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عالمات الساعة الصغرى
ممخص الخطبة

ٔ -حتمية مجيء يوم القيامة ٕ -العالمات الصغرى التي وقعت ٖ -عالمات الساعة التي لم تقع
بعد

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

الخطبة األولى
أما بعد:

فحياكم اهلل جميعا أييا اآلباء الفضالء ،وأييا األخوة األحباء األعزاء ،وطبتم جميعا وطاب ممشاكم

وتبوأتم من الجنة منزال ،وأسأل اهلل العظيم الكريم جل وعال الذي جمعني واياكم في ىذا البيت

المبارك عمى طاعتو ،أن يجمعني واياكم في اآلخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنتو ودار كرامتو

إنو ولي ذلك والقادر عميو.
أحبتى في اهلل :

فى رحاب الدار اآلخرة

سمسمة عممية ىامة تجمع بين المنيجية والرقائق ،وبين التأصيل العممي واألسموب الوعظي ،تبدأ
بالموت وتنتيي بالجنة أسأل اهلل أن يجعمني واياكم من أىميا.

وىذا ىو لقاءنا الثالث من لقاءات ىذه السمسمة المباركة ،وكنا قد أنيينا الحديث في المقاء األول

وتوقفنا مع الجنازة وىى في طريقيا إلى القبر تتكمم ،ثم توقفنا في المقاء الماضي مع الجنازة وقد

أغمق عمييا القبر ،ليعيش صاحبيا في نعيم مقيم ،أو في عذاب أليم إلى قيام الساعة ،وكان من

الحكمة والمنطق قبل أن أتكمم عن مراحل الساعة أن أتحدث عن عالمات الساعة الصغرى والكبرى،

ولذا فإن حديثنا اليوم مع حضراتكم عن العالمات الصغرى بين يدى الساعة.

وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العالمات الصغرى في العناصر التالية :

ال :الساعة آتية الريب فييا
أو ً

ثانياً :العالمات الصغرى التي وقعت وانقضت

ِ
تنقض
ثالثاً :العالمات الصغرى التي وقعت ولم

رابعًا :العالمات الصغرى التي لم تقع بعد

ِ
َِّ
ون اْلقَ ْو َل
ين َي ْستَم ُع َ
فأعرني قمبك وسمعك أييا الحبيب ،واهلل أسأل أن يجعمني واياكم جميعا ممن :الذ َ
َحس َنو أُوَلئِ َ َِّ
اىم اهلل وأُوَلئِ َك ُىم أُولُو األَْل َب ِ
اب [الزمر.]ٔٛ:
ون أ ْ َ ُ
ك الذ َ
َف َيتَّبِ ُع َ
ْ
ين َى َد ُ ُ
َ
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أوالً :الساعة آتية ال ريب فييا:
أحبتي في اهلل:

إن الحديث عن اليوم اآلخر ليس من باب الترف العممي وال من باب الثقافة الذىنية الباردة التي ال
تتعامل إالَّ مع العقول فحسب ،بل إن اإليمان باليوم اآلخر ركن من أركان اإليمان باهلل جل وعال ال
ابتداء ،كما في صحيح مسمم من حديث عمر بن الخطاب وفيو أن
يصح إيمان العبد إال بو أصال و ً
جبريل عميو السالم سأل الحبيب المصطفى ما اإليمان؟ فقال الحبيب (( :اإليمان أن تؤمن باهلل
ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)).

ال يمكن أن يستقر اإليمان باليوم اآلخر في قمب عبد من العباد إال إذا وقف عمى حقيقة ىذا اليوم

وعرف أحوالو وكروبو وأىوالو.

