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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل، عامل الغيب والشهادة، العزيز احلكيم، وصلى اهلل على 

 .خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وسلم تسليما كثريا
 :أما بعـد

فإن دابة األرض، اليت خترج آخر الزمان، هي أحد األشراط 
ت على الكربى للساعة؛ تلك األشراط اليت جعلها اهلل تعاىل عالما

 .قرب القيامة، وهي أحداث مهولة، وللبشر غري مألوفة
وإن اإلميان بتلك األشراط هو مما يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر، 

: الركن اخلامس من أركان اإلميان، فمما يتضمنه هذا الركن العظيم
اإلميان بقيام الساعة اليت تأيت بغتة، واإلميان مبقدماهتا ودالئل قرهبا 

اإلميان خبروج الدابة اليت أخرب اهلل تعاىل : اًل، ومن ذلكمجلة وتفصي
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة : عنها بقوله جل وعال

: النمل] ِمَن اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
اديث صرحية؛ وذلك من أجل بأح وأخرب عنها الرسول [ 28

االستعداد لتلك األيام العصيبة واألحداث املفزعة، اليت حيدث بعدها 
 .الفزع األكرب، والبعث واحلشر، واحلساب واجلزاء، مث اجلنة أو النار

واإلميان خبروج الدابة، وما تفعله حينئذ مما هو ثابت شرًعا 
 .عداد ليوم املعادوتعليمه للناس؛ هو مما يزيد اإلميان ويقوي االست

الكتابات وخباصة يف السنوات األخرية، عن أشراط  تولقد كثر 
الساعة، وتناقل الكتاب واملؤلفون ما وجدوه يف كثري من كتب التفسري 
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والفنت واملالحم على أنه من املسلمات العقدية؛ ولغرابة دابة آخر 
، الزمان كثر حول أوصافها وأفعاهلا ومكان خروجها الظن والتخمني

بل جترأ بعض الكتاب إىل تأويل تلك الدابة بتأويالت هي يف 
 .حقيقتها حتريفات ملراد اهلل تعاىل ومراد رسوله 

وهلذا ولكون اإلميان خبروج الدابة وفق ما جاء يف النصوص 
حرصت : الشرعية هو من أصول اإلميان عند أهل السنة واجلماعة

لسنة واجلماعة، ورًدا على على حبث هذا املوضوع، بيانًا ملعتقد أهل ا
 .حتريفات املخالفني

وعندما نظرت يف الكتب املؤلفة يف أشراط الساعة، وجدهتا 
صنًفا مجع ما وجده من روايات وآثار حول الدابة دون : صنفني

متحيص ودراسة؛ مما جيعل القارئ أمام كم هائل من األوصاف 
أعين أهنا  املتناقضة اليت هي يف الغالب تؤدي إىل نتائج عكسية؛

تشكك يف أمر الدابة عند ضعاف اإلميان، وصنًفا آخر درس األشراط 
أو بعضها، إال أنه مل يتتبع ما ورد يف الدابة، ومل يربز ما هو ثابت، مما 
ليس كذلك، وهكذا مل يتعرض ألقوال املخالفني وينقدها، وخباصة 
أهنا موجودة يف بعض دوائر املعارف، وعلى هوامش بعض الكتب 

 .سلفية، اليت جترأ على كتابتها بعض العقالنيني وأمثاهلمال
ومل أجد كتابة مستقلة عن الدابة جتمع الثابت املتفرق، وتنقد 

 :الدخيل املشوه للثوابت، ولذا فقد اخرتت هذا البحث وجعلته بعنوان
 الدابة دراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

 .ة مباحث، وخامتةوقد قسمت البحث إىل مقدمة، ومتهيد وست
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فذكرت فيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره إمجاالً : أما المقدمة
 .وخطة إعداده

ففيه اختصاص اهلل تعاىل بعلم الساعة وعالمات : وأما التمهيد
 .قرهبا إمجاالً 
 .فالكتابة فيه عن تعريف الدابة لغة وشرًعا: المبحث اْلولوأما 

 .ج الدابةأعرض فيه أدلة خرو : والمبحث الثاني
فيه أقوال الناس يف ماهية الدابة وأوصافها مع : والمبحث الثالث

 .بيان الصحيح منها، والرد على املخالف
 .احلديث فيه عن مكان خروجها: والمبحث الرابع

 .يف ذكر وقت خروجها: والمبحث الخامس
 .سأتكلم فيه عن أفعاهلا: والمبحث السادس

 .وأهم ما جالهأذكر فيها خالصة البحث : والخاتمة
 أسأل اهلل التوفيق والسداد يف القول والعمل
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 التمهيد
 اختصاص اهلل تعالى بعلم الساعة

 وعالمات قربها إجماَل
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اختص اهلل تعاىل بعلم الساعة؛ فال يعلم مىت تقوم القيامة إال هو 
، إذا سأله الناس عن وقتها، أن يرد عز وجل، وقد أمر اهلل نبيه 

 وحده؛ فإنه هو وحده جل وعال الذي يعلم مىت تكون علمها إىل اهلل
َيْسأَُلوَنَك َعِن : على التحديد، ال يعلم ذلك إال هو؛ قال تعاىل

