
 

 أشراط  الساعة  الكربى 

ٚقةت   يف إخفةل٤  ،تعةل   اهللأحبيت يف اهلل، يكذ جتًت حهُة١  
٘ ، قٝلّ ايظلع١ ٘  ٚيهٓة  بأَلساتٗةل  أعًُٓةل  قةذ  ٚتعةل ،  طةبخلْ
ٔ  بليعُةٌ اياةل ،       هلةل  يٓظتعذ ؛ٚأػشاطٗل ٚعالَلتٗل،  ع ة

ِٔ ُحز ٜ ف ١  ٟ   أ ِطةٝذ   ب  ٍ   ☺ ايِغف ةلِس ٞ   اطًَّ ة   : ق ةل ٝ ٓ ةل ◘  ايَِّبة  ً  ع 
ُٔ ٍ   ْ ت ةز ان شُ  ٚ ْ خ  ٕ   َ ةل :   ك ةل ، ايظَّةلع ١   ْ ةز نوشُ : ق ةليوٛا ؟ ت ةز ان ُشٚ

 ٍ َا َلْن َتؼُ ♂:ق ل اَرَ َر خلاَنَخاَن  إَِّنه ََ ا ََاااٍتَ  ْرَ ََ وَم َحتهى َتَرْوَن َقْبَؾَفاا 

قَ ااى  َِ ْغِرِزَااا  َوُكااُ وَل  َْ ااْن  ِْ ااْؿِم  ااَة  َوُضُؾااوََّ خل ه خةه اَل  َوخلنه جه َوخلاانه

ْرَامَ  َْ ِق     خْةِن  ْلُجوَج  َوَثاَلَثَة ُخُ وٍفَ َخْ ٌف ةِاَدْرِ َْ َوَاَلُجوَج َو

  َوَخْ ٌف ةَِجِ اَرةِ خلَعَرِب  َوَِخُر َذلَِك َكاٌر ََتُْرُج َوَخْ ٌف ةِاَدْغِرِب 

اِ مْ  َرِ ْ َْ ُُ خلـهااَس إَِ   َن خلَقَؿِن َتْطاُر ٚرنةش   ،) أخشد٘ َظًِ(   ▬ِْ
،  ٖزٙ ايعالَلت برتتٝب آخةش يف سٚاٜةلت يةخٝخ١    ◘ايٓيب 
 ٔ ِٔا ٚ ع  ٚ  ب  ُ ةشو ٍ   ☻ ع  ٍ  : ق ةل خآلَاااُت َخاَرَزخٌت ♂:◘ ايةَّيب   ق ةل

اااْؾُك َاْتَباااْي َةْعُ اااَفا َةْعً اااا اااِنْن ُاْؼَطاااْي خل ع ََ ااااٌت ِس ِشاااْؾٍك   َْ ـُْظو َْ▬  (
حتةةذخ  ةةضعيت  ٖلٚبعةةذ ،أخشدةة٘ أ ةةذ ٚيةةخخ٘ ا(يبةةلْٞ(

 .ايٓلغ يشب ايعلملني ٜٚكّٛاياعل ٚايبعح 
  :الدخاٌ -1

، ايةذخلٕ ايةزٟ   ايظةلع١ ايهة ٣   َٔ أػشاطيف اهلل،  إخٛتٞ
ٜعِ ا(سض،  ٝظٔ ايٓلغ إٔ حشٜكًل ٖل٥اًل قذ ٚق ، ٚإمنل ٖٛ 

 . ػشط َٔ أػشاط ايظلع١، ٚعال١َ َٔ عالَلتٗل
 خروج املسيح الدجال :  -2

 بني خًل آدّ ٚقٝلّ ايظلع١  ت١ٓ أعظِ َٔ يٝعأحبيت يف اهلل، 
ٚايعةشام،  ٝعٝةح     ت١ٓ املظٝذ ايذدلٍ، ٖٚٛ خيشج بني ايؼلّ

