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 المقدمة

 
 

 

رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، وأصلي وأسلم على إمام  احلمدهلل
اً إىل يوم الدين،  املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً مزيد

 فاللهم يسر وأعن ووفق وابرك

اللهم اجعل أعمالنا كلها صاحلة، واجعلها لوجهك خالصة، وال جتعل ألحد 
 منها شيئاً 

 أمابعد،،،

 أدري مىت وما السبب يف تعلقي أبخبار هناية العامل، ولكن الذي أذكره أين  ال
ها خفت تلك كنت أحب مساعها قبل أن أبلغ سن التكليف، ألين إذا مسعت

الليلة مث أذهب أصلي الفجر أربع ركعات ! وبعدها أحاول النوم فأخاف من 
جوج فيطري النوم أيجوج ومأ الطيور اليت أعناقها مثل أعناق اإلبل اليت حتمل

من عيين مثل طرياهنا يف ذهين، فأذهب وأشعل النور وأانم يف ممر الغرف حىت 
يقظت أذهب فأقصها على أمي أكون قريب من مجيع غرف البيت، فإذا است

وهي تسمع كأهنا ال تعرف هذه األخبار، فمن كانت هذه حاله فغالب الظن 

 مقدمة
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ت وال أذكر ابلضبط، لكن  تسع سنواأن عمره يرتاوح مابني سبع سنوات إىل
الذي أذكره أن هذا احلب استمر حىت صرت أحكي للطالب يف املتوسط 

ب على شغبهم ينصتون،  أخبار الساعة يف حصص اإلحتياط، وكان الطال
وكان املعلم يفرح ألنه ُكفي مؤونة ضبط الفصل يف حصص اإلحتياط اليت يزيد 

حىت أين ال أعرف من الدين استمر هذا  فيها نشاط الطالب بال سابق إنذار، و 
إال هذه املواضيع منها الصحيح ومنها الكذب ومنها مايشابه األفالم، واستمر 

الثانوية فأاتان مدرس مصري يف حصة احتياط  هذا الوضع حىت وصلت املرحلة  
على ما أذكر فغرير جمرى حيايت، حيث قال يل ماذا ستفعل بعد الثانوية؟ قلت 

يا، وال أعرف من هذا إال أنه حلم الوالدين أن أكون  يف بريطان  سأدرس اهلندسة
مهندساً أخذت الشهادة من أورواب كي أبين مستقبلي كما كانوا يظنون، فقال 

ا املعلم: أدرس يف املدينة، فانقدحت هذه الفكرة يف رأسي وقلبتها مراراً يل هذ
على ذقين وكان وتكراراً مث ذهبت فقصرت ثويب، ونويت أال مير املوسى على 

ذقين يف ذلك العمر شعريات ال تُرى بل تلمس، مث بشرت والدير أين سأدرس 
ين وغضبوا علي ونصحوين  يف املدينة فوقع عليهم اخلرب وكأين أريد اإلنتحار، هنو 

أن أبين مستقبلي فلما رأوا مين اإلصرار بعد مرور األايم وافقوا على أهنم قالوا 
د عرفوا فيما بعد أين كنت أعلم منهم وهلل احلم إن ضاع مستقبلك فال تلمنا،
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مبستقبلي وهي املرة األوىل واألخرية اليت أختذ فيها قرار دون رضاهم، وكان بعد  
ذهب إىل جتمعات الشباب الذين يف عمري وأحدثهم وليس ذلك أين صرت أ 

ملسو هيلع هللا ىلص عندي من املواد الوعظية إال أشراط الساعة، فلما ذهبت ملدينة رسول هللا  
األخرى وقد صار عندي تشبعت من أحاديث الفنت وأشراط    انشغلت ابلعلوم

الساعة وبقيت الفكرة أين مىت مايسر هللا يل ألفت يف هذا الباب، وبقي الفكرة 
م فقد فكرت جدايً أن أكتب يف هذا الباب 2015حبيسة الذهن، إىل عام

احب إال أين انشغلت بدروس الكويت والتدريس واإلمامة والتخليص وما يص
الفتور ومشاغل الدنيا، حىت الحظت يف اآلونة األخرية أن كثري من  ذلك من

تأويل، أصحايب قد وجل يف هذا الباب وصار يسمع ملن يتكلف يف التنزيل وال
وصار أكثر أحاديثهم الرؤى واملنامات، خاصة أن يف تلك األايم كانت جمازر 

كومات من تغري ح حلت إبخواننا املستضعفني يف الشام وبورما، وماحصل
وغريها حىت صار أصحايب جيزمون أبن املهدي قادم قريباً ومنهم من ترك الزواج 

ان عندي من العلم القدمي خوفاً من وقوع املالحم بعد زواجه فينفنت، وقد ك
ماجيعلين أخشى هذا، وأذكر خوف الطفولة إال أن العمل هبذا اخلوف تغري 

 وهللا فعلت هذا وكفيت غريه ولة، وليتينومل أكن أعمل ما كنت أعمله يف الطف
فإن خويف يف الطفولة كان ال يتجاوز الساعات مث أنسى أما ملا كربت دخل 
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اءة يف هذا الباب وتقييد فوائده، فعزمت  الوسواس واخلوف حىت رجعت للقر 
أن أكتب لكن أصابين ما أصاب شباب التيه يف هذا الزمان من فتور وتقصري، 

ستفحل األمر مث حلت أزمة كوروان مث أغلقت التنزيل واحىت كثر التأويل و 
م، فقلت يف نفسي وهللا هذه 13/3/2020املساجد يف يوم اجلمعة املوافق 

إن مل أكتب يف هذا الوقت فمىت سأكتب، فمررت على هي الفتنة العظيمة 
م، وقد اقرتن 17/3/2020املراجع مرورًا سريعًا وبدأت الكتابة يف اتريخ 

وفأل حسن، وارتقاب فنت، اجتمعت متناقضات يف مل، وخوف، ابلكتابة أ
الشعور ال أظنها جتتمع، ومع ذلك ُمنعنا من اخلروج وصار هناك حظر جتول، 

معيات، ورسائل سلبية، وحتليالت منها البعيدة ومنها الواقعية، وتزاحم على اجل
لدجال وتكلم كل من ال يفهم فيما ال يفهم، وكثرت نظرية املؤامرة، وغضبة ا

ها من األمور اليت ختوف احلجر، وفوق هذا كله ال نسمع األذان إال  وغري 
ال ويقال صلوا يف رحالكم فما أصعبه من مساع، عندها علمت أن احلياة 

 .تستقيم وال تنضبط إال ابإللتزام يف املسجد
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فهذا هو الكتاب بني يديك قد حكيت لك احلال الذي أُلف فيه حىت تعذرين  
إن ابلغت أو قصرت أو تساهلت أو تشددت، فيبقى هذا كالم بشر 
واجتهاده، وإن اجتهاد البشر ابألمور الواضحة البينة يدخله من اخللط واخلطأ 

 إلجتهاد يف األمور الغيبيةمايدخل، فكيف اب

 وعملي يف هذا الكتاب:ـ

 ( ذكرت من العالمات ما تواتر ذكره يف كتب أهل العلم1

 ( ذكرت الشاهد من الدليل وأحياانً أذكر احلديث بطوله2

 ( أحياانً أختصر احلديث 3

 ( الشيء الواضح البني الذي ال جيهله مسلم ال أذكره 4

 يرتتب على تصحيحه عمل أو تنظري ( ال أنبه على ضعف احلديث إن مل5

 ث الضعيف بصغية التمريض وقد ال أذكره( قد أذكر احلدي 6

 ( ال أجزم يف التنزيل يف الوقائع7
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( األحاديث الضعيفة املتعلقة أبشراط الساعة الكربى أنبه عليها وأبني بعض 8
 عللها سواء اإلسنادية أو املتنية

  هذا الباب( ذكرت مقدمات البد منها قبل الولوج يف9

.واحلمدهلل رب العاملني، وبسم هللا نبدأ

 

  

 



 

 10 
 مقدمات البد منها :الفصل األول 

 

 

 

 أشراط الساعة: املبحث األول:ـ

 األشراط مجع َشَرَط وهو العالمة 

 والساعة املقصود فيها يوم القيامة

وأشراط الساعة هي العالمات اليت وردت يف الوحيني اليت تسبق القيامة بوقت 
 طويل أو قصري .

يف مكان أكثر من غريها كما هو تظهر أشراط الساعة وأما مواضعها: قد  
وارد يف الشام؛ وهي دولة سوراي واألردن ولبنان وفلسطني وشيء من تركيا 
ومشال العراق ومشال اجلزيرة، ويلي الشام أرض احلجاز، وهناك من العالمات 

 ما يعم األرض كلها .

 

 الفصل األول:

 مقدمات البد منها 

 



   

 

 

 11 
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 اط الساعة:املبحث الثاين: املرجع يف معرفة أشر 

 نة اتفاقاً اب والس( الكت1

( أخبار األمم السابقة أي اإلسرائيليات وهذا حمل خالف بني العلماء 2
مذكور يف كتب أصول الفقه ابلتفصيل، لكن ُُنمل هنا ونقول أن مامل يرد إال 
يف اإلسرائليات من األشراط فإنه ال يُقبل يف اجلملة وال يُعتقد به، وال أبس 

إن مل يرتتب عليه كذلك ال أبس بذكره يعارض ماهو صحيح، و بذكره إن مل 
" حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج" ملسو هيلع هللا ىلص  عمل إن كان ذكره جملرد اإلخبار لقوله  

 رواه البخاري

( املوقوفات ـ أي أقوال الصحابة ـ وماال جمال للرأي فيه، وهذا يُفصل فيه 3
فإنه ال ُُيتج به فإن كان القول مروي عن بعض من يروي عن اإلسرائليات 

 عن اإلسرائليات فإنه يقبل إن كان ممن ال ينقلو 

ويُنظر يف حال الصحايب فحذيفة رضي هللا عنه يُقبل منه ماال يقبل من غريه 
وقد كان أعلم الناس أبحاديث الفنت، وكذلك  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه صاحب سر النيب 

حفظه من   أبوهريرة رضي هللا عنه يُقبل منه ماال يقبل من غريه ألن عنده وعاء
 يبثه؛ ولكن يشكل على ذلك أنه كان يسمع من كعب األحبار ملو ملسو هيلع هللا ىلص النيب 
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كثرياً فلم نستطع التمييز بني أقواله وما أخذه من أهل الكتاب لذلك ال يلج 
 يف هذا الباب إال من كان من أهل الصناعة يف الرواية والدراية 

فإنه قال على هللا فمن تكلم يف الفنت وأشراط الساعة ومل يكن مرجعه ماذُكر 
 ل من اخلطورة مبكان !!بغري علم وهذا الفع

قال تعاىل " فمن أظلم ممن افرتى على هللا كذابً ليضل الناس بغري علم إن هللا 
 ال يهدي القوم الظاملني "

وقال زفر بن اهلذيل رمحه هللا " إين ال أانظر أحداً حىت يسكت بل حىت جُين، 
 ا مل يقل به أحد "قالوا كيف ذلك ؟ قال يقول مب

  وقال ربيعة رمحه هللا " ولبعض من يفيت هنا أحق ابلسجن من السراق "

وقال القاسم بن حممد رمحه هللا " ألن يعيش الرجل جاهاًل خري من أن يقول  
 على هللا ماال يعلم "

وقال ابن املنذر " إمنا يؤجر احلاكم إذا أخطأ إذا كان عاملاً ابإلجتهاد فاجتهد 
   "وأما إذا مل مين عاملاً فال
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وقال ابن حزم رمحه هللا " ال آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخالء فيها 
وهم من غري أهلها فإهنم جيهلون ويظنون أهنم يعلمون ويفسدون ويقدررون أهنم 

 يصلحون "

  وقال ابن حجر رمحه هللا " إذا تكلم املرء يف غري فنه أتى هبذه العجائب "

قول مبال مل عن أهل العلم برأي يف الشرع والوقال بعض املصنفني " واإلنفراد 
 يقل به أحد فيه ينبئان عن خلل يف العقل "

فال جيوز لإلنسان أن يتكلم من غري علم، فإن اجتهد يف مثل هذه األمور 
إنه ال يعذر على خطئه وال يؤجر على اجتهاده كما ذكر ذلك أهل فأخطأ ف

 ياين أو القحطاين ... إخل .العلم، كالذي يعنير املهدي أو الدجال أو السف

واعلم أن هللا سبحانه وتعاىل طلب منا أمورا، وأخفى علينا أمورا، فاإلجتهاد 
 يف تطبيق ماطلب توفيق، والتكلف يف معرفة ما أخفى حرمان 

 بحث الثالث: املؤلفات يف أشراط الساعةامل

 هي كثرية ولكن نذكر أمهها:

 ( كتاب الفنت للبخاري يف صحيحه1
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 ء يف أشراط الساعة للرتمذي يف جامعه ما جا ( ابب2

 ( الفنت واملالحم وكتاب املهدي أليب داود يف سننه3

 ( كتاب الفنت البن أيب شيبة يف مصنفه4

 ( الفنت لنعيم بن محاد5

 ( أشراط الساعة لعبدامللك بن حبيب6

 ( سواء السراط لشأن األشراط للخلويت 7

 ( إحتاف اجلماعة للتوجيري 8

 وابل الساعة لل( أشراط 9

 ( أشراط الساعة رواية ودراية للطريفي 10

 ( هناية العامل للعريفي11

 ( املسند الصحيح للعدوي12

 ( فقه أشراط الساعة للمقدم13
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 جريي( معامل ومنارات للع14

 وغريها الكثري لكن ماذكرت هو أكثر ما استفدت منه

 املبحث الرابع:ـ تقسيمات الساعة وأشراطها

 أما الساعة:

 ( ساعة كربى: وهي يوم القيامة1

 أنه رأى عبدهللاملسو هيلع هللا ىلص  ( ساعة وسطى وهي موت أهل القرن ملا روي عن النيب  2
بن أنيس فقال " إن يطل عمر هذا الغالم مل ميت حىت تقوم الساعة " رواه 

 مسلم

 ( ساعة صغرى وهي املوت3

 وأما أشراط الساعة 

 ( صغرى وقعت واندثرت 1

 رة ( وصغرى وقعت ومازالت مستم2

 ( صغرى يف أثناء الكربى 3
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 ( كربى 4

 وهذا تقسيم إصطالحي ال أبس مبخالفته

 عمر األرضاملبحث اخلامس:ـ مسألة 

ال يتجاوز مابني ملسو هيلع هللا ىلص عمر األرض على التحديد حمال، لكن عمر أمة حممد 
 بعثة موسى إىل بعثة نبينا

ال " إمنا أجلكم فيمن كان قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فقملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 
؟ فعملت اليهود مث  من يعمل يل من أول النهار إىل صالة الظهر على قرياط

لظهر إىل صالة العصر على قرياط؟ فعملت قال من يعمل يل من صالة ا
النصارى، مث قال من يعمل من صالة العصر إىل صالة املغرب على قرياطني؟ 

صتكم من أجركم  فعملتم أنتم فقالوا مالنا أكثر عماًل وأقل أجراً؟ فقال هل نق
 شيئاً؟ قالو ال فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء " متفق عليه

سنة، أما مابني  600 عيسى عليه السالم ونبينا وأكثر النقراد على أن مابني
وقيل غري  500وقيل  1000موسى وعيسى عليهما السالم جمهول فقيل 

 ذلك 



   

 

 

 17 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

مدة النصارى   سنة وهذه  600الظهر والعصر يساوي    لكن لو أتملنا أن مابني
 1000اليهود تقريباً أي أن مدة اليهود مايقارب  هي على النصف من مدة

سنة ظنًا وختمينًا فيكون على ذلك عمر أمة اإلسالم أقل من  1200إىل 
 1800أو   1600

من البعثة فلم يبقى على يوم  1453من اهلجرة يعين  1441وحنن اآلن عام 
.ها !!!القيامة السنوات الكثرية فكيف أبشراط

 

  

 



 

 18 
 ...قواعد وضوابط وتنبيهات   :الفصل الثاني

 

 

 

فإن يف الصحيح غنية  احلذر من األحاديث الضعيفة واملنكرة واملوضوعة( 1
عن سقيمة، وأكثر ماسبب اإلشكال يف هذا الباب هو هذا النوع من احلديث 
وهو كثري يف هذا الباب، قال اإلمام أمحد رمحه هللا " ثالثة ال أصل هلا التفسري 

 والفنت واملغازي "

لضعيف للنيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا ن ينسب اجيوز ألحد أ  واعلم أنه ال
 داخل يف قوله " من كذب علير متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه البخاري 

 فإن قيل جيوز العمل ابلضعيف يف فضائل األعمال ؟

 قلنا له :ـ

عمل أواًل: قد اختلف أهل العلم يف ذلك وكثري من أهل العلم يقولون ال جيوز ال
 ئل األعمالابلضعيف حىت بفضا

 الثاين:  الفصل

قواعد وضوابط وتنبيهات يف التعامل مع نصوص 
 أشراط الساعة

 



   

 

 

 19 
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اثنياً: الذين قالوا جبواز العمل ابلضعيف مل يقل أحد منهم أنه جيوز أن يُنسب 
 بل حقيقة مذهبهم إن صح فاحلمدهلل وإن مل يصح مل يضرانملسو هيلع هللا ىلص  الضعيف للنيب  

اثلثاً: أحاديث الفنت وأشراط الساعة من األخبار وليس هلا عالقة بفضائل 
 العمل

 ق الواقع فهذا دليل على صحته ؟عيف مايوافينا من الضفإن قيل رأ

 قلنا:ـ

أواًل: غري صحيح أن هناك أحاديث ضعيفة توافق الواقع ! فإن ما وافق الواقع 
قليل جداً ابلنسبة ملا مل يوافق الواقع، وكذلك وافقه بشيء يسري واختلف بشيء 

ن صالة كثري من نفس احلديث ! فمثاًل لو قلت لك سيأيت غدًا حممد م
ل الغداء مث جيلس ويتحدث إىل صالة العصر مث بعد العصر إىل الظهر وسيتناو 

املغرب سنقرأ كتاب رايض الصاحلني، مث جاء الغد وأتى حممد وتناول الغداء 
فقط، هل هذا موافق ملا جاء يف اخلرب متاماً؟ هذا هو احلاصل يف األحاديث 

 هلذا. اليت يزعم أصحاهبا أهنا توافق الواقع فتنبه 
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 ...قواعد وضوابط وتنبيهات   :الفصل الثاني

ي الراوي رؤاي أو تفسري له أو فراسة أو خرب من أخبار بين إسرائيل اثنياً: قد يرو 
ومهاً، فإذا فتشت وجدت أن أصوهلا ماال جيوز ملسو هيلع هللا ىلص ويرفعه بعض الرواة للنيب 

 اإلستدالل به يف هذا الباب

اثلثاً: دخل أخبار بعض العرافني واملنجمني يف هذا الباب وهم كما ال خيفى 
حدة طار الناس هبا وصدقوها وهذا هو ما ئة كذبة فإذا وقعت وايكذبون ما

 ُيصل يف األحاديث اليت يُزعم أهنا توافق الواقع. 

كثرة القائلني ابلقول ال يعين أهنم كلهم توصلوا له بل ألن يف هذا الباب (  2
، فكل من ألف يف هذا استفاد من غريه فصارت ابلذات كٌل أخذ من اآلخر

لماء أبحاديث األخبار، فيجد القارئ به خصوصاً لتساهل العاألقوال فيها تشا
 أن هذا القول قال به كثري من العلماء وهو يف الواقع كٌل ورثه من اآلخر.