ومن ناحية ثالثة إذا استقرت حقيقة اإليمان باليوم اآلخر في قمب عبد صادق ،دفعو ىذا العمم بيذا

اليوم إلى االستقامة عمى منيج اهلل وعمى طريق الحبيب رسول اهلل  ،ألنو سيعمم يقينا أنو غدا سيقف
ك
بين يدى اهلل جل وعال ليكممو ربو ليس بينو وبينو ترجمان ليقول لو الممك :ا ْق َْأر ِكتَ َاب َك َكفَى بِ َن ْف ِس َ
اَل َي ْوَم َعَم ْي َك َح ِس ًيبا [اإلسراء.]ٔٗ:
فاليدف من ىذه السمسمة تذكير المسممين لالستيقاظ من غفمتيم ورقدتيم الطويمة ،وايقاظ المسممين

بالتوبة واإلنابة إلى اهلل جل و عال قبل أن تأتييم الساعة بغتة وىم يخصمون فال يستطيعون توصية

وال إلى أىميم يرجعون.

ٍ ِ
ّْ
َن اهلل ُىو اْل َح ُّ
أييا المسممون قال اهلل جل وعالَ :ذِل َك بِأ َّ
ير
ق َوأََّنوُ ُي ْحيِي اْل َم ْوتَى َوأََّنوُ َعَمى ُكل َش ْيء َقد ٌ
َ
ِ
ث َم ْن ِفي اْلقُبُ ِ
ب ِفييَا َوأ َّ
َوأ َّ
ور [الحج.]ٚ-ٙ:
َن اهلل َي ْب َع ُ
َّاع َة َءات َيةٌ ال َرْي َ
َن الس َ
واذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة قال جل وعالِ :إنَّيُ ْم َي َرْوَنوُ
ِ
ِ
ِ
اء َكاْلمي ِل وتَ ُك ُ ِ
يما [ المعارج:
َب ِع ً
يدا َوَن َراهُ َق ِر ًيبا َي ْوَم تَ ُك ُ
ون اْلج َبا ُل َكاْلع ْي ِن َوال َي ْسأَ ُل َحم ٌ
يم َحم ً
ون الس َ
َّم ُ ُ ْ َ

.]ٔٓ -ٙ

ِ
َّاعةُ وان َش َّ
الق َم ُر [القمر.]ٔ:
ق َ
وقال سبحانو :ا ْقتََرَبت الس َ َ
َم ُر اهلل َفال تَ ْستَ ْع ِجمُوهُ [النحل.]ٔ:
وقال جل وعال :أَتَى أ ْ
وقال سبحانو :يا أَيُّيا الَِّذين ءام ُنوا اتَّقُوا اهلل وْلتَْنظُر َن ْفس ما قَ َّدم ْ ِ ٍ
ير بِ َما
ت ل َغد َواتَّقُوا اهلل ِإ َّن اهلل َخبِ ٌ
َ َ
َ ْ ٌ َ َ
َ ََ
ون [الحشر.]ٔٛ:
تَ ْع َممُ َ
أما عن وقت قيام الساعة فإن ىذا من خصائص عمم اهلل جل وعال ال يعمم وقت قيام الساعة ممك
مقرب أو نبي مرسل.

ون َك ع ِن الس ِ
اىا ُق ْل ِإنَّ َما ِعْم ُميَا ِع ْن َد
ان ُم ْر َس َ
َ
قال سبحانو في سورة األعرافَ :ي ْسأَلُ َ َ
َّاعة أََّي َ
ت ِفي السَّمو ِ
ك َحِف ّّي َع ْنيَا
ك َكأََّن َ
ون َ
ِل َوْقتِيَا ِإال ُى َو ثَُقمَ ْ
ات َواألَرض ال تَأْتِي ُك ْم ِإال َب ْغتَةً َي ْسأَلُ َ
ََ

