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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إف احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور       

ل أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضل
فال ىادى لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد 

 : زلمداً عبده ورسولو، أما بعد أف
َا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّو  :قاؿ  َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإدنَّ

 أحبيت يف اهلل اآلخرة (1)لَّ السَّاَعَة َتُكوُف َقرِيًباَوَما يُْدرِيَك َلعَ 
اقْػتَػَرَب لِلنَّاِس  : ير ر يف اآلخرة فلاؿ وما زاؿ اهلل ةقريب

اقْػتَػَرَبِت  : وقاؿ (2)ِحَسابُػُهْم َوُىْم يف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوفَ 
َواقْػتَػَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا  : وقاؿ (3)السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَلَمرُ 

وا يَا َويْػَلَنا َقْد ُ نَّا يف َغْفَلٍة ِمْن َىَرا ِىَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّريَن َ َفرُ 
يَا أَيػَُّها الَِّريَن  : مث قرهبا تعاىل فلاؿ (4)َبْل ُ نَّا ظَاِلِمُتَ 

َمْت ِلَغدٍ   أ ثرمث قرهبا  (5)آَمُنوا اتػَُّلوا اللََّو َوْلتَػْنظُْر نَػْفٌس َما َقدَّ
َىَرا  أََفِمنْ  ةٌ ْن ُدوِف اللَِّو َ اِشفَ لَْيَس ذَلَا مِ  اآْلزَِفةُ  أَزَِفتِ  : فلاؿ
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اْسُجُدوا فَ  احلَِْديِث تَػْعَجُبوَف َوَتْضَحُكوَف َواَل تَػْبُكوَف َوأَنْػُتْم َساِمُدوفَ 
أََتى أَْمُر اللَِّو َفاَل   :مث قرهبا أ ثر فلاؿ (6)لِلَِّو َواْعُبُدوا
لَِّو َغْيُب َولِ  : مث قرهبا أ ثر وأ ثر فلاؿ (7)َتْستَػْعِجُلوهُ 

السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َ َلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو أَقْػَرُب 
نػَُّهْم يَػَرْونَُو بَِعيًدا إ : مث قاؿ (8)ِإفَّ اللََّو َعَلى ُ لِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

اَعَة َأْف تَْأتِيَػُهْم فَػَهْل يَػْنظُُروَف ِإالَّ السَّ  :مث قاؿ  (9)َونَػَراُه َقرِيًبا
 (11)ِإَذا َجاَءتْػُهْم ِذْ رَاُىمْ  بَػْغَتًة فَػَلْد َجاَء َأْشرَاطَُها َفَأَّنَّ ذَلُمْ 

 .وأشراطها عالماهتا
بإصبعو ( و اف يشَت )بعثت أنا والساعة ىكرا :اؿ رسوؿ اهلل ق

يوما فزعا،  خرج رسوؿ اهلل و  (11)اليت تلي اإلهباـ والوسطى
"ال إلو إال اهلل. ويل للعرب من شر قد اقًتب.  :، يلوؿزلمرا وجهو

حلق بإصبعو فتح اليـو من ردـ يأجوج ومأجوج مثل ىره" و 
فنت اليت بيننا عن تلك ال وقد اخربنا  (12)اإلهباـ، واليت تليها
َ ِلَطِع وأهنا   (14)واخرب أهنا  ثَتة  ادلطر (13)وبُت قياـ الساعة
ُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َوشُنِْسى َ اِفرًا َأْو شُنِْسى ُمْؤِمًنا اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصبِ 
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نْػَيا اللاعد فيها خَت من  (15)َوُيْصِبُح َ اِفرًا يَِبيُع ِديَنُو ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
ادلاشي، وادلاشي فيها خَت من  اللائم، واللائم فيها خَت من 

يعر الساعي. من تشرؼ ذلا تستشرفو. ومن وجد فيها ملجأ فل
أال وإف اهلل أعطى النيب أف ال يهلك أمتو بسنة عامة. وأف  (16)بو

ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يستبيح بيضتهم. ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارىا حىت يكوف بعضهم يهلك بعضا، 

وبداية تلك الفنت ىي موت اخلليفة  (17)ويسيب بعضهم بعضا
ادلشرؽ من حيث سنرج تبدأ من  (18)وؽ عمر بن اخلطابالفار 

ولن تلـو الساعة حىت شنر الرجل على اللرب  (19)قرف الشيطاف
فيتمرغ عليو، ويلوؿ: يا ليتٍت  نت مكاف صاحب ىرا اللرب. 

