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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على سيدنا حممدد وعلدى هلدأ وابد امجأ ا ودن  و د        
 مجود؛تبوهم مجإحسان إىل يوم الدي  ا ا 

فقد اعتنى اإلسدالم   القدنهن اليدنيم والسدنن النبويدن ا مبدنفن  و دو         
واعتنى مجذلك الصد امجن و د  مجودد م      اليت حتدث   ا ستقبل ا بمبنات والفنت

  وعما ميي  ان حيددث فيدأ    وقد كثن اليالم   ايا نا ع  ا ستقبل     الولماء
وا سدلمون    الندا  مجوا دن   وذلك ا ال   احنسدا  الواقدا ايلديم الدذي يويمبدأ     

 .خبابن

  ومجدن حداو ويدا       وا تيلمون والياتبون   ذلك مجدن  ففردن و و ففِّدن و   
وال شك ان تقويم ذلك وعالجدأ إادا ييدون  د        وليل    ا وقفن خطو تأ

 .خالل اآليات القنهنين الينمين وايحاديث النبوين المبنيفن

ى القنهن الينيم حفظهدم ا  ان  وقد  غب ايخوة    وين احملافظن عل 
وان ُاَد  َسأ   الددو ة المبدنعين النامجودن ا ندوي       اكتب   ذلك ولو شيئا يسريا

 .م فجزا م ا  خريا2003 د / 4121عقد ا   بيف عام 

اليتدب   وقد قنات حول  ذا ا و و  كثريا سواء   ا صاد  القدمين او 
وكثنة االلتزا ات فقد كتبت  ذا الب ث  ونظنا لضيق الوقت  وا قاالت احلديثن

 : وقد قسمتأ إىل  قد ن وقسمن  ا ختصن على عجل ه ال ان ييون مما قل ودل

 . مين والتا ي  وا صد  وايقساماي داف وايوفيها : ا قد ن
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 .ستقبل نهج التوا ل  ا نصوص ا : القسم ايول

 .ك ذلا م النصوص الص ي ن الوا دة  : القسم الثاني

  او ول  ييون حديثنا    ذا الب ث عما حدث وانتهى مجل عما سي دث
 .ع  ا و  حدثت مجداياتها  ولينها ال تزال تتيا ل  وو تنتأ مجود

 ستوينا   الذي يناسب ا قام ا ختصن وقد ا فقت ذلك مجالتو يح والتوليق
حأ و سدتندا إىل ا دم ا صداد    احلدديث النبدوي المبدنيف وشدنو         مجا  تواىل

 .ا وتمدة

وقد طبوتأ  وين احملافظن على القنهن الينيم على شيل  ذكنة لطلبتها   
وو تنمبنه   كتاب ينأ خا ج ع   و و   طبوعاتها اليت ختدم القنهن اليدنيم  

 وعلو أ.

لت عليها مجوض التودديالت الديت   ثم  اجوت ا ادة الولمين  نة ثانين  وعدَّ
  فهذه نسدخن  زيددة و نق دن     وض اإل افاتيقتضيها ا قام  وا فت عليها مج

 .و ي اإلبدا  الثاني هلذا اليتاب

وان يسدده   اسأل ا  تواىل ان جيول  ذا الومل خالصا لوجهأ الينيم
  وينفا مجأ.

 واحلمد    ب الوا ن
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 دقمة امل

 أحاديث املستدقبليف 

 )املبشرات والفنت(

 ا دافهااوال: 

 إىل جمموعن    اي داف ا مها : لاحاديث ا ستقبيهدف احلديث ع  

فإندأ جيدب علدى ا سدلم ان       الولم جبانب    جوانب الوقيدة اإلسال ين .4
 .ملسو هيلع هللا ىلصيوتقد  ا بح ع  النيب 

  فقدد  ا تواتنإال مجد اإلميدان   بجيد ال إنأ : وال ب ن لقول مجوض ا وابني 
م انأ كان ينسل الص امجي الواحد إىل  نطقن او قبيلن فديولمه  ملسو هيلع هللا ىلصتواتن ع  النيب 

  الوقيدة ثم ايحيام  وقدد ا دا كدل ا د لفن   الوقيددة علدى  ددا  التدا ي        
 .4حاد   الوقيدةاإلسال ي كلأ على االحتجاج مجاآل

 احاديدث ا سدتقبل   و دا   واإلميان مجاليوم اآلخن  كد   د  ا كدان اإلميدان    
سواء  ا وقا  نها و ا و يقا حتى   إال  قد ات لليوم اآلخن (ا بمبنات والفنت)

  .اآلن

                                                           

: ا نهاج احلديث   علدوم  يانظن    ذا ا و و  و  كل ا و وعات ا تولقن مجولوم احلديث كتامج 4
 احلديث.
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فدإن حددوث     ملسو هيلع هللا ىلصومجنسدولأ    توزيز  مباعن اإلميان مجا  سدب انأ وتوداىل   .2

دليل على بدق النبوة  ولذلك و دوها   ملسو هيلع هللا ىلصايحداث كما اخرب مجها  سول ا  
 .اي عال اتها" وةداعالم النب"مجوض علماء احلديث حتت مجاب 

نهدا  إواندأ  همدا طالدت الفدنت ف      مجنصن ا  اإلجيامجين توزيز  مباعن اي ل .3
 .دون اتيال وتقصري  وان الواقبن للمتقن  ست امجدينلي

 .واحلث على الومل اجلاد الدؤوب هلذا الدي   توجيأ السلوك حنو اخلري .1

  و ذا جيولها اقل وقوا وتدأثريا   فال تيون  فاجئن  االستوداد هلذه الفنت .5
 .وال ت دي إىل اليأ  والقنوو  مجها النا  فال يفنت

  .اغري    والتمييز مجينها ومجن   ذا اجملال نالص ي ايحاديث التونيف مج .6

مجيان  دى اجلهد الذي مجذلأ علماء احلديث   احلفاظ على السدنن النبويدن    .7
  وتوزيز الثقن مجدقن ا نهج الذي اتبووه   حيمهم على  وايات النواة  وتبليغها

وذلك    خالل تطامجق  ا ب  أ الدنواة  دا ايحدداث   ا ا دي واحلا دن      
 .لوا ستقب

 

  ونا اثانيا: 

و ددو الفددن    ايِّخبددا  الديت تفدددخىل علددى الدنف  البىمب ددن  : ا بمبدنات لغددن 
 .  فيما وقا  او  ا سيقاوالسنو 

 .االمجتالءات واحمل  اليت متيز اجليد    النديء: والفنت لغن
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اآليات وايحاديث اليت تبن  ا سي دث   ا ستقبل    نوم : وابطالحا
 و صا ب.

 

 ها ا ميتثالثا: 

  فقد فطن النا  الولم مجا ستقبل يليب حاجن فطنين فطن ا  النا  عليها .ا
كدالوحي  والنؤيدا    على حب علم ا ستقبل  وقد جول ا  لذلك طنقا شدنعين 

الصادقن  واالستخا ة  و نالك طنق غري شنعين وال بد ن هلدا  مجدل  دي  د       
جديم و طالودن   اليذب واالحتيال على النا   كقدناءة اليدف والفنجدان  والتن   

 .الربوج

ڀ  ژ يتيح لإلنسان ان خيطط للمستقبل مجصو ة افضل قال تواىل  .ب

وكما و د   قصن    ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
سيدنا يوسف عليأ السالم   التخطيط خلم  عمبنة سنن مجود تأويل  ؤيا ا لك 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ قال تواىل   اليت عنف    خالهلا  ا سي دث    جدب

  .  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڍ  

                                                           

 .411سو ة ايعناف     اآلين  4
 .17يوسف  اآلين سو ة  2
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ويسدمى استمبدناف     و و اآلن علم حياول الفصل مجدن احلقيقدن واخلنافدن   
مجدل     ملسو هيلع هللا ىلصولينأ ال يوتمد على حقا ق كاحلقا ق الوا دة   سنن النيب   4 ا ستقبل

 .على توقوات  ستندة إىل الواقا
 

 تا خيها امجوا: 

واسدتمن   تدا ي      أ السدالم  د  عهدد هدم عليد    ت ا بمبنات والفدنت مجدا
فقد مجمبدن م ا  توداىل مجبوثدن حممدد       اينبياء  يوا و  اليتب السماوين السامجقن

 .2كما انأ  ا    نيب إال انذ  ا تأ ا سيح الدجال   ملسو هيلع هللا ىلص

وا ا   اإلسالم فقد مجدا عصن ا بمبنات والفنت والتوا ل  وها  ندذ م د    
فقد و د مجوض ذلك     و   مجود م    نو ا مجوصن الص امجن والتامجونملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

وقد كان مجوض الص امجن  تخصصدا      ومجوضأ   السنن النبوين  القنهن الينيم
 ملسو هيلع هللا ىلصولدذلك اختدا ه الدنيب      ذلك وعلى  اسهم حذيفن مج  اليمان   ي ا  عنأ

 .دون غريه    الص امجن ليخربه مجأمساء ا نافقن
 

                                                           

اشنفت قبل سنوات على  سالن  اجستري   احلديث   اجلا ون اي دنين مجونوان )استمبناف  4
 ا ستقبل   السنن النبوين(.

  قدول ا  عدز وجدل    3مجاب  قم   كتاب اينبياء 6/370ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا  ي 2
 .3337 قم احلديث  {ولقد ا سلنا نوحا إىل قو أ}
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  صد  ا خا سا: 

 د  اِّ دا ات يدد كها الوقدل  د  خدالل        استمبناف ا ستقبل إ ا ان ييون
ولدي   دذا     الديت و دوها ا  توداىل    "القوانن" الطبيويدن او اإلنسدانين   السن 

فا صدد  الوحيدد     وخبابن السدنن الصد ي ن    او    خالل الوحي   و وعنا
للمبمبنات والفنت ولوال ات الساعن اليربى  و القنهن الينيم والسدنن النبويدن   

فوال ات السداعن اليدربى     استنباو ذلك    خالل  قد ات فال ميي   ا مبنفن
 مجها يبدا انفناو نظام اليون وقوانينأ.  كثري  نها    خوا ق الوادات

ولذلك ال يصح شنعا وال عقال ان ييدون  صدد  ذلدك نبدوءات  د  ال      
هو ذلك ف    ادعىو    ال    خالل النجوم والربوج  وال    غري ايوحى إليأ

و  ذلك نستذكن حديث " َ د   اَِّتدى َعنَّاف دا فَِّسدأِّلِّأف َعد          ونافناليهان وال   
ا ا إن بددقأ فداي ن     "  ذا إذا و يصدقأ 4َشي ٍء لِّم  تفقرَبل  لِّأف َبلِّاٌة اِّ  مجوىَن لِّي لِّن  

 قِّداَل َ د   اَِّتدى كِّا ىنأدا اِّو      ملسو هيلع هللا ىلصفَو   اِّمجىي  فَني َنةِّ َوالرَ َس   َعد   النَّبىدي      اشد خطو ة

ملسو هيلع هللا ىلصَعنَّاف ا فَِّصدَّقِّأف مجىَما َيُقولف فِّقِّد  كِّفَِّن مجىَما ُان ز َل َعلِّى  فَ مٍَّد 
 2. 

 

                                                           

  حتدنيم  35  مجداب  قدم     كتداب السدالم   1/4753 مجت قيق حممد ف اد عبد الباقي ب يح  سلم 4
 .2230   قم احلديث اليهانن

 احلدديث    مجداقي  سدند ا يثدني    قدم    45/334 مجت قيق شويب اي ناؤوو وهخني   سند امحد 2
 .ب  أ امج  حجن وغريه  9536
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  اقسا هاادسا: س

 تنقسم احاديث ا بمبنات والفنت إىل عدة اقسام كما يلي :

 .مجمبا ات وانتصا ات .4

 .وحاالت  وف و نض تصيب اي ن  فنت مجن ا سلمن وامجتالءات .2

 . وغري مبناعات كربى مجن ا سلمن .3

وحند  اآلن   نهايدن     كدربى وبدغنى  : و ي قسدمان   عال ات الساعن .1
 .وا  اعلم  الصغنى وعلى امجواب اليربى
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 القسم األول

 

  منهج التعامل  

 مع  

 املستقبل أحادي 

(املبشرات والفنت)
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 املستدقبل ةنهج التعاةل ةع أحاديث

 (املبشرات والفنت)

والفنت  نهج بد يح  مجوضدأ عدام   كدل     للتوا ل  ا احاديث ا بمبنات 
ايحاديث  ومجوضأ خاص   احاديث ا بمبنات والفنت  فما  و ا نهج الص يح 

   ذلك؟

 لل ديث النبوي المبنيف جانبان  وليل جانب  نهما ابول علمين:  

 اجلانب ايول: ثبوت احلديث  اي ب ن احلديث.

  ا.واجلانب الثاني: داللن احلديث  اي فهمأ فهما ب ي

فإنددأ ال مجددد لل ددديث  دد  ان ييددون بدد ي ا  وان ييددون فهمددأ ايضددا  
 ب ي ا.

 

 ا م النقاو   ثبوت احلديث: اوال: 

التثبت    ب ن احلديث  فال مجد ان ييون احلديث ب ي ا لذاتدأ او   .4
ولذلك   وال يقبل احلديث الضويف او ا و و   او حسنا لذاتأ او لغريه  لغريه
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كتب احلديث الضويفن كيتاب " الفنت " لنويم مج   ال جيوم االعتماد على مجوض
 .4 وخبابن  ا انفند مجأ  فنويم كثري اخلطأ وخبابن   احاديث الفنت  محاد

فن دا كدان  د      2 ا دا ا وقدوف وا قطدو      ان ييون احلديث  نفوعدا  .2
و ولدوم ان كتدبهم     اي    ا ولو ات الوا دة ع  مجد  إسدنا يل    اإلسنا يليات

كما ال ميي  التمييز مجن  ا حنف و دا    ن  وال ميي  الوثوق مجهاو صاد  م حمنف
 .كما ي كد الباحثون الغنمجيون انفسهم  علما مجأن  ا و حينف قليل جدا  و حينف

و نأ ان ييون مما ال جمال للناي   يقبل    ا وقوف  ا لأ حيم ا نفو  .3
ذ عد  ا دل   مجمبنو ان ييون ع  ب امجي و يأخ  فيأ كأحاديث ا بمبنات والفنت

وذلك  ثل حديث امجي  نينة   ي ا  عنأ قال "اللهم ال تد ك  سنن   اليتاب
وال إ ا ة الصبيان" ففيأ إشدا ة إىل ان اول إ دا ة الصدبيان تيدون سدنن        ستن
فإنأ مما ال جمال للدناي    3و و كذلك فإن يزيد مج   واوين استخلف فيها   ستن

 .فيأ

وال يصدح ان   وال يمبرتو التدواتن    اعتماد اآلحاد الص يح او احلس  .1
  فقد ا دن القدنهن اليدنيم مجاتبدا  السدنن       إنأ و يند ذكنه   القنهن الينيم: يقال

                                                           

ن النا   و  ا مجدن طلبدن الولدم  ويقولدون إن     كثريا  ا تنتمبن احاديث وا ين )اي  ويفن جدا( مج 4
الواقا ي كد ا  و ذا ال يصح  فلئ  كان الواقا كافيا لتقوين احلديث الضويف  وفا يسريا  فإندأ ال  

 ييفي لتقوين ايحاديث الوا ين وا و وعن.

م   ا ا ا وقوف فهو    كدالم الصد امجي  وا دا ا قطدو  فهدو  د  كدال       ملسو هيلع هللا ىلصا نفو     كالم النيب  2
 التامجوي.

 .43/40انظن فتح البا ي المج  حجن  3
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ھ     ھ  ے    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ  فقدددال توددداىل 

 ژے
 .و ذا ييفي 4

فدذلك  د      تند ايحاديث اليت حتدد تا خيا  وينا حلددوث ا دن  ودن    .5
وحسب علمي و يثبت   ذلدك إال حدديث واحدد      ث ا و و عال ات احلدي

و ا ذلك ففيأ  وايات مجوضدها " ا  السدبون"     و و قول امجي  نينة السامجق
 .مجدل الستن

  وال اقول إذا خالف الوقل  ال يفَندُّ احلديث الص يح إذا خالف الناي .6
  الودادات  فيل ا وجزات لألنبياء إاا  ي    خوا ق  والفنق مجينهما كبري جدا

اي ليسدت ممدا     ولينها ليست  د  خدوا ق الوقدل     اي مما و يتوود عليأ النا 
و  ا بمبنات والفدنت شديء  د       2 والنا  خيلطون مجن اي ني   ينفضأ الوقل

ا ا ا ست يل عدادة فدال حدنج      فا هم ان ال ييون    ا ست يل عقال  اخلوا ق
  .فيأ

مجدل    بيل ال يند ابدل احلدديث  اختالف النوايات الص ي ن   التفا .7
  كما   اختالف مجوض النوايدات   مجودض التفابديل للددجال      ي كده ويقويأ

                                                           

 .7سو ة احلمبن     اآلين  4
لو ان ا  سب انأ وتواىل خلق اإلنسان يطري   اهلواء كما تطري الطيو  ليدان  دذا شديئا عاديدا ال      2

  تنفضأ الوقول  فهذا    ا سدت يل عدادة ال عقدال  ا دا  د  يقدول كالنصدا ى: إن الواحدد ثالثدن         
ن واحد  فهذا لي   ست يال عادة مجل  و  ست يل عقال  ولذلك فإنك لو اخدذت  د  طفدل    والثالث

بغري   السنن ايوىل    عمنه  و يتولم احلساب مجودف  لو اخذت  نأ ثالثدن قطدا  د  احللدوى ثدم      
 اعدت لأ واحدة  ا قبل ذلك  ين ذلك  ست يل عقال ال عادة.
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و ثال ذلدك لدو ان النمبدنات      ام فيهما  و ل الوو    عينأ اليمنى ام اليسنى
اإلخبا ين قالت: إن طا نة تامجون للمبنكن الفالنين سقطت   ا يان الفالندي  ثدم   

د النكداب او القتلدى او اجلنحدى  فهدل يقدول قا دل       اختلفت النوايات   عدد 
اختلفت النوايات فالطا نة و تسقط  كال مجل إن تودد النوايات مجسقوو الطدا نة  

 .يزيد اخلرب قوة  حتى وإن اختلفت النوايات   ايعداد

إذا توا  ت ايحاديث الص ي ن فينبغي اجلما والتوفيدق مجينهدا اوال     .1
 .قبل اللجوء إىل الرتجيح

ال يأتي علييم م ان إال الذي مجودده شدن  ندأ    ثال ال يقال: إن حديث "فم
" يتوا ض  دا احاديدث ظهدو  ا هددي     ملسو هيلع هللا ىلصحتى تلقوا  مجيم مسوتأ    نبييم 

ونزول عيسى عليهما السالم  ين عصن ما افضل مما قبلهما  مجل حناول التوفيق 
 دو   حبيث نأخذ مجاحلدديثن الصد ي ن  ودا  فنقدول  دثال: إن احلدديث ايول      

 القاعدة الوا ن  وإن الثاني ميثل االستثناء    القاعدة  و يذا.

 

 :حلديثداللن اا م النقاو   : اثاني

فايبل   احلديث ان   عدم حتميل النصوص  ا ال حتتمل    ا واني .4
فال يقال   احاديدث    وال يصنف إىل اجملام إال مجقنينن كافين  ييون على احلقيقن

ين نزولأ فيأ  ا قصود انتهاء احلنوب وانتمبا  السالم  سالمعليأ ال نزول ا سيح
   التفصيالت  ا ال ميي  ان يفسن مجالسالم  فقد ذكنت ايحاديث الصد ي ن  

 لونأ  وبفات شونه  واي  ينزل  وكيف ينزل  و يذا.
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  فقدد و دت    وال يقال   احاديث الدجال ا قصود طغيان احلياة ا ادين
جسدين تفصيلين  فهو  ثال اجود المبون  فييدف تيدون   بفات الدجال بفات 

احلياة ا ادين ذات شون اجود  و  و امسن اللون فهل احليداة ا اديدن اليدوم الديت     
 .متثلها الواليات ا ت دة اي نييين واو ومجا مسناء اللون؟

مسوت ان احد م   السبوينيات    القنن الومبني  ادعدى   اي دن ان  
 و ا هدي ا نتظن  فلما قيل  –وكان وليا للوهد هنذاك  –طالل اي ري احلس  مج  

لأ: إن اسم ا هدي  و: حممد مج  عبد ا  ولي  احلسد  مجد  طدالل قدال: اسدم      
؟ قيل ال شك انأ اسم حس   قال:  ذا  و االسم  "حممد"  ل  و حس  ام ال

نفسدب  ايول  وا ا امج  عبد ا  فإن جدد اي دري حسد  امسدأ عبدد ا   و  دا       
 اإلنسان إىل جده.

فال شك ان  ذا اوذج    التالعب مجايلفاظ  ونو     التملدق والتزلدف   
 يولياء اي ن.

فال يصدح    والسنن النبوين الثامجتن  فهم احلديث    وء القنهن الينيم .2
 .فهمأ  ا خيالف  ا فيهما

عدم فهم احلديث    خالل قناعدات سدامجقن ال دليدل  د  النصدوص       .3
  و ثال ذلدك اندأ انتمبدنت سدنن     ييون لتسويغ واقا  ون او  فضأكأن   عليها

م مجود غزو بدام حسن لليويت احاديث على السنن النا   وفوجئدت  4990
يو ا وانا   حما نة للد اسات الوليا لطالب احلديث ان مجوضهم يقول: توجدد  
احاديث  ويفن لي  الواقا يصدقها  فقلت هلم: حتى طالب احلدديث انطلدت   

وضهم اإلشاعات  فما كان  د  إال ان كلفدتهم مجالب دث عنهدا وختنجيهدا      على مج
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ومجيان د جتها  و  احملا نة التالين سألتهم:  اذا وجدمت؟ فقدالوا: و ددد شديئا     
ولي  احد م وجد قصيدة المج  عنمجي يصف فيها مجوض  ا ييون مجن ا سدلمن  

وسدن بدادم    وغري م  ويقول فيها: فويل هلم  د  بدا م  فقنا دا مجودض ا ه    
 وقالوا بادم يو : بدام.

و يذا حنفدوا القصديدة  وجولو دا حدديثا نبويدا  و يدذا يفودل اهلدوى         
 .مجأب امجأ

عدم اجلزم مجإنزال احلديث على واقون  وينن إال إذا كان اي ن   غايدن   .1
فإن اختلفت فيأ انظا  الولماء فال ينبغي اجلزم   الو و  وو خيتلف فيأ الولماء

 .القول:   ا ييون ا قصود مجاحلديث  و كذا   مجل ينبغيمجأ

 عند إسقاو احلديث على الواقا ال مجد ان ييون ذلك    شخص : .5

 والتوفيق مجينها عند احلاجن  والفهم التيا لي هلا  عاو مجايحاديث. 

 فدبوض الندا  و     فاي ن   ا خيتلف     يدان إىل هخدن    عاو مجالواقا
و كبلده     حيث الوادات والتقاليد  او يظ  يغاد  مجلده امجدا  فيظ  ان كل الوا

 .عدم التوميمو التنبأ لذلك فينبغي ان كل البالد الونمجين او اإلسال ين كبلده 

  فإن اإلنسدان غدري   غري  تسن    احليم   وتدل   النظنة إىل اي و  
 .ا وتدل   التفيري تيون ه اؤه غري ب ي ن غالبا

فَو   َعب دى اللَّأى مج د        ال جتوم  قاو تأعدم فهم ايحاديث على انها قد .6
كِّي َف مجىُيم  َومجىَزَ اٍن اِّو  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَعم ن و مج    الرَواص    ي ا  عنهما اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 

ت  قِّد  َ ن َج  َتب قِّى حفَثالٌِّن  ى   النَّا    يفوشىُك اِّن  َيأرتىَي َمَ اٌن يفَغن مجلف النَّا ف فىيأى غِّن مجلِّن 
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فِّقِّداُلوا َوكِّي دَف     َوَشبَّكِّ مَجي َ  اَِّبامجىوىأى  َواخ َتلُِّفوا فِّيِّانفوا َ يَِّذا  عفهفودف فم  َواَِّ اَناتفهفم 
َوتفقربىُلوَن َعلِّى   َوَتَذ فوَن َ ا تفن يىنفوَن  َتأرخفذفوَن َ ا َتو ن ُفوَن: مجىَنا َيا َ سفوَل اللَّأى ؟ قِّاَل

فاحلديث حيث على تنك ا ن عا ن النا    4 وَن اِّ  َن َعا َّتىُيم َوَتَذ ف  اِّ  ن  َخابَّتىُيم 
فهذا حذيفن مجد  اليمدان     وقد مجدا ذلك التغري   عهد الص امجن  النا  ن يُّعند تَغ

  ي ا  عنأ يقول مجود حديث اي انن الذي فيأ " فِّلِّا َييِّادف اَِّحٌد يفدَ د ي الرأَِّ اَندنِّ   
لِّاٍن َ جفل ا اِّ ىينأا َويفقِّالف لىلنَّجفل  َ ا اِّع قِّلِّأف َوَ ا اِّظرَنفِّأف َوَ دا اِّج لِّدَدهف   فِّيفقِّالف إ نَّ فىي مَجنىي ُف

َولِّقِّد  اَِّتى َعلِّيَّ َمَ اٌن َوَ ا : َوَ ا فىي قِّلربىأى  ىث قِّالف َحبَّنى َخن َدٍل  ى   إ مَياٍن " قال حذيفن
دَّهف َعلِّيَّ الرإ س لِّامف َوإ ن  كِّاَن َنص دَنانىياا َ دَّهف َعلِّديَّ   ُامجالىي اِّيَُّيم  مجاَيو تف لِّئى   كِّاَن  فس لىمأا َ 

 .2َساعىيأى فِّأِّ َّا الرَيو َم فَِّما ُكن تف ُامجايىاف إ لَّا ُفلِّانأا َوُفلِّانأا 

ولقد ظ  الولمداء   كدل عصدن ان      وامداد التغري مجود الص امجن والتامجون
 نهم إن اي ن مجدا ونوف والنهدي   ولي  و يقل احد   ذلك قد حتقق   عصن م

مجل فهموه على انأ  ا دام ا سلم جيد  د  مييد  ان يسدما      ع  ا نين قد انتهى
 . نأ فيجب عليأ ان يأ ن مجا ونوف وينهى ع  ا نين

فهدل يقدول     مجل  دي  نهدا    وإاا  ثل الفنت كمثل احتالل اليهود فلسطن
مجل نقدول: إن اجلهداد وا قاو دن      عاقل: ذلك قد  ا  وجيب ان ال نقاو أ ؟ كال

 .و و  اض إىل يوم القيا ن  مجل  و ذ وة سنام  ذا الدي      قد  ا 

                                                           

   وب  أ امج  حجنوسيت عليأ    ب اي ن والنهي  مجا  كتاب ا الحم2/137 سن  امجي داود 4
 وغريه. 43/39 فتح البا ي

 قم      فا اي انن35مجاب  قم    كتاب النقاق 44/333ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2
 .6197احلديث 
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فال ينكز علدى    احليمن   اختيا   ا يناسب ا قام لت ديث النا  مجأ .40
وال ينكز على   فإن ذلك   ا يقود النا  ع  الومل  احاديث ا بمبنات وحد ا

  ولدذلك فقدد    ا يددخل اليدأ  إىل القلدوب   احاديث الفنت وحد ا فإن ذلك  
 .اخرتت هلذا اليتيب عنوانا  توامنا  ا مجن ا بمبنات والفنت
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 نيالقسم الثا

 

 املستقبل أهم النصوص يف

 (املبشرات والفنت)
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23 

مجينمدا      السدنن النبويدن   احوو د و الاكماحاديث ا بمبنات والفنت اكثن جاءت 
ولذلك سنستون ها  د  خدالل جمموعدن      يمذكن مجوضها سنيوا   القنهن الين

تزيدد  الفدنت  وين احاديث ا بمبنات      ايحاديث النبوين   ا صاد  الن يسين
ليدن  سدأحاول ان     وال يتسا ا قام لدذلك   على الف حديث   كافن ا صاد 

 .وخبابن اليت تغ  ع  غري ا  اذكن ا م ايحاديث الص ي ن

إىل  –وخبابن إن كان طدويال   –احلديث الواحد  َاطِّقِّوقد خطن مجبالي ان ُا
وا ا كل جزء حتت الونوان ا ناسدب  وليدن  عددلت عد  ذلدك ين        اجزاء

مجوض  ذا التقسيم اجتهاد قد يصيب وقد خيطئ  فدثثنت ان امجقدي كدل حدديث     
كما  و  وا ا احلديث   اكثدن ا و دوعات  ناسدبن  وإن كاندت فيدأ اجدزاء       

 .وا  ا وفق تدخل حتت عناوي  اخنى 
 

 :ا ستقبلمج ملسو هيلع هللا ىلصا تمام النيب  .4

َ دا  َ قِّا أا  ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَم فىيَنا َ سفولف اللَّأى : َع   حفَذي فِّنِّ مج  اليمان   ي ا  عنأ قِّاَل
  َحفىظِّأف َ    َحفىظِّأف  َتَنكِّ َشي ئأا َيُيونف فىي َ قِّا ىأى َذلىكِّ إ لِّى قىَيام  السَّاَعنى إ لَّا َحدََّث مجىأى

َوإ نَّأف لَِّيُيونف  ىن أف المبَّي ءف قِّد  َنسىيتفأف فِّأَِّ اهف   قِّد  َعلىَمأف اِّب َ امجىي َ  فلِّاءى  َ    َنسىَيأفَوَنسىَيأف 
 .4فِّأِّذ ُكنفهف كَِّما َيذ ُكنف النَّجفلف َوج َأ النَّجفل  إ َذا غِّاَب َعن أف ثفمَّ إ َذا َ ههف َعَنفِّأف 

 

 

                                                           

  إخبا  النيب بلى ا  عليأ وسلم فيما ييدون   6  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2247 ب يح  سلم 4
 .2194 احلديث    قمام الساعنإىل قي
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 :الص امجن مجا ستقبلا تمام  .2

نِّ مج   الرَيَمان    ي ا  عنأ قال: كِّاَن النَّا ف َيس أُِّلوَن َ سفدوَل اللَّدأى   ع  حفَذي فِّ
فُِّقلرتف َيا َ سفدوَل اللَّدأى     َوُكن تف اِّس أُِّلأف َع   المبَّن  َ َخافِّنِّ اِّن  يفد   كِّنىي  َع   الرَخي ن  ملسو هيلع هللا ىلص

