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ال. -61 جَّ  ؾتـة ادسقح افدَّ

ـْ فف ويلٌّ احلؿُد هللِ احلؼِّ  ـْ فف رشيٌؽ يف ادؾِؽ، ومل يؽ ادبِغ مل يتخْذ وفدًا، ومل يؽ

ره تؼديرًا، أمحُده شبحاكف، ؾؾف احلؿُد ـؾُّف، أوُفف وآخُره   ؾؼدَّ
ٍ
، وخؾَؼ ـؾَّ يشء لِّ مـ افذٌّ

 طاهُره وباضـُف، وهق افقيلُّ احلؿقُد.

شاُء، وحيؽُؿ ما ُيريُد، وأصفُد أن ال إفف إال اهللُ وحَده ال رشيَؽ فف، يؼِِض ما ي

ًا إال  َة ظؾقف، ومل َيَدْع رشًّ وأصفُد أن حمؿدًا ظبُد اهلل ورشقُفف، مل يسْك خراً ً إال دلَّ األُمَّ

َرها مـف . أما بعد.   حذَّ

ؾاتؼقا اهللَ ظباَد اهلل، روى مسؾٌؿ يف صحقِحف مـ حديِث أيب هريرَة  ريض اهلل ظـف 

باِدروا باألظامِل افصاحلِة ؾِتـًا ـِؼَطِع افؾقِؾ ادظؾِؿ، »ؿال:  أن افـبلَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ُيصبُح افرجُؾ ممِمـًا ويؿيس ـاؾِرًا، ويؿيس ممِمـًا ويصبُح ـاؾرًا، يبقُع ديـَف بَعَرٍض مـ 

 . «افدكقا

 ظباد اهلل أهيا افـاس..

 : ْؿ إاِل ِؽـًك »يف حديث أيب هريرة  ريض اهلل ظـف ظـد افسمذيِّ ـُ َما َيـَْتظُِر َأَحُد

اَل  جَّ  ،،ُمْطِغًقا، َأْو َؾْؼًرا ُمـِْسًقا، َأْو َمَرًضا ُمْػِسًدا، َأْو َهَرًما ُمَػـًِّدا، َأْو َمْقًتا ُُمِْفًزا، َأِو افدَّ

؟! اَظُة َأْدَهك َوَأَمرُّ اَظَة، َوافسَّ اُل رَشُّ َؽاِئٍب ُيـَْتَظُر، َأِو افسَّ جَّ  . «َوافدَّ
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 أهيا افـاس.

 
ٍ
كقا ؿد آَذَكت برصٍم واكؼضاء اَظُة َواْكَشؼَّ  ،إنَّ افدُّ َبِت افسَّ  ﴿اْؿَسَ

ٍ
وزواٍل وؾـاء

اُضَفا﴾ ،اْفَؼَؿُر﴾ اَظَة َأْن َتْلتَِقُفْؿ َبْغَتًة َؾَؼْد َجاَء َأرْشَ ، ﴿َوَما ﴿َؾَفْؾ َيـُْظُروَن إاِلَّ افسَّ

اَظَة َؿرِ   . يٌب﴾ُيْدِريَؽ َفَعؾَّ افسَّ

ا افـاُس، وإن ُمقَئفا بظفقِر َأرشاضِفا، وـثٌر مـ  ؾافساظُة ؿد اؿَسَبت أهيُّ

ظالماِِتا، افتل بقَّـفا افرشقُل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ؾنن افـبلَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد 

 َأـَثَر مـ بقاِن تؾؽ األرَشاِط وافعالماِت؛ حتذيرًا وتـبقفًا فألمِة؛ ِتقئًة وإرهاصاً 

ٌء  ؛فؾساظةِ  اَظِة يَشْ ُؽْؿ إِنَّ َزْفَزَفَة افسَّ ُؼقا َربَّ َا افـَّاُس اتَّ فِعظِؿ هْقِِلا وصدِة خطِرها ﴿َيا َأهيُّ

 . َظظِقٌؿ﴾

اظِة،  أال، وإن أظظَؿ ما أخَز بف افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مما يؽقُن بغ َيَدِي افسَّ

ه هقالً خروُج افدجاِل، رشُّ ؽائٍب يُ  ـتظُر، ؾام ـاَن وال يؽقُن إػ يقِم افؼقامِة وأصدَّ

، ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقام رواه مسؾٌؿ مـ حديِث  أظظُؿ ؾتـًة مـف وأصدُّ

ما بَغ خؾِؼ آدَم إػ ؿقاِم افساظِة أمٌر أـُز مـ »ظؿراَن بـ حصٍغ ريض اهلل ظـف: 

جالِ  تَف  ؛ وفذفؽ أمجعت األكبقاُء ظذ حتِذيرِ «افدَّ ر أمَّ أؿقاِمِفؿ مـف، ؾام مـ كبلٍّ إال حذَّ
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جاَل.  افدَّ

ـُ  ـ اِل بقاكًا واؾقًا صاؾقًا، ؾَجاءت افسُّ جَّ وفؼد بغَّ كبقُّـا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أمَر افدَّ

ُر صػاتِف،  ـُ ـَ خروِجف، تذ واألْخباُر ظـ افـبلِّ ادختاِر تِِصُػ َظظِقَؿ ؾِتـتِف، وتـعُت زم

ه وؾتـتِف. وتؼصُّ أخباَره  ُ فؾـاِس ادخرَج وادؾجَل مـ رشِّ  وأكباَءه، وتبغِّ

 أهيا افـاس.

ـٍ مظؾٍؿ، تـطِؿُس  جاِل يؽقُن يف زم أخَز مـ ال يـطُِؼ ظـ اِلقى أن خروَج افدَّ

 ؾقف أكقاُر اِلدى ظـ أـثِر األرِض.

ـٌ ُيدرُس ؾقف افعؾُؿ ويؼؾُّ افعؿُؾ.  زم

ـُ ويضعُػ، وي ي ـٌ خيػُّ ؾقف افدِّ كك، ويشقُع ؾقف اخلؿُر زم ظفُر ؾقف افربا وافزِّ

 وافغـاُء.

ـٌ ُِتدُر ؾقف افدماُء ويؽثُر ؾقف افؼتُؾ.  زم

ػفاُء، ويتحُر ؾقف افعؾامُء. ـٌ يتطاوُل ؾقف افسُّ  زم

ـٌ َيضُعُػ ؾقف األمُر بادعروِف وافـفُل ظـ ادـؽر.  زم

ـُ ؾقف افؼيعُة ويعزُّ أكصاُرها. ـٌ متتف  زم

ـٌ ُيغػُؾ ؾق  ف ذـُر افدجاِل، ؾال ُيذـُر إال ؿؾقاًل.زم

ـِ افذي خيرُج ؾقف هذا افػتاُن، وؿد وؿَع يف افـاِس ـثٌر  هذه بعُض أوصاِف افزم

 مما جاءت بف األخباُر افتل تصُػ وؿَت خروِج افدجاِل.

ـُ ادرُء ظذ كػِسف مـ ؾتـِة افدجاِل، وؿد خاَؾف افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف  ؾؽقَػ يلم
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ـًا ـام يف حديِث وشؾؿ وصحابتُ  ف األضفاُر؟! ؾؼال ِلؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُمسؽِّ

إْن خيرْج وأكا ؾقُؽؿ ؾلكا حِجقُجف دوَكؽؿ، وإْن »افـقاِس بـ شؿعاَن ريض اهلل ظـف: 

 . «خيرْج وفسُت ؾِقؽؿ ؾاْمُرٌؤ حِجقُج كػِسِف، واهللُ خؾِقَػتل ظذ ـؾِّ مسؾؿٍ 

 أهيا افـاس.

ُتدهُش افُعؼقَل وُتطُر األفباَب وُتػؼُد افصقاَب، ؾنن اهللَ  إن ؾتـة افدجاِل ؾتـةٌ 

ـُ مـ ادرتاِب. ؛تعاػ يبتِع بافدجاِل افـاَس   فقتبَغ افصادُق مـ افؽاذِب، وادقؿ

ؾؿـ ؾتـتِف: أكف يليت ظذ افؼقِم ؾقْدُظقهؿ إػ ظبادتِف، ؾقستجقبقن فف، ؾقلمُر افسامَء 

ؾتـبُت، ويليت ظذ افؼقِم ؾُردُّون ؿقَفف ؾقـرصُف ظـفؿ ممِحِؾغ ؾتؿطُر، واألرَض 

 ُمِدبغ. 