، فإن معاوية رضي هللا خطورة التأويالت البعيدة والتنزيل املتسرع واجلزم به(  3
باغية " رواه لعمار " تقتله الفئة الملسو هيلع هللا ىلص عنه نزرل تنزياًل خاطئأ لقول النيب 

، فرتتب على هذا التنزيل أنه مل يعلم رضي هللا عنه أنه بغى على علير البخاري
 رضي هللا عنه
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

قال ابن مسعود رضي هللا عنه " إهنا ستكون هنات وأمور مشتبهات فعليك 
ابلتؤدة فتكون اتبعاً يف اخلري خري من أن تكون رأسًا يف الشر " رواه ابن أيب 

 شيبة

بق مؤمن إال حلق الشام " رواه " ال ي يف تنزيل حديثوكذلك ما حصل 
احلاكم، فإن كثري من الناس ذهبوا للشام ألهنم ظنوا أن هذا الذهاب هو 

 املقصود يف احلديث

 فهل بعد هذا نقول أنه ال جيوز التنزيل ؟ 

بل جيوز لكن ليس بتكلف وال تسرع وال إجتهاد دون موجب، فإن الصحابة 
وعوا النصوص وكانوا من أهل على ابن صياد ألهنم  نزرلوا أحاديث الدجال

اإلجتهاد، وكذلك أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها ملا قالت للحجاج أنه 
هو املبري ، وينبغي التحقق من طبيعة الواقعة واستكماهلا لألوصاف الواردة يف 

ن  النص وأركان التنزيل وهي: نص ينزل، وواقعة ينزل عليها، وعملية تنزيل، فإ
 يف التنزيل خلل. فقد أحدها فاعلم أن
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 ...قواعد وضوابط وتنبيهات   :الفصل الثاني

فإن الرؤى إما مبشرات أو   احلذر من التعلق ابلرؤى والتفرس واخليال( 4
منذرات يستأنس هبا العبد أو خياف منها، وال تصلح أن تكون دليالً ال حلكم 

 وال خرب

وقد يعرتض البعض فيقول أن الصحابة عرفوا ليلة القدر بتواتر الرؤى وأقرهم  
 على ذلك ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

وهو  ملسو هيلع هللا ىلص فنقول: نعم تواترت رؤايهم ولكنهم مل جيتهدوا ابلعمل إال أبمر النيب 
وحي، فال يستدل هبذه احلادثة على رؤى تعيني املهدي وهكذا، وأما داللة 
تواتر الرؤى فإهنا دالالت جمملة غاية مافيها استبشار الناس خبري آت أو 

نهج سليم وسيأيت الكالم عنه  خوفهم من شر آت، وليس التخويف ابلرؤى م
 إن شاء هللا

اإلنسان إن انشغل بشيء رآه ومن أسباب تواتر الرؤى: حديث النفس، فإن 
 يف منامه، وقد يتسلط الشيطان فيخوفه مبا يفكر فيه فيتمثل له يف منامه

وقد ذكر الشيخ مشهور بن حسن " يف بالدان واحد من هؤالء ال هم هلم يف 
هتيئة املناخ خلروج املهدي ويقسم يف خطبه أمياانً مغلظة أن اآلونة األخرية إال 
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نوات مث نقصت املدة وبدرل اليمني بطالق زوجته خروجه سيكون قبل عشر س
ه إىل حلق شاربه وهلل يف خلقه شؤون "  مث غرير

وهذا قبل فرتة طويلة ومل يتحقق ماكان ُيلف عليه فال أدري أبقي شاربه عليه 
 أم ال ؟! 

اضي شريك: رأيتك يف املنام تطأ فراشي فسألت معربا املهدي للق  قال اخلليفة
! فقال القاضي: ايأمري املؤمنني وهللا ما رؤايك برؤاي فأخربين أنك تبغضين 

 إبراهيم وال معربك يوسف عليه السالم

وأما ابلنسبة للفراسة فهذا فضل يؤتيه هللا من يشاء بل ورد يف احلديث " املؤمن 
رواه الرتمذي، ولكن ال جيوز له نشر فراسته والبناء عليها يرى بنور هللا " 

 الصوفية !! والتنظري هلا وإال صارت كشف من كشوفات

ل عليه واعلم أن ما تنشره بني الناس جيب فيه ان تكون قادراً على اإلستدال
فهل سيقول اجملتهد هي فراسة !! بل العلماء اختلفوا يف اإلستحسان وهو 

 إغراب حىت قال الشافعي " من استحسن فقد شررع "اثبت ألن فيه نوع 

وخاصة ما يتعلق يف املنظمات  تعظيم العدو وإعطاؤه أكرب من حجمه( 5
تنبت األرض!! السرية كاملاسونية حىت زعم بعضهم أهنا ممكن أن تنزل املطر و 
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بل وأهنا تصنع شرُية تتحكم فيها من البشر!! وهو كله يبعث اليأس يف قلوب 
وهو مصادم لنصوص الوحيني ومقاصد الشريعة فكم من فئة قليلة املسلمني 

لبت إمرباطورايت دون إمكانيات ولكن غلبت كثرية إبذن هللا وكم من مجاعة غ
ار بعضهم يفكر أنه مهما التخويف هذا ساهم يف ختاذل املسلمني حىت ص

فعل فإن املاسونية ستبطله، وال أعرف هدية للماسونية أعظم من ترويج مثل 
 هذا الكالم وهللا املستعان

ومما ُيضحك أهنم ُيذرون من رسوم متحركة عربت عن خمططات املاسونية 
برموز خفية يسمى " أان املاعز األليف " وفسروا كل شيء يف األحداث اليومية 

 ه ابملاسونيةوربطو 

وقد اطلعت على هذا الكرتون فرأيت منه ماجعلين أشفق على هذا النوع وقد 
 رد عليهم كنت أنوي ال 

 فإن قيل: هل تعين أن مثل هذه التصاوير ال يوجد فيها رسالة وال هدف ؟!

قلنا: بلى هلا رسائل وأعظم رسالة إشغال هذا النوع من املتكلفني وهم 
وختويف ونشر بني الناس فأان مل اعلم هبذا سيقومون بدورهم من إرجاف 
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ء سيؤتى اإلسالم!!  الكرتون إال من هذا النوع من املنتسبني للدين ومن هؤال
 وهلم أهداف أخرى منها الرتويج ومجع املال وغريها

واألعجب من ذلك ربطهم هجرات الطيور واجلراد ابلعدو ! وانتحار بعض 
 البحر وال خيفى أن هذا كالم يضحك الفقراء ابملاسونية وحىت صياح احلوت يف

 اجملانني !!

مرأة السفر ل أنه جيوز للفال يقول قائ ال يؤخذ من أخبار الساعة أحكام( 6
ذكر ذلك لعدي بن حامت رضي هللا عنه بل هو من ملسو هيلع هللا ىلص دون حمرم ألن النيب 

 ابب اإلخبار ال التقرير

فالوحيني مل  قد يكون من التوراة اإلُنيل أشراط صحيحة مل تذكر عندان( 7
تذكر مجيع أشراط الساعة ومل تذكر مجيع األمم ومل تذكر مجيع الرسل واألنبياء، 

لك التوارة واإلُنيل ليس كل مافيها حمرف فقد يكون فيها ماهو صحيح وكذ
 ؤمر بتتبعه، وقد تكلمنا يف حكم اإلسرائلياتعند هللا سبحانه ولكنرا مل ن

 اإلسالم هو كعب األحبار وهو عقيب ومن أشهر من تكلم يف اإلسرائليات يف
ن اخلطاب بن ماتع وكان ُيدث كثرياً أبخبار أهل الكتاب حىت حذره عمر ب
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من التحديث ومل خيررج له يف الصحيحني وال يف أحدمها وعامة مايرويه نقله 
 إسرائيل من الغرائب والعجائبمن أخبار بين 

فسريات اليت من فقد يكون روى شيء صحيح ووافق الواقع وهذا من الت
 املمكن تصلح يف الرد على زعم أن هناك أحاديث توافق الواقع

، فال أيتينا رجل فيقول ال يف العالماتن الزمانية واألحو التنبه على القرائ( 8
أن خروج أيجوج ومأجوج املذكور هو خروج التتار، ألن الواضح من النصوص 

مراعاة الزمان يف ذلك،  أن اخلروج املقصود بعد نزول عيسى بن مرمي، فيجب
 بني أنه ملسو هيلع هللا ىلص وال أيتينا رجل يقول أن الدجال سيخرج يف الفاتيكان ألن النيب 

  أصبهان ... إخلخيرج يف

، وقد أشران هلذا لكن نذكر أهم املنجمني ممن احلذر من قول املنجمني( 9
اغرت به القوم وهو ميشيل نوسرتاداموس، قيل أنه تنبئ ابلثورة الفرنسية وهتلر  

قال أمني حممد مجال الدين صاحب كتاب   احلرب العاملية األوىل والثانية بدقة،و 
ا أتى به من ابب الكهانة أو العرافة إمنا قد اطلع على هرجمدون " مل أيت مب

... وما جاء به فهو من  طوطات إسالمية حصل عليها من أجداده اليهودخم
موه " فلما استدل بكالم تراثنا املسلوب الذي سقط منا فالتقطوه وجهلناه وعل
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املنجم خاف من اهلجوم فوضع كالم املنجم بقالب شرعي وهذا من أغرب  
 يف التنجيم الشرعي!!  ماقرأت

فمن تتبع هذه األخبار وصار أيخذ من املنجمني وُيلل ويربط هبا وبني  
احلديث الضعيف الذي يوافق الواقع بزعمه فإنه ال يُعذر ويدخل يف الوعيد 

املنجمني الذي أقله عدم قبول الصالة أربعني يوماً أكرب اخلروج  الوارد يف حق
كثر من اخلروج من اإلسالم مع احتساب من امللة، وماذا يريد الشيطان أ

 األجر وهللا املستعان

الصحيح من أشراط الساعة يصل إىل املائة منها ما هو املرفوع ومنها ( 10
 ماهو املوقوف

 دائرة التوقع تبقى هذه األشراط يف ( 11

 فال جيزم هبا أعين عند الوقوع وقد أشران هلذا

فال   اجب الوقت وتكاليف الشرعال يؤثر هذا الرتقب سلباً على أداء و ( 12
يرتك طالب العلم مايطلب بسبب قرب ظهور املهدي، أو يرتك الزواج ألن 
الفنت قادمة، أو يضيع ماله ليشرتي سالح أو مأوى يف داير بعيده وسبب 

 كله ظهور املهدي الذي ينتظره  ذلك
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ترك    وأي فتنة أعظم من ترك طالب العلم علمه وانشغاله ابلفنت وتنزيلها ! فكم
حبجة   طالب علم القراءة يف الكتب اليت ترد على امللحدين والكتب الفقهية

 أن هذا الوقت وقت املهدي فينبغي أن نعرف عنه أكثر وأكثر !! 

، وليس من الضروري أن كل حديث  نهما أشكل عليك فدعه هلل سبحا( 13
بد أن يف الفنت واألشراط أن تعرف معناه بل كثري منها ال تدركها العقول وال

 يقال فيها بنصف العلم وهو كلمة اهلل أعلم

، فصالة املغرب وقتها عند طلوع الشفق األمحر العالمات ال ُتستجلب( 14
ولو فعلت مافعلت لن تستطيع أن تستجلب الشفق األمحر وهذا ال ينكره 
أحد لكن العجيب جتد من يتكلم عن املاسونية وخططها يف خروج الدجال 

ى لتحقيق عالمات خروجه وقد فعلت، مع أهنا عالمات أنه يقول أهنا تسع
 هذا وبني اإلتيان ابلشفق األمحر !!كونية !! فما الفرق بني 

، قال فهد سامل صاحب كتاب أسرار الساعة " لقد احلذر من التعيني( 15
كان الواقع املعاصر شاهد إثبات على صحة ماورد يف هذا الكتاب من رواايت 

بتوفيق هللا من إزاحة الستار عن أكثر األسرار خطورة   و أحاديث وهلذا متكنت
وقيام الساعة لقد تفككت أمامي وبكل سهولة أكثر الرموز إهنا أسرار النهاية  
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املستعصية يف رواايت الفنت واملالحم وأشراط الساعة لقد رأيت أمامي خيوط 
لكتاب املؤامرة وكشفت أبعادها السرية والعلنية وهلذا سيجد القارئ يف هذا ا

زمان حتديد الزمان واملكان للمالحم وجيد أمساء بعض قادة الفنت يف آخر ال
ملسو هيلع هللا ىلص وزعماء آخرين واجلميع قادة وسياسيون معاصرون ولكن رسول هللا 

 وصفهم لنا "

 سبحان هللا تفككت أمامه أمور الغيب وبكل سهولة أيضاً، نسأل هللا العافية

 األوىل يستحل فيها أربع فنت" تكون ملسو هيلع هللا ىلص ، قال النيب احلذر من الشؤم( 16
ثة يستحل فيها الدم واملال والفرج الدم والثانية يستحل فيها الدم واملال والثال

 .والرابعة الدجال " رواه نعيم وهو ضعيف

 فقد قال بعضهم أن األوىل والثانية وقعت والثالثة يف زماننا !

.كان يعجبه الفألملسو هيلع هللا ىلص  ما أعظم الكلمة وقد نسي أن النيب 
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 ما ورد في الفتن من أحاديث الفصل الثالث:

 
 

 

 

 أواًل: مامعىن الفتنة ؟

قال الراغب: أصل الفنت إدخال الذهب يف النار لتظهر جودته من رداءته أ.هـ 
 وهلا إطالقات كثرية مثل العذاب، واإلختبار، واإلبتالء، واإلعجاب

 اثنياً: كتاب الفنت لنعيم بن محاد املروزي

تف وهذا الكتاب هو مرجع كل من خاض يف هذا املبحث وتكلف ومل يك
 وسع كتاب يف الفنتابلواضح من النصوص ألنه أ

فهذا الكتاب قال فيه مسلمة بن قاسم رمحه هللا " له أحاديث منكرة يف 
 املالحم انفرد هبا"

 وقال الذهيب رمحه هللا "وقد صنف كتاب الفنت أتى فيه بعجائب ومناكري"

 وقال أيضاً "وهو مع إمامته منكر احلديث" 

 الفصل الثالث: 

 ما ورد يف الفنت من أحاديث
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 ُيتج به"وقال "ال جيوز ألحد أن 

 "وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه ولكن يف حديثه قال ابن حجر رمحه هللا
 أوهام معروفة"

 وقال ابوزرعة الدمشقي رمحه هللا "يصل أحاديث يوقفها الناس"

 وقال النسائي رمحه هللا "ضعيف"

 وقال الدارقطين رمحه هللا "كثري الوهم" 

 جمروح" وقال ابن اجلوزي رمحه هللا "نعيم بن محاد

البخاري روى عنه فهو شيخ البخاري ! وهذا غري  ومن احتج به قال أن 
صحيح فإن البخاري إن روى عنه فقد يروي عنه مقرواًن بغريه ومل يرو عنه 

 منفرداً 

فهذا صاحب املرجع األول للمتكلفني يف أشراط الساعة وتنزيلها وهذا كالم 
ن اينته فهو رمحه هللا صاحب ديالنقاد فيه، وكل من أثىن عليه فقد أثىن على د

لكنه خيلط يف األحاديث ويهم، وال يعين ذلك عدم اإلطالع عليه أو قراءته 



 

 32 
 ما ورد في الفتن من أحاديث الفصل الثالث:

 
بل ال يعتمد عليه وال يعارض ابلصحيح وال يكن مصدر تنزيل خاطئ أو 

 وسوسة

أحاديثه املنكرة وتعلق الناس هبا  وقد وقع سابقًا أحداث كثرية تطابق مايف
وبنوا على أحاديثه أعماالً فمنهم من هاجر ومنهم من   وخافوا وهلعوا ووسوسوا

جتارته ومنهم من مل يتزوج ومرت األايم واألحداث ومل ُيصل شيء ودفع  ترك 
أولئك مثن تعلقهم بكتاب فنت نعيم، بل العجيب أنه خصص اثين عشر ابابً 

" البيان النبوي " أنه يقول أحاديث السفياين متواترة  للسفياين ونقل صاحب
 اتراً معنواي!! مع انه ال يصح يف أحاديث السفياين شيء.تو 

 اثلثاً: ماورد يف الفنت من أحاديث والتعليق عليها

" إن بني يدي الساعة فتناً كقطع الليل املظلم يصبح الرجل ملسو هيلع هللا ىلص  ( قال النيب  1
مؤمناً ويصبح كافراً القاعد فيها خري من القائم فيها مؤمناً وميسي كافراً وميسي  

سيركم  فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي فكسروا قوالقائم 
وقطعوا أواتركم واضربوا بسيوفكم احلجارة فإذا دخل على أحدكم فليكن كخري 

 ابين آدم " رواه أمحد وأبوداود وابن ماجه واحلاكم وصححه األلباين
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

شر  شارة على تقلب األحوال يف ذاك الزمان وأن اإلبتعاد عن ال وهذا فيه إ
 وأسبابه هو األوىل حىت ولو تضرر العبد.

( قال عليه الصالة والسالم " سبحان هللا ما أنزل هللا من اخلزائن وماذا أنزل 2
 هللا من الفنت " رواه البخاري

نعم والفنت مامل أي أن كل نعمة تنزل فإن معها فتنة تنزل، وقد مر علينا من ال
 نشعر به وهللا املستعان.

إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقًا عليه أن  صالة والسالم "( قال عليه ال3
يدل أمته على خري مايعلمه هلم وينذرهم شر مايعلمه هلم وإن أمتكم جعل 
عافيتها يف أوهلا وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا وجتيء الفتنة فريقق  

 وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن بعضها بعضاً 
 اآلخر " رواه مسلم النار ويُدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم

وهذا فيه إشارة أن خري القرون أوهلا وأن كل فتنة ستكون أعظم من اليت قبلها، 
زح ومل يقل وقد ذكر بعض أهل اللغة لطيفة وهي ملاذا قال هللا سبحانه زح

الزاي واحلاء من حروف الثقل   تباعد أو غريها من املرتادف ؟ فقالوا ألن حرف
 فليثقل على نفسه ابلعمل. فمن أراد أن يبتعد عن النار
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 ما ورد في الفتن من أحاديث الفصل الثالث:

 
( قال عليه الصالة والسالم وهو مستقبل املشرق " أال إن الفتنة هاهنا " 4

 رواه البخاري
 بعها من قبل املشرق "قال ابن حجر رمحه هللا " وأول الفنت كان من

جلهمية،  والروافض، والباطنية، والقدرية، وافظهر من املشرق اخلوارج، والشيعة،  
 واملعتزلة، والزردشية، واملانويه، واهلندوسية، والبوذية وغريهم. 

( قال عليه الصالة والسالم " إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع 5
 القطر " رواه البخاري

من  عليه الصالة والسالم " ويل للعرب من شر قد اقرتب فتح اليوم( قال 6
 لكالم عنهردم أيجوج ومأجوج مثل هذه ..." رواه البخاري، وسيأيت ا

( قال عليه الصالة والسالم " ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة " رواه 7
 أبوداود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان

 مني وافرتاقهم !وأي فتنة أشد من انقسام املسل

ن إال والذي بعده شر منه حىت ( قال عليه الصالة والسالم " ال أييت زما8
 رواه البخاري تلقوا ربكم "
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

وهذا يف اجلملة وإال قد يوجد أفراد يف الزمان املتأخر هم خري من أفراد يف 
 الزمان املتقدم وهكذا.

