
 



 هبا االهتمام إذ ؛هبا هتمامالا من البشرية زمانأ من زمن خيل   مل ةقضي   الساعة أن شك   ال
 داخلها ويف الإ بشرية نفس من وما ،إميان   أو اإنكار   أبكمله جملتمع معضلة ليشك    ما عادة  

 ملموس شيء على فيها االطالع وحب ةالكوني القضية ههذ حول ؤلللتسا يدفعها هاجس
 إىل واألخرى الفينة بني رهتاو وصي  احلياة تقلبات إن مث ،االستقرار به وحيصل النفس إليه تطمئن  

 يف يتجدد الالسؤ  جيعل مما ؛وحقيقته العظيم احلدث هبذا نساناإل ر  ك   ذ  ت   ومتعددة غريبة أحوال
 أم عليه تدل   أم إليه تسوق األحداث هذه وهل ،األمر هذا وقوع نيةاكإم عن وآن وقت كل
 ؟!وعالمات له مقدمات هي

 ال البشرية غالبو  ،كان  من اكائن    نساناإل ذهن يف أجوبتها مع تتخاصم األسئلة هذه كل  
 هناية عن وكافية وافية   معلومات متقد    نأ ميكن اليت املصادر عن لبعده وذلك ؛بشيء فيها جيزم

 غي اجملتمعات ويف ،كذلك  ليس وما النهاية هذه على دليال حداثاأل من يكون وما العامل
 تفسي إجياد حتاول اخليال نسج من وحتليالت صاتختر   ظهرت اخرافي   ناتدي   املتدينة أو نةاملتدي  

 اخليال صنعها درامية بطريقة نةمعي   هناية له رتصو   فبعضهم ،النهاية هذه وفرتة الكون لنهاية
 ،قهايصد    أو هلا ديشه   ما ماضيهم يف وال الناس واقع يف يوجد وال ،والفالسفة ابت  للك   األديب

 نو  ه  ل  ت   ي   ف    ،العلمي لوالتسو   املعريف الفراغ أصحاب عند إال يظهر ال القراءات هذه ثيأت وكان
 فةاحملر   ناألداي أصحاب من وآخرون ،ينقضها ما أيتيهم ريثما ازمن   واخلياالت القصص هبذه

 بفرتة املدة هذه البشرية احلياة جتاوزت وقد ،م1930 عام يف الكون على احلياة هناية افرتضوا
 ،م2012 عام فيها يتجاوز ال هناية للعامل وات  ق   أ   وآخرون ،الفرضية هذه أصحاب أحرج مما ؛كثية

 .اخلرافة حيز يف الكذبة وبقيت فتجاوزها
 ة  ف  ر   خ  م  ال   الوثنية بني يرتاوحون أنس عن كان  صدوره ألن ؛املعقول حدود يف يبقى هذا كلو 

 ةم  أ على بظالهلا الفتنة هذه لقيت   نيح ويقوى يشتد االستغراب لكن ،ةف  حر  م  ال   والنصرانية
 نصوص ويتجاوزوا فيه وضواخي نأ هلم كان  ما مرأ يف فيخوضون ،اإلسالم ةأم   والعلم اليقني

 ظهرت وقد ،اشرع   منها املراد خالف على تفسيها أو ،هادموار  غي على بتنزيلها ماإ ؛الوحي
 حىت ،اإلسالم يف رةمبك    وقيامها الساعة حول وبثقافتها األخرى ابألمم املتأثرة احملاوالت هذه

 من مجاعة مهل هللا ضقي   حىت ،فيها فخاضوا ،اإلسالم أئمة من كبار  علماء على انطلت اإهن
 حتت احملاوالت هذه وظلت ،خمالفتها نواوبي   ،قواهلمأ فردوا ،هللا مرأب القائمني ملالع يف الراسخني



 عن الباحثني والصحفيني األدابء من املتعلمني وأنصاف اخلرافيون حياهاأ حىت النسيان رميم
 الوحي نصوص ينزلون وصاروا ،ابلرتويج وأحيوه ،الباطل روح امليت العجل يف فنفخوا ،الشهرة

 وال علم من هبا هلم وليس ،انسلط من هبا هللا أنزل ما وظنون بتخرصات ،الوقائع كل  لىع
 وينهل ،اجلادة إىل املغرتون يرجع حىت ؛عليها ويرد ،األابطيل هذه تبني أن الزام   فكان ،آلابئهم

 .الصايف املعني من احلقيقة طالب
 وخطر خطرها ونبني ،الساعة ألشراط التفسي رة  اهظ الورقة هذه يف نتناول وسوف

 وال ،هبا إلمياناو  تصديقها جيب اليت األخبار نصوص مع التعامل يف الضوابط من االنفالت
 : مواضعها غي يف وإنزاهلا التوقع وهي التفسي عن ختتلف هراظم على نعرج أن أبس

 : الساعة أشراط توقع
 مبعرفته إال تطمئن فال ،ذلك على هللا جبلها وقد ،املستقبل ملعرفة ةفمتشو  البشرية النفس

