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 ممخص الرسالة 

يتنػػاكؿ ىػػذا البحػػث دراسػػة أحاديػػث الاػػتف اػػي أشػػرام السػػاعة ال بػػرى مػػف منظػػكر اقيػػي  
لػػػي، ن مػػػف منظػػػكر عقػػػدي خبػػػري، ايػػػك يصػػػكص اػػػي أعمػػػاؽ النصػػػكص الشػػػرعية نسػػػتخراج عم

انجتيػادات الشػرعية ليػا،   كيكجػواإلشارات الاقيية، ثػـ يقػكـ بهظيارىػا اػي مسػاهل اقييػة مسػتقلة، 
 .كالترجيح ايما بينيا

 تػابال  مػف  كقكعيػا كأدلػة كأنكاعيػا الاتف، كقد بدأ ىذا البحث باصل تمييدي يبيف حقيقة
 ، ثـ شرح مكجز عف أىـ كأبرز الاتف اي أشرام الساعة الصصرى كال برى. كالسنة

 كتطكيقيػػا، كتجنػػب الكقػػكع اييػػا، الاػػتف حكػػـ اعتػػزاؿ  حػػث اػػي الاصػػل ا كؿاثػػـ تنػػاكؿ الب
ا خػرى،   العنػاكيف، كغيرىػا مػف العبػادة كالػدعاءببانجتيػاد منيػا، ككػذلؾ داػع الاػتف  النجػاة كسبل

 . يا مف جكانب اقيية كأصكليةحيث تـ دراست

 بالعبػادات الاػتف المتعلقػة زمػف الاقييػة حث اي الاصل الثاني دراسة ا حكاـاالب ناقشثـ 
حكـ الصػلكات اػي أيػاـ مثل  ايو إلى عدد مف المساهل الاقيية،الباحث  تطرؽ كالمعامالت، حيث 

كالاػراهض كالكاجبػات بعػد طلػكع ، ثػـ مسػألة بقػاء الت ليػل بالعبػادات أداهياالدجاؿ ا كلى، ككياية 
كغيرىػػػا مػػػف  كالشػػػرؾ، ال اػػػر أىػػػل قتػػػاؿ اػػػي بالمشػػػركيف انسػػػتعانة الشػػػمس مػػػف مصرحيػػػا، كحكػػػـ

 .ا خرى  المساهل الاقيية

كخػتـ الباحػث ىػػذه الرسػالة بػػأىـ النتػاهي كالتكصػػيات التػي تكصػػل إلييػا مػػف خػالؿ دراسػػة 
 ىذه المكاضيع الاقيية.
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Abstract 
This research is a study of the hadiths of trials that mentioned the major signs 

of the Hour (Day of Judgment) from a practical jurisprudential perspective، and not 

from a doctrinal informative one. It has deeply investigated the Islamic texts to 

extract the jurisprudence hints، which were reflected on the related jurisprudential 

issues along with the scholars’ opinions in a comparative manner. 

The research starts with an introductory chapter that shows the reality of 

trials، their types and evidence from the Noble Quran and Sunnah، and a brief 

explanation of the most important and most prominent trials related to the minor and 

major signs of the Hour. 

Then the researcher discussed in the first chapter the Islamic ruling upon 

staying away from trials  avoiding falling into them، and the true ways to seek an 

escape from them. This is in addition to pushing trials away with worship and 

supplication، and other topics which were studied from jurisprudential and 

fundamental aspects. 

In the second chapter، the researcher discussed the jurisprudential rulings in 

the time of trials، which are related to worship acts and transactions. The researcher 

discussed a number of jurisprudential issues in this regard، such as the ruling upon 

prayers during the first days of the Antichrist (Dajjaal)، and how to perform them، 

the issue of the continuation of the assignment of duties of worship after the sun rises 

from the west. This nis in addition to the assistance of infidels in fighting the people 

of disbelief and polytheism (Shirk) (among other issues). 

The researcher concluded this thesis with the most important conclusions and 

recommendations reached by studying these jurisprudential topics. 
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا

َحِصَب  * ألم   ﴿
َ
نْ  انلَّاُس  أ

َ
ُكيا أ نْ  ُحْْتَ

َ
 آَمنَّا يلُياَحقُ  أ

ِيد َ  َذَخنَّدا َولََقد ْ  * ُحْفَخُنينَ  ال وَُومْ   َردتِِِْىمْ  ِمد ْ   اَّلَّ

ُ  فَََِيْػََِم َّ  ِي َ  اّللَّ  ﴾   الاْكذِبِيَ  َوََلَْػََِم َّ  َصَ قُيا اَّلَّ
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ج
 



                                   ْاإِلىَدْاءُ                     
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أىدييـ جميعا ىذه الرسالة المتكاضعة، التي أسأؿ هللا العظيـ أف ت كف اي ميزاف 

 .عيـاي جنة الن ااي علييف، كأف يجمعن بيا حسناتنا يـك الديف، كأف يراعنا



ح
 



 وتقديرٌ شكٌر 

، كخير خلق هللا الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ على أشرؼ المرسليف
 أجمعيف، المبعكث رحمة للعالميف، كعلى آلو كصحبو، كمف سار على درحو إلى يكـ الديف.

 كبعد،،

، ل ل مف ساىـ كالعرااف اهنو مف دكاعي سركري، كعظيـ امتناني، أف أتقدـ بالشكر كالتقدير 
اكما ن أنسى مف أشرؼ على دراستي اي ي كصكلي إلى ىذه المرحلة مف العلـ كالمعراة، ا

الجامعية، كأ مل مسيرتي التعليمية، اهنني ن أنسى أيضا، مف بدأ ىذه المسيرة منذ  المراحل
ع الثانكية، بجميك مف مرحلة الدراسة انبتداهية، ثـ اإلعدادية،  ءا  دْ بِ كِرقة عظامي، نعكمة أظااري، 

مراحليا كمستكياتيا، اميما مرت ا ياـ، كتسارع الزماف، ن ننسى مف كاف لو اضل علينا، أك 
 إحساف.

 ، لمشراي اي ىذه الرسالةكانمتناف بخالص الشكر كالعرااف كما أتقدـ أيضا       

 ،،،،، هللا حاظو     يبيمَ خالد عبد الجابر الصُّ / الااضل الدكتكر

أثناء  ذه الرسالة، كلـ يتكاف لحظة اي النصح كاإلرشاد كالتكجيوالذي ت ـر باإلشراؼ على ى
 .كمف خالؿ بحثيدراستي 

  كال مف:كما كن أنسى أعضاء لجنة المناقشة  

 ،،،،، حاظو هللا     مازن إسماعيل ىنية الدكتكر الااضل/ ستاذ ا 

 ،،،،، حاظو هللاخالد دمحم تربان           الدكتكر الااضل/         

 .النايسة الجلية مالحظاتكال العلمية قبال مناقشة ىذه الرسالة، كأبدعا اي إثراهيا، بالاكاهد فلذاال

   .الديفأسأؿ أف يجعل ىذا اي ميزاف حسناتنا يـك  هللاَ ك

 الباحث                                                                                    

 نبيل عابد



خ
 



  وضوعاتفيرس الم

  أ  ...................................................................................................  :إقرار 

  ب  ...........................................................................  :ملخص الرسالة باللصة العرحية
Abstract:  ............................................................................................  ت  
  ج  .................................................................................................  :اإلىداء

  ح  ............................................................................................  :شكر كتقدير
 1 ...........................................................................................   البحث مقدمة

 2 ...........................................................................................   الباحث منيي
 3 ............................................................................................   البحث أىمية

 5 ...........................................................................................  البحث خطة
 6 .......................................  والسنة الكتاب من وأدلتيا وأنواعيا الفتن حقيقة:  التمييدي الفصل

 7 .............................................................    اصطالحاا و  لغةا  الفتن تعريف:  األول المبحث

  12  ................................................  والسنة الكتاب من وأدلتيا ،الفتن أنواع:  الثاني المبحث

 13 ............................................................. صصرى ال  الساعة أشرام اتف: المطلب ا كؿ 
 21 ............................................................... ال برى   الساعة أشرام اتف: المطلب الثاني

 31 .............................................    منيا النجاة وسبل وتطويقيا الفتن اعتزال:  األول الفصل

 38 ......................................  والضالل لبدعا ألىل والتصدي ،الفتن تطويق سبل:  األول المبحث

 38 ................................................... الشر ايو فظَ يُ  مفا طااؿ ك  قتل حكـ: المطلب ا كؿ
 45 ................................................ فييا الوقوع وتجنب ،الفتن اعتزال حكم:  الثاني المبحث

 47 ............... كترحاليـ  كسارىـ معاشيـ اي كالمنكرات كالمعاصي ال ار أىل مشاركة حكـ: المطلب ا كؿ 
 54 ...................................................  لمفتن استدفاعاا  العبادة في الجتياد:  الثالث المبحث

 56 ..............................   والمعامالت  بالعبادات المتعمقة الفتن زمن الفقيية األحكام:  الثاني الفصل

 58 ..........................................  بالعبادات المتعمقة الفتن زمن الفقيية األحكام:  األول المبحث

  58  ........................................................... اإلشارة ا كلى: العبادة اي أياـ الدجاؿ ا كلى 

  58  ...............................  اياـ ا كلى مف زمف الدجاؿ حقيقة أـ مجاز المسألة ا كلى: ىل استطالة ا 
  60  ........................ ستحبابللكجكب أـ اني ا ياـ ا كلى للدجاؿ المسألة الثانية: ىل ا مر بالصالة ا 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/الفصل%20الاول.doc
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/الفصل%20الثاني.doc


د
 



  60  ...................................... اي أياـ الدجاؿ ا كلى الخمس المسألة الثالثة:  كياية أداء الصلكات 
  62  .......................................... الزكاة كالصياـ كالحي اي ىذه ا ياـ أداء كياية:  الرابعة المسألة 

  64  ..................................................... بعد طلكع الشمس مف مصرحيا العبادة: الثانية اإلشارة 
  64  .....................................................  ما العالمات المؤذنة بانقطاع التكبة: كلىا  المسألة

  67  ................................................. ىل انقطاع التكبة يشمل المؤمف كال اار: الثانية  المسألة
  68  .................................. ىل يرتاع الت ليل بالعبادة بعد طلكع الشمس مف مصرحيا: الثالثة المسألة

 71 ........................................ بالمعامالت تعمقةالم الفتن زمن الفقيية األحكام:  الثاني المبحث
  71  ......................................... انستعانة بالمشركيف اي قتاؿ أىل ال ار كالشرؾ: اإلشارة ا كلى 

  76  ................................................... ا مكر الكاجب اتباعيا ارارا  مف الدجاؿ: الثانية اإلشارة 
  79  ............... الثمار كالزركع التي تنمك كتتصذى على النجاسة كعلى جثث المكتى أ ل حكـ: الثالثة اإلشارة 

  82  .........................................................................................  :خاتمة البحث

 82 .......................................................................................... :البحث نتاهي

  83  ............................................................................................  :التكصيات
  84  ....................................................................................  :والمراجع المصادر

  95  ......................................................................................  :الفيارس العامة

  96  .................................................................................. :ايرس اآليات القرآنية
  99  ...............................................................................  :ايرس ا حاديث النبكية



1
 



 قدمة البحث :م     

أناسػػنا كمػػف سػػيهات إف الحمػػد ، نحمػػده كنسػػتعينو  كنسػػتصاره ، كنعػػكذ بػػا مػػف شػػركر   
أعمالنا ، مف ييده هللا اال مضل لو ، كمػف يضػلل اػال ىػادي لػو، كأشػيد أف ن إلػو إن هللا، كحػده 

عليػو كعلػػى آلػػو  كصػحبو كمػػف اىتػػدى كأسػػلـ ن شػريؾ لػػو، كأشػيد أف عا  عبػػده كرسػػكلو كأصػلي 
 .يديو، كاستف بسنتو إلى يـك الديفب

 أما بعد :
 كمػػػػػا سػػػػػتمر   ،ثػػػػػرت الركايػػػػات الدالػػػػػة علػػػػػى اػػػػػتف آخػػػػر الزمػػػػػافلقػػػػد تػػػػػكاترت ا حاديػػػػػث ككا

مػػػػػػف عقيػػػػػػدة  جػػػػػػزءا   اإليمػػػػػػاف بيػػػػػػا كبػػػػػػالءات حتػػػػػػى بػػػػػػاتبػػػػػػو ىػػػػػػذه ا مػػػػػػة مػػػػػػف محػػػػػػف كشػػػػػػداهد 
 .المسلميف

اكانػػػػػػػت أكلػػػػػػػى  ملسو هيلع هللا ىلص،ع  النبػػػػػػػيكلقػػػػػػػد بػػػػػػػدأت أمػػػػػػػارات النيايػػػػػػػة كعالمػػػػػػػات القيامػػػػػػػة ببعثػػػػػػػة 
مػػػػا تػػػػرا ـ علػػػػى ا رض مػػػػف بعثتػػػػو اأضػػػػاءت  ،الػػػػدنيا العالمػػػػات كحدايػػػػة النيايػػػػات ليػػػػذه الحيػػػػاة

كعاشػػػػػػػت البشػػػػػػػرية  ،كسػػػػػػػطعت بػػػػػػػالخير كالرحمػػػػػػػة علػػػػػػػى جميػػػػػػػع المخلكقػػػػػػػات ،ظلػػػػػػػـ كضػػػػػػػالنت
 كخيرة أزمانيا. ،أركع أياميا

اكانت أشد المحف  ،ريةكية بجكار رب البكصعدت الناس الز إلى أف جاء اليكـ المكعكد 
الحق كاإليماف مستبصريف بما  أىلهللا  تكثب   ،مافارجات بذلؾ قلكب ذلؾ الز  ،كأعظـ البالءات
اعاشكا برىة مف الزماف  ،اعادت إلييـ بصاهرىـ كرجعت إلييـ أحالميـ ،ال ريـ جاء اي القرآف
اما أف  ،بالعبادكعّمت المصاهب  ،ثـ ما لبثكا أف تكالت علييـ الاتف مف جديد ،اي سعة اإلسالـ

ككل ذلؾ مصداؽ قكلو  ،كمف عليياا رض يرث هللا  إلى أف ،تزكؿ اتنة حتى تلحق بيا أخرى 
َحِصَب  * مأل ﴿: تعالى

َ
نْ  انلَّاُس  أ

َ
ُكيا أ نْ  ُحْْتَ

َ
ِي َ  َذخَنَّا َولََق ْ  * ُحْفخَنُينَ  ال وَُومْ  آَمنَّا َحُقيلُيا أ  ِم ْ  اَّلَّ

ُ  فََِيَْػََِم َّ  َرتِِِْىمْ  ِي َ  اّللَّ  .(1)﴾   الاْكذِبِيَ  َوََلَْػََِم َّ  َصَ قُيا اَّلَّ
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ِ  ِِلَِْدد ِ  َتتْددِ يَ   ال ﴿ اػػي عبػػاده تػػواكانػػت ىػػذه سػػنة هللا اػػي خلقػػو ككلم  اّلِيدد ُ  ذلِددَ   اّللَّ
ْزددَ َ  َولِسدد َّ  الَْقددّيِمُ 

َ
 ،اكػػاف لزامػػا علػػى رسػػكؿ اليػػدى كنػػكر الػػكرى  ،(1)﴾ َحْػَُِمددينَ  ال انلَّدداِس  أ

اكثػػػرت ا حاديػػػث  ،ليػػػـ يعلمػػػو مػػػا شػػػرمػػػف  كينػػػذرىـ ليػػػـ، مػػػويعل مػػػا خيػػػر علػػػى أمتػػػو يػػػدؿ أف
كأاػػػػردت ليػػػػا  ،امػػػػذت بػػػػذلؾ بطػػػػكف ال تػػػػب كالمؤلاػػػػات ،كاآلثػػػػار الدالػػػػة علػػػػى اػػػػتف آخػػػػر الزمػػػػاف

 ،كسػػػػػػبيل النجػػػػػػاة كطريػػػػػػق العصػػػػػػمة ،اكانػػػػػػت خيػػػػػػر ذخيػػػػػػرة ليػػػػػػذه ا مػػػػػػة ،الرسػػػػػػاهل كالمجلػػػػػػدات
دكف التعػػػػػػرج  ،دة كانعتقػػػػػػادعلييػػػػػػا تنػػػػػػاكؿ ا خبػػػػػػار كالركايػػػػػػات مػػػػػػف جكانػػػػػػب العقيػػػػػػل ػػػػػػف غلػػػػػػب 

 ،اكػػػػاف نبػػػػد لنػػػػا مػػػػف حمػػػػل ىػػػػذه ا مانػػػػة ،إلػػػػى جكانػػػػب الاقػػػػو كالعبػػػػادات كا حكػػػػاـ كالمعػػػػامالت
ظيػػػػػػار مػػػػػػا اػػػػػػي ىػػػػػػذه اآلثػػػػػػار مػػػػػػف جكانػػػػػػب اقييػػػػػػة كدنهػػػػػػل شػػػػػػرعية اكانػػػػػػت ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة  ،كا 

كقػػػػد اقتصػػػػرْت  ،الكاااا   أشااااااس ال اااا     فاااان يف الفقهياااا  اإلشاااا  ا المتكاضػػػػعة بعنػػػػكاف 
حيػػػػث تناكلػػػػْت الرسػػػػالة أحاديػػػػث الاػػػػتف  ،لمكاضػػػػع الاقييػػػػة اػػػػي عالمػػػػات السػػػػاعة ال بػػػػرى علػػػػى ا

ايػػػػػػػي تصػػػػػػػػكص اػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػاؽ  ،مػػػػػػػف منظػػػػػػػػكر اقيػػػػػػػػي عملػػػػػػػػي ن مػػػػػػػف منظػػػػػػػػكر عقػػػػػػػػدي خبػػػػػػػػري 
ثػػػػػػـ تقػػػػػػكـ بهظيارىػػػػػػا اػػػػػػي مسػػػػػػاهل اقييػػػػػػة  ،النصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية نسػػػػػػتخراج اإلشػػػػػػارات الاقييػػػػػػة

 كذكر الرأي الراجح ليا. ،ا بينياكالترجيح ايم ،كذكر انجتيادات الشرعية ليا ،مستقلة

أف ت ػػػػػػػكف اػػػػػػػي ك  ،أف يكاقنػػػػػػػا إلػػػػػػػى اإلخػػػػػػػالص اييػػػػػػػا أسػػػػػػػأؿ هللا العلػػػػػػػي العظػػػػػػػيـكأخيػػػػػػػرا 
 إنو كلي ذلؾ كالقادر عليو. ،كأف ت كف حجة لنا ن حجة علينا ،ميزاف حسناتنا

 منيج الباحث :     

ىػػذه ا قػػكاؿ كذكػػر  اتبعػػت اػػي ىػػذه  الدراسػػة المػػنيي التحليلػػي  قػػكاؿ العلمػػاء، مػػع مناقشػػة
المعقػػكؿ، ككػػذلؾ أذكػػر  ـمػػف السػػنة أ ـكانػػت مػػف القػػرآف أ سػػكاء  كػػل قػػكؿ  إلييػػاا دلػػة التػػي اسػػتند 

 :كأما التكثيق اقد سرت كاق الخطكات اآلتية ف كجدت،إانعتراضات التي ترد على ىذه ا دلة 

  كر رقـ اآلية.مع ذ ال ريـ اآليات الكاردة اي ىذه الرسالة إلى سكرىا مف القرآف تعزك 

 حكميا مػف حيػث الصػحة كالضػعل  كحينت ،مصادرىا كذكرت ،ا حاديث الكاردة خرجت
 . ما أمكف

_________________ 

 .]30 :الرـك[ (1)
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 سنادىا إلى مظانيا الشرعية. تكثيقالدقة اي  رعيت  النصكص المقتبسة كا 

 الحراػي للنصػكص بالمعني اإلجمالي دكف التطرؽ إلى النقػل القدامى أقكاؿ العلماء  نقلت
كلمػات  العلمػاء اػي ما أمكف، لما اي ذلؾ مف أىمية كبيرة اي جمع أ بر عدد مف أقكاؿ

 .سيلة بسيطة كاضحة

 ا دلػػػة  كأىملػػػتا دلػػػة الصػػػحيحة كالحسػػػنة اقػػػ  اػػػي المسػػػاهل الاقييػػػة المختلاػػػة،  أكردت
 داتيـ.منا إلبراز مكاطف القكة اي أقكاؿ العلماء كاجتيا الضعياة كالمكضكعة، سعيا  

  دكف  بػذكرىما ا تايػت، كلييمػااػي أحػد الصػحيحيف أك  ا  الحػديث الشػريل مكجػكدإذا كاف
 اقي المصادر ا خرى.ب التطرؽ إلى

 أىمية البحث :

  البحث اي أنو يتناكؿ أحاديث الاتف اي آخر الزماف مف منظكر اقيي عملي ىذا ترجع أىمية
ستخراج اإلشارات ص الشرعية نكص اي أعماؽ النصك صايك ي ،ن مف منظكر عقدي خبري 

 ،ليػػػػاكذكػػػػر انجتيػػػػادات الشػػػػرعية  ،مسػػػػتقلةثػػػػـ يقػػػػكـ بهظيارىػػػػا اػػػػي مسػػػػاهل اقييػػػػة  ،الاقييػػػػة
 ايما بينيا.كالترجيح 

  التػي الاقيية كاإلشارات  الشرعية يقكـ ىذا البحث بكضع الحلكؿ كاإلجابات لعدد مف المساهل
ؾ تلػػػلمػػػف سػػػيمر بيػػػا اػػػي   ػػػكف نبراسػػػا  ل ػػػي ت ،ت مجملػػػة اػػػي طيػػػات ال تػػػب كالمؤلاػػػاتَكػػػرِ تُ 

   ا كقات.

 دراسات سابقة :

علػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف كثػػػػػرة المؤلاػػػػػات كالرسػػػػػاهل كالمجلػػػػػدات التػػػػػي عنيػػػػػت بأشػػػػػرام السػػػػػاعة   
إن أنيػػػػػػا  ،بػػػػػػو ىػػػػػػذه ا مػػػػػػة مػػػػػػف اػػػػػػتف كشػػػػػػداهد كبػػػػػػالءات كمػػػػػػا سػػػػػػتمر   ،القيامػػػػػػةيػػػػػػـك كعالمػػػػػػات 

جكانػػػػػب الكلػػػػػـ تتطػػػػػرؽ إلػػػػػى  ،يػػػػػةالعلميػػػػػة كالعقدجكانػػػػػب الإلػػػػػى حػػػػػد كبيػػػػػر علػػػػػى  ةمركػػػػػز كانػػػػػت 
 .ككانت تدرس ا حاديث مف منظكر خبري ن عملي ،كالعملية يةالاقي
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 :ضوعو في ىذا الم كتبت التيومن أشير المؤلفات  
كقػػػػػد ذكػػػػػر  ،المقػػػػػدـ إسػػػػماعيل بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػف للمؤلػػػػػل ع : فقـــــو أشـــــراط الســـــاعة(  1

كالاػػػػتف المعاصػػػػرة  ،ة الصػػػػصرى ايػػػػو بعػػػػض الجكانػػػػب الاقييػػػػة المتعلقػػػػة بمكاضػػػػيع أشػػػػرام السػػػػاع
ل نػػػػػػو أىمػػػػػػل اإلشػػػػػػارات الاقييػػػػػػة اػػػػػػي عالمػػػػػػات  ،أحاديػػػػػػث الاػػػػػػتفبكرحطيػػػػػػا  ،اػػػػػػي ىػػػػػػذا الزمػػػػػػاف

 الساعة ال برى كىك مكضكع دراستنا اي ىذا البحث.   

كقػػػػػػػد عنػػػػػػػي بػػػػػػػذكر  ،الصايلػػػػػػػي سػػػػػػػليماف بػػػػػػػف هللا للمؤلػػػػػػػل عبػػػػػػػد : الســـــــاعة أشـــــــراط( 2
كقػػػػػد  ،بجمعيػػػػػا كشػػػػػرحيا كالتعليػػػػػق علييػػػػػا حيػػػػػث قػػػػػاـ ،اػػػػػي أشػػػػػرام السػػػػػاعةا حاديػػػػػث الػػػػػكاردة 

قسػػػػـ أشػػػػرام السػػػػاعة اػػػػي ىػػػػذا ال تػػػػاب إلػػػػى قسػػػػميف: أشػػػػرم السػػػػاعة الصػػػػصرى كأشػػػػرام السػػػػاعة 
 ال برى.
كتميػػػز بػػػذكر ا حاديػػػث  ،ىػػػادي مكسػػػى : للمؤلػػػل عصػػػاـ الســـاعة أشـــراط صـــحي ( 3 

طػػرؽ إلػػى التحيػػث اقتصػػر علػػى ذكػػر ا حاديػػث اقػػ  دكف  ،الصػػحيحة الػػكاردة اػػي أشػػرام السػػاعة
 علييا أك ذكر الجكانب الاقيية اييا. تعليقالتحليل أك الشرح أك ال

الجكانػب علػى  ةكىناؾ العديد مف المؤلاات اي ىذا المجاؿ ل نيا اي معظميا كانػت قاصػر 
يػػػة لبخػػػالؼ رسػػػالتنا ىػػذه التػػػي سػػػتركز علػػى الجكانػػػب الاقييػػػة العم ،كمػػػا أسػػلانا كالخبريػػػة ةيػػدالعق

  شرام الساعة ال برى.
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 خطة البحث:

كخاتمػػػة كمػػػا ىػػػك  كاصػػػل تمييػػػدي باإلضػػػااة إلػػػى اصػػػليف لقػػػد قسػػػمت البحػػػث إلػػػى مقدمػػػة

 :أدناه مكضح

  مقدمة البحث:

 الكتاب والسنة. من وأدلتياوأنواعيا  الفصل التمييدي : حقيقة الفتن

 .اصطالحاا و  لغةا  تعريف الفتن المبحث األول :     

 .أدلتيا من الكتاب والسنةو  ،أنواع الفتن المبحث الثاني :     

 .اعتزال الفتن وتطويقيا وسبل النجاة منيا الفصل األول :

 والتصدي ألىل البدع والضالل. ،: سبل تطويق الفتن المبحث األول    

 .وتجنب الوقوع فييا ،المبحث الثاني : حكم اعتزال الفتن    

 المبحث الثالث : الجتياد في العبادة استدفاعاا لمفتن.    

 .األحكام الفقيية زمن الفتن المتعمقة بالعبادات والمعامالت الفصل الثاني :

 : األحكام الفقيية زمن الفتن المتعمقة بالعبادات. المبحث األول    

 .بالمعامالت المتعمقة الفتن زمن الفقيية األحكام:  المبحث الثاني    

 :الخاتمة 
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 التمييدي الفصل

 من وأدلتيا وأنواعيا الفتن حقيقة 

 والسنة الكتاب 
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 المبحث األول

 واصطالحاا  تعريف الفتن لغةا 

  :تعريف الفتن لغةا 

)اتف( الااء كالتاء كالنكف أصل صحيح يدؿ على ابتالء كاختبار. مف ذلؾ الاتنة. يقاؿ:      
يقاؿ: اتنت أاتف اتنا. كاتنت الذىب بالنار، إذا امتحنتو. كىك ماتكف كاتيف. كالاتاف: الشيطاف. ك 

 .اتنو كأاتنو

قاؿ الخليل: الاتف: اإلحراؽ. كشيء اتيف: أي محرؽ. كيقاؿ للحرة: اتيف، كأف حجارتيا      
 .(1)محرقة

جماع معنى الاتنة انبتالء كانمتحاف كانختبار، كأصليا مأخكذ " قاؿ صاحب اللساف :      
دينار مف الجيد، كاي الصحاح: مف قكلؾ اتنت الاضة كالذىب إذا أذبتيما بالنار لتميز الرديء 

 ُومْ  يَيْمَ   ﴿  إذا أدخلتو النار لتنظر ما جكدتو. كالاتف: اإلحراؽ، كمف ىذا قكلو عز كجل:  ،ماتكف 
 .(3)"رأي يحرقكف بالنا ،(2) ﴾  ُحْفخَنُينَ  انلَّارِ  ََعَ 

نبتالء ىي ا :مما سبق يتبيف لنا أف حقيقة الاتف اي اللصة تدكر على عدة معاٍف لصكية    
ات كف كالنار المحرقة التي تذيب ما  ،كما يصاحبيا مف شداهد كصعاب ،كانختبار كانمتحاف

 اتظير جكدتو. تصيبو

 
 
 
 

___________________ 
 (.8/127، معجـ العيف )جالاراىيديك  ؛(4/472اللصة )ج معجـ مقاييس ،ابف اارس (1)
 .]13 :الذاريات[ (2)
 (.4/649)ج سليماف بف مقاتل تاسير اتل، مق، (13/317لساف العرب )ج ،ابف منظكر (3)
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 : تعريف الفتن اصطالحاا 
 : القرآن والسنةالفتن في معاني أول: 
عف المعنى اللصكي ليا كيمكف  اي القرآف كالسنة يختلل المعنى انصطالحي للاتف ل    

 حصرىا اي عدة معاٍف ىي:
للاتف كىي مطابقة للمعنى  كانتشارا   كعا  : كىي أ ثر المعاني شي البتالء والختبار والمتحان( 1

اي معظـ اآليات القرآنية ال ريمة، كانحاديث النبكية الشرياة منيا قكلو تعالى:  اللصكي كمكجكدة
َ َشِ يُ   ﴿ نَّ اّللَّ

َ
ًث َواْغَُِميا أ ِيَ  َظَُِميا مِنُْسْم َخاصَّ يقكؿ ابف  ،(1)﴾الْػَِقابِ  َواتَُّقيا فِخْنًَث اَل حُِصيََبَّ اَّلَّ

 بيا يعـ كمحنة   اختبارا   أي اتنة   المؤمنيف عباده تعالى يحذر هللا"كثير اي تاسيره ليذه اآلية: 
 .(2)"كغيره المسيء
َتْيِ ُثمَّ اَل   ﴿كمثل ىذا المعني اي قكلو تعالى:       ْو َمرَّ

َ
ةً أ ِ ََعٍم َمرَّ

جَُّىْم ُحْفخَنُيَن ِِف ُكّ
َ
َواَل يََرْوَن أ

َ
أ

ُرونَ َحخُيبُي كَّ  أك مرة عاـ كل اي بالعذاب يبتلكف " ، يقكؿ الطبري اي تاسيره:(3)﴾َن َواَل ُوْم يَذَّ
 .(4)"مرتيف
ثكيٍػزاة ﴿ اي قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  كمثل ىذا المعنى للاتنة ما كرد       إَٙأػٕر انهٓى

 .(5) ﴾  انًحٛب،ٔفزُخانًًبدانقجش،ٔأػٕرثكيٍفزُخانًغٛحانذجبل،ٔأػٕرثكيٍفزُخ
: كقد كرد ىذا المعنى اي عدد مف اآليات القرآنية مثل قكلو تعالى:  الكفر والشرك( 2
َش ُّ مَِ  الَْقخْ ِ ...﴿

َ
 (.7)"الشرؾ الاتنة": أنو قاؿ اي تاسيره ليذه اآلية مجاىد اعف ،(6)﴾...َوالْفِخْنَُث أ

 ،(8)﴾...َوقَاحُِِيُوْم َحَّتَّ اَل حَُسيَن فِخْنَثٌ ...﴿ كلو تعالىكمف ا مثلة أيضا  على ىذا المعنى ق     
ِ ...﴿ ،(9)شرؾ يككف  ن أي حتى  .﴾ ...َويَُسيَن اّلِيُ  ّلِلَّ

__________________ 
 .]25 ا نااؿ:[ (1)
 (. 4/32تاسير القرآف العظيـ )ج ،ابف كثير (2)
  .]126 التكبة:[ (3)
 (.14/580ججامع البياف اي تأكيل القرآف )،  الطبري  (4)
: مسلـ[؛ ]832: رقـ الحديث 1/166، الدعاء قبل السالـ/ ا ذاف ، : صحيح البخاري البخاري [ ،متاق عليو (5)

  .]589: رقـ الحديث 1/412 ، ما يستعاذ منو اي الصالة /المساجدصحيح مسلـ، 
   .]191البقرة: [ (6)
 .(1/635)جاليداية إلى بلكغ النياية اي علـ معاني القرآف كتاسيره  ،القيركاني (7)
  . [ 193: البقرة[  (8)
  .  (3/567ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع ، الطبري  (9)
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نٕالٔهللا ﴿ اي قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص يكـ ا حزاب كقد كردت الاتنة اي السنة بمعنى الشرؾ كما     

قذاألنٗإٌالقُٛب،إٌواألقذأثجذػهُٛب،عكُٛخفأَضنٍصهُٛب،ٔالرصذقُبٔالاْزذُٚب،يبهللا

( فتنة أرادوا إذا)، يقكؿ صاحب المرقاة اي شرحة لقكلو (1) ﴾  أثُٛبفزُخأسادٔاإراػهُٛب،ثغٕا
 أشد القبكؿ عف امتنعنا: أي( أبينا) ملتيـ، اي كا عادتنا ضاللنا أك كنيبا، أك قتال " شركا:أي

 .(2)انمتناع"
 :التعذيب واإلحراق( 3

 انلَّارِ ُحْفخَنُينَ  ﴿ على ىذا المعنى قكلو تعالى:  مف ا مثلة      
، يقكؿ القرطبي (3)﴾ يَيَْم ُوْم ََعَ

 لتختبره، أحرقتو أي الذىب اتنت: قكليـ مف كىك يحرقكف، اي تاسير ىذه اآلية "ياتنكف أي
ِيَ  َذخَنُيا ﴿تعالى:  ، كاي ىذا المعنى أيضا قكلو(4)انختبار" الاتنة كأصل الُْمْؤِمنَِي  إِنَّ اَّلَّ

 بالنار. أحرقكىـ أي ،(5)﴾َوالُْمْؤمَِناِت ثُمَّ لَْم َحخُيبُيا فََُِىْم َغَذاُب َجَىنََّم َولَُىْم َغَذاُب اْْلَرِي ِ 
 ككرؽ  ماتكف، كدينار جكدتو، لينظر ال كر أدخلو إذا كالدينار الدرىـ االف اتف: تقكؿ كالعرب 

 . (6)بالنار حجارتيا أحرقت كأنيا أي تيف،ا للحرة  كيقاؿ. محترقة اضة أي اتيف،
 : الصد عن سبيل  هللا( 4
ْخَرَج  ﴿الدليل على ىذا المعنى قكلو تعالى:      

َ
يَْطاُن َكَما أ يَا ةَِِن آَدَم اَل َحْفخِنَنَُّسُم الشَّ

ةََييُْسْم مَِ  اْْلَنَّثِ 
َ
 كما الديف، عف شيطافال يصرانكـ ن أي﴾    اَل َحْفخِنَنَُّسمُ  :﴿تعالى قكلو (7)﴾ أ

 .(8)الجنة مف باإلخراج أبكيكـ اتف
وَْحيَْنا إََِلَْ  ِِلَْفَْتَِي َغَِيَْنا َدْْيَهُ ِإَوذًا ﴿ككذلؾ قكلو تعالى:     

َ
ِي أ ِإَوْن ََكُدوا ََلَْفخِنُينََ  َغِ  اَّلَّ

َُذوَك َخِِيًل    الذيف الييكد ىؤنء ع يا كاحذر: ملسو هيلع هللا ىلص مذكرا نبيو هللا سبحانو كتعالى يقكؿ (9)﴾  اَلَّتَّ
 كتابو، حكـ مف إليؾ هللا أنزؿ ما بعض عف ايصدكؾ ياتنكؾ، أف إليؾ محت ميف جاءكؾ

___________________ 
؛ ]4104: حديث رقـ 5/109 ، غزكة الخندؽ كىي ا حزاب /المصازي البخاري،  صحيح: البخاري [، متاق عليو (1)

  .]1803: حديث رقـ 3/1430 ، غزكة ا حزاب كىي الخندؽ /اد كالسيرالجي ، صحيح مسلـ  :مسلـ[
 (. 7/3016ج) المصابيح مشكاة شرح المااتيح مرقاة: اليركي  المال (2)
 .]13الذاريات:[ (3)
 .  (17/34الجامع  حكاـ القرآف )ج ،القرطبي (4)
 .]10البركج: [ (5)
 .  (19/295)ج القرآف  حكاـ الجامع ،القرطبي (6)
 .]27ا عراؼ: [ (7)
  (.7/186)ج  القرآف  حكاـ الجامعرطبي: الق   (8)
(9)  ]73: اإلسراء [ .  
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 .(1)أىكاهيـ كاتباع بو العمل ترؾ على ايحملكؾ
 الشدة والضيق:( 5
َصاةَُه َخْْيٌ  ﴿قكلو تعػالى:   المعنى ىذا على الدليل     

َ
َ ََعَ َحرٍْف فَإِْن أ َوِمَ  انلَّاِس َمْ  َحْػُتُ  اّللَّ

نَّ ةِهِ 
َ
َصاَبخُْه فِخَْنٌث اجَْقَِدَب ََعَ وَْجِىدهِ اْطَمأ

َ
 ضػيق، أك، اختبػار أك شػدة أصػابتو أي إذا"، (2)﴾ ِإَوْن أ

 .    (3)"ال ار إلى كرجع، دينو ترؾ
 ثانيا : الفتن عند أىل الفقو :

استعمل الاقياء كلمة الاتف اي كثير مف المساهل الاقيية، كانجتيادات المذىبية، ل ػنيـ مػع      
ى جػع إلػى التشػابو ال بيػر بػيف المعنػـ ييتمكا كثيرا بكضع تعريل محدد للاتف، كلعل ذلؾ ير ذلؾ ل
 عف طالب العلـ كالعلماء. اضال   ،، اال يخاى على أحد مف الناسانصطالحيالمعنى ك اللصكي 

 المحنـــة الفتنـــة ىـــي): كقػػػد ذكػػػر بعػػػض الاقيػػػاء تعريػػػل الاػػػتف اقػػػاؿ صػػػاحب تحاػػػة البػػػاري      
 .(4)(كروهم وكل والعذاب
 المحنــة أخرجتــو فيمــا اســتعممت ثــم الختبــار الفتنــة أصــل) أمػػا ابػػف حجػػر اقػػاؿ اػػي الاػػتح:      

 والفضيحة والتحريق واإلثم كالكفر إليو آيل أو مكروه كل عمى أطمقت  ثم المكروه إلى والختبار
 .(5)(والفجور

 مناقشة التعريفات السابقة:
لخيػػر اػي أبػكاب ا غيػر شػاملة ل ػػل المعػاني، اػهف الاػتف ت ػكف ىػذه التعرياػات السػابقة للاػتف       

 لشر.اي أبكاب ا كما ت كف 
نَّما َواْغَُِميا  ﴿ : كتعػالى سػبحانو هللا دليل الاتف اي أبكاب الخير قكؿ      

َ
ْميالُُسمْ  أ

َ
ْوالُدُزمْ  أ

َ
 َوأ

 اييػا، كتطيعكنػو علييػا نوأتشػكرك  لػيعلـ أعطا مكىػا إذ ل ػـ، منػو كامتحػاف اختبػار": أي، ( 6)﴾  فِخَْنثٌ 
 .(7)"منو بيا كتعتاضكف  عنو، بيا تشتصلكف  أك
 

_________________ 
 . (8/501جامع البياف اي تأكيل القرآف )ج ،الطبري  (1)
  .]11: الحي[ (2)
  (.16/475ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع ،الطبري   (3)
 (.10/141الباري )ج تحاة المسمى البخاري  صحيح بشرح الباري  منحة ،السنيكي (4)
 (.13/3البخاري )ج صحيح شرح الباري  اتح ،العسقالني (5)
(6)  ]28: ا نااؿ [. 
  (. 4/42ج) العظيـ القرآف تاسير كثير، ابف  (7)
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 :تعريف الفتن 
، كمف النكاحي عند أىل اللصة اللصكية النكاحيمف  عد ىذا العرض السريع لمعنى الاتفب     

لاقو، يمكف أف نخرج بتعريل جامع لجميع المعاني ااي القرآف كالسنة  كعند أىل انصطالحية 
الفتنة ىي ما يصيب اإلنسان من شدة وبالء ومحنة، فتكشف حقيقتو، وتبدي السابقة انقكؿ: )

 (.شراا  وأسريرتو، وتكون خيراا 
 شرح التعريف ومحترزاتو:

 .يشمل المسلـ كال اار: اإلنسان
  *م لا  ﴿ : دليل الاتنة للمسلـ قكؿ هللا تعالي

َ
ْن َحُقيلُيا آَمنَّا وَُوْم الأ

َ
ُكيا أ ْن ُحْْتَ

َ
   َحِصَب انلَّاُس أ

 .(1) ﴾ ُحْفخَنُينَ 
ِيَ  ِِف قُُِيبِىِْم َمَرٌض فََزاَدتُْىْم رِْجًصا إََِل رِْجِصىِْم َوَماحُيا    ﴿ : دليل الاتنة لل اار قكؿ هللا تعالي