َربّْي ال ُي َجمّْييَا
ُق ْل ِإَّن َما ِعْم ُميَا
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ِع ْن َد اهلل ولَ ِك َّن أَ ْكثََر النَّ ِ
ون [األعراف.]ٔٛٚ:
اس ال َي ْعمَ ُم َ
َ
ك َّ
يك لَ َع َّل
َّاع ِة ُق ْل ِإَّن َما ِعْم ُميَا ِع ْن َد اهلل َو َما يُ ْد ِر َ
وقال سبحانو في سورة األحزابَ :ي ْسأَلُ َ
اس َع ِن الس َ
الن ُ
ون َق ِر ًيبا [ األحزاب.] ٖٙ :
الس َ
َّاع َة تَ ُك ُ
الساع ِة أَيَّان مرس َ ِ
ّْك
اىا ِإلَى َرب َ
يم أ َْن َ
وقال سبحانو في سورة النازعاتَ :ي ْسأَلُ َ
ت ِم ْن ِذ ْك َر َ
ون َك َع ِن َّ َ
َ ُْ َ
اىا ف َ
ِ
اىا [النازعات-ٕٗ:
اىا إَِّن َما أ َْن َ
ض َح َ
ت ُم ْنِذ ُر َم ْن َي ْخ َش َ
ُم ْنتَيَ َ
اىا َكأَنَّيُ ْم َي ْوَم َي َرْوَنيَا َل ْم َيْم َبثُوا ِإال َعشَّي ًة أ َْو ُ

.]ٗٙ

فال يعمم وقت قيام الساعة إال اهلل.

إن جبريل عميو السالم ىو أعمى المالئكة ومحمد ىو أعمى الخمق منزلة ومع ذلك جاء جبريل إلى
النبي فقال لو :متى الساعة؟

فقال المصطفى  :ما المسئول عنيا بأعمم من السائل!! وىو جبريل والمسئول ىو البشير النذير ،ال
يعممان وقت قيام الساعة ...أفيتج أر عاقل بعد ذلك ليقول بأنو عمى عمم بوقت قيام الساعة .في

صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي قال(( :مفاتح الغيب خمس اليعممين إال اهلل وتمى
ِ
ِ
ِ
ِ
س
َّاع ِة َويَُن ّْز ُل اْل َغ ْي َ
النبي قول اهلل تعالىِ :إ َّن اهلل ع ْن َدهُ عْم ُم الس َ
ث َوَي ْعَم ُم َما في األ َْر َحام َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌ
ِ
ِ
َي أ َْر ٍ
ير [لقمان.]ٖٗ:
ب َغ ًدا َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌس بِأ ّْ
ض تَ ُم ُ
َما َذا تَ ْكس ُ
يم َخبِ ٌ
وت ِإ َّن اهلل َعم ٌ
واذا كان اهلل عز وجل قد أخفى وقت قيام الساعة ،فقد أخبر سبحانو وتعالى ببعض العالمات

واألمارات التي تكون بين يدي الساعة ،لينتبو الخمق باإلنابة والتوبة إلى اهلل جل وعال ،وقد سمى
َن تَأ ِْت َييُ ْم َب ْغتَ ًة َف َق ْد
َّاع َة أ ْ
ون ِإال الس َ
القرآن ىذه العالمات واألمارات باألشراط فقال سبحانوَ :فيَ ْل َي ْنظُ ُر َ
اء أَ ْش َارطُيَا [محمد.]ٔٛ:
َج َ
أي فقد جاءت عالماتيا وأماراتيا وىاأنا ذا أقسم العالمات إلى ثالثة أقسام:

أوال :عالمات صغرى وقعت وانتيت.

ِ
تنقض مازالت مستمرة.
ثانيا :عالمات صغرى وقعت ولم

ثالثا :عالمات صغرى لم تقع بعد.

أوال :عالمات صغرى وقعت وانتيت.

وأول ىذه العالمات بعثة الحبيب المصطفى .

ففي الصحيحين أنو قال(( :بعثت أنا والساعة كياتين وأشار بالسبابة والوسطى))(ٔ)[ٔ]) فبعثة النبي
عالمة صغرى وموت النبي أيضا وكالىما مضيتا.

كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال(( :أعدد ستًا بين يدى الساعة)]ٕ[)ٕ( ))...

وذكر النبي أوليا موتو .