 أن منذاألمر  هبذا -هللا رمحهم- السلف اهتم فقد ولذا ؛اجلانب هذا يف النفسي الفراغ وملء
 أذهاهنم يف حاضرة كانت  فقد هبا إلمياهنم ونظرا وآايهتا، الساعة أشراط أحاديث أمساعهم قرعت

 ،وتوقعوه الدجال أمر يف السلف خاض فقد سليم، مسلك وهذا ،يستبعدوهنا وال ويتوقعوهنا
 هللا صلى النيب يزل فلم ،الصياد ابن مع هلم وقع كما  بينهم ظنوه حىت ورفعوا شأنه يف خفضواو 

 فعن ،احلديث يف كما  ظهرانيهم بني ظنوه حىت قربه وعن الدجال عن حيدثهم وسلم عليهم
 فيه فخفض ،غداة ذات الدجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر: قال مسعان بن النواس

: قلنا «؟شأنكم ما» :فقال ،فينا ذلك عرف إليه رحنا فلما ،النخل طائفة يف ظنناه حىت ورفع
: فقال ،النخل طائفة يف ظنناه حىت ورفعت فيه فخفضت ،غداة الدجال ذكرت ،هللا رسول اي
 ولست خيرج وإن ،دونكم حجيجه فأان فيكم وأان خيرج إن ،عليكم أخوفين الدجال غري»

 ،ةفيطا عينه ،طط  ق   شاب   إنه ،مسلم كل  على خليفيت وهللا ،نفسه حجيج فامرؤ فيكم
 إنه ،الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن ،قطن بن العزي بعبد أشبهه كأين

 رسول اي :قلنا ،«ثبتوااف هللا عباد اي ،مشاال وعاث ميينا فعاث ،والعراق الشام بني خلة خارج
 وسائر ،كجمعة  ويوم ،كشهر  ويوم ،كسنة  يوم ،ايوم   أربعون» :قال ؟األرض يف لبثه وما ،هللا

 :قال ؟يوم صالة فيه أتكفينا كسنة  الذي اليوم فذلك ،هللا رسول اي :قلنا ،«كأايمكم  أايمه
 استدبرت كالغيث» :قال ؟األرض يف إسراعه وما ،هللا رسول اي :قلنا ،«قدره له اقدروا ،ال»



 فتمطر السماء فيأمر ،له ويستجيبون به فيؤمنون ،فيدعوهم القوم على فيأيت ،الريح
 ،خواصر   هوأمد   اضروع   وأسبغه ذرا كانت  ما أطول سارحتهم عليهم فرتوح ،فتنبت واألرض

 أبيديهم ليس ممحلني فيصبحون ،عنهم فينصرف ،قوله عليه فريدون فيدعوهم القوم أييت مث
 ،النحل كيعاسيب  كنوزها  فتتبعه ،كنوزك  أخرجي :هلا فيقول ابخلربة ومير ،أمواهلم من شيء

 فيقبل يدعوه مث ،الغرض رمية جزلتني فيقطعه ،ابلسيف فيضربه شبااب ممتلئا رجال يدعو مث
  .(1)احلديث «يضحك وجهه ويتهلل

 صلى للنيب بسؤاهلم وذلك ،إدراكه توقعوا كما  ،عليهم الدجال خروج الصحابة عتوق   فقد
 رجل أنه عواتوق   أن ذلك على زادوا بل ،ةكسن    الذي اليوم يف الصالة كيفية  عن وسلم عليه هللا

 الصياد بنا أن ابهلل حيلف هللا عبد بن جابر رأيت: قال املنكدر بن حممد فعن ،بينهم يعيش
 عليه هللا صلى النيب عند ذلك على حيلف عمر مسعت إين :قال ؟!ابهلل حتلف :قلت ،الدجال  

 .(2)وسلم عليه هللا صلى النيب ينكره فلم وسلم
 عن ورد ما ذلك فمن ،هلا قاحتق   حداثاأل بعض ويرون األشراط عونيتوق   السلف كان  وقد

 عليه هللا صلى هللا رسول إن أما: احلجاج ختاطب وهي قالت ،الزبي ابن مقتل ةقص   يف أمساء
 إايه، إال إخالك فال املبي وأما ،فرأيناه الكذاب فأما ا،ومبي   كذااب    ثقيف يف أن   ثناحد   وسلم

 .(3)يراجعها ومل عنها فقام: قال
 شديد كان  الثقفي، عبيد أيب بن املختار به تعين (فرأيناه): ابالكذ يف قوهلا": النووي قال

 املراد أن على العلماء واتفق أيتيه، وسلم عليه هللا صلى جربيل أن ادعى أقبحه ومن الكذب،
 .(4)"أعلم وهللا يوسف، بن احلجاج وابملبي عبيد، أيب بن املختار هنا ابلكذاب
 صلى النيب بتخطئة إما هؤ خط ظهر قد البعض وكون بعضها صحة مع التوقعات هذه لكن

