
 

 عالمات الساعة يف الكتاب والسنة  :

ٚقت  يف إخفا٤ ،تعاىل اهللأحبيت يف اهلل، يكذ جتًت حه١ُ  
 عًٝٗا ٜطًع مل عًُ٘ خضا٥ط َٔ ريو ٚجعٌ،  قٝاّ ايظاع١

 َٔ نجري ٖٓاىٚ َشطًًا، ْبّٝا ٚال َكشّبا، ًًَها ال أحّذا،
 ظٗشت ٚقذ ألَت٘، حتزّٜشا ؛◘ ايٓيب ايظاع١ رنشٖا أػشاط

 يف ٖٚٞ ايضخاب١ عٗذ َٓز ايعالَات ٖٚزٙ األػشاط، ٖزٙ
 األػشاط، زٖٙ َٚٔ، بعض دٕٚ أَانٔ يف تهجش ٚقذ اصدٜاد،

 مل َا َٚٓٗا ٜٚهجش، ٜتتابع ٜضاٍ َا َٚٓٗا ٚاْكض٢، ظٗش َا
 غري أَٛس يف ٚتهٕٛ ايظاع١، قٝاّ قشب ٜٚهٕٛ اآلٕ إىل ٜعٗش

 ،ايضػش٣ ايظاع١ أػشاط، ٚطٛف ْتٓاٍٚ ايٓاغ ع٢ً َعتاد٠
 آًٖا،َج ًَُِِّعُت يعًٗا بعضٗا، َع ايٝظري٠ ايٛقفات بعض َع

 .إمياْ٘ ع٢ً إمياّْا شاملتزنِّ ٚتضٜذ ْاطٝٓا، شٚتزنِّ
قبائل مً املطلنني باملصسنني  وحلومظَوز مدعي اليبوة 

اَطُة َحتَّى ♂:◘:ايٓيبِّ يكٍٛ  األوثاٌ : بادتَهوع الَ َتُؼوُم السَّ

كنَِي، َوَحتَّى َيْعُبُدوا األَْوَثاَن، َوإِكَُّه  تِي بِادُْْشِ َتْؾَحَق َقَبائُِل ِمْن ُأمَّ

، َوَأنَا َخاَتُم  اُبوَن، ُكؾُُّفْم َيْزُطُم َأنَُّه َكبِيٌّ تِي َثاَلُثوَن َكذَّ َسقَُؽوُن ِِف ُأمَّ

 .)ت( ▬الـَّبِقِّنَي الَ َكبِيَّ َبْعِدي
 ◘ يكٍٛ ايٓيب والدة األمة زبتَا وازتفاع بيياٌ زعاة الػيه :  

َأْن َتؾَِد األََمُة ♂ جلربٌٜ عًٝ٘ ايظالّ عٔ أَاسات ايظاع١ :

تََفا َة ،  -أٟ : ْتٝح١ يهجش٠ ايعكٛم -َربَّ َوَأْن َتَرى احلَُػاَة الُعَرا

 َيَتَطاَوُلوَن ِِف الُبـْقَانِ  الَعاَلةَ 
ِ
اء  .)خ( ▬ِرَطاَء الشَّ

 ايٓيبِّ يكٍٛ مكتلة عظينة بني فئتني دعواٍه واحدة :
ئََتاِن، َفقَُؽوَن َبقْـَُفََم َمْؼَتَؾٌة ♂:◘

اَطُة، َحتَّى َيْؼَتتَِل فِ الَ َتُؼوُم السَّ

ا َواِحَدةٌ  ُُهَ  عًٞ يتطا٥فحذثت بني ٚ ،خ() ▬ َطظِقَؿٌة َدْطَوا
 .فٝٗا طبعني أيفاٖـ، ٚقت63ٌِصفِّني  يف، ☻َعا١ٜٚ 
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اَطُة َحتَّى  الَ َتُؼومُ ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ ظَوز ىازا  باحلجاش : السَّ

ى  ،) م( ▬ََتُْرَج َكاٌر ِمْن َأْرِض احِلَجاِز، ُتِِضُء َأْطـَاَق اإِلبِِل بِبُْْصَ
بضش٣ أعٓام باألعشاب  ٚػاٖذٖـ،  356ظٗشت يف عاّ 

