


  

  ٥خمتصر أشراط الساعة الصغرى والكربى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تقدمي

  : احلمد هللا وحده وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم، وبعد
فقد قرأت هذه الرسالة املختصرة يف أشراط الساعة ما وقع منـها  

وقد أحسن الكاتب يف االنتقاء واالقتضاب واالسـتدالل  . وما مل يقع
تطبيق األدلة على باألحاديث الصحيحة أو احلسنة وبيان وجه الداللة، و

وال شك أن يف ذلـك موعظـة وتـذكًريا    . الواقع من تلك األشراط
  .ومن قيام الساعة والناس يف غفلتهم، وختويفًا من وقوع العذاب

وقد وردت األدلة على قرب الساعة، وظهرت بعض أشراطها 
فجعل انشـقاق   اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر: كما قال تعاىل

اقَْتـَرَب  : قمر عالمة على قرب قيام الساعة، وهكذا قال تعاىلال
واحلساب هو البعـث   ِللنَّاسِ ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ

ويف اآلية دليلٌ على قرب احلساب مع الغفلة . واجلزاء على األعمال
أََتـى أَْمـُر اللَّـِه فَلَـا     : وقال تعـاىل . وعدم االستعداد لذلك

َوَما : وقال اهللا تعاىل. ويدخل يف أمر اهللا قيام الساعة ْسَتْعجِلُوُهَت
َبـلِ  : وقال تعـاىل  أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب

  . وحنو ذلك من اآليات السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ
اديث الدالة على أشراط الساعة وقد استوىف الكاتب أكثر األح

فجزاه اهللا خًريا، وأكثر يف الشباب الصاحل من ينفع ويتعلم -وقرهبا 
  .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم -واهللا أعلم-

  كتبه
  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

والصالة والسالم على  فَقَْد َجاَء أَْشَراطَُها: احلمد هللا القائل
وضـم  : بعثت أنا والساعة كهاتني، قـال «القائل فيما روى عنه 
  :أما بعد. »السبابة والوسطى

فهذه أحاديث مجعُت فيها أشراط الساعة الصغرى والكـربى  
باختصار حسب علمي املتواضع، وهي تذكري لنفسـي وإخـواين   

إذا رأى شيئًا  املسلمني ملعرفة أشراط الساعة؛ حىت يزداد يقني املؤمن
  .من هذه األشراط، وال يتعجب إذا وقع شيٌء منها

وقد جعلتها خمتصرة حىت تكون يف متناول اجلميع حبيث تقرأ يف 
وقت قصري، وقد ذكرُت كل عالمة من عالمات أشراط السـاعة  

أو الكربى مع ذكر دليل أو دليلني حىت ال نطيل علـى  ، الصغرى
  .القارئ

شري معرض للخطأ، فما كان من وبعد هذا كله فهذا جهد ب
-. خطأ فمن نفسي والشيطان، وما كان فيه من صواب فمـن اهللا 

  .واهللا من وراء القصد
  كتبه الفقري إىل عفو ربه

  عوض بن علي بن عبد اهللا
  ه١٨/٤/١٤٢٠
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  أشراط الساعة
هي عالمات القيامة اليت تسبقها وتدل علـى  : أشراط الساعة

  . قرهبا
  : ة معاٍنوالساعة تطلق على ثالث

وهي موت اإلنسان، فمن مات فقـد  : الساعة الصغرى: أوالً
  . قامت قيامته؛ لدخوله يف عامل اآلخرة

  .وهي موت أهل القرن الواحد :الساعة الوسطى: ثانًيا
وهي بعث الناس من قبورهم للحساب  :الساعة الكربى: ثالثًا
  .واجلزاء

  : أقسام أشراط الساعة
  : تنقسم إىل قسمني

وهي اليت تقدم الساعة بأزمان طويلـة،  : أشراط صغرى: أوالً
وشرب اخلمر ، كقبض العلم وظهور اجلهل، وتكون من نوع املعتاد

والتطاول يف البنيان وحنوها، وقد يظهر بعضها مصاحًبا لألشـراط  
  .الكربى أو بعدها

وهي األمور العظام اليت تظهر قرب قيام  :أشراط كربى: ثانًيا
كظهور الـدجال، ونـزول   ، عتادة الوقوعالساعة، وتكون غري م

عيسى عليه السالم، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشـمس  
  .من مغرهبا
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وقد قسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورهـا إىل  
  : ثالثة أقسام
  . قسم ظهر وانقضى: أوالً
  . قسم ظهر وال يزال يتتابع ويكثر: ثانًيا
  . قسم مل يظهر إىل اآلن: ثالثًا
أما القسمان األوالن فهما من أشراط الساعة الصغرى، وأمـا  ف

وبعـض األشـراط   ، القسم الثالث فيشترك فيه األشراط الكـربى 
  . الصغرى

  :تنبيه مهم
حيسن أن ننبه إىل أن ، قبل ذكر أشراط الساعة الصغرى وأدلتها

بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه حمـذور  
 فإنه ليس كل مـا أخـرب   . دة غري مسلمةوممنوع، وهذه القاع

بكونه من عالمات الساعة يكون حمرًما أو مذموًما، فـإن تطـاول   
الرعاة يف البنيان وفشو املال، وكون مخسني امرأة هلن قيٌم واحـد  
ليس حبرام بال شك، وإمنا هذه عالمات، والعالمة ال ُيشترط فيهـا  

احملرم والواجـب  شيء من ذلك، بل تكون باخلري والشر واملباح و
  . واهللا أعلم-. وغريه
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  أشراط الساعة الصغرى
  : وهي كما يلي 
  : بعثة النيب  -١

ُبعثت أنا والسـاعة  «: قال رسول اهللا : قال عن أنس 
  .رواه مسلم »وضم السبابة والوسطى: قالكهاتني، 
  :موت النيب  -٢

اعدد سًتا «: قال رسول اهللا : قال عن عوف بن مالك 
  .أخرجه البخاري »مويت: وذكر منها: ... دي الساعةبني ي

  : فتح بيت املقدس -٣
اعدد سـًتا  «: قال أنه  جاء يف حديث عوف بن مالك 

. رواه البخاري »فتح بيت املقدس«فذكر منها  »بني يدي الساعة
مت فتح بيت املقدس سنة ست عشرة  ففي عهد عمر بن اخلطاب 

 السري، فقد ذهب عمـر   من اهلجرة كما ذهب إىل ذلك أئمة
بنفسه وصاحل أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبىن هبا 

  . مسجًدا يف قبلة بيت املقدس
  : طاعون عمواس -٤

اعدد سـًتا  «: جاء يف حديث عوف بن مالك السابق قوله 
 )١(مث موتان يأخذ فيكم كقعـاص  : فذكر منهابني يدي الساعة 

                              
  . أنوفهما شيء فتموت فجأةداء يأخذ الدواب فيسيل من : القعاص )١(
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  .رواه البخاري »الغنم
إن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس : يقال«: ل ابن حجرقا

  . فتح الباري »يف خالفة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت املقدس
ففي سنة مثاين عشرة للهجرة على املشهور الذي عليه اجلمهور 
وقع طاعون يف كورة عمواس مث انتشر يف أرض الشام، فمات فيـه  

بلغ : من غريهم، قيلو -رضي اهللا عنهم-خلق كثري من الصحابة 
عدد من مات فيه مخسة وعشرون ألفًا من املسلمني، ومات فيه من 

رضـي اهللا  -املشهورين أبو عبيدة عامر بن اجلراح أمني هذه األمة 
  . عنه

  : استفاضة املال واالستغناء عن الصدقة -٥
ال تقوم السـاعة  «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 

يفيض حىت يهمَّ رّب املال من يقبل منـه  حىت يكثر فيكم املال، ف
أخرجـه   »الصدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول ال أرب يل فيـه 

  . البخاري ومسلم
  : ظهور الفنت -٦

الفنت مجع فتنة، وهي االبتالء واالمتحان واالختبـار، مث كثـر   
استعماهلا فيما أخرجه االختبار للمكروه، مث أُطلقت علـى كـل   

مث والكفر والقتل والتحريق وغري ذلك من أو آيل إليه كاإل، مكروه
أن من أشراط الساعة ظهـور   وقد أخرب النيب . األمور املكروهة

الفنت العظيمة اليت يلتبس فيها احلق بالباطل، فتزلزل اإلميـان حـىت   
. يصبح الرجل مؤمًنا وميسي كافًرا، وميسي مؤمًنا ويصـبح كـافًرا  
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، مث تنكشـف ويظهـر   هذه مهلكيت: كلما ظهرت فتنة قال املؤمن
  . غريها فيقول هذه، وال تزال تظهر يف الناس إىل أن تقوم الساعة

قال رسول اهللا : قال ففي احلديث عن أيب موسى األشعري 
 :» إن بني يدي الساعة فتًنا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل

القاعـد  . فيها مؤمًنا وميسي كافًرا، وميسي مؤمًنا ويصبح كافًرا
من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيهـا   فيها خري

خري من الساعي، فكسروا قسيَّكم، وقطعوا أوتاركم، واضـربوا  
فإن دخل على أحدكم فليكن كخـري ابـين   . بسيوفكم احلجارة

  .رواه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجة واحلاكم يف املستدرك »آدم
أمته من الفنت وأمـر   وأحاديث الفنت كثرية فقد حذر النيب 

  . بالتعوذ منها، وأخرب أن آخر هذه األمة سيصيبها بالء وفنت عظيمة
وهناك فنت حصلت يف التاريخ مثل ظهور الفنت من املشـرق،  

، وموقعة اجلمل، وموقعـة صـفني، وظهـور    ومقتل عثمان 
اخلوارج، وموقعة احلرة، وفتنة القول خبلق القرآن، واتبـاع سـنن   