ا اَّلَّ مَّ
َ
َوأ

  *وَُوْم ََكفُِروَن 
َ
َوال يََرْوَن أ

َ
َتْيِ ُثمَّ ال َحخُيبُيَن َوال ُوْم أ ْو َمرَّ

َ
ةً أ ِ َعٍم َمرَّ

       جَُّىْم ُحْفخَنُيَن ِِف ُكّ
ُروَن  كَّ   .(2)﴾يَذَّ

 ىي كل مكركه يصيب اإلنساف اي دينو، أك ناسو ، أك مالو، أك عرضو.  ومحنة: وبالء شدة
ة منيا، ات شل حقيقة المؤمف، ىي مراد الاتنة، كالصاية المرجك  سريرتو: حقيقتو وتبدي فتكشف

ِيَ  مِْ  َرتِِْىِْم   ﴿ كتظيره، كتبدي سريرة ال اار، كتعلنو، كدليل ذلؾ قكلو تعالي: 
َولََقْ  َذخَنَّا اَّلَّ

ِيَ  َصَ قُيا َوََلَْػََِم َّ الاْكذِبِيَ  ُ اَّلَّ  .(3) ﴾  فََِيَْػََِم َّ اّللَّ
 الخير كما أنيا ت كف اي أبكاب الشر. االاتنة ت كف اي أبكاب :شراا  وأوتكون خيراا 

ْوالُدُزْم فِخْنٌَث   ﴿ : دليل الاتنة اي أبكاب الخير قكؿ هللا سبحانو كتعالى
َ
ْميالُُسْم َوأ

َ
نَّما أ

َ
َواْغَُِميا أ

ْجٌر َغِظيمٌ 
َ
َ ِغنَْ هُ أ نَّ اّللَّ

َ
  .(4)﴾  َوأ

صاةَُه َخْْيٌ َومَِ  انلَّاِس مَ   ﴿ : دليل الاتنة اي أبكاب الشر قكلو تعالي
َ
َ ََع َحرٍْف فَإِْن أ ْ  َحْػتُُ  اّللَّ

نْيا َواْْلِخَرةَ ذلَِ  ُوَي اِْلُِْسانُ  صاَبخُْه فِخْنٌَث اجَْقََِب ََع وَْجىِهِ َخِِسَ الُّ
َ
نَّ ةِهِ ِإَوْن أ

َ
  .(5)﴾  لُْمتِيُ ا اْطَمأ
 

_________________ 
  .]1: العنكبكت[ (1)
  .]125: التكبة[ (2)
  .]3 :العنكبكت[ (3)
  .]28 :ا نااؿ[ (4)
  .]11 :الحي[ (5)
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 المبحث الثاني 
 أنواع الفتن وأدلة وقوعيا من الكتاب والسنة 

إف ا دلة على ظيكر الاتف اي ىذه ا مة متكاترة ن حصر ليا، قطعية ن شؾ اييا، كلقد       
: قكلو تعالىما ىنالؾ، منيا لجاءت اآليات ال ريمة كا حاديث الشرياة، مدللة على ذلؾ، مثبتة 

ْن َحُقيلُيا آَمنَّا وَُوْم اَل ُحْفخَنُيَن  *ألم   ﴿ 
َ
ُكيا أ ْن ُحْْتَ

َ
َحِصَب انلَّاُس أ

َ
ِيَ  مِْ  َرتِِْىِْم  *أ َولََقْ  َذخَنَّا اَّلَّ

ِيَ  َصَ قُيا َوََلَْػََِم َّ الاَْكذِبِيَ  ُ اَّلَّ ال ريـ أف أمتو  تعالى رسكلوسبحانو ك اأعلـ هللا  (1)﴾ فََِيَْػََِم َّ اّللَّ
كىذه ىي سنة  ،(2)ا مـ السابقة مف قبل ابُتِلَيْت لى كما تَ بْ يا ستُ ص بالاتف دكف ا مـ، كأن  تلـ تخ

اةِرِيَ  َوَجتَُِْي  ﴿ هللا اي خلقو ككلمتو اي عباده َونَلَتَُِْينَُّسْم َحَّتَّ َجْػََِم الُْمَجاوِِ يَ  مِنُْسْم َوالصَّ
ْختَاَرُكمْ 

َ
 .(3)﴾  أ

تكون بين يدي ﴿: قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص أيضا   كمما يشيد على ظيكر الاتف اي ىذه ا مة     
، ، ويمسي مؤمناا ، ويمسي كافراا الساعة فتن كقطع الميل المظمم يصب  الرجل فييا مؤمناا 

 .(4)﴾ ، يبيع أقوام دينيم بعرض من الدنياويصب  كافراا 
 الاتف، كانتشارىا، ظيكر الساعة على أف مف عالمات دلت ىذه النصكص كغيرىا كقد       
 كيمسى الرجل اييا مؤمنا، يصبح حتى كىكليا، بالهيا كعظـ بالد المسلميف، اليرج اي ككثرة
 فيقول الفتنة وتجيء ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص  ركاية مسلـ قاؿ رسكؿ هللاكاي  ،كاارا   كيصبح كيمسي مؤمنا   ،كاارا  

 يأتي اال، (5)  ﴾ىذه ىذه: المؤمن فيقول الفتنة، وتجيء تنكشف ثم ميمكتي، ىذه: المؤمن
 كما أعظـ، كمصاهبيا أشد، الاتف كانت الزماف بأىلو، طاؿ ككلما منو، شر بعده كالذي إن زماف
 أنس أتينا: قاؿ عدي بف الزحير اعف كالكقاهع، الحكادث عليو كدلت الشرع، نصكص بذلؾ شيدت

اصجشٔافإَّالٚأرٙػهٛكى ﴿اقاؿ:  الحجاج مف نلقي ما إليو نااشكك  عنو هللا رضي مالؾ بف

 . (6)ملسو هيلع هللا ىلص نبيكـ مف سمعتو﴾  صيبٌإالانز٘ثؼذِششيُّحزٗرهقٕاسثكى
_________________ 

 .]1العنكبكت: [ (1)
 .( 11/429)ج  القرآف تأكيل اي البياف جامع ،الطبري  (2)
 .]31ع: [ (3)
: حديث رقـ 4/58 ،المظلـ الليل كقطع اتف ست كف  جاء ما /رسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص عف الاتف ي،]الترمذي: سنف الترمذ (4)

   ؛ صححو ا لباني.]2197
  . [ 1844   رقـ حديث: 3/1472 اا كؿ، ا كؿ الخلااء، ببيعة بالكااء ا مر/ اإلمارة مسلـ، صحيح: مسلـ]   (5)
 ؛]7068يث رقـ ح :9/49 ،منو شر بعده الذي إن مافز  يأتي ن /الاتف: صحيح البخاري، البخاري [  (6)

 (.1/55الصايلي: أشرام الساعة )ج
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التي ستمر بيذه ا مة إلى قسميف: اتف أشرام الساعة الصصرى، كاتف يمكف تقسيـ الاتف ك      
 أشرام الساعة ال برى، كما سنرى بهذف هللا تعالى اي ىذه الدراسة.

 الصغرى: : فتن أشراط الساعةالمطمب األول
كىي الاتف التي تظير اي أشرام الساعة الصصرى، كىي كثيرٌة جدا ن حصر ليا، تمكج       

كمكج البحر الياهي، اال تدع أحدا اي ىذه ا مة إن لطمتو، كقد بدأت بمكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اكانت 
اليدى كضياء الدجى،  أشد المصاهب كأعظـ الاتف، ابمكتو انقطع الكحي مف السماء، كرحل نكر

ارجات بذلؾ قلكب أىل ذلؾ الزماف، كارتدت جمكع مف المسلميف، اكانت بذلؾ أعظـ المحف 
 كأشد المصاهب كالاتف.

ثـ تكالت الاتف، اظير الدجالكف كأدعياء النبكة، ككثر اليرج كانتشر القتل بيف المسلميف،        
الخكارج كالارؽ الضالة، ككل ىذا سيككف  كادليمت الخطكب، كتعددت أشكاليا كأنكاعيا، كظير
 مكضكع حديثنا اي ىذا المبحث إف شاء هللا تعالى.

عف أبرز الاتف التي تظير اي أشرام الساعة الصصرى، كما أنني لف أدرج ايو كسأت لـ ايو    
على  بمكضكع الدراسة، كتركيزا   أيا  مف أشرام الساعة مما ليس ايو مف الاتف شيء، التزاما  

 كع البحث، كىي كما سيأتي. مكض
 موت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وارتداد العرب: (1

غ الرسالة، كأدى ا مانة، ملسو هيلع هللا ىلص، كااضت ركحو الطاىرة، بعد أف بل   (1)لقد مات رسكؿ هللا       
مات ، لقد (2)كترؾ ا مة على المحجة البيضاء، ليليا كنيارىا سكاء، ن يزيغ عنيا إن ىالؾ

الرحمة الميداة كالنعمة المسداة، اهف هللا لـ يكتب الخلكد  حد مف خلقو، كذلؾ مصداقا  لقكلو 
ُجيَرُكْم يَيَْم الْقِيَاَمثِ  ﴿  تعالى: 

ُ
 .(3) ﴾ ُكُّ َجْفٍس ذَانَِقُث الَْميِْت ِإَوجََّما حَُيفَّْيَن أ

_______________ 
 نثنتػػيف انثنػػيف، يػػـك كتػػكاي انثنػػيف، يػػـك كىػػاجر انثنػػيف، يػػـك إليػػو كأكحػػى انثنػػيف، َيػػْكـ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسػػْكؿُ  ُكِلػػدَ  (1)

 إليو، يكحى كىك سنيف عشر كاستخاى سنة، كأرحعكف  اثنتاف إليو يكحى أف قبل لو ككاف كأشير، سنة كستيف
 كتػػكاي، نصػػاا،ك  سػػنة عشػػريف إليػػو الػػكحي ككػػاف كنصػػاا، سػػنيف عشػػر يقاتػػل امكػػث المدينػػة، إلػػى ىػػاجر ثػػـ

سػير أعػالـ  ،الػذىبي .ذلػؾ مثػل كالنسػاء عليػو، يصػلكف  أرسػال   عليػو النػاس يػدخل يػداف، ن أيػاـ ثالثة امكث
 (.2/334النبالء )ج

 ن كنيارىػا، ليليػا البيضػاء على تركت ـ )قدملسو هيلع هللا ىلص سارية قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  بف ىذا جزء مف حديث العرحاض  (2)
 .]28/367 ،ابف حنبل: مسند أحمد[كثيرا(،  اختالاا اسيرى  منكـ، يعش كمف ىالؾ، إن بعدي عنيا يزيغ

  .]185 آؿ عمراف:[  (3)
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، العرب بارتداد الشر ظيكر أكؿ ككاف، الصصرى  الساعة أشرام اي الاتف أكلى ىذه اكانت     
 كيتكعد الناس، يخطب عمر الااركؽ  قلكب كثيٍر مف المسلميف، حتى قاـ تكزاغ  ،المدينة  ارجات

بالقتل كالعذاب مف يزعـ أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد مات، كظل المسلمكف على ىذه الحاؿ، حتى ىيأ 
ـ إلى الديف القكيـ، اقاـ أبك بكر الصديق يُ عَ جِ رْ تيـ على الحق المبيف، كيُ بِّ ثَ هللا ليذه ا مة مف يُ 

 اهف هللا يعبد كاف كمف مات، قد اهف عا   عا ، يعبد كاف امف بعد، اي الناس اقاؿ: أما خطيبا  

فَإِْن َماَت  ﴿   ثـ تال قكلو تعالى ،(1)يمكت ن حي هللا
َ
ٌ  إاِلَّ رَُشيٌل قَْ  َخَِْج مِْ  َرتِِْهِ الرُُّشُ  أ وَما ُُمَمَّ

ْخَقاةُِسْم َوَمْ  َحنَْقِِْب ََعَ َغقَِتيْهِ فََِْ  يَُضَّ 
َ
ْو قُخَِ  اجَْقَِتْخُْم ََعَ أ

َ
ُ أ َ َشًْ ًا وََشيَْجزِي اّللَّ      اّللَّ

اكِرِي َ   .(2) ﴾  الشَّ

اما ىي إن كلمات معدكدة، كلحظات محدكدة، حتى عادت للمسلميف عقكليـ، كرجعت      
 القرآف. اي جاء بما مستبصريف كاإليماف الحق بو أىل هللا إلييـ أحالميـ، اثبت

ايف، كتالقت مع نكايا الحاقديف، اأثاركا الاتنة بيف ل ف ىذه الاتنة نمست قلكب كثير مف المرج
المسلميف، كارتدت جمكع كثيرة مف العرب كالمستعرحيف، اترككا الزكاة، كأعرضكا عف الديف، 
كجم عكا الجيكش لقتاؿ المسلميف، اما كاف مف الصديق إن أف جّيز ا مراء كجي ش المسلميف، 

 أىل الحق كالديف، ادانت قباهل العرب لحكـ اإلسالـ اانطلقكا اي حرب المرتديف، حتى أظير هللا
 كخلياة المسلميف.

 
 
 
 
 
 

_________________ 
 (.2/331سير أعالـ النبالء )ج ،الذىبي (1)
  .]144 عمراف: آؿ[ (2)
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 . ظيور الدجالين وأدعياء النبوة :2
ٌٕكزاثٌٕ،قشٚجبيٍثالثٍٛ،كهٓىالرقٕوانغبػخحزٗٚجؼثدجبن  ﴿ قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص        

 . (1) ﴾  ٚضػىأَّسعٕلهللا
مسيلمة  منيـ دجالكف كذابكف يزعمكف أنيـ أنبياء، اكاف يخرج حتى الساعة تقـك ن      
 باليمف، العنسي كا سكد باليمامة، مسيلمة اخرج كالمختار الثقاي، كا سكد العنسي، ال ذاب،
 لتِ اقُ  تميـ، بني اي كسجاح أسد، بني اي خكيلد بف طليحة بكر الصديق أبي خالاة اي كخرج
 على كمات طليحة، كتاب بكر، أبي خالاة اي مسيلمة لتِ كقُ  ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يمكت أف قبل ا سكد
 أبي بف المختار كخرج تابت، أيضا   سجاح أف   لقِ كنُ  ،اي أصح ا قكاؿ عمر خالاة اي اإلسالـ
 إلى الناس كدعا البيت، أىل محبة اأظير الزحير، ابف خالاة أكؿ اي كاةال  اي الثقاي عبيد
 كزعـ النبكة، يدعي أف الشيطاف لو في  زَ  وإن   ثـ الناس، واأحب   سيف،الحُ  ةِ لَ تَ قَ  القصاص مف طلب
 مركاف بف الملؾ عبد خالاة اي ال ذاب الحارث كستيف، كخرج بضع سنة لَ تِ كقُ  يأتيو، جبريل أف
 جماعة. العباس بني خالاة اي خرجك  ل،تِ اقُ 

نما كثرة، كف َص حْ يُ  ن اهنيـ ،مطلقا   النبكة ادعى مف بالحديث المراد كليس         مف المراد كا 
 منيـ، ذلؾ لو كقع بعض مف تعالى هللا أىلؾ كقد كصانا، كمف شبية، لو كحدت شككة، لو قامت

  .(2)كتاب على آخريف منيـ
 القتل بين المسممين.. ظيور الفتن وكثرة اليرج و 3

ال  ﴿ : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسكؿ أف ىريرة رضي هللا عنو، أبي ااي حديث البخاري كمسلـ عف      

يبٌ،ٔرظٓشانفزٍ،ٔٚكثشانٓشجرقٕوانغبػخحزٗٚقجطانؼهى،ٔركثشانضالصل،ٔٚزقبسةانض

 . (3)﴾ ..ْٕٔانقزمانقزم
 

_____________________ 
 ؛ ]3609: حديث رقـ4/200 ،عالمات النبكة اي اإلسالـ /المناقبالبخاري،  صحيح: البخاري ] ق عليو، متا (1)

: حػػػديث رقػػػـ 4/2239 ،ن تقػػػـك السػػػاعة حتػػػى يمػػػر الرجػػػل /السػػػاعة كأشػػػرام الاػػػتف  ]مسػػػلـ: صػػػحيح مسػػػلـ،
2923[. 

 صػػػػحيح لشػػػػرح اري السػػػػ إرشػػػاد ،القسػػػػطالنيك  ؛(6/617اػػػػتح البػػػػاري شػػػرح صػػػػحيح البخػػػػاري )ج ،العسػػػقالني (2)
 (.6/5البخاري )ج

: حػػػديث رقػػػـ 2/33 ، مػػػا قيػػػل اػػػي الػػػزنزؿ كاآليػػػات/ انستسػػػقاء، ]البخػػػاري: صػػػحيح البخػػػاري متاػػػق عليػػػو،   (3)
: 4/2057 ،الزمػاف آخػر اػي كالاتف الجيل كظيكر كقبضو العلـ راع /لعلـ ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛ ]1036

 .]2672حديث رقـ 
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انغبػخ  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ حدثنا: قاؿ ري مكسى ا شع كاي ركاية أبي       ٚذ٘ ثٍٛ إٌ

 رسكؿ يا: المسلميف بعض اقاؿ ، ﴾  انقزم  ﴿ : قاؿ اليرج؟ ما هللا، رسكؿ يا: قلت: قاؿ ، ﴾ نٓشجب 
نٛظثقزم  ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ اقاؿ ككذا، كذا المشركيف مف الكاحد العاـ اي اآلف نقتل إنا هللا،

 اقاؿ ، ﴾  انًششكٍٛ،ٔنكٍٚقزمثؼضكىثؼضب،حزٗٚقزمانشجمجبسِ،ٔاثٍػًّٔراقشاثزّ
؟ ذلؾ عقكلنا كمعنا هللا، رسكؿ يا: القكـ بعض رُضعػقٕلأكثشال،  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ اقاؿ اليـك

 .(1)﴾الػقٕلنٓى،ٔٚخهفنّْجبءيٍانُبطرنكانضيبٌ،

ايذه ا حاديث كغيرىا قد جاءت مدللة على ظيكر الاتف، كانتشار القتل، ككثرة اليرج بيف      
المسلميف، ابعد مقتل أمير المؤمنيف عثماف بف عااف رضى هللا عنو، ظير انختالؼ كالتارؽ 

ق، ثـ معركة النيركاف 37ق، ثـ معركة صايف سنة 36بيف المسلميف، اكانت كقعة الجمل سنة 
كقتل الزحير، ثـ قتل أمير  طلحة ق، اقتل كثير مف الصحابة رضكاف هللا علييـ، اقتل39ة سن
لى القتل اي المسلميف كعـ البالء اق، ثـ تك 40بف أبي طالب رضى هللا عنو سنة  مؤمنيف عليال

ككثر اليرج، اقتل الحسيف كظير الحجاج اأمعف اي قتل المسلميف، حتى بلغ اي ذلؾ مبلصا، 
 .(2)بالمنجنيق، كصلب ابف بنت الصديقاضرب مكة 

 أشرؼ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ككل ىذا مما أخبر بو الصادؽ المصدكؽ اقد جاء اي الحديث الصحيح أف    
فإَٙألسٖانفزٍ  ﴿ : قاؿ ن،: قالكا  ﴾  ْمرشٌٔيبأسٖ  ﴿ : اقاؿ المدينة، آطاـِ  مف (3)ـٍ طُ أُ  على

 .(4) ﴾ رقغخاللثٕٛركىكٕقغانقطش

 

 

__________________ 
 .صححو ا لباني ؛]3959: حديث رقـ 2/1309التثبت اي الاتف  /الاتف: سنف ابف ماجة، بف ماجةا[ (1)
 (.1/225التميمي: كتاب المحف )جك  ؛(6/187)ج الطبري، تاريخ الرسل كالملكؾ المعركؼ بتاريخ الطبري  (2)
 حػػديث مػػف المشػػكل كالحصػػف؛ ابػػف الجػػكزي، كشػػل كالقصػػر مراػػكع حجػػارةٍ  مػػف بنػػاءٌ : ا لػػل بضػػـ ـُطػػا ُ   (3)

 (.1/228الصحيحيف )ج
: حػديث 9/48 ،كيل للعرب مف شػر قػد اقتػرب  قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص /الاتف ]البخاري: صحيح البخاري،متاق عليو،  (4)

: حػديث 4/2211 ،نػزكؿ الاػتف كمكاقػع القطػر /السػاعة كأشػرام الاػتف ، ]مسلـ: صحيح مسلـ ؛]7060 رقـ
 .]2885رقـ 
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  : الضالة والفرق  الخوارج . ظيور4

على يد ذي الخكيصرة التميمي الذي اعترض   كاف أكؿ ظيكر الخكارج اي عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص       
 الخدري  سعيد أف أبالبعض الصناهـ، ااي الحديث الذي ركاه البخاري كمسلـ   على قسمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 كىك الخكيصرة، ذك أتاه ،ما  سْ قَ  ـُ سِ قْ يَ  كىك  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عند نحف بينما: قاؿ عنو، هللا رضي
قذخجذٔٚهك،ٔيٍٚؼذلإرانىأػذل،  ﴿ : اقاؿ ؿ،دِ اعْ  هللا رسكؿ يا: اقاؿ تميـ، بني مف رجل

أكٍأػذل نى        :اقاؿ قو؟عن اأضرب ايو لي اهذف هللا، رسكؿ يا: عمر اقاؿ  ﴾ ٔخغشدإٌ
يحقر أحدكم صالتو مع صالتيم، وصيامو مع صياميم، يقرءون  دعو، فإن لو أصحاباا   ﴿

 .(1) ﴾ ....القرآن ل يجاوز تراقييم، يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية

ىذا، قوما يقرءون القرآن، ل يجاوز حناجرىم،  (2)ئِض ئْ إن من ِض   ﴿ كاى ركاية أخرى      
وثان، ، يقتمون أىل اإلسالم، ويدعون أىل األ (3)يمرقون من اإلسالم مروق السيم من الرمية

 .(4) ﴾عاد لئن أدركتيم ألقتمنيم قتل

اتنتيـ جلية ظاىرة، حيث لـ يراعكا السيل  َتبدُ ، ل ف لـ اكاف ىذا أكؿ خركج اي اإلسالـ      
طالب رضي هللا عنو، حيف راضكا  على المسلميف إن اي عيد أمير المؤمنيف علي بف أبي

 .(5)ق39التحكيـ بعد معركة صايف، اخرجكا عليو كحارحكه، حتى قتليـ اي معركة النيركاف سنة 

ثـ ظيرت بعد ذلؾ العديد مف الارؽ كالمذاىب الاكرية التي خالات أىل السنة كالجماعة اي      
 كأهمة المسلميف،العقيدة كالمنيي، حتى كصل بعضيـ إلى القكؿ بكار الصحابة 

___________________ 
مػػف تػػرؾ قتػػاؿ الخػػكارج  /كقتػػاليـ كالمعانػػديف المرتػػديف اسػػتتابة ]البخػػاري: صػػحيح البخػػاري،متاػػق عليػػو،  (1)

ذكر الخػكارج  الزكاة/ ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛ ]6933: حديث رقـ 9/17 ،للتأليل كأف ن ينار الناس منو
 .]1064: حديث رقـ 2/744كصااتيـ 

 صػػػػػػػػػحيح البػػػػػػػػػاري شػػػػػػػػػرح اػػػػػػػػػتح نسػػػػػػػػػلو؛ العسػػػػػػػػػقالني، أك أك معدنػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػلو مػػػػػػػػػف أي ذاىػػػػػػػػػ ضهضػػػػػػػػػ  (2)
  (.1/146ج)البخاري 

 دمػػو مػػف بالسػػيـ يتعلػػق كلػػـ أخػػرى، جيػػة مػػف الصػػيد مػػف ناػػذ إذا السػػيـ خػػركج مػػف الػػديف يخرجػػكف : أي (3)
 (.15/231البخاري )ج صحيح شرح القاري  شيء، العيني، عمدة

: 4/137، قػػكؿ هللا تعػػالى اأمػػا عػػاد اػػأىل كا ا نبيػػاء/ اديػػثأح ]البخػػاري: صػػحيح البخػػاري،متاػػق عليػػو،  (4)
 .]1064: حديث رقـ 2/741ذكر الخكارج كصااتيـ  /الزكاة ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛]3344حديث رقـ 

 (.283سير أعالـ النبالء )ج راشدكف/ ،الذىبي (5)
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 .(4)كظير التارؽ بيف المسلميف، (3)كالمرجهة (2)القدريةك  (1)اظيرت الركااض 
مالؾ  بف الذي ركاه  أنس  ككل ذلؾ مصداؽ ما جاء اي الخبر الصحيح عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص    

ن أمتي   ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ حيث إن بني إسرائيل افترقت عمى إحدى وسبعين فرقة، وا 
 . (5) ﴾ الجماعةستفترق عمى ثنتين وسبعين فرقة، كميا في النار، إل واحدة وىي: 

 . قتال الترك:5
ل تقوم الساعة حتى   ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: عنو هللا رضي ىريرة ااي الحديث عف أبي      

، (7)، كأن وجوىيم المجان المطرقة(6)تقاتموا الترك، صغار األعين، حمر الوجوه، ذلف األنوف
 .(8) ﴾ م الشعرول تقوم الساعة حتى تقاتموا قوما نعالي

 سيككف اي ىذه ا مة، ااي أمر عف أخبر حيث  ملسو هيلع هللا ىلص النبي معجزات جملة مف الحديث ىذا     
 مف دكنو كما النير كراء ما أىل اقتلكا الترؾ مف عظيـ جيش خرج كستماهة عشرة سبع سنة
 بالد اي ايت كا كال يكؼ، المصارات اي اختاى مف إن منيـ يني كلـ خراساف، بالد جميع

 ن ما الخالهق مف اييا اقتلكا العراؽ، إلى كصلكا ثـ ا كند، كذبحكا النساء، كاستباحكا اإلسالـ،
 الملكؾ مف اييا مف جميع كالجكامع، كقتلكا المساجد سكاري  إلى خيكليـ كرحطكا يحصى،
 مدة اي الشاـ جميع كمل كا المسلميف، مف اييا مف جميع كاستباحكا كالعباد، كالاضالء كالعلماء
 .(9)المصرية الديار رعبيـ كدخل الرؤكس بسيكايـ كالقكا ا ياـ، مف يسيرة
    ____________________ 
 مػػف بػنص بعػده مػف كذريتػو علػػي اػي الخالاػة أف كزعمػكا الصػحابة، كأ ثػػر الشػيخيف خالاػة راضػكا ىػـ الػذيف (1)

 (.5/210ج) انسالـ إلى المنتسبة الارؽ  كعةباطلة؛ مكس غيرىـ خالاة كأف ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
نمػا قػدر، ن: يقكلػكف  ايػـ المعتزلػة، كىـ القدر، ينكركف  الذيف ىـ  (2)  عػز هللا كأف حػادث،: يعنػي أنػل، ا مػر كا 

 (.4/22المثلى )ج القكاعد العباد؛ السلمي، شرح أاعاؿ يخلق كلـ يكتبيا، كلـ ا شياء يقدر لـ كجل
 عمػػل كأخرجػػكا اقػػ ، القلبػػي التصػػديق مجػػرد اػػي اإليمػػاف كحصػػركا اإليمػػاف، عػػف العمػػل أخرجػػكا ىػػـ الػػذيف  (3)

 اإليماف؛ المرجع السابق.  مسمى مف القلب كعمل الجكارح
  (.4/334ج) انسالـ إلى المنتسبة الارؽ  مكسكعة  (4)
 ، مسػند أحمػد ابف حنبل:[؛ ]3993: حديث رقـ 2/1322 ،ا مـ ااتراؽ /الاتف : سنف ابف ماجة،ابف ماجة[ (5)

 .]12479: حديث رقـ19/462مسند أنس بف مالؾ 
 (.1/270اآلثار )ج صحاح على ا نكار شارؽ ، اليحصبي ؛ا نكؼ اطس كقيل ا نكؼ صصار معناه  (6)
 (.9/13اللصة )ج تيذيب ،اليركي  ؛غالظ الكجكه عراض أنيـ أراد منو  (7)
]مسػػلـ:  ؛]2928ديث رقػػـ : حػػ4/43قتػػاؿ التػػرؾ  كالسػػير/ الجيػػاد ]البخػػاري: صػػحيح البخػػاري،متاػػق عليػػو،  (8)

 .]2912: حديث رقـ 4/2233ن تقـك الساعة حتى يمر الرجل الساعة/  كأشرام الاتف صحيح مسلـ،
 (.11/280عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )ج ،آبادي (9)
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 القلػكب بلصػت كقػد العسػا ر، مػف معػو مػف قطػز بجميػع المظاػر الملؾ مصر مف إلييـ اخرج    
 لطػالكت، كػاف كمػا كالظاػر النصػر مػف علػييـ لػو اكػاف جالكت، بعيف يـب التقى أف إلى الحناجر
 مػا كرأكا منيػزميف، كرجعػكا سػاعتيـ، مػف الشػاـ عػف كارتحلػكا ،ا  غزير  ا  كعدد ا  كثير  ا  جمع منيـ اقتل
 .(1)صاغريف أذنء مدحكريف كخاسهيف خاهبيف زمف، كراحكا منذ يشاىدكه لـ

 اتنػتيـ، أنيػا مػف اػي ا ثيػر ابػف عظيمػا حتػى قػاؿ اإلمػاـ كقد بلصت اتنتيـ بالمسػلميف مبلصػا     
 كخصػت الخالهػق، عمػت مثليػا، عػف الػدىكر عقمػت التػي ال بػرى  كالمصػاهب العظمػى، الحكادث
 .(2)صادقا ل اف بمثليا يبتلكا لـ اآلف إلى تعالى هللا خلقو منذ العالـ إف قاهل قاؿ الك المسلميف

 . يحسر الفرات عن جبل من ذىب:6

ٕشكٚ  ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو هللا رضي ىريرة أبي عف كمسلـ البخاري  ركى       

َْٚحِغشػٍ﴿  كاي ركاية ، ﴾ انفشادأٌَْٚحِغَشػٍكُضيٍرْت،فًٍحضشِفالٚأخزيُّشٛئب 

رات عن جبل من ل تقوم الساعة حتى َيْحِسر الف  ﴿ : مسلـل عند ركاية كاي (3) ﴾  ججمرْت
ذىب َيْقُتل الناس عميو، َفُيْقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منيم لعمي أكون 

 . (4)﴾  أنا الذي أنجو

 ىذا اهف مجراه، تحكؿ بسبب ذلؾ يككف  كقد ،(5)ماهو لذىاب انكشااو: انحساره كمعنى     
 مف لسبب النير مجرى  تحكؿ ما اهذا معركؼ،غير كىك بالتراب، مطمكر الجبل ىذا أك ال نز،

  .(6)بالصكاب أعلـ كهللا كشاو، الجبل ىذا مف قريبا   كمرّ  ا سباب،

__________________ 
 (. 11/280كحاشية ابف القيـ )ج المعبكد عكف  ،آبادي  (1)
 المرجع السابق.  (2)
ـ: صػػحيح ]مسػػل ؛]7119: حػػديث رقػػـ 9/58النػػار  خػػركج /الاػػتف ]البخػػاري: صػػحيح البخػػاري،متاػػق عليػػو،   (3)

: حديث رقـ 4/2219 ،ذىب مف جبل عف الارات يحسر حتى الساعة تقـك ن /الساعة كأشرام الاتف مسلـ،
2894[. 

 ، ذىػػب مػػف جبػػل عػػف الاػػرات يحسػػر حتػػى السػػاعة تقػػـك ن /السػػاعة كأشػػرام الاػػتف  ]مسػػلـ: صػػحيح مسػػلـ،  (4)
 .]2894: حديث رقـ 4/2219

 (.18/19)ج  الحجاج بف مسلـ صحيح شرح المنياج، النككي  (5)
 (.1/199الصصرى )ج القيامة ،ا شقر (6)
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 الشديد عليو، كالقتاؿ الاتنة، مف أخذه عف ينشأ لما أخذه، عف النيي أف يظير كالذي         
 رجل كل ويقول وتسعون، تسعة مائة، كل من فيقتل عميو، الناس .. يقتتل ﴿  ااي الحديث

اآليات، لذا حذر النبي  مف آية كىك للبليات، ايككف سببا  ﴾  أنجو الذي أنا أكون  لعمي: منيم
 .(1)مف انقتتاؿ عليو أك ا خذ منو  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا سكد البتركلي الذىب عف حسر قد الارات أف (2)زعـ بعضيـك  

 :كجكه مف ىذا عف كالجكاب

ا الذىب جبل على نص  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف: الكجو ا كؿ  على ذلؾ حمل كمف كيل،التأ يحتمل ن نص 
 .مكاضعو عف ال لـ تحريل مف كىذا بو، أريد ما غير على الحديث حمل ا سكد، اقد البتركؿ

 بالذىب لو الناس بعض تسمية كأما مجاز ا، كن حقيقة بذىب ليس البتركؿ أف: الثاني الكجو
نما الذىب، أنكاع مف نكع أنو مرادىـ اليس ا سكد؛  الذىب ثمنو مف يحصل أنو بذلؾ يقصدكف  كا 
 ال ثير.

 (3) ﴾  حغشانفشادػٍكُضيٍرْت  ﴿  ىك الصحيح الحديث اي جاء الذي أف: الثالث الكجو
 ذلؾ يككف  أف يناي بالنص الارات كتخصيص ،(4)﴾  ػٍججميٍرْت  ﴿ : ا خرى  الركاية كاي
نما الارات، نير اي ليست البتركؿ بحكر أف المعلكـ كمف غيره، اي  اي كثيرة مكاضع اي ىي كا 

 كمصارحيا. ا رض مشارؽ 

 على حملو كمف شيه ا، منو يأخذ أف الذىب جبل حضر مف نيى  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف: الرابع الكجو 
 البطالف معلكـ كىذا منو، ا خذ عف منيييف الناس يككف  أف قكلو ا سكد، االـز البتركؿ

 .(5)بالضركرة

 ____________________ 

 القػػػػيـ ابػػػػف كحاشػػػػية المعبػػػػكد عػػػػكف : كآبػػػػادي ؛(24/213ج) البخػػػػاري  صػػػػحيح شػػػػرح القػػػػاري  عمػػػػدة ي،العينػػػػ  (1)
  (.11/294ج)  

، التػكيجري صالح يحسر الارات علػى كنػز مػف ذىػب.  أبي بف سييل حديث على لو تعليق اي عبية ىك أبك  (2)
 (.2/185الساعة )ج كأشرام كالمالحـ الاتف اي جاء بما الجماعة إتحاؼ

 .19جو صسبق تخري  (3)
 .19سبق تخريجو ص  (4)
 (.2/185الساعة )ج كأشرام كالمالحـ الاتف اي جاء بما الجماعة إتحاؼ ،التكيجري   (5)
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 :الكبرى : فتن أشراط الساعة المطمب الثاني

العالمػػػػػػات كاآليػػػػػػات التػػػػػػي ت ػػػػػػكف قريبػػػػػػة  مػػػػػػف السػػػػػػاعة، "أشػػػػػػرام السػػػػػػاعة ال بػػػػػػرى كىػػػػػػي        
، اػػػػال تلبػػػػث الحيػػػػاة الػػػػدنيا بعػػػػدىا (1)"جػػػػدا  جػػػػدا   ا  ريبػػػػق يكػػػػكف  بحيػػػػث إذا حػػػػدثت اػػػػهف  يػػػػكـ القيامػػػػة

 إن قليال، ايناخ اي الصكر كتبدأ الحياة اآلخرة كيبدأ الحساب.