  .اإلبٌ يف ض٤ٛ ٖزٙ ايٓاس
ٍَ قتال التتاز : ٍُ َقا اَطُة َحتَّى ُتَؼاتُِؾوا ♂:◘ اهلِل َسُطٛ الَ َتُؼوُم السَّ

 ْ ، ُْمَْر الُوُجوِه، ُلْلَ  األُنُوِ،، َكَلنَّ ُوُجوَهُفْم الّتُّ ،ََك، ِغَغاَر األَْطنُيِ

املكضٛد عشض ٚجِٖٛ ٚبشٚص  أٟ: -اَدَجانُّ ادُْطَرَقةُ 
َعرُ ،  -ٚجٓاتِٗ اَطُة َحتَّى ُتَؼاتُِؾوا َقْوًما كَِعاُُلُُم الشَّ  -َوالَ َتُؼوُم السَّ

ذ قذّ ٖؤال٤ ايرتى؛ ٚيك ،)م( ▬-أٟ: ًٜبظٕٛ ْعاًيا َٔ ػعش
هإ ايتتاس يف ايكشٕ ايظادغ اهلحشٟ يبالد املظًُني، ف أٟ:

       ٚقتٌ اخلًٝف١ املعتضِ.  ،بػذاد خشاب
إَِلا ُضقَِّعِت األََماَكُة َفاْكَتظِِر ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ ضياع األماىة:

اَطةَ  ٍَ ،▬السَّ َٗا َنَِٝف: َقا ٍَ َٜا ِإَضاَعُت ٍَ اهلِل؟ َسُطٛ ا ُأْسـَِد إِلَ ♂: َقا

اَطةَ  ٜٚضبح أَش ايٓاغ   ،)خ( ▬ األَْمُر إََِل َغْرِ َأْهؾِِه َفاْكَتظِِر السَّ
ٍِبٝذ طفٗا٥ِٗ ٚأسارهلِ؛  ِٛ َد األَْمُر إََِل ♂:◘ ايَّيبِّ ِيَك إَِلا ُوسِّ

اَطةَ  ه،ِ َفاْكَتظِْر السَّ
 . )خ( ▬َغْرِ َأْهؾِ

 يكٍٛ صىا :اخلنس ، ونجسة ال بضياع العله بكبض العلناء ، وشس
اَطِة َأْن ُيْرَفَع الِعْؾُم، َوَيْثبَُت اجلَْفُل، ♂:◘ ايٓيبِّ ِط السَّ ا إِنَّ ِمْن أَْْشَ

َكا َب اخلَْؿُر، َوَيْظَفَر الزِّ ايٓاغ عٓذٙ عًِ  فهجري َٔ ،)م( ▬َوُيْْشَ
 نجري يف ايذْٝا ٚال ٜعًِ ػ٤ٞ عٔ ايعًِ ايؼشعٞ.

شااوة ،  وضااياع امااازة الطاافَاء ، ونجااسة الصااستة ، واىتصازالس 

ٍ  حل املكتول،والتػيى بالكسآٌ مع تضييع أحهامُ :  ايـٓيبِّ  يكـٛ
◘:♂ 

ِ
اَػَفاء  ِسات:اإ إَِمااَرُة السُّ

ِِ ٚقٝـٌ َجـٌ إَـاس٠     -َباِدُروا بِااألَْطََم
ااطِ  ، َوَكْثااَرةُ  -ٜضٜــذ ابــٔ َعاٜٚــ١  َ  ٚاملــشادايؼــشط١  أٟ: -الْشُّ

ــشا٤ بـــابٛاب نجـــشتِٗ  أٟ: -َوَبْقاااُع احلُْؽااامِ  ،- ٚايـــٛال٠ األَـ
مِ ااااااٌ، بِالااااااااواْستِْخػَ ، -بايشػ٠ٛ  ،-املكتٍٛ ضٝاع حل أٟ: -دَّ
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ُموَن َأَحُدُهْم؛  ِمَر ، ُيَؼدِّ َن َمَزا ِحِم، َوَكْشٌو َيتَِّخُذوَن الُؼْرآ َوَقطِقَعُة الرَّ