                .(21)وليس بو الدين إال البالء
إذا أمات ": ؟لدجاؿالرجل سألو مىت يظهر  وقاؿ علي 

عفا والظلم فخرا اف احلكم ضالناس الصلوات وأضاعوا اْلمانات و 
وزرائهم خونو وأعواهنم ظلمو وقرائهم فسلو وظهر وأمرائهم فجره و 
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الغينات  واخترتاجلور وفشى الزنا وظهر الربا وقطِّعت اْلرحاـ 
( لصالة الليور ونلضت العهود وضيعت العتمات )وشربت اخلم

بر طولوا ادلناصالة اجلماعات وزخرفوا ادلساجد و وتواَّن الناس يف 
الربا واستعملوا السفهاء  وأ لوا ةوحلوا ادلصاحف واخروا الرشا

ادلرأة مع زوجها  واجترتواستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا 
 (الدواب الفاخرة)ر سلى الدنيا ور ب النساء على ادلياحرصًا ع

وتشبو النساء بالرجاؿ وتشبو الرجاؿ بالنساء وشهد شاىد من غَت 
يستحلف ولبسوا جلود الضأف على  أفبل يستشهد وحلف ق أف

من  أحلىقلوب الرئاب و انت قلوهبم أمٌر من الصرب وألسنتهم 
العسل وسرائرىم أننت من اجليف وألتمس الفلو لغَت الدين  وأنكر 

جاة حصل ىرا فالنجاة الن إذاادلعروؼ وعرؼ ادلنكر مث قاؿ 
   ".والوحى الوحى والثبات الثبات
المات وجد أف أ ثرىا خرج ولكن فمن تأمل يف ىره الع

 ما أخرب النيب وفنت  الدجاؿ لن سنرج حىت خترج قبلو عالمات 
، مث فتنة السراء حربفتنة اْلحالس ىي فتنة ىرب و عن  زلمد 
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مٍت رجل من أىل بييت يزعم أنو  دخلها أو دخنها من حتت قدمي
على رجل  ورؾ  ، مث يصطلح الناسوليس مٍت إدنا وليي ادلتلوف

 ، مث فتنة الدىيماء ال تدع أحدا من ىره اْلمة إال لطمتوى ضلععل
: انلطعت دتادت يصبح الرجل فيها مؤمنا و شنسي  لطمة، فإذا قيل
ؽ فيو : فسطاط إشناف ال نفاالناس إىل فسطاطُت  افرا حىت يصَت

فانتظروا الدجاؿ من  اف ذا م  ، إذاو فسطاط نفاؽ ال إشناف فيو
والرـو بُت ادلسلمُت  تكوف ىدنةرج حىت لن سنو  .(21)اليـو أو غد

مة تلضي على معامل فتكوف حرب عظي .(22)عدو مشًتؾ ضد
وينتصر التحالف فيلـو رجل من الرـو فَتفع الصليب  احلضارة

فيغضب رجل من ادلسلمُت فيدؽ الصليب ويلوؿ انتصر الصليب 
ـو فسطاط ادلسلمُت ي: قاؿ  (23)حمة العظمىعندىا تبدأ ادلل

: الغوطة فيها مدينة يلاؿ ذلا دمشق مة الكربى بأرض يلاؿ ذلاادللح
عندىا يظهر قائد ادلسلمُت قاؿ  (24)خَت منازؿ ادلسلمُت يومئر

 :( يعوذ عائر بالبيت فيبعث إليو بعث حىت إذا  انوا ببيداء من
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 سف بأوسطهم. وينادي أوذلم آخرىم مث سنسف هبماْلرض، سن
عندىا يسلط الطواغيت (25)عنهم فال يبلى إال الشريد الري سنرب
–تمع على ادلسلمُت ذتانوف غاية ورن ،ورنتمع الناس عليو ويبايعونو

