


  

 ٥ الفوائد املختارة

  مقدمة
عدوان إال علـى الظـاملني والصـالة     احلمد هللا رب العاملني، وال

 والسالم على املصطفى األمني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  
  : أما بعد

فإن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أمراً عظيماً قدم له مقدمات ويـوم  
بليغـاً   القيامة من األمور العظيمة وقدم له عالمات عديدة تـذكرياً 

للعباد بدنو هذا اليوم ليستعد العبد ويستيقظ من غفلتـه ويسـلك   
  .طريقة النجاة بالتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف األمة

وعالمات قرب يوم القيامة كثرية واليت ينبغي بياـا نصـحاً   
ومن هـذا املنطلـق   . لألمة وإرشادها إىل اخلري وحتذيرها من الفنت

الفوائد املختارة على أشراط « :ها جمتهداًكتبت هذه الورقات ومسيت
  .)١(»الساعة

القدير أن حيفظنا حبفظه وأن يثبتنا على احلـق وأن  سأل اهللا العلي ن 
وصـلى اهللا وسـلم   جيعل آخر كالمنا من الدنيا قول ال إله إال اهللا 

  .وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  عفو ربه القديرالفقري إىل كتبه 
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

                              
أشراط « :استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب )١(

لفضيلة الشيخ يوسف بن عبداهللا الوابل حفظه اهللا تعاىل، وقد اعتمدت  »الساعة
غالباً على مواضيع هذا الكتاب والتعليق عليه واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 

  .الصاحلات



  
 ٦ الفوائد املختارة

  ولوالديه ومجيع املسلمنيله غفر اهللا 
  
  



  

 ٧ الفوائد املختارة

  الفوائد املختارة على أشراط الساعة
    بعثة النيب 

  :الفوائد* 
  .»أمحد«ويف اإلجنيل » حممداً«يف التوراة  يسمى النيب  - ١
ت يا رسول قل: عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال - ٢

دعوة أيب إبراهيم وبشرى «: ما كان أول بدء أمرك؟ قال اهللا 
رواه أمحد وله  »عيسى ورأت أمي نوراً أضاءت منه قصور الشام

  .شواهد
قصة «: قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا - ٣

اليت يكون فيها تعظيم  أصحاب الفيل مقدمة لبعث الرسول 
  .»البيت

الفيل يف شهر احملرم املوافق ألواخر فرباير أو وقعت حادثة  - ٤
 ميالدي أي قبل ميالد رسول اهللا ) ٥٧١(أوائل مارس من سنة 

  .حبوايل شهر ونصف تقريباً
إذا أراد اهللا «: قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهللا - ٥

عظيمة وحادثة الفيل  فبعثة النيب » أمراً عظيماً قدم له مقدمات
  .مقدمة هلا

  
  وت النيب م

  :الفوائد* 
ولذا كتب اهللا  يوصف اجلمال والكمال البشري للنيب  - ١

عليه النقص فشج رأسه ووجهه كالقمر وكسرت ثناياه وأسنانه 



  
 ٨ الفوائد املختارة

إِنك «: كالدرر وقبضت روحه وهو خري البشر وعزاه ربنا بقوله
  .}٣٠:الزمر{» ميت وإِنهم ميتونَ

  :أمحد شوقي رمحه اهللا قال أمري الشعراء - ٢
 أنت الذي نظم الربيةَ دينـه

  
ماذا يقول ويـنظم الشـعراءُ    

املصلحون أصابع جمعت يداً  
  

هي أنت، بـل أنـت اليـد      
ــاُء البيضــــــــ صلى عليك اُهللا ما صـحب  

الـــــــــــدجى
حاد وحنت بـالفال وجنـاءُ    

واستقبل الرضوانَ يف غُرفاتهم  
  

اُءجبنان عدن آلُك السـمح   
ما نفضنا أيدينا «: قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه - ٣ 

وذلك بردة بعض . »حىت أنكرنا قلوبنا من التراب من النيب 
على أيدي  الصحابة وقاتلهم أبو بكر الصديق وقُتل عمر وقُتل عثمان

اخلوارج وقاتلهم علي وقُتل فانتهت اخلالفة الراشدة اليت أخرب عنها 
  .النيب 

  ت املقدسفتح بي
  :الفوائد* 

البيت املقدس يشمل كل ما يكون يف حدوده، وداخل فيه  - ١
  .مسجد قبة الصخرة واملسجد األقصى وغريمها من املساجد

ال «: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٢
املسجد احلرام ومسجدي هذا : تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد

  .النسائي وابن ماجه وصححه األلباينرواه  »واملسجد األقصى
جاء يف البخاري ومسلم من حديث أيب ذر الغفاري  - ٣

أي مسجد وضع يف «: قلت يا رسول اهللا: رضي اهللا عنه قال
املسجد : مث أي؟ قال: ، قلتاملسجد احلرام: األرض أول؟ قال



  

 ٩ الفوائد املختارة

املعروف عند . »أربعون سنة: كم بينهما ؟ قال: قلت األقصى
بىن املسجد احلرام إبراهيم عليه السالم والذي بىن  العامة أن الذي

املسجد األقصى سليمان عليه السالم وهذا ال يصح ألن املدة الزمنية 
بينهما أكثر من أربعني سنة فيقع احلديث على آدم عليه السالم فهو 
الذي أسس املسجد احلرام وبعد أربعني سنة أسس املسجد األقصى 

مان عليهما السالم على قواعد آدم عليه وبعد ذلك بىن إبراهيم وسلي
  .السالم
الذي بىن القبة الذهبية على الصخرة ومسي بعد ذلك  - ٤

مسجد قبة الصخرة هو اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان عندما 
كان يف الشام وعبداهللا بن الزبري والياً على احلجاز واحلجاج والياً 

من مكة إىل قبة  على العراق يف طريقة سياسية لصرف الناس
الصخرة ملا كان بني اخلليفة األموي وعبداهللا بن الزبري خالفات 
وبعد قتل عبداهللا بن الزبري ترك اخلليفة الشام واالهتمام بالقبة 

  .وبقيت إىل حاهلا إىل اآلن
  طاعون عمواس

  :الفوائد* 
بلدة يف فلسطني على ستة أميال من الرملة على : عمواس - ١

وقرية الرملة تويف فيها الصحايب اجلليل عبادة بن طريق بيت املقدس 
سنة يف خالفة معاوية بن أيب  ٧٢هـ وعمره ٣٤الصامت يف سنة 

  ).الكولريا: الطاعون(سفيان  
ملا قدم عمر بن «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا - ٢

 -موضع آخر الشام وأول احلجاز -اخلطاب رضي اهللا عنه سرغ 
ون بالشام استشار املهاجرين األولني الذين معه مث وبلغه أن الطاع



  
 ١٠ الفوائد املختارة

فأخربه  -أسلموا يف يوم فتح مكة-األنصار مث مسلمة الفتح 
: يف الطاعون وأنه قال عبدالرمحن بن عوف بسنة رسول اهللا 

إذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا فراراً منه وإذا مسعتم به «
  .مرواه البخاري ومسل »بأرض فال تقدموا عليه

أعلم األمة باحلالل واحلرام هو معاذ بن جبل وكان  - ٣
إسالمه على يد مصعب بن عمري وحفظ القرآن ومجعه وبعث داعياً 

على حدود املدينة وعند رجوعه فقد  لليمن وودعه رسول اهللا 
وتويف شهيداً بطاعون عمواس فنال الصحبة والدعوة  النيب 

  .والشهادة رضي اهللا عنه

  ال واالستغناء عن الصدقةاستفاضة امل
  :الفوائد* 

إن اهللا «: قال رسول اهللا : عن ثوبان رضي اهللا عنه قال - ١
زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن أميت سيبلغ ملكها 

  .رواه مسلم»  ما زوي يل منها وأُعطيت الكنزين األمحر واألبيض
رأى مشارق األرض ومغارا حسياً : »زوى«قوله  -

  .نوياًومع
الكنزين قيل مها الذهب : »األمحر واألبيض: الكنزين«قوله  -

  .ملكي العراق والشام: ملكي كسرى وقيصر وقيل: والفضة وقيل
احلديث فيه إشارة أن ملك هذه األمة يكون معظمه يف  -

  .جهة الشرق والغرب
  .أمة اإلجابة ال أمة الدعوة: »أميت«املراد بقوله  -
وإِنه لحب [: أمراً فطري ولذا قال تعاىل حمبة الناس للمال - ٢



  

 ١١ الفوائد املختارة

يددرِ لَشا [وقال تعاىل  }٨:العاديات{ ]اخلَيبونَ املَالَ حبحتو
وهلذا السبب تكفَّل جل وعال بتقدير املرياث  }٢٠:الفجر{] جما

يف كتابه ونادى املؤمنني باحلرص على كتابة املداينة وغريها مما يدل 
  .ا ولكن آخر الزمان االستفاضة دليل على نبوة النيب على أمهيته

من نظر إىل الدنيا «: قال أمحد بن أيب احلواري رمحه اهللا - ٣
  .»نظرة إرادة وحب أخرج اهللا نور اليقني والزهد من قلبه

  ظهور الفنت
  :ضوابط يف التعامل مع الفنت* 

مقارنة احللم والرفق والتثبت ومفارقة الطيش والعجلة  - ١
  :لتشتتوا

إن الرفق ال «: قال عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب  -
  .رواه مسلم» يكون يف شيٍء إال زانه وال ينزع من شيٍء إال شانه

من «: يقول مسعت النيب : عن جرير رضي اهللا عنه قال -
  .رواه مسلم» يحرم الرفق حيرم اخلري كله

ال يبلغ العبد «: قال معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما -
مبلغ الرأي حىت يغلب حلمه جهله وصربه شهوته وال يبلغ ذلك إال 

  .»بقوة العلم
٢ - هإىل عامل لْهلَ عليك فَكما أُشك:  
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ [: قال اهللا تعاىل -

م هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنممه٨٣:النساء{] ن{.  
لو سكت من ال يعرف «: قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا -

قلَّ االختالف ومن قصر باعه وضاق نظره عن كالم علماء األمة 



  
 ١٢ الفوائد املختارة

واالطالع فما له وللتكلم فيما ال يدريه والدخول فيما ال يعنيه 
  .»وحق مثلِ هذا أن يلزم السكوت

  :ذلك للتوكل وجوب األخذ باألسباب وعدم منافاة - ٣
أمر اهللا عز وجل مرمي عليها السالم أن تأخذ باألسباب  -

وهزي إِلَيك بِجِذْعِ [: وهي يف أشد حاالت ضعفها قال تعاىل
  .}٢٥:مرمي{] النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا

أن األخذ باألسباب ال ينايف التوكل على اهللا  بين النيب  -
جاء رجل إىل النيب : أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالوحده فعن 
 أدعها وأتوكل؟ فقال : على ناقة له فقال يا رسول اهللا 
  .رواه الترمذي »اعقلها وتوكل«

