الكاتب
شأت وترعرعت في ديار الهجرة بين بالد العرب والغرب ،حا ٌ
ٌ
ٌ
ْ
صلة على
سطينية ،ن
كاتبة فل
د .ليلى حمدان
درجة الماجستتتتفير في الطك ،لذن لما لن يمنعها الن اانشتتتتغال بطلك العلن الشتتتترعي والدع ة واألدب
واإلعالم والذفابة في قضايا األالة المسلمة.
تتتاي في ءلقام الماا تتتترات في المستتتتاجد وتعلين بنام
عملت في حقل الدع ة في الغرب ،وكان لها نشت ٌ
الجالية المسلمة ص ل دينهن وعقيدتهن ،وكما لغفهن العربية.
عملت في حقل الدع ة على اإلنفرنت لإلشتتراو والعض ت ية في النفديات لطلك العلن والدع ة .وحاصت ٌ
تلة
ٌ
كاتبة في ال ق
على دورات في الفستتت يا والفارير اليتتتاذي ،وكما الفيتتتمين الدعاِي ...حا ة تتترا لي
تبيان.
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إىل لك روح ترجو رمحة اهلل...
إىل لك روح تروم لقمة الفوز...
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لما الذفاب الن ءنفاج ورعاية
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المقدمة
لقد تسابا لل العلن في سبر غ ار حاديث آخر الزالان والا ورد عن رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن الن
نبام ،وتجلى لما الارص واالفمام في احف ام المذفبة اإلستتالالية للعديد الن الذفابات الفي تناولت لما
الشأن بفذييل واسفذا ة.
ٌ
الغي بة عن حقاِا الذفن
وال حجن الذفابة في لما الباب ،ا تزال شت
تتترياة كبير ٌة الن األالة المستتتتلمة ّ
والمالحن الفي تنفظرلا بل والفي تعايشها الي م.
وألن األالر الف ٌ
يل ات ياا الفينا بيقين اإليمان ،وبالب شريات والا ّ
ياذز الهمن ،ارتأيت في تلخيص زبدة الا
كفبه لل العلن في لمه ال رقات ،فرصتتتتة لجمب اانفباه ألال ر عظام ،ستتتتفزيه العرففا ها غماالات الذ بة
تابقة ،كلك ن الاياة الدنيا ءنما لي
واإلحباي واليأس ،ويشتتام
ّ
الفبي تر فيها األنذش لفشت ّتمر وتنطلا االست ة
االفاان قيير لن نطيل العه المذ ث كيدٌ .
وقد كنت شرعت في كفابة لما المخفير على ليئة سلسلة الن المقاات نشر اتها ال ال ق تبيان ،ءا نني
ارتأيت ن خفمها بم

ع الملامة الذبرى بمزيد تذييل وت

يه ،تلبية لمطلك بعض القرام.

ٌ
وتاريض وبشارة.
و رج ن يذ ن في لما الجم نذ ٌ وءفاد ٌة،
فما كان الن ء صابة فذ ٌ
ضل الن هللا وحده سباانه ،والا كان الن خطأ فمن نذ سي والن ال شيطان ،والامد
هلل واليالة والسالم على رس ل هللا ،وعلى آله وصابه والن وااه.
ليلى حمدان
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هل نحن ً
حقا على أعتاب النهاية؟ وفي أي مرحلة نكون؟
والفبير في َغ ةده لي األنبام الفي جام
يلن بها المسلن لذهن واقعه
ّ
ءن الن لن المعارو الفي ابد ن ّ
بها الر س ل صلى هللا عليه و سلن و شراي ال ساعة الفي ن ّبهنا لها ،ولهما فقد ان شغل الم سلم ن النم صدر
اإلستتتتالم األول بأحاديث آخر الزالان والذفن وعالالات ي م القياالة ،والفي تناولت خبار الغيك والاديث
عما ستتيذ ن ،فأشت ْ
تبعت فض ت ل المستتلمين -خاصتتة -ولن يشتتهدونها تفاقا تباعا في كل وقت ياين
تميزت به الة الامد  -صتتلى هللا
زالانها ،بل ترس ت العها ءيمانهن ويقينهن :ءنها الن داِل النب ة والما ّ
عليه وسلن  -الن العرفة بالقادم .
ال العلن ن النبي ا يعلن الغيك ءا الا طلعه هللا عليه .وا شتتك ن اإليمان بما في الي م ارخر وعالالاته
الن اإليمان بالغيك المي ا يدركه العقل ،وا ستتتتبيل لمعرففه ءا بالنص عن طريا ال حي .قال تعالى:

يم َن اليتتتت َال َة َو ةال ما َر َز ْق نَ ا ال ْن
الن * َك ةل َك ْال ةذ فَ ا
ين يا ْؤ ةال ان َن ةب ْال َغ ْي ةك َويا ةق ا
ك ةف ة
ين * ال ةم َ
يه الدى ةل ْل امف ةق َ
اب َا َر ْي َ
ين يا ْؤ ةال ان َن ةب َما ُا ْن ةز َل ِالَ ْي َك َو َالا ُا ْن ةز َل ةال ْن َق ْب ةل َك َو ةب ْارَ ةخ َر ةة ال ْن يا ةق ان َن * ُاولَ ةئ َك عَ لَى الدى ةال ْن
يا ن ةْذ اق َن * َوال ةم َ
َر ِّب ةه ْن َو ُاولَ ةئ َك ال ان ْال ام ْذ ةل اا َن﴾.
ا
الالات ال ساعة ونان في شغل سال ن ،دركها البعض وتن ّبه ا لها ولن
وفي لما الزالان ا سفقرت بيننا ع
في خشية وخ و الفالزالين ،ألنهن يعلم ن يقينا نها ال عد الاا المي ا الناص لبشر وا الخل ق النه …
بينما غذل عنها آخرون وتجالل لا…فذان الفخاكل والغبن .قال هللا تعالىْ :
اس ةح َستتتا ابها ْن
اقفَ َر َب ةللن ة
َو ال ْن ةفي َغ ْذلَة االعْ ةر ا َن ﴾.

ناظر لميزان ال سمام ا لميزان األرض ،ولا ساب
شفان بين سل ك الم يدّ ق بي م الدين المي يعمل ول
و
ٌ
َ

ِّ
المذمب و الغافل عنه ،فاألول له سل كٌ فريدٌ
يفميز بااسفقاالة وق ة
ارخرة ا لاساب الدُّ نيا وبين سل ك
ّ
فأي ريه تقفل
اإليمان والبيتتتيرة بال اق والغد ،والتبات واليتتتبر على الميتتتاِك والشتتتداِد ،الا التاني ُّ
جمور قناعاته وترالي به في صااري اله ى والخ و والفيه والاسرة.

نهج التعامل مع أحاديث نهاية الزمان
ا
تأاللت في حاديث آخر الزالان وتبارت في كفابات العلمام والذضتتتتالم ف جدت الجمي الفذقا على
وقد
ن األحاديث في لما الباب كتير ٌة وا فضل الن ااسفناد على اليايه والاسن النها لففضه لنا رؤية الا
ينفظرنا.
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 .1وقد اخفار جم ٌ الن العلمام تقستتين عالالات الستتاعة ءلى صتتغرى وكبرى ،بينما قستتمها آخرون ءلى
ثالثة قسام وجعل ا بين اليغرى والذبرى :ال سطى ،و شاروا لها بزالن المهدي ،وقسم ا اليغرى
قسن النها انقضى.
ءلى ثالثة قسام:
ٌ
وقسن ا يزال يفذرر.
.2
ٌ
وقسن لن يق بعد.
.3
ٌ
ٌ
عالالات قبل ال عد الستاعة والنها
رجه آخرون تقستين األشتراي ءلى القستمين الفاليين:
 .1في حين ّ
ا
العالالات اليغرى والذبرى.
ٌ
وعالالات في ثنام قيام الساعة ولي تاديدا الذبرى الفي تياحك قياالها.
.2

العالمات الصغرى التي قبل قيام الساعة
ْ
وقعت و
فأالا العالالات اليغرى الفي قبل قيام الساعة فال يمذن ترتيبها بيذة ثابفة وقاطعة ،فقد تذ ن
كتر الن غيره و في زالان كتر الن غيره ،ولي تمهيدٌ ألشتتتتراي
تفذرر و لن تق بعد وقد تظهر في الذان
ا
َ
الستتاعة الذبرى والفي بمجرد ن تبد والا فهنها تفستتلستتل تباعا ويفغير حال األرض بين ي م وليلة …
فال يمذن لإلنسان ن يا ع ّ ل على ترتيك و ظه ر لألشراي اليغرى ءا الن حيث الفهيؤ لاقبة تغيرات
ٌ
وقت لالسفدراك و النجاة الا لن يعد نذسه لملك الي م.
عظمى سفال باألرض فجأة ،لن يذ ن له فيها

أشراط الساعة الكبرى
شراي ال ساعة الذبرى ءكا الا ظهرت والا ،تفابعت كففاب الخرز في النظام ءكا انذري عقده ،وءكا طلعت

الشتتتتمش الن الغربهاف اق ةذل باب الف بة ،ا
ءيمان وا ت بةف ءا الن كان
وخ ةفن على األعمال ،فال ينذ بعد كلك
ٌ

ات َر ِّب َك ا يَ َ
آالن ْ
َت ةال ْن َق ْب ال َا ْو ك َ َس َب ْت
قبل كلك الؤالنا و تاِبا :يَ ْ َم يَ ْا ةتي بَعْ اض آيَ ة
يما انهَ ا لَ ْن َتذا ْن َ
نذ ا َن ْذ سا ِا َ
يما ةنهَ ا َخ ْيرا ﴾
ةفي ِا َ

يشك-
فط بى لمن تألك لما بعد الم ت واتعظ واعفبر الن شراي الساعة اليغرى فلن يغذل ولن ير َت ْك – ّ
ءننا نفادث عن كتر الن  100عالالة والا الن قرن ءا وظهرت فيه بعضتتتتها و الا في قرننا فما كترلا...
وحفى ن ضبط عداد الزالن ،فلننظر في ي زالن صبانا الي م ح سك حاديث الر س ل صلى هللا عليه
وسلن.
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في أي زمن نحن؟
لقد شتتتدّ ني حديث رستتت ل هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلن ءك يق ل في الاديث المي خرجه اإلالام حمد
ٌ
ثقات ونقله األلباني في الياياة الن حديث النعمان بن بشير ر ي هللا
والطبراني في األوسط ورجاله
عنهما عن النبي صلى هللا عليه و سلن قال" :تذ ن النب ّ اة فيذن الا شام هللا ن تذ ن ثن يرفعها هللا ءكا

ٌ
خالفة على النهاج النب ة ففذ ن الا شام هللا ن تذ ن ثن يرفعها هللا ءكا شام
شام ن يرفعها ،ثن تذ ن
ن يرفعها ،ثن تذ ن االلذا عا ا ( ي وراثيا) ففذ ن الا شام هللا ن تذ ن ثن يرفعها هللا ءكا شام ن يرفعها

ثن تذ ن اللذا جبريا ( ي قهريا) ففذ ن الا شام هللا ن تذ ن ثن يرفعها ءكا شام هللا ن يرفعها ،ثن تذ ن
ٌ
خالفة على النهاج النب ة ثن سذت ".
والن يفدبر لما الاديث يفجلى له ي زالن وصتتلنا ءليها الي م خاصتتة و ن األالة تشتتهد زالان الخاض كبير
وث رة على األنظمة الجبرية القمعية الفي قهرتها عق دا الن الزالن ،ءنه زالن زوال الاذن الجبري بال شتتك،

ٌ
عاقل ن األالة ستتتفر تتتى ن تقب الرة خرى تات وطأة نظمة الفستتتلطة ظالمة طاغية ،فقد
وا يخال

