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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن.
  

ُهَما رَِجااًل  يَا أَي ُّهَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َكِثرياً َوِنَساًء ا النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
  .َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 

  
ِِ اللََّه َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ يَا أَي ُّ  ِِ  َوَمْن ُي

 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً.
 :دُ عْ ا ب َ اَم  
 لَّ كُ ا َو ثاتُ دَ مُْ  ورِ مُ اْْلُ  رَّ شَ وَ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّم" دٍ مَّ مَُ  يُ دْ هَ  يِ دْ لَْ ا رَ ي ْ خَ وَ  اهللِ  ابَ تَ كِ   ثِ ديِ الَْ  رَ ي ْ خَ  فَإنَّ 

 .ةعَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ مُْ 
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 ثَيشةكي

كيبةةااني فةةرودودةدا اةة    ي دوايةي باسةكي ي بةرفواوانةة كةة ا     باسي ئاذاوةو فةرتةنةةااني رؤذذ 
 ةطوييت كة رؤووداوةااني نكشانة بضدوك و طةورةااني رؤذذي دوايي,ووداوو اارةساتكي ي زذر بةخؤوة درؤ

و طةؤرؤي   اة تكيكدا زذر طؤرؤان اري كةسةةر ئاسةذ ذيةاني بةنةدةااط و طؤرؤان اريككةة طةردوونككةةااط       
نكاط زذر جةؤرو ةة ة   شبضةدواانة و شةانة طةةورة   كنرؤوو ئةةدا.  ئةةو    ذيةاط  سكس ةوي هةكَسةدورؤاني 
ةيةةةة ثةيدةسةةة ة بةةةة طؤرؤان اريكةةةة    ثةيدةسةةةة بةرؤةو ةةة ةاانةوة, ه   كاطهةيةةةة, اةةةة هةنةةةديي  

ئاسة كاندا دةس ةوسةاط   رؤووداني ةةندين ودعجكزة اة ئةقلَي ئكنساط كة هةروةهاكؤجككةاانةوة, جكؤ
ودو ئةةةو نكشةةانةو    زذر  ةةذ تةةو اةةة كةةة  باسةةةدا بؤوةةاط رؤووط دةبكي ةةةوة, هةةة ئةةةوكين  و بكيةةدة  

 ئةودةوةةةي , تةةادييةةنسةةبكو واط و يةةك بةةةدواي يةاةةةوة  ةوةك دانةةةي ت وو ئةةةدةطئايةتانةةي  اةةة رؤ 
ئةقةةةووكيت اةةة هةةات  رؤذذي قكاوةتةةة  كةة ثكيشةةةنةي ئةةةو قكاوةتةةةش هة يسةةاني   اةة رؤووداوة طةورة

قسةةي  ذي كي ي تايبةتةدا بةة دوورودريية   ي دونكاية اةة كةباسة  وييوانبدونو  اارةسا. و تةفوووتدونابدوط
 ةاةين د كةسةر

 
 

 (1)(اشراط الساعة)نةكاني هاتين ِرؤذي دوايي نيشا
( يةةةاني نكشةةةانةو أش   را  الس   اعةنكشةةةانةااط, وة اةةةة دةطدتوييةةةت   يةةةاني (: اْلش   را وانةةةاي  

 قكاوةتةوة رؤوو ئةدةط  هة يسانياة كةثكي   اني, ئةوةش ئةو نكشانةو بةكَةانة دةطويي ةوةهؤاارةا
( ةةدن ة  س اعةالهةكَدةسة كيت, بؤيةة وتةواوة      ( ياني ئةو ااتةي اة قكاوةةتي تكةا  الساعةواناي  

روةو تةي اة تةواوي خةكَ ةاة بة يةك زااو رؤوو ئةدا., اة بوي ككة كة ئةو رؤووداوة ا دثوؤو كة هك ةوة
 دةووط و كةناو دةةن  وةدةنةي طةورة

 

                                 
( ندوسك  دا ؤر  حممد عبداكومحن هناية العاملبؤ زذربةي زذري ئةو باسة سدودي تةواو  كة ا كييب   (1 

 اكعويفي( وةرطوتدوة 
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 نيشانةكاني هاتين ِرؤذي دوايي جؤري
 :ةااني هات  رؤذذي دوايي دوو بة ننكشان

 :طك  دووجؤراناة ئةو :نكشانةبضدواةااني هات  رؤذذي دوايي :بةشي يةكةم
هةاتدوط و رؤويانةداوة, وةك هةات  ثكيبةوبةةر و      اةة  : نكشانة دوورةااط: ئةوانةةط جؤري يةاة 

 ي ئاطويي ي طةورة كة  اري وةدينةو    ه دكةتبدوني وانط و دةرةدون
تدوط و دةسة كاط ثة  اةودووة    ئةوةش ئةوانةط اةة هةا   جؤري دووة : نكشانة ناوةرؤاس ةااط:

ثكي هاتدوط كة نكشانة بضةدواةااط   ك انئةو, اة ذوارةياط طةكيي زذرة, هكيش ا ئكرت بةردةوا  بةرؤييدةط
بةر بةدايك و باواي و اةسةاني ثكيوةداو و   كا باسكاط دةاةين, كةوانة: سثلَةيي ونداأل بةراواة كةدوايك

نةي اةة  دةرةدوني سة  كةواةسةا   ياط بلَند ئةبن, ض نةبدو خةري ي درووس  ودني اؤ ك و تةالريهك
    ه دةاةط بانةة ةي ثكيبةوبةرايةتي د

 وةانةةر كةدواي هات  ئةو نكشانة طةور: ئةوةش ئةوانةط اة هنكشانةطةورةااط: بةشي دووةم
    طهكضكاط نةهاتدو هكيش انكشانة, اة تا  (دة ثكي هاتدوة كة  ئةوي  يةاسةر قكاوة. هةكَدةس كيت,

ثكيبةوبةةةر فةرودويةةةتي: "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  لَّم" ئةةةكَكيت: ثكيبةوبةةةري خةةدا  "دزةيفةة ح"
هاتةة الوةاط اةة ئكيمةة خةةري ي ئةةوة بةدوين بؤيةةاماط بةاو ئةةاود,            "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

ِإن ََّه ا لَ ْن تَ ُق وَم »ي  فةةرودوي:  ود, ئةووياط: باسي قكاوةمتاط ئةافةرودوي: باسي ةي ئةاةط؟ فةرود
ََ الشَّ ْمِس ِم ْن َمْغرِِ َ  َلَها َعْشَر آيَاٍت، َفذََكَر الدَُّخاَن، َوالدَّجَّاَل، َوالدَّابََّة، َوطُلُ و ا، َونُ  ُلوَل ِعيَس ى ابْ ِن َحَّتَّ تَ َرْوَن قَ ب ْ

، َوَثَمثَ َة خُ  -ه الس ممعلي-َمْرََيَ  ََ َُْجو ََ َوَم  ََُجو ٍٍ َخْس  ب بِاْلَمْش رِِ ، َوَخْس  ب بِ اْلَمْغِرِب، َوَخْس  ب ِ َ َويَ  لِي َرِة ُس و
ْ ُرُُ النَّ اَس ِإَ  َمَْش رِِهمْ اْلَعَربِ  َُ ِمْن اْلَيَمِن تَِ كيت تةاادو ثةكي    قكاوة. هةكَناس واتة:  (1 «، َوآِخُر َذِلَك نَارب ََتُْر
و دةججال و ئاذةأل و هةكَهات   دواةأل بدوط كةبويذ  نكشانة نةبكنن, كةوانةي باسي اود  (دة ئةوة 

 سةةالوي خةداي كةيي بكيةت( و يةةئجدو  و       "عكسةاي اةدرؤي وةريةة    "دابةزي  وة خؤر كة خؤرئاواوة, 
وةئجدو  و سة  رؤذةةدوط اةة يةةاكاط كةة رؤذذهةة . و يةةاكاط كةة رؤذذئةاواو ئةةوي تةو كةة دوورطةةي              

ت  ئاطويي ي طةورةية اة كةيةوةط هةكَدةس كيت و خةكَ ي رؤووئةدةط, دوايكنكاط دةراةو ككةوةعةرؤةبك
 رؤاو ئةنكيت بؤ  ديي  حة وبدونكاط!

                                 
 (4545صحيح مسلم، مشكاة املصابيح )   (1)
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 ك كة هكيندآ رؤيدايةتي تودا هاتدوة باسي هات  وةهدي و رؤوخاني اةعبةةو هةةكَةناني قدرئةان   
 ةسةر زةوي ئةاا. ك

 

 داوةبةشي يةكةم: ئةو نيشانانةي كة ثَيشوو ِروويان
 كةوانة:

 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"  ثكيبةوبةر ( هات1 
 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"( وةفات ودني ثكيبةوبةر 2 
 ( كةتبدوني وانط 3 
 ( نةواط و وةفات ودني هاوة ط  خدا ككيكاط رؤزي بكيت( 4 
  ( فةحت ودني بةي دملةقديس5 
 اة خةكَ ي بةاؤوةأل ئةادذييت!!  اكعمداص(كة  اد ندةةاي بآلوبدونةوةي ثةتاي( 6 
  ( زذر بدوني بة و فةرتةنةااط7 
  ( دةراةوت  اةناكَة ئامسانككةااط8 
  سكففني  ةرؤيبةرؤووداني  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"( هةواكَداني ثكيبةوبةر 9 
  ( دةراةوت  خةوارجيةااط11 
 ثكيبةوبةرايةتي ئةاةط  نةي اة بانةة ةياةسانكي ي زذر كةوا( دةراةوت  11 
 بآلوبدونةوةي ئةون و ئاسايك  ( 12 
  اطوييك كة حكجازئ ( دةراةوت 13 
  (  ةرؤي تدراةااط14 
 دةط ئةاة بةقاوضي كةخةكَ ي  س ةو ار( دةراةوت  اةساني 15 
  ( زذر بآلوبدونةوةي اد  ار16 
 ( كةبارةدوني ئةوانة. 17 
 (  ديين ةوت  سدننةتاني طةالني ثكيشدو 18 
 ( دةرةدوني وندا ني سثلَةو بةدمنةك بةراوبةر بةدايك و باوك19 

  ياط
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 كةبةر  اك ( دةراةوت  ئافوةتاني رؤوو. و ثؤ21 
 درووس  ودني اؤ ك و تةالر  ( ئةهمكةتداني اةساني ثكيثةتكي و كةهكض نةةدو بة21 
 !ناسكاوي سآلواودط تةنهاي كةبةر( 22 
 ( زذر بآلوبدونةوةي بازرطاني 23 
 فوذ ة و بازرطاني افوة. كةطةأل وكيودةاةي كة اوؤيند ودني ئ( بة داري24 
 ( اؤنرتؤذك ودني بازارؤ كة اليةط هةندآ كة بازرطانةاانةوة 25 
  (  ايةتي بةناهةق26 
  هةق (  اردنةوةي  ايةتي27 
 ( بآلوبدونةوةي جةهل و نةفاوي 28 
  و ةاوةنؤاي بةخكلي( زذربدوني 29 
  ( ثضوؤاندني سكلةي رةحم31 
 ( دراوسكيي خواث 31 
  ( بآلوبدونةوةي خواثةااري32 
, وة بآلوبدونةةوةي  اة ناسواوط بة دةسة ثااكي  ( خكانةت ودط كةئةوانة. كةاليةط اةسانيي33 

 خكانةت اري 
و ط و سةةرهةكَداني اةسةاني   وودط و كةناوةةدوني اةسةاني طةةورةو زانايةاط و ثكاووةاقد      (34 

 دةبةنط و بكيمكيشك و هكض نةدي دو 
  حة ألحةراوة ياط  ئاخؤ يةاوةي دارايط بةسةر( طديينةدا35 
 طةجنبدونةوةي ثنو بةسا ةدوةااط!( 36 
 ( ئةوانة. وةك دةس  ةو. سةيو ئةاوييت 37 
  انة واية!وةك با  و سةر. (  خةكَ ي دكَكاط كة زةاا. نابكي ةوة, وة ثكيكاط واية اة زةاا38 
  نابن( خةكَ ي زانست بؤ خدا فكيو 39 
 خةكَ ي طدييوايةكي ذنةاانكاط ئةاةط و سثلَةيي كةئاست داي انكاط دةنديينن! (41 
 زذر نزي بدونةوة كة هاورؤيي و دووراةوتنةوة كة دايك و باوك  (41 
 ( دةنةبةرزاودنةوة كة وزطةو. 42 
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 تنةااط  يبن بة سةرذا( اةساني خواثةاار ئة43 
 ( سةراودةي قةووكيك خوابرتينكاط ئةبكيت 44 
 ر  ةرؤو خواثةياط ة( رؤييز كةخةكَ ي ئةنوييت كةب45 
 بةحة أل سةيواودني زينا!!( 46 
  ودني ئاوريشم بؤ ثكاواط ( حةالك47َ 
 ئارةق  حة كَ ودني( 48 
 طؤراني و وؤسكقا  حة كَ ودني( 49 
 وودط ئةاةط  د بةخةكَ ي ئدوكي( 51 
 ط!!اافو اةيئكيدارة و( سةردةوكيك دييت خةكَ ي بةياني بوؤواداراط 51 
 ةااطوزطةوتدنةوةو نةخشدنكةاراودني ( رؤازان52 
  نكةاراكيشي كةواكَةااط ئةاوييت( 53 
  ( زذربدوني هةورةتويشقة54 
 ( زذربدوني ندوسني و بآلبدونةوةياط 55 
 وو و طديينةداط كةوة اة ةي ئةكَكيكت ( سةندني ثارة بة قسةي كد56 
 ( بآلوبدونةوةي ا كييب زذر جةة كةقدرئاط 57 
 ( سةردةوكيك دييت اة خديينةر زذر ئةبكيت و فةقكهة و زاناياط اة  ئةبنةوة 58 
 ( زانست دةاةويي ة دةست اةساني بضدواةوة 59 
 وودني كةناااو  (61 
 راودة اةساني بكيئةقأل ئةبن بة بةرثوو و سة( 61 
 ااتةااط زذر كةيةك نزيك ئةبنةوة ( 62 
 قسة كةااري خةكَك ئةاةط  (الرويبضة  ( اةساني فاسقةة ؤكَة63 
 ( بةخ ةوةرتوين اةسي دونكا هكضي ادرؤي هكض ئةبكيت 64 
 ( وزطةوتةااط وةك رؤييةةي ثكادةياط كيي دييت 65 
 ( بازارؤةااط زذر كةيةك نزيك ئةبنةوة 66 
 ط كةسةر ئدممةتي ئكسالوي ي ئدممةتا( اؤبدونةوة67 
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  (  ةرؤاودط كةسةر ثيشندييذي68 
 خةوني بوؤواداراط وةرؤاست دةطةرؤييت ( 69 
 ( زذر درذاودط 71 
 ( فكيلي كةيةك اودط 71 
  كةرينةوةو بدووةكةرزةااط ( زذربدوني72 
 ( زذربدوني ئافوة. 73 
 ( اةوبدونةوةي ثكاو 74 
 و بةئا  وا ئةجناوداني خواثةااري  ( بآلوبدونةوةي فاحكشة.75 
 وةرطوت  اوآ كةسةر خدييندنةوةي قدرئاط  (76 
 ئةبن  و( خةكَ ي زذر قةكَة77 
 خةكَ كيك سةرهةكَئةدةط اة  ايةتي ئةدةط بةبيي ئةوة داواي  ايةتككاط كيي اوابكيت!( 78 
 اطةيةنن زذر ئةاةط بة   بةجكيي ن (النذر  ( خةكَ ي زذر ثةيا ئةبن اة نةزر79 
 ( بةهكيز بكيهكيز ئةخدا. 81 
 ( حدام بةقدرئاط نااوييت 81 
 ( زذربدوني رذوةااط و اةوبدونةوةي عةرةب 82 

 

 نيشانانةي كة تا ئَيستا نةهاتوونبةشي دووةم: ئةو 
 بدوني واأل و ساواط كةنكيد خةكَ ي ( زذر83 
 ( زةوي طةجنكنةااني خؤي هةكَئةدا. 84 
 ةوة  املسخ( ( دةراةوت  سوؤين85 
 ( دةراةوت  رؤذةدوط  اخلسف( 86 
 هةكَبةسة ( بةحة كَزانك  تؤوةت87 
بةةارانكي ي زذر ئةةةبارييت اةةة هةةكض خاندييةةك خةةؤي كةبةةةر ناطوييةةت, جةةةة كةةة خكةةدة. و      ( 88 

 رؤةمشاكَةااط!!
 ( باراط كةئامساط ئةبارييت بة   زةوي هكضي كيي  ني نابكيت 89 
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 ك نةيةاي زذر ئةبنةوة كةاد ت و بوؤي و كةيةارت قوؤاودط عةرةبةااط تدو ي ف( 91 
 ( بةقسةهات  درةخت بؤ سةرخس   وسدكَماناط 91 
 ( بةقسةهات  بةرد بؤ سةرخس   وسدكَماناط 92 
 وسدكَماناط  ةرؤ كةطةأل جدوكةاة ئةاةط  (93 
 خؤي دةرئةخا. ( ئاوي فدرا.  اخة ئاكَ دونككةاةي 94 
ت اةةة ثكةةاو سةرثشةةك ئةةةاوييت كةاد ةة   يةةاط كةتؤوةةة. بؤهةكَبسةة    سةةةردةوكيك دييةة( 95 

 بةخواثةاار!!
  سةوزاييدوورطةي عةرؤةبي ثوؤ ئةبكيت كة ئاوو ( 96  
  (1 دةراةوت  فك نةي ئةحالو( 97 
   (2 دةراةوت  فك نةي سةررائة (98 
 (3 دةراةوت  فك نةي دوهةميائة ( 99 
 با رت ئةبكيت كة دونكاو ئةوةي تكايةتي  ودطب(  سةردةوكيك دييت يةك سدذدة111 
 طةورةبدوني وانةي يةك  ةوة! (111 
 سةردةوكيك دييت خةكَ ي هةودوي كة ا  اؤ ئةبنةوة ( 112  
  رؤووئةدا. (  ةرؤة طةورةاةي نكيداط وسدكَماناط و رؤذوةااط113  
 ( اودي كو( فةحتي قدس ةن كنككة  غةيوي ئةو فةحتةي اة ودحةممةدي ادرؤي فات114 
 ( ونا. دابةش نااوييت!115 
 ئاو ناخداتةوة  اطدكَك اطك( خةكَ ي بةدةس  ةوتةاان116 
 ( طةرؤانةوةي خةكَ ي بؤ ةةاةاؤنةاانكاط 117 
 بةي دملةقديس  نؤذةن ودنةوةو ئاوةدان ودنةوةي( 118 
 ( وييوان ودني وةدينةو ةؤك ودني كةخةكَك و كةسةردانك ةراني 119 

                                 
 ( دوايي باسي ئةاةين1 
 ( دوايي باسي ئةاةين2 
 ( دوايي باسي ئةاةين3 
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ة خواث ةةةاراني نكيدخةةةؤي دوور ئةخاتةةةةوة, وةك ةةةةؤط ئاسةةةن ذةنةةةةةااني كةةةيي وةدينةةة (111 
 هةكَئةوةرييت!

 (  اخةااط كة  ديي  خؤياط ئةتوازيين و كةناو ئةةن 111 
 سةرهةكَئةدا. و خةكَ ي طدييوايةكي ئةاةط ( القحِان ( ثكاوييك كة قةح اط 112 
 (اجلهجاه( ثكاوييك دةرئةةكيت ثكيي ئةكَكين:  113 
 ( درؤوجانةوةرو   ة بكيئةقلَةااط ئةاةونة قسة 114 
  بةقسةهات  الس ي قاوضي( 115 
 بةقسةهات  الس ك ي اةوش ( 116 
 اكَي ذنةاةي و( هةواكَةةياندني رؤاني ثكاو بةهة117 
 ( قكاوة. هةكَناسكيت تا خةكَ ي ديواسةي ئكسال  نةاةط 118 
  ة سكنةي خةكَ داة وزطةواةتةااط و ك( هةكَةناني قدرئاط ك119 
ي ةبةسةةةرةتااةي دوايككةاةة طةةةورة ( سةةدثايةك غةةةزووي اةعبةةة ئةةةاا., اةةةةي خةةداي 121 

 تةفووتدونا ئةاا. 
 ( خةكَ ي ةكرت حة  نااةط 121 
 (  طةرؤانةوةي هةندآ كة تنةااني عةرةب بؤسةر ب ثةرسذ 122 
 ( تنةي قدرةي  كةناو ئةةن 123 
 ثكاويي ي حةبة ي  ( رؤوخاني اةعبة كةسةردةسذ124 
 ( هةكَ ودني نةروةبايةك بؤ هةكَ كيشاني طكاني بوؤواداراط 125 
  بةرزاودنةوةي تةالرةااني وةا ة (126 
  ئةاا.( دوايك  ئدممة. نةفوة. كة سةرةتاي ئةو ئدممةتة 127 
 دةراةوت  طة  ثكي ةراني ندآ وةك سةيارةو تةيارةو     ه د (128 
  ( دةراةوت  وةهدي129 

ني, ي بدونةةوةو ثكيشةهات  رؤذذي دواية   ئةوانةي سةرةوة ئةو نكشانةو ئايةتانةط اة نكشانةي نز
 ئكيس اش بؤ هةريةك كةوانةي سةرةوة بةكَةةو  ايةتةااط ئةخةينة رؤوو 

 نكشانةطةورةااني هات  رؤذذي دوايي
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 ( هات  دةججال1 
 ت( سةالوي خداي كيي بكي "عكساي ادرؤي وةرية "( دابةزي  2 
 ( هات  يةئجدو  و وةئجدو 3 
 ( س  رؤذةدونةاة4 
 ( دواةأل5 
 ( ثةيابدوني دةعبايةك و قساط دةاا.6 
 خؤر كةخؤرئاواوة هةكَدييت( 7 
 ( ئاطوييك خةكَ ي رؤاو دةنكيت بؤ  ديي  حة وبدونكاط8 
 

 نيشان بضووكةكاني هاتين ِرؤذي دوايي
 :َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" "َصل ى اهلُل َعَلْيهِ ( هات  ثكيبةوبةر 1 

 و واتة: وةن  (1 «َكَه اتَ ْ ِ بُِعْثُت أَنَا َوالسَّ اَعُة  »ودييت: دةفةر "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
دةكَكيت: يةاةوكاط هات  ثكيبةوبةةرة ةةدن ة ئةةو     "قدرتدبي" نكيواوين  دوانة ئة  وةاد قكاوة. رؤذذي

 ي زةوانة, كةنكيداط ئةوو هات  قكاوة. هكض ثكيبةوبةري تو نككة ثكيبةوبةري ئاخو
 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم":ي ثكيبةوبةر  ود( وةفات2 

ٍَ بْ َن َمالِ ٍك، قَ اَل : أَتَ ْي ُت النَّ ِ َّ َع ْن » وةك كة  فةرودودةدا دةفةرودييت: "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى َع ْو
َُمٍ ِف َغ   ْلَوِة تَ بُ   وَُ َوُه   َو ِف ق ُ  لَّم"آلِ   ِه وَس    ُْ ِس   تْيا بَ    ْ َ يَ   َدِي السَّ   اَعِة َم   ْوِ ، ، فَ َق   الَ بَّ   ٍة ِم   ْن َأ ُُثَّ فَ    ْتُح بَ ْي   ِت : " اْع   ُد
َِى الرَُّجلُ اْلَمْقِدسِ  َُْخُذ ِفيُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم، ُُثَّ اْسِتَفاَضُة اْلَماِل َحَّتَّ يُ ْع ُِينَ اٍر فَ َيظَ لُّ َس اِخًِا،  ، ُُثَّ ُموتَانب َي ِماَئَة 

ََُخَلْت ُه، ُُثَّ ُهْدنَ ةب َتُك وُن بَ ي ْ َنُكْم َوبَ  ْ َ بَ ِف اْْلَْص فَ  َقى بَ ْي تب ِم َن اْلَع َرِب ِإالَّ  َنةب اَل يَ ب ْ َُْتوَنُكْم َتْ َت ُُثَّ ِفت ْ ِر فَ يَ ْغ ِدُروَن فَ يَ 
 خدا ككيي رؤازي بكيةت( دةكَكيةت كةة     "عةويف ادرؤي واككك"واتة:   (2 «َر أَْلًفاََثَاِنَ  َغايًَة َتَْت ُكلِّ َغايٍَة اثْ َنا َعشَ 

كةةةذييو خكةةدةتكي ي كةثكيسةةت درووسةة  واو  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةةةر جةةنةي تةةةبدوك  
وودنةي وةن,   فةرودوي  ةش  ت بذوكيوة ئةوة كة نكشةانةااني رؤذذي دوايةكني,    دانكش بدو هامتة الي

                                 
 (1454)  صحيح اجلامِصحيح مسلم،   (1)

 (.2542صحيح البخاري  )   (2)
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بةآلو   (1 ثا اط فةحتي قدس ةن كنككة, ثا اط ثةتاو ادككيوا اة وةك نةخؤ ي  قعةاص(ي ئةاذةأل وايةة   
هةيةة سةةد دينةاري ثة       زذربةدوني ثةارةو سةاواط هةةتا ثكةاو      خةكَ ي بةاؤوةأل ئةةادذييت   ئةبكي ةوة

واكَة عةرةب ناوكينكيةت  ة ا, ثا اط فك نةيةك سةرهةكَئةدا. داواي زياتو ئةاا. ئةدرييت تدورؤة ئةبكيت و
! ثا اط ئاطوبةس كيك كة نكيةداط ئكيةدةو بةةني ئةسةفةر  اةة رؤذوةةااط و       تدو ي ئةو فك نةية نةبكي ةوة

ئةورووثككةااني ئكيس اط( دروست ئةةبكيت, بةة   كةةدوايككا ئاطوبةسة ةاة ئة ة كينن و كةةذييو هة ة ا        
  !!ةرباز  جةنة اط كةطةكَدا ئةاةط(هةر ئا يةك دوازدةهةزار س ئا وة ديينةسةرتاط و ذييو

 

[ اقْتَرَبَتت الاَّاعتتُ ََالَْاقْ َتتقعلاَّْ َ َتتر للخةةداي طةةةورة دةفةةةرودييت:   هةةةروةك  ( كةةةتبدوني وةةانط: 3 

 كةتبدو  وانةك  بديتةوة, نزيك قكاوة. واتة: رؤذذي ( 1القمر: 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه ةوبةةر  ةكَكيةت: خةةكَ ي وةا ةة داوايةاط كةة ثكيب      خداي كيي رؤازي بكيت( د "ئةنةو"

اود اة نكشةانةو ودعجكزةيةةاكاط ثة  نكشةاط بةدا., ئةةوي  كةةتبدوني وةانةي ثةيي           َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
َِ َرُس وِل اللَّ ِه  » خةدا ككيةي رؤازي بكيةت( دةكَكيةت:       "آلي اةدرؤي وةسةعدود  عةبدوكَ"نكشانداط   َنَم ا َحْ ُن َم  بَ ي ْ

ُُونَ  ُه، فَ َق  اَل لَنَ  ا  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ   ، َفَكانَ  ْت ِفْلَق  ةب َورَاَء اجْلَبَ  ِل َوِفْلَق  ةب  ِبِ  ً  ِإَذا انْ َفلَ  َق اْلَقَم  ُر ِفْلَقتَ   ْ ِ
 خزوةةة. كةةة دانكشةة بدوين واتةةة: كةااتكي ةةدا (2 «"اْش  َهُدوا": "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" َرُس  وُل اللَّ  هِ 

 بةةة دووكةتةةةوة, كةةةتكي كاط بةةدو وةةانط دميةةاط  وكنةةا( كةةة "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" بةوبةةةرداثكي
 ثكيي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" ثكيبةوبةر ةكااةوة, اليكةو كةتةاةي توياط بدو ةكااةوة كةثشذ

 (  بن  اية.بة :  فةرودوين
 

 النُُّجومُ »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر  ني ثكيبةوبةر:( نةواني هاوة 4 
ِْلَْص  َحاِ،، فَ   ِإَذا َذَهْب  ُت أَتَ   ى َأْص  َحاِ، َم   ا  أََمنَ  ةب أَتَ  ى السَّ  َماَء َم   ا ُتوَع  ُد. َوأَنَ   ا  النُُّج   ومُ لِلسَّ  َماِء، فَ   ِإَذا َذَهبَ  ِت  أََمنَ  ةب 

َْ َأْص  َحاِ، أَتَ  ى أُمَّ  ِ، َم  ا يُوَع  ُدونَ  أََمنَ  ةب َأْص  َحاِ، يُوَع  ُدوَن. وَ  وايةةةي  ئةسةة كيوةااطواتةةة:  (3)«ِْلُمَّ  ِ،، فَ  ِإَذا َذَه  
 وادةي اةة  دييةت  اارةسةاتة  ئةةو  تد ةي  ئامساط نةواط ئةس كيوةااط هةراا. ئامساط, بؤ سةالوةتني

                                 
 دوايي باسي دةاةينةوة(  1)
 (3532) بخاري / املناقْال(  2)
 (4044)َرضَي اللَُّه َعْنهما(، صحيح اجلامِ ) َعْن َأِ، بُ ْرََُة، َعْن أَبِيهِ رواه مسلم (  3)
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 اةة  دييةن  ئةواارةسةاتة  تد ةي  يارةاامن رؤذيش م هةراا. ئدممةمت, بؤ سةالوةتكموايةي  ون ثكيدراوة,
 تدو ةي  ئدممةةمت  نةةواط,  يةارامن  هةةراا.  ئدممةةمت,  بؤ نيسةالوةتوايةي  يارةاامن ثكيدراوة, وادةياط

   ثكيدراوة وادةي اة دةبكيت ئةواارةساتة
 

هكيناوانةةوة اةة فةةرودوي:     داهةروةك كة فةرودودةي ثكيشدو ( فةحت ودني بةي دملةقديس:5 
ُْ سِ » سة ا دووجةار قةددو    ئا  واية اة تا ئكي (1 «ُُثَّ فَ ْتُح بَ ْيِت اْلَمْق ِدسِ ..... تْيا بَ ْ َ يََدِي السَّاَعِة َمْوِ  اْعُد

 خةداي كةيي رؤازي بكيةت(, دووة  جةار      "ادرؤي خةةت اب  عدوةري"كةسةردةسذ  اطفةحت واوة, جاريي ك
, جةاري سةكيكة  كةسةةر دةسةذ     ت( رؤةحةتي خداي كةيي بكية   "ةددي  ئةيكبدبيسةالح"كةسةردةسذ 

اط ئةةةوةتا وسةةدكَم ةدارو بةةةرد بةةةجداب دييةةن و ئةةةكَكين: وةر   هةةةتا ,رؤوو ئةةةدا. اؤوةةةكَكيك بةةوؤوادار 
  (2 وةرة بك دذة! حة ارداوةون جدوكةاةيةك خؤي كةثةنا 

 

هةروةك   اكعمداص( اة خةكَ ي بةاؤوةأل ئةادذييت!! كةبآلوبدونةوةي ثةتايةاي اد ندة  (6 
ثكيشةدو   فةرودويةةتي:  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ة فةرودودا بامساط اود اةة ثكيبةوبةةري خةدا    ك

ُْ ِستْيا بَ ْ َ يََدِي السَّاَعِة َمْوِ  »هكيناوانةوة فةرودوي:  َُْخُذ ِفيُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنمِ .....  اْعُد    (3 «ُُثَّ ُموتَانب َي
كةةة  ةةاري  عةةةوداو(ي (ي اؤةةي  16كَي فةةحتي قددسةةدا كةةة سةةاكَي   كةةة سةةا ئةة  نةخؤ ةةككة 

  (ي18 رؤوويةدا  هةةروةها كةة      خدا ككيي رؤازي بكيةت(  "عدوةري ادرؤي خةت اب"دةوي ركةسةفةكةس ني 
  هةةةر !!وسةةدكَماط وةةودط بكسةة دثكينجهةزاردا رؤوويةةدا  هةةةر كةةةو ااتةةةدا  كشةةاؤةةةي كةةة خةةااي  او

ودعةازي اةدرؤي   "كةوانةة:   فةرودو!وةفاتكاط بةو ثةتايةوة ثكيبةوبةر  بةوهؤيةوة خةكَ ي زذر كةياراني
فةةةزكي اةةدري عةبباسةةي اةةدرؤي   " و " ةةةرحةبكلي اةةدرؤي حةسةةنة  "و  "ئةبدوعدبةيةةدة"و  "جةبةةةل

 ة زذريدةرديي ةة( اةة  قع اص الغ نمبةة  نةخؤ ةككة ئةةةكَكين     و زذري تةو كةة هةةاوة ط    "عةبدوملدتةةكك  
تا ا ةدثوؤ ئةي د ةت  بؤيةةش    هةة ئةةدا  كدوتكانةا زيب ةيةةك سةةري هةكَ    كة ئاذة ط ئةيانةو., سةرةتا

                                 
 (ئة  فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادرديصحيح البخاري، )   (1)
 ي باسي دةاةينكة دوايككا بة درييذ(  2)

 (ئة  فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادرديصحيح البخاري )   (3)
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ط نةاوة ةةدن ة سةةرةتا ثةةتاو نةخؤ ةككةاا     ئةةو نةاوةي ككي   "َصل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةر
  ئةو اةسةي ئةاد تكة ثوؤيي ةوة كةدوايككا  نتكةجةس ةدا وةك بوين دةر ئةاةو

 

ُُِروا »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر  :فك نةااط بة و ( زذربدوني7  بَ ا
ِِ اللَّْيِل اْلُمْظِلِم، ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا، َوُُيِْسي َكاِفرًا، أَْو ُُيِْسي ُمْؤِمنً  َِ ُِينَ ُه بِاَْلْعَماِل ِفتَ ًنا َكِق  ُِ ا، َوُيْص ِبُح َك اِفرًا، يَِبي 

نْ َياِبعَ    ةةوة  ةةدونة  فك نةةي  ئةةوةي   ثةكي  ةةاك  اةودةوةي  اارو كة ب ةط ثةكةواتة:   (1)«َرٍض ِمَن ال دُّ
 وادارةبوؤ دارةئكي ,باوةرؤبكي دارةئكي و وادارةبوؤ بةياني ثكاو ت(دييككي  واي ت,بكي نةنتاطداوكي تاريك زةنةي

 ت دةفوذ كي دونكا ساواني و والي كة كاةوكي بة خؤي ئايك  ,ةباوةرؤبكي بةياني و
 

هةزار اةةناكَي ئامسةاني هةيةة كةة     (13 ئكيس ا الني اة  دةراةوت  اةناكَة ئامسانككةااط: ( 8 
جكهاط, اة ةةندة فك نةو بة و خواثةي كةطةأل خؤي هكيناوة, ئةوةش هةر ئةو فةرودودة دةطويي ةوة 

َّْ َعَلْيُكُم الشَّرُّ ِم َن السَّ َماِء َح َّتَّ » ودوي:فةر "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر  اة لَُيوِشَكنَّ َأْن ُيَص
لُ  َ  اْلَفيَ  اِفَ"، قَ  اَل: ِقي  لَ  واتةةة: هةنةةدةي نةةةواوة اةةة   (2 «اْْلَْرُض اْلَقْف  رُ يَ  ا أَبَ  ا َعْب  ِد اللَّ  ِه  قَ  اَل: : َوَم  ا اْلَفيَ  اِف يَ ب ْ

يي ةوة بةؤ بكابةانك   اكفكةايف(, ثوسةكاط  اكفكةايف( ةةككة؟       تا ئةثةرؤ كةئامسانةوة  ةرؤيي  اط بؤ ببارييت
ت اةة وةبةسةذ   نابكيت  هةندآ كة زانايةاط ئةةكَكين ثكيدةةةكي    بانةي اة هكضي ىلي  نيافةرودوي: ئةو بك

 اةناكَة ئامسانككةااط بكيت اة فك نةو خواثةااني هةودو ادط و قدذبنكي ي دونكا دةطويي ةوة!
 

 "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةةر   هةةروةك  سةكففني:  ي  ةرؤيرؤووداوهةواكَداط بة  (9 
نَ ُهَما َمْقتَ َلةب َعِظيَمةب، َوَُْعَواُُهَ ا َواِح َدةب َعِظيَمَتانِ  ِفَئَتانِ اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تَ ْقَتِتَل »ودييت: دةفةر  (3 «، َوَتُكوُن بَ ي ْ
 زذر  ياد ة اريي  دانكانداكةنكي نةاةط, كةيةارتي اد  ار طةورة تاقمي دوو تا تناسكيهةكَ قكاوة. واتة:
اني مسعد"كةدواي ادذراني  ئة   ةرؤةش بوي كي بدو كةو ةرؤةي اةهةية   داواياط يةك تدةبكي طةورة

و  "اةدرؤي ئةةبدوتاكَك    عةكي"اةوتة نكيداط  ي اؤةي36كة ساكَي   خدا ككيي رؤازي بكيت( "ادرؤي عةففاط
    خدا ككيكاط رؤازي بكيت( وة"ي ادرؤي ئةبدوسدفكاطاويةودع"

 

                                 
 رواه مسلم عن ا، هريرة )َرِضَي اللَُّه َعْنُه((   1)

 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن ُحَذيْ َفَة مصن  ابن ا، شيبة بسند صحيح   (2)
 لَُّه َعْنُه()َرضَي الَعْن َأ، ُهرَيْ رََة ( 3513) بخاري / املناقْال(  3)
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كةةة نكشةةانةااني هةةات  رؤذذي دوايةةي دةراةةةوت  اؤوةةةكَكي ن اةةة   ( دةراةةةوت  خةةةواري :11 
و هاوةكَةة بةةرؤييزةااني, كةوانةة     "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ودخاككفن بة وةنهةةجي ثكيبةوبةةرواط   

 "ودعاويةة "كةطةةأل   ط  اط بة اني ئةةو  ةةرؤياط  دوب "عةكي"ئةوانة ااتي خؤي كةطةأل خةوارجيةااط, 
 دواي وةسةةكةي تةةح كم اةة كةةنكيداط عةةكي ودعاويةةدا رؤوويةدا ئةةواط كةة طدييوؤايةةكي          ئةاود, ثا اط 

"َص ل ى ثكيبةوبةةر   ,بدونةةوة ( كة ادوفةة اؤ حةروائةوط كةطدندييك بةناوي  ةد دةرةدوط  دوايي "عةكي"
َِْ  ِف آِخ  ِر اللََّم  اِن قَ   ْومب »ا. و دةفةةةرودييت: باسةةي ئةةةو اةسةةانةواط بةةؤ ئةةةا هلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ا يَ  

ْسَمِم َكَم  ْهُم ِم َن الرَِّميَّ ِة اَل ا َُيْ ُرُ  السَّ ُحَدثَاُء اْْلَْسَناِن ُسَفَهاُء اْْلَْحَمِم، يَ ُقوُلوَن: ِمْن َخرْيِ قَ ْوِل اْلََبِيَِّة َُيُْرُقوَن ِمَن اْْلِ
َلُهْم َأْجرب ِلَمْن قَ تَ َلُهْم يَ   واتة: كة ئةاخوو   (1 «ْوَم اْلِقَياَم ةِ ُُيَاِوُز ِإُيَانُ ُهْم َحَناِجَرُهْم فَََيْ َنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقْ تُ ُلوُهْم فَِإنَّ قَ ت ْ

ثا ةة ئةةبكنن  اةة قسةة      ئؤخوى زةواندا اؤوةكَىي دةر ئةةن, اة تازة ثكيةةيش دوط و خةونى ها ةو
ئةاةط قسةاانكاط كة ةاارتين طف دكفذ ثكاوةاااط ئةةكيت, كة ئكسال  دةر ئةةن وةك ةؤط تةن كةة   
اةواط دةر ئةةكيت, ئكماط كة قدرؤطكاندا دةر ناةكيت, كة هةر ادآ طةيشة بةواط بكان دذط, ةدن ة كة 

َُ نَ اسب ِم ْن ِقبَ ِل »: ودييتيةاط دةفةةر   اد  نكانا ثادا ت وةر ئةطنآ بةؤ اةسةكيك اةة ئةةيان دذييت      ََيْ ُر
يِن َكَم ا َُيْ ُرُ  السَّ ْهُم ِم َن الرَّ  ِميَّ ِة، ُُثَّ اَل يَ ُع وُُوَن ِفي ِه َح َّتَّ اْلَمْشرِِ  َويَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن اَل ُُيَاِوُز تَ رَاِقيَ ُهْم َُيُْرُقوَن ِم َن ال دِّ

واتةةة: خةةةكَ كيك كةةة    (2 «يَماُهْم ، قَ  اَل: ِس  يَماُهُم التَّْحِلي  ُق، أَْو قَ  اَل التَّْس  ِبيدُ يَ ُع  وَُ السَّ  ْهُم ِإَ  ُفوقِ  ِه ِقي  َل َم  ا ِس  
دةرئةةن, قدرئاط ئةخديينن, اةةى كة قدرؤطكانا تكيثةرؤ نااةا., كةة ديةن دةر ئةةةن وةك      خؤهة تةوة

وانةاةةي! ثوسةكاط   تةا تةن نةطةرؤيي ةةوة نكيةد اة     نةاوي ةؤط تن كة اةواط دةر ئةةكيت, نا ةةرؤيينةوة 
  كيدةياط ةؤنة؟ فةرودوي  كيدةياط توا  ودنة  قذياط تةواو ئةتا ن(!

 

ثكيبةوبةةر  : ةاةةط د ( دةراةوت  ئةو دةججاكة درذزنانةي اة بانةة ةي ثكيبةوبةرايةةتي 11 
َع  »ودييت: دةفةةةر "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" ْب ِم  ْن  َك  ذَّابُونَ  َُجَّ  اُلونَ َث اَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ يُ ب ْ َقرِي  
 درذزنةةي اةسةةكي ي ةةةةند تةةاوةاد هةكَناسةةكيت : قكاوةةة.واتةةة (3 «َثَمثِ  َ ، ُكلُُّه  ْم يَ   ْلُعُم أَنَّ  ُه َرُس  وُل اللَّ  هِ 

                                 
 (0444(، صحيح اجلامِ )َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعِليٌّ رواه البخاري    (1)
 (0443َعْنُه(، صحيح اجلامِ ) َرِضَي اللَّهُ )َعْن َأِ، َسعِيٍد اْْلُْدرِيِّ صحيح البخاري    (2)
 )رضي اهلل عنه(  َعْن َأِ، ُهرَيْ رَةَ (  3513) بخاري / املناقْال(  3)
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دةزانكيةت    خةدا  ثكيبةوبةةري  بةة  خؤي كةواط هةريةك اةسكي ن, سي نزي ةي اة ثةيدادةبن ساخ ةةي
ََ َثَمثُ وَن َك ذَّابًا آِخ ُرُهْم اْْلَْع َوُر ال دَّجَّالُ »هةروةها دةفةرودييت:  واتةة:   (1 «َوِإنَُّه َواللَِّه اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ ََيُْر

كةة  تةا سةى درذزط دةردةةةكيت, اةة دوايكنكةاط دةججةاكي يةاضةاوة!         بةوخداية قكاوةة. هةكَناسةكيت  
َّتَّ تَ ْلَحَق قَ َباِئُل ِمْن أُمَِّ، بِاْلُمْشرِِكَ ، َوَحَّتَّ يَ ْعُبُدوا اْْلَْوثَاَن، َوِإنَُّه اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة حَ »دةفةرودييت:  دا ديي  تو

واتةةة: قكاوةةةة.    (2 «ْع  ِديَس  َيُكوُن ِف أُمَّ  ِ، َثَمثُ  وَن َك  ذَّابُوَن ُكلُُّه  ْم يَ   ْلُعُم أَنَّ  ُه نَ  ِ ٌّ، َوأَنَ  ا َخ  اَِبُ النَِّبيِّ  َ  اَل نَ  ِ َّ ب َ 
اسةةكيت تةةاادو ةةةةندين تةةنة كةةة ئدممةةةتي وةةن ديينةةةوة رؤيةةز بكيبةةاوةرؤاط و دةسةة دةاةنةوة بةةة    هةكَن

ب ثةرسةةةذ, وة كةةةة ئدممةةةةتي وةةةن نزي ةةةةي سةةةي درذزط ثةةةةيا دةبةةةن هةرهةةةةودوياط بانةة ةةةةي 
 ثكيبةوبةرايةتي دةاةط,  كةااتكي دا( ون دوايكةك  ثكيبةوبةةرامن و كةةدواي وةن ثكيبةوبةةري تةو نككةة        

ُهْم أَْربَ َعُة ِنْسَوٍة ، َوأَنَا َخاَِبُ النَّ »ودييت: ةفةرهةروةها د َعةب َوِعْشُروَن، ِمن ْ َُجَّاُلوَن َكذَّابُوَن َسب ْ ِبيَِّ ، َيُكوُن ِف أُمَِّ، 
واتةةة: كةةة ئدممةةةتي وةةن بكسةة دحةفت دةججةةاكي درذزط دةردةةةةكيت, اةةة ةةةدارياط   (3)«ال نَ  ِ َّ بَ ْع  ِدي

 وايك  ثكيبةوبةرامن و كةدواي ون هكض ثكيبةوبةري تو نككة ئافوةتن,  كةااتكي دا( ون د
 

 لةوانةي كة بنطةشةي ثَيغةمبةرايةتيان ئةكرد لة ِرابردوودا
 وةك:

 كة يةوةط  بدو بانةة ةي ثكيبةوبةرايةتي اودئةسدةدي عةنسي: اة يةاة  اةس *
 تةكَكحةي ادرؤي خدةيلدي ئةسةدي *
 ودسةيلةوةي درذزط *
 رسي تةغلكيباحي اضي حاججسد *

  :دةوي تابعكنك  وةادكةسةر
 ئةبي عدبةيدي سةقةيف ودخ اري ادرؤي  *
 حارسي ادرؤي سةعكدي درذزط *

                                 
( ، 2/324/1352(، وبعض أصحاب السنن، وصححه ابن خلُية )231 -2/224رجه أمحد، والَِباين )أخ(  1)

 ( 325/ 1اْلحسان( ، والاكم )2044و  2042وابن حبان )
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(ْن ثَ ْوبَاَن ( عَ 1223)  ِف صحيح اجلامِ َهَذا َحِديثب َحَسنب َصِحيحب (  2)
 (445/  5)السلسلة الصحيحة الكبري واْلوسط والبلار ورجال البلار رجال الصحيح،  رواه امحد والَِباين ِف(  3)
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 كة هكندس اط كةوانة:  كةسةردةوي ندييدا
 ئةمحةد قادياني  ونزا غدال  *

 وةاد: الي خؤ كماط
 ي توودس ةفاي سةيكد عةكي و زذري تو كة  ديينان *
 

وسدكَماناط كةسةةردةوي زوو كةة وةا ةةو وةدينةة هةةر       : ون و ئاسايك( بآلوبدونةوةي ئة12 
ثكيةي   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"دوايةي ثكيبةوبةةر    و بكيباوةرؤانةدا,  كة ةرؤدا بدوط كةطةأل دوذونةاط 

 ةاوي    اةدرد واتةةني: دونكةا دةبكيةت بةة      ياندط اة وةخ كيك دييت دونكةا زذر ئاسةايي ئةبكي ةةوة,   ةرؤاط
ُْ بَ  ْ َ اْلعِ رَاِ  »فةرودوي:    ةريف( اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تَ ُعوَُ أَْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْ َهارًا، َوَح َّتَّ َيِس رَي الرَّاِك 

َُ "، قَاُلوا : َوَما الَْ  َّرِيِق، َوَحَّتَّ َيْكثُ َر اْلَْر ٍُ ِإالَّ َضَمَل ال َُ يَ َوَمكََّة اَل ََيَا واتة:  (1)«: " اْلَقْت لُ ا َرُسوَل اللَِّه  قَ الَ ْر
رؤووبار,  دونكا وا ئاسةايي ئةبكي ةةوة(    و قكاوة. هةكَناسكيت تاادو خااي عةرؤةب ثوؤ ئةبكيت كة  كنايي

نةةبكيت!  جةة كةةوة ونبةدوني رؤييةةا     ,دةةكيت كةهكض ناتوسكيت داواقةوة وةا ةعكي نكيداط كة ثكادةهةتا 
دتكةةاط  هةةو ( ةةةككة؟ فةةةرودوي    طةبكيةةت, زذر د هةةو ( تةةا ئةودةوةةةي  ت ئةوةةة بةةةردةوا  ئةةةبكي  

ََ الرَُّج ُل » اد  دبوؤي!! كة  ةديي  تةو دةفةةرودييت:    اَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة َح َّتَّ َيْكثُ  َر اْلَم اُل َويَِف يَض، َح َّتَّ ََيْ ُر
: قكاوةة. هةكَناسةكيت   واتةة  (2 «وَُ أَْرُض اْلَعَرِب ُمُروًج ا َوأَنْ َه ارًا ِبلََكاِة َمالِِه، َفَم ُيَُِد َأَحًدا يَ ْقبَ ُلَها ِمْنُه، َوَحَّتَّ تَ عُ 

تا واي كةيي دييةت ثكةاو زةاةا. كةواكَةاةةي خةؤي دةر ئةةاا.        هة, ئةبنزذر هةندة  تاادو واأل و دارايي
اةةي اةو نككة اة ككيي وةربةوييت, دذخةاة واي كةيي دييةت تةا خةااي عةةرةبي هةةودوي ئةةبكيت بةة         

 رؤوبار!! كنايي و 
 
 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر هةروةك اةوت  ئاطويي ي طةورة كة حكجاز: ( دةر13   

بِ  ِل بُِبْص  َر »دةفةةةرودييت:   ََ نَ  ارب ِم  ْن أَْرِض الَِْج  اِز، ُتِض  يُء أَْعنَ  اَ  اْْلِ واتةةة: (3)«اَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ ََتْ  ُر
 حد ةرتي  ولةي  ةوة(بدسةوا   كةة  دةردةةكيت, حكجازةوة خااي كة ئاطوييك تاوةاد سكيتهةكَنا قكاوة.

                                 
 -2525صحيح اجلامِ الصغري )، 5/  522( ، والاكم 512و  2/  324، وأمحد ) 3/  05مسلم (  1)

2445) 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ َرةَ  (2525 )  . صحيح اجلامِ(  2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأ، ُهرَيْ َرةَ ( 4241) الفنتبخاري / ال(  3)
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هةتا ئافوةتاني  د, هكيندة بةطدرؤو طةورةبدودةكَكين: ئةو ئاطوة س  وانةي خايان دةبكي ةوة  رؤووناك ثيي
  (1 وافدرياط ئةة !! داوةدينة كةذييو رؤوونااايي ئةو ئاطوة

يةاكي ي تو كة نكشانةااني رؤذذي دوايةي هة يسةاني  ةةرؤي     اط:ةا( هة يساني  ةرؤي تدرا14 
كةطةةأل  وة رؤوويةدا,   داسةةردةوي يةاراني ثكيبةوبةةر   مانةااط و تدراةاانة, اة ئةوةةش كةة   نكيداط وسدكَ

اة كة دوايكا تدراةااط   ست ئةةهكينن  ثكيبةوبةةر    ك  هةر رؤوويداسةردةوي خةالفةتي ئدوةويكةاان
اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تُ َقاتُِلوا الت ُّ ْرَُ ِص َغاَر اْْلَْع ُ ِ مُحْ َر اْلُوُج وِه »دةفةرودييت:   ِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم""َصل ى اهلُل َعَليْ 

َِْرقَ  ُة، َواَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ تُ َق  اتُِلوا ََنَّ ُوُج  وَهُهُم اْلَمَج  انُّ اْلُم ، َك   ٍِ واتةةة:  (2)«ُم الشَّ  َعرُ قَ ْوًم  ا نَِع  الُُ  ُذلْ  َ  اْْلُنُ  و
قكاوة. هةكَناسكيت تةاادو  ةةرؤ كةطةةأل ئةةو تدراانةة ئةاةةط اةة ةةاو ةة ؤكَةو رؤوووةةتكاط سةدورةو            

, دةودةةةاوياط هةةةردةكَكيي قةةةكَباني رؤووثؤ ةة واوة  يةةاني دةودةةةاوياط خةةوؤو   ثةةاط بؤتةةةوةكدوتكةةاط 
 طؤ  نة(
 

"َص ل ى اهلُل هةروةك ثكيبةوبةةر   ةدةط:ئ ( دةراةوت  اةساني زذردار اة بةقاوضي كةخةكَ ي15 
َُ رَِج الب ِم ْن »دةفةةرودييت:    َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ، أَْو قَ اَل : ََيْ ُر َيُك وُن ِف َه ِذِه اْْلُمَّ ِة ِف آِخ ِر اللََّم اِن رَِج الب

 (3)«ِه، َويَ ُروُح وَن ِف َغَض ِبهِ اْلبَ َق ِر، يَ ْغ ُدوَن ِف َس َخِط اللَّ  َهِذِه اْْلُمَّ ِة ِف آِخ ِر اللََّم اِن ، َمَعُه ْم َأْس َيا ب َكََن ََّه ا أَْذنَ ابُ 
واتة: كةئاخوي زةواط كةو ئدممةتةي ون, ةةند ثكاوييك ثةيا دةبن, ياط فةةرودوي: كةة  ئدممةتةة كةة     
ئاخوي زةواط ةةند ثكاوييك ثةةيا دةبةن, اةة قاوضةكاط كةدةسة ة اةة وةك ال ةي وانةةا ئةسة دورة,          

نةوة خدا ككيكاط تدورؤةية, ئكيدارةش ئةاةنةوة خدا هةةر ككيكةاط تدورؤةيةة  يةاني  ةةو رؤذذ      بةياني ئةاة
َفاِن ِم ْن أَْه ِل »روةها دةفةةرودييت:  ةهة بة  قاوضةكانةي دةسة كاط(!!    داثلَؤسك  خةكَ ن خةري ي ِص ن ْ

ََْذنَ اِب اْلبَ َق   دذزةخةةني اةةة هةةةط تةةاقم دووواتةةة:  (5)«َن ِ َ ا النَّ  اسَ ِر َيْض  رِبُو النَّ اِر ملَْ أََرُُهَ ا: قَ   ْومب َمَعُه ْم ِس  َيا ب َك
 ئةثلَؤسن  ثكيدا خةكَ ي وانةا ال ي وةك ثكيكة قاوضككاط تاقمكي كاط: نةوبكنكدط  ثكيشرت قة.(

 

                                 
 (13/155)البداية والنهاية/ (  1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأ، ُهرَيْ رَةَ  (2513)   صحيح اجلامِ صحيح البخاري(  2)
/  5)سلة الصحيحة السلعن اي امامة الباهلي )رضي اهلل عنه(،  (534/  5( و الاكم )244/  4رواه أمحد )(  3)

412) 
( َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة )رضي 554و  344 - 344/  2( و أمحد )235/  2( و البيهقي )144/  0أخرجه مسلم )(  5)

 (314/  3)السلسلة الصحيحة  ،اهلل عنه(
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 "َص   ل ى اهلُل َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم"ثكيبةوبةةةةري خةةةدا هةةةةروةك  ( بآلوبدونةةةةوةي اد ةةة ار:16 
َُ يَ تَ َق  ارَ »دةفةةةرودييت:  َُ  ،ُب اللََّم  اُن، َويُ ْق  َبُض اْلِعْل  ُم، َوَتْظَه  ُر اْلِف  نَتُ، َويُ ْلَق  ى الشُّ  حُّ، َوَيْكثُ   ُر اْلَ  ْر   قَ  اُلوا: َوَم  ا اْلَ  ْر

 ئا ةةةدب و ف نةةةة هةكَةةةدةطنيي, زانكةةةاري و عةةةكلم و دةبكي ةةةةوة نزيةةةك واتةةةة: زةوةةةاط (1 «اْلَقْت  لُ  قَ  اَل:
: فةةرودوي   ةةككة؟  هةةر   دتواطة ( دةبكيةت  زذر هةةر    .,بالَوةدةاةا  رؤذدي و بةخكلي دةردةاةوييت,

َُ يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه  قَ اَل: »هةروةها دةفةرودييت:   اد ة(   َُ. قَ اُلوا: َوَم ا اْلَ ْر اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َح َّتَّ َيْكثُ  َر اْلَ ْر
 ئةةي  ةةككة ( هةو  :  طدتكةاط  دةبكيةت,  زذر( هةو    تةاوةاد  هةكَناسةكيت  قكاوة. واتة: (2 «)اْلَقْت ُل اْلَقْت ُل(
  اد ة(  اد ة,:  فةرودوي خدا؟ ثكيبةوبةري

ةوة "عدمساني اةدرؤي عةةففاط  "كة اد     ك  اة يةاكي ة كة نكشانةااط,تاواني اد  نديارة 
 كةةوة   كةةدواي ئةةوةوة بةةهؤي زذربةدوني ةةةك و تةقةوةنك      خةدا ككيةي رؤازي بكيةت(    دةسذ ث  اةود 

 بؤ مندونة: سةرثشت  اةوتةدةرطاي خديينوؤييذي 
 ولكؤط اةو ادذراط كة جةنةي جكهاني يةاة  ثازدة  *
 ولكؤط اةو ادذراط ثةجناوثكين  كة جةنةي جكهاني دووة   *
 ملكؤط اةو ادذراط جةنةي ظكي نا  سكيكة  *
  ي تكا ادذراولكؤط اةسدة ةرؤي ناوةخؤي رؤووسكا  *
 ط ولكؤط اةو ادذرادوازدةجةنةي ناوةخؤي ئكسثانكا  *
  ي تكا ادذراملكؤط اةسةنةي نكيداط عكيواق و ئكيواط يةاج *
  تكا ادذراوةملكؤط اةسي داطناودني عكيواق يةا *
 هكيش ا اد  ار بةردةواوة  *
 

دانةاني ثكةاوي طدجنةاو بؤ ةديي       بةزايةةدوني ئةوانة. و هةةكَةناني كةسةةر دكَةةااط:   ( 17 
بةنةةدةااط و  ئدممةتةةة و سةةازبدوط و سةةاكَحبدوني  طدجنةةاو بوي ككةةة كةةة اؤكَةطةةةي بةةةرخدداني ئةةة   

هةكَسانةوةي  ارس انككةتكةااط, ئةطةر ئةو ئةوانةتةش كةبةين ةدو هةودو هاواكيشةااط ئةطؤرؤيين و 
, دواي ئةةوة اةسةاني هةكض كةةباردا نةةبدو جلةةوي اارةاةاط        خ و دةروونةي بةنةدةااط تكيةك دةةةن    نا

                                 
 َعْن َأ، ُهرَيْ رََة )رضي اهلل عنه((  4442) بخاري / الفنتال(  1)
 (505)بخاري / االستسقاء/ال(  2)
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ا ةدب و اةسبةاةسةنةبدويكةاي بكيديينةيةة اةة جكيةي      كةئةس ؤ ئةطوط, ئةجنا  و دةرةجناوةاة ةي ئ 
باسةي   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"هةر ئة  حاكَةتةيشة اة ثكيبةوبةري خدا  هةودو ت ئةطويي ةوة 
 كة رؤووداني اودووة 

اهلُل  "َص ل ىثكيبةوبةر  اانك  طؤرؤاني دةرووني بةندةاانة هةكَبة. هؤااري كةبةينضدوني ئةوانةتة
َنَما النَِّ ُّ )َرضَي اللَُّه َعْنُه(  ُهَريْ َرةَ َعْن َأِ، »ودييت: دةفةر َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى  ، قَاَل: " بَ ي ْ

ُُ اْلَق ْوَم َج اَءُه أَْع رَاِ،ٌّ، فَ َق اَل: َم ََّت السَّ اَعُة  فَ  ِف ََمِْلسٍ  آلِِه وَسلَّم" "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى َمَض ى َرُس وُل اللَّ ِه ُُيَ دِّ
، َحَّتَّ ِإذَ   آلِِه وَسلَّم" ِْ َِ َما قَاَل، َفَكرَِه َما قَاَل، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َبْل ملَْ َيْسَم ، فَ َقاَل بَ ْعُض اْلَقْوِم: َسَِ ُُ ا َقَض ى ُُيَدِّ

اَعِة   قَ   اَل: َه   ا أَنَ  ا يَ   ا َرُس   وَل اللَّ   ِه، قَ  اَل: فَ   ِإَذا ُض   ي َِّعِت اْْلََمانَ   ُة فَ   انْ َتِظِر َحِديثَ  ُه، قَ   اَل: أَيْ   َن أُرَاُه السَّ   اِئُل َع  ِن السَّ   
 "ئةةبدوهدرةيوة "واتةة:    (1 «السَّاَعَة، قَاَل: َكْيَ  ِإَضاَعتُ َها  قَاَل: ِإَذا ُوسَِّد اْْلَْمُر ِإَ  َغرْيِ أَْهِلِه فَانْ َتِظِر السَّاَعةَ 

كةة وةجلكسةكيك دانكشة بدو     "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"كيةت( دةكَكيةت: ثكيبةوبةةر     خدا ككيةي رؤازي ب 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه قسةي بؤ خةكَ ةاة دةاود, ئةعوابككةةك هاتةة الي طةدتي: اةةي قكاوةتةة؟ ثكيبةوبةةر       

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  ط ثكيبةوبةةر بةردةواوبدو كة قسةااني, هةندآ كةخةكَ ةاة طدتكا َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
دتكةاط بةةكَ دو   طدكَي طوانبدو اة ةي و.! بةكَ دو هةندييك طدييي كيي بدو كةئةعوابككةاة, وة  آلِِه وَسلَّم"

يةوة ئكنجةا فةةرودوي: اةدا    كة قسةااني بدو "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" طدييي ككيبدو, تا ثكيبةوبةر
اةابوا وتةي: ئةةوةتا  ئةةي ثكيبةوبةةري       ثكينكشاط ئةدا. اة ثوسكاري قكاوةةتي اةود؟   ئةواةسة ا  

فةةةرودوي: ئةطةةةر ئةوانةةة. بةزايةةةةدو ئةةةودة     "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"خةةدا! ثكيبةوبةةةر  
 ةاوةرؤييي قكاوة. ب ة 

 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ر ثكيبةوبةة هةةروةك   ديين ئدممةةتاني ثكيشةدو ئةاةةوط:     (18 
رًا ِبِشَْبٍ »فةرودوي:  َلَها ِشب ْ ََْخِذ اْلُقُروِن قَ ب ْ َُْخَذ أُمَِّ، ِب ، َفِقيلَ  اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َت ٍَ   : يَا َرُسوَل اللَِّه،َوِذرَاًعا ِبِذرَا

 وتا ئدممةةتي وةن بة ةكيك كةة     كيتقكاوة. هةكَناسواتة:  (2)« أُولَئِ كَ َم ِن النَّ اُس ِإالَّ : وَ َكَفاِرَس، َوالرُّوِم، فَ َقالَ 
! طدتكةاط ئةةي   هةكَنةةطوييت  باأل بةة بةاأل  ست و بست بة ب يي ثكيشدواني ئدممةتةسكفة. و خةسلَةتان

 جةة كةواط!! ئةكَكيمجا ا  ثكيبةوبةري خدا وةك فارو و رؤذوةااط, فةرودوي: 

                                 
 (024)  صحيح اجلامِرواه البخاري عن ا، هريرة )َرضَي اللَُّه َعْنُه(، (  1)
 (2540)  صحيح اجلامِ (،َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة  صحيح البخاري  (2)
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"َص ل ى اهلُل هةةروةك ثكيبةوبةةر    :اضةةاةي  يةا ادرؤةاةةي(   ري دايك دةبكي ة خزوة. و نؤاة (19 
َُ ِم   ْن »  دةفةةةةرودييت: َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم" ُثَك َع   ْن َأْش   رَاِطَها: ِإَذا َولَ   َدِت اْْلََم   ُة رَب ََّه   ا فَ   َذا ََُحدِّ َوَلِك   ْن َس   

ة , كةوانةة ئةطةةر دايةك بةدو بةة      واتة: بة   ئةي جدبويل ون باسي نكشانةاانكت بؤ دةاة  (1 «َأْش رَاِطَها
  نؤاةرو اةنكزةي ادرؤةاةي

 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى ثكيبةوبةر هةروةك : ثؤ  ةط و رؤووتكشننكيك اة ( دةراةوت  ئافوةتا21 
َفاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر ملَْ أََرُُهَا: قَ ْومب َمَعُهْم ِسَيا ب َكََذْ »دةفةرودييت: آلِِه وَسلَّم"  نَاِب اْلبَ َق ِر، َيْض رِبُوَن ِ َ ا النَّ اَس. ِصن ْ

ََْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائِلَ ِة، اَل يَ ْدُخْلَن اجلَْ  ، ُرُءوُسُهنَّ َك ، ُُمِيَمتب َماِئَمتب نَّ َة َواَل ُيَِ ْدَن رَُِيَه ا، َوِنَساءب َكاِسَياتب َعارِيَاتب
: نةوةديدط  اةة  دذزةخ دةةةنة  هةةط   يخةةكَ  كة جؤر دووواتة:  (2)«اُد ِمْن َمِسريَِة َك َذا وََك ذَ َوِإنَّ رَُِيَها لَُيوجَ 

 اةةة ئافوةتةةانييوة  ,ثةة  دائةثلَؤسةةن  يخةةةكَ وانةةةا وايةةة ال ةةي وةك هةةةر كةةةثكي قاوضةةكاط  انييخةةةكَ
 كةجنةةوة  و الر و فكةز  بةة ( ادرتةة  يةا  ة ة تةن يةا  تةنةةة  يةا  جلةاانكاط  هةر رؤووتكشن  بةالَ ثؤ  ةط,

 قةبةيةةة ئةوةنةةدة اؤثارةاةةة اةةة بةرزاودذتةةةوة حد ةةرت اؤثةةارةي وةك اطقةةذي ,دداييبةةةرؤ ذطدةرؤ
 بةةؤني اةةة  ةةداااتكي كةةة دةاةةةط نةبؤنكشةةي و بةهة ةةت دةةةةنة نةةة ئةوانةةة  ةةةوة,الردةبكي ةويةةداكةقةكَ

 ت ديي ئةوةندةوة و ئةوةندة دووري كة بةهة ت
 

هةةةروةك  الر:( خةةةكَ اني ثكيوةةداو و رؤوو. و  ةةدانةوييوة دةبةةن بةةةخاوةني اؤ ةةك و تةةة 21 
َوَأْن تَ ر  الَُف اَة اْلُع راَة »فةةرودوي:   دا"بويةل دج"كةفةةرودودةي   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 

                                 
و أمحد  ( ،45و ابن ماجه )رقم ، ( و الرواية الثانية له1/34( و السيا  له، و مسلم )1/21) رواه البخاري (  1)
 عن عمر بن اْلِاب )َرضَي اللَُّه َعْنُه( (244/ 2(، و رواه النسائي )524/ 2)
َعْن َأِ، ُهَريْ رََة  ( 554و  344 - 344/  2( و أمحد )235/  2( و البيهقي )144/  0أخرجه مسلم )(  2)

 (314/  3)السلسلة الصحيحة )َرضَي اللَُّه َعْنُه(  
 
 



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

22 

 خةاوةط  دةبنةة   ةدانةوييوة  و رؤوو. و ثكيوةداو  واتة: خةةكَ اني  (1 «اْلعاَلَة رِعاَء الشَّاِء يَتِاوُلون ِف اْلُبنيانِ 
ََ اْلَعالَ َة َك انُوا ُرُءوَس النَّ اِس، فَ َذِلَك ِم ْن »كة ريدايةتي تودا دةفةةرودييت:    تةالر و اؤ ك َورَأَيْ َت اْلَُف اَة اجْلِيَ ا
خةةكَك, ئةةوة    طةةورةي طةر خةكَ اني رؤوو. و بوسكت بةك  بةدوط بةة     واتة: (2)«ملِِ السَّ اَعِة َوَأْش رَاِطَهاَمَعا

 ككة بزانة كة نكشانةااني هات  رؤذذي دواي
 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه هةروةك ثكيبةوبةر  :ناسكاوط( سةالو ودط تةنها كةواةسانةي اة 22 
 ِمْن َأْشرَاِ  السَّاَعِة َأْن َُيُرَّ الرَُّجُل ِف اْلَمْسِجِد ال ُيَصلِّي ِفي ِه رَْكَعتَ  ْ ِ، َوَأْن ال ُيَس لَِّم الرَُّج لُ »دةفةرودييت:  وَسلَّم"
ٍُ  ِإال واتة: كة نكشانةااني رؤذذي دوايي ئةوةية اة ثكاو بةناو وزطةوتدا رؤة. دةبكيت و  (3 «َعَلى َمْن يَ ْع ِر

 دوو رؤاا. ندييذي تكا نااا., وة ثكاو سةال  نااا. كةواةسة نةبكيت اة ئةيناسكيت!
 

ؤ ااري ( بآلوبدونةوةي بازرطاني, بة داري اودني ئافوة. كةطةأل وكيودةاةي ب25(  24(  23 
"َصل ى اهلُل َعَلْيِه ثكيبةوبةر هةروةك  بازرطاني, دةس ةوتن بة بازارؤ كةاليةط ةةند اةسكي ي بازرطانةوة!

ا َأنَّ بَ ْ َ يََدْي السَّاَعِة َتْس ِليَم اْْلَاصَّ ِة، َوُفُش وَّ التَِّج ارَِة، َح َّتَّ تُعِ َ  اْلَم ْرأَُة َزْوَجَه »دةفةرودييت:  َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
، َوُ ُه  وَر اْلَقلَ  مِ  َُِة اْلَ  قِّ ََُة ال  لُّوِر، وَِكْتَم  اَن َش  َها َِ اْْلَْرَح  اِم، َوَش  َها   ْ كةثكيشةةهات   واتةةة: (5)«َعلَ  ى التَِّج  ارَِة، َوقَِ

وة بازرطةةاني و اةةوؤين و  ,ناسةةكاوطكةوانةةة دةاوييةةت اةةة  تةةةنها سةةةال   ئةوانةةة رؤووئةةةدةط(, قكاوةةة.
هاواةاري وكيودةاةةي ئةةاا.,    هةةتا ئةافوة. كةة تكجةارة. و بازرطانكةدا       فوذ ة زذر بآلو ئةبكي ةةوة, 

كةة  ثضوؤاني سكلَةي رؤةحم و  ايةتي بةناهةق و  اردنةوةي  ايةتكي بةهةق و دةراةةوت  قةكَةة !!   
ُش َو التَِّج ارَُة ، َوَيْظَه َر ِإنَّ ِم ْن َأْش رَاِ  السَّ اَعِة، َأْن يَ ْفُش َو اْلَم اُل، َوَيْكثُ  َر، َوتَ فْ »رؤيدايةتكي ي تودا دةفةةرودييت:  

َِ الرَُّج   ُل الْ  َِ، فَ يَ ُق   ولَ اْلِعْل   ُم، َويَِبي    ُْ فَ   َم بَ ْي    َِْمَر تَ   اِجَر بَ   ِف فُ   َمٍن، َويُ ْل   َتَمَس ِف اْلَ   يِّ اْلَعِظ   يِم اْلَكاتِ    : اَل َح   َّتَّ َأْس   َت
, وة اط و سةاواط و زذربدونكة  بآلوبدونةوةي واأل بوي ككة كة واتة: كة نكشانةااني رؤذذي دوايي (5 «يُوَج دُ 

 اةيةةتي و اةكدثةكةاةا    خةةري ي فوذ ة     ثكةاو  ةو ,بآلوبدونةوةي بازرطاني و دةراةوت  زانسةت 

                                 
( ، و أمحد 45و ابن ماجه )رقم ، ( و الرواية الثانية له1/34( و السيا  له، و مسلم )1/21) رواه البخاري   (1)
 عن عمر بن اْلِاب )َرضَي اللَُّه َعْنُه( (244/ 2(، و رواه النسائي )524/ 2)
 (3/332مسند أْلمم أمحد وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )(  2)

 (.4054) ِف صحيح اجلامِين رواه ابن خلُية ِف صحيح وصححه اْللبا(3) 
 (244/  2)السلسلة الصحيحة رواه امحد وحسنه الشيخ اْلرنؤو ، وقد روي من وجوه ُُيمل ِبجموعها، (5) 
 (2242الصحيحة ) رواه النسائي وصححه اْللباين ِف   (4)
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كةسةر اوؤين و  ةاةياوؤين و فوذ  نفوذ م تا نةةم ثوو بة بازرطاني بةني فد ط نةاة , ينادةكَكيت: 
 ي  ةةارةزا بةةؤ ندوسةةك  اةةوؤين و   وة دةطةةةرؤييت بةةةدواي اةسةةكي   تةةو دةاةةا.,  فوذ ةة   خةةةكَ ي 

فوذ  نةاةي اةةى اةسةي دةسة نااةوييت بةؤ ئةة  اةارة   ئةوةةش ئةةوة ئةطةيةةن  اةة بازرطانةة           
سةروايةدارةااط دةست دةطوط بةسةر بازارؤدا و طةوة بةةنوخي  ة ةااط ئةاةةط, بةةجؤرآ بازرطانةة      

َويُ ْل َتَمَس ِف اْلَ يِّ اْلَعِظ يِم ها  بضدواةااط بةب  ئكزني ئةواط ناتدانن اةة اةة ي خؤيةاط بفوذ ةن هةةروة     
ُْ فَ َم يُوَج دُ  ( ئةوة ئةطةيةن  اة ندوسني زذر بةآلو ئةبكي ةةوة, كةوانةة بآلوبدونةةوةي ئاكةتةةااني      اْلَكاِت

ندوسةةني وةك اؤوثكدتةةةرو تةكةةةفؤني دةسةةذ و دةزطةةاي تةرجدووةةةاودني  ةة ةااط, واي كةةيي دييةةت  
سةةن بةةةب  بةةدوني دةزطةةاي اؤوثكدتةةةرو دةزطااةةاني تةةوي  خةةةكَ ي نةةاتدانن بةدةسةةت  ةة ةااط بندو

ندوسني  بؤية خةكَ ي كةو رؤذذة ئةطةرؤيين ندوسةريي كاط دةست نااةةوييت اةة ئةة  اةوؤين و فو ة نةي      
ئةواط تؤوار ب ا., ياط بةكَكنناوةاانكاط بؤ بندوسكيت بة قةكة , جةة كة بةاارهكيناني ئة  دةزطايانةي 

 بامساط اود 
 

َأنَّ بَ ْ َ »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  :بةناهةق (  ايةتي26 
ََُة يَ  َدْي السَّ  اَعِة َتْس  ِليَم اْْلَاصَّ  ِة، َوُفُش  وَّ التَِّج  ارَِة، َح  َّتَّ تُعِ  َ  اْلَم  ْرأَُة َزْوَجَه  ا َعلَ  ى التَِّج  ارَِة، َوقَ  َِ اْْلَْرَح  اِم، َوَش  َها   ِْ

، َوُ ُه  وَر اْلَقلَ  مِ ا َُِة اْلَ  قِّ كةثكيشةةهات  قكاوةةة.  ئةوانةةة رؤووئةةةدةط(, تةةةنها  واتةةة: (1)«ل  لُّوِر، وَِكْتَم  اَن َش  َها
, وة بازرطاني و اوؤين و فوذ ة زذر بآلو ئةبكي ةوة, هةةتا ئةافوة.   ناسكاوطسةال  كةوانة دةاوييت اة 

., ثضةوؤاني سةكلَةي رؤةحةم و  ةايةتي بةناهةةق و      كة تكجارة. و بازرطانكدا هاوااري وكيودةاةي ئةةاا 
  اردنةوةي  ايةتكي بةهةق و دةراةوت  قةكَة !!
 

هةروةك كةة   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  (  اردنةوةي  ايةتي هةق:27 
 فةرودودةاةي ثكيشدو هكيناوانةوة 

 

 "َص   ل ى اهلُل َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم"ثكيبةوبةةةةر ك هةةةةروة :بآلوبدنةةةةوةي جةهةةةةل نةةةةداني  28 
َُ وَ  »دةفةةةةرودييت:  ُِ ِفيَه   ا اْلِعْل  ُم َويَ ْن   لُِل ِفيَه  ا اجلَْْه   ُل، َوَيْكثُ   ُر ِفيَه   ا اْلَ  ْر َُ، ِإنَّ بَ    ْ َ يَ  َدِي السَّ  اَعِة أَيَّاًم   ا يُ ْرفَ   اْلَ   ْر

نةزاني تكا  و د رؤذذييك دييت زانست هةكَدةطنييت و نةفاويواتة: كة ثكيشهات  رؤذذي دوايي ةةن (2 «اْلَقْتلُ 
 بآلو ئةبكي ةوة, وةهةر  زذر دةبكيت, هةرجك  ياني اد ة 

                                 
 (244/  2)السلسلة الصحيحة ، (540 - 542/  1أخرجه أمحد )  (1)
 ( ِف صحيح وضعي  سنن ابن ماجة5444وصححه اْللباين ) شعري )رضي اهلل عنه(اْل أَبُو ُموَسى عن   (2)
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هةروةك  و ثضوؤاندني سكلةي رةحم و دراوسكيي خواث  بةخكلي( بآلوبدونةوةي 31(  31(  29   
َواَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة َح َّتَّ َيْظَه َر اْلُفْح ُا َوالت ََّف اُحُا، »ييت: دةفةرود "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 

ِِيَعُة الرَِّحِم، َوُسوُء اْلُمَجاَورَِة ، َوَحَّتَّ يُ ْؤََتََن اْْلَ اِئُن، َوَُيَ وََّن اْْلَِم  ُ  واتة: قكاوة. هةكَناسكيت تا خواثةةو   (1 «َوَق
كةتي خةةواث بةةآلو نةبكي ةةوة, اةسةةاني دةسةة ثاك بةةة  و ثضةةوؤاني سةةكلَةي رؤةحةم و دراوسةةكي  داويينثكسةي 

 خكان  ار و اةساني خكان  اري  بة ئةوني سةيو ئةاوييت 
 

كةةة  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"( بآلوبدونةةةوة زينةةاو خواثةةةااري: هةةةروةك ثكيبةوبةةةر  32 
 فةرودودةي ثكيشدو فةرودوي 

 

هةروةك  و اةساني خكان  اري  بة ئةوني سةيو ئةاوييت ( اةساني دةس ثاك بة خكان  ار 33 
 كةهةواط فةرودودةي ثكيشد ئاواذةي ثكيدا  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
 

ناسة  بةة   ن( بةهكالاضدوني اةساني رؤييزدارو ناودار و دةراةوت  اةسان  اةة اةةو نايا  34 
نازان  كةجكيي ئةواط  و ئةهلي عكلم نني اة اةو بة زاناياطكس ا ئةبوةك ئكي ئةسأل و فةسلكاط نازان !

ئةهلي جةةهل   كة جكيي ئةهلي عكلم اةسان  دةراةوتدوط و خةكَ ي  ديينكاط ئةاةوط اةةي كةئةسلَدا
مَّ ٍد بِيَ ِدِه، ال َوالَّ ِذي نَ ْف ُس مَُ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"و نةفسن  هةروةك ثكيبةوبةر 

ُل، َوَتْظَه  َر التَُّح  وُت "، تَ ُق وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ َيْظَه  َر اْلُفْح  ُا َواْلُبْخ  ُل، َوَُيَ  وََّن اَْلِم ُ ، َويُ   ْؤََتََن اْْلَ  اِئُن، َويَ ْهلِ  َك اْلُوُع  و 
: وُجوُه النَّ اِس َوَأْش رَافُ ُهْم، َوالتَُّح وُت : الَّ ِذيَن َك انُوا  قَاُلوا : يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَما اْلُوُعوُل َوالتَُّحوُت  قَاَل : " اْلُوُعولُ 

واتةةة: سةةدييند بةواةسةةةي اةةة طكةةاني وةة  بةدةسةة ة, قكاوةةة.       (2 «َتْ  َت أَقْ  َداِم النَّ  اِس ال يُ ْعلَ  ُم ِ ِ  ْم 
هةكَناسةةكيت تةةاادو خواثةةةااري و رؤةزيلةةي دةرنةاةةةوييت, وة تكيكةةدا دةسةة ثاك بةةة بةخكانةةةت ار و        

كان ةةةااري  بةدةسةة ثاك سةةةيو ئةةةاوييت, وة تكايةةدا  وعةةدول( بةةة هةةكالك ئةةةةكيت و  حتةةد.(ي    خ
(يةةاني اْلُوُع  ولُ ( ةةةني؟ فةةةرودوي:  اْلُوُع  وُل َوالتَُّح  وتُ دةردةاةةةوييت! طدتكةةاط ئةةةي ثكيبةوبةةةري خةةدا   

كةبةةةر  (يةة  يةةاني ئةوانةةةي هكينةةدة ناديةةارو نةناسةةواوط  التَُّح  وتُ اةسةةايةتي ديةةاري خةكَ ةاةةة, وة   

                                 
 (2200أمحد والاكم ِف املستدُر وصححه، السلسلة الصحيحة )  (1)
)رضي اهلل عنه(،  وصححه اْللباين ِف الصحيحة َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة رواه الاكم ِف املستدُر والَِباين ِف اْلوسط   (2)
(3211) 



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

25 

نةناسواوياط اةوتدونةتة ذييو ثكيي خةكَ ةاةوة, ياني قكاوة. ناية. تاادو اةسةاني نةاودارو ناسةواوي    
 تكا وط نةبكيت و كةناو نةةن, وة كةجكيي ئةواط اةساني نةناسواوو اةسنةناو جكيكاط ئةطونةوة 

ي و ثةؤتي و  ئكيس اش ئةبكنني كةجكيي اةساني  ارةزاو بلكمة. و خةاوةط ثةوؤذذة اةسةاني كةؤت    
طؤراني بكيذي طكيذي ال. دةراةوتدوط, هكيندةي خةكَك بةواط ئا ناط زذر دةطمةط بةاةساني بلكمة. و 
 ارةزا كة بدارةااني ئةندازةو ثزيش ي و خاوةط عكلم و زانكارةااط ئا ناط!! هةتا كةبداري زانس ة 

تابكةةةاني زانسةةة ة  ةةةةرعككةاانةوة ئةةةةبكنني اةةةة وزطةوتةةةةااط ةةةةؤكن كةاةسةةةاني زانسةةة ودازو قد 
 ةرعككةااط, بةة   كةوبةةر اةة بةارو ئاهةنةةاانةة يةاخدد يانةةي هدونةةرو طةؤراني و هةكَثةرؤاكي انةة           

دذالرط بؤ ئةةوة بكيبةةش نةةبن كةةطدييةوتن كةة       سةداطخةكَ ي بةثارةي خؤياط ئاوادةي خةرج ودني 
يةةط اؤوثانككةة سةدواةاانةوة    ئافوةتة طؤرانكبكيذة كدبنانككةااط و ئكيوانككةةااط و تدراةةااط اةة كةال   

, جةةةة كةةةوة  ةةةوانة خةةةكَ ي هةنةةدةي كةةةديار دراوةةا تةكةفزيؤنككةةةااط دا ئةنكشةةن دةاةةويينهةةاوردة 
 كةبةراوبةر وتارة  ةرعككةااط و بةرناوة زانس ككةااط و بةسدودةااط هةر دانانكشن!!!

 

 كة حةالل ثةةيا اةواوط!  ( ئاورؤنةدانةوة كة سةرةاوةي دارايككةااط اة ئايا كة حةرا  ياط 35 
َِْتَ َّ َعَلى النَّاِس َزَمانب اَل يُ َباِل اْلَم ْرُء ِبَ ا »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  لََي

 .وذظ طةديي بةةوة نةادا   دا دييت, اة وواتة: زةوانكيك بةسةر خةكَ ك (1 «َأَخَذ اْلَماَل، أَِمْن َحَمٍل أَْم ِمْن َحرَامٍ 
 ا  وةدةست اةوتدوة اة واكَةاةي كةحةالل ياخدد كةحةرؤ

 

 طةجنبدونةوةي ثنو بةسا ةدوةااط! ( 36 
َيُكوُن قَ ْومب ََيِْضُبوَن ِف آِخِر اللََّماِن »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر 

ُِ َكَحَواصِ  واتة: كة ئاخوي زةواندا اؤوةكَكيك ثةيا ئةبن اة رؤةنةي  (2)«ِل الََْماِم اَل يَرُُِيوَن رَاِئَحَة اجْلَنَّ ةِ بِالسََّوا
ةش دةاةنةوة, وةاد طةردةني اؤتو, ئةوانة بؤني هكينن و سةرو رؤيشي  خؤياط( ث  رؤرؤةش بةاار دة

 بةهة ت نااةط 
 

اخوي زةواط ئةوانة. ئةدريي ة اةسكيك بةؤ  كة ئ :دةس  ةو. و غةنكمة. ئةبكي ة( ئةوانة. 37 
, اةةي خكانةتي كيي ئةاا. و وةك طةزذو وةازوو ئةةادا.  كةااتكي ةدا خةداي طةةورة      ئةوة بكثارييزييت

                                 
 (4355)  صحيح اجلامِ )رضي اهلل عنه(، ْن َأِ، ُهرَيْ َرَة رواه البخاري  عَ    (1)
)رضي  ِن اْبِن َعبَّاسٍ (، عَ 11/244، تقيق شرح امحد شاكر وقال صحيح وسنن ا، ُاُو )5/144(  مسند أمحد 2)

 اهلل عنهما



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

26 

ُللل دةفةرودييت:   بكيةدوةاط خةدا فةةروان اط   واتةة:   (.40النس اء: ) [إِنعلاَّلَّهَليَأْم ر كامْلأَنْلتاؤَدُّْالاَّْأَمَُقَتُِالإََِّتألأَلْلااَت
   ثكيدةدا اة هةودو ئةوانة. و سثاردةيةك بدةنةوة دةست خاوةنةاةي

 

ئاوريشم و ئارةق و ئاوكيوةااني وؤسةكقاو طةؤراني حةة أل    زيناو جلي  (41(  41 (  39(  38 
أقْ   َوامب  لََيُك  وَننَّ ِم  ْن أُمَّ  َّت»دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةرةوك ثكيبةوبةةةر   !ئةةةاويين

 ٍَ َع اِز
َ
رؤذذييك دييت( كة ئدممةتى ون اؤوةكَىي دةردةةن زينةاو   واتة:   (1)«َيْسَتِحلُّوَن الَِر والَْرِيَر َواْْلَمَر َوامل

هةةةروةها  ةاةةةط!دثؤ ةةكنى جلةةى ئاوريشةةم و ئارؤةقوداردنةةةوةو اةرةسةةةاانى طةةؤرانى حةةةالل       
ٍِ لََيْش    َرَبنَّ نَ    اسب ِم    ْن أُمَّ    ِ، »دةفةةةةةرودييت:  ٍُ َعلَ    ى ُرُءوِس    ِهْم بِاْلَمَع    اِز َه    ا ، يُ ْع    َل اْْلَْم    َر، ُيَس    مُّونَ َها ِبغَ    رْيِ اَسِْ

ُهُم اْلِق َرََُة َواْْلَنَ ازِيرَ  واتة: كة ئدممةتى ون اؤوةكَىي ئةارةق   (2 «َواْلُمَغن َِّياِت، ََيِْسُ  اللَُّه ِ ُِم اْْلَْرَض، َوَُيَْعُل ِمن ْ
و ثؤتى( بة  كة ذوور سةريشكانةوة  كؤتى (3 ,نةى خؤى ناوى دةهكيننةخؤنةوةو بةب  ناوى رؤاس ةقكد

خةدارو   دةيانباتةة خةداى طةةورة كةة زةويةا      نةة ةكَةكين,  بةزانن( ئةوا  دئاوكيوى وؤسةكقاوة طؤرانكةاط بةؤ    
 ةيان ا. بة وةميدوط و بةراز  د

 

 َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى اهلُل َعَلْي هِ هةروةك ثكيبةوبةري خةدا   ( خةكَ ي ئدوكيدي وودط ئةاةط!42 
ُْ َعَلْي ِه، َويَ ُق ولُ »دةفةرودييت:  نْ َيا َح َّتَّ َُيُ رَّ الرَُّج ُل َعلَ ى اْلَق َْبِ فَ َيَتَم رَّ ُْ ال دُّ : يَ ا لَْيتَ ِف  َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، اَل تَ ْذَه

ِْ َه  َذا اْلَق  َْبِ، َولَ  ْيَس بِ  هِ  يُن، ِإالَّ الْ  بَ  ُكْن  ُت َمَك  اَن َص  اِح  وةة  طكةةاني اةسةةةي بةةةو واتةةة: سةةدييند (4 «َمءُ ال  دِّ
 دةاةا.  كةسةر تةثاوتلي و دةرؤوا. طؤرؤدا بةالي ثكاو ككيدييت واي تاوةاد نابكيت تةواو دونكا بةدةس ة,

 بةةكَ د  ب ا., وا قةرزاري كةبةر وةنةبيي خؤ دةبدو , طؤرؤة خاوةط ئة  كةجكيي خؤزطة ئاي:  دةكَكيت و
 .(بةالَية كةبةر

 
 وؤوادارط و ئكيدارة اافو ئةبنةوة:ةوانكيك دييت خةكَ ي بةياني ب( ز43 

                                 
 (135/  1) لصحيحةالسلسلة ا)َرِضَي اهللُ َعْنُه(،  عن ابو مالك اْلشعري  رواه البخاري(  1)
( ، و ابن 222/  1/  5و  344/  1/   1( ، و البخاري ِف " التاريخ الكبري " ) 3400أخرجه أبو ُاُو ) (  2)

( واسناُه 352/  4( ، و أمحد )231/  14و  254/  0) ( ، و البيهقي 1305( ، و ابن حبان )5424ماجه )
 اهللُ َعْنُه( )َرِضيَ ْن َأِ، َماِلٍك اْْلَْشَعرِيِّ عَ  صحيح

 هةروةك بة ئارةق دةكَكين وة وووباتي رؤذحي, بةجةةرةاكيشاط دةكَكين: طدكَي وةجلكس و ديدةخاط!!(  3)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َأِ، ُهرَيْ رََة  ( َعنْ 44505)بخاري / الفنت/ال  (5)
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ِِ »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةري خدا  َِ ُُِروا بِاَْلْعَماِل ِفتَ ًنا َكِق بَا
نْ َيااللَّْيِل اْلُمْظِلِم، ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا، َوُُيِْسي َكاِفرًا، أَ  ُِيَنُه ِبَع َرٍض ِم َن ال دُّ  ُِ   (1)«ْو ُُيِْسي ُمْؤِمًنا، َوُيْصِبُح َكاِفرًا، يَِبي

 تاريةةك زةنةةةي  ةةةوة ةةةدونة فك نةةةي ئةةةوةي  ثةةكي ةةةاك اةةودةوةي اةةارو كةةة ب ةةةط ثةكةةةواتةةة: 
 بةةياني  و ادارةوبةوؤ  دارةئكية  ,بةاوةرؤ  بةيي  دارةئكي و وادارةبوؤ بةياني ثكاو ت(دييككي  واي ت,بكي نةنتاطداوكي
 ت دةفوذ كي دونكا ساواني و والي كة كاةوكي بة خؤي ئايك  ,باوةرؤبكي

 

و وةرطوت   ئةسأل كة وزطةو. تةرخان ودنككةتي بؤ بةندايةتي ( رؤزاندنةوةي وزطةوتةااط:44 
ي بة رؤزاندنةةوة  ة.كدة ئةهمئةجوو ثادا ت كة قكاوة.  اةةي زةوانكيك دييت اة ئكيس اية خةكَ ي هةن

"َص ل ى اهلُل نادةط  هةروةك ثكيبةوبةري خدا  اندنةوةو ثاا ودنةوةي دةروونةااطرؤاز وزطةو. ئةدةط بة
واتةةة: قكاوةةة.  (2 «اَل تَ ُق وُم السَّ  اَعُة َح َّتَّ يَ َتبَ  اَهى النَّ اُس ِف اْلَمَس  اِجدِ »دةفةةةرودييت:  َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم"

 خدا   "ئكبند عةبباو"ةط!! ني و رؤازاندنةوةي وزطةوتةااط ئةاداداناية. تاادو خةكَ ي  انازي بةج
واتةة: زةخوفةةي بةؤ دةاةةط هةةروةك       (لتلخرفنها كما زرخرفها اليهُو والنصار ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت:  

 ةؤط جدوكةاةو ديانةااط دةيان ود 
 

ل ى اهلُل َعَلْي ِه "َص هةةروةك ثكيبةوبةةر    :اؤ ةك و خاندوةاةاط   جدان اري بؤو  نةخشةسازي( 45 
 واتةةة: (3 «ال تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ يَ ْب  ِفَ النَّ  اُس بُ ُيوتً  ا يُوُش  ونَ َها َوْش  َي اْلَمرَاِحي  لِ »دةفةةةرودييت:  َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"

اد ةك وخاندوةاةاط بةةة ة  ثؤ ةااي ةةداط ثؤ ة ةو جةداط        قكاوة. هةكَناسةكيت تةاادو خةةكَ ي    
ديارة ئةوانةش هةودوي كةبداري زييدةرؤةوي ودط و ئكسوافةوةية, دةنا ئةطةةر  دةاةط و دةرؤازييننةوة  

اط ب ةا.  يةاط كةةبارةي    ووذظ هةولي بدا. واكَةاةي خةؤي جةد  زييدةرؤةوي تكا نةاوييت طوف كيك نككة اة 
رؤازاندنةوةي وزطةوتةااط ديساط ئةوي  هةةر كةةرؤووي زييدةرؤةويةوةيةة, ئةةبكنكت وزطةةوتي وا هةيةة       

 اويس األ و تكل كلةو ثكلثكلةي جدانكاط كة كة وزطةوتةاة خس دوة, اة ئةطةر ئةو اويس ا نةيهةندة 
اط دا مباكَكةت, ئةةةوة ةةةةندين وزطةةةوتي تويةةاط ثةة  درووسةةت  بةاو اةةواط ئةطةةةر كةةة هةنةةدآ وزطةةةوت 

 دةاويي ةوة  دةنا جدان ودني وزطةو. طوف كي ي ئةو تؤ نككة ئةطةر ئكسوايف تكا نةاوييت 
 

                                 
السلسلة  كذا  ، و بشرح التحفة ( و صححه 221 - 224/  3( و الرتمذي )  24/  1أخرجه مسلم ) ( 1)

 ( عن ا، هريرة )َرِضَي اللَُّه َعْنُه(350/  2) الصحيحة 
 (4054)   صحيح اجلامِ )َرضَي اللَُّه َعْنه(،أََنٍس َعْن  سنن ا، ُاُو والنسائي وابن ماجة بسند صحيح   (2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َأِ، ُهَريْ َرَة  َعنْ  (225رواه البخاري ِف اْلُب املفُر وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )   (3)
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 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةك ثكيبةوبةةةر  ذربةةدوني ا كيةة  و ندوسةةواوةااط:( ز46 
َِ َأنَّ بَ ْ َ يََدْي السَّاَعِة َتْسِليَم اْْلَاصَِّة، َوُفُشوَّ التَِّجارَِة، َح َّتَّ تُعِ َ  اْلَم ْرأَُة َزْوَجَه ا َعلَ ى التِّ »فةرودوي:   ْ َج ارَِة، َوقَِ
، َوُ ُه  وَر اْلَقلَ  مِ اْْلَْرَح  امِ  َُِة اْلَ  قِّ ََُة ال  لُّوِر، وَِكْتَم  اَن َش  َها كةثكيشةةهات  قكاوةةة.  ئةوانةةة    واتةةة: (1)«، َوَش  َها

رؤووئةدةط(, تةنها سةةال  كةوانةة دةاوييةت اةة ئةناسةويين, وة بازرطةاني و اةوؤين و فوذ ةة زذر بةآلو          
ثضةوؤاني سةكلَةي   وة اري وكيودةاةةي ئةةاا.,   ئةبكي ةوة, هةتا ئافوة. كة تكجارة. و بازرطانكةدا هاواة  

 رؤةحم و  ايةتي بةناهةق و  اردنةوةي  ايةتكي بةهةق و دةراةوت  قةكَة !!
 

َس َيُكوُن » كدوو, وة طدآ نةداط اة داخدا ةةي ئةةكَكيكت!   ثارة وةدةس هكيناط بة قسةي (47 
َُْك  ُل اْلبَ َق  َرةُ  َُْكُلوَن بََِْلِس  َنِتِهْم َكَم  ا َت واتةةة: كةةةدوايي اؤوةةةكَيي دةردةةةةن اةةة كةةةرؤييي     (2 «ِم  َن اْْلَْرضِ  قَ   ْومب يَ  

ؤط, وةك ةةؤط وانةةا كةة ثةدوش و خا ةااي      ائة و زوانلدوسكانةوة دةس  ةوتكاط دةست ئةاةوييت
 زةوي ئةخدا.!

َِ اَْلْخيَ  ارُ »هةةةروةها دةفةةةرودييت:  َِ اَْلْش  رَاُر، َوُتوَض   ، َوَأْن َُيْ  َلَن اْلِفْع  ُل ِإنَّ ِم  ْن َأْش  رَاِ  السَّ  اَعِة َأْن تُ ْرفَ  
ُرَها، َفِقيَل : َوَما اْلُمثَ نَّاُة  قَاَل : َواْلَعَمُل، َوَيْظَهَر اْلَقْوُل، َوَأْن يُ ْقَرأَ بِاْلُمثَ نَّاِة ِف اْلَقْوِم، لَْيَس ِفيِهْم َمْن يُ َغي ُِّرَها أَْو يُ ْنكِ 

كةنكشانةااني قكاوة. ئةوةية, اةة اةسةاني خواث ةار     واتة: (3 «-َعلَّ َوَجلَّ -َما اْكُتِتَبْت ِسَو  ِكَتاِب اللَِّه 
و قسةةااط دةاةونةة اةارو    اار وط ئةبن و اارواودةوةااط هةكَةدةطنيين  دةاةوط و اةساني ةااةدةر

 (, اةسكاط تكا  ك نابةيت اةاْلُمثَ نَّ اةُ دةردةاةوط, وة كة ندوسواوو ئةدةبكاتي خةكَك ئةخدييندريي ةوة  
( ةةةككة؟ فةةةرودوي: ئةةةو  اْلُمثَ نَّ  اةُ ب ةةا.!! طدتكةةاط    بةرهةكَسةةذ كةةة اارةاانكةةاط يةةاط  بكانةؤرؤييةةت

!!! هةروةك ئكيس ا ئةبكنني اة ئةوةندةي خةةكَك  ةوةة كة ا كييب خدا ئةندوسويينجة ندوسواوانةط اة
خةري ي خدييندنةوةو ندوسك  وتارو بابةتةاانن نكد هةندة خةريك بةخدييندنةةوةي قدرئةاني ثةنذزو    

ةراودط و دةوراودنةوةي نني  وةخةكَ ي هةندةي زانس ةااط كة ندوسواوي بةنةدةااط وةردةطةوط   كةب
 نكد ئةوةندة سدود كة قدرئاني ثنذز نابكنن!!

