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  المقدمة

الحمد هللا الذي تقدست عن األسباب ذاتھ ودلت على وجوده آیاتھ ومخلوقاتھ، 
  .بعوث للعالمین رحمھ، وللمعاندین حجةوالصالة والسالم على الم

لم یطلع علیھ أحد ولكن بین أن , إن موعد الساعة لما أستأثر اهللا تعالي بعلمھ
ھناك عالمات للساعة تسبقھا عالمات صغري وأخري كبري وبینھما بعض 

وما من نبي إال وتكلم مع قومھ عن الساعة ولكن ألن بینھم , العالمات الوسطي
ة خاتم األنبیاء، فلم یكن الكالم علیھا بالتفصیل والوضوح الذي وبین الساعة بعث

  .ذكر في القرآن والسنة
  أھمیة البحث

إن ھذا الموضوع من األھمیة بمكان خصوصًا في ھذا الزمان، حیث تكلَّم  -١
فیھ َمن ال علم لھ؛ فأتى باألعاجیب، وكثر العبث بأشراط الساعة، وخرجت 

مقاالت، التي تتحدث عن أشراط الساعة علینا المطابع بعشرات الكتب وال
من غیر دلیل صحیح، بل كلھا مرویات شاذة غریبة، وآثار مھجورة من 

  .األحادیث الضعیفة والموضوعة واإلسرائیلیات
تعریف المسلمین بأشراط الساعة الكبري باألدلة الصحیحة من الكتاب  -٢

عدم و, ألن وقوع ھذه األشراط یكون عند غفلة الناس عنھا, والسنة
كما أنھ ال یخلو زمن من , التركیز وھذه عالمة من عالمات وقوعھا

األزمان من وقوع ھذه األشراط ولكن بصورة أقل، فعندما یتعرف المسلم 
علي ھذة العالمات وكیفیة النجاة منھا، یكون عن غیرھا أبعد، وأعلم 

  ٠بطرق النجاة، وعدم الوقوع في الفتن
  أھداف البحث

م أشراط الساعة وأنھ فرض عین علي كل مسلم وكذا بیان أھمیة تعلم عل -١
  .تعلیمھ

بیان كیف أن ھذه األشراط الكبري من الدالئل العظیمة علي إعجاز النبي صل  -٢
  .اهللا علیھ وسلم

العصمة من الوقوع في الفتن فمن عرف الخطر وكیفیة النجاة منھ ال یقع فیھ  -٣
, یعرفھا العالم عند إقبالھاالفتنة : (بمشیئة اهللا وتوفیقھ وكما قالوا في الحكم

فالعالم یعرفھا عندما تقبل فال یقع فیھا والجاھل یعرفھا ). والجاھل عند إدبارھا
  ..عندما تدبر بعد ما یكون تعرض لھا ووقع فیھا وتلبسھا

عدم الركون إلي الدنیا واألنغماس في ملذاتھا وطغیان المادة علي حیاتنا  -٤
 . عز وجل والعمل لآلخرةوالزھد فیھا واألقبال علي طاعة اهللا

 .فال تقدم عقلك عن قول النبي صلي اهللا علیھ وسلم -٥
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ال یطعن في صدق محبة الناس هللا ورسولھ ولكن الصدق في المحبة یلزم  -٦
ولكنكم :"والعلم یلزم الصبر كما قال رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم, العلم

 ١".قوما تستعجلون
بھا المرء ویستعجلھا فھي آتیة في آجل إن األخبار بالغیبیات ال تعني أن یطل -٧

محدود ولكن المراد أن نتعامل معھا بالكتاب والسنة أو نستفید فیما یصیبنا من 
  .أحداث قریبة منھا أو تشبھھا في وجھ من الوجوه

وحتي یستعد الناس للبعث والتوبة فھذه العالمات إرھاصات لقیام األشھاد  -٨
ت ذكرھا النبي صلي اهللا علیھ وسلم وحشر العباد بین یدي اهللا وھذه اآلیا

  .للتعلیم ال لمجرد اإلخبار المحض إنما ھي للتثبیت والتذكیر
  منھج البحث

  .ھو منھج موضوعي تحلیلي مبني علي األستدالل والتحلیل والترجیح واالستنباط
  خطة البحث

األول خصصتھ لعالمات الساعة األرض�یھ      , وقد قسمت عالمات الساعھ إلي بحثین       
لثاني خصصتھ لعالم�ات ال�ساعھ العلوی�ھ أو ال�سماویھ، أم�ا البح�ث األول ال�ذي                  وا, 

األول منھ���ا أفردت���ھ ل���بعض ,ب���ین أی���دینا فق���د ق���سمتھ إل���ي خم���سة أب���واب وخاتم���ة 
التعریفات الھام�ة ومقدم�ة لعالم�ات ال�ساعة الكب�ري، والث�اني للمھ�دي المنتظ�ر ث�م                   

واس�تندت  . لكب�ري األرض�یھ  األبواب الثالثة خصصتھا لعالمة من عالم�ات ال�ساعة ا     
على آیات الق�رءآن الك�ریم الخاص�ة بھ�ذا الموض�وع وأحادی�ث الم�صطفى ص�لى اهللا            

.وبع����ض المعلوم����ات العلمی����ة والدنیوی����ة  . علی����ھ وس����لم ف����ي المق����ام األساس����ي  

                                                 
اْخت��اَر ال��ّضْرَب واْلَقْت��َل واْلَھ��َواَن عل��ى ب��اب م��ن / كت��اب االك��راه / أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ١-

عن خبَّاِب بن اَألَرتِّ ق�ال َش�َكوَنا إل�ى رس�ول الّل�ِھ ص�لى اهللا علی�ھ        :ولفظھ ٦٥٤٤ح٦/٢٥٤٦اْلكْفِر
وسلم وھو مَتَوسٌِّد بْرَدًة لھ في ظلِّ الَكْعَبِة َفقْلَنا أال َتْسَتْنصُر لنا أال َتْدعو لنا فقال قد كان من َقْبَلكْم        
یْؤَخُذ الرَّجُل َفیْحَفُر لھ في األرض َفیْجَعُل فیھا َفیَجاُء باْلِمْنَشاِر َفیوَضُع على َرْأسِھ َفیْجَع�ُل ن�ْصَفْیِن             
َویْمَشُط بَأْمَشاِط اْلَحدیِد ما دوَن َلْحمِھ َوَعْظمِھ فما َیصدُُّه ذلك عن دیِنِھ واهللا َلَیتمَّنَّ ھذا اَألْمُر حت�ى       

 َص���نَعاَء إل���ى َح���ضَرَمْوَت ال یَخ���اُف إال الّل���َھ َوال���ّذْئَب عل���ى َغَنم���ِھ َوَلِك���نَّكْم        َی���سیَر الرَّاك���ُب م���ن  
محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري           :  الجامع الصحیح المختصر ، اسم المؤلف     .َتْسَتْعِجلوَن

، الثالث�ة  :  ، الطبع�ة  ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بی�روت    -الیمام�ة   , دار ابن كثی�ر     : الجعفي ، دار النشر     
 .مصطفى دیب البغا. د: تحقیق 
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  الباب األول

  تعريفات عامة

  اطب اول

ظ ذات اراط واا   

  اشراط الساعة الكبرى
لكبرى ھي تدل على قرب قیام الساعة فإذا ظھرت كانت الساعة على العالمات ا

عن معاویة یقول سمعت النبي . كما ھو شأن آخر الشيء ونھایتھ عادة. إثرھا
   ١".لم یبق من الدنیا إال بالء وفتنة: " صلى اهللا علیھ وسلم یقول

ۖ َعَة َأن َتأِۡتَیُھم َبغَۡتة َفَھلۡ َینُظُروَن ِإلَّا ٱلسَّا: "وقد ورد ھذا اللفظ في قولھ تعالى
 . ٢"َفَقدۡ َجٓاَء َأشَۡراُطَھاۚ

  معنى أشراط
  الشَّرطُ لغة

أعالمھا ، : و أشراط الساعة . العالمة ، والجمع أشراط : و الشرط ، بالتحریك 
  ٣.وفي فقد جاء اشراطھا. وھو منھ 

 للدون من أشراط الساعة أسبابھا التي ھي دون معظمھا ومنھ یقال: قال القرطبي 
  ٤.یعني عالمات الساعة: الشرط وقیل : الناس 

                                                 
ذكر اإلخبار ب�أن م�ا بق�ي م�ن ھ�ذه ال�دنیا ھ�و المح�ن والبالی�ا ف�ي                , اخرجھ ابن حبان في سننھ      -١

محم�د ب�ن   :  صحیح ابن حبان بترتی�ب اب�ن بلب�ان ، اس�م المؤل�ف          , ٦٩٠ ح ٢/٤٦٥,أكثر األوقات 
 - ١٤١٤ - بی�روت  -الة مؤس�سة الرس�  : حبان بن أحمد أب�و ح�اتم التمیم�ي الب�ستي ، دار الن�شر             

كت�اب  : و أخرج�ھ اب�ن ماج�ھ  ف�ي س�ننھ      , شعیب األرن�ؤوط  : الثانیة ، تحقیق   :  ، الطبعة    ١٩٩٣
محم��د ب��ن یزی��د أب��و :  س��نن اب��ن ماج��ھ ، اس��م المؤل��ف, ٤٠٣٥  ح  ١ب��اب ش��دة الزم��ان/ الف��تن  

  د عبد الباقيمحمد فؤا:  ، تحقیق -  - بیروت -دار الفكر : عبداهللا القزویني ، دار النشر 
م�سند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل ، اس�م       , ١٦٨٩٩ح)٤/٩٤( م�سند ال�شامیین   -وأحمد في م�سنده   ،  

   مصر-مؤسسة قرطبة : أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني ، دار النشر :  المؤلف
  بقي مَن الدُّنَیا بَالٌء َوِفتَنٌة وِإنََّما مَثُل عِمِل 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج�ھ  , صحیح رجالھ ثقاتإسناده ٤/١٩٠ وفي مصباح الزجاجة   
 - بی�روت  -دار العربی�ة  : أحمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن إس�ماعیل الكن�اني ، دار الن�شر                 :  ، اسم المؤلف  

 .محمد المنتقى الكشناوي: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٣
 )١٨آیة : سورة محمد(- ٢
محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور األفریق��ي  :  ل��ف ل��سان الع��رب ، اس��م المؤ,٧/٣٢٩ل��سان الع��رب- ٣

 األولى:  بیروت ، الطبعة -دار صادر : المصري ، دار النشر 
 الج��امع ألحك��ام الق��رآن ، اس��م    ٢٤٠ ص��فحة ١٦ تف��سیر القرطب��ي ج��زء   ١٦/٢٤٠تف��سیر القرطب��ي   ٤-

رة یعن��ي  الق��اھ-دار ال��شعب : أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د األن��صاري القرطب��ي ، دار الن��شر  :  المؤل��ف
 عالمات الساعة انشقاق القمر والدخان 

 یعني عالمات الساعة انشقاق القمر والدخان 
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  ١.لھ أمرا التزمھ و علیھ أمرا ألزمھ إیاه: الشرط
  .أشراط الشيء أوائلھ: وللفظ معاني لغویة أخرى مثل

  أشراط الساعة اصطالحًا
وھي . أي جاء أمارات وعالمات: ھو المعنى الذى قالھ المفسرون في تفسیر اآلیة 

م التي تظھر قرب قیام الساعة، وتكون غیر معتادة الوقوع، وھي األمور العظا: 
  .خارقة للعادة كظھور الدجال ونزول عیسى علیھ السالم

  ألفاظ ذات الصلة
  معنى آیات
َوَقِد اْسَتْعَمل اْلُفَقَھاُء اْآلَیَة ِباْلَمْعَنى اللَُّغِويِّ َأْیًضا، ِحیَن , ٢اْلَعَالَمُة َواْلِعْبر: اآلیة لغة

: َلُقوا َعَلى اْلَحَواِدِث اْلَكْوِنیَِّة، َكالزََّالِزل َوالرَِّیاِح َواْلُكُسوِف َواْلُخُسوِف ، والجمـع َأْط
  . ، واللفظ لھ معاني لغویة أخرى٤ ، وآٌي ، وآیاٌي٣آیات

أي أشراطھا وعالماتھا وأماراتھا الدالة علیھا ، وقد : وآیات الساعة اصطالحًا
 َھلۡ َینُظُروَن ِإلَّٓا َأن َتأِۡتَیُھُم ٱلَۡمَلِٰٓئَكُة َأوۡ َیأِۡتَي َربَُّك َأوۡ : "عالىورد ھذا اللفظ في قولھ ت

   .٥" َیأِۡتَي َبعُۡض َءاَیِٰت َربَِّكۗ 
  ٦".وأجمعـوا على أن المراد بھذه اآلیات عالمات القیامة: "قال الرازي 

  معنى أمارات
مارات، ولھ معاني لغویة أخرى أ: العالمـة، ویجمع على : األماُر واألمارة لغة

  ٧.الموعد والوقت المحدود: مثل
أي أشراطھا وعالماتھا، وقد ورد ھذا اللفظ في حدیث : وأمارات الساعة اصطالحًا

فأخبرني عن الساعة ؟ : قال: "... جبریل علیھ السالم عن عمر رضي اهللا عنھ 
أن : (أماراتھا ؟ قال فأخبرني عن : قال ) ما المسئول عنھا بأعلم من السائل: (قال

  ٨.تلد األمة ربتھا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان
  

                                                 
أحم�د  / إب�راھیم م�صطفى   :  ، اس�م المؤل�ف    ) ٢+١(المعج�م الوس�یط     , ١/٤٧٨ المعجم الوسیط  ١-

مجم��ع اللغ��ة  : دار ال��دعوة ، تحقی��ق  : محم��د النج��ار ، دار الن��شر  / حام��د عب��د الق��ادر  / الزی��ات 
 العربیة

 .١/٣٥ المعجم الوسیط-٢
 .١٤/٦١ لسان العرب-٣
 .١/٣٥ المعجم الوسیط-٤
 ١٥٨آیة : سورة األنعام-٥
فخر الدین محم�د ب�ن      :  التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، اسم المؤلف        , ١٤/٧ التفسیر الكبیر  -٦

م ٢٠٠٠ -ھ�ـ  ١٤٢١ - بی�روت  -دار الكتب العلمی�ة  : عمر التمیمي الرازي الشافعي ، دار النشر   
 األولى: ، الطبعة 

 . معجم المعاني الجامع-٧
باب بَیاِن اْلِإیماِن واْلِإْسَلاِم واْلِإْحَساِن وُوُجوِب اْلِإیم�اِن  /ِكتاب اْلِإیماِن: اخرجھ مسلم في صحیحة   ٨-

اْلق�َدِر وِإْغَل�اِظ اْلق�ْوِل ف�ي     ِبِإْثباِت قَدِر الّلِھ ُسْبحاَنُھ وَتَعاَلى وَبَیاِن الّدِلیِل على الّتَبرِّي ِمّمْن ال یْؤِمُن بِ   
 ٨حقِِّھ ح 
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  معنى عالمات
العالمات ، والعالمة السیما وما یدل على شيء، وقد : العالمة، والجمع : الَعَلم لغة

نزول :  أي١" اَعِة لِّلسََّوِإنَُّھۥ َلِعلۡم: "ورد ھذا اللفظ في قراءة في قولھ تعالى
  .عیسى علیھ السالم لشرط وعالمة على قرب القیامة 

  معنى الساعة
الوقت الحاضر، الساعة جزء من أجزاء اللیل والنھار، والجمع : الساعة لغة

  ساعات و ساع
  وكنا كالحریق لدى كفاح فیخبو ساعة ویھب ساعا: قال القطامي

وتصغیره .  كالحریق أصاب غابا قال ابن بري المشھور في صدر ھذا البیت وكنا
سویعة واللیل والنھار معا أربع وعشرون ساعة وإذا اعتدال فكل واحد منھما ثنتا 
عشرة ساعة وجاءنا بعد سوع من اللیل وبعد وبعد سواع أي بعد ھدء منھ أو بعد 

 ساعة الساعة الوقت الحاضر 
من أربعة الساعة في األصل تطلق بمعنیین أحدھما أن تكون عبارة عن جزء 

وعشرین جزءا ھي مجموع الیوم واللیلة والثاني أن تكون عبارة عن جزء قلیل 
من النھار أو اللیل یقال جلست عندك ساعة من النھار أي وقتا قلیال منھ ثم 
استعیر السم یوم القیامة قال الزجاج معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم 

  ٢.فیھ القیامة
 یعني ٣"  َوَیوَۡم َتُقوُم ٱلسَّاَعُة ُیقِۡسُم ٱلُۡمجِۡرُموَن"قولھ تعالى  في: الساعة اصطالحا

بالساعة الوقت الذي تقوم فیھ القیامة فلذلك ترك أن یعرف أي ساعة ھي فإن 
الساعة اسم للوقت : سمیت القیامة ساعة فعلى ھذا والساعة القیامة وقال الزجاج

 سمیت ساعة ٤.فیھ وتقوم فیھ القیامةالذي تصعق فیھ العباد والوقت الذي یبعثون 
ألنھا تفجأ الناس في ساعة فیموت الخلق كلھم عند الصیحة األولى التي ذكرھا اهللا 

 وفي ٥ "٢٩ َفِإَذا ُھمۡ َخِٰمُدوَن  َوِٰحَدةِإن َكاَنتۡ ِإلَّا َصیَۡحة"عز وجل فقال 
  .حدیثالحدیث ذكر الساعة وشرحت أنھا الساعة وتكرر ذكرھا في القرآن وال

یرید أنھا ساعة خفیفة یحدث فیھا أمٌر عظیم ، فلقلة الوقت الذي : قال ابن منظور
  .تقوم فیھا سماھا ساعة 

والسؤال عن موعد الساعة منھي عنھ بدلیل حدیث جبریل، قال القرطبي مقصود 
ھذا السؤال كف السامعین عن السؤال عن وقت الساعة ألنھم قد أكثروا السؤال 

                                                 
 ٦١: سورةالزخرف١-
 .١٦٩ صـ٨الجزء/سوع: لسان العرب مادة٢-
 .٥٥آیھ : سورة الروم٣-
أب�و الح�سن عل�ي      :  المحكم والمحیط األعظم ، اسم المؤلف     , ٢/٣٠٥ المحكم والمحیط األعظم     -٤

: م ، الطبع�ة  ٢٠٠٠ - بی�روت  -می�ة   دار الكتب العل  : بن إسماعیل بن سیده المرسي ، دار النشر         
 .عبد الحمید ھنداوي: األولى ، تحقیق 

  ٢٩: سورة یس٥-
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ي كثیر من اآلیات واألحادیث فلما حصل الجواب بما ذكر ھنا حصل عنھا كما ورد ف
  الیأس من معرفتھا
  شبهة والرد عليها

قولھ فقام فزعا یخشى أن تكون الساعة ھذا قد یستشكل من حیث أن الساعة لھا 
مقدمات كثیرة ال بد من وقوعھا ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربھا 

قتال الترك وأشیاء أخر ال بد من وقوعھا قبل وخروج الدابة والنار والدجال و
الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغیرھما وانفاق كنوز كسرى في سبیل اهللا 

  ١.تعالى وقتال الخوارج وغیر ذلك من األمور المشھورة في األحادیث الصحیحة
  الرد

لم یجاب عنھ بأجوبة أحدھا لعل ھذا الكسوف قبل اعالم النبي صلي اهللا علیھ وس
بھذه األمور الثاني لعلھ خشي أن تكون بعض مقدماتھا الثالث أن الراوي ظن أن 
النبي صلي اهللا علیھ وسلم یخشى أن تكون الساعة ولیس یلزم من ظنھ أن یكون 
النبي صلي اهللا علیھ وسلم خشي ذلك حقیقة بل خرج النبي صلي اهللا علیھ وسلم 

وف مبادرا إلى ذلك وربما خاف أن مستعجال مھتما بالصالة وغیرھا من أمر الكس
یكون نوع عقوبة كما كان صلي اهللا علیھ وسلم عند ھبوب الریح تعرف الكراھة 
في وجھھ ویخاف أن یكون عذابا كما سبق في آخر كتاب االستسقاء فظن الراوي 

  ٢.خالف ذلك وال اعتبار بظنھ
  شبھة والرد علیھا

ِإنَّ مْن أْشَراِط السَّاَعِة أْن : ( لیھ وسلم قال رسوُل اهللا صلى اهللا ع: عْن َأَنٍس قال 
  ) ُیْرَفَع الِعْلُم َوَیْثُبَت الَجْھُل َوُیْشَرَب الَخْمُر َوَیْظَھَر الزِّنا 

  الرد,ھذه العالمات كانت موجوده قبل دنو الساعھ فكیف تكون من عالماتھا
  المراد كثرة ذلك واشتھاره: قال بعضھم 

رب الخمر كیف یكون من عالماتھا ، والحال أنھ كان ش: فإن قلت : قال الكرماني
واقعًا في جمیع األزمان ، وقد حد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعض الناس 

  .لشربھ إیاھا ؟
المراد منھ أن یشرب شربًا فاشیًا ، أو أن نقس الشرب وحده لیس عالمة ، :  قلت

  بل العالمة مجموع األمور المذكورة 

                                                 
ب�اب ال�ّذْكِر ف�ي اْلك�ُسوِف رواه ب�ن عبَّ�اٍس رض�ي        / كتاب الكسوف/ أخرجھ البخاري في صحیحھ    -١

ب�اب ذْك�ِر الّن�َداِء ب�َصَلاِة الُك�ُسوِف      / كت�اب الك�سوف  /وس�لم ف�ي ص�حیحھ    ١٠١٠ح١/٣٦٠اهللا عنھما 
ع��ن أب��ي ُموس��ى ق��ال خ��َسَفْت ال��ّشْمُس فَق��اَم  : ولفظ��ھ ف��ي البخ��اري.٩١٢ح٢/٦٢٧َلاُة َجامَع��ٌةال��ّص

النب��ي ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم فِزًع��ا یْخ��َشى أْن تُك��وَن ال��ّساَعُة ف��َأَتى اْلم��ْسِجَد ف��َصلَّى ِب��أْطَوِل ِقی��اٍم      
ِس�ُل اهللا ال تُك�وُن ِلم�ْوِت أَح�ٍد وال ِلحَیاِت�ِھ         وُرُكوٍع وُسُجوٍد رَأْیُتُھ قطُّ یْفَعُلُھ وقال ھذه اْلآیاُت الت�ي یرْ          

 .فإذا َرَأْیتْم شیئا من ذلك َفاْفَزعوا إلى ذْكِرِه َودَعاِئِھ َواْستْغَفاِرِه( ُیخوُِّف اهللا بِھ ِعباَدُه ) وَلِكْن 
أب�و  :  صحیح م�سلم ب�شرح الن�ووي ، اس�م المؤل�ف       . ٦/٢١٦ شرح النووي علي صحیح مسلم     ٢-

 - بی��روت -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : رف ب��ن م��ري الن��ووي ، دار الن��شر  زكری��ا یحی��ى ب��ن ش�� 
 .الطبعة الثانیة:  ، الطبعة ١٣٩٢
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بل العالمة مجموع األمور المذكورة ھو كذلك، ألنھ علیھ : قولھنعم : قال العیني
الصالة والسالم، جمع بین األشیاء األربعة بحرف الجمع، والجمع بحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع، ووجود المجموع ھو العالمة لوقوع الساعة ، وكل منھا جزء 

  ١.العلة
  

ب اطا  

راط ام أأ  

ساعة إلى ثالث أقسام رئیسیة، وھي األش�راط ال�صغرى والوس�طى            تنقسم أشراط ال  
  والكبرى

  األشراط الصغرى للساعة
ھي التي تتقدم الساعَة بأزمان متطاولة، وھي كثیرة، وتكون إما من نوع المعت�اد،               

  .كقبض العلم، وظھور الجھل، وشرب الخمر: فاألول. أوخارق للعادة وغیر معتاد
 .اهللا علیھ وسلم بمعجزاتھ، وكانشقاق القمروالثاني منھا، كبعثتھ صلى 

وھ�ذه الم�ذكورات وأمثالھ�ا مم�ا      :بعد أن ساق ابن حجر بعض عالمات الساعة ق�ال   
أخب��ر ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  بأن��ھ س��یقع قب��ل أن تق��وم ال��ساعة لكن��ھ عل��ى أق��سام،    
أحدھا ما وقع على وفق ما قال، والثاني ما وقعت مبادیھ ولم یستحكم، والثال�ث م�ا    

الفئتین العظیمتین وظھور  فالنمط األول مثالھ اقتتال. لم یقع منھ شيء ولكنھ سیقع
الفتن وكثرة الھرج وتطاول الناس ف�ي البنی�ان وتمن�ي بع�ض الن�اس الم�وت وقت�ال                   

تق��ارب الزم��ان وكث��رة الت��رك وتمن��ي رؤیت��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وال��نمط الث��اني 
ل�نمط الثال�ث طل�وع ال�شمس م�ن مغربھ�ا            ومن ا . وخروج الدجالین الكذابین   الزالزل

   ٢وقتال المسلمون الیھود فیقتلھم المسلمون حتى یختبئ الیھودي وراء الحجر 
  :وعالمات الساعھ منھا المذموم ومنھا المحمود 

فمن عالمات الساعة المذمومة أن یعق الرجل أباه ویب�ّر ص�دیقھ وارتف�اع األمان�ة،                 
الم�صاحف ف�إن ذل�ك م�ن تعظ�یم ش�عائر اهللا       وم�ن المحم�ودة إنت�شار الحف�اظ وكتاب�ة      

ومم��ا یغ��یظ الكف��ار، ومم��ا ل��یس بمحم��ود وال م��ذموم كن��زول عی��سى علی��ھ ال��سالم     
وطلوع الشمس من مغربھا وخروج الداب�ة فھ�ذه م�ن عالم�ات ال�ساعة، وال یقت�رن          
بھ��ا ذم وال حم��د ألنھ��ا لی��ست م��ن فع��ل المكل��ف، وإنم��ا یتعل��ق ال��ذم والحم��د بفع��ل       

  .المكلف
  ع األشراط الصغرىزمن وقو

  :تنقسم األشراط الصغرى من حیث زمن حدوثھا إلى ثالثة أقسام

                                                 
ب�در ال�دین محم�ود    :   عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، اس�م المؤل�ف      ٢/٨٢ عمدة القاري    -١

  بیروت-دار إحیاء التراث العربي : بن أحمد العیني ، دار النشر 
  بتصرف بسیط١٣/٨٣ فتح الباري ٢-
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ما وقع وانقضى، ومثالھ بعثة النبي ووفاتھ عن ع�ْوَف ب�ن ماِل�ٍك ق�ال أَتْی�ُت النب�ي          
 من آدم فقال اْعدْد ستا بین یَدْي الّساَعِة م�وتى           ١في غْزَوِة تُبوَك وھو في ُقّبةٍ     

 ٤ ثمَّ اْسِتفاَضُة اْلم�الِ ٣ یْأُخُذ ِفیكْم كُقَعاِص اْلغَنمِ    ٢ِدِس ثمَّ ُمْوتانٌ  ثمَّ فْتُح بْیِت اْلمقْ   
حتى یعطي الّرُجُل ِمائَة ِدیناٍر فَیَظلُّ ساِخًطا ثمَّ ِفْتنٌة ال یْبَقى بْیٌت من اْلعَرِب إال      

ْأتوَنُكْم َتحَت َثَمانیَن  َتكوُن َبْیَنكْم َوَبیَن َبني اَألْصَفِر َفَیْغِدروَن َفَی٥دَخَلْتُھ ثمَّ ھْدَنٌة
ب�دال م�ن   ٧"أمسك:"وفي روایة عند أحمد٦.غاَیًة َتحَت كل غاَیٍة أثنا عَشَر َألًفا        

م��وت النب��ي، وف��تح بی��ت  : وھ��ذه ال��ست الم��ذكورة ظھ��رت منھ��ا أرب��ع  . أع��دد
 زم��ن عم��ر ب��ن الخط��اب ،   ٨المق��دس ، والموت��ان ك��ان ف��ي ط��اعون عم��واس   

ن ألفًا ف�ي ثالث�ة أی�ام ، واستفاض�ة الم�ال      رضي اهللا تعالى عنھ مات فیھ سبعو  
كان��ت ف��ي خالف��ة عثم��ان، رض��ي اهللا تع��الى عن��ھ ، عن��د تل��ك الفت��وح العظیم��ة  

 .٩.والفتنة استمرت بعده
طاعون عمواس فى زمن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ وك�ان         :  قال النووي 

بالشام مات فیھ خمسة وعشرون ألفا ثم طاعون الج�ارف ف�ى زم�ن ب�ن الزبی�ر               
فى شوال سنة تسع وستین ھلك فى ثالثة أیام فى كل یوم سبعون ألفا مات فیھ 
النس بن مال�ك رض�ى اهللا عن�ھ ثالث�ة وثم�انون ابن�ا ویق�ال ثالث�ة وس�بعون ابن�ا                 

  ١٠.ومات لعبد الرحمن بن أبى بكرة أربعون ابنا 
                                                 

الخرقاھ�ة ، وك�ل بن�اء م�دور فھ�و قب�ة ، والجم�ع قب�اب         :  ب�ضم الق�اف وت�شدید الب�اء الموح�دة      ١-
غم���دة .وقبی���ة ، واألدم ، بفتحت���ین اس���م لجم���ع أدی���م ، وھ���و الجل���د الم���دبوغ الم���صلح بال���دباغ      

 .١٥/٩٩القاري
 الكثی�ر الوق�وع ،   الم�وت : ھ�و الم�وت ، وق�ال غی�ره     :  بضم المیم وسكون الواو ، ق�ال الق�زاز       -٢

للبلی���د موت���ان القل���ب ، بف���تح الم���یم     : ویق���ال بال���ضم لغ���ة تم���یم وغی���رھم یفتحونھ���ا ، ویق���ال      
 .١٥/٩٩عمدة القاري.والسكون

 بضم القاف وتخفیف العین المھملة وبعد األلف صاد مھملة ، وھو داء یأخذ الغ�نم فی�سیل م�ن       -٣
القعاص داء یأخذ في : وقال ابن فارس . أنوفھا شيء فتموت فجاءة ، وكذلك غیرھا من الدواب        

ھ��و الھ��الك المعج��ل ، وبع��ضھم ض��بطھ بتق��دیم الع��ین عل��ى    : ال��صدر كأن��ھ یك��سر العن��ق ، وقی��ل   
 .١٥/١٠٠القاف

 .١٥/٩٩عمدة القاري.إذا كثر:  فاض الماء والدمع وغیرھما -٤
ل�صلح عل�ى   ھ�دن یھ�دن ف�سمي ا   : الصلح ، وأصل الھدنة السكون ، یقال     :  الھدنة بضم الھاء     -٥

 .١٥/١٠٠ترك القتال ھدنة ومھادنة ، ألنھ سكون عن القتال بعد التحرك فیھ
كتاب أبواب اْلجْزَیِة والموادع�ة ،ب�اب ھ�ل یعف�ي ع�ن ال�ّذمِّيِّ إذا       :  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٦

واب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ كت��اب الت��اریخ ،ب��اب ذك��ر اإلخب��ار ع��ن ف��تح    .٣٠٠٥ح/٣/١١٥٩س��َحَر،
 .٦٦٧٥  ح١/٦٦/لمقدس بعدهالمسلمین بیت ا

 .٢٤٠٤٢ ح٦/٢٧ أخرجھ أحمد في مسنده-٧
وعمواس قریة بین الرملة وبیت المقدس نسب الط�اعون الیھ�ا           , وعمواس بفتح العین والمیم   - ٨

 .١/١٠٧شرح النووي علي مسلم.لكونھ بدأ فیھا وقیل ألنھ عم الناس وتواسوا فیھ
 .١٥/١٠٠عمدة القاري- ٩

سل باب ان اإلس�ناد م�ن ال�دین وأن الروای�ة ال تك�ون اال ع�ن الثق�ات                  شرح النووي علي مسل    ١٠-
١/١٠٦. 
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 بِعْث��ُت أن��ا وال��سَّاعُة ھك��ذا،:  أّن��ھ ق��ال-ص��ّلى اهللا علی��ھ وس��ّلم-حی��ث ورد عن��ھ و
  وأشار بِإصَبَعْیِھ، 

  ،)كَفْضِل إحداُھما على اُألْخرى: وكان قتادُة یقوُل: قال
 َوِإن َیَروْۡا ١ٱقَۡتَرَبِت ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ ٱلَۡقَمُر  : "أ وكذلك انشقاق القمر، قال تعالي     

 فقد قرن اهللا سبحانھ وتعالى    [ ؛"٢  مُّسَۡتِمرّ  ُیعِۡرُضوْا َوَیُقوُلوْا ِسحۡر   َءاَیة
ع�ن  " حادثة انشقاق القمر التي عاَیَنھا أھ�ل ق�ریش بُق�رب ق�دوم ی�وم القیام�ة،             

ٱقَۡتَرَبِت "فانشق القمر بمكة فرقتین فنزلت ,سأل أھل مكة النبي آیة : أنس قال 
  ١).أي ذاھب" ( ٢  مُّسَۡتِمّرِسحۡر"إلى قولھ " ١ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ ٱلَۡقَمُر 

  ٢".لقمر شقتین حتى رأوا حراء بینھمافأراھم ا:" وفي روایة للبخاري
رأی�ت القم�ر من�شقا ش�قتین بمك�ة قب�ل          : وعن أبي معم�ر ع�ن اب�ن م�سعود ق�ال             

س�حر القم�ر   : مخرج النبي شقة على أبي قب�یس وش�قة عل�ى ال�سویداء فق�الوا            
  ٣."١ٱقَۡتَرَبِت ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ ٱلَۡقَمُر "فنزلت 

ل اهللا فقالوا سحر القمر فنزل�ت  عن ابن عباس قال كسف القمر على عھد رسو  
  ُیعِۡرُض�وْا َوَیُقوُل�وْا ِس�حۡر    َوِإن َیَروْۡا َءاَی�ة ١ٱقَۡتَرَبِت ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ ٱلَۡقَمُر     "

  ٤".٢ مُّسَۡتِمّر
وھذا اسناد جید وفیھ أنھ كسف تلك اللیلة فلعلھ حصل لھ انشقاق : قال بن كثیر

یر من أھل األرض ومع ھذا قد شوھد في لیلة كسوفھ ولھذا خفي أمره على كث      
ذلك في كثیر من بقاع األرض ویقال إن�ھ أرخ ذل�ك ف�ي بع�ض ب�الد الھن�د وبن�ى                

  ٥.بناء تلك اللیلة وأرخ بلیلة انشقاق القمر
انتشار الربا وشرب الخمر وظھ�ور الزن�ا وف�شو    : ما وقع ومستمر یتكرر، ومثالھ  

فعن أبي ُھرْیَرَة رضي . انةالكذب وأن یوسد األمر إلي غیر أھلھ، وضیاع األم
اهللا عن��ھ ق��ال ق��ال رس��ول الّل��ِھ إذا ُض��ّیَعْت اْلأَماَن��ُة َف��اْنَتظْر ال��ّساَعَة ق��ال كْی��َف     

                                                 
 أخرجھ الترمذي في سننھ كتاب تفسیر القران عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم ب�اب َوم�ْن              ١-

الج�امع ال�صحیح س�نن الترم�ذي ،       , قال أبو عیَسى ھذا َحدیٌث حَسٌن َصحیحٌ      ٣٢٨٥ح/سوَرِة الَقَمرِ 
دار إحی�اء الت�راث   : م�د ب�ن عی�سى أب�و عی�سى الترم�ذي ال�سلمي ، دار الن�شر         مح:  اس�م المؤل�ف  

وأحم�������د ف��������ي  .أحم�������د محم��������د ش�������اكر وآخ��������رون  :  ، تحقی��������ق -  - بی�������روت  -العرب�������ي  
 .٣١٧٨ح٥/٤٦٣وأبي یعلي في مسنده. ١٢٧١١ح٣/١٦٥مسنده

 .٣٦٥٥ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب فضائل الصحابة باب اْنشَقاُق اْلقَمِرح-٢
 وق�ال الح��اكم ھ�ذا ح�دیث ص��حیح    ٣٧٥٧ ح٢/٥١٢ھ الح�اكم ف�ي م��ستدركھ ب�اب الت�امین     أخرج� ٣-

اخرج�ھ البخ�اري ای�ضا ع�ن اب�ن      : و ق�ال ال�ذھبي   , على شرط الشیخین ولم یخرجاه بھذه ال�سیاقة   
الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین ، اس�م     .عباس فال یصح قول الحاكم و لم یخرجاه ولھ شواھد ص�حاح   

 -دار الكت�ب العلمی�ة   : ب�و عب�داهللا الح�اكم النی�سابوري ، دار الن�شر          محم�د ب�ن عب�داهللا أ      :  المؤلف
ق��ال .م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا   : األول��ى ، تحقی��ق  : م ، الطبع��ة ١٩٩٠ -ھ��ـ ١٤١١ -بی��روت 
رواه عبد الرزاق عن ابن عیینة ومحمد بن مسلم عن�ھ واص�لھ ف�ي الكت�ابین ول�ھ ش�واھد                   :الذھبي

 .عن ابن عباس
 .١١٦٤٢ح١١/٢٥٠لمعجم الكبیر أخرجھ الطبراني في ا-٤
 .٣/١٢٠ البدایة والنھایة-٥



 - ٣٨٦٨ -

 ١.إَضاَعُتَھا یا رُسوَل الّل�ِھ ق�ال إذا ُأْس�نَد اْل�أْمُر إل�ى غْی�ِر َأْھل�ِھ َف�اْنَتظْر ال�ّساَعةَ             
یك�ون ب�ین ی�دي    : سمعت رسول اهللا یقول : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنھ      

  ٢.الساعة أیام فیرفع فیھا العلم وینزل فیھا الجھل ویكثر فیھا الھرج
إنت�شار ال�زالزل وظھ�ور الكاس�یات     : أشراط ظھرت في العصور المتأخره، ومثال�ھ    

عن أب�ي ھَرْی�َرَة ق�ال ق�ال النب�ي ال َتق�وُم ال�ّساَعُة حت�ى یْق�َبَض اْلعْل�ُم             . العاریات
َتَقاَرَب الّزَماُن َوَتظَھَر اْلفَتُن َوَیْكث�َر الَھ�ْرُج وھ�و الَقْت�ُل الَقْت�ُل            َوَتْكثَر الزََّلازُل ویَ  

یحتم��ل أن ی��راد : ق��ال القاض��ي البی��ضاوي . ٣"حت�ى َیْكث��َر ِف��یكْم الَم��اُل َفَیف��یضَ 
  ٤ .بتقارب الزمان تسارع الدول إلى االنقضاء والقرون إلى االنقراض

عل�ى ال�زالزل المح�سوسة ، وھ�ي     حم�ل البخ�اري كث�رة ال�زالزل     : قال ابن حج�ر  
ویمكن حملھ عل�ى ال�زالزل المعنوی�ة ، وھ�ي كث�رة             . ارتجاف األرض وتحركھا    

واألول أظھر ؛ ألن ھ�ذا یغن�ي عن�ھ    . الفتن المزعجة الموجبة الرتجاف القلوب      
  ٥ذكر ظھور الفتن

وتق��ارب الزم��ان بقل��ة الخی��ر والبرك��ة وذھ��اب فائ��دة األی��ام واألوق��ات أو بكث��رة   
واالش��تغال ب��أمر ال��دنیا ول��ذاتھا وبح��دوث الف��تن العظ��ام ال��شاغلة لقل��وب  الغفل��ة 

  ٦.األنام عما یمضي علیھم من اللیالي واألیام
  األشراط الوسطى للساعة

ھناك أشراط أخ�رى یع�دھا ال�بعض م�ن األش�راط ال�صغرى، وال�بعض  م�ن الكب�رى،               
ین الصغرى ویمكن أن نطلق علیھا األشراط الوسطي للساعة، وھي كحلقة انتقال ب       

  :و الكبرى، وھذه األشراط الوسطى لم تظھر بعد، ومنھا
ت��صبح أرض الع��رب مروج��ًا وأنھ��ارًا، فع��ن أب��ي ھری��رة أن رس��ول اهللا ص��لى اهللا   

ال تقوم الساعة حتى یكثر المال ویفیض حتى یخرج الرجل : "علیھ وسلم قال
بزك���اة مال���ھ ف���ال یج���د أح���دا یقبلھ���ا من���ھ وحت���ى تع���ود أرض الع���رب مروج���ا  

  ٧"وأنھارا

                                                 
وابن حبان في   ,٦١٣١ح٢٣٨٢ /٥ أخرجھ البخاري في صحیحھ ِكتاب الرِّقاِق باب َرفِع اَألَماَنةِ         -١

 ذكر الخبر الدال على إباح�ة إعف�اء الم�سؤول ع�ن العل�م ع�ن إجاب�ة ال�سائل عل�ى           ١/٣٠٧صحیحھ
 .٨٧١٤ ح٢/٣٦١وأحمد في مسنده.١٠٤الفور ح

وم��سلم ف��ي ,٦٦٥٤كت��اب الف��تن ح/ ب��اب ظُھ��وِر اْلِف��تِن٦/٢٥٩٠ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ-٢
كت��اب الف��تن / ب��اب َرف��ِع الِعْل��ِم َوَقب��ِضِھ وُظُھ��وِر الَجْھ��ِل َوالِف��َتِن ف��ي آخ��ِر الّزَم��انِ ٤/٢٠٥٦ص��حیحھ

 .٢٦٧٢ح
 ح٩٨٩ اهللا  أخرجھ البخاري في صحیحة كتاب اإلستسقاء باب ال یدري متى یجئ المطر اال-٣

 ٢٢/١٢٠ عمدة القاري ٤-
 ٦/٣٢٣ فتح الباري -٥

 .٢/٣٠٩ شرح المقاصد في علم الكالم٦-
باب الّتْرِغیِب في الّصَدَقِة قبل أْن ال ُیوجَد م�ن یْقَبُلَھ�ا   / كتاب التفسیر/ أخرجھ مسلم في صحیحھ    ٧-
/ حھأخرج�ھ اب�ن حب�ان ف�ي ص�حی     ,٣٧٠ ص�ـ  ٢الج�زء ,أخرجھ أحم�د ف�ي م�سنده      ,١٥٧/٢/١٠٧ح  / 

 .٦٦٨١ ح١٥/٧٤/أراد بھ الصدقة الفریضة دون التطوع) صدقتھ ( ذكر البیان بأن قولھ 
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یحسر الفرات عن جبل من ذھب فیقتتل الناس علیھ، فعن أبي ھریرة أن رسول 
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ال تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من 
ذھب یقتتل الناس علیھ فیقتل من كل مائة تسعة وتسعون ویقول كل رجل 

یحسر عن كنز من ، وفي روایة أن ١".منھم لعلي أكون أنا الذي أنجو 
  ٣".فمن حضره فال یأخذ منھ شیئا:"  ، وفي روایة٢ذھب

  أن يكون مسخ وخسف وقذف
 ٥ف وخس٤عن عبد اهللا عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال بین یدي الساعة مسخ

  ٦.بالحجارة) وقذف (
وفي حدیث جاء ابن عمر رجل فقال إن فالنا یقرأ علیك السالم فقال لھ إنھ بلغني 

أحدث فإن كان قد أحدث فال تقرئھ مني السالم فإني سمعت رسول اهللا صلى أنھ قد 
اهللا علیھ وسلم یقول یكون في ھذه األمة أو في أمتي الشك منھ خسف أو مسخ أو 

  ٧قذف في أھل القدر
عن أبي أمامة رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم  قال یبیت قوم من 

 فیصبحون قد مسخوا خنازیر ولیخسفن بقبائل ھذه األمة على طعام وشراب ولھو
فیھا وفي دور فیھا حتى یصبحوا فیقولوا خسف اللیلة ببني فالن خسف اللیلة بدار 
بني فالن وأرسلت علیھم حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط وأرسلت علیھم 
الریح العقیم فتنسفھم كما نسفت من كان قبلھم بشربھم الخمر وأكلھم الربا 

                                                 
كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة  ب�اب ال تق�وم ال�ساعة حت�ى یح�سر          /  أخرج�ھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ    -١

ذكر اإلخبار عن حسر الف�رات ع�ن   / وابن حبان في صحیحھ   .٢٨٩٤الفرات عن جبل من ذھب ح       
 .٦٦٩١ ح١٥/٨٥ الناس علیھكنز الذھب الذي یقتتل

 .٦٧٠٢ ح٦/٢٥٨٧باب خُروِج الّناِر/ كتاب الفتن/ أخرجھ البخاري في صحیحھ٢-
 .٦٧٠٢ ح٦/٢٥٨٧باب خُروِج الّناِر/ كتاب الفتن/ أخرجھ البخاري في صحیحھ٣-
تحوی�ل خل�ق إل�ى ص�ورة أخ�رى      : تحویل صورة إلى صورة أقبح منھا وفي التھ�ذیب  :  المسخ  -٤

الم�سخ وھ�و قل�ب الخلق�ة م�ن      . سخھ وھو مسخ و مسیخ ، وكذلك الم�شوه الخل�ق     مسخھ اقردا یم  
النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث واألث�ر ،      / ٤ النھای�ة الب�ن األثی�ر      ٣/٥٥ل�سان الع�رب   . شيء إلى شيء  

 - بیروت -المكتبة العلمیة : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، دار النشر    :  اسم المؤلف 
 .٣٢٨ محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى : یق م ، تحق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

 .١٣٤٩/ ٢كتاب الفتن  باب الخسوف : أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ٥-
إن ك�ان أب�و   :  وق�ال الح�اكم  ٤/٤٩٢ أخرجھ الحاكم في المستدرك باب في ذكر فضائل الت�ابعین            -٦

كت علی�ھ ال�ذھبي   س� , الزبیر سمع من عبد اهللا بن عمر فإنھ صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه              
 .و لھ شواھد صحاح 

كتاب القدر عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي      :  أخرجھ الترمذي في سننھ    ٧-
 قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح غریب وأبو صخر اس�مھ حمی�د              ٢١٥٢الرضا بالقضاء ح  

ب�و عی�سى الترم�ذي    محم�د ب�ن عی�سى أ   :  الجامع الصحیح سنن الترمذي ، اسم المؤل�ف    . بن زیاد 
أحم��د محم��د ش��اكر  :  ، تحقی��ق -  - بی��روت -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : ال��سلمي ، دار الن��شر 

ف��ي : ف��ي الزوائ��د. ٢/١٣٥٠ ,٤٠٦١َب��اب اْلُخ��ُسوِف ح/ واب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ كت��اب  ,.وآخ��رون
ن ش�ھاب  حدیث عبد اهللا رجال إسناده ثقات إال أنھ منقطع ویسار أبو الحكم لم یحدث عن طارق ب�    

 .قالھ اإلمام أحمد ولھ شاھد من حدیث أبي ھریرة رواه ابن حبان في صحیحھ 
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ھم الحریر وإتخاذھم القینات وقطیعتھم الرحم قال وذكر خصلة أخرى ولبس
   ١فنسیتھا

عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  یخرج 
رجل یقال لھ السفیاني في عمق دمشق وعامة من یتبعھ من كلب فیقتل حتى یبقر 

ا حتى ال یمنع ذنب تلعة بطون النساء ویقتل الصبیان فتجمع لھم قیس فیقتلھ
ویخرج رجل من أھل بیتي في الحرة فیبلغ السفیاني فیبعث إلیھ جندا من جنده ٢

فیھزمھم فیسیر إلیھ السفیاني بمن معھ حتى إذا صار ببیداء من األرض خسف 
  ٣بھم فال ینجو منھم إال المخبر عنھم 

 كثرة المالحم
ُع اْلِقَتاِل، قیل في معناھا أقواال كثیرة  َأْنَسُبھا َواْلَمَلاِحُم َجْمُع َمْلَحَمٍة َوُھَو َمْوِض

  .أنھا ِمَن اللَّْحِم ِلَكْثَرِة ُلُحوِم اْلَقْتَلى ِفیَھا : َوَأْقَرُبھا
عن جبیر بن نفیر قال قال لي جبیر انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجال من 

فقال سمعت أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فانطلقت معھما فسألھ عن الھدنة 
النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وھم 

 ٥ ذي تلول٤عدوا تننتصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج
فیرفع رجل من أھل الصلیب الصلیب فیقول غلب الصلیب فیغضب رجل من 

  . ویجتمعون للملحمةالمسلمین فیقوم إلیھ فیدقھ فعند ذلك تغدر الروم
ومن طریق أخر زاد فیھ فیجتمعون للملحمة فیأتون حینئذ تحت ثمانین غایة تحت 

  .٦كل غایة اثنا عشر ألفا

                                                 
ھ�ذا ح�دیث   :  وق�ال الح�اكم  ٤/٥٦٠ اخرجھ الحاكم في المستدرك باب ف�ي ذك�ر ف�ضائل الت�ابعین      -١

و سكت علی�ھ ال�ذھبي و ل�ھ ش�واھد     , مسلم لجعفر فأما فرقد فإنھما لم یخرجاه صحیح على شرط   
 صحاح 

وص��فھ بال��ذل وال��ضعف وقل��ة  :و ق��ال اب��ن االثی��ر ,ی��ضرب لل��ذلیل الحقی��ر:  ذن��ب تلع��ة  ال یمن��ع-٢
النھای��ھ ف��ي غری��ب االث��ر  ,١/٩١٣/الق��اموس المح��یط , المنع��ة وأذن��اب الم��سایل اس��افل األودوی��ة 

٢/١٧٠  .  
ھ�ذا ح�دیث   :  وق�ال الح�اكم  ٤/٥٦٥ اخرجھ الحاكم في المستدرك باب ف�ي ذك�ر ف�ضائل الت�ابعین      ٣-

 .و قال الذھبي صحیح و لھ شواھد صحاح , ناد على شرط الشیخین ولم یخرجاه صحیح اإلس
 الم��رج األرض الواس��عة ذات نب��ات كثی��ر تم��رج فی��ھ ال��دواب أي تخل��ى ت��سرح مختلط��ة كی��ف      -٤

 .٤/٣١٥النھایة البن األثیر.شاءت
ال�ذات  ھ�وا الت�ل وال�تالل المن�اطق المرتفع�ة یعن�ي وق�ت المعرك�ة او وق�ت االنت�صار ب                 : ذي تلول  -٥

 .یكون في الشتاء او الربیع ألنھ التالل وقتھا تكون خضراء
 ح ٤٦٧/ ٤كت��اب معرف��ة ال��صحابة ب��اب ذك��ر ف��ضائل الت��ابعین  :اخرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك ٦-

و ق��ال ال��ذھبي ص��حیح موق��وف  و ل��ھ  ,  وق��ال ھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد ول��م یخرج��اه   ٨٢٩٨
واب�ن ماج�ھ   , ٢٧٦٧باب في صلح العدو ح » د كتاب الجھا» وأبي داود في سننھ,شواھد صحاح 

 .باب المالحم وفي الزوائد إسناده حسن وروى أبو داود بعضھ » كتاب الفتن » في سننھ
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عن أبي ھَرْیَرَة أنَّ َرسوَل الّلِھ قال ال َتقوُم الّساَعُة حتى َیْنزَل الّروُم باْلَأْعَماِق أو 
دیَنِة من خَیاِر َأھِل األرض َیْوَمئٍذ فإذا َتَصاّفوا  َفَیْخرُج إَلْیِھْم َجیٌش من اْلَم١بَداِبٍق

 نَقاِتْلُھْم فیقول اْلمْسِلُموَن ال واهللا ال ٢قالت الّروُم َخّلوا َبیَنَنا َوَبیَن الَّذیَن َسَبوا منَّا
 َویْقَتُل ٣ًدانَخلِّي َبْیَنكْم َوَبیَن إْخَواِنَنا َفیَقاِتُلوَنُھْم َفَیْنَھزُم ثُلٌث ال َیتوُب اهللا علیھم أَب

ثُلُثُھْم َأفَضُل الّشَھَداِء عْنَد الّلِھ َوَیْفَتتُح الّثُلُث ال یْفَتُنوَن أَبًدا َفَیْفَتِتحوَن قْسَطْنِطیِنیََّة 
َفَبیَنَما ھْم َیْقَتِسموَن اْلَغَنائَم قد َعلَّقوا سُیوَفُھْم ِبالزَّْیتوِن إْذ صاَح فیِھْم الشَّیَطاُن إنَّ 

 َخَلَفكْم في َأْھِلیكْم َفَیْخرُجوَن َوَذلَك َباطٌل فإذا جاؤوا الشام خَرَج َفَبیَنَما اْلَمسیَح قد
ھْم یِعدُّوَن لْلِقَتاِل ُیسوُّوَن الّصُفوَف إْذ ُأقیَمْت الّصَلاُة َفَیْنزُل عیَسى بن مْرَیَم فَأمَُّھْم 

ْو تَرَكُھ الْنَذاَب حتى َیْھلَك َوَلكْن فإذا رآُه عُدوُّ الّلِھ ذاَب كما یُذوُب اْلمْلُح في اْلماِء فَل
   ٤.یْقُتُلُھ اهللا بیده َفُیریِھْم دَمُھ في َحْرَبتِھ

عن أبي ھریرة قال  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا وقعت المالحم بعث 
  ٥اهللا بعثا من الموالي ھم أكرم العرب فرسا وأجوده سالحا یؤید اهللا بھم الدین

عن جابر قال  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في غزوة عن نافع بن عتبة 
قال فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم قوم من قبل المغرب علیھم ثیاب الصوف 

 فإنھم لقیام ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاعد قال فقالت ٦فوافقوه عند أكمة
لھ نجي معھم فأتیتھم لي نفسي ائتھم فقم بینھم وبینھ ال یغتالونھ قال ثم قلت لع

فقمت بینھم وبینھ قال فحفظت منھ أربع كلمات أعدھن في یدي قال تغزون جزیرة 

                                                 
  دابق اسم بلد ، واألغلب علی�ھ الت�ذكیر وال�صرف ألن�ھ ف�ي األص�ل اس�م نھ�ر ، وق�د یؤن�ث وال                 ١-