الَساَعِة أَيَاَّن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََما ِعْلُمَها ِعْنَد رَِبي ََل ُيَجِليَها ِلَوْقِتَها ِإََل 
ْرِض ََل تَْأتِيُكْم ِإََل بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك  ُهَو ثـَُقَلْت ِفي الَسَماَواِت َواْْلَ 

َها ُقْل ِإنََما ِعْلُمَها ِعْنَد اهلِل َوَلِكَن َأْكثـََر النَاِس ََل  َكأََنَك َحِفٌي َعنـْ
فاملالئكة واألنبياء، ومنهم خامتهم حممد [ 727: األعراف] يـَْعَلُموّنَ 

 لم جلية أمرها إال اهلل ال أحد منهم يعرف مىت تقوم القيامة، فال يع
أي ثقل وخفي  ثـَُقَلْت ِفي الَسَماَواِت َواْْلَْرضِ : تعاىل، وهلذا قال

  ( )علم وقتها على أهل السموات واألرض 
ُقْل ََل َأْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َوََل : بقوله وهلذا أمر اهلل نبيه 

اْلَغْيَب ََلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اْلَخْيِر  َضًرا ِإََل َما َشاَء اهلُل َوَلْو ُكْنُت َأْعَلمُ 
: األعراف] َوَما َمَسِنَي الُسوُء ِإّْن أَنَا ِإََل َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوّنَ 

قل يا حممد حني يسألك قومك عن علم الساعة ووقت : أي[ 722
ال أملك أن أجلب لنفسي خريًا وال أدفع شرًا فكيف أملك : القيامة
 .( )ساعة، وليس يل من العلم إال ما علمين اهلل تعاىلعلم ال

: يف تفسري هذه اآلية( هـ 073ت )قال أبو جعفر الطربي 
                              

(
7
رمي الرمحن يف تفسري كالم وتيسري الك( 8/863)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

 (.077)املنان 
(

8
 (.874، 8/870)وفتح القدير ( 7/843)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (
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قل يا حممد لسائليك عن الساعة : ذكره لنبيه حممد: يقول اهلل تعاىل"

ال أقدر على : يقول ََل َأْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َوََل َضًرا: أيان مرساها
أن  ِإََل َما َشاَء اهللُ فسي وال دفع ضر حيل هبا عنها اجتالب نفع لن

أملكه من ذلك؛ بأن يقويين عليه ويعينين، ولو كنت أعلم ما هو كائن 
: يقول ََلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اْلَخْيرِ مما مل يكن بعد الستكثرت 

  ( )"ألعددت الكثري من اخلري
لم الساعة إليه إىل أن يرد ع ويقول سبحانه وتعاىل موجًها نبيه 

 َيْسأَُلَك الَناُس َعِن الَساَعِة ُقْل ِإنََما ِعْلُمَها ِعْنَد اهللِ : تعاىل
أن يرد علم الساعة  فإرشاد اهلل تعاىل رسوله [ 60: األحزاب]

ووقت قيام القيامة إليه جل وعال، يدل داللة ال ريب فيها على أن 
 وحده اختص لنفسه ال يعلم مىت تقوم الساعة، وأن اهلل الرسول 
  ( )بعلمها

: لقمان] ِإَّن اهلَل ِعْنَدُه ِعْلُم الَساَعةِ : وكذلك قوله تعاىل
فعلم وقت "أي استأثر اهلل تعاىل بعلمها، فال يعلمها أحد، [ 04

 ".( )الساعة ال يعلمه نيب مرسل وال ملك مقرب
مث  ( ) (اهلل إَلخمس َل يعلمهن : )قال وقد ثبت أن الرسول 

                              
(

7
 (.9/748)، نالقرآجامع البيان يف تفسري   (

(
8
 .(0/8894)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

(
0
كالم   وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري( 8/863)انظر تفسري القرآن العظيم   (

 (.077)املنان 
(

4
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل عن اإلميان   (

وأخرجه مسلم، كتاب اإلميان باب اإلميان ( 53)له  واإلسالم واإلحسان وبيان النيب 
= 
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ِإَّن اهلَل ِعْنَدُه ِعْلُم الَساَعِة َويـُنَـِّزُل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِفي : تال
اْْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأِي 

 [.04: لقمان] َأْرٍض َتُموتُ 
قال ابن كثري [ 47: فصلت] إِلَْيِه يـَُرُد ِعْلُم الَساَعةِ : وقال تعاىل

، وهو سيد أي ال يعلم أحد سواه، كما قال حممد ( "هـ 774ت )
البشر، جلربيل عليه الصالة والسالم، وهو من سادات املالئكة، حني 

وقال  ( ) (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: )سأله عن الساعة فقال
ََل ل جل جالله وقا[ 44: النازعات] إَِلى رَِبَك ُمْنتَـَهاَهاجل جالله 

 .( ) [727: األعراف] يَُجلِيَها ِلَوْقِتَها ِإََل ُهوَ 
مفاتيح الغيب »: وثبت يف الصحيح أن رسول اهلل ص قال