انطلقت شتترارة الت رة وءن استتفغرقت وقفا ءا نها ستتفنفهي بهكن هللا ءلى ط ر الفارر الفام والقدرة على
ٌ
خالفة على النهاج النب ة.
بسط الش رى والعدل واخفيار الاذن المي تالن به األالة ،ا ول
ءنها كملك حقبة ال عي واإلدراك لاقيقة الارب على اإلستتالم وحقبة صتتا ة الة لم اجهة عداِها المين
كان ا داِما الستتبك في تخلذها وتعاستتفها وال ستتيها األالر المي يا بشتتر بالمالحن وبانطالق ق ة المستتلمين
تتتاربة في األرض تقين العدل وترد الاق ق وتنفيتتتر للمستتتفضتتتعذين وترد عادية الذافرين ولي حقبة
اليع د الفي بشرنا بها رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن.
ءكن نان في آخر حقبة اليتتيرية ا ندري كن ستتفستتفغرق ولذن يجك ن نعلن ن الجرد ال صتت ل لاقبة
ٌ
عالالة واحد ٌة النها فهننا صبانا الام ت سل سل
المالحن فهن الا يليها ل األ شراي الذبرى والفي ءن ظهرت
للبقية تباعا ،وينطلا العد الفنازلي لنهاية عمر لمه الدنيا!…
نبيتتر الي م العا حيتتار العراق والشتتام ول نازلة نبأنا بخبرلا الرس ت ل -صتتلى هللا عليه وستتلن -وبأنها
ٌ
سلن الن حديث جابر ق ل ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن : "….
كاِنة في آخر الزالان :فقد خرج ال ٌ
ي ،قلنا الن ين كلك؟ قال :الن قبل الروم".
ي شك لل الشام ا يجبى ءليهن دينا ٌر وا االدْ ٌ
ونان نفألن جميعا الي م لما يعيشه المسلم ن في العراق والشام الن حيار وعدوان ،بل والا نعيشه الي م
يض تا الن تداعي األالن على األالة اإلستتالالية .نبأنا به رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن قبل  14قرنا الن
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الزالان فقد جام في الاديث عن بي ستتمام الرحبي عن ث بان ال لى رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن:
تك ن تداعى عليذن األالن ،الن كل فا ،كما تداعى
قال :قال رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن" :يا شت ا

األكلة على قيعفها .قال :قلنا :يا رس ل هللا ،الن ّ
قلة بنا ي الئم؟ قال  :نفن ي الئم كتير ،ولذن تذ ن ن
اغتام ا
كغتام الستتتيل ،ينفَ ةزع المهابة الن قل ب عدا ّوكن ،ويجعل في قل بذن ال لن .قال :قلنا :والا ال لن؟
حك الاياة ،وكرالية الم ت".
قالّ :

وقد بشتترنا النبي صتتلى هللا عليه وستتلن ن الجهاد الاض ءلى آخر الزالان فقد خرج ب داوود وابن حبان
في صاياه والااكن في الم سفدرك .ن ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن قال " :سف يير األال ر ءلى ن
تذ ن ا جن دا الجندة ،جندا في العراق ،وجندا في اليمن وجندا في الشام".
وفي رواية" :جندا في الير وجندا في المشرق ،وجندا في المغرب" ،فقال ابن ح الة  :ةخ ْر(يعني اخفر)
لي يا رس ل هللا ءن نا دركت كلك ،قال ":عليك بالشام فهنها خيرة هللا الن ر ه يجفبي ءليها خيرته
الن عباده ،و الا ءن بيفن فعليذن بيمنذن واسق ا الن غدركن فهن هللا تذذل لي بالشام و لله ".
وقال األلباني عن لما الاديث في تاقيقه لذفاب"فضاِل الشام" :صايه جدا.
ءن لمه الاقبة الفي نمر فيها لي حقبة اناسار ليمنة الاذن الجبري وانشغال األالة بالجهاد الم ّزع على
ثغ ر الم سلمين الا سا سة والرِي سة ،وقد ظهر ح يار الروم لنا في العراق وال شام ،وارتذعت العه درجة
وعي المستتتتلمين ورغبفهن في انفزاع حرياتهن ول على حستتتتاب دالاِهن إلقاالة العدل المي ياققه لهن
يعن
دينهن ،فهن جمعنا العها ساِر شراي الساعة الفي َث َبفَ ْت وبشرى الرس ل صلى هللا عليه وسلن بزالان ّ
بين الم سلمين فيه العدل ويظهر فيه المهدي ،فهننا نف ق اقفراب زالن شراي ال ساعة الذبرى كتر الن ي
وقت الضى.

إننا ىلع أبواب المالحم وإننا ىلع مقرب ٍة من فتنة ادلجال!
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اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون!
وتبين لنا ننا في آخره وعلى
سبا وحددنا الزالان المي تعيشه الفنا المسلمة في الا ر زالن نهاية العالن،
ّ
ُّ
وتدل
ب اب المالحن وقريب ن الن ففنة الدجال كما يؤكدّ ه حديث رس ت ل هللا -صتتلى هللا عليه وستتلن -

عليه شتتراي الستتاعة اليتتغرى …ولذن قد يغذل الذتير الن الناس عن شتتراي الستتاعة اليتتغرى الفي
تاقا العظمها ،لهما ال سبك سنلقي نظرة على برز لمه األ شراي حفى نفدبرلا ونفذذر في حا ر نبأ به
نبينا قبل قرون ط يلة وكتيرة الن الزالن يؤكد بذل يقين ننا اقفربنا الن ساعة الخفام!…
ّ

أشراط صغرى مضت وانقضت وأخرى تكررت
ٌ
 -1بعثة النبي -صلى هللا عليه وسلم-
لقد سبا و ن ككرنا ن الن شراي الساعة اليغرى الا الضى وانقضى ،كملك كانت بعتة الرس ل و وفاته
كما جام في صايه السلن عن نش ر ي هللا عنه :قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن":ب ةاعتت نا

والس ا
اعة كهاتين" .قال :و ن السبابة وال سطى .فأول شراي الساعة كانت بعتة الميطذى صلى هللا
عليه وستتتلن ،ك َنه النبي األخير ا نبي بعده ،بل تليه القياالة كما يلي الستتتبابة وال ستتتطى ،وليش بينهما
ءصب ٌ خرى ،و كما يذضل ءحدالما األخرى.
 -2وفاة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وكملك ال ت النبي صلى هللا عليه وسلن الن شراطها الفي الضت ،فذي صايه البخاري الن حديث ع و

بن الالك ر تتي هللا عنهف قال :قال رستت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن ":ااعدد ستتفا بين يدي الستتاعة :
َال تي "…ءلى آخر الاديث.
 -3انشقاق القمر

شراي خرى وقعت في عهد الرس ل صلى هللا عليه وسلن وشهدلا الياابة كانشقاق القمر .قال تعالى:
ٌ
ْ
اقفَ َرب ةَت الساعَ اة َوا ْن َشا ْال َق َم ار * َو ِا ْن يَ َر ْوا آيَ ة يا عْ ةر ا ا َويَ اق لا ا ةس ْا ٌر اال ْسفَ ةم ٌّر﴾
 -4فتنة الصحابة -رضي هللا عنهم-
و خرى حدثت بعد وفاة الرس ل صلى هللا عليه وسلن كما كان ال خبر ففنة الياابة الفي اشفعلت بعد
بن الخطاب ر ي هللا عنه.
وفاة َ
عمر ة
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 -5نار الحجاز
وكملك تاقا خبر نار الاجاز في القرن الستتاب والفي

تتامت عناق اإلبل في بيتترى ،ولي بالد ح ران

بج ار دالشتتا فقد جام في صتتايه الستتلن عن بي لريرة ر تتي هللا عنه ن رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه
وسلن قال":ا تق م الساعة حفى تخرج نا ٌر الن رض الاجازف تضيم عناق اإلبل ببيرى".
 -6طاعون عمواس
ا
بن الجراح ر ي هللا عنه ،ووق كما نبألن به
وقد شهد الياابة طاع ن عَ َم اس المي قضى فيه
عبيدة ا
ال يادق الم يدوق ،حيث جام في حديث ع ةو بن الالك ال سابا ق له صلى هللا عليه و سلن ":ااعدد سفا
بين يدي الساعة "…فمكر النها" :ثن ال تان يأخم فيذن كقعاص الغنن".
 -7واقعة صفين
وكملك شهد الياابة واقعة صذين كما قال صلى هللا عليه وسلن في صايه البخاري والسلن":ا تق م
ٌ
القفلة عظيمة ،دع الما واحدة".
الساعة حفى تقففل فئفان عظيمفان ،يذ ن بينهما
علي ر تتي هللا عنه والن العه ،وطاِذة العاوية ر تتي هللا عنه والن العه ،على الا ككر
فالذئفان لما طاِذة ٍّ
الاافظ ابن حجر في الذفه.
 -8الفتوحات واالنتصارات
والن العالالات الفي ن ّبأ بها الر س ل صلى هللا عليه و سلن الم سلمين ،الذف حات واانف يارات وقد ففات
فارس والروم ،وزال اللك ك سرى وقي ير ،وففات بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب ر ي هللا عنه
ا
سنة ست ع شرة الن الهجرةف وغزا الم سلم ن الهند ،وففا ا الق سطنطينية ،كما وعدنا ر س ل هللا صلى
هللا عليه وسلن.

مستمرة أو قد تتكرر
ٌ
أشراط صغرى وقعت وهي
ٌ
 -1قتال الترك واألعاجم التتار
قد وقعت حين قاتل المسلم ن الفرك في عير الياابة ر ي هللا عنهن ،وكلك في ول خالفة بني الية،
في عهد العاوية ،وكما قفال األعاجن المي نبأنا به الرستتت ل صتتتلى هللا عليه وستتتلن وقد يفذرر ،كما قاتل
المسلم ن الففار في عير شي اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا وغيره.

11

 -2توقف الجزية وظهور الخوارج
ٌ
وواقعة في عيتترنا الي م ،دون ن ننستتى ظه ر الخ ارج فذي
وكما ت قف الجزية والخراج ولمه وقعت
علي ر ي هللا عنه قال :سمعت ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن يق ل ":سيخرج ق ٌم
ال ياياين عن ٍّ
في آخر الزالان ،حداث األستتتنان ،ستتتذهام األحالم ،يق ل ن الن خير ق ل البرية ،ا يجاوز ءيمانهن
حناجرلن ،يمرق ن الن الدين كما يمرق الستتتهن الن الرالية ،فأينما لقيفم لن فاقفل لنف فهن في قفلهن
جرا لمن قفلهن ي م القياالة" .
آخرلن الدجال ،فذي الاديث عن ابن عمر ن رس ل هللا صلى هللا
وا يزال الخ ارج يَ ظهرون حفى يدرك َ

قرنف اقط ( كتر الن عشرين
نشم يقر ون القرآن ا يجاوز
عليه وسلنف قال" :ينشأ
تراقيها ن ،كلما خرج ٌ
ٌ
َ
الرة )حفى يخرج في ةعرا ة هن الدجال ".
 -3خروج الدجالين ومدعي النبوة

وخروج الدجالين والذمابين الدعي النب ة الا زال النم بداية اإل سالم ،وقد روي الن حديث جابر بن سمرة
اح َم ار ا
ول ْن".
ين َف ْ
ر ي هللا عنه في صايه السلن بلذظِ ":ان ب َْي َن يَدَ ةى الساعَ ةة كَم ةاب َ
وقد ظهر الستتتيلمة الذماب وظهر كملك األستتت د العنستتتي في اليمن ،وادعى النب ة ،فقفله اليتتتاابة قبل
ال ت النبي صلى هللا عليه و سلن .وظهرت سجاح ،وادعت النب ة ،وتزوجها ال سيلمة ،ثن لما قفلف رجعت
ءلى اإلسالم ،وغيرلن الذتير ظهروا ويظهرون وقد يظهرون السفقبال.
 -4األمن الذي سيعرفه المسلمون
والما نبأ به النبي صلى هللا عليه و سلن األالن المي سيعرفه الم سلم ن ،فذي ال سند حمد عن بي لريرة
ر تتي هللا عنهف قال :قال رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن" :ا تق م الس تاعة حفى يستتير الراكك بين
العراق والذة ،ا يخاو ءا

الل الطريا" .وقد وق في زالن الياابة ر ي هللا عنهن ،وكلك حينما عن

اإلستتالم والعدل البالد الفي ففاها المستتلم ن وقد تذرر في زالنة خرى وعلى األرجه نه ستتيفذرر في
عير المهدي.
كل لمه كانت عالالات وقعت وشهدلا المسلم ن تماالا كما نبألن بها الرس ل صلى هللا عليه وسلن فمنها
الفي لن تفذرر بدا ،والنها الفي رغن ثب ت وق عها ءا نها قد تفذرر ،فماكا بقي لنعرفه الن شراي ال ساعة
الاا رة بيننا في زالاننا الي م!؟ لما الا سنفادث عنه في البقية القادالة ،فذ ن ا بالقرب.
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ثمان من عالمات الساعة الصغرى نعيشها في حاضرنا اليوم
عالمات الساعة الصغرى الحاضرة بيننا
بعد ن بستتتطنا لن شتتتراي الستتتاعة اليتتتغرى الفي انقضتتتت والفي قد تفذرر ،وكنا قبلها قد تادثنا عن
المرحلة الفي تعيشها الفنا المسلمة في الا ر زالن نهاية العالن .نسلط الض م على عالالات كتيرة نبأنا بها
رستت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن نعيشتتها واقعا عيانا في وقفنا الاا تتر لندرك ْن باجفماع كترلا في
عيرنا فهننا على الشارو النهاية لهمه الرحلة الدني ية الفي انمفان فيها.
 -1إسناد األمر إلى غير أهله
لعل الن برز شراي الساعة ءسناد األالر ءلى غير لله ،فذي صايه البخاري قال صلى هللا عليه وسلن" :
ءكا وسد األالر لغير لله فانفظر الساعة".
ولمه حالة يئن لها