  :إذا أقبلت الفتنة فالزم العبادة بأنواعها - ٤
واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم [ :قال تعاىل -

يف هذا تنبيه بالغ «: قال القرطيب رمحه اهللا. }٢٥:األنفال{] صةًخا
  .»على التحذير من الفنت

: قال عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه عن النيب  -
  .رواه مسلم» العبادة يف اهلرج كهجرة إيلَّ«

إذا أقبلت الفتنة «: قال أبو عمر ابن عبد الرب رمحه اهللا -
  .»البيوت والرضى بأقل قوتفاملهرب إىل السكوت ولزوم 

الفتنة االختبار والفتنة احملنة «: قال ابن األعرايب رمحه اهللا - ٥
والفتنة املال والفتنة األوالد والفتنة الكفر والفتنة اختالف الناس 
باآلراء والفتنة اإلحراق بالنار وقد ذم اهللا عز وجل الفتنة بقوله 

  .}١٩١:البقرة{] لِوالفتنةُ أَشد من القَت[: تعاىل
  :يشترط فيما حصل بني الصحابة من الفنت شرطان مها - ٦



  

 ١٣ الفوائد املختارة

وجوب التثبت من األخبار على طريقة احملدثني بفحص  - أ 
  .األسانيد والروايات

  .مراعاة عدالة الصحابة وإنزاهلم املنزلة الالئقة م -ب

  ظهور الفنت من املشرق
  :الفوائد* 

أول الفنت من قبل «: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا - ١
املشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بني املسلمني وذلك حيبه الشيطان 

  .»ويفرح به
من تتبع التاريخ يعلم «: قال مصطفى الشليب حفظه اهللا - ٢

يقيناً أن منبع الفنت كان من املشرق فمنها ثارت الفتنة األوىل اليت 
ارج والشيعة أدت إىل مقتل عثمان بن عفان وظهرت طائفة اخلو

والروافض والباطنية والقدرية واجلهمية واملعتزلة وأكثر مقاالت 
الكفر والعقائد الفاسدة من جهة الشرق حىت خروج الدجال من 

  .»خراسان
عن مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  - ٣

ال خترج «: عنه أراد أن خيرج إىل العراق فقال له كعب األحبار
ا أمري املؤمنني فإن ا تسعة أعشار السحر وا فسقة اجلن إليها ي

  .رواه مالك يف املوطأ » وا الداء العضال
: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٤

رأس الكفر حنو املشرق والفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل «
  .رواه أمحد »والسكينة يف أهل الغنم



  
 ١٤ الفوائد املختارة

  عفان رضي اهللا عنه مقتل عثمان بن  
  :الفوائد* 

الصحيح يف مقتل عثمان بن «: قال القرطيب رمحه اهللا - ١
عفان أنه مل يتعني له قاتل معني بل هم أخالط من الناس ومهج 

  .»هـ١٨/١٢/٣٥رعاع جاؤوا من مصر وقتل يف 
حاصروه تسعة وأربعني يوماً «: قال الواقدي رمحه اهللا - ٢

  .»وا له الراية يف إسالم نفسهففتح الباب فخرج الناس وسلم
اختلف يف سنه رضي اهللا عنه حني «: قال القرطيب رمحه اهللا - ٣
ابن ست ومثانني سنة وقيل غري هذا  قُتل عثمان وهو: قُتل قيل

  .»وكانت خالفته إحدى عشرة سنة إال أياماً اختلف فيها
أول الفنت قتل عثمان وآخر «: قال حذيفة رضي اهللا عنه - ٤

 خروج الدجال والذي نفسي بيده ال ميوت رجل ويف قلبه الفنت
مثقال حبة من حب قتل عثمان إال اتبع الدجال إن أدركه وإن مل 

  .»يدركه آمن به وهو يف قربه
بعد قتل عثمان بن عفان اختار املسلمون علي بن أيب طالب  - ٥

بة ومل واختلطت األمور على املسلمني مما أدى إىل اعتزال بعض الصحا
يبايع بعضهم وكانت الشام بإمارة معاوية بن سفيان ومل يبايع علي بن 
أيب طالب حىت يستقر الوضع واختلف الصحابة يف الرأي يف القصاص 
من قَتلَة عثمان بن عفان ووقعت املعارك بينهم وأوهلا موقعة اجلمل مث 

  .موقعة صفِّني وغريمها
  
  



  

 ١٥ الفوائد املختارة

  موقعة اجلمل
  :الفوائد* 

ال «: قال رسول اهللا : ريرة رضي اهللا عنه قالعن أيب ه - ١
تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 

  .رواه البخاري ومسلم »دعوامها واحدة
قالت عائشة رضي اهللا عنها أليب بكر الصديق رضي اهللا  - ٢

إن صدقت رؤياك قُتلت : قال. إين رأيت بقراً تنحر حويل«: عنه
  .رواه ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا »ةحولك فئ

قال لعلي بن  عن أيب رافع رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٣
أنا يا رسول : قال »إنه سيكون بينك وبني عائشة أمر«: أيب طالب

ال ولكن إذا «: فأنا أشقاهم يا رسول اهللا قال: قال »نعم«: اهللا قال
  .رواه أمحد »كان ذلك فارددمها إىل مأمنها

جاء عبداهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي إىل عائشة رضي  - ٤
يا أم املؤمنني أتعلمني أين : اهللا عنها يوم اجلمل وهي يف اهلودج فقال

ألزم علياً؟ : ما تأمريين فقلت: أتيتك عندما قتل عثمان فقلت
فعقروه فأنزلت أنا وأخوها حممد ! اعقروا اجلمل: فقال!. فسكتت

دي علي بن أيب طالب فأمر ا فأُدخلت هودجها فوضعناه بني ي
  .سنده جيد: قال ابن حجر. رواه ابن أيب شيبة »احلديث... البيت

كان عمر عائشة رضي اهللا عنها يف املعركة ما جتاوز تسع  - ٥
بني طائفة علي بن أيب طالب وطائفة  وأربعني سنة وكانت املوقعة

  .عائشة وطلحة والزبري رضي اهللا عنهم أمجعني
  



  
 ١٦ الفوائد املختارة

  ة صفِّنيموقع
  :الفوائد* 

موضع على شاطىء الفرات من اجلانب الغريب : صفِّني - ١
  .بقرب الرقَّة بني العراق والشام

طائفة علي بن أيب طالب وطائفة : املوقعة بني طائفتني - ٢
  .معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهم أمجعني

أرسل علي بن أيب طالب إىل معاوية بن أيب سفيان يطلب  - ٣
بيعة وقد وصلت األخبار للشام أن بعض الصحابة مل يعطوا منه ال

البيعة وأن علياً مل يستطع أن يقبض األمور وإقامته احلدود على قتلة 
عثمان وحمل إىل معاوية قميص عثمان وفيه الدماء وعليه أصابع 
زوجته نائلة وبعدها تريث معاوية يف البيعة وكذلك وصلت األخبار 

خرجوا من مكة إىل البصرة معارضني للبيعة  إليه أن بعض الصحابة
ويريدون القصاص من قتلة عثمان مث البيعة ومنهم عائشة وطلحة 
والزبري ووقعت املوقعة بينهم ومل يبايع معاوية علياً فعزل علي معاوية 
ووىل سهل بن حنيف وردوه من حدود الشام فجهز علي اجليش من 

ام والتقيا الفريقان يف العراق وكذلك معاوية جهز اجليش من الش
صفِّني وتقاتال يف ثالثة أيام وهزم جيش معاوية ورفعت املصاحف 
وكتبت صحيفة التحكيم واجتمعا يف دومة اجلندل وتفرقا وذهبت 

 »ال حكم إال هللا«: طائفة إىل حروراء يف العراق وهم اخلوارج وقالوا
  .»كلمة حق أُريد ا باطل«: فقال علي بن أيب طالب

لذي أقام الصلح احلسن بن علي وذلك بتنازله عن ا - ٤
اخلالفة ملعاوية بعدما مكث فيها ستة أشهر بعد مقتل علي بن أيب 

  .هـ ٤٠طالب على يد عبدالرمحن بن ملجم املُرادي يف عام 



  

 ١٧ الفوائد املختارة

ابين هذا سيد «: عن احلسن بن علي قال النيب  - ٥
  .»وليصلحن بني فئتني من املسلمني

  ظهور اخلوارج
  :ائدالفو* 

خرجت فتنة ظهور اخلوارج يف عهد خالفة علي بن أيب  - ١
طالب رضي اهللا عنه بعد موقعة صفِّني بعد اتفاق أهل العراق 
والشام على التحكيم بني الطائفتني ويف أثناء رجوع علي بني أيب 
طالب إىل الكوفة فارقه اخلوارج إىل حروراء ويبلغ عددهم مثانية 

علي بن أيب طالب وذلك بدعوة آالف فرجع بعضهم إىل طاعة 
عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وأما اآلخرون قاتلهم علي بن أيب 

  .طالب يف موقعة النهروان فهزمهم شر هزمية
بالد واسعة قريبة من بغداد بالعراق وأصلها : النهروان - ٢

  .وادي بدايته من أذربيجان ويصب يف ر دجلة
 بالذنوب ويكفِّرون من اخلوارج أول من كفَّر املسلمني - ٣

  .دمه وماله خالفهم يف بدعتهم ويستحلون
خرجت نشأة طائفة اخلوارج على يد ذي اخلويصرة  - ٤

القسمة  وهو الذي حضر قسمة النيب  التميمي يف عهد النيب 
على صناديد جند فغضبت قريش واألنصار وقد كان الرجل كث 

رأس مشمر األزار اللحية مشرق الوجنتني ناتىء اجلبني حملوق ال
ويلك أولست «: فقال رسول اهللا . »يا حممداتق اهللا «: فقال

فاستأذن خالد أو  مث وىل الرجل. »أحق أهل األرض أن يتقي اهللا
ال لعله يصلي وإنه « :عمر أن يضرب عنقه فقال رسول اهللا 



  
 ١٨ الفوائد املختارة

سيخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب اهللا ليناً رطباً ال جياوز 
  .»احلديث ...حناجرهم

اخلوارج مل يكونوا من «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا - ٥
 :ساللته وال أعلم أحد منهم من نسله وإمنا أراد بقوله 

  .»أي من شكله وعلى صفته» ضئضىء هذا«

  موقعة احلرة
  :الفوائد* 

هي احلرة الشرقية للمدينة النبوية وكانت املوقعة : احلرة - ١
هـ وسببها أن أهل ٦٣زيد بن معاوية سنة بني أهل املدينة وجيش ي

املدينة خلعوا يزيد من اخلالفة فأرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن 
من الصحابة من  ٧٠٠عقبة فاستباح هذا القائد املدينة وقتل 