ـُ هبام افـاَس، ؾؿـ أضاَظف أدخَؾف جـََّتف، وهل  ومـ ؾتـتف: أنَّ معف جـًة وكارًا، َيػت

َبف أدخَؾف كاَره وهل جـٌَّة ؽـَّاء.  كاٌر تؾظَّك، ومـ ـذَّ

 -اهللَ يثبُِّت افذيـ آمـقا، ؾؼد أؿاَم اهلل ومع هذا وؽِره مـ أشباِب افػتـِة، إال أنَّ 

جاِل مـ افصػاِت ما يدلُّ ظذ ـِذبِف، وأكف فقس ربَّ افعادغ. -ظز وجؾ  يف افدَّ

ؾؿـ ظالمات ـذبِف: أكف أظقُر افعغِ ِ افقؿـك، ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

افدجاَل أظقُر افعِغ  إن اهللَ ال خيػك ظؾقؽؿ، إن اهللَ فقس بلظقَر، وإن ادسقَح »وشؾؿ: 

 . «افقؿـك، ـلنَّ ظقـَف ظـبٌة ضاؾئةٌ 
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ؾؽقػ يصحُّ أن يؽقَن ربَّ افعادغ، وهق ظاجٌز ظـ أن يدؾَع ظـ كػِسف افـؼَص 

ٌء َوُهَق  ِؿْثؾِِف يَشْ ـَ وافعقَب؟! واهللُ تعاػ فف األشامُء احلسـك، وفف ادثُؾ األظذ: ﴿َفْقَس 

ِؿقُع اْفَبِصُر﴾  . افسَّ

ك ف "أو  "ـاؾرٌ "ومـ افعالماِت افتل ُيعرُف هبا ـذُبف: أكف مؽتقٌب بَغ ظقـْقف 

، ـاتٌب أو ؽُر ـاتٍب.  "ر ـٍ  وهل ظالمٌة يؼرُؤها ـؾُّ ممم

ومـ ظالماتِف افدافِة ظذ ـِذبِف: أن أـثَر أتباِظِف افقفقُد، ؾنكف يتبُعف مـ هيقِد 

 ِب، وافعجائُب مجٌَّة. أصبفاَن وحَدها شبعقن أفػًا، وهذا مـ افعجائ

 أهيا ادممـقن.

 أربعقن يقمًا: 
ِ
يقٌم ـسـٍة ويقٌم ـشفٍر ويقٌم ـُجُؿعٍة، »إن مدَة هذه افػتـِة افعؿقاء

َل هنايتِف وهزيؿتِف أكف يليت ؿرَب ادديـِة افـبقيِة، وهق  اِم، وإن أوَّ وباؿل أياِمف ـسائِر األَيَّ

ثـا ممـقٌع مـ دخقِِلا، ؾقخرُج فف صابٌّ ؾقؼ جاُل، افذي حدَّ قُل فف: أصفُد أكؽ افدَّ

ُبف ؾُريُد  ـُ يب؟ ؾقؽذِّ جاُل: أتمِم رشقُل اهللِ حديَثف، ؾقؼتُؾف ثؿ حيِققف، ؾقؼقُل فف افدَّ

جاُل ؿتؾَ   . «ف ؾال يتؿؽـافدَّ

ـُ مريَؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،  ثؿ إن اهللَ يلذُن ألهِؾ اإليامِن بافػرِج ؾقـزُل ظقسك ب

جاُل حتك يذوَب ـام يذوُب ؾقطؾُب اف ف بباِب ُفدٍّ يف ؾؾسطغ، ؾام أْن يراه افدَّ ـُ دجاَل، ؾقدر
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ـُ ظقسك مـ ؿتؾِف، ؾقؼتُؾف بقِده  ، فؽـ اهللَ يؿؽِّ
ِ
ثؿ ُيِري افـاَس دَمف يف َحْربتِف، ،ادؾُح يف اداء

 وهبذا ُيطَقى خُز أظظِؿ ؾتـٍة يبتِع اهللُ هبا افبَؼ.

 ـ ظذاِب افؼِز، ومـ ؾتـة ادحقا وادامِت، ومـ ؾتـِة ادسقح افدجال. افؾفؿ إكا كعقُذ بؽ م
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.