فَِّهل  مجو َد َ َذا الرَخي ن   ىد   َشدنٍّ ؟     َخي ن إ نَّا ُكنَّا فىي َجا ىلىيٍَّن َوَشنٍّ فَِّجاَءَنا اللَّأف مجىَهَذا الر
ُقلردتف َوَ دا     3َوفىيأى َدَخدٌ    2  ُقلرتف َوَ ل  مجو َد َذلىكِّ المبَّن   ى   َخي ٍن ؟ قِّاَل َنَوم  4قِّاَل َنَوم  

فَِّهل  مجو َد َذلىكِّ الرَخي دن   ُقلرتف   1َتو ن فف  ىن هفم  َوتفن يىنف   َدَخنفأف ؟ قِّاَل قِّو ٌم َيه دفوَن مجىَغي ن  َ د يىي
ُقلردتف َيدا     َ    اَِّجامجهفم  إ لِّي َها قِّدَذُفوهف فىيَهدا    5 ى   َشنٍّ ؟ قِّاَل َنَوم  دفَعاٌة َعلِّى اِّمج َوابى َجَهنََّم 

فَِّما َتأر فنفنىي إ ن  ُقلرتف   7َوَيَتيِّلَّمفوَن مجىأِّلرسىَنتىَنا   6قِّاَل  فم   ى   جىلرَدتىَنا   َ سفولَ اللَّأى بىفرهفم  لَِّنا
ُقلردتف فِّدإ ن  لِّدم  َيُيد   لِّهفدم         9 َجَماَعنِّ الرمفس لىمىَن  َوإ َ اَ هفم  1اِّد َ كِّنىي َذلىكِّ ؟ قِّاَل َتلرَزمف 

                                                           

 إشا ة إىل فتنن قتل عثمان   ي ا  عنأ و ا مجود ا. 4
 .واحد انتهاء الفتنن  واجتما  ا سلمن على خليفن 2
 اي خري غري باٍف. 3
 إشا ة إىل مجداين االحنناف ع   نهج اإلسالم. 1
ا ذلدك   عصدننا  د  خدالل       وقد  ايند كناين ع  اجلهن مجالدعوة إىل غري اإلسالم و نهجأ القويم 5

 .ايحزاب المبيوعين والقو ين ا ل دة  و   خالل الدعوة الصنحين إىل احملن ات والفساد
 .ا حن  ا سلمن ن 6
 يدَّعون اإلسالم وين نفون عنأ خمادعن و ينا. 7
  ذا    ادلن وجوب االلتزام جبماعن ا سلمن  ووجأ الداللن قولأ " تلزم" وان ذلك جوامجدا عد    1

  وييفدي   الداللدن علدى    قول الص امجي " فما تدأ نني " فهدو ا دن  وكال مدا يقتضدي الوجدوب      
 ." اي  ات على  وصينَ    َ اَت َولِّي َ  فىي عفنفقىأى مجي َوٌن َ اَت  ىيَتن  َجا ىلىيَّن " ملسو هيلع هللا ىلصوجومجها قولأ 

 :شنطان ي خذان    امسها ماعن ا سلمنجل 9
 الوقددي او  يادة وفيأ مسا وطاعن   ا ونوف  فال يسمى ا دذ ب ايول: انها  اعن  اي تنظيم لأ ق

 .الفقهي  اعن ينأ لي  تنظيما
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  3َولِّو  اِّن  َتَودضَّ مجىأِّب دل  َشدَجَنٍة      2قِّاَل فِّاع َتز ل  تىلركِّ الرفىَنَق ُكلََّها  4َجَماَعٌن َولِّا إ َ اٌم ؟ 
 .1 ى يفد   كِّكِّ الرَمو تف َواِّن َت َعلِّى َذلىكَِّحتَّ

                                                                                                                                              

الثاني: انها إسال ين  وذلك    حيث فهمها المبمولي لإلسالم  و د  حيدث اي دداف والوسدا ل      
و   حيث الوقيدة والسلوك  ولي   ونى ذلدك ان افناد دا ال يقودون   ذندب  فهنداك فدنق مجدن        

 ناف الفندي واحنناف اجلماعن.االحن
لِّدو  كِّداَن   } ذا افرتاض  واالفرتاض ميي  ان جياب عنأ حتى لو كان  ست يال  كما   قولأ تواىل  4

( ومييد  ان ييدون    22االنبياء: ) {لِّفَِّسَدَتا فِّسفب َ اَن اللَّأى َ ب  الرَون ش  َعمَّا َيصىُفوَن فىيه َما هلىَهٌن إ لَّا اللَّأف
" ال تزال طا فدن  د     ملسو هيلع هللا ىلصيان دون  يان  ا ا ان ال تيون  اعن إطالقا فهذا خمالف لقولأ ذلك    

 ا تى ظا ني  ال يضن م    خالفهم.. احلديث "
 اي الفنق غري اإلسال ين كاليسا ين والقو ين. 2
 كناين ع  شدة التمسك مجاي ن  ا  ا فيأ     مبقن. 3
  كيدف اي دن إذا و   44كتاب الفنت  مجداب  قدم     43/35ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 1

 .7011 احلديث    قمتي   اعن
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 بعض العالةات الصغرى

 تيالب ا م اليفن على ا سلمن: .3

يفوشىُك الرُأَ مف اِّن  َتَداَعى : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : َع   َثو مجاَن   ي ا  عنأ قِّاَل
َو ى   قىلٍَّن َن   ف َيو َ ئىدٍذ ؟ قِّداَل   : اَل قِّا ىٌلفِّقِّ  َعلِّي ُيم  كَِّما َتَداَعى الرأِّكِّلُِّن إ لِّى قِّص َوتىَها

َولَِّين دَزَع َّ اللَّدأف  ىد   بفددفو         َولِّيىدنَُّيم  ُغَثداٌء كِّغفَثداءى السَّدي ل       مجل  اِّن تفم  َيو َ ئىٍذ كِّثىرٌي
قِّاَل قِّا ىٌل َيا َ سفوَل اللَّأى فِّ  َولَِّيقرذىفِّ َّ اللَّأف فىي ُقُلومجىُيم  الرَو  َ   َعدفو ُكم  الرَمَهامجنِّ  ىن ُيم 

 .4حفبُّ الدُّن َيا َوكَِّنا ىَيُن الرَمو تى :قِّاَل الَو   ف؟ َوَ ا

 دو      دوفهم  إن السدبب   فهذا  و التمبخيص الدقيق حلال اي ن اليوم
وان تدتخلص  د   دذا      فولى اي ن ان تودي ذلدك    حب الدنيا وكنا ين ا وت

فقدد  ايندا شدبامجها        توي ذلك وتدتخلص  ندأ  وقد مجدات اي ن   الداء القاتل
فلسطن وغري ا يتنافسون علدى اجلهداد  ويتسدامجقون إىل المبدهادة   سدبيل ا       

 .واحلمد   تواىل 

                                                           

  أ شدويب  بد    دم علدى اإلسدالم   كتاب ا الحم  مجاب   تدداعي اي   2/126 سن  امجي داود 4
 .اي ناؤوو وايلباني
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 ج

 كثنة القتل: .1

إ نَّ مَجدي َ  َيدَدي    : ملسو هيلع هللا ىلصقِّداَل النَّبىديُّ   : ع  َعب دىاللَّأى َواِّمجىي  فوَسى   ي ا  عنهمدا قِّالِّدا  
َوالرَهدن جف    َوَييرثفنف فىيَها الرَهن جف  فىيَها الروىلرمف 4 َويفن فِّاف  ا أا َين ز لف فىيَها الرَجه لفالسَّاَعنى لِّأِّيَّ

 .2الرقِّت لف 

حيدث    اعتقد ان نزول اجلهل قد كان وا  ا   مجالدنا   نهاين الدولن الوثمانين
يحيدام  وكان اجلهدل   ا   كنت ال تياد جتد   كثري    القنى    يقنا وييتب

 تص و ثم مجدات اي ن  وقليل    النا     يقيم الصالة  المبنعين قد مجلغ  داه
الولدم  و الصد وة  يتمدل تونسأل ا  تواىل ان يستمن ذلك حتى   تتولم وتلتزمو

 .وااللتزام

وكثن القتل   احناء كدثرية    لقد قا ت   عصننا حنوب عا ينا ا القتل فو
   و  ا كانت كثنة القتل   عصننا لسببن:ال يوخبابن الواو اإلس     الواو

  حيث سهل ذلدك علدى الددول اليدربى     ايول: تقدم وسا ل ا وابالت
 االستوما ين الوبول إىل الدول الضويفن.

الثاني: اخرتا  اسل ن الد ا  المبا ل  حيث يدتم   دقدا ق القضداء علدى     
نيتن   االيامجددعمبددنات اآلالف  كمددا حدددث    دددينيت  ريوشدديما وناغدداماكي 

 احلنب الوا ين الثانين على يد الواليات ا ت دة اي نييين داعين حقوق اإلنسان.
                                                           

 اي يزول. 4

قدم       ظهدو  الفدنت  5  كتاب الفنت  مجداب  قدم   43/43ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2
 .7062احلديث 
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 انتمبا  الفواحش: .5

َحد ثفُيم  َحدىيثأا َسدمىو تفأف  ىد     ال ُاا: َع   اَِّن   مج   َ الىٍك   ي ا  عنأ اِّنَّأف قِّاَل
إ نَّ  ىد   اِّش دَناوى السَّداَعنى اِّن     : أفَسمىَوأف  ىن د  لِّا يفَ د ثفُيم  اَِّحٌد مجو دىي  ملسو هيلع هللا ىلصَ سفول  اللَّأى 
  الن َجدالف  ذ َ َبَوَيد   مب دَنَب الرَخم دنف  يفَو  َوَيفرمبفَو الز َندا   َوَيظرَهَن الرَجه لف  يفن فَِّا الروىلرمف

 .4قِّي ٌم َواحىٌد  لىَخم سىَن ا  َناِّة أ َحتَّى َيُيوَنوَتب قِّى الن ساءف  

حتدى      القنن الومبني  مجمبيل و تمبدهده  د  قبدل   لقد فمبت الفواحش 
وقد اببح  ذا   كثري    ايحيان علنيا او شبأ   وبل ذلك إىل مجالد ا سلمن

  واببح ذلك    سياسات مجوض الددول ا ولندن   وانتمبن الوني والمبذوذ  عل 
"بدناعن السدياحن" الديت حتتداج فيمدا يزعمدون إىل تدأ ن كدل          حبجن  ا يسمى

  مجل اببح ذلك يفنض علدى الددول   لسيا  المبنعين وغري المبنعيناحتياجات ا
و دي: اتفاقيدن إلغداء كافدن اشديال          خالل اتفاقيات دولين كاتفاقين )سيداو(

 :أ  ذه االتفاقينتتضمنالتمييز  د ا ناة  و   ا م  ا 

 حنين اختيا  اجلن   وتغيريه. 

  واالعرتاف مجهما موجنالمبذوذ اجلنسيحنين  . 

                                                           

إادا  }  قول ا  تواىل 4  كتاب ايشنمجن  مجاب  قم 40/30ب يح البخا ي ومجها مبأ فتح البا ي  4
    كتداب الولدم  1/2056 واللفظ لدأ   سلم ب يح  و5577 قم احلديث  {... اآليناخلمن وا يسن

 .2674 احلديث    قم   فا الولم وقبضأ وظهو  اجلهل5مجاب  قم 
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   الفتاة او الزوجن اينما تمباء  و ا  د  تمبداء دون إذن ايب   حنين سي
 او الزوج  وكذلك السفن اينما تمباء دون إذن احد.

         حنين مواج الفتاة ممد  تمبداء ولدو كدان يهوديدا او  سدي يا او وثنيدا او
  ل دا.

وإن الدول اآلن تساق سوقا مجيافدن اشديال الضدغط للتوقيدا علدى  دذه       
   مجوض البنود اليت حتفظت عليها مجوض الدول.االتفاقين  ولنفا الت فظات ع

وجيب على الدول ان تودل دسداتري ا وقوانينهدا  دا ينسدجم  دا  دذه        
 االتفاقين.

 وال خيفى  ا   ذلك    الفساد ايخالقي. 

و  دا كاندت  دذه      ا ا قلن النجال فهذا وا  اعلم نتيجن ليثنة احلدنوب 
 .النسبن غري عا ن مجل    يان دون  يان

 

 إسناد اي ن إىل غري ا لأ: .6

فىي َ ج لىٍ  يفَ د ثف الرقِّو َم َجاَءهف اِّع َنامجىيٌّ فِّقِّداَل   ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ قِّاَل مَجي َنَما النَّبىيُّ 
قِّاَل فِّإ َذا  في َوت  الرأَِّ اَنُن فِّان َتظىن  السَّاَعنِّ قِّاَل كِّي َف إ َ اَعتفَها قِّداَل   ... ؟َ َتى السَّاَعُن

 .4 ا وفس َد الرأِّ  نف إ لِّى غِّي ن  اِّ  لىأى فِّان َتظىن  السَّاَعنِّإ َذ

                                                           

     سئل علمدا و دو   2مجاب  قم  كتاب الولم   4/414ومجها مبأ فتح البا ي  يب يح البخا   4
 .59 احلديث  قم  مبتغل   حديثأ 



 

34 

ال شك ان إسناد اي ن إىل غري ا لأ قدد وبدل   الوداو اإلسدال ي إىل     و
ومجالنغم    المبوا  ا نفدو     ستويات قياسين و تسبق  وذلك   كافن اجملاالت 

جتد المبدخص ا ناسدب      قلماو و: اإلنسان ا ناسب   ا يان ا ناسب  فإنك 
 ويبدو ان ذلك سيستمن  مجل وسيزداد. ا يان ا ناسب 

 
  

 :انقالب ا وامي  .7

إ نَّ اَِّ داَم  : ملسو هيلع هللا ىلصقِّداَل َ سفدولف اللَّدأى    : َع   اَِّن   مج    َ الىٍك   دي ا  عندأ قِّدالَ   
َويفَخوَّنف فىيَها   لريِّاذىبفَويفَصدَّقف فىيَها ا  يفيِّذَّبف فىيَها الصَّادىقف  الدَّجَّال  سىنىَن َخدَّاَعن 

قىيَل َوَ ا النَُّوي بىَضدُن ؟ قِّداَل     َوَيَتيِّلَّمف فىيَها النَُّوي بىَضُن  َويف  َتَم ف فىيَها الرَخا ى ف  الرأِّ ىنف
 .4َيَتيِّلَّمف فىي اِّ  ن  الرَوا َّنى  )السفيأ/التافأ( الرُفَوي سىقف

دقيقدا  فلطا دا بفدد َق      إنأ يصف عصننا وبفا ملسو هيلع هللا ىلصنوم بدق  سول ا  
كدن كيدف كدان    ا تاجنون مجقضايا اي ن  وُكذب احلنيصون عليهدا  وال ملدت اذ  

يدو ون   فلك  وسيا يسمون انفسهم "المبنفاء" ويصدفون   المبيوعيون الذي 
 و يذا.اإلسال ن مجد "الومالء" 

او  وننى اليوم كيف اختلت ا وامي   فال يفسأل عد  ديد  القيدادات اإلعال يدن    
وال غري ا  مجل إن مجوضهم يستوجل ا نابب  واداة الدي  وا لأ  فرتى  الرتمجوين

 النينات واجلهلن يتيلمون   ش ون النا   ويوجهون اي ن.
 

                                                           

 .43/11  وقال امج  حجن: سنده جيد  فتح البا ي 43299   قم احلديث 24/25  سند امحد 4



 

32 

 :الست الل احملن ات ا سلمن مجن خسف و س  .1

َسمىَا   َواللَّأى َ ا كَِّذمَجنىي  ع  اِّمجي َعا ىٍن اِّو  اِّمجفو َ الىٍك الرأِّش َون يُّ   ي ا  عنأ
  3   َوالرَ ن يدنَ 2الر ىدَن   4 لَِّيُيدوَن َّ  ىد   ُا َّتىدي اِّقردَواٌم َيس دَت ىل ونَ     : َيُقدولف  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبىيَّ 

َيدنفو ف َعلِّدي ه م  مجىَسدا  َحٍن      5َولَِّين ز لِّ َّ اِّقرَواٌم إ لِّى َجن بى َعلٍِّم   1َوالرَمَوام َف   َوالرَخم َن
َوَيَضاف   6فِّيفَبي تفهفم  اللَّأف   : ا  جىا  إ لِّي َنا غِّدأاقىرَي لىَ اَجٍن فَِّيُقوُلوَنفَِّيأرتىيه م  َيو نىي الر  لِّهفم 

 .1نى دَوَيم َس ف هَخن يَ  قىَنَدة  َوَخَنام يَن إ لِّى َيو م  الرقىَياَ   7 الرَولَِّم

وقدد قدال امجد         و ي ا وسديقى  ذا احلديث    احاديث حتنيم ا وامف
قددميا   فقهداء وتبوأ على ذلك مجوض ال  وا ولق  ويف  قإن احلديث  ول: حزم

 والصواب ان ا وسيقى حنام  ا يلي :  وحديثا

                                                           

ل االست الل قسمان: است الل نظني  اي يقولون: إنأ حالل مجالنغم  د  اندأ حدنام  واسدت ال     4
 عملي  اي يولمون انأ حنام ولينهم ميا سونأ.

 الناجح انأ الزنا  يسمونأ مجغري امسأ. 2
 ا ناد مجأ احلنين الطبيوي  و ذا مجالنسبن للنجال. 3

 .  وو تستث  ايحاديث إال الدفا وسيقى 1
 لم: اجلبل.الَو 5
 .سف مجهمخي 6
 يدك اجلبل. 7

   دا جداء فديم     6  مجداب  قدم   كتداب ايشدنمجن    40/54ومجها مبأ فتح البدا ي   ب يح البخا ي 1
 .5590يست ل اخلمن  ويسميأ مجغري امسأ   قم احلديث 
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مجل ينويأ البخا ي ع   مبام مج  عما  و دو شدي      احلديث لي   ولقا .ا
و دم    إادا  دوفأ مجودض الفقهداء      ولذلك و يضوفأ علماء احلدديث   البخا ي

 .ليسوا ا ل التخصص

 .هو  ولق مجصيغن اجلزمف  لو كان احلديث  ولقا .ب

  وي احلديث نفسأ  تصال    صاد  اخنى. .ج

 .4ب ت   حتنيم ا وسيقى عدة احاديث اخنى  .د

و ذا احلديث حيذ نا    خسف و س  يقا    ذه اي ن  وذلدك مجسدبب   
ا وابي اليت جيهن مجها النا  وجيتمودون عليهدا  مجدل قدد تقدام هلدا االحتفداالت        

 وا هنجانات.
 

 :بصنةخسف و س    ال .9

َيدا اَِّند ف إ نَّ   : قِّاَل لِّدأف  ملسو هيلع هللا ىلصَع   اَِّن   مج    َ الىٍك   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
فِّإ ن  اِّن َت   َوإ نَّ  ىص نأا  ىن َها يفقِّالف لِّأف الرَبص َنُة اِّو  الربفَصي َنُة  2 النَّاَ  يفَمص نفوَن اِّ  َصا أا

َوَعلِّي دكِّ    َوسفوقَِّها َومجاَب ُاَ َنا ىَها 3كِّ َوسىَباَخَها َوكىلِّاَءَ ا َ َن  َت مجىَها اِّو  َدَخلرَتَها فِّإ يَّا
َوقِّو ٌم َيبىيتفوَن يفص دبى فوَن قىدَنَدة      فِّإ نَّأف َيُيونف مجىَها َخس ٌف َوقِّذ ٌف َوَ ج ٌف  مجىَضَواحىيَها
 .1َوَخَنام يَن 

                                                           

 انظن كتاب: احاديث ذم الغناء وا وامف   ا يزان  لوبد ا  اجلديا. 4
 ينمبئون  دنا.  2

 السباخ: اي ض ا ل ن  واليالء:  و ا اليأل و و الومبب. 3
 .  وب  أ ايلبانيو جالأ ثقات   مجاب   ذكن البصنة حم  كتاب ا ال2/121 سن  امجي داود 1



 

31 

 

 ا الدي  مجالدنيا:مجي .40

مجادى فوا مجىالرأِّع َمال  فىَتنأا : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَ سفوَل اللَّأى  َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ
َويفم سىي  ف   ىنأا َويفص بىحف ا  يفص بىحف النَّجفلف  ف   ىنأا َويفم سىي كِّافىنأا  كِّقىطِّا  اللَّي ل  الرمفظرلىم 

 .4َيبىياف اَِّحدف فم  دىيَنأف مجىَوَنٍض  ىَ  الدُّن َيا   كِّافىنأا

وتددذكنوا  ددثال فددرتة   م عنددد مجوددض النددا   دد  الدددي إذن تصددبح الدددنيا ا دد
للمبدوا ات اإلقليميدن او    يوطي كثري  د  الندا  ابدواتهم    كيفو  االنتخامجات

  البندوك   يضدا الندا  ا دواهلم    كيدف وتدذكنوا   القبلين دون نظدن إىل الددي    
 .  و يذاالنمجوين

 

 :فتح القسطنطينين و و ا .44

: مَجي َنَمدا َن  د ف َحدو َل    قِّاَلَواص    ي ا  عنها ع  َعب دى اللَّأى مج    َعم ن و مج    الر
اِّيُّ الرَمدددىيَنَتي    تففرددَتحف اِّوَّل ددا  ملسو هيلع هللا ىلصإ ذ  سفددئىَل َ سفددولف اللَّددأى   َنيرتفددبف ملسو هيلع هللا ىلصَ سفددول  اللَّددأى 

ي َيو نىد   َ دىيَندُن  ىَنقردَل تففردَتحف اِّوَّل دا     ملسو هيلع هللا ىلصُقس طِّن طىينىيَُّن اِّو   فو ىيَُّن ؟ فِّقِّاَل َ سفدولف اللَّدأى   
 .2ُقس طِّن طىينىيَّنِّ 

                                                           

  احلث على ا باد ة مجايعمال   قم احلدديث  54  كتاب اإلميان  مجاب  قم 4/440 سلم  ب يح 4
441. 

 .ب  أ امحد شاكن وايلباني  6615    قم احلديث   سند ا يثني 44/221  سند امحد 2
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والفتح ميي  ان ييون مجغري القتال  فقد مسى ا  بلح احلديبين فت ا  بينا  قال 
اول  اسدتانبول( ) وقدد فت دت القسدطنطينن    {إ نَّا فَِّت  َنا لِّكِّ فِّت  أا  فبىينأا}ا  تواىل 

 . نة  وستفتح  نة اخنى كما سيأتي  وال شك ان  و ا ستفتح ايضا
 

 :لم النا الوحوش تي .42

: َوالَّدذىي  ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفدولف اللَّدأى   : َع   اِّمجىي َسوىيٍد الرخفد   ي    ي ا  عنأ قِّاَل
َوَحتَّى تفيِّلَِّم النَّجفدَل َعَذمجدُن     َنفرسىي مجىَيدىهى لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّى تفيِّلَِّم الس َبا ف الرإ ن َ 

 .4فِّخىذفهف مجىَما اِّح َدَث اِّ  ُلأف  ى   مجو دىهى َوتفخ بىَنهف   َسو طىأى َوشىَناُك َنو لىأى

  ناخللوي اهلواتف فها حن    عصن  تقدم الولم   مجوضها   ا كان ا قصود
و  ا كان اي ن    قبيل اخلوا ق اليت حتدث   وال ند ي إىل  اذا سيتطو  اي ن

 .  وخبابن تيليم الوحوش للنا   هخن الز  

ما مسوت    مجوض ا دعن للولم والوقل: إن  ذا غري وال يقال    ثل ذلك ك
 . وقول  ين احليوانات لي  هلا اوتا  بوتين

واجلواب ع   ثل  ذا اليالم: إذا بح احلدديث فلدي  فيدأ  دا يودا ض      
الوقل  مجل كل  ا فيأ انأ يوا ض  ا توود النا  عليأ فقط  والدليل على ذلدك  

                 ہ    ہ  ہ   ہ  ۀ    ۀ  ڻ    ڻ   ڻ    ڻژ قولددددأ تودددداىل  

                                                           

 احلدديث   قدم     دا جداء   كدالم السدبا      47ب  قدم  مجدا    كتاب الفنت 3/322 جا ا الرت ذي 4
 .مج  كثري  وغري موا  البيهقيو امج  حبان    وب  أ  وقال: حديث حس  ب يح2272
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ژھ  
پ  پ  پ  ڀ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ   وقولدددأ توددداىل  4

 .2 ژڀ  ڀ  ڀ  

ل  دل للمدذيا  والتلفدام    دمج فهل لأليدي واي جل واجللود اوتا  بوتين؟
 واحلاسوب اوتا  بوتين؟

 

 :كن   المبام واليم   والفنت   ددَنالَب .43

ا  كر لَِّندا فىدي   داللَّهفدمَّ مجد   ملسو هيلع هللا ىلص: َذكَِّن النَّبىديُّ  قِّاَل ما  ي ا  عنه َع   امج    عفَمَن
للَّهفدمَّ  قِّداَل ا   : َوفىدي َنج ددىَنا  قِّاُلوا َيا َ سفوَل اللَّدأى   اللَّهفمَّ مجا  كر لَِّنا فىي َيَمنىَنا   ىَنااَش

  َوفىدي َنج ددىَنا  : وَل اللَّدأى قِّاُلوا َيا َ سف  اللَّهفمَّ مجا  كر لَِّنا فىي َيَمنىَنا   ىَناامجا  كر لَِّنا فىي َش
 .3َومجىَها َيطرُلاف قِّن نف المبَّي طِّان    فَناكِّ الزَّلِّام لف َوالرفىَت ف: فِّأُِّظنُّأف قِّاَل فىي الثَّالىَثنى

  إىل افضدل  يدان نوديش فيدأ   هخدن الدز         ملسو هيلع هللا ىلصفقد ا شدنا  سول ا  
 يصح ان يقدال:  و ي تقا شنق احلجام  وال  وا ناد مجنجد  نا  ي دد ا ونوفن

فالذي  قالوا " دددنا " إادا ا ادوا     ن النجد ا نتفا    اي ض إنها الوناق إل
 "دد" فالوربة مجاالسم ال مجا ونى اللغوي  وحتى  ا يان الذي كان يسمى مجذلك

وو يي   ا ونوفن ا ض  نتفون مجالنسبن لل جام  ولي    احلديث ذكن للوناق 

                                                           

 .65سو ة ي   اآلين  4

 .24سو ة فصلت     اآلين  2

  قول النيب بدلى ا   46  كتاب الفنت  مجاب  قم 43/15ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 3
 .7091 احلديث  قم )الفتنن    قىبل ا مبنق( عليأ وسلم
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  مجل  دي اقدنب   كما ان الوناق ليست شنق ا دينن  يو ئذ    الوناق  سلمون
 .إىل مشال احلجام  نها إىل المبنق

وطلو  قنن المبيطان مجها كناين ع  فنت شديدة حتدث فيهدا  فدالقنن كنايدن    
ع  القوة  وال شك ان    اول تلك الفنت المبدديدة خدنوج  سديلمن اليدذاب     

 فيها.
 

 قتلون ا سلمن ويرتكون اليافني : تطنفون ي .41

َيُقولف َيأرتىي فىي هخىدن    ملسو هيلع هللا ىلصَسمىو تف َ سفوَل اللَّأى قال:  َ  ىَي اللَّأف َعن أف َعلىيٍّ  ع
  4 َيُقوُلدوَن  ىد   َخي دن  قِّدو ل  الرَبن يَّدنى       سففَِّهاءف الرأِّح لِّدام    الزََّ ان  قِّو ٌم حفَدَثاءف الرأِّس َنان 

لِّدا يفَجداو مف إ مَيدانفهفم  َحَنداجىَن فم         ى   النَّ ىيَّنى َيم نفُقوَن  ى   الرإ س لِّام  كَِّما َيم نفقف السَّه مف
 .2 فِّأِّي َنَما لِّقىيتفمفو فم  فِّاقرتفُلو فم  فِّإ نَّ قِّت لِّهفم  اِّج ٌن لىَم   قَِّتلِّهفم  َيو َم الرقىَياَ نى

و خبدنوج قدوم بدغا  ايعمدا        ملسو هيلع هللا ىلص و   ذا احلديث خيربنا  سدول الدل  

نهم ال يفهمونهدا حدق الفهدم  مجدل  دم سدفهاء         ليد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ينددون احاديث 
الوقول  لي  عند م علدم حقيقدي وال حيمدن  يغدالون   فهمهدم وتطبديقهم       

فهدم   و تسا لون جدا   ا دو  اخدنى    فهم  تمبددون جدا   ا و  لإلسالم  
َي  قىنف اَِّحدفُكم  َبلِّاَتأف َ َا )  ي ا  عنهم    الص امجن  حتى اكثن بالة وبيا ا

                                                           

 اي:    قول خري الربين  و و القنهن والسنن. 4

  عال ات النبوة   25  مجاب  قم   كتاب ا ناقب6/641ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2
   قم احلديث 11 قم  مجاب   كتاب الزكاة 2/716   وب يح  سلم3644 احلديث    قماإلسالم
4066. 
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  وال ولي  ال يرتك ذلك التزا ا حقيقيا مجالدي   4( ه م  َوبىَياَ أف َ َا بىَيا ىه مَبلِّاتى
  فما اسهل تفسيق ا سلمن عندد م وتضدليلهم  مجدل    يو  فهما سليما لإلسالم

َيقرتفُلدوَن اِّ  دَل الرإ س دلِّام     وتيفري م وقتلهم  و  الوقت نفسأ يرتكون ا ل اليفن )
 .  فلي  عند م وعي حقيقي  وال اولويات2( َثانَوَيَدعفوَن اِّ  َل الرأِّو 

  احلادثدن   ملسو هيلع هللا ىلص  م د  الدنيب    ا غدالن ا تطدنفن   وقد ظهنت مجداين   الء

 اال لبوض معماء الونب يتألف مجدأ قلدومجهم    ملسو هيلع هللا ىلصاليت اعطى فيها النيب ا مبهو ة 
َ   ُلدوقف    كِّثُّ اللِّ  َينى  َجب َهنىَناشىزف الر   فمب ن فف الرَوج َنَتي     فِّقِّاَم َ جفٌل غِّا ىنف الرَوي َني   )

اَِّولِّس دتف اَِّحدقَّ     َوي لِّكِّ :قِّاَل  َيا َ سفوَل اللَّأى اتَّق  اللََّأ :فِّقِّاَل   فمَبمَّنف الرإ َما    النَّار  
َو  فقِّدفٍّ  ثفدمَّ َنظِّدَن إ لِّي دأى َو فد     ...  ثفمَّ َولَّى النَّجفلف :قِّاَل ؟اِّ  ل  الرأِّ  ض  اِّن  َيتَّقىَي اللََّأ

َ دَذا قِّدو ٌم َيت ُلدوَن كىَتداَب اللَّدأى َ طربأدا لِّدا يفَجداو مف          3إ نَّأف َيخ نفجف  ىد    ىئ ضىدئ    :فِّقِّاَل
لِّدئى     :َواُِّظنُّدأف قِّدالَ    َيم نفُقوَن  ى   الد ي   كَِّما َيم نفقف السَّه مف  ىد   النَّ ىيَّدنى    َحَناجىَن فم 

 .1 قِّت َل َثمفوَد اِّد َ كرتفهفم  لِّأِّقرتفلِّنَّهفم 

                                                           

  عال ات النبوة   25  مجاب  قم   كتاب ا ناقب6/641ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 4
  ذكن اخلوا ج 17 قم  مجاب   كتاب الزكاة 2/714   وب يح  سلم3640 احلديث    قماإلسالم

 .4061وبفاتهم   قم احلديث 
  قول ا  6ب  قم   مجا  كتاب احاديث اينبياء6/376ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2

 ا يان السامجق.   وب يح  سلم 3311 احلديث  قم {وإىل عاد اخا م  ودا}تواىل 

    نسلأ. 3

  مجوث امجي  وسى 60  مجاب  قم   كتاب ا غامي1/66ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 1
 .ا يان السامجق  وب يح  سلم  1354   قم احلديث و واذ إىل اليم 
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ولقد وجد الصد امجن     تنطبق عليأ  ذه ايوباف   ملسو هيلع هللا ىلصثم جاء مجود النيب 
 ان  ذه الصفات تنطبق على اخلوا ج.  ي ا  عنهم 

احلديث يدبن     ا ظ  كثريون ان ذلك ا ن انتهى  نذ م   طويل  ولي و
  ان  ذا الصنف    النا  يتواىل خنوجأ جيال مجود جيدل حتدى تقدوم السداعن    

 ملسو هيلع هللا ىلصَ سفدوَل اللَّدأى    وييون   هخن م الدجال  فو  امج  عمن   دي ا  عنهمدا ان  
قِّاَل امج  ف   ُكلََّما َخَنَج قِّن ٌن ُقطىَا  َين مَبُأ َنش ٌء َيقرَنءفوَن الرُقن هَن لِّا يفَجاو مف َتَناقىَيهفم  :قِّاَل

  ُقطىَا اِّكرَثَن  ى   عىمب دن يَ  َ دنَّة    ُكلََّما َخَنَج قِّن ٌن :َيُقولف ملسو هيلع هللا ىلصعفَمَن َسمىو تف َ سفوَل اللَّأى 
 .2 الدَّجَّالف 4َحتَّى َيخ نفَج فىي عىَنا ىه م 

فهذا النمط    النا  خينجون اكثن    عمبني   نة  كلما قضي عليهم    دنة  
وظ  النا  ان ا ن م قد انتهى ظهدنوا  دنة اخدنى  حتدى ييدون   هخدن م       

 الدجال.
 

