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 –معالم و ضوابط  –أشراط الساعة و وعي المستقبل 
 أ/ قورداش آماؿ                                                                              

 –باتنة  –جامعة الحاج لخضر                                                                       
 كلية العلـو اإلنسانية و العلـو االجتماعية و العلـو اإلسبلمية                                     

 

 ملخص

تمنح دالالت أمارات الساعة التي ورد بها الخبر الصحيح ، توجيهات نفسية و معرفية و منهجية 
التي عرفها اإلنسان عبر رحلته الطويلة في  فكر من التفاؤل الحالم لليوتوبياثمينة .فإنها تحرر ال

الكشف عن المستقبل، كما تخلّصه من قهر الحتميات المعجزة. و الحسابات اآللية.و المستهدي 
بهذه األمارات يكتشف رؤية واضحة المعالم لمستقبل ذو توجهات مهمة في ميادين حاسمة في 

ستعداد لمواجهة مستجداته في عصر نشاط اإلنسان ، يمكن استشراف سيرورته  ، و من ثّم اال
سمته سرعة التغيرات التي تحدث و تعقيدها. فعلم آخر الزمان ال يعالج أحداث النهاية إال لتكون 

 هدايات لكل بداية. 

 

 

 

 

  

 les signes de la fin des temps et la Conscience du future 

  Résumé              

Les traditions prophétiques concernant les signes de la fin des temps, offre un savoir  
éclairant l’entrée dans le monde futur. Avec une vision orientée par des signes et signaux, 
la pensée se libère de l’Utopie rêveuse,ainsique du déterminisme dominant, et intègre à 
notre conscience un rapport réel et  actif avec les facteurs déterminants de la vie à venir. 
Cette vision explore et perçoit des mutations importantes dans différents domaines,et 
présente des directives facilitant l’éxercise  prospectif dans le monde contemporain, 
caractérisé par ses changemants rapides et complexes.  
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 مقّدمة
اتخاذ القرارات  ألىليتو في و معيارا ،يعتبر السمة البارزة لئلنساف التطّلع للمستقبل و محاولة كشف أسراره،

لمفاجآت الغد. و لّما كاف المستقبل مرتبطا بالغيب، الذي حجبتو إرادة اهلل  لضماف استمرار الحياة، و التصّدي
و ىدايات، تدفع  إلى البناء و النهوض و دخوؿ عتبات المستقبل ببصيرة و  تعالى عنا احتاج وعينا لو إلى ترشيد

 نضج.
.بيد أف المسلمين للغدو تعتبر األصوؿ اإلسبلمية ذات توّجو مستقبلي واضح في الحض على العمل و اإلعداد 

 وا أحداث النهاية، روا للمستقبل، و أعرضوا عن حاضرىم المحّمل بالتحديات، و استدعفي عصور التراجع تنكّ 
و انحصر وعيهم في متابعة استكماؿ مشهد آخر الزماف، انتظارا للساعة التي اختص اهلل تعالى بعلمها، و لكن 

أكيدة في تجديد و وضع دونها عبلمات و منارات في طريق السالكين توصلهم إلى بر األماف. و الحاجة 
من دالالتها في لحظاتنا التاريخية استنهاض وعينا نحو آفاقها، و االستلهاـ ىذه المعالم و  تصحيح النظر في

   الحرجة.
    
 مكانة أشراط الساعة مقدمة عن   

إف الجهود الجبارة التي بذلها علماء الحديث في جمع وحفظ السنة، حتى يسهل الرجوع إليها، انحسرت        
عن ثروة ىائلة من المعارؼ بدأت متراكمة ثم بعد تنظيمها و ترتيبها و تبويبها و توجيهها، تمخضت عنها جملة 

بر التاريخ. و ما زالت جهود العلماء من العلـو شكلت الرصيد النظري و العملي للشهود الحضاري اإلسبلمي ع
 ، لمواجهة تحديات العصور المتعاقبةها نحتاجو يالعلـو  ىذه و استحداث فروع جديدة لكليات مستمرة في إبداع

و النوازؿ التي أفرزتها أنماط الحياة اإلسبلمية المختلفة  التي شهدت تحوالت كبرى كتعطيل الخبلفة، و التبعية 
 العصرنة ثم العولمة.. للغرب، و التكيف مع

قد أسفر جهد واجتهاد علماء الحديث العلمي في الجمع و التمحيص، عن نوع آخر من األخبار، يتعلق  و     
 بالمستقبل أو بما سيكوف، دأبوا على إجماؿ و إدماج الكبلـ فيو ضمن مباحث اإليماف، و االعتصاـ بالكتاب 

 المصنفات الحديثة المختلفة كالجوامع  أو في 1،استقبلالنبوة، و الفتن وأشراط الساعة و السنة، ودالئل ال
 فات و السنن و أعبلـ النبوة..و المصن

 المقاصد الكلية لعلم أشراط الساعة
و يمكن أف نقسم داللة  العلم الذي تضمنتو السنة الشريفة  على خط الزمن،  لنقوؿ أنو يتجو اتجهات       

 :اثبلث
                                                 

1
إٌٛع اٌّؼزبد؛  أششاط اٌغبػخ: ٟ٘ ػالِبد اٌم١بِخ اٌزٟ رغجمٙب ٚ رذّي ػٍٝ لشثٙب. ِٕٚٙب اٌصغشٜ؛ ٚ ٟ٘ اٌزٟ رزمّذَ اٌغبػخ ثأصِبْ ِزطبٌٚخ، ٚ رىْٛ ِٓ - 

اٌغبػخ، ٚ رىْٛ غ١ش ِؼزبدح اٌٛلٛع؛ وظٙٛس  ومجض اٌؼٍُ، ٚ ظٙٛس اٌغًٙ، ٚ ششة اٌخّش..ٚ ِٕٙب اٌىجشٜ: ٚ ٟ٘ األِٛس اٌؼظبَ اٌزٟ رظٙش لشة ل١بَ

 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح -،اٌّىزجخ اٌغٍف١خ 624اٌذّعبي، ٚٔضٚي ػ١غٝ ٚ خشٚط ٠أعٛط ٚ ِأعٛط..أظش اٌززوشح/اٌمشطجٟ، ص
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العلم  بالماضي :بما كاف و انقضى، و ىو الذي يقـو عليو علم التاريخ و العلـو الملحقة بو.و قد حضي ىذا  -1
النوع من المعارؼ باىتماـ علماء اإلسبلـ ، و استخدموه أوال  في نقد الرجاؿ من  الرواة حملة اآلثار لغرض 

ثم اىتم الخلفاء و  ،ىذه خصيصة ألمة اإلسبلـ، و يصوتوثيق المنقوؿ عن النبي صلى اهلل عليو و سلم و تمح
و ،ية ، و أخبار العلماء و السبلطينو الفتوحات اإلسبلم العلماء  بتدوين أحواؿ الراعي و الرعية  و ذكر المآثر

 ، و إف تعلق بأحداث غبرت و طواىا الزمن.العلم و الحاجة إلى نتائجو خفى منافع ىذايال
يمكن تغييرىا، و اإلرادة اإلنسانية ليس لها تدخل فيما انقضى، و تبقى   و لكن الماضي قد أصبح حقيقة ال

 أخبار الماضين يستفاد منها حاضرا و مستقببل.مواطن العبرة في 
؛  في جلياتوود في مختلف تاإلبانة عن الواقع المشهو ىو  يكوفالعلم بالحاضر: بما ىو كائن و ما ينبغي أف  -2

 و أشكاؿ العبلئق بينهم و أنواعها، و بسبل الكسب  ،ألحواؿ األفراد و الجماعاتتوصيف اإلنساف و  عقائد
 ، يع، تحديدا  للحبلؿ منو و الحراـو تنظيم ذلك كلو بالتشر  ،و المعاش، و طرؽ الحكم و السياسة و الحماية

الحاضر عملية متحركة لم تكتمل بعد، و التدخل في مساره و التأثير في العلم ب . وللحقوؽ و الواجبات و بيانا
  الطوارئ و المستجدات في كل حيمجرياتو يكوف بقدر نسبي الحتماؿ ورود 

العلم  بما سيكوف، من األحداث و األحواؿ و التغيرات و المآالت، الذي يحضى  و ىو العلم  بالمستقبل:  -3
 شغوؼ خاص، نابع من نزوعو الفطري إلى المستقبل. لدى اإلنساف عموما  بعناية و

رادة اإلنسانية الحّرة في تقليب النظر في المصالح و المفاسد، و ئلمستقبل ىو المجاؿ األوسع المتاح لو ال
 للمستجدات، و االستعداد لؤلزمات..التخطيط و ترتيب األولويات، و التحسب 

و لكن الوعي بها عند المسلمين لم يصل بعد إلى حّد سيكوف، تندرج أحاديث أشراط الساعة ضمن العلم بما و 
 اعتبارىا  مصدرا لبلستشراؼ و التخطيط، في حدود ما عالجت من المعارؼ.

من خبلؿ النظر في أبواب العلم  ثبلث، تبدو  كلياتضمن   ترد ،ظلت األبعاد المقاصدية  للعلم بأشراط الساعة
 لتظهر المقاصد و الغايات التالية: ،التي أدرجت فيها ىذه األحاديث

الناس،  فوأل عما عيدةب اأمور  في معظم األحياف ذكر: فلما كانت ىذه األحاديث تاإليماف و التصديق بها -1
الناس بها و امتحنوا في كل العصور، ليكوف ذلك  صفة الغيبية فيها المتعلقة باإلخبار عن المستقبل، ابتليَ  مع

بو رسوؿ اهلل إختبارا إليمانهم بالغيب الذي يعتبر قواـ الدين، و ركيزة ركائزه.إذ"يجب اإليماف بكل ما أخبر 
، وسواء في ذلك ما لنقل عنو فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنو حق وصدؽ، وصح بو اصلى اهلل عليو وسلم

: ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث اإلسراء والمعراج، ومن ذلك أشراط الساعة مثل جهلناهعقلناه و 
بن مريم عليو السبلـ وقتلو لو ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج الدابة ، خروج الدجاؿ ، ونزوؿ عيسى 

 1وطلوع الشمس من مغربها ، وأشباه ذلك مما صح بو النقل "
                                                 

1
 .-اٌى٠ٛذ–٘ـ. اٌذاس اٌغٍف١خ 1406،ط  43 ، ص: االػزمبد ٌّؼخاثٓ لذاِٝ اٌّمذعٟ/  -  
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 إظهار صدؽ نبوة محمد صلى اهلل عليو و سلم    -2
 .فإف شهود جرياف القدر بتحقق ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو و سلم يجلي آيات النبوة  على امتداد الوجود 

و قد وقعت أحداث كما أخبر بها صلى اهلل عليو و سلم قبل وقوعها،  لتدؿ على أنو ال ينطق عن الهوى، بل 
ّّ خبر عن الغيوب، ليكوف ذلك داعيا لئليماف بمجمبوحي اهلل لو ي    ل ما جاء بو عن اهلل من التشريع . و من ثمَّ

 كاف إيراد ىذه األخبار ضمن ما كتب عن أعبلـ النبّوة.
 التحذير من الفتن -3     
عتصاـ  اال ر ومن أخبار عن الفتن و المبلحم و األىواؿ القادمة، فلمقصد التحذيىذه األحاديث  ما تضمنتو  فإف 