ض احلصري عوداً  ( قال عليه الصالة والسالم " تعرض الفنت على القلب كعر 9
ي قلب أنكرها نكت فيه نكتة عوداً أي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء وا

 بيضاء ..... " رواه مسلم

وهذا يبني سبب ألفة بعض الناس للمعاصي فإن النكت السوداء كثرت يف 
قلبه حىت صار ال ُيس ابملعصية وال يتأمل منها بل قد يستسيغها، كذلك تبني  

يف حتمل ترك املعصية وعدم إقباله عليها فاملدار على  سبب قوة بعض الناس
 القلب إما على الطاعة أو املعصية. تعويد

( قال عليه الصالة والسالم " لو لبثت يف السجن ما لبث يوسف مث أاتين 10
 الداعي ألجبته " رواه البخاري

 أي أن للسجن فتنة عظيمة لو عرض على أصرب الناس اخلالص منها ألجاب.

ا ( قال عليه الصالة والسالم " قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيه11
ئن وينطق الصادق ويصدق فيها الكاذب وخيون فيها األمني ويؤمتن فيها اخلا

 فيها الرويبضة " رواه أمحد 
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 ما ورد في الفتن من أحاديث الفصل الثالث:

 
فيه أن يف زمن الفنت تنقلب املوازين وال يوضع الشيء يف موضعه، ويتكلم 

 سفلة الناس.

 عنه " إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته فتنة أم ال ( عن حذيفة رضي هللا12
ان رأى حالال كان يراه حراما فقد أصابته فتنة وإن كان يرى  فلينظر فإن ك

كان يراه حالال فقد أصابته " رواه احلاكم، وهذا إذا خالطه اهلوى أما   حراما
 إن كان عن علم واجتهاد فال يدخل فيها.

الفنت أشد ؟ فقال " أن يعرض عليك ( سئل حذيفة رضي هللا عنه أي 13
 كب " ذكره ابن عبدالرب يف اإلستيعاباخلري والشر فال تدري أيهما تر 

 ( قال عليه الصالة والسالم " العبادة يف اهلرج كهجرة إيلر " رواه مسلم14

ألن املسلم يف وقت الفنت غريب فإن انقطع للعبادة شابه الصحابة يف غربتهم 
 ابهلجرة.وانقطاعهم عن أحبتهم 

 

 

 



   

 

 

 37 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

 رابعاً: ظهور اجملددين

رأس كل مائة سنة ن هللا يبعث هلذه األمة على قال عليه الصالة والسالم " إ
 من جيدد هلا دينها " رواه أبوداود واحلاكم 

وال يعين هذا أنه رجل واحد جيدد كل شيء كما ذكر هذا بعض العلماء وذكر 
أمساء اجملددين يف كل مائة سنة، بل هم جمموعة حتيي ما ُنسي من الدين 

فقهاء ومنهم جماهدين ومنهم وجتدده فمنهم مفسرين ومنهم حمدثني ومنهم 
 سياسيني ومنهم إعالميني .... إخل.
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 العالمات الصغرى الفصل الرابع:

 
 

 

 

 : لقوله " بُعثت أان والساعة كهاتني " متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصبعثة النيب  (1

ومعىن هذا أنه ال أييت بعد البعثة إال الساعة كما أنه ليس بعد السبابة إال 
 الوسطى ورجح هذا كثري من األئمة منهم ابن رجب رمحه هللا

هلذا املعىن حىت يدركها العقل البشري هي أن املسافة بني   والصورة التقريبة 
األصبعني يسرية كذلك الوقت بني البعثة والساعة وإن كانت أكثر من ألف 
سنة فإن القرب والبعد أمر نسيب، وهناك قدر معنوي مشرتك فاإلصبع من 

 ب كالقرب اإلصبع قريب وكذلك الساعة من البعثة قريبة ولكن ليس القر 

ألنه نيب آخر الزمان وقد بُعث وليس ملسو هيلع هللا ىلص رطيب رمحه هللا " أوهلا النيب وقال الق
 بينه وبني القيامة نيب "

 

 

 الفصل الرابع: 

 العالمات الصغرى
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

: لقوله " اعدد بني يدي الساعة ستا ( موت النيب صلى هللا عليه وسلم2
... وذكر مويت ... " رواه البخاري، وإن كانت بعثته عليه الصالة والسالم  

سنة  23عثته وقد كان بني البعثة وهنايتها ابب أوىل هناية ب من األشراط فمن
وهذا فرق بني عالمة وعالمة فيستفاد من ذلك أن القرب الوارد ال يُقاس على 

أنه أمان ألصحابه فإذا ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص  سنة كانت قريبة، وقد بنير النيب    23قربنا فالـ
ت أم أاتهم مايوعدون، وقد حصل ! فبمجرد موته اختلف الصحابه هل ما

 ن ؟ وهل يغسل ؟ وهل جيرد ؟ مث اختلفوا يف إرثه.ال؟ وأين يدف

اعدد بني يدي الساعة ستًا ... وذكر  "ملسو هيلع هللا ىلص : لقوله ( فتح بيت املقدس3
فتح بيت املقدس ... " رواه البخاري، واملقصود هنا فتح أمري املؤمنني عمر 

لك يف هـ وكان حتت يد النصارى، وقد فتح بعد ذ  16بن اخلطاب له يف عام  
عهد الناصر صالح الدين وكان حتت يد النصارى، وسيفتح يف هناية الزمان 

ويفهم من ذلك عالمة أخرى وهي استيالء اليهود وهو حتت حكم اليهود، 
على بيت املقدس وقد استولوا قاتلهم هللا وقاتل من عاوهنم، وينبغي أن ينتبه  

مر رضي هللا عنه على أمر وهو أن بيت املقدس يشمل املسجد الذي بناه ع
ومكان مسجد الصخرة، ومسجد الصخرة ال فضل له عندان بل هو مقدس 

بناه هو عبدامللك بن مروان قيل لغرض سياسي، وال يوجد   عند اليهود، والذي



 

 40 
 العالمات الصغرى الفصل الرابع:

 
دليل مينع من تكرر العالمة فقد يفتح بيت املقدس من قبضة اليهود مث ُيتلوه 

د أن كثري من الناس تقاعس ويفتح مرة أخرى مع املهدي، وسبب هذا اإليرا
ئدان عن نصرة هذه القضية واحلجة أننا ال نفتح بيت املقدس من اليهود إال وقا

املهدي وهو مل خيرج بعد ! وقد شاهبوا بذلك الروافض، فلذلك ال يوجد مامينع 
تكرر العالمة أكثر من مرة، ومثل هذا الكالم يف النار اخلارجة من احلجاز 

 اإلبل ببصرى قد تتكرر وقد ال تتكرر.  اليت تضيء هلا أعناق

...وذكر   " اعدد بني يدي الساعة ستاً ملسو هيلع هللا ىلص  : لقوله  ( موت يفتك ابلصحابة4
مواتن أيخذ فيكم كقعاص الغنم ..." رواه البخاري، ويظهر أنه طاعون 

هـ وقد مات فيه صحابة كثر مثل أيب عبيدة ومعاذ   18عمواس الواقع يف سنة  
الفضل بن عباس رضي هللا عنهم وقد قيل مات بن جبل وشرحبيل بن حسنة و 

 يف هذا الطاعون أكثر من مخسة وعشرين ألف رجل وامرأة

ل ابن حجر رمحه هللا " يُقال أن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس " قا
 وهي واضحة ومع ذلك مل جيزم ابن حجر رمحه هللا تعاىل.

ًا ... وذكر " اعدد بني يدي الساعة ستملسو هيلع هللا ىلص ( استفاضة املال: لقوله 5
ل حىت يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا ...." رواه استفاضة املا
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

" ليأتني على الناس زمان يطوف الرجل فيه ابلصدقة ملسو هيلع هللا ىلص البخاري، ولقوله 
من الذهب مث ال جيد أحدًا أيخذها " رواه مسلم، وقيل أن هذا حدث يف 

ملدن يف زماننا عهد عمر بن عبدالعزيز رضي هللا عنه، وقد حدث يف بعض ا
فكثري من أهل اخلري صاروا خيرجون زكاهتم خارج مدهنم ألنه ال يوجد 

يوجد ما يدل أن استفاضة املال تعم األرض كلها، وقيل أن  مايستحقها، وال
هذه العالمة تكون يف حكم عيسى بن مرمي النتشار الرخاء، وال مينع أن توجد 

 هذه العالمة يف أكثر من زمن.

" اعدد بني يدي الساعة ستاً ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  بيوت العرب: ( فتنة تدخل6
... " رواه البخاري، ويف ...وذكر فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته 

ملسو هيلع هللا ىلص املسند " ال تدع بيت شعر وال مدر إال دخلته "، ويف مسلم " أن النيب 
صعد أطام من آطام املدينة فقال أترون ما أرى كأين أرى مواقع الفنت يف 

كمواقع القطر "، وجاء عن حذيفة رضي هللا عنه " ليوشكن أن يصب   بيوتكم
 فيايف " رواه ابن أيب شيبةالسماء حىت يبلغ ال عليكم الشر من

ويظهر من ذلك أهنا فتنة اتيت من الناس، وغالب الظن أهنا األقمار الصناعية 
 وماأتيت به من فضائيات عربية وغربية، وكذلك مل يسلم بيت من العرب منها

وال من اهلواتف الذكية اليت أدخلت كل برامج الفتنة للصغار قبل الكبار ففيها 
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 العالمات الصغرى الفصل الرابع:

 
واإلنستغرام وغريها من الربامج اليت تعمل يوميا وعلى مدار   الفيس بوك والتويرت

الساعة للكبار والصغار مثل اليوتيوب، واما املواقع اإلابحية فحدث وال حرج 
إال هللا سبحانه، فإن مل تكن هذه  صار اإلنسان يدخلها بثوان وال يعلم به

فنا من فتنة الفتنة اليت ال تبقي مكان إال دخلته ومع ذلك فتنتنا فاللهم عا
 أشد، إن نظن إال ظناً وماحنن مبستيقنني. 

" اعدد بني يدي ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( هدنة بني املسلمني والروم مث ختون الروم:7
األصفر فيغدرون فيأتوكم الساعة ستاً .... وذكر هدنة تكون بينكم وبني بين 

 لفاً " رواه البخاريحتت مثانني غاية كل غاية حتتها اثناعشر أ

ر هم الروم وهم األن أهل أورواب وأمريكا، ويظهر من هذه العالمة وبنو األصف
 أهنا متأخرة.

 لقوله تعاىل " اقرتبت الساعة وانشق القمر " ( انشقاق القمر:8

خيالياً عض أنه خيايل، ونقول هلم لو كان  وهو انشقاق حقيقي ال كما زعم الب
 فأين اإلعجاز يف ذلك وقد صار فعل النيب كفعل السحرة !!

" فإذا ذهب أصحايب أتى أميت مايوعدون ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( انقراض الصحابة: 9
" رواه مسلم، ووجود الصحابة أمان من الفنت فإذا انقرض الصحابة جاءت 
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 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

وارج والقدرية واملرجئة والرافضة الفنت وقد حدث هذا فظهرت البدع مث اخل
 وطغى النزاع والشقاق والقتال على امللك وهللا املستعان.

لقول عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه " أييت على الناس ة املؤمنني: ( قل10
 زمان جيتمعون يف املساجد ليس فيهم مؤمن " أخرجه ابن أيب شيبة

وت العرب إال دخلته، فبسبب وهي فرع عن الفتنة اليت ال تبقي بيتًا من بي
لبعض نا عنها سابقًا يضعف اإلميان تدرجييًا حيت يقل عند االفتنة اليت تكلم

وينعدم عند البعض فيجتمع الناس يف املسجد ال يوجد فيهم املؤمن، ويظهر 
يل أن اإلميان هنا هو زايدة على اإلسالم ال مرادف اإلسالم للقرينة وهي 

 تمع يف املساجد إال املسلمني. اجتماعهم يف املسجد وال جي

ان " ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتملسو هيلع هللا ىلص : لقوله ( موقعة صفني11
 يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها واحدة " متفق عليه

وقد ظهرت وتكلم فيها أهل السري واحلمدهلل الذي عصم سيوفنا فيها فالشقي  
 من أطلق لسانه فيها بعدما عصمه هللا منها

 ورضي هللا عن خال املؤمنني.ملسو هيلع هللا ىلص هللا عن ابن عم رسول هللا ي رض
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الزمان قوم أحداث األسنان  " خيرج آخرملسو هيلع هللا ىلص : لقوله ( ظهور اخلوارج12

سفهاء األحالم يقرؤون القرآن ال جُياوز تراقيهم يقولون من قول خري الربية 
 ميرقون من السهم كما ميرق من الرمية " متفق عليه

توسعوا يف معتقدهم الفاسد فأبطلوا  " عظم البالء هبم و قال ابن حجر رمحه هللا
وجبوا الصالة على احلائض وكفروا  رجم احملصن وقطعوا يد السارق من األبط وأ

من ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ..... "، وقد ظهروا وفتنوا املسلمني 
 كهمفتنة عظيمة، ومازالت الفرق تظهر تشاهبهم يف أغلب عقائدهم وسلو 

" ال تقوم الساعة حىت يُبعث دجالون ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله ( خروج أدعياء النبوة: 13
ثالثني كلهم يزعم أنه رسول " رواه البخاري، ويف املسند " كذابون قريب من 

 آخرهم األعور الدجال "

وقد قيل أن العدد ال مفهوم له وقيل أنه معترب وهي مسألة أصولية شهرية  
يظهر أن العدد هنا يُقصد به من كان له شوكة عنواهنا مفهوم العدد، والذي 

ين، وإال مدعو النبوة كثر ال منهم مثل مسيلمة واألسود وسجاح ومريزا القداي
كثرهم هللا، ويفهم من زايدة املسند أن الدجال يدعي النبوة وهو آخر من 

 يدعيها وسيأيت تفصيله إن شاء هللا.
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" ال تقوم الساعة حىت ملسو هيلع هللا ىلص ه لقول ( عودة جزيرة العرب مروجًا وأهنارًا:14
 تعود جزيرة العرب مروجاً وأهناراً " رواه أمحد

ال يلزم من كلمة تعود أهنا كانت مروجًا وأهنار، فيجوز أن تقول عاد األمر 
إليك وهو أول مرة أيتيك، ومل يذكر ال يف الكتب القدمية وال أخبار األمم 

 بل كانت أرضاً قاحلة منذ السابقة وال حىت الكهان أهنا كانت مروجاً وأهناراً 
اآلن الذي كانت تسكنه ُخلقت إال ماذكر عن األحقاف وهو الربع اخلايل 

قوم عاد، وال يلزم من عودهتا مروجًا وأهنارأ أهنا مروج وأهنار طبيعية بل من 
املمكن أن يدخل فيها ما صنعه البشر، فعلى هذا قد عادت اجلزيرة مروجاً 

يها إال فيها الزروع والنخيل والشالالت والنوافري  وأهنارًا فال يوجد مدينة ف
 الصناعية. 

" ال تقوم الساعة حىت يسري الراكب  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله من والرخاء: ( شيوع األ15
 بني العراق ومكة ال خياف إال ضالل الطريق " رواه أمحد

والذي يظهر أهنا تطول وتستمر وهو أمر نسيب، فالذي يسري ابلطائرة أمانه 
يسري على السيارات، وال أظنها تستقر إال يف حكم عيسى  ليس كأمان من 

 والعلم عند هللا. بن مرمي عليه السالم
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 " ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج " رواه أمحد ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( كثرة القتل: 16

ويف ابن ماجه " ليس بقتل املشركني ولكن يقتل بعضكم بعضاً " فكثري ممن 
تلى يف احلروب العاملية وغريها، وهذا ال تكلم عن هذه العالمة يذكر عدد الق

 ني بعضهم بعضاً.يستقيم إذ املقصود هو قتل املسلم

" ال  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  تضىء هلا أعناق اإلبل ببصرى:    ز( ظهور انر من احلجا17
تقوم الساعة حىت خترج انر من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى" 

 رواه البخاري

من  3ألربعاء ل أبوشامة "ملا كانت ليلة اهـ، قا 654وقد وقعت يف سنة 
رة دوي عظيم مث زلزلة رجفت منها األرض مجادى اآلخرة ظهر ابملدينة املنو 

واحليطان والسقوف واألخشاب واألبواب ساعة بعد ساعة إىل يوم اجلمعة من 
الشهر املذكور مث ظهرت انر عظيمة يف احلرة قريبة من بين قريظة نبصرها من 

ل املدينة وكأهنا عندان انر عظيمة سالت أودية ابلنار إىل وادي  دوران من داخ
 ملاء وهي ترمي بشرر كالقصر" شظا مسيل ا

وال يوجد مايدل أهنا تظهر مرة واحدة بل من املمكن أن تتكرر ومن املمكن 
 أن تكون مرة واحدة وقد ظهرت.
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 فق عليه" ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك " متملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( قتال الرتك:  18

قد مسوا وهم املغول أو التتار وليس هم األتراك، وهم من نسل ايفث بن نوح و 
ملسو هيلع هللا ىلص  بذلك ألن تركوا مل يدخوا السد مع أيجوج ومأجوج، وقد روي عن النيب 

أنه قال " اتركوا الرتك ماتركوكم " فهذه وصيته عليه الصالة والسالم، وملا خالفنا 
بب قتال الرتك تعررض املسلمني لبعض هذه الوصية ابتالان هللا هبم ! فإن س

خمالفة األوامر فإن للطاعة بركات  جتارهم فاستباحوا دايران، وهذا من شؤم
وللمعصية حسرات قد تعم أحياان، وهل هم بعض أيجوج ومأجوج؟ سنفصل 

 بذلك إن شاء هللا. 

" إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة" ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله    ( ضياع األمانة:19
 ه البخاريروا

موال وضياعها يكون بتفريط صاحب كل أمر مبا حتت يده، وكذلك تكون ابأل
وغريها بل حىت ابلرأي ألن املستشار أمني، وصار يف هذا الزمان كثري من ال 

 يصدق يف رأيه ويشري على الناس ما ال يرضى بفعله.
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" ال تقوم الساعة حىت أتخذ أميت ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( اتباع السنن املاضية: 20

روم راعاً بذراع، فقيل ايرسول هللا كفارس والأبخذ القرون قبلها شرباً بشرب وذ
 ؟ فقال: ومن الناس إال أولئك " رواه البخاري

وأما هذا فحدث وال حرج فقد تشبه أهل اإلسالم هبم يف كل شيء بلباسهم 
وشعورهم وألفاظهم بل حىت أبخالقهم، وقد حدث يف السنوات األخرية منهم 

لى رأسه املاء البارد تضامناً مع مرضى السرطان وال أدري ماعالقة  من يصب ع
على الرأس ابلتضامن معهم؟! واألدهى من ذلك أن أبناءان قلدوهم   صب املاء

 وكثري منهم ال يعرف السبب !! 

عندما ُسئل عن أمارة الساعة " أن تلد ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( والدة األمة ربتها: 21
 األمة ربتها " رواه مسلم

الفتوحات كثر السيب وتكثر أم الولد فتلد األمة سيدها وهذا ا كثرت وهذا إذ
زمن، وكثري من اخللفاء ووالهتم من أبناء اإلماء وهذا ينطبق عليهم   حصل منذ

 متاما.

" وأن ترى احلفاة العراة رعاء الشاء ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( تطاول العرب يف األبنية:  22
 يتطاولون يف البنيان " رواه مسلم
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برج يف العامل لوجدته يف جزيرة العرب، ولو نظرت  ين يقع أطول فإذا أتملت أ
أين تقع أطول ساعة يف العامل لوجدهتا يف جزيرة العرب وال حول وال قوة إال 
ابهلل، قال عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه " إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم 

جه ابن أيب د أظلك " أخر ورأيت البناء يعلو رؤوس اجلبال فاعلم أن األمر ق
 يبةش

" إن من أشراط الساعة .. وذكر وتكثر التجارة ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( كثرة التجارة:  23
 .... " رواه النسائي

وورد أن املرأة تعني زوجها يف جتارته وهذا كثري خاصة بعدما مُسح ابحملالت 
املتنقلة فملئت الشوارع وصار أصحاب التجارة بعدد البسطاء أو يفوقوهنم،  

ه العالمة تعم األرض بل إذا وقعت يف مكان دون احلديث أن هذوال يعين من  
 اآلخر حتققت العالمة. 