  . األمم املاضية
  :وهناك عواصم من الفنت منها

  . اإلميان باهللا واليوم اآلخر* 
  . لزوم مجاعة املسلمني وهم أهل السنة وإن قلوا* 
  . االبتعاد عن الفنت* 
تعوذوا باهللا «: -عليه الصالة والسالم-فقد قال . التعوذ منها* 
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  .رواه مسلم »من الفنت ما ظهر منها وما بطن
  : ظهور مدعيِّ النبوة -٧
ال تقـوم  «: قـال  في الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب ف
قريب من ثالثني كلـهم  ، حىت يبعث دجالون كذابون، الساعة

  .»يزعم أنه رسول اهللا
وممن ظهر من هؤالء الثالثني مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة يف 

، واألسود العنسي يف اليمن؛ وقتلـه الصـحابة،   آخر زمن النيب 
نبوة وتزوجها مسيلمة، مث ملا قُتل رجعت وظهرت سجاح وادعت ال

إىل اإلسالم، وطلحة بن خويلد األسـدي، مث تـاب ورجـع إىل    
اإلسالم وحسن إسالمه، مث ظهر املختار بن أيب عبيد الثقفي وأظهر 
حمبة أهل البيت، واحلارث الكذاب خرج يف خالفة عبد امللك بـن  

  .  باهلندويف العصر احلديث مريزا أمحد القادياين. مروان فقتل
  : انتشار األمن -٨

ال تقوم الساعة «: قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 
 »حىت يسري الراكب بني العراق ومكة ال خياف إال ضالل الطريق

  . أخرجه أمحد يف مسنده
  : ظهور نار باحلجاز -٩

ال تقوم السـاعة  «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 
رواه  »جاز تضيء اإلبـل ببصـرى  حىت خترج نار من أرض احل

  .البخاري ومسلم
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وقد ظهرت هذه النار يف منتصف القرن السابع اهلجري يف عام 
أربعة ومخسني وستمائة، وكانت ناًرا عظيمة أفاض العلمـاء ممـن   

وهذه النار غري اليت ختـرج  . عاصر ظهورها ومن بعدهم يف وصفها
 يف الكالم عليها يف آخر الزمان حتشر الناس إىل حمشرهم كما سيأيت

  . يف األشراط الكربى
  :قتال الترك -١٠

ال تقوم «: قال أن رسول اهللا  روى مسلم عن أيب هريرة 
الساعة حىت يقاتل املسلمون الترك، قوًما وجـوههم كاملََجـانَّ   

  .»املُطْرقة، يلبسون الشََّعَر، وميشون يف الشََّعرِ
  : قتال العجم -١١

ال تقوم الساعة «: قال نه أن النيب عن أيب هريرة رضي اهللا ع
حىت تقاتلوا خوزان وكرمان من األعاجم، ُحمر الوجوه، فطـس  
األنوف، صغار األعني كأن وجوههم اجملـان املطرقـة، نعـاهلم    

  . رواه البخاري »الشََّعرِ
  : ضياع األمانة -١٢

إذا ُضـيعت  «: قال رسـول اهللا  : قال عن أيب هريرة 
إذا : كيف إضاعتها يا رسول اهللا قال: قالة، األمانة فانتظر الساع

  .رواه البخاري »أُسند األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة
  : قبض العلم وظهور اجلهل -١٣

من أشراط «: قال رسول اهللا : قال عن أنس بن مالك 
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  .رواه البخاري ومسلم »الساعة أن ُيرفع العلم ويثبت اجلهل
ماء كما جاء يف حديث عبد اهللا واملقصود برفع العلم موت العل

 مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-بن عمرو بن العاص 
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكـن  «: يقول

يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملًـا اختـذ النـاس    
رواه  »رؤوًسا جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري بعلم؛ فضـلوا وأضـلوا  

  .البخاري ومسلم
  : كثرة الشرط وأعوان الظلمة -١٤

: قال رسول اهللا : قال روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة 
قوم معهم سياط كأذناب البقـر  : صنفان من أهل النار مل أرمها«

إن «: أليب هريرة رضي اهللا عنه وقال  »...يضربون هبا الناس 
يف سـخط اهللا،   طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوًما يغـدون 
  .رواه مسلم »ويروحون يف لعنته، يف أيديهم مثل أذناب البقر

  : انتشار الزنا -١٥
إن من أشراط الساعة «: قال رسول اهللا : قال عن أنس 

  . رواه البخاري ومسلم »ويظهر الزنا: فذكر منها... 
  : انتشار الربا -١٦

: لقا أن رسول اهللا  يف صحيح البخاري عن أيب هريرة 
ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مب أخذ املال، أمن حالل أم «

  .»من حرام
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  : ظهور املعازف واستحالهلا -١٧
أنه مسع  روى البخاري يف صحيحه عن أيب مالك األشعري 

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلرَّ واخلمـَر  «: يقول النيب 
وح عليهم بسـارحة  واملعازف، ولينزلن أقوام إىل جنب علم، ير

. ارجع إلينـا غـًدا  : حلاجة فيقولون –يعين الفقري  -هلم يأتيهم 
فيبيتهم اهللا ويضع العلم، وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يـوم  

  .»القيامة
  : كثرة شرب اخلمر واستحالهلا -١٨

مسعت رسـول  : قال روى اإلمام مسلم عن أنس بن مالك 
ويشـرب  : وذكر منـها  ...من أشراط الساعة «: يقول اهللا 
  .»اخلمر

  : زخرفة املساجد والتباهي هبا -١٩
 »لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصـارى «: قال ابن عباس
  .رواه البخاري معلقًا

  :التطاول يف البنيان -٢٠
وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاة الشـاة  «: ويف رواية ملسلم
  .»يتطاولون يف البنيان

  :اوالدة األمة ربته -٢١
إذا : وسأخربك عن أشراطها«: جاء يف حديث جربيل للنيب 

  . متفق عليه »ولدت األمة ربتها



  
خمتصر أشراط الساعة الصغرى والكربى ١٦  

  : كثرة القتل -٢٢
ال تقوم السـاعة  «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 
القتـل  : وما اهلرج يا رسول اهللا؟ قـال : قالواحىت يكثر اهلرج، 

  .رواه مسلم »القتل
  : تقارب الزمان -٢٣

ال تقوم الساعة «: قال رسول اهللا : قال ريرة عن أيب ه
قال رسـول  : قال رواه البخاري، وعنه  »حىت يتقارب الزمان

ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان فتكـون السـنة   «: اهللا 
كالشهر، ويكون الشهر كاجلمعة، وتكـون اجلمعـة كـاليوم،    

ه روا »ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة
  . أمحد والترمذي وصححه األلباين

  : تقارب األسواق -٢٤
ال تقوم السـاعة  «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 

  . رواه أمحد »حىت تظهر الفنت، ويكثر الكذب، وتتقارب األسواق
  : ظهور الشرك يف هذه األمة -٢٥

قال رسـول اهللا  : قال روى أبو داود والترمذي عن ثوبان 
 :»السيف يف أميت مل يرفع عنها إىل يوم القيامة، وال  إذا ُوضع

تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملشركني، وحىت تعبـد  
  .»قبائل من أميت األوثان

: قال رسـول اهللا  : قال وروى الشيخان عن أيب هريرة 
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ال تقوم الساعة حىت تضطرب أليات نسـاء َدْوسٍ حـول ذي   «
  . قبيلة دوسصنم ل: واخللصة »اخلَلََصِة
  : ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء اجلوار -٢٦

روى اإلمام أمحد واحلاكم عن عبد اهللا بن عمـرو رضـي اهللا   
ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش «: قال عنهما أن رسول اهللا 

  .»والتفاحش، وقطيعة الرحم، وسوء اجملاورة
  : تشبب املشيخة -٢٧

يكون «: رسول اهللا  قال: عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسـواد كحواصـل احلمـام، ال    

  .أخرجه أمحد »يرحيون رائحة اجلنة
  : كثرة الشح -٢٨

يتقارب الزمان، وينقص «: قال عن النيب  عن أيب هريرة 
  . رواه البخاري »العمل، ويلقى الشح

  : كثرة التجارة -٢٩
عن النيب  اهللا بن مسعود روى اإلمام أمحد واحلاكم عن عبد 

 بني يدي الساعة تسليم اخلاصة، وفشـو التجـارة   «: أنه قال
  .»حىت تشارك املرأة زوجها يف التجارة

  : كثرة الزالزل -٣٠
ال تقوم الساعة «: قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 
  . أخرجه البخاري »حىت تكثر الزالزل
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  : ظهور اخلسف واملسخ والقذف -٣١
: قـال رسـول اهللا   : قالت -رضي اهللا عنها-ائشة عن ع

: قلـت : قالت. يكون يف آخر هذه األمة خسف ومسخ وقذف«
» نعم إذا ظهر اخلبـث : يا رسول اهللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال

  .رواه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
وشاريب اخلمـور  ، وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل املعازف* 
  . والقذف، واملسخ، فباخلس

 أن رسـول اهللا   روى الترمذي عن عمران بن حصني 
فقال رجل مـن  وقذف، ، ومسخ، خسف، يف هذه األمة«: قال

إذا ظهرت القيان واملعازف وُشـربت  : ومىت ذلك؟ قال: املسلمني
  .»اخلمور
  : ذهاب الصاحلني -٣٢

ال تقوم «: قال رسول اهللا : قال عن عبد اهللا بن عمرو 
من أهل األرض، فيبقى منـها   )١(ساعة حىت يأخذ اهللا شريطته ال

  .رواه أمحد »ال يعرفون معروفًا، وال ينكرون منكًرا )٢(عجاجة 
  : ارتفاع األسافل -٣٣