لًا ٚميهح يف ٖزٙ ا(سض أسبعني ًَٜٛل ّٜٛ نظة١ٓ،  ميًٝٓل ٚمش
ّٜٚٛ نؼٗش، ّٜٚٛ نذُع١ ٚطل٥ش أٜلَ٘ نأٜلَهِ، َٚع٘  ت١ٓ 
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عظ١ُٝ،  ُٝش ع٢ً أٌٖ ايبًذ  ٝاذقْٛ٘ ِٖٚ َفًظٕٛ 
َكخطٕٛ  ٝأَش ايظُل٤  تُطش، ٜٚأَش ا(سض  تٓبت، ٚميش 

ٚميش ، ع٢ً ايكش١ٜ ارتل١ٜٚ  تتبع٘ نٓٛصٖل نٝعلطٝب ايٓخٌ
ع٢ً أٌٖ ايبًذ  ٝهزبْٛ٘  ٝأَش ايظُل٤  تُظو ٜٚأَش ا(سض 

 تغ  بًدي، ٚنزيو  تكخط،  رتٚح عًِٝٗ َٛاػِٝٗ، ا
 إْ٘ ٜكلتً٘ ايٓلغ  ٝٗضّ نجريًا َِٓٗ ٜٚتغًب عًِٝٗ، ٚا 
ٜذخٌ َه١ ٚا املذ١ٜٓ،  ع٢ً أْكلبٗل َال٥ه١ حتشطٗل، ٚتٓضٍ 

بليظبلخ اييت حٍٛ املذ١ٜٓ، ٜٚاعذ ٖٛ  ،أٟ دٓٛدٙ؛ َظلذت٘
ع٢ً دبٌ َٔ دبلهلل،  ري٣ املظذذ  ٝكٍٛ ريو ايكاش 

٘ سدٌ َٔ خري أٌٖ ثِ خيشج إيٝ، ا(بٝ  قاش حمُذ
ا(سض، ٜٚكٍٛ ي٘: ٚاهلل إْو يًُظٝذ ايذدلٍ ايزٟ حذثٓل 

،  ٝزحب٘ ٜٚكظُ٘ ْافني،  ُٝؼٞ بُٝٓٗل ◘عٓ٘ سطٍٛ اهلل 
ثِ ٜٓلدٜ٘،  ٝكّٛ  ٝكٍٛ: ٚاهلل َل اصددت  ٝو إا ٜكًٝٓل،  ريٜذ 
إٔ ٜزحب٘  ٝذعٌ اهلل َل بني رقٓ٘ ٚتشقٛت٘ حنلطًل  ال ٜظًط 

  ا(حلدٜح إٔ َٔ عالَلت خشٚد٘ ٚقذ ٚسد يف بع، عًٝ٘
إٔ ٜغفٌ ا(١ُ٥ عٔ رنشٙ ع٢ً املٓلبش، إرا ْظٞ ا(١ُ٥ رنشٙ 
ع٢ً املٓلبش  ٗزا ديٌٝ ع٢ً اقرتاب خشٚد٘، ٖٚٛ َٛدٛد 
ايّٝٛ حمبٛغ يف دضٜش٠ يف ايبخش، ٚقذ َش ب٘ متِٝ ايذاسٟ يف 

 ◘ٚٚيف ايٓيب ،  اذتذٜح ايزٟ أخشد٘ َظًِ يف اياخٝذ
يفني عظُٝني مل ٜاف٘ بُٗل أحذ َٔ املظٝذ ايذدلٍ بٛ
أْ٘ َهتٛب بني عٝٓٝ٘ )ى ف  الوصف األول:ا(ْبٝل٤ ايظلبكني: 

 الوصف الثاني:،  س( ، أٟ: نفش أٚ نل ش، ٜشاٖل أٌٖ اإلميلٕ
إٔ نًتل عٝٓٝ٘ عٛسا٤، مبع٢ٓ َعٝب١،  لي٢ُٓٝ عٛسا٤ نأْٗل عٓب١ 

