
ابة  ُخروُج ادلَّ

 أدتلها، صفتها، وقت وماكن خروجها، أعماهلا، آثار اإليمان بها

 الشرثي سعد بن عبدالرمحن شيخلل
  

ديَن من  احلمُد هلِل العالِِم بما اكَن وما يكون، الُْمَخلِِّص الُْمْخِلَص ََلُ من الُْموحِّ
َبَطَن، وأشهُد أن ال هلإَ إالَّ اهلُل وْحَدُه ال الِْمَحِن وسائِر الِفََتِ ما َظَهَر منها وما 

داً عبُدُه ورسوَُلُ،  ُه إيلِه وَْحَدُه أالَّ َيْهِتَك ِمنَّا األستاَر، وأشهُد أنَّ حممَّ رشيَك، نتَوَجَّ
 الُْمستعيُذ باهلِل من رَشِّ الِفََتِ َمَع تناِهيِه وُعلُوِّ ُرتْبَِتِه، القائل: )وإذا أرَْدَت فِتْنًَة يف
قوٍم فتََوفَّين غرَي َمْفتُوٍن( رواه الرتمذي وقال: )حَسٌن صحيٌح(، والقائل: )تعوَّذوا 
باهلِل مَن الِفََتِ ما َظَهَر منها وما َبَطَن( رواه مسلم، اللُهمَّ َصلِّ وَسلِّم عليِه وىلع 

 .آَِل وصحبِه وتابعيِهم إىل يوِم الَْمآلِ 

 

ا بعدُ  ينَ  ﴿ :أمَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ُقوا َيا أ َمْت ِلَغٍد َواتَّ نُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ َ َوْْلَ ُقوا اَّللَّ  آَمنُوا اتَّ

َ َخِبرٌي بَِما َتْعَملُونَ  َ إِنَّ اَّللَّ  .18﴾ احلرش:  اَّللَّ

 

اعِة وأرشاِطها، ومعرفِة عالماِتها، ينطوي حتَت  :عباَد اهللِ  إنَّ اإليماَن بالسَّ
يِن عظيم، وهو  اإليماُن بايلوِم اآلخِر، اَّلي َقَرَنُه اهلل عزَّ وجلَّ يف ُرْكٍن يف ادلِّ

ا اكَن أمُر الساعِة شديداً،  غرِي َموِْضٍع يف كتابِه احلكيِم بتوحيدهِ واإليماِن بِه، ولَمَّ
ٌء َعِظيمٌ ﴿ :كما قال تعاىل اَعِة ََشْ يَْوَم تََرْوَنَها تَْذَهُل ُُكُّ ُمرِْضَعٍة  * إِنَّ َزلَْزلََة السَّ

رَْضَعْت َوتََضُع ُُكُّ َذاِت ََحٍْل ََحْلََها َوتََرى انلَّاَس ُسََكَرى َوَما ُهْم بُِسََكَرى عَ 
َ
ا أ مَّ

ِ َشِديدٌ  ، َّلا اكن االهتماُم بالساعِة وأرشاِطها ]2، 1احلج: [﴾َولَِكنَّ َعَذاَب اَّللَّ
َث اهلُل تبارَك وتعاىل ورسوَُل صَّلَّ اهلُل عليِه وس لََّم عن الساعِة كبرياً، فلقد حتدَّ

ا سيقُع بنَي يديها من الفَِت، وساَر ىلع ذلَك  وأرشاِطها، صغرِيها وكبرِيها، وعمَّ



الصحابُة ريَض اهلُل عنهم وتدارُسوا أمرها وأرشاِطها يف جمالسِهم ونواديهم، 
لِعلِْمهم بأنَّ ذلَك من اإليماِن ومن أسباب ابُلعِد عن املعايص، قال الربزنيجُّ 

اً ىلع ُُكِّ اعلٍِم أْن يُِشيَع أرشاَطَها، وَيبُثَّ األحاديَث رَحه اهلل : )َّلا اكن حقَّ
، فَعََس أْن  خرى ىلع الَعَوامِّ

