
٣، العدد  ٨، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٨٩  

اإلذاعة لعالمات الساعة
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٢٥/١٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٠/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یـا أیهـا (فقـال عـز مـن قائـل : (بـه اإلنسـان مـا لـم یعلـم .الحمد هللا الـذي خلـق القلـم فعلـم 

والصــالة والســالم علــى خیــر . )١( ))وال تمــوتن إال وانــتم مســلموناتــهالــذین امنــوا اتقــوا اهللا حــق تق

-شاهد ومبشر ونذیر وعلى اله وصحبه أجمعین وبعد:

لـذلك مـن الجلـي لما كانت هذه األمـة اإلسـالمیة هـي أخـر األمـم ونبیهـا هـو خـاتم األنبیـاء 

للعیان أن یخـص اهللا تعـالى هـذه األمـة بظهـور عالمـات السـاعة فیهـا ، وقـد بینهـا اهللا تعـالى علـى 

حــق وان كــل مــا ذكــره لســان نبیــه الكــریم أكمــل بیــان ، وقضــى بأنهــا ســتخرج فــیهم ال محالــة

سـاعة بنوعیهـا وان الذي یقرا عن هـذه الغیبیـات وخاصـة فیمـا یتعلـق بعالمـات المتحقق ال محالةو 

خبــارات النبــي الیــرى أن كــل یــوم یمــر علینــا فــي أیامنــا هــذه یثبــت صــدق الصــغرى منهــا والكبــرى

 فقد تحقق من أشراط الساعة الصغرى الكثیر وما زالـت العالمـات األخـرى تتتـابع كمـا اخبـر

یحــتم علــى ممــا یبعــث فــي الــنفس المؤمنــة الیقــین التــام بــدنو الســاعة األمــر الــذيبهــا النبــي 

وظهـور أول عالمـة للسـاعة حینهـا ال ینفـع المؤمن أن یلتفت إلـى العمـل ألخرتـه قبـل فـوات األوان

نفــس إیمانهــا إن لــم تكــن أمنــت مــن قبــل وال یقبــل منهــا حینئــذ عمــل وال توبــة مصــداقا لقولــه تعــالى 

ول لـو وان تقـول نفـس یاحسـرتى علـى مـا فرطـت فـي جنـب اهللا وان كنـت لمـن السـاخرین . أو تقـ((

أن اهللا هــــداني لكنـــــت مــــن المتقـــــین . أو تقــــول حـــــین تــــرى العـــــذاب لــــو أن لـــــي كــــرة فـــــأكون مـــــن 

)٢())المحسنین

إذا ذكر الساعة في خطبه احمرت وجنتاه وعال صوته واشتد غضبه فقد كان النبي 

. )٣(صبحكم مساكمنه نذیر جیش یقولوكأ

   ١٠٢) أل عمران أیة ١(

   ٥٨ - ٥٦) الزمر أیة ٢(

  )١٥٦٠رقم (٢٧/  ٦) أخرجه النسائي : باب كیف الخطبة ٣(
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هـو رغبتنـا الشـدیدة فـي االطـالع علـى وأما السبب الذي دفعنا إلى الكتابة فـي هـذا البحـث 

األمور الغیبیة المتعلقة بأمارات السـاعة ونقلهـا إلـى الـذین هـم فـي غفلـة وانشـغال بـأمور الـدنیا عـن 

قبل فوات األوان وانقضاء األجل المحتوم التزود لآلخرة

وقد قمنا بإعداد هذا البحث بأسلوب یسهل على اآلخرین قراءته واالستفادة منه دون 

دخول في تفاصیل وأمور خالفیة كثیرة فتناولنا ما اتفق علیه علماء المسلمین فیما یتعلق ال

بالساعة وٕاخبارها وعالماتها بنوع من االختصار مع إعطاء الموضوع حقه ومستحقه دون إخالل 

استنادا إلى اآلیات القرآنیة الواردة في ذكر الساعة واألحادیث النبویة الصحیحة منهابه

ر أهمهــا تفســیر الطبــري وتفســیر ابــن علــى بعــض مــن التفاســیتمــدنا فــي بحثنــا هــذاوقــد اع

وغیرهـا سـتة ومسـند اإلمـام احمـد والمسـتدرك وعلى روایات الحدیث مـن الصـحاح الكثیر والقرطبي

من المؤلفات الموثقة والمعتمدة .

أربعــة مباحـــث تضـــمن وقــد تضـــمنت خطــة البحـــث الموســـوم (اإلذاعــة لعالمـــات الســـاعة)

كمــا لمبحــث األول: مطلبــین تناولنــا فــي مطلبــه األول تعریــف الســاعة وفــي مطلبــه الثــاني معانیهــاا

كــان  تضــمن المبحــث الثــاني مطلبــین تناولنــا فــي مطلبــه األول علــم الســاعة وهــل أن النبــي 

بشيء من الذكر والتمهیدعلى علم بوقت قیام الساعة

عة ومــا ورد مــن أدلــة نقلیــه علــى قــرب وقــت أمــا المطلــب الثــاني فقــد تناولنــا فیــه وقــت الســا

أمـــا المبحــث الثالـــث فقــد تضـــمن عالمــات الســـاعة الصــغرى بالبیـــان والشــرح وضـــم ثالثـــة الســاعة

مطالب المطلب األول تناولنا فیه العالمات الصغرى التي حدثت وانقضت أما المطلب الثاني فقـد 

مطلـب الثالـث فقـد تضـمن العالمـات تضمن العالمات الصغرى التي ظهرت وال زالـت تتتـابع أمـا ال

الصغرى التي لم تظهر بعد

أما المبحث الرابـع فقـد تضـمن مطلبـین أیضـا تناولنـا فـي مطلبـه األول النـوازل الحیـة مـن 

المســیح عالمــات الســاعة الكبــرى بشــيء مــن الشــرح والتفصــیل لكــل واحــدة منهــا وشــملت كــل مــن

الدابـــة أمـــا المطلـــب الثـــاني فقـــد تناولنـــا فیـــه الـــدجال ونـــزول عیســـى علیـــه الســـالم ویـــأجوج مـــأجوج و 

النــوازل الغیــر حیــة مــن عالمــات الســاعة الكبــرى وشــملت طلــوع الشــمس مــن مغربهــا والخســوفات 

الثالث والنار والدخان

وبـــالرغم مـــن الصـــعوبة التـــي واجهتنـــا فـــي إعـــداد البحـــث إال انـــه غمرنـــا نـــوع مـــن الرضـــا 

منـا إلـى التصـدیق بكـل مـا اخبـر بـه النبـي  وهـو دعـوة والبهجة بعد إتمامه علـى أحسـن وجـه

والتوبــة والرجــوع إلــى اهللا تعــالى مـن المغیبــات وزیــادة فــي الیقـین واالنتبــاه وعــدم التمــادي فــي الغفلـة

هـــذا وأخـــر دعوانـــا أن الحمـــد هللا وأفضـــل الصـــالة وأتـــم ، والكـــف عـــن المعاصـــي قبـــل فـــوات األوان

التسلیم على خیر األنام .
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Announcement of Resurrection Signs

Dr .Yousif .S .A l Tahan
Aamer .A .S . AL- Iraqi Hassan . Kh .I .Al –Imaim

University of Mosul/ College of Basic Education

Abstract:
The day of resurrection with its minor and great signs is of the

invisible matters which nobody can know but almighty Allah. Hence, we

must believe in all what are sent by Allah through his generous prophet

Mohammad

((God’s blessing and peace be upon him)) as a certification to what

almighty say: ((Those who believe in the invisible)) and ((with the

afterlife, they trust)).

we have chosen this research for we found many researchers are

interested in such topic and in such vital type of Hadithes related to trials,

epics, and signs of resurrection.

The believer’s trust won’t be completed unless she believes in the

invisible, which closely related with the trust in signs of resurrection

implies believe in the invisibles and judgment day .

All the authentic news that had been proved by the prophet whether

these news are successive or soles must be trusted in .

The generous prophet told us what had been and what will be to the

day of Judgment , including signs of resurrection

With regard to minor signs of resurrection, many of which

appeared and manifested, while none of the great signs are noticed yet.

The research consisted of three chapters as follows :

First chapter : included two topics; the definition of the hour of

resurrection, and the second describes the meanings of such an hour .
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Second chapter :is divided into two sections ;the first is dedicated

to the knowing of the hour of resurrection, and the second is related to its

time .

Third chapter: is divided into two sections ; the first is devoted to

describing the minor signs of the hour of resurrection, while the great

signs of such an hour are dealt with in the second section .

Fourth chapter : included the great signs of resurrection .It is

divided into two topics .The first one talks about the living sings ,while

the second handles the unloving signs .

The research combines the minor and great sings depending on

what is correct of Al_Hadith .Moreover, it divided the great sings into a

new classification.

في تعریف الشرط والعالمة و الساعة ومعانیھا:األولالمبحث
تعریف الشرط والعالمة والساعةالمطلب األول:

تعریف الشرط :
وهم ومنه شرط السلطانأوائلهوأشراط الشيء ،شراطأهو العالمة جمعه الشرط بالتحریك

على الذي یشترطه الناساالشتراطالذین یقدمهم على غیرهم من جنده ومنهنخبه أصحابه

)١(بعضهم على بعض فالشرط عالمة على المشروط

هي عالمات القیامة التي تسبقها و تدل على قربها، وقیل هي ما تنكرهفالشرط في اللغة

قیامهاقبل أن تقوم الساعة ، وقیل : هي أسبابها التي دون معظمها وأمورهان صغار الناس م
)٢(

تعریف العالمة:
ـــمیاءالّســیما:ُعَبْیـــدأبــوقـــال .العالمــة:اِإلمـــاَرة:الّســكیتابـــنقــال  :والسُّـــوَمةوالسِّــَمةوالسِّ

:الّشـــعار:ُعَبْیـــدأبـــوقـــال.َوْســـماً َوَســـْمُته وقـــد ســـیبویه،عنـــدللحدیـــدةفاســـم:الِمیَســـمفأمـــاالعالمـــة،

الُجهنیـةمعبـد أم قـولومنـهالحـج،وَمشـاِعرالبدن،وٕاْشعارالّسفر، في القوم شعارومنهالعالمة،

)٣(عاَبه وكان عالمةً جعلته أي. الّناس في ابنيَأْشَعْرت قد إنك:للحسن

الشـیخ  قـدم لـه هــ"٣١١: تألیف جمال الدین محمد بن مكرم الشهیر بابن منظـور االنصـاري "ت لسان العرب )١(

  ٣٣٠-٣٢٩\٧ ، مادة (شرط)لبنان–طبعة دار لسان العرب بیروت ،عبد اهللا العالیلي 

 هـــ"٦٠٦النهایــة فــي غریــب الحــدیث واالثــر: لالمــام المبــارك بــن محمــد مجــد الــدین بــن االثیــر الموصــلي "ت ) ٢(

ترتیــــب القــــاموس .  ٤٢٢\٢ :الناشــــر المكتبــــة التجاریــــة لصــــاحبها ریــــاض الشــــیخ،تحقیــــق محمــــود الطنــــاحي

  ٦٤٧\٢:م.١٩٧٩– ١٣٩٩الكتب العلمیة "الناشر دار،"المحیط" لالستاذ الطاهر الزواوي

  ٤٦٠\٢: النهایة) ٣(
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تعریف الساعة:
ساعات و سـاع و اللیـل والنهـار معـا أربـع هي جزء من أجزاء اللیل و النهار جمعها لغة :

)١(ساعةوعشرون

الوقــت الــذي تقــوم فیــه القیامــة و ســمیت بــذلك لســرعة الحســاب فیهــا أو ألنهــا اصــطالحا :

)٢(كلهم بصیحة واحدةساعة فیموت الخلقالناس فيتفاجئ

معاني الساعة : في المطلب الثاني
:تطلق الساعة على ثالث معان

قامــت قیامتــه ، لدخولــه فــي عــالم ، فمــن مــات فقــداإلنســان: وهــي مــوت لصــغرىالســاعة ا -أ 

.اآلخرة

الواحـد ، و یؤیـد ذلـك مـا روتـه عائشـة رضـي اهللا : وهـي مـوت أهـل القـرنالسـاعة الوسـطى -ب

: متــى ســألوه عــن الســاعةعلــى رســول اهللا قــدموا إذاعنهــا ، قالــت : كــان األعــراب 

إن یعش هذا لم یدركه الهرم ، قامت علـیكم (فقال : (ن منهمإنساالساعة؟ فنظر إلى احدث

المخاطبین أي موتهم ، وأن المراد ساعة)٣())ساعتكم

السـاعة فـي  أطلقـت فـإذالجـزاء اللحسـاب و : و هـي بعـث النـاس مـن قبـورهمالسـاعة الكبـرى -ج

ــاَعةِ َیْســَأُلَك النَّــاُس ((تعــالىولــهقودلیــل ذلــك القــرآن فــالمراد بهــا القیامــة وقولــه  )٤())َعــِن السَّ

ال اقسـم ((فـي سـورة القیامـةقولـه و  )٥())اقتربت الساعة وانشق القمـر((في سور القمرتعالى

وكـذلك ذكـرت فـي  )٧(بقوله ((كال إذا بلغت التراقي))الموتتعالى ثم ذكر)٦())بیوم القیامة

رافعـــة . إذا رجـــت إذا وقعـــت الواقعـــة . لـــیس لوقعتهـــا كاذبـــة . خافضـــة((فـــي ســـورة الواقعـــة 

والواقعــة اســم مــن اســماء یــوم )٨())األرض رجــا . وبســت الجبــال بســا . فكانــت هبــاء منبثــا

)٩(القیامة كاالزفة وغیرها 

   ٣٣٠- ٣٢٩\ ٧مادة (سوع):لسان العرب) ١(

  ٢٠٣/ ٣: ١٩٨٥، ) المخصص : ابن سیدة : دار الكتاب العربي ، بیروت ٢(

هـــ" طبعــة ٨٥٢شــرح فــتح البــاري: لالمــام الحــافظ احمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني "تبصــحیح البخــاري ) ٣(

نقحـــة ومصـــححة رقــم كتبهـــا وابوابهـــا واحادیثهـــا محمــد فـــؤاد عبـــد البــاقي. دار الكتـــب العلمیـــة. بیـــروت جدیــدة م

  )٥٧٠١رقم ( ٣٦١\١١كتاب الرقاق باب سكرات الموت  : م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠ ،) ١( ط، لبنان

  ٦٣أیة األحزاب ) ٤(

  ١القمر آیة  )٥(

  ١القیامة أیة ) ٦(

  ٢٦القیامة أیة  )٧(

  ٧ – ١ة الواقعة من أی )٨(

م  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ٢األشقر ، ط) زبدة التفسیر من فتح القدیر ، محمد سلیمان عبدا هللا٩(



وآخرانیوسف سلیمان 

٩٤

في علم الساعة وقربھا:  ثانيالمبحثال
المطلب األول : في علم الساعة

وال نبــي إال  يولــ المـراد بعلــم الســاعة معرفــة وقــت قیامهــا والـذي ال یعلمــه انــس وال جــن وال

:وقت وقوعهااهللا علیه و سلم بأدلة عدم علم النبي صلياهللا الواحد القهار ومن 

ُیَجلِّیَهــا ُمْرَســاَها ُقــْل ِإنََّمــا ِعْلُمَهــا ِعنــَد َربِّــي الَ َیْســَأُلوَنَك َعــِن السَّــاَعِة َأیَّــانَ قولــه تعــالى : ((