" إن من أشراط الساعة ... وذكر ويظهر ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( ظهور اجلهل: 24
 اجلهل .... " رواه النسائي

ومع ذلك بني عليه الصالة والسالم أن آخر الزمان يكثر القراء فدل ذلك أن 
دون فقه لألحكام اليت نزل القرآن  بري الصوت بهوحدها مع حت قراءة القرآن



 

 50 
 العالمات الصغرى الفصل الرابع:

 
هبا ال يكفي ! وأما اجلهل أبحكام الشريعة فقد انتشر جدًا واختلط احلق 
ابلباطل والسنة ابلبدعة بل اإلسالم والكفر، فنرى كثري من الناس بل وطلبة 

يف العلم يتورعون من تكفري الكافر وهذا بال شك جهل ابإلسالم نفسه فك
 !أبحكامه !

" إن من أشراط الساعة ... وذكر ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( اإلحتكار يف السلع:25
 ويبيع الرجل البيع فيقول ال حىت أستأمر اتجر بين فالن .... " رواه النسائي

وهذا ظاهر فهناك سلع ال جيوز ألحد أن يبيعها إال آل فالن وقد ظهرت يف 
 جيوز أحله هللا فالا حترمي ملا وكاالت السيارات كثريًا وغريها من السلع وهذ

 لإلنسان أن ُيتكر سلعة ُيتاجها الناس.

" إن من أشراط الساعة  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( ال يوجد يف احلي العظيم كاتب: 26
 ... وذكر ويُلتمس يف احلي العظيم الكاتب ال يوجد " رواه النسائي

وبني عليه الصالة والسالم أن يف آخر الزمان ينتشر القلم وهو انتشار القراءة 
كتابة، فيفهم من ذلك أنه يلتمس يف احلي العظيم الكاتب فال يوجد إن وال

رة، أما إن كان يف ذلك أجرة فإنه موجود وهذا مانراه من طلبوه دون أج
مل دراسته العليا من أجل املعلمني فلو مل يدفع راتبه مل يعلم ! ونرى الكثري يك
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، وقد يفهم كذلك من املال كذلك، وقد طلبت التجارة ابلكتابة قدمياً وحديثاً 
يرت فإن هذا ماهو حاصل يف برامج التواصل االجتماعي كالفيس بوك والتو 

كثري من الناشطني فيه على مجال كتاابهتم ال يعرفون الكتابة ابلقلم ! بل جل 
 ولصق ! إن نظن إال ظناً وماحنن مبستيقنني. ماوضعوه يف حساابهتم نسخ 

 عليه زمان " متفق" يتقارب الملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( سرعة الوقت: 27

ويف مسلم " ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر 
 كاجلمعة واجلمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحرتاق السعفة من النخل"

تكون نعيم ورخاء ألن مثل هذه األايم مير بسرعة   وهذا يدل على أن األايم
ا طويلة وهذا اختيار اإلمام اخلطايب، وقد خبالف أايم السوء والتعاسة فإهن

" اقدروا له قدره " يف ملسو هيلع هللا ىلص ي لقوله تكون السرعة حقيقية كما أن البطئ حقيق
أول يوم من أايم الدجال، وقد ُيدث يف األرض كوارث يسررع من دوراهنا 

الوقت وكل ذلك بقدر هللا وال ندري ماحتمل األايم من عجائب مل  فيتسارع
 حنسب هلا حسااب.

 " وينقص العمل " متفق عليهملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( نُقصان العمل الصاحل: 28

 وعلى هذا ينتشر الفحش والعصيان والفجور وكل هذا ورد آباثر وأخبار
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 " ويُلقى الشح " متفق عليهملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( كثرة الشح: 29

حني " لو أعطي ابن آدم واداين من ذهب البتغى هلما اثلثًا وال ويف الصحي
 ال الرتاب " ميأل فم ابن آدم إ

وإذا ظهر الشح خاف اإلنسان أن تكثر معارفه حىت ال يطلبه الناس فيظهر 
تسليم اخلاصة، وقطيعة األرحام، وكذلك تكون الزكاة مغرمًا أي ثقيلة على 

 ن أشراط الساعة.النفس، وقد ورد يف ذلك أخبار أهنا م

" والذي نفسي بيده ال ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( هالك الوجهاء وتصدر السفلة: 30
منها ويهلك الوعول ويظهر التحوت، فقالوا ايرسول تقوم الساعة ... وذكر 

قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت  هللا ما الوعول وما التحوت ؟
الذين كانوا حتت أقدام الناس ال يُعلم هبم " رواه احلاكم والطرباين وصححه 

 األلباين

 وكل من له نفع ؟ يف أغلب فأين العلماء واملفكريني والوجهاء والسياسيني
ني  ون أو يف البيوت أو مضيق عليهم، وأين الالعبني واملطربالدول هم يف السج

 واملمثلني واملطبلني من السياسيني والعلماء ؟

 فقد ظهر التحوت وهللا وهلك الوعول وهللا املستعان !!
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يبايل   " ليأتني على الناس زمان الملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( عدم املباالة مبصدر املال:  31
أمن حالل أم حرام " رواه البخاري، فكثرت التجارات  املرء مبا أخذ املال
الشركات الومهية والقروض الربوية واملكآفات غري املستحقة   احملرمة والرواتب من

حىت يف الوظائف الدينية حىت صار اإلمام واملؤذن يوقع على كشوف التحضري  
ال من رحم هللا، وسيأيت زمان من مل ليستلم املكآفئة وهو مل يؤذن ومل يصلي إ

 يقع يف الراب أصابه شيء من غباره كما ورد يف السنن.

" ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ل الزان ولبس احلرير للرجال واخلمر واملوسيقى: ( استحال32
 ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف " رواه البخاري

ل أن القوانني ال جُتررم الزان يف حا وقد استحل الزان يف أكثر الدول وذلك
 !!الرتاضي فإن مل يكن هذا استحالل فال أدري ما معىن اإلستحالل 

" إن الرجل يفرتش املرأة يف قارعة ملسو هيلع هللا ىلص وقد روي يف بعض األخبارعن النيب 
الطريق فيكون خريهم من يقول لو استرتت عن الناس " وهذا قد وجد يف 

وبية، وتنتشر أسباب الزان من تسهيل بعض بالد الكفر مثل أمريكا اجلن
مايتعلق  لعالقات حمرمة ووجود فنادق يتوفر فيها الزان وحمالت خمصصه لبيع

بذلك وانتشار وسهولة املواقع الناشرة للرذيلة ووجود احتياطات تقي الفاحش 
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من األمراض فصار ال يصرف عن الزان إال الدين مع كثرة التعري والتربج واجلرأة 

لبست العباءة جعلت عليها وفيها مايدعو العفيف للفحش إال  بل حىت من
كالقابض على مجرة من انر وهللا من رحم هللا، فهذا زمان القابض على دينه  

 املستعان !! 

واستحل اخلمر فال تكاد توجد دولة إال واخلمر يباع فيها والتشريع القانوين 
لدولة ال حترك ساكناً، استحالل حمض، وإن منع يف بعض الدول بيع ابخلفاء وا

قال عليه الصالة والسالم " يشرب انس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها " 
اه النسائي، فسميت اآلن ابلشراب الروحي والويسكي والشمبانيا والفودكا رو 

 ... إخل 

فإن اعرتض على احلديث املذكور " ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر  
 ف " أن البخاري رواه معلقاً وقد ضعفه ابن حزم ؟واحلرير واخلمر واملعاز 

ة احلديث مجهور أهل العلم قلنا: رواه البخاري معلقاً جمزوماً به وقد أقر بصح
كالطحاوي وابن حبان واإلمساعيلي وابن الصالح والنووي وابن تيمية وابن 
القيم والعراقي وابن عبداهلادي والذهيب والشوكاين، وقد وصله البخاري ومل 
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يعلقه يف التاريخ الكبري، ووصله كذلك أبوداود والطرباين والبيهقي، واحلديث  
 صحيح ال مطعن فيه.

" ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله متين املوت: ( 33
 فيقول ايليتين مكانه " متفق عليه

ىن املوت، فالتقي إذا رأى هذه الفنت وعلم أنه ال يُعصم من الفنت إال أبمر هللا مت
ف الذي  والفاجر الذي مل من حياته ينتحر وهو متين موت وزايدة، والضعي

عيشه يتمىن املوت بل ينتحر، فاللهم اعصمنا من الفنت  أرهقته احلياة وتنغص
 وردان إليك رداً مجياًل.

" ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( التباهي ابملساجد: 34
 وأبوداود وابن ماجه ابملساجد " رواه النسائي

ومن التباهي ابملساجد زخرفتها ومدحها دون غريها واإلعالن عن نشاطاهتا 
ال يقصد منها النفع ويدخلها اإلسراف والتبذير وتسمية روادها بشباب   مببالغة

مسجد كذا وتسابق الشباب لدعوة املشايخ لذات املسجد دون النظر 
سجدان هذا ولو كان احلضور صفاً للحضور وحمل الفائدة بل املهم أن أييت م

 واحدا.ً 
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النساء  " ويذهب الرجال ويبقىملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( كثرة النساء على الرجال:35

 حىت يكون خلمسني امرأة قيم واحد " متفق عليه

قد يكون بسبب احلروب فيقل الرجال ويكثر النساء، وقد يقدرر هللا يف آخر  
ور وكاًل من القولني قال به الزمان أن تكثر والدة اإلانث ويقل والدة الذك

 علماء.

القوم  " من اقرتاب الساعة تفري يفملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( انتشار الكتب التافهه: 36
 املساءة، قيل وما املساءة؟ قال ما ُكتب سوى كتاب هللا " رواه الطرباين

ومن العلماء من قال أن الكتب تشمل املفيدة وغريها وقال أن الناس صاروا 
دون كتاب هللا وهو قول وجيه معترب، لكن يظهر يل  يرجعون لكتب العلماء

رحة للقرآن فكل من  حكام شاأن املقصود الكتب غري النافعة ألن كتب األ
قراءها فهو يرجع للقرآن وإن مل يشعر، لكن يف هذا الزمان انتشرت الكتب 
التافهه انتشار النار يف اهلشيم فصاراألطفال هلم مذكرات واملومسات هلم 

األعجب أن يف أحد معارض الكتاب تصدر كتاب األكثر مبيعاً نصائح بل 
 صفحة بيضاء!! 200ن وهو فااارغ ال يوجد فيه إال مقدمة وقريب م
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" سيأيت زمان تكثر فيه القرراء ويقل ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله    ( كثرة القراء وقلة العلماء:37
 الفقهاء ويُقبض العلم " رواه احلاكم وصححه

ن القرراء ال يتورع  واية وشوقاً للغناء ألن كثري موال أدري هذا حمبة للقرآن أم ه
من حمادثة النساء وال من سفر معهن مبا حبجة احلمالت اإلغاثية بل منهم من 
ال يصلي ابملساجد ومنهم من جيهل أحكام الطهارة وأكرب مهه اإلدغام 

بعيد حسبته يغين !!  واإلقالب واملقامات وطول النفس حىت إذا مسعته من
 فظ كتابك من عبث العابثني.فاللهم اح

" إن من أمارات الساعة أن يظهر موت ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( موت الُفجأة: 38
 الُفجأة " رواه الطرباين

وقد كثرت ابألمراض املستجدة وحوادث السيارات وجرعات املخدرات الزائدة 
 والسكتات القلبية. 

ثر تقوم الساعة حىت تظهر الفنت ويك" ال ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( تقارب األسواق: 39
 ه أمحدالكذب وتتقارب األسواق " روا

وقد ظهر يف اجملمعات التجارية فتجد احملالت متالصقة من بعض، واحملل 
الواحد يطلق عليه السوق، وكذلك البيع والشراء اإللكرتوين فقد قررب األسواق 
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رتاه بعد أايم فبإمكان الرجل أن يشرتي من الشرق أو الغرب ويصله ما اش

 معدودة!!

" يوشك األمم أن تتدعى  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  م على أهل السنة:عي األم( تدا40
عليكم كما تتدعى األكلة إىل قصعتها، فقال قائل: من قلة حنن يومئذ؟ قال 
بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا من صدور عدوكم 

؟ قال لوهن، قيل وما الوهن ايرسول هللااملهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم ا
 " رواه أبوداود وأمحد وصححه األلباين حب الدنيا وكراهية املوت

وقد تداعت األمم على دول اإلسالم كثرياً، فبدأ هذا التداعي جزئيًا أي يف 
مكان دون مكان مثل اجتياح التتار واحلروب الصليبية واغتصاب األندلس مث  

انية فجاء اإلستعمار بعدما سقطت دولة اإلسالم العثم  صار هذا التداعي كلياً 
وجد بقعة لإلسالم إال وعليها حكم كافر إىل اآلن فال يغرنك فال تكاد ت

استقالل الدول بل ال تقطع فتياًل إال أبمر الدول العظمى اليت متلك حق 
الفيتو، فأين مايسمى حبقوق اإلنسان والدميقراطية اليت يتغنون هبا وأضرب لك 

لعامل أمجع لو ال يصدقها اجملانني، فإن دول ا ثال تتبني منه أن هذه املثالياتم
طالبت بشيء عند األمم املتحدة وقامت دولة وااحدة فقط حبق الفيتو لضرب 
العامل كله عرض احلائط !! فأين مايدعون عليه من الدميقراطية بل أن املنتصر 
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دت فعاًل أن األمة كثرية هو الذي ميلي شروطه، وإذا أتملت يف احلديث وج
ع ذلك ال رأي هلم وال قرار بل هم ل بلغت مايقارب املليار ونصف ومجداً ب

غثاء كغثاء السيل وقد خافوا وهلعوا من كل شيء يهدد حياهتم فقد أحبوا  
الدنيا وكرهوا املوت، وهذا مانراه يف أايمنا هذه من هلع وخوف وتزاحم على 

 اخلبز والبصل وهللا املستعان.

" إذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املسلم ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( صدق رؤاي املؤمن:41
تكذب " رواه مسلم، وهذا تثبيت من هللا سبحانه للمؤمن فإن املؤمن إذا 
كثرت الفنت والكذب والنفاق استوحش فعوضه هللا مبا تبقى من النبوة وهي 

 الرؤاي الصاحلة، وقد تقدم الكالم عن حجية الرؤى. 

ض العلم وتكثر  ساعة حىت يقب" ال تقوم ال ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  الزالزل: ( كثرة42
 الزالزل " رواه البخاري

ومنذ مىت وحنن نشعر ابلزالزل يف جزيرة العرب؟ اآلن صران نشعر هبا وقد 
زالزل يف الكويت فقط، وستزيد الزالزل  3حصل يف األايم القريبة مايقارب 

 ا وهللا املستعان.حىت خترج األرض أثقاهلا وحتدث يومئذ أبخباره
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" مث إن بعدهم قومًا يشهدون وال ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  :منة يف الناس( كثرة الس43

ُيستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن " 
 متفق عليه

وال يعين ذلك ذم من كان مسيناً فقد كان عوف بن مالك رضي هللا عنه مسيناً، 
 ة.خلري والرتف الذي يصاحبها السمنولكن يقصد من ذلك انتشار ا

" لينتقضن عرى اإلسالم عروة ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( احلكم بغري شرع هللا سبحانه:  44
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس ابليت تليها وأوهلن نقضًا احلكم  

 وآخرهن الصالة " رواه أمحد والطرباين

ات، وقد نفصرل وقد صار هذا نظامًا عامليًا على مايف هذه القوانني من ثغر 
 لتعليق على نواقض اإلسالمهذه املسألة يف ا

" يكون يف آخر هذه األمة خسف ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( ظهور اخلسف واملسخ:  45
 ومسخ " رواه الرتمذي وصححه األلباين

ويظهر من ذلك أهنا يف الزمان املتأخر جداً والعلم عند هللا، واملقصود اخلسف 
إال  بذلك علماء، بل ال يظهر اإلعجازواملسخ احلقيقي ال املعنوي كما قال 
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نوي منتشر يف زماننا بكثرة وال حول وال قوة إال ابملسخ احلقيقي وإال فاملع
 ابهلل، وقيل ُيصل هذا قبل ظهور املهدي.

" ال تقوم الساعة حىت ميطر الناس ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( نزول املطر وال نبت: 46
 مطراً عاماً وال تنبت األرض شيئاً " رواه أمحد

 ا مشاهد كل عام وهللا املستعان.وهذ

" ال تقوم الساعة حىت ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله    ( احنسار الفرات عن جبل من ذهب:47
ُيسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أان الذي أُنو " رواه مسلم، ويف 

 ئاً " متفق عليهرواية " فمن حضره فال أيخذ منه شي

هدي أو بعده والعلم عند هللا، وقد بني النيب ون يف زمان املقيل أن هذا سيك
ألمته أن هذا الكنز فتنة فال أتخذوا منه شيئاً، وقد يثق القارئ بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص 

وهو مير على هذا احلديث فيقول لو حضرته ما أخذت منه شيئاً، ولو أتمل 
يُعجب  يف نفسه لوجد كثري من أوامر الرسول تُعصى فال يغرت املرء بنفسه وال

مث تلقي األرض  برأيه فإنه ال أحد معصوم من الزلل، ويف بعض الرواايت "
 أفالذ كبدها أمثال اإلسطوان من الذهب والفضة "
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" يوشك ايمعاذ إن طالت ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( تكون منطقة تبوك جنة خضراء:  48

 بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناانً " رواه مسلم

 لئت خضرة وجناان.ً وهي اآلن منطقة زراعة وقد مُ 

لساعة انتفاخ األهلة وأن يرى " من اقرتاب املسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( انتفاخ األهلة:49
 اهلالل لليلة فيقال لليلتني " رواه الطرباين

وهذا يشكل على الناس يف األعوام األخرية يف اثين واثلث يوم من رمضان 
، وماعلموا فيخوض الناس فيقولون أتخران يف الصيام ألن اهلالل أكرب من يومه

 لة على هيئة ابن ليلتني. أن من عالمات الساعة أن يرى اإلنسان اهلالل ابن لي

" ال تقوم الساعة حىت تزول اجلبال ملسو هيلع هللا ىلص  : لقوله  ( زوال اجلبال من أماكنها50
عن أماكنها " رواه الطرباين وصححه األلباين، قد تكون ماُيدث ابلتوسيعات 

آخر الزمان تزول من أماكنها أبمر وتعبيد الطرق واألنفاق، وقد تكون يف 
 يعلمه هللا سبحانه وتعاىل.

