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Ft¸m-gm-Wv A-́ y-\mÄ kw-̀ -hn-¡p-I? a-Xhpw im-kv-{Xhpw H-cpt]m-se tNm-Zn-̈ p 
sIm-−n-cn-¡p¶ tNm-Zy-am-WnXv. tem-Iw A-h-km-\n-¡p-sa-¶ Im-cy-̄ nÂ a-X-̄ n-sâ-
tbm im-kv-{X-̄ nsâtbm kn-²m-́ -§Ä-¡n-S-bnÂ C-t¸mÄ henb ssh-cp-²y-§-fnÃ. 
Po-hn-̈ n-cn-¡p-¶ G-ähpw hen-b im-kv-{X-Ú\pw ^n-knkn-Ìpam-b Ìo-̂ ³ tlm-¡nw-
Kv k-ao-]-Ime-̄ p \-S¯n-b _n-_n-kn hmÀjn-I {]-̀ m-j-W-̄ nÂ k-aÀ-Yn-̈ -Xv 4 Im-
cy-§Ä sIm-−v `q-an CÃm-sX-bmhmw F-¶m-Wv: \q-¢n-bÀ bp²w, B-tKm-f Xm-]\w, a-
\p-jy \nÀanX ssh-d-kpIÄ, tdm-t_m-«pIÄ. {]-kvXp-X \m-ev Im-cy-§fpw a-\p-jy-cp-
sS X-s¶ IÀ-½-̂ -e-§-fm-Wv F-¶-Xv {i-t²-b-am-Wv.  

F-¶mÂ F-¶m-Wv A§-s\H-¶v D-−mhp-I F-¶-Xn-\v Nn-e A-hy-àam-b {]-h-N-\-
§Ä am-än \n-dp-̄ n-bmÂ im-kv-{X-̄ nt\m a-X¯nt\m a-dp-]-Sn-bnÃ. C-kvv-eman-I ho-
£-W-a-\p-k-cn-̈ v C-¡mcyw D-d-̧ n-̈ v ]-d-bm³ ]-änÃ (ep-Jv-am³ 34, ^p-Ên-e-̄ v 47, kp-
Jv-dp-̂ v 85). AtXm-sSm-̧ w Jn-bm-a-̄ n-\v C-\n A-[n-Iw k-a-b-anÃ F-¶v JpÀ-B\pw l-
Zokpw ]Tn-̧ n-̈  ap-¶-dn-bn-̧ p-I-fnÂ \n-¶v a-\-Ên-em-hp¶p. A-́ y-\m-fn-sâ B-ap-J-am-bn 
temI-̄ v \-S-¡p-sa-¶v {]-hm-NI³ (k) ap³-Iq-«n ]-d-ª Iu-Xp-II-chpw B-tem-Nn-
¸n-t¡-−-Xpam-b Nn-e A-S-bm-f-§-fm-Wv C-¶v NÀ-̈  sN-¿p-¶-Xv.  

H¶v, `-£-W-̄ n-sâbpw ]m-\o-b-̄ n-sâbpw h-kv-{X-̄ n-sâbpw Im-cy-̄ nÂ hy-Xy-kv-
X ^m-j-\p-Ifpw ssh-hn-[y-§fpw {]-I-S-am-hp-I.  

َن أَْلَواَن الطَعاِم، َوَيْشَربُوَن أَْلَواَن و َعْن أَِبي ُأَماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلْم:"َسَيُكوُن رَِجاٌل ِمْن ُأمِتي يَْأُكلُ 
  (طبراني)  ُأولَِئَك ِشَراُر ُأمِتي" الشَراِب، َويـُْلِبُسوَن أَْلَواَن اللَباِس، َويـََتَشدَقوَن ِفي اْلَكالِم،

عن أبي خيثمة سليمان بن حيان ، نا واثلة بن األسقع قال : كنت من فقراء المصلين من أهل الصفة ، فأتانا النبي صلى 
ع ا كيف أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز البر والزيت ، وأكلتم ألوان الطعام ، ولبستم أنو « اهللا عليه وسلم ذات يوم فقال : 

أليام فما ذهبت بنا ا« قال واثلة : » بل أنتم اليوم خير « قلنا : أو ذاك ، قال : » الثياب ؟ فأنتم اليوم خير أم ذاك ؟ 
  يمان)(شعب اال  »حتى شبعنا من خبز البر والزيت ، وأكلنا ألوان الطعام ، ولبسنا ألوان الثياب ، وركبنا المراكب 

 

