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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 أشراط الساعة( 82)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم  ونؤمن بأشراط: " قال الشيخ رحمه اهلل  :أما بعد

 " .عليه السالم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة األرض من موضعها 
 " .ما املقصود باألشراط : " ينبغي أن نعلم أيها األخوة أوالً 

اَعَة َأْن تَْأتِيَ ُهْم بَ ْغَتًة فَ َقْد َجاَء َأْشرَاطَُها }كما قال اهلل عز وجل  , العالمات: األشراط  فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالا السا
 فاألشراط هي العالمات [ 81: حممد]{ َفَأَّنا ََلُْم ِإَذا َجاَءتْ ُهْم ذِْكرَاُهمْ 

 : وهذه األشراط أو العالمات أنواع 
 . منها عالمات صغرى  -
 . ت كبرى ومنها عالما -

مجلة مما يكون بني يدي الساعة , هذه العالمات منها ما وقع ومنها ما بدأ ومل يستحكم  وقد ذكر النيب 
أخرب عن أمور تقع بني يدي الساعة وبعضها قد وقع منها أمور قد بدأت ومل  ومنها مامل يقع بعد , فالنيب 

 . رح كتاب الفنت يف صحيح البخاري تستحكم  ومنها أمور ستقع كما ذكر ذلك بن حجر رمحه يف ش
 ألشراط هذه اليت مل تقع هي أشراط الساعة الكربى اليت ذكرها املصنف يف كالمه وليعلم أن ذكر النيب 

الساعة له فائدة ليس من باب اخلرب اجملرد وإمنا لكي يتقي الناس رهبم ويستعدوا هبذه العالمات للقائه وحيذروا لقاءه 
 . ويتجنبوا الفنت فاقتصر الشيخ رمحه اهلل على ذكر هذه األمور املذكورة 

ه البخاري وقد دلت السنة على بعض هذه األشراط , من ذلك حديث عوف بن مالك األشجعي الذي روا
اعدد ستاً : فقال   -من  جلد  –يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أدم  وأبو داود وابن ماجه قال أتيت رسول اهلل 

  –مث موتان يأخذ فيكم كقصاص الغنم  –وقع هذان األمران  –مويت مث فتح بيت املقدس : " بني يدي الساعة 
بالد الشام من الطاعون طاعون عمواس الذي أفىن كثرياً من رمبا هذا ما جرى يف )   -كأنه وباء يقع يف الناس  

مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً مث فتنة ال يبقى بيت من ( الصحابة رضوان اهلل عليم 
بين مث هدنة تكون بينكم وبني  –( رمبا كان هذا مما جرى بني الصحابة رضوان اهلل عليهم )  –العرب إال دخلته 

والغاية هي الراية , وبنو األصفر هم  –األصفر فيغدرون فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كل غاية اثنا عشر ألفا 
 " . ولعل هذ األمر مل يقع بعد  –الروم 
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 . هذا مثال ألشراط الساعة ست منها ما وقع ومنها ما سوف يقع 
وحنن نتذاكر  أطلع النيب : مسلم , قال  الذي رواه اإلمام أيضاً من األدلة حديث حذيفة بن أسيد 

 –أو حىت ترون هكذا جاء  -إهنا لن تقوم حىت تروا  : نذكر الساعة , فقال : ما تذاكرون , قالوا : فقال " الساعة 
قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا ونزول عيسى ابن مرمي ويأجوج ومأجوج 

خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس وثالثة خسوف 
 : هذه من عالمات الساعة فالذي ذكر املصنف منها " إىل حمشرهم 

ما بني خلق آدم إىل : أحاديث عظيمه , وقال  الدجال أيها األخوان قد ذكر فيه النيب  :الدجال : أوالً 
من صفته وخمرجه وفتنته ولبثه وصفة  م من الدجال , أعظم شيء يكون وذكر النيب قيام الساعة خلق أعظ

مهلكه الشيء العظيم لعظيم خطره , وَلذا ترون أننا نستعيذ باهلل من الدجال يف كل صالة , عجيب اإلنسان 
إذا كان الدجال خيرج يف آخر الزمان فلماذا ُشرع اإلنسان يستعيذ باهلل من فتنة املسيح الدجال وقد ال  :يتساءل 