:  قال رسول اهللا: قال ما رواه اإلمام أمحد عن أيب هريرة 
إهنا ستأيت على الناس سنون خداعة يصدق فيهـا الكـاذب،   «

                              
  . أي أهل اخلري والدين: شريطته )١(
  .أي الغوغاء واألراذل ومن ال خري فيهم: عجاجة )٢(
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صادق، ويؤمتن فيها اخلائن، وخيون فيها األمـني،  ويكذب فيها ال
السفيه يتكلم يف : وما الرويبضة؟ قال: قيل. وينطق فيها الرويبضة

  .»أمر العامة
ال تقـوم  «: قال أن رسول اهللا  وعن حذيفة بني اليمان 

رواه أمحد  »الساعة حىت يكون أسعد الناس بالدنيا لُكع بن لُكع
  . والترمذي

العبد مث استعمل يف احلمق والـذم وهـو   : بواللكع عند العر
اللئيم، وقد يطلق على الصغري، فإن أطلق على الكبري أريد به صغري 

  . العلم والعقل
  : أن تكون التحية للمعرفة -٣٤

إن مـن أشـراط   «: قال رسول اهللا : عن ابن مسعود قال
 »الساعة أن يسلم الرجل على الرجل ال يسلم عليه إال للمعرفة

  .درواه أمح
  : التماس العلم من األصاغر -٣٥

 روى اإلمام عبد اهللا بن املبارك بسنده عن أيب أمية اجلمحي 
إحداهن أن : إن من أشراط الساعة ثالثًا«: قال أن رسول اهللا 

  .صحيح اجلامع »يلتمس العلم عند األصاغر
الـذين  : وسئل اإلمام عبد اهللا بن املبارك عن األصاغر؟ فقـال 

وقـال  ... فأما صغري يروي عنه كبري فليس بصغري ، ميقولون برأيه
  .أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعين أهل البدع: أيًضا
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  : ظهور الكاسيات العاريات -٣٦
صنفان من أهل «: قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 

قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس، : النار مل أرمها
ت مميالت مائالت، رؤوسـهن كأسـنمة   ونساء كاسيات عاريا

ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد ، البخت املائلة
  . أخرجه مسلم »من مسرية كذا وكذا

  : صدق رؤيا املؤمن -٣٧
: قـال رسـول اهللا   : قال يف الصحيحني عن أيب هريرة 

إذا اقترب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكذب، وأصدقكم رؤيـا  «
كم حديثًا، ورؤيا املسلم جزء من مخس وأربعني جزًءا مـن  أصدق
  .هذا لفظ مسلم »النبوة

  : كثرة الكتابة وانتشارها -٣٨
: قال أن النيب  -رضي اهللا عنه-جاء يف حديث ابن مسعود

إسـناده  : رواه أمحد وقـال  »إن بني يدي الساعة ظهور القلم«
  .صحيح
  : مالتهاون بالسنن اليت رغَّب فيها اإلسال -٣٩

كما جاء يف احلديث عن ابن ، ومنها التهاون بشعائر اهللا تعاىل
إن من أشراط السـاعة أن  «: قال رسول اهللا : قال مسعود 

صححه ابن خزمية، ويف  »ميرَّ الرجل باملسجد ال يصلي فيه ركعتني
رواه البـزار   »أن جيتاز الرجل باملسجد فال يصلي فيـه «: رواية

  .زوائدوصححه اهليثمي يف جممع ال
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  : انتفاخ األهلة -٤٠
مـن  «: قال رسـول اهللا  : قال عن عبد اهللا بن مسعود 

رواه الطرباين يف الكبري، وصححه  »اقتراب الساعة انتفاخ األهلة
  .األلباين يف صحيح اجلامع

  : كثرة الكذب وعدم التثبت يف نقل األخبار -٤١
ن سـيكو «: أنه قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

، وال آبـاؤكم ، ما مل تسمعوا أنـتم ، آخر أميت أناس حيدثونكم
  .رواه مسلم »فإياكم وإياهم

  : كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة احلق -٤٢
إن بني يدي «: قوله  جاء يف حديث عبد اهللا بن مسعود 

أخرجه أمحد وهـو   »الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة احلق
  .صحيح
  : الرجالكثرة النساء وقلة  -٤٣

ألحدثنكم حديثًا ال حيدثكم أحد : عن أنس رضي اهللا عنه قال
من أشراط الساعة أن يقـل  «: يقول بعدي، مسعت رسول اهللا 

العلم، ويظهر اجلهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال 
  .أخرجه البخاري ومسلم »حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد

  : كثرة موت الفجأة -٤٤
إن من أمارات «: قال يرفعه أن النيب  ن أنس بن مالك ع

رواه الطـرباين يف األوسـط    »أن يظهر موت الفجأة... الساعة 
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  . وحسنه األلباين
  : وقوع التناكر بني الناس -٤٥

عن الساعة  سئل رسول اهللا : عن حذيفة رضي اهللا عنه قال
أخـربكم   ولكن، علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو«: فقال

: يا رسـول اهللا : قالوامبشارطها وما يكون بني يديها فتنة وهرًجا، 
بلسان احلبشـة القتـل،   : الفتنة قد عرفناها، فاهلرج ما هو؟ قال

رواه  »ويلقى بني الناس التناكر فال يكاد أحد أن يعـرف أحـًدا  
  .أمحد

  : عودة أرض العرب مروًجا وأهناًرا -٤٦
ال تقـوم  «: قال رسول اهللا  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن

  . أخرجه مسلم »الساعة حىت تعود أرض العرب مروًجا وأهناًرا
  : كثرة املطر وقلة النبات -٤٧

ليست السنة بأن «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة 
ومتطروا وال تنبـت األرض  ، ال متطروا، ولكن السنة أن متطروا

  .أخرجه مسلم »شيئًا
ال تقوم الساعة حـىت  «: ل رسول اهللا قا: وعنه أيًضا قال
ال تكُنُّ منها بيوت املدر، وال تكُنُّ منـها إال  ، متطر السماء مطًرا

  .أخرجه أمحد »بيوت الشعر
  : حسر الفرات عن جبل من ذهب -٤٨

ال تقـوم  «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
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ل النـاس  الفرات عن جبل من ذهب يقتت )١(الساعة حىت حيسر 
: عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم

  .رواه البخاري ومسلم »لعلي أكون أنا الذي أجنو
يوشك الفرات «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 

 »أن حيسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فال يأخذ منه شـيئًا 
  .رواه مسلم
  : كالم السباع واجلمادات لإلنس -٤٩

جـاء  «: قال -رضي اهللا عنه-جاء يف احلديث عن أيب هريرة 
ذئب إىل راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حىت انتزعهـا  

عمدت إىل : فصعد الذئب على تلٍ فأقعي واستذفر فقال: قال. منه
تـاهللا إن  : فقال الرجـل . انتزعته مين -عز وجل-رزق رزقنيه اهللا 

أعجب من هذا رجـل يف  : الذئب قال. رأيت كاليوم ذئًبا يتكلم
وكان . النخالت بني احلرتني خيربكم مبا مضى ومبا هو كائن بعدكم

مث  وأخربه، فصدقه النيب  فجاء الرجل إىل النيب . الرجل يهودًيا
إهنا أمارة من أمارات بني يدي الساعة، قد أوشك : قال النيب 

أحـدث  الرجل أن خيرج فال يرجع حىت حتدثه نعاله وسوطه ما 
  .رواه اإلمام أمحد »أهله من بعده

: ويف رواية له عن أيب سعيد اخلدري فذكر القصة إىل أن قـال 
صدق والذي نفسي بيده ال تقوم السـاعة  «: قال رسول اهللا 

حىت تكلم السباع اإلنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه وشـراك  
                              

  . أي ينكشف لذهاب مائه: حيسر )١(
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  .»نعله، وخيربه فخذه مبا أحدث أهله من بعده
  : شدة البالءمتين املوت من  -٥٠

والذي نفسـي  «: قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 
حىت ميّر الرجل على القرب فيتمرغ عليـه  ، بيده، ال تذهب الدنيا

وليس به الـدين  ، يا ليتين كنت مكان صاحب هذا القرب: ويقول
  . رواه مسلم »إال البالء
  : كثرة الروم وقتاهلم للمسلمني -٥١

قال رسول : قال ك األشجعي جاء يف حديث عوف بن مال
مث هدنـة  : فذكر منـها ... اعدد سًتا بني يدي الساعة «: اهللا 

فيغدرون فيأتونكم حتت مثـانني  ، تكون بينكم وبني بين األصفر
  . رواه البخاري »غاية، حتت كل غاية اثنا عشر ألفًا

  : فتح القسطنطينية -٥٢
انب منها مسعتم مبدينة ج«: قال أن النيب  عن أيب هريرة 

ال : نعم يا رسول اهللا قـال : قالواوجانب منها يف البحر؟ ، يف الرب
تقوم الساعة حىت يغزوها سبعون ألفًا من بين إسـحاق، فـإذا   

ال إله : قالوا. جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسالح، ومل يرموا بسهم
أحـد رواة  (قال ثـور  . فيسقط أحد جانبيها، إال اهللا واهللا أكرب

ال : مث يقولوا الثانيـة . الذي يف البحر: أعلمه إال قال ال): احلديث
ال : إله إال اهللا واهللا أكرب فيسقط جانبها اآلخر، مث يقولوا الثالثـة 

فيفرج هلم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هـم  ، إله إال اهللا واهللا أكرب
، إن الدجال قد خرج: يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال
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  .رواه مسلم »جعونفيتركون كل شيء وير
  : خروج القحطاين -٥٣

يف آخر الزمان خيرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة، 
وجتتمع عليه عند تغري الزمان، وهلذا ذكره اإلمام البخاري يف باب 

