض 
الظلم والفساد والطغيان؛ فيأيت وميأل األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت جورا 

  . وظلما
 وعلى خده -  عنها  رضي اهللا-  ومن أبناء فاطمة وهو من ساللة النيب 
  . شامة كأا كوكب دري

  امسه واسم أبيه ونسبه : املسألة الثانية
  ). عبد اهللا(، واسم أبيه )حممد(اسم املهدي 

و مل يبق من الدنيا إال يوم ل {:  قال أن رسول اهللا فعن عبد اهللا بن مسعود 

 يواطئ امسه - أو من أهل بييت -واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث اهللا فيه رجال مين 

  .  احلديث)٢( } ...امسي، واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض

ال تنقضي الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ  {: ويف رواية أخرى

  . )٣( } امسه امسي

: ، قال)٤( } يلي رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي {: ويف رواية أخرى

                                                
صحاح وحسان ، وغرائب : مهذه األحاديث أربعة أقسا: إذ قال) ١٤٨(صرح بنحوه ابن القيم يف املنار املنيف ) 1(

  ). ٤٢(، وموضوعة ، وكذا قال األلباين يف ختريج أحاديث فضائل الشام ص 
  ). ٤٢٨٢(، أبو داود املهدي ) ٢٢٣١(الترمذي الفنت ) 2(
  ). ٤٢٨٢(، أبو داود املهدي ) ٢٢٣٠(الترمذي الفنت ) 3(
  ). ٤٢٨٢(، أبو داود املهدي ) ٢٢٣١(الترمذي الفنت ) 4(
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لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت  {: وقال أبو هريرة

  . )٢( )١( } ...يلي

فالروايات الكثرية تبني لنا أنه من ولد فاطمة البتول، ابنة النيب املصطفى : وأما نسبه
  .  وعن أوالدها الطاهرين- رضي اهللا عنها -عليه الصالة والسالم 

 )٣(املهدي من عتريت  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها -ن أم سلمة ع

  . )٤( } من ولد فاطمة

املهدي منا أهل البيت يصلحه اهللا يف  { قال رسول اهللا :  قالوعن علي بن أيب طالب 

  . )٦( )٥( } ليلة

 من ولد فاطمة الزهراء، وهذا ما عليه فهذه األخبار كلها تؤكد أن املهدي من ذرية رسول اهللا 
  . عيفة واملوضوعةمجاهري األمة، فال يسوغ العدول عنه وال االلتفات إىل غريه من األحاديث الض

 الفاطمي وهو حممد بن عبد اهللا العلوي:  يف املهدي- رمحه اهللا -يقول احلافظ ابن كثري 
  . )٧( احلسين 

                                                
  ). ٤٢٨٢(، أبو داود املهدي ) ٢٢٣١(ي الفنت الترمذ) 1(
وقال ) ٧٤ / ٩(كتاب الفنت : ، والترمذي يف سننه) ١٥١ / ٤(كتاب املهدي : أخرجه أبو داود يف سننه) 2(

 يف منهاج السنة - رمحه اهللا -هذا حديث حسن صحيح ، وذكر احلديث شيخ اإلسالم ابن تيمية : الترمذي
  . وأشار إىل صحته) ٢١١ / ٤(

: ولد الرجل لصلبه ، ويكون العترة لألقرباء وبين العمومة ، ومنه قول أيب بكريوم السقيفة: العترة: قال اخلطايب) 3(
  ). ٤٧٤ / ٤(معامل السنن . حنن عترة رسول اهللا

، ) ١٣٦٨ / ٢(كتاب الفنت : ، وابن ماجه يف سننه) ٤٧٤ / ٤(كتاب املهدي : أخرجه أبو داود يف سننه) 4(
  ). ١٤٠ / ٢(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٥٥٧ / ٤(يف املستدرك واحلاكم 

  ). ٨٤ / ١(، أمحد ) ٤٠٨٥(ابن ماجه الفنت ) 5(
ومعىن يصلحه اهللا ). ١٣٦٧ / ٢(كتاب الفنت : وابن ماجه يف سننه) ٨٤ / ١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 6(

 / ١( يكن كذلك ، النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن مل: يف ليلة
٥٥ .(  

  ). ٣١ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم) 7(
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  صفة املهدي : املسألة الثالثة
:  قالمن صفات املهدي الواردة يف السنة ما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري 

 ميأل )٢( أقىن األنف )١(املهدي مين، أجلى اجلبهة : "  يقولمسعت رسول اهللا  {

  . )٣( } األرض قسطا وعدال، كما ملئت جورا وظلما، وميلك سبع سنني

بأمر اهللا ومن األمور الدالة عليه، أنه خيرج يف زمان ساد فيه اجلور والظلم، فيقيم هو 
العدل واحلق، ومينع الظلم واجلور، وينشر اهللا به لواء اخلري على األمة، حيث يسقيه اهللا 
الغيث فتمطر السماء كثريا ال تدخر شيئا من قطرها، وتؤيت األرض أكلها ال تدخر عن 
الناس شيئا من نباا، وتكثر املواشي بسبب اخلريات، ويفيض املال فيقسمه بني الناس 

خيرج يف آخر أميت  {:  قال أن رسول اهللا فعن أيب سعيد اخلدري . ةبالسوي

املهدي، يسقيه اهللا الغيث، وخترج األرض نباا، ويعطي املال صحاحا، وتكثر املاشية، 

  . )٤( } وتعظم األمة، يعيش سبعا، أو مثانيا، يعين حججا

   مكان خروج املهدي وزمانه ومدة مكثه يف األرض: املسألة الرابعة
ليست هناك روايات صحيحة صرحية تدل على مكان خروجه، أو الزمن الذي خيرج 
  . فيه، ولكن استأنس أهل العلم يف بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن مل تكن قطعية

يقتتل عند كرتكم ثالثة، كلهم ابن  { قال رسول اهللا :  قالفعن ثوبان 

                                                
النهاية : اخلفيف الشعر ما بني الرتعتني من الصدغني ، والذي احنسر الشعر عن جبهته: األجلى): أجلى اجلبهة( )1(

  ). ٢٩٠ / ١(يف غريب احلديث 
  ). ١١٦ / ٤(النهاية يف غريب احلديث . طوله ورقة أرنبته مع حدب يف وسطه: ا يف األنفالقن): أقىن األنف( )2(
 / ٤(يف املهدي ، واحلاكم يف املستدرك ) ٤٢٨٥(وأبو داود برقم ) ١٧ / ٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 3(

  ). ٥٤٥٤(، وقد أشار الشيخ األلباين إىل صحته يف ختريج املشكاة برقم ) ٥٥٧
حديث حسن صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه : وقال) ٥٥٨ - ٥٥٧ / ٤(خرجه احلاكم يف املستدرك أ) 4(

هذا سند صحيح ، رجاله : ، وقال) ٣٣٦ / ٢(الذهيب ، واحلديث أورده الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 
  . ثقات
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خليفة، مث ال يصري إىل واحد منهم، مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقتلونكم قتال 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج : " مث ذكر شيئا ال أحفظه فقال". مل يقتله قوم 

  . )٢( )١( } فإنه خليفة اهللا املهدي

واملراد بالكرت املذكور يف هذا السياق كرت الكعبة، يقتتل : - رمحه اهللا -ل ابن كثري قا
عنده ليأخذه ثالثة من أوالد اخللفاء، حىت يكون آخر الزمان فيخرج املهدي، ويكون 
ظهوره من بالد املشرق ال من سرداب سامرا، كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود 

وجه يف آخر الزمان، فإن هذا نوع من اهلذيان، وقسط كبري من فيه اآلن وهم ينتظرون خر
اخلذالن، شديد من الشيطان؛ إذ ال دليل على ذلك، وال برهان ال من كتاب وال سنة وال 

ويؤيده بناس من أهل املشرق ينصرونه : " معقول صحيح وال استحسان، إىل أن قال
أيضا، وهو زي عليه الوقار؛ ألن ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه، وتكون رايام سودا 

أن املهدي : واملقصود: " إىل أن قال"  كانت سوداء يقال له العقاب راية رسول اهللا 
املمدوح املوعود بوجوده يف آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية املشرق، 

  . )٣(" ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص األحاديث 

ال تزال طائفة من أميت  { قال رسول اهللا :  قالاهللا وعن جابر بن عبد 

تعال صلّ لنا، : يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة فيرتل عيسى فيقول أمريهم

  . )٥( )٤( } كرمة اهللا هذه األمةال، إن بعضكم على بعض أمراء، ت: فيقول

 يف املنار املنيف حدد فيها اسم األمري - رمحه اهللا -وهناك رواية أوردها ابن القيم 

                                                
  ). ٤٠٨٤(ابن ماجه الفنت ) 1(
  ). ١٩٣ / ٢(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  ). ٥٦ ، ٥٥ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم) 3(
  ). ٣٨٤ / ٣(، أمحد ) ١٥٦(مسلم اإلميان ) 4(
  ). ١٩٣ / ٢(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 5(
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... )١( } تعال صلّ بنا: فيقول أمريهم املهدي {: الذي يصلي إماما وأنه املهدي بلفظ

لقيم . يثإىل آخر احلد وهذا :  بعد أن أورد احلديث-  رمحه اهللا - مث قال ابن ا
   .)٢(إسناد جيد 

يعوذ عائذ بالبيت  { قال رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها -وعن أم سلمة 

يا رسول اهللا، :  خسف م، فقلت)٣(فإذا كانوا ببيداء من األرض فيبعث إليه بعث، 

  . )٤( } خيسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته: فكيف مبن كان كارها؟ قال

سيعوذ ذا  {:  قال أن رسول اهللا -  رضي اهللا عنها - وعن حفصة 

 قوم ليست هلم منعة وال عدد وال عدة، يبعث إليهم -  يعين الكعبة - البيت 

  . )٦( )٥( } جيش، حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف م

 يف منامه، عبث رسول اهللا  {:  قالت-  رضي اهللا عنها - وعن عائشة 

العجب أن : " يا رسول اهللا، صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله؟ فقال: فقلنا
ناسا من أميت يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد جلأ بالبيت، حىت إذا كانوا 

: " يا رسول اهللا، إن الطريق قد جتمع الناس، فقال: ، فقلنا"بالبيداء خسف م 
 وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا، )٨( وابور )٧(نعم، فيهم املستبصر 

                                                
  ). ٣٤٥ / ٣(، أمحد ) ١٥٦(مسلم اإلميان ) 1(
  ). ١٤٨(املنار املنيف ص ) 2(
الشرف الذي : البيداء كل أرض ملساء ال شيء ا ، وبيداء املدينة: علماء قال ال- رمحه اهللا -يقول النووي ) 3(

  ). ٥ / ١٨(شرح صحيح مسلم للنووي . قدام ذي احلليفة أي إىل جهة مكة
  ). ٢٢٠٩ / ٤: (كتاب الفنت. أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(
  ). ٢٨٨٣(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 5(
  ). ٢٢١٠ / ٤ (:كتاب الفنت: أخرجه مسلم يف صحيحه) 6(
النهاية يف غريب : املستبني للشيء ، القاصد له عمدا ، يعين أم كانوا على بصرية من ضاللتهم): املستبصر( )7(

  ). ١٣٢ / ١(احلديث 
  ). ٢٣٦ / ١(النهاية يف غريب احلديث . أي املكره على اخلروج دون إرادته): ابور( )8(
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  . )٢( }  على نياماهللا  يبعثهم )١(ويصدرون مصادر شىت 

 مجيعا، إشارة - رضي اهللا عنهن -ففي هذه الروايات الثالث عن أمهات املؤمنني 
  . يهلك اهللا أعداءه باخلسفصرحية للعائذ بالبيت وأنه من قريش، وأنه يؤيد بنصر اهللا، ف

وقد ورد أيضا يف األحاديث الصحيحة ذكر خليفة يكثر اخلري يف زمانه حىت إنه حيثو 
املال حثوا وال يعده عددا ويعطيه للناس بدون عدد، ولكن الروايات هنا أيضا مل حتدد اسم 

  . هذا اخلليفة
يكون  {:  قالنيب فعن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم أن ال

  . )٣( } يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده

  . )٥( )٤( } يكون يف آخر أميت خليفة حيثو املال حثوا {: ويف رواية

يكون  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها -وعن أم سلمة 

اختالف عند موت خليفة، فيخرج من بين هاشم فيأيت مكة فيستخرجه الناس من بيته بني 
ليه رجل من قريش، أخواله من كلب، فيجهز إليه جيش فيهزمهم الركن واملقام، فيجهز إ

اهللا، فتكون الدائرة عليهم، فذلك يوم كلب، اخلائب من خاب من غنيمة كلب، فيستفتح 
 إىل األرض، فيعيشون بذلك سبع سنني )٦(الكنوز ويقسم األموال، ويلقي اإلسالم جبرانه 

                                                
ولكن مصادرهم عن اهللكة متفرقة ، فمنهم إىل اجلنة ، ومنهم إىل النار أي يهلكون مجيعهم ، ): مصادر شىت( )1(

  ). ١٥ / ٤(النهاية يف غريب احلديث : على قدر أعماهلم ونيام
  ). ٢٢١٠ / ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الفنت ) 2(
  ). ٣٨ / ٣(، أمحد ) ٢٩١٣(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 3(
  ). ٣١٧ / ٣(، أمحد ) ٢٩١٣(ة مسلم الفنت وأشراط الساع) 4(
  ). ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٤ / ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الفنت ) 5(
  ). ٨٦ / ١٣(لسان العرب . أن اإلسالم قد قر قراره واستقام وطبقت أحكامه: باطن العنق ، واملعىن: اجلران) جبرانه( )6(
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  . )١( } تسعا: أو قال

فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة، فيأتيه ناس  {. : "..ويف رواية أيب داود

من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بني الركن واملقام، ويبعث إليه بعث من 

  .  احلديث)٣(... " )٢( } الشام

 جممل الروايات السابقة يتبني لنا أن املهدي رجل صاحل خيرج يف آخر الزمان، ومن
ويأوي إىل مكة هاربا من املدينة، فيبايع بني الركن واملقام عند الكعبة املشرفة، فيبعث إليه 
جيش لقتله فيخسف م، وينصره اهللا ويؤيده فيحكم باإلسالم، وينشر العدل بني الناس، 

مة بزمانه، ويلتقي مع نيب اهللا عيسى عليه السالم فيؤم األمة وعيسى عليه ويعم الرخاء والنع
السالم يصلي خلفه، وخيرج معه ويساعده على قتل الدجال، ويعيش سبعا أو تسع سنني، 

  . مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون
  تواتر أحاديث املهدي : املسألة اخلامسة

  :  معنويا عدد من األئمة والعلماءلقد نص على تواتر األحاديث يف املهدي تواترا
وقد تواترت األخبار واستفاضت وكثرت بكثرة  " )٤(يقول احلافظ أبو احلسن اآلبري 

 خبروجه، وأنه من أهل بيته، وأنه ميلك سبع سنني، وأنه ميأل رواا عن املصطفى 
 )٥( األرض عدال، وأنه خيرج مع عيسى عليه السالم فيساعده على قتل الدجال بباب لد

                                                
رواه الطرباين يف األوسط ): ٣١٨ / ٧( الزوائد ، وقال اهليثمي يف جممع) ٣٥ / ٢(أخرجه الطرباين يف األوسط ) 1(

  . ورجاله رجال الصحيح
  ). ٤٢٨٦(أبو داود املهدي ) 2(
  ). ٤٧٥ / ٤(كتاب املهدي : أخرجه أبو داود) 3(
هو أبو احلسن حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم السجستاين اآلبري ، احملدث ، احلافظ ، املؤرخ ، صاحب ) 4(

  ). ٤٦ / ٣(، شذرات الذهب ) ٢٩٩ / ١٦(سري أعالم النبالء .  هـ٣٦٣افعي ، تويف سنة مناقب اإلمام الش
بالضم والتشديد ، بلدة معروفة يف فلسطني ، قريبة من بيت املقدس ، وهي اليت بباا يدرك عيسى عليه : لد) 5(

  ). ١٥ / ٥: (معجم البلدان. السالم الدجال فيقتله
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   )١(" بأرض فلسطني، وأنه يؤم هذه األمة ويصلي عيسى خلفه 
األحاديث اليت حيتج ا على خروج : " - رمحه اهللا -ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . )٢(" املهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأمحد وغريهم 
 آخر الزمان، وهو فصل يف ذكر املهدي الذي يكون يف: " ويقول احلافظ ابن كثري

أحد اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني، وليس باملنتظر الذي تزعم الروافض وترجتي 
وأما ما ... ظهوره من سرداب يف سامرا، فإن ذاك ما ال حقيقة له وال عني وال أثر

سنذكره فقد نطقت به األحاديث املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه يف 
لدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مرمي كما دلت على ذلك آخر ا

  . )٣(" األحاديث 
 - أي املهدي -وقد كثرت خبروجه : " ويقول العالمة حممد السفاريين يف املهدي

الروايات حىت بلغت حد التواتر املعنوي وشاع ذلك بني علماء السنة، حىت عد من 
  . )٤(" معتقدام 

صحابة وغري من ذكر منهم و: " ويقول أيضا قد روي عمن ذكر من ال
لتابعني من بعدهم ما يفيد مبجموعه  رضي اهللا عنهم بروايات متعددة وعن ا
لعلم،  لقطعي، فاإلميان خبروج املهدي واجب، كما هو مقرر عند أهل ا لعلم ا ا

  . )٥(" ومدون يف عقائد أهل السنة واجلماعة 
قد علمت أن : " - اإلشاعة ألشراط الساعة -ه ويقول العالمة حممد الربزجني يف كتاب

 من ولد فاطمة عليها أحاديث املهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول اهللا 

                                                
  ). ١٤٤ / ٩: (لتهذيبانظر كالمه هذا يف ذيب ا) 1(
  ). ٩٥ / ٤: (منهاج السنة النبوية) 2(
  ). ٤٩ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم) 3(
  ). ٨٤ / ٢: (لوامع األنوار البهية) 4(
  . املصدر نفسه) 5(
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   )١(" السالم بلغت حد التواتر املعنوي فال معىن إلنكارها 
 اإلذاعة ملا كان - يف كتابه )٢(ويقول العالمة حممد صديق خان بن حسن القنوجي 

األحاديث الواردة يف املهدي على اختالف روايتها كثرية : " - يدي الساعة ويكون بني
جدا تبلغ حد التواتر املعنوي، وهي يف السنن وغريها من دواوين اإلسالم من املعاجم 

  . )٣(" واملسانيد 
األحاديث يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر اليت أمكن : " وقال العالمة الشوكاين

 منها مخسون حديثا، فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب، وهي متواترة الوقوف عليها
بال شك وشبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دوا يف مجيع االصطالحات احملررة يف 
األصول، وأما اآلثار عن الصحابة املصرحة باملهدي فهي كثرية أيضا، هلا حكم الرفع؛ إذ 

  . )٤(" ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك 
واحلاصل أن األحاديث الواردة يف املهدي  " )٥(وقال العالمة حممد بن جعفر الكتاين 

  . )٦(" املنتظر متواترة، وكذا الواردة يف الدجال ويف نزول عيسى ابن مرمي عليهما السالم 
واعلم أن املشهور بني الكافة : " ويقول العالمة أبو الطيب مشس احلق العظيم آبادي

الم على ممر األعصار أنه ال بد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت من أهل اإلس
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه املسلمون ويستويل على املمالك اإلسالمية ويسمى 

                                                
  ). ٢٣٦(اإلشاعة يف أشراط الساعة ) 1(
وتعلم يف اهلند ، قرأ وكتب كثريا ، هو أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن خان القنوجي ، ولد يف بريلي ، ) 2(

اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة ، الروضة الندية يف شرح الدرة البهية ، : وله مصنفات كثرية منها
  ). ١٦٨ - ١٦٧ / ٦: (األعالم للزركلي: انظر.  هـ١٣٠٧والدين اخلالص ، وغريها ، تويف سنة 

  . ١١٣ - ١١٢: الساعةاإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي ) 3(
  ). ٥ ، ٤: (ورقة. التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح) 4(
هو أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن إدريس الكتاين احلسين الفاسي ، مؤرخ وحمدث ، ولد يف فاس باملغرب ، ) 5(

: انظر.  هـ١٣٤٥حلديث املتواتر ، تويف سنة نظم املتناثر من ا: ورحل يف طلب العلم ، له عدة مصنفات منها
  ). ٧٣ - ٧٢ / ٦(األعالم 

  . ١٧٤نظم املتناثر من احلديث املتواتر ص ) 6(
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باملهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة يف الصحيح على إثره، 
ه فيقتل الدجال، أو يرتل معه فيساعده على قتله، وأن عيسى عليه السالم يرتل من بعد

  . ويأمت باملهدي يف صالته
أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، : وخرج أحاديث املهدي مجاعة من األئمة منهم

: والبزار، واحلاكم، والطرباين، وأبو يعلى املوصلي، وأسندوها إىل مجاعة من الصحابة مثل
ة، وعبد اهللا بن مسعود، وأيب هريرة، وأنس، وأيب علي، وابن عباس، وابن عمر، وطلح

سعيد اخلدري، وأم حبيبة، وأم سلمة، وثوبان، وقرة بن إياس، وعلي اهلاليل، وعبد اهللا بن 
  . )١(احلارث بن جزء رضي اهللا عنهم 

:  ما ملخصه- رمحه اهللا -ويقول مساحة العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
معلوم، واألحاديث فيه مستفيضة، بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غري أمر املهدي " 

واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي، لكثرة طرقها، واختالف خمارجها 
وصحابتها ورواا وألفاظها، فهي حبق تدل على أن هذا الشخص املوعود به أمره ثابت 

احلسين من ذرية احلسن بن علي بن أيب وخروجه حق، وهو حممد بن عبد اهللا العلوي 
 باألمة يف آخر الزمان، خيرج فيقيم طالب رضي اهللا عنهم، وهذا اإلمام من رمحة اهللا 

العدل واحلق، ومينع الظلم واجلور، وينشر اهللا به لواء اخلري على األمة عدال وهداية وتوفيقا 
  . وإرشادا للناس

 كما قال الشوكاين وغريه، وكما قال ابن وقد اطلعت على كثري من أحاديثه فرأيتها
فيها الصحيح، وفيها احلسن، وفيها الضعيف املنجرب، وفيها أخبار موضوعة، : القيم وغريه

ويكفينا من ذلك ما استقام سنده، سواء كان صحيحا لذاته أو لغريه، وسواء كان حسنا 
بعضا، فإا حجة عند لذاته أو لغريه، وهكذا األحاديث الضعيفة إذا اجنربت وشد بعضها 

 على ثبوت أمر املهدي، - بل هو كاالتفاق -واحلق أن مجهور أهل العلم ... أهل العلم
وأنه حق، وأنه سيخرج يف آخر الزمان، أما من شذ عن أهل العلم يف هذا الباب فال 

                                                
  ). ٣٦١ / ١١(عون املعبود شرح سنن أيب داود ) 1(



  أشراط الساعة

  ٨١

  . )١(" يلتفت إىل كالمه يف ذلك 
 يف - حفظه اهللا -البدر وقد أحصى فضيلة شيخنا الشيخ عبد احملسن بن محد العباد 

كتابه القيم عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر عدد الصحابة الذين رووا أحاديث 
املهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابيا، كما أحصى عدد األئمة الذين خرجوا هذه 
األحاديث واآلثار يف كتبهم فبلغوا ستة وثالثني إماما، منهم أصحاب السنن األربعة 

مام أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك وغريهم، كما ذكر واإل
بعض من ألف يف شأن املهدي، والذين حكموا على أحاديث املهدي بالتواتر، كما ذكر 

  . بعض العلماء احملققني الذين احتجوا بأحاديث املهدي واعتقدوا موجبها وهم مجع كبري
قيمة يف هذا املوضوع حيسن الرجوع إليها وقراءا ملا فهي رسالة جيدة و: ويف اجلملة

  . اشتملت عليه من فوائد عظيمة
  أقسام الناس يف املهدي : املسألة السادسة

  : انقسم الناس يف أمر املهدي إىل طرفني ووسط
فهو معتقد أهل السنة واجلماعة الذين يثبتون خروج املهدي :  أما املذهب الوسط- ١

لنصوص الثابتة اليت ذكر فيها امسه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه خليفة على ما دلت عليه ا
  . راشد ومصلح يظهر يف آخر الزمان يؤيده اهللا ويصلح به العباد والبالد

 حينما تكلم عن أقسام الناس يف املهدي عن - رمحه اهللا -يقول احلافظ ابن القيم 
 من ولد جل من أهل بيت النيب أنه ر: القول الثالث: " معتقد أهل السنة واجلماعة

احلسن بن علي، خيرج يف آخر الزمان، وقد امتألت األرض جورا وظلما، فيملؤها قسطا 
   ". )٢(وعدال، وأكثر األحاديث على هذا تدل 

وقد سبق ذكر األدلة اليت تدل على خروجه ومجلة من أقوال أهل العلم اليت تبني 

                                                
الرد على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي لفضيلة شيخنا الشيخ عبد احملسن : نقال عن كتاب) 1(

  ). ١٥٩ - ١٥٧: ( ص- حفظه اهللا -لعباد ا
  ). ١٤٨(املنار املنيف ص ) 2(



  أشراط الساعة

  ٨٢

  . معتقد أهل السنة واجلماعة يف املهدي
فهم الذين ينكرون خروج املهدي قدميا وحديثا من الذين :  وأما الطرف األول- ٢

ليس هلم خربة بالنصوص وأقوال أهل العلم، متشيا مع مذهبهم الباطل يف نفي األمور الغيبية 
إن املهدي أسطورة وخرافة دخلت : اليت ال تدركها عقوهلم وال توافق أهواءهم ويقولون

إن األحاديث الواردة فيه بعضها باطل :  الشيعة، ويقولون أيضاعلى أهل السنة من جهة
  . والبعض اآلخر متناقض

  . وقد رد العلماء على هؤالء وبينوا فساد قوهلم وخمالفته ملا ثبت يف النصوص الصحيحة
ومن أمجل الردود يف هذا الباب ما كتبه فضيلة شيخنا الشيخ عبد احملسن بن محد 

الرد على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف :  رسالته يف- حفظه اهللا -العباد 
 يف - رمحه اهللا -املهدي، وما كتبه فضيلة الشيخ محود بن عبد اهللا بن محد التوجيري 

  . كتابه االحتجاج باألثر على من أنكر املهدي املنتظر
واب عن أما اجل: " - حفظه اهللا -يقول شيخنا الشيخ عبد احملسن بن محد العباد البدر 

السؤال الثاين فهو أين مل أقف على تسمية أحد يف املاضني أنكر أحاديث املهدي أو تردد 
فيها سوى رجلني اثنني، أما أحدمها فهو أبو حممد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ 
اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة، وقد مضى حكاية كالم شيخ اإلسالم عنه وأنه قد 

وليس مما : ، وقال ابن تيمية)١( } ال مهدي إال عيسى ابن مرمي {: يثاعتمد على حد

يعتمد عليه لضعفه، انتهى، وسبق يف أثناء كالم الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا احلديث 
  .  املذكورومل أقف على ترمجة أليب حممد. فاجلمع بينه وبني أحاديث املهدي ممكن

فهو عبد الرمحن بن خلدون املغريب املؤرخ املشهور، وهو الذي اشتهر بني : وأما الثاين
الناس عنه تضعيفه أحاديث املهدي، وقد رجعت إىل كالمه يف مقدمة تارخيه فظهر يل منه 
التردد ال اجلزم باإلنكار، وعلى كل حال فإنكارها أو التردد يف التصديق مبا دلت عليه 

                                                
  ). ٤٠٣٩(ابن ماجه الفنت ) 1(



  أشراط الساعة

  ٨٣

عن احلق ونكوب عن اجلادة املطروقة، وقد تعقبه الشيخ صديق حسن يف كتابه شذوذ 
ال شك أن املهدي خيرج يف آخر الزمان من غري تعيني لشهر وعام؛ : " اإلذاعة حيث قال

ملا تواتر من األخبار يف الباب واتفق عليه مجهور األمة خلفا عن سلف إال من ال يعتد 
 يف أمر ذلك الفاطمي املوعود واملنتظر املدلول عليه ال معىن للريب: " وقال" خبالفه 

باألدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة يف مقابلة النصوص املستفيضة املشهورة البالغة إىل حد 
  .  انتهى)١(" التواتر 

  . ولعل املنكرين يف عصرنا احلاضر للمهدي متأثرون ذين الرجلني
أمر املهدي من الطوائف الضالة حىت فهم من يغايل يف :  وأما الطرف الثالث- ٣

 رمحه -ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو املهدي املنتظر، وقد أشار احلافظ ابن القيم 
وأما الرافضة اإلمامية فلهم قول رابع وهو أن املهدي هو حممد بن :  إىل هؤالء بقوله-اهللا 

سن، احلاضر يف األمصار، احلسن العسكري املنتظر، من ولد احلسني بن علي ال من ولد احل
الغائب عن األبصار، الذي يورث العصا، وخيتم الفضا، دخل سرداب سامراء طفال صغريا 
من أكثر من مخسمائة سنة، فلم تره بعد ذلك عني، ومل حيس فيه خبرب وال أثر، وهم 

: يقفون باخليل على باب السرداب ويصيحون به أن خيرج إليهم!! ينتظرونه كل يوم 
 موالنا، اخرج يا موالنا، مث يرجعون باخليبة واحلرمان، فهذا دأم ودأبه، ولقد اخرج يا

  : أحسن من قال
   آن للسرداب أن يلد الذي ما

  فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
  

  



   جبهلكم ما آنا؟ كلمتموه
  ثلثتم العنقاء والغيالنا 

   . )٢( أصبح هؤالء عارا على بين آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل ولقد
وذا يتبني أنه ال يلتفت إىل ضعف من ضعف أحاديث املهدي أو كذب ا ممن ليس 

وأما الذين أنكروا خروج املهدي يف آخر الزمان . من فرسان هذا العلم وال يعتد خبالفه
                                                

  ). ٢١١ ، ٢١٠(وانظر عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر ص ) 1(
  ). ١٥٢(املنار املنيف ص ) 2(



  أشراط الساعة

  ٨٤

ال مهدي إال عيسى ابن  {: وأنه ال مهدي سوى عيسى ابن مرمي احتجاجا حبديث

 فإن هذا احلديث ال تقوم به حجة؛ ألنه حديث ضعيف ومداره على حممد )٢( )١( } مرمي

  . بن خالد اجلندي وهو رجل ضعيف
قيل إن هذا احلديث ال يصح ألنه انفرد بروايته حممد بن خالد : " قال القرطيب

...  واختلف عليه يف إسنادهاجلندي، قال احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ اجلندي هذا جمهول،
 يف التنصيص على خروج املهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة واألحاديث عن النيب 

  . )٣(" أصح من هذا احلديث فاحلكم هلا دونه 
ابن ال مهدي إال عيسى  {احلديث الذي فيه : " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ )٤( } مرمي