األمجٌ  أٟ: صب١ٝ ٜكذَٕٛ -لِقَُغـِّقَُفْم، َوإِْن َكاَن َأَقؾُُّفْم فِْؼًفا
 ثِ األعًِ تكذِٜصٛتا يف ايضال٠ ٚيٝع األعًِ فايظ١ٓ 

  .) طب( ▬-ألطٔا ثِ ٖحش٠ األقذّ
َسقَُؽوُن ِِف آِخِر ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ العازيات : ،ظَوز الهاضيات

ٌِ َيْرَكبُوَن َطَذ اَدقَاثِرِ  ِة ِرَجا َِٝجَش٠، مجعأٟ:  – َهِذِه األُمَّ ََ ٖٞٚ 
َحتَّى َيْلتُوا َأبَْواَب  -ٚاهلل أعًِ ايظٝاس٠ اسٜه١ن ايفد١ُ األسٜه١

تًبُع َالبَع  أٟ: -قَاٌت َطاِرَياٌت َمَساِجِدِهْم، كَِساُؤُهْم َكاِس 
أٟ:  – َطَذ ُرؤوِسِفْم َكلَْسـَِؿِة البُْخِت الِعَجاِ، ، -ػفاف١ٌٚضٝك١َ 

-ٜهربْٗا ٜٚععُٓٗا بًف ايعُا١َ أٚ ايعضاب١ أٚايكُاش عًٝٗا
ٌة ِمَن األَُمِم  ، ُنَّ َمْؾُعوَكاٌت، َلْو َكاَكْت َوَراَءُكْم ُأمَّ الَعـُوُهنَّ َفِإَّنَّ

   ) َظتذس( ▬َمُفْم َكََم َخَدَمُؽْم كَِساُء األَُمِم َقبَْؾُؽمْ خَلَدَ 
 يكٍٛ ونجسة الكتل : ،وظَوز الفنت ،وشيادة الصذ ،تكازب الصماٌ

حُّ ♂:◘ ايٓيبِّ َماُن َوَيـُْؼُص الَعَؿُل َوُيْؾَؼى الشُّ أٟ:  – َيَتَؼاَرُب الزَّ
 -ٜٛضع يف قًب َٔ ال ػح فٝ٘، ٜٚضٜذ يف قًب ايؼخٝح، 

ٍَ َٜا :َقاُيٛا ▬ْظَفُر الِػتَُن، َوَيْؽُثُر اُلَْرُج َوتَ  ََا  ،اهلِل َسُطٛ  ؟اهَلِشُجَٚ
ٍَ      .) خ( ▬الَؼتُْل الَؼْتُل ♂ :َقا

 ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ : واملػييات ،واملعاشف، والصىا ،اىتصاز السبا
َكا، َواخلَْؿرُ  َبا، َوالزِّ اَطِة َيْظَفُر الرِّ ِٔ  ، (طب) ▬   َبنْيَ َيَدِي السَّ ََٚع

ٌِ ِٗ ِٔ َط ّٕ ☺ َطِعٍذ ب ٍَ َأ ٍَ ◘ اهلِل َسُطٛ َسقَُؽوُن ِِف آِخِر ♂:َقا

َماِن َخْسٌ   ٌَ ▬َوَمْسٌخ ، َوَقْذٌ، ، الزَّ َََت٢: ِقٝ ٍَ َٜا َرِيَو َٚ  َسُطٛ
ٍَ  ،-املػٓٝات أٟ: - إَِلا َضَفَرِت اَدَعاِزُ، َوالَؼقْـَاُت ♂:اهلِل؟ َقا

ع٢ً نجري َٔ املظًُني  ٓطبلٖٚزا ٜ )طب(▬َواْستُِحؾَِّت اخلَْؿرُ 
 .عضشْا احلايٞ ٚال حٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلليف 

 الَ َتُؼومُ  ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ والتباٍي بَا: ،شخسفة املطاجد

