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الشمس و الدابة الدخان والخسوف
ممخص الخطبة

ٔ -طموع الشمس من مغربيا ٕ -الدابة ٖ -الدخان ٗ -الخسوف الثالثة ٘ -كيفية حشر الناس
 -ٙىدم الكعبة عمى يد الحبشة

-------------------------

الخطبة األولى

أحبتى فى اهلل:

ىذا ىو لقاءنا السابع مع السمسة الكريمة فى رحاب الدار اآلخرة وما زلنا بحول اهلل ومدده نتحدث

عن العالمات الكبرى لمساعة والتى ذكرىا الحبيب المصطفى فى حديثو الصحيح الذى رواه مسمم
من حديث حذيفة ابن أسيد الغفارى رضى اهلل عنو قال :اطمع عمينا النبى ونحن نتذاكر فقال

المصطفى (( :ما تذاكرون)) قالوا :نذكر الساعة ،فقال  ((:إنيا لن تقوم حتى تروا قبميا عشر آيات
فذكر الدخان والدجال ،والدابة ،وطموع الشمس من مغربيا ،ونزول عيسى عميو السالم ،ويأجوج

ومأجوج ،وثالثة خسوف ،خسف بالمشرق ،وخسف بالمغرب ،وخسف بجزيرة العرب ،وآخر ذلك نار

تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرىم))(ٔ)[ٔ]).

وسأتحدث اليوم إن شاء اهلل تعالى عن بقية العالمات الواردة فى الحديث نظ اًر ألن المادة العممية

الصحيحة فى بقية ىذه العالمات قميمة.
طموع الشمس من مغربيا

أييا األحبة الكرام:

إن الشمس منذ أن خمقيا اهلل عز وجل تشرق من المشرق وتغرب فى المغرب بصورة متكررة منتظمة

ال تتخمف يوماً وال تتأخر بصورة تطالع األنظار والمدارك لتستنطق الفطرة السوية لإلنسان بوحدانية
الرحيم الرحمن ،قال جل وعال:
ِ ِ
ِ
َّ
اد َكاْل ُع ْر ُج ِ
ير اْل َع ِز ِ
ون اْل َقِد ِيم
يز اْل َعمِ ِيم َواْل َق َم َر َق َّد ْرَناهُ َم َن ِاز َل َحتَّى َع َ
َوالش ْم ُس تَ ْج ِري ل ُم ْستَ َقٍّر لَيَا َذل َك تَ ْقد ُ
ِ
ال َّ
ق النَّيَ ِار َو ُكل ِفي َفمَ ٍك َي ْس َب ُحون [ يس]ٗٓ-ٖٛ :
َن تُ ْد ِر َ
ك اْلقَ َم َر َوال المَّْي ُل َسابِ ُ
الش ْم ُس َي ْن َبغي لَيَا أ ْ

ال ريب أنيا أية من اآليات التى تستنطق الفطرة السميمة النقية بوحدانية اهلل جل وعال ،عالمة بارزة

عمى قدرة اهلل.

ولذا نرى نبى من أنبياء اهلل  -خميل اهلل إبراىيم  -قد تحدى بيذه اآلية طاغوتًا من طواغيت أىل

األرض وسجل اهلل جل وعال ذلك فى كتابو الحكيم:
ِّو أَن ءاتَاه المَّو اْلمْم َك ِإ ْذ َق َ ِ ِ
ِ
اى ِ
أََلم تَر ِإَلى الَِّذي ح َّ ِ ِ
يت َقا َل
ِّي الَِّذي يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
َ
ْ َ
يم في َرب ْ َ ُ ُ ُ
ال إ ْب َراى ُ
اج إ ْب َر َ
يم َرب َ
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ق َفأ ِ
ِ ِ
ُحيِي وأ ِ
اىيم فَِإ َّن المَّ َو َيأْتِي بِ َّ
س ِم َن اْل َم ْش ِر ِ
الش ْم ِ
ت الَِّذي َك َف َر
ْت بِيَا ِم َن اْل َم ْغ ِر ِب فَبُ ِي َ
ُم ُ
يت َقا َل إ ْب َر ُ
أ ََنا أ ْ َ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
ين [البقرة.]ٕ٘ٛ:
َوالموُ ال َي ْيدي اْلقَ ْوَم الظالم َ
ِّي الَِّذي ُي ْحيِي
انظر أييا الحبيب كيف تحدى الخميل الطاغية النمرود بن كنعان ،إذ يقول إبراىيمَ :رب َ
يت .
َويُ ِم ُ
ُحيِي وأ ِ
يت .
ُم ُ
فيرد الجاىل الطاغية المجرم :أ ََنا أ ْ َ