ُ
ًة بعَد أ واألخبار الواردِة فيها بنَي األناِم، ويَْْسَُدَها مرَّ

نوِب، وَيِلنَي منهم بعُض الُقلُوِب، وَينتبُهوا ِمْن ِسنَِة  الَغْفلَِة، يَنْتَُهوا عْن بعِض اَّلُّ
 .وَيْغتَِنُموا الُْمْهلَة قبَل الَوْهلَة( انتىه

 

الُْمقارنة  (خروج ادلابَّة) أاَل وإنَّ من عالماِت الساعِة الُكرَبى :أيها املسلمون
ابَُّة؟ وما األدلُة ىلع ُخروجها؟  يف ِعَظِمها لطلُوع الشمِس من مغربها، فما يه ادلَّ

وماذا ستعمُل بعَد  وُظُهوِرها؟ وما َوْقُت ومَكُن خُروِجها؟وما أسباُب ُخروجها 
 .ُخروجها؟ وما آثاُر اإليماِن خبروجها؟

 

ابَُّة يَه ِمْن جنِس احْلَيَواِن، ََترُج من األرِض ال من السماِء،  :أيها املسلمون ادلَّ
أيت ذكُرها خلُْقها وُخُروُجها يكوُن أمراً ُمعِجزاً عجيباً َمُهواًل، تقوُم بأعماٍل سي

 .إن شاء اهلل

 

نَِّة واإلمجاع،  :عباَد اهللِ  ابِة يف آخِر الزماِن ثابٌت بالكتاِب والسُّ إنَّ ُخُروج ادلَّ
ْرِض  ﴿ :قال تبارك وتعاىل

َ
ًة ِمَن اأْل ْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّ

َ
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعلَيِْهْم أ

نَّ انلَّاَس اَكُنوا ِبآَياتِ 
َ
، وقاَل صَّلَّ اهلُل ]82انلمل: [﴾  نَا اَل ُيوِقنُونَ ُتَكلُِّمُهْم أ

ْرِض، وُطلُوَع 
َ
َخاَن، وَدابََّة األ اَل، وادلُّ جَّ ْعَماِل ِستَّاً: ادلَّ

َ
عليِه وسلََّم: )َباِدُروا باأل

َحِدُكْم( رواه مسلم
َ
َة أ ِة، وُخَويْصَّ ْمَر العامَّ

َ
ْمِس ِمْن َمْغِربها، وأ  .الشَّ

 



َحِدُكْم(: قال ابُن األثري: )يُريُد (  :ومعىن قوَِل صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّمَ 
َ
َة أ وُخَويْصَّ

َرْت الحتقاِرها يف  ة، وُصغِّ حادثَة املوِت اليت ََتُصُّ ُُكَّ إنساٍن، ويَه تَْصغرُي خاصَّ
 .َجنِْب ما بْعَدها من ابَلْعِث والَعْرِض واحِلَساِب وغرِي ذلَك( انتىه

 

لََع انليبُّ صَّلَّ اهلُل عليِه وسلََّم علينا و)عن  ِسيٍد الِغفاِريِّ قاَل: اطَّ
َ
ُحذيفَة بِن أ

وََنُْن َنتَذاَكُر، فقاَل: ما تََذاَكُروَن؟ قالُوا: نَْذُكُر الساعَة، قاَل: إنها لَْن َتُقوَم حىت 
اَل، وا -َفذَكَر  -َتَرْوَن َقبْلَها َعرْشَ آياٍت  جَّ َخاَن، وادلَّ ْمِس ادلُّ ابََّة، وُطلُوَع الشَّ دلَّ

ُجوَج، 
ْ
ُجوَج وَمأ

َ
ِمْن َمْغِربها، ونُُزوَل عيََس ابِن َمْرَيَم صَّلَّ اهلُل عليِه وسلََّم، وَيأ

ِق، وَخْسٌف بالَْمْغِرِب، وَخْسٌف جبزيرِة الَْعَرِب،  وثالثَة ُخُسوٍف: َخْسٌف بالَْمرْشِ
 .ْطُرُد انلاَس إىل حَمرَْشِِهْم( رواه مسلموآِخُر ذلَك ناٌر ََتُْرُج ِمَن ايلََمِن، تَ 