اَطُة، َحتَّى َيَتَباَهى الـَّاُس ِِف اَدَساِجدِ   شــٚقذ ٢ْٗ عُ )حِ( ▬السَّ
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 عٔ َٔ أٌٖ بٝيت ٚػعشٙ َٓخظش أٟ: - ِمـِّي أَْجَذ اجلَبَْفةِ 
َيْؿأُل األَْرَض  -أٟ: طٌٜٛ األْف-، َأْقنَى األَْنف   -سأط٘ ١َكذَ

 . )د( ▬ْداًل، َكََم ُمؾِئَْت َجْوًرا َوُضْؾًَم، َيْؿؾُِك َسبَْع ِسـنِيَ ِقْسًطا َوطَ 
 يكٍٛ:  وخسوج الكخطاىي ،خسوج خبيح الياس مً املديية

َرَها َكََم َيـِْػي  ♂:◘ ايٓيبِّ ا اَطُة َحتَّى َتـِْػَي اَدِديـَُة ِْشَ الَ َتُؼوُم السَّ

اَطُة  ♂ ◘ايٓيب  ٚيكٍٛ ، )ّ( ▬الِؽُر َخبََث احلَِديدِ  الَ َتُؼوُم السَّ

 . )م( ▬َحتَّى ََيُْرَج َرُجٌل ِمْن َقْحَطاَن َيُسوُق الـَّاَس بَِعَصاهُ 
موت أعداد وووفاتُ  وفتذ بيت املكدس ،  ◘ بعجة زضول اهلل

غفرية مً املطلنني، ونجسة األموال بعد حسب السوو يف آخس 

الصماٌ، وفتية تدخل بيت نل مطله، وٍدىة بيت السوو 

اَطُة َكَفاَتنْيِ  ♂:◘  ايٓيبِّ يكٍٛطلنني : وامل  ▬ُبِعثُْت َأنَا َوالسَّ
اْطُدْد ِست:ا  ♂:◘  ايٓيبِّ يكٍٛٚ ،)خ(ٚأػاس بظبابت٘ ٚاييت تًٝٗا

اَطِةإ َمْوِِت، ُثمَّ َفْتُح َبقِْت اَدْؼِدسِ  ٖٚزا ايؼشط قذ  -َبنْيَ َيَدِي السَّ
ُثمَّ ُمْوَتاٌن ،  -عًٞ ٜذ أبٞ عبٝذ٠ بٔ اجلشاح، ـ63ٖحذث ط١ٓ 

ٖزٙ اآل١ٜ ظٗشت يف طاعٕٛ ٚ -َيْلُخُذ فِقُؽْم َكُؼَعاِص الَغـَمِ 
ُثمَّ ،  -َات فٝ٘ مخظ١ ٚعؼشٜٔ أيًفاـ 61ٖٚعُٛاغ عاّ 

ُجُل ِماَئَة ِديـَاٍر َفقََظلُّ َساِخًطا، ُثمَّ   َحتَّى  ُيْعَطى الرَّ
ِِ اْستَِػاَضُة امَلا

لَعَرِب إاِلَّ َدَخَؾْتُه، ُثمَّ ُهْدَكٌة َتُؽوُن َبقْـَُؽْم فِْتـٌَة الَ َيْبَؼى َبقٌْت ِمَن ا

 أٟ: -َوَبنْيَ َبـِي األَْغَػِر، َفقَْغِدُروَن َفقَْلتُوَكُؽْم ََتَْت َثََمكنَِي َغاَيةً 
    .)خ( ▬ ََتَْت ُكلِّ َغاَيٍة اْثـَا َطَْشَ الًػا،  -سا١ٜ

 ، صخٝح َظًِ) خ(ايبداسٟ صخٝح اختصارات كتب احلديث:
، طـٓٔ أبـٛ   )م(، اتفل عًٝ٘ ايؼٝدإ ايبدـاسٟ َٚظـًِ   )ّ(

، طٓٔ ابـٔ  )ٕ(، طٓٔ ايٓظا٥ٞ) ت(، طٓٔ ايرتَزٟ)د(داٚد 
   .(َظتذس) املظتذسى يًخانِ، )حِ(، َظٓذ أمحذ )ٖـ(َاج٘ 