  . )٥(" جمهول من أهل اليمن ال تقوم بإسناده حجة 
منكر احلديث، : قال األزدي: وقال احلافظ الذهيب يف ترمجة حممد بن خالد اجلندي

  . جمهول: وقال أبو عبد اهللا احلاكم

، وهو خرب )٦( } ال مهدي إال عيسى ابن مرمي {: ثه حدي- القائل الذهيب -: قلت

  . منكر أخرجه ابن ماجه

                                                
  ). ٤٠٣٩(ابن ماجه الفنت ) 1(
فذكرت ما انتهى إيل من : وقال) ٤٤٢ / ٤(واحلاكم يف املستدرك ، ) ١٣٤٠ / ٢(أخرجه ابن ماجه يف سننه ) 2(

 فإن أوىل من هذا احلديث - رضي اهللا عنهما -علة هذا احلديث تعجبا ال حمتجا به يف املستدرك على الشيخني 
ال : " عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعودعن النيب قال... ذكره يف هذا املوضع حديث سفيان الثوري

أليام والليايل حىت ميلك رجل من أهل بييت ، يواطئ امسه امسي ، واسم أبيه اسم أيب ، فيمأل األرض تذهب ا
  ". قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما 

  ). ٧٢٣ / ٢(التذكرة ) 3(
  ). ٤٠٣٩(ابن ماجه الفنت ) 4(
  ). ٢١١ / ٤(منهاج السنة النبوية ) 5(
  ). ٤٠٣٩(ابن ماجه الفنت ) 6(



  أشراط الساعة

  ٨٥

 )١( } ال مهدي إال عيسى ابن مرمي {فأما حديث : " وقال احلافظ الذهيب أيضا
  . )٢(ألحاديث فضعيف، فال يعارض هذا ا

 يف فهذا احلديث الضعيف ال يعارض به األحاديث الصحيحة الثابتة عن املصطفى 
حيتمل أن : شأن املهدي، وعلى فرض صحة هذا احلديث فإنه كما قال اإلمام القرطيب

أي ال مهدي كامال : )٣( } ىوال مهدي إال عيس {: يكون قوله عليه الصالة والسالم

 ويقول العالمة ابن )٤(معصوما إال عيسى، وعلى هذا جتتمع األحاديث ويرتفع التعارض 
 ولو صح مل يكن فيه حجة؛ ألن عيسى أعظم مهدي بني يدي رسول اهللا : قيم اجلوزية

 على نزوله على املنارة البيضاء وبني الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن النيب 
رقي دمشق، وحكمه بكتاب اهللا، وقتله اليهود والنصارى، ووضعه اجلزية، وإهالك أهل ش

ال مهدي يف احلقيقة سواه وإن كان غريه مهديا، كما : امللل يف زمانه، فيصح أن يقال
إمنا : ال علم إال ما نفع، وال مال إال ما وقى وجه صاحبه، وكما يصح أن يقال: يقال

  . )٥(" ين املهدي الكامل املعصوم املهدي عيسى ابن مرمي، يع
وعند التأمل ال يتنافيان، بل يكون املراد من ذلك أن املهدي حقا هو عيسى : " ويقول احلافظ ابن كثري

  . )٦(" ابن مرمي، وال ينفي ذلك أن يكون غريه مهديا أيضا، واهللا أعلم 
   فتنة املسيح الدجال :املطلب الثاين
ح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية، وأصل لفظ الدجال على وزن فعال بفت

  . دجالون، ودجاجلة: دجل إذا لبس وموه، ومجع دجال: اخللط، يقال: الدجل معناه
ومسي الدجال دجاال؛ ألنه يغطي احلق بباطله، أو ألنه يغطي على الناس كفره بكذبه 

                                                
  ). ٤٠٣٩(الفنت ابن ماجه ) 1(
  ). ٥٣٥ / ٣(ميزان االعتدال ) 2(
  ). ٤٠٣٩(ابن ماجه الفنت ) 3(
  ). ٧٢٣ / ٢(التذكرة ) 4(
  ). ١٤٨(املنار املنيف ) 5(
  ). ٥٨ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم) 6(



  أشراط الساعة

  ٨٦

  . )١(ومتويهه وتلبيسه عليهم 
ذي خيرج قبيل قيام الساعة يف زمن املهدي الدجال األكرب ال: املراد بالدجال هنا
  . وعيسى عليه السالم

وخروجه من األشراط العظيمة املؤذنة بقيام الساعة، وفتنته من أعظم الفنت واحملن اليت 
متر على الناس، ويسمى مسيحا؛ ألن إحدى عينيه ممسوحة أو ألنه ميسح األرض يف أربعني 

هو عيسى عليه السالم، وعلى الضليل الكذاب يوما، ولفظة املسيح تطلق على الصديق، و
  . )٢(وهو األعور الدجال 

واختلف يف لفظة املسيح لغة على ثالثة وعشرين قوال، ذكرها احلافظ : " قال القرطيب
مل أر من مجعها قبلي ممن رحل : أبو اخلطاب بن دحية يف كتابه جممع البحرين، وقال

  . )٣(" وجال ولقي الرجال 
يح هنا مسيح الضاللة الذي يفنت الناس مبا جيري على يديه من اآليات، واملقصود باملس

كإنزال املطر وإحياء األرض، ومبا يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات، وأما 
  . مسيح اهلدى فهو عيسى ابن مرمي عليه السالم الذي سيأيت الكالم عليه

ج الدجال يف آخر الزمان  يف ذكر خرووقد تواترت األحاديث الصحيحة عن النيب 
 ألمته وصفا دقيقا ال خيفى على ذي بصرية، كما والتحذير منه، حيث وصفه الرسول 

  . حذر منه األنبياء عليهم الصالة والسالم قبله أممهم ووصفوه هلم أوصافا ظاهرة
:  قال- رضي اهللا عنهما -ومن األحاديث الواردة يف ذلك حديث عبد اهللا بن عمر 

إين : "  يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال فقالقام رسول اهللا  {

ألنذركموه، وما من نيب إال وقد أنذر قومه، ولكين سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب 

                                                
 / ٢(ر ، وفتح الباري البن حج) ٢٣٦ / ١١(، ولسان العرب ) ١٠٢ / ٢: (النهاية يف غريب احلديث: انظر) 1(

٣١٨ .(  
  ). ٥٩٤ / ٢(، ولسان العرب ) ٣٢٦ / ٤: (النهاية يف غريب احلديث: انظر) 2(
  ). ٦٨٣ - ٦٧٩ / ٢: (التذكرة للقرطيب) 3(
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  . )٢( )١( }  وان اهللا ليس بأعورلقومه، إنه أعور،

أال أخربكم عن الدجال حديثا ما  " قال رسول اهللا  {:  قالوعن أيب هريرة 

 يقول إا اجلنة هي النار، حدثه نيب قومه؟ إنه أعور، وإنه جييء معه مثل اجلنة والنار، فاليت

  . )٤( )٣( } وإين أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه

 ذكر يوما بني أن رسول اهللا  {: - رضي اهللا عنهما -وعن عبد اهللا بن عمر 

إن اهللا تعاىل ليس بأعور، أال إن املسيح الدجال أعور العني : " الظهراين الناس الدجال فق

  . )٧( " )٦( )٥( } اليمىن، كأن عينه عنبة طافية

ويال عن  يوما حديثا طحدثنا رسول اهللا  {:  قالوعن أيب سعيد اخلدري 

يأيت الدجال، وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب : " الدجال فكان فيما حيدثنا به أنه قال
 اليت تلي املدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري )٨(املدينة، فينتهي إىل بعض السباخ 

                                                
 / ٢(، أمحد ) ٢٢٣٥(، الترمذي الفنت ) ١٦٩(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠٥(البخاري الفنت ) 1(

١٣٥ .(  
كتاب الفنت وأشراط الساعة ، : ومسلم يف صحيحه) ١٠٣ / ٨( الفنت ، أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب) 2(

)٢٢٤٨ / ٤ .(  
  ). ٢٩٣٦(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٣١٦٠(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(
  ). ٢٢٥٠ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(
  ). ١٤٤ / ٢(، أمحد ) ١٦٩(ان ، مسلم اإلمي) ٣٢٥٦(البخاري أحاديث األنبياء ) 5(
كان هذا احلديث عندي من الواضح الذي يستغىن بظاهره عن تفسريه ، وقد بقيت زمانا أحسبه : " قال اخلطايب) 6(

احلبة من العنب تطفو على منت املاء ، وذلك ألن احلدقة العوراء القائمة يف املقلة الناتئة من : أراد بالعنبة الطافية
: سئل أبو العباس ثعلب عن هذا القول فقال: ىت أخربين خمرب عن أيب عمر صاحبنا قالأشبه شيء ا ، ح

. إذا عال وظهر: طفا الشيء. العنبة اليت خرجت عن حد نبتة أخواا ، فعلت ونتأت وظهرت ، يقال: الطافية
  ). ٦٦٧ / ١(غريب احلديث للخطايب 

  ). ٢٢٥٠ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 7(
بكسر املهملة مجع سبخة حمركة ومسكنة ، وهي األرض اليت تعلوها امللوحة وال تكاد تنبت إال بعض : السباخ) 8(

  ). ٣٣٣ / ٢(الشجر ، النهاية يف غريب احلديث 
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 أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهللا :  فيقول له- أو من خري الناس -الناس 
ال، : أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته، أتشكون يف األمر؟ فيقولون: لدجالحديثه، فيقول ا

فرييد الدجال : واهللا ما كنت فيك أشد بصرية مين اليوم اآلن، قال: فيقتله مث حيييه، فيقول

   )١( } أن يقتله فال يسلط عليه

س بن مالك  ما بعث نيب إال وقد  { قال رسول اهللا :  قالوعن أن

س بأعور، ومكتوب  ب أال إنه أعور، وإن ربكم لي  )٢(أنذر أمته األعور الكذا

ني عينيه ك   . )٣( } ر. ف. ب

 الدجال ذات غداة، فخفض ذكر رسول اهللا  {:  قالوعن النواس بن مسعان 

ما : " فيه ورفع، حىت ظنناه يف طائفة النخل، فلما رحنا إليه، عرف ذلك فينا، فقال
يا رسول اهللا، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حىت ظنناه : قلنا" شأنكم؟ 

جال أخوفين عليكم، إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه غري الد: " يف طائفة النخل، فقال
دونكم، وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، واهللا خليفيت على كل مسلم، إنه 

فمن أدركه منكم فليقرأ ) عبد العزى بن قطن( عينه طافئة، كأين أشبهه بـ )٤(شاب قطط 
اث ميينا، وعاث مشاال، يا عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بني الشام والعراق، فع

أربعون يوما، يوم كسنة، : يا رسول اهللا، وما لبثه يف األرض؟ قال: قلنا. عباد اهللا فاثبتوا

                                                
كتاب الفنت وأشراط الساعة : ، ومسلم يف صحيحه) ١٠٢ / ٨(أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الفنت ، ) 1(

  . ، واللفظ ملسلم) ٢٢٥٦  /٤(
والصحيح الذي عليه احملققون أن هذه الكتابة على ظاهرها ، وأا كتابة : - رمحه اهللا -قال اإلمام النووي ) 2(

حقيقية جعلها اهللا آية وعالمة من مجلة العالمات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ، ويظهرها اهللا تعاىل لكل 
شرح صحيح مسلم .  عمن أراد شقاوته وفتنته ، وال امتناع يف ذلكمسلم كاتب وغري كاتب ، وخيفيها

  ). ٦٠ / ١٨: (للنووي
كتاب الفنت وأشراط الساعة : ، ومسلم يف صحيحه) ١٠٣ / ٨ (-كتاب الفنت : أخرجه البخاري يف صحيحه) 3(

)٢٢٤٨ / ٤ .(  
  ). ٨١ / ٢(النهاية يف غريب احلديث . أي صاحب الشعر الشديد اجلعودة) قطط( )4(
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يا رسول اهللا فذاك اليوم الذي : ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا
 اهللا، وما إسراعه يا رسول: ال، اقدروا له قدره، قلنا: أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال: كسنة

كالغيث استدبرته الريح، فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، : يف األرض؟ قال
ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 

: قال. كان ذرا وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، مث يأيت القوم فيدعوهم، فريدون عليه قوله
 ليس بأيديهم شيء من أحواهلم، ومير باخلربة، )١(عنهم، فيصبحون ممحلني فينصرف 
 النحل، مث يدعو رجال ممتلئا )٢(أخرجي كنوزك، فيتبعه كنوزها كيعاسيب : فيقول هلا

شبابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني، رمية الغرض مث يدعوه فيقبل، ويتهلل وجهه 
سيح ابن مرمي عليه السالم، فيرتل عند املنارة يضحك، فبينما هو كذلك، إذ بعث اهللا امل

 واضعا كفيه على أجنحة ملكني، إذا طأطأ رأسه )٣(البيضاء شرقي دمشق، بني مهرودتني 
 فال حيل لكافر جيد ريح نفسه إال مات، ونفسه )٤(قطر، وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ 

تله، مث يأيت عيسى ابن مرمي قوما ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حىت يدركه بباب لد، فيق
قد عصمهم اهللا منه، فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجام يف اجلنة، فبينما هو كذلك 

إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم، :  إىل عيسى ابن مرميإذ أوحى اهللا 
يمر فحرز عبادي إىل الطور، ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ف

لقد كان ذه مرة ماء، : أوائلهم على حبرية طربية فيشربون ما فيها، ومير آخرهم، فيقولون
وحيصر نيب اهللا عيسى عليه السالم وأصحابه، حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مائة 

                                                
  ). ٦١٧ / ١٧(لسان العرب . الذي أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره: املمحل): ممحلني( )1(
أي تظهر له وجتتمع عنده كما : مجع يعسوب ، واليعسوب أصله فحل النحل ، واملعىن هنا): يعاسيب النحل( )2(

  ). ٢٣٥ / ٣(النهاية يف غريب احلديث . جتتمع النحل على يعاسيبها
مهرودة ، وهو الثوب الذي صبغ ، واملعىن أنه البس ثوبني : روي بالدال وبالذال ، مفردها) مهرودتني( )3(

  ). ٢٥٨ / ٥(النهاية يف غريب احلديث . مصبوغني بالورس مث بالزعفران
أي ينحدر منه املاء على هيئة اللؤلؤ يف صفائه ، واجلمان حبات من الفضة تصنع على هيئة ): مجان كاللؤلؤ( )4(

  ). ٣٠١ / ١(النهاية يف غريب احلديث . ؤ الكباراللؤل
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 يف رقام )١(دينار، فريغب نيب اهللا عيسى عليه السالم وأصحابه، فريسل اهللا عليهم النغف 
بحون فرسى، كموت نفس واحدة، مث يهبط نيب اهللا عيسى عليه السالم وأصحابه إىل فيص

 ونتنهم، فريغب نيب اهللا )٢(األرض، فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زمههم 
عيسى وأصحابه إىل اهللا، مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر، فيغسل األرض 

 يقال لألرض أنبيت مثرتك، وردي بركتك، فيومئذ كل العصابة  مث)٣(حىت يتركها كالزلفة 
 ويبارك يف الرسل، حىت إن اللقحة من اإلبل لتكفي )٤(من الرمانة، ويستظلون بقحفها 

الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي 
 رحيا طيبا، فتأخذهم حتت آباطهم، الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك، إذ بعث اهللا

فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها ارج احلمر، فعليهم 

  . )٥( } تقوم الساعة

هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه يف قصة : " -  رمحه اهللا - قال اخلطايب 
بتلى اهللا به الدجال حجة ملذهب أهل احلق يف صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ا

عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات اهللا تعاىل، من إحياء امليت الذي يقتله، ومن 
ظهور زهرة الدنيا، واخلصب معه، وجنته وناره وريه، واتباع كنوز األرض له، 
وأمره السماء أن متطر فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة اهللا 

جزه اهللا تعاىل بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل وال غريه، تعاىل ومشيئته، مث يع
هذا مذهب أهل السنة ومجيع .  ويثبت اهللا الذين آمنواويبطل أمره ويقتله عيسى 

                                                
  ). ٨٧ / ٥(النهاية يف غريب احلديث . واحدا نغفة. هو دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم) النغف( )1(
  ). ٣١٣ / ٢(املصدر السابق . أي دمسهم ورحيهم املنتنة ، وأراد أن األرض تننت من جيفهم): زمههم( )2(
مصانع املاء ، أراد أن املطر يغدر يف األرض فتصري كأا مصنعة من مصانع :  مجعها زلفبالتحريك): الزلفة( )3(

  ). ٣٠٩ / ٢(النهاية يف غريب احلديث . املرآة ، شبهها ا الستوائها ونظافتها: املاء ، وقيل الزلفة
.  من مججمته وانفصلهو ما انفلق: أي قشرها تشبيها بقحف الرأس ، وهو الذي فوق الدماغ ، وقيل: بقحفها) 4(

  ). ١٧ / ٤(املصدر السابق 
  ). ٢٢٥٥ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 5(
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خلوارج  بطل أمره من ا نظار، خالفا ملن أنكره وأ ل لفقهاء وا ني وا حملدث  )١(ا
جلهمية   وموافقيه من اجلهمية وغريهم  املعتزيل وخالفا للبخاري)٣( وبعض املعتزلة )٢(وا

وزعموا أنه لو . يف أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي خمارق وخياالت ال حقائق هلا
، وهذا غلط من مجيعهم؛ ألنه مل يدع النبوة فيكون كان حقا مل يوثق مبعجزات األنبياء 

ورة حاله، ما معه كالتصديق له، وإمنا يدعي اإلهلية وهو يف نفس دعواه مكذب هلا بص
ووجود دالئل احلدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي يف عينيه، وعن 
إزالة الشاهد بكفره املكتوب بني عينيه، وهلذه الدالئل وغريها ال يغتر به إال رعاع من 
الناس لسد احلاجة والفاقة رغبة يف سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه؛ ألن فتنته عظيمة 

العقول وحتري األلباب مع سرعة مروره يف األرض فال ميكث حبيث يتأمل جدا تدهش 
الضعفاء حاله، وهلذا حذرت األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني من فتنته ونبهوا 

وأما أهل التوفيق فال يغترون وال خيدعون مبا معه ملا ذكرناه من . على نقصه ودالئل إبطاله
ما : سبق هلم من العلم حباله، وهلذا يقول الذي يقتله مث حيييهالدالئل املكذوبة له مع ما 

  . )٤(" ازددت فيك إال بصرية 
                                                

 هـ ، وجيمعهم القول بالتربي من عثمان ٣٧هم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالبعام : اخلوارج) 1(
 على تكفري مرتكب الكبرية وختليده يف النار -دات منهم  عدا النج- كما أمجعوا - رضي اهللا عنهما -وعلي 

إذا مات مصرا عليها ، وقد ورد يف ذمهم والترغيب يف قتاهلم أحاديث صحيحة مرفوعة ، وقد افترقوا على حنو 
، ) ٩(، وتلبيس إبليس ص ) ١٦٧ / ١(مقاالت اإلسالميني : انظر. عشرين فرقة ، ومن أمسائهم أيضا احلرورية

  ). ١١٤ / ١(لنحل وامللل وا
باإلجبار واالضطرار إىل األعمال ، وأنكر االستطاعات هلا ، : اجلهمية هم أتباع اجلهم بن صفوان الذي قال) 2(

. وزعم أن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط وأن الكفر هو اجلهل به ، وزعم أيضا أن اجلنة والنار تبيدان وتفنيان
  ). ٧٦ / ١(، وامللل والنحل ) ٢١١( الفرق بني الفرق ص ،) ٣٣٨ / ١(مقاالت اإلسالمني : انظر

 جملس احلسن البصري لقوهلما - من رؤسائهم -مسوا بذلك العتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد : املعتزلة) 3(
بأن مرتكب الكبرية ليس مبؤمن وال كافر ، وقيل مسوا معتزلة العتزاهلم منهج أهل السنة واجلماعة ، ومن 

إنكار مجيع صفات اهللا ، والقول بأن القرآن حمدث ، وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة ، وتصل فرقهم إىل عقائدهم 
، الربهان يف معرفة ) ١١(، الفرق بني الفرق ص ) ٢٣٥ / ١(مقاالت اإلسالميني : حوايل عشرين فرقة ، انظر

  ). ٤٩(عقائد أهل األديان ص 
  ). ٥٩ - ٥٨ / ١٨(شرح صحيح مسلم للنووي ) 4(
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وقد دلت األحاديث علي أن املسيح الدجال يدخل كل بلد إال مكة واملدينة، فعن 
ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة،  { قال رسول اهللا :  قالأنس 

ليس له من نقاا نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسوا، مث ترجف املدينة بأهلها ثالث 

  . )٢( )١( } رجفات فيخرج اهللا كل كافر ومنافق

ليس من بلد إال سيطؤه  { قوله : " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 

إال : املراد:  فقال)٤( هو على ظاهره وعمومه عند اجلمهور، وشذ ابن حزم )٣( } الدجال

يدخله بعثه وجنوده، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال مجيع البالد لقصر مدته، وغفل 
  . )٥("  يف صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة عما ثبت

 مدة مكثه يف األرض بعد خروجه، وأن قتله يكون على يد وقد بني الرسول 
  . )٦( وقد سبق ذكره عيسى ابن مرمي عليه السالم كما يف حديث النواس بن مسعان 

، ومبا جيري  وشدة فتنته وهوله وبالء الناس به- أخسأه اهللا وأخزاه -فظهور الدجال 
على يديه من عالمات الساعة العظيمة وأشراطها اجلسيمة، وقد سبق إيراد األحاديث 

 يستعيذ يف النبوية يف شأنه واخلرب عنه وبيان وصفه ونعته والتحذير منه، وكان النيب 
  . صالته وغريها من فتنة الدجال وشره وأمر أمته بذلك

                                                
 / ٣(، أمحد ) ٢٢٤٢(، الترمذي الفنت ) ٢٩٤٣(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ١٧٨٢(البخاري احلج ) 1(

٢٠٦ .(  
  ). ١٠٢ / ٨(كتاب الفنت : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
 / ٣(، أمحد ) ٢٢٤٢(، الترمذي الفنت ) ٢٩٤٣(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ١٧٨٢(البخاري احلج ) 3(

٢٠٦ .(  
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب ، احملدث الفقيه ، كان شافعيا مث تركه إىل القول ) 4(

وفيات .  هـ٤٥٦احمللى ، الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، تويف سنة : بالظاهر ، له مؤلفات كثرية منها
  ). ١٨٤ / ١٨(، سري أعالم النبالء ) ٣٢٥ / ٣(األعيان 

  ). ٩٦ / ٤(الباري فتح ) 5(
  . ١١٤تقدم ذكره وخترجيه ص ) 6(



  أشراط الساعة

  ٩٣

 كان يعلمهم أن رسول اهللا  { -  رضي اهللا عنهما - فعن ابن عباس 

لقرآن ين أعوذ بك من عذاب : " هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من ا للهم إ ا
لقرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال،  ب ا جهنم، وأعوذ بك من عذا

  . )٢( )١( } تنة احمليا واملماتوأعوذ بك من ف

 يف حائط بين النجار على بغلة له بينما النيب  {:  قالوعن زيد بن ثابت 

من يعرف : " قالوحنن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة ف
ماتوا يف اإلشراك، : ؟ قال"مىت مات هؤالء : " قال: ؟ فقال رجل أنا"أصحاب هذه األقرب 

إن هذه األمة تبتلى يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من : " فقال
:  قالوا،"تعوذوا باهللا من عذاب القرب : " نعوذ باهللا من النار، قال: ، قالوا"عذاب القرب 

: ، قالوا"تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن : " نعوذ باهللا من عذاب القرب، قال
، "تعوذوا باهللا من فتنة املسيح الدجال : " نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن، قال

  . )٤( )٣( } نعوذ باهللا من فتنة الدجال: قالوا

 ما يعصمهم من فتنة املسيح الدجال كما جاء يف  املؤمنني إىلوقد أرشد رسول اهللا 
من حفظ عشر آيات من أول سورة  {:  قال أن النيب حديث أيب الدرداء 

  . )٥( } الكهف عصم من الدجال

                                                
، أبو داود ) ٢٠٦٣(، النسائي اجلنائز ) ٣٤٩٤(، الترمذي الدعوات ) ٥٩٠(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 1(

  ). ٤٩٩(، مالك النداء للصالة ) ٣١١ / ١(، أمحد ) ٣٨٤٠(، ابن ماجه الدعاء ) ١٥٤٢(الصالة 
  ). ٤١٣ / ١(كتاب املساجد ومواضع الصالة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  ). ١٩٠ / ٥(، أمحد ) ٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) 3(
  ). ٢٢٠٠ - ٢١٩٩ / ٤(كتاب صفة اجلنة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(
، ) ٤٣٢٣(، أبو داود املالحم ) ٢٨٨٦(، الترمذي فضائل القرآن ) ٨٠٩(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 5(

  ). ١٩٦ / ٥(د أمح
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  ٩٤

  . )١(ول الكهف من أ: من آخر الكهف، وقال مهام: قال شعبة: قال مسلم
وذلك ملا يف قصة أهل الكهف من العجائب، فمن : " قال املناوي مبينا سبب العصمة

علمها مل يستغرب أمر الدجال فال يفنت، أو ألن من تدبر هذه اآليات وتأمل معناها حذره 
  . )٢(" فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت يف السورة 

ئب واآليات الباهرات اليت من تدبرها فسورة الكهف هلا شأن عظيم وفيها من العجا
عصم من فتنة الدجال، وقد ورد احلث على قراءا وخاصة يف يوم اجلمعة، كما يف 

يوم اجلمعة إن من قرأ سورة الكهف  {:  قال أن النيب حديث أيب سعيد اخلدري 

  . )٣( } أضاء له من النور ما بني اجلمعتني

  . فينبغي على املسلم أن حيرص على قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة يف يوم اجلمعة
وقبل االنتهاء من الكالم على الدجال أحب أن أشري إىل مسألتني هلما عالقة بالكالم 

  : على موضوع الدجال ومها
  . جال؟ هو الد)٤( هل ابن صياد - ١
  .  احلكمة من عدم ذكر الدجال يف القرآن- ٢

                                                
  ). ٥٥٥ / ١(كتاب صالة املسافرين وقصرها : أخرجه مسلم يف صحيحه) 1(
  ). ١١٨ / ٦: (فيض القدير) 2(
  . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٣٦٨ / ٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) 3(
: مبهملة وفاء وزن باع ، وقيل"  صاف "إنه من األنصار ، وامسه : هو رجل من يهود املدينة ، وقيل: ابن صياد) 4(

عبد اهللا بن صياد أورده ابن : فقال) ٣١٩ / ١(، ذكره الذهيب يف كتابه جتريد أمساء الصحابة " عبد اهللا " امسه 
شاهني ، وقال هو ابن صائد كان أبوه يهودياَ فولد عبد اهللا أعور خمتونا ، وهو الذي قيل إنه الدجال مث أسلم ، 

ومن ): ١٣٣ / ٣(رؤية ، وقال احلافظ ابن حجر بعد أن ذكر كالم الذهيب السابق يف اإلصابة فهو تابعي له 
ولده عمارة بن عبد اهللا بن صياد ، وكان من خيار املسلمني من أصحاب سعيد بن مالك ، روى عنه مالك 

ياد من يهود املدينة ، وقد كان ابن ص): ١٧٣ / ١(وغريه ، وقال احلافظ بن كثري يف النهاية يف الفنت واملالحم 
مث تسمى ملا أسلم " صاف " ، وقد جاء هذا وهذا ، وقد يكون أصل امسه " صاف " ويقال " عبد اهللا " ولقبه 

: بعبد اهللا ، وقد كان ابنه عمارة بن عبد اهللا من سادات التابعني ، وروى عنه مالك وغريه ، وللمزيد انظر
  ). ٤١٩ ، ٤١٨ / ٧(ذيب التهذيب ، و) ١٠٣ - ٩٦ / ٤(مشكل اآلثار للطحاوي 
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 فقد اختلف العلماء يف ذلك -هل ابن صياد هو الدجال؟ :  وهي-أما املسألة األوىل 
اختالفا شديدا، واضطربت فيه الروايات واآلراء، وقبل الدخول يف ذكر أقوال العلماء يف 

رواية عبد اهللا بن عمر : ن ذلكذلك أحب أن أشري إىل بعض الروايات الواردة يف شأنه، م
 يف رهط قبل  انطلق مع رسول اهللا أن عمر بن اخلطاب  { - رضي اهللا عنهما -

 صياد يومئذ ابن صياد حىت وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بين مغالة، وقد قارب ابن
:  البن صياد ظهره بيده، مث قال رسول اهللا احللم، فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا 

أشهد أنك رسول األميني، فقال ابن : ؟ فنظر إليه ابن صياد، فقال"أتشهد أين رسول اهللا " 
آمنت باهللا : "  وقال أتشهد أين رسول اهللا؟ فرفضه رسول اهللا صياد لرسول اهللا 

يأتيين صادق وكاذب، : ؟ قال ابن صياد"ماذا ترى  " ، مث قال له رسول اهللا "وبرسله 
إين خبأت لك  " ، مث قال له رسول اهللا "خلط عليك األمر  " فقال له رسول اهللا 

". اخسأ فلن تعدو قدرك  "  فقال له رسول اهللا )١(هو الدخ : فقال ابن صياد" خبيئا 
إن  " ول اهللا أن أضرب عنقه، فقال له رسول اهللا ذرين يا رس: فقال عمر بن اخلطاب

  . )٢( } يكنه فلن تسلط عليه، وإن ال يكنه فال خري لك يف قتله

نطلق بع {: مسعت عبد اهللا بن عمر يقول: وقال سامل بن عبد اهللا د ذلك ا

نخل اليت فيها ابن صياد حىت إذا رسول اهللا  صاري إىل ال يب بن كعب األن  وأ
نخل وهو خيتل أن يسمع من دخل رسول اهللا  ل نخل طفق يتقي جبذوع ا ل  ا

 وهو مضطجع على ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول اهللا 
ش يف قطيفة له فيها زمزمة   وهو يتقي سول اهللا  فرأت أم ابن صياد ر)٣(فرا
هذا حممد، فثار ) وهو اسم ابن صياد(يا صاف : جبذوع، فقالت البن صياد
                                                

النهاية يف غريب احلديث . هو الدخان ، وفسر يف احلديث أنه أراد بذلك يوم تأيت السماء بدخان مبني: الدخ) 1(
)١٠٧ / ٢ .(  

  ). ٢٢٤٤ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  ). ٣١٣ / ٢(النهاية يف غريب احلديث .  أو ال يفهمهي الصوت اخلفي الذي ال يكاد يفهم ،: الزمزمة) 3(
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ني " ابن صياد، فقال رسول اهللا    . )٢( " )١( } لو تركته ب