املهاجرين واألنصار ومن غريهم خرج مسلم بن عقبة من املدينة 
  .ات يف الطريققاصداً مكة ليفعل ا ما فعل باملدينة ولكنه م

مل تترك الصالة يف مسجد «: قال اإلمام مالك رمحه اهللا - ٢
  .»إال يوم قتل عثمان ويوم احلرة النيب 

  فتنة القول خبلق القرآن
  :الفوائد* 

توىل اخلالفة يف الدولة العباسية سبع وثالثون خليفة منهم  - ١
أمـون امل: اثنان وقعا يف فتنة القول خبلق القرآن ونفي الصفات ومها

  .واملعتصم
امتنع بعض العلماء من القول خبلق القرآن ونفي الصفات  - ٢



  

 ١٩ الفوائد املختارة

ومنهم أمحد بن نصر اخلزاعي وقتل واآلخر اإلمام أمحد بن حنبل 
  .إمام أهل السنة صرب يف الفتنة إىل عهد اخلليفة املتوكل

قال رسول : روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال - ٣
قال  »حىت تكون الدنيا للكع بن لكععة ال تقوم السا«: اهللا 
  .هو أبو مسلم اخلرساين الذي أقام الدولة العباسية: معمر

سنة وقال  ٧٧صرب اإلمام أمحد يف الفتنة وكان عمره  - ٤
إذا نطق اجلاهل جبهله وتأول العامل مىت يظهر «: مقولته املشهورة

  .»احلق؟
ه أن اإلمام رأى اإلمام إبراهيم احلريب رمحه اهللا يف منام - ٥

أكرمين ريب : أمحد بن حنبل عليه تاج ونعالن من ذهب فسأله فقال
: قال شيخنا الشيخ خالد اهلويسني »القرآن منزل غري خملوق: بقويل

  .»الرؤيا إسنادها صحيح من طريق أيب عبداهللا احلاكم«
املتوكل كان حيب اخلمر فبعد موته رؤي يف املنام بأحسن  - ٦

  .غفر يل بنصريت لإلمام أمحد: بك ربك؟ قال صورة فسئل ما فعل
هـ وتويف يوم ٢٠/٣/١٦٤ولد اإلمام أمحد بن حنبل يف  - ٧
  .هـ ٢٢/٣/٢٤١اجلمعة 
  :الذين تولوا الفتنة ثالثة هم - ٨

  .هـ٢٤٠أمحد بن دؤاد وتويف سنة  -١    
  .هـ٢٣٥إسحاق اخلزاعي وتويف سنة   -٢    
  .هـ٢٥٥اجلاحظ وتويف سنة  -٣    

  
  



  
 ٢٠ الفوائد املختارة

  اع سنن األمم املاضيةاتب
  :الفوائد* 

مل يكن يف بين «: قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما - ١
  .»إسرائيل شيء إال وهو كائن فيكم

  ظهور مدعي النبوة
  :الفوائد* 

ظهور مدعي النبوة من عالمات الساعة اليت حدثت  - ١
وحتدث وهم كثريون ال حيصون وإمنا املراد من قامت له شوكة 

  .اعه واشتهر بني الناس وآخرهم الدجالوكثر اتب
  :الذين ظهروا وادعوا النبوة هم - ٢
  .مسيلمة الكذَّاب وقُتل يف معركة اليمامة -
  .األسود العنسي يف اليمن وقُتل قبل وفاة النيب  -
  .سجاح تزوجها مسيلمة وملا قُتل رجعت لإلسالم: املرأة -
  .مطليحة بن خويلد مث تاب ورجع لإلسال -
  .املختار الثقفي وقتله عبداهللا بن الزبري يف الطائف -
  .مريزا أمحد القادياين باهلند وادعى أنه الدجال -
  .هـ١٣٠٩املريزا عباس بإيران وتويف يف فلسطني سنة  -
  .هـ١٤٠٥حممود حممد طه يف السودان وأُعدم سنة  -
 أنه قال عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه عن النيب  - ٣

يف أميت كذَّابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربعة «
رواه أمحد  »نسوة وإين خامت النبيني وال نيب بعدي

  .وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة



  

 ٢١ الفوائد املختارة

  انتشار األمن
  :الفوائد* 

انتشار األمن من عالمات الساعة اليت حدثت وحتدث  - ١
  .ظلم والعدوانعندما حيل اإلسالم واإلميان والعدل ويمنع اجلور وال

كلما زاد اإلميان زاد األمن يف اإلنسان وإذا تعدى حل يف  - ٢
  .املكان

: أصول النعم«: قال الشيخ عطية حممد سامل رمحه اهللا - ٣
  .»اإلسالم والصحة واملال والطعام واألمن

  ظهور نار احلجاز
  :الفوائد* 

ظهور نار احلجاز من عالمات الساعة اليت حدثت يف عام  - ١
  .وسوف حتدث مرة أخرىهـ ٦٥٤

النار اليت ظهرت ليست هي النار اليت حتشر الناس إىل  - ٢
  .حمشرهم
عندما ظهرت النار يف احلجاز رآها من هو يف الشام مبدينة  - ٣

  .بصرى وهي حوران اآلن قريبة من دمشق
قال العالمة احلافظ شهاب الدين أبو شامة املقدسي رمحه  - ٤

هـ ظهر باملدينة دوي ٣/٦/٦٥٤اء ملا كانت ليلة األربع«: اهللا
عظيم مث زلزلة عظيمة مث ظهرت نار عظيمة يف احلرة القريبة من 
قريظة نبصرها من دورنا من داخل املدينة كأا عندنا وهي نار 
إشعاهلا أكثر من ثالث منارات وقد سالت األودية بالنار وقد سدت 

العاقبة إىل  احلرة طريق احلاج العراقي وقد أكلت األرض واهللا جيعل



  
 ٢٢ الفوائد املختارة

خري فما أقدر أصف هذه النار وتاب أهل املدينة وتاب الناس بني 
  .خمتصراً بتصرف» مصلٍ وتالٍ للقرآن ومستغفر هللا

فانتهى سيل الوادي من النار «: قال القرطيب رمحه اهللا - ٥
قرب املدينة ومع ذلك فكان ال يأيت املدينة إال نسيم بارد وشوهد 

  .»غلياا كغليان البحر

  قتال الترك
  :الفوائد* 

الترك بالدهم تركستان وهي بني مشارق خراسان إىل  - ١
  .مغارب الصني ومشال اهلند

وجوه الترك كاان وهو الترس وميشون يف الشعر  - ٢
ويلبسون الشعر ونعاهلم الشعر صغار األعني محر الوجوه قصار 

  .األنوف
الفة قاتل املسلمون الترك يف عهد الصحابة يف أول خ - ٣

  .معاوية وانتصر املسلمون وغنموا منهم
: قال الشيخ األلباين» اتركوا الترك ما تركوكم«: حديث - ٤

  .موضوع
صفات التتار الذين ظهروا يف القرن السابع اهلجري هم  - ٥

  .الترك املغول كما قال ذلك النووي رمحه اهللا
دخل يف اإلسالم بعض الترك بعد احتكاكهم مع  - ٦

  .املسلمني
  
   



  

 ٢٣ الفوائد املختارة

  تال العجمق
  :الفوائد* 

ال تقوم «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب  - ١
الساعة حىت تقاتلوا خوزاً وكرمان من األعاجم محر الوجوه 
فُطس األنوف صغار األعني كأن وجوههم اان املطرقة نعاهلم 

  .رواه البخاري »الشعر
  :صفات الترك كصفات العجم وخيتلفون يف البالد - ٢

  .تركستان: بالد الترك    
كرمان غرب بالد فارس ومشاهلا خراسان : بالد العجم    

  .وجنوا حبر فارس

  ضياع األمانة
  :دالفوائ* 

ضد اخليانة وهي التكليف وقبول األوامر : األمانة - ١
  .واجتناب النواهي ومجيع أنواع الشريعة أمانة عند العبد

 من القلب ويضعف تضيع األمانة عندما تذهب خشية اهللا - ٢
 .اإلميان ويخالط أهل اخليانة

: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٣
كيف إضاعتها يا : قال. »الساعةإذا ضيعت األمانة؛ فانتظر «

قال  »إذا أُسند األمر إىل غري أهله؛ فانتظر الساعة«: رسول اهللا؟ قال
غري أهله إمنا يكون عند غلبة إسناد األمر إىل «: ابن حجر رمحه اهللا
 .»اجلهل ورفع العلم

قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال - ٤



  
 ٢٤ الفوائد املختارة

 :» رفع من الناس األمانة وآخر ما يبقى الصالة وربأول ما ي
  .رواه الطرباين »مصلٍّ ال خري فيه

  قبض العلم وظهور اجلهل
  :دالفوائ* 

والسنة وهو العلم املوروث  املراد بالعلم هنا علم الكتاب - ١
عن األنبياء عليهم السالم فإن العلماء ورثة األنبياء وبذهام يذهب 

  .العلم ومتـوت السنــن وتظهر البدع ويعم اجلهل
 ما عالمة هالك الناس؟ : قيل لسعيد بن جبري رمحه اهللا - ٢

 .إذا هلك علماؤهم: قال
علم القلب : مانالعلم عل«: قال احلسن البصري رمحه اهللا - ٣

  .»وهو العلم النافع وعلم اللسان وهو حجة اهللا على عباده

  كثرة الشرط وأعوان الظلمة
  :دالفوائ* 

قال رسول : عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال - ١
  .رواه الطرباين »يكون عليكم أمراء هم شر من اوس«: اهللا 

األعوان الظلمة الوعيد املترتب يف النصوص بالنار على  - ٢
 .الذين يعذبون املسلمني بغري حق

 عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٣
يكون يف هذه األمة يف آخر الزمان أقوام معهم سياط كأا «: قال

رواه  »أذناب البقر يغدون يف سخط اهللا ويروحون يف غضبه
  .أمحد



  

 ٢٥ الفوائد املختارة

  انتشار الزنا
  :دالفوائ* 

: أنه قال مسعود رضي اهللا عنه عن النيب  عن عبداهللا بن - ١
  .رواه الطرباين »بني يدي الساعة يظهر الربا والزنا واخلمر«

من عالمات الساعة استحالل الزنا وشيوع الفاحشة  - ٢
  .وتسميتها بغري امسها

  اانتشار الرب
  :دالفوائ* 

: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ١
زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال أمن حالل أم  ليأتني على الناس«

  .رواه البخاري »من حرام
: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٢

ليأتني على الناس زمان ال يبقى منهم أحد إال أكل الربا فمن مل «
رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه  »يأكله أصابه من غباره

وهذا احلديث مطابق حلال «: د التوجيري رمحه اهللاوقال الشيخ محو
  .»أهل البنوك ومن يعاملهم باملعامالت الربوية