َل يعلم ما تغيض اْلرحام إَل اهلل، وَل : خمس َل يعلمها إَل اهلل
يعلم ما في غد إَل اهلل، وَل يعلم متى يأتي المطر أحد إَل اهلل، وَل 

فس بأي أرض تموت إَل اهلل، وَل يعلم متى تقوم الساعة تدري ن
 (. ) «إَل اهلل

هذه هي بعض اآليات واألحاديث اليت تدل على اختصاص اهلل 
تعاىل بعلم الساعة، وأنه ال يعلمها ملك وال نيب وال ويل فضال عن 

=                               
 (.9)واإلسالم 

(
7
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان باب سؤال جربيل عن اإلميان   (
 (.53)له ح  م واإلحسان وعلم الساعة وبيان النيب واإلسال

(
8
 (.4/8532)انظر تفسري القرآن العظيم   (

(
0
ُ : أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل  ( َعاملم

  (7079.)اْلَغْيبم َفاَل يُْظهمُر َعَلى َغْيبمهم َأَحًدا
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عامة اخللق، والنصوص الشرعية الدالة على ذلك كثرية اكتفيت منها 
 .المبا ذكرته إمجا

وقد اختص اهلل تعاىل بعلم الساعة لنفسه، فلم خيرب بوقت قيامها 
أحًدا حلكم أرادها اهلل سبحانه وتعاىل؛ ولعل منها اجتهاد العباد يف 
االستعداد لذلك اليوم العظيم الذي ال يعلمون مىت هو، مع علمهم 
بقربه وأنه يأيت بغتة، فيدفعهم ذلك إىل التأهب له بالتوبة والعمل 

حل وإخالص النية هلل تعاىل، كما أن يف إخفاء وقت قيام القيامة الصا
اختبار وابتالء العباد يف إمياهنم بالغيب وما أخرب اهلل به يف كتابه وسنة 

هذا طرف من حكم إخفائها وما غاب عنها أكثر وأعظم  رسوله 
( .) 

وقد أخرب اهلل تعاىل بقرب القيامة، توجيًها لالستعداد هلا، فقال 
تَـَرَب لِلنَاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوّنَ : ىلتعا  اقـْ
تَـَرَبِت الَساَعةُ : وقال[ 7: األنبياء] ِإنـَُهْم : ، وقال[7: القمر] اقـْ

إىل غري ذلك من [ 7، 6: املعارج] َونـََراُه َقرِيًبا) يـََرْونَُه بَِعيًدا 
 .اآليات الكثرية

بعثت أنا : )ن ذلك قوله بقرب الساعة، وم وأخرب 
 ( )وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ميدمها ( والساعة كهاتين

كما أخرب جل وعال أن للساعة عالمات وأمارات تعرف هبا إذ 
فـََهْل يـَْنظُُروَّن ِإََل الَساَعَة َأّْن تَْأتِيَـُهْم : تدل على قرهبا، فقال تعاىل

                              
(

7
 (.8/66)لوامع األنوار البهية : انظر  (

(
8
بعثت أنا " أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق باب قول النيب   (

 (.6530" )والساعة كهاتني
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وقد "أي أمارات اقرتاهبا، [ 72: حممد] بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها
بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضح  أخرب الرسول 

 .( )"مبا مل يؤته نيب قبله
وأشراط الساعة الواردة يف كتاب اهلل تعاىل وصحيح السنة كثرية، 

 :وقد قسمها بعض أهل العلم إىل قسمني
وتقع يف  سول وهي كثرية جًدا؛ أوهلا بعثة الر : أشراط صغرى

أزمان متطاولة وقد يقع بعضها مصاحًبا للكربى، وتكون يف اجلملة 
 .من نوع العوائد املألوفة عند الناس

وهي عشرة أشراط، على الصحيح تدل على : وأشراط كبرى
القرب الشديد ليوم القيامة، وهي أشراط عظام خمالفة للعوائد املألوفة 

، ومتتابعة؛ إذ إن بعضها يقع يف للناس، وتقع يف أزمان متقاربة جًدا
أثناء وجود العالمة اليت قبلها، كما يفهم من عموم النصوص، ولقوله 

:« خروج اآليات بعضها على إثر بعض؛ يتتابعن كما تتابع
 .( ) «الخرز في النظام

                              
(

7
 (.4/8637)تفسري القرآن العظيم   (

(
8
والطرباين يف املعجم األوسط ( 75/842)أخرجه ابن حبان يف صحيحه   (

ة وابن اجلوزي يف العلل املتناهي( 73/07)والدارقطين يف العلل ( 4/034)
: وقد قال الدارقطين ملا سئل عنه( 7/007)وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد (8/254)
يرويه هشام بن حسان، وقد اختلف عنه، فرواه أبو الربيع الزهراين عن أبيه هشام بن "

حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة، ووهم فيه، وإمنا رواه هشام بن حسان عن حفصة 
صحيح اجلامع : وقد تعقبه األلباين، فصححه، انظر" قوله بنت سرين عن أيب العالية من