 

و)عن أيب ُهريرَة قاَل: قاَل رسوُل اهلِل صَّلَّ اهلُل عليِه وسلََّم: ثالٌث إذا َخرَْجَن ال 
َينَْفُع َنْفَساً إيماُنَها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن َقبُْل، أْو َكَسبَْت يف إيماِنها َخرْياً: ُطلُوُع 

ْمِس ِمْن َمْغرِ  رِْض( رواه مسلمالشَّ
َ
اُل، وَدابَُّة األ جَّ  .بَها، وادلَّ

 

ابِة  َع أهُل السنِة واجلماعِة ىلع ُوجوِب اإليماِن واْلصديِق خبروِج ادلَّ وأمْجَ
وُظُهوِرها يف أواخِر الزماِن، وقد َنَقَل اإلمجاَع األشعرّي وابن أيب زيد القريواين 

 .وغريهما

 

ا َعْن  :عباد اهلل َذا َوَقَع اْلَقْوُل  ﴿ :َسبَِب ُخروجها، فهو َكَما قاَل اهللُ وأمَّ َوِإ
رِْض تَُكلُِّمُهمْ 

َ
ْخرَْجنَا لَُهْم َدابًَّة ِمَن اأْل

َ
، فَسبَُب ُخروِجها ]82انلمل: [﴾  َعلَيِْهْم أ

يكوُن عنَد ُوقوِع الَقْوِل، وهو: وقوع ووجوب الغضب والعذاب من اهلل ىلع 
ًة ِمَن  ﴿ :ذلَك: كما قال تعاىل يف نفس اآليةخلقه، وَسبَُب  ْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّ

َ
أ

نَّ انلَّاَس اَكنُوا بِآيَاتِنَا اَل يُوِقنُونَ 
َ
رِْض تَُكلُِّمُهْم أ

َ
فحينما ال ، ]82انلمل: [﴾  اأْل



ُل ديُن اهلِل، وُتضيَُّع احُلقوُق  ، ُيؤمُن انلاُس بآياِت اهلِل، وَيْظَهَر الَفَساُد، وُيبدَّ
ُل احلُدوُد، وَيْكُُثَ اْْلَبَُث، وَيِقلَّ الِعلُْم، )عِن ابِن ُعَمَر ريض اهلل عنهما يف  وتُعطَّ
ْرِض ُتَكلُِّمُهْم(، قاَل: 

َ
ًة ِمَن اأْل ْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّ

َ
قوَِل: )َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعلَيِْهْم أ

ُمُروَن بمعُروٍف وال َينَْهْوَن َعْن 
ْ
ُمنَْكٍر( رواه ابُن أيب شيبة، فعندها َيَقُع حنَي ال يَأ

ابُة من َمْكَمِنها، وترُِبُز ُمؤِمَن انلاِس من  القوُل من اهلل تبارَك وتعاىل، فتَْخُرُج ادلَّ
 .اكفِِرِهم بوْسِمها وَخْطِمها هلم

 

ابِة إذا َخرََجت، َفُهوَ  :عباد اهلل ا عن أعماِل ادلَّ اهلُل يف قوَِل: ما ذَكَرُه  :أولا  وأمَّ
)ُتَكلُِّمُهْم(، فيه ُتَكلُِّمُهم وَتْكِلُمُهم، فيه ُتَكلِّم املؤمننَي والَكفريَن بلَْفٍظ 
لُْت ابَن عباٍس 

َ
ْعََم: )َسأ

َ
وَحْرٍف وَصْوٍت، وتَِسُم وََتَْرُح الَكفريَن، قاَل ُنَفيُْع األ

رِْض تُ 
َ
ْخرَْجنَا لَُهْم َدابًَّة ِمَن اأْل

َ
: )أ َكلُِّمُهْم(، أْو تَْكِلُمُهْم؟ قاَل: ُُكُّ ذلَك عْن قوَِلِ

واهلِل َتْفَعُل، تَُكلُِّم الُْمْؤِمَن، وتَُكلُِّم الَكفَر أْو ََتْرَُحُه( رواه ابُن أيب حاتم، قال 
 .ابُن كثرٍي: )وهو قوٌل َحَسٌن( انتىه

