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ارُ  ُاآَلِخَرةُالدَّ

ُُةـاعـالسَُُّاطُ رَُـشُ أُ

 
 
 ،ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،ونستغفره ونستعينه ىل حنمدهعات هلل مدحلاإن  

شهد وأوحده ال شريك له هللا د أن ال اله إال ، وأشهله يمن يهد هللا فال مضل له ومن يضلل فال هاد
 ..........هلو أن حممداً عبده ورس

 
 

 [102عمران:  سورة آل] {حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ }
 

 ا رِجَاال ً ًََِِراا وَنِسَا  وَاتَّقُواْيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ }

 [1:سورة النساء] {اللّهَ الَّذِي تَسَا لُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ ََانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا

ن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَ (70)سَدِيداا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْل ًا }

 [70 :األحزاب سورة] {فَقَدْ فَازَ فَوْز ًا عَظِيماا
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ُ،....أماُبعد
 وكل ،، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعةوخري اهلدي هدي حممد  تعاىل،فإن أصدق احلديث كتاب هللا 

 وكل ضاللة يف النار. ،بدعة ضاللة
فأتى  ؛ن ال علم لهوم   ةم فيه الرويبضحيث تكل   ،هذا الزمانيف  مبكان خصوصاً  يمهيةألإن هذا املوضوع من ا

تتحدث  اليت ،وخرجت علينا املطابع بعشرات الكتب واملقاالت ،ساعةال شرا وكثر اللغط والعبث أب ،ابألعاجيب
 الضعيفةاألحاديث اثر مهجورة من آو  ،غريبة شاذةبل كلها مروايت  ،من غري دليل صحيح ساعةال أشرا عن 

  واإلسرائيليات واملوضوعة
  :هريرة أيب  من حديث "صحيح مسلم"يف  حيث قال كما  النيبوصدق احلبيب 

هم ال كم وإاي  إاي  ف ،كمؤ آابأيتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال  ،بوناون كذ  ال  الزمان دج  يف آخر  يكون"
 "ونكميضلونكم وال يفتن  

 فأفرز ،ودب   مباحًا يتناوله كل من هب   كلً   - ةوهو من األمور الغيبي - ساعةال أشرا يف  اخلوضوهكذا صار 
وهو أن  ، وأحبُّ أن أنب ِّه هنا على أمر  عليها عامةت الهتاف  والعجيب  ،جمازفات وشطحات تقشعر منها اجللود

" لنعيم بن اماد اخلزاع،، وقد تكل م ، فإنه ينقل من كتاب "الفنتغالب م ن يتكلم عن أشرا  الساعة واملالحم
 العلماء يف نعيم:

 نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه ال تركن النفس إىل رواايته :فقال الذهيب 
 وقد صنف كتاب "الفنت" فأتى فيه بعجائب ومناكري وقال أيًضا:

 إمام يف السُّن ة كثري الوهم : وقال الدارقطين
 كثرياً، فقيه عارف ابلفرائضصدوق خيطئ   : وقال ابن حجر

 .كان صدوقاً، وهو كثري اخلطأ، وله أحاديث منكرة يف "املالحم" انفرد هباوقال مسلمة بن قاسم:  
 ،ع دخيلد الصغرى والكربى بعيدًا عن الضعيف واملوضوع وكل مبت ساعةال أشرا ل جاهداً احلديث عن و احلذا أ

  ،يةن يتكلم عن األمور الغيبن كل م  وهذا شأ ،واستخالص الصحيح منها وبيان معانيها
}قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاإلِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ة: وحىت ال يدخل حتت قول رب الربي

 [33:األعراف] {لَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَولُواْ عَوَأَن تُشْرَُِواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانا ً وَأَن تَقُ

 [36:اإلسراء] }وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ َُلُّ أُولـئِكَ ََانَ عَنْهُ مَسْؤُوال ً{ :وقال تعاىل
احلديث أن يف و  ،ساعةال أشرا و  واإلحسان اميانإلوا سالمعن اإل  النيبحديث جربيل املشهور أنه سأل يف و 

 ال ةتوقيفيوأمور الدين  ،من مجلة الدين ساعةأمارات ال فعد   "إنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكمف" :قال  النيب
 .الشريف الوح،معرفتها إال عن طريق إىل  سبيل
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  :لاحيث ق  وصدق القاسم بن حممد
 ."يقول على هللا ما ال يعلم خري من أن ،ألن يعيش الرجل جاهالً "

 وأحاديثوأمور مستقبلية على وقائع  ساعةال أشرا م عن تكل  تنزل أحاديث تأن ؛ل على هللا بغري علمومن التقوُّ 
  ،العلم الثقات إىل أهل وال الرجوع ،شرع،بغري مستند 

  -:منها مثالً  كثريةواألمثلة على ذلك  
 :فقال بن عبد هللا اكنا عند جابر   :نضرة قالأيب  مسلم عنمام اإله أخرج الذير احلديث أن البعض فس   -1
مث  ،كاعون ذمن قبل العجم امين :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .وال درهم (1) ىب إليهم قفيزن ال ي  االعراق  أهل يوشك"

 ."من قبل الروم :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .دى ىب إليهم دينار وال م  ن ال ي  أم أالش أهل يوشك :قال
من قبل أمريكا  يوم حوصر العراق اقتصادايً  ،ه 1410 –م  1990وقعت عام  ةهذه العالم" :فقال البعض

من ش،ء  هفي إنزال األحاديث على وقائع احلياةيف  ةمر حمتمل إال أن هذه الطريقكان هذا األوإن   ،(العجم)
 ."خاصة مع اجلزم هبا ،القصور واملزالق

 : "ساعةأسرار ال"صاحب كتاب  وكذلك ما ذكره فهد السامل -2
 ."ابتشوفية هللا جور آ"ولقبه  ،، أنه حممد خاممث بّي   ،يإيران قبل ظهور املهديف  الرائسة ىعطل ي  اج  د  أن ال"

  ":وهجوم الغرب الساعة أشرا "كتابه يف   وذكر
حسّي ملك األردن عام  يف ِّ و وقد ت   ؛"ّي ملك األردن األسبقسحامللك "األحاديث هو يف  املذكور أن السفياين"

 ."ه1420 - م1999
 ": الد ج الاملسيح "وذكر سعيد أيوب مؤلف كتاب  -3
يف  -هـ 1427 - م2007ام عام وقد قتل صد   ؛"األسبق ،صدام حسّي الرئيس العراق"املنتظر هو  يأن املهد"

 ."احلجة يالعاشر من ذ
  :"هرجمدون"كتابه يف   وكذا ذكر أمّي حممد مجال -4
  "صدام حسّي"بعض األحاديث هو يف  ورد الذي ن السفياينأ"
  ،سنة 900 :فقال بعضهم ،ده بعض العلماء لعمر الدنياوأعظم من ذلك ما حد   -5

 ،،السيوطمام هر عنه ذلك اإلت  ش  ا  ن وم   ،استنادًا لفهمهم لبعض األحاديث ؛سنة 1000" آخرون:وقال 
 "سالماإلأمة  عمر"كتابه يف   الأمّي حممد مجوحديثاً  ،قدامياً  يالسخاو و 

 .لنا وقفات ،الساعة أشرا وقبل الكالم عن 

                                                 

 .يل، كان يستعمله أهل العراقيالقفيز: نوع من املكا ((1
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 .(1)الساعةُأشراطمعىنُُ:الوقفةُاألوىل
  ائله أو  :ش،ءال أشرا و  ،هو العالمةو  :بفتحتّي    ر  الش   :مفردها :أشرا معىن 

  .مهم على غريهم من جندهأصحابه الذين يقد ِّ  ةب  هم ن   و  :  السلطانر  ش   :ومنه
 (2/460:البن األثري )النهاية ،(7/329:لسان العرب) 

  طُهَا{}فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة ً فَقَدْ جَا  أَشْرَا :قال تعاىل ،عالمتهايعين  :الساعة أشرا و 
 [18حممد:] (324 ـص :"خمتار الصحاح"نظر ا) 

 (:13/79) "الباريفتح "كما يف    قال احلافظ ابن حجر
  ،ايتاآلاسم  شرا وقد أطلق بعض العلماء على األ "،يعقبها قيام الساعة اليتالعالمات  ه،"

 ،دالة على الطريق ،الصحراءيف  تنصب اليتكاألمارات   ،ء،مارات الدالة على الشاأل ه، :ايتواآل
 .ماكنم على ما يقصدون من األلتدهل   ،طريق املسافرينيف  أو توضع ،السفن يلتهد ؛أو توضع على الشاطىء

 للساعة أمارات   :ايتاآل : قال الطييب
 .ات الدالة على الش،ء، ومفردها: أمارةالعالم ومعىن األمارات لغة:

بوقوعها يف آخر الزمان، تسبق الساعة وتدل على قدومها.  األحداث اليت أخرب عنها هللا ورسوله  اصطالحاً:
 ،واخلسف ،وأيجوج ومأجوج ،ونزول عيسى ،الد ج ال :ة على قرهبالمثفمن األ ،وإما على حصوهلا ،إما على قرهبا

فتح ) .حتشر الناس اليتوخروج الدابة والنار  ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،انخ  الدُّ  :وهلاة على حصلمثاألومن 
 (13/352 :الباري
 ن معاً أربع وعشرو  والليل والنهار ،"وساع ،ساعات" :مجعها ،جزء من أجزاء الليل والنهار :ومعىن الساعة لغة

 .ساعة
ت بذلك ي  وس  ِّ  ،ويضطرب الكون ،فيه حياة املخلوقات ،وتنته ،تقوم فيه القيامة الذيالوقت  :صطالحاً اوالساعة 

 .فيموت اخللق كلهم بصيحة واحدة ؛ساعةيف  أو ألهنا تفجأ الناس ،لسرعة احلساب فيها
  ،ه عن القيامة برب  ع  ويـ   ،جزء من أجزاء الزمان :الساعة :"املفردات"يف  وقال الراغب

  [187:األعراف] }يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ{ :وقال سبحانه ،[1:القمر] }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{ :قال تعاىل

 [85:الزخرف] }وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ{ : وقال

                                                 

 .17( انظر القيامة الصغرى للشيخ/ عمر سليمان األشقر: صـ (1
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ُُ:اخلالصة
يكون بعدها  اليتالعالمات  ،فه ،هتا وأسباهبااعالم ي:الساعة أ أشرا و  ،العالمة :والشر  ، ر  مجع ش   :شرا األ

 .قيام الساعة
فيموت اخللق كلهم  ؛ساعةيف  الناس جئتفاألهنا  :الساعة تي  وس  ِّ  ،تقدم فيه القيامة الذيالوقت  :والساعة -

 (2/460:البن األثري "غريب احلديث"نظر ا) .ةبصيحة واحد
 :وقيل أن الساعات ثالث

  :أشار إليها بقوله  اليته، و  ،بعث الناس للمحاسبة ه، :الكربى الساعة -1
  ."وسوء اجملاورة ،وقطيعة الرحم ،ش  حُّ ف  والتـ   ش  ح  الف    يظهر  حىت   اعة  الس   ال تقوم  "
 .(ة عبد هللا بن عمرو من رواي أامدمام رواه اإل) 

 
ُُ:تنبيه
  :قال تعاىل :الكرمي فاملراد هبا القيامة الكربى القرآنيف  قت الساعةلِّ ط  وإذا أ  

 }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{ :وقال تعاىل ،عن القيامة :أي [63:األحزاب] }يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ{
 .القيامة اقرتبت :أي [1]القمر:

  
 رأى  النيب  نأ ي  وِّ وذلك حنو ما ر   ،القرن الواحد أهل موته، و  :الوسطىوالساعة  -2

 "اعةالس   وم  حىت تق   ت  ر هذا الغالم مل امي  م  ع   ل  ط  إن ي  " :فقال (1)سي  نـ  أ  عبد هللا بن 
  :قالت ومسلم من حديث أم املؤمنّي عائشة  البخاريوعند 

 ،إنسان منهم ثأحدإىل  فنظر ؟مىت الساعة :عن الساعةسألوه   كان األعراب إذا قدموا على رسول هللا"
 ."قامت عليكم ساعتكم ،إن يعش هذا مل يدركه اهلرم :فقال
  .فهو ساعة املخاطبّي ،موهتم :أن املراد بساعتهم :(11/363) "الباريفتح "يف  وجاء

 :احلديث السابقيف  (1/24) "البداية والنهاية"يف  كما  وقال ابن كثري 
ن م  " :وبعض الناس يقول ،اآلخرةحكم يف  ن مات فقد دخلفإن م   ،اآلخرةعامل يف  ودخوهلم ،نرام قرهنمإ :واملراد"

 .وهذا الكالم هبذا املعىن صحيح ،"مات فقد قامت قيامته
  :بقولهاملشار إليها ه، و  ،فساعة كل إنسان موته ،موت اإلنسانه، و  :ىالصغر  ساعةوال -3

                                                 

  ـ.اه"لصحابة هرماً ن مات من امل نقف عليه، وال هو آخر م   أ نـ ي سإن ما ذكره عن عبد هللا بن " :قال احلافظ ابن حجر( (1
 . (11/364:فتح الباري) 
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ن هذه احلسرة تنال أومعلوم  ،[31:األنعام] ذَّبُواْ بِلِقَا  اللّهِ حَتَّى إِذَا جَا تْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَة ً{}قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ ََ

وعلى  [10:املنافقون] وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاَُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدََُمُ الْمَوْتُ{} :لقوله تعاىل ؛اإلنسان عند موته

 [40:األنعام] لْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاَُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ{}قُ :هذا قوله
  :قال علماؤان" :وقال القرط ىب 

 ما يقوم بكل إنسان ه، :فالصغرى ،رى وكربىولكنها قيامة صغ ،(1)واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته"
وإن كان شراً  ،وحصوله على عمله إن كان خرياً فخري ،اع سعيهوانقط ،هأهل وفراق ،من خروج روحه :خاصتهيف 

