
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا ونإمن بخروج الدجال ونزول عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم 

من السماء ونإمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة األرض من 

موضعها وال نصدق كاهنا وال عرافا وال من ٌدعً شٌئا بخالف الكتاب 

 والفرقة زٌغا وعذابا .والسنة واجماع األمة ونرى الجماعة حقا وصوابا 

ونإمن بؤشراط الساعة اشراط الساعة تنقسم الى قسمٌن قوله رحمه هللا 

قسم خرجت مثل بعثة النبً علٌه الصالة والسالم كما قال علٌه الصالة 

والسالم بعثت انا والساعة كهاتٌن ٌعنً قرٌبة من بعض ومثل خروج النار 

سٌن خرجت تضٌئ لها التً خرجت فً المدٌنة عام ست مئة وخمس وخم

اعناق االبل ببصرى وخرجت ومثل قتل عمر بن الخطاب  رضً هللا عنه 

فهو من كسر الباب فانكسر كسر الباب قال اذا فهو من اشراط الساعة 

الباب ومن اشراط الساعة كثرة شرب الخمر والزنى وقلة العلم وكثرة 

هللا علٌه الجهل وهناك اشراط كبرى اذا خرجت مثل ما قال النبً صلى 

وسلم واالخرى على تلوها قال فاألخرى على اثرها وفً مسند االمام احمد 

قال مثل فرط المسبحة فالمسبحة اذا فرطت خرجت حبة الباقً تتابع اذا 

خرجت االشراط الكبرى تتابع الواحدة تلو االخرى سرٌعا فاذا قٌل متى 

قال سبحان ال  الساعة نقول الساعة حتى المالئكة ال ٌعرفون متى هً كما

ت واالرض ال تؤتٌكم اال بغتة اٌجلٌها لوقتها اال هو سبحانه ثقلت فً السماو

فحتى المالئكة ال ٌعرفون متى هً لكن من رحمة هللا سبحانه لهذه االمة 

ان جعل لها اشراطا لٌستعدوا الى االهبة والنقلة الى الدار االخرة فمن 

ما ذكر المصنف من خروج  اشراطها ما سبق وهناك اشراط فمن اشراطها

الدجال والدجال موجود وكما فً حدٌث تمٌم الداري فً صحٌح مسلم قال 



اعظم انسان رأٌته واعظم خلق رأٌته شعره طوٌل وٌداه موثقة فً قدمٌه 

من الخلف وهو فً جزٌرة ولما رآه قال اخبرنً عن عٌن عن نخل بٌسان 

ٌثمر واالن ال ٌثمر  هل ٌثمر ام ال نخل فً فلسطٌن قال نعم ٌوشك اال

وسؤله عن عٌن زغب فقال هل نضبت قال ال قال ٌوشك اال تنضب واالن 

ؤل عن بحٌرة طبرٌة تنضب او ال قال ٌوشك اال تنضب فكثٌر من نضبتوس

العالمات ما ذكره قرٌبة فٌخرج المسٌح الدجال وعٌنه فٌها عور ومكتوب 

وان كان امٌا اما على جبٌنه كاف وفاء وراء ٌعنً كافر ٌقرإه كل مإمن 

الكافر وان كان متعلما ال ٌقرأ ذلك وفتنته عظٌمة فٌقول انا ربكم وٌمطر 

ثم ٌجمعه فٌحٌه بإذن السماء ان تمطر فتمطر وٌؤت بالرجل ٌشقه نصفٌن 

هللا وٌؤت لألرض الخربة فٌقول اخرجً كنوزك فتخرج ما فٌها من ذهب 

رجل لٌربط لٌقٌد خالته وفضة فهو فتنة للناس وٌتبعنه ناس كثر حتى ان ال

ٌعنً بالحبال فً العمود فً السارٌة ثم ٌخرج ٌخشى ان ٌتبعوه ثم اذا عاد 

الرجل الى بٌته ٌرى انها قد حلت الوثاق  وتبعته لذلك اكثر اتباعه الٌهود 

والنساء واذا سمع الناس به ٌهرب الناس الى اعالً الجبال خوفا منه ثم من 

فرٌن والعٌاذ باهلل تبعوه لذلك امر النبً صلى كان من المنافقٌن او من الكا

فتنته فٌؤتً هللا علٌه وسلم بالتعوذ منه وما من نبً اال حذر منه لشدة 

للمدٌنة ٌرٌد ان ٌدخلها فاذا علٌها سبعة انقاب على كل نقب منها ٌعنً 

طرٌق على كل طرٌق منها ٌعنً على كل نقب طرٌق ملكان معهما السٌف 

لسٌف اذا اراد ان ٌدخل ٌخشى منهم فٌخرج ما ٌدخل مصلتا ٌعنً مرفوع ا

المدٌنة وعلٌها قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعلٌا ٌومئذ سبعة انقاب ٌعنً على المدٌنة 