َیْسـَأُلوَنَك َكَأنَّـَك َحِفـيٌّ َعْنهَـا ُقـْل ِإنََّمـاَال تَـْأِتیُكْم ِإالَّ َبْغتَـةً اِت َواَألْرضِ السَّـَماوَ ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو ثَُقَلْت ِفـي

)١(()َیْعَلُمونَ ِعْلُمَها ِعنَد الّلِه َولَـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ 

ُل اْلَغْیثَ ِ◌نَّ إ(وقوله تعالى: ( ْعَلُم َما ِفـي اْألَْرَحـاِم َوَمـا تَـْدِري َویَ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُیَنزِّ

)٢())َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َنْفٌس 

َلَعـلَّ السَّـاَعَة َوَمـا ُیـْدِریكَ َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمهَـا ِعنـَد اللَّـهِ َیْسَأُلَك النَّاُس وقوله تعالى :

)٣())َتُكوُن َقِریباً 

مـا المسـؤول عنهـا بـأعلم ((لجبریل عندما سأله عن السـاعة قوله صلى اهللا علیه و سلمو

)٤())السائلمن

:إدعاء النبي صلي اهللا علیه و سلم علم الساعة دلیل علي صدقه: عدم مسألة

، فیظهـر كذبـهمخافـة أن یختبـره أحـدأحد األدعیاء علمه بما في األرحـامقد نفهم أن ینكر

الذي یعارض طالب الشهرة أو المال أو غیره مماماعلم الساعة ىلكن ما الذي سیخسره لو ادع

." الساعة ستقوم بعد ألف عام " ؟ ال شيءلو قال هیزعم

َكَمــاِإَلْیــكَ َأْوَحْیَنــاِإنَّــاى((قولــه تعــاللنبــي مرســل یــوحي إلیــه لكنــه صــلي اهللا علیــه و ســلمو 

ـــا ـــىَأْوَحْیَن ـــوحٍ ِإَل ـــینَ ُن ـــاَبْعـــِدهِ ِمـــنْ َوالنَِّبیِّ ـــىَوَأْوَحْیَن ـــَراِهیمَ ِإَل َواْألَْســـَباطِ َوَیْعُقـــوبَ َوإِْســـَحاقَ َوإِْســـَماِعیلَ ِإْب

ِإنَّــاالنَّبِـيُّ َأیُّهَـا اَیـ((وقولـه تعـالى :)٥(.َزُبــوًراَداُوودَ َوَآَتْیَنـاَوُسـَلْیَمانَ َوَهـاُرونَ َوُیـوُنَس َوَأیُّـوبَ َوِعیَسـى

)٦())ُمِنیًراَوِسَراًجاِبِإْذِنهِ اللَّهِ ِإَلىَوَداِعًیا*َوَنِذیًراَوُمَبشًِّراَشاِهًداَأْرَسْلَناكَ 

  ١٨٧األعراف أیة ) ١(

  ٣٤لقمان أیة  )٢(

  ٦٣األحزاب أیة  )٣(

/  ١صحیح البخاري : كتاب اإلیمان باب سؤال جبریـل النبـي عـن اإلیمـان واإلسـالم واإلحسـان وعلـم السـاعة  )٤(

  )٤٨رقم (١١٤

  ١٦٣أیة النساء )٥(

٤٦األحزاب أیة  )٦(
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المطلب الثاني : في قرب الساعة 
جاءت اآلیات القرآنیة لتدل على قرب قیام الساعة ومنها

)١())م وهم في غفلة معرضوناقترب للناس حسابه(قوله تعالى: (

)٢())وما یدریك لعل الساعة تكون قریبا(وقوله تعالى: (

)٣())اقتربت الساعة وانشق القمر(وقوله تعالى: (

)٤())إنهم یرونه بعیدا ونراه قریبا(وقوله تعالى (

ومن األحادیث النبویة الدالة على قرب الساعة 

)٥())ویشیر بإصبعیه فیمدهمابعثت أنا والساعة كهاتین (( قوله 

)٦()): ((بعثت في نسم الساعة وقوله

( وقوله )٧())إنما أجلكم في اجل من خال من األمم مابین صالة العصر ومغرب الشمس(:

( وقولـــــه ـــــا والســـــاعة جمیعـــــا ، إن كـــــادت لتســـــبقني(: ـــــت أن ـــــات )٨())بعث وغیرهـــــا مـــــن اآلی

  ةواألحادیث الدالة على قرب الساع

قیام الساعةأن النبي صلي اهللا علیه و سلم كان یعلم وقتالرد علي ما یوهم:مسالة

(٩)نعلیه و سلم " بعثت أنا و الساعة كهاتیاهللا ىقوله صلك ……

قلـة المـدة بینـه و  ىبهذا الحدیث علـي اخـتالف ألفاظـه إلـقال عیاض و غیره : أشار:قال الحافظ

)١٠(بینهما "المجاورة و إما في قدر ماوالتفاوت إما في (،الساعةبین

الساعة كهاتین " فمعناه : أنا النبي األخیر فال یلینـي نبـيأما قوله " بعثت أنا و: و قال القرطبي 

)١١()بینهما أصبع آخرولیس ىآخر و إنما تلیني القیامة كما تلي السبابة الوسط

  ١) األنبیاء أیة ١(

  ٦٣) األحزاب أیة ٢(

١) القمر أیة ٣(

  ٧ – ٦) المعارج أیة ٤(

  )٦٠٢٢رقم ( ٣٤٧/  ١١) صحیح البخاري : كتاب الرقاق باب بعثت أنا والساعة كهاتین ٥(

/ وٕاسناده صحیح ٢٣٤/  ٢، وابن منده في المعرفة  ٢٣/ ١) رواه الدوالبي في الكنى ٦(

  )٣٢٠٠رقم ( ٤٥٩/ ٦) صحیح البخاري : كتاب أحادیث األنبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائیل ٧(

ـــة،اإلمـــاممســـند ) ٨( ـــن حنبـــل: ط: مؤسســـة الرســـالة. المســـمى بالموســـوعة الحدیث تحقیـــق: مجموعـــة مـــن احمـــد ب

  )٢١٨٦٩رقم ( ٣٤٨/ ٥ م. دمشق سوریا.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١: ١ط  األساتذة

)٦٠٢٢رقم ( ٣٤٧/  ١١صحیح البخاري : كتاب الرقاق باب بعثة إنا والساعة كهاتین  )٩(

٣٤٩ \١١: ) فتح الباري : ابن حجر العسقالني : دار المعرفة بیروت عن طبعة محب الدین الخطیب ١٠(

ت  بــي"الحــافظ شــمس الــدین محمــد بــن احمــد بــن ابــي بكــر القرطلإلمــام:واآلخــرةالمــوتى أحــوالالتــذكرة فــي  )١١(

  ٥٦٣: ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر بیروت لبنان هـ"٦٧١
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)١("َفَقْد َجاء َأْشَراُطَها"ىقوله تعالو 

نبـي النبـي صـلي اهللا علیـه و سـلم ألنـه،أي أشـراط السـاعة ،أولهـا و " )رحمـه اهللا(رطبي قال الق

)٢("آخر الزمان و قد بعث و لیس بینه و بین القیامة نبي

�řŷŕ»»Ŭƅ§�Å(فــي صــحیحه )رحمــه اهللا(البخــاري ىرو و  »̄»Ɣ�ÁƔ»»ŗ�ŕĎś»»Ŭ�̄ »̄»ŷ§-الحــافظ : أي ســت قــال

، ثم)٤(كقعاص الغنم یأخذ فیكم)٣(تانموِ ثم ،المقدسثم فتح بیت موتي، عالمات لقیام الساعة

فتنة ال یبقى بیت مـن العـرب یعطى الرجل مائة دینار فیظل ساخًطا ، ثمحتىاستفاضة المال ثم

تحت )٥(كم تحت ثمانین غایةنو بین بني األصفر فیغدرون فیأتو إال دخلته ، ثم هدنة تكون بینكم

:الساعة بالقرب فیه أموریر عنالتعبو  )٦(غایة اثنا عشر ألًفا تحت كل

)٧())اقتربت الساعة وانشق القمر(لقوله تعالى (هو الذي أخبر بالقرب  ىاألول : اهللا تعال

من مات قامت قیامته ، و بذلك یكـون المعنـي هـو قـرب مالقـاة العبـد  إن :یقولونالثاني : العلماء

.لساعته

سـرعة مجیئهـاو  القیامـةریب الساعة التـي هـيهذه النصوص جملًة تق غرض:الثالث: قال القرطبي
)٨(

قال الحافظ ابن كثیـر فـي النهایـة فـي الفـتن والمالحـم: والـذي فـي كتـب اِإلسـرائیلیین وأهـل 

الكتــاب مـــن تحدیــد مـــا ســلف بـــألوف ومئــات مـــن الســنین، قـــد نــص غیـــر واحــد مـــن العلمــاء علـــى 

كـل حـدیث ورد فیـه تحدیـد وقـت یـوم دیرون بذلك حقیقیون به ... و جتخطئتهم فیه وتغلیطهم، وهم 

)٩(القیامة على التعیین ال یثبت إسناده.

  ١٨محمد أیة  )١(

  ٥٦٣ :التذكرة )٢(

موتان: بضم المیم وسكون الواو هو الموت الكثیر الوقوع  )٣(

قعاص: بالضم ویقال عقاس بضم العین المهملة وتخفیف القاف واخـره مهملـة ، داء یأخـذ الـدواب فیسـیل مـن  )٤(

ا شيء فتموت فجأة أنوفه

الغایة : الرایة )٥(

  ) ٣١٧٦: رقم (٢٧٨ \ ٦أخرجه البخاري باب ما یحذر من الغدر :  )٦(

١القمر أیة :  )٧(

  ٥٦٢التذكرة :) ٨(

تحقیق: عصام الدین  هـ".٧٧٤الفداء ابن كثیر الدمشقي "تأبوالحافظ لإلمامالنهایة في الفتن والمالحم:  )٩(

  ٢١: . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١) ١( ط ،القاهرة ،ثدار الحدی،الصباطي
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مـن الفـتن والكـوائن أن ذلـك یكـون، قال القرطبي في التـذكرة: إن مـا أخبـر بـه النبـي 

وتعیـین الزمــان فــي ذلــك مـن ســنة كــذا، یحتــاج إلـى طریــق صــحیح یقطــع العـذر، وٕانمــا ذلــك كوقــت 

سنة هي، وال أي شهر.قیام الساعة، فال یعلم أحد أي

أما أنها تكون في یوم جمعة في آخر ساعة منـه، وهـي السـاعة التـي خلـق فیهـا آدم علیـه 

السالم. و لكن أي جمعة؟! ال یعلم تعیین ذلك الیوم إال اهللا وحده ال شـریك لـه، و كـذلك مـا یكـون 

)١(من األشراط تعیین الزمان لها ال ُیعلم.

تحــت هــذا المســمى إال أنهــا متفاوتــة مــن اتفقــت كلهــاإن عالمــات الســاعة الصــغرى وان 

تقــع فـي وقــت ومكــان واحـد إنمــا هــي متفاوتـة فــي ذلــك حیـث وقــت ومكـان الحــدث والوقــوع فهـي لــم

ویمكن تقسیمها كاألتي

في بیان عالمات الساعة الصغرى:ثالثالمبحثال
المطلب األول :عالمات ظھرت وانقضت

:النبي محمدبعثة أوال :

أي في أخر ())٢(بعثت في نسم الساعة()قال رسول اهللا قال:أبي جبیرة عن

)٣(أخر النشيء من بني ادم

:النبي محمدوفاة  ثانیا :

:لعوف بن مالكقال رسول اهللا

السـاعة مـوتي ثـم فـتح بیـت المقـدس ثـم موتـان یأخـذ فـیكم كعقـاص أعـدد سـتًا بـین یـدي((

ى یعطى الرجل مائة دینار فیظـل سـاخطًا ،ثـم فتنـة تكـون بیـنكم وبـین حتالغنم ،ثم استفاضة المال

)٤(فیغدرون فیأتونكم تحت ثمانین غایة {رایة} تحت كل غایة اثنا عشر ألفاً بني األصفر

:فتح بیت المقدسثالثا : 

روى اإلمــام احمــد مــن طریــق عبیــد بــن ادم قــال : ســمعت عمــر بــن الخطــاب یقــول لكعــب 

فقال : ان أخذت عني صلیت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بین ان اصلياألحبار: این ترى 

فتقدم إلى القبلة فصلى ثـم یدیك فقال عمر : ضاهیت الیهودیة ال ولكن اصلي حیث صلى 

)٥(جاء فبسط ردائه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس

  ٥٦٥التذكرة :  )١(

١/٢٣:  هـ١٤٠٣الناشر دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الحافظ الدوالبيلإلمام:واألسماءالكنى  )٢(

  ٤٩/ ٥النهایه في غریب الحدیث :  )٣(

  )٣١٧٦رقم ( ٢٢٧ /٦صحیح البخاري : كتاب الجزیة والموادعة : باب ما یحذر من الغدر :  )٤(

  )٢٥٢رقم ( ٢٦٨/  ١) مسند اإلمام احمد : ٥(
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:موتان كعقاص الغنمرابعا: 

السـاعة مـوتي ثـم فـتح بیـت أعـدد سـتًا بـین یـدي((:لعـوف بـن مالـكقـال رسـول اهللا

)١())المقدس ثم موتان یأخذ فیكم كعقاص الغنم

ففي سنة ثمانیة عشر للهجرة وقع طاعون عمـواس فـي كـورة عمـواس ثـم انتشـر فـي ارض 

الشــام فمــات فیــه خلــق كثیــر مــن الصــحابة قیــل بلــغ عــدد مــن مــات فــیهم خمــس وعشــرون الفــا مــن 

)٢(المشهور أبو عبیدة عامر بن الجراحالمسلمین ومات فیه من

:قتل أمیر المؤمنین عثمان بن عفان خامسا : 

لعثمــــان انــــه سیصــــیبه بــــالء ولهــــذا صــــبر ونهــــى الصــــحابة عــــن قتــــال ذكــــر النبــــي 

)٣(الخارجین علیه كي ال یراق دم من اجله 

:معركة الجملسادسا:

)٤(أیـتكن صـاحبة الجمـل األدبـب:لنسـائهقـال أن رسول اهللا عن ابن العباس 

بعــد مــا یقتــل عــن یمینهــا وعــن شــمالها قتلــى كثیــرة وتنجــو)٥(تخــرج حتــى تنبحهــا كــالب الحــوأب

)٦())كادت

:معركة صفینسابعا: 

:قالعن النبي  )٧(واحدةتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعواهما ال)

:ناالنهرو فتنة الخوارج ومعركة ثامنا:

یأتي قوم في اخر (یقول (قال: سمعت رسول اهللا ففي الصحیحین عن علي 

الزمــان حــدثاء األســنان ســفهاء األحــالم یقولــون مــن خیــر قــول البریــة ال یجــاوز إیمــانهم حنــاجرهم 

  )٢٩٤٠رقم ( ٢٢٧/ ٦صحیح البخاري : كتاب الجزیة والموادعة : باب ما یحذر من الغدر :  )١(

  ٢٧٨٧/ ٦فتح الباري :  )٢(

كـر بـن بأبـيللقاضـي العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصـحابة بعـد وفـاة النبـيأخرجه الشیخان :  )٣(

 األوقــافطباعــة ونشــر وزارة ،محــب الـدین الخطیــباألســتاذوعلـق علیــه:  هحققــ هـــ"٥٤٣ت  العربـي المــالكي "