 للنصيد ازجع لهتاب شاد املطله اليومي مً العله الصسعي

 ) ألمحد عبد املتعال( 
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 املضًني.ٕ ريو ٜؼػٌ عٔ صخشف١ املظاجذ؛ أل ☺

 ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ : والكرف مً الطناء ،واملطخ ،نجسة اخلطف
ُة َخْسٌ  وَمْسٌخ وَقْذُ،  ٌَِق ▬َيُؽوُن ِِف آِخِر َهِذِه األُمَّ ٍَُط: ٜا َسٝ ٛ 

َُٕخاِيا ايضََِّٝٓٚف ُوًَِٗأَْ اهلِل  – َكَعم إَِلا َضَفَر اخلََبُث ♂؟! قاٍ:ٛ
  . ) ت( ▬ - ٜل َٔ ايعًُا٤فشنُا فظشٙ  ايضْا أٚالدأٟ: 

 ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ وقطيعة السحه: ،والتفخض ،ظَوز الفخض
ُش، َوَقطِقَعُة األَْرَحاِم،  اَطِة الُػْحُش، َوالتََّػحُّ ِط السَّ ا ِمْن َأْْشَ

الْػُاغ  ٚحذث ريو،)طب(▬َوََتِْويُن األَِمنِي، َواْئتََِمُن اخلَائِنِ 
 .نجري َِٓٗ يف املعاصٞ

ونتناٌ  ،وشَادة الصوز ،وفصو التجازة ،ازف فكطالتخية للنع

إِنَّ َبنْيَ  ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ :واضتعنال نل الياس األقالو ،احلل

ةِ  قَم اخلَاغَّ
اَطِةإ َتْسؾِ َوُفُشوَّ التَِّجاَرِة  ،-أ٣: املعاسف -َيَدِي السَّ

َُة َزْوَجَفا َطَذ التَِّجاَرِة، َوَقْطَع األَرْ  َحاِم، َوَشَفاَدَة َحتَّى ُتِعنَي اَدْرأ

، َوُضُفوَر الَؼَؾمِ  وِر، َوكِتََْمَن َشَفاَدِة احلَقِّ        .) حِ( ▬الزُّ
اختاذ املطاجد تسقا، وموت  الفجأة بني الياس،  واجلفوة باني  

ٍ  اليااس :  ُِ  ♂:◘ ايـٓيبِّ  يكـٛ ااطِة َأْن ُيارى اُلِاال ِماْن اْقاِّتَاِب السَّ

إ لَِؾقؾتانِي،ِ وَأنَّ  ُِ ُتتََّخاَذ اَدَسااِجُد ُصُرًقاا، وَأْن َيْظَفاَر َماوُت قبال َفُقَؼاا

 .) طب(▬الَػْجَلةِ 
 وعودة أزض العسب مسوجا وأىَازا : ،وقلة اليبات ،نجسة املطس

اَطُة َحتَّى َتُعوَد َأْرُض الَعَرِب  ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ الَ َتُؼوُم السَّ

ٍَ ٚ ،)ّ( ▬َوأََّْنَاًرا -أٟ : حذا٥ل – ُمُروًجا ٍَُقا  َسُطٛ
ا، َوالَ َتـْبَُت ♂:◘هلِلا اَطُة َحتَّى ُيْؿَطَر الـَّاُس َمَطًرا َطام: الَ َتُؼوُم السَّ

  .  )حِ( ▬األَْرُض َشقْئًا
ُيوِشُك الُػَراُت َأْن  ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ حطس الفسات عً ذٍب :

ُه َفاَل َيلُْخْذ ِمـْهُ    خ() ▬َشقْئًا ََيِِْسَ َطْن َكـٍْز ِمْن َلَهٍب، َفَؿْن َحََضَ
   اَدْفِديُّ ♂:◘ ايٓيبِّ يكٍٛ وقتال اليَود: ،ظَوز املَدي امليتظس
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 من أشراط

 الساعة الصغرى 

 

{

}

 :◘♂ 

. ر أخسجُ الرتمري وصخخُ األلباىيد   ▬

 