تنبيو الناس من رقدتهم وحثهم  "الحكمة في تقديم األشراط، وداللة الناس عليها، وبالدين و األىبة لما ىو آت.
توا بالحوؿ بينهم وبين تدارؾ العوارض منهم، فينبغي للناس أف على االحتياط ألنفسهم بالتوبة واإلنابة، كي ال يباغَ 

 .1"نظروا ألنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بهايكونوا بعد ظهور أشراط الساعة، قد 
  

 أشراط الساعة ؿأبعاد جديدة لوعي المستقبل من خبل
فرعية  تصب في النهاية  في  ىذه  لكلية يمكن استخبلص أىداؼ و غاياتمع ىذه المقاصد و الغايات ا

 وعينا للمستقبل بناء على المقاصد الرئيسية التي ذكرىا العلماء، و تعمل على تحقيقها و الوصوؿ إليها.فإف
إلى اآلت حتى ال تتشعب بنا دروب  ، يمنحنا اإلطار العاـ الذي يوجو نظرنا الساعة لعلم أشراط المقاصد الكلية

الظن، و تبعدنا عن غاية وجودنا. و مع سرعة و تعقيد التغيرات الواقعة في أزماننا، يتعرض و عينا إلى النسياف و 
بهاـ في فهم يعتريو الغموض و اإل و في التفكير في اآلماد البعيدة، كما  العجز عن مواكبة األحداث المتسارعة،

 وف بعد..و ىذا يزيد من قلق المستقبل.نا، لماذا يحدث، و ماذا سيكالذي يحدث من حول
فأشراط الساعة يمكن أف ترشد وعينا للمستقبل، و تسّد الحاجة بأبعادىا  النفسية و المعرفية و المنهجية، 

صدية  المقافروع جبلء بعض الو من ىذه الحيثية تكمن أىمية است  الناتجة عن التعقيد الذي يتسم بو ىذا العصر.
 التالية: األبعاد لعلم أشراط الساعة من خبلؿ

  ةالروحيالتغذية و النفسي اإلعداد   :األوؿ البعد -1
 اإلنساف و ىو يدخل عتبات المستقبل ببصيرة، ال يستغني عن خلفية نفسية  بو الذي يستهديالرشيد إّف الوعي 

 التهيئة الساعة في ىذا اإلعداد من خبلؿ. تساىم أشراط و روحية ُأعدت لمواجهة وقع أحداث المستقبل
   التالية:  ة، التي تتجلى في اآلثارو الروحي ةالنفسي

 إشباع وإرشاد الخياؿ -أ 
 ع إلى كنهو و كشف خباياه.لقد شكل المستقبل ىّما مشتركا لئلنسانية، للحجب التي أسدلت دوف التطلّ 

                                                 
1
 .2003ط  -ث١شٚد–.داس اٌفىش 2/461شّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ هللا اٌمشطجٟ/اٌززوشح فٟ أؽٛاي اٌّٛد ٚ أِٛسا٢خشح ،  - 
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المغامرة و َطرؽ أبواب المجاىيل، واقتحاـ منابع  على دا بقوى تلحّ مزوّ  اإلنساف و أماـ عتبات المستقبل يقف
 إلى الخياؿ إلشباع شغوفو الممتد. والتغيير، ألجأت

في ظهور أنماط من التفكير  المستقبلي ،لمعالجة كابوس  ،دور بارز اإلنساف عبر تاريخو الطويلكاف لخياؿ و لقد  
 عند كثير من الشعوب القديمة، كما استحدثتعرفت المجهوؿ الذي يداىم بمستجداتو؛ ظهرت األسطورة التي 

و إف   ،لنفس، و وىم شّيد ألغراضلشعر بنوع من السذاجة المحتملة، و خداع ناعم الكلمة" التي تُ  ؛اليوتوبيا
فهي توجو االىتماـ نحو مشروع مستحيل التحقق، و لكن مجرد إثارتو يساعد على تجاوز و   ،كانت نبيلة

 1احتماؿ الحاضر"
خياؿ اإلنساف صورا متعددة و متنوعة من أشكاؿ الحياة في المستقبل، عرؼ في األدبيات بالخياؿ كما أنتج 

"التي بدأت بتخيل إمكاف قياـ عالم جديد لو مواصفات معينة مستمدة من  رغبات الكاتب في تحقيق  العلمي
رات النابعة من األمل في عالم أفضل مثالي، والوسائل واألساليب والتكنولوجيات الكفيلة بتحقيق ىذه التصو 

وجود ظروؼ أفضل وأيسر، و امتدت ىذه الكتابات اآلف إلى التعبير والكشف عن اآلثار االجتماعية 
والتكنولوجية التي سوؼ تترتب على ىذه المنجزات على حياة الفرد وتصور قياـ حياة ذات شروط أفضل. أي أف 

تصور إلطار يتحرؾ فيو المجتمع في المستقبل، وىو ما ىناؾ اآلف ميبل واضحا في معظم ىذه الكتابات لوضع 
 2الذي قد يمتد إلى أحقاب طويلة" -التاريخ  المستقبلي.  -يشار إليو في بعض الكتابات تحت اسم

إف ثقافة أطلقت العناف للخياؿ ليصور للعالم حياة مفّصلة على أىواء الناس، و يحدد المآؿ و يثير فيو الرغبة 
 يغرس الوىم ، و يكّرس الخوؼ المقعد واألمل الفّج دوف ىداية و رشد. والرىبة، لهو عالم

أولئك الذين ال يؤمنوف باآلخرة ، يتضاءؿ تصورىم للوجود الكوني ، وتصورىم للوجود اإلنساني؛ وىم "ف 
 3يحشروف أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من ىذه الحياة الدنيا!"

فأحاديث أشراط الساعة بعيدا عن اللهو و اإلمتاع الصرؼ، تغذي الخياؿ بالصور التي تعكس حقيقة المآؿ ، و  
نات لما يستقبل األفراد و مشاىد بيّ  عرضت هيف .، و تمنع الضياع في دروب الظن والوىمخيارات الخبلص

 .العداء و الملحمات ثيرالجماعات و ما يحرؾ الفتن و المعضبلت، و ما ي
 
عجيبا   في تنبؤاتو ، الذي لقي اىتماما4" نسترداموس " ما كتبو و اإلثارةالخياؿ الممزوج بالكهانة و اللغز و من  

لحل غموضو، و تفسير مبهمو باعتبار كتابتو كانت على شكل أشعار، و اعتماده الرمزية  في تدوين خياالتو و ما 

                                                 
 

1
- Jean-Claude Guillebaud/ Le Gout de L’Avenir, p220 - Seuil -, 2000. 

2
 97ص – ِغزمج١ٍبد -ً٘ أزٙٝ ػصش اٌخ١بي اٌؼٍّٟ؟.. / د. أؽّذ أثٛ ص٠ذ ،  ِغٍخ اٌؼشثٟ ،   -  

3
 داس اٌششٚق..31آ٠خ األٔؼبَ/  2/1070اٌظالي ع١ذ لطت/ -  
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عن المستقبل، و  تنبأاليهودي من اتخاذه  مصدرا للعاه من تنبؤات، األمر الذي لم يثني العالم المسيحي و ادّ 
لحقيقة امادة إلشاعة حدث نهاية العالم  و ما يسبقو من أىواؿ،  حتى انتجت فيو األفبلـ و امتزجت فيو 

فتنو خياؿ  من 1ابنا، إذ وجد من كتّ بالخياؿ. و لم يسلم عالمنا اإلسبلمي من وطأة صدى ما أحدثو الكتاب 
 الرجل، و عمد ينسج على طرازه، و يبني و يهدـ، و يقّدـ و يؤخر دوف برىاف.

، و خروج والكذابين الثبلثين الذين يسبقون و ،دجاؿ آخر الزماف أما ما يخبرنا بو نبينا صلى اهلل عليو و سلم عن
، و يأجوج و مأجوج، وخروج  ن ذىب، و فتح القستنطنيةالدابة، و تكلم السباع، و انحسار الفرات عن جبل م

 ات المشعوذين و تجار اإلثارة .المهدي ..و سائر أشراط الساعة، فهي أخبار من شأنها إيقاؼ ترىّ 
صا، لقادرة الخياؿ اإلنساني، إذا تغذى بالحقائق التي تلوح معالمُها في اآلفاؽ يقينا ال ظنا و تخرّ  إف قوة واتساع  

إلى المقصد  -بطريقتها الخاصة  -الخوؼ المودع في فطرة اإلنساف ألف يكوف وسيلة روحية  توصلأف تصرؼ 
  ، و منو نستمد الهداية.الذي من أجلو خلقنا في التعبد هلل وحده الرباني

 و صقل القلوب على الثبات تخفيف فزع المباغتة -ب
انتهاء مرحلة و بداية و يعّبر عن  ،رترّقب و ال إعبلـ أو إشعامن غير يجيء  ،يـو القيامة ال يأتي إال بغتة معلـو أف

، و ما يصاحب ىذا االنتقاؿ من أىواؿ و فزع.قاؿ ةمرحلة مغايرة لها، و الخروج من بعد الدنيا إلى بعد اآلخر 
َهتُػُهْم َفبَل َيْسَتِطيُعوَف َردََّىا َواَل ُىْم يُػْنَظرُ  تعالى:}  40األنبياء/{وفَ َبْل تَْأتِيِهْم بَػْغَتًة فَػَتبػْ

متسارعا و بين يدي الساعة عبلمات صغرى تظهر و تتزايد ، ثم تتلوىا العبلمات الكبرى التي يكوف وقوعها 
اآليَاُت َخَرزَاٌت َمْنظُوَماٌت ِفى ذلك الحديث، فإف} على منتظما ال يتوقف وال يتراخى حتى تقـو الساعة، كما دؿّ 

 .2{يَػْتَبْع بَػْعُضَها بَػْعضاً ِسْلٍك فَِإْف يُػْقَطِع السِّْلُك 
الكبرى أرضية و علوية، فاألرضية مؤذنة بتغير األحواؿ العامة في معظم  فاألشراط ،و مع ىذا التسارع و التتابع

األرض، تبدأ بخروج الدّجاؿ و تنتهي بموت عيسى.، و ىي تّدؿ على قرب الساعة، و أما العلوية فهي مؤذنة 
ية الدالة على بتغير أحواؿ العالم العلوي، تبدأ بطلوع الشمس من مغربها، و بعدىا الدابة، ثم تنتهي األشراط العلو 

.و الحّد  الفاصل بين األشراط الكبرى األرضية و العلوية، أف مع العلوية ال ينفع إيماف و ال عمل 3وقوع الساعة
 4. و ىو إيذاف بانقراض نظاـ العالم الدنيويصالح

                                                                                                                                                                  
4
َ   ، رؼٍُّ ِٓ عّذٖ أعشاس اٌزٕغ١ُ ٚ وبٔذ فٟ رٌه اٌٛلذ رخزٍظ ثبٌغؾش ٚ اٌىٙبٔخ ٚ اٌزٕجؤ  ١ِ1566ش١ً ٔٛعزشداِٛط، طج١ت ٚ ِٕغُ فشٔغٟ، رٛفٟ : - 