   ١٣٢:  هـ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة والشؤون

األدبب أي األدب وهو كثیر وبر الوجه  )٤(

أب او نسـبة للحـوأب بنــت الحـوأب موضـع قریـب مــن البصـرة وسـمي بــالحوأب نسـبة ألبـي بكــر بـن كـالب الحــو  )٥(

كلب بن وبرة القضاعیة

٥٥/ ١٣فتح الباري :  )٦(

  ) ٣٦٠٨رقم ( ٨/  ١٣صحیح البخاري، كتاب الفتن ، باب (بدون) :  )٧(
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یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة فان لقیتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجـرا لمـن قـتلهم 

)١())القیامةیوم 

:فتنة التتار وقتال التركتاسعا: 

ال تقـوم السـاعة حتـى یقاتـل المسـلمون ((قال :قال رسـول اهللا هریرة عن أبي

)٢())الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة یلبسون الشعر ویمشون في الشعر

:خروج أدعیاء النبوة الدجالینعاشرا: 

حتـــى یبعـــث و  … تقـــوم الســـاعة ال  :اهللا  قال:قـــال رســـولهریـــرة عـــن أبـــي

)٣(یزعم أنه رسول اهللادجالون كذابون قریب من ثالثین كلهم

احد عشر: قتال الفرس:

زاً تقــوم الســاعة حتــى تقــاتلوا خــو  ال(( قــال :قــال رســول اهللا هریــرة عــن أبــي

المجــان المطرقــة وجــوههم  كــأن الوجــوه فطــس األنــوف صــغار األعــینوكرمـان مــن األعــاجم حمــر

)٤())نعالهم الشعر

:األمان في الطرقاتاثنا عشر: 

ال تقوم فیكم الساعة حتى یسـیر ((:قال: قال رسول اهللا عن عدي بن حاتم

)٥())ضالل الطریقیخاف إالالراكب بین العراق ومكة ال

:كثرة المال وفیضهثالثة عشر :

تقــوم الســاعة حتــى یكثــر فــیكم ال(( :قــال: قــال رســول اهللا عــن أبــي هریــرة 

وحتـى یعرضـه فیقـول الـذي یعرضـه علیـه ال ة، تالمال فیفیض حتى یهم رب المـال مـن یقبـل صـدق

)٧(لي)) )٦(أرب 

:ببصرىاإلبلالنار التي تخرج من ارض الحجاز فتضيء لها أعناق أربعة عشر: 

  )٣٦١١رقم (٢٨٣/  ١٢أخرجه البخاري : كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم  )١(

دار ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي وحققــه الشــیخ عرفــان حســونة هأحادیثــصــحیح مســلم بشــرح النــووي: رقمــه وخــرج  )٢(

رقــم  ٣٧/ ١٨: كتــاب الفــتن واشـراط الســاعة :  م.٢٠٠٠-هــ١٤٢٠) ١التــراث العربـي بیــروت لبنــان ط(إحیـاء

)٥١٨٧(  

  )١٥٧) ومسلم رقم (٣٦٠٩رقم ( ٦١٦/ ٦صحیح البخاري: كتاب المناقب : باب عالمات النبوة:  )٣(

  )٣٥٩٠رقم ( ٦٠٤ /٦المصدر نفسه :  )٤(

   ٣٧٠/ ٢ احمد في مسندهاإلمامرواه  )٥(

والمطلبوالرغبةالحاجة:  األرب )٦(

  )١٤١٢رقم ( ٨١/  ١٣صحیح البخاري كتاب الفتن :  )٧(
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لســاعة حتــى تخــرج نــار مــن أرض ال تقــوم ا:قــال رســول اهللا قــال:عــن ابــي هریــرة 

)١(بصرى باإلبلتضيء أعناق الحجاز

:الساعةالخسف والقذف والمسخ بین یديخمسة عشر

خسف ومسخ ((بین یدي الساعة:انه قالعن النبي طارق بن عبد اهللاعن 

)٢())وقذف

المطلب الثاني:عالمات ظھرت وال زالت تتتابع
:والشحیم الخاصة وقطع األرحام وكثرة الفحشفشو التجارة وتسل:أوال

بـــین یـــدي الســـاعة تســـلیم :قـــال: قـــال رســـول اهللا عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود 

حتـى تعـین المـرأة زوجهـا علـى التجـارة وقطـع األرحـام ، وشـهادة الـزور ن التجارة اوفشو الخاصة ،

)٣(.وكتمان شهادة الحق وظهور القلم

:هاتلد األمة ربتثانیا:

فـي أنـه جـاء جبریـل علیـه السـالم إلـى الرسـول الخطـاب عن عمـر بـن يرو 

عن اإلسالم صورة رجل یلبس الثیاب البیض الناصعة له شعر شدید السواد ،وسأل الرسول 

مـا((عـن السـاعة؟ فقـال رسـول اهللا ثـم سـألهواإلیمـان و اإلحسـان وأجابـه رسـول اهللا 

تــرى راتهــا قــال:أن تلــد األمــة ربتهــا ، وأنامــن الســائل ،قــال:أخبرني عــن أمالمســؤول عنهــا بــأعلم

)٤(یتطاولون في البنیان ءالحفاة العراة رعاء الشا

:ظهور النساء الكاسیات العاریاتثالثا:

صنفان من أهل النار لـم أراهمـا: قـوم ((:قال:قال رسول اهللا عن أبي هریرة 

مائالت رؤوسهنیضربون بها الناس، ونساء كاسیات عاریات ممیالتكأذناب البقر معهم سیاط

)٥()) وكذاكأسنمة البخت المائلة، الیدخلن الجنة وال یجدن ریحها وٕان ریحها لیوجد من مسیرة كذا

)٥(

  )٦٥٨٥رقم ( ٧٨/ ١٣صحیح البخاري كتاب الفتن باب خروج النار : )١(

هــــ" الناشـــر دار ٢٧٣د القزوینـــي ابـــن ماجـــة "ت: لالمـــام الحـــافظ ابـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن یزیـــهســـنن ابـــن ماجـــ )٢(

: بــاب فتنــة الــدجال وعلــق علیــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي.وأحادیثــهوأبوابــهالحــدیث حقــق نصوصــه ورقــم كتبــه 

  )٤٠٤٩رقم ( ١٢/٧٢وخروج عیسى بن مریم علیهما السالم: 

  )٣٨٧٦رقم (٤٢٠ -٤١٩: ،  ٤٠٧/ ١:  مسند اإلمام احمد )٣(

  )٩رقم ( ١٦٣/ ١ب اإلیمان : باب بیان اإلیمان واإلسالم واإلحسان : صحیح مسلم : كتا )٤(

  )٣٩٧١رقم (١٩٠/  ١٧صحیح مسلم : كتاب اللباس : باب النساء الكاسیات العاریات  )٥(
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:تباهي الناس في المساجدرابعا:

إن مـن أشـراط((:قـال رسـول اهللا فـي روایـة للنسـائي وابـن خزیمـة ان النبـي 

)١())الساعة أن یتباهى الناس في المساجد

:التطاول في البنیانخامسا: 

قـال لجبریـل عنـدما سـأله عـن وقـت قیـام :في الصحیحین عن ابي هریـرة ان النبـي 

ولكــن ســأحدثك عــن اشــراطها فــذكر منهــا وٕاذا تطــاول رعــاة اإلبــل الــبهم فــي البنیــان فــي (الســاعة (

)٢())ن اشراطهاخمس ال یعلمهن إال اهللا فذاك م

:أكل الرباسادسا:

لیاتین على الناس زمان ال یبالي المرء :قال: قال رسول اهللا عن أبي هریرة 

)٣(بما اخذ المال امن حالل أم من حرام 

:ضیاع األمانةسابعا: 

فــانتظر ةاألمانــقــال إذا ضــیعت ((:قــال: قــال رســول اهللا عــن أبــي هریــرة 

)٤(الساعةغیر أهله فانتظرالى د األمر نساقال : إذا یا رسول اهللاكیف إضاعتهاالساعة قال:و 

ر والمعازفلبس الحریر واستحالل الحر والخمثامنا:

((قال  )٥())مًا یستحلون الحر والحریر والخمر المعازفاقو أ في أمتيلیكونن:

:السكتة القلبیة(موت الفجأة تاسعا: (

......إن مــن أمــارات الســاعة((:قــال: قــال رســول اهللا بــن مالــك عــن أنــس

)٦())موت الفجأةوان یظهر 

:تقارب األسواقعاشرا:

 ١٤٢٢، السـندي الناشـر دار احیـاء التـراث العربـياإلمـامسنن النسائي بشرح جـالل الـدین السـیوطي وحاشـیة  )١(

، وأبــو  ٢٨٣/ ٣) واخرجــه احمــد ٦٨٢رقــم ( ٣٢/ ٢:بــاب المباهــاة فــي المســاجد لبنــان.م بیــروت  ٢٠٠١–هـــ

  ٣٢٧/ ١، والدارمي باب في تزویق المساجد /  ٧٧٩وابن ماجة /  ٤٤٩داود / 

عـن اإلیمـان وعلـم السـاعة :صـلى اهللا علیـه وسـلمصحیح البخاري : كتـاب اإلیمـان : بـاب سـؤال جبریـل النبـي  )٢(

  )٤٨رقم ( ١١٤/ ١

صحیح البخاري : كتاب البیوع باب قوله تعالى : باب ((یا أیها الذین امنوا ال تاكلو الربا))  )٣(

  )١٩٤١رقم ( ٣١٣/ ٤ 

  )٦٠١٥رقم ( ٣٣٣/  ١١صحیح البخاري : كتاب الرقاق : باب رفع األمانة  )٤(

رقـــم  ٥١/  ١٠صـــحیح البخـــاري : كتـــاب االشـــربة بـــاب مـــا جـــاء فـــیمن یســـتحل الخمـــر ویســـمیه بغیـــر اســـمه  )٥(

)٥١٦١(  

ط  تحقیـق عبـد اهللا محمـد درویـش،هــ"٨٠٧علي بن ابي بكـر الهیثمـي "تلإلماممجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  )٦(

  ٣٢٥/  ٧ ،دار الفكر
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الســاعة حتــى تظهــر الفــتن ال تقــوم((:قــالأن رســول اهللا عــن أبــي هریــرة 

)١())ویكثر الكذب وتتقارب األسواق

:تشبه الشیوخ بالشباباحد عشر :

آخــر فــي یكــون قــوم یخضــبون ((:قــال رســول اهللا قــال:عــن ابــن عبــاس

)٢())رائحة الجنةیریحونالزمان بالسواد كحواصل الحمام ال

:الزوركثرة الكذب وكتمان الحق وتفشي شهادةاثنا عشر:

یكـون فـي آخـر الزمـان دجـالون كـذابون ((قال:قال رسول اهللا عن ابي هریرة 

)٣())یفتنونكمبما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإیاكم وٕایاهم ال یضلونكم والاألحادیثیأتونكم من

المطلب الثالث : عالمات لم تظھر بعد
:عودة جزیرة العرب جنات وأنهاراً أوًال:

 ارضال تقــوم الســاعة حتــى تعــود ((:قــال: قــال رســول اهللا أبــي هریــرة عــن

)٤())وأنهاراً مروجاالعرب 

:ظهور الجهلا: ثانی

مـن اشــراط الســاعة أن ((فـي الصــحیحین عــن انـس بــن مالــك قـال : قــال رســول اهللا 

)٥(الجهلیرفع العلم ویثبت

كثرة الشرطة في أخر الزمان وجلدهم للناس:ثالثا:

یكـون فـي آخـر الزمـان رجـال معهـم ((:قـال: قـال رسـول اهللا إمامـةعن أبي

)٦())سخط اهللا، ویروحون في غضبهر، یغدون فيسیاط كأنها أذناب البق

رابعا: یحسر الفرات عن جبل من ذهب

: ال تقــوم الســاعة حتــى یحســر الفــرات قــال: قــال رســول اهللا عــن أبــي هریــرة 

ویقـول كـل رجـل مـنهم وتسـعونفیقتـل مـن كـل مائـة تسـعةعـن جبـل مـن ذهـب یقتتـل النـاس علیـه

)١())لعلي أكون إنا الذي أنجو

  )١٠٣٠٦رقم ( ٥١٩/  ٢مسند اإلمام احمد  )١(

  )٢٣٤١رقم (١٥٦/ ٤مسند اإلمام احمد  )٢(

  )٨رقم ( ٧٨/  ١الضعفاء صحیح مسلم : باب النهي عن الروایة عن )٣(

  )١٦٨١: رقم (٩٧/  ٧صحیح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة  )٤(

كتـاب العلـم بـاب ) ومسـلم ٤٨٢٤( رقـم١٧٨/  ١صحیح البخـاري كتـاب العلـم بـاب رفـع العلـم وظهـور الجهـل  )٥(

  )٤٨٢٤رقم ( ١٥٦/  ١٣ رفع العلم وقبضه وظهور الجهل

   )٥٠٩٩رقم ( ١١/  ١٤الجنة وصفة نعیمها باب النار یدخلها الجبارون صحیح مسلم كتاب  )٦(
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:لكعتقوم الساعة حتى یكون أسعد الناس لكع ابن ال خامسا:

أن یغلـب مـن اشـراط السـاعة((قـال : قـال رسـول اهللا عن عمر بن الخطاب 

لكــع بــن لكــع: كنایــة عــن )٢())علــى الــدنیا لكــع بــن لكــع فخیــر النــاس یومئــذ مــؤمن بــین كــریمتین

عرب لكع هو العبد السيءوعند الالرجل رديء النسب والحسب والخلق والدین

:علیهمقتال المسلمین للیهود وانتصارهمسادسا:

ال تقــوم الســاعة حتــى یقاتــل المســلمون :قال:قــال رســول اهللا عــن أبــي هریــرة 

فیقــتلهم المســلمون وحتــى یختبــئ الیهــودي وراء الحجــر والشــجر فیقــول الحجــر والشــجر :یــاالیهــود

)٣(لفي فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر الیهودیا عبد اهللا هذا یهودي خمسلم

وكثرة الزنا والفواحشكثرة النساء وقلة الرجلسابعا: 

مـــن أشـــرط الســـاعة أن یقـــل العلـــم إن  :قـــال : قـــال رســـول اهللا عـــن أنـــس 

)٤(القیم الواحدامرأةسینیكون لخمالجهل ویظهر الزنى وتكثر النساء ویقل الرجال حتىویظهر

ا: تكلم السباع والجمادثامن

بیـــده ال تقـــوم  يوالـــذي نفســـ:قـــال: قـــال رســـول اهللا عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري 

فخـذه بمـاخبـرهتو  كلـم الرجـل عذبـة سـوطه وشـراك نعلـهتحتـىاإلنـس، و حتى تكلم السـباعالساعة

)٥(أهله بعدهاحدث

:انتفاخ األهلةتاسعا: 

اقتـراب السـاعة انتفـاخ األهلـةمـن((:قـال : قـال رسـول اهللاعـن أبـي هریـرة 

أي كبـــر الهـــالل حـــین طلوعـــه عمـــا هـــو معتـــاد فـــي اول )٦())یـــرى الهـــالل للیلـــة فیقـــال لیلتـــین وان

الشهر فیرى وهو ابن لیلة كأنه ابن لیلتین

المبحث الرابع : في بیان عالماتھا الكبرى
المطلب األول: النوازل الحیة

تهظهور المهدي وخالفأوال: 