، واظؾؿقا  ـَ ـَ ما طفَر مـفا وما بط  -ظباَد اهلل-ؾاتؼقا اهللَ ظباَد اهللِ، واحذروا افػت

 ،افـبلَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بغَّ ألمتِف ضريَؼ افـجاِة مـ أظظِؿ ؾتـٍة، مـ ؾتـِة افدجالِ أن 

، يستؿسؽ بف فقـجَق مـ ـؾ ؾتـة.  ـِ  وهذا افسبقُؾ افـبقيُّ فؾـجاِة يؿثِّؾ مـفجًا فؾؿمم

 أهيا ادممـقن.

جاِل:  أي: ؛ -ف مـ شِؿَع بف ؾؾقـَل ظـ»ؿال رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف افدَّ

، ؾقتبُعف دا يبعُث بف  -فقبعَد وفقفرَب مـف  ـٌ ؾقاهللِ إن افرجَؾ فقلتِقف وهق حيسُب أكف ممم

ُبفاِت   كعقذ باهلل مـ اخِلْذالن.  «مـ افشُّ

ـَ  ظذ كػِسف،  ؾعذ ادممـ أن َيبعَد كػَسف ظـ ـؾِّ أشباِب افزيِغ وافضالِل، وأال يلم

 وؿ
ِ
 ؾبِف. ؾننَّ اهللَ حيقُل بغ ادرء

 أهيا ادممـقن.

جاِل  ـُ بافدَّ ا إذا ابُتَع ادمم ؾعؾقف بَلشباِب افثَّباِت ظذ احلؼِّ  -كعقذ باهلل مـف-أمَّ

اِل:  جَّ ، ؿال افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف افدَّ
ِ
ِز ظذ افػتـِة وافبالء ُف »واِلُدى وافصَّ إِكَّ

ْلِم َواْفِعَراِق ؾَ  ًة َبْغَ افشَّ  . «َيا ِظَباَد اهللِ َؾاْثُبُتقا ،َعاَث َيِؿقـًا َوَظاَث ِصاَمالً َخاِرٌج َخؾَّ
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ـُ أن يثبَت، وفقعؾَؿ أن مـ أظظِؿ أشباِب افثباِت ـثرَة  ؾعذ ادممـ إذا ؽِشقْتف افػت

 ذـِر اهللِ تعاػ. 

 أهيا ادممـقن.

و خقاتقَؿ إن مـ أشباِب افـجاِة مـ ؾتـِة افدجاِل أن يؼرَأ ظؾقف مـ افؼرآِن ؾقاتَح أ

ـْ أدَرـف مـؽؿ ؾؾقؼرْأ ظؾقف ؾقاتَح »شقرِة افؽفِػ، ؿال افـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ؾؿ

 .«شقرِة افؽفِػ 

وال ظجَب، ؾنن افؼرآَن صػاٌء دا يف افصدوِر، وهدى ورمحٌة فؾؿممـغ: ﴿ ُؿْؾ 

ـَ  ِذي َؽ بِاحْلَؼِّ فُِقَثبَِّت افَّ ـْ َربِّ َفُف ُروُح اْفُؼُدِس ِم ى فِْؾُؿْسؾِِؿَغ﴾ َكزَّ  . آَمـُقا َوُهدًى َوُبْؼَ

ؾاشتؿسؽقا ظباَد اهللِ بافؼرآِن افعظقِؿ، ؾننَّ اهللَ خُيِرُج بف ادرَء مـ افظؾامِت إػ 

 افـقِر، وهيديف بف شبَؾ افسالِم. 

ؾَّفا، وؾتـَة افدجاِل خصقصًا ! أهيا ادممـقن ـُ ـَ  إن مما يتقؿَّك بف ادسؾُؿ افػت

، ؾفذا رشقُل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  االفتجاءَ  ـِ إػ اهللِ، وشماَفف افـجاَة مـ رشِّ افػت

َ أن يستعقَذ باهلل مـ أربٍع: افؾفؿ »ـان يسَتعقُذ يف صالتِف مـ ؾتـِة افدجاِل، وأمَر ادصعِّ

إكا كعقُذ بؽ مـ ظذاِب جفـؿ، ومـ ظذاِب افؼِز، ومـ ؾتـِة ادحقا وادامِت، ومـ ؾتـِة 

 .        «سقِح افدجالِ اد

                                 