مير ال يادقين الباغين ال يلاة الفهن حين ي شهدون رفعة سافل الناس وتهميش

رفعهن.
 -2اختالل المقاييس
لقد خبرنا الرستت ل صتتلى هللا عليه وستتلن ن المقاييش الفي يا ق م بها الرجال تخفل قبل قيام الستتاعة،
وقد خرج اإلالام حمد وابن الاجة والااكن عن بي لريرة قال :قال رستت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن:
ٌ
" سيأتي على الناس سن ٌ
ويؤتمن فيها الخاِن
خداعات ي يدق فيها الذاكب ،ويذمب فيها ال يادق
ات
َ
ويخ ن فيها األالين وينطا فيها الرويب ضة" ،قيل :والا الرويب ضة؟ قال ":الرجل الفافه يفذلن في الر
العاالة".
وفي اليتتتاياين عن حميذة ر تتتي هللا عنه فيما رواه عن النبي صتتتلى هللا عليه وستتتلن" :حفى يا قال
للرجل :الا جلده !الا ظرفه !الا عقله !والا في قلبه التقال حبة الن خردل الن ءيمان! ".
وقد روى اإلالام عبد هللا بن المبارك بسنده عن بي الية الجماي ر ي هللا عنه ن رس ل هللا صلى هللا
لفمش العلن عند األصاغر…".
عليه وسلن قال" :ءن الن شراي الساعة ثالثا :ءحدالن :ن يا َ
وقال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :يذ ن في آخر الزالان دجال ن كماب ن ،يأت نذن الن األحاديث
بما لن تسمع ا نفن وا آباؤكن ،فهياكن وءيالن ،ا يضل نذن وا يذفن نذن".
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كما جام في ال سند حمد حديث عبد هللا بن ال سع د ر ي هللا عنه ق له صلى هللا عليه و سلن":ءن بين
يدي الساعة : ….شهادة الزور ،وكفمان شهادة الاا".
وفي الاديث القدستتتي اليتتتايه -الستتتلن عن العقل بن يستتتار" :-عبادة في الهرج كهجرة ءلي" ،لك جر
ال ياابة المين لاجروا ،ن تعبد هللا في زالن الذفن ،في زالن ن يا ذمب ال يادق ،و ن يا يدق الذموب ،ن
يا ؤتمن الخاِن ،ن يا خ ن األالين ،في زالن األالر بالمنذر ،والنهي عن المعروو ،في زالن ن ييبه المعروو
النذرا ،والمنذر العروفا ،في زالن النسام الذاسيات العاريات ،الماِالت المميالت ،الملع نات في لما الزالن.
فمن لن يشهد لمه األسقام الي م بين الناس…؟!
 -3الفساد بين الناس
ام يستتفال ن
قال رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن فيما نقله صتتايه البخاري" :ليذ نن في الفي ق ٌ
الار والارير والخمر والمعازو".
وقال صلى هللا عليه و سلن" :ا تق م ال ساعة حفى تأخم الفي الأخم القرون قبلها شبرا ب شبر ،وكراعا
الن الناس ءا ولئك" ..وفي رواية عن بي سعيد:
بمراع" .قيل له :يا ر س ل هللا ،كذارس والروم ،قالْ َ :
قلنا :يا رس ل هللا! اليه د والنيارى؟ قال" :فمن؟!"..
ولا نان الي م نبيتتر شتترياة كبيرة الن المستتلمين يفبع ن الغرب الذافر في كل شتتيم ول دخل ا جار
ال ضك لدخل ه ،وحين نفأالل الجذ ة الفي تذ شت بين جم ع الم سلمين-ءا لم يلاة -ندرك العنى حديث
ابن السع د المي رواه حمدف حين قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :ءن الن شراي الساعة ن
يسلن الرجل على الرجل ،ا يسلن عليه ءا للمعرفة".
وفي الستتند حمد عن حميذة ر تتي هللا عنهف قال :ستتئل رست ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن عن الستاعة؟
فقال" :علمها عند ربي ،ا يجليها ل قفها ءا ل  ،ولذن خبركن بمشتتتاريطها ،والا يذ ن بين يديها ،ءن بين
يديها ففنة ولرجا" .قال ا :يا رستت ل هللا !الذفنة قد عرفنالا فالهرج الا ل ؟ قال ":بلستتان الابشتتة :
القفل .ويلقى بين الناس الفناكر ،فال يذاد حدٌ ن يعرو حدا".
ف ق ع الفناكر يذ ن عند كترة الذفن فياذن الناس الميتتتتاله وحظ ن النذشف وتنفشتتتتر بينهن األنانية
البغيضتتتتة ،فففالشتتتتى القين األخالقية وتفبدد األخ ة اإليمانية ويندثر الاك في هللا والفعاون على البر
والفق ى تدريجيا كلما طغت األل ام وحك الدنيا.
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 -4الموت
ولما الا نبأنا به رستتتت ل هللا صتتتتلى هللا عليه وستتتتلن ءك يق ل في الاديث المفذا عليه" :ءن بين يدي
الساعة ألياالا ينزل فيها الجهل ويرتذ العلن ويذتر فيها الهرج ،والهرج القفل".
ولا نان في كل ي م نرى عداد القفلى تفناقلها األخبار فيجاوز اإلحيام اراو الن القفلى ،وا يعجك له
حد! وعن نش بن الالك ر تتتي هللا عنه يرفعه ءلى النبي صتتتلى هللا عليه وستتتلنف قال" :ءن الن الارات
الساعة  ….ن يظهر ال ت الذجأة".
ولما الا يا سمى السذفة القلبية وكملك الجلطات الفي تؤدي للم ت المذاجئ.
 -5الفتن
وفي صايه ال سلن عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ر ي هللا عنهما قال :نادى النادي ر س ل هللا صلى
هللا عليه و سلن :ال يالة جاالعة .فاجفمعنا ءلى ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن فقال" :ءنه لن يذن نبي
قبلي ءا كان ًّ
حقا عليه ن يدل الفه على خير الا يعلمه لهن ،وينمرلن شتتتتر الا يعلمه لهن ،وءن الفذن لمه

بالم و ال ر تنذرونها ،وتجيم ففنة يا ِّ
رقا بعضها بعضا ،وتجيم
اجعل عافيفها في ولها ،وسيييك َ
آخرلا ٌ
الذفنة فيق ل المؤالن :لمه االهلذفي ،ثن تنذشتتتتف ،وتجيم الذفنة فيق ل المؤالن :لمه لمه ،فمن حك ن
وليأت ءلى الناس المي ياك
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلفأته النيفه ول يؤالن باهلل والي م ارخر،
ة
ن يؤتى ءليه ،والن باي ءالاالا فأعطاه صتتتذقة يده وثمرة قلبه فليطعه ءن استتتفطاع ،فهن جام آخر ينازعه
فا رب ا عنا ارخر"
ولمه الن شتتتراي الستتتاعة ظه ر الذفن العظيمة الفي يلفبش فيها الاا بالباطل ،ففزلزل اإليمان ويفغير
الاال الن ءيمان ءلى كذر والن كذر ءلى ءيمان بين الي م وارخر ،ويجدر اإلشتتتتارة ءلى ن كتر الذفن الفي
ٌ
الطابا لما خبر به نبي
ظهرت في المسلمين كان النبعها الن المشرق ،الن حيث يطل قرن الشيطان ،ولما
الرحمة صتتلى هللا عليه وستتلن كما جام في الاديث عن ابن عمر ر تتي هللا عنهما نه ستتم رستت ل هللا
ٌ
السفقبل المشرق يق ل " :ا ءن الذفنة لا لنا ،ا ءن الذفنة لا لنا ،الن حيث
صلى هللا عليه وسلن ول

يطل قرن الشيطان" رواه الشيخان.
وال ِّدنا،
وعن ابن عباس ر ي هللا عنهماف قال :دعا النبي صلى هللا عليه وسلن" :اللهن بارك لنا في صاعنا ا
ٌ
رجل الن الق م :يا نبي هللا! وفي عراقنا .قال" :ءن بها قرن الشتتيطان،
وبارك لنا في شتتاالنا ويمننا .فقال

وتهيج الذفن ،وءن الجذام بالمشرق" رواه الطبراني ،ورواته ثقات.
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فمن العراق ظهر الخ ارج ،والشتتتتيعة ،والروافض ،والباطنية ،والقدرية ،وغيرلا و كتر القاات الذذر كان
النشتتتتؤلا الن المشتتتترقف الن جهة الذرس المج سف كالزردشتتتتفية ،والمان ية ،والمزدكية ،والهندوستتتتية،
والب كية ،والقاديانية ….ءلى غير كلك .وال شي عية الملادة الركزلا رو سيا وال يين ال شي عية ،ولما
في المشرق ،وسيذ ن ظه ر الدجال ويأج ج والأج ج الن جهة المشرق.
ففن
والذفن ليش لها
ٌ
حير ،فمنها ففنة النسام ،وففنة المال ،وحك الشه ات ،وحك اإلالارة والسيادةف كلها ٌ
ربما تهلك اإلنسان ،وتعيف به ءلى الهاوي الردى.
 -6المال الحرام
ءننا نعيش الي م في عير صبات فيه الربا َالنْقبة ،وانفشاره بين الناس عادة الاببة ،وعدم المبااة بأكل
والذْ َرالة ،فقد روى الطبراني الاديث عن ابن الستتتع د ر تتتي هللا عنه عن النبي صتتتلى هللا
الارام دلام َ
عليه وسلن نه قال":بين يدي الساعة يظهر الربا".
وفي اليتتايه عن بي لريرة ر تتي هللا عنه ن رستت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن قال" :ليأتين على
الناس زالان ا يبالي المرم بما خم المال ،الن حالل م الن حرام".
 -7التطاول في البنيان
وفي حديث عمر ر ي هللا عنه في ءجابة عن سؤال عن الارات الساعة .قال رس ل هللا -صلى هللا عليه

ام يفطاول ن في البنيان".
ام الش ة
وسلن ": -ن تلد األالة ربفها ،و ن ترى الاذاة العراة العَ الَ َة رعَ َ
 -8الكوارث في األرض

والما ثبت الن شراي ،الا جام في اليايه عن بي لريرة ر ي هللا عنهف قال :قال رس ل هللا صلى هللا
عليه وسلن" :ا تق م الساعة حفى تذتر الزازل".
وروى الفرالمي عن عمران بن حيين ر ي هللا عنه ن رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن قال" :في لمه

ٌ
ٌ
رجل الن المسلمين :يا رس ل هللا !والفى كلك؟ قال :ءكا ظهرت القيان
خسف والس ٌ وقمو .فقال
األالة
والمعازو ،ا
وشربت الخم ر".
وءكا كان الم س يافمل ن يذ ن العن يا ي ضاف فهن كتيرا الن الم سفالين للمعا صي قد اال ةسخت قل بهن،
فأصبا ا ا يذرق ن بين الاالل والارام.
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عالمات تفشت
ٌ
وقال صلى هللا عليه وسلن" :ءن الن شراي الساعة ن يذيض المال ،ويذتر الجهل ،وتظهر الذفن وتذش
الفجارة" رواه النساِي والااكن.
وللبخاري في األدب المذرد و حمد عن عبد هللا بن السع د عن النبي صلى هللا عليه وسلن" :ءن بين يدي
الساعة تسلين الخاصة ،وفش الفجارة حفى تعين المر ة زوجها على الفجارة ،وقط األرحام ،وشهادة
الزور ،وكفمان شهادة الاا ،وظه ر القلن".
وروى اإلالام حمد والااكن عن عبد هللا بن عمرو ر تتي هللا عنهما ن رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن
قال" :ا تق م الساعة حفى يظهر الذاش ،والفذاحش ،وقطيعة الرحن ،وس م المجاورة".
وفي السند حمد عن ابن عباس ر ي هللا عنهماف قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :يذ ن ق م
يخضب ن في آخر الزالان بالس ادف كا اصل الامام ،ا يريا ن راِاة الجنة".
وروى الطبراني عن العاوية ر ي هللا عنهف قال :سمعت رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن يق ل" :ا يزداد
األالر ءا شدة ،وا يزداد الناس ءا شاا".
ا
ستتمعت رستت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن ول يق ل" :ءن الن
وعن ابن الستتع د ر تتي هللا عنهف قال:
شراي الساعة ن يمر الرجل بالمسجدف ا ييلي فيه ركعفين ".
ٌ
سياي كأنها
ٌ
رجال العهن
وقال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :يخرج في لمه األالة في آخر الزالان
كناب البقر يغدون في سخط هللا ويروح ن في غضبه" .
وقد شتتهدت األرض في بعض زوايالا الن شتتدة البؤس على العظن الناس الا قاله عليه اليتتالة والستتالم:
ٌ
الفذا عليه.
"وا تق م الساعة حفى يمر الرجل بقبر الرجل يق ل :يا ليفني الذانه"
ثن لنفأالل ق ل رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلنَ " :ا َت اق ام الس ت ا
انَ ،ففَ ذا ان الس تن اَة
اعة َحفى يَ فَ َقا َر َب الز َال ا