ولكن أين يذىب ىذه الغر الجاىل أمام نور النبوة الباىر ،إذ قال لو الخميل بذكاء النبوة ونورىا
ق فَأ ِ
الباىر :فَِإ َّن المَّ َو َيأْتِي بِ َّ
س ِم َن اْل َم ْش ِر ِ
الش ْم ِ
ت الَِّذي َكفَ َر َوالمَّوُ ال َي ْيِدي اْلقَ ْوَم
ْت بِيَا ِم َن اْل َم ْغ ِر ِب فَبُ ِي َ
َّ ِ ِ
ين .
الظالم َ

فالشمس منذ خمقيا اهلل تشرق من الشرق وتغرب فى الغرب بصورة منتظمة متكررة ال تكاد تتخمف أو

تتأخر فى يوم من األيام حتى إذا جاء الوعد الموعود استأذنت الشمس ربيا أن تشرق كعادتيا من

المشرق فال يأذن ليا!!

ففى صحيح مسمم من حديث أبى ذر الغفارى رضى اهلل عنو أن النبى قال ألصحابو يومًا والشمس
تغرب (( :أتدرون أين تذىب ىذه الشمس ؟!)) قالوا اهلل ورسولو أعمم فقال المصطفى (( :إن ىذه
تجرى حتى تنتيى إلى مستقرىا تحت العرش فتخر ساجدة هلل جل وعال فال تزال كذلك حتى يقال

ليا :ارتفعى ،ارجعى من حيث جئت ،فترتفع ،فتصبح طالعة من مطمعيا ثم تجرى حتى تنتيى إلى
مستقرىا تحت العرش فتخر ساجدة هلل عز وجل فال تزال كذلك حتى يقال ليا :ارتفعى ارجعى من

حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطمعيا ( أى المشرق ) فال تزال كذلك ال يستنكر الناس منيا
شيئاً حتى تجرى ثم تستقر فى مكانيا تحت العرش فال تزال كذلك حتى يقال ليا ارتفعى ،ارتفعى
اصبحى طالعة من مغربك ،فتصبح الشمس طالعة من مغربيا))(ٕ)[ٕ]).

ال تتعجب فكل شئ فى ىذه الكون يسجد هلل.
ِ
َن المَّو يسج ُد لَو من ِفي الس ِ
ض و َّ
ِ
الش ْم ُس َواْل َق َم ُر
قال جل فى عاله :أَلَ ْم تََر أ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ
َّم َوات َو َم ْن في األ َْر َ
اس و َكثِير ح َّ ِ
الدو ُّ ِ
َّ
ِ
َّ
ير ِم َن َّ
َو ُّ
اب َو َم ْن يُ ِي ِن المَّوُ َف َما َلوُ ِم ْن
ق َعَم ْيو اْل َع َذ ُ
الن ِ َ ٌ َ
اب َو َكث ٌ
الن ُج ُ
وم َواْلج َبا ُل َوالش َج ُر َو َ
َّ
اء [الحج.]ٔٛ:
ُم ْك ِرٍم ِإ َّن الم َو َي ْف َع ُل َما َي َش ُ
فكل شئ فى الكون يسجد لرب األرض والسماوات إال كفرة الجن واإلنس.

انظر إلى الكون كمو من عرشو إلى فرشو ،ومن سمائو إلى أرضو لتتعرف عمى وحدانية اهلل ،وعظمة

الخالق جل فى عاله.

انظر إلى السماء وارتفاعيا ،واألرض واتساعيا ،والجبال وأثقاليا واألفالك ودورانيا ،والبحار
وأمواجيا.

انظر إلى كل متحرك وساكن ،واهلل إن الكل يقر بتوحيد اهلل ويعمن السجود هلل وال يغفل عن ذكر
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مواله إال من كفر من الجن واإلنس وال حول وال قوة إال باهلل.