  .تغري الزمان
أن رسـول اهللا   روى اإلمام أمحد والشيخان عن أيب هريرة 

 يسـوق  ، من قحطانال تقوم الساعة حىت خيرج رجل «: قال
  .»الناس بعصاه

وهذا القحطاين من األحرار؛ ألن نسبه إىل قحطان الذي تنتهي 
أنساب أهل اليمن من محري وكندة ومهدان وغريهم إليـه، وأمـا   
اجلهجاه فهو من املوايل؛ ويؤيد ذلك ما رواه اإلمام أمحد عـن أيب  

 ال يذهب الليل والنهار حىت«: قال رسول اهللا : قال هريرة 
  .»جهجاه: ميلك رجلٌ من املوايل يقال له

  : قتال اليهود -٥٤
ال تقوم «: قال عن النيب  روى الشيخان عن أيب هريرة 

الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ 
يـا  : اليهودي من وراء احلجر والشجر، فيقول احلجر والشجر

ي فتعال فاقتله، إال الغرقـد  مسلم، يا عبد اهللا، هذا يهودي خلف
  . رواه البخاري »فإنه من شجر اليهود

وقد عرف اليهود هذا احلديث فبدأوا بزراعة هذه الشـجرة يف  
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  .فلسطني، ولكن إذا جاء أمر اهللا ال تغين عنهم هذه الشجرة شيئًا
مسعت من أحد املشايخ يف خطبة اجلمعة : يقول أحد طلبة العلم

سجد األقصى اليت راح ضحيتها املئات من إنه بعد جمزرة امل: يقول
مهمـا  : القتلى واجلرحى، تقابل مسلم مع يهودي، وقال له املسلم

طال بكم الزمن سنخرجكم من فلسطني أذالء صاغرين، ونأخـذ  
املسجد األقصى، حىت الشجر واحلجر سيكون معنا يف حربكم، قال 

ـ   : اليهودي ا نعم هذا صحيح، ونقرأه يف الكتـب، ويعلمـه عاملن
هم الـذين  : من هم؟ قال: قال املسلم. وجاهلنا، ولكن ليس أنتم

فمـىت  . يكون مصلوهم يف الفجر بقدر املصلني يف صالة اجلمعـة 
  . ستكون كذلك؟ واهللا املستعان

  : نفي املدينة لشرارها مث خراهبا آخر الزمان -٥٥
: قـال  أن رسول اهللا  روى اإلمام مسلم عن أيب هريرة 

هلـمَّ إىل  ، زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه يأيت على الناس«
هلمَّ إىل الرخاء، واملدينة خري هلم لو كـانوا يعلمـون،   ، الرخاء

والذي نفسي بيده، ال خيرج منهم أحد رغبة عنها إال أخلف اهللا 
فيها خًريا منه، أال إن املدينة كالكري خترج اخلبيـث، ال تقـوم   

  .»نفي الكري خبث احلديدالساعة حىت تنفي املدينة شرارها كما ي
  : بعث الريح الطيبة لقبض أرواح املؤمنني -٥٦

، جاء يف حديث النواس بن مسعان الطويل يف قصـة الـدجال  
إذا «: وخروج يأجوج ومـأجوج ، -عليه السالم -ونزول عيسى

بعث اهللا رًحيا طيبة فتأخذ حتت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن 
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يها هتارج احلمر، فعلـيهم  ويبقى شرار الناس يتهارجون ف، مسلم
  .رواه مسلم »تقوم الساعة

  : استحالل البيت احلرام وهدم الكعبة -٥٧ 
مسعت أبـا  : روى اإلمام أمحد بسنده عن سعد بن مسعان قال

يبايع لرجل ما بـني  «: قال هريرة خيرب أبا قتادة أن رسول اهللا 
 الركن واملقام، ولن يستحل البيت إال أهله، فإذا استحلوه فـال 
تسأل عن هلكة العرب، مث تأيت احلبشة فيخربونه خراًبا ال يعمر 

  .»بعده أبًدا، وهم الذين يستخرجون كنزه
  : التقليد واتباع سنن األمة املاضية -٥٨

: قـال  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
حىت لو ، لتتبعن سنن من كان قبلكم شًربا بشرب وذراًعا بذراع«

يـا رسـول اهللا، اليهـود    : قلنـا . ر ضب لتبعتموهمدخلوا جح
  . أخرجه البخاري »فمن: والنصارى؟ قال

  : فتنة األحالس والدهيماء -٥٩
كنا : قال -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

فذكر الفنت فأكثر يف ذكرها حىت فتنـة   قعوًدا عند رسول اهللا 
هي «: ا فتنة األحالس؟ قاليا رسول اهللا، م: فقال قائل. األحالس

مث فتنة السراء دخًنا من حتت قدم رجل من أهـل  . هرب وحرب
بييت يزعم أنه مين وليس مين، إمنا أوليائي املتقـون، مث يصـطلح   

مث فتنة الدهيماء، ال تـدع  . الناس على رجل كورك على ضلع
أحًدا من هذه األمة إال لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت متـادت،  
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ل فيها مؤمًنا وميسي كافًرا حىت يصـري النـاس إىل   يصبح الرج
فسطاط إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال إميـان  : فسطاطني

رواه  »فانتظروا الدجال من يومه أو من غٍد، فيه، فإذا كان ذلك
اإلمام أمحد وأبو داود واحلاكم يف املستدرك وصـححه ووافقـه   

  . الذهيب
  : من شدة الفنت الفرار بالدين إىل شغف اجلبال -٦٠

إين أراك «: قال يل أبو سعيد: قال عبد الرمحن بن أيب صعصعة
حتب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعامها، فإين مسعت رسول 

يأيت على الناس زمان تكون الغنم فيه خري مـال  «: يقول اهللا 
املسلم، يتبع هبا شغف اجلبال ومواقع القطر، يفـر بدينـه مـن    

  . خاريرواه الب »»الفنت
  : رفض السنة النبوية -٦١

رضـي اهللا  -يف احلديث الصحيح عن املقدام بن معد يكـرب  
يوشك أن يقعد الرجل متكئًـا  «: قال رسول اهللا : قال -عنه

بيننـا وبيـنكم   : حيدث حبديث من حديثي فيقول، على أريكته
كتاب اهللا، فما وجدنا فيه من حالل استحللناه، وما وجدنا فيـه  

  .»ناه، أال وإن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللامن حرام حرم
  : تداعي األمم على األمة اإلسالمية -٦٢

يوشك «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن ثوبان 
فقـال  األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصـعتها،  

بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء : من قلة حنن يومئذ؟ قال: قائل
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ثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم املهابـة مـنكم،   كغ
: قـال وما الوهن يا رسول اهللا؟ : قيلوليقذفن يف قلوبكم الوهن، 
  . رواه إلمام أمحد وأبو داود »حب الدنيا وكراهية املوت

قطع املال والغذاء عن العراق وغريهـا مـن بـالد     -٦٣
  : اإلسالم

يوشـك  : بد اهللا فقالكنا عند جابر بن ع: فعن أيب نضرة قال
من أيـن ذاك؟  : أهل العراق أن ال ُيجىب إليهم قفيز وال درهم، قلنا

يوشك أهل الشـام أن ال  : مث قال. من قبل العجم مينعون ذاك: قال
. من قبل الروم: من أين ذاك؟ قال: جيىب إليهم دينار وال ُمدٌي، قلنا

أمـيت  يكون يف آخر «: قال رسول اهللا : مث أسكت هنية مث قال
قلت أليب نضرة وأيب : ، قال»خليفة حيثي املال حثًيا ال يعدُّه عدًدا

  . رواه مسلم. ال: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقاال: العالء
: قـال رسـول اهللا   : قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 

منعت العراق درمهها وقفيزها، وُمنعت الشام مديها ودينارها، «
ا ودينارها، وعدمت من حيث بدأمت، وعدمت من وُمنعت مصر إردهب

حيث بدأمت، وعدمت من حيث بدأمت، شهد على ذلـك حلـم أيب   
  .»هريرة ودمه
  : كثرة الروم -٦٤

-رضي اهللا عنهما-قال املستورد القرشي عن عمرو بن العاص 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس، «: يقول مسعت رسول اهللا : 

أقول ما مسعت من رسول اهللا : قال. ولأبصر ما تق: فقال له عمرو
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 .إهنم ألحلم الناس : لئن قلت ذلك إن فيهم خصاالً أربًعا«: قال
عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرةً بعـد فـرٍة،   

وأمـنعهم  : وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة مجيلة
  .رواه مسلم »»من ظلم امللوك

  
  

* * *
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  الكربىأشراط الساعة 
  : املهدي: أوالً

يف آخر الزمان خيرج رجل من أهل البيت يؤيد اهللا به الـدين،  
وميلك سبع سنني ميأل األرض عدالً كما ُملئت جوًرا وظلًما، تنعم 
األمة يف عهده نعمة مل تنعمها قط، خترج األرض نباهتـا، ومتطـر   

  .السماء مطرها، وُيعطى املال بغري عدد
يف زمانه تكون الثمـار كـثرية،   «: -رمحه اهللا-قال ابن كثري 

والزروع غزيرة، واملال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدو 
  .»راغم، واخلري يف أيامه دائم

  : امسه وصفته -١
، واسم أبيه كاسـم أيب  وهذا الرجل امسه كاسم رسول اهللا 

، فيكون امسه حممد أو أمحد بن عبد اهللا، وهو مـن ذريـة   النيب 
رضي اهللا -، مث من ولد احلسن بن علي مة بنت رسول اهللا فاط
  .-عنهم

وهو حممد بن عبد اهللا «: يف املهدي -رمحه اهللا-قال ابن كثري 
  .»العلوي الفاطمي احلسين رضي اهللا عنه