االن علٌها ستة طرق واالن الطرٌق السابع ٌعمل فدل على قرب الساعة 

اول لٌس فً المدٌنة اال طرٌقٌن فقط من الشرق والغرب ثم احدث فً 



شمال ثم االن اصبح للشمال اثنان وللغرب اثنان وللشرق اثنان وبقً ال

واحد االن ٌعمل بٌن حائل وبٌن القصٌم مباشر فدل على قرب الساعة ثم 

ٌرٌد ان ٌدخلها فما ٌدخلها ثم ٌضرب خٌمته فً الجرف الجرف االن فً 

االرض السبخة االرض السبخة هذه الجهة الجنوبٌة منها فٌها منازل 

فٌها منازل والشمال فٌها منازل والشرق فٌها طرٌق والمكان الذي  والشرق

ٌنزل فٌه الى االن لٌس فٌه وال عمارة كؤنه مهٌئ للنزول فٌه لقرب نزوله 

ر احمد قال فٌضرب قبته فٌه وفً لفظ ٌصعد الى جبل احد وٌقول هذا قص

هذا القصر االبٌض هذا قصر احمد هذا البٌت االبٌض ٌعنً ٌقصد المسجد 

النبوي واالن المسجد النبوي من رآه من بعد او فً الطائرة لٌراها عٌانا 

انه ابٌض فدل على قربه ولم ٌكن من قبل لونه ابٌض فدل على قرب 

خروجه ثم بعد ذلك ٌذهب الى الشام ٌرٌد ان ٌدخل الى المدٌنة ما ٌستطٌع 

هناك فٌذهب الى الشام وٌتبعه الناس الى الشام فٌنزل عٌسى علٌه السالم 

عند المنارة البٌضاء فٌقتله كما سٌؤتً فنإمن بنزول الدجال وسمً الدجال 

لكثرة كذبه على الناس ٌدجل علٌهم انا ربكم انا افعل وهكذا ونزول عٌسى 

من السماء لٌس فً السماء الثانٌة وٌنزل عند المنارة البٌضاء ونزوله هناك 

ة بٌضاء معروفة فً دمشق ونزوله هناك االن فٌه مسجد فً طرفه منار

فاذا نزل ٌكسر الصلٌب وٌقتل الخنزٌر الحً االن المجاور لتلك المنارة فٌه 

نصارى ٌعلقون الصلبان وعندهم الخنازٌر ٌعنً دل على قرب نزوله علٌه 

السالم فٌنزل عٌسى علٌه السالم فإذا رآه المسٌح الدجال قال النبً صلى 

ً الماء قال ان لً فٌك ضربة هللا علٌه وسلم قال ٌذوب كما ٌذوب الملح ف

بضربة فٌقتله فٌهلك المسٌح ٌعنً لن اخطؤها فٌضربه عٌسى علٌه السالم 

الدجال بٌد عٌسى علٌه السالم فمن اشراط الساعة نزول عٌسى فعٌسى 



االن بجسده وروحه فً السماء حً كما قال سبحانه بل رفعه هللا الٌه 

سبحانه بل شبه لهم وما قتلوه خالفا للنصارى الذٌن قالوا انه قتل واخبر 

وما صلبوه ولكن شبه لهم ظنوا ان هو عٌسى وهو شبه لعٌسى فقتلوا ذلك 