كَالشتتتهْ ةرَ ،والشتتتهْ ار ك َ ْال اج امعَ ةةَ ،و َتذا ان ْال اج امعَ اة ك َ ْال َي ْ ةمَ ،ويَ ذا ان ْال َي ْ ام كَالستتتاعَ ةةَ ،و َتذا ان الستتتاعَ اة كَالضتتت َر َال ةة

ار" .
ةبالن ة

ولمه نعيشها جميعا.
وعن بي لريرة ر تتي هللا عنه ن رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن قال":ا تق م الس تاعة حفى تظهر
الذفن ،ويذتر الذمب ،وتفقارب األس اق".
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ولعل تقارب األس اق لذترة انفشارلا وتط ر وساِل النقل وكملك الشرام عن طريا النت.
"وا تق م الساعة حفى يفبالى الناس في المساجد"رواه ب داود وابن الاجة عن نش ر ي هللا عنه.
"وا تق م الستتاعة حفى تمفلئ األرض ظلما وعدوانا" والن لن يشتتهده بعد !و"ا تق م الستتاعة حفى
ي س د كل قبيلة النافق لا" وا زال صيت المنافقين ينف شر ويا روج لهن ،ويق ل عليه ال يالة وال سالم :
"ستتيذ ن ق ٌم يأكل ن بألستتنفهن " ،وءي نعن قد شتتهدنا لما الاديث ب

ت ح الي م" ،يذ ن في آخر

الزالان رجال يخفل ن الدنيا بالدين" كما رواه الفرالمي عن بي لريرة.
ٌ
عالالة البشتتتر ٌة يعرفها اليتتتالا ن في األالة ،ولي صتتتدق رؤيا
وال لمه األشتتتراي المؤستتتذة يظهر العها
المؤالن في آخر الزالان ،وكلما كان المرم صادقا في ءيمانه ،كانت رؤياه صادقة ،فذي الياياين عن بي
لريرة ر ي هللا عنهف قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :ءكا اقفرب الزالانف لن تذد رؤيا المسلن
جزم الن خمش و ربعين جزما الن النب ة" .رواه
تذمب ،و صدقذن رؤيا صدقذن حديتا ،ورؤيا الم سلن
ٌ
السلن.
كان لما جمعا ألبرز عالالات الستتاعة اليتتغرى الفي نعيشتتها في واقعنا المعاصتتر ،ولن يبا لنا ءا الاديث
عبر وبياِر.
ح ل الا ينفظرنا الن شراي صغرى العدودة وكبرى العل الة لن تفاقا بعد وفي تدبرلا ٌ
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مع اشتعال أرض الشام «موطن المالحم» هذه هي العالمات
الصغرى التي توشك أن تتحقق!
بعد ن بستتتطنا لن شتتتراي الستتتاعة اليتتتغرى الفي انقضتتتت والفي قد تفذرر ،وكنا قبلها قد تادثنا عن
المرحلة الفي تعيشتها الفنا المستلمة في الا ر زالن نهاية العالن .ثن ستلطنا الضت م على عالالات نعيشتها
واقعا عيانا في وقفنا الاا ر ،حان ال قت للاديث عن العالالات اليغرى الفي ت شك ن تفاقا.
ا شك ن لناك عالالات صغرى للساعة لن تظهر بعد ،ءا ن ال

المي تعيشه األالة باشفعال رض الشام

الفي لي ال طن المالحن ي حي بقرب آخر شتتتراي الستتتاعة الفي تخفص بهمه األرض المباركة ،والن لنا
نمكّر بالعالالات اليغرى الفي ت شك ن تفاقا…

بين الروم والمسلمين
في حديث ع و بن الالك ر تتي هللا عنه المي خرجه البخاري ،قال :تيت النبي صتتلى هللا عليه وستتلن

في غزوة تب ك ول في قبة الن َادَ م فقال " :ااعْ دا دْ ةسفًّ ا ب َْي َن يَدَ ةي ال ساعَ ةة َ :ال ْ ةتي ،اثن َففْ اه ب َْي ةت ْال َم ْق ةد ةس،

ا ْ
اخطا ،اثن
ال َحفى يا عْ َطى الر اج ال ةال َئ َة ةدينَار َف َي َظ ُّل َس ة
ان يَ ْا اخ ام ةفيذا ْن ك َ اقعَ ة
اثن اال َت ٌ
اص ْال َغن ةَن ،اثن ْ
اس ةف َذا َ ة ال َم ة
ةففْ ن ٌَة َا يَ ْب َقى ب َْي ٌ
ونَ ،ف َي ْا ات َنذا ْن َت ْا َ
ت
ت ةال َن ْالعَ َر ةب ِاا دَ َخلَفْ ها  ،اثن الدْ َن ٌة َتذا ان ب َْي َنذا ْن َوب َْي َن ب ةَني ْااَ ْص َذ ةر َف َي ْغ ةد ار َ
ين َغايَ ةَ ،ت ْا َ
ت كا ِّل َغايَ ة ا ْثنَا عَ َش َر َا ْلذا".
َث َما ةن َ
وخرجه الطبراني في العجمه الذبير بمعناه ،وزاد بعد ق له صتتتتلى هللا عليه وستتتتلن " :اثنا عشتتتتر لذا،
ّ
فسطاي المسلمين ي الئم في رض يقال لها الغ طة في الدينة يقال لها دالشا".
وم
الر َ
و خرج ب داوود عن كي الخمر قال سمعت ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن يق لَ " :سفا َيا ةل اا َن ُّ
ونَ ،و َت ْغن اَم َنَ ،و َت ْسلَ ام َن ،اثن َت ْر ةجعا َن َحفى َتن ةْزلا ا
اص ْلاا ة
ون َا ْنفا ْن َو ال ْن عَ دا ًّوا ةال ْن َو َرا ةِذا ْنَ ،ففا ْن َي ار َ
آالناَ ،ففَ ْغ از َ
يكَ ،ف َي ْغ َضتتتت اك َر اج ٌل ةال َن
ك اليتتتت ةل ا
يك َف َي اق الَ :غ َل َ
ةب َم ْرج ةكي اتلا لَ ،ف َي ْر َف ا َر اج ٌل ةال ْن َالْ ةل الن ْيتتتت َرا ةني ةة اليتتتت ةل َ

ومَ ،و َت ْج َم ا ةل ْل َم ْل َا َم ةة" .صااه الشي األلباني
الر ا
ينَ ،ف َيدا ُّقها َ ،ف ةعنْدَ َك ةل َك َت ْغ ةد ار ُّ
ْال ام ْس ةل ةم َ

وهذه آخر عالم ٍة صغرى يأيت يف أعقابها وىلع إثرها المالحم األخرية.
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عمران بيت المقدس
ويراد به نزول الخالفة فيه في آخر الزالان .ويدل عليه الا رواه ب داود عن عبد هللا بن َح َ الة األزدي،
قال :بعتنا ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن لنغنن على قداالنا فرجعنا ،فلن نغنن شيئا ،وعرو الجهد في
ءلي فأ تتعف عنهن ،وا تذلهن ءلى نذستتهن فيعجزوا عنها ،وا
وج لنا ،فقام فينا فقال" :اللهن ا تذلهن ّ
تذلهن ءلى الناس فيستتفأثروا عليهن" ثن و ت يده على ر ستتي و قال :على لاالفي ،ثن قال ":يا ابن

ح الة ،ءكا ر يت الخالفة قد نزلت رض المقدستتة فقد دنت الزازل واارتباك والفش ت يش والذ

تتى

واألال ر العظام ،والستتتاعة ي الئم قرب الن الناس الن يدي لمه الن ر ستتتك" .وصتتتااه األلباني في
صايه بي داود.
خراب يثرب
وقال ابن كتير عن لمه العالالة في "الن هاية"":وليش المراد ن المدينة تخرب بالذل ية قبل خروج
الدجال ،وءنما كلك آخر الزالان ،بل تذ ن عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة النب ية ،فهنه قد
ثبت في األحاديث اليتتتاياة ن الدجال ا يقدر على دخ لها ،يا من الن كلك بما على ب ابها الن المالِذة
القاِمين بأيديهن السي و المسلطة".
فتح القسطنطينية
ففه القسطنطينية (ءسطنب ل) ولمه بعد الملامة الذبرى.
وأنهارا
عودة جزيرة العرب جنات
ً
عن بي لريرة ر تي هللا عنه قال :قال رست ل هللا صتلى هللا عليه وستلن" :ا تق م الستاعة حفى يذتر
المال ويذيض حفى يخرج الرجل بزكاة الاله ،فال يجد حدا يقبلها النه وحفى تع د رض العرب الروجا
و نهارا" .رواه السلن.
انتفاخ األهلة
فعن نش ر ي هللا عنه قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :الن اقفراب ال ساعة ن يا رى الهالل
قبال فيقال :لليلفين ،و ن تفخم المساجد طرقا" رواه الطبراني وحسنه األلباني ،وقد شهدنالا في بعض
األشهر كما كان في شهر رالضان الن عام  1438للهجرة.
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تكليم السباع والجماد اإلنس
روى اإلالام حمد في الستتتنده عن بي ستتتعيد الخدري ،قال :عدا المِك على شتتتاة فأخملا فطلبه الراعي
فانفزعها النه فأقعى المِك على كنبه ،قال :ا تفقي هللا تنزع الني رزقا ستتتتاقه هللا ءلي ،فقال :يا عجبي
كِك االق على كنبه يذلمني كالم اإلنش! فقال المِك :ا خبرك بأعجك الن كلك الامدٌ صتتتتلى هللا عليه
ٌ
وستتلن بيترب يخبر الناس بأنبام الا قد ستتبا ،قال :فأقبل الراعي يس ت ق غنمه حفى دخل المدينة فزوالا
ءلى زاوية الن زوايالا ثن تى رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن فأخبره.
فأالر رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن فن دي اليالة جاالعة ثن خرج فقال للراعي " :خبرلن" ،فأخبرلن،
فقال رست ل هللا صتلى هللا عليه وستلن" :صتدق والمي نذستي بيده ا تق م الستاعة حفى يذلن الستباع
اإلنش ويذلن الرجل عمبة س طه وشراك نعله ويخبره فخمه بما حدث لله بعده" رواه حمد.
انحسار الفرات عن جبل من ذهب
روى البخاري وال سلن في صايايهما عن بي لريرة ر ي هللا عنه قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه
وستتلن" :ي شتتك الذرات ن ياستتر عن كنز الن كلك فمن حضتتره فال يأخم النه شتتيئا" .وفي رواية عند
ال سلن" :ا تق م ال ساعة حفى يا سر الذرات عن جبل الن كلك يقففل الناس عليه فيقفل الن كل الئة
ٌ
تسعة وتسع ن ويق ل كل رجل النهن لعلي ك ن نا المي نج ".
إخراج األرض كنوزها المخبوءة
السلن في صاياه عن بي لريرة قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :تقيم األرض فالك
روى
ٌ
كبدلا التال األستتتط ان الن الملك والذضتتتة ،فيجيم القاتل فيق ل في لما قفلت ويجيم القاط ،
فيق ل في لما قطعت رحمي ،ويجيم الستتارق ،فيق ل في لما قطعت يدي ثن يدع نه فال يأخمون
النه شيئا".
محاصرة المسلمين إلى المدينة
الن شراي الساعة ن يا هزم المسلم ن ،ويايط بهن عداؤلن ويااصرولن في المدينة المن رة .فعن ابن
عمر ر تتي هللا عنه قال :قال رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن" :ي شتتك المستتلم ن ن يااصتتروا ءلى
المدينة حفى يذ ن بعد ال سالاهن َسالح" .رواه ب داود و صااه األلباني وال سالاهن يعني ثغ رلن،
والمراد بعد ال ا

قريك الن خيبر.
ٌ
ٌ

وسالح ،ال
المخافة الن العدوَ .
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خسف البصرة
خرج ب داود في "سننه" في كفاب المالحن عن نش بن الالك ن رس ل هللا ت صلى هللا عليه وسلن ت
قال" :يا نش !ءن الناس يم ِّيرون ال يارا ،وءن ال يرا النها يقال لها الب يرة و الب ييرة ،فهن الررت بها،
ٌ
خستتتف،
و دخلفها ،فهياك وستتتباخها وكالملا وستتت قها وباب الراِها ،وعليك بضتتت احيها فهنه يذ ن بها

ٌ
ٌ
ورجف ،وق ٌم يبيف ن ييبا ن قردة وخنازير" .والاديث في الجاال اليايه.
وقمو،
ً
مقارنة بالرجال
كثرة النساء

قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :ءن الن شراي الساعة ن يقل العلن ويظهر الجهل والزنا وشرب
القين ال احد".
الخمر وتقل الرجال وتذتر النسام حفى يذ ن لخمسين االر ة
ا
جفاف بحيرة طبرية
ٌ
دالة على قرب خروج الدجال.
ولمه
ظهور " الجهجاه " الملك
والجهجاه ٌ
رجل الن قاطان ستتييتتير ءليه الملك ،ول شتتديد الق ة والبطش ،فذي اليتتاياين عن بي

ٌ
رجل الن قاطان يست ق الناس
لريرة ،عن النبي صتلى هللا عليه وستلن" :ا تق م الستاعة حفى يخرج
بعياه" رواه البخاري والسلن.