 (.0888( )0/773)الصغري
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الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي عليه : والعالمات الكربى هي
ق، وخسف باملغرب، السالم، ويأجوج ومأجوج، وخسف باملشر 

وخسف جبزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج 
 (. )الدابة، ونار خترج من اليمن حتشر الناس 

فخروج الدابة آخر الزمان أحد األشراط العظام للساعة، واليت 
تدل على قرب وقت قيام القيامة؛ ذلك الوقت الذي اختص اهلل 

 .تعاىل بعلمه
: قال العلماء رمحهم اهلل تعاىل(: "هـ677ت)قال القرطيب 

تنبيه الناس من : واحلكمة يف تقدمي األشراط واألدلة للناس عليها
رقدهتم، وحثهم على االحتياط ألنفسهم بالتوبة واإلنابة، كي ال 

 (. )... يباغتوا باحلول بينهم وبني تدارك العوارض منهم

                              
(

7
( 574-578، 470، 8/478)التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة : انظر  (

 (.70/52)وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
(

8
 (.8/478)انظر التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة   (
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 المبحث اْلول
 تعريف الدابة لغة وشرًعا
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 :الدابة لغة
مشي ميشي، : ، دبيًبا، أيدبّ ، يَ دب  : مشتقة من الفعل: الدابة

 الشرابُ  دبّ : ، سري، كما يقاليف الشيءم  الشيءُ  مشًيا رويًدا، ودبّ 
 .دم سَ يف اجلَ  مُ قَ ى يف الثوب، ودب السّ لَ ، ودب البم يف اجلسدم 

: ما يدب على األرض للمذكر واملؤنث، مجعه كلّ : والدابةُ 
 .( )ة بم يْ وَ دُ : وتصغريه دواب،

: فالدابة اسم ملا دب من احليوان؛ مميزة وغري مميزة، قال تعاىل
 ُهْم ُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمنـْ َوالَلُه َخَلَق ُكَل َدابٍَة ِمْن َماٍء َفِمنـْ

ُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ  [ 45 :النور] َمْن َيْمِشي َعَلى رِْجَلْيِن َوِمنـْ
ُهمْ : فلما كانت الدابة تطلق على ما يعقل، وما ال يعقل قال  َفِمنـْ

َمْن : وكذلك قال( فمنهن)أو ( فمنها: )ولو كانت ملا ال يعقل لقال
وإن كان أصلها ملا ال يعقل، ألنه ملا خلط  َيْمِشي َعَلى َبْطِنهِ 

 .( )كل نفس دابة : منهم، جعلت العبارة مبن واملعىن: اجلماعة فقال
َوَلْو يـَُؤاِخُذ اهلُل النَاَس ِبَما َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى : وقوله تعاىل
من دابة من اإلنس واجلن، وكل : قيل[ 45: فاطر] َظْهرَِها ِمْن َدابَةٍ 
إمنا أراد العموم؛ ويدل على ذلك ما روي عن بعض : ما يعقل، وقيل

                              
(

7
واملعجم ( 007)ومعجم مقاييس اللغة ( 7/902)عرب لسان ال: انظر  (
 (.862)الوسيط 

(
8
( 8/09)وجامع البيان يف تفسري القرآن ( 7/902)لسان العرب : انظر  (

 (.8/525)وبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ( 78/8)
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 (. )ابن آدم كاد اجلعل يهلك يف جحره بذنب : الصحابة أنه قال
الدال والباء أصل واحد :  دبّ (: "هـ095ت )قال ابن فارس 

: رض أخف من المشي؛ تقولصحيح منقاس، وهو حركة على األ
 .( )دب دبيًبا، وكل ما مشي على اْلرض فهو دابة

 .( )من الحيواّن بُ ركَ وقد غلب اسم الدابة على ما يُ 
 وهل يدخل الطير في مسمى الدابة؟

 .( )ي إدخاله لبعضهم كالم ف
الدابة ما دب من (: "هـ808ت)قال كمال الدين الدميري 

الحيواّن كله، وقد أخرج بعض الناس منها الطير؛ لقوله تعالى 
 َوَما ِمْن َدابٍَة ِفي اْْلَْرِض َوََل طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإََل أَُمٌم

 .( ) [02: األنعام] َأْمثَاُلُكمْ 
َوَما ِمْن َدابٍَة ِفي : االستدالل بقوله تعاىلولكن يرد على هذا 

اْْلَْرِض ِإََل َعَلى اهلِل ِرْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقَرَها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكٌل ِفي  
 [.6: هود] ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

                              
(

7
ولسان العرب ( 4/057)وفتح القدير ( 0/543)انظر تفسري القرآن العظيم   (

(7/902.) 
(

8
 (.007)معجم مقاييس اللغة   (

(
0
 (.862)واملعجم الوسيط ( 7/902)لسان العرب : انظر  (

(
4
واجلامع ألحكام القرآن ( 8/09)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

(8/764.) 
(

5
 (.8/076)حياة احليوان   (
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والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبالد »: وكذلك قوله 
  ( ) «والشجر والدواب
الطري يدب على األرض برجليه يف بعض احلاالت، وأيًضا، فإن 