 إليهموسنرج  (26)ثنا عشر ألفاً احتت  ل غاية  –علها ذتانوف دولةل
وينهـز  (27)عند ذلك اللتاؿ ردة شديدةجيش ادلسلمُت ويكوف 

ل ثلث اجليش ال يتوب اهلل عليهم أبداً ويلت اإلسالميثلث اجليش 
وتشًتط شرطة على  (28)وىم أفضل الشهداء عند اهلل اإلسالمي

الشرطة –وتفٌت الشرطة  اْلوؿادلوت من جيش ادلسلمُت يف اليـو 
وتشًتط  رلك يف اليـو الثاين والثالث شرطة فإذا   –ىي العصبة

ادلسلمُت ينهضوف  لبأقطارىا  من  إليهمالرابع هنض  ـاليو  اف 
 الرـو ملتلة عظيمة مل يرَ  فيلتل جيشائرة ذلم للجهاد فتكوف الد

يف  اإلسالميةوينتصر جيش ادلسلموف وتبدأ الفتوحات  (29)مثلها
ومغارهبا ونطرد اليهود من البالد ادللدسة جاء يف  اْلرضمشارؽ 

لساعة حىت يلاتل ادلسلموف اليهود فيلتلهم ال تلـو ا: )ديثاحل
فيلوؿ احلجر  جر والشجرتبئ اليهود من وراء احلحىت سن ادلسلموف
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 ! ىرا يهودي خلفي فتعاؿ فاقتلوعبداهللأو الشجر: يا مسلم! يا 
عمراف بيت ) :قاؿ  (31)(فإنو من شجر اليهود الغرقدإال 

خراب يثرب وخراب يثرب خروج ادللحمة وخروج ادللحمة ادللدس 
ويستمر  (31)(فتح اللسطنطينية خروج الدجاؿفتح اللسطنطينية و 

-اسطنبوؿ– الفتوحات حىت يفتحوف قسطنطينية ادلسلموف يف
–اليـوعاصمة ايطاليا –أف يفتحوا روما  إىلويستمروف  (32)
ادلسلمُت أين ترىبوف  جيشعندىا يغار الشيطاف فيصرخ يف  (33)

يتزعزع جيش ادلسلمُت و  (34)وقد خرج الدجاؿ يف أىليكم
 ويضطرب أمره فيبعثوف طليعة من روما إىل الشاـ قاؿ النيب 

ىم إين ْلعرؼ أمسائهم، وأمساء آبائهم، وألواف خيوذلم : )عنهم
ر خَت فوارس على ظهر اْلرض يومئر. أو من خَت فوارس على ظه

 رب فإذا رجعوا ظهر   اْلمرفيرىبوف فإذا  (35)(اْلرض يومئر
 ساؿر افلو  انت ىناؾ تكنولوجيا فما العربة من  (36)الدجاؿ
  ؟!ذلاتف أو االنًتنتعرب االتواصل  وبإمكاهنمالطليعة 
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ما بُت خلق آدـ إىل قياـ : )والدجاؿ  ما جاء يف احلديث
ىو  :فلاؿ وصفو النيب  (37)(الساعة خلق أ رب من الدجاؿ

مكتوب  عليها ظفرة غليظة واْلخرى (38)شاب قطط عينو طافئة
يلرؤه  ل مؤمن،  اتب وغَت   بُت عينيو  افر )ويف رواية ؾ ؼ ر (

رياف. أحدذنا، رأى العُت، ماء أبيض. واآلخر، معو هنراف رن اتب 
رأى العُت، نار تأجج. فإما أدر ن أحد فليأت النهر الري يراه نارا 

رنا وأم (39)ئ رأسو فيشرب منو فإنو ماء باردوليغمض. مث ليطأط
فإف الرجل ليأتيو وىو يعلم إنو  (41)أف نفر من الدجاؿ إىل اجلباؿ

 وأبوؾيلوؿ لو لو أخرجت أمك اْلعور الدجاؿ فيفتنو عن دينو ف
من قربذنا أتؤمن بأين اهلل فيتمثل شيطاناف بصورة أبويو يلوالف لو يا 

من يهود  ألفاويتبع الدجاؿ سبعوف  (41)بٍت أنو ربك فأطعو
فمن أدر و منكم فليلرأ عليو فواتح  (42)اصبهاف عليهم الطيالسة

ينا سورة الكهف. إنو خارج خلة بُت الشاـ والعراؽ. فعاث شن
لبثو يف قلنا: يا رسوؿ اهلل! وما  يا عباد اهلل! فاثبتواوعاث مشاال. 