 

( زذربدوني ثةرؤتدوك و ا كيبةااط جةة كة قدرئةاط! هةةروةك كةة فةرودودةاةةي ثكيشةدو      48 
 هكيناوانةوة 

 

                                 
 (244/  2)السلسلة الصحيحة رواه امحد وحسنه الشيخ اْلرنؤو ، وقد روي من وجوه ُُيمل ِبجموعها،   (1)
 (244/ 1) السلسلة الصحيحة رواه امحد وحسنه الشيِ اْلرنؤو  ِف تقيقه على املسند، وصححيه اْللباين ِف    (2)
 (2021ين وقال اليثمي ِف َممِ اللوائد، ورجاله رجال الصحيح، السلسلة الصحيحة )رواه الَِبا  (3)
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"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه هةةروةك ثكيبةوبةةر    اياط اةة  ئةبنةةوة!  خديينةر زذر ئةبن و فةقكهة و زان( 49 
َِْ  َعَلى أُمَِّ، َزَمانب، َتْكثُ ُر ِفيِه اْلُقرَّاُء، َوَتِقلُّ اْلُفَقَهاُء، َويُ ْقَبُض اْلِعْل ُم، َوَيْكثُ  ُر »دةفةرودييت:  َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" َسَي

َُ يَا رَ  َُ "، قَاُلوا : َوَما اْلَْر ، ال اْلَْر َِْ  بَ ْع َد َذلِ َك َزَم انب، يَ ْق َرأُ اْلُق ْرآَن رَِج الب ُسوَل اللَّ ِه  قَ اَل : " اْلَقْت ُل بَ ي ْ َنُكْم، ُُثَّ يَ 
ُُِل اْلُمَناِفُق اْلَكاِفُر اْلُمْشِرُُ بِاللَِّه الْ  َِْ  ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َزَمانب ُُيَا  واتة: (1 «ثْ ِل َم ا يَ ُق ولُ ُمْؤِمَن، ِبِِ ُُيَاِوُز تَ رَاِقيَ ُهْم، ُُثَّ َي

, فةقكهةةااني تكةا اةة     قدرئةاط خةديي  زذري تةاي دةردةاةةوآ    سةردةوكيك دييت بةسةر ئةممةمت اة 
ئةبكيت, زانست هةكَئةةطنييت, و هةةر  زذر ئةةبكيت, طدتكةاط هةةر  ةةككة؟ فةةرودوي: اد ةت و بةوؤي          

اوييةك قدرئةاط ئةخدييننةةوة, بةة       , ثا اط كةة دواي ئةةوة سةةردةوي تةو دييةت, اؤوةكَةة ثك      ةنكيدان ان
رسةت  كةطةرووياط تكيناثةرؤييت, كة دواي ئةوةش سةةردةوكي ي تةو دييةت, ودنةافكب و بكيبةاوةرؤو هاوةكَثة     

 هةر بةو  كيدةي بوؤوادار قسةي كةبارةوة دةاا. كةبارةي خداوة,  جكدال كةطةأل باوةرؤدار ئةاةط
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى ةردةوي ثكيبةوبةةردا  كةسة  انةوة!ةا( زانست دةاةويي ة دةست بضدوا51 
الي ت سةةثكاوانةةةوة وةردةطةةو., بةةة   زةوانةة  دييةةت اةةة زانخةةةكَ ي زانسةة كاط كةطةةةورة  آلِ ِه وَس  لَّم"

  هةةروةك ثكيبةوبةةر   نةني اةة كةةدين و فكقهةة  ةارةزا      وةردةطنييتاةساني ونداأل و ئةقأل بضدواةوة 
: ِإْح َداُهنَّ َأْن يُ ْل َتَمَس اْلِعْل ُم ِعْن َد َثمثَ ةً ِإنَّ ِم ْن َأْش رَاِ  السَّ اَعِة »دةفةرودييت:  ى آلِ ِه وَس لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ 

كةاري دةاةويي ةة   س   ةة, يةةا  كةوانةة زانسةت و زن     واتة: كة نكشانةااني رؤذذي دوايي (2)«اَْلَص اِغرِ 
 رؤةمحةةتي خةداي كةيي     اةود  "آلي ادرؤي ودبارةكعةبدوكَ"ثوسكارياط كة ئكما  انةوة  ةادةست بضدوا

 فةرودوي: ئةوانةط اة بة رؤاي خؤياط قسة دةاةط  ةوة(اْلصاغركةبارةي   بكيت(
 

ِمِن اْقرتَاِب »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  ( وودني ا دثوؤ!51 
، َوَأْن تُ تََّخ  َذ اْلَمَس  اِجُد طُُرقً  ا، َوَأْن َيْظَه  َر َم  ْوُت اْلُفْج  ََةِ السَّ  اَعِة َأْن يُ   َر  اْلِ  َم  َلتَ   ْ ِ واتةةة:  (3 «ُل قِ  َبًم، فَ يُ َق  اُل لَِلي ْ

كةنزي بدونةوةي رؤذذي دوايي ئةوةية اة وةانط هةنةدة نزيةك ئةبكي ةةوة خةةكَ ي ئةةكَكين ئةةوة وةانةي         
طةوتةااط ئةبنة رؤييةةو اةؤ ني خةكَ ةةااط, وة   دوو ةوةية  اةةي هكيش ا يةك  ةوةية( هةروةها وز

 وودني ا دثوؤ سةرهةكَئةدا.!!  

                                 
َرِضَي اللَُّه )َعْن َأِ، ُهَريْ رََة رواه الاكم زصححه ووافقه الذه ، والَِباين ِف اْلوسط وله شواهد ِف الصحيح ،   (1)
 (َعْنهُ 

/  2) السلسلة الصحيحة)َرضَي اللَُّه َعْنُه(، ِ، أَُميََّة اللَّْخِميِّ َعْن أَ ( بسند صحيح، 41رواه ابن املباُر ِف اللهد )  (2)
314) 
 )رضي اهلل عنه(َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ( 4224رواه الَِباين ِف الصغري واْلوسط وحسنه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )  (3)
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اات  اة ذيةاط بةرةاةةتي هةةبدو, ئةودةوةة خةةكَ ي زذر ئاسةاط فويةاي وةسةكة. ئةاةةوتن و          
ثكيشةاككةاكاط كةذياط بةسةر ئةبود اة ئاساط ئةيان داني خداحافكزي كةاةسداارياط ب ةط وةسكةتي 

ط, بةجؤرييك رؤووياط كةخدا ئةاود و فوياي تؤبةو  ةايةمتانككةااط ئةاةةوتن, اةةةي    ونداكَةاانكاط ب ة
ئكيس ا ووذظةااط ئةبكنكت ثةك و بةراياط كيي نككة كة ثوؤ ولكاط خدار ئةبكي ةوة سةةا ة ككيكةاط ئةةدا. و    

, نةةواوة  كةاط بةة وزطةةو.      ئةبكنكت خةكَ ي هكض ئك  و اارييئةووط!! سةبارة. بة وزطةوتةاانك
 ة وكيذوويكةةااني بة   بؤ بةسةر بودط و اا. بةسةر بودط ياط سةيوي ودني دميةنة اؤنةااني وزطةوتة 

كةةة ئةسةة ةنبدول و وزطةةةوتي ئدوةويكةةةااط كةةة دمية ةةب و ئةةةو   ( اط ئةمحةةةدسةةدكَ وةك وزطةةةوتي 
ي بةسةةر ئةةبن و سةةيو    خةكَ ي ئةةن ااتي خؤياط كيياة وزطةوتة اؤنانةي وةرااك  و  دييناني تو 

 ئةاةط!!!  دميةنة وكيذوويككةاانكاط
 

 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر  و .! اةسةةاني بكيئةةةقأل ئةةةبن بةةة طةةةورةي ( 52 
قَ  اَل  م""َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّ ، َأن  النَّ  ِ َّ )رض  ي اهلل عن  ه(َع  ْن َج  اِبِر بْ  ِن َعْب  ِد اللَّ  ِه »" دةفةةةرودييت: 

َُ اللَُّه ِمْن ِإَمارَِة السَُّفَهاِء "، قَاَل : َوَما ِإَم ارَُة السُّ َفَهاِء  قَ اَل : " أُ  ِْ ْبِن ُعْجَرَة : " أََعاَذ َم رَاُء َيُكونُ وَن بَ ْع ِدي ِلَكْع
قَ ُهْم ِبَك   ِذِ ِْم، َوأَ  ، اَل يَ ْقتَ   ُدوَن ِ َ   ْدِيي، َواَل َيْس   تَ نُّوَن ِبُس   نَِّ،، َفَم   ْن َص   دَّ َُولَئِ   َك لَْيُس   وا ِم   فِّ َع   انَ ُهْم َعلَ   ى  ُْلِمِه   ْم، َف

ُهْم َعلَ  ى  ُْلِمِه  مْ  قْ ُهْم ِبَك  ِذِ ِْم، وملَْ يُعِ  ن ْ ُهْم، َواَل يَ  ِرُُوا َعلَ  يَّ َحْوِض  ي، َوَم  ْن ملَْ ُيَص  دِّ َُولَئِ  َك ِم  فِّ َوأَنَ  ا َوَلْس  ُت ِم  ن ْ ، َف
ُهْم، َوَسرَيُُِوا َعَليَّ َحْوِض ي   خةدا ككيةي رؤازي بكيةت( دةطكيوؤنةةوة     "جابوي اةدرؤي عةبةدوكَآل  "واتة: كة   (1 «ِمن ْ

ي فةةرودو: ثةةنا. ئةدةوةة    "اةعيب ادرؤي عةدجوة "بة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اةوا ثكيبةوبةر 
اةة   يي نااط ةني؟ فةرودوي: ةةند ئةةون بكيئةقلَة وارةتة ةوارةتي بكيئةقآلط!! طدتي: ئةة ئبةرخدا ك

دةردةاةوط اة كةسةر هكداية. و رؤيينمايي ون نني, وةكةسةةر سةدننةتةااني وةن نةني,      ةوةكةدواي ون
ةرؤ ب ا. و ثش ةني زوكَم و س ةوةوةاانكاط ب ا. ئةوانة كةةون نةني و ونةك     وئةوةي بةدرذاانكاط با

اا. و ثش ةني رؤ نةةوةي  اة بة درذاانكاط باوة, ئكشةوةكةواط نكم, وة نايةنة سةر حةوزةاةي ون
  ةوةسةر حةوزةاةي ونشهكينة ية دةاا. ئةوانة كة ونن و ونك  كةوامن, وكة س ةوةاانكاط نة

  

 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةك ثكيبةوبةةةر   ( ااتةةةااط بةرةاةةةتكاط ناوكينكيةةت:  53 
َُ  ُم، َوَتْظَه  ُر اْلِف  نَتُ، َويُ ْلَق  ىيَ تَ َق  اَرُب اللََّم  اُن، َويُ ْق  َبُض اْلِعْل  »دةفةةةرودييت:  َُ   ،الشُّ  حُّ، َوَيْكثُ   ُر اْلَ  ْر قَ  اُلوا: َوَم  ا اْلَ  ْر

                                 
(، 3/344التعليق الرغيْ(( )يح   ))صحورجالما رجال الصحيح، (  2325و  412صحيح الرتمذي )   (1)
 (244) الظمل
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 ئا ةةدب و ف نةةة هةكَةةدةطنيي, زانكةةاري و عةةكلم و دةبكي ةةةوة نزيةةك واتةةة: زةوةةاط  (1 « ْلَقْت  ُل(قَ  اَل: )ا
: فةةةرودوي  ةةةككة؟ هةةةر  دتواطةة, دةبكيةةت زذر هةةةر  وةدةاةةا.,بآل رؤذدي و بةةةخكلي دةردةاةةوييت, 

 (   اد ة 
  زمانن ا ه ذا فإنن ا ن د م ن س رعة ق د وج د ِف رؤةمحةتي خداي كيي بكيةت( دةكَكيةت:      "ئكبندحةجةر" 

ئةةبكنوآ اةة   واتةة: ئكيسة ا كةوسةةردةوةي خؤوانةا       (2 (اْليام ما مل نده ِف العصر الذي قبل عص رنا ه ذا
كيوايةةي واوةةاط قةةة. كةةة سةةةردةواني ثكيشةةدودا  ةةةةندة خكيةةوا رؤة. ئةةةبن, بةةةجؤرييك اةةة خ  رؤذذةاةةاط

اَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةها ثكيبةوبةةةر نةةةبكنكدة!! 
َعُة َكاْليَ ْوِم، َوَيُك وُن اْليَ  ْوُم َكالسَّ اَعِة، َوَتُك وُن يَ تَ َقاَرَب اللََّماُن فَ َتُكوُن السََّنُة َكالشَّْهِر، َوالشَّْهُر َكاجلُُْمَعِة، َوَتُكوُن اجلُْمُ 

واتةة: قكاوةة. هةكَناسةكيت تةاادو زةوةاط هةنةدة ككيةك نزيةك دةبكي ةةوة, اةة            (3 «السَّاَعُة َكالضََّرَمِة بِالنَّارِ 
وكيوييك ساكَكي ي وةك وانةكيك و وانةكي ي وةك هةف ةيةك و هةف ةيةاي وةك رؤذذييك و رؤذذيي ي وةك ااتةذ 
 و ااتذوكيويي ي وةك ئاطويي ي كةثوؤ هةكَ واوي كةثوؤ خاوؤ  واوي ككيدييت  كةخكيوايي رؤذيش نكدا( 

 

 "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةةر  هةةروةك   :وةةااط دةاةونةة قسةة  ( فاسقةة ؤك54َ 
َِْ  َعَلى النَّا»دةفةرودييت:  ُُِ ، َويُ  ْؤََتَُن خَ  َسَنواتب ِس ِإن ََّها َسَت دَّاَع ةب، ُيَص دَُّ  ِفيَه ا اْلَك اِذُب، َوُيَك ذَُّب ِفيَه ا الصَّ ا

ُِِق ِفيَها الرَُّويِْبَضُة "، ِقيَل : َوَما الرُّ   الرَُّجُل التَّافِ هِ : " َويِْبَضُة يا رسول اهلل  قَالَ ِفيَها اْْلَاِئُن، َوَُيَوَُّن ِفيَها اْْلَِمُ ، َويَ ْن
بكيةدواط سةردةوكيك بةسةر خةكَ كدا دييت, ساكَي فوؤوفكيلَةاانة, اة تكايدا واتة:  (4 «ِف أَْمِر اْلَعامَِّة  يَ َتَكلَّمُ 

دةس ثااي تكةا ناثةاك و ناثةااي تكةا دةسة ثاك       رذزط بة رؤاس ةؤوكاوي رؤاس ةؤ بة درذزط و ثكاوي دث
كزة( ةككة ئةي ثكيبةوبةري خةدا؟  , طدتكاط  رؤوةيبةوةدةردةاةوييت و  رؤوةيبكزة( دةاةونة قةس ودن

قسةة كةة    ةاانن(بكيئةةقل و اةكلةثدوتة  فةةرودوي: فاسةقة ةة ؤكَةاانن      "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"
 دةاةط!!! يااري خةكَ 

 

                                 
 َعْن َأ، ُهرَيْ رََة )رضي اهلل عنه(( 4442)بخاري / الفنت/ (  ال1)

 (24/44فتح الباري )  (2)
صحيح   )رضي اهلل عنه(،َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رواه أمحد والرتمذي من حديث ا، هريرة وهو حديث صحيح،   (3)
 (2522)  اجلامِ
/  5)السلسلة الصحيحة  . (251/  2( و أمحد )412،  544/  5( و الاكم )5452ه ابن ماجة )أخرج  (5)
  .)رضي اهلل عنه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة  (440
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"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه هةروةك ثكيبةوبةةر   ( بةخ ةوةرتوين اةسي دونكا هكضي ادرؤي هكض ئةبكيت:55 
ُِ »دةفةةةرودييت:  آلِ  ِه وَس  لَّم"َوَعلَ  ى  نْ َيا ُلَك   ٍِ  اَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ َيُك  وَن َأْس  َعَد النَّ  اِس بِال  دُّ واتةةة:  (1 «ابْ  ُن ُلَك  

هةةروةها ثكيبةوبةةر    !!!دةبكيةت  يرؤي هكض بةخ ةوةرتوي  خةكَ ناسكيت تاادو هكضي ادقكاوة. هةكَ
ٍِ »دةفةرودييت:  م""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّ  ُِ بْ ُن ُلَك  نْ َيا ُلَك  َْ َعلَ ى ال دُّ واتةة: زذري   (2 «يُوِشُك َأْن يَ ْغلِ 

نْ َيا َح َّتَّ َتِص رَي »يةاط دةفةةرودييت:    ناوكين  اة هكضي ادرؤي هكض بةسةر دونكادا زاأل ببكيت! ُْ ال دُّ اَل تَ ْذَه
 ٍِ ِِ اْبِن ُلَك  ادرؤي هكض!!! ةض ئةبكي واتة: دونكا كةناوناةكيت تاادو هك (3 «لُِلَك

ئكيس ا ئةبكنني اة بةخ ةوةرتوي  اةسةااط ئةوانةط اة خاوةط سةروة. و ساواط و اؤ ةك و  
تةالري بةرزو بلَندط, اة واأل و ساوانةاانكاط كةهةودو رؤييةةيةاةوة وةدةست ديينن طدآ بةوة نةادةط  

و بةحةةز و ئةارةزووي خؤيةاط     اة كة حةرا  يةاط كةة حةةاللي دةسة كاط دةاةةوييت  وة بةةدكَي خؤيةاط       
 هةكَسداةو. كةطةأل خةكَ كدا دةاةط, بة  ثكيكة بةسةر دونكاي خةكَ ةاةدا زاأل ئةبن!!!

 

ياط خةكَ ي سةرداني وزطةوتةااط دةاةط بة    خةكَك! ( وزطةوتةااط ئةبن بةرؤييةةو باني56 
اودني دميةةني وزطةوتةةااط   يوةيةاط خةةكَ ي بةةو بةؤ سة      ئةهلي ندييذ نني و ندييذيي ي تكا نااةط!!!

كة دمية ةب   (ئدوةوي بةي وزطةوتةااني وةك وزطةوتي رسةيوي وزطةو. ئةاةط  وةك ئةوانةي كة زذ
 كاراط بؤ سةيواودني دميةنة وكيذوويكةااط سةةردانكاط  كة طة  كة تدراكا  ه د (سدكَ اط ئةمحةد ياط 

ِم ِن اقْ رتَاِب السَّ اَعِة َأْن يُ  َر  اْلِ َمُل قِ َبًم، »دةفةرودييت:  لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وسَ ثكيبةوبةر ئةاةط! 
، َوَأْن تُ تََّخَذ اْلَمَساِجُد طُُرقًا، َوَأْن َيْظَهَر َم ْوُت اْلُفْج ََةِ  َلتَ ْ ِ واتة: كةنزي بدونةةوةي رؤذذي دوايةي    (4 «فَ يُ َقاُل لَِلي ْ

ي ئةكَكين ئةوة وةانةي دوو ةةوةية  اةةةي هكيشة ا يةةك      ئةوةية اة وانط هةندة نزيك ئةبكي ةوة خةكَ 
  ةوةية( هةروةها وزطةوتةااط ئةبنة رؤييةةو اؤ ني خةكَ ةااط, وة وودني ا دثوؤ سةرهةكَئةدا.!!

 

 ازرؤيي ةةوة بةؤ بةازريي ي تةو ئةةةن     يةاني خةةكَ ي كةب   :كةيةةارت  ( نزي بدونةوةي بازارؤةااط57  
    هؤيةااتي هاتدةؤاودنةوة سةيارةو تةيارةو  ةوةندةفةرو ث  ئةةكيت, بةهؤي اطواوةيةاي اةوك
ت بؤهةودو  ديينكيك بةؤ اةوؤي   ة ةااط  ثكيبةوبةةر     تةكةفزيؤط و ئةن ةرنكي ةوة ئةةك ه د  ياط كةرؤييي

                                 
 (2531)   صحيح اجلامِ)رضي اهلل عنه(، َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن جامِ الرتمذي   (1)
ُِ ْبِن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن بَ ْعِض  َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ (  مسند اْلمام أمحد 2) ْبِن َأِ، َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَاِر

 (2222، صحيح اجلامِ )(5/  5)السلسلة الصحيحة )رضي اهلل عنهم أمجع (،  َأْصَحاِب النَِّ ِّ 
 (2222)   يح اجلامِصح )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َأِ، ُهَريْ رَةَ (  مسند اْلمام امحد عن 3)

 )رضي اهلل عنه(َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ( 4224رواه الَِباين ِف الصغري واْلوسط وحسنه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )  (5)
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َوَيْكثُ  َر اْلَك ِذُب، َويَ تَ َق اَرَب  اَل تَ ُقوُم السَّ اَعُة َح َّتَّ َتْظَه َر اْلِف نَتُ،»دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
،" َُ َُ  قَ  اَل: " اْلَقْت لُ  اْْلَْس َواُ ، َويَ تَ َق  اَرَب اللََّم اُن، َوَيْكثُ   َر اْلَ ْر واتةةة:  قكاوةةة. هةكَناسةةكيت  (1 «ِقي  َل : َوَم  ا اْلَ ْر

وة و هةةر   تاادو فك نةااط دةرئةاةوط و درذي زذر بآلو دةبنةوةو بازارؤو ااتةااط كةيةك نزيك ئةبنةة 
 زذر ئةبكيت, طدتكاط: هةر  ةككة؟ فةرودوي: اد ة 
 

"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى هةروةك ثكيبةوبةر  :( اؤبدونةوةي وكللةتاط كةسةر ئدممةتي ئكسالوي58 
اَْلَكلَ ُة َعلَ ى َقْص َعِتَها "،  يُوِش ُك َأْن تَ َداَعى َعلَ ْيُكُم اْلَُم ُم ِم ْن ُك لِّ أُفُ ٍق، َكَم ا تَ َداَعى»دةفةرودييت:  آلِ ِه وَس لَّم"

َُ اْلَمَهابَ ةُ   ِم ْن قُ لُ وِب َع ُدوُِّكْم، َوُُيَْع ُل قَاُلوا : ِمْن ِقلٍَّة  قَاَل: " أَنْ ُتْم يَ ْوَمئِ ٍذ َكثِ ريب، َوَلِك نَُّكْم ُغثَ اءب َكُغثَ اِء السَّ ْيِل، تُ ن ْ َل
ُّْ اْلَيَ  اِة، وََكرَاِهيَ  ُة اْلَم  ْوتِ ِف قُ لُ  وِبُكُم الْ  َوْهُن "، قَ  اُلوا : َوَم  ا الْ  َوْهُن  قَ  ا واتةةة: هةنةةدةي نةةةواوة  (2 «َل : " ُح  

طةالط كةهةودو اليةاةوة بكينة سةرتاط و وةك باباي خبؤر كةسةر خدانةاةي, اؤببنةوةو دةو  اط تةيي  
ةكةيي  بنكين, طدتكاط: ئةوة كةبةر اةوكمانة؟ فةرودوي,  نةةةا( بةكَ دو ئكيةدة كةةو رؤذذةدا طةةكيي زذرط, و   

وةك اةف و بلَقي سةر طؤواو واط, سا  و   ؤتاط كةدكَي دوذونان ةاط هةكَةدةطنآ و تةوو و بكيهكيةزي     
دةاةويي ة دكَ انةوة!! طدتكاط: ئةو بكيهكيزيكة ةككة؟ فةرودوي: خؤ ديس   دونكةا و رؤقبدونةةوة كةة    

 وودط 
 

ي كةيي دييةت خةةكَ ي ئكمةا  و     وا ئةنكين بؤ ئكماوة. و ثكيشةندييذي:  ( خةكَ ي يةارت ثاكَثكيدة59 
  و ثكيشةندييذي ودط  بؤية يةارت ثالي ئةةدةط بةؤ ئكماوةة.    !!ذيثكيشندييذياط دةست نااةوآ بؤ بةرنديي

َِْ  َعلَ  ى النَّ  اِس َزَم  انب َُيَْتِمُع  وَن َوُيَص   لُّوَن ِف »دةفةةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر   يَ  
ةااط اةؤ   ي كةوزطةوتة سةردةوكيك بةسةر خةكَ ي دادييت اةة خةةكَ  واتة:  (3 «ِد َولَْيَس فِ يِهْم ُم ْؤِمنب اْلَمَساجِ 

 دةبنةوةو ندييذ دةاةط, اةةي بوؤواداريي كاط تكا نككة!!
 

كة نكشانةااني هةات  رؤذذي   ئةوةش يةاكي ي توة رؤداراط وةرؤاست دةطةرؤييت:ة( خةونى باو61 
َق ى بَ ْع ِدي ِم َن النُّبُ  وَِّة َش ْيءب، ِإالَّ »فةرودويةةتي:   َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""اة ثكيبةوبةر  يدواي اَل يَ ب ْ

                                 
 (2222روه أمحد وصححه اْللباين ِف سلسلة الصحيحة )  (1)
 "َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" وِل اللَّهِ َمْوَ  َرسُ (  سلسلة أحاُيث الصحيحة عن ثوبان  "َرِضَي اهللُ َعْنُه" 2)

وقال: صحيح اْلسناُ على شر  الشيخ  ومل َيرجاه  )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍورواه الاكم    (3)
 ي، وإمنا يقال عن توقي .ووافقه الذه  ِف )تلخيصه( وهذ الديث له حكم الرفِ، ْلن مثله ال يقال من قبل الرأ
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ة: واتةة (1 «تُ   َر  لَ  ُه الرُّْؤيَ  ا الصَّ  الَُِة يَ رَاَه  ا الرَُّج  ُل أَْو  ، َوَم  ا اْلُمَبشِّ  رَاُت  قَ  اَل:اْلُمَبشِّ  رَاُت ".قَ  اُلوا : يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  هِ 
كةدواي ون كة ثكيبةوبةرايةتي هكض   كيك ناوكينكيت جةة كة ودذدةاةاط نةةبكيت, طدتكةاط: ئةةو ودذدانةة      

فةةةرودوي: خةةوني ةةاك اةة ثكةةاو ئةةيبكنكيت يةاط ثكيكةدة ئةةةبكنوييت!       ةةني ئةةي ثكيبةوبةةري خةدا؟     
ِإَذا قَ اَل:  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" َع ِن النَّ ِ ِّ  )َرض َي اللَّ ُه َعْن ُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة »هةروةها دةفةرودييت: 

ِلِم ُج  ْلءب ِم  ْن َ ْ  ٍس اقْ تَ   َرَب اللََّم  اُن ملَْ َتَك  ْد ُرْؤيَ  ا اْلُمْس  ِلِم َتْك  ِذُب، َوَأْص  َدُقُكْم ُرْؤيَ  ا َأْص  َدُقُكْم َح  ِديثًا، َوُرْؤيَ  ا اْلُمْس  
ُُ لرُّْؤيَا َثَمثَةب: فَ ُرْؤيَا الصَّالَِِة ُبْشَر  ِمَن اللَِّه، َوُرْؤيَا َتْلِينب ِم َن الشَّ ْيَِاِن، َوُرْؤيَ ا ُمَّ ا ُُيَ َوأَْربَِعَ  ُجْلًءا ِمَن النُّبُ وَِّة، َوا دِّ

ُْ ِ َ ا النَّ اَس. قَ اَل: اْلَمْرُء نَ ْفَسُه، فَِإْن رََأ  َأَح دُُكْم َم ا َيْك َرُه فَ ْل يَ ُقْم فَ ْلُيَص لِّ، َواَل ُُيَ  ُّْ اْلَقْي َد َوَأْك َرُه اْلغُ لَّ، َوأُ "دِّ ِح 
ُْرِي ُهَو ِف الَِْديثِ  "َواْلَقْيُد ثَ َباتب ِف الدِّينِ   كةيي  خةداي   "ئةةبدوهدرةيوة "واتةة:   (2 «أَْم قَاَلُه اْبُن ِس ريِينَ  َفَم َأ

 نزيةك  رؤذذ دوا هةةراا. : تيفةرودويةة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ثكيبةوبةرةوة دةكَكيت: (بكيت رؤازي
 ;دةطةةرؤيي  بةراسةت  خةةوي  زذرتةوين  اةة  ئةةوةتاط  دةرنةةةيي,  بةدرذ وسدكَماط خةوي نزي ة بدويةوة

 :جةؤرة  سةيي  خةةو  ثكيبةوبةرايةةتي,  بة ةي  ةةلدثكين   كةة  بة ةكي ة  وسةدكَماط  خةوي رؤاس ةؤتوين انة,
 ئةو دةرووني داكبةي ويي ك خة كة ةي انةوةية, ئاوكيز خةفة. خةوي خدايككة, ودذدةي ةاك خةوي

 خةةكَ ي  بةؤ  و, ب ةا.  ندييةذ  و باهةسةذي  بةك   ناخؤ ةي  خةةوي  ئكيةدة  كة يةايي ئةطةر اةسةخؤيةتي,
 ثكيدةنةةد ثكيناخؤ ةةة, ولةةم اةةؤتي و ثكيوؤ ةةة ثكيدةنةةد  وةةن: دةكَةةيي فةروددةاةةة( رؤاوي   نةطكيوؤيي ةةةوة
  طدتدويةتي "ئكبندسنين": ياط بدوة كةفةرودودةاةدا ئةوة نازامن ئايندا, كة داوةزراويكة

 

اَل تَ ُق وُم »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  ( زذربدوني درذ:61 
ْب ِم   ْن َثَمثِ   َ ، ُكلُُّه   ْم يَ    ْلُعُم أَنَّ   ُه َرُس   وُل اللَّ   هِ  َُجَّ   اُلوَن َك   ذَّابُوَن َقرِي    َع   َث   قكاوةةةة. واتةةةة: (3 «السَّ   اَعُة َح   َّتَّ يُ ب ْ

 هةريةةك  اةسةكي ن,  سي نزي ةي اة ثةيدادةبن ساخ ةةي درذزني اةسكي ي ةةند تاوةاد هةكَناسكيت
 !دةزانكيت خدا ثكيبةوبةري بة خؤي كةواط

ْع ُت َرُس وَل اللَّ ِه  )َرض َي اللَّ ُه َعْن ُه(َع ْن َج اِبِر بْ ِن ََسُ َرَة »هةروةها دةفةةرودييت:   َعَلْي ِه "َص ل ى اهلُل قَ اَل: َسَِ
: فَاْح َذُروُهمْ  .بَ   ْ َ يَ َدِي السَّ  اَعِة ك ذاب ِإنَّ يَ ُق وُل:  َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  لَّم"  جةةابوي"واتةةة:  (4 «وِف رواي  ة: قَ اَل َج  اِبرب

                                 
 (351/  5)السلسلة الصحيحة  )َرضَي اللَُّه َعْنها(، َعْن َعاِئَشَة رواه أمحد ورواه البخاري    (1)
 (4415)بخاري / التعبري/ ال(  2)
 (3513)بخاري / املناقْ/ ال  (3)
 (2444)  صحيح اجلامِ  (  5)
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: دةيفةةرودو  اةة  بكسةت  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" خةدا   بةوبةةري ثكي كةة : ييدةكَ"سةودرة يادرؤ
  ككيكاط وريابن: ييدةكَ "جابو"  دايدايةتكيرؤ كة  هةط كدرذزنكي ةةند قكاوةتدا هات   ثكي كة ةدواطبكي

 

 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" هةةةروةك ثكيبةوبةةةر   !:كةيةةةارت خةةةكَكك ودني ن ةةدوكَ( 62 
َع ِن السَّ اَعِة، فَ َق اَل : "  َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى اهللُ َعْن ُحَذيْ َفَة ، قَاَل : ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه »ت: دةفةروديي

َِِها َوَم  ا َيُك  وُن ب  ْ َ يَ  َدي ْ  نَ  ًة ِعْلُمَه  ا ِعْن  َد َر،، اَل ُُيَلِّيَه  ا ِلَوْقِتَه  ا ِإالَّ ُه  َو، َوَلِك  ْن ُأْخ  َبُُكْم ِبََش  ارِي َها، ِإنَّ ب  ْ َ يَ  َديْ َها ِفت ْ
َُ َم ا ُه َو  قَ اَل : " بِلَس اِن اْلَبَش ِة : اْلَقْت ُل، َويُ ْلَق ى ب ْ َ َوَهْرًجا "، قَاُلوا : يَا َرُسو  َنُة قَ ْد َعَرفْ َناَه ا، فَ اْلَْر َل اللَِّه، اْلِفت ْ

ٍَ َأَح ًدا ُُ َأَح دب َأْن يَ ْع ِر دةكَكيت: ثوسكارياط كة ثكيبةوبةةر اةود    "حدزةيفة"واتة:  (1 «النَّاِس الت ََّناُكُر، َفَم َيَكا
اوةتةوة, فةرودوي: زانسة ةاةي تةةنها الي ثةروةردطاروةة, ئا ة واي نااةا. بةؤي رؤذذي       كةبارةي قك

خؤي تةنها خؤي نةبكيت, بة   نكشانةاان اط بؤ باو دةاة , اة ةي رؤوو ئةدا. كةثكي  قكاوةتدا, كة 
ة, ثكيشهات  قكاوة. فك نةو هةر  رؤوو ئةدا., طدتكاط: ئةي ثكيبةوبةري خدا دةزانني اة فك نةة ةةكك  

وةكيي ثكيماط ناكَكيكت هةر  ةةككة؟ ئةةوي  فةةرودوي: بةة زوةاني حةبة ةي يةاني اد ة ار, هةةروةها          
 خةكَ ي ن دوكَي كةيةارت دةاةط, واي ككيدييت اة اةو يةارت ناناسكيت!!

 

 »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  ( زذربدوني زةوكنلةرزة:63   
نْ َيا اْلِف  نَتُ  َه  ا َع  َذابب ِف اْاِخ  َرِة، َع  َذابُ َها ِف ال  دُّ واتةةة: ئةةة   (2 « َوال  لَّاَلزُِل َواْلَقْت  لُ أُمَّ  ِ، َه  ِذِه أُمَّ  ةب َمْرُحوَم  ةب لَ  ْيَس َعَلي ْ

ئدممةتةي ون ئدممةتي بةزةيي ثكااواوة, هكض سزاو ئة  ةجنةيةاكاط كةسةةر نككةة كةة رؤذذي دوايةي     
و اد ة ارةوةية   ااط ئة ة ةجنةياط كةة دونكةا تةةنها كةة رؤييةي فك نةةااط و بدووةكةةزرة        بةكَ دو سزاو 

ثُ  َر اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ يُ ْقَبَض اْلِعْلُم َوَتْكثُ َر اللَّاَلزُِل َويَ تَ َقاَرَب اللََّماُن َوَتْظَهَر اْلِفنَتُ َوَيكْ »هةروةها دةفةرودييت: 
َُ َوُه   َو اْلَقْت   ُل َح    واتةةةة: زانسةةةت هةةةةكَناطنييت تةةةاادو زانسةةة ةااط   (3 «َر فِ   يُكُم اْلَم   اُل فَ َيِف   يضُ َّتَّ َيْكثُ    اْلَ   ْر

هةكَدةطنيين و زةوكنلةرزةااط زذر دةبن و ااتةااط كةيةك نزيك ئةبنةوةو فك نةااط سةةرهةكَئةدةط و  
كيت خةةكَ ي بكينكةاز   هةر  زذر ئةبكيت اة اد  نة تا واي كيي دييت واأل و ساواط هةندة كةناوتانا زذر ئةب

 ئةبن ثكيي 
 

                                 
 (430/  4)السلسلة الصحيحة ال الصحيح. ( وقال اليثمي: رجاله رج305/  4(  رواه امحد )1)

/  2)السلسلة الصحيحة"و  (510و  514/  5( و أمحد )555/  5( و الاكم )5220أخرجه أبو ُاُو )  (2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُموَسى   (405
 (2534)  صحيح اجلامِ  ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة رواه البخاري    (3)
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"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه هةةروةك ثكيبةوبةةر    دوني ذط و اةوبدونةةوةي ثكةاو:  ( زذرب65(  64 
َِ اْلِعْل ُم َوَيْكثُ  َر اجلَْْه ُل، َوَيْكثُ  َر اللِّنَ ا، َوَيْكثُ  ِمْن َأْشرَاِ  السَّاَعةِ  ِإنَّ »دةفةرودييت:  وَسلَّم" َر ُش ْرُب اْْلَْم ِر، : َأْن يُ ْرفَ 

واتة: كةة نكشةانةااني رؤذذي دوايةي     (1)«ْمَرأًَة اْلَقيُِّم اْلَواِحدُ َويَِقلَّ الرَِّجاُل َوَيْكثُ َر النَِّساُء ، َحَّتَّ َيُكوَن ِْلَْمِسَ  ا
بوي ني كةوانة: زانسةت هةَكةدةطنييت و نةةفاوي زذر ئةةبكيت و زينةا زذر ئةةبكيت و ئارةقوداردنةةوة زذر        

بكيت و ثكاو اة  ئةبكيت و ذط زذر ئةبن, هةتا واي كيي دييت هةر ثةجنا ئافوة. يةةك ثكةاو وشةدرياط    دة
 خدا  "ئةبدوودوسا"كة فةرودودةيةاي تودا هاتدوة اة هةروةك  ئةخدا. و سةرثةر  كاط ئةاا.!!!

َويُ  َر  الرَُّج ُل »      فةرودويةتي:  ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت: ثكيبةوبةر "صيّلى اهلُل عيلَْكهِ ويعيلَى آكِهِ وسيلَّم"
واتة: ئةبك  ثكاوييك ةل ئافة.  ديي   (2 «اْلَواِحُد يَ ْتبَ ُعُه أَْربَ ُعوَن اْمَرأًَة، يَ ُلْذَن ِبِه ِمْن ِقلَِّة الرَِّجاِل وََكثْ َرِة النَِّساءِ 

 اةوتدوط و ةكيذي كيي ئةبكنن, ئةوي  كةبةر اةوي ثكاوو زذربدوني ئافوة. 
 

شدو كة فةرودودةاةي ثكيهةروةك  ( دةراةوت  فاحكشة. و خواثةااري و ئا  وااودني:66 
  هكيناوانةوة 

 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه : هةةروةك ثكيبةوبةةر   ( وةرطوت  اوآ كةسةر خدييندنةوةي قدرئاني ثنذز67 
قْ   َوامب يُِقيُمونَ  ُه َكَم  ا يُ َق  اُم اْلِق  ْدُح يَ تَ َعجَُّلونَ  ُه َواَل اقْ   َرُءوا َفُك  لٌّ َحَس  نب، َوَس َيِجيُء أَ »دةفةةةرودييت:  َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس  لَّم"

ََجَُّلونَهُ  خدييندنةوةيةك خكيةوة, اؤوةكَةة خةةكَ كيك دةردةةةن زذر      هةر واتة: قدرئاط خبدييننةوة بؤ (3 «يَ َت
خةؤ  خؤياط واندوو دةاةط كةخدييندنةوةي وة ثةكةةي ئةوةيانةة اةة خةةكَ ي دةاؤ ةكاط كةيي ب ةا.        

و ثادا  ةاةي كةة خةةكَك كةة دونكةادا وةربةةوط, هةةكَي نةاطوط بةؤ         ندوو دةاةط كةبةر رؤووثاوايككاط وا
 اتةوة!!دقكاوة. تا خدا كةوآ ثادا  كاط ب

 

دةفةةرودييت:  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" هةروةك ثكيبةبةةر   ( خةكَ ي زذر قةكَةو ئةبن:68 
ِإنَّ َخي ْ  رَُكْم ' قَ  اَل: "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم": َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه )َرض  َي اللَّ  ُه َعْن  ُه( َع  ْن ِعْم  رَاَن بْ  َن ُحَص  ْ ٍ »

ُْرِي أَقَ اَل رَ  'الَّ ِذيَن يَ لُ ونَ ُهمْ  قَ ْرين، ُُثَّ الَّ ِذيَن يَ لُ ونَ ُهْم، ُُثَّ الَّ ِذيَن يَ لُ ونَ ُهْم، ُُثَّ  "َص ل ى اهلُل ُس وُل اللَّ ِه قَ اَل ِعْم رَاُن: فَ َم َأ
ُُثَّ َيُك وُن بَ ْع َدُهْم قَ  ْومب َيْش َهُدوَن َواَل ُيْسَتْش َهُدوَن، َوََيُونُ وَن َواَل "بَ ْعَد قَ ْرنِِه َم رَّتَ ْ ِ أَْو َثَمثَ ًة.  َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

                                 
 (4532رواه البخاري ومسلم عن انس )رضي اهلل عنه(، مشكاة املصابيح )   (1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُموَسى (2/54رواه مسلم )(  2)

اُو وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )  (3)  (245رواه ابُو
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 كةيي  خداي  ةوة"عكمواني ادرؤي حدصةين"كة واتة:  (1 «"لسَِّمنُ يُ ْؤََتَُنوَن، َويَ ْنِذُروَن َواَل يُوُفوَن، َوَيْظَهُر ِفيِهُم ا
 سةةةدة با ةةرتين': فةةةرودوي "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" ثكيبةوبةةةر اةةةدةطكيوؤنةةةوة ( بكيةةت رؤازي

 ياندابةدوا ئةوانةي دوايي ديين, بةدواياندا ئةوانةي دوايي ديين, بةدواياندا ئةوانةي دوايي ونة, سةدةي
 خةؤي  سةةدةاةي  دواي "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةةر  ئايةا  نةازامن : دةكَةيي  "عكمةواط " 'ديين

 ككيب ةويي  داوايةاط  ئةةوةي  بةيي  دةدةط  ايةتي ديين قةووكيك ئةوة دواي' فةرودو, سكيجاري ياط دووجار
 و دةاةةةط نةةةزر نةةني, و مانةةة جكيةةي و دةاةةةط خكانةةة. ناتوسةةن( كةةةخدا و تكادةاةةةط ثةكةةةي  واتةةة

  'دةردةاةويي تكا قةكَةويكاط نااةط, جكيبةجكيي
 

اواي كةيي اةودبن, وة   اة  ايةتي ئةدةط بةب  ئةةوة اةةو د   ( دةراةوت  خةكَ كيك71(  69 
هةةروةك كةة فةةرودودةي ثكيشةدو      نن!ةاةسان  دةردةاةوط اة نةةزر ئةاةةط بةة   بةةجكيي ناطةية     

 هكيناوانةوة 
 

دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  !كةناو ئةبا.ةهكيز بكيهكيز ( ب71 
ََُخَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه » : " يَا َعاِئَش ُة، قَ ْوُم ِك َوُهَو يَ ُقولُ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت : 

 َُ ََُخْل َت َوأَنْ َت ت َ الَ ْت: فَ َلمَّ ا َجلَ َس، قُ ْل تُ أُمَِّ، ِ، َلَاقًا "، قَ َأْسَر ، َلَق ْد  َُ ُق وُل  : يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه، َجَعلَ ِف اللَّ ُه فِ َداَء
َُ أُمَّتِ َك بِ َك َلَاقًا.قَ الَ َكَمًما َذَعَرين، قَالَ  قَالَ ْت : َوِم مَّ  : " نَ َع ْم "، : " َوَما ُهَو  " قَاَلْت : تَ  ْلُعُم َأنَّ قَ  ْوِمي َأْس َر

َُ  قَ  الَ  لِ  َك أَْو ِعْن  َد : " َتْس  َتْحِليِهْم اْلَمَنايَ  ا َوتَ   نَ فَُّس َعلَ  ْيِهْم أُمَّ  تُ ُهْم "، قَالَ  ْت : فَ ُقْل  ُت : َفَكْي  َ  النَّ  اُس بَ ْع  َد ذَ َذا
ُُُه ِضَعاَفُه َحَّتَّ تَ ُقوَم َعلَ ْيِهمْ ": َذِلَك  قَالَ  َُْكُل ِشَدا  خةدا ككيةي رؤازي بكيةت(     "عائكشة"واتة:  (2 «السَّ اَعةُ  ًًَُب َي

هاتةة ال  و فةةرودوي: ئةةي عائكشةة طةكةاةةي تةؤ        "َصل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"دةكَكيت: ثكيبةوبةر 
كةهةودو طةالط زووتو كةدواي ون كةناو ئةةن؟ اات  دانكشت, طدمت: ئةي ثكيبةوبةري خدا خدا مب ا. 

ةرؤاسذ تؤ قسةيةات اةود ونةت خسة ة توسةةوة! فةةرودوي: ةةي قسةةيةاة؟ طةدتي:         بانت بة قدرب
اةة كةةدواي تةؤ كةةناو ئةةةن؟ فةةرودوي:        ةكةاةي ون خناتوي  طةالط ئةةبن ئةوةي اة وا ئةزانكت ط

داواي ودكَ د دةسة . ئةاةةط و  ةةرؤي كةسةةر ئةاةةط ئةوةة وا       بةكَيي! طدتي: كةبةرةي؟ فةرودوي:
ضةكيت  بةدوايانةدا ب ا. اةة وةودط كةهةةودو اليةاةةوة     اط ال اة  نوخ بكيت, ئةوةةش وا ئةةا  ئةاا. وودنك

ةو فك نةةو ئةاذاوةوة   ئةاةونةة  ةةرؤ   يكةسةةر   ياني: بةهؤي سدوربدونكاط كةسةر ودكَ د دةسة تةوة
ئةةةكَكيت خةةةكَ ي كةةةدواي ئةةةوةوة يةةاط  "عائكشةةة"ا. بةةةهكالك بضةةن و كةةة نكيةةد بضةةن( ئةوةةةش وا ئةةةا

                                 
 (2440)بخاري / الشهاُات/ ال (1)

 (1543ِف السلسلة الصحيحة ) رواه أمحد وصححه اْللباين  (2)
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بكيهكيزةااط قوؤ ئةاةط تةا ئةةو دةوةةي قكاوةة.      وة ادكلةي بةهكيز واط وفةرودوي:  ؟ةؤننة كةوااتةو
 دادييت 

 

 "َصل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  :ةكرت حدام بة قدرئاط نااةطخةكَ ي ( 72 
لَتُ ْنتَ َقَض   نَّ ُع   َر   : "َص  ل ى اهلُل َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ  ِه وَس   لَّم" َع  ْن َأِ، أَُماَم   َة، قَ   اَل : قَ  اَل َرُس   وُل اللَّ   هِ »دةفةةةةرودييت: 

ََوَُّلُنَّ نَ ْقًض    ا : الُْ اْلِ  ْك    ُم، َوآِخ    ُرُهنَّ: ْس    مِم ُع    ْرَوًة ُع    ْرَوًة، َفُكلََّم    ا انْ ُتِقَض    ْت ُع    ْرَوةب َتَش    بََّث النَّ    اُس بِ    الَِّ، تَِليَه    ا، فَ    
 خةدا ككيةي رؤازي بكيةت(  دةطكيوؤنةةوة, دةفةةرودآ: اةةوا         "ي بةاهلي ئةةبي ئدواوةة  "كة واتة:  (1 «الصَّ مةُ 

فةرودويةتي:  كةوةو دوا( طويي اني ئكسةال  يةةك وةدواي    "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ثكيبةوبةرخدا 
اةة   يةك هةكَئةوة كينةوة, هةر اة طوييكةك هةكَدة ايةوة خةكَ ي خؤ بة طويي ةةي تةو  دةطونةةوة, ية   

 طويي  اة هةكَئةوة كي ةوة حدامةو دوايني طويي  ندييذة! 
 

"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى هةروةك ثكيبةوبةر  :بدونةوةي عةرةبةااطورؤذوةااط و اة( زذربدوني 73 
يُّ ِعْن  َد َعْم  رِو بْ  ِن اْلَع  اِص َع  ْن ُموَس  ى بْ  ُن ُعلَ  ي  َع  ْن أَبِي  ِه قَ  اَل: قَ  اَل اْلُمْس  تَ ْوِرُُ اْلُقَرِش  » دةفةةةرودييت: آلِ  ِه وَس  لَّم"

ْعُت َرُسوَل اللَِّه )َرضَي اللَُّه َعْنُه( يَ ُقوُل: )تَ ُقوُم السَّاَعُة َوالرُّوُم َأْكثَ ُر النَّاِس(.  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم": َسَِ
ْع  ُت ِم  ْن َرُس وِل اللَّ  ِه )ص  لي اهلل علي ه وس  لم(. قَ اَل: لَ  ِئْن قُ ْل  َت فَ َق اَل لَ  ُه َعْم ربو: أَْبِص  ْر َم ا تَ ُق  وُل قَ  اَل: أَقُ وُل َم  ا َسَِ

َنٍة، َوَأْسَرُعُهْم ِإفَاَقًة بَ ْعَد ُمصِ  يَبٍة، َوأَْوَشُكُهْم َكرًَّة بَ ْعَد فَ  رٍَّة، َذِلَك ِإنَّ ِفيِهْم ْلََِصااًل أَْربَ ًعا: ِإن َُّهْم َْلَْحَلُم النَّاِس ِعْنَد ِفت ْ
ُرُهْم ِلمِ  يَلةب: َوأَمْ َوَخي ْ ُِ ْسِكٍ  َويَِتيٍم َوَضِعيٍ ، َوَخاِمَسةب َحَسَنةب مجَِ ودوساي ادرؤي "واتة:  (2 «نَ ُعُهْم ِمْن  ُْلِم اْلُمُلو

 كةة  طةدييم : وتةي  "عةةووي اةدرؤي عةاو   "الي  "ودسة ةوريدي قدرة ةي  " :دةكَةيي  باواكةةوة  كةة  "عدكةي
 زذرتةوي   رؤذوةةااط  هةكَدةسةذي  قكاوة. اة': دةيفةرودو َس لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه و  ثكيبةوبةربدو

"َصل ى اهلُل َعَلْيِه  خدا  ثكيبةوبةري كة اة دةكَكيم ئةوة: طدتي  دةكَكيت ةي بزانة: وتي ي "عةوو" 'خةكَ ن
 خدونةةريذ  ةةدار  ةةدن ة  ئةوةيةة  بةةر  كةة  ئةةوة  وادةكَكيكةت  ئةطةةر : طةدتي  بكس دوة َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"

 كةهةةودو  فك نةةدا,  بةةالَو  كةةااتي  توط حةوسةكَة و حكلم بة اةو هةودو كة ئةوانة: تكيداية (جدانكاط 
 تةوط  نزيةك  زيةاتو  خةةكَ ك   كةهةةودو  نارؤةحةةتي,  بةةالَو  كةةثاش  سةةرخؤياط  ديينةةوة  زووتو اةسك 

  دةسةةالَ.  بةيي  و هةتكد و هةذار دةرحةق كة اةسكشن ةاارتين هةالَتن, ثاش دوذون سةر كةبادانةوة

                                 
  صحيح اجلامِ، جيد اْلمام أمحد ِف مسنده والَِباين ِف املعجم الكبري وابن حبان ِف صحيحه بإسناُرواه   (1)
(4424) 

 (124/  0رواه مسلم، السلسلة الصحيحة )   (2)
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 بةرهةكَسةذ  كةة  قةؤكَرتط  و قةايم  اةةو  هةةودو  اةكةة : هةيةة  دي ة كاط جداني ةااةيةاي ثكينجةوك 
   ثاد اياط س ةوي و زذر كة اودط

َع ِت النَّ ِ َّ »هةروةها دةفةرودييت:  َه ا(: أَن ََّه ا َسَِ "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه َعْن أُمُّ َشرِيٍك )َرِضَي اللَُّه َعن ْ
ُب يَ ْوَمئِ ٍذ  قَ اَل: يَ ُقوُل: )لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمَن الدَّجَّاِل ِف اجْلَِباِل(. قَاَلْت أُمُّ َشرِيٍك: يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه، فَ ََْيَن اْلَع رَ  وَسلَّم"

َعَلْي ِه "َص ل ى اهلُل  خةدا   ثكيبةوبةةري  كة: دةكَكيت( بكيت رؤازي كيي خداي  "داي ي  ةريك"واتة: « ()ُه ْم قَِلي لب 
 " ةةريك  داي ةي " 'اكيدةاةاط  بةةرةو  هةكَةديين  كةةدةججال  خةةكَ ي ': دةيفةةرودو  بكست َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

 (  اةون ئةواط:  فةرودوي خدا؟ ثكيبةوبةري ئةي رؤذذة ئةو دةبن اديي كة عةرةب: طدتي
 

 َلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َصل ى اهلُل عَ هةروةك ثكيبةوبةر  :داذربدوني ثارةو ساواط كةناو خةكَ ( ز74 
َح َّتَّ اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َيْكثُ َر ِفيُكُم اْلَماُل فَ َيِفيَض ، َحَّتَّ يُِهمَّ َربَّ اْلَماِل َمْن يَ ْقَبُل َص َدقَ َتُه، وَ »دةفةرودييت: 

 اتةةا وةاأل و سةةاواط كةةةناوتان  ة. هةكَناسةكيت واتةةة: قكاوةة (1)«يَ ْعرَِض ُه، فَ يَ ُق وَل الَّ ِذي يَ ْعرُِض ُه َعَلْي ِه اَل أََرَب ِل 
د دةاةا.    ناوكينكيت, هةةتا واي كةيي دييةت خةاوةط سةاواط ئدوكية      زذر ئةبكيت خةكَ ي ثكيديسذ ثهةندة 

ثكيديسة كم ثكيةي   اةس  خكيوى كيي وةر بةوييت, يةايي بانط ئةاا. تا ككيي وةربةوييةت, ئةةوي  ئةةكَكيت:    
، ُُثَّ اَل ُيَِ ُد لَيَ »هةروةها دةفةرودييت: نككة!!   ِْ ٍُ الرَُّج ُل ِفي ِه بِالصَّ َدَقِة ِم َن ال ذََّه ُِو َِْتَ َّ َعَلى النَّاِس َزَمانب َي

َُْخ  ُذَها ِمْن  ُه، َويُ   َر  الرَُّج  ُل اْلَواِح  ُد يَ ْتبَ ُع  ُه أَْربَ ُع  وَن اْم  َرأًَة، يَ لُ  ْذَن بِ  ِه ِم  ْن ِقلَّ  ِة الرَِّج   واتةةة:  (2 «اِل وََكثْ   َرِة النَِّس  اءِ َأَح  ًدا َي
ةاةيةوة خةري ةة ئةطةةرؤآ و ئةسةدورؤييت تةا بك ةا.      ئاكَ دونزةوانكيك بةسةر خةكَ كدا دييت اة ثكاو بة 

بةخكيو, اةةي اةسي دةست نااةوييت اة ككيةي وةربةوييةت, هةةروةها ئةةبكنوييت اةة ةةل ذط بةةدواي        
ط رؤا بةا.!! ئةوي  كةبةر ثكاويي ةوةط ئدوكيد ئةاةط اة بة قسمةتكاط ببكيت و وةبةر ثكيديس ككةاانكا

"َص ل ى اهلُل يةة هةةروةك ثكيبةوبةةر    "ودحةممةدي وةهدي"ئةوااتةش ااتي اةوي ثكاوو زذري ئافوة.! 
ًُاَيُكوُن ِف آِخِر أُمَِّ، َخِليَفةب َُيِْثي اْلَماَل َحثْ ًيا اَل يَ عُ »دةفةرودييت:  َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" واتة: كةة   (3 «دُُّه َعَد

و ثكيديسةذ ئةةدا. بةاةسةاني    وةاأل   و بةةب  ذوةارو    ئةبكيت بةةةنةاط  ثةيا اخوي زةواط خةككفةيةكئ
 ودس ةهةق 

 

                                 
 (2534)   صحيح اجلامِ (،َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة صحيح البخاري   (1)
 (4354صحيح اجلامِ )  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(، َعْن َأِ، ُموَسىصحيح مسلم   (2)
 (4513صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )  (3)
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 َتِق يءُ » "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ةااني هةكَئةدا.  هةروةك ثكيبةوبةر ( زةوي طةجنكن75 
َُِواِن  ُِ اْْلَْرُض أَْفَمَذ َكِبِدَها أَْمثَاَل اْْلُْس ِْ َواْلِفضَِّة، فَ َيِجيُء اْلَقاِتُل فَ يَ ُقوُل: ِف َهَذا قَ تَ ْلُت، َوُيَِ يُء اْلَق اِط ِمَن الذََّه

َع   ْت يَ   ِدي، ُُثَّ يََدُعونَ   ُه، فَ    ِِ َِْع   ُت َرمِحِ   ي، َوُيَِ   يُء السَّ   ارُِ  فَ يَ ُق   وُل: ِف َه   َذا ُق َُْخ   ُذوَن ِمْن   ُه فَ يَ ُق   وُل: ِف َه   َذا َق َم َي
 دةرةوة, دةخاتةةة زيةةد و ئةةاكَ دط سةة دني بةويينةةةي خةةؤي جةةةرطي ثارةةةةااني زةوياتةةة: و (1 «َش ْيًئا

 ئةوةة  كةسةةر : دةكَكيةت  و دييةت  خةواث  خزوةي  اةودووة,  اد  ار  ئةوة كةسةر: دةكَكيت و دييت ثكاوادذ
 كةيي  وازي هةةودياط  ئةوسةا  بةوؤاوة,  دةسة م  ئةوةة  كةسةةر : دةكَكيةت  و دييةت  دز ثضةوؤاندووة,  خزوايةتكم

   نابةط كيي هكضي و نندةهكي
 

 تكيةوتن و  اخلسف(و   املسخ( رؤذةدوط طؤرؤاني خكلقةتةااط دةراةوت  (78(  77(  76  
ِن ِعْم رَاَن بْ ِن ُحَص ْ ٍ، َأن  َع »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  :(القذف 

ٍب  ِف َه  ِذِه اْْلُمَّ  ِة َخْس   ب َوَمْس  خب " :قَ  الَ  ْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل َعلَ َرُس  وَل اللَّ  ِه  اَل َرُج  لب ِم  َن "، فَ َق  َوقَ  ْذ
َُ  قَاَل: " : يَا َرُسولَ اْلُمْسِلِم َ  ٍُ َوُشرَِبِت اْْلُُمورُ اللَِّه، َوَمََّت َذا َناُت َواْلَمَعاِز عكمواني "واتة:  (2 «ِإَذا َ َهَرِت اْلَقي ْ
"َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"  خةةدا ككيةةي رؤازي بكيةةت( دةكَكيةةت: ثكيبةوبةةةري خةةدا   "دصةةةيناةةدرؤي ح

, ثكاوييةك كةة وسةدكَماناط طةدتي: ئةةي      تة خةسف و وةسخ و قةةزف رؤوو ئةةدةط  فةرودوي: كة  ئدممة
ئةدا.؟ فةرودوي: ئةطةر زيناو ئاوكيوي ئةوة اةي رؤوو  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةري خدا 

 وؤسكقاو طؤراني و دةراةوتن و دةست اوا بة خداردنةوةي ئارةقةااط!!! 
سةبارة. وةسخ: يةاني طةؤرؤي   ةكيدةو خكلقةةتي بةنةدةااط, كةة  ة كي ةوة بةؤ  ة كي ي تةو,           

 ةراز هةوروةك خداي طةورة خكلقةتي هةندآ كة بةني ئكسوائكلككةااني طؤرؤي بؤ وةميدوط و ب
هةةروةك كةة    هةروةها  خةسفك  بوي ككة كة رؤذةةدوني زةوي يةاط  ةاخةااط بةةناخي زةويةدا      

اة سةدثايةك بةةرؤيي دةاةةوييت     اوي رؤذةدوط كةوااتةدا رؤوو ئةدا.اة رؤوود وددةااط ئاواذة ئةدةطفةر
 ةاةين ة ناخي زةوياندا ئةباتة خدارةوة اة كةدوايككا باسي داةةي خدا كاةعبة  داطناودنيبؤ 

وانااةةي تؤوةة.   نةرؤة. بةو بةردة ئةكَكين اة ئةةي وة ةكينكت, ئةوةةش    بهةروةها قةزف اة كة
ياخدد بةرد بارينة بةسةر خةةكَك  وانةاي ئةةو ةةةك و تةقةوةنككانةةش       تكيةوتنة بةاةساني داوكينثاك 

  ئةطويي ةوة اة كة ةر ةااط بةسةر خةكَ دا ئةخويينة خدارةوة(
 

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة ( 1405صحيح مسلم )   (1)
 (5223رواه الرتمذي  وصححه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )  (2)
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ة كةةةخكدة. و ييت اةة هةةكض وةاأل و خاندوييةك خةؤي كةبةةةر رؤاناطوييةت جةة      بارانكيةك ئةةبار  ( 79 
اَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة »دةفةةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" هةروةك ثكيبةوبةر  رؤةمشاكَةااط نةبكيت:

َِرًا اَل ُتِكنُّ ِمْنُه بُ ُيوُت اْلَمَدِر، واَل  ََِر النَّاُس َم واتة: قكاوةة. هةكَناسةكيت    (1 «ُتِكنُّ ِمْنُه ِإاَل بُ ُيوُت الشََّعرِ  َحَّتَّ ُُيْ
كةة دييهاتة    اةة كةة  قةدرو خشةت درووسةت اوابكيةت(       تا بارانكيك كة ئامسانةوة دةبارييت اة هكض واكَكيك 

 ناوكينكيت خؤي كةبةر بةوييت تةنها رؤةمشاأل و خكدةتةااط نةبكيت 
 

هةروةك ثكيبةوبةةر   رييت بة   زةوي هكضي كيي  ني نابكيت!( بارانكي ي زذر كة ئامساط ئةبا81 
َِرًا َعامْيا، وَ »رودييت: ةدةف "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ََِر النَّاُس َم اَل تَ ْنُبَت اْْلَْرُض اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ ُُيْ

زةوي هكضةي   اةةيارييت هةودو  ديين ئةطويي ةوة واتة: قكاوة. هةكَناسكيت تاادو بارانكيك ئةب (2 «َشْيًئا
 كيي  ني نابكيت!!

 

كةطةةأل   ( دارو بةرد بؤ سةرخس   وسةدكَماناط وةدةنةط دييةن و وسةدكَماناط    83(  82(  81 
اَل تَ ُق وُم »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  جدوكةاة ئةاةونة  ةرؤةوة:

اِء الََْج   ِر َوالشَّ   َجِر، سَّ   اَعُة َح   َّتَّ يُ َقاتِ   َل اْلُمْس   ِلُموَن اْليَ ُه   وَُ، فَ يَ ْق   تُ ُلُهُم اْلُمْس   ِلُموَن، َح   َّتَّ ََيَْتبِ   َ  اْليَ ُه   وُِيُّ ِم   ْن َورَ ال
فَاقْ تُ ْل ُه. ِإالَّ اْلَغْرقَ َد فَِإنَّ ُه ِم ْن َش  َجِر  فَ يَ ُق وُل الََْج ُر أَِو الشَّ َجُر: يَ ا ُمْس ِلُم يَ ا َعْب َد اللَّ ِه، َه َذا يَ ُه وُِيٌّ َخْلِف ي، فَ تَ َع الَ 

 جةا  ئةةو  دةجةةنةن,  جدوكةاةةدا  كةطةةلي  وسةدكَمانةااط  تةاوةادو  هةكَناسةكيت  قكاوة.واتة:  (3 «اْليَ ُه وُِ 
 خؤيةةاط بةةةردةوة و دار ثشةةذ كةةة جدوكةاةةة ككيةةدييت تةةاواي دةاةةةط, كةةيي اد ةة ارياط وسةةدكَمانةااط
 كةة  جدوكةاةيةة  ئة  خدا بةندةي ئةي وسدكَماط ئةي: دةكَكيت بةردةاة يا دارةاة ئكنجا حة اردةدةط

   (4 جدكةاةاانة  درةخذ كة ةدن ة( غةرقةد  كةدرةخذ جةة بك دذة, وةرة ثش مةوة
 

                                 
أمحد وقال اليثمي: رجاله رجال الصحيح وقال الشيخ اْلرنؤو : إسناُه صحيح على شط مسلم، وكذا رواه    (1)

 (3244)َرضَي اللَُّه َعْنُه(، سلسلة اْلحاُيث الصحيحة املختصرة )ُهَريْ َرَة َعْن َأِ، رواه ابن حبان ِف صحيحه 
السلسلة الصحيحة ِف اجملمِ ورجال اجلميِ ثقات،  رواه أمحد وأبو يعلى عن أنس )رضي اهلل عنه(، وقال اليثمي  (2)
(4  /435) 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة ( 2240)بخاري / اجلهاُ/ ال(  3)
 (  ُوايي بة ُريَذي باسي ُةكةينةوة.5)
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ئاوي فدرا. ناسواوة اة ثوؤ ئةاوة, جةارآ    ةاةوييت:تكا دةرد ئاكَ دوني اكيدي( زييي فدرا. 84 
خةةكَ ي كةسةةر    و دةر ئةاةةوييت  ئاكَ دوططؤرؤييت كةو ااتةدا  اخكي ي اةو  ئة خؤي كةجاراط رؤييوؤةوي

دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"ئةاةونة  ةرؤةوة  هةروةك ثكيبةوبةر  ةئاكَ دونئةو  اخة 
، يَ ْقتَ » ٍْ تِ   ُل النَّ   اُس َعَلْي   ِه، فَ يُ ْقتَ   ُل ِم   ْن ُك   لِّ ِمائَ   ٍة ِتْس   َعةب اَل تَ ُق   وُم السَّ   اَعُة َح   َّتَّ َُيِْس   َر اْلُف   رَاُت َع   ْن َجبَ   ٍل ِم   ْن َذَه   

ُهْم: َلَعلِّي َأُكوُن أَنَا الَِّذي َأْنُ و  فةدرا.  تةاوةاد  هةكَناسةكيت  قكاوةة.  واتةة:  (1 «َوِتْسُعوَن، َويَ ُقوُل ُكلُّ َرُجٍل ِمن ْ
 نؤيةاط  و نةةوةد  اةسةكيك  ةدسة  كةهةر كةسةري ديين بة ةرؤ خةكَ ي جا ئةو دةردةخا., زييوؤين اكيديي ي

يةةاط  مب  خةةؤ  دةبكيةةت رؤزطةةار اةسةةةي ئةةةو وايةةة ئدوكيةةد : دةكَكيةةت كةةةواط ثكاوييةةك هةةةر دةاةةدذريين,
َُْخْذ ِمْنُه َش ْيًئا»دةفةرودييت:  ، َفَمْن َحَضَرُه َفَم َي ٍْ  نزي ةة واتةة:   (2 «يُوِشُك اْلُفرَاُت َأْن َُيِْسَر َعْن َكْنٍل ِمْن َذَه

 (3).ككيهةكَنةطوييت هكضي با رؤذذة ئةو طةيش ة هةراةو زييوؤين, طةجنكنةيةاي كة واكَكيتدا خؤي فدرا.
  

بي اط دوورطةي عةرةي ئاوو رؤوبارو بارانكي ي زذر ئةبكي ةوة  رؤووبةرؤووي ( دوورطةي عةرؤةبي85 
ى آلِ  ِه وَس   لَّم" "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  بةةة اشةة دااأل و سةةةةوزايي  ةةني ئةبكي ةةةةوة  هةةةروةك ثكيبةوبةةةةر     

ُْ بَ ْ َ اْلعِ رَاِ  وَ »دةفةرودييت:  َمكَّ َة اَل اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تَ ُعوَُ أَْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْ َهارًا، َوَحَّتَّ َيِسرَي الرَّاِك
َُ "، قَاُلوا : َوَما الَْ  َّرِيِق، َوَحَّتَّ َيْكثُ َر اْلَْر ٍُ ِإالَّ َضَمَل ال َُ يَا َرُسوَل اللَّ ِه  قَ اَل: " اْلَقْت لُ ََيَا واتة: قكاوة.  (5)«ْر

سةايي ئةبكي ةةوة( هةةتا    هةكَناسكيت تاادو خااي عةرؤةب ثوؤ ئةبكيت كةة  ةكنايي و رؤووبةار,  دونكةا وا ئا    
كةهكض ناتوسكيت, كةوة نةبكيت اة رؤييي طةد  اةا.!    سدار كة نكيداط عكيواق و وةا ةوة هاتدةؤ ئةاا. و

ردةوا  ئةبكيت تا ئةودةوةي  هو ( زياد ئةبكيت, وتكاط  هو ( ةككة؟ فةرودوي اد  دبوؤي!! ئةوة بة
ََ الرَُّج ُل ِبلََك اِة َمالِ ِه، فَ َم »دةفةةرودييت:   داكة  ديي  تو اَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة َح َّتَّ َيْكثُ  َر اْلَم اُل َويَِف يَض، َح َّتَّ ََيْ ُر

: قكاوةة. هةكَناسةكيت تةاادو وةاأل و     واتةة  (5 «َوَحَّتَّ تَ ُعوَُ أَْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوأَنْ َه ارًا ُيَُِد َأَحًدا يَ ْقبَ ُلَها ِمْنُه، 
دارايي زذر ئةبكيت, تا واي كيي دييت ثكاو زةاا. كةواكَةاةي خؤي دةر ئةاا. اةةي اةو نككة اة ككيي 

 و رؤوبار!! وزاييسةوةربةوييت, دذخةاة واي كيي دييت تا خااي عةرةبي هةودوي ئةبكيت بة 

                                 
 (4242)بخاري / الفنت/ ال   (1)
 (4242)بخاري / الفنت/ ال   (2)
 اةيندوايي بة درييذي باسي دة(  3)
 (2445 -2525)صحيح اجلامِ الصغري ، 5/  522(، والاكم 512و  2/  324، وأمحد ) 3/  05مسلم (  5)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ َرةَ  (2525 )  . صحيح اجلامِ(  4)
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 دوهةميائة:اني ئةحالو و سةرْا  و ( دةراةوت  فك نةا88(  87(  86 

َع ْن ُعَم رْيِ بْ ِن َه اِنٍ  اْلَعْنِس يِّ ،  »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةروةك ثكيبةوبةةر  
ْعُت َعْب َد اللَّ ِه بْ َن ُعَم َر ، يَ ُق وُل :  ََْكثَ َر ِف ذِْكرَِه ا َح َّتَّ ذََك َر قَاَل : َسَِ " ُكنَّ ا قُ ُع وًُا ِعْن َد َرُس وِل اللَّ ِه فَ ذََكَر اْلِف نَتَ فَ 

، ُُثَّ  نَ ُة اْْلَْح َمِس  قَ اَل : ِه َي َه َربب َوَح ْربب َنَة اْْلَْحَمِس، فَ َقاَل قَاِئلب : يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ِفت ْ ََُخنُ َه ا  ِفت ْ نَ ُة السَّ رَّاِء  ِفت ْ
َ ا أَْولِيَ اِئي اْلُمت َُّق ونَ  ُُثَّ َيْص َِِلُح النَّ اُس َعلَ ى َرُج ٍل   ِمْن َتِْت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن أَْهِل بَ ْيِ، يَ ْلُعُم أَنَُّه ِم فِّ َولَ ْيَس ِم فِّ َوِإمنَّ

َُ َأَح  ًدا ِم  ْن َه  ِذِه اْْلُمَّ   نَ  ُة ال  دَُّهْيَماِء اَل تَ  َد ٍِ ُُثَّ ِفت ْ َُْت َك  َوِرٍُ َعلَ  ى ِض  َل َِْم  ًة فَ  ِإَذا ِقي  َل : انْ َقَض  ْت ََتَ  ا ََِمْت  ُه َل ِة ِإالَّ َل
اَ  ِفيِه َوُفْسَِاِ  نَِف اٍ  ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُُيِْسي َكاِفرًا َحَّتَّ َيِصرَي النَّاُس ِإَ  ُفْسَِاَطْ ِ ُفْسَِاِ  ِإُيَاٍن اَل نِفَ 

 "عدوةيوي ادرؤي هاني عةنسي" واتة: (1 «اُكْم فَانْ َتِظُروا الدَّجَّاَل ِمْن يَ ْوِمِه أَْو ِمْن َغ ِدهِ اَل ِإُيَاَن ِفيِه فَِإَذا َكاَن ذَ 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى بدو دةيةد.: ئكيمةة كةةالي ثكيبةوبةةر     "عةبدوكآَلي ادرؤي عدوةر"كة  مطدييدةكَكيت: 
كةوانةة   باسةي زذر فك نةةي اةود,    ن(يدي دوايةي بةؤ اةو   ي ئاذاوةااني  رؤذذدانكش بدوين باس آلِِه وَس لَّم"

باسي فك نةةي ئةحالسةي بةؤاودين, يةةاكيك وتةي: ئةةي ثكيبةوبةةري خةدا فك نةةي ئةةحالو ةةككة؟            
( دييت السراءيساني  ةرؤة,! ثا اط فك نةي ئاسدودةيي   فةرودوي: رؤااودني خةكَ ة كةبةر يةارتو هة
 يةةاني ئةةةو هؤاةةارة كةةة ئةةةهلي بةةةيذ وةةن هةكَدةسةةكيت,  اةةة دوواةكَةاةةةي كةةةذييو قاةةةةااني يةةةاكيك 

و سةرثكيضةي   ةوا اةوتدونةتة خؤ ةككةوة تدو ةي دةيةاط طدناهة    خةكَ ةاةش ثكيكةوة طنذدة دةبن,  
وةن  كة  اودةوة بة   كة هةر ةةند كة نةسةب كةونة( كةونة,  ئةو اةسة وا دةزان  اة بدونةتةوة!!(

انةاو و كةةخدا توسةن, ثا ةاط خةةكَ ي بةؤ بةيعةتبةسسةة        وةكيي ئةوانةة دذسةذ وةنن اةة خد    نككة, 
مس ةااني بةسةةر ثةراسةدوة باري ةةااني  ةؤرؤ بؤتةةوةو ناتدانكيةت       ي ثكاويي اؤ دةبنةوة اة وركةدة
, ةوييت  ياني ئةو اةسة  كاوي ويالية. نككة, كةبةر اة  عكلمي و بيي ئةزودوني و نة  ارةزاييانهةكَك

 يةاني فك نةيةةاي تاريةك و دذوار    (ال دَُّهْيَماءِ يي نابن(, ثا ةاط فك نةةي    اارةااني رؤاس ةرؤ شة   كيدةب
تةةواوي خةةكَك داوكيةنةني     بةةكَ دو  هكض اةو كةو ئدممةتةي  تكايا قدتار نابكيتاة  درووست دةبكيت,

هكيشة ا   بود اة ئةو فك نةة اؤتةايي هةاتدوة      ااتكي ك  خةكَ ي وا طدوانكاطةبنئخواثةي ئةو فك نةية 
, تةا  ةئكيدارةاةي اةافو بؤ  بوؤوادارة  اتا واي كيي دييت بةياني ثكاو تكاي ةاة زياتو ثةرة دةسكينكيت,فك ن

بةدوني  نكيةدةدا هةكض نكفاقكيةك     وكةة  ,ي اافواط و بةةرةي بةاوةرؤداراط  ةخةكَ ي ئةاةونة دوو بةرةوة بةر
دةوةة ةةاوةرؤييي   ك  ئةو, ئةطةر ئةوةتاط بنكفاقي تكا نككة بةرةي ئكماط بةرةيةاي ثااة و هكض ,نككة

 !!!دةبكيتدةججال ب ةط هةر كةو رؤذذة ياط بؤ بةيانككةاةي ثةيا 
 

                                 
اُو وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )  (1)  (523رواه أبُو
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 قاي دونكةاو ئةةوةي تكايةةتي ئةةبكيت:    ( سةردةوكيك دييت اةة يةةك سةدذدة تكايةدا بارتةة     89  
زيي ةة  ةئةبي اةة دا رؤوو ئةةدا. دواي ئةةوة   علكةة اكسةال (    "عكساي ادرؤي وةريةة  "اط كةزةوةني ئةوةي
َوالَِّذي نَ ْفِسي بِيَ ِدِه لَُيوِش َكنَّ َأْن »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم", ثكيبةوبةري خدا وةخدارة

َِ اجْلِْليََة َويَِفيَض  َْ َويَ ْقُتَل اْْلِْنلِيَر َوَيَض َح َّتَّ اَل يَ ْقبَ لَ ُه َأَح دب اْلَم اُل يَ ْنلَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرََيَ َحَكًما َعْداًل فَ َيْكِسَر الصَِّلي
نْ َيا َوَم   ا ِفيَه  ا ُُثَّ، يَ ُق   وُل أَبُ   و ُهَريْ    َرَة َواقْ    َرُءوا ِإنْ  َوِإْن ِم   ْن أَْه   ِل " ِش   ْئُتمْ  َح  َّتَّ َتُك   وَن السَّ   ْجَدُة اْلَواِح   َدُة َخي ْ   رًا ِم   َن ال   دُّ

سدييند بةواةسةي طكاني وة    واتة: (1)«"َيُكوُن َعَلْيِهْم َش ِهيًدا اْلِكَتاِب ِإال لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِه قَ ْبَل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 
و خاةةةةااط  دادوةر رؤةوايةةةاي فةةةرواط بةةةداببةةةزييت هةنةةدةي نةةةواوة  "اةةدرؤي وةريةةة " بةدةسةة ة

ثةةارةو سةةةروة. و سةةاواط هةنةةدة زذر  (2 ب شةةكينكيت و بةةةرازةااط ب دذييةةت و سةةةرانةااط هةةةكَبةوييت
هةتا سدذدةيةك كةو رؤذذةدا با رتة كةة دونكةاو كةةوةي     نايةوآ و وةري ناطوييت  دةبكيت هكض فةقنييك

فةرودوي: ئةطةةر دةتةدانن ئةةو ئايةتةة خبدييننةةوة اةة        "ئةبدوهدرةيوة"اة كة دونكادا هةية, ثا اط 
 ئةةوةي  ثةكي   "عكسا" بة نةهكينكيت باوةرؤ اة ا كي , خاوةناني كة نككة اةسكيك ئةوة وانااةيةتي  هكض

 رؤذذي كةةة و وودنكةةدا ثةةكي  كةةة ثكيةةي دةهكينكيةةت بةةاوةرؤ هةةةر بةةةخدا سةةدييند بةةةكَ د دةربضةةكيت, كةةانيط
 بةسةريانةوة(   ايةتة قكاوةتكشدا
 اة ي كةدونكاو ئةوةياةئةكَكيت: ياني ثادا ذ ئةو سدذدةيةي با رتة كة سةدةقة "قازي عكاز"

بة ثارة اة بؤجكهادي ببةخشكيت   يبدونةن ثكيديست سةخاوة. وثارةو  يزذر تكايةتي, ئةوي  كةبةر
 كةهةودوي با رتة  دابؤية سدذدةاة كةو رؤذذة

 

نةي يةاشةةوة  يةاني جةاري وا هةيةة بةنةدةااط وةا      :ةاشةوةي ي( طةورة دةراةوت  وانة91 
 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ   ى آلِ  ِه وَس   لَّم"  ثكيبةوبةةةةر دةردةاةةةةوآ ئةةةةبكنن اةةةةةي وةك وةةةانةي دوو ةةةةوة

لَ  »ةرودييت: دةفةة َلتَ   ْ ِ ِم  ِن اقْ  رتَاِب السَّ  اَعِة انِْتَف  اُل اَْلِهلَّ  ِة َح  َّتَّ يُ   َر  اْلِ  مُل لََلي ْ واتةةة: كةةة   (3 «ٍة، فَ يُ َق  اُل : لَِلي ْ
, هةةتا خةةكَ ي وةانةي يةاشةةوة ئةةبكنن      وانةةنكشانةااني هات  رؤذذي دوايي بةطةورة دةراةوت  

 ئةكَكين: ئةوة دوو ةوةية!!
 

                                 
 (2422)  صحيح اجلامِ، هريرة )رضي اهلل عنه(، رواه البخاري ومسلم عن ا   (1)
 حافز: دةكَكيت هةودو خةكَك وسدكَماط ئةبكيت ئكرت سةرانة ناوكينكيت (  2)

/  2اْلوسط أيضا ) الروض النضري( و ِف   - 1134و رقم  102أخرجه الَِباين ِف املعجم الصغري )ص    (3)
)َرضَي اللَّهُ  َعْن َأِ، ُهَريْ َرةَ   (344/  4)السلسلة الصحيحة   و(  452( و مسند الشامي  ) ص 2442/  1/  134
 َعْنُه(
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 !هةرهةودوي كة  ا  اؤ ئةبنةوةردةوكيك دييت اةو ناوكينكيت ( سة91 
ي كدبناط و ئدردةط و فةكةس ني,  ا  زةوي انو تي سدوريا دةروبةري ئةطويي ةوة كة و ت : ا 

و ةلة ثكيبةوبةةراط, ئةةهلي  ةا  رؤييةزو ث    نة و و وةحشةرة,  ديي  دابةزي  ثةياوةااني خدا بدوة بؤ 
ِإَذا َفَس َد أَْه ُل الشَّ اِم فَ َم »دةفةةرودييت:  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" وبةةر  هةية, ثكيبة اطثايةي زذري

َر ِفيُكْم، اَل تَ لَاُل طَائَِفةب ِمْن أُمَِّ، َمْنُصورِيَن اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذلَُ  واتة: ئةطةر ئةهلي  (1 «ْم َحَّتَّ تَ ُق وَم السَّ اَعةُ َخي ْ
دة ناوكينةة , بةةةردةوا  اؤوةةةكَكيك كةةة ئدممةةةتي وةةن    ئكيةةئةةةوة هةةكض خكيوييةةك بةةة    بةةدوط ةةا  خةةواث  
  تا هات  رؤذذي دوايةي  , اةسكيك بكةوييت سةر ؤرؤياط ب ا. و ناتدانكيت زيانكاط كيي بدا.سةراةوتدوط

بة   كيدة ثكيبةوبةري خدا وةسكةتي اودووين اة كة  اودا نكش ةج  ببني, كةبةر ئةوة ثكي  هةات   
ِإنَّ ُفْس  َِاَ  » هةةةروةك دةفةةةرودييت:  ي دوايةةي  ةةا  ئةبكي ةةة  ةةديي  اؤبدونةةةوةي وسةةدكَماناط,   رؤذذ

َُِمْش ُق  ِْ َمِديَنٍة يُ َقاُل َلَ ا  واتةة: خكةدةتي    (2 «ِم ْن َخ رْيِ َم َداِئِن الشَّ امِ اْلُمْسِلِمَ  يَ ْوَم اْلَمْلَحَمِة بِاْلُغوَطِة ِإَ  َجاِن
(ي دمية ةةقةوة كةةة غةوتةةة دةاةونةةة   ةةةرؤة طةورةاةةةدااط( كةةة رؤذذي وسةةدكَماناط  بةةةرةي وسةةدكَمان

ثكيدةةةكيت ئةة     ورةبةري  ار, اة ثكيي دةطدتوييةت دمية ةب, اةة كةة با ةرتي   ةارةااني  ةاوة        د
وةك ببكيت, ياط كةسةردةوي ئةو بكيت, يةاط كةة زةوةةنكي ي تةو بكيةت       "وةهدي"رؤووداوةش ثكي  هات  

ِه ، قَاَل : قُ ْلُت : يَا َرُسوَل اللَّ َأْخبَ َرنَا ب َ »دةفةرودآ:  َُْمُرين   قَالَ ْهُل ْبُن َحِكيٍم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ : " ِه، أَْيَن َت
ئةوي  كة باواي, ئةةوي  كةة باثنيةةوة     "زي ادرؤي حةاكمبةه"واتة:  (3 «ا بَِيِدِه َحْ َو الشَّ امِ َها ُهَنا " َوحََ 

طةةد.: ئةةةكَكيكت بةةؤ اةةى بضةةم؟   "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"بةوبةةةر  دةطكيوؤيي ةةةوة دةكَكيةةت بةةة ثكي 
  فةرودوي: ئا ككيوةوة, بةدةس ةااني ئاواذةي بةرةو  ا  اود

 

 طةورةاةي نكيداط وسدكَماناط و رؤذوةااط و فةحتي قدس ةن كنككة   ةرؤة( 93(  92 
كة رؤووداو, تكايةتي كة  ةرؤ, تكايةتي كةة ئا ةذ    وكيذووي وسدكَماناط و رؤذ  و طاورةااط ثوؤيةتي

و ئاطوبةست و اد  ار, ثكيبةوبةري خدا ئاواذة ئةدا. اة كةنكشانةااني هات  رؤذذي دوايةي بوي ككةة   
يساني  ةرؤيي ي زذر طةورة كةة نكيةداط وسةدكَماناط و رؤذوةةااط, ئةوةةش كةة ثةكي  دةراةةوت           كة هة

                                 
 رقم   154( من طريق الِيالسي و هو ِف املسند  ) ص 34/  2أخرجه الرتمذي )  (1)
 ( من طريق شعبة َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أَبِيهِ 2313( و ابن حبان )34/  4،  534/  3( و كذا أمحد )1424

 (400/  1)السلسلة الصحيحة)َرضَي اللَُّه َعْنهم(، 
اُو ِف السنن وصححه اْللباين   (2) ْرَُاِء ( عَ 2114)  ِف صحيح اجلامِرواه أمحد وأبُو  ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(ْن َأِ، الدَّ
 (2342، صحيح اجلامِ )َهَذا َحِديثب َحَسنب َصِحيحرواه ابن ا، الشيبة موقوفا و   (3)
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طةةورة  اةة تكايةدا وسةدكَماناط       ةةرؤي ةوبةري خدا ناوي كيي ناوة بةة  دا رؤوو ئةدا., اة ثكيب"وةهدي"
 شسةةر ئةاةةوط, دواي ئةةو سةةراةوتنة جةاريي ي تةو قدسة ةن كنككة فةةتو ئةاويي ةةوة, دواي ئةةةوة         

كةةوبارةوة ئاوةاذة بةة نكشةانةااني      "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"دةججال ثةيا ئةةبكيت  ثكيبةوبةةر   
ُعْم رَاُن بَ ْي ِت اْلَمْق ِدِس َخ رَاُب »دةفةةرودييت:  دوايي ئةدا. اةة تكيكةدا فةةحت ودني قدسة ةن كنكةية      رؤذذي

 ِِ ِِيِنيََّة ، َوفَ      ْتُح اْلُقْس     َِْن َُ اْلَمْلَحَم     ِة فَ      ْتُح ُقْس     َِْن َُ اْلَمْلَحَم     ِة، َوُخ     ُرو َُ يَ ثْ     ِرَب، َوَخ     رَاُب يَ ثْ     ِرَب ُخ     ُرو يِنيَِّة ُخ     ُرو
واتةةة: ئاوةدان ودنةةةوةي بةي دملةقةةديس  كةةةرؤييي زذربةةدوني خةةةكَك و هةةاتدو ةةةؤي زذر      (1 «ال  دَّجَّالِ 

( وة ببكيةةتت اةةة وةدينةةة كةخةةةكَ ي ةةةؤأل ي تكايةةدا, رؤةنةةةة كةبةةةر ئةةةوةش بكيةةطةةةرودطدرؤي بازرطةةان
  ةةرؤة طةورةاة دةست ث  دةاةا., دوايةي ئةةو      ةرؤةوييوانبدوني وةدينة, دواي وييوانبدوني وةدينة 

ئكنجةةا دةججةةال ثةةةيا  قدسةة ةن كنككةش دواي فةةةحت ودني ةوةقدسةة ةن كنككة فةةةتو دةاويي ةةئكنجةةا 
 دةبكيت, ياني يةك بةدواي يةك ئةو ةةند رؤووداوة رؤوو ئةدةط 

ُروَن َسُتَص  اِلُوَن ال  رُّوَم ُص  ْلًحا آِمنً  ا فَ تَ ْغ  ُلوَن أَنْ   ُتْم َوُه  ْم َع  ُدوْيا ِم  ْن َورَاِئُك  ْم فَ تُ ْنَص  »هةةةروةها دةفةةةرودييت: 
ُِ َرُج  لب ِم  ْن أَْه  ِل النَّْص  رَ  َْ فَ يَ ُق  وُل : َوتَ ْغَنُم  وَن َوَتْس  َلُموَن ُُثَّ تَ ْرِجُع  وَن، َح  َّتَّ تَ ْنلِلُ  وا ِبَ  ْرٍَ ِذي تُ لُ  وٍل فَ يَ ْرفَ   انِيَِّة الصَّ  ِلي

ُْ َرُج  لب ِم  َن اْلُمْس ِلِمَ ، فَ َيُدقُّ  ُه َفِعْن  َد َذلِ َك تَ ْغ  ِدرُ  ُْ فَ يَ ْغَض  َْ الصَّ  ِلي ُِ لِْلَمْلَحَم  ةِ  َغلَ   »وزاُ بعض  هم « ال  رُّوُم َوََْْم 
َُةِ  -َع   لَّ َوَج   لَّ –فَ َيثُ   وُر اْلُمْس   ِلُموَن ِإَ  ِس   مِحِهْم، فَ ُيْك   رُِم اللَّ   ُه  واتةةةة  (2 «تِْل   َك اْلِعَص   ابََة ِم   َن اْلُمْس   ِلِمَ  بِالشَّ   َها

كةطةةأل   كيةدةو ئةةواط  ةةرؤ    سدكَحكي ي ئا  ةوايي كةطةأل رؤذوةةااط وةؤر ئةاةةط و ثا ةاط بةيةاةةوة ئ     
ا. بةهؤاار ئةةو سةدكَحةي اةة     خؤي ئةا  ياط هةر يةك بةجكا  ةرؤ كةطةأل دوذو دةاةط دوذونان اط

ثا ةاط   بةسةالوةتي دةطةرؤيينةةوة,  انة!( سةراةوتن وةدةست ديينن و دةس  ةوت اط ئةبكيت واودووي
ا طاورييةك كةة  سةدثااة( خاةةكيك بةةرز      , هةةت نكي ي بةرز  ديةار نككةة اةة ادييكةة( اةؤ ئةبنةةوة      كة  ديي

ك تدورؤة ئةبكيت و دييت خاةةاة ئة  كينكيت, كةةو ااتةةدا   اض سةراةو., وسدكَمانكيدةااتةوة ئةكَكيت: خ
رؤذوةااط بةكَكين و ثةميانناوةاةياط ئة  كينن و كةوييدة  ةرؤة طةورةاة هةكَدةطنسكيت دواي ئةوة هةر 

طةر  دةبكيت, خداي طةورة رؤييةز كةةو ثؤكَةة    دانكادا  ةرؤ كةنكيةط و الية ثةالواري ةةاةااني خؤياط ئةد
ت بةوة اة  ةةهادةتكاط بةنسةك  ئةةاا.  رؤةنةةة اؤوةةكَي وسةدكَماناط كةةو  ةةرؤةدا         وسدكَمانة ئةنكي
 ;زذر اةؤ ئةبنةةوةو زذر ئةةبن و هةةردوو بةةرة      اط اةة  بدوبكيةت( دوايةي وسةدكَمانكي ي    سةرةتا ذوارةي

كةة اؤتايكةةا   , ي زذر طةةورة دةاةويي ةة نكيدانكانةةوة   ؤ ئةبنةةوة  ةةرؤيي  ئكمةاط اة  ي اةدفوو بةةري   ةبةةر 
 وسدكَماناط سةردةاةوط بةسةر رؤذ  و هاوثةوانةاانكاط 

                                 
صحيح اجلامِ  ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل رواه ابو ُاُو والرتمذي وحسنه اْللباين ِف صحيح ا، ُاُو   (1)
(5454) 

 (3412)  صحيح اجلامِرواه ابو ُاُو بسند صحيح،    (2)
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)َرض َي َع ْن َأِ، ُهَريْ  َرَة »داية اة دةفةةرودييت:  ( 5162دةااري ئة   ةرؤة كة سةحكحي ودسلكم  ور
اَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة َح َّتَّ يَ ْن لَِل ال رُّوُم بِاْْلَْعَم اِ  أَْو "قَ اَل:  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""صَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اللَُّه َعْنُه(

َُ ِإلَْيِهْم َجْياب ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْهِل اْْلَْرِض يَ ْوَمِئٍذ، فَِإَذا َتَصافُّوا قَاَلتِ  نَ نَ ا َوبَ  ْ َ  ال رُّوُم: خَ ِبَداِبٍق، فَ َيْخُر لُّ وا بَ ي ْ
َنُكْم َوبَ ْ َ ِإْخَوانِنَ  َه لُِم ثُ لُ ثب اَل الَِّذيَن َسبَ ْوا ِمنَّا نُ َقاتِْلُهْم، فَ يَ ُقوُل اْلُمْسِلُموَن: اَل َواللَِّه، اَل ُُنَلِّي بَ ي ْ ا، فَ يُ َق اتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ

ْفَض  ُل الشُّ   َهَداِء ِعْن  َد اللَّ  ِه، َويَ ْفتَ  ِتُح الث ُّلُ   ُث، اَل يُ ْفتَ نُ  وَن أَبَ  ًدا، فَ يَ ْفَتِتُح   وَن يَ تُ  وُب اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم أَبَ   ًدا، َويُ ْقتَ  ُل ثُ لُ  ثُ ُهْم أَ 
َنَما ُهْم يَ ْقَتِسُموَن اْلَغَنائَِم، قَ ْد َعلَُّق وا ُس ُيوفَ ُهْم بِ اللَّيْ ُتوِن ِإْذ َص اَح فِ يِهمُ  ِِيِنيََّة، فَ بَ ي ْ َح قَ ْد الشَّ ْيَِاُن: ِإنَّ اْلَمِس ي ُقْسَِْن

َنَم   ا ُه   ْم يُعِ   دُّوَن لِ  ، فَ بَ ي ْ ََ ََْم َخ   َر ْلِقتَ   اِل ُيَس   وُّوَن َخَلَفُك   ْم ِف أَْهلِ   يُكْم، فَ َيْخُرُج   وَن، َوَذلِ   َك بَاِط   لب، فَ   ِإَذا َج   اُءوا الشَّ   
ََمَّهُ  ٍَ ِإْذ أُِقيَمِت الصََّمُة، فَ يَ ْنلُِل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ )َعَلْيِه السََّمم (، َف ْم، فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ اللَِّه َذاَب َكَما يَُذوُب الصُُّفو

ََُم    ُه  واتةةةةة:  «ِف َحْربَتِ    هِ اْلِمْل    ُح ِف اْلَم    اِء، فَ لَ    ْو تَ رََك    ُه اَلنْ    َذاَب َح    َّتَّ يَ ْهلِ    َك، َوَلِك    ْن يَ ْقتُ لُ    ُه اللَّ    ُه بِيَ    ِدِه، فَ     رُيِيِهْم 
 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" خةةدا يبةوبةةةرثكي: ييدةكَةة  خةةدا ككيةةي رؤازي بكيةةت(  "ئةةةبدوهدرةيوة"

  كاطكة  ويي ئكنجا دادةبةزط,  ئةعماق( ياط  دابكب( كة ذوةااطرؤ تا تناسكيهةكَ قكاوة.': فةرودويةتي
  دةبةن  يةز رؤ ااتيي ذذطارةدا,رؤ كةو سةرزةوين دانكش داني ةاارتي  كة اة تدةردةةكي بؤ وةدينةوة كة
 طةةناط بةةةديل و بةةدوط مةةةئكي كةةة اةةة ئةوانةةةي كةطةةةلي جبةةةنةني بةةا ننبكيةةككي وازوةةاط :نكيدةكَةة ذوةةةااطرؤ

 ننيناهكيككي وازتاط نةبةخدا: نكيدةكَ مانةااطوسدكَ ن كةطةكَماط( كَمانبدوط و ئكيس ا هاتدوط دةجةنة وسد
 تةوبةةياط  خةدا  ندييهةكَة  جةنةةاة كة كةاكاطسكي كاط,كةطةكَ دةجةنةن ئكنجا بوااامناط, كةطةلي جبةنةن

 تويشةةكاط يكةاةسةةكي خةةدا, الي  ةةةهكدانن ةةةاارتي  اةةة ندةاةةدذريي كةاكشةةكاطسكي نااةةا., قبةةدليككي
 خةةري ي  اة  داااتكي كة دةاةط  قدس ةن كنكة( ئازاد ئكنجا نابن, فك نة تدو ي هةرطكز سةردةاةوط,

 بةدرذ  ةي اط ة,داسكدوهةكَ دارزةي دنةوة بة وةاانكاطمششكي جةنةةاةط, دةس ةوتي اودني دابةش
 اةاتيي  دةردةةةن  ئةةوانك    اط,ونةداكَ  و وةالي  نةاو  ةؤتة دةئكي دواي جالجةد: دةاا. هاوار كةناوياندا

ذ, نديية  بةؤ  تدةاويية  قاوةة.  دةخةةط  كيية رؤ يزةاانكةاط رؤ جةةنط  بةؤ  دةبن خؤسازداط سةرطةروي ئةواط
 اةاتيي  دةاةا.,  بةؤ  ذيكاطيية ند  ثةكي  و تدادةبةةزيي ( تبكية  كةيي  خةداي  سةالوي  "عكساي ادرؤي وةرية "

 ئةطةةر  خةؤ   ةةوة, دةتديي ئةاودا  كةة  خديي ةؤط وةك  ةوةدةتديي دةيبك ي  ياني دةججال( خدا دوذو 
 ت,دةي دذيية  ئةةو  بةدةسةذ  خةدا   بةةالَ  ناودةةةدو,  كةة  تةا  دةتدايةوة خؤيدا كة خؤي نايةبهكيككي وازي
    دةدا. نكشانكاط وةاةيةوةرؤ بة نةاةيخديي
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َع ْن ُيَس رْيِ بْ ِن َج اِبٍر قَ اَل: َهاَج ْت رِي حب مَحْ رَاُء بِاْلُكوفَ ِة »دةفةةرودييت:   (1 دامتةوي ودسةلك   كة رؤيدايةتي
: يَ  ا َعْب  َد اللَّ  ِه بْ  َن َمْس  ُعوٍُ َج  اَءِت السَّ  اَعُة. قَ  اَل: فَ َقَع  َد وََك  اَن مُ  تَِّكئً  ا فَ َق  اَل: ِإنَّ َفَج  اَء َرُج  لب لَ  ْيَس لَ  ُه ِهجِّ  ريَ  ِإالَّ

ُب  يُ ْقَس  مَ َعَة اَل تَ ُق  وُم َح  َّتَّ اَل السَّ  ا َِْم، فَ َق  اَل: َع  ُدوٌّ ِم  ريَا ، َواَل يُ ْف  رََح ِبَغِنيَم  ٍة. ُُثَّ قَ  اَل بِيَ  ِدِه َهَك  َذا َوَحَّاَه  ا َحْ  َو الشَّ  
ْس َمِم. قُ ْل  ُت: ال رُّوَم تَ ْع  ِف  قَ اَل: ُِ َلُ ْم أَْه  ُل اْْلِ ْس َمِم َوَُيَْم   نَ َع  ْم، َوَتُك وُن ِعْن  َد َذاُك ُم اْلِقتَ  اِل َرَُّةب  َُيَْمُع وَن ِْلَْه  ِل اْْلِ

ُِ ِإالَّ َغالَِبًة، فَ يَ ْقَتِتلُ وَن َح َّتَّ َُيُْج َل بَ ي ْ  نَ ُهُم اللَّْي ُل، فَ َيِف يُء َه ُؤاَلِء َشِديَدةب، فَ َيْشرَتُِ  اْلُمْسِلُموَن ُشْرَطًة لِْلَمْوِت اَل تَ ْرِج
ٍْ َوتَ ْف   ُِ ِإالَّ َغالِبَ  ًة، فَ يَ ْقَتِتلُ  وَن َح  َّتَّ َوَه  ُؤاَلِء ُك  لٌّ َغي ْ  ُر َغالِ   َ  الشُّ  ْرَطُة، ُُثَّ َيْش  رَتُِ  اْلُمْس  ِلُموَن ُش  ْرَطًة لِْلَم  ْوِت اَل تَ ْرِج  

ٍْ َوتَ ْف َ  الشُّ ْرَطُة، ُُثَّ َيْش رَتُِ  ا ُر َغالِ  نَ ُهُم اللَّْيُل، فَ َيِفيُء َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ُكلٌّ َغي ْ ُموَن ُش ْرَطًة لِْلَم ْوِت اَل ْلُمْس لِ َُيُْجَل بَ ي ْ
ٍْ َوتَ ْف َ  ال ُِ ِإالَّ َغالَِبًة، فَ يَ ْقَتِتُلوَن َحَّتَّ ُُيُْسوا، فَ َيِفيُء َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ُك لٌّ َغي ْ ُر َغالِ  ِِ تَ ْرِج شُّ ْرَطُة، فَ ِإَذا َك اَن يَ  ْوُم الرَّابِ 

ْسَمِم، فَ َيْجَعلُ  بْ َرَة َعلَ ْيِهْم، فَ يَ ْقتُ لُ وَن َمْقتَ لَ ًة  نَ َهَد ِإلَْيِهْم بَِقيَُّة أَْهِل اْْلِ  -ِإمَّ ا قَ اَل: اَل يُ  َر  ِمثْ ُلَه ا، َوِإمَّ ا قَ الَ -اللَُّه ال دَّ
 ُُّ َّائَِر لََيُمرُّ ِ ََنبَ اِتِْم َفَم ا َُيَلُِّفُه ْم َح َّتَّ َيَِ رَّ َمْيتً ا، فَ َيتَ َع ا نُوا ِمائَ ًة، فَ َم ُيَُِدونَ ُه  بَ نُ و اْْلَِب َك املَْ يُ َر ِمثْ ُلَها، َحَّتَّ ِإنَّ ال

ََيِّ َغِنيَم ٍة يُ ْف  رَُح، أَْو َأيُّ  ُهْم ِإالَّ الرَُّج  ُل اْلَواِح ُد، فَبِ   ٍُ بَِق َي ِم ن ْ ٍَْس ُه  َو  ِم ريَا ُع  وا بِبَ  َنَم ا ُه  ْم َك َذِلَك ِإْذ َسَِ يُ َقاَس  ُم، فَ بَ ي ْ
قَ   ْد َخَلَفُه   ْم ِف َذرَارِيِِّه   ْم، فَ يَ ْرُفُض   وَن َم   ا ِف أَيْ   ِديِهْم َويُ ْقِبلُ   وَن، َأْكبَ    ُر ِم   ْن َذلِ   َك، َفَج   اَءُهُم الصَّ   رِيُخ: ِإنَّ ال   دَّجَّاَل 

ٍُ َأَْسَ  اَءُهْم َوأَ  َعثُ  وَن َعَش  َرَة فَ   َواِرَس طَِليَع  ًة. قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه )ص  لي اهلل علي  ه وس  لم(: )ِإينِّ َْلَْع  ِر َْسَ  اَء آبَ  ائِِهْم فَ َيب ْ
ُر فَ َواِرَس َعَلى َ ْهِر اْْلَْرِض يَ ْوَمِئٍذ. أَْو: ِمْن َخرْيِ فَ َواِرَس َعلَ ى َ ْه ِر اْْلَْرِض يَ ْوَمئِ ذٍ َوأَْلَواَن ُخُيولِِْم، هُ  واتة: « ْم َخي ْ

 هكضةي  هةا.  كثكاويية  ااتةةدا  كةو( ادوفة  كة اود يهةكَ تؤزاوي بايةاي: ييدةكَ" وي ادرؤي جابوةييدس"
: ييدةكَة   هةا.  قكاوةة.  وا "عةبدوكآَلي ادرؤي وةسعدود"ي ئة: د.ةدةي اة تنةبكي ئةوة وةطةر نةاواثكي

 تدييككية  واي تةاوةادو  ناسةيي هةكَ قكاوةة. : وتي دانكشت, و بدويةوة استرؤ كدابدويةوة,ثاكَ اة ئةوةي 
 ئاوةاذةي  دةسذ بة ثا اط ت,دةاويي خؤش جةنط دةس  ةوتي بة دلي نة و تدةاويي دابةش نةونا.