C-hn-sS \-_n X-§Ä {]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv AÂ-hm³, A³-hm-Av Xp-S§n-b ]-Z-§-fmWv. 
h-kv-{X-̄ n-em-bn-cp-¶mepw `-£-W-̄ n-em-bn-cp-¶mepw H-cp C-\-̄ nÂ X-s¶ F-{X s]-
s«-¶m-Wv ^m-j-\p-IÄ am-dn-am-dn h-cp-¶-Xv?! H-tc h-kv-Xp-¡Ä sIm-−v X-s¶ F-{X-b-
[n-Iw `-£-W ]-ZmÀ-Y-§-fm-Wv C-¶v D-−m-¡n-s¡m-−n-cn-¡p¶-Xv?! C§-s\ `£-Ww 
I-gn-̈ v B-fp-IÄ X-Sn¨p-sIm-gp-̄ -h-cm-bn amdpw F-¶v {]-hm-N-I³ ]Tn-̧ n-¡p-¶p.    

ُهَما قَالَ َزْهَدَم ْبَن ُمَضرٍب قَاَل    َسِمْعُت ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن َرِضَي اللُه َعنـْ
رُُكْم قـَْرِني ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهْم ثُم الِذيَن يـَُلونـَُهمْ  اَل ِعْمَراُن َال َأْدِري َأذََكَر النِبي َصلى اللُه قَ  قَاَل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َخيـْ

ُخونُوَن َوَال يـُْؤَتَمُنوَن َوَيْشَهُدوَن َوَال ْيِه َوَسلَم بـَْعُد قـَْرنـَْيِن َأْو َثَالثًَة قَاَل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن بـَْعدَُكْم قـَْوًما يَ َعلَ 
  )(بخاري  ُيْسَتْشَهُدوَن َويـَْنِذُروَن َوَال يـَُفوَن َويَْظَهُر ِفيِهْم السَمنُ 

 

C-¶v tem-I-s¯ 30% ¯n-e-[n-Ihpw A-[n-I`mcw (obesity) sIm-−v _p-²n-ap-«p-¶-h-
cmWv. C-h-cnÂ 13% A-ta-cn-¡-bnÂ \n-¶p-Å-h-cmWv. G-ähpw Ip-d-hv Z-cn-{Z cm-{ãam-b 
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F-tXym-]y-bn-epw. C¯-cw Im-cy-§Ä ]T-\w \-S-̄ p-¶-Xn\v world obesity federation 
F-¶ H-cp kwL-S-\ \n-e-\nÂ-¡p-¶p−v. Camw ssZe-an D-²-cn-¡p-¶p.     

يأتى على الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شرار الخلق ال 
.خالق لهم عند اهللا  

 

c−v, \³-a-sb-¡mÄ Xn³-a-IÄ-¡v Øm-\hpw {]m-[m-\yhpw D-−m-hp-I. ap-Jy-[mc-sb 
\n-b-{´n-¡p¶-Xv sIm-Å-cp-Xm-̄ -hcpw sX-½m-Sn-I-fp-am-bn am-dp-I.     

عن حذيفة، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " للساعة أشراط، قيل: وما أشراطها؟ قال: غلو أهل الفسق في 
المنكر على أهل المعروف، قال أعرابي: فما تأمرني يا رسول اهللا؟ قال: دع وكن حلسا من أحالس  المساجد، وظهور أهل

  (ابو  نعيم)بيتك " 
ياُنكم ، كيف بكم إذ َفَسَق ِفتْ «قال :  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -علي بن أبي طالب 

 َهْوا  وطغى ِنساؤُكم ؟ قالوا : يا رسول اهللا ، وإن ذلك لكائن؟ قال نعم ، وأشد، كيف بكم إذا لْم تأمروا بالمعروِف ولم تـَنـْ
عن المنكر ؟ قالوا: يا رسول اهللا ، وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم ، وأشُد ، كيف بكم إذا أمرُتم بالمنكر، ونهُيتم عن 

 ذلك لكائن ؟ قال نعم ، وَأشد كيف بكم إذا رأيُتُم المعروَف منكرا والمنكَر معروفا  المعروف ؟ قالوا : يا رسول اهللا وإن«  
  (جامع االصول)

م، وال يأتي على الناس زمان: ال يتبع فيه العال« وعن علي رضي اهللا عنه؛ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
نيا، قلوبهم قلوب على الد يستحيى فيه من الحليم، وال يوقر فيه الكبير، وال يرحم فيه الصغير، يقتل بعضهم بعًضا

األعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب، ال يعرفون معروفًا، وال ينكرون منكًرا، يمشي الصالح فيهم مستخفًيا، أولئك شرار خلق 
  .رواه الديلمي .» اهللا، وال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة 

 

aq¶v, B-fp-IÄ-¡n-S-bnÂ kvt\-l _-Ôhpw am-\kn-I sF-Iyhpw Ip-d-bp-I.    