 

َماَمةَ  :ثانياا  :ومن أعماهلا
ُ
 َيْرَفُعُه إىل وَْسُم انلاِس ُمْؤمنهم واكفرهم، فعن )أيب أ

ابَُّة َفتَِسُم انلاَس ىلع َخَراِطيِمِهْم   أي –انليبِّ صَّلَّ اهلُل عليِه وسلََّم قاَل: ََتُْرُج ادلَّ
نُوِفِهم ىلع

ُ
 الرَُّجُل  يَْشرَتَِي  حىت ،-فيكم يَْكُُثون أي – فيُكمْ  َيْغُمُرونَ  ثمَّ  ،-أ

نْ : فيُقوُل  ابلعريَ  ْيتَ  ِممَّ ِمنَي اْشرَتَ ْلُمَخطَّ ا َحِد 
َ
أ ِمْن  ْيتُُه  اْشرَتَ  : فيُقوُل ؟   أي –ُه

نُوفِِهم ىلع الَْموُْسومنيَ 
ُ
حه أَحدُ  رواهُ ( -ابلعري يُوَسمُ  كما أ  .األبلاينُّ  وصحَّ

 

ْمٌر خاِرٌق للعادِة َكُطلُوِع الشمِس ِمْن َمْغِربها، ِْلُْحِدَث 
َ
فتلكيُمها ووْسُمها للناِس أ

 .انقالباً كونياً يُنبُئ عن نهايِة العالَِم وُدنُوِّ أجِل يوِم القيامةِ بذلَك 

 



وأما عن َوقِْت ُخروجها، فعن )عبِد اهلِل بِن َعْمرٍو قاَل: َحِفْظُت ِمْن  :عباد اهلل
نَْسُه َبْعُد، َسِمْعُت رسوَل اهلِل صَّلَّ اهللُ 

َ
 رسوِل اهلِل صَّلَّ اهلُل عليِه وسلََّم َحِديثاً لَْم أ

ْمِس ِمْن َمْغِربَها، وُخُروُج »عليِه وسلََّم يقوُل:  َل اآلياِت ُخُروجاً: ُطلُوُع الشَّ وَّ
َ
إنَّ أ

ْخَرى ىلع ِإْثِرها 
ُ
ُهَما ما اكنْت َقبَْل َصاِحبَِتها، فاأل يُّ

َ
، وأ ابَِّة ىلَع انلاِس ُضََحً ادلَّ

 .رواه مسلم«( قَِريبَاً 

 

اَّلي َيْظَهُر أنَّ ُطلُوَع الشمِس »اهلِل: قاَل احلاكُم أبو عبِد ) :قال ابُن حجر
ابَُّة يف ذلَك ايلوِم أِو اَّلي َيْقُرُب ِمنْهُ  ابَِّة، ثمَّ ََتُْرُج ادلَّ ، ُقلُْت: «يَْسبُق ُخُروَج ادلَّ

واحلكمُة يف ذلَك أنَّ عنَد ُطلُوِع الشمِس من الَْمغِرِب ُيْغلَُق باُب اْلوبِة، فتَْخُرُج 
 ُ ابُة ُتَمِّيِّ  .املؤمَن من الَكفِر تَْكِمياًل للَمْقُصوِد ِمن إغالِق باِب اْلَّوبِة( انتىهادلَّ

 

وأما عن مَكِن ُخروجها، فلم يثبت عن انليبِّ صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّم  :عباد اهلل
ابِة حديٌث مرفوٌع، وأشهر ما جاء يف اْلحديد وتكاد كثرٌي  يف مَكن ُخروِج ادلَّ