 يـو  سنة ويـو  شهر ويـو  جمعة :اْلرض؟ قاؿ "أربعوف يوما
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وسائر أيامو  أيامكم" قلنا: يا رسوؿ اهلل! فرلك اليـو الري  
؟ قاؿ "ال سنة اقدروا لو قدره" قلنا: يا  ، أتكفينا فيو صالة يـو

ما إسراعو يف اْلرض؟ قاؿ " الغيث استدبرتو الريح. رسوؿ اهلل! و 
يستجيبوف لو فيأمر السماء فيأيت على اللـو فيدعوىم، فيؤمنوف بو و 

، أطوؿ ما  انت سارحتهمفًتوح عليهم  فتمطر واْلرض فتنبت
م فَتدوف فيدعوى مث يأيت اللـو خواصرذرا، وأسبغو ضروعا، وأمده 
لُت ليس بأيديهم شيء فيصبحوف شلح عليو قولو فينصرؼ عنهم

فتتبعو  نوزىا   باخلربة فيلوؿ ذلا: أخرجي  نوزؾ وشنر ذلممن أموا
رجل من ادلؤمنُت  ويتوجو ِقَبل الدجاؿ (43) يعاسيب النحل

فيلولوف لو: أين تعمد؟ فيلوؿ: أعمد إىل  ،فتللاه مساحل الدجاؿ
 ما تؤمن بربنا؟ فيلوؿ: ما بربنارا الري خرج. قاؿ فيلولوف لو: أو ى

خفاء. فيلولوف: اقتلوه. فيلوؿ بعضهم لبعض: أليس قد هنا م 
ربكم أف تلتلوا أحدا دونو. قاؿ فينطللوف بو إىل الدجاؿ. فإذا رآه 

 ادلؤمن قاؿ: يا أيها الناس! ىرا الدجاؿ الري ذ ر رسوؿ اهلل 



 

 10 

. فيلوؿ: خروه وشجوه. فيوسع ظهره فيشبحقاؿ فيأمر الدجاؿ بو 
؟ قاؿ فيلوؿ: أنت ادلسيح يب: أو ما تؤمن وبطنو ضربا. قاؿ فيلوؿ

من مفرقو حىت يفرؽ بُت  شارنبادلالكراب. قاؿ فيؤمر بو فيؤشر 
رجليو. قاؿ مث شنشي الدجاؿ بُت اللطعتُت. مث يلوؿ لو: قم. 

؟ فيلوؿ: ما ازددت فيك يبفيستوي قائما. قاؿ مث يلوؿ لو: أتؤمن 
ال يفعل بعدي بأحد إال بصَتة. قاؿ مث يلوؿ: يا أيها الناس! إنو 

من الناس. قاؿ فيأخره الدجاؿ ليرحبو. فيجعل ما بُت رقبتو إىل 
ترقوتو حناسا. فال يستطيع إليو سبيال. قاؿ فيأخر بيديو ورجليو 

. فيحسب الناس أدنا قرفو إىل النار. وإدنا أللي يف بوفيلرؼ 
"ىرا أعظم الناس شهادة عند رب  :اجلنة". فلاؿ رسوؿ اهلل 

  .(44)العادلُت

ليلـز  ل مث جلس على ادلنرب وقاؿ  يوماً  الناس ورتع النيب 
إنساف مصاله". مث قاؿ "أتدروف دلا رتعتكم؟" قالوا: اهلل ورسولو 
أعلم. قاؿ "إين، واهلل! ما رتعتكم لرغبة وال لرىبة. ولكن رتعتكم، 
ْلف دتيما الداري،  اف رجال نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وحدثٍت 
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وافق الري  نت أحدثكم عن مسيح الدجاؿ. حدثٍت؛ أنو حديثا 
ر ب يف سفينة حبرية، مع ثالثُت رجال من خلم وجراـ. فلعب هبم 
ادلوج شهرا يف البحر. مث أرفؤا إىل جزيرة يف البحر حىت مغرب 
الشمس. فجلسوا يف أقرب السفينة. فدخلوا اجلزيرة. فلليتهم دابة 