  ظهور املعازف واستحالهلا
  :دالفوائ* 

هذه العالمة من عالمات الساعة وقعت كثرياً يف العصور  - ١
السابقة وهي اآلن أكثر ظهوراً فقد كثرت املعازف وكثر املغنون 

  .واملغنيات



  
 ٢٦ الفوائد املختارة

هـ كان ٤٥٦فظ ابن حزم األندلسي املتوىف يف سنة احلا - ٢
متأوالً يف الصفات وظاهرياً يف الفروع واألحكام ويرى إباحة 
األغاين ويضعف حديث أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه يف 
صحيح البخاري وال يلتفت إىل قوله لثبوت احلديث وأحاديث 

  .أخرى بالنهي عن املالهي واملعازف واألغاين
ويف  »حترمي آالت الطرب«إلمام األلباين رمحه اهللا كتاب ل - ٣

وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلِّديه  الرد بالوحيني«: أوله ما نصه
. »املبيحني للمعازف والغنا وعلى الصوفيني الذين اختذوه قربة وديناً

وقد كتبها اإلمام األلباين بعد قراءته فتوى الشيخ حممد أبو زهرة 
  .هـ١٣٧٣األزهر يف عام  وهو من علماء

  كثرة شرب اخلمر واستحالهلا
  :دالفوائ* 

  .تسمية اخلمر بغري امسها واستحالهلا من عالمات الساعة - ١
  :استحالل اخلمر بتفسريين مها - ٢
  .اعتقاد حل شرا -
  .االسترسال يف شرا وبيعها عالنية كاالسترسال يف احلالل -
قال رسول اهللا : نه قالعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا ع - ٣
 » ال تذهب الليايل واأليام حىت تشرب فيها طائفة من أميت

   .رواه ابن ماجه »اخلمر يسموا بغري امسها
  زخرفة املساجد والتباهي ا

  :دالفوائ* 
زخرفة املساجد والتباهي ا من عالمات الساعة وتدل  - ١



  

 ٢٧ الفوائد املختارة

فيها ويكتفي  على الترف والتبذير وإمنا عمارا بالطاعة والذكر
  .الناس مبا حيفظهم من احلر والربد واملطر

: أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ببناء مسجد فقال - ٢
رواه » أكن الناس من املطر وإياك أن حتمر وتصفِّر فتفنت الناس«

 .البخاري معلقاً
يا «: قال أن رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

الساعة وأشراطها أن تزخرف احملاريب  أعالم ابن مسعود إن من
  .رواه الطرباين »وأن خترب القلوب

  التطاول يف البنيان
  :دالفوائ* 

ومعىن التطاول يف «: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا - ١
البنيان أن كالً ممن كان يبين بيتاً يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من 

باهاة يف الزينة والزخرفة أو ارتفاع اآلخر وحيتمل أن يكون املراد وامل
  .»أعم من ذلك وقد وجد الكثري من ذلك وهو يف ازدياد

إن من اقتراب «: قال سلمان الفارسي رضي اهللا عنه - ٢
أن يظهر البناء على وجه األرض وأن تقطّع األرحام وأن : الساعة

 .رواه ابن أيب شيبة» يؤذي اجلار جاره
مـا  : ى أم طلق فقلتدخلت عل: عن عبداهللا الرومي قال -٣

يا بين إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطـاب   :أقصر سقف بيتك فقال
رواه  »أن ال تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم«: اله كتب إىل عم

  .البخاري يف األدب املفرد
  
  



  
 ٢٨ الفوائد املختارة

  والدة األمة لربتها
  :دالفوائ* 

جاء يف احلديث الطويل الذي رواه اإلمام مسلم عن عمر  - ١
: اب رضي اهللا عنه يف سؤال جربيل عليه السالم للنيب بن اخلط

. »احلديث... أن تلد األمةُ ربتها: فأخربين عن أمارا؟ قال... «
أن يكثر العقوق يف «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

األوالد فيعامل الولد أُمه معاملة السيد أمته من اإلهانة بالسب 
  .»ا جمازاً  والضرب واالستخدام فأطلق

  لكثرة القت    
  :دالفوائ* 

ال «قال  أن رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه - ١
 :وما اهلرج يا رسول اهللا قال: قالواتقوم الساعة حىت يكثر اهلرج 

  .رواه مسلم »القتل القتل«
من عالمات الساعة قتل العلماء كما جاء يف ذلك حديث  - ٢

يأيت على الناس «: رضي اهللا عنهما قالمرفوع عن عبداهللا بن عباس 
  .رواه الديلمي» زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكالب
  تقارب الزمان

  :الفوائد*  
  :للعلماء أقوال بتقارب الزمان منها - ١

  .أن املراد بذلك قلة الربكة يف الزمان -
أن املراد بذلك هو ما يكون يف زمن املهدي وعيسى  -

  .بن مرمي



  

 ٢٩ الفوائد املختارة

اد بذلك تقارب أحوال أهل الدين يف ترك األمر أن املر -
  .باملعروف والنهي عن املنكر لغلبة الفسق وظهور أهله

أن املراد بذلك توفر وسائل االتصاالت واملراكب  -
واملواصالت وهذا اختيار الشيخ محود بن عبداهللا التوجيري رمحه اهللا 

  .تعاىل
  .أن املراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته -

  األسواقتقارب 
  :دالفوائ* 

  :تقارب األسواق على ثالثة أوجه - ١
سرعة العلم مبا يكون فيها من زيادة السعر : األول    
  .ونقصانه
سرعة السري من سوق إىل سوق ولو كانت املسافة : الثاين    

  .بعيدة
مقاربة بعضها بعضاً يف األسعار واقتداء أهلها يف : الثالث    

  .الزيادة والنقصان
ال «: قال أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  عن - ٢

 »تقوم الساعة حىت تظهر الفنت ويكثر الكذب وتقارب األسواق
  .رواه أمحد

  ظهور الشرك يف هذه األمة
  :دالفوائ* 

هذه من العالمات اليت ظهرت وهي يف ازدياد وال حول  - ١
  .وال قوة إال باهللا



  
 ٣٠ الفوائد املختارة

يدية الفاطمية أول من أنشأ األضرحة هي الدولة العب - ٢
  .الرافضية امللعونة

والذين يظنون أنفسهم «: قال االستاذ سيد قطب رمحه اهللا - ٣
يف دين اهللا ألم يقولون بأفواههم نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً 
رسول اهللا ويدينون فعالً هللا يف الشعائر والزواج واملرياث بينما هم 

يأذن ا اهللا فهؤالء أرادوا يدينون وراء ذلك وخيضعون لشرائع مل 
  .»أو مل يريدوا فإمنا هم حيققون ما تطلبه منهم األصنام اجلديدة

  ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء اجلوار
  :دالفوائ* 

روى اإلمام أمحد واحلاكم عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا  - ١
ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش «: قال عنهما أن رسول اهللا 

إسناده : قال أمحد شاكر »وقطيعة الرحم وسوء ااورة والتفاحش
  .صحيح

  تشبب املشيخة
    :دالفوائ* 

قال رسول : عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال - ١
يكون قم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل «: اهللا 

: رواه أمحد وقال أمحد شاكر »احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة
  .صحيح
  
  



  

 ٣١ الفوائد املختارة

  الشحكثرة 
  :دالفوائ* 

من أشراط الساعة أن «: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ١
  .رواه الطرباين »يظهر الشح

يتقارب «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  - ٢
  .رواه البخاري »الزمان وينقص العمل ويلقى الشح

  كثرة التجارة
    :دالفوائ* 

بن مسعود رضي  روى اإلمام أمحد واحلاكم عن عبداهللا - ١
يدي الساعة تسليم اخلاصة  بني«: أنه قال اهللا عنه عن النيب 

قال أمحد  »وفشو التجارة حىت تشارك املرأة زوجها يف التجارة
  .إسناده صحيح: شاكر

  كثرة الزالزل
  :دالفوائ* 

ال «: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ١
  .البخاري »لتقوم الساعة حىت تكثر الزالز

قد وقع يف كثري من البالد «: قال ابن حجر رمحه اهللا - ٢
الشمالية والشرقية والغربية كثري من الزالزل ولكن الذي يظهر أن 

 .»املراد بكثرا مشوهلا ودوامها
كل كمال يف غري اهللا فهو نقص ولذا عندما تعبد األرض  - ٣

 .لزالزلوالطبيعة كتب اهللا عليها النقص ومن هذا النقص ا



  
 ٣٢ الفوائد املختارة

الزالزل احلركة «: قال الشيخ عطية حممد سامل رمحه اهللا - ٤
  .»الشديدة وبسرعة ويدل على ذلك تكرار احلروف يف الكلمة

  ظهور اخلسف واملسخ والقذف
  :دالفوائ* 

: قال عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب  - ١
رواه ابن ماجه  »بني يدي الساعة مسخ وخسف وقذف«

  .أللباينوصححه ا
اخلسف ذهاب «: قال الشيخ عطية حممد سامل رمحه اهللا - ٢

  .»األرض إىل أسفل
  ذهاب الصاحلني

  :دالفوائ* 
من أشراط الساعة ذهاب الصاحلني وقلة األخيار وكثرة  - ١

األشرار حىت ال يبقى من الناس إال األشرار وهم الذين تقوم عليهم 
  .الساعة
قال رسول اهللا : قال عن مرداس األسلمي رضي اهللا عنه - ٢
 » يذهب الصاحلون األول فاألول ويبقى حثالة كحثالة الشعري

 .رواه أمحد »أو التمر ال يباهلم اهللا باله
ما أصلح ما بينه وبني اهللا واملصلح يزيد على ذلك : الصاحل - ٣

بإصالحه الناس إذا فسدوا إذاً فكل مصلح صاحل وليس كل صاحل 
  .مصلح
  



  

 ٣٣ الفوائد املختارة

  ارتفاع األسافل
    :دلفوائا* 

 جاء يف الصحيحني عن حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب  - ١
ما ! ما أظرفه! ما أجلده: حىت يقال للرجل«: قال يف قبض األمانة

  .»وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان! أعقله
قال : روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٢

اعة؛ يصدق فيها الكاذب، إا ستأيت سنون خد :»رسول اهللا 
ويكذَّب فيه الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن، ويخون فيها األمني، 

السفيه يتكلَّم «: وما الرويبضة؟ قال: قيل »وينطق فيها الرويبضة
  .إسناده حسن ومتنه صحيح: قال أمحد شاكر »يف أمر العامة

  التحية للمعرفة
  :الفوائد* 

قال رسول اهللا : اهللا عنه قال عن عبداهللا بن مسعود رضي - ١
 :» إن من أشراط الساعة أن يسلِّم الرجل على الرجل ال يسلم

  .رواه أمحد وصحح إسناده أمحد شاكر »عليه إال للمعرفة
 أن رسول اهللا : عن معاذ بن أنس رضي اهللا عنه قال - ٢