 يعين ابن - وأبو بكر وعمر لقيه رسول اهللا  {:  قالوعن أيب سعيد اخلدري 

؟ فقال "أتشهد أين رسول اهللا  "  يف بعض طرق املدينة، فقال له رسول اهللا -صياد 
؟ "آمنت باهللا ومالئكته وكتبه، ما ترى  " أتشهد أين رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا : هو
 إبليس على البحر، وما ترى عرش " أرى عرشا على املاء، فقال رسول اهللا : قال
 )٣(لبس  "  فقال رسول اهللا - أو كاذبني وصادقا -أرى صادقني وكاذبا : ؟ قال"ترى

  . )٤( } عليه، دعوه

نا : قالخرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد،  {: وعنه أيضا فرتل

نا وهو ناس وبقيت أ فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال . مرتال، فتفرق ال
إن احلر شديد، فلو وضعته : وجاء مبتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: عليه، قال

شجرة نا غنم، فانطلق فجاء بعس : ففعل، قال: قال. حتت تلك ال  )٥(فرفعت ل
با سعيد : فقال للنب حار، ما يب إال أين إن احلر شديد : فقلت! اشرب أ وا

با سعيد :  فقال-  أو قال آخذ عن يده - أكره أن أشرب عن يده  لقد ! أ
با سعيد ناس، يا أ ل شجرة مث أختنق مما يقول يل ا : مهمت أن آخذ حبال فأعلقه ب

صار، ألست من خفي عليه حديث رسول اهللا   ما خفي عليكم معشر األن
ناس حبديث رسول اهللا  ل س قد قال رسول اهللا ؟ ألمن أعلم ا  هو عقيم ي

س قد قال رسول اهللا   ال ال يولد له، وقد تركت ولدي باملدينة؟ أو لي
نا أريد مكة؟ قال أبو . يدخل املدينة وال مكة، وقد أقبلت من املدينة، وأ

                                                
  . أي لو مل ختربه ومل تعلمه أمه مبجيئنا لبني لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره) لو تركته بني(قوله ) 1(
  ). ٢٢٤٥ / ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الفنت وأشراط الساعة ) 2(
  . أي اختلط عليه األمر: لبس عليه) 3(
  ). ٢٢٤١ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : رجه مسلم يف صحيحهأخ) 4(
  ). ٢٣٦ / ٣(هو القدح الكبري ، ومجعه عساس وأعساس ، النهاية يف غريب احلديث : العس) 5(
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خلدري  ين ألعرف مولده :  حىت كدت أن أعذره، مث قالسعيد ا أما واهللا إ

ليوم: قلت له: قال. وأين هو اآلن   . )٢( )١( } تبا لك سائر ا

ومن أقوال العلماء يف ابن صياد هل هو الدجال األكرب أم ال، قوله البيهقي يف سياق 
كالمه على حديث متيم الداري السابق فيه أن الدجال األكرب الذي خيرج يف آخر الزمان 

م، وقد  خبروجهغري ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالني الكذابني الذين أخرب 
خرج أكثرهم، وكأن الذين جيزمون بأن ابن صياد هو الدجال مل يسمعوا بقصة متيم، وإال 
فاجلمع بينهما بعيد جدا؛ إذ كيف يلتئم أن يكون من كان يف أثناء احلياة النبوية شبه 

 ويسأله أن يكون يف آخرها شيخا كبريا مسجونا يف جزيرة من حمتلم، وجيتمع به النيب 
 هل خرج أو ال؟ فاألوىل أن حيمل  موثقا باحلديد يستفهم عن خرب النيب جزائر البحر

على عدم االطالع، أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة متيم مث ملا 
 فاستصحب ما مسعها مل يعد إىل احللف املذكور، وأما جابر فشهد حلفه عند النيب 

  . )٣( كان اطلع عليه من عمر حبضرة النيب 
وقصته مشكلة وأمره مشتبه يف أنه هل هو املسيح الدجال : قال العلماء: وقال النووي

وظاهر األحاديث أن : قال العلماء. املشهور أم غريه، وال شك يف أنه دجال من الدجاجلة
 مل يوصف إليه بأنه املسيح الدجال وال غريه، وإمنا أوحي إليه بصفات الدجال، النيب 

 ال يقطع بأنه الدجال وال غريه،  قرائن حمتملة، فلذلك كان النيب وكان يف ابن صياد
وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال .  إن يكن هو فلن تستطيع قتلهوهلذا قال لعمر 

كافر، وبأنه ال يولد للدجال وقد ولد له هو، وأنه ال يدخل مكة واملدينة وأن ابن صياد 
 إمنا أخرب عن صفاته  داللة له فيه؛ ألن النيب دخل املدينة وهو متوجه إىل مكة، فال

وقت فتنته وخروجه يف األرض، ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابني قوله 
                                                

  . خسرانا وهالكا لك يف باقي اليوم ، وهو منصوب بفعل مضمر: تبا لك سائر اليوم) 1(
  ). ٢٢٤٣ ، ٢٢٤٢ / ٤: (شراط الساعةكتاب الفنت وأ: أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  ). ٣٢٧ - ٣٢٦ / ١٣(نقال عن فتح الباري البن حجر ) 3(
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 أتشهد أين رسول اهللا؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق للنيب 
إين ألعرفه وأعرف : ولهاملاء، وأنه ال يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وق

مولده وأين هو اآلن، وانتفاخه حىت مأل السكة، وأما إظهاره اإلسالم وحجه وجهاده 
  . )١(" وإقالعه عما كان عليه فليس بصريح يف أنه غري الدجال 

  : أقوال العلماء يف ابن صياد
 وما الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بداللة ما تقدم،: " قال أبو عبد اهللا القرطيب

  . )٢(" يبعد أن يكون باجلزيرة يف ذلك الوقت، ويكون بني أظهر الصحابة يف وقت آخر 
  . ويفهم من كالم النووي والقرطيب السابق أما يرجحان كون ابن صياد هو الدجال

 يف معرض كالمه على األحوال - رمحه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 الشيطانية مثل حال عبد اهللا بن صياد الذي ظهر يف وهذا خبالف األحوال: " الشيطانية

 يف أمره حىت  وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النيب زمن النيب 
  . )٣(" تبني له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه من جنس الكهان 

اد  بعد أن ساق األحاديث الواردة يف ابن صي- رمحه اهللا -وقال احلافظ ابن كثري 
وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غري ابن صياد وأن : وهل هو الدجال األكرب أم ال، قال

ابن صياد كان دجاال من الدجاجلة مث تاب بعد ذلك فأظهر اإلسالم، واهللا أعلم بضمريه 
  . )٤(وسريته 

 رمحه - واحلافظ ابن كثري - رمحه اهللا -ولعل ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 هو الراجح يف ابن صياد، وأنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال األكرب الذي - اهللا

  .  واهللا أعلم-خيرج يف آخر الزمان 

                                                
  ). ٤٧ ، ٤٦ / ١٨(شرح صحيح مسلم للنووي ) 1(
  ). ٨٢٢ / ٢(التذكرة ) 2(
  ). ١٦٦(الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص ) 3(
  ). ١٧٣ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم) 4(



  أشراط الساعة

  ٩٩

وهي احلكمة من عدم ذكر الدجال يف القرآن صراحة، فقد أجاب : وأما املسألة الثانية
عدم اشتهر السؤال عن احلكمة يف :  بقوله- رمحه اهللا -على ذلك احلافظ ابن حجر 

التصريح بذكر الدجال يف القرآن مع ما ذكر عنه من الشر، وعظم الفتنة به، وحتذير 
  : األنبياء منه، واألمر باالستعاذة منه حىت يف الصالة، وأجيب بأجوبة

 {: أنه ذكر يف قوله تعاىل: أحدها                           

           { )يب هريرة رفعه)١ لترمذي وصححه عن أ {:  فقد أخرج ا
الدجال، والدابة، وطلوع :  تكن آمنت من قبلثالثة إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياا مل

  . )٢( }الشمس من مغرا

{: قد وقعت اإلشارة يف القرآن إىل نزول عيسى ابن مرمي يف قوله تعاىل: الثاين

{ )ويف قوله تعاىل)٣  :}{ )وصح أنه الذي يقتل الدجال )٤ 

سيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضاللة وعيسى فاكتفي بذكر أحد الضدين عن اآلخر، ولكونه يلقب امل
  . مسيح اهلدى
أنه ترك ذكره احتقارا، وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة م : الثالث

بدون الفتنة بالدجال والذي قبله، وتعقب بأن السؤال باق وهو ما احلكمة يف ترك 
ن ذكر يف القرآن من التنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا اإلمام البلقيين بأنه اعترب كل م

املفسدين فوجد كل من ذكر إمنا هم ممن مضى وانقضى أمره، وأما من مل جيئ بعد فلم 
  . وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج. يذكر منهم أحدا، انتهى

                                                
  . ١٥٨: ة األنعام ، اآليةسور) 1(
  ). ٣٠٧٢(الترمذي تفسري القرآن ) 2(
  . ١٥٩: سورة النساء ، اآلية) 3(
  . ٦١: سورة الزخرف ، اآلية) 4(



  أشراط الساعة

  ١٠٠

 {:  أن الدجال مذكور يف القرآن يف قوله تعاىل)١(وقد وقع يف تفسري البغوي  

        { )وأن املراد بالناس هنا الدجال، من إطالق )٢ 

 ببيانه الكل على البعض، وهذا إن ثبت أحسن األجوبة فيكون من مجلة ما تكفل النيب 
  . )٣(والعلم عند اهللا تعاىل 

ومما سبق يتضح لنا أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكربى الثابتة، ومن األخبار 
املتواترة اليت جيب اإلميان ا، ويف ما مضى من األدلة رد على من أنكر خروج الدجال 
بالكلية من اخلوارج واجلهمية واملعتزلة وغريهم ممن سار على جهم قدميا وحديثا، أو قال 

 به الدجال خياالت ال حقيقة هلا، فكل هؤالء قد ردوا ما تواترت به األحاديث إن ما يأيت
  .  كما تقدمالصحيحة من غري وجه عن رسول اهللا 

وقد تقدم حديث : "  يف معرض رده على هؤالء- رمحه اهللا -قال احلافظ ابن كثري 
قد متسك ذا حذيفة وغريه أن ماءه نار وناره ماء بارد، وإمنا ذلك يف رأي العني، و

 مموه )٤(احلديث طائفة من العلماء كابن حزم، والطحاوي وغريمها يف أن الدجال ممخرق 
  ". ال حقيقة ملا يبدي للناس من األمور اليت تشاهد يف زمانه بل كلها خياالت عند هؤالء 

ال جيوز أن يكون كذلك حقيقة؛ : - شيخ املعتزلة - )٥(وقال الشيخ أبو علي اجلبائي 
 يشتبه خارق السحر خبارق النيب، وقد أجابه القاضي عياض وغريه بأن الدجال إمنا لئال

وقد . يدعي اإلهلية، وذلك مناف للبشرية فال ميتنع إجراء اخلارق على يديه واحلالة هذه
أنكرت طوائف كثرية من اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا 

                                                
  ). ١٠١ / ٤: (تفسري البغوي) 1(
  . ٥٧: سورة غافر ، اآلية) 2(
  ). ٩٢ ، ٩١ / ١٣(فتح الباري ) 3(
  . املشعوذ: املمخرق) 4(
اجلبائي البصري أبو علي اجلبائي ، زعيم الطائفة اجلبائية من املعتزلة ، تتلمذ عليه أبو حممد بن عبد الوهاب ) 5(

 / ٢(، شذرات الذهب ) ٥٧١ / ٥(لسان امليزان .  هـ٣٠٣احلسن األشعري مث ناظره وهجره ، تويف سنة 
٢٤١ .(  



  أشراط الساعة

  ١٠١

فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت األحاديث الواردة فيه 
 كما تقدم، وإمنا أوردنا بعض ما به األخبار الصحيحة من غري وجه عن رسول اهللا 

  . ورد يف هذا الباب؛ ألن فيه كفاية ومقنعا، واهللا املستعان
ا خيلقه معه من والذي يظهر من األحاديث املتقدمة أن الدجال ميتحن اهللا به عباده مب

اخلوارق املشاهدة يف زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم واألرض 
فتنبت هلم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مسانا، ومن ال يستجيب له ويرد 
عليه أمره تصيبهم السنة واجلدب والقحط والعلة وموت األنعام ونقص األموال واألنفس 

ثمرات، وأنه تتبعه كنوز األرض كيعاسيب النحل، ويقتل ذلك الشاب مث حيييه، وهذا وال
كله ليس مبخرقة بِل له حقيقة امتحن اهللا به عباده يف ذلك الزمان، فيضل به كثريا ويهدي 
به كثرياَ، يكفر املرتابون، ويزداد الذين آمنوا إميانا، وقد محل القاضي عياض وغريه على 

  . )١( } هو أهون على اهللا من ذلك { احلديث هذا املعىن معىن

ك إال ألنه  أي هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده املؤمنني، وما ذا
ني عينيه  خلوارق، وب لظلم، وإن كان معه من ا لفجور وا لنقص وا ظاهر ا

ل  ف - ك : شارع يف خربه بقولهمكتوب كافر كتابة ظاهرة، وقد حقق ذلك ا
ناس، .  ر-  ل ا كتابة حسية ال معنوية، كما يقوله بعض ا وقد دل ذلك على أ

ء شنيعة املنظر ناتئة، وهو معىن قوله لواحدة عورا كأا عنبة  {: وعينه ا

ال : عناه أي طافية على وجه املاء، ومن روى ذلك طافئة فم)٢( } طافية

 أي )٣( } كأا خنامة على حائط جمصص {: ويف احلديث اآلخر. ضوء فيها

                                                
 / ٤(، أمحد ) ٤٠٧٣ (، ابن ماجه الفنت) ٢٩٣٩(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠٥(البخاري الفنت ) 1(

٢٤٨ .(  
  ). ٢٧ / ٢(، أمحد ) ١٦٩(، مسلم اإلميان ) ٥٥٦٢(البخاري اللباس ) 2(
  ). ٧٩ / ٣(أمحد ) 3(



  أشراط الساعة

  ١٠٢

ء رحا  ليمىن عورا لشكل، وقد ورد يف بعض األحاديث أن عينه ا شعة ا  )١(ب
لعور حاصل يف  ني غري حمفوظة، أو أن ا يت ليسرى، فإما أن تكون إحدى الروا ا

لعيبكل لعور النقص وا ني، ويكون معىن ا لعين   .  من ا
حدثنا حممد بن حممد التمار وأبو خليفة : ما رواه الطرباين قال: ويقوي هذا اجلواب

قال : حدثنا أبو الوليد، حدثنا زائدة، حدثنا مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قاال
الدجال جعد هجان أقمر، كأن رأسه غصن شجرة، مطموس عينه  { رسول اهللا 

 وكذلك رواه سفيان الثوري عن )٣( احلديث )٢( } اليسرى، واألخرى كأا عنبة طافية

وعينه األخرى كأا كوكب  {: مساك بنحوه، لكن قد جاء يف احلديث املتقدم

، وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا، وحيتمل أن يكون املراد أن العني }  دري

الواحدة عوراء يف نفسها، واألخرى عوراء باعتبار انربازها، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
  . )٤(بالصواب 

                                                
  . أي مثلها ، كأن عينيه يف التماثل حجرا الرحا" رحا اليسرى" )1(
  ). ٢٧ / ٢( أمحد ،) ٢٢٤١(، الترمذي الفنت ) ١٦٩(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧٠٥(البخاري الفنت ) 2(
  ). ٢٧٣ / ١١(أخرجه الطرباين يف الكبري ) 3(
  ). ١٦٦ - ١٦٤ / ١: (النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري) 4(



  أشراط الساعة

  ١٠٣

   نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم :املطلب الثالث
من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم آخر 
الزمان من السماء، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يرتل قبل قيام الساعة فيقتل 

 وحييي من شأا ما الدجال ويكسر الصليب وحيكم بالقسط ويقضي بشريعة النيب 
  . هللا أن ميكث مث ميوت ويصلى عليه ويدفنتركه الناس، مث ميكث ما شاء ا

  : والكالم على عيسى عليه السالم يتضمن عدة مسائل
  : األدلة على نزوله من الكتاب والسنة: املسألة األوىل

  : ورد يف القرآن الكرمي ثالث آيات تدل على نزول عيسى عليه السالم
 {: قوله تعاىل: اآلية األوىل     { )أي أن نزول عيس عليه . )١

وإنه لَعلَم (القراءة األخرى : السالم قبل القيامة عالمة على قرب الساعة، ويدل على هذا
شروطها وأمارة بفتح العني والالم، أي خروجه علم من أعالم الساعة وشرط من ) للساعة

 يف - رضي اهللا عنهما -وروى اإلمام أمحد واحلاكم عن ابن عباس . على قرب قيامها
 {تفسري هذه اآلية      { )هو خروج عيسى ابن مرمي عليه :  قال)٢

  . )٣(الم قبل يوم القيامة الس
  . )٤( احلافظ ابن كثري وغريه -وهذا املعىن مروي عن عدد من أئمة التفسري واختاره 

 {: قوله تعاىل: اآلية الثانية         

            { )٥( .  

                                                
  . ٦١: سورة الزخرف ، اآلية) 1(
  . ٦١: سورة الزخرف آية) 2(
إسناده : -  رمحه اهللا- ، وقال أمحد شاكر ٢٩٢١حديث رقم ) ٣٢٩ / ٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 3(

  . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: وقال) ٢٥٤ / ٢(صحيح ، ويف مستدرك احلاكم 
  ). ٩٠ / ٢٥(تفسري الطربي : ، وأيضا) ١٣٢ - ١٣١ / ٤(تفسري ابن كثري : انظر) 4(
  . ٤: سورة حممد ، اآلية) 5(



  أشراط الساعة

  ١٠٤

أثخنوا املشركني بالقتل : " معىن اآلية:  يف تفسري هذه اآلية- رمحه اهللا -قال البغوي 
يدخل أهل امللل كلها يف اإلسالم، ويكون الدين كله هللا، فال يكون بعده واألسر حىت 

  . )١(" جهاد وال قتال، وذلك عند نزول عيسى ابن مرمي عليهما السالم 
{: قوله تعاىل: واآلية الثالثة            

   { )٢( .  

ري من املفسرين أن الضمريين يف  لعيسى ابن مرمي ) موته(، و )به(قرر كث
  . )٣(عليه السالم 

 يف قوله - رمحه اهللا - أيب مالك  عن- رمحه اهللا -وقد روى ابن جرير الطربي 
 {: تعاىل          { )ذلك عند نزول : "  قال)٤

   )٥("  يبقى أحد من أهل الكتاب إال ليؤمن به عيسى ابن مرمي عليه السالم، ال
وال شك أن هذا هو الصحيح؛ ألنه املقصود : " - رمحه اهللا -يقول احلافظ ابن كثري 

من سياق اآلي يف تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم 
ك، وإمنا شبه هلم، فقتلوا هلم من النصارى اجلهلة ذلك، فأخرب اهللا أنه مل يكن األمر كذل

الشبه وهم ال يتبينون ذلك، فأخرب اهللا أنه رفعه إليه، وأنه باق حي، وأنه سيرتل قبل يوم 
القيامة، كما دلت عليه األحاديث املتواترة اليت سنوردها إن شاء اهللا قريبا، فيقتل مسيح 

ها من أحد من أهل ال يقبل: الضاللة، ويكسر الصليب ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، يعين
األديان، بل ال يقبل إال اإلسالم أو السيف، فأخربت هذه اآلية الكرمية أنه يؤمن به مجيع 

                                                
  ). ١٧٩ / ٤(تفسري البغوي ) 1(
  . ١٥٩: سورة النساء ، اآلية) 2(
  ). ٥٧٧ / ١(، وتفسري ابن كثري ) ٤٩٧ / ١(، وتفسري البغوي ) ٢١ / ٦(تفسري الطربي : انظر) 3(
  . ١٥٩: سورة النساء آية) 4(
  ). ١٨ / ٦. (تفسري ابن جرير الطربي) 5(



  أشراط الساعة

  ١٠٥

  . )١(" أهل الكتاب حينئذ وال يتخلف عن التصديق به واحد منهم 
 حديث أيب هريرة : وأما األدلة من السنة املطهرة على نزوله فهي كثرية جدا منها

والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما  { قال رسول اهللا : قال

عدال، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ال يقبلها من كافر، ويفيض املال 

  . )٣( )٢( }  الواحدة خري من الدنيا وما فيهاحىت ال يقبله أحد، حىت تكون السجدة

 {:  اقرأوا إن شئتممث يقول أبو هريرة          

        { )٤( .  

نيب :  قالومنها حديث جابر  ل ال تزال طائفة من "  { مسعت ا

لقيامة  رت: " ، قال"أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم ا ل عيسى ابن في
ال، إن بعضكم على : تعال صل لنا، فيقول: مرمي عليه السالم فيقول أمريهم

  . )٦( )٥( } بعض أمراء، تكرمة اهللا هلذه األمة

 أمهام )٧(ألنبياء إخوة لعالت ا {:  قال أن النيب ومنها حديث أيب هريرة 

شىت ودينهم واحد، وإين أوىل الناس بعيسى ابن مرمي؛ ألنه مل يكن بيين وبينه نيب، وإنه 

                                                
  ). ٥١٤ / ١: (تفسري ابن كثري) 1(
، أبو داود املالحم ) ٢٢٣٣(، الترمذي الفنت ) ١٥٥(، مسلم اإلميان ) ٣٢٦٤(البخاري أحاديث األنبياء ) 2(

  ). ٤٨٣ / ٢(، أمحد ) ٤٠٧٨(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣٢٤(
  ). ١٣٥ / ١(كتاب اإلميان : ، ومسلم يف صحيحه) ١٤٣ / ٤(كتاب األنبياء : أخرجه البخاري يف صحيحه) 3(
  . ١٥٩: سورة النساء ، اآلية) 4(
  ). ٣٨٤ / ٣(، أمحد ) ١٥٦(مسلم اإلميان ) 5(
  ). ١٣٧ / ١(كتاب اإلميان ، : لمأخرجه مس) 6(
اإلخوة من أمهات خمتلفة وأبوهم واحد ، واملراد أن إميام : مجع علة ، والعلة هي الضرة ، واملراد: العالت) 7(

  ). ٢٩١ / ٣. (النهاية يف غريب احلديث: واحد وشرائعهم خمتلفة



  أشراط الساعة

  ١٠٦

 )١(رجل مربوع إىل احلمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران : نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه
ع اجلزية، ويدعو كأن رأسه يقطر، وإن مل يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل اخلرتير، ويض

الناس إىل اإلسالم، ويهلك اهللا يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم، ويهلك اهللا يف زمانه 
املسيح الدجال، مث تقع األمنة على األرض، حىت ترتع األسود مع اإلبل، والنمار مع البقر، 
وىف، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان باحليات ال تضرهم، فيمكث أربعني سنة، مث يت

  .  إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية)٢( } ويصلي عليه املسلمون

: "  معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السالم- رمحه اهللا -قال احلافظ ابن كثري 
 من رواية أيب هريرة وابن مسعود، وعثمان بن فهذه أحاديث متواترة عن رسول اهللا 

بن عمرو بن العاص، وجممع بن جارية، وأيب أيب العاص، والنواس بن مسعان، وعبد اهللا 
سرحية حذيفة بن أسيد رضي اهللا عنهم، وفيها داللة على صفة نزوله ومكانه، وأنه بالشام، 

فيقتل اخلرتير ... بل بدمشق عند املنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند اإلقامة لصالة الصبح
قدم يف الصحيحني، وهذا إخبار ويكسر الصليب ويضع اجلزية فال يقبل إال اإلسالم كما ت

 بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك يف ذلك الزمان، حيث ترتاح من النيب 
عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم، وهلذا كلهم يدخلون يف دين اإلسالم متابعة لعيسى 

 {: عليه السالم وعلى يديه، وهلذا قال تعاىل        

      { )وهذه اآلية كقوله تعاىل. )٣ :}     

                                                
  ). ٣٣٦ / ٤(النهاية البن األثري . فةتثنية ممصر ، واملمصر من الثياب الذي فجه صفرة خفي: املمصران) 1(
كتاب : ، وأبو داود) ٣٦ / ٤(حديث صحيح ، عمدة التفسري : وقال أمحد شاكر) ٤٠٦ / ٢(أخرجه أمحد ) 2(

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل : ، وقال) ٥٩٥ / ٢(، واحلاكم ) ٤٩٨ / ٤(املالحم ، باب خروج الدجال 
وهذا إسناد ): ١٨٨ / ١( يف النهاية يف الفنت واملالحم - رمحه اهللا -وقال ابن كثري . خيرجاه ووافقه الذهيب

  . جيد قوي
  . ١٥٩: سورة النساء ، اآلية) 3(



  أشراط الساعة

  ١٠٧

  { )لَم بالتحريك، أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك ألنه "  وقرئ )١لَع

يرتل بعد خروج املسيح الدجال فيقتله اهللا على يديه ويبعث اهللا يف أيامه يأجوج ومأجوج 
   .)٢(" فيهلكهم اهللا بربكة دعائه 

وقد أمجعت األمة على نزول عيسى عليه السالم علما من أعالم الساعة، ومل خيالف 
  . )٣(يف ذلك إال من شذ ممن ال يلتفت إليه وال يعتد خبالفه 

أمجعت األمة على نزوله، ومل خيالف فيه أحد من أهل : " - رمحه اهللا -قال السفاريين 
ممن ال يعتد خبالفه، وقد انعقد إمجاع األمة الشريعة، وإمنا أنكر ذلك الفالسفة واملالحدة، 

على أنه يرتل وحيكم ذه الشريعة احملمدية، وليس يرتل بشريعة مستقلة عند نزوله من 
  . )٤(" السماء، وإن كانت قائمة به وهو متصف ا 

  صفات عيسى عليه السالم : املسألة الثانية
 الروايات أنه رجل مربوع  عن صفات عيسى عليه السالم فجاء يفأخربنا الرسول 

القامة ليس بالطويل وال بالقصري، جعد أمحر اللون، عريض الصدر، أقرب الناس شبها به 
  . عروة بن مسعود الثقفي رضي اهللا عنه

رأيت عيسى  { قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس 

  . )٦( )٥( } وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر

مل يكن بيين وبينه  {:  قال أن رسول اهللا )٧( املتقدم ويف حديث أيب هريرة 

                                                
  . ٦١: سورة الزخرف ، اآلية) 1(
  ). ٥٢٠ ، ٥١٩ / ١(تفسري ابن كثري ) 2(
  ). ٥٠٥: (، وشرح العقيدة الطحاوية) ٢٤١(والشرح واإلبانة ). ٣٨١(الشريعة لآلجري ص : انظر) 3(
  ). ٩٥ - ٩٤ / ١: (لوامع األنوار البهية) 4(
  ). ٣٢٥٥(البخاري أحاديث األنبياء ) 5(
  ). ٤٧٧ / ٦(كتاب أحاديث األنبياء ، : أخرجه البخاري يف صحيحه) 6(
  . ١١٣تقدم خترجيه ص ) 7(



  أشراط الساعة

  ١٠٨

رجل مربوع، إىل احلمرة والبياض، :  وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه-يسى  يعين ع-نيب 
عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر، وإن مل يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل اخلرتير، 
ويضع اجلزية، ويدعو الناس إىل اإلسالم، فيهلك اهللا يف زمانه امللل كلها إال 

  .  احلديث)١( } ...اإلسالم

عرض علي  {:  قال أن رسول اهللا - رضي اهللا عنهما - بن عبد اهللا وعن جابر

ورأيت عيسى ابن مرمي، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن ... األنبياء فإذا موسى

  . )٣( احلديث )٢( } ...مسعود

  مكان نزوله : سألة الثالثةامل
يرتل عيسى عليه السالم عند املنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة 
ملكني، وعليه مهرودتان، ويكون هذا مع صالة الفجر حيث اصطف املسلمون للصالة، 

 للصالة م، فعندما يعلم بعيسى - والغالب أنه املهدي كما سبق -وقد تقدم إمامهم 
لسالم يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأىب، فيصلي م املهدي، فعن عليه ا

فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ...  { قال رسول :  قالالنواس بن مسعان 

نارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني واضعا كفيه على أجنحة ابن مرمي فيرتل عند امل
ملكني إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ، فال حيل لكافر جيد نفسه 
إال مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب بباب لد فيقتله، مث يأيت عيسى ابن مرمي 

  . )١( )٤( } ههم وحيدثهم بدرجام يف اجلنةقوما قد عصمهم اهللا منه، فيسمح عن وجو
                                                

 / ٢(د ، أمح) ٤٦٧٥(، أبو داود السنة ) ٢٣٦٥(، مسلم الفضائل ) ٣٢٥٨(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
٤٠٦ .(  

  ). ٣٣٤ / ٣(، أمحد ) ٣٦٤٩(، الترمذي املناقب ) ١٦٧(مسلم اإلميان ) 2(
  ). ١٦٧ / ١(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 3(
 / ٤(، أمحد ) ٤٠٧٥(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣٢١(، أبو داود املالحم ) ٢٩٣٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 4(

١٨٢ .(  



  أشراط الساعة

  ١٠٩

األشهر يف موضع نزوله أنه على املنارة : " - رمحه اهللا -يقول احلافظ ابن كثري 
البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيت يف بعض الكتب أنه يرتل على املنارة البيضاء شرقي 

ارة البيضاء الشرقية جامع دمشق، فلعل هذا هو احملفوظ، وتكون الرواية فيرتل على املن
بدمشق، فتصرف الراوي يف التعبري حبسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية 
سوى اليت إىل شرق اجلامع األموي، وهذا هو األنسب واألليق؛ ألنه يرتل وقد أقيمت 

  . )٢(" الصالة 
ر وبالشام يرتل عيسى ابن مرمي يف آخ: " - رمحه اهللا -ويقول احلافظ ابن رجب 

 وحيكم به وال يقبل من أحد غري دينه، فيكسر الصليب الزمان، وهو املبشر مبحمد 
إن هذه األمة أئمة : ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية ويصلي خلف إمام املسلمني ويقول

  . )٣(" بعضهم لبعض 
ففي بعض الروايات أنه ميكث : وأما مدة بقاء عيسى عليه السالم إذا نزل

صلي عليه سبع سنني، ويف الروا يات األخرى أنه ميكث أربعني عاما مث يتوىف وي
لنيب -  رضي اهللا عنهما - املسلمون، ففي حديث عبد اهللا بن عمرو    أن ا

ناس... فيبعث اهللا عيسى ابن مرمي {: قال س بني مث ميكث ال ني لي  سبع سن

شام فال يبقى على وجه  ني عداوة، مث يرسل اهللا رحيا باردة من قبل ال ثن ا

ميان إال قبضته   . )٥( )٤( } األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة من خري أو إ

مث ميكث يف األرض أربعني سنة، مث يتوىف  {:  السابقويف حديث أيب هريرة 

                                                                                                                                       
  . ٩٧تقدم خترجيه ص ) 1(
  ). ١٩٢ / ١: (النهاية يف الفن واملالحم) 2(
  ). ٩٠(لطائف املعارف ص ) 3(
  ). ١٦٦ / ٢(، أمحد ) ٢٩٤٠(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 4(
  ). ٢٢٥٨ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 5(



  أشراط الساعة

  ١١٠

  . )١( } ويصلي عليه املسلمون

: هكذا وقع يف احلديث: "  بني الروايتني فقال- رمحه اهللا -وقد مجع احلافظ ابن كثري 
أنه ميكث أربعني سنة، وثبت يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو أنه ميكث يف األرض 

اللهم إال إذا محلت هذه السبع على مدة إقامته بعد سبع سنني، فهذا مع هذا مشكل، 
نزوله، وتكون مضافة إىل مدة مكثه فيها قبل رفعه إىل السماء، وكان عمره إذ ذاك ثالثا 

  . )٢(" وثالثني سنة على املشهور، واهللا أعلم 
 واهللا أعلم -وهذا : وقد عارض السفاريين هذا اجلمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو

فيقتل الدجال، مث  {ء ملا مر من حديث عائشة عند اإلمام أمحد وغريه  ليس بشي-

" ، مث حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية )٣( } ميكث عيسى يف األرض أربعني سنة

ن زيادة الثقة حيتج ا، وألم ، كما نقل عن السيوطي أنه ذهب إىل ترجيحها؛ أل"أربعني 
يأخذون برواية األكثر ويقدموا على رواية األقل ملا معها من زيادة العلم، وألنه مثبت 

  . )٤(واملثبت مقدم 
  . )٥(" إن القليل ال ينايف الكثري : " وقال الربزجني

ألكثر، كما هي املعتمدة؛ ألا رواية ا" أربعني سنة " إن رواية : ولعل الراجح أن يقال
أشار إىل ذلك السفاريين، ولعل هذه السنني متر كأا سبع سنني، ويستأنس لذلك مبا رواه 

 {:  يف تفسري قوله تعاىلعبد بن محيد عن أيب هريرة     { )٦( .