الرجل وظنوا انه عٌسى وهللا سبحانه رفعه الى السماء وٌنزله الى السماء 

فٌحكم بشرٌعة دمحم علٌه السالم ثم قالوا بخروج الشمس ونإمن بطلوع 

لشمس من المغرب كما تعلمون فً الشمس من مغربها ٌعنً نإمن بطلوع ا

صحٌح البخاري ان الشمس اذا غربت تذهب تسجد تحت العرش تستؤذن 

ربها ان تخرج فٌوشك اال ٌإذن لها ٌعنً تذهب بعد الغروب تسجد تحت 

العرش تستؤذن ان تخرج فتخرج وٌوشك اال ٌإذن لها ٌعنً تخرجٌن من 

د فتخرج من المغرب قال المشرق فاذا اتى الٌوم الموعود ال ٌإذن لها فتعو

النبً ملسو هيلع هللا ىلص فإذا رآها الناس آمنوا جمٌعا قال سبحانه ٌومئذ ال ٌنفع نفسا اٌمانه 

لم تكن آمنت من قبل او كسبت فً اٌمانها خٌرا فاذا رأوا ذلك آمنوا جمٌع 

من فً األرض لعلمهم بقروب الساعة فاذا قٌل لماذا خرجت من المغرب 

وال الكون انتهت الدنٌا هللا خلقها لٌبتلً الناس ماذا ٌعملون نقول اٌذانا بز

وانتهى ما خلقه هللا عز وجل علٌها من بشر وخلق وانس وجن للتكلٌف 

فلما انتهت ٌطوى هذا البساط تطلع الشمس من المغرب وتتناثر النجوم 

الن الكون الذي من اجله والبحار تفجر وتسجر انتهى الكون والجبال تُسٌَّر 

ق انتهى خلق ادم فٌطوى هذا البساط تخرج الشمس من مغربها فنإمن خل

بخروج ذلك وانها من الساعات واآلٌات الكبار لذلك قال ونإمن بطلوع 

الشمس من مغربها وبخرج الدابة من موضعها كما قال سبحانه واذا وقع 

القول علٌهم اخرجنا لهم دابة من االرض تكلمهم ان الناس كانوا بآٌاتنا ال 

ولٌس هناك حدٌث صحٌح فً موضع خروج الدابة قٌل من ٌوقنون 



المسعى وقٌل غٌر ذلك لكن ما فٌه حدٌث ثابت لكن نإمن بان هناك فً 

اخر ازمان دابة تخرج ماذا تفعل تكلم الناس ان الناس كانوا بآٌاتنا ال 

ٌوقنون الناس كاوا بآٌات هللا ال ٌوقنون تتكلم الدابة نإمن بخروج تلك 

وخروجها اٌذان اٌضا بقرب الساعة ثم بعد ذلك قال لما كانت هذه  الدابة

االمور العظٌمة من علم الغٌب قال وال نصدق كاهنا وال عرافا عندنا كاهن 

عندنا عراف وعندنا ساحر وعندنا مشعوذ الكاهن الذي ٌتكهن االزمان ماذا 

سٌحدث غدا ٌعنً مثال شخص ٌقول غدا ٌموت فالن غدا ٌحٌى غدا ٌحدث 

كذا هذا ٌسمى كاهن للزمن ما حالهم قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص عنهم انهم لٌسوا بشًء 