 خةدازانك   ئكسةال   و خةدازاط  ئكسةال   بةؤ  اؤدةاةنةةوة  خؤيةاط  كانكية دوذون: وتةي  و  ةا   ووةورؤ اود
 جةةنط  كةوااتةةدا  ئةكرت  ,ييبةةكَ : وتةي  ذوةاانةة؟ رؤ كةة  وةبةسة ت : ومت ئةةواط  بةؤ  اؤدةاةنةةوة  خؤياط

 اةةتا  دةدةط داتكية  وةةرطي  ثةةمياني  ماناطكَسةد و اة تؤ ئةو سةخذ بةردةيةاي و بةوة ت,بةرثادةبكي
 كة بةربةست  ةدةبكي و تداديي  ةو تاوةادو دةاةطثكي دةست اد  ار ئكنجا نةوة,يينةطةرؤ سةرنةاةوط

 و نابةةةزط هكضةةكاط نةةةوةييدةطةرؤ ئةةةوانك  و ئةةةوانك  ال هةةةردوو ئةةكرت ئةوانةةدا, و ئةةةواط داطنكيةة

                                 
 (124 - 124/  0صحيح مسلم )(  1)
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 يةةةا مبةةةوط تدةبكيةةة يةةةا دةدةط دي ةةةة  يوةةةةرجكي ماناناطكَدسةةةو ثا ةةةاط نايةتةةةةدي, وةرجةاةةةةش
 و تديية  بةسةةردا   ةةوياط  تةاوةادو  اةودط  اد ة ار  دةاةونةةوة  ديساط نةوة,ييبةةرؤ بةسةراةوتدويي

 هكضةكاط  ئةةوةي  بةيي  ئةواننك  و ئةوانك  نةوةييدةطةرؤ هةردووال ئكرت دانكاندانكي كة بةربةست  ةدةبكي
 يةا  مبةوط  تدةبكية  يةا  دةدةط دي ةة   يوةةرجكي  ماناطكَدسة و ثا ةاط  نايةتةةدي,  وةرجةاةةي   و ببةزط

 ت,ديية  بةسةةردا  دارةيةاط ئكي تاوةاد اودط اد  ار دةاةونةوة هةوديساط ةوة,نييبةةرؤ بةسةراةوتدوي
 دي, نايةتة وةرجةاةي  و ببةزط هكضكاط ئةوةي بيي نةوةييدةطةرؤ ئةوانك  و ئةوانك  هةردووال ئكرت

 تةاوةاد  ط,دةردةثةةرؤ  ووياطرؤ بةرةو خدازاط ئكسال  ثامشاوةي كة واوة ةي ةدارة  ذذيرؤ بؤ ثا اط
 نةدة باكَ ادةيةةك بةرؤ دةاةةط,  نةديةدة  اةةو  نةةي ويي بةيي  نةاوي خديي  يجةةنةكي  , يدة  كي كاط تكي خدا

( تدييككية  واي   خةدارةوة   ةة دةاةويي و دةوةويي  هةةتا  تكية لَناهكي كاطبةةجكي  بةوالواليانةدا  دةاةا.  طةدزةر 
 ثكاويةاط  يةةك  تةنها و بدوطتاقلةبوؤ دةبكنن دةاةط خؤياط ويسةرذوكي بدوبن اةو سةد اة كبةرةبابكي
 كة  ئةواط  داااتكي كة ت,ب ويي دابةش كوناتكي ض ياخدد ت,ب ويي وؤشدكَ كدةس  ةوتكي بةض ئكرت واوة,
  ةة ديي جارةةي  اةاتيي  بةدوة,  طنيةاط  نداوةكي  طةورةتو كةوة يةايبةالَ اة تدةبكيككي كاططديي دةبن ةداحاكَ

 ةةككاط  ئةةوانك   كانةةوة, ونداكَ و والي ناو بةربؤتة خؤياط دواي كة دةججال: دةاا.ككي هاواري و الياط
  وطدةنكية  خؤيانةوة  ثكي كة ةاك دةسدار ,  واكَةوة( دةاةنةوة وورؤ و دةدةط ييفوؤ هةودوي هةر كةثكي
 و باواكةاط  و خؤيةاط  نةاوي  زذرةةاك  ون:  تدةفةروديي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" خدا بةوبةريثكي
 كةةو  يةاط  زةويةن,  سةةر  سةداري  ةةاارتين  ذذةدارؤ وكةة  ئةةواط  دةزامن, انكاطئةسةثةا  دةي ةكي  و ةنطرؤ
  زةوين سةر سداري ةاارتين كة ذذةدارؤ

حت ودني قدس ةن كنككةش كةاليةط وسدكَمانانةوة بةةب   ةةرؤ ئةةبكيت, ةةةاي ئةةو رؤذذةيةاط       فة
 ئةبكيت  "ةهديو"(ية  ئة  فةحتةش بةسةراودايةتي ال اله اال اهللو   اهلل اكَب(تةنها وت   

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  : َأنَّ النَّ ِ َّ )َرض َي اللَّ ُه َعْن ُه(َع ْن َأِ، ُهَريْ  َرَة »كة فةرودودةي تودا دةفةةرودييت:  
َها ِف اْلَبْحِر(. قَاُلوا: آلِِه وَسلَّم" ْب ِمن ْ َها ِف اْلبَ رِّ َوَجاِن ْب ِمن ْ ْعُتْم ِبَِديَنٍة َجاِن نَ َعْم يَا َرُسوَل اللَِّه. قَ اَل: )اَل  قَاَل: )َسَِ

ُعوَن أَْلًف ا ِم ْن بَ ِف ِإْس َحَق، فَ ِإَذا َجاُءوَه ا نَ َللُ وا فَ لَ ْم يُ َق اتُِلوا بِ  ِس َمٍح وملَْ يَ ْرُم وا ِبَس ْهٍم، تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ يَ ْغُلَوَه ا َس ب ْ
َها قَاُلوا: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبَ ُر، ف َ  : اَل أَْعَلُمُه ِإالَّ قَالَ -َيْسُقُط َأَحُد َجانِبَ ي ْ الَِّذي ِف اْلَبْحِر، ُُثَّ يَ ُقولُ وا  -قَاَل ثَ ْورب

َُ َلُْم، ِإَلَه ِإالَّ اللَّ  الثَّانَِيَة: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبَ ُر، فَ َيْسُقُط َجانِبُ َها اْاَخُر، ُُثَّ يَ ُقوُلوا الثَّالَِثَة: اَل  ُه َواللَُّه َأْكبَ ُر، فَ يُ َفرَّ
َنَما ُهْم يَ ْقَتِسُموَن اْلَمَغاِِنَ، ِإْذ َجاَءُهُم الصَّ رِيُخ فَ َق اَل: ِإنَّ ال دَّجَّالَ  رُُك وَن ُك لَّ فَ َيْدُخُلوَها فَ يَ ْغَنُموا، فَ بَ ي ْ ، فَ َيت ْ ََ  قَ ْد َخ َر
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"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  بةوبةةر ثكي: ييدةكَ( تبكي ازيرؤ كيي خداي  "ئةبدوهدرةيوة"واتة:  (1 «َش ْيٍء َويَ ْرِجُع ونَ 
: دتكةاط ط(  دةرياداية كة اليةاي و كةو  اني اليةاي اة بكس دوة  ارةتاط ئة :  فةرودوي آلِِه وَس لَّم"

 كةنةةوةي  اةةو  هةةزار  حةةف ا  تةاوةادو  تناسةكي هةكَ قكاوةة. :  فةرودوي  خدا بةوبةريثكي ئةي ييبةكَ
 نةةتن  و دةاةةط  جةةنط  بةةةةك  نة دادةبةزط نديي بؤي اة ااتيي دةاةط, بؤ شياكي كة  و (سحاق ئك

 دةزامن وا وةن : ييدةكَة "سةةور ", تدةطويي تو اليةاي ,(اك َب اهلل و اهلل اال ال ه ال : نكيدةكَ  دبةكَ نن,دةتةقكي
 ئةةو  ,(اك َب اهلل و اهلل اال ال ه ال : نكيدةكَة  دووبةارة  ثا اط -دةرياداية كة اة اليةي ئةو: فةرودودةي اة

 ,(اك  َب اهلل و اهلل اال ال  ه ال : نكيدةكَةة ة كسةةكي جةةاري بةةؤ هةوديسةةاط ثا ةةاط ت,دةطنييةة تويشةةي الاةةةي
 خةةري ي  اة  داااتكي كة دةس  ةو. اؤاودنةوةي دةاةونة ناويةوة دةةنة تدةاويي ةؤلي بؤ ةةياطييرؤ

 هةةودو  ئةكرت  دةرةةدو,  دةججال: تكيدةكَ و .دةطاثكي  كاطهاواريي دةبن, دةس  ةوتةااط دابة  ودني
    نةوةييدةطةرؤ و نندييوازككي ك  كي

  
هةةروةك   ونا. دابةش نااوييت و خةكَ ك  بةدةس  ةوتةااط دكَكاط خؤش نابكيت: (95(  94 

 يُ ْف رََح ِبَغِنيَم ٍة َوال يُ َقسَّ َم السَّ اَعَة ال تَ ُق وُم َح َّتَّ ال»دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 
ُب   واتة: قكاوة. ناية. تا ئةودةوة خةكَ ي دكَكاط بةدةسة  ةوتةااط خةؤش نابكيةت وناتةك       (2 «ِم ريَا
 كة ثكيشرت كة نكشانةااني ثكيشدو ئاواذةواط ثكيدا  دابةش نااوييت! هةروةك ةكرت

 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه : هةةروةك ثكيبةوبةةر   ( خةكَك دةطةرؤيينةوة سةر ةةك و سدارة اؤنةةاانكاط 96 
َع  ْن ُيَس  رْيِ بْ  ِن َج  اِبٍر قَ  اَل: َهاَج  ْت رِي  حب مَحْ  رَاُء بِاْلُكوفَ  ِة َفَج  اَء َرُج  لب لَ  ْيَس لَ  ُه »دةفةةةرودييت:  َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"

: يَا َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍُ َجاَءِت السَّاَعُة. قَاَل: ف َ  َقَعَد وََك اَن ُمتَِّكئً ا فَ َق اَل: ِإنَّ السَّ اَعَة اَل تَ ُق وُم َح َّتَّ اَل ِهجِّريَ  ِإالَّ
َِْم، فَ َق  اَل: َع  ُدوٌّ ُيَْ  ، َواَل يُ ْف  رََح ِبَغِنيَم  ٍة. ُُثَّ قَ  اَل بِيَ  ِدِه َهَك  َذا َوَحَّاَه  ا َحْ  َو الشَّ   ُب ْس  َمِم يُ ْقَس  َم ِم  ريَا َمُع  وَن ِْلَْه  ِل اْْلِ

ُِ َلُ   ْم أَْه   لُ  ْس   َمِم. قُ ْل   ُت: ال   رُّوَم تَ ْع   ِف  قَ   اَل: نَ َع   ْم، َوَتُك   وُن ِعْن   َد َذاُك   ُم اْلِقتَ   اِل َرَُّةب َش   ِديَدةب، فَ َيْش   رَتُِ   َوَُيَْم    اْْلِ
ُِ ِإالَّ َغالِبَ ًة، فَ يَ ْقَتِتلُ وَن َح َّتَّ َُيُْج َل بَ ي ْ نَ ُهُم اللَّْي ُل، فَ َيِف  ُؤاَلِء َوَه ُؤاَلِء ُك لٌّ َغي ْ ُر يُء َه اْلُمْسِلُموَن ُشْرَطًة لِْلَم ْوِت اَل تَ ْرِج 
ُِ ِإالَّ َغالَِبًة، فَ يَ ْقَتِتلُ  ٍْ َوتَ ْفَ  الشُّْرَطُة، ُُثَّ َيْشرَتُِ  اْلُمْسِلُموَن ُشْرَطًة لِْلَمْوِت اَل تَ ْرِج نَ ُهُم اللَّْي ُل، َغاِل وَن َحَّتَّ َُيُْجَل بَ ي ْ

                                 
 (3430رواه مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
 ث عن زوائد مسند الاُربغية الباح  (2)
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ٍْ وَ  ُِ ِإالَّ َغالِبَ  ًة، فَ َيِف  يُء َه  ُؤاَلِء َوَه  ُؤاَلِء ُك  لٌّ َغي ْ  ُر َغالِ   تَ ْف  َ  الشُّ  ْرَطُة، ُُثَّ َيْش  رَتُِ  اْلُمْس  ِلُموَن ُش  ْرَطًة لِْلَم  ْوِت اَل تَ ْرِج  
ٍْ َوتَ ْف َ  الشُّ ْرَطُة، فَ ِإَذا َك اَن يَ   ِِ نَ َه َد ِإلَ فَ يَ ْقَتِتُلوَن َحَّتَّ ُُيُْسوا، فَ َيِفيُء َه ُؤاَلِء َوَه ُؤاَلِء ُك لٌّ َغي ْ ُر َغالِ  ْيِهْم بَِقيَّ ُة ْوُم الرَّابِ 

بْ َرَة َعلَ  ْيِهْم، فَ يَ ْقتُ لُ  وَن َمْقتَ لَ  ًة  ْس  َمِم، فَ َيْجَع  ُل اللَّ  ُه ال  دَّ ملَْ يُ   َر ِمثْ ُلَه  ا،  -ِإمَّ  ا قَ  اَل: اَل يُ   َر  ِمثْ ُلَه  ا، َوِإمَّ  ا قَ  الَ -أَْه  ِل اْْلِ
َّائَِر لََيُمرُّ ِ ََنَباِتِْم َفَما َُيَلُِّفُهْم َحَّتَّ  ُهْم ِإالَّ َحَّتَّ ِإنَّ ال ُُّ بَ نُ و اْْلَِب َك انُوا ِمائَ ًة، فَ َم ُيَُِدونَ ُه بَِق َي ِم ن ْ َيَِرَّ َمْيًتا، فَ َيتَ َعا

ُع وا بِ  َنَما ُهْم َك َذِلَك ِإْذ َسَِ ٍُ يُ َقاَسُم، فَ بَ ي ْ ََيِّ َغِنيَمٍة يُ ْفرَُح، أَْو َأيُّ ِمريَا ٍَْس ُه َو َأْكبَ  ُر ِم ْن َذلِ الرَُّجُل اْلَواِحُد، فَِب َك، بَ 
َعثُ وَن َعَش َرَة َفَجاَءُهُم الصَّرِيُخ: ِإنَّ الدَّجَّاَل قَ ْد َخَلَفُه ْم ِف َذرَارِيِِّه ْم، فَ يَ ْرُفُض وَن َم ا ِف أَيْ ِديِهْم َويُ ْقِبلُ ونَ   فَ  َواِرسَ ، فَ َيب ْ

ٍُ َأَْسَاَءُهْم َوَأَْسَاَء آبَائِِهْم َوأَْلَواَن ُخُيولِِْم، ُهْم )ِإينِّ َْلَعْ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"طَِليَعًة. قَاَل َرُسوُل اللَِّه  ِر
يدسةةةيوي " واتةةة: (1 «َعلَ  ى َ ْه  ِر اْْلَْرِض يَ ْوَمئِ  ذٍ  فَ   َواِرسَ َعلَ  ى َ ْه  ِر اْْلَْرِض يَ ْوَمئِ  ٍذ. أَْو: ِم  ْن َخ  رْيِ  فَ   َواِرسَ َخي ْ  ُر 

 كثكاويية  ااتةةدا  كةةو ( ادوفةة   كةة  اةود  يهةكَ ؤزاويت بايةاي: يي خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَ "ادرؤي جابو
 قكاوةة.  وا" عةبةدوكآَلي اةدرؤي وةسةعدود   " ئةةي : دةيةد.  اةة  تنةبكي ئةوة وةطةر نةاواثكي هكضي ها.
 تةاوةادو  ناسييهةكَ قكاوة.: وتي دانكشت, و بدويةوة استرؤ كدابدويةوة,ثاكَ اة ئةوةي : ييدةكَ  ها.
 بةة  ثا ةاط  و, تدةاويية  خةؤش  جةةنط  دةسة  ةوتي  بةة  دلي نة و تييدةاو دابةش نةونا. تدييككي واي

 ئكسال  و خدازاط ئكسال  بؤ اؤدةاةنةوة خؤياط كدوذونانكي: وتي و  ا  ووةورؤ اود ئاواذةي دةسذ
 كةوااتةةدا  ئةكرت  ,ييبةةكَ : وتةي  ذوةاانةة؟ رؤ كةة  وةبةس ت: ومت ئةواط بؤ اؤدةاةنةوة خؤياط خدازانك 

 دةدةط داتكية  وةةرطي  ثةمياني ماناطكَدسو اة تؤ ئةو سةخذ بةردةيةاي و ةبةو ت,بةرثادةبكي جةنط
  ةةةدةبكي و تدادييةة  ةةةو تةةاوةادو دةاةةةطثكي دةسةةت اد ةة ار ئكنجةةا نةةةوة,يينةطةرؤ سةةةرنةاةوط اةةةتا

 نابةةزط  هكضكاط نةوةييدةطةرؤ ئةوانك  و ئةوانك  ال هةردوو ئكرت ئةواندا, و ئةواط داطنكي كة بةربةست
 يةةةا مبةةةوط تدةبكيةةة يةةةا دةدةط دي ةةةة  يوةةةةرجكي طماناوسةةةدكَ ثا ةةةاط نايةتةةةةدي, شوةرجةاةةةة و

 و تديية  بةسةةردا   ةةوياط  تةاوةادو  اةودط  اد ة ار  دةاةونةةوة  ديساط نةوة,ييبةةرؤ بةسةراةوتدويي
 هكضةكاط  ئةةوةي  بةيي  ئةواننك  و ئةوانك  نةوةييدةطةرؤ هةردووال ئكرت دانكاندانكي كة بةربةست  ةدةبكي
 يةا  مبةوط  تدةبكية  يةا  دةدةط دي ةة   يوةةرجكي  ماناطكَدسة و ثا ةاط  نايةتةةدي,  رجةاةةي  وة و ببةزط

 ت,ديية  بةسةةردا  دارةيةاط ئكي تاوةاد اودط اد  ار دةاةونةوة هةوديساط نةوة,ييبةةرؤ بةسةراةوتدوي
 دي, نايةتة وةرجةاةي  و ببةزط هكضكاط ئةوةي بيي نةوةييدةطةرؤ ئةوانك  و ئةوانك  هةردووال ئكرت

                                 
 (100 - 102/  0( والسيا  له وكذا الِريق اْلخر  له )124 - 124/  0أخرجه مسلم )   (1)
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 تةاوةاد  ط,دةردةثةةرؤ  ووياطرؤ بةرةو خدازاط ئكسال  ثامشاوةي كة واوة ةي ةدارة  ذذيرؤ بؤ اطثا 
 نةدة باكَ ادةيةةك بةرؤ دةاةةط,  نةديةدة  اةةو  نةةي ويي بةيي  نةاوي خديي  يجةةنةكي  , يدة  كي  كاطتكي خدا

( تدييككية  ايو   خةدارةوة   ةة دةاةويي و دةوةويي  هةةتا  تكية لَناهكي كاطبةةجكي  بةوالواليانةدا  دةاةا.  طةدزةر 
 ثكاويةاط  يةةك  تةنها و بدوطتاقلةبوؤ دةبكنن دةاةط خؤياط ويسةرذوكي بدوبن اةو سةد اة كبةرةبابكي
 كة  ئةواط  داااتكي كة ت,ب ويي دابةش كوناتكي ض ياخدد ت,ب ويي وؤشدكَ كدةس  ةوتكي بةض ئكرت واوة,
  ةة ديي جارةةي  اةاتيي  بةدوة,  طنيةاط  نوةكي دا طةورةتو كةوة يةايبةالَ اة تدةبكيككي كاططديي دةبن ةداحاكَ

 ةةككاط  ئةةوانك   كانةةوة, ونداكَ و والي ناو بةربؤتة خؤياط دواي كة دةججال: دةاا.ككي هاواري و الياط
  وطدةنكي خؤيانةوة  ثكي كة ةاك سدار دة ,(ةوةواكَ  دةاةنةوة وورؤ و دةدةط ييفوؤ هةودوي هةر كةثكي
 و باواكةاط  و خؤيةاط  نةاوي  زذرةاك ون:  تدةفةروديي ْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم""َصل ى اهلُل َعلَ  خدا بةري بة ثكي
 ذذةدارؤ كةةو  ياط زةوين, سةر سداري ةاارتين ذذةدارؤ كة ئةواط دةزامن, ئةسثةاانكاط دةي كي و ةنطرؤ
  ( زةوين سةر سداري ةاارتين كة

  

ةؤك ودني كة دانكشة داط و   دملةقديس و وييوان ودني وةدينةو( بكنااودنةوةي بةي 98(  97 
كةفةرودودةااني ثكيشدودا فةرودوي:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  زيارةت اراني:

َُ اْلَمْلَحَم ِة فَ  ْتُح قُ » َُ اْلَمْلَحَمِة، َوُخ ُرو ِِيِنيََّة ، َوفَ  ْتُح ُعْمرَاُن بَ ْيِت اْلَمْقِدِس َخرَاُب يَ ْثِرَب، َوَخرَاُب يَ ْثِرَب ُخُرو ْس َِْن
َُ ال دَّجَّالِ  ِِيِنيَِّة ُخ  ُرو دا فةةةرودوي: وةكَآلهةةي ئةةةوة يةةذنؤي خؤةاكيشةةاي بةئةة "وةةةعاز"ككيةةوةدا  (1 «اْلُقْس َِْن

 بةهةق دةطكيودرييت, هةروةك ةؤط ئكيس ا تؤ دانكش دويت ئا ككيوة  
يةةاخدد ئةةاوةداط  بةةةري,ةدان ودنةةةوةي بةي دملةقةةديس يةةاني طةةةورةاودني بكنااةةاني دةرو وئا

ياني ةكرت طةةورة نةااوآ,   وييوان ودني وةدينةش  اودنةوةي كة رؤووي بازرطاني و قةرةباكَعبدونككةوة,
ةش دةطويي ةةوة اةة رؤذذآ دييةت خةةكَ ي     هةروةها ئةةو  كةدةرو بةري  ذ تو درووست نااوييت,تةنها 

 خةةكَ ي زذر وةدينةةياط ةةؤل    ئةةبكنني  شوةراسة ةكيواني ئةة  فةةرودودة   وةدينة ةؤأل دةاةةط,  بةؤ   
 كةدوايككا قسةي زياتوي كةسةر دةاةين  اودووةو ئةةن كة  ديي  تو نكش ةج  ئةبن 

ياط رؤةنةة ئاوةدان ودنةوةي  بكت املقدو( دابةةزي  دوايةني خةالفةة. بكيةت بةؤ سةةر زةوي,       
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  ثكيبةوبةرهاتدوة,  "ئةزةدي يعةبدوكآَلي ادرؤي حةواكة"هةروةك كة فةرودودةي 

                                 
صحيح اجلامِ  ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل رواه ابو ُاُو والرتمذي وحسنه اْللباين ِف صحيح ا، ُاُو   (1)
 اوة بة ادردي( ئة  فةرودودة ثكيشرت او( 5454)
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َِ يَ َدُه َعلَ ى رَْأِس ي أَْو قَ اَل : َعلَ ى َه اَمِ،، ُُثَّ قَ اَل : يَ ا ابْ َن َحَوالَ َة ِإَذا رَأَيْ َت : »ثكيي فةةرودو:  آلِِه وَس لَّم" ُُثَّ َوَض 
َُنَ ِت ال لَّاَلزُِل َوالْ  َبَمبِ ُل َواْْلُُم وُر اْلِعظَ اُم َوالسَّ اَعُة يَ ْوَمئِ ٍذ أَقْ  َرُب ِم َن النَّ اِس اْلَِْمَفَة قَ ْد نَ َللَ ْت أَْرَض اْلُمَقدََّس ِة ، فَ َق ْد 

واتة: ثا اط دةسذ خس ة سةر سةر  و فةرودوي: ئةةي اةدرؤي حةواكةة     (1 « ِمْن يَِدي َهِذِه ِمْن رَْأِسكَ 
و رؤووداوة  بة و نةهاوةتككةااط و ئةطةر خكالفة. دابةزي بؤ خااي ودقةددةو ئةوة زةوكنلةرزةااط

 طةورةااني قكاوة. كة خةكَك نزيك تو ئةبكي ةوة كةو دةس ةي ون  خس دووةتة( سةري تؤوة 
َُ اْلَمْلَحَمةِ »فةروايشذ  وةبةست كة وةحلةوة بوي ككة كةو ةرؤة طةةورةي اةة   « َوَخرَاُب يَ ْثِرَب ُخُرو

طةةورة دةاةويي ةة نكيدانكانةةوة,     و طاورةاانةوة, اةة  ةةرؤيي ي زذر   دةاةويي ة نكيداط وسدكَماناط و رؤذ 
( كةبةةةر ئةةةوة  ةةةرؤةاة زذر طةورةيةةة, وة كةةةدواي ئةةةو  ةةةرؤة  اْلَمْلَحَم  ةِ بؤيةةةش نةةاوي ككينةةواوة بةةة   

طةورةيةوة, جاريي ي تو  قدس ةن كنككة( فةتو دةاويي ةوة, اة ئةس ةنبدوكي ئكيس اية اة يةاكي ةة كةة   
 جال ثةيا دةبكيت  ارة طةورةااني تدراكا, ئكنجا دواي ئةوة دةج

 

خةكَ ةاةي كيي ةؤط ئاسن  ( وةدينة خواث اراني خؤي هةكَئةداتة دةر هةروةك99 
بؤ ئةوآ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" اري وةدينة دواي اؤة ودني ثكيبةوبةر : هةكَدةوةرييت

رؤووياط كةو  ارة  خةكَ ي زذربةدوا داها. تاادو  ئاوةداني زذري بة خؤيةوة بك , سا نكي ي زذري
ت  رؤذذي ائاواذة ئةدا. اة كة ه "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"اود و ئاوةدانكاط اودةوة, ثكيبةوبةر 

"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه ثكيبةوبةر  دوايي ئةوةية اة خةكَ ي زذر حةز ئةاةط كةو  ارة نكش ةج  بنب 
ِه َوَقرِيَبُه: َهُلمَّ ِإَ  الرََّخاِء َهُلمَّ ِإَ  الرََّخاءِ »ةرودييت: دةف وَسلَّم" َِْ  َعَلى النَّاِس َزَمانب يَْدُعو الرَُّجُل اْبَن َعمِّ ، َي

ُهْم َأَحدب  َُ ِمن ْ َها َرْغَبةً -َواْلَمِديَنُة َخي ْرب َلُْم َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل ََيُْر ِإالَّ َأْخَلَ  اللَُّه ِفيَها  -َعن ْ
َُ اْْلَِبيَث، اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ تَ ْنِفَي اْلَمِديَنُة  رًا ِمْنُه. َأاَل ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكاْلِكرِي َُتِْر ِفي اْلِكرُي ِشرَاَرَها َكَما يَ نْ َخي ْ

 بؤ وةرط: ودةكَيي دةاا. بانط خزوةاةي و ئاوؤزااةي ثكاو دييت رؤذذييك واتة: (2 «َخَبَث الَِْديدِ 
اة  بةواةسةي سدييند بكانزانكاية, ئةطةر با رتة بؤياط وةدينة بة   هةرزاني, بؤ وةرط هةرزاني,

 ةاارت كةو طةورة خداي -ثكينةاا. حةزي-و دةرةكيت وةدينة كة هةراةو بةدةس ة, و  طكاني

                                 
اُو وصححه اْللباين ِف الصحيح أ، ُاوُو و  (1)  (2030)  ِف صحيح اجلامِ رواه أمحد وأبُو
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة ( 143/  5رواه مسلم )   (2)
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 قكاوة. رؤذذي دةردةاا., ناثدخت واية سنةةرئا رةيواد وةك وةدينة ئاطاداربن  ديي , دةخاتة
 الدةبا.  ئاسن خةكَ ةي ادورة ةؤط وةك دةرنةاا., ناثدخ ةااني هةودو وةدينة هةتا ناية.

َِ يُرِيُد َعَواِفَ السَِّبا -يَ ت ْرُُكوَن اْلَمِديَنَة َعَلى َخرْيِ َما َكاَنْت، اَل يَ ْغَشاَها ِإالَّ اْلَعَواِف »هةروةها دةفةرودييت: 
َّ رْيِ  َُ رَاِعيَ  اِن ِم ْن ُمَليْ نَ  َة يُرِي َداِن اْلَمِدينَ  َة، يَ ْنِعَق اِن ِبَغَنِمِهَم  ا فَ َيِج َداهِنَا َوْحًش  ا، َح َّتَّ إِ  -َوال َِ َذا بَ َلغَ  ا ثَِنيَّ َة الْ  َوَُا ُُثَّ ََيْ ُر

- تكينااا. رؤووي اةو ا,بارودذخكد كةةاارتين جكيدةهكيلَن وةدينة خةكَ يواتة:  (1 «َخرَّا َعَلى ُوُجوِهِهَما
 وةةرؤةاانكاط  هةاوار  و بةةها.   ودزةينةة(  هةؤزي   ةداني  دوو ثا ةاط  -نةةبكيت  باكَنةدة  درؤنةدةو  وةطةر
َا ثني ة  دةطةنة ااتيي هؤكَة, و ةؤلي دةبكنن دةرؤذط, وةدينة بةرةو بةرو دةدةنة  بةرؤوداو دةاةوط( ال ُو
  دةووط

هؤاارةاةي ئةو هةةودو  ةةرؤة طةورةيةة بكيةت     رؤةنةة وةبةسذ دةرةدني خةكَ ةاة كة وةدينة 
خةةكَ ي ناةةار ئةةبن اةة ئةةو  ةارة ةةؤل         كة نكيداط وسدكَماناط و رؤذوةاانةةوة  اة ئةورؤذذة رؤووئةدا.

ي تكةا نةةوكينكيت  يةاط تةةنها وةك رؤييةايةةاي كةيي دييةت تةةنها         , ئة   ارة واي كيي دييت يةك اةسب ةط
ةااط و وزطةوتةااط ئةةن وكةز ئةاةةط و اةةو بةرهةكَسة كاط كةيي      خةكَ ي ثكيكدا رؤة. ئةبن و كة اؤ ن

 نااا. 
 

خةداي طةةورة  ةاخةااني كةسةةر زةوي جةكيةن      ياط ئةةتوازيين:  (  اخةااط كة  ديي  خؤ111 
كةة   ت ةاخانة رؤذذييةك ديية    داوين اةة ئةةو  هةواكَي ثكية  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اودووة, ثكيبةوبةر 

اط تةةخ  ودنكاط  , ية ةاانةوةيةرةو  ةواة  ةوا  زرؤييةي بدوةكةة     خؤياط ئةتوازيين, ئةةوي  كةة   ديي
ثكيبةوبةةر      ه ديكةوةية كةاليةط خةكَ ةوة بؤ درووست اودني رؤييةاااط ياط هةكَ ؤكَنكاط بؤ تؤنكيلي و 

َر و اَْلْم  نتَ  َروُ أََماِكِنَه ا،  َع نْ اَعُة َح َّتَّ تَ  ُلوَل اجْلِبَ اُل تَ ُق وُم السَّ  الَ »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
واتة: قكاوة. داناية. تاادو  اخةااط كة  ةديي  خةؤي جدوكةةياط تة       (2 «املَْ َتُكونُوا تَ َرْوهَن  ،الَّ  امظاْلعِ 

 نةتانبكنكدة!رؤووداوو  ةرؤو اارةساتي زذر دةبكنن اة ثكيشرت  دةاةوآ كة  ديي  خؤياط ئةتوازيين!
 

 ( ثكاوييك كة  قةح اط(ةوة ثةيا ئةبكيت خةكَ ي  ديي  ئةاةوط 111 

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(عن َأ، ُهَريْ َرَة  (1224)بخاري / فضائل املدينة/ ال   (1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعِن الََْسنِ ( 3441واه الَِباين وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )ر    (2)
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خةكَ ةاةةي   ا ئةةبكيت, اةة تنةيةةاي عةرؤةبككةة و    (ةوة ثةيقحِانكة ئاخوي زةواط ثكاوييك كة  
َوَعلَ ى  "َص ل ى اهلُل َعَلْي هِ ري ئةو ثكاوة اؤ ئةبنةوة  ثكيبةوبةةر  ن كةدةوزذر ديندار و خداناسن  خةكَ ي ديي

ََ َرُجلب ِمْن َقْحَِاَن َيُسوُ  النَّاَس ِبَعَصاهُ »دةفةرودييت:  آلِِه وَسلَّم"  قكاوة.واتة:  (1 «اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ ََيُْر
 دةسة ةاةي  دار ي(زةبةو   بةة  خةةكَ ي  دةبكيةت  ثةيةدا ( قحِ ان  هةؤزي  كةة  ثكاوييك تاوةادو هةكَناسكيت
  بةرؤييدة دةيانبا.

 و تدونةةدي و رؤةقككة ةةي تةةةنها بةراوبةةةر خواث ةةاراط و بكيباوةرؤانةةة,  ةةاية. بةةةوةشديةارة ئةةة 
باسي اؤوةكَكيك كة ثكاوي قةح اط دةاا. و ئكنجا باسي ئةو ثكاوةي قةح اط دةاةا.   "ئكبندعةبباو"

  (2  هةرهةودوياط ثكاوي ةااندةكَكيت: و دةفةرودييت: 
و بةندة نككة هةةر ئةةو  جهجاهةة( ناوةيةة اةة      قةح انككة وة ئازادة ئةواةسةي  وادا هةكَبة. 

باسةي   وةوةك كةة ذييةوة   ثكيي رؤاطةياندووين اة دةردةاةوييت  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 
 دةاةين  

 

كةة ئةاخوي زةوةاط ثكاوييةك دردةةةكيت اةة       ( الجهجاه ةكيت ثكيي دةكَةكين:   دةرة( ثكاوييك د112 
 كةة  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"  رؤاط و سةدرؤاني بةؤ نةاو خةةكَك زذرة, ثكيبةوبةةري     ثةيدةندي و طة

, كةهةندآ  ديينك  وةسفي اودووة, يةةا  كةوانةةي نةاوي هكينةاوة نةاوي      هكيندآ  ديين ناوي هكيناوة
ُْ اْْلَيَّاُم َواللََّياِل َحَّتَّ » جةهجاهة(ة  هةروةك دةفةرودييت:  واتةة:   (3 « َُيِْلَك َرُج لب يُ َق اُل لَ ُه اجلَْْهَج اهُ اَل َتْذَه

  جةهجاهة ئةكَكين:رؤذذاط و  ةواط تةواو نابن تا ثكاوييك دييت دةسة . وةردةطوييت و ثكيي 
 

و بةقسةهات  قاوضي و  بكيوؤذحةااط( بةقسةهات  ئاذةكَة درؤندةااط و 116(  115(  114(  113 
 كةوة رؤانةااني ثكاو كةبارةي خكيزانةاانلةااط و هةواكَةةياندني بةدةنط اةوت  الس ك ي نةع

َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ »دةفةودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" هةروةك ثكيبةوبةر 

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة  (3325)بخاري / املناقْ/ ال(  1)

 (، اسناُه جيد14/314رواه أبو نعيم ِف الفنت، وقال الافظ ِف الفتح )   (2)
 (2225)   صحيح اجلامِ ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة صحيح مسلم    (3)
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ْنَس، َوَحَّتَّ ُتَكلَِّم الرَُّجَل عَ  َُ اْْلِ َبا ُُ نَ ْعِلِه، َوَُتَْبَُه َفِخُذُه ِبَا أَ ُتَكلَِّم السِّ َُ أَْهُلُه ِمْن بَ ْعِدهِ َذبَُة َسْوِطِه، َوِشرَا  (1 «ْحَد
ئاذةأل كةطةأل ووذظ نةاةويي ة واتة: سدييند بةواةسةي اة طكاني و  بةدةس ة قكاوة. هةكَناسكيت تا 

الة ي قاوضككةاةي و الس ك ي  ووذظ كةطةأل ئاذةكَة درؤندةااط نةاةويي ة قسةوة, وة هةتاقسةوة, 
اةو ةااني كةطةكَي نةاةونة قسةوة, وة رؤاني دةاةويي ة قسةو هةواكَي خكيزانةاةي ث  رؤا ئةطةيةنى 

  اة كةدواي ئةو ةي اودووةو خةري ي ةي بدوة!!!
هةندييك ئةكَكين بة دةنةهات  قاوضي و الس ك ي نةعلةااط و رؤاني ثكةاو كةةو سةةردةوةي ئكيسة ا     

ارةاةةاني طةةدييةوتن كةةة ؤاوةك تةكةةةفؤني دةسةةذ و ه ة هؤاةةارة ثةيدةنديكةةةااني ئكيسةة ابكيت,نةةةةرؤ
ئاوكيوةااني دةنط  بة   ئةطةر ئةوةش نةبكيت ئكيمة باوةرؤواط هةيةة اةة ئةةو  ة ةرؤوو ئةةدا. وةادا        

 باسي اودووة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى سةهات  ئاذةكَة درؤندةااط ئةوة كةسةردةوي ثكيبةوبةر بة   سةبارة. بةق

َنَم ا َرُج لب َيُس وُ  » خدا ككيي رؤازي بكيةت( دةكَكيةت:    "ئةبدوهدرةيوة"رؤوويداوة, هةروةك  ةئةو آلِِه وَسلَّم" بَ ي ْ
َها اْلتَ َفَتْت ِإلَْيِه اْلبَ َقرَ  (. فَ َق اَل النَّ اُس: بَ َقَرًة َلُه َقْد مَحََل َعَلي ْ ُِ َ ا ُخِلْق ُت لِْلَح ْر ُة فَ َقاَلْت: ِإينِّ ملَْ ُأْخَلْق ِلَ َذا، َوَلِك فِّ ِإمنَّ

بِ ِه : )فَ ِإينِّ أُوِم ُن "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"أَبَ َق َرةب َتَكلَّ ُم  فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه  -تَ َعجُّبً ا َوفَ َلًع ا-ُسْبَحاَن اللَّ ِه 
ٍَ ِف َغَنِمِه َعَدا َعَلْيِه "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر(. قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َنا رَا : )بَ ي ْ

َقَذَها ِمْن ُه، فَالْ  ََلَبُه الرَّاِعي َح َّتَّ اْس تَ ن ْ َها َشاًة، فَِ َََخَذ ِمن ْ ، َف ُْ ْئ ِِ  الذِّ ُْ فَ َق اَل لَ ُه: َم ْن َلَ ا يَ  ْوَم السَّ ُب ْئ تَ َف َت ِإلَْي ِه ال ذِّ
ٍَ َغرْيِي(. فَ َقاَل النَّاُس: ُسْبَحاَن اللَّ ِه  فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه  : )فَ ِإينِّ "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"يَ ْوَم لَْيَس َلَا رَا

 ككينةةابدو, بةةاريي ي ككيةةدةخدرؤي وانةايةةةاي ثكاوييةةك كةااتكيةةداواتةةة:  (2 «ْك  ٍر َوُعَم  رُ أَنَ  ا َوأَبُ  و بَ  أُوِم  ُن بِ  َذِلكَ 
( اةواو   دروست اكيالَندط بؤ بةكَ د نةاواو , دروست ئةوة بؤ ون: دتيط و بةاليدا اودةوة الي وانةااة
ل ى اهلُل "َص  ثكيبةوبةةر  !!دةاا.؟ قسة وانةا -توسةوة و سدرؤواط بةسةر– اهلل سبحاط: دتكاطط خةكَك

( هةيةةةة بةوةةةة باوةرؤوةةةاط عدوةةةةر و ئةبدوبةةةةاو و وةةةن بةرؤاسةةةذ:  فةةةةرودويَعَلْي  ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم"
 كةةناو   ةدانكيك  كةااتكي دا': فةرودوي"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"  ثكيبةوبةر: دةكَيي "ئةبدوهدرةيوة"

 اةود,  رؤزطار وةرؤةاةي و دواي اةوتة  دانةاة فوؤاند, كيي يي يوةرؤ و ثةالواريدا طدرط بدو, وةرؤةاانكدا

                                 
الصحيحة ،  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ رواه الرتمذي وقال غريْ وصححه ابن حبان والاكم   (1)
 (4545(، املشكاة )22)
 (3205)بخاري / اْلنبياء/ ال(  2)
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  ةداني  رؤذذيي ةدا  كةة  درؤندةدا؟ رؤذذي كة دةاةوييت فوياي ايي: و. ثكيي و بةاليدا اودةوة الي طدرطةاة
 ""َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم ثكيبةوبةةةر اكلةةة(  سةةبحاط: طدتكةةاط خةكَ ةاةةة وةةن, كةةة جةةةة نابكيةةت

 (  ئةبدوبةاوو عدوةري  هةية بةوة باوةرؤ  ون بةرؤاسذ:  فةرودوي
 

( قكاوةةة. هةكَناسةةكيت تةةاادو ئكسةةال  نةسةةوؤيي ةوة و قدرئةةاط كةةةدكَي بةنةةدةااط   118(  117 
اللَّ ُه  َع ْن ُحَذيْ َف َة َرِض يَ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةروةك ثكيبةوةر  هةكَنةطنييت!!

الث َّْوِب، َحَّتَّ ال يُ ْدَر  َعْنُه، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَآلِِه َوَسلََّم : يَْدُرُس اِْلْسمُم َكَما يَْدُرُس َوْشُي 
َلٍة، َفم  ، َوُيَسرَّ  َعَلى ِكَتاِب اللَِّه ِف لَي ْ َق ى َطَوائِ ُ  َما ِصَيامب، َوال َصَدَقةب، َوال ُنُسكب يَ ب َْقى ِف اَْلْرِض ِمْنُه آيَ ةب، َويَ ب ْ

رَْكنَ  ا آبَاَءنَ  ا َعلَ  ى َه  ِذِه اْلَكِلَم  ِة :  ُْ ال ِإلَ  َه ِإال اللَّ  ُه، فَ   َنْحُن ِم  َن النَّ  اِس الشَّ  ْيُخ اْلَكبِ  رُي، َواْلَعُج  وُز اْلَكبِ  ريَُة، يَ ُقولُ  وَن : َأ
ُهْم ال ِإلَ  َه ِإال اللَّ  ُه، َوُه  ْم ال يَ  ْدُروَن َم  ا ِص  َيامب، َوال َص  َدَقةب، َوال َذيْ َف  ةَ زُفَ   َر لُِ نَ ُقوُلَ  ا " .قَ  اَل ِص  َلُة بْ  ُن  : َفَم  ا تُ ْغ  ِف َع  ن ْ

ََُها َعَلْيِه َثمثًا، ُك لُّ َذلِ َك يُ ْع ِرُض َعْن ُه ُحَذيْ َف ُة، ُُثَّ أَقْ بَ َل  ََْعَرَض َعْنُه ُحَذيْ َفُة، فَ َرَُّ : ثَ ِة، فَ َق الَ ِف الثَّالِ َعَلْي ِه ُنُسكب  َف
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه  خدا ككيي رؤازي بكيةت( دةكَكيةت: ثكيبةوبةةر     "حدزةيفة"واتة:  (1 «َلُة، تُ ْنِجيِهْم ِمَن النَّارِ يَا صِ 

نةخشةااني سةةر ثؤ ةاك اةاأل     فةرودويةتي: ئةو ئكسالوة ئةسوؤيي ةوة هةروةك ةؤط َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"
واي كيي دييت( اةو نازانكيت نة رؤذذوو نة خكيوو خكيوا. نة قدرباني ةككة؟!! ةوة   تا ئةبنةوة ئةسوؤيين

هةرةي هةية  كة ئايةتةااني خدا( كةا كييب خداو  دأل و دةروونةي بةنةدةااط( كةة  ةةويي دا هةةودوي      
, تةةا كةسةةةر ئةةةو زةويكةةة تةةةنها ئايةةةتكي ك  بةةدوني ناوكينكيةةت!! ئةةةوةي ئةةةوكن  ةةةةند ئةسةةوؤيينةوة

ال ِإلَ َه ةدوةااني خةكَك دةكَكين: باوباثنامناط ئةو و ةيةواط ث  طةيشة دوة    كة ثنة بة سا اؤوةكَكيك
ال ال ه ت   ي طد.: جا و"حدزةيفة"بة  "ادرؤي زوفةر سكلَةي" ( ئكيمةش هةر ئةوة ئةكَكيكنةوة!!ِإال اللَّهُ 
نة خكيو و خكيوا. نة قدرباني ةةككة؟  ( كةو رؤذذدا ض سدودي ئةبكيت كةااتكي دا اة نةدةزانن رؤذذوو اال اهلل
ئةةو ثوسةكارةي كةيي اةودةوةو هةةودو جةار        "سةكلَة "وةرطكيةوؤا, تةا سة  جةار      ي كةيي ش رؤوو"حدزةيفة"
ئةو و ةةية   "سكلَة"رؤووي تكي ودو طدتي: ئةي  كة سكيكةجمارهةر رؤووي وةردةطكيوؤايةوة, تا  "حدزةيفة"

 كة ئاطو رؤزطارياط ئةاا. 
  

                                 
السلسلة الصحيحة ، ( من طريق أ، معاوية عن أ، مالك523/  5( و الاكم )5455)أخرجه ابن ماجه   (1)
(1/122) 
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انةوة كةة رؤييةةا بةةهؤي سةةرةتااةي     اةعبةة,  داطناودنةي  ةرؤيي دةاةوييت بؤب ( سدثايةك119 
َعْن ُعبَ ْيِد »دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" هةروةك ثكيبةوبةر  دوااةياط تةفوو تدونا ئةبن:

ُُ بْ  ُن َأِ، رَبِيَع ةَ  ََُخ َل اْلَ  اِر ِِيَّ ِة قَ  اَل:  َوَعْب  ُد اللَّ ِه بْ  ُن َص  ْفَواَن َوأَنَ ا َمَعُهَم  ا َعلَ ى أُمِّ َس  َلَمَة أُمِّ اْلُم  ْؤِمِنَ   اللَّ ِه ابْ  ِن اْلِقْب
َها(، َفَسََاَلَها َعِن اجْلَْيِا الَِّذي َُيَْسُ  ِبِه  وََكاَن َذِلَك ِف أَيَّاِم اْبِن اللُّبَ رْيِ، ف َ  َقاَلْت: قَاَل َرُسوُل اللَِّه )َرِضَي اللَُّه َعن ْ

، فَ ِإَذا َك انُوا بِبَ ْي َداَء ِم َن اْْلَْرِض ُخِس َ  ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم""َصل   َعُث ِإلَْي ِه بَ ْع ثب : )يَ ُعوُذ َعائِذب بِاْلبَ ْيِت فَ ُيب ْ
َع ُث يَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة َعلَ ى ِ ِْم(. فَ ُقْل ُت: يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه، َفَكْي َ  ِبَ ْن َك اَن َكارًِه ا  قَ اَل: )َُيَْس ُ  بِ ِه َمَعُه ْم، َولَ  ِكنَّ ُه يُ ب ْ

 يحارسة " و ون: دةكَكيت "عدبةيدوكآَلي ادرؤي قكب ككة"واتة:  (1 «ٍر: ِهَي بَ ْيَداُء اْلَمِدينَ ةِ نِيَِّتِه(. َوقَاَل أَبُو َجْعفَ 
 داي ةي  ي"ئةد  سةةكةوة  " ةةدوين بةؤ سةةرداني    "عةبةدوكآَلي اةدرؤي سةةفداط   "و  "ئةبدورةبكعةة  ادرؤي
 بةة  رؤذدةةةكيت  اة سدثايةي ئةو دةربارةي ثوسي ككيكاط هةردوواكاط  خدا ككيكاط رؤازي بكيت( داراطبوؤوا

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه  خةدا  ثكيبةوبةةري : دتيطة  ي ئةةو  دابدو," ئكبندوزوبكيو" كةسةردةوي ئةوةي  زةويدا؟
 دةاوييةت,  رؤةوانةة  بةؤ  دثايةايسة  اةعبةة,  بؤ ثةنادةبا. ثةناهكيندةيةك: فةرودويةتي َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

 زذر بة ئةوةي ئةي خدا, ثكيبةوبةري ئةي: دمتط !رؤذدةةن بةرفواواط خااكي ي و دة ت دةطةنة ااتيي
 كةسةةر  قكاوةتةدا  رؤذذي كةة  بةة    رؤذدةةةكيت  كةطةكَكاط ئةوي : فةرودوي دييت؟ بةسةر ةي بودوويانة

    وةدينةية دة ذ دة  ة ئةو: دةكَيي "ئةبدوجةعفةر"  دةبكي ةوة زيندوو خؤي نكةتي و نكاز
ئةوانةي اة كةسةر نكةتي خؤياط زيندوو ئةبنةةوة, ئةوانةةط اةة بةةزذر بةؤ  ةةرؤةاة هكينةواوط,        
خداش اةة هةةودوياط كةةناو ئةةبا. كةبةةر ئةوةيةة اةة ذوةارةي ئةةوانكاط زيةاد اةودووةو هاورؤييكةةتي             

 داكة  ديي  تةو  ة اةعبة خدا كةناوياط ئةبا. خواتوينكاط اودووة  ديارة ئةو خةكَ ةش بةر كةوة بةةن
ِف َمَناِم  ِه، فَ ُقْلنَ  ا : يَ  ا  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َأنَّ َعاِئَش  َة، قَالَ  ْت : َعبَ  َث َرُس  وُل اللَّ  ِه »دةفةةةرودييت: 

ُْ ِإنَّ نَاًس ا ِم ْن أُمَّ ِ، يَ ُؤمُّ وَن بِاْلبَ ْي ِت ِبَرُج ٍل َرُسوَل اللَِّه، َصنَ ْعَت َشْيًئا ِف َمَناِمَك ملَْ َتُكْن تَ ْفَعُلُه ، ف َ  َقاَل : " اْلَعَج 
ََ بِاْلبَ ْي  ِت َح  َّتَّ ِإَذا َك  انُوا بِاْلبَ ْي  َداِء ُخِس  َ  ِ ِ  ْم "، فَ ُقْلنَ  ا : يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه،  ُِ ِم  ْن قُ   َرْيٍا، قَ  ْد جَلَ   َّرِي  َق قَ  ْد َُيَْم   ِإنَّ ال

َُِر َش النَّاَس، قَاَل : "  َّتَّ نَ َعْم، ِفيِهُم اْلُمْسَتْبِصُر َواْلَمْجُبوُر، َوابْ ُن السَّ ِبيِل يَ ْهِلُك وَن َمْهَلًك ا َواِح ًدا، َوَيْص ُدُروَن َمَص ا
َعث ُ  "َص ل ى اهلُل بةوبةر دا ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت:   ةوييك( ثكي خ "عائكشة"واتة:  (2 «"ُهُم اللَُّه َعَلى نِيَّاِتِمْ يَ ب ْ
ئةةكَيي ومتةاط: كةة اةاتي خةوتن ةدا       كة جكيةةي خةوتنكدا هةر جدوكَةجدوكَي بةدو!  ْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"َعلَ 

                                 
 (.4134روواه مسلم  )   (1)
 (5123)   صحيح اجلامِ ،(221/  5أخرجه البخاري )   (2)
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ة ودوي: سةةيو  كةةوة دةهةا. اةة اؤوةكَة     هةندآ   ت ئةاود اة ثكيشرت نةةتان ودووة! ئةةوي  فةةر   
ي اةعبةة ب ةةط( كةة    بةدواي ثكاويي ي قدرةيشككةوة نكازياط واية اة  غةزوو ون خةكَ كيك كة ئدممةتي

طدمتاط: ئةي  ئةكَيي( خدا بةناخي زةوياندا رؤذ ئةةديينكيت!!! اْلبَ ْي َداءِ رؤييةا كة  ديينكيك اة ثكيي دةكَكين:  
 ة(, فةةرودوي: بةةكَيي! هةيانة   كة ة وةوة؟!  زي ئةةو ئةاةونة رؤي  خةكَ ي كةو رؤييةاية ثكيبةوبةري خدا,

هةيشة هةةروا  دةطةةأل    ذرةولي بؤ ئةو  ةرؤةياط هكيناوة,ةاوةرؤييي دةس  ةوتكيك ئةاا., هةيشة بة ز
ةزي خةؤي  خةدا بةةنكازو وةةر    ط وةادو يةك كةةناو ئةةبا., هةراةةو   اةوتدوة, بة   خدا هةرهةودويا

 دةااتةوة   كةقكاوة.( زيندووي
َها، قَاَلْت : قَاَل َرُسو َعْن »خاريدا ئةكَكيت: كة سةحكحي بد   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه ُل اللَِّه َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ََوَّلِِْم َوآِخ رِِهْم، قَالَ ْت : قُ ْل َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ُت : : " يَ ْغُلو َجْياب اْلَكْعَبَة ، فَِإَذا َكانُوا بِبَ ْيَداَء ِمَن اْْلَْرِض َُيَْسُ  ِب
ََوَّلِِْم َوآِخ رِِهْم، َوفِ يهِ  ََوَّلِِْم َوآِخ رِِهْم، يَا َرُسوَل اللَِّه، َكْيَ  َُيَْسُ  ِب ُهْم  قَ اَل : َُيَْس ُ  بِ  ْم َأْس َواقُ ُهْم َوَم ْن لَ ْيَس ِم ن ْ

َعُثوَن َعلَ ى نِيَّ اِتِْم  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت: ثكيبةوبةر  "عائكشة"واتة:  (1)«ُُثَّ يُ ب ْ
( بةهؤي سةةرةتااةيانةوة  بَ ْي داءعبة ئةاا., اة ئةطا. بة  فةرودوي: كة  وييك غةزووي اة آلِ ِه وَس لَّم"

 ي وا كةسةةةرةتااةي كة ةة وةاة يةةدا ئةخاتةةة خةةدارةوة,  يةةاني طدرزيضةة  دوايةةك  سةةدثااة كةةة زةو 
: ئةةي ثكيبةوبةةري خةدا ةةؤط بةةهؤي      ئةةكَيي طةدمت  تةةخت ئةةبكيت(    ةطةةكَي ئةوة كينكيت دوايككةاةةي ك 
كةااتكي دا اةة خةةكَ ي وايةاط دةطةةأل اةةوتدوة اةة كةطةةأل         ؟رؤذ ئةةديينكيتسةرةتااةوة دوايككةاةي 

سدثااة نني  بة   اةوتدونةتةة ناويةةوة( فةةرودوي: بةةهؤي سةةرةتااةوة دوايكةاةةي رؤذ ئةةةكيت,        
 (2 ثا اط كةسةر نكةتةاانكاط خدا زيندووياط ئةااتةوة 
 

  َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اهللُ هةةروةك ثكيبةوبةةر    ( خةكَ ي واز كة حةج ودط دةهكينن 111  
دةوةةي خةةكَ ي   واتة: قكاوةة. هةكَناسةكيت تةا ئةو    (3 «اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ اَل ُُيَ ََّّ اْلبَ ْي تُ »دةفةرودييت: 

حةة  ب ةا.     ئكرت رؤةنةة وةبةست ئةوة بكيت اة كةبةر  ةرؤو  ؤرؤ اةو ناتدانكيتةكرت حة  نااةط! 
 !بةج  بةةيةننحة  فةريزةي ةاوييت اة ئةو خةكَ ة ياط رؤييةوياط كيي ئ

 

                                 
 صحيح البخاري   (1)
  دوايي بةدرييذي كة باسي وةهدي باو كةو رؤووداوة ئةاةين(  2)

 ،( من طريق  آخرين543/  5( و الاكم )1005)، وابن حبان، (2/  44) (مسنده )ِف   رواه ابو يعلى  (3)
 (444/  4) السلسلة الصحيحة 
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خةكَ ي  ثكي  هات  ئكسال ةرةب بؤ سةر ب ثةرسذ! ( طةرؤانةوةي هةندآ كة تنةااني ع111 
ب ةةةااط هةةةودوياط  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"بةةةهات  ثكيبةوبةةةر  ,خةةةري ي ب ثةرسةةذ بةةدوط

زي بدونةوةي رؤذذي دوايةي و دووراةوتنةةوةي خةةكَك كةة ديةن و كةة زانسةذ          كينواط, بة   كةطةأل ن
"َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"  ةةةرعي, زذريةةاط ئةطةرؤيينةةةوة سةةةر ب ثةرسةةذ  ثكيبةوبةةةري خةةدا    

َُْوٍس َعلَ   ى ِذي ا»دةفةةةةرودييت:  َِِرَب أَلَيَ   اُت ِنَس   اِء  واتةةةة: قكاوةةةة.  (1 «ْْلََلَص   ةاَل تَ ُق   وُم السَّ   اَعُة َح   َّتَّ َتْض   
تةا مسةذ رؤانةي ئافوةتةاني  دةوو( هةنةدة نةئاوسةكيت  اةة بةةهؤي بةةردةواوي سةداري             هةكَناسكيت

  (2 ( و بةدةوريدا ئةخدكَكينةوةِذي اْْلََلَصةو رتو ئةسثةاانكانةوة ئةبكيت( اة ئةةن بؤ ثةرس    
 

بةةني   كةة   بةوي ني ةرةبةةاانن, اةة   تنةي قةدرةي  كةة تةنة ع    :( تنةي قدري  ناوكين 112 
, ئةةو نةاوةش كةةوةوة هةاتدوة اةة خةكَ ةاةةي       (فةهوي ادرؤي وةاكك ي اةدرؤي نةةزري اةدرؤي اةنانةة     

تة    ثةرتةةوازةيككاط خةري ي تكجارة. و بارزطاني بدوط اة ئةطدتوا  اك قارش(  ئةوانة دواي ئكسةال   
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه كةويكةةااط   ثكيبةوبةةر   اةو. وةك بةاويكةااط و عدوةريكةااط و عدمسانككةااط و عة

َُ قَ َبائِ ِل اْلَع  َرِب فَ نَ اًء قُ  َرْياب ، َويُوِش  ُك َأْن ََتُ رَّ الْ »دةفةةةرودييت:  َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  لَّم" َم  ْرأَُة بِالن َّْع ِل، فَ تَ ُق  وَل: ِإنَّ َأْس  َر
عةةةرةب اةةة كةةةناو ئةةةةن كةناوةةةدوني   خكيواتةةوي  ئةةةو تةةنةو قةبكالنةةةي واتةةة: (3 «َه  َذا نَ ْع  ُل قُ َرِش  ي  

قدرةيشة, واي ككيدييت هةندة ناوكينكيت اة ئافوةي بة نةعلي قدرةيشككةوة بةرؤييدا ئةرؤوا. ئةكَكيت: ئةةو  
 نةعلة نةعلي قدريشككةااط بدو!!!

َُ  يَ ا َعاِئَش ُة،»ي فةةرودو:  "شةة كعائ"بةة   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ياط ثكيبةوبةر  قَ ْوُم ِك َأْس َر
كة ياني  اة بة ونةوة ئةطةط,قةووي تؤ خكيواتوين ئةو قةووانةط " عائكشة"واتة: ئةي  (4 «أُمَِّ، ِ، َلَاقً ا

 !دواي وةفاتي ونةوة كةناو دةةن
 

                                 
 ( ُون ذكر )نساء(2514)  صحيح اجلامِ  ،(َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )أَبُو ُهرَيْ َرَة  َعْن صحيح البخاري     (1)
  دةوو( ئةيانثةرست كة سةردةوي جاهلي ب كيك بدو ااتي خؤي تنةي ( ِذي اْْلََلَصة)(  2)

)َرضَي َعْن َأِ، ُهَريْ رََة رواه امحد وابو يعلى وقال اليثمي ِف َممِ اللوائد، ورجال أمحد وأ، يعلى رجال صحيح،    (3)
 (325/  2)السلسلة الصحيحة وصححه  اْللباين ِف  ،اللَُّه َعْنُه(

 (1543الصحيحة ) رواه أمحد وصححه اْللباين ِف السلسلة   (5)
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كة نكشةانةااني هةات  رؤذذي   ذز كةسةردةسذ ثكاويي ي حةبة ي: ( روخاني اةعبةي ثن113 
 خشةت , دييةت  نذزة ئةوي  كةسةردةسذ ثكةاويي ي قةاض بةاري ي حةبة ةي    دوايي رؤوخاني اةعبةي ث

ئةدزييت! هةروةك ثكيبةوبةةر   طةجنكنةاانيئةدرؤيين  و  اةعبة ئةرؤوخكينكيت و ثةردةاةي خشتةدواي ب
َُ َكن ْ َل اْلَكْعبَ ِة ِإالَّ ُذو  اتْ رُُك وا اْلََبَش َة َم ا تَ رَُك وُكْم فَِإنَّ هُ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" اَل َيْس َتْخِر

بزانةة اةة    وادا  ئةةواط وازيةاط كةة ئكيةدة هكينةاوة,     واز كة حةبة ة بكينن واتة:  (1)«السَُّويْ َقتَ ْ ِ ِم ْن اْلََبَش ةِ 
هةةروةها   حةبة ة!! قاةباري ةاةي زةالوة اةو طةجنكنةااني اةعبة دةرناهكي ي و نادزييت جةة كة

باري ةاةةى حةبة ةة     قاض( زةالوة قدلواتة:  (2)«َويْ َقتَ ْ ِ ِم ْن اْلََبَش ةِ َُيَرُِّب اْلَكْعَبَة ُذو السُّ »ت: دةفةروديي
ََينِّ بِ ِه َأْس َوَُ أَْفَح ََّ يَ ْقَلُعَه ا َحَج رًا َحَج رًا»يةاط دةفةةرودآ:     اةعبة دةرؤوخكينكيةت  وةك بلَكيةي   واتةة:  (3)«َك 

خشةت كةةدواي     قاةةةااني كةيةةك دوورط(   باري ة كةيةك دوورةاةاةئكيس ا( ئةيبكنم اات  زةالوة  ق 
َُيَ  رُِّب اْلَكْعبَ  َة ُذو السُّ  َويْ َقتَ ْ ِ ِم  َن اْلََبَش  ِة، َوَيْس  ُلبُ َها »يةةاط دةفةةةرودآ:  خشةةذ اةعبةةة دةردةهكينةة !!! 

ََينِّ أَْنظُ   ُر ِإلَْي   ِه ُأَص   يْ  َُُه   ا ِم   ْن ِكْس   َوِتَا، َوَلَك    َه   ا ِبِْس   َحاتِِه َوِمْعَولِ   هِ ِحْلَيتَ َه   ا، َوُُيَرِّ ََ، َيْض   ِرُب َعَلي ْ َِ أُفَ ْي   ِد  واتةةةة: ( 5)«ِل
و عةبااةي كيي  خاوةط دووقاةة باري ةاةي حةبة ة اةعبة ئةرؤووخكين  و زييوو طةوهةرةااني ئةدزييت

دائةةةواكَكيت, وةك بلَكيةةي ئكيسةة ا ئةةةيبكنم اةةة ثكةةاويي ي اةةةةةكَةو قةةذي رؤووتاوةتةةةوة و جدوةةةةااني     
 كَ ؤقكدط وةك بلَكيكت كة  ديي  خؤياط توازابن, بة ثاض و قازوةوة ئةيدا. كة اةعبةو ئةيوؤوخكينكيت هة

 

دواي رؤووداوةااني دةاكيشكيت:  بوؤواداراط( نةروةبايةاي  ةواأل هةكَئةاا. تةواوي رؤذحي 114 
و دابةةةزي  و نكشةةانة طةةةورةااني هةةات  رؤذذي دوايةةي وةك هةةات  دةججةةال  "وةهةةدي"دةراةةةوت  

بةنةةدة  علكةةة اكسةةال (  خةةداي طةةةورة نةروةةة بايةةةك هةكَئةةةاا. تةةةواوي    " عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة"
طكانكةةاط تةسةةلكم ئةاةةةط و اؤةةةكدوايي ئةاةةةط! دواي ئةةةوة قكاوةةة. تةةةنها كةسةةةر      بوؤوادارةاةةاط

                                 
َعْن (، 222( وحسنه اْللباين ِف الصحيحة )15440( والبيهقي )3124( والنسائي )5342أبو ُاُو )رواه    (1)

 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(.َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو 
 ،(اللَُّه َعْنهُ  َرِضيَ )َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة ( 314/  2( و أمحد )103/  0( و مسلم )1454أخرجه البخاري )   (2)
ُهَما)َعِن اْبِن َعبَّاٍس صحيح البخاري    (3)  (2222مشكاة املصابيح ) ،(َرِضَي اللَُّه َعن ْ
)َرضَي اللَُّه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو( وقال ابن كثري وشيخ اْللباين هذا إسناُ جيد قوي، 224/  2رواه امحد )  (5)
 َعن ُْهما(
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 َلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اهلُل عَ و دونكا تةفوو تدونا ئةبكيت  هةروةك ثكيبةوبةةر   هةكَئةسكيتخواث اراط 
َُْخُذ َتَْت آبَاِطِهْم، َوتَ ْقِبُض ُروَح ُكلِّ ُمْسِلٍم، وَ : »دةفةرودييت َنَما ُهْم َكَذِلَك، ِإْذ بَ َعَث اللَُّه رًُِيا طَْيَبًة َت َقى فَ بَ ي ْ يَ ب ْ

َُ الُُْمُر، ف َ   بارودذخةةدا  كة  ئةواط ااتكي دا واتة: كة  (1)«السَّ اَعةُ  َعَلْيِهْم تَ ُقومُ َسائُِر النَّاِس يَ تَ َهاَرُجوَن َكَما تَ َهاَر
 و بةةوؤوادار هةةةودو طكةةاني دادةطويي ةةةوة, هةةةنةلَكاط بةةن هةكَةةدةاا. خةةؤش  ةةنةبايةاي خةةدا دةبةةن,

 اةرطةةةل ةةةؤط وةك دةثةةةرؤط كةيةةةارتي دةوكيننةةةوة خةةةكَ ي خواثةةاني و, دةاكيشةةكيت وسةةدكَمانكيك
َع ِن الن ُّْعَم اِن بْ ِن َس املٍِ »هةةروةها دةفةةرودييت:    هةكَدةسكيت  اوة.قك ئةواط كةسةر و دةثةرؤط كةيةارتي

ْع  ُت َعْب  َد اللَّ  ِه بْ  َن َعْم  رٍ  ْع  ُت يَ ْعُق  وَب بْ  َن َعاِص  ِم ابْ  ِن ُع  ْرَوَة بْ  ِن َمْس  ُعوٍُ الث ََّقِف  يَّ يَ ُق  وُل: َسَِ و، َوَج  اَءُه َرُج  لب قَ  اَل: َسَِ
ُُ ِبِه  تَ ُقوُل: ِإنَّ السَّاَعَة تَ ُقوُم ِإَ  َكَذا وََكَذا  فَ َق اَل: ُس ْبَحاَن اللَّ ِه فَ َقاَل: َما َهَذا الَِْديُث الَِّذي تَُ  أَْو: اَل ِإلَ َه -دِّ

َ  ا قُ ْل  ُت: ِإنَُّك  ْم َس  تَ َرْوَن ب َ  -ِإالَّ اللَّ  ُه، أَْو َكِلَم  ًة َحَْوُُهَ  ا َُ َأَح  ًدا َش  ْيًئا أَبَ  ًدا، ِإمنَّ ْع  َد قَِلي  ٍل أَْم  رًا َلَق  ْد َُهَْم  ُت َأْن اَل ُأَح  دِّ
َُ ال دَّجَّاُل "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َعِظيًما: ُُيَرَُّ  اْلبَ ْيُت، َوَيُكوُن َوَيُكوُن، ُُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  : )ََيُْر

ُْرِي أَْربَِعَ  يَ ْوًما أَْو أَْربَ -ِف أُمَِّ، فَ َيْمُكُث أَْربَِعَ   َع ُث اللَّ ُه ِعيَس ى ابْ َن َم ْرََيَ،   -ِعَ  َش ْهرًا، أَْو أَْربَعِ َ  َعاًم ااَل َأ فَ َيب ْ
َِ ِس ِنَ ، لَ ْيَس بَ  ْ َ اثْ نَ  ْ ِ  ُِْلُبُه فَ يُ ْهِلُكُه، ُُثَّ َُيُْكُث النَّاُس َس ْب َع َداَوةب، ُُثَّ يُ ْرِس ُل اللَّ ُه رُيً ا  َكََنَُّه ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍُ، فَ َي

َقى َعَلى َوْجِه اْْلَْرِض َأَحدب ِف قَ ْلِبِه ِمثْ َقاُل َذرٍَّة ِمْن َخرْيٍ أَْو ِإُيَ انٍ بَاِرَُ  َِْم، َفَم يَ ب ْ  ِإالَّ قَ َبَض ْتُه، َح َّتَّ لَ ْو ًة ِمْن ِقَبِل الشَّ
ْعت ُ  ََُخ َل ِف َكبَ ِد َجبَ ٍل َلَدَخَلْت ُه َعَلْي ِه َح َّتَّ تَ ْقِبَض ُه(. قَ اَل: َسَِ "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى َه ا ِم ْن َرُس وِل اللَّ ِه َأنَّ َأَحدَُكْم 

، اَل يَ ْعرِفُ  وَن َمْعُروفً  ا َواَل يُ ْنِك  ُرو آلِ  ِه وَس  لَّم" َِ َّ  رْيِ َوَأْح  َمِم السِّ  َبا َق  ى ِش  رَاُر النَّ  اِس ِف ِخفَّ  ِة ال َن ُمْنَك  رًا، ، قَ  اَل: )فَ َيب ْ
َُارٌّ فَ َيَتَمثَّ ُل َلُ ُم الشَّ ْيَِاُن فَ يَ ُق وُل: أَ  َُِة اْْلَْوثَ اِن، َوُه ْم ِف َذلِ  َك  َُْمُرُهْم ِبِعبَ ا َُْمرُنَ ا  فَ يَ  اَل َتْس َتِجيُبوَن  فَ يَ ُقولُ وَن: َفَم  ا َت

َِ لِيًتا، قَالَ  َفُخ ِف الصُّوِر َفَم َيْسَمُعُه َأَحدب ِإالَّ َأْصَغى لِيًتا َوَرَف َمْن َيْسَمُعُه َرُجلب  : َوأَوَّلُ رِْزقُ ُهْم َحَسنب َعْيُشُهْم، ُُثَّ يُ ن ْ
َّلُّ -أَْو قَاَل: يُ ْنلُِل اللَُّه -يَ ُلوُ  َحْوَض ِإبِِلِه، قَاَل: فَ َيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس، ُُثَّ يُ ْرِسُل اللَُّه  َِرًا َكََنَُّه ال أَِو الظِّ لُّ. -َم

 ُُّ فَ  -نُ ْعَم اُن الشَّ ا ُُ النَّ  اِس، ُُثَّ يُ  ن ْ نَّ  اُس ُخ ِفي ِه ُأْخ  َر  فَ ِإَذا ُه ْم ِقيَ  امب يَ ْنظُ ُروَن، ُُثَّ يُ َق اُل: يَ  ا أَي َُّه ا الفَ تَ ْنبُ  ُت ِمْن ُه َأْجَس ا
قَاَل ُُثَّ يُ َقاُل: َأْخرُِجوا بَ ْعَث النَّاِر. فَ يُ َق اُل: ِم ْن َك م   -25الصافات: - "ُفوُهْم ِإن َُّهْم َمْسُئوُلونَ َوقِ "َهُلمَّ ِإَ  رَبُِّكْم 
: يَ ْوَم َُيَْعُل اْلوِلْ َداَن ِش يًبا، َوَذلِ َك فَ يُ َقاُل: ِمْن ُكلِّ أَ  َُ َِ ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَ ، قَاَل: َفَذا يَ  ْوَم ُيْكَش ُ  َع ْن "ْلٍ  ِتْس

 ككيبةةدو طةةدييم: دةكَةةيي( بكيةةت رؤازي كةةيي خةةداي " ندعمةةاني اةةدرؤي سةةام": واتةةة (2 «-52القل  م: - "َس ا ٍ 
عةبةدوكَآلي  "كةة   طةدييم : دةيةةد.  "ادرؤي سةعدودي سةةقةيف   يةعقدوبي ادرؤي عاصمي ادرؤي عدروةي"

 دةكَكيةي  دةي ةةيت؟  اةة  ةةككة  باسةة  و قسةة  ئةة  : وتةي  بةؤالي  ها. ثكاوييك ااتيي بدو," ادرؤي عدوةر
 يةا ( اهلل اال االاكةة   يةا ( اهلل سةبحاط :  وتةي  ئةةوي   هةكَدةسةكيت؟  دي ةة  ئةوةنةدةي  و ئةوةندة قكاوة.

                                 
  صحيح اجلامِ( و 552/  5( و الاكم )150 - 152/  0( و مسلم )102 - 101/  5أخرجه أمحد )  (1)
(5144) 

 (0452)  صحيح اجلامِ صحيح مسلم،    (2)
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 هةةةر وةن  نةطكيوؤوةةوة,  اةسةكيك  هةةكض بةؤ   ة كيك  هةكض  هةةرطكز  -كابةةةدكَ هةا. - جةؤرة  كةةو  و ةةيةاي 
  دةسةدتكينوييت ( خةدا   واكَي: دةبكنن طةورة رؤوداويي ي اةوكيك ثاش كةوةوال ئكيدة: اة وتدة ئةوةندة 

: فةرودويةةتي  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" خةدا  ثكيبةوبةةري : وتةي  ثا ةاط  دةبكيةت,  ئةةوة  و ئةوة
 ةةل  يةا  وةانط,  ةةل  يةا  رؤذذ, ةل نازامن– دةوكينكي ةوة ةل دةردةةكيت ةتةاةودائدمم كةناو الجدةج 

عةدروةي  " كييئةةكَ  هةةر  دةنكيوييةت, ( بكيت كيي خداي سةالوي  "وةرية  ادرؤي عكساي" خدا ثا اط سالي,
 كي ةةوة, دةوكين سةالي  حةةو.  خةكَ ي ئةوة دواي دةبا., كةناوي و دةاةوييت  ديي  ة"ادرؤي وةسعدود

 هةكض  دةنكيوييةت,   اوةوة رؤووي كة سارد بايةاي خدا بةدوايدا نابكيت, دوذونايةتي اةسدا دوو نكيداط كة
 هةةبكيت  دكَكةدا  كةة  بةاوةرؤ  يةا  خكيةو  طةرديلةيةةك  ئةنةدازةي  بةة  زةويدا رؤووي كةسةر ناهكيلَكي ةوة اةسكيك
 دةةكي ة بؤي( با   اخةوة ناواوذاي ةبضكي  ئكيدة كة يةايي ئةطةر هةتاوةاد دةاكيشكيت, طكاني وةطةر

 بكسةة دوة "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" خةةدا  ثكيبةوبةةةري كةةة ,(دةاكيشةةكيت طكةةاني تةةا ذوورةوة
 ئارةزوويةاط  و سوو ةت  و واط باكَندة وةك كةسداكدا دةوكينكي ةوة خةكَك خواثاني ئكنجا:  فةرودويةتي

 و ككيةدةطؤرؤييت  خؤيةاط   ةةي اط  بةرؤادةيةةك  خواث, بة نةخواث و زانندة بةةاك نةةاك درؤندةية, وةك
 ثةيي  فةةروانكاط  ئةةوي   ثكيدةاةةيت؟  فةةروامناط  بةةةي : دةكَةكين  ئةوانك  نااةط؟  ةر  ئايا: دةكَكيت
 ذيةاط  و, دةبكيةت  زذر رؤذزياط و رؤزق دةبن باروطدزةرانة ئةو كةسةر ئةواط ااتيي ب ثةرس كي, بة دةاا.

 ئةكال  ككيبكيت طدييي نككة اةسكيك هكض اةرؤةناداو, بة دةاوييت فدو كةثا اط  دةبكيت خؤش ططدزةرانكا و
 ثكاوي ةة  ككيةدةبكيت  طةدييي  اة اةسكي ك  يةاةوني: دةكَيي  دةااتةوة بةرز الولي و دةاا. نةوي الولي

 تكةا  خةةكَ ك   و دةةةكيت  تكةا  بةةالَ    دةدا. سةداقي  و دةاةا.  ةةاك  حد ةرتةاةي  حةةوزي  خةري ة
 و نةةر   ثةكَةيةة  بةاراني  دةكَكيةي  هةةر ( دةيباريينكيت: دتيط يا  دةنكيوييت بارانكيك خدا ئةوة دواي  دةةن
 ثا اط كة ككيدةرؤويي ةوة خةكَ ي الري و كةش ئةوجا -دوودكَة( نعماط  سكيبةرة– دةكَكيي ياط خؤ كةسةر

 ئةةوة  دواي دةاةةط,  ا ةا تةو و دةبنةةوة  رؤاسةت  ادتةدثوؤ  ئةةواط  ئةكرت  دةاوييةت  ثكا دي ةي فدويةاي
كةة   (1 (بةرثوسةكارط  ئةةواط  وةسة كينن  بكةاط   ثةروةردطارتاط بةرةوالي وةرط خةكَ كنة ئةي: دةوتوييت
 كةهةةودو : دةوتوييةت  ةةةند؟  كةة : دةوتوييةت   دةراةةط  ئةاطو  تاقمةةااني  و دةسة ة : دةوتوييةت  ثا اط
 رؤذذةيشة ئةو  دةبكيت ثن ثيي نداالَنيو اة رؤذذةية ئةو ئةوة دةكَكيت  نؤياط و نةوةد و نؤسةد هةزارييك

ديةةارة ئةةةو بايةةةش دواي وودنةةي عكسةةاو دةراةةةوت  دةججةةال  (2 (ككيهةكَةةدةاوييت قاةةةي و قةةدل  اةةة
 هةكَدةاا. 

 

                                 
 (25)الصافات:   مسؤولون( أهنم (  )وقفوهم1)
   (52)القلم:  ئايةتي واتاي(  2)
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 ودط كةوانة ئؤتؤوبكيل: كة اؤوةكَكيك فةرودودةدا بةاو كةة زذربةدوني    ( هؤاارةااني طة  115  
بدوني , زاناياط بةوة ككي ي ئةدةنةوة اة وةبةس كاط كة ثةيابازارؤةااط و نزي بدونةوةي زةوةط ئةاا.

ي ئؤنؤوبكيلةوة ئةتدانن بة زذربةي زذر بازارؤةااط رؤابةةط, هةروةك  ةكيوي  ئك ؤوبكيلة اة خةكَ ي بةهؤ
ييت: دةفةةرود  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بةةر  هةية  ثكيبةو باسة ئةو ئةكَباني ئةو تكيةةيش نةي بؤ

ََْش َباِه الر ح اِل يَ ْنلِلُ وَن َعلَ ى أَبْ  َواِب اْلَمْس جِ » ، َك واتةة: كةة    (1 «دِ َسَيُكوُن ِف آِخِر أُمَِّ، رَِجالب يَ رَْكُبوَن َعَلى السُّ ُروَِ
زين  ئةبن وةك زي  و خ كةبةةردة  وزطةوتةةااط دائةبةةزط, ئةوةةش      ئاخوي زةواط خةكَ ي سداري

 سةيارة هؤاارةااني توي طة   ودط( ئاواذةية  بةئؤتؤوبكيل و 
 

ئةةاخوي زةوةةاط و  كةطةةةأل زذربةةدوني فةسةةادو خواثةةةااري كةةة    : ( دةراةةةوت  وةهةةدي 116 
و اةوتنةةة سةةةرةوةي   و سةة ة  و ةةوسةةاندنةوةي الوازاط كةاليةةةط بةةةهكيزاط    بآلوبدونةةةوةي زوكَةةم 

زوكَةم و سة ةوة رؤامباكَكيةت,     كَماناط ثكيديس كاط بةة بةيانككةةاي ندييكةة تةا ئةةو هةةودو      دسخواث اراط, و
 "ودحةوةةدي اةدرؤي عةبةدوكآَلي حةسةةني عةكةةوي     "ئةودةوة خدا ئكةزط ئةفةةرودآ بةة دةراةةوت      

   وةهدي( 
 ئةوةي اة دةوةوآ كةوبارةوة قسةي كةسةر ب ة  ئاواذة ئةدة  بةو   انةي خدارةوة:

 وةهدي اكيكة؟ *
 هؤااري هات  وةهدي؟ *
 دة ثةيا ئةبكيت؟كةاديي *
 ؟وةهدي كة بدونايةئايا ئكيس ا  *
 ةي ئةاا.؟ *
 اكين  ديين ةوتداني؟ *

 

 يناوو نةسةبي مةهد
"َصل ى ئال و بةيذ ثكيبةوبةرة ية اة كة "ني عةكةويةودحةممةدي ادرؤي عةبدوكَآلي حةس"ناوي 

يةة   "سةةني اةدرؤي عةةكي   حة"ية واتة كةةادرؤاني  "فاتكمةخاتدو  "وة كة نةوةي اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" 
نْ َيا ِإالَّ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر   خدا ككيكاط رؤازي بكيت( لَ ْو ملَْ يَ ْب َق ِم َن ال دُّ

                                 
 (511/  4)السلسلة الصحيحة    (223/  2أخرجه أمحد ) (1)
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َعَث ِفيِه َرُجًم ِمفِّ أَْو ِمْن أَْهِل بَ ْيِ،  َِوََّل اللَُّه َذِلَك اْليَ ْوَم، َحَّتَّ يَ ب ْ  (1 « يُ َواِطُ  اَْسُُه اَسِْي َواْسُم أَبِيِه اْس َم َأِ، يَ ْومب، َل
واتة: ئةطةر كة دونكا تةةنها يةةك رؤذذ وابكيةت, ئةة  رؤذذة خةدا درييةذي ئةااتةةوة تةاادو ثكةاويي ي تكةا           

بةاواي هةةواط نةاوي بةاواي      يئةنكيوييت اة كة ونة ياط كة ئال و بةيذ ونة هةواط ناوي و  هةية ناو
 ونة 

 ةركةوتينهؤكاري د
سة ةوةي   و كة ئاخوي زةواط ثكاوةااكيك دةردةاةوييت, ئةوي  دواي ئةو هةودو فةسادو زوكَم 

اةةة بةةآلو ئةبكي ةةةوة, ئةةة  ثكةةاوة الي ئةةةهلي سةةدننة بةةة وةهةةدي ناسةةواوة, هةةةر ئةةةو وةهديكةةةي       
ثكةاوة    هات  ئة ككيزانة  حةاكم و زذر سةراودةيةاي اة ةاا.,طةورة د ايةتي  ةرؤيي ي زذردسةراو

 دةوكي ةة و كةبنهكيناني ئةو هةةودو زوكَةم و خواثةااريكةيةة اةة ئةةهلي ئكسةال         اة وةهديكة بؤ رؤاواكَني
  ةدةس كانا دادو بكيدادو نارؤةحة. بدوةك

 

 سيفةتةكاني مةهدي
 لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس  خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت ثكيبةوبةر   "ئةبي سةعكدي خددري"

, ثا ةةاط باسةةي اؤوةةةكَكيك سةةكفاتي ئةةةاا.    نةةةوةي ونةةة يةةاني كةةة  « اْلَمْه  ِديُّ ِم  فِّ  »فةرودويةةةتي: 
َهِة أَقْ َ  اْْلَْنِ  َُيْ َأُ اْْلَْرَض ِقْس ًِا َوَع ْداًل َكَم ا ُمِلئَ ْت َج ْورًا َو ُْلًم »دةفةرودييت:  ا َُيْلِ ُك اْلَمْهِديُّ ِمفِّ َأْجَلى اجْلَب ْ

َِ ِسنِ  كة ونة, وة نكيد ةةواني ثانةو كدوتي باريك و درييذة, زةوي ثوؤ ئةاا. كة  "وةهدي"واتة:  (2 « َ َسْب
سةة ة  و زذرداري, وة ئةةةو حةةةفت سةةاأل كةةة  دادطةةةري و يةاسةةاني هةةةروةك ةةةؤط ثكيشةةرت ثوؤاوابةةدو

 دةسة . دةطويي ة دةست 
  ماوةي حوكمةكةي

دادطةةريي و ئا ة ككةاي زذر بةآلو     داةية كةةواوةي حدامةا  ,حةفت ساأل حدام ئةاا. "وةهدي"
خةؤي   بدوويوبةةر , زةوي ئةةبن اسدودةو ئكسةواحة.  ئ ئةو ئةبكي ةوة, تةواوي ئدممة. كة ذييو سايةي

و رؤزق و باريينكيت, وةاأل و سةاواط   ئةاةةوآ و بةاراني خةؤي ئةة     بةرةاةة.  ط بةتكا  ني ئةبكيت و ئامسا
 دا ئةباريين  رؤذزيكةاي زذرياط بةسةر

 

  رئةكةوَيت؟دة لةكوآ

                                 
)َرضَي اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه ( 5/211مذي وأبُو ُاُو وصححه شيخ اْلسمم ابن تيميية ِف )منهَا السنة رواه الرت    (1)
 (4345صحيح اجلامِ ) ،َعْنُه(
اُو  )  (2)  ( وإسناُه حسن2504رواه ابُو
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دةر دةاةةوييت, دةراةةوت  هةةر بةتةةنها نككةة, بةةكَ دو خةدا         خؤرهة تةةوة كةة الي   "وةهدي"
اةة هةةكَةوي ئةايني و بةرناوةةي خةداط و بةةدأل        خؤرهةة . ثشذ ئةطوآ بة اؤوةكَكي ي زذر كة ئةهلي 

 هاتدوة؟ دا؟ هةروةك كة فةروددةاانداجكهاد ئةاةط كة ثكيناو خدا
 

 ؟كاتي دةركةوتين
كة ئاخوي زةواط دواي تكي ضدوني ااروبةاري خةةكَك سة  اةةو كةة نةةوةي خةككفةةااط كةسةةر         

ي اةعبة  ةرؤياط ئةبكيت, هةريةك كةواط  ةرؤ بؤ وةدةس هكينانكاط ئةةاا., هةكض اةسكشةكاط    طةجنكنة
ي كة وةا ةوة ثةيا ئةبكيت, هةةر كةوةا ةة اارةاةان    "وةهدي"هةر كةوااتةدا  دةس كاط كيي طن نابكيت 

   ئةةبن سةةو  و تاعةةتي   كةة  الي خةكَك ئا  وا ئةبكيت, هةةر كةةوآ خةةكَ ي بةيعةةتي ثة  ئةبةسةة و       
يَ ْقَتتِ  ُل ِعْن  َد َكْن  لُِكْم َثَمثَ  ةب، ُكلُُّه  ُم ابْ  ُن »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةك ثكيبةوبةةةر 
ُِ الرَّايَاُت السُّوُُ ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِِ ، فَ يَ ْقتُ ُلوَنُكْم قَ  ْتًم ملَْ يُ ْقتَ ْل ُه قَ  ْومب َخِليَفٍة، ُُثَّ اَل َيِصرُي ِإَ  وَ  ُِْل ُهْم، ُُثَّ َت ، ُُثَّ اِحٍد ِمن ْ
واتةة:   (1 « َف ُة اللَّ ِه اْلَمْه ِديُّ : فَ ِإَذا رَأَيْ ُتُم وُه فَ بَ اِيُعوُه، َولَ ْو َحب ْ ًوا َعلَ ى ال ث َّْلَِّ، فَِإنَّ ُه َخِليالَ ذََكَر َشْيًئا اَل َأْحَفظُُه، فَ َق 

طةجنكنةاةي ئكيدة دةاةونة  ةرؤةوة, هةرهةودوياط كة ادرؤاني خةككفةط, ثا ةاط ئةةو    اليس  اةو 
دةردةاةةوط,  ئا  رؤة ةةااط   خؤرهة تةوةطةجنكنة نابكيت بةودكَ ي هكض ااوكيك كةواط, ثا اط كة الي 

ئةةكَكيت: ثكيبةوبةةر    "سةةوباط "ثا ةاط  اي نةةاودب ,   ةاةط اة اةةو جةةنةي و  جةنةكي  اط كةطةكَدا د
فةرودوي: اات  بكنك اط بضن بةيعةتي ث  بدةط هةرةةند بةة     كي ي و. اة بةرؤاسذ كةبةر  نةاود(

  طاطؤكَ كي  بوؤذط بةسةر بةفودا 
( يةةاني سةة  اةةةو هةةةر يةةةك كةةةواط خةةةكَ كي ي زذر  ةةديينكاط    ُكلُُّه  ُم ابْ  ُن َخِليَف  ةٍ سةةةبارة. و  

  ةوتدوط, هةودو ئةو س  اةسةش باواكاط وةكك ة, ئةواط وةك ودكَ ي باواكاط داواي ودكَك ئةاةط ا
زذر اة اةوتؤتةة ذييةو    ئاكَ دونكيكسةبارة. بة طةجنكنةي اةعبةش: دةكَكين: بوي ككة كة طةجنكنة 

نةاةي طةجنكاةعبةوة, هةنديي ك  دةكَكين: وةبةسذ ودكَ ة ياني حدام ياط خةالفة., هةيشة ئةكَكيت 
 تكا دةردةاةوييت  ئاكَ دونةاةيفدراتة, اة  اخة 

َُ ِف آِخ  ِر أُمَّ  ِ، اْلَمْه  ِديُّ »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةها ثكيبةوبةةةر  ََيْ  ُر
ِِي اْلَماَل صِ  َُ اَْلْرُض نَ َباتَ َها، َويُ ْع ًعا أَْو َيْسِقيِه اللَُّه اْلَغْيَث، َوَُتِْر َحاًحا، َوَتْكثُ ُر اْلَماِشَيُة، َوتَ ْعُظُم اْلُمَُّة، يَِعيُا َسب ْ

                                 
ل هذا وقا(543/5-545)  ومستدُر الاكم1342/( 2سنن ابن ماجة ..كتاب الفنت .باب خرَو املهدي )  (1)

حديث صحيح على شر  الشيخ  ووافقة الذه  ..وقال ابن كثري هذا اسناُ قوي صحيح _ وقال االلباين )الديث 
  فان فيها خليفة اهلل املهدي ) صحيح املع  ُون قوله
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بةة   خةداي طةةورة بةاراني    دةردةاةةوييت  "وةهةدي "كةة ئةاخوي زةوةاني ئدممةةتي وةن       واتة:  (1 «ََثَانِيً ا
سةاواط بةة يةاسةاني ئةةدرييت     وةاأل و  رؤةمحةتي ث  ئةةدا. و زةوي بةةرووبدووي خةؤي دةر ئةةاا.,     

حةةفت يةاط هة ةت سةاأل      خؤيشةي  و وةرؤووا . زذر ئةةبن و ئةةو ئدممةتةة طةةورة ئةةبكيت و      بةخةكَك
 ئةذية. 