ٌ
رجل يقال له( الجهجاه) ".ويافمل ن يذ ن
وفي رواية لمستتلن" :ا تملك األيام والليالي حفى يملك
لما المي في الرواية األخيرة غير األول .والمراد بذ نه يس ق الناس بعياه نه يغلك الناس فينقادون له
ويطيع نه ،والفعبير بالس ت ق بالعيتتا للدالة على غلظفه وشتتدته ،و صتتل الجهجاه اليتتياح ،ولي صت ٌ
تذة
بيان الن الرس ل صلى هللا عليه وسلن لي
يأت
ٌ
تالِن العيا كما يق ل ابن حجر ،ولن ة

ه ءن كان سيس ق

الناس ءلى الخير م الشر.
فتنة األحالس وفتنة الدهماء ،وفتنة الدهيماء
عن عبد هللا بن عمر قال :كنا عند رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن قع دا فمكر الذفن فأكتر ككرلا حفى
ككر ففنة األحالس ،فقال قاِل :يا رستتت ل هللا والا ففنة األحالس؟ قال" :لي ففنة لرب وحرب ،ثن ففنة

الستتتترام ،دخل ها -و :دخن ها-الن ت ات قدالي ،ر ٌ
جل الن لل بيفي يزعن نه الني وليش الني ءن ما وليي
المفق ن ثن ييتتتطله الناس على رجل ك رك على

تتتل  ،ثن ففنة الدليمام ا تدع حدا الن لمه األالة ءا
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لطمفه لطمة فهكا قيل انقطعت تمادت ييتتتبه الرجل فيها الؤالنا ويمستتتي كافرا حفى ييتتتير الناس ءلى
فستتطاطين فستتطاي ءيمان ا نذاق فيه وفستتطاي نذاق ا ءيمان فيه ءكا كان كاكن فانفظروا الدجال الن
الي م و غد" – رواه ب داود و حمد وصااه األلباني.
ٌ
اقتتال بين يدي الساعة
ٌ
ثالثة كلهن ابن
خرج ابن الاجة عن ث بان قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :يقففل عند كنزكن
خليذة ثن ا ييير ءلى واحد النهن ثن تطل الرايات الس د الن قبل المشرق فيقفل نذن قفال لن يقفله ق م،
َ
ا
كر شيئا ا َ
حذظها
فقال ...فهكا ر يفم ه فبايع ه ول حب ا على التلج ،فهنه خليذة هللا المهدي ".
ثن َك َ

ٌ
صتتايه على شتتري الشتتيخين ووافقه الملبي وقال ابن كتير لما ءستتنادٌ
حديث
و خرجه الااكن وقال
ٌ
ق ٌّي صايه ،وقد صااه الشي األلباني بغير لذظ خليذة هللا المهدي .والمراد بالذنز ل كنز الذعبة .قاله
ابن كتير.
خروج المهدي
ثبت في األحاديث اليتتتتاياة ن هللا ستتتتباانه يبعث في آخر الزالان خليذة يذ ن حذما عدا ،يلي الر
لمه األالة الن آل بيت الر س ل صلى هللا عليه و سلن وعن عبد هللا بن ال سع د ر ي هللا عنه ،قال :قال

ٌ
رجل الن لل بيفي ي اطئ اسمه
ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :ا تملك الدنيا حفى يملك العرب
استتمي" .رواه الفرالمي و ب داود ،وفي رواية ألبي داود قال" :ل لن يبا الن الدنيا ءا ي ٌم لط ل هللا
كلك الي م حفى يبعث فيه رجال الني -و :الن لل بيفي -ي اطئ اسمه اسمي واسن بيه اسن بي يمأل
األرض قسطا وعدا كما اللئت ظلما وج را".
غزو جيش من المسلمين الكعبة والخسف بهم

ٌ
جيش الذعبة
عن م المؤالنين عاِشة ر ي هللا عنها قالت :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :يغزو
فهكا كان ا ببيدام الن األرض يخسف بأولهن وآخرلن" .قالت :يا رس ل هللا ،كيف يخسف بأولهن وآخرلن
وفيهن س اقهن ،والن ليش النهن؟ قال" :يخسف بأولهن وآخرلن ثن يبعت ن على نياتهن" .الفذا عليه.
الملحمة الكبرى
سلن في صاياه عن بي لريرة ر ي هللا عنه قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :ا
خرج ال ٌ
ٌ
جيش الن المدينة الن خيار لل األرض
تق م الساعة حفى تنزل الروم باألعماق و دابا ،فيخرج ءليهن
ي الئم فهكا تيتاف ا قالت الروم خل ا بيننا وبين المين َست َب ا النا نقاتلهن ،فيق ل المستلم ن ا وهللا ا
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ثلث ا يف ب هللا عليهن بدا ،ويقفل ٌ
نخلي بينذن وبين ءخ اننا ،فيقاتل نهن فينهزم ٌ
ثلث فضتتل الشتتهدام
عند هللا ،ويذفه ٌ
ثلث ا يذفن ن بدا فيذففا ن القستتتتطنطينية ،فبينما لن يقفستتتتم ن الغناِن قد علق ا

ٌ
باطل،
ستتي فهن بالزيف ن ،ءك صتتاح فيهن الشتتيطان ،ءن المستتيه قد خلذذن في لليذن ،فيخرج ن وكلك

فهكا جاؤوا الشتتام خرج ،فبينما لن يعدّ ون للقفال يس ت ون اليتتذ و ءك قيمت اليتتالة فينزل عيستتى بن
عدو هللا كاب كما يموب المله فل تركه لماب حفى يهلك ،ولذن
الرين فأالهن ( ي القفال )فهكا رآه
ّ
يقفله هللا بيده فيريهن داله في حربفه".
فتوحات عظيمة
السلن عن ناف بن عفبة قال :قال رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن" :تغزون جزيرة العرب فيذفاها
خرج
ٌ
هللا ،ثن فارس فيذفاها هللا ،ثن تغزون الروم فيذفاها هللا ثن تغزون الدجال فيذفاه هللا".

الترتيب الزمني
قال الاافظ ابن حجر في ففه الباري ":وابن الاجة الن حديث العاك بن جبل الرف عا ":الملامة الذبرى
وففه القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة شهر".
وله الن حديث عبد هللا بن بستتر رفعه" :بين الملامة وففه المدينة ستتت ستتنين ويخرج الدجال في
السابعة" وءسناده صه الن ءسناد حديث العاك.
وروى العاك بن جبل-ر ي هللا عنه-قال :قال ر س ل هللا -صلى هللا عليه و سلن "-عمران بيت المقدس
خراب يترب وخراب يترب خروج الملامة وخروج الملامة ففه قسطنطينية وففه قسطنطينية خروج
الدجال" .ثن

رب بيده على فخم المي حدثه و النذبه ثن قال" :ءن لما ٌ
لاا كما نك لالنا و كما نك

قاعدٌ يعني العاك بن جبل" –رواه ب داود في المالحن وصااه األلباني.

ٌ
أرشاط تتخلل األرشاط الكربى ولكن تأملوا قرب خروج ادلجال!
وهناك
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الملحمة الكبرى وخروج المهدي :قصة أحداث عظام تنتظر
األرض ويضطرب لها البشر
بعد ن بسطنا لن شراي الساعة اليغرى الفي انقضت والفي قد تفذرر ،وكنا قبلها قد تادثنا عن الزالان
المي تعيشه الفنا المسلمة في الا ر زالن نهاية العالن .ثن سلطنا الض م على عالالات نعيشها واقعا عيانا
في وقفنا الاا تتر ،والررنا على العالالات اليتتغرى الفي ت شتتك ن تفاقا وككرنا النها المهدي والملامة
الذبرى ،كان ا بد الن الاديث عن شراي الساعة الذبرى.

الملحمة الكبرى وخروج المهدي
ٌ
عظام تنفظر لمه األرض يضتتطرب لها البشتتر ،فأالا عن بدايفها ،فالبد ن
حداث
شتتراي الستتاعة الذبرى
ٌ
نمكّر ب خر شتتراي الستتاعة اليتتغرى وق عا ا ولما الملامة الذبرى وخروج المهدي واللفان تلفقيان ال
خروج الدجال ونزول عيسى عليه السالم ولما الن شراي الساعة الذبرى…

كما تتابع الخرز في النظام
الستتلن عن حميذة بن ستتيد الغذاري ر تتي هللا عنهف قال :اطل النبي صتتلى هللا عليه وستتلن
روى اإلالام
ٌ
علينا ونان نفماكر ،فقال" :الا تماكرون"؟ قال ا :نمكر الستتتاعة .قال" :ءنها لن تق م حفى ترون قبلها
ع شر آيات" ،فمكر :الدُّ خان ،والدجال ،والدابة ،وطل ع ال شمش الن الغربها ،ونزول عي سى بن الرين عليه
سف بالمغرب ،وخ ٌ
سف بالم شرق ،وخ ٌ
ال سالم ،ويأج ج والأج ج ،وثالثة خ س و :خ ٌ
سف بجزيرة العرب،
وآخر كلك نا ٌر تخرج الن اليمن تطرد الناس ءلى الاشرلن".
وا شك ن لما الاديث ي سرد األ شراي دون ترتيك اللزم ح سك الا كد العلمام ولهما وق ااخفالو في
ترتيك بعض لمه األشتتتتراي ،ءا ن المفذا عليه ل ن ظه ر ول عالالات الستتتتاعة الذبرىف يعني تفاب
اريات كففاب الخرز في النظام ،يفب بعضها بعضا كما روى الطبراني في "األوسط"عن بي لريرة ر ي
هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلنف قال ":خروج اريات بع ضها على ءثر بعض ،يففابعن كما تفاب
الخرز في النظام".
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أول العالمات الكبرى بعد المهدي
وفي زالن الفقاربف فهن ول العالالات الذبرى بعد المهدي ظه ر الدجال ،ثن نزول عيستتتتى عليه الستتتتالم
لم ته ،ثن ظه ر يأج ج والأج ج ،ودعام عيستتتتى عليه الستتتتالم عليهن ،فيهلذهن هللا ،قال عيستتتتى عليه
الستتتتالم" :فذيما عهد ءلي ربي ن كلك كملكف فهن الستتتتاعة كالااالل المفن الفي ا يدري للها الفى
تذجؤلن ب ادلا ليال و نهارا" .السند اإلالام حمد الن حديث ابن السع د وءسناده صايه.
ولما ٌ
دليل على قرب الس تاعة قربا شتتديداف فهن بين ال ت عيستتى عليه الستتالم وقيام الس تاعة شتتيئا الن
العالالات الذبرىف كطل ع الشتتتتمش الن الغربها ،وظه ر الدابة ،والدُّ خان المي اخفا لف في ترتيبه ،وخروج
النار الفي تاشتتتر الناس ،فهمه العالالات تق في وقت قيتتتير جدا قبل قيام الستتتاعةف التلها كمتل العقد
المي انذري نظااله ،وهللا علن .قال الاافظ ابن حجر" :وقد ثبت ن اريات العظام التل الستتتتلك ،ءكا
انقط ف تناثر الخرز بسرعة ،ول عند حمد".