انظر لتمك الشجرة …ذات الغصون النضرة

كيف نمت من حبة …وكيف صارت شجرة

ابحث وقل:

من ذا الذى يخرج منيا …الثمرة؟! ذاك ىو اهلل

الذى أنعمو منيمرة ذو حكمة …بالغة وقدرة مقتدرة

وانظر إلى الشمس التى جذوتيا مستعرة …فييا ضياء وبيا ح اررة منتشرة

ابحث وقل:

من ذا الذى يخرج منيا……الشررة؟! ذاك ىو اهلل

الذى أنعمو منيمرة ذو حكمة …بالغة وقدرة مقتدرة

الشمس والبدر من آيات قدرتو …والبر والبحر فيض من عطاياه

الطير سبحو والوحش مجده……والموج كبره والحوت ناجاه

والنمل تحت الصخور الصم قدسو …والنحل ييتف لو حمداً فى خالياه
والناس يعصونو جي ار فيسترىم ……والعبد ينسى وربى ليس ينساه

اصبحى أيتيا الشمس طالعة من المغرب فتسرع الشمس عمى الفور لتنفيذ أمر العزيز الحميد فتصبح

طالعة من المغرب ،انظر إلى ىذا العجب !!

وضح ىذه المعنى رواية ابن مردويو بسند حسن بالشواىد من حديث عبد اهلل بن أبى أوفى أن
الصادق المصدوق قال(( :يأتى عمى الناس ليمة تعدل ثالث ٍ
ليال من لياليكم ،فإذا كان ذلك يعرفيا
المتنفمون ،يقوم أحدىم فيق أر حزبو ثم ينام ثم يقوم فيق أر حزبو ،ثم ينام فيفزعون إلى المساجد فإذا ىم

يرون الشمس قد طمعت من مغربيا))(ٖ)[ٖ]).

انظر ماذا قال المصطفى الكريم فإذا كان كذلك يعرفيا المتنفمون :أى يعرفيا القائمون بالميل هلل رب

العالمين !

اهلل أكبر!!! . .ما الذى يترتب عمى ىذه اآلية العظيمة ؟!

الذى يترتب عمى ذلك أن المصطفى قال فى رواية أبى ذر التى ذكرتيا آنفا قال:

((أتدرون متى ذاكم؟!)) أى أتدرون متى تطمع الشمس من مغربيا ؟! قالوا :اهلل ورسولو أعمم ،قال:
ت ِم ْن قَْب ُل أَو َك َس َب ْ ِ ِ
ِ
يمانِيَا َخ ْي ًار [ االنعامٔ٘ٛ :
ام َن ْ
ت في إ َ
يمانُيَا لَ ْم تَ ُك ْن َء َ
((ذاك حين ال َي ْنفَعُ َن ْف ًسا إ َ
ْ
])).
قال المصطفى ((إذا طمعت الشمس من مغربيا ورآىا الناس آمنوا كميم أجمعون ))(ٗ)[ٗ]).
ولكن ىييات ىييات !!.
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وفى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إيمانيا لم تكن

آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانيا خي ًار ،طموع الشمس من مغربيا والدجال ودابة

األرض))(٘)[٘]).

أييا الحبيب أذكر نفسى وأذكرك بالمبادرة بالتوبة واألوبة إلى اهلل عز وجل قبل أن يغمق اهلل باب

التوبة عمينا.

فإن المصطفى يقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال(( :ال تنقطع اليجرة ما تقبمت التوبة وال

تزال التوبة مقبولة حتى تطمع الشمس من مغربيا فإذا طمعت من مغربيا طبع عمى كل قمب بما فيو

وكفى الناس العمل))(.)]ٙ[)ٙ

أييا الالىى . .أييا الساىى . .أييا الغافل . .أييا المضيع لمتوحيد . .أييا المضيع لمصالة . .أييا
المضيع لمزكاة . .أييا العاق لوالديو . .أييا المنصرف عن اهلل:
واذكر ذنوبك وأبكيا يا مذنب

دع عنك ما قد فات فى زمن الصبا
بل أثبتاه وأنت اله تمعب

لم ينسو الممكان حين نسيتو
ستردىا بالرغم منك وتسمب

والروح منك وديعة أودعتيا
دار حقيقتيا متاع يذىب

وغرور دنياك التى تسعى ليا

أنفاسنا فييما تعد وتحسب

الميل فاعمم و النيار كالىما

قال المصطفى  :كما فى صحيح مسمم من حديث أبى موسى األشعرى:

((إن اهلل عز وجل يبسط يده بالميل ليتوب مسىء النيار ويبسط يده بالنيار ليتوب مسىء الميل حتى
تطمع الشمس من مغربيا))(.)]ٚ[)ٚ

مستقيم عمى طاعة اهلل ،الميم اجعمنا من أىل التوحيد
ىنيئاً لمن طمعت الشمس عميو من مغربيا وىو
ُ
واإليمان واالستقامة ووفقنا لمعمل الصالح الذى يرضيك يا رب العالمين.
َّ
َِّ
اموا تَتََن َّز ُل َعمَ ْي ِي ُم اْل َمالئِ َكةُ أَال تَ َخافُوا َوال تَ ْح َزُنوا َوأ َْب ِش ُروا
قال جل وعالِ :إ َّن الذ َ
ين قَالُوا َرب َُّنا الموُ ثَُّم ْ
استَ َق ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
اؤ ُك ْم ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
س ُك ْم َولَ ُك ْم
بِاْل َجَّنة التي ُك ْنتُ ْم تُ َ
وع ُد َ
الد ْن َيا َوِفي اآلخ َ ِرة َوَل ُك ْم فييَا َما تَ ْشتَ ِيي أ َْنفُ ُ
ون َن ْح ُن أ َْوِل َي ُ
ِ
ون ُن ُزال ِم ْن َغفُ ٍ
ور َرِح ٍيم [فصمت.]ٖٕ-ٖٓ:
فييَا َما تَ َّد ُع َ

الدابة :
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َن َّ
َخ َر ْج َنا لَيُ ْم َد َّاب ًة ِم َن األَرض تُ َكمِّ ُميُ ْم أ َّ
اس َك ُانوا بِ َآياتَِنا ال
قال جل وعالَ :وِا َذا َوَق َع اْل َق ْو ُل َعمَ ْي ِي ْم أ ْ
الن َ
ون [النمل.]ٕٛ:
ُيوِقنُ َ

دابة تتكمم !! دابة تنطق !! تكمم الناس كالمًا مفيومًا واضحًا ،بل وتقيم عمييم الحجة وتذكرىم بأنيم
كانوا ال يوقنون بآيات اهلل وكانوا ال يصدقون بيا.

قال المصطفى والحديث رواه مسمم من حديث عبد اهلل بن عمر(( :أول أشراط الساعة طموع الشمس
من مغربيا وخروج الدابة عمى الناس ضحى ،فأيتيما كانت قبل صاحبتيا فاألخرى عمى إثرىا

قريباً))(.)]ٛ[)ٛ

الدابة أمر عجب . .أمر مذىل . .لو تدبرتو كاد قمبك أن ينخمع ،دابة تخرج تجوب األرض كميا،
تفرق الدابة بين المؤمن والكافر ،وتعمم المؤمن بعالمة وتعمم الكافر بعالمة ،تسم الكافر عمى أنفو

فيسود وجيو ،وتسم المؤمن فيضئ وجيو كأنو كوكب درى . .أمر عجب !!

ورد فى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده وصححو شيخنا األلبانى أن الحبيب النبى قال(( :تخرج

الدابة فتسم الناس عمى خراطيميم))( )]ٜ[)ٜأى تعمم الناس عمى األنوف.

بل وخذ ىذا الحديث العجيب الذى رواه أحمد فى المسند والترمذى فى السنن ولألمانة العممية التى

اتفقنا عمييا وأَصَّمناىا من قبل أقول إن الشيخ األلبانى  -حفظو اهلل  -قد ضعف إسناد الحديث

عمى بن زيد بن جدعان قال األلبانى فيو ضعف إال أن العالمة أحمد
ومدار تضعيف األلبانى عمى ّ
شاكر قد صحح إسناد الحديث فقال عمى بن زيد بن جدعان مختمف فيو والراجح توثيقو وقال عن

الحديث اإلمام الترمذى حديث حسن قال (( :تخرج الدابة ومعيا عصى موسى وخاتم سميمان فتسم

أنف الكافر  -أى تعمم أنف الكافر  -وتجمو وجو المؤمن)) ويضئ وجو المؤمن كأنو كوكب درى،

((حتى أن أىل الخوان الواحد  -أى المائدة  -يجتمعون عمى طعاميم فيقول ىذا يا مؤمن ويقول ىذا
يا كافر))(ٓٔ)[ٓٔ]) .ألن الدابة بينت وأوضحت الحقيقة وميزت المؤمن من الكافر.