 

 ئةو فةرموودانةي كة باس لة مةهدي ئةكةن
اؤوةكَكيك فةرودودةي سةحكو هاتدوط اةة بةكَةةةط كةسةةر دةراةةوت  وةهةدي  ذوةارةي ئةةو        

اةة هةنةديي كاط سةةحكحن هةنةديي كاط     فةرودودانةي كةبارةي وةهديكةوة هاتدوط ثةجنا فةرودودةط, 
, ئةوانةي اة باسي ئةسةرط 28ريشةوة هاتدوط  كاط الوازط  وة ئةوانةي اة كة ئةسةحةسةنن هةنديي

ئةوانةة ئةةكَكين:    "حافز ئابةةري "و  "سةديب حةسن خاط"و  "سةفاري " بوي ني كةوةهديشكاط اودووة 
  باسي وةهدي طةيش دوة بة حةددي و ةواتن 

 

 كةو فةرودودانة ئةوانةي خدارةوةط:هةندآ 
َُ ِف َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَّ ُه َعْن ُه، َأنَّ َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَآلِ ِه َوَس لََّم، قَ الَ »( 1  : " ََيْ ُر

َُ اَْلْرضُ  ِِ ي اْلَم اَل ِص َحاًحا، َوَتْكثُ  ُر اْلَماِش َيُة، َوتَ ْعظُ ُم  آِخِر أُمَّ ِ، اْلَمْه ِديُّ َيْس ِقيِه اللَّ ُه اْلَغْي َث، َوَُتْ ِر نَ َباتَ َه ا، َويُ ْع
ًعا أَْو ََثَانًِيا  (2 «اْلُمَُّة، يَِعيُا َسب ْ

ٍٍ ِم َن النَّ اِس َوَزاَلزَِل، فَ  َيْمَأُ اْْلَْرَض ِقْس ًِا  ( »2  َع ُث ِف أُمَّ ِ، َعلَ ى اْخ ِتَم َوَع ْداًل،  أَُبشِّرُُكْم بِاْلَمْه ِديِّ يُ ب ْ
 لَ ُه َرُج لب : َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َو ُْلًما، يَ ْرَضى َعْنُه َساِكُن السََّماِء َوَساِكُن اْْلَْرِض، يَ ْقِس ُم اْلَم اَل ِص َحاًحا "، فَ َق الَ 

 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"مٍَّد َما ِصَحاًحا ، قَاَل: "بِالسَّوِيَِّة بَ ْ َ النَّاِس "، قَاَل : " َوَُيَْأُ اللَُّه قُ ُلوَب أُمَِّة مَُ 
ُِي، فَ يَ ُقوُل : َمْن لَ ُه ِف َم اٍل َحاَج ةب، َفَم ا يَ ُق وُم ِم  ُِيًا فَ يُ َنا َُْمَر ُمَنا َن النَّ اِس ِإالَّ َرُج لب، ِغً ، َوَيَسُعُهْم َعْدلُُه، َحَّتَّ َي

يَ  ِف َم  ااًل، فَ يَ ُق  وُل لَ  ُه : ، يَ ْع ِف السَّ  دَّانَ  فَ يَ ُق وُل : أن  ا، فيق  ول : ائْ  تِ  ِِ َُْمُرَُ َأْن تُ ْع  اْْلَ  ازَِن، فَ ُق  ْل لَ  ُه : ِإنَّ اْلَمْه  ِديَّ يَ 
َِ أُمَّ ِة ُمَمَّ ٍد نَ ْفًس ا، أََوَعَج  َل َع فِّ َم ا َوِس َعُهْم ، اْحِث َح َّتَّ ِإَذا َجَعلَ ُه ِف ِحْج رِِه َوأَبْ  َرزَُه نَ ِدَم، فَ يَ ُق وُل : ُكْن ُت َأْجَش 

َِ ِس  قَالَ  َناُه، فَ َيُك وُن َك َذِلَك َس ْب َُْخُذ َشْيًئا أَْعَِي ْ ِنَ  أَْو ََثَ اِن ِس ِنَ  أَْو : فَ يَ ُرُُُّه، َفَم يَ ْقَبُل ِمْنُه، فَ يُ َقاُل َلُه : ِإنَّا اَل َن
َر ِف الَْ  َر ِف اْلَعْيِا بَ ْعَدُه، أَْو قَاَل : ُُثَّ اَل َخي ْ َِ ِسِنَ ، ُُثَّ اَل َخي ْ واتة: ودذدةتاط ث  ئةةدة    (3 «"َياِة بَ ْعَدهُ ِتْس

                                 
 (334/  2)ة السلسلة الصحيح(  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ رواه الاكم بسند  صحيح،   (1)
ئة  ( )334/  2)السلسلة الصحيحة (  َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ رواه الاكم بسند  صحيح،   (2)

 (فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادردي
 )رضي اهلل عنه( َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ ( 315-2/313( ورجاله ثقات، وانظر َممِ اللوائد )3/32املسند )  (3)
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ؤاي و بدووةكةرزةااط ذيانكاط كة ئدممةتي ون ثةيا ئةبكيت كةااتكي دا خةكَ ي كة ناا "وةهدي"بةهات  
ئةبود, زةوي ثوؤ ئةاا. كة دادطةري و كةيةاساني هةروةك ةؤط ثكيشرت ثوؤ ببدو كة س ة  و كةة   رةبةس

بةيةاسةاني دابةةش    زةوي ككيةي رؤازي ئةةبن, وةاأل و سةاواط     و ي ئامساطتةواوي دانكش دانان ,زذرداري
ت طدمتاط  اكصحاح( ةككة؟ فةرودوي: ياني وةك يةك بة يةاساني كةناو خةكَ ي, خةداي  اا., ئةكَكيئة

طةورة دكَي ئدممةتي ودحةممةد ثةوؤ ئةةاا. كةة بكينكةازي, عةداكةة. و دادطةةري وةهةدي بةاأل بةسةةر          
ئةاةط اة بانةوؤاهكيذآ, ئةوي  بانط رؤائةهكيذآ و ئةةكَكيت: اة     ةتا فةرواط بةيةاىيهةوداط داديينكيت, ه

 ثكيي ةهكيذةاةنثكيديسذ بة ثارةية؟!! اةو هةكَناسكي ةوة تةنها ثكاوييك نةبكيت!! ئةكَكيت: ون!!! با
ثة  بةدةيت!    بوؤذ الي خةزنةدارةاة ثكيي بلَيي: وةهدي فةرواني ثكي ودوويت اة وةاأل و سةاوامن   ئةكَكيت:

وةاكَي ئةخةنةة    ! ودكَةك و ككيةي هةةكَبةوة   بةةب  ئةةذوار   ثكيي ئةكَكين: ئةوةندةي دةس ت هةكَي دةطوييةت 
بةردةوككةوة ئةوةندةي اؤ ي ئةيةوييت بؤي تيي ئةاةط كةدوايككا  اةة ئةوةة ئةةبكن  كةةخؤي زيةاتو      

ي ودحةممةةد اةسةي كةةون    كة ئدممةةت  اةسي تو بؤ ئةو اارة نةهاتدوة( ثة كماط ئةبكي ةوة, ئةكَكيت:
ئكيمةةش ئةةوةي    ن:ااتةةوة وةري ناطوييةت, ثكيةي ئةةكَكي    واكَةاة رؤة. ئة ةاوةنؤارت تكا نةبدوة؟!!!!

داووانة بةتؤ هةكَي ناطوينةوة, بة   كيدة ئةون و ئاسايك  و ةاوتكيوي حةفت ياط هة ت ياط نؤ دانة 
ة ناوكينكيةت, يةاط فةةرودوي: دواي ئةةوة     ساأل ئةخايةن , ثا اط ذياط كةدواي ئةوةوة هكض خكيوي ثكيد

 خكيو بةذيانةوة نككة 
لَ ةٍ  ( »3  واتة: وةهدي كة ئةال و بةةيذ ونةة خةداي      (1)«اْلَمْهِديُّ ِمنَّا أَْهَل اْلبَ ْيِت، ُيْصِلُحُه اللَُّه ِف لَي ْ

خةؤي خةؤي   سةةرةتا  يةاني ئةةوة ئةطةيةةن  اةة      طةورة ثلةو   ؤي كةيةك  ةةودا بةةرز دةااتةةوة    
اسكيت اة وةهديكة تا ئةوااتةي خةةكَ ي بةيعةةتي ثة  ئةةدةط و كةةدةوري اةؤ ئةبنةةوة  ئةةوةش         نان

ي نةبدوة, بةكَ دو خةةكَ ي بةةزذري ئةي ةةط بةة خةككفةةي      ةئةطةيةن  اة خؤي داخدازي ئةو خةالفةت
َلةٍ خؤياط  رؤس ةي   ةك  ةةودا  ا كةية ايةي خةد  و خةواث بدبكيةت دو  ة( ئةوة ناطةيةن  اة ئُيْصِلُحُه اللَُّه ِف لَي ْ

ئةو سةراودايةتي ئةو خةكَ ة ئةاا. بة عكلمكي ي  ةةرعي تةدو ني حةدامي     هكدايةتي دابكيت, بةكَ دو
خةكَك ئةاا. و فةتدا ئةدا. و اكيشةي خةكَ ي ةارةسةر ئةاا., سةراودايةتي  ةرؤياط ئةةاا., ئةةو   

ؤ ثكيبةوبةراط دييةت, خةؤ   عكلمةش كةيةك  ةودا وةك وةحي بؤ ئةو نايةتة خدارةوة, وةحك  تةنها ب
َلةٍ ئةو ثكيبةوبةر نككة  بةكَ دو رؤس ةي   ( ياني واي كيي دييت اة قةناعة. ئةاا. اة ئةو ُيْصِلُحُه اللَُّه ِف لَي ْ

  اة كة فةروددةااط ناوي هاتدوة  وةهديكة

                                 
 ،)رضي اهلل عنهم(ْن ِإبْ رَاِهيَم ْبِن ُمَمَِّد اْبِن اْلََنِفيَِّة ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِلي  ( بسند صحيح. عَ 2/40املسند )  (1)

 (504/  4)السلسلة الصحيحة 
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َرِ  ِمْن َوَلِد فَاِطَمةَ » (4  ونة  كة ئال و بةةيذ ونةة(   واتة: وةهدي كة عكرتةتي   (1 «اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعت ْ
 كة ادرؤاني فاتكمةية 

رُي يَ ْن  لُِل ِعيَس  ى بْ  ُن َم  ْرََيَ، فَ يَ ُق  وُل أَِم  ريُُهُم اْلَمْه  ِديُّ : تَ َع  اَل َص  لِّ بِنَ  ا، فَ يَ ُق  وُل : ال، ِإنَّ بَ ْعَض  ُهْم أَِم   »( 5 
 "وةهدي"ئةوني وسدكَماناط دائةبةزييت,  " عكساي ادرؤي وةرية"واتة:  (2 «بَ ْعٍض، َتْكرَِمُة اللَِّه ِلَِذِه اْلُمَّةِ 

ثكيي ئةكَكيت: وةرة ندييذواط بؤ ب ةط, ئةكَكيت: نةخكيو! ئةبكيت ئةو ئدممةتة هةر كةخؤياط ندييذ بؤ يةارت 
 ب ةط, خدا رؤييزي كةو ئدممةتة ناوة 

كةسةةردةوي وةهةدي دةر ئةاةةوييت, ثا ةاط      "دةججةال "ئة  فةرودودة ئةةوة دةطةيةةن  اةة    
هكيشة ا سةةراودةي بوؤوادارانةة و     "وةهةدي " ئةادذييت, ئةوااتةةش   "دةججال"دا ئةبةزييت, و  "عكسا"
 كةدواي ئةو ندييذ ئةاا.! "عكسا"

َع َث ِفي ِه َرُج ًم ِم فِّ أَوْ »( 6   َِوََّل اللَّ ُه َذلِ َك اْليَ  ْوَم، َح َّتَّ يَ ب ْ نْ َيا ِإالَّ يَ ْومب، َل ِل بَ ْي ِ، ِم ْن أَْه  َلْو ملَْ يَ ْبَق ِمَن الدُّ
واتةة: ئةطةةر كةة دونكةا تةةنها يةةك رؤذذ وابكيةت, ئةة  رؤذذة خةدا           (3 «يُ َواِطُ  اَْسُُه اَسِْي َواْسُم أَبِيِه اْسَم َأِ، 

درييذي ئةااتةوة تاادو ثكاويي ي تكا ئةنكيوييت اة كة ونة ياط كة ئةال و بةةيذ ونةة هةةواط نةاوي وة        
 باواي هةواط ناوي باواي ونة  يهةية ناو

ئاواذة بةةناوي   بة ب  ئةوةككيوةوة ةةند فةرودودةيةك كةبارةي اةسايةتي وةهديكةوة هاتدوط 
 وانة: ةك درابكيت,
ِإلَ  ْيِهْم َع  ْن َأِ، َنْض  َرَة ، قَ  اَل : ُكنَّ  ا ِعْن  َد َج  اِبِر بْ  ِن َعْب  ِد اللَّ  ِه ، قَ  اَل : يُوِش  ُك أَْه  ُل اْلعِ  رَاِ  َأْن اَل ُُيْ  َ  ( »1 
َُ  قَ اَل : ِم ْن ِقبَ ِل اْلَعْج ِم، ُُيْنَ ُع وَن َذلِ َك، ُُثَّ قَ اَل : يُوِش ُك أَْه ُل الشَّ َقِفيلب َواَل  ُِْرَهمب ، قُ ْلَنا : ِم ْن أَيْ َن َذا اِم َأْن اَل  

َُ  قَاَل : ِمْن ِقَبِل ال رُّوِم، ُُيْنَ ُع وَن َذا ُِيَنارب َواَل ُمْديب، قُ ْلَنا : ِمْن أَْيَن َذا َه ًة، ُُثَّ ُُيَْ  ِإلَْيِهْم  ، قَ اَل : ُُثَّ َس َكت ُهنَ ي ْ َُ
: " َيُك  وُن ِف آِخ  ِر أُمَّ  ِ، َخِليَف  ةب، َُيْثُ  و اْلَم  اَل َحثْ   ًوا، اَل "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"قَ  اَل : قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه 

َأِ، اْلَعَمِء أَتَ َريَانِِه ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعلِيِل َرِضَي اللَّ ُه تَ َع اَ  َعْن ُه  فَ َق ااَل يَ ُعدُُّه َعدْيا "، قَاَل اجْلَُرْيرُِي، فَ ُقْلُت ِْلَِ، َنْضَرَة وَ 
طدتي: هةندةي نةواوة خةكَ ي عكيةواق   "جابوي ادرؤي عةبدوكَآل": "ئةبي نةزرة: دةكَكيت"واتة:  (4 «: اَل 

                                 
 حيح.بسند ص (442/  5( و الاكم )415/  2ماجه ) ( و ابن  240 - 242/  2أخرجه أبو ُاُو )  (1)

 )رضي اهلل عنها(َعْن أُمِّ َسَلَمَة ( 4235صحيح اجلامِ )
( وله شواهد 150-152رواه الاُر بن ا، اسامة ِف مسنده بإسناُ جيد، كما قال ابن القيم ِف املنار املني  )  (2)

 ،)رضي اهلل عنه(َعْن َجابٍِر ( 224/  4)السلسلة الصحيحة  من الصحيح، 
)َرضَي اللَُّه َعْن َعْبِد اللَِّه ( 5/211ُ ُاُو وصححه شيخ اْلسمم ابن تيميية ِف )منهَا السنة رواه الرتمذي وأبو    (3)
 (4345صحيح اجلامِ ) ،َعْنُه(
 (2513رواه مسلم )   (5)
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ييةدة  دطدمتاط ئةوةة كةة ا   هةوي ناوكينكيت,( درالي ئةهلي عكيواق اكيشاني   ةاانة ثكيدانةيقةفكزو  اة 
رؤوو ئةدا.؟ فةرودوي: كةاليةط عةجةوةوة,  اة وةبةسةذ فارسةةاانة( اةة رؤييةةوي ئةاةةط, ثا ةاط       
فةرودوي: هةندةي نةواوة  اوك  نة دينةار نةة وةدد  ثكيدانةةي ئةةهلي  ةاوة( نةةوكينكيت, طدمتةاط:         

رذوةةةااط ةاانةةةوة, اةةة رؤييةويةةاط كةةيي ئةةةاا.,   كةةةادييدة ئةوةةة رؤوو ئةةةدا., فةةةرودوي: كةاليةةةط رذو 
طةدتي:   , ئكنجةا سذ ئةووي ي و ئةورووثككةااني ئكيس اية( ئةكَكيت: ثا اط بكيدةنط بدو واوةيةةك ةوةب

فةرودويةةتي: كةة ئةاخوي زةوةاط ئدممةةتي وةن خةككفةيةةك         "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 
ساواط بة ةنةاط ئةدا. بةخةكَك  ياني بةبيي ئةوة بكانذوكيوييت ئةبةخشكي ة سةر  سةرهةكَئةدا., واأل و

  طد.: ئايا تؤ ئةوة نابكنكت اة ئةو  "ئةبي عةالئة"و  "ئةبي نةزرة"دةكَكيت: بة  "جدرةيوي" خةكَك!!
  خدا ككيي رؤازي بكيت( بكيت؟ فةرودوي: نةةةا!! "عدوةري ادرؤي عةبدوكعةزيز" خةككفةية
ِف َمَناِم ِه، فَ ُقْلنَ ا : يَ ا َرُس وَل  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"نَّ َعاِئَشَة، قَاَلْت : َعَبَث َرُسوُل اللَِّه أَ »( 2 

ُْ ِإنَّ نَاًس  ا ِم  ْن أُمَّ  ِ، يَ ُؤمُّ  ونَ  بِاْلبَ ْي  ِت ِبَرُج  ٍل ِم  ْن  اللَّ  ِه، َص  نَ ْعَت َش  ْيًئا ِف َمَناِم  َك ملَْ َتُك  ْن تَ ْفَعلُ  ُه ، فَ َق  اَل : " اْلَعَج  
َّرِي قَ  قُ َرْيٍا، َقْد جلََََ بِاْلبَ ْيِت َحَّتَّ ِإَذا َكانُوا بِاْلبَ ْيَداِء ُخِسَ  ِ ِْم "، فَ ُقْلَنا : يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه، ِإنَّ  ُِ النَّ اَس،  ال قَ ْد َُيَْم 

َع ثُ ُهُم : " نَ َعْم، ِفيِهُم اْلُمْسَتْبِصُر َواْلَمْجبُ وُر، َوابْ ُن القَالَ  َُِر َش َّتَّ يَ ب ْ سَّ ِبيِل يَ ْهِلُك وَن َمْهَلًك ا َواِح ًدا، َوَيْص ُدُروَن َمَص ا
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه بةوبةةر  دا ككيي رؤازي بكيت(   ةوييك( ثكي خ "عائكشة"واتة:  (1 «اللَّ ُه َعلَ ى نِيَّ اِتِْم"

هةنةدآ   كةة اةاتي خةوتن ةدا      ةةو(  و! ئةكَيي ومتاط:كة جكيةةي خةوتنكدا هةر جدوكَةجدوكَي بد وَسلَّم"
 ودووة! ئةوي  فةرودوي: سةيو  كةوة دةهةا. اةة اؤوةكَةة خةةكَ كيك كةة        ت ئةاود اة ثكيشرت نةت

بةدواي ثكاويي ي قدرةيشككةوة نكازيةاط وايةة اةة  غةةزووي اةعبةة ب ةةط( كةة رؤييةةا كةة           ون ئدممةتي
( خةةدا بةةةناخي زةويانةةدا رؤذ ئةةةةديينكيت!!! ئةةةكَيي طدمتةةاط: ئةةةي اءِ اْلبَ ْي دَ  ةةديينكيك اةةة ثكيةةي دةكَةةكين:  

ثكيبةوبةري خدا, كةو رؤييةاية خةكَ ي  ئةاةونة رؤيزي ئةةو كة ة وةوة؟!(, فةةرودوي: بةةكَيي! هةيانةة      
ةاوةرؤييي دةس  ةوتكيك ئةاا., هةيشة بة زذرةولي بؤ ئةو  ةرؤةياط هكيناوة, هةيشة هةةروا  دةطةةأل   

زي خؤيةاط  ة   خدا هةرهةودوياط وةادو يةك كةناو ئةبا., هةراةسة خةدا بةةنكازو وةةر   اةوتدوة, بة
  كةقكاوة.( زيندووياط دةااتةوة 

ُِ لَِرُج  ٍل َم  ا بَ   ْ َ ال  رُّْكِن َواْلَمَق  اِم، َولَ  ْن َيْس  َتِحلَّ اْلبَ ْي  َت ِإالَّ أَْهلُ  ُه، فَ  ِإَذا اْس  َتَحلُّوُه، فَ  ( »3   ََْل َع  ْن يُ بَ  اَي َم َتْس  
َِْ  اْلََبَشُة، فَ ُيَخرِّبُونَُه َخرَابًا اَل يَ ْعُمُر بَ ْع َدُه أَبَ ًدا، َوُه ْم الَّ ِذيَن َيْس  واتةة: كةة     (2 «َتْخرُِجوَن َكن ْ َلهُ َهَلَكِة اْلَعَرِب، ُُثَّ َت

اة حدرؤوةتي ثكيشةكيل ئةةاا.     اةعبة( ئةو بةي ةش نكيداط روان و وةقاودا بةيعة. بة ثكاوييك ئةدةط,

                                 
 (5123)   صحيح اجلامِ ،(221/  5أخرجه البخاري )   (1)
 تاُة )رضي اهلل عنه(( عن ا، ق2005( و مسلم )204، 5/205صحيح رواه البخاري )   (2)
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ييةزو طةةورةيي ئةةو بةي ةة     رؤ واتة وسةدكَماناط خؤيةاط   ةتي,خؤي اةيةئةاا. ئةهل رؤي  تكا حةالل ة و
, اةة  نةاةةط و تةا دوذونةاط  ةةرؤي تكةا      بةطةورة ناطوط بؤية غنةتكاط ناةكيت اة بةةرطوي كةيي ب ةةط   

 ة( بؤية  بةحةالل زاني ئكرت وةثوسة كةبارةي كةناوةةدوني عةرةبةةوة,     اندني حدروةتي بةي كشكاط
 ةوة جاريي و تةو,  حةبة ة دييت و بةجؤرآ اةعبة ئةرؤوخكينكيت ئكرت درووست نااويي يثا اط ئةو ثكاوة

  و ئةدزط هةر ئةوانكشن اة طةجنكنةاةي اةعبة دةر ئةاةط
 4« ) ٍْ ََمَُّكْم ِمْنُكْم(. فَ ُقْلُت اِلْبِن َأِ، ِذْئ ثَ َنا َع ِن َكْيَ  أَنْ ُتْم ِإَذا نَ َلَل ِفيُكُم اْبُن َمْرََيَ، َف : ِإنَّ اْْلَْوزَاِعيَّ َحدَّ

: تَ  ْدرِي َم   ا )أَمَُّك  مْ  ٍْ ، َع   ْن َأِ، ُهَريْ   َرَة: )َوِإَم  اُمُكْم ِم  ْنُكْم(. قَ   اَل ابْ  ُن َأِ، ِذئْ   ٍِ ، َع  ْن نَ  اِف ِم  ْنُكْم(  قُ ْل   ُت:  اللُّْه  رِيِّ
ََمَُّكْم ِبِكَتاِب رَبُِّكْم تَ َباَرَُ َوتَ َعاَ    ياةدرؤ " كااتكية  تدةبكية  ةؤط  اطحاكَواتة:  (1 « َوُسنَِّة نَبِ يُِّكمْ َُتَْبُين، قَاَل: َف

 اةة : طةد.   "ئكنب ئةبي زيئة  "بة : تكيدةكَ اويرؤ  خؤتانة كة شةوا  اطثكي  ناوتاط  ةدادةبةزيي "ريمةو
 ةوة"ئةةبدوهدرةيوة " كةة  ئةوي  ةوة,"ناف " كة ئةوي  يةوة,"زوهوي" كة اودو  بؤ قسةي "ئةوزاعي"

( َوِإَم اُمُكْم ِم ْنُكمْ   وانةاي  دةزانكت: ييدةكَ "ئكنب ئةبي زيئ "( َوِإَماُمُكْم ِم ْنُكمْ   دةية كي بة  ةاةفةرودود
 .بةوبةرةاةةةتاطثكي سةةدننةتي و قدرئةةاط بةةة دةاةةا. شةةةوايةتك اطثكي: وتةةي ,ييبلَةة مثةةكي: دمتطةة ةةةككة؟

اة كة ثكيشةةوة بامسةاط    "جابو"ية ئةوي  بةبةكَةةي فةروددةاةي (وةبةسذ وةهدي ئكماوك  ككيوة 
 اود 

ْع ُت النَّ ِ َّ ، قَالَ َعِن اْبِن ُجَرْيٍَّ ( »5  َِ َجاِبَر بْ َن َعْب ِد اللَّ ِه ، يَ ُق وُل : َسَِ "َص ل ى : َأْخبَ َرين أَبُو اللُّبَ رْيِ ، أَنَُّه َسَِ
،  َ اِهرِيَن ِإَ  يَ  ْوِم اْلِقَياَم ِة "، قَ اَل : " اَل تَ لَاُل طَائَِفةب ِمْن أُمَّ يَ ُقولُ  اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ِ، يُ َقاتُِلوَن َعلَ ى اْلَ قِّ

: اَل، ِإنَّ بَ ْعَض  ُكْم َعلَ  ى بَ ْع  ٍض تَ َع  اَل َص  لِّ لَنَ  ا، فَ يَ ُق  ولُ  : " فَ يَ ْن  لُِل ِعيَس  ى ابْ  ُن َم  ْرََيَ َعَلْي  ِه السَّ  مم، فَ يَ ُق  وُل أَِم  ريُُهْم:
 كةةة: دةكَةةيي( بكيةةت رؤازي كةةيي خةةداي " جةةابوي اةةدرؤي عةبةةدوكَآل "واتةةة:  (2 «ِذِه اْلُمَّ  ةَ أَُم  رَاُء، َتْكرَِم  َة اللَّ  ِه َه  

 كةةة اؤوةةةكَكيك بةةةردةوا :  دةيفةةةرودو بكسةةت "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" خةةدا  ثكيبةوبةةةري
 "وةريةة   درؤياة  عكسةاي " ئكنجا قكاوة., رؤذذي تا دةجةنةن سةراةوتدوانة حةق كةسةر ئدممةتةاة 

 نةا, : دةكَكيةت  ب ةة,  بؤ ندييذواط وةرة: دةكَكيت سةركة  وةاةياط دادةبةزييت,( بكيت كيي خداي سةالوي 
 ئةة   بةؤ  خدايكةة  ككينةانكي ي  رؤييةز  ئةوةةي   هةنةديي  انن  سةرثةر ة كاري  خؤتانا كةناو هةنديي  اط ئكيدة

  (ييذوةبةست ككيوة وةهديكة اة ئكماوكانة كة ندديارية )  ئدممةتة
با ةرت   "عكسةا "كةة   "وةهةدي "ن  اةة  ةئةوة ناطةي "وةهدي"كةدواي  "عكسا"ذاودني : ندييسةرن 

اةودووة    يةوة ندييةذ "ئةبدوبةاو"كة دواي   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بكيت, ةدن ة ثكيبةوبةري  

                                 
 ْن َأِ، ُهَريْ َرَة )رضي اهلل عنه(، عَ (3244)بخاري / اْلنبياء/ (  ال1)
 (2/153( و مسلم )3/305(  رواه المد ِف املسند )2)
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كةة دواي   ذاةة نديية   ش"عكسةا " اهةةروةه  اودووة, "عةبدوكوؤةمحاني ادرؤي عةوف"كة دواي  يذياط نديي
زييت  ةةديين ةاةةة دائةبةة "عكسةةا"ئدممةةةتي ثكيبةوبةةةرة ئةةةوة ئةطةيةةةن  اةةة   كةةة اةسةةكيك ئةةةاا. اةةة

كة سةربازةااني  ئةبكيتسةربازييك  "عكسا"ئةوةش ئةطةيةن  اة هةروةك  ثكيبةوبةري ئكيمة ئةاةوييت  
   "وةهدي"

ََُخْل  »( 6  َِ َأِ، َعلَ  ى النَّ  ِ ِّ َع  ْن َج  اِبِر بْ  ِن ََسُ  َرَة، قَ  اَل:  َفَس  ِمْعُتُه  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ُت َم  
َقِضي َحَّتَّ َُيِْضَي ِفيِهُم اثْ َنا َعَشَر َخِليَفًة، قَاَل : ُُثَّ َتَكلَّ َم ِبَك َم  ، قَ اَل : يَ ُقوُل: " ِإنَّ َهَذا اْْلَْمَر اَل يَ ن ْ ٍم َخِف َي َعلَ يَّ

ام دةكَكيةت: كةطةةأل بةاو    "جةابوي اةدرؤي سةةودرة   "واتة:  (1)«: ُكلُُّهْم ِمْن قُ َرْياٍ ِ، : َما قَاَل ، قَالَ ُت ِْلَ فَ ُقلْ 
 ئايكنة تةةواو نابكيةت   ئةوطدييم ككيبدو دةيفةرودو:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ةدوينة الي ثكيبةوبةر 

ي نةطةيش م, بة باوامم ي: ثا اط   كي ي طد. اة ون تكيتاادو خةكَ ي دوازدة خةككفةي نةبكيت, طدت
 ةي فةرودو؟ طدتي: فةرودوي: هةودو ئةو دوزادة خةككفةية كة قدرةيشككةاانن  طد.: ئةو
ةوة اة هةةر  ودة بةكَةةية كةسةر ئد رؤةمحةتي خداي كيي بكيت( دةكَكيت: ئة  فةرو "ئكبنداةسن"

اوانةة  نةني, ةةدن ة ئةةو ئكم    ( ةكعة  ةواياني ةوانةة ثكيشة  دادطةةر هةةبن, وة ئ   ئةبكيت دوازدة خةككفةي
  (2  هكضكاط كةواط نني, ئةوانة هةودوي قدرةيشني

َع عَ »( 7  َِ َجدَُّه َعْبَد اللَِّه ْبَن َصْفَواَن ، يَ ُقوُل : َأْخبَ َرْتِف َحْفَص ُة ، أَن ََّه ا َسَِ ِت النَّ ِ َّ ْن أَُميََّة ْبِن َصْفَواَن، َسَِ
: " لَيَ   ُؤمَّنَّ َه  َذا اْلبَ ْي  َت َج  ْياب يَ ْغُلونَ  ُه َح  َّتَّ ِإَذا َك  انُوا بِبَ ْي  َداَء ِم  َن اْْلَْرِض يَ ُق  ولُ  َلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل عَ 

َق  ى ِإالَّ الشَّ  رِيُد الَّ  ذِ  ُِي أَوَُّلُ  ْم آِخ  َرُهْم ُُثَّ َُيَْس  ُ  ِ ِ  ْم، فَ  َم يَ ب ْ ِِِهْم، َويُ نَ  ا ََْوَس   ُهمْ َُيَْس  ُ  ِب واتةةة:  (3)«ي َُيْ  َبُ َع  ن ْ
 "حةفسة"دةيةد.:  "عةبدوكآَلي ادرؤي سةفداط" اة طدييي كة باثني بدوة "ئدوةيكةي ادرؤي سةفداط"

 داطناودنةي  بدو اةة دةيفةةرودو: سةدثايةك نكةازي     "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"طدييي كة ثكيبةوبةر 
كةناوةرؤاسذ سدثااةوة بةناخي زةويدا رؤذ ئةةن, سةةرةتاي   (بةيدا  اة ئةطةط بة ,اةعبةياط ئةبكيت

 سدثااة هاوارياط كيي هةَكدةس   ثا اط ئةوانك  رؤذ ئةةةن اةسةكاط كةيي ناوكينكيةت تةةنها ئةةو اةسةة        
 ي سدثااة بةخةكَ ي ئةطةيةنكي ةوة ةي رؤذةدونئةطةرؤيي ةوة ئةو هةواكَ وثةرؤاطةندة نةبكيت 

 

 َيرا لةبارةي شيعةي ِرافيزي لةمةِر مةهدييةكةيانةوة!تَيِروانينَيكي خ

                                 
 (324الصحيحة )( 25/04رواه مسلم )  (1)
  ( 4/20نفسري ابن كثري )  (2)
 (4341)  صحيح اجلامِ ،(5/2245رواه مسلم )  (3)
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و حاكَة. و طؤرؤان اريانةي اة هاتدونةتة بةردة  وسدكَماناط, كةطةأل طؤرؤاني بةدرييذايي وكيذوو ئة 
واوة, ئةةبكنني زذر خةةكَك تةا ئكيسة ا هةاتدوط و بانةة ةةي       ئةو زوكَم و س ةوانة اةة ككيكةاط اة     كيدةي

 كَ ك  باوةرؤياط ثكي ودووط, كةوانة:وةهديي كاط اودووة, خة
 كعةي رؤافكزي: ثكيكاط وايةة وةهةدي خؤيةاط هةيةةو ةةاوةرؤييي هةات  ئةاةةط ثكيكةاط وايةة اةة           

يةة, وة  "ودحةوةةدي اةدرؤي حةسةةني عةسة ةري    "دوازدةوني ئكماوكانة, وة ناوي وةهدي الي ئةواط 
 خةدا ككيكةاط رؤازي     "ةني اةدرؤي عةةكي  حةسة "ة نةك ي"حدسكي  ادرؤي عةكي"ثكيكاط واية اة ئةو ادرؤي 

 بكيت( 
 ثَييان واية

رداوة هةةر كةسةاكَي   سةاوةرا حة ةا   ي اكسةوداب(  ة هةزار ساكَة خةؤي كةة ذييوخانةاةة   زياتو ك *
 ي اؤةككةوة تا ئكيس ا!!!261

ةدوة كةو  ديينة خؤي حة ارداوة تةوةني ثكين  سالي بةدوة, هةةر كةةو تةوةنةةوة     اات  ئةو  *
 دةرةوة  ةوة كةدوايني زةوانا ديي  كةو ذييوخانةوة خؤي حة ارداوة!! تاادو ئكيس ا

ئاطةاداري  هةةر زينةدووة    تةا ئكيسة ا   يةاةةااط  ايي سةردةوة يةك كةةدوا ثكيكاط واية ئةو بةدرييذ* 
 كةبةرةاواط جارآ نابكنوآ  تةنهاة, وة ئاطاداري حاكَي خةكَ ة, بة   بدو  كي  هةودو

, ةةدط هةكض   ها اةساني طةوذةو بكيئةقأل ئةةي ا. نةي اة ئةي ةط تةنديارة ئةو قسة بكيسةروبةرا
ثكيبةوبةراط  ,ثش ةني كةو بنوباوةرؤةي ئةواط نااا., وة ثكيضةوانةي سدننةتي بة ةريشة كبةكَةةية

ثكي ودبكيةت, ئةةي بؤةةي ئةةوي تةا ئكيسة ا       اني وةفةا.  واة با رتين وةخلدوقي خدا بن اة خدا هةةود 
راط وةفاتكاط اةودو ئةةو هةةر واوةتةةوة؟ كةااتكي ةدا ئةةو ئكيسة ا ئةةبكيت         بةوبةهكيش ؤتةوة, بؤةي ثكي

تةوةني طةيش بكي ة هةزارو ئةوةندة ساكَة!! دةي با ة ئةطةري  رؤاست بكيت, ئةو هةودو وةخ ة بةؤ  
ثكيكةةتي نايةة. فةةرواط     زيةاتو  سة ا اةة كةهةةودو اةا. ثكيديسة ماط     حة ةارداوة؟!! بؤةةي ئكي  خؤي 

 كةخواثة ب ا.؟!! بةةااةو رؤييةوي
ئةدا., نةك كةذييو خانكي ي خؤهة تةوة سةرهةكَكة  "وةهدي"ةفةرودييت د "ئكبنداةسن"ئكماوي 

 ساوةراوة اة  كعةي رؤافكزي ثكيكاط واية؟!!
 

 :كةوانة, تا ئكيس ا خةكَ كي ي زذر بانةة ةي وةهديي كاط اودووة
بكيةت(    خةدا ككيةي رؤازي    " ادرؤي ئةبدوتاكَعةكي "اةوا  ثكيي واية "عةبدوكآَلي ادرؤي سةبةئة"( 1 

 كا دةطةرؤيي ةوة كواية اة كةدواي وةهدي ودن ةزيوة, وة ثكيي
اة كة سةاكَي   "ودحةممةدي ادرؤي حةنةيف"ثكيي واية اةوا  "ودخ ار بن عدبكيدوكآَلي سةقةيف"( 2 

ةدي ادرؤي ودحةمم" بوي ككة كة "ودحةممةدي ادرؤي حةنةيف"ة, وك( وودووة ئةو وةهدي ودن ةزي 81 
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اةة   "ودحةممةةدي حةنةةيف  "وة نةاوي ككينةواوة بةة    رؤازي بكيةت(   اط خةدا ككيكة    " عةكي ادرؤي ئةةبدوتاكَ 
 اة كة تنةي حةنكفككة  "خةوكةي اضي جةعفةر"نةسةبي ئةطةرؤيي ةوة بؤ الي داي ي 

عني ثكيكاط تاقمكي ي  ك  ط ئةوانك"عةكي"اة ئةتباعي اكساط  ديين ةوتةي  :( اكسانككةااط3 
عةبةدوكَآلي اةدرؤي   "كاط وابدو اةة  ودحةممةدي وةهديكة  ياط ثكي "ودحةممةدي ادرؤي حةنةيف"واية اة 

  ي بدوة وةهد "ئةبي تاكَكيب هامشي قدرة يي عةبدوكآَلي ادرؤي جةعفةري ادرؤي ودعاويةي ادرؤ
ي اةةدرؤي درؤي عةبةةدوكَآلودحةممةةةدي اةة"دوط بةةةوة اةةة ب( وة اةةاتي خةةؤي خةةةكَ ي خةكَ ةةةبا4 

ي اؤةي وةفاتي 145ة ساكَي ك (النفس اللكي ة اة ناسواوة بة  "حةسةني ادرؤي عةكي ادرؤي ئةبدوتاكَك 
  اودووة ثكيكاط وابدو اة وةهديكة

 ة"عةبةدوكآَلي اةدرؤي وةةميدوني قةةدداح    "( هةركةوانةي اة ئكةدديعاي وةهةدي ئةاةةط: وةك    5 
اي قةراوك ةةةااط بةدو, دواي ئةةوة وسةةدكَماناط   ك( ئةةو بةاثني جدوكةاةةة بةدو, وة سةةراودةية    352 

ك( بةردةرؤة ةةةاةي دزي بةةدو,   317اتي خةةؤي كةةة سةةاكَي   اةة اد ةة كاط, ئةةةو هةةةر ئةةةوةبد اةةة    
 ةااني زذر كةوانةي جدوكةاةو ديانةااط خوابرت بدو كيادفو

 ة  ابةن تةدوو.(  بة  اة ناسةواوة  "ودحةممةدي ادرؤي عةبدوكآَلي بةربةري"( كةوانةي تو وةاد 6 
  ك( 514 

 ز( 1885 –ك  1312  "ودحةممةدي ادرؤي عةبدوكَآلي سدوداني"( 7 
 ز( 1981 –ك 1411  "ودحةممةدي ادرؤي عةبدوكآَلي قةح اني"( 8 
كة دوايكةا كةة    وةهدييذ ئةاود كة رؤانكة  عايديئكد 1992كة ساكَي  "ودس ةفاي سةيد عةكي"( 8 

ةواوك  واوة واوة وةهديكةةاي تةو   دو بةرةياط ئةاود  هاتن و ئةو ئكدديعاييتو زذري هةوككيو ادذرا,
 !!ثةيا ئةبكيت

 

  ضؤن مامةَلة لةطةأل ئةوكةسانة بكةين
 ؟كة بانطةشةي مةهدَيتيي ئةكةن

رؤةت ودنةةوةواط بةؤ ئةوانةةي اةة بانةة ةةي وةهةدي ئةاةةط ئةةوة ناطةيةةنكيت اةة باوةرؤوةةاط           
واط خسة ة رؤوو, بةة   ئةةو ااتةة بةاوةرؤ      وئةة  هات  وةهدي نةبكيت  ئكيمة كة زووةوة بةكَةةي هات ةب

 ئةاةين اة ئة  بةكَةانةي خدارةوة ثش ةني ب ةط:
ا. اةة بةيعةةتي ثة  بةدةط, بةةكَ دو      اخؤي بةخةكَك ناناسكين  وة داوا كةخةكَك نا "وةهدي"( 1 

 بةيعةتي ث  بدةط  بكينخةكَ ي زذري كيي ئةاةط بؤ ئةوة 
  هةكَدةطوييت  ودحةممةدي ادرؤي عةبدوكَآل(هةواط ناوي ثكيبةوبةر  "وةهدي"( 2 
  خدا ككيكاط رؤازي بكيت(  "حدسكين"نةك  "حةسةني ادرؤي عةكي"( نةسةبي ئةطةرؤيي ةوة بؤ 3 
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 ( ئةو بارودذخةي اة ئةوي تكا دةردةاةوآ:4 
  نااؤاي دواي وودني خةككفة درووست ئةبكيت -
 ئةو ااتة زوكَم و س ةوكي ي زذر بآلو ئةبكي ةوة  -
 اني خةككفةاانن  ةرؤةوة هةرهةودويشكاط كة ادرؤ س  تاقم و اؤوةأل كةطةأل يةك ئةاةونة -
كةبةةةر ئةةةوة وةهةةدي ثكةةاويي ي سةةاكَو و خداناسةةة بؤيةةة ئةةةو خةةاوةط زانسةة كي ي  ةةةرعي و    -

 حك مةتكي ي زذرة 
 ةط  ةوة دةر ئةاةوييت كة نكيداط و روان و وةقاوةوة خةكَ ي بةيعةتي ثى ئةدئةو كةوةا -
 

 نيشانةطةورةكاني هاتين ِرؤذي دوايي
 

ئةةةوةي اةةة ئةةةوكين  نكشةةانة  ,كةةة ثكيشةةةوة باسةةي نكشةةانة بضةةدواةااني رؤذذي دوايكمةةاط اةةود 
ةورةااط ة طةورانةوة رؤاس ةوخؤ قكاوة. هةكَدةس كيت, نكشانة طورةاانة اة هةر كةدواي ئةو نكشانطة

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه ايانةوة ديين  هةروةك ثكيبةوبةةر  وددواي يةك ئةواني تو بةاة دةس كاط ث  اود يةك بة
ِْ بَ ْعُض   َها »دةفةةةةرودييت:  َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم" ِْ السِّ   ْلُك يَ ْتبَ    اْايَ   اُت َخ   َرزَاتب َمْنُظوَم   اتب ِف ِس   ْلٍك، فَ   ِإْن يُ ْقَِ   

واط بةةة  نكشةةانةااني هةةات  رؤذذي دوايةةي وةك وةةؤروو دةن ةةي تةسةةبكو   هةةةروةها واتةةة:  (1)«بَ ْعًض  ا
! دةاةونةةة خةةدارةوة دةزووةوة, هةراةةة دةزووةاةةة ثضةةوؤا هةةةودو دةن ةةةااط يةةةك بةةةدواي يةةةك     

ُِ اْْلَ   َرُز ِف النِّظَ   امِ : »دةفةةةةرودييت َُ اايَ   اِت، بَ ْعِض   َها َعلَ   ى ِإثْ   ِر بَ ْع   ٍض، يَ َتتَ   ابَ ْعَن َكَم   ا تَ َتتَ   اَب واتةةةة:  (2 «ُخ   ُرو
وةط,  ةةديين يةةةك ئةاةةةوط وةك دةن ةةي تةسةةبكو دةرةةةدوني نكشةةانةااط هةنةةديي كاط كةةةدواي يةاةةة

 بةسرتاو بةيةاةوة 
 

 نيشانة طةورةكاني هاتين ِرؤذي دوايي

 حي دةججال:يمةسنيشانةي يةكةم ( 1)
 حي دةججال اكيكة؟كوةس *
 ئايا ئكيس ا ئةو كةبدوناية؟ *

                                 
َعْن ( 341/  5 )السلسلة الصحيحة اْللباين ِف  ( 215/  2( و أمحد )  525 - 523/  5خرجه الاكم ) أ  (1)

 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(  َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو 
 ،ُه()َرضَي اللَُّه َعنْ َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة ( 3214رواه الَِباين ِف اْلوسط وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )  (2)
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 شرت اةو بكنكديةتي؟ثكي ائاي *
 سكفةتةااني ةني؟ *
 هؤيةااني دةراةوت  ةني؟ *
 دةراةوييت دةاا. تدرؤةيكة طةورةية ةككة اة وا كة دةججال ئةو *
 ست وةسكحي دةججاكةوة كة ئاراداط؟ئةو بنباوةرؤة هة نة ةني كةئا *

 دةججال كَيية؟
ثكيةداوة, خةداي    يزذر تدانايةةاي دةججال يةاكي ة كة بةني ئادة  اة خداي طةورة دةسة . و 

دا., ثكيبةوبةةةري خةةدا زذر وريةةايي كةئاسةةت ئةةةو طةةةورة بةةؤ تاقك ودنةةةوةي بةنةةدةااط تةةةو ك  ئةةة
  هةةاوة ني دةججاكةةة ثكيةةداوين, خةةداي طةةةورةش باسةةي اؤوةةةكَكيك خةسةةلَة. و سةةكفةتي بةةؤ اةةودوين

ئةةاود كةتوسةي ئةةوة اةة تدو ةي وةهةا        كةة ثكيبةوبةةر  ثكيبةوبةري  بةردةوا  ثوسكاري دةججاككاط 
بةةردةوا  ثوسةكاري    "اطحدزةيفةي ادرؤي يةةو "هةروةك  ,اةوييتدةاكي تكا دةراة دةجج نةبنرؤذذييك 

  (1 ببكيتدةججاكي  تدو ي دةججاكي كة ثكيبةوبةر ئةاود نةوةك تدو ي وةها رؤذذييك ببكيت اة
 

 بؤضي ئةوترَيت مةسيحي دةججال؟
كةبةر ئةوة ةاوي ةةثي سوؤاوةتةوة, ئةةو يةةك ةةاوة, تةةنها      "وةسكحي دةججال"ن بؤية ئةكَكي

ةةدن ة زذر ئاسةاط ئةةتدانكيت بةهةةودو      "وةسةكو "ن كيني بؤية ئةةكَكي هةنديي ك  ئةكَبةةاوييك ئةبكنكيت! 
هةةروةك ثكيبةوبةةر      هةيشة ئةكَكيت: كةبةر ئةوة ال رؤوويي ةي نةة ةةاو نةة بةوذي نككةة       بةةرؤييتدونكادا 

،  ال دَّجَّاُل أَْع َوُر اْلَع ْ ِ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" اْلُيْس َر ، ُجَف اُل الشَّ َعِر، َمَع ُه َجنَّ ةب َونَ ارب
 ثكيكةة,  دذزةخةي  و بةهة ةت  تدوانةة,  اةدييوة,  ةةةثي  ةةاوي  دةججةال واتةة:   (2)«رُُه َجنَّةب َوَجنَُّتُه نَ ارب فَ َنا

  دذزةخة بةهة  ةاةي و بةهة  ة دذزةخةاةي
كيلَةة, طةةورةتوين فوؤوفكيلَكشةي    و بةة فوؤوف  ةةدن ة ئةةو فكيلةزاط    "دةججةال "هةروةها بؤية ئةكَكين: 

 ذ ئةاا. و خةكَ ي كة خش ة ئةبا. دذراودنة, ئةو زذر در
 
 
 
 

                                 
 رواه البخاري.   (1)
  (3544)َرضَي اللَُّه َعْنُه(، صحيح اجلامِ ) َعْن ُحَذيْ َفةَ  ( سنن ابن ماجة2)
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 دةججال بانطةشةي ضي ئةكات؟
 هةةروةك دةججال بانةة ةي خدايةتي ئةاا., بؤيةة داوا كةخةةكَ ي ئةةاا. اةة بةاوةرؤي ثة  بهكيةنن,        

ََْعَورَ »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" ثكيبةوبةري خدا واتةة:  ( 1)«ِإنَّ ُه أَْع َوُر، َوِإنَّ اللَّ َه لَ ْيَس بِ 
 ئةو يةاضاوة, خداي طةورة يةاضاو نككة 

 

 (ابن صياد)ضريؤكي 
َِ النَّ ِ ِّ » ََلَق َم  ُهَما، َأْخبَ َرُه : "َأنَّ ُعَمَر انِْ ِف  لَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوعَ َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َياِن ِعْنَد أُُطِم َبِف َمَغاَلَة، َوَقْد قَ اَرَب ابْ ُن  َِ الصِّب ْ ُْ َم ٍُ َحَّتَّ َوَجُدوُه يَ ْلَع ٍُ اْلُلُ َم فَ لَ ْم َيْش ُعْر َرْهٍط ِقَبَل اْبِن َصيَّا َص يَّا
ٍُ : َتْشَهُد َأينِّ َرُسوُل اللَِّه ، فَ َنظَ َر ِإلَْي ِه بِ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َحَّتَّ َضَرَب النَِّ ُّ  َيِدِه، ُُثَّ قَاَل اِلْبِن َصيَّا

ٍُ لِلنَِّ ِّ  ٍُ، فَ َقاَل : َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل اْْلُمِّيَِّ ، فَ َقاَل اْبُن َصيَّا : أََتْش َهُد  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"اْبُن َصيَّا
، ُل اللَّ  ِه  فَ َرَفَض  ُه، َوقَ  الَ  َرُس  و َأينِّ  ُِ ب َْتِيِف َص  ا ٍُ : يَ   : آَمْن  ُت بِاللَّ  ِه َوِبُرُس  ِلِه، فَ َق  اَل لَ  ُه : َم  اَذا تَ   َر  ، قَ  اَل ابْ  ُن َص  يَّا

، فَ َقاَل النَِّ ُّ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى اَل َلُه النَِّ ُّ : ُخلَِّط َعَلْيَك اْْلَْمُر، ُُثَّ قَ "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"وََكاِذبب
، ف َ آلِِه وَسلَّم" َْ، فَ َلْن تَ ْعُدَو َقْدَرَُ ٍُ : ُهَو الدُّلُّ، فَ َقاَل : اْخَس َُْت َلَك َخِبيًئا، فَ َقاَل اْبُن َصيَّا َقاَل ُعَمُر : ِإينِّ َقْد َخَب
َُْع ِف يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه أَ ْنهُ َرِضَي اللَُّه عَ  : ِإْن َيُكْن ُه فَ لَ ْن "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ْض ِرْب ُعنُ َق ُه، فَ َق اَل النَّ ِ ُّ : 

ْع ُت ابْ َن ُعَم َر رَ َوقَ اَل َس امِلب ُتَسلََّط َعَلْيِه، َوِإْن ملَْ َيُكْن ُه فَ َم َخي ْ َر لَ َك ِف قَ ْتلِ ِه  ُهَم ا، يَ ُق ولُ : َسَِ َلَ ِض َي اللَّ ُه َعن ْ َق : انِْ
ٍُ، َوُه َو ََيْتِ ُل  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"بَ ْعَد َذِلَك َرُسوُل اللَِّه  ٍْ ِإَ  النَّْخِل الَِّ، ِفيَها ابْ ُن َص يَّا َوُأَ،ُّ ْبُن َكْع

ٍُ، فَ َرآُه النَِّ ُّ  ٍُ َشْيًئا قَ ْبَل َأْن يَ رَاُه اْبُن َصيَّا َِ ِمْن اْبِن َصيَّا ِب  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" َأْن َيْسَم َِِج َوُهَو ُمْض 
ٍُ َرُسوَل اللَِّه يَ ْعِف  ِِيَفٍة َلُه ِفيَها َرْمَلةب أَْو َزْمَرةب، فَ َرَأْت أمُّ اْبِن َصي ا َوُهَو يَ تَِّقي  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم": ِف َق

ٍُ ِل، فَ قَ ِ ُُذوَِ النَّخْ  ٍُ َه َذا ُمَمَّ دب اَلْت اِلْبِن َصيَّا ٍِ َوُه َو اْس ُم ابْ ِن َص يَّا  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم": يَا َص ا
ٍُ، فَ َقاَل : النَِّ ُّ  َ لَ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"فَ ثَاَر اْبُن َصيَّا  خةدا   "ةرئكبندعدوة " واتةة:  (2 «ْو تَ رََكْت ُه بَ   َّ

كةطةةأل   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"كةطةأل ثكيبةوبةر  "عدوةر"ككيكاط رؤازي بكيت( رؤايةةياندووة اةوا 
 (3 (أُطُ ِم بَ ِف َمَغالَ ةَ ةةدوط تةا بكنكانةةوة اةة كةطةةأل ونةدا ط الي         "ئكبندسةةيكاد "اؤوةكَكيك بةةرةو الي  

بةة ثكيبةوبةةر   هةسةذ   ئةةبدو,  بةدو بةاكَ   شة ا تةازة خةةريك    ني هكي, ئةو تةوةخةري ي اايةاودط بدوط
نةاود تاادو دةسذ خس ة سةةر ثشةذ ثا ةاط ثكيةي طةد.:  ةايةتي        "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"

                                 
 (1341رواه البخاري، صحيح اجلامِ )   (1)
 (1225صحيح البخاري )   (2)

 (  تنةيةاة كة ئةنسار3 
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سةةيويي ي اةودو طةدتي:  ةايةتي ئةةدة  اةة تةؤ         "ئكبندسةةيكاد "؟  دةدةيت اة ون ثكيبةوبةري خدا
وتةي:  ئةةي( تةؤ  ةايةتي ئةةدةيت اةة وةن ثكيبةوبةةري          "ئكبندسةيكاد"كت, ئكنجا ثكيبةوبةري ئةوكن

رؤةتي اودةوة, ثا اط فةرودوي: باوةرؤ  بةخداو بة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"خدا ؟! ثكيبةوبةر 
اط نكت, ئةطةر تؤ ثكيبةوبةرةاةي هةية  ياني: باوةرؤ  بة ثكيبةوبةرةاةي هةية, بة   تؤ كة ثكيبةوبةر

 رؤاسةت  طدتي: هةواكَي  "ئكبندسةيكاد"هةوبدايت ئةوة باوةرؤ  بةتؤ ئةاود(, فةرودوي: ةي ئةبكنكت؟ 
 يةاني   فةرودوي: اارةاانت كيي تكي ئةا وة,  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"درذ  بؤ دييت! ثكيبةوبةر  و

   و هكينةديي ك  درذ(  , ياني كةهةندآ  ت رؤاو ئةيثكيثكي ةكَن ةي اط بؤ. ئةنكيوط تكي ةأل و  ةيئةوان
ون ناويي م كيي حة ارو ثةنهاط داويت اة ثكيم بلَكيكت ةككة؟ ئةوي  وتي: دوواةكَةة,    اط فةرودوي:ثا
ئةةةكَكيت: ئايةةةتي دوخةةاني كةةةنكيد كةثةةةااني ندوسةةكبدو ئكنجةةا ئةةةو ثوسةةكارةي ككي ةةود(        "داوودي" 
ثكيبةوبةر فةرودوي: دة ةةغةبة!!! هكيش ا نةطةيش دويت بةئاسذ   دواةأل: اة وتي" ئكبندسةيكاد"

 "عدوةةةر" يةةاني هةنةةدآ جةةار فاكَضةةككةااط هةةةواكَي رؤاسةةت و درووسةة كاط بةةؤ دييةةت(,   فاكَضةةككةااط!!
آلِ ِه  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ىفةرودوي: واز  كيي بكينة ئةي ثكيبةوبةري خدا با كةطةردةني بدة ! ثكيبةوبةر 

   ةةدط ئةةو   ي ناوةس كت, خكيو. ناطا. كةة اد ة   فةرودوي: ئةطةر ئةو دةججال بكيت تؤ ثكي وَس لَّم"
بدو  خدا ككيكةاط رؤازي   "ئكبندعدوةر"دةكَكيت: طدييم كة  "سام"ياط ئةهلي زميمةية, ياط هكيش ا ونداكَة(, 

بة نهكي   "ئدبةي ادرؤي اةع "و  َلى آلِِه وَس لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوعَ بكيت( دةيةد.: دواي ئةوة ثكيبةوبةر 
وردة وردة ككيي نزيك ببدونةوة تةا ثةكي     ي كيي بدو,"سةيكاددئكبن"رؤذيش نة الي ئةو دارخدروايةي اة 

"َص ل ى ثكيكاط بزانكيت, بزانن اة ةي كةطةأل نةفسي خؤيةدا ئةةكَكيت؟!! ثكيبةوبةةر     "ئكبندسةيكاد"ئةوة 
دةنةكي ةي ثكيةدة    ي بةك  اةة كةسةةر ثؤ ةااكيك ثاكَ ةةوتبدو,     "ئكبندسةةيكاد " َلى آلِِه وَس لَّم"اهلُل َعَلْيِه َوعَ 

ثكيبةوبةةةري بةةك  اةةة خةةؤي كةثةةةنا    "ئكبندسةةةيكاد"ئةبكسةةرتا بةةةو نةئةةةزانوا ةةةككة!!! داي ةةي   
ي و.: ئةةةي  صةةاف( اةةة ناوييةةك بةةدو كةةة ناوةاةةاني   "ئكبندسةةةيكاد"دةرخدروااةةة حة ةةارداوة, بةةة 

رؤاةةلَةاي, ثكيبةوبةةر فةةرودوي: ئةطةةر      "ئكبندسةةيكاد "ئةوة ودحةممةةدة, يةاسةةر    "ادئكبندسةيك"
 نا(  خددداي ي وازي كيي هكيناية بؤواط رؤووط ئةبدوةوة  داخدا ئةو دةججاكة يا

َوأَبُ و  ِه وَس لَّم""َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ : َلِقيَ ُه َرُس وُل اللَّ ِه ، قَ الَ َع ْن َأِ، َس ِعيدٍ »هةروةها دةفةةرودييت:  
: " أََتْش َهُد َأينِّ َرُس وُل "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"َبْكٍر َوُعَمُر ِف بَ ْعِض طُُرِ  اْلَمِديَنِة ، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 

: " آَمْن  ُت بِاللَّ  ِه "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" اللَّ  ِه ، فَ َق  اَل ُه  َو : أََتْش  َهُد َأينِّ َرُس  وُل اللَّ  ِه، فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  هِ 
: " "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم": أََر  َعْرًشا َعَلى اْلَماِء، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه وَُكُتِبِه، َما تَ َر   "، قَالَ َوَمَمِئَكِتِه 

ُِقًا، فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه تَ َر  َعْرَش ِإبِْليَس َعَلى اْلَبْح رِ  ُِقَ ْ ِ وََكاِذبً ا أَْو َك اِذبَ ْ ِ، َوَص ا ، َوَم ا تَ  َر   "، قَ اَل : أََر  َص ا
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َُُعوُه "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"  خةدا ككيةي رؤازي    "ئةبدوسةعكدي خةددري "واتة:  (1)«: " لُِبَس َعَلْيِه 
 "ئكبندسةةةيكاد"كةهةنةةدآ رؤِييةةةا طةيشةة دوط بةةة  "عدوةةةر"و  "ةبدوبةةةركئ"بكيةةت( دةكَكيةةت: ثكيبةوبةةةرو 

ثكيبةوبةر ثكيي طدتدوة: ئايا  ايةتي ئةدةيت اة ون ثكيبةوبةري خدا ؟ ئةوي  طدتديةةتي: ئةةي تةؤ    
 فةرودويةتي: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" ايةتي ئةدةيت اة ون ثكيبةوبةري خدا ؟ ثكيبةوبةري  

ت: ونةك  عةر ةكيك   هةيةة, ئةةي تةؤ ةةي ئةةبكنكت؟ ئةةكَكي       باوةرؤ  بة خداو فويشة ةااط و ا كيبةةااني  
فةةرودوي: عةر ةي ئكبلكسةة كةسةةر      "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"كةسةر ئةودا ئةبكنم, ثكيبةوبةةر  

ئةةبكنم يةاط دوودرذزنةاط     ئاودا ئةبكنكت, تؤ ةؤط ئةبكنكت؟ ئةوي  طدتي: ون دوورؤاس ةؤو درذزنكيةك 
فةرودويةةتي: ككيكةاط تكي ةةأل     "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ئةبكنم كةطةأل رؤاس ةؤيةك, ثكيبةوبةري  

 اودووة ككيي طةرؤيين!
أَْو ُعمَّ ارًا، َوَمَعنَ ا  قَاَل: َخَرْجنَ ا ُحجَّاًج ا )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ »هةروةها دةفةرودييت: 

يَدًة ُمَّ  ا يُ َق اُل َعَلْي  ِه، ابْ ُن َص ائٍِد، قَ  اَل: فَ نَ َلْلنَ ا َمْن  لاًِل فَ تَ َف رََّ  النَّ  اُس، َوبَِقي ُت أَنَ  ا َوُه َو، فَاْستَ ْوَحْش  ُت ِمْن ُه َوْحَش  ًة َش دِ 
َِ َمتَ  اِعي، فَ ُقْل  ُت: ِإنَّ اْلَ   رَّ َش  ِديدب، فَ لَ  ْو َوَض  ْعَتُه َتْ  َت تِْل  َك الشَّ  َجَرِة، قَ  اَل: فَ َفَع  َل. قَ  اَل: َوَج  اَء ِبََتاِع  ِه فَ َوَض  َعُه َم  

ََلَق َفَجاَء ِبُعس  فَ َقاَل: اْشَرْب أَبَ ا َس ِعيٍد، فَ ُقْل ُت: ِإنَّ اْلَ رَّ َش ِديدب،  َواللَّ َنُ َح ارٌّ. َم ا ِ، قَاَل: فَ ُرِفَعْت لََنا َغَنمب، فَانِْ
ََُعلَِّق  هُ  ِإالَّ َأينِّ َأْك َرُه َأنْ   َأْش  َرَب َع  ْن يَ  ِدِه، أَْو قَ  اَل: آُخ  َذ َع  ْن يَ  ِدِه. فَ َق  اَل: أَبَ  ا َس  ِعيٍد، َلَق  ْد َُهَْم  ُت َأْن آُخ  َذ َح  ْبًم َف

اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه "َص ل ى ِبَشَجَرٍة ُُثَّ َأْخَتِنَق ُمَّا يَ ُقوُل ِلَ النَّاُس، يَا أَبَا َسِعيٍد َم ْن َخِف َي َعَلْي ِه َح ِديُث َرُس وِل اللَّ ِه 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه َما َخِف َي َعلَ ْيُكْم َمْعَش َر اْْلَْنَص اِر، أََلْس َت ِم ْن أَْعلَ ِم النَّ اِس ِ َ ِديِث َرُس وِل اللَّ ِه  وَسلَّم"
( َوأَنَ  ا ُمْس  ِلمب  أََولَ  ْيَس قَ  ْد قَ  اَل  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ    أَلَ  ْيَس قَ  ْد قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه وَس  لَّم" )ُه  َو َك  اِفرب

: )ُهَو َعِقيمب اَل يُوَلُد َلُه( َوَقْد تَ رَْكُت َوَلِدي بِاْلَمِديَنِة  أََولَ ْيَس قَ ْد قَ اَل "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َرُسوُل اللَِّه 
لم(: )اَل يَ ْدُخُل اْلَمِدينَ َة َواَل َمكَّ َة( َوقَ ْد أَقْ بَ ْل ُت ِم َن اْلَمِدينَ ِة َوأَنَ ا أُرِي ُد َمكَّ َة  قَ اَل َرُسوُل اللَِّه )صلي اهلل عليه وس

ٍُ َمْولِ  َو اْانَ ل قَالَ ك َدُه َوأَيْ َن ُه أَبُو َسِعيٍد اْْلُْدرِيُّك َحَّتَّ ِكْدُت َأْن أَْع ِذَرُهن ُُثَّ قَالَ ك أََم ا َواللَّ ِه ِإينِّ َْلَْع رِفُ ُهن َوأَْع ِر
: ييدةكَةة( تبكيةة ازيرؤ كةةيي خةةداي  "ئةبدوسةةةعكدي خةةددري "واتةةة:  (2 «ك تَ بْي  ا لَ  َك َس  ائَِر اْليَ   ْومِ قُ ْل  ُت َلُ  

 و الوانةدا  كنكي ةديي  كةة  بةدو,  كةطةةلي  يشةماط  "ئكبندسةيكاد" ييرؤ اةوتكنة عةووة ياط حة  بةوةبةسذ
 كةبةةر  زذر جةةار ئكي  يساوكي  ودككي ساوم ونك  واينةوة, بةتةنها ئةو و ون  ود,ككي وةياطبالَ  ةاةخةكَ

                                 
 (4213رواه مسلم )   (1)
 رواه مسلم  (2)
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 ونةك   داينةا,  ونةدا  هكنةةااني  كةطةةلي  نةا هكي خؤي   دوةاةااني دةوتوا, كةبارةيةوة  ت اة ئةوةي
 نجةا ئك اةود ,  قسةةي  بةة  ئةوةي  بنايا, دا. درةخ ةدا ئةو بن كة ئةطةر بةتكنة, زذر طةروااة: دمتط
 "ئةبدوسةةعكد ": طةدتي  نةا هكي  ( ةني )طةورة  يبةجاوكي ثوؤ ذيشترؤ  ئةوي اود بةدي  ماطييانةوةرؤرؤ

 هةةر  هةةبيي  هكضةم  وةنةةبيي  خةؤ  ونك   طةروة  ني  و, بةتكنة زذر طةروااة: ومت ونك  خبؤرةوة,
: طةةدتي  وةرطةةو  دةسةةذ كةةة يةةاط خبؤوةةةوة, ئةةةو دةسةةذ  ةةذ نةةةدةاود حةةةز  اةةة نةةةبيي ئةةةوة
 كةةداخي  نمخبن كية  خةؤ   و كداسةم هةكَ  دابةداريي و نمبكي كثةتكي بضم واية نكاز  جار زذر ,"ئةبدوسةعكد"

 فةةةرودودةي تهةةةبكي كاةسةةكي ئةطةةةر: "ئةبدوسةةةعكد" ئةةةي ن,كيدةكَةة دةربةةارة   يخةةةكَ اةةة ئةةةوةي
 كةهةةودو  تةؤ  ئةةي  ياريةدةدةراط,  ياؤوةةكَ  ئةةي  كةة نك  ةاراوة  دةئكية  كة ت,بكي  اراوة كيي بةوبةريثكي

 بةوبةةري ثكي ئةةي  ؟"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" خدا بةوبةريثكي رودودةيفة بة نكت زاناتو  يخةكَ
 ئةةةي مامن؟ودسةةلَ وةةن خةةؤ( اةةافوة دةججةةالي:  نةيفةةةرودوة "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" خةةدا

 بةوبةةري ثكي ئةةي   دوة؟شهكيبةجكي وةدينة كة  مييادرؤ ون خؤ( تنابكي يونداكَ نةزذاة ئةو:  نةيفةرودوة
 و هةاتدو   وةدينةةوة  كةة  وةن  ئةوةتا  بةالَ( وةا ة  ةنا ضكي و وةدينة  ةناةكي:  فةرودوة نةيشي خدا

 بكةاندي  بةدو  خةةريك  هةا. ككي وا  تةا : تكية دةكَ "ئةبدوسةةعكدي خةددري  "  ذ بةوؤ  وةا ة بةرةو دةوةويي
 و اةا.  و دةيناسم ةاك ون بةخدا  ةالَب: طدتى "ئكبندسةيكاد"ثا اط    باوةرؤي ث  ب ة (  دةرطو ككي

: و. مثةكي  ونةك  : ييدةكَة  "ئةبدوسةةعكد " كةة؟ اديي كة س ةئكي دة زامن دةزامن, بدونكشي كةدايك   ديي
 كةوةودوا,  ةدن ة اة طدتي: ون دةيناسم خس مكة طدوانةوة(  تبكي داواو و ذةجنةرؤرؤ دةك

ة وةسكحي دةججال نككة, وةكيي "كبندسةيكادئ"ةوة دةكَكين: ئةو "ئكبندسةيكاد"زاناياط كةبارةي 
رؤييزي دةججاكةةااط, ئةةو اؤوةةكَكيك فاكَضةي و  ةةياتك  هةةبدوة        دةججاككيك بدوة كة  بؤخؤي ئةوي 

بةاو ئةاةةط وا دةر ئةاةةوآ اةة      "ئةبدوسةةعكدي خةددري  "هةواكَكاط بؤي ئةهكينا, كة اؤتايي ذيةاني  
  لم(اودووةو باوةرؤي هكيناوةتةوة  اهلل اع تؤبةي

 

 بؤضي ناوي دةججال لة قورئاندا نةهاتووة؟
زذر كةةة  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"دةججةةال طةةةورةتوين فك نةيةةة اةةة ثكيبةوبةةةري خةةدا    

ئدممةتةاةةةي خةةؤي توسةةاوة اةةة تدو ةةي داوي فك نةةةي دةججةةال ببنةةةوة, بؤيةةة هةةكض ثكيبةوبةةةرييك  
فةةةرواني  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ت, وة ثكيبةوبةةةر نةةةهاتدوة اةةة وريةةايي كةةةوبارةوة نةةةدابكي 

 جاكة جا ثةنا بؤ خدا بةرين كة فك نةي ئةو دةكة اؤتايي ندييذد ثكي ودووين اة كة ندييذةاامناط
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خداي طةورة كة قدرئاندا اؤوةكَكيك كة نكشانة طةورةااني ثيي رؤاطةياندووين, كة نكشانة بضةدوك و  

 (1القم ر:[  اقْتَرَبَت الاَّاعتُ ََالَْاقْ َتقعلاَّْ َ َتر لللل وانط, وةوك خدا دةفةةرودييت:   , كةوانة كةتبدونيطةورةااط

َْل تململت لكاتٍبلحَت َ  للللللللل  يةئجدو  و وةئجدو ( وةك دةفةةرودييت:   هةروةها َتْ ليَتأْج  و لَْمَتأْج  و ل ُاتَا ََال َحتَّتألِإ

قدرئانةدا باسةي   جال ةةندة فك نةي طةورةية وةكيي خةدا كةة   كةطةأل ئةوة دةج (54اْلنبي اء:   [يَناالا نَ
 نةاودووة!!

 

 :, كةوانة ئةكَكينزذرة قسة كةوبارةوة

يَ ْمَليَأْتايلبَعْض لآيَُِالرَبلتََللئةو باسي ككيدة اواوة هةروةك خداي طةورة كة قدرئاندا دةفةرودييت:   *

 نكشةانةااني  هكينةديي ي  اةة  رؤذذة ئةةو  واتةة: خةؤ    (140اْلنع ام: [   لقَبْباالَليَنفَع لقَفْاًُلإِميَُقااَُلََّمْلتَكا ْلآمَنَ ْلما
 بةاوةرؤ  ئةةورؤذذة  و, نةةهكينابيي  بةاوةرؤي  بةركةوة اةسكيك هةر ئكرت وسةرهةكَدةدةط, ديين ثةروةردطار.

ُب ِإذَ »فةرودويةةتي:   ي ئةةة  ئايةتةة  ةكيدة  ثكيبةوبةةري  كةةة   ككينااةا.   قةةازاجنكي ي هةكض  بهةكي ي,  ا ثَ  َم
ُِ نَ ْفًس  ا ِإُيَانُ َه  ا ملَْ َتُك  ْن آَمنَ  ْت ِم  ْن قَ ْب  ُل أَْو كَ ": َخ  َرْجنَ  َف   َُ الشَّ  ْمِس ِم  ْن َمْغرِِ َ  ا، َس  َبْت ِف ِإُيَاهِنَ  ا َخي ْ  رًااَل يَ ن ْ : طُلُ  و

 ثكيشةرت  ئةطةر نابكيت بؤي سدودي بهكينكيت ئكماط رذذةدا كةو هةراةو واتة: (1 «"َوالدَّجَّاُل، َوَُابَُّة اْْلَْرضِ 
 ئاواوة خؤر كة خؤر هةالَت    نةبدوبكيت ئكماني كةطةلي هاورؤيي ةااي اودةوةي ياط نةبدوبكيت, ئكماني

  زةوي  جانةوةرةاةي و, جةجال هات  و,

َْإِنلودييت:  هةةروةك دةفةةر   "عكساي ادرؤي وةرية "كة قدرئاط ئاواذة ثكيدراوة تا دابةزي   *

 نككةة  اةسكيك هكضواتة:  ( 145النس اء: [  ََّي ؤْمانَ علبِهالقَبْبَلمَ ْتاهالَْيَ ْمَلاَّْ ايَُمََاليَكا ن ل َلَيْاِمْلشَاِي اًلمل ْلأَلْبِلاَّْكاتَُ ِلإِالَّ
 بةةخدا  سةدييند  بةكَ د دةربضكيت, طكاني ئةوةي ثكي  عكسا بة نةهكينكيت باوةرؤ اة ا كي , خاوةناني كة

ةروةها هة  بةسةةريانةوة    ةايةتة  قكاوةتكشةدا  رؤذذي كةة  و دنكةدا وو ثكي  كة ثكيي دةهكينكيت باوةرؤ هةر

لَْقََُّا الأَآَّااَتانَُلخَيْرٌلأَمْلل  َلمَُلضَرَب  ه لََََّلإاِلَّلجَ اَلًلبَبْلل تمْلقَت ْمٌلخَصات   نَللل*لَََّْ عُلضارِ َلابْ  لمَرْيَمَلمَثاَلًلإََِالقَ ْم ََلمانْه ليَصا ُّْنَ 

َْإِقَّته لل*لللَََّْ ْلقَ َُء لََّجَعَلْنَُلمانكاملمعالئاكًََلُايلاألَرْضِليَخْلافات نَللل*لأَقْعَ ْنَُل َلَيْهالَْجَعَلْنَُه لمَثاَلًلٍَّبَنايلإِسْرَائايبَلإِنْلل  َلإاِلَّل َبْ ٌ *

: [  ََّعالْتتمٌلٍَّلاعتتُ ََالَُتتاللتَ ْتَتتر نعلبِاَتتُلَْاتَّبِع تت نِللَتتسَالقاتترَا  لمُّاْتتتَ ايمٌلللل  باسةةي واتةةة: اةةاتكي ك    (41-42اللخ  ٍر
 ولةجةةرؤييكاط  تةؤ  هؤزةاةةي  و قةةو   دةسة بةجيي  هكينوابكي ةةوة,  بةمندونةة  _عكسا_وةرية  ادرؤةاةي

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ رَةَ ( 5345)بخاري / التفسري/ ال(  1)



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

82 

 ئايةا  وتديانةة (  بةدوط  سةةغلَة.  باسة ودني  بةة   نةةبدوط  حةةق  تةسلكمي و باداوة سةرياط و اودووة
 تةةؤ بةةؤ ونانةةةياطمند ئةةةو _عكسةةا_واتةةة! ئةةةو؟ يةةاط ثةرسةة نن  ةةاياني ئكيمةةة ثةرسةةرتاوةااني
 ئةوانة بةكَ د ,(بةةرؤيين رؤاس كدا و حةق بة ديين وةنةبكيت  نةبكيت, ودجادةكة بؤ تةنها نةدةهكينايةوة,

 تةةنها  عكسةاية  ئةةو   دةاةط سةروبن بيي ولمالنكيي و ئاذاوة و دوذونايةتي بة حةز هةوكشة اةسانكي ن
 بةؤ  ةةاك  مندونةيةةاي  اودوانة و ثكيبةخشي اطثكيبةوبةرايةتكم نكعمةتي نازو اة بدو ئكيمة بةندةيةاي

 زةويةدا  كةة  و فويشة ة  دةاةودة  ئكيدةوةاط  مبانديسة اية  ئةطةةر   ب ةةوط   ةديي   تةا  ئكسةوائكل  نةوةي
 بةاوك,  بةةبيي  عكسةا,  داي بةدوني  كةة  بةرؤاسةذ  دةبةدوط  فةروانبةةردار  هةةودو  و دةاودط نكش ةجكيماط

 كة ثةيوؤةوي هةر: بلَيي ثكيكاط و ثكيبهكينن باوةرؤي و كييك وةبن بةطدواط اةواتة قكاوة., كةسةر بةكَةةية
  دروست و رؤاست رؤييةةي ئةوة ة هةر ب ةط, ون زاتي

بةة دةسةذ خةؤي ئةةادذييت, بؤيةة قسةةاة كةسةةر         "دةججال"رؤاسذ ئةوةية اة عكسا خؤي  
لل يةا  كةوانة اد    دةججاكة اة ش اؤوةكَيي رؤووداي تكاية "عكسا"ية قسةي "عكسا"

 

كاني ةرلة نيشانة طةو ةةكةن كة يةكَيكانةي كة باس لةدةركةوتين دةججال دئةو فةرموود
 ِرؤذي دوايي

 

 دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
َلَها َعْشَر آيَاٍت، َفذََكَر الدَُّخاَن، َوال»( 1  ََ الشَّ ْمِس ِم ْن ِإن ََّها َلْن تَ ُقوَم َحَّتَّ تَ َرْوَن قَ ب ْ دَّجَّاَل، َوالدَّابََّة، َوطُلُ و

ٍٍ َخْس   ب  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َمْغرِِ َ  ا، َونُ   ُلوَل ِعيَس  ى ابْ  ِن َم  ْرََيَ  ، َوَثَمثَ  َة ُخُس  و ََ َُْجو ََ َوَم   ََُجو َويَ  
ْ ُرُُ النَّ اَس ِإَ  َمَْش رِِهمْ بِاْلَمْشرِِ ، َوَخْس ب بِاْلَمْغِرِب، َوَخْس ب ِ َلِيَرِة الْ  َُ ِم ْن الْ َيَمِن تَِ  َعَرِب ، َوآِخُر َذِلَك نَ ارب ََتْ ُر

» 1)   
ُب ِإَذا َخَرْجَن: »( 2  َُ "َثَم ُِ نَ ْفًسا ِإُيَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْب ُل أَْو َكَس َبْت ِف ِإُيَاهِنَ ا َخي ْ رًا: طُلُ و َف اَل يَ ن ْ

 (2 «ْغرِِ َا، َوالدَّجَّاُل، َوَُابَُّة اْْلَْرضِ الشَّْمِس ِمْن مَ 
 

 ال طةورةترين فيتنةية لةسةر زةويدةجج
ََُم ِإَ  ِقيَ  اِم السَّ  اَعِة َخْل  قب »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر  َم  ا بَ   ْ َ َخْل  ِق آ
 كدروسة  واويي  هكض  فك نةي  قكاوةتدا ذذيرؤ و ئادة  دروس  ودني اطدكةنكيواتة:   (1 «َأْكبَ ُر ِمَن الدَّجَّالِ 

                                 
 (ئة  فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادردي) (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ُهرَيْ َرَة  َأ،َعْن (، 4142صحيح مسلم )   (1)
 (وة بة ادرديئة  فةرودودة ثكيشرت اوا) )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ رَةَ ( 5345)بخاري / التفسري/ ال(  2)
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ُهَم ا، قَ الَ َأنَّ َعْب َد اللَّ ِه بْ َن ُعَم َر »هةروةها دةفةرودييت:    نككة طةورةتو كةوةي دةججاأل : " َرِض َي اللَّ ُه َعن ْ
اِس، فَََثْ َ  َعَلى اللَّ ِه ِبَ ا ُه َو أَْهلُ ُه، ُُثَّ ذََك َر ال دَّجَّاَل، فَ َق اَل ِف النَّ  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"قَاَم َرُسوُل اللَِّه 

ُر، َوِإنَّ  يَ ُقْلُه َنِ ٌّ لَِقْوِم ِه، ِإنَّ ُه أَْع وَ : ِإينِّ َْلُْنِذرُُكُموُه َوَما ِمْن َنِ   ِإالَّ َوَقْد أَْنَذرَُه قَ ْوَمُه، َوَلِكفِّ َسََُقوُل َلُكْم ِفيِه قَ ْواًل ملَْ 
ََْعَورَ  "َص ل ى اهلُل  خدا ككيكاط رؤازي بكيت( دةكَكيت: ثكيبةوبةر  "عةبدوكآَلي ادرؤي عدوةر"واتة:  (2 «اللََّه لَْيَس بِ 

كة ناو خةكَ ي هةكَسايةوة وةدح و سةناي خداي اود بة ةكيدةيةك اةة اليةةقكيذ,     َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
و فةةرودوي: وةن وريايك ةاط ثة  ئةةدة  كةةو بةارةوة, هةكض ثكيبةوبةةرآ          ثا اط باسي دةججاكي اود 

نةبدوة ئكلال وريايي داوةتة قةووةاةي  كة فك نةي ئةو دةججاكة( بة   ون  ة كي  اط ثة  ئةةكَكيم اةة     
هةةروةها  هكض ثكيبةوبةرييك بة قةووةاةي خةؤي نةةوتدوة! ئةةو يةاضةاوة بةة   خةدا يةاضةاو نككةة          

َْ َوَلْس ُت فِ يكُ  َغي ْرُ »دةفةرودييت:  ُُوَنُك ْم، َوِإْن ََيْ ُر َْ َوأَنَا ِفيُكْم فَََنَا َحِجيُجُه  ْم الدَّجَّاِل َأْخَوُفِف َعَلْيُكْم، ِإْن ََيُْر
 وةتوسةي  دةججةال  كةة  زياتو هةية تو   كي ي :واتة (3 «فَاْمُرؤب َحِجيَُّ نَ ْفِسِه، َواللَُّه َخِليَفِ، َعلَ ى ُك لِّ ُمْس ِلمٍ 

 بةةالَ   دةاةة ,  ةةاري  ئكيةدة  كةةبوي  وةن  ئةةوا  مب كةناودا ون اط و دةرةكيت ئةطةر كةسةرتاط, ككيدةاة 
 و وةن  سةةروااري  خداي  بكيت, خؤي ةارةسازي باهةراةو ئةوا نةمب كةناوا ون اط و دةرةكيت ئةطةر
  وسدكَمانكي ة هةودو

 

 موودةكاني ثَيش دةركةوتين دةججالفةر
ع لة و -تَ ْغ ُلوَن َجلِي َرَة اْلَع َرِب فَ يَ ْفَتُحَه ا اللَّ ُه »دةفةةرودييت:   َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" "َصل ى اهلُل َعَلْيهِ ثكيبةوبةر 

، ُُثَّ تَ ْغ ُلوَن ال دَّجَّاَل -ع لة و ج ل-ال رُّوَم فَ يَ ْفَتُحَه ا اللَّ ُه ، ُُثَّ تَ ْغ ُلوَن -ع لة و ج ل-، ُُثَّ فَاِرَس فَ يَ ْفَتُحَه ا اللَّ ُه -جل
  جةةنةي(  ثا ةاط  دةاا., ئازادي طةورة خداي دةاةط عةرةب دورطةي جةنةيواتة:  (4 «فَ يَ ْفَتُح ُه اللَّ هُ 

 طةةورة  خةداي  دةاةةط  رؤذوةةاانك   جةةنةي  ثا ةاط  دةاا., ئازادي دةست باالَ خداي دةاةط فارو
  !دةبا. كةناوي طةورة خداي دةاةط دةججاكك  جةنةي ثا اط دةاا., ئازادي

َُ ُعْم رَاُن ب َ »ا دةفةةرودييت:  هةروةه َُ اْلَمْلَحَم ِة، َوُخ ُرو ْي ِت اْلَمْق ِدِس َخ رَاُب يَ ثْ ِرَب، َوَخ رَاُب يَ ثْ ِرَب ُخ ُرو
ِِيِنيَّةَ اْلَمْلَحَمِة فَ ْتُح  َُ الدَّجَّالِ ُقْسَِْن ِِيِنيَِّة ُخُرو  (5 «، َوفَ ْتُح اْلُقْسَِْن

                                                                                             
 (4400صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
 صحيح البخاري   (2)
 َعِن الن َّوَّاِس ْبِن ََسَْعاَن )رضي اهلل عنه( (4233مسلم )صحيح    (3)
 (.4144صحيح مسلم )   (5)
صحيح اجلامِ  ،لَُّه َعْنُه()َرضَي الَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل رواه ابو ُاُو والرتمذي وحسنه اْللباين ِف صحيح ا، ُاُو   (4)
 (ئة  فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادردي( )5454)
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رؤذ  و طاورةاةاط  كَماناط و دسة  ةرؤيي ي زذر دةاةويي ة نكيداط ودةكَكين ثكي  دةراةوت  دةججال 
َسُتَص اِلُوَن »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اة تكيكا وسدكَماناط سةردةاةوط  ثكيبةوبةر 

تَ ْرِجُع وَن، َح َّتَّ تَ ْنلِلُ وا ِبَ ْرٍَ  الرُّوَم ُصْلًحا آِمًنا فَ تَ ْغُلوَن أَنْ ُتْم َوُهْم َعُدوْيا ِم ْن َورَاِئُك ْم فَ تُ ْنَص ُروَن َوتَ ْغَنُم وَن َوَتْس َلُموَن ُُثَّ 
ُْ َرُج لب ِم َن ا ُْ فَ يَ ْغَض  َْ الصَِّلي َْ فَ يَ ُقوُل : َغَل ُِ َرُجلب ِمْن أَْهِل النَّْصرَانِيَِّة الصَِّلي ْلُمْس ِلِمَ ، فَ َيُدقُّ ُه ِذي تُ ُلوٍل فَ يَ ْرَف

ُِ لِْلَمْلَحَم   ةِ  َع   لَّ –فَ َيثُ   وُر اْلُمْس  ِلُموَن ِإَ  ِس   مِحِهْم، فَ ُيْك   رُِم اللَّ   ُه  »اُ بعض   هم وز «  َفِعْن  َد َذلِ   َك تَ ْغ   ِدُر ال   رُّوُم َوََْْم  
َُةِ  -َوَجلَّ  سدكَحكي ي ئا  ةوايي كةطةأل رؤذوةااط وؤر ئةاةط واتة:   (1 «تِْلَك اْلِعَصابََة ِمَن اْلُمْسِلِمَ  بِالشَّ َها

ةاةط  ياط هةةر يةةك بةةجكا  ةةرؤ كةطةةأل      و ثا اط بةيةاةوة ئكيدةو ئةواط  ةرؤ  كةطةأل دوذونان اط د
دوذوةةي خةةؤي ئةةةاا. بةةةهؤاار ئةةةو سةةدكَحةي اةةة اودووتانةةة!( سةةةراةوتن وةدةسةةت دييةةنن و         
دةس  ةوت اط ئةبكيت و بةسةالوةتي دةطةرؤيينةوة, ثا اط كة  ديينكي ي بةرز  ديار نككة اة ادييكة( اؤ 

تةةوة ئةةكَكيت: خةاض سةةراةو., كةةو ااتةةدا       ئةبنةوة, هةتا طاورييك كة  سةدثااة( خاةةكيك بةةرز دةاا   
وسدكَمانيك تدورؤة ئةبكيت و دييت خاةةاة ئة  كينكيت, كةو ااتةةدا رؤذوةةااط بةةكَكين و ثةميانناوةاةةياط     

ةاةااني خؤيةاط  ئة  كينن و كةوييدة  ةرؤة طةورةاة هةكَدةطنسكيت دواي ئةوة هةر الية ثةةالواري ةة  
ت بةةوة اةة   دكَمانة ئةةنكي ز كةةو ثؤكَةة وسة   ةطنسةكيت, خةداي طةةورة رؤيية    ا هةكَددانكادئةدةط و  ةرؤ كةنكي

 ةهادةتكاط بةنسك  ئةاا.  رؤةنةة اؤوةكَي وسدكَماناط كةو  ةرؤةدا سةرةتا ذوارةياط اة  بدوبكيت( 
ةي ئكمةاط اةؤ ئةبنةةوة    دوايي وسدكَماناط زذر اؤ ئةبنةوةو زذر ئةبن و هةردوو بةرة بةري ادفوو بةر

كةةة اؤتايكةةا وسةةدكَماناط سةةةردةاةوط بةسةةةر رؤذ  و    ,طةةةورة دةاةويي ةةة نكيدانكانةةةوة   ي زذر ةةةرؤيي
 هاوثةوانةاانكاط 

 شةةوة بامسةاط اةود   كةة ثكي  بةة وردي بةاو كةةو رؤووداوة دةاةا., وةك     داكة فةرودودةيةاي تةو 
قَاَل: )اَل تَ ُقوُم  ل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم""صَ : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة  »دةفةرودييت: 

َُ ِإلَْيِهْم َجْياب ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَيارِ   أَْه ِل اْْلَْرِض يَ ْوَمئِ ٍذ، فَ ِإَذا السَّاَعُة َحَّتَّ يَ ْنلَِل الرُّوُم بِاْْلَْعَماِ  أَْو ِبَداِبٍق، فَ َيْخُر
نَ َنا َوبَ ْ َ الَِّذيَن َسبَ ْوا ِمنَّا نُ َقاتِْلُهْم، فَ يَ ُقوُل اْلُمْسِلُموَن: اَل َواللَِّه، اَل ُُنَلِّ ي بَ ي ْ َتَصافُّوا قَاَلِت الرُّوُم:  َنُكْم َوبَ  ْ َ َخلُّوا بَ ي ْ

َه  لُِم ثُ لُ  ثب اَل يَ تُ  وُب اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم أَبَ  ًدا، َويُ ْقتَ  ُل ثُ لُ  ثُ ُهْم  أَْفَض  ُل الشُّ  َهَداِء ِعْن  َد اللَّ  ِه، َويَ ْفتَ  ِتُح ِإْخَوانِنَ  ا، فَ يُ َق  اتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ
َنَم  ا ُه  ْم يَ ْقَتِس  ُموَن اْلَغنَ  ائَِم، قَ  ْد َعلَّ  ِِيِنيََّة، فَ بَ ي ْ ُق  وا ُس  ُيوفَ ُهْم بِ  اللَّيْ ُتوِن ِإْذ الث ُّلُ  ُث، اَل يُ ْفتَ نُ  وَن أَبَ  ًدا، فَ يَ ْفَتِتُح  وَن ُقْس  َِْن

، َص  اَح فِ  يِهُم الشَّ  ْيَِاُن: ِإنَّ اْلَمِس   ََ ََْم َخ  َر يَح قَ  ْد َخَلَفُك  ْم ِف أَْهلِ  يُكْم، فَ َيْخُرُج  وَن، َوَذلِ  َك بَاِط  لب، فَ  ِإَذا َج  اُءوا الشَّ  
ٍَ ِإْذ أُِقيَمِت الصَّ َمُة، فَ يَ ْن لُِل ِعيَس ى ابْ ُن َم ْرََيَ )عَ  َنَما ُهْم يُِعدُّوَن لِْلِقَتاِل ُيَسوُّوَن الصُُّفو ََمَّ فَ بَ ي ْ ُهْم، َلْي ِه السَّ َمم (، فَ 

                                 
 (4520، مشكاة املصابيح )رواه ابو ُاُو بسند صحيح   (1)
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 يَ ْقتُ لُ  ُه اللَّ  ُه بِيَ  ِدِه، فَ  ِإَذا َرآُه َع  ُدوُّ اللَّ  ِه َذاَب َكَم  ا يَ  ُذوُب اْلِمْل  ُح ِف اْلَم  اِء، فَ لَ  ْو تَ رََك  ُه اَلنْ  َذاَب َح  َّتَّ يَ ْهلِ  َك، َوَلِك  نْ 
ََُمُه ِف َحْربَِتهِ  "َص ل ى اهلُل  خةدا  وبةةري بةثكي: يي خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَ "ئةبدوهدرةيوة"واتة:  (1 «فَ رُيِيِهْم 
 دادةبةةزط, ( دابب  يا( ئةعماق  كة ذوةااطرؤ تا تناسكيهةكَ قكاوة.:  فةرودويةتيَعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" 

 كةةةو سةةةرزةوين دانكشةة داني ةةةاارتي  كةةة اةةة تدةردةةةةكي بةةؤ وةدينةةةوة كةةة  كاطكة ةة ويي ئكنجةةا
 مةة ئكي كةة  اةة  ئةوانةةي  كةطةلي جبةنةني با ننبكيككي وازواط: نكيدةكَ ذوةااطرؤ  دةبن يزرؤ ااتيي ذذطارةدا,رؤ

: نكيدةكَة  مانةااطكَدسة و   وسدكَماط بةدوط ئكيسة ا هةاتدوط دةجةةنةن كةطةةكَماط(       طناط بةديل و بدوط
 كةةة كةاكاطسةةكي كاط,كةطةةةكَ دةجةةةنةن ئكنجةةا بوااامنةةاط, كةطةةةلي جبةةةنةن ننينةةاهكيككي وازتةةاط نةبةةةخدا
 الي  ةةهكدانن  ةةاارتي   اة ندةادذريي كةاكشكاطسكي نااا., قبدليككي تةوبةياط داخ ندييهةكَ جةنةةاة

 ئةازاد ( قدسة ةن كنككة   ئكنجةا  نةابن,  فك نة تدو ي هةرطكز سةردةاةوط, تويشكاط كةاةاةيسكي خدا,
 بةةة وةاانكاطمششةةكي جةنةةاةةةط, دةسةة ةوتي اودنةةي دابةةةش خةةةري ي اةةة  ةةداااتكي كةةة دةاةةةط

 نةاو  ةةؤتة  دةئكية  دواي جةالي جةد: دةاةا.  هاوار كةناوياندا بةدرذ  ةي اط اسكدوة,دهةكَ دارزةي دنةوة
 يزةاانكةاط رؤ جةةنط  بةؤ  دةبن خؤسازداط سةرطةروي ئةواط ااتيي دةردةةن ئةوانك   اط,ونداكَ و والي
 و تدادةبةةزيي ( تبكي كيي خداي سةالوي  "عكساي ادرؤي وةرية " ذ,نديي بؤ تدةاويي قاوة. دةخةط كييرؤ
 ئةةاودا كةةة خةةديي ةةةؤط وةك  ةةةوةدةتديي دةيبةةك ي خةةدا دوذوةة  اةةاتيي دةاةةا., بةةؤ ذيكاطندييةة  كيثةة

 خةةدا  بةةةالَ دةةةةدو, كةةةناو تةةا دةتدايةةةوة خؤيةةدا كةةة خةةؤي نايةةةبهكيككي وازي ئةطةةةر خةةؤ  ةةةوة,دةتديي
    دةدا. نكشانكاط وةاةيةوةرؤ بة نةاةيخديي ت,دةي دذيي ئةو بةدةسذ

َب َش ِديدب، »هةروةها دةفةرودييت:  ُْ النَّاَس ِفيَه ا ُج و ٍُ ُيِصي َُ َسنَ َواٍت ِشَدا َوِإنَّ قَ ْبَل ُخُروَِ الدَّجَّاِل َثَم
َُْمُر اْْلَْرَض فَ َتْح ِبُس ثُ لُ َث ن َ  َِرَِها، َويَ  َُْمُر اللَُّه السََّماَء ِف السََّنِة اْْلُوَ  َأْن َتِْبَس ثُ ُلَث َم َُْمُر السَّ َي َماَء ِف َباِتَ ا، ُُثَّ يَ 
َُْمُر اللَّ  ُه السَّ   َُْمُر اْْلَْرَض فَ َتْح  ِبُس ثُ ُلثَ  ْي نَ َباِتَ  ا، ُُثَّ يَ   َِرَِه  ا، َويَ   َماَء ِف السَّ  َنِة الثَّالِثَ  ِة فَ َتْح  ِبُس الثَّانِيَ  ِة فَ َتْح  ِبُس ثُ ُلثَ  ْي َم

َُْمُر اْْلَْرَض فَ َتْح  ِبُس ن َ  ْ  َرًة، َويَ   ِِ  ُر قَِ ََِرَه  ا ُكلَّ  ُه، فَ  َم تُ ْق َق  ى َذاُت ِ   لِّ َباتَ َه  ا ُكلَّ  ُه، فَ  َم تُ ْنبِ  ُت َخْض  رَ َم ِإالَّ  اَء، فَ  َم تَ ب ْ
الت َّْهِلي ُل َوالتَّْكبِ رُي، َوالتَّْس ِبيُح َوالتَّْحِمي ُد، ِف َذلِ َك اللََّم اِن  قَ اَل: "َهَلَكْت ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه، ِقيَل : َفَما يُِعيُا النَّاُس 

ََّع  امِ َوُُيْ  َر  َذلِ  َك َعلَ   واتةةة: ثةةكي  دةراةةةوت  دةججةةال سةة  سةةاأل ثةةوؤ نارؤةحةةةتي و     (2 «ْيِهْم َُمْ  َر  ال
طةةورة كةة سةاكَي يةاةة      نةهاوةتي ئةبكيت, خةكَ ي تكايا تدو ةي بوسةكي ككةاي تدونةد ئةةبن, خةداي      

                                 
 (2533)  صحيح اجلامِ(  1)

 (2024) صحيح اجلامِسنن ابن ماجة وِف سنده مقال،    (2)
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فةرواط بة ئامساط ئةاا. اة سكيكةاي باراني خؤي بةويي ةوة, وة فةةرواط بةة زةوي ئةةاا. سةكيك ي     
خةؤي   بةاراني سةكيكةاي  دوو اةة  ووةاي خؤي رؤابةوييت! بؤ ساكَي دووة  فةرواط بةة ئامسةاط ئةةاا.   رؤ

بةوييةت, بةؤ سةاكَي سةكيكة      ابةرووبدووي خةؤي رؤ دووسكيكةاي بةويي ةوة, فةرواط بة زةوي  ئةاا. اة 
( وةفةةرواني  فةرواط بة ئامساط ئةاا. اة تةواوي باراني خؤي رؤابوطوييت و  تنؤاكي ي كةيي نةةباريينكيت  

اةة واي كةيي هةا.    هكض سةةوزايككةك دةرنةةاا.     بة زةوي اود اة تةواوي رؤووةاةااني خؤي رؤابةوييت
ئةودة  هكض درةخ كي ي بةبةري بة سةكيبةر اةةوكي ي نةةبكت هةةودوي و ةك ئةةبكيت!! طدتكةاط: جةا         

( و س بحان اهلل( و  هلل اك َبا( و  ال ال ه اال اهللخةكَ ي كةو رؤذذة ةؤط دةذين؟ فةرودوي: تةنها بة وتة    
 ( وت  ئةوانة جكيي خداردنكاط بؤ ئةطويي ةوة!!!!المد هلل 

دةاوييةت يةةا  جةارؤ ئةةدا. و      (1 ئةكَكيت: اات  اة فةحتي  ئكس ةخةر( "رؤا دي ادرؤي سةعكد" 
ط يةاط ثةى ئةةطا. ئةةكَكيت: ئةطةةر ئةةوةتا      "صةعيب ادرؤي جدساوة"ئةكَكيت دةججال ثةيا بدو, دةكَكيت 

: اةة دةيفةةرودو   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"نةوتاية ثكيم دةطدتن: اة ون طدييم كة ثكيبةوبةر بدوة 
َُ ال  دَّجَّاُل َح  َّتَّ يَ  ْذَهَل النَّ  اُس َع  ْن ذِْك  رِِه، َوَح  َّتَّ تَ ت ْ  ُرَُ اْْلَئِمَّ  » واتةةة: دةججةةال   (2 «ُة ذِْك  َرُه َعلَ  ى اْلَمنَ  اِبرِ اَل ََيْ  ُر
رت كةة سةةر   ك  ةةك ئكماوي وزطةوتةةاان  هةتا ةةكي ةوة,خةكَ ي ناوي دةججاككاط بن ن رنااةوييت تادة

  ياني بة باس ودني خةكَ ي زياتو ئةتدانن خؤي كيي بةدوور بةوط( اةط وكنبةرةااط باسي ئةو نة
 