 يكن مل هناأ إال ،الصياد ابن حال هو كما  املذكور التفسي خبالف هوإبخبار  له وسلم عليه هللا

                                         
 .(2937) مسلمأخرجه  (1)
 .(6922) البخاريأخرجه  (2)
 (.2545مسلم )أخرجه  (3)
 .(100 /16شرح صحيح مسلم ) (4)



 ؛أذهاهنم يف حيددونه معني بزمن الساعة تليه الشرط هذا أو العالمة هذه نأب أصحاهبا جيزم
أ ل ون ك  : سبحانه قال فقد ،القرآن خلرب خمالف ذلك ألن اع ة   ع ن   }ي س  ن   الس  ا أ اي  اه   إ َّن  ا ق ل   م ر س 

ا ه  ا ال   ر يب    ع ند   ع ل م  ا جي  ل  يه  و   إ ال   ل و ق ت ه  او ات   يف   ث  ق ل ت   ه  م  ض   الس  م   ال   و األ ر   ب  غ ت ة   إ ال   أت  ت يك 
أ ل ون ك   أ ن ك    ي س  ي   ك  ف  ا ح  ه  ا إ َّن  ا ق ل   ع ن   ه  ل  ك ن   الل    ع ند   ع ل م  ث  ر   و  ون{ ال   الن اس   أ ك  ل م  : ]األعراف ي  ع 

أ ل ون ك  : سبحانه وقال ،[187 اع ة   ع ن   }ي س  ن   الس  ا أ اي  اه  ن أ نت   ف يم   م ر س  ا م  ر اه   ر ب  ك   إ ىل   ذ ك 
ا{ اه    .[44: ]النازعات م نت  ه 

 نساءهم وسبوا ،وغنموهم فهزموهم ،الصحابة قاتلهم كالرت   أن واملقصود": كثي  ابن قال
 أشراط كانت  فإن ،الساعة أشراط من هذا يكون أن يقتضي احلديث هذا وظاهر ،وأبناءهم

 املسلمني بني عظيمة أخرى واقعة اأيض   هذا يكون فقد ا،قريب   يديها بني إال تكون ال الساعة
 كانت  وإن أمرهم، ذكر سيأيت كما  ومأجوج أيجوج خروج ذلك آخر يكون حىت ،الرتك وبني

 تقدم ولو اجلملة يف يقع مما تكون فإهنا ،منها اقريب   يديها بني تكون أن من أعم الساعة أشراط
 يظهر الذي هو وهذا ،وسلم عليه هللا صلى النيب زمن بعد وقع مما أنه إال ،طويل بدهر قبلها

 .(5)"تعاىل هللا شاء إن قريبا ذلك سرتى كما  ،الباب هذا يف الواردة األحاديث أتمل بعد
 قسم أقسام: إىل تنقسم عدمه من التوقع ابعتبار الساعة أشراط نأ القول إمجال وميكن

 وقسم ،زايدت يف تزال وال مباديه وقعت وقسم ،وسلم عليه هللا صلى النيب عنه أخرب ما وفق وقع
 .(6)يقع مىت حدأ يعلم وال اجزم   يقع مل

 النيب عنها أخرب اليت البلدان فتوحات كذلك  ومنها ،النبوة عالمات مثل :األول فالقسم
 .(7)أصحابه بني والفنت املال وإفاضة ،وسلم عليه هللا صلى

، وأنه  ،الكذابني الدجالني وخروج ،الزالزل وكثرة ،الزمان تقارب :الثاين ومن وإلقاء الشح 
 اخلسف جدو   وقد، واخلسوف الثالث، بغنيمة يفرح وال مياث يقسم ال حىت الساعة تقوم ال

                                         
 (.20 /1النهاية يف الفنت واملالحم ) (5)
 .(73 /13) فتح الباري: ينظر (6)
 .بعدها( وما 318 /6) دالئل النبوة للبيهقي: ينظر (7)



 يكون كأن  ؛وجد ما على ازائد   قدرا الثالث ابخلسوف املراد يكون أن حيتمل ولكن ،مواضع يف
 .(8)، إىل غي ذلك من العالماتاقدر   أو مكان   منه أعظم
 املسلمون يقاتل حىت الساعة تقوم ال وأنه ،مغرهبا من الشمس طلوع :الثالث النوعمن و 
 قبل يقع وذلك ،احلديث ...احلجر وراء اليهودي خيتبئ حىت ،املسلمون فيقتلهم ،اليهود

 .(9)وغيها من اآلايت ،الدجال
 عن ابلنصوص خيرج مل ألنه ؛مقبول التفسي هذا لكن ،بتفسي وقع الثاين النوع أن والظاهر

 جعله فقد ،التفسي هبذا املسألة يف القول حيصر مل إنه مث ،القرائن عليه شهدت وقد ،معهودها
 ميكن ال الكربى والعالمات الكربى، تاالعالم من هألن يقع مل الثالث لنوعوا ،وإرهاصات بداية