غالى بعض المصنفين  -أقوليا بصراحة  -فى وصف الدابة وأعطوا لخياليم العنان فوصفوا الدابة
وصفًا دراميًا خيالياً عجيبًا ،فمنيم من قال رأسيا رأس ثور وعينيا عين خنزير ،وأذنيا أذن فيل،
وعنقيا عنق نعامة وصدرىا صدر أسد وقوائميا قوائم بعير إلى آخر ىذا الوصف الدرامى.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد:

الدخان:

والدخان ىو آخر العالمات التى سيشيدىا المؤمن عمى ظير األرض ،وبقية العالمات ىذه ال يراىا
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المؤمن وال يشيد عذابيا الموحدون ،بل ىذه العالمات التى سأذكرىا اآلن ال تقوم إال عمى الكفرة

الفجرة من شرار الخمق.
الدخان عالمة كبرى:

قال عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو :إن ىذا الدخان كان عالمة من العالمات التى وقعت فى

الدنيا بدعاء النبى عمى المشركين.

والدخان ىنا قد وقع بالفعل ولكن الدخان الوارد فى حديث حذيفة بن أسيد الغفارى الذى ىو عالمة

من عالمات الساعة الكبرى ،يختمف تمام االختالف عن ىذه العالمة التى رآىا المشركون فى مكة
ِ
ان ُمبِ ٍ
اء بِ ُد َخ ٍ
ين
بدعاء الصادق المصدوق قال تعالى فى حق ىذه العالمةَ :ف ْارتَِق ْ
َّم ُ
ب َي ْوَم تَأْتي الس َ
الناس َى َذا ع َذ ٌ ِ
يم [الدخان.]ٔٔ-ٔٓ:
َ
(ٔٔ)[ٔ]) َي ْغ َشى َّ َ
اب أَل ٌ
إذا خرج الدخان ال يقبل اهلل التوبة كما ذكرت.

فإذا خرج الدخان يبعث اهلل ريحاً ألين من الحرير تقبض ىذه الريح أرواح المؤمنين من عمى ظير

األرض ،فال يبقى عمى ظير األرض مؤمن.

يقول المصطفى (( :فال تدع أحداً فى قمبو مثقال حبة من إيمان إال قبضتو ويبقى عمى األرض شرار

الخمق))(ٕٔ)[ٕ]) الكفرة الفجرة ممن ال يؤمن باهلل عز وجل.

كما فى صحيح مسمم من حديث عبد اهلل بن مسعود أن النبى قال(( :ال تقوم الساعة إال عمى شرار

الخمق))(ٖٔ)[ٖ]).

فى رواية مسمم من حديث أنس أنو قال(( :ال تقوم الساعة حتى ال يقال فى األرض اهلل)).

ال يقال فى األرض (اهلل) ألن الموحدين قد قبضوا فال يبقى إال الكفرة وىؤالء ال يعرفون اهلل وال

يوحدون اهلل جل وعال وعمى ىؤالء تقوم الساعة بل تظير بقية العالمات الكبرى التى ىى عذاب فى

عذاب وبالء فى بالء.

ما ىى ىذه العالمات ؟!!

الخسوف الثالثة

الخسف األول بالمشرق:

يقع الخسف بالمشرق والخسف كما ىو معموم انشقاق األرض قال تعالى حكاية عن قارون :فَ َخس ْف َنا
بِ ِو وبِ َد ِِ
ض [القصص.]ٛٔ:
األر َ
اره ْ
َ
فيقع خسف بالمشرق عمى شرار الخمق بعد أن قبض اهلل أرواح المؤمنين.