عالمات الساعة الكبرى
 -1الدخان
ام ةبدا َخان اال ةبين﴾ وقد اخفلف العلمام في ترتيك الدخان بين
قال هللا تعالىَ :ف ْ
ار َت ةق ْك يَ ْ َم َت ْا ةتي الستتتت َم ا
شراي الساعة الذبرى ءا ن األرجه ن يذ ن والا ،فمن تدبر س رة الدخان الفي وردت فيها لمه ارية
ستتيجد ن ستت رة الدخان لي اإلحاطة الذااللة للدجال ،وك ن الخبيئة الفي خبألا رستت ل هللا صتتلى هللا
عليه و سلن ابن ال يياد كانت لمه ارية تاديدا .ففذ ن الخبيئة سا سا في تذ سير س رة الدخان ،وقد
القين الشتتتي رفاعي ستتترور الا يذذي لفذنيد ر ي ترتيك الدخان قبيل خروج
بستتتط في لما ااستتتفنباي ّ
الدجال فه ال سر ورام الخبيئة الفي خبألا ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن ابن ال يياد المي كان يا شك
في ك نه الدجال .وبهما تالزم ككر الدخان ال الدجال ليذ ن ظه ر األول نميرا لخروج التاني .وهللا علن.
وقد رجه لما الفرتيك جم ٌ الن العلمام.
 -2الدجال
ع لى ءثر المالحن وخروج المهدي الباشتتتترة يخرج الدجال الن جهة المشتتتترقف الن خراستتتتان الن يه دية
صتتتتبهان ،ثن يستتتتير في األرض ،فال يفرك بلدا ءا دخلهف ءا الذة والمدينة ،فال يستتتتفطي دخ لهماف ألن
المالِذة تارستتتتهما .و كتر تباع الدجال الن اليه د والعجن والفرك ،و خالي الن الناس ،غالبهن األعراب
والنسام.
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وففنة الدجال عظن الذفن النم خلا هللا آدم ءلى قيام الستتتتاعة ،وكلك بستتتتبك الا يخلا هللا العه الن
الخ ارق العظيمة الفي تبهر العق ل ،وتاير األلباب .فقد ورد ن العه جنة ونارا ،وجنفه نار ،وناره جنة،
و ن العه نهار المام ،وجبال الخبز ،ويأالر الستتتمام ن تمطر ففمطر ،واألرض ن تنبت ففنبت ،وتفبعه كن ز
األرض ،ويقط األرض بسرعة عظيمةف كسرعة الغيث اسفدبرته الريه …ءلى غير كلك الن الخ ارق.
ولم سلن ي ضا عن حميذة ر ي هللا عنهف قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :ألنا علن بما ال
الام بيض ،وارخر ر ي العين نا ٌر تأجج ،فهالا دركن
الدجال النه ،العه نهران يجريان ،حدلما ر ي العين ٌ
الام بارد".
حدف فليأت النهر المي يراه نارا ،وليغمض ،ثن ليطأطئ ر سه ،فيشرب النهف فهنه ٌ
وجام في حديث الن اس بن سمعان ر ي هللا عنه في ككر الدجال ن الياابة قال ا :يا رس ل هللا! والا
لبته في األرض؟ قال " :ربع ن ي الا :ي م كسنة ،وي م كشهر ،وي م كجمعة ،وساِر يااله كأياالذن".
قال ا :والا ءستتتراعه في األرض؟ قال" :كالغيث ءكا استتتفدبرته الريه"" .فيأتي على الق م ،فيدع لن،
فيؤالن ن به ،ويستتفجيب ن له ،فيأالر الستتمام ففمطر ،واألرض ففنبت ،ففروح عليهن ستتارحفهن( ي
الاشيفهن ) ط ل الا كانت كرا (األعالي واألسمنة) ،و سبغه

روعا (لذترة اللبن) ،و الده خ اصر ،ثن يأتي

تتتيم الن
الق م ،فيدع لن ،فيردون عليه ق له ،فينيتتتترو عنهن ،فييتتتتبا ن المالين ليش بأيديهن شت ٌ
ال الهن ،ويمر بالخربة ،فيق ل لها :خرجي كن زك ،فففبعه كن زلا كيعاسيك النال ،ثن يدع رجال المفلئا
شبابا ،فيضربه بالسيف ،فيقطعه جزلفين رالية الغرض ،ثن يدع ه ،فيقبل ويفهلل وجهه يضاك"صايه
السلن.
وجام في رواية البخاري عن بي سعيد الخدري ر ي هللا عنه ن لما الرجل المي يقفله الدجال الن خيار
الناس ،و خير الناسف يخرج ءلى الدجال الن الدينة ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن ،فيق ل للدجال" :
شتتهد نك الدجال المي حدثنا رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن حديته .فيق ل الدجال  :ر يفن ءن
قفلت لما ثن حييفهف لل تشتتذ ن في األالر؟ فيق ل ن :ا .فيقفله ،ثن ياييه ،فيق ل( ي :الرجل ):
"وهللا الا كنت فيك شد بييرة الني الي م" ،فيريد الدجال ن يقفله ،فال يا سلط عليه".
 -3نزول عيسى عليه السالم
بعد خروج المهدي وكملك خروج الدجال وءفساده في األرض ،يبعث هللا عيسى عليه السالم ،فينزل ءلى
األرض ،ويذ ن نزوله عند المنارة البيضام شرقي دالشا الشام ،وعليه الهرودتان :ث بان اليب غان ب رس
ثن زعذران ،وا

كذيه على جناة اللَذين ،ءكا طأطأ ر سه قطر ،وءكا رفعه تادر النه جمان كاللؤلؤ ،وا

يال لذافر يجد ريه نذسه ءا الات ،ونذسه ينفهي حيث ينفهي طرفه.
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ويذ ن نزوله على الطاِذة المني ت رة ،الفي تقاتل على الاا ،وتذ ن الجفمعة لقفال الدجال ،فينزل وقت
ءقاالة اليتتالة ،ييتتلي خلف الير تلك الطاِذة ول المهدي فيق ل له ءالام المستتلمين :يا روح هللا! تقدم.
فيق ل :تقدم نتف فهنه قيمت لك .وفي رواية :بعضتتذن على بعض الرامف تذرالة هللا لمه األالة .صتتايه
السلن.
وقد ككر ابن كتير ن في زالنه ستتنة ءحدى و ربعين وستتب الئة "جدد المستتلم ن النارة الن حجارة بيض،
وكان بناؤلا الن ال ال النيتتتارى المين حرق ا المنارة الفي كانت الذانها ،ولعل لما يذ ن الن داِل النب ة
الظالرة ،حيث قيض هللا بنام لمه المنارة الن ال ال النيتتتتارى ،لينزل عيستتتتى بن الرين عليها ،فيقفل
الخن زير ،ويذستتتتر اليتتتتليك ،وا يقبل النهن جزية ،ولذن الن ستتتتلن وءا قفل ،وكملك غيرلن الن الذذار.
ويطلك عي سى الدجال حفى يدركه بباب لد ،فيقفله ،ثن يأتي عي سى بن الرين ق ٌم قد ع يمهن هللا النه،
فيمسه وج لهن ،ويادثهن بدرجاتهن في الجنة".
وزالن عيستتى عليه الستتالم زالن الن وستتالم ورخام ،يرستتل هللا فيه المطر الغزير ،وتخرج األرض ثمرتها
وبركفها ،يذيض المال ،وتملك الشانام والفباغض والفااسد .و الا الدة بقاِه في األرض بعد نزولهف فذي
رواية اإلالام الستتلن عن عبد هللا بن عمرو ر تتي هللا عنهما" :فيبعث هللا عيستتى بن الرين …ثن يمذث
الناس سب سنين ليش بين اثنين عداوة ،ثن يرسل هللا رياا باردة الن قبل ال شام ،فال يبقى على وجه
األرض حدٌ في قلبه التقال كرة الن خير و ءيمان ءا قبضفه" صايه السلن.
 -4يأجوج ومأجوج
عن عبد هللا بن عمرو عن ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن ن" :يأج ج والأج ج الن ولد آدم ،و نهن ل
رسل ا ءلى الناسف ألفسدوا عليهن العايشهن ،ولن يم ت النهن حدف ءا ترك الن كريفه لذا فياعدا" .الا
ُا ة
شبه ن بنام جنسهن الن الفُّ رك الغفن المغ ل ،صغار العي ن،
صذفهن الفي جامت بها األحاديثف فهي نهن يا ة
طرقة ،على شتتذال الفرك و ل انهن
جان ا
الم ُّ
الم َ
كلف األن و ،صتتهك الشتتع ر ،عراض ال ج ه ،كأن وج لهن َ
وفي حديث الن اس بن ستتمعان ن هللا تعالى ي حي ءلى عيستتى عليه الستتالم بخروج يأج ج والأج ج،
و نه ا يدان ألحد بقفالهن ،ويأالره بهبعاد المؤالنين الن طريقهن ،فيق ل له" :حرز عبادي ءلى الط ر".
 -5الخسوفات
ولي ثالثة عظيمة :جام ككرلا في األحاديث

من العالالات الذبرى .عن حميذة بن سيد ر ي هللا عنه

ن ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن قال" :ءن ال ساعة لن تق م حفى ترون ع شر آيات( …فمكر النها ):
ٌ
ا
ا
وخسف بجزيرة العرب".
وخسف بالمغرب،
خسف بالمشرق،
وثالثة خس و :
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لوع َّ
مغر ِبها
مس من
الش ِ
ُ -6ط ُ
ِ
ات َر ِّب َك ا يَ َ
آالن ْ
يما ةنهَ ا
قال تعالى :يَ ْ َم يَ ْا ةتي بَعْ اض آيَ ة
َت ةال ْن َق ْب ال َا ْو ك َ َستتت َب ْت ةفي ِا َ
يما انهَ ا لَ ْن َتذا ْن َ
نذ ا َن ْذستتتا ِا َ

َخ ْيرا﴾ .وقال صتتتلى هللا عليه وستتتلن":ا تنقط الهجرة الا ات اق ِّبلت الف بة ،وا تزال الف بة القب لة حفى
تطل الشمش الن المغرب ،فهكا طلعتف اطب َ على كل قلك بما فيه ،وكذي الناس العمل" وطل ع الشمش
شيم الن ال ر الدُّ نياف كالبي  ،والشرام ،ونا ه.
الن الغربها ليش ل قيام الساعة ،بل يذ ن بعدلا
ٌ
الد َّابة
َّ -7
اس َكا ان ا ةب َيا ةت نَ ا ا
قال هللا ت عالىَ :و ِا َكا َو َق َ ْال َق ْ ال عَ لَ ْي ةه ْن َا ْخ َر ْج نَ ا لَها ْن دَ ا بة ةال ْن ااَ ْر ةض اتذ َ ِّل امها ْن َان ال ن َ

يا ةق ان َن﴾.

واخفلذت األق ال في تعيين الذان خروج الدابة واألرجه نها تخرج الن الذة المذرالة الن عظن المساجد.
فهكا خرجت لمه الدابة العظيمةف فهنها َت ةس ان المؤالن والذافر .فأالا المؤالنف فهنها تجل وجهه حفى ي شرق،
ويذ ن كلك عالالة على ءيمانه .و الا الذافرف فهنها تخطمه على نذهف عالالة على كذره والعياك باهلل.
 -8النار التي تحشر الناس
ٌ
عظيمة تخرج ،ولي آخر شتتتراي الستتتاعة الذبرى ،و ول اريات المؤكنة بقيام الستتتاعة .جامت
ولي نا ٌر
الروايات بأن خروج لمه النار يذ ن الن اليمن ،الن قعر عدن ،وتخرج الن بار حضتتتترال تف كما جام في
روايات خرى .جام في حديث حميذة بن ستتتيد في ككر شتتتراي الستتتاعة الذبرى ق له صتتتلى هللا عليه
وسلن" :وآخر كلك نا ٌر تخرج الن اليمن ،تطرد الناس ءلى الاشرلن" .رواه السلن.

 -9وأما أرض المحشر
فياشر الناس ءلى الشام في آخر الزالان ،كما جامت بملك األحاديث الياياة :النها الا روي عن ابن عمر
ا
ر ي هللا عنهما في ككر خروج النار ،وفيه :قال :قلنا :يا ر س ل هللا! فماكا تأالرنا؟ قال" :عليذن بال شام"
رواه حمد والفرالمي
وروى اإلالام حمد و ب داود عن عبد هللا بن عمروف قال :سمعت ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن يق ل:
" سفذ ن لجر ٌة بعد لجرة ينااز الناس ءلى الهاجر ءبرالين ،ا يبقى في األرض ءا شرار للها ،تلذظهن
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ر

تقمرلن ْ
نذ اش هللا ،تاشرلن النار ال القردة والخنازير ،تبيت العهن ءكا بات ا ،وتقيل العهن ءكا
لن،
ا

قال ا ،وتأكل الن تخلف".