خره قاف قریة قرب حلب م�ن  دابق بكسر الباء وقد روي بفتحھا وآ  . ١٠/٩٥لسان العرب .یصرف
 .٢/٤١٦مجمع البلدان.أعمال عزاز بینھا وبین حلب أربعة فراسخ عندھا مرج معشب نزه

كالھم�ا ص�واب النھ�م س�بوا     :ق�ال الن�ووي  , روى سبوا على وجھین فتح السین والباء وضمھما       ٢-
شام وم�صر  ح�الد ال�  --أوال ثم سبوا الكفار وھذا موجود فى زماننا بل معظم عساكر االسالم فى ب           

سبوا ثم ھم الیوم بحمد اهللا یسبون الكفار وقد سبوھم فى زمانن�ا م�رارا كثی�رة ی�سبون ف�ى الم�رة              
ش�رح الن�ووي عل�ي ص�حیح     . الواحدة م�ن الكف�ار ألوف�ا وهللا الحم�د عل�ى إظھ�ار االس�الم وإع�زازه         

 .١٨/٢١مسلم
 عل��ي ش��رط  ش��رح الن��ووي .وھ��ذا متك��رر عب��ر األع��صار   ,أي ال یلھمھ��م التوب��ة :ق��ال الن��ووي - ٣

 .٨/٣١٧مسلم
ب��اب ف��ي َف��تِح ق��ْسَطْنِطیِنیََّة َوخ��ُروِج  /كت��اب الف��تن وأش��راط ال��ساعة : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیح -٤

 .٢٨٩٧ح٤/٢٢٢١الّدجَّاِل َونُزوِل عیَسى بن َمرَیَم 
ھ�ذا ح�دیث ص�حیح عل�ي ش�رط البخ�اري            : وق�ال  ٨٦٨٤ح٤/٥٩١ اخرجھ الحاكم ف�ي الم�ستدرك      ٥-

كت�اب الف�تن   » وابن ماجھ في س�ننھ  ,.و قال الذھبي علي شرط مسلم : ولم یخرجاه و قال الذھبي      
 .و قال الذھبي علي شرط مسلم . وفي الزوائد ھذا إسناد حسن٤٠٩٠باب المالحم» 

 .١/٥٩النھایة. أكمة وھي الرابیة وتجمع الكام على أكم والكم على آكام-٦
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العرب فیفتحھا اهللا ثم فارس فیفتحھا اهللا ثم تغزون الروم فیفتحھا اهللا ثم تغزون 
  ١الدجال فیفتحھ اهللا  قال فقال نافع یا جابر ال نرى الدجال یخرج حتى تفتح الروم

ة صاحب معاذ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم  قال عن أبي بحری
  ٣وخروج الدجال في سبعة أشھر٢الملحمة العظمى وفتح القسطنطینیة 

عن عبد اهللا بن بسر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال بین الملحمة وفتح 
  ٤المدینة ست سنین ویخرج المسیح الدجال في السابعة

ذا مشكل اللھم إال أن یكون بین أول الملحمة وآخرھا ست سنین ھ: قال ابن كثیر 
ویكون بین آخرھا وبین المدینة وھي القسطنطینیة مدة قریبة بحیث یكون ذلك مع 

  ٥.خروج الدجال في سبعة أشھر
عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عمران بیت المقدس 

مة وخروج الملحمة فتح قسطنطینیة وفتح خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملح

                                                 
م�ا یك�ون م�ن فتوح�ات       ب�اب   » كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة         » أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ         » -١

ذك�ر البی�ان ب�أن أول ف�تح یك�ون      / أخرجھ ابن حب�ان ف�ي ص�حیحھ      ,٢٩٠٠المسلمین قبل الدجال ح     
 .٦٦٧٢ ح١٥/٢٦للمسلمین بعده فتح جزیرة العرب 

 ق�سطنطینیة ق��ال الن�ووي ھ��ي ب�ضم الق��اف واس�كان ال��سین وض�م الط��اء األول�ى وك��سر الثانی��ة       ٢-
 وھ��و الم��شھور والقل��ة القاض��ي ف��ي الم��شارق ع��ن    وبع��دھا ی��اء س��اكنة ث��م ن��ون ھك��ذا ض��بطناه   

المتقنین واالكثرین وعن بع�ضھم زی�ادة ی�اء م�شددة بع�د الن�ون وھ�ي مدین�ة م�شھورة م�ن أعظ�م               
مدائن الروم انتھى وقال الطیبي قد فتحت زمن الصحابة ویفتح عند خ�روج ال�دجال ق�ال الترم�ذي              

دجال انتھ�ى وق�ال ف�ي الق�اموس     وقال القرطب�ي ق�د فتح�ت ف�ي زم�ن عثم�ان ویف�تح عن�د خ�روج ال�            
قسنطینیة حصن بحدود افریقیة أو ق�سطنطینیة بزی�ادة ی�اء م�شددة وق�د ی�ضم الط�اء األول�ى منھ�ا             
دار مل��ك ال���روم فتحھ��ا م���ن اش��ارط ال���ساعة وت���سمى بالرومی��ة بوزنطی���ا وارتف��اع س���وره أح���د      

ا وف�ي رأس�ھ   وعشرون ذراعا كنیتھا مستطیلة وبجانبھ�ا عم�ود ع�ال ف�ي دور أربع�ة اب�واع تقریب�                 
فرس من نحاس وعلیھ فارس وفي إحدى یدیھ كرة من ذھب وقد فتح أصابع یده األخرى م�شیرا         

 ١/٣٠١شرح سنن ابن ماجھ . بھا وھو صورة قسطنطین بانیھا 
 و س�كت عن�ھ الح�اكم و ال�ذھبي         ٤/٤٧٣ اخرجھ الحاكم في المستدرك في ذكر فضائل التابعین          ٣-

باب م�ا ج�اء ف�ي    » لفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   كتاب ا » اخرجھ الترمذي في سننھ     
قال أبو عیسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد اهللا بن بسر وعبد        , عالمات خروج الدجال  

،وأب�و  .اهللا بن مسعود وأبي سعید الخدري وھذا حدیث ح�سن غری�ب ال نعرف�ھ إال م�ن ھ�ذا الوج�ھ                  
ق�ال المن�ذري ف�ي إس�ناده     . ٤٢٩٤ح٤/١١٠ُتِر اْلَمَل�احمِ ب�اب ف�ي ت�َوا    / كتاب المالحم /داود في سننھ  

أبو بكر بن أبي مریم وال یحتج بحدیثھ قال المباركفوري وفي سنده أیضا الولید ب�ن س�فیان وھ�و               
 ٦/٤١٢مجھول تحفة األحوذي 

 ق�ال أب�و داود   ٤٢٩٦ب�اب ف�ي ت�واتر المالح�م ح    » كت�اب المالح�م    » اخرجھ أبي داود في سننھ      ٤-
وأحم�د  ,٤٠٩٣ب�اب المالح�م ح  » كتاب الف�تن  » وابن ماجھ في سننھ, یث عیسىھذا أصح من حد 

 وإسناده ابن بسر أصح من إسناد حدیث معاذ:  وقال ابن حجر٤/١٨٩في مسنده 
 .١/٤٨ النھایة البن كثیر-٥
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القسطنطینیة خروج الدجال ثم ضرب بیده على فخذ الذي حدثھ أو منكبھ ثم قال إن 
  ١ھذا لحق كما أنك ھاھنا أو كما أنك قاعد یعني معاذ بن جبل

قال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال تقوم الساعة 
 كأن وجوھھم المجان ٢رك صغار األعین حمر الوجوه ذلف األنوفحتى تقاتلوا الت

  ٣المطرقة وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالھم الشعر
 وعن عبد اهللا بن بریدة عن أبیھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في حدیث یقاتلكم 

 ثالث مرار حتى تلحقوھم بجزیرة ٤قوم صغار األعین یعني الترك قال تسوقونھم
العرب فأما في السیاقة األولى فینجو من ھرب منھم وأما في الثانیة فینجو بعض 

  ٦ أو كما قال٥ویھلك بعض وأما في الثالثة فیصطلمون
فانظر إلى سیاق أحمد كیف خالف سیاق أبي داود ، مخالفة بینة ال یظھر وجھ 

لفین ، الجمع بینھما، والظاھر أنھ أراد الجمع بأنھما محموالن على زمانین مخت
ففي زمان یكون سیاقة الترك للمسلمین ، وفي زمان آخر یكون سیاقة المسلمین 

  . في األخیرة منھا ٧لھم، والظاھر وأن لھم ثالث خرجات یصطلمون
وعن مسلم بن أبي بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ینزل ناس من 

علیھ جسر یكثر أھلھا أمتي بغائط یسمونھ البصرة عند نھر یقال لھ دجلة یكون 
وتكون من أمصار المھاجرین قال ابن یحیى قال أبو معمر وتكون من أمصار 
المسلمین فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار األعین 

                                                 
ھ��ذا : ق��ال الح��اكم ٨٢٩٧ ح ٤/٤٦٧كت��اب الف��تن والمالح��م  :  أخرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك  -١

, فا فان اسناده صحیح علي شرط الرجال و ھو االئق بالمسند الذي تقدم�ھ      حدیث و ان كان موقو    
ب��اب ف��ي أم��ارات المالح��م    » كت��اب المالح��م  » و وافق��ھ ال��ذھبي، واخرج��ھ أب��ي داود ف��ي س��ننھ     

ف�ي إس�ناده عب�د ال�رحمن ب�ن ثاب�ت ب�ن ثوب�ان وك�ان رج�ال ص�الحا وثق�ھ                  :  قال المنذري    ٤٢٩٤ح
حدیث معاذ  » مسند األنصار رضي اهللا عنھم    »  في مسنده    وأحمد, .بعضھم وتكلم فیھ غیر واحد      

كت�اب الف�تن   » والترمذي في سننھ   ,  ٢١٥١٨ ح   ٢٣٢ ص ٥بن جبل رضي اهللا تعالى عنھ جزء        
 ٢٢٣٨باب ما جاء في عالمات خروج الدجال ح » عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

قیل ارتفاع طرفھ مع صغر أرنبتھ  وفي مجمع البحار الذلف بالحركة قصر األنف وانبطاحھ ، و         ٢-
 ، وروي بالمھملة أیضا

ی�صنعون م�ن ش�عر      : ق�ال القرطب�ي ف�ي الت�ذكرة         .بفتحت�ین وس�كون الع�ین       ) : نعالھم ال�شعر     ( ٣-
كت�اب  » أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ    ,حباال ویصنعون من الحبال نع�اال كم�ا ی�صنعون منھ�ا ثیاب�ا         

» كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة        » یح م�سلم    ص�ح » , ٢٧٧٠باب قتال الترك ح   » الجھاد والسیر   
ب��اب ال تق��وم ال��ساعة حت��ى یم��ر الرج��ل بقب��ر الرج��ل فیتمن��ى أن یك��ون مك��ان المی��ت م��ن ال��بالءح    

٢٩١٢ 
  من السوق أي یصیرون مغلوبین مقھورین منھزمین بحیث أنكم تسوقونھم-٤

 .أصل  بصیغة المجھول أي یحصدون بالسیف ویستأصلون من الصلم وھو القطع المست٥-
وأحم��د ف��ي , ٤٣٠٥ب��اب ف��ي قت��ال الت��رك ح » كت��اب المالح��م »  اخرج��ھ أب��ي داود ف��ي س��ننھ  -٦

بوب القرطبي . ٢٢٤٤٢حدیث بریدة األسلمي رضي اهللا عنھ ح » باقي مسند األنصار » مسنده 
  في التذكرة بلفظ باب في سیاقة الترك للمسلمین وسیاقة المسلمین لھم

 .١١/٢٧٩:عون المعبود /إسناده صحیح:  قال القرطبي 
 .االستئصال وأخذ الشيء جملة: االصطالم :  یصطلمون ١٠/٣٧٨:جامع األصول٧-
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 ١حتى ینزلوا على شط النھر فیتفرق أھلھا ثالث فرق فرقة یأخذون أذناب البقر
 وكفروا وفرقة یجعلون ذراریھم خلف ٢ ألنفسھموالبریة وھلكوا وفرقة یأخذون

  ٣ظھورھم ویقاتلونھم وھم الشھداء
  الفتن العظام

إنھا ستكون فتن :  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم:  عن أبي بكرة یحدث قال
أال ثم تكون فتنة القاعد فیھا خیر من الماشي فیھا والماشي فیھا خیر من الساعي 

 وقعت فمن كان لھ إبل فلیلحق بإبلھ ومن كانت لھ غنم إلیھا أال فإذا نزلت أو
فلیلحق بغنمھ ومن كانت لھ أرض فلیلحق بأرضھ قال فقال رجل یا رسول اهللا 
أرأیت من لم یكن لھ إبل وال غنم وال أرض قال یعمد إلى سیفھ فیدق على حده 

بلغت  إن استطاع النجاء اللھم ھل بلغت اللھم ھل بلغت اللھم ھل ٤بحجر ثم لینج
قال فقال رجل یا رسول اهللا أرأیت إن أكرھت حتى ینطلق بي إلى أحد الصفین أو 
إحدى الفئتین فضربني رجل بسیفھ أو یجيء سھم فیقتلني قال یبوء بإثمھ وإثمك 

  ٥ویكون من أصحاب النار
ألنھ یرى ویسمع ما ال یراه ) . خیرا من القائم ( في الفتنة یكون ) : والجالس ( 

الجالس ، ویمكن أن یكون المراد بالجالس ھو الثابت في مكانھ غیر وال یسمعھ 
متحرك لما یقع من الفتنة في زمانھ ، والمراد بالقائم ما یكون فیھ نوع باعث 

  وداعیة لكنھ متردد في إثارة الفتنة
والمعنى فلیكسر سالحھ كیال یذھب بھ إلى الحرب ، ألن تلك الحروب بین 

   فال یجوز حضورھا- آخر الزمان -المسلمین  
بكسر الالم ویسكن وبفتح الیاء وسكون النون وضم الجیم أي لیفر ) : ثم لینج  ( 

  .ویسرع ھربا حتى ال تصیبھ الفتن
فكسروا قسیكم وقطعوا أوتاركم واضربوا  "وفي حدیث أبي موسي األشعري بزیادة

  ٦"سیوفكم بالحجارة فإن دخل یعني على أحد منكم فلیكن كخیر ابني آدم
                                                 

 أي أن فرقة یعرض�ون ع�ن المقاتل�ة ھرب�ا منھ�ا وطلب�ا لخ�الص أنف�سھم ومواش�یھم ویحمل�ون                       ١-
على البقر فیھیمون ف�ي الب�وادي ویھلك�ون فیھ�ا أو یعرض�ون ع�ن المقاتل�ة وی�شتغلون بالزراع�ة                     

 عون البقر للحراثة إلى البالد الشاسعة فیھلكونویتب
  أي یطلبون أو یقبلون األمان من بني قنطوراء٢-
وأحمف��ي ». ٤٣٠٦ب��اب ف��ي ذك��ر الب��صرة ح  » كت��اب المالح��م » اخرج��ھ أب��ي داود ف��ي س��ننھ  ٣-

حدیث أبي بكرة نفیع بن الحارث بن كلدة رضي اهللا تع�الى عن�ھ   » أول مسند البصریین    » مسنده  
 .١٩٩٩٠٠ح 
 )النھایة( والنجاء السرعة یقال نجا ینجو نجاء إذا أسرع ، ونجا من األمر إذا خلص٤-
ب�اب ن�زول الف�تن كمواق�ع القط�ر       » كتاب الفتن وأشراط الساعة     »   أخرجھ مسلم في صحیحھ       ٥-
باب في النھي ع�ن ال�سعي ف�ي الفتن�ة         » كتاب الفتن والمالحم    » وأبي داود في سننھ     , ٢٨٨٧ح  
 ٤٢٥٦ح
باب م�ا ج�اء   » كتاب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم       » اخرجھ الترمذي في سننھ   »- ٦

, قال أبو عیسى ھذا ح�دیث ح�سن غری�ب ص�حیح    , ٢٢٠٤في اتخاذ سیف من خشب في الفتنة ح    
 ٤٢٥٩باب في النھي عن السعي في الفتنة ح » كتاب الفتن والمالحم » وأبي داود في سننھ
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  .جمع وتر بفتحتین ) : أوتاركم ( من التقطیع ) : وقطعوا ( 
فیھ زیادة من المبالغة إذ ال منفعة لوجود األوتار مع كسر القسي أو : قال القاري 

  .المراد بھ أنھ ال ینتفع بھا الغیر
ْلِفَتَن َفَأْكَثَر ِفي ِذْكِرَھا َعْن َعْبَد اللَِّھ ْبَن ُعَمَر َیُقوُل ُكنَّا ُقُعوًدا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َفَذَكَر ا

 ٢ َقاَل ِھَي َھَرٌب١َحتَّى َذَكَر ِفْتَنَة اْلَأْحَلاِس َفَقاَل َقاِئٌل َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ِفْتَنُة اْلَأْحَلاِس
ُعُم َأنَُّھ  َیْز٦ ِمْن َتْحِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْھِل َبْیِتي٥ َدَخُنَھا٤ ُثمَّ ِفْتَنُة السَّرَّاِء٣َوَحْرٌب

 َوِإنََّما َأْوِلَیاِئي اْلُمتَُّقوَن ُثمَّ َیْصَطِلُح النَّاُس َعَلى َرُجٍل َكَوِرٍك َعَلى ٧ِمنِّي َوَلْیَس ِمنِّي
 َفِإَذا ِقیَل ١٠ َلا َتَدُع َأَحًدا ِمْن َھِذِه اْلُأمَِّة ِإلَّا َلَطَمْتُھ َلْطَمًة٩ ُثمَّ ِفْتَنُة الدَُّھْیَماِء٨ِضَلٍع

                                                 
 ِحْل��ٍس َوُھ��َو اْلِك��َساُء الَّ��ِذي َیِل��ي َظْھ�َر اْلَبِعی��ِر َتْح��َت اْلَقَت��ِب ، َش��بََّھَھا ِب��ِھ ِلُلُزوِمَھ��ا   اْلَأْحَل�اُس َجْم��عُ ١-

 .١/٤٣٢:النھایة البن األثیر. َوَدَواِمَھا
ع���ون .َرَب���ِةِبَفْتَحَت���ْیِن ، َأْي َیِف���رُّ َبْع���ُضُھْم ِم���ْن َبْع���ٍض ِلَم���ا َبْی���َنُھْم ِم���َن اْلَع���َداَوِة َواْلُمَحا    :  َھ���َرٌب٢-

 .١١/٢٠٨المعبود
 .١/٣٨٥:النھایة البن األثیر. اْلَحَرُب ِبالتَّْحِریِك َنْھُب َماِل اْلِإْنَساِن َوَتْرِكِھ َلا َشْيَء َلُھ:  َحَرٌب-٣

اِء َواْلَعاِفَی��ِة ِم��َن َواْلُم��َراُد ِبال��سَّرَّاِء النَّْعَم��اُء الَِّت��ي َت��ُسرُّ النَّ��اَس ِم��َن ال��صِّحَِّة َوالرََّخ��: ِفْتَن��ُة ال��سَّرَّاِء٤-
اْلَبَل��اِء َواْلَوَب��اِء ، َوُأِض��یَفْت ِإَل��ى ال��سَّرَّاِء ِل��َأنَّ ال��سََّبَب ِف��ي ُوُقوِعَھ��ا اْرِتَك��اُب اْلَمَعاِص��ي ِب��َسَبِب َكْث��َرِة   

 .١١/٢٠٨:عون المعبود. التََّنعُِّم َأْو ِلَأنََّھا َتُسرُّ اْلَعُدوَّ
ن أھ�ل بیت�ي ف�إن ال�دخن ال�دخان یری�د أن�ھ س�بب إثارتھ�ا          وقولھ دخنھا من تحت ق�دمي رج�ل م�        - ٥

َیْعِني ُظُھوُرَھا َوِإَثاَرُتَھا َشبََّھَھا ِبالدَُّخاِن اْلُمْرَتِفِع ، َوالدََّخُن ِبالتَّْحِریِك َم�ْصَدُر َدِخَن�ِت النَّ�اِر     . وھیجھا
ِقیَل َأْصُل الدََّخِن َأْن َیُكوَن ِفي َلْوِن الدَّابَِّة ُكُدوَرٍة َتْدَخُن ِإَذا ُأْلِقَي َعَلْیَھا َحَطٌب َرْطٌب َفَكُثَر ُدَخاُنَھا ، وَ         

  )٢/١٠٩النھایة .) (١/٢٨٧غریب الحدیث للخطابي .(ِإَلى َسَواٍد
َأنَّ�ُھ  َتْنِبیًھ�ا َعَل�ى َأنَّ�ُھ ُھ�َو الَّ�ِذي َی�ْسَعى ِف�ي ِإَثاَرِتَھ�ا َأْو ِإَل�ى             :  ِمْن َتْحِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْھِل َبْیِت�ي        -٦

 .١١/٢٠٨عون المعبود.َیْمِلُك َأْمَرَھا 
ع���ون .َأْي ِم���ْن َأِخلَّ���اِئي َأْو ِم���ْن َأْھِل���ي ِف���ي اْلِفْع���ِل ِلَأنَّ���ُھ َل���ْو َك���اَن ِم���ْن َأْھِل���ي َل���ْم ُیَھ���یِِّج اْلِفْتَن���ةَ    - ٧

 .١١/٢٠٨المعبود
: َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ   . ِحُد الضُُّلوِع َأِو اْلَأْضَلاعِ   ِبَكْسٍر َفَفْتٍح َوُیَسكَُّن َوا   :ِبَفْتٍح َوَكْسٍر، علي ضلع   : كَوِرٍك- ٨

َوِباْلُجْمَل�ِة ُیِری�ُد   . ُھَو َمَثٌل َوَمْعَناُه اْلَأْمُر الَِّذي َلا َیْثُبُت َوَلا َیْسَتِقیُم َوَذِلَك َأنَّ ال�ضَِّلَع َل�ا َیُق�وُم ِب�اْلَوِرِك            
َأْي َی�ْصَطِلُحوَن َعَل�ى َأْم�ٍر َواٍه َل�ا     : َلا ُمْسَتِقلٍّ ِبِھ، وقال ابن األثیر َأنَّ َھَذا الرَُّجَل َغْیُر َخِلیٍق ِلْلُمْلِك وَ   

ِنَظاَم َلُھ َوَلا اْسِتَقاَمَة ِلَأنَّ اْلَوِرَك َلا َیْسَتِقیُم َعَلى الضَِّلِع َوَلا َیَتَركَُّب َعَلْیِھ ِلاْخِتَلاِف َم�ا َبْیَنُھَم�ا َوُبْع�ِدُه                  
  .اْلَفِخِذ ، َواْلَوِرُك َما َفْوَق 

ع��ون المعب��ود  . َواْلَمْعَن��ى َأنَّ��ُھ َیُك��وُن َغْی��َر َأْھ��ٍل ِلْلِوَلاَی��ِة ِلِقلَّ��ِة ِعْلِم��ِھ َوِخفَّ��ِة َرْأِی��ِھ      : َوَق��اَل اْلَق��اِريُّ  
١١/٢٠٨ 

َنُة اْلَعْظَماُء َوالطَّامَّ�ُة  َوِھَي ِبَضمٍّ َفَفْتٍح َوالدَّْھَماُء السَّْوَداُء َوالتَّْصِغیُر ِللذَّمِّ َأِي اْلِفتْ        :  فتنة الدھیماء  -٩
َت�ْصِغیُر ال�دَّْھَماِء اْلِفْتَن�ُة اْلُمْظِلَم�ُة َوالتَّ�ْصِغیُر ِفیَھ�ا ِللتَّْعِظ�یِم َوِقی�َل                . ١١/٢٠٩عون المعبود .اْلَعْمَیاُء  

اْس�ُم َناَق�ٍة َك�اَن َغ�َزا َعَلْیَھ�ا َس�ْبَعُة       َأَراَد ِبالدَُّھْیَماِء الدَّاِھَیَة َوِم�ْن َأْس�َماِئَھا ال�دَُّھْیُم َزَعُم�وا َأنَّ ال�دَُّھْیَم         
النھای�ة ف�ي   . ِإْخَوٍة َفُقِتُلوا َعْن آِخرِھْم َوُحِمُلوا َعَلْیَھا َحتَّى َرَجَعْت ِبِھْم َف�َصاَرْت َمَثًل�ا ِف�ي ُك�لِّ َداِھَی�ةِ                   

 ١٤٦ صفحة ٢غریب األثر جزء 
 َوَم��سَّْتُھ ِبَبِلیَّ�ٍة ، َوَأْص��ُل اللَّْط�ِم ُھ��َو ال�ضَّْرُب َعَل��ى اْلَوْج��ِھ    َأْي َأَص��اَبْتُھ ِبِمْحَن�ةٍ : ِإلَّ�ا َلَطَمْت��ُھ َلْطَم�ةً  - ١٠

ع���ون .ِب���َبْطِن اْلَك���فِّ ، َواْلُم���َراُد َأنَّ َأَث���َر ِتْل���َك اْلِفْتَن���ِة َیُع���مُّ النَّ���اَس َوَی���ِصُل ِلُك���لِّ َأَح���ٍد ِم���ْن َض���َرِرَھا   
 .١١/٢٠٩المعبود
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 َحتَّى َیِصیَر النَّاُس ِإَلى ٣ َوُیْمِسي َكاِفًرا٢ ُیْصِبُح الرَُّجُل ِفیَھا ُمْؤِمًنا١َضْت َتَماَدْتاْنَق
 َوُفْسَطاِط ِنَفاٍق َلا ِإیَماَن ِفیِھ َفِإَذا َكاَن َذاُكْم ٥ ُفْسَطاِط ِإیَماٍن َلا ِنَفاَق ِفیِھ٤ُفْسَطاَطْیِن

  .. .٦." َأْو ِمْن َغِدِه َفاْنَتِظُروا الدَّجَّاَل ِمْن َیْوِمِھ
الظاھر أن المراد باإلصباح واإلمساء تقلب الناس فیھا ) ویصبح كافرا:( قال آبادي

وقت دون وقت ال بخصوص الزمانین فكأنھ كنایة عن تردد أحوالھم وتذبذب 
أقوالھم وتنوع أفعالھم من عھد ونقض وأمانة وخیانة ومعروف ومنكر وسنة 

  ٧.وبدعة وإیمان وكفر
  ٨كونوا أحالس بیوتكم:"ي روایة ألبي داودوف
 ِإنَُّھۥ َلیَۡس ِمنۡ َأھِۡلَكۖ ِإنَُّھۥ َعَمٌل َغیُۡر :"َوَنِظیُرُه َقْوُلُھ َتَعاَلى ) :َوَلْیَس ِمنِّي ( 

َوِإنََّما َأْوِلَیاِئي ( َأْو َلْیَس ِمْن َأْوِلَیاِئي ِفي اْلَحِقیَقِة ، َوُیَؤیُِّدُه َقْوُلُھ " َۖصِٰلح
  ).ْلُمتَُّقوَنا

َوِفیِھ َأنَّ اِلاْعِتَباَر ُكلَّ اِلاْعِتَباِر ِلْلُمتَِّقي َوِإْن َبُعَد َعِن الرَُّسوِل ِفي النََّسِب ، َوَأْن َلا 
اْعِتَباَر ِلْلَفاِسِق َواْلَفتَّاِن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِإْن َقُرَب ِمْنُھ ِفي 

  .َسِبالنَّ
إن أمام : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :   عن أنس بن مالك ، قال 

الدجال سنین خداعة ، یكذب فیھا الصادق ، ویصدق فیھا الكاذب ، ویخون فیھا 
  : وما الرویبضة؟ قال: قیل". األمین ، ویؤتمن فیھا الخائن، ویتكلم فیھا الرویبضة 

                                                 
ْي َبَلَغ��ِت اْلَم��َدى َأِي اْلَغاَی��َة ِم��َن التََّم��اِدي َوِبَت��ْشِدیِد ال��دَّاِل ِم��َن التََّم��اُدِد    ِبَتْخِفی��ِف ال��دَّاِل َأ: َتَم��اَدْت - ١

 .١١/٢٠٩عون المعبود.َتَفاُعٌل ِمَن اْلَمدِّ َأِي اْسَتَطاَلْت َواْسَتَمرَّْت َواْسَتَقرَّْت
 .١١/٢٠٩ن المعبودعو. َأْي ِلَتْحِریِمِھ َدَم َأِخیِھ َوِعْرَضُھ َوَماَلُھ:  ُمْؤِمًنا٢-
 .١١/٢٠٩عون المعبود.َأْي ِلَتْحِلیِلِھ َما ُذِكَر َوَیْسَتِمرُّ َذِلَك: َوُیْمِسي َكاِفًرا- ٣
ِبَضمِّ اْلَفاِء َوُتْكَسُر َأْي ِفْرَقَتْیِن ، َوِقیَل َم�ِدیَنَتْیِن ، َوَأْص�ُل اْلُف�ْسَطاِط اْلَخْیَم�ُة َفُھ�َو            :  إَلى ُفْسَطاَطْینِ  -٤

 . ِذْكِر اْلَمَحلِّ َوِإَراَدِة اْلَحالِِّمْن َباِب
َأْي َل�ا ِف��ي َأْص�ِلِھ َوَل�ا ِف��ي َف�ْصِلِھ ِم��ِن     : إیم��ان َأْي ِإیَم�اٌن َخ�اِلٌص ،َ ال ِنَف��اَق ِفی�ِھ    :  ُف�ْسَطاِط ِإیَم�انٍ  -٥

ُة الَِّت�ي ِفیَھ�ا َیْجَتِم�ُع النَّ�اُس ،     َقاَل الطِّیِبيُّ اْلُفْسَطاُط ِبالضَّمِّ َواْلَكْسِر اْلَمِدیَن�      :، فسطاط .اْعِتَقاِدِه َوَعَمِلھِ 
َوُكلُّ َمِدیَنٍة ُفْسَطاٌط ، َوِإَضاَفُة اْلُفْسَطاِط ِإَلى اْلِإیَماِن ِإمَّا ِبَجْعِل اْلُمْؤِمِنیَن َنْفَس اْلِإیَم�اِن ُمَباَلَغ�ًة َوِإمَّ�ا              

ع�ون  .َصرَِّحِة َأْي ُھْم ِف�ي َكَن�ِف اْلِإیَم�اِن َوِوَقاَیِت�ِھ          ِبَجْعِل اْلُفْسَطاِط ُمْسَتَعاًرا ِلْلَكَنِف َواْلِوَقاَیِة َعَلى اْلمُ      
 .١١/٢٠٩المعبود

 ، ٤٢٤٢ب��اب ِذْك��ِر اْلِف��َتِن َوَدَلاِئِلَھ��ا ح   /كت��اب الف��تن و المالح��م  : أخرج��ھ أب��و داود ف��ى س��ننھ    - ٦
 ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد ول�م        ھ�ذا : َوَرَواُه اْلَحاِكُم في المستدرك قال    . َواْلَحِدیُث َسَكَت َعْنُھ اْلُمْنِذِريُّ     

 .َوَأَقرَُّه الذََّھِبيُّ ,یخرجاه
 .١١/٢٢٦عون المعبود- ٧
 جمع حلس وھو الكساء الذي یلي ظھر البعیر تحت القتب أي الزموا بیوتكم- ٨
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  ١"الفویسق یتكلم في أمر العامة"
  ٢".وما الرویبضة قال السفیة ینطق في أمر العامة :"وفي روایة عند الطبراني

عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي أنھ قال سیأتي على الناس سنون یصدق 
فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق ویخون فیھا األمین ویؤتمن فیھا الخائن وینطق 

ویبضة قال السفیھ یتكلم في أمر فیھا الرویبضة قال قیل یا رسول اهللا وما الر
  ٣.العامة

بین یدي : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، یقول : عن جابر أنھ قال 
الساعة كذابون ، منھم صاحب الیمامة ، ومنھم صاحب صنعاء العنسي ، ومنھم 

وبعض : قال جابر " . صاحب حمیر ، ومنھم الدجال ، وھو أعظمھم فتنة 
  ٤.ریب من ثالثین كذابا ق: أصحابي یقول 

عن ابن الزبیر قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ال تقوم الساعة حتى 
  ٥یخرج ثالثون كذابا منھم العنسي ومسیلمة والمختار

ویلك ، واهللا ما : سمعت علیا یقول لعبد اهللا السبائي : عن أبي الجالس ، قال 
إن بین یدي : " سمعتھ یقول أفضى إلي بشيء كتمتھ أحدا من الناس ، ولقد 

  ٦"الساعة ثالثین كذابا 
 متعة النساء ، - وأنا عنده -سأل رجل ابن عمر عن المتعة : شك أبو الولید ، قال 

واهللا ما كنا على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم زانین وال مسافحین ، : فقال

                                                 
أحمد :  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف       , ١٣٣٢٢ح٣/٢٢٠أخرجھ أحمد في مسنده   - ١

   مصر-مؤسسة قرطبة :  ، دار النشر بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني
  قیَل وما الرَُّوْیبَضُة قال اْلُفَوْیسُق یَتَكلَُّم في أْمِر اْلعامَِّة 

م�سند أب�ي یعل�ى ،     , ٣٧١٥ ح ٦/٣٧٨وأبي یعلي ف�ي م�سنده     . وقال ابن كثیر ھذا حدیث جید قوي      
دار الم�أمون   : أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموص�لي التمیم�ي ، دار الن�شر              :  اسم المؤلف 

  حسین سلیم أسد: األولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق -للتراث 
رواه أحم�د وأب�و یعل�ى والطبران�ي ف�ي األوس�ط وفی�ھ اب�ن إس�حق وھ�و م�دلس وف�ي                   :قال ال�ذھبي    

 .إسناد الطبراني ابن لھیعة وھو لین

 .٣٢٥٨ح٣/٣١٣ أخرجھ الطبراني في األوسط٢-
, ھذا حدیث صحیح اإلسناد ول�م یخرج�اه       :  وقال ٨٤٣٩ح  ٤/٥١٢المستدرك أخرجھ الحاكم في     -٣

 .٢/٢١٩وأحمد في مسنده.٤٠٣٦ح٢/١٣٣٩وابن ماجھ في سننھ.و وافقھ الذھبي 
 أخرجھ ابن حبان في صحیحھ كتاب التاریخ باب اخباره صلى اهللا علیھ وسلم عما سیكون ف�ي          -٤

،وق�ال الھیثم�ي   ١٤٧٦٠ح٣/٣٤٥ندهأخرجھ أحمد في مس٦٦٥١ح ٢٦/امتھ من الفتن والحوادث 
 في المجمع وفي إسناد أحمد ابن لھیعة وھو لین

 ٦/١٩٧باب ماذكر في اإلیمان واإلسالم / كتاب األیمان والرؤیا/ اخرجھ ابن ابي شیبة -٥
:"  ق�ال  ٧/٣٣٣وأورده الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د        .٤٤٩ح١/٣٤٩رواه أبو یعل�ي ف�ي م�سنده       - ٦

 .٩٨٢ح٢/٤٧٦وأخرجھ ابن أبي عاصم".رواه أبو یعلى ورجالھ ثقات
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لیكونن قبل یوم : " ل واهللا لقد سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقو: ثم قال
  ١"القیامة المسیح الدجال ،وكذابون ثالثون ، أو أكثر 

عن عبد اهللا بن عمر، أنھ كان عنده رجل من أھل الكوفة ، فجعل یحدثھ عن 
إن كان كما تقول ، فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا : المختار ، فقال ابن عمر

  ٢" .ال كذاباإن بین یدي الساعة ثالثین دجا: " علیھ وسلم یقول
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال  یوشك 

 من الناس قد مرجت عھودھم ٣أن یأتي زمان یغربل الناس فیھ غربلة تبقى حثالة
وأماناتھم واختلفوا فكانوا ھكذا وشبك بین أصابعھ فقالوا وكیف بنا یا رسول اهللا 

ون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون قال تأخذون ما تعرفون وتذر
  ٤أمر عامتكم

  األشراط الكبرى للساعة
األشراط الكبرى للساعة عشرة، وقد ورد ذكرھا في حدیث حذیفة بن أسید 

قال اطلع النبي صلى اهللا علیھ وسلم علینا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون : الغفاري
 ترون قبلھا عشر آیات فذكر الدخان قالوا نذكر الساعة قال إنھا لن تقوم حتى

والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربھا ونزول عیسى ابن مریم صلى اهللا 
علیھ وسلم ویأجوج ومأجوج وثالثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرھم 

.٥  
فھذه أحادیث متواترة عن  :رق مختلفة لھذا الحدیثقال ابن كثیر بعد أن ساق ط

  ٦.رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم
وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أو الیمن تطرد الناس إلى  :"وفي روایة

  ٧"المحشر تنزل معھم إذا نزلوا وتقیل معھم إذا قالوا
  ١"وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المحشر :"وفي روایة

                                                 
رواه :  ق�ال  ٧/٣٣٣وأورده الھیثمي في مجمع الزوائ�د     .٥٦٩٤ح٢/٩٥ أخرجھ أحمد في مسنده    -١

 .كلھ أحمد وابو یعلى بقصة المتعة وما بعدھا
 .٥٩٨٥ح٢/١١٧ أخرجھ أحمد في مسنده٢-
ديء م�ن ك�ل   بضم الحاء وبالثاء المثلث�ة وھ�ي م�ا س�قط م�ن ق�شر ال�شعیر واألرز والتم�ر وال�ر          - ٣

 شيء
ھ�ذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد ول�م      : وق�ال الح�اكم  .٨٣٤٠ح٤/٤٨١أخرجھ الح�اكم ف�ي الم�ستدرك     - ٤

َب�اب َذَھ�اِب   /س�نن أب�ي داود  ,ھ�ذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد ول�م یخرج�اه      :یخرجاه وافقھ ال�ذھبي وق�ال    
 .٤٣٤٢ح/اْلَأَماَنِة

وُن من ُفُتوحاِت اْلُمْسلِمیَن باب ما یُك/ كتاب الفتن وأشراط الساعة    : أخرجھ مسلم في صحیحھ     -٥
ھ�ذا  :وقال أبو عیسي  .٤/٤٧٧والترمذي في سننھ باب ما جاء في الَخْسفِ       . ٢٩٠١قبل الّدجَّاِل ح    

 .٤/٧وأخرجھ مختصرًا بدون ذكر النار أحمد في مسنده. حدیث حسن صحیح
 .١/٥٨٣ تفسیر ابن كثیر٦-
 ١٥/٢٥٧ھ��ا قب��ل قی��ام ال��ساعةذك��ر الخ��صال الت��ي یتوق��ع كون/  أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیح -٧
 .٦٨٤٣ح
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وقد ثبت ان اآلیات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز  :قال بن حجر
  ٢.بسرعة

عند أحمد وفي مرسل أبي العالیة اآلیات كلھا في ستة أشھر وعن أبي ھریرة في 
  .ثمانیة أشھر
بین یدي الساعة عشر آیات كالنظم في الخیط ، إذا سقط منھا واحدة  :وفي روایة

  ٣توالت
إذا أراد اهللا أن یطلع الشمس من : ي تاریخھ عن كعب قال وروى البخاري ف

  ٤.مغربھا أدارھا بالقطب فجعل مشرقھا مغربھا ومغربھا مشرقھا
إنا نشاھد كل یوم الفلك دائرا بقدرتھ تعالى من المشرق للمغرب فإذا  :قال آبادي

ع قال لھ كن مقھقرا دورانك من المغرب للمشرق كما قال ذلك بعكسھ فكان فأي مان
یمنعھ عند كل مؤمن وقد قال إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون 

  ٥.فسبحان اهللا تعالى عما یقول الظالمون علوا كبیرا
عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنھ قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
یقول ال تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 

سف في جزیرة العرب والدجال والدخان ونزول عیسى بن مریم فیأجوج وخ
ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربھا ونار تخرج من قعر عدن تسوق 

  ٦الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل 
بادروا باألعمال ستا الدجال : وعن أبي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

" وع الشمس من مغربھا وأمر العامة وخویصة أحدكموالدخان ودابة األرض وطل
.٧  

  .وھذه األشراط العشرة لم یقع منھا شرط حتى اآلن

                                                                                                                          
قول�ھ تع�الى وإذا وق�ع الق�ول عل�یھم أخرجن�ا لھ�م                /س�ورة النم�ل    /أخرجھ الحاكم في الم�ستدرك     ١-

والترمذي في س�ننھ  .٤٣١١ ح٤/١١٤وأبي داود في سننھ   .١١٣٨٠  ح ٦/٤٢٤دابة من األرض  
 . صِحیٌح وَھَذا حِدیٌث حَسٌن : وقال٢١٨٣ ح٤/٤٧٧باب ما جاء في الخسف/باب الفتن

 .١٣/٧٧ فتح الباري-٢
 ٢٨٥٥١أخرجھ بن عساكر في تاریخ دمشق ح - ٣
محم�د ب�ن إس�ماعیل ب�ن     :  أ التاریخ الكبی�ر ، اس�م المؤل�ف       ٨/٣٤١ أخرجھ البخاري في تاریخھ    -٤

: ، تحقی�ق  :    ، الطبع�ة  - بیروت -دار الفكر : إبراھیم أبو عبداهللا البخاري الجعفي ، دار النشر       
عب�د اهللا ب�ن محم�د       :   العظم�ة ، اس�م المؤل�ف       ٤/١١٥٣بو الشیخ في العظمة   .لندويالسید ھاشم ا  

 ، ١٤٠٨ - الری��اض -دار العاص��مة : ب��ن جعف��ر ب��ن حی��ان األص��بھاني أب��و محم��د ، دار الن��شر     
 .رضاء اهللا بن محمد إدریس المباركفوري: األولى ، تحقیق : الطبعة 

 .١١/٢٨٧ عون المعبود-٥
ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد ول�م     :"وق�ال ٤/٤٧٤كتاب الفتن والمالح�م / ستدرك أخرجھ الحاكم في الم -٦

وأورده الھیثم�ي ف�ي مجم�ع       ,٢٢/٧٩اخرجھ الطبراني ف�ي المعج�م الكبی�ر       .ووافقھ الذھبي "یخرجاه
 ".رواه الطبراني وفیھ عمران بن ھرون وھو ضعیف:" وقال٧/٣٢٨الزوائد

:  وق��ال٨٥٧٤ح٤/٥٦١والح�اكم ف��ي م�ستدركھ  ,٢٩٤٧ح٤/٢٢٦٧ أخرج�ھ م�سلم ف��ي ص�حیحھ   -٧
 . صحیح : و قال الذھبي .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
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  اطب اث

  رب اراط ارى

تنقسم األشراط الكبرى إلى أشراط نتیجة تغیرات في العالم األرضي،أو نتیجة 
ان؛ الدخان وآیة طلوع فھما آیت: أما السماویة). سماویة(تغیرات في العالم العلوي 

وھي التي تقع في األرض، وتتمثل في اآلیات : واألرضیة. الشمس من مغربھا
  .الثمانیة الباقیة

  .وال سبیل إلى معرفة ترتیب وقوع اآلیات العشر، إال عن طریق الوحي
 قال القرطبي جاءت ھذه اآلیات في ھذه األحادیث مجموعة غیر مرتبة ما عدا 

 أوال فإن الترتیب فیھ بثم ولیس األمر كذلك على ما سنبینھ حدیث حذیفة المذكور
وقد جاء ترتیبھا من حدیث حذیفة أیضا قال كان رسول اهللا في غرفة ونحن في 
أسفل منھ فاطلع إلینا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة ال تكون حتى 

والدخان تروا عشر آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب 
والدجال ودابة األرض ویأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربھا ونار تخرج 

   ١.من قعر عدن ترحل الناس
فأول اآلیات على ما في ھذه الروایة الخسوفات الثالثة و قد وقع بعضھا في زمن 

النبي صلى اهللا علیھ و سلم ذكره ابن وھب و قد تقدم قد ذكر أبو الفرج بن 
قلت  بعراق العجم زالزل و خسوفات ھائلة ھلك بسببھا خلق كثیرالجوزي أنھ وقع 

و قد وقع ذلك عندنا بشرق األندلس فیما سمعنا من بعض مشایخنا بقریة یقال : 
  من قطر دانیة سقط علیھا جبل ھناك فأذھبھا ] قطرطندة [ لھا 

ا أصابھ] ترسة [ و أخبرني أیضا بعض أصحابنا أن قریة من أعمال برقة یقال لھا 
زلزلة شدیدة ھدت حیطانھا و سقفھا على أھلھا فماتوا تحتھا و لم ینج منھم إال 
قلیل و وقع في ھذا الحدیث دابة األرض قبل یأجوج و مأجوج و لیس كذلك فإن 
أول اآلیات ظھور الدجال ثم نزول عیسى علیھ السالم ثم خروج یأجوج و مأجوج 

أتي و قبض اهللا تعالى نبیھ عیسى علیھ فإذا قتلھم اهللا بالنغف في أعناقھم على ما ی
السالم و خلت األرض منا و تطاولت األیام على الناس و ذھب معظم دین اإلسالم 
أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتھم و أحدثوا األحداث من الكفر و الفسوق كما 
أحدثوه بعد كل قائم نصبھ اهللا تعالى بینھ و بینھم حجة علیھم ثم قبضھ فیخرج اهللا 
تعالى لھم دابة من األرض فتمیز المؤمن من الكافر لیرتدع بذلك الكفار عن كفرھم 
و الفساق عن فسقھم و یستبصروا و ینزعوا عما ھم فیھ من الفسوق و العصیان 
ثم تغیب الدابة عنھم و یمھلون فإذا أصروا على طغیانھم طلعت الشمس من 

 و ٌأزیل الخطاب و التكلیف عنھم مغربھا و لم یقبل ببعد ذلك لكافر و ال فاسق توبة

                                                 
باب في اْلآیاِت التي تُكوُن قبل الّساَعِة  / كتاب الفتن وأشراط الساعة   / أخرجھ مسلم في صحیحھ    -١
 .٢٩٠١ ح٤/٢٢٢٦
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َوَما َخَلقُۡت ٱلِۡجنَّ َوٱلِۡإنَس :"ثم كان قیام الساعة أثر ذلك قریبا ألن اهللا تعالى یقول 
فإذا قطع عنھم التعبد لم یقرھم بعد ذلك في األرض زمانا طویال " ٥٦ِإلَّا ِلَیعُۡبُدوِن 

  ١.ھكذا ذكره بعض العلماء
  :واثلة في ترتیب العشر آیاتترتیب العالمات كما في حدیث 

  الخسوف الثالث: أولھا وثانیھا وثالثھا
  .ولكن في الحقیقة ال نستطیع إعتبار آیة الدخان أن تكون قبل نزول عیسي

  . الدجال:رابعا
  .الدخان: خامسا
  .نزول عیسى علیھ السالم: سادسا
  . یأجوج ومأجوج: سابعا
  الدابة: ثامنا 
  .طلوع الشمس من مغربھا : تاسعا

  .آخر اآلیات خروجًا ھي النار التي تخرج من الیمن: عاشرا
  .وسنبین أدلة ھذا الترتیب عند الكالم علي كل عالمة في موضعھ

راب اطا  

  ل وز ِإت م اَْب روِل ا  اَ  وم؟

ى َعَلى ِإْثَباِت علم اْلَغْیِب ِلَرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َقِد اْسَتَدلَّ َبْعُض َأْھِل اْلِبَدِع َواْلَھَو
َعَلْیِھ َوَسلََّم بسبب أحادیث أشراط الساعة الصغرى و الكبرى، َوَھَذا َجْھٌل ِمْن 

اللَِّھ َھُؤَلاِء، ِلَأنَّ ِعْلَم اْلَغْیِب ُمْخَتصٌّ ِباللَِّھ َتَعاَلى ، َوَما َوَقَع ِمْنُھ َعَلى ِلَساِن َرُسوِل 
ِإنَّ اْلَأْنِبَیاَء َلْم َیْعَلُموا : َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفِمَن اللَِّھ ِبَوْحٍي ، َقاَل َعِليٌّ اْلَقاِريُّ

  :، َوالشَّاِھد ِلَھَذا٢اْلُمَغیََّباِت ِمَن اْلَأْشَیاِء ِإلَّا َما َأْعَلَمُھُم اللَُّھ َأْحَیاًنا
ۦٓ َأَحًدا َعٰ: "َقْوُلُھ َتَعاَلى   ِإلَّا َمِن ٱرَۡتَضىٰ ِمن ٢٦ِلُم ٱلَۡغیِۡب َفَلا ُیظِۡھُر َعَلىٰ َغیِۡبِھ

َأْي ِلَیُكوَن . ٣"  ٢٧ا  َفِإنَُّھۥ َیسُۡلُك ِمنۢ َبیِۡن َیَدیِۡھ َوِمنۡ َخلِۡفِھۦ َرَصدرَُّسول
َم ِمَن اْلَأْنَباِء اْلُمْنِبَئِة َعِن َفُكلُّ َما َوَرَد َعْنُھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ. ُمْعِجَزًة َلُھ 

اْلُغُیوِب َلْیَس ُھَو ِإلَّا ِمْن ِإْعَلاِم اللَِّھ َلُھ ِبِھ ِإْعَلاًما َعَلى ُثُبوِت ُنُبوَِّتِھ َوَدِلیًلا َعَلى 
  ٤.ِصْدِق ِرَساَلِتِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

ِمْن َضُروِریَّاِت الدِّیِن َأنَّ ِعْلَم اْلَغْیِب : َباِطِل َقاَل َبْعُض اْلَأْعَلاِم ِفي ِإْبَطاِل اْل
َوِعنَدُهۥ َمَفاِتُح ٱلَۡغیِۡب ۞": َمْخُصوٌص ِباللَِّھ َتَعاَلى َوالنُُّصوُص ِفي َذِلَك َكِثیَرٌة 

                                                 
:  مؤل�ف كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ، اس�م ال         . ٣/١٢٦٥ كتاب التذكرة للقرطبي   ١-

اإلم��ام أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ف��رح األن��صاري الجزرج��ي األندل��سي ث��م       
:  ھ�ـ ، الطبع�ة   ١٤٢٥ - الری�اض  -مكتبة دار المنھ�اج للن�شر والتوزی�ع     : القرطبي  ، دار النشر      

 .الصادق بن حمد بن إبراھیم.د: األولى ، تحقیق 
 .١١/٢٠٥ عون المعبود٢-
 ٢٧، ٢٦: سورة الجن- ٣
 .١١/٢٠٥ عون المعبود-٤
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 ٱللََّھ ِعنَدُهۥ ِإنَّ: "، َوقال تعالي. ١" َلا َیعَۡلُمَھٓا ِإلَّا ُھَوۚ َوَیعَۡلُم َما ِفي ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡرۚ 
، َفَلا َیِصحُّ ِلَغْیِر اللَِّھ َتَعاَلى َأْن ُیَقاَل َلُھ ِإنَُّھ َیْعَلُم ٢" ِعلُۡم ٱلسَّاَعِة َوُیَنزُِّل ٱلَۡغیَۡث

  .اْلَغْیَب ،
َلُم َما َوِفیَنا َنِبيٌّ َیْع: عندما ِقیَل ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي الرََّجز 

 ٣.َدْع َھَذا َوُقْل َغْیَر َھَذا: َأْنَكَر َعَلى َقاِئِلِھ َوَقاَل. ِفي َغٍد
عن َعائَشَة رضي اهللا عنھا قالت من حدََّثَك أنَّ مَحمًَّدا صلي اهللا علیھ وسلم رَأى 

لَغْیَب فَقْد وَمْن حدََّثَك أنَُّھ َیعَلُم ا( ال تْدِرُكُھ اَألْبَصاُر ) ربَُّھ فَقْد كَذَب وھو یقول 
 َوِباْلُجْمَلِة َلا َیُجوُز َأْن ُیَقاَل ِلَأَحٍد ِإنَُّھ ٤).كَذَب وھو یقول ال َیعَلُم الَغْیَب إال اهللا

  .َیْعَلُم اْلَغْیَب
َلُم اْلَغْیَب َوَذَكَر اْلَحَنِفیَُّة َتْصِریًحا ِبالتَّْكِفیِر ِباْعِتَقاِد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْع

  .٥"  ُقل لَّا َیعَۡلُم َمن ِفي ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱلَۡأرِۡض ٱلَۡغیَۡب ِإلَّا ٱللَُّھۚ : "ِلُمَعاَرَضِة َقْوِلِھ َتَعاَلى
  :والغیب غیبان

ما علمھ بعض المخلوقات من المالئكة أو الجن أو االنس : الغیب المقید  - أ
 عمن شھده والناس وشھدوه فانما ھو غیب عمن غاب عنھ لیس ھو غیبا

كلھم قد یغیب عن ھذا ما یشھده ھذا فیكون غیبا مقیدا أي غیبا عمن غاب 
وھو المقصود في ھذا .عنھ من المخلوقین ال عمن شھده لیس غیبا مطلقا

 .المبحث
  ٦.ما غاب عن المخلوقین قاطبة:الغیب المطلق  - ب

، َوَطِریُق َھَذا التَّْعِلیِم ِإمَّا اْلَوْحُي َأِو اْلِإْلَھاُم اْلِإْخَباُر ِباْلَغْیِب ِبَتْعِلیِم اللَِّھ َتَعاَلى َجاِئٌز
، فال یعلم الغیب إال اهللا، وقد استثني اهللا من ٧.ِعْنَد َمْن َیْجَعُلُھ َطِریًقا ِإَلى ِعْلِم اْلَغْیِب

ۦٓ : "ذلك بعض الحاالت كما في قولھ تعالي َأَحًدا  َعِٰلُم ٱلَۡغیِۡب َفَلا ُیظِۡھُر َعَلىٰ َغیِۡبِھ

                                                 
 ٥٩:  سورة األنعام ١-
 ٣٤:  سورة لقمان٢-
ب��������اب ش��������ُھوِد الَمَلاِئَك��������ِة   /كت��������اب المغ��������ازي / أخرج��������ھ البخ��������اري ف��������ي ص��������حیحھ    ٣-