  : صفته الواردة-٢
اخلفيف الشعر ما بـني النـزعتني مـن    : األْجلى«أنه أجلى 

: القىن يف األنف«، أقْىن »هالصدغني والذي احنسر الشعر عن جبهت
  .»طوله ورقة أرنبته مع حدب يف وسطه
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  : مكان خروجه -٣
يكون ظهور املهدي من قبل املشرق، فقد جاء يف احلديث عن 

يقتتـل عنـد   «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-ثوبان 
كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة، مث ال يصري إىل واحد منـهم، مث  

سود من قبل املشرق فيقتلونكم قـتالً مل ُيقتلـه   تطلع الرايات ال
  .»قوم

فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبًوا «: مث ذكر شيئًا ال أحفظه فقال
أخرجه ابن ماجه واحلـاكم   »على الثلج، فإنه خليفة اهللا املهدي

وقـال  . حديث صحيح على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب: وقال
  . هذا السياق كنز الكعبة واملراد بالكنز املذكور يف: ابن كثري
  : األدلة من السنة على ظهوره -٤

  : من األدلة على إثبات ظهور املهدي آخر الزمان ما يلي
 أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري  -١
يف آخر أميت املهدي يسقيه اهللا الغيـث، وختـرج األرض   «: قال

وتعظم األمة، يعيش ، نباهتا، ويعطى املال صحاًحا، وتكثر املاشية
أخرجه احلاكم ووافقه الذهيب، وقـال   »سبًعا أو مثانًيا يعين حجًجا

  . هذا سند صحيح رجاله ثقات: األلباين
: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة  -٢

أخرجـه   »كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم مـنكم «
  . البخاري ومسلم
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  : لدجالاملسيح ا: ثانًيا
مسي الدجال مسيًحا؛ ألن إحدى عينيه ممسوحة، أو ألنه ميسح 

  .األرض أربعني يوًما
  : معىن الدجال -١

ومسي الدجال دجاالً؛ ألنه يغطي احلق بالباطل، أو ألنه يغطـي  
  .على الناس كفره بكذبه ومتويهه وتلبيسه عليهم

  : صفة الدجال -٢
ت هبا األحاديث الدجال رجل من بين آدم له صفات كثرية جاء

وردت صفات الـدجال يف  . لتعريف الناس به، وحتذيرهم من شره
  : األحاديث وهذه الصفات هي

إنه رجل شاب أمحر، قصري، أفحج، جعد الرأس، أجلى اجلبهة، 
عريض النحر، ممسوح العني اليمىن، وهذه العـني ليسـت بناتئـة    

ا عنبـة  كأهن) ليست غائرة منجحرة يف نقرهتا(وال جحراء ) بارزة(
) حلمة تنتب عند مقدمة العـني (وعينه اليسرى عليها ظفرة . طافئة
) كافر(باحلروف املقطعة، أو ) ك ف ر(ومكتوب بني عينيه . غليظة

ومن صفاته أنه . بدون تقطيع يقرؤها كل مسلم كاتب وغري كاتب
  . عقيم ال يولد له

 –روى اإلمام مسلم بسنده إىل عامر بن شـرحبيل الشـعيب   
وكانـت مـن    –أنه سأل فاطمة بنـت قـيس    –ان شعب مهد

 حدثيين حديثًا مسعتيه من رسول اهللا : فقال –املهاجرات اُألول 
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: فقـال هلـا  . لئن شئت ألفعلنَّ: فقالت. ال تسنديه إىل أحد غريه
حدثيين فذكرت قصة تأميها من زوجها واعتدادها عند ابن أم . أجل

منـادي  -اء املنادي فلما انقضت عديت مسعت ند: مث قالت. مكتوم
فخرجـت إىل املسـجد   . الصالة جامعة: ينادي -رسول اهللا 

فكنت يف صفَّ النساء اليت تلي ظهـور   فصليت مع رسول اهللا 
جلس على املنـرب وهـو   ، صالته القوم، فلما قضى رسول اهللا 

أتـدرون مل  : ، مث قـال ليلزم كل إنسان مصاله«: يضحك فقال
إين واهللا ما مجعتكم لرغبـة وال  . أعلم اهللا ورسوله: ؟ قالوامجعتكم

لرهبة، ولكن مجعتكم؛ ألن متيًما الداري كان رجالً نصرانًيا فجاء 
فبايع وأسلم، وحدثين حديثًا وافق الذي كنت أُحـدثكم عـن   
مسيح الدجال، حدثين أنه ركب يف سفينة حبرية من ثالثني رجالً 

أرفـأوا إىل   من خلم وجذام، فلعب هبم املوج شهًرا يف البحر، مث
فلقيتهم دابة أْهلُب كثري الشعر، ال يدرون ما قُبله من ... جزيرة 

أنـا  : ويلك ما أنـت؟ فقالـت  : فقالوا. ُدبره من كثرة الشعر
أيها القوم انطلقـوا إىل  : وما اجلساسة؟ قالت: فقالوا. اجلساسة

ملا مسَّت لنا : قال. هذا الرجل يف الدير فإنه إىل خربكم باألشواق
فانطلقنا سـراًعا حـىت   : فرقنا منها أن تكون شيطانة، قالرجالً 

دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقًا، وأشده وثاقًا، 
  .جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد

  ويلك ما أنت؟: قلنا
  قد قدرمت على خربي، فأخربوين ما أنتم؟: قال
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ركبنا يف سفينة حبرية فصـادفنا   حنن أناس من العرب،: قالوا
فلعب بنا املوج شهًرا مث أرفأنـا إىل  ) أي هاج(البحر حني اغتلم 

جزيرتك هذه، فجلسنا يف أقرهبا، فدخلنا اجلزيرة فلقيتنـا دابـة   
أهلب كثري الشعر، ال يدري ما قُبله من ُدبره من كثرة الشـعر،  

ا اجلساسة؟ وم: أنا اجلسَّاسة، قلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: فقلنا
اعمدوا إىل هذا الرجـل يف الـدير فإنـه إىل خـربكم     : قالت

باألشواق، فأقبلنا إليك سراًعا وفزعنا منها، ومل نأمن أن تكـون  
  . شيطانة

  ).مدينة باألردن بالغور الشامي(قال أخربوين عن خنل بيسان 
أسألكم عن خنلـها هـل   : عن أي شأهنا تستخرب؟ قال: قلنا
  يثمر؟ 

أخربوين عن : قال. أما إنه يوشك أال تثمر: ، قالنعم: قلنا له
  عن أي شأهنا تستخرب؟ : حبرية الطربية؟ قلنا

أما إن ماءهـا  : قال. هي كثرية املاء: هل فيها ماء؟ قلنا: قال
يف طـرف  (أخربوين عن عـني ُزغَـر؟   : قال. يوشك أن يذهب

 البحرية املنتهية يف واد هناك بينها وبني بيت املقدس ثالثة أيـام 
  ).وهي من ناحية احلجاز

  عن أي شأهنا تستخرب؟: قالوا
  هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها مباء العني؟: قال

  .نعم هي كثرية املاء، وأهلها يزرعون من مائها: قلنا له
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  أخربوين عن نيب األميني ما فعل؟: قال
أقاتله العـرب؟  : قال. قد خرج من مكة ونزل يثرب: قالوا

يف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر على ما يليه ك: قال. نعم: قلنا
  .نعم: قد كان ذلك؟ قلنا: قال هلم. من العرب وأطاعوه

إين : يطيعوه، وإين خمربكم عـين أما إن ذاك خري هلم أن : قال
أنا املسيح، وإين أوشك أن ُيؤذن يل يف اخلروج فأخرج، فأسري يف 
األرض فال أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة غري مكة وطيبة، 
فهما حمرمتان عليَّ كلتامها، كلما أردت أن أدخـل واحـدة أو   

، وإن واحًدا منها استقبلين ملك بيده السيف صلًتا يصدين عنها
 قال رسـول اهللا  : قالت. على كل نقب منها مالئكة حيرسوهنا

 –هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبـة  «: وطعن مبخصرته يف املنرب
. نعـم : أال هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس –يعين املدينة 

فإنه أعجبين حديث متيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن 
الشام أو حبر اليمن، ال بل من قبـل  املدينة ومكة، أال إنه يف حبر 

 .من قبل املشرق ما هو، وأومأ بيده إىل املشـرق : املشرق ما هو
  .»فحفظت هذا من رسول اهللا : قالت
  : مكان خروج الدجال -٣

خيرج الدجال من جهة املشرق من خراسـان، مـن يهوديـة    
ة أصبهان مث يسري يف األرض فال يترك بلًدا إال دخله إال مكة واملدين

  .فال يستطيع دخوهلا؛ ألن املالئكة حترسهما
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  :أتباع الدجال -٤
أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخالط مـن  

  . الناس غالبهم من األعراب والنساء
أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-روى مسلم عن أنس بن مالك 

 يْتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفًـا علـيهم   «: قال
وأما كون أكثر أتباعه من األعراب؛ فألن اجلهل غالب . »طيالسةال

وإن مـن  «: عليهم، وملا جاء يف حديث أيب أمام الطويل قوله 
أرأيت إن بعثت لـك  : أن يقول لألعرايب –أي الدجال  –فتنته 

نعم فيتمثل له الشـيطان يف  : أباك وأمك أتشهد أين ربك فيقول
أخرجـه ابـن    »اتبعه فإنه ربكيا بين : صورة أبيه وأمه فيقوالن

  . ماجه
وأما النساء فحاهلن أشد من حال األعراب لسـرعة تـأثرهن   

 -رضي اهللا عنهما-وغلبة اجلهل عليهن، ففي احلديث عن ابن عمر 
ينزل الدجال يف هذه السبخة مبرقنـاة  «: قال رسول اهللا : قال

فيكون أكثر من خيرج إليه من النساء، حىت إن الرجل يرجع  )١(
إىل محيمه وإىل أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطًا خمافـة أن  