 :كثنة الفنت وتنوعها .45

لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّدى  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى َع   اِّمجى
َوَحتَّدى    3َدع َوتفهفَمدا َواحىدَدٌة     َيُيونف مَجي َنهفَما َ قرَتلِّدٌن َعظىيَمدنٌ    َتقرَتتىَل فىَئَتان  َعظىيَمَتان 

َوَحتَّدى    ُكل هفم  َيدز عفمف اِّنَّدأف َ سفدولف اللَّدأى      يفب َوَث َدجَّاُلوَن كِّذَّامجفوَن قِّن يٌب  ى   َثلِّاثىَن

                                                           

 .عنا هم: جيمبهم 4

   و سند امحد471 احلديث    قم    ذكن اخلوا ج42  مجاب  قم   ا قد ن4/62 سن  امج   اجأ 2
 وايلباني. سنأ شويب اي ناؤووح  5562  ا حديث  قم  9/396
 .مجن الص امجن   ي ا  عنهم  يوا  وقون اجلمل وبفن 3
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َوَييرثفدَن الرَهدن جف     َوَتظرَهَن الرفىدَت ف   4َوَيَتقِّاَ َب الزََّ انف   َوَتيرثفَن الزَّلِّام لف  يفقرَبَض الروىلرمف
الرَمدال  َ د   َيقرَبدلف     َحتَّى يفه مَّ َ بَّ  2 َوَحتَّى َييرثفَن فىيُيمف الرَمالف فَِّيفىيَض  َو فَو الرقِّت لف

َوَحتَّدى    لىدي مجىدأى   3 َوَحتَّى َيو ن َ أف َعلِّي أى فَِّيُقوَل الَّذىي َيو ن  فأف َعلِّي أى لِّا اَِّ َب  َبَدقَِّتأف
َوَحتَّى َيمفدنَّ النَّجفدلف مجىقِّب دن  النَّجفدل  فَِّيُقدولف َيدا لِّي َتنىدي          1َيَتطِّاَوَل النَّا ف فىي الربفن َيان  

فِّإ َذا طِّلَِّوت  َوَ هَ ا النَّا ف َيو نىدي هَ نفدوا     َوَحتَّى َتطرُلَا المبَّم  ف  ى   َ غ ن مجىَها  5َ يِّاَنأف

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ژ فِّدَذلىكِّ حىدَن     اِّج َموفوَن

ژ ڄ
ي َنهفَمدا فِّلِّدا َيَتَباَيَوانىدأى َولِّدا     َولَِّتُقوَ  َّ السَّاَعُن َوقِّد  َنمَبدَن النَّجفلِّدان  َثو مجهفَمدا مجَ    6
  فِّلِّدا َيطرَومفدأف   7 َولَِّتُقدوَ  َّ السَّداَعُن َوقِّددى ان َصدَنَف النَّجفدلف مجىلِّدَب   لىقرَ تىدأى         َيطرو َيانىأى

فِّدَا  َولَِّتُقوَ  َّ السَّاَعُن َوقِّدد   َ   َحو َ أف فِّلِّا َيس قىي فىيأى 1 َولَِّتُقوَ  َّ السَّاَعُن َو فَو يفلىيُط
   .9ُاكرلَِّتأف إ لِّى فىيأى فِّلِّا َيطرَومفَها 

 فال جيوم تصديق    يدعي علم م ان حددوثها   تأتي فجأة الساعن اي ان
 .مجأين طنيقن كانت

                                                           

 .الربكن    الوقت  ونز  لول     وانيها تسا   ايحداث  وتقدم وسا ل ا وابالت 4
 ين اي ض ختنج كنوم ا  كما سيأتي. 2

 ال حاجن. 3

 يتفاخن  وا ناد كثنة ذلك وانتمبا ه حتى مجن احلفاة الوالن. 1
 .نيا   شدة الفنت   الد 5
 .451سو ة اينوام     اآلين  6
 ذات اللَب . 7

 يفص لىحف. 1

   قدم    مجدال عندوان  25  مجداب  قدم     كتاب الفنت43/14ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 9
 .7424احلديث 
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 :مجأ  ا سلمن مجينهم .46

اِّقرَبدَل َذاَت   ملسو هيلع هللا ىلصع  َعا ىن مج   َسو ٍد َع   اِّمجىيأى   ي ا  عنهما اِّنَّ َ سفوَل اللَّدأى  
َوَبلَّي َنا   َحتَّى إ َذا َ نَّ مجىَمس جىدى مَجنىي  فَواو َينِّ َدَخَل فَِّنكَِّا فىيأى َ كرَوَتي     الىَينىَيو ٍم  ىَ  الرَو

فِّأِّع طِّدانىي    َسدأِّلرتف َ مج دي َثلِّاثأدا   : ملسو هيلع هللا ىلصثفمَّ ان َصَنَف إ لِّي َنا فِّقِّداَل    َوَدَعا َ مجَّأف طِّو يل ا  َ َوأف
َوَسأِّلرتفأف   فِّأِّع طِّانىيَها  4تف َ مج ي اِّن  لِّا يفه لىكِّ ُا َّتىي مجىالسََّننى َسأِّلر  َوَ َنَونىي َواحىَدة   ثىن َتي   

 .2َوَسأِّلرتفأف اِّن  لِّا َيج َوَل مجأرَسهفم  مَجي َنهفم  فَِّمَنَونىيَها  اِّن  لِّا يفه لىكِّ ُا َّتىي مجىالرَغَنق  فِّأِّع طِّانىيَها

ان ال يمبا ك  اوال  اعيولى ا سلم الوففممبيلن ا سلمن ان مجأسهم مجينهم  
وعليأ ثانيا ان يوحد اجلهود  وينكدز   دعوتدأ     إثا ة اخلالفات مجن ا سلمن  

على  ا جيما ا سلمن  ال على  ا يفنقهم  و حدم ا   د  قدال: نتوداون فيمدا      
 اتفقنا عليأ  ويوذ  مجوضنا مجوضا فيما اختلفنا فيأ.

 

 عودة جزينة الونب  نوجا وانها ا: .47

قِّاَل لِّا َتُقدومف السَّداَعُن َحتَّدى َييرثفدَن الرَمدالف       ملسو هيلع هللا ىلصي  فَني َنةِّ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى َع   اِّمجى
َوَحتَّدى َتوفدوَد   َوَيفىيَض َحتَّى َيخ نفَج النَّجفلف مجىَزكِّاةى َ الىأى فِّلِّا َيجىدف اَِّحددأا َيقرَبُلَهدا  ىن دأف    

 .3 اِّ  ضف الرَوَنبى  فنفوجأا َواِّن َها أا

                                                           

 الق ط واجلو   فال تهلك اي ن كلها مجذلك  ا ا ان يهلك مجوضها فممي . 4
    قدم    دالك  دذه اي دن مجوضدهم مجدبوض     5  كتاب الفنت  مجداب  قدم   1/2246 ب يح  سلم 2

 .2190 احلديث
ن قبل ان ال يوجد      الرتغيب   الصدق41  كتاب الزكاة  مجاب  قم 2/704 ب يح  سلم 3

 .442 احلديث    قميقبلها
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زينة الونمجين مجسداتن وغامجدات وانهدا ا  و دذا ثامجدت علميدا  و دا        فقد كانت اجل
اليميات اهلا لن    البرتول فيها إال دليال على ذلك  و   ذا إعجدام مجاإلخبدا    

 ع  ا ا ي البويد الذي و يي  الونب يونفونأ.

وستوود اجلزينة الونمجين قبل قيام الساعن  نوجا وانها ا  و دا  دي قدد     
اكتمبفت فيها خزانات  ا ين عمالقن  ومجدا النا  يستغلونها   مجدات توود  فقد 

  وينا دا ا سدافنون مجدنا    الز اعن  ساحات واسون ينا دا الدذي ينكدب الطدا نة    
 كذلك.

 نطقن تبدوك مجالت ديدد  فود   وداذ مجد        ملسو هيلع هللا ىلصو  حديث هخن يذكن النيب  
ثفمَّ قِّداَل إ نَُّيدم  َسدَتأرتفوَن     ... َعاَم غِّز َوةى َتبفوكِّ ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َخَنج َنا َ َا َ سفول  اللَّأى جبل 

فَِّمد   َجاَءَ دا     َوإ نَُّيم  لِّ   َتأرتفوَ ا َحتَّى يفض  ىَي النََّها ف  غِّدأا إ ن  َشاَء اللَّأف َعي َ  َتبفوكِّ
يه م   ىد    قِّاَل ثفمَّ غَِّنُفوا مجىأِّي دى... فِّجىئ َناَ ا    ىن ُيم  فِّلِّا َيَم َّ  ى   َ ا ىَها َشي ئأا َحتَّى هتىَي
فىيدأى َيَدي دأى    ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َوغَِّسدَل َ سفدولف اللَّدأى      الرَوي    قِّلىيل ا قِّلىيل ا َحتَّى اج َتَمَا فىي َشي ٍء

َحتَّدى اس دَتقِّى     اِّو  قِّاَل غِّز يدنٍ   فَِّجَنت  الرَوي  ف مجىَماٍء  فن َهمىٍن  ثفمَّ اَِّعاَدهف فىيَها  َوَوج َهأف
ُك َيا  فَواذف إ ن  طِّالِّت  مجىكِّ َحَياٌة اِّن  َتَنى َ دا َ ا فَندا قِّدد   فلىدَئ     يفوشى :ثفمَّ قِّاَل  النَّا ف
 .4 جىَنانأا

                                                           

       وجزات النيب بلى ا  عليأ وسلم3  كتاب الفضا ل  مجاب  قم 1/4711 ب يح  سلم 4
 .2279 احلديث  قم
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 :حيسن الفنات ع  جبل    ذ ب .41

لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّدى  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
َ دٍن تىس دَوٌن   فِّيفقرَتلف  ى   ُكل   ىا  َيقرَتتىلف النَّا ف َعلِّي أى َي  سىَن الرُفَناتف َع   َجَبٍل  ى   َذَ ٍب

 .4َوَيُقولف ُكلُّ َ جفٍل  ىن هفم  لَِّولِّي اُِّكونف اَِّنا الَّذىي اِّن جفو   َوتىس وفوَن

وال يقال فيأ: إن الذ ب  ندا   الذ ب ايبفن احلقيقن  اي ايبل   ذلك
والنفط ذ ب  احلقيقن كما ذكننا   ا قد ن   و النفط  فالقاعدة فهم اليالم على

ال يقال ع  النفط جبل  و ل يتقاتل النا  على حقدل نفدط؟ وكدم    كما  جماما 
سيأخذ  نأ؟ فايوىل ان يفهم على انأ جبل    الدذ ب ايبدفن يقتتدل الندا      

 عليأ  ليأخذ كل  نهم  ا استطا   نأ ثم ينطلق.

 اليثنة.الودد احلقيقن  وقيل كما ان ايبل   
 

 :مت  ا وت .49

َوالَّذىي َنفرسىي مجىَيددىهى  : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ قِّاَل
َوَيُقولف َيا لِّي َتنىدي ُكن دتف     لِّا َتذ َ بف الدُّن َيا َحتَّى َيمفنَّ النَّجفلف َعلِّى الرقِّب ن  فَِّيَتَمنَّغف َعلِّي أى

 .2َولِّي َ  مجىأى الد ي ف إ لَّا الرَبلِّاءف   الرقِّب ن  َ يِّاَن َباحىبى َ َذا

                                                           

  ال تقوم الساعن حتى حيسن الفنات ع  جبدل  1  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2249 ب يح  سلم 4
 .2191 احلديث    قم   ذ ب

  ال تقدوم السداعن حتدى ميدن النجدل مجقدرب       41  كتاب الفنت  مجداب  قدم   1/2234 سلمب يح   2
 .فنعي 51 احلديث    قمالنجل
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 اي    شدة البالء   الدنيا و ا فيها     صا ب.
 

 : دم اليوبن .20

يفَخدن بف الريِّو َبدنِّ ذفو   : قِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ َ  ىدَي اللَّدأف َعن دأف َعد   النَّبىدي       
 .السَُّوي قَِّتي     ى   الرَ َبمَبنى

قِّداَل كِّدأِّن ي مجىدأى     ملسو هيلع هللا ىلصَع   امج    َعبَّاٍ  َ  ىَي اللَّأف َعن هفَما َعد   النَّبىدي     :و   واين
 .4اِّس َوَد اِّفرَ َج َيقرلِّوفَها َحَجنأا َحَجنأا 

ان احلبمبدن إذا خنمجدت    -اي  د  النوايدات    -فينتظم    ذلك : قال امج  حجن
 .2البيت خنج عليهم الق طاني فأ ليهم 

لدنيح الطيبدن ا وا  ا د  نن  يودا قبيدل قيدام       و ذا كلأ مجودد ان تأخدذ ا  
 الساعن  وا  اعلم.

 

 :كثنة  وت الفجأة .24

 ى   اِّش ناوى الساعنى : ملسو هيلع هللا ىلصقاَل  سولف ا ى : ع  امج   سووٍد   َي اُ  عنأ قاَل
 .3واِّن  يفنى اهلاللف امجَ  ليلٍن كأنَّأ امج ف ليلتن    وتف الفجأةى

                                                           

   قدم     ددم اليوبدن  19  مجاب  قدم    كتاب احلج3/160ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 4
 .4596  4595احلديث 

 .43/71فتح البا ي  2
ايلبداني   بد يح اجلدا ا الصدغري     و امحدد شداكن     واه الطرباني    وا أ الثالثدن  وبد  أ   3
 .5771   قم 5/243
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اسدباب ذلدك حدوادث السديا ات      ال شك اندأ قدد كثدن  دوت الفجدأة  و د       
كثنة السديتات القلبيدن والد اغيدن و دي  د  ا دناض       والطا نات  و   اسبامجأ 

 الوصن احلديث.

  مغلدول النجدا  ان ذلدك    وا ا  و و  اهلالل فقد مسودت  د  الددكتو   
دو ان اي ض حول نفسها  فم  ا ولوم ان اي ض كاندت اسدن     مجسبب تباط 

   و ي تتباطأ شيئا فمبيئا.مما  ي عليأ اليوم مجودة  نات

 ويبدو ان لذلك عالقن مجطلو  المبم      غنمجها كما سيأتي  وا  اعلم.
 

  جنة باحلي الوناق إىل المبام: .22

لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّى َيَتَ وََّل خىَيدا ف اِّ  دل    : َع   اِّمجىي ُاَ اَ نِّ   ي ا  عنأ قِّاَل
 ملسو هيلع هللا ىلصَوقِّاَل َ سفدولف اللَّدأى     َل شىَنا ف اِّ  ل  المبَّام  إ لِّى الروىَناق َوَيَتَ وَّ  الروىَناق  إ لِّى المبَّام 

 .4ام  دَعلِّي ُيم  مجىالمبَّ

ينبغي عدم إنزال  ثل  ذه ايحاديث على الواقا   كل م    فهذا حيدث 
   م    ون  وقد ييون اي ن   م   هخن على عي  ذلك.

                                                           

  وبد  أ  حسدنأ السديوطي    22415  مجاقي  سند اينصا    قم احلديث 36/164  سند امحد 4
 ايلباني   ب يح سن  امجي داود.
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 :اجتيا  الغنب للمبام عدا د مبق وعمان .23

َ ير فوٍل قِّاَل لَِّتم خفَننَّ النُّومف المبَّاَم اِّ  مجوىَن َبدَباحأا لِّدا َيم َتنىداف  ىن َهدا إ لَّدا      َع   
 .4 دىَ مب َق َوَعمَّاَن

 –و دم ايو مجيدون او اي نييدان    -   ذا احلديث وعيد مجاجتيا  الدنوم  
 مجالد المبام إال د مبق وعمان  ويبدو ان ذلك و حيدث مجود.

 

 :ينالمبيوعين والولمان .21

كداَن يتودوَّذف    ملسو هيلع هللا ىلصانَّ  سوَل ا ى   ع  عصمنِّ مج  قيٍ  السفلمي   ي ا  عنأ
 .2تلكِّ اعظمف واعظمف : قيل لأ فييف فتنُن ا ِّغنبى ؟ قاَل     فتننى ا ِّمبنق 

 .وفتنن ا غنب الولمانين ؟   ا  فهل ميي  ان تيون فتنن ا مبنق المبيوعين
 

 :خناب يسا  اي ض ثم ميينها .25

اِّس دَن ف اي ض  َخنامجدا    : ملسو هيلع هللا ىلصقداَل  سدولف ا ى   :   ي اُ  عنأ قاَل ع  جنيٍن
 .3يفس نا ا ثفم يفم نا ا 

                                                           

  و جالأ ثقات  لينأ  نسل  وال جمدال فيدأ     مجاب   اخللفاء  كتاب السنن2/543 سن  امجي داود 4
 للناي واالجتهاد.

 .  و وفأ ايلباني جالأ ثقاتقال: قال اهليثمي:  واه الطرباني و 2
فيأ حفص مج  عمدن مجد  بدبا  النقدي وثقدأ امجد         وقال: قال اهليثمي:  واه الطرباني   ايوسط  3

 .  و وفأ ايلبانيحبان  ومجقين  جالأ  جال الص يح
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فهدل مييد  ان ييدون  وندى احلدديث ا وسدين         لي  لأل ض يسدا  وال ميدن  
  فييدون ذلدك مجمبدا ة مجانهيدا      وا وسين اليمي  الغنمجي؟   ا  اليسا ي المبنقي

 .المبنقي ا وسين الغنمجي كما انها  ا وسين
 

 :حصا  الوناق والمبام .26

ُكنَّا عىن َد َجامجىن  مج    َعب دى اللَّأى   ي ا  عنأ فِّقِّاَل: يفوشىُك اِّ  لف الروىدَناق  اِّن  لِّدا   
يفج َبى إ لِّي ه م  قِّفىيٌز َولِّا دى  َ ٌم  ُقلرَنا  ى   اِّي َ  َذاكِّ ؟ قِّاَل:  ى   قىَبدل  الرَوَجدم   َيم َنوفدوَن    

اَل: يفوشىُك اِّ  لف المبَّأرم  اِّن  لِّا يفج َبى إ لِّي ه م  دىيَناٌ  َولِّا  فد ٌي  ُقلرَنا:  ى   اِّي َ  َذاكِّ  ثفمَّ قِّ
: َيُيدونف  ملسو هيلع هللا ىلصَذاكِّ ؟ قِّاَل  ى   قىَبل  النُّوم   ثفمَّ َسيَِّت  فَنيَّن   ثفمَّ قِّاَل: قِّاَل َ سفولف اللَّدأى  

 .4ث يأا لِّا َيوفدُّهف َعَددأافىي هخىن  ُا َّتىي َخلىيفٌِّن َي  ثىي الرَماَل َح

في ابدن    ذا احلديث   ظ  يت دث ع  حصا   ذه ايقطا     النوم 
ا ل الوناق  وقد  اينا ذلك  حتى قالت الوكاالت الوا ين إنأ كان ميوت   كل 

 شهن حوالي ستن هالف إنسان   الوناق    انودام الدواء وسوء التغذين.

 ل المبام  وقد مجدات  قدد ات ذلدك تتضدح    ويبدو انأ حيابن مجود ذلك ا
   هدو  الولمداء  وتظهن  ثم يبوث ا  تواىل ا هدي عليأ السالم كما ينى ذلدك  

 مجداللن ايحاديث اليت تذكن ا هدي وبفاتأ.

 

                                                           

   تقوم الساعن حتى مين اجلل مجقرب النجدل   ال41  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2231 ب يح  سلم 4
 .2943 احلديث  قم



 

11 

 

 :واسبامجأ تفوق الغنب .27

 قِّاَل الرمفس َتو   دف الرُقَنشىيُّ عىن َد َعم ن و مج    الرَوداص    دي ا  عنهمدا َسدمىو تف    
اِّمج صىن  : فِّقِّاَل لِّأف َعم ٌنو " َتُقومف السَّاَعُن َوالنُّومف اِّكرَثنف النَّا   " َيُقولف ملسو هيلع هللا ىلصَ سفوَل اللَّأى 

قِّاَل لِّئى   ُقلرَت َذلىكِّ إ نَّ فىيه م    ملسو هيلع هللا ىلصاُِّقولف َ ا َسمىو تف  ى   َ سفول  اللَّأى : قِّاَل  َ ا َتُقولف
  َواِّس دَنعفهفم  إ فِّاقِّدن  مجو دَد  فصىديَبنٍ      مف النَّدا   عىن دَد فىت َندنٍ   إ نَّهفدم  لِّدأِّح لِّ    لِّخىَصال ا اِّ  مجوأا

َوَخا ىَسدٌن َحَسدَنٌن     َوَخي نف فم  لىمىس ديىٍن َوَيتىديٍم َوَ دوىيفٍ     َواِّو َشُيهفم  كِّنَّة  مجو َد فِّنٍَّة
 .4َجمىيلٌِّن َواِّ  َنوفهفم   ى   ُظلرم  الرمفُلوكى 

 -و م الغنمجيون– وفيأ ان النوم  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  القسم ايول حديث  نفو  إىل
  وحيتمل ان تيون اليثنة عدديدن او  وندى   ييونون عند قيام الساعن اكثن النا 

مجودد ندزول عيسدى عليدأ     و قبدل القوة  وعلى كل حال فسيدخلون   اإلسدالم  
 السالم.

 اي واجتهداده  وفيدأ    كالم عمنو مجد  الوداص  وا ا القسم الثاني فهو    
فلني  احنص النا  على  دذه    مبخص خصا ص اجملتما الناجحفهو ي  ثاقب

  وتدتلخص  دذه     فقد اتصف مجها اعداؤنا فتقد وا  وتنكنا دا فتخلفندا  الصفات
 الصفات فيما يلي:

                                                           

    قدم   تقدوم السداعن والدنوم اكثدن الندا      40  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2222 ب يح  سلم 4
 .2191 احلديث
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     احللم والرتوي عند الفنت وا صا ب  وعدم التسدن   ولدذلك يفيدنون
 ويد سون اي ن قبل ان يتخذوا القنا .

 يخنجون    اهلزا م وايم ات مجسنعن  و ذا سنعن القيام مجود الوقو   ف
 يدل على الومل جبدين و ثامجنة مجود اختاذ القنا  مجنوين.

  نظام التيافل االجتماعي الذي جاء مجأ اإلسالم  فصال  فرتكأ ا سلمون
واخذه الغنمجيون  فالواطلون ع  الومل   مجالد م يأخذون  واتب شهنين ليدي  

دد ذلك   عا نا اإلسدال ي إال مجمبديل قليدل     يويمبوا حياة كنمين  مجينما ال نياد
 وغري جاد.

    ولددذلك طددو وا نظا ددا انهددم ال يقبلددون الدكتاتو يددن  دد  معمددا هم
 دميوقناطيا لولأ    ا م  ا مييز الغنب اليوم.

 

 :قبل القيا ن عال ات بغنى ست .21

  ةى َتبفدوكِّ فىدي غِّدز وَ   ملسو هيلع هللا ىلصاَِّتي تف النَّبىيَّ : ع  َعو فى مج    َ الىٍك   ي ا  عنأ قِّاَل
ثفدمَّ فِّدت حف مَجي دتى      َ دو تىي   اع دفد  سىتاا مَجي َ  َيَدي  السَّداَعنى : فِّقِّاَل  َو فَو فىي ُقبٍَّن  ى   اَِّدٍم

ثفدمَّ اس تىفِّاَ دُن الرَمدال  َحتَّدى       2َيأرخفذف فىيُيم  كُِّقَواص  الرَغدَنم    4ثفمَّ  فو َتاٌن   الرَمقردى  
ثفمَّ فىت َندٌن لِّدا َيب قِّدى مجي دٌت  ىد   الرَودَنبى إ لَّدا          دىيَناٍ  فَِّيظِّلُّ َساخىط ايفو طِّى النَّجفلف  ىاَ نِّ 

                                                           

 ا وت اليثري  بيغن  بالغن. 4
  نض يصيب الغنم مييتها مجسنعن. 2



 

50 

فَِّيدأرتفوَنُيم  َت  دَت     فَِّيغ ددى فونَ  4ثفمَّ  فد َنٌن َتُيونف مَجي َنُيم  َومَجي َ  مَجنىدي الرأِّب دفِّن      َدَخلِّت أف
 .3لرف ا َت  َت ُكل  غِّاَيٍن اث َنا َعمَبَن اِّ  2َثَمانىَن غِّاَين  

للمددال استفا ددتان  ايوىل حيددنص النددا  عليددأ  ويسددخطون  دد  عدددم 
إعطا هم  و ذه  ي ا قصودة    دذا احلدديث  وقدد حددثت   م د  اخللفداء       
الناشدي   وم   عمن مج  عبدد الوزيدز وغدريه  والثانيدن  دي ان ختدنج اي ض       

 كنوم ا  فيفض حتى ال يقبلأ احد  و ذه تيون   عصن الدجال.

الفتنن اليت تدخل كل مجيت فال نستطيا اجلزم مجها  وقد فسن ا كل قدوم   ا ا
 ا وقا   عصن م  فن ا كانت ايفيا  المبيوعين والقو ين  و  ا كانت وسا ل 

 اإلعالم احلديثن  ا فيها    فنت كالتلفام واإلنرتنت  و  ا غري ذلك.

 .زو النوم فإليك تفصيلأوا ا غ 

                                                           

 مجنو ايبفن: النوم. 4
 الغاين: الناين. 2
     ا حيذ     الغدد  45  مجاب  قم   كتاب اجلزين6/277ومجها مبأ فتح البا ي  بخا يب يح ال 3

 .3476  احلديث  قم
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 امللحم 

 :غد  الغنب .29

َستفَصدالى فُيم   : َيُقدولف  ملسو هيلع هللا ىلصَسمىو تف النَّبىيَّ : ذىي  ىخ َمٍن   ي ا  عنأ قِّاَل ع 
ثفمَّ   فَِّتن َتصىنفوَن َوَتغ َنمفوَن َوَتس لِّمفوَن  ثفمَّ َتغ زفوَن اِّن تفم  َو فم  َعدفواا  النُّومف بفلر أا ه ىنأا

ن فِّاف َ جفٌل  ى   اِّ  ل  الصَّدلىيبى الصَّدلىيَب   فَِّي  َتن َصن ُفوَن َحتَّى َتن ز ُلوا مجىَمن ٍج ذىي تفُلوٍل
فِّوىن دَد    4فَِّيغ َضبف َ جفٌل  ى   الرمفس لىمىَن فَِّيُقومف إ لِّي دأى فَِّيدفق دأف     غِّلَِّب الصَّلىيبف: فَِّيُقولف

غِّاَيٍن َت  دَت   فَِّيأرتفوَن حىيَنئىٍذ َت  َت َثَمانىَن  َوَيج َتمىوفوَن لىلرَملرَ َمنى  َذلىكِّ َتغ دى ف النُّومف
 .2ُكل  غِّاَيٍن اث َنا َعمَبَن اِّلرف ا 

و   و حتدد ايحاديث  ذا الودو ا مبرتك الذي يغزوه ا سدلمون والدنوم   
 مجقولدأ " د  و ا يدم"    فإن كان ا قصدود   3 (عدوا    و ا يمسن  امجي داود )

 .الواو اإلسال ي شنق إذن جغنافيا  فالودو ا مبرتك

 

 

                                                           

 يقتلأ. 4
  و دو  1019 احلدديث     قدم   ا الحدم 35  مجداب  قدم     كتاب الفدنت 2/4369 سن  امج   اجأ 2

 حديث ب يح.
ت عليأ  وب  أ   كتاب ا الحم  مجاب  ا يذكن     الحم النوم  وسي2/121داودسن  امجي  3

 المبوكاني  وايلباني.
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 :د مبق غوطن جيش ا سلمن   .30

ُفس طِّاُو الرمفس دلىمىَن  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي الدَّ  َداءى   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
 .4إ لِّى َجانىبى َ دىيَنٍن يفقِّالف لَِّها دىَ مب قف   َيو َم الرَملرَ َمنى الرغفوطُِّن

ا ل من:  ي ا ونكن اليربى مجن ا سدلمن والدنوم  وإادا مسيدت مجدذلك      
ة  ا يقا فيها    القتلدى  كمدا سديأتي  وييدون  وسدين ا سدلمن جباندب        ليثن

د مبق  وييون  وسين النوم مجدامجق او ايعماق  كما سيأتي   احلديث  و دي  
  نطقن قنب  دينن حلب  وكال ا دينتن   سو يا كما  و  ولوم.