ما مل : ال تزال األمة على الشريعة ما مل تظهر فيهم ثالثة«: قال
هم العلم ويكثر فيهم ولد احلنث ويظهر فيهم يقبض من
نشء يكونون  :قال: وما الصقّارون يا رسول اهللا: قالوا. الصقَّارون

رواه أمحد  »يف آخر الزمان تكون حتيتهم بينهم إذا تالقوا التالعن
  .والطرباين واحلاكم

وقد ظهر مصداق «: قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا - ٣



  
 ٣٤ الفوائد املختارة

احلديثني يف زماننا ورأيناه يف بلدان شىت، وهذا النشء املرذول كثري 
جداً يف زماننا إذا تالقوا كانت حتيتهم بينهم التالعن والرمي بالكفر 

  .»والفجور واليهودية والنصراين أو حنو ذلك من األلفاظ القبيحة

  التماس العلم عند األصاغر
  :دالفوائ* 

الذين «: عبداهللا بن املبارك عن األصاغر؟ فقالسئل اإلمام  - ١
  .»يقولون برأيهم فأما الصغري يروي عنه كبري فليس بصغري

يوشك أن تروا جهال الناس «: قال كعب األحبار - ٢
يتباهون بالعلم يتغايرون عليه كما يتغاير النساء على الرجال فذلك 

 .رواه أبو نعيم يف احللية» حظهم من العلم
أن رجالً سأل النيب : أُمية اجلُمحي رضي اهللا عنه عن أيب - ٣
 إحداهن التماس : من أشراطها ثالث«: عن الساعة؟ فقال

  .رواه الطرباين وصححه األلباين »العلم عند األصاغر

  ظهور الكاسيات العاريات
  :دالفوائ* 

: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال - ١
قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر؛ : أرمها صنفان من أهل النار مل«

يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت 
رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، 

  .رواه مسلم »وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
وقـد ظهـر «: قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا - ٢



  

 ٣٥ الفوائد املختارة

حاديث يف زماننا كما ال خيفى على من له أدىن علم مصداق هذه األ
  .»ومعرفة

  صدق رؤيا املؤمن
  :دالفوائ* 

عن  سألت رسول اهللا : قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه - ١
 ]لَهم البشرى في احلَياة الدنيا وفي اَآلخرة[: قوله تعاىل

ا غريك ما سألين أحد عنه« :فقال رسول اهللا . }٦٤:يونس{
رواه  »منذ أُنزلت هي الرؤيا الصاحلة يراها الرجل أو ترى له

  .الترمذي وصححه األلباين
 مسعت رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٢

: وما املبشرات؟ قال: قالوا »مل يبق من النبوة إال املبشرات«: يقول
  .رواه البخاري »الرؤيا الصاحلة«

  :رؤيا لألسباب التاليةأمهية احلديث عن ال - ٣
  .غلو البعض يف تقدير الرؤيا  -
  .استهانة بعضهم بالرؤيا -
احلق منهج الوسط ال إفراط وال تفريط فهي ليست وحياً  -

وال تشريعاً كما أا ليست عبثاً وال ختليطاً بل منها ما هو حق 
  .ومنها ما هو باطل

  :الرؤيا الصادقة نوعان - ٤
  . تأويل كرؤيا األنبياءظاهر ال حيتاج إىل: األول
حيتاج إىل تأويل وتعبري ألا أمثال يضرا امللك ليستدل : الثاين

  .الرائي مبا ضرب له من مثل وهذا كثري الوقوع
  :تعبري الرؤيا علم ومهارة وإهلام وأما كيفية التعبري للرؤيا - ٥



  
 ٣٦ الفوائد املختارة

  .االستعانة باهللا عز وجل -
  .قع الرائياستخدام الرموز على الرؤيا وربطها بوا -
  .التأليف بني الرموز وواقع الرائي -
استخدام الكتاب والسنة واألمثال واحلكم واألعراف  -
  .والقرائن
  .عبرها على الفأل بقدر اإلمكان -
مالحظة الظاهر دائماً فهي قريبة وفراسة ملعرفة الباطن  -

  .وتسمى الفراسة
  .تقدمي نصيحة ودعوة للرائي قبل التعبري -
  :الرؤيا الصاحلة آداب - ٦
  .أن حيمد اهللا عليها -
  .أن يستبشر ا خرياً -
  .أن يحدث ا من أحب -
  :آداب الرؤيا املكروهة - ٧
  .االستعاذة باهللا من شرها - 
  .التفل عن يساره ثالثاً -
  .االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم -
  .التحول من اجلنب الذي كان عليه تفاؤالً بتحول احلال -
  .صالة ركعتني أو الدعاء ليطمئن قلبه -
أن ال حيدث ا أحداً فإن اضطر فلْيخرب ا عاملاً أو ناصحاً  -

  .فقط
  : قواعد يف تأويل الرؤيا - ٨
  .الرؤيا حديث امللك وهو ال يكذب -



  

 ٣٧ الفوائد املختارة

  .التعبري قياس وتشبيه ومبين على الظن -
  .رؤيا املؤمن تسره وال تغره -
  .ات الناس وأقدارهمالتعبري خيتلف باختالف هيئ -
  .أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا والعكس -
تواطأ البعض على رؤيا يدل على صحتها ما مل ختالف  -
  .الشرع
  .خمالفة الرؤيا للشرع دليل على بطالا -

  كثرة الكتابة وانتشارها
  :دالفوائ* 

من عالمات الساعة ظهور الكتابة وانتشارها وظهور  - ١
  .ةوسائل العلم واملعرف

إذا جاء الفضل يف الكتاب والسنة عن العلم فهو العلم  - ٢
  .الشرعي
يصحب هذه العالمة ظهور جهل الناس وقلة العلم النافع  - ٣

  .مع توفر أسبابه
  التهاون بالسنن اليت رغب فيها اإلسالم

  :دالفوائ* 
إن من عالمات الساعة التهاون يف سنة حتية املسجد  - ١

  .اء احلاجاتوتكون املساجد طرفاً لقض
من أحيا «: قال شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللا - ٢

  .» سنة أمات بدعة ومن أمات بدعة أحيا سنة
ال ينكر «: قال شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللا - ٣

  .»يف الظاهر إال دل على نفاق يف الباطن السنة الثابتة عن النيب 



  
 ٣٨ الفوائد املختارة

  انتفاخ األهلة
  :دالفوائ* 

ا هو معتاد   بأن يرى اهلالل حني طلوعه عم: األهلةانتفاخ  - ١
  .يف أول الشهر فريى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتني

قال رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال - ٢
 :»رواه الطرباين وصححه  »من اقتراب الساعة انتفاخ األهلة

  .األلباين

  ركثرة الكذب وعدم التثبت يف نقل األخبا
  :دالفوائ* 

: أنه قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  - ١
سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم ما مل تسمعوا أنتم وال «

  .رواه مسلم »آباؤكم، فإياكم وإياهم
وقد ظهر مصداق «: قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا - ٢

فة فقد كثر هذه األحاديث كما ال خيفى على من له أدىن علم ومعر
الكذب بني الناس وخف على ألسنتهم وكثرة الروايات والقصص 

  .»املكذوبة وزينت الكتب املُلهية
  كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة احلق

  :دالفوائ* 
الكذب متعمداً يف الشهادة فكما أن : شهادة الزور هي – ١

شهادة الزور سبب إلبطال احلق فكذلك كتمان الشهادة سبب 
  .احلق إلبطال
ظهورها دليل على ضعف اإلميان عند الناس وعدم اخلوف  - ٢



  

 ٣٩ الفوائد املختارة

  .من اجلبار جل جالله

  كثرة النساء وقلة الرجال
  :دالفوائ *

كثرة النساء من العالمات اليت يظهر فيها اجلهل ويرفع  - ١
  .اء فيها العلم بقبض العلم

الذي يذهب الرجال غالباً يكون بكثرة القتال أو تكثر  - ٢
  .البناتوالدة 

  كثرة املوت الفجأة
  :دالفوائ* 

إن «: قال عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب  - ١
رواه الطرباين وحسنه  »من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجاءة

  .األلباين
كثرة األمراض الطبيعية والسببية يف هذا الزمان يدل على  - ٢

  .ك ويرمحنا برمحتهخروج هذه العالمة فنسأل اهللا أن حيفظين وإيا

  وقوع التناكر بني الناس
  :دالفوائ* 

وقوع التناكر عند كثرة الفنت واحملن وكثرة القتال بني  - ١
  .الناس

: قال رسول اهللا : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال - ٢
رواه  »إخوان العالنية أعداء السريرة يكون يف آخر الزمان أقوام«

  .البزار والطرباين



  
 ٤٠ الفوائد املختارة

 قال رسول اهللا : بن مالك رضي اهللا عنه قالعن أنس  - ٣
رواه البخاري  »ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«

   .ومسلم
  عودة أرض العرب مروجاً وأاراً

  :دالفوائ* 
ال تقوم «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

  .رواه مسلم »الساعة حىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً
  كثرة املطر وقلة النبات

  :الفوائد* 
ال «: قال رسول اهللا : عن أنس رضي اهللا عنه قال - ١

 »تقوم الساعة حىت ميطر الناس مطراً عاماً وال تنبت األرض شيئاً
  .رواه أمحد

: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  - ٢
وا ومتطروا وال ليست السنة بأن ال تمطروا ولكن السنة أن متطر«

  .رواه مسلم »تنبت األرض شيئاً
املطر سبب يف إنبات األرض فإن اهللا تعاىل يوجد ما مينع  - ٣

هذا السبب واهللا سبحانه وتعاىل خالق األسباب ومسبباا وال 
  .يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء وهو العزيز احلكيم

  حسر الفرات عن جبل من ذهب
  :دالفوائ* 

مسعت رسول اهللا : بن كعب رضي اهللا عنه قالعن أُيب  - ١



  

 ٤١ الفوائد املختارة

 يوشك الفرات أن حيسر عن جبل من ذهب فمن «: يقول
  .رواه مسلم» حضره فال يأخذ منه شيئاً

سبب املنع من أخذ من هذا «: قال ابن حجر رمحه اهللا - ٢
  .»الذهب ملا ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه

خروجه منها عالمة على انتشار النفط األسود يف العراق و - ٣
وجود أمر عظيم وكنز عظيم يف أراضيها وال يدل أبداً على أن 

   !!.الذهب هو النفط كما يف األحاديث والفرق واضح ملن تأمل
  كالم السباع واجلمادات لإلنس

  :دالفوائ* 
قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال - ١
 :»وم الساعة حىت يكلِّم صدق والذي نفسي بيده؛ ال تق

السباع اإلنس، ويكلِّم الرجل عذبةُ سوطه، وشراك نعله، وخيربه 
رواه أمحد وصحح إسناده  »فخذه مبا أحدث أهله من بعده