ين: أنَّ ُخروَجها من األقوال َتتمُع عليه، و َجَزَم بِه غرُي واحٍد من العلماِء واملفْسِّ
فا  مة، وأن ذلك يكوُن من املسجد احلراِم من َجبَِل الصَّ َة املعظَّ سيكوُن من مكَّ
جهَة الَْمْسََع، وهو َمرويٌّ عن العبادلِة األربعِة: ابِن مسعوٍد وابِن ُعُمَر وابِن 

َفيِْل، عْن ُحذيفَة بِن  عبَّاٍس وابِن عمِرٍو، أو من ِشْعِب  أجياد، فـ )عن أيب الطُّ
َراُه َرَفَعُه قاَل: 

ُ
ِسيٍد، أ

َ
ابَُّة ِمْن أعَظِم املساجِد ُحْرَمًة، َفبَيْنَا ُهْم ُقُعوٌد، »أ ََتُْرُج ادلَّ

َعْت  ََتُْرُج حنَي »، قاَل ابُن ُعيَيْنََة: «إْذ َرنَِّت األْرُض، فبَيْنَا ُهْم كذلَك، إْذ َتَصدَّ
 َ ابََّة لَْم ََتُْرجْ ي «( ْْسِي اإلماُم ِمْن مَجٍْع، وإنما َجَعَل َسابُق احلَاجِّ يلُْخرَب انلاَس أنَّ ادلَّ

: )رَِجاَُلُ ثَِقاٌت   ).رواه الطرباينُّ يف األوسط، وقال اهليثيمُّ

 



قاَل ُحذيفُة ريَض اهلُل عنُه: )إنها ََتُْرُج ثالَث َخْرَجاٍت يف َبْعِض  :ويف روايةٍ 
َواِدي، ُثمَّ تَْكُمُن، ُثمَّ ََتُْرُج يف بعِض الُْقَرى حىت يُْذَعُروا، وحىت ُتَهِريَق فيها ابْلَ 

ْفَضِلها 
َ
ْعَظِم الَْمساجِد وأ

َ
َماَء، ثمَّ َتْكُمُن، قاَل: َفبَيْنَما انلاُس عنَد أ َمَراُء ادلِّ

ُ
األ

ِفَها  رْشَ
َ
اُه  -وأ اْرَتَفَعِت األرُض وَيْهُرُب إِذ  -حىت ُقلْنَا املسجَد احلراَم وما َسمَّ

ٌء،  ْمِر اهلِل ََشْ
َ
ٌة من املسلمنَي يقولُوَن: إنُه َلْن ُينِْجيَنا ِمْن أ انلاُس، وَيبََْق اعمَّ

يَِّة، وتَتْبَُع انلاَس، ِجرَياٌن يف  رِّ فتَْخُرُج فتَْجلُو وُُجوَهُهْم حىت ََتَْعلَها اكلَكَواكِب ادلُّ
اَكُء يف األم َباِع، رُشَ حه ووافقه الرِّ ْصَحاٌب يف اإلسالِم( رواه احلاكم وصحَّ

َ
واِل، وأ

 .اَّلهيبُّ 

 

 .ِمَن الِفََتِ ما َظَهَر منها وما َبَطنَ  امهلل أعذنا

♦  ♦  ♦ 

  

َمن َيهِده اهلُل فال ُمِضلَّ َل، ومن ُيضلل فال  إنَّ احلمَد هلِل، ََنَمُده ونستعينُه،
اهلُل وحَده ال رشيَك َل، وأنَّ حممداً صَّلَّ اهلُل عليِه هادَي َل، وأشهُد أن ال هلإَ إال 

 .وسلََّم عبُدُه ورسوَُلُ 

 

ا بعدُ  ُموِر ) :أمَّ
ُ
ٍد، ورَشُّ األ فإنَّ َخرْيَ احلديِث ِكتاُب اهلِل، وخرُي الُْهَدى ُهَدى حُممَّ

مانَة ََلُ، وال 
َ
ِديَن لَِمْن ال َعْهَد حُمَْدثاتُها، وُُكُّ بدَعٍة َضاللٌَة(، و)ال إيماَن لَِمن ال أ