 ويلالتأ من أخرى أَّناط ظهرت السلف من ويلوالتأ عوق  الت هذا مقابل ويف ،فيها االختالف
 العلم سنن عن وخروجها ،ةالشرعي للنصوص خمالفتها رفضها وجهة ،مرفوضة الساعة ألشراط

 .معها والتعامل النصوص تفسي يف
 : التخر ص بتحديد عمر الدنيا

 وهذا ،الدنيا عمر عن احلديث هو الساعة شراطأل اخلاطئ للتفسي األول املدخل كان  وقد
 ويزيدهم ينفعهم ما إىل ينصرفوا أن فيه ابخلائضني األوىل وكان ،شيء عليه يرتتب ال احلديث

 يرتتب ال علمه وحماولة املعىن هذا يف اخلوض جعل وسلم عليه هللا صلى النيب نأ وذلك ،اعلم  
: فقال جربيل فأاته ،للناس ايوم   ابرزا وسلم عليه هللا صلى النيب كان  :احلديث ففي ؛شيء عليه

 ؟اإلسالم ما :قال ،«ابلبعث وتؤمن ،ورسله وبلقائه ومالئكته ابهلل تؤمن أن» :قال ؟اإلميان ما
 وتصوم املفروضة الزكاة وتؤدي الصالة وتقيم به تشرك وال هللا تعبد أن اإلسالم» :قال

 ،«يراك فإنه تراه تكن مل فإن ،تراه كأنك  هللا تعبد أن» :قال ؟اإلحسان ما :قال ،«رمضان
 إذا :أشراطها عن وسأخربك ،السائل من أبعلم عنها املسؤول ما» :قال ؟الساعة مىت :قال

 ،«هللا إال يعلمهن ال مخس يف ،البنيان يف البهم اإلبل رعاة تطاول وإذا ،رهبا األمة ولدت

                                         
 (.84 /13) فتح الباري البن حجرينظر:  (8)
 .ينظر: املرجع نفسه (9)



ه   الل    }إ ن   :وسلم عليه هللا صلى النيب تال مث اع ة { ع ل م   ع ند   :فقال أدبر مث، [34: ]لقمان الس 
 .(10)«دينهم الناس يعلم جاء ،جربيل هذا» :فقال ،شيئا يروا فلم ،«ردوه»

 ما: قال «هلا؟! أعددت وما ،ويلك»: قال قائمة؟ الساعة مىت: فقال الرجل جاءه وحني
 .(11)«أحببت من مع إنك» :قال ،ورسوله هللا أحب أين إال هلا أعددت

 ،الصحيحة الصرحية الشرعية النصوص تدل   وعليه ،فيه مراء ال الذي الدين من احملكم فهذا
 عمر ددحت موضوعة حاديثأ على امعتمد   علم؛ بغي األمر هذا يف ضخا الناس بعض ن  أ إال

 ،السبعة تلك من األخية األلف يف وسلم عليه هللا صلى النيب نوأ ،سنة آالف بسبعة الدنيا
 .(12)وهذا كله كذب ال أصل له

 ةاألم هذه ر  م  ع   أبن للقول وانتصر ،املوضوع هذا يف رسالة -هللا رمحه- سيوطيلا ف  ل  أ   وقد
 واألحاديث لياتيسرائاإل بعض على ذلك يف واعتمد ،سنة مائة سومخ ألف على يزيد ال

 .(13)القول هلذا تشهد اآلاثر هذه داللة أن وادعى ،املوضوعة
 ملخالفته وذلك ،اخلاصة من اتقريظ   وال العامة من قبوال   يلق مل -هللا رمحه- السيوطي وكالم

 وعمر الساعة علم أبن تشهد الوحي فقواطع ،الشارع يعتربها مل اليت نونابلظ الوحي اتلقطعي  
 أنكر وهلذا ؛ذلك على االستدالل مضى وقد ،أحد يعلمه ال ،وتعاىل سبحانه هللا إىل الدنيا

 صاحب "وقال: فقال ورده القسطالين أورده فقد ،قوله وردوا ،السيوطي على ءالعلما
 الزايدة تبلغ وال سنة ألف على تزيد األمة هذه مدة أن اآلاثر عليه تدل   الذي إن: (14)الكشف

ل ى النيب وأن ،سنة آالف سبعة الدنيا ةمد   أن طرق من ورد أنه وذلك سنة، مخسمائة عليها  ص 
ل م   ع ل ي ه   الل    س   وينزل ،مائة رأس على خيرج الدجال أن وورد السادسة، األلف آخر يف بعث و 

 طلوع بعد ميكثون الناس وأن ،سنة أربعني األرض يف ميكث مث ،فيقتله -السالم عليه- عيسى