َ راع ص١زٗ ٚ 3797ثبٌّغزمجً، أٌف " اٌزٕجؤاد" اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أُ٘ األؽذاس اٌزٟ عٛف رؾذس فٟ صِبٔٗ إٌٝ ٔٙب٠خ اٌؼبٌُ اٌزٞ رٛلغ ٘ٛ أْ رىْٛ عٕخ

 رٛافذ ػ١ٍٗ إٌبط. أظش: وزبة رٕجؤاد ٔٛعزشداِٛط. اٌمب٘شح ِىزجخ ِذثٌٟٛ. 
1
 خش ث١بْ ٠ب أِخ اإلعالَ، ٚ غ١شُ٘. ، أ١ِٓ ِؾّذ عّبي اٌذ٠ٓ  فٟ/ ٘شِغذْٚ آ ٟ وزبثٗ/ أعشاس اٌغبػخفٙذ عبٌُ ل - 

2
 . 1762أؽّذ فٟ ِغٕذ ػجذ هللا ثُ ػّشٚ، ٚ روشٖ األٌجبٟٔ فٟ اٌصؾ١ؾخ، سلُ:  . 8461ٚأخشعٗ اٌؾبوُ فٟ ِغزذسوٗ/ وزبة اٌفزٓ ٚ اٌّالؽُ ، سلُ: - 

3
 83/ 13اثٓ ؽغش / فزؼ اٌجبسٞ  - 

4
    ال ينفع نفسا "، فذلك حينوا أجمعوفوحتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآىا الناس آمن}.. ٌمٛي إٌجٟ:} ال رمَٛ اٌغبػخ  ؽزٝ.. {ٚ روش أِٛس إٌٝ أْ لبي: - 

 عن أبي ىريرة.  4635{أخرجو البخاري/التفسير/ باب :"ال ينفع نفس إيمانها" رقم " االنعاـ/إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
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، بهداية من أمره و بينة اإلنساف في سعة يدؿ ترتيب األشراط و تزايدىا و تعاظم فتنتها على الوجو الذي ذكر، أفّ  
 ىذه العبلمات ، فيحصل لو األمن من فزع المباغتة، وحيرة  الغموض، وإرباؾ الطوارئ.

بهدوء بالمدى  و النظر العبلمات الصغرى و الكبرى زمن يقصر أو يطوؿ ىو مجاؿ الفعل، يتاح فيو التفكير بين
 تحسبيكوف يتهيأ لو وي أمرا يعتقد أفمن ف مهما كانت التحديات، مع تحسس التجهات التغيير الحاصلالبعيد 
ترى الشائم  ،ومن لم يشمو ولم يعلم ثم رعد الرعد ،من شاـ برقاً وعلم أف سيكوف رعد.."ك ، و ال يرتجفوقوعو

  1العالم ثابتاً والغافل الذاىل مغشياً عليو"
ما ل عكس طبيعة النظرا مذاىب شتى تو قد تظهر مستجدات في الواقع، أو تتغير أحواؿ الناس، فيذىب قـو فيه

ىو كائن و ما سيكوف، فيتشاءـ ناس، و يتفاءؿ آخروف، و تعلو نداءات النذر بحلوؿ آخر الزماف مع دعوات  
 ، السكوت و لزـو البيوت و انتظار خروج المهدي. "فأما من ثبت عند صدمة البداءات، استقبل أمره بعلم و حـز

 2و من لم يثبت لها ؛ استقبلو بعجلة و طيش".
 استثارة الهمم بالبشارة و النذارة -ج

و تعبر عن طاقاتو الفاعلة القادرة على التأثير في عوالمو المختلفة:  ،بها اإلنساف وصفإف أصدؽ الصفات التي  ي
النبي صلى اهلل عليو و سلم قاؿ:" ..أصدؽ األسماء حارث و  عن اء ذلك منصوصا عليواإلرادة و الفعل. قد ج

 3ىماـ "
 .فاالنساف إذا  لو إرادة ئ حتى يلوح لو آخرنفسو و رغبتها، ما إف يحصل على شو و شغل ال ينقطع ىمّ فاإلنساف 

 دائما، و كل إرادة فبل بد لها من مراد تنتهي إليو جلبا لو أو دفعا.
 ، من أنفع أسباب العمل و اليقظة يلدى اإلنساف له قداـ قوى الحذر و الخوؼ و الرغبة و اإلإثارة  كما أف

 نعقدت نية وال تأسس عـز و ال شرع عمل.ا ة و اللوال الرغبة و الرىبة ما تيقظت ىمّ ف 
، و إال وقود النفس الكامن لهاأف يشتعل   تستحقو فكرة  راشدة  عادلة و لكن ال بد للرغبة و الرىبة من قضية  

فإذا  بها النفس إلى األرض.، التي تخلد والب النزوات و الهتافات الطينيةتبددت القوى الفاعلة تحت كسح د
 ه، و خبلصا و حصانة من المهاوي و االنتكاس.ما لمدارج علوّ كاف سلّ  ،رؼ ألمرغب العاقل و تشوّ 

لو، فبل يركن  لآلف  من شأنها إيقاظ الغافل عن معاده كي يعدّ  ،أحاديث األشراط القترانها بالساعة ذكرا و واقعاف
ر، ليكوف على ىداية و نور لما و ال يصرؼ نظره عن مواطن الخير و الشّ ، توالضيق في  أبعاده و القصير في مدّ 

 يستقبلو من المستجدات.

                                                 
1
 .1013ط الرابعة   -بيروت–دار الكتب العلمية  .77/ 13/ مفاتيح الغيبالرازي - 

2
 ، ط داس اٌؾذ٠ش.اٌمب٘شح 169،170، صاثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ/ ِفزبػ داس اٌغؼبدح - 

3
. 1040ٚ وزا إٌغبئٟ. ٚ ٘ٛ صؾ١ؼ ثشٛا٘ذٖ ، وّب روش األٌجبٟٔ فٟ اٌصؾ١ؾخ.ٚلُ: 4911عضء ِٓ ؽذ٠ش سٚاٖ أثٛ داٚد/ األدة/رغ١١ش األعّبء، سلُ:  -  

3/33. 
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، َعِن اْلَخْيرِ  -اهلل عليو وسلم صلى  -يَػُقوُؿ َكاَف النَّاُس َيْسَأُلوَف َرُسوَؿ اللَِّو  رضي اهلل عنو حَذيْػَفَة ْبَن اْلَيَمافِ كاف 
ْلَخْيِر ، َخاَفَة َأْف يُْدرَِكِنى . فَػُقْلُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإنَّا ُكنَّا ِفى َجاِىِليٍَّة َوَشرٍّ ، َفَجاَءنَا اللَُّو ِبَهَذا اوَُكْنُت َأْسأَلُُو َعِن الشَّرِّ مَ 

.  {ْم ، َوِفيِو َدَخٌن نَػعَ  }. قُػْلُت َوَىْل بَػْعَد َذِلَك الشَّرِّ ِمْن َخْيٍر قَاَؿ  {نَػَعْم  }فَػَهْل بَػْعَد َىَذا اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ قَاَؿ 
ُهْم َوتُػْنِكُر  }قُػْلُت َوَما َدَخُنُو قَاَؿ  . قُػْلُت فَػَهْل بَػْعَد َذِلَك اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ قَاَؿ  {قَػْوـٌ يَػْهُدوَف بِغَْيِر َىْدِيى تَػْعِرُؼ ِمنػْ

َها َقَذُفوُه ِفيَها َعاٌة ِإَلى َأبْػَواِب َجَهنَّمَ نَػَعْم دُ } ُىْم ِمْن  }. قُػْلُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِصْفُهْم لََنا فَػَقاَؿ  {، َمْن َأَجابَػُهْم ِإلَيػْ
 :. قُػْلتُ {َماَمُهْم تَػْلَزـُ َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوإِ  }قُػْلُت َفَما تَْأُمُرِنى ِإْف َأْدرََكِنى َذِلَك قَاَؿ  {ِجْلَدتَِنا ، َويَػَتَكلَُّموَف بِأَْلِسَنِتَنا 

ـٌ قَاَؿ  ، َوَلْو َأْف تَػَعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحتَّى يُْدرَِكَك اْلَمْوُت ِزْؿ تِْلَك اْلِفَرَؽ ُكلََّهاَفاْعتَ  }فَِإْف َلْم َيُكْن َلُهْم َجَماَعٌة َواَل ِإَما
  1{على ذلك َوَأْنتَ 

ستقبلي، بينما غيره من الصحابة ، كانوا أكثر ما يسألوف نموذج لمن أعظم االىتماـ بنذائر الشر المفسيدنا حذيفة 
عن الخير.فاكتسب سيدنا حذيفة بهذه العناية خبرة عالية فيما ىو آت من الفتن، و أصبح مرجعا في المعضبلت 

   2بعد وفاة النبي صلى اهلل عليو و سلم.
  معالم معرفية الثاني:  البعد -2

التلوث البيئي  حاليا و مستقببل على سبلمة الحياة في األرض،أنشأت على أعقاب تصاعد التحذيرات حوؿ خطر 
 عدة بحوث لدراسة أوضاع العالم  و تم التركيز على خمسة متغيرات:

 * الكثافة السكانية * المصادر الطبيعية * الغذاء و اإلنتاج الزراعي * اإلنتاج الصناعي * تلوث البيئة.
غيرات ،توصلت البحوث إلى أف العالم يتجو إلى كوارث محتومة. و إلنقاذ و بالنظر إلى تحوؿ و تطّور ىذة المت

 االزمات أوصت البحوث بأمرين: البشرية من المأزؽ ،و حلّ 
 ، لتحقيق األمن الغذائيالحد من ارتفاع عدد السكاف -1
 التزايد.و عدـ تشجيع الثروات اآلخذة في  إيقاؼ االستثمارات الضخمة -2

، الذي يرّكز على مقومات أخرى في حقل استشراؼ المستقبل في نتائجها عن ىذا المآؿو ال تختلف بحوث 
 .    3بو إال د ال تستقيم  إنسانية اإلنسافالحياة  ببعدىا المادي الظاىر، و تجاىل صريح لبع

عن و ىو اآلف يتخبط في لجج واقع ال يتوقف  -المجرد -لقد كفر الغرب بالدين ، ووضع كل ثقتو في العقل 
أين يتجو  د من جديد ليطرح السؤاؿ القديم :توليد الجديد غير المتوقع و األزمات في كل مناحي الحياة ، ثم يعو 

بمسوح اليأس و الحيرة ..إنها الورطة التي دخل فيها العقل الغربي و أدخل فيها العالم الذي اختار  -العالم؟
 سمة بإقصاء عالم الغيب بالكلية. نموذجو و رؤيتو للوجود المتّ 

                                                 
1
 هللا ػٕٗ.، ػٓ ؽز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ سضٟ  3606اٌجخبسٞ/ وزبة إٌّبلت / ثبة ػالِبد إٌجٛح ػ:  -  

2
ّٟ ػٓ ؽز٠فخ، فمبي:ػٍُ إٌّبفم١ٓ، ٚ عأي ػٓ اٌّؼضالد؛ فئْ رغأٌٖٛ رغذٖٚ ثٙب ػبٌّب.اٌز٘جٟ/ ع١ش أػالَ إٌجالء، رشعّخ ؽز٠فخ ،     -  ، ط      1/884عئً ػٍ