 ."عم الناس وأتخذهم أخذة واحدةت اليت ه، :والقيامة الكربى ،فشر
 (اآلخرةأحوال املوتى وأمور يف  التذكرة) 

يف  كما  ،السورة الواحدةيف  فتجده يذكر القيامتّي ،الكرمي القرآنيف  القيامتّي الصغرى والكربى وقد ذكر هللا تعاىل
  :فقال تعاىل ،أوهلا القيامة الكربىيف  فإنه ذكر ،"الواقعة"سورة 

{ 4الْأَرْضُ رَجّا ً} { إِذَا رُجَّت3ِ{ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ}2{ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا ََاذِبَةٌ}1}إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}

 [7-1:الواقعة] { وََُنتُمْ أَزْوَاجا ً ثَلَاثَة ً{6{ فَكَانَتْ هَبَا  مُّنبَِّا ً}5وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّا ً}

{ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ 83}فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ} :فقال ،املوته، و  :خرها ذكر القيامة الصغرىآيف  مث

 [85-83الواقعة:] { وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ{84تَنظُرُونَ}

وهذه القيامة  [1:القيامة] }لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ{ :فقال ،سورة القيامةيف  –أيضًا  –امتّي يوذكر الق

.القيامة الصغرى ذهوه [26القيامة:] }ََلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ{ :فقال ،مث ذكر املوت، الكربى

                                                 

 ( أي أن م ن مات فقد دخل يف حكم اآلخرة.(1
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 (1)تيةُالُريبُفيهاآالساعةُُ:الوقفهُالثانية
  اميانبيوم القيامة أصل من أصول اإل اميانالبد أن نعلم أن اإل ؛ةالوقفه وقبل الكالم عن هذ

لَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَالْمآَلئِكَةِ }لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ :كما قال تعاىل

}وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِنيَ الصَّالَةَ  ،[177:البقرة] وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنيَ{

 [162:النساء] مُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرا ً عَظِيما ً{وَالْمُؤْتُونَ الزَََّاةَ وَالْ
أن تؤمن ابهلل ومالئكته،  :النيبفقال  ؟اميانعن اإل أخربين" :الطويل وفيه حديث جربيل يف  وقد جاء

 احلديث "وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر...

}ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي  :قال تعاىلفقة الساعة، وأهنا آتية ال ريب فيها، يؤكد على حقي آنمث جاء القر 

 [7:احلج] {هَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ{ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الل6َّالْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى َُلِّ شَيْ ٍ قَدِيرٌ}

  [85 :احلجر] }وَإِنَّ السَّاعَةَ آلتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ{ :ال تعاىلوق
 "الالم"و "إن" :على وقوع الساعة مبؤكدات منها اآليةهذه يف  فاهلل تعاىل يؤكد

 
 النيبيقسم  بل  تعاىلفقال  ؛آتية أبهنا: 

  (3:سبأ) بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ{ }وَقَالَ الَّذِينَ ََفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ

الدال على  ،املاضة  هللا بصيغوقد عرب   ،[1:النحل] }أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ{ :وقال تعاىل
 (2/543:ري ابن كثريستف) .ةالتحقيق والوقوع ال حمال

 ؛ هللا تعاىل والعرض عليهإىل  وال بد من الرجوع ،تيةآة فالساع

 [11:الروم] }اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{ كما قال تعاىل:

 [64 :النور] مٌ{} وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ٍ عَلِي :وقال تعاىل
  :ركم بقوله تعاىلك ِّ ذ  وأ   ،وإايكم من هذا اليوم العصيب ،ر نفسذ ِّ حوأ  

 [33:لقمان] }إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا{
                                                 

 .120-119( القيامة الصغرى لعمر سليمان األشقر صـ (1
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ُُةـبـريـةُقـاعـالسُ:الوقفةُالثالثة
فقال ، ن أوان وقوعهاآو  ،اقرتبتقراًن أن الساعة قد كتابه املنزل منذ أربعة عشر يف   هأعلن رب العزة لعباد

  [1القمر:] }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ{تعاىل:
 القرآنفإن  ؛قراًب عظيماً  اقرتبتوملا كانت الساعة قد  ،مارات الدالة على قرب وقوعهاوانشقاق القمر إحدى األ

  [1]النحل: الَ تَسْتَعْجِلُوهُ {}أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَ تت وحضرتأهنا أيصور 
  :رسول هللا  : قالقال  بن مالكأنس  أخرج البخاري ومسلمو 
  "ىط  س  ة والو  اب  ب  الس   وضم   ،على األخرى يمهااحدإ لِّ ض  كف    ،أان والساعة كهاتّي ت  ث  عِّ ب  "
 

   الكــمبن لعوف  ال ــفقد ق؛ وكذلك موته  ،اعةــالس   أشرا من  ول هللا ــرس ةإن بعث
 احلديث ..."تِّ و  م   :الساعة يبّي يد د ستاً د  ع  "ا   :"صحيح البخاري"كما يف 

  
 .قريب احلبيب أن كل ما هو أت   ،علم أخاو 

  : قال العالمة حممد بن إساعيل الصنعاين
يف  كانت بعيدةوإن   ،نه إخبار عن قرهبا عند هللا تعاىلأحيتمل  من مبعثه  -الساعة  :أي –خبار عن قرهبا واإل
  :وإليه أشار قوله تعاىل ،لقول املشركّي أبنه ال قيام هلا اً رد   ؛املدة

 }يَرَوْنَهُ بَعِيدا ً{:األعمشعن  اميدعبد بن  أخرجفإنه ، [7-6:املعارج] {{ وَنَرَاهُ قَرِيبا 6ًبَعِيدا ً} }إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ
 اهـ .الساعة :قال
  :والطرباين أامدمام ه اإلأخرجفيما   النيب الساعة قول اقرتابا يدل على وم  
  (وسنده حسن :(11/348)"الفتح"يف  قال احلافظ) ."ان والساعة مجيعاً إن كادت لتسبقينأ ت  ث  عِّ ب  "

 .فإمنا يدل على شدة القرب وهذا إن دل   ،سبقها له ،حىت خش ،فهذا احلديث يدل على شدة قرهبا من بعثته 
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ُ:وقفة
ولذلك   ،وملك عليهم نفوسهم ،م األمراهل   هل    ؛وعقل حاضر مدرك ،ان البشر يوقنون مبا أنزل هللا بقلب مبصرلو ك

وحييط هبم  ،يطبق عليهم ادــيك الذيومع ذلك فإهنم غافلون عن اهلول  ؛اخلطر قريب قريب ،كان حاهلم عجباً 

{ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَِْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 1رِضُونَ}اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْ}

واألمر  ،حتذير العباد من الساعة القرآنيف  ولذا فإنه قد كثر؛ [3-1:األنبياء] {{ لَاهِيَة ً قُلُوبُهُم2ْبُونَ}يَلْعَ

}وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  تعيش فيه الذييوم لل وهو اليوم التايل ، عنها ابلغدوعرب   ،هلا ستعدادابال

 [18:احلشر]{ا تَعْمَلُونَإِنَّ اللَّهَ خَبًِرٌ بِمَ
 

إال  ؛لتلك اللحظة ستعدادوحثهم على اال ،الساعة وحتذير الناس من نسيان هذه احلقيقة قرتابنذار ابومع هذا اإل
وهذا ما أخرب به  ،اآلخرةوأشد غفلة عن  ،على الدنيا اً فتجدهم أكثر حرص ،م األماينهتأنك جتد الناس قد غر  

  :قال احلاكم عن عبد هللا بن مسعود  أخرجفقد  ، النيباحلبيب 
صحيح ) ."عداً وال يزدادون من هللا إال ب   ،اً الساعة وال يزداد الناس على الدنيا إال حرص اقرتبت" :قال رسول هللا 

 ( 1146:اجلامع

  النسبية الزمانيةإىل  أن نتنبه ،الساعة ينبغ اقرتابعند الكالم على  :هتنبي
فإن القرب والبعد   ،أهنا على األبوابيعين راهتا ال اوظهور أم ،نصوص الوحيّي من قرب قيام الساعةيف  إن ما ورد

قال ! ؟ولعلها أقرب ما نتصور ،من السنّي ال يعلمها إال هللا آالفاً لعل بيننا وبينها  ين يدر وم   ،نسيبأمر  كاليمها

  ،[17:الشورى] {كَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌوَمَا يُدْرِي} :تعاىل

 يسياق الرد على منكر يف نايمها معيف و  [63األحزاب:] }وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبا ً{ :وقال 

التعبري عن قربه يف و  ،[51:اإلسراء]{ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبا ًوَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ } :قوله تعاىل البعث واإلعادة
مقداره من  الذيوال شك أن قرب ذلك اليوم  ،على وقته ع هللا رسوله ال  ط  ما يناسب عدم إِّ  (عسى)و ،(لعلـ)ب

فالقرب والبعد من األمور  ،منه ،وبق ،م من عمر الدنياوملا تقد   ؟لف سنة مناسب لهأغايته مخسون  إىل مبدئه
  .وال يعلمه إال هللا تعاىل ،ما مضى من عمر الدنياإىل  قرهبا ابلنسبة :واملراد ،النسبية

 (9/393:تفسري املنار) 
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[18]حممد: }فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة ً فَقَدْ جَا  أَشْرَاطُهَا{ تعاىل: هللاقال 
 ت  ث  عِّ ب  " :وقال ،اإلهبام ،تل اليتالوسطى و  ،قال أبصبعيه هكذا رأيت رسول هللا " :قال  بن سعد وعن سهل

 (البخاري ومسلم) "كهاتّي  اعة  أان والس  
  :قال  النيبأن احلبيب  البخاريرواية أخرى عند يف و 
 ."بعّي فيمديمهاويشري أبص :أان والساعة كهاتّي ت  ث  عِّ ب  "

يكون مبقدار ما تزيد  منه عند مبعث الرسول  ،فإن ما بق ،ران عمر الزمن ابألصبع الوسطىأننا لو قد   واملعىن
 ؛البشر طويالً  س ِّ حِّ يف  ،قد يكون الباق ،وما مضى منه مبقدار السبابة من األصبع الوسطى ،الوسطى عن السبابة

 }أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَالَ تَسْتَعْجِلُوهُ {ميزان هللا قريب وقصري يف  كنهول ،ونظرهتم قاصرة ،ألن إدراكهم حمدود

[77]النحل:}وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِالَّ ََلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ{ ، [1]النحل:
 

عن عبد هللا بن  "مومسل البخاريصحيح "ف، ف ،اها هنابين   اليتهذه احلقيقة إىل  واألحاديث النبوية الشريفة تشري
  :قال  أن رسول هللا عمر 

  "مغرب الشمسإىل  إمنا أجلكم فيمن مضى قبلكم من األمم من صالة العصر"
 ."غروب الشمسإىل  إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم ما بّي صالة العصر" :لفظيف و 
  :قال عن ابن عمر  أامدمام اإل أخرجو 
ن مضى إال كما ما أعماركم من أعمار م   :فقال ،بعد العصر (1)عانقِّ ي  ع  الشمس على قـ  و   النيبعند  اً كنا جلوس"
 "(2)النهار وفيما مضى منه ،بق
 

                                                 

 قـ ع ي قِّعان: بضم القاف األوىل وكسر الثاينة، بلفظ التصغري: وهو جبل مبك ة يف جنوهبا بنحو اثىن عشر مياًل، وسى قـ ع ي قِّعان: ألن( (1
اً ملا حتاربوا كثرت قعقعة السالح هناك. ج ر يمه 

أامد ك للحديث الذي أخرجه اإلمام وذل هذا كان يف حجة الوداع أو يف غزوة فتح مكة، واألول أظهر، ( ويظهر أن كالم النيب (2
فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل  ؛س للغروبت مثل الرتُّ نه كان واقفاً بعرفات، فنظر إىل الشمس حّي تدل  "أ :بن عمر اعبد هللا عن 

أيها الناس. إنه مل " :فقالهذا،  وهو واقف مبكاين فقال: ذكرت رسول هللا  ،مراراً مل تصنع هذا ،عنده: اي أاب عبد الرامن، قد وقفت مع
 "من يومكم هذا فيما مضى منه ،من دنياكم فيما مضى منها إال كما بق يبق  
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 ،فيكون املاض ،ية فيه عند العصرسالماإل األمةبتدأ وجود ا ،بيوم من أايم الدنيا إن احلديث اميثل الوجود اإلنساين
من عمر الزمن حىت  ،ويكون الباق ،العصرإىل  لك اليوم من الفجربنسبة ما مضى من ذ من عمر الوجود اإلنساين

وأن هناية  ،ألمم وجوداً اآخر  نناأوذلك أن النصوص صرحية الداللة على  ،تقوم الساعة كما بّي العصر واملغرب
 .ق بقيام الساعةتحق  ي األمةوجود هذه 

  ،لنسبة ملا مضى منهااب من الدنيا قليل   ،ن ينتبه إليه أن الباقأ ،ينبغ الذيواألمر 
 
ن لك عليه فإنك إذا وضعت مل

فيكون موعد السداد  ،نقضى من اخلمسّي مخسة وأربعونافإذا  ،كأن توجله مخسّي عامًا مثالً   ،دين أجاًل طويالً 
 .قرتب ابلنسبة ملا مضى من املوعد املضروباقد 

  :قال خالد بن عمري عن"سنده"ميف  أامدمام مسلم وكذا اإلاإلمام ه أخرج الذياحلديث يف و 
ومل (2)اءذ  ت ح  وول   (1)صرم  بِّ  ت  ن  ذ  آ  فإن الدنيا قد  ،أما بعد :مث قال ،ثىن عليهأو  ،فحمد هللا ،خطبنا رسول هللا "

ري ال زوال هلا فانتقلوا منها خب ىل دار  إنتقلون منها موإنكم ، ا صاحبهاه  يتصابُـّ  ،اإلانءِّ  ابةِّ ب  كص    (3)ة  ب  اب  منها إال ص   يبق  
 "ما حيضرنكم