                                         
 (.50) البخاريأخرجه  (10)
 (.5815) البخاريأخرجه  (11)
 (.3013) ( رقم160 /3) الصغيضعيف اجلامع : نظري (12)
 (.50)ص:  رسالة شريفة لإلمام الصنعاين: ينظر (13)
 الكشف عن جماوزة هذه األمة األلف".":  يقصد ابلكشف رسالة السيوطي املوسومة ب (14)



 بد   ال سنة املائتا فهذه ،سنة أربعني النفختني بني وأن ،سنة وعشرين مائة مغرهبا من الشمس
 وال ،مغرهبا من الشمس تطلع مل اآلن وإىل وسنتان، سنة مائة األلف من اآلن والباقي ،منها

ة الشمس طلوع قبل خروجه الذي الدجال خرج  قبل ظهوره الذي املهدي ظهر وال سنني، بعد 
 الدجال خروج ميكن بقي وال املهدي، ظهور قبل اليت األشراط وقعت وال ،سنني بسبع الدجال

 يكون ما فأقل   ،كثية  سنني يف تكون مقدمات وقبله ،مائة رأس عند خيرج إَّنا ألنه ؛قرب عن
 رأس على خروجه اتفق وإن بعدها، مائة إىل يتأخر مل إن األلف رأس على خروجه جيوز أنه

 خروج بني ما والباقي ،إليهما املشار املائتني سنة مائيت حنو من أكثر بعده الدنيا مكثت األلف
 إىل األلف رأس عن الدجال أتخر وإن هو، كم  ندري وال مغرهبا، من الشمس وطلوع الدجال

ا املدة تكون أن ميكن وال أكثر، املدة كانت  أخرى مائة  أبحاديث واستدل   ،أصال   ومخسمائة ألف 
ل ى النيب وأن سنة، آالف سبعة الدنيا مدة أن يف عليها اعتمد إنه: قال عادته على ضعيفة  ص 

ل م   ع ل ي ه   الل    س  : قال اجلهين زمل بن الضحاك حديث: منها ،السادسة األلف آخر يف بعث و 
ل ى هللا رسول على فقصصتها رؤاي رأيت ل م   ع ل ي ه   الل    ص  س   رسول اي بك أن فإذا: وفيه ،احلديثو 

ل ى هللا رسول فقال ،درجة أعالها يف وأنت ،درجات سبع فيه منرب على هللا ل م   ع ل ي ه   الل    ص  س  : و 
 يف وأان ،آالف سبعة فالدنيا درجة أعالها يف وأان درجات سبع فيه رأيت الذي املنرب أما»

 األلف يف املدة معظم :أي «وأان يف آخرها ألف ا» :فقوله دالئله، يف البيهقي رواه «ألف ا آخرها
ل ى بعثته أن ليطابق ؛السابعة ل م   ع ل ي ه   الل    ص  س   أول بعث كان  ولو ،السادسة األلف أواخر يف و 

 لتقوم سنة مائة من أبكثر اليوم قبل وجدت كالدجال  الكربى األشراط كانت  السابعة األلف
 السابعة األلف من الباقي أن على فدل   ،ذلك من شيء يوجد ومل ،األلف متام عند الساعة

 .(15)سنة" ثالمثائة من أكثر
 فواحر   الذين الكتاب أهل من املأخوذة اإلسرائيليات من هو السيوطي استدل  بهوما 

 :يقولون والنصارى ،سنة آالف أربعة عمرها الدنيا نأ وزعموا ،علم بغي هللا على لواوتقو   ،دينهم
 بنص    مردودة وهي ،علم من هبا هلم ناك  ما صاتختر   هذه وكل، (16)سنة آالف مخسة للدنيا إن

                                         
 (.293 /9) إرشاد الساري (15)
 (.84 /2) الفصل يف امللل واألهواء والنحل: ينظر (16)



ا} :هللا كالم دهت  م   م  ه  ل ق   أ ش  او ات   خ  م  ض   الس  ل ق   و ال   و األ ر  م   خ  ه  ا أ نف س  م  نت    و  ذ   ك  ل  ني   م ت خ  ض   ال م 
ا{   .[51: ]الكهف ع ض د 

 األلعاب وعشاق الشهرة وطالب نيحفي  الص   من للمعاصرين مدخال   كان  اخلوض وهذا
 والظنون التخرصات من وملؤوها الكتب فوافأل   ،ونصوصها الساعة أبشراط للعبث املعرفية

 مبقتضى والعمل التأويل يف يقع االبتداع وهذا ،الدين يف بتداعالا من كثي  عليه ترتب مما ؛لباطلةا
 مظاهر من انك  وقد ،عقل من مسكة أو علم من أاثرة إىل يستند ال الذي املبتدع التأويل هذا

 رميه يف لبعضهم وقع ما مثل ،الناس من أعيان على الفنت أحاديث إسقاط اخلاطئة التأويل
، (17)منها هبا أوىل هو اليت الفنت أحاديث عليها ومحل ،خارجية أبهنا اإلصالحية لفيةالس   للحركة

 ،برواايت روي فاحلديث ،تنزيله يف واخلطأ احلديث فهم يف اخلطأ إىل راجع اخلاطئ احلمل وهذا
 : منها