ِ
َّاعةُ
ومن ىذه العالمات الصغرى أيضا التي وقعت وانقضت انشقاق القمر قال سبحانو :ا ْقتََرَبت الس َ
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وان َش َّ
ق القَ َم ُر  ،وقد وردت األحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول اهلل رواىا اإلمام مسمم في صحيحو
َ
أذكر حضراتكم بحديث واحد من ىذه األحاديث.
من حديث أنس قال :طمب أىل مكة من رسول اهلل أن يرييم آية فأراىم انشقاق القمر.

فقال(( :ماذا تريدون؟)) ،قالوا :نريد أن تشق لنا القمر في السماء نصفين فسأل الحبيب ربو
فاستجاب اهلل لممصطفى وشق لو القمر في السماء نصفين فقال المصطفى (( :اشيدوا..

اشيدوا))(ٖ)[ٖ]) .ومع ذلك أنكروا وأعرضوا وقالوا :سحر مستمر.

ومن ىذه العالمات الصغرى أيضا خروج نار في أرض الحجاز روى البخاري ومسمم من حديث أبي

ىريرة قال :قال رسول اهلل (( :ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق اإلبل
ص َرى))(ٗ)[ٗ]).
ببُ ْ

ص َرى بمد تسمى حوران في ديار الشام ،ولقد وقعت ىذه اآلية بمثل ما َح َّدث الصادق المصدوق
وبُ ْ
الذي ال ينطق عن اليوى.

قال اإلمام القرطبي في التذكرة :ولقد وقعت ىذه اآلية بمثل ما حدث الصادق المصدوق  .ففي يوم
األربعاء في الثالث من شير جمادى اآلخرة سنة أربع وخمسين وستمائة خرجت نار من أرض
الحجاز كانت ال تمر عمى جبل إال دكتو وأذابتو رآىا من أرض الحجاز جميع أىل الشام.

ثانيًا :العالمات الصغرى التي وقعت ومازالت مستمرة لم تنقض بعد ،جاء في صحيح مسمم من

حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنو قال(( :قام فينا رسول اهلل مقاماً ما ترك شيئا يكون في مقامو
ذلك إلى قيام الساعة إال َح َّدث بو حفظو من حفظو ونسيو من نسيو ))(٘)[٘]).
أخبر النبي بالفتن التي ستقع وقال كما في صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة وغيره قال(( :بادروا

باألعمال فتناً كقطع الميل المظمم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كاف ار ويمسي مؤمنا ويصبح كاف ار يبيع

دينو بعرض من الدنيا))(.)]ٙ[)ٙ

فتن كقطع الميل المظمم يصبح الرجل عمى اإليمان فال يأتى الميل عميو إال وقد كفر بالرحيم الرحمن!

ويمسي عمى اإليمان فال يأتى الصباح عميو إال وقد كفر باهلل عز وجل!!

ومن الفتن التي يتعرض ليا المسمم اليوم فتنة الغربة :فالمسمم الصادق يعيش اآلن فتنة قاسية أال
وىي فتنة الغربة قال الحبيب كما في صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة(( :بدأ اإلسالم غريبا

وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى لمغرباء))(.)]ٚ[)ٚ

فأىل الغربة اآلن يفرون بدينيم من الفتن بل لقد روى الترمذي في سننو بسند حسن أن النبي صمى

اهلل عميو وآلو وسمم قال(( :سيأتي عمى الناس زمان القابض فيو عمى دينو كالقابض عمى جمر بين
يديو)).

ومن الفتن التي تعرض ليا المسمم فتنة الشيوات :وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أنو

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

قال :قال المصطفى (( :فواهلل ما الفقر أخشى عميكم ولكني أخشى أن تبسط عميكم الدنيا فتنافسوىا
كما تنافس فييا من كان قبمكم فتيمككم كما أىمكتيم))(.)]ٛ[)ٛ

مر ُُ أليم في الوقت الذي يرى فيو أمم الكفر ودول الكفر قد قفزت قفزات
إذ يرى المسمم واقع أمتو ُ
سريعة جدا في عالم الحضارة والرقي والتطور والمدنية .فينظر المسمم الشاب الغيور إلى واقع األمة
فيرى األمة ذليمة كسيرة مبعثرة كالغنم في الميمة الشاتية الممطرة ،وتعصف الفتنة بقمبو ويتساءل مع
نفسو أىذه ىي األمة التي دستورىا ىو القرآن ونبييا محمد عميو الصالة والسالم وربيا ىو الرحيم

الرحمن ،ما الذي بدل عزىا إلى ذل؟! ما الذي غير عمميا إلى جيل؟! ما الذي حول قوتيا إلى
ضعف وىوان؟!