من حدیث الرُّبیِِّع بنت ُمعوٍِّذ قالت دخل عَليَّ النبي صلي اهللا علی�ھ      :ولفظھ.٣٧٧٩/ح٤/١٤٦٩َبدًرا
 على ِفراِشي َكَمجِلِسَك منِّي َوُجَویِرَیاٌت َیضِرْبَن ِبالّدفِّ َینُدْبَن م�ن قِت�َل        وسلم غَداَة بِنَي عَليَّ فَجَلسَ    

من آباِئِھنَّ یوم َبدٍر حتى قالت جاِرَیٌة وِفیَنا نِبيٌّ یْعَلُم ما في غٍد فق�ال النب�ي ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم                
 .ال تُقوِلي ھكذا وُقوِلي ما كْنِت تُقوِلیَن

عاِلُم اْلغْی�ِب ف�ال یْظِھ�ُر عل�ى     ) باب َقوِل الّلِھ تَعاَلى   / كتاب التوحید /حیحھ أخرجھ البخاري في ص    -٤
وم�ا تْحِم�ُل م�ن ُأْنث�ى وال ت�َضُع إال         ) وأنزل�ھ بِعْلِم�ِھ     ( إنَّ الّلَھ ِعْن�دُه عْل�ُم ال�ّساَعِة         ) َو  ( غْیِبِھ أَحًدا   

على كل ش�ْيٍء عْلًم�ا واْلَب�اِطُن عل�ى ك�ل ش�ْيٍء       قال یحیى الّظاِھُر ( إلیھ ُیردُّ عْلُم الّساَعِة  ( ) بِعْلِمِھ  
 .٦٩٤٥ح٦/٢٦٨٧عْلًما

 ٦٥: سورة النمل- ٥
:  كت��ب ورس��ائل وفت��اوى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة ، اس��م المؤل��ف. ١٦/١١٠مجم��وع الفت��اوي- ٦

الثانی�ة  : مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة : أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس ، دار النشر          
 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقیق ، 
 .١١/٢٠٦:عون المعبود- ٧
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، ولذلك نجد أن الرسول صلي اهللا علیھ وسلم في الحدیث الذي روي َعْن ١" ٢٦
َقاَم ِفیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاِئًما َفَما َتَرَك َشْیًئا َیُكوُن : "ُحَذْیَفَة َقاَل

َثُھ َحِفَظُھ َمْن َحِفَظُھ َوَنِسَیُھ َمْن َنِسَیُھ َقْد ِفي َمَقاِمِھ َذِلَك ِإَلى ِقَیاِم السَّاَعِة ِإلَّا َحدَّ
َعِلَمُھ َأْصَحاُبُھ َھُؤَلاِء َوِإنَُّھ َلَیُكوُن ِمْنُھ الشَّْيُء َفَأْذُكُرُه َكَما َیْذُكُر الرَُّجُل َوْجَھ الرَُّجِل 

  ٢ِإَذا َغاَب َعْنُھ ُثمَّ ِإَذا َرآُه َعَرَفُھ

  اطب اس

 راط اأب اا   

 مجملة وغامضة وفي -الموجودة بین أیدیھم حالیا–فأشراط الساعة في التوراة 
  .اإلنجیل غیر واضحة وغیر معلومة وكذلك في الزبور

  عالمات الساعة في التوراة
فإن نجوم السموات وجبابرتھا ال تبرز ... ھوذا یوم الرب قادم قاسیا بسخط { 

                                  ٣}  والقمر الیلمع  بضوءه نورھا تظلم الشمس عند طلوعھا
  عالمات الساعة في اإلنجيل

حینئذ إن قال لكم أحد ھو ذا المسیح ھنا أو ھناك فال تصّدقوا، ألنھ  :(قال یسوع
سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة، ویعطون آیات عظیمة وعجائب، حتى یضّلوا لو 

  ٤).ا قد سبقت وأخبرتكمھا أن. أمكن المختارین أیًضا
  .وتكلم أیضا عن حروب وحدوث كوارث عامة وعن حدوث زالزل قرب الزمان

  ٥).ویقوم أنبیاء كذبة كثیرون، ویضّلون كثیرین، ولكثرة اإلثم تبرد محّبة الكثیرین(
وإن أھم ما تحدثت فی�ھ الكت�ب الثالث�ة ك�أكبر واھ�م عالم�ة لل�ساعة ھ�و ظھ�ور نب�ي              

وتحدثت ھذه الكتب ع�ن عالم�ات ال�ساعة تارك�ة     . لیھ وسلمآخر الزمان صلى اهللا ع  
.التف�����������������������������������صیل لنب�����������������������������������ي آخ�����������������������������������ر الزم�����������������������������������ان

                                                 
 .٢٦آیة : سورة الجن-١
كت������اب الق������در ب������اب وك������ان أْم������ُر الّل������ِھ ق������َدًرا      :  أخرج������ھ البخ������اري ف������ي ص������حیحھ   .- ٢

ب��اب إخب��ار / كت��اب الف��تن وأش��راط ال��ساعة : و م��سلم ف��ي ص��حیحھ  ,٦٢٣٠ح/٦/٢٤٣٥مْق��ُدوًرا
كت�اب  : ، و أبو داود ف�ى س�ننھ   ٧١٢٣للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم فیما یكون إلى قیام الساعة ح       النبي َصلَّى ا  

علم��ھ م�ن علم��ھ وجھل�ھ م��ن   :وف��ي البخ�اري ,٤٢٤٠ب��اب ِذْك�ِر اْلِف��َتِن َوَدَلاِئِلَھ�ا ح  /الف�تن و المالح�م  
 .جھلھ

 .٩ , ١٣:  أشعیاء-٣
 .٢٤ إنجیل متي٤-
 .٢٤إنجیل متي- ٥
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  الباب الثاني

  املهدي املنتظر

ھذا الشخص الموعود بھ أمره ثابت، وخروجھ حق، وھو محمد بن عبد اهللا 
العلوي الحسني من ذریة الحسن بن علي رضي اهللا عنھما، وھذا اإلمام من رحمة 

ة في آخر الزمان، یخرج فیقیم العدل والحق ویمنع الظلم اهللا عز وجل باألم
  .والجور وینشر اهللا بھ لواء الخیر على األمة عدال وھدایة وتوفیقا وإرشادا للناس

إن ابني ھذا سید كما : قال علي ونظر إلى ابنھ الحسن فقال: عن أبي إسحاق قالو
یسمى باسم نبیكم سماه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وسیخرج من صلبھ رجل 

  ١یشبھھ في الخلق وال یشبھھ في الخلق یمأل األرض عدال
سوف یقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقرب نزول عیسى عند اختالف 
یقع بین الناس عند موت خلیفة، عند اضطراب أمر الناس، یقتتل ثالثة من أوالد 

ك ال یحصل علیھ أي واحد الخلفاء على كنز الكعبة كلھم یرید االستیالء علیھ مع ذل
منھم، عندھا یخرج المھدي في مكة ویشتھر أمره على الناس فیبایع عند الكعبة 

  .على السمع والطاعة واإلتباع لھ
فیخرج المھدي ویبایع ویقیم العدل بین الناس سبع سنوات أو تسع سنوات، وینزل 

  .دیث الكثیرةفي وقتھ عیسى بن مریم علیھ الصالة والسالم، ھذا جاءت بھ األحا
وقد قام اصحاب دعاوى باطلھ ومزیفھ مستغلین اسم المھدي المنتظر في نشر 
دعواھم كالذین قاموا باسم المھدي المنتظر یدعون ویحاربون وكغالم أحمد 

  ٢.القادیاني والباب البھائي الذین أقام كل منھما نحلتھ الباطلة على أوھام فارغة
  نسب المھدي المنتظر

المھدي من : "لت  سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقولعن أم سلمة قا
  "٣عترتي من ولد فاطمة

: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  لفاطمة: وعن أبي أیوب األنصاري قال
نبینا خیر األنبیاء وھو أبوك وشھیدنا خیر الشھداء وھو عم أبیك حمزة ومنا من "

  ابن عم أبیك جعفر ومنا سبطا ھذه وھو لھ جناحان یطیر بھما في الجنة حیث شاء 

                                                 
 سننھ أخرجھ أبو داود في -١
:  مناھ�ل العرف�ان ف�ي عل�وم الق�رآن ، اس�م المؤل�ف             . ٢/٣٠٩ مناھل العرفان في عل�وم الق�رءآن       -٢

: م ، الطبع��ة ١٩٩٦ -ھ��ـ١٤١٦ - لبن��ان -دار الفك��ر : محم��د عب��د العظ��یم الزرق��اني ، دار الن��شر 
 .األولى

  ٤٢٨٤كتاب المھدي ح »  سنن أبي داود ٣-
 ٢/١٣٦٨ ٤٠٨٦ب خروج المھدي حبا» كتاب الفتن » أخرجھ ابن ماجھ في سننھ
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  "١األمة الحسن والحسین وھما ابناك ومنا المھدي
اْلَمْھِديُّ ِمنَّا : "قال رسول اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم : عن َعِليٍّ رضي اهللا عنھ قال

  "٢َأْھَل اْلَبْیِت ُیْصِلُحُھ اهللا في َلْیَلٍة
 اهللا سبحانھ وتعالى یھّیئھ للخالفة في یصلح اهللا المھدي المنتظر في لیلة؛ أي إّن

لیلٍة واحدٍة، فیھّیئ لھ من األعوان والمساندین مما یساعده على إقامة الخالفة 
  .فیصدقھ الناس ویبایعونھ على الخالفة

قال رسول اهللا صلى : عن أبي الطفیل  قال حجاج سمعت علیا رضي اهللا عنھ یقول
 إال یوم لبعث اهللا عز وجل رجال منا یملؤھا لو لم یبق من الدنیا: اهللا علیھ وسلم

  "٣عدال كما ملئت جورا قال أبو نعیم رجال منا
عن مجاھد قال قال لي عبد اهللا بن عباس لو لم أسمع إنك مثل أھل البیت ما 
حدثتك بھذا الحدیث قال فقال مجاھد فإنھ في ستر ال أذكره لمن تكره قال فقال بن 

ا السفاح ومنا المنذر ومنا المنصور ومنا المھدي عباس منا أھل البیت أربعة من
قال فقال لھ مجاھد فبین لي ھؤالء األربعة فقال أما السفاح فربما قتل أنصاره 
وعفا عن عدوه وأما المنذر قال فإنھ یعطي المال الكثیر ال یتعاظم في نفسھ 

 وأما المنصور فإنھ یعطي النصر على عدوه الشطر ممامن حقھ ویمسك القلیل 
كان یعطي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  یرعب منھ عدوه على مسیرة شھرین 
والمنصور یرعب عدوه منھ على مسیرة شھر وأما المھدي الذي یمأل األرض 
عدال كما ملئت جورا وتأمن البھائم والسباع وتلقي األرض أفالذ كبدھا قال قلت 

  ٤فضةكبدھا قال أمثال اإلسطوانة من الذھب والوما أفالذ 

                                                 
سلیمان بن  :  ، اسم المؤلف  ) المعجم الصغیر (الروض الداني   ٩٤ح١/٧٥ أخرجھ الطبراني في الصغیر    ١-

 -عم��ان ,  بی��روت -دار عم��ار , المكت��ب اإلس��المي : أحم��د ب��ن أی��وب أب��و القاس��م الطبران��ي ، دار الن��شر 
اورده الھیثم��ي ف��ي .محم��ود الح��اج أمری��رمحم��د ش��كور : األول��ى ، تحقی��ق :  ، الطبع��ة ١٩٨٥ - ١٤٠٥

رواه الطبراني في ال�صغیر وفی�ھ ق�یس ب�ن الربی�ع وھ�و ض�عیف وق�د وث�ق                 :  وقال ٩/١٦٦مجمع الزوائد   
 وبقیة رجالھ ثقات

  كتاب الفتن باب خروج المھدي٤٠٨٥ ح٢/١٣٦٧ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ -٢
٣

وم�ن م�سند عل�ي ب�ن أب�ي      : م�سند الخلف�اء الراش�دین    : مسند العشرة المب�شرین بالجن�ة   :  أخرجھ أحمد في مسنده     -
وأخرج���ھ اب����ن اب���ي ش����یبة ف����ي   , ٤٢٨٣كت����اب المھ����دي ح ,  س����نن أب���ي داود  ٍ,, ٧٧٥طال���ب رض����ي اهللا عن���ھ ح   

أبو بكر عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن أب�ي      :   الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار ، اسم المؤلف ٣٧٦٤٨ح٧/٥١٣مصنفھ
 .كمال یوسف الحوت: األولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٩ - الریاض -مكتبة الرشد : شیبة الكوفي ، دار النشر 

٤
و , و قال الحاكم ھذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد ول�م یخرج�اه     . ٨٥٦٤ ح و  ٤/٥٥٩,الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة      - 

الھیثم�ي ف�ي   و ص�ححھ اب�ن حج�ر    ,این منھ الصحھ و اس�ماعیل مجم�ع عل�ي ض�عفھ و اب�وة ل�یس ب�ذالك          : قال الذھبي   
أبو العب�اس أحم�د ب�ن    :  الصواعق المحرقة على أھل الرفض والضالل والزندقة ، اسم المؤلف      /٢الصواعق المحرقھ   

األول�ى ،  : م ، الطبع�ة  ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ - لبنان -مؤسسة الرسالة : محمد بن علي ابن حجر الھیثمي ، دار النشر   
أین منھ ال�صحة وإس�ماعیل مجم�ع    :وقال الذھبي.٤٧٧محمد الخراط كامل  -عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي       : تحقیق  

 من طریق األعمش عن الضحاك عن اب�ن عب�اس  ٦/٥١٤ورواه البیھقي في دالئل النبوة.علي ضعفھ وأبوه لیس بذاك    
دار : أب�و بك�ر أحم�د ب�ن الح�سین البیھق�ي ، دار الن�شر        :  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ، اسم المؤل�ف         

. د: األول����ى ، تحقی����ق :  ، الطبع����ة ١٩٨٨ - ١٤٠٨ - الق����اھرة - بی����روت - دار الری����ان للت����راث -ت����ب العلمی����ة الك
وھ�ذا إس�ناد ض�عیف وال�ضحاك ل�م ی�سمع م�ن اب�ن          :٦/٢٤٦وق�ال اب�ن كثی�ر ف�ي البدای�ة والنھای�ة          . عبدالمعطي قلعج�ي  

ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي أب�و       إس� :  البدای�ة والنھای�ة ، اس�م المؤل�ف        .عباس شیئا على الصحیح فھ�و منقط�ع       
 .والحدیث حسن لغیره بشواھده. بیروت-مكتبة المعارف : الفداء ، دار النشر 
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  وصف المهدي المنتظر

من الصفات البدنیة للمھدي المنتظ�ر أّن�ھ منح�سر ال�شعر ع�ن مق�دم ال�رأس، واس�ع               
  .الجبھة، دقیق األنف

عن أبي سعید الخدري قال  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المھدي مني أجلى 
بع  یمأل األرض قسطا وعدال كما ملئ�ت ج�ورا وظلم�ا یمل�ك س�               ٢ أقنى األنف  ١الجبھة
  ٣سنین

لتمألن األرض ظلما وع�دوانا ث�م لیخ�رجن رج�ل م�ن أھ�ل بیت�ي حت�ى                   ( :وفي روایة 
  ).یملؤھا قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا

المھ�دي من�ا أھ�ل البی�ت أش�م األن�ف أقن�ى أجل�ى یم�أل األرض ق�سطا                    : (وفي روای�ة    
وب��سط ی��ساره وإص��بعین م��ن یمین��ھ   وع��دال كم��ا ملئ��ت ج��ورا وظلم��ا یع��یش ھك��ذا     

  ٤)سبحة واإلبھام وعقد ثالثةالم
  موعد خروج المهدي المنتظر

يسود األرض قبل ظهور المهدي المنتظر الظلم والقهر والجور، ويكثر بين 
  .الناس القتل بسبب أو دون سبٍب فال يعرف القاتل لما قتل وال المقتول لما قُتل

 حتى يملك عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تذهب الدنيا
  ٥العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي

لو لم يبق من : " عن عبد اهللا بن مسعود ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 
حتى يبعث : " ثم اتفقوا " . لطول اهللا ذلك اليوم : " قال زائدة " . الدنيا إال يوم 
م أبيه اسم أبي  يواطئ اسمه اسمي ، واس-من أهل بيتي :  أو -فيه رجال مني 

 "٦ .  
                                                 

 الجال مقصورا انحسار مقدم الرأس من الشعر أو نصف ال�رأس أو ھ�و دون ال�صلع ، والنع�ت            ١-
ر ال�شعر  أجلى وجلواء ، وجبھة جلواء واسعة وكذلك في القاموس ، فمعنى أجل�ى الجبھ�ة منح�س       

النھای�ة ف�ي غری�ب    ) النھای�ة (قال الق�اري وھ�و المواف�ق للمق�ام    : من مقدم رأسھ أو واسع الجبھة       
المكتب�ة  : أبو السعادات المب�ارك ب�ن محم�د الج�زري ، دار الن�شر      :  الحدیث واألثر ، اسم المؤلف 

 .ناحي محمود محمد الط-طاھر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ - بیروت -العلمیة 
  القنا في األنف طولھ ودقة أرنبتھ مع حدب في وسطھ یقال رجل وامرأة قنواء-٢

 ٤٢٨٥ح ٤/١٠٧كتاب المھدي »  اخرجھ اابو داود في سننھ ٣-
ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط م��سلم ول��م    :  وق��ال٨٦٧٠ ح٤/٦٠٠: الح��اكم ف��ي الم��ستدرك  -٤

 عمران ضعیف و لم یخرج لھ مسلم : و قال الذھبي , یخرجاه
باب م�ا ج�اء   » كتاب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم       » أخرجھ الترمذي في سننھ    »٥-

, كت�اب المھ�دي   » سنن أب�ي داود  ,  قال أبو عیسي ھذا حدیث حسن صحیح      ٢٢٣٠في المھدي ح  
 ٣٧٦٤٧ ح٧/٥١٣واخرجھ ابن ابي شیبة في مصنفھ 

 والترم�ذي  ٤/١٠٦رج�ى ف�ي القت�ل        أخرجھ ابي داود في سننھ كتاب الفتن والمالحم باب م�ا ی            ٦-
وق�ال اب�و عی�سى ھ�ذا ح�دیث       ,٢٢٣١ ح٤/٥٠٥باب م�ا ج�اء ف�ي المھ�دي     /كتاب الفتن : في سننھ 

 وفی�ھ ال�دھر   ٣٧٦٤٨ ح٧/٥١٣واب�ن اب�ي ش�یبة ف�ي م�صنفٍھ      , وأحمد في مسنده  , حسن صحیح 
 بدال من الدنیا
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  " .یمأل األرض قسطا وعدال ، كما ملئت ظلما وجورا : " وفي روایة
 الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل -ال تنقضي :  أو -ال تذھب : " وفي روایة

  ١"بیتي، یواطئ اسمھ اسمي 
  ٢......" َبْیِتيال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َیْمِلَك النَّاَس َرُجٌل ِمْن َأْھِل : "وفي روایة

  ٣....."َیْخُرُج َرُجٌل ِمْن ُأمَِّتي ُیَواِطُئ اْسُمُھ اْسِمي َوُخُلُقُھ ُخُلِقي:" وفي روایة 
لو لم : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  : وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال 

طئ یبق من الدنیا إال یوم لطول اهللا ذلك الیوم حتى یلي رجل من أھل بیتي یوا
  ٤اسمھ اسمي

إذا كان ' : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  : عن حذیفة بن الیمان یقول 
أال أیھا الناس إن اهللا : رأس الخمس والعشرین والمائتین ، نادى مناد من السماء

قد قطع مدة الجبارین والمنافقین وأتباعھم ، وولیكم الجابر جبر أمة محمد صلى 
قال . ' أحمد بن عبد اهللا :  بمكة؛ فإنھ المھدي، واسمھالحقوه: اهللا علیھ وسلم

صف لنا یا رسول اهللا ھذا الرجل ، وما حالھ ؟ فقال النبي : عمران بن الحصین 
ھو رجل من ولدي ، كأنھ من رجال بني إسرائیل ، یخرج ' : صلى اهللا علیھ وسلم

ھ كوكب عند جھد من أمتي وبالء ، عربي اللون ، ابن أربعین سنة ، كأن وجھ
دري ، یمأل األرض عدال ، كما ملئت ظلما وجورا ، یملك عشرین سنة ، وھو 

القسطنطینیة، ورومیة ، ویخرج إلیھ األبدال من الشام : صاحب مدائن الكفر كلھا
وأشباھھم ، كأن قلوبھم زبر الحدید، رھبان باللیل ، لیوث بالنھار، وعصب أھل 

باللیل ، لیوث بالنھار ، والنجباء من المشرق، كأن قلوبھم زبر الحدید، رھبان 
حتى : مضر، كأن قلوبھم زبر الحدید، رھبان باللیل، لیوث بالنھار، وأھل الیمن

یأتوه، فیبایعوه بین الركن والمقام، فیخرج من مكة متوجھا إلى الشام، یفرح بھ 
  ٥'أھل السماء، وأھل األرض ، والطیر ، والحیتان في البحر 

سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم : ابر بن سمرة قالعن عبد الملك سمعت ج
كلھم من : یكون اثنا عشر أمیرا فقال كلمة لم أسمعھا فقال أبي إنھ قال: یقول

  ٦قریش

                                                 
 حدیث حسن صحیحوالترمذي في سننھ وقال , أخرجھ أبي داود في سننھ كتاب المھدي-١
 ذك��ر اإلخب�ار ع�ن وص�ف اس�م المھ��دي     ٦٨٢٤ ح ١٥/٢٣٦:أخرج�ھ اب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ      - ٢

 واسم أبیھ ضد قول من زعم أن المھدي عیسى ابن مریم
 ذك�ر البی�ان ب�أن المھ�دي ی�شبھ خلق�ھ خل�ق         ٦٨٢٥ ح ١٥/٢٣٧أخرجھ ابن حبان في صحیحھ      - ٣

 المصطفى صلى اهللا علیھ سلم
َھ�َذا  :  وق�ال ٢٢٣٠ح٤/٥٠٥ب�اب م�ا ج�اء ف�ي اْلمْھ�ِديِّ     / كتاب الف�تن /سننھ أخرجھ الترمذي في    -٤

 .َحدیٌث حَسٌن َصحیٌح
 ١/٣٧٧ ٦٨٧اخرجھ ابن جریر في تھذیب االثار ح- ٥

كت��اب  » ص��حیح م��سلم   , ٦٧٩٦ب��اب االس��تخالف ح   » كت��اب األحك��ام   »  ص��حیح البخ��اري  ٦-;
 ١٨٢١باب الناس تبع لقریش والخالفة في قریش مح » اإلمارة 
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  .إثني عشر خلیفة:وفي روایة مسلم
ال یزال ھذا الدین قائما حتى یكون علیكم اثنا عشر خلیفة ، كلھم " :وفي روایة

  "تجتمع علیھ األمة
  "ال یزال ھذا الدین عزیزا إلى اثني عشر خلیفة : ةوفي روای

الخالفة : قال القاضي قد توجھ ھنا سؤاالن أحدھما أنھ قد جاء في الحدیث اآلخر 
بعدي ثالثون سنة ثم تكون ملكا وھذا مخالف لحدیث اثني عشر خلیفة ، فإنھ لم 

ویع فیھا یكن في ثالثین سنة إال الخلفاء الراشدون األربعة ، واألشھر التي ب
  .الحسن بن علي 

الخالفة ثالثون سنة خالفة النبوة : والجواب عن ھذا أن المراد في حدیث : قال
وقد جاء مفسرا في بعض الروایات خالفة النبوة بعدي ثالثون سنة ، ثم تكون ملكا 

، ویحتمل أن یكون المراد مستحقي الخالفة ١.ولم یشترط ھذا في االثني عشر . 
  ضى منھم من علم ، وال بد من تمام ھذا العدد قبل قیام الساعةالعادلین، وقد م

  المهدي واألئمة اإلثنا عشر
أما مذھب االثنا عشریة الذین أثبتوا اثني عشر إماما، واألصل أن كالمھ صلى اهللا 

  . علیھ وسلم بمنزلة السنة یفسر بعضھ بعضا
یفة صالحا یقیم ومعنى ھذا الحدیث البشارة بوجود اثني عشر خل: قال ابن كثیر

الحق ویعدل فیھم، وال یلزم من ھذا توالیھم وتتابع أیامھم، بل قد وجد أربعة على 
نسق واحد وھم الخلفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنھم، 
ومنھم عمر بن عبد العزیز بال شك عند األئمة وبعض بني العباس وال تقوم 

الة والظاھر أن منھم المھدي المبشر بھ في الساعة حتى تكون والیتھم ال مح
األحادیث الواردة بذكره أنھ یواطئ اسمھ اسم النبي صلى اهللا علیھ وسلم واسم 
أبیھ اسم أبیھ فیمأل عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما، ولیس ھذا بالمنتظر الذي 
 یتوھم الرافضة وجوده ثم ظھوره من سرداب سامرا، فإن ذلك لیس لھ حقیقة وال

وجود بالكلیة بل ھو من ھوس العقول السخیفة ولیس المراد بھؤالء الخلفاء 
االثني عشر األئمة الذین یعتقد فیھم االثنا عشریة من الروافض لجھلھم وقلة 

  ٢عقلھم
  الرد على مذهب االثنا عشرية

أن المذكور ھاھنا الخالفة ال اإلمامة ولم یكن أكثر من ھؤالء اثني عشر خلیفة 
  .بین الفریقین باالتفاق 

أن نسبتھم إلى قریش تدل على أن كلھم لیسوا من بني ھاشم، فإن العادة قد 
جرت على أن الجماعة لما فعلوا أمرا وكلھم من بطن واحد یسمونھم بذلك 

  . البطن، ولما كانوا من بطون شتى یسمونھم بالقبیلة الفوقانیة التي تجمعھم 

                                                 
 .١٢/٢٠١ النووي على شرح مسلم١-
 ٢/٣٣تفسیر ابن كثیر  - ٢
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 بظھور الدین بھم بل یزعمون أن الدین قد أن القائلین باثني عشر أئمة لم یقولوا
اختفى بعد وفاتھ صلى اهللا علیھ وسلم، واألئمة كانوا یعملون بالتقیة وما 

  .استطاعوا على أن یظھروه 
أن المفھوم من حرف إلى؛ أن تقع فترة بعد ما ینقضي عصر اثني عشر خلیفة 

ال الدین وھم قائلون بظھور عیسى على نبینا وعلیھ الصالة والسالم وكم
  .بعدھم فال یستقیم معنى الغایة والمغیا كما ال یخفى

  عالمات خروج المهدي المنتظر
عن أم سلمة زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 
یكون اختالف عند موت خلیفة فیخرج رجل من أھل المدینة ھاربا إلى مكة فیأتیھ 

و كاره فیبایعونھ بین الركن والمقام ویبعث إلیھ ناس من أھل مكة فیخرجونھ وھ
بعث من أھل الشام فیخسف بھم بالبیداء بین مكة والمدینة فإذا رأى الناس ذلك 

فیبایعونھ بین الركن والمقام ثم ینشأ رجل ٢ وعصائب أھل العراق ١أتاه أبدال الشام
ب والخیبة من قریش أخوالھ كلب فیبعث إلیھم بعثا فیظھرون علیھم وذلك بعث كل

لمن لم یشھد غنیمة كلب فیقسم المال ویعمل في الناس بسنة نبیھم صلى اهللا علیھ 
وسلم ویلقي اإلسالم بجرانھ في األرض فیلبث سبع سنین ثم یتوفى ویصلي علیھ 

  ٣المسلمون
بینما نحن عند رسول اهللا صلى اهللا : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ قال 

 فتیة من بني ھاشم فلما رآھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  علیھ وسلم  إذ أقبل
: ما تزال ترى في وجھك شیئا نكرھھ فقال : اغرورقت عیناه وتغیر لونھ فقلت 

إنا أھل بیت اختار لنا اآلخرة على الدنیا وإن أھل بیتي سیلقون بعدي بالء "
 فیسألون الخیر وتشریدا وتطریدا حتى یأتي قوم من قبل المشرق معھم رایات سود

فال یعطونھ فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألوا فال یقبلونھ حتى یدفعوھا إلى 
رجل من أھل بیتي فیملؤوھا قسطا كما ملؤوھا جورا فمن أدرك ذلك منكم فلیأتھم 

  "٤ولو حبوا على الثلج

                                                 
ھم األولیاء والعباد الواح�د ب�دل   : جمع بدل بفتحتین قال في النھایة  ,١/١٠٧ النھایھ في غریب االثار     -١

 سموا بذلك ألنھم كلما مات منھم واحد أبدل بآخر
 )النھایة(ن وال واحد لھا من لفظھاجمع عصابة وھم الجماعة من الناس من العشرة إلى األربعی : -٢
حدیث السیدة عائشة » باقي مسند األنصار » مسند أحمد , ٤٢٨٦كتاب المھدي ح »   سنن أبي داود -٣

اخرج�ھ معم�ر ف�ي جامع�ھ ب�اب المھ�دي       ,  وأخرجھ مخت�صرا الترم�ذي ف�ي س�ننھ    ٤٣٠١رضي اهللا عنھ ح    
 ٢٠٧٦٩ ح١١/٣٧١

 َب��اب ُخ��ُروِج اْلَمْھ��ِديِّ واخرج��ھ اب��ن اب��ي ش��یبة ف��ي  ٤٠٨٢ ح ٢/١٣٦٦ أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ -٤
ھذا إسناد فیھ یزید بن أب�ي زی�اد   :  وقال ١٤٤٩ ح٤/٢٠٢وأورده الكناني في مصباح الزجاجة      , مصنفھ

الكزوفي مختلف فیھ رواه أبو بكر بن أبي شیبة في مصنفھ عن معاویة بن ھ�شام ف�ذكره بإس�ناده ومتن�ھ              
ي ثنا محمد بن یزید بن رفاعة ثنا أبو بكر بن عیاش ثنا یزید بن أبي زیاد  سواء ورواه أبو یعلى الموصل    

فذكره بزیادة ونقص ألفاظ لكن لم ینفرد بھ یزید بن أبي زیاد عن إبراھیم فقد رواه الحاكم في الم�ستدرك       
, وسكت عنھ ٨٤٣٤ح٤/٥١١والحاكم في المستدرك.عن طریق عمرو بن قیس عن الحكم عن إبراھیم بھ

 .ھذا موضوع : ذھبي و قال ال
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في ھذا اإلسناد أبو العوام وھو عمران بن داور وقد تقدم الكالم : قال المنذري 
وفي ھذا الحدیث أن من كثر سواد قوم جرى علیھ حكمھم في ظاھر : یھعل

  ١.عقوبات الدنیا
یقتتل عند : "عن ثوبان رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

ثم تطلع الرایات … كنزكم ثالثة كلھم ابن خلیفة ثم ال یصیر إلى واحد منھم، 
ثم ذكر شیئا ال -: یقتلھ قوم قال ثوبان السود من قبل المشرق فیقتلونكم قتال لم 

  ٢".فإذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا على الثلج:  فقال-أحفظھ
َكیَف أنت یا : "قال رسول الّلِھ صلى الّلُھ علیھ وسلم: عن َعوِف بن ماِلٍك قال

َساِئُرُھنَّ َعوٌف إذا افَتَرَقْت ھذه اُألّمُة على ثالٍث َوَسبِعیَن ِفرَقًة واِحَدٌة في الَجنَِّة و
في الّناِر قلت وَمَتى ذاَك یا رُسوَل الّلِھ قال إذا كُثَرِت الشُّرُط وَمَلَكِت اِإلماُء وَقَعَدِت 
الُحْمالُن على الَمَناِبِر واتََّخُذوا الُقْرآَن مَزاِمیَر َوُزخِرَفِت الَمَساِجُد وُرِفَعِت الَمَناِبُر 

َرًما واَألَماَنُة َمغَنًما وُتُفقَِّھ في الّدیِن ِلَغیِر الّلِھ وَأَطاَع واتُِّخَذ الَفْيُء ُدوال والزََّكاُة َمغ
الّرُجُل امَرَأَتُھ وَعقَّ ُأّمُھ َوَأقَصى أَباُه وَلَعَن آخُر ھذه اُألّمِة أوََّلَھا وَساَد الَقِبیَلَة 

 َفَیوَمِئٍذ یُكوُن ذلك َوَیفَزُع فاِسُقُھْم وكان زِعیُم الَقْوِم َأرَذَلُھْم َوُأكِرَم الّرُجُل اتِّقاَء شرِِّه
الناس َیوَمِئٍذ إلى الّشاِم تعصمھم من عُدوِِّھْم قلت وَھْل ُیْفتُح الّشاُم قال نعم وِشیًكا 

ْتَبُع اْلِفتُن بْعُضَھا بْعًضا ثمَّ تَقُع اْلِفتُن بْعَد فْتِحَھا ثمَّ تِجيُء ِفْتنٌة غْبَراُء ُمْظِلمٌة ثمَّ ی
 مَن من أْھِل بْیِتي ُیقاُل لھ اْلمْھِديُّ فِإْن أْدَرْكَتُھ فاْتَبْعُھ وُكْنحتى یْخُرَج رُجٌل 

 ٣اْلُمْھتِدیَن
عن ثوبان رضي اهللا عنھ قال إذا رأیتم الرایات السود خرجت من قبل خراسان 

  .٤فأتوھا ولو حبوا فإن فیھا خلیفة اهللا المھدي
 بھا أبو مسلم الخراساني ھذه الرایات السود لیست ھي التي أقبل: قال ابن كثیر 

  ٥.فاستلب بھا دولة بني أمیة ، بل رایات سود أخر تأتي صحبة المھدي
حدثني رجل من أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم  أن المھدي :  قال عن مجاھد

ال یخرج حتى یقتل النفس الزكیة، فإذا قتلت النفس الزكیة غضب علیھم من في 

                                                 
 .١١/٢٦٥ عون المعبود-١
, ھذا حدیث ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین         :  وقال ٨٤٣٢ح٤/٥١٠أخرجھ الحاكم في المستدرك   - ٢

 , ٤٠٨٤ب�اب ظھ�ور المھ�دي ح   /كت�اب الف�تن  /واب�ن ماج�ھ ف�ي م�سنده    .منقط�ع واه  : وقال ال�ذھبي    
حیح رجال��ھ ثق��ات ھ��ذا إس��ناد ص��:  وق��ال١٤٥٠ ح٤/٢٠٣وأورده الكن��اني ف��ي م��صباح الزجاج��ة 

رواه الحاكم في المستدرك من طریق الحسین بن حفص عن سفیان ب�ھ وق�ال ھ�ذا ح�دیث ص�حیح                
على شرط الشیخین ورواه أحمد بن حنبل ف�ي م�سنده ولفظ�ھ إذا رأی�تم الرای�ات ال�سود ق�د ج�اءت          

 وھا فإن فیھا خلیفة اهللا المھدي من قبل خراسان فأت
 رواه ٧/٣٢٤وأورده الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   ,٩١ح١٨/٥١ أخرج��ھ الطبران��ي ف��ي الكبی��ر ٣

 .الطبراني وفیھ عبدالحمید بن إبراھیم وثقھ ابن حبان وھو ضعیف وقال فیھ جماعة لم أعرفھم
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین  : وقال٨٥٣١ ح٤/٥٤٧ اخرجھ الحاكم في المستدرك        -٤

 ٢٢٤٤١ ح٥/٢٧٧واخرجھ احمد في مسنده , سكت عنھ الذھبي و, ولم یخرجاه
 .٢/٥٧الحاوي للفتاوي- ٥
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س المھدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجھا السماء ومن في األرض فأتى النا
لیلة عرسھا وھو یمأل األرض قسطا وعدال وتخرج األرض نباتھا وتمطر السماء 

  ١مطرھا وتنعم أمتي في والیتھ نعمة ال تنعمھا قط
  مدة مكوث المهدي المنتظر وكثرة الخير في عهده

 بأنھا ال تتجاوز تسع ال یدوم حكم المھدي المنتظر في األرض مّدًة طویلًة؛ فقد ذكر
أكثر ما یمّیز خالفة المھدي في األرض كثرة الخیر والبركة التي سینعم . سنوات

بھا الناس، فیكثر سقوط المطر من السماء، وتكثر الماشیة وتعظم األمة فیعود 
  .لألّمة مجدھا

عن أبي سعید الخدري قال  خشینا أن یكون بعد نبینا حدث فسألنا نبي اهللا صلى 
علیھ وسلم فقال إن في أمتي المھدي یخرج یعیش خمسا أو سبعا أو تسعا زید اهللا 

 قال قلنا وما ذاك قال سنین قال فیجيء إلیھ رجل فیقول یا مھدي أعطني ٢الشاك
  ٣٤أعطني قال فیحثي لھ في ثوبھ ما استطاع أن یحملھ

ي أبشركم بالمھد:  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :وفي روایة عند احمد
یبعثھ اهللا في أمتي على اختالف من الزمان وزالزل فیمأل األرض قسطا وعدال كما 
ملئت جورا وظلما ویرضى عنھ ساكنو السماء وساكنو األرض یقسم األرض 

بالسویة بین الناس ویمأل قلوب أمة : ما ضحاحا قال : ضحاحا، فقال لھ رجل 
من كانت لھ في مال حاجة : محمد غنى ویسعھم عدلھ حتى یأمر مناد ینادي یقول 

إن : أئت السادن یعني الخازن فقل لھ: فما یقوم من المسلمین إال رجل واحد فیقول
أحث حتى إذا جعلھ في حجره وأبرزه ندم : المھدي یأمرك أن تعطیني ماال فیقول لھ

فیرد فال یقبل منھ : كنت أجشع أمة محمد نفسا إذ عجز عني ما وسعھم قال: فیقول
فیكون كذلك سبع سنین أو ثمان سنین أو تسع نا ال نأخذ شیئا أعطیناه إ: فیقال لھ

  ٥ثم ال خیر في الحیاة بعده: سنین ثم ال خیر في العیش بعده، قال

                                                 
  باب المھدي٣٧٦٥٣ ح٧/٥١٤ أخرجھ ابن ابي شیبة في مصنفھ -١
  أحد رواة اإلسناد-٢

باب م�ا ج�اء ف�ي المھ�دي     » كتاب الفتن عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم     »  سنن الترمذي    ٣-
ي س�عید ع�ن    قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن وقد روي م�ن غی�ر وج�ھ ع�ن أب�                 ٢٢٣٢ ح ٤/٥٠٦

النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وأب��و ال��صدیق الن��اجي اس��مھ بك��ر ب��ن عم��رو ویق��ال بك��ر ب��ن ق��یس     
 ١١١٧٩ ح٣/٢١واخرجھ احمد في مسنده 

في إسناده عم�ران القط�ان وھ�و أب�و الع�وام عم�ران ب�ن داور القط�ان الب�صري          :  قال المنذري   ٤-
اء یحی�ى ب�ن س�عید القط�ان وض�عفھ       استشھد بھ البخاري ووثقھ عفان بن مسلم وأحسن علیھ الثن         

  .یحیى بن معین والنسائي انتھى 
 أرجو أن یكون صالح الحدیث: وقال أحمد : وفي الخالصة 

واخرج���ھ مخت���صرا عب���د ال���رزاق ف���ي م���صنفھ ١١٥٠٢ ح ٣/٥٢ أخرج���ھ احم���د ف���ي م���سنده -٥
 رواه الترمذي وغیره باختصار  : ٧/٣١٣ وقال الھیثمي في مجمع الزوائد       ٢٠٧٧٠ ح ١١/٣٧١

 كثیر رواه أحمد بأسانید وأبو یعلى باختصار كثیر ورجالھما ثقات



 - ٣٨٩٢ -

یخرج المھدي في أمتي خمسا أو : قالعن النبي صلى اهللا علیھ وسلم : وفي روایھ
ء علیھم سنین ثم ترسل السما: أي شيء قال:  قلنا- شك أبو الجوري -سبعا 

مدرارا وال تدخر األرض من نباتھا شیئا ویكون المال كردسا یجيء الرجل إلیھ 
  ١فیقول یا مھدي أعطني أعطني فیحثي لھ في ثوبھ ما استطاع أن یحمل

َفَسْبٌع َوِإلَّا َفِتْسٌع َفَتْنَعُم فیھ ُأمَِّتي في ُأمَِّتي اْلَمْھِديُّ إن ُقِصَر َیُكوُن :( وفي روایة
  ٢......) لم َیْنَعُموا ِمْثَلَھا َقطُّ ُتْؤَتى ُأُكَلَھا وال َتدَِّخُر منھم شیئاِنْعَمًة 

ینزل : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
بأمتي في آخر الزمان بالء شدید من سلطانھم حتى تضیق علیھم األرض فیبعث 

وعدال كما ملئت ظلما وجورا یرضى عنھ اهللا رجال من عترتي فیمأل األرض قسطا 
ساكن السماء وساكن األرض ال تدخر األرض من بذرھا شیئا إال أخرجتھ وال 

  ٣السماء شیئا من قطرھا إال صبتھ یعیش فیھم سبع سنین أو ثمان أو تسع
 ٤یكون في آخر الزمان خلیفة یقسم المال وال یعده : وفي روایھ
یخرج في آخر الزمان خلیفة : یھ وسلم قالعن النبي صلى اهللا عل: وفي روایھ

  ٥یعطي الحق بغیر عدد
َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َعِن النَِّبيِّ صلى اهللا علیھ وسلم َقاَل ال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى 

ي َفَیْمَلُؤَھا ِقْسًطا َتْمَتِلَئ اَألْرُض ُظْلًما َوُعْدَواًنا ُثمَّ َیْخُرُج َرُجٌل ِمْن َأْھِل َبْیِتي َأْو ِعْتَرِت
  ٦َوَعْدال َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوُعْدَواًنا

  ٧عن جابر بن عبد اهللا قال یكون على الناس إمام ال یعد لھم الدراھم ولكن یحثو
أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعید بن مسعود ثنا النضر 

یق الناجي عن أبي سعید الخدري رضي أبو الصدبن شمیل ثنا سلیمان بن عبید ثنا 
اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال یخرج في آخر أمتي المھدي 
یسقیھ اهللا الغیث وتخرج األرض نباتھا ویعطى المال صحاحا وتكثر الماشیة 

  ٨سبعا أو ثمانیا یعني حججاوتعظم األمة یعیش 
  

                                                 
  أخرجھ احمد والترمذي وابن ماجھ -١
واحم�د ف�ي   ,   كتاب الفتن باب خروج المھدي  ٤٠٨٣ ح ٢/١٣٦٦ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ       -٢

 ٥٤٠٦ ح٥/٣١١والطبراني في االوسط ١١٢٢٨ ح٣/٢٦مسنده 
رواه الب�زار ورجال�ھ ثق�ات وف�ي          : ٧/٣١٦جم�ع الزوائ�د      أخرجھ الترمذي وقال الھیثمي ف�ي م       ٣-

 بعضھم بعض ضعف
  أخرجھ أحمد ومسلٍم-٤

 ٣٧٦٤٠ ح ٧/٥١٣ أخرجھ ابن ابي شیبة ٥-
 ٦٨٢٣ ح١٥/٢٣٦ ابن حبان في صحیحھ٦-
 ٢٠٧٧٠ ح١١/٣٧١: اخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ -٧
و , د ول��م یخرج��اهھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��نا :  وق��ال٨٦٧٣ ح٤/٦٠١: الح��اكم ف��ي الم��ستدرك-٨

 .وافقھ الذھبي 
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  شبهة حول المهدي المنتظر والرد عليها
عن أنس بن مالك :عض الناس  المھدي واستدلوا بحدیث رواه ابن ماجة قالینفي ب

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ال یزداد األمر إال شدة وال الدنیا إال إدبارا 
وال الناس إال شحا وال تقوم الساعة إال على شرار الناس وال المھدي إال عیسى 

  ١".ابن مریم
  الرد
  . متواترة، وھذا الحدیث  ال یرقى إلى معارضتھاأحادیث المھدي : أوال

ھذا حدیث مشھور بمحمد بن خالد الجندي الصغاني المؤذن شیخ : قال ابن كثیر
الشافعي وروى عنھ غیر واحد أیضا ولیس ھو بمجھول كما زعمھ الحاكم، بل 
روي عن ابن معین أنھ ثقة ولكن روى بعضھم عنھ عن الحسن مرسال وذكر 

ذیب عن بعضھم أنھ رأى الشافعي في المنام وھو یقول كذب علي المزي في التھ
یونس بن عبد األعلى،  لیس ھذا من حدیثي قال ابن كثیر یونس بن عبد األعلى 

  .الصدفي من الثقات ال یطعن فیھ بمجرد منام 
  .الحدیث على تقدیر ثبوتھ ال یخالف أحادیث المھدي : ثانیا

ھر ببادئ الرأي مخالف لألحادیث الواردة في وھذا الحدیث فیما یظ: قال ابن كثیر
إثبات مھدي غیر عیسى ابن مریم وعند التأمل ال ینافیھا، بل یكون المراد من ذلك 
أن المھدي حق، المھدي ھو عیسى ابن مریم، وال ینفي ذلك أن یكون غیره مھدیا 

 وصفا ال لقبا أي المتصف بالھدي، ولیس المراد أن اللقب بالمھدي: أیضا، أي
  ٢" .لیس إال لعیسى 

  .وإن صح ھذا الحدیث فمعناه ال مھدي كامل أو معصوم إال عیسى ابن مریم
وقد خرج أحادیث المھدي جماعة من األئمة منھم أبو داود والترمذي وابن ماجھ 
والبزار والحاكم والطبراني وأبو یعلى الموصلي، وأسندوھا إلى جماعة من 

مر وطلحة وعبد اهللا بن مسعود وأبي الصحابة مثل علي وابن عباس وابن ع
ھریرة وأنس وأبي سعید الخدري وأم حبیبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إیاس 

  .وعلي الھاللي وعبد اهللا بن الحارث بن جزء رضي اهللا عنھم 

                                                 
ب����اب ش����دة الزم����ان ح والح����اكم ف����ي     / كت����اب الف����تن  :  اخرج����ھ اب����ن ماج����ھ ف����ي س����ننھ     ١-

وقال الحافظ عماد الدین ابن كثیر أنھ قال        . حدیث منكر :وقال الذھبي .٨٣٦٣حو٤/٤٨٨المستدرك
ی��ر ھ��ذا ح��دیث م��شھور بمحم��د ب��ن خال��د الجن��دي ال��صغاني الم��ؤذن ش��یخ ال��شافعي وروى عن��ھ غ 

 ٤/١٩٢ وأورده الكناني في مصباح الزجاجة ٩واحد أیضا ولیس ھو بمجھول كما زعمھ الحاكم     
رواه الح��اكم ف��ي الم��ستدرك م��ن طری��ق یحی��ى ب��ن ال��سكن ع��ن محم��د ب��ن خال��د   :  وق��ال١٤٣٣ح 

الجندي بإسناده ومتنھ سواء وقال ھذا ح�دیث یع�د ف�ي إف�راد ال�شافعي ول�یس ك�ذلك فق�د ح�دث ب�ھ               
 .ن حدیث أبي أمامة رواه أبو یعلى الموصلي في مسندهغیره ولھ شاھد م

  .٤٩٦ شرح السمدي لتصرف ص -٢
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وإسناد أحادیث ھؤالء بین صحیح وحسن وضعیف وقد بالغ اإلمام المؤرخ عبد 
 في تضعیف أحادیث المھدي كلھا فلم یصب الرحمن بن خلدون المغربي في تاریخھ

  ١.بل أخطأ 

وقال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني الذي أمكن الوقوف عليه من األحاديث 

الواردة في المهدي المنتظر خمسون حديثا وثمانية وعشرون أثرا ثم سردها مع 

 من له فضل الكالم عليها ثم قال وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما ال يخفى على

٢.اطالع

                                                 
 .١١/٢٤٣) عون المعبود (-١

 .٦/٤٠٢ تحفة األحوذي٢-
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  الباب الثالث

  املسيح الدجال

  )شر غائب ينتظر(

  الحكمة من الفتن
لقد كتب اهللا سبحانھ وتعالى أن ھناك جنة ونار وأن السبیل إلیھما الیكون إال بعد 

ونبلوكم بالشر والخیر فتنة "أن یتجاوز اإلنسان مایختبر فیھ ویبتلى قال سبحانھ 
زین "ى حزبین فتن شھوات وفتن شبھات قال تعالي ، والفتن عل١"وإلینا ترجعون

للناس حب الشھوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة 
والخیل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واهللا عنده حسن 

   ٢"المئاب
لنساء، وأما ومن حیث الجملھ أعظم فتنھ ابتلیت بھا األمھ من الشھوات المال ثم ا

في الشبھات یقع األنسان مابین اإلفراط والتفریط مابین الجفاء والغلو، والدنیا 
الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم  أیكم أحسن : "كلھا قائمھ على ذلك قال تعالى

أحسب الناس ان یتركوا أن یقولوا آمنا وھم الیفتنون "،٣"عمال وھو العزیز الغفور
حص من ھو أھل لدخول الجنة ألن الجنة دار طیبة ال ، وھذه الفتن حتى یم٤"

  .یدخلھا إال طیب والصعود إلى أعلى یحتاج إلى جھد وتعب
 فتنة الدجال أعظم الفتن

إن ظھور الدجال ھو العالمھ المؤذنة بتغیر العالم االرضي، و ینتھي تغیر العالم 
ل عالماتھ االرضي بموت عیسي علیھ السالم و یأتي تغیر العالم العلوي، وأو

  .طلوع الشمس من مغربھا
وفتنة الدجال من أعظم الفتن التي تمر على البشریة عبر تاریخھا كما ورد في 
األحادیث ولذلك مامن نبي إال حذر أمتھ منھ منذ نوح علیھ السالم وھو أول رسل 
اهللا إلى األرض وأبعد الناس عن الدجال ومع ذلك حذر أمتھ منھ ویستدل من ھذا 

لم یكن یعلم متى خروجھ ولكن نستطیع أن نقول أنھم أجملوا القول فیھ أن نوحا 
ألن بین یدي ھذه الفتنة بعثة آخر األنبیاء وخاتم المرسلین وسیقوم ھو بتفصیل 

  .القول فیھ
نعم لما كان نبینا صلى اهللا علیھ وسلم اخر األنبیاء وأمتھ آخر األمم كان حق 

  . خروجھ في ھذه األمة

                                                 
 ٣٥آیة :  سورة األنبیاء -١
 ١٤آیة :  سورة آل عمران -٢
 ٢آیة :  سورة الملك -٣
 ٢آیة : سورة العنكبوت  -٤
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ما بین " سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول  :ین قالعن عمران بن حص
أمر أكبر من : "وفي روایة".. خلق آدم إلى قیام الساعة خلق أكبر من الدجال

من أجل ذلك فإن جمیع األنبیاء حذروا أقوامھم من فتنتھ ولكن رسولنا " ١الدجال
د اهللا بن صلى اهللا علیھ وسلم كان أكثر تحذیرا ألمتھ منھ، ففي حدیث عب

إني ألنذركموه، وما من نبي إال أنذره قومھ، لقد أنذر نوح قومھ، ولكني :"عمرقال
   .٢" أقول لكم فیھ قوال لم یقلھ نبي لقومھ  تعلمون أنھ أعور، وأن اهللا لیس بأعور

" ما من نبي إال وقد أنذر قومھ، لقد أنذر نوح قومھ:"قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .  تھ وشدة أمرھا ھذا اإلنذار لعظم فتن

عن داود بن عامر بن سعد عن أبیھ عن جده قال قال النبي لم یكن نبي إال وصف 
  ٣.الدجال ألمتھ وألصفنھ صفة لم یصفھا أحد قبلي إنھ أعور واهللا لیس بأعور

  ".أعور العین الیمنى: "وفي روایة
 الرسل خص نوح بھ ألنھ أول نبي أنذر قومھ أي خوفھم وألنھ أول: "قال المناوي

وأبو البشر الثاني ولیس إنذاره خوفا من فتنتھ على العارفین باهللا تعالى إذ ال 
وإنما أعلم أن خروجھ یكون . ٤"لیس كمثلھ شيء"یتخالجھم في اهللا الظنون إذ 

في شدة من الزمان وأنھ یستولي على مواشیھم فتتبعھ أقوام بأبدانھم ویصدقونھ 
  .بألسنتھم وإن عرفوا كذبھ

ما بعث نبي إال : "قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: رضي اهللا عنھ قالعن أنس 
وأنذر أمتھ األعور الكذاب أال إنھ أعور وإن ربكم لیس بأعور وإن بین عینیھ 

  ٥.، وفي روایة ك ف ر)مكتوب كافر
 ال یقال إذا كان خروجھ إنما ھو في ھذه األمة فلم أنذر األنبیاء السابقون بھ 

  .أممھم؟
ول بأن األنبیاء شاھدوا دقائق الكون واجتمع كلھ فیھم في آن واحد حتى  ألنا نق

صار كأنھ كلھ جوھرة واحدة فصاروا عند غلبة التجلیات على قلوبھم تندرج جمیع 
الزمان لھم ویلوح لھم األمر من وراء كل وراء وتضمحل الحجب وذلك طور 

                                                 
ب�اب ف�ي بقی�ة م�ن أححادی�ث ال�دجال       / ن وأشراط الساعة كتاب الفت:  أخرجھ مسلم في صحیحھ  -١

 ٢٩٤٦ح 
ب�اب ق��ول النب�ي ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم    / كت��اب الجھ�اد وال��سیر :  أخرج�ھ البخ�اري ف��ي ص�حیحھ   -٢

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي / كت��اب الف��تن :و أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ ,٢٨٩٢للیھ��ود أس��لمو ت��سلمو ح 
  وقال حدیث حسن صحیح٢٢٣٥عالمة الدجال ح 

وأب�و یعل�ي ف�ي    ,"إسناده ص�حیح :" وقال٩٨٧ وح٩٨٦ح٣/١٩٢خرجھ الضیاء في المختارة      أ -٣
 .مسنده

 ١١سورة الشوري ایھ  -٤
 ،ومسلم في  ٦٧١٢باب الیدخل الدجال المدینة ح      / كتاب الفتن   :  أخرجھ البخاري في صحیحھ    -٥

  ٢٩٣٣باب ذكر الدجال وصفتھ وما معھ ح / كتاب الفتن وأشراط الساعة : صحیحھ
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ج مسافات األزمان األنبیاء علیھم الصالة والسالم أبدا وقت التجلي فباندرا
  ١وتداخلھا وامتزاج بعضھا ببعض صار عندھم األزمان كلھا كأنھ زمن واحد

ویجب اإلیمان بكل ما أخبر النبي وصح بھ الخبر عنھ مما شھدناه أو غاب عنا  
أنھ صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه أو جھلناه ولم نطلع على حقیقة معناه 

الساعة وأن الدجال األعور خارج في ھذه وكان یقظة ال مناما ومن ذلك أشراط 
  ٢.األمة ال محالة كما أخبر بھ النبي ال شك في ذلك وال ارتیاب وھو أكذب الكاذبین

قال ابن حجر رحمھ اهللا تعالى ویترجح من مجموع األخبار أن أول اآلیات المؤذنة 
 بتغییر أحوال العالم األرضي الدجال فنزول عیسى علیھ السالم فخروج یأجوج

  ٣.ومأجوج
إن نزول عیسي ابن مریم والدجال ویأجوج أمور مألوفة إذ ھم مثلھم :قال ابن كثیر

  ٤.بشر
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا : عن سفینة مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

أال إنھ لم یكن نبي قبلي إال قد حذر الدجال أمتھ، ھو أعور عینھ : "علیھ وسلم فقال
كافر، یخرج معھ : ، مكتوب بین عینیھiلیمنى ظفرة غلیظة الیسرى، بعینھ ا

أحدھما جنة واآلخر نار، فناره جنة،وجنتھ نار، معھ ملكان من المالئكة ; وادیان
یشبھان نبیین من األنبیاء، ولو شئت سمیتھما بأسمائھما وأسماء آبائھما، أحدھما 

ت بربكم؟ ألست ألس: عن یمینھ، واآلخر عن شمالھ، وذلك فتنة، فیقول الدجال
ما یسمعھ أحد من الناس إال صاحبھ، . كذبت: أحیي وأمیت؟ فیقول لھ أحد الملكین

فیسمعھ الناس فیظنون أنما یصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم یسیر . صدقت: فیقول لھ
ثم یسیر حتى . ھذه قریة ذاك الرجل: حتى یأتي المدینة، فال یؤذن لھ فیھا؟ فیقول

  ٥،٦ عند عقبة أفیقیأتي الشام، فیھلكھ اهللا

                                                 
 .٣/٩٨ فیض القدیر-١

محمد صدیق حسن خ�ان القن�وجي ، دار   :  اسم المؤلف, ١/١٢٧ قطف الثمر في بیان عقیدة أھل األثر       ٢-
: األولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٤ - األردن - ماركا الشمالیة -شركة الشرق األوسط للطباعة : النشر 

 .عاصم عبد اهللا القریوتي. د
 .٢/٣٤٤ فیض القدیر-٣
 .٢/٤٤٢لقدیر فیض ا-٤
أفیق بالفتح ثم الكسر ویاء ساكنة وقاف قریة من حوران في طریق الغور في أول العقبة المعروفة         " -٥

ة ، ب�یَن ح��وراَن  : أِفی�ٌق  . بعقب�ة أفی�ق والعام�ة تق�ول فی�ق تن�زل م�ن ھ�ذه العقب�ة إل�ى الغ�ور وھ�و األردن             
وم�ن  . فیٍق فإنّھا عامِّّیٌة ، وھي عَقَبٌة طِویلٌة نحو ِمیلْیِن: والغْوِر وھو األْردنُّ ومنھ عَقَبُة أفیٍق ، وال تُقْل          

بیت المقدس إلى طبریة تسعون میال ومنھا إلى عقبة افیق نحو یوم ومنھا إلى بیسان بع�ض ی�وم ومنھ�ا             
معج���م . إل���ى عمت���ا مدین���ة الغ���ور إل���ى آخ���ر عم���ل األردن ومنھ���ا إل���ى موض���ع یع���رف بالجمیل���ة الی���وم     

 ١/٣٦٣نزھة المشتاق في أختراق اآلفاق  , ٢٥/١٥روستاج الع , ١/٢٣٣:البلدان
وقال الھیثم�ي ف�ي    ,٦٤٤٥ ح ٧/٨٤والطبراني في الكبیر,٢١٩٧٩ ح ٥/٢٢١ أخرجھ أحمد في مسنده    -٦

  :"     ٧/٣٤٠مجمع الزوائد
أخرج��ھ الطیال��سي ف��ي   ,"رواه أحم��د والطبران��ي واللف��ظ ل��ھ ورجال��ھ ثق��ات وف��ي بع��ضھم ك��الم ال ی��ضر        

باب من كره الخروج في /كتاب الفتن/ وابن أبي شیبة في مصنفھ.سناده صحیح إ١١٠٦ ح١/١٥٠مسنده
 .١/٧١كتاب الفتن والمالحم البن كثیر.٣٧٤٧٩ ح٧/٤٩١الفتنة وتعوذ عنھا
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ھذا بالنسبة للرائي فإما بالسحر فیخیل ) وإنھ یجيء معھ تمثال الجنة والنار(
الدجال الشيء بصورة عكسھ أو یجعل اهللا باطن الجنة نارا وعكسھ أو كنى عن 

فالتي یقول إنھا الجنة ھي ) النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار 
 بالنار یعني من دخل جنتھ استحق النار ألنھ صدقھ فأطلق أي سبب للعذاب(النار 

  .اسم المسبب على السبب
والذي یغلب على ظني أن النبیین المشبھ بھا أحدھما المسیح : وقال ابن برجان

  ١ابن مریم و اآلخر محمد صلى اهللا علیھ و سلم و لذلك ما أنذرا بذلك و وصیا
:  معاذ بن جبل وھو مریض، فقالوا لھعن جنادة بن أبي أمیة، أن قوما دخلوا على

أجلسوني : فقال. حدثنا حدیثا سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم تنسھ 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا : فأخذ بعض القوم بیده، وجلس بعضھم خلفھ، فقال. 