يدركه , ذلك لعظيم فتنته ولكي تتوارث األجيال احلذر من هذه الفتنة العظيمة اليت تعصف بالناس والدجال حني 
هب بعض أهل العلم إىل أنه موجود يف جزيرة فذقد اختلف في الدجال هل هو موجود اآلن أم ال ؟ خيرج , ألنه 

من اجلزر كما دل على ذلك حديث اجلساسة , يف حديث أيب رقية متيم بن أوس الداري حينما قذفهم املركب إىل 
واحلديث معروف حديث اجلساسة الطويل وأنه موجود ..... جزيرة البحر فوجدوا دابة قادهتم إىل رجل مسلسل 

أنه  , وأخرب النيب  وثّم آثار تدل على أنه يولد وأنه حين يولد يتسامع الناس بمولدهن وأنه خيرج يف آخر الزما
خيرج ُخلة بني العراق والشام يف بعضها أنه خيرج من خراسان , املهم أن الدجال خيرج ويسري يف األرض يدخل مجيع 

يأيت املدينة وعلى أنقاهبا املالئكة شاهري املدائن إال مكة واملدينة فإن اهلل عز وجل حيرسهما باملالئكة , حىت إنه 
فيقول هذا القصر  السالح يف وجهه كلما هما أن يدخل ردوه , فريقى على جبل أحد ويبصر مسجد رسول اهلل 

األبيض هذا قصر أمحد , وينصرف من املدينة وتنفي املدينة خبثها فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وجيري اهلل عز 
أنواع الفنت ما يهيل الناس يأيت ومعه هنر من لنب وجبل من خبز , يأيت إىل اخلربة فتتبعه كنوزها وجل على يديه من 

كيعاسيب النحل ويأمر السماء فتمطر ويأمر األرض فتنبت ويأيت إىل القوم فيدعوهم فال يستجيبون فيصبحوا 
من  عظيمة جداً , حىت قال النيب ممحلني , ويأيت إىل القوم فيدعوهم فيستجيبون له فيأتيهم اخلصب يقع فتنة 

فال يصمد له إال شاب خيرجه اهلل  ,مسع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فال يزال به حىت يكفر
: فيقول  أشهد أنك املسيح الدجال الذي حذرنا منه نبينا : من خري شبان األرض يوم ذاك فيأيت إليه فيقول 

عد فيعود كما كان , فيقبل الشاب يتهلهل : يتك فيأيت ويضربه حىت يقع شقاه مث يقول أرأيت إن قتلتك مث أحي
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فيفعل به ذلك ثالثاً , فإذا كان يف  يقول واهلل ما ازددت فيك إال يقيناً أنت الدجال الذي أخربنا عنه النيب 
ذلك الزمان , فاملهم أنه يقع به  الثالثة جعل اهلل ترقوته من حناس فال يسلط عليه فذاك خري من على وجه األرض يف

وصفاً منضبطاً فقال  فتنة عظيمة ويتبعه الناس ويقع كفر باهلل عظيم ويظنون أنه اهلل عز وجل , وَلذا وصفه النيب 
على عينه مثل الضفرة إحدى عينيه كالعنبة الطافئة مطموس العني اليمىن ويف بعضها اليسرى على اختالف : " 

" للجمع ال يتسع املقام لذكرها مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارئ وغري  قارئ الروايات وهناك طرق 
كما ورد ذلك يف السنة , عالمات عظيمة جداً لكي يتقيه الناس ومع ذلك يهلك بسببه أمم ويكون لبثه يف 

 .بن مرمي  عليه السالم يد عيسى ة علىماألرض أربعون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة مث يكون مهلك
أن مسيح اَلدى يقتل مسيح الضاللة , فينزل عيسى ابن  فأخرب النيب  "ونزول عيسى بن مريم : " قال 

مرمي على املنارة البيضاء شرقي دمشق بني ملكني حيمالنه يتهادى بينها يتقاطر من رأسه مثل اجلمان مثل اللؤلؤ , 
مرمي حىت يدركه بباب ُلد من أرض فلسطني فإذا رآه عدو اهلل فال يسمع به عدو اهلل إال فر منه فيتبعه عيسى ابن 

ونزول عيسى ابن مرمي قد  ذاب كما يذوب امللح فيطعنه حبربته ويريهم أثره فيهلك الدجال على يد مسيح اَلدى 
ْؤِمَننا ِبِه قَ ْبَل َمْوتِِه َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالا لَي   }، أما الكتاب فأخذ من قول اهلل تعالىدل عليه الكتاب والسنة 