فلعل الصحيح إطالق لفظ الدابة عليه كما يطلق لفظ الدابة على 
 (. )حيوان البحر أيضا

ودابة جتمع احليوان كله، وقد أخرج (: "... هـ677)قال القرطيب 
َوَما ِمْن َدابٍَة ِفي : بعض الناس الطري، وهو مردود؛ قال اهلل تعاىل

فإن الطري يدب على رجليه يف بعض ِض ِإََل َعَلى اهلِل رِْزقـَُهااْْلَرْ 
 ( ) ...حاالت

 :الدابة شرًعا
هي الدابة اليت خيرجها اهلل تعاىل من األرض يف آخر الزمان عند 
فساد الناس وتركهم أوامر اهلل وتبديلهم الدين احلق فتكلم الناس على 

 (. )ذلك 

خيرجها اهلل تعاىل للناس يف  دابة عظيمة: وعر فها بعضهم بأهنا
آخر الزمان، فتكون من أشراط الساعة، ويكون منها التكليم للناس، 
خارقًا للعوائد املألوفة وتكون من األدلة على صدق ما أخرب اهلل به يف  

                              
(

7
 (6578)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب سكرات املوت   (

 (.953)ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه 
(

8
( مفاتيح الغيب)والتفسري الكبري ( 8/472)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

(77/760.) 
(

0
 (.765، 8/764)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

(
4
 (.0/8734)تفسري القرآن العظيم : انظر  (
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كتابه؛ وذلك حني يقع القول الذي حتمه اهلل وفرض وقته على 
ة وبرهانًا للمؤمنني، الناس، وحني ميرتون بآيات اهلل تعاىل، فتكون حج

 .( )وحجة على املعاندين 

                              
(

7
وصحيح مسلم ( 673)لكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري ا: انظر  (

 (.72/053)بشرح النووي 
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 المبحث الثاني
 أدلة خروج الدابة
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خروج الدابة آخر الزمان، وكوهنا من أشراط الساعة ثابت يف  

؛ أما يف كتاب اهلل تعاىل فقد جاء كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
ُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َوِإَذا َوَقَع اْلَقوْ : التصريح بذكرها يف قوله تعاىل

 َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
 [.28: النمل]

هذه اآلية من كتاب اهلل تعاىل دليل صريح على خروج دابة من 
 .األرض، قرب يوم القيامة، تكلم الناس

هذه الدابة : " هذه اآليةيف تفسري( هـ774ت)قال ابن كثري 
خترج يف آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر اهلل، وتبديلهم 

فتكلم الناس على .. الدين احلق؛ خيرج اهلل هلم دابة من األرض
 (. )"ذلك

وهذه الدابة هي الدابة املشهورة (: "هـ 7076ت)وقال السعدي 
ة، كما تكاثرت اليت خترج يف آخر الزمان، وتكون من أشراط الساع

 (. )" بذلك األحاديث

َهْل يـَْنظُُروَّن ِإََل َأّْن : وقد يستدل على خروج الدابة بقوله تعاىل
تَْأتِيَـُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَُبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض آيَاِت رَِبَك يـَْوَم يَْأِتي 

َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـُهَ  ْبُل َأْو  بـَْعُض آيَاِت رَِبَك ََل يـَنـْ ا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ
َتِظُروا ِإنَا ُمْنَتِظُروّنَ  ًرا ُقِل انـْ : األنعام] َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ

752.] 
                              

(
7
 (.0/068)تفسري القرآن العظيم    (

(
8
 (.673)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   (
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فإن بعض أهل العلم محل اآلية على شرط واحد من أشراط 
الساعة، وهو طلوع الشمس من مغرهبا ، وذكروا أن املراد بالذي يأيت 

َأْو يَْأِتَي رَُبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض آيَاِت رَِبَك يـَْوَم يَْأِتي : يف قوله تعاىل
ْبُل َأْو   َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَ بـَْعُض آيَاِت رَِبَك ََل يـَنـْ

ًرا هو طلوع الشمس من مغرهبا؛ إذ يسد  َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخيـْ
يقع يف الدنيا قبل يوم القيامة مع اتفاق  وهذا( )باب التوبة حينئذ 

تَْأتِيَـُهُم اْلَماَلِئَكُة َأْو يَْأِتَي : علماء السلف على أن املراد بقوله تعاىل
هو إتيان حقيقي للمالئكة والرب سبحانه وتعاىل، وذلك كائن  رَُبكَ 

 .( )يوم القيامة 
واستدل من محل اآلية على طلوع الشمس من مغرهبا بأدلة، 

َل »: قال أن رسول اهلل : " ما روى أبو هريرة رضي اهلل عنه: نهام
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها 

 مث قرأ « الناس آمنوا أجمعوّن، وذلك حين َل ينفع نفًسا إيمانها
، ( )أن هذا قول اجلمهور ( هـ258ت)، ونقل ابن حجر ( )" اآلية

 .( )يف تفسريه  ورجحه أبو جعفر الطربي
ومحل بعض أهل العلم اآلية على رؤية شيء من عالمات الساعة 

َأْو يَْأِتَي بـَْعُض : أكثر من واحدة قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل
                              