خروج عيسى، ميكث يف األرض أربعني سنة، وتكون تلك األربعون كأربع سنني، : قال

                                                
  ). ٤٠٦ / ٢(أمحد ) 1(
  ). ١٩٣ / ١(النهاية يف الفنت واملالحم ) 2(
  ). ٤٣٢٤(أبو داود املالحم ) 3(
  ). ٩٩ / ٢(لوامع األنوار البهية ) 4(
  ). ٣٠٤(اإلشاعة ص ) 5(
  . ٦١: سورة الزخرف ، اآلية) 6(



  أشراط الساعة

  ١١١

  . واهللا أعلم. )١(حيج ويعتمر 
  األحاديث الواردة يف نزول عيسى عليه السالم متواترة : املسألة الرابعة

سبق ذكر بعض األحاديث الواردة يف نزول عيسى عليه السالم، وهي تدل داللة 
: نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان، وال حجة ملن ردها أو قالواضحة على ثبوت 

إا أحاديث آحاد ال تقوم ا احلجة أو أن نزوله ليس عقيدة من عقائد املسلمني اليت جيب 
عليهم أن يؤمنوا ا؛ ألنه إذا ثبت احلديث وجب اإلميان به وتصديق ما أخرب به الصادق 

ه لكونه حديث آحاد؛ ألن هذه حجة واهية؛ ألن  وال جيوز لنا رد قولاملصدوق 
حديث اآلحاد إذا صح وجب تصديق ما فيه، وإذا قلنا إن حديث اآلحاد ليس حبجة، فإننا 

 ويكون ما قاله عليه الصالة والسالم عبثا ال معىن له، نرد كثريا من أحاديث رسول اهللا 
  . عليه السالمكيف والعلماء قد نصوا على تواتر األحاديث يف نزول عيسى 

أصوله السنة عندنا التمسك مبا كان عليه  " - رمحه اهللا -قال اإلمام أمحد بن حنبل 
 واالقتداء م، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة مث ذكر مجلة أصحاب رسول اهللا 

" واإلميان أن املسيح الدجال خارج مكتوب بني عينيه : من عقيدة أهل السنة مث قال
اديث اليت جاءت فيه، واإلميان بأن ذلك كائن، وأن عيسى يرتل فيقتله بباب ، واألح"كافر
 يف سرده لعقيدة أهل احلديث - رمحه اهللا - )٣(وقال أبو احلسن األشعري . )٢(" لد 

اإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقّات عن " والسنة 
لك شيئا ويصدقون خبروج الدجال وأن عيسى يقتله، مث قال  ال يردون من ذرسول اهللا 

                                                
  ). ٢٠ / ٦: (الدر املنثور: انظر) 1(
  ). ٢٤٣ - ٢٤١ / ١(طبقات احلنابلة ) 2(
يف حجر زوج أمه أيب علي اجلبائي شيخ هو اإلمام العالمة أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري البصري ، نشأ ) 3(

املعتزلة يف عصره ، وقد تتلمذ عليه واعتنق مذهبه ، ما يقارب من أربعني سنة ، مث هداه اهللا إىل مذهب أهل 
السنة واجلماعة بعد مروره مبذهب الكالبية ، فأعلن أنه على مذهب أمحد بن حنبل ، وله مصنفات كثرية ، 

اإلبانة عن : يني ، وكتاب اللمع ، والوجيز ، وغريها ، وكان آخر ما ألف كتابهمقاالت اإلسالم: ومن أشهرها
والبداية ) ٨٥ / ١٥(وسري أعالم النبالء ) ٣٤: (تبيني كذب املفتري.  هـ٣٢٤أصول الديانة ، تويف سنة 

  ). ٣٠٥ - ٣٠٣ / ٢(، وشذرات الذهب ) ١٨٦ / ١١(والنهاية 



  أشراط الساعة

  ١١٢

  . )١(" وإليه نذهب : وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول: يف آخر كالمه
وأوىل " وقال ابن جرير الطربي بعد ذكره اخلالف يف معىن وفاة عيسى عليه السالم، 

ورافعك إيل؛ إين قابضك من األرض : معىن ذلك: هذه األقوال بالصحة عندنا قول من قال
 مث )٢(" يرتل عيسى ابن مرمي فيقتل الدجال : "  أنه قاللتواتر األخبار عن رسول اهللا 

  . ساق بعض األحاديث الواردة يف نزوله
 أنه أخرب برتول عيسى عليه تواترت األحاديث عن رسول اهللا " وقال ابن كثري 

وقال صديق حسن خان . )٣(" السالم قبل يوم القيامة إماما عادال وحكما مقسطا 
واألحاديث يف نزوله عليه السالم كثرية، ذكر الشوكاين منها تسعة وعشرين حديثا ما "

ومنها ما ... بني صحيح وحسن وضعيف منجرب، منها ما هو مذكور يف أحاديث الدجال
هو مذكور يف أحاديث املنتظر، وتنضم إىل ذلك أيضا اآلثار الواردة عن الصحابة فلها 

مجيع ما سقناه بالغ حد التواتر : ؛ إذ ال جمال لالجتهاد يف ذلك، مث ساقها وقالحكم الرفع
  . )٤(" كما ال خيفى على من له فضل اطالع 

وقد ثبت القول برتول عيسى عليه السالم عن غري واحد من : " وقال الغماري
ن إىل وقتنا الصحابة والتابعني وأتباعهم واألئمة والعلماء من سائر املذاهب على ممر الزما

تواتر هذا تواترا ال شك فيه حبيث ال يصح أن ينكره إال اجلهلة األغبياء :  وقال)٥(هذا 
كالقاديانية ومن حنا حنوهم؛ ألنه نقل بطريق مجع عن مجع حىت استقر يف كتب السنة اليت 

وممن مجع األحاديث يف نزول عيسى عليه . )٦(" وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل 

                                                
  ). ٣٤٥ / ١( مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني) 1(
  . ٢٩١ / ٣تفسري الطربي ) 2(
  . ٢٢٣ / ٧تفسري ابن كثري ) 3(
  . ١٦٠اإلذاعة ص ) 4(
  . ١٢عقيدة أهل اإلسالم يف نزول عيسى عليه السالم ص ) 5(
  . ٥: املصدر السابق ص) 6(
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التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح "  يف كتابه )١(الم الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي الس
  . فذكر أكثر من سبعني حديثا" 

 يف تواترت األخبار عن النيب : " وقال صاحب عون املعبود شرح سن أيب داود
 من السماء جبسده العنصري إىل األرض عند قرب الساعة، وهذا نزول عيسى ابن مرمي 
  . )٢(" هو مذهب أهل السنة 

نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان مما مل خيتلف فيه : " وقال الشيخ أمحد شاكر
وهذا معلوم من الدين بالضرورة ...  بذلكاملسلمون لورود األخبار الصحاح عن النيب 

  . )٣(" ال يؤمن من أنكره 
ديث الدجال، ونزول عيسى اعلم أن أحا: " وقال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين

عليه السالم متواترة، جيب اإلميان ا، وال تغتر مبن يدعي فيها أا أحاديث آحاد، فإم 
جهال ذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك 

 الكالم أئمة هذا العلم كاحلافظ ابن حجر وغريه، ومن املؤسف حقا أن يتجرأ البعض على
  . )٤(" فيما ليس من اختصاصهم ال سيما واألمر دين وعقيدة 

  احلكمة من نزول عيسى عليه السالم دون غريه : املسألة اخلامسة
 احلكمة من نزول عيسى عليه السالم دون - رمحهم اهللا تعاىل -ذكر بعض العلماء 
  : غريه، ومن أقواهلم يف ذلك

قتلوا عيسى عليه السالم، فبني اهللا تعاىل كذم،  الرد على اليهود يف زعمهم أم - ١

                                                
ى صحيح فيض الباري عل: هو العالمة احملدث حممد أنور شاه الكشمريي اهلندي ، له عدة مؤلفات منها) 1(

.  هـ١٣٥٢تويف يف ديوبند سنة . البخاري يف أربعة جملدات ، والعرف الشذي على جامع الترمذي وغريمها
  . انظر ترمجته يف مقدمة كتاب التصريح لعبد الفتاح أبو غدة حمقق الكتاب

  . ٤٥٧ / ١١عون املعبود ) 2(
، وحتقيق حممود حممد شاكر ، مطبعة دار  ختريج الشيخ أمحد حممد شاكر ٤٦٠ / ٦من حاشية تفسري الطربي ) 3(

  . املعارف مصر
  . ٥٦٥حاشية العقيدة الطحاوية ختريج األلباين ص : انظر) 4(
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وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، ورجح احلافظ ابن حجر هذا القول على غريه 
)١( .  

:  كما يف قوله تعاىل أن عيسى عليه السالم وجد يف اإلجنيل فضل أمة حممد - ٢
}                  { )فدعا )٢ 

اهللا أن جيعله منهم فاستجاب اهللا دعاءه وأبقاه حىت يرتل آخر الزمان جمددا ملا درس من 
  . )٣(مد عليه الصالة والسالم، فتوافق خروج الدجال فيقتله دين اإلسالم دين حم

 أن نزول عيسى عليه السالم من السماء لدنو أجله ليدفن يف األرض؛ إذ ليس - ٣
ملخلوق من التراب أن ميوت يف غريها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه 

  . )٤(السالم 
 يف دعواهم األباطيل، ويهلك اهللا امللل  أنه يرتل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم- ٤

  . كلها يف زمنه إال اإلسالم فإنه يكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية
نيب -  ٥ ل ناس  {  أن خصوصيته ذه األمور املذكورة لقول ا ل نا أوىل ا أ

س بيين وبينه نيببعيسى ابن م ناس  فرسول اهللا )٦( )٥( } رمي، لي ل  أخص ا

ليه، فإن عيسى مبشر بأن رسول اهللا  خللق وأقرم إ  يأيت من بعده ودعا ا

                                                
  . ٤٩٣ / ٦فتح الباري ) 1(
  . ٢٩: سورة الفتح ، اآلية) 2(
  ). ٧٩٤ / ٢(التذكرة للقرطيب ) 3(
  ). ٧٩٥ / ٢(التذكرة للقرطيب ) 4(
 / ٢(، أمحد ) ٤٦٧٥(، أبو داود السنة ) ٢٣٦٥(، مسلم الفضائل ) ٣٢٥٨(البخاري أحاديث األنبياء ) 5(

٤٣٧ .(  
، ومسلم يف ) ٤٧٧ / ٦( ، كتاب أحاديث األنبياء ٤٧٨ - ٤٧٧ / ٦: صحيح البخاري يف صحيحه) 6(

  ). ١٨٣٧ / ٤(كتاب الفضائل : صحيحه
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صديقه واإلميان به   {: كما يف قوله تعاىل. )١(إىل ت                 

                 { )ويف احلديث)٢  :} قالوا يا رسول اهللا أخربنا عن

   )٣( }ىنعم، أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى أخي عيس: " نفسك، قال

  األمور اليت تكون يف زمن عيسى عليه السالم : املسألة السادسة
  :  قتل املسيح الدجال- ١

سبق ذكر أن نيب اهللا عيسى ابن مرمي عليه السالم يرتل واملسلمون يف حال إعداد 
أنفسهم حلرب الدجال، وعلمنا أن الصالة تقام يف ذلك الوقت، فيصلي عيسى ابن مرمي 

ف الرجل الصاحل، وعند ما يعلم الدجال برتول عيسى عليه السالم يهرب، عليه السالم خل
فيلحقه نيب اهللا إىل بيت املقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من املسلمني، فيأمرهم عيسى 
عليه السالم بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدجال فينطلق هاربا، فيلحقه نيب اهللا عليه 

  . شرقي فيقضي عليه وعلى من معه من يهودالسالم فيدركه عند باب لد ال
فبينما إمامهم  { قال رسول اهللا :  قالففي احلديث الصحيح عن أيب أمامة 

ح، فرجع ذلك اإلمام قد تقدم يصلي م الصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مرمي الصب
تقدم : ينكص ميشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بني كتفيه، مث يقول له

افتحوا الباب، : فصل، فإا لك أقيمت، فيصلي م إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى
فيفتحون ووراءه الدجال، معه سبعون ألف يهودي، كلهم ذو سيف حملى وساج، فإذا 

: ب كما يذوب امللح يف املاء، وينطلق هاربا، فيقول عيسى عليه السالمنظر إليه الدجال ذا
إن يل فيك ضربة لن تسبقين ا، فيدركه عند باب لد الشرقي، فيقتله، فيهزم اهللا اليهود، 

                                                
) ٦٧٩ / ٢(ي ، والتذكرة للقرطيب للحليم) ٤٢٥ - ٤٢٤ / ١(انظر هذه األقوال يف املنهاج يف شعب اإلميان ) 1(

  ). ٩٤(، وكتاب التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح ص ) ٤٩٣ / ٦(، وفتح الباري البن حجر 
  . ٦: سورة الصف ، اآلية) 2(
، وروى له شواهد " هذا إسناد جيد : " ، قال ابن كثري عن إسناده) ١٢٧ / ٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) 3(

  ). ٣٢٤ / ٤: (فسري ابن كثريمن وجوه أخر ، ت
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 ليتوارى به يهودي إال أنطق ذلك الشيء، ال حجر وال فال يبقى شيء مما خلق اهللا 
يا عبد اهللا : ة، فإا من شجرهم ال تنطق، إال قالشجر وال حائط وال دابة إال الغرقد

  . )٢( )١( } ...املسلم هذا يهودي فتعال اقتله

فبينما هم يعدون للقتال ويسوون ...  {:  قال أن رسول اهللا وعن أيب هريرة 

ف، إذ أقيمت الصالة، فيرتل عيسى ابن مرمي عليه السالم، فإذا رآه عدو اهللا ذاب الصفو
كما يذوب امللح يف املاء، فلو تركه النذاب حىت يهلك، ولكنه يقتله اهللا بيده، فرييهم دمه 

   ". )٤( )٣( } يف حربته

ن وهكذا يكون أول عمل يقوم به نيب اهللا عيسى ابن مرمي عليه السالم بعد نزوله م
  . السماء هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود

  :  هالك يأجوج ومأجوج- ٢
إن خروج قوم يأجوج ومأجوج عالمة من عالمات الساعة الكربى، وسيأيت 
الكالم على هذه العالمة، واملراد هنا بيان أن عيسى عليه السالم بعد أن يقضي 

وم يف األرض فسادا كبريا، فيتضرع نيب اهللا على الدجال وفتنته، يفسد هؤالء الق
عيسى عليه السالم وأصحابه إىل اهللا تعاىل فيهلكهم شر هلكة، ويصبحون موتى 
ال يبقى منهم أحد، كما سيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا يف الكالم على يأجوج 

  . ومأجوج
  :  القضاء على كل الشرائع واحلكم باإلسالم-  ٣

يرتل من السماء يكون تابعا لشرع اإلسالم، فيحكم بكتاب عيسى عليه السالم عندما 

                                                
  ). ٤٠٧٧(ابن ماجه الفنت ) 1(
هذا : ، وقال) ٤٣٦ / ٤(، واحلاكم يف املستدرك ) ١٣٦١ / ٢(كتاب الفنت : أخرجه ابن ماجه يف سننه) 2(

  . حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب
  ). ٢٨٩٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 3(
  ). ٢٢٥٣ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة :  صحيحهأخرجه مسلم يف) 4(



  أشراط الساعة

  ١١٧

 وبذلك يقضي على كل الشرائع اليت حتكم الناس سوى  وبسنة نبينا حممد اهللا 
اإلسالم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن شريعة اإلسالم ناسخة للشرائع قبلها، 

 ويتابعوه إذا بعث وهم ؤمنوا مبحمد وقد أخذ اهللا العهد وامليثاق على مجيع األنبياء أن ي
 {: أحياء، قال تعاىل              

                  
             { )١( .  

خلرتير وي صليب، ويقتل ا ل ضع اجلزية فال يقبل ومن أجل هذا فهو يكسر ا
لقتل لقرطيب . من أحد إال اإلسالم، أو ا ذهب قوم إىل : " -  رمحه اهللا - يقول ا

لتكليف لئال يكون رسوال إىل أهل ذلك  رتول عيسى عليه السالم يرتفع ا أنه ب
الزمان يأمرهم عن اهللا تعاىل وينهاهم، وهذا أمر مردود باألخبار اليت 

 {: وبقوله تعاىل... ذكرناها              { )لصالة )٢  وقوله عليه ا

لعاقب {  وقوله )٤( )٣( }ال نيب بعدي{: والسالم نا ا يريد . )٦( )٥( } أ

رتل نبيا  آخر األنبياء وخامتهم، وإذا كان ذلك فال جيوز أن يتوهم أن عيسى ي
 بل إذا أنزل فإنه يكون يومئذ من بشريعة متجددة غري شريعة حممد نبينا 

تباع حممد  نيب أ ل كان موسى حيا لو  {:  حيث قال لعمر كما أخرب ا

                                                
  . ٨١: سورة آل عمران ، آية) 1(
  . ٤٠: سورة األحزاب ، آية) 2(
 / ٢(، أمحد ) ٢٨٧١(، ابن ماجه اجلهاد ) ١٨٤٢(، مسلم اإلمارة ) ٣٢٦٨(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(

٢٩٧ .(  
  ). ١٠٤ / ٤(كتاب الفضائل : أخرجه مسلم يف صحيحه) 4(
، مالك ) ٨٠ / ٤(، أمحد ) ٢٨٤٠(، الترمذي األدب ) ٢٣٥٤(، مسلم الفضائل ) ٣٣٣٩(البخاري املناقب ) 5(

  ). ٢٧٧٥(، الدارمي الرقاق ) ١٨٩١(اجلامع 
  ). ١٦٢ / ٤(كتاب املناقب : أخرجه البخاري يف صحيحه) 6(
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تباعي رتل مقررا هلذه . )٢( )١( } ما وسعه إال ا منا ي فعيسى عليه السالم إ

ئع وحممد  شرا لشريعة جمددا هلا؛ إذ هي آخر ال   . )٣( آخر الرسل ا
  .  رفع الشحناء والتباغض من بني الناس، وانتشار األمن والرخاء بني اخللق- ٤

أن : ا حتدث يف زمن عيسى عليه السالم أمن األمور اليت أخربنا عنها رسول اهللا 
الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بني الناس حيث جتتمع كلمة اجلميع على اإلسالم، 
وتعم الربكة، وتكثر اخلريات، حيث تنبت األرض نبتها، وال يرغب يف اقتناء املال لكثرته، 

يات والعقارب فال ويرتع اهللا يف ذلك الوقت سم كل ذي سم حىت يلعب األوالد باحل
تضرهم، وترعى الشاة مع الذئب فال يضرها، فتمأل األرض أمنا وسلما، وينعدم القتال بني 

  . البشر فترخص اخليل لعدم القتال، وترتفع أسعار الثور؛ ألن األرض حترث كلها
مث يرسل ...  {:  قال السابق أن رسول اهللا ففي حديث النواس بن مسعان 

اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر، فيغسل األرض حىت يتركها كالزلفة، مث يقال 
لألرض أنبيت مثرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون 

 أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة  حىت)٤(بقحفها، ويبارك يف الِرسل 
 } ...من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس

  . )٥(احلديث 
فيكون عيسى ابن ...  {:  قال أن رسول اهللا ومن حديث أيب أمامة الطويل 

                                                
  ). ٤٣٥(، الدارمي املقدمة ) ٣٨٧ / ٣(أمحد ) 1(
رجاله موثقون إال ) ٣٣٤ / ١٣(وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح ) ٣٨٧ / ٣( مسنده أخرجه األمام أمحد يف) 2(

  . أن يف جمالد ضعفا
  ). ٧٩٢ / ٢(التذكرة للقرطيب ) 3(
، النهاية يف ) ٦٩ / ١٨(شرح صحيح مسلم للنووي : بكسر الراء وإسكان السني هو اللنب ، انظر: الرسل) 4(

  ). ٤١٢ / ٣(غريب احلديث 
  . ٩٧رجيه ص تقدم خت) 5(
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مرمي يف أميت حكما عدال، وإماما مقسطا يدق الصليب، ويذبح اخلرتير ويضع اجلزية 

ويترك الصدقة، فال يسعى على شاة وال بعري، وترفع الشحناء والتباغض، وترتع محة كل 

ة األسد فال يضرها، ذات محة، حىت يدخل الوليد يده يف احلية فال تضره، وتضر الوليد

ويكون الذئب يف الغنم كأنه كلبها، ومتأل األرض من السلم كما ميأل اإلناء من املاء، 

وتكون الكلمة واحدة فال يعبد إال اهللا، وتضع احلرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، 

 الفضة، تنبت نباا بعهد آدم حىت جيتمع النفر على القطف من )١(وتكون األرض كفاثور 

لعنب فيشبعهم، وجيتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من املال، ا

  . )٢( } ...ويكون الفرس بالدريهمات،

لن عيسى ابن مرمي واهللا ليرت { قال رسول اهللا :  أنه قالوعن أيب هريرة 

 فال يسعى عليها، ولتذهنب الشحناء )٣(وليضعن اجلزية ولتتركن القالص ... حكما عادال

  . )٤( } والتباغض والتحاسد، وليدعون إىل املال فال يقبله أحد

ومعناه أن يزهد الناس فيها، وال : -  رمحه اهللا تعاىل - قال اإلمام النووي 

وقلة اآلمال وعدم احلاجة والعلم بقرب القيامة، يرغب يف اقتنائها لكثرة األموال 

وإمنا ذكرت القالص لكوا أشرف اإلبل اليت هي أنفس األموال عند العرب وهي 
 } شبيهة مبعىن قول اهللا             { )ومعىن ال يسعى . )٥

                                                
  ). ٤١٢ / ٣(هو طست أو جام من فضة أو ذهب ، النهاية يف غريب احلديث : اخلوان ، وقيل: الفاثور) 1(
  . ١٢٣تقدم خترجيه ص ) 2(
  ). ١٠٠ / ٤(النهاية يف غريب احلديث . بكسر القاف مجع قلوص ، بفتح القاف ، وهي الناقة الشابة: القالص) 3(
  . ١١٣تقدم خترجيه ص ) 4(
  . ٤: سورة التكوير ، آية) 5(
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  . )١(ال يعتين ا : عليها

  موت عيسى عليه السالم ودفنه : املسألة السابعة

مل يرد عن الشارع نص يبني لنا مكان موت عيسى عليه السالم، ولكن ذكر بعض 

 وصاحبيه العلماء أنه ميوت عليه السالم يف املدينة النبوية، وقيل إنه يدفن مع رسول اهللا 

  . رضي اهللا عنهما

باألرض املقدسة ذكره : ف حيث يدفن فقيلواختل: " - رمحه اهللا -قال القرطيب 

  . )٢("  على ما ذكرناه من األخباريدفن مع النيب : احلليمي، وقيل

                                                
  ). ١٩٢ / ٢(شرح صحيح مسلم للنووي ) 1(
  ). ١١٣ / ٢(، وانظر لوامع األنوار البهية ) ٧٩٤ / ٢(التذكرة ) 2(
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   خروج يأجوج ومأجوج :املطلب الرابع
 خروج يأجوج ومأجوج، من عالمات الساعة الكربى اليت أخرب ا الرسول 

  : والكالم على هذه العالمة يتضمن املسائل التالية
  أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم :  األوىلاملسألة

  : اختلف يف اشتقاق الكلمتني
مها امسان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة، وعلى هذا فليس هلما : فقيل

  . اشتقاق؛ ألن األعجمية ال تشتق من العربية
من أجيج النار وهو التهاا، : بل مها عربيان، واختلف يف اشتقاقهما، فقيل: وقيل

من : من األج وهو سرعة العدو، وقيل: من األجاج وهو املاء الشديد امللوحة، وقيل: لوقي
  . األجة بالتشديد وهي االختالط واالضطراب

ياجوج وماجوج بدون مهز، وأما قراءة عاصم فهي باهلمزة : وعند مجهور القراء
  . )١(الساكنة فيهما 

سب حلاهلم، ويؤيد االشتقاق من أن مجيع ما ذكر يف اشتقاقهما منا: واخلالصة من هذا
 {: ماج قوله تعاىل        { )وذلك حني خيرجون . )٢

  . )٣(من السد 
  . ذرية آدمإم من : وقد اختلف يف نسبهم، فقيل

. )٤( أم قبيلتان من ولد يافث بن نوح - رمحه اهللا -والذي رجحه احلافظ ابن حجر 
 قال رسول :  قالفهما من ولد آدم وحواء، ويؤيد ذلك حديث أيب سعيد اخلدري 

                                                
، ) ١٠٦ / ١٣(، فتح الباري البن حجر ) ٨١٥(، التذكرة للقرطيب ص ) ٢٠٧ / ٢(لسان العرب : انظر) 1(

  ). ١١٣ / ٢(لوامع األنوار البهية للسفاريين 
  . ٩٩: سورة الكهف ، اآلية) 2(
  . ٣٢٤اإلشاعة ألشراط الساعة للربزجني ص) 3(
  ). ١٠٦ / ١٣(فتح الباري البن حجر ) 4(
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إن اهللا : لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: يا آدم، يقول:  يوم القيامةهللا يقول ا {

من كل ألف : يا رب، وما بعث النار؟ قال: يأمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار، قال
 {تسعمائة وتسعة وتسعني، فحينئذ تضع احلامل محلها، ويشيب الوليد، ) أراه قال(

        { )فشق ذلك على . )١

من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة  " الناس حىت تغريت وجوههم، فقال النيب 

  . )٢(  احلديث} ...وتسعون ومنكم واحد

  األدلة على خروجهم من القرآن والسنة : املسألة الثانية

 {: ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل    
            
               

                
                       

                  { 
)٣( .  

 {: وقوله تعاىل        
                 
    { )٤( .  

                                                
  . ٢: سورة احلج ، اآلية) 1(
  ). ٢٠١ / ١(كتاب اإلميان : ، ومسلم يف صحيحه) ١٩٦ / ٧(كتاب الرقائق : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
  . ٩٨ - ٩٣ات سورة الكهف ، اآلي) 3(
  . ٩٧ ، ٩٦: سورة األنبياء ، اآليتان) 4(
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أن فيهما التصريح بأنه إذا : من أشراط الساعةفداللة اآليتني على كون خروجهم 
  . )١(فتحت يأجوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد احلق واملراد به يوم القيامة 

 {: فقوله تعاىل        { )فيه متعلقة مبا قبل "  حىت )٢

اآلية، أي كل قرية أهلكت تبقى يف اهلالك حىت قيام الساعة، أو تبقى يف عدم الرجعة إىل 
 )٣(الدنيا، أو إىل التوبة حىت قيام الساعة، وهذه األقوال مفرعة على معىن اآلية السابقة 

 {: وهي قوله تعاىل            { )٤( .  