كىػػذه ا شػػرام كالعالمػػات كثيػػرة، كقػػد كرد ذكرىػػا  اػػي عػػدد مػػف اآليػػات القرآنيػػة كا حاديػػث      
   علينػػػا رسػػػكؿ هللا  اطلػػػع :قػػػاؿ الصاػػػاري، أسػػػيد بػػػف حذياػػػة النبكيػػػة، كأبرزىػػػا مػػػا كردت اػػػي حػػػديث

إنيــا لــن تقــوم حتــى   ﴿ : قػػاؿ السػػاعة، نػػذكر: قػػالكا  ﴾ ؟ ياابراازاكشٌٔ  ﴿ : اقػػاؿ نتػػذا ر، كنحػػف  ملسو هيلع هللا ىلص
الــدخان، والــدجال، والدابــة، وطمــوع الشــمس مــن مغربيــا،  -فــذكر  -تــرون قبميــا عشــر آيــات 

مــأجوج، وثالثــة خســوف: خســف بالمشــرق، وخســف ، ويــأجوج و  ونــزول عيســى بــن مــريم ملسو هيلع هللا ىلص
ـــى ـــاس إل ـــيمن، تطـــرد الن ـــار تخـــرج مـــن ال ـــك ن ـــرة العـــرب، وآخـــر ذل ـــالمغرب، وخســـف بجزي      ب

 .(2)﴾ محشرىم

 ذف هللا بشرح مكجز ليذه العالمات مع ذكر ا دلة الكاردة اييا .هكسنقـك ب

 .  فتنة الدجال :1

 مػػف أشػػياء علػػى هُ رَ دِ ْقػػكيُ  ليختبػػرىـ، ؛آخػػر الزمػػافعبػػاده اػػي  بػػو هللا يبتلػػي بعينػػو ىػػك شػػخص      
ظيار الذي الميت إحياء و مثلاتكرَ دُ قْ مَ   ا رض، كنػكز كتتبعو كنار، الدنيا، كلو جنة زىرة يقتلو، كا 

 تعػػػػالى هللا بقػػػػدرة ذلػػػػؾ كػػػػل ايقػػػػع اتنبػػػػت، تنبػػػػت أف كا رض ،اتمطػػػػر تمطػػػػر أف السػػػػماء كيػػػػأمر
عليػو  عيسػى كيقتلػو أمػره كيبطػل أحػد، قتػل علػى اػال يقػدر ذلؾ بعد تعالى هللا زهجِ عْ يُ  ثـ كمشيهتو،
 .(4()3)بباب لد السالـ

_______________ 
  (.1/692)ج مساهل مف الطحاكية اي بما الساهل إتحاؼ: صالح أؿ الشيخ   (1)
: حديث رقـ 4/2225الساعة ج قبل ت كف  التي اآليات ايالساعة /  كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، (2)

2901[. 
 ذكره بالسطيف، كقيل بالشاـ، مكضع ىك: النياية كاي القدس، مسجد أبكاب مف أنو باب لد المشيكر  (3)

  (.8/3413ج) المصابيح مشكاة شرح المااتيح مرقاة: اليركي  للترمذي؛ المال شرحو اي السيكطي
 (18/58الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي  (4)
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لدالػػة علػػى ظيػػكره، كاتنتػػو اػػي آخػػر الزمػػاف، منيػػا مػػا ركاه كقػػد كردت كثيػػر مػػف ا حاديػػث ا     
عـن  أل أحدثكم حديثاا   ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػكؿ قاؿ: قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة البخاري كمسلـ عف أبي

نو يجـيء معـو بمثـال الجنـة والنـار، فـالتي يقـول الدجال، ما حد   ث بو نبي قومو: إنو أعور، وا 
ني أنذركم كما أنذر بو نوح قومو إنيا الجنة ىي  .(1) ﴾ النار، وا 

يبثٍٛخهقآدو  ﴿ : يقكؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ سمعت قاؿ، حصيف، بف عف عمرافكركى مسلـ       

 .(2) ﴾  إنٗقٛبوانغبػخخهقأكجشيٍانذجبل

ا مػة، كقػد كرد ذكػر ايذه ا حاديث كغيرىا تدؿ على عظػـ اتنػة المسػيح الػدجاؿ علػى ىػذه      
مػػف معجػػزات، كخػػكارؽ العػػادات اػػي حػػديث طكيػػل،  دجاؿ كخركجػػو، كمػػا أقػػدره هللا عليػػوكصػػل الػػ
عف النكاس بػف سػمعاف، كلػذا سػأكرده كػامال لمػا ايػو مػف تكضػيح كحيػاف لاتنػة الػدجاؿ، ركاه مسلـ 

 حتػػػى كراػػع، ايػػو اخاػػض ة،غػػػدا  ذات الػػدجاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػكؿ ذكػػر: قػػػاؿ سػػمعاف بػػف النػػكاس اعػػف
 هللا رسػكؿ يػا: قلنػا  ﴾يابشاأَكى ﴿ : اقػاؿ اينػا، ذلػؾ عػرؼ إليػو رحنا الما النخل، طاهاة اي ظنناه
غيـر الـدجال  ﴿ : اقػاؿ النخػل، طاهاػة اػي ظننػاه حتػى كراعػت، ايػو اخاضت غداة، الدجاؿ ذكرت

ن يخرج و  لست فيكم، فـامرؤ حجـيج أخوفني عميكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجو دونكم، وا 
، كأني أشـبيو بعبـد العـزى (4)، عينو طافئة(3)نفسو وهللا خميفتي عمى كل مسمم، إنو شاب قطط

بن قطن، فمن أدركو منكم، فميقرأ عميو فوات  سورة الكيف، إنو خارج خمة بين الشأم والعراق، 
        : قػاؿ ا رض؟ اػي لبثػو كمػا هللا رسػكؿ يػا: قلنػا  ﴾  فعاث يمينا وعاث شمال، يا عباد هللا فـاثبتوا

 رسػكؿ يػا: قلنا  ﴾ أسثؼٌٕٕٚيب،ٕٚوكغُخ،ٕٔٚوكشٓش،ٕٔٚوكجًؼخ،ٔعبئشأٚبيّكأٚبيكى  ﴿
  .(5)﴾  ال،اقذسٔانّقذسِ﴿: قاؿ يكـ؟ صالة ايو أت اينا كسنة، الذي اليكـ اذلؾ هللا

_________________ 
 }قكمػػػو إلػػػى نكحػػػا أرسػػػلنا إنػػػا {تعػػػالى هللا قػػػكؿ /ا نبيػػػاء أحاديػػػث ري،]البخػػػاري: صػػػحيح البخػػػا، عليػػػو متاػػػق   (1)

 ،معػو كمػا كصػاتو الػدجاؿ ذكػر /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، ؛]3338: حديث رقـ 4/134
 .]2936: حديث رقـ 4/2250

  .]2946ـ : حديث رق4/22566الدجاؿ  أحاديث مف بقية اي /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (2)
 (.3/1154العرحية)ج كصحاح اللصة تاج الصحاح ،الاارابي ؛الُجعكدة شديدة أي قط ،  (3)
 ليبيػا سػكفالتػي  كالنػار تبػرد، حتػى أىمػدىا أي{ هللا  أطاأىػا للحػرب نػارا أكقػدكا كلمػ  : }تعالى هللا قاؿ: طاأ  (4)

اللصػػػػة  تيػػػػذيب ،ليػػػػركي ا ؛طااهػػػػة ىامػػػػدة ايػػػػي جمرىػػػػا كحػػػػرد ليبيػػػػا سػػػػكف اػػػػهذا خامػػػػدة، ايػػػػي يتقػػػػد كجمرىػػػػا
 (.14/25)ج

  . [ 2937 رقـ حديث: 4/2250 معو، كما كصاتو الدجاؿ ذكر/ الساعة كأشرام الاتف مسلـ، صحيح: مسلـ] (5)
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كالغيـث اسـتدبرتو الـري ، فيـأتي عمـى القـوم   ﴿ :قػاؿ ا رض؟ اػي إسػراعو كما هللا رسكؿ يا: قلنا
ء فتمطـر، واألرض فتنبـت، فتـروح عمـييم فيدعوىم، فيؤمنون بو ويستجيبون لو، فيأمر السـما

ــأتي القــوم، فيــدعوىم  ســارحتيم، أطــول مــا كانــت ذرا، وأســبغو ضــروعا، وأمــده خواصــر، ثــم ي
لـيس بأيـدييم شـيء مـن أمـواليم،  (1)فيردون عميو قولو، فينصرف عنيم، فيصـبحون ممحمـين

ثــم يــدعو رجــال ويمــر بالخربــة، فيقــول ليــا: أخرجــي كنــوزك، فتتبعــو كنوزىــا كيعاســيب النحــل، 
ممتمئا شبابا، فيضربو بالسيف فيقطعو جزلتين رمية الغرض، ثـم يـدعوه فيقبـل ويتيمـل وجيـو، 
يضـحك، فبينمـا ىــو كـذلك إذ بعـث هللا المســي  ابـن مــريم، فينـزل عنـد المنــارة البيضـاء شــرقي 

ذا رفعـو (2)دمشق، بـين ميـرودتين ، واضـعا كفيـو عمـى أجنحـة ممكـين، إذا طأطـأ رأسـو قطـر، وا 
تحدر منو جمان كالمؤلؤ، فال يحل لكافر يجد ري  نفسو إل مـات، ونفسـو ينتيـي حيـث ينتيـي 
طرفو، فيطمبو حتى يدركو بباب لد، فيقتمو، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصميم هللا منو، 

 .(3) ﴾ فيمس  عن وجوىيم ويحدثيم بدرجاتيم في الجنة

 السالم : نزول نبي هللا عيسى عميو (2

د كردت ال ثير مف ا حاديػث الدالػة علػى نػزكؿ عيسػى بػف مػريـ اػي آخػر الزمػاف، كقتلػو لق      
ْو ِ  ِم ْ  ِإَونْ   ﴿ الدجاؿ بباب لد، كما تقدـ كمما يدلل على ذلؾ أيضا قكؿ هللا تعالى: 

َ
 إاِلَّ  الِْكخاِب  أ

 .(4) ﴾ ِىي اً شَ  َغَِيِْىمْ  يَُسينُ  الْقِياَمثِ  َوَييْمَ  َمْيحِهِ  َرتَْ   ةِهِ  ََلُْؤِمَنَّ 

ــو ﴿ : قكلػػو اػػي كالضػػمير"يقػػكؿ ابػػف كثيػػر اػػي تاسػػيره ليػػذه اآليػػة :        علػػى عاهػػد  ﴾  قبــل موت
ف  : أي السالـ، عليو عيسى  إلى ينزؿ حيف كذلؾ ،ومكت قبل بعيسى ف  نَ ؤمِ يُ ل إن ال تاب أىل مف كا 
 إن يقبػػػل كن الجزيػػػة يضػػػع  نػػػو كليػػػـ؛ ال تػػػاب أىػػػل بػػػو يػػػؤمف احينهػػػذٍ  القيامػػػة، يػػػكـ قبػػػل ا رض
 .(5)"اإلسالـ

_________________ 
 اآلثار صحاح على ا نكار مشارؽ  اليحصبي، كالشدة؛ القح  كىك المحل أصابيـ أي ممحليف  (1)

 .( 1/374ج)  
 زىرة لكف  مثل لكنو ايجيء بالزعاراف ثـ بالكرس يصبغ الذي الميركد كالثكب. حلتيف أك شقتيف اي أي (2)

 (.3/435لساف العرب )ج ،ابف منظكر؛ الميركد ثكبال اذلؾ الحكذانة،
: حديث رقـ 4/2250 ،معو كما كصاتو الدجاؿ ذكر/ الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، (3)

2937 [.  
  .]159النساء:  [ (4)
  (. 2/47ج) العظيـ القرآف تاسير ،كثير ابف  (5)



24
 



آخر الزماف ما ركاه البخاري ككذلؾ مف ا حاديث الدالة على نزكؿ عيسى عليو السالـ اي      
ٔانزَ٘فغٙثٛذِ،نٕٛشكٍ  ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: يقكؿ عنو، هللا رضي كمسلـ عف أبي ىريرة

،فٛكغشانصهٛت،ٔٚقزمانخُضٚش،ٔٚضغانجضٚخ،ٔٚفٛطبأٌُٚضلفٛكىاثٍيشٚىحكًبيقغط 

 .(1) ﴾ انًبلحزٗالٚقجهّأحذ

 جوج :خروج يأجوج ومأ (3

كقػػد كرد ذكػػر يػػأجكج كمػػأجكج اػػي كثيػػر مػػف اآليػػات القرآنيػػة كا حاديػػث النبكيػػة منيػػا قكلػػو      
ُجيجُ  فُخَِحْج  إِذا َحَّتَّ  ﴿:  تعالى

ْ
ُجيجُ  يَأ

ْ
 فَإِذا اْْلَ ُّ  الْيَْغ ُ  َواْرَْتََب  * يَنِْصُِينَ  َحَ ٍب  ُكِّ  ِم ْ  َوُومْ  َوَمأ

ةْصارُ  شاِخَصثٌ  ِهَ 
َ
ِي َ  أ  . (2) ﴾  ظالِِميَ  ُكنَّا ةَ ْ  َوَذا ِم ْ  َدْفَِثٍ  ِِف  ُكنَّا قَ ْ  َويَِْنا يَا َفُروازَ  اَّلَّ

 يػأجكج خػركج عنػد كػاف إذا": عػف كعػب ا حبػار أنػو قػاؿ ىػذه اآليػة يقكؿ الطبػري اػي تاسػير    
 انخػرج، غػدا نجػيء: قػالكا الليػل كػاف اػهذا اؤكسػيـ، قػرع يلػكنيـ الػذيف يسػمع حتػى حاركا كمأجكج
 يسػمع حتػى ايحاركنػو كػاف، كمػا هللا أعػاده قػد ايجدكنػو الصػد مػف ايجيهػكف  كانت، كما هللا ايعيدىا
 غػػدا نجػػيء: يقػػكؿ مػػنيـ رجػػل لسػػاف علػػى هللا ألقػػى الليػػل كػػاف اػػهذا اؤكسػػيـ، قػػرع يلػػكنيـ الػػذيف
 الزمػػرة اتمػػر يخرجػػكف، ثػػـ ايحاػػركف  تركػػكه، كمػػا ايجدكنػػو الصػػد مػػف ايجيهػػكف  هللا، شػػاء إف انخػػرج
 الثالثػػة الزمػػرة تمػػر ثػػـ طينيػػا، ايلحسػػكف  الثانيػػة الزمػػرة تمػػر ثػػـ ماءىػػا، ايشػػرحكف  بػػالبحيرة ا كلػػى
 إلػػى بسػػياميـ يرمػػكف  شػػيء، ليػػـ يقػػكـ اػػال مػػنيـ، النػػاس كتاػػر مػػاء، مػػرة ىينػػا كػػاف قػػد: ايقكلػػكف 
 ىعيس علييـ ايدعك السماء، كأىل ا رض، أىل غلبنا: ايقكلكف  بالدماء، مخضبة اترجع السماء،

 يقاؿ دكدا علييـ هللا ايسل  شهت، بما اا اناىـ بيـ، لنا يديف كن طاقة ن الليـ: ايقكؿ مريـ، ابف
 .(3)  "البحر اي اتلقييـ بمناقرىا اتأخذىـ طيرا علييـ هللا كيبعث رقابيـ، اتارس النصل، لو

 

  

_________________ 
]مسػلـ: صػحيح   ؛]2222: حػديث رقػـ 3/82زيػر الخن قتػل /البيػكع ]البخاري: صػحيح البخػاري،، عليو متاق  (1)

  .]155: حديث رقـ 1/135 ،ع ملسو هيلع هللا ىلص نبينا بشريعة حا ما مريـ ابف عيسى نزكؿ /اإليماف مسلـ،
  .]96ا نبياء:  [ (2)
 . (18/529ج) القرآف تأكيل اي البياف جامع،  الطبري    (3)
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 المخركمػػة ا تػػراؾ مػػف جنسػػيـ كأبنػػاء ،النػػاس يشػػبيكف  مػػف بنػػي آدـ كىػػـ كمػػأجكج كيػػأجكج      
 الطكيػػل مػػنيـ أف زعػػـ كمػػف كألػػكانيـ، أشػػكاليـ علػػى شػػعكرىـ، الصػػيب أنػػكايـ، الزلػػل عيػػكنيـ،

 يتصطػى أذنػاف لػو مػف كمػنيـ الحقيػر، كالشػيء ىػك الػذي القصػير كمػنيـ أطػكؿ، أك كالنخلػة الذي
كما كرد اييـ مف  عليو، دليل ن ما كقاؿ بو، لو علـ ن ما ت لل اقد با خرى، كيتكطى بهحداىما
 .(1)ايك ضعيل ن يحتي بو  ﴾ إنسان  ألف نسمو من يرى  حتى يموت ل أحدىم أن  ﴿ حديث 

 عػػفالػػذي ركاه البخػػاري كمسػػلـ كقػػد كرد ذكػػر كثػػرتيـ ككاػػرىـ اػػي حػػديث آدـ عليػػو السػػالـ       
 آدم، يــا  ﴿ : سػػبحانو كتعػػالى  هللا يقػػكؿ: ؿقػػا ، ملسو هيلع هللا ىلص النبػػي عػػف عنػػو، هللا رضػػي الخػػدري  سػػعيد أبػػي

: قـال النـار،، بعث وما: قال النار، بعث أخرج: فيقول يديك، في والخير وسعديك، لبيك: فيقول
 حمميـا، حمـل ذات كـل وتضـع الصـغير، يشـيب فعنـده وتسعين، وتسعة مائة تسع ألف كل من

 ذلػؾ كأينػا هللا، رسػكؿ يػا: قػالكا  ﴾  شـديد هللا عـذاب ولكـن بسـكارى، ىـم وما سكارى  الناس وترى 
  .(2) ﴾ ألفا  ومأجوج يأجوج ومن رجال منكم فإن أبشروا،  ﴿  قاؿ: الكاحد؟

اسادىـ اي ا رض، كما يككف اي ىال يـ اػي حػديث النػكاس بػف        كقد كرد ذكر خركجيـ كا 
ــد ...   ﴿   سػػمعاف الطكيػػل، اايػػو أف هللا سػػبحانو كتعػػالى يػػكحي إلػػى عيسػػى عليػػو السػػالـ: ــي ق إن

أخرجت عبادا لي، ل يدان ألحد بقتاليم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث هللا يأجوج ومأجوج، 
فيشـربون مـا فييـا، ويمـر آخـرىم  ،وىم من كل حدب ينسمون، فيمر أوائميم عمى بحيرة طبريـة

فيقولون: لقد كان بيذه مرة ماء، ويحصـر نبـي هللا عيسـى وأصـحابو، حتـى يكـون رأس الثـور 
خيــرا مــن مائــة دينــار ألحــدكم اليــوم، فيرغــب نبــي هللا عيســى وأصــحابو، فيرســل هللا  ،ألحــدىم

عمــييم النغــف فــي رقــابيم، فيصــبحون فرســى كمــوت نفــس واحــدة، ثــم ييــبط نبــي هللا عيســى 
 نبي فيرغب ،وأصحابو إلى األرض، فال يجدون في األرض موضع شبر إل مأله زىميم ونتنيم

 شــاء حيــث فتطــرحيم فـتحمميم البخــت كأعنــاق طيــرا هللا فيرسـل هللا، إلــى وأصــحابو عيسـى هللا
 .(3)هللا

________________ 
 ، ضعاو ا لباني.( 1/201ج) كالمالحـ الاتف اي النياية ،كثير ابف  (1)
: حػػديث رقػػـ 4/138 ، كمػػأجكج يػػأجكج قصػػة /ا نبيػػاء أحاديػػث ]البخػػاري: صػػحيح البخػػاري،، عليػػو متاػػق  (2)

 كتسػعة تسػعماهة ألػل كػل مػف النػار بعػث أخػرج آلدـ هللا يقػكؿ قكلو /اإليماف سلـ،]مسلـ: صحيح م؛]3348
  .]222: حديث رقـ 1/201 ،كتسعيف

 رقػػػػـ حػػػػديث: 4/2250 معػػػػو، كمػػػػا كصػػػاتو الػػػػدجاؿ ذكػػػػر/ السػػػػاعة كأشػػػرام الاػػػػتف مسػػػػلـ، صػػػػحيح: مسػػػلـ]   (3)
2937 [ .  
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 ثـم ،(1)كالزلفـة يتركيـا حتـى رضاأل  فيغسـل وبـر، ول مـدر بيـت منـو يكن ل مطرا هللا يرسل ثم 
 ويســتظمون  الرمانــة، مــن العصــابة تأكــل فيومئــذ بركتــك، وردي ثمرتــك، أنبتــي: لــألرض يقــال

 والمقحـة النـاس، مـن (3)الفئـام لتكفـي اإلبـل مـن المقحـة أن حتـى الرسـل، في ويبارك ،(2)بقحفيا
 كـذلك ىـم فبينما الناس، من الفخذ لتكفي الغنم من والمقحة الناس من القبيمة لتكفي البقر من
 ويبقــى مســمم، وكــل مــؤمن كــل روح فتقــبض آبــاطيم، تحــت فتأخــذىم طيبــة، ريحــا هللا بعــث إذ

 .(4) ﴾ الساعة تقوم فعمييم الحمر، تيارج فييا يتيارجون  الناس، شرار
 طموع الشمس من مغربيا: (4
 ريمػة، كا حاديػث لقد كرد ذكر طلكع الشمس مف مصرحيا اػي عػدد مػف اآليػات القرآنيػة ال        

ِِتَ َبْػُض  ﴿النبكية الشرياة، اقاؿ هللا تعالى: 
ْ
ْو يَأ
َ
ِِتَ َربَُّ  أ

ْ
ْو يَأ
َ
تَِيُىُم الَْمَلنَِكُث أ

ْ
ْن حَأ
َ
َوْ  َحنُْظُروَن إاِلَّ أ

ِِت َبْػُض آيَاِت َرّبَِ  اَل َحنَْفُع َجْفًصا إِيَماُجَىا لَْم حَُسْ  آَمَنْج  آيَاِت َرّبَِ  
ْ
ْو َكَصَتْج ِِف  يَيَْم يَأ

َ
ِمْ  َرتُْ  أ

 ،(5)﴾  إِيَمانَِىا َخْْيًا قُِ  اجَْخِظُروا إِنَّا ُمنَْخِظُرونَ 
 إيمانػو يناعػو ن ال اار أف ثناؤه جل هللا أخبر التي اآلية تلؾ يقكؿ الطبري اي تاسيره: إف        

ى ذلػػػؾ مػػػا ركاه لػػ، كالػػػدليل ع(6)مصرحيػػػا علػػػى أصػػح ا قػػػكاؿ مػػف الشػػػمس طلػػػكع مجيهيػػػا ىػػي عنػػد
 حتـى السـاعة تقـوم ل  ﴿ : قػاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػكؿ عػف أبػي ىريػرة رضػى هللا عنػو: أفالبخاري كمسلـ 

اَل َحنَْفُع ..  ﴿ : حػيف اذلؾ ، ﴾ أجمعون  آمنوا الناس، فرآىا طمعت فإذا مغربيا، من الشمس تطمع
اَجْفًصا إِيَماُجَىا لَْم حَُسْ  آَمَنْج ِمْ  َرتْ  ْو َكَصَتْج ِِف إِيَمانَِىا َخْْيً

َ
 .   (7) ﴾ .. ُ  أ

_________________ 
اْلَحْكض الممتل  َكَقاَؿ َأُبك َعْمرك الزلل المصانع، َكاِحدَىا زلاة، يريد أنيا تعكد إلى النظااة كيذه ل ثرة ما    (1)

 (.1/480كمسلـ )جتاسير غريب ما اي الصحيحيف البخاري  ،ا زدي ؛بيا
أصلو العظـ الذي اكؽ الدماغ كجمعو أقحاؼ ثـ قد يستعار ذلؾ ل ل ما ستر شيها كغطاه كصانو  القحل:   (2)

 .480المرجع السابق، صكقشكر الرماف كنحكىا التي تستر ما اييا كتحاظو، 
 .480المرجع ناسو، صالاهاـ: الجماعة مف الناس،  (3)
: حديث رقـ 4/2250 ،ا معوذكر الدجاؿ كصاتو كم /الاتف كأشرام الساعة ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (4)

2937 [.  
 .]158ا نعاـ: [ (5)
 (. 12/247)ج  جامع البياف اي تأكيل القرآف ،الطبري  (6)
  ؛]6506: حديث رقـ 8/106 ،طلكع الشمس مف مصرحيا /الرقاؽ ]البخاري: صحيح البخاري،متاق عليو،  (7)

  .]157: حديث رقـ 1/137  ،بياف الزمف الذي ن يقبل ايو اإليماف /اإليماف  مسلـ، صحيح: مسلـ]
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 خروج الدابة: (5

 اساد عند الزماف، اتخرج لقد تعددت ا دلة كالركايات الدالة على خركج الدابة اي آخر       
ْخرَْجنا   ﴿ : يقكؿ هللا تعالى الحق، الديف كتبديليـ هللا أكامر كتركيـ الناس

َ
ِإَوذا َوَرَع الَْقْيُل َغَِيْىِْم أ

نَّ انلَّاَس َكنُيا ةِآياحِنا ال يُيقِنُينَ لَُىْم َداةًَّث مَِ  
َ
رِْض حَُسُِِّمُىْم أ

َ
 .(1) ﴾ اْْل

مكة،  مف: ا رض، قيل مف دابة ليـتعالى  هللا ُيخِرج" يقكؿ ابف كثير اي تاسير ىذه اآلية:
: أي كالما ت لميـ : كقتادة كالحسف، عباس، ابف ذلؾ، قاؿ على الناس غيرىا، ات لـ مف: كقيل

، يكقنكف  ن ب ياتنا كانكا الناس إف: ليـ اتقكؿ ت لميـ: الخراساني عطاء خاطبة، كقاؿم تخاطبيـ
 .(2)"جرير الطبري  ابف كاختاره علي، عف اإلماـ ىذا كيركى 

 اي كتنكت كجيو، ايسكد سكداء نكتة ال اار كجو اي ـ الناس أي تنكت لِّ تُ  :كقاؿ آخركف      
ذا القكؿ ما ركاه ، كيؤيد ى(3)ال اار مف المؤمف ؼعرَ ايُ  كجيو، ايبيض بيضاء نكتة المؤمف كجو

رخشجانذاثخ  ﴿ حيث قاؿ:   ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى مراكعا أمامة رضي هللا عنو، أبي عفاإلماـ أحمد 

حزٗٚشزش٘انشجمانجؼٛشفٛقٕل:يًٍاشزشٚزّ ،فزغىانُبطػهٗخشاطًٛٓى،ثىٚغًشٌٔفٛكى

 .(4) ﴾  انًخطًٍٛفٛقٕل:اشزشٚزّيٍأحذ

 خركجيا، ل نيا تخرج عند انقطاع التكبة، لعقكبة كمكاف صاتيا اي العلماء اختلل كقد     
 كاضيحتيـ كت ذيبيـ ب يات هللا كأكامره، كما كرد اي الحديث الذي ركاه اإلماـ مسلـ عف ال اار
 من آمنت تكن لم إيمانيا نفسا ينفع ل نخرج إذا ثالث  ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي
 .(5) ﴾  األرض ودابة والدجال، مغربيا، من الشمس طموع: خيرا إيمانيا في كسبت أو قبل،

 

 

_________________ 
  .]82 النمل:[  (1)
  (. 6/210ج) العظيـ القرآف تاسير ،كثير ابف  (2)
 (.3/476الصحيحيف )ج حديث مف المشكل كشل ،ابف الجكزي  (3)
، صححو شعيب ] 22308: حديث رقـ 36/646 حديث أبى أمامة الباىلي: مسند أحمد، ابف حنبل[ (4)

 ا رنؤكم.
  .] 158: حديث رقـ 1/137 ،اإليماف ايو يقبل ن الذي الزمف بياف /اإليماف ]مسلـ: صحيح مسلـ، (5)
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 الدخان:  (6

رسكؿ  كىك مف أشرام الساعة ال برى كقد كرد ذكره اي عدد مف ا حاديث الصحيحة عف       
   : قػػػاؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػكؿ أف ،رضػػػي هللا عنػػو ىريػػرة هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ااػػي الحػػديث الػػذي ركاه مسػػػلـ عػػف أبػػي

 وأمـر مغربيـا، مـن الشـمس وطمـوع األرض، ودابـة والـدخان، الـدجال،: سـتا باألعمال بادروا  ﴿
الصاػػػاري  أسػػػيد بػػػف ف اػػػي حػػػديث حذياػػػةككػػػذلؾ كرد ذكػػػر الػػػدخا، (1) ﴾ أحـــدكم  وخويصـــة العامـــة،
 نػذكر: قالكا  ﴾ ؟تذاكرون   ما  ﴿ : اقاؿ نتذا ر، كنحف  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ علينا اطلع: حيث قاؿ السابق،
ــا  ﴿ : قػػاؿ السػػاعة، ــن إني ــى تقــوم ل ــرون  حت ــا ت ــات عشــر قبمي ــذكر- آي ــدخان، -ف ــدجال،  ال  وال

 .(2) ﴾ والدابة....

 بأناػاس يأخػذ دخػاف الػدخاف إف قػاؿ مػف قػكؿ اي شػرح ىػذا الحػديث، إنػو يؤيػد قاؿ النككي        
نما بعد، يأت لـ كأنو الزكاـ، كييهة منو المؤمف كيأخذ ال اار، الساعة، كقد  قياـ مف قريبا يككف  كا 
 يػركف  كػانكا حتػى القحػ ، مف قريشا ناؿ عما ىذا القكؿ، كقاؿ إف الدخاف عبارة مسعكد ابف أنكر
مػػػف  ا  كثيػػػر  ل ػػػف   بيػػػذا القػػػكؿ جماعػػػة، مسػػػعكد ابػػػف كااػػػق كقػػػد الػػػدخاف، كييهػػػة السػػػماء كحػػػيف بيػػػنيـ

اآلخر، كأنو لػـ يػأت بعػد، كأنػو مػف أشػرام السػاعة، مػنيـ  الصحابة، كجميكر العلماء قالكا بالقكؿ
 أرحعػيف ا رض اػي يمكػث كأنػو  ملسو هيلع هللا ىلص النبػي عػف حذياػة كركاه ،كالحسػف عمر بف اليماف كابف حذياة
 .(3)يكما

 الثالثة: فسُ الخُ . 9. 8. 7 

ليػو كغكر، غمكض على يدؿ كاحد أصل كالااء كالسيف الخاء( الخسل)     البػاب، اػركع يرجػع كا 
 بيػـ هللا لَسػخَ  اؿَقػكيُ  علييػا،  بمػا غػارت أي ا رض تِ اَ َسػخَ ك  ا رض، ظاىر غمكض االخسل،
ِ  ةِدهِ  فََخَصدْفنا  ﴿  هللا سبحانو كتعػالى:قاؿ  العزيز التنزيل كاي ،(4)اييا غيبيـ أي ا رض  َوبِد ارِه

رَْض  
َ
  .(5) ﴾اْْل

_________________ 
  .] 2947: حديث رقـ 4/2267 ،الدجاؿ أحاديث مف بقية اي /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (1)
: حديث رقـ 4/2225الساعة  قبل ت كف  التي اآليات ي/ االساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (2)

2901[. 
 (. 18/27الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي   (3)
 .(1/234ج) الكسي  المعجـ بالقاىرة، العرحية اللصة مجمع (؛2/180ابف اارس، مقاييس اللصة )ج (4)
(5) ]81: القصص [ .  
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 مف كعالمة أشراطيا، مف كشرم الساعة، قياـ قرب تحدث عظيمة خسكؼ ثالثة كىي     
 الثالثة، الُخُسلب المراد يككف  أف يحتمل كل ف كثيرة، مكاضع اي لسْ الخَ  كجد كقد ماتيا،عال 

  . (1)قدرا   كأ بر مكانا   منو أعظـ يككف  كأف ،سابقا   كجد ما على زاهدا    قدرا  

 بف حذياة عفالثالثة، منيا ما ركاه مسلـ  الُخُسلكقد دلت ا حاديث الصحيحة على ىذه     
 قبليا تركف  حتى تقكـ لف إف الساعة قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: :رضي هللا عنو أنو قاؿ أسيد الصااري 
 بجزيرة وخسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، خسف خسوف وثالثة... ﴿ منيا كذكر   عشر آيات

 .(2) ﴾...العرب

 . نار تحشر الناس إلى محشرىم :10

ياـ الساعة، كقبيل الناخ بالصكر، كقد دلت كىي آخر أشرام الساعة ال برى تخرج قبيل ق    
   :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عمر ا حاديث الصحيحة علييا منيا ما ركاه اإلماـ أحمد عف ابف

: قاؿ ، ﴾  الناس تحشر القيامة يوم قبل حضرموت، بحر من أو حضرموت من نار ستخرج  ﴿ 
 .(3) ﴾  بالشام عميكم  ﴿ : قاؿ تأمرنا اماذا هللا رسكؿ يا: قلنا

 كقد كرد ذكر ىذه النار أيضا اي حديث حذياة بف أسيد السابق قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا       
 .(4) ﴾  محشرىم إلى الناس تطرد اليمن، من تخرج نار ذلك ...وآخر ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص 

 

_________________ 
 (.13/84ج) البخاري  صحيح شرح الباري  اتح العسقالني،   (1)
: حديث رقـ 4/2225 ،الساعة قبل ت كف  التي اآليات اي /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (2)

2901[. 
(3)   ]صححو ا لباني]5376: حديث رقـ 9/276 ،مسند عبد هللا بف عمر  أحمد، مسند: حنبل ابف ،. 
: حديث رقـ 4/2225 ،اعةالس قبل ت كف  التي اآليات اي/ الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (4)

2901[. 
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ىريرة  أبي كقد جاء ذكر صاة ىذه النار كأحكاؿ الناس معيا اي الحديث المتاق عليو عف      
 واثنان راىبين، راغبين: طرائق ثالث عمى الناس يحشر  ﴿ : قاؿ ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف رضى هللا عنو،

 النار، بقيتيم ويحشر بعير، عمى وعشرة عير،ب عمى وأربعة بعير، عمى وثالثة بعير، عمى
 معيم وتمسي أصبحوا، حيث معيم وتصب  باتوا، حيث معيم وتبيت قالوا، حيث معيم تقيل
 .(1) ﴾  أمسوا حيث

 قكلو بدليل الصكر،ب الناخ القيامة، كقبيل قبيل الدنيا، آخر اي الحشر كىذا العلماء قاؿ       
 الساعة، أشرام آخر كىذا كتمسي، كتصبح كتقيل معيـ، معيـ، تبيت النار، تيـبقي ، كيحشر ملسو هيلع هللا ىلص

 ،(2) ﴾  قَِ داً    َطرانِ َ  ُكنَّا  ﴿ الجف  عف إخبارا تعالى قكلو كمنو ارؽ، ثالث طراهق، بثالث كالمراد
 .(3)ا ىكاء مختلاة ارقا أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
]مسلـ: صحيح ؛ ]6522: حديث رقـ 8/109الحشر  كيل /الرقاؽ ي،]البخاري: صحيح البخار متاق عليو،  (1)

 .]2861: حديث رقـ 4/2195 ، الساعة قبل ت كف  التي اآليات اي /كأىليا نعيميا كصاة الجنة مسلـ،
   . ]11 الجف:[ (2)
 (.17/195)ج الحجاج بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي  (3)
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 األول الفصل

      وسبل وتطويقيا الفتن اعتزال

 منيا النجاة



32
 



 األول الفصل
 منيا النجاة وسبل وتطويقيا الفتن اعتزال

سنعرض اي ىذا الاصل بهذف هللا جملة مف اإلشارات الاقيية المتعلقة باتف أشرام الساعة       
أف   ال برى، كسبل تطكيقيا كالنجاة منيا، ل ف قبل أف نبدأ اي مباحث ىذا الاصل يجب علينا

 ، كىي كما يلي:ارات الاقيية المستخدمة اي ىذه الدراسة لايـ حقيقتيا كمرادىانقكـ بتعريل اإلش
: ىي التلميحات كاإليحاءات الاقيية التي ت كف اي أحاديث الاتف اي أشرام اإلشارات الفقيية

 الساعة ال برى، سكاء كانت لمساهل اقيية معاصرة أك مستقبلية.
أشرام  مف ا حاديث كالركايات كا دلة الكاردة اي إذف ااإلشارات الاقيية ىي ما يتـ استنباطو

لمساهل اقيية تعالي الكاقع المعاصر، أك تطرح حلكؿ اقيية لمساهل مستقبلية الساعة ال برى، 
 اي مباحث ىذه الرسالة. كاؿ اي تلؾ ا كقات، كما سنرى نحقا  كاق الظركؼ كا ح
إلييا لايـ عدد مف ىذه اإلشارات  أف ُنعرِّج على مسألة أصكلية نحتاج ل ف قبل ذلؾ يجب

الاقيية، أن كىي مسألة تعارض العقل مع النقل، كطرؽ الترجيح بينيما، كالمقصكد بالتعارض 
المذككر ىنا ىك التعارض الظاىري لذدلة كالبراىيف، اكما ىك معلكـ اهف العقل الصريح ن 

 .(2)ارض دليال  قطعيا  آخر، ككذلؾ أيضا اهف الدليل القطعي ن يع(1)يعارض النقل الصحيح
الدجاؿ يأتي  كمثاؿ ذلؾ أف   إذف االتعارض اي ا دلة يككف ظاىريا  ن تعارضا  حقيقيا ،      

بأمكر عقلية خارقة للعادة إلثبات دعكتو، كصدؽ كالمو، ايأتي معو بجنة كنار، كيأمر السماء 
، كيدعك (3)عاسيب النحلأف تمطر اتمطر، كا رض أف تنبت اتنب، كتتبعو كنكز ا رض كي

 ، (5)، كيقتل الرجل ثـ يحييو(4)على القـك ايصبحكا ممحليف
________________ 

شػػرح ، أبػػك العػػز الحناػػيك  ؛(1/35الرسػػالة العرشػػية )ج ،ابػػف تيميػػة(؛ 6/580ابػػف تيميػػة، مجمػػكع الاتػػاكى )ج  (1)
 (.1/199العقيدة الطحاكية )ج

 (. 1/86درء تعارض العقل كالنقل )ج  ،ابف تيمية   (2)
ذا صػار أميػر   (3) قكلو كيعاسيب النحل أي جماعتيا، كأصل اليعسكب أمير النحل، كيسمى كل سػيد يعسػكبا، كا 

   (.2/305مشارؽ ا نكار على صحاح اآلثار )ج ،اليحصبي ؛النحل أتبعتو جماعاتيا
مشػػػػػػارؽ ا نػػػػػػكار علػػػػػػى صػػػػػػحاح اآلثػػػػػػار  ،اليحصػػػػػػبي ؛ممحلػػػػػػيف أي أصػػػػػػابيـ المحػػػػػػل كىػػػػػػك القحػػػػػػ  كالشػػػػػػدة (4)

: حػديث 4/2250ذكػر الػدجاؿ كصػاتو كمػا معػو  /الاتف كأشرام الساعة ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛)1/374)ج
  .[ 2937رقـ 

: حػػػديث رقػػػـ 4/2256 اػػػي صػػػاة الػػػدجاؿ، كتحػػػريـ المدينػػػة / الاػػػتف كأشػػػرام السػػػاعة ]مسػػػلـ: صػػػحيح مسػػػلـ، (5)
2938[.  
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معارض بأدلة نقلية ثابتة  ككل ىذه مف ا مكر العقلية التي تؤيد مزاعمو، كصدؽ دعكتو، ل نو
 عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ت ذبو، كتظير اتنتو، كتبدي ضاللو.

 أعكر ايكحقارتو،  كتظير ضعاو، ت شل التي العقلية ا دلة ببعض أيضا   معارض أنو كما    
 يبالع كشل يستطيع كن ،(2)كالمدينة مكة دخكؿ يستطيع ن ،(1)كاار عينيو بيف مكتكب العيف، 
  .لدعكتو كالمبطلة لزعمو، النااية العقلية ا دلة مف ىذه ككل كجيو، اي الذي 

 كتاصيل ذلؾ:
 العقمية المؤيدة لدعوة المسي  الدجال: األدلةأول : 

 ي الموتى:يِ حْ ( يُ 1
ىػي  صػدؽ كالمػو،يثبت بيا ، ك دعكتو ايالعقلية التي يستدؿ بيا الدجاؿ  ا دلةأبرز مف        

عنػػو  هللا رضػػي الخػػدري  سػػعيد أبػػي ااػػي الحػػديث الػػذي ركاه البخػػاري كمسػػلـ عػػف ،ىإحيػػاء المػػكت
 ل،: فيقولــون  األمــر، فــي تشــكون  ىــل أحييتــو ثــم ىــذا، قتمــت إن أرأيــت  ﴿ :الػػدجاؿ قػاؿ: ايقػػكؿ

 .(1) ﴾ يحييو  ثم فيقتمو
اس اػػػي ذلػػػؾ مػػػف النػػػ ا  كثيػػػر  َيْاػػػِتف بيػػػا الػػػدجاؿ العقليػػػة التػػػي  ا دلػػػةىػػػذا الحػػػديث مػػػف أقػػػكى       

الزمػػاف، سػػيما أف إحيػػاء المػػكتى مػػف صػػاات هللا سػػبحانو كتعػػالى ن يشػػاركو اييػػا أحػػد، كىػػي مػػف 
 معجزات ا نبياء كالرسل.

