
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

  . اَعةر ِنر َعنر السَّ ْ (: َقاَل  )َقاَل َفَأْخِبر ائرلر َن السَّ   (َما اْلَْْسُئوُل َعنَْها برَأْعَلَم مر

يَها لرُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس }  تعاىل:  قال   وقتها سواه  بعرلم الساعة فال يعَلم  اهلل  استأَثر  فقد اَعَة آترَيٌة َأَكاُد ُأْخفر إرنَّ السَّ

َما  )) :  موافقا حلقيقة القرآن الكريم   صىل اهلل عليه وسلم عىل سؤاله   فجاء رد رسول اهلل ،  [15طه:  ]  {َتْسَعى برََم  

ائرلر  َن السَّ لم  مل َيُقل: ال أعَلمها؛ حتى ال يتو((  اْلَْْسُئوُل َعنَْها برَأْعَلَم مر م عدم عر م أن غريه يعَلُمها، وإنَم عمَّ وهَّ

اهلل قال سبحانه:    كل مسؤول عنها، القيامة إال  يعلم متى تقوم  اَعةر }فال  السَّ ْلُم  عر نَدُه  اهللََّ عر [ 34]لقَمن:    {إرنَّ 

   فمن ادعى معرفة علم الساعة فهو مكذب للقرآن والسنة 

ِنر َقاَل:  )) ْ َاَعْن    َفَأْخِبر
أرشاطها((  َأَماَرِتر أو  عالماِتا  صغرى أي  إىل  الساعة  عالمات  العلَمء  م  قسَّ وقد   ،

 .وكِبى

مة بمدة طويلة عن وقوع الساعة، ومن  برعثة رسول اهلل   ها عىل سبيل اْلثال فالعالمات الصغرى: تكون متقدِّ

ما   ومنها  القسطنطينية،  وفتح  اْلقدس،  بيت  وفْتح  ووفاته،  وسلم  عليه  اهلل  احلديث،صىل  هذا  يف   وَرد 

واحلكمة من هذه األرشاط الصغرى تذكري اْلؤمن بُقْرب يوم القيامة؛ لكيال تأخذه الغفلُة عنها واالنشغال  

 .بُمَتع احلياة الدنيا واالطمئنان إليها

الكِبى: العالمات  حديث   أما  يف  منها  مجلة  جاءت  وقد  مبارشة،  القيامة  يوم  أحداث  َتْتبعها  التي  فهي 

َقاَل  عنه  اهلل  ريض  الغفاري  )) حذيفة  َفَقاَل :  َنَتَذاَكُر  َوَنْحُن  َعَلْينَا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النَّبرىُّ  َما    : اطََّلَع 

َقاَل   : َقاُلوا؟  َتَذاَكُرونَ  اَعَة.  السَّ َوا:  َنْذُكُر  َخاَن  الدُّ َفَذَكَر  آَياٍت.  َعْْشَ  َقْبَلَها  َتَرْوَن  َحتَّى  َتُقوَم  َلْن  َا  اَل إرَّنَّ جَّ لدَّ

ُخُسوٍف  َوَثاَلَثَة  َوَمْأُجوَج  َوَيْأُجوَج  َمْرَيَم  اْبنر  يَسى  عر َوُنُزوَل  َا  ِبر َمْغرر ْن  مر ْمسر  الشَّ َوُطُلوَع  َة  ابَّ َخْسٌف َوالدَّ  

اْلَيَمنر  َن  مر ََتُْرُج  َناٌر  َذلرَك  ُر  َوآخر اْلَعَربر  يَرةر  برَجزر َوَخْسٌف  بر  براْلَْْغرر َوَخْسٌف  قر  إرىَل براْلَْْْشر النَّاَس  َتْطُرُد   

مْ  هر  ، ومتى ما ظهرت واحدة من هذه العالمات تبعها الباقيات ((ََمَْْشر

َتَها(:  )َقاَل  أن َيكُثر العقوق بني األوالد واآلباء، فتكون االبنة هي اآلمرة الناهية يف   ومعناها  َأْن َتلرَد األََمُة َربَّ

 . دهاالبيت وكأَّنا السيدة، وأمها كأَّنا اخلادمة عن



 

 