  )٥١٥٢رقم ( ٧٨/  ١٣صحیح مسلم : كتاب الفتن ) ١(

  ٣٢٧/ ٧) مجمع الزوائد : ٢(

  )٩٠٢٩رقم ( ٧٢/  ١٩مسند اإلمام احمد : ) ٣(

  )٧٩رقم ( ١٧٨/  ١صحیح البخاري : كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل ) ٤(

  )٢١٠٧رقم ( ٩٥/  ٨واه الترمذي: ر ) ٥(

  )٨٧٨: رقم ( ١٤٦/ ٣رواه الطبراني في الصغیر ) ٦(
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یخـــرج فـــي آخـــر أمتـــي ((اهللا قـــال : قـــال رســـولعـــن أبـــي ســـعید الخـــدري 

اهللا الغیث وتخرج األرض نباتها ویعطي المال صحاحًا وتكثر الماشیة وتعظم األمةیسبقهالمهدي

)١())یعیش سبعًا أو ثمانیًا یعني حججاً 

تـي خلیفـة یحثـي یكـون فـي آم:قـال : قـال رسـول اهللاعـن جـابر بـن عبـد اهللا 

)٢(د یعده عدوال حثیاالمال 

لیلةالمهدي منا أهل البیت یصلحه اهللا في:قال :قال رسول اهللا عن علي 
)٣(

نــتم إذا نــزل ابــن مــریم فــیكم اكیــف :قــال: قــال رســول اهللا هریــرة أبــيعــن 

)٤(منكموٕامامكم

ثانیا: المسیح الدجال

الحا : تعریف المسیح لغة واصط- ١

ســــميوبــــه،األعــــور حوالمســــیالصــــدیق،المســــیح:األعرابــــيابــــنقــــال:المســــیح لغــــة

.بموسـىموشـى عـرب كمـا فعـرب بالشینمشیحابالعبرانیةأصلهالمسیح:عبیدأبووقال.الدجال

وشـدالمیمبكسرمسیحالدجال في قیل وقد.العینینإحدىممسوحالنهمسیحافسميالدجالوأما

والتخفیـف،وبالخـاءالمـیمبفـتحمسـیخیقولوبعضهم.المنقوطةبالخاء كذلك یقول هموبعض.السین

 إال بلـدانهاجمیـعویـدخلیطوفهـا أي األرض فـي یسیحألنهبهسميو .األكثروعلیه.أشهرواألول

مــریموابــنمحنــة، األرض یمســحفالــدجالفاعــل،بمعنــىفعیــل فهــو المقــدس،وبیــتوالمدینــةمكــة

)٥(".منحةیمسحها

: هــــو لقــــب لرجــــل یعــــد مــــن عالمــــات الســــاعة الكبــــرى عنــــد المســــیح الــــدّجال اصــــطالحا

المسلمین، المقصود بالدجال الكذاب من الَدَجل والتغطیة، نظـرا لكذبـه وتمویهـه وادعائـه النبـوة أوال 

ه وأنه المسیح عیسى بن مریم علیه السالم ثم ادعائه األلوهیة بعد ذلك، ویُسّمي الكذاب دّجـاًال ألّنـ

وتحقیـق: هــ" دراسـة٤٠٥المستدرك على الصحیحین: لالمام الحافظ محمد بن عبـد اهللا الحـاكم النیسـابوري "ت) ١(

  م١٩٩٠ –هـ  ١٤١١دار الكتب العالمیة. بیروت لبنان  )٢مصطفى عبد القادر عطا. ط(

) ، وقال : هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي٨٨٢٣: رقم ( ٥٥٧/ ٤ 

  )٥١٨٩رقم ( ٣٨/  ١٨صحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ) ٢(

  )٦١٠رقم ( ٥٨/  ٢مسند اإلمام احمد : ) ٣(

  )٣١٩٣رقم ( ٤٩١/ ٦صحیح البخاري كتاب أحادیث األنبیاء باب نزول عیسى بن مریم : ) ٤(

  ٨٩/ ٤:  م١٩٨٥القرطبي :دار إحیاء التراث العربي بیروت لجامع ألحكام القران: أبي عبدا هللا) ا٥(
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یغطــي الحــقَّ بالباطــل، أو هــو الُممــوِّه ، فالــدّجال ُیلــبس علــى النــاس ویمــّوه لهــم، وقیــل ُســّمي دّجــاًال 

)١(من َدَجَل البعیر اذا طاله بالقطران وغطاه به.

وروي  ولیس بشيءإنه الذي مسح خلقه أي شوه قال:قال أبو الهیثم :)٢(قال ابن األثیر 

َأْنـتَ َمـاَكَأْحَسـنِ آَدمَ َرُجـًال َفَرَأْیـتُ اْلَكْعَبـةِ ِعْنـدَ اللَّْیلَـةَ ُأَرانِـي اهللا((قـال رسـول اهللاعن ابن عمـر قـال

ــةٌ َلــهُ الرَِّجــالِ ُأْدمِ ِمــنْ َراءٍ  َلَهــاَقــدْ اللَِّمــمِ ِمــنْ َراءٍ َأْنــتَ َمــاَكَأْحَســنِ ِلمَّ َعَلــىُمتَِّكًئــاَمــاءً َتْقُطــرُ َفِهــيَ َرجَّ

ِبَرُجـلٍ َأَنـاَوإَِذاَمـْرَیمَ اْبـنُ اْلَمِسـیحُ َفِقیـلَ َهَذاَمنْ َفَسَأْلتُ ِباْلَبْیتِ َیُطوفُ َرُجَلْینِ َعَواِتقِ َعَلىَأوْ َرُجَلْینِ 

الُ اْلَمِسیحُ َفِقیلَ َهَذاَمنْ َفَسَأْلتُ َطاِفَیةٌ ِعَنَبةٌ َكَأنََّهااْلُیْمَنىاْلَعْینِ َأْعَورِ َقَططٍ َجْعدٍ  )٣())الدَّجَّ

عالمات خروج المسیح الدجال -٢

أ: فتح بالد الروم

(عن معاذ بن جبل قـال: قـال رسـول اهللا  عمـران بیـت المقـدس خـراب یثـرب وخـراب یثـرب (:

خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطینیة وفتح القسـطنطینیة خـروج الـدجال ثـم ضـرب علـى فخـذه أو 

)٤(.))على منكبه ثم قال إن هذا لحق كما انك قاعد

حدثنا معاویة بن عمرو حدثنا أبو اسحق الفزاري عن عبد الملك بن عمیر عن جابر بن سـمرة عـن 

فــي غــزاة فاتــاه قــوم مــن قبــل المغــرب علــیهم ثیــاب الصــوف نــافع بــن عتبــة قــال: كنــت مــع رســول اهللا 

لمات أعدهن في یدي قال: فوافقوه عند أكمة وهم قیام وهو قاعد فأتیته فقمت بینهم وبینه فحفظت منه أربع ك

تغــزون جزیــرة العــرب فیفتحهــا اهللا ثــم تغــزون فــارس فیفتحهــا اهللا ثــم تغــزون الــروم فیفتحهــا اهللا ثــم تغــزون ((

)٥(الدجال فیفتحه اهللا قال نافع :یاجابر أال ترى أن الدجال ال یخرج حتى تفتح الروم

ب: سنوات القحط وهي السنوات الثالث قبل خروج الدجال

یزید بن هارون اخبرنا جریر بن حازم عن قتـادة عـن شـهر بـن حوشـب عـن أسـماء بنـت یزیـد حدثنا

في بیته فقال إذا كان قبل خروج الـدجال بـثالث سـنین حبسـت السـماء ثلـث قطرهـا قالت كنا مع النبي 

نباتهـا وحبست األرض ثلث نباتها فإذا كانت السنة الثانیة حبست السـماء ثلثـي قطرهـا وحبسـت األرض ثلثـي 

فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها كله وحبست األرض نباتها كله فال یبقى ذو خف وال ظلـف إال 

هلك فیقول الدجال للرجل من أهل البادیة أرأیت إن بعثت إبلك ضـخاما ضـروعها عظامـا أسـنمتها أتعلـم أنـي 

مادة (دجل) ٢٣٦/  ١١لسان العرب ) ١(

  ١٥٣/ ٣) النهایة في غریب الحدیث : ٢(

  )٥٤٥١رقم ( ٢٦٢/  ١٨) صحیح البخاري ٣(

  )٢١٠١٥رقم ( ٨/ ٤٥مسند اإلمام أحمد : ) ٤(

مؤسسـة الناشـرتحقیق شعیب االرناؤوطصحیح ابن حبان.)و ١٨٢٠٥رقم ( ٤٥٠/  ٣٨:  مسند اإلمام احمد) ٥(

  ٣٨٧/  ٢٧ م١٩٦٣،مؤسسة الرسالة
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للرجـل أرأیـت إن بعثـت أبـاك وابنـك ومـن ربك فیقـول نعـم فتمثـل لـه الشـیاطین علـى صـورة إبلـه فیتبعـه ویقـول 

وبكـى تعرف من اهلك أتعلم إني ربك فیقول نعم فیمثل له الشیاطین على صورهم ثـم خـرج رسـول اهللا 

ونحن نبكي فقال مایبكیكم فقلت یا رسول اهللا ماذكرت من الدجال فواهللا رسول اهللا أهل البیت ثم رجع

حتى تكاد تفتت من الجوع فكیف نصنع یومئذ فقال : رسول اهللا إن امة أهلي لتعجن عجینها فما تبلغ

یكفي المؤمنین عن الطعام والشراب یومئذ التكبیر والتسبیح والتحمید ثم قال : ال تبكوا فان یخرج الدجال وأنا 

)١(فیكم فأنا حجیجه وان یخرج بعدي فاهللا خلیفتي على كل مسلم 

فـــي مســـتدركه وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم وأقـــره ففـــي الحـــدیث الـــذي رواه أحمـــد والحـــاكم

ـــاني مـــن حـــدیث أنـــس أن النبـــي قـــال: ((األمـــارات أي العالمـــات الكبـــرى ))الحـــاكم والـــذهبي واأللب

)٢(خرزات منظومات في سلك، فإن یقطع السلك یتبع بعضها بعضًا)) 

قـــال: ســـمعت -رضـــي اهللا عنهمـــا -وفــى صـــحیح مســـلم مـــن حـــدیث عمـــران بـــن حصـــین 

)٣(قول: ((ما بین خلق آدم إلى قیام الساعة خلق أكبر من الدجال))رسول اللـه ی

وأمُر الدجاِل أمُرُ◌ غیبي واألمر الغیبي ال یجوز أن نتكلم فیه بشيء من عند أنفسنا إنمـا 

ننقل عن الصادق المصدوق الذي ال ینطق عن الهوى إن هو إال وحي یوحى

هلي أن الحبیـب قـال: ((إنهـا لـم تكـن روى ابن ماجه في سننه مـن حـدیث أبـي أمامـة البـاو 

فتنة علـى وجـه األرض منـذ ذرأ اللــه ذریـة آدم أعظـم مـن فتنـة المسـیح الـدجال ولـم یبعـث اللــه نبیـا 

إال وقـد أنــذر قومــه الـدجال، وأنــا آخــر األنبیــاء، وأنـتم آخــر األمــم، وهــو خـارج فــیكم ال محالــة، فــإن 

أمــريءلم، وٕان یخــرج الــدجال مـن بعــدي فكــل یخـرج الــدجال وأنــا بـین أظهــركم فأنــا حجــیج لكـل مســ

)٤(حجیج نفسه، واللـه خلیفتي على كل مسلم)).

ففتنة الدجال عظیمة!.. أعظم فتنة على وجه األرض بشهادة الصادق المصدوق الذي ال 

ینطق عن الهوى.

وصٌف دقیٌق للدجال وفتنته:  -٣

فـي النـاس خطیبـا فحمـد اللــه قـام رسـول اللــه قال : رضي اهللا عنهما من حدیث ابن عمر

، وما من نبي إال وقد أنذر هألنذر كمو وأثنى على اللـه بما هو أهله.... فذكر الدجال فقال: ((إني 

  )٢٦٢٨٧رقم ( ٩٨/ ٦٥مسند اإلمام احمد :) ١(

  ) ٨٥٩٦رقم ( ٣٧٥/  ١٩المستدرك : ) ٢(

لمحدث ابي داؤد سنن ابي داؤد: لالمام الحافظ االفتن، باب ذكر الدجال وصفة ما معه، كتابمسلم صحیح) ٣(

-هــ١٤٢١هـ" ضبط وتصحیح محمد عدنان بن یاسین درویش دار احیـاء التـراث العربـي ٢٧٥السجستاني "ت

) في الفتن٢٢٤٦رقم ( والترمذي) باب خروج الدجال، ٤٣١٦،٤٣١٧،٤٣١٨رقم ( م.٢٠٠١

  )٤٠٦٧رقم ( ٦٥/ ١٨ فتنة الدجال:الفتن، باب كتابسنن ابن ماجة :) ٤(
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قومه الدجال، ولقـد أنـذر نـوح قومـه، ولكـن سـأقول لكـم فیـه قـوال لـم یقلـه نبـي لقومـه أال فـاعلموا أنـه 

.)١(أعور وأن اللـه لیس بأعور))

ور العین الیمنى))، وفي روایة أخرى صحیحة ((أعور العـین الیسـرى))، وفى روایة: ((أع

اعلمــوا أنــه أعــور وأن اللـــه لــیس بــأعور جــل جاللــه، جــل ربنــا عــن الشــبیه.. وعــن النظیــر.. وعــن 

المثیل.. ال كفء له، وال ضد له، وال ند له وال شبیه له، وال زوج له وال ولد له: "ُقْل ُهَو اللَّـُه َأَحٌد، 

ــیَس  ــِمیُع الَبِصــیُر". ثــم قــال المصــطفى َل ــِه َشــيٌء َوُهــَو السَّ علیــه الصــالة والســالم ((الــدجال -َكمْثِل

.)٢(ممسوح العین، مكتوب بین عینیه كافر، یقرؤه كل مسلم))

ریـــد بعـــد ذلـــك مـــن الرحمـــة المهـــداة والنعمـــة المســـداة مـــن الـــذي قـــال ربـــه فـــي حقـــه: نمـــاذا 

ممسـوح ناتعرف على الدجال إن خرج بین أظهرنا، یقول لن". یبین لك ل"بالُمؤِمِنیَن َرؤوُفُ◌ َرِحیُم◌ُ 

العین... مكتوب بین عینیه كافر... یقرؤه كل مسلم. 