  -ث١شٚد -اٌّىزجخ اٌؼصش٠خ  2010
3
، اٌّغزمج١ٍخ ، ِٓ إصذاساد اٌّشوض اإلعالِٟ ٌٍذساعبد اٌّغزمج١ٍخ  205اٌّغزمجً، صػٍٟ أوجش وغبئٟ/ اٌفٍغفخ اٌغ١بع١خ اٌغشث١خ ٚ رأص١ش٘ب فٟ اعزششاف  - 

 َ.2004. عٕخ:3اٌؼذد :
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باعتبارىا و االستهداء بها   ؛أشراط الساعة التي تعتبر معالم ىداية و منارات لعبور جسر الحياة الدنيا أخبار إف
ف من كثافة الغيب الذي يستقبلنا على ر الزمن و الجهد، و نحصل على بصيرة و وضوح في الرؤيا، تخفّ نوفّ 

 حياة.امتداد الوجود في ىذه ال
، التي ال ز على القضايا الكبرى، و تركّ ه األحاديث، ترصد لنا محطات مهمةو الموضوعات التي أثارتها ىذ  

صيرورة الحضارية.و لتوضيح ينبغي تجاوزىا و إغفالها لفهم و تّصور واستيعاب المفاصل المؤثرة في السيرورة و ال
ديث أشراط الساعة من خبلؿ موضوعاتها المرتبطة أحا نتناوؿ بعض المعالم المعرفية التي تضمنتها  ذلك

ف باإلنساف و بأحوالو النفسية و العقدية و السلوكية و االقتصادية  و االجتماعية و السياسية ..لنكتشف أ
، و ال من التلوث كفايتها لسكانها المتزايد عددىم  األرض و عدـ و المخاوؼ  ليست من شحّ األزمات الكبرى 

تحقيق  ؿ عليها فيالتي يعوّ  و التكنولوجيا  و ال من الصناعات و آثارىا مقلقة، حقيقة ماثلة،البيئي و لو كانت 
نكتشف أف مظاىر الحياة التي يعتريها التغيير الذي يحّوؿ مجرى  الحياة، و يقلب الموازين، و ل رفاه اإلنساف..

 تنصرؼ إلى ميادين أخرى نذكر بعضها: يحدث االختبلؿ 
الواضحات أف االسبلـ و مستقبلو غير مفتوح على االحتماالت بل  : من المسلمات علميةالالدين و الحياة   

. و لكن ما ىو خاضع لبلحتماؿ ىو االنساف ؛ إيمانو ، أفكاره ، أعمالو.  أمره إلى مآؿ واضح و محتـو
وف ذلك عند موت أعظم تحدي يواجو الناس ىو قبض العلم بعد تضاؤلو، و يك فإف الحياة العلميةما يتعلق ب أما

ُهْم َمَع قَػْبِض  العلماء كما ورد في الحديث }ِإفَّ اللََّو الَ يَػْنزُِع اْلِعْلَم بَػْعَد َأْف َأْعطَاُىُموُه انِْتَزاًعا، َوَلِكْن يَػْنَتزُِعوُ  ِمنػْ
َقى نَاٌس ُجهَّاٌؿ ُيْستَػْفتَػْوَف فَػيُػْفُتوَف ِبَرْأِيِهْم ،   1فَػُيِضلُّوَف َوَيِضلُّوَف { اْلُعَلَماِء ِبِعْلِمِهْم ، فَػَيبػْ

 فالمقصود ليس العلم الذي في القراطيس الذي يتركو العالم عندما يموت ، بل العمل بالعلم ألنو مقصده و غايتو
" كلما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حاملو و ينشأ عن ذلك الجهل بما كاف ذلك العالم ينفرد بو  فإنو

 2عن بقية العلماء"
، و ضياع العلم بترئيس أىل الجهل و الفتيا الديني و  الحديث يشير إلى  أف الرياسة الحقيقية تكوف ألىل العلم 

 فساد في  شؤوف الدين و الدنيا.معلن عن 
االجتهاد و النظر في أحكاـ  القدرة على الضعف العلمي في المستقبل سيلحق مقاـ الفتيا و معنى ذلك أف 

حاجة األمة إلى الفتيا ، فعليها تتوقف مصالح الناس.و من الخبر تظهر الحاجة األكيدة النوازؿ، و ال تخفى 
 لضبط ىذا العلم و حمايتو من كل عابث بواجباتو، أو مقصر بحقوقو، أو متساىل بشروطو. 

إلى  ألف األمة بحاجة 1و قد صّرح النبي صلى اهلل عليو و سلم عن أخوؼ ما يخافو على أمتو ؛ األئمة المضلين 
وظيفة االستخبلؼ بعبادة اهلل تعالى  ستقيم لهاتالقيادة الرشيدة التي تسلك بها دروب األماف، و مداخل الخير، ل

 و العمل برسالة الهداية.
                                                 

1
  .، ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش7307ٚصؾ١ؼ اٌجخبسٞ/وزبة اٌؼٍُ/ثبة: ِب ٠زوش ِٓ رَ اٌشأٞ ٚ رىٍّف اٌم١بط ،سلُ  -
2
 2004داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ط  13/13فزؼ اٌجبسٞ  - 
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و تكشف أشراط الساعة عن أحواؿ التدين، و ما يلحقو من ضعف في قلوب الناس، و أف الشرؾ و عبادة  
و }أنو ال تقـو الساعة حتى تلحق قبائل من 2لنهار حتى تعبد البلت و العزى{األوثاف تعود ،} ال يذىب الليل و ا

 3أمتي بالمشركين ، و حتى يعبدوا األوثاف، و إنو سيكوف في أمتي ثبلثوف كّذابوف، كلهم يزعم أنو نبّي..{
ـُ َغرِيًبا } ؛غريبا في أىلو، و أف اإلسبلـ سيكوف ة و أف اإليماف يأرز إلى المدينةو يظهر من يدعي النبو   بََدَأ اإِلْسبَل

 4{َوَسيَػُعوُد َكَما بََدَأ َغرِيًبا َفطُوَبى لِْلُغَربَاءِ 
و أنو سيكوف في ىذه األمة من يقرأ القرآف، و ليس لو حظ منو سوى المرور على اللساف، فبل يجاوز التراقي 

قـو  -مشيرا إلى العراؽ -منو ؛} يخرج5ره بوقوعو في القلبلو و تدبّ ليصل إلى القلوب، بينما المطلوب تعقّ 
 6يقرؤوف القرآف، و ال يجاوز تراقيهم، يمرقوف من االسبلـ مروؽ السهم من الّرمّية{

األمارات النبوية تصّور ما يصل إليو حاؿ المسلمين  من فتور العقيدة في قلوبهم، الحاؿ الذي يخلف اختبلال و 
  ركودا و نكوصا، لوال األخبار ما صدقو مسلم.

سوؼ يحدث تغيرات و انتكاس في  م  النوعي الذي تقـو عليو العملية التعليمية و التربوية،علِّ فقداف المُ  و أف 
و التربية و الدعوة في المستقبل معنى ذلك أننا  بحاجة إلى مراجعة منظومات و طرؽ و  اإلعداد التعليم و ميادين

عندما يتفاعل العقل و الروح والوجداف و الخبرة  حافظ على العلم الذي ينتجو اإلنساف نفلسفات التعليم، كي 
 ، في عالم وجهتو الوحيدة ىي المعارؼ العقلية المصدقة بالتجربة المخبريةلملك و الملكوتمع حقائق ا

 م البشري ليحلّ استبداؿ المعلّ  التفكير في أدى إلى ا ممّ  نساف، زء اآللي من القدرة اإلدراكية لئلباستخداـ الج
فيكوف حينئذ موت المعلم البشري فعبل موتا للعلم، و  7في عالم التكنولوجيا و المعلوماتية المتقدمة.و اآللي محلّ 

بالرغم من  أف ىذه المخاوؼ قد تبدو غير مبررة عند  بعض من سحرتو ىذه التطورات، و لكن المسلم في 
في عصر تتحكم فيو  خضم ىذا التبلطم مطالب أكثر من أي وقت مضى بخوض نقاش موضوع المصير البشري

  و يستبدؿ فيو الدين المعرفي بالدين السماوي.  التكنولوجيا
 الحياة االجتماعية:

يعتبر المجتمع القائم على تعاليم اإلسبلـ كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد 
 تعاوف متجدد فيها . بالسهر و الحمى، مما يدؿ على تماسك و ترابط األعضاء مع نبض للحياة و

بآفات تصيب مجتمع المسلمين، تغير حالو، و تبعده من مشكاة النبوة ، من ىذه  جاء الخبر الصادؽ ينبئ
 األخبار:

                                                                                                                                                                  
1
ٚ  4253عضء ِٓ ؽذ٠ش سٚاٖ أثٛداٚد/ وزبة اٌفزٓ ٚ اٌّالؽُ /ثبة روش اٌفزٓ ٚ دالٌزٙب سلُ:  إّٔب أخبف ػٍٝ أِزٟ األئّخ اٌّض١ٍٓ..{}..ٚ  - 

 /967ٚ أؽّذ ٚلُ: 2393اٌزشِزٞ/اٌفزٓ/ِبعبء فٟ األئّخ اٌّضب٠ٓ، سلُ:
2

  .، ػٓ ػبئشخ.2907ط را اٌخٍصخ سلُ سٚاٖ ِغٍُ/وزبة: اٌفزٓ ٚ أششاط اٌغبػخ/ثبة: ال رمَٛ اٌغبػخ ؽزٝ رؼجذ دٚ -
3
 ػٓ صٛثبْ، لبي اٌزشِزٞ: ٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ صؾ١ؼ. 2226سٚاٖ اٌزشِزٞ/ وزٍت اٌفزٓ/ثبة ِب عبء ال رمَٛ اٌغبػخ ؽزٝ ٠خشط وزاثْٛ  - 

4
 ػٓ اثٟ ٘ش٠شح. 231سٚاٖ ِغٍُ،/ وزبة: اإل٠ّبْ/ثبة: ث١بْ أْ االعالَ ثذأ غش٠جب. سلُ: - 

5
 3/177فخ األؽٛرٞ اٌّجبسوفٛسٞ / رؾ - 

6
 . ػٓ عًٙ ثٓ ؽ١ٕف.6934اٌجخبسٞ /وزت اعززبثخ اٌّشرذ٠ٓ ٚ اٌّؼبٔذ٠ٓ ٚ لزبٌُٙ/ثبة:ِٓ رشن لزبي اٌخٛاسط ٌٍزأٌّف.سلُ: - 

7
 2005عٍغٍخ فص١ٍخ طجؼخ   61وزبة اٌؼشثٟ ٚلُ  190اٌّؼشفخ ٚ صٕبػخ اٌّغزمجً /أؽّذ أثٛ ص٠ذ ص - 
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قـو الساعة حتى يظهر الفحش و التفاحش، و قطيعة الرحم، و سوء المجاورة، و حتى يؤتمن الخائن، و } ال تَ 
يرفع العلم، و يكثر الجهل ، و يكثر الزنا ، و يكثر شرب الخمر، و يقل و من  أشراطها } أف 1يخّوف األمين..{