(
7
 (.477-5/432)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

(
8
 (.5/434)املصدر السابق : انظر  (

(
0
 (.4606" )ال ينفع نفًسا إمياهنا: "ه البخاري كتاب تفسري القرآن بابأخرج  (

(
4
 (.77/050)فتح الباري : انظر  (

(
5
 (.77/050)وفتح الباري ( 5/477)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (
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َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها  آيَاِت رَِبَك يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض آيَاِت رَِبَك ََل يـَنـْ

أمارات الساعة وأشراطها، حني  وذلك قبل يوم القيامة كائن من"
 .( )يرون شيئا من أشراط الساعة 

واستدل بعض من قال هبذا القول مبا روي أبو هريرة أن رسول 
ثالث إذا خرجن َل ينفع نفًسا إيمانها لم تكن آمنت »:قال اهلل 

طلوع الشمس من مغربها، : من قبل أو كسبت في إيمانها خيًرا
 .( ) «والدجال، والدابة

وقال : "ل أبو جعفر الطربي بعد أن ذكر القول األولوقا
الدابة، ويأجوج ومأجوج، : بل ذلك بعض اآليات الثالث: آخرون

 .( )"وطلوع الشمس من مغرهبا
فإذا قلنا بالرأي الثاين، وهو أن اآلية مفسرة حبديث مسلم، 

إال أن أهل . السابق ذكره فإن اآلية تدل مبفهومها على خروج الدابة
يرجحون ختصيصها بطلوع الشمس من مغرهبا؛ إذ عند ذلك العلم 

 .يغلق باب التوبة
وأما األدلة من السنة، فقد ورد ذكر خروج الدابة وأنه من أشراط 

 :الساعة يف أحاديث منها ما يلي
اطلع : عن حذيفة بن أسيد الغفاري، رضي اهلل عنه، قال -7

                              
(

7
 (.8/859)تفسري القرآن العظيم   (

(
8
يقبل فيه اإلميان أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب الزمن الذي ال   (

 (.446، 8/445)وأخرجه أمحد يف املسند ( 849)
(

0
 (.5/877)جامع البيان يف تفسري القرآن   (
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نذكر : قالوا« ما تذاكروّن؟»: علينا وحنن نتذاكر، فقال النيب 
فذكر « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات»: الساعة، قال

الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرهبا، ونزول عيسى 
خسف باملشرق، : بن مرمي، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف

وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من 
 .شرهماليمن تطرد الناس إىل حم

كان النيب : ويف رواية عن حذيفة بن أسيد رضي اهلل عنه، قال
 قلنا«ما تذكروّن؟»: يف غرفة وحنن أسفل منه، فاطلع إلينا قال :

: إّن الساعة َل تكوّن حتى تكوّن عشر آيات»: الساعة، قال
خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جّزيرة العرب، 

وج ومأجوج، وطلوع والدخاّن، والدجال، ودابة اْلرض، ويأج
 .( )( الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدّن، ترحل الناس

وأما الدابة املذكورة يف هذا احلديث ( "هـ 676ت)قال النووي 
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم : فهي املذكورة يف قوله تعاىل

َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ 
( ). 

بادروا »:قال رة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل عن أيب هري -8
طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو الدخاّن، أو : باْلعمال ستًا

 .«الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة
: قال ويف رواية أخرى عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب 

طلوع الدجال، والدخاّن، ودابة اْلرض، و : بادروا باْلعمال سًتا»
                              

(
7
الروايتان يف صحيح مسلم كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف اآليات اليت   (

 (.4/6)وأخرجه أمحد يف املسند ( 8937)تكون قبل الساعة 
(

8
 (.72/87)صحيح مسلم بشرح النووي   (
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 .( ) «الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم
: قال رسول اهلل : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال -0

ثالث إذا خرجن َل ينفع نفًسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو  »
طلوع الشمس من مغربها، والدجال، : كسبت في إيمانها خيًرا

 .( )« ودابة اْلرض
حفظت من : رو رضي اهلل عنه قالعن عبد اهلل بن عم -4

إّن »: يقول حديثًا مل أنسه بعد؛ مسعت رسول اهلل  رسول اهلل 
طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة : أول اآليات خروًجا

على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، فاْلخرى على 
 .( ) (إثرها قريًبا

                              
(

7
الروايتان يف صحيح كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف بقية من أحاديث   (
خاصة )و( 577، 437، 078، 007، 8/084)وأخرجه يف املسند ( 8947)الدجال 
( خويصة أحدكم: )أي حادثة املوت اليت ختص كل إنسان، ويف الرواية األخرى( أحدكم

عدها من البعث والعرض واحلساب وغري تصغري خاصة؛ صغرت الحتقارها يف جنب ما ب
 .أي القيامة؛ ألهنا تعم الناس باملوت( أمر العامة)ذلك ومعىن 

 .بادروا باألعمال موت أحدكم والقيامة: فيكون املعىن
وصحيح مسلم بشرح النووي ( 648، 866)النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر

(72/27.) 
(

8
( 752)يان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب ب  (

 (.446، 8/445)وأخرجه أمحد يف املسند 
(

0
أخرجه مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب يف خروج الدجال ومكثه   (

( 4073)وأخرجه أبو داود كتاب املالحم باب أمارات الساعة ( 8947.. )يف األرض
وأمحد يف املسند ( 4369)شمس من مغرهبا وأخرجه ابن ماجة كتاب الفتنة باب طلوع ال

(8/764 ،837.) 
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 المبحث الثالث
 ة الدابة وأوصافهاأقوال الناس في ماهي
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اتفق املسلمون على أن اهلل تعاىل خيرج يف آخر الزمان دابة من 
األرض بصفتها أحد أشراط الساعة، مصداقًا لكتاب اهلل تعاىل، وما 

وإمنا  ( )فيها، ومل خيتلفوا يف وقوع ذلك   صح من سنة الرسول 
 حصل اخلالف يف ماهية تلك الدابة وأوصافها، على أقوال كثرية،

 :ومن ذلك ما قيل إهنا
 :اسةالجس   - 

اسة، فقد جزم بعض من حتدث عن دابة آخر الزمان بأهنا اجلس  
املذكورة يف حديث متيم الداري، عندما ركب يف سفينة هو وبعض 
أصحابه، فماج هبم البحر شهرًا، مث أرفأت السفينة إىل جزيرة، 

ن ما قبلها من كثرية الشعر، ال يدرو   ( )فدخلوها، فلقيتهم دابة أهلب 
أنا : "ويلك من أنت؟ فقالت: دبرها، من كثرة الشعر، فقالوا

احلديث ، مث دلتهم على الدجال فقابلوه، إىل آخر احلديث " اجلساسة
أصحابه، مقررًا ما ذكره له متيم الداري  الذي حدث به رسول اهلل 

 .( )رضي اهلل عنه 
ت ) ( )ي حممود الزخمشر : وممن جزم بأن الدابة هي اجلساسة

وعبد اهلل بن أمحد ( هـ625ت) ( )وعبد اهلل البيضاوي ( هـ502
                              

(
7
وروح ( 750، 4/747)وفتح القدير ( 97، 7/96)البحر احمليط : انظر  (

 (.673)وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ( 83/84)املعاين 
(

8
 (.0/277)لسان العرب : أي كثرية الشعر، انظر: أهلب  (

(
0
 (.8948)لفنت وأشراط الساعة باب قصة اجلساسة أخرجه مسلم كتاب ا  (

(
4
 (.0/759)الكشاف   (

(
5
 (.8/787)أنوار التنزيل وأسرار التأويل   (
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ت )( )واحلسن بن حممد النيسابوري ( هـ773ت) ( )النسفي 
 .( )وغريهم ( هـ253

وعن ابن عمرو بن العاص؛ أهنا (: "هـ676ت)وقال النووي 
 .( )" اجلساسة املذكورة يف حديث الدجال

الرمحن بن عمرو بن العاص؛  وصرح يف موضع آخر بأنه يعين عبد
وجاء عن عبد الرمحن بن : "وذلك يف قوله عند حديثه عن اجلساسة

كما نقله   ( )"عمرو بن العاص أهنا دابة األرض املذكورة يف القرآن
 .( )بعض العلماء عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ونسب القرطيب القول بأن الدابة هي اجلساسة إىل عبد اهلل بن 
 .( )اهلل عنهما  عمر رضي

وقيل هي : "يف حديثه عن الدابة( هـ 7853ت)وقال الشوكاين 
                              

(
7
 (.0/888)تفسري النسفي   (

(
8
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، هبامش جامع البيان يف تفسري القرآن   (

(83/76.) 
(

0
وحاشية الصاوي ( 83/04)ة واملنهج التفسري املنري يف العقيدة والشريع: انظر   (

وتفسري أيب السعود ( 6/078)وتفسري روح البيان ( 0/834)على تفسري اجلاللني 
(4/876.) 

(
4
 (.82، 72/87)صحيح مسلم بشرح النووي   (

(
5
 (.72/72)املصدر السابق   (

(
6
والقناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط ( 7/843)املفهم شرح مسلم : انظر  (

 (.56)عة السا
(

7
والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور ( 70/779)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (
 (.8/579)اآلخرة 
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 .( )دابة ذات شعر وقوائم طوال، يقال هلا اجلساسة 
ة، وجاء يف وصفها هؤالء أنه ورد تسمية اجلساسة بدابدليل  ولعل  

؛ ( ) (هارم بُ ها من دُ لُ بُـ دابة أهلب، كثرية الشعر، ال يدرون ما قُـ )بأهنا 
دابة يتوافق مع تسمية عالمة آخر الزمان بالدابة، وكوهنا بذلك فكوهنا 

الوصف الغريب، والشكل الذي يبدو غري مألوف، فهو يتوافق مع 
 .األشراط الكربى للساعة، اليت تعد خوارق للمألوف

وال شك أن هذا استدالل بعيد؛ فالدابة تطلق على كل ما دب 
للغوي يف املبحث ومشي على األرض، كما سبق ذلك يف التعريف ا