 ( يأتي معو بجنة ونار:2
ااػػي  ،نػػارالجنػػة ك معػػو بمثػػل اليػػأتي ا ،الػػدجاؿ لاتنػػة المؤيػػدة العقليػػة ا دلػػةمػػف  كىػػي أيضػػا        

 عـــن حـــديثا أحـــدثكم أل  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػػكؿ قػػػاؿ: قػػػاؿ عنػػػو، هللا رضػػػي ىريػػػرة الحػػػديث عػػػف أبػػػي
نو أعور، إنو: قومو نبي بو حدث ما الدجال،  .  (2) ﴾ والنار  الجنة بمثال معو يجيء وا 

 أخرجي: ليا فيقول بالخربة، أن تنبت فتنبت ويمر واألرض فتمطر، السماء أن تمطر ( يأمر3
 النحل: عاسيبكي كنوزىا فتتبعو كنوزك،

كنػػػزكؿ الصيػػػث  ؛، ظيػػػكر الخصػػػب كالنمػػػاءأيضػػػا   لػػػدعكة الػػػدجاؿ المصػػػدقة العقليػػػة ا دلػػػةمػػػف    
  ،بأمرهكالمطر 

__________________ 
 ؛1882[: حديث رقـ 3/22 ،المدينة الدجاؿ يدخل ن المدينة/ اضاهل ]البخاري: صحيح البخاري،، عليو متاق (1)

  (.2938: حديث رقـ 4/2256 ،..المدينة كتحريـ الدجاؿ، صاة اي الساعة/ كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،
: 4/134  ،قكمو إلى نكحا أرسلنا إنا: تعالى هللا قكؿا نبياء/  أحاديث  ]البخاري: صحيح البخاري،، عليو متاق   (2)

: حديث 4/2250  معو كما كصاتو الدجاؿ ذكر الساعة/ كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، ؛3338[حديث رقـ 
  .2936[رقـ 



34
 



 الدجاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ ذكر: قاؿ سمعاف، بف النكاس ااي الحديث الذي ركاه اإلماـ مسلـ عف     
 فيــأمر لــو، ويســتجيبون  بــو فيؤمنــون  فيــدعوىم، القــوم عمــى يــأتي..  ﴿ غػػداة اػػذكر ايػػو أنػػو ذات

 ضـروعا، وأسبغو ذرا، كانت ما أطول تيم،سارح عمييم فتروح فتنبت، واألرض فتمطر، السماء
 فيصــبحون  عــنيم، فينصــرف قولــو، عميــو فيــردون  فيــدعوىم القــوم، يــأتي ثــم خواصــر، وأمــده

 فتتبعـو كنـوزك، أخرجـي: ليـا فيقـول بالخربـة، ويمـر أمـواليم، من شيء بأيدييم ليس ممحمين
 .(1) ﴾ ... النحل كيعاسيب كنوزىا

 :الدجال المسي  لدعوة النقمية المبطمة األدلة:  ثانيا

لقػػػد تعػػػددت ا دلػػػة ككثػػػرت الركايػػػات الدالػػػة علػػػى اتنػػػة الػػػدجاؿ حتػػػى بلصػػػت اػػػي ذلػػػؾ حػػػد      
ككليا جاءت للتحذير مف ىذه الاتنة العظيمة التي ُيبَتلى بيا الناس اي آخر الزماف اما   (2) التكاتر

 اتنة الدجاؿ، كمف ىذه ا دلة:مف اتنة منذ خلق هللا آدـ عليو السالـ إلى قياـ الساعة أعظـ مف 

 أحدثكم  أل  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة أبي عف كمسلـ البخاري  ركاه ( ما1
نـو أعـور، إنـو: قومـو نبـي بـو حدث ما الدجال، عن حديثا  والنـار، الجنـة بمثـال معـو يجـيء وا 
ني النار، ىي الجنة إنيا يقول  فالتي  .(3) ﴾قومو نوح بو أنذر كما نذركمأ وا 

كأنيا مف  ،ىذا الحديث مف أشير ا دلة النقلية التي حذر اييا النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف اتنة الدجاؿ      
، حيث ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعضا مف أكصااو، كاتنتو، أعظـ الاتف التي ستمر على البشرية جمعاء

لذا  ؛، ل ف جنتو كناره بخالؼ ما يظير للناس، اجنتو نار كناره جنةكأنو يأتي معو جنة كنار
قاؿ رسكؿ الذي أخرجو ابف ماجة ااي الحديث  كانت اتنتو أعظـ الاتف، كخطرىا أشد الخطر،

 .(4) ﴾ الدجال فتنة من أعظم آدم ذرية هللا ذرأ منذ األسض وجو عمى فتنة تكن لم إنيا  ﴿  هللا ملسو هيلع هللا ىلص

__________________ 
: حػػػػديث رقػػػػـ 4/2250 ،معػػػػو كمػػػػا كصػػػاتو الػػػػدجاؿ ذكػػػػر السػػػػاعة/ كأشػػػرام الاػػػػتف ]مسػػػلـ: صػػػػحيح مسػػػػلـ،  (1)

2937 [.  
 .( 1/7ج) الدجاؿ المسيح قصة ،ا لباني  (2)
 قكمػػػو، إلػػػى نكحػػػا أرسػػػلنا إنػػػا: تعػػػالى هللا قػػػكؿ/ ا نبيػػػاء أحاديػػػث البخػػػاري، صػػػحيح: البخػػػاري ] عليػػػو، متاػػػق  (3)

 معػو كمػا كصػاتو الػدجاؿ ذكػر/ السػاعة كأشػرام الاػتف مسػلـ، صحيح: مسلـ] ؛3338[ رقـ حديث : 4/134 
  .2936[ رقـ  حديث: 4/2250 

(4)  ]كمػػػأجكج يػػػأجكج، كخػػػركج مػػػريـ، ابػػػف عيسػػػى كخػػػركج الػػػدجاؿ، اتنػػػة/ الاػػػتف ماجػػػة، ابػػػف سػػػنف: ماجػػػة ابػػػف 
 ا لباني. ؛ صححو[ 4077 رقـ حديث : 2/1359
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بػػرازا  لخطرىػػا كشػػدتيا نػػكليػػذا كػػاف إ       ذار ا نبيػػاء أقػػكاميـ مػػف ىػػذه الاتنػػة إظيػػارا  لعظمتيػػا كا 
    ايػػك  ،علػػى النػػاس، كمػػا أف اػػي الحػػديث أيضػػا دنلػػة عقليػػة علػػى كػػذب الػػدجاؿ كبطػػالف دعكتػػو

ايػػذه مػػف  (1 )﴾ ممســوح العــين مكتــوب بــين عينيــو كــافر   ﴿ كاػػي ركايػػة أخػػري   ﴾ أعــور العــين   ﴿ 
ن يستطيع كشل العيب الذي  ،كتبدي ضاللو ايك ناقص الخلقة ،التي ُتظِير كذبوا دلة العقلية 

 للعالميف. للناس كرحا   ايو اكيل يككف إليا  
 قػػاؿ: قػػاؿ الخػػدري، سػػعيد مػػا ركاه مسػػلـ عػػف أبػػي ،مػػف ا دلػػة المبطلػػة لػػدعكة الػػدجاؿ أيضػػا   (2

 ىـذا الناس أييا يا  ﴿ : ايقػكؿ ﴾ المؤمنين من رجل وُ ِقَبمَ  فيتوجو الدجال يخرج  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
 فيوسـع وشـجوه، خـذوه: فيقول فيشب ، بو الدجال فيأمر: قال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ذكر الذي الدجال
: قـال الكـذاب، المسـي  أنـت: فيقـول: قـال بـي، تـؤمن مـا أو: فيقـول: قـال ضـربا، وبطنو ظيره
 بــين الــدجال يمشــي ثــم: قــال رجميــو، بــين يفــرق  حتــى مفرقــو مــن بالمئشــار فيؤشــر بــو فيــؤمر

 ازددت مـا: فيقـول بـي، أتـؤمن: لـو يقـول ثـم: قـال قائمـا، فيسـتوي  قم،: لو يقول ثم القطعتين،
 فيأخـذه: قـال النـاس، من بأحد بعدي يفعل ل إنو الناس أييا يا: يقول ثم: قال بصيرة، إل فيك

 .(2) ﴾  سبيال إليو يستطيع فال نحاسا، ترقوتو ىإل رقبتو بين ما فيجعل ليذبحو، الدجال
ىػذا الحػديث أيضػا مػػف ا دلػة النقليػة التػػي تبطػل دعػكة الػدجاؿ، اكمػػا جػاء اػي الحػػديث أف       

ىذا الرجل الذي يقتلو الدجاؿ ثـ يحييو، ىك ناسو الذي يرد دعكة الػدجاؿ كذلػؾ بقكلػو: أشػيد أنػؾ 
، اكػػاف ىػػذا شػػيادة  ممػػف كقػػع عليػػو انختبػػار كالتمحػػيص، الػػدجاؿ الػػذي حػػدثنا بػػو رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 كليذا ت كف شيادتو أعظـ شيادة كحجتو أبلغ حجة.
( مػػػف ا دلػػػة العقليػػػة المبطلػػػة لػػػدعكة الػػػدجاؿ، عجػػػزه عػػػف دخػػػكؿ مكػػػة كالمدينػػػة، اقػػػد جػػػاء اػػػي 3

     :قػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، النبػػػي عػػػف عنػػػو، هللا رضػػػي مالػػػؾ بػػػف الحػػديث الػػػذي ركاه البخػػػاري كمسػػػلـ عػػػف أنػػػس
 عميــو إل نقــب، نقابيــا مــن لــو لــيس والمدينــة، مكــة، إل الــدجال، ســيطؤه إل بمــد مــن لــيس   ﴿ 

ــم يحرســونيا، صــافين المالئكــة ــة ترجــف ث  كــافر كــل هللا فيخــرج رجفــات، ثــالث بأىميــا المدين
طيع دخػػكؿ مكػػة كالمدينػػة، ، ايػػذا الحػػديث يظيػػر ضػػعل الػػدجاؿ، كِصػػَصَرُه، اػػال يسػػت (3)﴾ ومنــافق 

 اكيل لو أف يدعي الرحكحية كا لكىية.
___________________ 

  .2933[: حديث رقـ 4/2248 معو، كما كصاتو الدجاؿ ذكر الساعة/ كأشرام ]مسلـ: صحيح مسلـ، الاتف (1)
حياهػو، مفالمػؤ  كقتلػو عليو المدينة كتحريـ الدجاؿ، صاة اي الساعة/ كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (2)  كا 

  .2938[: حديث رقـ 4/2256 
 رقػػػـ حػػػديث : 3/22   المدينػػػة، الػػػدجاؿ يػػػدخل ن/ المدينػػػة اضػػػاهل البخػػػاري، صػػػحيح: البخػػػاري ] عليػػػو، متاػػػق  (3)

1881 [2943 رقـ حديث: 4/2265   الجساسة، قصة/  الساعة كأشرام الاتف مسلـ، صحيح: مسلـ]  ؛ [ .  
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 مناقشة األدلة:

، اػػال (1)لتحػػذير مػػف اتنػػة الػػدجاؿ قطعيػػة بلصػػت حػػد التػػكاتراػػي الػػة النقليػػة التػػي جػػاءت ا د ف  إ( 1
 معارضتيا بأدلة عقلية محتملة.لمجاؿ 

الدجاؿ ن يدعي النبكة احسب، بل يدعى الرحكحية كا لكىية، كىذا محاؿ عقال  كنقال ، اأما  ف  إ( 2
  سبحانو كتعالى اي قصػة مكسػى عليػو السػالـقكؿ هللااهف هللا ن ُيَرى اي الدنيا، دليل ذلؾ  النقل

رِِن  َرّبِ  قاَل   ﴿ 
َ
جُْظرْ  أ

َ
ا حَراِن  فََصيَْف  َماكنَهُ  اْشخََقرَّ  فَإِنِ  اْْلََت ِ  إََِل  اجُْظرْ  َولِس ِ  حَراِن  لَ ْ  قاَل  إََِلَْ   أ  فََِمَّ

عػف أبػي كالحػا ـ ماجػة  ابػف ركاه ككػذلؾ مػا، (2)﴾ َصدػِقاً  ُمديى وََخرَّ  َدَكً  َجَػَِهُ  لَِِْجَت ِ  َربُّهُ  ََتَّلَّ 
ــم إنكــم  ﴿ قػػاؿ رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قػػاؿ: أمامػػة رضػػى هللا عنػػو ــروا ل ــوا حتــى ربكــم ت ، كأمػػا (3)﴾ تموت
عف إدراؾ عظمة هللا اي مخلكقاتو، اأن ى اي الدنيا اذف عقكؿ الناس قاصرة  ؛استحالة ذلؾ عقال  

 إدراؾ ذاتو.مف ليا 

 كالثبػػكت، بػػأف ت ػػكف كػػال   الدنلػة اػػي انسػػتكاء عنػػد العقليػػة ا دلػة ـ علػػىد  َقػػتُ  ا دلػة النقليػػة ف  إ( 3
العلػػـ مػػف أىػػل السػػنة  أىػػل كجمػػاىير كالتػػابعيف، الصػػحابة  مػػف السػػلل كىػػذا مػػذىب ،منيػػا ظنيػػة  
بينة لاتنة الدجاؿ النقلية الم  ، كلذا تقدـ ا دلة (5)ا  لذشاعرة كالمعتزلة كالاالساة، خالا(4)كالجماعة

        .على ا دلة العقلية المثبتة لقدرتو

 

 
___________________ 

  (. 1/7ج) الدجاؿ المسيح قصة ا لباني،  (1)
  . [ 143:ا عراؼ   (2)
؛  [ 8620 رقـ حديث: 4/580 عكانة، أبي حديث/ كالمالحـ الاتف الصحيحيف، على المستدرؾ: الحا ـ]   (3)

]كمأجكج يأجكج، كخركج مريـ، ابف عيسى كخركج الدجاؿ، اتنة/ الاتف اجة،م ابف سنف: ماجة ابف 
  . (1/458ج) كزياداتو الصصير الجامع صحيح ا لباني، صححو ؛[ 4077 رقـ حديث : 2/1359  
 (.1/87(؛ ابف تيمية، درء تعارض العقل كالنقل )ج1/133الطحاكي، تخريي العقيدة الطحاكية )ج  (4)
(؛ ابف العرحي، قانكف التأكيل 1/220(؛ الرازي، أساس التقديس )ج1/25الديف )ج الرازي، معالـ أصكؿ  (5)

 (. 1/244)ج
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ا دلة التي يستند إلييا الدجاؿ اي دعكتو، ىي مف قبيل الخدع كالحيل كثيرا  مف  ف  إ( 4
ن  ﴿ كا كىاـ، اقد ركى ابف ماجة اي سننو مف حديث أبي أمامة رضى هللا عنو، كايو   من وا 

 فوات  وليقرأ با، فميستغث بناره، ابتمي فمن نار، وجنتو جنة، فناره ،وناراا  جنة معو أن فتنتو
ن إبراىيم، عمى النار كانت كما ،وسالماا  برداا  عميو فتكون  ،الكيف  يقول أن فتنتو من وا 
 في شيطانان لو فيتمثل نعم،: فيقول ربك، أني أتشيد وأمك، أباك لك بعثت إن أرأيت: ألعرابي

، ايذا يدلل على أف معظـ أدلتو (1) ﴾  ربك فإنو اتبعو، بني، يا: فيقولن وأمو، أبيو، رةصو 
ف كاف اي بعضيا حقيقة ن خياؿ كما اي إنزاؿ  كمعجزاتو ىي خداع للناس كأكىاـ كحيل، كا 

حياء ذلؾ الرجل الصيث كالمطر  .                                                           كا 
 بيق مسألة التعارض بين األدلة العقمية واألدلة النقمية عمى فتنة الدجال :تط

العقليػػة المؤيػػدة لػػدعكة الػػدجاؿ، ككػػذا ا دلػػة النقليػػة كالعقليػػة  لذدلػػةبعػػد ىػػذا العػػرض المػػكجز      
المعارضة لاتنتو كالمبطلة لدعكتو، يظير لنا جليا  تعارض ىػذه ا دلػة اػي الظػاىر المنظػكر أمػاـ 

، الػػك أخػػذنا بػػالقكؿ القاهػػل بتقػػديـ ا دلػػة العقليػػة علػػى ا دلػػة النقليػػة  مطلقػػا عنػػد التعػػارض، النػػاس
ت كف دعكة الدجاؿ دعكة حق كصدؽ كذلؾ استنادا لذدلة العقلية المؤيدة لو، كىذا عػيف الضػالؿ 

ة عنػػػد كقمػػػة الُخسػػػراف، ل ننػػػا لػػػك أخػػػذنا بػػػالقكؿ الثػػػاني القاهػػػل بتقػػػديـ ا دلػػػة النقليػػػة علػػػى العقليػػػ
 التعارض، ت كف دعكة الدجاؿ دعكة كار كضالؿ، كىذا ما اتاق عليو أىل انسالـ.

 

 

 

 

________________ 
(1) ] كمأجكج يأجكج، كخركج مريـ، ابف عيسى كخركج الدجاؿ، اتنة/ الاتف ماجة، ابف سنف: ماجة ابف 

  . (2/1300ج) ياداتوكز  الصصير الجامع صحيح ا لباني، ؛ صححو[ 4077 رقـ حديث  : 2/1359  
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 المبحث األول
  والضالل البدع ألىل والتصدي الفتن تطويق سبل

اإلشػػارات الاقييػػة المسػػتنبطة مػػف أحاديػػث  عػػددا  مػػفبػػهذف هللا  سػػنعرضاػػي ىػػذا المبحػػث       
مف طػرؽ التصػدي  ىػل ا ىػكاء  يظير اييا بعٌض أشرام الساعة ال برى، كالتي بالاتف الخاصة 

 كالبدع:

  :المبحث ىذا في الفقيية راتاإلشا
 فيو الشر: نُّ ظَ من يُ م أو مُ قتل الصغير الذي لم يبمغ الحُ حكم  (1

ككثػػرت الركايػػات الدالػػة علػػى اتنػػة الػػدجاؿ اػػي آخػػر الزمػػاف، كمػػا يصػػيب  ،تعػػددت ا خبػػار      
د ابف صيا الناس مف بالء كشدة، كما يأتي معو مف ضالؿ كمحنة ، كقد كاف الصحابة يركف أف  

لما رأكا عليو مف عالمات ال ار كالضػالؿ، حتػى كػاف  ،ىك الدجاؿ الذي سيخرج اي آخر الزماف
ااػي الحػديث كقد ىـ بقتلػو،  كلـ ينكر عليو، ،(1)عمر بف الخطاب يقسـ أماـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو الدجاؿ

 ابػف لَبػقِ  رىػ  اػي ملسو هيلع هللا ىلص النبػي مػع انطلػق بف الخطاب رضػي هللا عنػو، عمر أف  الذي ركاه البخاري 
 الػػـ الحلػػـ، صػػياد ابػػف قػػارب كقػػد مصالػػة، بنػػي أطػػـ عنػػد الصػػبياف مػػع يلعػػب كجػػدكه حتػػى صػػياد،
 إليػو انظػر ، ﴾ ؟هللا رسـول أنـي تشـيد  ﴿ : صػياد نبػف قػاؿ ثػـ بيػده، ملسو هيلع هللا ىلص النبػي ضػرب حتى يشعر
 هللا؟ رسػػكؿ أنػػي أتشػػيد: ملسو هيلع هللا ىلص للنبػػي صػػياد ابػػف اؿاقػػ ا ميػػيف، رسػػكؿ أنػػؾ أشػػيد: اقػػاؿ صػػياد، ابػػف

 صػادؽ يػأتيني: صػياد ابػف قػاؿ  ﴾ تـرى، مـاذا  ﴿ : لو اقاؿ  ﴾ وبرسمو  با آمنت  ﴿ : كقاؿ اراضو
  ﴾  خبيئا لك أتخب قد إني  ﴿ : النبػي ملسو هيلع هللا ىلص لو قاؿ ثـ «األمر عميك خمط  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص النبي اقاؿ ككاذب،
: عنػػو هللا رضػي عمػر اقػػاؿ ، ﴾ قـدرك  تعــدو فمـن اخســأ،  ﴿ : اقػاؿ ،(2)الػدخ ىػػك: صػياد ابػف اقػاؿ
ن عميو، تسمط فمن يكنو إن  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص النبي اقاؿ عنقو، أضرب هللا رسكؿ يا دعني  فـال يكنـو لـم وا 
 .(3) ﴾ قتمو  في لك خير

_______________ 
 صلى النبي مف النكير ترؾ رأى مف كالسنة/ بال تاب انعتصاـ البخاري: صحيح البخاري،] ،عليو متاق  (1)

 الاتف  ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛7355[: حديث رقـ 9/109 ،الرسكؿ غير مف ن حجة، كسلـ عليو هللا
  .2929[: حديث رقـ 4/2243 ،صياد ابف ذكر الساعة/ كأشرام

 (.18/48الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح لدخاف؛ النككي، المنياجالراجح أنيا الدخاف، كقيل ىي آية ا  (2)
 الصبي على يعرض كىل عليو، يصلى ىل امات، الصبي أسلـ إذا الجناهز/  ]البخاري: صحيح البخاري، (3)

 .1354[: حديث رقـ 2/93 ،اإلسالـ
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اد، رغـ أنو ما زاؿ صبيا ااي ىذا الحديث استأذف عمر بف الخطاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقتل ابف صي     
 بقتػػل د، ايػػل يجػػكز لػػكلي ا مػػر أف يػػأمر لػػـ يبلػػغ الحلػػـ، كرغػػـ أنػػو لػػـ يظيػػر إاسػػاده كاتنتػػو بعػػ

كلػػـ  ،شػػره حتػػى كلػػك لػػـ يبػػدِ  بمجػػرد الظػػف، ،مػػف يظػػف ايػػو الشػػرأك  ،الصػػصير الػػذي لػػـ يبلػػغ الحلػػـ
 (2)كبعػػض الصػػالة (1)كا زارقػػة، ذىػػب إلػػى القػػكؿ بػػالجكاز بعػػض اػػرؽ الخػػكارج بعػػد يظيػػر ضػػاللو

الذيف استباحكا دماء أطااؿ مخالاييـ استنادا إلى مثل ىذه الشبيات كاإلشػارات، كقػد خػالاكا بػذلؾ 
 .(3)جماىير أىل العلـ مف أىل السنة كالجماعة كالسلل الصالح أجمعيف

كدحػػػض  ،كالػػػرد علييػػػا ،بتانيػػػدىا كـكلػػػذا سػػػنكرد ىػػػذه الشػػػبيات اػػػي ىػػػذا المبحػػػث، كمػػػا سػػػنق   
 ؿ العلماء اييا.كحياف أقكاتجاج بيا، انح

 :صغيراا  كان ولو حتىن فيو الشرظَ قتل من يُ التي تبي  لولي األمر  الشبيات: أول

ف ايو الشر، ىك استهذاف ظَ مف يُ أك  ،الصصيرعلى جكاز قتل  الشبياتمف أبرز : ىاألول الشبية
لػـ يبلػغ الحلػـ  كقػد كػاف صػصيرا   ،ل ابػف صػيادعمر بف الخطاب رضػى هللا عنػو مػف النبػي ملسو هيلع هللا ىلص بقتػ

 يػػا دعنػي: أنػو قػاؿ عنػو هللا رضػػي بػف الخطػاب عمػرالػذي ركاه البخػػاري عػف  ااػي الحػديث ،بعػد
ن عميو، تسمط فمن يكنو إن  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص النبػي اقاؿ عنقو، أضرب هللا رسكؿ  لـك خيـر فـال يكنـو لم وا 

لما ىـ عمر بقتلو، اهنو ن يقتػل إن مػف كجػب عليػو القتػل، كقػد ، الك لـ يجز ذلؾ،  (4)﴾ في قتمو 
مػي أيضػا، ت رر ىذا القكؿ مف عمر بف الخطاب رضػي هللا عنػو اػي حػديث ذي الخكيصػرة التمي

 هللا رسػكؿ عنػد نحػف بينمػا: قػاؿ عنػو، هللا رضػي الخدري  سعيد أبي عفاقد ركى البخاري كمسلـ 
 اعػػدؿ، هللا رسػػكؿ يػػا: اقػػاؿ تمػػيـ، بنػػي مػػف رجػػل كىػػك الخكيصػػرة، ذك تػػاهأ قسػػما، يقسػػـ كىػػك ملسو هيلع هللا ىلص
 ، ﴾   أعدل أكن لم إن وخسرت خبت قد أعدل، لم إذا يعدل ومن ويمك،  ﴿ : اقاؿ

______________ 
 كعلى علييا ا ىكاز، اصلبكا إلى البصرة مف نااع مع خرجكا الذيف ا زرؽ  بف نااع ا زارقة ىـ أصحاب   (1)

الشيرستاني، ؛ النكاحي بيذه عمالو كقتلكا الزحير بف هللا عبد أياـ اي ككرماف اارس بلداف مف كراءىا كما
 (.1/118)ج الملل كالنحل

 (.5/23(؛ كمكسكعة الارؽ المنتسبة لإلسالـ )ج63الناجية )ص الارقة كحياف الارؽ  بيف ا ساراييني، الارؽ   (2)
 عمدة شرح اإلحكاـ دقيق، إحكاـ (؛ كابف11/165الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح النككي، المنياج  (3)

 (.2/217ا حكاـ )ج
 الصبي  على يعرض كىل عليو، يصلى ىل امات، الصبي أسلـ إذا/ الجناهز  البخاري، صحيح: البخاري ]    (4)

  . [ 1354 رقـ حديث: 2/93   اإلسالـ، 
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 يحقــر أصــحابا لــو فــإن دعــو،  ﴿ :اقػػاؿ عنقػػو؟ اأضػػرب ايػػو لػػي اهػػذف هللا، رسػػكؿ يػػا: عمػػر اقػػاؿ
 يمرقـون  تـراقييم، يجـاوز ل القـرآن يقـرءون  صياميم، مع وصيامو ،صالتيم مع صالتو أحدكم
ـ  بقتػػػل ذيكاػػػي ، (1) ﴾ الرميـــة... مـــن الســـيم يمـــرق  كمـــا الـــدين مـــن  ركايػػػة أخػػػرى أف الػػػذي َىػػػ

 ل، كىػػذا يػدلل علػػى أف بعػػض الصػػحابة يػػركف جػػكاز قتػػ(2)ىػػك خالػػد بػػف الكليػػد التميمػػي الخكيصػرة
 الخكيصرة كأمثاليـ. مف يظف اييـ الشر كابف صياد كذي

 اعتراض:

الخكيصػػػػػػرة التميمػػػػػي أنػػػػػػو خػػػػػارج محػػػػػػل النػػػػػػزاع،  اعتػػػػػرض علػػػػػػى انسػػػػػتدنؿ بحػػػػػػديث ذي       
عمػػػػػر بػػػػػف  ـ  كلػػػػػذا َىػػػػػ ؛كذلػػػػػؾ أنػػػػػو اعػػػػػل مػػػػػا يكجػػػػػب القتػػػػػل باعتراضػػػػػو علػػػػػى حكػػػػػـ هللا كرسػػػػػكلو

 ،يس لمجػػػػػرد ككنػػػػػو ُيَظػػػػػْف ايػػػػػو الشػػػػػربقتلػػػػو، كلػػػػػ رضػػػػػي هللا عنيمػػػػػا كخالػػػػػد بػػػػػف الكليػػػػػد ،الخطػػػػاب
ف ،قتلػػػػو منػػػػع إنمػػػػا :القرطبػػػػي ، قػػػػاؿىػػػػك أصػػػػل الخػػػػكارج كمػػػػا بػػػػيف ذلػػػػؾ رسػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصك   كػػػػاف كا 
 .(3)أصحابو يقتل أنو الناس يتحدث لهال القتل استكجب قد

ــة:  نمػػا تعليػػل النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص بعػػدـ قتػػل ابػػف صػػياد، لػػيس   أف   الشــبية الثاني نػػو ن يسػػتحق القتػػل، كا 
فْ  لػػـ يكػػف ابػػف  ل كنػػو لػػك كػػاف ىػػك الػػدجاؿ، الػػف يسػػل  عليػػو أحػػد،  ف اتنتػػو كاقعػػة ن محالػػة، كا 

 صياد الدجاؿ، اال خير اي قتلو.

  :اعتراض

ىذا التعليل ىك الذي نص عليو الحديث، ل نو ليس ايو تصريح مف النبي صلى  صحيح أف      
 .هللا عليو كسلـ بجكاز قتلو

 

_______________ 
: حديث رقـ4/200 ،اإلسالـ اي النبكة عالماتالمناقب/   ]البخاري: صحيح البخاري، ،عليو متاق  (1)

3610[ 1064: حديث رقـ2/744  كصااتيـ، الخكارج /ذكر الزكاة  ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛[.  
 الكليد بف كخالد السالـ، عليو بطال أبي بف علي بعث المصازي/  ]البخاري: صحيح البخاري، ،عليو متاق  (2)

 ذكر/ الزكاة  مسلـ، صحيح: مسلـ] ؛ 4351[: حديث رقـ 5/163 ،الكداع حجة قبل اليمف إلى عنو، هللا رضي
  .1064[ : حديث رقـ2/742 كصااتيـ، الخكارج

 .(8/69البخاري)ج صحيح شرح الباري  اتح ،العسقالني  (3)
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جكاز قتل مف ُيَظْف ايو الشر، ما اعلو الخضر عليو  علىالشبيات الدالة مف  :ةالثالث الشبية
 َذَقخََِهُ  ُغلماً  لَقِيا إِذا َحَّتَّ  فَاجَْطَِقا  ﴿ السالـ مف قتل الصالـ الذي لـ يبلغ الحلـ، يقكؿ هللا تعالى: 

َرخََِْج  قاَل 
َ
الخضر  نو علـ أنو  ، اقد قتلو(1) ﴾ نُْسراً  َشًْ اً  ِج َْج  لََق ْ  َجْفٍس  ةَِغْْيِ  َزكِيَّثً  َجْفصاً  أ

 .(2)سيككف سببا اي اتنة أبكيو، كا ىال يما بال ار كالضالؿ
 :اعتراض 
كالذي ُيَظف  كاز قتل الطال الصصير الذي لـ يبلغ الحلـبيذه اآلية اي ج نؿديرد على انست     

 بعدة كجكه: ايو الشر
لنا على الصحيح مف  شرعا  كشرع مف قبلنا ليس  شرع مف قبلنا،ىك ىذا الدليل : أف الكجو ا كؿ
ف خالل شرعنا اال. ،(3)أقكاؿ العلماء  اال يؤخذ منو إن ما كااق بو شرعنا، أما كا 
 كعب، بف أبي عف عباس، ابف ما ركاه مسلـ عفب أيضا   يرد على ىذا انستدنؿ: الكجو الثاني

 أبويو ألرىق عاش ولو كافرا، عطب الخضر قتمو الذي الغالم إن  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ
 ىذه على الناكس قتل اي انجتياد لو أباح قد هللا ، يقكؿ القرطبي: ككاف(4) ﴾ وكفرا طغيانا
 .(5)الجية

 يسألو عباس ابف إلى الحركري  (6)نجدة كتب: »قاؿ عباس، ابف عف : ما ركاه مسلـالكجو الثالث
 ىل النساء، كعف اليتـ؟ عنو ينقطع ىمت الصبي كعف ىك؟ لمف الخمس كعف الصبياف، قتل عف
 إليو اكتب: قاؿ.  «نصيب؟ المصنـ اي لو ىل العبد كعف القتاؿ؟ يحضرف  أك بيف، يخرج كاف
 .(7) ﴾ ....فاقتميم المؤمن، من الكافر تعرف الخضر كنت فإن: الصبيان أما  ﴿ : عباس ابف

__________________ 
 .]74ال يل:[ (1)
 .(7/200السنة )ج أىل الماتريدي، تأكيالت؛  (18/85ج) قرآفال  حكاـ الجامع ، الطبري   (2)
 .(1/189)ج الاقو أصكؿ اي الجكيني، البرىاف، (1/63الاقو )ج أصكؿ اي ، اللمعالشيرازي   (3)
 المسلميف، كأطااؿ ال اار أطااؿ مكت كحكـ الاطرة على يكلد مكلكد كل معنى/ القدر  مسلـ، صحيح: مسلـ]   (4)

 . [ 2661 رقـ حديث: 4/2050
  . (11/36ج) القرآف  حكاـ الجامع القرطبي،  (5)
: كقيل. بالجمار اقتلكه الزحير ابف أصحاب عليو ماؿ الخكارج، رؤكس الحركري، مف الحناي عامر بف نجدة  (6)

َكا عالـ  المشاىير َكَكايات اإلسالـ كستيف؛ الذىبي، تاريخ تسع سنة اي اقتلكه أصحابو عليو اختلل
 (.2/727)ج

 رقـ حديث: 3/1446 يسيـ، كن ليف يرضخ الصازيات النساء/ كالسير الجياد  مسلـ، يحصح: مسلـ]  (7)
1812 [. 
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 كاإلحالة المحاجة السبكي قاؿ كما عباس ابف بو قصد إنما"يقكؿ ا لكسي اي ركح المعاني:  
 تعالى هللا رضي مقصكده كليس الخضر، بقصة انحتجاج اي لطمعو قطعا يمكف، لـ ما على
 .(1)"القتل يجكز ذلؾ حصل إف أنو عنو

 من يظن فيو الشر: الصغير أو ثانيا: األدلة التي تمنع قتل
اساده على  مف يظف ايو الشر، ما لـ يبدِ أك  ،الصصيرتعددت ا دلة التي تمنع قتل       شره كا 

 الناس، منيا:
 مقتكلة مرأةا كجدت: قاؿ عنيما، هللا رضي عمر ابف عف ما ركاه البخاري كمسلـ الدليل األول:

، يقكؿ ابف (2) ﴾ والصبيان النساء قتل عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فنيى  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ مصازي  بعض اي
 قاتل ممف ليسكا  نيـ أطااليـ؛ كن الحرحييف نساء قتل قصد العلماء جميع عند يجكز بطاؿ: كن

ِ  َشبِي ِ  ِِف  َوقاحُِِيا  ﴿ : تعالى كقاؿ. الصالب اي ِي َ  اّللَّ  على الجميكر كذىب، (3) ﴾  يُقاحُِِينَُسمْ  اَّلَّ
 .(4)كأحمد ،كالشااعي ،مالؾك  ،حنياة أبي قكؿ كىك ،لكاتِ قُ  لكااتَ قَ  إذا كالصبياف النساء أف

: أف قتل المسلـ، كا ىدار دمو، ن يجكز إن بهحدى ثالث كما جاء اي الحديث الذي الدليل الثاني
 مسمم، امرئ  دم يحل ل  ﴿ اري كمسلـ عف مسركؽ عف عبدهللا عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ركاه البخ

 بالنفس، والنفس الزاني، الثيب: ثالث بإحدى إل هللا، رسول وأني هللا إل إلو ل أن يشيد
 .(5) ﴾ لمجماعة المفارق  لدينو والتارك

__________________ 
 (.8/339ا لكسي، ركح المعاني )ج (1)
 رقـ حديث : 61/4 الحرب، اي النساء قتل/ كالسير الجياد البخاري، صحيح: البخاري ] عليو، متاق   (2)

3015 [حديث: 3/1364   الحرب، اي كالصبياف النساء قتل تحريـ/ كالسير الجياد مسلـ، صحيح: مسلـ] ؛ 
    . [ 1744 رقـ

 .]190البقرة: [  (3)
 اي َما على كالزِّيادات ، الن كادرالناري (؛ 1/212اآلثار)ج مشكل مف المختصر مف ، المعتصرالملطي  (4)

نة    (؛ 12/130الشااعي )ج اإلماـ مذىب اي ، البيافالعمراني(؛ 3/57اُ مياِت )ج مف غيرىا مف المَدك 
 (.5/170البخاري )ج صحيح شرح ابف بطاؿ، (؛ 9/313، المصني )جابف قدامة

 ،{. ..بالعيف كالعيف بالناس الناس أف:}تعالى هللا قكؿ/ الديات بخاري،ال صحيح: البخاري ] عليو، متاق    (5)
 9/5  :6878   رقـ  حديث [دـ بو يباح ما/ كالديات كالقصاص كالمحارحيف القسامة  مسلـ، صحيح: مسلـ] ؛ 

    . [ 1676 رقـ  حديث : 3/1302 المسلـ،
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 اعتراض
 كقاطع ،ا رض اي بالاساد الساعي دـ إباحة بعده نزؿ ثـ كقت اي قيل حديث ىذا      
 بويع إذا  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ كقد .المسلميف عصى شق كمف ،لكم قكـ عمل كعامل ،السبيل

 كمنيـ ،(2) ﴾ فاقتموه  ﴿ لكم  قـك لمَ عَ  لَ مِ عَ  ايمف النص كجاء ، (1)﴾ منيما اآلخر فاقتموا لخميفتين
 .(3)بكاار ليس إنو: قكليـ مع العلماء مف كثير عند يقتل واهن الصالة، أيضا تارؾ

الخكيصرة التميمي، لـ يأذف النبي صلى هللا  يككذا قصة ذ ،اي قصة ابف صياد: الثالثالدليل 
كاجبا، لما ترؾ النبي  ا، الك كاف قتليماعليو كسلـ لعمر بف الخطاب، كن لخالد بف الكليد بقتليم

كاجبا، لنزؿ كحي مف  ا، كىك أحرص الناس على اعل الحق، ككذلؾ لك كاف قتليممرذلؾ ا ملسو هيلع هللا ىلص 
حيث عاتب هللا سبحانو  ،كما نزؿ اي أسرى بدر مف المشركيف ذلؾ،هللا سبحانو كتعالى بكجكب 

نْ  نِلَِبٍّ  َكنَ  َما  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص، لعدـ قتليـ، حيث قاؿ هللا سبحانو كتعالى    كتعالى نبيو 
َ
ْْسى َلُ  يَُسينَ  أ

َ
 أ

رِْض  ِِف  ُحثِْخ َ  َحَّتَّ 
َ
نْيا َغَرَض  حُرِيُ ونَ  اْْل ُ  الُّ ُ  اْْلِخَرةَ  يُرِي ُ  َواّللَّ  .( 4) ﴾  َحِكيمٌ  َغزِيزٌ  َواّللَّ

 اعتراض
ايو الشر، اقد ترؾ النبي  فّ ظَ ىذا الدليل ليس ايو دنلة قطعية على عدـ جكاز قتل مف يُ       
للمصلحة على  للاتنة، كتقديما    قتل كثير مف المنااقيف، كمف كجب علييـ القتل، منعا  ملسو هيلع هللا ىلص

مف الاتنة كقاؿ  الماسدة، اقد ترؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قتل عبد هللا بف أبي بف سلكؿ رأس المنااقيف خكاا  
 .(5) ﴾ حابوأص يقتل دمحماا  أن الناس يتحدث ل دعو  ﴿ لعمر بف الخطاب حينما ىـ بقتلو 

اي بادئ ا مر حتى  ترؾ قتاؿ الخكارج ،أف علي بف أبي طالب رضى هللا عنوالدليل الرابع: 
 كن هللا، اسـ اييا تذكركا أف هللا مساجد نمنعكـ ن: ثالث علينا ل ـ  ﴿  ليـ يظيركا الاساد، كقاؿ

قتلكا عبد هللا يركا الاساد ك ، الما أظ﴾ بقتاؿ نبدأ ـ كن أيدينا، مع أيديكـ دامت  ما الايء نمنعكـ
 .(6)ا  كثيرا  كقتل منيـ جمع ،على ذلؾقاتليـ بف خبيب، 

___________________ 
(1)  [1853 رقـ حديث: 3/1480 لخلياتيف، بكيع إذا/ اإلمارة  مسلـ، صحيح: مسلـ [ .  
(2)    ]4462 رقـ حديث: 43/158 ،لكم قـك عمل عمل ايمف/ الحدكد داكد، أبي سنف: داكد أبك [؛  ] ابف

  .ا لباني صححو ؛[ 2561   رقـ حديث: 2/856   ،لكم قـك عمل عمل مف/ الحدكد ،ابف ماجة  سنف  ماجة:
 (.1/322جامع العلـك كالحكـ )ج ،ابف رجب ؛(7/496ج) انستذكار البر، عبد ابف  (3)
(4)  ]67: ا نااؿ [ .  
 ا عز ليخرجف المدينة إلى رجعنا لهف يقكلكف :}قكلوف/ القرآ تاسير ]البخاري: صحيح البخاري،، عليو متاق  (5)

 ا خ نصر كاآلداب/ كالصلة البر  ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛4907[: حديث رقـ6/154 ،}ا ذؿ... منيا
  .2584[: حديث رقـ4/1998 ،مظلكما أك ظالما

يف ضركريات اي الملحديف إ اار شاه، أنكر  (6)  (.1/43ج) الدِّ
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 :مسألةالرأي الراج  في ال

كمػػػف ُيَظػػػف اػػػييـ  ،للشػػػبيات كاإلشػػػارات التػػػي تبػػػيح قتػػػل ا طاػػػاؿبعػػد ىػػػذا العػػػرض السػػػريع       
كأدلتيـ اي الػرد علػى ىػذه الشػبيات، يتبػيف لنػا جليػا ظيػكر  ،بعد ذكر أقكاؿ العلماء الشر، كأيضا  

ظػف ايػو ف يُ القاهل بحرمة قتل الصصير الذي لـ يبلػغ الحلػـ مطلقػا، كأمػا مػجماىير أىل العلـ قكؿ 
أك ردة، كذلػػؾ  ل حػدا  تَػقْ ايُ  ،بعػد مجاكزتػو حػدا مػػف حػدكد هللا المبيحػة لدمػوإن  يقتػل الشػر اهنػو ن 
 :لعدة أسباب

ىي أدلػة خاصػة  ف بجكاز قتل الصصير كمف يظف ايو الشر،القاهلك ا دلة التي استدؿ بيا  ف  إ( 1
اعتمػد أحكاـ عامة، بينما ا دلة التي ال يجكز أف تؤخذ منيا بحكادث معينة، ن تتعدى مكردىا، ا

لتبػػيف ، كقػػد جػػاءت الثبػػكت صػػريحة الدنلػػة أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني ىػػي أحاديػػث صػػحيحة علييػػا
 عامة ليذه ا مة. ا  أحكام

ف ايػو الشػر ن يجػكز َظػقتػل مػف يُ  نقػكؿ أف   بػأفكذلؾ  ،يمكف الجمع بيف جميع ا دلة السابقة( 2
، كمػا اػي قصػة الخضػر عليػو سػبحانو كتعػالى مػف هللا كحيػا   كػكف ، كذلؾ بأف يإن اي حالة كاحدة

السػػالـ، أك بػػأمر مػػف رسػػكلو ملسو هيلع هللا ىلص، كمػػا يايػػـ مػػف اسػػتهذاف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي هللا عنػػو بقتػػل 
ذلػػػؾ اهنػػػو ن يجػػػكز إن بالضػػػكاب   ف ايػػػو الشػػػر، أمػػػا عػػػداق  يَ ابػػػف صػػػياد، ايكػػػكف ذلػػػؾ قتػػػل مػػػف نتَػػػ

 لية المبيحة لدماء المسلميف. الشرعية الكاضحة الج

ف ُيَظف ايػو الشػر بمجػرد الظػف دكف بينػات كأدلػة، ايػو مػف المااسػد العظيمػة مف  الحكـ بقتل إ( 3
ن عمت الاتنة بيف الناس، كساد الظلـ كالعدكاف، كأصػبح  ما هللا بو عليـ، اال يككف ذلؾ  حد، كا 

للحكػػاـ كا مػػراء  ة  ي ػػطِ لضػػعااء، ككػػاف ذلػػؾ مَ إلزىػػاؽ أركاح كثيػػر مػػف ا بريػػاء كا ىػػذا الُحكػػـ سػػببا  
 دكف مراعاة لحجة كن برىاف. ،بقتل مف شاءكا مف الرعية كالعكاـ بمجرد الظف
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 المبحث الثاني

   حكم اعتزال الفتن وتجنب الوقوع فييا                      

لقػة بػاعتزاؿ الاػتف اػي اي ىذا المبحث سنعرض بهذف هللا بعضا مف اإلشارات الاقييػة المتع      
آخر الزماف كسبل تجنب الكقكع اييا، ككذلؾ ا حكاـ الاقيية المتعلقة بيا، اقد أشارت العديد مف 
ا حاديث الكاردة اي اتف آخر الزماف إلى أف ىالؾ أىل الصالح كالرشاد بسبب مشاركتيـ  ىػل 

مػػف أشػػرام  أحاديػػث ةثػػكقػػد كرد ذلػػؾ اػػي ثال ،الاسػػاد كالضػػالؿ اػػي مسػػكنيـ كمعاشػػيـ كترحػػاليـ
 ىي: الساعة ال برى 

 أف عنيػا هللا رضػي جحػش، بنػت ما ركاه البخػاري كمسػلـ عػف أـ المػؤمنيف زينػب الحديث األول:
 اليـوم فـت  اقتـرب، قـد شـر مـن لمعـرب ويـل هللا، إل إلـو ل  ﴿ : يقػكؿ ازعػا علييا دخل ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 جحػش بنػت زينػب قالت تلييا، كالتي اإلبياـ بهصبعو كحلق ، ﴾ ىذه مثل ومأجوج يأجوج ردم من
 .(1) ﴾ الخبث كثر إذا نعم  ﴿ : قاؿ الصالحكف؟ كاينا أنيلؾ: هللا رسكؿ يا اقلت

ىذا الحديث دليل علػى أف المعاصػي كالمنكػرات تجلػب الػكيالت كتصػيب أىليػا بالمصػاهب       
بيف غارؽ بالمعاصي كالمنكػرات، كحػيف عابػد  كاللعنات، اهذا نزلت اال تارؽ بيف العباد، اال تارؽ 

ايو إشارة إلى ك ، ثـ يبعثكف على نياتيـ يكـ القيامة، كاحدا   لرب ا رض كالسماكات، اتأخذىـ أخذا  
ف، قػاؿ: اسػديف، قالػت: أنيلػؾ كاينػا الصػالحك أف ىالؾ الصالحيف، يككف بسبب كثرة اإلاساد كالم

 نعـ إذا كثر الخبث.