 {: متعلقة بقوله تعاىل" حىت"إن : وقيل     { )أي استمر )٥ 

{:  وقوله تعاىل)٦( األمم حىت قيام الساعة اخلالف بني   

 { )املراد إذا فتح الردم عن هاتني القبيلتني العظيمتني ومتكنوا من اخلروج، )٧ ،

  .  يسرعون يف املشي إىل الفساد)٨(رتفع من األرض فيخرجون من كل حدب وهو امل
  : وأما األدلة من السنة على خروجهم فهي كثرية

حديث أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنها، عن زينب بنت جحش رضي : منها
ال إله إال اهللا، ويل للعرب من : "  دخل يوما فزعا يقولأن رسول اهللا  {: اهللا عنها

، وحلق بإصبعيه اإلام "شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

                                                
  ). ١٨٧ / ٣(تفسري ابن كثري : انظر) 1(
  . ٩٦: سورة األنبياء آية) 2(
  ). ٩٢ / ١٧(وتفسري األلوسي ) ٥٣٥ / ٣(تفسري أيب السعود : انظر) 3(
  . ٩٥: سورة األنبياء ، آية) 4(
  . ٩٣: سورة األنبياء ، آية) 5(
  ). ٩٢ / ١٧(وقد نسب القول به إىل ابن عطية ، وانظر أيضا تفسري األلوسي ) ٣٣٩ / ٦( احمليط البحر: انظر) 6(
  . ٩٦: سورة األنبياء آية) 7(
 ، ١١٠، وانظر املفردات للراغب ص) ٣٤١ / ١١(، والقرطيب ) ٧٣ - ٧٢ / ١٧: (تفسري الطربي: انظر) 8(

  ). ١٨٧ / ٣(وتفسري ابن كثري 
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: " فقلت يا رسول اهللا أفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال: واليت تليها، قالت زينب بنت جحش

  . )٢( )١( } نعم، إذا كثر اخلبث

إذ أوحى اهللا  {:  الذي تقدم ذكره كثريا، وفيهحديث النواس بن مسعان : ومنها

إىل عيسى أين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم فحرز عبادي إىل الطور ويبعث 
مأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على حبرية طربية اهللا يأجوج و

لقد كان ذه مرة ماء، وحيصر نيب اهللا عيسى : فيشربون ما فيها ومير آخرهم فيقولون
وأصحابه حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم، فريغب إىل 

 رقام فيصبحون فرسى كموت نفس اهللا عيسى وأصحابه، فريسل اهللا عليهم النغف يف
واحدة، مث يهبط نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال جيدون يف األرض موضع شرب إال 
مأله زمههم ونتنهم، فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا فريسل اهللا طريا كأعناق 

قد كان ذه ل"  ويف رواية بعد قوله )٤( )٣( } البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا

:  وهو جبل ببيت املقدس فيقولون)٥(مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلَمر  {": مرة ماء 

ريد اهللا لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشام إىل السماء ف

  . )٦( } عليهم نشام خمضوبة دما

                                                
، ابن ماجه الفنت ) ٢١٨٧(، الترمذي الفنت ) ٢٨٨٠(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٦٧١٦(البخاري الفنت ) 1(

  ). ٤٢٩ / ٦(، أمحد ) ٣٩٥٣(
: ، ومسلم يف صحيحه) ١٠٦ / ١٣(وكتاب الفنت ) ٣٨١ / ٦(كتاب األنبياء : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(

  ). ٢٢٠٧ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة 
 / ٤(، أمحد ) ٤٠٧٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٢٤٠(، الترمذي الفنت ) ٢٩٣٧( الساعة مسلم الفنت وأشراط) 3(

١٨٢ .(  
  . ٩٧تقدم خترجيه ص ) 4(
الشجر امللتف الذي يستر من فيه ، وقد جاء تفسريه : اخلمر خباء معجمة وميم مفتوحتني ، واخلمر: جبل اخلمر) 5(

  ). ٧١ / ١٨(ووي شرح مسلم للن: انظر. يف احلديث بأنه جبل بيت املقدس
  ). ٢٢٥٠ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 6(
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يأجوخ :  يف ذكر أشراط الساعة فذكر منهاومنها حديث حذيفة بن أسيد 
  . )١(ومأجوج 

  أسري برسول اهللا ملا كان ليلة {:  قالومنها حديث عبد اهللا بن مسعود 

فردوا :  فتذاكروا الساعة إىل أن قال- عليهم السالم -لقي إبراهيم وموسى وعيسى 
مث يرجع الناس إىل بالدهم فيستقبلهم : احلديث إىل عيسى، فذكر قتل الدجال مث قال

يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ال ميرون مباء إال شربوه وال بشيء إال 
إيل فأدعو اهللا فيميتهم فتجوى األرض من رحيهم، فيجأرون إيل فأدعو جيأرون . أفسدوه

  . )٣( )٢( } اهللا فريسل السماء باملاء فيحملهم فيقذف بأجسامهم يف البحر

وخيرجون على  {:  فذكر احلديث وفيه عن النيب ومنها حديث أيب هريرة 

الناس فيستقون املياه ويفر الناس منهم فريمون سهامهم يف السماء فترجع خمضبة بالدماء 
 عليهم فيبعث اهللا : قهرنا أهل األرض وغلبنا من يف السماء قوة وعلوا، قال: فيقولون

تسمن وتبطر فيهلكهم، والذي نفس حممد بيده إن دواب األرض ل: نغفا يف أقفائهم، قال

  . )٦( }  من حلومهم)٥( وتسكر سكرا )٤(وتشكر شكرا 

  . إىل غري ذلك من األدلة اليت تدل على خروجهم وأنه جيب اإلميان ا وتصديقها
                                                

  ). ٢٢٢٦ / ٤(املصدر السابق ) 1(
  ). ٣٧٥ / ١(، أمحد ) ٤٠٨١(ابن ماجه الفنت ) 2(
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب يف : وقال) ٤٨٩ - ٤٨٨ / ٤(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) 3(

  . حتقيق أمحد شاكر وقال إسناده صحيح) ١٩٠ - ١٨٩ / ٤(وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند تلخيصه 
أن دواب األرض : شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرا بالتحريك إذ مسنت وامتأل ضرعها لبنا ، واملعىن: يقال) 4(

  ). ٤٩٤ / ٢(النهاية يف غريب احلديث . تسمن ومتتلئ شحما
النهاية يف غريب احلديث : انظر. اخلمر ، ويطلق السكر على الغضب واالمتالء: افالسكر بفتح السني والك) 5(

)٣٨٣ / ٢ .(  
وخرجه ابن . هذا حديث حسن غريب: وقال) ٥٩٩ - ٥٩٧ / ٨(أبواب التفسري : أخرجه الترمذي يف سننه) 6(

: وقال) ٤٨٨ / ٤(وأخرجه احلاكم يف املستدرك ). ١٣٦٥ - ١٣٦٤ / ٢(كتاب الفنت : ماجه يف سننه
  . حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب
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 وجيب اإلميان بكل ما أخرب به النيب : " - رمحه اهللا -قال ابن قدامة املقدسي 
ق وصدق، وسواء يف ذلك ما عقلناه وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه ح

ومن : إىل أن قال... وما جهلناه، ومل نطلع على حقيقة معناه مثل حديث اإلسراء واملعراج
ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم فيقتله 

  . )١(... " وخروج يأجوج ومأجوج
هذه األخبار على : يأجوج ومأجوجاألحاديث الواردة يف : " وقال القاضي عياض

حقيقتها جيب اإلميان ا؛ ألن خروج يأجوج ومأجوج من عالمات الساعة، وقد ورد يف 
خربهم أنه ال قدرة ألحد على قتاهلم من كثرم، وأم حيصرون نيب اهللا عيسى عليه 

  السالم ومن معه من املؤمنني الذين جنوا من الدجال، فيدعو عليهم فيهلكهم اهللا
 فيؤذون األرض واملؤمنني بنتنهم، فيدعو عيسى - وهو دود يف رقام -أمجعني بالنغف 

  . )٢(" وأصحابه رم فريسل اهللا طريا فتحملهم حيث شاء اهللا 
إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت : " - رمحه اهللا -وقال السفاريين 

  . )٣(" ه عقل فوجب اعتقاده لوروده يف الذكر وثبوته عن سيد البشر، ومل حيل
  السد ويأجوج ومأجوج : املسألة الثالثة

 سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبني جريام الذين استغاثوا به )٤(بىن ذو القرنني 
 {: وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر هذا السد، فقال تعاىل. منهم      

                                                
  ). ٣٠(ملعة االعتقاد البن قدامة ص ) 1(
  ). ١١٦ ، ١١٥ / ٦(إكمال املعلم ) 2(
  ). ١١٦ / ٢(لوامع األنوار ) 3(
ب بن عبد مصع:  أنه عبد اهللا بن الضحاك ، وقيل- رضي اهللا عنهما -اختلف يف امسه ، فروي عن ابن عباس ) 4(

اهللا ، وقيل غري ذلك ، ومسي بذي القرنني؛ ألنه قد بلغ املشارق واملغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب 
، وقيل غري ذلك ، وكان ذو القرنني عبدا مؤمنا صاحلا ، وهو عرب ذي القرنني اإلسكندر املقدوين ، فإن هذا 

البداية : انظر. مي وبينهما أكثر من ألفي سنة ، واهللا أعلمكان كافرا ، وزمنه متأخر عن املذكور يف القرآن الكر
  ). ١٠١ ، ١٠٠ / ٣(، وتفسري ابن كثري ) ١٠٦ - ١٠٢ / ٢: (والنهاية



  أشراط الساعة

  ١٢٧

               
              { )١( .  

  . هذا ما ورد يف القرآن على بناء هذا السد

 {:  لقوله تعاىل)٢(ففي جهة املشرق : أما مكانه      { )٣( .  

 قصة عن السد وحماولة بعض امللوك الوصول - رمحه اهللا -وقد ذكر احلافظ ابن كثري 
 يف دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا سرية )٤(وقد بعث اخلليفة الواثق : إليه فقال

ظروا إىل السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بالد إىل بالد ومن ملك إىل لين
ملك حىت وصلوا إليه ورأوا بناءه من احلديد ومن النحاس، وذكروا أم رأوا فيه بابا 
عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللنب والعمل يف برج هناك، وأن عنده حراسا من 

له وأنه عال منيف شاهق، ال يستطاع وال ما حوله من اجلبال، مث رجعوا إىل امللوك املتامخة 
  . )٥(. بالدهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتني وشاهدوا أهواال وعجائب

  .  سندا هلذه القصة، ومل يتكلم عليها بشيء- رمحه اهللا -ومل يذكر احلافظ ابن كثري 
{:  بني جبلني لقوله تعاىلوالذي تدل عليه اآليات السابقة أن هذا السد بين  

  { )مها جبالن متقابالن، مث قال:  والسدان)٦ :}   

  { )وذلك بزبر احلديد مث أفرغ عليه حناسا )٨( أي حاذى به رؤوس اجلبلني )٧ 
                                                

  . ٩٥ ، ٩٤: سورة الكهف ، اآليتان) 1(
  ). ١٩٥ / ٥(تفسري ابن كثري : انظر) 2(
  . ٩٠: سورة الكهف ، اآلية) 3(
 هـ ، وتويف سنة ٢٢٨ املعتصم بن هارون الرشيد ، بويع له باخلالفة سنة هو اخلليفة العباسي هارون بن حممد) 4(

  ). ٣٠٨ / ١٠: (البداية والنهاية: انظر.  هـ٢٣٢
  ). ٩٩ / ٣: (تفسري ابن كثري) 5(
  . ٩٣: سورة الكهف آية) 6(
  . ٩٦: سورة الكهف آية) 7(
  ). ٩٩ ، ٩٨ / ٣: (املصدر السابق) 8(



  أشراط الساعة

  ١٢٨

  . مذابا فكان سدا حمكما
 رأيت السد من الربد قال رجل للنيب {: - رمحه اهللا -قال اإلمام البخاري 

  . )١( } قد رأيته: " قال. احملرب

 الذي ذكره ياقوت )٢(وميكن أن يكون هذا السد هو السور احمليط مبدينة ترمذ 
  .  يف معجم البلدان، وليس هو سد ذي القرنني)٣(احلموي 
 حيصل بعدم معرفته خلل فإن البحث يف حتديد مكان السد ال يهم كثريا؛ وال: وأيضا

يف االعتقاد؛ ألن املقصود بيان أن ما أخربنا اهللا تعاىل به، وما جاء يف األحاديث الصحيحة 
من أن سد يأجوج ومأجوج موجود إىل أن يأيت الوقت احملدد لدك هذا السد وخروج 

 } يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة ما يف قوله    
                       

         { )حقيقة جيب التصديق به:  كل ذلك)٤ .  

 يف  عن النيب والذي يدل على أن السد موجود ومل يندك، حديث أيب هريرة 
ارجعوا : حيفرونه كل يوم حىت إذا كادوا خيرقونه قال الذي عليهم {: السد قال

 كأشد ما كان حىت إذا بلغوا مدم وأراد اهللا تعاىل فيعيده اهللا : فستخرقونه غدا، قال
قونه غدا إن شاء اهللا تعاىل واستثىن، ارجعوا فستخر: أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم

فريجعون وهو كهيئته حني تركوه فيخرقونه وخيرجون على الناس، فيستقون املياه : قال

                                                
  . ٣٨١ / ٦حيحه يف باب قصة يأجوج ومأجوج أخرجه البخاري معلقا يف ص) 1(
حييط ا ... مدينة مشهورة من أمهات املدن راكبة على ر جيحون من جانبه الشرقي: قال ياقوت): ترمذ( )2(

سور وأسواقها مفروشة باآلجر ، وممن ينسب إليها اإلمام حممد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب اجلامع 
  ). ٢٧ ، ٢٦ / ٢(لدان معجم الب. الصحيح والعلل

هو أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي ، أصله من الروم ، اإلخباري النحوي ، املؤرخ ، من مؤلفاته معجم ) 3(
  ). ٣١٢ / ٢٢(، سري أعالم النبالء ) ١٢٧ / ٦(وفيات األعيان .  هـ٦٢٦البلدان ، تويف سنة 

  . ٩٩ ، ٩٨: سورة الكهف ، اآليتان) 4(



  أشراط الساعة

  ١٢٩

  . )٢( )١( } ويفر الناس منهم

يف هذا : "  رمحه اهللا-قال ابن العريب :  يف الفتح- رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 
منعهم أن : نحهم أن يوالوا احلفر ليال وارا، والثانيةأن اهللا م: األوىل: احلديث ثالث آيات

أنه صدهم : حياولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك وال علمهم إياه، الثالثة
  . )٣(" إن شاء اهللا حىت جييء الوقت احملدد : عن أن يقولوا

ن األحاديث فخروجهم الذي هو من أشراط الساعة الكربى يف آخر الزمان مل يقع؛ أل
 تدل على أن خروجهم بعد نزول عيسى عليه السالم، وهو الذي الثابتة عن رسول اهللا 

  .  بأن يهلكهم فيهلكون ويسلم الناس من شرهميدعو اهللا 
فيجب على كل مسلم اإلميان مبا جاء يف الكتاب والسنة عن السد ويأجوج 

السد الذي بناه ذو القرنني ومأجوج، وال عربة مبن أنكر وجود يأجوج ومأجوج ووجود 
بينهم وبني الناس حبجة ظهور دول الكفر املتقدمة يف الصناعة، وأن هؤالء استطاعوا أن 
يكتشفوا كل ما يف األرض ومل يتركوا منها شيئا إال أتوا عليه، ولكنهم مل يعثروا على 
يب يأجوج ومأجوج، ومل يروا سد ذي القرنني، وال شك أن هذا قول فاسد؛ ألنه تكذ

 الذي ال ينطق عن اهلوى، ومن  وملا أخرب به رسولنا صريح ملا جاء يف كتاب اهللا 
 {:  فقد كفر، كما قال تعاىل وسنة رسوله كذب بشيء جاء يف كتاب اهللا 

         { )٤( .  

وأما دعواهم أن األرض اكتشفت كلها ومل جيدوا فيها يأجوج ومأجوج والسد، فهي 
دعوى باطلة تدل على عجز البشر وقصورهم؛ ألن معرفة مجيع بقاع األرض واإلحاطة مبا 

 يلزم من  الذي أحاط بكل شيء علما، والفيهما من املخلوقات ال يقدر عليها إال اهللا 
                                                

  ). ٤٠٨٠(، ابن ماجه الفنت ) ٣١٥٣(ذي تفسري القرآن الترم) 1(
  . ١٣٣تقدم خترجيه ص ) 2(
  ). ١٩٠ / ١٣(فتح الباري ) 3(
  . ٤٧: سورة العنكبوت ، اآلية) 4(



  أشراط الساعة

  ١٣٠

 صرفهم عن رؤية يأجوج ومأجوج عدم رؤيتهم عدم وجودهم؛ ألنه قد يكون اهللا 
ورؤية السد، أو جعل بينهم وبني الناس أشياء متنع من الوصول إليهم كما حصل لبين 
إسرائيل حني ضرب اهللا عليهم التيه يف فراسخ قليلة من األرض، فلم يطلع عليهم الناس 

واهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير، جعل لكل شيء أجال حىت انتهى أمد التيه، 
 {: ووقتا، قال تعاىل          

      { )وما عجز األوائل عن اكتشاف ما اكتشفه املتأخرون . )١

  . )٢( جعل لكل شيء أجال إال ألن اهللا 
  هالك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موم : املسألة الرابعة

 األرض وإهالكهم للحرث بعد طغيان يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم يف
والنسل، يتضرع نيب اهللا عيسى ابن مرمي عليه السالم وأصحابه إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 
ليكشف عنهم ما حل م من البالء واحملن اليت مل جيدوا بأنفسهم حيلة وال قوة لدفعها، 
ت فيستجيب اهللا هلم، فيسلط اهللا عليهم الدود الصغري فيهلكهم فيصبحون موتى مو

اجلراد، يركب بعضهم بعضا، فتمتلئ األرض من نتنهم، فيؤذون الناس بنتنهم أشد من 
 فريسل طريا حتملهم وتطرحهم حيام، فيتضرع نيب اهللا عيسى وأصحابه ثانية إىل اهللا 

يف البحر، مث يرسل مطرا تغسل آثارهم، مث يأمر اهللا األرض لترد بركتها وتنبت مثارها، 
  .  الربكة فيعيش عيسى ابن مرمي وأصحابه يف عيش رغيدفيعم الرخاء، وتطرح

  الطويل الذي مر ذكره فيما سبق أن الرسول ففي حديث النواس بن مسعان 
رأس الثور ألحدهم خريا من وحياصر عيسى ابن مرمي وأصحابه حىت يكون  {: قال فيه

مائة دينار ألحدكم اليوم، فريغب نيب اهللا عيسى عليه السالم وأصحابه، فريسل اهللا عليهم 
النغف يف رقام، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، مث يهبط نيب اهللا عيسى عليه 

                                                
  . ٦٧ ، ٦٦: سورة األنعام ، اآليتان) 1(
  ). ٢١٤(، واإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ) ٢٩٧ / ٢(إحتاف اجلماعة : انظر) 2(



  أشراط الساعة

  ١٣١

م، السالم وأصحابه إىل األرض، فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زمههم، ونتنه
فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا، فريسل اهللا طريا كأعناق البخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء اهللا، مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر، فيغسل 

أنبيت مثرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل : األرض حىت يتركها كالزلفة مث يقال لألرض
 بقحفها، ويبارك يف الرسل حىت إن اللقحة من اإلبل لتكفي العصابة من الرمانة ويستظلون

الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي 

  . )٢( )١( } الفخذ من الناس

مث يهز "...  {:  يقولمسعت رسول اهللا :  قالوحديث أيب سعيد اخلدري 

أحدهم حربته مث يرمي ا إىل السماء، فترجع متخضبة دما للبالء والفتنة، فبينا هم على 
ذلك، بعث اهللا دودا يف أعناقهم كنغف اجلراد الذي خيرج يف أعناقه، فيصبحون موتى ال 

رجل يشري لنا نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو، أال : يسمع هلم حس، فيقول املسلمون
فيتجرد رجل منهم لذلك حمتسبا لنفسه قد أطنها على أنه مقتول، فيرتل فيجدهم : قال

أال أبشروا، فإن اهللا قد كفاكم : يا معشر املسلمني: موتى، بعضهم على بعض، فينادي
 هلا رعي إال عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصوم، ويسرحون مواشيهم، فما يكون

  . )٤( )٣( } حلومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط

                                                
  ). ٤٠٧٥(، ابن ماجه الفنت ) ٢٩٣٧( وأشراط الساعة مسلم الفنت) 1(
  . ٩٧تقدم خترجيه ص ) 2(
  ). ٧٧ / ٣(، أمحد ) ٤٠٧٩(ابن ماجه الفنت ) 3(
هذا حديث : وقال) ٤٨٩ / ٤) (٢٤٥ / ٢(، واحلاكم يف املستدرك ) ٧٧ / ٣(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 4(

  . صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب



  أشراط الساعة

  ١٣٢

  املطلب اخلامس طلوع الشمس من مغرا 
طلوع الشمس من مغرا من عالمات الساعة الكربى كما هو ثابت بالكتاب والسنة 

  . وإمجاع العلماء

 {: قال اهللا تعاىل            
            
      { )١( .  

وأوىل :  بعد ذكره ألقوال املفسرين يف اآلية- رمحه اهللا -قال ابن جرير الطربي 
ذلك  {:  أنه قالاألقوال بالصواب يف ذلك ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهللا 

  . )٣( )٢( } حني تطلع الشمس من مغرا

ال تقوم  { قال رسول اهللا :  قالومن األحاديث على ذلك حديث أيب هريرة 

 حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أمجعون، فذلك الساعة

  . )٥( )٤( } حيث ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا

إن اهللا يبسط يده بالليل  {:  قال عن النيب ومنها حديث أيب موسى األشعري 

ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من 

  . )٧( )٦( } مغرا
                                                

  . ١٥٨: سورة األنعام ، آية) 1(
  ). ١٥٧(، مسلم اإلميان ) ٤٣٥٩(البخاري تفسري القرآن ) 2(
  ). ١٠٣ / ٨(تفسري ابن جرير الطربي ) 3(
، أبو داود املالحم ) ٣٠٧٢(، الترمذي تفسري القرآن ) ١٥٧(، مسلم اإلميان ) ٦٧٠٤(البخاري الفنت ) 4(

  ). ٣٩٨ / ٢(د ، أمح) ٤٠٦٨(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣١٢(
  ). ١٣٨ / ١(كتاب اإلميان : ، ومسلم يف صحيحه) ١٩١ / ٧(كتاب الرقاق : أخرجه البخاري يف صحيحه) 5(
  ). ٤٠٤ / ٤(، أمحد ) ٢٧٥٩(مسلم التوبة ) 6(
  ). ٢١١٣ / ٤(كتاب التوبة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 7(



  أشراط الساعة

  ١٣٣

إن اهللا فتح بابا قبل  {:  قال عن النيب ومنها حديث صفوان بن عسال 

  . )٢( )١( } املغرب، عرضه سبعون عاما للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس منه

ومنها حديث عبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن عمر ومعاوية رضي اهللا عنهم عن 
ال تزال التوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت طبع  {:  قالالنيب 

  . )٤( )٣( } على كل قلب مبا فيه وكفي الناس العمل

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا  { قال رسول :  قالومنها حديث أيب هريرة 

إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا وذكر منها طلوع الشمس من 

  . )٦( )٥( } مغرا

:  عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرا فقال- رمحه اهللا -وقد ذكر القرطيب 
نفع نفسا إمياا عند طلوع الشمس من مغرا؛ ألنه خلص إىل وإمنا ال ي: قال العلماء" 

قلوم من الفزع ما ختمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى 
البدن، فيصري الناس كلهم إليقام بدنو القيامة يف حال من حضره املوت يف انقطاع 

                                                
  ). ٣٥٣٥(الترمذي الدعوات ) 1(
هذا : وقال) ٥٤٦ / ٥(كتاب الدعوات : ، والترمذي يف سننه) ٢٤٠ / ٤(نده أخرجه اإلمام أمحد يف مس) 2(

، والطرباين يف معجمه الكبري ) ١٣٥٣ / ٢(كتاب الفنت : حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه يف سننه
  ). ٤٤٣ / ٢(صحيح اجلامع . حديث حسن: وقال األلباين) ٦٧ / ٨(

  ). ١٩٢ / ١(أمحد ) 3(
إسناده صحيح ، وقال ابن كثري يف النهاية الفنت : وقال أمحد شاكر) ١٣٣ / ٣(د يف مسنده أخرجه اإلمام أمح) 4(

والطرباين ) ٣٠٤ / ٢(وأخرجه البزار كما يف كشف األستار . وهذا إسناد جيد قوي). ٢٢١ / ١(واملالحم 
 ، رواه أمحد )٢٥٠ / ٥(، وقال اهليتمي يف امع ) ٣٨١ / ١٩(والكبري ). ٦٩ / ١(يف املعجم األوسط 
  . ورجال أمحد ثقات... والطرباين والبزار

، أبو داود املالحم ) ٣٠٧٢(، الترمذي تفسري القرآن ) ١٥٨(، مسلم اإلميان ) ٦٧٠٤(البخاري الفنت ) 5(
  ). ٤٤٦ / ٢(، أمحد ) ٤٠٦٨(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣١٢(

  ). ١٣٩ / ١(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 6(



  أشراط الساعة

  ١٣٤

 فمن تاب يف مثل هذه احلالة مل الدواعي إىل أنواع املعاصي عنهم وبطالا من أبدام،
  . )١(" تقبل توبته كما ال تقبل توبة من حضره املوت 

 حفظت من رسول اهللا  {: ومنها حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

إن أول اآليات خروجا طلوع الشمس : "  يقول بعد، مسعت رسول اهللا حديثا مل أنسه

  . )٣( احلديث )٢( } ...من مغرا

الذي يترجح من جمموع األخبار أن خروج : " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 
الدجال أول اآليات العظام املؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم األرض، وينتهي ذلك 

ابن مرمي، وأن طلوع الشمس من املغرب هو أول اآليات العظام املؤذنة بتغري مبوت عيسى 
أحوال العامل العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع يف ذلك اليوم 

  . )٤(" الذي تطلع فيه الشمس من املغرب 
  . )٥( - رمحه اهللا -وهذا مجع حسن : قال الربزجني يف اإلشاعة

؟ "أتدرون أين تذهب هذه الشمس : "  قال يوماأن النيب  {  وعن أيب ذر

إن هذه جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر : " اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا
ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح : اساجدة فال تزال كذلك، حىت يقال هل

طالعة من مطلعها، مث جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة، وال تزال 
ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، مث : كذلك حىت يقال هلا

: لعرش، فيقال هلاجتري ال يستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك حتت ا

                                                
  ). ٧٩٤ ، ٧٥٣ / ٢(رة للقرطيب التذك) 1(
 / ٢(، أمحد ) ٤٠٦٩(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣١٠(، أبو داود املالحم ) ٢٩٤١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 2(

٢٠١ .(  
  ). ٢٢٦٠ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه مسلم يف صحيحه) 3(
  ). ٣٥٣ / ١١(فتح الباري ) 4(
  ). ٣٥٠(اإلشاعة ألشراط الساعة ص ) 5(



  أشراط الساعة

  ١٣٥

 أتدرون ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغرا، فقال رسول اهللا 
 مىت ذاكم؟ ذاك حني ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خريا

{ )٢( )١( .  

وهذا السجود للشمس ال ندري كيفيته وال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل 
 {: ذي يسجد له كل من يف السماوات واألرض كما قال تعاىلال    

                                    
                                     

               { )٣( .  

 {: وقال تعاىل                
                   

      { )٥( )٤( .  

خيرب تعاىل عن عظمته وكربيائه الذي خضع له كل شيء : " قال ابن كثري
ا وحيواناا ومكلفوها من اإلنس واجلن  ودانت له األشياء بأسرها مجادا

بكرة : واملالئكة، فأخرب أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمني وذات الشمال، أي
  . )٦(" وعشيا، فإنه ساجد بظله هللا تعاىل 

 عن حديث سجود الشمس حتت العرش - رمحهم اهللا تعاىل -وقد تكلم العلماء 

                                                
، أبو داود احلروف ) ٣٢٢٧(، الترمذي تفسري القرآن ) ١٥٩(، مسلم اإلميان ) ٣٠٢٧(البخاري بدء اخللق ) 1(

  ). ١٦٥ / ٥(، أمحد ) ٤٠٠٢(والقراءات 
  ). ١٣٧ / ١(كتاب اإلميان : أخرجه مسلم يف صحيحه) 2(
  . ١٨: سورة احلج ، آية) 3(
  . ٥٠: سورة النحل آية) 4(
  . ٥٠ - ٤٨:  اآلياتسورة النحل ،) 5(
  ). ٥٧٢ / ٢(تفسري ابن كثري ) 6(



  أشراط الساعة

  ١٣٦

  . وردوا على من أول ذلك، وبينوا أن سجودها حتت العرش سجود حقيقي
مستقرها حتت  {  يف قول رسول اهللا - رمحه اهللا -قال أبو سليمان اخلطايب 

ال ننكر أن يكون هلا استقرار حتت العرش من حيث ال ندركه وال : " قال )١( } العرش

مث قال ... نشاهده وإمنا أخربنا عن غيب فال نكذب به وال نكيفه؛ ألن علمنا ال حييط به
ويف هذا إخبار عن سجود الشمس حتت العرش فال ينكر أن : عن سجودها حتت العرش

 التصرف ملا سخرت له، وأما قوله يكون ذلك عند حماذاا العرش يف مسريها و
}             { )اية مدرك البصر . )٢ فهو

قال . )٣(" إياها حالة الغروب ومصريها حتت العرش للسجود، وإمنا هو بعد الغروب 
على ظاهره عند أهل الفقه واحلديث وهو : " القاضي عياض عقب شرحه للحديث السابق

واملتكلمني من أهل السنة خالفا ملن تأوله من املبتدعة والباطنية، وهو أحد أشراط الساعة 
  . )٤(" العظام املنتظرة 

وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك خيلقه : " - رمحه اهللا -وقال اإلمام النووي 
  . )٥(" اهللا تعاىل 

يسجد لعظمته تعاىل كل شيء طوعا وكرها، : - رمحه اهللا -وقال اإلمام ابن كثري 
  . )٦(وسجود كل شيء مما خيتص به 

وظاهر احلديث أن املراد باالستقرار وقوعه : - رمحه اهللا -وقال احلافظ ابن حجر العسقالين 
  . )٧(  واهللا أعلم-يف كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل االستقرار املسري الدائم املعرب عنه باجلري 

                                                
  ). ١٥٩(، مسلم اإلميان ) ٤٥٢٥(البخاري تفسري القرآن ) 1(
  . ٨٦: سورة الكهف ، آية) 2(
  ). ٩٥ / ١٥(انظر كالمه يف شرح السنة للبغوي ) 3(
  ). ٧٠٠ / ٣(إكمال املعلم ) 4(
  ). ١٩٧ / ٢(شرح صحيح مسلم للنووي ) 5(
  ). ٥٧١ / ٣(بن كثري تفسري ا) 6(
  ). ٤٠٣ / ٨(فتح الباري ) 7(



  أشراط الساعة

  ١٣٧

   خروج الدابة :املطلب السادس
من أشراط الساعة الكربى خروج دابة من األرض يف آخر الزمان تكلم الناس 

  . وتسميهم مؤمنا وكافرا، وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر اهللا تعاىل
  : والكالم على هذه العالمة يشتمل على املسائل التالية

  من الكتاب والسنة األدلة على خروجها : املسألة األوىل

{: قال تعاىل               

    { )١( .  