ًرا َوِذرَاًعا 2الرجاؿ و يكثر النساء، حتى يكوف لخمسين امرأة القيم الواحد{ ًرا ِشبػْ َلُكْم ِشبػْ }لََتْتبَػُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَف قَػبػْ
 3.{ِبِذرَاٍع ، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعُتُموُىمْ 

 تكشف األحاديث عن أوضاع لواقع يمكن إجماؿ خصائصو بػ:
فشو الزنا وكثرتو، و تهيؤ وسائلو ودواعيو حتى يصبح أسهل مما يُتصور، وال يزاؿ ويكثر حتى تموت الغيرة في 

الطريق،  النفوس، وتسقط آخر مرتبة من مراتب اإلنكار، وىو اإلنكار بالقلب، حتى يُقارؼ الزنا عبلنية في قارعة 
كما ثبت في الحديث الذي رواه أبو ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " والذي 

نفسي بيده، ال تفنى ىذه األمة حتى يقـو الرجل على المرأة فيفترشها في الطريق، فيكوف خيارىم يومئذ من يقوؿ: 
 4لو واريتها خلف ىذا الحائط "

ر ويشيع، و تشرب الخمر شربا فاشيا..يلقى الشح أي يوضع في القلوب..و الشح ىو يكثر الجهل و ينتش 
 5البخل بأداء الحقوؽ والحرص على ما ليس لو"

دىاليز التقليد األعمى و و أف األمة تستهويها أعماؿ الكفار ، لتفقد من عزتها و كرامتها اإلسبلمية لتقع في 
 6"الموافقة في المعاصي و المخالفات ال في الكفر التعبير بجحر الضب تمثيل بشدة"و .اإلمعية

سم بفساد ذريع  يبدو فيها المجتمع الذي شاعت فيو ىذه و المظاىر التي تصورىا األحاديث، تعكس أحواال تتّ 
  د ذات البين، ضعيفا أماـ النوائب.، ىشا بفسااألشراط، كيانا منكسرا

كل العصور بدرجات الناس في   عيشها يقدمات لم ىي صور مكتملة فمبلمح مجتمع ما بين يدي الساعة، 
ضحية، و لكن ليعتبر ىذه المشاىد، إشارات خطر و المتفاوتة، و ال شك أنها ال تصل إلى وعينا ليكوف المسلم 

 تنبيو .
ف النظريات اإلجتماعية و مناىج التغيير و أساليب التخطيط المجتمعي التي يحتاجها المتخصص، و النماذج إو 

االجتماعية التي يحتذى بها ال يمكن أف تستغني عن ىذه اإلشارات و المعالم، و ىي صور مقربة لمآؿ واقع 
 ي كل العصور.    بجب مدافعتو بنماذج مرادة متعبد بمساعي تحقيقها في الواقع المعاش ف

 الحياة االقتصادية -

                                                 
1
 .5/362. ِٓ اٌطجؼخ ا١ّٕ١ٌّخ ، ٚ ؽّغٕٗ األٌجبٟٔ ثّغّٛع طشلٗ ِٕظش اٌغٍغٍخ اٌصؾ١ؾخ 2/162، 2963ٚ سلُ:سٚاٖ أؽّذ ،.ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ػّش - 

2
 ػٓ أٔظ. 81اٌجخبسٞ/وزبة اٌؼٍُ/ سفغ اٌؼٍُ ٚ ظٙٛس اٌغًٙ سلُ : - 

3
 عؼ١ذ اٌخذ سٞ.، ػٓ أثٟ 7320صؾ١ؼ اٌجخبسٞ/وزبة اإلػزصبَ ثبٌىزبة ٚ اٌغٕخ/ثبة:ٌززجؼٓ عٕٓ ِٓ وبْ لجٍىُ، سلُ: - 

4
 .481صؾؾٗ األٌجبٟٔ ثّغّٛع طشلٗ ثشلُ: 4860ٚ اٌطجشأٟ فٟ األٚعظ :سلُ:  3/343أخشعٗ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن   - 

5
 2004اٌّىزجخ اٌؼصش٠خ ط  16/169إٌٛٚٞ ششػ صؾ١ؼ ِغٍُ.وزبة اٌؼٍُ /ثبة سفغ اٌؼٍُ.  - 

6
 .16/167ّزشبثٗ. إٌٛٚٞ/ ششػ ِغٍُ،/وزبة اٌؼٍُ/  ثبة إٌٟٙ ػٓ ارجبع اٌ - 
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 ،رب ىذا االىتماـ إلى العالم االسبلمي، و تسّ بح المادي الذي شغل الفكر الغربيإف الجانب االقتصادي و الر 
الجوانب القيمية، المسّددة للنشاط الكسبي لئلنساف. و األمر في  يقـو على التنافس و المغالبة، و تغيب عنو

 حاديث بأف:تزايد واضح، تطلعنا األ
 1{، و يتقارب األسواؽ..ال تقـو الساعة حتى تظهر الفتن، و يكثر الكذب }
   2{ا على التجارة..، حتى تعين المرأة زوجهرةإف بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو التجا } 

ليأتين على الناس زماف ال يبالي المرء،  }:ب  ورد عنو صلى اهلل عليو و سلمو في ترؾ التحري في المكاس
 .3{أبحبلؿ أخذ الماؿ أـ بحراـ

ال تقـو الساعة حتى يكثر الماؿ و يفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة مالو فبل يجد أحدا  }و في الثروة و الغنى  
ى شَ أخْ  رَ قْ م، فو اهلل ال الفَ كُ ُسرُّ ا يَ وا مَ لُ مِّ أ وا وَ رُ شِ بْ أَ فَ  }4{يقبلها منو، و حتى تعود أرض العرب مروجا و أنهارا

كاف قبلكم، فتنافسوىا كما  م، و لكن أخشى عليكم أف تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على منكُ عليْ 
 5{مهُ تػْ كَ لَ ىْ كما أَ   مْ كُ كَ لِ هْ وىا، و تػُ سُ افَ تنَ 
 لَِئْن تَػرَْكَنا النَّاَس يُوِشُك اْلُفَراُت َأْف َيْحِسَر َعْن َجَبٍل ِمْن َذَىٍب فَِإَذا َسِمَع بِِو النَّاُس َساُروا ِإلَْيِو فَػيَػُقوُؿ َمْن ِعْنَدهُ  }

 6{َئٍة ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَف يَْأُخُذوَف ِمْنُو لَُيْذَىَبنَّ ِبِو ُكلِِّو َقاَؿ فَػيَػْقَتِتُلوَف َعَلْيِو فَػيُػْقَتُل ِمْن ُكلِّ ِما
ىذه األحاديث و غيرىا في بابها جمعت متغيرات حري بالمتخصص أف يعيد قراءتها، محاوال إيجاد العبلئق      

، و و عن مآالتها و توجهاتها  المحجوبة الحقيقية  لمساعي اإلنساف في الكسب و المعاش بينها ليشكل الصورة
، و كذا التخفيف على ر و تحدياتوؼ.و من ثم يمكن معالجة مشكبلت العصدالالتها نظرة المستشر  فيينظر 

 األجياؿ المتبلحقة بتوريث واقع أقل تعقيدا.
إذا جمعنا من نصوص األحاديث معطيات: تقارب األسواؽ، و فشو التجارة، و قلة األمانة ، مع كثرة الكذب،  

 الربا، استفاضة الماؿ، مع التنافس على الدنيا... 
لمقابل، إذا تتبعنا التشخيصات التي تظهر تباعا لمظاىر الحياة االقتصادية ، من أولي االختصاص التي وفي ا

 تدلي بحقائق خطيرة عن مآالت محتملة، في ىذا القطاع الذي أصبح عصب النشاط البشري،على سبل المثاؿ:
من مجموع االقتصاد العالمي، و  6/1"أف األزمة الدائمة لؤلسواؽ، يفسرىا : أف االقتصاد الرسمي ال يمثل سوى

المتبقية يتقاسمها االقتصاد الموازي ) االقتصاد األسود،االختراؽ، و اقتصاد المافيا..( التي تتم المعامبلت  6/5
 7فيو بدوف عملة رسمية"

                                                 
1
 .ػٓ أثٟ ٘ش٠شح.1037اٌجخبسٞ/ االعزغمبء،/ثبة: ِب ل١ً فٟ اٌضالصي ٚ ا٠٢بد سلُ: - 

2
.ٚ صؾؾٗ األٌجبٟٔ  8378،ٚ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن/وزبة اٌفزٓ ٚ اٌّالؽُ/سلُ: 1053اٌجخبسٞ فٟ األدة اٌّفشد/ثبة ِٓ وشٖ رغ١ٍُ اٌخبصخ سلُ  - 

 2/246. 647سلُ:
3
 ة اٌج١ٛع ،ثبة/لٌٛٗ رؼبٌٝ}٠ب٠ٙب اٌز٠ٓ ءإِٛا ال رأوٍٛا اٌشثٛا..{اٌجخبسٞ/ وزب - 

4
 . ػٓ أثٟ ٘ش٠شح1012سٚاٖ ِغٍُ/وزبة:اٌضوبح/ ثبة اٌزشغ١ت فٟ اٌصذلخ لجً أْ ال ٠ٛعذ ِٓ ٠مجٍٙب، سلُ: - 

5
 . 3158اٌجخبسٞ /وزبة اٌغض٠خ ٚ اٌّٛادػخ/ثبة:اٌغض٠خ ٚ اٌّٛادػخ ِغ أً٘ اٌزِخ ٚ اٌؾشة. سلُ  - 

6
 .ػٓ أثٟ ثٓ وؼت2895سٚاٖ ِغٍُ/وزبة اٌفزٓ/ثبة :ال رمَٛ اٌغبػخ ؽزٝ ٠ؾغش اٌفشاد ػٓ عجً ِٓ ر٘ت، سلُ: - 

7
     Marc  Halevy /Economie démonetiseè/, p 56 Edition Guallimard  2003 أظش - 
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أزمات إضافة إلى استبداؿ األوراؽ النقدية بالذىب في المبادالت،و المعامبلت التجارية التي تسوؽ البشرية نحو 
خانقة مستقببل، عندما ُتحكم  فئة قليلة سيطرتها على االقتصاد العالمي،مستعبدة سائر الشعوب ، ألف تلك 

 .1األوراؽ التي يتعامل بها الناس اليـو ليس لها أية قيمة حقيقية"
تعميمها على الدوؿ  ، والذىبية العملة ب التعاملإلى العودة إلى  و المفكرين الدوؿ 2فهل كاف نداء بعض زعماء

 عن روح ىذه األحاديث؟  اإلسبلمية رأي غريب
أما انحسار الفرات عن جبل من ذىب و وصية النبي صلى اهلل عليو و سلم من حضره أال يأخذ منو شيئا،  -

يشير إلى حدث عظيم في وقعو، و خطير في أثره.و ما كاف بهذا الوزف في عالم األحداث استوجب عناية و 
رىصات عساىا تقدـ أجوبة عن تساؤالت واقعة و متوقعة حوؿ ىذا إا  و تنقيبا عن بوادر و تأمبل و بحث

 الحدث نحو:
أىمية الفرات و قيمتو وأسباب انحساره قبل قياـ الساعة، الحكمة من النهي عن األخذ من ذلك الجبل، و  -