 

 :قبيل ا ل من ا دينن ا نو ةخناب  .34

عفم دَنانف مَجي دتى   : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفدولف اللَّدأى   :  عنأ قِّاَلَع    فَواذى مج    َجَبٍل   ي ا 
َوخفنفوجف الرَملرَ َمنى فِّدت حف    َوَخَنابف َيث ن َب خفنفوجف الرَملرَ َمنى  الرَمقردى   َخَنابف َيث ن َب

ى فِّخىذى الَّدذىي  ثفمَّ َ َنَب مجىَيدىهى َعلِّ  َوفِّت حف الرُقس طِّن طىينىيَّنى خفنفوجف الدَّجَّال   ُقس طِّن طىينىيَّنِّ
اِّو  كَِّما اِّنَّدكِّ قِّاعىدٌد َيو نىدي      ثفمَّ قِّاَل إ نَّ َ َذا لَِّ قٌّ كَِّما اِّنَّكِّ َ ا فَنا  َحدََّثأف اِّو  َ ن يىبىأى
 .2 فَواَذ مج َ  َجَبٍل 

لول عمنان مجيت ا قد   و الومنان ا دادي  فدإن  ديندن القدد  تمبدهد      
 .أ    قبلعمنانا  تسا عا    قبل اليهود و تونف

                                                           

   واحلديث ب يح.24725 قم احلديث    سند اينصا   36/56  سند امحد 4
ب  أ امج  كثري  وحسدنأ امجد     مجاب   ا ا ات ا الحم    كتاب ا الحم 2/125 سن  امجي داود 2

 .حجن
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ولول خناب يثنب  و خناب  ادي ايضدا و  دا كدان ذلدك مجسدبب ملدزال او       
وكدون  يدن وا ديندن      مجنكان او  ا شامجأ ذلك  و  ا كان مجسدبب اجتيدا  عددو   

كما   حدديث  حمن تن على الدجال ال يدل على انهما حمن تان على كل عدو  
  ن السامجق  وكما حدث    القنا طن.ذي السويقت

و ذا  و الفتح الثاني  وتيون  )استانبول(  ل من تفتح القسطنطينينومجود ا
 ا ل من وفتح القسطنطينين   عصن ا هدي  ثم خينج الدجال.

: قال امج  حجن  و ذه الصيغن   احلديث تدل على سنعن تتامجا الوال ات
و دو    4وقد ثبت ان اآليات الوظام  ثل السلك إذا انقطا تناثن اخلدنم مجسدنعن   

فِّإ ن  يفقرطِّا  الس دلرُك َيت َبدا      " الرثَياتف َخَنَماٌت َ ن ُظوَ اٌت فىي سىلرٍك إىل حديثيمبري
 .2مجو ضفَها مجو ضأا

 

 :مجود ا ل من فتح القسطنطينن .32

َسمىو تفم  مجىَمدىيَنٍن َجانىٌب  ىن َها : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ النَّبىيَّ 
قِّاَل لِّا َتُقدومف السَّداَعُن     َنَوم  َيا َ سفوَل اللَّأى: ؟ قِّاُلواالرَب  ن َجانىٌب  ىن َها فىي فىي الرَبن  َو

َولِّدم  َين  فدوا     . فِّإ َذا َجاءفوَ ا َنَزُلوا فِّلِّم  يفقِّداتىُلوا مجىسىدلِّا ٍ  .َحتَّى َيغ زفَوَ ا َسب وفوَن اِّلرف ا
لِّا اِّع لِّمفأف إ لَّا : قِّاَل َثو ٌ   للَّأف اِّكرَبنف فَِّيس ُقُط اَِّحدف َجانىَبي َهاقِّاُلوا لِّا إ لَِّأ إ لَّا اللَّأف َوا  مجىَسه ٍم

فَِّيس دُقُط َجانىبفَهدا     ثفمَّ َيُقوُلوا الثَّانىَينِّ لِّا إ لَِّأ إ لَّا اللَّأف َواللَّأف اِّكرَبدنف   قِّاَل الَّذىي فىي الرَب  ن 
  فَِّيد خفُلوَ ا فَِّيغ َنمفوا  َأ إ لَّا اللَّأف َواللَّأف اِّكرَبنف فِّيففِّنَّجف لِّهفم ثفمَّ َيُقوُلوا الثَّالىَثنِّ لِّا إ لِّ  الرثَخنف

                                                           

 .43/77فتح البا ي  4
 .ب  أ امحد شاكن وايلباني  7010   سند ا يثني    قم احلديث 44/647  سند امحد 2
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  إ نَّ الددَّجَّاَل قِّدد  َخدَنجَ   : فَِّبي َنَما  فم  َيقرَتسىمفوَن الرَمَغانىَم إ ذ  َجاَء فمف الصَّدن ي ف فِّقِّدالَ  
 .4فَِّيت نفُكوَن ُكلَّ َشي ٍء َوَين جىوفوَن 

  وا دا انهدا تفدتح    القسطنطينين كما مجينتها النوايات ايخنى: ا ناد مجا دينن
فهذا لي  خا قا للوادة  مجل ين ا لها  سلمون  ويبدو ان النظام ييون  مجالتيبري

َعلمانيا  فإذا حابن ا ا سلمون فتح ا لها امجدواب ا ديندن هلدم  وسدقط النظدام      
 .الولماني

  مجل  دي ا دوال النظدام    وا ا الغنا م فهي ليست ا وال النا  ا سلمن 
 تسقط   ايدي ا سلمن.

 

 :قنب حلب  يان ا ل من دامجق .33

لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّدى  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
َمدىيَننى  ى   خىَيا   اِّ  ل  فَِّيخ نفجف إ لِّي ه م  َجي ٌش  ىَ  الر  2َين ز َل النُّومف مجىالرأِّع َماق  اِّو  مجىَدامجىٍق 

 ىنَّدا   3َخل دوا مَجي َنَندا َومَجدي َ  الَّدذىيَ  سفدبوا      : فِّإ َذا َتَصاف وا قِّالِّتى النُّومف  الرأِّ  ض  َيو َ ئىٍذ
هفم  فِّيفقِّداتىُلونَ   لِّا َواللَّأى لِّا نفَخلِّي مَجي دَنُيم  َومَجدي َ  إ خ َوانىَندا   : فَِّيُقولف الرمفس لىمفوَن  نفقِّاتىلرهفم 

  َويفقرَتلف ثفُلثفهفم  اِّفرَضدلف المبُّدَهَداءى عىن دَد اللَّدأى      فَِّين َهز مف ثفُلٌث لِّا َيتفوبف اللَّأف َعلِّي ه م  اِّمَجدأا
                                                           

  ال تقدوم السداعن حتدى ميدن النجدل مجقدرب       41  كتاب الفنت  مجداب  قدم   1/2231 ب يح  سلم 4
 .2920 احلديث    قمالنجل

 الومق  نطقن  ودامجق قنين  وكال ما قنب حلب   سو يا  انظن:  وجم البلدان لياقوت احلموي. 2
  ويدل علدى ذلدك   سلمن    قو هم اسنى حنب  ا ا سلمنوا ا دُّاي اسلموا  وا  اعلم  وَع 3

قوهلم " نقاتلهم " فلو كانوا    النوم اسن م ا سلمون فلماذا يقاتلهم الدنوم؟  وكدذلك يسدميهم    
 .ا سلمون " إخواننا "
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فَِّبي َنَما  فم  َيقرَتسىمفوَن الرَغَندا ىَم    فَِّيفرَتتى فوَن ُقس طِّن طىينىيَّنِّ  َوَيفرَتتىحف الثُُّلثف لِّا يففرَتنفوَن اِّمَجدأا
إ نَّ الرَمسىيَح قِّد  َخلِّفُِّيدم  فىدي   : د  َعلَُّقوا سفيفوفِّهفم  مجىالزَّي تفون  إ ذ  َباَ  فىيه مف المبَّي طِّانفقِّ

فَِّبي َنَما  فدم  يفوىددُّوَن     َخَنَج 4فِّإ َذا َجاءفوا المبَّأرَم   َوَذلىكِّ مجاطىٌل  فَِّيخ نفجفوَن  اِّ  لىيُيم 
فِّدأِّ َّهفم     ملسو هيلع هللا ىلصفَِّين ز لف عىيَسى امج د ف َ دن َيَم     ذ  ُاقىيَمتى الصَّلِّاُةلىلرقىَتال  يفَسوُّوَن الصُُّفوَف إ 

فِّلِّدو  َتَنكِّدأف لِّان دَذاَب َحتَّدى       فِّإ َذا َ ههف َعدفوُّ اللَّأى َذاَب كَِّما َيذفوبف الرمىلرحف فىدي الرَمداءى  
 .2تىأى َولِّيى   َيقرتفُلأف اللَّأف مجىَيدىهى فِّيفن يه م  َدَ أف فىي َحن مج  َيه لىكِّ

وا دا  اجليش الذي خيدنج  د  ا ديندن  دو اجلديش الدذي يقدوده ا هددي          
 .السيوف فإنها ايسل ن  وال يدل ذلك على ان القتال يوود مجالسيوف

 

 :كثنة القتلى   ا ل من .31

إ نَّ السَّاَعنِّ لِّدا َتُقدومف َحتَّدى لِّدا     : ع  َعب د اللَّأى مج َ  َ س وفوٍد   ي ا  عنأ قِّاَل
فِّقِّداَل    ثفمَّ قِّاَل مجىَيدىهى َ يَِّذا َوَن َّاَ ا َن  َو المبَّدأرم    3 َولِّا يففرَنَ  مجىَغنىيَمٍن   ىرَياٌث يفقرَسَم

الدنُّوَم َتو نىدي ؟   : ُقلردتف   َوَيج َماف لِّهفم  اِّ  لف الرإ س دلِّام    َعدفوٌّ َيج َموفوَن لىأِّ  ل  الرإ س لِّام 
 فَِّيمب دَتن ُو الرمفس دلىمفوَن شفدن طِّن       الرقىَتدال  َ دٌَّة َشددىيَدةٌ   َوَتُيونف عىن َد َذاُكدمف   َنَوم : قِّاَل
 

                                                           

 اي عا دي     القسطنطينين.  4
   قدم  الددجال     فتح قسدطنطينين وخدنوج   9  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2224 ب يح  سلم 2

 .2197احلديث 
 وذلك ليثنة القتلى. 3
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َ  فلِّداءى   2 فَِّيفىديءف   فَِّيقرَتتىُلوَن َحتَّى َي  جفَز مَجي َنهفمف اللَّي لف  لِّا َتن جىاف إ لَّا غِّالىَبن  4 لىلرَمو تى
مب َتن ُو الرمفس لىمفوَن شفن طِّن  لىلرَمو تى لِّدا  ثفمَّ َي  َوَتفرَنى المبُّن طُِّن  َوَ  فلِّاءى ُكلٌّ غِّي نف غِّالىٍب

فَِّيفىيءف َ  فلِّاءى َوَ  فلِّاءى ُكلٌّ غِّي نف   فَِّيقرَتتىُلوَن َحتَّى َي  جفَز مَجي َنهفمف اللَّي لف  َتن جىاف إ لَّا غِّالىَبن 
  لِّا َتن جىاف إ لَّا غِّالىَبدن   ثفمَّ َيمب َتن ُو الرمفس لىمفوَن شفن طِّن  لىلرَمو تى  َوَتفرَنى المبُّن طُِّن  غِّالىٍب

فِّإ َذا   َوَتفرَنى المبُّن طُِّن  فَِّيفىيءف َ  فلِّاءى َوَ  فلِّاءى ُكلٌّ غِّي نف غِّالىٍب  فَِّيقرَتتىُلوَن َحتَّى يفم سفوا
  َعلِّدي ه م   1 فَِّيج َودلف اللَّدأف الددَّمج َنةِّ     إ لِّي ه م  مجقىيَُّن اِّ  دل  الرإ س دلِّام    3 كِّاَن َيو مف النَّامجىا  َنَهَد

َحتَّى إ نَّ الطَّا ىَن لَِّيمفدنُّ    َوإ  َّا قِّاَل لِّم  يفَن  ىث ُلَها  فَِّيقرتفُلوَن َ قرَتلِّن  إ  َّا قِّاَل لِّا يفَنى  ىث ُلَها
جىدفوَندأف  فَِّيَتَوادُّ مَجنفو الرأِّبى كِّانفوا  ىاَ ن  فِّلِّدا يَ   َحتَّى َيخىنَّ َ ي تأا 5 مجىَجَنَباتىه م  فَِّما يفَخلُِّفهفم 

فِّبىأِّي  غِّنىيَمٍن يففرَن ف ؟ اِّو  اِّيُّ  ىرَياٍث يفقِّاَسمف ؟ فَِّبي َنَمدا    مجقىَي  ىن هفم  إ لَّا النَّجفلف الرَواحىدف
إ نَّ الددَّجَّاَل  : 6 فَِّجاَء فمف الصَّدن ي ف    فم  كَِّذلىكِّ إ ذ  َسمىوفوا مجىَبأرٍ   فَو اِّكرَبنف  ى   َذلىكِّ

فَِّيب َوثفدوَن َعمَبدَنةِّ     فَِّين ُفضفدوَن َ دا فىدي اِّي ددىيه م  َويفقربىُلدونَ       ي َذَ ا  ي ه م قِّد  َخلِّفِّهفم  فى
إ ن ي لِّأِّع ن فف اِّس َماَء فم  : قِّاَل َ سفولف اللَّأى َبلَّى اللَّهم َعلِّي أى َوَسلََّم  7 فَِّوا  َ  طِّلىيَون 

                                                           

 يفخ ن جف ا سلمون قسما    اجليش يمبرتطون عليهم القتال حتى النصن او المبهادة. 4

 ينجا. 2

 نهض وخنج. 3

 اهلزمين. 1

 ال جيتام م. 5

 ا نادي. 6

 الستطال  ب ن اخلرب. 7
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اِّو    َخي نف فَِّوا  َ  َعلِّى ظِّه ن  الردأِّ  ض  َيو َ ئىدذٍ    فم   َواِّلرَواَن خفيفولىه م   َواِّس َماَء همجا ىه م 
 .4 ى   َخي ن  فَِّوا  َ  َعلِّى ظِّه ن  الرأِّ  ض  َيو َ ئىٍذ 

كمدا يددل علدى ذلدك  دا        تيون ا ل مدن وا  اعلدم   عهدد ا هددي    
 النوايات و قا نتها.

                                                           

  كثدنة القتدل عندد خدنوج        إقبدال الدنوم  44  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2223 ب يح  سلم 4
 .2199 احلديث    قمالدجال
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 املهمي

ي ن واحلسنن و دت   ا هدي اكثن    مخسن حديثا    ايحاديث الص 
وقدد    مجوضها مجذكن امسأ ومجوضها مجذكن شيء    اوبدافأ   4والضويفن ا نجربة 

 وقا كثري    ا سلمن   اخطاء   قضين ا هدي :

     ظاندا ان ايحاديدث     فمنهم    انين خدنوج ا هددي   هخدن الز دان
وعددد    و ذا ال يصح مجسبب كثنة النوايدات   ذلدك   الوا دة فيأ  ويفن كلها 

ولذلك ندص عددد  د  الولمداء علدى ان احاديدث          ذه النوايات ب يح   
ا هدي  تواتنة  دنهم ا دزي وامجد  حجدن والسدخاوي والسديوطي والمبدوكاني        

 .واليتاني

     و نهم     وفها عقال  حبجن ان اإلميان مجظهو  ا هددي جيودل اي دن
 .وال تومل إلنقاذ فلسطن  ثالتتواكل  

 د    ملسو هيلع هللا ىلصت البمبدا ة مجسديدنا حممدد    و ذا  نطق عجيب غنيدب  فهدل كاند   
اينبياء السامجقن حثا على التواكل  وعدم الومل  ام مجمبا ة توطي اي ل وتددفا  

 للومل!!!.

                                                           

 انظن  ثال كتاب: التو يح   تواتن  ا جاء   ا هدي ا نتظن والدجال وا سيح  للمبوكاني. 4
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و ا  اي   الء مجاآليات اليت تبمبن ا سلمن مجالنصن   هخن الز    ومجأن الواقبدن  
 للمتقن  وتبمبن مجت نين مجيت ا قد     ايدي اليهود؟ كيف يفهمونها؟ و اذا ال

 يفهمون احاديث ا هدي مجالطنيقن نفسها؟

      والمبيون اإل ا ين يوتقدون ان ا هدي  و الذي اختفدى   سدنداب
وال شك ان ا  قاد  علدى    وانأ سيخنج  سا ناء قبل حوالي الف و ا يت سنن

فاي ن حيتداج إىل دليدل وال     ولي  لي  كل شيء يقا ين ا  قاد  عليأ  ذلك
 .دليل على  ذا

 وقد حدث  ذا  دنا ا عدرب تدا ي       وض ا سلمن ادعى انأ ا هديومج
 .ا سلمن

 َّو ذا   قا ن دولتأ حتى يظهن ا هديإالومل لإلسالم و َلو نهم    اج
  مجل إنأ يأتي لقيادة اي ن  فإن النصوص تبن ان ا هدي ال يبدا    الصفن  خطأ

 .فولى اي ن ان تيون جا زة حن خينج ا هدي

 عليأ السالم؟ ا هدي ا م ايحاديث الوا دة  فما  ي 
 

 :نسب ا هدي .35

الرَمه دىيُّ : َيُقولف ملسو هيلع هللا ىلصَسمىو تف َ سفوَل اللَّأى : َع   ُام  َسلَِّمنِّ   ي ا  عنها قِّالِّت 
  .2 ى   َولِّدى فِّاطىَمنِّ   4  ى   عىت َنتىي

                                                           

 هل مجييت. 4

 .ايلبانيو السيوطي وب  أ  أ امج  حجن  كتاب ا هدي  حسن2/122 سن  امجي داود 2
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 :اسم ا هدي .36

قِّاَل: َيلىي َ جفٌل  ى   اِّ  ل  مَجي تىي  يفَواطىئف  ملسو هيلع هللا ىلصَع   َعب دى اللَّأى   ي ا  عنأ  َع   النَّبىي  
 .4اس مفأف اس مىي 

 .2و   واين "واسم امجيأ اسم امجي"

فهذا احلديث يبن نسب ا هدي وامسأ واسم امجيأ  فهو  وافق السم الدنيب  
 واسم امجيأ.  ملسو هيلع هللا ىلص

 

ا إ لَّا َيو ٌم لِّطِّوََّل َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ قِّاَل: لِّو  لِّم  َيب َق  ى   الدُّن َي .37
 .3اللَّأف َذلىكِّ الرَيو َم َحتَّى َيلىَي

  ذا ايسلوب للتأكيد على ان ا هدي عليأ السالم سيخنج حتما.و
 

 :ا هدي خليفن ولي   ليا .31

َتُيونف النُّبفدوَُّة   ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : ع  حفَذي فِّنِّ مج  اليمان   ي ا  عنأ قال
ثفمَّ َتُيونف خىلِّافٌِّن َعلِّدى    ثفمَّ َين فِّوفَها إ َذا َشاَء اِّن  َين فَِّوَها  اللَّأف اِّن  َتُيوَن فىيُيم  َ ا َشاَء

                                                           

  2332 احلدديث     قدم    ا جداء   ا هددي  11اب  قم   كتاب الفنت  مج3/313 جا ا الرت ذي 4
 .  وب  أ امحد شاكن  وحسنأ ايلبانيوقال: حديث حس  ب يح

 .امحد شاكن  وحسنأ ايلبانيو امج  حبان ب  أ  كتاب ا هدي  2/122 سن  امجي داود 2
   وقدال 2232ا هددي   قدم احلدديث     دا جداء       كتداب الفدنت  مجداب    3/313 جا ا الرت ذي 3
 .  وحسنأ ايلباني: حديث حس  ب يحلرت ذي وامج  كثريا
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  ثفمَّ َين فِّوفَها إ َذا َشداَء اللَّدأف اِّن  َين فَِّوَهدا     فَِّتُيونف َ ا َشاَء اللَّأف اِّن  َتُيوَن   ىن َهاج  النُّبفوَّةى
ثفدمَّ َين فِّوفَهدا إ َذا َشداَء اِّن       َيُيونف َ دا َشداَء اللَّدأف اِّن  َيُيدونَ    فِّ  ثفمَّ َتُيونف  فلري ا َعا اا

ثفمَّ َين فِّوفَهدا إ َذا َشداَء     فَِّتُيونف َ ا َشاَء اللَّأف اِّن  َتُيوَن  ثفمَّ َتُيونف  فلري ا َجب ن يَّن   َين فَِّوَها
 .4بفوَّةى  ثفمَّ َتُيونف خىلِّافِّن  َعلِّى  ىن َهاج  النُّ  اِّن  َين فَِّوَها

  اي و اثيدن   ثم ابب ت اخلالفن  ليا  وقد كانت اخلالفن الناشدة ايوىل
ثم جاءت فرتة اجلربين حبيدث يتدأ ن القدوي وينصدب       وذلك    م   اي وين

ويتذكن اإلنسدان   عا ندا الونمجدي واإلسدال ي فدرتة االنقالمجدات         نفسأ حاكما
ويدنى  هدو  الولمداء ان       اشددة وال مجد ان تأتي مجود ذلك خالفن   الوسينين

 .ا قصود  و ا هدي
 

 بفن ا هدي: .39

: الرَمه ددىيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي َسوىيٍد الرخفد   ي    ي ا  عنأ قِّاَل: قِّاَل َ سفولف اللَّدأى  
ا َيم لُِّأ الرأِّ  َض قىس دط ا َوَعدد ل ا كَِّمدا  فلىَئدت  َجدو  أ       اِّقرَنى الرأِّن فى  اِّج لِّى الرَجب َهنى   ىن ي

 .2َيم لىُك َسب َا سىنىَن   َوُظلرمأا

و   عال اتأ اخلىلقين انأ  ن سن المبون عد     ملسو هيلع هللا ىلصفا هدي    هل مجيت النيب 
 .وان انفأ طويل  ا حدمجن   وسطأ ودقن   ا نبتأ   قد ن  اسأ

 .   فهل ا تألت؟ويسبق ظهو ه ان تفمأل اي ض ظلما
                                                           

بدد  أ الوناقددي  وحسددنأ   41106 احلددديث    سددند اليددوفين   قددم30/355  سددند امحددد 4
 .ايلباني

 .حسنأ امج  حجن  وب  أ امحد شاكن  كتاب ا هدي  2/122 سن  امجي داود 2
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 اختالف و قتلن قبل ا هدي: .10

 4َيقرَتتىدلف عىن دَد كِّن دز ُكم    : ملسو هيلع هللا ىلصقِّداَل َ سفدولف اللَّدأى    : ي ا  عنأ قِّاَلَع   َثو مجاَن   
ثفمَّ َتطرُلاف النَّاَياتف السُّودف  ى     ثفمَّ لِّا َيصىريف إ لِّى َواحىٍد  ىن هفم   ُكل هفم  امج  ف َخلىيفٍِّن  َثلِّاَثٌن

فِّقِّداَل فِّدإ َذا     ثفمَّ َذكَِّن َشي ئأا لِّا اِّح فُِّظدأف   قِّو ٌمفَِّيقرتفُلوَنُيم  قِّت ل ا لِّم  يفقرَتلرأف   قىَبل  الرَممب ن ق 
 .2َولِّو  َحب وأا َعلِّى الثَّلرج  فِّإ نَّأف َخلىيفُِّن اللَّأى الرَمه دىيُّ  َ اِّي تفمفوهف فَِّبايىوفوهف

 

 :البيون للمهدي  واخلسف جليش المبام .14

قِّداَل َيُيدونف     ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبىدي   َعد   ملسو هيلع هللا ىلصَمو ج  النَّبىي    َع   ُام  َسلَِّمنِّ   ي ا  عنها
فَِّيأرتىيأى   3دىيَننى َ ا  مجأا إ لِّى َ يَّنِّفَِّيخ نفجف َ جفٌل  ى   اِّ  ل  الرَم  اخ تىلِّاٌف عىن َد َ و تى َخلىيفٍِّن

ب َودثف  َويف  فِّيفَبايىوفوَنأف مَجي َ  النُّكر   َوالرَمقِّدام    َناٌ   ى   اِّ  ل  َ يَّنِّ فِّيفخ ن جفوَنأف َو فَو كِّا  ٌه
فِّدإ َذا َ اِّى    فِّيفخ َسفف مجىه م  مجىالرَبي َداءى مَجدي َ  َ يَّدنِّ َوالرَمدىيَندنى     إ لِّي أى مجو ٌث  ى   اِّ  ل  المبَّام 

ثفمَّ َين مَبُأ َ جفٌل  ى     النَّا ف َذلىكِّ اَِّتاهف اِّمج َدالف المبَّام  َوَعَصا ىبف اِّ  ل  الروىَناق  فِّيفَبايىوفوَنأف
  َوَذلىدكِّ مجو دثف كِّلردبٍ     فَِّيظرَهنفوَن َعلِّي ه م   فَِّيب َوثف إ لِّي ه م  مجو ثأا  َواُلأف كِّلرٌباِّخ   ُقَني ٍش

َوَيو َملف فىي النَّا   مجىسفنَّنى َنبىي ه م    فَِّيقرسىمف الرَماَل  َوالرَخي َبُن لىَم   لِّم  َيمب َهد  غِّنىيَمنِّ كِّلرٍب

                                                           

  ذا الينز  و كنز اليوبن. 2
  وقدال   الزوا دد:  دذا    1011خنوج ا هدي   قدم احلدديث    سن  امج   اجن  كتاب الفنت  مجاب 2

امجد    وبد  أ  إسناد  جالأ ثقات  و واه احلاكم   ا ستد ك وقال: ب يح على شدنو المبديخن   
 .ايلبانيو وفأ  البزا  و كثري

النجل  و ا هدي كما   النوايات ايخنى  ويهنب إىل  ين خمبين ان يبايووه مجاخلالفن فال يقدوم   3
 كما ينبغي. مجها
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ثفمَّ يفَتدَوفَّى َويفَصدلِّي     2فَِّيلرَبثف َسب َا سىنىَن  فىي الرأِّ  ض  4َويفلرقىي الرإ س لِّامف مجىجىَنانىأى  ملسو هيلع هللا ىلص
 .3َعلِّي أى الرمفس لىمفوَن

يظهن ا هدي   احلجام  ويسبقأ  وت احلاكم واختالف مجوده على احليم  
وال ييون احد    ا ختلفن ا ال لذلك   نظن ا سلمن  فينتهزون فنبن عدم 

  ون    ينونأ  ناسبا  وييون  و ا هدي  فيبايوونأ.االتفاق على حاكم  وخيتا

وو اجد   وقت مجيوتأ حديثا قويا  فلم تذكن ايحاديث انأ يبايا    وسم 
 و   غريه.ااحلج  

وا ا مجوث المبام فهو جيش خيدنج  د  مجدالد المبدام  د  ا سدلمن لقتدال        
ام والنظدام  ا هدي  وإل جا  احليم السامجق  ويبدو ان مجن ذلدك النظدام   المبد   

  او يد  ن  د    الذي ييون   احلجام قبل ا هدي عالقات قوين  فيهب إلنقداذه 

                                                           

 اي يستقن. 4
 و   وايات اخنى او مثان او تسا. 2
احلاكم  وحسنأ امجد  القديم  و دوفأ    و امج  حبان ب  أ  كتاب ا هدي  2/122 سن  امجي داود 3

: و جالدأ  جدال   7/345قدال اهليثمدي   جممدا الزوا دد     وو واه الطرباندي   ايوسدط    ايلباني  
 .الص يح

 نهدا حدديث     ب  ها السيوطي والز قاني والوجلوني ديثوايمجدال و دوا   عدة احا
 واتأ ثقات اخنجأ اإل ام امحد    سنده و و: ذفكىَن اِّ  لف المبَّام  عىن َد َعلىي  مج    اِّمجىي طِّالىٍب َ  ىدَي اللَّدأف   

َيُقدولف الرأِّمج دَدالف    ملسو هيلع هللا ىلصَسدمىو تف َ سفدوَل اللَّدأى     َعن أف َو فَو مجىالروىَناق  فِّقِّاُلوا الرَون هفم  َيا اِّ ىرَي الرمف   ىنىَن قِّاَل لِّا إ ن ي
ي دثف َويفن َتَصدنف   َيُيونفوَن مجىالمبَّام  َو فم  اِّ  مجوفوَن َ جفل ا ُكلََّما َ اَت َ جفٌل اِّمج َدَل اللَّأف َ يِّاَنأف َ جفل ا يفس قِّى مجىه م  الرَغ

 الرَوَذابف. مجىه م  َعلِّى الرأِّع َداءى َويفص َنفف َع   اِّ  ل  المبَّام  مجىه م 
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  وال ييون ا هدي   قوة و نون  فيخسف ا  مجداجليش  قىَبل دولن عظمى مجإنقاذه
   الص ناء.