جترحهم، مبعىن تكتب على جبني : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن معىن تكلمهم
  . وروي عنه أيضا مبعىن ختاطبهم. الكافر كافرا، وعلى جبني املؤمن مؤمنا

هذه الدابة خترج يف آخر الزمان عند فساد الناس : " قال احلافظ ابن كثري
خيرج اهللا هلم دابة من األرض فتكلم الناس . دين احلقوتركهم أوامر اهللا وتبديلهم ال

  . )٢(" على ذلك 
أي تكلمهم بأم ال يتيقنون بآيات اهللا تعاىل الناطقة مبجيء  " )٣(وقال األلوسي 

  . )٤(" الساعة ومباديها أو جبميع آياته اليت من مجلتها تلك اآليات 
  : وأما األدلة من السنة

مث خترج الدابة فتسم الناس  {:  قالفعه إىل النيب  يرفمنها حديث أيب أمامة 

ممن اشتريت؟ فيقول : على خراطيمهم مث يعمرون فيكم حىت يشتري الرجل البعري، فيقال

                                                
  . ٨٢: سورة النمل ، آية) 1(
  ). ٣٥١ / ٣(تفسري ابن كثري : انظر) 2(
هـ ، من ١٢١٧هو العالمة حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي ، شهاب الدين أبو الثناء ، ولد يف بغداد سنة ) 3(

 / ٧(األعالم .  هـ١٢٧٠، تويف سنة )  املعاين ، ودقائق التفسريروح(كبار املفسرين ، له مؤلفات مفيدة منها 
  ). ٢٨ ، ٢٧(، جالء العينني ص ) ١٧٦

  ). ٣١٤ / ٦(روح املعاين : انظر) 4(



  أشراط الساعة

  ١٣٨

  . )٢( )١( } اشتريته من أحد املخطمني

: بادروا باألعمال ستا { قال رسول اهللا :  قالها حديث أيب هريرة ومن

 )٣(الدجال، والدخان، ودابة األرض، وطلوع الشمس من مغرا، وأمر العامة، وخويصة 

  . )٤( } أحدكم

:  علينا وحنن نتذاكر، فقالاطلع النيب  {:  قالديث حذيفة بن أسيد ومنها ح

إا لن تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر : " نذكر الساعة قال: قالوا: ؟"ما تذاكرون " 
لدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى ابن آيات فذكر الدخان، وا

خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف : مرمي، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف

  . )٦( )٥( } جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم

 حفظت من رسول اهللا  {: ومنها حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

إن أول اآليات خروجا طلوع : "  يقولحديثا مل أنسه بعد، مسعت من رسول اهللا 
الشمس من مغرا، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها 

                                                
  ). ٢٦٨ / ٥(أمحد ) 1(
رواه أمحد ، ورجاله رجال ): ٦ / ٨(، وقال اهليثمي يف امع ) ٢٦٨ / ٥(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 2(

  . غري عمر بن عبد الرمحن بن عطية ، وهو ثقةالصحيح 
الواقعة اليت ختص أحدكم ، يريد حادثة املوت اليت ختص كل إنسان ، وهي تصغري : أي" خويصة أحدكم  " )3(

 / ٢(النهاية يف غريب احلديث . خاصة ، وصغرت الحتقارها يف جنب ما بعدها من البعث والعرض واحلساب
٣٧ .(  

  ). ٢٢٦٧ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : م يف صحيحهأخرجه اإلمام مسل) 4(
، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 5(

  ). ٧ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
  ). ٢٢٢٦ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه) 6(



  أشراط الساعة

  ١٣٩

  . )٢( )١( }  إثرها قريبافاألخرى على

  صفة الدابة : املسألة الثانية
  : اختلف العلماء يف صفة الدابة إىل عدة أقوال

أوىل األقوال أا فصيل ناقة صاحل : " أا فصيل ناقة صاحل، قال القرطيب: القول األول
  واستدل حبديث أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن)٣(" وهو أصحها، واهللا أعلم 

هلا ثالث خرجات من الدهر، فتخرج : "  الدابة فقالذكر رسول اهللا  {: حذيفة قال

 مث تكمن زمنا طويال، مث خترج - يعين مكة -يف أقصى البادية وال يدخل ذكرها القرية 
 -   يعين مكة- ذلك فيفشو ذكرها يف البادية، ويدخل ذكرها القريةخرجة أخرى دون 

مث بينما الناس يف أعظم املساجد على اهللا حرمة خريها وأكرمها على  " قال رسول اهللا 
اهللا املسجد احلرام مل يرعهم إال وهي ترغو بني الركن واملقام تنفض رأسها عن التراب 

ابة من املؤمنني عرفوا أم مل يعجزوا اهللا فبدأت فتركض الناس منها شىت ومعا، وتثبت عص
م، فجلت وجوههم حىت جعلتها كأا الكوكب الدري، وولت يف األرض ال يدركها 
: طالب وال ينجو منها هارب حىت إن الرجل ليتعوذ منها بالصالة فتأتيه من خلفه، فتقول

   .)٤( } ...؟ فتقبل عليه فتسمه يف وجهه!اآلن تصلي : يا فالن

وقال القرطيب يف . وهي ترغو والرغاء لإلبل: ووجه الداللة من هذا احلديث قوله
وقد قيل إن الدابة اليت خترج هي الفصيل الذي كان لناقة صاحل عليه السالم، : " التذكرة

                                                
 / ٢(، أمحد ) ٤٠٦٩(، ابن ماجه الفنت ) ٤٣١٠(، أبو داود املالحم ) ٢٩٤١(لفنت وأشراط الساعة مسلم ا) 1(

٢٠١ .(  
  . ١٤٢تقدم خترجيه ص ) 2(
  ). ٢٣٥ / ١٣(تفسري القرطيب ) 3(
هذا حديث صحيح : وقال) ٤٨٤ / ٤(، وأخرجه احلاكم ) ٢٢٠ / ٢(منحة املعبود ترتيب مسند الطيالسي ) 4(

، ويقصد ) تركه أمحد: ( أبني حديث يف ذكر دابة األرض ومل خيرجاه ، وتعقبه الذهيب بقولهاإلسناد ، وهو
ليس : الذهيب طلحة بن عمرو احلضرمي ، وهو رجل ضعيف يف سند الطيالسي واحلاكم ، قال عنه ابن معني

  ). ٥٤ ، ٢٣ / ٥(ذيب التهذيب : انظر. بشيء ، ضعيف



  أشراط الساعة

  ١٤٠

فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له احلجر فدخل فيه مث انطبق عليه، فهو فيه 
، ... " خيرج بإذن اهللا تعاىل، ويدل على هذا القول حديث حذيفةإىل وقت خروجه، حىت
  : ولقد أحسن من قال

ـ ر واإلمي ـ الورى بالكف  مـيس   خـروج فـصيل ناقـة صـاحل         واذكر   )١(ان  ــ

  . أا دابة مجعت من خلق كل حيوان:  الثاينالقول
ىت يتبني الصادق أا إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر وجيادهلم ح: القول الثالث

 رمحه -من الكاذب فيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وقد رد القرطيب 
 على هذا القول وبني أنه قول فاسد خمالف لظاهر اآلية واألحاديث الصحيحة -اهللا تعاىل 

، )٢( } {: وإمنا كان هذا القائل األقرب لقوله تعاىل: " - رمحه اهللا -فقال 

وعلى هذا فال يكون يف هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة، وال تكون من العشر آيات 
املذكورة يف احلديث؛ ألن وجود املناظرين واحملتجني على أهل البدع كثري، فال آية خاصة 

ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول، مث فيه ا، فال 
العدول عن تسمية هذا اإلنسان املناظر الفاضل العامل الذي على أهل األرض أن يسموه 
باسم اإلنسان أو بالعامل أو باإلمام إىل أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء، 

ب العقالء، فاألوىل ما قاله أهل التفسري، واهللا أعلم وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك دأ
  . )٣(" حبقائق األمور 

أا الثعبان املشرف على جدار الكعبة اليت اقتلعتها العقاب حني أرادت : القول الرابع
  . )٤(قريش بناء الكعبة 
إا : أا دابة مزغبة شعراء ذات قوائم، طوهلا ستون ذراعا، ويقال: القول اخلامس

                                                
  ).٨٢٢ / ٢(التذكرة ) 1(
  . ٨٢: لنمل آيةسورة ا) 2(
  ). ٨١٨ / ٢(، والتذكرة له ) ٢٣٦ / ١٣(تفسري القرطيب ) 3(
  ). ١٥١ / ٤(، فتح القدير للشوكاين ) ٢٣٦ / ٢(التذكرة للقرطيب ) 4(



  أشراط الساعة

  ١٤١

 والذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  املذكورة يف حديث متيم الداري )١(ساسة اجل
  . عن فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها عن رسول اهللا 

تقول فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها، وهي حتكي قصة اعتدادها بعد وفاة زوجها 
فلما انقضت عديت مسعت  {: ابن املغرية عند ابن عمها عبد اهللا بن عمرو بن أم مكتوم

الصالة جامعة، فخرجت إىل املسجد، :  ينادي-  منادي رسول اهللا -نداء املنادي 
 فكنت يف صف النساء اليت تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول فصليت مع رسول اهللا 

: ، مث قال"ليلزم كل إنسان مصاله : "  صالته، جلس على املنرب وهو يضحك فقالاهللا 
إين واهللا ما مجعتكم لرغبة وال : " قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قالوا"أتدرون مل مجعتكم " 

لرهبة ولكن مجعتكم ألن متيما الداري كان رجال نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثين 
حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع : نت أحدثكم عن املسيح الدجالحديثا وافق الذي ك

 إىل جزيرة يف )٢(ثالثني رجال من خلم وجذام، فلعب م املوج شهرا يف البحر مث أرفؤوا 
البحر حىت مغرب الشمس، فجلسوا يف أقرب السفينة، فدخلوا اجلزيرة، فلقيهم دابة أهلب 

: فقالت! ويلك ما أنت؟: بره من كثرة الشعر، فقالواكثري الشعر ال يدرون ما قُبلُه من د
أيها القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير، فإنه : وما اجلساسة؟ قالت: قالوا. أنا اجلساسة

فانطلقنا : ملا مست لنا رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: قال. إىل خربكم باألشواق
نسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، جمموعة يداه سراعا حىت دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إ

قد قدرمت على : قال! ويلك، ما أنت؟: إىل عنقه وما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد، قلنا
حنن أناس من العرب ركبنا يف سفينة حبرية، فصادفنا : خربي، فأخربوين ما أنتم؟ قالوا

 جزيرتك هذه فجلسنا يف أقرا البحر حني اغتلم، فلعب بنا املوج شهرا مث أرفأنا إىل
. فدخلنا اجلزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثري الشعر، ال يدرى ما قُبلُه من دبره من كثرة الشعر

اعمدوا إىل هذا : وما اجلساسة؟ قالت: قلنا: أنا اجلساسة: ويلك ما أنت؟ فقالت: فقلنا
                                                

  ). ١٥١ / ٤(، وفتح القدير للشوكاين ) ٧٨ / ١٨(، وشرح النووي ملسلم ) ٨١٩ / ٢(انظر التذكرة  ):1(
  ). ٢٤١ / ٢(النهاية يف غريب احلديث . املرفأة:  من الشط ، واملوضع الذي تشد فيهإذا قربتها: أرفأت السفينة) 2(
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  ١٤٢

، وفزعنا منها، ومل نأمن أن فأقبلنا إليك سراعا. الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألشواق
: عن أي شأا تستخرب؟ قال: قلنا. )١(أخربوين عن خنل بيسان؟ : تكون شيطانة، فقال

أخربوين : قال. أما إنه يوشك أن ال يثمر: قال. نعم: أسألكم عن خنلها هل يثمر؟ قلنا له
.  هي كثري املاء:هل فيها ماء؟ قالوا: عن أي شأا تستخرب؟ قال: قلنا. عن حبرية الطربية

عن أي شأا : ؟ قالوا)٢(أخربوين عن عني زغَر : قال. أما إن ماءها يوشك أن يذهب: قال
نعم هي كثرية املاء : هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها مباء العني؟ قلنا له: تستخرب؟ قال

 من مكة قد خرج: أخربوين عن نيب األميني ما فعل؟ قالوا: قال. وأهلها يزرعون من مائها
قال كيف صنع م؟، فأخربناه أنه قد ظهر . نعم: أقاتله العرب؟ قلنا: قال. ونزل يثرب

أما إن ذلك : قال. نعم: قد كان ذلك؟ قلنا: على من يليه من العرب وأطاعوه، قال هلم
وإين خمربكم عين، إين أنا املسيح، وإين أوشك أن يؤذن يل يف . خري هلم أن يطيعوه
أسري يف األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة وطيبة، اخلروج، فأخرج ف

فهما حمرمتان علي كلتامها، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلين ملك 
قال : قالت".  يصدين عنها، وإن على كل نقب منها مالئكة حيرسوا )٣(بيده سيف صلتا 

" يعين املدينة "هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة : " نرب وطعن مبخصرته يف املرسول اهللا 
فإنه أعجبين حديث متيم أنه : " قال. نعم: ؟ فقال الناس"أال هل كنت حدثتكم ذلك 

وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة أال إنه يف حبر الشام أو حبر اليمن ال بل 
وأوما بيده إىل " لشرق، ما هو من قبل الشرق ما هو من قبل الشرق، ما هو من قبل ا

                                                
بالفتح مث السكون ، وسني مهملة ، مدينة باألردن ، بني حوران وفلسطني ، وتوصف بكثرة النخل ، : بيسان) 1(

، املعامل ) ٥٢٧ / ١(معجم البلدان .  كيال ، وقد هدمها اليهود وأقاموا مكاا مستعمرة١٢٧تبعد عن القدس 
  ). ٦٨(األثرية يف السنة والسرية ص 

إن زغر : بزاي معجمة مضمومة مث غني معجمة مفتوحة مث راء ، وهي قرية مبشارف الشام ، قيل: عني زغر) 2(
اسم بنت لوط عليه السالم نزلت ذه القرية فسميت بامسها ، وعني زغر تغور يف آخر الزمان ، وهي من 

  ). ١٤٣ / ٤(معجم البلدان . عالمات القيامة
  . مسلوال: صلتا) 3(
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  . )١( } فحفظت هذا من رسول اهللا : املشرق، قالت

  . )٢(ومسيت باجلساسة؛ ألا جتس األخبار للدجال 
أا الدابة، اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا حيوي : القول السادس

تأخرين من أن الدابة نوع العجائب والغرائب، ولعل املقصود من هذا ما ذهب إليه بعض امل
من احلشرات املوجودة اآلن، وأا ستكثر ألي سبب من األسباب، فيكون هجومها على 
الناس على ضعفها وصغر حجمها وحتميلهم األذى الكبري وعجزهم عن مقاومتها مع ما أوتوه 

 تفتك من بسطة العلم واحليلة، آية من آيات اهللا، وبعضهم قال إا اجلراثيم اخلطرية اليت
 فيما أخرب به عن باإلنسان، وهذه ال شك أا تأويالت فاسدة وباطلة؛ ألا تكذيب للنيب 

  . )٣(هذه الدابة 
، )دابة(واآلية صرحية بالقول العريب أا : " - رمحه اهللا -قال الشيخ أمحد شاكر 

ث بعض ومعىن الدابة يف لغة العرب معروف واضح، ال حيتاج إىل تأويل، وقد بني احلدي
فعلها، ووردت أحاديث كثرية يف الصحاح وغريها خبروج هذه الدابة اآلية، وأا خترج 

 املبلغ عن ربه واملبني آخر الزمان، ووردت آثار أخر يف صفتها مل تنسب إىل رسول اهللا 
  . آيات كتابه، فال علينا أن ندعها

هم املنكر من القول، ولكن بعض أهل عصرنا من املنتسبني إىل اإلسالم، الذين فشا في
والباطل من الرأي، الذين ال يريدون أن يؤمنوا بالغيب، وال يريدون إال أن يقفوا عند 
حدود املادة اليت رمسها هلم معلموهم وقدوم من ملحدي أوربا الوثنيني اإلباحيني، 
ون املتحللني من كل خلق ودين، فهؤالء ال يستطيعون أن يؤمنوا مبا نؤمن به، وال يستطيع

أن ينكروا إنكارا صرحيا، فيجمجمون وحياورون ويداورون، مث يتأولون فيخرجون الكالم 

                                                
  ). ٢٢٦٢ - ٢٢٦١ / ٤(كتاب الفنت واملالحم : أخرجه مسلم يف صحيحه) 1(
  ). ٢٧٢ / ١(النهاية يف غريب احلديث : انظر) 2(
هللا وما بعدها ، فقد ذكر هذا القول ورد عليه فأجاد وأفاد رمحه ا) ١٨٢ / ٣(إحتاف اجلماعة للتوجيري : انظر) 3(

  . تعاىل
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عن معناه الوضعي الصحيح لأللفاظ يف لغة العرب، جيعلونه أشبه بالرموز، ملا وقر يف 
  !. أنفسهم من اإلنكار الذي يبطنون

إلسالم، بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب ل
فانظر إليهم أىن يترددون ويصرفون؟ !! وهي له عدو مبني، وعبيد ألعدائه املستعمرين 

  . هـ.  أ)١(" وأي نار يقتحمون؟ ذلك بأم بآيات اهللا ال يوقنون 
فالواجب على كل مؤمن اإلميان بأن اهللا سبحانه وتعاىل سيخرج للناس دابة خمالفة ملا 

 الكافر بالكفر وعلى املؤمن باإلميان، وهذا من اإلميان يعتاده الناس تكلمهم وختتم على
  . بالغيب الذي مدح اهللا به املؤمنني

وهذه الدابة هي الدابة : " - رمحه اهللا -يقول العالمة عبد الرمحن بن سعدي 
املشهورة اليت خترج يف آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك 

سوله كيفية هذه الدابة، وإمنا ذكر أثرها واملقصود منها، وأا األحاديث ومل يذكر اهللا ور
من آيات اهللا تكلم الناس كالما خارقا للعادة حني يقع القول على الناس، وحني ميترون 

  . )٢(" بآيات اهللا فتكون حجة وبرهانا للمؤمنني وحجة على املعاندين 
  مكان خروج الدابة : املسألة الثالثة

  :  مكان خروج الدابة إىل عدة أقوالاختلف العلماء يف
  . أا خترج من جبل الصفا أو من املسجد احلرام مبكة املكرمة: القول األول
خترج من جبل : واختلف من أي موضع خترج، فقال عبد اهللا بن عمر: " قال القرطيب

لو شئت أن أضع : الصفا مبكة، يتصدع فتخرج منه، وقال عبد اهللا بن عمرو حنوه، قال
  . )٣(" مي على موضع خروجها لفعلت قد

ومما يدل على خروجها من أعظم املساجد، ما أخرجه الطرباين يف األوسط عن حذيفة 

                                                
  ). ٨٢ / ١٥(مسند اإلمام أمحد بتحقيق األستاذ أمحد حممد شاكر : انظر) 1(
  ). ٦٠٣ / ٥(تفسري ابن سعدي ) 2(
  ). ٢٦٣ / ١٣(تفسري القرطيب ) 3(
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خترج الدابة من أعظم املساجد، فبينا هم إذ دبت  {:  قال- أراه رفعه -بن أسيد 

 خترج حني يسوي اإلمام )١(قال ابن عيينة . } األرض فبينا هم كذلك إذ تصدعت

  . )٢(ع، وإمنا جعل سابقا ليخرب الناس أن الدابة مل خترج اجلم
  . )٣(وهو املشهور : قال حممد صديق حسن خان

أن هلا خرجات، األوىل من أقصى البادية، مث ختتفي، مث خترج من بعض : القول الثاين
وهذا . أودية امة، ويصدق عليها أنه من وراء مكة، ويف املرة األخرية خترج من مكة

  .  األخري هو الذي جيمع بني األقوال يف خروجهاالقول
وخترج كما يف بعض املرفوعات أو املوقوفات ثالث  " - رمحه اهللا -يقول السخاوي 

خرجات من الدهر، فمرة من أقصى البادية وال يدخل ذكرها القرية، يعين مكة، مث تكمن 
ادية ويدخل ذكرها زمانا طويال مث خترج مرة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها يف أهل الب

  . )٤(" القرية، يعين مكة، 
وجيمع بني هذه : ويقول حممد صديق حسن خان بعد ذكره لألقوال يف خروج الدابة

األقوال مبا جاء يف األحاديث املرفوعة واملوقوفة كما قال السخاوي وغريه من أا خترج 
  .  مث ذكر كالم السخاوي السابق)٥(ثالث خرجات 

   عمل الدابة :املسألة الرابعة
عمل هذه الدابة كما جاءت به األحاديث أا تسم الناس املؤمن والكافر، حىت إنه 

فتلقى املؤمن فتسمه يف وجهه، ويشترك الناس يف األقوال : جاء يف بعض الروايات
                                                

 هـ ، وكان حافظا ١٠٧هو سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل ، أبو حممد ، حمدث احلرم املكي ، ولد سنة ) 1(
  ). ٢٤٢ / ١(تذكرة احلفاظ . هـ١٩٨حج سبعني سنة ، تويف سنة :  ، قيلثقة ثبتا إماما

رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ): ٨ / ٨(، وقال اهليثمي يف امع ) ١٧٦ / ٢(أخرجه الطرباين يف األوسط ) 2(
  . ثقات

  ). ١٣٩(اإلذاعة ) 3(
  ). ٤٠(القناعة فيما حيسن اإلحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ص ) 4(
  ). ١٣٩(اإلذاعة ) 5(



  أشراط الساعة

  ١٤٦

  . ويصطحبون يف األمصار، يعرف املؤمن الكافر وبالعكس
عين تكتب على جبني الكافر تكلمهم، جترحهم، ي: وعن ابن عباس: قال ابن كثري

كافر، وعلى جبني املؤمن مؤمن، ومنه ختاطبهم، وخترجهم، وهذا القول ينتظم من مذهبني 
  . )١(وهو قوي حسن جامع، واهللا تعاىل أعلم 
  : ويتلخص عمل الدابة يف األمور التالية

  .  أا دابة تكلم الناس-ا 
  .  أا تسم املؤمن بعالمة وجتلو وجهه حىت ينري- ٢
  . هي خطم األنف:  أا تسم الكافر بعالمة قيل- ٣

  . )٢(يعين تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر اخلطام : قال ابن األثري

                                                
  ). ٢٠٨ / ١(النهاية يف الفنت واملالحم ) 1(
  ). ٤٢٧ ، ٤٢٦ / ١(، وانظر املنهاج يف شعب اإلميان للحليمي ) ٥٠ / ٢(النهاية يف غريب احلديث ) 2(
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  ١٤٧

   الدخان الذي يكون يف آخر الزمان :املطلب السابع
والكالم على . من عالمات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة

  : ل التاليةهذه العالمة يتضمن املسائ
  األدلة من الكتاب والسنة : املسألة األوىل
 {: قال تعاىل                          

                                     
     { )١( .  

  : أما األدلة من السنة على هذا األمر فهي كثرية
 اطلع علينا رسول اهللا  {: منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري املتقدم، قال

إا لن تقوم حىت : " نذكر الساعة، قال: قلنا؟ "ما تذاكرون : " وحنن نتذاكر الساعة فقال

  . )٣( احلديث )٢( } ...تروا قبلها عشر َآيات فذكر الدخان والدجال والدابة

طلوع :  ستابادروا باألعمال {:  قال أن رسول اهللا ومنها حديث أيب هريرة 

  . )٥( احلديث )٤( } ...الشمس من مغرا أو الدخان أو الدجال

الدخان يأخذ املؤمن كالزكمة ويأخذ : إن ربكم أنذركم ثالثا { ومنها قوله 

                                                
  . ١٣ - ١٠: سورة الدخان ، اآليات) 1(
، ابن ماجه ) ٤٣١١( أبو داود املالحم ،) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 2(

  ). ٧ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
  . ١٤٨تقدم خترجيه ص ) 3(
  ). ٣٢٤ / ٢(، أمحد ) ٢٩٤٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 4(
  ). ٢٢٦٧ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه) 5(



  أشراط الساعة

  ١٤٨

  . )١( } الدجال: الدابة، والثالثة:  مسمع منه، والثانيةالكافر فينتفخ حىت خيرج من كل

  اختالف العلماء حول املراد بالدخان ومىت حيدث؟ : املسألة الثانية
 يف املراد بالدخان الوارد يف اآلية واألحاديث - رمحهم اهللا -لقد اختلف العلماء 

  : املتقدمة على قولني
اب قريشا من الشدة واجلوع عندما  فذهب بعضهم إىل أن هذا الدخان هو ما أص- ١

 حني مل يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إىل السماء فال يرون دعا عليهم النيب 
 وتبعه مجاعة من السلف إال الدخان، وإىل هذا القول ذهب عبد اهللا بن مسعود 

  . )٢(ورجحه ابن جرير الطربي رمحه اهللا 
:  قال- رمحه اهللا - )٣(وق بن األجدع وقد استدل هؤالء مبا جاء يف حديث مسر

يا أبا عبد الرمحن، إن قاصا : كنا جلوسا عند عبد اهللا بن مسعود فأتاه رجل فقال {

املؤمنني منه كهيئة يقص ويزعم أن آية الدخان جتيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ 
يا أيها الناس اتقوا اهللا، من علم منكم : " فقال عبد اهللا، وجلس وهو غضبان" الزكام 

اهللا أعلم، فإنه أعلم ألحدكم أن يقول ملا ال : شيئا فليقل مبا يعلم، ومن مل يعلم فليقل
ن أَجٍر وما أَنا ِمن قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيِه ِم "  قال لنبيه اهللا أعلم، فإن اهللا : يعلم

 كَلِِّفنيتإن رسول اهللا )٤(" الْم اللهم سبع كسبع : "  ملا رأى من الناس إدبارا قال هلم

                                                
) ١٣٨ / ٤(وذكره ابن كثري يف تفسريه ) ١١٤ / ١٥(األشعري أخرجه ابن جرير يف تفسريه عن أيب مالك ) 1(

: رواه ابن جرير الطربي وإسناده جيد ، وذكر ابن حجر رواية الطربي عن أيب مالك وابن عمر وقال: وقال
  ). ٤٣٦ / ٨(فتح الباري ). إسنادمها ضعيف أيضا ، لكن تضافر هذه األحاديث يدل على أن لذلك أصال(

 / ١٦(، وتفسري القرطيب ) ١٥٠ - ١٤٩ / ٤(، وتفسري البغوي ) ١١٤ ، ١١٣ / ٢٥(لطربي تفسري ا: انظر) 2(
  ). ١٢٥ - ١٢٤ / ٤(، وتفسري ابن كثري ) ١٣١

هو مسروق بن األجدع بن مالك اهلمذاين ، الوادعي ، الكويف ، من كبار أئمة التابعني وفقهائهم ، ثقة عابد ، ) 3(
  ). ١٠٩ / ١٠ص (، ذيب التهذيب ) ٦٣ / ٤(سري أعالم النبالء .  هـ٦٣أخرى له الستة ، تويف سنة 

  . ٨٦: سورة ص ، اآلية) 4(
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  ١٤٩

فأخذم سنة حصت كل شيء حىت أكلوا اجللود وامليتة من اجلوِع، :  قال)١(" يوسف 
 {: يضاوقال ابن مسعود أ. )٢( } وينظر إىل السماء أحدهم فريى كهيئة الدخان

  . )٧( }  والدخان)٦( والقمر )٥( والبطشة )٤( والروم )٣(اللزام : مخس قد مضني

 وذهب كثري من العلماء سلفا وخلفا إىل أن الدخان هو من اآليات املنتظرة اليت - ٢
بعد، وسيقع قرب يوم القيامة، وإىل هذا ذهب علي بن أيب طالب وابن عباس وأبو مل تأت 

  . سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم وغريهم، وكثري من التابعني
 هذا، مستدال باألحاديث اليت سبق ذكرها - رمحه اهللا -وقد رجح احلافظ ابن كثري 
حاديث، وأيضا مبا أخرجه ، وبغريها من األ)آية الدخان(عند االستدالل على هذه اآلية 

 رضي اهللا -غدوت على ابن عباس :  قال)٨(ابن جرير وغريه عن عبد اهللا بن أيب مليكة 
طلع : قالوا: مل؟ قال: ما منت البارحة حىت أصبحت، قلت: "  ذات يوم فقال-عنهما 

                                                
هذا دعاء من النيب على كفار مكة بأن يبعث اهللا عليهم سجع سنني جمدبة كاليت يف زمن يوسف عليه السالم ) 1(

  . اليت ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن
 / ٤: (كتاب صفات املنافقات: ، ومسلم يف صحيحه) ٤٠ / ٦(ب التفسري كتا: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(

٢١٥٦ .(  
أي يكون . ٧٧سورة الفرقان ، اآلية " فقد كذبتم فسوف يكون لزاما : " هو ما جاء يف قوله تعاىل: اللزام) 3(

 / ٣( البغوي تفسري: انظر. عذابا الزما نتيجة تكذيبهم ، وهو ما وقع لكفار قريش يف بدر من القتل واألسر
  ). ١٤٣ / ١٧: (، وشرح صحيح مسلم للنووي) ٣٣٠ / ٣(، وتفسري ابن كثري ) ٣٨٠

سورة الروم ، اآليات " امل غُِلبِت الروم ِفي أَدنى الْأَرِض وهم ِمن بعِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ : " إشارة إىل قوله تعاىل) 4(
)٣ - ١ .(  

  . ١٦: سورة الدخان ، اآلية" يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِإنا منتِقمونَ : " إشارة إىل قوله تعاىل) 5(
  . ١: سورة القمر ، اآلية" اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر : " إشارة إىل قوله تعاىل) 6(
 / ٤(كتاب صفات املنافقني : حه، ومسلم يف صحي) ٤١ / ٦(كتاب التفسري ، : أخرجه البخاري يف صحيحه) 7(

٢١٥٧ .(  
هو اإلمام اجلليل أبو بكر عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة زهري بن عبد اهللا بن جدعان التيمي املكي ، أحد ) 8(

 كان قاضيا ومؤذنا لعبد اهللا بن الزبري ، وكان ثقة فاضال كثري احلديث - رضي اهللا عنهما -تالمذة ابن عباس 
مشاهري علماء األمصار : انظر. هـ١١٧العبادلة األربعة وأدرك ثالثني من الصحابة ، تويف سنة ، روى عن 

  ). ٨٨ / ٥(، وسري أعالم النبالء ) ٨٢(
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  ١٥٠

  . )١(" الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما منت حىت أصبحت 
وهذا إسناد صحيح إىل ابن : "  بعد ذكره هلذا األثر- رمحه اهللا - كثري قال ابن

عباس رضي اهللا عنهما حرب وترمجان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعني رضي اهللا عنهم مع األحاديث املرفوعة من الصحاح واحلسان وغريها اليت 

خان من اآليات املنتظرة مع أنه ظاهر أوردوها مما فيه مقنع وداللة ظاهرة على أن الد
 {: القرآن، قال اهللا تبارك وتعاىل                 { )أي )٢ 

ال رأوه يف  إمنا هو خيبني واضح، يراه كل أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود 
 {: أعينهم من شدة اجلوع واجلهد، وهكذا قوله تعاىل    { )وقوله )٣ ،

{: تعاىل      { )٥(" خا  أي يقال هلم ذلك تقريعا وتوبي)٤( .  