 حنو فأشار ،اخطيب   وسلم عليه هللا صلى النيب قام: قال عنه هللا يرض هللا دعب عن روي ما
 .(18)«الشيطان قرن يطلع حيث من -ثالاث- الفتنة هنا» :فقال عائشة مسكن

 يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت :قال عنهما هللا يرض عمر بن هللا عبد عنو 
 .(19)«الشيطان قرن يطلع حيث من -املشرق إىل يشي- هناه الفتنة إن أال»: املنرب على وهو

 حنو بيده فقال حفصة ابب عند قام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: عمر ابن عنو 
 .(20)ثالاث أو مرتني قاهلا ،«الشيطان قرن يطلع حيث من ههنا الفتنة» :املشرق

 النيب لسان   على استفاض": العريب ابن قال ،العراق ابدية على ذلك األئمة سائر   محل وقد
 ،أهلها الفدادون وفيها الفتنة فيه أن كروذ  املشرق، جهة عن هنى أنه وسلم عليه هللا صلى

 اخلط اب بن لع مر كعب  كره    الذي الع راق مجلتها ومن ،كفر ا  كلها  جند الوقت ذلك يف وكانت
لت هذا وألجل ،السحر وهوا كثي    ابطال   فيه ق در تعاىل هللا ألن   ؛دخوله عنه هللا رضي  إليه   عد 

                                         
 (.7)ص:  يف الرد على الوهابيةالصواعق اإلهلية : ينظر (17)
 .(2937) البخاريأخرجه  (18)
 .(3320)البخاري أخرجه  (19)
 (.2905) مسلمأخرجه  (20)



 ومنه ،البدع نشأة منها كان    وكذلك ،الدين   يف اهلالك :يريد   ،العضال الداء وهبا ،اجل ن   فسقة
ي عنه هللا رضي مالك كان  ولذلك ؛اآلفاق إىل طارت رب، دار الكوفة يسم   من وأول الض 
 رضي علي    ابأصح من وكثي ،عنه هللا رضي علي   عن األعور احلارث األحاديث فيها ضرب

، على وهو العراق اختيار عنه هللا رضي لعلي يكره ومما عنه، هللا واب   الشام معاوية واختار الص 
 وسلم عليه هللا صلى رسوله وحرم   هللا حرم   يف عنه هللا رضي علي   بقي ولو اخلطأ، على وهو

" كان  أمر ا هللا ليقضي ولكن ،البقعة بربكة   املشت ت األمر له تعاىل هللا جلمع    .(21)مفع وال 
 القارئ على خيفى وال ،العلم أهل لنهج املخالف اخلاطئ والتفسي لإلسقاط َّنوذج وهذا

 السنة واتباع البدع حماربة على نشأت بكاملها إصالحية دعوة إخراج من عليه يرتتب ما خطر
  .به يعتد   شيء احلقائق لباق من هذا بعد فما ،هواءواأل الفنت أهل دائرة إىل

 ،الولدان هلوله يشيب ما التفسي عبث ومن التأويل مضحكات من للمعاصرين كان  وقد
 القيظ محارة يف ازاد   يكون منه نزرا -القارئ أيها- ودونك ،الثكاىل سخافته من وتضحك

 :احلر والشدة
 : الساعة ألشراط املعاصر التفسري من مناذج

 يستند ال الذي والتفسي ابلعلم، للعبث َّنوذجا الساعة ألشراط املعاصر التفسي كان  لقد
 على تدل معينة وقائع اعتقاد ومنه، التفسي منه ،ظاهر له العبث كان  شرع، إىل وال عقل إىل

 خفض اليت املهدي قضية األمثلة هذه ومن ،كذلك  ليست وهي قطعية داللة األشراط بعض
 هم ومن السود والراايت الدجال قضية وكذلك ،وأطنبوا وتكلموا ،ورفعوا املعاصرون فيها

 ،النصوص مع تعاملهم طريقة يف املتشكلة االستدالل طريقة منهجهم عكس وقد ،أصحاهبا
 : قال حيث منهجهم ماملقد   إمساعيل مدحم خلص وقد

 وضعها اليت ابلضوابط التزامهم يعكس الساعة أبشراط العابثون سلكه الذي املنهج هل"
 : ابلنفي واجلواب اإلسرائيليات؟ حكاية يف العلماء

                                         
 (.1151) القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (21)



 .(22)التقسيم هذا عن النظر بغض منها عليه يقفون ما كل  يروون من القوم من ألن :أوال
 وحتلية ااستشهاد   ذلك يذكرون ال منها الثالث القسم حكاية على يقتصرون من وألن :اثنيا

 صحة على يقسم من منهم بل واحتجاجا، واستدالال اعتقادا وإَّنا ،-كثي  ابن تعبي حد على-
 القدمي. ابلوحي اإلسرائيليات هذه عن يعرب من ومنهم فيه، ما