 العصر. األطراؼ المتنافسة على ىذا الكنز، وىل يمكن التنقيب عن مكاف الكنز في ىذا
ة و الخبرة لئلجابة عن ىذه التساؤالت يحتاج األمر إلى تظافر جهود المختصين في عدة حقوؿ من المعرف -

الثروات المائية و األرصاد و التنقيب و الحفريات و االستراتيجية والسياسة و علم  العملية  في االقتصاد،و
 ه الحقوؿ و زيادة.االجتماع و علم النفس، و االستشراؼ، الرتباط الحدث بكل ىذ

عوف والمؤىلوف لهذه المهمة من الخبراء ىم ، المؤمنوف بالغيب و بنبوة محمد صلى اهلل عليو و سلم، المتشبّ  -
، و عمارة  األرض بالخير و نن االبتبلء و الحرص على ما ينفعبالرؤية اإلسبلمية للوجود القائمة على س

التوكل عليو و ليس معنى ذلك أف علماءنا لم يشتغلوا بمعالجة الصبلح و النصرة، و رجاء الخير من اهلل و 
بل حاولوا استجبلء مبلمح الواقع المستقبلي،الذي ترشد إليو مفردات و  .ىذه النصوص تحليبل و استنباطا

 عبارات الحديث، حسب المعرفة النظرية و العملية التي يتيحها عصرىم.
ما علموه من مقاصد الشريعة في األمر و النهي ،فذىبوا في ذلك  نجدىم مثبل ركزوا على تعليل النهي على وفق

 مذاىب:
  أف النهي عن األخذ منو ألنو حق المسلمين، فبل يؤخذ إال بحقو. و أف من أخذه و كثر الماؿ ندـ ألخذه

 3ما ال ينفعو، وإذا ظهر جبل من ذىب كسد الذىب و لم يرده.
 4الفتنة و القتاؿ عليو. أو يكوف النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من 
 و ظهور األشراط، جهل و اغترار. الستكثار منها عند تقارب األمرأف الركوف إلى الدنيا و ا 

                                                 
1
 - The Gold dinar and Silver Dirham- Islam and the future of money/ Imran Hussein/at- www.imranhosein.org 

2
 اٌشئ١ظ ا١ٌٍجٟ اٌشاؽً ِؼّش اٌمزاف،.ٚ سئ١ظ ٚصساء ِب١ٌض٠ب ِؾّذ ِٙبر١ش، ٚ ِبٌه ثٓ ٔجٟ غ١شُ٘ - 

3
 13/70ٚ ٘ٛ لٛي اثٓ اٌز١ٓ : فزؼ اٌجبسٞ/اثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ، - 

4
 .13/70سٞ،ٚ ٘ٛ لٛي اثٓ ؽغش:أظش فزؼ اٌجب - 
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  أنو ال يجري بو مجرى المعدف، فإذا أخذه أحدىم، ثّم لم يجد من يخرج حق اهلل إليو، لم يوفق بالبركة
  1لى، فكاف االنقباض عنو أولى.امن اهلل تع

المحتملة النحسار الفرات مع ما يلوح بو واقع الثروة المائية في المنطقة، و النزاع المتوقع على  لبياف األسباب
 ،يمكن توقع:الماء بين دوؿ الجوار

   ،قلة المياه الجوفية أو قلة األمطار.كالجفاؼ بسبب عوامل طبيعية 
  .أو بسبب بناء السدود عليو، أو تغيير مجراه 

، التي تتنافس فيها دوؿ آخذة بالنمو على مخزوف مياه األخطر في منطقة القضية و ىذاف السبباف اليـو يشكبلف
  2ستندلع بسبب المياه ال السياسة "الشرؽ األوسط "آخذ بالتقلص .و أف الحرب القادمة في

دا و تسع عشرة محطة توليد فتركيا تعمل على تطوير مشروع األناضوؿ الذي يشتمل على اثنين و عشرين سّ  
بهدؼ استغبلؿ مياه نهري دجلة و الفرات، و يمكن لهذا المشروع أف يؤدي إلى خفض تدفق نهر الفرات للطاقة 

، و لقد أثر ذلك بشكل كبير على اإلنتاج الزراعي لكل من  60% إلى كل من سوريا و العراؽ بنسبة تصل إلى
ت سيؤدي إلى انقطاع التيار كما أف انخفاض تدفق مياه نهر الفرا  -مع تزايد عدد السكاف -سوريا و العراؽ

  3الكهربائي بكثرة عن دمشق و المدف األخري ،العتماد سوريا على المياه في توليد الكهرباء.
إف بوادر النزاع المحتملة في قضية المياه في المنطقة، و ما يترتب عليها على الصعيد السياسي و 

و القلوب المؤمنة أف تشتغل على خطط طويلة  العسكري،وأمن شعوب األمة الواحدة يلح على العقوؿ الراشدة
لحفاظ على جوار أمن لئلخوة مع تشارؾ في المياه و حماية ىذه الثروة حتى ال تتخذ ورقة ضغط ل  المدى

 للتفريق بين الشعوب.
 
و قد تحدثت أحاديث أشراط الساعة عن أحواؿ الحكم وسياسة الرعية،  بالحكم بغير ما أنزؿ اهلل و  رياسة  

ماء و حثالة الناس، و اتباع سنن اليهود و النصارى، و من تكالب األمم على أمة االسبلـ، و ترؾ األمر الدى
بالمعروؼ و النهي عن المنكر، و تشير إلى  فتن متعلقة ببعض البلداف االسبلمية كالشاـ و فلسطين و بيت 

و اقتتاؿ المسلمين فيما بينهم، و عن  المقدس ، و مكة و المدينة و جزيرة العرب، و العراؽ، و اختبلؼ و فرقة
المبلحم المنتظرة..و غيرىا من األشراط التي يكتمل بها المشهد المستقبلي، الذي تظهر من خبللو المبلمح 
الواضحة لنقاط الضعف و القوة، و البؤر الساخنة و القضايا المصيرية التي سترجِّح الكّفة نحو الوجهة التي 

 تتخذىا األحداث المهمة.

                                                 
1
 .1/430ِغٕٟ اٌّؾزبط، - 

2
 -ػّبْ-اٌذاساأل١ٍ٘خ ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ 2001، ط: 62-61ثٛي ع١ّْٛ/ أصِخ ا١ٌّبٖ اٌمبدِخ، ص - 

3
 .66ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك، ص - 
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و عليو فالثروة المعرفية التي تقدمها ىذه األحاديث تشكل زادا للمسلمين و إضاءات ضرورية لدروب المعرفة 
رص الذي لم يغب عن التاريخ البشري ، و لكنو االنسانية حتى ال تسقط في ضبلالت التكهن و التنبؤ و التخّ 

 يتحوؿ، و يلبس لبوسا جديدا تماشيا مع سمة العصر.
 ةنهجيم ضوابط  -3

إف القراءة المستعجلة و التجزيئية ألحاديث أشراط الساعة بعيدا عن القواعد العامة و الثابتة لهذا الدين، أو 
خارجا عن وظيفة الشهود الحضاري الناتجة عن التكليف الرباني باالستخبلؼ في األرض، أو خبلفا لمنهج النبوة 

 . عاليةمن شأنها أف تؤدي خبلؼ مقاصدىا الاألرض،عمارة  في
إذا كانت أشراط الساعة في كثير من األحياف مرتبطة بالفتن التي ستكوف، أو مظهرة ألحداث مستغربة ، وسمت ف

التثبيط  الحديث عن أشراط الساعة إلي ؤديو صبغت  الواقع الذي استفحلت فيو، فبل يعني ذلك أف ي
صرؼ  بالتاليفتكوف أشبو بالطبلسم و  ،خيم التضاالشتغاؿ بالتخرص و الظنوف و المبالغة و أو .بالتخويف السلبي

تعطيل سنن الهداية و سنن الكسب  و المدافعة ، و .أو  يترتب عليو علم نافع أو عمل صالحالجهود نحو ما ال 
سن مسلك االنتظار المقعد عن العمل،  من خبلؿ  محاوالت مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع و أحداث 

دوف قرائن مقبولة و ليس ذلك إال ىروبا من واجب الوقاية و المدافعة الماضيين إلى يـو  معينة ، أو على أشخاص
 القيامة

الت ألجل تفعيل و آو و ترشد إلى إشارات منهجية تفيد في تحسين النظر في المفأحاديث أشراط الساعة تنبّ  
الذروة، عندما تتفاقم تجديد مقصد جلب المصلحة و درء المفسدة من خبلؿ استشراؼ  أحواؿ و ظروؼ 

 .أوضاع و تظهر أشكاؿ و أنماط للحياة تحتار فيها العقوؿ و تضطرب المواقف
، و انية بفقو معالجة أوضاع االختبلؿالمنهجية التي تضئ العمل للمستقبل، و تزّود الخبرة اإلنس الضوابطلبياف  

إلى المنهج السليم في التعامل مع  سالكو الم زمات، نورد بعض اإلشارات الهاديةاأل إدارةو  تغيير المسارات
 :سيرورتنا الحضارية ة التي تزودنا بها االشراط من المعرف ظهور و تعاظم أشراط الساعة، و كيفية اإلستفادة

 استحكاـ األشراط مسلك المدافعة أماـ   -أ 
، تفاقم و أثرىااستهين بو ت أأىمل تغافلها، و تمّ  في مجتمع و أطّلت البوادر األولى ألشراط الساعة إذا  

فهي إذا على بل رجوع.لؿ حدوثها على بلوغ حالة ايدّ  تتمخض عن أوضاع،حتى  ت آثارىاتعاظم أمرىا و تكثّف
ـُ َكَما يَْدُرُس َوشْ يَْدُرُس } المسار  الزمني الخطي حتما لداللة الخبر على ذلك ؛ ُّ اإِلْسبَل الثػَّْوِب َحتَّى اَل  ُي

ـٌ  َقى ِفى األَ يُْدَرى َما ِصَيا َلٍة َفبَل يَػبػْ ْرِض َواَل َصبَلٌة َواَل ُنُسٌك َوالَ َصَدَقٌة َولَُيْسَرى َعَلى ِكَتاِب اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ ِفى لَيػْ
َقى َطَواِئُف ِمَن النَّاِس الشَّْيُخ اْلَكِبيُر َواْلَعُجوُز يَػُقوُلوَف َأْدرَْكَنا آبَاَءنَا َعَلى َىِذهِ  اْلَكِلَمِة اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو  ِمْنُو آيٌَة َوتَػبػْ

 1{لينقضّن عرى االسبلـ عروة عروة..}و عنو صلى اهلل عليو و سلم: 1{ فَػَنْحُن نَػُقوُلَها
                                                 

1
 . ِغٍُ ششط ػٍٝ صؾ١ؼ:  ٚلبي  8460ٌٍؾبوُ ٚاٌّغزذسن ،4049 ثشلُ /وزبة اٌفزٓ/ر٘بة اٌمشآْ .ِبعٗ اثٓ عٕٓاثٓ ِبعٗ/  -  
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فدروس اإلسبلـ ال يكوف فجأة و بدوف مقدمات معلومة و مشاىدة ، بل يترؾ العمل بأحكامو و شرائعو شيئا 
 كما يذىب نسج الثوب قليبل  قليبل حتى يمحى  ،فشيئا

التي  كما أخبر صلى اهلل عليو و سلم أنو سيظهر دجاجلة يّدعوف النبوة، إشارة إلى استحكاـ التنافس على الزعامة  
ال ر أمرىم عند خروج الدّجاؿ األعور}ستكوف باسم الدين، مهما كاف تراجع الدين في بعض العصور. و أف آخ

 2.{حتى يخرج ثبلثوف كّذابا، آخرىم األعور الكّذابتقـو الساعة 
ألف ما سبق ظهوره من  3الكبرى تتبلحق الباقية مسرعة كما صرح الحديث ؿ األشراطذلك عندما تأتي أو ك 

 ال ينتظر فيو إال الساعة، كالحامل المتم  آخر الزماف بلغ أوجو و ذروتو، حتى يتم ولوج عالم ياألمارت 
هلل الكونية وضع األشراط بين يدي الساعة للخلق، و ىي على قانوف التزايد و االستحكاـ، فإذا اقتضت إرادة ا

حتى تنتهي بأشد فتن الزماف على الناس في آخر الزماف، فإف إرادة اهلل التشريعية اقتضت أيضا إبقاء إرادة و  
 كسب اإلنساف فاعلين في الوجود إلى قياـ الساعة.