و من دبره. من  ثرة الشعر. أىلب  ثَت الشعر. ال يدروف ما قبل
. قالوا: وما اجلساسة؟ اجلساسةفلالوا: ويلك! ما أنت؟ فلالت: أنا 

! انطللوا إىل ىرا الرجل يف الدير. فإنو إىل خرب م  قالت: أيها اللـو
باْلشواؽ. قاؿ: دلا مست لنا رجال فرقنا منها أف تكوف شيطانة. 

ناه و أعظم إنساف رأيقاؿ فانطللنا سراعا. حىت دخلنا الدير. فإذا في
قط خللا. وأشده وثاقا. رلموعة يداه إىل عنلو، ما بُت ر بتيو إىل  
 عبيو، باحلديد. قلنا: ويلك! ما أنت؟ قاؿ: قد قدرمت على خربي. 
فأخربوين ما أنتم؟ قالوا: حنن أناس من العرب. ر بنا يف سفينة 
حبرية. فصادفنا البحر حُت اغتلم. فلعب بنا ادلوج شهرا. مث أرفأنا 

تك ىره. فجلسنا يف أقرهبا. فدخلنا اجلزيرة. فلليتنا دابة إىل جزير 
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أىلب  ثَت الشعر. ال يدري ما قبلو من دبره من  ثرة الشعر. 
فللنا: ويلك! ما أنت؟ فلالت: أنا اجلساسة. قلنا وما اجلساسة؟ 
قالت: اعمدوا إىل ىرا الرجل يف الدير. فإنو إىل خرب م باْلشواؽ. 

نا منها. ومل نأمن أف تكوف شيطانة. فأقبلنا إليك سراعا. وفزع
فلاؿ: أخربوين عن خنل بيساف. قلنا: عن أي شأهنا تستخرب؟ قاؿ: 
أسألكم عن خنلها، ىل يثمر؟ قلنا لو: نعم. قاؿ: أما إنو يوشك 
أف ال تثمر. قاؿ: أخربوين عن حبَتة الطربية. قلنا: عن أي شأهنا 

اء. قاؿ: أما إف تستخرب؟ قاؿ: ىل فيها ماء؟ قالوا: ىي  ثَتة ادل
ماءىا يوشك أف يرىب. قاؿ: أخربوين عن عُت زغر. قالوا: عن 
أي شأهنا تستخرب؟ قاؿ: ىل يف العُت ماء؟ وىل يزرع أىلها مباء 
العُت؟ قلنا لو: نعم. ىي  ثَتة ادلاء، وأىلها يزرعوف من مائها. 
قاؿ: أخربوين عن نيب اْلميُت ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 

رب. قاؿ: أقاتلو العرب؟ قلنا: نعم. قاؿ:  يف صنع هبم؟ ونزؿ يث
فأخربناه أنو قد ظهر على من يليو من العرب وأطاعوه. قاؿ ذلم: 
قد  اف ذلك؟ قلنا: نعم. قاؿ: أما إف ذلك خَت ذلم أف يطيعوه. 
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وإين سلرب م عٍت. إين أنا ادلسيح. وإين أوشك أف يؤذف يل يف 
ال أدع قرية إال ىبطتها يف أربعُت اخلروج. فأخرج فأسَت يف اْلرض ف

ليلة. غَت مكة وطيبة. فهما زلرمتاف علي.  لتاذنا.  لما أردت أف 
أدخل واحدة، أو واحدا منهما، استلبلٍت ملك بيده السيف صلتا. 