 

: ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّدأى  : ع  ُام  َسلَِّمنِّ ُام  الرمف   ىنىَن   ي ا  عنها قِّالِّت  .12
  فِّإ َذا كِّانفوا مجىَبي َداَء  ىَ  الرأِّ  ض  خفسىَف مجىه دم    فِّيفب َوثف إ لِّي أى مجو ٌث  4وذف َعا ىٌذ مجىالرَبي تىَيوف

َولِّيىنَّدأف    َيا َ سفوَل اللَّأى فِّيِّي َف مجىَم   كِّاَن كِّا   أدا؟ قِّداَل يفخ َسدفف مجىدأى َ َوهفدم      : فُِّقلرتف
 .2تىأىيفب َوثف َيو َم الرقىَياَ نى َعلِّى نىيَّ

 

   المبام قبل ا هدي:  د نة فيضانات .13

ستيونف فىتنٌن يفَ صَّلف النا ف  نها كما يفَ صَّدلف  : ع  علٍي   َي اُ  عنأ قال
  فدإن فديهم ايِّمج دَدالَ     وسفبُّوا ظلمدَتهم   فال َتسفبُّوا ا َل المبام   الذ بف   ا ِّو دىن 

  هم حتى لو قاَتلِّهم الثوالدبف غلبدتهم  وسريسلف اُ  إليهم َسي َبا    السماءى فيغنُق
او     اث  عمبن الفا إن  قِّل وا ملسو هيلع هللا ىلصثم يبوثف اُ  عند ذلك  جال     عىت َنةى النسول  

علدى ثدالثى  ايداٍت      اِّ اَ تفهم او َعالَ تفهم اِّ ىت  اِّ ىت   مخسن عمبن الفا إن كِّثفنوا
فيقتتلوَن   و و يطماف مجاُ لكىلي   ى  باحىبى  ايٍن إال   يقاتُلهم ا لف سبا   اياٍت

                                                           

  و ا هدي. 4
    قدم   اخلسدف مجداجليش الدذي يد م البيدت     2  كتاب الفنت  مجاب  قدم  1/2209 ب يح  سلم 2

 .2112 احلديث
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فَِّينفدُّ اُ  إىل الندا   ُالرفِّدَتهم ونىومدَتهم فييوندوَن       4 ثم َيظرَهنف اهلامشيُّ  ويفهَز وَن
 .2على ذلك حتى َيخنَج الدجالف 

 فيسبق ا هدي فيضانات  د نة ينسلها ا  على ا ل المبام.
 

 سنوات حيم ا هدي: .11

  َيُيونف فىي ُا َّتىي الرَمه ددىيُّ : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبىيَّ ع  امجي  نينة   ي ا  عنأ ع  
  َتن َومف ُا َّتىي فىيها نىو َمن  لِّدم  َين َومفدوا  ىث لَِّهدا     َوإ لَّا فِّتىس ٌا  وإال فَِّثَماٌن إ ن  ُقصىَن فَِّسب ٌا 

َمدالف  َوالر  َولِّدا َتددَّخىنف اي ضف َشدي ئأا  ىد   النَّبداتى       يفنسىلف السماَء علديهم  ىدد  ا ا   
 .3َيا َ ه دىيُّ اِّع طىنىي فَِّيُقولف خفذ : ُكدفوٌ   َيُقومف النَّجفلف َيُقولف

 ذه  ي افضل سنوات متن على البمبنين    عهد هدم حتى تقوم السداعن   
 .حقيقي ال ظلم فيأ تند اي ض مجنكتها  وييثن ا ال  ويويش النا    سالم

 

 ا هدي ميأل اي ض عدال: .15

: ُامجمب دنفُكم   ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّدأى  : ٍد الرخفد   ي    ي ا  عنأ قِّاَلَع   اِّمجىي َسوىي
فَِّيم لِّدُأ الردأِّ  َض     1َوَملِّدام لَ   يفب َوثف فىي ُا َّتىي َعلِّى اخ تىلِّاٍف  ىد   النَّدا      مجىالرَمه دىي 

                                                           

 ا هدي. 4

   وب  أ  ووافقأ الذ يب.1/553ا ستد ك لل اكم  2
ط    كتاب الفنت  مجاب  ا جداء   ا هددي  وقدال  واه الطرباندي   ايوسد     7/347جمما الزوا د  3

 .  وحسنأ ايلبانيو جالأ ثقات
 قد تيون  ذه الزالمل طبيوين حقيقين  وقد تيون  ونى اختالفات شديدة تزلزل النا . 1
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لسََّماءى َوَساكى ف الرأِّ  ض   َين َ ى َعن أف َساكى ف ا  قىس ط ا َوَعد ل ا كَِّما  فلىَئت  َجو  أا َوُظلرمأا
قِّداَل    فِّقِّاَل لِّأف َ جفٌل َ ا بىَ احأا ؟ قِّاَل مجىالسَّو يَّنى مَجي َ  النَّا    َيقرسىمف الرَماَل بىَ احأا

َحتَّى َيدأر فَن  فَنادىيأدا فِّيفَندادىي      َوَيَسوفهفم  َعد ُلأف  غىنأى ملسو هيلع هللا ىلصَوَيم لُِّأ اللَّأف ُقُلوَب ُا َّنى  فَ مٍَّد 
فَِّيُقدولف ا  دتى     َ    لِّأف فىي َ اٍل َحاَجٌن ؟ فَِّما َيُقدومف  ىد   النَّدا   إ لَّدا َ جفدلٌ     : ُقولففَِّي

: فَِّيُقدولف لِّدأف    إ نَّ الرَمه دىيَّ َيدأر فنفكِّ اِّن  تفو طىَينىدي َ ال دا   : السَّدَّاَن َيو نىي الرَخام َن فُِّقل  لِّأف
ُكن دتف اِّج مَبدَا ُا َّدنى  فَ مَّدٍد     : فَِّيُقولف  اِّمج َنَمهف َندىَمَحتَّى إ َذا َجَولِّأف فىي حىج ن هى َو  اح ثى
إ نَّدا لِّدا َنأرخفدذف    : فِّيفقِّالف لِّأف  اَِّوَعَجَز َعن ي َ ا َوسىَوهفم  ؟ قِّاَل فَِّينفدُّهف فِّلِّا َيقرَبلف  ىن أف  َنفرسأا

ثفمَّ لِّا َخي دَن    نىَن اِّو  تىس َا سىنىَنفَِّيُيونف كَِّذلىكِّ َسب َا سىنىَن اِّو  َثَمان  سى  َشي ئأا اِّع طِّي َناهف
 .4اِّو  قِّاَل ثفمَّ لِّا َخي َن فىي الرَ َياةى مجو َدهف  فىي الرَوي ش  مجو َدهف

سبق ان قلنا إن  ذه السنوات  ي افضل سنوات متن على البمبدنين كلدها    
 ثم مجود ذلك تتتامجا الفنت وعال ات الساعن اليربى  حتى تقوم الساعن.

                                                           

قدال  حسدنأ امجد  كدثري  و     44326 احلدديث    مجاقي  سدند ا يثدني    قدم   127/ 47  سند امحد 4
  وقدال    و جاهلمدا ثقدات  اهليثمي   جمما الزوا د:  واه امحد مجأسدانيد  وامجدو يولدى مجاختصدا  كدثري     

ليد  قدد تومجدا      غري الوالء مج  مجمبري و و جمهدول    جالأ ثقات  جال  سلمايلباني   الص ي ن: 
 .على مجوضأ
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 دي  قد ن للوال ات اليربى:ا ه .16

 ملسو هيلع هللا ىلصمجَوَثَندا َ سفدولف اللَّدأى    : ع  َعب دى اللَّأى مج    َحَوالِّنِّ الرأِّم دىي    ي ا  عنأ قِّدالَ 
َوَعدَنَف الرَجه دَد فىدي      فَِّنَجو َنا َولِّم  َنغ دَنم  َشدي ئأا    َحو َل الرَمدىيَننى َعلِّى اِّقرَدا ىَنا لىَنغ َنَم

َولِّا َتيىلرهفم  إ لِّدى اِّن ُفسىده م      اللَّهفمَّ لِّا َتيىلرهفم  إ لِّيَّ فِّأِّ  وفَف: ا فِّقِّاَلفِّقِّاَم فىيَن  وفجفو ىَنا
لِّيففردَتَ  َّ لُِّيدم    : ثفمَّ قِّدالَ   َولِّا َتيىلرهفم  إ لِّى النَّا   فَِّيس َتأرثىنفوا َعلِّي ه م   فَِّيو جىزفوا َعن َها

َحتَّى َيُيدوَن لىأَِّحددىُكم   ىد   الرإ مجىدل  كِّدَذا        فِّا   فاِّو  النُّومف َو  المبَّامف َوالنُّومف َوفِّا   ف
َحتَّدى يفو طِّدى اَِّحددف فم   ىاَ دنِّ دىيَنداٍ         َو ىد   الرَغدَنم     َو ى   الرَبقِّدن  كِّدَذا َوكِّدَذا     َوكَِّذا

َذا َ اِّي دَت  إ   َيدا امج دَ  َحَوالِّدنِّ   : ثفمَّ َوَ َا َيَدهف َعلِّى َ ارسىي اِّو  َ اَ تىي فِّقِّاَل  فَِّيس َخطَِّها
  الرخىلِّافِّنِّ قِّد  َنَزلِّت  الرأِّ  َض الرمفقِّدََّسنِّ فِّقِّد  َدَنت  الزَّلِّام لف َوالرَبلِّاَيدا َوالردُأ فو ف الروىظِّدامف   

 .4َوالسَّاَعُن َيو َ ئىٍذ اِّقرَنبف إ لِّى النَّا    ى   َيَديَّ َ ذىهى  ى   َ ارسىكِّ 

ا هددي  وان ظهدو ه  د     إىل ظهدو    –وا  اعلدم   –يمبري  ذا احلدديث  
عال ات الساعن اليربى  ولست  ا الذي  ينون ان  ذا احلديث يمبري إىل حتنين 

 فلسطن    اليهود  وإقا ن دولن إسال ين فيها قبل ظهو  ا هدي.

                                                           

  و و حديث حسد   قدال امجد     22117 احلديث   مجقين  سند اينصا    قم37/454  سند امحد 4
 .لباني  وب  أ ا ناوي  وحسنأ ايحجن   التهذيب: اإلسناد ال مجأ  مجأ
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 الكربى الساع  عالةات

 الوال ات الومبن: .17

َعلِّي َندا   ملسو هيلع هللا ىلصَا النَّبىديُّ  اطَّلِّد : ع  حفَذي فِّنِّ مج    اِّسىيٍد الرغىفِّا  ي    ي ا  عندأ قِّدالَ  
إ نََّها لِّ   َتُقوَم َحتَّدى  : قِّاَل  َ ا َتَذاكِّنفوَن ؟ قِّاُلوا َنذ ُكنف السَّاَعنِّ: فِّقِّاَل  َوَن   ف َنَتَذاكِّنف

َوُطُلوَ  المبَّدم     ىد       َوالدَّامجَّنِّ  َوالدَّجَّاَل  فَِّذكَِّن الدَُّخاَن  َتَنو َن قِّب لَِّها َعمب َن هَياٍت
َخس دٌف    َوَثلِّاَثنِّ خفسفوٍف  َوَيأِّجفوَج َوَ أرجفوَج  ملسو هيلع هللا ىلصَونفزفوَل عىيَسى مج   َ ن َيَم   مجىَهاَ غ ن 

َوهخىنف َذلىدكِّ َنداٌ  َتخ دنفجف      َوَخس ٌف مجىَجز يَنةى الرَوَنبى  َوَخس ٌف مجىالرَمغ ن بى  مجىالرَممب ن ق 
 .4َتطرنفدف النَّاَ  إ لِّى َ   مَبن  ىم     ىَ  الرَيَم  

 

 :وا مجايعمال ستامجاد  .11

  مجادى فوا مجىالرأِّع َمال  سىتاا: قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
اِّو  َخابَّددنِّ   اِّو  الدَّامجَّددنِّ  اِّو  الدددَّجَّاَل  اِّو  الدددَُّخاَن  ُطُلددوَ  المبَّددم     ىدد   َ غ ن مجىَهددا

 .3اِّو  اِّ  َن الرَوا َّنى  2اَِّحدىُكم 

 
 

                                                           

 .2904احلديث    قم   اآليات اليت تيون قبل الساعن43  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2226 ب يح  سلم 4
 خابن احدكم:  وتأ   ا ن الوا ن: قيام الساعن. 2
 احلدديث   قم     مجقين احاديث الدجال 25مجاب  قم    كتاب الفنت واشناو الساعن 1/2267 ب يح  سلم  3

2917. 
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 تسا   الوال ات اليربى: .19

  الرَملرَ َمدُن الروفظرَمدى  : قِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَع    فَواذى مج    َجَبٍل   ي ا  عنأ َع   النَّبىدي   
 .4َوخفنفوجف الدَّجَّال  فىي َسب َونى اِّش هفٍن  َوفِّت حف الرُقس طِّن طىينىيَّنى

 

: ملسو هيلع هللا ىلصَ سفدولف اللَّدأى   قِّداَل  : َع   َعب دى اللَّأى مج    َعم ٍنو   ي ا  عنهما قِّدالَ  .50
 .2فِّإ ن  يفقرطِّا  الس لرُك َيت َبا  مجو ضفَها مجو ضأا  الرثَياتف َخَنَماٌت َ ن ُظوَ اٌت فىي سىلرٍك

 

قِّاَل: قِّداَل َ سفدولف ا ى َبدلَّى       ي ا  عنهماَع   َعب دى ا ى مج    َعم ٍنو   .54
ن مجىَها  َوَتخ نفجف الدَّامجَُّن َعلِّى النَّا    ف أى  اُ  َعلِّي أى َوَسلََّم: " َتطرُلاف المبَّم  ف  ى   َ غ 

فِّأِّيُّهفَما َخَنَج قِّب َل َباحىبىأى  فِّالرُأخ َنى  ىن َها قِّن يٌب  َولِّا اِّح سىبفأف إ لَّدا ُطُلدوَ  المبَّدم       
 .3( :  ىَي الَّتىي اِّوَّل ا 4 ى   َ غ ن مجىَها َيُقولف )

ندزول    الددجال   ا هددي  ظهدو   اخلسوف الذي مجود: والناجح   تنتيبها
  الدامجدن   طلدو  المبدم   د   غنمجهدا      يدأجوج و دأجوج    عيسى عليأ السدالم 

  وقد سبقت اإلشا ة إىل اخلسف الذي مجود ا هدي  نا  ختنج    اليم   الدخان
 .فلنذكن مجقين ايشناو اليربى و ي سبون

                                                           

  2339 احلديث    قم   ا جاء   عال ات خنوج الدجال11  كتاب الفنت  مجاب  قم 3/316 جا ا الرت ذي 4
. وقول الرت ذي:  حس  غنيب لي  ا ناد مجأ ان  وناه غنيب  او انأ  ويف  مجل  دو  وقال: حديث حس  غنيب

 . وف صطلح للرت ذي يتولق مجالسند  والناجح    وناه ان احلديث حس  لذاتأ  وقال امج  حجن: فيأ 
 .وايلباني وشويب اي ناؤوو ب  أ امحد شاكن  6534   سند ا يثني    قم احلديث 44/16  سند امحد 2
      خدنوج الددجال و يثدأ   اي ض   23  مجاب  قم   كتاب الفنت واشناو الساعن1/2260 ب يح  سلم 3

 .2914 قم احلديث 
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 المجال

 الينيم  ا شدة فتنتأ؟   القنهن  ن الدجالفكِّذ  اذا و يف: يسأل مجوض النا 

 :ا مهاواجلواب    وجوه 

  ال توجد قاعدة   ان  ا يذكن   القدنهن ا دم ممدا يدذكن   السدنن     : اوال
ومجودض  دا و د       فبوض  ا و د   القنهن    مجاب النددب او اإلمجاحدن  دثال   

 .السنن وو يند   القنهن    مجاب الواجب

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  قولأ تواىل قد اشا  القنهن إىل ذكن الدجال  : ثانيا

ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
وقد جاءت السنن   4

 .النبوين الص ي ن تبن  ذه اآليات و ي ثالثن  نها الدجال

  وا سديح  دو الدذي يقتلدأ      ان  ناك تالم ا م انيا مجن ا سديح والددجال  : ثالثا
 .كما  ي عادة الونب   ذلك  قنهن الينيم ع  اآلخنفاكتفي مجذكن احد ما   ال

كمدا ذكدن كدثري  د  كبدا        هي كثرية  تدواتنة وا ا ايحاديث الوا دة فيأ ف
  ذه ا مها:  و2علماء احلديث كامج  حجن والمبوكاني وايلباني وغري م 

 

 
                                                           

 .451سو ة اينوام     اآلين  4
  يح   تواتن  ا جاء   ا هدي ا نتظن والدجال وا سيح  للمبوكاني.انظن  ثال كتاب: التو 2
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 الدجال    ا م الوال ات اليربى: .52

َثلِّاٌث إ َذا َخَنج َ  لِّا : ملسو هيلع هللا ىلصَ سفولف اللَّأى  قِّاَل: َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ قِّاَل
ُطُلدو ف    َين فِّاف َنفرسأا إ مَيانفَها لِّم  َتُي   هَ َندت   ىد   قِّب دلف اِّو  كَِّسدَبت  فىدي إ مَيانىَهدا َخي دنأا       

 .4َوَدامجَُّن الرأِّ  ض   َوالدَّجَّالف  المبَّم     ى   َ غ ن مجىَها

   ذا احلديث  فقد عطفت مجالواو   و ذه الوال ات الثالث و تذكن  نتبن
 والواو ال تفيد الرتتيب.

 

   إحدى اجلز :  قيد الدجال .53

َسدمىو تف نىدَداَء  فَندادىي َ سفدول      : ع  فِّاطىَمنِّ مجىن تى قِّي ٍ    ي ا  عنها قِّالِّت 
َ سفدول  اللَّدأى    فَِّخَنج تف إ لِّى الرَمس جىدى فَِّصلَّي تف َ َا  الصَّلِّاةِّ َجا ىَون : يفَنادىي ملسو هيلع هللا ىلصاللَّأى 
 ملسو هيلع هللا ىلصفِّلِّمَّا قَِّضدى َ سفدولف اللَّدأى      فُِّين تف فىي َبف  الن َساءى الَّتىي َتلىي ُظهفوَ  الرقِّو م   ملسو هيلع هللا ىلص

: ثفمَّ قِّدالَ   لىَيلرَزم  ُكلُّ إ ن َساٍن  فَصلَّاهف: فِّقِّاَل  َبلِّاَتأف َجلَِّ  َعلِّى الرمىن َبن  َو فَو َيض َ ُك
إ ن ي َواللَّدأى َ دا َجَمو دتفُيم     : قِّاَل  اللَّأف َوَ سفوُلأف اِّع لِّمف: م  ؟ قِّاُلوااَِّتد  فوَن لىَم َجَمو تفُي

َولِّيى   َجَمو تفُيم  لىأِّنَّ َتمىيمأا الددَّا  يَّ كِّداَن َ جفل دا َنص دَنانىياا فَِّجداَء        لىَنغرَبٍن َولِّا لىَن  َبٍن
  َع   َ سىديح  الددَّجَّال    2 ذىي ُكن تف ُاَحد ثفُيم َوَحدََّثنىي َحدىيثأا َوافَِّق الَّ  فَِّباَيَا َواِّس لَِّم

                                                           

   قدم    مجيان الز   الذي ال يقبل فيأ اإلميدان 72  مجاب  قم كتاب اإلميان  1/431 ب يح  سلم 4
 .451احلديث 

 ملسو هيلع هللا ىلص  وافقن كالم متيم ليال أ  وال يقال    ذا اجملال: و ل حيتاج كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلصلقد سفنَّ  سول ا   2
إىل تأكيد؟ نقول  ذا    ينين علينا كال نا   اإلعجام الولمدي   القدنهن والسدنن  حيدث يقولدون:      
و ل حيتاج كالم ا  و سولأ إىل تأكيد    الولماء؟ نقول: إننا نفن  مجيل دليل جديدد علدى بددق    

 مجيالم متيم. ملسو هيلع هللا ىلصا  و سولأ كما فن   سول ا  
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فِّلِّوىَب مجىه دم     َحدََّثنىي اِّنَّأف َ كىَب فىي َسفىيَنٍن مج  ن يٍَّن َ َا َثلِّاثىَن َ جفل ا  ى   لِّخ ٍم َوجفَذاَم
  َ غ دن بى المبَّدم     ثفمَّ اِّ  فِّئفوا إ لِّى َجز يَنٍة فىي الرَب  ن  َحتَّدى    الرَمو جف َشه نأا فىي الرَب  ن 

كِّدثىريف    2فِّلِّقىَيدت هفم  َدامجَّدٌن اِّ  لِّدبف      فِّدَدَخُلوا الرَجز يدَنةِّ    السَّفىيَننى 4فَِّجلِّسفوا فىي اِّقرنفبى 
َوي لِّدكى َ دا اِّن دتى؟    : فِّقِّداُلوا   لِّا َيد  فوَن َ ا ُقبفُلأف  ى   دفمجفن هى  ىد   كِّث دَنةى المبَّدَون      المبََّون 
اِّيَُّهدا الرقِّدو مف ان طِّلىُقدوا إ لِّدى     : َوَ ا الرَجسَّاَسُن ؟ قِّالِّت : قِّاُلوا  3لرَجسَّاَسُن اَِّنا ا: فِّقِّالِّت 

لِّمَّدا َسدمَّت  لَِّندا َ جفل دا     : قِّدالَ   َ َذا النَّجفل  فىي الدَّي ن   فِّإ نَّأف إ لِّى َخَبن ُكم  مجىالرأِّش دَواق  
فِّدإ َذا فىيدأى     ان طِّلِّقرَنا سىَناعأا َحتَّى َدَخلرَنا الددَّي نَ فِّ: قِّاَل   ىن َها اِّن  َتُيوَن َشي طِّاَنن  1فِّن قرَنا

َ دا مَجدي َ      َ ج مفوَعٌن َيدَداهف إ لِّدى عفنفقىدأى     َواَِّشدُّهف و َثاق ا  اِّع ظِّمف إ ن َساٍن َ اِّي َناهف قِّط  َخلرق ا
  قِّد  قِّدَد  تفم  َعلِّدى َخَبدن ي   : اَلَوي لِّكِّ َ ا اِّن َت ؟ قِّ: ُقلرَنا   فكرَبَتي أى إ لِّى كِّو َبي أى مجىالرَ دىيدى
َ كىب َندا فىدي َسدفىيَنٍن مج  ن يَّدٍن       َن   ف ُاَنداٌ   ىد   الرَودَنبى   : فِّأِّخ بىنفونىي َ ا اِّن تفم  ؟ قِّاُلوا

ثفدمَّ اِّ  فِّأرَندا إ لِّدى َجز يَنتىدكِّ       فِّلِّوىَب مجىَنا الرَمو جف َشه نأا  5فَِّصاَدفرَنا الرَب  َن حىَن اغرَتلَِّم 
لِّدا    فِّلِّقىَيت َنا َدامجَّدٌن اِّ  لِّدبف كِّدثىريف المبَّدَون       فَِّدَخلرَنا الرَجز يَنةِّ  فَِّجلِّس َنا فىي اِّقرنفمجىَها  ذىهىَ 

اَِّندا  : فُِّقلرَندا َوي لِّدكى َ دا اِّن دتى ؟ فِّقِّالِّدت        يفد َ ى َ ا ُقبفُلأف  ى   دفمجفن هى  ى   كِّث دَنةى المبَّدَون   
فِّإ نَّدأف    اع مىدفوا إ لِّى َ َذا النَّجفل  فىي الدَّي ن : الرَجسَّاَسُن ؟ قِّالِّت َوَ ا : ُقلرَنا  الرَجسَّاَسُن

َولِّدم  َندأرَ    اِّن  َتُيدوَن      َوفِّز ع َنا  ىن َهدا   فِّأِّقرَبلرَنا إ لِّي كِّ سىَناعأا  إ لِّى َخَبن ُكم  مجىالرأِّش َواق 
: َع   اِّي  َشأرنىَها َتس دَتخ بىنف ؟ قِّدالَ  : ُقلرَنا اِّخ بىنفونىي َع   َنخ ل  مَجي َساَن ؟: فِّقِّاَل  َشي طِّاَنن 

                                                           

  ا قا ب. 4
 غليظ المبون. 2
 التجس   ينها تتجس  ايخبا  للدجال.    3
 خفنا. 1
 ا طنب. 5
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: قِّاَل  اَِّ ا إ نَّأف يفوشىُك اِّن  لِّا تفث مىَن: قِّاَل  َنَوم : اِّس أُِّلُيم  َع   َنخ لىَها َ ل  يفث مىنف ؟ ُقلرَنا لِّأف
َ ل  فىيَهدا َ داٌء   : خ بىنف ؟ قِّاَلَع   اِّي  َشأرنىَها َتس َت: اِّخ بىنفونىي َع   مجفَ ي َنةى الطََّبن يَّنى ؟ ُقلرَنا

اِّخ بىنفونىدي  : قِّدالَ   اَِّ ا إ نَّ َ اَءَ ا يفوشىُك اِّن  َيدذ َ بَ : قِّاَل   ىَي كِّثىرَيُة الرَماءى: ؟ قِّاُلوا
َ ل  فىي الرَوي    َ داٌء َوَ دل    : َع   اِّي  َشأرنىَها َتس َتخ بىنف ؟ قِّاَل: ؟ قِّاُلوا 4َع   َعي    مفغَِّن 

َواِّ  ُلَهدا َيز َ عفدوَن  ىد         ىَي كِّدثىرَيُة الرَمداءى    َنَوم : اِّ  ُلَها مجىَماءى الرَوي    ؟ ُقلرَنا لِّأف َيز َ  ف
قِّد  َخَنَج  ىد   َ يَّدنِّ َوَندَزَل    : اِّخ بىنفونىي َع   َنبىي  الرُأ  ي َن َ ا فَِّوَل ؟ قِّاُلوا: قِّاَل  َ ا ىَها
كِّي َف َبَنَا مجىه م  ؟ فِّأِّخ َبن َناهف اِّنَّدأف قِّدد    : قِّاَل  َنَوم : بف ؟ ُقلرَنااِّقِّاَتلِّأف الرَوَن: قِّاَل  َيث ن َب

  َنَودم  : قِّد  كِّداَن َذلىدكِّ ؟ ُقلرَندا   : قِّاَل لِّهفم   ظَِّهَن َعلِّى َ    َيلىيأى  ى   الرَوَنبى َواِّطِّاعفوهف
َوإ ن ي   إ ن ي اَِّنا الرَمسىيحف  َوإ ن ي  فخ بىنفُكم  َعن ي  اَِّ ا إ نَّ َذاكِّ َخي ٌن لِّهفم  اِّن  يفطىيوفوهف: قِّاَل

فِّلِّدا اَِّدَ  قِّن َيدن  إ لَّدا      فِّأِّخ نفَج فِّأِّسىرَي فىي الردأِّ  ض    ُاوشىُك اِّن  يف  َذَن لىي فىي الرخفنفوج 
ُكلََّمدا    َعلِّديَّ كىلرَتا فَمدا   غِّي َن َ يَّنِّ َوطِّي َبدنِّ فِّهفَمدا  فَ نََّ َتدان      َ َبطرتفَها فىي اِّ  مجوىَن لِّي لِّن 

 2اَِّ د تف اِّن  اِّد خفَل َواحىَدة  اِّو  َواحىدأا  ىن هفَما اس دَتقرَبلِّنىي َ لِّدٌك مجىَيددىهى السَّدي فف َبدلرتأا      
قِّداَل َ سفدولف   : قِّالِّت    ىن َها َ لِّا ىيِّن  َي  نفسفوَنَها 3َوإ نَّ َعلِّى ُكل  َنقرٍب   َيصفدُّنىي َعن َها

َيو نىدي    َ دذىهى طِّي َبدنُ    َ ذىهى طِّي َبُن  َ ذىهى طِّي َبُن: فىي الرمىن َبن  1َوطَِّوَ  مجىمىخ َصَنتىأى  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّأى
فِّإ نَّدأف اِّع َجَبنىدي َحددىيثف      َنَوم : اِّلِّا َ ل  ُكن تف َحدَّث تفُيم  َذلىكِّ ؟ فِّقِّاَل النَّا ف  الرَمدىيَننِّ

اِّلِّدا إ نَّدأف فىدي مج  دن        َعن أف َوَع   الرَمدىيَننى َوَ يَّدنِّ َحد ثفُيم  الَّذىي ُكن تف ُا َتمىيٍم اِّنَّأف َوافَِّق

                                                           

 .جنوب المبام اسم مجلدة 4
  سلوال. 2
 الطنيق.النقب:  3
 الوصا.ا خصنة:  1
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   ى   قىَبل  الرَممب دن ق  َ دا  فدوَ      فَو 4لِّا مجل   ى   قىَبل  الرَممب ن ق  َ ا  المبَّأرم  اِّو  مج  ن  الرَيَم  
 .2ق َواِّو َ أِّ مجىَيدىهى إ لِّى الرَممب ن    ى   قىَبل  الرَممب ن ق  َ ا  فَو

مسوت    مجوض ا توا ن ا دعن للولم والوقل  ا تطاولن لي  علدى   
الص ي ن فقط  مجل وعلى الص امجن و   مجود م  د  الولمداء  مسودت انهدم     
يقولون: لقد اكتمبفت كل الينة اي  ين فلم دد الدجال  و دذا كدالم غنيدب    

  نهم:

    تيتمبدف  د     فال مال الولماء ييتمبفون جز ا كا لدن  وقبا دل كا لدن و
 . قبل  فييف  غا ة   إحدى اجلز ؟

      وكيف و ييتمبفوا اسا ن مج  الدن و و ا طلوب ايول يقدوى دولدن
 . لواو و م يب ثون عنأ  نذ سنوات؟ا

      وكيف ال نولم حتى اآلن اي  يأجوج و دأجوج علدى كثدنتهم؟ فأيهمدا
 اعجب واغنب؟

 

 

 

 
                                                           

  ا: ما دة  وا ونى: إنأ   ا مبنق. 4
 قدم     قصدن اجلساسدن   21مجداب  قدم      كتاب الفنت واشدناو السداعن   1/2264 ب يح  سلم 2

 .2912احلديث 
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 بفن الدجال: .51

  لىوىيَسدى اِّح َمدنف   ملسو هيلع هللا ىلصلِّا َواللَّأى َ ا قِّاَل النَّبىيُّ : اَلَع   امج  عمَن   ي ا  عنأ قِّ
يفَهداَدى    َسب ُط المبَّدَون    4فِّإ َذا َ جفٌل هَدمف  مَجي َنَما اَِّنا َنا ىٌم اُِّطوفف مجىالريِّو َبنى :َولِّيى   قِّاَل

َ    َ دَذا؟ قِّداُلوا: امج د ف     فُِّقلرتف  اِّو  يفَهَناقف َ ارسفأف َ اءأ  َين طىفف َ ارسفأف َ اءأ  مَجي َ  َ جفلِّي   
  اِّع َو ف َعي نىأى الريفم َنى  َجو دف النَّار    َجسىيٌم  فَِّذَ ب تف اِّلرَتفىتف فِّإ َذا َ جفٌل اِّح َمنف  َ ن َيَم