 إىل اجلمع بني هذه اآلثار بأن قالوا مها دخانان ظهر )٦( وقد ذهب بعض العلماء - ٣
أحدمها وبقي اآلخر الذي سيقع يف آخر الزمان، فأما اآلية األوىل اليت ظهرت فهي ما 
كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غري الدخان احلقيقي الذي يكون عند 

  .  هي من أشراط الساعةظهور اآليات اليت
مها دخانان قد : " كان ابن مسعود يقول: قال جماهد: - رمحه اهللا -قال القرطيب 

مضى أحدمها، والذي بقي ميأل ما بني السماء واألرض وال جيد املؤمن إال كالزكمة، وأما 
  . )٧(" الكافر فتثقب مسامعه 

فإنه غري منكر أن يكون أحل وبعد : " - رمحه اهللا -وقال اإلمام ابن جرير الطربي 
                                                

  ). ١٢٥ / ٤(، وذكره ابن كثري يف تفسريه ) ١١٣ / ١٥(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) 1(
  . ١٠: سورة الدخان آية) 2(
  . ١١: سورة الدخان آية) 3(
  . ١١: سورة الدخان آية) 4(
  . بتحقيق د طه زيين) ١٧٢ / ١(النهاية يف الفنت واملالحم له : ، وانظر) ١٤٠ - ١٢٥ / ٤(تفسري ابن كثري ) 5(
  ). ٢٧ / ١٨(، وشرح صحيح مسلم ) ٦٥٥(التذكرة القرطيب : انظر) 6(
  ). ٦٥٥(التذكرة ) 7(
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بالكفار الذين توعدهم ذا الوعيد ما توعدهم، ويكون حمال فيما يستأنف بعد بآخرين 
 عندنا كذلك؛ ألن األخبار عن رسول دخانا على ما جاءت به األخبار عن رسول اهللا 

  قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنه عبد اهللا بن مسعود، فكالاهللا 
  . )١("  صحيح اخلربين اللذين رويا عن رسول اهللا 
  . )٢(" وحيتمل أما دخانان للجمع بني هذه اآلثار : وقال النووي رمحه اهللا تعاىل

 واهللا تعاىل أعلم، -وال شك أن اجلمع هو أفضل الطرق وال منافاة بني الرأيني حينئذ 
  . ورد العلْم إليه أسلم

                                                
  ). ١١٥ - ١١٤ / ٢٥(تفسري الطربي ) 1(
  ). ٢٨ / ١٨(مسلم للنووي شرح صحيح ) 2(



  أشراط الساعة

  ١٥٢

  لثالثة  اخلسوفات ا:املطلب الثامن
 حبدوثها يف آخر الزمان اخلسوفات الثالثة، من العالمات الكربى اليت أخرب الرسول 
 وفيه أن رسول اهللا - وقد سبق ذكره - وقد دلت على هذا حديث حذيفة بن أسيد 

ا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها ثالثة خسوف {:  قالخسف : إ

  . )٢( )١( } باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب

 {:  يقولمسعت رسول :  قالت- رضي اهللا عنها -ومنها حديث أم سلمة 
يا : ، قلت"سيكون بعدي خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة العرب 

إذا أكثر أهلها  " رسول اهللا أخيسف باألرض وفيها الصاحلون؟ قال هلا رسول اهللا 

  . )٤( )٣( } اخلبث

فهذه اخلسوفات الثالثة من األشراط الكربى اليت ال تظهر إال يف آخر الزمان، وهي 
غري اخلسوفات اليت وقعت يف املاضي ويف أماكن متعددة؛ ألن هذه من أشراط الساعة 

  . الصغرى، أما هذه اخلسوفات الثالثة فهي خسوفات عظيمة
وقد وجد اخلسف يف مواضع، ولكن حيتمل : " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 

يكون أعظم منه مكانا أو أن يكون املراد باخلسوف الثالثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن 
  . )٥(" قدرا 

                                                
، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 1(

  ). ٧ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
  . ١٤٨تقدم خترجيه ص ) 2(
، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 3(

  ). ٧ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 
رواه الطرباين يف األوسط ، ): ١١ / ٨(وقال اهليثمي يف امع ) ٧٤ / ٤(أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) 4(

  . وفيه حكيم بن نافع ، وثقه ابن معني وضعفه غريه ، وبقية رجاله ثقات
  ). ٨٤ / ١٣(فتح الباري ) 5(
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  ١٥٣

   النار اليت حتشر الناس :املطلب التاسع
آخر اآليات الكربى والعالمات العظمى ألشراط الساعة وأول اآليات املؤذنة بقيام 

  : القيامة خروج نار حتشر الناس إىل حمشرهم، والكالم عليها يف عدة مسائل
  األدلة على خروجها : املسألة األوىل

ءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن، وجاءت جا
  : روايات أخرى بأا خترج من حبر حضرموت، ومن األحاديث اليت تبني ذلك

وآخر ذلك  {  حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط الساعة وآخره قوله - ١

نار خترج من قعرة  {: ، ويف رواية)١( } نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم

  . )٣( )٢( } عدن ترحل الناس

ستخرج نار  { قال رسول اهللا :  قال- حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما - ٢

  . )٥( )٤( } من حضرموت أو من حبر حضرموت قبل يوم القيامة حتشر الناس

 عن مسائل ملا أسلم سأل النيب أن عبد اهللا بن سالم  {  حديث أنس - ٣

أما أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس  " ما أول أشراط الساعة؟ فقال النيب : ومنها

  . )١( )٦( } من املشرق إىل املغرب
                                                

، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(وأشراط الساعة مسلم الفنت ) 1(
  ). ٦ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 

، ابن ماجه ) ٤٣١١(، أبو داود املالحم ) ٢١٨٣(، الترمذي الفنت ) ٢٩٠١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 2(
  ). ٧ / ٤(، أمحد ) ٤٠٥٥(الفنت 

  ). ٢٢٢٦ ، ٢٢٢٥ / ٤(كتاب الفنت وأشراط الساعة : حيحهأخرجه مسلم يف ص) 3(
  ). ٦٩ / ٢(، أمحد ) ٢٢١٧(الترمذي الفنت ) 4(
. إسناده صحيح: بتحقيق أمحد شاكر ، وقال عنه) ٥١٤٦(برقم ) ١٣٣ / ٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 5(

: انظر. د صححه األلباينهذا حديث حسن غريب صحيح ، وق: ، وقال) ٤٣١ / ٤(كتاب الفنت : والترمذي
  ). ٢٠٣ / ٣(صحيح اجلامع 

  ). ٣١٥١(البخاري أحاديث األنبياء ) 6(
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  اجلمع بني األحاديث الواردة يف مكاا : املسألة الثانية
ما جاء أا أول اجلمع بني ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكربى و

إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من اآليات الواردة معها يف حديث : أشراطها بأن يقال
حذيفة، وأوليتها باعتبار أا أول اآليات اليت ال شيء بعدها من أمور الدنيا أصال، بل يقع 

ديث بانتهاء هذه اآليات النفخ يف الصور خبالف ما ذكر معها من اآليات الواردة يف ح
  . )٢(حذيفة، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا 

أما ما جاء يف بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، ويف بعضها اآلخر أا 
  : حتشر الناس من املشرق إىل املغرب فيجاب عن ذلك بأجوبة

ن ال ينايف  أنه ميكن اجلمع بني هذه الروايات بأن كون النار خترج من قعر عد- ١
حشرها الناس من املشرق إىل املغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا 

حتشر الناس من املشرق إىل  { خرجت انتشرت يف األرض كلها، واملراد بقوله 

  . غرب إرادة تعميم احلشر ال خصوص املشرق وامل)٣( } املغرب

 أن النار عندما تنتشر يكون حشرها ألهل املشرق أوال، ويؤيد ذلك أن ابتداء - ٢
الفنت دائما من املشرق، وأما جعل الغاية املغرب فألن الشام بالنسبة إىل أهل املشرق 

  . مغرب
 حيتمل أن تكون النار املذكورة يف حديث أنس كناية عن الفنت املنتشرة اليت - ٣

يم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل املشرق حىت خرب أثارت الشر العظ
معظمه واحنشر الناس من جهة املشرق إىل الشام ومصر ومها من جهة الغرب، كما شوهد 
ذلك مرارا يف عهد التتر واملغول وغريهم، وأما النار اليت يف حديثي حذيفة بن أسيد وابن 

                                                                                                                                       
  ). ٤١٨ - ٤١٧ / ٦(كتاب أحاديث األنبياء : أخرجه البخاري يف صحيحه) 1(
  ). ٨٦ / ١٣(فتح الباري : انظر) 2(
  ). ٣١٥١(البخاري أحاديث األنبياء ) 3(
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  ١٥٥

  . )١(عمر فهي نار حقيقية، واهللا أعلم 
  مكان احلشر : املسألة الثالثة

املكان الذي يكون احلشر إليه يف آخر الزمان هو الشام كما صحت بذلك األحاديث 
  : الكثرية منها
:  يقولمسعت رسول اهللا :  حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال-  ١

إنكم حمشورون رجاال وركبانا، وجترون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده إىل  {

   .)٣( )٢( } الشام

الشام أرض احملشر  {:  قال أن رسول اهللا  حديث أيب ذر -  ٢

  . يث إىل غري ذلك من األحاد)٥( )٤( }  واملنشر

ويف تفسري ابن عيينة عن ابن عباس رضي اهللا : " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر 
من شك أن احملشر ههنا، يعين الشام، فليقرأ أول سورة احلشر، قال هلم رسول  {: عنهما

  . )٦( } إىل أرض احملشر: " إىل أين؟ قال: ، قالوا"يومئذ اخرجوا  "  اهللا

والسبب يف كون الشام هي أرض احملشر أن األمن واإلميان حني تقع الفنت يف آخر 
اللهم بارك لنا يف شامنا،  {:  للشام بالربكة فقالالزمان يكون بالشام، وقد دعا النيب 

                                                
  ). ٨٦ / ١٣(فتح الباري : انظر) 1(
  ). ٣ / ٥(، أمحد ) ٢٤٢٤(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 2(
هذا حديث : ، وقال) ٥٣٢ / ٤(، والترمذي يف كتاب صفة القيامة ) ٣ / ٥(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 3(

  . حسن صحيح
  ). ٤٦٣ / ٦(، أمحد ) ١٤٠٧(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 4(
، وأخرجه الربعي ) ٤٥٠ / ١(كتاب إقامة الصالة : ، وابن ماجه) ٤٦٣ / ٦( يف املسند أخرجه اإلمام أمحد) 5(

  . ، وصححه األلباين يف خترجيه له) ٤(يف فضائل الشام 
  ). ٣٣٠ / ٤(، وانظر تفسري ابن كثري ) ٣٨٠ / ١١(فتح الباري ) 6(



  أشراط الساعة

  ١٥٦

  . )٢( )١( } اللهم بارك لنا يف ميننا

وقد وردت أحاديث كثرية يف فضائل الشام والترغيب يف سكنها ال جمال لذكرها 
 وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون )٣(هنا 

يقتله املسيح عليه السالم بباب لد، هذا اجتماع املؤمنني لقتال الدجال، وهناك 
  . باإلضافة إىل أن أرض الشام مهبط األنبياء ومسرى رسول اهللا 

  زمان احلشر : املسألة الرابعة
فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب بعض العلماء كالبيهقي : وأما عن زمن احلشر

و يف اآلخرة عند اخلروج من  وغريمها إىل أن هذا احلشر ليس يف الدنيا وإمنا ه)٤(والغزايل 
  . )٥(القبور 

 إىل أن هذا احلشر يكون يف الدنيا قبل قيام الساعة حيث )٦(وذهب مجاهري العلماء 
حيشر الناس أحياء إىل الشام، وأما احلشر من القبور إىل املوقف فهو على خالف الصورة 

 واه أبو هريرة الواردة يف حشر الناس إىل الشام حيث جاء يف وصف حشر الدنيا ما ر
حيشر الناس على ثالث طرائق راغبني راهبني، واثنان على  {:  قالأن رسول اهللا 

قيل بعري، وثالثة على بعري، وأربعة على بعري، وعشرة على بعري، وحتشر بقيتهم النار ت
معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا ومتسي معهم 

                                                
  . )١١٨ / ٢(، أمحد ) ٣٩٥٣(، الترمذي املناقب ) ٩٩٠(البخاري اجلمعة ) 1(
  ). ٩٥ / ٨: (كتاب الفنت: أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(
مجع فيه األحاديث الواردة يف فضل الشام ، وقد ) فصائل الشام(للحافظ الربعي كتاب قيم ذا الشأن مساه ) 3(

  . شرحه العالمة القامسي ، وطبع بتحقيق وختريج العالمة الشيخ األلباين باملكتب اإلسالمي فلرياجع
و حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، فيلسوف متصوف ، له كتب كثرية يف الفقه واألصول هو أب) 4(

، ) ٣٨٧ / ٢(العرب .  هـ٥٠٥املستصفي ، االقتصاد يف االعتقاد ، تويف سنة : والتفسري وغريها ، ومنها
  ). ١٠ / ٤(شذرات الذهب 

  ). ٣٨٧ / ١١(لباري وفتح ا) ٤٤٢ / ١(املنهاج يف شعب اإلميان : انظر) 5(
  ). ٣٨٧ / ١١(وفتح الباري ) ١٩٥ - ١٩٤ / ١٧(شرح مسلم للنووي ) 6(



  أشراط الساعة

  ١٥٧

 إىل غري ذلك من األحاديث اليت تدل على أن املراد به حشر )٢( )١( } حيث أمسوا

املوجودين يف آخر الدنيا من أقطار األرض إىل حملة احملشر بأرض الشام، وقد ورد يف هذا 
والنوم وإماتة النار من يتخلف، ولو كان هذا بعد نفخة احلديث وغريه الركوب واألكل 

البعث مل يبق موت وال ظهر يركب ويشترى وال أكل وال لبس يف عرصات القيامة، 
فإن حشر اآلخرة قد جاءت به األحاديث تبني بأن الناس مؤمنهم وكافرهم : وأيضا

:  عنهما قالحيشرون حفاة عراة ال عاهات فيهم، ففي الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا
يا أيها الناس إنكم حتشرون إىل اهللا : "  خطيبا مبوعظة فقالقام فينا رسول اهللا  {

 { )٣(حفاة عراة غرال           { )٤( 
فمن أين للذين . )٥( } أال وأن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم

ارف، أو أبعرة يركبها من يساق من يبعثون بعد املوت حفاة عراة حدائق يدفعوا يف الشو
  . )٦(املوقف إىل اجلنة، إن هذا يف غاية البعد 

وذا يتبني أن احلشر الوارد يف األحاديث السابقة إمنا يكون يف الدنيا قبل يوم القيامة، 
أما حشر يوم القيامة فقد بينه حديث ابن عباس السابق، فمن ذهب إىل خالف ذلك فقد 

  .  واهللا أعلم-لصواب أخطأ وجانب احلق وا
فأما شرار اخللق فتخرج نار يف آخر الزمان : " - رمحه اهللا -قال احلافظ ابن رجب 

                                                
  ). ٢٠٨٥(، النسائي اجلنائز ) ٢٨٦١(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٦١٥٧(البخاري الرقاق ) 1(
 / ٤(نعيمها كتاب اجلنة وصفة : ، مسلم يف صحيحه) ١٩٤ / ٧(كتاب الرقاق : أخرجه البخاري يف صحيحه) 2(

٢١٩٤ .(  
 / ٣(النهاية يف غريب احلديث : مجع أغرل ، وهو من بقيت غرلته ، وهي اجللدة اليت يقطعها اخلاتن من الذكر) 3(

٣٦٢ .(  
  . ١٠٤: سورة األنبياء ، اآلية) 4(
 ٤(كناب اجلنة وصفة نعيمها : ، ومسلم يف صحيحه) ١٩٤ / ٧(كتاب الرقاق : أخرجه البخاري يف صحيحه) 5(

 /٢١٩٤ .(  
  ). ٣٨٤ / ١١(، وفتح الباري البن حجر ) ٢٣١ - ٢٣٠ / ١(النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري : انظر) 6(



  أشراط الساعة

  ١٥٨

  . )١(" تسوقهم إىل الشام قهرا حىت جتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة 
وقد سبق التنبيه إىل أن هذه النار غري النار اليت خرجت يف املدينة واليت تعد من 

  . لصغرى، واهللا أعلماألشراط ا

                                                
  ). ٩٠(لطائف املعارف البن رجب ) 1(



  أشراط الساعة

  ١٥٩

  اخلامتة 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني 

  : نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد
 وقد حبثت فيه  من إمتام هذا البحث وإكماله،- بعون اهللا تعاىل وتوفيقه -فقد انتهيت 

جهدي وطاقيت، واستفدت منه فوائد كثرية، وخرجت بنتائج طيبة، وذلك من خالل 
قراءيت لكثري من كتب العقيدة والتفسري واحلديث والتراجم وغريها من خمتلف العلوم 

  . املتعلقة ذا البحث
  : هذا وميكن أن أمجل أهم النتائج والفوائد اليت توصلت إليها يف األمور التالية

 أن حبث أشراط الساعة ودراستها وتعلمها وتعليمها من أهم األمور يف الوقت - ١
احلاضر؛ إلقبال الناس على الدنيا واجلري وراءها، مما جعل الكثري منهم ينسى احلياة 
اآلخرة، واالستعداد هلا، فالبحث يف أشراط الساعة ودراستها وعرضها على الناس يقوي 

م على اإلكثار من األعمال الصاحلة، واالستعداد للقدوم على اإلميان يف القلوب وحيثه
  . الدار اآلخرة

 أمهية اإلميان بالغيب ومكانته يف اإلسالم، فهو صفة املؤمنني املتقني، وكل من - ٢
يدعي علما بشيء من الغيب من تلقاء نفسه يكون ضاال مكذبا خلرب اهللا تعاىل، ونصوص 

  .  الغيب من خصائص اهللا تبارك وتعاىلالكتاب والسنة اليت تبني أن علم
 واتباعه واقتفاء أثره والسري على هديه، وعدم  جيب على كل مسلم طاعة نبيه - ٣
 أمره ويه، فعبادة اهللا سبحانه وتعاىل مل تترك لألهواء واألفكار، بل هي مقيدة ةخمالف

  .  فيما شرعه ألمتهباتباعه 
املستقلة يف أشراط الساعة يتبني أن التأليف يف  من خالل النظر يف بعض املؤلفات - ٤

  . هذا املوضوع على وجه االستقالل بدأ يف وقت مبكر مع بداية حركة التأليف
  .  أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثري منها ومل يبق منها إال القليل- ٥
 يف أشراط  أنه جيب اإلميان بكل األحاديث واألخبار اليت ثبتت عن الرسول - ٦



  أشراط الساعة

  ١٦٠

  . لساعة سواء كانت متواترة أم آحاداا
 أن املراد بأشراط الساعة هي العالمات اليت تسبقها، وال دليل يف ذلك على كون - ٧

 شيء منها حمرما أو ممنوعا، إمنا وقوعه دليل على قرب الساعة ودنو قيامها، ومنها بعثته 
  . من عالمات الساعة الصغرى، وهي كذلك نور وخري للبشرية

النار اليت ظهرت يف احلجاز وأضاءت هلا أعناق اإلبل ببصرى، من أشراط  أن - ٨
الساعة الصغرى، وقد ظهرت وانتهت، أما النار اليت حتشر الناس وتقيل معهم حيث قالوا، 

  . وتبيت معهم حيث باتوا، فهي من أشراط الساعة الكربى اليت مل تأت بعد
 ت هي من معجزات الرسول  أن أشراط الساعة وعالماا اليت ظهرت ووقع- ٩

  . حيث إا وقعت كما أخرب ا 
 أن كثريا من الدجالني الكذابني املدعني للنبوة واملثريين للفتنة قد ظهروا قدميا - ١٠

  . وحديثا، وال يزال هذا الظهور حىت يكون آخرهم املسيح الدجال األعور الكذاب
  . تابع اخلرز يف النظام أن أشراط الساعة الكربى إذا خرجت تتابعت كت- ١١
 أن الراجح يف أمر ابن صياد أنه دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال األكرب - ١٢

  . الذي خيرج يف آخر الزمان
 أن عيسى ابن مرمي عليه السالم عندما يرتل يقتل الدجال، ويكسر الصليب، - ١٣

  . ويقتل اخلرتير، ويقضي بشريعة النيب حممد 
س من مغرا هو أول اآليات العظام املؤذنة بتغري أحوال العامل  أن طلوع الشم- ١٤

  . العلوي، وأنه بطلوعها يقفل باب التوبة
 أن آخر أشراط الساعة الكربى هو خروج النار اليت حتشر الناس إىل أرض - ١٥

  . احملشر، والذي يكون بعده قيام الساعة
  وأخريا 

م هذا البحث وإخراجه ذه الصورة اليت أمحد اهللا تعاىل وأشكره أن أعانين على إمتا
أرجو أن أكون قد وفقت ا يف عرضه، وبيان أهم جوانبه على الوجه املطلوب، وال شك 



  أشراط الساعة

  ١٦١

  . أن اإلنسان معرض للخطأ يف عمله والكمال هللا وحده
وإنين أعترف هنا بالتقصري، فإن كان ما ذكرته يف حبثي هذا وما عرضته فيه حقا 

 وحده وله احلمد والشكر أوال وآخرا، وما كان فيه من خطأ وزلل وصوابا فهذا فضل اهللا
  . فهو مين ومن الشيطان، وأستغفر اهللا وأتوب إليه من ذلك

  ويف اخلتام 
أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه 

سلف هذه األمة، وأن جينبنا الزلل  اتباعا نقيا خاليا من البدع واألهواء، كما كان عليه 
ومزالق األهواء، وأن يأخذ بنواصينا ملا فيه رضاه وسعادتنا يف الدارين، وأن يثبتنا على احلق 
حىت نلقاه به، وأن يغفر يل ولوالدي وجلميع املسلمني إنه مسيع جميب، وآخر دعوانا أن 

  . احلمد هللا رب العاملني



  أشراط الساعة

  ١٦٢

  املصادر واملراجع 
  . لكرمي القرآن ا- ١
كمال يوسف احلوت، عامل الكتب، بريوت، ط :  األدب املفرد للبخاري، ترتيب- ٢
  . هـ١٤٠٤، سنة ١

 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي، ط دار اإلفتاء، - ٣
  . هـ١٤٠٣الرياض، سنة 

 إحياء  أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري للخطايب، من مطبوعات مركز- ٤
د حممد بن سعد بن عبد الرمحن : التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى مبكة املكرمة، حتقيق

  . آل سعود
  .  م١٩٩٠، سنة ٥ األعالم للزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط - ٥
  .  هـ١٤٠٠حممد أمني دمج، بريوت، سنة :  األنساب، للسمعاين، الناشر- ٦
 يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة للشيخ محود بن عبد  إحتاف اجلماعة مبا جاء- ٧

  .  هـ١٤١٤اهللا التوجيري، دار الصميعي، الطبعة الثانية، سنة 
 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب األمري عالء الدين الفارسي، تقدمي - ٨
  .  هـ١٤٠٧، سنة ١كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : وضبط
اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة للعالمة حممد صديق حسن القنوجي،  - ٩

  .  هـ١٣٩٩دار الكتب العلمية، بريوت، سنة 
 اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد للعالمة صاحل بن فوزان الفوزان، ط الرئاسة العامة - ا ٠

  . هـ١٤١٠إلدارات البحوث العلمية، الرياض، سنة 
الساعةً للشريف حممد بن رسول الربزجني، دار املنهاج، ط  اإلشاعة ألشراط - ١١

  .  هـ١٤١٧، سنة ١
 إكمال إكمال املعلم بشرح صحيح مسلم، أليب عبد اهللا األيب، مكتبة طربية - ١٢

  . الرياض، بدون تاريخ



  أشراط الساعة

  ١٦٣

 اقتضاء الصراط املستقيم وخمالفة أصحاب اجلحيم حتقيق د ناصر بن عبد الكرمي - ١٣
  .  هـ١٤٠٤، سنة ١بيكان الرياض، طالعقل، مطابع الع

  .  بريوت-أليب حيان األندلسي، دار الفكر :  البحر احمليط- ١٤
عبد العزيز النجار، مكتبة األصمعي وغريها، :  البداية والنهاية البن كثري، اعتناء- ١٥
  . الرياض
هرة  البدر الطالع حملاسن من بعد القرن السابع للشوكاين، مطبعة السعادة، القا- ١٦

  .  هـ١٣٤٨، سنة ١ط 
  .  البعث والنشور للبيهقي- ١٧
 بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، للضيب، دار الكتاب العريب، بريوت، - ١٨

  . م١٩٦٧سنة 
 بغية الوعاة للسيوطي، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، دار الفكر بريوت، ط - ١٩

  .  هـ١٣٩٩، سنة ٢
لقاموس حملمد مرتضى الزبيدي، حتقيق جمموعة من  تاج العروس يف جواهر ا- ٢٠

  .  هـ١٣٨٥احملققني، طبعة وزارة اإلعالم الكويتية، سنة 
 حتقيق حممد - الطبعة الثانية - طبعة دار املعارف - تاريخ ابن جرير الطربي - ٢١
  . أبو الفضل
  .  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت- ٢٢
 ١٣٩٩ كذب املفتري البن عساكر، دار الكتاب العريب، بريوت، سنة  تبيني- ٢٣
  . هـ

 تذكرة احلفاظ للذهيب، تصحيح عبد الرمحن املعلمي، دار إحياء التراث العريب، - ٢٤
  . بريوت
 التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، للقرطيب، حتقيق أمحد حجازي، مكتبة - ٢٥

  .  هـ١٤٠٠الكليات األزهرية، سنة 



  أشراط الساعة

  ١٦٤

  .  هـ١٣٩٩ سنة - دار الكتب العلمية - ترتيب القاموس للزاوي - ٢٦
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض - ٢٧

  . حتقيق سعيد أمحد أعرايب، طبعة وزارة األوقاف باململكة املغربية
ي، مطبعة األصيل،  التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح حملمد أنور شاه الكشمري- ٢٨

  .  هـ١٣٨٥حلب، سنة 
  . - مقدمة الكتاب السابق - التصريح للشيخ عبد الفتاح أيب غدة - ٢٩
  .  هـ١٤٠٣، سنة ١ التعريفات للجرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط- ٣٥
 نشر وتوزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية - تفسري أيب السعود - ٣١

  .  هـ١٤٠١عوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، سنة واإلفتاء والد
 نشر وتوزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية - تفسري ابن سعدي - ٣٢

  .  هـ١٤٠١واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، سنة 
املعرفة  تفسري البغوي، حتقيق خالد عبد الرمحن العك، ومروان سوار، دار - ٣٣

  .  هـ١٤٠٦، سنة ١بريوت، ط
  .  هـ١٤٠٣ تفسري القرآن العظيم البن كثري، دار املعرفة بريوت، سنة - ٣٤
  .  هـ١٣٩٦ تلبيس إبليس البن اجلوزي، دار الطباعة املنرية، مصر، سنة - ٣٥
 تلخيص املستدرك على الصحيحني للذهيب، بذيل املستدرك للحاكم، دار - ٣٦

  . وتالكتاب العريب، بري
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب، طبع وزارة األوقاف - ٣٧

  . باململكة املغربية، حتقيق مجاعة من العلماء
، سنة ١ ذيب التهذيب البن حجر، طبع دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط- ٣٨
١٣٢٦ .  
ار املصرية للتأليف والنشر  ذيب اللغة أليب منصور األزهري، مطبعة الد- ٣٩

  . م١٩٦٦والترمجة، سنة 
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  ١٦٥

 ذيب سرية ابن هشام لعبد السالم هارون، طبع امع العلمي العريب - ٤٠
  . اإلسالمي، بريوت

  .  التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح- ٤١
، ٣ احلليب، القاهرة، ط  جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي، طبعة- ٤٢

  .  هـ١٣٨٨سنة 
  .  جامع العلوم واحلكم البن رجب، من منشورات املؤسسة السعيدية، الرياض- ٤٣
 راجعه - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله البن عبد الرب - ٤٤

  . وصححه عبد الرمحن حسن، دار الكتب احلديثة، مصر
 ١٣٨٧ للقرطيب، دار الكتاب العريب، القاهرة، سنة  اجلامع ألحكام القرآن- ٤٥
  . هـ

  .  حاشية العقيدة الطحاوية للشيخ األلباين- ٤٦
 حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، حتقيق حممد أيب الفضل - ٤٧

  . هـ١٣٨٧، سنة ١إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، ط
 دار مرجان للطباعة - تقدمي األلباين - البن رجب  احلكم اجلديرة باإلذاعة- ٤٨
  . مصر

 يعلمها أصحابه، لأللباين، املكتب اإلسالمي،  خطبة احلاجة اليت كان النيب - ٤٩
  . هـ١٤٠٠بريوت، دمشق، الطبعة الرابعة، سنة 

 الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، - ٥٠
  .  هـ١٤٠٣سنة 

حممد :  الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب البن فرحون، القاهرة، حتقيق- ٥١
  . األمحدي أيب النور

 ٤٥٨ت ( دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أليب بكر البيهقي - ٥٢
  . هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة )هـ
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  ١٦٦

  .  هـ١٣٦٦شامة، القاهرة، سنة  ذيل الروضتني أليب - ٥٣
 الرد على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي للشيخ عبد - ٥٤

  .  هـ١٤٠٢ املدينة املنورة، الطبعة األوىل، سنة - مطابع الرشيد -احملسن بن محد العباد 
مية  الرسالة املستطرفة لبيان مشهور السنة املشرفة للكتاين، دار البشائر اإلسال- ٥٥

  .  هـ١٤٠٦، سنة ٤ط
  .  روح املعاين لأللوسي، مصورة عن الطبعة املنريية- ٥٦
شعيب األرناؤوط، :  زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزية، حتقيق- ٥٧

  .  هـ١٣٩٩، سنة ١مؤسسة الرسالة، بريوت ط
المي،  سلسلة األحاديث الصحيحة حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلس- ٥٨

  . دمشق، بريوت، الدار السلفية، الكويت، املكتبة اإلسالمية، األردن، الطبعة األوىل
 سلسلة األحاديث الضعيفة حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، - ٥٩

  . دمشق، بريوت، الطبعة األوىل
عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار :  سنن أيب داود السجستاين، حتقيق- ٦٥
  .  هـ١٣٩٣ محص، الطبعة األوىل، سنة -احلديث 
 سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب بريوت، - ٦١

  .  هـ١٣٩٥سنة 
أمحد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، :  حتقيق-لإلمام الترمذي :  سنن الترمذي- ٦٢

  . هـ١٣٩٥، سنة ٢وإبراهيم عطوة عوض، القاهرة، ط
  . هـ١٣٨٦ سنن الدارقطين، اعتناء عبد اهللا هاشم اليماين املدينة املنورة، سنة - ٦٣
  .  السنن الكربى للبيهقي، دار الفكر، بريوت- ٦٤
عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي :  السنن الكربى للنسائي، حتقيق- ٦٥

  .  هـ١٤٠٦، سنة ١حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
النسائي، لإلمام النسائي، املكتبة السلفية، الهور، الطبعة الثانية، سنة  سنن - ٦٦
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  ١٦٧

  .  هـ١٣٩٦
  .  السنن للدارمي، طبعة مصورة يف بريوت- ٦٧
.  هـ١٤٠١، سنة ١ سري أعالم النبالء للذهيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط- ٦٨

  . جمموعة من احملققني
  .  احلنبلي، دار املسرية، بريوت شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد- ٦٩
د أمحد سعد محدان :  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، حتقيق- ٧٥

  . الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض
شعيب األرناؤوط، وزهري الشاويش، املكتب :  شرح السنة للبغوي، حتقيق- ٧١

  .  م١٩٧١اإلسالمي، بريوت، سنة 
لعقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي حققه وراجعه مجاعة من العلماء،  شرح ا- ٧٢

  . هـ١٣٩٩، سنة ٥خرج أحاديثه األلباين، املكتب اإلسالمي، ط
، ٢ شرح سنن أيب داود للعالمة ابن القيم، مطبوع على حاشية عون املعبود، ط- ٧٣
  . عبد احملسن الكتيب، صاحب املكتبة السلفية: الناشر