  .األلباين
  .من أشراط الساعة كالم السباع لإلنس - ٢
  .من أشراط الساعة كالم اجلمادات لإلنس - ٣
كالفخذ يخرب من أشراط الساعة كالم أجزاء اإلنسان  - ٤

  .الرجل مبا أحدث أهله بعده

  متين املوت من شدة البالء
  :الفوائد* 

ال «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا   - ١
 »يا ليتين مكانه: تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيقول



  
 ٤٢ الفوائد املختارة

  .رواه البخاري ومسلم
ل وتبديل متين املوت يكون عند كثرة الفنت وتغري األحوا  - ٢

  .رسوم الشريعة وهذا إن مل يكن وقع فهو واقع ال حمالة
سيأيت عليكم «: قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  - ٣

  .»زمان لو وجد أحدكم املوت يباع الشتراه

  كثرة الروم وقتاهلم للمسلمني
  :الفوائد* 

الروم من ساللة العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه  - ١
  .السالم
ستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي اهللا قال امل - ٢

تقوم الساعة والروم أكثر «: يقول عنهما مسعت رسول اهللا 
من  أقول ما مسعت: قال. أبصر ما تقول: فقال له عمرو »الناس

  .رواه مسلم »رسول اهللا 
القتال بني املسلمني والروم يقع يف الشام يف آخر الزمان  - ٣

االنتصار للمسلمني على يئة لفتح  قبل ظهور الدجال ويكون
قسطنطينية وعندما تفتح وتعلَّق أسلحتهم على أشجار الزيتون 
ويقسمون الغنائم ينزل عيسى بن مرمي عليه السالم وعندما تقام 

يقال أنه املهدي ويعمل  الصالة ويصلى خلف أحد من أمة حممد 
  .عيسى بن مرمي عليه السالم بشريعة حممد 
  يةفتح قسطنطين

  :دالفوائ* 
مدينة القسطنطينية هي اآلن معروفة بإسطنبول من تركيا  - ١



  

 ٤٣ الفوائد املختارة

  .وتعرف قدمياً باسم بيزنطة
فتح القسطنطينية قبل خروج الدجال وبعد قتال الروم يف  - ٢

امللحمة الكربى ففتح القسطنطينية بدون قتال وسالحهم التكبري 
  .والتهليل
فتح الصحيح هلا ال«: قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا - ٣

حني يعود املسلمون إىل دينهم الذين أعرضوا عنه وأما فتح الترك 
  .» الذي كان قبل عصرنا هذا كان متهيداً للفتح األعظم

  خروج القحطاين
  :دالفوائ* 

يف آخر الزمان خيرج رجل من قحطان تدين له الناس  - ١
  .بالطاعة وجتتمع عليه وذلك عند تغري الزمان

ال «: قال رسول اهللا : رة رضي اهللا عنه قالعن أيب هري - ٢
رواه  »تقوم الساعة حىت خيرج رجل من قحطان يسوق الناس

  .البخاري ومسلم
القحطاين ليس هو اجلهجاه فإن القحطاين من األحرار  - ٣

قال رسول : واجلهجاه من املوايل فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
لك رجل من املوايل يقال ال يذهب الليل والنهار حىت مي«: اهللا 
  .مسلم رواه» جهجاه: له

  ودقتال اليه
  :دالفوائ* 

يقاتل املسلمون اليهود يف آخر الزمان حىت يقول الشجر  - ١
يا مسلم يا عبداهللا هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إال : واحلجر



  
 ٤٤ الفوائد املختارة

  .الغرقد فإنه من شجر اليهود
كالم احلجر والشجر وحنوه حقيقة وهي من عالمات  - ٢
  .الساعة
يقتل عيسى بن مرمي عليه السالم املسيح الدجال وذلك  - ٣

عندما يراه يذوب كما يذوب امللح يف املاء وينطلق هارباً فيضربه 
 الشرقي وقيل يف قرية لُد بسيفه فيخرج منه الدم فيقتله عند باب لُد

  .يف فلسطني فيهزم اهللا اليهود
ضربه بالسيف ليعلم الناس قتل الدجال بالذوبان و: وهنا فائدة 

حقيقة قتل الدجال ألنه لو ذاب ومل يقتل وخيرج دمه لقيل أنه ذاب 
موسى عليه السالم عندما وسوف يعود وهذا مثل قصة فرعون مع 

  .أغرقه اهللا وأخرجه للناس ليعلم أنه مات حقيقةً ويكون آيةٌ للناس

  نفي املدينة لشرارها مث خراا آخر الزمان
  :دالفوائ* 

ألحد  قال رسول اهللا : عن جابر رضي اهللا عنه قال  - ١
رواه  »املدينة كالكري تنفي خبثها وينصح طيبها«: أصحابه
  .البخاري
فيما  قال رسول اهللا : عن أنس رضي اهللا عنه قال - ٢

مث ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات «حيدث عن الدجال 
  .البخاري رواه »فيخرج اهللا إليه كل كافر ومنافق

فيدل ذلك على أن املراد  الصحابة خرجوا بعد النيب  - ٣
  .باحلديث التخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت

خروج الناس من املدينة بالكلية يف آخر الزمان بعد  - ٤
خروج الدجال ونزول عيسى بن مرمي عليه السالم وحيتمل عند 



  

 ٤٥ الفوائد املختارة

عة وأوهلا الدالة خروج النار اليت حتشر الناس وهي آخر أشراط السا
  .على قيامها

من «: قال شيخنا الشيخ سامي اخلميس حفظه اهللا - ٥
عالمات الساعة خراب املدينة وعمران بيت املقدس ويكون ذلك 

خراب عمران بيت املقدس «: معنوياً وحسياً وقد جاء يف احلديث
يثرب وخراب يثرب خروج امللحمة وخروج امللحمة فتح 

رواه اإلمام أمحد  »الدجالخروج  يةقسطنطينية وفتح قسطنطين
واحلاكم وأبو داود وحسنه األلباين من حديث معاذ بن جبل 

  .»مرفوعاً
  بعث الريح الطيبة لقبض أرواح املؤمنني

  :دالفوائ* 
الريح ألني من احلرير وهذا إكرام اهللا لعباده املؤمنني يف  - ١

  .ذلك الزمان املليء بالفنت والشرور
ول عيسى بن مرمي عليه السالم وقتله الدجال الريح بعد نز - ٢

وقتال اليهود وهالك يأجوج ومأجوج، وظهورها قرب الساعة فإا 
  .ال تقوم إال على شرار الناس

الطائفة املنصورة هي اليت تقاتل إىل قيام الساعة وتصيبهم  - ٣
  .انية هذه الريح الطيبة الشامية اليم

  استحالل البيت احلرام وهدم الكعبة
  :دالفوائ* 

ال يستحلُّ البيت احلرام إال أهلُه، فإذا استحلوه يصيبهم  - ١
اهلالك مث خيرج رجل من أرض احلبشة يقال له ذو السويقتني 



  
 ٤٦ الفوائد املختارة

فيستحل البيت احلرام وخيرب الكعبة وينقضها حجراً حجراً 
ويسلب حليتها وجيردها من كسوا وذلك يف آخر الزمان  وال 

  .بداًيعمر البيت بعد هدمه أ
خراب مكة يكون بعد هبوب الريح الطيبة الشامية  - ٢

   .انية اليم
  ديامله

  :دلفوائا* 
الذي هداه اهللا إىل : املهدي«:  قال ابن األثري رمحه اهللا -١

  .»احلق
  :الضوابط املهمة فيمن ادعى املهدية -٢
وبني احلكم  جيب التفريق بني التصديق خبرب املصدوق  -

  .هدي على سبيل التعينيعلى فالن بأنه امل
مجيع عالمات املهدي تعرف من خالل الوحي املعصوم وال  -

  .حجة يف أي مصدر آخر
جيب أن يكون املهدي على منهاج النبوة ومن أهل السنة  - 

  .واجلماعة بريئاً من الفرق الضالة
  :من أحوال األمة قبل خروج املهدي -٣
  .ازدياد الغربة يف اإلسالم -
  .خالفة راشدةظهور  -
أن « :ذكر الدكتور عبدالعليم البستوي حفظه اهللا -٤

بني » ٤٦«األحاديث واآلثار الصحيحة الواردة يف املهدي بلغت 
حديث وأثر وأما األحاديث واآلثار الضعيفة واملوضوعة الواردة يف 

  .»بني حديث وأثر» ٢٩٢«املهدي بلغت 



  

 ٤٧ الفوائد املختارة

: قال الشيخ عمر بن سليمان األشقر حفظه اهللا -٥
األحاديث الصحيحة الواردة يف خروج املهدي آخر الزمان متواترة «

تواتراً معنوياً وهي توجب على من يؤمن باهللا واليوم اآلخر التصديق 
  .»فيما أخرب ا تصديقاً لرسول اهللا 

يف زمان املهدي تكون «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا -٦
والسلطان قاهر والدين قائم  الثمار كثرية والزروع غزيرة واملال وافر

  .»والعدو راغم واخلري يف أيامه دائم
  :امسه وصفته -٧
 واسم أبيه كاسم أيب الرسول  امسه كاسم الرسول  -
حممد أو أمحد بن عبداهللا وهو من ذرية فاطمة بنت رسول «: فيكون

  .»من ولد احلسن بن علي رضي اهللا عنهما اهللا 
املهدي وهو حممد بن عبداهللا «: قال احلافظ بن كثري رمحه اهللا

  .»العلوي الفاطمي احلسين رضي اهللا عنه
  .أجلى اجلبهة وأقىن األنف: صفته -
  :مكان خروجه -٨

يظهر املهدي من املشرق عند الكعبة ويبايع عندها وترفع 
: كانت سوداء يقال هلا الرايات السود ألن راية رسول اهللا 

  .العقاب
  :مدة خالفة املهدي -٩

يف احلديث الذي عند أيب داود  يف سننه وحسن إسناده  جاء
  .األلباين أن مدة خالفته سبع سنني

  :قصة خروج املهدي -١٠
يف آخر الزمان يأذن اهللا تبارك وتعاىل خبروج خليفة يقيم  

العدل ويرفع الظلم وحيول الدنيا يف ذلك العصر إىل أمن وأمان 



  
 ٤٨ الفوائد املختارة

باملهدي من ذرية النيب  ويفيض املال ويكون هذا اخلليفة املعروف
  نةمن جهة فاطمة رضي اهللا عنها واملهدي عند أهل الس

واجلماعة بأنه بشر من البشر غري معصوم يواطىء امسه واسم أبيه 
أجلى اجلبهة وأقىن األنف وحسن الوجه ويكون  اسم نبينا  

ظهوره يف ليلة واحدة يف احلجاز ويلتف حوله أهل اخلري ويناصرونه 
ن أحوال املسلمني فيخرج جيش من الشام ليقضي على ويصلحو