 النظر هلم جيوز الذين الراسخني من ليسوا -كتاابهتم  من يتضح كما- عامتهم وألن :واثلثا
 أقوال بل- أقواهلم أتيت ولذلك ؛هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال كما  الكتاب، أهل كتب  يف

 أوهلا. آخرها وينقض بعضا، بعضها يكذب متضاربة، متعارضة -منهم الواحد
 الطني يزيد مث هبا، االستدالل إىل ابإلسرائيليات االستشهاد يتجاوز من منهم أن :ورابعا

 هذه كانت  فإذا هلا، ومفكريهم علمائهم بتفسيات االستدالل ذلك إىل يضيف حني بلة
 أن يف تردد أو توقف هناك فهل ال، أو امعصوم   اوحي   كوهنا  يف توقف حمل نفسها اإلسرائيليات

  .(23)"؟!املبني والضالل واحلية التيه يف غارقون ومفكريهم وأحبارهم علماءهم
 حمل عةالسا أشراط من يوكث والدجال مرمي ابن يسىع ونزول املهدي قضية كانت  وقد

ن ،هؤالء من عبث  رةمتصو   حروب يف تظهر اتيوانية شخصية املهدي نأب نمتكه    حىت تكه 
 .(24)والصني أمريكا بني

 والذي ،ينايداالق أمحد غالم ميزا صنعه ما :االفتعال هذا على املضحكة النماذج ومن
 :مساها بقاداين منارة ببناء فقام ،املنتظر املسيح كونه  مث املهدوية مث التجديد مث اإلصالح ادعى

 املسيح أنه دعواه ليكمل وذلك سنة، ثنيت عشرةاب املسيحية دعواه بعد وذلك ،املسيح منارة
: يقول حيث داود عيسى حممدو  .(25)دمشق!! شرقي البيضاء املنارة عند ينزل الذي مرمي ابن

 وخمربني جواسيس على قبضت األمن سلطات أن كله  العامل على وإذاعاته املهدي تلفاز "يعلن
 خطة جيهز بدأ يومئذ الفاتيكان عرش على اجلالس البااب أبن واعرتفوا والفاتيكان، روما من

                                         
 يريد التقسيم الثالثي ألحوال اإلسرائيليات. (22)
 (.657)ص: املهدي وفقه أشراط الساعة  (23)
 (.611)ص:  الساعةفقه أشراط ينظر:  (24)
 (.164)ص:  القاداينية إلحسان إهلي ظهي: انظر (25)



 لتسهيل املافيا بشبكات معه اشرتكت اإليطالية احلكومة وأن اغتياال، املهدي على للقضاء سرية
 وتضارب، بفزع األنباء روما ونفت وقت، أسرع ويف مثن، أبي والتخريبية االغتيالية املهمات

 للعامل. املهدي من وخداع خلط كله  األمر أن البااب وأعلن
 األدلة ويقدموا ،ابحلقائق كله  العامل أمام وصورة صوات اجلواسيس يعرتف أن املفاجأة فكانت

 مندوبني حضور وأمام مباشرة، اهلواء على واألدلة االعرتافات الشاشات وتنقل الدامغة، املادية
 وخلطط التخريبية لألجواء ممهدون أيضا وأهنم اخلطط... بتفاصيل واعرتفوا وأمريكا، الغرب من

 جوار ويطلبون اإلسالمية اخلالفة دولة إىل يلجؤون اآلن وأهنم الفاتيكان... سدنة به ينفرد أكرب
 ولعائالهتم. هلم واألمن واحلماية املهدي

 أبن كله  للعامل موجه خطاب يف األمر حسم املهدي أن إال العاملية، الفعل ردود وتباينت
 يعلن وأنه إيطاليا، حكومة مكر مع ابالتفاق البااب كيد  هي الدرامية الشيطانية احلبكة هذه

 دخلوا ملن األبناء أحد وأصيب حدث وإن روما، يف ذويهم ومحاية إليه، واؤ جل نالذي هؤالء محاية
 ابلبحر قواعدها من ستتحرك اإلسالمية اجليوش فإن العظمى اإلسالم ودولة املهدي محى يف

 الفاتيكان حكوميت املهدي ومينح مسلم، وجوار كحماية  هو ذمي وجوار محاية ألن ؛واجلو والرب
 سبق قد السيف لكن ،وأوالدهم احلماية طاليب أبهايل فيها أييت ساعة وعشرين أربع مهلة وروما

 ابلقتل. األهايل بعض من انتقموا كانوا  فقد العذل،
 )عاصمة روما وإىل للفاتيكان حمالة ال متحركة جيوشه أن كله  العامل على املهدي يعلن وهنا
 والشجب ابملهدي ابلتنديد وأمريكا والصلييب الغريب كله  العامل ويدندن والكنائس(. األجراس

 ذلة أريق الذي وجوههم ماء تنقذ إجيابية حركة أي دون تنفض اليت واالجتماعات واالستنكار
 وهوان. ومهانة