 
ن قرب أفهمنا من هذه النصوص وغريها  ،قد قال هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرانً  فإذا كان رسول هللا 

ي س  نِّ  ب  ر  الساعة قـ    .عمر الدنيا كلهاإىل  قريبة ابلنسبة ه، :أي ،يبِّ

 [187:األعراف] تِيكُمْ إِالَّ بَغْتَة ً {}ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ الَ تَأْ :الساعة شأنيف  وقال هللا تعاىل
  إهنا :الساعة وقرب وقوعها  ىعلى لسان عيس ره قول رسول هللا س ِّ ف  وهذا يـ  

" 
 
  "ها لياًل أو هناراً الدِّ وِّ م بِّ ه  ها مىت تفجؤ  أهل يال يدر  اليت م ِّ تِّ كاحلامل امل

 ( شاكر أامده حح  صو  أامدمام اإل هروا) 
بصورة اثبتة للحق على الرغم من تغري مراحل هذا  قرتاباالإن الثقل هو  :واحلديث ،لآليةوالقول اجلامع "

 ،خيرج التغري اليوم فال ،ه حنو الوالدةجِّ ت  ولكنه م   ،حالإىل  يتغري كل يوم من حال   الذيمثل اجلنّي  ماماً  ؛قرتاباال
  .ال تنفصل الساعة عن بدء اخللق ،فصل الوالدة عن حلظة اجلماع األوىلنتوكما ال  ،على التوجه للوالدة

  (املقدم إساعيلالساعة حملمد بن  أشرا فقه  ،123- 121ص  :ن األشقرانظر القيامة الصغرى لعمر سليم)ا 

                                                 

وانقضاء وذهاب. انقطاعم: ر  ( ص  (1
خفيفة سريعة.  اء:ذ  ( ح  (2
تبقى يف أسفل اإلانء. ،ابة: البقية اليسرية من الشرابب  ( الصُّ (3
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ُُهُ دَُحُ إالُهللاُوَُُُالساعةُ الُيعلمُمىتُ:الوقفةُالرابعة
 .واألحاديث النبوية ةيالقرآن ايتعلى ذلك اآل وقد دل   ،إال هللا تعاىل يعلمهال  الساعة غيب   علم  

  :نه قال لرسول هللا أ حديث جربيل املشهورف، ف
  "عنها أبعلم من السائل املسئولما  :فقال رسول هللا  ؟عن الساعة ينربِّ  خ  أف"
  (البخاريرواه ) 

على البشر منزلة وهو أو  ،وهو جربيل ،فإذا كان أعلى املالئكة منزلة ،صورة بشريف  وكان السائل جربيل متمثالً 
  .ال يعرف أحد غرييمها وقت وقوعها أبن يفحر  ؛ال يعلمان مىت تكون حممد 

  :تعاىل ، قالأن وقت وقوعها من خصائص علم هللا القرآنح وقد صر  

كْسِبُ غَدا ً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ }إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَ

 [34:لقمان] أَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبًِرٌ{بِ
  :قال  النيبعن  بن عمر اعن  "البخاريصحيح "يف و 

  ["34لقمان:]}إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ{  :اآليةمث تال هذه  ،مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إال هللا"
  (37جامع العلوم واحلكم ص) 

 اً مرسالً وال نبي   ،مقرابً  ال ملكاً  ،على وقت وقوعها اً أحد ع  لِّ ط  لذا فإنه مل ي  

 لَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبا ً{}يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ال :قال سبحانه
 [63]األحزاب:

 ثَقُلَتْ فِي يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي الَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِالَّ هُوَ} :وقال تعاىل

َِرَ النَّاسِ الَ أْتِيكُمْ إِالَّ بَغْتَة ً يَسْأَلُونَكَ ََأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أََْالسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ الَ تَ

 [187األعراف:] {يَعْلَمُونَ

فيه إيذان أبن  ، [44:نازعاتال] }إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا{ : وقوله ،}قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي{ :فقوله تعاىل
خبار عن الغيوب أبعياهنا ال لإل ،فهو تعاىل قد أرسل نبيه منذرًا ومبشراً  ،ما هو من شأن الرب ال يكون للعبد

 .وأوقاهتا
 ،وال تتم الفائدة منه إال إبهبام وقتها ،والنار وسالسلها وأغالهلا ،هلااعالم ابلساعة وأهو إلاب نا   واإلنذار إمنا ي  

 .هذه الفائدةيف نايوحتديد اترخيها  ،واإلعالم بوقت إتياهنا ،كل زمن إتياهنا فيه  أهل ليخشى
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 وال يظهرها ،ال يكشف حجاب اخلفاء عنها :معناه، [187األعراف:] }الَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِالَّ هُوَ{ :وقوله تعاىل
وإمنا  ،عالم مبيقاهتاإلايف  وال ،إظهارهايف  عبادهبينه وبّي  وساطةفال  ،وقتها احملدد عند الرب تعاىل إال هويف 

}يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  :قال تعاىل فمن مث    ؛اإلنذار هبايف  - عليهم السالم -الرسل  وساطة

ن يَخْشَاهَا{ { إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ م44َ{ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا}43{ فِيمَ أَنتَ مِن ذَِْرَاهَا}42مُرْسَاهَا}
 (9/390:تفسري املنار) [45-42 :النازعات]

لقيت " :قال  النيبعن  وابن ماجه عن عبد هللا بن مسعود  أامدمام ه اإلأخرجا يدل على هذا أيضاً ما وم  
 ،هبا يل ال علم   :إبراهيم فقالإىل  مرهمأفردوا  ،الساعةأمر  كرواا فتذ :قال ى،وموسى وعيس إبراهيم   يب يأسر  ليلة  
 ،إال هللا ها أحد  فال يعلم   ،اه  تـ  بـ  ج  أما و   :فقال ى،عيسإىل  فردوا األمر ،هبا ال علم يل :فقال ،موسىإىل  وا األمرفردُّ 

 :قال ،الرصاص ما يذوب  ك  ذاب   آينقضيبان فإذا ر  ،ومع :قال ،خارج   الد ج الن أ : ريب إيل   د  هِّ وفيما ع  
 "يف املاء ذاب كما يذوب امللح  " :ويف رواية - "هللا ه  فيهلك  

 ( 3556":املسند"يف  شاكر أامده حصح)( و4712":اجلامع ضعيف"يف  فه األلباينع  )ض 
 وتكلم عن ،هللاإىل  علمها فرد    ىأما عيس ،م الساعةال يعلمان مىت تقو  -عليهما السالم  -فإبراهيم وموسى 

  .أنه عالمة من عالمات الساعة الكربىإىل  رشدأف ،ليه من رب العاملّيإد هِّ ع  أمر 
 .هللا وحده إالن علم الساعة ال يعلمه أحد أ :فاحلاصل

ُُ:تنبيه
 ؛منه وهذا غلط   ،خبار هباعن اإل ،وهن ِّ  ،علم وقت الساعة  النيبأن إىل  "اإلشاعة"كتاب يف   ،ذهب الربذجن

 .ال يعلمه إال هللا تعاىل وحده الساعة غيب   فإن وقوع
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ُاحلكمةُمنُوراءُإخفاءُوقوعها.ُ:الوقفةُاخلامسة
  "القيامة الصغرى"يف كتابه   يقول فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان األشقر

وتقوم فيه  ،حتل فيه الساعة الذيفاء الوقت ما احلكمة من وراء إخ" قد يتساءل البشر قائلّي: :(126ص )
يستيقن املرء  الذيواألمر العظيم  ،فوقوعها غيب ،ن إخفاءها له تعلق بصالح النفس اإلنسانيةإ :واجلواب ؟القيامة
  ."يعل املرء مرتقباً له ابستمرار ؟وحيل بساحته ،مىت يفجوه يولكنه ال يدر  ،وقوعه

  :يقول األستاذ سيد قطب 
ولو   ،حياهتم يتطلعون إليهيف  بد من جمهول، فال،تكوينهم النفسيف و  ،حياة البشريف  ،هول عنصر أساسواجمل"

 ،فوراء اجملهول يرون ،حياهتم وأسنت –لوقف نشاطهم  –م هبذه الفطرة ــوه ،شوفًا هلمكمش،ء كلُّ كان  
وتعليق قلوهبم  ،ات الكون من حوهلمويكشفون املخبوء من طاقاهتم وطاق .ويتعلمون ،ويربون ،وأيملون ،فيحذرون

فهم من موعدها على  ،الساعة فهم ال يدرون مىت أتت ،ومشاعرهم ابلساعة اجملهولة املوعد حيفظهم من الشرود
  ،دائم استعدادوعلى  ،حذر دائم

 
ن فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ت فطرته واستقام، فأما م  ن صح  ذلك مل

  ـها. ىالردإىل  فيسقط ومصريه ،ويهل
 (98ص  :أامد فائز /عدادإمجع و  ،خر يف ظالل القرآناليوم اآل) 

 
  :قوله  ،عن األلوس ونقل الشيخ حممد رشيد رضا 

كما   ،الطاعة وأزجر عن املعصية إىل فإنه أدعى ،التشريعية ذلك ةاحلكم القتضاءالساعة أمر  وإمنا أخفى سبحانه"
 (9/393:)تفسري املنار .كذلك  لإلنسانأن إخفاء األجل اخلاص 

 :(9/391وقال أيضاً يف نفس املصدر )
فيلتزموا فيها  ؛أعماهلميف  وأن حيملهم اخلوف على مراقبة هللا تعاىل ،ن خيافوا ذلك اليومأفيجب على املؤمنّي "

ُـها.والقيل والقال ،مر الساعة اجلدال  أوال يعلوا حظهم من  ،واملعاص،ويتقوا الشرور  ،ويتحروا اخلري   ،احلق  
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ُديدُوقتُالساعةُحشغالُبتناالالُجيوزُالسادسة:ُُةالوقف
 :(227ص ) "الساعة أشرا فقه "كتابه يف   املقدم إساعيليقول فضيلة الشيخ حممد بن 

إذ يشبه السؤال عنها قول السائل  ،ا ال يرتتب عليه عملهذه القضية م  يف  اخلوض أن بدء نقرر   يذ ئابد"
  :خبالف ما يرتقب فقال :احلكيم هجواب  فأجابه "؟مىت الساعة  " :رسول هللا ل
 .هذا الرجل للقاء هللا إذا حضر أجله ابلعمل الصاحل أن يستعد   : النيبيه نيع الذيو ، "؟وما أعددت هلا"

  :األمري  الصنعاين إساعيلالعالمة حممد بن مام قال اإل
ال ا اثر مآردت أحاديث و و و  ،بيان ذلكيف  ومل يرد نص من كتاب وال سنة ،علم أن مقدار الدنيا ال يعمله إال هللاا

  (30ص  :رسالة شريفة) اهـ. مقدار معّي أبنهحيصل هبا جزم 
 
ستظهر من بعض افإنه  ،-له رامه هللا وغفر - يرب كما فعل الط  ،ر وغلطوامهذا األيف  البعضومع هذا خاض  -

  ة.احملمدي ةالنصوص أن فناء الدنيا يكون بعد مخسمائة عام من البعث
 (590ص  :خلدون نظر مقدمة ابنا) 

 ومل يصدق ظنه  ،ضربه الذي جلأكثر من تسعمائة عام على األ وهاهو قد مر  
 
د بناء وحد   ،ها حبساب اجلملددر منها وأخذ عوحذف املكر   ،أوائل السوريف  ةاحلروف املقطع ،ومجع السهيل -

 (2/66": األنوار البهية لوامع" انظر) .على ذلك أجالً ال يبلغ بضع مئات من السنّي
 
 األمةالكشف عن جماوزة هذه "اه جزء س  يف  ستظهراحيث  ، هذا األمر أيضًا السيوطيف  من تكل  وم   -

  حتج أبحاديث مل تصحاو  ،"األلف
  :قال ،اك بن زمل اجلهينمنها ما رواه الضح  

ان بك اي رسول هللا على منرب فيه سبع إذا أ" :فذكر احلديث وفيه ...رأيت رؤاي قصصتها على رسول هللا "
فالدنيا سبعة  ،وأان أعالها درجة ،رأيت سبع درجات   الذي أما املنرب  : فقال  ،أعالها درجةيف  وأنت ،درجات

 ."ها ألفخرِّ آيف  وأان ،الف سنةآ
 : ،وقال السيوط

 .دة عليها مخسمائة سنةوال تبلغ الزاي ،تزيد على ألف سنة األمةأن مدة هذه  اآلاثرت عليه دل   الذيو 
 ،هبا كون احلديث موضوعاً  ف  ر  ع  أمورًا كلية، يـ   (80ص ) نيفاملنار امل"كتابه القيم يف   ماك  وقد ذكر ابن القيم 

وهذا  ،ةعاأللف السابيف اآلن وحنن  ،الف سنةآسبعة  وأهنا ،كحديث مقدار الدنيا  ،القرآنخمالفته صريح  :منها
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للقيامة من وقتنا هذا مائة وإحدى  ،عاملًا أنه بق لكان كل واحد   ،ن صحيحاً ألنه لو كا؛ من أبّي الكذب
 ـها.ومخسون سنة

  يالقرن الثامن اهلجر يف  علماً أبن ابن القيم عاش
  :معلقاً على هذا احلديث "البداية والنهاية"يف  كما  وقال ابن كثري 

 ."مة على التعيّي ال يثبت إسنادهوكذا كل حديث ورد فيه حتديد وقت القيا ،أنه ال يصح إسناده"
  :قائالً  "هبجة الناظرين"يف  ،الكرم ،الشيخ مرع ،السيوطمام ب اإلن تعق  وم  
 .ال يقوم عليه برهان ،وحسبان   ،فهو ظن   ،من ذلكش،ء م بن يتكل  ألن كل م   ؛وهذا مردود"

  :األمري  الصنعاين إساعيلحممد بن مام  اإلوقد بّي  
فبلغت معه  ،وحساابت ،ومجع ما تضمنته من تواريخ ،اثر بواطيلآعلى  "الكشف"قام رسالته أن السيوطى أ"