 . ليؤمنن به قبل موته , إذن هو مل ميت : أرأيتم قال [ 851: النساء] {َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيك ون  َعَلْيِهْم َشِهيًدا
ألنه رفع إىل السماء مل تقبض روحه موتاً وإمنا رفع إىل السماء فيوجد من أهل الكتاب من يؤمن به قبل موته 

أي قبل موته املوت الطبيعي الذي يصيب بين آدم باملوت والدفن وغري ذلك , فعيسى  عليه السالم ينزل كما جاء 
ابن مريم حكماً عدالً مقسطاً فيقتل الخنزير ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى : "  وكما قال النبي يف اآلية 

معىن يضع اجلزية يعين ال يقبل إال دين اإلسالم ,  : واحلديث يف الصحيح , قالوا  "ويكسر الصليب ويضع الجزية 
كان يعرف إما اإلسالم وإما اجلزية , فهو ال يقبل إال دين اإلسالم وحيكم بشريعة حممد إال أنه عليه الصالة 

 واملؤمنون قد صفوا للصالة وإمامهم املهدي فإذا رأوه تأخر إمامهم ليصلي فيأ ى عليه الصالة والسالم والسالم يأيت
أئمتكم هذه األمة منكم , تكرمة اهلل َلذه األمة , ويف بعضها أهنم يف صالة الفجر ويف بعضها أهنم يف : ويقول 

ن اخلري واخلصب والوفر الشيء العظيم ويكون صالة الظهر فاملهم أن عيسى عليه السالم ينزل وحيصل بنزوله م
معاصراً للمهدي وخُترج األرض خرياهتا حىت إن الرهط ليستظلون بقحف الرمانة من وفر اخلريات وحىت إن اللقحة 

لتكفي الفئام من الناس اللقحة من اإلبل , خترج األرض خرياهتا شيء عجيب يقع من الربكات واخلريات وحىت إن 
فيجب أن نؤمن إذن بنزول عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم من السماء يعد لوفرته وكثرته  املال حيثى وال
 . نزوالً حقيقياً 
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وهذه القضية كما تعملون يؤمن هبا النصارى والنصارى اآلن كانوا يظنون أنه سينزل عليه الصالة والسالم يف 
تظر اليهود أيضاً جميء رسول َلم يقع على أيديهم نصره ولذلك األلفية الثالثة كما يؤقتون وينتظرون القدوم الثاين وين

هم واحد ينظر من زاويته اخلاصة , ف اتفق املتصهينون النصارى مع اليهود على التعجيل بالقدوم الثاين ألن كل
 . يهيئون للقدوم الثاين 

شروط القدوم الثاين كما  ما هو سر مساعدة النصارى اإلجنيليني الربوتستانت لدولة إسرائيل هم يرون أن من
يسمونه للمسيح أن يوجد دولة إلسرائيل ويكون فيه ملك من نسل داود هذا شرط ولذلك يعجلون هبذا ويعّدون 

املكان املسمى هو هرجمدون؟؟ اآلن ويقصد سياحياً من قبل السواح الربوتستانت اإلجنيلني ومعروف مكانه يف أرض 
 .الذي ستقع فيه املعركة بني جيش الرب ويأجوج ومأجوج إىل غري ذلك  فلسطني ألهنم يزعمون أو يرون أنه هو

واملؤمنون يعتقدون بقدوم املسيح عليه السالم وال شك أن أهل اإلسالم هم أسعد الناس بقدوم املسيح عليه 
ا من السالم وإذا نزل املسيح عليه السالم فإن كثرياً من أهل الكتاب سيؤمن ويدخل يف اإلسالم فاملهم أن هذ

 . أشراط الساعة نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم من السماء 
يَ ْوَم يَْأِتي } قول اهلل عز وجل أيضا قد جاء ذلك يف كتاب اهلل ففي " ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا " 

َفع  نَ ْفًسا ِإيَمان  َها َلْم َتك ْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبل  َأْو َكسَ  ًرا ق ِل انْ َتِظر وا ِإناا بَ ْعض  آيَاِت رَبَِّك اَل يَ ن ْ َبْت ِفي ِإيَماِنَها َخي ْ
وجاء يف احلديث  بأنها طلوع الشمس من مغربها فسرها النبي [ 852: األنعام]{ (852)م ْنَتِظر وَن 