 الحديث الثاني: 

 منامو، اي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عبث: قالت رضي هللا عنيا عاهشة أف الزحير، بف هللا عبد عف      
 أمتي من ناساا  إن   بُ جَ العَ   ﴿ : اقاؿ تاعلو، ت ف لـ منامؾ اي شيها صنعت هللا رسكؿ يا: اقلنا

  ، ﴾ بيم فَ ِس خُ  بالبيداء كانوا إذا حتى بالبيت، لجأ قد قريش، من برجل بالبيت ون مُّ ؤُ يَ 
 

_________________ 
: حديث رقـ 4/138يأجكج كمأجكج،  قصة ا نبياء/ أحاديث ]البخاري: صحيح البخاري، ،عليو متاق  (1)

3346[4/2207كمأجكج،  يأجكج ردـ كاتح الاتف اقتراب الساعة/ كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ،؛ :
   .2880[حديث رقـ 
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 وابن والمجبورُ  المستبصرُ  فييم نعم،  ﴿  :قاؿ ،الناس يجمع قد الطريق ف  إ هللا رسكؿ يا: اقلنا
 .(1) ﴾ نياتيم عمى هللا يبعثيم شتى، مصادرَ  ونَ رُ دِ ْص ويَ  ،واحداا  كاا مِ يْ مَ  ونَ كُ مِ يْ يَ  ،السبيلِ 

اسػػاد اػػي سػػارىـ كترحػػاليـ سػػبب لكقػػكع اػػي الحػػديث إشػػارة إلػػى أف مخالطػػة أىػػل الظلػػـ كال      
، أي خسػػل بيػػـ  ﴾  بيــم خســف بالبيــداء كــانوا إذا حتــى  ﴿ العػذاب علػػى العبػػاد، كذلػػؾ اػػي قكلػػو:

ف لػػـ يككنػػكا مػػثليـ، كلػػـ يرتضػػكا باعليػػـ، اييل ػػكف ميل ػػا  كاحػػدا ، كيبعثػػكف علػػى  جميعػػا، حتػػى كا 
 نياتيـ يـك القيامة.

 كت ثيػر كمجالسػتيـ الظلػـ أىػل مصػاحبة مف لحديث تحذيريقكؿ ابف حجر اي الاتح: اي ا      
  .(2)ذلؾ إلى اضطر لمف إن سكادىـ

  :الثالث الحديث 

بمـر  (3)السـبخة ىـذه فـي الـدجال ينـزل  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عمر ابف عفركاه أحمد      
لـى (5)حميمــو إلـى يرجــعل الرجـل إن حتـى النســاء، إليـو يخــرج مـن أكثــر فيكـون  ،(4)قنـاة  أمــو وا 

 عميــو، المســممين هللا يســمط إليــو، ثــم تخــرج أن مخافــة رباطــا، فيوثقيــا وعمتــو، وأختــو وابنتــو
 أو الحجـر فيقول الحجر أو الشجرة تحت ليختبئ الييودي، إن حتى شيعتو، ويقتمون  فيقتمونو
 .(6)  ﴾ فاقتمو تحتي ييودي ىذا: لممسمم الشجرة

 
__________________  

]مسلـ: ؛2118[: حديث رقـ 3/65 ا سكاؽ، اي ذكر ما البيكع/  ]البخاري: صحيح البخاري، ،عليو متاق (1)
  .2884[: حديث رقـ4/2210 البيت، يـؤ الذي بالجيش الخسلالساعة/  كأشرام الاتف  صحيح مسلـ،

 .(4/341البخاري )ج صحيح شرح الباري  اتح، العسقالني (2)
 الحػديث غريػب اػي الشػجر؛ ابػف ا ثيػر، النيايػة بعػض إن تنبػت ت ػاد كن لملكحػةا تعلكىػا التي ا رض ىي (3)

 (.2/333كا ثر  )ج
 مصػػركؼ؛ مسػػند أحمػػد تحقيػػق شػػعيب غيػػر كىػػك قنػػاة، كادي: ايػػو يقػػاؿ كقػػد بالمدينػػة، كاد ىػػك قنػػاة: بمػػر  (4)

 .(9/256ا رنؤكم، )ج
كالمؤنػػػػػث. المرجػػػػػع السػػػػػابق  مػػػػػعللج الحمػػػػػيـ يكػػػػػكف  كقػػػػػد القريػػػػػب،: الحمػػػػػيـ: القػػػػػامكس  اػػػػػي حميمػػػػػو إلػػػػػى (5)

 (.9/256)ج
 أحمد شا ر. ، صححو5353[: حديث رقـ 9/255ابف حنبل: مسند أحمد، مسند عبدهللا بف عمر، [ (6)
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اػػي الحػػديث إشػػارة إلػػى مػػا يجػػب علػػى أىػػل اإلسػػالـ اعلػػو اػػي سػػبيل تجنػػب الكقػػكع اػػي الاػػتف    
لػػى كالضػػالؿ،  اايػػو: إف الرجػػل ليرجػػع إلػػى حميمػػو  رحاطػػا، ايكثقيػػا كعمتػػو، كأختػػو كابنتػػو أمػػو كا 

إليو، كىذه مف أقكى اإلشارات الدالة على تجنب الكقكع اي الاتف، كبأي طريػق  تخرج أف مخااة
 كانت، ما دامت تداع الضرر كتمنع الخطر، لما ُيَرى مف ىكؿ المشيد كعظيـ الاتنة.

ف كتجنػب الكقػكع اييػا، كبعد ىذا العػرض السػريع لػبعض اإلشػارات الاقييػة المتعلقػة بػاعتزاؿ الاػت 
كما يلحػق بػو مػف عقػاب  ،كسبل النجاة منيا، كما يتعلق بيا مف سكء عاقبة أىل الضالؿ كالاساد

، كىػي يػايعـ جميع العباد، اهننا نقل عند بعض ا حكػاـ الاقييػة المتعلقػة بػذلؾ، كآراء العلمػاء اي
اكمػػا أسػػلانا سػػابقا، اػػهف حكػػـ مشػػاركة أىػػل المعاصػػي كالمنكػػرات اػػي معاشػػيـ كسػػارىـ كترحػػاليـ، 

الاسػػاد ، كحػػيف أىػػل الصػػالح كالرشػػاد، ااػػي الضػػالؿ ك ال ياػػرؽ بػػيف أىػػل اػػالعػػذاب إذا نػػزؿ بقػػـك 
 . ﴾  نعم، إذا كثر الخبث  ﴿ قاؿ:ديث قالت: أنيلؾ كاينا الصالحكف؟ الح

  :المبحث ىذا في الفقيية اإلشارات
 وترحاليم: وسفرىم شيممعا في والمنكرات الكفر والمعاصي أىل مشاركة ( حكم1

ل ػػي نتعػػرؼ علػػى حكػػـ مشػػاركة أىػػل ال اػػر كالمعاصػػي كالمنكػػرات اػػي معاشػػيـ كترحػػاليـ،      
قريبػػة جػػدا منيػػا، أن كىػػي حكػػـ اليجػػرة مػػف بػػالد  مسػػألة يجػػب علينػػا أكن ذكػػر أقػػكاؿ العلمػػاء اػػي

 ال ار إلى بالد اإلسالـ، كحكـ البقاء اي ديار المشركيف.

  تحرير محل الخالف:

اتاػػق العلمػػاء علػػى أف اليجػػرة كانػػت كاجبػػة مػػف مكػػة إلػػى المدينػػة أكؿ اإلسػػالـ ، كمػػا اتاقػػكا      
، اهنػو يجػب عليػو اليجػرة كيخاؼ الاتنة اي دينػو ،كمالو على ناسو ن يأمفعلى أف المسلـ الذي 

مف مف دار ال ار إلػى دار اإلسػالـ، إف قػدر علػى ذلػؾ، ل ػنيـ اختلاػكا اػي كجػكب اليجػرة لمػف يػأ
 ؟جب عليو اليجرة أـ نت، ىل اي بالد ال ار على ناسو كمالو، كيستطيع إقامة شعاهر دينو
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 على قكليف: اي ذلؾ اختلل العلماء

، كىػذا مػػذىب المال يػػة كالظاىريػػة مطلقػػا   بػػالد ال اػر كالمعاصػػي مػػف اليجػػرة : كجػكبالقــول األول
 .(1)كمذىب سعيد بف جبير كغيرىـ

 اػػي الاتنػػة يخػػل كلػػـ ال اػػر، دار اػػي دينػػو إظيػػار علػػى قػػادرا   كػػاف إف أف المسػػلـالقــول الثــاني: 
مػػف الحنايػػة  ، كىػػذا مػػذىب جميػػكر العلمػػاءمسػػتحبة كل نيػػا كاجبػػة، غيػػر حقػػو اػػي اػػاليجرة الػػديف،

 .(2)كالشااعية كالحنابلة

 سبب الخالف:

، امػف انختالؼ اي تأكيل بعض النصكص الشرعية التػي تحػـر البقػاء بػيف أظيػر المشػركيف    
قاؿ بكجػكب اليجػرة، أخػذ بظػاىر ىػذه النصػكص الشػرعية، كأكجػب اليجػرة كحػر ـ البقػاء اػي ديػار 
المشركيف، كمف قاؿ بعدـ الكجكب جمع بيف ىذه النصكص كغيرىا مػف النصػكص ا خػرى التػي 
ترخص اي البقاء اي ديار المشركيف، إف أمف الاتنة على ناسو كمالو، كقدر على إظيار شعاهر 

 . الديف

 أدلة أصحاب القول األول:

ِي َ  إِنَّ   ﴿ قاؿ هللا تعالى: الدليل األول:  جُْفِصىِمْ  ظالِِم  الَْملنَِكثُ  حََيفَّاُومُ  اَّلَّ
َ
 ُكنَّا قالُيا ُكنُْخمْ  ذِيمَ  قالُيا أ

رِْض  ِِف  ُمْصَخْضَػفِيَ 
َ
لَمْ  قالُيا اْْل

َ
رُْض  حَُس ْ  أ

َ
ِ  أ ولهِدَ  فَ  ذِيىدا َذُخىاِجُروا واِشَػثً  اّللَّ

ُ
واُومْ  أ

ْ
 َجَىدنَّمُ  َمدأ

 .(3) ﴾ َمِصْياً  وَشاَءتْ 

 أىػل مػف قكـ اي - كالتاسير التأكيل أىل مف كغيره عباس ابف قاؿ ايما - اآلية ىذه نزلت      
 الاتنة على اعرضكا ىاجر، حيف معو اليجرة عف اتخلاكا كرسكلو با كآمنكا أسلمكا قد كانكا مكة

 بيا، اعتذركا التي قبكؿ معذرتيـ هللا اأبى المسلميف، حرب ركيفالمش مع كشيدكا اااتتنكا
__________________  

: المحلى باآلثػار )ج2/153ابف رشد: المقدمات المميدات )ج   (1) الشػرعية (؛ كزردكمػي، اقػو السياسػة 5/419(؛ ابف حـز
 (42/190ال كيتية )ج الاقيية (؛ كالمكسكعة154لذقليات المسلمة )ص

كابػػف قدامػػة: المصنػػي (؛ 4/169كالشػػااعي: ا ـ )ج (؛4/204الطالػػب )ج ركض شػػرح اػػي المطالػػب نىالسػػنيكي: أسػػ  (2)
 .(2/462السالـ )ج ؛ كالصنعاني، سبل(9/293)ج

 .]97النساء:  [ (3)
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رِْض  ِِف  ُمْصَخْضَػفِيَ  ُكنَّا  ﴿ : عنيـ مخبرا   يقكؿ حيث
َ
لَمْ  قَالُيا اْل

َ
رُْض  حَُس ْ  أ

َ
ِ  أ  اِجُرواَذُخىَ  َواِشَػثً  اّللَّ

ولَهَِ    ﴿  يستضػعاكنكـ، الػذيف ىػؤنء اتترككا: أي ، ﴾ ذِيَىا
ُ
َواُومْ  فَأ

ْ
 ثػـ ، ﴾ َمِصدًْيا وََشداَءتْ  َجَىنَّمُ  َمأ

انِ  َوالّنَِصداءِ  الرَِّجدالِ  ِمد َ  الُْمْصَخْضَػفِيَ  إاِل  ﴿ : اقػاؿ الصػدؽ، أىل عذر تعالى هللا أنزؿ  ال َوالْديِْلَ
 .(1) ﴾ َشبِيل َحْىَخُ ونَ  الوَ  ِحيَِثً  يَْصَخِطيُػينَ 

 المشػركيف، ظيرانػي بػيف أقػاـ مػف كػل اػي عامػة ال ريمػة اآليػة ىػذه نزلػت"يقكؿ ابف كثيػر:       
 باإلجمػاع، حرامػا مرت ػب لناسػو ظػالـ ايػك الػديف إقامػة مػف متمكنػا كلػيس اليجػرة علػى قادر كىك

 .(2)"اآلية ىذه كحنص

واوَ   ﴿ : تعالى هللا قاؿالدليل الثاني:   ِمنُْىمْ  َتخَِّخُذوا فَل َشياءً  َذَخُكينُينَ  َزَفُروا َكما حَْسُفُرونَ  لَيْ  دُّ
ْوَِلاءَ 

َ
ِ  َشبِي ِ  ِِف  يُىاِجُروا َحَّتَّ  أ  ِمنُْىمْ  َتخَِّخُذوا َوال وََجْ ُتُميُومْ  َحيُْد  َواْرُخُِيُومْ  فَُخُذوُومْ  حََيلَّيْا فَإِنْ  اّللَّ

 .(3) ﴾  نَِصْياً  َوال َوَِلًا

 حتػى أي هللا، سػبيل اػي ييػاجركا حتػى أكليػاء مػنيـ تتخػذكا اػالكجو الدنلة مف الحػديث: "       
 ايصػيركا كأىليػا اإلسػالـ دار إلػى مشػرككف، بػا ىػـ الػذيف أىليػا كياارقكا الشرؾ دار مف يخرجكا
 .(4)"حكمكـ حينهذ ليـ كيككف  مثل ـ، ذلؾ عند

        النبػػػػػي لنصػػػػػرة المدينػػػػػة إلػػػػػى اليجػػػػػرة منيػػػػػا: أنػػػػػكاع رةكاليجػػػػػ"يقػػػػػكؿ القرطبػػػػػي اػػػػػي تاسػػػػػيره:       
 مػػع المنػػااقيف ىجػػرة ككػػذلؾ. الاػػتح بعػػد ىجػػرة ن: قػػاؿ حتػػى اإلسػػالـ أكؿ كاجبػػة ىػػذه ككانػػت ملسو هيلع هللا ىلص،
 هللا حػػـر مػا المسػلـ كىجػرة. كاجبػة اهنيػا الحػرب دار اػي أسػلـ مػف كىجػرة الصػزكات، ملسو هيلع هللا ىلص اػي النبػي
 .(5)"اآلف ثابتتاف اليجرتاف كىاتاف. عليو هللا حـر ما ىجر مف كالمياجر: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ كما ليو،ع

 
__________________  

 (.2/151المميدات )ج المقدمات،ابف رشدك   ؛(9/100ج) القرآف  حكاـ الجامع ، الطبري    (1)
  (. 2/344ج) العظيـ القرآف تاسير ،كثير ابف  (2)
(3)  ]89: النساء [ 
  (.8/17ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع الطبري،  (4)
  . (5/308ج) القرآف  حكاـ الجامع القرطبي، (5)
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ِي َ  إِنَّ   ﴿ قاؿ هللا تعالى:  الدليل الثالث: ْميالِىِمْ  وَجاَوُ وا َوواَجُروا آَمُنيا اَّلَّ
َ
جُْفِصِىمْ  ةِأ

َ
ِ  َشبِي ِ  ِِف  َوأ  اّللَّ

ِي َ  ولهَِ   واَونََصُ  آَوْوا َواَّلَّ
ُ
ْوَِلاءُ  َبْػُضُىمْ  أ

َ
ِي َ  َبْػٍض  أ  ِم ْ  َواليَخِِىمْ  ِم ْ  لَُسمْ  َما يُىاِجُروا َولَمْ  آَمُنيا َواَّلَّ

ءٍ   .   (1) ﴾ يُىاِجُروا َحَّتَّ  ََشْ

ل ػـ  مػا اإلسػالـ دار إلػى ال اػر دار ياارقكا كلـ ال اار، قكميـ يياجركا آمنكا كلـ أي كالذيف      
 . (2)كميراثيـ مف شيء حتى يياجركا نصرتيـ مف: يعني كنيتيـ كرسكلو مف با ف المؤمنك  أييا

 حيػث المسلميف بالد إلى ال ار، ببالد أسلـ مف على اليجرة أكجب تعالى هللا "إف  يقكؿ ابف رشد: 
 .(3)"أحكاميـ عليو تجرى 

 نػػاس ااعتصػػـ خػػثعـ إلػػى سػػرية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػكؿ بعػػث: قػػاؿ هللا، عبػػد بػػف جريػػر عػػفالــدليل الرابــع: 
 أنـا  ﴿ : كقػاؿ العقػل بنصػل ليػـ ملسو هيلع هللا ىلص اػأمر النبػي ذلػؾ ابلػغ: قػاؿ القتل اييـ اأسرع بالسجكد، منيـ
 تــراءى ل  ﴿ : قػػاؿ لػػـ؟ هللا رسػػكؿ يػػا: قػػالكا.  ﴾ المشــركين أظيــر بــين يقــيم مســمم كــل مــن بــريء
 . (4) ﴾ ناراىما

 كاحػػد كػػل نػػار ت ػػكف  بحيػػث بمكضػػع يككنػػا أف ينبصػػي ن يعنػػي( ناراىمػػا ءىتتػػرا ن: )قكلػػو      
 اهثبػػات ا خػػرى،  بصػػرت اإلبصػػار مػػف متمكنػػة كانػػت لػػك كجػػو علػػى ا خػػرى  مقابلػػة اػػي منيمػػا
 .(5)مجاز للنار الرؤية

 مػػف علػػى المسػػلميف بهجمػػاع كاجػػب القيامػػة، يػػكـ إلػػى نزمػػة باقيػػة اليجػػرة"يقػػكؿ ابػػف رشػػد:       
 بػػدار كيلحػػق ييػػاجر كأف المشػػركيف، أحكػػاـ عليػػو تجػػرى  حيػػث بيػػا يقػػيـ ن أف ال اػػر اربػػد أسػػلـ

 مــع مقــيم مســمم كــل مــن بــريء أنــا ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػكؿ قػػاؿ أحكػػاميـ، عليػػو تجػػرى  حيػػث المسػػلميف
 .(6) "﴾ المشركين
__________________  

  .]72 :ا نااؿ[ (1)
  (.14/81ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع ،الطبري    (2)
  .(2/151)ج المميدات المقدمات ،رشد ابف   (3)
(4)     ]2645 رقػػـ حػػديث: 3/45 بالسػػجكد، اعتصػػـ مػػف قتػػل عػػف النيػػي/ الجيػػاد داكد، أبػػي سػػنف: داكد أبػػك [؛]  

 بػيف المقػاـ كراىيػة اػي جػاء مػا/ كسػلـ عليػو هللا صػلى هللا رسػكؿ عػف السػير أبػكاب الترمػذي،  سػنف: الترمذي
  .ا لباني صححو العقل، دكف  صحيح حديث ؛[ 1604   رقـ حديث: 3/207 المشركيف، يرأظ

  (. 8/31ج) ا كطار نيل الشككاني، (5)
  (.2/153ج) المميدات المقدمات رشد، ابف (6)
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 أدلة أصحاب القول الثاني:

ِ  الرِّجالِ  ِم َ  الُْمْصخَْضَػفِيَ  إاِلَّ   ﴿ قاؿ هللا تعالى: الدليل األول:   ِحيَِثً  يَْصَخِطيُػينَ  ال َوالْيِْلانِ  صاءِ َوالنّ
ولهَِ   * َشبِيلً  َحْىَخُ ونَ  َوال

ُ
ُ  َغَس  فَأ نْ  اّللَّ

َ
ُ  َواكنَ  َخنُْىمْ  َحْػُفيَ  أ  .(1) ﴾  َدُفيراً  َخُفًيا اّللَّ

 كػاف اػهف مستضػعاا، أك ممتنعػا، اييػا يكػكف  أف يخلك المسلـ الذي يقػيـ اػي بػالد ال اػر اال      
 ييػاجر أف اليجػرة على قدر إذا عليو كجب كمالو، كأىلو ناسو على أىليا يأمف ن تضعاامس اييا
ف دار إلى منيا  كجكحيػا نختصػاص عنػو، اليجػرة اػرض سػق  دينػو اػي اناتتاف أمف اإلسالـ، كا 
 كاإلقرار منكرا، المنكرات مشاىدة على المقاـ  ف مكركىا، بينيـ مقامو ككاف بالمستضعايف نصا
 .(2)الكنء إلى كتاضي الرضا، على تبعث  نيا معصية، اطلالب على

 الدليل الثاني: 

 على أميرا أمر إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ كاف: قاؿ أبيو، عف بريدة، بف ما ركاه مسلـ عف سليماف     
 ااغزو   ﴿ : قاؿ ثـ خيرا، المسلميف مف معو كمف هللا، بتقكى  خاصتو اي أكصاه سرية، أك جيش،
 دار إلى دارىم من التحول إلى ادعيم ثم با.....، كفر من قاتموا هللا، سبيل في هللا باسم

 فإن المياجرين، عمى ما وعمييم لممياجرين، ما فميم ذلك فعموا إن أنيم وأخبرىم المياجرين،
 يالذ هللا حكم عمييم يجري  المسممين، كأعراب يكونون  أنيم فأخبرىم منيا، يتحولوا أن أبوا

 .(3) ﴾ المؤمنين عمى يجري 
 إنما أطاقيا مف على اليجرة ارض أف على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ سنة ماـ الشااعي: دلتيقكؿ اإل     
 بيا يقيمكا أف بمكة ملسو هيلع هللا ىلص أذف لقكـ هللا رسكؿ  ف بيا، يسلـ الذي بالبلد دينو عف اتف مف على ىك
 أن جيوشو يأمر وكان  ﴿  الاتنة يخااكا لـ إذ كغيره المطلب عبد بف العباس منيـ إسالميـ بعد

ن لممياجرين، ما فمكم ىاجرتم إن أسمم لمن يقولوا  إل يخيرىم وليس كأعراب فأنتم أقمتم وا 
  .(4) ﴾ ليم يحل فيما
 

________________  
  .]98 :النساء[   (1)
 الشػيرازي: الميػذب ؛(14/269المزنػي)ج مختصػر شػرح ىػكك  الشػااعي اإلمػاـ مػذىب اقو اي ال بير الحاكي  ،الماكردي (2)

 (.3/265الشااعي )ج اإلماـ اقو اي
كغيرىػػػا  الصػػػزك بػػػ داب إيػػػاىـ ككصػػػيتو البعػػػكث، علػػػى ا مػػػراء اإلمػػػاـ كالسػػػير/ تػػػأمير الجيػػػاد  ]مسػػػلـ: صػػػحيح مسػػػلـ، (3)

  .1731[حديث رقـ  :3/1357
 (.4/170الشااعي، ا ـ )ج (4)
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 الدليل الثالث: 
 هللا صلى هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنيما، هللا رضي عباس كاه البخاري كمسلـ عف ابفما ر       
ذا ونية، جياد ولكن الفت ، بعد ىجرة ل  ﴿ : كسلـ عليو  .(1) ﴾ فانفروا استنفرتم وا 

 المؤمنون  كان اليوم، ىجرة ل  ﴿ كقد سهلت أـ المؤمنيف عاهشة رضي هللا عنيا عف ذلؾ اقالت:
لى تعالى، هللا إلى بدينو أحدىم يفر  أظير فقد اليوم فأما عميو، يفتن أن مخافة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، وا 
 (2) ﴾ ونية جياد ولكن شاء، حيث ربو يعبد واليوم اإلسالم، هللا

 ثـ ارضا، اإلسالـ أكؿ اي كانت اليجرة بأف انختالؼ ىذا بيف المعالـ اي الخطابي جمع      
 كالباقية الارض، ىي منيما االمنقطعة قاؿ ،ماركضة غير إلييا مندكبا مكة اتح بعد صارت
 .(3)الندب ىي منيما

 :الرأي الراج 

إلػى بػالد  ىك القكؿ الثاني القاهل بعدـ كجػكب اليجػرة مػف بػالد ال اػرالراجح اي ىذه المسألة 
علػػى ناسػػو كمالػػو، كقػػدر علػػى إظيػػار شػػعاهر دينػػو، كذلػػؾ لذسػػباب  اإلسػػالـ إف أِمػػف الاتنػػة

 لتالية:ا

ا دلػػػػة الشػػػػرعية التػػػػي أكجبػػػػت اليجػػػػرة، جػػػػاءت اػػػػي بدايػػػػة الػػػػدعكة اإلسػػػػالمية، ككػػػػاف  ( أف  1
ينيػة إن خايػة، كن المسلمكف حينيا مستضعايف اي ا رض، ن يسػتطيعكف إقامػة الشػعاهر الد

 المشركيف، اأكجب هللا علييـ اليجرة اي ذلؾ الكقت. يأمنكف مف أذى

لػػػدعكة كانػػػت كاجبػػػة علػػػى كػػػل مسػػػلـ، لت ثيػػػر سػػػكاد المسػػػلميف اػػػي اليجػػػرة اػػػي بدايػػػة ا ( أف  2
المدينة، حيث كانت الدكلة اإلسالمية اي بداية نشػأتيا، كمراحػل تأسيسػيا، كىػي بحاجػة ل ػل 
مف يػدااع عنيػا، كيراػع رايتيػا اػي كجػو ا خطػار المحدقػة بيػا مػف كػل جانػب، اكانػت كاجبػة 

 لنصرة الحق كالديف.

خص اػػػي البقػػػاء اػػػي ديػػػار ال اػػػر جػػػاءت متػػػأخرة عػػػف ا دلػػػة المكجبػػػة ا دلػػػة التػػػي تػػػر  ( أف  3
ح علييا.سياؽ النصكص، اُتقدـ علييا، كُتر  لليجرة كما يايـ مف  ج 

_________________  
: مسػػلـ]؛ 2783[: حػديث رقػػـ 4/15  ،كالسػػير الجيػػاد اضػلكالسػػير/  الجيػاد ]البخػاري: صػػحيح البخػػاري، عليػػو، متاػق  (1)

 ،الاػػػتح بعػػػد ىجػػػرة ن معنػػػى كحيػػػاف كالخيػػػر، كالجيػػػاد اإلسػػػالـ علػػػى مكػػػة اػػػتح بعػػػد المبايعػػػةارة/ اإلمػػػ  مسػػػلـ، صػػػحيح
   .1864[: حديث رقـ 3/1488 

  .3900[: حديث رقـ 5/57 المدينة، إلى كأصحابو ملسو هيلع هللا ىلص النبي ىجرة ا نصار/ مناقب  ]البخاري: صحيح البخاري، (2)
 .(6/38ج)البخاري  حيحص شرح الباري  اتح ،العسقالني (3)
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، ( أّف مػف أىػػـ مقاصػد الشػػريعة اإلسػالمية، نشػػر الػديف اإلسػػالمي اػي رحػػكع ا رض جميعػػا  4
بػذلؾ، ال لمػة الطيبػة، كالمعاملػة الحسػنة، كالخلػق ال ػريـ، اػهذا انتقػل  كلعل أكاػر الطػرؽ حظػا  

، كدخل الناس اػي المسلمكف بيذه ا خالؽ الحميدة إلى بالد المشركيف، انتشر اإلسالـ بينيـ
 ديف هللا أاكاجا.

 ضوابط البقاء في ديار المشركين.

بػو أذى  اػي الػناس  لحػقأك  ،البقاء اي ديار المشركيف إذا ترتػب عليػو اتنػة اػي الػديف أف  ( 1
 العػػرض، أك كػػاف سػػببا اػػي منػػع إقامػػة الشػػعاهر الدينيػػة، سػػكاء كػػاف ىػػذا للمسػػلـ كأالمػػاؿ  كأ

، كيجب عليو اليجرة اي ديار المشركيف ، اهنو يحـر عليو البقاءمف يعكؿلأك لذريتو أك  ناسو
 إلى ديار المسلميف.

اػػػػت لتَ بالمصػػػػالح المعتبػػػػرة شػػػػرعا، كن يُ  ةاليجػػػػرة كاإلقامػػػػة اػػػػي ديػػػػار المشػػػػركيف متعلقػػػػ أف  ( 2
 للمصالح الدنيكية المخالاة للشريعة اإلسالمية.

 ؟وترحاليم وسفرىم معاشيم في والمنكرات الكفر والمعاصي أىل مشاركة حكم

بعػػػد انطػػػالع علػػػى أقػػػكاؿ العلمػػػاء كأدلػػػتيـ اػػػي مسػػػألة اليجػػػرة مػػػف ديػػػار ال اػػػر إلػػػى ديػػػار    
، اإلسالـ، كترجيح جكاز اإلقامة كالبقاء اي ديار المشركيف بالشركم كالضكاب  المعتبرة شرعا  

ي معاشػيـ نأتي إلى مسألتنا ا ساسية كىي حكـ مشاركة أىػل ال اػر كالمعاصػي كالمنكػرات اػ
 سارىـ كترحاليـ انقكؿ:

ىذه المسألة ىي ارع مف اركع مسألة اليجرة إلى ديار ال ار، اتأخذ حكميا مف حيث  ( إف  1
 .، كالتي ذكرناىا سابقا  الجكاز كاإلباحة كاق الضكاب  كالشركم المعتبرة شرعا  

اػػػهذا كانػػػت ىػػػذه المسػػػألة مبنيػػػة علػػػى داػػػع أخػػػل الضػػػرريف، كتحقيػػػق أعظػػػـ الناعػػػيف،  ( إف  2
مف مخالاتيـ،  ، كأقل ضررا  مشاركة أىل المعاصي كالمنكرات اي سارىـ كمعاشيـ أعظـ ناعا  

ن اال.  جاز ذلؾ، كا 

( أف الضػػػركرات تبػػػيح المحظػػػكرات اػػػي جميػػػع مسػػػاهل الػػػديف، كمنيػػػا ىػػػذه المسػػػألة، امػػػف 3
لػى نيتػو اضطر إلى مشاركة أىل المعاصي كالمنكرات جاز لو ذلػؾ، كن إثػـ عليػو، كيبعػث ع

  يـك القيامة. 
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 المبحث الثالث    
    الجتياد في العبادة استدفاعا لمفتن                        

كما ستمر بو ىذه ا مة  ،تكاترت ا حاديث ككثرت الركايات الدالة على اتف آخر الزماف      
 اليدى رسكؿ على لزاما   المسلميف، اكافمف عقيدة  جزءا   تمف محف كشداهد كبالءات حتى بات

يعلمو، كذلؾ مصداؽ قكؿ  ما شر مف كينذرىـ يعلمو، ما خير على أمتو يدؿ أف ،الكرى  كنكر
 ليم، يعممو ما خير عمى أمتو يدل أن عميو حقا كان إل قبمي نبي يكن لم إنو  ﴿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ن ليم، يعممو ما شر وينذرىم  بالء، آخرىا وسيصيب ا،أولي في عافيتيا جعل ىذه أمتكم وا 
 ىذه: المؤمن فيقول الفتنة وتجيء بعضا، بعضيا فيرقق فتنة وتجيء تنكرونيا، وأمور

 .(1) ﴾ ىذه ىذه: المؤمن فيقول الفتنة، وتجيء تنكشف، ثم ميمكتي،
د كلقد نزؿ بيذه ا مة ما أخبر بو الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف الاتف، كمف المصاهب كالمحف، كلق       

 بف أرشد أمتو إلى كل خير يعلمو، كأنذرىـ مف كل شر يعلمو، اقد جاء اي الخبر عف العرحاض
 إل بعدي عنيا يزيغ ل كنيارىا، ليميا البيضاء عمى تركتكم قد  ﴿ سارية أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 .(2) ﴾ ىالك
ق النجاة مف ىذه الاتف، اقد أخرج كقد كردت بعض اإلشارات الاقيية التي تدؿ على طري       

 سبحان  ﴿ : يقكؿ ازعا، ليلة هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ استيقظ: قالت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زكج سلمة أـ البخاري عف
 يريد - الحجرات صواحب يوقظ من الفتن، من أنزل وماذا الخزائن، من هللا أنزل ماذا هللا،

 .(3) ﴾ اآلخرة في عارية الدنيا في سيةكا رب -يصمين لكي أزواجو
ااي الحديث إشارة إلى أف زكاؿ الاتف كالنجاة منيا ن يككف إن بالعبادة كالدعاء كالعمل        

 يكقظيف مف يعنى ، أزكاجو ملسو هيلع هللا ىلص يريد ، ﴾ الحجرات صواحب يوقظ من  ﴿ : الصالح، كذلؾ بقكلو
 .(4)المحف مف بيا كُيعَتصـ الاتف، مف تنجى الصالة أفعلى  يدؿ كىذا بالليل، للصالة

 ___________________  
  .1844[   : حديث رقـ3/1472 ،اا كؿ ا كؿ الخلااء، ببيعة بالكااء ا مراإلمارة/  ]مسلـ: صحيح مسلـ،   (1)
: 1/16لميدييف ا الراشديف الخلااء سنة اتباعكالعلـ/  الصحابة كاضاهل ابف ماجة: سنف ابف ماجة، اإليماف[ (2)

 ؛17142[: حديث رقـ 28/367 ،سارية بف العرحاض حديث، أحمدابف حنبل: مسند [؛]43حديث رقـ 
 .صححو ا لباني

  .7069[: حديث رقـ 9/49 ،منو شر بعده الذي إن زماف يأتي نالاتف/  ]البخاري: صحيح البخاري،  (3)

 .(3/116ج)البخاري  صحيح شرح ،ابف بطاؿ (4)
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اقد أخرج البخاري عف  ،بو مف الاتف يضا، اللجكء إلى هللا كانستعاذهمف ىديو ملسو هيلع هللا ىلص أ ككاف      
 من بك أعوذ إني الميم  ﴿ : الصالة اي يدعك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عاهشة رضي هللا عنيا قالت: كاف

 وفتنة لمحيا،ا فتنة من بك وأعوذل، الدجا المسي  فتنة من بك وأعوذ القبر، عذاب
 .(1) ﴾ الممات

اتف، كقد أخرج ابف الؽ النجاة مف ىذه اي العبادة كالصالة كالدعاء ىي طك اانجتياد       
 قبل إن  ﴿ الدجاؿ اقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ذكر هللا رسكؿ أف   ،أبي أمامة الباىلي رضى هللا عنو ماجة عف

 السنة في السماء هللا يأمر شديد، جوع افيي الناس يصيب شداد، سنوات ثالث الدجال خروج
 الثانية في السماء، يأمر ثم نباتيا، ثمث فتحبس األرض ويأمر مطرىا، ثمث تحبس أن األولى
 السنة في السماء، هللا يأمر ثم نباتيا، ثمثي فتحبس األرض ويأمر مطرىا، ثمثي فتحبس
 تنبت فال كمو، نباتيا حبسفت األرض، ويأمر قطرة، تقطر فال كمو، مطرىا فتحبس الثالثة،
 ذلؾ اي الناس يعيش اما: قيل ، ﴾ هللا شاء ما إل ىمكت، إل ظمف ذات تبقى فال خضراء،
 .(2) ﴾ الطعام مجرى  عمييم ذلك ويجرى  والتحميد، والتسبي ، والتكبير، التيميل،  ﴿  قاؿ الزماف؟

 يح كالتيليل تبلغ بالمؤمنيف مبلصا  أف العبادة كالذكر كالتسب علىىذا الحديث دنلة بالصة  اي      
 ف منازؿ المالهكة المقرحيف.لمؤمنك زمف الشداهد كالمحف، ابيا يبلغ ا عظيما  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________  
  .832[: حديث رقـ 1/166 ،السالـ قبل الدعاءا ذاف/ ]البخاري: صحيح البخاري،   (1)
(2)  ]كمأجكج يأجكج كخركج مريـ ابف عيسى كخركج دجاؿ،ال اتنةالاتف/   ماجة، ابف سنف: ماجة ابف، 

 صححو ا لباني. ؛4077[: حديث رقـ 2/1359
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 الفصل الثاني

األحكام الفقيية زمن الفتن المتعمقة 

 بالعبادات والمعامالت
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 الثاني الفصل

 األحكام الفقيية في زمن الفتن المتعمقة بالعبادات والمعامالت

هللا سنشرح عددا  مف اإلشارات الاقيية اي أحاديث اتف أشرام الساعة اي ىذا الاصل بهذف      
ال برى المتعلقة بالعبادات كالمعامالت، اكما ىك معلـك لدينا اهف أشرام الساعة ال برى، ىي 
مقدمة لقياـ الساعة، اظيكر الدجاؿ، كنزكؿ عيسى عليو السالـ، كخركج يأجكج كمأجكج، كطلكع 

يذانا  بانتياء الحياة الدنيا، كمقدمة إا مف ا شرام ال برى، كليا جاءت الشمس مف مصرحيا، كغيرى
لقياـ الساعة، كقد تكاتر ذكرىا، كصح خبرىا عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كىي جزء مف عقيدة المسلميف، 

ىذه ا شرام على بعض اإلشارات الاقيية كبعض ا حكاـ العملية التي تمس حياة  اشتملتكقد 
 يـك: يكما   سلميف اي تلؾ ا كقات، اقد أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أف الدجاؿ يمكث اي ا رض أرحعيفالم

، ل ف السؤاؿ الذي يظير أمامنا ىك (1)كأيامنا أيامو كساهر كجمعة، كيكـ كشير، كيـك كسنة،
از كالتقريب، ثـ ا كلى طكيلة بيذا الشكل حقيقة ، أـ أنيا مف باب المج الثالثةىل ىذه ا ياـ 

يا، كأيضا اي حديث ثة، ككيل ت كف ىيهتيا ككياية أداهكيل ت كف العبادات اي ىذه ا ياـ الثال
، ىل ىذا يشمل المسلـ كال اار، كىل يبقى المسلمكف (2)طلكع الشمس مف مصرحيا كانقطاع التكبة

لملحمة ال برى على عباداتيـ كصالتيـ بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، ككذلؾ أيضا اي حديث ا
 كراهيـ، مف عدكا معا كيصزكف  آمنا، صلحا الركـ اي آخر الزماف كاييا يصالح المسلمكف 

، ااي ىذا الحديث إشارة إلى مصالحة المسلميف  ىل ال ار، كالقتاؿ معيـ (3)كيصنمكف  ايسلمكف 
لمشركيف، المسلميف اي القتاؿ مع ال اار كا ةعدكا  مف خلايـ، ل ف ما ىي ضكاب  كأحكاـ مشارك

كل ىذه اإلشارات الاقيية كالمساهل العملية، كغيرىا ست كف مكضكع بحثنا اي ىذا الاصل بهذف 
 هللا تعالى.  

 

_____________ 
 .58انظر الحديث ص  (1)
 .26انظر الحديث ص  (2)
 .71انظر الحديث ص  (3)
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 المبحث األول
 األحكام الفقيية زمن الفتن المتعمقة بالعبادات

 بادة في أيام الدجال األولى:الع اإلشارة األولى:
 غداة، ذات الدجاؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ ذكر: قاؿ ال البي، سمعاف بف النكاس ، عفأخرج مسلـ      

 ا رض؟ اي لبثو ما هللا، رسكؿ يا: النخل....، قلنا طاهاة اي ظنناه حتى كراع، ايو اخاض
 يا: قلنا ، ﴾  كأيامكم أيامو وسائر كجمعة، وموي كشير، ويوم كسنة، يوم: يوما أربعين  ﴿  :قاؿ

      لو اقدروا ل  ﴿ : قاؿ كليلة؟ يكـ صالة ايو أيكاينا كسنة، ىك الذي اليكـ اذلؾ هللا، رسكؿ
 .(1) ﴾ قدره 

 :ىذا الحديث يتضمن مجموعة من المسائل ىي
 ي من باب المجاز،المسألة األولى: ىل استطالة ىذه األيام الثالثة األولى عمى حقيقتيا أم ى

أف استطالة ىذه ا ياـ الثالثة ا كلى على حقيقتيا، كليست مف باب  ىكالذي يترجح       
 المجاز، ذلؾ لذسباب التالية:

 على، كن يصير حمل النص (2)ا صل اي النصكص الشرعية الحقيقة ن المجاز ( أف  1
ذه السنة على حقيقتيا طكن لذا ت كف ى ؛رالمجاز، إن إذا تعذر حملو على الحقيقة، كىنا ن يتعذ

 .ا ياـ اي ىذه
ثة ا كلى لباقي ا ياـ، دليل على مخالاة ىذه ا ياـ الثال ،( قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ساهر أيامو كأيامكـ2

 ا ياـ حقيقة   تلؾاستطالة  دليل على أف   ؟أيكاينا ايو صالة يكـ كليلة ،ككذلؾ جكابو على سؤاليـ
 . (3)ا  مجاز  ن
مف اآليات كالمعجزات ال كنية بيف يدي الدجاؿ، إظيارا   ا  ي عددرِ جْ هللا سبحانو كتعالى يُ  ( أف  3

 أف السماء ايأمر بو، كيؤمنكف  لو، ايستجيبكف  ايدعكىـ القكـ لاتنتو كتمحيصا  لعباده، ايأتي
 قكلو،  عليو ف ايردك  ايدعكىـ القكـ كيأتي اتنبت، تنبت أف ا رض كيأمر اتمطر، تمطر

 
 
_________________  
  .2937[: حديث رقـ 4/2250 ،معو كما كصاتو الدجاؿ ذكر /الساعة كأشرام الاتف  ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (1)
 (.1/368ا صكؿ )ج اي الاصكؿ ،الجصاصك  ؛(1/171السرخسي )ج أصكؿ ،السرخسي (2)
 .(18/65ج)الحجاج  بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي  (3)
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النحل،  كيعاسيب كنكزىا اتتبعو كنكزؾ، أخرجي: ليا ايقكؿ بالخرحة، يف، كيمرلِ ح  مَ مُ  ايصبحكف  
ىي تي يجرييا هللا بيف يدي الدجاؿ، ككل ىذه كغيرىا مف اآليات ال كنية، كالمعجزات الحسية، ال

، ككل ىذا طالة ىذا اليكـ ليصبح كسنٍة حقيقة  على حقيقتيا، ن مجازا ، لذا اال غرابة اي است
 أمر هللا كمشيهتو سبحانو كتعالى.ب

 هللا رسكؿ قاؿ قاؿ، ( كمف ا دلة على ذلؾ أيضا ما ركاه مسلـ عف أبي ىريرة رضي هللا عنو4
 أن يريد وىو امرأة، بضع ممك قد رجل يتبعني ل: لقومو فقال األنبياء، من نبي غزا  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص

 أو - غنما اشترى  قد آخر ول سقفيا، يرفع ولما انا،بني بنى قد آخر ول يبن، ولما بيا، يبني
 من قريبا أو العصر، صالة حين لمقرية فأدنى فغزا  ﴿ : قاؿ ، ﴾  ولدىا منتظر وىو - خمفات
 حتى عميو فحبست شيئا، عمي   احبسيا الميم، مأمور، وأنا مأمورة، أنت: لمشمس فقال ذلك،
 .(1) ﴾ عميو  هللا فت 

ليل على أف هللا سبحانو كتعالى أطاؿ ىذا اليكـ الذي غزا بو ىذا النبي حتى ىذا الحديث د      
اتح هللا عليو تلؾ القرية، كن غرابة اي ذلؾ، اكل ما اي ال كف بأمر هللا، كمشيهتو كقدرتو 

استطالة اليكـ ا كؿ مف زمف الدجاؿ ليصبح كن نقال    ،سبحانو كتعالى، كلذا اال يتعارض عقال  
 كسنة.