وفــى روایــة حذیفــة فــي صــحیح مســلم قــال: ((الــدجال، مكتــوب بــین عینیــه كــافر یقــرأه كــل 

.)٣(مؤمن كاتب أو غیر كاتب))

اهره، الكتابـة علـى جبـین الـدجال كتابـة ال ینبغي أن نصرف لفـظ النبـي علـى غیـر ظـلهذا 

حقیقیـة لدرجــة أنـه وردت فــي روایــة فـي صــحیح مســلم قـال: ((الــدجال ممســوح العـین، مكتــوب بــین 

.)٤(عینیه (ك ف ر) أي كافر))

الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حدیث حذیفة بن الیمان وفي الحدیث

)) :ألنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معـه نهـران یجریـان قال الذي ال ینطق عن الهوى

أحدهما رأى العین ماء أبیض، واألخـر رأى العـین نـار تـأجج، فإمـا أدركـن أحـد فلیـأت النهــر الـذي 

.)٥(رأسه فلیشرب منه فإنه ماء بارد))لیطأطئیراه نارًا، ولیغمض، ثم 

)، ومســلم فــي اإلیمــان، بــاب ذكــر المســیح بــن مــریم ٧١٢٧ري فــي الفــتن، بــاب ذكــر الــدجال رقــم (رواه البخــا) ١(

) والترمــذي فــي ٤٧٥٧) وأبــو داود واللفــظ لــه فــي الســنة، بـــاب فــي الــدجال، رقــم (١٦٩والمســیح الــدجال، رقــم (

)٢٢٣٦،٢٢٤٢رقم ( ،الفتن، باب ما جاء في عالمة الدجال

بــاب خــروج فــي المالحــم،) وأبــو داود٢٩٣٣كــر الــدجال وصــفة مــا معــه، رقــم (رواه مســلم فــي الفــتن، بــاب ذ) ٢(

  )٢٢٤٦) والترمذي في الفتن رقم (٣٤١٦الدجال، رقم (

بـــاب خـــروج )وأبـــو داود فـــي المالحـــم٢٩٣٥رواه مســلم فـــي الفـــتن، بـــاب ذكـــر الـــدجال وصـــفة مـــا معـــه، رقـــم () ٣(

  )٢٢٤٦) والترمذي في الفتن رقم (٣٤١٨الدجال، رقم (

  )٢٩٣٤رواه مسلم في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم ( )٤(

وصــفته ومــا بــاب ذكــر الــدجال) ومســلم فــي الفــتن،٧١٣٠رواه البخــاري فــي الفــتن، بــاب ذكــر الــدجال، رقــم () ٥(

  )٤٣١٥) وأبو داود في المالحم، باب خروج الدجال رقم (٢٩٣٤،٢٩٣٥معه، رقم (



وآخرانیوسف سلیمان 

١٠٨

: ((یخرج الدجال وٕان معه أن النبي قالوفى روایة أخرى في صحیح مسلم لحذیفة 

.)١(ماًء ونارًا، فما یراه الناس ماًء فهي نار تحرق وما یراه الناس نارا فهو ماء بارد عذب))

أنـه قـال: سـأل الصـحابة رسـول اللــه عـن المـدة التـي في حدیث النواس بن سـمعان 

شهر، ویوم كجمعة، سیمكثها الدجال في األرض، فقال الحبیب: ((أربعون یوما، یوم كسنة ویوم ك

  ؟ )، قلنا: یا رسول اللـه الیوم الذي كسنة تكفینا فیه صالة یوم ولیلة)وسائر أیامه كسائر أیامكم

، اقدروا له قدره)) یعنى صلوا الفجر وعدوا السـاعات التـي كانـت قبـل ذلـك بـین  ال(قال: (

فســأل ، ر وهكــذاالفجــر والظهــر، وصــلوا الظهــر، وعــدوا الســاعات التــي كانــت بــین الظهــر والعصــ

ـــا فـــي حـــدیث النـــواس ابـــن ســـمعان: ومـــا ســـرعته فـــي األرض-الصـــحابة رســـول اللــــه  ؟  ومـــا زلن

 هاستدبرت-أي المطر-((یمكث في األرض أربعین لیلة فیمر على األرض كلها؟ سرعته كالغیث 

لهـم:  الریح))... یعنى یمر في كل أرجاء وأنحاء األرض. ثم ینطلق الدجال إلى قوم آخرین فیقول

یقــول المصــطفى: ((ویمــر بالخربــة فیقــول لهــا: أخرجــي كنــوزك و أنــا ربكــم. فیقولــون:ال ویكذبونــه. 

)٢(فتتبعه كنوزها كیعاسیب النحل)) أي جماعات النحل

یقـول المصـطفى: ((فیخـرج إلیـه شـاب )٣(فـي صـحیح مسـلمالخـدريوفى روایة أبـي سـعید 

لیهــود الــذین یحملــون الســالح) فیقولــون لــه: أیــن فتلقــاه المســالح، مســالح الــدجال (أي أتباعــه مــن ا

فیقول: إلى هذا الـذي خـرج (أي إلـى الـدجال) فیقولـون لـه أوال تـؤمن بربنـا؟ فیقـول: مـا بربنـا تعمد؟

خفــاء، أي لــو نظــرت إلــى الــدجال ســأعرفه! فیقولــون: اقتلــوه، فیقــول بعضــهم لــبعض: أو لــیس قــد 

ذا الرجـل المـؤمن إلـى الـدجال، فـإذا نظـر المـؤمن إلیـه نهانـا ربنـا أن نقتـل أحـدًا دونـه، فینطلقـون بهـ

قال: أیها الناس! هذا المسیح الدجال الذي ذكره لنـا رسـول اللــه یقـول المصـطفى: ((فیـأمر الـدجال 

به فیشـج، فیقـول: خـذوه وشـجوه، فیوسـع ظهـره وبطنـه ضـربا، قـال: فیقـول: أمـا تـؤمن بـي؟ فیقـول: 

نشـر بالمنشـار مـن مفرقـه حتـى یفـرق بـین رجلیـه، قـال: ثـم أنت المسیح الكذاب. قـال: فیـؤمر بـه فی

یمشى الدجال بین القطعتین،: ثم یقول له: قم، فیستوي قائما، 

قـال: ثــم یقــول لـه: أتــؤمن بــي؟ فیقـول: مــا ازددت فیــك إال بصـیرة؟ قــال: ثــم یقـول: یــا أیهــا 

عـل مـا بـین رقبتـه إلـى الناس: إنه ال یفعل بعدي بأحد من الناس، قـال: فیأخـذه الـدجال لیذبحـه فیج

ترقوته نحاسا، فال یستطیع إلیـه سـبیال، قـال: فیأخـذ بیدیــه ورجلیـه فیقـذف بـه، فیحسـب النـاس أنمـا 

  ) ٢٩٣٥، ٢٩٣٤ر الدجال رقم (رواه مسلم في الفتن، باب ذك) ١(

) وأبـو داود فـي المالحـم، بـاب خـروج ٢٩٣٧رواه مسلم فـي الفـتن، بـاب ذكـر الـدجال وصـفته ومـا معـه، رقـم () ٢(

  )٢٢٤١والترمذي في الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال رقم ( )٤٣٢٢، ٤٣٢١الدجال، رقم (

  )٢٩٣٨جال رقم (في الفتن وأشراط الساعة، باب في صفة الدرواه مسلم ) ٣(
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قذفـــه فـــي النــــار وٕانمـــا ألقـــي فـــي الجنـــة)) فقـــال رســـول اللــــه: ((هـــذا أعظـــم النـــاس شـــهادة عنـــد رب 

)١(العالمین))

مـن حـدیث فاطمـة الـداري  مسلم وأبو داود والترمذي وغیرهم من حـدیث تمـیم ىرو و 

بنت قیس عن تمیم الداري قالت: سمعت منادي رسـول اللــه ینـادي: "الصـالة جامعـة فخرجـت إلـى 

ـــه، وكنــت فــي النســاء التــي تلــي ظهــور القــوم فلمــا قضــى الرســول  المســجد فصــلیت مــع رســول الل

)) ثــم قــال صــالته جلــس علــى المنبــر وهــو یضــحك فقــال: ((أیهــا النــاس لیلــزم كــل إنســان مصــاله

((أتــدرون لــم جمعــتكم؟)) قــالوا: اللـــه ورســوله أعلــم. فقــال رســول اللـــه: ((أمــا إنــي واللـــه مــا جمعــتكم 

لرغبــة وال لرهبــة ولكــن جمعــتكم ألن تمیمــا الــداري كــان رجــال نصــرانیًا فجــاء فبــایع وأســلم وحــدثني 

بحریـة مـع ثالثـین حدیثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسیح الدجال، حدثني أنـه ركـب فـي سـفینة

إلـى  )٢(أرفـارجال من لخم وجذام "قبیلتان عربیتان مشهورتان" فلعب بهـم المـوج شـهرا فـي البحـر ثـم 

)٣(جزیرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفینة فدخلوا جزیرة فلقیتهم دابة أهلب

ت: أنـا الجساسـة، قـالوا: ومـا كثیر الشـعر ال یـدرون مـا قبلـه مـن دبـره، فقـالوا: ویلـك، مـن أنـت؟ قالـ

الجساسة، قالت: أیها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدیر فإنه إلى خبركم باألشواق، فلما سمت 

، قـال: فانطلقنـا سـراعا حتـى دخلنـا الـدیر، فـإذا أعظـم إنسـان شـیطانهلنا رجال فرقنا منهـا أن تكـون 

، مــا بــین ركبتیــه إلــى كعبیــه بالحدیــد، قلنــا: رأینــاه قــط خلقــا، وأشــده وثاقــا، مجموعــة یــداه إلــى عنقــه

ویلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العـرب، ركبنـا 

في سفینة بحریة، فصادفنا البحر حین اغـتلم، فلعـب بنـا المـوج شـهرا، ثـم أرفأنـا إلـى جزیرتـك هـذه، 

دابة أهلب كثیر الشعر ال ندرى ما قبلـه مـن دبـره مـن كثـرة فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزیرة فلقیتنا

الشــعر فقلنــا: ویلــك مــا أنــت؟ فقالــت: أنــا الجساســة، قلنــا: ومــا الجساســة؟ قالــت: اعمــدوا إلــى هــذا 

الرجــل الــذي فــي الــدیر فإنــه إلــى خبــركم باألشــواق فأقبلنــا إلیــك ســراعا، وفــــزعنا منهــا، ولــم نــأمن أن 

ي عن بیسان قلنا: وعن أي شـأنها تسـتخبر؟ قـال: أسـألكم عـن نخلهـا ، فقال: أخبرونشیطانهتكون 

هل یثمر؟ قلنا له: نعـم، قـال: أمـا إنـه یوشـك أن ال یثمـر، قـال: أخبرونـي عـن بحیـرة طبریـة، قلنـا: 

عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فیها ماء؟ قالوا: هي كثیـرة المـاء، قـال: أمـا إن ماءهـا یوشـك أن 

عــین زغــر، قــالوا: عــن أي شــأنها تســتخبر؟ قــال: هــل فــي العــین مــاء؟ یــذهب، قــال: أخبرونــي عــن 

وهــل یــزرع أهلهــا بمــاء العــین؟ قلنــا لــه: نعــم، هــي كثیــرة المــاء، وأهلهــا یزرعــون مــن مائهــا، قــال: 

وتحـــریم )ومســـلم فـــي الفتن،بـــاب صـــفة الـــدجال ٧١٣٢رواه البخـــاري فـــي الفـــتن، بـــاب ال یـــدخل المدینـــة، رقـــم () ١(

  )٢٩٣٨المدینة علیه. رقم (

أرفأت السفینة: قربتها إلى الشط وأدنیتها من البر.) ٢(

الهلب: ما غلظ من الشعر واألهلب: الغلیظ الشعر الخشن) ٣(
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أخبروني عن نبي األمیین، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل یثرب، قال: أقاتله العرب؟ قلنـا: 

فأخبرناه أنه قد ظهر على من یلیه من العـرب وأطـاعوه، قـال لهـم: قـد نعم، قال: كیف صنع بهم؟ 

كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال أما إن ذاك خیرا لهم أن یطیعوه، وٕاني مخبـركم عنـى، أنـا المسـیح، وٕانـي 

أوشك أن یؤذن لي في الخروج، فسأخرج فأسیر في األرض، فال أدع قریة إال هبطتهـا فـي أربعـین 

كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحــدة، أو واحـدا منهمـا،  يهما محرمتان عللیلة، غیر مكة وطیبة ف

عنهـــا، وٕان علـــى كـــل نقـــب منهـــا مالئكـــة یحرســـونها)) یصـــدنياســـتقبلني ملـــك بیـــده الســـیف صـــلتا 

قالــت: قــال رســول اللـــه: وطعــن بمخصــرته فــي المنبــر ((هــذه طیبــة.. هــذه طیبــة)) یعنــى: المدینـــة 

؟)) فقـال النـاس: نعم، قال: ((فإنه أعجبني حدیث تمیم ألنـه وافـق ((أال هل كنت حدثتكم عن ذلك

الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدینة ومكة، أال إنه في بحر الشـام أو بحـر الـیمن، ال بـل مـن قبـل 

المشــرق، مــا هــو؟ مــن قبــل المشــرق مــا هــو؟ وأومــأ بیــده إلــى المشــرق)) قالــت: فحفظــت هــذا مــن 

)١(رسول اللـه. 

:ومأجوجیأجوج ثالثا:

أدلة ظهورهم  - ١

من الكتاب : جاء ذكرهما في كل من سورة الكهف واالنبیاء- أ

قال تعالى : ((َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْیَن السَّدَّْیِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما ال َیَكاُدوَن َیْفَقُهوَن َقْوال َقاُلوا

ــا َیــاَذا اْلَقــْرَنْیِن ِإنَّ َیــْأُجوَج َوَمــْأُجوَج ُمْفِســ ُدوَن ِفــي اَألرض َفَهــْل َنْجَعــُل َلــَك َخْرًجــا َعَلــى َأْن َتْجَعــَل َبْیَنَن
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ــْینَ  ــِه ِقْطــًرا َفَمــا َحتَّــى ِإَذا َســاَوى َب ــوِني ُأْفــِرْغ َعَلْی ــُه َنــاًرا قَــاَل َءاُت ــَدَفْیِن قَــاَل اْنُفُخــوا َحتـَّـى ِإَذا َجَعَل الصَّ

لَـُه َدكَّـاَء اْسَطاُعوا َأْن َیْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي َفِإَذا َجاَء َوْعـُد َربِّـي َجعَ 

)٢())ŕĎƂÉţ�ƓĐŗÉ±�Ê̄Íŷَوَكاَن وَ 

  )٣()َحتَّى ِإَذا ُفِتَحْت َیْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َیْنِسُلونَ (وقوله تعالى:

:من السنة النبویة-  ب

عــن عــروة بــن الزبیــر ان زینــب بنــت أبــي ســلمى حدثتــه عــن حبیبــة بنــت أبــي ســفیان عــن 

دخــل علیهــا فزعــا یقــول ال الــه إال اهللا ویــل أن النبــي )زینــب بنــت جحــش (رضــي اهللا عــنهن

للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلـق بإصـبعه اإلبهـام والتـي 

  ) ٥٢٣٥رقم ( ٨٣_  ٧٨/  ١٨: كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صیاد صحیح مسلم) ١(

  ٩٨-٨٣الكهف أیة ) ٢(

  ٩٦األنبیاء أیة ) ٣(
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نعـم إذا كثـر الخبـثتلیها قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اهللا أنهلـك وفینـا الصـالحون قـال:
)١(.