ما من نبي إال وقد حذر أمتھ الدجال، وإني أحذركم أمره، إنھ : " علیھ وسلم یقول
یقرؤه الكاتب . كافر : ، مكتوب بین عینیھ٢ر، وإن ربي، عز وجل، لیس بأعورأعو

  ٣"وغیر الكاتب، معھ جنة ونار، فناره جنة، وجنتھ نار 
 من ٤أشرف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على فلق: عن جابر بن عبد اهللا، قال

، على كل نعمت األرض المدینة إذا خرج الدجال: " أفالق الحرة، ونحن معھ، فقال
نقب من أنقابھا ملك، ال یدخلھا، فإذا كان ذلك رجفت المدینة بأھلھا ثالث رجفات، 

 النساء، - یعني من یخرج إلیھ -ال یبقى منافق وال منافقة إال خرج إلیھ، وأكثر 
یوم تنفي المدینة الخبث، كما ینفي الكیر خبث الحدید، یكون ; وذلك یوم التخلیص

ود، على كل رجل منھم ساج وسیف محلى، فیضرب معھ سبعون ألفا من الیھ
ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ " . رواقھ بھذا الضرب الذي عند مجتمع السیول 

ما كانت فتنة وال تكون حتى تقوم الساعة، أكبر من فتنة الدجال، وما من : " وسلم
وضع یده ثم " . نبي إال وقد حذر أمتھ، وألخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمتھ قبلي

  ٥" .أشھد أن اهللا لیس بأعور: "على عینیھ، ثم قال
َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَُّھ 

ي ُأْنِذُرُكُموُه َفَوَصَفُھ َلَنا َرُسوُل اللَِّھ َلْم َیُكْن َنِبيٌّ َبْعَد ُنوٍح ِإلَّا َقْد َأْنَذَر الدَّجَّاَل َقْوَمُھ َوِإنِّ

                                                 
 .٣/١٢٧٩ التذكرة للقرطبي-١
وأحم�د  ,"إس�ناده ح�سن   :" وق�ال  ٩٨٥ ح ٣/١٩١ إلي ھنا أخرجھ الضیاء في األحادیث المخت�ارة        -٢

 .في مسنده
وق��ال الھیثم��ي ف��ي  ,٧/٩٥،والب��زار ف��ي م��سنده  ,١٩٥ ح١/٧٠الطبران��ي ف��ي االوس��ط  أخرج��ھ -٣

رواه الب�زار والطبران�ي ف�ي األوس�ط وفی�ھ خن�یس ب�ن ع�امر ول�م أعرف�ھ وبقی�ة            :" مجم�ع الزوائ�د  
تف�ّرد ب�ھ   : ق�ال ش�یخنا الح�افظ ال�ذھبي     :" ١/٧١ق�ال اب�ن كثی�ر ف�ي الف�تن والمالح�م         ".رجالھ وثقوا 

 ".ًا وإسناده صحیحخنیس ، وما علمنا بھ جرح
المطم��ئن م��ن  : الفل��ق بالتحری��ك :٣/٤٧٢والنھای��ة ف��ي غری��ب األث��ر   ,٢٦/٣١١ ت��اج الع��روس -٤

 .األرض بین ربوتین ویجمع على فلقان ایضا
رجال�ھ رج�ال    :٣/٣٠٨وق�ال الھیثم�ي ف�ي المجم�ع       .١٤١٤٤ح  ٣/٢٩٢أخرجھ أحمد في م�سنده    - ٥

 . جید وصححھ الحاكمإسناده: ١/٧٣وقال ابن كثیر في الفتن والمالحم.الصحیح
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َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َلَعلَُّھ َسُیْدِرُكُھ َبْعُض َمْن َرآِني َأْو َسِمَع َكَلاِمي َقاُلوا َیا 
 ١".ْیٌر َرُسوَل اللَِّھ َفَكْیَف ُقُلوُبَنا َیْوَمِئٍذ َقاَل ِمْثُلَھا َیْعِني اْلَیْوَم َأْو َخ

  بعض التعريفات الهامة
  معنى المسيح

  . ھذه اللفظة تطلق على الصدیق، و على الضلیل الكذاب
یبرئ األكمھ , فالمسیح عیسى بن مریم علیھ السالم الصدیق، مسیح الھدى

  .واألبرص، ویحیي الموتى بإذن اهللا
  . مسیح الضاللة یفتن الناس بما یعطاه من اآلیات– لعنھ اهللا –والدجال 

  .سمي المسیح ألن إحدى عینیھ ممسوحة، أو ألنھ یمسح األرض في أربعین یومًا
  ".إن الدجال ممسوح العین: "والقول األول ھو الراجح لما جاء في الحدیث

سمي الدجال مسیحًا ألن عینھ الواحدة ممسوحة، والمسیح الذي : قال ابن األثیر
ل بمعنى مفعول بخالف أحد شقي وجھھ ممسوح ال عین لھ وال حاجب فھو فعی

المسیح عیسى بن مریم فإنھ فعیل بمعنى فاعل سمي بھ ألنھ كان یمسح المریض 
  ٢.فیبرأ بإذن اهللا 

  معنى الدجال
  :منھا. أن الدجال في اللغة یطلق على عشرة وجوه: وذكر القرطبي

وأصل . دجل البعیر إذا طاله بالقطران وغطاه بھ: الدجال فھو مأخوذ من قولھم
المموه الكذاب : دجل إذا لبس وموه، والدجال:  معناه الخلط، یقال:الدجل

الممخرق وھو من أبنیة المبالغة على وزن فعال، أي یكثر منھ الكذب 
  ٣.والتلبیس

ألنھ یغطي الحق بالباطل، أو ألنھ یغطي على الناس كفره : وسمي الدجال دجاًال
  .بكذبھ وتمویھھ وتلبیسھ علیھم

  ٤.ي الحق بباطلھألنھ یغط: قال ابن حجر
  .أصبحت علمًا على المسیح األعور الكذاب : ولفظة الدجال

  .و لكنھ آخر الدجاجلة وھذه الصفة مالزمة لھ التنفك عنھ، وھو لم یكن أول دجال
من دجل البعیر طاله بالقطران طلیا كثیفا سمي بھ لستره : الدجال: قال المناوي

موھھ بھ لتمویھھ على الناس أو من الحق بباطلھ أو من دجل الشيء طاله بالذھب 
دجل في األرض إذا ضرب فیھا لكونھ یطوفھا كلھا في أمد قلیل أو من الدجل وھو 

  ٥.الكذب وھو أعور كذاب

                                                 
، َقاَل َأُب�و ِعی�َسى   ٢٢٣٤باب َما َجاَء ِفي اْلدجال  حـ   / كتاب الفتن   :  أخرجھ الترمذى في سننھ    -١

 .َوَھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َحِدیِث َأِبي ُعَبْیَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح   
 .٤/٣٧٢ النھایة في غریب األثر-٢

 .١٠/٣٣٩لسان العرب.وذة من مخاریق الصبیان المموه ، وھي المخرقة ، مأخ٣-
 .١٣/٩١ فتح الباري -٤
 .٣/٨ فیض القدیر-٥
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زعم أبو الخطاب بن دحیة رحمھ اهللا تعالى أن المسیح الدجال مسح : قال مغلطاي
ق، وقبل تغریھ من طلى البعیر بالقطران سمى بذلك لتغطیة الح: من الكذب، وقیل

ألنھ یعبر : لوطئھ جمیع البالد إال ما خص بالحدیث، وقیل: نواحي األرض، وقیل
ألنھ یؤذ، وقیل مأخوذ من ماء الذھب الذي : ألنھ محرق، وقیل: الناس بشره وقیل

  ١.الدجال فرید السیف: یطلى بھ الشيء فیحسن طاھرة بخالف باطنھ، وقیل
. أال إن الدجال قد خرج : خر إذا مناد یناديلما فتحت إصط: عن راشد بن سعد قال

لوال ما تقولون ألخبرتكم أني سمعت رسول : فلقیھم الصعب بن جثامة فقال: قال
ال یخرج الدجال حتى یذھل الناس عن ذكره، : " اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول

  ٢" .وحتى یترك األئمة ذكره على المنابر 
ال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى : "  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقاَلعن َأِبي ُھَرْیَرَة، َأّن َرُسوَل

َیْخُرَج َثالُثوَن َدجَّاال َكذَّاًبا ُكلُُّھْم َیْزُعُم َأنَُّھ َرُسوُل اللَِّھ، َحتَّى ُیْقَبَض اْلِعْلُم، َوَتْظَھَر 
  .٣" اْلَقْتُل : "  اللَِّھ َوَما اْلَھْرُج ؟ َقاَلَیا َرُسوَل: ، َقاُلوا"اْلِفَتُن، َوَیْكُثَر اْلَھْرُج 

عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال تقوم الساعة حتى 
  ٤.ینبعث دجالون كذابون قریب من ثالثین كلھم یزعم أنھ رسول اهللا 

: قال" . ویفیض المال فیكثر، وتظھر الفتن، ویكثر الھرج  :وفي روایة عند مسلم
  ٥.ثالثا " القتل القتل: "أیما الھرج؟ قال: قیل

سیكون في : " إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: سمعت أبا ھریرة یقول
أمتي دجالون كذابون، یأتونكم ببدع من الحدیث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم، 

  ٦فإیاكم وإیاھم، ال یفتنوكم
إن في أمتي : "علیھ وسلم یقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عمر، قال

  ٧"لنیفا وسبعین داعیا، كلھم داع إلى النار، لو أشاء ألنبأتكم بأسمائھم وقبائلھم 

                                                 
 .١/١٥٤٦ شرح سنن ابن ماجھ لمغلطاي١-
أخرجھ بن أبي عاصم ,وقال بن كثیر إسناده حسن     ,١٦٧١٨ ح   ٤/٧١ أخرجھ أحمد في مسنده    -٢

د اهللا ب�ن أحم�د م�ن     رواه عب� ٣٣٥وق�ال الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د     ,٢/١٧٠في اآلحاد والمثاني    
 .وبقیة رجالھ ثقات,روایة بقیة عن صفوان بن عمرو وھي صحیحة كما قال ابن معین

باب إخباره صلى اهللا علیھ وسلم عما یكون ف�ي  /كتاب التاریخ   :  أخرجھ ابن حبان في صحیحة     -٣
 ٦٧١٨امتھ من الفتن والحوادث ح 

 تق�وم ال�ساعة حت�ى یخ�رج ك�ذابون ح      باب م�ا ج�اء ال  / كتاب الفتن  / أخرجھ الترمذي في سننھ   - ٤
ب��اب االم��ر /كت��اب المالح��م /واب��ي داود ف��ي س��ننھ ١٠٨٧٧ ح٢/٥٣٠أوأحم��د ف��ي م��سنده,٢٢١٨

  .٤٣٣٤والنھي ح
ب��اب َرف��ِع الِعْل��ِم َوَقب��ِضِھ وُظُھ��وِر الَجْھ��ِل  / كت��اب الف��تن والمالح��م:  أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ -٥

 .٢٠٥٧َوالِفَتِن في آخِر الّزَماِن ح
ب��اب الن��اس تب��ع لق��ریش والخالف��ة ف��ي ق��ریش ح   /كت��اب اإلم��اره :ج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ أخر- ٦

  ٥/٨٦:  أحمد في مسنده١٨٢٢
وأب���و یعل���ي ف���ي  ,وق���ال ب���ن كثی���ر وھ���ذا إس���ناد ال ب���أس ب���ھ  :  أخرج���ھ اب���ن ماج���ھ ف���ي س���ننھ ٧-

 .٥٧٠١ ح١٠/٦٥مسنده
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إن بین : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: عن جابر بن سمرة قال
  ١.فاحذروھم : قال جابر" . یدي الساعة كذابین
 قبل أن یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ أكثر الناس في مسیلمة: عن أبي بكرة، قال

أما بعد، ففي : " وسلم فیھ شیئا، فقام رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خطیبا، فقال
شأن ھذا الرجل الذي قد أكثرتم فیھ، وإنھ كذاب من ثالثین كذابا، یخرجون بین 

 من یدي الساعة، وإنھ لیس بلد إال یبلغھا رعب المسیح إال المدینة، على كل نقب
  ٢" .نقابھا یبلغھا رعب المسیح إال المدینة 

 وَدجَّاُلوَن سْبَعٌة َوعْشُروَن منھم أْرَبُع ٣عن ُحذْیَفَة أنَّ نبي الّلِھ قال في أمتي كذَّاُبوَن
  ٤.ِنسَوٍة وإني خاَتُم الّنِبیِّیَن َال نبي بعدي

الكسر وھذا یدل على ان روایة الثالثین بالجزم على طریق جبر : قال ابن حجر
ویؤیده قولھ في حدیث  قریب من ثالثین قولھ كلھم یزعم انھ رسول اهللا ظاھر في 
ان كال منھم یدعي النبوة وھذا ھو السر في قولھ في آخر حدیث حذیفة واني خاتم 
النبیین ویحتمل ان یكون الذین یدعون النبوة منھم ما ذكر من الثالثین أو نحوھا 

یكون كذابا فقط لكن یدعو إلى الضاللة كغالة وان من زاد على العدد المذكور 
الرافضة والباطنیة وأھل الوحدة والحلولیة وسائر الفرق الدعاة إلى ما یعلم 

  بالضرورة انھ خالف ما جاء بھ محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
في حدیث علي عند أحمد فقال علي لعبد اهللا بن الكواء وإنك لمنھم، وابن الكواء 

  ٥. النبوة وإنما كان یغلو في الرفض لم یدع
وكذا رئیس الفرقة النیجیریة الذي خرج من كول من إقلیم الھند كان دجاال من 
الدجاجلة، وكذا الدجال القادیاني الكذاب األشر الذي عمت فتنتھ وكثرت بلیتھ، 
فإنھما من الدعاة إلى ما یعلم بالضرورة أنھ خالف ما جاء بھ رسول اهللا صلى اهللا 

  ٦علیھ وسلم واهللا تعالى أعلم

                                                 
 واْلِخَلاَف��ُة ف��ي ُق��رْیٍش   ب��اب الن��اس تَب��ٌع ِلُق��رْیشٍ   / ِكت��اب اْلِإم��اَرةِ :  أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ   ١-
 .١٨٢٢ح
قد احتج م�سلم بطلح�ة ب�ن عب�د اهللا ب�ن      : و قال ,٨٦٢٤ ح ٤/٥٨٣ أخرجھ الحاكم في مستدركھ    -٢

عوف وقد أعضل معمر وشعیب بن أبي حمزة ھذا اإلسناد عن الزھري فإن طلحة بن عبد اهللا ل�م       
 رواه ی�ونس ب�ن یزی�د    یسمعھ من أبي بكرة إنما سمعھ من عیاض بن مسافع عن أبي بك�رة ھك�ذا          

وأخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي    ,  و افق��ھ ال��ذھبي , وعقی��ل ب��ن خال��د ع��ن الزھ��ري أم��ا ح��دیث ی��ونس       
 .٢٠٤٤٤ ح٥/٤١أخرجھ أحمد في مسنده,٦٦٥٢ ح١٥/٢٩سننھ

 كذابون صیغة مبالغة من الكذب وھو الخبر الغیر المطابق للواقع وال یعارضھ اإلخب�ار بإف�شاء     ٣-
لمراد الزیادة على الكذب كما دلت علیھ ص�یغة المبالغ�ة وف�ي روای�ة          الكذب من القرن الرابع ألن ا     
 .٤/٤٥٤فیض القدیر.كلھم یكذب على اهللا ورسولھ

رجال�ھ رج�ال   :٧/٣٣٢وق�ال الھیثم�ي فف�ي المجم�ع      .٢٣٤٠٦ح٥/٣٩٦ أخرجھ أحمد في م�سنده     -٤
 .١٣/٨٧سنده جید:الصحیح،وقال ابن حجر في الفتح

 ١٣/٨٧ فتح الباري ٥-
 .١١/٣٢٦ عون المعبود-٦
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َوِإنَُّھ َسَیُكوُن ِفي ُأمَِّتي َكذَّاُبوَن َثَلاُثوَن ُكلُُّھْم َیْزُعُم َأنَُّھ َنِبيٌّ َوَأَنا  :"وفي روایة ثوبان
  ١. . . ".َخاَتُم النَِّبیِّیَن َلا َنِبيَّ َبْعِدي 

ِسَي َأْصَحاِبي َأْم َتَناَسْوا َواللَِّھ َما َتَرَك َواللَِّھ َما َأْدِري َأَن: َقاَل ُحَذْیَفُة ْبُن اْلَیَماِن
َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن َقاِئِد ِفْتَنٍة ِإَلى َأْن َتْنَقِضَي الدُّْنَیا َیْبُلُغ َمْن َمَعُھ 

  ٢.. یِھ َواْسِم َقِبیَلِتِھ َثَلاَث ِماَئٍة َفَصاِعًدا ِإلَّا َقْد َسمَّاُه َلَنا ِباْسِمِھ َواْسِم َأِب
  من هم هؤالء الدجالون

ھناك دجالون كثیرون ظھروا عبر التاریخ اكثر من ثالثین، فما ھي الشروط التي 
یجب ان تتوافر في الدجالون الثالثون حتى یمكن تصنیفھ مع المقصودین في 

  الحدیث؟
  الرد

أمره وانتشر ذكره ألن ضابط ذلك إدعاء النبوة، وھذا كثیر، ویعود لمن اشتھر 
بذلك، وھذا یختلف باختالف االجتھادات فھو ظني محض، إال ما كان تصریًحا من 

  " الدجال"وآخرھم " مسیلمة الكذاب"النبي صلى اهللا علیھ وسلم من أن أولھم 
  الفرق بين المسيح الدجال وباقي الدجالون

 .إنھ آخرھم
ون إدعوا النبوة فتنة الدجال ھي أعظم الفتن ألن كل الدجاجلة السابق

أما ھو فیدعي اإلصالح أوال ثم ینتقل إلى إدعاء النبوه، ثم ینتھي ,والرسالة
 .بإدعاء الربوبیة بعد ذلك 

قد عرف التاریخ أن ھناك من زعموا انھم أنبیاء أو زعموا أنھم ارباب من دون 
اهللا فعرف الناس كذبھم وإنما اتبعوھم خوفا من بطشھم ألنھم لم یؤتوا شيء 

المعجزات تثبت دعواھم أما الدجال یؤتى بقدر اهللا عز وجل مایجعل من 
الناس یلتبس أمره علیھم فقد آتاه اهللا من الخوارق مثل أمره للسماء فتمطر 
واألرض فتنبت وأمره لكنوز األرض أن تخرج فتتبعھ ویحیي نفسا بعد قتلھا 

  .وغیرھا
 "قبحه اهللا ولعنه وأخزاه وأخساه"صفة الدجال 

  دجال كما وردت في أحادیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم صفات ال
وفي األحادیث أنھ أعور وأنھ أزھر ھجین وھو كثیر الشعر، وفي : قال ابن كثیر

  ٣بعض األحادیث أنھ قصیر وفي حدیث أنھ طویل

                                                 
ب����اب ذك�����ر الفتن����ة  دالئلھ�����ا   / كت����اب الف�����تن و المالح����م   :  أخرج����ھ اب����و داود ف�����ى س����ننھ    -١
 .ھذا حِدیٌث حَسٌن صِحیٌح:  وقال٢٢١٩ ح٤/٤٩٩والترمذي في سننھ,٤٢٥٢ح
 ٤٢٤٣باب ذكر الفتن و دالئلھا ح/ كتاب الفتن والمالحم : أخرجھ أبو داود فى سننھ -٢
 ١/٨٩ النھایة في المالحم والفتن -٣
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عن الّنوَّاِس بن سْمَعاَن قال ذَكَر رسول الّلِھ صلى اهللا علیھ وسلم  الّدجَّاَل ذاَت 
 حتى ظَننَّاُه في َطائَفِة الّنْخِل فلما ُرْحنا إلیھ عَرَف ذلك فیَنا ١فََّض فیھ وَرفََّعغَداٍة فَخ

فقال ما شْأُنُكْم ُقْلنا یا رُسوَل الّلِھ ذَكْرَت الّدجَّاَل غَداًة َفَخفَّضَت فیھ َوَرفَّعَت حتى 
ُكْم إن َیخُرْج وأنا ِفیكْم فَأَنا ظَننَّاُه في طاِئَفِة النَّخِل فقال َغیُر الّدجَّاِل َأخَوُفِني َعَلی

حِجیُجُھ ُدونُكْم وِإْن َیخُرْج َوَلسُت ِفیكْم َفامُرٌؤ حِجیُج َنفِسِھ واللَُّھ خِلیَفِتي على كل 
َعیُنُھ طاِفَئٌة كَأنِّي ُأشبُِّھُھ ِبَعبِد العزى بن قَطٍن فَمْن َأدَرَكُھ , ُمسِلٍم إنھ شابٌّ قَطٌط 

ھ فَواِتَح ُسورِة الَكْھِف إنھ خاِرٌج خلًَّة بین الشام َوالِعَراِق فَعاَث ِمنُكْم َفلَیْقَرْأ علی
یِمیًنا وَعاَث ِشماًلا یا ِعباَد الّلِھ فأثبتوا ُقْلنا یا رُسوَل الّلِھ وما لْبُثُھ في األرض قال 

كَأیَّاِمُكْم ُقْلنا یا أْرَبُعوَن یْوًما یْوٌم كَسَنٍة وَیْوٌم كَشْھٍر وَیْوٌم كُجُمَعٍة وَساِئُر أیَّاِمِھ 
رُسوَل الّلِھ فَذِلَك اْلیْوُم الذي كَسَنٍة أَتْكِفیَنا فیھ صَلاُة یْوٍم قال ال اْقدُروا لھ قْدَرُه ُقْلنا 
یا رُسوَل الّلِھ وما ِإْسراُعُھ في األرض قال كاْلَغْیِث اْستْدَبَرْتُھ الّریُح فَیْأِتي على 

 بِھ وَیْسَتِجیُبوَن لھ فَیْأُمُر الّسَماَء فُتْمِطُر واْلَأْرَض فُتْنِبُت اْلقْوِم فَیْدُعوُھْم فُیْؤِمُنوَن
فَتُروُح علیھم ساِرَحُتُھْم أْطَوَل ما كانت ذًرا وَأْسَبَغُھ ضُروًعا وَأَمدَُّه خَواِصَر ثمَّ یْأِتي 

 مْمِحِلیَن لیس ِبأْیِدیِھْم اْلقْوَم فَیْدُعوُھْم فَیُردُّوَن علیھ قْوَلُھ فَیْنَصِرُف عْنُھْم فُیْصِبُحوَن
شْيٌء من أْمَواِلِھْم وَیُمرُّ ِباْلخِرَبِة فیقول لھا أْخِرِجي ُكُنوزِك فَتْتَبُعُھ ُكُنوُزھا كَیَعاِسیِب 
الّنْحِل ثمَّ یْدُعو رُجًلا ُمْمتِلًئا شَباًبا فَیْضِرُبُھ ِبالّسْیِف فَیْقَطُعُھ جْزَلَتْیِن رْمَیَة اْلغَرِض 

 یْضَحُك فَبْیَنَما ھو كَذِلَك إْذ بَعَث اهللا اْلمِسیَح بن ٢وُه فُیْقِبُل وَیَتَھلَُّل وْجُھُھثمَّ یْدُع
مْرَیَم َفَیْنزُل عْنَد الَمَناَرِة الَبْیَضاِء َشْرقيَّ دَمْشَق بین َمْھروَدَتْیِن َواضًعا َكفَّیِھ على 

 تَحدََّر منھ جَماٌن َكالّلْؤُلِؤ فال َیحلُّ لَكاِفٍر َأْجنَحِة َمَلَكیِن إذا َطأَطَأ َرأَسُھ قَطَر وإذا رَفَعُھ
َیجُد ریَح َنَفسِھ إال ماَت َوَنَفسُھ َیْنَتھي َحیُث َیْنَتھي َطْرفُھ َفَیْطلُبُھ حتى یْدِرَكُھ بَباِب 
لدٍّ َفَیْقتُلُھ ثمَّ َیْأتي عیَسى بن َمرَیَم َقوٌم قد َعَصَمھْم اهللا منھ َفَیمَسُح عن وُجوِھِھْم 
َویَحدُِّثُھْم بَدَرَجاِتِھْم في الَجنَِّة َفَبیَنَما ھو َكَذلَك إْذ َأوَحى اهللا إلى عیَسى إني قد 
َأخَرْجُت عَباًدا لي ال یَداِن َألَحٍد بِقَتاِلِھْم َفَحّرْز عَباِدي إلى الّطوِر َوَیبَعُث اهللا َیْأجوَج 

اِئلُھْم على بَحْیَرِة َطَبریََّة َفَیْشَربوَن ما َوَمْأجوَج َوھْم من كل حَدٍب َیْنِسلوَن َفَیمرُّ َأَو
فیھا َوَیمرُّ آِخرُھْم َفَیقوُلوَن لقد كان بَھِذِه مرًَّة ماٌء َویْحَصُر َنبيُّ الّلِھ عیَسى 
َوَأْصَحابُھ حتى َیكوَن َرأُس الثَّوِر َألَحِدِھْم َخیًرا من ماَئِة دیَناٍر ِلَأَحِدكْم الَیْوَم َفَیرَغُب 

 الّلِھ عیَسى َوَأْصَحابُھ َفیْرِسُل اهللا علیھم الّنَغَف في رَقاِبِھْم َفُیْصبُحوَن فرسي َنبيُّ
كَمْوِت نْفٍس َواحَدٍة ثمَّ َیْھبُط َنبيُّ الّلِھ عیَسى وَأْصَحاُبُھ إلى األرض فال َیجُدوَن في 

                                                 
فخفض فیھ ورفع ھو بت�شدید الف�اء فیھم�ا وف�ي معن�اه ق�والن أح�دھما أن خف�ض بمعن�ى حق�ر                        -١

 ھ��و وقول�ھ رف�ع أى عظم��ھ وفخم�ھ فم��ن تحقی�ره وھ��و ان�ھ عل�ى اهللا تع��الى ع�وره ومن��ھ قول�ھ         
أھون على اهللا من ذلك ومن تفخیمھ وتعظیم فتنتھ والمحنة ب�ھ ھ�ذه االم�ور الخارق�ة للع�ادة وأن�ھ             

بى االوقد أنذره قومھ والوجھ الثانى أنھ خفض من صوتھ فى ح�ال الكث�رة فیم�ا تكل�م فی�ھ           ما من ن  
فخفض بعد طول الكالم والتعب لیستریح ثم رفع لیبل�غ ص�وتھ ك�ل أح�د قول�ھ ش�رح الن�ووي ج�زء                 

 ٦٣ ص ١٨
 وأنھ الیقدر على قتل أحد إال ذلك الرجل ثم یعجز عنھ وأنھ ی�ضمحل أم�ره ویقت�ل بع�د ذل�ك ھ�و        -٢

 باعھ شرح النوويوأت
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لّلِھ عیَسى وَأْصَحاُبُھ إلى األرض َمْوضَع شْبٍر إال مَلَأُه زَھُمُھْم وَنْتُنُھْم فَیْرَغُب َنبيُّ ا
الّلِھ َفُیْرسُل اهللا طْیًرا كَأْعَناِق الُبْخِت َفَتْحمُلُھْم فَتْطَرُحُھْم حْیُث شاَء اهللا ثمَّ ُیْرسُل اهللا 
مَطًرا ال یُكنُّ منھ بْیُت مَدٍر وال وَبٍر َفَیْغسُل اْلأْرَض حتى یْتُرَكَھا كالزََّلَفِة ثمَّ ُیقاُل 

بِتي ثَمَرَتِك َوُرّدي بَرَكَتِك َفَیْوَمئٍذ تْأُكُل اْلعَصاَبُة من الرُّّماَنِة َوَیْسَتظلُّوَن لْلَأْرِض َأْن
بِقْحِفَھا وُیَباَرُك في الّرْسِل حتى أنَّ الّلْقَحَة من اْلإِبِل َلَتْكفي اْلفَئاَم من الناس َوالّلْقَحَة 

َة من اْلغَنِم َلَتْكفي اْلَفخَذ من الناس فَبْیَنَما من اْلبَقِر َلَتْكفي اْلَقبیَلَة من الناس َوالّلْقَح
ھْم َكَذلَك إْذ بَعَث اهللا ریًحا َطّیَبًة فَتْأُخُذُھْم تْحَت آَباطِھْم َفَتْقبُض روَح كل ُمْؤمٍن وُكلِّ 

  ١.ُمْسلٍم وَیْبَقى شَراُر الناس یَتَھاَرُجوَن فیھا تَھاُرَج الُحُمِر َفَعَلیِھْم تُقوُم الّساَعُة
شھدت یوما خطبة لسمرة بن : عن ثعلبة بن عباد العبدي، من أھل البصرة، قال

جندب، فذكر في خطبتھ حدیثا في صالة الكسوف، وأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وإنھ واهللا ال تقوم الساعة حتى یخرج : "وسلم خطب بعد صالة الكسوف، فقال

یسرى، كأنھا عین أبي ثالثون كذابا، آخرھم األعور الدجال، ممسوح العین ال
 فإنھ سوف یزعم أنھ اهللا، فمن -متى ما یخرج :  أو قال-تحیى، وإنھ متى یخرج 
لم ; لم ینفعھ صالح من عملھ سلف، ومن كفر بھ وكذبھ; آمن بھ وصدقھ واتبعھ
 سلف، وإنھ سوف یظھر -بسیئ من عملھ :  وقال الحسن-یعاقب بشيء من عملھ 

ت المقدس، وإنھ یحصر المؤمنین في بیت على األرض كلھا إال الحرم وبی
المقدس، ویزلزلون زلزاال شدیدا، ثم یھلكھ اهللا تعالى، حتى إن جذم الحائط، وأصل 

ولن .  تعال فاقتلھ-ھذا كافر :  أو قال-یا مؤمن، ھذا یھودي : الشجرة لینادي
ن ھل كا: یكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا یتفاقم شأنھا في أنفسكم،وتسألون بینكم

نبیكم ذكر لكم منھا ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبھا ثم شھد خطبة سمرة مرة 
  ٢.أخرى، فما قدم كلمة وال أخرھا عن موضعھا 

ال واهللا ما قال النبي صلي اهللا علیھ : قال)رضي اهللا عنھ(و عن عبد اهللا بن عمر 
َكْعَبِة فإذا َرجٌل آدُم َسبُط الّشَعِر وسلم لِعیَسى َأحَمُر َوَلكْن قال َبیَنَما أنا َنائٌم َأطوُف باْل

یَھاَدى بین َرجَلْیِن َیْنطُف َرْأسُھ ماًء أو یَھَراُق َرْأسُھ ماًء فقلت من ھذا قالوا بن 
مْرَیَم فَذَھْبُت َأْلَتفُت فإذا رُجٌل أْحَمُر َجسیٌم جْعُد الّرْأِس أْعَوُر َعْینِھ اْلُیْمنى كَأنَّ عْیَنُھ 

                                                 
ب�اب ذك�ر ال�دجال وص�فة م�ا مع�ھ ح          / كتاب الفتن واش�راط ال�ساعة     : أخرجھ مسلم في صحیحة      -١

٢٩٣٥ 
كت�اب بی�ان ذك�ر ان س�جود الم�رء عن�د الق�راءه ف�ي مواض�ع          :أخرجھ ابن حب�ان ف�ي ص�حیحھ    ٢ - 

ھذا :" وقال١٢٣٠ح:  والحاكم في المستدرك٢٨٥٦باب صالة الكسوف ح /الصالة لیس بفرض    
 ٥/١٦وأحم��د ف��ي م��سنده , و وافق��ھ ال��ذھبي" دیث ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م یخرج��اه  ح��
وق�ال  , ,٧/١٩٢والطبران�ي ف�ي الكبی�ر    , "بسئ من عملھ س�لف    :" وقال الحسن األشیب   ٢٠١٩٠ح

ب��اب م��ن ك��ره  /كت��اب الف��تن:واب��ن أب��ي ش��یبة ف��ي م��صنفھ   , ٢/٢١٠الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د 
 .١/٧١قال ابن كثیر في الفتن والمالحم,٣٧٥٠٦الخروج في الفتنة وتعوذ منھا ح 
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قلت من ھذا قالوا ھذا الّدجَّاُل وَأْقَرُب الناس بِھ شَبًھا بن قَطٍن قال عَنَبٌة َطافَیٌة 
  ١الزُّْھريُّ رُجٌل من ُخزاَعَة ھَلَك في اْلَجاھِلیَِّة

أعور ھجان : " عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال في الدجال
ك الھلك، فإن فإما ھل, أزھر، كأن رأسھ أصلة، أشبھ الناس بعبد العزى بن قطن

  ٢"ربكم لیس بأعور 
عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رأیت لیلة اسري بي 
موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنھ من رجال شنؤة ورأیت عیسى بن مریم 
مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض سبط الرأس ورأیت مالكا خازن جھنم والدجال 

فكان قتادة یفسرھا ان ( فال تكن في مریة من لقائھ ) ال في آیات أراھن اهللا ق
ورأى الدجال في : النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد لقي موسى حدیث اإلسراء، قال

صلى اهللا علیھ صورتھ رؤیا عین، لیس رؤیا منام، وعیسى وإبراھیم، فسئل النبي 
ھ قائمة، كأنھا رأیتھ فیلمانیا أقمر ھجانا، إحدى عینی: " وسلم عن الدجال، فقال

 َضخًما ٤ َأقَمَر ھَجاًنا:"وفي روایة٣" .كوكب دري، كأن شعره أغصان شجرة 
 كَأنَّ شَعَر َرْأسِھ أْغَصاُن شَجَرٍة أْعَوَر كَأنَّ عْیَنُھ كْوَكُب الصُّبِح ُأَشّبُھُھ بَعْبِد ٥َفْیَلمیا

  ٦".اْلُعّزى رُجٍل من ُخزاَعَة
 عنھ قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ رضي اهللاعن ھشام بن عامر األنصاري 

وسلم  إن رأس الدجال من ورائھ حبك حبك وأنھ سیقول أنا ربكم فمن قال أنت 

                                                 
یا أْھَل اْلكَتاِب ال تْغُلوا في ِدیِنكْم وال تُقوُلوا على الّل�ِھ  ) باب قْوُلُھ  , اخرجھ البخاري في صحیحھ    -١

 إال الَحقَّ إنما الَمِسیُح ِعی�سى اب�ن َم�رَیَم رس�ول الّل�ِھ وَكِلَمُت�ُھ َألَقاَھ�ا إل�ى َم�رَیَم وُروٌح من�ھ ف�آِمُنوا                    
ِبالّلِھ وُرُسِلِھ وال تُقوُلوا ثَلاَثٌة انَتُھوا َخیًرا لُكْم إنما اهللا ِإلٌھ واِح�ٌد ُس�بَحاَنُھ أْن یُك�وَن ل�ھ وَل�ٌد ل�ھ م�ا               

) ق�ال أب�و عبی�د كِلَمُت�ُھ ك�ْن فَك�اَن وق�ال َغی�ُرُه         ( في السماوات وم�ا ف�ي األرض وَكَف�ى ِبالّل�ِھ وِكیًل�ا            
 .٣٢٥٧ ح٣/١٢٧٠,(وال تُقوُلوا ثَلاَثٌة ) روًحا َأحَیاُه فَجَعَلُھ ( وُروٌح منھ 

وق��ال .٢٨٥٤ح١/٣١٢وأحم��د ف��ي م��سنده,٦٧٩٦ح١٥/٢٠٧ أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ -٢
 .رجالھ رجال الصحیح:٧/٣٣٧الھیثمي في المجمع

باب ذْكِر اْلمَلاِئَكِة وقال أَنٌس ق�ال عب�د الّل�ِھ ب�ن     / كتاب بدء الخلق/ أخرجھ  البخاري في صحیحھ  -٣
ٍم ِللّنِب������يِّ ص������لى اهللا علی������ھ وس������لم إنَّ جْبِری������َل علی������ھ ال������ّسَلام ع������ُدوُّ اْلیُھ������وِد م������ن       س������َلا

ب�اب اإلس�راء برس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم           /ومسلم ف�ي ص�حیحھ    ,٣٠٦٧ح٣/١١٨٢اْلمَلاِئَكِة
 ق�ال اب�ن   ٣٥٤٧ ح ١/٣٧٤:ال�صلوات أحم�د ف�ي م�سنده         ,١٦٥ح١/١٥١إلي السماوات وف�رض     

 وأب��ي ٤٠٨ /١: وھ�و إس�ناد ص�حیح، وأخرج�ھ اب�ن جری�ر ف�ي تھذیب�ة        ١٦/ ٣:كثی�ر ف�ي تف�سیره    
 .٢٧٢٠ ح ٥/١٠٨یعلى في مسنده

   أي ضخم منتفخ١/١٥٤،وفي النھایة البن االثیر ١/٥٨١والھجان األبیض ٤-
والفیلم والفیلماني العظیم الجثة ویق�ال بئ�ر ف�یلم أي واس�عة الف�م وف�ي ص�فة ال�دجال أن�ھ عظ�یم                 -٥

قال�ھ  . أي عظیم�ا : رأیت ام�رأ فیلم�ا    : العظیم الجثة یقال    : یلماني والفیلم   الخلق عریض النحر الف   
 .١/٥٨١الخطابي في الفائق 

  ١١٨٤٣ ح ١١/٣١٣أخرجھ الطبراني في الكبیر  - ٦
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فال ربي افتتن ومن قال كذبت ربي اهللا وعلیھ توكلت وإلیھ أنیب فال یضره أو قال 
  ١فتنة علیھ 

بي صلى صلى اهللا علیھ وسلم  عن النعن أبي قالبة عن رجل من أصحاب النبي 
اهللا علیھ وسلم  قال إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسھ من ورائھ حبك حبك 

  ٢.یعني بالحبك الجعودة
رْأَسُھ من بْعِدِه حُبٌك حُبٌك ان من بْعِدُكُم اْلكذَّاَب اْلمِضلَّ وان : "وفي لفظ عند أحمد

ربَُّنا لِكْن ربَُّنا اهللا علیھ تَوكَّْلَنا حُبٌك ثَالَث مرَّاٍت وانھ سَیُقوُل أنا ربُُّكْم فَمْن قال لْسَت 
نعوذ باهللا :" وفي روایة٣"أَنْبَنا نُعوُذ ِبالّلِھ من شرَِّك لم یُكْن لھ علیھ ُسْلطاٌنوالیھ 

  ٤"منك
وعن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وسلم كان 

، وإنھ ٥ ظفرة غلیظة إن الدجال خارج، وھو أعور عین الشمال، علیھا: " یقول
أنت : فمن قال. أنا ربكم : یبرئ األكمھ واألبرص ویحیي الموتى، ویقول للناس

حتى یموت، فقد عصم من فتنتھ، وال فتنة . ربي اهللا : فقد فتن، ومن قال. ربي 
بعده علیھ وال عذاب، فیلبث في األرض ما شاء اهللا، ثم یجيء عیسى ابن مریم من 

حمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى ملتھ، فیقتل الدجال، ثم قبل المغرب، مصدقا بم
  ٦إنما ھو قیام الساعة

فَمِن اْعتَصَم ِبالّلِھ فقال ربَِّي الّلُھ ثمَّ أَبى ذلك حتى یُموَت فال عَذاَب "وفي روایة 
  ٧"علیھ وال ِفْتنَة

ففي ھذا الحدیث أعور العین الشمال وفي حدیث مالك أعور  :قال ابن عبد البر
  ٨. الیمنى واهللا أعلم وحدیث مالك أثبت من جھة اإلسنادالعین

                                                 
ھ�ذا ح�دیث ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین       :" وق�ال ٨٥٥١ح٤/٥٥٤ أخرجھ الحاكم في مستدركھ -١

قلت لھ حدیث :" وقال الھیثمي ,١٦٣٠٤ح٤/٢٠و وافقھ الذھبي وأحمد في مسنده     ". ولم یخرجاه 
والطبران���ي ف ".ف��ي ال���صحیح غی���ر ھ���ذا رواه أحم���د ورجال���ھ رج���ال ال���صحیح ورواه الطبران���ي 

 .٤٥٦ ح٢٢/١٧٥الكبیر
  ٢٦/١٩٠ تفسیر الطبري -٢
رواه :  وقال ٧/٣٤٣:وأورده الھیثمي في المجمع      ,٢٣٢٠٧ ح ٥/٣٧٢ مسند احمد ابن حنبل      -٣

 حاحمد ورجالھ رجال الصحی
 ٢٣٥٣٤ ح٥/٤١٠ مسند احمد ابن حنبل -٤
لحمة تنب�ت عن�د   : ھي بفتح الظاء المعجمة والفاء ، وھي جلدة تغشي البصر ، وقال األصمعي   -٥

 شرح النووي. المآقي 
 , ٦٩١٨ ح ٢٢١ /٧والطبران��ي ف��ي الكبی��ر  , ٢٠١٦٣ح ١٥ /٥: أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده   - ٦

یثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د رواه الطبران��ي      وق��ال الھ٤٦٣٤ ح ٤٥٧ /١٠:والب��زار ف��ي م��سنده   
   وق��ال ب��ن كثی��ر ح��دیث  ٣٣٦ /٧وأحم��د ورجال��ھ رج��ال ال��صحیح ورواه الب��زار بإس��ناد ض��عیف   

 غریب
 .٧٠٨٢ ح٧/٦٦٥ الطبراني في الكبیر -٧
 .١٤/١٩٣التمھید البن عبد البر - ٨
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العین الیمنى كما في روایة وفي أخرى الیسرى وجمع بأن (وقولھ إنھ أعور 
إحداھما ذاھبة واألخرى معیبة وأصل العور العیب فیصدق علیھما واقتصر علیھ 

اھل مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاھرة لكن العور أثر محسوس یدركھ حتى الج
  .)ومن ال یھتدي لألدلة القطعیة

عینھ حمراء كأنھا زجاجة : ذكر رسول اهللا الدجال فقال: عن أبي بن كعب قال
  .خضراء

عن أبي بن كعب عن النبي أنھ قال إن الدجال عینھ خضراء كزجاجة  :"وفي روایة
  ".ونعوذ باهللا من عذاب القبر

  ١".فتعوذوا من عذاب القبر :"وفي روایة
خرجت إلیكم، وقد : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: رة قالعن أبي ھری

فكان تالح بین رجلین بسدة المسجد، . بینت لي لیلة القدر، ومسیح الضاللة
فأتیتھما ألحجز بینھما، فأنسیتھما، وسأشدو لكم منھما شدوا، أما لیلة القدر 

أعور العین، أجلى فالتمسوھا في العشر األواخر وترا، وأما مسیح الضاللة، فإنھ 
یا رسول اهللا، : قال" . ، كأنھ قطن بن عبد العزى ٢الجبھة، عریض النحر، فیھ دفا

  ٣"أنت امرؤ مسلم، وھو امرؤ كافر . ال : " ھل یضرني شبھھ؟ قال
عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال بینا أنا نائم أطوف 

ینطف أو یھراق رأسھ ماء قلت من ھذا قالوا بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر 
ابن مریم ثم ذھبت ألتفت فإذا رجل جسیم أحمر جعد الرأس أعور العین كأن عینھ 

  ٥.  قالوا ھذا الدجال أقرب الناس بھ شبھا ابن قطن رجل من خزاعة٤عنبة طافیة

، وفي )أعور العین الیمنى (  ، ، جاء في روایة ٦)عنبة طافئة : (وفي روایة
  .، وكالھما صحیح )الیسرى ( ایة رو

ألنا :" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن ربعي بن حراش عن حذیفة قال
أعلم بما مع الدجال منھ، معھ نھران یجریان أحدھما رأي العین ماء أبیض، 
واآلخر رأي العین نار تأجج، فإما أدركن أحد فلیأت النھر الذي یراه نارا ولیغمض 

أسھ، فیشرب منھ فإنھ ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العین علیھا ثم لیطأطئ ر

                                                 
 جم����یعھم إس����نادھم  ١٢٠٥وح١٢٠٣وح١٢٠٢ ح٣/٤٠٥ أخرج����ھ ال����ضیاء ف����ي المخت����ارة   -١

 ."صحیح
و ق��د ورد مھم��وزا و , غری��ب الح��دیث الب��ن قتیب��ھ, یری��د انحن��اء وأص��ل ال��دفا المی��ل :  فی��ھ دف��ا٢-

  ١/٧٧لسان العرب .١/٣٠٩, مقصورا 
رواه أحم�د وفی�ھ     : ٧/٣٤٦وقال الھیثمي في المجمع   .٧٨٩٢ح٢/٢٩١ أخرجھ أحمد في مسنده    -٣

 .المسعودي وقد اختلط قلت ویأتي حدیث الفلتان بن عاصم
 .اھما طافئة بالھمز ال ضوء فیھا ، واألخرى طافیة بال ھمزة ظاھرة ناتئة  وأن إحد-٤
  ٦٧٠٩ ح ٢٦٠٧/ ٦, ذكر الدجال / باب, الفتن  / كتاب ,  أخرجھ البخاري في صحیحھ -٥
 وكالھما صحیح,  ورویت بالھمز وتركھ-٦
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 ٢. ، مكتوب بین عینیھ كافر، یقرؤه كل مؤمن كاتب وغیر كاتب ١ظفرة غلیظة
إنھ خارج خلة بین الشأم والعراق  "وفي روایة ، "فال تھلكوا وفي روایة بزیادة 

  ٣".فعاث یمینا وعاث شماال یا عباد اهللا فاثبتوا 
ن النبي قال الدجال ممسوح العین الیسرى علیھا ظفرة مكتوب بین عن أنس أ
  ٤.عینیھ كافر

إني قد حدثتكم عن الدجال حتى : "عن عبادة بن الصامت أنھ قال إن رسول اهللا قال
خشیت أن ال تعقلوا إن مسیح الدجال رجل قصیر أفحج جعد أعور مطموس العین 

ربكم فاعلموا أن ربكم : "یزیدقال ". لیس بناتئة وال جحراء فإن ألبس علیكم
". تبارك وتعالى لیس بأعور وإنكم لن ترون ربكم اهللا تبارك وتعالى حتى تموتوا

  ٥".تروا ربكم حتى تموتوا: "قال یزید
الدجال أعور العین ": قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن حذیفة قال

   ٧".ار ، معھ جنة ونار ؛ فناره جنة وجنتھ ن٦الیسرى، جفال الشعر
سمعت نداء المنادي منادي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عن فاطمة بنت قیس

فخرجت إلى المسجد فصلیت مع رسول اهللا صلى اهللا " الصالة جامعة: "ینادي
علیھ وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظھور القوم فلما قضى رسول اهللا 

لیلزم كل إنسان :  یضحك فقالصلى اهللا علیھ وسلم صالتھ جلس على المنبر وھو
إني واهللا ما : اهللا ورسولھ أعلم، قال: أتدرون لم جمعتكم، قالوا: مصاله، ثم قال

جمعتكم لرغبة وال لرھبة ولكن جمعتكم ألن تمیما الداري كان رجال نصرانیا فجاء 
فبایع وأسلم وحدثني حدیثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال حدثني أنھ 

فینة بحریة مع ثالثین رجال من لخم وجذام فلعب بھم الموج شھرا في ركب في س
البحر ثم أرفئوا إلى جزیرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب 

 كثیر الشعر ال یدرون ما قبلھ من دبره ٨السفینة فدخلوا الجزیرة فلقیتھم دابة أھلب
 قالوا وما الجساسة قالت ٩من كثرة الشعر فقالوا ویلك ما أنت فقالت أنا الجساسة

                                                 
مة تنبت عند لح:  ھي بفتح الظاء المعجمة والفاء ، وھي جلدة تغشي البصر ، وقال األصمعي -١

 : شرح النووي . المآقي 
ب�اب ذك�ر ال�دجال وص�فتھ وم�ا مع�ھ         / كتاب الفتن وأشراط ال�ساعة      :  أخرجھ مسلم في صحیحھ    -٢
 ٣٧٤٧٢ ح ٤٩٠ /٧ ، وابن أبي شیبة في مصنفھ الجزء ٢٩٣٤ح
ب��اب ذك��ر ال��دجال وص��فھ وم��ن     /كت��اب الف��تن وأش��راط ال��ساعة   /أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ   - ٣