طعن مث يصدين عنها. وإف على  ل نلب منها مالئكة زنرسوهنا. 
طيبة. ىره  "ىره طيبة. ىره:  وقاؿادلنرب مبخصرتو  رسوؿ اهلل 

طيبة" يعٍت ادلدينة "أال ىل  نت حدثتكم ذلك؟" فلاؿ الناس: 
نعم. "فإنو أعجبٍت حديث دتيم أنو وافق الري  نت أحدثكم عنو 
وعن ادلدينة ومكة. أال إنو يف حبر الشاـ أو حبر اليمن. ال بل من 

ادلسيح  نبيو  بعث اهللفاذا  اف يومو اْلربعُت ي (45)قبل ادلشرؽ
. فينزؿ عند ادلنارة البيضاء شرقي دمشق. بُت مهرودتُت. ابن مرمي

واضعا  فيو على أجنحة ملكُت. إذا طأطأ رأسو قطر. وإذا رفعو 
حتدر منو رتاف  اللؤلؤ. فال زنل لكافر رند ريح نفسو إال مات. 
ونفسو ينتهي حيث ينتهي طرفو. فيطلبو حىت يدر و بباب لد. 
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قد عصمهم اهلل منو. فيمسح  فيلتلو. مث يأيت عيسى ابن مرمي قـو
عن وجوىهم وزندثهم بدرجاهتم يف اجلنة. فبينما ىو  رلك إذ 
أوحى اهلل إىل عيسى: إين قد أخرجت عبادا يل، ال يداف ْلحد 
بلتاذلم. فحرز عبادي إىل الطور. ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج. 
وىم من  ل حدب ينسلوف. فيمر أوائلهم على حبَتة طربية. 

ماء.  شنر آخرىم فيلولوف: للد  اف هبره مرةفيها. و فيشربوف ما 
وزنصر نيب اهلل عيسى وأصحابو. حىت يكوف رأس الثور ْلحدىم 
. فَتغب نيب اهلل عيسى  خَتا من مائة دينار ْلحد م اليـو
وأصحابو. فَتسل اهلل عليهم النغف يف رقاهبم. فيصبحوف فرسى  

و إىل  موت نفس واحدة. مث يهبط نيب اهلل عيسى وأصحاب
اْلرض. فال رندوف يف اْلرض موضع شرب إال مأله زذنهم ونتنهم. 
فَتغب نيب اهلل عيسى وأصحابو إىل اهلل. فَتسل اهلل طَتا  أعناؽ 
البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهلل. مث يرسل اهلل مطرا ال 
يكن منو بيت مدر وال وبر. فيغسل اْلرض حىت يًت ها  الزلفة. مث 

نبيت ذترؾ، وردي بر تك. فيومئر تأ ل العصابة من يلاؿ لألرض: أ



 
 

 15 

الرمانة. ويستظلوف بلحفها. ويبارؾ يف الرسل. حىت أف الللحة من 
اإلبل لتكفي الفئاـ من الناس. والللحة من البلر لتكفي اللبيلة من 

: قاؿ و  (46)الناس. والللحة من الغنم لتكفي الفخر من الناس
ادال. فليكسرف الصليب. وليلتلن "واهلل! لينزلن ابن مرمي حكما ع

ضعن اجلزية. ولتًت ن اللالص فال يسعى عليها. ياخلنزير. ول
ليدعوف إىل ادلاؿ فال ولترىنب الشحناء والتباغض والتحاسد. و 

 ضاْلر وتكوف مدة مكوث ادلسيح ابن مرمي يف  (47)يلبلو أحد"
 .بعد نزولو سبع سنُت فيكمل برلك أربعوف سنو ويلبضو اهلل 

عن الساعة إهنا لن تلـو حىت تروف قبلها عشر آيات".  ؿ وقا
فر ر الدخاف، والدجاؿ، والدابة، وطلوع الشمس من مغرهبا، 

، ويأجوج ومأجوج. وثالثة عليو السالـونزوؿ عيسى ابن مرمي 
خسوؼ: خسف بادلشرؽ، وخسف بادلغرب، وخسف جبزيرة 

 زلشرىم العرب. وآخر ذلك نار خترج من اليمن، تطرد الناس إىل
(48.)  
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َوِإَذا َوَقَع اْلَلْوُؿ َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ذَلُْم َدابًَّة ِمَن اْْلَْرِض  :قاؿ 
  (49.)ُتَكلُِّمُهْم َأفَّ النَّاَس َ انُوا ِبآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوفَ 