إن یــأجوج ومــأجوج لیحفــرون الســد كــل یــوم ((قــال : عـن أبــي هریــرة عــن رســول اهللا 

حتى إذا كادوا یرون شعاع الشمس قال الذي علیهم ارجعوا فستحفرونه غدا فیعودون إلیه كأشد ما 

كــان حتــى إذا بلغــت مــدتهم وأراد اهللا عــز وجــل إن یبعــثهم إلــى النــاس حفــروا حتــى إذا كــادوا یــرون 

ــیهم ارجعــوا فســتحفرونه غــد ا إنشــاء اهللا ویســتثني فیعــودون إلیــه وهــو شــعاع الشــمس قــال الــذي عل

مـــنهم فـــي كهیئتــه حـــین تركــوه فیحفرونـــه فیخرجـــون علــى النـــاس فینشــفون المیـــاه ویتحصـــن النــاس 

حصـــونهم فیرمـــون بســـهامهم إلـــى الســـماء فترجـــع وعلیهـــا كهیئـــة الـــدم فیقولـــون قهرنـــا أهـــل األرض 

والــذي  وعلونــا أهــل الســماء فیبعــث اهللا علــیهم نغفــا فــي اقفــائهم فیقــتلهم بهــا فقــال: رســول اهللا 

)٢())نفس محمد بیده إن دواب األرض لتسمن شكرا من لحومهم ودمائهم

: یقـــول اهللا عـــز وجـــل یـــوم قـــال : قـــال رســـول اهللا خـــدري عـــن أبـــي ســـعید ال

القیامة یا ادم قم فابعث بعـث النـار فیقـول لبیـك وسـعدیك والخیـر فـي یـدیك یـا رب ومـا بعـث النـار 

قــال مــن كــل الــف تســع مائــة وتســع وتســعین قــال : فحینئــذ یشــیب المولــود وتضــع كــل ذات حمــل 

ولكن عذاب اهللا شدید قال : فیقولون فاینا ذلـك الواحـد حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

تســع مائــة وتســع وتســعین مــن یــأجوج ومــأجوج ومــنكم واحــد قــال فقــال :قــال فقــال رســول اهللا 

: افــال ترضــون ان تكونــوا ربــع اهــل الجنــة واهللا انــي الرجــوا رســول اهللا النــاس :اهللا اكبــر فقــال 

ألرجــوا ان تكونــوا ثلــث اهــل الجنــة واهللا انــي ألرجــوا ان تكونــوا ان تكونــوا ربــع اهــل الجنــة واهللا انــي 

مـا انـتم یومئـذ فـي النـاس النـاس رسـول اهللا نصف اهل الجنة قال : فكبر الناس قال فقال :

)٣(اال كالشعرة البیضاء في الثور األسود أو كالشعرة السوداء في الثور األبیض 

حدثنا عبد الرحمن بن یزیـد بـن جـابر حـدثني یحیى بن حمزة حدثنا هشام بن عمار حدثنا

عبــد الــرحمن بــن جبیــر بــن نفیــر حــدثني ابــي انــه ســمع النــواس بــن ســمعان الكالبــي یقــول : حــدثنا 

سـوید بـن عمـرو الكلبـي حـدثنا ابـان حـدثنا قتـادة عـن عبـد اهللا بـن ابـي عتبـة عـن ابـي سـعید قـال : 

)٤())یأجوج ومأجوجلیحجن البیت ولیعتمرن بعد خروج((:قال رسول اهللا 

  )٣٠٩٧رقم (١٣٣/  ١١رواه البخاري: باب قصة یأجوج ومأجوج : ) ١(

  )١٠٢٢٢رقم ( ٢٦٦/  ٢١مسند اإلمام أحمد : ) ٢(

  )١٠٨٥٤رقم ( ٣٩٩/  ٢٢مسند اإلمام أحمد : ) ٣(

  )١٠٧٨٥رقم ( ٣٣٠/  ٢٢مسند اإلمام احمد : ) ٤(
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یحیى بن حمزة حدثنا بن جـابر عـن یحیـى بـن جـابر الطـائيحدثنا هشام بن عمار حدثنا

حدثني عبد الرحمن بن جبیر بن نفیـر عـن ابیـه انـه سـمع النـواس بـن سـمعان یقـول : قـال: رسـول 

)١(((سیوقد المسلمون من قسي یأجوج ومأجوج ونشابهم واترستهم سبع سنیناهللا 

رابعا: عیسى علیه السالم:

نزول عیسى علیه السالم-١

ـــه جــل وعــال أنــه رفــع عیســى إلیــه إلــى یــوم الوقــت المعلــوم الــذي ســینزل فیــه إلــى  بــین الل

األرض مرة أخرى لیكون عالمة كبرى من العالمات الدالة على قیام الساعة فقال في كتابه الكریم 

)٢())ليإذ قال اهللا یا عیسى إني متوفیك ورافعك إ((

وروى ابـــن جریـــر بســـند صـــحیح أن ابـــن عبـــاس رضـــي اللــــه عنهمـــا قـــال: وقولـــه تعـــالى : 

أي نــزول عیســى علیــه الســالم، فــإن نــزل فهــذه عالمــة كبــرى تــدل علــى )٣())َوإِنَّــُه َلعلــُم ِللَســاَعةِ ((

مـن قرب قیام الساعة، وقد بینت السنة الصحیحة المتواترة نـزول عیسـى علیـه السـالم إلـى األرض 

)٤(السماء. 

والـــذي نفســي بیـــده (قــال: (ففــى صــحیح البخــاري مــن حــدیث أبــي هریــرة أن النبــي 

ویضـــع فیكســــر الصلیـــب ویقتـــل الـخنزیــــر لیوشــكن أن ینـــزل فـــیكم عیســى بـــن مـــریم حكمـــًا مقســــطاً 

للــه قـال رسـول اأبي هریـرة شیخان عنالوروى )٥( حتى ال یقبله أحد))الـجزیـة ویفیـض المال

)٦(كیف انتم اذا انزل ابن مریم فیكم وٕامامكم منكم))(علیه وسلم: (

فـیكمنـازلمـریمابـنعیسـى اهللا روح إن «:  قالالنبي أن ،هریرةأبي عن

،یقطـررأسـه كـأن )٧(ممصـرانثوبـانعلیـهوالبیـاضالحمرة إلى ًال مربوعاً رج فاعرفوه رأیتموه فإذا

اإلســالم إلــى النــاسویــدعو،الجزیــةویضــع،الخنزیـرویقتــل،الصــلیبفیــدقبلــلیصــبه لـم وٕان

،اإلبـلمعاألسودترعىحتى األرض أهل على اآلمنةوتقعالدجالالمسیحزمانه في اهللا فیهلك

  )٤٠٦٦رقم ( ٩٣/  ١٢ه :باب فتنة الدجال وخروج عیسى بن مریم علیهما السالم سنن ابن ماج) ١(

   ٥٥) ال عمران أیة ٢(

   ٦١الزخرف أیة ) ٣(

6/18تفسیر الطبري : ) ٤(

  )٢٠٧٠رقم ( ٤٦٢/ ٧زیر : أخرجه البخاري كتاب البیوع : باب كسر الصلیب وقتل الخن) ٥(

ـــم  ٤٩٠/  ٦صـــحیح البخـــاري : كتـــاب أحادیـــث األنبیـــاء : بـــاب نـــزول عیســـى بـــن مـــریم علیهـــا الســـالم : ) ٦( رق

)٣١٩٣(  

ممصران : أي ثوبین مصبوغین بصفرة خفیفة یسیرة) ٧(
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أربعــینفیمكــثتضــرهم ال ،الحیــاتمــعالصــبیانویلعــبالغــنممــع،والــذئابالبقــرمــعوالنمــور

)١(المسلمونعلیهویصليیتوفىثم،سنة

َذَكــرَ قـال: ((وفـى روایـة النــواس بـن سـمعان فــي صـحیح مسـلم فــي كتـاب الفـتن أنــه 

الَ اللَّهِ َرُسولُ  ـاالنَّْخـلِ َطاِئفَـةِ ِفـيَأنَّـهُ َظَننَّـاَحتـَّىَوَرفَـعَ ِفیـهِ َفَخفَـَض اْلَغـَداةَ الدَّجَّ ِإلَـىُرْحَنـاَفَلمَّ

الَ َذَكـْرتَ اللَّـهِ َرُسولَ َیاَفُقْلَناَشْأُنُكمْ َماَفَقالَ ِفیَناَذِلكَ َعَرفَ اللَّهِ َرُسولِ  َفَخَفْضـتَ اْلَغـَداةَ الـدَّجَّ

الِ َغْیـرُ قَـالَ النَّْخلِ َطاِئَفةِ ِفيَأنَّهُ َظَننَّاَحتَّىَرَفْعتَ ُثمَّ ِفیهِ  مْ ِفـیكُ َوَأَنـاَیْخـُرجْ ِإنْ َعلَـْیُكمْ َأْخـَوُفِنيالـدَّجَّ

ِإنَّــهُ ُمْســِلمٍ ُكــلِّ َعَلــىَخِلیَفِتــيَواللَّــهُ َنْفِســهِ َحِجــیجُ َفــاْمُرؤٌ ِفــیُكمْ َوَلْســتُ َیْخــُرجْ َوإِنْ ُدوَنُكــمْ َحِجیُجــهُ َفَأَنــا

ُســوَرةِ َفــَواِتحَ َعَلْیــهِ َرأْ َفْلَیْقــِمــْنُكمْ َرآهُ َفَمــنْ َقَطــنٍ ْبــنِ اْلُعــزَّىِبَعْبــدِ ُأَشــبُِّههُ َكــَأنِّيَقاِئَمــةٌ َعْیُنــهُ َقَطــطٌ َشــابٌّ 

َیـاُقْلَنـااْثُبتُـوااللَّـهِ ِعَبـادَ َیـاِشـَماًال َوَعـاثَ َیِمیًنـاَفَعـاثَ َواْلِعـَراقِ الشَّـامِ َبـْینَ َخلَّـةٍ ِمـنْ َیْخُرجُ ِإنَّهُ اْلَكْهفِ 

َأیَّاِمـهِ َوَساِئرُ َكُجُمَعةٍ َوَیْومٌ َكَشْهرٍ َوَیْومٌ َسَنةٍ كَ َیْومٌ َیْوًماَأْرَبُعونَ َقالَ اْألَْرضِ ِفيُلْبُثهُ َوَمااللَّهِ َرُسولَ 

ُقْلَناَقالَ َقْدَرهُ َلهُ َفاْقُدُرواَقالَ َیْومٍ َصَالةُ ِفیهِ َتْكِفیَناَكَسَنةٍ الَِّذياْلَیْومُ َفَذِلكَ اللَّهِ َرُسولَ َیاُقْلَناَكَأیَّاِمُكمْ 

یحُ اْســـَتْدَبَرْتهُ َكاْلَغْیـــثِ َقـــالَ اْألَْرضِ ِفـــيِإْســـَراُعهُ َفَمـــا َلـــهُ َفَیْســـَتِجیُبونَ َفَیـــْدُعوُهمْ اْلَقـــْومَ َفَیـــْأِتيَقـــالَ الـــرِّ

َسـاِرَحُتُهمْ َعَلْیِهمْ َوَتُروحُ َفتُْنِبتَ تُْنِبتَ َأنْ اْألَْرَض َوَیْأُمرُ َفُتْمِطرَ ُتْمِطرَ َأنْ السََّماءَ َفَیْأُمرُ ِبهِ َوُیْؤِمُنونَ 

ــْومَ َیــْأِتيثُــمَّ َخَواِصــرَ َوَأَمــدَّهُ ُضــُروًعاَوَأْســَبَغهُ ُذًرىَكاَنــتْ َمــاَولَ َأْطــ ــهُ َعَلْیــهِ َفَیــُردُّونَ َفَیــْدُعوُهمْ اْلَق َقْوَل

ُكُنــوَزكِ ِرِجــيَأخْ َلَهــاَفَیُقــولُ ِباْلَخِرَبــةِ َیُمــرَّ ثُــمَّ َشــْيءٌ ِبَأْیــِدیِهمْ َمــاُمْمِحِلــینَ َفُیْصــِبُحونَ َعــْنُهمْ َفَیْنَصــِرفُ 

َفَیْقَطُعهُ َضْرَبةً ِبالسَّْیفِ َفَیْضِرُبهُ َشَباًباُمْمَتِلًئاَرُجًال َیْدُعوُثمَّ النَّْحلِ َكَیَعاِسیبِ ُكُنوُزَهاَفَتْتَبُعهُ َفَیْنَطِلقُ 

اْبنَ ِعیَسىاللَّهُ َبَعثَ ِإذْ َكَذِلكَ ُهمْ َفَبْیَنَماَیْضَحكُ َوْجُههُ َیَتَهلَّلُ َفُیْقِبلُ َیْدُعوهُ ُثمَّ اْلَغَرضِ َرْمَیةَ ِجْزَلَتْینِ 

ِإَذاَمَلَكـْینِ َأْجِنَحـةِ َعلَـىَكفَّْیـهِ َواِضـًعاَمْهـُروَدَتْینِ َبـْینَ ِدَمْشقَ َشْرِقيَّ اْلَبْیَضاءِ اْلَمَناَرةِ ِعْندَ َفَیْنِزلُ َمْرَیمَ 

َمـــاتَ ِإالَّ َنَفِســهِ ِریــحَ َیِجـــدُ ِلَكــاِفرٍ َیِحــلُّ َوَال َكــاللُّْؤُلؤِ ُجَمـــانٌ ِمْنــهُ رُ َیْنَحــدِ َرَفَعـــهُ َوإَِذاَقَطــرَ َرْأَســهُ َطْأَطــأَ 

ِعیَسـىاللَّـهِ َنبِـيُّ َیـْأِتيثُـمَّ َفَیْقُتلُـهُ لُـدٍّ َبـابِ ِعْنـدَ ُیْدِرَكـهُ َحتـَّىَفَیْنَطِلقُ َطَرُفهُ َیْنَتِهيَحْیثُ َیْنَتِهيَوَنَفُسهُ 

اللَّـهُ َأْوَحـىِإذْ َكـَذِلكَ ُهـمْ َفَبْیَنَمـااْلَجنَّـةِ ِفـيبِـَدَرَجاِتِهمْ َوُیَحدُِّثُهمْ ُوُجوَهُهمْ َفَیْمَسحُ اللَّهُ َمُهمْ َعصَ َقدْ َقْوًما

َوَیْبَعـثُ الطُّـورِ ِإلَـىِعَبـاِديَوَأْحـِرْز ِبِقتَـاِلِهمْ ِألََحـدٍ َیـَدانِ َال ِلـيِعَبـاًداَأْخَرْجـتُ قَـدْ ِإنِّـيِعیَسـىَیاِإَلْیهِ 

الطََّبِریَّـةِ ُبَحْیـَرةِ َعلَـىَأَواِئُلهُـمْ َفَیُمـرُّ }َیْنِسـُلونَ َحـَدبٍ ُكـلِّ ِمنْ {اللَُّه َقالَ َكَماَوُهمْ َوَمْأُجوجَ َیْأُجوجَ اللَّهُ 

َوَأْصــَحاُبهُ اللَّــهِ َنِبــيُّ َوَیْحُضــرُ ةً َمــرَّ َمــاءٌ َهــَذاِفــيَكــانَ َلَقــدْ َفَیُقوُلــونَ آِخــُرُهمْ َیُمــرُّ ثُــمَّ ِفیَهــاَمــاَفَیْشــَرُبونَ 

ِعیَســــىاللَّـــهِ َنبِـــيُّ َفَیْرَغـــبُ اْلَیـــْومَ ِألََحـــِدُكمْ ِدیَنـــارٍ ِماَئــــةِ ِمـــنْ َخْیـــًراِألََحـــِدِهمْ الثـَّــْورِ َرْأُس َیُكـــونَ َحتـَّــى

َوَیْهِبطُ َواِحَدةٍ َنْفسٍ َكَمْوتِ َفْرَسىَفُیْصِبُحونَ مْ ِرَقاِبهِ ِفيالنََّغفَ َعَلْیِهمْ اللَّهُ َفُیْرِسلُ اللَّهِ ِإَلىَوَأْصَحاُبهُ 