" ال تقوم الساعة حىت خيرج رجل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله   ( خروج رجل من قحطان:51
 من قحطان يسوق الناس بعصاه " متفق عليه
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" إن ملسو هيلع هللا ىلص وملا مسع معاوية رضي هللا عنه هبذا غضب وقال مسعت رسول هللا 
ال أكبه هللا على وجهه ما أقاموا الدين هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إ

إنكاره أن يفهم البعض أنه جيوز أن خيرج األمر يف رواه البخاري، وسبب  "
غري قريش ومل ينكر خروج القحطاين ومع ذلك قال ما أقاموا الدين فإن قريشاً 
إن نبذوا الدين فإن األمر سيخرج منهم وقد حصل هذا، ويظهر أن ذلك 

خروج املهدي والقحطاين يف زمان واحد مث بعد ذلك متأخر وقد قيل أن 
واملسيح وال ُنزم بذلك، وعند نعيم بن محاد " سيكون من بقريب الدجال 

أهل بييت رجل ميأل األرض عدالً كما ملئت جورًا مث جييء بعده القحطاين 
والذي بعثين ابحلق ماهو دونه " وهو ضعيف، وعنده " أنه هو الذي يفتح 

 وهو ضعيف مدينة الروم "

 وهل هذا القحطاين ظامل أم صاحل ؟

للعلماء قوالن منهم من قال أنه ظامل ومنهم من قال أنه عادل، وهناك قرينة  
مشكلة تنصر القولني وهي أن هذا القحطاين يسوق الناس بعصاه، ودائماً 
العصا تدل على الظلم ملا ورد من آاثر، وقد يقال أن الفاروق ساق الناس 

 ادل، فاهلل أعلم ابلصوابابلدرة وهو ع
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و الذي يصلي بعيسى بن مرمي أم الذي يصلي فيه  وهل هذا القحطاين ه

املهدي، النصوص حمتمله قال عليه الصالة والسالم " كيف أنتم إذا نزل ابن 
 مرمي فيكم وإمامكم منكم " رواه البخاري

وهل قحطان املقصودة هي قحطان الكربى أي العرب العاربة وهي قسيم 
 تسمى قحطان؟رب املستعربة أي عدانن أم أهنا قبيلة ُصغرى الع

هللا أعلم أنه قبيلى ُصغرى تسمى قحطان، ألن يف النصوص داميًا ال تذكر  
البطون الكبار اليت يدخل فيها عرب كثري جدًا ال ُُيصوون، بل يذكر يف 

 النصوص متيم، وخلم، وجذام، وكلب ....إخل 

" ال تذهب الليايل واألايم ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( خروج رجل يقال له اجلهجاه:52
 رجل من املوايل يقال له اجلهجاه " رواه مسلم حىت ميلك

وهو غري القحطاين، ولفظ "ميلك" لعلها تدل على الظلم والتسلط، وكذلك 
 "املوايل" كأنه قفز على األمر رغماً عن العرب والعلم عند هللا.

ن   ُُيج البيت " رواه اب" ال تقوم الساعة حىت الملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( ترك احلج: 53
 حبان واحلاكم
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عاما واحدا أو أعوام مث يرجع احلج أو يقصد هبا ترك احلج بسبب هدم لعله 
الكعبة بيد ذي السويقتني وهذا متأخر جداً بل هو بعد حج املسيح عيسى 
بن مرمي، ويف البخاري مرفوعًا " ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج أيجوج 

د يكون بعد خروج أيجوج ومأجوج وقد ورد هذا عن ومأجوج " فلعل اهلدم
 نعيم بن محاد أبسانيد ضعيفة.

" ال تقوم الساعة ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله    ( عودة بعض قبائل العرب لعبادة األصنام:54
 حىت تضطرب أليات نساء دوس على ذي اخللصة " رواه البخاري

وقد قيل أن دوساً عبدت ذي اخللصة يف وقت الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
ال يذهب الليل والنهار حىت  "ملسو هيلع هللا ىلص محه هللا وهللا أعلم، ويف مسلم عن النيب ر 

تعبد الالت والعزى "، وقد عادت األصنام جلزيرة العرب فمنها متاثيل الزينة 
ومنها متاثيل العبادة وهي يف ازدايد يف جزيرة اإلسالم وهللا املستعان، فإن 

 اإلسالم بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غريبا.ً 

وم الساعة حىت يلعن آخر " ال تقملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( لعن آخر هذه األمة أوهلا:  55
األمة أوهلا " رواه الرتمذي، وهاهم الروافض عليهم من هللا مايستحقون ماتركوا 
ًا من القرون األوىل إال لعنوه وال نعجب من الرافضة فهذا دينهم ولكن  خرير
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وية وأيب هريرة وابن الزبري نعجب من أبناء اإلسالم الذين صاروا يطعنون يف معا

 الصحابة. وغريهم من سادات

" يكون يف آخر أميت رجال يركبون على ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( ظهور السيارات: 56
سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب املساجد نساؤهم كاسيات عارايت " 

 رواه ابن حبان

شابه السيارات واألغلب أهنا السيارات وال ُنزم وقد يظهر يف األعوام املقبلة ماي
 ومل خيطر لنا ببال.

جاء عند ابن أيب شيبة عن عبدهللا بن ( هدم الكعبة على يد املسلمني: 57
عمرو رضي هللا عنه " كيف بكم إذا هدمتم الكعبة حجراً حجراً، قيل وحنن 

 اإلسالم فتعيدوهنا على خري ما كانت " على اإلسالم ؟ قال وأنتم على

علم، وقد يكون ذها من أهل الكتاب وهللا أوهي متأخرة جدًا إن مل أيخ
 املقصود هو الرتميم فكال اإلحتمالني وارد. 

" صنفان من أهل ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( ظهور ظلمة يضربون الناس ابلسياط:58
ن هبا الناس " رواه النار من أميت مل أرمها قوم معهم سياط كأذانب البقر يضربو 

 مسلم
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معجزات النبوة فقد وقع ما أخرب به قال النووي رمحه هللا " وهذا احلديث من 
أصحاب السياط فهم غلمان وايل الشرطة "، وقال عليه الصالة والسالم فأما  

" يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواماً يف أيديهم مثل أذانب البقر يغدون  
 خط هللا " رواه مسلميف غضب هللا ويروحون يف س

ر ىت تظهر الفنت ويكث" ال تقوم الساعة حملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( ظهور الكذب: 59
 الكذب وتتقارب األسواق " رواه أمحد

وكل ما خالف الصواب فهو كذب فقد قال عليه الصالة والسالم لسعد بن 
عبادة حينما قال اليوم تذل قريش " كذب سعد " أي خالف الصواب ومل 

ه كاذأب، ويدخل يف الكذب نشر كل األخبار اليت مل يتحقق يكن رضي هللا عن
ففي احلديث " كفى ابملرء كذابً أن ُيدث بكل ما يسمع " ومنها من صحتها  

 اإلشاعات والكذب إلضحاك الناس وقد انتشر وهللا املستعان.نشر 

" يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون ابلسواد  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  ( تشبب املشيخة:  60
 ام ال يرُيون رائحة اجلنة " رواه أمحد وأبوداود كحواصل احلم

وال يستدل هبذا احلديث على التحرمي فيه خالف مشهور،  واخلضاب ابلسواد  
فقد يكون يف آخر الزمان من ال يريح رائحة اجلنة أبعمال اقرتفها من أوصاف 
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هؤالء أهنم خيضبون حلاهم ابلسواد مثل اخلوارج فإن من صفاهتم حتليق شعورهم 

زمان مل يستحقوا الذم ألهنم حلقوا شعورهم، ولعل املقصود أن يف آخر ال  وهم
بت على احلنك يظهر كثري من الكبار الذين ُيلقون حلاهم ويرتكون الشعر النا

 فقط وخيضبونه ابلسواد وهللا أعلم. 

 " تقوم الساعة والروم أكثر الناس " رواه مسلمملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ( كثرة الروم:61

" ليفرن الناس من الدجال يف اجلبال ملسو هيلع هللا ىلص  مسلم لقوله وقلة العرب موجود يف
كثرة أي فأين العرب قال هم قليل " ، فإن كان املقصود ابل فقالت أم شريك

العدد فهم اآلن أكثر الناس فأهل أورواب واألمريكتني وروسيا وأسرتاليا هم  
ية الروم، وقيل أن كل من تكلم بلغة قوم فهو منهم فعلى هذا تكون اللغة الروم

للغة اإلُنليزية  هي أكثر اللغات فيكونون أكثر الناس، واللغة الرومية هي اآلن ا
 وهي لغة العامل وهللا أعلم.

" تغزون جزيرة العرب فيفتحها هللا مث ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ( الفتوحات اإلسالمية: 62
تغزون فارس فيفتحها هللا مث تغزون الروم فيفتحها هللا مث تغزون الدجال فيفتحه 

 رواه مسلمهللا " 



   

 

 

 69 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

ُنزم أهنا ال تتكرر  إن قلنا أهنا وقعت وانقضت مل يتبق إال فتح الدجال، وال 
 فقد نفتحها مرة أخرى وهللا أعلم.

غزوة اهلند "  ملسو هيلع هللا ىلص لقول أيب هريرة " وعدان رسول هللا  ( فتح بالد اهلند:63
رواه أمحد والنسائي واحلاكم، وقال عليه الصالة والسالم " عصابتان من أميت 

"   زمها هللا من النار عصابة تغزو اهلند وعصابة تكون مع عيسى بن مرميأحر 
ينصرفون حني رواه أمحد والنسائي والطرباين، وروى نعيم بن محاد يف الفنت " ف

ينصرفون فيجدون ابن مرمي يف الشام "، فعلى هذا يكون غزو اهلند يف املالحم 
 األخرية وسيفتحها هللا سبحانه لنا.

عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه "  وع يف الصالة:( ذهاب اخلش64
ول علم يرفع من الناس: اخلشوع يوشك أن تدخل مسجد إن شئت حدثتك أب

 امع فال ترى فيه رجال خاشعاً "اجل

 وما أكثره اآلن فاخلاشعون قلة وهللا املستعان.

واخليل مث  " وان تغلو مهر النساء ملسو هيلع هللا ىلص روي عنه ( غالء املهور واخليول: 65
 ترخص فال تغلو إىل يوم القيامة " رواه الطيالسي
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خليول حىت صاروا يتباهون هبا وقد غلت املهور حىت صعب الزواج وغلت ا

 ويتعلقون هبا.

قال أبوهريرة رضي هللا عنه " لتؤخذن املرأة فليبقرن مايف ( اإلجهاض: 66
 ابن أيب شيبةبطنها مث ليؤخذن مايف الرحم فلينبذن خمافة الولد " رواه 

ها يف املستشفيات أمام وقد انتشرت هذه العملية بكثرة ووجدت دول جتري
 املأل وكثري من الدول تفعلها بشكل غري قانوين.

" إن من أعالم الساعة وأشراطها أن تعلو ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب  ( رفع املنابر:67
وأعادان املنابر " رواه الطرباين، وهذا مالحظ يف مساجدان عجل هللا فتحها لنا  

قصري ال يرتفع عن األشبار هللا للجمع واجلماعة فيها، وقد كان املنرب سابقًا 
 وأما اآلن فصار له سلم يصعد عليه.

" إن من أشراط الساعة أال يسلم الرجل ملسو هيلع هللا ىلص  قال النيب  ( تسليم اخلاصة:  68
 إال على من يعرف " رواه ابن خزمية وصححه األلباين

 ختالف فيلزم من ذلك تسليم اخلاصة.وذلك بسبب الشح والتناكر واإل
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" ال تقوم الساعة حىت يبين الناس بيواتً ملسو هيلع هللا ىلص يب : قال النكثرة الرتف(  69
 يوشوهنا وشي املراحيل " رواه البخاري يف األدب املفرد وصححه األلباين

أي يزينون بيوهتم ويبالغون يف ترتيبها، ويف زماننا صار الناس يسافرون أقصى  
 الشرق والغرب من أجل جتهيز بيوهتم.
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 املبحث األول: ماقبل املهدي

عمران بيت املقدس خراب يثرب وخراب يثرب ل عليه الصالة والسالم " قا
خروج امللحمة وخروج امللحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج 

 الدجال " رواه أمحد وأبوداود والرتمذي 

وعمران بيت املقدس قيل أن يكون مقر خالفة أو عمران دنيا ال دين فيتواصون 
احلديث " ليقولن الرجل دس طلبًا للدنيا لذلك يف الناس للذهاب لبيت املق

لقريبه هلم إىل الرخاء واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون إن املدينة لتنفي خبثها 
كما ينفي الكري خبث احلديد " رواه مسلم، فإذا حصل هذا لزم من ذلك  

ال هجران املدينة وهو اخلراب، ويف املسند " لترتكن املدينة حىت ال يغشاها إ
اري " أي يبول، وبيت املقدس يف الشام، وإذا كان الكالب فيغذي على السو 

عمرانه الزم هلجران املدينة فهذا حديث ذم ال فضل فعلى ذلك ال تعارض 

 الفصل الرابع:

 العالمات املتأخرة
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بني هذا احلديث وجمموع أحاديث الفنت اليت تظهر يف الشام يف آخر الزمان 
 بل توسعة الدنيا من مجلة الفنت اليت تكون يف الشام

ن أوىل من غريه ألهنا أرض احملشر فإذا اجتمع جتماع يف الشام آخر الزماواإل
أهل اإلسالم وقعت امللحمة بيننا وبني بين األصفر، قال عليه الصالة والسالم 
" تقاتلون الروم على هنر األردن أنت شرقيه وهم غربيه " مث ُيدث صلح بعد 

روج املهدي سبعة أشهر ذلك فتغدر الروم كما تقدم، وقيل أن بني امللحمة وخ
 دليل يثبت  وال

ويف مسلم قال عليه الصالة والسالم " مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب وجانب 
يف البحر ؟ قالوا نعم ايرسول هللا فقال ال تقوم الساعة حىت يغزوها سبعون 
ألف من بين إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح ومل يرموا بسهم قالوا 

 سقط أحد جانبيها " ولعل بين إسحاق شاذ واحملفوظه إال هللا وهللا أكرب فيال إل
بين إمساعيل، وقد يقصد ابلتسبيح والتهليل التعليم والدعوة وأن هؤالء يغزوهنا 
ابلعلم وهذا حمتمل وهللا أعلم إال أن القتال أقرب من حيث املعىن، ومتتد هذه 

ذي هللا وهو الفتح األخري الامللحمة حىت تصل بيت املقدس فنفتحه إبذن 
ينطق الشجر واحلجر، قال عليه الصالة والسالم " ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا 
اليهود حىت خيتبئ اليهودي خلف الشجر واحلجر فيقول الشجر واحلجر  
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" متفق عليه، وماورد من  ايمسلم ايعبدهللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله

ال يكون يف احلرب   ا الزمان، ويف هذا الزمانتكلم السباع األظهر أنه يف هذ
إال القتل ال أسر وال غنيمة، فقد قال عليه الصالة والسالم " ال تقوم الساعة  
حىت ال يقسم مرياث وال يطمع يف غنيمة " رواه مسلم، وهذا يؤيد ما قاله 
العلماء أن علم املواريث أول علم يُرفع، وقد يقال لكثرة القتل خيتلط الوارث 

سألة إال مبعرفتهما، وقيل أن قوله " تغزون الدجال املوروث وال ميكن قسم املو 
فيفتحه هللا " املراد به دجال من الدجاجلة ليس هو الدجال األكرب، وقال 
بعض املعاصرين لعله دجال الفاتيكان أي البااب، وهذا حمتمل وال ُنزم به بل 

 يسعنا ماوسع علماؤان

 ديملبحث الثاين:ـ ظهور املها

 املبحث ينبغي التنبه على ضوابط مهمة:قبل الولوج يف هذا 

ألن املهدي قائد فقد يدعيه كل من له  احلذر من األغراض السياسية ( 1
مطامع سياسية وقد حدث هذا بكثرة، وما أكثر األحاديث اليت وضعت 
بسبب األغراض السياسية، بل أن ظهور املهدي مازال يكرر على مسامع 

 رن الثاين!!الناس ملبايعته من القالناس ويدعون 
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، فاملهدي عندان ال يُنتظر ألن لكل ملة خملص وال خملص ألهل السنة( 2
ديننا كامل وال حنتاج من يكمله لنا، وغاية مايف املهدي أنه حاكم جتتمع عليه 
األمة صاحل عادل، وال يوجد دليل أنه يكون أصلح الناس وال أنه خري من 

 التابعني.الصحابة وال حىت من 

حديثاً منها الصحيح والضعيف،  50عدد األحاديث الواردة يف املهدي  (3
هذا قول الشوكاين وفيه نظر، وقد سئل اإلمام أمحد عن أثرا  28وعدد اآلاثر 

 أحاديث املهدي فلم يصحح إال واحد !!

  أحاديث املهدي من األحاديث املتواترة معنوايً ( 4

وجوده ومل يصحح إال حديث   خلدون تردد يف: ابن  من أنكر وجود املهدي(  5
واحد فال يصح نسبة إنكار املهدي له، وأبوحممد بن الوليد البغدادي ذكره 
شيخ االسالم يف املنهاج، وأما ابقي من أنكره فألسباب عقلية ليس هذا مقام 

 الرد عليهم. 

 نعود للمبحث:
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نيا إال مل يبق من الد" لو  ملسو هيلع هللا ىلص  أوالً امسه: حممد بن عبدهللا احلسين العلوي لقوله  

يوم لطورل هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجاًل مين أو من أهل بييت يواطئ 
 امسه امسي واسم أبيه اسم أيب " رواه أبوداود والرتمذي

وليس له إال هذا اإلسم وهو امسه منذ ولدته أمه وال يوجد مايدل أنه يتسمى 
م من له لك بل هذا كالهبذا عند ظهوره وقد يكون امسه قبل ظهوره غري ذ

غرض يريد الوصول إليه ابسم املهدي، واحلكمة من كونه أنه من نسل احلسن 
قيل ألن احلسن ترك اخلالفة ملعاوية لتوحيد املسلمني فقد تركها لغرض ديين 
فعوضه هللا أبن جعل آخر خليفة جيتمع الناس عليه من نسله والدليل أنه من 

سيخرج من صلبه رجل ين هذا سيدا و " إن ابملسو هيلع هللا ىلص نسل احلسن قول النيب 
 يسمى ابسم نبيكم يشبهه يف اخلُلق ميأل األرض عدالً " رواه أبوداود 

 اثنياً: سبب ظهوره

 عندما ينتشر الظلم والفساد وتستفحل املنكرات ويقل العدل يظهر املهدي

 لكن هل قبل ظهوره يكون اإلسالم غريباً أو يف متكني ؟

 للعلماء قوالن:
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 غريباً م سيكون ( أن اإلسال1

سنوات  7( أن املهدي سيخرج واملكان مهيأ له وال ميكن أن يفعل يف 2
 سنة 23يف ملسو هيلع هللا ىلص مافعله النيب 

 اثلثاً: صفته

 " املهدي مين أجلى اجلبهة أقىن األنف " رواه أبوداودملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 

وقال عليه الصالة والسالم " املهدي منا أهل البيت يصلحه هللا يف ليلة " رواه 
 دأمح

ليه الصالة والسالم " أفرق الثنااي " أخرجه ابن عدي يف الكامل، أي وقال ع
 أسنانه مفرقة 

وقال عليه الصالة والسالم " وجهه كأنه كوكب دري يف خده األمين خال 
 أسود " رواه الطرباين وفيه عنبسة بن أيب صغرية وهو ضعيف

م بن رواه نعي عن املهدي " كث اللحية أكحل العينني "ملسو هيلع هللا ىلص وروي عن النيب 
 محاد يف الفنت وهو ضعيف
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وقال نعيم بن محاد أن بكفه األمين خال وأن يف لسانه ثقل وإذا ثقل لسانه 

 ضرب بكفه األمين على فخذه اليسرى وهو ضعيف

وقد نزل البعض املهدي على أشخاص موجودين اآلن منهم قاد حركة أنصار 
، والغريب أهنم  م بن محاداملهدي، وجل ما استدلوا به ماورد من أحاديث نعي

استدلوا ببعض وتركوا البعض مع أن األحاديث املرتوكة بدرجة األحاديث اليت 
اعتمدوها، والسبب حىت يتم التوافق بني األحاديث وبني من نزلوها عليه، فلم  

 يلتفتوا إىل صفة كث اللحية ألهنا ال تنطبق على قائدهم !

إال متمرس أو يشرح  صلح للحكمومعىن يصلحه أن يهيئه هللا للحكم فال ي
صدره أبنه هو املهدي أو أنه كان متلبساً ببعض النقائص فيصلحه هللا ويتوب 

  عليه.