اج ُكم وأَو ِ
ِ ِ
ِ
وى ْم
الد ُك ْم َع ُد ِّوا لَّ ُك ْم فَاح َذ ُر ُ
وىناك فتنة األوالد وفتنة الزوجات قال جل وعال :إ َّن م ْن أ َْزَو ْ َ
[التغابن.]ٔٗ:

فتن كثيرة قال المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس قال (( :إن من أشراط الساعة أن يرفع
العمم ويظير الجيل ويكثر الزنا ،ويكثر شرب الخمر ،ويقل الرجال وتكثر النساء ،حتى يكون

لخمسين امرأة القيم الواحد))(.)]ٜ[)ٜ

بل لقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي قال(( :يتقارب الزمان بين يدي الساعة فتكون
السنة كالشير ويكون الشير كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كاحتراق

السعفة))(ٓٔ)[ٓٔ]) احتراق جريدة من النخيل.

ومن عالمات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقض إسناد األمر إلى غير أىمو.

ففي صحيح البخاري من حديث أبي ىريرة :أن أعرابيا دخل عمى النبي وىو يحدث الناس فقال

األعرابي :يا رسول اهلل متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثو ولم يجب األعرابي عمى سؤالو فمما

أنيى النبي حديثو قال(( :أين السائل عن الساعة آنفا؟)) ..فقال األعرابى :ىا أنا ذا يا رسول اهلل.

قال(( :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة)) .فقال األعرابي الفقيو :وكيف إضاعتيا يا رسول اهلل؟
قال(( :إذا وسد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة ))(ٔٔ)[ٔٔ]).

تدبر معي حديث النبي الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركو وصححو الشيخ األلباني في

صحيح الجامع من حديث أبي ىريرة قال (( :سيأتي عمى الناس سنوات خداعات يصدق فييا
َّ
وي َخ َّون فييا األمين وينطق فييا الرويبضة)) قيل
الكاذب ويكذب فييا الصادق ويؤتمن فييا الخائن ُ
من الرويبضة يا رسول اهلل؟ قال(( :الرجل التافو يتكمم في أمر العامة)).

ومنيا تداعي األمم عمى أمة الحبيب المحبوب  ،ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان

وىو حديث صحيح بمجموع طرقو أنو قال(( :يوشك أن تداعى عميكم األمم كما تداعى األكمة إلى

قصعتيا)) قالوا أو من قمة نحن يومئذ يا رسول اهلل؟ قال(( :كال ..إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء
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كغثاء السيل ...وليوشكن اهلل أن ينزع الميابة من قموب عدوكم وليقذفن في قموبكم الوىن)) قيل :وما

الوىن يا رسول اهلل؟ قال(( :حب الدنيا وكراىية الموت))(ٕٔ)[ٕٔ]).

واقع نعيش فيو ..واقع تحياه األمة !! تداعت أذل أمم األرض من الييود ومن عباد البقر و الممحدين

عمى أمة اإلسالم في كل مكان ،وطمع في األمة الذليل قبل العزيز ،والضعيف قبل القوى ،والقاصي
قبل الداني ،وأصبحت األمة قصعة مستباحة ألمم األرض!!

ومن العالمات :كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث أبي

أمامة رضي اهلل عنو قال(( :بين يدي الساعة رجال معيم سياط كأنيا أذناب البقر يغدون في سخط

اهلل ويروحون في غضب اهلل))(ٖٔ)[ٖٔ]).