 .ََلُ 

 

من أعظم اآلثاِر لإليماِن خبروج ادلابَِّة قبل يوم القيامة، وأنها  :أيها املسلمون
ابَُّة وغرُيها من أرشاِط  من أرشاط الساعِة الُكربى: اإليمان بايلوم اآلخر، فادلَّ

كِن العظيم، وهو حافِ  ماِت هذا الرُّ مة من ُمقدِّ ٌز المتثاِل الساعِة الُكربى ُمقدِّ
 .أوامِر اهلل واجتناِب معاصيهِ 



 

ابُة َغيٌْب، فتُؤمُن خبروجها كما أخرَب اهلُل بها يف  :ومنها اإليماُن بالغيِب، فادلَّ
وأخرَب بها رسوَُل صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم يف ُسنَّتِه، وقد أثىن اهلُل ىلع املؤمنني  كتابِه،

َوَلَقْد آتَيْنَا ُموََس َوَهاُروَن الُْفْرَقاَن  ﴿ :تعاىلبالغيِب يف كثرٍي من اآليات، قال 
ِللُْمتَِّقنيَ  ا  ْكًر َوِذ ًء  َعِة  * َوِضيَا ا لسَّ ا ِمَن  َوُهْم  ْلَغيِْب  ِبا ُهْم  بَّ َر َن  َشْو ََيْ يَن  ِ َّلَّ ا

ُمنِْكُروَن  * ُمْشِفُقوَن  ََلُ  ْنتُْم 
َ
َفأ

َ
أ ُه  ا نْلَ ْنَز

َ
أ َرٌك  ُمبَا ْكٌر  ِذ ا  ء:[ ﴾ َوَهَذ  األنبيا
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ابَِّة يُؤدِّي إىل الُْمسارعِة للتوبِة قبَل أن ُيْغلََق  :ومنها أنَّ اإليماَن بُقْرِب ُخروِج ادلَّ
إنَّ اهلَل عزَّ وَجلَّ َجَعَل باملْغِرِب باباً َعرُْضُه ) :باُبها، قال صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّمَ 

ْمُس ِمْن قِبَِلِه، وذلَك قوُل اهلِل َمِسرَيُة َسبِْعنَي اعماً للتَّْوَبِة، ال  ُيْغلَُق حىت َتْطلَُع الشَّ
يِت َبْعُض آََياِت َربَِّك اَل َينَْفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها( ( رواه الرتمذيُّ 

ْ
: )َيْوَم َيأ عزَّ وَجلَّ

وقال: )َحَسٌن صحيٌح(، وقال صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّم: )ثالٌث إذا َخرَْجَن ال َينَْفُع 
: ُطلُوُع َنفْ  أْو َكَسبَْت يف إيماِنها َخرْيًا  ، لَْم َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقبُْل ُنَها  َساً إيما

رِْض( رواه مسلم
َ
اُل، وَدابَُّة األ جَّ ْمِس ِمْن َمْغِربَها، وادلَّ  .الشَّ

 

أنَّ اإليمان بُقرِب ُخروج ادلابَِّة يُؤدِّي إىل الُْمباَدرِة إىل األعماِل الصاحلِة،  :ومنها
َة ) :ل صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّمقا َخاَن، وَدابَّ اَل، وادلُّ جَّ ْعَماِل ِستَّاً: ادلَّ

َ
َباِدُروا باأل

َحِدُكْم( رواه 
َ
َة أ ِة، وُخَوْيصَّ ْمَر العامَّ

َ
ْمِس ِمْن َمْغِربها، وأ ْرِض، وُطلُوَع الشَّ

َ
األ

 -اإلرساعُ  أي –اُش مسلم، قال ابُن األثري: )وَمْعىَن ُمباَدرتِها باألعماِل: االنِْكمَ 
نيِث  ويف ُوقُوِعها، قبَل  بها واالهتمامُ  الصاحلِة، األعمالِ  يف

ْ
تِّ  تَأ  أنها إىل إشارةٌ  السِّ

 .انتىه( وَدَواهٍ  َمصائُِب 

 