ويضاف إليه مائتان وثالث  ،عشر القرن الثاينيف اآلن وحنن  :مث قال الصنعاين ،سنة وثالاًث وستّي سنة مائيت
" إنه ال يبلغ  :وعلى قوله :،طمث قال متعقبًا السيو  ،ربعة عشرة مائة وثالثة وستّيأفيكون اجلميع  ،سنةوستون 

ج منه أن ويتخر   ،سنةوستّي  وثالاثً  سنةبعد األلف أربعمائة  األمةيكون منتهى بقاء ، "بعد األلف سنةمخسمائة 
املائة الثانية عشرة من اهلجره ه، و  ،حنن فيها اليت ةرام هذه املائانقبل  –عاذان هللا من فتنته أ –ال ج  لد  خروج ا

  .النبوية
 (ـه 1167 سنةواتريخ كتابتها  ،45ص  :ةرسالة شريف) 

  :فقال ق ن وج،هذا ال ب على قول الصنعاينوعق  
 ! فدل   الد ج ال! ومل خيرج ىومل ينزل عيس ،يومل يظهر املهد ،سنةمن ثالمثائة  على األلف حنو  إىل اآلن  وقد مضى"

  .على أن هذا احلساب ليس بصحيح
 :عياض حيث قال ،قول القاض "أان والساعة كهاتّي تثعِّ ب  " :أثناء شرحه حلديث وقد نقل احلافظ ابن حجر 

وأن مجلتها  ،ما مضىإىل  من الدنيا ابلنسبة ،كنسبة ما بق  ،ن نسبة ما بّي األصبعّيأ هأتويليف  ول بعضهماح"
ره وفس   ،نصف يوم األمةأتخري هذه يف  بو داودأه أخرجوذكر ما  ،أخبار ال تصحإىل  واستند ،سنة آالفسبعة 

 :قال، الطوليف  الوسطىو  وهو قريب ما بّي السبابة ،بعنصف س   ،بق الذيمن ذلك أن فيؤخذ  ،خبمسمائة سنة
 .مل يقع خالفة ،اً ولو كان ذلك اثبت ،وجماوزة هذا املقدار ،لوقوع خالفة ،وقد ظهر عدم صحة ذلك
  :مث قال احلافظ ابن حجر 

الوسطى تزيد على  :قيل :وقال ابن العرىب ،هذا احلّي ثالمثائة سنةإىل  ىل ذلك منذ عهد عياضإوقد انضاف "
علم مقدار وال ي   ،وهذا بعيد   :قال ،قيام الساعةإىل  ةمن الدنيا من البعث ،وكذلك الباق ،ف سبعهاصالسبابة ن

 عراض عن ذلك " فالصواب اإل ؟جمهول يتحصل لنا نصف سبع أمد   فكيف ،الدنيا
 (11/350:الباريفتح ) 
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 :"سالماإلأمة  عمر" هكتابيف   أمّي حممد مجال الدين :هذا البحثيف  ن خاضوم  
تسبق ظهور  اليت األخرية للفنت واملالحم ستعداداال ه، مرحلةو  ،عيش حقبة ما قبل النهايةنأننا إىل  وانتهى

 .ىالعالمات الكرب 
  :قالأنه   النيبن ع بسنده البخاريه أخرجوما استدل به ما 

 "مغارب الشمسإىل  كما بّي صالة العصرم  مإمنا أجلكم فيما خال من األ"
  :قال  النيبأن  من حديث ابن عمر  لبخاريارواية عند يف و 
 ."غروب الشمسإىل  منا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بّي صالة العصر"إ

 :(4/449) "الفتح"يف   قال احلافظ ابن حجر
د وق ،واملسلمّي ة اليهود مدتى النصارىدأن م ،يقتض ألنه ؛يزيد على األلف األمةن بقاء هذه أواستدل به على 

 :ومدة النصارى من ذلك ،سنةف، كثر من ألأكانت    النيببعثة إىل  النقل على أن مدة اليهود أهل اتفق
 .فتكون مدة املسلمّي أكثر من ألف قطعاً  ،أقل :وقيل ،ستمائة

مدتى عمر النصارى واملسلمّي  يإن مدة عمر اليهود تساو  :يقول" سالماإلأمة  عمر"مث إن صاحب كتاب 
 مدةه، و  -لفّي أسنة من  600ارى ــفإذا طرحنا مدة عمر النص ،سنةستمائة  ه، دة عمر النصارىوم ،جمتمعتّي

، وتزيد قليالً  ،سنة 1400=  600 -2000 اليهودأمة  كان الناتج عمر  - الكتاب غلى بعثة حممد  أهل
إذاً  ؛ادة تزيد عن املائة قليالً ـأن هذه الزي (؟الوا ذلكـين قأوال  ؟ن هؤالءومل يذكر م  )النقل والتاريخ  أهل وذكر

اليهود  ةعمر أم ييساو  سالماإلأمة  وحيث إن عمر .سنة 1500 ياليهود يساو أمة  فإن عمر ،وابلتقريب
 .وتزيد قليالً  ،سنة 900=  600 – 1500 سالماإل أمةفيكون عمر  ،النصارى أمةمطروحاً منه عمر 

  وقاص أيب  داود عن سعد بن وأبو أامدمام ه اإلأخرج الذياحلديث يف  وقد جاء
 ؟كم نصف يوم  :سعد لل يق ،عن رهبا أن يؤخرهم نصف يوم أميت ال تعجز  أألرجو إين " :قال ن رسول هللا أ

 "مخسمائة سنة :قال
 ":...عدلس قيل" ،زايدةدون  ،1643 :"ةالصحيح"يف  حه األلباينواحلديث صح)
 (11/351:"الفتح"يف  نقطاعاً كما قال احلافظاإسنادها يف  فإن 

 .وتزيد قليالً  ،سنة 1400=  500مضافاً إليها  900= سالماإلأمة  فعمر
بيان يف  "األلف األمةالكشف عن جماوزة هذه "ة رسالته املسمايف  ،السيوطمام قول اإل إىل مث يستند حممد مجال

  :اآلاثردلت عليه  الذي ياملهدخروج 
من  1418سنة يف اآلن وحنن  :مث يقول .وال تبلغ الزايدة مخسمائة سنة أصالً  ،تزيد على األلف األمةن مدة هذه أ

 ،للفنت ستعداداال مرحلةيف و  ،ما قبل النهاية ةفنحن نعيش حقب ،من البعثة 1430سنة يف  ولكننا ،اهلجرة
 .العالمات الكربىتسبق ظهور  اليتخرية واملالحم األ

 :أمّي حممد مجال الدين هبتلكا "سالماإلأمة  عمر"والرد على كتاب 
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 :(2/39) "الفتح" يفاحلافظ  هاحلرمّي كما نقل ذلك عنإمام وقد قال  ،ستدل هبا جمرد مثالا اليتأن األحاديث 
  .مثالرب األلض أتت اليتحكام ال تؤخذ من األحاديث إن األ

  :(4/341له ) "الباريفتح "يف  كما   وقال احلافظ ابن رجب
 ."مظنة التوسع فيها واألمثال ،مساق ضرب األمثال  النيب ساقهوهذا احلديث إمنا "

وتشبيه  ،كثرة العمل الشاق والتكليف، يف  الظهر والعصرإىل  ن تقدم أبول النهاراملراد تشبيه م  " :لعلماءاقال بعض 
أطول من  األمةإذ مدة هذه  ،وليس املراد طول الزمن وقصره ،ذلك وختفيفه قلة مبا بّي العصر والليل ىف األمةهذه 
ألن  ؛م مبحمد إامياهنمع  ىم مبوسى وعيسامياهنإل ؛األجرمن  قرياطان األمةوكان هلذه  .اإلجنيل أهل مدة

  :ويدل على ذلك قوله تعاىل ؛التصديق عمل
 الَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَََِْرََُمْ فَاسِقُونَ{}قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِ

 [59:املائدة]
لكن ال يعلم  ،يسريش،ء ابلنسبة ملا مضى  ،نه ما بقأن هذه األحاديث إمنا تدل على إ :هذايف  القول ةوخالص

  .ومل يىء فيه حتديد يصح سنده ،إال هللا تعاىل ،مقدار ما مضى وما بق
  :(344/ 4)له  "الباريفتح "يف  كما  وقد قال احلافظ ابن رجب 

وما  يوم القيامة ال يعلمه على احلقيقة إال هللا إىل  منها ،الباق ومدة   ،بعثة حممد إىل  املاضى من الدنيا مدة  "
  ـها .ال تفيد علماً  فإمنا هو ظنون   ،ذلكيف  ر  ك  ذ  ي  
 (ساعيل املقدم ابختصارإللشيخ حممد بن  "الساعة أشرا فقه "من كتاب  نقالً ) 

 ":لتذكرة"ا هكتابيف    وقال القرطيب
طريق إىل  حيتاج ،كذا  سنةذلك من يف  ّي الزمانيوتع ،ن ذلك يكونأمن الفنت والكوائن   النيب به أخربإن ما 

يف أما أن تكون  ،؟شهرأي  وال ه،سنة  أيحد أفال يعلم  ،وإمنا ذلك كوقت قيام الساعة ،عذرصحيح يقطع ال
ال يعلم تعيّي  ؟!مجعةأي  لكن ،دم فهذا قد صح  آخلق فيها  اليتالساعة ه، و  ،ساعة منهيف آخر  يوم اجلمعة

  ـها.مفإن تعيّي الزمان هبا ال يعل ،شرا وكذلك ما يكون من األ ،ذلك اليوم إال هللا
ُتنبيهان:

يف  أو الباحث ،العامل اجتهادوبّي  التفريق بّي قول املعصوم  ،فينبغ ؛ النيباحلديث عن  إذا صح   (1
ترتيبه يف  أو خيطىء ،شرا من األش،ء حتديد وقت حدوث يف  فقد خيطىء العامل ،أو إسقاطه على الواقع ،تفسريه

 .فهم احلديث وتفسريهيف  أو خيطىء ،حداثاأل
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يقول قبل أن اميوت  سعت رسول هللا  :قال مسلم عن جابر بن عبد هللا مام اإل هأخرجهناك حديث ُ(2
 اليوم أيت (1)منفوسةوأقسم ابهلل ما على األرض من نفس  ،وإمنا علمها عند هللا ،عن الساعة تسألوين" :بشهر

  "ة يومئذي  حه، عليها مائة سنة و 
  :قال اخلدري  سعيدأيب  أخرى عن مسلم من حديثرواية يف و 
وعلى األرض نفس منفوسة  سنةمائة  أتتال  :فقال رسول هللا  ،سألوه عن الساعة .من تبوك  النيبرجع  امل"

 ."اليوم
  :قال عن عبد هللا بن عمر  "صحيحّي"اليف و 
 فإن على رأس مائةِّ  ،ليلتكم هذه مك  ت  يـ  أ  ر  أ   :م قالفلما سل   ،حياتهيف آخر  ذات ليلة العشاء ى بنا رسول هللا صل  "

  "ن هو اليوم على ظهر األرض أحدمنها ال يبقى م   سنة  
  .ستكون بعد مائة عام وأهنا ،فظن البعض أن هذين احلديثّي يدالن على حتديد يوم القيامة

 
 ،أقواله هذه قيام الساعةيف  مل يرد سول ما يدالن داللة واضحة على أن الر هنهذين احلديثّي يد أيف  لتأمُّ وامل

 ،ما قال أنه بعد مائة عام اميوت كل من كان حياً عندما قال الرسول أي  ،هو فيه الذيوإمنا أراد انقضاء القرن 
ف، ف، فهم معىن قول الرسول يف  وعلمه للناس عندما ذهبوا مذاهب شىت وقد علم هذا املعىن ابن عمر 

 (2)فوهل الناس" :قال ،السابق  حلديث الرسول  داود بعد سياق عبد هللا بن عمر أيب ننوس يسنن الرتمذ
ن ال يبقى م   :منا قال رسول هللا إو  ،حنو مائة سنة :فيما يتحدثونه هبذه األحاديث ،تلك الرسول  ةمقاليف 

  "(3)أن ينخرم القرن :يريد بذلك ،هو على ظهر األرض أحد  

                                                 

.: أي مولودةةنفس منفوس( (1
لفزع، أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن املراد.الوهل: ا( (2
والقرن من الزمان: أهل زمان خمصوص. وينقض،،( ينخرم القرن: أي ينقطع (3
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  :(3/388) "جامع األصول"يف  حيث قال كما وهذا ما فهمه ابن األثري 
يكونون قد  -انقضاء ذلك األمد املعّيإىل  ذلك الوقتيعين  -اآلن ن هو موجود أن كل م   :احلديثيف  واملعىن
 النيبليه إأشار  لذياألن الغالب على أعمارهم ال يتجاوز ذلك األمد  ؛،وال يبقى منهم على األرض أحد   ،ماتوا
ـها.ذلك العصر قد قامت أهل فتكون قيامة ؛  

 -:وما يدل على هذا ،وهذا ما يطلق عليه الساعة الوسطى كما مر بنا
  :قالت عن عائشة "وصحيح مسلم ،البخاريصحيح "يف  ما جاء

 ،أحدث إنسان منهمإىل  فينظر ؟مىت الساعة ،سألوه عن الساعة ،كان األعراب إذا قدموا على رسول هللا "
  "حىت قامت عليكم الساعة ،م  ر  اهل   كه  رِّ د  إن ي   ،هذا ش  عِّ إن ي   :فيقول

 ."م عليكم ساعتكمو إن يعش هذا ال يدركه اهلرم حىت تق" :روايةيف و  –
 يعين: موهتم قال هشام:

  .بوناميوت ذلك القرن أو أولئك املخاط :ومعناه ،مموهتيعين  :واملراد بساعتكم :قال القاضى
  :بن مالك أنس عن  "صحيح مسلم"يف و 
 دِّ ز  غالم بّي يديه من أ  إىل  مث نظر ،ةه  يـ  نـ  ه   فسكت رسول هللا  ؟مىت الساعة أن رجال سأل رسول هللا "
  " (1)يومئذ وذلك الغالم من أترايب :قال أنس ،الساعة   اهلرم حىت تقوم   ه  مل يدرك   ،هذا الغالم ر  م ِّ ع   إن   :فقال ،ة  وء  ن  ش  

ر ذلك هشام أحد رواة احلديث كما فس    "ساعة املخاطبّي"هذين احلديثّي يف  "الساعة" :واملراد بقول الرسول 
فإنه  ،يعرف جبواب احلكيم وهذا اجلواب من الرسول  ،فإن ساعة كل إنسان موته ،"موهتم"يعين  :األول

 .واملوت قريب قريب ،ب لهللموت والتأهُّ  ستعداداالإىل  أرشدهم

                                                 

واألتراب: مجع "تِّر ب"، وهو املماثل يف السن.( (1
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ُُبغتةُأتيتالساعةُُ:الوقفةُالسابعةُ
 -:ودليل ذلك ،الساعة تباغت الناس وتفاجئهم

  :قال  النيبعن  هريرة أيب  ومسلم عن البخاري هأخرجما 
الساعة وقد انصرف الرجل  ومن  ولتق   ،فال يتبايعانه وال يطواينه ،الرجالن ثوهبما بينهما وقد نشر   الساعة   ومن  ولتق  "

فيه إىل  الساعة وقد رفع أكلته ومن  ولتق   ،فيه ،فال يسق وهو يليط حوضه   الساعة   ومن  ولتق   ،ه فال يطعمه  بلنب لقحت
 ."فال يطعمها

  فيهإىل  ءاإلانفما يصل  ،ةللقحاتقوم الساعة والرجل حيلب " :رواية عند مسلميف و 
صدر يفما  (1)حوضهيف  لط  والرجل ي   ،تقومبايعان الثوب فما يتبايعانه حىت توالرجالن ي ،حىت تقوم -فمه  أي -

  ."حىت تقوم
 

ُالُتقومُالساعةُإالُعلىُشرارُاخللقُُ:الثامنةالوقفهُ
 النيبفبعد أن ذكر  ،عن حال هؤالء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من شدائد وأهوال أخرب احلبيب 

  عيسى  يعلى يد الد ج الهالك املسيح سبع سنّي الناس   مث اميكث  " :"ح مسلمصحي"يف  قال كما. 
 قلبه مثقال ذرة  يف  فال يبقى على وجه األرض أحد   ؛ل الشامب  من قِّ  مث يرسل هللا رحيًا ابردةً  ،ثنّي عداوة  اليس بّي 

فيبقى  :مث قال  ،حىت تقبضه ،عليه ه  ت  كبد جبل لدخل  يف   ن أحدكم دخلأحىت لو  ،ه  إال قبضت   إاميانمن خري أو 
أال  :ل هلم الشيطان فيقول فيتمث   .ون منكراً ر  كِّ ن  ال يعرفون معروفًا وال يـ   ،ة الطري وأحالم السباعخف  يف  اسِّ الن   شرار  

يف  خ  ف  نـ  مث يـ   .مه  عيش   ن  س  ح   ،مه  رزقـ   ذلك دار  يف  وهم ؛فيأمرهم بعبادة األواثن ؟فما أتمران :فيقولون ؟تستجيبون
  "...الصور

  :قال  النيبأن  يث عبد هللا بن مسعود من حد "صحيح مسلم"يف و 
  "اسالن   ال تقوم الساعة إال على شرارِّ "
  :قال  النيبعن  أنس حديث من رواية أخرى عند مسلم أيضاً يف و 
  ."هللا ...هللا :األرضيف  قالال تقوم الساعة حىت ال ي  "

                                                 

.صلحهطينه وي  يلط يف حوضه: أي ي  ( (1
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ُهاُأشراطالُتقومُالساعةُحىتُتظهرُُ:الوقفةُالتاسعة
 [18:حممد] }فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة ً فَقَدْ جَا  أَشْرَاطُهَا{ :قال تعاىل

 :(13/79) ي"فتح البار "يف  كما   قال احلافظ ابن حجر
 يعقبها قيام الساعة  اليتالعالمات ه، 

 ا وكذا  أنه ال تقوم الساعة حىت يظهر كذتبّي ِّ   النيبوقد جاءت أحاديث كثرية عن 
 :قال عن النيب   هريرةأيب  عن البخاريه أخرج الذياحلديث يف  كما جاء  -
 ...وهو القتل ،ويكثر اهلرج ،وتظهر الفنت ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزالزل ،ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم"

 ."حىت يكثر فيكم املال فيفيض ،القتل
 :قال لنيب عن ا هريرة أيب  ومسلم عن البخاري أخرجو  -
 ."مكانه ايليتين :فيقول ،الرجل بقرب الرجل ال تقوم الساعة حىت امير  "
 :قال عن النيب  هريرة أيب  ومسلم عن البخاريوعند  -
  "يزعم أنه رسول هللا كل    ،ابون قريب من ثالثّيالون كذ  بعث دج  ال تقوم الساعة حىت ي  "
 :قال نيب عن ال هريرة أيب  عن أامدمام اإل أخرجو  -
  "وتتقارب األسواق ،ويكثر الكذب ،ال تقوم الساعة حىت يظهر الفنت"
  :قال عن النيب   احلاكم عن عبد هللا بن عمرو أخرجو  -
 "رفع األشراريأن يوضع األخيار، و  الساعة أشرا إن من "
 :قال عن النيب  بن مالك أنس ومسلم عن  البخاري أخرجو  -
حىت يكون خلمسّي  ؛ويقل الرجال ،وتكثر النساء ،ويظهر الزان ،العلم ويظهر اجلهلقل  ي  الساعة أن  أشرا من "
 ."ة القيم الواحدأمر ا

اي عبد هللا بن مسعود جاءت  :ى إالري  ج ِّ فجاء رجل ليس له هِّ  ،ةابلكوف امراء   هاجت ريح  " :وعن جابر  -
مث قال  ،بغنيمة ح  ر  ف  وال يـ   ،مرياث   م  س  ق  وم حىت ال يـ  إن الساعة ال تق :فقال ،- وكان متكئاً  -فقعد  :قال ،الساعة

 ؟الروم تعين :قلت ،سالماإل أهل   ويمع هلم ،سالميمعون ألهل اإل عدو   :فقال ،مأوحناها حنو الش ،بيده هكذا
  "...نعم :قال

 مسلم(رواه  يثاحلدو ) 
دون اعتبار ملا  ،ابلفعل (جاءت) أبهنا عِّ ط  الق   حد ِّ إىل  توقع قيام الساعةيف  هلو  غ   كيف أنكر ابن مسعود   فتأمل

  .شرا قبلها من األ
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ُُ:إشكالُوالردُعليه
  :قال موسى أيب  عن

 ،وسجود   وركوع   طول قيام  ى أباملسجد فصل   فأتى ،خيشى أن تكون الساعة فزعاً   النيبفقام  ،الشمس   خسفتِّ "
 ،ف هللا هبا عبادهو ِّ ولكن خي    ؛يرسل هللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته اليت ايتهذه اآل :وقال ،ما رأيته قط يفعله

  "هِّ ه واستغفارِّ ه ودعائِّ ذكرِّ إىل  فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا
 :(2/546) ي"فتح البار "يف  كما  قال احلافظ ابن حجر 

 ،فاءلواستخالف اخل ،كفتح البالد  ،مات كثرية مل تكن وقعتل هذا احلديث من حيث إن للساعة مقد ِّ شكِّ ي  "
 .وغري ذلك ...والدخان ،الد ج الو  ،والدابة ،وع الشمس من مغرهبالكط  :شرا مث األ ،وخروج اخلوارج
  :وياب عن هذا

 .لعالماتهبذه ا  النيبن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعالم أابحتمال  -1
  .ماتأن يكون ذلك بعض املقد ِّ  ،أو لعله خش -2
هذا  ، (1)كما كان خيشى عند هبوب الريح  ؛كعقوبة حتدث  ،وكانت لغريه ،ظن أن اخلشية لذلك يأو أن الراو  -3

 :وزاد بعضهم ،تبًعا لغريه النوويحاصل ما ذكره 
و أ ... كموته   ،ورـــمن األمر ـأم المة علىـعلت عج   اليتاعة ـالس :يأ ،امةـوم القيـغري ي :اعةـراد ابلسـأن امل -4

 غري ذلك
  :فقال ،ق على هذه األقوالل ِّ ع  يـ   مث طفق احلافظ 

 كما اتفق عليه  ،العاشرةيف  م أن موت إبراهيم كانفقد تقد   ،ألن قصة الكسوف متأخرة جداً  ؛األول نظريف و "
 .احلوادث قبل ذلكو  شرا بكثري من األ  النيبوقد أخرب  ،األخبار أهل

                                                 

 ؛رسول هللا، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا ف ذلك يف وجهه، قالت: ايرِّ ع   أو رحياً  إذا رأى غيماً  وكان ":قالت ويف حديث عائشة ( (1
 ب قوم  ذ ِّ ن يكون فيه عذاب، قد ع  أ يف وجهك الكراهية؟ فقال: اي عائشة، ما يؤمنين يته عرفت  أوأراك إذا ر  ،رجاء أن يكون فيه املطر

 (616ص 2/16:مسلم)( و8/441:رواه البخاري) "العذاب فقالوا: هذا عارض مطران قوم   ابلريح، وقد رأى
رسلت به، وأعوذ بك إذا عصفت الريح، قال: اللهم، إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما أ   كان رسول هللا " قالت: وعنها 

عنه،  ير ِّ س    لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرتتغري   (1)لت السماءرسلت به، قالت: وإذا ختي  من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أ  

 }فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضا ً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا{ :فعرفت ذلك عائشة، فسألته، فقال: لعله اي عائشة كما قال قوم عاد
 .مت، وهتيأت للمطرلت السماء: تغي  ختي   -، (616ص، 2/15 :)أخرجه مسلم ["24:األحقاف]
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 .يفنه ال يزم بذلك إال بتوقأ ،يقتض فتحسّي الظن ابلصحايب ،الثالث وأما -
 .ه  د  ع  فال خيفى بـ   ،وأما الرابع -

وال يستحيل  ،الشمس من مغرهبا كطلوع  :شرا أن يكون الكسوف مقدمة لبعض األ ،فلعله خش ،الثاينوأقرهبا 
 :مع استحضار قوله تعاىل ،متتالية بعضها إثر بعض وتقع ،ا ذكرشياء م  أأن يتخلل بّي الكسوف والطلوع املذكور 

 [77:النحل] }وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِالَّ ََلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ{
 ؛تعظيمًا منه ألمر الكسوف ،شرا ر وقوع املمكن لوال ما أعلمه هللا تعاىل أبنه ال يقع قبل األلعله قد   :وقيل -5

 
 
 .او أكثرها شرا ال سيما إذا وقع هلم ذلك بعد حصول األ ،ن يقع له من أمته ذلك كيف خيشى ويفزعليتبّي مل

ن تكون أحتمال ال ، و لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشر  :وقيل -6
  ،لفقد الشر  ،را   أشفيقع املخوف بغري  ؛م ذكرهكانت مشروطة بشر  مل يتقد    شرا تلك األ

 (كالمه  ـ ها) .علمأ وهللا 
ُ:تنبيهان

بعض يف  وما ورد ،؟الساعة أشرا فكذلك ال يعلم أحد مىت تظهر  ،؟مىت تقوم الساعة حد  أنه ال يعلم أكما   -1
منا إو  ،عهد النيب يف  اريخ مل يوضعـفإن الت ،فهذا ليس بصحيح ؛كذا سيكون كذا وكذا  سنةيف  نهأالكتب 

 .املدينةإىل   النيبوجعل بدايته هجرة  ،جتهاداً منها عمر بن اخلطاب ضعه و 
 :قال القرط ىب 

 طريقإىل  كذا حيتاج  سنةذلك من يف  أن ذلك يكون تعيّي الزمان ،من الفنت والكوائن  النيبن ما أخرب به "إ
يف  هنا تكونإأما  ،؟شهري أ وال سنة ه، أيفال يعلم أحد  ،، وإمنا ذلك كوقت قيام الساعةعذرصحيح يقطع ال

 بتصرف ـها .-ال يعلم تعيّي ذلك اليوم إال هللا وحده ة؟مجعأي  ولكن –فهذا وارد  ةيوم مجع
مكان أو زمان غري يف  حدوثهاف، ال ين ،أبهنا مل حتدث :العلم عن عالمة من عالمات الساعة أهل قول بعض -2

الصواب إىل  ن يرجعأعليه  رجفال ح ،بعد ذلك ؤه له خطّيتبس ياليوم مثالقول  بل قد يقول العامل ،و زمانهأمكانه 
)انظر أشرا  الساعة ليوسف  .يفانن املثبت مقدم على الإو  ،ن مل يعلمعلى م   ةج  ح   م  لِّ ن ع  فإن م   ،هف خبطئرت ويع

 بن عبد هللا بن يوسف الوابل(
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ُُالساعةُأشراطمنُشيءُبُحصولُترقُ يفُُالُحرجُ:الوقفةُالعاشرة
 .من التكاليف الشرعيةش،ء ل بن املرء مل خي ِّ أطاملا 

 :قال مسلم من حديث النواس بن سعان مام ه اإلأخرجودليل ذلك من 
إليه عرف  نافلما رح ،طائفة النخليف  حىت ظنناه ،فخفض فيه ورفع ؛غداةذات  الد ج ال ذكر رسول هللا "

يف  حىت ظنناه ؛فخفضت فيه ورفعت ،غداة الد ج الذكرت  ،رسول هللا اي :قلنا ؟ما شأنكم :فقال ،ذلك فينا
وإن خيرج ولست فيكم  ،دونكم هفيكم فأان حجيج وأانإن خيرج  ،عليكم أخوفين الد ج الغري  :فقال ،طائفة النخل