  .رواه اإلمام أمحد »خترج إليه
  : فتنة الدجال -٥

فتنة الدجال أعظم الفنت منذ خلق اهللا آدم إىل قيـام السـاعة؛   
                              

)١(   
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وذلك بسبب ما خيلق اهللا معه من اخلوارق العظيمة اليت تبهر العقول 
ه جنة وناًرا، وجنته نار وناره جنة، فقد ورد أن مع. وحتري األلباب

. وأن معه أهنار املاء وجبال اخلبز، ويأمر السماء أن متطـر فتمطـر  
واألرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنـوز األرض، ويقطـع األرض   
بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إىل غري ذلك مـن  

  . اخلوارق، وكل ذلك جاءت به األحاديث الصحيحة
  : تان الناس بالدجال أموروسبب افت

ظهور زهرة الدنيا واخلصب معه، واسـتجابة اجلمـاد    -١
  . ألمره

أنه قبل خروج الدجال بثالث : فقد ثبت يف احلديث الصحيح
سنوات يصيب الناس فيها جوع شديد، حيـث يـأمر اهللا األرض   
فتحبس نباهتا كله، فال تنبت خضراء، فال تبقـى ذات ظلـف إال   

اهللا، مث يأيت املسيح الدجال على هـذه احلـال   هلكت إال ما شاء 
فتكون من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبـت، ويـأمر   

  . خرائب األرض أن خترج كنوزها املدفونة فتستجيب له
ذكر رسـول اهللا  : قال -رضي اهللا عنه-فعن النواس بن مسعان 

  وفيه قال رسـول اهللا  ... الدجال ذات غداة :» ... فيـأيت 
فيدعوهم فيؤمنون به ويسـتجيبون   –أي الدجال  –على القوم 

له، فيأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبـت، فتـروح علـيهم    
سارحتهم أطول ما كانت ذًرا، وأسبغه ضروًعا، وأمده خواصر، 
مث يأيت القوم فيدعوهم فريدون عليه قولـه، فينصـرف عنـهم    
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مير باخلربـة  فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من أمواهلم، و
  . رواه مسلم »...أخرجي كنوزك كيعاسيب النحل : فيقول هلا
  : جييء الدجال معه مثل اجلنة والنار يتبعه هنران -٢

 أنه مسع رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-فعن حذيفة بن اليمان 
إن مع الدجال إذا خرج ماًء وناًرا، فأما الذي يرى الناس «: يقول

الذي يرى الناس أنه ماء فنار حترق، فمن أنه نار فماء بارد، وأما 
أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يرى أنه نار، فإنه مـاء عـذب   

  . رواه البخاري »بارد
ما سـأل أحـد   : قال -رضي اهللا عنه-وعن املغرية بن شعبة 

ما يضرك «: عن الدجال أكثر ممن سألته وإنه قال يل رسول اهللا 
هـو  : خبز وهنر ماء، قال إن معه جبل: إهنم يقولون: منه؟ قلت

  .رواه البخاري ومسلم »أهون على اهللا من ذلك
  : سرعة انتقاله يف األرض والبالد اليت ال يستطيع دخوهلا -٣

 –الطويـل   –رضي اهللا عنه -ففي حديث النواس بن مسعان 
: يا رسول اهللا، ومـا إسـراعه يف األرض؟ قـال   : قلنا... «: قال

  . واه مسلمر »... كالغيث استدبرته الريح
... «: قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وعن أيب أمامة 

إال مكـة  ، وإنه ال يبقى شيء من األرض إال وطئه وظهر عليـه 
إال لقيته املالئكة بالسيوف ، واملدينة ال يأتيها من نقب من أنقاهبا

صلته حىت ينزل عند الضريب األمحر عنـد منقطـع السـبخة،    
الث رجفات، فال يبقى فيها منـافق وال  فترجف املدينة بأهلها ث
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فتنفي اخلبيث منها كما ينفي الكري خبـث  ، منافقة إال خرج إليه
  . أخرجه ابن ماجه واحلاكم وابن خزمية »احلديد
  : استجابة الشيطان ألوامره -٤

... «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب أمامة 
يت إن بعثت لك أباك وأمك أرأ: وإن من فتنته أن يقول لألعرايب

نعم، فيتمثل له شيطانان يف صورة أبيه : أتشهد أين ربك؟ فيقول
حديث صحيح رواه ابـن   »يا بين اتبعه فإنه ربك: وأمه فيقوالن

  .ماجه واحلاكم يف املستدرك
  : قتله للشاب املؤمن مث إحياؤه -٥

 -رضي اهللا عنه-يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري 
حديثًا طويالً عن الدجال فكـان فيمـا    نا رسول اهللا حدث: قال

يأيت الدجال وهو حمرَّم عليه أن يدخل نقـاب  «: حدثنا به أنه قال
املدينة، فينتهي إىل بعض السباخ اليت باملدينة، فيخرج إليه يومئذ 

أشهد أنك الدجال : رجل هو خري الناس أو من خري الناس فيقول
فيقول الدجال أرأيتم إن . ديثهح الذي حدثنا عنك رسول اهللا 

ال، فيقتله : هل تشكُّون يف األمر؟ فيقولون. قتلت هذا مث أحييته
واهللا ما كنت قط أشد بصـرية مـين   : فيقول حني حيييه. مث حيييه
  .»اقتله وال يسلط عليه: فيقول الدجال. اليوم

قـال  : قـال  -رضي اهللا عنه-وملسلم عن أيب سعيد اخلدري 
رج الدجال فيتوجه قبله رجل مـن املـؤمنني   خي«: رسول اهللا 

: أين تعمد؟ فيقـول : فتلقاه املساحل، مساحل الدجال فيقولون له
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أو ما تؤمن بربَّنـا؟  : فيقولون له: قال. أعمد إىل هذا الذي خرج
: فيقول بعضهم لـبعض . اقتلوه: فيقولون. ما برَّبنا خفاء: فيقول

فينطلقـون بـه إىل   . أليس قد هناكم ربكم أن تقتلوا أحًدا دونه
يا أيها الناس، هذا الدجال الـذي  : الدجال، فإذا رآه املؤمن قال

خـذوه  : فيأمر الدجال فيشبَّح فيقول: قال. ذكر رسول اهللا 
أو ما تؤمن يب؟ : فيقول: قال. وشجُّوه فيوسع ظهره وبطنه ضرًبا

فيؤمر به فيؤشر باملنشار : قال. أنت املسيح الكذاب: فيقول: قال
مث ميشي الـدجال بـني   : قال. قة حيث يفرَّق بني رجليهمن مفر

أتـؤمن  : مث يقول: قال. قْم، فيستوي قائًما: القطعتني مث يقول له
يـا أيهـا   : مث يقول :قال. ما ازددت فيك إال بصرية: يب؟ فيقول

فيأخذه الدجال : قال. الناس، إنه ال يفعل بعدي بأحد من الناس
رقوته حناًسا فال يسـتطيع إليـه   ليذحبه فيجعل ما بني رقبته إىل ت

فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أمنـا   :قال. سبيالً
هـذا  « :فقال رسـول اهللا  . قذفه إىل النار، وإمنا أُلقي يف اجلنة

  .».»أعظم الناس شهادة عند ربَّ العاملني
  : الوقاية من فتنة الدجال بأمور -٦
ومعرفة أمساء  ميانالتمسك باإلسالم والتسلح بسالح اإل -١

اهللا وصفاته احلسىن اليت ال يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر 
يأكل ويشرب، وأن اهللا تعاىل منزه عن ذلك، وأن الدجال أعـور  
واهللا ليس بأعور، وأنه ال أحد يرى ربَّه حىت ميوت، والدجال يـراه  

  . الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم
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، وقد وردت ال وخاصة يف الصالةالتعوذ من فتنة الدج -٢
بذلك األحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الشيخان والنسائي عن 

: كان يـدعو يف الصـالة   أن رسول اهللا  عائشة زوج النيب 
اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح «

  .»الدجال
ل قال رسو: قال -رضي اهللا عنه-وروى مسلم عن أيب هريرة 

اللـهم  : إذا تشهَّد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع يقول«: اهللا 
إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا 

  .»واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال
وكان اإلمام طاوس يأمر ابنه بإعادة الصالة إذا مل يقـرأ هبـذا   

على تعليم أبنائهم وهذا دليل على حرص السلف . الدعاء يف صالته
  .هذا الدعاء العظيم
مما ينبغي لكل عامل أن يبث أحاديث الـدجال  : قال السفاريين

بني األوالد والنساء والرجال، وقد ورد أن من عالمات خروجـه  
  .)١(نسيان ذكره على املنابر 

بقـراءة   ، فقد أمر النيب حفظ آيات من سورة الكهف -٣
يف بعض الروايات خواتيمها، و. فواتح سورة الكهف على الدجال

وذلك بقراءة عشر آيات من أوهلا أو آخرها، ومـن األحاديـث   
                              

: ورد يف ذلك حديث صححه اهليثمي يف جممع الزوائد عن الصعب بن جثامة قال )١(
ىت يذهل الناس عن ذكره، وحىت ال خيرج الدجال ح«: يقول مسعت رسول اهللا 

  .»تترك األئمة ذكره على املنابر
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الواردة يف ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن مسعان الطويل 
من أدركه منكم فليقرأ عليـه فـواتح سـورة    «: وفيه قوله 
  .»الكهف

أن الـنيب   -رضي اهللا عنه-وروى مسلم أيًضا عن أيب الدرداء 
 من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ُعصم من «: لقا

. من آخر الكهـف : قال شعبة: قال مسلم. أي من فتنته »الدجال
  . من أول الكهف: وقال مهام