هذه اخلالفة فيخسف اهللا بذلك اجليش من أوله إىل آخره وكفى 
املؤمنني القتال وحيكم املهدي يف األرض ويقيم العدل بعدما ملئت 

اً ومدة بقائه سبع سنني ويواجه املهدي يف دعوته  جوراً وظلم
حىت يستتب األمن وينزل إلصالح أحوال املسلمني حروباً طاحنة 

عيسى بن مرمي عليه السالم ويصلي خلفه يف املسجد الذي نزل عند 
منارته يف الشام وهذا يف أواخر خالفته ويتوفاه اهللا عز وجل ويبقى 

  .  عيسى بن مرمي عليه السالم يف األرض أربعني عاماً

  املسيح الدجال
  :دالفوائ *

  :معىن الدجال  -١
  .اخللط: الكذب والتلبيس وأصل الدجل كثري: الدجال -
الدجل متويه الشيء ومسي الكذاب دجاالً «: قال أهل اللغة -

  .»والدجال هو املسيح الكذاب وإمنا دجله سحره وكذبه
   :أصل الدجال -٢
  .رجل من بين آدم خيرج يف آخر الزمان  -
  : صفات الدجال -٣



  

 ٤٩ الفوائد املختارة

  .أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية -
  .جاءت رواية أنه ممسوح العني -
يقرأها كل مؤمن » كافر«مكتوب على جبهته بني عينيه  -

  .وإن كان أُمياً
مسني وقصري وأفحج وجعد الشعر وأمحر اجللد عريض  -
  .النحر

خيرج من بني الشام والعراق وقيل من أصبهان قريبة من  -
  .خراسان من جهة املشرق من بالد إيران

لف من يهود أصفهان عليهم الطيالسة يتبعه سبعون أ -
  .والنساء واألعراب والعجم والترك

  :مسائل يف املسيح الدجال -٤
  :قال شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللا

  .املسيح الدجال خيرج إذا غفل الناس - ١
السلف الصاحل يستحبون تلقني «: قال النووي رمحه اهللا - ٢

  .»يعرفوا وحيذرون منهأحاديث الدجال على الصبيان و
كما يف صحيح مسلم األمر باالستعاذة  صح عن النيب  - ٣

  .من فتنة املسيح الدجال يف الصالة
  .ال يوجد للمسيح الدجال ذرية فهو فريد والديه - ٤
يوماً كسنة : خيرج املسيح الدجال يف األرض أربعني يوماً - ٥

  .أيامنا هذهوباقي األيام ك ويوماً كشهر ويوماً كأسبوع
الذي يعصم من فتنة املسيح الدجال إذا خرج قراءة عشر  - ٦

: وصح عند مسلم يف صحيحه روايتان. آيات من سورة الكهف
آخر عشر آيات من سورة الكهف : أول عشر آيات والثانية: األوىل



  
 ٥٠ الفوائد املختارة

  .والتحقيق أول عشر آيات
فنت فتنة املسيح الدجال من أعظم ال«: قال النووي رمحه اهللا - ٧

  .»منها اليت ينبغي للمسلم االستعاذة
جاء يف فتنة املسيح الدجال أنه يأمر السماء أن متطر فتمطر  - ٨

فيأمرها أن خترج كنوزها فتخرج ما يف وأنه مير على األرض اخلربة 
بطنها وأنه يقتل الشاب ويعيده وأنه يدعي الربوبية كل هذا بأمر اهللا 

  .عز وجل
ل قريب كما دلت بذلك األحاديث خروج املسيح الدجا - ٩

: بقوهلم الصحيحة حىت ظن الصحابة أنه خيرج يف زمن النيب 
  .»ظنناه يف طائفة النخل«

الدجال ال يدخل مكة وال املدينة وال بيت املقدس وال  -١٠
  .الطور وترجتف أراضيها فتخرج من كان فيها من الكفار واملنافقني

ح الدجال أو يأجوج إذا قيل أي فتنة أشد املسي -١١
  .ومأجوج؟ املسيح الدجال أشد فتنة من يأجوج ومأجوج

ملاذا مل يذكر املسيح الدجال يف القرآن وهو أشد فتنة  -١٢
لئال : من غريه وقد ذُكر يأجوج ومأجوج يف القرآن الكرمي؟ قيل

خيتلط على الناس اسم املسيح الدجال مع اسم املسيح عيسى بن 
أن عدم ذكر املسيح الدجال ألن شأنه : وقيل. الممرمي عليه الس

  .حقري، وهذا قول فيه نظر ألن يف القرآن ما هو حقري
أن املسيح الدجال مكبل  صح احلديث عن النيب  -١٣

األقدام واليدين وكلموه الصحابة كما يف صحيح مسلم من حديث 
  .متيم الداري رضي اهللا عنه

 عنه يف صحيح مسلم حديث متيم الداري رضي اهللا -١٤



  

 ٥١ الفوائد املختارة

أنه حديث ثابت وأن : تكلَّم فيه بعض احلفاظ سنداً ومتناً والتحقيق
التعليالت ال تقدح فيه وأقل أحوال احلديث أنه حسن أو أعلى من 

  .ذلك
يستحب للمسلمني واملسلمات حتذير الناس من املسيح  -١٥

  .الدجال لكي ال يقعون يف الفتنة
  سالمنزول عيسى بن مرمي عليه ال

  :دالفوائ* 
اتفق أهل السنة « :قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا - ١

عيسى عليه السالم ونزوله يف آخر  واجلماعة على القول ببقاء حياة
  .»الزمان حكماً وعدالً وليس بينهم خالف وال جدال يف ذلك

  :سبب تسمية عيسى بن مرمي عليه السالم باملسيح -٢
اسمه [: ن مرمي أو امسه لقوله تعاىلاملسيح لقب عيسى ب: قيل

ى بن ميسع املَِسيحرمسي بذلك : وقيل. }٤٥:آل عمران{ ]مي
مسي بذلك : وقيل. ألنه ال ميسح بيده على صاحب عاهة إال برأ

  .ألنه ممسوح بالربكة والطُهر
  :خصائص عيسى بن مرمي عليه السالم -٣
  .أن اهللا خلقه من غري أب - ١
  .قه بكالم صحيح وهو يف املهد على غري العادةأن اهللا أنط - ٢
  .حفظ اهللا له من الشيطان حني الوالدة - ٣
  .إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص بإذن اهللا تعاىل - ٤
  .اء وهو حي وينزل آخر الزمان رفعه إىل السم - ٥
  :صفات عيسى بن مرمي عليه السالم -٤
  .ريربعة معتدل اجلسم ال بالطويل وال بالقص - ١



  
 ٥٢ الفوائد املختارة

  .عريض الصدر - ٢
  .شديد اجلسم غري مسترخي - ٣
  .مسترسل ال جعودة فيه: سبط الشعر - ٤
  .شعره جاوز شحمة أذنيه - ٥
  .ا يقطر منه املاء شعره مسرح ومدهون كأمن - ٦
  .لون بشرته بياض فيه محرة - ٧
  :نزول عيسى بن مرمي عليه السالم يف آخر الزمان -٥

نزوله على املنارة الشرقية « :قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا
بدمشق وليس يف دمشق منارة تعرف بالشرقية سوى اليت إىل جانب 
اجلامع األموي بدمشق ألنه ينزل وقد أقيمت الصالة فيقول له إمام 

  ).تقدم أنت فإا أقيمت لك: (فيقول) يا روح اهللا تقدم: (املسلمني
  :أعمال عيسى بن مرمي عليه السالم -٦
  .يح الدجاليقتل املس - ١
احلكم والعدل وكسر الصليب وقتل اخلنزير ووضع  - ٢
  .اجلزية

  .هالك يأجوج ومأجوج - ٣
  :موت عيسى بن مرمي عليه السالم -٧

بعد نزوله وما حيدث من إصالح وعدل واألعمال اجلليلة 
ونشر األمن وغريها دامت أربعني سنة وخيتم أعماله بالعمرة واحلج 

يدفن جبوار : مون ويدفن يف األرض وقيلويتوىف ويصلي عليه املسل
  .النيب 

  :مسائل يف عيسى بن مرمي عليه السالم -٨
  : قال شيخنا الشيخ خالد اهلويسني حفظه اهللا



  

 ٥٣ الفوائد املختارة

امسه عيسى بن مرمي عليه السالم ينسب ألمه وال ينسب  - ١
ألبيه ألنه ال أب له بسبب نفخ جربيل عليه السالم يف مرمي عليها 

  .السالم
ينسب الرجل ألمه حىت وإن عرف أبوه على  جواز أن - ٢

  .حسب الضرورة كما ورد يف أمساء بعض السلف وغريهم
عيسى بن مرمي عليه السالم نيب رسول أيده اهللا مبعجزات  - ٣

  .خارقة يف عصره
» تسعة أشهر«: اختلف العلماء يف مدة احلمل قال مجاعة - ٤

وقال » ستة أشهر«: وقال آخرون» مثانية أشهر«: وقال آخرون
أا مدة احلمل : واألقرب والتحقيق» ساعة واحدة«: آخرون
  .املعروفة
اختلف العلماء يف عمر مرمي عليها السالم عند احلمل قال  - ٥
: والتحقيق» مخسة عشر سنة«: وقال آخرون» عشر سنني«: مجاعة

  .أنه مل يأت نص صريح بذلك وال يضر عدم معرفة عمرها
مي عليه السالم إحياؤه لألموات من معجزات عيسى بن مر - ٦

أنه أحيا ابن العجوز بعد دفنه بعدة أيام وعاش «: وقال املؤرخون
أنه «: وقال آخرون» أنه أحيا سام بن نوح«: وقال آخرون» بعدها

  .»أحيا العزير
اشتهرت معجزات عيسى بن مرمي يف «قال املؤرخون  - ٧

  .»وقت ظهور الطب
٨ - ال هو عيسى بن مرمي عليه ثبت بأن من يقتل املسيح الدج

  .السالم كما ثبت باألحاديث الصحيحة املتواترة
اختلف العلماء هل وقت نزول عيسى بن مرمي يولد له؟  - ٩



  
 ٥٤ الفوائد املختارة

  .ورد يف ذلك أحاديث وينظر فيها
مع أيب  ورد أحاديث وآثار أنه يدفن يف حجرة النيب  -١٠

  .بكر وعمر رضي اهللا عنهم ولكن أسانيدها ضعيفة
ألحاديث أن عيسى بن مرمي عليه السالم ينزل صحة ا -١١

من السماء واضعاً يديه على ملكني وذلك عند صالة الصبح عند 
  .املنارة الشرقية بالشام كما صح يف مسلم وغريه

يصلي عيسى بن مرمي عليه السالم الفجر خلف رجل  -١٢
  .قيل أنه املهدي من أمة حممد 

سطاً عدالً وحكماً ينزل عيسى بن مرمي عليه السالم مق -١٣
  .مل ينزل نبياً وال رسوالً بل حبكم شريعة حممد 