وفى صحيح اإلمام مسمم من حديث أبي ىريرة قال المصطفى (( :صنفان من أىل النار لم أرىما
رجال معيم سياط كأذناب البقر يضربون بيا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت

رؤوسين كأسمنة البخت المائمة ال يدخمن الجنة وال يجدن ريحيا وان ريحيا ليوجد من مسيرة كذا

وكذا))(ٗٔ)[ٗٔ]).

أييا األحبة الكرام ال أريد أن أطيل عميكم أكثر من ذلك ،وأرجيء الحديث عن العالمات الصغرى

التي لم تقع بعد إلى ما بعد جمسة االستراحة .واهلل أسأل أن يجعمني واياكم جميعا ممن يستمعون
القول فيتبعون أحسنو.

أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لى ولكم
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشيد أن سيدنا محمدا عبده

ورسولو الميم صل وسمم وزد وبارك عميو وعمى آلو وأصحابو وأحبابو وأتباعو وعمى كل من اىتدى

بيديو واستن بسنتو واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

ثالثاً :عالمات صغرى لم تقع بعد

من ىذه العالمات التي أخبر عنيا النبي ولم تقع ما رواه البخاري ومسمم أنو صمى اهلل عميو وآلو

وسمم قال(( :ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة مالو فال يجد أحدا
يقبميا))(٘ٔ)[ٔ]).

من أىل العمم من قال :إن ىذا قد وقع عمى عيد عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنو.

ومن العالمات التي لم تظير ما أخبر عنو الصادق المصدوق كما جاء في البخاري ومسمم من
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حديث أبى ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :ال تقوم الساعة حتى يحسر الف ارت عن
جبل من ذىب يقتتل الناس عميو فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ،فيقول كل رجل منيم :لعمى

أكون أنا الذي أنجو)).

وفى رواية قال (( :يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذىب ،فمن حضره فال يأخذ منو

شيئًا))(.)]ٕ[)ٔٙ

ومن العالمات أيضاً التي لم تظير بعد :ظيور الميدي رضي اهلل عنو فعن عبد اهلل بن مسعود

لطول اهلل ذلك اليوم حتى
رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد ّ
يبعث اهلل فيو رجالً منى  -أو من أىل بيتي  -يواطيئ اسمو اسمي ،واسم أبيو اسم أبي يمأل األرض

قسطاً وعدالً كما ممئت ظمماً وجو اًر))(.)]ٖ[)ٔٚ

ال كما ممئت جو ًار
يخرج ىذا الرجل يؤيد اهلل بو الدين يممك سبع سنين ( )]ٗ[)ٔٛيمأل األرض عد ً

وظمماً تنعم األمة في عيده نعمة لم تنعميا قط ،تخرج األرض نباتيا ،وتمطر السماء قطرىا ،ويعطى

المال بغير عدد.

قال ابن كثير :في زمانو تكون الثمار كثيرة ،والزروع غزيرة ،والمال وافر ،والسمطان قاىر ،والدين
قائم ،والعدد راغم ،والخير في أيامو دائم.أ.ىـ(.)]٘[)ٜٔ

وقد تواترت األحاديث في الميدي توات ًار معنويًا ،وقد نص عمى ذلك األئمة والعمماء.

ونكتفي بذلك القدر ونسأل اهلل أن يسترنا فوق األرض وتحت األرض ويوم العرض إنو ولي ذلك

والقادر عميو.

__________

(ٔ) رواه البخارى رقم (ٖٓ٘ )ٙفي الرقاق  ،باب قول النبي صمى اهلل عميو وسمم (( :بعثت أنا
والساعة كياتين)) ومسمم رقم (ٓ٘ )ٕٜفي الفتن  ،باب قرب الساعة .

(ٕ) أخرجو البخارى رقم ( )ٖٔٚٙفي الجياد  ،باب مايحذر من الغدر .
(ٖ) رواه مسمم رقم (ٓٓ )ٕٛفي صفات المنافقين  ،باب انشقاق القمر .