 .٢٩٣٨ ح٤/٢٢٥٢/معھ
 ".إسناده صحیح:" وقال٢٠١٢ ح٦/٤٩ أخرجھ الضیاء في المختارة-٤
 ".إسناده صحیح:"ح وقال٣٢٢ و٣٢٠ ح٨/٢٦٤ أخرجھ الضیاء في المختارة-٥
 .صورة جنة حقیقیة )٢٨٠النھایة ص (كثیر الشعر: الجفال كالغراب ، أي ) جفال الشعر  ( -٦
باب ذك�ر ال�دجال وص�فتھ وم�ا مع�ھ      / كتاب الفتن وأشراط الساعة    :  أخرجھ مسلم في صحیحھ      -٧

 .٢٩٣٤ح 
 .األھلب غلیظ الشعر كثیره - ٨
 . سمیت بذلك لتجسسھا األخبار للدجال : قیل . ھي بفتح الجیم وتشدید السین المھملة األولى -٩
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أیھا القوم انطلقوا إلى ھذا الرجل في الدیر فإنھ إلى خبركم باألشواق قال لما سمت 
لنا رجال فرقنا منھا أن تكون شیطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر فإذا فیھ 
أعظم إنسان رأیناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة یداه إلى عنقھ ما بین ركبتیھ 

ى كعبیھ بالحدید قلنا ویلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم إل
قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفینة بحریة فصادفنا البحر حین اغتلم فلعب 
بنا الموج شھرا ثم أرفأنا إلى جزیرتك ھذه فجلسنا في أقربھا فدخلنا الجزیرة 

ا قبلھ من دبره من كثرة الشعر فقلنا ویلك فلقیتنا دابة أھلب كثیر الشعر ال یدرى م
ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى ھذا الرجل في الدیر 
فإنھ إلى خبركم باألشواق فأقبلنا إلیك سراعا وفزعنا منھا ولم نأمن أن تكون 

 عن شیطانة فقال أخبروني عن نخل بیسان قلنا عن أي شأنھا تستخبر قال أسألكم
نخلھا ھل یثمر قلنا لھ نعم قال أما إنھ یوشك أن ال تثمر قال أخبروني عن بحیرة 
الطبریة قلنا عن أي شأنھا تستخبر قال ھل فیھا ماء قالوا ھي كثیرة الماء قال أما 
إن ماءھا یوشك أن یذھب قال أخبروني عن عین زغر قالوا عن أي شأنھا 

ھلھا بماء العین قلنا لھ نعم ھي كثیرة تستخبر قال ھل في العین ماء وھل یزرع أ
الماء وأھلھا یزرعون من مائھا قال أخبروني عن نبي األمیین ما فعل قالوا قد 
خرج من مكة ونزل یثرب قال أقاتلھ العرب قلنا نعم قال كیف صنع بھم فأخبرناه 
 أنھ قد ظھر على من یلیھ من العرب وأطاعوه قال لھم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما
إن ذاك خیر لھم أن یطیعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسیح وإني أوشك أن 
یؤذن لي في الخروج فأخرج فأسیر في األرض فال أدع قریة إال ھبطتھا في أربعین 
لیلة غیر مكة وطیبة فھما محرمتان علي كلتاھما كلما أردت أن أدخل واحدة أو 

صدني عنھا وإن على كل نقب منھا واحدا منھما استقبلني ملك بیده السیف صلتا ی
مالئكة یحرسونھا قالت قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وطعن بمخصرتھ في 

ھذه طیبة، ھذه طیبة ھذه طیبة یعني المدینة أال ھل كنت حدثتكم ذلك فقال :"المنبر
نعم، فإنھ أعجبني حدیث تمیم أنھ وافق الذي كنت أحدثكم عنھ وعن : الناس

أال إنھ في بحر الشأم أو بحر الیمن ال بل من قبل المشرق ما ھو من المدینة ومكة 
قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو وأومأ بیده إلى المشرق قالت فحفظت 

  .  ١ھذا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
: فلقیت المحرر بن أبي ھریرة، فحدثتھ بحدیث فاطمة بنت قیس، فقال: قال عامر

قال رسول اهللا صلى :  أنھ حدثني كما حدثتك فاطمة، غیر أنھ قالأشھد على أبي
ثم لقیت القاسم بن محمد، : قال" . إنھ في نحو المشرق : " اهللا علیھ وسلم

أشھد على عائشة أنھا حدثتني كما حدثتك فاطمة : فذكرت لھ حدیث فاطمة، فقال
  ٢" .الحرمان علیھ حرام، مكة والمدینة : " غیر أنھا قالت

                                                 
 ٧٢٤٣ح .باب قصة الجساسة /  كتاب الفتن وأشراط الساعة :  أخرجھ مسلم في صحیحة١-
 ٢٧١٤٥ ح ٦/٣٧٣ أخرجھ أحمد في مسنده -٢
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بي أمامة الباھلي رضي اهللا عنھ قال خطبنا رسول اهللا یوما فكان أكثر خطبتھ عن أ
ذكر الدجال یحدثنا عنھ حتى فرغ من خطبتھ فكان فیما قال لنا یومئذ إن اهللا تعالى 
لم یبعث نبیا إال حذر أمتھ الدجال وإني آخر األنبیاء وأنتم آخر األمم وھو خارج 

أظھركم فأنا حجیج كل مسلم وإن یخرج فیكم فیكم ال محالة فإن یخرج وأنا بین 
بعدي فكل امرئ حجیج نفسھ، واهللا خلیفتي على كل مسلم، أنھ یخرج من خلة بین 
العراق والشام فعاث یمینا وعاث شماال یا عباد اهللا فاثبتوا، فإنھ یبدأ فیقول أنا نبي 

تموتوا، وأنھ وال نبي بعدي، ثم یثني حتى یقول أنا ربكم، وإنكم لم تروا ربكم حتى 
مكتوب بین عینیھ كافر یقرأه كل مؤمن فمن لقیھ منكم فلیتفل في وجھھ، ولیقرأ 
فواتح سورة أصحاب الكھف، وأنھ یسلط على نفس من بني آدم فیقتلھا ثم یحییھا 
وأنھ ال یعدو ذلك، وال یسلط على نفس غیرھا، وأن من فتنتھ أن معھ جنة ونارا 

ي بناره فلیغمض عینیھ ولیستغث باهللا تكون علیھ فناره جنة وجنتھ نار فمن ابتل
بردا وسالما كما كانت النار بردا وسالما على إبراھیم علیھ السالم وأن من فتنتھ 
أن یمر على الحي فیؤمنون بھ ویصدقونھ فیدعو لھم فتمطر السماء علیھم من 
 یومھم وتخصب لھم األرض من یومھا وتروح علیھم ماشیتھم من یومھا أعظم ما
كانت وأسمنھ وأمده خواصر وأدره ضروعا ویمر على الحي فیكفرون بھ 
ویكذبونھ فیدعو علیھم فال یصبح لھم سارح یسرح وأن أیامھ أربعون فیوم كسنة 
ویوم كشھر ویوم كجمعة ویوم كاألیام وآخر أیامھ كالسراب یصبح الرجل عند باب 

لي یا رسول اهللا في تلك المدینة فیمسي قبل أن یبلغ بابھا اآلخرة قالوا كیف نص
  ١.األیام القصار قال تقدرون فیھا ثم تصلون كما تقدرون في األیام الطوال

عن أبي سعید قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي 
درجة في الجنة قال قال أبو سعید واهللا ما كنا نرى ذلك الرجل إال عمر بن الخطاب 

المحاربي ثم رجعنا إلى حدیث أبي رافع قال وإن من فتنتھ حتى مضى لسبیلھ قال 
أن یأمر السماء أن تمطر فتمطر ویأمر األرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنتھ أن 
یمر بالحي فیكذبونھ فال تبقى لھم سائمة إال ھلكت وإن من فتنتھ أن یمر بالحي 

بت حتى تروح فیصدقونھ فیأمر السماء أن تمطر فتمطر ویأمر األرض أن تنبت فتن
مواشیھم من یومھم ذلك أسمن ما كانت وأعظمھ وأمده خواصر وأدره ضروعا 
وإنھ ال یبقى شيء من األرض إال وطئھ وظھر علیھ إال مكة والمدینة ال یأتیھما 
من نقب من نقابھما إال لقیتھ المالئكة بالسیوف صلتة حتى ینزل عند الظریب 

نة بأھلھا ثالث رجفات فال یبقى منافق عند منقطع السبخة فترجف المدی٢األحمر 
وال منافقة إال خرج إلیھ فتنفي الخبث منھا كما ینفي الكیر خبث الحدید ویدعى ذلك 

                                                 
ھذا حدیث صحیح على ش�رط م�سلم ول�م          :  قال ٨٦٢٠ ح ٤/٥٨٠/ أخرجھ الحاكم في المستدرك    -١

: و اخرج��ھ الطبران��ي ف��ي الكبی��ر    , عل��ي ش��رط م��سلم   : و ق��ال ال��ذھبي  .یخرج��اه بھ��ذه ال��سیاقة  
  .٧٦٤٤ ح٨/١٤٦
رب و  وق�د یجم�ع ف�ي القل�ة عل�ى أظ�         ٠ظ�رب ب�وزن كت�ف       : الجبال ال�صغار واح�دھا      : الظراب  - ٢

  . ٣/١٥٦النھایھ في غریب االثر .یصغر علي ظریب 
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الیوم یوم الخالص فقالت أم شریك بنت أبي العكر یا رسول اهللا فأین العرب یومئذ 
د قال ھم یومئذ قلیل وجلھم ببیت المقدس وإمامھم رجل صالح فبینما إمامھم ق

تقدم یصلي بھم الصبح إذ نزل علیھم عیسى ابن مریم الصبح فرجع ذلك اإلمام 
ینكص یمشي القھقرى لیتقدم عیسى یصلي بالناس فیضع عیسى یده بین كتفیھ ثم 
یقول لھ تقدم فصل فإنھا لك أقیمت فیصلي بھم إمامھم فإذا انصرف قال عیسى 

ھ سبعون ألف یھودي كلھم ذو علیھ السالم افتحوا الباب فیفتح ووراءه الدجال مع
سیف محلى وساج فإذا نظر إلیھ الدجال ذاب كما یذوب الملح في الماء وینطلق 
ھاربا ویقول عیسى علیھ السالم إن لي فیك ضربة لن تسبقني بھا فیدركھ عند 
باب اللد الشرقي فیقتلھ فیھزم اهللا الیھود فال یبقى شيء مما خلق اهللا یتوارى بھ 

 اهللا ذلك الشيء ال حجر وال شجر وال حائط وال دابة إال الغرقدة یھودي إال أنطق
فإنھا من شجرھم ال تنطق إال قال یا عبد اهللا المسلم ھذا یھودي فتعال اقتلھ قال 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وإن أیامھ أربعون سنة السنة كنصف السنة 

 أحدكم على باب والسنة كالشھر والشھر كالجمعة وآخر أیامھ كالشررة یصبح
المدینة فال یبلغ بابھا اآلخر حتى یمسي فقیل لھ یا رسول اهللا كیف نصلي في تلك 
األیام القصار قال تقدرون فیھا الصالة كما تقدرونھا في ھذه األیام الطوال ثم صلوا 
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیكون عیسى ابن مریم علیھ السالم في أمتي 

ما مقسطا یدق الصلیب ویذبح الخنزیر ویضع الجزیة ویترك حكما عدال وإما
الصدقة فال یسعى على شاة وال بعیر وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل 
ذات حمة حتى یدخل الولید یده في في الحیة فال تضره وتفر الولیدة األسد فال 

یمأل اإلناء یضرھا ویكون الذئب في الغنم كأنھ كلبھا وتمأل األرض من السلم كما 
من الماء وتكون الكلمة واحدة فال یعبد إال اهللا وتضع الحرب أوزارھا وتسلب 

 الفضة تنبت نباتھا بعھد آدم حتى یجتمع ١قریش ملكھا وتكون األرض كفاثور
النفر على القطف من العنب فیشبعھم ویجتمع النفر على الرمانة فتشبعھم ویكون 

فرس بالدریھمات قالوا یا رسول اهللا وما الثور بكذا وكذا من المال وتكون ال
یرخص الفرس قال ال تركب لحرب أبدا قیل لھ فما یغلي الثور قال تحرث األرض 
كلھا وإن قبل خروج الدجال ثالث سنوات شداد یصیب الناس فیھا جوع شدید یأمر 
اهللا السماء في السنة األولى أن تحبس ثلث مطرھا ویأمر األرض فتحبس ثلث 

 یأمر السماء في الثانیة فتحبس ثلثي مطرھا ویأمر األرض فتحبس ثلثي نباتھا ثم
نباتھا ثم یأمر اهللا السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرھا كلھ فال تقطر قطرة 
ویأمر األرض فتحبس نباتھا كلھ فال تنبت خضراء فال تبقى ذات ظلف إال ھلكت إال 

 قال التھلیل والتكبیر والتسبیح ما شاء اهللا قیل فما یعیش الناس في ذلك الزمان
والتحمید ویجرى ذلك علیھم مجرى الطعام قال أبو عبد اهللا سمعت أبا الحسن 

                                                 
  . ٤١٥ / ٣ھو طست أو جام من فضة أو ذھب النھایة : الخوان وقیل : الفاثور :  كفاثور -١
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الطنافسي یقول سمعت عبد الرحمن المحاربي یقول ینبغي أن یدفع ھذا الحدیث 
  ١إلى المؤدب حتى یعلمھ الصبیان في الكتاب

 الناس فقال یوم الخالص عن محجن بن األدرع رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا خطب
وما یوم الخالص ثالث مرات فقیل یا رسول اهللا ما یوم الخالص فقال یجيء 
الدجال فیصعد أحدا فیطلع فینظر إلى المدینة فیقول ألصحابھ أال ترون إلى ھذا 
القصر األبیض ھذا مسجد أحمد ثم یأتي المدینة فیجد بكل نقب من نقابھا ملكا 

 فیضرب رواقھ ثم ترتجف المدینة ثالث رجفات فال ٢مصلتا فیأتي سبحة الجرف
یبقى منافق وال منافقة وال فاسق وال فاسقة إال خرج إلیھ فتخلص المدینة وذلك 

  ٣.یوم الخالص
عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا یا أھل المدینة اذكروا یوم الخالص قالھا 

ي الدجال حتى ینزل بذباب فال ثالثا قالوا یا رسول اهللا وما یوم الخالص قال یأت
یبقى بالمدینة كافر وال كافرة وال مشرك وال مشركة وال منافق وال منافقة إال 

  ٤.خرجوا إلیھ فیخلص یومئذ المؤمنون فذلك یوم الخالص
ثم إن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفایة إذا قام بھ : قال النووي

ذا تركھ الجمیع أثم كل من تمكن منھ بال بعض الناس سقط الحرج عن الباقین، وإ
عذر وال خوف، ثم إنھ قد یتعین كما إذا كان في موضع ال یعلم بھ إال ھو أو ال 

  ٥.یتمكن من إزالتھ إال ھو 
وال یسقط عن المكلف األمر بالمعروف والنھي عن المنكر لكونھ ال : قال العلماء

والذي علیھ األمر . المؤمنین یفید في ظنھ، بل یجب علیھ فعلھ فإن الذكرى تنفع 
والنھي ال القبول، وال یشترط في اآلمر والناھي أن یكون كامل الحال ممتثال بما 
یأمر بھ مجتنبا ما ینھى عنھ بل علیھ األمر وإن كان مخال بما یأمر بھ والنھي وإن 

  :كان متلبسا بما ینھى عنھ، فإنھ یجب علیھ شیئان

                                                 
واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ        .٤٣٢١ب�اب خ�روج ال�دجال ح      /كتاب المالحم : أخرجھ أبي داود في سننھ    ١-
. ٤٠٧٧وِج ِعی��َسى ب��ن َم��ْرَیَم َوُخ��ُروِج َی��ْأُجوَج َوَم��ْأُجوَج ح  َب��اب ِفْتَن��ِة ال��دََّجاِل َوُخ��رُ /كت��اب الف��تن:

: قال ابن كثیر في المالح�م والف�تن   . ١/٢٩٦ ٤٨والطبراني في الكبیرح    , ٦/٧٦وأحمد في مسنده  
قال ابن ماجھ سمعت أبا الحسن الطنافسي یقول ، سمعت عبد الرحمن المحاربي یق�ول ینبغ�ي أن           

 .١/٦٦تى یعلمھ الصبیان في الكّتابیدفع ھذا الحدیث إلى المؤدب ح
 وسبخة الجرف بضم الجیم والراء موضع بالمدینة فیھ م�ال م�ن أموالھ�ا وفی�ھ ك�ان م�ال عم�ر                ٢-

 .١/١٦٨مشارق األنوار.بن الخطاب وھو على ثالثة أمیال من ناحیة الشام
و ," حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرج�اه    :"  وقال ٤/٥٨٦ أخرجھ الحاكم في المستدرك    -٣

وق����ال الھیثم����ي ف����ي مجم����ع . ١٨٩٩٦ ح٤/٣٣٨وأخرج����ھ أحم����د ف����ي م����سنده.افق����ھ ال����ذھبي 
 ".رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح :" ٣/٣٠٨الزوائد

:" ٣/٣٠٨وق��ال الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د  .٣٥١٥ ح٤/٢٤أخرج��ھ الطبران��ي ف��ي االوس��ط - ٤
 ".ورجالھ رجال الصحیح

  .٢/٢٣,شرح النووي علي مسلم  - ٥
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ه وینھاه، فإذا أخل بأحدھما كیف یباح لھ اإلخالل أن یأمر نفسھ وینھاھا ویأمر غیر
باآلخر وینبغي لآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر أن یرفق لیكون أقرب إلى 

من وعظ أخاه سرا فقد " تحصیل المطلوب، فقد قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ 
  "نصحھ وزانھ، ومن وعظھ عالنیة فقد فضحھ وشانھ 

ني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت یا أبا ثعلبة كیف تقول حدثني أبو أمیة الشعبا
في ھذه اآلیة علیكم أنفسكم قال أما واهللا لقد سألت عنھا خبیرا سألت عنھا رسول 
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناھوا عن المنكر حتى إذا 

 رأي برأیھ فعلیك رأیت شحا مطاعا وھوى متبعا ودنیا مؤثرة وإعجاب كل ذي
یعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أیام الصبر الصبر فیھ مثل قبض 
على الجمر للعامل فیھم مثل أجر خمسین رجال یعملون مثل عملھ وزادني غیره 

  قال یا رسول اهللا أجر خمسین منھم قال أجر خمسین منكم
د الدجال وأنھ رجل السنة في صحة وجو قال عیاض في ھذه األحادیث حجة ألھل

معین یبتلي اهللا بھ عباده ویقدره على أشیاء كإحیاء المیت الذي یقتلھ وظھور 
الخصب واألنھار والجنة والنار وإیناع كنوز األرض لھ وأمره السماء فتمطر 
واألرض فتنبت وغیر ذلك ثم یبطل أمره ویقتلھ عیسى وقد خالف فیھ بعض 

  ا وجوده وردوا األحادیث الصحیحةالخوارج والمعتزلة والجھمیة فأنكرو
  ملخص صفات الدجال

  .رجل مخلوق من بني ادم:الجنس 
 .إنھ یھودي : الدیانھ 
 .أنھ ال یولد لھ :الذریھ 

 ِإنھ شاب: السن
أعور العین، مطموس العین لیس :وفي روایة. َعْیُنُھ َطاِفَئٌة: وفي روایة: العین 

 .بناتئة وال حجرا كأن عینھ عنبة طافیة 
وأنھ أزھر ھجان فیلماني اي انھ ابیض : رجل جسیم أحمر، وفي روایة: نھلو

 اللون
 .رجل قصیر أفحج: الطول 
 ".جفال الشعر "، وفي روایة "قطط " جعد الرأس ، وفي روایة  : الشعر 

  .١وإن رأسھ من ورائھ حبك: وفي روایة
 الرأس  لعلھ طویل- أي حیة -وإن رأسھ من ورائھ كأنھ أصلة : وقال بن كثیر

. 

                                                 
والحب�ك  . تكون في السماء من آثار الغیم ، واحدھا حبیك�ة وحب�اك         ] الطرائق التي    : الحبك [ - ١

الطرائق التي : تراھا في الماء القائم إذا ضربتھ الریح ، وكذلك حبك الرمل        / أیضا الطرائق التي    
وق�ال  , ویقال شعر حبك حب�ك إذا ك�ان متك�سرا ، جعودت�ھ طرائ�ق     . تراھا فیھ إذا ھبت علیھ الریح    

 ١/٨٩النھایة في المالحم والفتن  , ١/٢٠٠غریب القران .  كثیر ومعنى حبك أي جعد حسن ابن
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َشِبیٌھ ِبَعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َقَطٍن، ولم یقل أحد أن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َقَطٍن كان  : الشبھ 
  أعور 

 . بین یدیھ رجالن ینذران أھل القرى، كلما خرجا من قریة دخل أوائلھ
 .معھ من كل لسان:اللغات التي یتقنھا  

 ".َكاْلَغْیِث اْسَتْدَبَرْتُھ الرِّیُح: "سرعتھ
 .مكتوب بین عینیھ ك ف ر: صفات الزمھ لھ 

 من أين يخرج المسيح الدجال
عن سالم عن أبیھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قام إلى جنب المنبر فقال 

  ١الفتنة ھا ھنا الفتنة ھا ھنا من حیث یطلع قرن الشیطان أو قال قرن الشمس 
ن قال ذلك ألنھ كان مملكة قولھ رأس الكفر نحو المشرق كان ذلك في عھده حی

الفرس وھم أھل تجبر وغیر متمسكین بشرع وال كتاب ویكون حین یخرج الدجال 
من المشرق وكذلك یأجوج ومأجوج وھو كذلك منشأ الفتن العظیمة في الدین 
بالبدع وفي الدنیا بالقتل وسفك الدم ولو لم یجئ من فتنة المشرق إال خروج الترك 

ماءھم وإذھابھم علومھم وتخریبھم مدائنھم لكفى في على المسلمین وسفكھم د
  .٢ذلك

  في الحدیث االتي , ما تركوكم :فقال ) صل اهللا علیھ و سلم (ولھذا حذر النبي 
دُعوا اْلحَبَشَة ما وَدُعوُكْم واْتُرُكوا التُّرَك ما :قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  ٣تَرُكوُكْم
  لكم قال فال تتعرضوا لھم إال إن تعرضوا 

وبین ھذا ( وقاتلوا المشركین كافة ) قال الخطابي إن الجمع بین قولھ تعالى 
الحدیث أن اآلیة مطلقة والحدیث مقید فیحمل المطلق على المقید ویجعل الحدیث 
مخصصا لعموم اآلیة كما خص ذلك في حق المجوس فإنھم كفرة ومع ذلك أخذ 

ھم سنة أھل الكتاب قال الطیبي منھم الجزیة لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم سنوا ب
  رحمھ اهللا ویحتمل أن تكون اآلیة ناسخة للحدیث لضعف اإلسالم 

وأما تخصیص الحبشة والترك بالترك والودع فألن بالد الحبشة وغیره بین 
المسلمین وبینھم مھامھ وقفار فلم یكلف المسلمین دخول دیارھم لكثرة التعب 

ید وبالدھم باردة والعرب وھم جند اإلسالم وعظمة المشقة وأما الترك فبأسھم شد
كانوا من البالد الحارة فلم یكلفھم دخول البالد فلھذین السببین خصصھم وأما إذا 

                                                 
باب ول النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم الفتن�ة م�ن قب�ل      /كتاب الفتن :أخرجھ البخاري في صحیحھ    ١-

ب��اب الفتن��ة م��ن  / كت��اب الف��تن وأش��راط ال��ساعة  : وم��سلم ف��ي ص��حیحھ .  ، ٧٠٩٢الم��شرق  ح 
 .٧١٥٢لع قرنا الشیطان ح المشرق من حیث یط

 ٧/٢٢٦. طرح التثریب في شرح التقریب٢-
/ ب��اب ب��اب اْرتَف��اِع اْلفْتَن��ِة ف��ي اْلَمَل��احِم     , ِكت��اب الَمَل��اِحمِ / كت��اب,اخرج��ھ اب��و داود ف��ي س��ننھ    - ٣
  ٤٣٠٢ ح٤/١١٢,
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دخلوا بالد المسلمین قھرا والعیاذ باهللا فال یجوز ألحد ترك القتال ألن الجھاد في 
  ١ ھذه الحالة فرض عین وفي األولى فرض كفایة

الدَّجَّاُل : " َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل: صِّدِّیِق َقاَلَعْن َأِبي َبْكٍر ال
َیْخُرُج ِمْن َأْرٍض ِباْلَمْشِرِق ُیَقاُل َلَھا ُخَراَساُن َیْتَبُعُھ َأْقَواٌم َكَأنَّ ُوُجوَھُھْم اْلَمَجانُّ 

  ٣ ". ٢اْلُمْطَرَقُة
  .یقال لھا خراسان) إیران اآلن(  بالد فارس ویكون خروجھ من المشرق من

عن انس قال قال رسول اهللا یخرج الدجال من یھودیة اصبھان ومعھ سبعون الفا 
  ٤.من الیھود علیھم السیجان

یكون بدء ظھوره من أصبھان، من حارة یقال : "قال الحافظ ابن كثیر رحمھ اهللا
  ٥".الیھودیة: لھا

   یخرج من أصبھانقد جاء أنھ: قال القاضي أبو بكر
  .َیْخُرُج َما َبْیَن الشَّاِم َواْلِعَراق: وفي حدیث النواس بن سمعان

قد جاء أنھ یخرج من خراسان ومن أصبھان ووجھ الجمع أن مبدأ : قال القرطبي
خروجھ من خراسان من ناحیة أصبھان، ثم یخرج إلى الحجاز فیما بین العراق 

  .والشام
َخَرجت َوافًدا في زَماِن مَعاِوَیَة فإذا معھ على السَّریِر عن الھیثم بن اَألسَوِد قال 

َرجٌل َأحَمُر َكثیُر غُصوِن الَوْجِھ فقال لي مَعاِوَیُة َتْدري من ھذا؟، ھذا عبد اِهللا بن 
من اھل اْلعَراِق قال ھل َتْعرُف : فُقْلت. ممَّْن أنت؟: فقال لي عبد اِهللا: قال. َعمٍرو

 الّسَباِخ ُیقاُل لھا كوثى قال ُقلت نعم قال منھا یْخُرُج الّدجَّاُل قال ثمَّ أْرًضا قْبَلُكْم َكثیَر
قال إنَّ لْلَأْشَراِر بْعَد األْخَیاِر عْشِریَن َوماَئَة سَنٍةَ َال َیْدري أَحٌد من الناس مَتى یْدُخُل 

ُرُج یْخ: ( ومن طریق زْیِد بن وْھٍب عن عبد اِهللا ابن مسعود مختصرًا قال،"أوَُّلَھا
  ١ )٦الّدجَّاُل من ُكوثى

                                                 
  .١١/٢٧٥, عون المعبود - ١

راء أي الترس�ة الت�ي أطبق�ت    بالت�شدید وف�تح الط�اء وبال�سكون وتخفی�ف ال�           : المجان المطرقة  "٢-
 .١/١٤٩فتح الباري"بالعقب

  َقاَل َأُب�و  ٢٢٣٧َ باب َما َجاَء ِمْن َأْیَن َیْخُرُج الدَّجَّاُل ، /كتاب الفتن /  أخرجھ الترمذي في سننھ    ٣-
إس�ناده  : وق�ال ١/١١٦وأخرجھ الضیاء في األحادیث المخت�ارة  .ِعیَسى َوَھَذا َحِدیث،ٌ  َحَسٌن َغِریٌب       

ھذا :" وقال الذھبي ٨٦٠٨ ح ٤/٥٧٣والحاكم في المستدرك  ,١٢ ح ١/٤حمد في مسنده    وأ.صحیح
 .٤٠٧٢ ح٢/١٣٥٣وابن ماجھ في سننھ".حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

وأورده الھیثم����ي ف����ي مجم����ع الزوائ����د  ,٤٩٣٠ ح٥/١٥٦ أخرج����ھ الطبران����ي ف����ي األوس����ط  ٤-
یھ�ود عل�یھم ال�سیجان م�ن روای�ة      رواه أحمد وأبو یعلى وزاد معھ سبعون ألفا من ال        : ٧/٣٣٨قال

محمد بن مصعب عن األوزاعي وروایتھ عنھ جیدة وقد وثقھ أحمد وغیره وضعفھ جماعة وبقیة               
 .رجالھما رجال الصحیح ورواه الطبراني في األوسط كذلك

 .=٥٩ النھایة صـ-٥
ب�سواد   كوثى بالضم ثم السكون والثاء مثلث�ة وأل�ف مق�صورة تكت�ب بالی�اء ألنھ�ا رابع�ة االس�م                 -٦

ھي قریة ولد بھا إبراھیم علیھ ال�سالم یق�ال   : كوثى العراق:قال الخطابي . العراق في أرض بابل     
 .٣/٧٢غریب الحدیث للخطابي  , ٤/٤٨٧معجم البلدان ,لھا كوثى ربى 
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  :يقول الشيخ مشهور حسن سلمان

( و) ُخراسان ( دلت أحادیث وآثار كثیرة صحیحة على خروج الدجال من "
، -) إیران( وھي جمیعًا اآلن في -) كرمان ( و) خوز ( ، وھبوطھ )أصبھان 

( و ) المحاویل ( وھي في نحو منتصف الطریق بین -) كوثا ( وینزل قریة 
تل إبراھیم ( كیلو مترًا من األولى، وتعرف الیوم بـ ) ٢٦(، وھي على )لصویرة ا

 ٢، لوجود مرقد علیھ ُقبة في أعلى التل ینسب إلى إبراھیم)تل جبل إبراھیم ( و ) 
عقبة أفیق ( بین العراق والشام، ویدخل األردن، ویبدأ ھالكھ بـ ) خلة ( وسمي بـ 

، تنزل ھذه )فیق : ( ، والعامة تقول)لغور ا( وھي قریة من حوران في طریق ) 
وھو األردن، وھي عقبة طویلة نحو میلین، ثم یتحول إلى ) الغور ( العقبة إلى 

ویسبقھا إتیانھ الحجاز، ونزولھ بسبخة ). اللد ( فلسطین، ویتم ھالكھ في مدینة 
  .غربي جبل أحد) سبخة الجرف( ھي -في المدینة 

  أصفهان أو أصبهان
 ٣٤٠أصبھان ھي إحدى مدن إیران ومرکز محافظة أصفھان على بعد أصفھان أو 

كم جنوب طھران ویبلغ عدد سكانھا حوالي ثالثة مالیین ومائة ألف نسمة، تقع 
على نھر زاینده، منھم الطائفة الیھودیة والتي ال زال العدید من أتباعھا یعیشون 

الیھودي  كنیس مال یعقوبفي المدینة حتى اآلن، تضم المدینة كنس یھودیة، أھما 
 .ضرالذي ما زال معمورًا بالمصلین حتى الوقت الحا

 
                                                                                                                          

 ح ٧/٤٧٦ب��اب أول م��ا فع��ل وم��ن فعل��ة   /كت��اب األوائ��ل : اخرج��ھ اب��ن اب��ي ش��یبة ف��ي م��سنده    ١-
 .١/١٦٤ي الفتن ، وحنبل ابن اسحاق ف٣٧٥٠٩

 )٩٥-٩٤ص " (بلدان الخالفة الشرقیة " - ٢

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
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  إقلیم خراسان

إیران وأفغانستان وبعض مناطق آسیا  إقلیم خرسان االسالمي القدیم یتكون من
  . منطقة جغرافیة واسعة وھي  .الوسطى

شمال غرب أفغانستان " خراسان اإلسالمي"یشمل إقلیم : من الناحیة التاریخیة
اسان وأجزاء من جنوب تركمانستان، إضافة لمقاطعة خر) مثل مدینة حیرات(

تعرف باسم (حیرات ونیسابور وطوس : من مدنھ التاریخیة. الحالیة في إیران
  .وبلخ ومرو) مشھد الیوم

خراسان بالد واسعة أول حدودھا مما یلي العراق أزاذوار قصبة جوین وبیھق "
 یلي الھند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ولیس ذلك وآخر حدودھا مما

وتشتمل على أمھات من البالد منھا نیسابور وھراة منھا إنما ھو أطراف حدودھا 
ومرو وھي كانت قصبتھا وبلخ وطالقان ونسا وأبیورد وسرخس وما یتخلل ذلك 
من المدن التي دون نھر جیحون ومن الناس من یدخل أعمال خوارزم فیھا ویعد 
ما وراء النھر منھا ولیس األمر كذلك وقد فتحت أكثر ھذه البالد عنوة وصلحا 

 في أیام عثمان رضي اهللا عنھ بإمارة عبد اهللا بن عامر بن ١٣ك في سنة وذل
  .١"كریز

 
  عالمات زمن خروج المسیح الدجال

  عند انتشار الجھل بالدین

                                                 
 ٣٥٠ صفحة ٢ معجم البلدان جزء -١
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ع��ن أن��س ب��ن مال��ك ق��ال ق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم إن م��ن أش��راط   
   ١".الساعة أن یرفع العلم ویثبت الجھل ویشرب الخمر ویظھر الزنا

  .ن یرفع العلم من األرض بموت العلماء، أو الرجال فإنھم أھل العلم غالباأ
یخ�رج  : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس�لم    : عن جابر بن عبد اهللا، أنھ قال      

ال��دجال ف��ي خف��ة م��ن ال��دین، وإدب��ار م��ن العل��م، فل��ھ أربع��ون لیل��ة ی��سیحھا ف��ي  
ی�وم منھ�ا كالجمع�ة، ث�م     األرض، الیوم منھا كال�سنة، والی�وم منھ�ا كال�شھر، وال       

سائر أیامھ كأیامكم ھذه، ولھ حمار یركبھ، عرض ما بین أذنیھ أربعون ذراعا، 
 مكت�وب ب�ین     - وإن ربك�م ل�یس ب�أعور         - ٢وھو أعور . أنا ربكم   : فیقول للناس 

كافر، ك ف ر مھجاة، یقرؤه كل مؤمن، كاتب وغیر كاتب، یرد كل ماء     : عینیھ
، ومعھ ٣ا اهللا علیھ، وقامت المالئكة بأبوابھا حرمھم; ومنھل إال المدینة ومكة

 أنا أعلم بھما منھ -جبال من خبز، والناس في جھد إال من اتبعھ، ومعھ نھران 
فم�ن أدخ�ل ال�ذي ی�سمیھ الجن�ة فھ�و            . الن�ار   : ونھ�ر یق�ول   . الجن�ة : نھر یق�ول  , 

وتبعث معھ شیاطین   : " قال" . النار، ومن أدخل الذي یسمیھ النار فھو الجنة         
تكلم الناس، ومعھ فتنة عظیمة، یأمر السماء فتمط�ر فیم�ا ی�رى الن�اس، ویقت�ل        

ھ��ل : نف�سا ث�م یحییھ�ا فیم��ا ی�رى الن�اس، ال ی�سلط عل��ى غیرھ�ا، ویق�ول للن�اس         
فیف�ر الم�سلمون إل�ى جب�ل ال�دخان          : " ق�ال " یفعل مثل ھذا إال الرب عز وج�ل؟         

ش�دیدا، ث�م ین�زل     بالشام، فیأتیھم فیحاصرھم، فیشتد حصارھم، ویجھدھم جھدا        
ی��ا أیھ��ا الن�اس، م��ا یم��نعكم أن  : عی�سى اب��ن م��ریم، فین�ادي م��ن ال��سحر، فیق�ول   

فینطلق�ون، ف�إذا ھ�م     . ھ�ذا رج�ل جن�ي       : تخرجوا إل�ى الك�ذاب الخبی�ث؟ فیقول�ون        
لیتق��دم : فیق�ول . تق��دم ی�ا روح اهللا  : بعی�سى اب�ن م�ریم فتق��ام ال�صالة، فیق�ال ل�ھ      

فح�ین ی�راه   : " ق�ال " صبح خرجوا إلی�ھ  فإذا صلى صالة ال. إمامكم فلیصل بكم  
 كم��ا ینم��اث المل��ح ف��ي الم��اء، فیم��شي إلی��ھ فیقتل��ھ، حت��ى إن       ٤الك��ذاب ینم��اث 

ی�ا روح اهللا، ھ�ذا یھ�ودي، ف�ال یت�رك مم�ن ك�ان یتبع�ھ           : الشجرة والحجر ین�ادي   
  ٥"أحدا إال قتلھ 

  بعد قتال الرومبعد انقطاع ذكر الدجال من علي المنابر 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في غزوة قال : نافع بن عتبة قالعن 

فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم قوم من قبل المغرب علیھم ثیاب الصوف 

                                                 
 ، وم�سلم ف�ي   ٨٠باب رفع العلم وظھ�ور الجھ�ل ح    / كتاب العلم   :  أخرجھ البخاري في صحیحھ    -١

 باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر الزمان / كتاب العلم: صحیحھ 
 .غة العیب ، وعیناه معیبتان عورا والعور في الل-٢
باب ذكر العالمات الخاص�ة لل�دجال     /كتاب الفتن والمالحم  :  إلي ھنا أخرجھ الحاكم في مستدركھ      -٣
 .و وافقھ الذھبي , "ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه:" قال.

غیر الماء بھ   إذا ذاب وت  : ینماث  انماث  : ویقال   . ٣/٣٩٧,الفائق  , أذابھ: ماثھ یمیثھ ویموثھ     ٤-
  . ٢/٢٧٤,كشف المشكل . 
 ٧/٣٤٤وأورده الھیثم���ي ف���ي مجم���ع الزوائ���د.١٤٩٩٧ ح٣/٣٦٧ أخرج���ھ أحم���د ف���ي م���سنده-٥
 .وقال الذھبي علي مسلم"رواه أحمد بإسنادین رجال أحدھما رجال الصحیح:"  قال١٤٩٩٧ح
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فوافقوه عند أكمة فإنھم لقیام ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قاعد قال 
 فقالت لي نفسي ائتھم فقم بینھم وبینھ ال یغتالونھ  قال ثم قلت لعلھ نجي معھم
فأتیتھم فقمت بینھم وبینھ قال فحفظت منھ أربع كلمات أعدھن في یدي قال 
تغزون جزیرة العرب فیفتحھا اهللا ثم فارس فیفتحھا اهللا ثم تغزون الروم 
فیفتحھا اهللا ثم تغزون الدجال فیفتحھ اهللا قال فقال نافع یا جابر ال نرى الدجال 

   ١.یخرج حتى تفتح الروم 
سول اهللا قال بین الملحمة وفتح المدینة ست سنین عبد اهللا بن بسر أن ر

  ٢.ویخرج مسیح الدجال في السابعة
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال الملحمة العظمى وفتح 

  ٣القسطنطینیة وخروج الدجال في سبعة أشھر 
 یخرج من غضبة یغضبھا

فقال لھ قوال عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدینة 
أغضبھ فانتفخ حتى مأل السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغھا فقالت لھ 
رحمك اهللا ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  ٤وسلم قال إنما یخرج من غضبة یغضبھا
  هل الدجال موجود، أم سيولد ويحيى كأي إنسان؟

  إنه موجود حي: الرأي األول
 بحیاة الخضر علیھ السالم، وقد انتصر ٥)إنك من المنظرین(وا بقولھ تعالى استدل

  .لھذا الرأي اإلمام النووي
  أنه لم يولد بعد : الرأي الثاني

سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول قبل أن یموت : عن جابر بن عبد اهللا یقول
ما على األرض من بشھر، تسألوني عن الساعة وإنما علمھا عند اهللا وأقسم باهللا 

نفس منفوسة تأتي علیھا مائة سنة  وحدثنیھ محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر 
عن جابر بن عبد اهللا  ٦أخبرنا ابن جریج بھذا اإلسناد ولم یذكر قبل موتھ بشھر

قال  سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول یسألوني عن الساعة وإنما علمھا 

                                                 
ت المسلمین  باب ما یكون من فتوحا    / كتاب الفتن وأشراط الساعة     / أخرجھ مسلم في صحیحھ     ١-

  ٧١٤٤ح. قبل 
 .٥٥ ح٩/٧٢ أخرجھ الضیاء في المختارة ٢-
. ٢٢٣٨باب م�ا ج�اء ف�ي عالم�ات خ�روج ال�دجال ح�ـ              / كتاب الفتن :  اخرجھ الترمذى في سننھ    ٣-

قال أبو عیسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعب�د اهللا ب�ن ب�سر وعب�د اهللا ب�ن م�سعود وأب�ي                  
  نعرفھ إال من ھذا الوجھسعید الخدري وھذا حدیث حسن غریب ال

 ٢٩٣٢باب ذكر الصیاد ح /كتاب الفتن وأشراط الساعة :  اخرجھ مسلم في صحیحھ-٤
 ١٥ آیة –سورة األعراف - ٥

ب�اب قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ال ت�أتي       /كت�اب ف�ضائل ال�صحابة    :  أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ   ٦-
 ١٤٤٩١ ح  ٣/٣٣٢، وأحمد في مسنده ٢٥٣٨ح ٠مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة
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ى األرض من نفس منفوسة الیوم یأتي علیھا مائة عند اهللا وأقسم باهللا ما عل
  .١سنة

أن عبد اهللا بن عمر قال صلى بنا النبي صلى اهللا علیھ وسلم العشاء في آخر حیاتھ 
فلما سلم قام فقال أرأیتكم لیلتكم ھذه فإن رأس مائة سنة منھا ال یبقى ممن ھو 

  .٢على ظھر األرض أحد
  :الشرح

د أن كل من كان تلك اللیلة على األرض ال یعیش المرا: قال النووي في شرح مسلم
بعدھا أكثر من مائة سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أو كثر، ولیس فیھ نفي عیش 

وقد احتج بھذا الحدیث من شذ من . ٣أحد یوجد بعد تلك اللیلة فوق مائة سنة 
المحدثین فقال بموت الخضر علیھ السالم والجمھور على حیاتھ إلمكان أنھ كان 

  .وقیل ھذا على سبیل الغالب . لى البحر ال على األرض ع
واختلفوا في حیاة الخضر ونبوتھ فقال األكثرون : وقال النووي في تھذیب األسماء

من العلماء ھو حي موجود بین أظھرنا وذلك متفق علیھ عند الصوفیة وأھل 
 وجوابھ الصالح والمعرفة وحكایاتھم في رؤیتھ واالجتماع بھ واألخذ عنھ وسؤالھ

ووجوده في المواضع الشریفة ومواطن الخیر أكثر من أن یحصر وأشھر من أن 
  .یذكر

قال الشیخ أبو عمرو بن الصالح في فتاویھ ھو حي عند جماھیر العلماء 
  .قال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثین انتھى. والصالحین والعامة معھم في ذلك 

ول الجمھور لیس بصحیح، وقد رد ما قالھ النووي من أن حیاة الخضر ق: قلت
اعتنى بعض المتأخرین بجمع الحكایات : علیھ الحافظ ابن حجر في اإلصابة فقال

المأثورة عن الصالحین وغیرھم ممن بعد الثالث مائة فما بلغت العشرین مع ما في 
أسانید بعضھا ممن یضعف لكثرة أغالطھ أو إیھامھ بالكذب كأبي عبد الرحمن 

  .حسن بن جھضم السلمي وأبي ال
مات الخضر قبل انقضاء : وقال السھیلي قال البخاري وطائفة من أھل الحدیث

ونصر شیخنا أبو بكر بن العربي ھذا لقولھ صلى اهللا : قال. مائة سنة من الھجرة 
علیھ وسلم على رأس مائة سنة ال یبقى على األرض ممن ھو علیھما أحد یرید 

  .ممن كان حیا حین ھذه المقالة
وال یثبت اجتماع الخضر مع أحد من األنبیاء إال مع : ل أبو الخطاب بن دحیةوقا

موسى علیھ السالم كما قصھ اهللا تعالى من خبره، وجمیع ما ورد في حیاتھ ال 

                                                 
باب ال تأتى مائة سنھ وعل�ى األرض نف�س     /كتاب فضائل الصحابة    :  اخرجھ مسلم في صحیحھ    -١

  ،وأخرجھ ٢٥٣٨منفوسة الیوم ح 
ومسلم في  ص�حیحھ  , ١١٦باب السمر في العلم ح/ كتاب العلم :  اخرجھ البخاري في صحیحھ   -٢
ال تأتي مائ�ة س�نة وعل�ى األرض نف�س     باب قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      / كتاب فضائل الصحابة    : 

 .٢٥٣٧منفوسة الیوم ح 
  ٣٩٢ص :  شرح النووي على صحیح مسلم ٣-
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یصح منھا شيء باتفاق أھل النقل  وأما ما جاء من المشائخ فھو مما یتعجب منھ 
  .ھ أنا فالن فیصدقھكیف یجوز لعاقل أن یلقى شخصا ال یعرفھ فیقول ل

ونقل أبو بكر النقاش في تفسیره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن 
إسماعیل البخاري أن الخضر مات وأن البخاري سئل عن حیاة الخضر فأنكر ذلك 
واستدل بحدیث ابن عمر المذكور وھو عمدة من تمسك بأنھ مات وأنكر أن یكون 

  .باقیا 
ونقل عن ابن أبي الفضل . مھور على أنھ ماتالج: وقال أبو حیان في تفسیره

المرسي أن الخضر صاحب موسى مات ألنھ لو كان حیا لزمھ المجيء إلى النبي 
صلى اهللا علیھ وسلم واإلیمان بھ واتباعھ، وقد روي عن النبي صلى اهللا علیھ 

  .لو كان موسى حیا ما وسعھ إال اتباعي : وسلم قال
اھیم الحربي أن الخضر مات وبذلك جزم ابن ونقل أبو الحسن بن مبارك عن إبر

  .المنادى 
وذكر ابن الجوزي عن أبي یعلى بن العراء الحنبلي قال سئل بعض أصحابنا عن 

قال وبلغني مثل ھذا عن أبي طاھر بن العبادي وكان . الخضر ھل مات ؟ فقال نعم 
  .یحتج بأنھ لو كان حیا لجاء إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

فظ ابن حجر ومنھم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن العربي قال الحا
وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش ومنھم ابن الجوزي واستدل بما أخرجھ أحمد 

والذي نفسي بیده : عن الشعبي عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
ذا في حق موسى لو أن موسى كان حیا ما وسعھ إال أن یتبعني قال فإذا كان ھ

فكیف لم یتبعھ الخضر أن لو كان حیا فیصلي معھ الجمعة والجماعة ویجاھد تحت 
  .١رایتھ كما ثبت أن عیسى علیھ السالم یصلي خلف إمام ھذه األمة

وقال أبو الحسین بن المنادى بحثت عن تعمیر الخضر وھل ھو باق أم ال فإذا أكثر 
واألحادیث المرفوعة : قال. ي في ذلكالمغفلین مغترون بأنھ باق من أجل ما رو

في ذلك واھیة والسند إلى أھل الكتاب ساقط لعدم ثقتھم وما عدا ذلك من األخبار 
كلھا واھیة ال یخلو حالھا من أحد األمرین إما أن تكون أدخلت على الثقات 

  .٢استغفاال أو یكون بعضھم تعمد ذلك
وكی�ف ظھ�رت    . ب ل�یس بممك�ن      قال المازري إن قیل إظھار المعجزة على ی�د الك�ذا          

ھذه الخوارق للعادة عل�ى ی�ده ؟ ف�الجواب أن�ھ إنم�ا ی�دعي الربوبی�ة وأدل�ة الح�دوث                  
ولی��ست م��ستحیلة ف��ي  . وأم��ا النب��ي فإنم��ا ی��دعي النب��وة   . تخ��ل م��ا ادع��اه وتكذب��ھ  

  .٣الب�����������شر، ف�����������إذا أت�����������ى ب�����������دلیل ل�����������م یعارض�����������ھ ش�����������يء ص�����������دق     
  

                                                 
 ٣٣٩ صفحة ١١ عون المعبود جزء -١
 ٣٠٠ صفحة ٢ اإلصابة في تمییز الصحابة جزء -٢
 ٢٩٩ صفحة ١ شرح سنن ابن ماجھ جزء -٣
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  أتباع المسيح الدجال
راتھ وتنوع فتنتھ واستعمالھ ألسالیب مختلفة إلض�الل        ال شك أن الدجال مع تعدد قد      

الن��اس وج��رھم إل��ى اتباع��ھ واعتق��اد ألوھیت��ھ ال ش��ك أن ذل��ك كل��ھ یف��تن أع��داد م��ن   
  .الناس بھ فیتبعونھ رغبة فیما عنده او رھبة مما عنده

وإن العبد ضعیف مالم یكن لھ عون م�ن اهللا وھن�اك عالم�ات یع�رف بھ�ا التق�ي م�ن             
  :شقیاء الذین یتبعون المسیح الدجال إلى أصنافالشقي وینقسم اال

 .الكفار عموما، فھم أكثر الناس فتنة بھ وبما یظھره اهللا على یدیھ من الخوارق 
: أن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ق��ال : الیھ��ود خاص��ة، ع��ن أن��س ب��ن مال��ك  

   ٢"١یتبع الدجال من یھود أصبھان سبعون ألفا علیھم الطیالسة "
  ". یتبعھ سبعون ألفا علیھم التیجان : "وفي روایة

المن��افقون، ف��ي الح��دیث یخ��رج الی��ھ المن��افقون والن��ساء ویترك��وا المدین��ة اعم��ر    
وی�ل أم�ك أو وی�ح أمھ�ا قری�ة ی�دعھا أھلھ�ا أین�ع م�ا          : "م�ایكون، ق�ال الرس�ول   

 ......"یكون یأكلھا عافیة الطیر والسباع یأكل ثمرھا وال یدخلھا الدجال 
أش�رف رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      :  عب�د اهللا، ق�ال     وفي ح�دیث ج�ابر ب�ن      

نعم��ت األرض المدین��ة إذا : "  م��ن أف��الق الح��رة، ونح��ن مع��ھ، فق��ال٣عل��ى فل��ق
خرج الدجال، على كل نقب م�ن أنقابھ�ا مل�ك، ال ی�دخلھا، ف�إذا ك�ان ذل�ك رجف�ت                

 -المدینة بأھلھا ثالث رجفات، ال یبقى منافق وال منافقة إال خ�رج إلی�ھ، وأكث�ر             
یوم تنف�ي المدین�ة الخب�ث،    ;  النساء، وذلك یوم التخلیص-یعني من یخرج إلیھ     

كما ینفي الكیر خبث الحدید، یكون معھ سبعون ألفا من الیھود، عل�ى ك�ل رج�ل      
م��نھم س��اج وس��یف محل��ى، فی��ضرب رواق��ھ بھ��ذا ال��ضرب ال��ذي عن��د مجتم��ع      

  .... "السیول
اب، وك�ون أكث�ر أتباع�ھ م�ن     األعراب، خاصة عوام المسلمین وجھلتھم من األع�ر      

األعراب، فألن الجھل غالب علیھم، ولما ج�اء ف�ي ح�دیث أب�ي أمام�ة الطوی�ل                  
 أن یق���ول – أي ال���دجال –وإن م���ن فتنت���ھ  : (قول���ھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   

. نع��م : أرأی��ت إن بعث��ت ل��ك أب��اك وأم��ك أت��شھد أن��ي رب��ك ؟ فیق��ول: لألعراب��ي
  )اتبعھ فإنھ ربك! یا بني : والنفیتمثل لھ شیطانان في صورة أبیھ وأمھ فیق

 النساء، حالھن أشد من حال األعراب، لسرعة تأثرھن، وغلبة الجھل علیھن

                                                 
ویق�ال ف�ي ال�شتم      . ھ تالسان   معرب أصل :  والطیلس والطیلسان مثلثة الالم عن عیاض وغیره         -١
: ق��ال ال��رازي ..الطیال��سة والھ��اء ف��ي الجم��ع للعجم��ة   .  إن��ك أعجم��ي  : ی��ا اب��ن الطیل��سان أي   : 

الطیلسان بفتح الالم واحد الطیالسة والھاء في الجمع للعجمة ألنھ فارس�ي مع�رب والعام�ة تقول�ھ       
 .١/١٦٦مختار الصحاح,١/١٧٤القاموس المحیط. بكسر الالم

ب�اب ف�ي بقی�ة م�ن أحادی�ث ال�دجال       / كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة     : لم في صحیحھ أخرجھ مس - ٢
 ٧٢٤٩ح
المطم��ئن م��ن  : الفل��ق بالتحری��ك :٣/٤٧٢والنھای��ة ف��ي غری��ب األث��ر   ,٢٦/٣١١ ت��اج الع��روس ٣-

 .األرض بین ربوتین ویجمع على فلقان ایضا
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ینزل الدجال في : " قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن ابن عمر، قال
، بمر قناة، فیكون أكثر من یخرج إلیھ النساء، حتى إن الرجل ١ھذه السبخة

مھ، وابنتھ، وأختھ، وعمتھ، فیوثقھا رباطا، مخافة لیرجع إلى حمیمھ، وإلى أ
أن تخرج إلیھ، ثم یسلط اهللا المسلمین علیھ، فیقتلونھ، ویقتلون شیعتھ، حتى 

: إن الیھودي لیختبئ تحت الشجرة أو الحجر، فیقول الحجر أو الشجرة للمسلم
  ٢"ھذا یھودي تحتي فاقتلھ 

ھ وسلم أنھ قال یا معشر عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا علی
النساء تصدقن وأكثرن من االستغفار فإني رأیتكن أكثر أھل النار فقالت امرأة 

منھن جزلة وما لنا یا رسول اهللا أكثر أھل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن 
  ٣".العشیر 

  العجم والترك
ن قال اب). یتبعھ أقوام كأن وجوھھم المجان المطرقة: (جاء في حدیث أبي بكر

  .والظاھر واهللا أعلم أن المراد ھؤالء الترك أنصار الدجال: كثیر
والذي یظھر من األحادیث أن القلة ھي التي تثبت على اإلیمان، وأن أكثر أھل 

  .األرض یومئذ ھم من أتباع الدجال
وأخرج أبو نعیم في ترجمة حسان بن عطیة : "قال الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا

ال ینجو من فتنة : (لحلیة بسند حسن صحیح إلیھ قالأحد ثقات التابعین من ا
وھذا ال یقال من قبل )  الدجال إال اثنا عشر ألف رجل، وسبعة آالف امرأة 

الرأي، فیحتمل أن یكون مرفوعا أرسلھ، ویحتمل أن یكون أخذه عن بعض 
  ٤" أھل الكتاب 

  أماكن تواجده
 في الحدیث یمسح األرض الدجال یدخل جمیع البالد ویمر بجمیع القرى وكما ذكر

 ". ٥َفَعاَث َیِمیًنا َوِشَماًلا: في أربعین یوما و كما في حدیث النواس بن سمعان
ولكن یحرم علیھ أن یطأ مكھ والمدینة والمسجد األقصى والطور كما ورد في 

  الرویات المختلفة

                                                 
النھای�ة  .بع�ض ال�شجر   السباخ جمع سبخة وھي األر الت�ي تعلثوھ�ا الملوح�ة وال تك�اد تنب�ت إال                 -١

ال��سبخة ب��الفتح األرض المالح��ة وجمعھ��ا س��باخ وإذا وص��فت بھ��ا األرض قل��ت      . ١/٢٥للج��زري
 .٢/٢٠٤مشارق األنوار.أرض سبخة

وق��ال  .١٣١٩٧ ح١٢/٣٠٧والطبران��ي ف��ي الكبی��ر  ,٥٣٥٣ح٢/٦٧ أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده   ٢-
ي ف�ي األوس�ط وفی�ھ       قل�ت ف�ي ال�صحیح بع�ضھ رواه أحم�د والطبران�            :" الھیثمي في مجمع الزوائد   

 ".ابن إسحق وھو مدلس
 أخرجھ مسلم في صحیحة باب بَیاِن ُنْقصاِن اْلِإیم�اِن ِب�نْقِص الّطاَع�اِت وَبَی�اِن ِإْط�الِق لْف�ِظ اْلكْف�ِر            -٣

 ٦٨ ص ١على غْیِر اْلكْفِر ِبالّلِھ كُكْفِر النِّْعمِة واْلُحُقوِق جزء 
 ).١٣/٩٢( فتح الباري ٤-
،وأحم�د ف�ي   ٢٢٤٠ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ِفتَن�ِة ال�ّدجَّاِل ح           / كت�اب الف�تن   : سننھ أخرجھ الترمذي في     -٥

 ١٧٦٦٦ ح ٤/١٨١مسنده 
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  يحرم عليه دخول المدينة

على أنقاب المدینة : "لمقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس: عن أبي ھریرة قال
  ١" .مالئكة ال یدخلھا الطاعون وال الدجال

إن المدینة مشبكة بالمالئكة على كل نقب منھا ملكان  :"...وفي روایة
یحرسونھا ال یدخلھا الطاغوت وال الدجال من أرادھا بسوء أذابھ اهللا كما 

  ٢.یذوب الملح في الماء
اَء ُدُبَر ُأُحٍد َصَرَفْت اْلَمَلاِئَكُة َوْجَھُھ ِقَبَل الشَّاِم َیْأِتي اْلَمِسیُح ِإَذا َج: "وفي روایة

  ٣". َوُھَناِلَك َیْھَلُك
المدینة یأتیھا الدجال :" عن أنس بن مالك عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ٤". فیجد المالئكة یحرسونھا فال یقربھا الدجال، قال وال الطاعون إن شاء اهللا
ال یدخل المدینة رعب :"ي صلى اهللا علیھ وسلم قالعن أبي بكرة عن النب

  ٥" .المسیح الدجال ولھا یومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان
عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

یأتي الدجال وھو :" وسلم حدیثا طویال عن الدجال فكان فیما حدثنا بھ أن قال
 المدینة بعض السباخ التي بالمدینة فیخرج إلیھ ٦ل نقابمحرم علیھ أن یدخ

یومئذ رجل ھو خیر الناس أو من خیر الناس فیقول أشھد أنك الدجال الذي 
حدثنا عنك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حدیثھ فیقول الدجال أرأیت إن 
قتلت ھذا ثم أحییتھ ھل تشكون في األمر فیقولون ال فیقتلھ ثم یحییھ فیقول 

ین یحییھ واهللا ما كنت قط أشد بصیرة مني الیوم فیقول الدجال أقتلھ فال ح
  ٧.أسلط علیھ 

قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم یجيء الدجال حتى : عن أنس بن مالك قال
ینزل في ناحیة المدینة ثم ترجف المدینة ثالث رجفات فیخرج إلیھ كل كافر 

  ٨".ومنافق

                                                 
 .٦٧١٤ح/باب ال یدخل الدجال المدینة/كتاب الفتن:  أخرجھ البخاري في صحیحھ-١
 ).إسناده حسن(٩٤٤ ح٣/١٤٧ أخرجھ في حدیث طویل المقدسي في المختارة -٢
، ٢٢٤٣َباب َما َجاَء ِفي الدَّجَّاِل َلا َیْدُخُل اْلَمِدیَن�َة ح�ـ    / الفتن كتاب :  أخرجھ الترمذي في سننھ   -٣

 .َقاَل َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح 
 .٦٧١٥ح/باب ال یدخل الدجال المدینة/ كتاب الفتن: أخرجھ البخاري في صحیحھ-٤
 .١٧٨٠ح/لدجال المدینةباب ال یدخل ا/ كتاب فضائل المدینة: أخرجھ البخاري في صحیحھ-٥
 .  ھو بكسر النون أي طرقھا وفجاجھا ، وھو جمع نقب ، وھو الطریق بین جبلین -٦
ب��اب ال ی��دخل ال��دجال المدین��ة ح   » كت��اب ف��ضائل المدین��ة   :   أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ   -٧

باب في صفة الدجال وتحریم المدین�ة علی�ھ وقتل�ھ      /كتاب المالحم   :  ، ومسلم في صحیحھ      ١٧٨٣
  .٢٩٣٨المؤمن وإحیائھ ح  

 .٦٧٠٦ح/باب ذكر الدجال/كتاب الفتن:  أخرجھ البخاري في صحیحھ-٨
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: سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ أن ر
عمران بیت المقدس خراب یثرب، خراب یثرب خروج الملحمة، خروج (

  ١)الملحمة فتح القسطنطینیة، وفتح القسطنطینیة خروج الدجال
ھذا إسناد جید وحدیث حسن وعلیھ نور الصدق وجاللة النبوة، : قال ابن كثیر

خروج الدجال، وإنما ذلك في آخر ولیس المراد أن المدینة تخرب بالكلیة قبل 
الزمان كما سیأتي بیانھ في األحادیث الصحیحة، بل تكون عمارة بیت المقدس 
سببًا في خراب المدینة النبویة، فإنھ قد ثبت في األحادیث الصحیحة أن الدجال 
ال یقدر على دخولھا یمنع من ذلك بما على أبوابھا من المالئكة القائمین 

  ٢.لمصلتة بأیدیھم السیوف ا
وإذا ھاجر المھدي من المدینة إلى بیت المقدس تخرب المدینة بعد ھجرتھ 

  ٣وتصیر مأوى للوحوش
وسبب خرابھا واهللا أعلم أن خیار أھلھا یخرجون م�ع المھ�دي إل�ى الجھ�اد، ث�م          
ترج���ف بع���د ذل���ك بمنافقیھ���ا وت���رمیھم إل���ى ال���دجال ول���م یب���ق إال المؤمن���ون      

ستكون ھج�رة  : "قدس عند إمامھم وقد وردالمخلصون فیھاجرون إلى بیت الم   
  ".وخی��������������ار الن��������������اس یومئ��������������ذ أل��������������زمھم مھ��������������اجر إب��������������راھیم   

  ٤ومن بقي منھم تقبض روحھ الریح الطیبة
وإنھ ال یبقى شيء "... یحرم علیھ دخول مكة، وفي حدیث أبي رافع المرفوع 

من األرض إال وطئھ وظھر علیھ إال مكة والمدینة ال یأتیھما من نقب من 
  ..."إال لقیتھ المالئكة بالسیوف صلتةنقابھما 

عن أَنُس بن َمالٍك رضي اهللا عنھ عن النبي قال لیس من بَلٍد إال سَیَطُؤُه الّدجَّاُل 
إال مكََّة َواْلَمدیَنَة لیس لھ من نَقاِبَھا نْقٌب إال علیھ اْلَمَلائَكُة َصاّفیَن یْحُرُسوَنَھا 

  ٥.َث رَجَفاٍت َفُیْخرُج اهللا كلَّ َكافٍر َوُمَنافٍقثمَّ تْرُجُف اْلَمدیَنُة بَأْھِلَھا ثَلا
  ٦.الدجال یطوي األرض كلھا إال مكة والمدینة:وفي روایة
  ٧".یجيء الّدجَّاُل فَیَطُأ اَألرَض اال مكََّة واْلَمدیَنَة:" وفي روایة

 یحرم علیھ دخول بیت المقدس 
یم علیھ السالم قبل دخول الدجال إلي بیت المقدس یدركھ المسیح عیسي بن مر

 .فیقتلھ عند باب لد

                                                 
  سبق تخریجھ-١
 ٤٦/ ١:  الفتن والمالحم -٢
 ٢/٨١لوامع األنوار البھیھ - ٣
 ٢/١٢٥ المرجع السابق -٤
سلم ف��ي وم��.١٧٨٢ ح٢/٦٦٥/ب��اب ال ی��ْدُخُل ال��ّدجَّاُل اْلَمدیَن��ةَ /  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ -٥

 .٢٩٤٣ ح٤/٢٢٦٥/باب قصة الجساسة/كتاب الفتن وأشراط الساعة/صحیحھ
 .٣٢٤٢٨ أخرجھ ابن أبي شیبة في مسنده ح ٦-
 .١٣٠٠٩ ح٣/١٩١ أخرجھ أحمد في مسنده-٧
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عن ُمَجمَِّع اْبَن َجاِرَیَة اْلَأْنَصاِريَّ َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
  ١".َیُقوُل َیْقُتُل اْبُن َمْرَیَم الدَّجَّاَل ِبَباِب ُلدٍّ 

  ...".ِرَكُھ بَباِب لدٍّ َفَیْقتُلُھَفَیْطلُبُھ حتى یْد:"...وفي حدیث النواس بن سمعان
  : أنقاب المدينة المنورة باالسم

وھو طریق ) الریاض الجدید/ طریق المدینة المنورة القصیم( النقب األول ھو-١
قدوم المسیح الدجال الذي ذكرناه، وھو مخترق وناقب لصخور الحرة الشرقیة 

  . ینالجبلیة وھو بذلك بوابة الوصول المغلقة في وجھھ اللع
وامتداده القاطع أیضًا للحرة ) طریق الملك عبد العزیز( النقب الثاني ھو -٢

الشرقیة ومنطقتھا الجبلیة الناریة، وھو بالفعل بمثابة بوابة دخول للمدینة من ھذا 
  . المكان

من أمام مسجد المیقات ومن قبل ما یتفرع  )طریق الھجرة(  النقب الثالث ھو-٣
و بین جبلین للداخل إلي حدود المدینة المنورة من منھ طریق أبیار علي، وھ

الطریق الدائري الثالث وھما جبل عیر والجبل المقابل لھ من علي الجانب األخر 
  . لطریق أبیار علي

وھو أیضًا بین جبلین عند الداخل من حدود ) طریق السالم( النقب الرابع وھو -٤
بة دخول، والجبلین ھما أمام المدینة المنورة من الطریق الدائري الثالث كبوا

  . مستشفي أحد وبجوار مركز استقبال حجاج البر
وبدایتھ ) طریق عثمان بن عفان، المشھور بطریق العیون( النقب الخامس ھو -٥

عند دخولھ حدود المدینة من الطریق الدائري الثالث یقع أیضًا بین جبلین وھما 
ل أحد في ھذا المكان وھو أیضًا بمنطقة الجرف المقابلة لجب. جبل أحد وأخر جبل

  ). الحد الشرعي للمدینة المنورة(عند التقاء طریق العیون بالطریق الدائري الثالث 
من دخلة الحرس الوطني للقادم من ) طریق المطار(  النقب السادس وھو-٦

منطقة الجرف ومن خلف جبل أحد بالطریق الدائري الثالث، ویرید دخول المدینة 
ناك وعندھا سیجد طریق المطار یدخل بین جبلین كنقب وبوابة المنورة من ھ

  . دخول وھما جبل أحد وجبل الخزان
وھو طریق ارتداد المسیح الدجال ) طریق تبوك(  النقب السابع واألخیر ھو-٧

وذھابھ لحیث یلقي حتفھ بالشام قرب بیت المقدس بباب لد، وھذا الطریق ھو 
 الشام ویصل إلیھا، وعند وصول ھذا الطریق الطریق الوحید الذي یدخل من اتجاه

لعبور حد المدینة المنورة من الطریق الدائري الثالث تجده أیضًا بین جبلین وھما 
وكال الجبلین , جبل القصر والجبل المقابل لھ الذي یقع خلف حدیقة النخیل اآلن

  یقع بمنطقة الجرف
  

                                                 
، َق�اَل  ٢٢٤٤باب ما جاء في قتل عیسى ابن مریم الدجال ح�ـ         / كتاب الفتن   .. سنن الترمذى     . ١-

  َحَسٌن َصِحیٌحَأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث
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 مدة مكوثه في األرض

م�ًا فق�ط، لك�ن ی��وٌم ك�سنة، وی�وٌم ك�شھر، وی��وٌم       أربع��ون یو: مق�دار لبث�ھ ف�ي األرض   
ع�ن أب�ي ھری�رة رض�ي اهللا     . كجمعة، وسائر أیام�ھ كأیامن�ا، وآخ�ر ی�وم یم�ر س�ریعاً           

ِإنَّ اَألْعَوَر الدَّجَّاَل َمِسیَح الضََّالَلِة َیْخُرُج : ( عنھ قال قال النبي صلي اهللا علیھ وسلم
ٍف ِم��َن النَّ��اِس َوُفْرَق��ٍة، َفَیْبُل��ُغ َم��ا َش��اَء اللَّ��ُھ ِم��َن   ِم��ْن ِقَب��ِل اْلَم��ْشِرِق ِف��ي َزَم��اِن اْخ��ِتالَ 

  ١) َمرََّتْیِن-اَألْرِض ِفي َأْرَبِعیَن َیْوًما، اللَُّھ َأْعَلُم َما ِمْقَداُرَھا، اللَُّھ َأْعَلُم َما ِمْقَداُرَھا 
:"  َق��اَل. اْل��َأْرِض؟ُقْلَن��ا َی��ا َرُس��وَل اللَّ��ِھ َوَم��ا َلْبُث��ُھ ِف��ي : ع��ن الن��وااس ب��ن س��معان َق��اَل

  ".٢َأْرَبِعیَن َیْوًما َیْوٌم َكَسَنٍة، َوَیْوٌم َكَشْھٍر، َوَیْوٌم َكُجُمَعٍة، َوَساِئُر َأیَّاِمِھ َكَأیَّاِمُكْم 
  مسلك العلماء في حقيقة تلك األيام

قال العلماء ھذا الحدیث على ظاھره، وھذه األیام الثالثة طویلة على ھذا   - أ
وسائر : ( الحدیث یدل علیھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلمالقدر المذكور في 

یا رسول اهللا فذلك الیوم الذي كسنة : ( وأما قولھم) . أیامھ كأیامكم 
) ال اقدروا لھ قدره : قال "- من أیام الدجال -" أتكفینا فیھ صالة یوم؟

ھذا حكم مخصوص بذلك الیوم شرعھ لنا صاحب : فقال القاضي وغیره
ولوال ھذا الحدیث، ووكلنا إلى اجتھادنا، القتصرنا فیھ على : قالوا. الشرع 

( ومعنى . الصلوات الخمس عند األوقات المعروفة في غیره من األیام 
أنھ إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما یكون بینھ وبین الظھر كل  ) اقدروا 

یوم فصلوا الظھر، ثم إذا مضى بعده قدر ما یكون بینھا وبین العصر 
لعصر، وإذا مضى بعد ھذا قدر ما یكون بینھا وبین المغرب فصلوا فصلوا ا

المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظھر، ثم العصر، ثم المغرب، وھكذا 
وقد وقع فیھ صلوات سنة، فرائض كلھا مؤداة . حتى ینقضي ذلك الیوم 

وأما الثاني الذي كشھر، والثالث الذي كجمعة، فقیاس الیوم . في وقتھا 
 ٣ل أن یقدر لھما كالیوم األول على ما ذكرناه، واهللا أعلم األو

أي بالئة وشدتة وثقلھ على المؤمنین  یوم كسنھ, قصد بأربعین یوما   - ب
فیكون البالء في الیوم األول اشد مایكون فیكون كسنھ ثم یھون بعض 

  الشيء فیكون كشھر
  الرد

ن الصاله كیف وھي قولھم ع كان یمكننا قبول ھذا الرأي لوال قرینة تدفعھ
نصلیھا فقال اقدروا لھا قدرھا فھذا دلیل على أنھ الیقصد من األمور المعنویة 

                                                 
ب��اب  ذك��ر ق��در مك��ث ال��دجال ف��ي األرض عن��د  /كت��اب الت��اریخ/ أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ -١

رجال��ھ  : ٧/٣٤٩وأورده الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د, ٦٨١٢ح )١٥/٢٢٣(خروج��ھ م��ن وثاق��ھ 
أخرج�ھ  : " وق�ال الح�افظ اب�ن حج�ر رحم�ھ اهللا      . رجال ال�صحیح غی�ر عل�ي ب�ن المن�ذر وھ�و ثق�ة            

 ).١٥٩٨(ح" صحیح الموارد " وصححھ األلباني في " بسند جید البزار 
ب�اب ذك�ر ال�دجال وص�فة م�ا مع�ھ ح          / كتاب الفتن واش�راط ال�ساعة     : أخرجھ مسلم في صحیحة      -٢

٢٩٣٥ 
 )٣٧٧شرح النووي  .(-٣
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والمعنى على ظاھره ولكن ھذه األشیاء ال تعرف حتى تحدث، ومما یدل ویؤید 
ذلك أننا ذكرنا أن احوال العالم األرضي تبدأ في اإلختالف ونحن نؤمن 

  بوجودھا إلخبار الصادق المصدوق فیھا
 رات الدجال وخوارقهقد

قد أقدر اهللا عز وجل المسیح الدجال على بعض الخ�وارق كإحی�اء مّی�ت وأم�ره                 
 عل��ى ذل��ك بقوت��ھ   -ع��دو اهللا-ال��سماء أن تمط��ر واألرض أن تنب��ت، ول��م َیْق��ِدْر    

 .وحولھ ، وإنما قدر على ذلك بإذن اهللا وأمره ؛ ال باستقالل منھ
  معھ جبل خبز ونھر ماء
 ما سأل أحد النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن الدجال أكثر عن المغیرة بن شعبة

ما سألتھ وإنھ قال لي ما یضرك منھ قلت ألنھم یقولون إن معھ جبل خبز ونھر 
وما ینصبك منھ إنھ :"  وفي روایة قال١. ماء قال ھو أھون على اهللا من ذلك 

إن معھ الطعام " ، ٢".یقولون إن معھ الطعام واألنھار "، و"ال یضرك
  ٣".الشرابو

وال یكون عند أحد غیره من شيء من طعام ) والشراب یومئذ إال معھ: (قولھ
وال شراب وھذه فتنة كبیرة لحاجة الناس إلیھما أشد حاجة فال یوجد شيء 

  .٤منھما عند غیره فبالضرورة یحتاج الناس إلیھ ویأخذون بقولھ
راب بیده بحیث من أن یجعل الطعام والش: أي) أھون على اهللا من ذلك: (قولھ

 .ال یمكن غیره شیئا منھما
قال القاضي معناه ھو أھون على اهللا من أن یجعل ما خلقھ اهللا تعالى على یده 
مضال للمؤمنین ومشككا لقلوبھم، بل إنما جعلھ لھ لیزداد الذین آمنوا إیمانا، 
ویثبت الحجة على الكافرین والمنافقین ونحوھم، ولیس معناه أنھ لیس معھ 

  ٥.ن ذلك شيء م
فعن حذیفة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال في الدجال إن : معھ جنة ونار

  .٦معھ ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار
ُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَما ُسْرَعُتُھ ِفي :   شدید السرعة فَعْن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن َقاَل

   ".٧َبَرْتُھ الرِّیُحاْلَأْرِض َقاَل َكاْلَغْیِث اْسَتْد

                                                 
 .٦٧٠٥باب ذكر الدجال ح / كتاب الفتن :  أخرجھ البخاري في صحیحھ- ١
باب في الدجال وھو أھون عل�ى اهللا  /فتن وأشراط الساعة    كتاب ال :  اخرجھ مسلم في صحیحھ      -٢

 ٢٩٣٩عز وجل  ح  
  .٤٠٧٠باب طلوع الشمس من مغربھا ح » كتاب الفتن :   أخرجھ ابن ماجھ في سننھ-٣
 .٤٠٧٣ ح ٣٣باب /اخرجھ ابن ماجة في سننھ بشرح السندي، كتاب الفتن- ٤

  .١٨/٤٧:  شرح النووي على مسلم٥-
، قال أبو مسعود أنا ٦٧١١باب ال یدخل الدجال المدینة ح    /كتاب الفتن   : حھ البخاري في صحی   ٦-

 سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  
باب ذكر الدجال و ص�فتھ وم�ن مع�ھ    /كتاب الفتن وأشراط الساعة :  أخرجھ مسلم في صحیحھ    -٧

 ٢٩٣٥ح 



 - ٣٩٢٩ -

  َیْأُمُر السََّماَء َأْن ُتْمِطَر َفُتْمِطَر َوَیْأُمُر اْلَأْرَض َأْن ُتْنِبَت َفُتْنِبَت
َفَیْأِتي اْلَقْوَم َفَیْدُعوُھْم َفُیَكذُِّبوَنُھ َوَیُردُّوَن َعَلْیِھ َقْوَلُھ َفَیْنَصِرُف :" وفي الحدیث

 َوُیْصِبُحوَن َلْیَس ِبَأْیِدیِھْم َشْيٌء ُثمَّ َیْأِتي اْلَقْوَم َفَیْدُعوُھْم َعْنُھْم َفَتْتَبُعُھ َأْمَواُلُھْم
َفَیْسَتِجیُبوَن َلُھ َوُیَصدُِّقوَنُھ َفَیْأُمُر السََّماَء َأْن ُتْمِطَر َفُتْمِطَر َوَیْأُمُر اْلَأْرَض َأْن 

ِل َما َكاَنْت ُذًرا َوَأَمدِِّه َخَواِصَر َوَأَدرِِّه ُتْنِبَت َفُتْنِبَت َفَتُروُح َعَلْیِھْم َساِرَحُتُھْم َكَأْطَو
  ُضُروًعا 

 .١"َیْأِتي اْلَخِرَبَة َفَیُقوُل َلَھا َأْخِرِجي ُكُنوَزِك َفَیْنَصِرُف ِمْنَھا َفَیْتَبُعُھ َكَیَعاِسیِب 
ْیِف َفَیْقَطُعُھ َیْدُعو َرُجًلا َشابا ُمْمَتِلًئا َشَباًبا َفَیْضِرُبُھ ِبالسَّ:یقتل مسلما ثم یحیھ 

  " .٢ِجْزَلَتْیِن ُثمَّ َیْدُعوُه َفُیْقِبُل
 امتثل وفي ٣"فیتوجھ قبلھ جل من المؤمنین "الرجل المؤمن الذي یخرج إلیھ 

  .٤" رجل وھو خیر الناس، أو من خیار الناس  "روایة أبي سعید الخدري 

ى اهللا علیھ وفي روایة عطیة أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول اهللا صل
: وسلم وزاد فیقول لھ الدجال لتطیعني فیما آمرك بھ أو ألشقنك شقتین، فینادي

  .یا أیھا الناس ھذا المسیح الكذاب 
  شبھھ والرد علیھا

وتعجب البعض أن یطأ كل بلده ویمسح األرض في أربعین یوما وقال ابن حزم في 
  المحلى إنما یطأھا جنوده وأنما محال أن یطأھا ھو

  الرد
دلت األخبار على أن خروج الدجال ھو أول العالمات التي تدل على تغیر احوال -١

  األرض فاهللا أعلم بقوانین الطبیعھ الموجوده في ذلك الحین ، 
  كما أنھ ذكر في االحادیث أن سرعة الدجال كبیرة كالغیث استدبرتھ الریح،-٢

إنما ھي یوم كما أن مدة مكوثة الحقیقیة لیست أربعین یوما من أیامنا و -٣
كسنة ویوم كشھر ویوم كجمعة، وسائر أیامھ كأیام الناس ھذه، ومعدل 

  .ذلك سنة وشھران ونصف شھر
 ومن الواضح أن وجود الناس على األرض في أماكن أضیق مماھم علیھا  -٤

 .الیوم حیث الذكر لكثیر من البلدان وأن مسرح األحداث محدود 
تھ ضمن ھذه المساحھ الشام ان الدجال سوف یكون متواجد بشركھ وظالل -٥

  والعراق وجزیرة العرب معقل االسالم ومنبعھ

                                                 
 النَّْحِل- ١

باب ذكر الدجال و ص�فتھ وم�ن مع�ھ    /اعة كتاب الفتن وأشراط الس:  أخرجھ مسلم في صحیحھ    ٢-
 ٢٩٣٥ح 

 .مسلم  في صحیحھ من طریق أبي الوداك عن أبي سعید  - ٣
 ٦٧١٣ ح ٦/٢٦٠٨أشد البخاري في صحیحھ  - ٤
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و من الراجح ان الخسوف الثالث ستكون قبل خروج الدجال حیث تقضي  -٦
  .علي جزء كبیر من االرض 

  
  لماذا یعاقب اهللا عز وجل متبعي الدجال مع جریان خوارق على یدیھ؟ 

  الجواب
التي تجري على أیدي غیر عباد اهللا ان عامة ما یظھر من خوارق العادات -١

الصالحین إنما ھي حیل وخداع وتمثیل ، وإن وقع منھا شيء حقیقة فھو من 
  جنس أعمال السحرة والكھان ، ومن إعانة الجن والشیطان

انذر امتھ و حذرھم منھ بین لھم عالمتھ و ) صل اهللا علیھ و سلم(ان النبي -٢
  صفاتھ فال عذر لھم 

ما بعث نبي إال :" قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عنھ قالعن أنس رضي اهللا 
وإن ربكم لیس بأعور، وإن بین عینیھ  أنذر أمتھ األعور الكذاب أال إنھ أعور،

  ١".مكتوب كافر 
 من المعلوم انھ لن یري احد ربھ اال بعد الموت و قد سال موسي علیھ السالم -٣

رب { : فقد قال ,احد ربھ في الدنیا ان یري ربھ فبین لھ اهللا تعالي انھ لن یري 
 عن بعض أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن ٢} أرني أنظر إلیك قال لن تراني

النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال یومئذ للناس وھو یحذرھم فتنتھ تعلمون أنھ لن 
یرى أحد منكم ربھ حتى یموت وإنھ مكتوب بین عینیھ ك ف ر یقرؤه من كره 

  ٣. عملھ
ھذا الحدیث فیھ تنبیھ على إثبات رؤیة اهللا تعالى في اآلخرة، وھو : المازريقال 

مذھب أھل الحق، ولو كانت مستحیلة كما یزعم المعتزلة لم یكن للتقیید بالموت 
  . معنى 

ھذه األحادیث التي ذكرھا مسلم وغیره في قصة الدجال حجة لمذھب : قال القاضي
ینھ، ابتلى اهللا بھ عباده، وأقدره على أھل الحق في صحة وجوده، وأنھ شخص بع

أشیاء من مقدورات اهللا تعالى من إحیاء المیت الذي یقتلھ، ومن ظھور زھرة 
الدنیا، والخصب معھ، وجنتھ وناره ونھریھ، واتباع كنوز األرض لھ، وأمره 
السماء أن تمطر فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت، فیقع كل ذلك بقدرة اهللا تعالى 

ثم یعجزه اهللا تعالى بعد ذلك فال یقدر على قتل ذلك الرجل وال غیره، ومشیئتھ، 
ھذا مذھب أھل السنة . ویبطل أمره، ویقتلھ علیھ السالم، ویثبت اهللا الذین آمنوا 

وجمیع المحدثین والفقھاء والنظار، خالفا لمن أنكره، وأبطل أمره من الخوارج 
  .والجھمیة وبعض المعتزلة وغیرھم 

                                                 
 ٦٧١٢ ح ٦/٢٦٠٨ البخاري في صحیحھ  -١

 )١٤٣(ایھ ,  سورة االعراف ٢-
 ق�ال أب�و عی�سى ھ�ذا     ٢٢٣٥ ح.باب ما جاء في عالمة ال�دجال     / كتاب الفتن .. سنن الترمذى     ". 

  ٣ حدیث حسن صحیح



 - ٣٩٣١ -

لوجود، ولكن الذي یدعي مخارف وخیاالت ال حقائق لھا، وزعموا فانھ صحیح ا
وھذا غلط . أنھ لو كان حقا لم یوثق بمعجزات األنبیاء صلوات اهللا وسالمھ علیھم 

ألنھ لم یدع النبوة فیكون ما معھ كالتصدیق لھ، وإنما یدعي اإللھیة، ; من جمیعھم 
ئل الحدوث فیھ، ونقص وھو في نفس دعواه مكذب لھا بصورة حالھ، ووجود دال

صورتھ، وعجزه عن إزالة العور الذي في عینیھ، وعن إزالة الشاھد بكفره 
ولھذه الدالئل وغیرھا ال یغتر بھ إال رعاع من الناس لسد . المكتوب بین عینیھ 

ألن فتنتھ عظیمة ; الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق، أو تقیة وخوفا من أذاه 
األلباب، مع سرعة مروره في األمر، فال یمكث بحیث جدا تدھش العقول، وتحیر 

یتأمل الضعفاء حالھ ودالئل الحدوث فیھ والنقص فیصدقھ من صدقھ في ھذه 
الحالة ولھذا حذرت األنبیاء صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعین من فتنتھ، ونبھوا 

لما معھ وأما أھل التوفیق فال یغترون بھ، وال یخدعون . على نقصھ ودالئل إبطالھ 
لما ذكرناه من الدالئل المكذبة لھ مع ما سبق لھم من العلم بحالھ، ولھذا یقول لھ 

  ١.ما ازددت فیك إال بصیرة : الذي یقتلھ ثم یحییھ
  : ویمكن تلخیص ذلك لألسباب التالیة

 .  لظھور النقص علیھ، ودالئل الحدوث
یان عالمة تدل ، ھو ب"أال إنھ أعور، وإن ربكم لیس بأعور " وتشویھ الذات،

على كذب الدجال داللة قطعیة بدیھیة یدركھا كل أحد ولم یقتصر على كونھ 
 ٢.جسما أو غیر ذلك من الدالئل القطعیة لكون بعض العوام ال یھتدي إلیھا

یقرؤه ". وشھادة كذبھ وكفره المكتوبة بین عینیھ، وإن بین عینیھ مكتوب كافر 
وفي روایة یقرأه كل " غیر كاتب من كره عملھ أو یقرؤه كل مؤمن كاتب و

 .مسلم
الصحیح الذي علیھ المحققون أن ھذه الكتابة على ظاھرھا، وأنھا : قال النووي

كتابة حقیقة جعلھا اهللا آیة وعالمة من جملة العالمات القاطعة بكفره وكذبھ 
وإبطالھ ومنھم من قال ھي مجاز وإشارة إلى سمات الحدوث علیھ، واحتج 

 ٣".، وھذا مذھب ضعیف " كل مؤمن كاتب وغیر كاتب یقرؤه: " بقولھ
 ".وقال تعلموا أنھ لن یرى أحد منكم ربھ عز وجل حتى یموت 

 .أن معھ بعض الخوارق الضئیلة،  التي ال تتناسب مع دعوى الربوبیة 
  

  دعوي المسیح الدجال
یدعي اإلصالح ثم یدعي النبوة ثم یدعي أنھ الرب ومع إدعائھ ال یستطیع أن 

  .ح العور عن عینھیمس

                                                 
 .٢٩٣٨ ح ٤/٢٢٥٦ شرح النووي على صحیح مسلم -١
  ٦/٤٢٦تحفھ االحوذي ,  المرجع السابق -٢
 شرح النووي   - ٣
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نزل علي عبد اهللا بن مغنم، وكان من : أخبرني سلیمان بن شھاب العبسي قال
أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فحدثني عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ 

الدجال لیس بھ خفاء، إنھ یجيء من قبل المشرق، فیدعو إلى حق، فیتبع، : " قال
علیھم، فال یزال على ذلك حتى یقدم الكوفة، وینتصب للناس فیقاتلھم، فیظھر 

. إني نبي: فیظھر دین اهللا، ویعمل بھ، فیتبع ویحب على ذلك، ثم یقول بعد ذلك
فتعمش . أنا اهللا : فیفزع من ذلك كل ذي لب ویفارقھ، فیمكث بعد ذلك، حتى یقول

كل عینھ، وتقطع أذنھ، ویكتب بین عینیھ كافر، فال یخفى على كل مسلم، فیفارقھ 
أحد من الخلق في قلبھ مثقال حبة خردل من إیمان، ویكون أصحابھ وجنوده 
المجوس والیھود والنصارى، وھذه األعاجم من المشركین، ثم یدعو برجل فیما 
یرون، فیؤمر بھ فیقتل، ثم یقطع أعضاءه، كل عضو على حدة، فیفرق بینھا حتى 

أنا اهللا، أحیي : ھو قائم، فیقولیراه الناس، ثم یجمع بینھا، ثم یضربھ بعصاه، فإذا 
 ١٢" .وأمیت، وذلك كلھ سحر یسحر بھ أعین الناس، لیس یصنع من ذلك شیئا 

  ٣"یدعو إلى نفسھ" وفي روایھ 
  ذكر ما یعصم من الدجال

النجاة یومئذ لیس مبنیا على العلم الحسي ولكن مبني على االیمان الحقیقي وھو 
فر مایكون ھذین في رسول اهللا صلى اهللا توحید اهللا عز وجل والعمل الصالح وأو

 إن َیخُرْج وأنا ِفیكْم فَأَنا حِجیُجُھ ُدونُكْم وِإْن َیخُرْج َوَلسُت "علیھ وسلم حیث قال 
  "ِفیكْم َفامُرٌؤ حِجیُج َنفِسِھ واللَُّھ خِلیَفِتي على كل ُمسِلٍم

ھ  ألنالتعریف بفتنة المسیح الدجال وخطرھا وعظمھا وخاصة على المنابر -١
لما فتحت إصطخر : عن راشد بن سعد قال. یخرج عند غفلة الناس عن ذكره

: فلقیھم الصعب بن جثامة فقال: قال. أال إن الدجال قد خرج : إذا مناد ینادي
: " لوال ما تقولون ألخبرتكم أني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول

 األئمة ذكره على ال یخرج الدجال حتى یذھل الناس عن ذكره، وحتى یترك
  ٤".المنابر

عن أبي الدرداء، یرویھ عن النبي صلى اهللا علیھ . حفظ آیات من سورة الكھف -٢
من حفظ عشر آیات من أول سورة الكھف عصم من فتنة الدجال : " وسلم قال

                                                 
 وق�ال  ٧/٣٤٠:وأورده الھیثم�ي ف�ي المجم�ع     , ٢/٢٢٩ أخرجھ بن عساكر ف�ي ت�اریخ دم�شق           -١

 ھو متروكرواه الطبراني وفیھ سعید بن محمد الوراق و
 ١٣/٩١ قال ابن حجر في فتح الباري سنده ضعیف -٢
  تاریخ دمشق في الموطن السابق-٣
أخرجھ بن أبي عاصم ,وقال بن كثیر إسناده حسن     ,١٦٧١٨ ح   ٤/٧١ أخرجھ أحمد في مسنده    -٤

 رواه عب�د اهللا ب�ن أحم�د م�ن     ٣٣٥وق�ال الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د     ,٢/١٧٠في اآلحاد والمثاني    
 .وبقیة رجالھ ثقات,عن صفوان بن عمرو وھي صحیحة كما قال ابن معینروایة بقیة 
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من : "وكذا قال ھشام الدستوائي، عن قتادة، إال أنھ قال:  قال أبو داود١" .
 ٢".من آخر الكھف: "وقال شعبة، عن قتادة". فحفظ من خواتیم سورة الكھ

فمن أدركھ منكم فلیقرأ  ,قراءة فواتح سورة الكھف و خواتیمھا لمن ادركھ -٣
  .علیھ فواتح سورة الكھف فإنھا جواركم من فتنتھ

، فقد ثبت في األحادیث الصحاح، من غیر وجھ أن رسول االستعاذة من فتنتھ -٤
ن فتنة الدجال في الصالة، وأنھ أمر أمتھ اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یتعوذ م

عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ . بذلك أیضا
 ٣" .وسلم یستعیذ في صالتھ من فتنة الدجال

عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یدعو 
ن عذاب النار ومن فتنة المحیا ویقول اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر وم

أعوذ بك من شر المسیح : (، وفي روایة٤والممات ومن فتنة المسیح الدجال
  ) الدجال

عن ابن عباس  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یعلمھم ھذا الدعاء 
كما یعلمھم السورة من القرآن یقول قولوا اللھم إنا نعوذ بك من عذاب جھنم 

ب القبر وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من وأعوذ بك من عذا
یشمل جمیع " فتنة المحیا والممات : "قولھ: فإن قیل. ٥فتنة المحیا والممات

لعظم شأنھا، وكثرة : ما ذكر فألي فائدة خصص ھذه األشیاء بالذكر؟ قلت
والشك أن تخصیص معنى ما یشملھ العام من باب االعتناء بأمره لشدة . شرھا

مھ، وفي ھذا الكالم عطف العام على الخاص أیضا، وذلك لفخامة أمر حك
  .المعطوف علیھ، وعظمة شأنھ

 من فتنة المسیح الدجال، مع - علیھ الصالة و السالم-ما فائدة تعوذه : فإن قیل
فائدتھ أن ینتشر :  بأنھ متأخر عن ذلك الزمان بكثیر؟ قلت- علیھ السالم-علمھ

لى جیل، وجماعة إلى جماعة، بأنھ كذاب مبطل خبره بین األمة من جیل إ
مفترى، ساع على وجھ األرض بالفساد، مموه ساحر، حتى ال یلتبس على 

 ویتحققوا أمره، ویعرفوا أن جمیع - علیھ اللعنة-المؤمنین أمره عند خروجھ
، ویجوز أن یكون ھذا - علیھ السالم-دعاویھ باطلة، كما أخبر بھ رسول اهللا

  ٦.ھ، أو تعوذا منھ ألمتھتعلیما منھ ألمت

                                                 
ب��اب َف��ضِل س��وَرِة الَكْھ��ِف وآَی��ِة /كت��اب ص��الة الم��سافرین وق��صرھا/ أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ-١

 .٨٠٩ ح١/٥٥٥اْلكْرِسيِّ
  ٤٣٢٣ أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب المالحم باب خروج الدجال ح -٢
 ٦٧١٠ ح ٦/٢٦٠٨ البخاري في صحیحھ -٣
» ص�حیح م�سلم   , ١٣١١باب التعوذ من عذاب القب�ر ح » كتاب الجنائز   » صحیح البخاري   » - ٤

 ٥٨٨باب ما یستعاذ منھ في الصالة ح» كتاب المساجد ومواضع الصالة 
 ٥٩٠باب ما یستعاذ منھ في الصالة ح » كتاب المساجد ومواضع الصالة » صحیح مسلم - ٥

 .٤/٩٣ شرح أبي داود للعیني٦-
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 إلى أنھ ال یجوز أن یدعو في - رحمھما اهللا تعالى-وقد ذھب أبو حنیفة وأحمد
: " الصالة، إال باألدعیة المأثورة قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  في الصحیح

إنھذه الصالة ال یصلح فیھا شيء من كالم الناس، إنما ھو التسبیح والتكبیر 
  ١" .وقراءة القرآن 

  فال یحاول ان یراه، فإن من رآه افتتنتعاد عنھاالب -٥
من سمع بالدجال فلینأ عنھ، فواهللا : " كما تقدم في حدیث عمران بن حصین

  ٢"إن المؤمن لیأتیھ وھو یحسب أنھ مؤمن فیتبعھ، لما یبعث بھ من الشبھات 
 :وفي الباب عن عائشة

من لم ".  عنھمن سمع بالدجال فلینأ: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
 .یستطع أن یقیم بمكة أو المدینة فلیھرب إلي الجبال والمناطق النائیة

عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ أنھ قال  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
 ومواقع ٣وسلم یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنم یتبع بھا شعف الجبال

 ٤القطر یفر بدینھ من الفتن
 ن اضطر لمواجھتھ  لممواجھتھ بالكفر -٦

عن أبي سعید قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یحقر أحدكم نفسھ 
یرى أمرا هللا علیھ فیھ :" قالوا یا رسول اهللا كیف یحقر أحدنا نفسھ؟،  قال

مقال ثم ال یقول فیھ فیقول اهللا عز وجل لھ یوم القیامة ما منعك أن تقول في 
 ٥".ول فإیاي كنت أحق أن تخشىكذا وكذا فیقول خشیة الناس فیق

 ، شرفھما اهللا تعالىسكنى المدینة النبویة ومكة -٧
وھو محرم علیھ أن " فلیفعل، كما في الحدیث من استطاع سكنى المدینة 

  ٦"یدخل نقاب المدینة
عن محجن بن األدرع األسلمي قال بعثني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  

ة ثم صعد على أحد وصعدت معھ لحاجة ثم عارضني في بعض طرق المدین
فأقبل بوجھھ نحو المدینة فقال لھا قوال ثم قال ویل أمك أو ویح أمھا قریة 
یدعھا أھلھا أینع ما یكون یأكلھا عافیة الطیر والسباع یأكل ثمرھا وال یدخلھا 

                                                 
كَت��اب اْلَم��َساجِد َوَمَواض��ِع , اخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ . ١/١٥٤٧ ش��رح اب��ن ماج��ھ لمغلط��اي-١

  ٥٣٧ ح١/٣٨١,باب َتْحریِم الَكَلاِم في الّصَلاِة َوَنسِخ ما كان من إباحة ,الّصَلاِة 
 ١١٦ ص٤سنن ابي داود كتاب المالحم باب خروج الدجال جزء- ٢
 وأعالیھا واحدھا شعفة .  بفتح الشین والعین أي رءوس الجبال-٣
» س�نن أب�ي داود   , ١٩باب من الدین الفرار م�ن الف�تن ح   » كتاب اإلیمان »  صحیح البخاري    -٤

 باب ما یرخص فیھ من البداوة في الفتنة» كتاب الفتن والمالحم 
 ، وأحمد ٥٠٠٨باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ح  » كتاب الفتن   »   سنن ابن ماجھ      -٥

 . ، وفي الزوائد إسناده صحیح رجالھ ثقات : ه في مسند
 ٦٦٥ ص٢اخرجھ البخاري في صحیحة باب المدینة تنفى الخبث جزء - ٦
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الدجال إن شاء اهللا كلما أراد دخولھا تلقاه بكل نقب من نقابھا ملك مصلت 
  ١یمنعھ عنھا

 عن أم شریك أنھا سمعت النبي صلى اهللا علیھ  الجبال لمن لم یستطعسكني -٨
یا رسول اهللا : لیفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شریك:" وسلم یقول

 ٢".ھم قلیل:فأین العرب یومئذ؟ قال
 الثبات ا -٩

فإن كان البد من المواجھة فال یجوز  :علي االیمان و عدم الجھر بالكفر -١٠
عن أبي الدرداء قال أوصاني خلیلي صلى اهللا علیھ وسلم أن ال اإلشراك باهللا، 

تشرك باهللا شیئا وإن قطعت وحرقت وال تترك صالة مكتوبة متعمدا فمن تركھا 
  ٣".متعمدا فقد برئت منھ الذمة وال تشرب الخمر فإنھا مفتاح كل شر

  قتل المسیح الدجال
الم سیقتل الدجال ومن معھ  الحق الذي ال مریة فیھ أن المسیح ابن مریم علیھ الس

من الیھود، وسیكون عدوًا لمن یبقى من النصارى على دینھم المحرف ویأبى 
  .الدخول في اإلسالم فیكسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یرفع الجزیھ 

لََّم َیُقوُل ُمَجمَِّع اْبَن َجاِرَیَة اْلَأْنَصاِريَّ َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
  ٤".َیْقُتُل اْبُن َمْرَیَم الدَّجَّاَل ِبَباِب ُلدٍّ 

  :وقد لخص الحافظ ابن كثیر قصة المسیح الدجال بعبارات جامعة یقول فیھا
بدء ظھوره من أصبھان، من حارة منھا یقال لھا الیھودیة، وینصره من أھلھا "

لسة الخضراء، وكذلك سبعون ألف یھودي، علیھم األسلحة والتیجان، وھي الطیا
فیظھر أوًال في صورة ملك . ینصره سبعون ألفًا من التتار، وخلق من أھل خراسان

فیتبعھ على ذلك الجھلة . من الملوك الجبابرة، ثم یدعي النبوة، ثم یدعي الربوبیة
من بني آدم، والطغام من الرعاٍع والعوام، ویخالفھ وَیُردُّ علیھ َمن َھَدى اهللا ِمن 

یأخذ البالد بلدًا بلدًا، وحصنًا حصنًا، وإقلیمًا . لصالحین وحزب اهللا المتقینعباده ا
إقلیمًا، وكورة كورة، وال یبقى بلد من البالد إال وطئھ بخیلھ ورجلھ غیر مكة 
والمدینة، ومدة مقامھ في األرض أربعون یومًا یوم كسنة، ویوم كشھر، ویوم 

. دل ذلك سنة وشھران ونصف شھركجمعة، وسائر أیامھ كأیام الناس ھذه، ومع
وقد خلق اهللا تعالى على یدیھ خوارق كثیرة یضل بھا من یشاء من خلقھ، ویثبت 

                                                 
 وق�ال  ٨٣١٥باب ذكر فضائل التابعین ح /كتاب معرفة الصحابة  : أخرجھ الحاكم في مستدركھ      -١

 ح ٥/٣٢: هص�حیح   ،وأحم�د ف�ي م�سند       : ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرج�اه و ق�ال ال�ذھبي             
٢٠٣٦٢.  