 شَيوةو جةستةو باآلي دةججال
  كيدةو جةس ةي دةججال بة ةةند  كيدةيك ناسواوة, كةوانة:

 و رؤذيش ني نارؤيي ة  قاةةااني كةيةك دوورط  *
 قذي كدول و ثوؤة   *
, ةةاوي دةكَكيةي دةن ةة توييةي     اةدييوة ةاوي ةةثي كةة رؤيدايةةتي تةودا ةةاوي رؤاسةذ        *

 دةرثةرؤيدة 
 نكيدةةواني فواوانة   *
وادريي ةةةي خديينةةةةرو كةةةةنكيداط هةةةةردوو ةةةةاوةااني ندوسةةةواوة  ك ف ر( هةةةةودو بوؤ   *
 ئةاديينكي ةوة  ةوةرنةخدييند

                                 
  فارسةاانة اة كة اؤندا  ديي  دانكش   دييو اؤنرتين و ناودارتك    اة  ارذة ةيةاي فارسةاانة(  1)

 ثاد ااانكاط بدوة
رواه عبداهلل بن أمحد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن مع  وبقية رجاله ثقات.    (2)

  330/2 الصفحة أو الرقم - َممِ اللوائد، )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن رَاِشِد ْبِن َسْعٍد 

http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1
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 نةزذاة ونداكَي نابكيت   *
ثكاويي ي ادرتة ااط ئةوةواط بؤ دةردةاةوييت اةوا جةججال اةواتة: كةتةواوي فةرودودة

جةس ةي طةورةو تكي ضةقكدة, سةري طةورةية, هةةردوو ةةاوةااني بةعةةينب, رؤاسةذ      و با ية
ةةروكي ةوة داثؤ واوة, ثكيسذ سثككة  ياط ةةثةي ادييوة, ياط ئةكَكين ةاوي ةةثةي بة ثارةة

  كةنكيداط هةردوو ةاوةااني ندوسواوة اافو دوورطو قاةةااني ياط رؤانةااني كةيةك 
 

 شوَيين دةركةوتين دةججال
َُ ِم  ْن أَْرٍض بِاْلَمْش رِ ِ »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر  َق  اُل ، ي ُ ال  دَّجَّاُل ََيْ ُر

َِْرقَ ةُ ، يَ ْتبَ ُعُه أَقْ َوامب َكََنَّ ُوُج وهَ َلَا: ُخرَاَسانُ  واتة: دةججةال كةة  ةديينكيك كةة رؤذذهة تةةوة       (1 «ُهُم اْلَمَج انُّ اْلُم
دةودةةاوياط هةةردةكَكيي قةةكَباني    دةردةةكيت اة ثكيي دةكَكين: خدراسةاط, خةةكَ كيك  ةديي  دةاةةوط     

 خوؤو طؤ  نة( رؤووثؤ  واوة  ياني دةودةاوياط
عكيواقةةوة ئةةبكيت  اهلل    كةة نكيةداط  ةا  و     شةي يةاة  دةراةوت  دةججال و ناوبانط دةراودنك

 اعلم(
َب َخلَّ ًة بَ  ْ َ إ»كة رؤيدايةتكي دا هاتدوة دةفةرودييت:  َِْم َواْلعِ رَاِ ، نَّ ُه َخ اِر  و رؤيي كةة  ئةةو يةاني:   (2 «الشَّ 

 دةردةةكيت ( عكيواق  و ( ا   نكيداط سةخذ بةردةالَني جكيكةاي
 

 ضريؤكي جةسساسة و دةججال
ُْ َُهَْدانَ -َعْن َعاِمُر ْبُن َشرَاِحيَل الشَّْعِ ُّ » ُِ بْ ِن قَ  ْيٍس،  -َشْع أَنَُّه َسَََل فَاِطَمَة بِْن َت قَ  ْيٍس، ُأْخ َت الضَّ حَّا

ثِيِف َح ِديثًا َسَِ  ، "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ْعِتي ِه ِم ْن َرُس وِل اللَّ ِه وََكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجرَاِت اْْلَُوِل، فَ َقاَل: َح دِّ
ثِيِف، فَ َقالَ  ْت:  َنَكْح  ُت ابْ  َن اْلُمغِ  ريَِة اَل ُتْس  ِنِديِه ِإَ  َأَح  ٍد َغ  رْيِِه، فَ َقالَ  ْت: لَ  ِئْن ِش  ْئَت َْلَفْ َعلَ  نَّ، فَ َق  اَل َلَ  ا: َأَج  ْل َح  دِّ

َِ َرُس وِل اللَّ ِه  َوُهَو ِمْن ِخيَ اِر َش َبابِ  ُِ َم  َْ ِف أَوَِّل اجلَِْه ا َُِص ي ، "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"قُ  َرْيٍا يَ ْوَمئِ ٍذ، َف
ٍٍ ِف نَ َف ٍر ِم  ْن َأْص َحاِب َرُس وِل اللَّ ِه  ْ ُت َخَِبَ ِف َعْب ُد ال  رَّمْحَِن بْ ُن َع ْو ََُيَّ ، آلِ ِه وَس  لَّم" "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ىفَ َلمَّ ا َت

، وَُكْن  ُت قَ  ْد )َرض  َي اللَّ  ُه َعْن  ُه(َعلَ  ى َم  ْواَلُه ُأَس  اَمَة بْ  ِن زَيْ  ٍد  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َوَخَِبَ  ِف َرُس  وُل اللَّ  ِه 
ْثُت َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َّْ ُأَس اَمَة(. فَ َلمَّ ا َكلََّم ِف َرُس وُل قَ اَل: )َم ْن  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ُحدِّ َأَحبَّ ِف فَ ْلُيِح 

َُ فَََْنِكْحِف َم ْن ِش ْئَت، فَ َق اَل: )انْ َتِقلِ ي ِإَ  أُمِّ َش رِيٍك(  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"اللَِّه  -قُ ْلُت: أَْمرِي بَِيِد
َه ا الضِّ يَفاُن َوأُمُّ َشرِيٍك اْمَرأَةب َغِنيَّةب ِمَن اْْلَ  فَ ُقْل ُت: َس ََفْ َعُل، فَ َق اَل: -ْنَصاِر، َعِظيَمُة الن ََّفَقِة ِف َسِبيِل اللَِّه، يَ ْنلُِل َعَلي ْ

                                 
يِق (. 1442)  ِف صحيح اجلامِرواه أمحد والرتمذي وصححه اْللباين    (1)  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، َبْكٍر الصِّدِّ
 صحيح مسلم   (2)
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، أَْو ي َ  ْوُب َع   ْن ْنَكِش   َ  الث َّ   )اَل تَ ْفَعلِ   ي، ِإنَّ أُمَّ َش   رِيٍك اْم   َرأَةب َكثِ   ريَُة الضِّ   يَفاِن، فَ   ِإينِّ َأْك   َرُه َأْن َيْس   ُقَط َعْن   ِك ِ َ   اُرُِ
 -و ابْ ِن أُمِّ َمْكتُ ومٍ َساقَ ْيِك، فَ يَ َر  اْلَقْوُم ِمْن ِك بَ ْع َض َم ا َتْك َرِهَ ، َوَلِك ِن انْ َتِقلِ ي ِإَ  ابْ ِن َعمِّ ِك َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َعْم رِ 

ِِْن الَِّذي ِهَي ِمْن ُه  ْع ُت فَ -َوُهَو َرُجلب ِمْن َبِف ِفْهٍر، ِفْهِر قُ َرْيٍا، َوُهَو ِمَن اْلَب انْ تَ َقْل ُت ِإلَْي ِه، فَ َلمَّ ا انْ َقَض ْت ِع دَِّ  َسَِ
ُِي  ُِي َرُس  وِل اللَّ  ِه -نِ  َداَء اْلُمنَ  ا ُِي: الصَّ  َمَة َجاِمَع  ًة، َفَخَرْج  ُت ِإَ   -"َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ُمنَ  ا يُ نَ  ا

َِ َرُس وِل اللَّ ِه )ص لي اهلل  علي ه وس لم( َفُكْن ُت ِف َص  ِّ النَِّس اِء الَّ ِ، تَلِ ي ُ ُه وَر اْلَق ْوِم، فَ َلمَّ ا اْلَمْسِجِد، َفَصلَّْيُت َم 
َس  اٍن َقَض  ى َرُس  وُل اللَّ  ِه )ص  لي اهلل علي  ه وس  لم( َص  َمَتُه َجلَ  َس َعلَ  ى اْلِمْن  ََبِ َوُه  َو َيْض  َحُك، فَ َق  اَل: )لِيَ ْل  َلْم ُك  لُّ ِإنْ 

ُه(. ُُثَّ قَاَل: )أََتْدُروَن ملَِ  ،  مَجَْع ُتُكْم(. قَ اُلوا: اللَّ ُه َوَرُس ولُُه أَْعلَ ُم، قَ اَل: )ِإينِّ َواللَّ ِه َم ا مَجَْع ُتُكْم لَِرْغبَ ٍة َواَل لَِرْهبَ ةٍ ُمَصمَّ
َِ َوَأْس   َلَم، َوَح   دََّثِف َح    ثًا َوافَ   َق الَّ   ِذي ُكْن   ُت ِديَوَلِك   ْن مَجَْع   ُتُكْم ِْلَنَّ ََتِيًم   ا ال   دَّارِيَّ َك   اَن َرُج   ًم َنْص   رَانِيْيا، َفَج   اَء فَ بَ   اَي
َِ َثَمثِ  َ  َرُج  ًم ِم  ْن َْلْ   َْ ِف َس  ِفيَنٍة َ ْرِيَّ  ٍة َم   ُثُكْم َع  ْن َمِس  يِح ال  دَّجَّاِل، َح  دََّثِف أَنَّ  ُه رَِك   َْ ِ ِ  ُم ُأَح  دِّ ٍم َوُج  َذاَم، فَ َلعِ  

َُ َش  ْهرًا ِف اْلَبْح  ِر، ُُثَّ أَْرفَ ئُ  وا ِإَ  َجلِي  َرٍة ِف اْلبَ  ْح  ِر َح  َّتَّ َمْغ  ِرِب الشَّ  ْمِس، َفَجَلُس  وا ِف أَقْ   ُرِب السَّ  ِفيَنِة فَ  َدَخُلوا اْلَم  ْو
ُُبُ رِِه ِم ْن َكثْ  َرِة الشَّ  ُْ َكثِ رُي الشَّ َعِر، اَل يَ ْدُروَن َم ا قُ بُ لُ ُه ِم ْن  َُابَّ ةب أَْهلَ  ُهْم  َعِر، فَ َق اُلوا: َويْ لَ ِك َم ا أَنْ ِت  اجلَْلِيَرَة، فَ َلِقيَ ت ْ

ْيرِ فَ َقاَلْت:  َِلُق وا ِإَ  َه َذا الرَُّج ِل ِف ال دَّ ، فَِإنَّ ُه ِإَ  َخ ََبُِكْم أَنَا اجلَْسَّاَسُة، قَاُلوا: َوَما اجلَْسَّاَسُة  قَاَلْت: أَي َُّه ا اْلَق ْوُم انِْ
َه ا َأْن َتُك وَن َش ْيَِانًَة، قَ الَ  يْ َر فَ ِإَذا بِاْْلَْشَواِ ، قَاَل: َلمَّا ََسَّْت لَنَ ا َرُج ًم َفرِقْ نَ ا ِمن ْ ََُخْلنَ ا ال دَّ ََلْقنَ ا ِس رَاًعا َح َّتَّ  : فَانِْ

َبتَ ْي ِه ِإَ  َكْعبَ ْي ِه بِالَِْدي ِد، قُ ْلنَ ا: ِفيِه أَْعَظُم ِإْنَساٍن رَأَيْ َناُه َقطُّ َخْلًقا، َوَأَشدُُّه ِوثَاقًا، ََمُْموَعةب يََداُه ِإَ  ُعُنِقِه، َما بَ  ْ َ رُكْ 
َنا ِف َسفِ َويْ َلَك َما أَْنَت   ََْخَبُوين َما أَنْ ُتْم  قَاُلوا: َحُْن أُنَاسب ِمَن اْلَعَرِب، رَِكب ْ يَنٍة َ ْرِيٍَّة قَاَل: َقْد َقَدْرُِبْ َعَلى َخََبِي، َف

َْنَا ِإَ  َجلِيَرِتَك َهذِ  َُ َشْهرًا، ُُثَّ أَْرَف َْ بَِنا اْلَمْو َُفْ َنا اْلَبْحَر ِحَ  اْغتَ َلَم، فَ َلِع ِه َفَجَلْسَنا ِف أَقْ ُرِ َا َفَدَخْلَنا اجلَْلِي َرَة، َفَصا
ُُبُرِِه ِمْن َكثْ َرِة الشَّ َعِر، فَ ُقْلنَ ا ، َكِثرُي الشََّعِر، اَل يُْدَر  َما قُ بُ ُلُه ِمْن  ُْ َُابَّةب أَْهَل َنا  : َويْ لَ ِك َم ا أَنْ ِت  فَ َقالَ ْت: أَنَ ا فَ َلِقَيت ْ

ْيِر فَِإنَّ ُه ِإَ  َخ ََبُِكْم بِاْْلَْش َواِ ، فَََقْ بَ ْلنَ ا إِ اجلَْسَّاَسُة، قُ ْلَنا: َوَما اجلَْ  لَْي َك سَّاَسُة  قَاَلِت: اْعِمُدوا ِإَ  َه َذا الرَُّج ِل ِف ال دَّ
ََْمْن َأْن َتُكوَن َشْيَِانًَة. فَ َقاَل: َأْخَبُوين َعْن َُنِْل بَ ْيَساَن، قُ ْلنَ  َها، وملَْ َن َْهِنَا َتْس َتْخَبُ  ِسرَاًعا، َوَفلِْعَنا ِمن ْ ا: َعْن َأيِّ َش

: َأْخ  َبُوين َع  ْن ُ َي ْ  َرِة قَ  اَل: َأْس  ََُلُكْم َع  ْن َُنِْلَه  ا َه  ْل يُ ْثِم  ُر  قُ ْلنَ  ا لَ  ُه: نَ َع  ْم، قَ  اَل: أََم  ا ِإنَّ  ُه يُوِش  ُك َأْن اَل تُ ْثِم  َر، قَ  الَ 
َْهِنَا َتْسَتْخَبُ  قَ  َََّبِيَِّة، قُ ْلَنا: َعْن َأيِّ َش اَل: َهْل ِفيَها َماءب  قَاُلوا: ِهَي َكِثريَُة اْلَماِء، قَاَل: أََما ِإنَّ َماَءَه ا يُوِش ُك َأْن ال

َْهِنَا َتْس َتْخَبُ  قَ اَل: َه ْل ِف اْلَع ْ ِ َم اءب  ، قَاَل: َأْخَبُوين َعْن َع ْ ِ ُزَغ َر، قَ اُلوا: َع ْن َأيِّ َش  َْ َُ أَْهُلَه ا يَْذَه   َوَه ْل يَ  ْلَر
نَ  ِ ِّ اْْلُمِّيِّ  َ  َم  ا فَ َع  َل  اِء اْلَع  ْ ِ  قُ ْلنَ  ا لَ  ُه: نَ َع  ْم ِه  َي َكثِ  ريَُة اْلَم  اِء، َوأَْهُلَه  ا يَ ْلَرُع  وَن ِم  ْن َمائَِه  ا، قَ  اَل: َأْخ  َبُوين َع  ْن ِبَ  

ََ ِم  ْن َمكَّ  َة َونَ   َلَل يَ ثْ  ِرَب، قَ  اَل: أَقَاتَ لَ  ُه اْلَع  َرُب  قُ ْلنَ  ا: نَ َع   ََْخبَ ْرنَ  اُه أَنَّ  ُه قَ  ْد قَ اُلوا: قَ  ْد َخ  َر َِ ِ ِ  ْم، َف ْم، قَ  اَل: َكْي  َ  َص  َن
َُ َخي ْ  رب َلُ  ْم َأْن َ َه  َر َعلَ  ى َم  ْن يَِلي  ِه ِم  َن اْلَع  َرِب َوَأطَ  اُعوُه، قَ  اَل َلُ  ْم: قَ  ْد َك  اَن َذلِ  َك  قُ ْلنَ  ا نَ َع  ْم، قَ  اَل: أََم  ا ِإنَّ ذَ  ا

: ِإينِّ  ُْْ  َبُُكْم َع  فِّ يُع  وُه، َوِإينِّ  ِِ ََِس  رَي ِف ُي ، َف ََ ََْخُر  أَنَ  ا اْلَمِس  يُح اال  دجالن. َوِإينِّ أُوِش  ُك َأْن يُ   ْؤَذَن ِل ِف اْْلُ  ُروَِ فَ  
لَ ًة، َغي ْ َر َمكَّ َة َوطَْيبَ َة، فَ ُهَم ا ُمَرََّمتَ ا ِْتُ َها ِف أَْربَِعَ  لَي ْ ََ قَ ْريًَة ِإالَّ َهَب َُ ُكلََّم ا أََرُُْت َأْن   ِن َعلَ يَّ ِكْلَتاُُهَ ا،اْْلَْرِض، َفَم َأ

ُُْخَل َواِحَدًة،  َه ا  -أَْو َواِحًدا-َأ ٍْ ِمن ْ َه ا، َوِإنَّ َعلَ ى ُك لِّ نَ ْق  ُهَما اْستَ ْقبَ َلِف َمَلكب بَِيِدِه السَّْيُ  َص ْلًتا، َيُص دُّين َعن ْ ِمن ْ
َوَطَع َن ِبِْخَص َرتِِه ِف اْلِمْن ََبِ: )َه ِذِه  َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى اهلُل َعَلْي هِ َمَمِئَكًة َُيُْرُسونَ َها(. قَاَلْت: قَاَل َرُس وُل اللَّ ِه 
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ثْ ُتُكْم َذلِ َك(. فَ َق اَل النَّ اُس: نَ َع ْم. )فَِإنَّ ُه أَْعَجبَ ِف  -يَ ْعِف اْلَمِديَنةَ -طَْيَبُة، َهِذِه طَْيَبُة، َهِذِه طَْيَبُة،  َأاَل َهْل ُكْنُت َحدَّ
َِْم أَْو َ ِْر اْليَ َحِديُث ََتِيٍم، أَنَُّه وَ  ُثُكْم َعْنُه، َوَعِن اْلَمِديَنِة َوَمكََّة، َأاَل ِإنَُّه ِف َ ِْر الشَّ َمِن، اَل بَ ْل اَفَق الَِّذي ُكْنُت ُأَحدِّ

 ََ بِيَ ِدِه ِإَ  اْلَمْش رِِ . قَالَ ْت: ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِِ  َم ا ُه َو، ِم ْن ِقبَ ِل اْلَمْش رِِ  َم ا ُه َو، ِم ْن ِقبَ ِل اْلَمْش رِِ  َم ا ُه َو(. َوأَْوَم 
 ي( ةواحكل   اةدرؤي  ي(عةاوو  واتةة: كةة   (1 «"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ِل اللَّ ِه َفَحِفْظُت َهَذا ِمْن َرُسو 

 خد ة ي - اةودووة ( قةكس   اضةي  ي(فاطمةة   كةة  ثوسةكاري  اة -هةوةداط  ةعيب- يكةوة(اكشعيب 
 قسةةيةام : وتةي  ,-ثكيشةكنةاانة  اؤةةريكة ذنة كة اة( بكيت رؤازي كيي دايخ( قكس  ادرؤي ي(اكضحاك 
 نةةدةيت  ثةاكَي  بةوةةرجيي  بكسة بكيت,  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةةر.  كة خؤ. اة ب ة بؤ

 ب ةة,  بةؤ  قسةة   بةةكَيي : وتةي  ئةةوي   وادةاةة ,  دةتةةويي : وتةي  جةةكةةو,  دي ة اةسكي ي هكض بةالي
 اةةةي  رؤذذةدا, بدوكةةو  قةدرةي   الوانةي  كةةةاارتي   اةة ( وبةنة  ابةن   بةة  اةود   دو : وتي ةوي ئ

 اةةاتيي ثكي ةةوا, "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" خةةدادا ثكيبةوبةةةري خزوةةة. كةةة جةنةكي ةةدا كةيةاةةةوني
"َص ل ى اهلُل  ثكيبةوبةةر  نيهةاوةالَ  كةة  اةسكي دا ةةند كةطةلي( عدف  ادرؤي ي(عبداكومحن  اةومت بكيدةذط

 اود  داواي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" خدا ثكيبةوبةري هةروةك اود , داواي َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
 اةة  اودبةدو   باو بؤياط ونك ( بكيت رؤازي كيي خداي( زيد  ادرؤي ي(رؤساوة  خؤي اارطدزارةاةي بؤ

 بةةا دةوييةةت خةةؤش وةة  هةراةةةو:  فةرودويةةةتي ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص   خةةدا ثكيبةوبةةةري
: ومت اةود   كةطةةلي  قسةةي  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" ثكيبةوبةر ااتيي(  بدييت خؤش يشي(رؤساوة 

 رؤ   وةاكَي  ةةدييزةرةوة ب:  فةةرودوي   ب ة وارة  وارةدةاةيت كةاكيم تؤية بةدةسذ ون ااري جلَةوي
 رؤييةةي كة دةاكيشا طةورةي زذر خةرجي( ياريدةدةراط  كة بدو دةوكَةوةند ذنكي ي(  ويك رؤ ((   ويك
 ونةك   وكداندارة, زذر(  ويك رؤ   واوةاة,:  فةرودوي دةاة , وا: ومت ونك   دةها. وكداني خدادا,
 ككيةدة   ةديينت  هةنةدييك  خةةكَ ي  ةراةوييت,د قدكت و قاض ياخدد ككيب ةوييت, سةرثؤ ةاة. نااة  حةز
 اةدرؤي  ي(عموو  ادرؤي ي(عبداهلل  واوت ادرؤي الي بؤ بةدييزةرةوة بةالَ  نةاةيت, ثيي اةحةزي ببكنن

 -بدو ئافوةتة ئةو تنةي اةكة قدرةي , ي(فهو(   فهو  بةرةي كة بدو ثكاوييك ئةوة اة -(الثد  رؤ  
 جارةةي - بةدو  جارةةي  بةانةي  كة طدييم بدو تةواو اة (عدة  يواوة ااتيي الي, بؤ طداس مةوة ونك 

 خزوة. كة ندييذ  وزطةو., بةرةو دةرةدو  ونك ( جامع ة الص مة   دةاود بانةي اة خدا ثكيبةوبةري
 ااتيي ثكاوانةوة, ثشت كة بدو  ذنةااندا كةرؤيزي ون اة اود "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ثكيبةوبةردا

 دانكشةت  -ونة  -دوانةة كةسةر اود, تةواو ندييذةاةي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" خدا كيبةوبةريث
 دةزانةن  ئايةا :  فةرودوي ثا اط( مبكينكي ةوة خؤيدا جكيندييذي كة هةراةو با:  فةرودوي ثكيدةاةني, و

                                 
 (2005)  صحيح اجلامِ(  1)
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 هةكض  بةؤ  ون بةخدا:  فةرودوي  زانندة با رت خدا ثكيبةوبةري و خدا: وتكاط( اودونةتةوة ةك ؤ  بؤ
 ي(متةةكم  ةةةدن ة اودونةتةةةوة اةؤ   بؤيةةة بةةةكَ د اؤنةاودذتةةةوة, ئكيةدة   توسةةكيك هةةكض و وةبةسة كيك 

  ةكيدةي  هةاو  اةة  اةودوو   بةؤ  قسةةيةاي  بدو, ودسلَماط داو بةكَكي  ها. بدو, طاور ثكاويي ي( اكداري 
 سةةداري اةةة اةةود  بةةؤ قسةةةي اضةةاو,ية دةجةةاكي بةةة سةةةبارة. اةةودووط بةةاو بةةؤ  وةةن اةةة ئةوةيةةة

 دةريااةة   ةثؤكي وانةكيك واوةي(جذا   و( خلم  هؤزي كة ثكاو سي كةطةلي بدوة دةريايي اة  كةاي
 كةة  ئةاوابدوط,  خةؤر  تةا  دةريااةدا كة دوورطةيةك بةر بودذتة ثةناياط سةرةجنا  تاوةادو داوط, طكيذي
 ثةيي  تدوانكةاط  تكسة    دةعبايةاي ةاةوة,دورط ناو دةةنة كةدوايدا دادةنكشن اة  كةاةوة نزي ي

 بةسةةر  قةدرؤ. : دةكَةكين  جكانةاواوةتةوة, ككيك بؤ ثكيشكاط و ثاش ودو و تدوك زذري كةبةر اة دةطا.,
 ئةةو  الي بةؤ  بةوؤذط  خةكَ كنةة : دةكَةيي  ةةككة؟  اجلساسةة : دةكَةكين  ة ,(اجلساسةة   ون: دةكَيي اكيكت؟ تؤ

 بةود  ثكةاوي  نةاوي  اةاتيي  ئكيدةيةةة  باسي و دةنط اوةزرذيت زذر ةدن ة اؤ  ةاةداية, كة اة ثكاوةي
 سةةيو  اةاتيي   اؤ  ةاةوة ةدوينة تا رؤذيش ني بةثةكة ئكيمةي  بكيت,  ةي انكيك اةجؤرة ككيي توساين
 زكةرتو,  و اةتةة  اةةو  هةةودو  كةة  نةةديبدو,  ئاواوةاط  زةالوةي  هةةرطكز  اةة  تكيدايةة  زةالوكي ةي  دةاةين
 هةةردوو  نكيةداط  طةةردني,  تةا  دةسةذ  هةةردوو  درابةدو,   ةةتةك  و بةنةد  و اةؤ.  زيةاتو  اةو كةهةودو
 و دةنةط  بةسةةر  تدانك ةاط  ئكيدة: وتي اكيكت؟ تؤ بةسةر قدرؤ.: ومتاط ئاسن, بة قدوكةثكيي تا ئةذنؤي
 اة ة كةاي  سةداري  عةةرةب,  كة خةكَ انكي ني ئكيمة: وتكاط اكين؟ ئكيدة بلَكين ثكيم  بنب ئا نا ون باسي

  ةةةثؤكي وةةانةكيط وةةاوةي هةكَضةةدونكدا, كةةةااتيي بةةدوين دةريةةا داوي ذدةيطةةن بةةدوين, دةريةةايي
 تةا  دانكشة ني  نزي كةةوة  كةة  تةؤ,  دوورطةيةةي  ئةة   الي بةةرةو  هكينا ثةناواط ثا اط داين, دةرياطكيذي

 بةؤ  ثا ةكماط  و ثةكي   وةدو  كةبةةر  ثكيةةيشت, تدوانماط تكس   طكانلةبةريي ي دوورطةاةوة, ةدوينة
 اؤ ة ةاةداية  كةة  اةة  ثكةاوةي  ئةو الي بؤ بضن: وتي ةككة؟(اجلساسة:  ومتاط يةوةنةاوا جكا كةيةك
 توسةاين  ككيرتسةاين,  زذري و, تةؤ  بةؤالي  هةاتني  بةثةكة ئكيمةي  ئكيدةية, باسي و دةنط تاوةزرذي ئةو

( بكيسة اط   دارخدروااةاني  بة سةبارة. بدةنيي خةبةر : وتي ئةوي  بكيت,  ةي انكيك جؤرة اة كةوةي
 دةاة  كيي دارخدرواااني دةربارةي ثوسكارتاط: وتي دةاةيت؟ ثوسكار   كي كةوة ض كةبارةي: ومتاط
 بةةدةنيي خةبةةةر  وتةةي  بةرنةةةطوييت ئةةكرت نزي ةةة بةةةالَ : وتةةي بةةةكَيي,: و. ثكيمةةاط بةةةردةطوييت؟ داخةةؤ

 هةيةة؟  تكا ئاوي ئايا: وتي دةاةيت؟ ثوسكار   كي كةوة كةض: ومتاط ,(طَبية  دةرياةةي بة سةبارة.
 اانكةاوي  دةربةارةي  بةدةنيي  خةبةةر  : وتةي  نةةوكينكيت,  نزي ة ئاوةاةي بةالَ : وتي زذرة ئاوي: وتكاط

 خةكَ ةاةةي  ئايةا  هةيةة؟  ئةاو  كةةواانكاوةدا  ئايةا : وتةي   دةاةةيت  ثوسةكار   ة كيك  كةض: وتكاط(  ُزغَوة 
 اةاكَي  و اشةت  ةاةيشةي خةكَ   زذرة ئةاوي  بةةكَيي : و. ثكيماط دةاةط؟ االي و اشت اانكاوةاة بةئاوي

 كةوةا ةة : وتكةاط  اود؟ ةي نةخدييندةوارةااط ثكيبةوبةرة دةربارةي بدةنيي خةبةر : وتي ثكيدةاةط,
: وتةي  بةةكَيي : ومتةاط  اةود؟  كةطةةلي   ةةرؤياط  عةرةب ئايا: وتي بدوة, نكش ةجيي(يثوب  كة و دةرةدوة
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 و, عةةةرةب كةةة نةةزي ن دةيككيةة ئةوانةةةي بةسةةةر سةةةراةوتدوة اةةة ثكيةةدا خةبةةةرواط ثكي ةةودط؟ ةةةؤني
 اةة  بؤيةاط  ةاارتواية بزانن: وتي بةكَيي,: ومتاط بدوة؟ ئةوة جا: وتني ثكيي  بدوط طدييوؤايةكَي ئةوانك 
 بدرييذي دةرةدمن وؤكَةتي اة نزي ة ون  دةجام ون: اكيم ون دةدةويي خةبةرتاط ونك  بنب طدييوؤايةكَي

  ةةودا  ةل كةواوةي بؤي دانةبةز  اة نةهكيلَمةوة { ارييك} و دييها. هكض بوؤذ  بةزةويدا و, دةرةم و
 بضمة مبةويي هةرااتكيك قةدةغةط, ون كة هةردوواكاط دووانة ئةو اة نةبكيت,(طكبة و( وةا ة  كة جةة

 ككيةدةاا.,  بةرهةكَسة كم  و تكيةدةاا.  رؤوو  بةدةسة ةوةية  رؤووتةي  مششةكيويي ي  فويش ةيةك يةاكي كاط,
 بةداردةسة ةاةي  ثكيبةوبةةر : دةكَكيت( دةاةط ثاسةواني و وةس اوط فويش ة  يرؤييةةوبانكي هةر كةسةر
 ةيةة, (طيب ة  ئةوة ةية,(طيبة  ئةوة:  دةيفةرودو و -وكنبةرةاةوة– دووانةةاةوة كة دةيذةند دةسذ
 وتكةاط  خةةكَ ك  ( بةؤاودووط  قسة  بارةوة كةو ون ئايا بدو– وةدينة كة وةبةسذ- ةية,(طيب ة  ئةوة
 هةةروةها   اةودط  بةؤ  قسةة   وةن  ئةوة هاو كيدةي بدو ثكيوؤش  (متكم  قسةاةي ون ةرودويف  بةكَيي

 كةة  بةكَ د نا يةوةط, دةرياي ياخدد  اوداية كةدةرياي ئةو اة بزانن وةا ةيشةوة, و وةدينة كةبارةي
 خةةؤر بةةةرةو بةدةسةةذ( خؤرهةالَتةوةيةةة كةةةرؤووي خؤرهةالَتةوةيةةة, كةةةرؤووي خؤرهةالَتةوةيةةة, رؤووي
    كةبةراود"َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" خداوة ثكيبةوبةري كة ئةوة : دةكَيي  اود ئاواذةي هةالَ.

 

 ني ثَيش دةركةوتين مةسيحي دةججالثَيشهاتةكا
 ثكي  دةورادت  دةججال ةةند   كيك رؤوو ئةدةط كةوانةك

 » دةفةةرودييت:  َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى اهللُ هةروةك ثكيبةوبةةر   ( اةوبدونةوةي عةرةب:1 
َع  ِت النَّ  ِ َّ  َه  ا(: أَن ََّه  ا َسَِ لََيِف  رَّنَّ النَّ  اُس ِم  َن 'يَ ُقوُل: "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َع  ْن أُمُّ َش  رِيٍك )َرِض  َي اللَّ  ُه َعن ْ

 داي ةي " واتةة:  (1 «"ُه ْم قَِلي لب "اْلَع َرُب يَ ْوَمئِ ٍذ  قَ اَل:  ا َرُس وَل اللَّ ِه، فَ ََْينَ . قَاَلْت أُمُّ َش رِيٍك: يَ 'الدَّجَّاِل ِف اجْلَِبالِ 
 بكسةت  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" خةدا   ثكيبةوبةةري  كةة : دةكَكيةت ( بكيت رؤازي كيي خداي  " ةريك

 ئةةو  دةبن اديي كة عةرةب: وتي ويك  داي ي 'اكيدةااط بةرةو هةكَديين كةجةجال خةكَ ي': دةيفةرودو
 (  اةون ئةواط:  فةرودوي خدا؟ ثكيبةوبةري ئةي رؤذذة

َُ »( داسةة اط و فةةةحتي قدسةة ةن كنككة: 2  ُعْم  رَاُن بَ ْي  ِت اْلَمْق  ِدِس َخ  رَاُب يَ ثْ  ِرَب، َوَخ  رَاُب يَ ثْ  ِرَب ُخ  ُرو
ِِيِنيََّة ، َُ اْلَمْلَحَمِة فَ ْتُح ُقْسَِْن َُ ال دَّجَّالِ  اْلَمْلَحَمِة، َوُخُرو ِِيِنيَِّة ُخُرو واتة: ئاوةدان ودنةةوةي   (2 «َوفَ ْتُح اْلُقْسَِْن

بةي دملةقديس  كةرؤييي زذربدوني خةكَك و هاتدو ةؤي زذر طةرودطدرؤي بازرطاني تكايدا, رؤةنةةة كةبةةر   

                                 
 (9703) (  السلسلة الصحيحة1)

صحيح اجلامِ  ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل الرتمذي وحسنه اْللباين ِف صحيح ا، ُاُو رواه ابو ُاُو و   (2)
(5454) 
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ةدينةة  ئةوةش بكيت اة وةدينة كةخةةكَ ي ةةؤأل دةبكيةت( وة وييوانبةدوني وةدينةة, دواي وييوانبةدوني و      
داس انة طةورةاة دةست ث  دةاا., دوايي ئةو داس انة ئكنجةا قدسة ةن كنككة فةةتو دةاوييةت دواي     

 فةحت ودني ئكنجا دةججال ثةيا دةبكيت, ياني يةك بةدواي يةك ئةو ةةند رؤووداوة رؤوو ئةدةط 
ِِ ْبِن ُعْتَبَة »( فةحتةااط: 3  َِ َرُسوِل اللَِّه  للَُّه َعْنُه()َرضَي اَعْن َجاِبِر ْبِن ََسَُرَة، َعْن نَاِف "َص ل ى قَاَل: ُكنَّا َم

قَ   ْومب ِم  ْن ِقبَ  ِل اْلَمْغ  ِرِب  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ِف َغ  ْلَوٍة، قَ  اَل: فَ  َََتى النَّ  ِ َّ  اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"
، فَ َوافَ ُق وُه ِعْن  ٍِ قَاِع دب،  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"َد َأَكَم ٍة، فَ ِإن َُّهْم َلِقيَ امب، َوَرُس وُل اللَّ ِه َعَلْيِهْم ثَِياُب الصُّ و

نَ ُه اَل يَ ْغَتاُلونَ ُه، قَ اَل: ُُثَّ قُ ْل ُت: َلَعلَّ ُه نَِ يٌّ  ُهْم فَ ُقْم ُت  َمَعُه ْم، فَ ََتَ ْيت ُ قَاَل: فَ َقالَ ْت ِل نَ ْفِس ي: ائْ ِتِهْم فَ ُق ْم بَ ي ْ نَ ُهْم َوبَ ي ْ
َِ َكِلَماٍت أَُعدُُّهنَّ ِف يَِدي، قَاَل: )تَ ْغُلوَن َجلِيَرَة اْلَع رَ  َنُه، قَاَل: َفَحِفْظُت ِمْنُه أَْرَب نَ ُهْم َوبَ ي ْ َع لَّ  -ِب فَ يَ ْفَتُحَه ا اللَّ ُه بَ ي ْ

، ُُثَّ تَ ْغ ُلوَن ال دَّجَّاَل -َعلَّ َوَج لَّ  -الرُّوَم فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّه ، ُُثَّ تَ ْغُلوَن -َعلَّ َوَجلَّ  -اِرَس فَ يَ ْفَتُحَها اللَُّه ، ُُثَّ فَ -َوَجلَّ 
ِب: يَ  ا َج  اِبُر، اَل نَ   َر  ال  دَّجَّاَل ََيْ   -َع  لَّ َوَج  لَّ –فَ يَ ْفَتُح  ُه اللَّ  ُه  َُ َح  َّتَّ تُ ْف  َتَح ال  رُّومُ قَ  اَل: فَ َق  اَل نَ  اِف كةةة واتةةة:  (1 «ُر

 كةة : ييدةكَة   خةدا ككيةي رؤازي بكيةت(    ةوة"نافعي ادرؤي عدقبةة " كة ئةوي  ةوة,"جابوي ادرؤي سةودرة"
 كةة  كهؤزيية  كةوااتةةدا : ييدةكَة  بدوين, "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" بةوبةرداثكي خزوة. كة  داجةنةكي
 الي كةبةةردابدو,  طخدريكةا  بةةرطي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" بةوبةرثكي خزوةتي هاتنة ئاواوة خؤر
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  خةداي   بةوبةريثكي بدوط دةبةثكي ئةواط  داااتكي كة طةيشة, يثكي  ةيةاداتةثؤكَ

 نةةوةادو  اوةسة ة رؤ دانكانةدا نكي كةة  بؤاليةاط  بضةؤ : ومت يثكية  خةؤ   يدكَة : تكية دةكَ دانكشة بدو,  آلِِه وَس لَّم"
 داطكةةنكي  هةامت  ونك   تهةبكي كانداكةطةكَ نككةاينهكي تدةطدجنكي :ومت ثا اط: ييدةكَ بك دذط, بةدزيةوة

 اةةة وبةةدو فكي دةككيةة و ةةةي ةةةدار و, اوةسةة ا رؤ ئةوانةةدا و "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" بةوبةةةرثكي
 ئةازادي  طةةورة  خةداي  دةاةةط  عةةرةب  دورطةةي  جةةنةي :  فةرودوي و ,دةيانذوكي دةست بةثةجنةي
 ذوةاانك رؤ جةنةي ثا اط دةاا., ئازادي دةست باالَ خداي دةاةط فارو  جةنةي(  اطثا دةاا.,
( دةبةا.  كةناوي طةورة خداي دةاةط ك جةجاكَ جةنةي ثا اط دةاا., ئازادي طةورة خداي دةاةط

    ننةطنيي ذوةااطرؤ تا تدةرةكي دةججالي وانابكنني "جابو" ئةي: طدتي "ناف ": ييدةكَ
ُْ »اراط و رؤوةك و اةةذوطكا: ( طوتنةةةوةي بةة4   ٍُ ُيِص  ي َُ َس  نَ َواٍت ِش  َدا َوِإنَّ قَ ْب  َل ُخ  ُروَِ ال  دَّجَّاِل ثَ  َم

َُْمرُ  َِرَِه ا، َويَ  َُْمُر اللَّ ُه السَّ َماَء ِف السَّ َنِة اْْلُوَ  َأْن َتْ ِبَس ثُ لُ َث َم َب َشِديدب، يَ  اْْلَْرَض فَ َتْح ِبُس ثُ لُ َث  النَّاَس ِفيَها ُجو
َُْمُر اْْلَْرَض فَ َتْح ِبُس ثُ ُلثَ ْي نَ َباِتَ نَ َباتَِ  َِرَِه ا، َويَ  َُْمُر السََّماَء ِف الثَّانِيَ ِة فَ َتْح ِبُس ثُ ُلثَ ْي َم َُْمُر اللَّ ُه السَّ َماَء ا، ُُثَّ َي ا، ُُثَّ يَ 

                                 
 مسلم  (1)
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َُْمرُ  َِْرًة، َوَي ُِِر َق ََِرَها ُكلَُّه، َفَم تُ ْق اْْلَْرَض فَ َتْحِبُس نَ َباتَ َها ُكلَُّه، َفَم تُ ْنبِ ُت َخْض رَاَء، فَ َم  ِف السََّنِة الثَّالَِثِة فَ َتْحِبُس َم
َقى َذاُت ِ لِّ  بِ رُي، ِإالَّ َهَلَكْت ِإالَّ َم ا َش اَء اللَّ ُه، ِقي َل : َفَم ا يُعِ يُا النَّ اُس ِف َذلِ َك اللََّم اِن  قَ اَل: "الت َّْهِلي ُل َوالتَّكْ  تَ ب ْ

ََّع امِ َوالتَّْسِبيُح َوالتَّْحِميدُ  واتة: ثكي  دةراةةوت  دةججةال سة  سةاأل ثةوؤ       (1 «، َوُُيَْر  َذِلَك َعَلْيِهْم َُمْ َر  ال
نارؤةحةتي و نةهاوةتي ئةبكيت, خةكَ ي تكايا تدو ي بوسكي ككةاي تدوند ئةبن, خداي طةورة كة سةاكَي  

بةة زةوي ئةةاا.    يةاة  فةرواط بة ئامساط ئةاا. اة سكيكةاي بةاراني خةؤي بةويي ةةوة, وة فةةرواط    
اةة دووسةكيكةاي بةاراني     سكيك ي رؤووةاي خؤي رؤابةوييت! بؤ ساكَي دووة  فةرواط بة ئامساط ئةةاا. 

خؤي بةويي ةوة, فةرواط بة زةوي  ئةاا. اةة دووسةكيكةاي بةةرووبدووي خةؤي رؤابةوييةت, بةؤ سةاكَي        
نةؤاكي ي كةيي نةةباريينكيت(    سكيكة  فةرواط بة ئامساط ئةةاا. اةة تةةواوي بةاراني خةؤي رؤابوطوييةت و  ت      

وةفةرواني بة زةوي اود اة تةواوي رؤووةاةااني خؤي رؤابةوييت هكض سةوزايككةك دةرنةاا.  اة واي 
كيي ها. ئةودة  هكض درةخ كي ي بةبةري بة سكيبةر اةوكي ي نةبكت هةودوي و ك ئةبكيت!! طدتكةاط:  

( س بحان اهلل( و  اهلل اكَب( و  ال اله اال اهلل  جا خةكَ ي كةو رؤذذة ةؤط دةذين؟ فةرودوي: تةنها بة وت 
 ( وت  ئةوانة جكيي خداردنكاط بؤ ئةطويي ةوة!!!!المد هللو  

َعْن ُعَمرْيِ  »( و جكابدونةوةي خةكَ ةاة: اء و الدهيماءر اْلحمس و الس( زذربدوني فك نةااني  5  
ْعُت َعْبَد اللَّ  ََْكثَ َر ِف ْبِن َهاِنٍ  اْلَعْنِسيِّ ، قَاَل : َسَِ ِه ْبَن ُعَمَر ، يَ ُقوُل : " ُكنَّا قُ ُعوًُا ِعْنَد َرُسوِل اللَّ ِه فَ ذََكَر اْلِف نَتَ فَ 

نَ  ُة اْْلَْح  َمِس  قَ اَل : ِه  يَ  نَ َة اْْلَْح  َمِس، فَ َق  اَل قَائِ لب : يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه َوَم ا ِفت ْ ، ُُثَّ ذِْكرَِه ا َح  َّتَّ ذََك  َر ِفت ْ  َه  َربب َوَح  ْربب
ََُخنُ َها ِمْن َتِْت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن أَْهِل بَ ْيِ، يَ ْلُعُم أَنَُّه ِمفِّ َولَْيَس ِمفِّ َوِإمنََّ فِ  َنُة السَّرَّاِء  ا أَْولَِياِئي اْلُمت َُّقوَن ُُثَّ َيْص َِِلُح ت ْ

 َُ نَ  ُة ال  دَُّهْيَماِء اَل تَ  َد ٍِ ُُثَّ ِفت ْ َِْم  ًة فَ  ِإَذا ِقي  َل :  النَّ  اُس َعلَ  ى َرُج  ٍل َك  َوِرٍُ َعلَ  ى ِض  َل ََِمْت  ُه َل َأَح  ًدا ِم  ْن َه  ِذِه اْْلُمَّ  ِة ِإالَّ َل
 َِ َُْت ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُُيِْسي َكاِفرًا َحَّتَّ َيِصرَي النَّاُس ِإَ  ُفْسَِاَطْ ِ ُفْس اِ  ِإُيَاٍن اَل نَِفاَ  ِفيِه انْ َقَضْت ََتَا

عدوةيوي ادرؤي " واتة: (2 «ُيَاَن ِفيِه فَِإَذا َكاَن َذاُكْم فَانْ َتِظُروا الدَّجَّاَل ِمْن يَ ْوِم ِه أَْو ِم ْن َغ ِدهِ َوُفْسَِاِ  نَِفاٍ  اَل إِ 
"َص ل ى بدو دةيةد.: ئكيمة كةةالي ثكيبةوبةةر    "عةبدوكآَلي ادرؤي عدوةر"دةكَكيت: طدييم كة  "هاني عةنسي

ش بدوين باسي ئاذاوةااني  رؤذذي دوايةي بةؤ اةودين( باسةي زذر فك نةةي      دانك اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
اود, كةوانة باسي فك نةي ئةحالسي بؤاودين, يةاكيك وتي: ئةي ثكيبةوبةةري خةدا فك نةةي ئةةحالو     
ةككة؟ فةرودوي: رؤااودني خةكَ ةة كةبةةر يةةارتو هةاليسةاني  ةةرؤة,! ثا ةاط فك نةةي ئاسةدودةيي         

كَةاةي كةذييو قاةةااني يةةاكيك كةة ئةةهلي بةةيذ وةن هةَكدةسةكيت, يةاني ئةةو         ( دييت اة دوواةالس راء 
هؤاارة,  خةكَ ةاةش ثكيكةةوة طةنذدة دةبةن, وا اةوتدونةتةة خؤ ةككةوة تدو ةي دةيةاط طدنةا  و         

                                 
 (2024) صحيح اجلامِسنن ابن ماجة وِف سنده مقال،    (1)
اُو وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة )  (2)  (523رواه أبُو
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سةرثكيضي بدونةتةوة!!( ئةو اةسة وا دةزان  اة كةونة,  هةةر ةةةند كةة نةسةةب كةونةة( بةة   كةة        
وةكةيي ئةوانةة دذسةذ وةنن اةة خدانةاو و كةةخدا توسةن, ثا ةاط خةةكَ ي بةؤ             اودةوة كة ون نككةة, 

بةيعةتبةسسة كةةدةوري ثكةاويي اةؤ دةبنةةوة اةة مس ةةااني بةسةةر ثةراسةدوة باري ةةااني  ةؤرؤ           
بؤتةوةو ناتدانكيةت هةةكَكانةوييت  يةاني ئةةو اةسةة  ةكاوي وياليةة. نككةة, كةبةةر اةة  عكلمةي و بةيي             

( يةاني  ال دَُّهْيَماءِ , بة   كيدةش اارةااني رؤاس ةرؤيي نةابن(, ثا ةاط فك نةةي     ئةزودوني و نة  ارةزايي
فك نةيةاي تاريك و دذوار درووست دةبكيت, اة هكض اةو كةو ئدممةتةي  تكايا قدتةار نةابكي د بةةكَ دو    

ك نة تةواوي خةكَك داوكينةني خواثةي ئةو فك نةية نةبن  ااتكي ك  خةكَ ي وا طدوانكاط بود اة ئةو ف
اؤتايي هاتدوةو هكيش ا فك نةاة زياتو ثةرة دةسكينكيت, تا واي كيي دييةت بةةياني ثكةاو تكايةا بةوؤوادارة      
ئكيدارةاةي اافو دةبكي ةوة, تا خةكَ ي ئةاةونة دوو بةرةوة بةرةي اافواط و بةةرةي بةاوةرؤداراط كةةو    

اقي تكا نككة, ئةطةر ئةوةتاط بك  نكيدةدا هكض نكفاقكيك نككة, بةرةي ئكماط بةرةيةاي ثااة و هكض نكف
 ئةوةدةوة ةاوةرؤييي دةججال ب ةط هةر كةو رؤذذة ياط بؤ بةيانككةاةي ثةيا ببكيت!!!

ََ َثَمثُ   وَن َك   ذَّابًا آِخ   ُرُهْم اْْلَْع   َوُر »درذزط:  31( دةراةةةةوت  6  َوِإنَّ   ُه َواللَّ   ِه اَل تَ ُق   وُم السَّ   اَعُة َح   َّتَّ ََيْ   ُر
تة: بةوخداية قكاوة. هةكَناسكيت تةا سةى درذزط دةردةةةكيت, اةة دوايكنكةاط دةججةاكي       وا (1 «الدَّجَّالُ 

 يةاضاوة!
 

 ن دةردةكةوآدةججال ضؤ
اةةود كةةةبارةي ةةةنذاي دةججةةال و    (داري ط كةةة فةةةرودودةي  تةةةوكمي كةةة ثكيشةةةوة بامسةةا 

ك كةة  طةيةة زيندانة كة دوور "دةججال",  تةوكمي داري( ئاواذةي دا اة جةسساسةوة اة دةر ئةاةوآ
ة كةةو  ثكاويي ي زل بةدوة   "دةججال", ةودوورطةااني دةريا, وة ئةو كةسةردةوي ثكيبةوبةر زيندوو بد

 ئةةو بةسةرتاوةتةوة بةة زجنةن, وة نكقةاش و طف دطةؤ هةةبدوة كةة نكيدانكةاط, وتديةةتي اةة           دوورطةية 
 دةججاكة وة زذر تدورؤة بدوة, تا خةريك بدوة زجننةااط بثسكينكيت 

 

 دةركةوتينهؤكاري 
ٍِ ، قَ اَل : َلِق َي : »هؤااري دةراةوت  كة  فةرودودةية بةديار دةاةوييت اة دةفةةرودييت  َع ْن نَ اِف

 َة، فَ َدَخَل ابْ ُن ُعَم رَ اْبُن ُعَمَر اْبَن َصائٍِد ِف بَ ْعِض طُُرِ  اْلَمِديَنِة ، فَ َق اَل لَ ُه قَ  ْواًل أَْغَض َبُه، فَ انْ تَ َفَخ َح َّتَّ َم َأَ السِّ كَّ 
"َص ل ى اهلُل وَل اللَّ ِه َعَلى َحْفَصَة َوَقْد بَ َلَغَها، فَ َقاَلْت َلُه : َرمِحََك اللَُّه َم ا أََرَُْت ِم ْن ابْ ِن َص ائٍِد، أََم ا َعِلْم َت َأنَّ َرُس 

                                 
( 2/324/1352(، وبعض أصحاب "السنن "، وصححه ابن خلُية )231 -2/224)أخرجه أمحد، والَِباين (  1)

 ( 325/ 1اْلحسان( ، والاكم )2044و  2042، وابن حبان )
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َُ ِم ْن َغْض َبٍة يَ ْغَض بُ َها َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" َ ا ََيْ ُر كةة   "ئكبندعدوةةر "كَكيةت:  دة "نةاف  "واتةة:   (1 «قَ اَل : " ِإمنَّ
ئكبندسةةيكاد( قسةةيةاي   -هةندآ رؤييةاااني وةدينة طةيش دوة بة ئكبندصائد  يةاني: ئكبندصةةيكاد   

ي زذر تدورؤةاودوة, كةطةأل تدورؤةبدونةاةي وا ئاوسةاوة خةري ةة رؤييةااةةي    "ئكبندسةيكاد"ث  وتدوة 
ي بؤطكيوؤاةووةتةةةةوة, ئةةةةوي  و رؤووداوةاةةةة"حةفسةةةة"ةةةةؤتة الي  "ئكبندعدوةةةةر"ثوؤئةةةةاودةوة!! 

"َص ل ى ثكيبةوبةةر   ئةي نةتبكسة دوة  "ئكبندسةيكاد"وتدويةتي: رؤةمحةتي خدا. كيي بكيت ةكت داوة كة 
فةروديةةتي:  دةججةةال( كةةدةوي تدورؤةيككةةاي زذرةوة دةردةاةةةوييت!!!     اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"

 ية( ياني ئةوااتة دةردةاةوييت اة زذر تدورؤة
 

 خَيرايييةكةي لة سةر زةوي
 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"اةةود كةةة زةوي ثكيبةوبةةةر   "دةججةةال"ثوسةةكارياط كةةة خكيوايةةي 

بةاراط ااتكيةك بةا     نكيك وايةة بةاي كةة ثشةت بكيةت!     اوةك بار واتة: (2 «َكاْلَغْيِث اْسَتْدبَ َرْتُه ال رِّيحُ »فةرودوي: 
 بةر هةودو  ديينكيك رؤا ئةطا. ئةيسدورؤيين  ئاساط وة

 

 ئةو شوَينانةي كة دةججالي بؤ ئةضَيت:
َُِؤهُ لَ ْيَس ِم ْن بَ لَ ٍد ِإالَّ »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر  ال دَّجَّاُل، ِإالَّ َمكَّ َة  َس َي

ْب ِم  ْن أَنْ َقاِ َ  ا ِإالَّ  َُ  َواْلَمِدينَ  َة، َولَ  ْيَس نَ ْق   َعَلْي  ِه اْلَمَمِئَك  ُة َص  افَِّ  َتُْرُس  َها، فَ يَ ْن  لُِل بِالسِّ  ْبَخِة، فَ تَ ْرُج  ُ  اْلَمِدينَ  ُة ثَ  َم
َها ُكلُّ َكاِفٍر َوُمَناِفقٍ  َُ ِإلَْيِه ِمن ْ  كةة  جةةة  تكينةةنكيت,  ثكيةي  دةججةال  نككةة  والَتكيك هكض  واتة: (3 «َرَجَفاٍت، ََيُْر

 ثارييزطةاري  و تكاوةسة اوط  بةرؤيز فويش ة هةودوي هةية وةدينة باني ورؤييةة هةرةي وةدينة, و وةا ة
 دةكةريينكي ةةوة  وةدينةة  جةار  سةيي  دادةبةةزييت,  ككينارؤوييةت  طكةاي  اةة  رؤووتةنكدا كةزةويكةاي ككيدةاةط,
 دةججال بةرةوالي دةرؤوا. هةودو تكيداية ودنافكقي و اافو هةرةي

َّ  اُعوُن َواَل ال  دَّجَّالَعلَ  ى أَنْ َق  اِب ا»هةةةروةها دةفةةةرودييت:   واتةةة:  (4 «ْلَمِدينَ  ِة َمَمِئَك  ةب، اَل يَ  ْدُخُلَها ال
هةةروةها   نااةةط    تةيي  رؤووي دةججال و تاعدط بؤية هةط, فويش ة ةةندةها وةدينة رؤييةاااني كةسةر

                                 
 (2304صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
 (24( ، َتريَّ فضائل الشام )501الصحيحة )صحيح مسلم،    (2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(ْبُن َماِلٍك  َعْن أََنسُ ( 1202)بخاري / فضائل املدينة/ ال  (3)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهَريْ َرةَ ( 1201بخاري / فضائل املدينة/ ال(  5)
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َِْ  اْلَمِسيُح ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِِ  ُِهَّتُ ُه اْلَمِدينَ ُة َح َّتَّ »دةفةرودييت:  ُُبُ  َر ُأُح دَي واتةة: وةسةكو كةاليةةط    ( 1)«يَ ْن لَِل 
 رؤذذهة تةوة وةرؤآ دةاةوييت بة نكازي وةدينةية تا كة ثشت  اخي ئدحددةوة سدثااةي دائةطوييت 

ُُبُ  رَ »دةفةرودييت:  دا  كة  ديي  تو َِْ  اْلَمِس يُح ِم ْن ِقبَ ِل اْلَمْش رِِ ، َوُِهَّتُ ُه اْلَمِدينَ ُة، َح َّتَّ يَ ْن لَِل  ُأُح ٍد،  يَ 
ٍَ اْلَممِئَك   ُة َوْجَه   ُه ِقبَ   َل الشَّ   اِم ، فَ ُهَنالِ   َك يَ ْهلِ   ُك  واتةةةةة: وةسةةةكو كةاليةةةةط رؤذذهة تةةةةةوة    (2 «ُُثَّ َتْص   ِر

و بةرؤآ دةاةوييت بةرةو وةيدينة, تا دائةبةزيي ة  ديينكيك كة ثشةت  ةاخي ئدحةددةوة,     دةردةاةوييت
يةاط دةفةةرودييت:   ةطؤرؤييت, كةوييةدا بةة هةكالك ئةةةكيت      ثا اط فويش ةااط رؤييةااةياط بةرو  ا  ث  ئ

ْب ِمْن أَنْ َقاِ َا ِإالَّ َعلَ »ياخدد  َُِؤُه الدَّجَّاُل، ِإالَّ َمكََّة َواْلَمِديَنَة، َولَْيَس نَ ْق ْيِه اْلَمَمِئَك ُة َص افَِّ  لَْيَس ِمْن بَ َلٍد ِإالَّ َسَي
َه  ا ُك  لُّ َك  اِفٍر َوُمنَ  اِفقٍ َتُْرُس  َها، فَ يَ ْن  لُِل بِالسِّ  ْبَخِة، فَ ت َ  َُ ِإلَْي  ِه ِمن ْ َُ َرَجَف  اٍت، ََيْ  ُر  هةةكض واتةةة: (3 «ْرُج  ُ  اْلَمِدينَ  ُة ثَ  َم

 هةيةة  وةدينةة  بةاني  رؤييةةةو  هةرةةي  وةدينةة,  و وةا ةة  كةة  جةة تكينةنكيت, ثكيي دةججال نككة و تكيك
 ككينارؤوييت طكاي اة رؤووتةنكدا ويكةايكةزة ككيدةاةط, ثارييزطاري و تكاوةس اوط بةرؤييز فويش ة هةودوي

 بةرةوالي دةرؤوا. هةودو تكيداية ودنافكقي و اافو هةرةي دةكةريينكي ةوة وةدينة جار سيي دادةبةزييت,
 جةجالي

َوِإينِّ أُوِش  ُك َأْن يُ   ْؤَذَن ِل ِف اْْلُ  ُروَِ » دةجةةال وتةةي: دا"تةةةوكمي داري"هةةةروةها كةةة ةةةنذاةاةي 
ََِس    ، َف ََ ََْخُر لَ   ًة، َغي ْ   َر َمكَّ   َة َوطَْيبَ   َة، فَ ُهَم   ا مَُ فَ    ِْتُ َه   ا ِف أَْربَعِ   َ  لَي ْ ََ قَ ْريَ   ًة ِإالَّ َهَب َُ رََّمتَ   اِن َعلَ   يَّ  رَي ِف اْْلَْرِض، فَ   َم َأ

ُُْخَل َواِح َدًة،  ُهَم ا اْس تَ ْقبَ َلِف َملَ كب بِيَ دِ  -أَْو َواِح ًدا-ِكْلَتاُُهَا، ُكلََّما أََرُُْت َأْن َأ َه ا، ِمن ْ ِه السَّ ْيُ  َص ْلًتا، َيُص دُّين َعن ْ
َها َمَمِئَك ًة َُيُْرُس ونَ َها ٍْ ِمن ْ  و, دةرةةم  و بةدرييذي  دةرةدمن وؤكَةتي اة نزي ة واتة: ون (4 «َوِإنَّ َعَلى ُكلِّ نَ ْق

 كةة  جةةة   ةةودا  ةةل  كةةواوةي  بةؤي  دانةبةةز   اة نةهكيلَمةوة { ارييك} و دييها. هكض بوؤذ  بةزةويدا
 بضةمة  مبةةويي  هةةرااتكيك  قةدةغةةط,  وةن  كةة  هةةردوواكاط  دووانةة  ئةةو  اةة  نةةبكيت, (طكبةة  و( ةوةا  

 ككيدةاا. بةرهةكَس كم و تكيدةاا. رؤوو  بةدةس ةوةية رؤووتي مششكيويي ي فويش ةيةك يةاكي كاط,
 

 فيتنةكاني دةججال ضني؟
 كة: وةك كة فةرودودةدا هاتدوة بوي ني كةفك نةااني

                                 
 (322/  5)السلسلة الصحيحة )َرضَي اللَُّه َعْنُه(،  َعْن َأِ، ُهَريْ َرةَ صحيح مسلم    (1)
 (322/  5)السلسلة الصحيحة   ،ُه َعْنُه(َرضَي اللَّ )ْن َأِ، ُهَريْ َرَة عصحيح مسلم    (2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن أََنُس ْبُن َماِلٍك ( 1202)بخاري / فضائل املدينة ال( 3)
 (2005)  صحيح اجلامِ(  5)
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، فَ نَ ارُُه » ةخي بةدةس ةبةهة ت و دذز (1  الدَّجَّاُل أَْعَوُر اْلَعْ ِ اْلُيْسَر ، ُجَفاُل الشََّعِر، َمَعُه َجنَّةب َونَارب
 ثكيكةةة, دذزةخةةي و بةهة ةةت تدوانةةة, اةةدييوة, ةةةةثي ةةةاوي دةججةةالي واتةةة: (1 «َجنَّ  ةب َوَجنَّتُ  ُه نَ  ارب 
ِإنَّ َمَع ُه َم اًء َونَ ارًا، فَ نَ ارُُه َم اءب »ييت: دذزةخة  هةةروةها دةفةةرود   بةهة  ةاةي و بةهة  ة دذزةخةاةي
 واتة: ئاوو ئاطوي ثكيكة, ئاطوةاةي ئاوي ساردةو ئاوةاةي ئاطوة   (2 « بَاِرُب، َوَماُؤُه نَارب 

 كةة  تويةاط  ئةةوي  سةثككة,   يئةاويي  ةةاودا   ثةكي  كة  كاطيةاكي ة,كةطةكَ ةوانيرؤ ووباريدوورؤ (2  
ودييت: رةدةفة  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةةروةك ثكيبةوبةةر    دةدا.: سةكيبلَ  ةئاطويي ةاودا  ثكي
َِ الدَّجَّاِل ِمْنُه، َمَعُه نَ ْهرَاِن َُيْرِيَاِن، َأَحُدُُهَا رَْأَي اْلَعْ ِ َماءب أَبْ َيُض، وَ » ََجََُّّ، َْلَنَا أَْعَلُم ِبَا َم اْاَخُر رَْأَي اْلَعْ ِ نَ ارب تَ 
َِْطْ  رَْأَس  ُه فَ َيْش  َرَب اِمْن  هُ فَِإمَّ   َِْت الن َّْه  َر الَّ  ِذي يَ   رَاُه نَ  ارًا، َولْ  يُ َغمِّْض ُُثَّ ْلُيَِ   رََك  نَّ َأَح  دب فَ ْليَ   ُْ ن، فَِإنَّ  ُه َم  اءب بَ  اِرُب. َوِإنَّ ا َأ

نَ ْي ِه َك  َه ا َ َف َرةب َغِليظَ ةب، َمْكتُ وبب بَ  ْ َ َعي ْ ، َعَلي ْ ٍْ الدَّجَّاَل َُمُْسوُح اْلَعْ ِ ٍْ َوَغ رْيِ َكاتِ  ، يَ ْق َرُؤُه ُك لُّ ُم ْؤِمٍن، َكاتِ   (3 «اِفرب
  ثةكي  كةة   كاطيةةاكي  ة,كةطةكَة  ةوانيرؤ ووباريدوورؤ  كةثكي ةي دةزامن با رت خؤي دةججال كة واتة: ون

 يثكية  كاةسةكي  ئةطةةر  جةا , دةدا. سةة كيبلَ  ةة ئاطويي ةةاودا   ثكي كة توياط ئةوي سثككة,  يئاويي ةاودا
 باسةةري  ثا اط و  يبندقكي باةاوي و, ةاوي  ثكي  ةديي بةئاطو اة ووبارةيرؤ ئةو بؤ تبضكي با طةيشت
 ئةسةة در  يسةة كيثكي ةةةاوة, يةةةك جةةةجالي سةةاردة,  يئةةاويي ةةةدن ة خبداتةةةوة, يككيةة و داخةةا.

 ض و نةدةوار خديي ض  ةةوة نكيدةاديي كواداريية بوؤ هةةودو ( اةافو   ندسواوة دةاوانكداكةنكي كةسةرةاويةتي,
   .ندةوارنةخديي
ََمَّ ا الَّ ِذي يَ  رَاُه النَّ اُس َم اًء فَ نَ ارب ُتْ رُِ  ، َوأَمَّ ا»هةروةها ( 3  َُ َوِإنَّ َمَعُه َماًء َونَ ارًا، َف الَّ ِذي  ِإنَّ الدَّجَّاَل ََيُْر

 ِْ َرَُ َذلِ َك ِم ْنُكْم، فَ ْليَ َق  ُْ ، َفَم ْن َأ ْب ِف الَّ ِذي يَ  رَاُه نَ ارًا،  يَ رَاُه النَّاُس نَارًا، َفَماءب بَ اِرُب َع ْذبب  (4 «فَِإنَّ ُه َم اءب َع ْذبب طَيِّ 
واتة: دةججال دةردةةكيت ئاوو ئاطوي ثكيكة, ئةوةي اةة خةةكَ ي ئةةيبكنكيت اةة ئةاوة, رؤاسة ككةاةي       
ئاطوةو سدوتكينةرة, ئةوةي  اة خةكَ ي ئةيبكنكيت اة ئاطوة, رؤاس ككةاةي ئاويي ي سةاردي  ةنينة,   

ئةو كةورؤذذةدا ئةو   ةي بك  با ب ةويي ة ئةو اليةي اة ئةيبكنكيت ئاطوة, ةدط ئةةو   هةراةو كةئكيدة
 ئاطو نككة بةكَ دو ئاويي ي  ني  سازطارة 

ثكيبةوبةةر   ةةري هةتا كةسةر جةةوادو ئاذة نكشةةوة هةيةة:   يهةروةها كة ف كنةي توي: اار( 4 
َِْ  َعلَ ى اْلَق ْوِم فَ يَ ْدُعوُهْم فَ يُ ْؤِمنُ وَن » دييت:دةفةرو "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" َكاْلَغْيِث اْسَتْدبَ َرْتُه الرِّيُح، فَ يَ 

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُحَذيْ َفَة ( 3544(  صحيح جامِ الصغري )1)

 ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُحَذيْ َفَة ( 4424صحيح البخاري )  (2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن ُحَذيْ َفَة ( 3244)بخاري / اْلنبياء ال(  3)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(ُعْقَبُة َعْن (  4234(  صحيح مسلم )5)
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ُِِر، َواْْلَْرَض فَ تُ ْنِبُت، فَ تَ ُروُح َعلَ ْيِهْم َس ارَِحتُ ُهْم َأطْ  َُْمُر السََّماَء فَ ُتْم  هُ َوَل َم ا َكانَ ْت ُذرًا َوَأْس بَ غَ ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، فَ َي
ُهْم، فَ ُيْص  ِبُحوَن ُمُِْحلِ  َ  لَ  ْيسَ  ،ُض  ُروًعا َوأََم  دَُّه َخَواِص  رَ  ٍُ َع  ن ْ َِْ  اْلَق  ْوَم فَ يَ  ْدُعوُهْم فَ يَ   ُرُُّوَن َعَلْي  ِه قَ ْولَ  ُه، فَ يَ ْنَص  ِر  ُُثَّ يَ  

ِْ بََِْيِديِهْم َشْيءب ِم ْن أَْم َوالِِْم. َوَُيُ رُّ بِاْْلَرِبَ ِة فَ يَ ُق وُل َلَ ا: َأْخرِِج ي كُ  ، فَ َتْتبَ ُع ُه ُكُنوُزَه ا َكيَ َعاِس ي واتةة:   (1 «النَّْح لِ نُ وَزُِ
 ثةيي  باوةرؤي ئةوانك  دةاا. بانةكاط هؤزيي دا و طةل بةسةر دييت بكيت, كةثشت باي واية بارانكيك وةك
 رؤووةك بةةةزةوي  بباريينكيةةت بةةاراط ئامسةةاط بةةة دةاةةا. فةةةرواط ئةةةوجا دةوكةةةوة, بةةة دييةةن و دييةةنن

 طدانكةاط  و بةةرزتوةو  جةاراط  كةة  سةرثشة كاط  اةديي ةةوة  واالَتكةاط  و وةةرؤ  ئكيةداراط  كةة  سةةر  ,بوؤويينكيت
 ئةةوانك   دةاةا.,  بانةكةاط  هؤزةاةيةدا  بةةالي  رؤادةبةدوريي  ثا اط  توة تكيو الاةكةاةياط و ثوؤ نتوة
 تكيدةاا. ياطرؤوو بكيباراني و ساكَي و  ة ئكرت  ككيديي ي وازياط ئةوي  دةدةنةوة, قسةاةي بةرثةرةي
 طةجنكنةةااني : دةكَيي ثكيي وييوانةدا اةالوة بةالي ئةدا  ساوانكاط و كةوالي ناوكي ي بةدةس ةوة هكضكاط
  هةنط  اي وةك دةاةوط  ديي  طةجنكنةااني دةراة, خؤ.

َُ َوأُمَّ َك، : أَرَأَيْ َت ِإْن بَ َعثْ ِْلَْع رَاِ،   َأْن يَ ُق وَل،»بة ئةعوابككةك ئةكَكيت:  كة فك نةي توي:( 5  ُت لَ َك أَبَ ا
 (2 «اتَِّبْع  ُه فَِإنَّ  ُه رَبُّ  كَ  : يَ  ا بُ   َفَّ أَبِي  ِه َوأُمِّ  ِه، فَ يَ ُق  واَلنِ : نَ َع  ْم، فَ َيَتَمثَّ  ُل لَ  ُه َش  ْيَِانَاِن ِف ُص  ورَِة َهُد َأينِّ رَبُّ  َك  فَ يَ ُق  ولُ أََتْش  

يت اةة   ثةةروةرطاري تةؤ ؟    واتة: ئةطةر ون دابةك و باواةت زينةدوو ب ةوةةوة, ئايةا  ةايةتي ئةةدة       
دةكَكيت: بةكَيي! دوو ةي اط خؤياط ئةخةنة  كيدةي دايك و باواككةوة ثكيي دةكَةكين: ئةةي اةدرؤي خةؤ      

  ديي  اةوة ئةو ثةروةردطاري تؤية!!!
و كةتةوة, ثا ةاط وا  وطةجنكيك ئةهكين  بة وشار ئةي ا. بة د هةروةها فك نةي توي ئةوةية( 6 

َنتِ ِه َأْن ُيَس لََّط َعلَ ى نَ ْف ٍس »وةك دةفةرودييت:  ا. اة زيندووي ئةااتةوة نكشاني خةكَ ةاة ئةد َوِإنَّ ِم ْن ِفت ْ
 َذا، فَ ِإينِّ أَبْ َعثُ ُه اْاَن، ُُثَّ َواِحَدٍة، فَ يَ ْقتُ َلَها َويَ ْنُش َرَها بِاْلِمْنَش اِر، َح َّتَّ يُ ْلَق ى ِش قَّتَ ْ ِ، ُُثَّ يَ ُق وَل : اْنظُ ُروا ِإَ  َعْب ِدي َه 
َعثُ  ُه اللَّ  ُه، َويَ ُق  وُل لَ  ُه اْْلَِبي  ُث َم  ْن رَبُّ  َك : فَ يَ ُق  وُل : َر،َِّ اللَّ  هُ  ، َوأَنْ  َت َع  ُدوُّ اللَّ  ِه، أَنْ  َت يَ   ْلُعُم َأنَّ لَ  ُه رَبْي  ا َغ  رْيِي، فَ َيب ْ

ا اط كة فك نةااني ئةوةية اة اةسكيك ئةهكينكيت و بة وشار ئةي ا. بة دووكةتةوة, ثواتة:  (3 «ال دَّجَّالُ 
ئةكَكيت: سةيوي ئةو بةندةي ونة ب ةط, ئكيس ا ون زيندووي ئةاةوةوة ثا اط اة هةكَسايةوة وا طدواط 
ئةبا. خدايةاي تو جةة كة و  هةية!!! خداي طةورة ئةةو اةسةة زينةدوو دةااتةةوة, ئةةو ةةلَ نة       

ؤش دوذوة    دةججال( ثكيي ئةكَكيت: ا  ثةروةردطاري تؤيةة؟ ئةكَكضةت: ثةةروةدطاري وةن خدايةة, تة      
 خدايت و تؤ دةججاككت!

 

                                 
 (5144(  صحيح اجلامِ )1)

 (2024رواه ابن ماجة والاكم وصححه على شر  مسلم وصححه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )   (2)
 (2024رواه ابن ماجة والاكم وصححه على شر  مسلم وصححه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )   (3)
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 شوَينكةوتواني دةججال كَين؟
طدواني تكا نككة كةطةأل ئةو هةودو دةسة . و تدانايةةي اةة دةججةال هةيةةتي خةةكَ كي ي زذر      

كةة توسةاط  ةديي      .ةة كةوة ئةةوةي باوةرؤيشةي ثة  نااةا    ثكيي هةكَدةخةكَةتكين و  ديي  ئةاةوط, ج
  ئةاةوط بوي ني كة:ئةاةوييت! كةوانةي اة  ديي 

ُِ ال دَّجَّاَل »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"( جدوكةاةااط: هةروةك ثكيبةوبةر 1  يَ ْتبَ 
ََّياِلَسةُ  ُعوَن أَْلًفا، َعَلْيِهُم ال  جةجال دواي ئةسفةهاط جدكةاةي هةزار واتة: حةف ا (1 «ِمْن يَ ُهوُِ َأْصبَ َهاَن َسب ْ

اَل تَ ُق وُم السَّ اَعُة َح َّتَّ تُ َق اتُِلوا الت ُّ ْرَُ ِص َغاَر »هةةروةها دةفةةرودييت:   .  ةانةوةية  بةسةةر  عةباياط وطدةاة
َِْرقَ  ُة، َواَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ  ََنَّ ُوُج  وَهُهُم اْلَمَج  انُّ اْلُم ، َك   ٍِ نَِع  اُلُُم  تُ َق  اتُِلوا قَ ْوًم  ا اْْلَْع  ُ ِ مُحْ  َر اْلُوُج  وِه ُذلْ  َ  اْْلُنُ  و

واتة: قكاوة. هةكَناسكيت تاادو  ةرؤ كةطةأل ئةو تدراانة ئةاةط اة ةاو ة ؤكَةو رؤوووةةتكاط   (2)«الشََّعرُ 
سدورةو كدوتكاط بضدواة, دةودةاوياط هةردةكَكيي قةةكَباني رؤووثؤ ة واوة  يةاني دةودةةاوياط خةوؤو      

ََنَّ ُوُج  وَهُهُم اْلَمَج  انُّ  تُ َق  اتُِلوَن بَ   ْ َ يَ  َديِ » هةةةروةها دةفةةةرودييت:  طؤ ةة نة( السَّ اَعِة قَ ْوًم  ا نَِع  اُلُُم الشَّ  َعُر، َك  
َِْرقَ  ُة، مُحْ  ُر اْلُوُج  وِه، ِص  َغاُر اْْلَْع  ُ ِ   دةجةةةنةن هؤزيي ةةدا كةطةةةلي قكاوةتةةدا هةةات  ثةةكي  واتةةة: كةةة (3 «اْلُم

 خةوؤو  دةودوةةاوياط   واتةا  اةواوة  رؤووثةؤش  قةةكَباني  هةةردةكَكيي  ةةاوياط  دةوةدو  وةدوة,  كة اةو كاط
   بض ؤكةط  ةاو و سدور رؤوووة. , طؤ  نة(
دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بكيباوةرؤاط و دوورؤووةااط: هةروةك ثكيبةوبةر ( 2 

َُِؤُه ال   دَّجَّاُل، ِإالَّ َمكَّ   َة َواْلَمِدينَ   َة، َولَ   ْيَس ن َ » ْب ِم   ْن أَنْ َقاِ َ   ا ِإالَّ َعَلْي   ِه اْلَمَمِئَك   ُة َص   افَِّ  لَ   ْيَس ِم   ْن بَ لَ   ٍد ِإالَّ َس   َي ْق   
َه  ا ُك  لُّ َك  اِفٍر َومُ  َُ ِإلَْي  ِه ِمن ْ َُ َرَجَف  اٍت، ََيْ  ُر  هةةكضواتةةة:  (5)«نَ  اِفقٍ َتُْرُس  َها، فَ يَ ْن  لُِل بِالسِّ  ْبَخِة، فَ تَ ْرُج  ُ  اْلَمِدينَ  ُة ثَ  َم

 هةيةة  وةدينةة  بةاني  رؤييةةةو  هةرةةي  وةدينةة,  و ةا ةة و كةة  جةةة  تكينةةنكيت,  ثكيي دةجال نككة والَتكيك
 ككينارؤوييت طكاي اة رؤووتةنكدا كةزةويكةاي ككيدةاةط, ثارييزطاري و تكاوةس اوط بةرؤيز فويش ة هةودوي

 بةرةوالي دةرؤوا. هةودو تكيداية ودنافكقي و اافو هةرةي دةكةريينكي ةوة وةدينة جار سيي دادةبةزييت,
 دةججال 

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ( 0414(  صحيح اجلامِ )1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأ، ُهرَيْ رَةَ  (2513)   صحيح اجلامِ صحيح البخاري(  2)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة ( 2224)ي / اجلهاُ/ بخار ال(  3)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن أََنُس ْبُن َماِلٍك  «(1202)بخاري / فضائل املدينة/ ال(  5)
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َُ َوأُمََّك، أََتْش َهُد َأينِّ رَبُّ َك  » ككة دةبةنةةااط:( ئةعواب3  َأْن يَ ُقوَل، ِْلَْعرَاِ، : أَرَأَْيَت ِإْن بَ َعْثُت َلَك أَبَا
واتةة: ئةطةةر وةن     (1 «كَ ُه رَبُّ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، فَ َيَتَمثَُّل لَ ُه َش ْيَِانَاِن ِف ُص ورَِة أَبِي ِه َوأُمِّ ِه، فَ يَ ُق واَلِن: يَ ا بُ  َفَّ اتَِّبْع ُه فَِإنَّ 

دابةك و باواةت زينةدوو ب ةوةةوة, ئايةا  ةايةتي ئةةدةيت اةة   ثةةروةرطاري تةؤ ؟ دةكَكيةت: بةةكَيي!             
دوو ةي اط خؤياط ئةخةنة  كيدةي دايك و باواككةوة ثكيي دةكَكين: ئةي ادرؤي خؤ   ديي  اةوة ئةةو  

 ثةروةردطاري تؤية!!!
َُ ِم ْن أَْرٍض »(: كاجملان املِرقة  ط خوؤو طؤ  نةدةودةاويااة رؤوخسارياط  خةكَ كيك( 4  الدَّجَّاُل ََيْ ُر

َِْرقَ ةُ  واتة: دةججال كة  ةديينكيك كةة    (2 «بِاْلَمْشرِِ ، يُ َقاُل َلَا: ُخرَاَساُن، يَ ْتبَ ُعُه أَقْ َوامب َكََنَّ ُوُج وَهُهُم اْلَمَج انُّ اْلُم
دةودةاوياط هةردةكَكيي خةكَ كيك  ديي  دةاةوط  رؤذذهة تةوة دةردةةكيت اة ثكيي دةكَكين: خدراساط,

 قةكَباني رؤووثؤ  واوة  ياني دةودةاوياط خوؤو طؤ  نة( 
َُ ِإلَْي  ِه النَِّس اُء، َح  َّتَّ ِإنَّ : »اط( ئافوةتةة5   يَ ْن لُِل ال  دَّجَّاُل ِف َه ِذِه السَّ  َبَخِة ِبَ رِّ قَ نَ  اَة، فَ َيُك وُن َأْكثَ  َر َم  ْن ََيْ ُر
ََ الرَُّج   َل لَي َ  ََْافَ   َة َأْن ََتْ   ُر يِم   ِه، َوِإَ  أُمِّ   ِه، َوابْ َنتِ   ِه، َوُأْختِ   ِه، َوَعمَّتِ   ِه، فَ ُيوثُِقَه   ا رِبَاطً   ا،  ُِ ِإَ  محَِ  واتةةةة: (3 «ِإلَْي   هِ  ْرِج   

دةججال كة  دذكَة  دذكَي سةخبة( اةة دذكَكي ةة كةة نزيةك  ةاري وةدينةة سةدثااةي خةؤي دائةةطوييت,          
ال دةردةةةةن ئافوةتةةانن, هةةةتا كىةةةو رؤذذة ثكةةاواط ئةةةةنةوة الي  زذربةةةي كةوانةةةي اةةة بةةؤ دةججةة 

اةسداارة نزي ةااني و الي داي ي و اضي و خد  ي و ثدوري بة طدري  ئةيانبةس كي ةوة كة توسةي  
 ئةوة نةوةك بؤ الي دةججال دةربضن   ديينكيك سدثااةي دا ئةطوييت 

 

 ماوةي مانةوةي دةججال
اةةود اةةة دةججةةال ةةةةند كةسةةةر زةوي     اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" "َص  ل ىثوسةةكارياط كةةة ثكيبةوبةةةر  
أَْربَ ُع  وَن يَ ْوًم  ا يَ   ْومب َكَس  َنٍة ، َويَ   ْومب   »فةةةرودوي:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ئةوكينكي ةةةوة, ثكيبةوبةةةر  

واتة: ةل رؤذذ  رؤذذ كةسةةر زوةي دةوكينكي ةةوة, رؤذذيي ةي     (4 « ِمُكمْ َكَشْهٍر، َويَ ْومب َكُجُمَعٍة َوَسائُِر أَيَّاِم ِه َكََيَّ ا

                                 
 (2024رواه ابن ماجة والاكم وصححه على شر  مسلم وصححه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )   (1)
يِق (. 1442)  ِف صحيح اجلامِذي وصححه اْللباين رواه أمحد والرتم   (2)  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، َبْكٍر الصِّدِّ
قال الشيخ اْللباين وإسناُه حسن لوال عنعنة ممد   )َرضَي اللَُّه َعْنهما( َعِن اْبِن ُعَمرَ (  42/  2أخرجه أمحد )    (3)

 بن إسحا 
 (5144صحيح مسلم صحيح اجلامِ )   (5)
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وةك ساكَكي ة, رؤذذيي ي وةك وانةكي ة, رؤذذيي ي وةك هةف ةيةاة, رؤذذةااني تةوي وةك رؤذذانةي ئكيدةيةة     
 اَل، اقْ ُدُرواَمُة يَ  ْوٍم  قَ اَل: ا ِفيِه َص َفَذِلَك اْليَ ْوُم الَِّذي َكَسَنٍة أََتْكِفينَ »ثكيبةوبةري خدا  اود كة هاوة ط ثوسكاط

 بةةو  تكيةدا  رؤذذيي مةاني  ندييةذي  سةاكَكي ة  وةك اةة  رؤذذةي ئةةو  خةدا,  ثكيبةوبةري ئةيواتة:  (1 «لَ ُه قَ ْدرَهُ 
 (بةوط بؤ خؤيي ئةندازةي بة نا,:  فةرودوي دةبكيت؟

 
 اني ِرزطاربوون لة فيتنةي دةججالِرَيطاك

 "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم": هةةروةك ثكيبةوبةةر   البةةدةجج خؤدوورطوتن كةة طةيشةة   ( 1 
، قَ اَل : قَ  اَل َرُس وُل اللَّ ِه »ييةةت:  دةفةةةرود ُُ ْع  ُت ِعْم رَاَن بْ َن ُحَص  ْ ٍ ُُيَ دِّ "َص  ل ى اهلُل َع ْن َأِ، ال دَُّْهَاِء، قَ اَل : َسَِ

َِ بِالدَّجَّ  َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ُْ أَنَّ ُه ُم ْؤِمنب، فَ َيتَِّبُع ُه ُمَّ ا : " َمْن َسَِ َْتِي ِه َوُه َو َُيِْس  ََ َعْنُه فَ َواللَِّه ِإنَّ الرَُّجَل لََي اِل فَ ْليَ ْن
َع  ُث بِ  ِه ِم  َن الشُّ  بُ َهاتِ  َع  ُث بِ  ِه ِم  َن الشُّ  بُ َهاِت، أَْو ِلَم  ا يَ ب ْ دةكَكيةةت: طةةدييم كةةة    "ئةةةبدودةهما"واتةةة:  (2 « يَ ب ْ

 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس  لَّم"بةةدو باسةي ئةةةاود اةةة ثكيبةوبةةةري خةدا    "ينعكموانةي اةةدرؤي حدسةةة "
فةرودويةتي: هةراةو طدييي كةباسي دةججال بدو با ككيي دووراةويي ةوةو نزيك نةبكي ةةوة, بةوخدايةة   

ر بةاوةرؤي  ثكاوي وا هةية ثكيي اة بوؤوادارة و فكيلَةااني دةججال ااري ت  نااا.!! دةةكيت و  يةاسة
ثيي ئةاا. و(  ديي  دةاةوييت بةهؤي ئةو هةودو  دبدهاتةي اة بؤي درووست دةاا.!  كة طدوةاط  

 و زيندوواودنةوةي وودوو كة سكحو و فكيلَةااني(  
واناي فةرودودةاة ئةوةية هةراةسكيك طدييي كةيي بةدو اةة دةججةال ثةةيا بةدوة, بةا خةؤي كةيي          

 ةوة, ةدن ة ثكاوي وا هةية اة ثكيي واية ئةهلي ئكمانةو ئكمانةاةي بةدوور بةوييت و ككيي نزيك نةاةويي
 !! ديي  ئةاةوييتال ااري ت  نااا., اةةي هةراة ةاوي ث  ئةاةوييت يةاسةر جبةهكيزةو دةج

 هةكَةديين  كةجةةجال  خةةكَ ي واتةة:   (3 «لََيِف رَّنَّ النَّ اُس ِم َن ال دَّجَّاِل ِف اجْلِبَ الِ »هةروةها دةفةةرودييت:  
 اكيدةااط  بةرةو

 كةو رذذة وسدكَماناط يةك ئكما  و خةككفةياط هةية اة  ديي  ب ةوط ئةوي  وةهديكة 

                                 
 (5144(  صحيح مسلم صحيح اجلامِ )1)

اوُو ِف السنن، والاكم ِف املستدُر وصححه على شر  مسلم، وصححه اْللباين ِف صحيح    (2) رواه أمحد وأبُو
 ا، ُاُو
 (  4541)  صحيح اجلامِ، َعْن أُمُّ َشرِيٍك )َرِضَي اللَُّه َعن َْها(صحيح مسلم  (  3)
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 َفَم ِن ابْ ُتلِ َي بِنَ ارِهِ »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"بةرخدا: ثكيبةوبةر  هانابودنة( 2 
 ئاطوي دةججال طنذدةبدو, با هانا بؤ خدا بةرييت واتة: هةراةو بة  (1 «فَ ْلَيْسَتِغْث بِاللَّهِ 

طةةورة بكيضةاو نككةة,     خدا: ةدن ة دةججةال يةةك ةةاوة, خةداي    ( ناسك  ناوو سكفةتةااني 3 

ََّتيََْلكَ اثْلاتهالشَتيْءٌلَْل ت َللللل بةكَ دو خدا هةندة جدانة هكض اةودادري و عةيبكي ي نككة, خدا دةفةةرودييت:  

 كةة  نةة  كةةزاتكا,  ,نةة  يةة (خةدا   ئةةو  كةويينةةي  نككةة   ة كيك  (  واتةة: هةكض  11ر : الشو [  اَّاع ايع لاَّبَصاري 

 بةو نكازوةندة   كي ك  هةود نكازةو, بيي   كيك, كةهةودو تةنكايةو, خؤي بؤ اوداريا, نةكة سكفاتكا,
وو بؤية ثةنابودط بةنا  اارواودارياط  بؤ بكناية بةندةااني, طدتةي بة بةئاطاية بكنا, بكسةري ئةويشة

  سكفةتةااني ئةوخدا ثااد بكيةةردة ئةوا ئةتثارييزييت كة دةججال 
"َص ل ى اهلُل سدورةتي  اك هةف(: هةةروةك ثكيبةوبةةر     يسةرةتا ( ئاية. كةدة ( خدييندنةوةي 4 

. ِم َن افتن ةن ال دجال َمْن َحِفَظ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أَوَِّل ُسورَِة اْلَكْه  ُعِص مَ »دةفةرودييت:  َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
 كة ب ا. كةبةر( اك هف  سدرةتي كةسةرةتاي ئاية. دة هةراةوواتة:  (2 « رواية: )ِمْن آِخِر اْلَكْه ِ وِف

يةاخدد دةفةةرودييت:      (  اك هةف   سةدرةتي  اؤتةايي :  كةرؤيدايةتكي دا(  دةثارييزرييت( جةجال  زياني
رََك  ُه ِم  ْنُكْم فَ ْليَ ْق  َرْأ َعلَ » ُْ  طةيشةةت ثكيةةي ئكيةةدة كةةة اةةةو هةةةر جةةاواتةةة:  (3 «ْي  ِه فَ   َواِتَح ُس  ورَِة اْلَكْه   ِ َفَم  ْن َأ

يةاط خدييندنةةوةي هةةودو سةدورةتةاة, هةةروةك         خبديي ي بةسةرا ي(اك هف  سدرةتي باسةرةتاي
ََ ِإَ  َم  ْن قَ   َرأَ ُس  ورَُة اْلَكْه  َ   »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر  َكَم  ا أُْنلِلَ  ْت، ُُثَّ َخ  َر
واتةة: هةراةةو سةدرةتي اةةهف خبديينكيةت وةك       (4 «َيُكْن لَ ُه َعَلْي ِه َس ِبيلب  : ملَْ ، ملَْ ُيَسلَّْط َعَلْيِه، أَوْ الدَّجَّالِ 

ةؤط اة دابةزيدة, ثا اط  ئةطةر( دةججال دةراةو., ئةوة دةجاال ناتدانكيت اةبةسويدا زاأل ببكيت, 
 هةقكي ي ثكيدا نككة  ياط هكض

                                 
  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(  َعْن َأِ، أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ  سنده مقال رواه ابن ماجة ِف السنن وِف  (1)
 (122/  2)السلسلة الصحيحة" ، )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، الدَّْرَُاِء (  صحيح مسلم 2)

 َعِن الن َّوَّاِس ْبِن ََسَْعاَن )رضي اهلل عنه(  (  5321أبو ُاُو )(، 152/  0صحيح مسلم )   (3)
، وصححه اْللباين ِف (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ رواه الاكم وقال صحيح على شر  مسلم   (5)

 (2441السلسلة الصحيحة )
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  وةك وةبضكي ة وةا ة وةدينةة ةوةاة: ةدن ة دةججال ناتدانكيت ( خؤ طةياندنة هةردوو حةر5 
 كة ثكيشةوة بامساط اود 

اللَُّه مَّ ِإينِّ أَُع وُذ بِ َك  »كةاؤتايي ندييذ و ثكي  وة ودانةةوة سةةال : بلَكيةت:     ( ثةنابودنة بةرخدا6 
نَ  ِة اْلَمْحيَ  ا َواْلَمَم  اتِ ِم  ْن َع  َذاِب اْلَق  َْبِ، وَ  نَ  ِة اْلَمِس  يِح ال  دَّجَّاِل، َوأَُع  وُذ بِ  َك ِم  ْن ِفت ْ : : واتةةة (1 «أَُع  وُذ بِ  َك ِم  ْن ِفت ْ

 و ذيةاط  فك نةةي  كةة  بةةتؤ  ثةنادةطو  و, دةججال كةفك نةي طؤرؤو كةسزاي بةتؤ ثةنادةطو  ون خداية
 وودط 
هةةةروةك ئةةةوة خةةؤي كةةيي بثةةارييزط:   دةججةةال بةةؤ خةةةكَ ي بةةؤ  وبةةاري( رؤوون ودنةةةوةي اار7 

ئةةةكَكيت: ااتةة  اةةة  "رؤا ةةدي اةةدرؤي سةةةعكد" دةفةةةرودييت: "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةةةر 
صةعيب اةدرؤي  "دةاوييت يةا  جارؤ ئةدا. و ئةكَكيت دةججال ثةيا بدو, دةكَكيت  (2 فةحتي  ئكس ةخةر(

ئةطةر ئةوةتاط نةوتاية ثكيم دةطدتن: اة ون طدييم كة ثكيبةوبةر بةدوة   ياط ثى ئةطا. ئةكَكيت:"جدساوة
َُ ال دَّجَّاُل َح َّتَّ يَ ْذَهَل النَّ اُس َع ْن ذِْك رِِه، َوَح َّتَّ تَ ت ْ ُرَُ »اة دةيفةرودو:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم" اَل ََيْ ُر

تة: دةججال دةرنااةوييت تا خةةكَ ي نةاوي دةججاككةاط بةن نةةةكي ةوة,      وا (3 «اْْلَئِمَُّة ذِْك َرُه َعلَ ى اْلَمنَ اِبرِ 
هةتا ئكماوي وزطةوتةاانك  ةكرت كة سةر وكنبةرةااط باسي ئةو نةاةط   ياني بة باس ودني خةكَ ي 

 زياتو ئةتدانن خؤي كيي بةدوور بةوط(
خدا ةةةاكي ة  زانسذ  ةةرعي كةطةةأل باوةرؤهكينةاط بةة    ( خؤثوؤةةا ودط بة زانسذ  ةرعي: 8 

 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"رؤووبةةةرؤووي فك نةةة, كةوانةةة فك نةةةي دةججةةال, هةةةروةك ثكيبةوبةةةر    
كةبارةي ةنذاةاةي ثاكَةوانكيذ ئةو طةجنةي  اري وةدينةة اةة رؤووبةةرؤووي دةججةال بةدوةوة اةود       

)َرض َي َع ْن َأ، َس ِعيٍد اْْلُ ْدرِيَّ »رؤوو   كةوآ ئةهمكةتي زانسذ  ةرعي بؤ خؤثاراسة كة فك نةي خسة ة 
ثَ َنا َرُسوُل اللَِّه  اللَُّه َعْنُه( يَ ْوًم ا َح ِديثًا طَ وِيًم َع ِن ال دَّجَّاِل، َفَك اَن ِفيَم ا  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"قَاَل: َحدَّ

  َِْ ثَ َنا قَ  اَل: )يَ   فَ يَ ْنَتِه  ي ِإَ  بَ ْع  ِض السِّ  َباِل الَّ  ِ، تَلِ  ي اْلَمِدينَ  َة،  -ْن يَ  ْدُخَل نَِق  اَب اْلَمِدينَ  ةِ َوُه  َو ُمَ  رَّمب َعَلْي  ِه أَ -َح  دَّ

                                 
َها((250)بخاري / صفة الصمة / الدعاء قبل السمم/ ال(  1)  . عن َعاِئَشَة )َرِضَي اللَُّه َعن ْ
  فارسةاانة اة كة اؤندا  ديي  دانكش   و اؤنرتين و ناودارتني  ديي نةاة  ارذة ةيةاي فارسةاا(  2)

 ثاد ااانكاط بدوة
رواه عبداهلل بن أمحد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن مع  وبقية رجاله ثقات.    (3)

  330/2 الصفحة أو الرقم - َممِ اللوائد، )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن رَاِشِد ْبِن َسْعٍد 

http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1
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َُ ِإلَْي  ِه يَ ْوَمئِ  ٍذ َرُج  لب ُه  َو َخي ْ  ُر النَّ  اِس  ثَ َنا  -أَْو: ِم  ْن َخ  رْيِ النَّ  اسِ -فَ َيْخ  ُر فَ يَ ُق  وُل لَ  ُه: َأْش  َهُد أَنَّ  َك ال  دَّجَّاُل الَّ  ِذي َح  دَّ
َحِديَثُه، فَ يَ ُقوُل الدَّجَّاُل: أَرَأَيْ  ُتْم ِإْن قَ تَ ْل ُت َه َذا ُُثَّ َأْحيَ ْيتُ ُه، أََتُش كُّوَن  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"اللَِّه  َرُسولُ 

للَِّه َما ُكْنُت ِفيَك َقطُّ َأَشدَّ َبِص ريًَة ِم فِّ اْاَن، ِف اْْلَْمِر  فَ يَ ُقوُلوَن: اَل، قَاَل: فَ يَ ْقتُ ُلُه ُُثَّ ُُيِْييِه، فَ يَ ُقوُل ِحَ  ُُيِْييِه: َوا
. قَ    اَل أَبُ   و ِإْس   َحَق: يُ َق    اُل: ِإنَّ َه   َذا الرَُّج   َل ُه    َو اْلَِْض   ُر َعَلْي    ِه تُ لَ   ُه فَ   َم ُيَس    لَُّط َعَلْي   هِ قَ   اَل: فَ رُيِي   ُد ال    دَّجَّاُل َأْن يَ قْ 

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى  ثكيبةوبةةر : دةكَيي ككيي رؤازي بكيت( خدا  "ئةبدوسةعكدي خددري"واتة:  (1 «السَّ َمم
 بةاو  بؤي اة كةوةي هةندييك دةجال, دةربارةي اودين بؤ درييذي دوورو باسكي ي رؤذذيي كاط آلِ ِه وَس لَّم"

 تادةطاتةة  -دةةةكيت  وةدينةة  بةؤ  رؤييةدزةرةي ئةو بضكي ة كةسةري حةراوة- و دييت:  فةرودوي اودين
 ةةاارتي   اةة  ككيوؤادةثةةرؤييت  ثكةاويي ي  كةةورؤذذةدا  وةدينةوةيةة,  كةوالي اة بوط و و ك خااي هةنديي
 ثكيبةوبةةر  اةة  دةجاكةةي  ئةةو  تةؤ  اةة  دةدة   ةايةتي : دةكَةيي  ثكيةي  -خةكَ ة ةاارتي  ياكة– خةكَ ة

 ئةوةة   ئةطةةر  بلَةكين  ثةكيم  ةبا : دةكَيي دةجاكك  بؤواط, اودووة باسي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
 و دةي دذييت ئةوي   نةء: دةكَكين دةاةط؟ اارةاةدا كة طدواط ئايا اودةوة زيندوو  ثا اط و اد ت
 كةة  كةوةةوثكي   هةةرطكز  بةةخدا : دةكَةيي  ثكاوةاة دةااتةوة زيندووي ااتيي دةااتةوة, زيندووي ثا اط
 "ئةبدوئكسةحاق " بةسةةريدا,  نابكيةت  زالي و بك دذييةت  دةيةةوييت  الجة دةج نةناسكدة, تؤ  با رت ئكيس ة
   ككيبكيت خداي سةالوي( زيندة ي-خدري  كة بوي ككة ثكاوة ئةو وتواوة: دةكَيي

"َص ل ى قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه  )َرضَي اللَُّه َعْن ُه(َعْن َأِ، َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ »كة رؤيدايةتي تودا دةفةرودييت:  
َُ ال دَّجَّاُل، فَ َيتَ َوجَّ ُه ِقبَ لَ ُه َرُج لب ِم َن اْلُم ْؤِمِنَ ، فَ تَ ْلَق اُه اْلَمَس اِلُح َمَس اِلُح ال دَّجَّاِل، ى آلِِه وَسلَّم"اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ  : )ََيُْر

، قَ اَل: فَ يَ ُقولُ وَن لَ ُه: أََو َم  ََ ا تُ  ْؤِمُن ِبَرب ِّنَ ا  فَ يَ ُق وُل: َم ا فَ يَ ُقولُ وَن لَ ُه، أَيْ َن تَ ْعِم ُد  فَ يَ ُق وُل: أَْعِم ُد ِإَ  َه َذا الَّ ِذي َخ َر
ُُونَ   ُه  قَ   اَل: ِبَرب ِّنَ   ا َخَف   اءب، فَ يَ ُقولُ   وَن: اقْ تُ لُ   وُه، فَ يَ ُق   وُل بَ ْعُض   ُهْم لِ   بَ ْعٍض: أَلَ   ْيَس قَ   ْد نَ َه   اُكْم رَبُُّك   ْم َأْن تَ ْقتُ لُ   و  ا َأَح   ًدا 

قَ  اَل: يَ  ا أَي َُّه  ا النَّ  اُس َه  َذا ال  دَّجَّاُل الَّ  ِذي ذََك  َر َرُس  وُل اللَّ  ِه )ص  لي اهلل فَ يَ ْنَِِلُق وَن بِ  ِه ِإَ  ال  دَّجَّاِل، فَ  ِإَذا َرآُه اْلُم  ْؤِمُن 
ِْنُ ُه َض رْ  ُِ َ ْه رُُه َوَب َُْمُر الدَّجَّاُل ِبِه فَ ُيَشبَُّح، فَ يَ ُقوُل: ُخُذوُه َوُش جُّوُه، فَ ُيوَس  بًا، قَ اَل: فَ يَ ُق وُل: عليه وسلم(. قَاَل: فَ َي

يُ َف رََّ    قَاَل: فَ يَ ُق وُل: أَنْ َت اْلَمِس يُح اْلَك ذَّاُب، قَ اَل: فَ يُ  ْؤَمُر بِ ِه فَ يُ ْؤَش ُر بِاْلِمْئَش اِر، ِم ْن َمْفرِقِ ِه َح َّتَّ أََو َما تُ ْؤِمُن ِ، 
َِْعتَ   ْ ِ، ُُثَّ يَ ُق وُل لَ ُه: قُ  ْم، فَ َيْس َتِوي قَائًِم  ا، قَ  اَل: ُُثَّ يَ ُق وُل لَ ُه: أَتُ   ْؤِمُن بَ  ْ َ رِْجَلْي ِه، قَ اَل: ُُثَّ َُيِْش  ي ال دَّجَّاُل بَ  ْ َ اْلِق

ُُْت ِفي  َك ِإالَّ َبِص  ريًَة، قَ  اَل: ُُثَّ يَ ُق  وُل: يَ  ا أَي َُّه  ا النَّ  اُس، ِإنَّ  ُه اَل يَ ْفَع  ُل بَ ْع  دِ  َََح  ٍد ِم  َن النَّ  اِس. ِ،  فَ يَ ُق  وُل: َم  ا اْزَُ ي ِب

                                 
 (1203)بخاري / فضائل املدينة/ ال(  1)
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َُْخُذُه الدَّجَّاُل لَِيْذَ َُه، فَ ُيْجَعَل َما ب َ  َُْخ ُذ بَِيَديْ ِه قَاَل: فَ َي ُِ ِإلَْيِه َسِبيًم. قَاَل فَ َي ِِي ْ َ َرقَ َبِتِه ِإَ  تَ ْرقُ َوتِِه ُحَاًسا، َفَم َيْسَت
َ  ا أُْلِق  َي ِف اجْلَنَّ  ِة، فَ َق  الَ  َ  ا َقَذفَ  ُه ِإَ  النَّ  اِر َوِإمنَّ ُْ النَّ  اُس أمنَّ ٍُ بِ  ِه، فَ َيْحِس   ل ى اهلُل َعَلْي  ِه "َص   َرُس  وُل اللَّ  ِه َورِْجَلْي  ِه فَ يَ ْق  ِذ

 خدا ككيةي   "ئةبدوسةعكدي خددري"واتة:  (1 «ًَُة ِعْنَد َربِّ اْلَع اَلِم َ َهَذا أَْعَظُم النَّاِس َشَها: َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"
 دةردةةةكيت  دةججةال : فةرودويةتي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" خدا ثكيبةوبةري: رؤازي بكيت( دةكَيي

: دةكَكين ثكيي و ثكيدةطوط رؤييي دةجال ةةادارةااني ئةوجا دةةكيت, رؤووي بةرةو بوؤواداراط كة كاوييكث و
 ئةةي : دةكَةكين  ثكيي ئةوانك  ثةيدابدوة, تازة اةسةي ئةو بةرةو: دةكَيي ئةوي  دةرؤذيت؟ اديي بةرةو
: دةكَةةكين نككةةة,  راوة ةةا ثةةةروةردطارواط: دةكَةةيي ئةةةوي  ئكيمةةة؟ ثةةةرةوردطاري بةةة نككةةة بةةاوةرؤ. تةةؤ

 اةةو  اةة  كةةوةي  نةةاودط  جلَةوطني ثةروةردطارتاط ئةي: دةكَكين بةهةنديي كاط هةنديي كاط بك دذط,
 ئةةي : دةكَكيةت  دةيبكنكيةت  بوؤوادارةاةة  اةاتيي  دةجةال,  الي بؤ دةيبةط ئكنجا ئةودا؟ كةثكيناوي نةادذط
  اةودووة  باسةي  اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" "َص ل ى خةدا  ثكيبةوبةري اة جاكةية( دة  ئةو ئةوة خةكَ كنة

 بشة كينن,  سةروةاوي و بكةوط دةكَكيت و دةاةط, بةسةرس كدا دةردةاا. بؤ فةرواني دةجال ئكنجا
 ثةكيم  بةاوةرؤ.  ئكيسة ةي  : دةكَكيةت  ثكيي ئكنجا هةكَداط, تيي و ككيداط بة دادةطونةوة ورطي و ثشت ئكنجا
 دادةهكينوييةت  بةوشةار  دةردةاةا.  فةةرواط  ئةةوجا : دةكَكيةت  درذزنةاةةي,  اوةةة  يةةك  تؤ: دةكَيي نككة؟

 نكيةداط  بةة  دةجةالي  دوايةدا  كةة   دةتوازيينكيةت  ككيةك  قاةكشةي  هةةردوو  نكيداني تاوةاد سةريةوة كةتةوقي
 رؤاسةةت و هةكَدةسةة كيت جدوتةةةثيي ئةةةوي  هةسةة ة,: دةكَكيةةت ثكيةةي و, دةرؤوا. ثارةةةةاةدا هةةةردوو
 بةدو   رؤووط بةرةةاو  زيةاتو : دةكَكيةت  ئةوي  دةهكينكت؟ ثيي باوةرؤ  ئايا: دةكَكيت ثكيي يدواي  دةبكي ةوة
 ئكنجةا   تةو  اةسةي  هةكض  كةة  ب ةا.  وا ناتدانكيةت  وةن  دواي خةكَ كنةة,  ئةةي : دةكَكيت ثا اط  دةربارة.