الخسف الثانى بالمغرب والخسف الثالث بجزيرة العرب ،وبعد ىذه الخسوف تخرج العالمة األخيرة من

عالمات الساعة الكبرى أال وىى نار تخرج من قعر مدينة عدن (المعروفة اآلن باليمن) فتطرد الناس

جميعاً إلى محشرىم.
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وفى رواية البخارى من حديث أنس أن عبد اهلل بن سالم رضى اهلل عنو قال :لما نظرت إلى وجو

النبى عرفت أن وجيو ليس بوجو كذاب فآمن بالنبى  -والشاىد . .أن عبد اهلل بن سالم سأل النبى

عن أسئمة جيدة من بين ىذه األسئمة سألو عن أول أشراط الساعة فقال المصطفى (( :نار تخرج من

قعر عدن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب))(ٗٔ)[ٗ]).

وقد يممح طالب العمم الفطن تعارضًا ظاى ًار بين النصين لكن ال تعارض فقول المصطفى فى رواية

حذيفة(( :وآخر ذلك نار)) أى أنيا العالمة التى إن وقعت وقعت القيامة بعدىا بالنفخ فى الصور
والبعث من القبور.

يقول المصطفى والحديث رواه البخارى ومسمم من حديث أبى ىريرة(( :يحشر الناس يوم القيامة عمى
ثالث طرائق راغبين وراىبين ،واثنان عمى بعير ،وثالثة عمى بعير ،وأربعة عمى بعير وعشرة عمى

بعير ،ويح ُش ُر َبقيَّتَيُم النار ،تقيل معيم حيث قالوا ،وتبيت معيم حيث باتوا ،وتصبح معيم حيث
أصبحوا ،وتمسى معيم حيث أمسوا))(٘ٔ)[٘]).
قال القرطبى الحشر ىو الجمع وىو أربعة أنواع الحشر األول والثانى فى الدنيا والحشر الثالث

والرابع فى اآلخرة.

يخ ُر ُجوا [الحشر.]ٕ:
أما الحشر األول :فيو المذكور فى قولو تعالى فى سورة الحشرَ :ما َ
ظ َننتُم أَن ْ
الحشر الثانى :ىو الحشر الوارد فى حديث حذيفة وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى
محشرىم ،إذاً حشر النار لمناس ال يكون إال فى الدنيا.

الحشر الثالث :حشر الناس من القبور وغيرىا بعد البعث.

الحشر الرابع :حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار نسأل اهلل أن يجعمنى واياكم من أىل الجنان.

إذ الذى عميو جميور المحققين من العمماء أن الحشر الوارد فى حديث حذيفة الذى ىو عالمة من

عالمات القيامة الكبرى ال يكون إال فى الدنيا والدليل الصحيح الصريح عمى ذلك أن النبى قد ذكر

أن الحشر فى اآلخرة يحشر فيو المؤمنون والكافرون حفاة عراة غرال كما فى الصحيحين من حديث

عائشة أن النبى قال(( :تحشرون حفاة عراة غرال)) قالت عائشة يا رسول اهلل الرجال والنساء ينظر
بعضيم إلى بعض؟! فقال المصطفى (( :يا عائشة األمر أشد من أن ييميم ذلك))(.)]ٙ[)ٔٙ

وفى رواية أنس قال(( :يا عائشة لقد نزلت عمى آية ال يضرك أكان عميك ثياب أم ال)) فتمى النبى
يغنِ ِ
ِل ِ
كل ْ ِ
يو [ عبس.] ٖٚ :
أن ْ
وم ٍئذ َش ٌ
ام ِرئ َي َ
مثل وقوفك يوم العرض ُعريانا مستوحشاً قمق األحشاءَ ْحيرانا
والنار تميب من غيظ ومن حنق عمى العصاة ورب العرش غضبانا
ياعبد عمى َميَ ٍل فيل ترى فيو حرفاً غير ما كان
اق أر كتابك
ُ
فمما قرأت ولم تنكر قراءتو أقررت إقرار من عرف األشياء عرفانا
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نادى الجميل خذوه يا مالئكتى وامضوا ٍ
بعبد عصى لمنار عطشانا
الخمد ُس َّكانا
المشركون غداً فى النار يمتيبوا والموحدون بدار
ُ
وىكذا تنتيى عالمات الساعة الكبرى التى ذكرىا المصطفى فى حديث حذيفة بن أسيد الغفارى الذى
كنا معو طيمة المقاءات األربع الماضية لكن ىناك عالمة أخرى عجيبة غريبة قد تنزل اآلن عمى

القموب فتيز القموب ى ًاز لم ترد فى حديث حذيفة ،ترى ما ىى ىذه العالمة العجيبة الغريبة ؟!!