وبهذا تكون آخر أرشاط َّ
الساعة الكربى خروج انلار اليت حترش انلاس إىل الشام ،وهذا احلرش
ادلنيا قبل يوم القيامة .وال تقوم َّ
يكون يف ُّ
الساعة إال ىلع رشار انلاس.
وخالصة القول
فهن ارتذاع راية الجهاد في ال شام ،النم ٌر باقفراب المالحن ،وان شغال العالن الذافر كله الي م بارب ال شام
يؤكد ن الم اجهة ستتفذ ن اليتتيرية وكما نبأنا بها رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن ،ويذذي ن تافدم
المالحن ليخرج المهدي ي الا الا على غذلة النا ةلنفذاجأ بالدجال على ب ابنا ،وتفداف على ءثره األشتتتراي
الذبرى في زالن قيير وا يمذن حينها الفس يف و الغذلة فساعة الاساب وي م القياالة العظين سيال
في ية لاظة.
فأيها الناس ءنه وعدٌ ح ٌا والا الن َش ت َري نبأنا به رس ت ل هللا صتتلى هللا عليه وستتلن وحان وقفه ءا تاقا
يام تمضتتتتي وتنقرض وءنه ألكيدٌ ننا
وثبت ،فلففعلم ا لمه األحاديث كفعلمذن فروض دينذن فهنما لي ٌ
على ب اب الفا ات الذبرى ،فماكا عددنا لها؟!.
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ّ
قة من أحداث الغد
صفحة
الملحمة الكبرى:
موث ٌ
ٌ
حين تأالل درجة استتتتفماتة الدول الذبرى لاذظ بالد الشتتتتام تات ليمنة النظام الدولي ،وت الر الق ى
الغربية ل د الت رة الس رية وءخضاعها للطاغية النييري الرة خرى وكما ءجهاض ي صع د ءسالالي في
المنطقة برالفها ،يفبادر ءلى كلني بانستتتياب حاديث آخر الزالان وبشتتتريات نبينا الامد صتتتلى هللا عليه
وسلن ،الفي حدثنا فيها عن الملامة الذبرى وانفيار المسلمين على لل الذذر!
ءك ن الملامة الذبرى باستتك الاديث اليتتايه المي رواه الستتلن ،ستتفذ ن في رض دابا ،بالقرب الن
حلك ،في حين تجفم جي ش المستتتلمين وتعستتتذر في الغ طة بالقرب الن دالشتتتا حيث ستتتفا ةعدُّ العدة
وتجم جمعا لم اجهة جي ش اليليك الغازية.
وال ن لما الخبر كيد بنبأ الن ّبي الذرين صتتتتلى هللا عليه وستتتتلن وستتتتيق بالفاديد في لمه الرقعة الن
األرض ءا ننا بعرض تذا صيله ا نقيد دف الم سلمين للذ سل وااتذال والر ى باالهن الم سف ضعف في
انفظار كلك الم عد المبين ،ءنما نااول لذت اانفباه أللمية لمه البالد في الستتفقبل الة اإلستتالم ،كما راد
هللا لها كلك ،ولننير قل ب المابطين بق ة اليقين ،فيدرك ن بأن اليتتراع على رض الشتتام ستتيستتفمر ءلى
ي م القياالة ،و ن لمه األرض ستتتتفذ ن اليدان العز واانفيتتتتار المؤزر في العركة الاا ال الباطل فال
يس تفذين ن لطاغية وا يستتفستتلم ن لمذر دالية .بل يقبل ن على اإلعداد والجم  ،فهنما ل آت عظن الما
فات ولن تذ ن الملامة الذبرى ءا تاج سلسلة الن المعارك الفي تسبقها عبر الا ر الزالن.
ثن ْل َيستتتفبشتتتر المؤالن ن نه الهما طال ليل الظالمين وتذالك المجرال ن وتغلغلت خناجر الخيانة والغدر
في خاصرة لمه األالة ،فهن المسفقبل لهما الدين ب عد الن هللا حا.
ودع نا نلقي نظرة على لمه الما طة الميتتتتير ية الفي تنفظر نا في آخر الز الان ،ولي الا طة الملا مة
الذبرى ،الفي سفلفان فيها اليذ و في قفال عظين لن تشهد التله األرض بل ولمتل ال عده تفجهز.
ءنها الملامة الفي يؤالن بها المستتلم ن واليه د والنيتتارى العا ولذن وفا روايات الخفلذة .بل وتبعهن في
ّ
ٌ
المخلص المنفظر.
واللل خرى بروايات النس جة بخيال
كلك الب كي ن والزاردشفي ن

ٌ
حديث صااه األلباني عن العاك بن جبل .قال :قال ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن" :عمران
جام فيه
بيت المقدس خراب يترب ،وخراب يترب خروج الملامة ،وخروج الملامة ففه قستتتتطنطينية ،وففه
قسطنطينية خروج الدجال".
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ويقدم لنا لما الاديث تقديرا لزالان وق ع الملامة والمي يظهر نه ستتتيذ ن بعد قيام الخالفة في بيت
المقدس ،تلك الخالفة الفي وعد هللا المستتتلمين على النهج النب ة اليتتتافي ،يعل بها شتتتأنهن في األرض
وتع د لهن الجاد حضتتارتهن الفليدة ،و كلك ستتيغيظ الذافرين والغرب فيستتع ن إلطذام ن رلا ولذن هللا
سيخيك سعيهن.
ّ
وقد اخفلف العلمام في تقرير ال عد قيام الخالفة الم ع دة قبل خروج المهدي و عند خروجه ،ولذنهن
اتذق ا على ن المهدي سيق د جي ش المسلمين في الملامة وسيذ ن خليذة المسلمين في بيت المقدس
ٌ
ولمه ب شرى خرى في ن فل سطين سففارر قبل المعركة الذبرى ،و سفق م فيها نه ٌ
ضارية البهر ٌة
ضة ح
ولن يذ ن لما بين ي م وليلة بل ٍّ
بذد وتضاية وصبر .ولهما وجك اإلعداد المسفمر دون ءحباي.
ويفزاالن ال عمران بيت المقدس كعاصمة الخالفة في كلك الزالان ،خراب المدينة المن رة.
ولذن باسك ابن كتير -رحمه هللا  -فليش المراد ن المدينة تخرب بالذلية قبل خروج الدجال ،وءنما كلك
في آخر الزالان ...بل تذ ن عمارة بيت المقدس سببا في خراب المدينة المن رة
وقد علل البرزنجي ستتتتبك لما الخراب فقال :وستتتتبك خرابها وهللا علن نهن يخرج ن ال المهدي ءلى
الجهاد ثن ترجف المدينة بمنافقيها وتراليهن ءلى الدجال ثن يبقى فيها المؤالن ن ا
الخلص فيهاجرون ءلى
بيت المقدس.

أي أنهم خيرجون ً
طلبا للجهاد مع إمام المسلمني المهدي يف الملحمة الكربى ،اليت نبأنا بها رسول
ً
مؤمنا يف ذلك الزمان.
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وهذا موطن مسابَق ٍة ال يفوت
ٌ
الذيتل لهمه المعركة وال قعها في حديث بي لريرة اليتايه ن رست ل هللا صتلى هللا
وقد ورد
وصتف ّ
ٌ
جيش الن المدينة
عليه و سلن قال" :ا تق م ال ساعة حفى ينزل الروم باألعماق و بدابا فيخرج ءليهن
الن خيار لل األرض ي الئم فهكا تيتتاف ا قالت الروم :خل ا بيننا وبين المين َستت َب ا النا نقاتلهن ،فيق ل

المستتتلم ن :ا وهللا ا نخلي بينذن وبين ءخ اننا ،فيقاتل نهن فينهزم ٌ
ثلث ا يف ب هللا عليهن بدا ،ويقفل
ثلتهن فضتتتتل الشتتتتهدام عند هللا ،ويذففه التلث ا يذفن ن بدا ،فيذففا ن قستتتتطنطينية ،فبينما لن
يقفسم ن الغناِن قد علق ا سي فهن بالزيف ن ،ءك صاح فيهن الشيطان ءن المسيه قد خلذذن في لليذن
فيخرج ن تتتت وكلك باطل تتتت فهكا جاموا الشأم خرج ،فبينما لن يعدون للقفال يس ون اليذ و ءك قيمت
ال يالة فينزل عي سى ابن الرين صلى هللا عليه و سلن فأالهن فهكا رآه عدو هللا كاب كما يموب المله في
المام فل تركه انماب حفى يهلك ولذن يقفله هللا بيده فيريهن داله في حربفه" .
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ٌ
ٌ
عظيمة ترستتتن الشتتتهد العركة كبرى ستتتفجري َرحالا على رض
وداات
ولهما الاديث اليتتتايه العان
ال شام ،تفالحن فيها جي ش الم سلمين والذافرين في نهاية الزالان ،و سفذ ن فيها الغلبة لمع سذر اإليمان
بفأييد الن هللا وف ضل النه .ويبدو ن لمه المعركة سفأتي بعد سل سلة الن المعارك والمالحن ،يأ سر فيها
الم سلم ن الن بني األ صذر الا شام هللا ن يذ ن ثن ي سلن لؤام األ سرى على يد الم سلمين ،ولهما يطالك
الروم بقفال صتتاابهن قبل انطالق المعركة .ءا ن المستتلن ا يستتلن خاه ،فيرفض العذستتر اإليمان حينها
تسليمهن وتنطلا في ل الملامة.
ءالام الخفار ،ب شرنا به ر س ل هللا صلى هللا عليه و سلن النم بعتفه ،ءنه
و سيق د جيش الم سلمين ي الئم،
ٌ
واسن بيه اسن بي نبينا صلى هللا عليه وسلن.
المهدي ،ي افا اسمه اسن نبينا
ا
وفي حديث بي الدردام ر ي هللا عنه ،نه سم رس ل هللا صلى هللا عليه وسلن يق ل" :ي م الملامة
ٌ
الدينة يقال لها دالشتتا خير النازل المستتلمين
الذبرى فستتطاي المستتلمين بأرض يقال لها الغ طة فيها
ي الئم" ،يظهر وا اا ن النطقة الغ طة القريبة الن دالشا سفذ ن المذان المي يعسذر فيه المسلم ن
ويفجم فيه النافرون ،يجهزون للملامة الذبرى فيجمع ن جمعا لجي ش ال يليك الفي سفنزل في دابا
بعد ن تجهزت بدورلا واجفمعت تات ثمانين راية تات كل راية اثنا عشر لذا باسك بعض الروايات.
وعلي ن و ه الرا كا بال في لما المقام ،ل ن الملامة الذبرى تأتي بعد لدنة وصله يذ ن ال الروم
وقفال ٍّ
عدو ثالث ،فعن جبير بن انذير عن كي الخمر عن النبي صتتتلى هللا عليه وستتتلن قال" :تيتتتالا ن
الروم صتتلاا آالنا وتغزون نفن ولن عدوا الن وراِهن ففستتلم ن وتغنم ن ثن تنزل ن بمرج كي اتل ل

ٌ
رجل الن المستتلمين
فيق م ءليه رجل الن الروم فيرف اليتتليك ويق ل ا غلك اليتتليك ،فيق م ءليه
فيقفله ،فعند كلك تغدر الروم وتذ ن المالحن فيجفمع ن ءليذن فيأت نذن في ثمانين غاية ال كل غاية
عشرة آاو" .
وءكا جمعنا بين لما الاديث وحديث الستتتتلن في نزول جي ش اليتتتتليك في دابا ،فهن الملامة الذبرى
ٌ
لدنة بين المستلمين والروم لمدة عشتر ستن ات ،يقاتل ن خاللها عدوا ثالتا لن تعينْه
ستفذ ن بعد ن اتبرم
ا لن ي ص بدقة ،ولذن غدر الروم ونذتهن يذ ن بعد اانف يار على لما العدو ،وعند اا سفراحة الن القفال
في الرج كي اتل ل الن رض لبنان باستتتك الرزنجي وغيره ،والا زالت الهدنة حينها في ستتتنفها التالتة و
الرابعة ،ولذن استتفذبار الروم وعزولن فضتتل النيتتر لليتتليك ي قد الغيرة في قل ب المستتلمين ي الئم
في ييا ن ءنما الن ير الن عند هللا ،ففا يل القفلة بين الذريقين ولما الا سي شعل ففيل الملامة الذبرى
بعدلا ،حيث سيجم لل ال يليك جي شهن ويجم الم سلم ن لهن ويجفمع ن عند الغ طة الن دال شا،
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ثن يلفقي الجي شان في الملامة الذبرى و العظمى المنفظرة ءن شام هللا .وءني شدد على كلمة (الجم )
كدالة على لمية اإلعداد لذال الجيشين ولذما يجك ن يذ ن الاال قبل كل العركة وسجال.
ثن تف الى في ل المعركة كما في حديث السلن ،بالقفال على ثالثة الراحل كما لخيها الاديث ب

ح،

يذ ن الذ ز في التالتة لياله المسلمين ثن ا يلبت ن ن ياقق ا البشارة األخرى الن حاديث النبي صلى
هللا عليه وسلن ،فيذفا ن القسطنطينية ،ولذن بينما ينشغل ن في تقاسن الغناِن ،سيخرج الدجال.