هأا َواِّقرَنبف النَّا   مجىأى َشَب َ َذا الدَّجَّالف : َ    َ َذا؟ قِّاُلوا: ُقلرتف  كِّأِّنَّ َعي َنأف عىَنَبٌن طِّافىَيٌن
 .2قِّاَل الزُّ  ن يُّ َ جفٌل  ى   خفَزاَعنِّ َ لِّكِّ فىي الرَجا ىلىيَّنى  امج  ف قِّطٍِّ 

 

 اتبا  الدجال: .55

َيت َبداف الددَّجَّاَل  ىد      : قِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَِّن   مج    َ الىٍك   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّدأى  
 .5  1ُنَسب وفوَن اِّلرف ا َعلِّي ه م  الطََّيالىَس 3َيهفودى اِّب َبَهاَن

                                                           

 امسن. 4
  قدول ا   11  مجاب  قدم    كتاب احاديث اينبياء6/177ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2

 .3114 قم  {واذكن   اليتاب  نيم}تواىل 
 اببهان:  دينن تقا اآلن   إينان  وال مال يويش فيها يهود  و اجن مجوضهم إىل فلسطن. 3

 الطيلسان لبا  اعجمي. 1
      مجقين احاديدث الددجال  25  مجاب  قم  واشناو الساعن  كتاب الفنت1/2266 ب يح  سلم 5

 .2911 احلديث  قم
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 : كم مييث الدجال؟ .56

َ دا َ دَذا   : ع  َعب َد اللَّأى مج دَ  َعم دٍنو   دي ا  عنهمدا َوَجداَءهف َ جفدٌل فِّقِّدالَ       
سفدب َ اَن  : فِّقِّاَل  الرَ دىيثف الَّذىي تفَ د ثف مجىأى ؟ َتُقولف إ نَّ السَّاَعنِّ َتُقومف إ لِّى كَِّذا َوكَِّذا

لِّقِّد  َ َمم تف اِّن  لِّا ُاَحدد َث اَِّحددأا َشدي ئأا      اِّو  كِّلىَمن  َن  َو فَما  أفاِّو  لِّا إ لَِّأ إ لَّا اللَّ  اللَّأى
َوَيُيدونف    يفَ دنَّقف الرَبي دتف    إ نَُّيم  َسَتَنو َن مجو دَد قِّلىيدٍل اِّ  دنأا َعظىيمأدا    : إ نََّما ُقلرتف  اِّمَجدأا

  جَّالف فىي ُا َّتىي فَِّيم ُيدثف اِّ  مجوىدنَ  َيخ نفجف الدَّ: ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : ثفمَّ قِّاَل  َوَيُيونف
فَِّيب َوثف اللَّدأف عىيَسدى امج دَ       4لِّا اِّد   ي اِّ  مجوىَن َيو  أا اِّو  اِّ  مجوىَن َشه نأا اِّو  اِّ  مجوىَن َعا أا 

َسب َا سىنىَن لِّي َ   ثفمَّ َيم ُيثف النَّا ف  فَِّيطرُلبفأف فِّيفه لىُيأف  2كِّأِّنَّأف عفن َوُة مج  ف َ س وفوٍد  َ ن َيَم
فِّلِّا َيب قِّدى َعلِّدى َوج دأى      ثفمَّ يفن سىلف اللَّأف   حي ا مجا  َدة   ى   قىَبل  المبَّأرم   مَجي َ  اث َني    َعَداَوٌة

َدُكم  َحتَّى لِّو  اِّنَّ اَِّحد   الرأِّ  ض  اَِّحٌد فىي قِّلربىأى  ىث قِّالف َذ ٍَّة  ى   َخي ٍن اِّو  إ مَياٍن إ لَّا قَِّبَضت أف
  ملسو هيلع هللا ىلصَسمىو تفَها  ى   َ سفول  اللَّأى : قِّاَل  َدَخَل فىي كَِّبدى َجَبٍل لَِّدَخلِّت أف َعلِّي أى  َحتَّى َتقربىَضأف

لِّا َيو ن ُفوَن َ و نفوف دا َولِّدا     3فَِّيب قِّى شىَنا ف النَّا   فىي خىفَّنى الطَّي ن  َواِّح لِّام  الس َبا  : قِّاَل
فَِّما َتأر فنفَندا  : فَِّيُقوُلوَن  اِّلِّا َتس َتجىيبفوَن: َيَتَمثَّلف لِّهفم  المبَّي طِّانف فَِّيُقولففِّ  يفن يىنفوَن  فن يِّنأا

ثفدمَّ يفدن فِّ ف     َحَسٌ  َعي مبفهفم     م ُقهفم  1َو فم  فىي َذلىكِّ َدا ٌّ  ؟ فَِّيأر فنف فم  مجىوىَباَدةى الرأِّو َثان 
َواِّوَّلف َ د   َيس دَموفأف   : قِّاَل  َوَ فَِّا لىيتأا  5اِّب َغى لىيتأا  فِّلِّا َيس َموفأف اَِّحٌد إ لَّا  فىي الصُّو  

                                                           

 مجل  ي ا مجوون يو ا كما   النوايات ايخنى. 4
 اي يمببهأ   المبيل واخللقن. 2

 كناين ع  شدة اجلهل والطيش. 3

 دا : كثري. 1

 الليت: بف ن الونق. 5
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ثفمَّ يفن سىلف اللَّأف اِّو  قِّداَل    َوَيص َوقف النَّا ف  فَِّيص َوقف: قِّاَل  َحو َض إ مجىلىأى 4َ جفٌل َيُلوُو 
ثفمَّ   فَِّتن بفتف  ىن أف اِّج َسادف النَّا    نفو َمانف المبَّاك   اِّو  الظِّلُّ  يفن ز لف اللَّأف َ طِّنأا كِّأِّنَّأف الطَّلُّ

  َيا اِّيَُّها النَّا ف َ ُلدمَّ إ لِّدى َ مج ُيدم    : ثفمَّ يفقِّالف  يفن فِّ ف فىيأى ُاخ َنى فِّإ َذا  فم  قىَياٌم َين ُظنفوَن
 ىد   كِّدم  ؟   : الففِّيفقِّد   اِّخ ن جفوا مجو َث النَّا  : ثفمَّ يفقِّالف: قِّاَل  َوقىُفو فم  إ نَّهفم  َ س ئفوُلوَن

فَِّذاكِّ َيدو َم َيج َودلف الرو لردَداَن    : قِّاَل   ى   ُكل  اِّلرٍف تىس َا  ىاَ ٍن َوتىس َون  َوتىس وىَن: فِّيفقِّالف
 .2َوَذلىكِّ َيو َم يفيرمَبفف َع   َساٍق   شىيبأا

 

 ال يدخلها الدجال: اليت  اك اي .57

: فِّقِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَم فىيَندا َ سفدولف اللَّدأى    قِّد : قِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصع  َ جفٍل  ى   اِّب َ ابى النَّبىدي   
  َو فَو َ جفٌل َ م سفدو ف الرَودي       ُان ذى فُكم  الرَمسىيَح الدَّجَّاَل  ُان ذى فُكم  الرَمسىيَح الدَّجَّاَل

لَّ َيب ُلغف سفلرطِّانفأف ُك  َواِّن َها ف َ اٍء  َ َوأف جىَبالف خفب ٍز  َيم ُيثف فىي الرأِّ  ض  اِّ  مجوىَن َبَباحأا
  َوالرَمس دجىَد الرأِّقرَصدى    فِّدَذكَِّن الرَمس دجىَد الرَ دَنامَ     لِّا َيدأرتىي اِّ  مجَودنِّ َ َسداجىدَ     َ ن َهٍل

لِّدي َ     غِّي َن اِّنَّ َ ا كِّاَن  ى   َذلىكِّ فِّاع لِّمفوا اِّنَّ اللََّأ لِّي َ  مجىدأِّع َو َ   َوالرَمدىيَننِّ  َوالط وَ 
 .3مجىأِّع َوَ  لِّي َ  اللَّأف  اللَّأف مجىأِّع َوَ 

 

 
                                                           

 يصل أ. 4
    خنوج الددجال و يثدأ   23مجاب  قم  عن   كتاب الفنت واشناو السا1/2251 ب يح  سلم 2

 .  والساق عند  هو  الولماء كناين ع  شدة اي ن2910 احلديث  قم   اي ض 
و جالدأ   بد  أ الط داوي    23613  مجاقي  سند اينصا    قدم احلدديث   39/11  سند امحد 3

 .ب يح  وقال شويب اي ناؤوو: إسناده 43/405فتح البا ي    مج  حجنثقات كما قال ا
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 ستواذة    فتنن الدجال:اال .51

َيس دَتوىيذف فىدي    ملسو هيلع هللا ىلصَسدمىو تف َ سفدوَل اللَّدأى    : ت ددقِّالِّ ع  َعا ىمَبنِّ   ي ا  عنها
 .4َبلِّاتىأى  ى   فىت َننى الدَّجَّال 

   الدجال توليم لندا  ومجيدان لمبددة خطدنه  وعبدادة         ملسو هيلع هللا ىلصاستواذة النيب 
 تواىل.

 

 :فنا  النا     الدجال .59

لَِّيفىدنَّنَّ النَّدا ف   : َيُقدولف  ملسو هيلع هللا ىلصع  ُام  َشن يٍك   ي ا  عنها اِّنََّها َسمىَوت  النَّبىيَّ 
 فدم   : َيا َ سفوَل اللَّأى فِّأِّي َ  الرَودَنبف قدال  : قِّالِّت  ُامُّ َشن يٍك   ى   الدَّجَّال  فىي الرجىَبال 

 .2قِّلىيٌل

 خسا ن مجمبنين  ا لن قلن الونب إ ا عددا  وذلك مجسبب  ا يتون ون لأ   
 .قبيل الوال ات اليربى   ا ل من وغري ا 

وإ ا انهم كثن عددا  ولي  دون فوالين  فال ومن هلم  مجل  م غثداء كغثداء   
 .كما ننى اليوم السيل

                                                           

   دا يسدتواذ  ندأ      25مجداب  قدم     و وا دا الصدالة     كتداب ا سداجد  4/144 ب يح  سلم 4
 .517 احلديث  قم الصالة 

    مجقيدن  د  احاديدث    25مجداب  قدم      كتاب الفنت واشدناو السداعن   1/2266 ب يح  سلم 2
 .2915 احلديث  قم الدجال 
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 دليل كذب الدجال: .60

َ ا  ى   َنبىيٍّ إ لَّدا  : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : ع  اَِّن  مج   َ الىٍك   ي ا  عنأ قِّاَل
َوَ يرتفدوٌب    َوإ نَّ َ مجَُّيم  لِّي َ  مجىدأِّع َو َ   اِّلِّا إ نَّأف اِّع َو ف  َوقِّد  اِّن َذَ  ُا ََّتأف الرأِّع َوَ  الريِّذَّاَب

 .4ك ف   :مَجي َ  َعي َني أى

ذكن  ذه ايحنف للتأكيدد علدى انهدا كتامجدن حقيقيدن  ينا دا كدل  سدلم          
 وليست    قبيل اجملام.

 

  ا الدجال نا  و اء: .64

إ نَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَسدمىو َت َ سفدول  اللَّدأى    :   حفَذي فِّنِّ مج   الرَيَمان    دي ا  عندأ قِّدالَ   ع
َواِّ َّدا    فِّأِّ َّا الَّذىي َيَناهف النَّا ف َ اءأ فَِّناٌ  تف  دن قف   الدَّجَّاَل َيخ نفجف َوإ نَّ َ َوأف َ اءأ َوَنا أا

فىدي الَّدذىي    2فَِّم   اِّد َ كِّ َذلىكِّ  ىن ُيم  فِّلرَيقِّا   الَّذىي َيَناهف النَّا ف َنا أا فَِّماٌء مجا  ٌد َعذ ٌب
 .3فِّإ نَّأف َ اٌء َعذ ٌب طِّي ٌب  َيَناهف َنا أا

و دذا  دو     وكذلك اخلبدز إادا  دو خيدال ال حقيقدن لدأ        فا اء الذي  وأ
التوفيق مجن  ذه النواين ومجن  واين " و ا ون على ا     ذلك" اي لي   وأ 

 شيء    ذلك. 

                                                           

 احلديث    قملدجال وبفتأ و ا  وأ  ذكن ا20  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2211 ب يح  سلم 4
2933. 

 اي فليمبنب. 2
    قدم ذكدن الددجال وبدفتأ و دا  ودأ        20  كتاب الفدنت  مجداب  قدم    1/2250 ب يح  سلم 3

 .2935 احلديث
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 لدجال:مجا نافقي ا دينن وفسقتها  ت اقال .62

َخطِّدَب النَّداَ     ملسو هيلع هللا ىلصاِّنَّ َ سفدوَل اللَّدأى     َع    ى  َج   مج    الرأِّد َ      ي ا  عنأ
اص ؟ َيدو مف  دَيو مف الرَخلِّاص  َوَ ا َيو مف الرَخلِّاص ؟ َيو مف الرَخلِّاص  َوَ ا َيو مف الرَخلِّد : فِّقِّاَل

و مف الرَخلِّداص ؟ قِّداَل َيجىديءف    دَوَ دا َيد  : فِّقىيَل لِّأف  اص ؟ َثلِّاثأاالرَخلِّاص  َوَ ا َيو مف الرَخلِّ
اَِّتدَنو َن َ دَذا الرقِّص دَن    : فَِّين ُظدنف الرَمدىيَندنِّ فَِّيُقدولف لىأِّب دَ امجىأى      الدَّجَّالف فَِّيص دَودف ُاحفددأا  

 ىن َهدا َ لِّي دا    4َنقردبٍ  ثفدمَّ َيدأرتىي الرَمدىيَندنِّ فَِّيجىددف مجىُيدل        الرأِّمج َيَض؟ َ َذا َ س جىدف اِّح َمَد
ثفدمَّ َتن جفدفف الرَمدىيَندُن َثلِّداَث       فَِّيض دن بف  فَواقِّدأف    الرَ دن فى  3فَِّيأرتىي َسدب َخنِّ   2 فص لىتأا

فِّدَذلىكِّ    َولِّا فِّاسىٌق َولِّا فِّاسىقٌِّن إ لَّا َخَنَج إ لِّي دأى   فِّلِّا َيب قِّى  فَنافىٌق َولِّا  فَنافىقٌِّن  َ َجفِّاٍت
 .1لِّاص َيو مف الرَخ

فييون   ا دينن ا نو ة عند ا  نافقون و نافقدات  وفاسدقون وفاسدقات     
 .  وذلك يوم اخلالص  فتتخلص  نهم ا دينن وا لهايلت قون مجالدجال إذا جاء

                                                           

 طنيق. 4
 شا نا سيفأ. 2

 اي ض اليت يولو ا ا لح. 3

  ووافقدأ  بد  أ احلداكم    41975 احلدديث    اول  سند اليدوفين   قدم  34/344  سند امحد 1
 جالدأ  قدال اهليثمدي:   وه   حديث طويل  و وفأ شويب اي ناؤوو    وب ح ايلباني حنوالذ يب

 . جال الص يح
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 يقتل الدجال  جال ثم حيييأ مجإذن ا : .63

: َيخ دنفجف  ملسو هيلع هللا ىلص َع   اِّمجىي َسوىيٍد الرخفد   ي    ي ا  عنأ قِّاَل: قِّداَل َ سفدولف اللَّدأى   
  َ َسدالىحف الددَّجَّال    4 فَِّتلرقِّداهف الرَمَسدالىحف    الدَّجَّالف فَِّيَتَوجَّأف قىَبلِّأف َ جفٌل  ىد   الرمفد   ىنىنَ  

: فَِّيُقوُلدوَن لِّدأف  : قِّاَل  اِّع مىدف إ لِّى َ َذا الَّذىي َخَنَج: اِّي َ  َتو مىدف ؟ فَِّيُقولف: فَِّيُقوُلوَن لِّأف
فَِّيُقدولف مجو ضفدهفم      اقرتفُلدوهف : فَِّيُقوُلدونَ   َ دا مجىَنمج َندا َخفِّداءٌ   : مجىَنمج َنا ؟ فَِّيُقولفاَِّو َ ا تف   ى ف 

فَِّين طِّلىُقدوَن مجىدأى إ لِّدى    : قِّدالَ   اِّلِّي َ  قِّد  َنَهاُكم  َ مجُُّيم  اِّن  َتقرتفُلدوا اَِّحددأا دفوَندأف   : لىَبو ٍض
اِّيَُّها النَّا ف َ َذا الدَّجَّالف الَّذىي َذكَِّن َ سفولف اللَّدأى  َيا : فِّإ َذا َ ههف الرمف   ى ف قِّاَل  الدَّجَّال 

فِّيفوَساف ظِّه نفهف َومجطرنفأف   خفذفوهف َوشفجُّوهف: فَِّيُقولف  2فَِّيأر فنف الدَّجَّالف مجىأى فِّيفمَببَّحف : قِّاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
: قِّدالَ   لرَمسىديحف الريِّدذَّابف  اِّن َت ا: اَِّو َ ا تف   ى ف مجىي ؟ قِّاَل فَِّيُقولف: َ ن مجأا  قِّاَل فَِّيُقولف

ثفدمَّ َيم مبىدي   : قِّدالَ   فِّيف  َ نف مجىأى فِّيف  َشنف مجىالرمىئ مَبا    ى   َ فرن قىأى َحتَّى يففِّدنََّق مَجدي َ    ج لِّي دأى   
تفد   ى ف  اِّ: ثفمَّ َيُقولف لِّأف: قِّاَل  ُقم  فَِّيس َتو ي قِّا ىمأا: ثفمَّ َيُقولف لِّأف  الدَّجَّالف مَجي َ  الرقىطرَوَتي   

َيا اِّيَُّها النَّا ف إ نَّأف لِّا َيفرَودلف  : ثفمَّ َيُقولف: قِّاَل  مجىي؟ فَِّيُقولف َ ا ام َدد تف فىيكِّ إ لَّا مَجصىرَية 
فِّيفج َوَل َ ا مَجي َ  َ قَِّبتىدأى إ لِّدى     فَِّيأرخفذفهف الدَّجَّالف لىَيذ مجَ أف: قِّاَل  مجو دىي مجىأَِّحٍد  ى   النَّا  

  فَِّيقردذىفف مجىدأى    فَِّيأرخفذف مجىَيَدي دأى َو  ج لِّي دأى  : قِّاَل  فِّلِّا َيس َتطىياف إ لِّي أى َسبىيل ا  نفَ اسأا َتن ُقَوتىأى
 ملسو هيلع هللا ىلصفِّقِّاَل َ سفولف اللَّدأى    َوإ نََّما ُالرقىَي فىي الرَجنَّنى  فَِّي  سىبف النَّا ف اِّنََّما قَِّذفِّأف إ لِّى النَّا  

 .3ة  عىن َد َ ب  الرَوالِّمىَن َ َذا اِّع ظِّمف النَّا   َشَهاَد

                                                           

 اجلنود الذي  حينسون  وسين الدجال. 4
 ينمجط مجن خمببتن. 2
    بدفن الددجال وحتدنيم    24مجاب  قم    كتاب الفنت واشناو الساعن 1/2256 ب يح  سلم 3

 .2931 احلديث  قم ا دينن عليأ 
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كل  ذه التفابيل الدقيقن   القصن تدل على ان الدجال شخص حقيقي  واندأ  
 لي  احلضا ة الغنمجين  ثال  و ا شاكل ذلك    تفسريات.

ومسوت    مجوض ا توا ن ا تطاولن على الص ي ن مجاسدم  دا يسدميأ    
لى احد فيقتلأ ثم حيييدأ  وكأندأ   )الوقل( يقول: ال يوقل ان يسلط ا  الدجال ع

استغنب كيف حييي إنسان إنسانا  فقلت لأ: فمدا  ايدك مجإحيداء سديدنا عيسدى      
للموتى؟ قال: كان ذلك مجإذن ا   قلت: و ل يقول احد إن الدجال حيييأ مجغدري  

 إذن ا ؟ فسيت.

انظن ايها القا ئ الينيم إىل  ذا الصنف    النا  كيف يقبلون ان حييدي  
يأ السالم ا وتى )مجصيغن اجلما( وينينون ان حييي الدجال  يتا واحدا عيسى عل

 ولدوم  استد اجا  ففي احلالتن  ذا لي  خا قا للوقل  مجل  و خا ق للودادة  و 
ان    عقا د ا سلمن ان ا  خينق الوادات  وجدزة لدنيب  او كنا دن لدولي  او     

 استد اجا ليافن او فاسق.
 

 فتنن الدجال و قتلأ: .61

الددَّجَّاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَذكَِّن َ سفدولف اللَّدأى   : النَّوَّا   مج    َسم َواَن   ي ا  عنأ قِّاَل َع  
غِّي دنف  : .. فِّقِّدالَ 2َحتَّى ظَِّننَّاهف فىدي طِّا ىفِّدنى النَّخ دل       4فَِّخفََّض فىيأى َوَ فََّا   َذاَت غَِّداٍة

َوإ ن  َيخ دنفج     دفوَنُيم  3فِّأَِّنا َحجىيجفأف إ ن  َيخ نفج  َواَِّنا فىيُيم   الدَّجَّال  اِّخ َوُفنىي َعلِّي ُيم 

                                                           

 اي: حقَّنه وعظم فتنتأ. 4
   طنف النخل  اي قنيبا. 2
 اي: احملاجج وا خابم  اي: فأنا اكفييم جمادلتأ وفضح ا نه. 3
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إ نَّدأف َشدابٌّ     َواللَّأف َخلىيفِّتىدي َعلِّدى ُكدل   فس دلىمٍ      َولِّس تف فىيُيم  فِّا  نفٌؤ َحجىيجف َنفرسىأى
إ نَّدأف    . فَِّم   اِّد َ كِّأف  ىن ُيم  فِّلرَيقرَنار َعلِّي دأى فِّدَواتىَح سفدوَ ةى الريِّه دفى    .  َعي نفأف طِّافىَئٌن4قِّطٌِّط

َيدا عىَبداَد اللَّدأى      َيمىينأدا َوَعداَث شىدَمال ا    3فَِّوداَث    مَجي َ  المبَّأرم  َوالروىَناق  2َخا  ٌج َخلَّن  
  َيدو ٌم كَِّسدَننٍ    ُقلرَنا َيا َ سفوَل اللَّأى َوَ ا لِّب ثفأف فىي الرأِّ  ض  ؟ قِّاَل اِّ  مجوفوَن َيو  أدا   فِّاث بفتفوا

َيا َ سفدوَل اللَّدأى فِّدَذلىكِّ    : ُقلرَنا  1َوَسا ىنف اِّيَّا ىأى كِّأِّيَّا ىُيم    ٌم كِّجفمفَوٍنَوَيو   َوَيو ٌم كِّمَبه ٍن
َيدا  : ُقلرَندا   اقرددف فوا لِّدأف قِّدد َ هف     لِّدا : الرَيو مف الَّذىي كَِّسَنٍن اَِّتيرفىيَنا فىيأى َبلِّاُة َيو ٍم ؟ قِّدالَ 

فَِّيأرتىي َعلِّدى    كِّالرَغي ثى اس َتد مَجَنت أف الن يحف: قِّاَلَ سفوَل اللَّأى َوَ ا إ س َناعفأف فىي الرأِّ  ض  ؟ 
َوالردأِّ  َض    فَِّيدأر فنف السَّدَماَء فِّتفم طىدنف     فِّيف   ىنفوَن مجىأى َوَيس َتجىيبفوَن لِّدأف   الرقِّو م  فَِّيد عفو فم 

  7س دَبَغأف  فدنفوعأا   َواِّ  6اِّطردَوَل َ دا كِّاَندت  ذف أا    5فَِّتنفو ف َعلِّي ه م  َسدا  َحتفهفم     فِّتفن بىتف
ثفمَّ َيأرتىي الرقِّو َم فَِّيد عفو فم  فَِّيدنفدُّوَن َعلِّي دأى قِّو لِّدأف  فَِّين َصدن فف َعدن هفم         َواَِّ دَّهف َخَوابىَن

                                                           

 اجود المبون. 4
   طنيق مجينهما. 2
 افسد. 3
  ظ  ان هلذا عالقن مجطلو  المبم   د   غنمجهدا  فطلوعهدا  د   غنمجهدا يود  انويدا  حنكدن          1

تبقى عليها حياة مجود ذلك إذا مت ذلك   حلظن واحدة  فن ا مت ذلك تد جييا  فتيون  اي ض  فييف
السبون والثالثن ايوىل كأيا نا  ثم يأتي يوم كأسبو   ثم يوم كمبدهن  ثدم اليدوم الدذي      دجالايام ال

 كسنن  اي إن حنكن اي ض تبقى   االجتاه نفسأ ولينها تصدبح امجطدأ تدد جييا  حتدى تتوقدف متا دا      
  وقدد كندت اقدول  دذا لطالمجدي  د  مجدايدن        فتنوي  دو تها فتطلا المبم      غنمجها وا  اعلدم 

 . الثمانينيات    القنن الومبني   ثم مسوت  ا يوافقأ    الدكتو  مغلول النجا  حفظأ ا 
 السا حن: ا اشين. 5
 الذ ى: ايسنمن   ا سنام  اي: توود اعلى واكرب. 6
 ابب ت  نوعها اكرب. 7
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: َوَيمفنُّ مجىالرَخن مجنى فَِّيُقولف لَِّها  لِّي َ  مجىأِّي دىيه م  َشي ٌء  ى   اِّ  َوالىه م   4فِّيفص بى فوَن  فم  ىلىَن 
  ثفمَّ َيد عفو َ جفل ا  فم َتلىئأا َشَبامجأا  2فَِّتت َبوفأف ُكنفومفَ ا كَِّيَواسىيبى النَّ  ل    خ ن جىي ُكنفوَمكىاِّ

ثفدمَّ َيدد عفوهف فِّيفقربىدلف َوَيَتَهلَّدلف       1َ   َينِّ الرَغدَنض   3فَِّيقرطِّوفأف َجز لَِّتي      فَِّيض ن مجفأف مجىالسَّي فى
فَِّين دز لف عىن دَد     َما  فَو كَِّذلىكِّ إ ذ  مجَوَث اللَّأف الرَمسىيَح امج دَ  َ دن َيمَ  فَِّبي َن  َوج هفأف َيض َ ُك
  َوا ىدوأا كِّفَّي دأى َعلِّدى اِّج نىَ دنى     5مَجدي َ  َ ه دنفوَدَتي        َشن قىيَّ دىَ مب َق  الرَمَناَ ةى الرَبي َضاءى

فِّلِّدا َي ىدلُّ     دََّ   ىن دأف جفَمداٌن كِّدالل   ُل     َوإ َذا َ فَِّوأف َتَ د   إ َذا طِّأرطِّأِّ َ ارَسأف قِّطَِّن  َ لِّيِّي   
فَِّيطرُلبفدأف َحتَّدى     َوَنفِّسفأف َين َته ي َحي ثف َين َته دي طِّن ُفدأف    لىيِّافىٍن َيجىدف   يَح َنفِّسىأى إ لَّا َ اَت

  َصدَمهفمف اللَّدأف  ىن دأف   ثفمَّ َيأرتىي عىيَسى امج َ  َ ن َيَم قِّو ٌم قِّدد  عَ   فَِّيقرتفُلأف 6يفد   كِّأف مجىَبابى ُلدٍّ 
فَِّبي َنَمدا  فدَو كِّدَذلىكِّ إ ذ       َويفَ د ثفهفم  مجىدَدَ َجاتىه م  فىدي الرَجنَّدنى     فَِّيم َسحف َع   وفجفو ىه م 
فَِّ ن م    لىأَِّحٍد مجىقىَتالىه م  7إ ن ي قِّد  اِّخ َنج تف عىَبادأا لىي لِّا َيَدان  : اِّو َحى اللَّأف إ لِّى عىيَسى

  1َو فم   ى   ُكل  َحَدٍب َين سىُلوَن   َوَيب َوثف اللَّأف َيأرجفوَج َوَ أرجفوَج  إ لِّى الط و  عىَبادىي 
لِّقِّدد   : َوَيمفنُّ هخىدنف فم  فَِّيُقوُلدونَ    فَِّيمفنُّ اَِّوا ىُلهفم  َعلِّى مجفَ ي َنةى طَِّبن يَّنِّ فَِّيمب َنمجفوَن َ ا فىيَها

َحتَّدى َيُيدوَن َ ار ف الثَّدو         نف َنبىيُّ اللَّأى عىيَسى َواِّب َ امجفأفَويف  َص  كِّاَن مجىَهذىهى َ نَّة  َ اٌء

                                                           

    احملل  و و الق ط. 4
 اليواسيب: ذكو  الن ل. 2
 قطوتن. 3
 الغنض: اهلدف. 1
 يلي  ثومجن فيهما بفنة خفيفن. 5
  دينن اللد   فلسطن. 6
 ال قد ة. 7
 احلدب: ا يان ا نتفا  وا قصود:    كل  يان  وينسلون: يسنعون. 1
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  َنبىيُّ اللَّأى عىيَسى َواِّب َ امجفأف 4فَِّين غِّبف   لىأَِّحدى ىم  َخي نأا  ى    ىاَ نى دىيَناٍ  لىأَِّحدىُكمف الرَيو َم
كَِّمدو تى َنفردٍ     3بى فوَن فِّن َسدى  فِّيفص د   فىدي   قِّدامجىه م    2فِّيفن سىلف اللَّأف َعلِّدي ه مف النََّغدَف   

فِّلِّا َيجىدفوَن فىي الردأِّ  ض     ثفمَّ َيه بىُط َنبىيُّ اللَّأى عىيَسى َواِّب َ امجفأف إ لِّى الرأِّ  ض   َواحىَدٍة
 فَِّين غِّبف َنبىيُّ اللَّدأى عىيَسدى َواِّب دَ امجفأف إ لِّدى      1َ و  ىَا شىب ٍن إ لَّا َ لِّأِّهف َمَ مفهفم  َوَنت نفهفم  

ثفمَّ   فَِّت  مىُلهفم  فَِّتطرَنحفهفم  َحي ثف َشاَء اللَّأف  5فِّيفن سىلف اللَّأف طِّي نأا كِّأِّع َناق  الربفخ تى   اللَّأى
فَِّيغ سىدلف الردأِّ  َض َحتَّدى َيت نفكَِّهدا       َولِّا َومَجٍن 6يفن سىلف اللَّأف َ طِّنأا لِّا َيُي ُّ  ىن أف مَجي تف َ َدٍ  

 1فَِّيو َ ئىٍذ َتأرُكلف الروىَصامجُن   َو فد ي مَجَنكَِّتكى  يفقِّالف لىلرأِّ  ض  اِّن بىتىي َثَمَنَتكى ثفمَّ  7كِّالزَّلِّقِّنى 
 ىدَ    44َحتَّى اِّنَّ اللِّقرَ نِّ   40َويفَباَ ُك فىي الن س ل    9 ىَ  النُّ َّاَننى َوَيس َتظىل وَن مجىقى  فىَها 

  َواللِّقرَ نِّ  ىَ  الرَبقِّن  لَِّتيرفىي الرقِّبىيلِّدنِّ  ىدَ  النَّدا          ىَ  النَّا 42الرإ مجىل  لَِّتيرفىي الرفىَئاَم 
فَِّبي َنَما  فم  كِّدَذلىكِّ إ ذ  مجَودَث اللَّدأف       ىَ  النَّا   43َواللِّقرَ نِّ  ىَ  الرَغَنم  لَِّتيرفىي الرفِّخىَذ 
                                                           

 يدعو. 4
 النغف: الدود. 2
 قتلى. 3
  ا  تهم الينيهن. 1
 اجلىمال. 5
 الطن. 6
 ا نهة  لنظافتها. 7
 اجلماعن    النا . 1
 قمبن ا. 9

 اللنب. 40
 ذات اللنب. 44
 اجلماعن. 42
 الفن     القبيلن. 43
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َوَيب قِّدى     ف   ىٍ  َوُكل   فس لىٍم فَِّتقربىضف  فوَ  ُكل   فَِّتأرخفذف فم  َت  َت همجاطىه م     حي ا طِّي َبن 
: و   واين  2فَِّولِّي ه م  َتُقومف السَّاَعُن   فىيَها َتَها فَج الر فمفن  4شىَنا ف النَّا   َيَتَهاَ جفوَن 
ى فَِّين  فدوَن مجىنفمبَّدامجىه م  إ لِّد     َ ُلمَّ فِّلرَنقرتفل  َ د   فىدي السَّدَماءى     لِّقِّد  قَِّتلرَنا َ    فىي الرأِّ  ض 

 .3فَِّينفدُّ اللَّأف َعلِّي ه م  نفمبَّامجهفم  َ خ ضفومجن  َد أا   السََّماءى
 

  قتلن اليهود مجود الدجال: .65

قِّاَل: لِّا َتُقومف السَّاَعُن َحتَّدى   ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى 
س لىمفوَن  َحتَّدى َيخ َتبىدَئ الرَيهفدودىيُّ  ىد   َوَ اءى     يفقِّاتىَل الرمفس لىمفوَن الرَيهفوَد  فَِّيقرتفُلهفمف الرمف

الرَ َجن  َوالمبََّجن   فَِّيُقولف الرَ َجنف اِّو  المبََّجنف: َيا  فس لىمف َيدا َعب دَد اللَّدأى َ دَذا َيهفدودىيٌّ      
 .1َخلرفىي فَِّتَواَل فِّاقرتفلرأف  إ لَّا الرَغن قَِّد فِّإ نَّأف  ى   َشَجن  الرَيهفودى 

 ونكن تيون مجن ا سلمن مجقيادة ا هدي ثم ينزل عيسى عليهما  ذه ا
السالم ومجن اليهود مجقيادة الدجال  وإن حدث ان قال حجن  سلم  ذا قبل 
ظهو  ا هدي ونزول عيسى فييون    مجاب الينا ات  و ي حاالت ناد ة  ا ا 

  ا ذكن   احلديث فهي ظا نة واسون االنتمبا   وليست حاالت فندين.