 و بةوس دةبكيت سةرسكنةي ئكيس ي تا طةردنكةوة كة بةالَ  بوؤييت, سةري ئةوةي بؤ دةيةوييت دةجال
 وا خةةكَ ي  دةدا., فوؤييةي  و دةطوييةت  قاةي هةردوو و دةست هةردوو ئكنجا نارؤوا., بةسةريدا دةسي
 ئةوةة :  فةةرودوي  خةدا  ثكيبةوبةةري  بةهة ة ةوة,  داوةتة فوييي اةةي داوة فوؤييي ئاطو بةرةو دةزانن

   ( جكهانكاط ثةروةردطاري الي خةكَ كدا كةناو  ةهكدة طةورةتوين

                                 
 (0450صحيح مسلم، صحح اجلامِ  )   (1)
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بةكَةةط كةسةر ئةهمكةتي زانسذ  ةةرعي بةؤ رؤووبةرؤووبدونةةوةي فك نةة, ئةةو       ئة  فةروددانة 
نةةدةاود اةة ئةةوة     ي, ئا ة وا طةجنة ئةطةر زووتو زانسةذ  ةةرعي نةبدايةة بةة سةكفةتي دةججةال      

 دةججاكة, بؤية ةاارتين ةةاي رؤووبةرؤووبدونةوةي فك نة زانسذ  ةرعككة 
كة طةةأل دةججةال, هةةروةك ةةؤط ئةةو سةةردةوة        ( ئاوادةاودني اةرةسةااط بؤ  ةرؤاودط9 

ٍَ ِإْذ أُِقيَم ِت الصَّ َمُة، »بوؤواداراط دةي ةط: هةروةك دةفةرودييت:  َنَم ا ُه ْم يُعِ دُّوَن لِْلِقتَ اِل ُيَس وُّوَن الصُّ ُفو فَ بَ ي ْ
 جةةنط  بةؤ  دةبةن  ازداطخؤسة  سةةرطةروي  ئةةواط  اةاتيي واتةة:   (1 «-السَّ َممَعَلْي ِه -يَ ْنلُِل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ ف َ 

( بكيةت  كةيي  خةداي  سةةالوي   "عكساي ادرؤي وةرية " ندييذ, بؤ دةاوييت قاوة. دةخةط رؤييك رؤيزةاانكاط
َِْ َ اْلَمِدينَ »دةفةرودييت:  , ياط كة  ديي  تودادادةبةزييت ُْ َعلَ ى َخارِِجَه اَحَّتَّ َي َُاَخَلَه ا، ُُثَّ َة، فَ يَ ْغلِ   ُِ ، َوَُيْنَ 
َّاِغيَ  ةِ َجبَ  َل ِإيِليَ    َأْن تُ َق  اتُِلوُه اَء، فَ ُيَحاِص  ُر ِعَص  ابًَة ِم  َن اْلُمْس  ِلِمَ ، فَ يَ ُق  وُل َلُ  ُم الَّ  ِذيَن َعلَ  ْيِهْم : َم  ا تَ ْنَتِظ  ُروَن ِ َ  َذا ال

ََْتَُِروَن َأْن يُ َقاتُِلوُه ِإَذا َأْصَبُحوا، فَ ُيْصبِ  واتة:  (2 «ُحوَن َوَمَعُهْم ِعيَس ى بْ ُن َم ْرَيََ َحَّتَّ تَ ْلَحُقوا بِاللَِّه، أَْو يُ ْفَتَح َلُكْم، فَ َي
تا دةطاتة وةدينة, كةدةرةوةي وةدينة دةست دةطوييت بةسةر هةودو  ت, بةة   بةؤي نككةة بضةكي ة     
 ارةوة  ياني ناتدانكيت( ثا اط دةةكي ة الي  اخي  ئكلكا( اة اؤوةكَيي وسدكَماناط كةسةرةوة خؤياط 

كيت و طةةوارذياط ئةةدا., هةةتاادو سةةراودةي وسةدكَماناط رؤوو كةة       كيي قايكم اودووة, دةججال دةةة 
وسدكَمانةااط ئةاا. و ئةكَكيت: ئةوة ئكيدة ةاوةرؤييي ةي ئةاةةط كةةو تاغدوتةة, بةوؤذط  ةةرؤ ب ةةط تةا        
 ةهكد ئةبن و دةطةنةوة بةخدا  يا ئةوةي خدا سةرادتدوتاط ئةةاا. و زاأل دةبةن بةسةةرياط, بؤيةة     

طةةأل طةةردي بةةياني  دواي ندييةذي بةةياني( هكيو ةكاط ب ةنةة سةةرو  طةوارذاةة          بوؤيار ئةةدةط اةة كة  
دا ئةبةةزييت و كةطةةأل ئةةوانا ئةةةكي ة  ةةرؤي       "عكساي اةدرؤي وةريةة   "اة بةياني ئةبكي ةوة  بش كينن(

 دةججاكةوة 
  

 مسوَلمانان ضي بكةن كاتآ كة ضاويان بةدةججال ئةكةوَيت؟
، يَ ْق َرأُُه  » دةفةةرودييت:  َلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اهلُل عَ ثكيبةوبةر  (1  نَ ْي ِه َك اِفرب َوِإنَّ ُه َمْكتُ وبب بَ  ْ َ َعي ْ

ُفْل ِف َوْجِه ِه ، َوْليَ ْق َرْأ فَ  َواِتَح ُس ورَِة َأْص َحاِب اْلَكْه ِ ، َوإِ  نَّ ُه ُيَس لَُّط َعلَ ى نَ ْف ٍس ُكلُّ ُمْؤِمٍن، َفَمْن َلِقَيُه ِمْنُكْم، فَ ْلَيت ْ

                                 
 (2533)  ِف صحيح اجلامِ( 1)

 صححه الألباينر  البخاري ومسلم. شرواه الاكم وقال وصححه، وقال الذه  على   (2)



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

117 

ََُم، فَ يَ ْقتُ ُلَه  ا، ُُثَّ ُُيِْييَه  ا واتةةة: كةةةنكيد ةةةاواني ندوسةةواوة  اةةافو( هةةةودو بوؤوادارييةةك ئةةةوة     (1 «ِم  ْن بَ  ِف آ
دةخديينكي ةوة, هةراةو كةة ئكيةدة طةيشةت بةة دةججةال بةا تةف كةةةارةي ب ةا., وة بةا سةةرةتاي            

بةةني ئةادة  و ئةةي دذييت و     سدرةتي اةهف خبديينكي ةوة, ةدط ئةو زاأل ئةةبكيت بةسةةر نةفسةكيك كةة    
 ثا اط زيندووي ئةااتةوة 

 

َُ َمرَّاٍت، َوِإنَُّه َسيَ ُقوُل : أَنَا بْعدُِكْم اْلَكذَّاب اْلُمِضلَّ ِإنَّ ِمْن »( 2  ، َثَم ، َوِإنَّ رَْأَسُه ِمْن بْعِدِه ُحبكب ُحبكب ُحبكب
، ملَْ َيُكْن لَُه َعَلْيِه رَبُكْم، َفَمْن قَاَل : َلْسَت رَبَنا، َلِكنَّ رَبَنا اللَّهُ  َُ ، َعَلْيِه تَ وَكَّْلَنا َوِإلَْيِه أَنَبَنا، نَ ُعوُذ باللَِّه ِمْن َشرِّ

كة دواي ئكيدة درذزنة طدووؤااةرةاة دةردةاةويين  قذي( سةري كةدواوة تكي شاوة  واتة: (2)«ُسْلَِانب 
ردطاري ئكيدة , هةراةو بلَكيت: تؤ وة ئةكَكيت: ون ثةروة (3 جار وتةوة شاوة ئةوةي سكيتكي شاوة تكي

ثةروةردطاري ئكضمة نكت و ثشت بةخدا دةبةس ني و هةر بؤالي ئةوي  دةطةرؤييكنةوة, ثةنا ئةبةوة 
 بةرخدا كة  ةرؤو خواثةي تؤو,  هةراةو وا بلَكيت( ئةوة دةججال هكض دةسة تكي ي نابكيت بةسةريدا 

 لةناوضووني دةججال
 "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"كةناو دةةكيت, هةروةك ثكيبةوبةةر  ئا  واية اة دةججال كة ا  

ُُبُ  َر »دةفةرودييت: كة  ديي  تودا دةفةةرودييت:   َِْ  اْلَمِس يُح ِم ْن ِقبَ ِل اْلَمْش رِِ ، َوُِهَّتُ ُه اْلَمِدينَ ُة، َح َّتَّ يَ ْن لَِل  يَ 
ٍَ اْلَممِئَك  ُة َوْجَه  ُه قِ  واتةةة: وةسةةكو كةاليةةةط رؤذذهة تةةةوة    (4 «بَ  َل الشَّ  اِم ، فَ ُهَنالِ  َك يَ ْهلِ  ُك ُأُح  ٍد، ُُثَّ َتْص  ِر

دةردةاةوييت و بةرؤآ دةاةوييت بةرةو وةيدينة, تا دائةبةزيي ة  ديينكيك كة ثشةت  ةاخي ئدحةددةوة,    
 ثا اط فويش ةااط رؤييةااةياط بةرو  ا  ث  ئةطؤرؤييت, كةوييدا بة هكالك ئةةكيت 

 

 وذَيت؟كآ دةججال دةك
كةناو دةةكيت و  علكة اكسال (  "عكساي ادرؤي وةرية "ئا  واية اة دةججال بةدةسذ 

يَ ْقُتُل اْبُن َمْرََيَ الدَّجَّاَل »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"دةادذرييت هةروةك ثكيبةوبةرة 

                                 
 (1454/  4)السلسلة الصحيحة  ،أخرجه الاكم وقال صحيح على شر  مسلم  (1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأ، ِقَمبةَ  (322/  4أخرجه اْلمام أمحد )، (222/  4)السلسلة الصحيحة    (2)
ت هةندآ اة خاو نني و كةدواوة وةك بلَكيك ئةفويقككةااط واية قذي هةندآ كة وةك ة,قذي تكي شاو(  3)

  ديي  هةكَ ووزابكيت و كة. كة. بدوبكيت
 (322/  5)السلسلة الصحيحة   ،َرضَي اللَُّه َعْنُه()ْن َأِ، ُهَريْ َرَة عصحيح مسلم    (5)
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( دةادذييت, اة طدنديي ة كة ُلد  دةرطاي  ارذة ةيكةبةرادرؤي وةرية  دةججال  واتة: (1 «بَِباِب ُلد  
 نزيك بةي دملةقديس كة دةروبةري فةكةس ني  

ٍَ ِإْذ أُِقيَمِت الصََّمُة، فَ يَ ْنلُِل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ » َنَما ُهْم يُِعدُّوَن لِْلِقَتاِل ُيَسوُّوَن الصُُّفو "َصل ى اهلُل َعَلْيِه فَ بَ ي ْ
ََمَُّهْم، فَِإَذا رَآُه َعُدوُّ اللَِّه َذاَب َكَما يَُذوُب اْلِمْلُح ِف اْلَماِء، فَ َلْو تَ رََكُه اَلْنَذاَب َحَّتَّ يَ هْ  َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ِلَك، َف

ََُمُه ِِف َحْربَِتهِ   جةنط بؤ دةبن خؤسازداط سةرطةروي ئةواط اتيياواتة:  (2 «َوَلِكْن يَ ْقتُ ُلُه اللَُّه بَِيِدِه فَ رُيِيِهْم 
( بكيت كيي خداي سةالوي(  وويم  ادرؤي ي(عكسا  ندييذ, بؤ دةاوييت قاوة. دةخةط رؤييك يزةاانكاطرؤ

 كة خديي ةؤط وةك دةتديي ةوة دةيبك ي خدا دوذو  ااتيي دةاا., بؤ ندييذيكاط ثكي  دادةبةزييت و
 خدا بةالَ  ودةةدو,نا تاكة دةتدايةوة خؤيدا كة خؤي ككيبهكيناية وازي ئةطةر خؤ دةتديي ةوة, ئاودا

   دةدا. نكشانكاط رؤوةاةيةوة بة خديينةاةي دةي دذييت, ئةو بةدةسذ
 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم": َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهَريْ َرَة » كة  ديي  تو دةفةرودييت:

َُ ِإلَْيِهْم َجْياب ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِخَياِر أَْهِل اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ قَاَل:   يَ ْنلَِل الرُّوُم بِاْْلَْعَماِ  أَْو ِبَداِبٍق، فَ َيْخُر
نَ َنا َوبَ ْ َ الَِّذيَن َسبَ ْوا ِمنَّا نُ َقاتِْلُهْم، ْلُمْسِلُموَن: اَل َواللَِّه، فَ يَ ُقوُل ا اْْلَْرِض يَ ْوَمِئٍذ، فَِإَذا َتَصافُّوا قَاَلِت الرُّوُم: َخلُّوا بَ ي ْ
َهلُِم ثُ ُلثب اَل يَ ُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم أَبًَدا، َنُكْم َوبَ ْ َ ِإْخَوانَِنا، فَ يُ َقاتُِلونَ ُهْم فَ يَ ن ْ َويُ ْقَتُل ثُ ُلثُ ُهْم أَْفَضُل الشَُّهَداِء  اَل ُُنَلِّي بَ ي ْ

َنَما ُهْم يَ ْقَتِسُموَن اْلَغَنائَِم، َقْد َعلَُّقوا ِعْنَد اللَِّه، َويَ ْفَتِتُح الث ُُّلُث، اَل يُ ْفتَ ُنوَن  ِِيِنيََّة، فَ بَ ي ْ أَبًَدا، فَ يَ ْفَتِتُحوَن ُقْسَِْن
َوَذِلَك بَاِطلب، فَِإَذا ُسُيوفَ ُهْم بِاللَّيْ ُتوِن ِإْذ َصاَح ِفيِهُم الشَّْيَِاُن: ِإنَّ اْلَمِسيَح َقْد َخَلَفُكْم ِف أَْهِليُكْم، فَ َيْخُرُجوَن، 
ٍَ ِإْذ أُِقيَمِت الصََّمُة، فَ يَ ْنلِلُ  َنَما ُهْم يُِعدُّوَن لِْلِقَتاِل ُيَسوُّوَن الصُُّفو ََ، فَ بَ ي ْ ََْم َخَر ْرََيَ )َعَلْيِه ِعيَسى اْبُن مَ  َجاُءوا الشَّ

ََمَُّهْم، فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ اللَِّه َذاَب َكَما يَُذوُب اْلِمْلُح ِف اْلَماِء،السََّمم فَ َلْو تَ رََكُه اَلْنَذاَب َحَّتَّ يَ ْهِلَك، َوَلِكْن  (، َف
ََُمُه ِف َحْربَِتهِ   بةوبةريثكي: ييدةكَ  خدا ككيي رؤازي بكيت( "ئةبدوهدرةيوة"واتة:  (3 «يَ ْقتُ ُلُه اللَُّه بَِيِدِه، فَ رُيِيِهْم 

 ئةعماق( ياط  كة ذوةااطرؤ تا تناسكيهةكَ قكاوة.': فةرودويةتي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" خدا
 دانكش داني ةاارتي  كة اة تدةردةةكي بؤ وةدينةوة كة  كاطكة  ويي ئكنجا دادةبةزط,  دابكب(

 كةطةلي جبةنةني با ننبكيككي وازواط: نكيدةكَ ذوةااطرؤ  دةبن يزرؤ ااتيي ذذطارةدا,رؤ كةو سةرزةوين
 وسدكَمانبدوط و ئكيس ا هاتدوط دةجةن ن كةطةكَماط(   طناط بةديل و بدوط مةئكي كة اة ئةوانةي

                                 
َِ اْبَن َجارِيََة اْْلَْنَصارِيَّ رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح،   (1)  اللَُّه َعْنُه( )َرضيَ َعْن َُمَمِّ
 (2533)  امِصحيح اجل(  2)
 (2533)  صحيح اجلامِ (  صحيح مسلم،3)
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 كاط,كةطةكَ دةجةنةن ئكنجا بوااامناط, كةطةلي جبةنةن ننيناهكيككي وازتاط نةبةخدا: نكيدةكَ مانةااطوسدكَ
 ةاارتي  اة ندةادذريي كةاكشكاطسكي نااا., قبدلي كيي تةوبةياط خدا ندييهةكَ جةنةةاة كة كةاكاطسكي

 ئكنجا نابن, فك نة تدو ي هةرطكز سةردةاةوط, تويشكاط كةاةاةيسكي دا,خ الي  ةهكدانن
 جةنةةاةط, دةس ةوتي دابة  ودني خةري ي اة  داااتكي كة دةاةط  قدس ةن كنكة( ئازاد

 دواي جاليجدة: دةاا. هاوار كةناوياندا بةدرذ  ةي اط داسكدوة,هةكَ دارزةي دنةوة بة وةاانكاطمششكي
 بؤ دةبن خؤسازداط سةرطةروي ئةواط ااتيي دةردةةن ئةوانك   اط,ونداكَ و والي ناو ةؤتة دةئكي

 كيي خداي سةالوي  "عكساي ادرؤي وةرية "ذ, نديي بؤ تدةاويي قاوة. دةخةط كييرؤ يزةاانكاطرؤ جةنط
 خديي ةؤط وةك  ةوةدةتديي دةيبك ي خدا دوذو  ااتيي دةاا., بؤ ذيكاطنديي  ثكي ت,دادةبةزيي( تبكي
 خدا  بةالَ دةةدو, كةناو تا دةتدايةوة خؤيدا كة خؤي نايةبهكيككي وازي ئةطةر خؤ  ةوة,دةتديي ودائا كة

  دةدا. نكشانكاط وةاةيةوةرؤ بة نةاةيخديي ت,دةي دذيي ئةو بةدةسذ

َُِمْش  َق بَ   ْ َ َمْه  ُروَُتَ ْ ِ ، َواِض  ًعا»يةةاط  َكفَّْي  ِه َعلَ  ى َأْجِنَح  ِة َمَلَك  ْ ِ ِإَذا   فَ يَ ْن  لُِل ِعْن  َد اْلَمنَ  ارَِة اْلبَ ْيَض  اِء َش  ْرِقيَّ 
َر ِمْن  ُه مُجَ  انب َك  اللُّْؤُلِؤ، فَ  َم ُيَِ  لُّ ِلَك  اِفٍر ُيَِ  ُد رِي  َح نَ َفِس   َ  َر، َوِإَذا َرفَ َع  ُه َتَ  دَّ ََ رَْأَس  ُه قَِ َْطَ    الي: واتةةة (1 «ِه ِإالَّ َم  اتَ َط

 خس ؤتة دةسذ هةردوو زةرددا, ةرطيب كةدوو دادةبةزييت دا(دمية ب  خؤرهةالَتي سثككةاةي ونارة
 سةةربةرزدةااتةوة  اةاتكي ك   ككيةدةت يي,  ئةاوي  سةةري  دادةخةا.  سةةر  اةاتيي  فويش ة, دوو سةرباكَي
 هةناسةةي  بةبؤني هةست نككة بكيباوةرؤييك هكض ووواريكة, دانةي دةكَكيي هةر ككيدةةؤرؤييت ئاويي ي جؤرة
   نةووييت و ب ا.

عكسةاي اةدرؤي   "ثكيي رؤاطةياندووين اة ئةو ااتةةي اةة   َلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" "َصل ى اهلُل عَ ثكيبةوبةر 
 "وةهةدي "دا ئةبةزييت وسدكَماناط خؤياط ئاوادة دةاود بؤ ندييةذ, ئةةو ااتةة سةةراودةاةياط      "وةرية 

ي عكسةاي اةدرؤ  "بةيانكاط بؤ ب ا.  ياةوييت و ندييذئةدةبكيت اة ئكماوةتكاط بؤ ئةاا., خةري ة ثكي  
اة خةري ة بؤ دواوة بةةرؤيي ةوة بةؤ ئةةوة  ةديينةاةي بةؤ      "وةهدي"كة ئامساط دا ئةبةزييت,  "وةرية 

و ثكيةي   "وةهةدي "ش دةست دةخاتة سةر  ةاني  "عكسا" ةؤل ب ا. و ندييذةاةياط بؤ ب ا.,  "عكسا"
الي خةداي    قاوةة. اةواوة, ئةوةةش رؤييزككينةاني ئةةو ئدممةتةيةة      كيت: خؤ. ثكيش ةوة ةدن ة بؤتؤ ئةكَ

ندييذياط بةؤ ئةةاا. و    "وةهدي"ندييذياط كةدواوة ب ا., ئكنجا  "عكسا"ثةروةردطار بؤ ئةو ئدممةتة اة 

                                 
 (24( ، َتريَّ فضائل الشام )501الصحيحة )صحيح مسلم، السلسلة     (1)
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ئةكَكيت: دةرطااة ب ةنةةوة, دةرطةا ئةاةنةةوة     "عكسا"حا ةدواوة, اة كة ندييذ ئةبنةوة, ئكنش ك"عكسا"
هةرهةةةودوياط مششةةكيوياط  وةو حةف اهةةةزار جدوكةاةةةي كةطة يةةة, وةسةة ا "جةةالجدة"كةةةدوديد اةةة 

ي كةناو ئةاو  عكسا ئةبكنكيت, وةك خديي "دةججال"بةدةس ةوةيةو اآلوي ئاسنكنكاط كةسةرة, اات  اة 
 "عكسا" كةوآدةس ةني دةاا.,  (1 بةردةرطاي  ارذة ةي  ُكد(كة "عكسا"ئةتديي ةوة!! رؤائةاا. تا 

  كةةوآ رؤا جدوكةاةةااط   سةت    دا.دة نكشةانكاط  وةاةيةةوة رؤ بةة  نةاةةي تا خديي ل ئةادذييت,ادةجج
وط ئةةو  ئةهكينن اةسكاط كيي رؤزطار نابكيت, هةتا هةنديي كاط رؤا ئةاةط خؤياط كةثةنا هةةر  ة كيك وة ةكي   

تا جدوكةاةيةةةك خةةؤي كةثةةةنا وةةن  ةنكيت وةرة ئةةةوةائةطةيةة ةة ة بةةةدةنط دييةةت و بةةة وسةةدكَماناط رؤ 
كيت, اة ناسواوة بةة درةخةذ  جدوكةاةةااط     نةب (قةدغةر حة ارداوة وةرة بك دذة  تةنها درةخذ 

َُاَخَلَه ا، ُُثَّ »وةك كة فةرودودةاةدا هاتدوة دةفةرودييت:   ُِ ُْ َعلَ ى َخارِِجَه ا، َوَُيْنَ  َِْ َ اْلَمِدينَ َة، فَ يَ ْغلِ  َح َّتَّ يَ 
َّاِغيَ  ِة َأْن تُ َق  اتُِلوُه َجبَ  َل ِإيِليَ  اَء، فَ ُيَحاِص  ُر ِعَص  ابًَة ِم  َن اْلُمْس  ِلِمَ ، فَ يَ ُق  وُل َلُ  ُم الَّ  ِذيَن  َعلَ  ْيِهْم : َم  ا تَ ْنَتِظ  ُروَن ِ َ  َذا ال

ََْتَُِروَن َأْن يُ َق اتُِلوُه ِإَذا َأْص َبُحوا، فَ ُيْص ِبُحوَن َوَمَعُه   ْم ِعيَس ى بْ ُن َم ْرََيَ، فَ يَ ْقتُ  ُل َح َّتَّ تَ ْلَحُق وا بِاللَّ ِه، أَْو يُ ْف َتَح َلُك  ْم، فَ يَ 
 (2 «ْص  َحابَُه، َح  َّتَّ ِإنَّ الشَّ  َجَر َوالََْج  َر َواْلَم  َدَر، يَ ُق وُل : يَ  ا ُم  ْؤِمُن، َه  َذا يَ ُه  وُِيٌّ ِعْن  ِدي، فَاقْ تُ ْل  هُ ال دَّجَّاَل، َويَ ْه  لُِم أَ 

واتة: تا دةطاتة وةدينة, كةدةرةوةي وةدينة دةست دةطوييت بةسةر هةةودو  ةت, بةة   بةؤي نككةة      
الي  اخي  ئكلكا( اة اؤوةكَيي وسدكَماناط كةسةةرةوة  بضكي ة  ارةوة  ياني ناتدانكيت( ثا اط دةةكي ة 

خؤياط كيي قايكم اودووة, دةججال دةةكيت و طةوارذياط ئةدا., هةتاادو سةراودةي وسةدكَماناط رؤوو  
كة وسدكَمانةااط ئةاا. و ئةكَكيت: ئةوة ئكيدة ةاوةرؤييي ةي ئةاةط كةو تاغدوتة, بوؤذط  ةةرؤ ب ةةط تةا    

بةخدا  يا ئةوةي خدا سةرادتدوتاط ئةةاا. و زاأل دةبةن بةسةةرياط, بؤيةة      ةهكد ئةبن و دةطةنةوة 
بوؤيار ئةةدةط اةة كةطةةأل طةةردي بةةياني  دواي ندييةذي بةةياني( هكيو ةكاط ب ةنةة سةةرو  طةوارذاةة            

دا ئةبةةزييت و كةطةةأل ئةةوانا ئةةةكي ة  ةةرؤي       "عكساي اةدرؤي وةريةة   "بش كينن( اة بةياني ئةبكي ةوة 
 دةججاكةوة 

                                 
 ديينكي ي ناسواوة كة فةكةس ني  كة بةي دملةقديس جدوكةاةااط درووس كاط اودووة ئكيس ا بن ةيةاي (  1)

 سةربازي ئةوانة 
 (0231صححه )رواه الاكم ِف املستدُر و    (2)
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تةةاوةاد كةبةةةردةرطاي واتةةة:  (1 «، فَ يَ ْقتُ لُ  هُ َح  َّتَّ يُْدرَِك ُه بِبَ  اِب لُ د  »ة ريدايةةةتي تةةودا دةفةةةرودييت: كةة
  ارذة ةي  ُكد( ثكيي دةطا. و دةي دذييت 

 

المي ةسة )ابةةزيين )ييسةاي كةوِري مةريةةم(ة     د ;( نيشانةي دووةم لة نيشانة طةةورةكان 2)
 (خواي لَي بَيت

ب ةةدذط, خةةداي طةةةورة ئةةةوي   "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة  "ويسةة كاط دواي ئةةةوة جدوكةاةةةااط 

إَِْلقَتََُلاَّلَّته لللامساط, ةنذاةاةش كة  ئايةتةدا ئاواذةي ثكيدراوة اة دةفةرودييت:  ئو ةبةرزاودةوة بةر

 ااتكيةك ( بهكينة بةيادياط   واتة: (44آل عم ران: [  اََّّساي َلكَفَر ْالما َلَْم طَالر كَلإََِّيعلَْرَاُاع ََلم تَ ٍَُيََلإِقٍيليَُل اياَأٰ
 .بلَنةد  ثايةةدارو  تةؤ  ثا ةاط  دةوةويينم  تةؤ ( ئاسةايي  بة ةكيدةيةاي   وةن  "عكسةا " ئةي: فةرودوي خدا

 و رؤاتةدةطو   ثةاك  و دةاةة   رؤزطةار.   بةاوةرط  اةبيي ئةوانةي ناثااي دةسذ كة خؤ , الي دةاةوةوة
هةةروةها دةفةةرودييت:    اافوانةدا   بةسةةر  ؤطتة   ديين ةوتةي اة بةوانةي دةبةخشم بلَنديي و بةرزيي

َْإِنعلاََّّتساي َلاخْتَلَفات الُايتهالََّفاتيللللللۚ  لََّا تمْللش تبلهَللكا َْْقَ َّْااِمْلإِقَُّلقَتَلْنَُلاَّْ َاايحَل اياَألابْ َلمَرْيَمَلرَس  ََلاَّلَّهالَْمَُلقَتَلا ه لَْمَُلقَلَب  ه لَََّْٰ 

َْإِنْلمات ْللل*لَْكَتُنَلاَّلَّته ل َيِيتيًالحَكاي ًتُللللللۚ  بَبْلرََُعَه لاَّلَّه لإََِّيْهال*لَْمَُلقَتَلا ه ليَ اينًُللۚ   الْم لإََُِّّلاتٍبَُعَلاَّظَّ للمَُلََّا مْلبِهالما ْللۚ  شٍََّلمانْه ل

 ئةو بةهؤي (  واتة:145-142النس اء:   [َْيَ ْمَلاَّْ ايَُمََاليَكا ن ل َلَيْاِمْلشَتاِي ًاللۚ  أَلْبِلاَّْكاتَُ ِلإََُِّّلََّي ؤْمانَ علبِهالقَبْبَلمَ ْتاهال
 وةاط "وةريةة   اةدرؤي  عكسةاي " خةدا  ثكيبةوبةةري  وةسةكو  ئكيمةة  رؤاسةذ  بةة  دةيةاند.  اةة  قسةية كاط
 و تكي ضةدوة  ككيكةاط  بةةكَ د  خاةةكانداو,   قةةنارةو  كةة  نةة  نةاد ة دويانةو  كةرؤاس كدا اةةي اد  دوة,

 كةةةو جكاوازيةةاط بؤةةةدوني بةةنو اةةة انةةةيئةو بةرؤاسةةذ ,(ئةةةو بةةوي كةةة اد ةة دوة تويةةاط اةسةةكي ي 
 بارةيةةوة,  كةةو  ةكة نك رؤاس كاط زانس كةاي هكض ئةوانة و تكايدا طدوانداط كة خؤ كاط هةية, اكيشةيةدا

  نةةادذراوة  بؤيةاط  نةيان د ة دوةو  اةة ( دةكَكيني  بةدكَنكايكةوة و نةبكيت طدواط  ديين ةوت  كة جةة
 هةكض   دانايةة  و باالَدةسةت  بةةردةوا   هةوكشةةو  خدا خؤي, الي بؤ اودةوة بةرزي خدا بةكَ د نةخكيو,
 بةةكَ د  دةربضكيت, طكاني ئةوةي ثكي  "عكسا" بة نةهكينكيت باوةرؤ اة ا كي , خاوةناني كة ةكنك اةسكيك
 ةةاوياط  كةسةةر  ثةةردة  سةةرةوةرطدا  كةة    وودنكةدا  ثةكي   كة ثكيي دةهكينكيت باوةرؤ هةر بةخدا سدييند

 ئةةو  جدوةاةاني  طاورو دادةبةزييت عكسا ااتكيك ياخدد بؤياط, دةردةاةوييت رؤاسذ كطةككي و الدةدرييت

                                 
 (5144صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
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 طةدووؤا  ئةوانةةي  اةة   بةسةةريانةوة   ةايةتة  قكاوةتكشدا رؤذذي كة و( ثكيدةهكينن دروسذ باوةرؤي ااتة
 (  نكشانداوط رؤاسذ رؤييةةي هةر خؤي ااتي ئة  و بدوط طدووؤا خؤياط بدوط,

خدا بةةرزي اودذتةةوة     علكة اكسال ( "عكساي ادري وةرية "ي ثكيداوين اة خداي طةورة هةواكَ
ي ئةةةو ا ةةااط رؤزطةةاراودووة, ثاددواي ئةةةوة خةةةوي ككي ةوانةةدووة, وة ئةةةوي كةدةسةةت جدوكةاةةة   

ااتة  اةة    ن واكَةاةةي طةةوارذ ئةةدةط,   و كةةدارداني عكسةا دةر ئةةاا., ديية    سةردةوة بوؤياري اد ة 
كةة   ش"عكسا"رؤووي, ئةواط ديين ئةو بةوط ة خدا  كيدةي عكساي هكينابدوة كيك اجنئةةنة ذوورةوة طة

و ئامساط بةةرز ئةاويي ةةوة دانكشة دوةاانك  هةةودوياط ئةةيبكنن  اةة ديينةة        ةادنكي ي ديدارةاة بةر
 اةابوا  يك سةدواايةتي كةسةةر  ةووكيوكيك ية يةاسةر دةيةوط, هةتا "عكسا"ذوورةوة وا ئةزانن اة ئةو 

ببكنن اة  ي رؤاس ةقكنة"عكسا"بةو حسكيبة سداايةتي بة عكسا ئةاةط, بةب  ئةوة ئةواط   ئةةةقكينن,
ي ئةاةط و كةداري ئةدةط, بةدةسة تداراني جدووكةاة ! اابوا ئةطوط و تةسلكمةؤط بةرز ئةاويي ةوة
 , خةداي ئةوكيننةةوة هةةر كةسةةرطةرداني و طدووؤايككةا     "عكسةا "ااط تا هات  ةرهةر بة   كؤةبدو طاو

النس اء:   [َْيَت ْمَلاَّْ ايَُمَتَاليَكات ن ل َلَتيْاِمْلشَتاِي ًاللللللۚ  لَْإِنْلما ْلأَلْبِلاَّْكاتَُ ِلإََُِّّلََّي تؤْمانَ علبِتهالقَبْتبَلمَ ْتاتهاللللدةفةرودييت:   ةرطةو
 "عكسةا " كةوةةرطي  بةةر  ا كيبةةااط  خةاوةط  طشةت  خةداريي,  ديي ة كةئامساط "عكسا" ( واتة: ااتيي145
كةة   "عكسا" ياني دواي دابةزي    كةسةرياط  اية. دةبكي ة( عكسا  بةرييدا كةرذذي وة  ثكيديينن بوؤواي

ال ئةةبا.,  كةسةةر خةةكَ ي    ااطنةاسةةر ةادذييت و خاةةااط ئة  كينكيت و ا, بةرازةااط دئاخوي زةوان
  ئةبن وسدكَماط اة ةةدن ة تةواوي خةكَ

 

 ييساي مةسيح؟ ةطوترَيتبؤضي د
كةسةري هةراةسكي ي بةكَةك و اةةةأل دابكيت يةاسةر خدا  ةكفاي بةؤ    ةدن ة ئةكَكين دةسذ *

 ئةو اةسة ناردووة 
 سدح دييت, واتة اات  كةدايك بدوة بة رؤذط تةواوي جةس ةي ةةور بدوة دةكَكين بةواناي وةو *
 دةكَكين كةبةر ئةوة زةاةريا دةسذ بةسةرداهكيناوة  *
  ئةرؤوا.ي سةرزةوي دةكَكين: كةبةر ئةوة بؤ هةودو  ديينكي  *
 كةبةر ئةوة ذييو قاةةااني ةاكَي نةبدوةو كدوو بدوة  هةندييك ئةكَكين: *
 اني رؤاس ةؤ كَكيني: وةسكو يدة *
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 جوولةكةكان ييسايان هةرطيز نةكوشتووة
نةوودووة بةكَ دو خدا خةوي ككي ةواندووة ثا اط بةرزي اودذتةوة بةرةو ئامساط  هةر  "عكسا"

 ةاار هكيناوة بؤ زذر اةسي تويشي بةاارهكيناوة ي د"عكسا"تدفى(يةي اة خدا بؤ ئةو و ةيةي  

اََّّساي َلكَفَر ْالَْجَُ اباللما َلَْم طَالر كَلإََِّيعلَْرَاُاع ََلم تَ ٍَُيََلإِقٍيلإَِْلقَََُلاَّلَّه ليَُل اياَأٰخداي طةورة دةفةرودييت:  

آل عم ران: [  ثامعلإََِّيعلمَرْجِع كامْلَُأَحْكام لبَيْتنَكامْلُاي َتُلكانْتتامْلُايتهالتَخْتَلافات نَللللللۚ  لاَّْ ايَُمََاليَ ْمِلفَر ْالإََِّأٰاََّّساي َلاتَّبَع  كَلَُ ْقَلاََّّساي َلكَ
 تةؤ ( ئاسةايي  بة ةكيدةيةاي   وةن  "عكسةا " ئةةي : فةةرودوي  خةدا  ااتكيةك ( بهكينة بةيادياط   واتة: (44

 طبةاوةرؤ   اةةبيي  ئةوانةةي  ناثةااي  دةسةذ  كةة  خؤ , الي اةوةوةدة بلَند ثايةدارو تؤ ثا اط دةوويينم
 بةسةةر  تةؤط   ديين ةوتةي اة بةوانةي دةبةخشم بلَنديي و بةرزيي و رؤاتدةطو  ثاك و دةاة  رؤزطار.

 و دادوةريةةي ئةوسةةا ونةةة, بةةؤالي هةةةر طةرؤانةةةوةتاط كةةةوةودواش قكاوةةة., رؤذذي هةةةتا اافوانةةدا
 رؤاتةاط  و هةةبدوة  كةسةةري  اكيشةتاط اة   انةدا كةو نكيدان اندا كة ةاة د دادثةروةرانة فةروانوؤةوايي

ُللللللل هةروةها دةفةرودييت:   بدوة جكاواز دةربارةي ُاتيلَمنَُمااَت َْاََّّتاتيلََّتْملتَ  تْ ل ََلَم ْتااَتُل ََلحات َُّألاَّْأَقْفا [ ۚ  لاَّلَّه لَيَتَ 
 ئةةو  و خاوةنةاانكانةدا  وودنةي  ااتي ةك دةاكيشيي خةكَ ي طكانةااني اة خداية   واتة: هةر(52اللم ر:  

لاََّّتسا لللياط     دةاكيشيي طكانكاط بؤخؤي هةر كةخةوداط, و نةوودووط خاوةنةاانكاط اة طكانانةش َْل ت َ

[ ََّيْهالمَرْجِع كامْلثامعلي نَبلئاكامْلبِ َُلكانْتامْلتَعْ َلا نَثامعلإِلۚ  لم اَ ًّألأَجَب ليَتَ ََُُّكامْلبَُِّلَّيْبِلَْيَعْلَم لمَُلجَرَحْتامْلبَُِّنعاَُرِلثامعليَبْعَثاكامْلُايهالَّاي  ْضَأٰ
 دوايةدا  سةاالَنةي  كة   دةتامنويينكيت و دةخا. كيي خةوتاط بة ةو زاتةية ئةو   واتة: هةر(44اْلنع ام:  

 اةةارو ض رؤذذيشةةدا كةةة دةزانكيةةت هةةةروةها ,(وودنكي ةةة جةةؤرة خةةةو اةةة  دةراةةةوتدوة بؤيةةاط زانااةةاط
 بةؤ  دةااتةوة زيندووتاط ثا اط و( ثكيدةبةخشكيت ذيان اط رؤذذييك هةودو  دةدةط, ئةجنا  يةكاودةوة
( ككيدةاةةوييت  طةةورةتاط  خةةويي ي   و ب وييةت  تةةواو ( تةوةن انة رؤذذاني  اة اواو دياري وادةي ئةوةي

 ثكيوؤادةطةيةةنكيت  اودةوانةةتاط  اارو ئةو هةواكَي ثا اط زاتةية, ئةو الي بؤ هةر طةرؤانةوةتاط كةوةودوا
  دةدا ئةجناو اط خؤي اةااتي

ئةةبكيت   و مبويينكيةت جةاريي ي تةو ئةيهكينكي ةةوة دونكةا      "عكسةا "اةواتة خداي طةورة ثةكي  ئةةوة   

َْإِنْلمبوييت, هةروةك خداي طةورة دةفةرودييت:   تةواوي ئةهلي ا كي  باوةرؤي ث  بهكينن ثكي  ئةوة 

 (1 (145النساء: [  َْيَ ْمَلاَّْ ايَُمََاليَكا ن ل َلَيْاِمْلشَاِي ًالۚ  لي ؤْمانَ علبِهالقَبْبَلمَ ْتاهاما ْلأَلْبِلاَّْكاتَُ ِلإََُِّّلََّ
 

                                 
 ئة  ئايةتة ثكيشرت رؤاظةاواوة( 1)
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 (يلية السالم) "ييسا"بةَلطة لةسةر دابةزيين 
ب ةدذط و خةداي    "عكسةا "نايةةوة اةة جدوكةاةةااط ويسة كاط     كة ثكيشةوة هةنةدآ بةكَةةةواط هكي  
شةانة  كنينةةوةي بةؤ سةةر دونكةا يةاكي ةة كةة       ئامسةاط  وة دابةز طةورةش ئةوي بةرز اودةوة بةةرةو  

 قدرئاط و سدننة. كةوانة: دوايي, بةكَةةمشاط زذرة كة ااني هات  رؤذذي ةرطةو
 

 بةكَةة كة قدرئاط

ُللللللۚ  لمْلل ت َلَْقََُّا الأَآَّااَتانَُلخَيْرٌلأَل*َََّْ عُلضارِ َلابْ  لمَرْيَمَلمَثَلًُلإََِالقَ ْم ََلمانْه ليَصا ُّْنَل ( 1  لۚ  لمَتُلضَترَب  ه لََّتََلإََِّّتُلجَت ًََّ

َََّْت ْلقَ َتُء لََّجَعَلْنَتُلماتنْكامْلمَلَُئاكَتًَلُاتيلللللللل*ِإنْلل ت َلإََِّّتُلَ بْت ٌلأَْقعَْ نَتُل ََليْتهالََْجعَْلنَتُه لَمثَلًتُلَّاَبناتيلإِسْتَرائايبَللللللللللل*بَبْلل مْلقَ ْمٌلخَصا   نَل

ليَخْلافا نَل    واتةة: (61-57 اكزخةوف:   [م اْتتَ ايمٌللقاترَا  لللَٰتسَاللۚ  لَْاتَّبِع ت نِللبِاَُلتَ ْتَر نعلَُلَُلَّالاعُ ََالمٌََّعالْلَْإِقَّه ل*اَّْأَرْضِ
 تةؤ  هؤزةاةي و قةو  دةس بةجيي هكينوابكي ةوة, بةمندونة _عكسا_وةرية  ادرؤةاةي باسي ااتكي ك 

(   بةدوط  سةةغلَة.  باسة ودني  بةة   نةةبدوط  حةةق  تةسةلكمي  و باداوة سةرياط و اودووة ولةجةرؤييكاط
 تةؤ  بؤ مندونانةياط ئةو ,_عكسا_واتة! ئةو؟ ياط ثةرس نن  اياني ئكيمة ثةرسرتاوةااني ئايا وتديانة

 ئةوانة بةكَ د ,(بةةرؤيين رؤاس كدا و حةق بة ديين وةنةبكيت  نةبكيت, ودجادةكة بؤ تةنها نةدةهكينايةوة,
 تةةنها  عكسةاية  ئةةو   دةاةط سةروبن بيي ولمالنكيي و اوةئاذ و دوذونايةتي بة حةز هةوكشة اةسانكي ن
 بةؤ  ةةاك  مندونةيةةاي  اودوانة و ثكيبةخشي ثكيبةوبةرايةتكماط نكعمةتي نازو اة بدو ئكيمة بةندةيةاي

 زةويةدا  كةة  و فويشة ة  دةاةودة  ئكيدةوةاط  مبانديسة اية  ئةطةةر   ب ةةوط   ةديي   تةا  ئكسةوائكل  نةوةي
 بةاوك,  بةةبيي  عكسةا,  داي بةدوني  كةة  بةرؤاسةذ   دةبةدوط  روانبةردارفة هةودو و دةاودط نكش ةجكيماط

 كة ثةيوؤةوي هةر: بلَيي ثكيكاط و ثكيبهكينن باوةرؤي و ككيي وةبن بةطدواط اةواتة قكاوة., كةسةر بةكَةةية
   دروست و رؤاست رؤييةةي ئةوة ة هةر ب ةط, ون زاتي

 "عكسةا "يةاني دةراةوتنةةوةي   ( لِلسَّ اَعةِ  َلِعْلمب  ِإنَّهُ وَ   خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت:  "ئكبندعةبباو"
ية, دابةزي  ئةوي  بةكَةةيةة  "عكسا"دةكَكيت: وةبةسذ  "تةبةري"ثكي  هات  رؤذذي دوايي  هةروةها 

   هات  قكاوة. ةر كةناوةدوني دونكا ثكيكةس

َْإِنعلاََّّتساي َلللۚ  لََّا تمْللش تبلهَللكات ْلرَس ت ََلاَّلَّتهالَْمَتُلقَتَلات ه لَْمَتُلقَتلَب  ه لَََّْٰلللللللَْقَ َّْااِمْلإِقَُّلقَتَلْنَُلاَّْ َااتيحَل اياَتألابْت َلمَترْيَمَلللل ( 2 

اَّلَّته ل َيِيتيًاللللَْكَتُنَللۚ  لبَتبْلرََُعَته لاَّلَّته لإََِّيْتهاللللل*َْمَتُلقَتَلات ه ليَ اينًتُلللللۚ  لمَُلََّا مْلبِهالما ْل الْم لإََِّّتُلاتٍبَتُعَلاَّظَّت لللللۚ  لاخْتَلَفا الُايهالََّفايلشٍََّلمانْه 

 ( 145-142النس اء: [  َْيَت ْمَلاَّْ ايَُمَتَاليَكات ن ل َلَتيْاِمْلشَتاِي ًاللللللۚ  لَْإِنْلما ْلأَلْبِلاَّْكاتَُ ِلإََُِّّلََّي ؤْمانَ علبِهالقَبْبَلمَ ْتاها*حَكاي ًُل
 ياةدرؤ  عكسةاي " خةدا  ثكيبةوبةةري  وةسةكو  ئكيمة رؤاسذ بة دةياند. اة قسةية كاط ئةو واتة: بةهؤي
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 ككيكةاط  بةةكَ د  خاةةكانداو,  قةةنارةو  كةة  نةة  نةاد ة دويانةو  كةرؤاسة كدا  اةةي اد  دوة, واط"وةرية 
 جكاوازيةاط  بؤةةدوني  بةنو  اة ئةوانةي بةرؤاسذ ,(ئةو بوي كة اد  دوة توياط اةسكي ي  و تكي ضدوة

 كةةةو كةة كن كاطرؤاسة   زانسةة كةاي هةكض  ئةوانةة  و تكايةةدا طدوانةداط  كةة  خؤ ةةكاط هةيةة,  اكيشةةيةدا  كةةو 
 بؤيةاط  نةيان د ة دوةو  اةة ( دةكَةكيني   بةدكَنكايكةةوة  و نةبكيت طدواط  ديين ةوت  كة جةة بارةيةوة,
 و باالَدةسةت  بةةردةوا   هةوكشةةو  خةدا  خؤي, الي بؤ اودةوة بةرزي خدا وبةكَ د نةخكيو,  نةادذراوة

 طكةاني  ئةةوةي  ثةكي   عكسةا  بةة  نةةهكينكيت  بةاوةرؤ  اةة  ا كية ,  خاوةنةاني  كةة  كةكن اةسكيك هكض  داناية
 ثةةردة  سةةرةوةرطدا  كةة   وودنكةدا  ثكي  كة ثكيي دةهكينكيت باوةرؤ هةر بةخدا سدييند وبةكَ د دةربضكيت,

 طةاورو  دادةبةةزييت  عكسةا  ااتكيك ياخدد بؤياط, دةردةاةوييت رؤاسذ طةككيك و الدةدرييت ةاوياط كةسةر
 اةة   بةسةةريانةوة   ةايةتة  قكاوةتكشةدا  رؤذذي كة و( ثكيدةهكينن دروسذ باوةرؤي ااتة ئةو جدوةااني
 ( نكشانداوط رؤاسذ رؤييةةي هةر خؤي ااتي ئة  و بدوط طدووؤا خؤياط بدوط, طدووؤا ئةوانةي

 

 بةكَةة كة سدننةتدا
َلَها َعْشَر آيَاٍت، َفذََكَر الدَُّخاَن، َوالدَّجَّاَل، » (1  ََ الشَّ ْمِس ِم ْن ِإن ََّها َلْن تَ ُقوَم َحَّتَّ تَ َرْوَن قَ ب ْ َوالدَّابََّة، َوطُُلو

ٍٍ َخْس   ب  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َمْغرِِ َ  ا، َونُ   ُلوَل ِعيَس  ى ابْ  ِن َم  ْرََيَ  ، َوَثَمثَ  َة ُخُس  و ََ َُْجو ََ َوَم   ََُجو َويَ  
ْ    ُرُُ النَّ    اَس ِإَ  بِاْلَمْش    رِِ ، َوَخْس     ب بِ    اْلَمْغِرِب، َوَخْس     ب ِ َلِي    َرِة اْلَع    َرِب ، وَ  َُ ِم    ْن الْ    َيَمِن تَِ آِخ    ُر َذلِ    َك نَ    ارب ََتْ    ُر

واتة: قكاوة. هةكَناس كيت تاادو ثكي  ئةوة دة نكشةانة نةةبكنن, كةوانةةي باسةي اةود كةة        (1 «َمَْش رِِهمْ 
 "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة "و دةججةةال و ئةةاذةأل و هةةةكَهات  خةةؤر كةةة خؤرئةةاواوة, دابةةةزي    دواةةةأل

خداي كيي بكيت( و يةئجدو  و وةئجدو  و س  رؤذةدوط اة يةاكاط كة رؤذذهة . و يةاكاط كةة   سةالوي 
رؤذذئاواو ئةوي تةو كةة دوورطةةي عةةرؤةبي رؤووئةةدةط, دوايكنكةاط دةراةةوت  ئةاطويي ي طةورةيةة اةة           

 كةيةوةط هةكَدةس كيت و خةكَ ي رؤاو ئةنكيت بؤ  ديي  حة وبدونكاط!
َْ َويَ ْقتُ َل اْْلِْنلِي َر َوالَِّذي نَ ْفسِ » ( 2  ي بَِيِدِه لَُيوِشَكنَّ َأْن يَ ْنلَِل ِفيُكْم ابْ ُن َم ْرََيَ َحَكًم ا َع ْداًل فَ َيْكِس َر الصَّ ِلي

َِ اجْلِْليَ  َة َويَِف  يَض اْلَم  اُل َح  َّتَّ اَل يَ ْقبَ لَ  ُه َأَح  دب  واتةةة: سةةدييند بةواةسةةةي طكةةاني وةة  بةدةسةة ة,    (2)«َوَيَض  
و خاةةةةااط  دادوةر رؤةوايةةةاي فةةةرواط بةةةداببةةةزييت  "اةةدرؤي وةريةةة "وتانا هةنةةدةي نةةةواوة كةةةنا

ثةةارةو سةةةروة. و سةةاواط هةنةةدة زذر  (3 كينكيت و بةةةرازةااط ب دذييةةت و سةةةرانةااط هةةةكَبةوييت شةةب
 دةبكيت هكض فةقنييك نايةوآ و وةري ناطوييت 

                                 
 (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ُهرَيْ رََة  َأ،َعْن صحيح مسلم،    (1)
 (2422)  صحيح اجلامِرواه البخاري ومسلم عن ا، هريرة )رضي اهلل عنه(،    (2)
 ئكرت سةرانة ناوكينكيت ئةبن كيت هةودو خةكَك وسدكَماطحافز: دةكَ(  3)
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ُِاًل » (3  َْ َولَيَ ْق تُ َلنَّ اْْلِْنلِي  َر، َولََيَض َعنَّ اجْلِْليَ  َة، َولَُتت ْ  رََكنَّ َواللَّ ِه لَيَ ْن  لَِلنَّ ابْ ُن َم  ْرََيَ َحَكًم ا َع  ا ، فَ َلَيْكِس َرنَّ الصَّ  ِلي
َه  ا، َولَتَ  ْذَهَنَّ الشَّ  ْحَناُء َوالتَّبَ  اُغُض َوالتََّحاُس  ُد، َولَيَ  ْدُعَونَّ ِإَ  اْلَم  الِ   (1)« فَ  َم يَ ْقبَ لُ  ُه َأَح  دب اْلِق  َمُص فَ  َم ُيْس  َعى َعَلي ْ

 دة  كي ي خاض دادوةر, رؤةوايةاي فةرواط بة دةبكيت دادةبةزييت "وةرية  ادرؤي" خدا بة سدييندواتة: 
 تةاوي  اةةو  و ككيةدةهكينوييت  واز سةالي  تةازة  حد ةرتي  و, هةكَةدةطوييت  سةةرانة  و, دةادذييةت  بةراز  و

 وةالي  بؤ دةاا. بانط  يخةكَ و, الدةبا. بةيةارتبودط حةسدودي و قكنةبةرايةتي و رؤق نادا., كةسةر
  .ناطوييت وةري اةو ساواط و

كةة   "عكسةا "ئةواط وا طدوانكاط ئةةبود اةة    خاةةااط ئة  كين : ةدن ة "عكساي ادرؤي وةرية "
دني طؤ ةذ بةةراز   بةدةر خةةري ي خةدار   ةؤ ئةاا. ةدن ة ئةواط كة سندورازةااط قةدار دراوة, بةر

كةةو رؤذذةدا   ا كيبةة لي هةرةةي ئةةه   يي ةوة خةكَ ةاةة ئةسةوؤ    ي طاورييذ كةةناو ارييوةبدوط, هةودو ئاس
 ئةهكين , ئةوةي باوةرؤيشي ث  نةهكين   ةرؤي كةطةكَدا ئةاا.  "عكسا"باوةرؤ بة 
أَِم  رُي  يَ ْن  لُِل ِعيَس  ى بْ  ُن َم  ْرََيَ، فَ يَ ُق  وُل أَِم  ريُُهُم اْلَمْه  ِديُّ : تَ َع  اَل َص  لِّ بِنَ  ا، فَ يَ ُق  وُل : ال، ِإنَّ بَ ْعَض  ُهمْ  »( 4 

 "وةهدي"ئةوني وسدكَماناط دائةبةزييت,  "عكساي ادرؤي وةرية "واتة:  (2 «بَ ْعٍض، َتْكرَِمُة اللَِّه ِلَِذِه اْلُمَّةِ 
ثكيي ئةكَكيت: وةرة ندييذواط بؤ ب ةط, ئةكَكيت: نةخكيو! ئةبكيت ئةو ئدممةتة هةر كةخؤياط ندييذ بؤ يةارت 

 ة ب ةط, خدا رؤييزي كةو ئدممةتة ناو
 

 (يلية السالم)كان لةبارةي دابةزيين ييساوة ةروةِري طاوبريوبا
ادرؤي خداية  ثااي و طةورةيي بؤ ئةو خدايةة( وة ثكيكةاط    "عكسا"طاورةااط ثكيكاط واية اة 

خةداي طةةورة    بة س  رؤذذ كةدواي كةدارداني ياط كةدارداوة, ثا اط"عكسا"واية اةوا جدوكةاةااط 
 و يةة ةوةوة ئةو ئكيس ا كةتةنكشت بةاواي  يةاني ثةروةردطار!!!(  اط, ةكَي اكيشاوة بةرةو ئامسه

 كة ئاخوي زةواط ديي ة خدارةوة!
 

 يان هةية:يبريباوةِري طاورةكان لةطةأل مسوَلمانان لةبارةي ييساوة ناكؤك

                                 
/ ال(  1)  (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ُهرَيْ رََة  َأ،( َعْن 2145بخاري / البيَو

( وله شواهد 150-152رواه الاُر بن ا، اسامة ِف مسنده بإسناُ جيد، كما قال ابن القيم ِف املنار املني  )  (2)
 )رضي اهلل عنه(.ٍر َعْن َجابِ ( 224/  4)السلسلة الصحيحة  من الصحيح. 
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تكيةةيشة و بكنبةاوةرؤيي ي   ئةوةئ ادرؤي خداية!! "عكسا"طاورةااط ثكيكاط واية اةوا  (1 
 خداو ثكيبةوبةري خداية س ككةاةي ئةو بةندةي ثدوةة, رؤا

دذراوة, بة   كة رؤاس ككةاةي نة كةدار دراوةو ا "عكسا"كاط واية اةوا ( طاورةااط ثكي2 
  ر دراوة نة ادذراويشةكةدا

ثةةروةردطاري بةاواي بةةرزي     "عكسةا "كاط واية دواي س  رؤذذ كةداردراني ( طاورةااط ثكي3 
نككة, بةكَ دو نة كة خاض دراوة نةة   تاندووة, ئةوةش رؤاسكشؤي دايناودذتةوة الي خؤي و الي خ

 ئامساط  بةرةويشة  بةكَ دو خدا بةرزي اودذتةوة وادذرا
 

 دا ئةبةزَيت يةئةوبارودؤخةي كة ييساي تيا
ةاةط دواي ئةوة فةحتي قدسة ةن كنككة دةاةةط   ةااط درماناط  ةرؤيي ي طةورة كةطةأل طاووسدكَ

 دةةةنة نةاو  و تةةابن   ماناط بةب   ةرؤ تةةنها بةة تةةهلكل   دةري دةهكينن, وسدكَو كةدةست طاورةااط 
, بؤيةة وسةدكَماناط   وةسةةري هةكَةدا   "دةججةال "ذييت اة ط رؤا ئةهكي, ثا اط  ةي اط بانةوةوكدئةس ةنب

 ةي وسةدكَماناط  ةاشة ئةاةط بةؤ دمية ةب, ةةدن ة بن ة    ةاةط و ثازوو  اري قدس ةن كنككة ةؤل د
ة قة, دواي ئةةوة دةججةاكي رؤاسة ةقكنة ثةةيا ئةةبكيت و بةهةةودو زةويةدا ئةطةةرؤييت,         كة دمي ئةوااتة

بةة دووروردرييةذي بةاو اةواوة اةة       دائة  باسة كة رؤيدايةتكي ي (1  فك نة طةورةاةي دةست ث  ئةاا.
، أَنَُّه َأْخبَ َرُه َرُجلب ِمَن اْلَْنَصاِر، َعْن بَ ْعِض ُن َأِ، ُسْفَياَن الث ََّقِفيُّ : َأْخبَ َرين َعْمُرو بْ َعِن اللُّْهرِيِّ، قَالَ »دةفةرودييت: 
 "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"قَ  اَل : ذََك  َر َرُس  وُل اللَّ  ِه  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َأْص  َحاِب ُمَمَّ  ٍد 

َِْ  ِس   َباَل اْلَمِدينَ   ِة، َوُه   وَ  ََْهِلَه   ا نَ ْفَض   ًة أَْو  ال   دَّجَّاَل فَ َق   اَل : يَ    ُمَ   رَّمب َعَلْي   ِه َأْن يَ   ْدُخَل نَِقابَ َه   ا، فَ تَ ْن   َتِفُض اْلَمِدينَ   ُة ِب
َها ُكلُّ ُمَناِفٍق َوُمَناِفَقٍة، ُُثَّ يُ َوِلِّ الدَّجَّاُل ِقبَ  َُ ِإلَْيِه ِمن ْ َِْ َ ب َ نَ ْفَضتَ ْ ِ، َوِهَي اللَّْلَلَلُة، فَ َيْخُر ْع َض ِجبَ اِل َل الشَّاِم ، َحَّتَّ َي

ََْص  ِلِه، َح  َّتَّ ِإَذا الشَّ اِم فَ ُيَحاِص  َرُهْم، َوبَِقيَّ  ُة اْلُمْس ِلِمَ  بِ  ِذْرَوِة َجبَ  ٍل ِم  ْن ِجبَ اِل الشَّ  اِم ، فَ ُيَحاِص  َرُهُم ال دَّجَّاُل نَ   ازال ِب
َ ، َح  َّتَّ َم  ََّت أَنْ   ُتْم َهَك  َذا  َوَع  ُدوُّ اللَّ  ِه نَ  ازِلب طَ  اَل َعلَ  ْيِهُم الْ  َبمُء، قَ  اَل َرُج  لب ِم  َن اْلُمْس  ِلِمَ  : يَ  ا َمْعَش  َر اْلُمْس  ِلمِ 

، بَ ْ َ َأْن َيْسَتْشِهدَُكُم اللَُّه أَْو يُْظِهرَكُ  ََْرِضُكْم َهَكَذا، َهْل أَنْ ُتْم ِإال بَ ْ َ ِإْحَد  الُْْسنَ يَ ْ ِ ْم، فَ ُيَباِيُعوَن َعلَ ى اْلَم ْوِت ِب
َع  ًة يَ ْعلَ  ُم اللَّ  ُه أَن ََّه    ا الصِّ  ْدُ  ِم  ْن أَنْ ُفِس  ِهْم، ُُثَّ تَُخ  ُذُهْم  ُْلَم  ةب ال يُ ْبِص  ُر اْم  ُرؤب ِفيَه  ا َكفَّ  ُه، قَ  اَل : فَ يَ ْن  لُِل ابْ  ُن َم  ْرَيََ بَ ي ْ

: أَنَ ا َعْب ُد اللَّ ِه ُق ولُ يَ ا َعْب َد اللَّ ِه ، فَ ي َ  فَ َيْحِسُر َعِن أَْبَص ارِِهْم، َوبَ  ْ َ َأْ ُه رِِهْم َرُج لب َعَلْي ِه ْْلَمتُ ُه، يَ ُقولُ وَن : َم ْن أَنْ تَ 
َعَث اللَُّه  ٍُ : بَ ْ َ َأْن يَ ب ْ َعَلى ال دَّجَّاِل َوُجنُ وُِِه َوَرُسولُُه، َوُروُحُه، وََكِلَمُتُه، ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ، اْخَتاُروا بَ ْ َ ِإْحَد  َثم

                                 
 كة ثكيشرت بامساط اود    (1)
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َعلَ  ْيِهْم ِس  مَحُكْم، َوَيُك   َّ ِس  مَحُهْم َع  ْنُكْم، فَ يَ ُقولُ  وَن : َع  َذابًا ِم  َن السَّ  َماِء، أَْو ََيِْس  َ  ِ ِ  ُم اَْلْرَض، أَْو ُيَس  لَِّط 
َّوِي َل، اْلَ  ُك وَل الشَّ ُروَب، ال تُِق لُّ َهِذِه يَا َرُسوَل اللَِّه، َأْشَفى ِلُصُدورِنَا َوْلَنْ ُفِسَنا، فَ يَ ْوَمئِ ٍذ تَ  َر  اْليَ ُه وُِيَّ اْلَعِظ يَم ال

َفُه ِم   َن الرِّْع   َدِة، ُِوَن َعلَ   ْيِهْم، َويَ   ُذوُب ال   دَّجَّاُل ِح   َ  يَ    َر  ابْ   َن َم   ْرََيَ َكَم   ا يَ   ُذوُب  يَ   ُدُه َس   ي ْ فَ يَ ُقوُم   وَن ِإلَ   ْيِهْم فُيَس   لَّ
َْتَِيُه، أَْو  عةووي اةدرؤي ئةةبي سةدفكاني    "دةكَكيت:  "زوهوي"واتة:  (1 «يُْدرَِكُه ِعيَس ى فَ يَ ْقتُ لَ هُ الرََّصاُص، َحَّتَّ َي

ووة اةوا ثكاويي ي ئةنسار اة كةهةندآ كة ياراني ثكيبةوبةري طكيوؤاةوةتةوة اةوا ثكيي رؤاطةياند "سةقةيف
ديي ةةة  "دةججةةال"باسةةي دةججةةاكي اةةودووة فةرودويةةةتي: "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةةةر 

خؤي تيي خبةا.,  دة ككيي حةرا  ئةبكيت بكي ة ناو وةدينةو سدثااةي كةوييدة  كي ي و  ي بكي ش دااأل 
كةوةدينةة دةر ئةةةن و    كةة ثكةاوو كةةذط    ةاانكيك كة وةدينةدا درووست ئةبكيت هةرةي ودنافكب هةيةة ت

 ا , تا ثةيدةندي بة دةججاكةوة دةاةط, ثا اط دةججال سدثااةي خؤي وةردةةةرخكينكيت بةرةو 
ةاانك  هةةودوي كةة   هةندآ كة  اخةااني  ا  داطن ئةاا. و طةوارذي وسدكَماناط ئةدا., وسةدكَمان 

بةرزايي  اخكيك كة  ةاخكي ي  ةاودا خؤيةاط قةايكم اةودووة, دةججةاكك  كةة بنةاري ئةةو  ةاخةوةرؤا           
طةوارذياط ئةدا., وسدكَماناط هةندة دةاةونة نارؤةحةتي و تةنةاويككةوة, هةتا ثكاوييك كة وسدكَماناط 

دوذوة    ةي هةةروا ئةوكيننةةوة؟!!  دة هةةتاادو اة  دكَمانةااط ئةةاا. و ثكيكةاط دةكَكيةت: ئكية    رؤوو كة وس
خداش بة   كيدة دابةزيدةتة نةاو خااةاةتانةةوة! ئايةا ئكيةدة كةة نكيةداط دوو ةةااةدانني؟ كةة نكيةداط          

كَماناط بةةرز  دسسةرتاط خبا.؟  بة   كيدة ورةي و يانك  بة نسك  ب ا.ئةوةي اة خدا  ةهكدتاط 
دةط خدا ئةزانكيت اةة ةةةندة رؤاسة ةؤط كةطةةلي     ئةبكي ةوة( ئةوانك  ككي دا بةيعةتكي ي وودط بةيةك ئة

اةوة قةراري ئةوة ئةدةط هةتا وةودط  ةةرؤ كةطةةأل دةججاكةدا ب ةةط,      ةنكةتةاةي خؤيانا  هةودو بةي
ثا ةةاط دةاةونةةة تاري ككةةةاي ئةسةة دنةطة ةةةاوي زذر سةةةخ ةوة واي كةةيي دييةةت اةةةو ناتدانكيةةت       

 دا ئةبةةةزييت و تاري ككةاةةة  "وةريةةة عكسةةاي اةةدرؤي  "ببكنكيةةت, كةوااتةةةدا   شةةيدةسةة ةااني خؤي
ككةةو بوؤيةار   ئةواط اة بةيعةتي وودط ئةبةسة, ااتي بةياندةروبةرةاة رؤووناك ئةبكي ةوة   ئةرؤةويي ةوة

ةاة دةست ثةيي ب ةةط, وةخةذ ندييةذي بةةياني دييةت و قاوةة.        بةياني  ةرؤ يئةدةط اة كةدواي ندييذ
كةة ثةوؤ ئةةو تاري ككةاةة بةةهؤي دابةةزي           ندييةذ, بةؤ ثةكي   وةهدي خةري ة ثةكي  ب ةةوييت   ئةاوييت,

كةناو خةكَ ةاةةدا ثكاوييةك    (وة ئةرؤةويي ةوة ئةبكنن اة ئةو ثكاوة جلدبةرطي سةربازي كةبةراية"عكسا"
ككيي ئةثوسكيت ئةي بةندةي خدا تؤ اكيكت؟ ئةوي  ئةكَكيت وةن بةنةدةي خةداو نكيةودراوو رؤذحةي خةداو       

 , ثكيكةاط ئةةكَكيت: يةةك كةةو سةكيكة هةكَبةذييوط: دةتانةةوييت خةدا         " عكساي اةدرؤي وةريةة  "و ةي خدا 
سزايةك بؤ دةججال و سةربازةااني كةئامسانةوة بنكيوييت, ياط بة ناخي زةوياندا ببا.؟ يانك  ةةةك  

                                 
 أخرجِ معمر ِف جامعة، وقال ابن كثري، قال شيخنا الذه  هذا حديث قوي اْلسناُ.  (1)
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ببنةةةوة؟ ئةةةوانك  ئةةةكَكين: هةةةر ئةةةوةياط ئةةةي   بةسةةةرياندا زاأل ببكيةةت و كةةة اؤكَكةةاطو تفاقةةةاان اط 
ئةةوةي    يةاني ئةةوةواط ئةةوآ بةسةةرياندا زاأل بةبني و   سة كاط ثة  بهكيةنني( بةؤ          ثكيبةوبةري خدا

رؤذذةدا ئةةبكنكت جدوكةاةيةةاي بةةرزو بةةهكيزو بةةتدانا تدانةاي        وكةة  ت!ئؤخةي دأل و دةروومنةاط بكية  
هةكَةوت  مششكيوةاةي نككة كةورة  ة اوياط, وسةدكَماناط هكيو ةكاط بةؤ ئةبةةط و زاأل ئةةبن بةسةةر        

ئةاةةةوييت وةك ةةةؤط  "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة "دا, ااتةة  دةججةةال ةةةاوي بةةة "دةججةةال" سةةدثااةي
 ئةطاتة سةري و ئةي دذييت   "دا ئةتديي ةوة, تا "عكسا"عكسا"قدرقد م ئةتديي ةوة ئاوا كةبةردة  

 

 دا ئةبةزَيت و لةكوآ؟ (يلية السالم) "ييسا"ضؤن 
 زةرددا, بةةةرطي كةةةدوو دادةبةةةزييت دا(دمية ةةب  خؤرهةةةالَتي سةةثككةاةي ونةةارة الي "عكسةةا"
ككيةدةت يي    ئةاوي  سةةري  دادةخةا.  سةةر  اةاتيي  ,وةفويشة ة  دوو سةةرباكَي  خسة ؤتة  دةسذ هةردوو

َُِمْش َق »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"هةروةك ثكيبةوبةر  فَ يَ ْنلُِل ِعْنَد اْلَمنَ ارَِة اْلبَ ْيَض اِء َش ْرِقيَّ 
َ َر، َوِإَذا َرفَ َع ُه َتَ دََّر مِ  بَ ْ َ  ََ رَْأَس ُه قَِ َْطَ  ْن ُه مُجَ انب َك اللُّْؤُلِؤ، فَ َم َمْهُروَُتَ ْ ِ ، َواِضًعا َكفَّْي ِه َعلَ ى َأْجِنَح ِة َمَلَك ْ ِ ِإَذا َط

 دادةبةةزييت  دا(دمية ةب   خؤرهةالَتي سثككةاةي ونارة الي: واتة (1 «ُيَِلُّ ِلَكاِفٍر ُيَُِد رِيَح نَ َفِسِه ِإالَّ َماتَ 
 سةةري  دادةخةا.  سةةر  اةاتيي  فويشة ة,  دوو سةرباكَي خس ؤتة دةسذ هةردوو زةرددا, بةرطي كةدوو
 ووواريكةة,  دانةةي  دةكَكيي هةر ككيدةةؤرؤييت ئاويي ي جؤرة سةربةرزدةااتةوة ااتكي ك  ككيدةت يي, ئاوي
  نةووييت و ب ا. هةناسةي بةبؤني هةست نككة بكيباوةرؤييك هكض

 الي "عكسةا "ت: ئةةوةي ئا ة واية ئةوةيةة اةة      رؤةمحةتي خداي كيي بكيت( دةكَكية  "ئكبنداةسن"
ذ ئةةاوييت,  اوةة. بةؤ نديية   دمية قةوة دا ئةبةزييت, ئةو ااتة ةة اةة ق   خؤرهة تيونارةيةاي سثي كة 

ؤ وة. بؤتة كيش ةوة, ئةوي  ئةكَكيت: تؤ ثكيش ةوة ةدط قائكماوي وسدكَماناط ئةكَكيت ئةي رؤذحي خدا ث
 اواوة  

يي  اط ئةةوني  دئةةكَكيت: ئكيةدة خؤتةاط هةنة      علكةة اكسةال (   "عكسا"كة ريدايةتي تودا هاتدة اة 
 هةنديي  انن خداي طةورةش بةوة رؤييزي ككيةوتدوط 

ي اؤةي كة بةةردي سةثي   741ئةكَكيت: ئةو ونارةية كة سةردةوي ئكيمةدا كةساكَي  "ئكبنداةسن"
دنة ي بةةثارةي طاورةاانةةوة بةدوة, اةة ثكيشةرت سةدوتاندويانة, رؤةنةةة        درووست اواوة, درووس  و

                                 
 .(24( ، َتريَّ فضائل الشام )501الصحيحة )صحيح مسلم، السلسلة     (1)
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ئةوةش بةكَةةيةاي توي ثكيبةوبةرايةتي بكيت, اة ئةبكيت ئةو ونارةية بة ثةارةي طاورةاةاط درووسةت    
اط ئةةادذييت و خاةةةااط   ةااز, ثا اط تةواوي بةرالي ئةو ونارةوة داببةزييت "عكسا"ب ويي ةوة, تااد 
 (1  .وردوخاش ئةاا

 

 )يلية السالم( "ييسا" باآليوخسارو شَيوةو ِر
  ي اودووة ئةكَكيت:"عكسا"ثكيبةوبةري خدا وةسفي 

  ةي واوناوةندبا  -
  ثكيسذ كةنكيداط سدور و سثي داية -
  سكنةي ثانة -
 قذي وةك بلَكيكت تةرؤة بة   تةرؤي  نككة  -
  ت   خدا ككيي رؤازي بكيت(ةةكيد "عووةي ادرؤي وةسعدودي سةقةيف"ئةو زذر بة  -

"َصل ى اهلُل َعَلْي ِه فَ نَ َعَتُه النَِّ ُّ -َوَلِقيُت ِعيَسى »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
ُُِيَ اسٍ فَِإَذا رَبْ َعةب َأمْحَ ُر،   َوَعَلى آلِِه وَسلَّم" ََ ِم ْن  َ ا َخ َر  علكةة  " عكسةا "بةة   طةيشة م واتةة:    (2 «يَ ْع ِف مَحَّاًم ا َكََمنَّ

 دةكَكيةي  هةةر  باالَوناوةنةدي,  ئةةوي   ةة  اةود  وةسفي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر ( اكسال 
، َوِإَذا ِعيَس ى ابْ ُن َم ْرََيَ )َعَلْي ِه السَّ َمم ( قَ ائِمب ُيَص لِّي»هةةروةها دةفةةرودييت:     دةرةوة هاتؤتةة ( حةوا  كة

 بةثكيدةيةةو  "وةرية  ادرؤي عكساي" دةبكنم : ئكنجاواتة (3 «ُة ْبُن َمْس ُعوٍُ الث ََّقِف يُّ أَقْ َرُب النَّاِس ِبِه َشبَ ًها ُعْروَ 
هةةةروةها    ة"سةةةقةفكي وةسةةعددي اةةدري عةةدروةي" دةةةةكيت كةةةو زذر اةةة ئةةةوةي دةاةةا., ندييةةذ

َلَة ِف اْلَمَناِم ِعنْ »دةفةرودييت:  ِم الرَِّج اِل، َتْض ِرُب ِلمَّتُ ُه أَرَاين اللَّي ْ ُْ َُُم َكََْحَسِن َما تَ َر  ِم ْن ُأ َد اْلَكْعَبِة، فَِإَذا َرُجلب آ
نَ هُ  ، َوُه  َو بَ ي ْ ٍُ بِاْلبَ ْي  ِت، بَ   ْ َ َمْنِكبَ ْي  ِه، َرِج  ُل الشَّ  ْعِر، يَ ْقُِ  ُر رَْأُس  ُه َم  اًء، َواِض  ًعا يََديْ  ِه َعلَ  ى َمْنِك  َ ْ َرُجلَ  ْ ِ ُ  و َم  ا يَِ

ًا، أَْعَوَر َعْ ِ اْلُيمْ فَ قُ  َِِ ََْشَبِه َم ْن رَأَيْ ُت ْلُت: َمْن َهَذا  فَ َقاُلوا: اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ. َورَأَْيُت َورَاَءُه َرُجًم َجْعًدا َق َ ، َك
ٍُ بِاْلبَ ْي ِت، فَ قُ  ُ  و ، يَِ َ  ٍن، َواِض ًعا يََديْ  ِه َعلَ ى َمْنِك  َ ْ َرُجلَ ْ ِ وا: َه  َذا اْلَمِس  يُح ْل  ُت: َم ْن َه  َذا  قَ الُ ِم َن النَّ  اِس بِ اْبِن قَِ

                                 
 (1/152النهاية ِف الفنت واملمحم )  (1)
 (4540)  امِصحيح اجل رواه مسلم،   (2)
 (5445رواه مسلم، صحيح اجلامِ )   (3)
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 جةدانرتين  ثكشةاندا ,  رؤةنةكةاط  طةةمن  ثكةاويي ي  اةعبةةدا  كةةالي  كةخةةووا  ئةوشةةو واتة:  (1 « ال دَّجَّال
 سةري بدو كدل  كيدة قذي بدو, هةردوو اني كةسةر كَفيوز كةثكاواندا, ديبكي م اة رؤةنط طةمن  كيدةي
 دةاةود  اةعبةةي  تةةوايف  هةردوواكانةدا  كةنكيداط دووثكاو, سةر اني دوةخس ب دةسذ ككيدةت ا, ئاوي
 بةدو,  كةدل  زذر قةذي  كةدوايةةوة  دي ثكاويي كشم ة,"وةرية  ادري وةسكحي": دتكاطط ئةوةاكيكة؟: ومت

َ ن  قةتةط ادرؤي كة ئةو بةقةد نةديدة اةسم بدو, ادييو رؤاسذ ةاوي  خسة بدوة  دةسةذ  بضةكيت,  (قَِ
   دةججاكَة ئةوة: وتكاط اكيكة؟ ئةوة: ومت دةاود اةعبةي تةوايف دووثكاو سةر اني

 

 لةوِرؤذةدا "ييسا"كارةكاني 
 اار ئةاا., كةوانة: اؤوةكَكيك  دااة دائةبةزييت كةوواوةية علكة اكسال (  "عكسا"
ودني خةةكَ ي بة ةةريعة. و بةرناوةاةةي     ةةة  عةتي ئكسةالوي و ولثكي يدام ودط بة ةر( ح1 

َوالَّ ِذي نَ ْفِس ي بِيَ ِدِه لَُيوِش َكنَّ َأْن »دةفةةرودييت:   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"كيبةوبةةر  خدا  هةروةك ث
َِ اجْلِْليَ ةَ  َْ َويَ ْقُتَل اْْلِْنلِي َر َوَيَض  واتةة: سةدييند بةواةسةةي     (2)«يَ ْنلَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرََيَ َحَكًما َعْداًل فَ َيْكِسَر الصَِّلي

 رؤةوايةةاي  فةةرواط  بةة داببةةزييت   "اةدرؤي وةريةة   "ني و  بةدةس ة, هةنةدةي نةةواوة كةةناوتانا    طكا
 كينكيت و بةرازةااط ب دذييت و سةرانةااط هةكَبةوييت  شخاةةااط بو  دادوةر
( و ثدوةة ودنةوةي بانةةةوازي جدوكةاةةو ديانةةااط و     الال ه اال اهللبةرزاودنةوةي و ةةي   ( 2 

 البودني سةرانة 
  اد    دةججال( 3 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه ثكيبةوبةر هةروةك بةدادطةري و بةئا ذ,  دامةكيوؤاط كةناو خةكَكح (4 
، َوُِي نُ ُهْم َواِح دب، َوأَنَ ا أَْوَ  النَّ اِس ِبِعيَس ى»دةفةةرودييت:   وَسلَّم" ٍت أُمََّه اتُ ُهْم َش َّتَّ ابْ ِن َم ْرََيَ  اْْلَنِْبيَ اُء ِإْخ َوةب، لَِع مَّ

نَ  ُه نَ  ِ ٌّ، َوِإنَّ  ُه نَ  ازِلب فَ  ِإَذا رَأَيْ ُتُم  وُه، فَ  اْعرُِفوُه َرُج  ًم َمْربُوًع  ا إِ  َ  الُْْم  َرِة َواْلبَ يَ  اِض، َعَلْي  ِه ثَ ْوبَ  اِن ِْلَنَّ  ُه ملَْ َيُك  ْن بَ ْي  ِف َوبَ ي ْ
ََنَّ رَْأَس  ُه يَ ْقُِ  ُر َوِإْن ملَْ ُيِص  ْبُه بَ لَ  لب  ُِ اجْلِْليَ  َة، َويَ  ْدُعو النَّ  اَس ِإَ  ُمَُصَّ  رَاِن، َك   ، َويَ ْقتُ  ُل اْْلِْنلِي  َر، َوَيَض   َْ ، فَ يَ  ُد ُّ الصَّ  ِلي

ْس َمَم ، َويُ ْهلِ ُك اللَّ ُه ِف َزَمانِ ِه الْ  ْسَمِم ، فَ يُ ْهِلُك اللَّ ُه ِف َزَمانِ ِه اْلِملَ َل ُكلََّه ا ِإالَّ اْْلِ ُِ اْْلَ اْْلِ َمنَ ُة َمِس يَح ال دَّجَّاَل، َوتَ َق 

                                 
 (2434)   صحيح اجلامِرواه مسلم،    (1)
 (2422)  صحيح اجلامِرواه البخاري ومسلم عن ا، هريرة )رضي اهلل عنه(،    (2)
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َِ اْلغَ َنِم، َويَ ْلَع  ئَاُب َم  َِ اْلبَ َق ِر، َوال ذِّ بِ ِل، َوالنَِّم اُر َم  َِ اْْلِ َِ اْْلُُس وُُ َم  َياُن بِاْلَيَّ اِت اَل َعَلى اْْلَْرِض، َحَّتَّ تَ ْرتَ  َْ الصِّ ب ْ
 يةاني باواكةاط    واتة: ثكيبةوبةراط بةواط,  (1 «ُمونَ ي َعَلْيِه اْلُمْس لِ َتُضرُُّهْم، فَ َيْمُكُث أَْربَِعَ  َسَنًة ُُثَّ يُ تَ َوَّفَّ َوُيَصلِّ 

يةاة, ةدن ة ئايكنكاط يةاة اة ئكسالوة( داي كاط جكاية  يةاني:  ةةريعةتككاط كةة بةداري واوةة . و      

عكسةةاي اةةدرؤي  6262كقةةةاانكاط وةك زةاةةا. و ندييةةذ و رؤذذوويةةاط جكايةةة(, وة وةةن نةةزي رت  بةةة    

زييت, ةدائةب   م نككة اةدا نككة, وة "عكسا"كة نكيداط ون و ة هكض ثكيبةوبةرييك , ةدن 6262وةرية 
ئةطةر بكنك اط بكناسنةوة اة ئةو ثكاويي ي ةدار انةيةو ثكيسذ سدورو سثككة  دوو ثؤ ااي زةردي 

ت خاةةةةااط رؤييت, هةرةةةةندة تةةةرؤي  نككةةة, دييةةاةةاكَي كةبةرايةةة, قةةذي وةك بلَكيكةةت ئةةاوي كةةيي ئةةةةؤ 
كةة  كةخةكَ ي ئةةاا. بةؤ وسةدكَماط بةدوط,     ةادذييت و سةرانة ال ئةبا. و داوا ئة  كين  و بةرارزةااط ئ

, دا هةودو ئةو وكللةتانةةي كةسةةر ئةايك  تةوط كةةناو ئةةةن تةةنها ئكسةال  نةةبيي         "عكسا"سةردةوي 
بةهكالك ئةبا., بةة  ثكيكةة ئةةون و ئاسةايي هةةودو زةوي       "دةججال"وةهةر كةوزةوانة خداي طةورة 

ؤرييك  كيوةااط كةطةأل و ةرت, ثلَنةةةااط كةطةةأل وانةةا, طدرطةةااط كةطةةأل وةةرؤ ئةاو         ئةطويي ةوة, بةج
ةةل سةاأل    "عكسةا ", ا يةاري ئةةاا. و زةرةري ثةى ناطةيةةنكيت    ئةخؤنةوة, هةتا ونةدا ط كةطةةأل وةارد   

 ئةوكينكي ةوة, ثا اط وةفا. ئةفةرودييت و وسدكَماناط ندييذي كةسةر ئةاةط 
 "َص   ل ى اهلُل َعَلْي   ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم": هةةةةروةك ثكيبةوبةةةةر قةةةدرةي كةبةينضةةةدوني وةةةدكَ ي ( 5 

َْ فَ َيُك  وُن ِعيَس  ى ابْ  ُن َم  ْرََيَ َعَلْي  ِه السَّ  َمم ِف أُمَّ  ِ، َحَكًم  ا َع  ْداًل، َوِإَماًم  » دةفةةةرودييت: ، ا ُمْقِس  ًِا، يَ  ُد ُّ الصَّ  ِلي
ُِ اجْلِْليََة، َوي َ  َُ َويَْذَبُح اْْلِْنلِيَر، َوَيَض ُِ الشَّ ْحَناُء َوالتَّبَ اُغُض، َوتُ ن ْ َل ت ْ ُرُُ الصَّ َدَقَة، فَ َم ُيْس َعى َعلَ ى َش اٍة َواَل بَعِ رٍي، َوتُ ْرفَ 

ُْ ِف  َفَم َيُضرَُّها، مُحَُة ُكلِّ َذاِت مُحٍَة، َحَّتَّ يُْدِخَل اْلَولِيُد يََدُه ِف اْلَيَِّة َفَم َتُضرَُّه، َوتُِفرَّ اْلَولِيَدُة اْْلََسدَ  ْئ َوَيُكوَن الذِّ
نَ اُء ِم َن اْلَم اِء، َوَتُك وُن اْلَكلِ  َم ُة َواِح َدًة فَ َم يُ ْعبَ ُد ِإالَّ اللَّ ُه، اْلَغَنِم َكََنَُّه َكْلبُ َه ا، َوَُتْ َأُ اْْلَْرُض ِم َن السِّ ْلِم َكَم ا ُُيْ َأُ اْْلِ

ُْ قُ   َرْياب ُمْلَكَه   ُِ اْلَ  ْرُب أَْوزَاَرَه  ا، َوُتْس  َل ََُم ، َح  َّتَّ َوَتَض   ا، َوَتُك  وُن اْْلَْرُض َكَف  اثُوِر اْلِفضَّ  ِة، تُ ْنبِ  ُت نَ َباتَ َه  ا ِبَعْه  ِد آ
َِ الن ََّف ُر َعلَ  ى الرُّمَّانَ ِة فَ ُتْش  ِبَعُهمْ  ِْ فَ ُيْش  ِبَعُهْم، َوَُيَْتِم  َِ الن ََّف ُر َعلَ  ى اْلِقِْ ِ  ِم  َن اْلِعنَ  ، َوَيُك وَن الث َّ  ْوُر ِبَك َذا وََك  َذا َُيَْتِم 

                                 
سلسلة ال)السلسلة الصحيحة  (عن ا، هريرة )رضي اهلل عنه(، 544/  2و أمحد ) (215/  2أخرجه أبو ُاُو )  (1)

 (215/  4)الصحيحة  
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 سةةةالوي خةةداي كةةيي بكيةةت(  "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة "واتةةة:  (1 «َن اْلَم  اِل، َوَتُك  وَن اْلَف  َرُس بِال  دُّرَْيِهَماتِ ِم  
دادثةروةر ئةبكيت, دييةت   و فةروانوؤةوايةاي دادوةر ئةبكيت كة ئدممةتي ون, وة ئةو ئكماوكي ي يةاساط

دةقةو خكيةوا. ئةهكيلَكي ةةوة, اةةو    سةةرانة الئةةبا. و سةة   بةةراز ئةةادذييت و    خاةةااط ئة ة كين  و  
بةةخكلي و رؤق و اكنةةو تةدورؤةيي كةةناو خةةكَ ي       اةؤ ب اتةةوة,   و و ةرت  ناةكيت زةااتي وةةرؤو وةا .  

و  ئةةةبكيترو طكانةوةرانةةةي اةةة ذةهةةودارط ذةهوةاانكةةاط و ةةك  ةهةكَئةةةطنييت, هةةةودو ئةةةو زينةةدةو 
ةالي اضةؤكَةي  كةدة نةادا.,  ةكيو بة    وارةاة ثكيةخانة ناو دةوي وارةوة ناوكينكيت, هةتا ونداأل دةسذ ئ

ت ختدوني نااةوييت و ئةرؤوا. و ئازاري ث  ناطةيةنكيت, طدرط كةسةر وةرؤو وةا .  بضدواةوة رؤة. ئةبكي
كة ئةون و ئاسايي وةك ةةؤط  ئةبكيت  و ثاسةوانكاط كيي ئةاا., زةوي ثوؤوةك سةطي ثاسةواني ككيدييت 

ودكَةك كةبةردةسةت   ةودوي يةاودا ئةثةرسةة,  ةةرؤ اؤتةايي دييةت و     خةكَ ي هئةبكيت كة ئاو,  قاث ثوؤ
قدريشككةااط ناوكينكيت  هةودو خةكَ ي وةك يةاكاط كيي دييةت( زةوي وةك يةةك قةاثي زيةدي كةيي دييةت       
 هةندة بة بةرةاة. ئةةبكيت(, اةة وكةدةو بةةرووبدووي وةك هةةواط وكةدةو بةةرووبدووي سةةردةوي         

( اؤوةةكَيي كةخةةكَك كةسةةر    هةةتا  ئةةبك    و ثوؤ بةرو زذري بةرووبدووي(ئادةوي كيي دييت  كةطةورةيي 
ي تكيةو ئةةبن, وة اؤوةةكَيي خةةكَك كةسةةر يةةك       اؤ ئةبنةوة هةودو ككيي ئةخؤط ثكضة  شدوة توآيةك هكي

هةنار اؤ ئةبنةةوة ككيةي ئةةخؤط تكيةو ئةةبن, وانةايةةك نوخةاةةي بةوةنةدةو بةوةنةدة ئةةبكيت, هةةتا            
 درهةوكيك  بوؤةةبكي ة ةةند ئةسثكيك نوخةاةي ئ

ينةوةي حةسادة. و رؤقلةيةاةوتن كة دكَي خةكَ دا: ثكيبةوبةةر  ( نةهكيش   بدغزو اكنةو سوؤ6  
لَِع  ْيٍا بَ ْع  َد اْلَمِس  يِح يُ   ْؤَذُن لِلسَّ  َماِء ِف اْلَقِْ  ِر، َويُ   ْؤَذُن طُ  وًب »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"

َ َُ َعلَ ى  ْرِض ِف النََّباِت، َحَّتَّ َلْو بََذْرَت َحبََّك َعَلى الصََّفا لََنَبَت، َوَحَّتَّ َُيُ رُّ الرَُّج ُل َعلَ ى اْْلََس ِد فَ َم ِلْأَ  َيُض رَُّه، َويَِ
بؤ ذياني دواي هةات   و بةخ ةوةري  يواتة: خؤ  (2 «اْلَيَِّة َفَم َتُضرَُّه، َواَل َتَشاحَّ، َواَل َتَاُس َد، َواَل تَ بَ اُغضَ 

, وة فةرواط بة زةوي ئةاوآ اةة رؤووةاةي خةؤي    ن ط بة ئامساط ئةاوييت باراط بباريياة فةروا"عكسا"
يينكةت هةةر ئةةرؤوييت!!  دونكةا     , هةتا ئةطةر دانةوييلَةي خؤ. كةسةةر اكيةدي سةةفاش بوؤو    بكيي  ني ب

                                 
صحيح ( وانظر حديث رقم )رواه ابن ماجة وابن خلُية والضياء املقدسي، عن ا، أماة الباهلي )رضي اهلل عنه(   (1)
 )4305)ِف صحيح اجلامِ وما ب  قوس  ضعي  عند اْللباين انظر ضعي  اجلامِ رقم : ( 2024)

وس   (2) (، وصححه اْللباين ِف السلسلة الصحيحة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ِ، ُهَريْ رََة ، َعْن أَ أخرجه الديلمي ِف مسند الفُر
(5/445) 
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ئةزيةةتي وةرناطوييةت, ثة  كةةوار ئةةن         ةكيودا رؤة. ئةةبكيت   ية ئارا  ئةبكي ةوة( هةتا ثكاو بةةال هةند
  حةسادة. و رؤق و اكنة كة ئارادا نككة  و بةخكلي كةو رؤذذةدا  ,زياني كيي نابكنكيت

ئاو ئةخؤنةوة, هةروةك كةفةرودودةاةي  بة يةاةوةو وةرؤ  (  ةرؤ ئكرت اؤتايي دييت و طدرط7 
ُِاًل، َوَحَكًم ا ُمْقِس ًِا، يَ ْنلِ »ككيوة ا دةفةرودييت:  خاكَي ةدارة  ئاواذةواط ثكيدا  ُل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ ِإَماًما َعا

ُْ مُحَ  ُة ُك  لِّ  ٍَ َمَناِج  َل، َوتَ  ْذَه ُِ السَّ  ْلَم، َويَ تَِّخ  ُذ السُّ  ُيو ، َويَ ْقتُ  ُل اْْلِْنلِي  َر، َويُ ْرِج   َْ  َذاِت مُحَ  ٍة، َوتُ ْن  لُِل فَ َيْكِس  ُر الصَّ  ِلي
َُ اْْلَ  ُْ فَ َم َيُض رَُّها،السََّماُء رِْزقَ َها، َوَُتْ ِر ْئ َْ الصَّ ِ ُّ بِالث ُّْعبَ اِن فَ َم َيُض رُُّه، َويُ رَاِع ي اْلغَ َنَم ال ذِّ  ْرُض بَ رََكتَ َه ا، َح َّتَّ يَ ْلَع 

 سةالوي خداي كيي بكيت( دا ئةبةزييت,  "عكساي ادرؤي وةرية "واتة:  (1 « َويُ رَاِعي اْْلََسُد اْلبَ َقَر فَ َم َيُض رَُّها
اي دادوةر و ئكماوكي ي دادثةروةر ئةبكيت, خاةةااط ئة  كين  و بةراز ئةادذييت و ئةةون  فةروانوؤةواية

و اؤتةايي  و ئاسايك  ئةطكيوؤيي ةوة, مششكيوةااط ئةطؤرؤييت بة داو  ياني ئةون و ئاسايي ئةطكيوؤيي ةةوة 
سةةر ذيةاني    ئةطةرؤيينةةوة  بؤيةة نكيت و خةكَ ي ةةكرت ثكيديسة كاط بةةةةك ناوكينكيةت,     بة ةرؤةااط ئةهكي

 ئةةبن( هةةودو زينةدةوةرو خةاوةط    و زةراعةةتي خؤيةاط    خؤياط و خةري ي بةذييدي ذيةاط و اشة دااأل   
ذةهوةااط, ذةهوةاانكاط و ك ئةاا., ئامساط رؤزق و بةرةاةةتي خةؤي بةسةةر خةكَ ةدا ئةةباريين  و      

ة, وةار  زةوي بةرةاةتةااني خؤي دةر ئةدا., هةتا ونداأل دةسةذ خةؤي ئةخانةة نةاو دةوةي وةارةو      
ثكيكدة نادا. و ئازاري ث  ناطةيةنكيت, طدرط ةاوةدييوي وةرؤو وا . ئةاا. و زيانكاط ث  ناطةيةةنكيت,  

 و  كيو ةاوةدييوي وانةا ئةاا. زياني ث  ناطةيةنكيت!!
 