إنيا ىدم الكعبة الشريفة حج اًر حج ار. .

الكعبة بيت اهلل الذى تيوى إليو األفئدة وتحن القموب إليو الذى قال فى حقو عالم الغيوب:
يت َمثَ َاب ًة ِل َّمن ِ
َمنا [البقرة.]ٕٔ٘:
اس َوأ ً
الب َ
َوِا ْذ َج َع َمنا َ
مثابة لمناس :أى ال يممون منو كمما نظروا إليو واذا انصرفوا عنو تجدد الشوق إليو وازداد الحنين

لزيارتو ورؤيتو.

إن من عالمات الساعة الكبرى ىدم البيت الحرام ونقضو حج اًر حج ار.

قمت قبل ذلك :أن عيسى بن مريم عمى نبينا وعميو الصالة والسالم لما ينزل إلى األرض يقتل

الدجال عميو من اهلل ما يستحقو ،ويدعو اهلل أن ييمك يأجوج ومأجوج فيستجيب اهلل دعاءه ،فييمك

الزلفة أى
الزلفة أو َ
الزلقة أو ُ
كالزلقة أو َ
يأجوج ومأجوج ويرسل المطر فنقى األرض ،فأصبحت ُ
كالمرآة فى صفائيا ونقائيا ،خرجت البركة من األرض تنزلت الرحمات وحمت البركات ،وعاش الناس
فى أمن وسالم فى وجود نبى اهلل عيسى ،فيذىب نبى اهلل عيسى ليحج البيت الحرام.

إذًا معنى ذلك أن يبقى الحج حتى فى عيد نبي اهلل عيسى ،فإذا ما قدر اهلل عمى عيسى الموت.

فيموت نبى اهلل عيسى فى المدينة المنورة ويصمى عميو المسممون من أمة محمد ويدفنون نبى اهلل
عيسى مع الحبيب المصطفى فى الحجرة المباركة ،وبعد ذلك تقع العالمات التى ذكرت اآلن وال

يبقى إال شرار الخمق ،تمحى آيات اهلل من المصحف ،ال يقول أحد كممة ال إلو إال اهلل فال يحجون

البيت بل وال يعرفون عن البيت شيئاً ،من بين ىؤالء األشرار رجل من الحبشة ،ىل تصدق أن
الحبيب وصف شكمو وكأنو ينظر إليو وىو ييدم الكعبة ؟؟

يقول المصطفى (( :ال تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة))(.)]ٚ[)ٔٚ

رجل يقال لو ذو السويقتين من الحبشة ،بل وفى رواية البخارى من حديث ابن عباس قال

المصطفى(( :كأنى أنظر إليو أسود أفحج( )]ٛ[)ٔٛينقض الكعبة حج ًار حج ار))(.)]ٜ[)ٜٔ

وبيذا تنتيى الحياة الدنيا بحموىا ومرىا ،بحالليا وحراميا ،بخيرىا وشرىا وال يبقى إال الكفرة من شرار

الناس وعمييم تقوم الساعة وذلك بعد أن يأمر اهلل جل وعال إسرافيل أن يمتقم الصور وأن ينفخ النفخة
ع من ِفي السَّمو ِ
األولى أال وىى نفخة الفزع مصداقاً لقولو جل وعالَ :وَي ْوَم ُي ْن َف ُخ ِفي الص ِ
ات
ُّور َف َف ِز َ َ ْ
ََ
ِ
ومن ِفي األَرض ِإال من َش َّ
ين [النمل.]ٛٚ:
ََْ
اء الموُ َو ُك ٌّل أَتَ ْوهُ َداخ ِر َ
َْ َ
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وأقف عند ىذه المشيد ألواصل الحديث إن شاء اهلل تعالى عن بقية المراحل التى تأخذ القموب
واأللباب واهلل أسأل أن يسترنا فوق األرض وتحت األرض ويوم العرض.

 .......الدعاء.

__________

(ٔ) رواه مسمم رقم (ٔٓ ، )ٕٜفى الفتن ،باب ما يكون من فتوحات المسممين قبل الدجال  ،وأبو

داود رقم (ٖٔٔٗ)  ،فى المالحم  ،باب أمارات الساعة  ،والترمذى رقم (ٗ ، )ٕٔٛفى الفتن  ،باب
ما جاء فى الخسف.