                                                           

 يتسافدون  اي ييون الزنا عالنين. 4
  ذكن الدجال وبفتأ و ا  وأ   قم احلديث 20  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2250ب يح  سلم  2

2437. 

 .احلديث نفسأ  قمو    اليتاب والباب السامجقان1/2255 ب يح  سلم 3
  ال تقدوم السداعن حتدى ميدن النجدل مجقدرب       41  كتاب الفنت  مجداب  قدم   1/2239 ب يح  سلم 1

 .2922 احلديث    قمالنجل
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 نزول املسيح عليه السالم

 وقد اشا  القنهن الينيم إىل ذلك   هيات و ي:  نزول ا سيح ال شك فيأ

  ژپ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ
  و  قناءة 4

 .اي عال ن    عال ات الساعن ژٻ  ژ 

  ھ           ھ         ھ        ھ      ہہ    ہ     ہ      ۀ   ۀ      ڻ    ڻ     ڻ    ڻ ژ

ژے
 .  فهذا دليل على ان ا سيح و ميت وانأ سينزل ويويش وميوت2

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ژ 
ولقد كدان   تيلديم     3

ولي   ا الوجيب   ان ييلدم الندا      عيسى عليأ السالم   ا هد خنقا للوادة
  كهال ؟ اجلواب: ان ييون ذلك مجود نزولأ    السماء مجود ا  فا مجثالف السنن

 .إنأ قد  فا وو ييتهل مجودف

ٿ  ٿ  ٿ  ژ و  ا ظ  مجوضهم ان القنهن قد بن   وتأ   قولأ تواىل 

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
قامجضك  ژٹ  ژ والص يح ان  ونى   1

 .اي قبضتأ كا ال  استوفيت َدي : كما تقول  كا ال  اي مجنوحك وجسدك

                                                           

 .64سو ة الزخنف  هين  4
 .459سو ة النساء  هين  2
 .16سو ة هل عمنان  هين  3
 .55سو ة هل عمنان     اآلين  1
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  أويلها مجغري  ا سدبق ولو و يي    عيسى عليأ السالم إال  ذه اآليات ي ي  ت
ولي  الذي حسم اي دن  دا ال يدد       وليست قطوين الداللن  فهي ظنين الداللن

كمدا بدن  مجدذلك كدثري  د         جماال للمبك  و تواتن ذلك   ايحاديث النبوين
ومجلدغ    ( حديثا 16فقد مجلغ عدد ايحاديث ا نفوعن   نزول ا سيح )   الولماء

وقد سبق ذكدن عددد     ( حديثا 424فاجملمو  )   ا( حديث 35عدد غري ا نفو  ) 
ولذلك فقد بن  كدثري  د  الولمداء مجدأن احاديدث ندزول            تلك ايحاديث

ي واليتداني  امج  كثري وامج  عطين والمبدوكان : و نهم  عيسى عليأ السالم  تواتنة
 .ةوامجو غد

 و   ايحاديث اليت و يسبق ذكن ا : 
 

 ا سيح ييسن الصليب: .66

َوالَّذىي َنفرسىي مجىَيدىهى : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : َنةِّ َ  ىَي اللَّأف َعن أف قِّاَلع  اِّمجي  فَني 
َوَيقرتفَل الرخىن ز يدَن    فَِّييرسىَن الصَّلىيَب  لِّيفوشىيِّ َّ اِّن  َين ز َل فىيُيم  امج  ف َ ن َيَم َحيِّمأا َعد ل ا

َحتَّدى َتُيدوَن السَّدج َدُة      ا َيقرَبلِّدأف اَِّحددٌ  َحتَّى لِّ  َوَيفىيَض الرَمالف  2َوَيَضَا الرجىز َينِّ   4

                                                           

  فالصليب إشا ة إىل الوقا دد  واخلنزيدن إشدا ة    ل  ا تزعمأ النصا ى    عقا د وشنا ا مجاطلنيبط 4
 .إىل المبنا ا

ال تبقدى   عيسى عليأ السدالم  ال يقبل    ا ل اليتاب إال اإلسالم  ينأ مجنزول اي إسقاو اجلزين  2
 هلم شبهن يتمسيون مجها.
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ڻ  ژ  َواقرَنءفوا إ ن  شىئ تفم : ثفمَّ َيُقولف اِّمجفو  فَني َنةِّ .4الرَواحىَدُة َخي نأا  ى   الدُّن َيا َوَ ا فىيَها 

 ژھ   ھ  ھ  ھ  ے    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ
2. 

 

 ذ اب التباغض م   ا سيح: .67

َواللَّدأى لَِّين دز لِّ َّ   : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّدأى  : َنةِّ   ي ا  عنأ اِّنَّأف قِّاَلَع   اِّمجىي  فَني 
  َولَِّيَضَو َّ الرجىز َيدنِّ   َولَِّيقرتفلِّ َّ الرخىن ز يَن  فِّلَِّييرسىَننَّ الصَّلىيَب  امج  ف َ ن َيَم َحيِّمأا َعادىل ا

  1لَِّتذ َ َب َّ المبَّ  َناءف َوالتََّباُغضف َوالتََّ اسفددف َو  3َولِّتفت َنكِّ َّ الرقىلِّاصف فِّلِّا يفس َوى َعلِّي َها 
 .5َولَِّيد عفَونَّ إ لِّى الرَمال  فِّلِّا َيقرَبُلأف اَِّحٌد 

 

 ينزل ا سيح م   ا هدي: .61

كِّي َف اِّن تفم  إ َذا َندَزَل  : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : ع  امجي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ قِّاَل
 .6َوإ َ ا فُيم   ىن ُيم    امج  ف َ ن َيَم فىيُيم 

                                                           

 د كون ذلك ويقد ونها عمليا على الدنيا.السجدة خري    الدنيا   كل م ان  ولي  النا  ي 4
  ندزول عيسدى مجد     19  مجاب  قدم  كتاب اينبياء  6/190ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 2

 .3111   قم احلديث  نيم عليهما السالم
القالص: النوق   ا ناقن و ي اغلى ا وال الونب  فم  عال ات الساعن انها تدرتك م ددا فيهدا     3

 ساعن  وليثنة ا ال.لولمهم مجقنب ال
 ين كل ذلك    التنام  على الدنيا  وقد كثن ا ال  وعلموا ان الساعن قنيبن. 1
ل عيسى مج   نيم حاكمدا مجمبدنيون نبيندا    و  نز74مجاب  قم   كتاب اإلميان  4/436 ب يح  سلم 5

 .455 قم احلديث بلى ا  عليأ وسلم  
  ندزول عيسدى مجد     19  مجاب  قدم  اب اينبياء  كت6/194ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 6

 .3119   قم احلديث  نيم عليهما السالم
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 .واجلمهو  ان إ ام ا سلمن يو ئذ  و ا هدي
 

 ا سيح حييم مجاإلسالم: .69

كِّي َف اِّن دتفم  إ َذا َندَزَل   : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصاِّنَّ َ سفوَل اللَّأى   َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ
: َتد   ي َ ا اِّ َُّيم   ىن ُيم  ؟ ُقلردتف : ٍب؟ قِّاَل امج  ف اِّمجىي ذى  َ ن َيَم فِّأِّ َُّيم   ىن ُيم  فىيُيم  امج  ف

 .4 ملسو هيلع هللا ىلصَوسفنَّنى َنبىي ُيم    فِّأِّ َُّيم  مجىيىَتابى َ مج ُيم  َتَباَ كِّ َوَتَوالِّى: قِّاَل  تفخ بىنفنىي

و   ذا  د على    ينين نزول ا سيح عليأ السالم حبجن انأ ال نديب مجودد   
 .ملسو هيلع هللا ىلصيم مجيتاب ا  وسنن  سولأ فيبن احلديث انأ حينما ينزل إاا حي  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 

 ا سيح يقتدي مجا هدي   الصالة: .70

لِّدا  : َيُقدولف  ملسو هيلع هللا ىلصَسدمىو تف النَّبىديَّ   : ع  َجامجىن  مج    َعب دى اللَّأى   ي ا  عنهما قال
َين دز لف  فِّ: قِّدالَ   ظِّا ىن يَ  إ لِّى َيو م  الرقىَياَ نى  َتَزالف طِّا ىفٌِّن  ى   ُا َّتىي يفقِّاتىُلوَن َعلِّى الرَ ق 

إ نَّ مجو َضدُيم     فَِّيُقدولف: لِّدا    َتَواَل َبل  لَِّندا : 2فَِّيُقولف اِّ ىريف فم    ملسو هيلع هللا ىلصعىيَسى امج  ف َ ن َيَم 
 .3َتيرن َ نِّ اللَّأى َ ذىهى الرُأ َّنِّ  َعلِّى مجو ٍض ُاَ َناءف

 
 

                                                           

نزول عيسى مج   نيم حاكمدا مجمبدنيون نبيندا      74  مجاب  قم   كتاب اإلميان4/437 ب يح  سلم 4
 .455   قم احلديث بلى ا  عليأ وسلم 

 اجلمهو  على انأ ا هدي. 2
ل عيسى مج   نيم حاكما مجمبنيون نبيندا بدلى ا  عليدأ    نزو  كتاب اإلميان  4/437 ب يح  سلم 3

 .456   قم احلديث وسلم
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 النيب يقنا السالم على ا سيح عليهما السالم: .74

إ ن ي لِّدأِّ  جفو إ ن  طِّداَل   : اِّنَّأف قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   النَّبىي    َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ
فِّإ ن  َعجىَل مجىي َ دو ٌت فَِّمد   لِّقىَيدأف      مجىي عفمفٌن اِّن  اِّلرقِّى عىيَسى امج َ  َ ن َيَم َعلِّي أى السَّلِّام

 .4 ىن ُيم  فِّلريفقرن   أف  ىن ي السَّلِّاَم 
 

 ا سيح حيج البيت احلنام: .72

َوالَّدذىي َنفرسىدي مجىَيددىهى    : قِّدالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعد   النَّبىدي      ةِّ َ  ىَي اللَّأف َعن أفع  امجي  فَني َن
 .5  1اِّو  لَِّيث نىَينَّهفَما  َحاجاا اِّو   فو َتمىنأا 3امج  ف َ ن َيَم مجىفِّج  النَّو َحاءى 2لِّيفه لَّ َّ

 

 :ودخول النا    اإلسالمبفن ا سيح  .73

 -لِّي َ  مَجي نىي َومَجي َنأف َنبىيٌّ : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصاِّنَّ النَّبىيَّ   َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ
إ لِّى الر فم َنةى   6َ جفٌل َ ن مجفوٌ    فِّإ َذا َ اِّي تفمفوهف فِّاع ن ُفوهف  َوإ نَّأف َنام ٌل -َيو نىي عىيَسى 

                                                           

وشدويب   بد  أ امحدد شداكن     7970  مجاقي  سند ا يثني    قم احلديث 43/350  سند امحد 4
 .  وحسنأ ايلبانياي ناؤوو

 اإل الل:  فا الصوت مجالتلبين   احلج والومنة. 2
  يان قنب ا دينن ا نو ة. 3
 ما مجن احلج والومنة.اي جي 1
    إ الل النيب بدلى ا  عليدأ وسدلم و ديدأ    31  مجاب  قم   كتاب احلج2/945 ب يح  سلم 5

 .4252 قم احلديث 
 لي  مجالطويل وال القصري. 6
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فِّيفقِّاتىلف النَّاَ    ب أف مجلٌِّلكِّأِّنَّ َ ارَسأف َيقرُطنف َوإ ن  لِّم  يفصى  2مَجي َ   فَمصََّنَتي      4 َوالرَبَياض 
َويفه لىُك اللَّأف فىي   َوَيَضاف الرجىز َينِّ  َوَيقرتفلف الرخىن ز يَن  فَِّيدفقُّ الصَّلىيَب  َعلِّى الرإ س لِّام 

 فَِّيم ُيثف فىي الرأِّ  ض   َويفه لىُك الرَمسىيَح الدَّجَّاَل  3َمَ انىأى الرمىلَِّل ُكلََّها إ لَّا الرإ س لِّاَم 
 .5ثفمَّ يفَتَوفَّى فِّيفَصلِّي َعلِّي أى الرمفس لىمفوَن   1اِّ  مجوىَن َسَنن  

                                                           

وقد سبق   حديث انأ هدم اي امسن  فا سيح عليأ السالم لي  امسن متا ا وال امجديض متا دا وال    4
 ذلك فهو مجن ايمسن وايمجيض وفيأ محنة   ا   وجنتيأ  وا  اعلم.امحن متا ا  ولينأ مجن 

 يلب  ثومجن فيهما بفنة خفيفن. 2
إ ا حقيقن و ذا  اي  و و ايبل ينأ على احلقيقن وال قنينن تصنفأ  او  ونى الغلبدن و دو  اي    3

 هخن.
 اشها قبل  فوأ عليدأ السدالم  ميي  ان ييون  ذا ا يث لي  مجود نزولأ مجل  ضافا إىل الفرتة اليت ع 1

   وقيل مجل يويش ا مجون سنن مجود نزولأ.و و الناجح
امجد  حبدان  وامجد  كدثري         بد  أ مجاب خنوج الددجال   كتاب ا الحم  2/132 سن  امجي داود 5

 ايلباني.و وامحد شاكن 
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 جوجأجوج وةأي

    فقدال توداىل    ذكن ا  عز وجل يأجوج و أجوج  دنتن   كتامجدأ اليدنيم   

ۈئ           ۈئ            ۆئ      ۆئ    ۇئ   ۇئ      وئ    ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئژ 

ژېئ
4. 

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ژ ل تودددددداىل وقددددددا

ژڑ
2.  

  وال خالف ان خنوج يأجوج و أجوج مجود ندزول عيسدى عليدأ السدالم    
 .و و    اشناو الساعن اليربى

 و   ايحاديث الوا دة فيهم غري  ا سبق : 

 يأجوج و أجوج    اعظم الفنت: .71

اس َتي قِّظِّ  ى   َنو  ىأى َو فدَو   ملسو هيلع هللا ىلصيَّ َع   َمي َنَب مجىن تى َج  ٍش   ي ا  عنها اِّنَّ النَّبى
ُفتىَح الرَيو َم  ى   َ د م  َيدأرجفوَج    َوي ٌل لىلرَوَنبى  ى   َشنٍّ قِّدى اقرَتَنَب  لِّا إ لَِّأ إ لَّا اللَّأف: َيُقولف

                                                           

 .91سو ة اليهف  هين  4
 .96سو ة اينبياء  هين  2
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َنه لىُك َوفىيَنا َيا َ سفوَل اللَّأى اِّ: ُقلرتف  4َوَعقَِّد سففرَيانف مجىَيدىهى َعمَبَنة    َوَ أرجفوَج  ىث لف َ ذىهى
 .2َنَوم  إ َذا كِّثفَن الرَخَبثف : الصَّالى فوَن ؟ قِّاَل

فهدم    إاا مينوأ وجود ا صدل ن   فوجود الصاحلن ال مينا وقو  الوذاب

ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  ژ قال توداىل    بمام اي ان للمجتما

 ژحب  
3. 

 

 خنوج يأجوج و أجوج و الكهم: .75

إ نَّ َيدأرجفوَج  : ملسو هيلع هللا ىلصقِّداَل َ سفدولف اللَّدأى    :  دي ا  عندأ قِّدالَ   َع   اِّمجىدي  فَني دَنةِّ    
َوَ أرجفوَج َي  فىنفوَن ُكلَّ َيو ٍم َحتَّى إ َذا كِّادفوا َيَنو َن شفَواَ  المبَّم    قِّاَل الَّذىي َعلِّي ه م  

َواَِّ اَد   لَِّغدت   فددَّتفهفم   َحتَّدى إ َذا مجَ   فِّيفوىيدفهف اللَّأف اَِّشدَّ َ ا كِّاَن  ا  جىوفوا فَِّسَن  فىنفهف غِّدأا
َحفِّنفوا َحتَّى إ َذا كِّدادفوا َيدَنو َن شفدَواَ  المبَّدم    قِّداَل        اللَّأف اِّن  َيب َوَثهفم  َعلِّى النَّا  

فَِّيوفودفوَن إ لِّي أى   الَّذىي َعلِّي ه م  ا  جىوفوا فَِّسَت  فىنفوَنأف غِّدأا إ ن  َشاَء اللَّأف َتَوالِّى َواس َتث َنو ا
  فِّيفن مبىدُفوَن الرَمداءَ    فَِّي  فىنفوَندأف َوَيخ نفجفدوَن َعلِّدى النَّدا         فَو كَِّهي َئتىأى حىَن َتَنُكوهفَو

فَِّين  فوَن مجىسىَها ىه م  إ لِّى السََّماءى فَِّتن جىاف َعلِّي َها   َوَيَتَ صَّ ف النَّا ف  ىن هفم  فىي حفصفونىه م 
فَِّيب َوثف اللَّدأف    قَِّهن َنا اِّ  َل الرأِّ  ض  َوَعلِّو َنا اِّ  َل السََّماءى فَِّيُقوُلوَن  الدَّمف الَّذىي اج فِّظَّ

                                                           

 م.اي و ا  ا  السبامجن   وسط اإلمجها 4
    اقرتاب الفنت وفدتح  دم يدأجوج و دأجوج   4  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2201 ب يح  سلم 2

 .2110 احلديث  قم
 .447سو ة  ود  هين  3
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َوالَّذىي َنفرسىدي مجىَيددىهى إ نَّ َدَوابَّ   : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى   َنَغف ا فىي اِّقرفِّا ىه م  فَِّيقرتفُلهفم  مجىَها
 .4الرأِّ  ض  لَِّتس َم ف َوَتمب يِّنف َشيِّنأا  ى   ُل فو ىه م  

 

 اء احلج مجود يأجوج و أجوج:مجق .76

لِّيفَ جَّ َّ الرَبي دتف  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   النَّبىي    َع   اِّمجىي َسوىيٍد الرخفد   ي  َ  ىَي اللَّأف َعن أف
  .2َولِّيفو َتَمَننَّ مجو َد خفنفوج  َيأرجفوَج َوَ أرجفوَج 

 

 كثنة يأجوج و أجوج: .77

فَِّنفَِّا   فىي َسفٍِّن ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َ َا النَّبىي   :َع   عىم َناَن مج    حفَصي ٍ    ي ا  عنأ قِّاَل
  َيا اِّيَُّها النَّا ف اتَُّقوا َ مجَُّيم  إ نَّ َملرَزلِّدنِّ السَّداَعنى َشدي ٌء َعظىديمٌ    : َبو َتأف مجىَهاَتي    الرثَيَتي   

َوَعَنُفدوا    3طىديَّ  فِّلِّمَّا َسمىَا َذلىكِّ اِّب َ امجفأف َحثُّوا الرَم  َعَذاَب اللَّأى َشدىيٌد: إ لِّى قِّو لىأى
  َ ل  َتد  فوَن اِّيُّ َيو ٍم َذلىكِّ ؟ قِّاُلوا اللَّأف َوَ سفدوُلأف اِّع لِّدمف  : فِّقِّاَل  اِّنَّأف عىن َد قِّو ٍل َيُقوُلأف

  َيدا هَدمف امج َودث  مجو دَث النَّدا      : فِّيفَنادىيأى َ مجُّأف فَِّيُقولف  َذاكِّ َيو ٌم يفَنادىي اللَّأف فىيأى هَدَم: قِّاَل
 ى   ُكل  اِّلرٍف تىس اف  ىاَ ٍن َوتىس َوٌن َوتىس دوفوَن  : َيا َ ب  َوَ ا مجو ثف النَّا   ؟ فَِّيُقولف: َيُقولففِّ

فِّلِّمَّدا َ اِّى    َحتَّى َ دا اِّمَجدَدو ا مجىَضداحىيِّنٍ     فَِّيئىَ  الرقِّو مف  َوَواحىٌد فىي الرَجنَّنى  فىي النَّا  
فَِّوالَّذىي َنفر ف  فَ مٍَّد مجىَيددىهى    اع َمُلوا َواِّمج مبىنفوا: أى قِّاَلالَّذىي مجىأِّب َ امجى ملسو هيلع هللا ىلصَ سفولف اللَّأى 

                                                           

   وب  أ ايلباني   ب يح سن  امج   اجن.1010سن  امج   اجن  كتاب الفنت   قم احلديث  4
  قدول ا  توداىل   17ب  قدم  مجدا    كتداب احلدج   3/151ومجها مبأ فدتح البدا ي    ب يح البخا ي 2
 .4593 قم احلديث  {جول ا  اليوبن البيت احلنام قيا ا للنا }
 حلقوا مجأ ليسمووا  ا يقولأ. 3
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َوَ    َ اَت  ى     َيأرجفوجف َوَ أرجفوجف  إ نَُّيم  لَِّمَا َخلىيقَِّتي    َ ا كِّاَنَتا َ َا َشي ٍء إ لَّا كِّثََّنَتاهف
: فِّقِّدالَ   و دضف الَّدذىي َيجىددفونَ   َعد   الرقِّدو م  مجَ   4قِّاَل فِّسفن َي   َومَجنىي إ مج لىيَ   مَجنىي هَدَم

فَِّوالَّذىي َنفر ف  فَ مٍَّد مجىَيدىهى َ ا اِّن تفم  فىي النَّدا   إ لَّدا كِّالمبَّداَ نى فىدي       اع َمُلوا َواِّمج مبىنفوا
 .2اِّو  كِّالنَّقرَمنى فىي ذىَ ا   الدَّامجَّنى   َجن بى الرَبوىري 

  وليندأ  ليأجوج و دأجوج  مجالنسبن ا سلمن عددالتمببيأ كناين ع  قلن   ذا
ايضا يدل على متيز ا سلمن ع  غري م  كما تتميز المبونة البيضاء عد  المبدون   

 ايسود  كما و د   مجوض  وايات احلديث الص ي ن.
 

: ملسو هيلع هللا ىلصع  النَّوَّا   مج    َسم َواَن   دي ا  عندأ قدال: قِّداَل َ سفدولف اللَّدأى        .71
 .3وَج َوَ أرجفوَج َونفمبَّامجىه م  َواِّت ن َستىه م  َسب َا سىنىَن َسيفوقىدف الرمفس لىمفوَن  ى   قىسىي  َيأرجف

 و ذا كناين ع  كثنة عدد م.
 

 تزايد يأجوج و أجوج الوددي: .79

إنَّ َيأرجفوَج وَ أرجفوَج اقل : قاَل ملسو هيلع هللا ىلصوع  امج   سووٍد   َي اُ  عنأ ع  النيب  
 .1 ا يرتُك احدف م لىصفلربىأى الفا     الذُّ  يَّنى 

                                                           

 انيمبف. 4
  وقدال: حدديث   3241   قدم احلدديث     تفسري سو ة احلدج   كتاب التفسري5/6 جا ا الرت ذي 2

 .ايلبانيو الطربي  وامج  حبان    وب  أحس  ب يح
 .ايلبانيو السيوطي   وب  أ  1076   اجن  كتاب الفنت   قم احلديث سن  امج 3
  وبد  أ امجد  حجدن   فدتح البدا ي      4907   قم 170ب يح امج  حبان  انظن  وا د الظمثن  1

43/406. 
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 وع الشمس ةن ةغربهاطل

ويسدتغنب مجودض     سبقت مجوض ايحاديث   طلو  المبم      غنمجهدا 
و وندى ان    هافينبغي اإلميان مج  ولي  ايحاديث   ذلك ب ي ن  النا  ذلك

د ان دوال مجد   تطلا المبم      غنمجها ان اي ض تنوي  دو تها حول نفسدها 
سيتم تد ريه  فيأتي يدوم   يتم ذلك تد جييا  وإال فإن كل  ا على الينة اي  ين

  ثدم    كما سبق ذكنه   احاديث الددجال كأسبو   ثم يوم كمبهن  ثم يوم كسنن
 تتوقف  ثم تدو  مجاالجتاه ا واك .

وقد كنت اقول  ذا لطالمجي    مجداين الثمانينيات    القدنن الومبدني      
لو ن ثم مسوت  ا يوافقأ    الدكتو  مغلول النجا  حفظأ ا   ولينأ مادني  و

ان حنكن اي ض حول نفسها قد انويست اكثدن  د   دنة    و اك  اعنفها و ي: 
و   ا توقدا مجدل  د       نسان عليهاخلق اإلها الطويل  وذلك قبل ان يفعرب تا خي

 .4وا  اعلم   حبسب قوانن اليون احملتم ان حيدث  ذا   ا ستقبل

 و   ايحاديث الوا دة   طلو  المبم      غنمجها: 

 

 

 

                                                           

    حما نات الدكتو  مغلول النجا . 4
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 ذا طلوت المبم      غنمجها ال ينفا نفسا إميانها:إ .10

لِّدا َتُقدومف السَّداَعُن    : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : ع  اِّمجي  فَني َنةِّ َ  ىَي اللَّأف َعن أف قِّاَل
فِّدَذاكِّ حىدَن لِّدا      فِّإ َذا َ هَ ا النَّا ف هَ َ  َ    َعلِّي َها  َحتَّى َتطرُلَا المبَّم  ف  ى   َ غ ن مجىَها

 .4اف َنفرسأا إ مَيانفَها لِّم  َتُي   هَ َنت   ى   قِّب لفَين فِّ
 

 ال تقبل التومجن عند طلو  المبم      غنمجها: .14

َ د   َتداَب قِّب دَل اِّن     : ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّأى : َع   اِّمجىي  فَني َنةِّ   ي ا  عنأ قِّاَل
 .2َتطرُلَا المبَّم  ف  ى   َ غ ن مجىَها َتاَب اللَّأف َعلِّي أى

 

إ نَّ اللََّأ َعدزَّ َوَجدلَّ   : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصَع   النَّبىي    اِّمجىي  فوَسى   ي ا  عنأَع    .12
  َوَيب سفُط َيَدهف مجىالنََّها   لىَيتفوَب  فسىديءف اللَّي دل     َيب سفُط َيَدهف مجىاللَّي ل  لىَيتفوَب  فسىيءف النََّها  

 .3َحتَّى َتطرُلَا المبَّم  ف  ى   َ غ ن مجىَها

                                                           

لددم قددل  }  9  مجدداب  قددم   كتدداب التفسددري1/296ومجها مبددأ فددتح البددا ي  بدد يح البخددا ي 4
 .1635 قم احلديث  {شهداءكم

  اسدت باب  42واالسدتغفا   مجداب  قدم       كتاب الذكن والدعاء والتومجدن 1/2076 ب يح  سلم 2
 .2703   قم احلديث االستغفا  واالستيثا   نأ

   قدم احلدديث     قبدول التومجدن  د  الدذنوب    5  مجاب  قدم    كتاب التومجن1/2443 ب يح  سلم 3
2759. 
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 الماب خروج 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ فقدال توداىل     جاء ذكن الدامجن   القنهن اليدنيم 

 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  
4.   

 

 ختنج الدامجن    ا سجد احلنام: .13

َتخنجف الدَّامجَُّن  ى  اعظدم   : ع  حفذيفنِّ مج  اِّسىيٍد   ي اُ  عنأ ُا اه َ فَِّوأف قاَل
 .2فبينما  م كذلك إذ َتَصدََّعت   ذ  َدَنت  اي ضففبينما  م كذلك إ  ا ساجدى

واعظم ا ساجد  نا  و اعظمها شأنا  و و ا سجد احلدنام  فبينمدا ييدون    
مجا تفا  اي ض ثم تنتفا اكثدن فتنمبدق  وختدنج     نالنا    احلنم ا يي يفاجأو

 الدامجن.