 لةو ِرؤذةدا ن "ييساي كوِري مةريةم"ثلةوثايةي ئةوكةسانةي كة لةطةأل 
َرَزُُهَ  ا اللَّ  ُه ِم  َن ِعَص  ابَ َتاِن ِم  ْن أُمَّ ِ، َأحْ »: دةفةةةرودييت لَ  ى آلِ ِه وَس  لَّم""َص ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوعَ ثكيبةوبةةةر 

َِ ِعيَس  ى ابْ   ِن النَّ  ارِ  واتةةةة: دوو ثؤكَةةةة  (2)«َم  ْرََيَ َعَلْيِهَم   ا السَّ  َمم: ِعَص  ابَةب تَ ْغ   ُلو اْلِْن  َد ، َوِعَص  ابَةب َتُك   وُن َم  
دةيانثارييزآ: ئةو ثؤكَة جةنةاوةرةي اة غةزووي  جةنةاوةر كة ئدممةتي ون خداي طةورة كة ئاطو

  سةالوي خداي كيي بكيت  ط"عكساي ادرؤي وةرية "و ثؤكَةي تو اة كةطةأل ةهكند دةاةط, وة ئ
 

 جطة لة خؤي "ييسا"حيكمةتي دابةزيين 

                                 
 )رضي اهلل عنه( وقال اليثمي ِف َممِ اللوائد ورجاله رجال الصحيح.َعْن َأِ، ُهَريْ رََة (  مسند امحد بن حنبل 1)

 (5/424 ِف السلسلة الصحيحة ))رضي اهلل عنه( وصححه اْللباينَعْن ثَ ْوبَاَن أخرجه النسائي    (2)
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  اةسي تو قةرار نةبدوة اة دابةزييت؟ "عكسا"رؤةنةة بثوسكت بؤةي جةة كة 
 اط كةوبارةوة باو اودووة كةوانة:كمةتكي  ياط ةةند حكنااز
بةرثةرةةةدانةوةي جدوكةاةةةااط اةةة بانةة ةةةي ئةةةوةياط دةاةةود اةةة طدايةةة ئةةةواط     ( 1 

اةة ئةةواط    يةة "عكسةا "ي ئةواط ئا  وا ئةاا., وة هةةر  ذخداي طةورة در ياط اد  دوة!"عكسا"
ئةةة   ت: هةةةر  ئةةةكَكي  "ئكبندحةجةةةر "ئةةةادذييت و سةرذاةاةيشةةكاط اةةة دةججاكةةة ئةةةادذييت,      

 هؤاارةيانة 
ي ثكيبةوبةري ئكسالوي كة ئكنجكلدا بكنكدة, هةروةك خداي فةزكَ (اكسال   علكة "عكسا"( 2 

الف تح:   [س ت قاهالل َلَتأٰللَْمَثَلاا مْلُايلاَّْإِقْجِيبِلكَيَرْع لأَخْرَوَلشَطْأَه لَُتزََرَه لَُُسْتتَلْلَ َلَُُسْتتَ َ ٰلللطةورة دةفةرودييت:  
 ثكيناسة ةةكاط مندونةةةو كةتةوراتةةدا, ثكيناسةةةيانة ئةوةمندونةةةو ييزانةةةبةرؤ ئةةةو جةةاواتةةة:  ( 25

 اودبكيةت,  بةةهكيز  ةةةاةرةاةي  جا اةكةسةرةتاوةةةاةرةب ا., واية رؤوةاكيك وةك كةئكنجكلكشدا
  قةدةاةي  كةسةر رؤابدةس كيت و ببكيت ئةس دور ثا اط
, ةةةدط يةةة "عكسةةا"دونةةةوةي ئةجةةةكي ب ي  ئةةةو بةةؤ سةةةر زةوي نكشةةانةي نزي دابةةةز  (3 

  ا بنكيذرييت كة زةويد وبكيت ئةبكيت بكي ةوة ذييو ئةو طلَة هةردرووس  واوييك كة طأل
ئةبةزييت تا درذي طاورةااط سثي ب اتةوة اة دةيانةد.: ئةو ادرؤي خداية, خداي طةورة دا (4 

ت تةواوي خاةةااط , وة دييدينةااط ئةسوؤيي ةوة تةنها ئكسال  نةبكيت دا تةواوي"عكسا"كةوسةردةوةي 
بةرازةاانك  ئةادذييت, كةبةر زذر ئاكدودةبدونكاط بةة خةداردني طؤ ةذ بةةراز و ثا ةاط       ئة  كينكيت,

 سةرانةااط هةودوي هةكَدةطوييت 
ة, ئةوي  ( ثةيدةنديكةاي بةهكيز هةبدوعليهما الصمة والس مم  "ودحةممةد"و "عكسا"نكيداط ( 5 

َوأَنَ ا أَْوَ   »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"اة ثكيبةوبةر ةاةوييت كة  فةرودودةدا بةديار د
َنُه نَ ِ ٌّ  , "عكسةاي اةدرؤي وةريةة    "واتة: وةن نةزي رت  بةة     (1 «« النَّاِس ِبِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ِْلَنَُّه ملَْ َيُكْن بَ ْيِف َوبَ ي ْ

  ئةودا نككة ةرييك كة نكيداط ون و ةدن ة هكض ثكيبةوب
دةي ش خةؤي وةدذ  "عكسةا ", "عكسةا "اةواتة ثكيبةوبةري ئكسال  كة هةةودواط نةزي رت بةدوة كةة     

ثكيبةوبةرة  وةرؤ بةوة, وة داواي كة  ديين ةوتدوانكشي اودووة اةوا باوهات  ثكيبةوبةري ئكسالوي دا

إِسْرَائايبَلإِقٍيلرَس  َالاَّلَّهالإََِّيْكامْلم صَ لقًُلَّا َُلبَتيْ َليَت َ علمات َللللَْإَِْلقَََُل اياَألابْ  لمَرْيَمَليَُلبَنايلهةروةك دةفةرودييت:   بكينن

  (4الص  : [  َْرٌلم تبٌَِلساتللسَاَُلَ عتُلجَتُءَل مْلبَُِّْبَيلنَتُِالقَتَُّا اللَٰتللللللۚ  لاَّتَّ ْرَاةالَْم بَ لرًالبِرَس  َ ليَأْتايلمات ْلبَعْت ا لاسْت  ه لأَحْ َت  لللل

                                 
 (215/  4)السلسلة  ( عن ا، هريرة )رضي اهلل عنه(، 544/  2و أمحد ) (215/  2أخرجه أبو ُاُو )  (1)
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 بةرؤاسةذ  ونةك  : و. ئكسةوائكلي  بةنةةوةي  "وةريةة   اةدري  عكسةاي " ااتكيةك  ة,خبةرةو واتة: بنياط
 هةةروةها  هةاتدوة,  ونةدا  ثةكي   اةكةة  دةسةةملكينم  تةةوراتك   رؤاسذ ئكيدة, سةر بؤ خدا  ثكيبةوبةري

 نكشانةي و بةكَةة بة ااتكيك اةةي ة,(ئةمحةد  ناوي و دييت ون دواي اة بةثكيبةوبةرييك وذدةدةريشم
  ئا  واية جادوويةاي ئةوة: دتكاطط رؤاطةياندط, ثكيي ئا  واوة ودعجكزةي اووتةو و تكيو

 

داواي لَيكردووين كة سةالمي ئةو بطةينينة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثَيغةمبةر 
 )يلية السالم( "ييسا"

ِإينِّ َْلَْرُجو ِإْن طَاَل ِ، ُعُمرب َأْن أَْلَقى ِعيَس ى » دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
، َفَمْن َلِقَيُه ِمْنُكْم ف َ  واتةة: وةن ئدوكيةد ئةاةة       (1 «ْليُ ْقرِْئُه ِمفِّ السََّممَ اْبَن َمْرََيَ َعَلْيِه السََّمم، فَِإْن َعِجَل ِ، َمْوتب

 علكةة اكسةال (,    "كسةاي اةدرؤي وةريةة    ع"اة خدا تةوةمن درييةذ ب اتةةوة تةا ئةودةوةةي دةطةة  بةة       
 ئةطةري  وودط دةرفةتي نةدا , هةراةو كة ئكيدة طةيشت ثكيي با سةالوي و  ث  بةةيةنكيت 

  

 (يلية السالم) "ييسا"ماوةي مانةوةي 
 لةسةر زةوي دواي دابةزيين 

ي ئةودا حدام كة واوةي  ,ئةذية. بؤسةر زةوي  علكة اكسال ( ةل ساأل دواي دابةزي  "عكسا"
نة سةرو طدرط و وةرؤ بةيةاةوة ئاو دةخؤنةةوة, ثكيبةوبةةري   ةذياط ئةب سةالوةتيخةكَ ي بةئا ذ و 

، َوُِينُ ُهْم َواِحدب، َوأَنَ ا »دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"خدا  ٍت أُمََّهاتُ ُهْم َشَّتَّ اْْلَنِْبَياُء ِإْخَوةب، لَِعمَّ
َنُه َنِ ٌّ، َوِإنَُّه نَازِلب فَِإَذا رَأَيْ ُتُموُه، فَ أَْوَ  ا اْعرُِفوُه َرُجًم َمْربُوًع ا ِإَ  الُْْم َرِة لنَّاِس ِبِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ِْلَنَُّه ملَْ َيُكْن بَ ْيِف َوبَ ي ْ

ُِ اجْلِْليََة،  َواْلبَ َياِض، َعَلْيِه ثَ ْوبَاِن ُمَُصَّرَاِن، َكََنَّ رَْأَسُه يَ ْقُُِر َوِإْن ملَْ  ، َويَ ْقُتُل اْْلِْنلِيَر، َوَيَض َْ ُيِصْبُه بَ َللب، فَ َيُد ُّ الصَِّلي
ْس   َمَم ، َويُ ْهلِ   ُك  ْس   َمِم ، فَ يُ ْهلِ   ُك اللَّ   ُه ِف َزَمانِ   ِه اْلِملَ   َل ُكلََّه   ا ِإالَّ اْْلِ اللَّ   ُه ِف َزَمانِ   ِه اْلَمِس   يَح َويَ   ْدُعو النَّ   اَس ِإَ  اْْلِ

ئَاُب الدَّجَّالَ  َِ اْلبَ َق ِر، َوال ذِّ ِبِل، َوالنَِّم اُر َم  َِ اْْلِ َِ اْْلُُسوُُ َم ُِ اْْلََمَنُة َعَلى اْْلَْرِض، َحَّتَّ تَ ْرَت َْ ، َوتَ َق َِ اْلغَ َنِم، َويَ ْلَع  َم 
َياُن بِاْلَيَّ  اِت اَل َتُض  رُُّهْم، فَ َيْمُك  ُث أَْربَعِ  َ  َس  َنًة ُُثَّ يُ تَ   َوَّفَّ َوُيَص  لِّي عَ  واتةةة: ثكيبةوبةةةراط  (2 «َلْي  ِه اْلُمْس  ِلُمونَ الصِّ  ب ْ

بواط,  ياني باواكاط يةاة, ةدن ة ئايكنكاط يةاة اة ئكسالوة( داي كاط جكاية  ياني:  ةريعةتككاط كة 
عكساي ادرؤي "بداري واوة . و كقةاانكاط وةك زةاا. و ندييذ و رؤذذووياط جكاية(, وة ون نزي رت  بة 

                                 
السلسلة  ، )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ َرَة رواه امحد والاكم وقال صحيح اْلسناُ ومل َيرجاه ووافقه الذه ،   (1)

 (305/  4)الصحيحة 
السلسلة )السلسلة الصحيحة  (عن ا، هريرة )رضي اهلل عنه(، 544/  2و أمحد ) (215/  2أخرجه أبو ُاُو )  (2)

 (215/  4)الصحيحة  
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دا نككةة, وة بةةب   ة م دائةةبزييت, ئةطةةر      "عكسةا "ةوبةرييك كة نكيداط ون و ة هكض ثكيب, ةدن "وةرية 
بكنك اط بكناسنةوة اة ئةو ثكاويي ي ةدار انةيةو ثكيسذ سدورو سثككة  دوو ثؤ ةااي زةردي اةاكَي   
كةبةراية, قذي وةك بلَكيكت ئاوي كيي ئةةؤرؤييت, هةرةةندة تةرؤي  نككةة, دييةت خاةةةااط ئة ة كين  و     

ااط ئةادذييت و سةرانة ال ئةبا. و داوا كةخةةكَ ي ئةةاا. بةؤ وسةدكَماط بةدوط, كةة سةةردةوي        بةرارزة
هةودو ئةو وكللةتانةي كةسةر ئايك  توط كةناو ئةةن تةنها ئكسال  نةبيي, وةهةر كةوزةوانة  "عكسادا"

, بةةةهكالك ئةةةبا., بةةة  ثكيكةةة ئةةةون و ئاسةةايي هةةةودو زةوي ئةطويي ةةةوة  "دةججةةال"خةةداي طةةةورة 
بةجؤرييك  كيوةااط كةطةأل و رت, ثلَنةةااط كةطةأل وانةا, طدرطةااط كةطةأل وةرؤ ئاو ئةخؤنةوة, هةةتا  

ةةل سةاأل ئةوكينكي ةةوة, ثا ةاط      "عكسا", اري ئةاةط و زةرةرياط ثى ناطةيةن وندا ط كةطةأل واردا ي
 وةفا. ئةفةرودييت و وسدكَماناط ندييذي كةسةر ئةاةط 

:   [َْ انت َه ل الْتم لاَّاعتُ ََالللككيي رؤازي بكيت( كة تةفسني ئايةتي    خدا "ئةبدوهدريوة"  (04اللخ ٍر
 (1 «خ  رَو عيس  ى، ُيك  ث ِف اْلرض أربع    س  نة، تك  ون تل  ك اْلربع  ون ك  َربِ س  ن  ُي  َّ ويعتم  ر»دةكَكيةةت: 

وايةة  كة زةوي ئةوكينكي ةوة, ئةو ةل ساكَةش وةك ةدار سةالي   , ئةو ةل ساأل"عكسا"واتة: دةراةوت  
 رؤييدرؤةمسي حة  و عةووة بةج  ديينكيت 

 

 (يلية السالم) "ييسا"حةجكردني 
َوالَّ  ِذي نَ ْفِس  ي بِيَ  ِدِه لَ  ُيِهلَّنَّ ابْ  ُن َم  ْرََيَ ِبَف  َِّّ »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر 

 ادرؤةاةةي  بةدةسة ة  و  طكاني اة زاتةي بةو سدييند  واتة: (2 «ِنيَ ن َُّهَم االرَّْوَحاِء، َحاجْيا أَْو ُمْعَتِم رًا، أَْو لََيثْ 
 يةاط  حةة   بةؤ  دةبةسةذي  ئكحةوا   (رةوحائةة   كةرؤييةةي( -اكسال  علكة- ثكيبةوبةر عكسا واتة:  وةرية 
 دةاا.  ثكي ةوة هةردواكاط ياط عدووة

ْع ُت أَبَ ا ُهَريْ  َرَة ، يَ ُق وُل : َعْن َعَِ اٍء َم ْوَ  »ودييت: كة رؤيدايةتي تودا هاتدوة دةفةر أُمِّ َحِبيبَ َة، قَ اَل : َسَِ
َِنَّ ِعيَس  ى ابْ  ُن َم  ْرََيَ َحَكًم  ا َع  ْدال، َوِإَما ًم  ا ُمْقِس  ًِا َولََيْس  ُلَكنَّ قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوآلِ  ِه َوَس  لََّم : لَيَ ْه  ِب

َِْتَ َّ قَ   َْبِي َح   َّتَّ ُيَس  لَِّم َوَْلُرََُّن َعَلْي  هِ َفجْي  ا َحاجْي  ا، أَْو ُمْعَتِم  رًا أَْو  يَ ُق  وُل أَبُ  و ُهَريْ   َرَة : َأْي بَ  ِف َأِخ   ي ِإْن  بِِنيِِّتِهَم  ا َولَيَ  
 بةةةدائةبةةةزييت  "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة "بكيةدوةةاط واتةةة:  (3 «رَأَيْ ُتُم وُه، فَ ُقولُ وا : أَبُ و ُهَريْ   َرَة يُ ْقرِئُ َك السَّ ممَ 

, يةةاط ةوةمسي حةةة  ئةطويي ةبةةةر يةةاخدد عةةةو   , وة بكيةدوةةاط ئةةةو رؤييةةدرؤ  دادوةر ايةةةايفةروانوؤةو

                                 
 رواه عبد بن محيد، وله حكم املرفَو ْلن مثله ال يقال بالرأي   (1)
 (2420، صحيح اجلانِ )عن َأ، ُهَريْ رََة )رضي اهلل عنه((  2)

 (5542)  ضعي  اجلامِ ولكن ضعفه اْللباين ِفرواه الاكم وقال: هذا حديث صحيح اْلسناُ ومل َيرجاه،   (3)
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وة ديي ة سةر طؤرؤةاة  بؤ ئةوة سةالوم كيي ب ا., ونك  وة وي سةالوةاةي  كاط بةيةاةوة,واهةردو
ي  خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَكيت: بوازاي خؤ  ئةطةر ئةةوتاط بةك  ثكية    "ئةبدوهدرةيوة"ئةو ئةدةوةوة, 

 سةالوت كيي دةاا.  "ئةبدوهدرةيوة"بلَكين: 
 

 نيشانةي سَييةم:  (3)
 دةركةوتين يةئجووج و مةئجووج

كةة   اةة  دووتنةط كة بةني ئادة  هةروةك كة هةندآ فةرودودةدا هةاتدوة  (يةئجد  و وةئجدو  
تا ككي ي فاسةةدو خواث ةةار بدونةةة هةةةئةاةةةين, ئةةةواط كةةة سةةا. و اةةاتي ثكيشةةدودا طةةة  دوايككةةا باسةةي

ئةةواط   و رة كةةنكيداط خؤيةاط  اةة  ةدورةيةاي طةةو   اةودووة   "زوكقةرنةةين "دراوسكي انكاط داوايةاط كةة   
ئةةةوي  هةكَدةسةة كيت بةةة درووسةة  ودني   نةثةرؤيي ةةةوة,بةةؤ تةةاادو فةسةةادو خواثةةةاانكاط  ب كيشةةكيت 

 ئةواط و دراوسكي انكاط   دورةيةاي طةورة كة قدرقد م و كة ئاسن كة نكيداط 
وي ثكيي رؤاطةياندووين اةة ئةةواط كةة ئةاخ     "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"سةردارواط ثكيبةوبةري 

لكةة اكسةال ( ثةةيا ئةبنةةوة فةسةاد و خواثةيةةاي زذر درووسةت         ع "عكسةا "زةواط كةدواي دابةةزي   
كةة  ةاخكي ي   و بةوؤواداراط طةةوارذ ئةةدةط    "عكسةا "دا ئةاةط و "عكسا"ئةاةنةوة, هةتا اة  ةرؤ كةطةأل 

طةكةة خواث ةارة   ! تةا خةداي طةةورة اووكيةك بةؤ ئةةو       دييةنن ط ابةوؤوادار  بةؤ  دا, تةا زذر (بةي دملةقديس 
كةيةةك وةخ ةا    كةطةردةنكاط هةةودو تكي ةوا   وةك وؤرانة ئةدا. و بةطةردةنكانةوة دةندوسكيت ئةنكيوييت

خةداي   ن و دةيةان دذط(  وةك ئةو اووانةي كة ناو كةدوتي و ةرتا ثةيةدا ئةةب     طكاط ئةدةط و ئةووط!!
 شن ةوتداني ئةثارييزييت كة ةةرؤي ئةةواط  كةة  فةرودودانةةي خةدارةوة     ة بة   كيدة عكساو  دييرطةو

 رؤووداوانة ئةاةط  وبةتكيوو تةسةكي باو كة
 

 يةك لةنيوان يةئجووج و مةئجووج و دراوسَيكانيانضريؤكي درووستكردني شوورة
لبَلَغَلإََِالحَتَّأٰل*ثامعلأَتْبَعَلسَبَبًُلدةفةرودييت:   "زيلقةرنةين"ةااةاةي  ا اي ثادخداي طةورة كة ةنذ

ُاتيلاَّْتأَرْضِلللللللللل*اَّاع عيْ ِلَْجَ َلما ْلد ْقااِ َُلقَ ْمًُلََُّليَكَُد ْنَليَفْ َا  نَلقَ ًَُّْللبَيْ َ ََالاَّْ َترَْقْي ِلِإنعليَتأْج  وَلَْمَتأْج  وَلم ْفاات  ْنَل قَتَُّا اليَتُل

قَََُلمَُلمَكَّنليلُايهالرَبليلخَيْرٌلَُتأَ اين  قايلبِ ات عةألأَجْعَتبْلبَيْتنَكامْلَْبَيْتنَا مْلللللل*للسَ ًّالَْبَيْنَا مْلبَيْنَنَُلتَجْعَبَلأَنْلبالََََّلخَرْجًُل َلَأَُٰاَبْلقَجْعَ

لقاطْترًالل َلَيْتهاللأاُْرِغْلآتا قايلقَََُلقَُرًالجَعَلَه لإََِالحَتَّأٰلۚ  لفاخا ااَّصع ََُيْ ِلقَََُلاقْلبَيْ َلالسََُْ ٰإََِلحَتَّأٰلۚ  لآتا قايلَابَرَلاَََّْ اي ا*لرَدْمًُل

 "ئةمحةد اااة وةةمحدود "   واوؤس ا(52-52الكه : [  َُ َُلاسْطَُ   الأَنْليَظْاَر ْه لَْمَُلاسْتَطَُ   الََّه لقَ ْبًُل*
ة ئةةاا. و ئةةكَكيت يةاني:     رؤةمحةتي خداي كةيي بكيةت( بةة  جةؤرة ئةة  ةةةند ئايةتةةي سةةرةوة رؤاظة         
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 خؤرهةةالَ.  والَتةي  راو ودنةي  ثةاش  ديسانةوةيةئجدو  و وةئجدو ,  الي ةريدةظ طةيش ة زوكقةرنةين
 بةاادري  اةكةة  طةةورة  دوواكيةدي  نكيداط طةيش ة تا باادور بةرةو طوتةبةر توي هؤيةاي توو رؤييةةيةاي

 و(ئةةةروكنكا  دةورووبةةةري كةةة وة(كةوةةةنبؤككا ةةةني  والَتةةي جكااةةةرةوةي بؤتةةة و ةةةكنداط و تةةي
 بدو كةوانة ,تو كةدوودةس ةاةي بكيجةة تدي خةكَ انكي ي اكيدةاةدا دوو كةخدارووي  دا,(ئازةرباجياط 

 ةةدن ة  بدوط, كة ارس انككة. دوور و واةودةط زواننةزاط خةكَ كي ي: واتة تكينةطةط, قسةيةك كةهكض
 سةرسةةخت  دوذونكي ةي  بةدةسةت  ئةوخةكَ ةة  وة ,بةدوط  ودووركةئاوةدانككةدا   ةاخاويي  كةناوةةيةاي

 ت,دية  يةاط "زوكقةرنةةين " دةسةةالَتةاةي  اةاتيي  بؤيةة  ببدوط, طنذدةيةئجدو  و وةئجدوجةوة  بةناوي
 ئةوانةة    بةةكَيي   خواثةةاارط  بةدفةرؤوو والَتةدا كة  يةئجدو  و وةئجدو  بةرؤاسذ ثكي د ثةناياط خكيوا

 هةيانةةة ادرتةباالَيةةة,  هةيةةة وايةةاط هةةي ككي ةيةةة, تكي ةةةو سةةكماياط بةةةالَ  زادط,كهةةةرئادةو كةنةةةذاددا
 خةدا  زةينةب خاتدونة :ئةاؤط بةرثةك ةويي هةرةككاط ثكاوادذط, دزوو تاالَن ةرو طةككي ي باالَبةرزة,

 و ةنطاةةرؤ  هةا.,  بةخةبةةر  كةخةةو  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةةر : دةكَكيةت  بكيت رازي ككيي
 بةةةد و خواثةةي  ةةةرؤو كةةةو!(  عةةةرةب بةةؤ واوةيةةال هةةاوارو: دةيةةةد.! سةةدورهةكَةةرؤابدو روخسةةاريي
 دةاويي ةةوة, ( ءوةاجدو   د يةاج   كةة  بةربةسة ةاة  دةرطةاي  وائةووؤذ بديتةوة, نزيك ككيكانةوة فةرؤيكةي

 كةةالي   اةة  (91 ذوةارة  وةاةد : واتةة  ,( ةايةتدواط  ثةجنةةي  طةةورةو,  ثةجنةة   ثةجنةية دوو ئة  وةك
 ئكيمةةش  ئةاخؤ : طةدتي  زةينةةب  خاتدو  ئاطاداراودووة كةذوارة يةارتياط بةوجؤرةية باوبدوة عةرةب
 فةسةةادوو زينةةاو هةةةراا. بةةةكَيي فةةةرودوي! بكيةةت؟ كةنكيدانةةدا بامشةةاط و حلاَسةة اةخةةةكَ اني تكابضةةني

 بةؤ  ودياريكةةات  رجكيوخةة  بةا   ئكيمةة  ئةطدجنيي ئاخؤ ( بة  زيلقةرنةين(ياط طد.:زذربدو خواثةااريي
 بةؤبكينن   ةاالَوواط  نةةتدانن  تائةواط ب ةيت, دروست بةربةس كيك ئكيمةوئةواندا كةنكيداط اة اؤب ةينةوة

 ثكيكةداو   ثةةروةردطار   اةة  ودةسةةالَتةي  دارايةي  و سةاواط  و ووةالي  زانكةاريي  ئةةو : وتي (زوكقةرنةين 
 ياروةةتكم  خؤتةاط  بةازووي  بةهكيزي ئكيدة  دبةكَ نككة, ثكيديست ساواط, ئةودةنيي ئكيدة كةوةي ةاارتة
 و بكيةنن  بؤ طةورة  ئاس  ,دةاة  دروست ئةس دور بةربةس كي ي ئةواندا ئكيدةو كةنكيداط ئةوسا بدةط

 ئةوبةةري  بةرو ئة  دروس  ودو ديداريي ي تا اود اةكَةاة كةسةريةك ئاسنكاط ئةوانك  ب ةط اةكَةاةي
 اارةاةياط ئةوانك , وبكدةوكينن وخؤ ك ةط هةكَ ةط ئاطو ريكدابةدةو: وتي ئةوجا ,ثوؤاود اكيدةاةي
 و قةالي  وسةي  ئكيسة ا : وتةي  ئكنجةا   سةدوربدونةوة  ئةاطوو  بدونةة  هةةودو  ئاسنةااط ثارةة تا ئةجناودا
 و طد ةكي  ئاسةنةاةي  ئةةوك   اةودو,  جكيبةةجيي  داوااةياط ئةوانك  بنؤييذ , سةريابة بكينن بؤ تداوة 

 سةراةونة نةيان داني ةةااط(وفسد  طكيوة كيدينة ئكرت دروس  ود قاميي يي يددسة ثارةةو بةيةك بدو
  وةح ةوي و كةبةرقاميي ادنك ةط كةخدارةوة نة كان داني بةرزيي و ئةس دوريي كةبةر سةري
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 كَيية؟ (زولقةرنةين)
اةةط  دة ئة, ئةو هةروةك ئةهلي عكلم باسي ككيثاد ايةاي ثكاوةااي بوؤوادار بدوة "زوكقةرنةين"

ةةةدن ة  "زوكقةرنةةةين"ت ت, بؤيةةة ثكيةةي ئةةةوتوييدا هةةةبدوبكيةاانةةوووداكةوانةةة نةةةبدوة اةةة تةةاواني كةرؤ 
اةة  ةاخي  ةةي انكاط كةنكيدانةدا دةر ئةاةةوييت, ئةةو       خؤهةة . و خؤرئةاواوة   دةسة تي طةيشة ؤتة  

اوةرؤ بدوة  نةبدوة اة باسي ئةاةط ةدن ة ئةس ةندةر ثكاويي ي اافوو بكيب (ئةس ةندةري وةقةدذني 
خةداي طةةورة كةة     ار سةاأل بةدوة    دو نكيدانكةاط زيةاتو دووهةةز   بةدوة, بةةكَ   "زوكقةرنةةين "وة ئةو ثكي  

   بةهةودو زةويدا رؤاطةيش دوة "زوكقةرنةين"سدرةتي اةهفدا باو ئةاا. اة 
 

  يةئجووج و مةئجووج كَين؟
  اكدو. و جاكدو.وةك ناوةااني ت عةجةونيدةكَكين: يةئجدو  و وةئجدو  دوو ناوي  -
(ةوة هاتدوة ااتة  اةة ئاطوةاةة بلكيسةة ئةةدا.,      أجَّت الناردةكَكين: يةئجدو  و وةئجدو  كة   -

 بؤية ئةواط ئدممةتكي ي زذر ثكسن هةودو  ت ئةسدوتكينن و وييواني ئةاةط 
 ( اة زذر سدييوةاْلجَاكة ئاوي   ثكي هاتةيةدةكَكين  -
 اتة دةنط و ناكَةي ئازار و (ةوة هاتدوةاْلَكين كة  ياط دةكَ-

  

ئايينَيكن؟ وة ئايا ئةوان ثةيامي ثَيغةمبةريان ثآ  ض يةئجووج و مةئجووج لةسةر
 طةيشتووة؟
 رؤةمحةةتي خةداي كةيي بكيةت(     " ئكبندحةجةةر "يةئجدو  و وةئجدو  كة بةني ئةادةون, هةةروةك   

ااني ئةةادةون هةةةروةك ة ئةةةواط كةةة رؤذكةةةاةة (ط ياف  ث ب  ن ن  وحكيةةت: ئةةةواط دووتةةنةط كةةة نةةةوةي  دةكَ
َِ النَّ ِ ِّ »كةفةرودودةدا هاتدوة دةفةرودييت:  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَص ْ ٍ، قَ اَل : ُكنَّ ا َم 

َِ َرُس  وُل اللَّ  ِه  وَس  لَّم" َص  ْوَتُه  َلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل عَ ِف َس  َفٍر، فَ تَ َف  اَوَت بَ   ْ َ َأْص  َحاِبِه ِف السَّ  رْيِ، فَ َرفَ  
َِ يَََي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّك ْم ِإنَّ زَْلَللَ َة السَّ اَعِة َش ْيءب َعِظ يمب ِإَ  قَ ْولِ ِه َع َذاَب اللَّ ِه َش ِديدب"، ف َ "ِ َاتَ ْ ِ اْايَ تَ ْ ِ :  َلمَّ ا َسَِ 

ِِيَّ َوَعَرُفوا أَ  : " َهْل َتْدُروَن َأيُّ يَ ْوٍم َذِلَك  " قَ اُلوا : اللَّ ُه َوَرُس ولُُه ، فَ َقالَ نَُّه ِعْنَد قَ ْوٍل يَ ُقولُهُ َذِلَك َأْصَحابُُه َحثُّوا اْلَم
َُُم ابْ َع ْث بَ ْع َث النَّ  ُِي ِه رَبُّ ُه، فَ يَ ُق وُل : يَ ا آ ََُم فَ يُ َنا ُِي اللَّ ُه ِفي ِه آ َُ يَ  ْومب يُ نَ ا ، اِر، فَ يَ ُق وُل : يَ أَْعَلُم، قَ اَل : " َذا ا َربِّ
ُِ ِماَئٍة َوِتْسَعةب َوِتْسُعوَن ِإَ  النَّاِر َوَواِح دب ِف اجلَْ  نَّ ِة "، فَ يَ ِئَس اْلَق ْوُم َح َّتَّ َوَما بَ ْعُث النَّاِر  فَ يَ ُقوُل : ِمْن ُكلِّ أَْلٍ  ِتْس

ََْص   َحاِبِه،  آلِ   ِه وَس   لَّم" "َص   ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ   ىَم  ا أَبَ   َدْوا ِبَض   اِحَكٍة، فَ َلمَّ   ا رََأ  َرُس   وُل اللَّ   ِه  اْعَملُ   وا قَ   اَل: "الَّ   ِذي ِب
َِ َش  ْيٍء ِإالَّ َكث ََّرتَ   َِ َخِليَقتَ   ْ ِ َم  ا َكانَ تَ  ا َم   َُ، َوَم  ْن َوأَْبِش  ُروا، فَ َوالَّ  ِذي نَ ْف  ُس ُمَمَّ  ٍد بِيَ  ِدِه، ِإنَُّك  ْم َلَم   َُْجو َُ َوَم   َُْجو اُه يَ  

ََُم َوبَ  ِف ِإبْلِ  يسَ  َم  اَت ِم  ْن بَ  ِف  : " اْعَملُ  وا َوأَْبِش  ُروا فَ َوالَّ  ِذي ْع  ُض الَّ  ِذي ُيَِ  ُدوَن، فَ َق  الَ : َفُس  رَِّي َع  ِن اْلَق  ْوِم ب َ ، قَ  الَ آ



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

131 

ِْ اْلَبِعرِي، أَْو َكالرَّ  َِ الدَّابَّةِ نَ ْفُس ُمَمٍَّد بَِيِدِه، َما أَنْ ُتْم ِف النَّاِس ِإالَّ َكالشَّاَمِة ِف َجْن عكمواني "واتة:  (1 «ْقَمِة ِف ِذرَا
بةدوين,   "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" داطة ة كي دا كةطةةأل ثكيبةوبةةر    دةكَكيةت: كةة   "ادرؤي حدصةين

بةة    "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"دووراةوتةوة كة رؤذيشة كةطةأل ياراني, ثا ةاط ثكيبةوبةةر    اةوىي
 خةؤ  و برتسةن  كةثةروةردطارتاط بةردةوا ! خةكَ كنة ئةيدوي:  دوو ئايةتة دةنةي بةرزاودةوة فةرو

 و قكاوةةة. رؤذذي هةةات   ةةؤاةي بدووةكةةةرزةو بةرؤاسةةذ ةةةدن ة, ئةةةو راةةي و خة ةةم كةةة بثةةارييزط
 هةةر  ئةةبكنن  ثكيشها., رؤذذة ئةو اارةساتي هةراة طةورةية, و ساوناك زذر ااريي ي نكا,ود ااوكبدوني

 و ئةةبيي  غافلي ككيي دةااو فةراوؤش ثكيدانكدا  ن كةااتي خؤي خؤرةاةي نة ونداكَة  ندةر ذنكي ي
 سةة ةاةي هةيبةةةتا كةةة و كةةةتوو زاثوؤيشةةة, و دووطكةةاط وكيكنةةةي وهةرةةةي بةردةبكي ةةةوة كةباوة ةةي

 و وةسةت  كةرؤاسة ككدا  خةؤ  دةبك ي سةرخؤش و وةست وةك خةكَ ك  هةودو و كةباريدةةكيت دادةنكيد
( ااتة  هةاوة ط طدييكةاط كةة  ئايةتةة بةدو ثكيكةاط        تدندوسةةخ ة  زذر خةدا  بةكَ دسةزاي  نني سةرخؤش

 "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"هةكَةو. و  بةخكيوا خؤياط طةياندة الي ثكيبةوبةر( زانكاط اة ثكيبةوبةر 
ثكيبةوبةةر   قسةيةاي هةية بؤياط ب ا., فةرودوي: ئايا دةزانةن ئةةو رؤذذة ض رؤذذيي ةة؟ طدتكةاط خةداو     

ي ا. و ئةادةوك  بةانة  ة اةة تكايةدا خةدا بةانةي ئةادة  ئةةا      , فةرودوي: ئة  رؤذذة ئةةو رؤذذةية  دةزانن
دذزةخككةةةااط جكةةا ب ةةةوة, فةةةرودوي: ئةةةي    ت: ئةةةي ئةةادة  ثةةةروةردطاري دةاةةا., دةفةةةروديي 

ةو ( اة 999ثةروةردطار ةؤط جكاياط ب ةوةوة؟ فةرودوي: كةهةر هةزار اةو نؤسةدو نةوةد و نةؤ   
بنكيوة بؤ دةزةخ!!! يةاكاط نةبكيت اة بؤ بةهة  ة!!! هاوة ط  اة ئةوةياط بكسةت( زذر نكةةةراط   
و بكيهكدا بدوط, ئةوة واي اود كة ثكيبةوبةر دةسذ اود بة ثكي ةنني هةةتا ددانةةااني بةةديار اةةوتن,     

ي كةةة يةةاراني بةةك , فةةةرودوي: بةةزانن ئةةة  نكةةرانككةةة "َص  ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس لَّم"اةةة ثكيبةوبةةةر 
ئكيةةدة كةةة نكيةةداط دوو  ودذدةتةةاط كةةيي بكيةةت, سةةدييند بةواةسةةةي اةةة طكةةاني ودحةممةةةدي بةدةسةة ة, 
مبوييت كة بةةني   كةوةيوةخلدوقدا, يةئجدو  و وةئجدو  كةطةأل هةر ااوكانا بن ذوارةياط زذر ئةاةط, 

بدو كةوةي بكنكاط  بكس كاط كةة ثكيبةوبةةر(,    , فةرودوي: هاوة ط دكَكاط خؤشئادة  و بةني ئكبلكس
فةرودوي: تكيب ؤ ن, ودذدةتاط كيي بكيت, سدييند بةواةسةي  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 

اةةة طكةةاني ودحةممةةةدي بةدةسةة ة, ئكيةةدة كةةةناو خةةةكَ ي كةةة رؤذذي دوايةةي وةك خةةاكَكي ي سةةثي واط    
خاكَكيةةك واط كةةة باسةة ي طكانلةبةةةر   يةةاني ئةناسةةويينةوة اةةة ئكيةةدة      جةسةة ةي و ةةرتدا, يةةاط وةك 

  ديين ةوت  ونن( 
 شَيوةيان

                                 
رواه أمحد والرتمذي وقال: حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم من حديث ا، سعيد اْلدري )رضي اهلل   (1)

 (3145عنه( صحيح وضعي  سنن الرتمذي )
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تُ َق  اتُِلوَن بَ   ْ َ يَ  َدِي السَّ  اَعِة قَ ْوًم  ا نَِع  اُلُُم »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر 
َِْرَقُة، مُحُْر اْلُوُجوِه، ِصَغاُر اْْلَْعُ ِ  الشََّعُر، َكََنَّ ُوُجوَهُهُم اْلَمَجانُّ   كةطةلي قكاوةتدا هات  ثكي  واتة: كة (1 «اْلُم

  واتةا  اةواوة  رؤووثةؤش  قةةكَباني  هةةردةكَكيي  ةةاوياط  دةوةدو  وةدوة,  كةة  اةو ةكاط  دةجةنةن هؤزيي دا
    بض ؤكةط ةاو و سدور رؤوووة. , طؤ  نة( خوؤو دةودوةاوياط

 

 ئةبِرن؟ضؤن ئةم شوورةية 
بامساط اود اةوا يةئجدو  و وةئجدو  دوو تنةط دةسذ فةسادو خواثةةاارياط طةةكيي با يةة,    

درووس  ودني ئةو  دورة طةورةية بؤ جكااودنةوةياط كةةواط, وة تةااد    هةكَسا بة "زوكقةرنةين"بؤية 
اةوة بكيةدوةاط  ي  ةدورة كةةو ديةد   ئةةواط بثةرؤيينكي ةةوة ئةةوديد,   كةواط اةو نةثةرؤيي ةةوة اةة فك نةة    

  يخؤياط ثكيكة, بةردةوا  يةئجدو  و وةةئجدو  كةهةةوكَي بةوؤ   ذياني خداردط و هةودو ثكيداويس كةاي 
هةةروةك  ن تةا ب ةدانن ئةةو  ةدورةية ب ؤط!!      زةوية كو بةردةوا  خةري ي هةةكَ ؤكَ  ئةو  دورةيةداط

ُُوا ََيْرُِقونَ  ُه، قَ  اَل  »ت: دةفةةةروديي "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"ثكيبةوبةةةر  َُيِْفُرونَ  ُه ُك  لَّ يَ   ْوٍم َح  َّتَّ ِإَذا َك  ا
ََْمثَ ِل َم  ا َك  اَن َح  َّتَّ ِإَذا بَ لَ َ  ُم  دَّتَ هُ  َع  ثَ ُهْم الَّ ِذي َعلَ  ْيِهْم : اْرِجُع  وا َفَس َتْخرُِقونَُه َغ  ًدا، فَ ُيِعي  ُدُه اللَّ  ُه َك َُ اللَّ  ُه َأْن يَ ب ْ ْم، َوأَرَا

نَ ُه َكَهْيَئتِ ِه قَاَل الَِّذي َعَلْيِهْم : اْرِجُعوا َفَسَتْخرُِقونَُه َغًدا ِإْن َشاَء اللَّ ُه َواْس َتثْ َ ، قَ اَل : فَ يَ ْرِجُع وَن فَ َيِجُدو َعَلى النَّاِس، 
ُهمْ  فَ يَ ْرُم  وَن ِبِس  َهاِمِهْم ِف السَّ  َماِء  ِح  َ  تَ رَُك  وُه فَ َيْخرُِقونَ  ُه فَ َيْخُرُج  وَن َعلَ  ى النَّ  اِس فَ َيْس  تَ ُقوَن اْلِميَ  اَه، َويَِف  رُّ النَّ  اُس ِم  ن ْ

َماءِ  َُْضَّ َبًة بِال دِّ  ُِ ةي ناوكينكيةت اةة بكةة ؤط,   رؤذذ خةةةري ي هةةكَ ؤكَكنن تةا هةنةةدة  واتةة: هةةودو     (2 «فَ تَ ْرِج 
ت: دةسةة هةكَةوط بةةرؤيينةةةوة بةةةياني  وةي اةةة سةرثةر ةةذ هةكَ ؤكَكنةاةةة ئةةةاا. ثكيكةةاط ئةةةكَكي   ئةةة

هةكَةةدةطوط( خةةداي طةةةورة  رؤيسةةةاةياط كةةيي ئةااتةةةوة بةةةخدري( ئةةةوةي    ئةةةي ؤط!!  اةةة دةسةةت
ةنةدةي خةدا بةؤي ديةاراودووط اةة      !! تةا ئةو ئةبكي ةةوة  كةةجاراط تؤامةةتو  هةكَكان ؤكَكدة وةك خةؤي  
 خدا ئةيةوييت ئةةواط بنكيوييةت بؤخةةكَ ي  ئةةو ااتةةي اةة وةخ كةاط دييةت(         خةري ي بن خةريك ئةبن,

اط ئةكَكيت: بةةرؤيينةوة بةياني بة ويسذ خدا ئةي ؤط! دةفةرودييت  بةةياني(  ثكيك اةياطةرسةرثةر  كا
ئةجمارةياط اةة ئةطةرؤيينةةوة ئةةبكنن هةةر ةةؤنكاط دويينة  جة  هكيشة دوة هةةروةك خؤيةةتي  يةاني            

نةهاتؤتةةةوة(  كةةييئةةةجمارةياط رؤيسةةةاةياط ككينةبؤتةةةوة خةةدري و ئةوةنةةدةي بوؤيديانةةة وةك خةةؤي    
كةة  ك كة  دورةاة ئةاةط كةخةكَ ي بةديار ئةاةةوط و    ئةبن تا  بؤيةاةجمارة( ادنكيةوائةوجارة بةرد

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة ( 2224)بخاري / اجلهاُ ال(  1)

 ،)َرضَي اللَُّه َعْنُه(َأِ، ُهرَيْ رََة رواه امحد والرتمذي والاكم وقال: صحيح على شر  الشيخ  ووافقه الذه    (2)
 ( 5404( و ابن ماجة ) 3441) صحيح وضعي  سنن الرتمذيوصححه اْللباين ِف 
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بةة   "يةةئجد  و وةةئجدو   " ,رؤائةاةةط  طخةكَ ةاةةش  اةة ئةةيانبكنن( كةبةةريا     ئاوي ئةوآ ئةخؤنةةوة 
  خديين!!!تةوة كةاة ئةاةونة خدارةوة تنةااط سدور بدونة ئةطوط  تنةاانكاط كة ئامساط
 وةردةطنييت: اة كةو فةرودودةئةو سدودانةي 

اةة  نةتدانن  بةردةوا  بن كة هةكَ ؤكَني بة ةوو رؤذذ بؤ ئةوة( خداي طةورة رؤييي ككيةوتدوط اة 1 
  دورةاة ب ؤط 

 بةسةر  دورةاة هةكَبةةرؤيين  ثةيذةبة اة ( خداي طةورة نةيهكيش دوة اة بن كةوة ب ةنةوة 2 
( وة خداي طةورة نةيهكيش دوة كة بوؤي   دورةاة اء اهللان ش ( سةراةوتدو نةبدوط كة وت   3 

 وؤفةق بنب, بةكَ د هةكَكةوتدوط تا نزيك هات  رؤذذي دوايي 
( كة زاري ئةو سةرثةر  كارةوة بدوبكيت, هةرهاتؤتة زوةاني  ان ش اء اهللرؤةنةة وت  و ةي  ( 4 

  بةب  ئةوة بزانكيت اة واناي ةككة 
 

 وج لة قورئان و سوننةتداباسكردني يةئجووج و مةئجو
إِقَّتُلمَكَّنعتُلََّته لُاتيللللل*لقابْلسَتأَتْلا ل َلَتيْكامْلمانْته لَاكْترًاللللللۚ  لَْيَاْأََّا قَََل َ ْلَا لاَّْ َرْقَيْ ِ  خداي طةورة دةفةرودييت:

إََِالبَلَغَلمَلْرِ َلاَّ ع َِْلَْجَت َلَُلتَلْتر   لُاتيل َتيْ  لحَ ائَتَألََْْجَت َللللللللحَتَّأٰ*للَُأَتْبَعَلسَبَبًُل*لتَيْنَُه لما ْلكابٍلشَيْءألسَبَبًُللضِلَْآاَّْأَرْ

رَبلتهالللقَََُلأَمعُلمَ ْلظَلَمَلَُاَ ْفَلقاعَسٍب ه لثامعلي رَدُّلإََِّتأٰلل*للمْلح اْنًُلقالْنَُليَُلََالاَّْ َرْقَيْ ِلإِمعُلأَنْلتاعَسٍ َلَْإِمعُلأَنْلتَتَّخاسَلُاياِلۚ  ل انْ َلَُلقَ ْمًُ

*للُلثاتمعلأَتْبَتعَلسَتبَبًللل*للَْسَنَ ا َالََّه لما ْلأَمْرِقَُلي اْترًالللۚ  لَْأَمعُلمَ ْلآمَ َلَْ َ ابَلقََُّاًَُلَُلَه لجَيَاءًلاََّْ اْنَأٰ*للَُي عَسٍب ه ل َسَابًُلقاكْرًال

ثاتمعلل*للَّاََلَْقَ ْلأَحَطْنَُلبِ َُلََّ َيْهالخ بْرًالكَسَٰ*للقَ ْم لََّمْلقَجْعَبْلََّا مْلما ْلد ْقااَُلساتْرًاللإََِالبَلَغَلمَطْلاعَلاَّ ع َِْلَْجَ َلَُلتَطْلاع ل َلَأٰلحَتَّأٰ

قَتَُّا اليَتُلََالاَّْ َترْقَيْ ِلإِنعليَتأْج  وَلللللل*لْقااِ َتُلقَ ْمًتُلََّتُليَكَتُد ْنَليَفْ َا ت نَلقَ ًَّْتُلللللللإََِالبَلَتغَلبَتيْ َلاَّاعت عيْ ِلَْجَت َلمات ْلد للللللحَتَّتأٰل*لأَتْبَعَلسَتبَبًُلل

يْترٌللقَتََُلمَتُلمَكَّنلتيلُايتهالرَبلتيلخَللللل*لأَنْلتَجْعَتبَلبَيْنَنَتُلَْبَيْتنَا مْلسَت ًّاللللللَْمَأْج  وَلم فْاا  ْنَلُايلاَّْأَرْضِلَُاَبْلقَجْعَبالََّتََلخَرْجًتُل َلَتأٰللل

إََِاللحَتَّتأٰللۚ  لبَيْ َلاَّصعت ََُيْ ِلقَتََُلاقْفاخات اللللإََِالسََُْ ٰلحَتَّأٰلۚ  لآتا قايلَابَرَلاَََّْ اي ا*للَُأَ اين  قايلبِ ا عةألأَجْعَبْلبَيْنَكامْلَْبَيْنَا مْلرَدْمًُل

لۚ  لرَبلتيللمات ْللرَحْ َتَ للسَاقَتََُللَٰتللل*ليَظْاَر ْه لَْمَُلاسْتتَطَُ   الََّته لقَ ْبًتُلللللَُ َُلاسْطَُ   الأَنْ*للجَعَلَه لقَُرًالقَََُلآتا قايلأاُْرِغْل َلَيْهالقاطْرًال

َْقافاتََلُاتيلاَّصُّت رِلللللۚ  لَْتَرَكْنَتُلبَعْضَتا مْليَ ْمَئاتسأليَ  ت و لُاتيلبَعْتض للللللل*لَْكَُنَلَْ ْت  لرَبلتيلحَ  تُلللللۚ  لَُإََِالجَُءَلَْ ْ  لرَبليلجَعَلَه لدَكَُّءَ
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 ثكيكةاط  دةاةةط,  كةيي  ثوسكار. ي (الق رن  ذو    واتة: دةربارةي(55-03الكه : [  جَ ْعًُلَُجَ َعْنَُل مْ

 ثةيي  زةويةدا  كةة  دةسةةالَمتاط  و تدانةا  ئكيمةة  دةاةة ,  بةاو  بةؤ  ئةةوتاط  بةسةرهاتي كة طؤ ةيةك: بلَيي
  ياةةكَ  ئةةوي    رؤةخساندبدو بؤ هؤاارةاةمياط سةردةوة ئةو ثكيديسذ هةر  كي ي بؤ بدو, بةخشي
 ناوةةةااني  طةيشة ة  ااتكيك هةتا اةوتةرؤيي( كة  وةاةي و خؤي   وةردةطو. هؤاارةااط كة تةواوي

 ةبة  اةةو.  رؤييةي  نةاوةدا  كةةو  دةبكيةت,  ئةاوا  رؤذذ قةدرؤاودا,  طةؤوكي ي  كة( بةرةاو دةهاتة  اةوا  خؤرئاوا,
 كةةناوياط  سةزا  بةة  ةوةيةئ ياط( الق رن  ذو  ئةي: و. ثكيماط ئكيمةش ,(دين بيي و خدانةناو  قةووكي ي
 ئةطةةر   دةاةةيت  كةطةكَةدا  ةةااةياط  يةاط ( بةدوط  بةةردةوا   تاوانكةاط  و اةدفو  كةسةةر  ئةطةر  دةبةيت
 سةزاي  ئكيمةة  بكيةت  سة ةو ار  ئةةوةي  بكيةدوةاط : طةدتي ( الق رن  ذو(   نةاةةوتن  ةااة و ئكماط  ديي 

 بةالَ   دةدا. طواني و سةخت ذرز سزايةاي ثةروةردطاري الي بؤ طةرؤايةوة اة كةوةودواي  دةدةين,
 ئةةوة,  بةؤ  ةةاك  ثادا ةذ  ئةةوة  بدا., ئةجنا  ةااة اودةوةي اارو و بهكينكيت باوةرؤ و ئكماط ئةوةي

 تةةواوي  اةكَ ي كةوةودوا  بةسةردا دةدةين سدواي ااري و ئاساط فةرواني و خؤش قسةي كةوةودوا
 بةك   ,(دوور  خؤرهةةالَتي  ناوةةةي  طةيش ة كااتكي هةتا  طةرؤا بة ديينكاندا و وةرطو. هؤاارةااط كة

  ةكيدةية  بةةو  هةةر   بثةارييزط  خؤيةاط  كةةتك   تةا  نككةة  ثةناطايةةاكاط  اة قةووكيك كةسةر هةكَدييت خؤر
 كةةةو ئاطةةاداربدوين بةتةةةواويي ئكيمةةة بكيةدوةةاط اةةودي, خؤرئةةاوادا خةةةكَ ي كةطةةةلي اةةة اةةود, رؤةف ةةاري

 بة ةةديينكاندا نةةةبدو, هؤاارةاةةاط دةسةة بةرداري هةةةر واكةةةوةود دةدا ئةةةجناوي اةةة اارواودةوانةةةي
 هةكض  كةة  اةة  هةةبدو  قةةووكيك  نكيدانكانةدا  كةة  اةة  بةربةس ةاة, هةردوو نكيداط طةيش ة ااتكيك هةتا  طةرؤا

: طدتكةاط  بةك   يةاط (الق رن  ذو  دةسةةالَتي  ااتكيك(  بةدةطمةط زذر وةطةر  نةدةطةيشة تيي قسةيةك
 تةةا زةويةةدا, كةةة دةةةةكينن تةةاواط و خواثةةة تةةؤوي "وةةةئجد  و يةةةئجد " ذبةرؤاسةة( الق  رن  ذو  ئةةةي

 و زانكةاري  و دةسةةالَ.  ئةةو : وتةي ( الق رن  ذو  ب ةةيت؟  دروسةت  ئةواندا و  ئكيمة نكيداط كة بةربةس كيك
 بةازوو  بةةهكيزي  ئكيةدة  جةا ( سةاواط  و ثةارة  كةة   ون بؤ ةاارتة بةخشكدو  ثكيي ثةروةردطار    انةي
 بهكيةنن  بةؤ  ئاسنم ثارةة   ب ة  دروست ئةواندا و ئكيدة نكيداط كة بةهكيز بةربةس كي ي تا بدةط ياروةتكم

 بةة  تةا  فةروانكةدا,  ئةوسةا  اةود,  ثةوؤ  اكيدةاةةي  هةةردوو  ئةوبةةري  ئةوبةةرو  هةةتا ( ب ةط اةكَةاةي  و
 ئكنجةا  ئةاطو,  بةة  اود هةودوي ااتكيك هةتا اوابؤوة, ذييويدا كة اة ئاطوةي كةو ب ةط فدو( ود ةدةوة 
 تكي ةةلي  ئاسةندا  كةطةةلي  وةس   بةسةةريدا  بك ةة   تةا  بهكيةنن  بؤ تداوة  وسي ئادةي: دتيط( الق رن  ذو 

 تدانكةاط  نةة ( وةةئجد   و يةةئجد    ئةكرت  سةا  ئةةو  ( دةبكيةت  دروسةت  كةيي  بةهكيزي ثكي هاتةيةاي ب وييت



 

 

 

 المالحم()الفتنوكانیڕۆژیدوایینهرتهوفهئاژاوه
 

      

135 

 بةربةسة ة  ئةة   نيدروسة  ود : طةدتي ( الق رن  ذو  ئةوسةا   ب ةط دةري ادناو تدانكاط نة سةرب ةوط,
 و ورد بةدا.,  تكي ةداني  بوؤيةاري  ثةةروةردطار   ااتكيةك  ئكنجا ثةروةردطاروةوة, كةاليةط بدو رؤةمحةتكيك

 وازوةاط  بةةدواوة  رؤذذة كةةو   رؤاسة ةقكنةية  و حةقكقةة.  ثةروةردطار  بةكَكي  بكيةدواط دةاا., خا ي
 بةربةسة ةاة  اةة   رؤذذةي ئةةو  بةؤ  هكينةاط ككي وازوةاط  يةاخدد  بةكين,  يةادا بةناو  ةثؤل وةك تا ككيهكيناط

 كةةة يةاكي ةةة اةةة  يةاةةدا بةةةناو دةدةط  ةةةثؤل و دةريي ككيشةةاوديينة وةاةةد( ثةكةةة بةةة و دة ةة كيت
 هةةودو  هةةر  هؤيةةوة  بةةو  دا, - سةدور  - بة دةاوييت فدو ئةوسا ,(دونكا هات  اؤتايي نكشانةااني

 (1 ( وسكنةوةككيث و ودحاسةبة بؤ  دةاةينةوة اؤ تةواوي بة خةكَ ي

  (54اْلنبي ا: [  يَنْااتلا نَللحَت َ  للكاتبٍللمات ْللَْل تمْللَْمَتأْج  و لليَتأْج  و للُاتاََت ْللإََِالحَتَّأٰهةروةها دةفةرودييت:  
 "يةةةئجدو  و وةةةئجدو  " تةةنةي دوو كةسةةةر( الق  رن  ذو  بةربةسةة ةاةي ااتةةةي ئةةةو واتةةة: هةةةتا 
 كةة  ااتةة  ئةةو  ئةوانةة  و( دونكا اؤتاي بدونةوةي نزيك نكشانةااني كة يةاكي ة ئةوةش اة  دةاويي ةوة

  دةبن زذر و دةبن ثةيدا ككيشاو بة اةككينكي ةوة و ادط هةودو
 

 فةرموودةكان
 دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 

َْ بِْنِت َجْحٍا  » (1  َقَظ ِم ْن  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"ِ َّ َأنَّ النَّ  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(:َعْن زَيْ َن اْس تَ ي ْ
مِ  ََ ِمْثُل َهِذِه(.  نَ ْوِمِه َوُهَو يَ ُقوُل: )اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوْيلب لِْلَعَرِب ِمْن َشٍر َقِد اقْ تَ َرَب، فُِتَح اْليَ ْوَم ِمْن َرُْ َُْجو ََ َوَم َُْجو َي

: واتةة  (2 «ِه َعَشَرًة. قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، أَنَ ْهِلُك َوِفيَنا الصَّ اِلُوَن  قَ اَل: )نَ َع ْم، ِإَذا َكثُ  َر اْْلَبَ ثُ َوَعَقَد ُسْفَياُن بَِيدِ 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه  خةدا  ثكيبةوبةري اة:  خدا ككيي رؤازي بكيت( دةطكيوؤنةوةةوة "زةينةبي اضي جةح "كة 

 نزيةةك اةة   ةةةرؤييك كةة  عةةةرةب بةؤ  هةاوار  اهلل, اال اكةةة ال:  دةيفةةرودو  رؤاثةةةرؤي كةخةةو  َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"
( تكيبةةدو!!! اةةدني ئةوةةة ئةوةنةةدةي "يةةةئجدو  و وةةةئجدو  " بةربةسةة ةاةي كةةة ئةةةووؤذ بؤتةةةوة,

 ااتكي ةدا  كة دةةني كةناو ئايا خدا ثكيبةوبةري ئةي: طدمت ونك   دةاود ذوارة بؤ ئاواذةي "سدفكاط"
   (بدو زذر تاواط ااتكيك بةكَيي:  فةرودوي ئةوي   تكيداية؟ ثكاوةااامناط ا( هكيش  ئكيمة

                                 
 درهاط ودحةوةد ئةونيتةفسني ئاساط: واوؤس ا ب(  1)
َْ بِْنِت َجْحٍا ( 3140بخاري / اْلنبياء/ ال( 2)  )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َزيْ َن
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ِم يَ  َْ  » (2  ََ ِمثْ  ُل َه  ِذهِ فُ  ِتَح اْليَ   ْوَم ِم  ْن َرُْ َُْجو ََ َوَم   ْب بِيَ  ِدِه ِتْس  ِع " ،ُجو  واتةةة: ئةةةووؤذ  (1 «"َوَعَق  َد ُوَهْي  
 بةدةسةذ  "ي ةوهة " تكي ةةو.  ياةكةبةةر  ئةوةة  ئةوةنةدةي  و"يةئجدو  و وةةئجدو  " كةبةربةس ةاةي

  اود نةوةد بؤ ئاواذةي
: يَ ُق  وُل "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ ى آلِ  ِه وَس  لَّم"قَ  اَل: قَ  اَل َرُس وُل اللَّ  ِه  )َرض  َي اللَّ ُه َعْن  ُه( َع ْن َأِ، َس  ِعيٍد »( 3  
َُُم، فَ يَ ُق وُل: لَب َّْي َك َوَس ْعَدْيَك، َواْْلَي ْ رُ -ع لة و ج ل-اللَُّه  َْ بَ ْع َث النَّ اِر، قَ اَل:  : يَ ا آ ِف يَ َدْيَك. قَ اَل: يَ ُق وُل: َأْخ ِر

ُْ الصَِّغريُ  َُ ِحَ  َيِشي َِ ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَ ، قَاَل: َفَذا ُِ ُكلُّ َذاِت " َوَما بَ ْعُث النَّاِر  قَاَل: ِمْن ُكلِّ أَْلٍ  ِتْس َوَتَض
قَ  اَل فَاْش  َتدَّ ذل  ك  -2ال  َّ: - "َوَم  ا ُه  ْم ِبُس  َكاَر  َوَلِك  نَّ َع  َذاَب اللَّ  ِه َش  ِديدب  مَحْ  ٍل مَحَْلَه  ا َوتَ   َر  النَّ  اَس ُس  َكاَر 

: أَْبِش ُروا، فَ ِإنَّ "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"َعَلْيِهْم، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَّ ِه أَي ُّنَ ا َذلِ َك الرَُّج ُل  فَ َق اَل رس وُل اهلِل 
 ََ َُْجو ُِ َأْن َتُكونُ  وا ثُ لُ   َث أَ  ِم  ْن يَ    ََ أَْلًف   ا َوِم  ْنُكْم َرُج   لب. ُُثَّ قَ  اَل: َوالَّ   ِذي نَ ْف  س مم   ٍد بِيَ  ِدِه، ِإينِّ َْلَْطَم    َُْجو ْه   ِل َوَم  

ُِ َأْن َتُكونُ وا َش  َِْر أَْه ِل اجْلَنَّ ِة ِإنَّ َم ثَ َلُكْم ِف اجْلَنَِّة(. َفَحِم ْدنَا اللَّ َه وََكب َّْرنَ ا، ُُثَّ قَ اَل: َوالَّ ِذي نَ ْفِس ي بِيَ ِدِه، ِإينِّ َْلَْطَم 
َِ الَِْم        ارِ  واتةةةةةةةةةة:  (2)«اْْلَُم        ِم َكَمثَ        ِل الشَّ        ْعَرِة اْلبَ ْيَض         اِء ِف ِجْل        ِد الث َّ        ْوِر اْْلَْس         َوُِ، أَْو: َكالرَّْقَم        ِة ِف ِذرَا

 (عزوجةل   خةداي : رودويةةتي فة "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"خةدا  ثكيبةوبةري: دةكَيي"ئةبدوسةعكد"
: دةفةةرودييت  تؤدايةة,  كةدةسةذ  ةةااةي   كةخزوةت ا  و طدييوايةكَم: دةكَيي ئادة , ئةي: دةفةرودييت

 نةؤ,  نةةوةدو  نؤسةةدو  هةةزارييك  كةهةةودو : فةةرودوي  ةةةندة؟  ئاطو وةفدي: وتي بنكيوة, ئاطو وةفدي
 دةكَكيي خةكَك فوييدةدا, س ةاةي س ثوؤ ئافوةتي:  دةبكيت سثي سةري وندالي كةااتكي ا ئةوةش: دةكَيي

 ئكنجا اودط, نارةحةتي زذر ئةوة: دةكَيي( سةخ ة خدا سزاي بةكَ دو نني, سةرخؤ ك  و سةرخؤ ن
 "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"خةدا   ثكيبةوبةةري  ااممانةة؟  ثكةاوة  ئةو خدا ثكيبةوبةري ئةي: دتكاطط

: فةةرودوي  ئكنجةا  ثكةاو,  يةةك  كةةئكيدة  هةةزارو "يةئجدو  و وةةئجدو  " كة ككيبكيت, وذدةتاط:  فةرودوي
(  بةن  بةهة ةت  خةةكَ ي  ةداريةاي ئكيدة اة بةتةوا  ون بةدةس ة ودحةممةدي طكاني بةوةي سدييند

 طكةةاني بةةةوةي سةةدييند:  فةةةرودوي ثا ةةاط اةةود, تةةةابنواط اةةودو خداوةةاط سدثاسةةي ئكيمةةةش
 اةودو  خداوةاط  بةؤ  سةدثاو  ئكيمةةش (  بةن  بةهة ت خةكَ ي يسكيكةا بةتةوا  بةدةس ة ودحةممةدي
 ئكيةدة  بةتةةوا   وةن  بةدةسة ة,  ودحةممةةدي  طكاني بةوةي سدييند:  فةرودوي ئكنجا اود, تةابنواط

 كةثكيسةذ  واط سةثي  ودويةاي وةاد ئدممةتةااندا, كةناو ئكيدة نةيومند بن, بةهة ت خةكَ ي نكدةي
   ( طدييدرييذيي دا كةدةسذ ثيس هكيلَكي ي: ياوةاد رؤة دا طايةاي

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(َعْن َأِ، ُهرَيْ رََة  (3145)بخاري / اْلنبياء/ ال(  1)
 (4144)بخاري ال(  2)
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"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" قَ اَل: ذََك َر َرُس وُل اللَّ ِه  )َرض َي اللَّ ُه َعْن ُه(َعِن الن َّوَّاِس ْبِن ََسَْع اَن  ( »4  
َِ، َحَّتَّ  َنَ نَّاُه ِف طَائَِفِة النَّ  ٍَ َذلِ َك ِفينَ ا، فَ َق اَل: )َم ا الدَّجَّاَل َذاَت َغَداٍة َفَخفََّض ِفيِه َوَرفَّ ْخِل، فَ َلمَّا ُرْحَنا ِإلَْي ِه َع َر

َُْنُكْم(. قُ ْلَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه ذََكْرَت الدَّجَّاَل َغَداًة، َفَخفَّْضَت ِفيِه َوَرف َّْعَت، َحَّتَّ  َنَ نَّ اُه ِف  طَائَِف ِة النَّْخ ِل. فَ َق اَل: َش
ُر الدَّجَّاِل َأْخَوُفِف  َْ َوَلْس ُت فِ يُكْم فَ اْمُرؤب َحِج يَُّ )َغي ْ ُُوَنُك ْم، َوِإْن ََيْ ُر َْ َوأَنَ ا فِ يُكْم فَََنَ ا َحِجيُج ُه  َعَلْيُكْم، ِإْن ََيُْر

ُنُه طَاِفَئةب، َكََينِّ ُأَشب ُِّهُه ِبَعْبِد  َِطب َعي ْ رََك ُه  اْلُعلَّ نَ ْفِسِه، َواللَُّه َخِليَفِ، َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، ِإنَُّه َشابٌّ َق ُْ ٍَِن، َفَم ْن َأ ْبِن َق
َُ ُيَِ  َِْم َواْلِعرَاِ ، فَ َعا َب َخلًَّة بَ ْ َ الشَّ َُ اللَِّه ِمْنُكْم فَ ْليَ ْقَرْأ َعَلْيِه فَ َواِتَح ُسورَِة اْلَكْهِ ، ِإنَُّه َخاِر َُ َِمَااًل، يَا ِعَبا يًنا َوَعا

ثُُه ِف اْْلَْرِض  قَاَل: )أَْربَ ُع وَن يَ ْوًم ا، يَ  ْومب َكَس َنٍة، َويَ  ْومب َكَش ْهٍر، َويَ  ْومب َكُجُمَع ٍة، فَاثْ ُبُتوا(. قُ ْلَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَما لَبْ 
، اقْ ُدُروا َمُة يَ  ْوٍم  قَ اَل: )اَل َوَسائُِر أَيَّاِمِه َكََيَّاِمُكْم(. قُ ْلَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه، فَ َذِلَك اْليَ  ْوُم الَّ ِذي َكَس َنٍة أََتْكِفينَ ا ِفي ِه َص 

َِْ  َعلَ   ى اْلَق   ْوِم لَ   ُه قَ   ْدرَُه(. قُ ْلنَ   ا: يَ   ا َرُس   وَل اللَّ   ِه، َوَم   ا ِإْس   رَاُعُه ِف اْْلَْرِض  قَ   اَل: )َكاْلَغْي   ِث اْس   َتْدبَ َرْتُه ال   رِّيُح،  فَ يَ   
ُِِر، َوا َُْمُر السََّماَء فَ ُتْم ْْلَْرَض فَ تُ ْنِبُت، فَ تَ ُروُح َعَلْيِهْم َس ارَِحتُ ُهْم َأطْ َوَل َم ا  فَ َيْدُعوُهْم فَ يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، فَ َي

َِْ  اْلَق    ْوَم فَ يَ    ْدُعوُهْم فَ يَ     ُرُُّوَن َعَلْي    ِه قَ ْولَ     ُهْم، َكانَ    ْت ُذرًا َوَأْس    بَ َغُه ُض    ُروًعا َوأََم    دَُّه َخَواِص    َر. ُُثَّ يَ     ٍُ َع    ن ْ ُه، فَ يَ ْنَص    ِر
، فَ َتْتبَ ُع   ُه ُكُنوُزَه   ا  فَ ُيْص   ِبُحوَن ُمُِْحلِ   َ  لَ   ْيَس بِ  ََيْ   ِديِهْم َش   ْيءب ِم   ْن أَْم   َوالِِْم. َوَُيُ   رُّ بِاْْلَرِبَ   ِة فَ يَ ُق   وُل َلَ   ا: َأْخرِِج   ي ُكنُ   وَزُِ

َُِع  ُه َج ْللَتَ ْ ِ َرْميَ  ةَ  ِْ النَّْح  ِل ُُثَّ يَ ْدُعو َرُج  ًم ُُمَْتِلئً ا َش  َبابًا، فَ َيْض  رِبُُه بِالسَّ ْيِ  فَ يَ ْق َرِض، ُُثَّ يَ  ْدُعوُه فَ يُ ْقبِ  ُل  اْلغَ َكيَ َعاِس ي
َنَم ا ُه َو َك َذِلَك ِإْذ بَ َع َث اللَّ ُه اْلَمِس يَح ابْ َن َم ْرََيَ )َعَلْي ِه السَّ َمم  (، فَ يَ ْن لُِل ِعْن َد اْلَمنَ ارَِة َويَ تَ َهلَُّل َوْجُهُه َيْض َحُك، فَ بَ ي ْ

َُِمْش  َق بَ  ْ َ َمْه  ُروَُتَ ْ ِ، َواِض عً  َر اْلبَ ْيَض اِء َش ْرِقيَّ  َ  َر، َوِإَذا َرفَ َع ُه َتَ  دَّ ََ رَْأَس ُه قَِ َْطَ  ، ِإَذا َط ا َكفَّْي ِه َعلَ  ى َأْجِنَح ِة َمَلَك  ْ ِ
ُِْلبُ  ُه َح  َّتَّ ِمْن  ُه مُجَ  انب َك  اللُّْؤُلِؤ، فَ  َم ُيَِ  لُّ ِلَك  اِفٍر ُيَِ  ُد رِي  َح نَ َفِس  ِه ِإالَّ َم  اَت، َونَ َفُس  ُه يَ ْنَتِه  ي َحْي  ُث يَ ْنَتِه    ي َطْرفُ  ُه، فَ َي
َِْ  ِعيَسى ااْبَن َمْرََيَن قَ ْومب قَ ْد َعَص َمُهُم اللَّ ُه ِمْن ُه، فَ َيْمَس حُ  ثُ ُهْم يُْدرَِكُه بَِباِب ُلد ، فَ يَ ْقتُ ُلُه، ُُثَّ َي  َع ْن ُوُج وِهِهْم، َوُُيَ دِّ

َنَم ا ُه َو َك َذِلَك، ِإْذ أَْوَح ى اللَّ  ُه ِإَ  ِعيَس ى  ًُا ِل اَل بِ َدَرَجاِتِْم ِف اجْلَنَّ ِة، فَ بَ ي ْ )َعَلْي ِه السَّ َمم (: ِإينِّ قَ ْد َأْخَرْج ُت ِعبَ  ا
 ََ َُْجو ََ َوَم   َُْجو َع  ُث اللَّ ُه يَ   ُّ  وِر، َويَ ب ْ ُِي ِإَ  ال - "َوُه  ْم ِم  ْن ُك  لِّ َح  َدٍب يَ ْنِس  ُلونَ "يَ َداِن ِْلََح  ٍد ِبِقتَ  الِِْم، َفَح  رِّْز ِعبَ  ا

َرِة َطََبِيََّة فَ َيْشَربُوَن َما ِفيَه ا. َوَُيُ رُّ آِخ ُرُهْم فَ يَ ُقولُ وَن: َلَق ْد َك اَن ِ َ ِذِه َم رًَّة َم اءب، فَ َيُمرُّ أََوائُِلُهْم َعَلى  َُ  -54اْلنبياء:  ي ْ
ُِ َوُُيَْصُر َنِ ُّ اللَِّه ِعيَسى )َعَلْيِه السََّمم ( َوَأْص َحابُُه َح َّتَّ َيُك وَن رَْأُس الث َّ ْوِر ِْلََح ِدِهْم َخي ْ رًا ِم  ينَ اٍر ِْلََح دُِكُم ْن ِمائَ ِة 

ُْ َنِ ُّ اللَّ  ( َوَأْصَحابُُه، فَ يُ ْرِسُل اللَُّه َعلَ ْيِهُم الن َّغَ َ  ِف رِقَ اِ ِْم، فَ ُيْص ِبُحوَن فَ ْرَس ى  ِه ِعيَسى )َعَلْيِه السََّمماْليَ ْوَم، فَ يَ ْرَغ
َِ ِشَْبٍ ِإالَّ َمَأَُه َكَمْوِت نَ ْفٍس َواِحَدٍة. ُُثَّ يَ ْهِبُط َنِ ُّ اللَِّه ِعيَسى َوَأْصَحابُ  ُه ِإَ  اْْلَْرِض، َفَم ُيَُِدوَن ِف اْْلَْرِض َمْوِض

ُْ نَ  ِ ُّ اللَّ  ِه ِعيَس  ى َوَأْص  َحابُُه ِإَ  اللَّ  ِه )ع  لة و ج  ل(، فَ يُ ْرِس  ُل اللَّ  ُه طَي ْ  رًا ََْعنَ  اِ  اْلُبْخ  ِت،   َزَُهُُه  ْم َونَ ت ْ  نُ ُهْم، فَ يَ ْرَغ   َك
َِْرحُ   ُهْم َحْيُث َشاَء اللَُّه )علة و ج ل(، ُُثَّ يُ ْرِس ُل اللَّ ُه َمَِ رًا اَل َيُك نُّ ِمْن ُه بَ ْي ُت َم َدٍر َواَل َوبَ ٍر، فَ يَ ْغِس لُ فَ َتْحِمُلُهْم فَ َت
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رَُكَه   ا َكاللََّلَف  ِة. ُُثَّ يُ َق   اُل لِ  ْأَْرِض: أَنْبِ   ِ، ََثََرتَ  ِك َوُرُِّي بَ رََكتَ   ِك، فَ يَ ْوَمئِ  ٍذ  ُك   ُل اْلِعَص  ابَُة ِم   َن الرُّمَّانَ   ِة تََْ اْْلَْرَض َح  َّتَّ يَ ت ْ
بِ  ِل لََتْكِف  ي اْلِفئَ  اَم ِم  َن النَّ   اِس، َواللِّْقَح  َة ِم  َن اْلبَ َق  ِر َوَيْس  َتِظلُّوَن ِبِقْحِفَه  ا، َويُ بَ  اَرُُ ِف الرِّْس  ِل َح  َّتَّ َأنَّ اللِّْقَح  َة ِم  َن اْْلِ

َنَم  ا ُه  ْم َك  َذِلَك ِإْذ بَ َع  َث اللَّ  ُه رُيً  ا لََتْكِف  ي اْلَقِبيلَ  َة ِم  َن النَّ  اِس، َواللِّْقَح  َة ِم  َن  اْلغَ  َنِم لََتْكِف  ي اْلَفِخ  َذ ِم  َن النَّ  اِس، فَ بَ ي ْ
َق ى ِش رَاُر النَّ اِس يَ ت َ  َُْخُذُهْم َتَْت آبَاِطِهْم، فَ تَ ْق ِبُض ُروَح ُك لِّ ُم ْؤِمٍن وَُك لِّ ُمْس ِلٍم، َويَ ب ْ ََ طَيَِّبًة، فَ َت َه اَرُجوَن ِفيَه ا تَ َه اُر

 ثكيبةوبةر: دةكَيي( بكيت رؤازي كيي خداي  "نةوواسي ادرؤي سةوعاط" واتة: (1)«ُمِر، فَ َعَلْيِهْم تَ ُق وُم السَّ اَعةُ الُْ 
 سةةيو  بةسةدوك  جةاكَي جةد اةودين  بؤ جاكَيجةد باسي سةركةبةيانككةك "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"

 دارخدرواااندايةة,  كةةناو  زانةي  تاواوةاط   اةود  بةاو  ندةيئةوة  طو., طةورة بة فك نةاةي بةالَ  اود,
: فةرودوي و ثكي ودين هةسذ ("َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةر  الي بؤ بضني رؤيي ةوتني ااتيي

 باسة ود,  زذر. اةودين  بةؤ  دةججاكَةت  باسةي  سةةركةبةياني  خةدا  ثكيبةوبةةري  ئةةي : دمتاطط( ةك انة 
  طدارخدروااانةدا  باخة كةناو وا زاني تاواواط طو. طةورة بة فك نةاةيت بةالَ  اود, يو.سة بةسدواي
 ون ةاط  و دةرةكيت ئةطةر كةسةرتاط, ككيدةاة  وةتوسيدةججالي  كة زياتو هةية تو   كي ي:  فةرودوي
 ئةةةوا نةةمب  كةةناوا  ون ةاط  و دةرةةةكيت ئةطةةر  بةةالَ   دةاةة ,  ةةاري  ئكيةةدة كةةبوي  وةن  ئةةوا  مب كةةناودا 

 طةةجنكي ي دةججةالي   كَمانكي ة,دسو هةودو و ون سةروااري خداي  بكيت, خؤي ةارةسازي باهةراةو
 كةة  هةراةةو  جةا " عةبدوكعةزيزي ادرؤي قدتةةط " بة بكشدبهكينم ئةوةي وةك  كدوكة قذ ةاوهةكَ ؤقكدي

 بةةردةالَني  ةايجكيك و رؤيي كة ئةو خبديي ي, بةسةرا ي(اك هف  سدرةتي باسةرةتاي طةيشت ثكيي ئكيدة
 و ئا ةدوب  ةةةثدا  بةةالي  جةاريي  و رؤاسةت  بةةالي  جاريي دةردةةكيت,( عكيواق  و(  ا   نكيداط سةخذ
 زةويدا كة ةةندييك خدا ثكيبةوبةري ئةي: دمتاطط(  داوةزراوبن خدا بةندةااني ئةي  دةنكي ةوة, اداة

 وةك رؤذذيي ةي  و وانةكي ةة  وةك ذذيي ةي رؤ و, سةاكَكي ة  وةك رؤذذيي ةي  !رؤذذ ةل:  فةرودوي دةوكينكي ةوة؟
 ئةةو  خةدا,  ثكيبةوبةةري  ئةةي : دمتةاط ط(  وايةة  دي ةةتاط  رؤذذةااني وةك رؤذذةااني باقي و حةف ةيةاة

 بةؤ  خةؤيي  ئةنةدازةي  بة نا,:  فةرودوي دةبكيت؟ بةو تكيدا رؤذذيي ماني ندييذي ساكَكي ة وةك اة رؤذذةي
 بةاي  واية بارانكيك وةك:  فةرودوي زةويدا؟ كة ةؤنة درؤيط ئةي خدا, ثكيبةوبةري ئةي: دمتاطط( بةوط

 بةة  دييةن  و دييةنن  ثةيي  بةاوةرؤي  ئةةوانك   دةاةا.  بانةكةاط  هؤزيي ةدا  و طةةل  بةسةةر  دييت بكيت, كةثشت
 كةة  سةةر  بوؤويينكيةت,  رؤووةك بةةزةوي   بباريينكيةت  بةاراط  ئامسةاط  بةة  دةاةا.  فةرواط ئةوجا دةوكةوة,

                                 
 (5144رواه مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
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 الاةكةاةياط و ثوؤ نتوة طدانكاط و بةرزتوةو جاراط كة سةرثش كاط اةديي ةوة واالَتكاط و وةرؤ ئكيداراط
 قسةةةاةي بةرثةرةةةي ئةةةوانك  دةاةةا., بانةكةةاط هؤزةاةيةةدا بةةةالي رؤادةبةةدوريي ثا ةةاط  تةةوة تكيةةو

 بةدةس ةوة هكضكاط تكيدةاا. رؤووياط بكيباراني و ساكَي و  ة ئكرت  ككيديي ي وازياط ئةوي  دةدةنةوة,
 دةراةة,  خةؤ.  طةجنكنةةااني : دةكَةيي  ثكيةي  وييوانةةدا  اةةالوة  بةةالي  ئةةدا   سةاوانكاط  و كةةوالي   يناوكي

 بةانةي  ثا ةاط ( دةاةةوط   ةديي   دي ةة  هةنةةةااني   هةنط  اي وةك دةاةوط  ديي  طةجنكنةااني
 كة تدةدريي ةؤط هةروةك دةدا., ككيي بةمششكيوةاةي تةواويداية و تكيو تايف كةوثةرؤي اة دةاا. ثكاو

 و رؤةنةط  ديي ةوةو, رؤووي بةرةو سةركةنديي ئةوي  بانةدةاا. ثا اط دواةرتةوة, بة دةي ا. نكشانة
وةسةةكحي اةةدرؤي " باالَدةسةةت خةةداي حاكَةدايةةة, اةكةةةو كةااتكي ةةدا ثكيدةاةةةنيي, و دةدا. ثو ةةة رؤووي

 دا(دمية ةةب  خؤرهةةةالَتي سةةثككةاةي ونةةارة الي دةنكيوييةةت,( بكيةةت كةةيي خةةداي سةةةالوي  "وةريةةة 
 سةةةر اةةاتيي فويشةة ة, دوو سةةةرباكَي خسةة ؤتة دةسةةذ هةةةردوو زةرددا, بةةةرطي كةةةدوو دادةبةةةزييت
 دةكَكيةي  هةر ككيدةةؤرؤييت ئاويي ي جؤرة سةربةرزدةااتةوة ااتكي ك  ككيدةت يي, ئاوي سةري دادةخا.
 هةناسةيشةةي  تنةةةوويي و ب ةةا. هةناسةةةي بةةةبؤني هةسةةت نككةةة بكيباوةرؤييةةك هةةكض ووواريكةةة, دانةةةي

  اورذةة ةي  كةبةةردةطاي  تاوةاد دةاةوييت  دةججال(  ديين بوؤب ا., اةةاوي ئةوةندةي بوؤدةاا.
 بةؤالي   سةالوي خداي كيي بكيةت( دييةت  " وةرية  ادرؤي عكساي" ثا اط  دةي دذييت و دةطا. ثكيي( ُكد 

 سةةبارة.  دةاةا.  بةؤ  ياطقسةة  دةودةاوياندا, بةسةر ديينكيت دةست ككيي ثاراس دوني خدا اة هؤزييك
 ةةةندين  وةن  اةة  دةنكيوييةت  وةحةي  خةدا   حاكَةداية كة  "عكسا" كةااتكي دا  كةبةهة  دا بةثلةوثايةياط

 حة اردة ون بةندةااني اةوابدو كةطةكَكاط, نككة اودني جةنط تداناي اةو  اة خدكقاندووة بةندة 
االنبي اء: (  ينس لون ح دبٍ  ك ل م ن وه م  دةنكيوييةت  "وةةئجد   و يةةئجد  " خدا ئةجما( ط ور  بةرةواكيدي

 دةرياةةةي  بةالي رؤابدوط بةرايكةاانكاط  كةهةودو تةثؤكَ ةيةاةوة بةرؤااودط بةردةبنةوة  :واتة ( 44
 ئةةاوي خةةؤي اةةاتي ئةوةةة: دةكَةةكين تكيدةثةةةرؤط اةةة دوايكنةةةاانكاط دةاؤنةةةوة تكيةةدابكيت ةةةي دا( طَبي ة 

 طةةوارذ  هاوةكَةةااني  و( بكيةت  كةيي  خةداي  سةالوي  "وةرية  يادرؤ عكساي" خدا ثكيبةوبةري تكيدابدوة,
 ئكيةدة  كةة  يةاكيك بؤ دينار سةد كة با رتة كةواط هةريةاكيك بؤ سةرةطايةك ككيدييت واي تاوةاد دةدريين
 و بةثارؤانةةوة  دةاةةط  دةسةت  هاوةكَةةااني  و "وةريةة   ادرؤي عكساي" خدا ثكيبةوبةري ئةجما  ئةووؤذ

 هةةودوياط  هةةر  دةنكيوييةت  بةؤ  وةةرؤوواالَتكاط  و حد ةرت   ثةؤزي  نةاو  اووؤاةةي  خةدا  تةاوةاد  الَالَنةوة,
 هاوةكَةااني و عكساو خدا ثكيبةوبةري ثا اط  اةو يةك وودني وةك دةاةوط ككيي ثالي و اللي بةجاريي
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 ئةةواط  ال ةةي  زوخاوي و اكيم اة نااةوييت دةست خااكاط بست يةك كةزةويدا  زةوي سةر دادةبةزنة
 تةاوةاد   طةةورة  خةداي  كةة  دةثارؤيينةةوة  هاوةكَةااني و عكسا خدا ثكيبةوبةري ئةوجا نةاودبكيت, ثوؤي
 دةداتةة  فوؤييكةاط  و دةطوييةت  هةةكَكاط  بةةرز  طةردط حد رتي ولي وةك دةنكيوييت, باكَندةيةك جؤرة خدا
 قدرؤ نةخاندوي دةباريينكيت بارانكيك جؤرة طةورة خداي ئةوة دواي بكةوييت, طةورة خداي  ديينةي ئةو
 بة ئةوة دواي ككيدةاا. بكيةةردي ئاويينةي وةك دة داتةوة هةودو زةوي سةر  نابدييوييت نةرؤةمشالي و

 اؤوةكَةة  رؤذذةدا كةو بةةرؤيينةوة, خؤ. بةرةاةتي و فةرؤ ب ةو, سةوز خؤ. بةروبدوي: دةوتوييت زةوي
 و فةةرؤ  هةةروةها  دةحةويينةةوة,  داتديي لَةاة ةك  سةكيبةري  كةسةايةي  و, دةخةؤط  هةةنار  كةيةك اةسكيك

 كةة  زذر اؤوةةكَكي ي  بة ةي  حد ةرتييك   ةني  بةرؤادةيةك وةروواالَتةاانةوة طداني دةاةويي ة بةرةاة.
 كةةة  ئةةةواط ااتكي ةةدا كةةة  دةاةةا. كةخةةةكَ ي تنةيةةةك بة ةةي  ةةندةر وانةايةةةاي و دةاةةا. خةةةكَ ي

 هةةودو  طكةاني  دادةطويي ةةوة,  ةنةلَكاطهة  بةن  هةكَةدةاا.  خؤش خدا نةبايةاي دةبن, باروطدزةرانةدا
 اةرطةل ةؤط وةك دةثةرؤط كةيةارتي دةوكيننةوة خةكَ ي خواثاني و, شكيتدةاكي كَمانكيكدسو و بوؤوادار

 (  هةكَدةسكيت قكاوة. ئةواط كةسةر دةثةرؤط كةيةارتي
اةة   (كلدةرياةةي جةةك  ياط  (دةرياي جةككل ن: كيدةرياةةي تةبةريكة اة هةندآ جار ثكيي ئةكَ

, ةوةردةني ئةرؤذيي ة ناويئد رؤوباريفةكةس ك  داطناواو اة  دةرياةةيةاي بضدواة دةاةويي ة باادوي
 44بةة   يكةاةةي ناطةا.   , قداكلؤوةةتوة  13الم كة درييذي, وة ثانككةاةةي   23قةبارةاةي دةطا. بة 

 وةتو اة  ئةبكي ةوة  211وةتو, وة كةسةر ئاسذ رؤوبارةوة بؤ 
 

 يانلةناوضوون
زذر  و خواثةيةةاي فةسةاد بامساط اود اةوا اؤوةكَي يةئجدو  و وةئجدو  بة ثكاوو بة ذنكانةةوة  

يني و كةةخؤبا  ثكشةكيل ئةاةةط, زذر   زذر سندور دةبةةزيينن و وافةةااط   كةسةر زةوي درووست ئةاةط و
اانكةاط  ئةةطوط, تنة  زةية اة تنيةاط كةة ئامسةاط   ئةو ئةندا ةدةطات هةتا فةسادو ادفوو خواثةاانكاط

بةسةةر ئةةهلي سةةر     بةدوين ن بةسةر ئةهلي ئامساط وةك زال دويئةوة زاأل ب خدييناوي ئةبكيت, ئةكَكين:
  نابكيت وةطةةر اةسةانكيك خؤيةاط حة ةاردابكيت يةاط كةة  ةديي       زةوي, اةو كةدةست ئةواط نةجاتي 

 ئةةاا. و قةايكم   اكةقةة د ثةناطةو قة اانةوة خؤياط تدوند نهكي  اودبكيت  يةا  كةوانةةي اةة خةؤي    
اةة   ةئةةو بوؤودارانةية  و "عكسةاي اةدرؤي وةريةة    "خةؤي دةثةةنا ئةةدا.,     "يةئجدو  و وةئجدو "كةبةر 

اووكيك بؤ ئةو طةكة خواث ارة ئةنكيوييت و بةطةردةنكانةوة دةندوسةكيت  تا خداي طةورة  كةطةأل ئةوداط,
 وةك ئةةو   ةدةط و ئةةووط!! وةك وؤرانة ئةدا. كةطةةردةنكاط هةةودو تكي ةوا كةيةةك وةخ ةا طكةاط ئة       
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 و وةالي  هةةودو  دةنكيةويي  بارانكيةك  خةدا ثا ةاط    اووانةي كة ناو كدوتي و رتا ثةيدا ئةبن و دةيان دذط(
 ئةةوة  ثةاش    دةاةا.  كيي ئاويينةي تاوةك دة ؤريي ةوة, وسةرزةوي دةطويي ةوة وةادرةاانك  دةوار
 ئةةوة  ثاش, جارانت بةرةاةتةاةي بؤ وةبةةرؤييوة و بدة خؤ. بةرهةوي: دةاا. بةزةوي فةرواط خدا
 وكةة  دةخدرييةت,  بةؤ  هةةناريي كاط  ئةوسةا  خةةكَك  اؤوةكَيي بةرهةوكاط( ناو دةخاتةوة بةرةاة. خدا اة

 تةا  و دةةةن,  كةةوةرؤطا  اةةبؤ  ئاذةالَنةةوة  ئةو دةخاتة بةرةاة. خدا دادةنكشن, تديي لَةاةيا سكيبةري
  ةني  و دةبةن,  تكيةو  ثكيةي  و دةاا. زذر خةكَ ي وةكَيياؤ خداردني بة ي و رتييك  ني دييت كيي واي

 اةئةةواط  كةوااتةةدا  دةاةا.,  بةرةواوكيك ةةند بة ي وةرييك  ني و دةاا., هؤزييك بة ي وانةايةك
 طكةاني  و دةدا. هةةنةلَكاط  كةة  و دةنكيوييةت  ثةاك  ئةاراوي  بايةاي خدا بةرةاةتةداط و ئةونكعمة. كةناو

 بةة  ووةيي  نكيةو  دةوكينكي ةةوة,  خةكَك ناو خواثةااراني تةنكا و دةاكيشكيت, ئكماندار ثكاويي ي و ذط هةودو
 وييوانبةدوني  و دنكةا  هةات   اؤتةايي  دةبةن,  جةدو.  و دةبةن  يةارت سدار اةر وةك خةكَ ككةوة بةرةاو

 (1 دةب  ئةوانا كةوساتةي
ْع  ُت َرُس  وَل اللَّ  ِه َع  » يَ ُق  وُل : " يُ ْف  َتُح  اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم""َص ل ى ْن َأِ، َس  ِعيٍد اْْلُ  ْدرِيِّ ، قَ  اَل : َسَِ

َُ، ََيُْرُج   وَن َعلَ   ى النَّ   اِس، َكَم   ا قَ   اَل اللَّ   ُه  َُْجو َُ َوم    َُْجو ، فَ يَ ْغَش   ْوَن "ِم   ْن ُك   لِّ َح   َدٍب يَ ْنِس   ُلونَ " : -َع   لَّ َوَج   لَّ –يَ   
ُهْم ِإَ  َم  َدائِِنهِ  ْم َوُحُص  وهِنِْم، َوَيُض  مُّوَن ِإلَ  ْيِهْم َمَواِش  يَ ُهْم، َوَيْش  َربُوَن ِميَ  اَه اْْلَْرِض، اْْلَْرَض، َويَ ْنَح  اُز اْلُمْس  ِلُموَن َع  ن ْ

ُل ْم لََيُم رُّ بِ َذِلَك الن ََّه ِر، فَ يَ ُق و َحَّتَّ ِإنَّ بَ ْعَضُهْم لََيُمرُّ بِالن ََّهِر فَ َيْشَربُوَن َما ِفيِه، َحَّتَّ يَ ت ْرُُكوُه يَ َبًسا، َحَّتَّ ِإنَّ َمْن بَ ْعَدهُ 
ائُِلُهْم : َه  ُؤاَلِء أَْه  ُل : قَ  ْد َك  اَن َهاُهنَ  ا َم  اءب َم  رًَّة، َح  َّتَّ ِإَذا ملَْ يَ ْب  َق ِم  َن النَّ  اِس ِإالَّ َأَح  دب ِف ِحْص  ٍن أَْو َمِدينَ  ٍة، قَ  اَل قَ  

ُهْم، بَِق   َي أَْه   ُل السَّ   َماِء، قَ   اَل : ُُثَّ يَ ُه   لُّ َأَح   ُدُهْم َحرْ  ُِ اْْلَْرِض، قَ   ْد فَ َرْغنَ   ا ِم   ن ْ بَ تَ   ُه ُُثَّ يَ ْرِم   ي ِ َ   ا ِإَ  السَّ   َماِء، فَ تَ ْرِج   
ُُوًُا ِف أَْعنَ  اِقِهْم، َكن َ  نَ  ا ُه  ْم َعلَ  ى َذلِ  َك، ِإْذ بَ َع  َث اللَّ  ُه  نَ  ِة، فَ بَ ي ْ ًَُم  ا لِْل  َبَمِء َواْلِفت ْ َُ ِف َُْْتِض  َبًة  ُِ الَّ  ِذي ََيْ  ُر غَ  ِ  اجْلَ  رَا

ُِ َلُ ْم ِحسْي ا، فَ يَ ُق وُل اْلُمْس ِلُموَن : َأاَل َرُج لب َيْش رِي نَ ْفَس ُه فَ يَ ْنظُ َر َم ا فَ َع َل َه َذا أَْعَناِقِهْم، فَ ُيْصِبُحوَن َمْوَتى اَل   ُيْسَم
، ف َ  ُهْم لِ  َذِلَك ُمَْتِس  ًبا لِنَ ْفِس  ِه، قَ  ْد َأ َن ََّه  ا َعلَ  ى أَنَّ  ُه َمْقتُ  ولب ُُ َرُج  لب ِم  ن ْ ، قَ  اَل : فَ َيَتَج  رَّ ُهْم َم  ْوَتى يَ ْن  لُِل، فَ َيِج  دُ اْلَع  ُدوُّ