َفُع نَػْفًسا ِإشنَانُػَها ملَْ َتُكْن آَمَنتْ :)قَاَؿ  ِمْن  َثاَلٌث ِإَذا َخَرْجَن اَل يَػنػْ
ِإشنَاهِنَا َخيػْرًا طُُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغرهِِبَا َوالدَّجَّاُؿ  قَػْبُل َأْو َ َسَبْت يف 

خترج الدابة، فتسم الناس على : )وقاؿ  (51)(َوَدابَُّة اَْلْرضِ 
البعَت، فيلوؿ:  ، مث يعمروف فيكم حىت يشًتى الرجلخراطيمهم
ولن تلـو  (51)(خطمُت: اشًتيتو من أحد ادلفيلوؿ ؟شلن اشًتيتو

الكعبة ذو السويلتُت  "سنرب :قاؿ  .الساعة حىت هتدـ الكعبة
هار : "ال يرىب الليل والنقاؿ رسوؿ اهلل و  (52)من احلبشة"

: الت السيدة عائشة رضي اهلل عنهاحىت تعبد الالت والعزى " فل
ُىَو الَِّري أَْرَسَل )يا رسوؿ اهلل! إف  نت ْلظن حُت أنزؿ اهلل: 

يِن ُ لِِّو َوَلْو َ رَِه  َرُسوَلُو بِاذْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
أف ذلك تاما قاؿ "إنو سيكوف من ذلك ما شاء اهلل.  (اْلُمْشرُِ وفَ 

مث يبعث اهلل رزنا طيبة. فتوىف  ل من يف قلبو مثلاؿ حبة خردؿ من 
  .(53)بائهم"آ إشناف. فيبلى من ال خَت فيو. فَتجعوف إىل دين
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.. فبينما ىم  رلك إذ بعث اهلل رزنا طيبة. : "وقاؿ 
فتأخرىم حتت آباطهم. فتلبض روح  ل مؤمن و ل مسلم. ويبلى 

ارج احلمر، فعليهم تلـو شرار الناس، يتهارجوف فيها هت
وشي الثوب حىت ال يدرس اإلسالـ  ما يدرس و  (54)الساعة"

صدقة وليسرى على  تاب ال نسك وال يدرى ما صياـ وال صالة و 
رض منو آية وتبلى طوائف من يف ليلة فال يبلى يف اْل اهلل 

 : أدر نا آباءنا على ىرهالناس: الشيخ الكبَت والعجوز، يلولوف
)ال تزاؿ :وقاؿ  (55)الكلمة: "ال إلو إال اهلل" فنحن نلوذلا

عصابة من أميت يلاتلوف على أمر اهلل، قاىرين لعدوىم، ال يضرىم 
خالفهم، حىت تأتيهم الساعة، وىم على ذلك(. فلاؿ عبداهلل:  من
مسها مس احلرير. فال تًتؾ  ل. مث يبعث اهلل رزنا  ريح ادلسكأج

ى شرار نفسا يف قلبو مثلاؿ حبة من اإلشناف إال قبضتو. مث يبل
وقاؿ: )ال تلـو الساعة على أحد  (56)الناس، عليهم تلـو الساعة

وقاؿ: ) فيبلى شرار الناس يف خفة الطَت  (57) يلوؿ: اهلل، اهلل (
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وأحالـ السباع. ال يعرفوف معروفا وال ينكروف منكرا. فيتمثل ذلم 
الشيطاف فيلوؿ: أال تستجيبوف؟ فيلولوف: فما تأمرنا؟ فيأمرىم 
بعبادة اْلوثاف. وىم يف ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم. مث ينفخ 

ليتا. قاؿ وأوؿ من  يف الصور. فال يسمعو أحد إال أصغى ليتا ورفع
يسمعو رجل يلوط حوض إبلو. قاؿ فيصعق، ويصعق الناس. مث 