 
 ٧٢٥٠باب في بقیة من أحادیث الدجال ح:  صحیح مسلم ٢-
   ٤٠٢٢ ح٤٠٣٤ ح٢/١٣٣٩,َب��اب اْلُعُقوَب��اِت  , ِكَت��اب اْلِف��َتنِ ,  اخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ    - ٣

 ,وفي الزوائد إسناده حسن 
، َق�اَل  ٢٢٤٤باب ما جاء في قتل عیسى اب�ن م�ریم ال�دجال ح�ـ     / كتاب الفتن ..  سنن الترمذى   -٤

 َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح
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ویكون نزول . معھا المؤمنون فیزدادون بھا إیمانًا مع إیمانھم، وھدى إلى ھداھم
عیسى بن مریم مسیح الھدى في أیام المسیح الدجال مسیح الضاللة، على المنارة 

شق، فیجتمع علیھ المؤمنون ویلتف بھ عباد اهللا المتقون، فیسیر بھم الشرقیة بدم
المسیح عیسى بن مریم قاصدًا نحو الدجال، وقد توجھ نحو بیت المقدس، فیدركھم 
عند عقبة أفیق، فینھزم منھ الدجال، فیلحقھ عند مدینة باب لد، فیقتلھ بحربتھ 

وإذا واجھھ الدجال ینماع وھو داخل إلیھا، ویقول إن لي فیك ضربة لن تفوتني، 
كما یذوب الملح في الماء، فیتداركھ فیقتلھ بالحربة بباب لّد، فتكون وفاتھ ھناك 

  ١"لعنھ اهللا، كما دلت على ذلك األحادیث الصحاح من غیر وجھ 
  ابن صائد

قال .  صائد، وسمي بھما في ھذه األحادیث، واسمھ صاف یقال لھ ابن صیاد وابن
وقصتھ مشكلة، وأمره مشتبھ في أنھ ھل ھو المسیح الدجال المشھور أم : العلماء

  .غیره ؟ وال شك في أنھ دجال من الدجاجلة 
  :وردت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أحادیث في ابن صائد منھا

ْكَرَة َعْن َأِبیِھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َب
َیْمُكُث َأُبو الدَّجَّاِل َوُأمُُّھ َثَلاِثیَن َعاًما َلا ُیوَلُد َلُھَما َوَلٌد ُثمَّ ُیوَلُد َلُھَما ُغَلاٌم َأْعَوُر َأَضرُّ 

اُه َوَلا َیَناُم َقْلُبُھ ُثمَّ َنَعَت َلَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َشْيٍء َوَأَقلُُّھ َمْنَفَعًة َتَناُم َعْیَن
َوَسلََّم َأَبَوْیِھ َفَقاَل َأُبوُه ِطَواٌل َضْرُب اللَّْحِم َكَأنَّ َأْنَفُھ ِمْنَقاٌر َوُأمُُّھ ِفْرَضاِخیٌَّة َطِویَلُة 

 ِبَمْوُلوٍد ِفي اْلَیُھوِد ِباْلَمِدیَنِة َفَذَھْبُت َأَنا َوالزَُّبْیُر ْبُن اْلَیَدْیِن َفَقاَل َأُبو َبْكَرَة َفَسِمْعَنا
اْلَعوَّاِم َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َأَبَوْیِھ َفِإَذا َنْعُت َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفیِھَما َفُقْلَنا 

َن َعاًما َلا ُیوَلُد َلَنا َوَلٌد ُثمَّ ُوِلَد َلَنا ُغَلاٌم َأْعَوُر َأَضرُّ َھْل َلُكَما َوَلٌد َفَقاَلا َمَكْثَنا َثَلاِثی
َشْيٍء َوَأَقلُُّھ َمْنَفَعًة َتَناُم َعْیَناُه َوَلا َیَناُم َقْلُبُھ َقاَل َفَخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدِھَما َفِإَذا ُھَو ُمْنَجِدٌل 

ٌة َفَتَكشََّف َعْن َرْأِسِھ َفَقاَل َما ُقْلُتَما ُقْلَنا َوَھْل ِفي الشَّْمِس ِفي َقِطیَفٍة َلُھ َوَلُھ َھْمَھَم
   ٢.َسِمْعَت َما ُقْلَنا َقاَل َنَعْم َتَناُم َعْیَناَي َوَلا َیَناُم َقْلِبي 

 ِفیِھْم ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَمَرْرَنا ِبِصْبَیاٍن: َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل
اْبُن َصیَّاٍد َفَفرَّ الصِّْبَیاُن َوَجَلَس اْبُن َصیَّاٍد َفَكَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

 َتِرَبْت َیَداَك َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ ؟،: َكِرَه َذِلَك َفَقاَل َلُھ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم
َفَقاَل َلا َبْل َتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َذْرِني َیا َرُسوَل اللَِّھ َحتَّى 
َأْقُتَلُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإْن َیُكْن الَِّذي َتَرى َفَلْن َتْسَتِطیَع 

  ٣".َقْتَلُھ
ال كنا نمشي مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم فمر بابن صیاد فقال لھ عن عبد اهللا ق

دخ فقال رسول اهللا صلى : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد خبأت لك خبیئا فقال

                                                 
 )٥٩/ص" (النھایة  " -١
 َق�اَل َأُب�و ِعی�َسى    ٢٢٤٨باب ما جاء في ذك�ر اب�ن ص�ائد ح    / / كتاب الفتن .. سنن الترمذى      . -٢

 َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب َلا َنْعِرُفُھ ِإلَّا ِمْن َحِدیِث َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة
 .باب ذكر ابن صیاد / كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم في صحیحھ  . -٣
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، فقال عمر یا رسول اهللا دعني فأضرب "اخسأ فلن تعدو قدرك :" اهللا علیھ وسلم
كن الذي تخاف لن تستطیع عنقھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم دعھ فإن ی

 ١".قتلھ
وفي روایة َعْن َأِبي َسِعیٍد َقاَل ُھَو َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى 
اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم آَمْنُت ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ،  َما َتَرى َقاَل َأَرى َعْرًشا َعَلى اْلَماِء 

َفَقاَل النَِّبيُّ  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتَرى َعْرَش ِإْبِلیَس َعَلى اْلَبْحرَف
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتَرى َعْرَش ِإْبِلیَس َفْوَق اْلَبْحِر َوَما َتَرى َقاَل َأَرى َصاِدَقْیِن 

اِدًقا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُلِبَس َعَلْیِھ َوَكاِذًبا َأْو َكاِذَبْیِن َوَص
 ٢".َدُعوُه

عن أبي سعید الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقیت من 
الناس یزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول إنھ 

أولیس سمعت رسول اهللا صلى اهللا , قد ولد لي:  قال فقلت بلى،: ال یولد لھ قال
فقد ولدت بالمدینة : بلى قال: علیھ وسلم یقول ال یدخل المدینة وال مكة ؟ قلت

أما واهللا إني ألعلم مولده ومكانھ : وھذا أنا أرید مكة، قال ثم قال لي فآخر قولھ
 ٣". وأین ھو قال فلبسني

مد ألم یقل نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما لي ولكم یا أصحاب مح" وفي روایة 
فقال لھ أما واهللا إني ألعلم اآلن حیث " ،  وفیھا أیضا "إنھ یھودي وقد أسلمت 

لو عرض : أیسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال: ھو، وأعرف أباه وأمھ،  قال وقیل لھ
أولیس قد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :"وفي روایة٤" . علي ما كرھت 

  ".ھو عقیم ال یولد لھ وقد تركت ولدي بالمدینة
رأیت جابر بن عبد اهللا یحلف باهللا أن ابن صائد الدجال : عن محمد بن المنكدر قال

إني سمعت عمر یحلف على ذلك عند النبي صلى اهللا علیھ :فقلت أتحلف باهللا؟، قال
  ٥".وسلم فلم ینكره النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

قال رسول اهللا صلى  " . بن عمر عن عمر بن الخطاب وفي حدیث عن عبد اهللا
اهللا علیھ وسلم البن صیاد أتشھد أني رسول اهللا فنظر إلیھ ابن صیاد فقال أشھد 

  ٦".أنك رسول األمیین

                                                 
  ٢٩٢٤باب ذكر ابن صیاد ح /   كتاب الفتن وأشراط الساعة: صحیح مسلم -١
 ٤ ج�زء ٢٩٢٥ اخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الفتن واش�راط ال�ساعة ب�اب ذك�ر ب�ن ص�یاد ح         -٢

 ٢٢٤١ص
 .٢٩٢٧ ح٤/٢٢٤١ ذكر ابن صیاد باب/ كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم في صحیحھ ٣-
   ح٤/٢٢٤٢باب ذكر ابن صیاد / كتاب الفتن وأشراط الساعة:  مسلم في صحیحھ -٤

٢٩٢٧. 
 ٤٣٣١باب في خبر ابن صائد ح » كتاب المالحم »   سنن أبي داود -٥
اخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحة كت��اب الجن��ائز ب��اب اذا اس��لم ال��صبي وم��ات ھ��ل ی��صلى علی��ھ       - ٦
 ٤٥٤ ص ١ جزء١٢٧٩ح
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لقیتھ مرتین قال فلقیتھ فقلت لبعضھم ھل تحدثون أنھ ھو قال ال : عن ابن عمر قال
بعضكم أنھ لن یموت حتى یكون أكثركم قلت كذبتني واهللا لقد أخبرني : واهللا قال

فلقیتھ لقیة أخرى : ماال وولدا فكذلك ھو زعموا الیوم قال فتحدثنا ثم فارقتھ قال
وقد نفرت عینھ قال فقلت متى فعلت عینك ما أرى قال ال أدري قال قلت ال تدري 
وھي في رأسك قال إن شاء اهللا خلقھا في عصاك ھذه قال فنخر كأشد نخیر حمار 

 قال فزعم بعض أصحابي أني ضربتھ بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما سمعت
أنا فواهللا ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنین فحدثھا فقالت ما ترید 

  ١".إلیھ ألم تعلم أنھ قد قال إن أول ما یبعثھ على الناس غضب
یھ بأنھ وظاھر األحادیث أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یوح إل: قال العلماء

المسیح الدجال، وال غیره، وإنما أوحي إلیھ بصفات الدجال، وكان في ابن صیاد 
قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال یقطع بأنھ الدجال وال 

  ". غیره، ولھذا قال لعمر رضي اهللا عنھ إن یكن ھو فلن تستطیع قتلھ
 لمسیح الدجال القائلون بأن أبن صائد ھوٍ ا: الرأي األول

وقد رجح البخاري ھذا الرأي فلم یخّرج حدیث فاطمة بنت قیٍس، وأدلھ القائلین 
  :بھذا الراي

شك النبي صلي اهللا علیھ وسلم في أن ابن صائد ھو المسیح الدجالَ قال ُعَمُر ْبُن 
ِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َذْرِني َیا َرُسوَل اللَِّھ َحتَّى َأْقُتَلُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ: " اْلَخطَّاِب

 "َوَسلََّم ِإْن َیُكْن الَِّذي َتَرى َفَلْن َتْسَتِطیَع َقْتَلُھ 
أن عمر حلف على أن أبن صائد ھو المسیح الدجال عند النبي صلى اهللا علیھ 
وسلم فلم ینكرعلیھ استدل بھ جماعة على جواز الیمین بالظن، وأنھ ال 

 یشترط فیھا الیقین
 وكان ابن عمر وجابر فیما روي عنھما یحلفان أن ابن صیاد ھو :قال الخطابي

إنھ : فقیل. وإن أسلم : إنھ أسلم، فقال: الدجال ال یشكان فیھ، فقیل لجابر
فقدنا ابن :  وعن جابر قال٢.وإن دخل : دخل مكة، وكان في المدینة، فقال

 ٣صیاد یوم الحرة 
مولده ومكانھ وأین ھو قال أما واهللا إني ألعلم : " قولھ ألبي سعید الخدري

 " فلبسني
حدیث ابن عمر الذي قال فیھ انھ لقیھ في سكھ من سكك المدینھ وسؤالھ عن 

فلقیتھ لقیة أخرى وقد نفرت عینھ قال فقلت متى فعلت عینك ما : عینھ، قال
أرى قال ال أدري قال قلت وھي في رأسك قال إن شاء اهللا خلقھا في عصاك 

خیر حمار سمعت قال فزعم بعض أصحابي أني قال فنخر كأشد ن. ھذه 

                                                 
 ٤ ج�زء ٢٩٣٢ اخرجھ مسلم في صحیحھ كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة ب�اب ذك�ر ب�ن ص�یاد ح            -١

 ٢٢٤٦ص
 .وصححھ الحافظ ابن حجر في الفتح وأثر جابر رضي اهللا عنھ سكت عنھ المنذري  -٢
 .٤٣٣٢ ح ٤/١٢١ أبو داود في سننھ بإسناد صحیح -٣
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ضربتھ بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فواهللا ما شعرت قال وجاء 
حتى دخل على أم المؤمنین فحدثھا فقالت ما ترید إلیھ ألم تعلم أنھ قد قال إن 

 ١".أول ما یبعثھ على الناس غضب
  مسیح أن السیده حفصھ لم تنكر احتمال أن یكون ابن صائد ھو ال

  .ودعواه أنھ یأتیھ صادق وكاذب 
 .وأنھ یرى عرشا فوق الماء 

 . وأنھ ال یكره أن یكون ھو الدجال 
 .وانتفاخھ حتى مأل السكة 

ومات بالمدینة في األكثر وقیل فقد یوم الحرة فلم یوجد وكانت الحرة في زمن 
  .یزید سنة ثالث وستین 

من مفھوم النص ولیس من لفظھ، ومفھوم ھذا الكالم أنھ یعیش وسط الناس وھذا 
والجمھور على أن المراد بالدخ ھنا الدخان، وأنھا لغة فیھ، أن یكون معنى خبأت 
أضمرت لك اسم الدخان فیجوز، والصحیح المشھور أنھ صلى اهللا علیھ وسلم 

, "فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین: "أضمر لھ آیة الدخان، وھي قولھ تعالى
كانت سورة الدخان مكتوبة في یده صلى اهللا : وقیل:  الداوديقال: قال القاضي

وأصح األقوال أنھ لم یھتد من : قال القاضي. علیھ وسلم، وقیل كتب اآلیة في یده 
اآلیة التي أضمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم إال لھذا اللفظ الناقص على عادة 

كھ الشھاب، ویدل علیھ الكھان إذا ألقى الشیطان إلیھم بقدر ما یخطف قبل أن یدر
أي القدر الذي یدرك الكھان " اخسأ فلن تعدو قدرك : "قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

من االھتداء إلى بعض الشيء، وما ال یبین من تحقیقھ، وال یصل بھ إلى بیان 
  ٢.وتحقیق أمور الغیب 

 أنه ليس الدجال: الرأي الثاني
 .احتجاجھ ھو بأنھ مسلم والدجال كافر

علوم أنھ الیولد للدجال وأبن صائد قد ولد لھ  وأبنھ عمارة بن صاف بن ومن الم
صائد روى لھ مالك  في األضحیھ و أتفقوا علي توثیقھ من أقران سعید بن 

  ٣.المسیب وكان من خیار المسلمین 
 .وأن ال یدخل مكة والمدینة وأن ابن صیاد دخل المدینة، وھو متوجھ إلى مكة 

  الرد علي الرأي الثاني
فال داللة في ذلك علي أنھ لیس الدجال ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم إنما أخبر 
عن صفاتھ وقت فتنتھ وخروجھ في األرض، َوِمَن اْشِتَباِه ِقصَِّتِھ َوَكْوِنِھ َأَحَد 

)  َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ ؟ َأَتْشَھُد: ( الدََّجاِجَلِة اْلَكذَّاِبیَن َقْوُلُھ ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

                                                 
 ٤ ج�زء ٢٩٣٢ذك�ر ب�ن ص�یاد ح    اخرجھ مسلم في صحیحھ كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة ب�اب          -١

 ٢٢٤٦ص
 .١٨/٤٩: شرح النووي  - ٢

 ٢/٥٧١:  تھذیب األسماء ٣-
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َوَدْعَواُه َأنَُّھ َیْأِتیِھ َصاِدٌق َوَكاِذٌب، َوَأنَُّھ َیَرى َعْرًشا َفْوَق اْلَماِء، َوَأنَُّھ َلا َیْكَرُه َأْن 
، َوَأْیَن ِإنِّي َلَأْعِرُفُھ، َوَأْعِرُف َمْوِلَدُه: َیُكوَن ُھَو الدَّجَّاُل، َوَأنَُّھ َیْعِرُف َمْوِضَعُھ، َوَقْوُلُھ

  ١.ُھَو اْلآَن َواْنِتَفاُخُھ َحتَّى َمَلَأ السِّكََّة
وقال البیھقي في خبر فاطمة إن الدجال األكبر غیر ابن الصیاد ولكنھ أحد الدجاجلة 
الكذابین الذین أخبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخروجھم، وقد خرج أكثرھم، 

 بقصة تمیم، وإال فالجمع بینھما بعید فكأن من جزموا بأنھ ابن الصیاد لم یسمعوا
جدا فكیف یلتئم أن یكون من كان في أثناء الحیاة النبویة شبھ المحتلم ویجتمع بھ 
صلى اهللا علیھ وسلم ویسائلھ أن یكون بآخرھا شیخا مسجونا في جزیرة من 
جزائر البحر موثقا بالحدید یستفھم في خبره صلى اهللا علیھ وسلم ھل خرج أم ال، 

وأما قول عمر فلعلھ كان قبل سماعھ قصة . ولى أن یحمل على عدم االطالع فاأل
تمیم فلما سمعھا لم یعد لحلفھ المذكور وأما جابر فشھد حلفھ عند النبي صلى اهللا 
علیھ وسلم فاستصحب ما كان اطلع علیھ عمر بحضرة النبي صلى اهللا علیھ 

  .وسلم
 كثیرة، وفي بعضھا التوقف في واألحادیث الواردة في ابن صیاد: قال بن كثیر

ویحتمل أن یكون ھذا قبل أن یوحى إلى . أمره، ھل ھو الدجال أم ال؟ فاهللا أعلم 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في شأن الدجال وتعیینھ، وقد تقدم حدیث تمیم 
الداري في ذلك، وھو فاصل في ھذا المقام، و في  األحادیث ما یدل على أن الدجال 

  واهللا سبحانھ أعلم .  صیادلیس بابن
اختلف الناس في أمر ابن صیاد اختالفا : قال البیھقي في كتابھ البعث والنشور

: ومن ذھب إلى أنھ غیره احتج بحدیث تمیم الداري قال: كثیرا ھل ھو الدجال، قال
ویجوز أن توافق صفة ابن صیاد صفة الدجال كما ثبت في الصحیح أن أشبھ 

  .لعزى بن قطن ولیس ھو كما قال الناس بالدجال عبد ا
وكان أمر ابن صیاد فتنة ابتلى اهللا تعالى بھا عباده فعصم اهللا تعالى منھا 
المسلمین ووقاھم شرھا، قال ولیس في حدیث جابر أكثر من سكوت النبي صلى 
اهللا علیھ وسلم لقول عمر، فیحتمل أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان كالمتوقف في 

  ان أنھ غیره كما صرح بھ في حدیث تمیمأمره ثم جاءه البی
وھذا یضعف ما تقدم أنھ : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد ذكر أثر جابر ھذا

  . مات بالمدینة وأنھم صلوا علیھ وكشفوا عن وجھھ 
  

                                                 
 شرح النووي  - ١
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  الباب الرابع

  نزول عيسى عليه السالم

  التعريف بعيسى عليه السالم
ھو  وع بالعبریة و بیسوع في اإلنجیل،المسیح عیسى بن مریم وُیعرف أیضًا بیش

ذكر عیسى علیھ السالم باسمھ في القرآن  رسول اهللا، من اولى العزم من الرسل
 مرة، ووالدتھ معجزة إلھیھ، حیث أنھا حملت بھ مریم ابنة عمران وھي ٢٥

عذراء من دون اي تدخل بشري، بأمر من اهللا وكلمھ منھ كن فكان ولحكمھ ان 
فأدم ابو البشر خلق من دون اب وال ام وحواء ام ( في الخلق یكتمل اعجاز اهللا

البشر خلقت من ضلع ادم وكل سائر البشر خلقوا من اب وام واما عیسي علیھ 
ولیكتمل بخلقھ ناموس الخلق الذي اراده اهللا سبحانھ ) السالم فمن ام بال اب

  .وتعالى
ح عیسى ابن مریم من عالمات الساعة العظمى أن ینزل من السماء السید المسی

  .علیھ السالم ونزولھ ثابت بالكتاب والسنة وإجماع األمة
  عیسى بن مریم في القرآن

 ِإنََّما ٱلَۡمِسیُح ِعیَسى ٱبُۡن َمرَۡیَم َرُسوُل ٱللَِّھ َوَكِلَمُتُھۥٓ َألَۡقىَٰھٓا ِإَلىٰ : "قال اهللا تعالى
مَّا : " وقولھ٢"ا لِّلَِّھَیُكوَن َعبۡد لَّن َیسَۡتنِكَف ٱلَۡمِسیُح َأن : " وقولھ١"َمرَۡیَم 

:  وقولھ٣"ۖ  َقدۡ َخَلتۡ ِمن َقبِۡلِھ ٱلرُُّسُل َوُأمُُّھۥ ِصدِّیَقةٱلَۡمِسیُح ٱبُۡن َمرَۡیَم ِإلَّا َرُسول
َمن ِفي ًٔا ِإنۡ َأَراَد َأن ُیھِۡلَك ٱلَۡمِسیَح ٱبَۡن َمرَۡیَم َوُأمَُّھۥ َو ُقلۡ َفَمن َیمِۡلُك ِمَن ٱللَِّھ َشیۡ"

 . ٤"اۗ ٱلَۡأرِۡض َجِمیع
إن عیسى ابن اهللا : وقد اختلفت اقوال اھل الكتاب في عیسى ابن مریم فقال بعضھم

ھو إاله مع اهللا سبحانھ وتعالى عن ذلك كلھ : ھو اهللا وقال بعضھم: وقال بعضھم
 لََّقدۡ : "وقولھ" ِھَۖوَقاَلِت ٱلنََّصَٰرى ٱلَۡمِسیُح ٱبُۡن ٱللَّ: "علوا كبیرا كما بینھ قولھ تعالى

 لََّقدۡ َكَفَر ٱلَِّذیَن َقاُلٓوْا ِإنَّ : "وقولھ"َكَفَر ٱلَِّذیَن َقاُلٓوْا ِإنَّ ٱللََّھ ُھَو ٱلَۡمِسیُح ٱبُۡن َمرَۡیَمۚ
  ٥"ۘٱللََّھ َثاِلُث َثَلَٰثة

مۡ َوَلا َتُقوُلوْا َعَلى َیَٰٓأھَۡل ٱلِۡكَتِٰب َلا َتغُۡلوْا ِفي ِدیِنُك"وقد رد اهللا علیھم في قولھ تعالى 
   ھذا الغلو الذي نھوا عنھ وھو قول غیر الحق٦"ٱللَِّھ ِإلَّا ٱلَۡحقَّۚ

                                                 
 .١٧١آیة: سورة النسآء-١
 .١٧٢آیة:سورة النساء- ٢
 .٧٥آیة: سورة المائدة-٣
 .١٧آیة: سورة المائدة-٤
 .٧٣آیة: سورة المائدة-٥

 .١٧١آیة: سورة النسآء٦-
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یدخل في الغلو وغیر الحق المنھي عنھ في ھذه اآلیة ما قالوا : وقال بعض العلماء
من البھتان على مریم أیضا واعتمده القرطبي وعلیھ فیكون الغلو المنھي عنھ 

  . فراط شامال للتفریط واإل
وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بین التفریط واإلفراط وھو معنى قول مطرف بن 

  الحسنة بین سیئتین وبھ تعلم أن من جانب التفریط واإلفراط فقد اھتدى: عبد اهللا
َوَرُسوًلا ِإَلىٰ َبِنٓي ِإسۡرَِٰٓءیَل : "كقولھ: كانت لعیسى علیھ السالم معجزات قال تعالى

َِٔة ٱلطَّیِۡر َفَأنُفُخ ِفیِھ   مِّن رَّبُِّكمۡ َأنِّٓي َأخُۡلُق َلُكم مَِّن ٱلطِّیِن َكَھیَۡٔاَیة ِجئُۡتُكم ِبَأنِّي َقدۡ 
َفَیُكوُن َطیَۡرۢا ِبِإذِۡن ٱللَِّھۖ َوُأبِۡرُئ ٱلَۡأكَۡمَھ َوٱلَۡأبَۡرَص َوُأحِۡي ٱلَۡموَۡتىٰ ِبِإذِۡن ٱللَِّھۖ َوُأَنبُِّئُكم ِبَما 

  .  إلى غیر ذلك من اآلیات ١"َن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُیوِتُكمَۡۚتأُۡكُلو
وھو جبریل على األصح، ویدل لذلك " َوَأیَّدَۡنُٰھ ِبُروِح ٱلُۡقُدِسۗ"كما ایده بروح القدس 

  ٣"َفَأرَۡسلَۡنٓا ِإَلیَۡھا ُروَحَنا: " وقولھ٢"َنَزَل ِبِھ ٱلرُّوُح ٱلَۡأِمیُن: "قولھ تعالى
  

   علیھإشكال والرد
  ھل یجوز تفضیل بعض األنبیاء على بعض؟

خیر بني ءادم نوح : عیسى علیھ السالم من أولي العزم من الرسل عن أبي ھریرة
وإبرھیم وموسى ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم  وھم أولو العزم من الرسل وھذا 

  .نص من أبي ھریرة في التعیین وكذلك قال ابن عباس
فاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة علیھا ولذلك وأما النبوة في نفسھا فال تت

منھم رسل وأولو عزم ومنھم من اتخذ خلیال ومنھم من كلم اهللا ورفع بعضھم 
ۖ َوَءاَتیَۡنا َداُوۥَد َۧن َعَلىٰ َبعۡض َوَلَقدۡ َفضَّلَۡنا َبعَۡض ٱلنَِّبیِّ: "قال اهللا تعالى. درجات 

ن لم یرسل ؛ فإن من أرسل فضل ومعلوم أن من أرسل أفضل مم" ٥٥ا َزُبور
على غیره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما یلقاه الرسل من تكذیب أممھم 

  ٤.وقتلھم إیاھم وھذا مما ال خفاء بھ
لیس مقام التفضیل إلیكم وإنما ھو إلى اهللا عز وجل وعلیكم االنقیاد :  قال ابن كثیر

 . والتسلیم لھ واإلیمان بھ منھ بلفظھ 
قرطبي في تفسیره أجوبة كثیرة عن ھذا اإلشكال واختار أن منع التفضیل وذكر ال

في خصوص النبوة وجوازه في غیرھا من زیادة األحوال والخصوص والكرامات 
إن المنع من التفضیل إنما : وأحسن من ھذا قول من قال: قلت: فقد قال ما نصھ

  إنما التفضیلھو من جھة النبوة ھو التي ھي خصلة واحدة ال تفاضل فیھا و
 .في زیادة األحوال والخصوص والكرامات واأللطاف والمعجزات المتباینات 

                                                 
 .٤٩آیة:سورة آل عمران- ١

 .١٩٣آیة: سورة الشعرآء٢-
 .١٧آیة : سورة مریم-٣
 ١٥٧ صفحة ١اضواء البیان جزء - ٤
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 إن عیسى علیھ السالم لم ُیصلب، ولم یقتل بأي طریقة أخرى، بل رفعھ اهللا إلیھ
ھو رسول لبني إسرائیل فقط لیحل لھم بعض الذي حرم علیھم، وقد آمن برسالتھ  

كفرت طائفة وسیعود إلى األرض قبل قیام یوم الحواریین طائفة من بني إسرائیل و
  القیامة، لقتال المسیح الدجال وبسط العدل

  نزول عیسى علیھ السالم
عیسى علیھ السالم فھو الولي بالنبوة المطلقة في زمان ھذه األمة وقد حیل بینھ   

  ١.وبین نبوة التشریع والرسالة
یَح ِعیَسى ٱبَۡن َمرَۡیَم َرُسوَل ٱللَِّھ َوَما َقَتُلوُه َوَما َوَقوِۡلِھمۡ ِإنَّا َقَتلَۡنا ٱلَۡمِس: "قال تعالى

 مِّنُۡھۚ َما َلُھم ِبِھۦ ِمنۡ ِعلٍۡم َصَلُبوُه َوَلِٰكن ُشبَِّھ َلُھمۡۚ َوِإنَّ ٱلَِّذیَن ٱخَۡتَلُفوْا ِفیِھ َلِفي َشّك
ا  ٱللَُّھ ِإَلیِۡھۚ َوَكاَن ٱللَُّھ َعِزیًزا َحِكیم َبل رََّفَعُھ١٥٧ِإلَّا ٱتَِّباَع ٱلظَّنِّۚ َوَما َقَتُلوُه َیِقیَنۢا 

 َوِإن مِّنۡ َأھِۡل ٱلِۡكَتِٰب ِإلَّا َلُیؤِۡمَننَّ ِبِھۦ َقبَۡل َموِۡتِھۦۖ َوَیوَۡم ٱلِۡقَیَٰمِة َیُكوُن َعَلیِۡھمۡ ١٥٨
 .٢" ١٥٩ا َشِھید

قبل موت : قال". ِبِھۦ َقبَۡل َموِۡتِھۦۖ َوِإن مِّنۡ َأھِۡل ٱلِۡكَتِٰب ِإلَّا َلُیؤِۡمَننَّ : "عن ابن عباس
 ٣وھذا إسناد صحیح، وكذا روى العوفي، عن ابن عباس. عیسى ابن مریم 

وھذا ھو المقصود من السیاق اإلخبار بحیاتھ اآلن في السماء، ولیس األمر كما 
یزعمھ أھل الكتاب الجھلة أنھم صلبوه بل رفعھ اهللا إلیھ، ثم ینزل من السماء قبل 

  ٤قیامةیوم ال
ونوزع في االستدالل بھذه اآلیة الكریمة وأن الضمیر في قولھ قبل  :قال األثري

  ٥.موتھ لیھود ویؤیده قراءة أبي رضي اهللا عنھ قبل موتھم
  

  تنبیھ
 قال العلماء الحكمة في نزول عیسى دون غیره من األنبیاء الرد على الیھود في 

ینزل فیقتلھم أو أن نزولھ لدنو أجلھ زعمھم أنھم قتلوه فبین اهللا كذبھم وأنھ الذي 
لیدفن في األرض ألنھ جعل لھ أجال إذا جاء أدركھ الموت وال ینبغي لمخلوق من 
تراب أن یموت في السماء ویوافق نزولھ خروج الدجال فیقتلھ ال أنھ ینزل لھ 

  ٦.قصدا ذكر ھذا األخیر الحلیمي قال ابن حجر واألول أجود
كیف أنتم إذا نزل ابن مریم "قال رسول اهللا : ھ قال عن أبا ھریرة رضي اهللا عن

  "فیكم وإمامكم منكم

                                                 
 .٢/٥١ الفتوحات المكیة-١

  ]١٥٩ - ١٥٧: النساء  [ ٢-
  ٦/١٩, تفسیر الطبري ٣-
 ٢١٧ ص١٩ ابن كثیر في النھایة جزء ٤-
 .٢/٩٤ لوامع األنوار البھیة-٥

 .٦/٤٦٥ فیض القدیر٦-
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) قلت(یعني یحكم بینكم بالقرآن ال باإلنجیل قالھ الكرماني " وإمامكم منكم"قولھ 
اإلنجیل لیس فیھ حكم فال حاجة إلى قولھ ال باإلنجیل وقیل معناه یصلي معكم 

ظھر موضع المضمر تعظیما لھ بالجماعة واإلمام من ھذه األمة وقیل وضع الم
وتربیة للمھابة یعني ھو منكم والغرض أنھ خلیفتكم وھو على دینكم كما تقول لولد 
زید والدك یأمرك بكذا وال تقول ھو أو فالن یأمرك وقال الطیبي أي یؤمكم عیسى 

فیقال لھ صل لنا فیقول "حال كونھ في دینكم قیل یعكر علیھ قولھ في حدیث مسلم 
ز تكرمة لھذه األمة وقال ابن الجوزي لو تقدم "كم على بعض أمراءال إن بعض

عیسى علیھ السالم إماما لوقع في النفس إشكال ولقیل أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا 
وفي صالة عیسى علیھ الصالة .شرعا فصلى مأموما لئال یتدنس بغبار الشبھة 

قرب قیام الساعة والسالم خلف رجل من ھذه األمة مع كونھ في آخر الزمان و
  ١داللة للصحیح من األقوال أنھ األرض ال تخلو عن قائم هللا

  الكيفية التى رفع بها عيسى عليه السالم إلى السماء
فال یخفى على كل منصف أن نزول عیسى ابن مریم علیھ السالم إلى األرض حكما 

ھل مقسطا بذاتھ الشریفة ثابت باألحادیث الصحیحة والسنة المطھرة واتفاق أ
  .السنة وأنھ اآلن حي في السماء لم یمت بیقین

وأما ثبوتھ من الكتاب فقال اهللا عز وجل ردا على الیھود المغضوب علیھم 
 : "علیھ السالم " - ورفعھ إلى السماء -" الزاعمین أنھم قتلوا عیسى ابن مریم 

ه اآلیة الكریمة أخبرنا اهللا تعالى ففي ھذ"  َبل رََّفَعُھ ٱللَُّھ ِإَلیِۡھ١٥٧َۚوَما َقَتُلوُه َیِقیَنۢا 
أن الذي أراد الیھود قتلھ وأخذه وھو عیسى بجسمھ العنصري ال غیر، بل رفعھ 
اهللا إلیھ ولم یظفروا منھ بشيء، وبرفع جسده حیا فسره ابن عباس كما ثبت عنھ 

  ٢.بإسناد صحیح
 ال على معنى فمعناه رفعھ إلى الموضع الذي ال یعبد فیھ إال اهللا وال یذكر فیھ غیره

أنھ ارتفع إلیھ كما یترفع الجسم من سفل إلى جسم في علو بأن یقرب منھ 
  ٣.بالمسافة والمساحة

فثبت بھذا أن عیسى علیھ السالم رفع حیا ویدل على ما ذكرناه األحادیث 
الصحیحة المتواترة المذكورة، المصرحة بنزولھ بذاتھ الشریفة، التي ال تحتمل 

  .التأویل 
أي قبل موت "  َوِإن مِّنۡ َأھِۡل ٱلِۡكَتِٰب ِإلَّا َلُیؤِۡمَننَّ ِبِھۦ َقبَۡل َموِۡتِھۦۖ: " تعالىوقال اهللا

عیسى ابن مریم علیھ السالم كما قال أبو ھریرة وعبد اهللا بن عباس وغیرھما من 

                                                 
 ٤٠ / ١٦:  عمدة القاري -١
 ٣١١ صفحة ١١ عون المعبود جزء -٢

أب�و بك�ر   :  م�شكل الح�دیث وبیان�ھ ، اس�م المؤل�ف     . ٣٩٣ صفحة  ١مشكل الحدیث وبیانھ جزء      ٣-
: م ، الطبع�ة  ١٩٨٥ - بیروت  -عالم الكتب   : محمد بن الحسن بن فورك األصبھاني ، دار النشر          

 موسى محمد علي : الثانیة ، تحقیق 
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الصحابة والسلف الصالحین وھو الظاھر كما في تفسیر ابن كثیر، فثبت أن عیسى 
  .١یمت بل یموت في آخر الزمان ویؤمن بھ كل أھل الكتابعلیھ السالم لم 

  )عليه السالم(موعد نزوله 
وقد ذكر اهللا تعالى في كتابھ أن نزولھ إلى األرض من عالمات الساعة قال اهللا 

  ".وإنھ لعلم للساعة: "تعالى
الصحیح أن الضمیر عائد إلى عیسى علیھ السالم، فإن : وقال اإلمام ابن كثیر

 َوِإن مِّنۡ َأھِۡل : "ذكره وأن المراد نزولھ قبل یوم القیامة كما قال تعالىالسیاق في 
 أي قبل موت عیسى علیھ السالم، ویؤید ھذا "ٱلِۡكَتِٰب ِإلَّا َلُیؤِۡمَننَّ ِبِھۦ َقبَۡل َموِۡتِھۦۖ

یل یعني بفتح العین والالم أي أمارة ودل"  لِّلسَّاَعِة َوِإنَُّھۥ َلِعلۡم"المعنى القراءة 
  ٢.على وقوع الساعة

أي آیة للساعة خروج عیسى ابن مریم قبل "  لِّلسَّاَعِة َوِإنَُّھۥ َلِعلۡم: "وقال مجاھد
  ٣.یوم القیامة 

وھكذا روي عن أبي ھریرة وابن عباس وأبي العالیة وأبي مالك وعكرمة والحسن 
لیھ وقتادة والضحاك وغیرھم، وقد تواترت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا ع

وسلم أنھ أخبر بنزول عیسى علیھ السالم قبل یوم القیامة إماما عادال وحكما 
  .٤مقسطا

ینزل عیسى ابن مریم : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : عن أبي ھریرة قال 
علیھ السالم فیقتل الخنزیر ویكسر الصلیب ویجمع لھ الصالة ویعطي المال حتى ال 

  ٥.وحاء فیحج منھا أو یعتمر أو یجمعھمایقبل ویضع الخراج وینزل الر
َوَالَّذي نْفُس ُمحمٍَّد بیده َلُیھلَّنَّ بن مْرَیَم بَفجِّ الّرْوَحاِء حاجا أو ُمْعَتمًرا : وفي روایة
  ٦أو لیثنیھما
َیْنزُل عیَسى عن أبي ُھرْیَرَة قال قال رسول الّلِھ صلى اهللا علیھ وسلم   :وفي روایة

ادًال وَحَكمًا ُمْقسطًا َفَیْكسُر الصَّلیَب َوَیقُتُل الِخْنِزیَر َوُیرِجُع السَّلَم بن مْرَیَم إَمامًا َع
وَیتَِّخُذ الّسُیوَف مَناِجَل َوَتذَھُب ُحمُة كل ذاِت ُحمٍة َوُتنِزُل الّسَماُء ِرزَقَھا َوُتخِرُج 

الَغَنَم الذِّئُب فَال اَألرُض بَرَكَتَھا حتى َیلَعَب الصبي ِبالُثعَباِن فَال یُضرُُّه ویراعي 
  ٧یُضرَُّھا ویراعي األَسُد الَبَقَر فَال یُضرَُّھا

                                                 
 ٣١١  صفحة١١عون المعبود جزء  -١
 .٤/١٣٣ تفسیر ابن كثیر-٢
 . المرجع السابق-٣
 ٣١١ صفحة ١١عون المعبود جزء - ٤
وأخرج��ھ مخت��صرًا البخ��اري ف��ي   :  واب��ن جری��ر ٧٨٩٠ ح ٢/٢٩٠ أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده   -٥

 .٢/٧٧٤صحیحھ كتاب البیوع باب قتل الخنزیر 
اهللا علی�ھ وس�لم َوَھْدی�ِھ     باب باب إْھَل�اِل النب�ي ص�لى         / أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب المناسك        -٦
وأخرجھ ابن ابي شیبة في مصنفھ كتاب األوائل باب أول ما فع�ل وم�ن فعل�ھ          . ١٢٥٢ ح   ٢/٩١٥
 ٣٧٤٩٧ح
 ٢/٤٨٢ اخرجھ أحمد في مسنده ٧-
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بھذه اآلیات الكریمة والنصوص الصحیحة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم تدل داللة واضحة على نزول عیسى ابن مریم علیھ السالم من السماء إلى 

ل مضل معاند للشرع مخالف األرض عند قرب الساعة وال ینكر نزولھ إال ضا
  .لكتاب اهللا وسنة رسولھ واتفاق أھل السنة

فیض المال الذي یقع في زمن عیسى علیھ السالم فسببھ كثرة المال  :قال ابن حجر
  ١وقلة الناس واستشعارھم بقیام الساعة

عن أبي سعید یوشك المسیح بن مریم أن ینزل حكما مقسطا فیقتل الخنزیر ویكسر 
 الدعوة واحدة فاقرؤه أو َأْقرْئُھ الّسَالَم من رسول الّلِھ صلى اهللا الصلیب وتكون

  .٢ علیھ وسلم َوأَحدُِّثُھ فیصدقني فلما َحَضَرتُھ الَوَفاُة قال أقرؤوه مني الّسَالمَ 
عن أبي ھریرة إني ألرجو إن طال بي عمر أن ألقى عیسى بن مریم فإن عجل بي 

  .٣موت فمن لقیھ فلیقرأه مني السالم
قال رسول الّلِھ َیْخرُج الّدجَّاُل في أمَِّتي َفَیْمكُث َأْرَبعیَن : عن عبد اهللا بن عمرو قال

ال َأْدري َأْرَبعیَن َیوًما أو َأْرَبعیَن َشھًرا أو َأْرَبعیَن عاًما َفَیبَعُث اهللا عیَسى بن َمرَیَم 
ُث الناس َسبَع سِنیَن لیس بین اثَنْیِن كَأنَُّھ عْرَوُة بن َمْسعوٍد َفَیْطلُبُھ َفیْھِلُكُھ ثمَّ َیْمك

عَداَوٌة ثمَّ یْرِسُل اهللا ریًحا َبارَدًة من قَبِل الشام فال َیبَقى على َوجِھ األرض أَحٌد في 
َقْلبِھ مْثَقاُل ذرٍَّة من َخیٍر أو إیَماٍن إال قَبَضْتُھ حتى لو أنَّ أَحَدُكْم دخل في كَبِد جَبٍل 

بَضُھ قال َسمْعُتَھا من رسول الّلِھ صلى اهللا علیھ وسلم  قال لَدَخَلْتُھ علیھ حتى َتْق
فَیْبَقى شَراُر الناس في خفَِّة الّطْیِر وَأْحَلاِم الّسَباِع ال َیْعرُفوَن مْعُروًفا وال ُیْنكُروَن 

ُرُھْم بِعَباَدِة ُمْنكًرا فَیَتَمثَُّل لھم الّشْیَطاُن فیقول أال َتْسَتجیُبوَن فَیُقوُلوَن فما تْأُمُرَنا فَیْأُم
اْلأْوَثاِن وُھْم في ذلك دارٌّ رْزُقُھْم حَسٌن عْیُشُھْم ثمَّ ُیْنفُخ في الّصوِر فال یْسَمُعُھ أَحٌد 

 إِبِلِھ قال َفَیصَعُق ٥ وَرَفَع لیًتا قال وَأوَُّل من َیسَمُعُھ رُجٌل یُلوُط َحوَض٤إال َأصَغى لیًتا
 قال ُینِزُل اهللا مَطًرا كَأنَُّھ الّطلُّ أو الّظلُّ ُنعَماُن الّشاكُّ َوَیصَعُق الناس ثمَّ ُیرِسُل اهللا أو

َفَتنُبُت منھ َأجَساُد الناس ثمَّ ُینَفُخ فیھ ُأخَرى فإذا ھْم ِقیاٌم َینُظُروَن ثمَّ ُیقاُل یا أیَُّھا 
َبعَث الّناِر قال ثمَّ ُیقاُل َأخِرُجوا ) وِقُفوُھْم ِإّنُھْم مسؤولون(الناس ھُلمَّ إلى ربُِّكْم 

                                                 
 ١٣/٨٣ فتح الباري ١-
ف�ي  : وق�ال ٥/٨وأورده الھیثم�ي ف�ي المجم�ع   .٩١١٠ ح ٣٩٤ / ٢ مسند أحم�د ب�ن حنب�ل ج�زء           -٢

مد وفیھ كثیر بن زید وثقھ أحمد وجماعة وضعفھ النسائي وغی�ره وبقی�ة        الصحیح بعضھ رواه أح   
 .رجالھ ثقات

رواه : وق�ال ٥/٨وأورده الھیثم�ي ف�ي المجم�ع   .٧٩٥٧ ح ٢٩٨ / ٢ مسند أحمد بن حنبل ج�زء    -٣
 .أحمد بإسنادین مرفوع وھو ھذا وموقوف ورجالھما رجال الصحیح

ر ص�فحة العن�ق وجانب�ھ ق�ال ثاب�ت ھ�و موض�ع           قولھ أصغي لیت�ا ورف�ع لیت�ا اللی�ت بالك�س           ) لیتا (-٤
 .٢/١٧٧مشارق األنوار.المحجمة من اإلنسان

 .٣/٢٢٢غریب الحدیث. یعني باللوط تطیین الحوض وإصالحھ وھو من اللصوق-٥
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َیجَۡعُل "فیقال من كْم فیقال من كل َألٍف تسعمائة َوِتسَعًة َوِتسِعیَن قال فَذاَك یوم 
  ١". َیوَۡم ُیكَۡشُف َعن َساق"وَذِلَك " ٱلِۡولَۡدَٰن ِشیًبا 

  كيفية نزوله واين ينزل
َبَط ِعیَسى َفَبْیَنَما ُھَو َكَذِلَك ِإْذ َھ:" بعد كالمھ عن الدجال:عن النواس بن سمعان

اْبُن َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام ِبَشْرِقيِّ ِدَمْشَق ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْیَضاِء َبْیَن َمْھُروَدَتْیِن 
َواِضًعا َیَدْیِھ َعَلى َأْجِنَحِة َمَلَكْیِن ِإَذا َطْأَطَأ َرْأَسُھ َقَطَر َوِإَذا َرَفَعُھ َتَحدََّر ِمْنُھ 

 َقاَل َوَلا َیِجُد ِریَح َنْفِسِھ َیْعِني َأَحًدا ِإلَّا َماَت َوِریُح َنْفِسِھ ُمْنَتَھى ُجمَّاٌن َكاللُّْؤُلِؤ
َبَصِرِه َقاَل َفَیْطُلُبُھ َحتَّى ُیْدِرَكُھ ِبَباِب ُلدٍّ َفَیْقُتَلُھ َقاَل َفَیْلَبُث َكَذِلَك َما َشاَء اللَُّھ َقاَل 

 ِعَباِدي ِإَلى الطُّوِر َفِإنِّي َقْد َأْنَزْلُت ِعَباًدا ِلي َلا َیَداِن ُثمَّ ُیوِحي اللَُّھ ِإَلْیِھ َأْن َحوِّْز
ِلَأَحٍد ِبِقَتاِلِھْم َقاَل َوَیْبَعُث اللَُّھ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُھْم َكَما َقاَل اللَُّھ ِمْن ُكلِّ َحَدٍب 

 َفَیْشَرُب َما ِفیَھا ُثمَّ َیُمرُّ ِبَھا آِخُرُھْم َیْنِسُلوَن َقاَل َفَیُمرُّ َأوَُّلُھْم ِبُبَحْیَرِة الطََّبِریَِّة
َفَیُقوُل َلَقْد َكاَن ِبَھِذِه َمرًَّة َماٌء ُثمَّ َیِسیُروَن َحتَّى َیْنَتُھوا ِإَلى َجَبِل َبْیِت َمْقِدٍس 

َفَیْرُموَن َفَیُقوُلوَن َلَقْد َقَتْلَنا َمْن ِفي اْلَأْرِض َفَھُلمَّ َفْلَنْقُتْل َمْن ِفي السََّماِء 
ِبُنشَّاِبِھْم ِإَلى السََّماِء َفَیُردُّ اللَُّھ َعَلْیِھْم ُنشَّاَبُھْم ُمْحَمرا َدًما َوُیَحاَصُر ِعیَسى اْبُن 
َمْرَیَم َوَأْصَحاُبُھ َحتَّى َیُكوَن َرْأُس الثَّْوِر َیْوَمِئٍذ َخْیًرا ِلَأَحِدِھْم ِمْن ِماَئِة ِدیَناٍر 

َم َقاَل َفَیْرَغُب ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم ِإَلى اللَِّھ َوَأْصَحاُبُھ َقاَل َفُیْرِسُل اللَُّھ ِلَأَحِدُكْم اْلَیْو
ِإَلْیِھْم النََّغَف ِفي ِرَقاِبِھْم َفُیْصِبُحوَن َفْرَسى َمْوَتى َكَمْوِت َنْفٍس َواِحَدٍة َقاَل 

ِإلَّا َوَقْد َمَلَأْتُھ َزَھَمُتُھْم َوَنَتُنُھْم َوَیْھِبُط ِعیَسى َوَأْصَحاُبُھ َفَلا َیِجُد َمْوِضَع ِشْبٍر 
َوِدَماُؤُھْم َقاَل َفَیْرَغُب ِعیَسى ِإَلى اللَِّھ َوَأْصَحاُبُھ َقاَل َفُیْرِسُل اللَُّھ َعَلْیِھْم َطْیًرا 

ُموَن ِمْن َكَأْعَناِق اْلُبْخِت َقاَل َفَتْحِمُلُھْم َفَتْطَرُحُھْم ِباْلَمْھِبِل َوَیْسَتْوِقُد اْلُمْسِل
ِقِسیِِّھْم َوُنشَّاِبِھْم َوِجَعاِبِھْم َسْبَع ِسِنیَن َقاَل َوُیْرِسُل اللَُّھ َعَلْیِھْم َمَطًرا َلا ُیَكنُّ 
ِمْنُھ  َبْیُت َوَبٍر َوَلا َمَدٍر َقاَل َفَیْغِسُل اْلَأْرَض َفَیْتُرُكَھا َكالزََّلَفِة َقاَل ُثمَّ ُیَقاُل 

َمَرَتِك َوُردِّي َبَرَكَتِك َفَیْوَمِئٍذ َتْأُكُل اْلِعَصاَبُة ِمْن الرُّمَّاَنِة ِلْلَأْرِض َأْخِرِجي َث
َوَیْسَتِظلُّوَن ِبَقْحِفَھا َوُیَباَرُك ِفي الرِّْسِل َحتَّى ِإنَّ اْلِفَئاَم ِمْن النَّاِس َلَیْكَتُفوَن 

اللِّْقَحِة ِمْن اْلَبَقِر َوِإنَّ اْلَفِخَذ َلَیْكَتُفوَن ِباللِّْقَحِة ِمْن اْلِإِبِل َوِإنَّ اْلَقِبیَلَة َلَیْكَتُفوَن ِب
ِباللِّْقَحِة ِمْن اْلَغَنِم َفَبْیَنَما ُھْم َكَذِلَك ِإْذ َبَعَث اللَُّھ ِریًحا َفَقَبَضْت ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن 

 ٢.  َتُقوُم السَّاَعُةَوَیْبَقى َساِئُر النَّاِس َیَتَھاَرُجوَن َكَما َتَتَھاَرُج اْلُحُمُر َفَعَلْیِھْم
   ".٣قد أنزلت عبادا لي ال یدي ألحد بقتالھم: " وفي روایة

                                                 
ب�اب ف�ي خ�ُروِج ال�ّدجَّاِل وُمْكِث�ِھ ف�ي       / كت�اب الف�تن وأش�راط ال�ساعة       / أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ      -١

ِل��ِھ ِإّی��اُه وَذَھ��اِب أْھ��ِل اْلخْی��ِر واْلِإیَم��اِن وَبَق��اِء ِش��راِر الن��اس وِعَب��اَدِتِھْم     األرض وُن��ُزوِل ِعی��سى وَقْت
 .٢٩٤٠ ح٤/٢٢٥٨اْلأْوَثاَن والنَّْفِخ في الّصوِر وَبْعِث من في اْلقُبوِر

ی�َسى   َقاَل َأُبو ِع٢٢٤٠باب َما َجاَء ِفي ِفْتَنِة الدَّجَّاِل ح /  أخرجھ الترمذي في سننھ كتاب الفتن   -٢
 .َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َلا َنْعِرُفُھ ِإلَّا ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر

ب�اب ذك�ر ال�دجال وص�فة م�ن مع�ھ ح        /كتاب الفتن وأش�راط ال�ساعة     :  أخرجھ مسلم في صحیحة    -٣
٢٩٣٧ 
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سمعت عمي مجمع بن جاریة : عن عبد الرحمن بن یزید األنصاري قال
یقتل ابن مریم : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: األنصاري یقول
  .١الدجال بباب لد

  :صفة نبي اهللا عيسي عليه السالم
د ورد وصف عیسى علیھ السالم في عدة أحادیث وقد وصفھ رسول اهللا صلى وق

اهللا علیھ وسلم كما راه في المنام أو في األسراء والمعراج أو وصفھ عند قدومة 
  .الثاني في أخر الزمان

  :عیسى ابن مریم كما ورد في األحادیث
 موسى عن مجاھد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رأیت

  .٢وعیسى وإبراھیم فأما عیسى فأحمر جعد عریض الصدر
عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم  قال إن روح اهللا 
عیسى بن مریم نازل فیكم فإذا رأیتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض 

یب ویقتل  كأن رأسھ یقطر وإن لم یصبھ بلل فیدق الصل٣علیھ ثوبان ممصران
الخنزیر ویضع الجزیة ویدعو الناس إلى اإلسالم فیھلك اهللا في زمانھ المسیح 
الدجال وتقع األمنة على أھل األرض حتى ترعى األسود مع اإلبل والنمور مع 
البقر والذئاب مع الغنم ویلعب الصبیان مع الحیات ال تضرھم فیمكث أربعین سنة 

   ٤ثم یتوفى ویصلي علیھ المسلمون
اَألنِبَیاُء ِإخَوٌة ِلعالٍَّت ُأّمَھاُتُھْم شتَّى وِدیُنُھْم واِحٌد :"  روایة عند احمد بزیادةوفي

ویدعوا "وفیھ ...." وأنا َأوَلى الناس ِبِعیسى بن َمرَیَم ألنَُّھ لم یُكْن بیني َوَبیَنُھ نبي 
  ٥..." . اِإلسَالَم الناس إلى اِإلسَالِم َفُیھِلُك اهللا في زَماِنِھ الِمَلَل ُكّلَھا إالَّ

  ٦لیس َبْیني وَبْیَنُھ َنبيٌّ یعني عیَسى :وفي روایة
عن عبد اهللا بن مسعود قال لما كان لیلة أسري برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
لقي إبراھیم وموسى وعیسى فتذاكروا الساعة فبدءوا بإبراھیم فسألوه عنھا فلم 

عنده منھا علم فرد الحدیث إلى یكن عنده منھا علم ثم سألوا موسى فلم یكن 
عیسى ابن مریم فقال قد عھد إلي فیما دون وجبتھا فأما وجبتھا فال یعلمھا إال اهللا 
فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتلھ فیرجع الناس إلى بالدھم فیستقبلھم یأجوج 
ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون فال یمرون بماء إال شربوه وال بشيء إال 

أرون إلى اهللا فأدعو اهللا أن یمیتھم فتنتن األرض من ریحھم فیجأرون أفسدوه فیج
                                                 

 ال حدیث صحیح أخرج الترمذي في باب قتل عیسى ابن مریم الدجال وق-١
  ٣٢٥٥ح .... باب واذكر في الكتاب مریم /كتاب االنبیاء: أخرجھ البخاري في صحیحھ- ٢
 )٤/٣٣٦: النھایة.( الممصرة من الثیاب التي فیھ صفرة خفیفة - ٣
ذك�ر نب�ي اهللا وروح�ھ عی�سى ب�ن م�ریم ص�لوات          / كتاب االنبیاء :  أخرجھ الحاكم في المستدرك      -٤

و , ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه:  وقال الحاكم  ٤١٦٣ ح   ٦٥١/ ٢اهللا وسالمھ علیھما    
 .٤٣٢٤ح٤/١١٧باب خروج الدجال/وأخرجھ أبي داود بزیادة كتاب المالحم.وافقھ الذھبي 

  .٩٢٥٩ ح ٤٠٦ / ٢:  أخرجھ احمد في مسنده -٥
 ٤٣٢٤ أخرجھ ابو داود في سننھ كتاب المالحم باب خروج الدجال ح -٦
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إلى اهللا فأدعو اهللا فیرسل السماء بالماء فیحملھم فیلقیھم في البحر ثم تنسف 
الجبال وتمد األرض مد األدیم فعھد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس 

ل العوام ووجد تصدیق ذلك كالحامل التي ال یدري أھلھا متى تفجؤھم بوالدتھا قا
 َینِسُلوَن  َحتَّىٰٓ ِإَذا ُفِتَحتۡ َیأُۡجوُج َوَمأُۡجوُج َوُھم مِّن ُكلِّ َحَدب"في كتاب اهللا تعالى 

١" ٩٦  
َفَبْیَنَما ُھَو َكَذِلَك ِإْذ َھَبَط ِعیَسى اْبُن :" بعد كالمھ عن الدجال:عن النواس بن سمعان
ْرِقيِّ ِدَمْشَق ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْیَضاِء َبْیَن َمْھُروَدَتْیِن َواِضًعا َیَدْیِھ َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام ِبَش

َعَلى َأْجِنَحِة َمَلَكْیِن ِإَذا َطْأَطَأ َرْأَسُھ َقَطَر َوِإَذا َرَفَعُھ َتَحدََّر ِمْنُھ ُجمَّاٌن َكاللُّْؤُلِؤ َقاَل َوَلا 
  ٢ ِإلَّا َماَت َوِریُح َنْفِسِھ ُمْنَتَھى َبَصِرِهَیِجُد ِریَح َنْفِسِھ َیْعِني َأَحًدا

وعن أم ھانئ رضي اهللا عنھا ذكرت في حدیث طویل وفیھ لما سئل النبي صلي اهللا 
أما عیسى ففوق الربعة ودون الطویل عریض .... :"علیھ وسلم عن وصف عیسي

  ٣..."الصدر جعد الشعر یعلوه صھبة كأنھ عروة بن مسعود الثقفي
یتبین أن عیسى علیھ السالم رجل قوي البنیة طولھ متوسط عریض ومما سبق 

الصدر،شعره باھت، مجعد، طویل یقع بین كتفیھ، بشرتھ مشربة بالحمرة، أو بلون 
  .بني خفیف،أشبھ الناس بھ عروة بن مسعود الثقفي

  الشبھھ األولى والرد علیھا
 من السماء وأنكر بعض المعتزلة والجھمیة ومن وافقھم نزول عیسى بن مریم

بجسده العنصري إلى األرض عند قرب الساعة وزعموا أن ھذه األحادیث مردودة 
وبإجماع المسلمین أنھ ال نبي ) ال نبي بعدي(وبقولھ )  وخاتم النبیین(بقولھ تعالى 

  . بعد نبینا وأن شریعتھ مؤبدة إلى یوم القیامة ال تنسخ
  الرد

زول عیسى علیھ السالم وقتلھ الدجال ن: قال النووي قال القاضي رحمھ اهللا تعالى
حق وصحیح عند أھل السنة، لألحادیث الصحیحة في ذلك، ولیس في العقل وال في 

  ٤.الشرع ما یبطلھ، فوجب إثباتھ 
تواترت األخبار عن النبي في نزول عیسى بن مریم من السماء  :قال االبادي

  ھل السنة بجسده العنصري إلى األرض عند قرب الساعة وھذا ھو مذھب أ
وھذا استدالل فاسد ألنھ لیس المراد بنزول عیسى علیھ السالم أنھ ینزل نبّیًا بشرع 
ینسخ شرعنا والیوجد في ھذه األحادیث وال في غیرھا شيء من ھذا بل صح  ھذه 

                                                 
 ٨٦٣٨اكم ف�ي الم�ستدرك كت�اب الف�تن والمالح�م ب�اب ف�ي ذك�ر ف�ضائل الت�ابعین ح                     أخرجھ الح  - ١

ب�اب فتن�ة ال�دجال      » كت�اب الف�تن     » ھذا صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي وأخرجھ ابن ماج�ھ        : وقال  
 وف�ي الزوائ�د ھ�ذا إس�ناده ص�حیح      ٤٠٨١وخروج عیسى اب�ن م�ریم وخ�روج ی�أجوج وم�أجوج ح            

ابن حبان في الثقات ولم أر من تكلم فیھ وباقي رجال اإلس�ناد  رجالھ ثقات ومؤثر بن عفارة ذكره   
  ٣٧٥٢٥ثقات وابن أي شیبھ في مصنفھ كتاب االوائل باب اول ما فعل ومن فعلھ ح 

 ٢٢٤٠باب ما جاء في فتنة الدجال ح /كتاب الفتن :  أخرجھ الترمذي في سننھ -٢
 .١٠ح١/٤٤ أخرجھ أبي یعلي في معجمھ-٣

 .١٨/٧٥ شرح النووي ٤-
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األحادیث أنھ ینزل حكما مقسطا یحكم بشرعنا ویحیى من أمور شرعنا ما ھجره 
   ١.الناس

ث عن عمران بن حصین ونافع بن علبة وأبي برزة وقد وردت ھذه األحادی
وحذیفة بن أسید وأبي ھریرة وكیسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة 
وبن مسعود وعبد اهللا بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن 

  .عوف وحذیفة بن الیمان
 إلى األرض حكما فال یخفى على كل منصف أن نزول عیسى بن مریم علیھ السالم

مقسطا بذاتھ الشریفة ثابت باألحادیث الصحیحة والسنة المطھرة واتفاق أھل 
  ٢.السنة وأنھ اآلن حي في السماء لم یمت بیقین

  : الشبھة الثانیة
أن نزول عیسى ابن مریم ورفعھ إلى السماء بجسده العنصري من الخرافات 

  .والمستحیالت
الشریعة المحمدیة والخارج في آخر وادعى أن عیسى المسیح الموعود في 

الزمان لقتل الدجال لیس ھو عیسى ابن مریم الذي توفي، بل المسیح الموعود 
رجال من الملحدین الدجالین الكذابین خرج من (مثیلھ وممن قال بھذه الشبھة 

  .)الفنجاب من إقلیم الھند مبتدع الفرقة القدیانیة
ضیح في تواتر ما جاء في األحادیث في وقال الشوكاني في رسالتھ المسماة بالتو

المھدي والدجال والمسیح وقد ورد في نزول عیسى علیھ السالم من األحادیث 
تسعة وعشرون حدیثا ثم سردھا وقال بعد ذلك وجمیع ما سقناه بالغ حد التواتر 
كما ال یخفى على من لھ فضل اطالع فتقرر بجمیع ما سقناه أن األحادیث الواردة 

 المنتظر متواترة واألحادیث الواردة في الدجال متواترة واألحادیث في المھدي
   ٣.الواردة في نزول عیسى علیھ السالم متواترة 

  این ینزل عیسى علیھ السالم؟
وقد ورد في بعض األحادیث كما تقدم أنھ ینزل ببیت المقدس، وفي روایة باألردن، 

  .وفي روایة بعسكر المسلمین
ل عیسى ببیت المقدس وھو أرجح وال ینافیھ سائر حدیث نزو: قال السیوطي

الروایات ؛ ألن بیت المقدس وھو شرقي دمشق وھو معسكر المسلمین إذ ذاك 
فإن لم یكن في . واألردن اسم الكورة وبیت المقدس داخل فیھ فاتفقت الروایات

  .٤بیت المقدس اآلن منارة بیضاء فال بد أن تحدث قبل نزولھ 
فینزل عند المنارة البیضاء، شرقي دمشق، : " س بن سمعانوتقدم في حدیث النوا

  " . بین مھرودتین،

                                                 
  .٣٠٨ -٣٠٧/  ١١:  عون المعبود - ١
 .١١/٣١٠ عون المعبود-٢

  .٣٠٨ / ١١:  عون المعبود ٣-
  ١/٢٩٧سنن ابن ماجھ  - ٤
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ھذا ھو األشھر في موضع نزولھ أنھ على المنارة البیضاء الشرقیة بدمشق وقد 
رأیت في بعض الكتب أنھ ینزل على المنارة البیضاء شرقي جامع دمشق فلعل ھذا 

لبیضاء الشرقیة بدمشق ھو المحفوظ، وتكون الروایة فینزل على المنارة ا
فتصرف الراوي في التعبیر بحسب ما فھم، ولیس بدمشق منارة تعرف بالشرقیة 
سوى التي إلى شرق الجامع األموي، وھذا ھو األنسب واأللیق، ألنھ ینزل وقد 

تقدم أنت : یا إمام المسلمین، یا روح اهللا، تقدم، فیقول: أقیمت الصالة فیقول لھ
  فإنھا أقیمت لك 

وایة بعضكم على بعض أمراء، یكرم اهللا ھذه األمة، وقد جدد بناء المنارة وفي ر
في زماننا في سنة إحدى وأربعین وسبعمائة من حجارة بیض، وكان بناؤھا من 
أموال النصارى الذین حرقوا المنارة التي كانت مكانھا، ولعل ھذا یكون من دالئل 

البیضاء من أموال النصارى حتى النبوة الظاھرة حیث قیض اهللا بناء ھذه المنارة 
  ١ینزل عیسى ابن مریم علیھا

  عمل عیسى ابن مریم عند نزولھ
یقتل الخنزیر، ویكسر الصلیب، وال یقبل منھم جزیة، ولكن من أسلم ُقبل من 
إسالمھ وإّال قتل، وكذلك حكم سائر كفار األرض یومئذ، وھذا من باب اإلخبار عن 

  .فإنھ إنما یحكم بمقتضى ھذه الشریعة المطھرةالمسیح بذلك، والتشریع لھ بذلك 
  موت عیسى علیھ السالم

 وقبر صاحبیھ في صفة بیت صلى اهللا علیھ وسلم أن قبر النبي : قال ابن النجار
 ٢وفي البیت موضع قبر في السھوة: قال. عائشة، رضي اهللا تعالى عنھا 

ھ الصالة والسالم فیھ یدفن عیسى ابن مریم، علی: المشرفة، قال سعید بن المسیب
 فیكون صلى اهللا علیھ وسلم یدفن عیسى مع النبي : وعن عبد اهللا بن سالم، قال. 