سلم عن الساعة وأنا شاهد، فقال: "ال يعلمها إال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و « عن أبي موسى رضي اهللا عنه؛ قال: 
اهللا، وال يجليها لوقتها إال هو، ولكن سأحدثكم بمشاريطها وما بين يديها، أال إن بين يديها فتنة وهرًجا". فقيل: يا رسول 

ر؛ فال يعرف أحد اهللا ! أما الفتن؛ فقد عرفناها؛ فما الهرج ؟ قال: "بلسان الحبشة: القتل، وأن يلقى بين الناس التناك
يرواه الطبران» أحًدا، وتجف قلوب الناس، وتبقى رجراجة ال تعرف معروفًا وال تنكر منكًرا   

 

A¶v I-−m-Â t£-am-t\z-j-W-§Ä \-S-̄ p-¶-Xn-\p ]I-cw im-k-\m-hm-¡p-I-fm-Wv 
B-fp-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-I.   
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  َعْن َسْهٍل َعْن أَبِيهِ 
ُهْم َوَيْكثـُْر ْظَهْر ِفيَها ثَ َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َال تـََزاُل اْألُمُة َعَلى الشرِيَعِة َما َلْم يَ  َالٌث َما َلْم يـُْقَبْض اْلِعْلُم ِمنـْ

قَاَل َبَشٌر َيُكوُن ِفي آِخِر الزَماِن  ِفيِهْم َوَلُد اْلِحْنِث َويَْظَهْر ِفيِهْم الصقاُروَن قَاَل َوَما الصقاُروَن َأْو الصْقَالُووَن يَا َرُسوَل اللهِ 
  (احمد)  نَـُهْم التَالُعنُ َتِحيتُـُهْم بـَيْـ 

 

kemw ]dbp-¶-h-cp-s−-¦nÂ A-Xv tIh-ew ]-cn-N-b-̄ n-sâ t]-cnÂ am-{X-am-bn-cn-¡pw. 
AÃm-sX C-kvv-em-an-I-am-b kv-t\-l-_-Ô-̄ n-sâ t]-cn-em-bn-cn-¡nÃ.    

ْشَراِط الساَعِة َأْن ُيَسلَم الرُجُل َعِن اْألَْسَوِد ْبِن ِهَالٍل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإن ِمْن أَ 
  (احمد)  َفةِ َعَلى الرُجِل َال ُيَسلُم َعَلْيِه ِإال لِْلَمْعرِ 

 

B-fp-IÄ kw-km-cn-¡p-sa-¦nepw AI-̄ v ]-c-kv-]-cw hen-b hn-tZz-j-am-bn-cn-¡pw.    

  َعْن ُمَعاذٍ 
اُء السرِيَرِة َفِقيَل يَا َرُسوَل اللِه َفَكْيَف دَ َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َيُكوُن ِفي آِخِر الزَماِن َأقْـَواٌم ِإْخَواُن اْلَعَالنَِيِة َأعْ 

  (احمد)  بـَْعِضِهْم ِإَلى بـَْعٍض َوَرْهَبِة بـَْعِضِهْم ِإَلى بـَْعضٍ َيُكوُن َذِلَك قَاَل َذِلَك ِبَرْغَبِة 
 عن حذيفة رضي اهللا عنه؛( االدب المفرد)    عن عمير بن إسحاق قال : كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس األلفة 

.رواه  »واألم في الدين  ال تقوم الساعة حتى تناكر القلوب، وتختلق األقاويل، وتختلف اإلخوان من األب« مرفوًعا: 
وا إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، وتحاب« عن الحسن مرسًال: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:    الديلمي.

  ن أبي الدنيا .رواه اب» عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم باأللسن وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا في األرحام؛ لعنهم اهللا 
 

\mev, c-−p-X-c-̄ n-ep-Å a-c-W-§Ä hym-]-I-am-hp-I; s]m-Sp-¶-s\-bp-Å a-c-W-§fpw 
Ip-sd-Im-ew In-S-̧ n-em-b-Xn-\p ti-j-ap-Å a-c-W-§-fpw. H-cp a-\p-jy-s\ kw-_-Ôn-̈ n-S-
t¯m-fw G-ähpw B-izm-kI-cw G-Xm\pw Znh-kw tcm-K-am-bn Xu-_ sN-bv-Xp a-cn-¡p-
¶-Xm-W-tÃm. XoÀ¯pw A-{]-Xo-£n-X-am-bn a-cn-¡p-¶-Xpw A-sÃ-¦nÂ sImÃ-§-tfm-fw 
a-äp-Å-hÀ-¡v `m-c-am-bn am-dp-¶Xpw \mw C-ã-s¸-Sp-¶nÃ. A-́ y-\m-fn-\v ap¼v  C-h 
c−pw hÀ-[n-¡p-¶-XmWv, C-¶v Zr-iy-am-Ip¶-Xp t]mse. 