 تش٣، ٚا(خش٣ نأْٗل عٓب١ طل ١٦ يهٓٗلٚ بلسص٠طل ١ٝ، أٟ 
ٍُ، ٚممل قلي٘ ٚرٖب ض٤ٖٛل أٟ اْطفأت ٚخشقت  اهلِل س ُطٛ

ُه َصابٌّ َقَططٌ  ♂:عٔ ايذدلٍ ◘ قْـُهُ -أٟ : أدعذ ايؼعش -إِكه ََ   
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 ْ ََْؾقَْؼَرأ ـُْؽْم  ِْ َرَ ُه  ُْ َََؿْن َأ ى ْةِن َقَطٍن   َضاَِئٌَة َ لَِّنع ُأَصبعُفُه ةَِعْبِن خلُع ه

ْلِم َوخلِعَرخِق   تَِح ُشوَرِة خلَؽْفِف  إِكهُه َخاِرٌج َخؾهًة َةْْيَ خل ه َََوخ َؾقِْه  ََ

 َِ اَث ِصََمًًل  َاا  ََ اْثُبتُوخ َََعاَث َاِؿقـًا َو ََ  
ِ
َُ خهلل ًْٓ ل ،▬َبا ٍ  ٜ ل: قو  س ُطٛ

َ ل اهلِل  ٚ ُ٘ ٍ  ؟ا( س ِض ِ ٞ ي ب ُج اَ َاْوٌم َ َ ـٍَة  َوَاْوٌم ♂:ق ل ًْ َأْرَةُعوَن َاْو

ُؽمْ  ِْ ِه َ َليها
ِْ  ) أخشد٘ َظًِ(  ▬َ َ ْفٍر  َوَاْوٌم َ ُجُؿَعٍة  َوَشائُِر َأيها

 ك الدجال ىسول عيسى بً مريه عميُ السالو وٍال-3

عٓذ املظٝذ ابٔ َشِٜ عًٝ٘ ايظالّ طٝٓضٍ يف اهلل،  إخٛتٞ
املٓلس٠ ايبٝضل٤ ػشقٞ دَؼل يف ٚقت يال٠ ايفذش ٖٚٛ بني 
ًَهني، ٚنأمنل خشج َٔ بلب دميلغ إرا طأطأ سأط٘ طلٍ َٓ٘ 
مجلٕ ٚإرا س ع٘ حتذس،  ٝذخٌ املظذذ ٚقذ أقُٝت اياال٠، 

ّ  اٌ،  ٝكٍٛ: َل ٚإَلَهِ َٓهِ،  ٝكٍٛ: ٜل ْيب اهلل تكذ
أقُٝت يٞ، ٜٚاًٞ َأََٛل ًَ، ٚا حيٌ يهل ش إٔ جيذ سٜذ 

؛ أٟ: ْفع عٝظ٢ عًٝ٘  ِِ٘ظف ْ إا َلت يف حٝٓ٘، ٚ ِِ٘ظف ْ 
ٜٚكلتٌ املظٝذ ايذدلٍ ، ٜبًغ قذس َل ٜبًغ باشٙايظالّ ، 

ٜٚذسن٘ ببلب يذ  ٝكتً٘، ٚقذ قٌٝ يف قتً٘ ي٘ أْ٘ ٜزٚب نُل 
َوخلهِري َكْػِِس ♂:◘ ايٓيب  يكٍٛ، سآٜٙزٚب املًذ يف املل٤ إرا 

ََقَْؽِِسَ  ْؼِ ًطا  ُْ ْرَاَم َحَؽًَم  َْ ةِقَِنِه َلقُوِصَؽنه َأْن َاـِْ َل َِقُؽْم خْةُن 