  ٣قبره رابعا

                                                 
 ١/٩٨ الفتن والمالحم -١
ال�سھوة  : السھوة كال�صفة تك�ون ب�ین ی�دي البی�ت وق�ال غی�ره م�ن أھ�ل العل�م                 :  قال األصمعي    -٢

وس��معت غی��ر واح��د م��ن أھ��ل ال��یمن :  عبی��د ش��بیھ ب��الرف و الط��اق یوض��ع فی��ھ ال��شيء ق��ال أب��و 
السھوة عندنا بیت صغیر منحدر في األرض وسمكھ مرتفع من األرض شبیھ بالخزان�ة        : یقولون  

وق�ال اب�ن األعراب�ي ال�سھوة الك�وة      . ١/٥٠غریب الحدیث الب�ن س�الم  .الصغیرة یكون فیھا المتاع  
غیر ویجع�ل ال�سقف عل�ى الجمی�ع     بین الدارین وقال غیره ھو أن یبنى بین حائطي البیت ح�ائط ص�     

 .٢/٢٢٩مشارق األنوار.فما كان وسط البیت فھو سھوة وما كان داخلھ فھو مخدع
محب الدین أبو عبد اهللا محمد    :  الدرة الثمینة في أخبار المدینة ، اسم المؤلف       / ١الدرة الثمینة -٣

  -  - ب�ن أب�ي األرق�م    شركة دار األرق�م : بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار ، دار النشر        
وأورده الھیثمي ف�ي   .٨/٢٢٥عمدة القاري ,١٤٦حسین محمد علي شكري   : ، تحقیق   :  ، الطبعة   

  .رواه الطبراني وفیھ عثمان بن الضحاك وثقھ ابن حبان وضعفھ أبو داود: وقال٨/٢٠٦المجمع
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  الباب اخلامس

  يأجوج ومأجوج

ُیعّد یأجوج ومأجوج قومان مّروا في ّتاریخ البشرّیة من قبلنا، حیُث ورد ذكرھم 
كرھما في القرآن الكریم في الدِّیانات السماوّیة جمیعھا، ویأجوج ومأجوج ورد ذ

وفي السّنة النبوّیة الُمطّھرة،وتتصف ھاتین القبیلتین بالغموض وبأحداث ال یمكن 
فھمھا في الوقت الحالي ویقترن ذكرھما عادًة مع القّوة والجبروت والقسوة 

  .والكثرة، كما ُیعتبر ُظھورھما عالمًة من عالمات الّساعة الُكبرى
  الكریمیأجوج و مأجوج في القرءآن 

 ٩٦ َینِسُلوَن َحتَّىٰٓ ِإَذا ُفِتَحتۡ َیأُۡجوُج َوَمأُۡجوُج َوُھم مِّن ُكلِّ َحَدب: "قال تعالى
 َوٱقَۡتَرَب ٱلَۡوعُۡد ٱلَۡحقُّ َفِإَذا ِھَي َشِٰخَصٌة َأبَۡصُٰر ٱلَِّذیَن َكَفُروْا َیَٰویَۡلَنا َقدۡ ُكنَّا ِفي َغفَۡلة

  ١".  ٩٧یَن مِّنۡ َھَٰذا َبلۡ ُكنَّا َظِٰلِم
ا لَّا َیَكاُدوَن َیفَۡقُھوَن َحتَّىٰٓ ِإَذا َبَلَغ َبیَۡن ٱلسَّدَّیِۡن َوَجَد ِمن ُدوِنِھَما َقوۡم"قال تعالى

 َقاُلوْا َیَٰذا ٱلَۡقرَۡنیِۡن ِإنَّ َیأُۡجوَج َوَمأُۡجوَج ُمفِۡسُدوَن ِفي ٱلَۡأرِۡض َفَھلۡ َنجَۡعُل ٩٣ا َقوۡل
  َقاَل َما َمكَّنِّي ِفیِھ َربِّي َخیۡر٩٤ا ن َتجَۡعَل َبیَۡنَنا َوَبیَۡنُھمۡ َسّدَلَك َخرًۡجا َعَلىٰٓ َأ

 َءاُتوِني ُزَبَر ٱلَۡحِدیِدۖ َحتَّىٰٓ ِإَذا َساَوىٰ ٩٥َفَأِعیُنوِني ِبُقوٍَّة َأجَۡعلۡ َبیَۡنُكمۡ َوَبیَۡنُھمۡ َردًۡما 
 ٩٦ا ا َقاَل َءاُتوِنٓي ُأفِۡرغۡ َعَلیِۡھ ِقطۡرا َجَعَلُھۥ َنارَبیَۡن ٱلصََّدَفیِۡن َقاَل ٱنُفُخوْاۖ َحتَّىٰٓ ِإَذ

 مِّن رَّبِّيۖ  َقاَل َھَٰذا َرحَۡمة٩٧ا َفَما ٱسَۡطُٰعٓوْا َأن َیظَۡھُروُه َوَما ٱسَۡتَطُٰعوْا َلُھۥ َنقۡب
  ٢." ٩٨ا َفِإَذا َجٓاَء َوعُۡد َربِّي َجَعَلُھۥ َدكَّٓاَءۖ َوَكاَن َوعُۡد َربِّي َحّق

ومن اآلیات یتبین لنا ان خروج یاجوج ومأجوج من عالمات الساعة والدلیل قولھ 
  ". َوٱقَۡتَرَب ٱلَۡوعُۡد ٱلَۡحقُّ: "سبحانھ وتعالي بعد ذكر خروجھما في سورة االنبیاء

  لماذا یخرج یأجوج ومأجوج في ھذا التوقیت؟
دینة كما سبق في األحادیث الصحیحة أن الدجال یجوب األرض كلھا إال مكة والم

فمن المؤكد أنھم وصلوا إلي دیار یأجوج وماجوج فھل یخرج ھاتین ,بیان ذلك
االّمتین غضبا لموت ربھم المسیح الدجال؟ ال دلیل علي ذلك ولكن تالزم خروج 
یاجوج ومأجوج بعد قتل المسیح علیھ السالم للمسیح الدجال یجعلنا یرجح أن 

  .مخرجھ كان غضبًا لمقتل المسیح الدجال
  یأجوج ومأجوج في الحدیث الشریف

تفتح یأجوج : عن أبي سعید الخدري أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
ومأجوج فیخرجون كما قال اهللا تعالى وھم من كل حدب ینسلون فیعمون األرض 
وینحاز منھم المسلمون حتى تصیر بقیة المسلمین في مدائنھم وحصونھم 

نھم لیمرون بالنھر فیشربونھ حتى ما یذرون فیھ ویضمون إلیھم مواشیھم حتى أ
شیئا فیمر آخرھم على أثرھم فیقول قائلھم لقد كان بھذا المكان مرة ماء 

                                                 
 .٩٧ ٩٦: سورة االنبیاء االیتان -١
 ).٩٧:٩٣(سورة الكھف اآلیات من - ٢
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ویظھرون على األرض فیقول قائلھم ھؤالء أھل األرض قد فرغنا منھم ولننازلن 
أھل السماء حتى إن أحدھم لیھز حربتھ إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فیقولون 

 فتأخذ ١قتلنا أھل السماء فبینما ھم كذلك إذ بعث اهللا دواب كنغف الجرادقد 
بأعناقھم فیموتون موت الجراد یركب بعضھم بعضا فیصبح المسلمون ال یسمعون 
لھم حسا فیقولون من رجل یشري نفسھ وینظر ما فعلوا فینزل منھم رجل قد وطن 

ا فقد ھلك عدوكم فیخرج نفسھ على أن یقتلوه فیجدھم موتى فینادیھم أال أبشرو
 علیھا ٣ فتشكر٢الناس ویخلون سبیل مواشیھم فما یكون لھم رعي إال لحومھم

  ٥ قط٤كأحسن ما شكرت من نبات أصابتھ
  .َیْبَعُث اللَُّھ ُدوًدا ِفي َأْعَناِقِھْم َكَنَغِف اْلَجَراِد: وفي روایة ابن حبان

إذا كادوا یخرقونھ قال عن أبي رافع عن أبي ھریرة رفعھ یحفرونھ كل یوم حتى 
الذي علیھم ارجعوا فستخرقونھ غدا فیعیده اهللا كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتھم 
وأراد اهللا أن یبعثھم قال الذي علیھم ارجعوا فستخرقونھ غدا إن شاء اهللا 
واستثنى، قال فیرجعون فیجدونھ كھیئتھ حین تركوه فیخرقونھ فیخرجون على 

  ٦. الناس 
  : في ھذا الحدیث ثالث آیاتقال بن العربي

  .ان اهللا منعھم ان یوالوا الحفر لیال ونھارا
أن اهللا منعھم ان یحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم یلھمھم ذلك وال 
علمھم إیاه ویحتمل ان تكون أرضھم ال خشب فیھا وال آالت تصلح لذلك قال 

 ان لھم أشجارا ابن حجر وھو مردود فان في خبرھم عند وھب في المبتدأ
 ٧.وزروعا وغیر ذلك من اآلالت فاألول أولى

                                                 
 الجراد النغف بن�ون وغ�ین معجم�ة مفت�وحتین ث�م ف�اء وھ�و دود یك�ون ف�ي ان�وف اإلب�ل                  كنغف ١-

 والغنم الواحدة
  ان ثبت فھذا أیضا من خرق العادة ألن المواشي ال تأكل للحم-٢
 فتشكر أي تسمن وتملي شحما من شكرت الشاة بالكسر شكرا بالحركة سمنت وامتأل ضرعھا          -٣

 لبنا
كتاب الفتن ،باب فتنة الدجال وخ�روج عی�سى اب�ن م�ریم وخ�روج      : ھ أخرجھ ابن ماجھ في سنن -٤

 ٤٠٧٩یأجوج ومأجوج ح 
ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم , :  وقال  ٨٥٠٤ح  ٤/٥٣٥أخرجھ الحاكم في المستدرك   ٥-

و افقھ الذھبي ،وابن حبان في صحیحھ كتاب التاریخ باب اخباره صلى اهللا علیھ وس�لم   , یخرجاه  
ب�اب  » كت�اب الف�تن   »  واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ        ٦٨٣٠ م�ن الف�تن والح�وادث ح         عما یكون في امتھ   

وق��ال ف��ي م��صباح  .٤٠٧٩فتن��ة ال��دجال وخ��روج عی��سى اب��ن م��ریم وخ��روج ی��أجوج وم��أجوج ح   
م�سند أب�ي س�عید    » ب�اقي م�سند المكث�رین    » الزجاجةھذا إسناد صحیح رجال�ھ ثق�ات م�سند أحم�د       

 .١١٣٢٣الخدري رضي اهللا تعالى عنھ ح 
وحسنھ وابن , باب ومن سورة الكھف ح » كتاب تفسیر القرآن    »  الترمذي فس سننھ      أخرجھ -٦

 .٣١٥٣حبان والحاكم وصححاه ح
 .١٣/١٠٩ فتح الباري-٧
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ربما كان ھذا السد مسمطا وملتصق أعاله بجبل أو غیره فال یمكن : قلت
  .أرتقاءه

عن عمرو بن أوس عن جده رفعھ ان یاجوج ومأجوج لھم نساء یجامعون ما 
ا فال یموت منھم رجل إال ترك من ذریتھ ألف شاءوا وشجر یلقحون ما شاءوا

  ١فصاعدا 
  .ھذا مبني على أنھ سد ال ردم واللفظ القرآني واضح : قلت

انھ صدھم عن أن یقولوا ان شاء اهللا حتى یجيء الوقت المحدود قال ابن حجر  
وفیھ ان فیھم أھل صناعة وأھل والیة وسالطة ورعیة تطیع من فوقھا وان 

 الكلمة فیھم من یعرف اهللا ویقر بقدرتھ ومشیئتھ ویحتمل ان تكون تلك
تجري على لسان ذلك الوالي من غیر ان یعرف معناھا فیحصل المقصود 

 ٢.ببركتھا
عن َزیَنَب ابنة َجحٍش رضي اهللا َعْنھنَّ أنَّ النبي صلي اهللا علیھ وسلم دخل علیھا 

 َفزًعا یقول ال إَلَھ إال اهللا َویٌل لْلَعَرِب من شرٍّ قد اقَتَرَب فِتَح الَیْوَم من رْدِم یْأُجوَج
وَمْأُجوَج مْثُل ھذه وَحلََّق بِإْصَبِعِھ اْلإْبَھاِم َوالَّتي َتلیَھا قالت زْیَنُب بنت جْحٍش فقلت 

  ٣.یا رُسوَل الّلِھ َأَنْھلُك َوفیَنا الصَّالُحوَن قال نعم إذا كُثَر اْلخَبُث
قَتَرَب وعن أبي ھَرْیَرَة عن النبي صلي اهللا علیھ وسلم قال َویٌل لْلَعَرِب من شرٍّ قد ا

  ٤.َأفَلَح من كفَّ یَدُه
وخص العرب بذلك ألنھم كانوا حینئذ معظم من أسلم، وأن المراد بالشر ما 

  أشار إلیھ صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج 
  

 من ھم یأجوج ومأجوج؟
  .انھم من بني البشر ابناء ادم وحواء وھذا ھو االصح: الرأي األول

 نسل یافث، لكننا لم نستطع الجزم فمن الممكن ان یكونوا من ساللة من: وقیل
  .یافث او حام ابناء نوح

                                                 
 اخرجھ النسائي في الكبرى كت�اب ث�واب م�ن ی�أوي ال�ى فراش�ھ فیق�رأ س�ورة م�ن كت�اب اهللا ث�م                 -١

أحم�د ب�ن ش�عیب أب�و     :  المؤل�ف یأخذ مضجعھ باب ما یقول عن�د الم�وت ح ال�سنن الكب�رى ، اس�م        
:  ، الطبع�ة    ١٩٩١ - ١٤١١ - بی�روت    -دار الكت�ب العلمی�ة      : عبد الرحمن النسائي ، دار الن�شر        

 وأورده اب�ن اب�ي   ١١٣٣٤سید كسروي ح�سن , عبد الغفار سلیمان البنداري     .د: األولى ، تحقیق    
 حاتم في الفتح وعازاه البن أبي حاتم وابن مردویھ

 . المرجع السابق٢-
ب���������اب ِق���������ّصِة َی���������أُجوَج   / كت���������اب األنبی���������اء / أخرج���������ھ البخ���������اري ف���������ي ص���������حیحھ   -٣

ب�اب اْقِت�راِب اْلِف�تِن    /ِكتاب الِفَتِن َوَأشَراِط ال�ّساَعةِ  / ومسلم في صحیحھ  .٣١٦٨ح٣/١٢٢٠َوَمأُجوَج
ب�اب م�ا ج�اء ف�ي      / كت�اب الف�تن   /والترمذي في سننھ  .٢٨٨٠ح٤/٢٢٠٧وَفْتِح رْدِم یْأُجوَج وَمْأُجوجَ   

 .ھذا حِدیٌث حَسٌن صِحیٌح:وقال٢١٨٧ح٤/٤٨٠أُجوَج َوَمأُجوَجخُروِج َی
واب�ن  .٤٢٤٩ح٤/٩٧باب ذكر الف�تن ودالئلھ�ا     /كتاب الفتن والمالحم  / أخرجھ ابي داود في سننھ     -٤

 .٣٧٢٥٢ح٧/٤٦٣أبي شیبة في مصنفھ
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  انھم من ذریة ادم فقط: الرأي الثاني
ھم اخوة لنا من االب یشیر بذلك لحدیث كعب االحبار المنسوب : ویقول السخاوي

وھذا راي ، ١"نام ادم فاحتلم فاختلط منیھ بالتراب فخرج منھ یاجوج ومأجوج"الیھ
  .باطل ال یصح وانھ من االسرائیلیات

وھذا مما ال دلیل علیھ لم یرد عن من یجب قبول قولھ في ھذا واهللا :قال ابن كثیر
  .تعالى أعلم وھو من ذریة نوح علیھ السالم

  ٢.وھو قول منكر جدا ال أصل لھ اال عن بعض أھل الكتاب :قال ابن حجر
یھ وال نخرجھ عن ظاھره واصلھ اال بدلیل االصل ھو اإلبقاء كل شئ على ماھو عل

الیوجد دلیل صحیح یؤید ھذا / وھذا الكالم مرفوض نقال وعقال، من ناحیة النقل 
القول، وعقال ھذا مرفوض حیث أن اهللا لو خلق بشرا من آدم فقط ألمتن بھ واشار 
الیھ كما اشار لخلق آدم بدون أب أو أم وخلق حواء من ضلعھ وخلق عیسى بأم 

  .غیر أب ولیس كسائر البشر بأم وأبمن 
  .إنھم قبیلتي التتار والمغول:وقیل

ومأجوج أقرب للمغول أیام الدولھ العباسیھ لكن لیس ھذا ھو الخروج المقصود 
  .ولو كانوا ھم فسیكون لھم خروج اخر 

  ذكر صور إفسادھم
  : وفي صور إفسادھم أربع أقوال

  .أنھم یعملون عمل قوم لوط  وھذا قول بعید
  .یقتلون البشر
  . یأكلون البشر

یأتون في موسم الحصاد فینھبون األخضر والیابس والیمنع ھذا أنھم كانوا 
 .یقتلون من یقاومھم وھذا ھو القول الراجح 

  .أحادیث كثیرة وردت في أشكالھم
عن ابن عباس یأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرین شبرین وأطولھم ثالثة أشبار 

  . الحاكم وابن أبي حاتم أخرجھ. وھم من ولد آدم
ال توجد أثارة من علم على : وقال ابن كثیر وفیھ یقول كعب االحبار أنھم ضخام،

  ٠"تعقیبا على كالم كعب االحبار وابن عباس "ھذه االقوال 
  أعداد یأجوج ومأجوج

  ..النستطیع إحصاء عددھم فعددھم كبیر، مد اهللا لھم في العمر وكثر لھم النسل 
رفعھ  إن یأجوج ومأجوج أقل ما یترك أحدھم لصلبھ ألفا من عن ابن مسعود 

  ٣.الذریة

                                                 
 .١/١٠٢ النھایة في المالحم والفتن البن كثیر-١
 ٦/٣٨٦ فتح الباري -٢
ذكر اإلخب�ار ع�ن كث�رة خل�ق اهللا ج�ل وع�ال الن�سل م�ن أوالد           / ١٥حیحھ أخرجھ ابن حبان في ص     ٣

 .٦٨٢٩ح٢١٤/یأجوج ومأجوج 
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ومن روایة عمرو بن أوس عن أبیھ رفعھ  إن یأجوج ومأجوج یجامعون ما 
  ١.شاءوا وال یموت رجل منھم إال ترك من ذریتھ ألفا فصاعدا

وعن عبداهللا بن عمرو عن النبي قال إن یأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا 
دوا على الناس معایشھم ولن یموت منھم رجل إال ترك من ذریتھ ألفا فصاعدا ألفس

  ٢.وإن من ورائھم ثالث أمم تاول وتاریس ومسك
سنده : وعن عبد اهللا بن سالم رواه مختصرًا،أخرجھ عبد بن حمید وقال ابن حجر

  .صحیح
عن  عبد اهللا بن عمرو قال الجن واإلنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء یأجوج 

  ٣.مأجوج وجزء سائر الناسو
  

  .ومن األدلة علي كثرتھم
إن نسبة أھل النار من یأجوج ومأجوج تسع وتسعین وتسعمائة وواحد من باقي 

 :البشر
یا آدم، : یقول اهللا) وسلم-قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : وعن أبي سعید قال

وما : قالأخرج بعث النار، : لبیك وسعدیك، والخیر في یدیك، ثم یقول: فیقول
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین، فذاك حین یشیب : بعث النار؟ قال

الصغیر، وتضع كل ذات حمل حملھا، وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى، 
یا رسول اهللا، أینا ذلك الرجل؟ : فاشتد ذلك علیھم فقالوا. ولكن عذاب اهللا شدید

والذي نفسي : ثم قال. لأبشروا، فإن من یأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رج: قال
: ثم قال .فحمدنا اهللا وكبرنا: قال. بیده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أھل الجنة

والذي نفسي بیده إني ألطمع أن تكونوا شطر أھل الجنة، إّن مثلكم في األمم 
  ٤.كمثل الشعرة البیضاء في جلد الثور األسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار

وفیھ ".٥....ال یدان ألحد علیھم:"ولھ سبحانھ وتعاليوكما في حدیث النواس ق
ُثمَّ ُیوِحي اللَُّھ ِإَلْیِھ :"......... عن عیسى علیھ السالم بعد قتلھ الدجال: أیضًا

 .َأْن حوز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادا لي ال یدان ألحد بقتالھم

                                                 
 .١١٣٣٤ح٦/٤٠٨أخرجھ النسائي في سننھ- ١
واب�ن  ,٨/٦وأورده الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د       ,٢٢٨٢ح١/٣٠٨ أخرجھ الطیال�سي ف�ي م�سنده       -٢

ن كالم عبد اهللا بن عم�رو    وھذا حدیث غریب وقد یكون م     : "وقال١/١٠٣كثیر في المالحم والفتن   
 ".واهللا أعلم

 .وأخرجھ عبد بن حمید بسند صحیح.٦/٣٥١ تحفة األحوذي ٣-
وم�سلم ف�ي    ,)وَت�َرى الن�اس ُس�كاَرى       ( ب�اب   / ٤٤٦٤ح٤/١٧٦٧ أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ       -٤

سَعًة باب َقوِلِھ یقول اهللا ِلآدَم َأخِرْج َبعَث الّن�اِر م�ن ك�ل َأل�ٍف ت�سعمائة َوِت�          / ٢٢٢ح١/١٠٢صحیحھ
 .َوِتسِعیَن

 ).صفة الدجال/الدجال( سبق تخریجھ في باب-٥
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 یأجوج وماجوج یمرون ببحریة طبریة فیشرب صدر:وقولھ صلي اهللا علیھ وسلم
فیمر أولھم ببحیرة الطبریة فیشرب ما فیھا : وفي روایة.وال یبقي منھا شیئا

  .ثم یمر بھا آخرھم فیقول لقد كان بھذه مرة ماء
من كل حدب "ویبعث اهللا یأجوج ومأجوج وھم كما قال اهللا :"وفي الحدیث
 ".ینسلون

َتْوِقُد اْلُمْسِلُموَن ِمْن َوَیْس:"وأیضا مما یدل علي كثرتھم ما ذكر في حدیث النواس
 ".ِقِسیِِّھْم َوُنشَّاِبِھْم َوِجَعاِبِھْم َسْبَع ِسِنیَن

فما یكون لھم رعي إال لحومھم فتشكر علیھا : وفي حدیث أبي سعید الخدري
 ١.كأحسن ما شكرت من نبات أصابتھ قط

ومما سبق نستدل علي أن أعدادھم ھائلة ال یمكن أن نحصیھا وقد ورد في حیث 
عمران بن حصین عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال والذي نفسي بیده إنكم 

 ٢".یأجوج ومأجوج " لمع خلیقتین ماكانتا مع شئ قط إال كثرتاه یعني 
   

یعني ماكانتا مع شئ إال غلبتاه كثرة وھذا یدل على كثرتھم :قال إبن كثیر
ھم إال الذي فھم أمم وخلق العلم عدد, وأنھم أضعاف الناس مرارًا عدیدة 

 ٣.خلقھم
  قوة یأجوج ومأجوج

أما أن ھذه القوة في أنفسھم، أو أن اهللا سخر لھم ما یساعدھم : ویقول السعدي
  ٤.على ھذه السرعھ ، أو أنھا قوة من كثرة العدد 

  مكان تواجد یأجوج ومأجوج
وبالنظر علي اآلیات الكریمة نجد أن رحلة یأجوج ومأجوج من شرق مملكة ذي 

  .لتي تنتھي بین السدین، فھم متواجدون في ناحیة المشرقالقرنین ا
ویظھر أن ھذا السبب اتجھ بھ إلى جھة غیر جھتي : قال الطاھر بن عاشور

وعینھ المفسرون أنھ للشمال، . المغرب والمشرق فیحتمل أنھا الشمال أو الجنوب
ین إن جھة السدین ب: وبنوا على أن ذا القرنین ھو إسكندر المقدوني، فقالوا

إن : ونحن نبني على ما عیناه في الملقب بذي القرنین، فنقول. أرمینیا وأذربیجان 
موضع السدین ھو الشمال الغربي لصحراء قوبي الفاصلة بین الصین وبالد 

وقد وجد السد ھنالك ولم تزل آثاره إلى . المغول شمال الصین وجنوب منغولیا 

                                                 
 . سبق تخریجھ في الباب الثالث یأجوج ومأجوج-١

ص�حیح عل�ى ش�رطھما جمیع�ا ول�م یخرج�اه وال           : وقال٧٨ح١/٨١ أخرجھ الحاكم في المستدرك    ٢-
 .واحد منھما

 .٣/١٠٩ البدایة والنھایة٣-
الى حتى إذا فتحت یأجوج وم�أجوج وھ�م م�ن ك�ل ح�دب             تفسیر قولھ تع  . تفسیر سورة األنبیاء   - ٤

 ).٩٦:ایة(ینسلون
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ورا شمسیة في كتب الجغرافیا الیوم شاھدھا الجغرافیون والسائحون وصورت ص
  ١.وكتب التاریخ العصریة 

، وابن خرداذیھ )نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق(یروي لنا االدریسي في كتابھ 
  :قصة ھـــذه الرحلة على النحو التالي) المسالك والممالك(في كتابھ 

ننا وبین إن الواثق بالّلھ لما رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنین بی"
یأجوج ومأجوج مفتوحًا، أحضر سالمًا الترجمان الذي كان یتكلم ثالثــــین 
لســــانًا، وقال لھ إذھب وانظر إلى ھذا الســــد وجئني بخبره وحالھ، وما ھو 

 رجًال ووصلھ بخمسة ٦٠علیھ، ثم أمر لھ بأصحاب یســیرون معـــھ وعــــددھم 
ف درھم، وأمر لكل واحد من أصحابھ آالف دینار وأعطاه دیتـــھ عشرة آال

بخمسین ألف درھـــم ومؤونة ســــنة ومئة بغـــل تحمل الماء والــــزاد، وأمر 
 .للرجال باللبـــابیــد وھي أكســـیة من صـــــوف وشعر

وحمل سالم رسالة من الخلیفة إلى إسحاق بن إسماعیل صاحب أرمینیة بتفلیس، 
 إلى صاحب السریر، وذلك كتب لھم إلى صـاحب وكتب صاحب أرمینیة توصیة لھم

الالن، وھكذا إلى فیال شاه وطرخان ملك الخزر، الذي وجھ معھم خمسة أدالء 
فسرنا فیھا " یومًا حتى انتھوا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة، ٢٥ساروا معھم 

عشرة أیام، ثم وصلنا إلى مدن خراب فسرنا فیھا عشرین یومًا وسألنا عن خبرھا 
یل لنا ھي المدن التي خربھا یأجوج ومأجوج، ثم صرنا إلى حصون بالقرب من فق

الجبل الذي في شعبة منھ السد، وفي تلك الحصون قوم یتكلمون العربیة 
والفارسیة، مسلمون یقرؤون القرآن ولھم كتاتیب ومساجد، وبین كل حصن وآخر 

 حدید وفیھا مزارع لھـا أبواب من) إیكة(فرسخان، ثم صرنا إلى مدینة یقال لھا 
وھي التي كان ینزلھا ذو القرنین بعسكره، بینـھا وبین الســـد مســـیرة ثالثة أیام، 
ثم صرنا إلى جبل عال، علیھ حصن، والسد الذي بناه ذو القرنین ھو فج بین 

 ذراع، وھو الطریق الذي یخرجون منھ، فیتفرقون في ٢٠٠جبلین عرضھ 
بناه بالحدید والنحاس، ثم رفع عضادتین مما  ذراعًا و٣٠األرض، فحفر أساسھ 

 ذراعًا، وكلھ ٥٠ ذراعًا في ســمك ٢٥یلي الجبل من جنبتي الفج عرض كل منھما 
 ١٢٠بناء بلبن مغّیب في نحاس، وعلى العضادتین عتبة علیا من حدید طولھا 
 ."رذراعًا، وفوقـــھا بناء بذلك اللبن الحــــدید إلى رأس الجبل وارتفاعھ مد البص

وفي أحد الحصنین آلة البناء التي بني بھا السد، من قدور الحدید ومغارف حدید، "
وھناك بقیة من اللبن الذي التصق ببعضھ بسبب الصدأ، ورئیس تلك الحصون 
یركب في كل یومي إثنین وخمیس، وھم یتوارثون ذلك الباب كما یتوارث الخلفاء 

 منھ أن یسمعھ َمن وراء الباب الخالفة، یقرع الباب قرعًا لھ دوي، والھدف
فیعلموا أن ھناك حفظة وأن الباب مازال سلیمًا، وعلى مصراع الباب األیمن 

، والجبل "٩٨ا  َفِإَذا َجٓاَء َوعُۡد َربِّي َجَعَلُھۥ َدكَّٓاَءۖ َوَكاَن َوعُۡد َربِّي َحّق"مكتوب 

                                                 
قولھ تعالى ثم اتبع سببا حت�ى إذا بل�غ ب�ین ال�سدین وج�د             ,سورة الكھف , كتاب التحریر والتنویر   ١-

 .من دونھما قوما ال یكادون یفقھون قوال
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شیش وال غیر ذلك، من الخارج لیــــس لھ مـــتن وال ســـفح، وال علیھ نبات وال ح
 ."وھــو جبل مســطح، متســع، قـائم أملس أبیض

وبعد تفقد سالم الترجمان للسد انصرف نحو خراسان ومنھا إلى طبانوین، ومنھا 
إلى سمرقند في ثمــــانیة أشھر، ومنھــا إلى أســــبیشاب، وعبر نھر بلخ ثم صار 

ت من الرجال في الــــذھاب إلى شروسنة فبخــــارى وترمذ ثـم إلى نیسابور، وما
 ١٤وورد نیسابور وبقي معھ من الرجـــــال .  رجًال٢٤ رجـــًال وفي العــودة ٢٢

بعد .. فأخبر الخلیفة بما شاھده) سر من رأى( بغًال، وعاد إلى ٢٣ومن البــــغال 
 .  شھرًا في اإلیاب١٢ شھرًا ذھابًا و١٦رحـــلة استمرت 

حلة سلمان الترجمان واقعة تاریخیة الشك فیھا ر"دي خویھ "اعتبر المستشرق 
وأنھا جدیرة باالھتمام، وأیده في ھذا الرأي خبیر ثقة في الجغرافیا التاریخیة ھو 

أن سالمًا نقل "فاسیلییف "، وفي اآلونة األخیرة یرى عالم البیزنطیات "توماشك"
 أن نقل ما شاھده في رحلتھ للخلیفة العباسي الذي أوفده لھذه المھمة، وبعد

ھذه اآلراء مع آراء المشككین في " كراتشكوفسكي"المستشرق الروسي 
ھذا ال یخلو من وجاھة رغمًا  -  فاسـیلییف-ویـــــلوح لي أن رأي : الرحـــلة، قــال

من أن وصف الرحــــلة ال یمكن اعتباره رسالة جغرافیة، بل مصنف أدبي یحفل 
 یغت في قالب أدبي من جھة أخرىبعناصر نقلیة من جھة وانطباعات شخصیة ص

.  

  



 - ٣٩٦٠ -

  
  

  
  

  كتاب المسالك والممالك 
القاسم عبید اهللا بن عبد اهللا ابن من القرن التاسع میالدي كتبھ  جغرافيكتاب 

وقد قال ابن خرداذبھ في . جاء في وصف للبلدان والتقسیمات اإلداریة خرداذبة
 ھذا كتاب فیھ صفة األرض، وبنیة الخلق علیھا، وقبلة أھل كل بلد والممالك :اولھ

وكل ربع من الشمالّي والجنوبّي سبعة أقالیم، وذكّر بطلیموس في كتابھ والمسالك، 
 .أن مدن األرض على عھده كانت أربعة آالف ومائتي مدینة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
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  نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق
ویعتبر ھذا الكتاب موسوعة  ,الشریف اإلدریسي أو كتاب روجر كتاب من تألیف 

بناء  روجر أَلف االدریسي الكتاب للملك .جغرافیة للعالم في القرن السادس عشر
على طلبھ، وضمنھ كل ما عرفھ األقدمون من معلومات سلیمة، وأضاف إلیھا ما 
اكتسبھ ھو وما رآه ورصده في رحالتھ واختباراتھ، وقد ظل ھذا الكتاب مرجعًا 

 وقد حققھ . سنة، وفیھ الف وسبعون خریطة٣٠٠ء أوروبا مدة زادت على لعلما
  .أومبرتو ریتستانوالمستشرق 
  القرنینمن ھو ذو 

في  القرآنالذي ورد ذكره في " ذو القرنین"ھو " قورش األكبر"یرى البعض ان 
، ویذكر البعض بانھ كان مؤمنًا باهللا وبالیوم اآلخر، یدل على ذلك ما سورة الكھف

) ٦اإلصحاح )، دانیال وكتاب ١تاب عزرا، اإلصحاح كك العھد العتیقفي كتب 
من تجلیلھ وتقدیسھ حتى سماه في كتاب ) ٤٥و  ٤٤اإلصحاح )، أشعیاءوكتاب 
ھكذا یقول الرب «: وقال في اإلصحاح الخامس واألربعین «راعي الرب«أشعیاء 

لمسیحھ لكورش الذي أمسكت بیمینھ ألدوس أمامھ أمما وأحقاء ملوك أحل ألفتح 
أنا أسیر قدامك والھضاب أمھد أكسر . أمامھ المصراعین واألبواب ال تغلق

. وأعطیك ذخائر الظلمة وكنوز المخابي. نحاس ومغالیق الحدید أقصفمصراعي ال
  .لقبتك وأنت لست تعرفني. لكي تعرف أني أنا الرب الذي یدعوك باسمك

 ٥٢٩ - ٥٦٠(  أول ملوك فارس -. ) م .  ق ٦القرن ( قورش الكبیر أو كورش 
  . ).م . ق 

كورش الكبیر كورش بن كمبوجیة بن كورش بن جیشبیش بن ھخامنش ویلقب بھ 
، أحد أعظم ملوك الفرس )كوروش بزرگ: باللغة الفارسیة(أو قوروش الكبیر

األخمینیة، استولى على آسیا الصغرى وبابل ومیدیا، قضى على الكلدان، حكم من 
وقد قضى قورش . وقتل في ماساجت ودفن في باساركاد. م.ق) ٥٢٩-٥٥٠(

 مع شعب ھمجي یعیش في حادث مأساوي أثناء مناوشة. م .  ق ٥٢٩السنة 
  ١. وُیعرف باسم ماساغیتي بحر قزوینشرقي 

وقد أوردت ما جآء في ھذه الكتب بدون ترجیح أو تصحیح وإنما ذكرتھ 
  .لملإلستئناس واإلسترشاد واهللا أع

                                                 
عب�د اهللا ی�اقوت   ومعج�م البل�دان ألب�و    , تاریخ األمم والملوك لحمد بن جری�ر أب�ي جعف�ر الطب�ري         ١-

 .مازن طلیمات . ترجمة د- شخصیة عظیمة ١٠٠٠, الحموي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
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  الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصالة والسالم على خاتم األنبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والتابعین ومن تبعھم بإحسان 

  :إلى یوم الدین وبعد
 من إتمام ھذا البحث وإكمالھ، وقد بحثت - بعون اهللا تعالى وتوفیقھ -فقد انتھیت 

ي وطاقتي، واستفدت منھ فوائد كثیرة، وخرجت بنتائج طیبة، وذلك من فیھ جھد
خالل قراءتي لكثیر من كتب العقیدة والتفسیر والحدیث والتراجم وغیرھا من 

  .مختلف العلوم المتعلقة بھذا البحث
  :ھذا ویمكن أن أجمل أھم النتائج والفوائد التي توصلت إلیھا في األمور التالیة

 یعلمھ إال اهللا وقد أخفي موعدھا ولكنھ بَین عالماتھا إن وقت الساعة ال -١
 .وعالمات قربھا

عدم المبالغة في التفكر في قیام الساعة ألن حقیقة قیام الساعة تبدأ عند موت  -٢
  .اإلنسان

أن بحث أشراط الساعة ودراستھا وتعلمھا وتعلیمھا من أھم األمور في الوقت  -٣
 وراءھا، مما جعل الكثیر منھم الحاضر؛ إلقبال الناس على الدنیا والجري

ینسى الحیاة اآلخرة، واالستعداد لھا، فالبحث في أشراط الساعة ودراستھا 
وعرضھا على الناس یقوي اإلیمان في القلوب ویحثھم على اإلكثار من 

 .األعمال الصالحة، واالستعداد للقدوم على الدار اآلخرة
نتظار الموت وقیام القیامة ال أقصد دعوة الناس إلى اإلعتكاف في مصالھم وإ -٤

وتوقف عجلة الحیاة عندھم بل أدعوھم إلى التذكر وأخذ اإلحتیاط والبدایة 
والحرص على بناء تعلیم الدین لألھل . بحفظ كتاب اهللا لمن لم یحفظھ بعد

 .واألبناء فھي التي ستبقى لإلنسان في دنیاه وآخرتھ
 التذكیر بھ وبفتنتھ أن المسیح الدجال ال یخرج إال عند غفلة الناس عن -٥

 .والتنبیھ علیھا فینبغي التعوذ من شره ومن شر فتنتھ
 .الفتن العظام لیس لھا إال األعتصام بالكتاب والسنة والتعوذ باهللا من شرھا -٦
أھمیة اإلیمان بالغیب ومكانتھ في اإلسالم، فھو صفة المؤمنین المتقین،وھو  -٧

 "م في سورة البقرة أول ما مدح بھ المؤمنون في كتابھ عز وجل فوصفھ
 وقدمھا ١"٣ٱلَِّذیَن ُیؤِۡمُنوَن ِبٱلَۡغیِۡب َوُیِقیُموَن ٱلصََّلوَٰة َوِممَّا َرَزقَۡنُٰھمۡ ُینِفُقوَن 

 . علي الصالة والزكاة
إن علم الغیب یختص باهللا عز وجل وكل من یدعي علما بشيء من الغیب من  -٨

وص الكتاب والسنة التي تلقاء نفسھ یكون ضاال مكذبا لخبر اهللا تعالى، ونص
 .تبین أن علم الغیب من خصائص اهللا تبارك وتعالى

                                                 
 .٣: سورة البقرة-١
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یجب على كل مسلم طاعة نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم واتباعھ واقتفاء أثره  -٩
والسیر على ھدیھ، وعدم مخالفة أمره ونھیھ، فعبادة اهللا سبحانھ وتعالى لم 

علیھ وسلم، فیما تترك لألھواء واألفكار، بل ھي مقیدة باتباعھ صلى اهللا 
 .شرعھ ألمتھ

من خالل النظر في بعض المؤلفات المستقلة في أشراط الساعة یتبین أن  -١٠
التألیف في ھذا الموضوع على وجھ االستقالل بدأ في وقت مبكر مع بدایة 

 .حركة التألیف
 .أن أشراط الساعة الصغرى ظھر كثیر منھا ولم یبق منھا إال القلیل -١١
حادیث واألخبار التي ثبتت عن الرسول صلى اهللا أنھ یجب اإلیمان بكل األ -١٢

 .علیھ وسلم في أشراط الساعة سواء كانت متواترة أم آحادا
أن المراد بأشراط الساعة ھي العالمات التي تسبقھا، وال دلیل في ذلك  -١٣

على كون شيء منھا محرما أو ممنوعا، إنما وقوعھ دلیل على قرب الساعة 
ى اهللا علیھ وسلم وھي من عالمات الساعة ودنو قیامھا، ومنھا بعثتھ صل

 .الصغرى، وھي كذلك نور وخیر للبشریة
أن أشراط الساعة وعالماتھا التي ظھرت ووقعت ھي من معجزات  -١٤

الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حیث إنھا وقعت كما أخبر بھا صلى اهللا علیھ 
 .وسلم

للفتنة قد ظھروا أن كثیرا من الدجالین الكذابین المدعین للنبوة والمثیرین  -١٥
قدیما وحدیثا، وال یزال ھذا الظھور حتى یكون آخرھم المسیح الدجال األعور 

 .الكذاب
 .أن أشراط الساعة الكبرى إذا خرجت تتابعت كتتابع الخرز في النظام -١٦
أن الراجح في أمر ابن صیاد أنھ دجال من الدجاجلة، ولیس ھو الدجال  -١٧

 .األكبر الذي یخرج في آخر الزمان
المرابطیبن علي وجھ األرض عند نزول عیسي علیھ السالم ھم خیر  -١٨

المرابطین بغوطة دمشق حیث أوصي النبي صلي اهللا علیھ وسلم بالنزول في 
أن عیسى ابن مریم علیھ السالم عندما ینزل یقتل الدجال، ویكسر .ھذا المكان

 .الصلیب، ویقتل الخنزیر، ویقضي بشریعة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم
إنھ ما زال ھناك العدید من العالمات الصغري التي لم تظھر بعد ولیس  -١٩

معني ھذا أن أمام العالمات الكبري أمد بعید فلربما ظھرت ھذه العالمات 
  .بسرعة وإنھا إذا ظھرت ستتوالي بسرعة كبیرة
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وأخیرا أحمد اهللا تعالى وأش�كره أن أع�انني عل�ى إتم�ام ھ�ذا البح�ث وإخراج�ھ بھ�ذه                 
لتي أرج�و أن أك�ون ق�د وفق�ت بھ�ا ف�ي عرض�ھ، وبی�ان أھ�م جوانب�ھ عل�ى                     الصورة ا 

الوجھ المطلوب،وأخیرًا ما أنا إال ب�شر ق�د أخط�ئ وق�د أص�یب ف�إن كن�ت ق�د أخط�أت            
وإنن�ي  . فأرجو مسامحتي وإن كنت قد أصبت فھذا كل م�ا أرج�وه م�ن اهللا عزوج�ل                  

ھ فی��ھ حق��ا أعت��رف ھن��ا بالتق��صیر، ف��إن ك��ان م��ا ذكرت��ھ ف��ي بحث��ي ھ��ذا وم��ا عرض��ت 
وصوابا فھذا فضل اهللا وحده ولھ الحمد والشكر أوال وآخرا، وما كان فیھ من خط�أ      

  .وزلل فھو مني ومن الشیطان، وأستغفر اهللا وأتوب إلیھ من ذلك
وفي الختام أسأل اهللا تبارك وتعالى أن یرزقن�ا اإلخ�الص ف�ي الق�ول والعم�ل واتب�اع            

ع�ا نقی�ا خالی�ا م�ن الب�دع واألھ�واء، كم�ا        كتابھ وسنة نبیھ صلى اهللا علیھ وس�لم اتبا     
كان علیھ سلف ھذه األمة، وأن یجنبنا الزلل ومزالق األھواء، وأن یأخ�ذ بنواص�ینا           
لما فیھ رضاه وسعادتنا في الدارین، وأن یثبتنا على الحق حتى نلقاه بھ، وأن یغفر 

رب لي ولوالدي ولجمیع الم�سلمین إن�ھ س�میع مجی�ب، وآخ�ر دعوان�ا أن الحم�د هللا                
  .العالمین
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  املصادر

 .القرءآن الكریم -١
إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي أبو :  البدایة والنھایة ، اسم المؤلف -٢

 . بیروت–مكتبة المعارف : الفداء ، دار النشر 
محمد مرتضى :  تاج العروس من جواھر القاموس ، اسم المؤلف -٣

موعة من مج: دار الھدایة ، تحقیق : الحسیني الزبیدي ، دار النشر 
 .المحققین

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم أبو عبداهللا :  التاریخ الكبیر ، اسم المؤلف -٤
، :    ، الطبعة - بیروت -دار الفكر : البخاري الجعفي ، دار النشر 

 .السید ھاشم الندوي: تحقیق 
محمد عبد الرحمن :  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، اسم المؤلف -٥

 -دار الكتب العلمیة : مباركفوري أبو العال ، دار النشر بن عبد الرحیم ال
  بیروت

اإلمام أبي عبد اهللا :  التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ، اسم المؤلف -٦
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الجزرجي األندلسي ثم 

 - الریاض -مكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع : القرطبي  ، دار النشر 
 .الصادق بن حمد بن إبراھیم.د: األولى ، تحقیق :  ھـ ، الطبعة ١٤٢٥

فخر الدین محمد بن عمر :  التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، اسم المؤلف -٧
 - بیروت -دار الكتب العلمیة : التمیمي الرازي الشافعي ، دار النشر 

  األولى: م ، الطبعة ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا :  سم المؤلفالجامع الصحیح المختصر ، ا -٨

 ١٤٠٧ - بیروت -الیمامة , دار ابن كثیر : البخاري الجعفي ، دار النشر 
 .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٨٧ -

محمد بن عیسى أبو :  الجامع الصحیح سنن الترمذي ، اسم المؤلف -٩
 بیروت -ار إحیاء التراث العربي د: عیسى الترمذي السلمي ، دار النشر 

 .أحمد محمد شاكر وآخرون:  ، تحقیق -  -
أبو :  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ، اسم المؤلف -١٠

 دار -دار الكتب العلمیة : بكر أحمد بن الحسین البیھقي ، دار النشر 
، األولى :  ، الطبعة ١٩٨٨ - ١٤٠٨ - القاھرة - بیروت -الریان للتراث 

 .عبدالمعطي قلعجي. د: تحقیق 
محب الدین أبو :  الدرة الثمینة في أخبار المدینة ، اسم المؤلف -١١

: عبد اهللا محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار ، دار النشر 
حسین محمد : ، تحقیق :    ، الطبعة -  -شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

 .علي شكري
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محمد بن یزید أبو عبداهللا :  ؤلفسنن ابن ماجھ ، اسم الم -١٢
محمد فؤاد :  ، تحقیق -  - بیروت -دار الفكر : القزویني ، دار النشر 

 .عبد الباقي
سلیمان بن األشعث أبو داود :  سنن أبي داود ، اسم المؤلف -١٣

، :   ، الطبعة -  - بیروت -دار الفكر : السجستاني األزدي ، دار النشر 
 .بد الحمیدمحمد محیي الدین ع: تحقیق 

أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن :  السنن الكبرى ، اسم المؤلف -١٤
 ، ١٩٩١ - ١٤١١ - بیروت -دار الكتب العلمیة : النسائي ، دار النشر 

سید كسروي , عبد الغفار سلیمان البنداري .د: األولى ، تحقیق : الطبعة 
 حسن

محمد بن :  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، اسم المؤلف -١٥
 -مؤسسة الرسالة : حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ، دار النشر 

 .شعیب األرنؤوط: الثانیة ، تحقیق :  ، الطبعة ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بیروت 
أبو زكریا یحیى بن :  صحیح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف -١٦

 بیروت -دار إحیاء التراث العربي : شرف بن مري النووي ، دار النشر 
 .الطبعة الثانیة:  ، الطبعة ١٣٩٢ -

الصواعق المحرقة على أھل الرفض والضالل والزندقة ، اسم  -١٧
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الھیثمي ، دار :  المؤلف
: م ، الطبعة ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ - لبنان -مؤسسة الرسالة : النشر 

 .حمد الخراط كامل م-عبد الرحمن بن عبد اهللا التركي : األولى ، تحقیق 
عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان :  العظمة ، اسم المؤلف -١٨

 ، ١٤٠٨ - الریاض -دار العاصمة : األصبھاني أبو محمد ، دار النشر 
 .رضاء اهللا بن محمد إدریس المباركفوري: األولى ، تحقیق : الطبعة 

بدر الدین :  عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف -١٩
   بیروت-دار إحیاء التراث العربي : أحمد العیني ، دار النشر محمود بن 

محمد شمس :  عون المعبود شرح سنن أبي داود ، اسم المؤلف -٢٠
م ١٩٩٥ - بیروت -دار الكتب العلمیة : الحق العظیم آبادي ، دار النشر 

 .الثانیة: ، الطبعة 
أحمد بن علي :  فتح الباري شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف -٢١

 -دار المعرفة : جر أبو الفضل العسقالني الشافعي ، دار النشر بن ح
 .محب الدین الخطیب: بیروت ، تحقیق 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ،  -٢٢
دار الفكر : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار النشر :  اسم المؤلف

  بیروت-
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:  رار الملكیة ، اسم المؤلفالفتوحات المكیة في معرفة االس -٢٣
دار إحیاء : محیي الدین بن علي بن محمد الطائي الخاتمي ، دار النشر 

 األولى : م ، الطبعة ١٩٩٨ -ھـ١٤١٨ - لبنان -التراث العربي 
أبو بكر عبد :  الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار ، اسم المؤلف -٢٤

 الریاض -مكتبة الرشد : اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي ، دار النشر 
 .كمال یوسف الحوت: األولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٩ -

:  كتب ورسائل وفتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة ، اسم المؤلف -٢٥
مكتبة ابن : أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس ، دار النشر 

م عبد الرحمن بن محمد بن قاس: الثانیة ، تحقیق : تیمیة ، الطبعة 
 .العاصمي النجدي

علي بن أبي بكر :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلف -٢٦
,  القاھرة -دار الكتاب العربي  /دار الریان للتراث: الھیثمي ، دار النشر 

 ١٤٠٧ -بیروت 
محمد بن عبداهللا أبو :  المستدرك على الصحیحین ، اسم المؤلف -٢٧

 - بیروت -دار الكتب العلمیة : عبداهللا الحاكم النیسابوري ، دار النشر 
مصطفى عبد القادر : األولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١

 .عطا
أحمد بن حنبل أبو :  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف -٢٨

لوامع األنوار . مصر–مؤسسة قرطبة : عبداهللا الشیباني ، دار النشر 
مضیة في عقد الفرقة البھیة وسواطع األسرار األثریة لشرح الدرة ال
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 .األولى: 
أبو السعادات :  النھایة في غریب الحدیث واألثر ، اسم المؤلف -٣٣

 - بیروت -المكتبة العلمیة : المبارك بن محمد الجزري ، دار النشر 
 محمود محمد -طاھر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

 .الطناحي
االمام أبو الفداء :  م ، اسم المؤلف النھایة في الفتن والمالح -٣٤

/  لبنان -دار الكتب العلمیة : الحافظ ابن كثیر الدمشقي ، دار النشر 
ضبطھ : االولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ -بیروت 
 .االستاذ عبد الشافعي: وصححھ
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