سبب ذلك ما يف أوهلا من العجائب واآليـات،  : وقال النووي
أَفََحِسَب : فمن تدبرها مل يفتنت بالدجال، وكذا آخرها قوله تعاىل

  .فَُروا أَنْ َيتَِّخذُواالَِّذيَن كَ
الفرار من الدجال واالبتعاد منه واألفضل سكىن مكـة   -٤
، فقد سبق أن الدجال ال يدخل مكة واملدينـة، فينبغـي   واملدينة

للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد عنه، وذلك ملا معه من الشبهات 
تيـه  واخلوارق العظيمة اليت جيريها اهللا على يديه فتنة للناس، فإنه يأ

نسأل اهللا . الرجل وهو يظن يف نفسه اإلميان والثبات فيتبع الدجال
  . أن يعيذنا من فتنته ومجيع املسلمني

  : هالك الدجال -٧
عليـه  -يكون هالك الدجال على يدي املسيح عيسى بن مرمي 

كما دلت على ذلك األحاديث الصـحيحة، وذلـك أن    -السالم
املدينة، ويكثر اتباعـه،  الدجال يظهر على األرض كلها إال مكة و

وعند ذلك ينـزل  . وتعمُّ فتنته، وال ينجو منها إال قلة من املؤمنني
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عيسى بن مرمي عليه السالم على املنارة الشرقية بدمشق، ويلتـف  
حوله عباد اهللا املؤمنون فيسري هبم قاصًدا املسيح الدجال، ويكـون  

ه عيسى الدجال عند نزول عيسى متجًها حنو بيت املقدس فيلحق ب
فإذا رآه الدجال ذاب كما يـذوب  ) لُد(عند باب  -عليه السالم-

إن يل فيك ضـربة لـن   «: -عليه السالم-امللح، فيقول له عيسى 
تفوتين، فيتداركه عيسى فيقتله حبربته، وينهزم أتباعـه فيتـبعهم   

يا مسلم، يا عبـد  : املؤمنون فيقتلوهنم حىت يقول الشجر واحلجر
تعال فاقتله إال الغرقد؛ فإنه مـن شـجر    اهللا، هذا يهودي خلفي

  . »اليهود
  : -عليه السالم-نزول عيسى : ثالثًا

عليه -بعد خروج الدجال وإفساده يف األرض يبعث اهللا عيسى 
فينزل إىل األرض، ويكون نزوله عند املنارة البيضاء شرقي  -السالم

واضًعا كفيه على أجنحة ملكني،  )١(دمشق الشام وعليه مهروذنان 
إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه حتدر منه مجان اللؤلـؤ، وال حيـل   

. لكافر جيد ريح نفسه إال مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفـه 
ويكون نزوله على الطائفة املنصورة اليت تقاتل على احلق وتكـون  

فينزل وقت إقامة الصالة يصلي خلف أمـري  . جمتمعة لقتال الدجال
  . تلك الطائفة

عليـه  -دلة من القرآن والسنة على نزول عيسى وقد وردت األ
  . السالم

                              
  . أي البس ثوبني مصبوغتني بورس مث زعفران )١(



  

  ٤٥خمتصر أشراط الساعة الصغرى والكربى

روى اإلمام أمحد  َوإِنَُّه لَِعلٌْم ِللسَّاَعِة: فمن القرآن قوله تعاىل
َوإِنَُّه يف تفسري هذه اآلية  -رضي اهللا عنهما-بسنده إىل ابن عباس 

قبل  -عليه السالم-هو خروج عيسى بن مرمي : قال لَِعلٌْم ِللسَّاَعِة
  . وم القيامةي

رضـي اهللا  -ما رواه الشيخان عن أيب هريرة : ومن األحاديث
والذي نفسي بيده ليوشـكن أن  «: قال رسول اهللا : قال -عنه

ينزل فيكم ابن مرمي حكًما عدالً، فيكسـر الصـليب ويقتـل    
اخلنزير، ويضع احلرب ويفيض املال حىت ال يقبله أحـد، حـىت   

مث يقول أبـو   »دنيا وما فيهاتكون السجدة الواحدة خًريا من ال
َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ : واقرأوا إن شئتم: هريرة

  .َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيًدا
بالشريعة احملمدية، ويكون مـن   -عليه السالم-وحيكم عيسى 

شرع جديد؛ ألن دين اإلسالم خـامت  فإنه ال ينزل ب أتباع حممد 
عليـه  -األديان وباق إىل قيام الساعة ال ينسخ، فيكـون عيسـى   

وجمدًدا ألمر اإلسـالم إذ ال  ، حاكًما من حكام هذه األمة -السالم
رضـي اهللا  -روى اإلمام مسلم عن أيب هريـرة  . نيب بعد حممد 

 كيف أنتم إذ نزل فيكم ابن مـرمي «: قال أن رسول اهللا  -عنه
  .»وإمامكم منكم

عليـه  -والذي يدل على بقاء التكليف بعد نـزول عيسـى   
  . صالته مع املسلمني وحجه وجهاده للكفار -السالم

فأما صالته فقد سبق يف احلديث، وكذلك قتاله للكفار وأتباع 
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: الدجال، وأما حجه ففي صحيح مسلم عن حنظلة األسلمي قـال 
ـ  -رضي اهللا عنه-مسعت أبا هريرة  : قـال  ن الـنيب  حيدث ع

أو ، والذي نفسي بيده ليهلنَّ ابن مرمي بفج الروحـاء حاًجـا  «
  . أي جيمع بني احلج والعمرة »أو ليثنيهما، معتمًرا

زمن أمن وسالم ورخاء،  -عليه السالم-وزمن عيسى بن مرمي 
يرسل اهللا فيه املطر الغزير، وخترج األرض مثراهتا وبركتها ويفـيض  

  . والتبغض والتحاسداملال، وتذهب الشحناء 
، يف ذكر الدجال، فقد جاء يف حديث النواس بن مسعان الطويل

عليـه  -ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج زمـن عيسـى   
مث يرسـل اهللا  «: ودعائه عليهم وهالكهم، وفيه قوله  -السالم

مطًرا ال يكُنُّ منه بيت مدر وال وبر، فيغسل األرض حىت يتركها 
فيومئذ . أنبيت مثرتك وردَّي بركتك: لألرضمث يقال  )١(كالزلقة 

تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك يف الرَّسل 
حىت أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من  )٢(

البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخـذ  
  .رواه مسلم »من الناس

 أن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  وروى اإلمام أمحد
واألنبياء إخوة لعلَّات أمهاهتم شىت ودينهم واحـد، وأنـا   «: قال

أوىل الناس بعيسى بن مرمي؛ ألنه مل يكن بيين وبينه نيب، وإنه نازل 
                              

  . معناه كاملرآة شبه األرض هبا لصفائها ونظافتها: الزلقة )١(
  . هو اللنب: الرِّسل )٢(
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فيهلك اهللا يف زمانه املسيح الدجال، وتقع األمنة علـى األرض  
البقر، والـذئاب مـع    حىت ترتع األسود مع اإلبل، والنمار مع
رواه اإلمام أمحد، قال  »الغنم، ويلعب الصبيان باحليات ال تضرهم

  .سنده صحيح: ابن حجر
: أنه قـال  -رضي اهللا عنه-وروى اإلمام مسلم عن أيب هريرة 

... واهللا لينزلن عيسى بن مرمي حكًما عادالً «: قال رسول اهللا 
فـال ُيسـعى   ) لشابةالناقة ا(وليضعنَّ اجلزية، ولتتركن القالص 

عليها، ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسـد، وليـدعون إىل   
  .رواه مسلم »املال فال يقبله أحد

وأما مدة بقاء عيسى عليه السالم يف األرض بعد نزوله فقد جاء 
  . يف بعض الروايات أنه ميكث سبع سنني، ويف بعضها أربعني سنة

رضـي اهللا  -عمـرو  ففي رواية اإلمام مسلم عن عبد اهللا بن 
مث ميكث الناس سـبع  ... فيبعث اهللا عيسى ابن مرمي « -عنهما

سنني ليس بني اثنني عداوة، مث يرسل اهللا رًحيا باردة مـن قبـل   
الشام فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه ذرة من خـري أو  

فيمكـث يف  «ويف رواية اإلمام أمحد وأيب داود . »إميان إال قبضه
  .»نة، مث يتوىف ويصلي عليه املسلموناألرض أربعني س

  :يأجوج ومأجوج: رابًعا
عربيان، وعلى هذا : امسان أعجميان، وقيل: يأجوج ومأجوج

وأصل يأجوج . يكون اشتقاقهما من أجَّْت النار أجيًجا إذا التهبت
  .عليهما السالم-ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء 
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، ويافث من ولـد  ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أيب الترك
عليـه  -، والذي يدل على أهنم من ذرية آدم -عليه السالم-نوح 
 -رضي اهللا عنه-ما رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري  -السالم

لبيـك  : فيقول. يا آدم: يقول اهللا تعاىل«: قال عن رسول اهللا 
وما : أخرج بعث النار، قال: وسعديك واخلري بني يديك، فيقول

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني، فعنـده  : لبعث النار؟ قا
يشيب الصغري، وتضع كل ذات محل محلها، وترى الناس سكارى 

وأينـا ذلـك   : قالوا. وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد
أبشروا؛ فإن منكم رجالً ومن يأجوج ومـأجوج  : الواحد؟ قالوا

  .»ألف
ون يشـبه : أما صفتهم اليت جاءت هبا األحاديث فهي: صفتهم

أبناء جنسهم من الترك الغتم املغول، صغار العيون، دلف األنوف، 
صهب الشعور، عراض الوجوه كأن وجوههم اجملان املطرقة، على 

  .أشكال الترك وألواهنم
. وقد وردت روايات ضعيفة يف صفاهتم ال داعـي لـذكرها  

والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أهنم رجال أقويـاء ال طاقـة   
ففي حديث النواس بن مسعان أن اهللا تعاىل يوحي إىل . مألحد بقتاهل