 رابعاً: مدة حكمه

 قال عليه الصالة والسالم " وميلك سبع سنني " رواه أبوداود والرتمذي 

 " رواه احلاكم، واجلمع بني " وتعظم األمة ويعيش سبعًا أو مثانياً ملسو هيلع هللا ىلص وقال 
 هذه األخبار أن العرب جترب الرقم وال تلتزم ابلدقة 
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 خامساً: وقت خروجه

قال عليه الصالة والسالم " يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال 
يصري إىل واحد منهم مث تطلع الراايت السود من قبل املشرق فيقتلونكم قتالً  

قال إذا رأيتموه فبايعوه ولو ف  -ن مث ذكر شيئاً ال أحفظهقال ثواب–مل يقتله قوم  
 حبواً على الثلج " رواه ابن ماجه

فهنا األمر واضح فالبيعة عند ظهوره ومل نؤمر ابلبحث عنه، وال يصح يف 
أحاديث الراايت السود حديث صحيح، وقال عليه الصالة والسالم " أبشركم  

 ل .. " رواه أمحدابملهدي يُبعث على اختالف من الناس وزلز 

وقت يتسلط العجم فيه على العراق ويتسلط الروم فيه على الشام ويظهر يف 
" يوشك أن أهل العراق ال جييء إليهم قفيز وال درهم من قبل  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

العجم ويوشك أهل الشام أن ال جييء إليهم دينار وال ُمدي من قبل الروم مث 
داً " ُيثي املال حثياً ال يعده عسكت هنيهة وقال يكون يف آخر أميت خليفة  

رواه مسلم، وقال عليه الصالة والسالم " يكون اختالف عند موت خليفة 
فيخرج رجل من أهل املدينة هارابً إىل مكة فيأتيه انس من أهل مكة فيخرجونه 

 وهو كاره فيبايعونه بني الركن واملقام ..." رواه أبوداود 
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 خامساً: العالمة اليت تثبت ظهوره ؟

العجب أن انساً من أميت يؤمون البيت لرجل من قال عليه الصالة والسالم "  
 ... " متفق عليه قريش قد جلأ ابلبيت حىت إذا كانوا ابلبيداء خسف هبم

قال " يكون اختالف ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء واضحًا يف صحيح ابن حبان أن النيب 
من قريش من أهل املدينة إىل مكة فيخرجونه عند موت خليفة، خيرج رجل 

الركن واملقام فيبتعثون إليه جيشًا من أهل الشام فإذا  وهو كاره فيبايعونه بني
 كانوا ابلبيداء خسف هبم...."

وهل املقصود ابخلليفة اخلليفة أم امللك؟ فإن قيل املقصود أي ملك ـ حىت ال 
دعا ملسو هيلع هللا ىلص  عيم بن محاد أن النيب يكون خروج املهدي بعيداًـ فنقول قد ورد عن ن

جيبون؟؟ فإن قالوا امللك خيتلف عن أال جيعل هللا امللك يف عقبه فكيف سي
اخلالفة، قلنا وملاذا ال خيتلف يف حديث اقتتال أبناء امللوك ؟ فاألظهر خروج 

 املهدي يف وقت خليفة إن مل يكن لفظ اخلالفة جماز والعلم عند هللا سبحانه

كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال يصري إىل واحد منهم   " يقتتل عندملسو هيلع هللا ىلص  وقال  
لراايت السود من قبل املشرق فيقتلونكم قتالً مل يقتله قوم ـ قال ثوابن مث تطلع ا
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مث ذكر شيئًا ال أحفظه ـ فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج فإنه 
 شرط الصحيحني خليفة هللا املهدي " رواه ابن ماجه واحلاكم وقال على 

املوعود بوجوده يف آخر  قال ابن كثري رمحه هللا: املقصود أن املهدي املمدوح
الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من انحية املشرق ويبايع له عند البيت كما 

 دل على ذلك بعض األحاديث أ.هـ 

وقد وردت عالمات قبل ظهوره كلها آباثر ال تصلح لإلستدالل وال أبس  
 : بذكرها

 انكساف القمر يف أول رمضان يف السنة اليت خيرج فيها  (1

 الشمس يف وسط رمضان ابلسنة اليت خيرج فيها ( انكساف 2

 واستدل على هذا أبثر رواه الدارقطين عن حممد بن احلنفية وهو أثر موضوع

 ( طلوع ُنم يف املشرق وله ذنب مضيء ألثر رواه نعيم بن محاد يف الفنت3

" إن مر على اببك فال تكن منه يف شيء حىت جيتمع عليه قال سفيان الثوري  
 الناس "
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 دسا: مكان ظهورهسا

قال حممد احلجازي اخللويت " أول ظهوره من املدينة منشؤه منها والدة وتربية 
مث خياف على نفسه القتل ابملدينة من شأن السفياين  إىل أن تكمل شبوبته

 واتباعه أهل البغي " أ.هـ هذا قوله وال أعرف أدلته 

 سابعا: ماذا يفعل املهدي؟

" خيرج يف آخر أميت املهدي يسقيه هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ه  ( يتسع العيش يف عهده، لقول1
مة الغيث وخترج األرض نباهتا ويعطي املال صحاحا وتكثر املاشية وتعظم األ

 ... " رواه احلاكم وصححه األلباين

( يستخرج من حبرية طربية مجيع الذخائر فيها ومنها التوراة املوجودة يف 2
 التابوت وال يصح يف هذا شيء

 ل أيب قبيس من كنوز وال يصح يف هذا شيء( يستخرج مايف جب3

( ال يقلد أحد من اجملتهدين وال يقبل رأي ومعه مالئكة وال يصح يف هذا 4
 شيء
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 اثمناً: فضله ومكانته

ورد يف األثر عن ابن سريين " اجلسوا يف بيوتكم حىت تسمعوا على الناس خبري 
يفضل عليهما من أيب بكر وعمر، فقيل: خري من أيب بكر وعمر ؟! قال قد 

 " رواه نعيم بن محاد يف الفنت، وهو أثر موضوع كما حكم عليه الذهيب 

من القرون املفضلة وقد يفضل عليه   وهو من حكام املسلمني ليس أبفضل
 بعض من أهل زمانه وال نثبت ذلك وال ننفيه إال بدليل.

 اتسعاً: ماعالقة املهدي ابلسفياين؟

املتعلقة ملسو هيلع هللا ىلص ألحاديث املرفوعة للنيب أورد نعيم بن محاد يف الفنت بعض ا
 ابلسفياين منها:

 ( 1" بين أميةال يزال هذا األمر قائماً ابلقسط حىت يثلمه رجل من  " 

( "يكون هالككم ـ أي أبناء العباس ـ على يدي رجل من أهل هذا البيت 2
 وأومأ إىل أم حبيبة"

على منرب  ( " إذا خرج ابن آكلة األكباد غلب على أمره حىت يستويل3 "
  دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج املهدي "
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اض سياسية أو وكل هذه األحاديث من وضع أعداء بين أمية ممن هلم أغر 

الروافض، وبنير اإلمام املزي أسباب وضع أحاديث السفياين وماوافقها من 
آاثر وهو أهنم زعموا أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان هو الذي 

السفياين وكثرره وأراد ان يكون للناس فيهم مطمع حني غلبه مروان  وضع ذكر
 د كانت أمه تكىن به.بن احلكم على امللك وتزورج أمه أم هاشم وق

 املبحث الثاين:ـ خروج الدجال

" اآلايت كخرزات منظومات يف سلك فانقطع فتبع بعضها ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 
 بعضاً " رواه أمحد وصححه األلباين

 متسارعة يف زمن واحد. أي أهنا أتيت

 أواًل: من الدجال ؟

إايها هللا سبحانه هو رجل من بين آدم له قدرات ليست لغريه من البشر أعطاه  
ليفنت البشر وخيتربهم، وقيل مسي ابملسيح ألنه ممسوح العني اليسرى، وقيل 
 ألنه ميسح األرض ويسري فيها كلها، ومسي الدجال ألن الدجل أكرب الكذب 
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" إن الدجال أعور ملسو هيلع هللا ىلص بوبية ويدعو الناس لإلميان به لذا قال النيب يدرعي الر 
قال " إنه يبدأ ملسو هيلع هللا ىلص ي، وروي أن النيب وإن ربكم ليس أبعور " رواه البخار 

فيقول أان نيب وال نيب بعدي مث يثين فيقول أان ربكم ولن تروا ربكم حىت متوتوا 
" ثالث ملسو هيلع هللا ىلص  قال النيب  " رواه ابن ماجه وابن خزمية، وعند ظهوره تنقطع التوبة،  

إذا خرجن مل ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع 
س من مغرهبا " رواه ومسلم، عيسى عليه السالم بعد الدجال والناس يف الشم

 زمن عيسى يؤمنون فكيف جُياب عن هذا احلديث ؟

ة أو بعدها قال بعض أهل العلم أن عدم نفع اإلميان يكون عند ظهور اآلي
بقليل أما إن طال األمد فتقبل فمن آمن بعيسى وقد رأى الدجال فكفر مل 

 تقبل توبته وهكذا.

وقد قال عليه الصالة والسالم " مابني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب 
 من الدجال " رواه مسلم، ويف رواية " أمر أكرب من الدجال "

 أنذر قومه ولكين سأقول لكم فيه " إين ألنذركموه وما من نيب إالملسو هيلع هللا ىلص وقال 
 خاريقوالً مل يقله نيب لقومه إنه أعور وإن هللا ليس أبعور " رواه الب
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ويعتقد أهل الكتاب أنه من نسل يوسف عليه السالم كما ذكر ذلك شيخ 

 اإلسالم ابن تيمية.

 اثنياً: ماقبل ظهوره

تحها هللا مث " تغزون جزيرة العرب فيفتحها هللا مث نغزون فارس ويفملسو هيلع هللا ىلص قال 
 تغزون الروم فيفتحها هللا مث تغزون الدجال فيفتحه هللا " رواه مسلم

والسالم " ال تقوم الساعة حىت ينزل الروم ابألعماق أو   وقال عليه الصالة
بدابق فيخرج له جيش من املدينة من املسلمني من خيار األرض يومئذ فإذا 

الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول تصافوا أمام بعض قالت الروم خلو بيننا وبني 
ال يتوب  املسلمون ال وهللا ال خنلي بينكم وبني إخواننا فيقاتلوهنم فيهزم ثلث

هللا عليهم أبدًا ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند هللا ويفتتح الثلث ال يفتنون  
أبدًا فيفتتحون القسطنطينية وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 

صاح فيهم الشيطان إن املسيح قد خلفكم أهليكم فيخرجون  ابلزيتون إذ 
 وذلك ابطل فإذا جاؤوا الشام خرج " رواه مسلم

وماورد أن قبل ظهور الدجال تكون سنني جوع فقد رواه ابن ماجه ويف سنده 
 مقال وهو يعارض أحاديث املهدي اليت تثبت أن اخلري يكون وفري فيه 
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يذهل الناس من ذكره فإن الصعب وورد أن من عالمات ظهور الدجال أن 
يقول " ال خيرج الدجال حىت يذهل ملسو هيلع هللا ىلص بن جثامة قال مسعت رسول هللا 

 س عن ذكره وحىت ترتك األئمة ذكره على املنابر " رواه أمحد وهو ضعيفالنا

 اثلثاً: صفته

 ( قصري 1

 ( أفجح أي متفرق الساقني 2

 ( جعد الشعر3

 ( جفال الشعر أي كثيف4

العنبة الطافية، وقد وصفت عينه اليسرى ابلعور وكذلك ( عينه اليسرى ك5
عمر املتفق عليه وهو   عينه اليمىن فكيف ُنمع ؟ ابن حجر رجح حديث ابن

" إن هللا تعاىل ليس أبعور أال وابن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  
  كأهنا عنبة طافية " على رواية مسلم " الدجال أعور العني اليسرى " وذهب 

القاضي عياض مذهب اجلمع فتوصل أن كلتا عينا الدجال معيبة فاليمىن 
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وي يف هذا اجلمع: وهو يف هناية من احلسن ممسوحة واليسرى طافية، قال النو 

 أ.هـ 

إن هللا تعاىل ليس أبعور وأن الدجال أعور ملسو هيلع هللا ىلص  قال النووي رمحه هللا " أما قوله  
طعية بديهية يدركها كل فبيان لعالمة بينة تدل على كذب الدجال داللة ق

 أحد "

 ( أجلى اجلبهة أي واسع اجلبهة6

 حقيقية يقرؤها كل مؤمن ولو كان أمياً ( مكتوب بني عينيه كفر كتابة 7

 ( عقيم 8

 " كالغيث استدبرته الريح " رواه مسلمملسو هيلع هللا ىلص ( سريع لقوله  9

" كأشبه من رأيت ملسو هيلع هللا ىلص  ( يشبه عبدالعزى بن قطن بن عمرو اخلزاعي لقوله  10
 اببن قطن " متفق عليه من الناس

 ( أمحر أي لون بشرته 11

 ( فيه دفأ أي احنناء يف الظهر12



   

 

 

 89 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

 خروجه رابعاً: مكان

" إن الدجال خيرج من أرض ابملشرق يقال هلا خرسان يتبعه أقوام ملسو هيلع هللا ىلص قال 
 كأن وجومهم اجملان املطرقة " رواه الرتمذي وصححه األلباين

هودية، وقد روي هذا عن أيب بكر وعلرق ابن كثري أنه خيرج من حارة امسها الي
ة والسالم  الصديق " خيرج الدجال من مرو من يهوديتها "، وقال عليه الصال

 " إنه خارج خلة بني الشام والعراق " رواه مسلم

 فكيف ُنمع بني احلديثني؟ 

نقول أن خروجه من خرسان ويدخل جزيرة العرب من طريق يكون بني العراق  
 والشام وهللا أعلم

 : عالمات ظهورهخامساً 

" ليفرن الناس من الدجال يف اجلبال فقالت أم شريك  ملسو هيلع هللا ىلص  ( قلة العرب لقوله  1
 سول هللا فأين العرب يومئذ قال هم قليل " رواه مسلماير 

 ( فتح القسطنطينية وقد تقدم الكالم عنها2

 من أدعياء النبوة 30( خروج 3
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 سادساً: سبب خروجه

قال ملسو هيلع هللا ىلص " أما علمت أن رسول هللا قالت حفصة رضي هللا عنها البن عمر 
 إمنا خيرج من غضبة يغضبها " رواه مسلم

قال " لقد أكل الطعام ومشى يف األسواق ـ يعين الدجال ملسو هيلع هللا ىلص وروي أن النيب 
 ـ " رواه أمحد والطرباين وفيه مقال

 سابعاً: كم ميكث ؟

قال عليه الصالة والسالم " خيرج الدجال يف خفة من الدين وإدابر من العلم  
معة مث وله أربعون يوماً يسيحها اليوم منها كالسنة واليوم كالشهر واليوم كاجل

سائر أايمه مثل أايمكم وله محار يركبه عرض مابني أذنيه أربعون ذراعاً وأييت 
الناس فيقول أان ربكم وإن ربكم ليس أبعور مكتوب بني عينيه ك ف ر يقرأه 

إال املدينة ومكة حرمهما كل مؤمن كاتب وغري كاتب مير بكل ماء ومنهل 
 د واحلاكم وصححههللا عليه وقامت املالئكة أببواهبا " رواه أمح

وقد قال عليه الصالة والسالم " أنه يصعد وينظر إىل املسجد النبوي من بعيد 
ويقول ملن حوله من أتباعه أترون القصر األبيض حىت إذا جاء دبر أحد تلقته 

 ناك يهلك هناك يهلك " رواه مسلماملالئكة فضربت وجهه قبل الشام ه



   

 

 

 91 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

بقرب املدينة فرتجتف املدينة أبهلها مث بعد ذلك " ينزل عند الظريب األمحر 
ثالث رجفات وخيرج إليه منها كل كافر ومنافق " يف الصحيحني من حديث 

 أنس 

قال ابن مسعود رضي هللا عنه " إين ألعلم أول أهل أبيات يفزعهم الدجال 
 واه ابن أيب شيبة والطرباينأنتم أهل الكوفة " ر 

 اثمناً: من فتنته

الم " معه جنة وانر فناره جنة وجنته انر " رواه ( قال عليه الصالة والس1
مسلم، وقال عليه الصالة والسالم " فليأت الذي يراه انراً وليغمض مث ليطأطئ 

 رأسه يف النار هذه فيشرب منه فإنه ماء ابرد " رواه مسلم

" أييت على القوم فيدعوهم ملسو هيلع هللا ىلص بيعة واحليواانت لقوله ( أتثريه على الط2
لسماء فتمطر واألرض فتنبت فرتوح سارحتهم أطول فيؤمنون به فيأمر ا

ماكانت ذرا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر مث أييت القوم فيدعوهم فريدون عليه  
فينصرف عنهم فيصبحوا ممحلني ومير ابخلربة فيقول هلا أخرجي كنوزك فتتبعه 

 ا كيعاسيب النحل " رواه مسلمكنوزه
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بعثت لك أابك وأمك أتشهد أين  ( ومن فتنته أنه يقول لألعرايب أرأيت إن3

ربك ؟ فيقول نعم فيتمثل له شيطاانن يف صورة أبيه وأمه فيقوالن ايبين اتبعه  
 فإنه ربك " رواه ابن ماجه وصححه األلباين

 اتسعاً: أتباعه

ن يهود أصفهان سبعون ألفًا عليهم " يتبع الدجال مملسو هيلع هللا ىلص ( اليهود لقوله 1
 الطيالسة " رواه مسلم

" خيرج إليه منها ـ أي املدينة ـ كل كافر ومنافق ملسو هيلع هللا ىلص  ( الكفار واملنافقون لقوله  2
 " متفق عليه

 ( جهلة األعرايب حلديث األعرايب املتقدم3

" يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان ملسو هيلع هللا ىلص ( قوم وجوههم كاجملان املطرقة لقوله 4
األلباين، وهل هم قة " رواه أمحد والرتمذي وحسنه وابن ماجه وصححه املطر 

 بعض أيجوج ومأجوج؟ سيأيت تفصيله
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" فيكون أكثر من خيرج إليه النساء حىت إن الرجل لريجع ملسو هيلع هللا ىلص  ( النساء لقوله  5
إىل محيمه وإىل أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رابطاً خمافة أن خترج إليه " رواه 

 أمحد

قرآن ال جياوز " خيرج من قبل املشرق رجال يقرؤون الملسو هيلع هللا ىلص رج لقوله ( اخلوا6
تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يرجعون فيه سيماهم  

 التحليق وال يزالون خيرجون حىت آخرهم مع الدجال " رواه أمحد والنسائي

يقولون ال " لكل أمة جموس وجموس هذه األمة الذين ملسو هيلع هللا ىلص ( القدرية لقوله 7
ن مرض منهم فال تعودوهم وهم قدر من مات منهم فال تشهدوا جنازته وم

 شيعة الدجال وحق على هللا أن يلحقهم ابلدجال " رواه أمحد وأبوداود

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال " مع الدجال إمرأة يقال هلا لثيبة 
فاحذروه " رواه نعيم بن ال يؤم قرية إال سبقته فتقول هذا الرجل داخل عليكم  

 محاد يف الفنت وال يصح

" هم أشد أميت على ملسو هيلع هللا ىلص أما أشد الناس عليه فهم قوم من بين متيم لقوله و 
 الدجال " متفق عليه
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 عاشراً: كيف يُعصم الرجل من فتنة الدجال ؟

 " من مسع ابلدجال فلينأ عنه " رواه أمحد وأبوداودملسو هيلع هللا ىلص ( الفرار منه لقوله  1