العدو الثالث
وفيما يخص العدو التالث المي ستتتيقاتله المستتتلم ن ال الروم في حلف واحد ،خالل الهدنة المبرالة بين
الطرفين ،فرواية واحدة فقط ولي غير ق ية ،حددته بذ نهن الفرك وكرالان ،وتستتتتابقت األكلان في
تخمين الن يذ ن الق م قياس تا على عيتترنا الي م ،وكلك بعضتتهن ءلى ق ل ءنها اليتتين وءيران ،حيث ن
الفرك لي بالد تركستتتفان واليتتتين ،بينما كرالان لي ءقلين الن فارس .ولذن لل العلن ا يابمون الجزم
بمتل لمه الغيبيات الا داالت األحاديث لن تادد العدو بيذة حاسمة ،وهللا على و علن.
وبهما بعد انفيتتار المستتلمين في الملامة وففه القستتطنطينية ستتفففاب شتتراي الستتاعة الذبرى تفابعا
ستتتريعا كففاب الخرز في النظام ءكا انذري عقده ،وينزل المستتتيه عيستتتى بن الرين عليه الستتتالم فيقفل
الدجال ويذسر اليليك ويرف الجزية ويقفل الخنزير ،وييلي خلف المهدي ،ءالام المسلمين آنماك ،ءكراالا
ألالة الامد صتتلى هللا عليه وستتلن خاتن األنبيام .وبعدلا ستتفال ل ال يأج ج والأج ج والا يلاقها الن
شراي كبرى لقية فنام األرض!

الملحمة في نظر اليهود والنصارى
وا شتتك ن اليه د والنيتتارى يؤالن ن ءيمانا جازالا بهمه المعركة ولذنهن يستتم نها باستتن آخر ل "العركة
لرالجدون" ولي تعني (لر) بمعنى جبل و(الجدون) بمعنى ستتتتهل و واد ل في فلستتتتطين .وتفادث
بعض الذفك عن ن المذان المقيتت د يخفلف عن األعماق و دابا القريبة الن الدينة حلك في ستت ريا –
ءك ل عند اليه د والنيتتارى الدينة الجدو الفي تق على بعد  40كن الن الغرب والجن ب الغربي الن
كتر دقة ،تق الجدون
آخر
َ
الطرو الجن بي الن بايرة طبريا في النطقة نهر كي ش ن .وح سك و صف َ
في الرج ابن عاالر ،بالقرب الن الدينة جنين شتتمال فلستتطين .وعلى بعد  55اليال شتتمال تل بيك و 20اليال
جن ب شتترق حيذا وعلى بعد  15اليال الن شتتاطئ البار المف ستتط ،وتامل الي م استتن تل المفستتلن .وقد
شهدت لمه األرض حروبا

رو سا عبر الا ر الفاري  .وا عجك ن ي سعى اليه د لفذتيف زراعة شجر
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الغرقد فيها ،ألنهن يعفقدون كما نعفقد نه ستتيامي اليه د الن المستتلمين ،كما ّبين النبي صتتلى هللا عليه
و سلن نه ءكا نزل عي سى بن الرين عليه ال سالم يا سلط المؤالن ن على اليه د ،فيقفل نهن قفال كريعا حفى
يخفبئ اليه د ورام الشجر والاجر ،فيفذلن الشجر والاجر ،ولمه الن آيات هللا( ،فيق ل الشجر والاجر:
دي خلذي تعال فاقفله ،ءا شجر الغرقد فال يفذلن فهنه الن شجر اليه د).
يا السلن! لما يه ٌّ
ولذن الرواية الهرالجدونية ،تضتت اليه د والنيتتارى في صتتف ق ى الخير وتضتت المستتلمين في صتتف
الشتتيطان باستتك زعمهن ،ء تتافة ءلى ق ى الشتتر األخرى الفي كما تشتتير لها بعض رواياتهن يدخل فيها
الييني ن والذ ري ن والذيفناالي ن والياباني ن ولن المين يجمع نهن في وصف يأج ج والأج ج.
وينفظر اليه د والنيارى لرالجدون على ر س األلذية ،على عذش المسلمين المين لن ياددوا لها تاريخا
بعينه لذنهن رتب ا ظه رلا باسك ترتيك شراي الساعة.
وبا سك الا ي لم ن نذ سهن ،يعفقدون بأنهن سيجفمع ن في الئفي اللي ن القاتل و سيهزال ن الم سلمين
وحلف الشيطان بفأييد هللا لهن ،ثن سينزل المسيه ويعيش ن بسالم في األرض بعيدا عن ق ى الشر الفي
سفملك ءلى جهنن باسك الا يؤالن ن .ولي في عينهن المعركة الااسمة والمييرية األخيرة الفي تنهي
اليراع على األرض بين الخير والشر.

االختالفات بين اليهود والنصارى
البين بين رواية اليه د ورواية النيتتتتارى لمعركة لرالجدون لي في حقيقة المستتتتيه
ولذن ااخفالو ّ
المنفظر ،فالنيارى ينفظرون المسيه عيسى عليه السالم في حين ينفظر اليه د الم سيه الدجال األع ر،
ولذن كعادة اليه د في الفدليش والمذر ،يسفغل ن سماجة النيارى وي ظذ ن ءيمانهن بهرالجدون لياله
بنام دولفهن في فلستتتطين ،ويشتتتجع ن ءقبالهن على لمه الذذرة الن طريا الل بي اليه دي المفغلغل في
الؤ س سات الاذن الغربية ،كلك ن بعض الن يارى يابم الف سري في تاقيا حلن لرالجدون ألجل ع دة
عيسى عليه السالم ولزيمة المسلمين ،ويعفقد ن قيام دولة ءسراِيل لي ول خط ة لفاقيا كلك ،ولذن
النيارى ل َت َذذروا قليال ل جدوا ن اليه د ا يمذنهن ن ينفظروا المسيه المي سع ا لقفله ،والمي كذروه
واففروا عليه ولهما سمالن هللا سباانه وتعالى بالمغض ب عليهن والنيارى بالضالين!
قين في لما الباب فقد قال رحمه هللا البينا تالعك الشتتتتيطان باليه د " :تالعبه
ولإلالام ابن القين
ٌ
كالم ّ
بهن :نهن ينفظرون قاِما الن ولد داود النبي ،ءكا حرك شتتذفيه بالدعام :الات جمي األالن ،و ن لما المنفظر
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بزعمهن ل المسيه المي اوعدوا به! ولن في الاقيقة ءنما ينفظرون السيه الضاللة " الدجال " ،فهن كتر
تباعه ،وءا فمسيه الهدى عيسى بن الرين عليه السالم يقفلهن ،وا يا بقي النهن حدا.
َ
النفظرا يخرج في آخر الزالانف فهنهن او عدوا به في كل اللة ،والمستتتتلم ن ينفظرون
واألالن التالث تنفظر
نزول المسيه عيسى ابن الرين الن السمام ،لذسر اليليك ،وقفل الخنزير ،وقفل عداِه الن اليه د ،وعا باده
الن النيارى ،وينفظرون خروج المهدي الن لل بيت النب ة يمأل األرض عدا كما اللئت ج را ".الت
ويبدو ن األحداث ستتفنطلا ستتريعة بعد الملامة الذبرى باستتك الا جام في عقد الدرر للشتتافعي رحمه
هللا :فعن العاك بن جبل عن الر س ل صلى هللا عليه و سلن( :الملامة العظمى وففه ق سطنطينية وخروج
الدجال في سبعة شهر).
وحين ن فأ الل تيتتتتري اات الستتتتاستتتتة األالريذيين في اإلدارات المف عاق بة ،كيف يف ذاخرون بعق يدتهن
ٌ
تتترياات تفطل للمعركة باماستتتتة
الهرالجدونية ،ءك استتتتجلت للعديد الن رؤستتتتام ال ايات المفادة ،تيت
والفمام ،كمتل الرِيش ريغن وج رج ب ش ودونالد تراالك .نستتتفطي ن نذهن ستتتبك تركيز الغرب على
لمه البقعة الن األرض وءلى ين تفجه سياساتهن وءسفراتيجياتهن الهما ظهرت العذش.
والمفأالل في كل الا ستتتبا بستتتطه يفستتتامل الاكا على المستتتلمين ن يذعل ه في عيتتترنا الاا تتتر بينما
ٌ
ينفظرلن ال ا
تشرو الفنا وتبعث الفذاؤل وتطرد اا طراب وال جل!
اقف
عظيمة ّ
ق ل يجك علينا ن نربي نذستتتتنا و بنامنا تات ن ر لمه ال ابشتتتتريات وق ة اليقين ،ابد ن نبني رؤانا
وتاركاتنا باتجاه واحد فقط ،ن الن ير ال يير لمه األالة الهما طال ليل الظالمين ،ثن ألجل ن نذ ن لال
لفمتيل الة بمتل لما الفأييد ولمه العظمة علينا االفزام بفعالين ديننا ،دونها الم ت ،ا نستتاوم عليها بدا،
ذر ةه بذل الا
فهنما النجاة في الفمستتك بشتتريعة ربنا ا نقبل لها بدا ،والن راد ن يبدل لنا ديننا ،تيتتدينا َ
لم ة
وتينا الن ق ة ،فهنها قضتتية وج د وقضتتية الة النفيتترة الاجدة ا نر تتى ن نذ ن ءا جن دا لها .ولا قد

علمفن الخبر ،فاشاموا الهمن و عدوا له العدة.
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الخاتمة
ءن تلخيص الذفن والمالحن ،ليش الهدو النه تلبية فض ل قارئ وتقدين العل الة تضاو لرصيد العل الاته
وكذى ،بل ل تري ٌ
اق يغمي اليقين ويدف بعجلة العطام للمستتتابقة وااستتتفدراك ،يا ّ ل انستتتياب المعاني
والذلمات ءلى ق ة في ستتتبيل نيتتترة الاا والتبات عليه ،تظهر آثارلا على الج ارح و فعال العباد البهرة
الفألقة عند الن صدق.
ءنه وق دٌ الن ن ع آخر يافاجه كل الستتلن والستتلمة لم اصتتلة المستتير على ن ر الن هللا يادوه الشتت ق
لم عد لن يفخلف عنه حد ،كيف ا ول ال عد الظذر المبين وخاتمة اليتتتتراع بين الاا والباطل ،ط بى
حيل سهما الن سهام صناعفه.
لمن ّ
الر قدّ ره هللا ستتباانه النم خلا الستتماوات واألرض ،ءا ن اانفمام لذريا
وءن انفيتتار الاا على الباطل ٌ
الاا والفشتتتتبث بابل هللا المفين ،ل المطل ب النا خاصتتتتة في وقت تمر به األالة المستتتتلمة بمرحلة
اسفضعاو واحفالل بذل صنافه و وجهه.
ولعل خطر احفالل علينا ال اجهفه ل احفالل األكلان المي يستتتعى ل د الذذرة اإلستتتالالية في قلك كل
السلن والسلمة.
والن لما المنطلا علينا ن نبقى على وصتتال داِن ال كل الا يفيتتل بأصتتالة لما الدين وقيمه والذاليمه
والبادِه وتاريخه والستتتفقبله وقبل كلك كله ستتتش عقيدته ،لذي نفمذن الن ال اجهة ق ى الشتتتر والظلن
الفي تااصرنا النم الد وتااول ن اتتني عزالنا في النه ض بهعداد يليا بأالة كافك لها النير.
نعن فنان ٌ
الة كفك لها النيتتتتر المؤزر ،وعلينا ن نقدم في كل ي م في الا ر الزالن القدوة والمتل لخير
الة خرجت للناس.
ولستتنا ءا حلقة الن ستتلستتلة الفيتتلة الن األجيال الفي تف ارث العهد لبنام قبة النيتتر النهاِية ،ولن يذ ن
نبينا صتلى هللا عليه وستلن والا كان عليه الستلف اليتاله .كي ا
كلك ءا بالرج ع لديننا والفمستك بستنة ّ
نضل وا نشقى.
الا الا دونه الن تخاريف البشر فال تغني وا تسمن الن ج ع ،ندوسها بأقداالنا ،ليذ ن اسفعالؤنا باإليمان
عبرة للبشر!
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كفبت لمه الاروو بفقيتتتتير علمه ورغبة في تقدين األفضتتتتل لن بلغها ،ولذن حستتتتبي نني بلغت آية،
والعمرة ءلى ربذن ،ءن ءليه الرجعى.
ليلى حمدان
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