ؾِقَب  َوَاْؼُتَل خخِلـِْ اَر   َوَاَ َي خجِلْ َاةَ  ٜش   حهُٗل  أٟ: -خلصه
  )َتفل عًٝ٘(. ▬َوَاِػقَض خمَلاُل َحتهى ًلَ َاْؼَبَؾُه َأَحنٌ ، -ًٜٚغٝٗل

   :خروج يأجوج ومأجوج-4
  ٔ َّاِغ  ع  ٍ  ☺ ايَّٓ ٍ  ق ل ٍُ: ق ل قَ ى ..♂:◘ اهلِل س ُطٛ َِ ُثمه َاْلِِت 

ـْهُ  ِْ َصَؿُفْم خهلُل  ََ ْرَاَم َقْوٌم َقْن  َْ ََقَْؿَ ُح  -َٔ ايذدلٍ :أٟ -خْةَن    

َبقْـَََم ُ وَ  ََ ُثُفْم ةَِنَرَجاِِتِْم ِس خجلَـهِة   ْن ُوُجوِ ِفْم  َوُُيَنع َ َرلَِك إِْذ  ََ

خ ِِل ًلَ َاَنخِن ألََحٍن  ًُ َبا
َِ قَ ىَ إِِّنع َقْن أَْخَرْجُت  َِ َأْوَحى خهلُل إَِ  

زْ  َََحرع ُِي إَِ  خلَطوِر  َوَابَْعُث خهلُل  -ضِ أٟ: -ةِِؼَتاِِلِْم   َبا َِ

ْن ُ لع َحَنٍب َاـِْ ُؾونَ  ِْ لُْجوَج  َوُ ْم  َْ  -ٕٜٛظشعأٟ:  -َاْلُجوَج َو
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   ،ٞ(٘ ا(يبلْةةةة٘ أ ذ ٚيخخةةةة) أخشد ▬ د٨٥١را(ْعلّ:  
ٔ َهة١، َةٔ يةذل خًةف اياةفل، ا      ختشج داب١ عذٝب١ َة ٚ

ِ ع٢ً خةشاطُِٝٗ:  ُُُِٗظِٚتٜذسنٗل طليب ٚا ٜفٛتٗل ٖلسب، 
ٖزا َؤَٔ، ٖٚزا نل ش ٜهزب بليبعةح ٚايٓؼةٛس، ٚا ٜةؤَٔ    

َؾاْقِفْم }، قلٍ تعةل : ◘بليكشإٓ ٚا مبخُذ  ََ َوإَِذخ َوَقاَي خلَؼاْوُل 

ااَن  ْع ااًة  خةه َُ ُؿُفااْم َأنه خلـهاااَس َ اااُكوخ ةِنيَاتِـَااا ًَل َأْخَرْجـَااا َِلُااْم  خألَْرِض ُتَؽؾع

ٔ ،  د٢٨رايٌُٓ:  { (28ُاوِقـُاوَن   َ ١  أ ِبٞ ٚ ع  َ ل ٍ :☺  أو ٍ  ق ل  ق ل
 ٞ َتِ ااامُ ♂:◘ ايَِّبةةة ََ اااُة  خةه اااُرُج خلنه ِّةةةِ – ََتْ اااَذ  -أٟ: ُتع  ََ خلـهااااَس 

ضِقِؿِفمْ  اا ،-أٟ: أْةةٛ ِٗ – َخااَرخ َِ َي ُثاامه َاْعُؿااُروَن  ااى َاْ ااَسِ قُؽْم  َحته

ااااْن َأَحااااِن  ِْ ْاُتُه  َقُؼااااوُلَ خْصااااَسَ ََ ْاَتُهَ  هااااْن خْصاااَسَ
َِ َقُؼااااوُل  ََ ُجاااُل خلَبِعااااَر  خلره

ِؿاااْيَ  ُِةةةني أٟ:-خدَُخطه َّ ) أخشدةةة٘ أ ةةةذ ٚيةةةخخ٘   ▬-املع 
 ٚ ٔ ا(يبةةلْٞ(،  َّاِغ ع ةة ٍ  ☺ ايَّةة ٍ : ق ةةل ٍُ ق ةةل : ◘ اهلِل س ُطةةٛ