ينزل وعمره ثالث وثالثون سنة مثل عمره حينما رفعه  -١٤
  .اهللا عز وجل

إذا نزل عيسى بن مرمي عليه السالم : من أهم املسائل -١٥
من املذاهب أو السنة أو  بأي شي حيكم من شريعة حممد 

  :ة فمنهاالقرآن؟ األجوبة كثري
  .يعطى فهم القرآن ألن فيه كل شيء ويعمل به - أ

  .يلهم األحاديث الصحيحة ويعمل ا -ب
  .»اهللا أعلم«أما أنا فأقول يف هذا  -ج

أحاديث نزول عيسى بن مرمي عليه السالم متواترة فيها  -١٦
  .ستون حديثاً أو يزيد وخرج بعضها يف الصحيحني وغريها

سانيد والسنن من حديث أيب جاءت أحاديث يف امل -١٧
هريرة رضي اهللا عنه وغريه أن عيسى بن مرمي عليه السالم مير بقرب 

  .ويسلم عليه النيب 



  

 ٥٥ الفوائد املختارة

من أدرك منكم عيسى بن «قال أبو هريرة رضي اهللا عنه  -١٨
رواه احلاكم يف » مرمي فلْيقل له أن أبا هريرة يقرؤك السالم

  .املستدرك
رمي عليه السالم حيج وردت أحاديث أن عيسى بن م -١٩

  .البيت بعد نزوله من السماء
متتلئ األرض يف زمانه عدالً وقسطاً ورخاًء وينقطع  -٢٠

   .الظلم واجلور بسبب حكم عيسى بن مرمي عليه السالم
  يأجوج ومأجوج 

  :دالفوائ* 
  :ذكر يأجوج ومأجوج يف القرآن الكرمي -١

ورة مرتني يف القرآن يف س» يأجوج ومأجوج«وردت كلمة 
الكهف ويف سورة األنبياء وقرأ عامة القراء السبعة بألف بغري مهزة 

  .وقرأ عاصم بن أيب النجود باهلمزة
  :أصل الكلمة -٢
امسان أعجميان واشتقاق مثلهما من كالم العرب خيرج من «

  .»أجت النار ومن املاء األجاج وهو شديد امللوحة
  :أصل الذريـة -٣
من ولد آدم من غري حواء وذلك إم «: قال كعب األحبار -

أن آدم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق اهللا تعاىل منها يأجوج 
  .»ومأجوج
مل نر هذا عن أحد من السلف «: قال ابن حجر رمحه اهللا -

إال عن كعب األحبار ويرده احلديث املرفوع أم من ذرية نوح 
  .»ونوح من ذرية حواء قطعاً 



  
 ٥٦ الفوائد املختارة

ية يافث أي الترك ويافث من ولد يأجوج ومأجوج من ذر -
نوح عليه السالم وهم اآلن يف مجهورية جورجيا الروسية يف جبال 

  .القوقاز وهذا اختيار الشيخ صاحل املغامسي حفظه اهللا
من زعم أن منهم الطويل «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا -

كالنخلة السحوق وأطول ومنهم القصري كالشيء احلقري ومنهم من 
أذنان يتخطى بإحدامها ويتوطأ باألخرى فقد تكلف ما ال علم به له 

  .»وقال ما ال دليل عليه
  :بناء السد -

ورد يف القرآن سبب بناء السد الذي حصر يأجوج ومأجوج 
بداخله فما استطاعوا أن يظهروا منه وما استطاعوا له نقبا وبذلك 

املكتوب سلم الناس من شرهم وأذاهم فإذا جاء وعد اهللا واألجل 
  .نقبوه وخرجوا منه يعيثون يف األرض فساداً

وقد اختلف أقوال «: قال الشيخ محود التوجيري رمحه اهللا -
العصريني يف يأجوج ومأجوج فبعضهم ينكرون وجودهم بالكلية 
وينكرون وجود السد الذي جعله ذو القرنني بينهم وبني الناس 

ابه وعلى لسانه رسوله وهذا يف احلقيقة تكذيب مب أخرب اهللا به يف كت
 عن السد وعن يأجوج«.  

  :اختلف العلماء يف امسه  :من هو ذو القرنني -٥
: ملك من ملوك محري وقيل: االسكندر املقدوين وقيل: قيل

  .كورش األمخيين
واألقرب أنه من ملوك اليمن ألم يشتهرون ذه التسمية 

  .وهذا اختيار الشيخ صاحل املغامسي حفظه اهللا
  :وج يأجوج ومأجوجخر -٦



  

 ٥٧ الفوائد املختارة

خروج يأجوج ومأجوج حق وأنه سيكون بعد نزول عيسى عليه 
السالم ويف حياته وخروجهم يكون بنقب السد ودكِّه ويف خروجهم 

  .فتنة وبالء عظيم على املسلمني يف ذلك الزمان
خروج يأجوج ومأجوج يف آخر «: قال السفاريين رمحه اهللا -

  .»إمجاع األمةالزمان ثابت بالكتاب والسنة و
  :  اية يأجوج ومأجوج -٧

حديث النواس بن مسعان كما يف صحيح مسلم يبين لنا ايتهم 
فريسل عليهم النغف يف رقام فيصبحون فرسى كمـوت  «: بقوله

نفس واحدة مث يهبط نيب اهللا عيسى عليه السـالم وأصـحابه إىل   
ريـح   -األرض فال جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله زمهُهم 

فريغب نيب اهللا عيسى عليه السالم وأصحابه إىل اهللا فريسل  -منتنة 
  .»اهللا طرياً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا

  اخلسوفات الثالث
  :دالفوائ *
  :معىن اخلسف -١

  .خسف املكان إذا ذهب يف األرض وغاب فيها
  :عدد اخلسوفات -٢

  .خسف يف املشرق - ١
  .خسف يف املغرب - ٢
  .خسف يف جزيرة العرب - ٣

  هل وقعت هذه اخلسوفات؟ -٣
الصحيح أنه مل حيدث شيء منها حىت اآلن وإمنا وقع بعض 
اخلسوفات يف أماكن متفرقة ويف أزمان متباعدة وذلك من أشراط 



  
 ٥٨ الفوائد املختارة

  .الساعة
  :ضابط مهم يف معرفة هذه اخلسوفات -٤

أن تكون هذه اخلسوفات عظيمة وعامة لألماكن  - ١
  .املذكورة
أن هذه اخلسوفات تقع إذا كثر اخلبث يف الناس وفشت  - ٢

  .فيهم الذنوب واملعاصي

  انالدخ
  :دالفوائ* 

  :أدلة وقوعه -١
ظهور الدخان من عالمات الساعة اليت دل عليها الكتاب 
والسنة فقد روى ابن جرير والطرباين عن أيب مالك األشعري رضي 

الدخان : نذركم ثالثاًإن ربكم أ«: قال رسول اهللا : اهللا عنه قال
يأخذ املؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل 

  .»مسمع منه
  :مذاهب العلماء حول وقوع الدخان -٢
منهم من ذهب إىل أن الدخان هو ما أصاب قريشاً لشدة  - ١

بذلك فكان أحدهم يرى فيما  اجلوع والقحط بعد دعاء النيب 
اجلوع وأا انقضت ومضت وهذا  بينه وبني السماء دخان من شدة

  .مذهب عبداهللا بن مسعود ومجاعة رضي اهللا عنهم أمجعني
منهم من قال إن الدخان آية من آيات اهللا مرسلة على  - ٢

  .عباده مل تأت وهو قول علي بن أيب طالب ومجاعة
منهم من قال أن الدخان ظهر يف يوم فتح مكة عندما  - ٣

بك النخيل، قال احلافظ ابن كثري اء بالغبار من سنا حجِبت السم



  

 ٥٩ الفوائد املختارة

  .»وهذا قول غريب جداً بل منكر«: رمحه اهللا
  طلوع الشمس من مغرا

  :دالفوائ *
طلوع الشمس من مغرا « :قال السفاريين رمحه اهللا -١

  .»ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة واألخبار الصرحية
  : سبب عدم قبول التوبة عند طلوع الشمس من مغرا -٢

قال العلماء وإمنا ال ينفع نفساً إمياا «: القرطيب رمحه اهللا قال
عند طلوع الشمس من مغرا ألنه خلص إىل قلوم من الفزع ما 

قوة من قوى ختمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل 
البدن فيفر الناس كلهم إليقام بدنو القيامة يف حال من حضره املوت 

أنواع املعاصي عنهم وبطالا من أبدام  الدواعي إىل يف انقطاع
فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تقبل توبته كما ال تقبل توبة من 

  .»حضره املوت

  خروج الدابة
  :دالفوائ* 

  :إثبات وقوعها -١
خروج الدابة من أشراط الساعة وعالماا العظمى اليت خترج 

س من على الناس وهي آية من آيات اهللا ومرادفة لطلوع الشم
مغرا فتكون قد أُغلق باب التوبة مث تأيت الدابة وختتم على الناس 

  .مؤمن وكافر
مل يرد يف السنة «: قال الدكتور فهد الفاضل حفظه اهللا -٢

النبوية الصحيحة ما حيدد أوصاف هذه الدابة وال مكان خروجها 
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وال كيفية خروجها ولذلك فكل علم وصف الدابة وكيفيتها إىل 
سر سبحانه وتعاىل ولعل من إامه زيادة تفخيم هلا وختويف عامل ال

  .»منها
  النار  اليت حتشر الناس

  :دالفوائ* 
  :إثبات وقوعها -١

ثبت يف أحاديث صحيحة أن من أشراط الساعة وآخرها نار 
حقيقية تسوق من بقي من الناس يومئذ إىل أرض حمشرهم وهي 

  .الشام
حشران : على أربعة أوجهاحلشر : قال القرطيب رمحه اهللا -٢

  :يف الدنيا وحشران يف اآلخرة
هو حشر بين النضري من اليهود إىل : حشر الدنيا األول -

  .الشام كما يف سورة احلشر
هو حشر النار للناس يف آخر أيام الدنيا : حشر الدنيا الثاين -

  .وقبل الساعة
هو حشر األموات من قبورهم بعد : حشر اآلخرة األول -

  . املوقفالبعث إىل
  .هو حشر الناس إىل اجلنة أو النار:  حشر اآلخرة الثاين -

وهناك فرق بني النار اليت خرجت من احلجاز يف القرن السابع 
  .وبني النار يف آخر الزمان اليت خترج من اليمن

      
  



  

 ٦١ الفوائد املختارة

  



  
 ٦٢ الفوائد املختارة

  ةاخلامت

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
أمري وما أنت أعلم  اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء 

  قدير
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

نفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين اللهم ا
  وزدين علماً

  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

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

  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                                   
  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                               
   هـ١/٥/١٤٢٩