 َيَتَطاَوُلوَن يفر )        
ر
اء َعاَء الشَّ  ال َنْعل برجله.   مناحلفاة:  اْلُبنَْيان(( )َوَأْن َتَرى احْلَُفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة رر

الغنم  ُرعاة  هم  الشاء:  عاء  ورر الفقري.  هو  والَعالة:  َبَدنه.  عىل  ثوب  ال  الذي  هو  أي   يتطاولون: .  والُعراة: 

م أطول ُبنياًنا  َيصريون إىل َبْسطة  واْلراد ِبذه العالمة أن أهل احلاجة والفاقة،  ،يتناَفسون يف ارتفاع اْلباِن، أُّيُّ

اْل َوْسعة من  الدنيا،  القصور،  يف  رْفع  يتنافسوا يف  واجلاه، حتى  يتطاولون يف تشييد  وقد  ال  اليوم من  رأينا 

 . األبراج وناطحات السحاب، وأُّيم يسبق غريه يف هذا اْلضَمر

يًّا ُثمَّ َقاَل لر )) 
ائرُل :  َقاَل ُثمَّ اْنَطَلَق َفَلبرْثُت َملر ى َمنر السَّ ثم انطَلق أي:    ((ُه َأْعَلمُ ُقْلُت اهللَُّ َوَرُسولُ   ؟َيا ُعَمُر َأَتْدرر

أو  فالُتمرس،  الرجل((،  عيلَّ  ))ردُّوا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  فقال  الروايات:  بعض  يف  وجاء  انرَصف،  ثم 

 .فأخذوه لريدوه، فلم جيدوه ومل َيروا شيًئا. ومعنى فلبرثُت َمليًّا؛ أي: بقيت مدة طويلة

يُل َأَتاُكْم ُيَعلِّ :  َقاَل ))  ِْبر صىل اهلل عليه وسلم التعليم إىل جِبيل عليه السالم فقد أسنَد  درينَُكْم((،  ُمُكْم  َفإرنَُّه جر

لًَم أنه السائل الذي قام بدور اْلتعلِّم، وْلا كان أسلوبه يف السؤال واسترفساره عن قضايا هي أمهات أمور   عر

اإلجابات من رسول اهلل صىل اهلل عليه يف احلصول عىل  سببًا    هذا األسلوبكان  الدين وأصول اإلسالم،  

      .وسلم فحصل العلم الكثري بسببه وبُحسن أسلوبه يف السؤال، وقد قيل: ُحْسن السؤال نصف العلم 

الساعة يوم القيامة، هي جزء من عامل الغيب، الذي يعد والبد من لفت االنتباه ْلسالة غاية يف األمهية أن  

اإليَم أركان  من  ركن  به  أما  اإليَمن  اإليَمن،  هذا  بموجب  والعمل  االستعداد  هو  اْلهم  فإن  ولذلك  ن، 

                                                   .السؤال واالنشغال بجزئيات ال تقدم وال تأخر فال فائدة منه

أعرابيا  روىوقد   أن  مالك،  بن  أنس  وسلم:   البخاري ومسلم عن  عليه  اهلل  اهلل صىل  متى ))سأل رسول 

الساعة يا رسول اهلل؟ فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: ما أعددت هلا؟ قال: ما أعددت هلا من كثري صالة 

 . (( وال صوم وال صدقة ولكني أحب اهلل ورسوله، قال عليه السالم: أنت مع َمْن أحببت

هلا؟)) يعلم((وماذا أعددت  أن  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  أراد  و  ،  اْلهم    لصحابة احلارضينااألعرايب  أن 

والقيامة   بالساعة  اإليَمن  الفائدة من  ما  وإال  القيامة،  يوم  للنجاح  وجتتهد  وتعمل  تعد  أن  واْلفيد،  والنافع 

   ومعرفة موعدها، ثم ال يكون هناك استعداد وال عمل وال مبادرة للنجاح والتفوق فيها؟

الغد،    ت لن يرتك أحدُا فهل زرعنا اليوم لنحصد يفوهذا حالنا اليوم، فنحن نوقن أن الساعة قادمة، واْلو

 فالدنيا مزرعة اآلخرة؟ 

 عاْلني واحلمد هلل رب ال 