تح سورة " من أدركه منكم فليقرأ فواملسو هيلع هللا ىلص سورة الكهف لقوله  ( قراءة فواتح2
 الكهف " رواه مسلم

 ( اللجوء إىل مكة واملدينة3

منه يف دبر كل صالة " اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب  ( اإلستعاذة4
ومن عذاب النار ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال " متفق 

 عليه

رمحه هللا أيمر ابنه إبعادة الصالة إن مل يقرأ هبذا الدعاء  وكان االمام طاووس
 يف صالته

 ختاما

مر بن اخلطاب فحمدهللا وأثىن عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال " خطب ع
عليه فقال أال إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون ابلرجم والدجال وابلشفاعة 
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ا " رواه أمحد، وهذا كله وبعذاب القرب وبقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشو 
 وقع فقد كذب أقوام ابلرجم والدجال والشفاعة وعذاب القرب وهللا املستعان

 هو ابن صياد ؟ املبحث الثالث:ـ من

هو صايف بن صياد، وقيل عبدهللا بن صياد وقيل ابن صائد، كان من يهود 
ثري أنه املدينة وكان صغرياً عند قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر ابن ك

 أسلم 

قال الذهيب: عبدهللا بن صياد أورده ابن شاهني وقال هو ابن صائد كان أبوه 
توانً وهو الذي قيل فيه إنه الدجال مث أسلم فهو يهودايً فولد عبدهللا أعور خم

 ولكنه أسلم بعد وفاتهملسو هيلع هللا ىلص اتبعي له رؤية أ.هـ وكونه اتبعي ألنه رأى النيب 

عمارة ترجم له احلافظ ابن حجر يف اإلصابة وله ولد من سادات التابعني وهو  
فقال " ومن ولده عمارة بن عبدهللا بن صياد وكان من خيار املسلمني من 

 " سعيد بن املسيب روى عنه مالك وغريه أصحاب

  " قال النسائي عن عمارة " ثقة " وقال أبوحامت " صاحل احلديث
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ابه يف أمره حىت وأصحملسو هيلع هللا ىلص وقد كان ابن صياد دجااًل يتكهن وقد شك النيب 

وصف ملسو هيلع هللا ىلص اختربه النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان هذا قبل أن يوحى للنيب 
الدجال ابلدقة، وظل بعض الصحابة يعتقدون أنه الدجال إىل أن تويف ويف 
مسند أمحد أن أمه محلت به اثين عشر شهرا، وكان عمر وجابر رضي هللا 

كان ابن صياد ُيتج على عنهما ُيلفان أن ابن صياد هو املسيح الدجال، و 
أنه يعرف   الصحابة أن أوصاف الدجال ال تنطبق عليه ولكنه أخرب عن نفسه

الدجال ومولده وأين هو اآلن حىت أنه " قيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ 
 فقال لو عرض علي ماكرهت " رواه مسلم

 وتويف ابن صياد يف يوم احلرة كما روى أبوداود يف سننه 

وأمه   " ميكث أبوالدجالملسو هيلع هللا ىلص  هللا عنه قال: قال رسول هللا    وعن أيب بكرة رضي
ثالثني عاماً ال يولد هلما ولد مث يولد هلما غالم أعور أضر شيء وأقله منفعة 
تنام عيناه وال ينام قلبه .. مث نعت أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن 

معت مبولود أنفه منقار وأمه امرأة فرضاخية طويلة الثديني " قال أبوبكرة فس
بن العوام حىت دخلنا على أبويه فقاهلا  يف اليهود ابملدينة فذهبت أان والزبري

مثل ما نعت النيب ثلى هللا عليه وسلم " رواه أمحد والرتمذي، وزاد أمحد يف 
 روايته " وهو ابن صياد " وهو ضعيف
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اً  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما " أنه ال ميوت حىت يكون أكثركم مااًل وولد
د ـ وقد تغريت عينه فقلت وهو اليوم كذلك مث لقيه مرة أخرى ـ أي ابن صائ

 مىت فعلت عينك ما أرى ؟ فقال ال أدري " رواه أمحد

قال اخلطايب : اختلف السلف يف أمره بعد كربه فروي أنه اتب من ذلك القول 
 ومات ابملدينة ... أ.هـ

 أما أقوال العلماء فيه:ـ

بن صياد وهو قول القرطيب ومفهوم كالم النووي ( الدجال األكرب هو ا1
وكاين، وهو رأي جابر رضي هللا عنه فقد كان يقول عنه أنه الدجال ولو والش

أسلم ولو دخل املدينة ولو مات وأورد أبونعيم األصبهاين يف اتريخ أصبهان 
أن اليهود يف أصبهان فرحوا ملا رأوا ابن صياد يدخل وقالوا هذا ملكنا الذي 

رب مشكل يتعارض تح به العرب ومل يعد منذ دخل تلك املدينة وهذا اخلنستف
 مع قول جابر أنه مات يوم احلرة

( ابن صياد دجال من الدجاجلة وهو قول البيهقي وشيخ اإلسالم وابن 2 
  كثري

 ابن صياد مع أنه ادعى النبوة ؟ ملسو هيلع هللا ىلص قد يستشكل البعض كيف مل يقتله النيب 
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" أتشهد أين رسول هللا ؟ " لكن قد يكون ملسو هيلع هللا ىلص يب أما ادعاه للنبوة فقوله للن

 من التخليط الذي طرأ عليه هذا 

والبيهقي رمحه هللا أجاب بوجهني أوهلما أنه كان غري ابلغ، والثاين أهنا كانت 
أايم هدنة مع اليهود، واخلالصة أن خرب ابن صياد مشكل وحمرير وقد أشكل 

   وحده أعلم حبالهعلى من هم أكمل منا عقالً وديناً وعلماً وهللا

 املبحث الرابع:ـ حديث اجلساسة

" ليلزم كل إنسان مصاله مث قال أتدرون مل مجعتكم ملسو هيلع هللا ىلص  وهو خمتصراً قول النيب  
؟ وهللا ما مجعتكم لرغبة ورهبة ولكن مجعتكم ألن متيمًا الداري كان رجال 
نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثين حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن 

رجاًل من خلم  ح الدجال حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية مع ثالثنياملسي
وجذام فلعب هبم املوج شهراً يف البحر مث أرفئوا إىل جزيرة يف البحر حىت مغرب 
الشمس فجلسوا يف أقرب السفينة فدخلوا اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثرية 

يلك ما أنت ؟ فقالت الشعر ال يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا و 
ة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف أان اجلساسة قالوا وما اجلساس

الدير فإنه إىل خربكم ابألشواق قال فلما مست لنا رجال فرقنا منها أن تكون 
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شيطانه فانطلقنا سراعاً حىت دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً 
قلنا ويلك يداه إىل عنقه ومابني ركبتيه إىل كعبيه ابحلديد    وأشده واثقاً جمموعة

ما أنت؟ قال قد قدرمت على خربي فأخربوين ما أنتم ؟ فأخربوه ابخلرب فقال 
أخربوين عن مثر خنل بيسان هل يثمر؟ قالوا نعم قال يوشك أما إنه يوشك أن  

ة فقال أما ال تثمر فقال أخربوين عن حبرية طربية هل فيها ماء؟ قالوا هي كثري 
عن عني زغر هل يف العني ماء إن ماءها يوشك أن يذهب فقال أخربوين 

وهل يزرع أهلها مباء العني؟ قالوا نعم فقال أخربوين عن نيب األميني ما فعل 
قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قالوا نعم قال كيف صنع 

وأطاعوه فقال أما إن ذلك خري   هبم فأخربانه أنه ظهر على من يليه من العرب
خمربكم عين إين أان املسيح وإين أوشك أن يؤذن يل ابخلروج   هلم لو أطاعوه وإين

فأخرج فأسري يف األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة 
وطيبة فإهنا حمرمتان علي كلتامها كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما 

ة يده السيف صلتا يصدين عنها وإن كل نقب منها مالئكاستقبلين ملك ب
  ُيرسوهنا " رواه مسلم واحلديث طويل

وهذا احلديث مل يتعرض له أحد من املتقدمني ابلنقد، بل حىت اإلمام الدارقطين 
ملا انتقد على مسلم بعض األحاديث مل يتطرق حلديث اجلساسة، واإلمام 
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ل عنه وصححه، وأغلب من انتقده البخاري مل يورده يف الصحيح وملنه سئ

ء ال يلتفت هلم، فقد انتقده ألسباب عقلية وعده نوعاً من األساطريومثل هؤال
ولكن الذي يلفت النظر أن الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا كان ينتقد احلديث 
ويرده ويقول ولو كان يف مسلم !! وكان يرى أنه يعارض األحاديث الصحيحة 

  ناس مائة عام وعلى األرض نفس منفوسة .."منها " ال أييت على ال

إلسناد واملنت إال أ.د فبحثت فيه فلم أجد من تكلم عن احلديث من جهة ا
حاكم املطريي يف حبث نشره يف موقعه وهو طويل جداً، درس فيه علل السند 
واملنت فمن أراد الفائدة فلرياجعه، فإن صح احلديث فكل اعرتاض عليه يُعد  

ات، وإن كان كالم الدكتور حاكم صحيحًا فاحلديث معلول يف دائرة الشبه
هذا قد ذكرته مبقطع يف قنايت يف وال يعين هذا الطعن يف صحيح مسلم و 

 اليوتيوب 

 وهل تضعيف حديث مل يضعفه أحد يدخل يف مسألة إحداث قول جديد؟

األظهر أن حرمة إحداث القول اجلديد تكون يف األحكام أما األخبار فال 
ألن من انتقل إليه خرب يعتقد بصحتة مث تبني له بطالنه ال يسمى   وجه لذلك

صحته أما األحكام فيسمى ضال، لذلك ال جتتمع ضااًل عندما كان يعتقد ب
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األمة على ضاللة أي يف ابب األحكام والعقائد خبالف غريها من العلوم 
وكذلك خبالف اجلمع بني األقوال ولو مل يسبقه فيها أحد وهذا مفصل يف 

 كتب أصول الفقه

 ومن أقوى اإلعرتاضات على املنت:ـ

يس رضي هللا عنها وقد كانت عجوزاً ( مل يرو هذا احلديث إال فاطمة بنت ق1 
 قاله يف املنربملسو هيلع هللا ىلص مع أن النيب 

( مل ترو فاطمة بنت قيس إال حديثني يف اإلسالم وقد رد عمر رضي هللا 2
 عنه حديثها الثاين

بل إىل وفاة ملسو هيلع هللا ىلص ن صياد حىت بعد وفاة النيب ( الصحابة شكوا يف أمر اب3 
جال خيتلف كليًا عن ابن ابن صياد نفسه، فلو ُعرف احلديث لعلموا أن الد

 صياد

( متيم الداري رضي هللا عنه أشهر قاص يف اإلسالم ومع ذلك مل يرو هذه 4 
 روى عنهملسو هيلع هللا ىلص القصة مع أن فيها منقبة كبرية له وهي أن النيب 
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نقد متون األحاديث وأسانيدها بل هو يف متييز أشراط  وعموماً ليس هذا حبث ل

جلمع بينه وبني غريه من األحاديث الساعة، وألن هذا احلديث مشكل وعسر ا
عند كثري من أهل العلم، ذكرت بعض اإلعرتاضات عليه لعل البعض يوفق 

 للجمع بني حديث اجلساسة وأحاديث الدجال األخرى

  عليه السالماملبحث اخلامس:ـ نزول عيسى بن مرمي

 أواًل: مكان عيسى عليه السالم حالياً 

متوفيك ورافعك إيلر ومطهرك من الذين  قال تعاىل " إذ قال هللا ايعيسى إين
 كفروا "

وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين اختلفوا فيه لفي  وقال تعاىل " وماقتلوه
رفعه هللا إليه وكان   شك منه ماهلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل

 هللا عزيزاً حكيماً "

فاهلل سبحانه نفى عنه القتل والصلب وأخرب سبحانه أنه توفاه وُيتمل أن 
املعىن الوفاة الكربى وقد قال بذلك بعض العلماء أو املقصود الوفاة الصغرى  
وكال اإلحتمالني يف السماء فإن كانت الوفاة الكربى فإن هللا سيحيه عند 

 ن كانت الصغرى فإنه يفيق مما كان عليه نزوله وإ
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 اً: سبب التسمية اثني

ألنه كان الميسح ذي عاهة إال برئ، وقيل ألنه كان ممسوحًا ابلدهن عند 
خروجه من بطن أمه، وقيل ألنه مسح األرض أي طافها، وقيل ألنه كان ال 
أمخص يف رجله فكان أمسح الرجل، وقيل املسيح هو الصدريق، قال ابن 

 ن مرمي "يف اللسان " املسيح الصديرق وبه مسي عيسى ب منظور

وقال أبوبكر " واللغويون ال يعرفون هذا ولعل هذا كان يستعمل يف بعض 
 األزمان فدرس فيما درس من الكالم "

 اثلثاً: األدلة على نزوله عليه السالم 

( قوله تعاىل " وإنه لعلم للساعة " قال ابن عباس " أي خروج عيسى قبل 1
 عنه " خروج عيسى وميكث م القيامة " رواه أمحد، وقال أبوهريرة رضي هللايو 

 يف األرض أربعني سنة تكون تلك األربعون كأربع سنني ُيج ويعتمر " 

" إهنا لن تقوم حىت ترو قبلها عشر آايت ... وذكر منها نزول ملسو هيلع هللا ىلص ( قوله 2
 عيسى بن مرمي .... " رواه مسلم
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يكم ابن مرمي حكما عدالً فيكسر الصليب  " ليوشكن أن ينزل فملسو هيلع هللا ىلص  ( قوله  3

اخلنزير ويضع اجلزية ال يقبلها من كافر ويفيض املال حىت ال يقبله أحد   ويقتل
 حىت تكون السجدة الواحدة خري من الدنيا ومافيها " متفق عليه

وقد أمجعت األمة على ذلك وذكر تواتر األخبار يف هذا اإلمام أمحد والطربي 
 وابن حجر والسفاريين والشوكاين واألشعري وابن كثري

 ينزل ؟ رابعاً: مىت

بعدما يُرد الدجال من املدينة يقبل على الشام فيحاصر املسلمني فيها وهم 
فوق جبل فيطول هذا احلصار فيبايعون على املوت مث ينزل املسيح ويقودهم 
يف القتال فيقتل املسيح الدجال على يد عيسى بن مرمي عليه السالم عند 

ينطق الشجر واحلجر ففي لد وعندها حتصل املعركة بيننا وبني اليهود فابب 
احلديث " ال تقوم الساعة حىت ينزل الروم ابألعماق أو بدابق فيخرج إليهم 
جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا 

 ال خنلي بينكم وبني بيننا وبني الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول املسلمون ال وهللا
نهزم ثلث ال يتوب هللا عليهم أبدًا ويقتل ثلث أفضل إخواننا فيقاتلوهنم في

الشهداء عند هللا ويفتتح الثلث ال يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية فينما هم  
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يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم ابلزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن املسيح 
ا هم خرجون وذلك ابطل فإذا جاؤوا الشام خرج فبينمقد خلفكم يف أهلكم في

يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصالة فينزل عيسى بن مرمي فأمهم 
فإذا رآه عدو هللا ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو تركه النذاب حىت يهلك 

 ولكن يقتله هللا بيده فرييهم دمه يف حربته " رواه مسلم

ضع منارة عند املنارة البيضاء شرقي دمشق " قيل هو مو  ويف احلديث " فينزل
مسجد بين أمية اآلن، قال ابن كثري " وليس يف دمشق منارة تعرف ابلشرقية  

 سوى اليت إىل جانب اجلامع األموي "

 خامساً: صفاته عليه السالم

 " ربعة أمحر " متفق عليهملسو هيلع هللا ىلص ( ليس ابلطويل وال القصري لقوله 1

واجلمع لحمرة وهو مايسمى ابألزهر وورد أن لونه آدم ( لونه أبيض مييل ل2
 بينهما أن تكون أدمته صافية

 " فأما عيسى عريض الصدر " رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلص ( عريض الصدر لقوله 3
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" رجل الشعر " متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص  ( سبط الشعر يصل إىل مابني منكبيه لقوله  4

واجلمع بينهما أن   ولقوله " تضرب ملته بني منكبيه " متفق عليه وورد أنه جعد
 ال يف شعره وهو مايعين اكتناز اللحم واجتماعه اجلعودة املقصودة يف جسمه

" كأمنا خرج من دمياس " متفق ملسو هيلع هللا ىلص ( كأن راسه يقطر ومل يصبه بلل لقوله 5
 عليه

" أقرب ملسو هيلع هللا ىلص ( يشبه الصحايب عروة بن مسعود الثقفي رضي هللا عنه لقوله 6
 في " رواه مسلمالناس به شبهاً عروة بن مسعود الثق

 سادساً: ماذا بعد قتل الدجال ؟

" ملسو هيلع هللا ىلص ( حتكيم الشريعة على الناس مجيعًا وإخضاعهم حلكم هللا لقوله 1
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً وعدالً فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير  

 ويضع اجلزية " متفق عليه

 وهل وضع اجلزية هنا تشريع من عيسى بن مرمي؟
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وآخر وقتها نزول عيسى بن مرمي وهذا هو  ية هلا وقت حمددال بل أن اجلز 
تشريع النيب صلى هللا عليه وسلم، فإن ابن مرمي عليه السالم ينزل جمددًا ال  

 مشرعاً 

" وتقع األمنة على األرض حىت ملسو هيلع هللا ىلص  ( انتشار األمان حىت بني البهائم لقوله  2
ويلعب الصبيان ترتع األسود مع اإلبل والنمار مع البقر والذائب مع الغنم 

 حليات ال تضرهم " رواه أمحد واحلاكماب

" فيمكث أربعني سنة مث يتوىف ويصلي وعليه ملسو هيلع هللا ىلص  ( ميكث أربعني سنة لقوله  3
املسلمون " رواه أمحد واحلاكم، أما يف مسلم " ميكث الناس سبع سنني ليس 

سنة وبعد  33بني اثنني عداوة " ومجع بعض أهل العلم أن مكثه قبل نزوله 
 سنة  40ن اجملموع سنوات فيكو  7له نزو 

" حىت جيتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ملسو هيلع هللا ىلص  ( نزول الربكة لقوله  4
 " رواه ابن ماجه وجيتمع النفر على الرمانة فتشبعهم

وعند نعيم بن محاد عن أيب هريرة موقوفاً " يلبث عيسى بن مرمي يف األرض 
 الت عسالً "أربعني سنة لو قال للبطحاء سيلي عسالً لس

 " ويرتك الصدقة " رواه ابن ماجهملسو هيلع هللا ىلص ترتك الصدقة لقوله ( 5
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" طوىب لعيش بعد املسيح ملسو هيلع هللا ىلص ( يرفع التشاحن والتحاسد والتباغض لقوله 6

 ... وال تشاحن وال حتاسد وال تباغض " أخرجه الديلمي وصححه األلباين

 سابعاً: احلكمة من نزول عيسى ابلذات ال غريه

 قتلوهد أهنم ( رداً على اليهو 1

موجود يف اإلُنيل فدعا عيسى عليه السالم أن ملسو هيلع هللا ىلص ( أن فضل أمة حممد 2
يكون منهم، قال مالك " بلغين أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 

 فتحوا الشام يقولون وهللا هلؤالء خري من احلواريني فيما بلغنا "