ُِيبَ عْ  : يَ  ا َمْعَش  َر اْلُمْس  ِلِمَ ، َأاَل أَْبِش  ُروا، فَ  ِإنَّ اللَّ  َه قَ  ْد َكَف  اُكْم َع  ُدوَُّكْم، فَ َيْخُرُج  وَن ِم  ْن ُض  ُهْم َعلَ  ى بَ ْع  ٍض، فَ يُ نَ  ا
وُمُهْم، فَ َتْش َكُر َعْن ُه َكََْحَس ِن َم ا َتْش َكُر َع ْن َمَدائِِنِهْم َوُحُصوهِنِْم، َوُيَسرُِّحوَن َمَواِشيَ ُهْم، َفَم ا َيُك وُن َلَ ا َرْع يب ِإالَّ ُلُ 

 خدا ككيي رؤازي بكيةت( دةكَكيةت: طةدييم كةة      "ئةبدوسةعكدي خددري"واتة:  (2 «النََّباِت َأَصابَ ْتُه َقطُّ  َشْيٍء ِمنَ 

                                 
 حةسةط ثكينجديينى  واكَثةرؤي واوؤس ا(  1)

( من طريق 22/  3( و أمحد )554 - 505/  5و  254/  2( و الاكم )1545( و ابن حبان )5425أخرجه ابن ماجة )  (2)
 (542/  5)السلسلة الصحيحة ، ممد بن إسحا 
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 "يةئجدو  و وةةئجدو  "دةيفةرودو:  بةربةس ةاةي( اة  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"بدو ثكيبةوبةر 
 هةةودو  كةة  ااتةة  ئةو ئةوانةو كةخةكَك دةر ئةاةوط, هةروةك خداي طةورة دةفةرودييت:  ئاوة  ئةبكيت

و كةة هةةود طةودو     دةبةن و هةةودو زةوي دائةثؤ ةن,    زذر و دةبةن  ثةيدا ككيشاو بة اةككينكي ةوة و ادط
 بةسةر دةرياةةةي تةبةريكةةدا    ديي كاطتةثكي ةوة بةخكيوايي ديين  كةئاوي زةوي دةخؤنةوة, هةتا هكين

تكيدةثةرؤط و هةودو ئاوةاةةي دةخؤنةةوة( ئةاوي تكةا ناهكيلَنةةوة تةةواوي دةرياةةةاة و ةك ئةاةةط,          
اةةو ناوكينكيةت كةسةةر    اؤوةكَكاط دييت: دةكَكين: ئةوة كةسةرةدةوكي دا ئاوي تكا بدوة! هةتا اةة هةكض   

ؤياط خزاندذتة ناو قة و ناوةة سةخ ةاانكانةوة, زةوي ئةوةي هةية كة توسي ئةو سدثا زةبةالحة خ
كةوانةي يةئجدو  و وةئجدو  ئةكَكيت: ئةوة ئكيمة بةسةر ئةوانةي زةويدا زاأل بدوين كةةواط  هةتا يةاكيك 

بدوينةوة, ئكرت نؤبةتي ئةهلي ئامسانة, ئةكَي يةاكيك نكيزةاةي خؤي دةر ئةاا. و ئةطويي ةة ئامسةاط,   
رةوة كةبةر ئةو بة و فك نةيةياط سدوبؤتةوة بةخديين!!! ئةواط كةو حاكَةة.  اة نكيزةاة ئةاةوتة خدا

خواثةااريكةياط ئةبن كةودةوةدا خداي با دةست اووكي كاط بؤ دةنكيوآ بةطةردةنكانةوة دةندوسة  و  
دةيان دذييت و قوؤانكاط ت  دةاةوييت  وةك ئةواووانةي كة ناوكدوتي و رتا ثةيدا دةبن و دةيان دذط(  

دكَماناط ئةكَكين: اةو هةية خؤي فكدا ب ا. و ديقة. بةدا. بزانة  ئةةو دوذونانةة خةةري ي ةةني؟       وس
 ياني: ئاطادار نني اةة خةدا ئةةو بةة ي بةسةةر يةةئجدو  و وةةئجدو  هكينةاوة!!( ئةةكَيي ثكاوييةك بةة            

ييت!!( دا ئةةكيت  هةرةةند ئةو ئةزانكيت اة بؤ ئةو اارةي بة ساغي ناطةرؤيي ةةوة ئةةادذر   دزيكةاةوة
ئةبةزييت و ئةبكنكيت هةودو وةك اة ك اةوتدونةتة سةريةارت و  ساغكاط تكا نةواوة!!  بةة رؤااةودط(   
دةطةرؤيي ةوة  ئةو ودذدة خؤ ة ئةدا. بةة وسةدكَماناط و ( ئةةكَكيت: وسةدكَماناط ودذدةتةاط كةيي بكيةت,        

ناوةةةاانكاط ديينةة دةرو وةةرؤو     اني كةاؤأل اودنةوة, ئكنجا خةكَ ةاة كة قةة و  خداي طةورة دوذونةك
, ئةوةي وةرؤو وا تي هةبكيت و خدا بةرةاة. ئةخاتةة ئةةو ئاذةالنةةوة اةة     وا تةاانكاط بةرؤة  ئةاةط

وةرؤو وا تةااط كةو رؤيذذةيا تةنها كةسةر طؤ ذ اةالاةة وودووةاةاني يةةئجدو  و    بؤ كةوةرطا دةةن( 
ةو وةاكيك اة ثكيشد خداردوويانة قةكَة تا ئكيس ا بةهكض رؤوةو ئةبن ان, بةجؤرآ قةكَوةئجدو  قةكَةو ئةب

 نةبدونة 
 

 نايةتة ئارا ! "يةئجووج و مةئجووج"هيض شةِرَيك دواي 
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بةة هةكالك ئةةبا., اةةو ناوكينكيةت جةةة كةة         "ئجدو يةةئجدو  و وةة  "دواي ئةوة خداي طةةورة  
تةةوة, هةةودو دكَةةااط ثةاك     اةة. و ثةنذزي كةسةةر زةوي بةآلو ئةاا    ةداراط, خةداي طةةورة بةر  باوةرؤ

 "َص   ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ   ى آلِ  ِه وَس   لَّم"ثكيبةوبةةةةر ئةةةكرت ناوكينكيةةةت   بنةةةةوة هةةةكض  ةةةةرؤو خواثةااريكةةةةكئة
َنَما أَنَا َجاِلسب ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  »دةفةرودييت:   ِه وَس لَّم""َصل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ َعْن َسَلَمَة ْبِن نُ َفْيٍل، قَاَل : بَ ي ْ

َِ السِّ مُح، َوَزَع َم أَقْ  َوامب أَ  ْن ال ِقتَ اَل، َوَأْن قَ ْد ِإْذ َجاَءُه َرُجلب، فَ َق اَل : يَ ا َرُس وَل اللَّ ِه، ِإنَّ اْْلَْي َل قَ ْد ُس يَِّبْت ، َوُوِض 
: " َك  َذبُوا، فَ  ااَن َج  اَء اْلِقتَ  اُل، َوال ِه وَس  لَّم""َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  َوَض  َعِت اْلَ  ْرُب أَْوزَاَرَه  ا، فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه 

ُهْم، َويُ َقاتُِلوَن تَ لَاُل طَائَِفةب ِمْن أُمَِّ، يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اللَِّه ال َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم، يُلِيُ  اللَُّه قُ ُلوَب قَ وْ  ٍم لِيَ ْرزُقَ ُهْم ِمن ْ
َُ  َح  َّتَّ تَ ُق  وَم السَّ  اَعُة، َوال َُْجو َُ َوَم   َُْجو ََ يَ   ُِ اْلَ  ْرُب أَْوزَاَرَه  ا، َح  َّتَّ ََيْ  ُر سةةةكةوةي اةةدرؤي "واتةةة: كةةة  (1 «َتَض  

ك دانكشة بدو , ثكاويية   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"دةطكيوؤنةوة دةكَكيت: ون كةالي ثكيبةوبةر  "ندفةيل
ئةسةثةااط هكينةواط و ةةةاةااط دانةواط, ةةةند      دتي: ئةةي ثكيبةوبةةري خةدا واز كةة     طة هاتة خزوةةتي  

"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه   ةرؤ نةواوة  ةرؤ اؤتايي هاتدوة, ثكيبةوبةةر  رتخةكَ كيك واي بؤ ئةةن اة ةك
, بةةردةوا  اؤوةةكَكيك كةة ئدممةةتي وةن  ةةرؤ كةة        ةفةرودوي: درذياط اودط ئكيس ا وةخذ  ةرؤ وَس لَّم"

خةداي طةةورة   اةسكيك بكةوييت سةر ؤرؤياط ب ا. و ناتدانكيت زيانكةاط كةيي بةدا.,    ط رؤييةاي خدادا ئةاة
دكَي اؤوةكَكيك كةواط  الرؤآ ئةاا. بؤ ئةوة ثش ةني كةهةنديي كاط ب ا. و اؤوةاكاط ب ةا. كةةواط وة   

دةرنةاةةوط  دواي   "يةةئجدو  و وةةئجدو   " ةرؤ اؤتايي ناية. تةا   ةرؤ ب ةط تا هات  رؤذذي دوايي, 
  ئةواط هةودو  ةرؤييك اؤتايي دييت(

 

 حةج ئةمَينَيت دواي لةناوضووني ئةئجووج و مةئجووجتةنها 
لَ  ُيَحجَّنَّ اْلبَ ْي  ُت َولَيُ ْعَتَم  َرنَّ بَ ْع  َد »دةفةةةرودييت:  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"هةةةروةك ثكيبةوبةةةر 

 ََ َُْجو ََ َوَم   َُْجو حةةةج ودني وةةاكَي خةةداو  "يةةةئجدو  و وةةةئجدو "دةراةةةوت   واتةةة: دواي (2 «ُخ  ُروَِ يَ  
 جكيبةج  ئةاوييت ئةوكين  عةووة 

 

درووسة  كةردئ ئايةا تةا      "مةئجووجيةئجووج و "لةبةردةم  "زولقةرنةين"كة  وورةيةشوئةو 
 ستا كةس بينيويةتيئ يان كةس هةية بتوانآ بيبينَيت؟ئَي

                                 
ه اللباين ِف رواه النسائي ِف السنن الكَب  والَِباين ِف الكبري ورواه أمحد والنسائي بلفظ قريْ من وصحح   (1)

 (1534السللة الصحيحة برقم )
 (4341، صحيح اجلامِ )(َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، َسعِيٍد اْْلُْدرِيِّ صحيح البخاري    (2)
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ََُة، قَ اَل: "»ت: بةكَيي بكيةدواط بكمنواوة, هةةروةك دةفةةروديي   : يَ ا نَ ِ َّ لَنَ ا َأنَّ َرُج م قَ الَ ذُِك َر َع ْن قَ تَ ا
، قَالَ  اللَِّه، َقْد رَأَْيُت َسدَّ  ََ َُْجو ََ َوَم َُْجو ، َوَطرِيَقةب مَحْرَاُء، : " انْ َعْتُه ِل "، قَاَل : َكََنَُّه اْلبُ ْرُُ اْلُمَحب َُّر، َطرِيَقةب َسْوَُاءُ َي

دتي: ئةي ثكيبةوبةةري خةدا   طدةكَكيت: باسكاط بؤواط اود اة ثكاوييك  "قةتادة"واتة:  (1 «تَ هُ َقْد رَأَي ْ قَاَل: "
: بةؤوي بةاو ب ةة, طةدتي: وةك     يو  بةك , ئةةوي  فةةرود   "يةةئجدو  و وةةئجدو   "ون  ةدورةاةي  

   بدوو ئةوي  فةرودوي: تؤ بكنكدتة! عةبايةاي هكيلَدار وابدو خةتكي ي رؤةش و خةتكي ي سدور
اةة بةةنةة ئةةو    اةاتي خةؤي هةةوكَكاط داوة     ثاد ةاااط باو دةاا. اةوا زذر كةة   "ةسنئكبندا"

كةةة دةوكَةتةاةةةي  خةةؤي هةنةةدآ كةةة ئةةةونةااني بةةةخؤو بةةة   "خةككفةةة واسةةكب" ةةدورةية, دةكَكيةةت: 
  اةة  ااتة  ,سدثايةاةوة كة رؤييي ةةةند سةويةيةاةوة نةاردووة تةا كةة نزي ةةوة ئةةو  ةدورةية ببكةنن         

ووة اة ةكاط بكنكدة باسكاط اودووة اة ةؤط كةو  ار بةؤ ئةةو  ةار كةة     اط باو اودطةرؤاونةتةوة بؤي
وةككك بؤ ئةو وةككك رؤذيش دوط تا طةيش دوط بةو  ةدورةية, اةة هاتدونةتةةوة باسةكاط اةودووة اةة       

طايةةاي  ردة بكنكديانة اة  دورةاة كة ئاسن و قدرقد م درووسةت اةواوة,   طةيش دونةتة ئةو  ديينة,
اط كةيي دراوة, وة  ةذ زذر    دورةاةوة بكنكدة اة ةةةندين قفلةي زذر بةةهكيزو طةةورةي     طةورةياط كة

دين بةردياط بكنكدة اة ئةو  ةدورةيةي ثة  درووسةت    نةرياط بكنكدة, وة ثامشاوةي ةةنهكيسةرسدرؤ
وةاةةو  , ثادا ة انةوة وة كةة اليةةط   اوئةاةط اة ةةةندين ثاسةةواني ككيةدان   اواوة, وة هةروةها باو 

ة دنكك, ئةوةياط بيينة بةةةندين  اخةوة دةورة دراوةاةوة, وة ئةو  دةربةاتة ئةوديد  د ناتدانكيت
وة  ,وةضةدوة تةا طةيشة دونةتة ئةة   ةديينة     اتو كة دووساكَكاط ثكيئكنجا طةرؤاونةتةوة,  ايةني باسة زي

 (2 بكنكدة سةرسدرؤهكينةرو عةجايباتكاط كةوييدا باو ئةاةط اة   ى زذر
 

  ة هيض ثةيوةندييةكيئةو شوورةيئايا 
 بة شوورةكاني ضينةوة هةية؟

و  ةةدورةاةي ةةةني كةةةةةند   "يةةةئجدو  و وةةةئجدو "جكةةاوازي زذرة كةةة نكيةةداط  ةةدورةاةي  
 رؤويي ةوة:
 ,, زوكقةرنةةةين درووسةةذ اةةودووة, بةةة   ئةةةوةي ةةةني "يةةةئجد  و وةةةئجدوح"(  ةةدورةي 1 

  رووس كاط اودووة ياط دةااةكنككةااط بؤ ثارييزطاري اودط كة ودو ةكةاات

                                 
 (14/125قتح الباري )  (1)
 حافز ئكبنداةسكي   رؤةمحةتي خداي كيي بكيت( هكض سةنةدو بةكَةةيةاي كةوبارةوة نةهكيناوةتةوة, وة  (2)

 باسي نةاودووة  اهلل اعلم 
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 ككة كةة ئاسةن   يي كيي درووست اواوة بو"يةئجدو  و وةئجدو "ي اة  دورةي ( ئةو واددةية2 
   كةبةرد و خشت درووست اواوة ئةوةي ةني تةنها  بة  و قدرقد م, 

ئةرؤوا.  نكيدانكاط داط دوو اخدا درووست اواوة اة كةكةنكي "يةئجدو  و وةئجدو "(  دورةي 3 
ن رؤييةوؤةوي هةيةة,   ووست اواوة وة ةةةندي ردبة   ئةوةي ةني كةسةر  اخةااط  ,وةورةاةبؤ ناو  د

 بةدرييذايي هةزاراط وكل  خؤرئاواوةةكنةوة تاادو   تيخؤرهةذ ئةبكي ةوة كة وة دريي
تا ئةودةوةي خدا حةز ئةاا. كة ئةاخوي   نابةزيينوييتقة.  "يةئجدو  و وةئجدو "(  دورةي 4 
كَ دو كةهةنةدى  , بة   ئةوةي ةني خةكَ ي ئةةةنة ناويةةوة ديينةة دةرةوة, بةة    ودآئكزط ئةفةر زةواط

   ديي  هةكَدة اوةتةوة 
 

 نةكردووة؟ ارة دةستكردةكان ئةو شوورةيان ئاشكبؤضي تا ئَيستا مانط
ناسك  هةودو طؤ ةااني زةوي و دةرا ودط ثكيكاط جةة كةخدا اةسي تو ئةودةسة تةي نككة 

 ةديي    دةرنةاةةوت  نةةبدوط و   ئا ة وا هةية, بؤيةة   داخداي زانسذ بةهةودو   كي اة بزانكيت, هةر
ة ئةو  ة انة بدونكةاط   ياط هةر وةخلدوقكي ي تو ئةوة ناطةيةن  ا "دةججال"و  "يةئجدو  و وةئجدو "

, ياط هةندآ بةربةسةت   ديينانةخؤي واي ودووة اة خةكَ ي نةتدانن دةس كاط بةا. بةو  نةبكيت, خدا
اراداط اة ثةرةن كةبةردة  بةندةااط اة ثكيكاط بةةط, هةروةك ةةؤط بةةني ئكسةوائكل ةةل دانةة      كة ئ

ي اةة بضةن, هةةروةك خةداي كةة قدرئانةدا       نةيانئةةتدان ساأل ئةيانديست بضنة  ا  و فةكةسة ني بةة     

املائ دة: [  َُلَُلتَأْسَل َلَألاَّْ َ ْمِلاَّْفَُسا اََلۚ  لُايلاَّْأَرْضِيَتايا  نَللۚ  لأَرْبَعاََلسَنًََلۚ  لقَََُلَُإِقَّاَُلم ََرعمََ ل َلَيْاِمْدةفةرودييت:  

 ثكيةي  نةابيي  ياسةاغةو  كةيي ( فةكةس ني و  ا   ثنذزةياط زةويكة ئةو وا: فةرودوي خدا   واتة: جا(24
 رؤييةةة  بسةدورؤيينةوةو  سةةرطةرداني  و وييلَةي  بةة  كةوزةويةةدا  سةالي   دانةة  ةل بؤواوةي دةبيي و, تكيبوةط

–  تةفسةني  وةةخؤ,  خةفة. و خة  سةرثكيضك ةرة و ياخكي طةكة ئة  بؤ تؤي  ئةوسا,  ةرنةاةطد
 سةةيو  ككيدةبدويةةوة  رؤذذيةاط  اة بةالَ  دةرؤذيشة,  ةوانة: دةكَيي( ةةوة"عةبباو ئكبند" كة -تةسهكل
(: 24-25  ئايةتي رؤيينمايكةااني  بدو ثكشةياط اارو ئةوة سالي ةل خؤيانداط, هةركةجكيةاي دةاةط,

 و بكيزاريةي ! بةثكيبةوبةةرانكاط  بةةخداو  بةراوبةةر  ئةةدةبككاط  بةيي  يةةهدودو  جدرئةةتي  بةيي  و توسنؤاي
 و خةة   و نةةداط  بايةةخ  بؤيةاط,  خةدا  تةدورؤةيي  و خة ةم  داواي و خواث ةاراط  خواثي كةااري بةرائة.
  ديي بؤ خداياط سزاي وا دةوةي ئةو بةتايبة. س ةو اراط, بؤ نةخداردط خةفة.
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اةوابدو زذر  ت هةية اة خداي طةورة ئةطةر ئكزني كةسةر نةبكيت بؤ خةكَ ي ئا ة وا نابكيةت و   
 يةاال نابكي ةوة 

 

 كةاؤتايكدا
 ؟ن واجبة كة شةِريان لةطةَلدا بكةنَلماناوسئايا لةسةر م

بامسةاط اةود اةة خةداي      دا"عكسةا "وة وةاةي ئةكَكيني: نةخكيو! ةةدن ة هةةروةك كةة ةةنذاي     
ُِي ِإَ  »ئةفةةةةرودييت:  "عكسةةةا"طةةةورة بةةةة   ًُا ِل اَل يَ   َداِن ِْلََح  ٍد ِبِقتَ  الِِْم، َفَح  رِّْز ِعبَ   ا ِإينِّ قَ  ْد َأْخَرْج  ُت ِعبَ  ا

ُّ ورِ   بةنةةدة  ةةةةندين وةةن اةةة دةنكيوييةةت وةحةةي خةةدا  حاكَةدايةةة كةةة  عكسةةا كةااتكي ةةدا  واتةةة:  (1 «ال
 حة ةةاردة وةةن بةنةةدةااني اةةةوابدو ط,كةطةةةكَكا نككةةة جةةةنة ودني تدانةةاي اةةةو اةةة خدكقانةةدووة
  (طور  بةرةواكيدي

 ِرؤضووني زةوينيشانةي ضوارةم:  (4) 
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه اة ثكيبةوبةةري خةدا    يطةورةااني رؤذذي دوايكة نكشانة نكشانةيةاي تو

و ااريةةةري   رؤائةةةلَةاكينكيت كةدا خةكَ ةاةة   ثكيي رؤاطةياندووين بوي ككة كة رؤذةدوني زةوي اة تكي وَس لَّم"
 زذر درووست دةاا. 

 

 ماناي )اخلسف(
  كةتيئةوةي اة كةسةري بوي ككة كة  ةقبدوني زةوي كةناوةدوط و هةكَدة اني

, و رؤوو ئةةدةط داوةانة رؤووي و زةوكنلةرزةو تةثني بكيةدواط كة رؤابودوو و ئكيس ا زذر جؤر رؤذةدوط
, بةةة   ئةةةو رؤذةةةدونةي اةةة وةو بكيهكيةةزي ئةةةو رؤذةةةدونة ةوة سةةةر بةةةهكيزي هةرهةةةودوي ئةوةسةة كي

ةةةري زذر ثةةيا ئةةاا. اةة     يذةي ثة  ئةةدا. اار  وةا ائ "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةري خدا 
 باسي ئةاةط  دونكاهةودو 

, اةة بةوي ني كةة    اةواوط اط سة  رؤووةةدوط ئةةبن, هةةروةك كةة فةرودودةاانةدا بةاو        ونةارؤذةد
 نكشانةطةورةااني هات  رؤذذي دوايي 

 

 باس لةو ِرؤضوونة طةورةية ئةكةن ئةوفةرموودانةي كة
 دةفةرودييت:  "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 

                                 
 (5144رواه مسلم، صحيح اجلامِ )   (1)
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َلَها َعْشَر آيَاٍت، َفذََكَر الدَُّخاَن، َوالدَّجَّاَل،( »1  ََ الشَّ ْمِس ِم ْن  ِإن ََّها َلْن تَ ُقوَم َحَّتَّ تَ َرْوَن قَ ب ْ َوالدَّابََّة، َوطُلُ و
ٍٍ َخْس   ب  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َمْغرِِ َ  ا، َونُ   ُلوَل ِعيَس  ى ابْ  ِن َم  ْرََيَ  ، َوَثَمثَ  َة ُخُس  و ََ َُْجو ََ َوَم   ََُجو َويَ  

ْ ُرُُ النَّ اَس ِإَ  َمَْش رِِهمْ بِاْلَمْشرِِ ، َوَخْس ب بِاْلَمْغِرِب، َوَخْس ب ِ َلِيَرِة اْلَعَرِب ، وَ  َُ ِم ْن الْ َيَمِن تَِ  آِخُر َذِلَك نَ ارب ََتْ ُر
و  دواةةأل كيت تاادو ثكي  ئةوة دة نكشانة نةبكنن, كةوانةي باسةي اةود كةة    واتة: قكاوة. هةكَناس (1 «

خةداي    سةةالوي  "عكساي ادرؤي وةريةة  "دةججال و ئاذةأل و هةكَهات  خؤر كة خؤرئاواوة, دابةزي  
 خؤرئةاواو و س  رؤذةدوط اةة يةةاكاط كةة رؤذذهةة . و يةةاكاط كةة        "يةئجدو  و وةئجدو "كيي بكيت( و 

يي ي طةورةيةة اةة كةيةوةةط    ئةوي تو كة دوورطةةي عةةرؤةبي رؤووئةةدةط, دوايكنكةاط دةراةةوت  ئةاطو      
 كيت و خةكَ ي رؤاو ئةنكيت بؤ  ديي  حة وبدونكاط!هةكَدةس
َْتِيِه نَاسب ِمْن أَْه ِل َيُكوُن اْخِتَم »( 2  َُ َرُجلب ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َهارِبًا ِإَ  َمكََّة فَ َي ٍب ِعْنَد َمْوِت َخِليَفٍة فَ َيْخُر

َعُث ِإلَيْ  بِاْلبَ ْي َداِء  ، فَ ُيْخَسُ  ِ ِ مْ مِ ِه بَ ْعثب ِمْن أَْهِل الشَّاَمكََّة فَ ُيْخرُِجونَُه َوُهَو َكارِهب، فَ ُيَباِيُعونَُه بَ ْ َ الرُّْكِن َواْلَمَقاِم َويُ ب ْ
ُْ أَْه ِل اْلعِ رَاِ  فَ ُيَباِيُعونَ هُ بَ ْ َ َمكَّةَ  كةةدواي   واتةة:  (2 «، َواْلَمِديَنِة فَِإَذا رََأ  النَّ اُس َذلِ َك أَتَ اُه أَبْ َداُل الشَّ اِم َوَعَص اِئ

ي وةدينةة  ةكَ ي  ةار وودني خةككفةة خةكالف و نةااؤاي دةاةويي ةة نكيةداط خةكَ ةاةةوة, ثكةاويي ي خة        
و وةا ةة, خةةكَ ي وةا ةة دييةن بةؤالي و بةةزذر دةري دةهكيةنن و كةةنكيداط         دةردةةى و رؤائةاا. بةرة

 روان( و  وةقا ( بةزذر بةيعةتي ثى ئةةدةط, كة ة وييك كة ةاوةوة بةؤي بةةرؤآ ئةاةةوييت  يةاني بةؤ         
نةةوة ئةة  كة ة وة رؤذ ئةةةكيت بةة      اة بكبانكي ة كة نكيداط وةا ةو وةدي (بةيدا داطناودني اةعبة( كة 

زةويدا! اات  خةكَ ي ئةوة ئةبكننن خداناساني ئةهلي  ا  و ثؤكَة ودجاهكدةااني ئةهلي عكيواق ديين 
 بةيعةتي ثى ئةدةط 

وَن َأْن اَل إلَ َه إالَّ اللَّ ُه، ُُيَْسُخ قَ ْومب ِمْن أُمَِّ، ِف آِخِر اللََّماِن ِقَرًَُة َوَخَنازِيَر، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َيْش َهدُ »( 3 
َ  ُذوا َوأَنَّ  َك َرُس  وُل اللَّ  ِه  قَ  اَل: " نَ َع  ْم، َوُيَص  لُّوَن، َوَيُص  وُموَن، َوَُيُجُّ  وَن، قَ  اُلوا: َفَم  ا بَ  اُلُْم يَ  ا َرُس  وَل ال لَّ  ِه  قَ  اَل: "اَتَّ

، َوَيْشَربُوَن َهِذِه اْْلَشْ  ٍَ َناِت، َوالدُُّفو ٍَ َواْلَقي ْ ََْص َبُحوا قِ َرًَُة َوَخنَ ازِيراْلَمَعاِز  (3)«رِبََة، فَ بَ اُتوا َعلَ ى َلْ وِِهْم، َوَش رَاِ ِْم، َف

                                 
 (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ُهرَيْ َرَة  َأ،َعْن (، 4142صحيح مسلم )   (1)
اُو بسند ال بَس به، وتدعمه الكثري من اْلحاُيث الصحيحة اْلخر ،    (2) )َرضَي اللَُّه َعْن أُمِّ َسَلَمَة أخرجه ابُو
 َعْنها(
 (454) الصفحة أو الرقم - التذكرة للقرط   (3)

http://www.dorar.net/book/4178&ajax=1
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وةك وةةةميدوط و بةةرازياط ىلي دييةةت! طدتكةاط ئةةةى    اؤتةةايي زةوةاط كةة  ئدممةتةةة كةة    خةةةكَ كيكواتةة:  
 وهةةكض خدايةةةاي تةةو نككةةة   ى بةةةوة نةةادةط اةةة غةةةيوى خةةدا تكيبةوبةةةرى خةةدا, ئايةةا ئةوانةةة  ةةاية ث

ي  فةةرودوى: بةةكَىي, رؤذذوو دةطةوط و ندييةذ دةاةةط و      وخدايةيةة؟ ئةة   وئةة  ثةياوبةةري ثكيبةوبةري  
ةاةدتن و طةؤرانى   دكانة؟ فةةرودوى: وؤسةكقا دةذةنةن و دةف    كحةجك  دةاةةط, طدتكةاط: ئةةى ةة    

  !دييت دييت وةك وةميدوط و بةرازياط ىلييي تا واياط ك كةسةر خؤ وؤابدرادنةاانكانةوة دةخةوط,ةكَكين, د
قَ   اَل: "ِف َه   ِذِه اْْلُمَّ   ِة  "َص   ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ   ى آلِ   ِه وَس   لَّم"ِن ِعْم   رَاَن بْ   ِن ُحَص   ْ ٍ، َأن  َرُس   وَل اللَّ   ِه َع  »( 4 

َُ  قَ   اَل: "ِإَذا َ َه    "، فَ َق   اَل َرُج   لب ِم   َن اْلُمْس   ِلِمَ : يَ   ا َرُس   وَل اللَّ   ِه، َوَم   ََّت َذا ٍب نَ   اُت َخْس    ب َوَمْس   خب َوقَ   ْذ َرِت اْلَقي ْ
ٍُ َوُش  رَِبِت اْْلُُم  ورُ   خةةدا ككيةةي رؤازي بكيةةت( دةكَكيةةت:     "عكموانةةي اةةدرؤي حدصةةةين  "واتةةة:  (1 «َواْلَمَع  اِز

فةرودوي: كة  ئدممةتة خةسف و وةسخ و قةزف رؤوو "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةري خدا 
ئةوةة اةةي    "َصل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"تي: ئةي ثكيبةوبةري خدا ئةدا., ثكاوييك كة وسدكَماناط طد

رؤوو ئةةةدا.؟ فةةةرودوي: ئةطةةةر زينةةاو ئةةاوكيوي وؤسةةكقاو طةةؤراني و دةراةةةوتن و دةسةةت اةةوا بةةة       
 خداردنةوةي ئارةقةااط!!!

َنَما َرُجلب يَ َتَبْختَ ُر َُيِْشي ِف بُ ْرَُْيِه قَ ْد أَْعَجَبْت هُ »( 5  نَ ْفُس ُه، َفَخَس َ  اللَّ ُه بِ ِه اْْلَْرَض فَ ُه َو يَ َتَجْلَج ُل ِفيَه ا  بَ ي ْ
اى كةسةر  اط بدو بة نازو فكزةوة ئةرؤذيشت و زذر بةخؤى ةثكاوآ  اة عةباي واتة: (2 «ِإَ  يَ ْوِم اْلِقَياَم ةِ 

ة ئةةااو  ئةنازى, خداى طةورة كة زةويةدا رؤذةةدواند, تةا هةاتنى رؤذذى دوايةك  هةةر كةة زةوى دا وةكة        
    ئةوكينكي ةوة

قَ  اَل لَ  ُه : " يَ  ا أَنَ  ُس ِإنَّ  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َع  ْن أَنَ  ِس بْ  ِن َمالِ  ٍك ، َأن  َرُس  وَل اللَّ  ِه  »( 6 
َرةُ  َه   ا يُ َق   اُل لَ   ُه : اْلَبْص   َرُة أَْو اْلُبَص   ي ْ َُ  النَّ   اَس ُُيَصِّ   ُروَن أَْمَص   ارًا َوِإنَّ ِمْص   رًا ِمن ْ ََُخْلتَ َه   ا فَِإيَّ   ا فَ   ِإْن أَنْ   َت َم   َرْرَت ِ َ   ا أَْو 

ٍب وَ  َرْج  ب َوقَ  ْومب يَِبيتُ وَن َوِسَباَخَها وَِكَمَءَها َوُسوقَ َها َوبَاَب أَُمرَائَِه ا َوَعَلْي َك ِبَض َواِحيَها فَِإنَّ ُه َيُك وُن ِ َ ا َخْس  ب َوقَ ْذ
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه دةكَكيةت: ثكيبةوبةةر    "نةسةي اةدرؤي واككةك   ئة"واتةة:   (9)«ُيْصِبُحوَن قِ َرًَُة َوَخنَ ازِير

يةةا    و . و  ارو  ديينةااط درووست دةاةةط,  خةكَ ي كةداهاتدوة "ئةنةو"فةرودوي: ئةي  وَسلَّم"

                                 
 (5223رواه الرتمذي  وصححه اْللباين ِف صحيح اجلامِ )  (1)
 (5211)َرضَي اللَُّه َعْنُه(، مشكاة املصابيح ) رواه البخاري عن ا، هريرة    (2)

اُو وصححه    (3)  (9587اْللباين ِف صحيح اجلامِ )رواه ابُو
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يةت يةاط ةةدوي ة    , ئةطةر ثكيكةدا رؤة. بدو (بدسةيوة ياط  (بةسوة كةو خاك و و تانة ثكيي ئةطدتوييت: 
كةو  ديينة و ك و ثو  انةي اة هكضكاط كيي نارؤوييت, هةروةها بةنةدةري  ثوؤ   ديينة ويةوة وريابة كةنا

بةةردةرطاي   و بةازارؤي اةالئةة كةة بةسةوة(      اة  ككةااني  ياط ئةو  ديينةي اة ئكيس ا ثكيي ئةطدتوييت
و رؤووداوي رؤذةةدوط   (ئةونو ااربةدةس ةاانكاط, تةنها كةدةروبةةرياط بةوؤذ, ةةدن ة كةةو   ةديينانةدا     

سة ئةبن بةة وةةميدوط   ةئ كيك  ةو ئةخةوط بةياني اة هةكَو زةوكنلةرزة رؤوو ئةدةط, وة خةكَ هةكَداط
 و بةراز!!!

ةنكيت اةوا خةكَ ي خةؤ  كة  فةرودودانة ثكيماط رؤا ئةطةي "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِ ِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر 
بةة هةكالك    ناو ئةةوة اةة بةةهؤي ئةة  رؤذةةدوط و بةردباريكنةةوة      كةثكية وئةطةيةننة دةروبةري بةسوة

 نةةن 
 تو اة كة ئاخوي زةواند رؤوو ئةةدةط شةوة باسي خةسفي يةاةمماط اود, بة   دووةاةي كة ثكي

 هكيش ا  ديينةاانكاط ديار نككة 
 

 وكةألدنيشانةي ثَينجةم:  (5)
ةوة هةية, كيهةية, هةية ثةيدةندي بة زةو نكشانةااني هات  رؤذذي دوايي زذر جؤرو ةة نكاط

 ةةوة هةيةة, هةيةة ثةيدةنةدي بةة ئافوةتةةوة هةيةة, هةيةة ثةيدةنةدي بةة           هةية ثةيدةنةدي بةة خةكَ  
ثكاوانةوة هةية, هةيشة ثةيدةندي بةرؤةو ت و ئااارةاانةوة هةية وةك بآلبدونةةوةي زينةا, هةيشةة    

 ثةيدةندي بة بدونةوةرو دوواةكَةوة هةية:
 ؟دواةألةككة كة  وةبةست *

 س ا هاتدوة؟ئايا ئةو نكشانةية تا ئكي* 
 حك مةتي هة يساني ئة  دوواةكَة ةككة؟ *

 

َُُرْتَ ابْليَ ْمَلتَتأْتايلاَّاعت َُءلبِت  خَُن لللل ئةسأل كةو نكشانةية ئة  ئايةتةية اة خداي طةورة دةفةرودييت: 

أَقَّألََّا تم لاَّتسٍكْرَ لَْقَت ْلجَتُءَل مْلرَس ت َ للللللل*لبعنَُلاكْ افْل َنعُلاَّْعَسَا َلإِقَُّلم ؤْمان  نَرَ  *يَلْ َألاَّنعُسَللَسَال َسَا ٌلأََّايمٌل * مُّبَِأ

 دواةةكَكي ي  اة ب ة رؤذذييك ةاوةرؤييي( ناةكيت بةسةريانةوة هةروا ئةوانة (  واتة: 14ال دخان : ) [مُّبٌَِل

 سةزاو  ئةوةة : دةكَةكين  توسةةوة  بةة  بؤيةة  ,دادةطوييةت  خةةكَ ي  هةةودو   دةطوييةت  ئامساط بةري ئا  وا
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: دةكَةةكين و دةنةةكين خةةدادا بةدةسةةةالَتي داط بةناةةةاري(  اةةودووين تةةيي رؤووي وا  ئكيشةةة بةةة ئةةازاريي ي
 تةةازة!!  بةةاوةرؤدارين ئكيمةةة بكيةدوةةاط ب ةةةرةوة, اةةؤلي كةةة ئازارةوةةاط سةةزاو ئةةة  تةةؤ ثةةةروةردطارا
 كةةاديي  و ةةؤط  ,(بؤيةاط  هةيةة  سةدودي  ناةةاري  نيهكينةا  ئكمةاط  و بكيداربدونةةوة  اةي!! بةسةرةدو
     اوابدو رؤةوانة بؤ ئا  واياط ثكيبةوبةريي ي كةااتكي دا وةردةطوط, ئاوؤذطاري

 

 ناكؤكي زانايان لةبارةي ئةو
 كةَلةي كة لةئايتةكةدا هاتووةدو

ككة بةدو  كاط واية اة وةبةست كةو دوواةكَة ئةو نارؤةحةةتي و نةهاوةةتي و بوسةكي    هةندآ ثكي( 1 
ااتةةي  ي  ئةةو  اة تدو ي قدرةيشككةااط ها., ئةو ااتةي اة ثكيبةوبةري خدا دذعاي ككي ودط, ئةةو 

اة بةثن بانةةزةاةيةوة نةهاتن, ئةةوانك  دواي اةة سةةرياط بةةرةو ئامسةاط بةرزئةةاودةوة تةةنها        
ية ةي هةيةة   , ئةةوةي اةة ئةة  رؤا   بدوطدوواةكَكاط ئةبك  كةبةر بةة و نةهاوةتككةةك اةة تدو ةي هةات     

فةروددةاةش بةة     ت(خدا ككيكاط رؤازي بكي  ط"ئكبندجةريوي تةبةري"و  "عةبدوكآَلي ادرؤي وةسعدود"
نَ نَ ا، فَََتَ اُه َرُج  لب »اةةة دةفةةةرودييت:   ةةكيدةية ِب بَ ي ْ َِِج َع ْن َمْس ُروٍ  قَ اَل: ُكنَّ  ا ِعْن َد َعْب ِد اللَّ  ِه ُجُلوًس ا، َوُه َو ُمْض  

َُْخُذ بََِنْ َفاسِ  فَ َقاَل: يَا أَبَا َعْبدِ  َِْيُء فَ َت  اْلُكفَّاِر، الرَّمْحَِن، ِإنَّ قَاصْيا ِعْنَد أَبْ َواِب ِكْنَدَة يَ ُقصُّ َويَ ْلُعُم: َأنَّ آيََة الدَُّخاِن 
َُْخ ُذ اْلُم  ْؤِمِنَ  ِمْن ُه َكَهْيئَ  ِة اللَُّك  اِم. فَ َق اَل َعْب  ُد اللَّ ِه  ي ََّه ا النَّ  اُس ات َُّق  وا اللَّ َه، َم  ْن َعلِ  َم : يَ  ا أَ -َوَجلَ  َس َوُه  َو َغْض َبانُ -َوَي

 َأْن يَ ُقوَل ِلَما اَل يَ ْعَلُم اللَُّه أَْعَلُم، ِمْنُكْم َشْيًئا فَ ْليَ ُقْل ِبَا يَ ْعَلُم، َوَمْن ملَْ يَ ْعَلْم فَ ْليَ ُقِل: اللَُّه أَْعَلُم، فَِإنَُّه أَْعَلُم ِْلََحدُِكمْ 
قُ  ْل َم  ا َأْس  ََُلُكْم َعَلْي  ِه ِم  ْن َأْج  ٍر َوَم  ا أَنَ  ا ِم  َن ": "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َل لَِنِبيِّ  ِه فَ  ِإنَّ اللَّ  َه َع  لَّ َوَج  لَّ قَ  ا

بَ  ارًا ف َ  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم". ِإنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه -24ص: - "اْلُمَتَكلِِّف   َ  ُْ َق  اَل: َلمَّ  ا رََأ  ِم  َن النَّ  اِس ِإ
َََخ  َذتْ ُهْم َس  َنةب َحصَّ  ْت ُك  لَّ َش  ْيٍء، َح  َّتَّ َأَكلُ  وا اجْلُلُ  وَُ َواْلَميْ  ِِ يُوُس  َ (. قَ  اَل: َف ِب َكَس  ْب ، )اللَُّه  مَّ َس  ْب تَ  َة ِم  َن اجْلُ  وَِ

 "عةبةةدوكَآل" الي ئكيمةةة: دةكَةةيي "وةسةةوووق" واتةةة: (1)«فَ يَ   َر  َكَهْيئَ  ِة ال  دَُّخانِ  َويَ ْنظُ  ُر ِإَ  السَّ  َماِء َأَح  ُدُهمْ 
 ,"ئةبدوعةبةدوكوؤةمحاط " ئةةي : وتةي  بةؤالي  هةا.  ثكاوييةك  رؤااشةابدو,  نكيدامنانةدا  كة ئةو دانكش بدوين,

 دةخديينكي ةةوة  ةةنذك  وفةيةة دا دةروازةي وةبةست( اندة   اري دةروازةااني الي حك ايةختدانكيك
 بةةالَ   دةةة ي,  بكيبةاوةرؤاط  كةة  اسةة هةن و, رؤوودةدا. دواةكَةاةة  رؤووداوي ئايةةتي  اةة : دةزانكيت وا و,

                                 
 (542)/ االستسقاء بخاريال(  1)
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 كةة  خةكَ كنة ئةي: دتيط -تدورؤةيكةوة بة- دانكشت  "عةبدوكَآل" دةطويي ةوة, هةالَوة. وةك بوؤواداراط
 هةراةسةك   ب ةا.,  قسةة  خةؤي  زانكنةاةةي  بةةثكيي  بةا  زانةي   ة كي ي  ئكيدة كة هةراةو برتسن, خدا

 خةدا : بلَكيةت  و نةةزانكيت  اةسكيك طةر زياتوة ةايكنس كزا ئةوةي  ةدن ة زاناتوة, خدا بابلَكيت نةيزاني
 ئةةةي : واتةةة  (..أس  َلكم م  ا ق  ل :   فةةةرودو ثكيبةوبةرةاةةةي بةةة باالَدةسةةت خةةداي ئةةةوةتا زانةةاتوة,

 كة زذر نكم ااسانةي  كةو ون ت,ناويي دةئكي كة  متكيخةالَ و ثادا ت هكض ون: ييبلَ  ةخةكَ بةو بةوبةرثكي
 ةايكة طوانك خدايةة :  فةةرودوي  تكيدةاةةط  ثشةذ  وا بةك   ااتكيةك  خةدا  وبةريثكيبة ةدن ة ,ب ة  خؤ

 بةدوط,  ةككة قوؤي و قةا.  و ساكَي و  ة تدو ي ئةوانك : دةكَيي( وسفدي حةوتةاةي وةك ساكَة حةو.
 تةاواي  دةخةدارد,  بدوياط وودارذ ثكيس ةي بوسانا كة ككيها. تاواياط اود, رؤيشةاكي    كي ي هةودو اة

 وابدو!! دوواةلي وةاد  كيدةي دةاود ئامساني سةيوي كةواط يياةيةا ككيها.
: ال  دَُّخاُن، َمَض  ْ َ قَ  اَل: َ ْ  سب قَ  ْد دةكَكيةةت:    خةةدا ككيكةةاط رؤازي بكيةةت( "ئكبندووةسةةعدود"هةةةروةها 

َِْش ُة، َواْلَقَم  رُ   و, رؤذ  و, بةةةدر ذذيرؤ و, دواةكَةاةةة: تكيثةةةرؤيدوط  ةةت ثكيةةن واتةةة:  (1)(َواللِّ لَاُم، َوال  رُّوُم، َواْلَب
 .وانط كةتبدوني بةدرو, اد  اري
 شانانةي اة ةاوةرؤآ ئةاوييت بكيةت يةاكي ة كةو نك دواةألزذربةي زاناياني تو ثكيكاط واية اة  (2 

و  "عةةةكي اةةدرؤي ئةةةبدوتاكَك "رؤاية ةةكاط هةيةةة بةةوي ني كةةة ةهاتدوة, كةوانةةةي اةةة ئةةةو اةةة هكيشةة ا نةة
هةر ئةة     رؤةمحةتي خداي كيي بكيت( ي "ئكبنداةسن"ي رؤازي بكيت(  خدا ككي "ئةبدوسةعكدي خددري"

 رؤايةي ئةواني ثى ثةسندة 
وةك كةةة  ,وةيةةةاكاط رؤوويةةدا ,دوواةكَةةة دووجةةؤرةن ئةةةو كةةة زانايةةاني تةةوي  ئةةةكَكي هةنةةدآ( 3 

 "ئكبندوةسةعدود "هاتدوة, دووةوكاط هكيش ا نةهاتدوة كة ئاخوي زةواط دييت, هةروةك  دافةرودودةاة
  رؤاي ثةسةندي  ئةوةيةة اةة ئةةو دوواةَكةة هكيشة ا نةةهاتدوة,        ثكيةدابدو ي كة فةرودودةاةةش ئاوةاذة  

 (2 (11 اكةدخاط:   [َُُرْتَ ابْليَ ْمَلتَتأْتايلاَّاعت َُءلبِت  خَُن لمُّتبَِأللللهةروةك كة قدرئاندا خداي طةورة دةفةرودييت:  

 "ئكبندوةسعدود"ئةيبكينكيت  بة   ئةوةي اة ياني ئةوة دوواةكَكي ة زذر رؤووط و ئا  واية هةودواةو 
نةوة اةةة كةبوسةةاط و  وكيشةة ي قدرةيشةةككةاا  ئةةةوة خةةةياكَكيك بةةدو خةةدا خسةة بدوية  باسةةي ئةةةاا.  

                                 
 َعْن َعْبِد اللَِّه )رضي اهلل عنه(( 5450بخاري / التفسري/ ال(  1)
 (ئة  ئايةتة ثكيشرت رؤاظةاواوة(  )2)
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ئةةيبنن دوواةكَةة!!! هةةروةك خةداي طةةورة      كةة ئامسةاط   وايةاط ئةةزاني اةة ئةةوةي      يبدونانواندوو

اةي كةيي  ةاردبدونةوة, هةةروةها فةةرودوي:     [ ياني خةداي طةةورة رؤاسة ككة   يَلْ َألاَّنعُسَفةرودوي:  

  [ ئةوة سزايةاي بةسؤية لَسَال َسَا ٌلأََّايمٌ 
 

 وكةَلة ئةكةني باس لةو دئةم فةرموودانة
 دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 

َلَه  ا َعْش  َر آيَ  اٍت، فَ  » ََ الشَّ  ْمِس ِم  ْن ِإن ََّه  ا لَ  ْن تَ ُق  وَم َح  َّتَّ تَ   َرْوَن قَ ب ْ ذََكَر ال  دَُّخاَن، َوال  دَّجَّاَل، َوالدَّابَّ  َة، َوطُلُ  و
ٍٍ َخْس   ب  "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  ِه َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم"َمْغرِِ َ  ا، َونُ   ُلوَل ِعيَس  ى ابْ  ِن َم  ْرََيَ  ، َوَثَمثَ  َة ُخُس  و ََ َُْجو ََ َوَم   ََُجو َويَ  
ْ    ُرُُ النَّ    اَس ِإَ  بِاْلَمْش    رِِ ، َوَخْس     ب بِ    اْلَمْغِرِب، وَ  َُ ِم    ْن الْ    َيَمِن تَِ َخْس     ب ِ َلِي    َرِة اْلَع    َرِب ، َوآِخ    ُر َذلِ    َك نَ    ارب ََتْ    ُر

ََ الشَّ ْمِس »هةروةها دةفةرودييت:  (1 «َمَْشرِِهمْ  ُُِروا بِاْْلَْعَماِل ِستْيا: الدَّجَّاَل، َوالدَُّخاَن، َوَُابَّ َة اْْلَْرِض، َوطُلُ و بَا
  ةةش  ئةةوةي  ثةكي   ةةاك  اةودةوةي  كة بةاةط واتة: ثةكة (2 «ا، َوأَْمَر اْلَعامَّ ِة، َوُخَوْيصَّ َة َأَح دُِكمْ ِمْن َمْغرِ َِ 

 ئةاواو,  خةؤر  كةة  خةؤر  هةةالَت   و, زةوي جانةةوةري  و, دواةةلي  و, دةججةاأل : بكيةت  طنتاط داوكين  ت
 وودنة(  وةبةست تاطخؤ كة هةريةاكيك بة تايبة. اارةساتي( قكاوةتة اةوةبةست  طشذ اارةساتي

بةدو دةيةةد.:   "ئكبندئةةبي ودكةي ةة  "دةطكيوؤنةةوة دةكَكيةت: طةدييم كةة      "ئكبندجةدرةي  "ياخدد كة 
كةيي    خدا ككيكاط رؤازي بكيت( و دةيةةد.: بةوخدايةة ئةوشةةو خةةو      "ئكبندعةبباو"رؤذذييك ةدووة الي 

َِ الْ »نةاةوتدوة تا بةياني! ئةةكَيي ومت بؤةةي؟  ئةةكَيي وتةي:      ، َفَخِش يُت ال دَُّخاَن قَ ْد طَلَ  ِْ َن ُْ ُذو ال ذَّ َكوَْك 
واةكَةاةة  ال دار دةراةو., توسا  اةة ئةةوة د  ياني: ئةس كيوةي  (3)«طُرَِ ، فَ َواللَِّه َما منُْت َح َّتَّ َأْص َبْحتُ 

 ةايةتة   ية  "ئكبندعةةبباو "توسةاني  بكيت دةراةوتبكيت, بةوخداية نةخةوتدو  تةا بةةياني!! ديةارة    
 و هكيش اش دةرنةاةوتدوة  يةاكي ة كة نكشانةااني هات  رؤذذي دوايي اةاةكَةة دوئةوة ا كةسةر

 

                                 
 (ئة  فةرودودة ثكيشرت اواوة بة ادرديصحيح مسلم. )   (1)
 2) السلسلة الصحيحة)َرضَي اللَُّه َعْنُه(،  َعْن َأِ، ُهَريْ َرةَ ( 542،  325/  2(، أمحد )240/  0(  صحيح مسلم )2)
 /350) 
 ( رواه ابن جرير وابن ا، حاِب، قال ابن كثري: إسناُه صحيح ا  ابن عباس رضي اهلل عنه3)
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 كة دَيتة قسة يدةركةوتين ئةو ئاذةَلة (6)
كةةةئاخوي زةوةةاط كةطةةةأل زذربةةدوني فةسةةادو خواثةةةااري و دةراةةةوت  ةةةةندين تةةاواط و  

دةبةن, بةاوةرؤدارو دوورؤوو   سةرثكيضي و كةطةكَوؤاهات  خةكَ ةاة ةاك و خةواث كةطةةأل يةةك تكي ةةأل     
ت! ئةة  اةافو تكي ةةأل ئةةبن و ناسةكنةوةياط زذر زةمحةة. ئةةبكي      تكي ةأل دةبن, بةكَ دو وسدكَماط و 

 كةوااتةدا خداي طةورة ئكزط ئةفةرودييت اة ئةو ئاذةكَة دةراةوييت!
 ئةو ئاذةكَة ض ئاذةكَكي ة؟ *
 كةادآ وة اةي دةر ئةاةوييت؟ *
 اارةااني ةني؟ *

 

 ةتانةي كة باس لةو ئاذةَلة ئةكةنئةو ئاي
نَتُللَْإََِالَْقَعَلاَّْ َ َْال َلَيْاِمْلأَخْرَجْنَُلََّا مْلدَابعًَلمل َلاَّْأَرْضِلتاكَلٍ  ا مْلأَنعلاَّنعُسَلكَتُقا البِزيَُتالخداي طةورة دةفةرودييت:  

, بكيةت  قكاوةة.  اةة  درا بوؤيةاري   دراو, ئةوانةة  سزاي فةرواني اة واتة: ااتيي ( 82اكنمل :   [ََُّلي  قان  نَ
 زذربةةي  بةرؤاسةذ : ئةكَيي ئةااو كةطةلي قسةياط دةردةهكينني بؤ ياط(اْلرض ُاب ة  زةويكدا س ي كة ئةوا
  نةبدو ثكيكاط يةقكنكاط نةهكيناو ئكيمة بةئايةتةااني باوةرؤياط خةكَ ة ئة 

بةاو ئةاةةط اةة طدايةة      ةةند سةكفةتكي ي ئةةو ئاذةكَةة    "سةعلةبي"و  "واوةردي" ايةني باسة 
ةر انة هةكض بةكَةةيةةاي درووسة كاط كةسة     ةي فكلة, هةودو ئةوطدييوةاةيةو طدييض ةااني طدييضسةري 

نككة  ئةوةي اة دةزانوييت ئةو   ة بةهةقكقة. ئاذةكَة, وة كةطةأل خةكَ ي ئةدوييت, كة زةويشةا سةةر   
 دةرئةاا. 

 لةكوَيوة ثةيا ئةبَيت؟
 دةردةاةوييت  كة وةا ةدةكَكين: كة  اخي سةفا  *
 وة سةردةرئةاا.اةعبة ذييودةكَكين: كة  *
 دةرئةاةوييت  دةكَكين كة دة  كيك كة بكاباط *

كةة اةة ككيةي    بة   هكض فةرودودةيةةاي درووسةت نةةهاتدوة كةسةةر ئةةوة اةة ئةةو  ةديينة اديي        
 ثكيي رؤاطةياندوين كيني: باوةرؤواط هةية اة دةردةةكيت هةروةك خداي طةورة ئةةكيت, بؤية ئةكَدةر

 

 ئةو ئاذةَلة ض ئاذةَلَيكة؟
 وييت, ديارة ئةوة هةر رؤاست نككة دةكَكين ثكاويي ة كةطةأل خةكَ ي ئةد *
  كين حد رتةاةي ساكَحة  سةالوي خداي كيي بكيت(دةكَ *
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  و رتةاةي ساكَحة  سةالوي خداي كيي بكيت(دةكَكين بةة ةي  *
 

 ئةو ئاذةَلة ضي ئةكات؟
 [ هةروةك كة ئايةتةاةدا هاتدوة أَنعلاَّنعُسَلكَُقا البِزيَُتانَُلََُّلي  قان  نَئةكَكيت:  بة خةكَ ي 
َُ الدَّابَّ ُة فَ َتِس ُم النَّ اَس َعلَ ى »هةروةك دةفةةرودييت:   وؤر دةنكيت بة كدوتي خةكَ ةوة دةعبايةاة ََتْ ُر

رَُّج   ُل اْلَبعِ   رَي، فَ يَ ُق   وُل : ُمَّ   ْن اْش   تَ َريْ َتُه  فَ يَ ُق   وُل : اْش   تَ َريْ ُتُه ِم   ْن َأَح   ِد َخ   رَاِطيِمِهْم، ُُثَّ يَ ْغُم   ُروَن فِ   يُكْم َح   َّتَّ َيْش   رَتَِي ال
َِّم َ  وتانا هاتدةؤ ناو وؤر ئةنكيت بة كدوتي خةكَ ةاةوة ثا اط كة دةردةةكيت دةعبااةواتة:  (1 «اْلُمَخ

؟ ئةةكَكيت: كةاةسةكي م اةوؤي اةة     ئةاا., هةتا ثكاو و رتييك ئةاوؤييت ئةكَكيت: ئةو و ةرتة. كةةا  اةوؤي   
 كدوتي ادتوابدو!!!

 ةوا  ئةبكيت؟دةؤنة ئايا بةر نكشانة  وسم(ةئةو  *
 وةمسةياط هةية؟ خةكَ ة ئةو ئايا نةوة يةك كةدواي يةاةااط ئةو *
 ؟و باوةرؤو بكيباوةرؤ جكا ئةبنةوةهةق و ناهةق دةعبااة كدوتي خةكَك ئةادتكيت, دواي ئةوة  *
ت: هاوار كة ثكاوي تو ئةاا. و ئةكَكيةوانة بة  حاكَةتةوة بةردةوا  ئةبن تا ثكاو خةكَ ي كةو ز *

 ئةي بوؤوادار    ئةي اافو!!
تا ئةودةوةي اة خدا ويسذ رؤذذي دوايي هةكَسكيت نةروة بايةك هةكَدةاا. و رؤذحةي بةوؤواداراط    

 رؤاةةلَةاكنة دار تدو ةي ئةةو   دةر ئةاا., ةدن ة ئةو قكاوةتة كةسةةر خواثةةااراط هةكَدةسة كيت, بةوؤوا    
 طةورةية نابن 

َنَم ا ُه ْم َك َذِلَك، ِإْذ بَ َع َث اللَّ ُه رُيً ا »دةفةةرودييت:   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"ثكيبةوبةر  فَ بَ ي ْ
َق   ى َس   ائُِر النَّ   ا َُْخ   ُذ َتْ   َت آبَ   اِطِهْم، َوتَ ْق   ِبُض ُروَح ُك   لِّ ُمْس   ِلٍم، َويَ ب ْ َُ الُُْم   ُر، طَْيبَ   ًة َت ِس يَ تَ َه   اَرُجوَن َكَم   ا تَ َه   اَر

 خةؤش  خدا ةنةبايةاي  دةبن, باروطدزةرانةدا كة  ئةواط ااتكي دا واتة: كة  (2)«فَ َعَلْيِهْم تَ ُق وُم السَّ اَعةُ 
 خواثةاني  و, دةاكيشكيت وسدكَمانكيك و بوؤوادار هةودو طكاني دادةطويي ةوة, هةنةلَكاط بن هةكَدةاا.
 ئةةةواط كةسةةةر دةثةةةرؤط كةيةةةارتي اةرطةةةل ةةةؤط وةك دةثةةةرؤط كةيةةةارتي وةدةوكيننةةة خةةةكَ ي
ْعُت يَ ْعُقوَب ْبَن َعاِصِم اْبِن »هةروةها دةفةرودييت: هةكَدةسكيت   قكاوة. َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َساملٍِ قَاَل: َسَِ

                                 
( 424/  1) ( السلسلة الصحيحة122/  2/  3( و البخاري ِف "التاريخ الكبري" )240/  4أخرجه أمحد )  (1)

 )َرضَي اللَُّه َعْنُه(. َعْن َأِ، أَُماَمةَ 
  صحيح اجلامِ( و 552/  5( و الاكم )150 - 152/  0( و مسلم )102 - 101/  5أخرجه أمحد )  (2)
(5144) 
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ْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن عَ  ُُ ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍُ الث ََّقِفيَّ يَ ُقوُل: َسَِ ْمرٍو، َوَجاَءُه َرُجلب فَ َقاَل: َما َهَذا الَِْديُث الَِّذي ُتَدِّ
َلَق ْد  -أَْو: اَل ِإلَ َه ِإالَّ اللَّ ُه، أَْو َكِلَم ًة َحَْوُُهَ ا-ِبِه  تَ ُقوُل: ِإنَّ السَّاَعَة تَ ُقوُم ِإَ  َكَذا وََك َذا  فَ َق اَل: ُس ْبَحاَن اللَّ ِه 

 َُ َا قُ ْلُت: ِإنَُّكْم َستَ َرْوَن بَ ْعَد قَِليٍل أَْم رًا َعِظيًم ا: ُُيَ رَُّ  اْلبَ ْي ُت، َوَيُك ونُ  َُهَْمُت َأْن اَل ُأَحدِّ  َأَحًدا َشْيًئا أَبًَدا، ِإمنَّ
َُ ال دَّجَّاُل ِف أُمَّ ِ، ف َ "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"َوَيُكوُن، ُُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َيْمُك ُث أَْربَعِ َ  : )ََيُْر

ُْرِي أَْربَعِ   َ  يَ ْوًم   ا أَْو أَْربَعِ   َ  َش   ْهرًا، أَْو أَْربَعِ   َ  َعاًم   ا- َع   ُث اللَّ   ُه ِعيَس   ى ابْ   َن َم   ْرََيَ، َكََنَّ   ُه ُع   ْرَوُة بْ   ُن  -اَل َأ فَ َيب ْ
َِ ِسِنَ ، لَ ْيسَ  ُِْلُبُه فَ يُ ْهِلُكُه، ُُثَّ َُيُْكُث النَّاُس َسْب بَ  ْ َ اثْ نَ  ْ ِ َع َداَوةب، ُُثَّ يُ ْرِس ُل اللَّ ُه رُيً ا بَ اِرًَُة ِم ْن  َمْسُعوٍُ، فَ َي

َقى َعلَ ى َوْج ِه اْْلَْرِض َأَح دب ِف قَ ْلبِ ِه ِمثْ َق اُل َذرٍَّة ِم ْن َخ رْيٍ أَْو ِإُيَ اٍن ِإالَّ  َِْم، َفَم يَ ب ْ قَ َبَض ْتُه، َح َّتَّ لَ ْو َأنَّ  ِقَبِل الشَّ
ََُخ   َل ِف َكبَ    ْعتُ َه   ا ِم   ْن َرُس   وِل اللَّ   ِه )ص   لي اهلل علي   ه َأَح   دَُكْم  ِد َجبَ   ٍل َلَدَخَلْت   ُه َعَلْي   ِه َح   َّتَّ تَ ْقِبَض   ُه(. قَ   اَل: َسَِ

، اَل يَ ْعرِفُ  وَن َمْعُروفً  ا َواَل يُ نْ  َِ َّ  رْيِ َوَأْح  َمِم السِّ  َبا َق  ى ِش  رَاُر النَّ  اِس ِف ِخفَّ  ِة ال ِك  ُروَن ُمْنَك  رًا، وس  لم(، قَ  اَل: )فَ َيب ْ
َُِة اْْلَ فَ َيتَ  َُْمُرُهْم ِبِعبَ ا َُْمرُنَ ا  فَ يَ  ْوثَ اِن، َوُه ْم ِف َذلِ َك َمثَُّل َلُُم الشَّْيَِاُن فَ يَ ُق وُل: َأاَل َتْس َتِجيُبوَن  فَ يَ ُقولُ وَن: َفَم ا َت

َفُخ ِف الصُّ  وِر فَ  َم َيْس  َمُعُه َأَح  دب ِإالَّ َأْص  غَ  َِ لِيتً  ا، قَ  اَل: َوأَوَُّل َم  ْن َُارٌّ رِْزقُ ُه  ْم َحَس  نب َعْيُش  ُهْم، ُُثَّ يُ   ن ْ ى لِيتً  ا َوَرفَ  
َِرًا َكََنَُّه -أَْو قَاَل: يُ ْنلُِل اللَُّه -َيْسَمُعُه َرُجلب يَ ُلوُ  َحْوَض ِإبِِلِه، قَاَل: فَ َيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس، ُُثَّ يُ ْرِسُل اللَُّه  َم

َّلُّ  ُُّ -ال َفُخ ِفي ِه ُأْخ َر  فَ ِإَذا ُه ْم ِقيَ امب يَ ْنظُ ُروَن، ُُثَّ فَ تَ ْنبُ  -أَِو الظِّلُّ. نُ ْعَماُن الشَّا ُُ النَّ اِس، ُُثَّ يُ  ن ْ ُت ِمْن ُه َأْجَس ا
قَ  اَل ُُثَّ يُ َق  اُل: َأْخرُِج  وا  -25الص  افات: - "ُف  وُهْم ِإن َُّه  ْم َمْس  ُئوُلونَ َوقِ "نَّ  اُس َهلُ  مَّ ِإَ  رَبُِّك  ْم يُ َق  اُل: يَ  ا أَي َُّه  ا ال
: يَ   ْوَم َُيَْع  ُل بَ ْع  َث النَّ  اِر. ف َ  َُ َِ ِمائَ  ٍة َوِتْس  َعًة َوِتْس  ِعَ ، قَ  اَل: فَ  َذا يُ َق  اُل: ِم  ْن َك  م  فَ يُ َق  اُل: ِم  ْن ُك  لِّ أَلْ  ٍ  ِتْس  

 خةداي   "سةام  ادرؤي ندعماني"واتة:  (1 «-52القلم: - "يَ ْوَم ُيْكَشُ  َعْن َسا ٍ "اْلوِْلَداَن ِشيًبا، َوَذِلَك 
ككيبةدو "يةةعقدوبي اةدرؤي عةامسي اةدرؤي عةدروةي اةدرؤي سةعددي          طةدييم : دةكَةيي ( بكيت رؤازي كيي

 ئةة  : وتةي  بةؤالي  هةا.  ثكاوييك ااتيي بدو ,"عةبدوكآَلي ادرؤي عدوةر"كة  طدييم: دةيةد. "سةقةيف
 هةكَدةسةكيت؟  دي ةة  ئةوةنةدةي  و ئةوةنةدة  قكاوةة.  دةكَكيةي  دةي ةةيت؟  اةة  ةةككة  باسةة  و قسة

 هةكض  هةةرطكز  -بةةدكَكا  ها.- جؤرة كةو و ةيةاي يا( اهلل اال االاكة  يا( اهلل سبحاط:  وتي ئةوي 
 اةةوكيك  ثةاش  كةوةةوال  ئكيةدة : اةة  وتةدة  ئةوةنةدة   هةةر  وةن  نةطكيوؤوةةوة,  اةسكيك هكض بؤ   كيك

: وتةةي ثا ةةاط دةبكيةةت, ئةةةوة و ئةةةوة  دةسةةدتكينوييت( خةةدا  وةةاكَي: دةبكةةنن طةةةورة رؤوداويي ةةي
 ئدوةتةاةوةةدا كةةةناو "دةججةةال": فةرودويةةةتي َوَعلَ  ى آلِ  ِه وَس  لَّم" "َص  ل ى اهلُل َعَلْي  هِ  خةةدا ثكيبةوبةةةري
 عكسةاي " خةدا  ثا ةاط  سةالي,  ةل يا وانط, ةل يا رؤذذ, ةل نازامن– دةوكينكي ةوة ةل دةردةةكيت

 ة"عةدروةي اةدرؤي وةسةعدود   " كييئةةكَ  هةةر  دةنكيوييةت, ( بكيةت  كةيي  خةداي  سةالوي  "وةرية  ادرؤي
 دوو نكيةداط  كةة  دةوكينكي ةةوة,  سةالي  حةو. خةكَ ي ئةوة دواي دةبا., كةناوي و دةاةوييت  ديي 
 اةسةكيك  هةكض  دةنكيوييةت,   ةاوةوة  رؤووي كة سارد بايةاي خدا بةدوايدا نابكيت, دوذونايةتي اةسدا

                                 
 (0452)  صحيح اجلامِ صحيح مسلم،   (1)
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 وةطةةر  هةةبكيت  دكَكةدا  كةة  بةاوةرؤ  يا خكيو طةرديلةيةك ئةندازةي بة زةويدا رؤووي كةسةر ناهكيلَكي ةوة
 دةةةكي ة  بةابؤي   ةاخةوة  نةاواوذاي  بضةكي ة  ئكيةدة  كةة  يةةايي  ئةطةر هةتاوةاد شكيت,دةاكي طكاني

 بكسةة دوة "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ  ى آلِ ِه وَس لَّم" خةةدا  ثكيبةوبةةةري كةةة( دةاكيشةةكيت طكةةاني تةةا ذوورةوة
 و سوو ةةت و واط باكَنةةدة وةك كةسةةداكدا دةوكينكي ةةةوة خةةةكَك خواثةةاني ئكنجةةا:  فةرودويةةةتي

 خؤيةاط   ةي اط بةرؤادةيةك خواث, بة نةخواث و دةزانن بةةاك نةةاك درؤندةية, وةك رةزووياطئا
 ئةةوي   ثكيدةاةةيت؟  فةروامناط بةةي: دةكَكين ئةوانك  نااةط؟  ةر  ئايا: دةكَكيت و ككيدةطؤرؤييت
 ذزيةاط رؤ و رؤزق دةبةن  باروطدزةرانةة  ئةو كةسةر ئةواط ااتيي ب ثةرس كي, بة دةاا. ثي فةروانكاط

 هةكض  اةةرؤةناداو,  بةة  دةاوييةت  فةدو  كةثا ةاط   دةبكيةت  خةؤش  طدزةرانكةاط  و ذياط و, دةبكيت زذر
 يةاةةوني : دةكَةيي   دةااتةةوة  بةةرز  الولةي  و دةاةا.  نةةوي  الولةي  ئةكال  ككيبكيت طدييي نككة اةسكيك

 سةداقي  و دةاةا.  ةةاك  حد ةرتةاةي  حةةوزي  خةري ةة  ثكاوي ةة  ككيةدةبكيت  طدييي اة اةسكي ك 
: وتةي  يةا   دةنكيوييةت  بارانكيةك  خةدا  ئةةوة  دواي  دةةةن  تكا خةكَ ك  و دةةكيت تكا بةالَ   ا.دةد

 (دوودكَةة  "ندعمةاط " سةكيبةرة   دةكَكيي ياط كةسةرخؤ و نةر  ثةكَةية باراني هةردةكَكيي( دةيباريينكيت
 ئةةواط  ئةكرت  دةاوييةت  ثكةا  دي ةةي  فدويةةاي  ثا ةاط  كة ككيدةرؤويي ةوة خةكَ ي الري و كةش ئةوجا
 بةةرةوالي  وةرط خةكَ كنةة  ئةةي : دةوتوييت ئةوة دواي دةاةط, تةوا ا و دةبنةوة رؤاست ادتدثوؤ

 'بةرثوسكارط ئةواط بكاندةس كينن': واتة  (25)الص افات: (  مس ؤولون اهن م وقفوهم  ثةروةردطارتاط
: ييةةتدةوتو ةةةةند؟ كةةة: دةوتوييةةت  دةراةةةط ئةةاطو تاقمةةةااني و دةسةة ة: دةطدتوييةةت كةثا ةةاط
  دةبكيت ثن ثيي ونداالَني اة رؤذذةية ئةو ئةوة دةكَكيت  نؤياط و نةوةد و نؤسةد هةزارييك كةهةودو

 (1)(ككيهةكَدةاوييت قاةي و قدل  اة رؤذذةيشة ئةو
 

 خؤرئاواوةهةَلهاتين خؤر لة ( 7)
سكسة ةوي   نااةاو كةة   ئةةبكنوآ اةة  طةورةااني رؤذذي دوايي بةة طةةورةو بضةدواةوة    نكشانة

دةراةوت  خؤر ئةاةةط   ئةةكيت  ئةو رؤذذة تازة بةياني خةكَ ي ةاوةرؤييي نةوةر هةودوي تكيكبدو
 خؤرئةاواوة خةؤر ئةةوجارة كةة    اةة  ئةةبكنن   ثةوؤ كةو  ديينةي اة هةودو جار دةرئةاةو., اات  كة 

 دةردةاةوييت!!! ئا كةوااتةية اة دةرطاي تؤبةة دا ئةةخوييت و اةةو تؤبةةي كةيي وةرناطنييةت!      

لَتبْليَنظاتر ْنَلإِالَّلأَنلتَتأْتايا م لاَّْ َكئاكَتَالأَْْليَتأْتايَللللللهةروةك خداي طةورة دةفةةرودييت:   ثةناواط بدا.(   خدا 

                                 
 (52)القلم:   ئايةتي واتاي(  1)
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أَْْلكَاَتبَ ْلُاتيلإِميَُقااَتُلللللآمَنَ ْلما لقَبْتبالرَبََُّلأَْْليَأْتايَلبَعْض لآيَُِالرَبلََليَ ْمَليَأْتايلبَعْض لآيَُِالرَبلََلالَليَنفَع لقَفْاًُلإِميَُقااَُلََّمْلتَكا ْل

 جةةة  دةاةط   كيك هكض ةاوةرؤييي ئةوانة (  واتة: ئايا140اْلنع ام : [  خَيْراًلقابِلاقتَظار ْاْلإِقَُّلم نتَظاتر ْنَل
 و ةةةند  بةيي  بكيةت  يةاسةر خؤي ثةروةردطار. ياط بكيت؟ بؤ اكيشانكاط طكاط فويش ةي اة كةوةي
 بةةرثابدوني  كةسةةر  بةكَةةيةة  اةة   دةرب ةوييت ثةروةردطار. ينكشانةاان كة هةندييك ياط ةدوط؟
 كةةة خةةؤر هةةةكَهات  وةاةةد  ثةةةروةردطار. نكشةةانةااني كةةة هةنةةدييك هةةات  رؤذذي كةةة ؟(قكاوةةة.
 بؤي سدودي باوةرؤةي و ئكماط ئةو دةهكينكيت, باوةرؤ و ئكماط رؤذذة ئةو اةسةي ئةو ,   (خؤرئاوا
 ئةةجنا   ئكمانةاةيةدا  كةطةةلي  هاورؤيي ةااي اودةوةي ياط كينابكيت,نةه ئكماني ثكيشرت ئةطةر نابكيت

  ةاوةرؤوانني ئكيمةش( دةهكينكيت بةسةر ةك اط خدا بزانني  ب ةط ةاوةرؤيي: بلَيي ثكيكاط نةدابكيت,
 

 لةو نيشانةية ئةكةن ئةو فةرموودانةي باس
ُب ِإَذا َخَرْجَن: »( 1  ُِ نَ ْفًسا ِإُيَانُ َها"َثَم َف ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت ِف ِإُيَاهِنَا َخي ْرًا:  اَل يَ ن ْ

َُ الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِ َا، َوالدَّجَّاُل، َوَُابَُّة اْْلَْرضِ   بهكينكيت ئكماط رذذةدا كةو واتة: هةراةو (1 «"طُُلو
 ئكماني كةطةلي رؤييهاو ةااي اودةوةي ياط نةبدوبكيت, ئكماني ثكيشرت ئةطةر نابكيت بؤي سدودي

 زةوي  جانةوةرةاةي و "دةججالي" هات  و, ئاواوة خؤر كة خؤر هةالَت    نةبدوبكيت
ةااط, حك مةتي داخس   دةرطاي تؤبة كةوةية ئكماط كة زذر اليةنةوة ئكمانة بة غةيبكات

اوي بةة ئةاةوييت ئكرت غةيبكاتةاة ئةبكي ة ئا  وا و هةودواةواات  اة ئةو نكشانةيةش دةر
ة ئكمانةاةي فنعةوط  كينكيت كةوااتةدا ئكمانةاةي ئةبكيئةيبكنكيت, بؤية ئةواةسةي ئكماط ب خؤي

 ئةبكيت  ةاةاسذ بؤي دةراةو. اة نقدووي ئاواات  اة بةرؤ
َِ الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِ َا، فَِإَذا طََلَعْت فَ َرآَها النَّاُس، آ» (2  ُِْل َمُنوا َأمْجَُعوَن َفَذِلَك اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ َت

رًا، َولَتَ ُقوَمنَّ  ُِ نَ ْفًسا ِإُيَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل أَْو َكَسَبْت ِف ِإُيَاهِنَا َخي ْ َف السَّاَعُة َوَقْد َنَشَر ِحَ  اَل يَ ن ْ
ِْوِيَانِ  نَ ُهَما، َفَم يَ َتَبايَ َعانِِه َواَل َي ٍَ الرَُّجُل بَِلَنِ لِْقَحِتِه َفَم الرَُّجَمِن ثَ ْوبَ ُهَما بَ ي ْ ِه ، َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوَقِد اْنَصَر

َِ أَ  َِْعُمُه، َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوُهَو يَِليُط َحْوَضُه َفَم َيْسِقي ِفيِه، َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوَقْد َرَف ِإَ  ِفيِه  َحدُُكْم ُأْكَلَتهُ َي
َِْعُمهَ  طةر دةراةو. و ئةاادو خؤر كةخؤرئاواوة هةكَنةية.! واتة: قكاوة. هةكَناسكيت ت (2 «اَفَم َي

, بؤية كةو رؤذذةدا ئكماط هكض سدوديي ي بؤ اةو خةكَ ي بكنكاط ئةودة  هةودو باوةرؤ ئةهكينن
ياط ئكمانةاةي ااريي ي خكيوي ث  اودبكيت, قكاوة.  نابكيت, وادا  ثكيشرت باوةرؤياط نةهكيناوة,

                                 
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( رَيْ رَةَ َعْن َأِ، هُ ( 5345)بخاري / التفسري/ ال(  1)
 (2511(، صحيح اجلامِ )َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )َعْن َأِ، ُهَريْ رََة (  صحيح البخاري  2)
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 نابوؤييننةوة واوةكَةاةياط دةبن, ثؤ ااكيك فوذ    و اوؤين خةري ي دووثكاو اةةكَدةس كيت ه
 حد رتة خةري ة اةثكاوييك ااتيي دييت قكاوة. كةبةر ا دثوؤي هات  ئةو رؤذذة( دييت,  قكاوة.

وة  هةكَدةسكيت, قكاوة. ,دةوي بةةيةنكي ة جاوةاة فويانااةوييت دةدذ كيت, دذ ةنكةاةي
كيت اة ثكاوييك كةوااتةيا خةري ة ئاو كة حةوزة ئاوةاةي خبداتةوة اةةي فوياي وة. هةكَدةسقكا

وة قكاوة. دييت ااتكيك ثكاوييك خةري ة ثارووةاةي بؤ دةوي بةرييت  خداردنةوةاةي نااةوييت!
 اةةي فوياي نااةوييت 

قَ اَل يَ ْوًم ا: )أَتَ ْدُروَن  ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل  َأنَّ النَّ ِ َّ )َرضَي اللَّ ُه َعْن ُه(:  َعْن َأِ، َذر  ( »3 
َْْ  رِي َح  َّتَّ تَ ْنَتِه  َي ِإَ   ُْ َه  ِذِه الشَّ  ْمُس(. قَاُلوا:اللَّ  ُه َوَرُس  ولُُه أَْعلَ  ُم، قَ  اَل: )ِإنَّ َه  ِذِه  ُمْس  تَ َقرَِّها َتْ  َت  أَيْ  َن تَ  ْذَه

ُِ فَ ُتْص ِبُح اْلَعْرِش، فَ َتِخرُّ َساِجَدًة، َفَم ت َ  لَاُل َك َذِلَك َح َّتَّ يُ َق اَل َلَ ا: اْرَتِفعِ ي، اْرِجعِ ي ِم ْن َحْي ُث ِجْئ ِت، فَ تَ ْرِج 
َْْ  رِي َح  َّتَّ تَ ْنَتِه  َي ِإَ  ُمْس  تَ َقرَِّها َتْ  َت اْلَع  ْرِش فَ َتِخ  رُّ َس  اِجَدًة، َواَل  ِِْلِعَه  ا، ُُثَّ  تَ   لَاُل َك  َذِلَك َح  َّتَّ طَالَِع  ًة ِم  ْن َم

َْْ رِي اَل َيْس تَ ْنكِ  يُ َقالَ  ِِْلِعَه ا، ُُثَّ  ُِ فَ ُتْص ِبُح طَالَِع ًة ِم ْن َم ُر النَّ اَس َلَا اْرَتِفِعي، اْرِجِعي ِم ْن َحْي ُث ِجْئ ِت، فَ تَ ْرِج 
َُ َتَْت اْلَعْرِش، فَ يُ َقاُل َلَا: اْرَتِفِعي، َأْصِبِحي َها َشْيًئا َحَّتَّ تَ ْنَتِهَي ِإَ  ُمْستَ َقرَِّها َذا طَالَِعًة ِمْن َمْغرِبِ ِك ت ت  ِمن ْ

 َُ  الع  رش، فَ ُتْص  ِبُح طَالَِع  ًة ِم  ْن َمْغرِِ َ  ا(. فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه )ص  لي اهلل علي  ه وس  لم(: )أَتَ  ْدُروَن َم  ََّت َذاُك  ْم  َذا
ُِ نَ ْفًس  ا ِإُيَانُ َه  ا ملَْ َتُك ْن آَمنَ  ْت ِم  ْن قَ ْب  ُل أَْو َكَس  َبْت ِف ِإُيَاهِنَ "ِح َ :  َف    "ئةةةبدوزةر"واتةةة:  (1 «"ا َخي ْ  رًااَل يَ ن ْ

 ئايةا :  فةةرودوي  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم" ثكيبةوبةر رؤذذيي كاط:  خدا ككيي رؤازي بكيت( دةكَيي
: فةرودوي دةزانن, با رت خدا ثكيبةوبةري و خدا: طدتكاط( دةرؤوا. اديي بةرةو خؤرة ئة  دةزانن

  اوؤندو ةدا  بةة  دةاةةوييت  ئةوسةا   عةر ةدا  ذييةو  كة خؤي ئاراوةةي طاتةدة تا دةرؤوا. خؤرة ئة 
 دةطةرؤيي ةةوة  ئةةوي    بةةرؤييوةوة هاتدوي ادييدة كة  بةرزبةرةوة دةوتوييت, تاثكيي دةبكيت هةروا

  عةر ةدا  ذييةو  كةة  خةؤي  ئاراوةةي دةطاتةوة تا دةرؤوا. ثا اط  هةكَديي ةوة هةالَتنكةوة كة ديي 
 هاتدوي ادييدة كة بةرةوة, بةرز دةوتوييت تاثكيي دةبكيت هةروا بةردةوا   ةاوؤند داب دةاةويي ةوة
 دةرؤوا. ثا ةةاط هةكَديي ةةةوة, خؤيةةةوة جكيةةةةي كةةة سةةةركةنديي و, دةطةرؤيي ةةةوة  بةةةةرؤييوةوة

 اةةة ببكةةنن ككيةةدة واي  ةة كي ي هةةكض خةةةكَ ي ئةةةوةي بةةيي ثكيشةةدو رؤذذانةةي ئاسةةايي بة ةةكيدةيةاي
 خؤرئةاواوة  كةة  ئةةجمارة  بةةرةوة,  بةةرز : دةوتوييةت  ثكيةي  عةرش, ذييو دةطاتةوة تا بكيت نائاسايي
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"  ثكيبةوبةةر  ,هةكَةدييت  ئةاواوة  كةخؤر ئكنجا عةر دا, ذييو كة هةكَدييت

 نةةهكينابيي  ةرؤيباو بةركةوة اةسكيك هةر ئكرت ااتكي ة ئةوة( دةبكيت؟ ئةوةاةي دةزانن:  فةرودوي
   ككينااا.  قازاجنكي ي هكض بهكي ي, باوةرؤ ئةورؤذذة و,

                                 
 (05(  صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )1)
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ُهَم( قَ   اَل: َحِفظْ   ُت ِم   ْن َرُس  وِل اللَّ   ِه )ص   لي اهلل علي   ه ( »4  َع  ْن َعْب   ِد اللَّ   ِه بْ  ِن َعْم   رٍو )َرِض   َي اللَّ   ُه َع  ن ْ
ْعُت َرُسوَل اللَّهِ  َُ  عليه وسلم( يَ ُقوُل: )صلي اهلل وسلم( َحِديثًا ملَْ أَْنَسُه بَ ْعُد، َسَِ ِإنَّ أَوََّل اْايَاِت ُخُروًج ا طُلُ و

َُ الدَّابَِّة َعَلى النَّاِس ُضًحى، َوأَي ُُّهَما َما َكاَنْت قَ ْبَل َص اِحَبِتَها فَ اْْلُخْ  َر  َعلَ ى ِإْثرَِه ا الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِ َا، َوُخُرو
"َص ل ى اهلُل  ثكيبةوبةرةوة كة: دا ككيكاط رؤازي بكيت( دةكَيي خ "عةبدوكآَلي ادرؤي عدوةر" واتة: (1 «َقرِيبً ا

 ثكيبةوبةةر  بكسة م  نةةةؤتةوة,  كةةبن   هكيشة ا  اةودووة  كةبةر فةرودودةيةام َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"
 رةخةؤ  هةةالَت   دةردةةةكيت  اة نكشانةيةك يةاةوني:  دةيفةرودو "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَس لَّم"

 ثةكي   كاطهةةرااو  ةكيشة ةنةاودا,  كةة  خةةكَ ي  سةةر  بةؤ  دةعبااةيةة  دةرةدوني و, ئاواوة خؤر كة
    نزي ة  ديينكدا بة تويشي ئةوي بدو ئةوياط

 

 دادةستثَيشخةري لة كاري خَيركراوة بة فةرمان
 دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 

ُُِروا بِاْْلَ » ََ الشَّ ْمِس ِم ْن َمْغرِِ َ ا، َوأَْم َر اْلَعامَّ ِة، بَا ْعَماِل ِستْيا: الدَّجَّاَل، َوالدَُّخاَن، َوَُابََّة اْْلَْرِض، َوطُلُ و
 طنتةاط  داوةكين   ةت   ةةش  ئةةوةي  ثكي  ةاك اودةوةي كة  ةطب واتة: ثةكة (2 «َوُخَوْيصََّة َأَحدُِكمْ 

 طشةذ  اارةسةاتي  ئةاواو  خةؤر  كةة  خةؤر  هةالَت  و ويزة جانةوةري و دواةلي و "دةججاأل": بكيت
  وودنة(  وةبةست خؤتاط كة هةريةاكيك بة تايبة. اارةساتي( قكاوةتة اةوةبةست 

بؤ شوَيين شَيت رَيك هةَلدةسَيت كة خةَلكي ثةلكَيش ئةكات و ِراياندةكَيئاط (8)
 !!حةشربوونيان

ةيةةةتي ئاطوييةةك كةةة يةوةنةةةوة   اةةة اؤتايككةا يكشةةانةطةورةااني هةةات  رؤذذي دوايةة كةةة ن
خةااي وةحشةةري  خةااكي ي    رؤاو ئةةنكيت بةؤ  ةديي  حة ةوبدونكاط,     هةكَدةطنسكيت اة خةكَ ي 

بكيةت اةة رؤييةةا بةة خةكَ ةاةة       اةة خةكَ ة است و تةخ ة, اةو نككةة اةة رؤيينكشةاندةري   سثككة و رؤ
  جةة كةو ئاطوة( نكشاط بدا.!!

 نة؟ؤةتي ئةو ئاطوة ةكفس* 
 ةةكيت؟ةؤط دةرد* 
  كةادييكةوة دةر ئةةكيت؟* 
  ؟وةةي رؤوو ئةدا. كةدواي ئةوة*

                                 
 (2413(  صحيح مسلم، صحيح اجلامِ )1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ رَةَ  (4254)(  صحيح مسلم 2)
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 ئةو فةرموودانةي كة باس لةوة ئةكةن
ََ ا( »1  َلَها َعْشَر آيَاٍت، َفذََكَر الدَُّخاَن، َوالدَّجَّاَل، َوالدَّابََّة، َوطُلُ و لشَّ ْمِس ِم ْن ِإن ََّها َلْن تَ ُقوَم َحَّتَّ تَ َرْوَن قَ ب ْ
ٍٍ َخْس   ب بِاْلَمْش  رِِ ، َوَخْس   ب  ه الس  مم()علي  َونُ   ُلوَل ِعيَس  ى ابْ  ِن َم  ْرََيَ َمْغرِِ َ  ا،  ، َوَثَمثَ  َة ُخُس  و ََ َُْجو ََ َوَم   ََُجو َويَ  

ُِْرُُ النَّاَس ِإَ  َمَْشرِهِ  َُ ِمْن اْلَيَمِن َت واتة: قكاوةة.    (1 « مْ بِاْلَمْغِرِب، َوَخْس ب ِ َلِيَرِة اْلَعَرِب، َوآِخُر َذِلَك نَارب ََتُْر
و ئةاذةأل   "دةججال"و  دواةألهةكَناس كيت تاادو ثكي  ئةوة دة نكشانة نةبكنن, كةوانةي باسي اود كة 

 سةةةالوي خةةداي كةةيي بكيةةت( و  "عكسةةاي اةةدرؤي وةريةةة "و هةةةكَهات  خةةؤر كةةة خؤرئةةاواوة, دابةةةزي  
كةة رؤذذئةاواو ئةةوي تةو كةة       و س  رؤذةدوط اة يةاكاط كةة رؤذذهةة . و يةةاكاط    "يةئجدو  و وةئجدو "

دوورطةي عةرؤةبي رؤووئةدةط, دوايكنكاط دةراةوت  ئةاطويي ي طةورةيةة اةة كةيةوةةط هةكَدةسة كيت و      
  خةكَ ي رؤاو ئةنكيت بؤ  ديي  حة وبدونكاط!

َُ ِم  ْن قُ ْع  َرِة َع  َدٍن تَ ْرَح  ُل النَّ  اسَ »( 2  يةوةةةط( واتةةة: ئاطوييةةك كةةة ةةةا يي عةدةنةةةوة  كة  (2 «نَ  ارب ََتْ  ُر
 دةردةةكيت خةكَ ي ثاأل ئةنكيت  بؤ  ديي  حة وبدونكاط( 

َُ نَارب ِمْن َحْضَرَمْوتَ َستَ »( 2  ، أَْو ِمْن َحِْو َ ِْر َحْض َرَمْوَت قَ ْب َل يَ  ْوِم اْلِقَياَم ِة َتُْش ُر النَّ اَس "، قَ اُلوا : يَ ا ْخُر
َُْمرُنَ  ا  قَ  اَل : َعلَ  ْيُكْم  واتةةة: كةةة حةزرةوةةةو. ئاطوييةةك هةكَدةسةة كيت, يةةاخدد   (3 «بِالشَّ  امِ َرُس  وَل اللَّ  ِه، َفَم  ا َت

و ثاأل بةخةكَ ي ئةنكيت بةؤ   كةدةروبةري رؤوباري حةزرةوةوتةوة ثكي  هات  رؤذذي دوايي هةكَدةس كيت
اؤبدونةوة, طدتكاط: ئةي ثكيبةوبةري خدا فةرواني ةةكماط ثة  ئةاةةيت؟ فةةرودوي: رؤااةةط بةةرةو       

  ا !!!
"َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه : بَ َلَ  َعْبَد اللَِّه ْبَن َس َمٍم َمْق َدُم َرُس وِل اللَّ ِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ  أََنسٍ َعْن »( 3 
ٍُ اَل يَ ْعَلُمُه نَّ ِإالَّ نَ ِ ٌّ، قَ اَل : َم ا أَوَّ اْلَمِديَنَة فَََتَاُه، فَ َق الَ  وَسلَّم" ُل َأْش رَاِ  السَّ اَعِة َوَم ا أَوَُّل : ِإينِّ َس ائُِلَك َع ْن ثَ َم

َُ ِإَ   َُ اْلَولَ  ُد ِإَ  أَبِي  ِه َوِم  ْن َأيِّ َش  ْيٍء يَ ْن  ِل َُْكلُ  ُه أَْه  ُل اجْلَنَّ  ِة َوِم  ْن َأيِّ َش  ْيٍء يَ ْن  ِل َأْخَوالِ  ِه، فَ َق  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه َطَع  اٍم َي
َُ َع ُدوُّ اْليَ ُه وُِ ِم َن اْلَمَمِئَك ِة، َخب ََّرين : ""َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"  ِ ِنَّ آنًِفا ِجَْبِي ُل قَ اَل فَ َق اَل َعْب ُد اللَّ ِه َذا

 : أَمَّ ا أَوَُّل َأْش رَاِ  السَّ اَعِة فَ نَ ارب َتُْش ُر النَّ اَس ِم َن اْلَمْش رِِ  ِإَ  "َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ ى آلِ ِه وَس لَّم"فَ َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه 
َُُة َكبِ  ِد ُح  وٍت َوأَمَّ  ا الشَّ  َبُه ِف اْلَولَ  ِد،  َُْكلُ  ُه أَْه  ُل اجْلَنَّ  ِة َفلِيَ  ا فَ  ِإنَّ الرَُّج  َل ِإَذا َغِش  َي اْلَم  ْرأََة اْلَمْغ  ِرِب َوأَمَّ  ا أَوَُّل َطَع  اٍم َي

                                 
 (َرِضَي اللَُّه َعْنهُ )ُهرَيْ َرَة  َأ،َعْن (، 4142صحيح مسلم )   (1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، َسرَُِيَة ُحَذيْ َفَة ْبِن َأِسيدٍ   (2541) (  رواه مسلم2)
 (3445، صحيح اجلامِ )ْنهم()َرضَي اللَُّه عَ  ْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه،عَ صحيح  –(  رواه امحد 3)
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واتةةةة:   (1 «..قَ   اَل : َأْش   َهُد أَنَّ   َك َرُس   وُل اللَّ   هِ  َفَس   بَ َقَها َم   اُؤُه َك   اَن الشَّ   َبُه لَ   ُه َوِإَذا َس   َبَق َماُؤَه   ا َك   اَن الشَّ   َبُه َلَ   ا،
ثكيةي طةيشةت اةةوا     "عةبةدوكآَلي اةدرؤي سةةال    " خدا ككيي رؤازي بكيت(دةكَكيةت:   "ئةنةسي ادرؤي واككك"

هاتؤتة وةدينة, هاتة الي و ثكيي طد.: ون سى ثوسكار. كةيي   "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر 
ئةاة , اة هةكض اةةو وة وةاةةي نازانكيةت ثكيبةوبةةر نةةبكيت, طةدتي: يةاةة  نكشةانةااني قكاوةة.           
ةككة؟ وة يةاة  خداردط اة بةهة  ككةااط ئةاؤط كة بةهة ت ةككة؟ وة ونداأل اةي  ةكيدةي كةة   

 ى آلِ ِه وَس لَّم""َص ل ى اهلُل َعَلْي ِه َوَعلَ باواي ئةةةكيت؟ وة كةة ةةي  ة كيك بةة خةاكَداني ئةةةكيت؟ ثكيبةوبةةر         
 يثكيي رؤاطةياند  اةةوا يةاةة  نكشةانةااني قكاوةة. هةكَسةان      "جدبويل"فةرودوي: تاوآ بةر كة ئكيس ا 

بةةرةو خؤرئةاوا, بةة   كةةبارةي يةاةة  خةؤراك اةةة        ثةالي ئةةنكيت   كةة خؤرهة تةةوة   ئاطويي ةة خةةكَ ي  
كيت, ئةةوة ئةطةةر ئةاوي ثكةاو     ةةبةهة  ككةااط ئةاؤط, جةةري حدوتة, وة اةي ونداأل كة باواي ئ

ئاوي ئافوة. اةو. ئةوة كة باواي ئةةكيت, وة ئةطةر ئاوي ذط ثةكي  ئةاوي وكيودةاةةي اةةو.      ثكي 
اةة ئةةو    "عةبةدوكَآلي اةدرؤي سةةال    ")ئةوة ئةو ونداكَة بة داي ي ئةةكيت  يةاني بةةخاكَداني ئةةةكيت(,    
   اة تؤ ثكبةوبةريت وة وةي بكست( يةاسةر  ايةتي هكيناو طدتي:  ايةتي ئةدة

 

 ؟ئةبنخةَلكي ضؤن حةشر 
ُِ َطرَاِئَق: رَاِغِبَ ، » دةفةرودييت: "َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَسلَّم"ثكيبةوبةر  ُُيَْشُر النَّاُس َعَلى َثَم

، َوَعَشَرةب َعَلى بَِعرٍي. َوَتُْشُر بَِقيَّتَ ُهُم النَّاُر، تَِبيُت رَاِهِبً ، َواثْ َناِن َعَلى بَِعري،ٍ  َوَثَمثَةب َعَلى بَِعرٍي، َوأَْربَ َعةب َعَلى بَِعريٍ 
واتة:  (2 «أَْمَسْواَمَعُهْم َحْيُث بَاُتوا، َوَتِقيُل َمَعُهْم َحْيُث قَالُوا: َوُتْصِبُح َمَعُهْم َحْيُث َأْصَبُحوا، َوَُتِْسي َمَعُهْم َحْيُث 

 كة دوواط توسدكةرزداية, كة هةيانة خؤ ة, دكَي هةيانة: اؤدةاويي ةوة حاكَة. سيي كةسةر خةكَ ي
 ئةواني ئكنجا و رتييك, دةكةسةر و و رتييك, كةسةر ةدار و, و رتييك كةسةر سكاط و, و رتييك سةر
 خةوياط نكدةرؤذ ب ةنةوةو,  ةو اديي هةر كة دةااتةوة كةطةلي  ةوياط اؤياندةااتةوة, ئاطو توياط
 ب ةنةوة, رؤذذ اديي كةهةر دةااتةوة كةطةلي رؤذذياط و, ب ةط خةو دةرؤذنك هةراديي كة دةاا. كةطةلي

 (3  ب ةنةوة ئكيدارة اديي كةهةر دةااتةوة كةطةلي ئكيدارةياط
بةةؤ  ثاكَكةةاط ثكيدةدةنكيةةت وانااةةةي ئةوةيةةة اةةة ئةةةو ئةةاطوة خةةةكَ ي ناسةةدوتكينكيت بةةةكَ دو       

( القيلول ةئةةبن و تدو ةي اةوةة خةةوييك       وانةدوو  كة رؤذيشةة  كة  ا !  اات  خةكَ ةاة حة وبدونكاط

                                 
 (3143صحيح البخاري )  (1)
 )َرضَي اللَُّه َعْنُه( َعْن َأِ، ُهرَيْ رَةَ ( 41425بخاري / الرقا / ال( 2)
 اةرؤةنادا بة يةاة  فدواودني ثكي  نكايةود اؤاودنةوةي وةبةست(  3)
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هةوديس ئاطوةاة ثاكَكاط ثكيدة ئةنكي ةوة, بكيداربدونةوة اة  ةسذي!!ئاطوةاة ئةوهةراة خةوتن , ديين
 تا هةودوياط كة  ا  اؤ ئةبنةوة  ئةبنبة   كيدة بةردةوا  

 
 

 واستغفُر واتوب اليكواشهد ان ال اله اال انت سبحانك اللهم و مدُ 

 