 ."على كل مسلم وهللا خليفيت ،جيج نفسهح ؤفامر 
 .الد ج النه املسيح أصياد ابن يف  وقد شك البعض

 
ُي ُ  النيبُ:الوقفةُاحلاديةُعشر ُقيامُالساعةُإىلُُُألمتهُماُسيكونبيِّ

 .األمةهللا هبذه  ةهذا من رامو 
  :قال ينصار ألأخطب ا نب وعمر أيب زيد مسلم من حديث مام اإل أخرجفقد 

مث صعد املنرب فخطبنا  ،ىفنزل فصل   ،وصعد املنرب فخطبنا حىت حضرت الظهر ،الفجر ى بنا رسول هللا صل  "
 ،مبا كان ومبا هو كائن فأخربان ،مث صعد املنرب فخطبنا حىت غربت الشمس   ،ىمث نزل فصل   ،حىت حضرت العصر

 ."ان  ظ  ف  ا اح  ن  م  ل  ع  أ  ف  
  :قال عن حذيفة  البخاري أخرجو 
ن  إذكره، ع لِّمه  م ن ع لِّم ه، وجهله من جهله، إىل قيام الساعة إال ما ترك فيها شيئًا  طبةً خ    النيبلقد خطبنا "

 ."فعرفه فرآهإذا غاب عنه  الرجل   فأعرفه كما يعرف الرجل   ،د نسيتهكنت ألرى الش،ء ق
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ُُملهُِعاُِإىلَُُُهلُ كُ فُُِ،عليكُلَُكُِشُ ماُأُ ُالوقفةُالثانيةُعشر:
  [7:األنبياء]{}فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذَِّْرِ إِن َُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ :قال تعاىل

 [83:النساء] }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ{ :وقال تعاىل
 لباين()أخرجه أبو داود بسند ضعيف، وحس نه األ ."السؤال   ، ِّ العِّ  منا شفاء  إ" :ديثاحليف و 

  - رضوان هللا عليهم –وهذا ما كان يفعله السلف الصاحل 
  :الطفيل قالأيب  عن "املستدرك"يف  احلاكم أخرجفقد 

قد خرج!  الد ج الهذا  :فقلت:،! فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو حيدثالد ج الخرج  :فقيل ،كنت ابلكوفة"
جلس ا :قال .الكوفة يطعنونه وأهلقد خرج  الد ج الهذا  ،فقال (1)العريف ،  فأتى عل ،اجلس فجلست   :فقال

يف  لو خرج الد ج الإن  :قال ،فحدثنا ألمراي أاب سرحية ما أجلستنا إال  :فقلت .إهنا كذبة صباغ يفنود ؛فجلس
 ،وسوء ذات بّي ،وخفة من الدين ،(2)ض من الناسغبيف  خيرج الد ج الولكن  ،زمانكم لرمته الصبيان ابخلذف

  (3)احلديث "...فروة الكبش ،  وى له األرض طط  ل فت  ه  نـ  م   كل    د  ري ِّ فـ  
  :يقول  وكان أبو حامد الغزايل -
واالطالع فما له  األمةوضاق نظره عن كالم علماء  ،ن قصر ابعهوم   ،االختالفقل  ،ن ال يعرفلو سكت م  "

 (2/116ي:احلاو ) "ا أن يلزم السكوت! وحق مثل هذ؟والدخول فيما ال يعينه ،وللتكلم فيما ال يدريه
 ،ل عليككِّ ش  وأمر أ   ،فاجتبنه هوأمر استبان غيُّ  ،هه فاتبع  د  ش  استبان ر  أمر  :األمور ثالثة" :قال بعض السلف -
 .عاملهإىل  ه  ل  كِّ ف  

 ،يعملون مبحكمه [121:البقرة] }الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِالَوَتِهِ{ :وقال احلسن عند قوله تعاىل -
 (17/386:الفتاوى )جمموع ."عاملهإىل  لون ما أشكل عليهمكِّ وي   ،هِّ ويؤمنون مبتشاهبِِّّ 

                                                 

  .موهنئعن ش واملسئولريف: هو القيم أبمور اجلماعة من الناس، الع( (1
 .يف بغض من الناس: أي تباغض وحسد ينتشر بينهم( (2
ن هشام فيه  ب يف بعض رجاله كالم يسري، فف، إسناده معاذ"و  :تعليقاً على هذا احلديث -حفظه هللا  – يقال الشيخ مصطفى العدو ( (3

، وهو من أروى ئ،عنه هو هشام بن أيب عبد هللا الدستوا يإال أن الراو  عنعن، وقد قتادة مدلسوفيه  ،نكالم ينزل حبديثه إىل درجة احلس
عن  "مصنفه"ورواه عبد الرزاق يف  (507 : صوأشرا  الساعة ،املسند من الفنت واملالحم يححالصنظر ا) .الناس عنه ومن أثبت الناس فيه

 .مرساًل، وهو الصواب قتادةمعمر عن 
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  :ابن تيمية  سالموقال شيخ اإل
 ( 96ص  :تدمريةالرسالة ال) .ونؤمن مبتشاهبه ،احلديث نعمل مبحكمهيف  ما يىء

 غريه إىل  –معناه املراد منه إىل  للوصول -ما يفتقر  :ديثواملتشابه من احل
 .غريهإىل  - للوقوف على معناه املراد منه -تاج ال حي   الذيهو  واحملكم:

  .ويزيل اشبتاهه ،احملكم ليبينهإىل  وحكم املتشابه أن يرد  
 ل احلديث املتشابه امث 

  :قال ن رسول هللا أ ما رواه ابن مسعود 
مث إهنا  ،ويقتدون أبمره ،بسنته أيخذونإال كان له من أمته حواريون وأصحاب  ،؛قبلأمة  يف بعثه هللا ما من نيب   "

ن وم   ،ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم   ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،يقولون ما ال يفعلون لوف  من بعدهم خ   ف  ختل  
 (مسلم) ."خردل ة  حب   اميانذلك من اإل وليس وراء ،ن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنوم   ،جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

ابلصرب على جور  اآلمرةوالنصوص  ،مراد إذ ظاهره غري   ،من املتشابه ."ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم  " :فقوله 
صربوا "ا :نفسه قد روى مرفوعاً  فريد املتشابه إليها فإن ابن مسعود ، ةموترك اخلروج عليهم كثرية حمك ،األئمة

وإمنا تغيري  ،راد به القتالال ي   ،"ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم  " :أن قوله  ابن رجب هلذا بّي  و  ،"حىت تلقوين
  ،أيمرون هبا اليتأو املظامل  ،فعلوها اليتاملنكرات 

 
 أهل غريه منإىل  األذى ين تعد ِّ مِّ أ  ن كان له قدرة على ذلك و مل

 (2/248:جامع العلوم واحلكم) .على ذلك أامدمام اإل ونقل نص   ،أو جريان
ُُ:تنبيهات

حبيث ال اميكن  ،ل من حيث الواقعنصوص الوحيّي الشريفّي ما هو مشكِّ يف  أنه ليس -رامك هللا  -اعلم  -1
خيتلف فيه الناس حبسب  ،نسيبأمر  النصوص الشرعيةيف  وإمنا الوضوح واإلشكال ،مة أن يعرف معناهأحداً من األ

بل يكون عنده  ،آخرفما يكون مشكاًل عند شخص قد ال يكون كذلك عند  ،ما عندهم من العلم والفهم
 (17/307 :جمموع الفتاوى) .واضحاً جلياً 
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 -:اء عنهاوجواب العلم ،الساعة أشرا ابب يف  على بعض الناس ل  كِّ ش  مثلة ملا ي  أاك نوه
 ،هنا فتحت على يد حممد الفاتح العثماينأمع  ،الد ج الوقبيل خروج  ،ذكر فتح القسطنطينية عقب امللحمة -أ

 .الساعة الصغرى أشرا يف  غري الفتح األول كما سيأتآخر  نه فتح  إ :واجلواب
 حبرية وقد جفت ،لالد ج انه أحد مقدمات خروج أحديث اجلساسة على يف  كرذ   الذيجفاف حبرية طربية  -ب

( صورة فتاة تقف على أرض البحرية 28/9/73السبعينيات جبريدة األخبار )يف  وقد نشر ،أو كادتاآلن طربية 
 ."حبرية طربيةيف  ت املياهوجف  " :وكتب عليها ،قتاجلافة وقد تشق  
مث جتف قبل ظهور  ،يدألن من احملتمل أن متلىء البحرية من جد ؛ة حتقق تلك العالمةر ابلضرو  وهذا ال يعين

أما إن ماءها " :الد ج الفال يشكل قول  ؛وعليه ؛الد ج الظهور إىل  أو قد تبقى جافة مدة يعلمها هللا ،الد ج ال
  .مكما تقد    ألن القرب هنا نسيب ،"يوشك أن يذهب

 :فيقولون خرهمآ وامير ،يهاف ما فيشربون طربية حبرية على لهمائأو  امير" :احلديث أن أيجوج ومأجوجيف  بل قد ثبت
 .الد ج الوقتله  ومعلوم أن خروجهم إمنا يكون بعد نزول عيسى ، )مسلم( ."ماء ةمر   هبذه كان لقد

 
 ،)مسلم( "خيول وفوارس"امللحمة الكربى ف، ف ،الزمانآخر  حروبيف  تستعمل اليتسلحة ورد وصف األ -2
سيوقد " :ومأجوجوبعد هالك أيجوج  ،)مسلم("يوفهم ابلزيتونقوا سقد عل  " :(الثاين)ة يفتح القسطنطينيف و 

  ."وأترستهم سبع سنّي (1)ماهبِّ ش  م ون  هِّ ي ِّ سِّ املسلمون من قِّ 
 ( 1940:الصحيحةيف  أللباىنابن ماجه وصححه ا) 

  احلديث ..."حىت إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله... "قال: يف حديث أن النيب و  -
 (اإلمام أامد واحلاكم أخرجه) 

  :يهدم الكعبة الذيّي تالسويق يذ عن  النيبوكذلك قال 
 )أامد( "ولهع  يضرب عليها مبسحاته ومِّ "

  :امللحمة الكربى فقاليف  عن فرسان الطليعة  النيبم وعندما تكل  
أو من خري فوارس  ،ومئذهم خري فوارس على ظهر األرض ي ،وألوان خيوهلم ،آابئهموأساء  ،همءألعرف أساإين "

  )مسلم وأامد( "ظهر األرض يومئذ على
  : النيبقال  الثاين ةينينطوعند فتح القسط

 )مسلم( ."همس يرموا بملفلم يقاتلوا بسالح و  ؛فإذا جاءوها نزلوا"
"فريمون بسهامهم يف السماء؛  ويف رواية: – )الرتمذي( ."السماءإىل  يرمون بنشاهبم"كذلك أيجوج ومأجوج   -

 الرتمذي(أامد و  ) فرتجع خمضبًة ابلدماء"
                                                 

  .ةابش  ل، واحدته: ن  نـ ب  اب: الش  نُّ ال( (1
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حاديث مشاهبة كثرية تدل على ان هذه ، وأوقد حاول بعض العلماء اإلجابة عن هذا؛ فقالوا: "إن هذه األحاديث
ن أهنا ستدمر ظ، والصواريخ؛ ستتالشى وتزول، وأغلب الهلائلة من القنابلاحلضارة اهلائلة اليت اخرتعت هذه القوة ا

والقس،... وحنو ذلك،  ن البشرية ستعود مرة أخرى إىل القتال على اخليول، واستعمال الرماحنفسها بنفسها، وأ
 (275ص  :)القيامة الصغرى وهللا أعلم.

 برتول قد جتف؛ وتصبح مجيع األسلحة املتطورة بال قيمة.أن منابع ال وذكر البعض:
يف حّي يرى البعض اآلخر أن هذا ال يعين أن احلرب ستدور ابخليول والسيوف؛ ألن اخليول رمز املعدات احلربية 

ً كان نوعها؛ وأل اطب   ن النيبأاي   أهل زمانه على قدر عقوهلم وعلمهم. كان خي 
تدل هلذا   إذ ف هم املراد منه بعد حصوله،  (1)"يداً  ن  ك  ل  و  ط  أ   :اقاً يبحلِّ  ن  ك  أسرع  " :حبديثالرأي وقد ي س 
 وهللا تعاىل أعلم.