 و االنخراط فيها طوائف الحقمسلك إعداد  –ب 
التحذير الشديد، مع التخويف، حملت أيضا  دّلت علىالساعة من أحواؿ و فتن، و إف ما تضمنتو أشراط   

منهج المتشائمين،   رئو إىماؿ البشا لنُُّذرالتركيز على اف و تهفو لها النفوس المؤمنة ،البشارة التي تتشّوؼ 
فإف غاية الناس من التطّلع إلى معرفة  "لتنبيو الغافلين حتى ال تباغتهم األحداث. يكوف فاإلخبار بغيب المستقبل

 4الغيب ىو اإلسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابها و تقريبها، و إلى التجنب لمواقع اإلضرار.."
َقى صلى اهلل عليو و سلم فقد بّشر مع تزايد استحكاـ األشراط الصغرى، َعَلى َظْهِر األرض بيُت  بأمور :}اَل يَػبػْ

مدٍر و ال وبٍر إال أدَخَلو اهلل كلمَة اإلسبلـ بعزِّ عزيٍز أو ُذؿِّ ذليٍل، إما يعّزىم اهلل عزَّ و جلَّ فيجعلهم من أىلها، أو 
َيُضرُُّىْم َمْن َخَذَلُهْم َواَل َمْن }اَل يَػَزاُؿ ِمْن أُمَِّتى ُأمٌَّة قَائَِمٌة بَِأْمِر اللَِّو ، الَ  :أنو ر أيضايذّلُهْم فيدينوَف لها{ و بشّ 

أي أنو لن تعدـ األمة من يقـو على الحق و يدافع أسباب الفساد  5َخاَلَفُهْم َحتَّى يَْأتِيَػُهْم َأْمُر اللَِّو َوُىْم َعَلى َذِلَك{.
لحركة التاريخ الذي بالصورة التي تجّليها عن الفعل اإليماني الصانع ،بشارة محفزة  يىو و الفتن إلى قياـ الساعة .

، فهناؾ في مكاف ما ة و السلوكيةيعلوه الحق بالوعد الحق، و أنو مهما كانت محاوالت التثبيط الفكرية و النفسي
 و في كل زماف منارات للهدى، و مساعي للبناء و اإلصبلح يقـو عليها خير الناس في كل العصور.

تنبري طائفة من ذوي األىلية العلمية و العملية في كل أف بو تحقق الوعد يقـو على اتخاذ أسباب اإلعداد "
اختصاص، لدراسة الواقع القائم و تحليل بياناتو و اتخاذىا أساسا للتنبؤ باالحتماالت المستقبلية التجاىات 

                                                                                                                                                                  
1
 ، ػٓ أثٟ أِبِخ اٌجبٍٟ٘.7022أخشعٗ اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن ٚ لبي :اإلعٕبد وٍٗ صؾ١ؼ ٚ ٌُ ٠خشعبٖ،  سلُ  - 

2
  36811ٚ اثٓ أثٟ ش١جخ فٟ ِصٕفٗ/وزبة اٌفزٓ /ثبة :ِب روش ِٓ فزٕخ اٌذّعبي سلُ:  20330سٚاٖ أؽّذ فٟ ِغٕذٖ  ِٓ ؽذ٠ش عّشح ثٓ عٕذة، سلُ: - 

3
 عجك رخش٠غٗ - 

4
 188رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ}ٚ ٌٛوٕذ أػٍُ اٌغ١ت العزىضشد ِٓ اٌخ١ش ٚ ِب ِّغٕٟ اٌغٛء{األػشاف/ 36/ 6اثٓ ػبشٛس/ اٌزؾش٠ش ٚ اٌز٠ٕٛش، - 

5
 ، ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ.3641صؾ١ؼ اٌجخبسٞ/ وزبة إٌّبلت سلُ: - 



 17 

حركتو، و من ثم لوضع الخطط المناسبة لهذه الحركة، إما لتعديلها و التدخل في مساراتها إذا لم يكن االتجاه 
  1با فيو، أو لتسريعها و النهوض بها إذا كاف ىذا االّتجاه محببا و مطلوبا"مرغو 
  التنمية اإلقتصادية بالعّدة اإليمانية  مسلك –ج 

المناىج الغربية ، فإف  ليس الجانب االقتصادي ىو الفيصل في ظهور األمة و ازدىارىا، كما دأبت على تقريره 
الدنيا، و استفاضة الماؿ، و االستغناء عن الصدقات و الزكاة ، أي أف أحاديث أشراط الساعة تدؿ على  بسط 

األمة لن تعدـ الخير المبسوط، و لكن التنافس على الدنيا و الشح الذي ستتلبس بو القلوب يكوف ماحقا للبركة، 
ْن َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْف تُػْبَسَط َعَلْيُكُم لذا صّرح النبي صلى اهلل عليو و سلم:" فَػَواللَِّو َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم ، َوَلكِ 

هُ  َلُكْم ، فَػتَػَناَفُسوَىا َكَما تَػَناَفُسوَىا َوتُػْلِهَيُكْم َكَما َأْلَهتػْ نْػَيا ، َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَف قَػبػْ   2«ْم الدُّ
أي أف أحواؿ الناس في  3الدنيا" كما أف"في إطبلؽ الدنيا على الدّجاؿ إشارة إلى أّف فتنتو أعظم الفتن الواقعة في

ل اإلقباؿ و االستكثار منها من غير بصيرة، آخر الزماف ، و أف ىبلكهم من قب تنافسهم على الدنيا  مستمر إلى
 من شأنو أف يغير مبلمح النفس و االجتماع. والنفسي و االجتماعي على الناس، حب الدنيا لو وقعو و أثره ألف

الغربية المادية، نجد معظم خطط التنمية في أغلب الدوؿ اإلسبلمية تهتم بالتنمية في مسايرة التوجهات 
، األمر الذي يدعو إلى ضرورة تعميم فلسفة االقتصادية و تهمل التنمية اإليمانية و الروحية و الخلقية و العقلية

تقـو على أف الماؿ من  إقتصادية ال تقتصر على المنافع المادية و على السعي لتحصيلها دوف ضابط، و إنما
و فضل اهلل و ىو أمانة نسأؿ عليها ، و أف النفس تحتاج إلى تزكية روحية عميقة حتى ال تتلبس باألنانية و الشّح 

ىا إلى إعمار األرض  بالخير و اإلرتقاء باإلنساف و خلق بيئة العمل و النماء و النفع بالبذؿ .فتتأىل بسموّ التنافس
  ضحية ، فتصير تنمية للماؿ مع تنمية للنفس و ىذه أكمل الوظائف.   تو الو المشاركة و التعاوف 

 اإلصبلح و التعميرمسلك  تواصل   -د 
ندرج تحت وظيفتو في الدنيا ، مهما كانت الخطوب و الفتن و األىواؿ فهو مستخلف و ملمؤمن اإف عمل  

مصداؽ ذلك ما ورد عن النبي صلى اهلل عليو ف بو، و وظيفتو في الدنيا مستمرة  في الزمن، مسؤوؿ فيما كلّ 
 4ها، فليغرسها.."رسْ ى يغْ حتَّ  أف ال تقوـَ  ، فإف استطاعَ كم فسيلةٌ أحدِ  دِ وفي يَ  اعةُ ت السَّ امَ قَ  وسلم قاؿ: " إفْ 
لمتطلبات العصر ولحاجات الظرؼ الراىن و ال يستسلم لعسر الواقع، و جهد  باإلستجابة فالمسلم مأمور

و ىذا منهج ثابت و  ،بذؿ الوسع في ذلكب، بالحرص على ما ينفع و نعقدافاالبتبلء، ألف البراءة و اإلعذار ي
و يعتقدىا ، و ىتنقض واحدة تلو األخرى اإلسبلـ و ىيعرى  الذي ينظر إلى وإف5معيار شرعي للخيرية و القوة 

                                                 
1
 .113َ ، ص/2001ِٟ ٌٍذساعبد اٌّغزمج١ٍخ اٌؼذد األٚي، اٌّغزمج١ٍخ؛ِغٍخ ِزخصصخ فٟ اٌذساعبد اٌّغزمج١ٍخ ، رصذس ػٓ اٌّشوض اإلعال - 

2
 .ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ.6425سٚاٖ اٌجخبسٞ /اٌشلبئك /ثبة : ِب ٠ؾزس ِٓ ص٘شح اٌذ١ٔب ٚ اٌزٕبفظ ف١ٙب . سلُ: - 

3
 .11/179فزؼ اٌجبسٞ/  - 

4
 1/11ٚ صؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ اٌصؾ١ؾخ  479سلُ، ٚ اٌجخبسٞ فٟ األدة اٌّفشد: 2068ٚ اٌط١بٌغٟ سلُ/ 184،191، 183/ 3سٚاٖ أؽّذ  - 

5
بة اٌمذس/ثبة ٠ذّي ػ١ٍٗ اٌؾذ٠ش:} اٌّؤِٓ اٌمٛٞ خ١ش ٚ أؽت إٌٝ هللا ِٓ اٌّؤِٓ اٌضؼ١ف..اؽشص ػٍٝ ِب ٠ٕفؼه ٚ اعزؼٓ ثبهلل ٚ ال رؼغض..{سٚاٖ ِغٍُ/وز- 

 ػٓ أثٟ ٘ش٠شح. 6945اٌمذس/ثبة :األِش ثبٌمٛح ٚ رشن اٌؼغض..،سلُ: 
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مثلو كمثل الذي شارؼ على الموت و لم يعد يرى جدوى من الحديث عن المستقبل أو  قدرا ال يملك دفعو، 
 االستعداد لو، فهو يرى أف مستقبلو انحصر في اللحظة التي يعيشها بأزماتها وأوجاعها. 