 أايم املسلمني مع حيدث كان  مثلما متاما الناس، بني نداوهلا األايم وتلك !هللا سبحان
 وهواهنم. ضعفهم

 ويشي الداين. الواحد هللا إال هو كما  يبقى وال تدان، تدين كما  !هللا سبحان ،نعم
 من بد ال أكرب، خمطط لتنفيذ والفاتيكان روما فتح بتأخي املهدي على األفذاذ املستشارون

 له. اجليوش إعداد



 طائراته وحامالت صوارخيه رؤوس أعين خيوله، ويسرج جيوشه يعد املهدي نرتك وهنا
 .(26)منه" البصر مرمى على وبالد دول عدة جمرد ال القارات، تعرب اليت ومدافعه ودابابته

 ال بل األصل، يهودي وايزهاوبت آدم يكون أن أستبعد "وال: داود عيسى حممد ويقول
 له صورة معي كان  ولو العينني، أعور كان  لو الدجال، حاملسي نفسه هو يكون أن أستبعد

 حللمسي جدا املخلص الصديق أو الوصل، حلقة أنه أغلب كنت  وإن األمر، ذلك حلددت
 املنظمة لتكوين خيتارهم من مث اليهود، األثرايء الروتشيلديني أمام الشخصي ممثله أو ،الدجال
 .(27)السرية"

 ،اخلرافيني من كثي  عقول صنعت اليت هي العقدية والسخافات العلمية الرتهات هذه
 تركوا وآخرون ورائها، من طائل ال معارك يف الناس ودخل ،األسباب ترك يف لألمة وتسببت

 ةكاملضح التفسيات هذه على واعتمادا املنتظر، للمهدي انتظارا فيها وفرطوا الشرعية األسباب
 وخمالفتها السنن عن حيادها يعلم حني التأويالت هذه خطورة وتظهر العبثية، والتأويالت

 أخبار هي بل ،فاملتكل   احلمل إىل حتتاج ال الباب هذا يف فاألخبار ،الشرعية النصوص لطريق
 .أخرب ما حنو على تقع

 اوكالم   ابلغيب ارمج   الساعة أبشراط املتعلقة االعتقادات بعض يف فإن رىخأ نحية ومن
 املغريب للعامل وقع ما ومنه ،دداو  عيسى حممد العابث حال هو كما  ،علم بغي هللا دين يف

 كلفوت التأويل يف تعسف ففيه ،"الربية سيد به أخرب ملا العصرية املطابقات" كتابه  يف الغماري
 صحب ما مع ،الشريفة النبوية ابألحاديث أو القرآنية ايتابآل مراأل قتعل   سواء ،احلمل يف

 وقد ،سرائيلياتواإل واملوضوع بل ،األخبار ابب يف الضعيف احلديث على اعتماد من ذلك
 لضعفها وذلك ؛احلق عن هلم وفتنة ،هللا دين يف للناس شك الباطلة التفسيات هذه عن نتج

 من الدين أخذ على احلرص العلم لطالب فينبغي ،أيضا هلا قعاالو  وتكذيب بطالهنا ووضوح
 مع والوقوف ،والنحل الزيغ أهل طريق عن واالبتعاد ،اجلادة ولزوم ،السنن واتباع الصايف، منبعه

                                         
(. 176)ص: حتذير ذوي الفطن من عبث اخلائضني يف أشراط الساعة واملالحم والفنت : ينظر (26)

 .(238)ص: املهدي املنتظر على األبواب : وينظر
 (.46)ص:  احذروا املسيح الدجال (27)



 عليه هللا صلى النيب عن هريرة أيب عنف اجلاهلني، وأتويل املبطلني ابنتحال جتاوزه وعدم ،النص
 وما ،هللا رسول اي :قيل ،«اهلرج ويكثر ،والفنت اجلهل ويظهر ،العلم يقبض»: قال وسلم

 .(28)القتل يريد كأنه  فحرفها ،بيده هكذا فقال ؟اهلرج
 وأتويل ،هللا شرع يف الباطلة الظنون وأصحاب الصحافةأهل  متكل   العلم قبض أمارات ومن

 اليت الساعة شراطأل وتفسياته داود عيسى متحالت ىلإ -الكرمي القارئ أيها- ترى أال ،أخباره
 عيسى وهذا ،حديث أو آلية اتفسي   تكون أن عن فضال ،للرؤاي تعبيا تكون ألن تصلح ال

 وتفسيا اعلمي   اجاز  إع يعتربها اليت البهلوانية وممارساته املهندس ايلالكي عن حدثناك فلو ،دو اد
 حدىإب ريفك    الرجل لت  خل   و  ،الضحك شدة من الوقار عن خلرجت الساعة ألشراط منطقيا

 .املستعان وهللا ،رأسه من كلميت وال ،نعليه
 ابلعنق. أحاط ما القالدة من فيكفي ،حجمها عن الورقة خيرج القوم عوتتب  

 هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى 

                                         
 .(85البخاري )أخرجه  (28)