َبقْـَََم ُ ْم َ َرلَِك إِْذ َةَعَث خهلُل  -ٓل٤ ٜأدٛج َٚأدٛجبعذ   -♂.. ََ

َتْلُخُرُ مْ  ََ َتْؼبُِض ُروَح  -أي : املؤمنني -ِرًُيا َضقعَبًة   ََ ََتَْت ََةاضِِفْم  

قَفا َِتَ 
َِ ُر خلـهاِس َاَتَفاَرُجوَن  خ ْ ِؾٍم َوَاْبَؼى ِِشَ ُْ ٍن  َوُ لع  ِْ ْم ُْ اُرَج ُ لع 

ّ جيلَ  ايشدلٍ ايٓظةل٤   :أٟ -خحلُُؿرِ  ٚا ٜهرتثةٕٛ   ايٓةلغ  أَةل
ةُ  -ريُفعٌ اذتٜنُل  ََ ا َعَؾْقِفْم َتُؼوُم خل ه ََ   ) أخرجه مسلم( . ▬  

 ىار خترج مً عدٌ حتشر الياس حملشرٍه: -7

ْلس َٔ عذٕ تظٛم ايٓلغ إ  د١ٗ  ختشج يف اهلل، إخٛتٞ
  .ايؼلّ تكٌٝ َعِٗ حٝح قليٛا ٚتبٝت َعِٗ حٝح بلتٛ

  خسف باملشرق باملغرب وآخر جبسيرة العرب:  1،0908

ارتظٛف ايجالث١ خظٛف عظ١ُٝ أنجةش ممةل ٜكة  ٜٚعةلٜٔ     ٖٚزٙ 
هةٕٛ خظةف    ٜٝٚؼلٖذ َٔ د١ٗ املهلٕ َٚةٔ دٗة١ ايكةذس،    

  .ع٢ً ػشاس ارتًل تكّٛ ايظلع١بعذٖل ع٢ً ْطلم ٚاط ، 
 !!والتسويف وإياكم بالتوبة وعمل الصاحلات  فلنسارع

 لمنسيد ارجع لكتاب : زاد املسمه اليومي مً العمه الشرعي
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َقُؿرَ  َِقَفاا  َوَاُؿاَر َِخاُرُ ْم َأوَ  ََ اا  َْ ُةوَن  َقْرَ ََ َة   اه ِة َضَزِ َذ ُةَحْرَ ََ خِئُؾُفْم 

قَ اااااى  َِ  
ِ
ااااا َكبِاااااَي خهلل ااااااٌ   َوُُيَْ ُ َْ ًة  اااااره َْ َقُؼوُلاااااوَنَ َلَؼاااااْن َ ااااااَن ِزَاااااِرِه  ََ

ُِاـَاارٍ  اَئاِة  ِْ اْن  ِْ خ   َوَأْصَحاُةُه  َحتهى َاُؽوَن َرْأُس خلثهْوِر ألََحاِنِ ْم َخاْرً

قَ اااااااى َوَأْصاااااااَحاُةهُ  َِ  
ِ
اااااااُب َكبِاااااااَي خهلل َِ َرْ ََ أٟ:  -ألََحاااااااِنُ ْم خلَقاااااااْوَم  

َؾااْقِفْم خلـهَغااَف ِس ِرَقاااِزِمْ ، -ٜتضةةشعٛا إ  اهلل ََ ِشااُل خهلُل  ُرْ  أٟ:- ََ
ْرَشااى،  -سقةةلبِٗ يف ادٚدًَ ََ ُقْصاابُِحوَن  َ َؿااْوِت  -قتًةة٢  أٟ: -ََ

اَل َكْػٍم َوخِحَنٍة  ُثمه ََيْبُِط َكبَِي خ ََ قَ ى َوَأْصَحاُةُه إَِ  خألَْرِض   َِ  
ِ
هلل