وو اجددد احاديددث قويددن اخددنى تضدديف إىل اآليددن واحلددديث  زيدددا  دد  
  ات.ا ولو

                                                           

 .12سو ة النمل  هين  4
   وقال  واه الطرباني   ايوسط و جالأ ثقات.1/7جمما الزوا د للهيثمي  2
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 المخان

 ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ قال تواىل 
4. 

 

َتَنكرتف : َجاَء إ لِّى َعب دى اللَّأى   ي ا  عنأ َ جفٌل فِّقِّاَل: َع   َ س نفوٍق قِّاَل .11

گ  گ  ڳ  ڳ  ژ يففِّس نف َ ذىهى الرثَينِّ   فىي الرَمس جىدى َ جفل ا يففِّس نف الرُقن هَن مجىَناريىأى

َحتَّى َيأرخفَذ فم   ىن أف   فَِّيأرخفذف مجىأِّن فِّاسىه م   اَ  َيو َم الرقىَياَ نى دفَخاٌنقِّاَل َيأرتىي النَّ ژڳ  
اللَّأف : َوَ    لِّم  َيو لِّم  فِّلرَيُقل   َ    َعلىَم عىلرمأا فِّلرَيُقل  مجىأى: فِّقِّاَل َعب دف اللَّأى  كَِّهي َئنى الزُّكِّام 

إ نََّما كِّاَن َ َذا اِّنَّ   وَل لىَما لِّا عىلرَم لِّأف مجىأى اللَّأف اِّع لِّمف ى   فىقرأى النَّجفل  اِّن  َيُق  اِّع لِّمف
فِّأَِّبامجهفم    َدَعا َعلِّي ه م  مجىسىنىَن كِّسىنىي يفوسفَف ملسو هيلع هللا ىلصُقَني مبأا لِّمَّا اس َتو َصت  َعلِّى النَّبىي  

مَجي َنأف َومجي َنَها كَِّهي َئنى الدَُّخان   َحتَّى َجَوَل النَّجفلف َين ُظنف إ لِّى السََّماءى فَِّيَنى  قِّ  ٌط َوَجه ٌد
َيا َ سفوَل اللَّأى : َ جفٌل فِّقِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصفِّأَِّتى النَّبىيَّ   َوَحتَّى اِّكُِّلوا الروىظِّاَم   ى   الرَجه دى

 قِّاَل فَِّدَعا  2فِّقِّاَل لىمفَضَن ؟ إ نَّكِّ لَِّجن يٌء   اس َتغ فىن  اللََّأ لىمفَضَن فِّإ نَّهفم  قِّد  َ لُِّيوا

  قِّاَل فِّمفطىنفوا ژٴۇ    ۋ     ۈۇ  ۆ          ۆ  ۈژ فِّأِّن َزَل اللَّأف َعزَّ َوَجلَّ   اللََّأ لِّهفم 
                                                 قِّاَل فِّأِّن َزَل اللَّأف َعزَّ َوَجلَّ   فِّلِّمَّا اَِّبامَجت هفم  النَّفِّا ىَيُن َعادفوا إ لِّى َ ا كِّانفوا َعلِّي أى

                                                           

 .40سو ة الدخان  هين  4
 استسقى هلم.  ملسو هيلع هللا ىلصاي: كيف تطلب ان استغفن هلم و م على كفن م  ثم إن النيب  2
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ۅ  ژ  ژڱ  ں  ں    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱژ 

ژۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   
 .2 قِّاَل َيو نىي َيو َم مجد ٍ  4

ولينأ و ينفا  دذا التفسدري إىل     و ذا  و  اي امج   سوود   تفسري اآلين
دخان يدأتي قبيدل   : و هو  الص امجن و   مجود م على ان تفسري اآلين  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  وقدد  وعلدى  ا   د الء امجد  عبدا       وانأ عال ن    عال اتهدا   عنقيام السا
 سبق ذكن ما: ملسو هيلع هللا ىلصاستدلوا حبديثن ب ي ن  نفوعن إىل النيب 

إ نََّهدا لِّد   َتُقدوَم َحتَّدى َتدَنو َن قِّب لَِّهدا َعمب دَن هَيداٍت  فِّدَذكَِّن الددَُّخاَن            اوهلما: 
  ملسو هيلع هللا ىلص   َ غ ن مجىَهدا  َونفدزفوَل عىيَسدى مجد   َ دن َيَم      َوالدَّجَّاَل  َوالدَّامجَّنِّ  َوُطُلوَ  المبَّم     ى

َوَيأِّجفوَج َوَ دأرجفوَج  َوَثلِّاَثدنِّ خفسفدوٍف  َخس دٌف مجىالرَممب دن ق   َوَخس دٌف مجىدالرَمغ ن بى         
َوَخس ٌف مجىَجز يَنةى الرَوَنبى  َوهخىنف َذلىكِّ َناٌ  َتخ نفجف  ىدَ  الردَيَم    َتطردنفدف النَّداَ  إ لِّدى      

 .3َ   مَبن  ىم  

مجادى فوا مجىالرأِّع َمال  سىتاا  ُطُلوَ  المبَّم     ى   َ غ ن مجىَها  اِّو  الددَُّخاَن  اِّو   وثانيهما: 
 .5  اِّو  اِّ  َن الرَوا َّنى 1الدَّجَّاَل  اِّو  الدَّامجَّنِّ  اِّو  َخابَّنِّ اَِّحدىُكم  

                                                           

 .46سو ة الدخان  هين  4
 قم احلديث     الدخان7  كتاب بفات ا نافقن واحيا هم  مجاب  قم 1/2456ب يح  سلم  2

2791. 
  اآليات اليت تيون قبل الساعن   قم احلديث 43  كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2226ب يح  سلم 3

2904. 
 خابن احدكم:  وتأ   ا ن الوا ن: قيام الساعن. 1
    مجقين احاديث الددجال   25مجاب  قم كتاب الفنت واشناو الساعن    1/2267 ب يح  سلم  5

 .2917 احلديث  قم
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 النارخروج 

 ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل: اطَّلَِّا النَّبىديُّ  ع  حفَذي فِّنِّ مج    اِّسىيٍد الرغىفِّا  ي    ي ا  عنأ  .15
َعلِّي َنا َوَن   ف َنَتَذاكِّنف  فِّقِّاَل: َ ا َتَذاكِّنفوَن ؟ قِّاُلوا َنذ ُكنف السَّاَعنِّ  قِّاَل: إ نََّها لِّ   َتُقدوَم  

   َوالدَّجَّاَل  َوالدَّامجَّنِّ  َوُطُلوَ  المبَّم  َخاَن َحتَّى َتَنو َن قِّب لَِّها َعمب َن هَياٍت  فَِّذكَِّن الدُّ
َوَيأِّجفوَج َوَ أرجفوَج  َوَثلِّاَثنِّ خفسفدوٍف     ملسو هيلع هللا ىلص ى   َ غ ن مجىَها  َونفزفوَل عىيَسى مج   َ ن َيَم 

َخس ٌف مجىالرَممب ن ق   َوَخس ٌف مجىالرَمغ ن بى  َوَخس ٌف مجىَجز يَنةى الرَوَنبى  َوهخىنف َذلىدكِّ َنداٌ    
 .4 ىم   ىَ  الرَيَم    َتطرنفدف النَّاَ  إ لِّى َ   مَبن  نفجفَتخ 

 

 .2و   واين: َناٌ  َتخ نفجف    ُقو َنةى َعَدٍن َتن َحلف النَّاَ   .16

 ال تفيد الرتتيب.  يو ذه الوال ات عطفت مجالواو  و
 

قِّاَل يف  مَبنف النَّدا ف َعلِّدى    ملسو هيلع هللا ىلصَع   اِّمجىي  فَني َنةِّ َ  ىَي اللَّأف َعن أف َع   النَّبىي   .17
َواث َنان  َعلِّى مجوىرٍي َوَثلِّاَثٌن َعلِّى مجوىرٍي َواِّ  مجَوٌن َعلِّدى مجوىدرٍي   َثلِّاثى طَِّنا ىَق َ اغىبىَن َ ا ىبىَن 

                                                           

    اآليات اليت تيون قبدل  السداعن   قدم    43   كتاب الفنت  مجاب  قم 1/2225 يح  سلمب  4
 .2904احلديث 

 ب يح  سلم  ا يان السامجق.  2
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َوَعمَبَنٌة َعلِّى مجوىرٍي َوَي  مبفنف مجقىيََّتهفم  النَّا ف َتقىيدلف َ َوهفدم  َحي دثف قِّداُلوا َوَتبىيدتف َ َوهفدم        
 .4 م  َحي ثف اِّ  َسو اَحي ثف مجاتفوا َوتفص بىحف َ َوهفم  َحي ثف اِّب َب فوا َوتفم سىي َ َوهف

                                                           

   قم   احلمبن15  كتاب النقاق  مجاب  قم 44/377ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 4
 .6522احلديث 
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 ةن الفنت؟ نجاةال كيف

 :التزام القنهن والسنن: اوال
 

 ملسو هيلع هللا ىلصَ سفولف اللَّدأى   4َوَعظَِّنا : َع   الروىن مجاض  مج    َسا  َينِّ   ي ا  عنأ قِّاَل .11
  ن َها الرُقُلوبفَوَوجىلِّت   ى  َذَ فِّت   ىن َها الروفيفونف  َيو  أا مجو َد َبلِّاةى الرَغَداةى َ و عىظِّن  مجلىيَغن 

: فَِّماَذا َتو َهددف إ لِّي َندا َيدا َ سفدوَل اللَّدأى ؟ قِّدالَ        2إ نَّ َ ذىهى َ و عىظُِّن  فَود ٍ  : فِّقِّاَل َ جفٌل
فِّإ نَّأف َ    َيوىش   ىن ُيم    َوإ ن  َعب ٌد َحَبمبىيٌّ  3َوالسَّم ا  َوالطَّاَعنى   ُاوبىيُيم  مجىَتقرَوى اللَّأى

فَِّمد   اِّد َ كِّ َذلىدكِّ     1فِّإ نََّها َ دلِّالٌِّن    ف ا كِّثىريأا  َوإ يَّاُكم  َو ف  َدَثاتى الرُأ فو  َيَنى اخ تىلِّا
 .6َعضُّوا َعلِّي َها مجىالنََّواجىذى  5 ىن ُيم  فَِّولِّي أى مجىسفنَّتىي َوسفنَّنى الرخفلِّفِّاءى النَّاشىدىيَ  الرَمه دىي َن 

                                                           

 القلب. خماطبن الوعظ: اليالم الذي ينكز على 4
 ا ود  يوبي مجأ م شيء. 2
السما والطاعن    تقوى ا   فيأنأ قال: اوبييم مجتقوى ا  مجوا ن  ومجالسدما والطاعدن خبابدن.     3

فهل  مبيلن ا سلمن الن يسين السما   ي ا  عنهم فلو نظننا لوجدنا ان  مبيالتهم    م   فتندن  
وقلت فاعليتهم سدببأ عددم التدزا هم    قتل عثمان   ي ا  عنأ حتى عصننا الذي كثن فيأ ا سلون  

مجاجلماعن والسما والطاعن  وإن قوة اليهود اليوم إاا  ي مجسبب جتموهم  فال تياد جتد  دنهم  د  ال   
 ينتمي إىل حزب او  وين يهودين.

  ولدذلك قسدموا   ديدد خمدالف لإلسدالم   جب التوبدد الناجح عند اجلمهو  ان البدعن الضاللن  دي:   1
إىل مخسن اقسام: مجدعن واجبن و ست بن و باحن و ينو ن وحمن دن  فمد     –ديد اي اجل –البدعن لغن 

معم ان شيئا مجدعن فوليأ إثبات ثالثن ا و : اوهلا: انأ يقصد مجأ التوبد  وال يفولأ عدادة  دثال  ثانيهدا:    
 .  وثالثها: انأ خمالف لنص شنعي او إ ا ملسو هيلع هللا ىلصانأ جديد لي  لأ ابل   م   النيب 

 اشدي : اوا ن م    ا ال  وصين فيأ  فهي  سألن مسا وطاعن.سنن اخللفاء الن 5
 قدم     ايخدذ مجالسُّدنن واجتنداب البدعدن      46مجداب  قدم      كتاب الولم 1/419 جا ا الرت ذي 6

 .  وب  أ الوناقي وامج  حجن وغري ما  وقال: حديث حس  ب يح2146احلديث 
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 ا سلمن: لزوم  اعن: ثانيا

كما سبق   احلدديث الدذي     ماعن حص  حصن للمسلم   الفنتفإن اجل
: تلزم  اعدن ا سدلمن   قال ذلك؟"فما تأ نني إن اد ك   4البخا ي ب يح  

 .وإ ا هم "

 .وخبابن   الفنت  يدل على وجوب لزوم اجلماعن ايضا واحلديث السامجق
 

َعلِّي ُيم  مجىالرَجَماَعنى  ... ملسو هيلع هللا ىلصقاَل َ سفول  اللَّأى : َع   عفَمَن   ي ا  عنأ قِّاَل .19
َوإ يَّاُكم  َوالرُفن قِّنِّ فِّإ نَّ المبَّي طِّاَن َ َا الرَواحىدى َو فَو  ى   الىاث َني    اِّمج َودف َ    اَِّ اَد مجف  بفوَحدنِّ  

 .2الرَجنَّنى فِّلرَيلرَزم  الرَجَماَعنِّ 

 

ٌن  ىد   ُا َّتىدي ظِّدا ىن يَ     لِّا َتَزالف طِّا ىفِّ ملسو هيلع هللا ىلصَع   َثو مجاَن قِّاَل قِّاَل َ سفولف اللَّأى  .90
 .3َعلِّى الرَ ق  لِّا َيضفنُّ فم  َ    َخَذلِّهفم  َحتَّى َيأرتىَي اِّ  نف اللَّأى

وا قصود مجاجلماعن    ذه ايحاديث  اعن ا سلمن  و ي    امسهدا ال  
 مجد هلا    شنطن:

                                                           

     ذا اليتاب. 2انظن حديث  قم  4
  وقدال:  2251   قدم احلدديث     لزوم اجلماعن7  مجاب  قم   كتاب الفنت3/345 جا ا الرت ذي 2

 .ايلبانيامج  حبان  و  وب  أ حديث حس  ب يح
  قولدأ بدلى ا  عليدأ وسدلم: ال تدزال      53  كتاب اإل ا ة  مجاب  قدم  3/4523 ب يح  سلم 3

 .4920   قم احلديث طا فن    ا يت
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  ا اختيا ا  يتم اختيااوهلما: ان تيون  اعن  اي ال مجد ان تيون جتموا لأ قيادة 
وقدد تيدون  دذه القيدادة  تمثلدن        السما والطاعن   غري  وصدين    هلاوجيب 

 تجتمود ا اذإ –سواء لقب مجاخلليفن او احلاكم او الن ي  او غري ذلك  –اكم احل
عندد عددم    –فيأ المبنوو  وا تضاه ا سلمون  وقد تيون  دذه القيدادة  تمثلدن    

تبايوأ على السما والطاعن  كمدا كدان     ا ري للجماعن ختتا ه و – حاكموجود 
ليندأ    يدن و ييد    يسدا        ين ا ريا وقا دا للجماعدن ا سدلمن  و   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 للدولن.

ولذلك فإن االجتا ات وا ذا ب الفقهين ال تسمى  اعات  ينها ليست   
 ا  وكذلك االجتا ات الوقا دين او الفينين.تنظيم

   حيث ا دافها  ووسدا لها  وفهمهدا   ثانيهما: ان تيون إسال ين  وذلك 
المبمولي لإلسالم  ولذلك فإن اجلماعات اليت ال تهتم إال جباندب  د  جواندب    
اإلسددالم ليسددت  ددي "اجلماعددن اإلسددال ين" ا قصددودة   ايحاديددث النبويددن 

 المبنيفن.

وقد يقول قا ل: إن  ذه اجلماعن غري  وجودة. واجلواب إن ايحاديدث   
تدى تقدوم السداعن  قدد ال تيدون   كدل  يدان  ولينهدا         ت كد انها  وجودة ح

  وجودة  فما على اإلنسان إال ان يب ث عنها ويلتزم مجها.

 وحتى لو و تي   وجودة فيجب عليأ تأسيسها ودعوة ا سلمن إليها. 

 ملسو هيلع هللا ىلص وا ا حديث اِّمجىي َسوىيٍد الرخفد   ي  َ  ىَي اللَّأف َعن أف اِّنَّأف قِّاَل قِّاَل َ سفولف اللَّأى
"يفوشىُك اِّن  َيُيوَن َخي َن َ ال  الرمفس لىم  غَِّنٌم َيت َباف مجىَها َشَوَف الرجىَبال  َوَ َواقىدَا الرقِّطردن    
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" فإنأ   الفنت إذا وقوت مجن ا سلمن وو يتدبن لدأ ا دل     4َيفىنُّ مجىدىينىأى  ى   الرفىَت   
  ان   ي ا  عنأكما فول مجوض الص امجن   الفتنن مجود عثم  2احلق    غري م 

ا ا   احلنوب مجن ا سلمن وغري م على كافن ايبودة اليت تدو    كل عصن 
انا  ستقل : وال ان يقول  حتى تقوم الساعن فال جيوم ان يوتزل ا سلم   اجلبال

 .لست  ا   الء وال  ا   الء
 

 الوبادة والومل الصاحل:: ثالثا

قِّاَل: الروىَباَدُة فىدي   ملسو هيلع هللا ىلصعنأ اِّنَّ َ سفوَل اللَّأى  َع   َ و قىل  مج    َيَساٍ    ي ا  .94
 .3الرَهن ج  كِّه ج َنٍة إ لِّيَّ 

و   واين عند امحد مجسند حس  " الومدل " مجددل الوبدادة  وا قصدود مجدأ      
 الومل الصاحل  اي الومل لإلسالم  فهو    اعظم الوبادات.

 

                                                           

     الدي  الفنا   د   42  مجاب  قم كتاب اإلميان  4/69ومجها مبأ فتح البا ي  ب يح البخا ي 4
 .49   قم احلديث الفنت

 .43/12انظن فتح البا ي شن  ب يح البخا ي المج  حجن الوسقالني  2
 احلدديث     قدم   فضدل الوبدادة   اهلدنج   26  كتاب الفدنت  مجداب  قدم    1/2261 ب يح  سلم 3

2911. 



 

444 

  امجوا: الدعوة واإلبال :

إ نَّ الد يَ  : قِّاَل ملسو هيلع هللا ىلصاِّنَّ َ سفوَل اللَّأى     عنأع  َعم ن و مج    َعو فى   ي ا .92
الد ي ف  ى   الر ىَجدام    2َولَِّيو قىلِّ َّ   إ لِّى الر ىَجام  كَِّما َتأر  مف الرَ يَُّن إ لِّى جف  ن َ ا 4لَِّيأر  مف 

فُِّطدومَجى    ن جىداف غِّن يبأدا  َوَي  إ نَّ الد يَ  مَجدَداِّ غِّن يبأدا     ى   َ ار   الرَجَبل  3َ و قىَل الرُأ  و يَّنى 
 .1 ى   مجو دىي  ى   سفنَّتىي  لىلرغفَنمجاءى الَّذىيَ  يفص لى فوَن َ ا اِّفرَسَد النَّا ف

 

 :سينى المبام: اخا س

: ملسو هيلع هللا ىلصقِّاَل َ سفولف اللَّدأى  : َع   اِّمجىيأى   ي ا  عنأ قِّاَل  َع    فَواو َينِّ مج    ُقنَّةِّ .93
لِّا َتَزالف طِّا ىفٌِّن  ى   ُا َّتىي َ ن صفو  يَ  لِّا َيضفدنُّ فم     ا َخي َن فىيُيم إ َذا فَِّسَد اِّ  لف المبَّام  فِّلِّ

 .5َ    َخَذلِّهفم  َحتَّى َتُقوَم السَّاَعُن 
 

َيدا  : ُقلردتف : وع  مجه ز مج   َحيىيٍم َع   اِّمجىيأى َع   َجد هى   ي ا  عنأ قِّدالَ  .91
 .6َوَنَ ا مجىَيدىهى َن  َو المبَّام     فَنا َ ا: َ سفوَل اللَّأى اِّي َ  َتأر فنفنىي ؟ قِّاَل

                                                           

 ينضم وجيتما. 4
 يت ص . 2
 شاة اجلبل. 3
   قدم     دا جداء ان اإلسدالم مجددا غنيبدا     43  مجداب  قدم     كتاب اإلميدان 1/429 لرت ذيجا ا ا 1

 ايلباني.و امحد شاكن    وقال: حديث حس  ب يح  وب  أ2761احلديث 
  2217 احلديث    قم   ا جاء   ا ل المبام25  مجاب  قم   كتاب الفنت3/321 جا ا الرت ذي 5

 .ايلبانيو امج  حبان    وب  أوقال: حديث حس  ب يح
  2211احلديث    قم    ا جاء   ا ل المبام25  كتاب الفنت  مجاب  قم 3/329 جا ا الرت ذي 6

 .  وب  أ ايلبانيوقال: حديث حس  ب يح



 

442 

َحدََّثَنا َحي َوُة مج  ف شفَني ٍح الرَ ض َن ىيُّ َحدََّثَنا مجقىيَُّن َحدََّثنىي مج ىرٌي َع   َخالىدٍد   .95
 ملسو هيلع هللا ىلصَيو نىي امج َ  َ و َداَن َع   امج    اِّمجىي ُقَتي لِّنِّ َعد   امج د   َحَوالِّدنِّ قِّداَل قِّداَل َ سفدولف اللَّدأى        

 الرأِّ  نف إ لِّى اِّن  َتُيونفوا جفنفودأا  فَجنَّدَدة  جفن دٌد مجىالمبَّدام  َوجفن دٌد مجىدالرَيَم   َوجفن دٌد       َسَيصىريف
مجىالروىَناق  قِّاَل امج  ف َحَوالِّنِّ خىن  لىي َيا َ سفوَل اللَّأى إ ن  اِّد َ كرتف َذلىكِّ فِّقِّاَل َعلِّي كِّ مجىالمبَّام  

أى َيج َتبىي إ لِّي َها خىرَيَتأف  ىد   عىَبدادىهى فِّأِّ َّدا إ ن  اِّمَجي دتفم  فَِّولِّدي ُيم       فِّإ نََّها خىرَيُة اللَّأى  ى   اِّ   ى
 .4 مجىَيَمنىُيم  َواس ُقوا  ى   ُغدف  ُكم  فِّإ نَّ اللََّأ َتَوكََّل لىي مجىالمبَّام  َواِّ  لىأى

 انتهى اليتاب حبمد ا 

                                                           

  حسنأ امج  حجن  وا نذ ي  ومجاب   سينى المبام  كتاب اجلهاد   2/1 سن  امجي داود 4
 امج  حبان  وايلباني.ب  أ و
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 املراجعأهم 

مد ف اد عبدد البداقي    ب يح البخا ي ومجها مبأ فتح البا ي مجرتقيم حم .4
 .دا  ا ونفن  مجريوت

ب يح  سلم  مجت قيدق حممدد فد اد عبدد البداقي  دا  إحيداء اليتدب         .2
 .م4955 د/ 4371  القا نة  الطبون ايوىل الونمجين  عيسى البامجي احلليب

جا ا الرت ذي )سن  الرت ذي( مجت قيق عبد الو داب عبدد اللطيدف      .3
 م.4910 د/4100دا  الفين  مجريوت  

امجي داود  مجتوليقات المبدي  امحدد سدود علدي   صدطفى البدامجي        سن  .1
 م.4952 د/4374احلليب  الطبون ايوىل 

 سن  امج   اجأ  مجت قيق حممد ف اد عبد الباقي  عيسى البامجي احلليب. .5

 سند امحد  مجت قيق شويب اي نداؤوو وهخدنون    سسدن النسدالن       .6
 م.2004 د/4124الطبون ايوىل 

 لل داكم النيسدامجو ي  ومجذيلدأ التلخديص     ا ستد ك على الصد ي ن  .7
 للذ يب  دا  اليتاب الونمجي  مجريوت.

إىل موا د امج  حبان  للهيثمي  مجت قيق حممد عبد النماق   وا د الظمثن .1
 محزة  دا  اليتب الولمين.

   دا  ا ونفن  مجريوت.فتح البا ي المج  حجن .9

مجدريوت    جمما الزوا د و نبا الفوا د  للهيثمي  دا  اليتداب الونمجدي    .40
 .4912 د/4102الطبون الثالثن  
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 الفهرس

 05     ا قد ن   احاديث ا ستقبل

 05        ا دافها

 06         ونا ا

 07        ا ميتها

 01        تا خيها

 09         صد  ا

 01        اقسا ها

 44  القسم ايول  نهج التوا ل  ا احاديث ا بمبنات والفنت

 43       ثبوت احلديث

 46       فهم احلديث

 24   القسم الثاني ا م النصوص   ا بمبنات والفنت

  23               مجا ستقبل ملسو هيلع هللا ىلصا تمام النيب 

 21    ا تمام الص امجن   ي ا  عنهم مجا ستقبل

 27      مجوض الوال ات الصغنى
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 27     تيالب ا م اليفن على ا سلمن

 21        كثنة القتل

 29       فواحشانتمبا  ال

 30      إسناد اي ن إىل غري ا لأ

 34       انقالب ا وامي 

 32   خسف و س  مجن ا سلمن الست الل احملن ات

 33      خسف و س    البصنة

 31       مجيا الدي  مجالدنيا

 31      فتح القسطنطينين و و ا

 35      الوحوش تيلم النا 

 36       ددالربكن   المبام واليم  والفنت

 37    تطنفون يقتلون ا سلمن ويرتكون اليافني 

 39      كثنة الفنت وتنوعها

 14      مجأ  ا سلمن مجينهم

 14     عودة جزينة الونب  نوجا وانها ا

 13     حيسن الفنات ع  جبل    ذ ب

 13      مت  ا وت   الفنت
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 11        دم اليوبن

 11       كثنة  وت الفجأة

 15      جنة باحلي الوناق إىل المبام

 16    اجتيا  الغنب للمبام عدا د مبق وعمان

 16      المبيوعين والولمانين

 16     خناب يسا  اي ض ثم ميينها

 17      حصا  الوناق والمبام

 11      تفوق الغنب واسبامجأ

 19     ست عال ات بغنى قبل القيا ن

 54        ا ل من

 54       غد  الغنب

 52     جيش ا سلمن   غوطن د مبق

 52     خناب ا دينن ا نو ة قبل ا ل من

 53     فتح القسطنطينين مجود ا ل من

 51      يان ا ل من دامجق قنب حلب

 55      كثنة القتلى   ا ل من

 59        ا هدي
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 59      احاديث ا هدي  تواتنة

 60       نسب ا هدي

 64       ياسم ا هد

 64      ا هدي خليفن ولي   ليا

 62       بفن ا هدي

 63     اختالف و قتلن قبل ا هدي

 63    البيون للمهدي واخلسف جليش المبام

 65    فيضانات  د نة   المبام قبل ا هدي

 66      سنوات حيم ا هدي

 66      ا هدي ميأل اي ض عدال

 61     ا هدي  قد ن للوال ات اليربى

 69      عال ات الساعن اليربى

 69       الوال ات الومبن

 69      مجاد وا مجايعمال ستا

 70      تسا   الوال ات اليربى

 74        الدجال

 74      اذا و يفذكن الدجال   القنهن
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 74      احاديث الدجال  تواتنة

 72     الدجال    ا م الوال ات اليربى

 72     إحدى اجلز  الدجال  قيد  

 76       بفن الدجال

 76       اتبا  الدجال

 77       كم مييث الدجال

 71     اي اك  اليت ال يدخلها الدجال

 79      االستواذة    فتنن الدجال

 79      فنا  النا     الدجال

 10      دليل كذب الدجال

 10       ا الدجال نا  و اء

 14    وفسقتها مجالدجال الت اق  نافقي ا دينن

 12    يقتل الدجال  جال ثم حيييأ مجإذن ا 

 13      فتنن الدجال و قتلأ

 17       قتلن اليهود مجود الدجال

 19      نزول ا سيح عليأ السالم

 90     احاديث نزول ا سيح  تواتنة
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 90      ا سيح ييسن الصليب

 94     ذ اب التباغض م   ا سيح

 94      سيح م   ا هديينزل ا 

 92      ا سيح حييم مجاإلسالم

 92     ا سيح يقتدي مجا هدي   الصالة

 93   النيب يقنا السالم على ا سيح عليهما السالم

 93      ا سيح حيج البيت احلنام

 93    بفن ا سيح ودخول النا    اإلسالم

 95       يأجوج و أجوج

 95     نتيأجوج و أجوج    اعظم الف

 96     خنوج يأجوج و أجوج و الكهم

 97     مجقاء احلج مجود يأجوج و أجوج

 97      كثنة يأجوج و أجوج

 91     تزايد يأجوج و أجوج الوددي

 99      طلو  المبم      غنمجها

 99     كيف تطلا المبم      غنمجها

 400   إذا طلوت المبم      غنمجها ال ينفا نفسا إميانها
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 400   التومجن عند طلو  المبم      غنمجهاال تقبل 

 404       خنوج الدامجن

 404     ختنج الدامجن    ا سجد احلنام

 403        الدخان

 405       خنوج النا 

 407      كيف النجاة    الفنت؟

 407      التزام القنهن والسنن

 401      لزوم  اعن ا سلمن

 440      الوبادة والومل الصاحل

 444       إلبال الدعوة وا

 444       سينى المبام

 443       ا م ا ناجا

 445        الفهن 
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  ذا اليتاب

 يهدف إىل إطال  القا ئ على ا م ايحاديث   ا و و . -4

يمبتمل على  قد ن وافين   ا نهج الص يح للتوا ل  ا احاديدث   -2
 ا بمبنات والفنت دون إفناو او تفنيط.

فقددط  ويوددنض عدد  ايحاديددث  حاديددث القويددنيلتددزم مجددذكن اي -3
 الضويفن.

ال يتونض  ا  ضى وانقضى    ايحداث  ويقتصن على  دا مجددا    -1
 وو ييتمل مجود  وعلى  ا سيأتي    ايحداث.

يضا ليدل حدديث او جمموعدن  د  ايحاديدث عنداوي   ناسدبن         -5
  وابنة تساعد على فهم احلاديث.

بوين دون حيتوي على توليقات خمتصنة  وابنة لفهم ايحاديث الن -6
 توسف او تيلف.

 جييب ع  ا م التساؤالت   ا و و   وخبابن ا هدي والدجال. -7

 ن النجاة    الفنت.ييبن   اخلامتن كيف -1

 