(ٗ) رواه البخارى رقم ( )ٚٔٔٛفي الفتن  ،باب خروج النار  ،ومسمم رقم (ٕٓ )ٕٜفي الفتن  ،باب
ال تقوم االساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز .

(٘) رواه مسمم رقم (ٔ )ٕٜٛفي الفتن وأشراط الساعة  ،باب إخبار النبي صمى اهلل عميو وسمم فيما
يكون.

( )ٙرواه مسمم رقم ( )ٔٔٛفي اإليمان  ،باب الحث عمى المبادرة باألعمال قبل تظاىر الفتن
والترمذى رقم ( )ٖٜٔٙفي الفتن .
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( )ٚرواه مسمم رقم (٘ٗٔ) في اإليمان  ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً .

( )ٛأخرجو البخارى رقم (ٕ٘ٗ )ٙفي الرقاق  ،باب ما يحذر من زىرة الدنيا والتنافس فييا  ،ومسمم

رقم (ٔ )ٕٜٙفي الرقاق  ،والترمذى رقم (ٗ )ٕٗٙفي صفة القيامة.

( )ٜرواه البخارى رقم (ٓ ، )ٛٔ ، ٛفي العمم  ،باب رفع العمم وظيور الجيل  ،ومسمم رقم
(ٔ ، )ٕٙٚوالترمذى رقم (ٖٕٔٓ)  ،وابن ماجة (٘ٓٗٓٗ) .

(ٓٔ) ٓٔ]) رواه الترمذى رقم (ٖٕٗٗ) وصححو شيخنا األلبانى في المشكاة (. )ٖٜ٘ٛ

(ٔٔ) ٔٔ]) رواه البخارى رقم ( )ٜ٘في العمم  ،باب من سئل عمماً وىو مشتغل في حديثة فأتم
الحديث ثم أجاب السائل .

(ٕٔ) ٕٔ]) رواه أبو داود رقم ( )ٕٜٗٚفي المالحم  ،باب تداعى األمم عمى اإلسالم وفي سنده

أبو عبد السالم صالح بن رستم الياشمى  ،وىو مجيول لكن قد رواه أحمد رقم ( )ٕٕٕٜٙمن طريق
آخر بسند قوى وصححو شيخنا األلبانى في الصحيحة رقم (. )ٜ٘ٙ

(ٖٔ) ٖٔ]) رواه مسمم رقم ( )ٕٛ٘ٚفي الجنة  ،باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا

الضعفاء.

(ٗٔ) ٗٔ]) رواه مسمم رقم ( )ٕٕٔٛفي الجنة  ،باب النار يدخميا الجبارون والجنة يدخميا

الضعفاء.

(٘ٔ) رواه البخارى رقم (ٕٔٔ )ٚفي الفتن  ،باب خروج النار  ،ومسمم رقم ( )ٔ٘ٚفي الزكاة  ،باب
الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبميا.

( )ٔٙرواه البخارى رقم ( )ٜٚٔٔفي الفتن  ،باب خروج النار  ،ومسمم رقم (ٗ )ٕٜٛفي الفتن باب

ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذىب  ،وأبو داود رقم (ٖٗٔٗ )ٖٖٗٔ:في المالحم

 ،والترمذى رقم (ٕ )ٕٖ٘ٚ : ٕ٘ٚفي صفة الجنة .

( )ٔٚرواه أبو داود رقم (ٕ )ٕٗٛفي الميدى  ،والترمذى رقم (ٖٕٕٔ  )ٕٕٖٕ :في الفتن باب ما
جاء في الميدى وقال  :ىذا حديث حسن صحيح وىو كما قال .

( )ٔٛرواه أبو داود رقم (٘ )ٕٗٙفي الميدى  ،والحاكم في المستدرك (ٗ )٘٘ٚ /وحسنو األلبانى

في صحيح الجامع رقم (ٕٔ. )ٙٙ
( )ٜٔالنياية في الفتن والمالحم .