  . هـ١٣٤٩صحيح مسلم للنووي، القاهرة، سنة  شرح - ٧٤
 املكتبة الفيصلية مكة املكرمة - حتقيق رضا نعسان - الشرح واإلبانة البن بطة - ٧٥

  . هـ١٤٠٤ سنة -
حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، :  الشريعة لآلجري، حتقيق- ٧٦

  . هـ١٤١٠نة س١ط
الغفور عطار، الطبعة الثانية، سنة أمحد عبد :  الصحاح للجوهري، حتقيق- ٧٧
  . هـ١٤٠٢
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء :  صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق- ٧٨

  .  هـ١٣٧٤التراث العريب، بريوت، سنة 
  . م١٩٨١ صحيح البخاري، املكتبة اإلسالمية، تركيا، سنة - ٧٩
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  ١٦٨

  .  اإلسالمي، بريوت صحيح اجلامع الصغري وزياداته لأللباين، املكتب- ٨٠
  .  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي، دار مكتبة احلياة، بريوت- ٨١
  . هـ١٤٠٣ طبقات احلفاظ للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، سنة - ٨٢
  .  طبقات احلنابلة للقاضي ابن أيب يعلى، طبع دار املعرفة، بريوت- ٨٣
، سنة ١لكتب العلمية، بريوت، ط طبقات املفسرين للداودي، دار ا-  ٨٤
  .  هـ١٤٠٣
 عقيدة أهل السنة يف نزول عيسى عليه السالم لفضيلة الشيخ عبد احملسن العباد - ٨٥

  .  هـ١٤٠٢ املدينة املنورة، سنة - مطابع الرشيد -البدر 
 مطابع - عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر للشيخ عبد احملسن العباد - ٨٦
  . هـ١٤٠٢، سنة ١، ط-الرشيد 
 عمدة التفسري، اختيار وحتقيق الشيخ أمحد شاكر، دار املعارف مصر، سنة - ٨٧
  .  هـ١٣٧٧
 عون املعبود شرح سنن أيب داود للعالمة أيب الطيب مشس احلق العظيم آبادي، - ٨٨

  .  هـ١٣٩٩، سنة ٣املكتبة السلفية، ط 
لعزباوي، جامعة أم القرى مبكة  غريب احلديث للخطايب حتقيق د عبد الكرمي ا- ٨٩
  . املكرمة
  .  هـ١٣٩٥، بريوت، سنة ٨ الفتاوى للشيخ شلتوت، طبع دار الشروق ط - ٩٠
  . هـ١٣٨٠ فتح الباري البن حجر، املكتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة، سنة - ٩١
طارق بن عوض اهللا بن حممد، دار ابن :  فتح الباري البن رجب، حتقيق- ٩٢

  . ١اجلوزي، ط
  .  فتح املعبود بترتيب مسند الطيالسي- ٩٣
حممد حميي الدين عبد احلميد، :  الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي، حتقيق- ٩٤

  . مطبعة املدين، القاهرة
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  ١٦٩

 الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مطابع - ٩٥
  . ٢الرياض، ط
.  توجد منه يف املكتبة البلدية باإلسكندرية-ن رجب، خمطوط  فضائل الشام الب- ٩٦

  . ١٠٨نسخة برقم 
  .  فضائل الشام للربعي- ٩٧
  .  فهرس الفهارس لعبد احلي الكتاين، دار الكتب العلمية، بريوت- ٩٨
  . هـ١٣٩١رضا جتدد، طهران، سنة :  الفهرست البن الندمي، حتقيق- ٩٩
  . هـ١٣٩١ بريوت، سنة -املعرفة  دار - فيض القدير للمناوي - ١٠٠
 - القاديانية دراسات وحتليل للعالمة إحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجان السنة - ١٠١

  .  باكستان، الطبعة الثالثة-الهور 
، سنة ١ القاموس احمليط للفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط- ١٠٢
  . هـ١٤٠٦
: اط الساعة للعالمة السخاوي، حتقيق القناعة فيما حيسن اإلحاطة به من أشر- ١٠٣

  . جمدي فتحي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة
، سنة ٤ الكامل يف التاريخ البن األثري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط- ١٠٤
  .  هـ١٤٠٣
  .  هـ١٣٨٥ الكشاف للزخمشري، مطبعة احلليب، القاهرة، سنة - ١٠٥
 مؤسسة الرسالة، الطبعة -ثمي  للهي- كشف األستار عن زوائد البزار - ١٠٦

  . هـ١٣٩٩األوىل، سنة 
 ٣ كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين، دار إحياء التراث العريب، ط - ١٠٧

  .  هـ١٣٥١بريوت، سنة 
  .  هـ١٤٠٢ كشف الظنون، حاجي خليفة، بريوت، سنة - ١٠٨
  .  بريوت- دار املعرفة - الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي - ١٠٩



  أشراط الساعة

  ١٧٠

  .  لسان العرب البن منظور، دار صادر، بريوت- ١١٠
  .  بريوت- طبع دار اجليل - لطائف املعارف البن رجب احلنبلي - ١١١
 ١٣٨٥ مكة، سنة - املطبعة املاددية - ملعة االعتقاد البن قدامة املقدسي - ١١٢

  . هـ
  .  هـ١٣٨٥ سنة - طبعة املنار - لوامع األنوار البهية للسفاريين - ١١٣
  .  اجلزء الثاين٢٦ جملد - جملة معهد املخطوطات - ١١٤
  .  هـ١٤٠٢، سنة ٣ جممع الزوائد للهيثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط - ١١٥
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم - ١١٦
  . وابنه حممد
مة الشيخ عبد العزيز بن باز، مجع  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للعال- ١١٧
  . ١٤٠٩، الرياض، سنة ٢حممد بن سعد الشويعر، مطابع الفرزدق، ط: وترتيب
 املختصر يف أخبار البشر، لعماد الدين أيب الفداء، املطبعة احلسينية، املصرية، - ١١٨

  .  هـ١٣٢٥سنة 
، ١لة ط املستدرك على معجم املؤلفني، حملمد رضا كحالة، مؤسسة الرسا- ١١٩

  . هـ١٤٠٦بريوت، سنة 
  .  املستدرك للحاكم، دار الكتاب العريب، بريوت- ١٢٠
، بريوت ١حسني سليم، دار املأمون، ط:  مسند أيب يعلى املوصلي، حتقيق- ١٢١

  . هـ١٤٠٤سنة 
أمحد :  املسند لإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي بريوت، ودار صادق، حتقيق- ١٢٢

  . م١٩٥٤رة، سنة شاكر، دار املعارف، القاه
  .  مشاهري علماء األمصار، البن حبان، دار الكتب العلمية، بريوت- ١٢٣
 بريوت، ٢األلباين، املكتب اإلسالمي، ط:  مشكاة املصابيح، للتربيزي، حتقيق- ١٢٤
  .  هـ١٣٩٩
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  ١٧١

 مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، للبوصريي، دار املعرفة، بريوت، سنة - ١٢٥
  . هـ١٤٠٣
معارك القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد، حلافظ  - ١٢٦

  . احلكمي، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة
 -حممد حممد حسن شراب :  املعامل األثرية يف السنة والسرية، إعداد وتصنيف- ١٢٧

  .  هـ١٤١١ سنة -الطبعة األوىل 
  . هـ١٤٠١، بريوت، سنة ٢  معامل السنن، للخطايب املكتبة العلمية، ط- ١٢٨
 ١٤٠٠، بريوت، سنة ٣ معجم األدباء، لياقوت احلموي، دار الفكر، ط - ١٢٩

  . هـ
، ١ ط-حممود الطحان، مكتبة املعارف :  املعجم األوسط، للطرباين، حتقيق- ١٣٠

  .  هـ١٤٠٥الرياض، سنة 
  .  معجم البلدان، لياقوت احلموي، دار الكتاب العريب، بريوت- ١٣١
  . هـ١٤٠٣ املعجم الصغري للطرباين، دار الكتب العلمية، بريوت، سنة - ١٣٢
  .  هـ١٤٠٠، بغداد، سنة ١ املعجم الكبري للطرباين، مطبعة الوطن، ط- ١٣٣
  .  معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العريب، بريوت- ١٣٤
  . ية الطبعة الثان- مجاعة من العلماء - املعجم الوسيط - ١٣٥
 عامل -مارسدن جونس . د: ، حتقيق) هـ٢٠٧ت ( املغازي، للواقدي - ١٣٦

  . -الكتب 
  .  املغين، البن قدامة، مكتبة اجلمهورية العربية مصر- ١٣٧
حممد سيد كيالين، طبعة احلليب :  املفردات للراغب األصفهاين، حتقيق- ١٣٨

  .  هـ١٣٨١القاهرة، سنة 
  .  هـ١٣٩٩ بريوت، سنة - دار الكتب العلمية  املقاصد احلسنة للسخاوي،- ١٣٩
حممد :  مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني أليب احلسن األشعري، حتقيق- ١٤٠
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  . هـ١٣٨٩، سنة ٢حميي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية، ط
 املنار املنيف يف الصحيح والضعيف البن القيم، مكتبة املطبوعات اإلسالمية - ١٤١
  .  هـ١٣٩٠ سنة حلب،

  .  هـ١٣٥٩، سنة ١ املنتظم البن اجلوزي، طبعة دار املعارف العثمانية، ط- ١٤٢
حممد رشاد سامل، طبع جامعة :  منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق- ١٤٣

  . ١اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ط
 حممد فودة، دار الفكر، حلمي:  املنهاج يف شعب اإلميان للحليمي، حتقيق- ١٤٤

  .  هـ١٣٩٩، سنة ١ط
حممد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء الكتب :  املوطأ لإلمام مالك بن أنس، حتقيق- ١٤٥

  . العربية، احلليب، القاهرة، بدون تاريخ
علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة :  ميزان االعتدال للذهيب، حتقيق- ١٤٦

  . والنشر، بريوت
م املتناثر من احلديث املتواتر للعالمة حممد بن جعفر الكتاين، دار الكتب  نظ- ١٤٧

  . العلمية، بريوت
إحسان عباس، :  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري، حتقيق- ١٤٨

  . م١٩٦٨بريوت، سنة 
حممد أمحد عبد العزيز، دار :  حتقيق- النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري - ١٤٩
  . تراث اإلسالمي باألزهرإحياء ال
حممد أمحد الزاوي :  النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، حتقيق- ١٥٥

  . وحممود حممد الطناحي، املكتبة اإلسالمية، بريوت، بدون تاريخ
  . رينغ، الطبعة الثانية. ريد.  الوايف بالوفيات للصفدي عناية، س- ١٥١
  . إحسان عباس، دار صادر، بريوت: حتقيق وفيات األعيان البن خلكان، - ١٥٢
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  فهرس اآليات
  ١٢٧، ١٢٢..................آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حىت إذا

  ٣٢.....................................أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون
  ٤٥......................................نونأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفت

  ٣٢...........................................................................أزفت اآلزفة
  ١٨...........................إال بالغا من اهللا ورساالته ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم
  ١٥..........................إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا

  ١٣٥............أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر
  ٤٦............................. يتوبوا فلهم عذاب جهنمإن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل

  ١٢........................إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري
  ٣...............................................................إن هذا لفي الصحف األوىل
  ٢٢، ٢١.............................................................إن هو إال وحي يوحى

  ٤٦...........................................إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيم
  ١٤٧...............................................أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني

  ٦٥.......................................... فأصمهم وأعمى أبصارهمأولئك الذين لعنهم اهللا
  ١٣، ٣.......................................أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون

  ١٣٥........................أومل يروا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل
  ٣٢..............................................اقترب للناس حسام وهم يف غفلة معرضون

  ٤١، ٣٢........................................................اقتربت الساعة وانشق القمر
  ١٣، ٣.............................زقناهم ينفقونالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما ر

  ١٣، ٣................................................................................امل
  ٣....................................................................بل تؤثرون احلياة الدنيا

  ١٢٧، ١٢٢..............حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوما قوما ال يكادون يفقهون قوال
  ١٢٧.....................حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوا

  ١٢٣، ١٢٢......................حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
  ١٣، ٣...............................................الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك 

  ١٤٧...................................................ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
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  ١٧٤

  ٤................................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا
  ٣...................................................................صحف إبراهيم وموسى

  ١٥......................................................عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا
  ١٠٣...................اقفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوث

  ٤.............................................................................فأما من طغى
  ٤....................................................................فإن اجلحيم هي املأوى
  ٤......................................................................فإن اجلنة هي املأوى

  ١٥٠، ١٤٧...........................................فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني
  ١٢٢...........................................فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

  ٦٥..............................فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم
  ٣٢، ٢٩.......................اء أشراطها فأىن هلمفهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد ج

  ١٢٧، ١٢٢...................قال ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
  ١٢٨، ١٢٢...........قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقا
  ١٢٦، ١٢٢............قالوا ياذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل لك

  ٢٠، ١٨..................... والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرينقل أطيعوا اهللا
  ٢٠، ١٧.............قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا

  ١١...........................قل اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السماوات واألرض أبصر به وأمسع ما
  ١١.........................قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين

  ١٤................................قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب
  ١٤، ١٢...................قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيان

  ١٤................................قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال
  ٢٠..........................ملك السماواتقل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له 

  ١٨........................ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين
  ١٠٠.................خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون
  ١٩......................لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  ١٣٠........................................................لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون
  ٣...........................لرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمنليس ا

  ١٨...................ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج ومن
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  ١٧٥

  ١٨............................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
  ١١..............................ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من

ني وكانما كا نبي ل ا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت ا   ١١٧.........ن حممد أب
  ١١٤..........................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم
  ١٨.........................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا

  ٣٢................................................................هذا نذير من النذر األوىل
أتيهم املالئكة أو  ظرون إال أن ت أيت بعض آياتهل ين أيت ربك أو ي   ١٣٢، ٩٩.........ي

  ٤..........................................................................وآثر احلياة الدنيا
  ١١٧..........................وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم

ين رسول اهللا إليكم مصدقا ين إسرائيل إ اب   ١١٥..............وإذ قال عيسى ابن مرمي ي
  ١١٩.................................................................وإذا العشار عطلت

  ١٤٠، ١٣٧................مهم أن الناسوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكل
  ١٧.................................................وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون

  ٤..............................................وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى
  ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٩..............وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم

  ٤١................................................وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
  ١١٠، ١٠٦، ١٠٣، ٩٩...................... واتبعون هذا صراط مستقيموإنه لعلم للساعة فال متترن ا

  ٦٦....................................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
  ١٢٢........................واقترب الوعد احلق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد

  ٣.......................................................................واآلخرة خري وأبقى
  ٢١..........................................والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون

  ١٣، ٣....................أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنونوالذين يؤمنون مبا 
  ١٢٨، ١٢١................وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعا

  ١٢٣.................................................وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون
  ١٢٣...............................................وحرام على قرية أهلكناها أم ال يرجعون

  ١٦....................................أخلق لكمورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم أين 
  ١٣، ١٢.......................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما

  ١٦......................................وقال هلم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
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  ١٧٦

  ١٣٠......................................وكذب به قومك وهو احلق قل لست عليكم بوكيل
  ١٢٩........................وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن
  ١٤..........................وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك

  ٣.......................................ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
  ٤٥........................ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني

  ١٣٥......................كة وهم الوهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئ
  ١٩..........................وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أم إذ ظلموا أنفسهم

  ٢.........................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
  ٢١.....................................................................وما ينطق عن اهلوى

  ١٨.......................ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
  ١١...............................عليه آية من ربه فقل إمنا الغيب هللا فانتظرواويقولون لوال أنزل 

  ٣٠....................ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يؤفكون
  ٢..........................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

  ٢........................................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
  ٦١........................ تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألواياأيها الذين آمنوا ال

  ٢...................................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
  ١٣٥..............................................خيافون رم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون

  ٣١، ١٢......................يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها
  ٢....................................بكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فازيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنو
  ١٥٠، ١٤٧...................................................يغشى الناس هذا عذاب أليم

  ١٢٢...............يوم تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى
  ١٥٧...................يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا

  ٤٥................................................................يوم هم على النار يفتنون
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  فهرس األحاديث
  ٣٣....................زوة تبوك وهو يف قبة أدم فقال  اعدد ستا بني يدي الساعةأتيت النيب يف غ

  ٤٧.....................فشكونا إليه ما نلقي من احلجاج فقال  اصربوا فإنه ال أتينا أنس بن مالك
  ١٢٤................إذ أوحى اهللا إىل عيسى أين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم فحرز

  ٦٨.......................تعلم لغري الدين،إذا اختذ الفيء دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، و
  ٥٧.................................................إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة

  ٢٠....................أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،
  ٤١...........................أن أهل مكة سألوا رسول اهللا أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر

  ٦٠.......................ن يقبض العلمإن اهللا تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولك
  ١٣٣........إن اهللا فتح بابا قبل املغرب، عرضه سبعون عاما للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس منه

  ١٣٢....................إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب
  ١٣٤....................أن النيب قال يوما  أتدرون أين تذهب هذه الشمس  ؟ قالوا اهللا ورسوله

  ٥٩.........................ة ألياما يرتل فيها اجلهل، ويرفع فيها العلم، ويكثرإن بني يدي الساع
  ٥٥......................................................................أن تلد األمة ربتها

  ٥٧........................أن جربيل عليه السالم قال للنيب فحدثين مىت الساعة ؟، قال رسول اهللا
  ١٤٧.................إن ربكم أنذركم ثالثا الدخان يأخذ املؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ

ين واهللا ال أعل ، وإ   ١٥..........م إال ما علمين اهللا، وقد دلينإن رجال يقول كذا وكذا
  ١٢٣.....................أن رسول اهللا دخل يوما فزعا يقول  ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر
  ٨٧.........................أن رسول اهللا ذكر يوما بني ظهراين الناس الدجال فقال  إن اهللا تعاىل

للهم ء كما يعلمهم السورة من القرآن  ا   ٩٣....أن رسول اهللا كان يعلمهم هذا الدعا
  ١٥٣.................... بن سالم ملا أسلم سأل النيب عن مسائل ومنها ما أول أشراطأن عبد اهللا

  ٩٥...............أن عمر بن اخلطابانطلق مع رسول اهللا يف رهط قبل ابن صياد حىت وجده يلعب
  ٥٩...............إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت اجلهل، ويشرب اخلمر، ويظهر الزنا

  ٦٠...........................................إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر اجلهل
  ٩٤....................... من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتنيإن

ين وبينه نيب س بي ي س بعيسى ابن مرمي، ل لنا ا أوىل ا   ١١٤...............................أن
  ٤٠.............................................أنا احلاشر حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب

ا العاقب   ١١٧.........................................................................أن



  أشراط الساعة

  ١٧٨

  ١٥٥..إنكم حمشورون رجاال وركبانا، وجترون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده إىل الشام
  ٥٠......................إنه واهللا ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا آخرهم األعور الكذاب

  ١٥٢.........إا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها ثالثة خسوف خسف باملشرق،
  ١٣٨.....................اطلع النيب علينا وحنن نتذاكر، فقال  ما تذاكرون  ؟ قالوا نذكر الساعة

  ١٤٧..................الساعة فقال  ما تذاكرون  ؟ قلنا نذكراطلع علينا رسول اهللا وحنن نتذاكر 
  ١٠٥....................األنبياء إخوة لعالت العالت مجع علة، والعلة هي الضرة، واملراد اإلخوة

  ١٠٢.......الدجال جعد هجان أقمر، كأن رأسه غصن شجرة، مطموس عينه اليسرى، واألخرى
  ١٥٥...........................................................الشام أرض احملشر واملنشر

  ١٥٥........................................... ميننااللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف
  ٧٢...........................املهدي من عتريت قال اخلطايب العترة ولد الرجل لصلبه، ويكون العترة لألقرباء

  ٧٢........................................................املهدي منا أهل البيت يصلحه اهللا يف ليلة
خل اليت فيها ابن لن يب بن كعب األنصاري إىل ا نطلق بعد ذلك رسول اهللا وأ   ٩٥......ا

  ١٣٨..........وع الشمس من مغرا،بادروا باألعمال ستا الدجال، والدخان، ودابة األرض، وطل
  ١٤٧.......................بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغرا أو الدخان أو الدجال

  ٤٧...................بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا،
  ٣٩...................................................بعثت أنا والساعة كهاتني  يعين أصبعني

  ٣٩.............السبابة والوسطىبعثت أنا والساعة كهاتني، كفضل أحدمها على األخرى ، وضم 
  ٤٠، ٣٩............................بعثت أنا والساعة كهاتني، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى

  ٩٣....................بينما النيب يف حائط بين النجار على بغلة له وحنن معه إذ حادت به فكادت
  ٦٨...................بينما حنن عند عبد اهللا بن عمر  رضي اهللا عنهما  قعودا إذ جاء رجل، فقال

  ٤١......................... انفلق القمر فلقتني، فكانت فلقة وراءبينما حنن مع رسول اهللا مبىن إذ
  ١٥٤......................................................حتشر الناس من املشرق إىل املغرب

  ٤٨................................................تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن
  ١٣٣..............ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا

  ٩٩....................جال، والدابةثالثة إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل الد
  ١٣٧.............مث خترج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم مث يعمرون فيكم حىت يشتري الرجل
  ١١٨...............مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر، فيغسل األرض حىت يتركها
  ١٢٤...................مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلمر جبل اخلمر اخلمر خباء معجمة وميم



  أشراط الساعة

  ١٧٩

  ١٠٩........................... سنة، مث يتوىف ويصلي عليه املسلمونمث ميكث يف األرض أربعني
  ١٣١....................مث يهز أحدهم حربته مث يرمي ا إىل السماء، فترجع متخضبة دما للبالء
  ٨٧.......................حدثنا رسول اهللا يوما حديثا طويال عن الدجال فكان فيما حيدثنا به أنه

  ١٣٨، ١٣٤...حفظت من رسول اهللا حديثا مل أنسه بعد، مسعت رسول اهللا يقول  إن أول اآليات
اس لن ا مرتال، فتفرق ا ا ابن صياد، قال فرتلن ا حجاجا أو عمارا ومعن   ٩٦.........خرجن

  ١٤٩.................مخس قد مضني اللزام اللزام هو ما جاء يف قوله تعاىل  فقد كذبتم فسوف
  ١٣٩................ذكر رسول اهللا الدابة فقال  هلا ثالث خرجات من الدهر، فتخرج يف أقصى

  ٨٨............ورفع، حىت ظنناه يف طائفة النخل،ذكر رسول اهللا الدجال ذات غداة، فخفض فيه 
  ١٣٢.....................................................ذلك حني تطلع الشمس من مغرا

  ١٠٧......................رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر
  ١٥٣...............ستخرج نار من حضرموت أو من حبر حضرموت قبل يوم القيامة حتشر الناس

  ٧٣.....................األجلىمسعت رسول اهللا يقول  املهدي مين، أجلى اجلبهة  أجلى اجلبهة  
  ٧٥..............سيعوذ ذا البيت  يعين الكعبة  قوم ليست هلم منعة وال عدد وال عدة،

  ١٥٢..سيكون بعدي خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة العرب ، قلت يا رسول
  ٦٣..........صلى رسول اهللا الصبح، مث أقبل على الناس فقال  بينا رجل يسوق بقرة إذ

  ٣٤......................  ما تذاكرون  ؟ قالوا نذكر الساعة،طلع النيب علينا وحنن نتذاكر، فقال
  ٧٥.............عبث رسول اهللا يف منامه، فقلنا يا رسول اهللا، صنعت شيئا يف منامك مل

  ٦٣.........عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي، فانتزعها منه، فأقعى أقعى من
  ١٠٨................عرض علي األنبياء فإذا موسى ورأيت عيسى ابن مرمي، فإذا أقرب من رأيت

  ٦١................لعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعمل، فإن أحدكمعليكم با
  ٣٣..................فأخربين عن الساعة ؟ فقال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخربين

  ١١٥.............فبينما إمامهم قد تقدم يصلي م الصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مرمي الصبح،
  ١١٦................مت الصالة، فيرتل عيسىفبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقي

  ١٠٨......................فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي فيرتل عند املنارة البيضاء
  ١٤١.............فلما انقضت عديت مسعت نداء املنادي  منادي رسول اهللا  ينادي الصالة جامعة،
  ٦٧..............يف هذه األمة خسف ومسخ وقذف  فقال رجل من املسلمني يا رسول اهللا، ومىت

ني عداوة،فيبعث اهللا ثن ني ا س ب ي ني ل ع سن س سب ا لن   ١٠٩..... عيسى ابن مرمي مث ميكث ا
  ٧٧...............فيخرج رجل من أهل املدينة هاربا إىل مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه



  أشراط الساعة

  ١٨٠

  ١١٠....................................فيقتل الدجال، مث ميكث عيسى يف األرض أربعني سنة
  ٧٥.......................................................فيقول أمريهم املهدي تعال صل بنا

  ١١٨...........عدال، وإماما مقسطا يدق الصليب، ويذبحفيكون عيسى ابن مرمي يف أميت حكما 
  ١٢٨...................................قال رجل للنيب رأيت السد من الربد احملرب قال  قد رأيته

  ٨٧.................قال رسول اهللا  أال أخربكم عن الدجال حديثا ما حدثه نيب قومه ؟ إنه أعور،
  ٥٤.................قال له جربيل عليه السالم فأخربين عن الساعة ؟ فقال رسول اهللا  ما املسؤول

  ١١٥....................... رسول اهللا أخربنا عن نفسك، قال  نعم، أنا دعوة أيب إبراهيمقالوا يا
  ٨٦......................قام رسول اهللا يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث ذكر الدجال فقال
  ١٥٧.....................قام فينا رسول اهللا خطيبا مبوعظة فقال  يا أيها الناس إنكم حتشرون إىل

  ١٠١...................................................................كأا عنبة طافية
  ١٠١....................................................كأا خنامة على حائط جمصص

  ٤٨..............كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري وكنت أساله عن الشر خمافة أن يدركين،
  ١٩........................كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب  قالوا يا رسول اهللا ومن يأىب ؟ قال
  ١٤٨...................كنا جلوسا عند عبد اهللا بن مسعود فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن،

ا مرتال، ف ا مع رسول اهللا يف سفر فرتلن ا منكن ءه، ومن صلح خبا ا من ي   ٤٧...........من
  ١٤................كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد

  ١٣٣...................ال تزال التوبة مقبولة حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت طبع على
  ١٠٥.........ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة ، قال

  ٧٤.......................ة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة فيرتلال تزال طائف
  ٤٣...................ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى
  ١٣٢.................ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آمن

  ٣٣.................ظيمة، دعوماال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة ع
  ٥٠...................ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملشركني، وحىت يعبدوا األوثان،

ني كلهم يزعم أنه رسول  ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريب من ثالث
  ٥٠....................................................................................اهللا

  ٦٥....................ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء ااورة
  ٦٧................................................. يقبض العلم وتكثر الزالزلال تقوم الساعة حىت

  ٧١........................ال تنقضي الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي



  أشراط الساعة

  ١٨١

  ٨٥، ٨٤، ٨٢..................................................ال مهدي إال عيسى ابن مرمي
  ١١٧.........................................................................ال نيب بعدي

  ٦٥...............................................................ال يدخل اجلنة قاطع رحم
  ٩٦..................لقيه رسول اهللا وأبو بكر وعمر  يعين ابن صياد  يف بعض طرق املدينة، فقال

  ١٠٧........................يين وبينه نيب  يعين عيسى  وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوهمل يكن ب
  ٦٠...................ملا كان يف حجة الوداع؛ قام رسول اهللا وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس
  ١٢٥..................ملا كان ليلة أسري برسول اهللا لقي إبراهيم وموسى وعيسى  عليهم السالم

ا ما وسعه إال اتباعي   ١١٧...........................................لو كان موسى حي
  ٧٢............................دنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم حىت يليلو مل يبق من ال

  ٧١.........................لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت يبعث اهللا
  ٩٢......................ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة، ليس له من نقاا نقب

ب أال إنه أعور، وإن ربكم يب إال وقد أنذر أمته األعور الكذا   ٨٨...........ما بعث ن
  ٦٦........................................زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثهما 

  ٦٢....................ما يل أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم ال يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع
  ١٣٦.................................................................مستقرها حتت العرش

  ١٣......................مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا، ال يعلم ما تغيض األرحام إال اهللا،
  ١٩......................................هللامن أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى ا

  ٩٣..............................من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
  ٦٦................................من سره أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره فليصل رمحه

  ١٥٥...............من شك أن احملشر ههنا، يعين الشام، فليقرأ أول سورة احلشر، قال هلم رسول
  ٦٦.............................................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره

  ١٥٣....................................................ن ترحل الناسنار خترج من قعرة عد
  ١٠١............................................................هو أهون على اهللا من ذلك

  ١٥٣...................................وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم
  ٢١.................والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة، يهودي وال نصراين،

  ١٠٥...........والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما عدال، فيكسر الصليب،
  ٦٦.......................... واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قيل من يا رسول اهللا ؟واهللا ال يؤمن،

  ١١٩...................واهللا ليرتلن عيسى ابن مرمي حكما عادال وليضعن اجلزية ولتتركن القالص



  أشراط الساعة

  ١٨٢

  ٧٠...........................................................وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
  ١٠٢......................................................وعينه األخرى كأا كوكب دري

  ١٣٠.............مائةوحياصر عيسى ابن مرمي وأصحابه حىت يكون رأس الثور ألحدهم خريا من 
  ١٢٥...................وخيرجون على الناس فيستقون املياه ويفر الناس منهم فريمون سهامهم يف
  ٣٠......................يا حممد، أخربين مىت الساعة، قال فنكس، فلم جيبه شيئا مث أعاد فلم جيبه

هلرج، لفنت، ويكثر ا شح، وتظهر ا   ٥٩........يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى ال
  ١٥٦.................بني، واثنان على بعري، وثالثة علىحيشر الناس على ثالث طرائق راغبني راه

  ١٢٨................حيفرونه كل يوم حىت إذا كادوا خيرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه
  ٧٥.................يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من األرض يقول النووي

  ٧٣.....................يقتتل عند كرتكم ثالثة، كلهم ابن خليفة، مث ال يصري إىل واحد منهم، مث
  ١٢٢..................يقول اللهيوم القيامة يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن

  ٧٦...........يكون اختالف عند موت خليفة، فيخرج من بين هاشم فيأيت مكة فيستخرجه الناس
  ٧٦..................................................يكون يف آخر أميت خليفة حيثو املال حثوا

  ٧٦...........................................يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده
  ٦٧............خسف اخلسف هو سؤوخ األرض مبا عليها، يقال خسفيكون يف آخر هذه األمة 

  ٧١..............................................يلي رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي
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