وموت  من اقتراب الساعة أن يفشو الفالج« بن مالك رضي اهللا عنه؛ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس 
عن مجاهد : أنه قال: " من أشراط الساعة موت البدار". رواه ابن أبي    رواه الدينوري في "المجالسة".  » .الفجأة 

  .شيبة
 

A©v, I¬-kyq-a-dnkw (I¨-h-S-hÂ-¡c-Ww) hym-]-I-am-hp-I.   
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اَعِة َتْسِليَم اْلَخاصِة أََلُه ِحيَن َخَرَج َفذََكَر َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأن بـَْيَن َيَدْي الس فـََقاَل طَاِرٌق أَنَا َأْسأَلُُه َفسَ ...
  ْتَماَن َشَهاَدِة اْلَحق َوظُُهوَر اْلَقَلمِ كِ َوُفُشو التَجارَِة َحتى تُِعيَن اْلَمْرَأُة َزْوَجَها َعَلى التَجارَِة َوَقْطَع اْألَْرَحاِم َوَشَهاَدَة الزوِر وَ 

  (احمد)

َل فـََقاَل قَاَل َرُسوُل اللِه قَاَل َلُه يَا أَبَا َعْبِد الرْحَمِن َتْسِليُم الرُجِل َعَلْيَك فـَُقْلَت َصَدَق اللُه َوَرُسولُُه قَا  َعْن طَاِرٍق َعْن َعْبِد اللهِ 
َلى التَجارَِة َوتـُْقَطُع َوَسلَم بـَْيَن يََدْي الساَعِة َتْسِليُم اْلَخاصِة َوتـَْفُشو التَجارَُة َحتى تُِعيَن اْلَمْرَأُة َزْوَجَها عَ  َصلى اللُه َعَلْيهِ 

  (احمد)  اْألَْرَحامُ 
ِفَتُن َوَيْكثـَُر اْلَكِذُب َويـَتَـَقاَرَب  تـَُقوُم الساَعُة َحتى َتْظَهَر الْ َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َال   َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ 

د رضي اهللا عنه؛ قال: عن العداء بن خال   (احمد)  اْألَْسَواُق َويـَتَـَقاَرَب الزَماُن َوَيْكثـَُر اْلَهْرُج ِقيَل َوَما اْلَهْرُج قَاَل اْلَقْتلُ 
ال تقوم الساعة حتى ال يسلم الرجل إال على من يعرف، وحتى تتخذ « وسلم يقول: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .رواه الطبراني» المساجد طرقًا، وحتى تتجر المرأة وزوجها 
 

Bdv, l-emem-b ]-Ww In-«m-¡-\n-bm-hp-I, B-fp-IÄ l-dm-apsIm-−v C-S-]m-Sv \-S-t¯-
−n h-cn-I.   

ث سيأتي عليكم زمان ال يكون فيه شيء أعز من ثال« عن حذيفة بن اليمان ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : 
عن ابن عمر، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه (طبراني)     »أخ يستأنس به ، أو سنة يعمل بها  : درهم حالل ، أو

  (حلية االولياء)  وسلم: " قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حالل، أو أخ يوثق به "
 

A-¶v ldmw sIm-−v C-S-]m-Sv \-S-̄ p¶-Xv B-fp-IÄ-¡v H-cp hn-j-b-am-hnÃ.    

ى اْلَمْرُء ِبَما َأَخَذ اْلَماَل َين َعَلى الناِس زََماٌن الَ يـَُبالِ لََيْأتِ :« قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة َأن َرُسوَل اللِه 
  .َرَواُه اْلُبَخاِرى ِفى الصِحيحِ ». ِبَحَالٍل َأْم ِبَحَراٍم 

 

C-\nbpw \n-ch-[n D-Zm-l-c-W-§Ä D-²-cn-¡m-\p−v. F-¶mÂ C-̧ -d-ª-XnÂ X-s¶ Nn-
´n-¡p-¶-hÀ-¡v Zr-ãm-́ -ap-−v.   
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