يا أبا ذر أتدري أين : كان يف املسجد ومعه أبو ذر والشمس تسقط للمغيب , فقال :  الصحيح أن النيب 
إهنا تذهب فتسجد حتت العرش مث تستأذن أن ترجع فيؤذن َلا : قال !  ورسوله أعلم تذهب الشمس قلت اهلل

ارجعي من حيث جئيت , فبينما الناس ينتظرون خروجها من املشرق وإذا : ويوشك أن تستأذن فال يؤذن َلا ويقال 
َفعُ } هبا خترج من املغرب , فذلك يوم نَ ْفًسا ِإميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل َأْو   يَ ْوَم يَْأيت بَ ْعُض آيَاِت َربَِّك اَل يَ ن ْ

رًا ُقِل انْ َتِظُروا ِإناا ُمْنَتِظُرونَ  ما ينفع العمل بعد ذلك , يطبع كل أحد على [ 851: األنعام]{ َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخي ْ
أمر : لتوبة ال تتوقف إال بأمرين ألن اما هو عليه , فهذا هو طلوع الشمس من مغرهبا وبه ينغلق باب التوبة , 

 . خاص وأمر عام 
آَمْنُت أَناُه اَل إِلََه ِإالا الاِذي آَمَنْت ِبِه }, فهذا ال ينفع كما قال فرعون أن تبلغ الروح الحلقوم: األمر الخاص 

: يونس]{ َت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ آآْلَن َوَقْد َعَصيْ }فقيل له[ 19: يونس]{ بَ ُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 
 فلم ينفعه ذلك[ 18

 . طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة : الثاني 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 " . وخروج دابة األرض من موضعها : " قال 
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْول  َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َله ْم َداباًة ِمَن اأْلَْرِض ت َكلِّم ه ْم }دابة األرض أيضاً أخبر اهلل عنها في كتابه

 [ 28: النمل]{ َأنا النااَس َكان وا ِبآيَاتَِنا اَل ي وِقن وَن 
ة لكن عامتها ضعيف يف صفتها وخمرجها فمنهم فهذه الدابة دابة اهلل أعلم بصفتها وقد ورد فيها أحاديث كثري 

من موضع آخر , ذكروا مواضع متعددة يف خروجها وذكروا يف : إهنا من صدع الصفا , ومنهم من قال : من قال 
طوَلا وعرضها وصفتها وكل هذا مل يثبت بأحاديث صحيحة ويكفينا ما يف كتاب اهلل أهنا دابة األرض وأهنا تتكلم 

 .ن بإميانه والكافر بكفره فهذه من أشراط الساعة اليت أشار إليها املصنف رمحه اهلل وأهنا تسم املؤم
والدخان كما هو على امسه دخان يغشى الناس والدخان املذكور يف سورة الدخان  الدخان وذكر النبي 

, سيقع إنه : إنه قد وقع ومضى ، ومنهم من قال : يغشي الناس هذا عذاب أليم ، من المفسرين من قال 
دعا على قريش بسين كسين يوسف فأصبهم من القحط  أن هذا الدخان وقع وأن النيب  ففسره ابن مسعود 

والقول اآلخر والشدة ما جعل أحدهم إذا نظر إىل السماء من شدة اجلهد والضعف يرى كأن بينه وبينها دخان , 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها  ، فإذن الدخان والدجال أن الدخان آت وأنه من عالمات الساعة: 

هذه اخلسوف واضح أهنا خسوف عظيمة وليس أدَّن  ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف
خسف , بل خسوف عظيمة جداً وأن هذه اخلسوف خسوف يف األرض بعض الناس قال ميكن تسونامي الذي 

ض يف داخل البحر وإمنا املقصود خسف حقيقي هبوط وقع يف الشرق , ال والذي يظهر أن تسونامي صدع يف األر 
يف طبقات األرض واحد يف املشرق وواحد يف املغرب وواحد يف جزيرة العرب , وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد 

 . الناس إىل حمشرهم تسوقهم سوقاً تبييت حيث يبيتون وتصبح حيث يصبحون تطردهم طرداً 
ا , أينما ثبث احلديث فإنه جيب اإلميان به وهبذا  م احلديث على هذا فكل هذه عالمات للساعة وأشراط َل

 . اإلميان باليوم اآلخر وما يلتحق به : الركن اخلامس 
 وصلى اهلل على نبينا حممد على آله وصحبه أمجعني

 