عالمات الساعة ال برى اي آخر الزماف تؤثر على اآليات ال كنية، كت كف حقيقة ن  ( أف  5
، الثالثةمجازا ، اطلكع الشمس مف مصرحيا، كالدخاف الذي يظير اي آخر الزماف، كالخسكؼ 
 كخركج النار مف قعر عدف التي تحشر الناس إلى محشرىـ، كليا ت كف حقيقة  ن مجازا .

 
 
 
 
 

_________________  
   .1747[: حديث رقـ 3/1366 ،خاصة ا مة ليذه الصناهـ تحليل/كالسير الجياد ،صحيح مسلـ ]مسلـ:  (1)
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 الستحباب، أواأليام الثالثة يفيد الوجوب  تمكالمسألة الثانية: ىل األمر بالصالة في 

، كليست بعد عرض ا دلة التي تبيف أف استطالة ىذه ا ياـ الثالثة ىي على حقيقتيا      
ىذه ا ياـ، ىل  ، كىي ىل ا مر بأداء الصلكات مكررة طيلةمجازا ، نأتي إلى مسألة ميمة أيضا  

 "، ىل يايد الكجكب أكاقدروا لونستحباب، أي أف ا مر اي قكلو ملسو هيلع هللا ىلص "ا للكجكب أك ىك
 انستحباب:

 األدلة التي ترج  أن ىذا األمر يفيد الوجوب: 

، إن إذا كجدت قرينة تصراو عف الكجكب للندب أك (1)مر المطلق يايد الكجكبا  ( أف  1
اإلباحة، كىنا ن تكجد أي قرينة تصرؼ ا مر عف الكجكب إلى انستحباب، ايبقى ا مر اي 

سب طكليا ا كلى، ح الثالثة" للكجكب، ايككف أداء الصلكات اي ىذه ا ياـ اقدروا لوقكلو "
اي اليكـ ا كؿ مقدار صلكات سنة كاملة بجميع اراهضيا، كتصلى  صلىالكارد اي الحديث، ات

اي اليـك الثاني مقدار صلكات شير كامل بجميع اراهضو، كتصلى اي اليـك الثالث مقدار أسبكع 
  على كل مسلـ اي ذلؾ الكقت.    كامل بجميع اراهضو، كت كف الصلكات كاجبة  ارضا  

، اال (2)الشرع صاحب لنا شرعو مخصكص تلؾ ا ياـ حكـ حكـ أداء الصلكات مكررة اي ( أف  2
غيره مف ا ياـ نختالؼ  ن بدليل صحيح صريح، كن يقاس علىيصار إلى القكؿ بخالاو إ

 الحكـ.
 األولى، أيام الدجال في الخمس الصموات أداء كيفية: الثالثة المسألة

أخرى كىي كجكب، نأتي إلى مسألة ياـ للا ا مر بالصالة اي ىذه  أف   لنابعد أف تقرر     
 ا ياـ، مع ا خذ بعيف انعتبار بعض ا مكر التالية:   كياية أداء ىذه الصلكات اي تلؾ

مف شركم صحة الصالة دخكؿ الكقت، كدخكؿ الكقت مرتب  بحركة الشمس نيارا،  أف   (1
على تحديد  ريحص، اهذا عدمت ىذه ا مكر كلـ يدؿ دليل كغياب الشاق، كحزكغ الاجر ليال  

مترككا ا مر اي تحديد مكاقيت ىذه الصلكات يصبح غيرىا، كراعا للحرج عف ىذه ا مة، 
 .كقاتالعلماء كتقديراتيـ اي تلؾ ا أىل العلـ ك  نجتياد

 
___________________ 

 (.1/224الاقو )ج أصكؿ اي العدة ،ابف الاراءك  ؛(1/120أصكؿ الشاشي )ج ،الشاشي (1)
 (.18/65الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي  (2)
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ؤثر ذا يعني أف تباطؤ حركة الشمس ن تحركة الشمس مناصلة عف حركة القمر، كى أف  ( 2
قد يساعد أىل العلـ اي ذلؾ الزماف على تحديد ا ياـ  ماعلى دكراف القمر حكؿ ا رض، 
 .(1)ر أكقات الصلكات، كمف ثـ تقديكدكرانو حكؿ ا رض ،كالشيكر اعتمادا على حركة القمر

العصر قد ن ت كف متكارة اي تلؾ ا كقات، يايـ  ة المكجكدة اي ىذاالت نكلكجيا الحديث أف  ( 3
البداهية اي تعامليـ  الحياةذلؾ مف نصكص عديدة تكحي بعكدة حياة الناس اي آخر الزماف إلى 

مف انستعانة ا كقات  يقطع المجاؿ أماـ الناس اي تلؾ ماكتنقليـ كترحاليـ كحتى حركحيـ، 
  بيذه الت نكلكجيا الحديثة.

ياركا مف حتى إنيـ لكخكؼ عظيـ،  ،ازع شديدحالة الناس اي تلؾ ا كقات ت كف اي  ( أف  4
رضي  شريؾ كما أخبر بذلؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اي الحديث الذي ركاه مسلـ عف أـ ،الدجاؿ إلى الجباؿ

، ايككف  (2)﴾ الجبال  في الدجال من الناس ليفرن   ﴿ : يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سمعت أنيا ،هللا عنيا
المسلميف  بعضعند  امتعذر  اي تلؾ ا كقات ىـالعلـ كالعلماء كسؤاليـ كاستاتاؤ  الكصكؿ  ىل

 .بدنلة ىذا الحديث
يجعل المسلميف اي سعة مف  ،اي ىذه ا ياـ ذه الصلكاتىترؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص تحديد مكاقيت  أف  ( 5

، امف تيسر وتأمرىـ، كيترؾ المجاؿ ليـ اي انجتياد اي تحديد مكاقيتيا، كل حسب طاقتو كقدر 
، يقكؿ ة مف أمرهعَ سَ ايك اي  ،يستطيع ذلؾ، كمف ن كجب عليولعلماء  ىل العلـ كالو الكصكؿ 

ُ  يَُسُِِّف  ال  :﴿هللا سبحانو كتعالى  . (3) ﴾  ْشَػىاوُ  إاِلَّ  َجْفصاً  اّللَّ
للنككي كياية تحديد مكاقيت ىذه الصلكات بشكل إجمالي اي شرح صحيح مسلـ  تكضيحكقد كرد 
 يككف  ما قدر الاجر طلكع بعد مضى إذا أي أنو قدره لو أقدركا معنى قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص": يقكؿ ايو

، كل الظير كحيف بينو  العصر، كحيف بينيا يككف  ما قدر بعده مضى إذا ثـ الظير، اصلكا يـك
ذا العصر، اصلكا  ككذا المصرب، اصلكا المصرب، كحيف بينيا يككف  ما قدر ىذا بعد مضى كا 
، ذلؾ ينقضي حتى كىكذا المصرب، العصر ثـ ثـ الظير ثـ كالصبح  العشاء،  ايو كقع كقد اليـك
 الذي كجمعة، الثكالث كشير، الذي الثاني كأما كقتيا، اي مؤداة كليا اراهض، سنة صلكات

 .(4)"اُيْاَعل بو ما ُاِعَل باليكـ ا كؿ
___________________  

 (.1/1، منازؿ القمر )جالمليكي   (1)
   .2945[: حديث رقـ 4/2266الدجاؿ،  أحاديث مف بقية الساعة/اي كأشرام الاتف  ]مسلـ: صحيح مسلـ، (2)
 .]286البقرة: [  (3)
 (.18/66)ج المنياج شرح صحيح مسلـ بف الحجاج ،النككي  (4)
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 كيفية أداء الزكاة والصيام والحج في ىذه األيام،: الرابعة  المسألة

الحديث الخاص بيا،  النص علييا اي الصالة كاجبة اي ىذه ا ياـ لكركد أف   كما قلنا سابقا    
ىذه ا ياـ لصالة، كىك أف ل، لكجكد ناس السبب المكجب كتقاس علييا الزكاة كالصياـ كالحي

 ات كالضكاب .انعتبار  بعض، مع  مجازا  ن حقيقة  
 أول: أداء الزكاة:

تجري ايو جميع  ،حقيقة   ة  نَ ليـك ا كؿ مف أياـ الدجاؿ  نو سَ الزكاة ت كف كاجبة اي ا أف  ( 1
 ا حكاـ الشرعية كمنيا الصالة كالزكاة.

مو بحاؿ المؤمنيف اي ذلؾ ترؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر ارض الزكاة اي ىذا اليكـ قد يككف لعل( 2
الكاردة اي  مف شدة كاقر، يايـ ذلؾ مف كثير مف النصكص كا حاديث ، كما يصيبيـالزماف

رسكؿ هللا ذكر : رضى هللا عنو قاؿ النكاس بف سمعاف منيا ما ركاه مسلـ عف قصة الدجاؿ
 فيصبحون  أمواليم، فتتبعو قولو، عميو فيردوا فيدعوىم، بالحي ويمر  ﴿  اقاؿ عنو: الدجاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

اهف نصاب الزكاة ن  ،، اهذا كاف الناس اي شدة كاقر(1)﴾شيء أمواليم من ليم ليس ممحمين
 .اي ىذا اليكـ تجب علييـ الزكاةكلذا ن يتيسر للمؤمنيف اي تلؾ ا كقات، 

، لكجب3  عليو زكاةٌ  ( ل ف لك تيسر  حد مف المسلميف مف الماؿ ما يبلغ النصاب اي ىذا اليـك
 .كاملةٍ  سنةٍ  لمركرِ  كاحدةُ 

 ثانيا: صوم رمضان:

مع التنبيو الصالة كالزكاة كاجبة اي اليكـ ا كؿ مف أياـ الدجاؿ، اكذلؾ الصياـ،  ف  إ( كما قلنا 1
الصكـ مرتب  با شير العرحية، كىي  الصكـ مرتب  بقدكـ شير رمضاف، ما يعني أف   على أف  

قد  ،اختالؼ حركة الشمس كاضطرابيا قمر حكؿ ا رض، مما يايدنا بأف  بحركة ال مرتبطة أصال  
ر على دكراف القمر حكؿ ا رض، كعلى تعاقب ا شير العرحية، كبالتالي مجيء شير ثِ ؤَ ن تُ 

 يمكف تحديده كمعراتو.حيث رمضاف اي سنة الدجاؿ ا كلى 

راهض الصلكات اي شير رمضاف، لتحديد ا تحديد مكاقيت اإلمساؾ كاإلاطار يككف تبعا   ( أف  2
عندما يصلى المسلمكف الصبح حسب اجتيادىـ كتقديرىـ، اهنيـ يمسككف عف الطعاـ  امثال  

كىكذا اي  اهنيـ ياطركف، كتقديرىـ، كالشراب، ثـ إذا حاف كقت صالة المصرب حسب اجتيادىـ
 كل يـك مف أياـ شير رمضاف.
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ا سير الذي ن يرى الشمس، ايككف تقدير  حاؿ الناس اي تلؾ ا كقات يككف كحاؿ ( أف  3
 الصالة كالصياـ لديو بحسب قدرتو كاجتياده، ايثاب باعلو كن يعاقب اي اجتياده ما لـ يقصر.

الناس ت كف اي ذلؾ الزماف اي جكع شديد كاقر عظيـ كما أسلانا، ايككف عامة أياميـ  ( أف  4
 الصكـ كاإلمساؾ عف الطعاـ كالشراب.

 رابعا: الحج:

( يجب الحي اي اليكـ ا كؿ مف أياـ الدجاؿ، مع مالحظة أف الحي مرتب  بأياـ معلكمات اي 1
كما أسلانا  شير ذي الحجة، كتحديد الشيكر العرحية يككف بتقدير حركة القمر حكؿ ا رض

 .سابقا

مف شركم كجكب الحي أمف الطريق، كيككف عند خركج الدجاؿ خكؼ شديد، كرعب  أف  ( 2
 كما جاء اي الحديث الذي ركاه مسلـ عف أـ مف الدجاؿ اي الجباؿ، ف  الناس ليار   إف  عظيـ حتى 

 في       الدجال من الناس ليفرن   ﴿ : يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سمعت أنيا شريؾ رضي هللا عنيا،
 ايككف الحي اي ىذه الحالة غير كاجب عند عامة المسلميف. ، (1)﴾ الجبال 

اهنو تجب عليو حجة استطاع الحي مف أىل مكة كما حكليا مع أمف الطريق،  مف ( أف  3
 ب ما بعدىا.اإلسالـ، كيستح

    

 

 

 

 

 
___________________  

   .2945[: حديث رقـ 4/2266الدجاؿ،  أحاديث مف بقية الساعة/اي كأشرام الاتف  ]مسلـ: صحيح مسلـ،  (1)
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 س من مغربيا:العبادة بعد طموع الشم الثانية: اإلشارة
 تقوم ل  ﴿ : قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ ركى البخاري كمسلـ عف أبي ىريرة رضى هللا عنو: أف      
 اذلؾ ، ﴾ أجمعون  آمنوا الناس، فرآىا طمعت فإذا مغربيا، من الشمس تطمع حتى الساعة
ْو َكَصتَْج ِِف إِيَمانَِىا َخْْيًااَل َحنَْفُع َجْفًصا إِيَماُجَىا لَْم حَُسْ  آَمَنْج ..  ﴿ : حيف

َ
 .(2()1) ﴾ .. مِْ  َرتُْ  أ

 ينفع ل خرجن إذا ثالث  ﴿ :  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي عف كاي ركاية لمسلـ      
 مغربيا، من الشمس طموع: خيرا إيمانيا في كسبت أو قبل، من آمنت تكن لم إيمانيا نفسا

 .(3) ﴾  األرض دابةو  والدجال،
ااي ىذه ا حاديث إشارة إلى أف انقطاع التكبة يككف بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، كما        

اي الحديث ا كؿ، بينما اي الحديث الثاني اهف انقطاع التكبة يككف بهحدى ثالثة أمكر، طلكع 
ىك الراجح مف ىذه الشمس مف مصرحيا، كالدجاؿ كالدابة، ل ف السؤاؿ الذي يطرح أمامنا ما 

طلكع الشمس كالدجاؿ  أك تكبة، ىل ىي طلكع الشمس كحدىا؟العالمات المؤذنة بانقطاع ال
كصالتيـ كىل يبقى الناس على عبادتيـ  ذا الحكـ يقع على المسلـ كال اار؟ثـ ىل ى كالدابة؟

ىذا ما  ت؟عبادة عف الناس بعد ىذه العالماكىل يرتاع الت ليل بال بعد ىذه العالمات ال برى؟
 و اي ىذا المبحث بهذف هللا.ايسناصل ال الـ 

 ة بانقطاع التوبة:نَ ذِ ؤْ المسألة األولى: ما ىي العالمات المُ 
ند دراسة ا حاديث الكاردة اي ذكر انقطاع التكبة، يظير لنا ثمة تعارض بيف الحديثيف أعاله، ع

صرحيا ثابت بال تاب كالسنة، كما إف انقطاع التكبة بعد طلكع الشمس مف م :كللجمع بينيما، نقكؿ
 الشمس تطمع حتى الساعة تقوم ل  ﴿اي حديث أبى ىريرة المتاق عليو أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 معاكية رضى هللا عنو ، ككذا حديث (4)﴾ أجمعون  آمنوا الناس، فرآىا طمعت فإذا مغربيا، من
 التوبة تنقطع ول التوبة، تنقطع حتى اليجرة تنقطع ل  ﴿ : كؿيق هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ سمعت: قاؿ
ِِت  يَيْمَ ﴿ ، كىك ما اسر بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ هللا تعالى:(5)﴾  مغربيا من الشمس تطمع حتى

ْ
 َبْػُض  يَأ

وْ  َرتُْ   مِ ْ  آَمَنْج  حَُس ْ  لَمْ  إِيَماُجَىا َجْفًصا َحنَْفعُ   اَل  َرّبَِ   آيَاتِ 
َ
 . ﴾   َخْْيًا إِيَمانَِىا ِِف  َصتَْج كَ  أ

___________________  
 .]158ا نعاـ: [ (1)
 .26متاق عليو، سبق تخريجو ص (2)
 .27صحيح مسلـ، سبق تخريجو ص (3)
 .26متاق عليو، سبق تخريجو ص (4)
   .2479[: حديث رقـ 3/3انقطعت؟  ىل اليجرة اي/ الجياد : سنف أبي داكد،أبك داكد[ (5)
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التكبة، اال مس مف مصرحيا مف عالمات الساعة ال برى التي تنقطع معيا إذا ، اطلكع الش      
مف  جدا   ،  ف خركج الدابة يككف قريبا  ككذا خركج الدابة تنقطع التكبة بعدىا أيضا   تقبل بعدىا،

 لـ حديثا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ مف حاظت: قاؿ عمرك، بف هللا طلكع الشمس مف مصرحيا لحديث عبد
 مغربيا، من الشمس طموع ،خروجاا  اآليات أول إن  ﴿ :يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ سمعت بعد، أنسو

     إثرىا عمى فاألخرى  صاحبتيا، قبل كانت ما وأييما ضحى، الناس عمى الدابة وخروج
 الدابة تخرج  ﴿  :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمامة رضي هللا عنو، أبي عف ، كلما أخرجو أحمد (1)﴾   قريباا 
كىذا دليل على أف خركجيا يأتي زمف انقطاع التكبة،  ،(2) ﴾ خراطيميم... عمى الناس فتسم
 ايبيض بيضاء، نكتة المؤمف كجو اي كتنكت كجيو، ايسكد سكداء نكتة ال اار كجو اي اتنكت
 .(3)ال اار مف المؤمف ايعرؼ  كجيو،
ما كرد اي  ؿ، اهنو مختلل ايو، كيعارض ظاىريا  أما انقطاع التكبة بخركج الدجا     

 نفسي والذي  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: حيث قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة الصحيحيف مف حديث أبي
 ويضع الخنزير، ويقتل الصميب، فيكسر ،مقسطاا  حكما مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيده،

 يقبل كن يقبليا، ( أي نالجزية ويضع، اقكلو )(4) ﴾  أحد ويقبم ل حتى المال ويفيض الجزية،
، (5)القتل أك اإلسالـ إن يقبل ن بل عنو، يكل لـ الجزية منيـ بذؿ كمف اإلسالـ، إن ال اار مف

مف  ـ تناع ال اار، بدليل قبكؿ اإلسالـايذا دليل على أف التكبة بعد نزكؿ عيسى عليو السال
ما ىك معلكـ اهف نزكؿ عيسى عليو السالـ يككف بعد خركج الدجاؿ، ال اار اي ذلؾ الكقت، كك

 الحديث ، اايليو السالـ يقتل الدجاؿ بباب لدكقد دلت ا حاديث الصحيحة على أف عيسى ع
 ىو فبينما... ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص: هللا  رسكؿ قاؿ: قاؿ الدجاؿ قصة اي سمعاف بف النكاس عف مسلـ ركاه الذي
 شرقي البيضاء  المنارة عند فينزل مريم، ابن المسي  هللا بعث إذ ﴿  الدجاؿ، أي  ﴾ كذلك

  . (6) ﴾  ...فيقتمو لد، بباب يدركو حتى فيطمبو... دمشق
___________________  

 كقتلو عيسى كنزكؿ ا رض، اي كمكثو الدجاؿ خركج اي /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، (1)
  .[ 2941رقـ : حديث 4/2260إياه...  

صححو شعيب  ؛[ 22308: حديث رقـ 36/646 ،حديث أبى أمامة الباىليابف حنبل: مسند أحمد، [ (2)
 ا رنؤكم.

  (.3/476ج) الصحيحيف حديث مف المشكل كشل ،الجكزي  ابف (3)
  .24ص تخريجو سبق عليو، متاق  (4)
 (.2/190الحجاج )ج بف مسلـ صحيح شرح المنياج ،النككي  (5)
  .23ص خريجوت سبق مسلـ، صحيح  (6)
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التكبة ت كف مقبكلة بعد زمف الدجاؿ،  ف  أف لنا ي  امما سبق مف ا حاديث كالركايات، يتب      
     كاي زمف عيسى عليو السالـ، كيككف معنى انقطاع التكبة زمف الدجاؿ الكارد اي صحيح مسلـ

 :على أكجو  ،(1)﴾... قبل من آمنت تكن لم إيمانيا نفسا ينفع ل خرجن إذا ثالث  ﴿ 

، كن يكاي خركج كاحدة المقصكد منو ىك خركج ىذه الثالث عالمات جميعا   : أف  الوجو األول
 إِيَماُجَىا َجْفًصا َحنَْفعُ   اَل ﴿  بأسرىا الثالث ىذه اليركي اي مرقاة المااتيح: المراد ، يقكؿ المالمنيف  
وْ  َرتُْ   مِ ْ  آَمنَْج  حَُس ْ  لَمْ 

َ
 كالدجاؿ، مصرحيا، مف الشمس طلكع ، (2) ﴾   َخْْيًا نَِىاإِيَما ِِف  َكَصتَْج  أ

ف الطلكع كقدـ ا رض، كدابة ف عليو، التكبة قبكؿ عدـ مدار الكقكع،  ف اي متأخرا   كاف كا   كا 
 .(3)إليو غيره خركج ضـ

 عمل مف آيات ىذه الثالث خركج عند يجد ن أحدا أف الحديث ىذا مف المراد أف:الوجو الثاني
العمل  عف ايو الناظر يبيت ما امنيا قبل، مف العمل ذلؾ مثل اعتاد قد كاف إذا إن يناعو،

ف كخركج الدجاؿ،  مف العمل مقاـ اي قدمو ثبات كعدـ ل نو لدىشتو، منو، لقبل عمل، لك كاف كا 
ما  ، كيشيد(4)انقضى كطلكع الشمس مف مصرحيا قد العمل كقت  ف قبل، ن يناعو العمل، كا 

 بادروا  ﴿ : قاؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رسكؿ أف ىريرة رضى هللا عنو، أبي عف صحيحو اي مسلـ ركاه ما لذلؾ
 أحدكم خاصة أو الدابة، أو الدجال، أو الدخان، أو مغربيا، من الشمس طموع: ستا باألعمال

 .(5) ﴾  العامة أمر أو

 نزلت إذا  نيا كقكعيا، بلق الصالحة با عماؿ أسرعكا أي( ستا باألعمال بادروا)قكلو       
امف ا كؿ التي تدىش ، (6)العمل كقبكؿ التكبة باب علييـ سد أك ا عماؿ، عف كأشصلت أدىشت

الناس عف العمل، الدجاؿ كأمر العامة كالخاصة، كمف الثاني التي تقطع التكبة كقبكؿ العمل 
 .طلكع الشمس مف مصرحيا كالدخاف كالدابة

 
___________________  

 .27يح مسلـ، سبق تخريجو صصح (1)
 (.158سكرة ا نعاـ: اآلية ) (2)
 (.8/3451المصابيح )ج مشكاة شرح المااتيح اليركي: مرقاةالمال  (3)
 (.219088المنجد: اإلسالـ سؤاؿ كجكاب )الحديث كعلكمو، شركح ا حاديث، سؤاؿ رقـ  (4)
  .[ 2947: حديث رقـ 4/2267 ،الدجاؿ أحاديث مف بقية اي /الساعة كأشرام الاتف ]مسلـ: صحيح مسلـ، (5)
 (.3/194الصصير )ج الجامع شرح القدير المناكي: ايض (6)
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 والكافر، المؤمنالمسألة الثانية: ىل انقطاع التوبة والعمل الصال  يشمل 
ِِت  يَيْمَ   ﴿ : قاؿ هللا تعالى      

ْ
 َرتُْ   مِ ْ  ْج آَمنَ  حَُس ْ  لَمْ  إِيَماُجَىا َجْفًصا َحنَْفعُ   اَل  َرّبِ َ  آيَاتِ  َبْػُض  يَأ

وْ 
َ
ن يناع  س قكلو:عف ابف عبا الطبري اي تاسير ىذه اآلية أكرد، (1) ﴾ َخْْيًا إِيَمانَِىا ِِف  َكَصتَْج  أ

  .(2)قبل ذلؾ إيمانو عند اآليات، كيناع أىل اإليماف إف كانكا ا تسبكا خيرا   مشركا  
 المصرب، مف الشمس طلكع عدب إيمانو يناعو ن ال اار أف اآلية معنى" عطية: ابف قاؿ      
 العمل يناعو ن ،مؤمنا   كاف كلك قبل، مف صالحا   يعمل لـ كمف تكحتو، تناعو ن العاصي ككذلؾ
 على يختـ بل ذلؾ، بعد تكبة تناع ن المعنى :عياض القاضي كقاؿ المصرب، مف طلكعيا بعد
 .(3)"علييا ىك التي بالحالة أحدٍ  كل عمل
نما ن يناع ناسا إيمانيا عند طلكعيا مف مصرحيا،  نو خلص إلى كا  "كيقكؿ القرطبي:       

قلكحيـ مف الازع ما تخمد معو كل شيكة مف شيكات الناس، كتاتر كل قكة مف قكى البدف، 
المكت اي انقطاع الدكاعي إلى ه ايصير الناس كليـ إليقانيـ بدنك القيامة اي حاؿ مف حضر 

ىذه الحاؿ لـ تقبل تكحتو، كما ن تقبل تكبة مف حضره أنكاع المعاصي عنيـ، امف تاب اي مثل 
أي تبلغ ركحو رأس  ،(4) ﴾  إن هللا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص: الرسكؿ ؿ ك قل ،المكت
كذلؾ كقت المعاينة الذي يرى ايو مقعده مف الجنة أك مقعده مف النار، االمشاىد لطلكع  ،حلقو

 .(5)"كحكعده قد صار ضركرة ملسو هيلع هللا ىلصعلمو با تعالى كحنبيو  كيككف مثلو. الشمس مف مصرحيا 
 :ةالتاليا مكر مما سبق مف أقكاؿ العلماء يمكننا أف نستخلص 

ال اار ن يناعو إيمانو بعد طلكع الشمس مف مصرحيا،  نو بطلكعيا مف مصرحيا، يحصل  ( أف  1
جنة كالنار، اال يناع معو إيماف أك تصديق، كيشبو حاؿ لو اإليماف الضركري باآلخرة، كبال

ا  ﴿ ال اار يـك القيامة كما جاء اي قكلو تعالى:  ْوا فََِمَّ
َ
َشنا َرأ

ْ
ِ  آَمنَّا قالُيا ةَأ  ُكنَّا ةِما َوَكَفْرنا وَْحَ هُ  ةِاّللَّ

ا إِيماُجُىمْ  َحنَْفُػُىمْ  يَ ُ  فََِمْ  *ُمْْشِكِيَ  ةِهِ  ْوا لَمَّ
َ
شَ  َرأ

ْ
ِ  ُشنََّج  ناةَأ ِ  ِِف  َخَِْج  قَ ْ  الََِّّت  اّللَّ  وََخِِسَ  ِغتادِه

 . (6 ) ﴾  الاْكفُِرونَ  ُونالَِ  
___________________  

 .]158ا نعاـ: [ (1)
  (.12/258ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع ،الطبري  (2)
 (.11/353البخاري )ج صحيح شرح الباري  اتح ،العسقالني (3)
 ؛حسنهاأللباني.4253[: حديث رقـ 2/1420 ،التكبة ذكر /زىدال : سنف ابف ماجة،ابف ماجة[ (4)
 .  (7/146الجامع  حكاـ القرآف )ج ،القرطبي (5)
 .]84غاار: [ (6)
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مف قبل، ن يناعو  العاصي الذي لـ يتب قبل طلكع الشمس، أك لـ يكف عمل صالحا   ( أف  2
ف كاف مجرد اإليماف  يناعو اي اآلخرة. عملو، كن تكحتو بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، كا 

منو،  قبل طلكع الشمس مف مصرحيا، يبقى العمل مقبكن   المؤمف الذي كاف يعمل صالحا   ( أف  3
يناعو يكـ القيامة، كذلؾ يؤخذ مف مايكـ اآلية، اهنيا لما أبطلت الناع عف الصنايف السابقيف، 

 اإليماف ناي كتعالي علقهللا سبحانو  إف  حياف:  دؿ على بقاء الناع للصنل الثالث، يقكؿ ابف
ما اق ، اإليماف سبق ناي إما كصايف، بأحد  يناع أنو كمايكمو الخير، كسب ناي مع سبقو كا 

 .  (1)الصاة اي اآلية الخير يدؿ عليو مايكـ كمعو السابق أك كحده، السابق اإليماف

 بيا،المسألة الثالثة: ىل يرتفع التكميف بالعبادة بعد طموع الشمس من مغر 

أف التكبة تنقطع بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، كما جاء اي بعض  لقد مر علينا سابقا       
اآليات كا حاديث الصحيحة عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ل ف ىل يعني ذلؾ انقطاع الت ليل عف العباد 

كصياـ  ف بأداء الاراهض كالكاجبات مف صالة، بمعنى أنو ىل يبقى العباد مكلاياي تلؾ ا كقات
 كزكاة، أـ أف الت ليل بيا يرتاع عف العباد، ىذا ما سناصل ال الـ بو اي ىذه المسألة بهذف هللا:

 التي ترج  ارتفاع التكميف عن العباد بعد طموع الشمس من مغربيا: القرائنأول: 

مف انقطاع التكبة عف ال اار كالعاصي يمنع قبكؿ العمل الصالح منيـ بعد طلكع الشمس  ( أف  1
مصرحيا، كذلؾ يتعارض مع بقاء الت ليل بالعبادة كالاراهض كالكاجبات، اكيل يككف مأمكرا 

 بالعبادة، كاي ناس الكقت ن تقبل منو تلؾ العبادة إف أداىا كأقاميا.

و كبعد طلكع الشمس مف مصرحيا، يحصل العلـ الضركري با مكر الصيبية، كالجنة كالنار، ( أن  2
حلة انختيار كانبتالء، إلى مرحلة المعاينة كاليقيف باآلخرة، كتصبح ا مكر اينتقل الناس مف مر 

ىكذا ارتااع الت ليل بالعبادة كالاراهض كالكاجبات،  ف الت ليل  كالحالةُ  الصيبية ظاىرة،  اناسبَ 
 مصاحب لإليماف بالصيب، اهذا ارتاع اإليماف بالصيب، ارتاع معو الت ليل أيضا.

 

 
__________________  
 (.4/699التاسير )ج اي المحي  البحر ،ابف حياف (1)
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حاؿ الناس بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، يشبو حاؿ ال اار يكـ القيامة، حيث قاؿ هللا  ( أف  3
ا  ﴿سبحانو كتعالى اييـ  ْوا فََِمَّ

َ
َشنا َرأ

ْ
ِ  آَمنَّا قالُيا ةَأ  يَ ُ  فََِمْ  * ُمْْشِكِيَ  ةِهِ  ُكنَّا ةِما َوَكَفْرنا وَْحَ هُ  ةِاّللَّ

ا إِيماُجُىمْ  َحنَْفُػُىمْ  ْوا لَمَّ
َ
َشنا َرأ

ْ
كلذا يقع اإليماف مف جميع الناس بعد طلكع الشمس مف  ؛ (1 ) ﴾  ةَأ

مصرحيا، كما جاء اي الحديث، كلذا ناسب أف يرتاع الت ليل عف العباد بعد طلكع الشمس مف 
 مصرحيا قياسا على يـك القيامة.

 العباد بعد طموع الشمس من مغربيا: رج  بقاء التكميف عمىالتي ت القرائنثانيا: 

تِيََ   َحَّتَّ  َربََّ   َواْختُ ْ   ﴿ ( يقكؿ هللا تعالى:1
ْ
، يقكؿ الطبري اي تاسيره ليذه اآلية:  (2 ) ﴾  اَْلَقِيُ  يَأ

، ايذا دليل على (3)بو مكقف أنت الذي المكت، يأتيؾ حتى رحؾ كاعبد: ملسو هيلع هللا ىلص لنبيو تعالى يقكؿ هللا
أف العبادة كاجبة على العباد ما دامت أركاحيـ اي أجسادىـ، كما دامكا اي ىذه الحياة الدنيا، 
اهذا انتقلكا إلى الدار اآلخرة، كاارقت أركاحيـ أجسادىـ بالمكت، ارتاع الت ليل بالعبادة، كانقطع 

 .العمل عنيـ

عبادة كالت ليل كانبتالء كذلؾ يايـ مف مجمكع ا صل اي ىذه الحياة الدنيا أنيا دار ال ( أف  2
ِي  ﴿ منيا قكؿ هللا سبحانو تعالي:  التي النصكص كا دلة، يُُّسمْ  َِلَتَُِْيُكمْ  َواْْلَياةَ  الَْميَْت  َخَِ َ  اَّلَّ

َ
 أ

ْحَص ُ 
َ
، كن يكجد دليل صحيح صريح يخصص ذلؾ أك ينسخو  ،(4 ) ﴾  الَْغُفيرُ  الَْػزِيزُ  وَُويَ  َخَملً  أ

ايبقى ا صل على حالو، كيبقى الت ليل كاجبا على العباد اي ىذه الحياة الدنيا، كبعد طلكع 
 الشمس مف مصرحيا.

العبادة كالعمل الصالح يقبل مف المؤمف، كيؤجر عليو يـك  ، أف  ( مف ا دلة على ذلؾ أيضا  3
بذلؾ،  ا  اف المؤمف مكلاالقيامة، مما يدلل على أنو مكلل بالعبادة كالاراهض كالكاجبات، اهذا ك

 اكيل نراعو عف ال اار كالعاصي.

 
___________________  

(1)  ]84: غاار [ .  
 ]99الحجر: [ (2)
  (.17/159ج)  القرآف تأكيل اي البياف جامع ، الطبري  (3)
 .]2الملؾ: [   (4)
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 الرأي الراج :

كع الشمس مف الذي يترجح ىك القكؿ الثاني القاهل بأف الت ليل ن يرتاع عف العباد بعد طل
 مصرحيا لعدة أسباب:

أدلة القكؿ ا كؿ ىي أدلة عقلية معارضة للنصكص الشرعية المثبتة لبقاء الت ليل على  ( أف  1
 العباد اي ىذه الحياة الدنيا، اال يجكز تقديميا على ا دلة الشرعية.

قياس مع  قياس حاؿ الناس بعد طلكع الشمس مف مصرحيا بحاؿ ال اار يكـ القيامة، ( أف  2
 حساب بال عمل. داراآلخرة ك الاارؽ، االحياة الدنيا دار عمل بال حساب، 

اييا كن خالؼ، اال  ن لبس ، صحيحة الثبكت،أدلة القكؿ الثاني أدلة كاضحة الدنلة ( أف  3
 مجاؿ لمعارضتيا بأدلة عقلية، أك أدلة محتملة التأكيل.   

 ليـ كليس عقكبة   عف ال اار كالعاصي، ل اف ىذا منحة  الت ليل بالعبادة يرتاع  ( لك قلنا أف  4
علييـ، بل الصكاب أف يقاؿ أنيـ مكلاكف بالعبادة كالاراهض كالكاجبات، ل نيـ لك اعلكىا بعد 
طلكع الشمس مف مصرحيا، لـ تقبل منيـ ننقطاع التكبة، كىـ آثمكف على ذلؾ  نيـ أضاعكا 

 ذلؾ. ارصة اإليماف كالتكبة كالعمل الصالح قبل

( أف انقطاع التكبة ن يعني بأي حاؿ مف ا حكاؿ انقطاع الت ليل بالعبادة، كن يكجد أي دليل 5
 على ذلؾ.

( أف غاية ما اي الحديث أف الت ليل بالعبادة يبقى كاجبا، ل نو ن يقبل إن ممف آمف كعمل 6
 صالحا مف قبل.
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 الثاني المبحث
 لمعامالتبا المتعمقة الفتن زمن الفقيية األحكام

، اي ىذا المبحث سنتحدث بهذف هللا عف ا حكاـ الاقيية زمف الاتف المتعلقة بالمعامالت      
 اف ذلؾ اي أكقات أكل ما يتعلق بتعامل العباد مع بعضيـ، سكاء كالمقصكد بالمعامالت، 

 سلمكف الم يصالح كاييا ،(1)الزماف آخر اي ال برى  الملحمة الحرب أك السلـ، اقد جاء اي حديث
 مصالحة إلى إشارة وااي كيصنمكف، ايسلمكف  كراهيـ،  مف عدكا   معا كيصزكف  آمنا، صلحا الركـ

 ةمشارك كأحكاـ ضكاب  ىي ما ل ف خلايـ، مف  عدكا   معيـ كالقتاؿ ال ار،  ىل المسلميف
 ؟كالمشركيف ال اار مع القتاؿ اي المسلميف

 أنو يحسب كىك يأتيول الرجللينأ عنو، اهف  كأف مف سمع بو، ا ،(2)الدجاؿككذلؾ اي حديث    
الشبيات كالاتف، ايذا الحديث ايو إشارة إلى ما  مف معو لما حتى يصكيو بو يزاؿ اال مؤمف،

 .يجب على المسلـ اعلو ارارا  مف الدجاؿ، كىركبا  مف اتنتو

 ىذا ما سناصل ال الـ بو اي ىذا المبحث إف شاء هللا.
 ستعانة بالمشركين في قتال أىل الكفر والشرك:حكم ال اإلشارة األولى: 

                :هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقكؿ رسكؿ سمعت: قاؿ ،(3)رمخم عف ذيأخرج أبك داكد، كأحمد        
 وتغنمون، ون،رُ َص نْ فتُ  ورائكم، من عدواا  وىم أنتم فتغزون  آمنا، صمحاا  الروم ستصالحون   ﴿ 

 الصميب، النصرانية أىل من رجل فيرفع تمول، ذي بمرج نزلوات حتى ترجعون  ثم وتسممون،
 وتجمع الروم، تغدر ذلك فعند فيدقو، المسممين، من رجل فيغضب الصميب، غمب: فيقول

   .(4) ﴾  لمممحمة

، ايل ىذا الحكـ  ﴾  ورائكم من عدوا وىم أنتم فتغزون   ﴿ اي الحديث قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص       
 قو، كىل ىناؾ ضكاب  كشركم لمشاركة المسلميف اي القتاؿ مع ال اار كالمشركيف. على إطال

_____________ 
،  مالحـ مف يذكر أبك داكد: سنف أبي داكد، المالحـ/ ما[  (1) ابف حنبل: [؛ ]4292: حديث رقـ 4/109الرـك

 ؛ صححو ا لباني[ 16825: حديث رقـ 28/31مخمر الحبشي،  ذي مسند أحمد، حديث
(2) ]4319 رقـ حديث: 4/116 الدجاؿ، خركج/ المالحـ داكد، أبي سنف: داكد أبك [؛  ]أحمد، مسند: حنبل ابف 

  .ا لباني صححو ؛[ 19875 رقـ حديث: 33/107 حصيف، بف عمراف  
 (.7/425 برى )جال سعد: الطبقات ابفملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي كصحب اليمف، أىل مف كىك النجاشي، أخي ابف مخمر ذك  (3)
 (.1رقـ ) ناسو المرجع  (4)
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 اختلل العلماء اي حكـ انستعانة بالمشركيف اي قتاؿ أىل ال ار كالشرؾ، على قكليف:       

المسػلميف، كقػد  مع الصزك اي ليـ يؤذف ، كن: عدـ جكاز انستعانة بالمشركيف مطلقا  القول األول
 .  (1)ذىب إلى ىذا القكؿ المال ية كالظاىرية كآخركف 

ْساَلـ حكـ َكافَ  ِإذا اْلُمْشركيف قتاؿ اي الّشرؾ جكاز انستعانة ِبَأْىلالقول الثاني:  اْلَصاِلب،  ُىكَ  اإْلِ
 .(2)، على اختالؼ بينيـ اي شركم جكاز ذلؾكقد ذىب إلى ىذا القكؿ جميكر العلماء

 أسباب الخالف:
 حاديث الكاردة اي المسألة.( انختالؼ اي ايـ ا 1
خػػتالؼ اػػي تقػػدير المصػػلحة كالماسػػدة المترتبػػة علػػى انسػػتعانة بالمشػػركيف اػػي قتػػاؿ أىػػل ( ان2

 .(3)ال ار كالشرؾ
 أدلة القول األول: 

َىا  ﴿ : تعالى قكلوالدليل األول:  حُّ
َ
ِي َ  يَا أ لُينَُسمْ  اَل  ُدونُِسمْ  ِم ْ  ةَِطانَثً  َتخَِّخُذوا اَل  آَمُنيا اَّلَّ

ْ
 َخَتااًل  يَأ

وا فَْياوِِىمْ  ِم ْ  اْْلَْغَضاءُ  ةََ تِ  قَ ْ  نِخُّمْ َما غَ  َودُّ
َ
ْزَبُ  ُصُ ورُُومْ  َُّتِْف  َوَما أ

َ
ًَّنَّا قَ ْ  أ  إِنْ  اْْليَداتِ  لَُسدمُ  ةَ

 . (4) ﴾ َتْػقُِِينَ  ُكنُْخمْ 
 يسػػػتبطنكف  كنصػػػحاء، مستشػػػاريف يتخػػػذكا أف للمػػػؤمنيف يجػػػكز َن  أنػػػو ال ػػػريـ الػػػنص معنػػػى"      
 مػف ايػو أنػتـ مػا يبلصػكا لػـ الػذيف )غيػركـ( ىنػا )دكنكػـ( امعنػى غيػرىـ، مػف أي دكنيػـ مف أمكرىـ
 أن اإليماف مقتضى أف إلى لإلشارة اإليماف بكصل النداء للحق، كصد ر كاإلخالص اإليماف قكة

 إيمػػانكـ اقضػػية أناسػػيـ، كاسػػتيقنتيا بيػػا كجحػػدكا تعػػالى، هللا ب يػػات كاػػركا الػػذيف بأكلهػػؾ يسػػتعينكا
 .(5)"أمكركـ خاصة اي تأمنكىـ أن تكجب ككارىـ

 
________________ 
المستخرجة  لمساهل كالتعليل كالتكجيو كالشرح كالتحصيل البياف ،ابف رشدك  ؛(1/524المدكنة )ج ،اإلماـ مالؾ  (1)
 (.1/234)ج اإلسالمي الاقو اي كأحكامو انستضعاؼ ،المشكخيك  ؛(17/259)ج
 زاد ،ابف القيـك  ؛(3/428العلماء )ج اختالؼ مختصر ،حاكي الطك  ؛(1/1422ال بير )ج السير شرح ،السرخسي (2)

 .(19/280الميذب )ج شرح النككي: المجمكع ؛(3/268العباد )ج خير ىدي اي المعاد
 (.3/900)ج اإلسالمي الاقو اي الجميكر مساهل مكسكعة ،ساعي (3)
   .]118: أؿ عمراف[ (4)
 (.3/1379زىرة التااسير )ج ،أبك زىرة (5)
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العامة كعماؿ ككتبة، اكيل نستعيف بيـ ايما ىك أعظـ  المسلميف أمكر اي ذلؾاهذا كاف      
 مف ذلؾ خطرا ، كأشد بالء ، اي القتاؿ كالجياد كنحكه.  