ٌعنً ٌكذبون ال تصدقوهم قال سبحانه قل ال ٌعلم من فً السماوات ومن 

فً االرض الغٌب اال هللا وقال سبحانه عالم الغٌب فال ٌظهر على غٌبه 

ٌعلم فكٌف ٌؤتً كاهن  احدا حتى جبرٌل ما ٌعلم ماذا سٌحدث غدا ما احد

ٌدعً ذلك هذا الكاهن العراف ٌدعً معرفة األعٌان لٌس الزمان فً 

من الجن فٌقول رئً ال ٌقال له اٌن سٌارة فالن فعنده المستقبل األعٌان مث

وهو الذي ٌدعً معرفة االشٌاء مثال اٌن فالن سٌارته فً المكان الفالنً 

ال ٌجوز بل كفر الذهاب الٌه  الضائع ٌقول فً المكان الفالنً وهذا اٌضا

كما فً الكاهن القسم الثالث الساحر الساحر ال الذي ٌعقد او ٌنفخ من اجل 

او ٌبغضه الى شًء هذا ساحر صرف او عطف ٌحبب رجل الى شًء 

خطرهم أبشعهم واعظمهم ضررا على الخلق وأبشعهموأخطرهمووهذا أ

نه ٌدعً شٌئا من مقتضٌات الربوبٌة سبحانه وتعالى الكاهن أل عقٌدة هو

ٌعنً ادعى شًء ما ادعته المالئكة وكلهم على خطر عظٌم المشعوذ ال 

لٌس بكاهن وال عراف وال ساحر وانما ٌدعً معرفة تلك االمور من اجل 

ان ٌكذب على الناس لٌؤخذ اموالهم المشعوذ ٌعنً كذاب ٌكذب ما ٌعرف 



رف شٌئا وحكم الذهاب للجمٌع قال علٌه الصالة شًء لكن ٌتصنع بانه ٌع

والسالم من اتى عرافا او كاهنا فساله عن شًء فصدقه فقد كفر بما انزل 

على دمحم وقال علٌه الصالة والسالم فً السحر لٌس منا من سحر او سحر 

له فً النسائً قال ومن سحر فقد اشرك رواه النسائً وذكر الشٌخ دمحم بن 

هللا ان الناقض السابع من نواقض االسالم قال السحر عبدالوهاب رحمه 

ومنه الصرف او العطف فمن فعله او رضً به فقد كفر والعٌاذ باهلل ففعله 

كفر برب العالمٌن فمن فعل ذلك فعلٌه ان ٌتوب الٌه سبحانه وان ٌحل عقد 

ما قد ربط قال وال نصدق كاهنا وال عرافا وال من ادعى شٌئا مما ٌخالف 

او السنة او اجماع االمة مثل من ٌقول ان الصلوات ست صلوات الكتاب 

زكاة او ٌقول ال الصلوات فقط خمس صلوات او ٌقول لٌس هناك 

مفروضة فٌدعً اشٌاء تخالف الكتاب والسنة واجماع االمة من اهل 

التصوف مثال او من غٌرهم من اهل االهواء قال ونرى الجماعة حقا 

سبق هذا الكالم عند قوله ونتبع السنة  وصوابا والفرقة زٌغا وعذابا

والجماعة ونجتنب الشذوذ والخالف والفرقة سبق هناك عند قوله ذلك وهنا 

اعاد هذا االمر تؤكٌدا ألنه امر مهم اللً هو عدم النزاع بٌن اهل السنة من 

طعن ولمز فً بعض وتنافر القلوب وحسد بٌنهم وحقد وافتراق واهواء 

لة االسالم لذلك قال ونرى الجماعة حقا ونحو ذلك ممن هو على م

وصوابا ٌعنً ٌجب علٌنا ان نتمسك بالجماعة وٌجب علٌنا ان نعتقد بقلوبنا 

ان الجماعة حق فٌجب ان نلزمها لذلك النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال ان ٌد هللا مع الجماعة 

ومن شذ عنهم شذ فً النار قال ان هللا مع الجماعة فٌجب على الشخص ان 

لزم جماعة المسلمٌن واال ٌفترق عنهم وال ٌبتعد عنهم وال ان ٌضللهم من ٌ

اهل السنة لذلك قال ونرى الجماعة حقا وصوابا ونرى الفرقة زٌغ وعذابا 



ٌعنً نرى االفتراق والنزاع والخالف والشذوذ والطعن فً علماء اهل 

 السنة وغٌر ذلك نراها فرقة هذه فرقة عظٌمة  ٌجب ان تجتنب ونراها

عذاب على المسلمٌن فهً من اسباب ضعفهم وتسلط االعداء علٌهم وتمكن 

اهل االهواء والشهوات من فعل ما ٌفعلونه مما ٌرٌدون من اعتداء مثال 

على شباب المسلمٌن او على فتٌاتهم من الوقوع فً اعراضهم ونحو ذلك 

بعض النشغال اهل العلم او طلبة العلم او الصالحٌن او اهل السنة بعضهم ب

فٌجب على الشخص ان ٌحفظ لسانه وان ٌحفظ قلبه وان ٌحفظ عقٌدته وان 

عما ٌإثر على ذلك مما فٌه فرقة ونزاع وٌجب ان تجتمع كلمة ٌكف سمعه 

 الجمٌع على الحق على طاعة هللا سبحانه وهللا اعلم .