مطرا  أنو الطل أو الظل )نعماف  -أو قاؿ ينزؿ اهلل  -يرسل اهلل 
الشاؾ( فتنبت منو أجساد الناس. مث ينفخ فيو أخرى فإذا ىم قياـ 
ينظروف. مث يلاؿ: يا أيها الناس! ىلم إىل ربكم. وقفوىم إهنم 

. قاؿ مث يلاؿ: أخرجوا بعث النار. فيلاؿ: من  م؟ مسؤلوف
فيلاؿ: من  ل ألف، تسعمائة وتسعة وتسعُت. قاؿ فراؾ يـو 

قاؿ: "ال  (58)اف شيبا. وذلك يـو يكشف عن ساؽ(رنعل الولد
تلـو الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا. فإذا طلعت من مغرهبا 

َفُع  يَػْوـَ يَْأيت بَػْعضُ آمن الناس  لهم أرتعوف.  َآيَاِت َربَِّك اَل يَػنػْ
رًا ُقِل  نَػْفًسا ِإشنَانُػَها ملَْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َ َسَبْت يف ِإشنَاهِنَا َخيػْ

  ."(59)انْػَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُروفَ 
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يبسط يده  "إف اهلل : النيب بلوؿ  إخواين  مأذ ر  :وأخَتاً 
ط يده بالنهار، ليتوب مسيء بالليل، ليتوب مسيء النهار. ويبس

فالتوبة التوبة والرجوع  (61)لليل. حىت تطلع الشمس من مغرهبا"ا
: وعزتك اف حالكالرجوع إىل اهلل قبل فوات اْلواف وليكن لس

وجاللك ما أردت مبعصييت سلالفتك وقد عصيتك حُت عصيتك 
وما أنا بنكالك  جاىاًل وال لعلوبتك متعرضًا وال بنظرؾ مستخفاً 

ن سولت يل نفسي وغلبتٍت شهويت وغرين سًتؾ ادلرخي علي ولك
فاآلف من عرابك من يستنلرين وحببل من أعتصم إذا قطعت 
حبلك عٍت واسؤتاه من أيامي يف معصييت ريب ويا ويلي  م أتوب 

يا من ليس يل منو   ،أعود وقد آف يل أف أستحي من ريب و م
وإف  ،ي فبعدلػػػػػػكإف تػعػربنػ ،بعفوؾ من عرابك أستجيػػػر ،رلَت

بدؿ ذؿ ادلعصية بعز الطاعة و ن من الرين ، ترزتٍت فأنت بو جدير
انتصروا على النفس واذلوى والشيطاف وحزبو  ن من الرين آثروا 

 ا يف جنب اهلل.اجلنة على النار  ن من الرين ندموا على ما فرطو 
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: أف اهلل تبارؾ وتعاىل إذا عصاه العبد وأعلم بارؾ اهلل فيك
، فإذا لبس مالبسها )أي سًته، فإذا عاد يف ادلعصية سًتهدلسلم ا

ضيق منها السموات أصر عليها( غضب اهلل لنفسو غضبو ت
باؿ  وتر ر يومًا تكوف السماء فيو  ادلهل واجل .واْلرض واجلباؿ

 ،  العهن  وال يساؿ زتيم زتيما
ق أغل ...َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوفِ : وتر ر قولو 
، جتده إذا واعد صلت إىل ىره اآلية  وأساؿ نفسكادلصحف إذا و 

ق جهازه عن ، شلكن يغلكن يلغي ادلوعد ْلف أبوىا موجودفتاة  شل
 ، لكن مستحيل يلغي ادلوعد ْلف اهلل الصور إذا أستاذه حضر

و يراؾ فلد جترأت على فإذا  نت حُت عصيت اهلل ظننت ان .يرى
. فأعلنها توبة من   فرت  يراؾ فلدانو ال واف ظننت ،اهلل تعاىل

  .قوافل العائدين قلب خالص وانظم إىل
أف رنعلنا أسأؿ اهلل أف ينفع هبرا البحث من قرأه واطلع عليو و 

وصلى اهلل وسلم على سيدنا  ،يستمعوف اللوؿ فيتبعوف أحسنوشلن 
 .دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُتزلمد وآلو وصحبو أرتعُت وآخر 
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