 رسكؿ هللا خرج: قالت أنيا عاهشة رضي هللا عنيا أخرج مسلـ اي صحيحو عف الدليل الثاني:
 أصحاب اارح كنجدة، جرأة منو يذكر كاف قد جلر  أدركو الكحرة بحرة كاف الما بدر، قبل ملسو هيلع هللا ىلص 
 لو قاؿ معؾ، كأصيب  تبعؾ، جهت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسكؿ قاؿ أدركو الما رأكه، حيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
: قالت ، ﴾ بمشرك أستعين فمن فارجع،   ﴿ : قاؿ ن،: قاؿ  ﴾ ؟ورسولو با تؤمن   ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
       النبي لو اقاؿ مرة، أكؿ قاؿ كما لو اقاؿ الرجل، أدركو بالشجرة كنا إذا حتى مضى ثـ
 اقاؿ بالبيداء، اأدركو رجع ثـ: قاؿ ، ﴾ بمشرك أستعين فمن فارجع،   ﴿ : قاؿ مرة، أكؿ قاؿ كما ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1) ﴾ فانطمق   ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ لو اقاؿ عـ،ن: قاؿ  ﴾ ؟ورسولو با تؤمن  ﴿ : مرة أكؿ قاؿ كما لو

 أستعيف لف): ىذا الحديث نص صريح على عدـ جكاز انستعانة بالمشركيف، اقكلو     
 .، أي عمكـ المشركيف اي جميع ا حكاؿ كالظركؼ(2)العمكـ تايد الناي سياؽ اي نكرة بمشرؾ(

 اعتراض:

، لذلؾ ككجد عنده قبكن   ، نو رغب اي إسالمولمشرؾ  رد ىذا اأف النبي ملسو هيلع هللا ىلصاعترض عليو ب     
 كقد تحقق ما أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء اي الحديث.

   هللا رسكؿ خرج: قاؿ عنو، هللا رضي الساعدي حميد أبي عفأخرج الحا ـ الدليل الثالث: 
 هللا عبد رى  كىك قينقاع بنك: قالكا  ﴾ ؟ىؤلء من  ﴿ : قاؿ كتيبة إذا كداعال ثنية خلل إذا حتى ملسو هيلع هللا ىلص
 ل فإنا فميرجعوا، ليم قل  ﴿ : قاؿ دينيـ على ىـ بل ن،: قالكا  ﴾ ؟وأسمموا  ﴿: قاؿ سالـ بف

 .(3) ﴾ بالمشركين نستعين

اقد أمر النبي  ىذا الحديث ايو دنلة كاضحة أيضا على عدـ جكاز انستعانة بالمشركيف،      
 ملسو هيلع هللا ىلص ييكد بني قينقاع بأن يخرجكا للقتاؿ مع المسلميف كما ىك ظاىر بنص الحديث.

 

  _____________ 
  .[ 1817: حديث رقـ 3/1449 ،بكاار الصزك اي انستعانة كراىة/كالسير الجياد ]مسلـ: صحيح مسلـ، (1)
 (.7/264نيل ا كطار )ج ،الشككاني (2)
: حديث رقـ 2/133 ،ا نصاري  يزيد بف هللا عبد حديث /الجياد ،الصحيحيف على لمستدرؾا: الحا ـ[ (3)

2564[صححو ا لباني ؛. 
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 أدلة القول الثاني
 رسكؿ مع شيدنا: قاؿ عنو، هللا رضي ىريرة أبي ما أخرجو البخاري كمسلـ عفالدليل األول: 

 الرجل قاتل القتاؿ حضر الما ، ﴾  النار أىل من ىذا  ﴿  :اإلسالـ يدعي ممف لرجل اقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
 قاتل قد اهنو النار، أىل مف إنو لو قلت الذي هللا، رسكؿ يا: اقيل جراحة، اأصابتو شديدا قتان
 يرتاب، أف الناس بعض اكاد: قاؿ ، ﴾  النار إلى  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص النبي اقاؿ مات، كقد شديدا قتان اليكـ
 يصبر لـ الليل مف كاف الما ،شديدٌ  جراحٌ  بو كل ف يمت، لـ إنو: قيل إذ ذلؾ، على ىـ اابينم
 ورسولو هللا عبد أني أشيد أكبر، هللا  ﴿ : اقاؿ بذلؾ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي اأخبر ناسو، اقتل الجراح على

نو  مسممة، نفس إل الجنة يدخل ل إنو  ﴿ : بالناس انادى بالن أمر ثـ ، ﴾   ىذا ليؤيد هللا ا 
 .(1) ﴾  الفاجر بالرجل الدين
ايذا الحديث دليل على إذف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليذا الرجل بالقتاؿ مع المسلميف، مع سابق علمو       

هللا يؤيد ىذا ملسو هيلع هللا ىلص بأنو مف أىل النار، كأنو لـ يكف مسلما، ككذلؾ تعقيبو ملسو هيلع هللا ىلص على ىذه الحادثة بأف 
 الديف بالرجل الااجر، دليل ضمني على جكاز استعانة المسلميف بال اار كالمشركيف اي القتاؿ.

 يـك منو استعار ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أف ، أبيو عف ، أمية بف صاكاف بف أمية عف الدليل الثاني:
 بعضيا اضاع: قاؿ ،  ﴾ ؟مونةمض عارية بل  ﴿ : قاؿ ، ع؟ يا أغصبا: اقاؿ ، أدراعا حنيف
 . (2) ﴾ أرغب اإلسالم في اليوم أنا  ﴿ : يضمنيا، اقاؿ أف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ عليو اعرض
الحديث ايو استعانة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مف أحد المشركيف دركعا للقتاؿ اي غزكة حنيف، مما يدلل      

 لقتاؿ كىذا ظاىر بنص الحديث.على جكاز انستعانة بالمشركيف اي ا
هللا                رسكؿ سمعت: قاؿ مخمر، ذي عف كأحمد داكد، أبك أخرج :الثالث الدليل
 فتنصرون، ورائكم، من عدوا وىم أنتم فتغزون  آمنا، صمحا الروم  ستصالحون   ﴿ : يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص

  . (3) ﴾  وتسممون... وتغنمون،

_____________ 
: حػديث 4/72 ،الاػاجر بالرجػل الػديف يؤيػد هللا إف /كالسػير الجيػاد ]البخاري: صػحيح البخػاري، عليو، قمتا   (1)

: حػػػديث رقػػػـ 1/105ناسػػػو ...  اإلنسػػػاف قتػػػل تحػػػريـ غلػػػظ/ اإليمػػػاف  مسػػػلـ، صػػػحيح: مسػػػلـ]  ؛3062[رقػػػـ 
111[.  

 .و ا لباني، صحح [ 2955: حديث رقـ3/452البيكع،  : سنف الدارقطني،رقطنياالد [ (2)
(3)   ]مالحـ مف يذكر ما/ المالحـ داكد، أبي سنف: داكد أبك ، : حنبل ابف[  ؛] 4292 رقـ حديث: 4/109 الرـك

  .ا لباني صححو ؛[ 16825 رقـ حديث: 28/31 الحبشي، مخمر ذي حديث  أحمد، مسند
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كيف اي قتػاؿ أىػل ال اػر استدؿ أصحاب القكؿ الثاني بيذا الحديث لجكاز انستعانة بالمشر       
، اكلمػػة عػػدك تطلػػق  ﴾  ون أنــتم وىــم عــدوا مــن ورائكــمفتغــز   ﴿ كالشػػرؾ، بػػدليل قكلػػو الرسػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

علػػػى غيػػػر المسػػػلميف مػػػف ال اػػػار كالمشػػػركيف، كقػػػد أخبػػػر بػػػو النبػػػي ملسو هيلع هللا ىلص، بػػػذلؾ ممػػػا يػػػدلل علػػػى 
 مشركعيتو.

 الرأي الراج :
، كأبلغ الضركرات جكاز انستعانة بالمشركيف إن اي أضيق الحانت،ىك عدـ يترجح لنا  الذي

 لذسباب ا تية: كيككف ذلؾ كاق الضكاب  كالشركم الشرعية، كذلؾ
ذف صراحة مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بجكاز اإلا دلة التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ الثاني ليس اييا  ( أف  1

بف أمية خارج محل النزاع  نو يتناكؿ استعارة النبي   ديث صاكافانستعانة بالمشركيف، اح
ايو أف الرجل  اهف ملسو هيلع هللا ىلص لبعض الدركع منو، كلـ يشركو اي قتاؿ المشركيف، أما حديث أبي ىريرة

ـ يكف ، ىك ممف يدعي اإلسالـ، كل ﴾ مف أىل النار﴿عنو أنو     كقاؿ الذي قاتل مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص
مخمر اهف ايو  انستعانة بالمشركيف، أما حديث ذيمشركا اي ظاىره، اال يدؿ على جكاز 

 حتى ترجعون  ثم  ...﴿ كما أخبر بو النبي ملسو هيلع هللا ىلص اقاؿ: ظيكر الصدر مف المشركيف بنص الحديث  
 فيغضب ب،الصمي غمب: فيقول الصميب، النصرانية أىل من رجل فيرفع تمول، ذي بمرج تنزلوا
كظيكر الصدر يكجب  ،(1) ﴾  لمممحمة وتجمع الروم، تغدر ذلك فعند فيدقو، المسممين، من رجل

   انستعانة بيـ إن اي أضيق الحدكد، كأبلغ الضركرات.  الحذر، كلذا اهف ذلؾ يكجب تحريـ
 ليس ااركال  المناصحة، ضيتتق كالحرب. طكيتو لخبث كمكره غاهلتو، فمَ ؤْ تُ  ن ال اار ( أف  2
 .(2)لضركرةل إن أىليا مف
ا دلة التي استند علييا أصحاب القكؿ ا كؿ ىي أدلة صحيحة صريحة اي تحريـ اتخاذ  أف  ( 3

الرككف إلى المشركيف اي المسلميف عف المشركيف أعكانا كأمناء، كقد نيى هللا سبحانو كتعالي 
ِي َ  إََِل  حَْرَكنُيا َوال  ﴿ جميع أمكر الحياة اقاؿ تعالى:  ُسمُ  َظَُِميا اَّلَّ  ُدونِ  مِ ْ  لَُسمْ  َوما انلَّارُ  َذخََمصَّ

 ِ ْوَِلاءَ  مِ ْ  اّللَّ
َ
ونَ  ال ثُمَّ  أ مف  ال اار قتاؿك  الجيادالنيي عف اتخاذىـ أعكانا اي ، ايككف (3) ﴾ ُتنَْصُ

 باب أكلى.    

____________ 
 .74سبق تخريجو ص  (1)
 (.3/123جالاقيية ) كا جكبة السلماف: ا سهلة  (2)
(3)  ]1 13: ىكد[  .  
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 األمور الواجب اتباعيا قبل ظيور الدجال، وعند خروجو، فراراا من فتنتو. اإلشارة الثانية:

 بالدجال سمع من  ﴿ : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف حصيف، بف عمراف أخرج أبك داكد كأحمد عف     
 وىو يأتيو الرجل فإن منو، فمينأ الدجالب سمع من ،منو فمينأ بالدجال سمع من منو؛ فمينأ

 .(1) ﴾  يتبعو حتى الشبو من معو لما بو يزال فال مؤمن، أنو يحسب

ااي الحديث إشارة إلى ما يجب على المسلـ اعلػو، اػرارا مػف الػدجاؿ، كىرحػا مػف اتنتػو، اكمػا     
ايضػػلو   تقػػاده،راسػػخ اػػي اع اػػي إيمانػػو، كىػػك يظػػف أنػػو ثابػػتٌ  جػػاء اػػي الحػػديث إف الرجػػل ليأتيػػو
    ، لػػػذا اقػػػد حػػػذر النبػػػي كالمحػػػف الشػػػبياتكمػػػا يلػػػبس عليػػػو مػػػف  ،كيصكيػػػو لمػػػا يبديػػػو لػػػو مػػػف الاػػػتف

ــدجال، ســمعمــن   ﴿ الػػدجاؿ، اقػػاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أمتػػو ــأ بال ــو فمين ، كقػػد كردت العديػػد مػػف ا حاديػػث  ﴾  من
مػػكر الكاجػػب اتباعيػػا عنػػد ظيػػكر كاآلثػػار اػػي التحػػذير مػػف اتنػػة الػػدجاؿ كتجنػػب الكقػػكع اييػػا، كا 

 الدجاؿ يمكف إجماليا بما يلى:

، اػػي داػػع ىػػذه الاتنػػة العظيمػػة التػػي تزلػػزؿ كالتككػػل عليػػو، كاخػػالص النيػػة لػػوانسػػتعانة بػػا، ( 1
 امػػا مػػف اتنػػة أعظػػـ مػػف الػػدجاؿ، كمػػا جػػاء اػػي الحػػديث الػػذي القلػػكب، كتػػذىب ا حػػالـ كالعقػػكؿ،

 هللا ذرأ منــذ األسض وجــو عمــى فتنــة تكــن لــم إنيــا  ﴿ قػػاؿ:  رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجػػو ابػػف ماجػػة أفأخ
كقػد كػاف النبػي ملسو هيلع هللا ىلص يسػتعيذ بػا مػف اتنػة الػدجاؿ اػي كػل ، (2) ﴾ الـدجال فتنـة مـن أعظم آدم ذرية

 يػدعك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػكؿ كػاف: قػاؿ عنػو، هللا رضػي ىريػرة أبػي عفسلـ ماقد أخرج البخاري ك صالة، 
 والممـات، المحيـا فتنـة ومـن النـار، عـذاب ومن القبر، عذاب من بك أعوذ إني الميم: »كيقػكؿ
 .(3)  ﴾ الدجال المسي  فتنة ومن

 

 

_____________ 
(1)   ]4319 رقـ حديث: 4/116 الدجاؿ، خركج/ المالحـ داكد، أبي سنف: داكد أبك [؛  ]أحمد، مسند: حنبل ابف 

  .ا لباني صححو ؛[ 19875 رقـ حديث: 33/107 حصيف، فب عمراف 
(2) ]كمػػػػأجكج يػػػأجكج، كخػػػركج مػػػػريـ، ابػػػف عيسػػػى كخػػػػركج الػػػدجاؿ، اتنػػػة/ الاػػػػتف ماجػػػة، ابػػػف سػػػػنف: ماجػػػة ابػػػف 

 ؛ صححو ا لباني.[ 4077 رقـ حديث : 2/1359
 ؛[ 1377 رقـ يثحد: 2/99القبر  عذاب مف التعكذ/ الجناهز البخاري، صحيح: البخاري ] عليو، متاق (3)
 . [ 588 رقـ حديث: 1/413  الصالة، اي منو يستعاذ ما/ الصالة كمكاضع المساجد  مسلـ، صحيح: مسلـ]
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( التقرب إلى هللا بالعبادة كالدعاء كالعمل الصالح قبل مجيء الدجاؿ،  ف العمل ن يقبل 2
 قاؿ: قاؿ ىريرة، أبي ـ عفمف قبل، للحديث الذي ركاه مسل لَ مِ زمف الدجاؿ إن ممف كاف عَ 

 في كسبت أو قبل، من آمنت تكن لم إيمانيا نفسا ينفع ل خرجن إذا ثالث  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ
  .(1)﴾ األرض ودابة والدجال، مغربيا، من الشمس طموع: خيرا إيمانيا

س،  ف الدجاؿ ( طلب العلـ الشرعي، كدراسة أحاديث الدجاؿ، كتعلميا، كنشرىا بيف النا3
 يخرج عند ارتااع العلـ كانتشار الجيل بيف الناس كما جاء اي الحديث الذي ركاه أحمد عف

دبار الدين، من خفقة في الدجال يخرج  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ أنو هللا، عبد بف جابر  من وا 
 .(2) ﴾ ... األرض في يسيحيا ليمة أربعون  فمو العمم،

زمف الدجاؿ،  نيا  المسجد ا قصى أك الطكررص على سكنى مكة أك المدينة أك ( الح4
اي الحديث الذي ركاه البخاري كمسلـ اضل مكة كالمدينة  اي اقد جاء تعصـ مف اتنة الدجاؿ،

 إل الدجال، سيطؤه إل بمد من ليس  ﴿ : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عف عنو، هللا رضي مالؾ بف أنس عف
 ترجف ثم يحرسونيا، صافين المالئكة عميو إل نقب، نقابيا من لو ليس والمدينة، ة،مك

كأما اضل بيت المقدس اقد ، (3) ﴾ ومنافق  كافر كل هللا فيخرج رجفات، ثالث بأىميا المدينة
ؿ: جندب أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطب عف الدجاؿ اقا بف أحمد عف سمرة ركاهيث الذي دجاء اي الح

نو  ﴿  نو المقدس، وبيت الحرم، إل كميا، األرض عمى سيظير وا   بيت في المؤمنين يحصر وا 
، كقد جاء أيضا  اي اضل المسجد (4) ﴾وجنوده هللا ييمكو ثم  ،شديدا زلزال فيزلزلون  المقدس،

 إنو...   ﴿ اقاؿ  ا قصى كالطكر اي الحديث الذي ركاه أحمد أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخبر عف الدجاؿ
 المدينة، ومسجد الحرام، مسجد: مساجد أربع إل منيل كل فييا يرد صباحا، أربعين فيكم يمبث

 .(5) ﴾  ...األقصى ومسجد والطور،

_____________ 
  . [ 158 رقـ حديث: 1/137 اإليماف، ايو يقبل ن الذي الزمف بياف/ اإليماف مسلـ، صحيح: مسلـ]  (1)
(2)  ]14954 رقـ حديث: 23/210 هللا، عبد بف جابر  أحمد، سندم: حنبل ابف [صحيح إسناده شعيب ؛ 

 ا رناؤكم.
 رقـ حديث: 3/22 المدينة، الدجاؿ يدخل ن/ المدينة اضاهل البخاري، صحيح: البخاري ] عليو، متاق (3)

1881 [2943 ـرق حديث: 4/2265  ،الجساسة قصة/ الساعة كأشرام الاتف  مسلـ، صحيح : مسلـ]  ؛ [ .  
(4)   ]20178 رقـ حديث: 33/346 جندب، بف سمرة  أحمد، مسند: حنبل ابف [. 
(5)  ]23684 رقـ حديث: 39/88 النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أصحاب مف رجل أحمد، مسند: حنبل ابف [  صححو ا لباني.   
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ء اي الحديث ( حاظ عشر آيات مف سكرة ال يل، اهنيا تنجي مف اتنة الدجاؿ، كما جا5
 آيات عشر حفظ من  ﴿ : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أف الذي ركاه مسلـ عف أبي الدرداء رضي هللا عنو،

، ثـ مف ابتلي بو كشاىده كقابلو، اليقرأ عليو ىذه  (1)﴾ الدجال  من عصم الكيف سورة أول من
 فميقرأ منكم، أدركو فمن  ﴿  قاؿ اآليات لحديث مسلـ عف النكاس بف سمعاف أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . (2)﴾ الكيف  سورة فوات  عميو

انبتعاد عنو كالارار منو، كتجنب حضكر مشاىده، حتى لك كاف ذلؾ بالارار إلى الجباؿ، ( 6
 ملسو هيلع هللا ىلص، النبي سمعت أنيا عنيا، هللا رضي شريؾ أـ عف مسلـ ركاه الذي الحديث اي جاء كما
ككما جاء أيضا  اي الحديث الذي أخرج  ، (2)﴾  الجبال في الدجال من الناس ن  ليفرّ   ﴿ : يقكؿ 

 منو؛ فمينأ بالدجال سمع من  ﴿ : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف حصيف، بف عمراف أبك داكد كأحمد عف
 . (3)﴾ منو فمينأ بالدجال سمع من منو، فمينأ بالدجال سمع من

لذرية إليػو، بػأي طريقػة كانػت، حتػى لػك كػاف ذلػؾ بتػكثيقيف كرحطيػف اػي ( منع خركج النساء كا7
 فــي الــدجال ينــزل  ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسػػكؿ قػػاؿ: قػػاؿ عمػػر ابػػف البيػػكت، للحػػديث الػػذي  ركاه أحمػػد عػػف

 إلــى ليرجـع الرجــل إن حتـى النسـاء، إليــو يخـرج مـن أكثــر فيكـون  ،(5)بمــر قنـاة (4)السـبخة ىـذه
ل (6)حميمو  .(7)  ﴾ إليو.....  تخرج أن مخافة رباطا، فيوثقيا وعمتو، وأختو وابنتو أمو ىوا 

 

_____________ 
 رقـ حديث: 1/555 ،ال رسي كآية ال يل، سكرة اضل/ كقصرىا المسااريف صالة مسلـ، صحيح: مسلـ]   (1)

809 [ .  
 رقـ حديث: 4/2250 معو، كما كصاتو الدجاؿ ذكر/ الساعة كأشرام الاتف مسلـ، صحيح: مسلـ]  (2)

2937 [ .  
(3)   ]4319 رقـ حديث: 4/116 الدجاؿ، خركج/ المالحـ داكد، أبي سنف: داكد أبك [؛  ]أحمد، مسند: حنبل ابف 

  .ا لباني صححو ؛[ 19875 رقـ حديث: 33/107 حصيف،  بف عمراف 
 الحديث غريب اي النياية ثير،ا  ابف الشجر؛ بعض إن تنبت ت اد كن الملكحة تعلكىا التي ا رض ىي  (4)

  (.2/333ج)    كا ثر
 شعيب تحقيق أحمد مسند مصركؼ؛ غير كىك قناة، كادي: ايو يقاؿ كقد بالمدينة، كاد ىك: قناة بمر   (5)

  (.9/256ج)   ا رنؤكم،
  (.9/256ج) السابق المرجع. كالمؤنث للجمع الحميـ يككف  كقد القريب،: الحميـ: القامكس  اي حميمو إلى (6)
(7) ]5353 رقـ حديث: 9/255 عمر، بف عبدهللا مسند أحمد، مسند: حنبل ابف [، شا ر أحمد صححو.  
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 الثمار والزروع التي تنمو وتتغذي عمى النجاسة وعمى جثث الموتى:أكل حكم  :الثالثةاإلشارة 

 جكج أنو قاؿ اي قصة يأجكج كمأ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف أخرج مسلـ عف النكاس بف سمعاف،      
 فيصبحون  رقابيم، في النغف عمييم هللا فيرسل وأصحابو، عيسى هللا نبي ....فيرغب ﴿  

 في يجدون  فال األرض، إلى وأصحابو عيسى هللا نبي ييبط ثم واحدة، نفس كموت فرسى
 فيرسل هللا، إلى وأصحابو عيسى هللا نبي فيرغب ونتنيم، زىميم مأله إل شبر موضع األرض

 بيت منو يكن ل مطرا هللا يرسل ثم هللا، شاء حيث فتطرحيم فتحمميم البخت كأعناق راطي هللا
 وردي ثمرتك، أنبتي: لألرض يقال ثم كالزلفة، يتركيا حتى األرض فيغسل وبر، ول مدر

 .(1) ﴾ الرسل.... في ويبارك بقحفيا، ويستظمون  الرمانة، من العصابة تأكل فيومئذ بركتك،
 مفذلؾ يايـ ث إشارة إلى تنجس ا رض ببقايا كآثار كجثث يأجكج كمأجكج، اي ىذا الحدي    
، ثـ بعد ذلؾ تنبت  ﴾  ونتنيم زىميم مأله إل شبر موضع األرض في يجدون  فال  ﴿ قكلو 

اما حكـ أ ل الثمار كالزركع التي تنبت على جثث المكتى كاي ا رض ثمرتيا كتخرج بركتيا، 
 .المقابر أك تتصذي على نجاسة

 تحرير محل النزاع:
اختلل العلماء اي حكـ الثمار كالزركع التي تنبت على جثث المكتى كتتصذى على النجاسة،    

اي  اذىب الجميكر إلى حل ىذه الثمار كالزركع  ف النجاسة تستحيلأك تسقى بماء نجس، 
ىا اي أرض ، بينما ذىب آخركف إلى حرمتيا نظرا لتنجسيا كنمك باطف ا رض، كن يبقى ن أثر

 نجسة.
، أك التي تسقى على جثث المكتى أك ،: حل الثمار كالزرع التي تنبت اي المقابرالقول األول
 .(2)كىك مذىب الجميكر بماء نجس،
: حرمة ىذه الثمار كالزركع، كعدـ جكاز ا  ل منا  نيا تتصذي على النجاسة، كقد القول الثاني

 .(3)ذىب إلى ىذا القكؿ الحنابلة
_____________ 

 رقـ حديث: 1/555 ال رسي، كآية ال يل، سكرة اضل/ كقصرىا المسااريف صالة مسلـ، صحيح: مسلـ]   (1)
809 [ .  

ِميري ؛ (9/29النككي، المجمكع شرح الميذب )ج (؛1/88)ج خليل مختصر ، شرحالخرشي  (2)  ، النجـالد 
 (.9/562المنياج )ج شرح اي الكىاج

 شرح اي ، الممتعالتنكخي(؛ 8/13المقنع )ج شرح اي المبدع ، مالح بفا (؛9/414ابف قدامة، المصني )ج  (3)
 .(4/367المقنع )ج
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 :أدلة القول األول
 :القياسستدؿ أصحاب القكؿ ا كؿ بعدة أدلة مف السنة كمف ا

 مذ إلى اأرسل المسجد، ببناء البخاري كمسلـ عف أنس بف مالؾ أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمرما ركاه ( 1
 نطلب ن كهللا ن اقالكا  ،﴾  ىذا حائطكم ثامنوني النجار بني يا  ﴿ : اقاؿ اجاءكا، النجار يبن

 خرب، ايو ككانت المشركيف، قبكر ايو كانت ل ـ، أقكؿ ما ايو اكاف: قاؿ هللا، إلى إن ثمنو
 كبالنخل ت،اسكي كبالخرب انبشت، المشركيف بقبكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ اأمر نخل، ايو ككاف
 .(1)اقطع

أمر ببناء المسجد النبكي على أنقاض مقبرة للمشركيف، الشاىد مف ىذا الحديث أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مما يدلل على طيارة ا رض التي ُبِنَي علييا المسجد، كأف النجاسة الناتجة عف جثث 

 المشركيف استحالت اي باطف ا رض كلـ يبَق ليا أثر. 

 كقاص أبي بف سعد كاف: بابيو، قاؿ بف هللا عبد ه البييقي كابف أبي شيبة عفما ركا ( 2
 قاؿ ،"بر مكتل ُعر ة   مكتل": " ككاف يقكؿلو أرض إلى ُعر ة   مكتل يحمل" عنو هللا رضي

 .(2)الناس عذرة ىي الُعر ة: ا صمعي

، كأف نجاستيا ن ىذا ا ثر ايو دليل على جكاز تسميد الزركع كا شجار بمخلاات اآلدمييف
.  تؤثر على الثمار، ايحل أ ليا كن يحـر

 أعضاء اي يستحيل كالدـ بانستحالة، اتطير ،باطف ا رض اي تستحيل النجاسة أف( 3
 .(3)لبنا كيصير لحما، الحيكاف

 
_____________ 

 حديث: 5/67 المدينة، كأصحابو ملسو هيلع هللا ىلص النبي مقدـ/ ا نصار مناقب البخاري، صحيح: البخاري ] عليو، متاق   (1)
 حديث: 1/373  ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مسجد ابتناء/ الصالة كمكاضع المساجد مسلـ، صحيح : مسلـ]  ؛[ 3932 رقـ
  . [ 524 رقـ

 رقـ حديث: 6/229 ا رض، اي كالعذرة السرجيف طرح اي جاء ما/ المزارعة السنف ال برى،: البييقي]    (2)
11754 [ َص  َمفْ / كا قضية البيكع مصنل ابف أبي شيبة،: ابف أبي شيبة] ؛  حديث: 4/485 ،َذِلؾَ  ِاي َرخ 

 .(1/76؛ اليركي: تيذيب اللصة )ج [ 22367 رقـ
 . (9/414ج) المصني قدامة، ابف  (3)
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 أدلة القول الثاني:
 استدؿ أصحاب القكؿ الثاني مف السنة كمف العقكؿ:

 ن أف علييـ كنشترم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسكؿ أرض نكري  كنا: " قاؿ عباس ابف ( ما ركاه البييقي عف1
 .(2)الناس بعذرة (1)يدملكىا

الشاىد مف ىذا الحديث أف الصحابة كانكا يشترطكف أف ن يسمدكا ا رض بعذرة الناس لما 
 . اييا مف النجاسة، كلك لـ يكف ذلؾ يؤثر على الثمار كيحرمو، لما كاف للشرم ااهدة

أف النباتات كالزركع التي تسقى بماء نجس أك تنمك اي أرض نجسة، تتصذى على ىذه  (2
 .(3)النجاسة، تدخل إلى أجزاهيا، ايحـر أ ليا

 الرأي الراج :
 جثث على أك المقابر، اي تنبت التي كالزرع الثمار الذي يترجح ىك القكؿ ا كؿ القاهل بحل
 أسباب: المكتى، أك تسقى بماء نجس، كذلؾ لعدة

ىي أدلة صريحة كاضحة الدنلة ؿ ا كؿ، ا دلة التي استند إلييا أصحاب القك  أف  ( 1
كالثبكت، احديث أنس بف مالؾ، متاق عليو، ايو دنلة كاضحة على طيارة تراب المسجد 

جثث المكتى  عفالنبكي، كقد كاف مقبرة للمشركيف، مما يدلل على استحالة النجاسة الناتجة 
  رض، كتطيرىا اال يبقى ليا تأثير.اي باطف ا

الحديث الذي استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني، قد يحمل على ال راىة كليس التحريـ،  ( أف  2
 جمعا لذدلة الكاردة اي ىذه المسألة.  

الصريح ، كمف يقكؿ بالتحريـ اعليو بالدليل (4)الحل كاإلباحة المنااعا صل اي  ( أف  3
 الصحيح لذلؾ.

 
_____________ 

: قيل كمنو كصلح، تماثل إذا اندمل قد: للجرح قيل كمنو معالجتيا، كيحسف يصلحيا أي أرضو، يدمل   (1)
 . (14/96ج) اللصة تيذيب: اليركي كأنشد؛  كحينو بينؾ ما لتصلح داريتو إذا الرجل داملت

 رقـ حديث: 6/229 ا رض، اي كالعذرة السرجيف طرح اي جاء ما/ المزارعة السنف ال برى،: البييقي]  (2)
11756 [ . 

  . (9/414ج) المصني قدامة، ابف    (3)
 (.1/360الكصكؿ )ج منياج شرح السكؿ ، نيايةاإلسنكي   (4)
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 الخاتمة
 : البحثالنتائج 

( الاتنة ىي ما يصيب اإلنساف مف شدة كبالء كمحنة، ات شل حقيقتو، كتبدي سريرتو، كت كف 1
 شرا. كأخيرا 

ىذه ا مة، ىي مكت الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، ابمكتو انقطع الكحي مف ( أعظـ الاتف التي مرت على 2
 السماء، كضاقت ا رض بما رحبت، اكانت أشد الاتف، كأعظـ المصاهب كالمحف.

( إف الدجاؿ يأتي بأدلة عقلية إلثبات دعكتو، كصدؽ بعثتو، ل نو معارض بأدلة نقلية ت شل 3
 اتنتو، كتبدي ضاللو.

 .الخسرافالعقلية على ا دلة النقلية اي اتنة الدجاؿ ىك عيف الضالؿ، كقمة ( تقديـ ا دلة 4

ف ايو الشر بمجرد الظف مالـ ظَ يُ  الصصير الذي لـ يبلغ الحلـ مطلقا، أك مف( ن يجكز قتل 5
  ف ذلؾ ايو مف المااسد العظيمة ما هللا بو عليـ. ؛يباشره

إف أمف الاتنة على بالمعاصي كالمنكرات، جكب اليجرة مف ا رض التي يجترح اييا ك ( عدـ 6
عليو اليجرة إف  كجب خاؼ الاتنة، اهذاكقدر على إقامة شعاهر دينو،  ،ناسو كمالو كأىلو

 ذلؾ. استطاع

 أىـ أسباب النجاة مف الاتف.مف ( انجتياد اي العبادة كالّتضرع إلى هللا بالدعاء كالصالة، 7

اييا  العبادات، كت كف الدجاؿ، ىي حقيقة ن مجاز تنةا ا ياـ الثالثة ا كلى اي( استطالة 8
 حسب استطاعتو كقدرتو. ، كلٌ على كل مسلـ اي ذلؾ الكقت كاجبة  

لصريحة مف القرآف ( تنقطع التكبة بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، لثبكت ا دلة الصحيحة ا9
يب جدا مف طلكع تنقطع التكبة عند خركج الدابة أيضا،  ف خركجيا قر كالسنة اي ذلؾ، كما 
 .الشمس مف مصرحيا
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، ما ثبت اي السنة مف قبكؿ عارض ظاىريا  م( انقطاع التكبة بخركج الدجاؿ، مختلل ايو ك 10
 التكبة بعد نزكؿ عيسى عليو السالـ.

( بقاء الت ليل على العباد بعد طلكع الشمس مف مصرحيا، كأف التكبة كالعمل الصالح ن يقبل 11
ا مف قبل طلكع الشمس مف مصرحيا، كىذا يؤخذ مف مايـك الصاة إن ممف آمف كعمل صالح

 لآلية القرآنية.

إن اي أشد الحانت كأبلغ  ،كالشرؾ ال ارأىل  قتاؿ اي بالمشركيف انستعانة جكاز عدـ( 12
ذاك  ،الضركرات ْساَلـ حكـ َكافَ  اِ   اْلَصاِلب. ُىكَ  اإْلِ

؛ كذلؾ المكتى جثث كعلى ،النجاسة لىع كتتصذي تنمك التي كالزركع الثمار أ ل( جكاز 13
  نستحالة النجاسة اي باطف ا رض، اال يبقى ليا أثر.

 : التوصيات

كالباحثيف بهيالء انىتماـ البالغ باإلشارات الاقيية  كأىل الاقو طالب العلـ، ينبصي على( 1 
 شرة اي أحاديث الاتف  شرام الساعة الصصرى كال برى. تكالنكاحي العملية المن

كالندكات العلمية التي تشجع  ،الدينية عقد اللقاءات الاقييةكالمؤسسات  الجامعات على( 2
 الطالب على انستنبام كالبحث كالتنقيب اي الجكانب الاقيية اي كتب العقيدة كالتاسير.
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 المصادر والمراجع 
عػكف المعبػكد شػرح سػنف أبػي داكد، (.  ىػػ1415 آبادي، ع أشرؼ بف أمير بف علي بف حيدر. )

يضػاح عللػو كمشػكالتو كمعو حاشػية ابػف القػيـ: تيػذيب سػنف أبػي داكد  . بيػركت: دار 2. مكا 
 ال تب العلمية.

النياية (. ـ 1979 الجزري. ) بف ع ابف عبد ال ريـ الشيباني ابف ا ثير، المبارؾ بف ع بف ع 
 .)د م(. بيركت: المكتبة العلمية.اي غريب الحديث كا ثر

تاسػػػػير غريػػػػب مػػػػا اػػػػي (. ـ 1995 ا زدري، ع بػػػػف اتػػػػكح بػػػػف عبػػػػد هللا بػػػػف اتػػػػكح بػػػػف حميػػػػد. )
 . القاىرة: مكتبة السنة.1مالصحيحيف البخاري كمسلـ. 

منصػػػػكر.  أبػػػػك التميمػػػػي، البصػػػػدادي هللا عبػػػػد بػػػػف ع بػػػػف طػػػػاىر بػػػػف القػػػػاىر بػػػػدا سػػػػاراييني، ع
 الجديدة. اآلااؽ . بيركت: دار2. مالناجية الارقة كحياف الارؽ  بيف الارؽ ـ(. 1977)

 تخػػريي اػػي التمييػػدق(. 1400الشػػااعّي. ) اإلسػػنكي  علػػي بػػف الحسػػف بػػف الػػرحيـ اإلسػػنكي، عبػػد
  الرسالة. . بيركت: مؤسسة1ىيتك. م حسف ع. د: . تحقيقا صكؿ على الاركع

 شػػرح السػػكؿ نيايػػة. (ىػػػ1420). الشػػااعيّ  اإلسػػنكي  علػػي بػػف الحسػػف بػػف الػػرحيـ عبػػد اإلسػػنكي،
 .العلمية ال تب دار :بيركت .1م .الكصكؿ منياج

. ا ردف: دار النااهس 4. مالقيامة الصصرى (. ـ 1991 ا شقر، عمر بف سليماف بف عبد هللا . )
 للنشر كالتكزيع، ال كيت: مكتبة الاالح.

سلسلة ا حاديث الصحيحة كشيء ا لباني، ع ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. 
 . الرياض: مكتبة المعارؼ للنشر كالتكزيع.1. ممف اقييا كاكاهده

سلسػػػلة ا حاديػػػث (. ـ 1992 ا لبػػػاني، ع ناصػػػر الػػػديف، بػػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػاتي بػػػف آدـ.) 
. الريػػػػاض: مكتبػػػػة المعػػػػارؼ للنشػػػػػر 1. مكالمكضػػػػكعة كأثرىػػػػا السػػػػي  اػػػػي ا مػػػػة الضػػػػعياة
  كالتكزيع.

قصة المسػيح الػدجاؿ (.  ق1421 ا لباني، ع ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ.) 
 . عماف: المكتبة اإلسالمية.1. مكنزكؿ عيسى عليو الصالة كالسالـ
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. صػحيح الجػامع الصػصير كزياداتػوحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. ا لباني، ع ناصر الديف، بف ال
  )د.م(. المكتب اإلسالمي.

. )د.م(. صػػػػحيح أبػػػػي داكد ا لبػػػػاني، ع ناصػػػػر الػػػػديف، بػػػػف الحػػػػاج نػػػػكح بػػػػف نجػػػػاتي بػػػػف آدـ.
  ال كيت: مؤسسة غراس للنشر كالتكزيع.