 ،يجة مسبقا. فعلى سبيل المثاؿالنتلمت إف أخبار آخر الزماف تؤكد استمرار سنن المدافعة و الممانعة و إف عُ 
ى للدّجاؿ طوائف من دّجاؿ آخر الزماف لن يسّلط عليو أحد غير عيسى عليو السبلـ فيقتلو، و مع ذلك يتصدّ 

ِإنِّي  }....:صلى اهلل عليو و سلم النَِّبيُّ  جاء عنَ د َ قالمؤمنين يبلوا فيو ببلء عظيما مع علمهم بأنهم ليسوا قاتليو.ف
ُر فَػَواِرَس ِفي اأَلْرِض ، فَػيُػَقاتِلُ  ُهُم الدَّجَّاُؿ ، فَػُيْسَتْشَهُدوَف أَلْعِرُؼ َأْسَماَءُىْم َوقَػَبائَِلُهْم َوَأْلَواَف ُخُيوِلِهْم ، ُىْم يَػْوَمِئٍذ َخيػْ

ُعّلموا من أسباب بما  -فتنة الدجاؿ -و قد عّلم رسوؿ اهلل األمة، أف تواجو أعظم فتنة منذ ذرأ اهلل األرض 1{
فإذا ظهر ذلك و  2القوة و اإلعداد و سنن النصر:} ..و ِإْف َيْخُرج َو َلْسُت ِفيُكْم فَاْمُرؤ َحِجيج نفسو ..{.

 مات لها أدعى اف تواجو و يبذؿ لها الوسع.الساعة قريبة ، فما كاف قبلها من الفتن التي تعد مقدّ 
أرزاقهم، و األمل في المستقبل و التخطيط لو، مع االعتقاد أنهم  اس على إنماءالنّ  فقد كاف عمر من فقهو يحثّ 

 .3سًا"فّ نػَ تػَ  رِ في األمْ  فَّ إِ م اهلل؛ فَ كُ قَ زَ ا رَ وا مَ حُ لِ "أف أصْ  قد ال يعيشوف حتى ينتفعوا بثمرة سعيهم و كسبهم. 
 بالمدى البعيد لمواجهة قهر الطوارئ الوعي مسلك   -ىػ 

ىّمتو للحاضر ،و لما يجري اآلف، و لِػَما يلّبي الحاجة و الرغبة؛ بحكم أف حياتو إف اإلنساف بطبيعتو يصرؼ أكثر 
موجودة حقيقة و واقعا فيو،  فإف الماضي انقضى و غّيب بخيره و شره و بقيت الذكرى ، و المستقبل لم يكن 

 بعد.
االعتبار بما مضى، و القوى الفاعلة في اإلنساف تنصرؼ إلى مجرى و وجهة  الهّمة، و حاجة اإلنساف إلى 

واالستبصار بما سيأتي من متطلبات الحياة البشرية.و مسايرة الطبيعة في االنشغاؿ بالواقع على حساب ما سيأتي 
يؤدي إلى اختزاؿ الوجود اإلنساني و قصره على المظهر البيولوجي الطبيعي، و من ثّم توجيو الفكر و العمل إلى 

اإلنساف الحاجة إلى التفكير بالمدى البعيد خاصة في العصور التي نعيشها المستعجل فقط. ويوما بعد يـو يدرؾ  
و تتسم بالتغيرات المتسارعة، التي تُعِجز اإلنساف عن اللحاؽ بها و التأقلم مع مستجداتها.و إذا أضفنا إلى ذلك  

تأكدت الحاجة إلى الخبر الصادؽ عما سيقع على  4كلو، عجز اإلنساف عن التفكير البعيد المدى استقبلال
 المدى البعيد إلنضاج الفكر على مستوى الفرد و الجماعة، و توجيو منهج النظر و االستبصار إلى اآلماد البعيدة.    

و  نساف عن قربتي تعالجها و التي تبلمس حياة اإلع حقوؿ المعرفة الإف مضامين أحاديث أشراط الساعة، و تنوّ 
من شأنها أف تنشئ قدرة إنسانية مشتركة لبلستشراؼ الجماعي، فتكّوف بذلك حّسا عاما  اد التي تنيرىا ،اآلم

                                                 
1
 ، ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد.7210/ثبة: إلجبي اٌشَٚ فٟ وضشح اٌمزً ػٕذ خشٚط اٌذعبي،سلُ:سٚاٖ ِغٍُ/وزبة اٌفزٓ - 
2

 ، ػٓ إٌّٛاط ثٓ عّؼبْ.7299 سٚاٖ ِغٍُ/وزبة اٌفزٓ ٚ أششاط اٌغبػخ/ثبة:روش اٌذّعبي ٚ صفزٗ ٚ ِب ِؼٗ، سلُ: -
3
 }...{،أظشف١ٕؾش٘ب، ف١مٛي: أٔب أػ١ش ؽزٝ أسوت ٘زا؟! فغبءٔب وزبة ػّش لبي: وبْ اٌشعً ِّٕب رٕزظ فشعٗ -٘ٛ اثٓ ٌم١ظ -ػٓ اٌؾبسس  :ففٟ ػٙذ ػّش .- 

 .1/195، ٚ صؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ صؾ١ؼ األدة اٌّفشد،1/168،  478األدة اٌّفشد ٌٍجخبسٞ/ثبة اصطٕبع اٌّبي، سلُ:
4
  - a progressive understanding of futures thinking; p: 19  , www.futuresdiscovery. Ali Riza Hejazi/ Futures  
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و بالتالي أكثر عناية بالتغيير و أكثر نضجا في األخذ  البعيد،  ها نحو المستقبلورا، و أكثر توجّ مشتركا أكثر تطّ 
 .اليب المقاومة و الممانعة عند انسداد األبوابو تحديد أفضل و أنفع أس باألسباب لبناء الحياة المرغوبة،

  حِّدةوَ مسلك مواجهة االستبداد بعولمة مُ  –و 
دخل البشرية تشير أخبار آخر الزماف، إلى أف خروج المهدي خاتمة المجددين، و نزوؿ عيسى عليو السبلـ، سيُ 

ذليل.قاؿ  عزيز أو ذؿّ  األنظمة بعزّ في "عولمة"، تقـو على نظاـ التوحيد اإلسبلمي، و التي ستظهر على جميع 
زَلنَّ ابُن مريم َحَكًما عاِدال فَلَيْكِسَرفَّ الصليَب، و ليقتُػَلنَّ الخنزيَر و ليضَعنَّ الجزيَة صلى اهلل عليو و سلم:}لَ  ِّ ّْ يَن

رََكنَّ الِقبلُص فبل ُيْسعى عليها، و لَتْذَىَبنَّ الشحناُء و التباغُض و التحاسُد، و لَيْدعُ  ّّ إلى الماؿ فبل يقبُلُو و لُتتػْ َوفَّ
 1أحد{

و زاد في لفظ آخر} َحَتى تكوَف السجدُة الواحدُة خيراً من الدنيا و ما فيها {.و عند نزولو عليو السبلـ }...و 
و قاؿ صلى اهلل عليو و سلم:}  2..{تِ اَّ يَ الحْ بِ  افُ يَ بػْ الصِّ  بُ عَ لْ ل و تػَ بِ اإلِ  عَ مَ  ودُ سُ حتى ترتع األُ  ضِ رْ في األَ  ةُ نَ مَ األَ  عُ قَ تػَ 

َرِتي، يملُك سبعاً أو ِتْسعاً فيمؤلُ األرَض  ِقْسطاً و َعْداًل{ تُمؤلُ األرُض جوراً و ظُلمًا، فيخرجُ   3رجٌل من ِعتػْ
 يمكن استخبلص سمات عولمة آخر الزماف بما يلي:

 قائمة على العدؿ و القسط.  -*  
 قائمة عل التوحيد الخالص و على شريعة محمد صلى اهلل عليو و سلم  -* 
 نزوؿ البركات و كثرة الخيرات بسبب العدؿ العميم . -* 
 وقوع األمنة في األرض.   -*
 4صبلح الناس و شدة إيمانهم و إقبالهم على الخير -*

ال شروط، مبتغاىا الربح ببل حّد في سياؽ  تعرؼ البشرية العولمة الغربية القائمة على السوؽ الحر ببل قيود و
لت اإلتصاؿ بين الناس و لم تحقق التواصل، و أخضعت عالمي.نشرت القيم المادية في النفوس، و قّربت و سهّ 

العلم لسلطاف التقنية.فأوقعت العالم في آفات خلقية عديدة، و وقع الظلم على الضعيف باستغبلؿ خيراتو، 
عاوف و التعارؼ..و منو تتأكد مسؤولية المسلمين في التصدي النحرافات العولمة و وغيبت قيم التضامن و الت

دة قائمة على المبادئ األخبلقية السامية التي دعى إليها اإلسبلـ ، و ال خوؼ عليهم من النهوض بعولمة  موحّ 
ة اإلنساف أكبر من أف زحف عولمة الجور و الظلم و ال من ىولها متى سارعوا إلى النهوض بهذه المسؤولية، فهمّ 

  5تقهرىا العولمة، و ُعّدة المسلم أقوى من أف تقهرىا عظمة المسؤولية.

                                                 
1
 . ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سضٟ هللا ػٕٗ. 242سٚاٖ ِغٍُ/اإل٠ّبْ/ٔضٚي ػ١غٝ اثٓ ِش٠ُ ؽبوّب ثشش٠ؼخ ٔج١١ٕب ِؾّذ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ، سلُ:- 

2
 سٚاٖ أؽّذ ٚ أثٛ داٚد ثئعٕبد صؾ١ؼ - - 

3
 1529غ١ش ٚاؽذ ثأٌفبظ ِخزٍفخ أٔظش اٌغٍغٍخ اٌصؾ١ؾخ ٌألٌجبٟٔ سلُ :ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ. ٚ سٚاٖ   4285سٚاٖ أثٛ داٚد /وزبة اٌّٙذٞ سلُ: - 

4
 13/88اثٓ ؽغش/ فزؼ اٌجبسٞ.  - 

5
  98طٗ ػجذ اٌشؽّٓ/ سٚػ اٌؾذاصخ. ثزصشف ص  - 
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ىذه مسالك تؤطر منهج تعاملنا مع مستجدات و أحداث المستقبل بهداية أشراط الساعة، و تمنحنا الضوابط 
تبعية و اإلمعية، فبل ينبغي أف للفعل البّناء المستمدة من الخصوصية الحضارية التي تغنينا عن مسلك ال الصحيحة

   تخلو مناىجنا التربوية  و استشرافاتها من ىذه المعالم و ىذة الضوابط إذا أردنا دخوؿ المستقبل ببصيرة و ثقة. 
   الخاتمة

و ختاما فإف الوعي بالمستقبل، الذي يشمل القدرات و المهارات و كل العمليات النفسية التي يستخدمها 
حقيقية، تكوف منارات يستهدي  التآلف معو بحاجة إلى تغذيتو بمعطياتالمستقبل و التواصل معو و ف لفهم اإلنسا

ينمو و يزدىر ليتحوؿ إلى بصيرة يستقيم معها وضع األىداؼ و التخطيط و حل المعضبلت و صنع ، و بها
 القرار.

 ية بل على أنها ىدايات للبداية .   و حري بالمسلم أف ينظر إلى أحاديث أشراط الساعة ، ال على أنها إعبلف للنها
 إال إذا دخلت في استشرافنا و تخطيطنا  ينا و تحقق رفاىيتنا المستقبلية و ىذه األمارات التثمر فوائدىا في وع

 و قراراتنا كأفراد، و جماعات و مؤسسات. 
 