خبروج يأجوج ومأجوج، وأنه ال يدان ألحد  -عليه السالم-عيسى 
حرز عبادي «بقتاهلم، ويأمره بإبعاد املؤمنني من طريقهم فيقول له 

  .»إىل الطور
وقد دلت األدلة من القرآن على خروجهم يف آخر الزمان، فمن 
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َحتَّى إِذَا فُِتَحْت َيأُْجوُج َوَمـأُْجوُج  : له تعاىلاألدلة من القرآن قو
َواقَْتَرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَـإِذَا ِهـَي   * َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ 

َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذيَن كَفَُروا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ 
  ].٩٧-٩٦: بياءاألن[ كُنَّا ظَاِلِمَني

وقد دلت األدلة من السنة منها ما ثبت يف الصحيحني عـن أم  
 أن رسـول اهللا  ، عن زينب بنت جحش، حبيبة بنت أيب سفيان

ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر «: دخل عليها يوًما فزًعا يقول
 –قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثـل هـذه   

: قالت زينب بنـت جحـش   –ليت تليها وحلق بإصبعه اإلهبام وا
نعم إذا كثـر  : يا رسول اهللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: فقلت
  .»اخلبث

 -رضي اهللا عنـه -ومنها ما جاء يف حديث النواس بن مسعان 
إين قد أخرجت عباًدا يل ال يدان : إذ أوحى اهللا إىل عيسى«: وفيه

هللا يـأجوج  ويبعـث ا . ألحد بقتاهلم، فحرَّز عبادي إىل الطـور 
فيمرُّ أوائلهم على حبـرية  : ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

لقد كان هبذه مرة : طربية فيشربون ما فيها، وميرُّ آخرهم فيقولون
ماء، وحيضر نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال جيـدون يف  
األرض موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم، فريغـب نـيب اهللا   

، فريسل اهللا طـًريا كأعنـاق البخـت،    عيسى وأصحابه إىل اهللا
  .رواه مسلم »فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهللا

مث : »لقد كان هبـذه مـرة مـاء   «: وزاد يف الرواية بعد قوله
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يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلمر، وهو جبـل بيـت املقـدس،    
لقد قتلنا من يف األرض، هلم فلنقتل مـن يف السـماء،   : فيقولون

. السماء، فريد اهللا عليهم نشاهبم خمضوبة دًمـا فريمون بنشاهبم إىل 
  . رواه مسلم

فذكر احلـديث   عن النيب  -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 
وخيرجون على الناس فيستقون املياه ويفر الناس منـهم،  «: وفيه

: فيقولـون . فريمون بسهامهم يف السماء فترجع خمضبة بالـدماء 
فيبعث : قال. قوة وعلًوا وغلبنا من يف السماء، قهرنا أهل األرض

والـذي  . فـيهلكهم : قال. اهللا عز وجل عليهم نغفًا يف أقفائهم
نفسي بيده، إن دواب األرض لتسمن وتبطر وتشكر شكًرا مـن  

ورواه . حديث حسـن غريـب  : أخرجه الترمذي وقال »حلومهم
  .احلاكم يف املستدرك، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع

يأجوج ومأجوج ليحجز بينـهم وبـني   وقد بىن ذو القرنني سدَّ 
  .٩٤: جرياهنم الذين استغاثوا به منهم كما ورد يف سورة الكهف آية

والذي يدل على أن هذا السدَّ موجود مل يندك ما روي عـن  
حيفرونـه  «: يف السدَّ قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-أيب هريرة 

ارجعـوا  : كل يوم حىت إذا كادوا خيرقونه قال الـذي علـيهم  
كأشد ما كـان،   -عز وجل-فيعيده اهللا : قال. فستخرقونه غًدا

قـال  ، حىت إذا بلغوا مدهتم وأراد اهللا تعاىل أن يبعثهم على الناس
: قال. ارجعوا فستخرقونه غًدا إن شاء اهللا واستثىن: الذي عليهم

فيخرقونه وخيرجون على ، فريجعون فيجدونه كهيئته حني تركوه
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رواه الترمذي وابن ماجه  »ر الناس منهمالناس فيستقون املياه ويف
  . واحلاكم
  : اخلسوف الثالثة: خامًسا

  :دلَّت على ذلك األحاديث من السنة منها
: قـال  أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عن حذيفة بن أسيد 

ثالثة : فذكر منها... إن الساعة لن تقوم حىت تروا عشر آيات «
ف جبزيـرة  خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخس: خسوف
  .رواه مسلم »العرب

  : سادًسا الدخان
  : األدلة على ذلك من القرآن -١

َيْغَشى * فَاْرَتِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ : قوله تعاىل
  :    ].الدخان[ النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم

  : األدلة من السنة -٢
أن رسـول اهللا   -نهرضي اهللا ع-ما روى مسلم عن أيب هريرة 

 الـدجال  : وذكـر منـها  ... بادروا باألعمال سـًتا  «: قال
  .»والدخان

رضي اهللا -وروى ابن جرير والطرباين عن أيب مالك األشعري 
الدخان : إن ربكم أنذركم ثالثًا«: قال رسول اهللا : قال -عنه

يأخذ املؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل 
  .»مسمع منه
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  : طلوع الشمس من مغرهبا: سابًعا
َيْوَم َيأِْتي َبْعُض َآَياِت َربَِّك : قال تعاىل: دل على ذلك القرآن

لَا َيْنفَُع َنفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن َآَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها 
  ].١٥٨: األنعام[ َخْيًرا

راد ببعض اآليـات  فقد دلت األحاديث الصحيحة على أن امل
املذكورة يف اآلية هو طلوع الشمس من مغرهبا، وهو قول أكثـر  

  . املفسرين
  : األدلة يف السنة على ذلك

أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-روى الشيخان عن أيب هريرة 
 ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا، فـإذا  «: قال

ال ينفع نفًسا إمياهنا  طلعت فرآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك حني
  .»أو كسبت يف إمياهنا خًريا، مل تكن أمنت من قبل

  : الدابة: ثامًنا
َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ : دلَّ القرآن الكرمي على خروجها، قال تعاىل

َعلَْيهِْم أَْخَرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّـاَس كَـاُنوا   
  ].٨٢: النمل[ ا لَا ُيوِقُنونَبَِآَياِتَن

فما رواه مسلم وأبو داود من حديث عبد اهللا بـن  : وأما السنُّة
جلس إىل مـروان بـن   : قال -رضي اهللا عنهما-عمرو بن العاص 

احلكم باملدينة ثالثة نفر من املسلمني فسمعوه وهو حيـدث عـن   
قـل  مل ي: أن أوهلا خروج الدجال، فقال عبد اهللا بن عمرو: اآليات



  

  ٥٣خمتصر أشراط الساعة الصغرى والكربى

حديثًا مل أنسـه َبْعـد،    مروان شيئًا، قد حفظت من رسول اهللا 
طلوع الشمس من مغرهبـا،  : أول اآليات خروًجا«: مسعته يقول

وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صـاحبتها  
  .»فاألخرى على إثرها قريًبا

أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-يف حديث أيب أمامة  :صفاهتا
 مث يعمرون ، خترج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم«: قال

: ممن اشـتريته؟ فيقـول  : فيكم حىت يشتري الرجل البعري فيقول
  .رواه أمحد وإسناده صحيح »اشتريته من أحد املخطمني

  : رفع القرآن واندراس اإلسالم: تاسًعا
قال رسـول اهللا  : قال -رضي اهللا عنه-فعن حذيفة بن اليمان 

 :»الم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدري مـا  يدرس اإلس
صيام وال صالة وال نسك وال صدقة، وليسري على كتـاب اهللا  
يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية، وتبقى طوائف مـن النـاس   

: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: الشيخ الكبري والعجوز يقولون
ما تغين : ن اليمانفقال ابن زفر حلذيفة ب. ال إله إال اهللا فنحن نقوهلا

عنهم ال إله إال اهللا وهم ال يدرون ما صالة وال صيام وال نسك وال 
فأعرض عنه حذيفة مث ردها عليه ثالثًا، كل ذلك يعـرض  ! صدقة

يا صلة، تنجيهم من النار : عنه حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة فقال
  . أخرجه ابن ماجه »ثالثًا
   :النار اليت حتشر الناس: عاشًرا

جاء يف حديث حذيفة بن أسيد يف ذكر أشراط الساعة الكربى 
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وآخر ذلك نار خترج من الـيمن تطـرد النـاس إىل    «: قوله 
  . رواه مسلم »حمشرهم

وقد بينت األحاديث كيفية حشر هذه النـار للنـاس، روى   
حيشر «: قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-الشيخان عن أيب هريرة 

غبني وراهبني واثنان على بعري، وثالثة الناس على ثالث طرائق را
على بعري، وأربعة على بعري، وعشرة على بعري، وحيشر بقيتـهم  

وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح : النار، تقيل معهم حيث قالوا
رواه البخاري  »معهم حيث أصبحوا، ومتسي معهم حيث أمسوا

  .ومسلم
شر كما وحيشر الناس إىل الشام يف آخر الزمان وهي أرض احمل

يف ذكر خـروج   -رضي اهللا عنهما-جاء يف احلديث عن ابن عمر 
علـيكم  «: يا رسول اهللا، فماذا تأمرنا؟ قـال : قلنا: النار وفيه قال

  .رواه أمحد والترمذي »بالشام
هذا آخر ما يسَّر اهللا مجعه مـن أشـراط السـاعة الصـغرى     

. در عليهوالكربى، نسأل اهللا تعاىل أن ينفع هبا، إنه ويل ذلك والقا
  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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