ابَُّة من الكِم انلاِس ووَْسِمها لَُهم، وشهادتِها  :ومنها أنَّ اإليمان بما ستقوُم بِه ادلَّ
اهلِل ال ُيوقنون، تذكرٌي مِلا سيكوُن يف َعَرصاِت يوِم عليهم أنهم اكنوا بآياِت 

القيامِة ِمن شهاَدِة ُُكِّ َشٍء عليَك بذنوبَك ومعاصيك، فلساُنَك َسيَْشَهد، 
َك َسيَْشَهد، وَيُدَك َستَْشَهد، وَقَدُمَك  َك َسيَْشَهد، وَسْمُعَك َسيَْشَهد، وِجْْلُ وَبََصُ

ُلَك َسيَْشَهد، واألرُض َسيَْشَهد، والصُّ  ُلَك وأقوا فيها أعما ُكِتبَت  اليت  ُحُف 
﴿  ، ُنوا  َسيَْشَهد اَك ِبَما  ْرُجلُُهْم 

َ
أ َو يِهْم  ْيِد

َ
أ َو ْلِسنَتُُهْم 

َ
أ َعلَيِْهْم  َتْشَهُد  َم  َيْو

َ ُهَو احْلَقُّ  * َيْعَملُونَ  نَّ اَّللَّ
َ
ُ ِدينَُهُم احْلَقَّ َوَيْعلَُموَن أ ﴾  الُْمِبنيُ َيْوَمئٍِذ ُيَوفِّيِهُم اَّللَّ

ُ  ، ﴿]25، 24انلور: [ ْحَصاُه اَّللَّ
َ
يًعا َفيُنَبِّئُُهْم ِبَما َعِملُوا أ ُ مَجِ َيْوَم َيبَْعثُُهُم اَّللَّ

ٍء َشِهيدٌ  ُ ىلَعَ ُُكِّ ََشْ ، و)عْن اعئشَة ريَض اهلُل عنها ]6املجادلة: [﴾  َونَُسوُه َواَّللَّ
ُل اآلياِت ُطِرَحِت األ وَّ

َ
أ قالُم، وُحِبَسِت احَلَفَظُة، وَشِهَدِت قالْت: إذا َخَرَج 

َح إسناَدُه ابُن َحَجٍر وقال: )وهَو وإْن  رَبيُّ وصحَّ األْجَساُد ىلع األعماِل( رواه الطَّ
فْع  ُ.ُ)اكَن َمْوقُوفاً فَُحْكُمُه الرَّ

 

ٍد صَّلَّ اهلُل عليِه وسلَّم رَُسواًل، ا اً، وباإلسالِم ِديناً، وبمحمَّ للُهمَّ َرضينا باهلِل َربَّ
، نُوِب، وِمْن  أعذنا ِمْن ُسوِء الِفََتِ اللُهمَّ أعذنا ِمْن َزْيِغ الُقلُوِب، وِمْن تَبَعاِت اَّلُّ

، امهللَّ أعذنا من َشَهواِت الََغِّ يف ُبُطوِننا  ِت الِفََتِ ُمْرِدياِت األعماِل، وُمِضالَّ
ِت الَْهَوى، لَُك اللُهمَّ  وُفُروجنا وُمِضالَّ

َ
اُب يا نسأ اْلوبَة انلصوَح وقبوهَلا يا َتوَّ

ِميُع الَْعِليمُ  ﴿ رحيُم، نَْت السَّ
َ
نَا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أ َوُتْب  ، ﴿]127ابلقرة: [﴾  َربَّ

اُب الرَِّحيمُ  وَّ نَْت اْلَّ
َ
[، َربَّنا اغفْر نلا وُتْب علينا، 128ابلقرة: [﴾  َعلَيْنَا ِإنََّك أ

اُب  اُب  الَغُفوُر،إنَك أنَت اْلَّوَّ اللُهمَّ اغفْر نلا وارَحنا وتُْب علينا، إنَك أنَت اْلوَّ
 .الرَّحيمُ 

 

 