 
حبكم  ، أو اخلروج منهالساعة ال يستلزم احلكم عليه أشرا من ش،ء أن كون ال -رامك هللا تعاىل  -علم ا -3

رة و حمظ الكنه ،مور واقعة ال حمالة كواًن وقدراً الساعة قد خترب أب أشرا الفنت و يف  ألن النصوص الواردة،؛ تكليف
  ،منوع شرعاً لكنه واقع قدراً  -مثالً  - كسفر املرأة بغري حمرم  ،شرعاً 
آخر  مث أاته ،إذ أاته رجل فشكا إليه الفاقة ، النيببينا أان عند " :قال  بن حامت يعن عد :احلديثيف  كما

فإن طالت بك  :قال ،وقد أنبئت عنها ،مل أرها :قلت ؟ل رأيت احلريةه ي،اي عد :فقال ،فشكا إليه قطع السبيل
وبّي  فيما بيين -قلت  ،ال ختاف أحدًا إال هللا ،ترحتل من احلرية حىت تطوف ابلكعبة (2)ةالظعين احلياة لرتين  

 (البخاري وأامدرواه  احلديثو ) "...؟روا البالدء الذين قد سع  طي ِّ   ار  ع  فأين د   :-،نفس
دلت األحاديث الصحيحة  الذي ،مبثل هذا النص على إابحة سفر املرأة بدون حمرم االستداللفال يصح  :وعليه

  .على حتراميه

                                                 

يتطاولن  ن  أطولكن يداً، قالت: فك   :حلاقًا يب ن  ك  أسرع  " :قالت: قال رسول هللا  واحلديث رواه مسلم عن أم املؤمنّي عائشة ( (1
 :معناه ."فكانت أطولنا يدًا زينب" :فقوهلا  ."ق  د  ص  ألهنا كانت تعمل بيدها وت   ؛زينب :فكانت أطولنا يداً  :أطول يداً، قالت نأيته

وكانت زينب  احلقيقية، وه، اجلارحة، فك ن  يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة أطوهلن جارحة، اليد طول :أن املراد بطول اليد ن  أهنن ظن  
، قال أهل اللغة: فالن طويل اليد، ، فعلموا أن املراد طول اليد يف الصدقة واجلودنفماتت زينب أوهل ،أطوهلن يدًا يف الصدقة وفعل اخلري
  .د األانمل: أي البخيل اللئيمع  ه: قصري اليد والباع، وج  وطويل الباع إذا كان سحاً، وضد  

.الظعينة: ه، املرأة( (2
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بل ويتمىن ذلك ويفرح كلما   ،األرضيف  الفساد والظلم ابنتشارأصيب به البعض أنه يبتهج  الذي همن السف -4
 ،بل رمبا قام البعض عمدًا بقتل األبرايء ،املوعود ين هذا يعجل خبروج املهدأحبجة  ،ازدايديف  سادكان الف

أبن هذا وسيلة ويعللون ذلك  ،العراقيف  السنة أهل يف األرض كما يفعل الروافضيف  واإلفساد ،وسفك الدماء
 ؟!نظر كيف تتالعب هبم الشياطّيا ...يلتعجيل خروج املهد

 .؟!هؤالء أن هللا تعاىل ال حيب الفساد وحرم قتل األبرايء م  لِّ أما ع   
 
فرمبا يكون  ،يقال علم  فليس كل ما ي   ،الساعة أشرا ليهم عن إعاة أحوال الناس عند التحدث ايب مر  -5

ألهنم رمبا ال  ؛فتنة هلم سالماإل ،الغيببة ابلنسبة لبعض العوام أو حديث واألمورالساعة  أشرا احلديث عن 
 .بون ما يسمعونكذ ِّ في   ،ب عقوهلم ما يسمعونتستوع
  :قال  ،   عن عل البخاري أخرجفقد 

  ."سولههللا ور  ب  كذ  أحتبون أن ي   ،ثوا الناس مبا يعرفونحد ِّ "
  :على هذا احلديث ( معلقاً 5/36املوافقات ) يف قال الشاط ىب 

 فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم  ،فجعل إلقاء العلم مقيداً 
ودعوا ما  ،الناس مبا يعرفون ثواحد ِّ  ؟ورسوههللا  ب  كذ  ي  ن أحتبون  ،أيها الناس" :وفيه آخر لم بلفظوعند مس

 "ينكرون
  ":مقدمة صحيح مسلم"يف  كما  وقال عبد هللا بن مسعود 

  ."إال كان لبعضهم فتنة ؛حديثاً ال تبلغه عقوهلم نت مبحدث قوماً أما "
 

ُالساعةُواملغيباتُاملستقبلةُُشراطأبُامياندُاإلمثراتُوفوائُ:الوقفةُالثالثةُعشر
كما   ،الساعة من مقدماته أشرا ن أ ابعتبار ،اآلخرابليوم  اميانوهو اإل ،الستة اميانحتقيق ركن من أركان اإل  -1

 :كتابه الكرمييف   فقال ،املتقّيه وقد مدح هللا ووصف عباد ،ابلغيب اميانأنه من اإل
}الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ :وكان أول صفاهتم وأيمه ها،[1،2البقرة:]يْبَ فِيهِ هُداى لِّلْمُتَّقِنيَ{{ ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ ر1َ}امل}

  بِالْغَيْبِ{
 [3البقرة:] 
  :ومسلم عن رسول هللا  البخاري أخرجو 
 وا مينم  ص  فإذا فعلوا ذلك ع   ،ومبا جئت به ويؤمنوا يب ،الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا أن أقاتل   ت  ر  مِّ أ  "

  "لى هللاوحساهبم ع ،هاإال حبق ِّ  موأمواهل  م ه  دماء  
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 النيبوأن  ،واإلحسان وأمارات الساعة اميانواإل سالمعن اإل  ل رسول هللاأس  أن جربيل :"الصحيح"يف و 
 (مسلم) ."فإنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم" :أخرهيف  قال  

 .ما يتعلق أبمارت الساعة من الدين والشاهد أنه عد  
 
كل عصر يف   فاملسلمون ،هويقوي امياناألخبار يثبت اإل به تثحد الذيوقوع تلك املغيبات على النحو  -2

 ،فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس ،خربت به النصوص الصادقةأمطابقة ملا  أحداثيشاهدون وقوع 
الرسول كما أخرب   األمةوشاهدوا فرقة  ،على مجيع األداين سالموظهر اإل ،نتصر املسلمون على الفرس والرومامث 
... تثبيت يف  وال شك أن هذا له أثر كبري ،أخربت به النصوص الذيعلى النحو  حداث ذلك من األوغري

 .جاءان من ربنا الذيهذا احلق إىل  اآلخرينوقد يكون ذلك مدخالً لدعوة  ،هإامياناملؤمن على 

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ  }وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ :املؤمنّي يف غزوة األحزابعن  كما قال تعاىل

 [22:األحزاب] وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِميَانا ً وَتَسْلِيما ً {
  ،العاملّيإىل  وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة حممد  ،قامة احلجة على الكافرينإذلك إىل  أضف

 
املستقبل يف  واستطالع ما حيدث (1)تتطلع الستكشاف ما غاب عنه  اليتنسان اإليف  إشباع الرغبة الفطرية -3

افّي والعر   ،كاملنجمّي  :طالع عليهاّي الذين يدعون االالد ج الق ر  ط   سد   سالموإذا كان اإل ،من وقائع وكائنات
على كثري من هذه  - وح،المن خالل انفذة  -أطلعنا  –استجابة ألشواق الفطرة  -إال انه  ؛وحنوهم ...والكهان

 (588ص  :املقدمة البن خلدون) .حداثاأل

ولكنه ال  ،املرء وقوعه يستيقن الذيفاألمر العظيم  ،إصالح النفس البشريةيف  إن إخفاء وقت الساعة له أثر بليغ
تكوينهم يف و  ،حياة البشريف  عنصر أساس  ألن اجملهول  ؛متشوفًا إليه ،يعل املرء مرتقبًا له ،مىت يفجؤه ييدر 

 ف  ق  و  ل   -وهم هبذه الفطرة  -مكشوفاً هلمش،ء ولو كان كل  ،حياهتم يتطلعون إليهيف  فال بد من جمهول ،النفس،
 (صاحب الظالل  هقال ) وأسنت حياهتم ،نشاطهم

                                                 

عرفة اجلديد ميل يدفع الفرد إىل املعرفة، وخاصة م" تعريفه:ويقولون يف ،  وهذا ما يعرب عنه علم النفس حبب االستطالع( (1
 . "واكتشاف اجملهول، وفض غموضه والتقص،،من األمور واألشياء، وإىل استطالع كل غريب، ومعرفة املزيد عنه ابلبحث 

 االستطالعحب  اعتباروالصناعات، وامييل البعض إىل  االخرتاعاتوتقدم  ،ويكمن حب األستطالع وراء ثراء املعرفة البشرية ومنوها
 .(289 -297ص  :نظر موسوعة علم النفس د/ فرج طها). و اجملهولةأمورواثً تستثريه املواقف واألشياء الغامضة  ودافعاً فطرايً  "غريزة"
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 ؛اجتهادهمإىل  ك املسلمونرِّ ولو ت   ،فيها شرع،بيان احلكم الإىل  مقبل األايم حتتاجيف  ّي وقائعمقد مر ابملسل -4
وعدم البيان يكون نقصاً  ،بد منهبًا الواج حداثتلك األيف  شرع،ورمبا يكون بيان احلكم ال ،فإهنم قد خيتلفون

  .الشريعة عنه ه  ز  نـ  تـ  
 ،كشهرم  و وي ،يوم من أايمه كسنة ،األرض أربعّي يوماً يف  اميكث الد ج الأخرب أن  أن رسول هللا  :فمن ذلك

ف، يف أتك :عن تلك األايم الطويلة رسول هللا  وقد سأل الصحابة  ،وبقية أايمه كأايمنا ،م كأسبوعو وي
قتصروا على الصلوات ال ،اجتهادهمإىل  ل العبادك ِّ ولو و   "ه  ر  د  ق   ه  وا ل  ر  قد  ا ،ال":فقال  ؟الواحد منها صالة يوم

 .ماياأل هغري هذيف  اخلمس عند األوقات املعروفة
وهذا  ،اميانوال يقبل منهم إال اإل ،بعد نزوله ال يقبل اجلزية من اليهود والنصارى ن عيسى أ وأخرب الرسول 

قبول اجلزية ة اإلسالمية فيها عيالشر  هوهذ ،ة اإلسالميةعيألن عيسى حيكم ابلشر  ؛ضروري البيان من الرسول 
 .ولو بذل اجلزية اميانن رفض اإلل كل م  قت  وي   ،وضع اجلزيةك ت  اوحّي ذ ،حّي نزول عيسى ابن مرميإىل  ن بذهلام  
 (بتصرف132ص  :القيامة الصغريى للشقر)

اميدان ابملعيار الالزم للحكم على  ،مثالً  يكاملهد  ،على صفات معينة ألشخاص معينّي كما أن نص رسول هللا 
 .فتنهم يف حىت ال نتور  ،دعّي املهديةّي املالد ج ال

 
قد يلتبس  اليتاملقبلة  حداثنتعامل هبا مع بعض األ ،ك  دلنا عليها رسول هللا  اليتالكيفية الصحيحة  م  تعلُّ  -5

 .علينا وجه احلق فيها
رَؤُوفٌ }لَقَدْ جَا َُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِنيَ  :قال تعاىل
 .[128:التوبة]رَّحِيمٌ{

  :قال مسلم عن عبد هللا بن عمرو مام اإل أخرجو 
 ،الصالة جامعة :رسول هللا  يإذ اندى مناد":وفيه احلديث"..ا منزالً ن  فنزل   سفر  يف  كنا مع رسول هللا "

 ،هلم ه  م  ل أمته على خري ما يعل  عليه أن يدحق ًا إال كان  ،قبل ه مل يكن نيب  إن   :فقال رسول هللا إىل  فاجتمعنا
وجتىء  ،وأمور تنكروهنا ،خرها بالءآوسيصيب  ،وهلاأيف  عافيتها ج عِّل  وإن أمتكم هذه  ،هلم ه  م  يعل   وينذرهم شر ما

 :فيقول املؤمن ،تنةفوجتىء ال ،مث تنكشف ،هذه مهلكيت :فيقول املؤمن ،ةنوجتىء الفت ها بعضاً،فريقق بعض ؛تنةف
إىل  وليأتِّ  ،ؤمن ابهلل واليوم األخريوهو  ه  ت  يـ  نِّ فلتأته م   ؛عن النار ويدخل اجلنة زح  ح  ز  أن يـ   ن أحب  م  ف ،هذه ...هذه

فإن جاء  ،استطاعفليطعه ما  ؛ومثرة قلبه ،صفقة يده فأعطاهن ابيع إمامًا وم   ،ى إليهت  ؤ  حيب أن يـ   الذيالناس 
 ."خرخر ينازعه فاضربوا عنق اآلاآل
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 :انتفعوا هبا كثرياً  أصحابه الذين عاصروه نصائح    لقد نصح رسول هللا
  .ى تصيبهابجلنة على بلو   عثمان  ر  ش  فقد ب   
 .نه تقتله الفئة الباغيةأ وأخرب عماراً  
  .ل  تِّ ولو ق   ،ال يقاتلأو  ،أبن يعتزل الفتنة اب ذر أ وأمر 
 .الفنتيف  كيف يفعل  ه ودل   ،يسأله عن الشر خمافة أن يدركه وكان حذيفة  
 .سوف ينحسر عنه الفرات الذيمن جبل الذهب ش،ء وهنى املسلمّي عن أخذ  
ال ـــومن مث ق ، هلم ما يعصمهم منهاوبّي   ،اـــوصفهيف  وأفاض ،الـــالد ج  ر أمته بفتنة وبص   
املؤدب حىت إىل  - الد ج الشأن يف  أمامة أيب  حديث –ع هذا احلديث ف  د  ن ي  أ ،ينبغ" :الرامن احملاريب عبد

 (هبن ماجارواه ) "الكتابيف  ه الصبيانم  ل ِّ ع  يـ  
  :(2/106) "هنار البهيةأللوامع ا"يف  كما   وقال السفاريين

شرأبت ا الذيزماننا هذا  يف سيماوال ،بّي األوالد والنساء والرجال الد ج الأن يبث أحاديث  :لكل عامل ،ما ينبغ
  ـاه .واندرست فيه معامل السنن ،وكثرت فيه احملن ،فيه الفنت

 
 ليوم املعاد  ستعداداحلث على التوبة واال -6

  :نه قال لرسول هللا أحديث جربيل املشهور يف  ومسلم البخاري أخرجفقد 
 :رواية قاليف و  ـ "هتااعن أمار   فأخربين :قال ،ئلمن السا عنها أبعلم   ل  ئو ما املس :فقال  ،عن الساعة ينربِّ خ  فأ  "
 احلديث  "...طهااك عن أشر ث  حد ِّ ولكن سأ   ،من السائل عنها أبعلم   ما املسئول  "

  :(11/350) ي"فتح البار "يف  قال احلافظ ابن حجر 
 ـاه" ستعدادهم على التوبة واالوحث   ،الغافلّي إيقاظ   شرا تقدم األيف  واحلكمة"

  :عن العلماء قوهلم (624ص )التذكرة " هكتابيف    رطيبونقل الق
ابلتوبة  ألنفسهموحثهم على االحتيا   ،تنبيه الناس عن رقدهتم :وداللة الناس عليها شرا تقدمي األيف  واحلكمة"