َفَیْرَغُبــونَ َوِدَمــاُؤُهمْ َوَنْتــُنُهمْ َزَهُمُهــمْ َمــَألَهُ َقــدْ ِإالَّ ِشــْبرٍ َمْوِضــعَ َیِجــُدونَ َفــَال َوَأْصــَحاُبهُ ِعیَســىاللَّــهِ َنِبــيُّ 

رقــم  ٤٣٧/  ٩المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم : بــاب ذكــر نبــي اهللا عیســى ابــن مــریم علیهمــا الســالم : ) ١(

)٤١٢٨(  



وآخرانیوسف سلیمان 

١١٤

َعلَـْیِهمْ اللَّـهُ ُیْرِسـلُ ثُـمَّ اللَّهُ َشاءَ َحْیثُ َفَتْطَرُحُهمْ َفَتْحِمُلُهمْ اْلُبْختِ اقِ َكَأْعنَ َطْیًراَعَلْیِهمْ َفُیْرِسلُ اللَّهِ ِإَلى

ــهُ ُیِكــنُّ َال َمَطــًرا ــرٍ َوَال َمــَدرٍ َبْیــتُ ِمْن ــةِ َیْتُرَكــهُ َحتَّــىَفَیْغِســُلهُ َوَب َلَق ــمَّ َكالزَّ ــالُ ُث ــْألَْرضِ ُیَق ــيِل ــكِ َأْنِبِت َثَمَرَت

ْسـلِ ِفـياللَّـهُ َوُیَبـاِركُ ِبِقْحِفهَـاَوَیْسَتِظلُّونَ َفُتْشِبُعُهمْ الرِّمَّاَنةِ ِمنْ اْلِعَصاَبةُ َتْأُكلُ َفَیْوَمِئذٍ َرَكَتكِ بَ َوُردِّي الرِّ

ِبلِ ِمنْ اللِّْقَحةَ ِإنَّ َحتَّى اْلَغـَنمِ ِمـنْ َواللِّْقَحـةَ ِبیلَـةَ اْلقَ َتْكِفـياْلَبقَـرِ ِمـنْ َواللِّْقَحةَ النَّاسِ ِمنْ اْلِفَئامَ َتْكِفياْإلِ

ُكـلَّ ُروحَ َفَتْقـِبُض آَبـاِطِهمْ َتْحـتَ َفَتْأُخـذُ َطیَِّبـةً ِریًحـاَعلَـْیِهمْ اللَّـهُ َبَعـثَ ِإذْ َكـَذِلكَ ُهـمْ َفَبْیَنَمااْلَفِخذَ َتْكِفي

)١(.السَّاَعةُ َتُقومُ َفَعَلْیِهمْ رُ اْلُحمُ َتَتَهاَرجُ َكَماَیَتَهاَرُجونَ النَّاسِ َساِئرُ َوَیْبَقىُمْسِلمٍ 

الحكمة من نزول عیسى علیه السالم  -٢

للعلمــاء أقــوال عدیــدة فــي الحكمــة مــن نــزول عیســى علیــه الســالم رجــح الحــافظ ابــن حجــر 

العســقالني القــول بــان نزولــه علیــه الســالم رد علــى الیهــود فــي زعمهــم أنهــم قتلــوه فیبــین اهللا تعــالى 

)٢(الذي سیقتلهم ویقتل رئیسهم الدجال كذبهم وانه هو 

مدة بقاءه علیه السالم بعد نزوله ثم وفاته -٣

في روایة لمسلم عن عبد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا : ((فیبعـث اهللا عیسـى ابـن مـریم 

ثم یمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة ثم یرسل اهللا ریحا باردة من قبل الشـام فـال یبقـى 

)٣(ه األرض احد في قلبه مثقال حبة من خیر أو إیمان إال قبضته)) على وج

الدابة خامسا:

أدلة ظهورها :-١

إن ظهور الدابة هي من عالمات الساعة الكبرى وهي ثابتة في الكتاب والسنة 

فتنة) وابن ماجة باب ٥٢٢٨رقم ( ٢٧١/  ١٨ وفتنتهذكر الدجالأخرجه مسلم : كتاب الفتن: باب ) ١(

  )٤٠٧٧رقم ( ٦٧/  ١٨مرفوعا الدجال

  ٦/٤٩٣فتح الباري:) ٢(

  )٥٢٣٣رقم ( ٧٦/  ١٨صحیح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب ذكر الدجال : ) ٣(



اإلذاعة لعالمات الساعة

١١٥

:من الكتاب -أ

 اقــال تعــالى:(وٕاذا وقــع القــول علــیهم أخرجنــا لهــم دابــة مــن األرض تكلمهــم أن النــاس كــانو 

حیــث ذكــرت اآلیــة الكریمــة خــروج الدابــة وان ذلــك یكــون عنــد فســاد النــاس )١(بآیاتنــا ال یوقنــون) 

)٢(وتركهم أوامر اهللا وتبدیلهم دین الحق یخرج اهللا لهم دابة من األرض فتكلم الناس على ذلك 

:ب : من السنة النبویة

ـــرة  ـــه قـــال : قـــال رســـول اهللاروى اإلمـــام مســـلم عـــن أبـــي هری (ان ثـــالث إذا (:

خرجن ال ینفع نفسا إیمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إیمانهـا خیـرا : طلـوع الشـمس مـن 

)٣())مغربها والدجال ودابة األرض

بـــادروا باألعمـــال ((اهللا  انـــه قـــال ؛: قـــال رســـولوروى مســـلم عـــن ابـــي هریـــرة 

)٤(دابة األرض)ستا:(وذكر منها

قــال القرطبــي : أولــى األقــوال أنهــا فصــیل ناقــة صــالح وهــو اصــحها واهللا ألرض :هیئــة دابــة ا -٢

)٥( اعلم

اختلفت األقوال في المكان الذي تخرج منه الدابة على عدة أراء هي: مكان خروج الدابة : -٣

وهـو مـا رواه الطبرانـي فـي األوسـط عـن األول : أنها تخـرج مـن مكـة المكرمـة مـن أعظـم المسـاجد

)٦(أسید قال : تخرج الدابة من أعظم المساجد حذیفة بن 

الثاني : ان لها ثالث خرجات فمرة تخرج في بعض البوادي ثـم تختفـي ثـم تخـرج فـي بعـض القـرى 

جـــاء فـــي حـــدیث حذیفـــة بـــن اســـید عنـــد الحـــاكم أن لهـــا )٧( مثـــم تظهـــر فـــي المســـجد الحـــرا

شـرط الشـیخان وذكر الحدیث بطولـه ، ثـم قـال هـذا حـدیث صـحیح علـى )ثالث خرجات(

٨ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخیصه

  ٨٢النمل أیة ) ١(

الناشر دار المفید، هـ"٧٧٤الفداء ابن كثیر الدمشقي "تأبيالحافظ لإلمامتفسیر القرآن العظیم: ) ٢(

  ٢٢٠/  ٦: بیروت لبنان 

  )٢٢٧رقم ( ١٩٥/  ٢صحیح مسلم : كتاب اإلیمان باب الزمن الذي ال یقبل فیه اإلیمان ) ٣(

  )٥٢٤٠( رقم ٢٧/  ١٨صحیح مسلم باب في بقیة من أحادیث الدجال : ) ٤(

الجامع الحكام القران: ابي عبداهللا القرطبي،دار احیاء التراث العربي بیروتتفسیر القرطبي) ٥(

  ٢٣٥/ ١٣:  م١٩٨٥ 

  ٨/  ٨مجمع الزوائد : ) ٦(

  ٤٨٥/  ٤المستدرك : ) ٧(

  ٤٨٦/ ٤ المصدر نفسه) ٨(
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)١(الثالث : انه تخرج من الحرم المكي 

عمل الدابة:-٤

إذا خرجت الدابة فإنهـا تسـم المـؤمن و الكـافر فأمـا المـؤمن فإنهـا تجلـو وجهـه حتـى یشـرق 

)٢(ویكون ذلك عالمة على إیمانه وأما الكافر فإنها تخطمه على انفه عالمة على كفره 

المطلب الثاني: النوازل غیر الحیة
ظھور النار التي تحشر الناس إلى محشرھموال :

وهي أخر عالمات الساعة ظهورا وأول اآلیات المنذرة بقیام الساعة 

مكان خروجها :  -١

جــاءت الروایــات إنهــا تخــرج مــن الــیمن مــن قعــرة عــدن وتخــرج مــن بحــر حضــرموت ففــي 

وأخــر ذلــك نــار تخــرج مــن ((أشــراط الســاعة الكبــرى قولــه حــدیث حذیفــة بــن أســید فــي ذكــر

ونار تخرج مـن قعـرة عـدن ترحـل (وفي روایة أخرى لحذیفة ()٣())الیمن تطرد الناس الى محشرهم

)٤())الناس

:َقــالَ َذرٍّ َأِبــيَعــنْ ِحَمــازٍ ْبــنِ َحِبیــبِ َعــنْ اْلَحــاِرثِ ْبــنِ اللَّــهِ َعْبــدِ َعــنْ ُمــرَّةَ ْبــنِ َعْمــِروَعــنْ و 

َلــتْ اْلُحَلْیَفــةِ َذاَفَنَزْلَنــااللَّــهِ َرُســولِ َمــعَ َأْقَبْلَنــا اللَّــهِ َرُســولُ َوَبــاتَ اْلَمِدیَنــةِ ِإَلــىِرَجــالٌ َفَتَعجَّ

ــاَمَعــهُ َوِبْتَنــا ُلــواَفِقیــلَ َعــْنُهمْ َســَألَ َأْصــَبحَ َفَلمَّ ُلــواَفَقــالَ اْلَمِدیَنــةِ ِإَلــىَتَعجَّ َأَمــاَوالنَِّســاءِ اْلَمِدیَنــةِ َلــىإِ َتَعجَّ

اْلــِوَراقِ َجَبــلِ ِمــنْ اْلــَیَمنِ ِمــنْ َنــارٌ َتْخــُرجُ َمتَــىِشــْعِريَلْیــتَ َقــالَ ثُــمَّ َكاَنــتْ َمــاَأْحَســنَ َســَیَدُعوَنَهاِإنَُّهــمْ 

ِبلِ َأْعَناقُ ِمْنَهاُتِضيءُ  )٥(النََّهارِ َكَضْوءِ ِبُبْصَرىُبُروًكااْإلِ

من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم: للحدیث: ((ستخرج نار مـن حضـرموت، ونار تخرج

أو مــن بحــر حضــرموت، قبــل القیامــة تحشــر النــاس، قــالوا: یــا رســول اهللا فمــا تأمرنــا؟ قــال: علــیكم 

)٦(بالشام))

  ٦٩٧التذكرة : ) ١(

  ٢٢٠/  ١تفسیر القرطبي ) ٢(

  )٥١٦٢رقم ( ٢٧/  ١٨وأشراط الساعة : صحیح مسلم : كتاب الفتن) ٣(

  )٥١٦٣رقم ( ٢٩/  ١٨المصدر نفسه : ) ٤(

  )٢٠٣٢٨رقم ( ٢٤٩/  ٤٣مسند اإلمام احمد ) ٥(

  )٥١٤٦رقم (١٣٣/  ٧مسند اإلمام احمد : ) ٦(
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كیفیة حشرها للناس :  -٢

ي الشـیخان عند ظهور هذه النار العظیمة فإنها تحشر الناس على ثالثة أفـواج كـم جـاء فـ

(قــال : قــال عــن أبــي هریــرة  یحشــر النــاس علــى ثــالث طرائــق ، راغبــین وراهبــین (:

واثنان على بعیر وثالثة على بعیر وأربعة على بعیر وعشرة على بعیر ویحشر بقیـتهم النـار تقیـل 

))أمسـواوا وتمسي معهم حیـث معهم حیث قالوا وتبیت معهم حیث باتوا وتصبح معهم حیث صبح
)١(

" یوشك نار تخرج من حـبس سـیل، تسـیر سـیر بطیئـة اإلبـل، روي عن رسول اهللا و 

)٢(تسیر النهار وتقیم اللیل 

ظهـــور النـــار المـــذكورة بالمدینـــة الشـــریفة قـــد اشـــتهر اشـــتهارًا بلـــغ حـــدَّ التـــواتر عنـــد أهـــل و 

لــٍة مــن بلــد األخبــار، وكــان ظهورهــا إلنــذار العبــاد بمــا حــدث بعــدها، فلهــذا ظهــرت علــى قــرب مرح

ــا َأْن ُنْرِســَل  ــا َمَنَعَن النــذیر صــلوات اهللا وســالمه علیــه، وتقــدمها زالزل مهولــة وقــد قــال تعــالى : (َوَم

لُـــوَن َوآَتْیَنــا َثُمـــوَد النَّاَقـــَة ُمْبِصـــَرًة َفَظَلُمــوا ِبَهـــا َوَمـــا ُنْرِســـُل بِ  اْآلیـــاِت ِإالَّ ِباْآلیــاِت ِإالَّ َأْن َكـــذََّب ِبَهـــا اْألَوَّ

ُف اللَّــُه ِبــِه )٣(یفـًا) َتْخوِ  ، وقــال تعـالى : (َلهُــْم ِمــْن فَـْوِقِهْم ُظَلــٌل ِمــَن النَّـاِر َوِمــْن َتْحـِتِهْم ُظَلــٌل َذِلــَك ُیَخـوِّ

)٤(ِعَباَدُه َیا ِعَباِد َفاتَُّقوِن)

وأما موقف المسـلم منهـا: أن تستشـعر هـول المطلـع، وقـرب اللقـاء بجبـار األرض والسـماء 

ر بالــدنیا الزائلــة، والجــاه الزائــف، والملــك ألهــاو، فإنمــا هــي أحــالم نــائم، والبــد مــن ســبحانه، فــال تغتــ

یقظة، فإما إلى جنة وٕاما إلى نار. 