(ٕ) رواه البخارى رقم (ٕٓ ، )ٗٛفى تفسير سورة يس  ،وفى بدء الخمق  ،باب صفة الشمس والقمر
 ،ومسمم رقم ( ، )ٜٔ٘فى اإليمان  ،باب بيان الزمن الذى ال يقبل فيو اإليمان  ،والترمذى رقم

(ٕٕٖ٘) ،فى التفسير  ،باب ومن سورة يس .
(ٖ) رواه ابن مردويو بسند حسن .

(ٗ) رواه البخارى رقم ( ، )ٙ٘ٓٙفى الرقاق  ،باب قول النبى (( :بعثت أنا والساعة كياتين)) ،
ومسمم رقم ( ، )ٔ٘ٚفى اإليمان  ،باب بيان الزمن الذى ال يقبل فيو اإليمان  ،وأبو داود رقم

(ٕٖٔٗ)  ،فى المالحم  ،باب أمارات الساعة .

(٘) رواه مسمم رقم ( ، )ٔ٘ٛفى اإليمان  ،باب بيان الزمن الذى ال يقبل فيو اإليمان  ،والترمذى

رقم (ٗ ، )ٖٓٚفى التفسير  ،باب ومن سورة األنعام .

( )ٙرواه أبو داود  ،فى البيعة  ،باب ذكر االختالف  ،وصححو األلبانى  ،فى اإلرواء (، )ٕٔٓٛ
وىو فى صحيح الجامع رقم (. )ٜٚٗٙ

( )ٚرواه مسمم رقم (ٓ ، )ٕٚٙفى التوبة  ،باب غيرة اهلل تعالى  ،وىو فى صحيح الجامع رقم
(ٔ. )ٔٛٚ

( )ٛرواه مسمم رقم (ٔٗ ، )ٕٜفى الفتن  ،باب خروج الدجال ومكثو فى األرض  ،وأبو داود رقم
(ٖٓٔٗ) فى المالحم  ،باب أمارات الساعة .

( )ٜرواه أحمد رقم ( ، )ٕٕٕٜٓوأبو داود  ،وىو فى صحيح الجامع رقم (. )ٕٜٕٚ
(ٓٔ) ٓٔ]) رواه وأبو داود رقم ( )ٖٔٛٙفى التفسير  ،باب ومن سورة النمل .

(ٔٔ) مبين  :واضح ّبين .
(ٕٔ) رواه مسمم رقم (ٕٗ ، )ٜٔفى اإلمارة  ،باب قولو (( :ال تزال طائفة من أمتى ظاىرين عمى

الحق ال يضرىم من خالفيم)) .

(ٖٔ) رواه مسمم رقم ( ، )ٕٜٜٗفى الفتن  ،باب قرب الساعة .
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(ٗٔ) رواه البخارى  ،فى اليجرة فى قصة إسالم عبد اهلل بن سالم .

(٘ٔ) رواه البخارى رقم (ٕٕ٘ ، )ٙفى الرقاق  ،باب كيف الحشر  ،ومسمم رقم (ٔ ، )ٕٛٙفى

الجنة  ،باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة  ،والنسائى (ٗ )ٔٔ٘،ٔٔٙ/فى الجنائز  ،باب

البعث .

( )ٔٙرواه البخارى رقم ( ، )ٕٙ٘ٚفى الرقاق  ،باب الحشر  ،ومسمم رقم ( ، )ٕٜٛ٘فى الجنة ،
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة  ،والنسائى (ٗ ، )ٔٔٗ/فى الجنائز باب البعث .

( )ٔٚرواه البخارى رقم ( ، )ٜٔ٘ٙالحج  ،باب ىدم الكعبة  ،ومسمم رقم ( ، )ٕٜٜٓفى الفتن ،

باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء  ،والنسائى

(٘ ، )ٕٔٙ/فى الحج  ،باب بناء الكعبة .
( )ٔٛأفحج  :متسع ما بين ساقيو .

( )ٜٔرواه البخارى رقم (٘ ، )ٜٔ٘فى الحج  ،باب ىدم الكعبة .