 را أشن يكونوا بعد ظهور أللناس  ،غبفين ،وا ابحلول بينهم وبّي تدارك العوارض منهمت  اغ  ب  ال يـ   ،ك  ،واإلانبة
النتهاء  عالمة   شرا وتلك األ ،هبا ةللساعة املوعود واستعدوا ،وانقطعوا عن الدنيا ،الساعة قد نظروا ألنفسهم

 ـها وهللا أعلم .الدنيا وانقضائها
يف  عس  ستفراغ الو  او  ،األخذ أبسباب النجاةيف  االجتهادز على ف ِّ الساعة حي    شرا أب اميانا سبق أن اإلويتضح م  

 ةللقاء هللا تعاىل ابألعمال الصاحل ستعداداال
  :قال رسول هللا  :قال هريرة أيب  مسلم عنمام ه اإلأخرجا يدل على ذلك ما وم  
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أمر  أو ،أو خاصة أحدكم ،أو الدابة ،الد ج الأو  ،أو الدخان ،طلوع الشمس من مغرهبا :ابدروا ابألعمال ستاً "
 ."العامة

 ،وأمر العامة ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،ودابة األرض ،والدخان ،الد ج ال :اً ابدروا ابألعمال ست" :روايةيف و 
  "ويصة أحدكموخ  

دون  ه  صُّ ما خي   ه، و  ،اإلنسانتصغري خاصة ه، و  "خويصة" :ايةو ر يف و  "أو خاصة أحدكم":قول الرسول يف و 
  .إن مل يبادر به قبله ،وامينعه من العمل ،خيصه الذياملوت  به رادأو  ،غريه

 (10/412:جامع األصول) 
 : ،وقال القاض

عليهم  د  أو س   ،وأشغلت عن األعمال ،فإهنا إذا نزلت أدهشت ،ايتقبل نزول هذه اآل ابألعمالأمرهم أن يبادروا 
 (3/194:فيض القدير) .وقبول العمل ،ابب التوبة

 .ستعداديقاظ الغافلّي وحثهم على التوبة واالإ :شرا م األواحلكمة من تقدُّ  :اكوقال الضح  
  :قال عن الرباء بن عازب  أامدو  هوابن ماج "التاريخ الكبري"يف  البخاري أخرجو 
 ع  ففز   :قال ،على قرب حيفرونه :قيل ؟جتمع عليه هؤالءاعالم  :فقال ،جبماعة ر  ص  إذ ب   بينما حنن مع رسول هللا "

 ؛بّي يديه ه  فاستقبلت   :قال الرباء ،فجثا عليه ،القربإىل  نتهىاحىت  ،رعاً س  أصحابه م   ي  د  بّي ي   ر  د  فب   رسول هللا 
 .وا"دُّ أعِّ فملثل اليوم  خواينإأي  :مث قال ،ى من دموعه مث أقبل علينار  فبكى حىت بل الثـ   ،ما يصنع ألنظر

 (1751:الصحيحة)
  :قال أن رسول هللا  هريرة أيب  مسلم عنمام اإل أخرجو 
يبيع دينه  ،مؤمناً ويصبح كافراً  ،واميس ،كافراً   ،واميس يصبح الرجل مؤمناً  ،كقطع الليل املظلم  ابدروا ابألعمال فتناً "

 ."بعرض من الدنيا
 :عن أم سلمة  البخاري أخرجو 
 ظ  وقِّ ن ي  م   ؟من اخلزائنل ز  نـ  أ   ذاام ؟ل الليلة من الفتنةز  نـ  أ   ذاام ،سبحان هللا :فقال ،ليلةً ستيقظ ا  النيبن "أ

  "اآلخرةيف  الدنيا عارية  يف  كاسية    ب  ر   اي ؟اتجر  احل   صواحب  
قال كما   ،ملدافعة الفنت ؛للصالة والتهجد نم منه إيقاظهه  ف  يـ   ؛خلإ ..."؟اتجر  احل   صواحب   ظ  وقِّ ي  ن م  " : فقوله

  [45:البقرة] }وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَةِ{ :تعاىل
ُُ:(1)ُهتنبيُ

                                                 

 ( فقه أشرا  الساعة لفضيلة الشيخ/ حممد بن إساعيل املقدم..(1
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ر ذوهذا يستوجب مزيدًا من احل ،ا تقعمل   اليت شرا األإىل  فإان نصري أقرب ؛م الزمنال شك أنه كلما تقد  
  :له تعاىلوهو املقصود بقو  ،طلوع الشمس من مغرهبا :شرا ، ولعل أخطر هذه األستعدادواال

 [158:األنعام] نِهَا خَيْرا ً{}يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ الَ يَنفَعُ نَفْسا ً إِميَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ ََسَبَتْ فِي إِميَا
  :قال رسول هللا  :قالهريرة أيب  ومسلم من حديث البخارييف و 
فذلك حّي ال ينفع نفساً  ،منوا أمجعونآالناس  فرآهافإذا طلعت  ،من مغرهبا ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس"

 ."ا خرياً إامياهنيف  أو كسبت ،ا مل تكن أمنت من قبلإامياهن  
  :قال  النيبأن  أامدمام رواية عند اإليف و 
على   ع  بِّ طلعت ط   فإذا ،غربالشمس من امل مقبولة حىت تطلع   التوبة   وال تزال   ،ت التوبةل  ب ِّ ق  ال تنقطع اهلجرة ما تـ  "

 ."العمل   الناس   ،وكف ،مبا فيه كل قلب  
 :(3/371) "تفسريه "يف  قال ابن كثري

فهو خبري  ،عملهيف  فإن كان مصلحاً  ،ن كان مؤمنًا قبل ذلكما م  أف ،منه قبل  يومئذ ال ي   إامياانً الكافر  أإذا أنش
 ـها.بل منه توبةحينئذ مل تق ؛توبة فأحدثطاً ل ِّ وإن كان خم    ،عظيم

  : النيبنه قول فبي   ؛حق كل إنسانيف  أما غايته ،حق عمر الدنيايف  فهذا غاية أجل التوبة
 .ه  وم  ق  ل  ح   ه  ح  و  ما مل تبلغ ر   :أي "رغِّ ر  غ  إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يـ  "
 

  :قال رسول هللا  وقد ،يهنِّ يع  يه وما ال نِّ ز بّي ما يع  ي ِّ وعليه فإن الواجب على املؤمن أن امي   
 ." يهنِّ يع   املرء تركه ما ال إسالمن س  ن من ح  "إ

مبا  اشتغالهوإمنا  ،ستأثر هللا بعلمها نه غيب  أمع  ؟مىت الساعة :أن يدمي البحث يهنِّ يع  املرء مبا ال  اشتغالومن صور 
 ؛حلظة موتهه، و  ،صة بهوخباصة الساعة اخلا ،عداد للساعة والتهيؤ هلااإليف  أن يتهد ،هذا البابيف  يهنيع

  : النيبا سأل رجل ولذلك مل  
ما أعددت " : وهو قوله ،هياالشتغال مبا يعنإىل  وأرشده ؛سؤالهإىل   النيبمل يلتفت  ؟مىت الساعة ،هللا اي نيب"

 احلديث  "...هلا
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ُصغرىُوكربىُُ:قسميإىلُُالساعةُتنقسمُأشراطأنُُ:الوقفةُاألخرية
 ،الوقوع معتادةأصلها يف  وتكون ،تتقدم الساعة أبزمان بعيده نسبياً ه، و  ،ذن بقرب الساعةفالعالمات الصغرى تؤ 

وانشقاق  ، النيبثة عكب  ،ومنها ما قد ظهر وانقضى ،ويشعر هبا قوم دون قوم ،مكان دون مكانيف  وقد تقع
ومنها ما مل  ،.. وغري ذلك.وكثر القتل ،كظهور الفنت:  ومنها ما قد ظهر وال يزال يتتابع ،وغري ذلك ...القمر

 ... وغري ذلك .إلنسانلتكليم السباع واجلماد و  ،نتفاخ األهلةاك  :يظهر بعد
ويشعر هبا  ،وهلا أتثري كبري ،ذاهتا غري معتادة الوقوعيف  وتكون ،بوقوع الساعة ذن  ؤ  تـ  ه، أما العالمات الكربى ف

 .. وغري ذلك .جوج ومأجوجوظهور أي ،نزول عيس و  ،الد ج المثل خروج  :ع الناسو مج
  -:سببّيإىل  العدديف  واختالفهم ،عددها وترتييهايف  وقد اختلف العلماء

  .وجدها أقل ؛قق  د ودن تشد  وم   ،عددهايف  زاد ،ن تساهلفم   ،صحة سند احلديثيف  اختالفهم األول:
ه بعضهم من مثاًل عد   يفظهور املهد ،بّي الصغرى والكربى شرا تصنيف بعض األيف  اختالفهم والثاين:

ورأى  ،رات الكربىاول األمأن طلوع الشمس من مغرهبا أ :إىل كما ذهب قوم  ،خرون من الكربىآ ورآه ،رىالصغ
 .الد ج الخرون أن أوهلا آ

أو  ،الرواة بعض املشاهد بعض   يأن يطو  ،ا يكون بعدهاوعم   ،طهااوكثري ما حيدث لدى الكالم عن الساعة وأشر 
 .فيحدث لبس أو وهم ،فيصوغه بعبارته ،خاصاً  ن حدثه فهماً م عم  يفهم بعضه

 ، ترتيبها حسب وقوعهافسببه عدم وجود نص صريح يبّي ِّ  ،تسلسل وقوع بعضها أحياانً يف  اختالفهمأما  -
 (أو)ـأو ب ،(الواوـ)فقد عطفت ب ،اً باالحاديث جمتمعة بدون ترتيب غاليف  وقد جاء ذكرها ،سيما الكربىوال

 يفحديث حذيفة بن أسيد الغفار  ،بل إن احلديث الواحد ليختلف ترتيبه بّي رواية ورواية ،يمها ال يفيد الرتتيبوكال
وفيه قوله : "والدابة ،الد ج الو  ،فذكر الدخان :آايتلن تقوم حىت ترون قبلها عشر  -الساعة أي  - إهنا" ،

 (4/2225) (2901) :مرق ،الرتتيبيف  واحلديث رواه مسلم عنه بلفظّي خمتلفّي
 (4/2267()2947):واحلديث رواه مسلم، "ابدروا ابألعمال ستاً " : هريرةأيب  وكذلك حديث

فقد ذكرت  ،إال أن تسلسل بعضها يقيين ،ويمها ال يدالن على الرتتيب (أوـ)ب واألخرى ،(الواوـ)وإحدى الروايتّي ب
رواه مسلم  واحلديث ، نواس بن سعانكما يف حديث ال  مرتبة حسب وقوعها شرا األ الرواايتبعض 

 (4/2255) ،(2937):رقم
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 ومن انحية أخرى، فإن بعض الرواايت ذكرت ان أول اآلايت كذا
توفيق بّي الرواايت أبن األولية بينهما نسبية، ول اآلايت غري ذلك، وقد حاول العلماء اجلمع والأوبعضها ذكر أن 

 أو من انحية خمصوصة
 : عبد هللا بن عمرو  فف، حديث

  خروجاً: طلوع الشمس من مغرهبا، وخروج الدابة على الناس ضحى...""أن أول اآلايت 
 احلديث 

اآلايت مغرهبا أول  ليست مألوفة، وه، خمالفة للعادات املستقرة، فطلوع الشمس من اليت اآلايتأول أي: 
  السماوية، وخروج الدابة أول اآلايت األرضية، ويمها العالمة األوىل لتغيري أحوال الكون، وقرب قيام الساعة.

ى، فأكثرها ي عرف ترتيبه من خالل حدوث بعضها إثر أما الصغر  الكربى،كثر اخلالف إمنا هو يف األشرا  أو 
 (9 ،8ص  :)انظر املسيح املنتظر وهناية العامل بعض.
ُتنبيه:

 ومأجوج. أيجوج يليه ،النصوص بتعيّي ترتيبها مثل الد ج ال، يليه نزول املسيح من أشرا  الساعة ما قطعت 
 ( وفيه:3609يف احلديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه األلباين رقم )  قولهومثل 

وفتح  فتح القسطنطينية، :خروج امللحمة، وخروج امللحمة :، وخراب يثربخراب يثرب :"عمران بيت املقدس
 خروج الد ج ال" :القسطنطينية

عن جبل من  من األشرا : كاحنسار الفراتومنها مقدمات إمجالية ذ كرت دون تعيّي ترتيبها ابلنسبة ملا يتوقع 
 مروجاً وأهناراً... وحنو ذلك. ذهب، وعودة أرض العرب

 
ع بِّ ت  بق، لنا أن نتكلم عن أشرا  الس اعة الصغرى أبقسامها الثالث، مث نـ   ؛وبعد هذه املقد ِّمة عن أشرا  الس اعة

 .-ة هللا تعاىلمبشيئ – الكالم عن أشرا  الس اعة الكربى
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 ...وبعد 
 ما تيس ر مجعه يف هذه الرسالة آخر  فهذا

أن ينفع هبا مؤلفها وقارئها، وم ن  نسأل هللا أن يكتب هلا القبول، وأن يتقب لها من ا بقبول حسن، كما أسأله 
 أعان على إخراجها ونشرها......إنه ويل ذلك والقادر عليه.

سهو أو خطأ أو نسيان فمين ِّ ومن الشيطان، وهللا هذا وما كان فيها من صواب فمن هللا وحده، وما كان من 
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعرتيه اخلطأ والصواب، فإن كان صوااًب فادع  يل ابلقبول والتوفيق، 

 وإن كان مث خطأ فاستغفر يل 
 جل  م ن ال عيب فيه وعال وإن وجدت العيب فسد اخللال

 لوجهك خالصاً، وال جتعل ألحد فيه نصيبفاللهم اجعل عمل، كله صاحلاً و 
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملّي، وصل ى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.
 هذا وهللا تعاىل أعلى وأعلم.........

 مدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وحب
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