ثانیا : الخسوفات الثالث
:ومنـه قولـه تعـال)٥(یقال خسف المكان یخسـف خسـوفا إذا ذهـب فـي األرض وغـاب فیهـا

)٦())فخسفنا به وبداره األرض((

  )٦٥٢٢، رقم ( ٣٧٧/ ١١صحیح البخاري : كتاب الرقاق باب الحشر ) ١(

)، وأبـو ١٥١٠٣رقـم ( ٢٦٢/  ٣١وأخرجـه اإلمـام أحمـد : ٤٦٧یثمـي : مورد الظمآن إلى زوائد ابـن حبـان لله) ٢(

)، من روایة رافع بن بشر السلمي عن أبیه، وقال الحافظ الهیثمي : الطبراني في ٨٩٧رقم ( ٤٢٩/  ٢یعلى: 

  ).١٢١٥رقم ( ٣٢/  ٢المعجم الكبیر : 

   ٥٩اإلسراء أیة ) ٣(

  ١٦٩الزمر أیة ) ٤(

  ٦٧/  ٩، لسان العرب مادة (خسف) ٢/٥٥ترتیب القاموس المحیط : ) ٥(

   ٨١القصص أیة ) ٦(
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أنهــا تكــون عالمــة علــى الخســوفات الثالثــة التــي أخبرنــا النبــي ومــن تلــك األحــداث

إن الســاعة لــن (أنــه قــال :قــرب قیــام الســاعة، فقــد روى مســلم فــي " صــحیحه " عــن النبــي 

تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربهـا ونـزول 

ثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة عیسى ابن مریم ویأجوج ومأجوج وثال

)١(.)العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم

أن هـذه الخسـوفات الثالثـة تكـون عقوبـة أخبرنـا :الخسوفات بسبب المعاصـي والسـیئات -٢

 عنهـا رضـي اهللا-ربانیة على ظهور المعاصي وانتشارها، كما جاء في الحـدیث عـن عائشـة 

یكــون فــي آخــر هــذه اآلمــة خســف ومســخ وقــذف، قالــت: قلــت یــا (أنــه قــال: عــن النبــي

.)٢()رسول اهللا: أنهلك وفینا الصالحون ؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث

یقـــول : ســـیكون بعـــدي أیـــن تقـــع الخســـوفات :عـــن أم ســـلمه قالـــت : ســـمعت رســـول اهللا -٣

یـــا رســـول اهللا أیخســـف  تالعـــرب قلـــخســـف بالمشـــرق وخســـف بـــالمغرب وخســـف فـــي جزیـــرة 

)٣(إذا كثر الخبث باألرض وفینا الصالحون ؟ قال لها رسول اهللا 

ثالثا :الدخان

أدلة ظهوره : إن ظهور الدخان أخر الزمان هو من عالمات الساعة التي دل علیها الكتاب والسنة -١

من الكتاب -أ 

والمعنـى : )٤())مبین یغشـى النـاس هـذا عـذاب الـیمفارتقب یوم تأتي السماء بدخان (قال تعالى : (

انتظر یا محمد بهؤالء الكفار یوم تأتي السماء بدخان مبین واضح یغشى الناس ویعمهم وعند ذلـك یقـال لهـم 

)٥(هذا عذاب الیم تقریعا لهم وتوبیخا 

من السنة النبویة :-  ب

اإلعمـال سـتا : الـدجال . الـدخان بـادروا ب(قـال :(إن رسـول اهللا روى مسلم عـن أبـي هریـرة 

((...)٦(

 ١١بـاب أمـارة السـاعة: ) ، وسنن أبـو داود٥١٦٢رقم ( ١٨/٢٧صحیح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة ) ١(

  )٣٧٥٧رقم ( ٣٩٠/ 

   ١١/  ٨)، مجمع الزوائد ٦٢٣٥رقم ( ٢٧٣/  ١٣مسند احمد : ) ٢(

   ١٤/  ٨) مجمع الزوائد ١٩٠٨١رقم ( ١٠٥/  ١٧: رواه الطبراني في المعجم الكبیر ) ٣(

  ١١ – ١٠أیة ) الدخان٤(

 ١٥(م) ١٩٦٨) جامع البیان عن تاویل القران : محمد بن جریر الطبـري : نشـر البـابي الحلبـي واوالده بمصـر(٥(

)١١١/  ١٥ (  

  )٥٢٤٠رقم ( ٢٧/  ١٨صحیح مسلم : كتاب الفتن: باب في بقیة من أحادیث الدجال : ) ٦(
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هل وقع هذا الدخان أم هو من اآلیات المرتقبة : للعلماء قولین في ذلك -٢

حـین األول : إن هذا الدخان هو ما أصاب قریشا من الشدة والجوع عندما دعا علیهم النبـي 

بـن مسـعود القـول ذهـب عبـدا هللالم یستجیبوا له فأصـبحوا یـرون فـي السـماء كهیئـة الـدخان والـى هـذا 

وتبعه جماعة من السلف 

الثاني : إن الدخان هو من اآلیات المنتظرة التي لم تجىء بعـد وسـیقع قـرب قیـام السـاعة والـى هـذا 

اللـــزام والـــروم والبطشـــة والقمـــر خمـــس قـــد مضـــین(القـــول ذهـــب ابـــن عبـــاس وبعـــض الصـــحابة فقـــال 

)١())والدخان

وهـذا إسـناد صـحیح إلـى ابـن عبـاس حبـر األمـة وترجمـان القـران وقـول مـن وافقـه (قال ابن كثیر : (

من الصحابة والتابعین أجمعین مع األحادیث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فیه إقناع وداللة علـى إن 

)٢(الدخان هو من اآلیات المنتظرة التي لم تجيء بعد وسیقع قرب قیام الساعة 

من مغربها :رابعا : طلوع الشمس 

طلوع الشمس من مغربها هو من عالمـات السـاعة الثابتـة فـي الكتـاب والسـنةأدلة ظهورها :  -١

ومن األدلة على وقوع ذلك 

من الكتاب :- أ

یوم یأتي بعض آیات ربك ال ینفع نفسا إیمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت (قال تعالى: (

)٣(في إیمانها خیرا 

قوال بالصواب في ذلك ما تظـاهرت بـه األخبـار عـن رسـول اهللا قال الطبري : وأولى األ

)٤())ذلك حین تطلع الشمس من مغربها(انه قال (

من السنة النبویة : -ب

ال تقــوم الســاعة حتــى (قــال : (أن رســول اهللا روى الشــیخان عــن أبــي هریــرة 

فذاك حین ال ینفع نفسا إیمانها لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فراها الناس امنوا أجمعون 

)٥())تكن أمنت من قبل أو كسبت في إیمانها خیرا

   ١٤٣/ ٦فسیر ابن كثیر : ت) ١(

  ٢٣٥/ ٧المصدر نفسه : ) ٢(

   ١٥٨األنعام أیة ) ٣(

  ١٠٢/  ٨تفسیر الطبري : ) ٤(

) مع الفتح٦٠٢٥رقم ( ٣٥٢/  ١١صحیح البخاري : كتاب الرقاق ) ٥(
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بادروا باإلعمال ستا ، ((اهللا  انه قال: قال رسولوروى مسلم عن أبي هریرة 

)١())طلوع الشمس من مغربها

ا روي عـن الطبـري عـن عبـدعدم قبول اإلیمان والتوبة بعد طلوع الشمس مـن مغربهـا : 

إن اهللا یبسـط یـده باللیـل لیتـوب مسـيء النهـار ((قـال : قـال رسـول اهللا بن مسعود  هللا

فباب التوبة مفتـوح مـا )٢())ویبسط یده بالنهار لیتوب مسيء اللیل حتى تطلع الشمس من مغربها

طلـوع الشـمس مـن مغربهـامـن تـاب قبـل((:لم تطلع الشمس من مغربها كمـا ورد فـي قولـه 

)٣())ب اهللا علیهتا

:الخاتمة
أن الســـاعة بعالماتهـــا الصـــغرى والكبـــرى هـــي مـــن األمـــور الغیبیـــة التـــي ال یعلمهـــا إال اهللا 

تصدیقا لقوله تعالى ونحن مطالبین باإلیمان بكل ما اخبرنا به تعالى على لسان نبیه الكریم 

قنون)).وقوله تعالى ((وباآلخرة هم یو تعالى ((والذین یؤمنون بالغیب)) 

وقــد وقــع اختیارنــا لهــذا البحــث ألننــا وجــدنا مجــاال رحبــا واهتمامــا بالغــا فــي نفــوس عامــة 

فإیمـان الباحثین لمثل هذا النوع من األحادیث المتعلقة بأحادیث الفـتن والمالحـم وعالمـات السـاعة

فكـل مـا خـرباإلیمـان بالغیـب والیـوم األالمؤمن ال یكمل إال به ، فاإلیمان بعالمـات السـاعة داخـل

من األخبار سواء كانت من المتواتر آو اآلحاد یجب اإلیمان به وقـد اخبرنـا ثبت عن النبي 

فأمـا عالمـات السـاعة الرسول الكریم بما كان وبما سیكون إلى یوم القیامة ومنها عالمات السـاعة

وتضـمن ي عالمـةالصغرى فقد ظهر منها الكثیر ولم یبق إال القلیل أمـا الكبـرى فلـم یظهـر منهـا إ

هذا البحث ثالثة مباحث 

ضــم مطلبــین المطلــب األول تناولنــا تعریــف الشــرط والعالمــة والســاعة والمطلــب المبحــث األول :

الثاني معانیها

المبحث الثاني : ضم مطلبین المطلب األول في علم الساعة والمطلب الثاني في وقت الساعة

مطالب المطلب األول عرضـنا ثالثة عة الصغرى وضم تناولنا فیه عالمات الساالمبحث الثالث :

فیـــه العالمــــات التــــي ظهــــرت وانقضــــت والمطلــــب الثـــاني العالمــــات التــــي ظهــــرت وال زالــــت تتــــابع 

والمطلب الثالث العالمات التي لم تظهر بعد

المبحث الرابع : تناولنا فیه عالمات السـاعة الكبـرى وضـم مطلبـین المطلـب األول تضـمن النـوازل 

والمطلب الثاني تضمن النوازل غیر الحیةالحیة

  ) ٤٩٥٤رقم (٢٨/  ١٨صحیح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة ) ١(

  ١٠١/  ٨تفسیر الطبري ) ٢(

)١٠٠١٦رقم ( ٦٠/  ٢١م احمد ) مسند اإلما٣(



اإلذاعة لعالمات الساعة

١٢١

وقد جمع البحث بین العالمات الصغرى والكبرى اسـتنادا إلـى مـا صـح عنهـا مـن أحادیـث 

الكبرى منها إلى تقسیم جدید .وتقسیم العالماتومرویات ،

هـذا و نســال اهللا العفـو والعافیــة وأخـر دعوانــا أن الحمـد هللا رب العــالمین والصـالة والســالم 

خیر الخلق والمرسلین على

فھرست المصادر
محمـد بـن احمـد أبـو عبـد اهللاشـمس الـدین القرطبـي::وأمـور اآلخـرةالمـوتى أحـوالالتذكرة في -١

الناشر دار الفكر للطباعة والنشر بیروت لبنان. هـ"٦٧٦"ت  بن فرج االنصاريبكرأبيبن 

– ١٣٩٩دار الكتـــب العلمیـــة "الناشـــر ،الطـــاهر الـــزواوي لألســـتاذترتیـــب القـــاموس "المحـــیط" -٢

م.١٩٧٩

الدمشــــقي القریشــــي ابــــن كثیــــر إســــماعیل الفــــداء  أبــــيالحــــافظ لإلمــــامتفســــیر القــــرآن العظــــیم: -٣

.الناشر دار المفید بیروت لبنان، هـ"٧٧٤"ت

": نشــر ٣١٠جــامع البیــان فــي تفســیر أي القــران : الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر "ت -٤

م)١٩٦٨(البابي الحلبي وأوالده بمصر

بكـرأبـيمحمـد بـن احمـد بـن أبـو عبـد اهللاشـمس الـدین :الجامع ألحكـام القـران: القرطبـي ، -٥

م١٩٨٥هـ " دار إحیاء التراث العربي بیروت  ٦٧٦: " ت بن فرج األنصاري

 -هــ ١٤٠٨الكویـت ،  ٢األشـقر ، طزبـدة التفسـیر مـن فـتح القـدیر ، محمـد سـلیمان عبـدا هللا-٦

م ١٩٨٨

هــ" ٢٧٥عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي "تأبـيالحـافظ لإلمـام،: ابـن ماجـةهسنن ابن ماج-٧

وعلــق علیــه محمــد فــؤاد عبــد وأحادیثــهوأبوابــهالناشــر دار الحــدیث حقــق نصوصــه ورقــم كتبــه 

.القاهرة دار الحدیث-، مصرالباقي

 دياالز  السجســــتانيســــلیمان األشــــعثالحــــافظ المحــــدث أبــــو داؤد ، لإلمــــامداؤد:  أبــــيســــنن -٨

إحیـاءدار  لبنـان ،–، بیـروت ضـبط وتصـحیح محمـد عـدنان بـن یاسـین درویـش هـ"٢٧٥"ت

  م.٢٠٠١-هـ١٤٢١التراث العربي 

تحقیــق وتعلیــق: احمــد ،هـــ"٢٧٩عیســى محمــد بــن ســورة "ت ألبــيالترمــذي ،ســنن الترمــذي:-٩

  م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥القاهرة  -مصر اإلسالمیةالناشر المكتبة  ٢، طمحمد شاكر

: السیوطي ، لإلمـام جـالل الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر" ت ائي بشرح السیوطيسنن النس- ١٠

م بیروت لبنان. ٢٠٠١–هـ ١٤٢٢ ،التراث العربيإحیاءالناشر دار هـ " ٩١١

م١٩٦٣تحقیق شعیب االرناؤوط.الناشر مؤسسة الرسالة صحیح ابن حبان بترتیب ابن لبان.- ١١



وآخرانیوسف سلیمان 

١٢٢

ـــيلحـــافظ احمـــد بـــن ا لإلمـــامصـــحیح البخـــاري بشـــرح فـــتح البـــاري: - ١٢ بـــن حجـــر العســـقالني  عل

الشـیخ عبـد العزیـز بـن بـاز رقـم كتبهـا أصـلهاهـ" طبعة جدیدة منقحة ومصححة حقـق ٨٥٢"ت

 ١٤١٠ –) ١ط(، محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمیـة. بیـروت لبنـانوأحادیثهاوأبوابها

  م.١٩٨٩ -هـ

اد عبـد البـاقي وحققـه الشـیخ عرفـان محمـد فـؤ أحادیثـهرقمـه وخـرج صحیح مسلم بشرح النووي:- ١٣

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠) ١التراث العربي بیروت لبنان ط(إحیاءحسونة. دار 

للقاضــي ابــي بكــر بــن مواقــف الصــحابة بعــد وفــاة النبــيالعواصــم مــن القواصــم فــي تحقیــق- ١٤

طباعـة ونشـر ،محـب الـدین الخطیـباألسـتاذوعلـق علیـه:  هحققـ هــ"٥٤٣العربي المالكي "ت 

  . هـ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة واإلرشادوالدعوة  اإلسالمیةوالشؤون  وقافاألوزارة 

  هـ١٤٠٣الناشر دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الحافظ الدوالبيلإلمام:واألسماءالكنى - ١٥

"ت  األنصـاريجمـال الـدین محمـد بـن مكـرم الشـهیر بـابن منظـور ابـن منظـور،لسان العـرب: - ١٦

.طبعة دار لسان العرب بیروت لبنانعبد اهللا العالیليقدم له الشیخ  هـ"٣١١

تحقیـق عبـد ،هــ"٨٠١"ت ابـن حجـر الهیثمـي علـي ابـن أبـي بكـرمجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد: - ١٧

.لبنان-بیروت اهللا محمد درویش ط دار الفكر

هـــ " دار الكتــاب العربــي ، بیــروت  ٤٥٨المخصـص : ابــن ســیدة ، علــي بــن إســماعیل ، " ت - ١٨

١٨٨٥  

 هــ"٤٠٥الحافظ محمد بـن عبـد اهللا "تلإلمام،لمستدرك على الصحیحین: الحاكم النیسابوريا- ١٩

 ١٤١١دار الكتـب العالمیـة. بیـروت لبنـان  )٢دراسة وتحقیق: مصطفى عبد القـادر عطـا. ط(

م.١٩٩٠ –هـ 

القریشــيابــن كثیــرإســماعیل الفــداء  أبــوالحــافظ لإلمــامابــن كثیــرالنهایــة فــي الفــتن والمالحــم:- ٢٠

 ١٤٢١) ١تحقیـق: عصـام الـدین الصـباطي. دار الحـدیث. القـاهرة. ط( هــ".٧٧٤الدمشقي "ت

  .م٢٠٠٠-هـ

أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد مجـد الـدین ابـن األثیـر ، :واألثـرالنهایة في غریـب الحـدیث - ٢١

. الناشـر المكتبـة التجاریـة وطـاهر احمـد الـزاوي يجتحقیق محمـود الطنـا، هـ"٦٠٦"ت  الجزري

ها ریاض الشیخلصاحب