ااُب  َِ َرْ ََ ُفااْم َوَكْتااـُُفْم   ااَمُه َزَوُ َْ ْوِعااَي ِصااْزٍ إًِله  َْ ََيِااُنوَن ِس خألَْرِض 

ااااااِق  ـَ َْ خ َ َل ِشاااااُل خهلُل َضاااااْرً ُرْ ََ   
ِ
قَ اااااى َوَأْصاااااَحاُةُه إَِ  خهلل َِ  

ِ
َكبِاااااَي خهلل

َتْطاَرُحُفْم َحْقاُث ، -ارتشطةل١ْٝ  اإلبٌأٟ:  - خلُبْخاِت  ََ اَتْحِؿُؾُفْم  ََ

اااَنٍر َوًلَ َوَةاااٍر     َصااااَ  خهللُ  َْ ـْاااُه َةْقاااُت  ِْ َطاااًرخ ًلَ َاُؽاااَن  َْ ُثااامه ُاْرِشاااُل خهلُل 

َلَػاةِ  َ َفااا َ ال ه َقْغِ اُل خألَْرَض َحتهاى َاْسُ ُثامه ُاَؼاااُل ، -أٟ: نةةلملشآ٠ -ََ

ي َةَرَ َتا ُع انَ لَِمْرِض َأنْبِتِي َثَؿَرَتِك َوُر ِْ ِئاٍر َتْلُ اُل خلِعَصااَةُة  َْ َقْو ََ  ِك  

اَكِة َوَاْ اَتظَِؾوَن ةِِؼْحِػَفاا ْه ْشالِ  -بكؼشٖل أٟ: -خلَر  -َوُاَبااَرُك ِس خلرع
ةِالِ  -ايًدي أٟ: ِِ اَن خ ِْ ْؼَحاَة  أٟ: ايٓلقة١ ايةيت تةذس     -َحتهاى َأنه خلؾع

اا -ادتُلعةة١ ايهةةجري٠  أٟ: -َلَتْؽِػااي خلِػَئااامَ  -ايًةةدي ااَن خلـه اِس  ِْ

َن خلَبَؼارِ  ِْ ْؼَحَة  َلَتْؽِػاي خلَؼبِقَؾاَة  -ايبكش٠ اييت تذس ايًةدي  أٟ: -َوخلؾع

َن خلَغـَمِ  ِْ ْؼَحَة  َن خلـهاِس  َوخلؾع َلَتْؽِػاي  -ػةل٠ تةذس ايًةدي    أٟ: -ِْ

َن خلـهاسِ  -ادتُلع١ أٟ: -خلَػِخرَ   ) أخرجه مسلم( . ▬ِْ
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 طًٛلأعظِ عالَلت ايظلع١ ايه ٣  يف اهلل، َٔ يتأحب
 ايؼُع َٔ َغشبٗل، حٝح ختشج َٔ بلب ايتٛب١  ٝغًل، 
 ٚريو بعذ ثالخ يٝلٍ ا ٜؤرٕ هلل بليطًٛل، ثِ تطً  َٔ

ٍ  َغشبٗل، ْن ♂:◘ ايٓيب  ق ل ِْ ْؿُم  ُة َحتهى َتْطُؾَي خل ه ََ ا ًلَ َتُؼوُم خل ه

ِنَذخ َرََ ا خلـه  ََ ْغِرِزَا   َََرخَك ِحْيَ َْ َؾقَْفا  ََ ْن  َْ َن  َْ ًلَ َاـَػُي }:اُس َ

ِْن َقبُْل َأْو َ َ بَ  ـَْت  َْ  {َخْرًخ  اااااَِّنَ ااااااااااااااااااااْت ِس إِاؿَ ااااَكْػً ا إِاََمَُّنَا ََلْ َتُؽْن َ
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 من أشراط 

 الساعة الكربى

 

 

ملسو هيلع هللا ىلص

 