إركاء الصليػػػل اػػػي ـ(. 1985 ا لبػػػاني، ع ناصػػػر الػػػديف، بػػػف الحػػػاج نػػػكح بػػػف نجػػػاتي بػػػف آدـ.) 
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2م  . تخريي أحاديث منار السبيل

 القػرآف تاسير اي المعاني ركحىػ(. 1415الحسيني. ) هللا عبد بف محمكد الديف ا لكسي، شياب
  .العلمية ال تب . بيركت: دار1عطية. م الباري  عبد علي: . تحقيقالمثاني كالسبع العظيـ

إ اػػار الملحػػديف اػػي ضػػركريات (. ـ 2004  أنػػكر شػػاه بػػف معظػػـ شػػاه ال شػػميري. )أنػػكر شػػاه، ع
يف.   . با ستاف: المجلس العلمي.3مالّدِ

الجػػػػامع المسػػػػند (.  ىػػػػػ1422 البخػػػػاري، ع بػػػػف إسػػػػماعيل بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف المصيػػػػرة بػػػػف بردزحػػػػة. )
. الصػػػػحيح المختصػػػػر مػػػػف أمػػػػكر رسػػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسػػػػننو كأيامػػػػو المعػػػػركؼ بصػػػػحيح البخػػػػاري 

 . دار طكؽ النجاة.1تحقيق: ع زىير بف ناصر الناصر. م

. بيركت: 1. مالمعتمد اي أصكؿ الاقو(.  ق1403 بصري، ع بف علي الطيب أبك الحسيف. )ال
 دار ال تب العلمية.

 .2مشػرح صػحيح البخػاري. (. ـ 2003 ابف بطاؿ، أبك الحسػف علػي بػف خلػل بػف عبػد الملػؾ. )
 الرياض: مكتبة الرشد.

 السػػنف. (ق1424) .الخراسػػاني الُخْسػػَرْكِجردي مكسػػى بػػف علػػي بػػف الحسػػيف بػػف أحمػػد ،البييقػػي
 .العلمية ال تب دار :بيركت. 3. مال برى 

الجػامع ال بيػر المعػركؼ (. ـ 1998 الترمذي، ع بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بػف الضػحاؾ. )
 . تحقيق: بشار عكاد معركؼ. )د.م(. بيركت: دار الصرب اإلسالمي.بسنف الترمذي

. الريػػػػاض: دار 1. مالمحػػػػفـ(. 1984 التميمػػػػي: ع بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف تمػػػػيـ المصرحػػػػي اإلاريقػػػػي. )
.  العلـك
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ػػى الػػديف زيػػف :التنػػكخي . 3م .المقنػػع شػػرح اػػي الممتػػع. (ق1424) .أسػػعد بػػف عثمػػاف بػػف الُمَنج 
 .ا سدي مكتبة :المكرمة مكة

لجماعػة بمػا جػػاء إتحػاؼ ا(.  ىػػػ1414 التػكيجي، حمػكد بػف عبػد هللا بػػف حمػكد بػف عبػد الػرحمف. )
 . الرياض: دار الصميعي  للنشر كالتكزيع.2. ماي الاتف كالمالحـ كأشرام الساعة

ابف تيمية، تقي الديف أبك الَعباس أحمد بف عبد الحليـ بف عبد السالـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ 
. 2. مقػػلدرء تعػػارض العقػػل كالن(. ـ 1991 بػػف ع ابػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبلػػي الدمشػػقي. ) 

 السعكدية: جامعة اإلماـ ع بف سعكد اإلسالمية.

القاسـ  ابف تيمية، تقي الديف أبك الَعباس أحمد بف عبد الحليـ بف عبد السالـ بف عبد هللا بف أبي 
. القػػاىرة: 1. مالرسػػالة العرشػػية(.   ىػػػ1399  بػػف ع ابػػف تيميػػة الحرانػػي الحنبلػػي الدمشػػقي. ) 

 المطبعة السلاية.

. 2. مالاصػػكؿ اػػي ا صػػكؿـ(. 1994 صػػاص، أحمػػد بػػف علػػي أبػػك بكػػر الػػرازي الحناػػي. )الج
 ال كيت: كزارة ا كقاؼ ال كيتية.

كشػل المشػكل مػف ابف الجػكزي، جمػاؿ الػديف أبػك الاػرج عبػد الػرحمف بػف علػي بػف ع. )د.ت(. 
  )د.م(. الرياض: دار الكطف.حديث الصحيحيف. 

 البرىػاف. (ىػػ1418). الحرميف بهماـ الملقب ،ع بف يكسل بف هللا عبد بف الملؾ عبد الجكيني:
  العلمية ال تب دار :بيركت. 1. مالاقو أصكؿ اي

الطيمػػاني  عبػػد هللا بػػف ع بػػف حمدكيػػو بػػف ُنعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػبي الحػػا ـ، أبػػك عبػػد هللا ع بػػف 
 . بيركت: دار ال تب العلمية.1. مالمستدرؾ على الصحيحيف  (. ـ 1990 النيسابكري. )

، أبك ابف  المحلى الظاىري. )د.ت(. القرطبي ا ندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف علي ع حـز
  .الاكر . )د.م(. بيركت: دارباآلثار

مسػػند (. ـ 2001 ابػػف حنبػػل، أبػػك عبػػد هللا أحمػػد بػػف ع بػػف حنبػػل بػػف ىػػالؿ بػػف أسػػد الشػػيباني. )
مؤسسػػػة  . بيػػػركت: 1. تحقيػػػق: شػػػعيب ا رنػػػؤكم، كعػػػادؿ مرشػػػد. ماإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنػػػب

 الرسالة.
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البحر  ق(.1420 ابف حياف، ع بف يكسل بف علي بف يكسل بف حياف أثير الديف ا ندلسي. )
 . )د.م(. بيركت: دار الاكر.ي  اي التاسيرالمح

 :بيػػركت. (مد.). خليػػل مختصػػر شػػرح. (د.ت). هللا عبػػد أبػػك المػػال ي هللا عبػػد بػػف ع :الخرشػػي
 .للطباعة الاكر دار

الػػدار قطنػػي، أبػػك الحسػػف علػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ميػػدي بػػف مسػػعكد بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1. مسنف الدار قطنيـ(. 2004 البصدادي. ) 

ِجْسػػ تاني. أبػػك داكد، سػػليماف بػػف ا شػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك ا زدي السِّ
  )د.م(. لبناف: المكتبة العصرية.سنف أبي داكد. )د.ت(. 

 إحكػػاـالقشػػيري. )د.ت(.  الػػديف تقػػي الاػػتح، أبػػك مطيػػع، بػػف كىػػب بػػف علػػي بػػف دقيػػق، ع ابػػف
 العية. . )د.م(. )د.ـ(: السنةا حكاـ عمدة شرح اإلحكاـ

ِميري   شػرح اػي الكىػاج الػنجـ. (ىػػ1425) .علػي بػف عيسػى بػف مكسػى بػف ع الػديف، كمػاؿ :الػد 
 .جالمنيا دار :جدة. 1م. المنياج

 اإلسػالـ تاريخـ(. 2003. ) ْيمازَقا بف عثماف بف أحمد بف ع هللا عبد أبك الديف شمس الذىبي،
 الصػػرب دار: . )د.ـ(1معػركؼ. م عػّكاد بشػػار الػدكتكر: . تحقيػقكَا عػػالـ المشػاىير َكَكايػات

 اإلسالمي.

سػػير أعػػالـ (. ـ 2006 الػػذىبي، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد هللا ع بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف َقاْيمػػاز. )
 . )د.م(. القاىرة: دار الحديث.النبالء

 الػػػديف باخػػػر الملقػػػب الػػػرازي  التيمػػػي الحسػػػيف بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػر بػػػف ع هللا عبػػػد أبػػػك الػػػرازي،
. تحقيػػق: أحمػػػد حجػػػازي السػػقا. )د.م(. القػػػاىرة: مكتبػػػة أسػػػاس التقػػػديسـ(. 2001. ) الػػرازي   

 ال ليات ا زىرية.

 يفالػػػد باخػػػر الملقػػػب الػػػرازي  التيمػػػي الحسػػػيف بػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػر بػػػف ع هللا عبػػػد أبػػػك الػػػرازي،
بيػػركت:  .3. مالعلػػكاني ايػػاض جػػابر طػػو الػػدكتكر: . تحقيػػقالمحصػػكؿـ(. 1997) .  الػػرازي    

 الرسالة. مؤسسة
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الػػػرازي، أبػػػك عبػػػد هللا ع بػػػف عمػػػر بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػيف التيمػػػي الػػػرازي الملقػػػب باخػػػر الػػػديف 
  لبناف: دار ال تاب العرحي. . )د.م(.معالـ أصكؿ الديفالرازي. )د.ت(.  

جػامع ـ(. 2001 جب، زيف الديف عبد الػرحمف بػف أحمػد بػف رجػب بػف الحسػف، الَسػالمي. )ابف ر 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.7. مالعلـك كالحكـ اي شرح خمسيف حديثا مف جكامع ال لـ

 كالشػػػرح كالتحصػػػيل البيػػػافـ(. 1988. ) القرطبػػػي رشػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف ع الكليػػػد أبػػػك رشػػػد، ابػػػف
 . بيػػػركت: دار2كآخػػػركف. م حجػػػي ع د: تحقيػػػق المسػػػتخرجة. لمسػػػاهل كالتعليػػػل كالتكجيػػػو
  اإلسالمي. الصرب

. 1مالمقػػػدمات المميػػػدات. (. ـ 1988 ابػػػف رشػػػد، أبػػػك الكليػػػد ع بػػػف أحمػػػد بػػػف رشػػػد القرطبػػػي. )
   بيركت: دار الصرب اإلسالمي.  

منشػػػكرة(. . )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر اقػػػو السياسػػػة الشػػػرعية لذقليػػػاتـ(. 2006. ) زردكمػػػي، الػػػة
 جامعة باتنة، الجزاهر.

. )د.م(. )د.ـ(: دار زىػػػرة التااسػػػيرأبػػػك زىػػػرة، ع بػػػف أحمػػػد بػػػف مصػػػطاى بػػػف أحمػػػد. )د.ت(. 
 الاكر العرحي.

  . 2. ممكسػػكعة مسػػاهل الجميػػكر اػػي الاقػػو اإلسػػالميـ(. 2007 سػػاعي، ع نعػػيـ ع ىػػاني. )
 ة.مصر: دار السالـ للطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجم

)د.م(. أصػػػػكؿ السرخسػػػػي. السرخسػػػػي، ع بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي سػػػػيل شػػػػمس ا همػػػػة. )د.ت(. 
 بيركت: دار المعراة.

. )د.م(. شػػرح السػػير ال بيػػرـ(. 1971 السرخسػػي، ع بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيل شػػمس ا همػػة. )
 )د.ـ(: الشركة الشرقية لإلعالنات.

 لتػابعي المػتمـ القسـ ال برى، الطبقاتق(. 1408. )منيع بف سعد بف ع هللا عبد سعد، أبك ابف
 العلػػػكـ المنػػػكرة: مكتبػػػة . المدينػػػة2منصػػػكر. م ع زيػػػاد: تحقيػػػقبعػػػدىـ.  كمػػػف المدينػػػة أىػػػل

  كالحكـ.
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 كا جكبػػػة . ا سػػػهلةالمحسػػػف عبػػػد بػػػف الػػػرحمف عبػػػد بػػػف ع بػػػف العزيػػػز عبػػػد ع السػػػلماف، أبػػػك
 الاقيية.

الشػااعي.  زكريػا ا نصػاري، زيػف الػديف أبػك يحيػى المصػري  السنيكي، زكريا بف ع بف أحمد بػف
. الريػػػاض: 1. ممنحػػػة البػػػاري بشػػػرح صػػػحيح البخػػػاري المعػػػركؼ بتحاػػػة البػػػاري (. ـ 2005 )

 مكتبة الرشد للنشر كالتكزيع.

)د.م(. أصػػػكؿ الشاشػػػي. الشاشػػػي، نظػػػاـ الػػػديف أبػػػك علػػػي أحمػػػد بػػػف ع بػػػف إسػػػحاؽ. )د.ت(. 
 ي.بيركت: دار ال تاب العرح

الشااعي، أبك عبد هللا ع بف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػااع بػف عبػد المطلػب بػف عبػد 
 )د.م(. بيركت: دار المعراة.ا ـ. مناؼ المطلبي القرشي المكي. )د.ت(.  

 الحػق تحقيق إلي الاحكؿ إرشادـ(. 1999) . اليمني هللا عبد بف ع بف علي بف ع الشككاني،
 العرحي. ال تاب . )د.ـ(: دار1معناية.  عزك أحمد الشيخ: . تحقيقؿا صك  علـ مف

. مصػر: دار 1. منيل ا كطػار(. ـ 1993 الشككاني، ع بف علي بف ع بف عبد هللا اليمني. )
 الحديث.

. 2م. الاقػػو أصػػكؿ اػػي اللمػػع. (ـ2003) . يكسػػل بػػف علػػي بػػف إبػػراىيـ اسػػحاؽ أبػػك الشػػيرازي،
  . العلمية ال تب دار: (د.ـ)

الميػػذب اػػي اقػػو اإلمػػاـ الشػػااعي. الشػػيرازي، أبػػك اسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف علػػي بػػف يكسػػل. )د.ت(. 
 . ر ال تب العلميةدا  )د.م(. )د.ـ(: 

 .مساهل مف الطحاكية اي بما الساهل إتحاؼ. (د.ت) .العزيز عبد بف صالح، الشيخ آؿ صالح

سػػػبل السػػػالـ. الصػػػنعاني، ع بػػػف إسػػػماعيل بػػػف صػػػالح بػػػف ع الحسػػػني، ال حالنػػػي. )د.ت(. 
 . )د.م(. )د.ـ(: دار الحديث

تػاريخ الرسػل  (.  ىػ1387  الطبري، ع بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلملي، أبك جعار. )
 . بيركت: دار التراث.2. مكالملكؾ
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جػامع البيػاف (. ـ 2000  بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالػب اآلملػي، أبػك جعاػر. )الطبري، ع
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1. تحقيق: أحمد ع شا ر. ماي تأكيل القرآف

. المصػري  الحجري  ا زدي سلمة بف الملؾ عبد بف سالمة بف ع بف أحمد جعار الطحاكي، أبك
 اإلسالمي. . بيركت: المكتب2. مةالطحاكي العقيدة تخرييق(. 1414) 

الطحاكي، أبك جعار أحمد بف ع بف سالمة بف عبد الملؾ بف سلمة ا زدي الحجري المصػري. 
 . بيركت: دار البشاهر اإلسالمية.2. ممختصر اختالؼ العلماء(.  ق1417 )

لقرطبػػي. ابػػف عبػػد البػػر، أبػػك عمػػر يكسػػل بػػف عبػػد هللا بػػف ع بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػري ا
 . بيركت: دار ال تب العلمية.1. مانستذكار(. ـ 2000 )

. المال ي انشبيلي المعااري  العرحي بف بكر أبك هللا عبد بف ع القاضي العرحي، ابف
 للثقااة القبلة دار: َجّدة. 1م. الّسليماني محّمد: تحقيق. الت أكْيل َقانكف  (. ـ1986)

  .القرآف ُعلكـ مؤَسَسة : بيركت اإلسالمي ة،

 الصالحي ا ذرعي الحناي، العز أبي ابف ع بف عليّ  الديف عالء بف ع الحناي، العز أبك
  .كالنشر للطباعة السالـ دار: مصر. 1م. الطحاكية العقيدة شرح(. ـ2005. )الدمشقي 

اػػتح البػػاري ق(. 1379 العسػػقالني، أحمػػد بػػف علػػي بػػف حجػػر أبػػك الاضػػل العسػػقالني الشػػااعي. )
 . )د.م(. بيركت: دار المعراة.شرح صحيح البخاري 

 اػػي البيػػاف(. ق1421. )الشػػااعي اليمنػػي سػػالـ بػػف الخيػػر أبػػي بػػف يحيػػى الحسػػيف أبػػك العمرانػػي،
  .المنياج دار: جدة. 1م. الشااعي اإلماـ مذىب 

بػػدر الػػديف. العينػػي، أبػػك ع محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الصيتػػابى الحناػػى 
 )د.م(. بيركت: دار إحياء التراث العرحي.عمدة القاري شرح صحيح البخاري. )د.ت(. 

. السػػػػػعكدية: كزارة الشػػػػػؤكف 1. مأشػػػػػرام السػػػػػاعةق(. 1422 الصايلػػػػػي، عبػػػػػد هللا بػػػػػف سػػػػػليماف. )
 اإلسالمية كا كقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.

الصػػػحاح تػػػاج اللصػػػة كصػػػحاح . (ـ 1987 الاػػػارابي، أبػػػك نصػػػر إسػػػماعيل بػػػف حمػػػاد الجػػػكىري. )
 . بيركت: دار العلـ للمالييف.4. مالعرحية
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معجػـ مقػاييس ـ(. 1979 ابف اارس، أحمد بف اارس بف زكرياء القزكيني الرازي، أبػك الحسػيف. )
 . تحقيق: عبد السالـ ع ىاركف. )د.م(. بيركت: دار الاكر.اللصة

العػدة اػي أصػكؿ ـ(. 1990 بػف ع بػف خلػل. )ابف الاراء، القاضي أبك يعلى ، ع بف الحسػيف 
 . )د.ـ(.2. مالاقو

تحقيػق:  كتػاب العػيف. الاراىيدي، أبك عبد الرحمف الخليل بف أحمد بف عمرك بػف تمػيـ . )د.ت(. 
 . ميدي المخزكمي، ك إبراىيـ السامراهي. )د.م(. )د.ـ(: دار كمكتبة اليالؿ

 ثػػػـ المقدسػػي الجمػػػاعيلي قدامػػة بػػػف ع بػػف أحمػػػد بػػف هللا عبػػػد الػػديف مكاػػػق ع قدامػػػة، أبػػك ابػػف
 القاىرة. . )د.م(. القاىرة: مكتبةالمصنيالحنبلي. )د.ت(.  الدمشقي

ـ(. 1964 القرطبػػػي، أبػػػك عبػػػد هللا ع بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف اػػػرح ا نصػػػاري الخزرجػػػي. )
بػراىيـ أطاػيش. . تحقيػق: أحمػد البردكنػي، ك الجامع  حكاـ القرآف المعركؼ بتاسػير القرطبػي ا 

 . القاىرة: دار ال تب المصرية.2م

(.  ىػ1323 القسطالني، أحمد بف ع بف أبى بكر بف عبد الملؾ القتيبي المصري، أبك العباس. )
 مصر: المطبعة ال برى ا ميرية.  . 7. مإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 

القرطبػػي  مختػػار القيسػػي ا ندلسػػي  القيركانػػي، أبػػك ع مكػػي بػػف أبػػي طالػػب َحّمػػكش بػػف ع بػػف
اليدايػػػة إلػػػى بلػػػكغ النيايػػػة اػػػي علػػػـ معػػػاني القػػػرآف كتاسػػػيره، كأحكامػػػو، (. ـ 2008 المػػػال ي. )

 . جامعة الشارقة: مجمكعة بحكث ال تاب كالسنة.1. مكجمل مف انكف علكمو

زاد ـ(. 1994 ابػػف القػػيـ، ع بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة. )
. بيػػػػركت: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، ال كيػػػػت: مكتبػػػػة المنػػػػار 27. مالمعػػػػاد اػػػػي ىػػػػدي خيػػػػر العبػػػػاد

 اإلسالمية.

(.  ىػػػػ1408 ابػػػف القػػػيـ، ع بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة. )
 . الرياض: دار العاصمة.1. مكالمعطلة الصكاعق المرسلة اي الرد على الجيمية

(. ـ 1999 بػػك الاػػداء إسػػماعيل بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػري ثػػـ الدمشػػقي. )ابػػف كثيػػر، أ
 . )د.ـ(: دار طيبة للنشر كالتكزيع.2. تحقيق: سامي بف ع سالمة. متاسير القرآف العظيـ
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. سػنف ابػف ماجػػوابػف ماجػة، أبػك عبػد هللا ع بػف يزيػد القزكينػي، كماجػة اسػـ أبيػو يزيػد. )د.ت(. 
 . اد عبد الباقي. )د.م(. )د.ـ(: دار إحياء ال تب العرحيةتحقيق: ع اؤ 

السػػػنة المعػػػركؼ  أىػػػل تػػػأكيالتـ(. 2005منصػػػكر. ) أبػػػك محمػػػكد، بػػػف ع بػػػف الماتريػػػدي، ع
  العلمية. ال تب . بيركت: دار1باسلكـ. م مجدي. د: .تحقيقالماتريدي بتاسير

  . بيػركت: 1. مالمدكنػةـ(. 1994 )مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر ا صبحي المدني. 
 دار ال تب العلمية.

الحػػاكي ـ(. 1999 المػػاكردي، أبػػك الحسػػف علػػي بػػف ع بػػف ع بػػف حبيػػب البصػػري البصػػدادي. )
ال تػب  .  بيػركت: دار 1. مال بير اي اقو مذىب اإلماـ الشااعي كىك شرح مختصر المزنػي

 العلمية.

كأحمد الزيات، كحامػد عبػد القػادر، كع النجػار. )د.ت(. مجمع اللصة العرحية، إبراىيـ مصطاى، 
 . )د.م(. )د.ـ(: دار الدعكةالمعجـ الكسي . 

المسػػند الصػػحيح المختصػػر مسػػلـ، مسػػلـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف القشػػيري النيسػػابكري. )د.ت(. 
 اػػؤاد عبػػد تحقيػػق: ع بنقػػل العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص المعػػركؼ بصػػحيح مسػػلـ.

 الباقي. )د.م(. بيركت: دار إحياء التراث العرحي.

: الريػاض. 1م. اإلسالمي الاقو اي كأحكامو انستضعاؼ(. ـ2013 . )عابد بف زياد المشكخي،
  .كالتكزيع للنشر إشبيليا كنكز دار 

 :بيركت. 1م .المقنع شرح اي المبدع. (ق1418).ع بف هللا عبد بف ع بف إبراىيـ :مالح ابف
 .العلمية ال تب دار

 بػػف مقاتػػل تاسػػير. (ىػػػ1423) .البلخػػى ا زدي بشػػير بػػف سػػليماف بػػف مقاتػػل الحسػػف أبػػك مقاتػػل،
  .التراث إحياء دار :بيركت .1م. سليماف

. (د.ت). الحناػػػػي الَمَلطػػػػي الػػػػديف جمػػػػاؿ المحاسػػػػف أبػػػػك ع، بػػػػف مكسػػػػى بػػػػف يكسػػػػل ،الَمَلطػػػػي
  .ال تب عالـ :بيركت. (د.م. )اآلثار مشكل مف المختصر مف المعتصر

 .القمر منازؿ .المليكي ع ياسيف المليكي،
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 ديفالعابػػػ  زيػػػف بػػػف علػػػي بػػػف العػػػارايف تػػػاج بػػػف الػػػرؤكؼ بعبػػػد المػػػدعك ع الػػػديف زيػػػف لمنػػػاكي،ا
 التجاريػػة  المكتبػػة: مصػػر. 1م. الصػػصير الجػػامع شػػرح القػػدير اػػيض(. ق1356. )الحػػدادي 

  .ال برى 

 www.islamQA.info.  كجكاب سؤاؿ اإلسالـ مكقع.   صالح بف ع المنجد،

.  ا نصػػػػاري  منظػػػػكر ابػػػػف الػػػػديف جمػػػػاؿ الاضػػػػل، أبػػػػك علػػػػى، بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف ع منظػػػػكر، ابػػػػف
  .صادر دار: بيركت. 3م. العرب لساف(.  ىػ1414 )  

 القػػادر عبػػد بػػف َعلػػكي  الشػػيخ بهشػػراؼ البػػاحثيف مػػف مجمكعػػة لإلسػػالـ، المنتسػػبة الاػػرؽ  مكسػػكعة
  . لإلسالـ المنتسبة الارؽ  مكسكعة.  السقاؼ 

 الاقييػػة المكسػػكعة(.  ىػػػ1427 . )اإلسػػالمية كالشػػهكف  ا كقػػاؼ كزارة ال كيتيػػة، الاقييػػة المكسػػكعة
   .ال كيتية 

يػادات الن ػكادر. (ـ1999) .الناػزي  الػرحمف عبد زيد أبي بف هللا عبد ع أبك الناري،  مَػا علػى كالزِّ
نة اي  .اإلسالمي الصرب دار :بيركت. 1م. مياِت ا ُ  مف غيرىا مف المَدك 

 بػػف مسػػلـ صػػحيح شػػرح المنيػػاج(.  ق1392 . )شػػرؼ بػػف يحيػػى الػػديف محيػػي زكريػػا أبػػك كي،النػػك 
  .العرحي التراث إحياء دار: بيركت. 3م. الحجاج 

(. ـ 2002 . )القػاري  اليػركي  المػال الػديف نػكر الحسػف أبػك ع،( سػلطاف) بػف علػي اليػركي، المال
  .الاكر ردا: بيركت. 1م. المصابيح مشكاة شرح المااتيح مرقاة 

. 1م. اللصػػػػة تيػػػػذيب(. ـ 2001 . )منصػػػػكر أبػػػػك اليػػػػركي، ا زىػػػػري  بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف ع اليػػػػركي،
  .العرحي التراث إحياء دار: بيركت 

(. ت.د. )الاضػػل أبػػك السػػبتي، اليحصػػبي عمػػركف  بػف عيػػاض بػػف مكسػػى بػػف عيػػاض اليحصػبي،
  . التراث كدار ةالعتيق المكتبة(: ـ.د(. )م.د. )اآلثار صحاح على ا نكار مشارؽ  
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية السورة نص اآلية
ِيَ  يُقاحُِِينَُسمْ  ِ اَّلَّ  44 190 البقرة  َوقاحُِِيا ِِف َشبِيِ  اّللَّ

َش ُّ مَِ  الَْقخْ ِ 
َ
 8 191 البقرة َوالْفِخْنَُث أ

 9 193 البقرة خْنَثٌ َوقَاحُِِيُوْم َحَّتَّ اَل حَُسيَن فِ 

ُ َجْفصاً إاِلَّ وُْشَػىا  63 286 البقرة ال يَُسُِِّف اّللَّ

ِيَ  آَمنُيا اَل َتخَِّخُذوا ةَِطانًَث مِْ  ُدونُِسْم اَل  َىا اَّلَّ حُّ
َ
يَا أ

لُينَُسْم َختَااًل 
ْ
 يَأ

 71 118 أؿ عمراف

ٌ  إاِلَّ رَُشيٌل قَْ  َخَِْج مِْ  َرتِِْهِ ا فَإِْن َماَت وَما ُُمَمَّ
َ
لرُُّشُ  أ

ْخَقاةُِسْم 
َ
ْو قُخَِ  اجَْقَِتْخُْم ََعَ أ

َ
 أ

 14 144 آؿ عمراف

ُجيَرُكْم يَيَْم الْقِيَاَمثِ 
ُ
 13 185 آؿ عمراف ُكُّ َجْفٍس ذَانَِقُث الَْميِْت ِإَوجََّما حَُيفَّْيَن أ

 َودُّوا لَْي حَْسُفُروَن َكما َزَفُروا َذخَُكينُيَن َشياًء فَل
 ِ ْوَِلاَء َحَّتَّ يُىاِجُروا ِِف َشبِيِ  اّللَّ

َ
 َتخَِّخُذوا مِنُْىْم أ

 52 89 النساء

جُْفِصىِْم قالُيا ذِيَم 
َ
ِيَ  حََيفَّاُوُم الَْملنَِكُث ظالِِم أ إِنَّ اَّلَّ

رِْض 
َ
 ُكنْخُْم قالُيا ُكنَّا ُمْصخَْضَػفَِي ِِف اْْل

 51 97 النساء

مَِ  الرِّجاِل َوالنِّصاءِ َوالْيِْلاِن ال  إاِلَّ الُْمْصخَْضَػفِيَ 
 يَْصخَِطيُػيَن ِحيًَِث َوال َحْىخَُ وَن َشبِيلً 

 53 98 النساء

ْوِ  الِْكخاِب إاِلَّ ََلُْؤمَِنَّ ةِهِ َرتَْ  َمْيحِهِ َويَيَْم 
َ
ِإَوْن مِْ  أ

 ً   الْقِياَمثِ يَُسيُن َغَِيْىِْم َشىِي ا

 23 159 النساء

ْو َوْ  َحنُْظرُ 
َ
ِِتَ َربَُّ  أ

ْ
ْو يَأ
َ
تِيَُىُم الَْمَلنَِكُث أ

ْ
ْن حَأ
َ
وَن إاِلَّ أ

ِِت َبْػُض آيَاِت َرّبَِ  اَل َحنَْفُع 
ْ
ِِتَ َبْػُض آيَاِت َرّبَِ  يَيَْم يَأ

ْ
يَأ

 ...َجْفًصا إِيَماُجَىا لَْم حَُسْ  آَمَنْج مِْ  َرتُْ  

 26، 64، 67 158 ا نعاـ

ةََييُْسْم يَا ةَِِن آَدَم اَل َحفْ 
َ
ْخَرَج أ

َ
يَْطاُن َكَما أ خِنَنَُّسُم الشَّ

...مَِ  اْْلَنَّثِ 



 9 27 ا عراؼ
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ًث  ِيَ  َظَُِميا مِنُْسْم َخاصَّ َواتَُّقيا فِخْنًَث اَل حُِصيََبَّ اَّلَّ

َ َشِ يُ   الْػَِقاِب  نَّ اّللَّ
َ
 َواْغَُِميا أ

 8، 47 25 ا نااؿ

ْميالُُسمْ 
َ
نَّما أ

َ
َ  َواْغَُِميا أ نَّ اّللَّ

َ
ْوالُدُزْم فِخْنٌَث َوأ

َ
َوأ

ْجٌر َغِظيمٌ 
َ
   ِغنَْ هُ أ

 11 28 ا نااؿ

جُْفِصىِْم ِِف 
َ
ْميالِىِْم َوأ

َ
ِيَ  آَمنُيا وَواَجُروا وَجاَوُ وا ةِأ إِنَّ اَّلَّ

ْوَِلاُء 
َ
ولهَِ  َبْػُضُىْم أ

ُ
وا أ ِيَ  آَوْوا َونََصُ ِ َواَّلَّ َشبِيِ  اّللَّ

 َبْػٍض 

 52 72 ا نااؿ

ِيَ  ِِف قُُِيبِىِْم َمَرٌض فََزاَدتُْىْم رِْجًصا إََِل رِْجِصىِْم 
ا اَّلَّ مَّ
َ
َوأ

 َوَماحُيا وَُوْم ََكفُِرونَ 

 11 125 التكبة

َتْيِ ُثمَّ اَل  ْو َمرَّ
َ
ِ ََعٍم َمرَّةً أ

جَُّىْم ُحْفخَنُيَن ِِف ُكّ
َ
َواَل يََرْوَن أ

َ
أ

ُرونَ  كَّ  َحخُيبُيَن َواَل ُوْم يَذَّ

 8 126 التكبة

ِي َ  إََِل  حَْرَكنُيا َوال ُسمُ  َظَُِميا اَّلَّ  لَُسمْ  َوما انلَّارُ  َذخََمصَّ
ِ  ُدونِ  مِ ْ  ْوَِلاءَ  مِ ْ  اّللَّ

َ
ونَ   ال ثُمَّ  أ  ُتنَْصُ

 75 113 ىكد

تِيََ  اَْلَقِيُ 
ْ
 69 99 الحجر  َواْختُْ  َربََّ  َحَّتَّ يَأ

وَْحيَْنا إََِلَْ  ِِلَْفَْتَِي  ِإَوْن ََكُدوا ََلَْفخِنُينََ  َغ ِ 
َ
ِي أ اَّلَّ
َُذوَك َخِِيًل    َغَِيْنَا َدْْيَهُ ِإَوذًا اَلَّتَّ

 10 73 اإلسراء

َرخََِْج َجْفصاً 
َ
فَاجَْطَِقا َحَّتَّ إِذا لَقِيا ُغلماً َذَقخََُِه قاَل أ
  َزكِيًَّث ةَِغْْيِ َجْفٍس لََقْ  ِج َْج َشًْ اً نُْسراً 

 43 74 ال يل

ِ َحَ ٍب َحَّتَّ 
ُجيُج وَُوْم مِْ  ُكّ

ْ
ُجيُج َوَمأ

ْ
 إِذا فُخَِحْج يَأ

 يَنِْصُِيَن 

 24 96 ا نبياء

َصاةَُه َخْْيٌ 
َ
َ ََعَ َحرٍْف فَإِْن أ َومَِ  انلَّاِس َمْ  َحْػتُُ  اّللَّ

َصاَبخُْه فِخْنٌَث اجَْقََِب ََعَ وَْجىِهِ 
َ
نَّ ةِهِ ِإَوْن أ

َ
 اْطَمأ

 10، 11 11 الحي

رِْض ِإَو
َ
ْخرَْجنا لَُىْم َداةًَّث مَِ  اْْل

َ
ذا َوَرَع الَْقْيُل َغَِيْىِْم أ

نَّ انلَّاَس َكنُيا ةِآياحِنا ال يُيقِنُينَ 
َ
 حَُسُِِّمُىْم أ

 27 82 النمل

رَْض 
َ
 29 81 القصص فََخَصْفنا ةِهِ َوبِ ارِهِ اْْل
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ْن َحُقيلُيا آمَ  *ألم 

َ
ُكيا أ ْن ُحْْتَ

َ
َحِصَب انلَّاُس أ

َ
نَّا وَُوْم ال أ
 ُحْفخَنُيَن 

 1، 11، 12 1 العنكبكت

ْزَ َ 
َ
ِ ذلَِ  اّلِيُ  الَْقّيُِم َولِس َّ أ ال َتتِْ يَ  ِِلَِِْ  اّللَّ

 انلَّاِس ال َحْػَُِمينَ 

 2 30 الرـك

ِ وَْحَ هُ َوَكَفْرنا ةِما ُكنَّا ةِهِ  َشنا قالُيا آَمنَّا ةِاّللَّ
ْ
ْوا ةَأ
َ
ا َرأ فََِمَّ
 يَ ُمْْشِكِ 

 67، 68 84 غاار

اةِرِيَ   َونَلَتَُِْينَُّسْم َحَّتَّ َجْػََِم الُْمَجاوِِ يَ  مِنُْسْم َوالصَّ
ْختَاَرُكمْ 

َ
  َوَجتَُِْي أ

 12 31 ع

 7، 9 13 الذاريات يَيَْم ُوْم ََعَ انلَّارِ ُحْفخَنُينَ 

 
َ
يُُّسْم أ

َ
ِي َخََِ  الَْميَْت َواْْلَياةَ َِلَتَُِْيُكْم أ ْحَصُ  َخَمًل اَّلَّ

  وَُوَي الَْػزِيُز الَْغُفيرُ 

 69 2 الملؾ

  ً  30 11 الجف ُكنَّا َطرانَِ    قَِ دا

ِيَ  َذخَنُيا الُْمْؤمِنَِي َوالُْمْؤِمَناِت ثُمَّ لَْم َحخُيبُيا فََُِىْم  إِنَّ اَّلَّ
 َغَذاُب َجَىنََّم َولَُىْم َغَذاُب اْْلَرِي ِ 

 9 10 البركج
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 الصفحة طرف الحديث
 12 اصبركا اهنو ن يأتي عليكـ زماف إن الذي بعده شر منو 

 54 اغزكا باسـ هللا اي سبيل هللا، قاتلكا مف كار با
 48 العجب إف ناسا مف أمتي يؤمكف بالبيت برجل مف قريش

 8 الليـ إني أعكذ بؾ مف عذاب القبر، كأعكذ بؾ مف اتنة المسيح الدجاؿ
 45 إذا بكيع لخلياتيف ااقتلكا اآلخر منيما
 43 إف الصالـ الذي قتلو الخضر طبع كاارا
 67 إف هللا يقبل تكبة العبد ما لـ يصرغر

 65 إف أكؿ اآليات خركجا، طلكع الشمس مف مصرحيا
ف أمتي ستاترؽ على  إف بني إسراهيل ااترقت على إحدى كسبعيف ارقة، كا 

 ثنتيف كسبعيف ارقة
18 

 16  إف بيف يدي الساعة ليرجا
 57 إف قبل خركج الدجاؿ ثالث سنكات شداد

 17 إف مف ضهض  ىذا، قكما يقرءكف القرآف، ن يجاكز حناجرىـ
 56 إنو لـ يكف نبي قبلي إن كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خير ما يعلمو 

 38 إنيا لـ ت ف اتنة على كجو ا رض منذ ذرأ هللا ذرية آدـ  
 21، 28 إنيا لف تقكـ حتى تركف قبليا عشر آيات

 37 أرأيت إف قتلت ىذا، ثـ أحييتو ىل تشككف اي ا مر
 22، 37، 38    أن أحدث ـ حديثا عف الدجاؿ، ما حدث بو نبي قكمو: إنو أعكر

 44 أما الصبياف: اهف كنت الخضر تعرؼ ال اار مف المؤمف، ااقتليـ
 25 مف نسلو ألل إنساف أف أحدىـ ن يمكت حتى يرى 

 53 أنا بريء مف كل مسلـ يقيـ بيف أظير المشركيف
 28، 66  بادركا با عماؿ ستا: الدجاؿ، كالدخاف، كدابة ا رض 
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 73 بل عارية مضمكنة 

 27 تخرج الدابة اتسـ الناس على خراطيميـ
 40 تشيد أني رسكؿ هللا

 12 يصبح الرجل اييا مؤمنات كف بيف يدي الساعة اتف كقطع الليل المظلـ 
ثالث إذا خرجف ن يناع ناسا إيمانيا لـ ت ف آمنت مف قبل، أك كسبت اي 

 إيمانيا خيرا
  64 ،27 

 45 دعو ن يتحدث الناس أف عا يقتل أصحابو
 56 سبحاف هللا، ماذا أنزؿ هللا مف الخزاهف، كماذا أنزؿ مف الاتف

 29 كتستخرج نار مف حضرمكت أك مف بحر حضرم
 70، 74   ستصالحكف الركـ صلحا آمنا، اتصزكف أنتـ كىـ عدكا مف كراهكـ

 61 غزا نبي مف ا نبياء، اقاؿ لقكمو: ن يتبعني رجل قد ملؾ بضع امرأة
 22 غير الدجاؿ أخكاني عليكـ، إف يخرج كأنا ايكـ، اأنا حجيجو دكنكـ 
 72 اارجع، الف أستعيف بمشرؾ  

 16 ع خالؿ بيكت ـ ككقع القطراهني  رى الاتف تق
 44 انيى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف قتل النساء كالصبياف

 56 قد تركت ـ على البيضاء ليليا كنيارىا
 47 ن إلو إن هللا، كيل للعرب مف شر قد اقترب

 26، 64   ن تقـك الساعة حتى تطلع الشمس مف مصرحيا
 18 رؾ، صصار ا عيف، حمر الكجكهن تقـك الساعة حتى تقاتلكا الت

 19 ن تقكـ الساعة حتى َيْحِسر الارات عف جبل مف ذىب
 15 ن تقكـ الساعة حتى يبعث دجالكف كذابكف، قريبا مف ثالثيف

 15 ن تقـك الساعة حتى يقبض العلـ، كت ثر الزنزؿ، كيتقارب الزماف
كبة حتى تطلع الشمس مف ن تنقطع اليجرة حتى تنقطع التكبة، كن تنقطع الت 

   مصرحيا
64 
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 54 ن ىجرة اليكـ، كاف المؤمنكف يار أحدىـ بدينو إلى هللا تعالى

 54 ن ىجرة بعد الاتح، كل ف جياد كنية
 45 ن يحل دـ امرئ مسلـ، يشيد أف ن إلو إن هللا كأني رسكؿ هللا

 63 ليارف الناس مف الدجاؿ اي الجباؿ  
 22  قياـ الساعة خلق أ بر مف الدجاؿ ما بيف خلق آدـ إلى

 48 حدكد هللا كالكاقع اييا، كمثل قكـ استيمكا على ساينة مثل القاهـ على 
 73  ىذا مف أىل النار

 24، 65   كالذي ناسي بيده، ليكشكف أف ينزؿ ايكـ ابف مريـ حكما مقسطا
 9 ينة عليناكهللا لكن هللا ما اىتدينا، كن تصدقنا كن صلينا، اأنزلف سك

 54 ككاف يأمر جيكشو أف يقكلكا لمف أسلـ إف ىاجرتـ ال ـ ما للمياجريف
 17، 42   كيلؾ، كمف يعدؿ إذا لـ أعدؿ، قد خبت كخسرت إف لـ أ ف أعدؿ

 25 يا آدـ، ايقكؿ: لبيؾ كسعديؾ، كالخير اي يديؾ، ايقكؿ: أخرج بعث النار
 30 يحشر الناس على ثالث طراهق: راغبيف راىبيف

 49 بمر قناة، ايككف أ ثر مف يخرج إليو النساء ينزؿ الدجاؿ اي ىذه السبخة
 19 يكشؾ الارات أف َيْحِسَر عف كنز مف ذىب

 