  ( ينزل عليه السالم حىت يدفن يف األرض3

 مكذابً للنصارى ( أنه ينزل4

 اثمناً: هل ينزل عيسى عليه السالم مشرعاً؟ 

ملسو هيلع هللا ىلص قال الذهيب " عيسى بن مرمي عليه السالم صحايب ونيب فإنه رأى النيب 
ليلة اإلسراء وسلرم عليه فهو آخر الصحابة مواتً " جتريد أمساء الصحابة، فهو 

 جمدد وله حظ من الصحبة



   

 

 

 109 
 اّتباع الصراط في تمييز األشراط

 

ن سالم قال " يدفن عيسى بن مرمي بعن عبدهللا عاشراً: موته عليه السالم، ف
وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فيكون قربه ملسو هيلع هللا ىلص عليه السالم مع رسول هللا 

 رابعاً " رواه الطرباين وضعفه أبوداود

 قال أبومودود " قد بقي يف البيت موضع قرب "

 وقيل أنه قبل موته يتزوج ويولد له ولدان وال يصح يف ذلك شيء

 أيجوج ومأجوج املبحث السادس:ـ خروج

 أواًل: من هم ؟ 

هم قبيلتان عظيمتان تسمى األوىل أيجوج والثانية مأجوج ومها امسان أعجميان 
بن نوح كغريهم من البشر، كانوا يف زمن ذي القرنني مفسدين    من نسل ايفث

فجعل بيننا وبينهم سداً وسيأيت يوم خيرجون فيه ليس هم بذاهتم بل أحفادهم 
 الذين من نسلهم

عيد بن املسيب قال " ولد نوح عليه السالم ثالثة سام وحام وايفث عن س
بر والقبط وولد ايفث فولد سام العرب وفارس والروم وولد حام السودان والرب 

 الرتك والصقالبة وأيجوج ومأجوج " رواه احلاكم
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 اثنياً: من هو ذو القرنني ؟ 

اإلسكندر هو ملك صاحل ملك األرض وكان يطوفها وقيل هو نيب وهو غري 
املقدوين، وهو الذي بىن سد أيجوج ومأجوج وغالب الظن أنه بني أرمينيا 

 وأذربيجان وقد رآه بعض الصحابة 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص : هل بلغتهم رسالة النيب اثلثاً 

هذا يرتتب على مكاهنم اآلن فإن كانوا حمصورين يف مكان ال خيرجون منه فإن  
الناس فإن الرسالة وصلتهم الرسالة مل تصلهم وهذا إشكال وأما إن اختلطوا مع  
 كما وصلت غريهم وسيأيت تفصيل هذا إبذن هللا

 رابعاً: عددهم 

هللا تعاىل ايآدم أخرج بعث النار من كل  قال عليه الصالة والسالم " يقول
ألف تسعمائة وتسعة وتسعني فعنده يشيب الصغري وتضع كل ذات محل 

 شديد فقال محلها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب هللا
أبشروا فإن منكم رجالً ومن أيجوج ومأجوج ألف .... " متفق ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  

وا ابلرسالة اليت وصلت هلم فإن هللا سبحانه عليه، وال يعذبون إال ألهنم كفر 
وتعاىل قال " وما كنا معذبني حىت نبعث رسواًل "، وورد يف أثر عبدهللا بن 
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أ اخللق عشرة أجزاء فجعل تسعة عمرو بن العاص " إن هللا عز وجل جز 
املالئكة وجزء سائر اخللق وجزء اخللق إىل عشرة أجزاء فجعل تسعة اجلن 

جزء بين آدم إىل عشرة أجزاء تسعة أيجوج ومأجوج وجزءاً وجزءًا بين آدم و 
سائر الناس " وقال عليه الصالة والسالم " سيوقد املسلمون من قسي أيجوج 

بع سنني " رواه ابن ماجه، فهذا فيه أن أعدادهم  ومأجوج ونشاهبم وأترستهم س
 كبرية ابلنظر إىل سالحهم

قال " أيجوج ومأجوج ثنتان وذكر احلافظ من رواية سعد بن بشري عن قتادة 
وعشرون قبيلة بىن ذو القرنني السد على إحدى وعشرين وكانت قبيلة منهم 

 غائبة يف الغزو وهم األتراك فبقوا دون السد " 

يشربون حبرية طربية، وقد عملت دراسة يف معرفة كمية املاء يف حبرية وورد أهنم  
ار عددهم عندما طربية، فلو قلنا أن كل واحد منهم يشرب لرت واحد ص

 مليار !!! 18يشربوهنا كاملة 
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 خامساً: صفتهم

قال عليه الصالة والسالم " إنكم تقولون ال عدو وإنكم لن تزالوا تقاتلون حىت 
مأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشغاف ومن كل أييت أيجوج و 

 والطرباينحدب ينسلون كأن وجوههم اجملان املطرقة " رواه أمحد 

 ( عراض الوجوه 1

 ( صغار العيون 2

 ( صهب الشغاف أي لون شعورهم سوداء فيها محرة3

 ( وجوههم كأهنا دروع مستديرة وكثرية اللحم4

 ( خيرجون بسرعة من كل مرتفع5

ابن عباس رضي هللا عنه غلمااًن ينزو بعضهم على بعض فقال " هكذا  رأى
 بةخيرج أيجوج ومأجوج " رواه ابن ايب شي

 سادساً: كيف خيرقون السد ؟ 
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قال عليه الصالة والسالم " مث ُيفرونه يف كل يوم حىت إذا كادوا خيرقونه قال 
ىت إذا بلغ الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدًا فيعيده هللا كأشد ماكان ح

مدهتم وأراد هللا أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً  
واستثىن فريجعون فيجدونه كهيئته حني تركوه فيخرقونه فيخرجون إن شاء هللا 

على الناس فيستقون املياه ويفر الناس منهم فريمون بسهامهم يف السماء فرتجع 
 رتمذي واحلاكمخمضبة ابلدماء " رواه أمحد وال

هذا احلديث إن صح فإن ليأجوج مأجوج حياة غيبية وإن مل يصح فإن أيجوج 
 حياتنا  ومأجوج حياهتم مثل

 فلنبدأ ابملسألة:

إن صح احلديث وقد صححه مجاعة فإن أيجوج ومأجوج حالياً بيننا وبينهم 
سد وال نعرف كيف حياهتم بل هم عامل غييب مل يكتشفه أحد وسيأيت يوم 

 ون فيه ويعيثون يف األرض الفساد كما ورد هذا يف النصوصخيرج

اكن يف األرض مل يكتشفها فإن قيل كيف مل يكتشف أحد السد ؟ قلنا هناك أم
أحد أبمر هللا مثل مثلث برمودا، وهذا من الغيب الذي جيب على املسلم أن  

 ُيسلرم به دون إخضاعه للعقل
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تكون هناك حياة حتت األرض، وقد قال بعض علماء األرض أنه ال ميتنع أن  

 كم   6400كم وشعاع الشمس قد يصل إىل   14وأن أبعد ماوصلنا إليه وهو 

كيف صار األمر غيبياً وقد كانوا موجودين بل قصتهم حدث اترخيي فإن قيل  
 ؟! 

قلنا مثل عيسى بن مرمي عليه السالم فقد كان حمسوساً وواقعة اترخية مث صار 
 غيباً 

و األظهر فتكون حياهتم خمتلفة عن السابق، أما من ضعف احلديث وه
 عب األحبارواألظهر أن هذا احلديث مما مسعه أبوهريرة رضي هللا عنه من ك

  قال ابن كثري: إسناده جيد ولكن يف متنه نكارة أ.هـ

فعلى هذا يكون السد بين بينهم وبني القبائل الضعيفة اليت كانت قريبة من 
ئل فطلبت من ذي القرنني أن ُيول بينهم أيجوج ومأجوج، فتأذت هذه القبا

وبني هؤالء املفسدين، فعمد ذي القرنني إىل الثغرة الوحيدة بني اجلبلني وبىن 
وا الطريق السد، فصار الطريق مسدوداً فإن أرادوا أن يغريوا ع ليهم إما أن يغرير

أو يصعدوا اجلبال وهذا صعب جداً، ويشهد هلذا قول رجل " ايرسول هللا 
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د أيجوج ومأجوج قال انعته يل قال كالربد احملرب طريقة سوداء وطريقة رأيت س
 محراء قال قد رأيته " رواه البخاري معلقاً 

أيجوج ومأجوج فعلى هذا مع مرور األايم وتداخل الناس مع بعضها تداخل 
 مع الناس وخالطوهم إذ هم بشر ال خيتلفون عن غريهم 

 إذا جاء وعد ريب جعله دكاء " ؟فإن اعرتض ماذا تقول عن قوله تعاىل " ف

أقول أن يف وقت خروجهم ميروون على هذا السد فيجدونه قد دك، واآلية 
وا له تثبت أن السد يدكه هللا ال ُيفرونه هم، بل قال سبحانه " وما استطاع

 نقباً "

 وإن قيل إن لفظ خروج أيجوج ومأجوج يشعر أهنم كانوا حمبوسني ؟ 

هنا يعين أمر هللا هلم أن يقوموا مبا قدرر هللا هلم، فإن قلنا ال يلزم هذا فاخلروج 
هللا سبحانه قال " كنتم خري أمة أخرجت للناس " والعرب كانوا موجودين قبل 

 وصفهم وجد أن وصفهم مطابق ذلك ومع ذلك قال أخرجت، ومن نظر إىل
جداً لوصف التتار، فهم من أيجوج ومأجوج قد خرجوا على الناس وعاثوا يف 

ض الفساد، ولكن ليس خروج التتار هو خروجهم كلهم وليس هو اخلروج األر 
النهائي، بل هو خروج بعضهم، وهذا يفهم من حديث " تقاتلون أيجوج 
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السالم مل نؤمر بقتاهلم فصار هذا  ومأجوج " مع أن ظهورهم بعد عيسى عليه 

" ويل للعرب من شر قد ملسو هيلع هللا ىلص اخلروج مقصود فيه التتار، وهذا يفهم من قوله 
اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج هكذا وحلق بني أصبعيه " أي ويل  
للناس من ابتداء خروج أيجوج ومأجوج وحلق أبصبعيه حلقة، أي أن ماسيأيت 

ل جداً ابلنسبة آلخر الزمان وقد فهم هذا من من شر أيجوج ومأجوج هو قلي
لزمان مروا على صغر حتليق أصبعيه عليه الصالة والسالم، فإذا خرجوا هناية ا

 السد فوجوده دكاءً 

واخلالصة أهنم بشر اختلطوا مع الناس قد خرج بعضهم على املسلمني وقد 
ئي، خيرجون مرة أخرى وسيخرجون بعد عيسى بن مرمي اخلروج الكلي النها

 وهم غالب الظن أهل شرق آسيا اآلن لتطابق الصفات ابلدقة

 ب والسنة. وأما حديث احلفر ضعيف يتعارض مع نصوص الكتا

 سابعاً: ماذا يفعلون إذا خرجوا ؟

قال عليه الصالة والسالم " بينما هو كذلك إذ أوحى هللا إىل عيسى إين قد 
 عبادي إىل الطور " رواه مسلمأخرجت عباداً يل ال يُدان أحد بقتاهلم فحررز 
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وقال عليه الصالة والسالم " ويبعث هللا أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
مر أوهلم على حبرية طربية فيشربون مافيها ومير آخرهم فيقولون لقد ينسلون في

 كان هبذه مرة ماء " رواه مسلم

ر وهو جبل وقال عليه الصالة والسالم " مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلَمَ 
بيت املقدس فيقولون لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء 

 ريد هللا عليهم نشاهبم خمضوبة دماً " رواه مسلمفريمون بنشاهبم إىل السماء ف

 اثمناً: كيف يهلكون ؟

قال عليه الصالة والسالم " وُيصر نيب هللا عيسى وأصحابه حىت يكون رأس 
ن مائة دينار فريغب نيب هللا عيسى وأصحابه فريسل هللا الثور ألحدهم خرياً م

 " رواه مسلم عليهم النغفة يف رقاهبم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة

وهذا من عجيب قدرة هللا سبحانه فقد أرسل على هؤالء الطغاة حشرة 
فتهلكهم كما أرسل إىل طغاة زماننا فايروس ال يُرى وهو كوروان أقض مضاجع 

 م فعجل هللا الفرج من هذه األزمةالناس وخوفه

 اتسعاً: ماذا بعد هالكهم ؟ 



 

 118 
 العالمات الصغرى الفصل الرابع:

 
إىل األرض فال جيدون يف  " مث يهبط نيب هللا عيسى وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 

األرض موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم فريغب نيب هللا عيسى وأصحابه إىل 
 " رواه هللا فريسل هللا طرياً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء هللا

مسلم، ويف الرتمذي " فتطرحهم ابملهبل ويستوقد املسلمون من قسيهم ونشاهبم 
قال عليه الصالة والسالم " ال تضع احلرب أوزارها  وجعاهبم سبع سنني " ، و 

 حىت خيرج أيجوج ومأجوج " رواه النسائي وصححه األلباين

ن البيت " ليحجملسو هيلع هللا ىلص وقد يفهم أن الكعبة هتدم بعد أيجوج ومأجوج لقوله 
 وليعتمرن بعد خروج أيجوج ومأجوج " رواه البخاري

 املبحث السابع:ـ هدم الكعبة

إذا قتل هللا أيجوج ومأجوج فبينما الناس كذلك إذ عن كعب األحبار قال " 
 جاءهم الصراخ أن ذا السويقتني قد غزا البيت " 

وهو رجل حبشي يغزو الكعبة ويهدمها حجر حجر ويستخرج كنزها وهللا 
 تعاىل املستعان
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 املبحث الثامن:ـ اخلسف الثالثي

آايت .... قال عليه الصالة والسالم " إهنا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر 
وذكر منها ثالثة خسوف خسف ابملشرق وخسف ابملغرب وخسف جبزيرة 

 العرب " رواه مسلم

وجد دليل يثبت أهنا متتابعة وقد يكون اخلسف الذي يصيب جزيرة وال ي
 العرب هو اخلسف الذي يُنصر به املهدي

 املبحث التاسع:ـ الدخان

شى الناس هذا عذاب قال تعاىل " فارتقب يوم أتيت السماء بدخان مبني يغ
 أليم " 

وذهب ابن مسعود رضي هللا عنه أهنا وقعت ملا أتت على قريش سنة جوع 
 ر أحدهم ينظر للسماء فال يرى إال الدخانفصا

قال ابن مسعود " مخس قد مضني اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان " 
 متفق عليه
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" أي العذاب مالزم واللزام لقوله تعاىل " فقد كذبتم فسوف يكون لزامًا 

 للتكذيب ال يتأخر 

 والروم لقوله تعاىل " غلبت الروم " وقد غلبوا

 والبطشة لقوله تعاىل " يوم نبطش البطشة الكربى إان منتقمون " أي غزوة بدر

 والقمر لقوله تعاىل " اقرتبت الساعة وانشق القمر " 

إلمام والدخان ماذكره، وتبع ابن مسعود مجاعة من السلف وهو ترجيح ا
 الطربي رمحه هللا

تقع قرب وذهب علي بن أيب طالب وابن عباس وأيب سعيد اخلدري إىل أنه 
 يوم القيامة ورجحه ابن كثري

وذهب بعض العلماء مذهب اجلمع فقالوا دخاانن أحدمها ظهر واآلخر 
سيظهر واستدلوا أبثر ابن مسعود " مها دخاانن قد مضى أحدمها والذي بقي 

ماء واألرض وال جيد املؤمن إال كالزكمة وأما الكافر فتثقب ميأل ما بني الس
 مسامعه "

 صفته حديث صحيحوال يثبت يف 
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 املبحث العاشر:ـ الدابة

قال تعاىل " وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم أن 
 الناس كانوا آبايتنا ال يوقنون "

م الناس على خراطيمهم مث يغمرون وقال عليه الصالة والسالم " خترج الدابة تس
فيقول اشرتيته من أحد فيكم حىت يشرتي الرجل البعري فيقول ممن اشرتيته 

 املخطمني " رواه أمحد

 قيل أهنا خترج من مكة حلديث " خترج الدابة من أعظم املساجد " جممع الزوائد

 ار اخللقمث أتيت الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني فتقوم الساعة على شر 

 وذكر اخللويت بعض الصفات اليت ال أدري من أين أتى هبا فقال " رأسها رأس
ثور وعينها عني خنزير وأذهنا أذن فيل وقرهنا قرن أيل وعنقها عنق نعامة 
وصدرها صدر أسد ولوهنا لون منر وخاصرهتا خاصرة هر وذنبها ذنب تيس 

ذراعًا خترج معا عصا  وقوائمها قوائم بعري بني كل مفصلني منها اثنا عشر
 موسى "
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حىت فيما تفعل إال وال يثبت يف وصفها شيء وال حىت يف مكان خروجها وال  

 أنه ورد يف فعلها أحاديث تتقوى

 والقطعي فقط أهنا تكلم الناس كما ورد ذلك يف القرآن 

 املبحث احلادي عشر:ـ طلوع الشمس من مغرهبا

ال ينفع نفسًا إمياهنا مل تكن قال عليه الصالة والسالم " ثالث إذا خرجن 
من مغرهبا ... " رواه آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خرياً طلوع الشمس 

 مسلم

قال ابن حجر رمحه هللا " فالذي يرتجح من جمموع األخبار أن خروج الدجال 
أول آايت العظام املؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم األرض وينتهي ذلك 

 مي وأن طلوع الشمس من املغرب هو أول اآلايت العظاممبوت عيسى بن مر 
لعلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة املؤذنة بتغري أحوال العامل ا

يقع يف ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من املغرب وقد أخرج مسلم عن 
عبدهللا بن عمرو أول اآلايت طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة على 

 اس ضحى فأيهما خرجت قبل األخرى فاألخرى منها قريب "الن

 حد فقط وقد يكون مستمر والعلم عند هللاوقد يكون الطلوع هذا ليوم وا
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 املبحث الثاين عشر:ـ انر تسوق الناس إىل حمشرهم 

قال عليه الصالة والسالم " إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت .... 
 ليمن تطرد الناس إىل حمشرهم " رواه مسلموذكر آخر ذلك انر خترج من ا

 وقال عليه الصالة والسالم " خترج من قعرة عدن ترحل الناس " رواه مسلم

وقال عليه الصالة والسالم " ُيشر الناس على ثالثة طرائق راغبني وراهبني 
واثنان على بعري وثالثة على بعري وأربعة على بعري وعشرة على بعري وحتشر  

وا وتصبح معهم تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث ابت بقيتهم النار
 حيث أصبحوا ومتسي معهم حيث أمسوا " رواه البخاري

عن أول عالمات الساعة فقال " أما ملسو هيلع هللا ىلص وقد سأل عبدهللا بن سالم النيب 
أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب .... " رواه 

 البخاري

فما يصل  السالم " تقوم الساعة والرجل ُيلب اللقحةوقال عليه الصالة و 
اإلانء إىل فيه حىت تقوم الساعة والرجالن يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حىت 

 .تقوم والرجل يلط يف حوضه فما يصدر حىت تقوم " رواه مسلم
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 الخاتمة

 
 

 

قد ينتفع فيه البعض لكثرة اخلوض يف هذا الباب دون  فإين أزعم أن ماكتبته
وي، فإن كان صواابً فمن هللا وإن كان خطئاً فمن نفسي والشيطان، علم وتر 

وجزى هللا من رأى خطأ فبينه يل أو رأى صواابً فأيدين به، واحلمدهلل على كل 
حال، فقد كتبت هذا الكتاب وأان مالزم بييت قدر حظر علينا التجول بسبب 

مة ونعود نصلي الوابء املنتشر، وغاية ما أرجو أن أييت رمضان وقد زالت الغ
يف املساجد فإن القلوب قد قست ولو كنا مرغمني يف ذلك، سبحانك اللهم 

 . وحبمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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