األول، فال داللة هلم بتوافق التسميتني؛ إذ ال يلزم من ذلك أهنما 
 .شيء واحد

أما األوصاف فلم يثبت يف دابة آخر الزمان وصف يتوافق مع ما 
ذكر يف أخبار اجلساسة، ووجود الغرابة يف وصفها ال يكفي دليال 

 .على أهنما شيء واحد
تجسس األخبار للدجال، وكذلك لو قيل بأن اجلساسة كانت ت

وهو من األشراط الكربى للساعة، ودابة األرض يف آخر الزمان هي 
أحد األشراط الكربى للساعة فإن هذا ال يصلح دليال على أهنما 
شيء واحد، والكالم يف الغيبيات ال جيوز اجلزم به واعتقاده إال بنص 

                              
(

7
منار السبيل يف األضواء على التنزيل : وانظر( 4/757)فتح القدير   (

(0/784.) 
(

8
هكذا وصفها يف صحيح مسلم، انظر ختريج قصة اجلساسة سبق قبل قليل   (

(00.) 
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 .شرعي صحيح، وال دليل على ذلك
بة، ففي ثبوته عنهم نظر، وعلى وأما ما ينقل عن بعض الصحا

فرض ثبوته فهو جمرد اجتهاد اعتقاده حيتاج إىل نص من الوحي 
 املعصوم
 :فصيل ناقة صالح - 

قال بعض أهل العلم بأن الدابة هي فصيل ناقة صاحل؛ خيرج عند 
 .( )اقرتاب القيامة، ويكون من أشراط الساعة 

فصيل ناقة  عن القول بأن الدابة هي( هـ677ت)وقال القرطيب 
 .( )صاحل بأنه أول األقوال وأصحها؛ وهلذا قرره واستدل له

أنه قال  حديث حذيفة عن رسول اهلل : ودليله على ما قرره
: احلديث، وموضع الشاهد قوله« ..لها ثالث خرجات»: عن الدابة

: قال القرطيب« ولم يرعهم إَل وهي ترغو بين الركن والمقام»
( وهي ترغو: )قوله: ديث أنه الفصيلوموضع الدليل من هذا احل"

والرغاء إمنا هو لإلبل؛ وذلك أن الفصيل ملا قتلت الناقة هرب، فانفتح 
له حجر، فدخل يف جوفه، مث انطبق عليه، فهو فيه حىت خيرج بإذن 

 .( )اهلل عز وجل 
                              

(
7
( 73/73)وفتح البيان يف مقاصد القرآن ( 4/757)تح القدير ف: انظر  (

 (.0/835)وحاشية الصاوي على تفسري اجلاللني 
(

8
 (.70، 78: )سيأيت خترجيه يف املبحث الرابع انظر  (

(
0
والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور ( 723-70/772)انظر اجلامع ألحكام القرن   (

= 
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ال حيتج به  ( )ويرد على استدالله رمحه اهلل بأن احلديث ضعيف 
ية، مث على فرض صحته فإنه قد جاء يف بعض على هذه املسائل الغيب

كما هو يف مستدرك ( ترغو)بدل ( تربو)وكذلك ( تدنو)ألفاظه 
؛ فإنه ال دليل (ترغو)، وعلى فرض صحته وثبوت لفظ ( )احلاكم 

على أهنا فصيل ناقة صاحل، فقد تكون دابة من الدواب صوهتا رغاء، 
أللفاظ مضطربة هذا إذا سلمنا مبا سبق، كيف واحلديث ضعيف ، وا

، مث إذا سلمنا جدال بكل ما سبق ؛أعين كوهنا فصيل ناقة ترغو ، 
فأين الدليل على أهنا فصيل ناقة صاحل ؟ فهذا خوض يف الغيبيات بال 

 .دليل ، ويف ذلك من احملاذير اخلطرية ما فيه
حني أرادت قريش : الثعباّن المشرف على جدار الكعبة -0

بناءها فأرسل اهلل طائرًا فغرز خمالبه يف قفا الثعبان، مث انطلق به حىت 
 .( )رماه يف أجياد وقيل يف احلجون 

عن عبد ( هـ057ت)كى حممد بن احلسن املقري النقاش فقد ح
إن ذلك الثعبان هو دابة : اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، أنه قال

=                               
 (.4/757)ر وانظر فتح القدي( 520، 8/528)اآلخرة 

(
7
والتذكرة يف أحوال املوتى ( 723-70/772)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

 (.520، 8/528)وأمور اآلخرة 
(

8
، 8/883)ومنحة املعبود ترتيب مسند الطيالسي ( 426، 4/425)املستدرك   (

887.) 
(

0
 معجم انظر احلجون جبل بأعلى مكة، على بعد ميل ونصف من البيت  (

 (9736) (5/738) مصنفه يف الرزاق عبد أخرجها احلادثة وهذه (8/885) البلدان
 وانظر صحيح، حديث هذا :وقال (77-75) النبوية السرية اإلسالم، تاريخ يف والذهيب

 (7/757) سعد ابن وطبقات (0/825) الباري فتح
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 .( )األرض اليت خترج يف آخر الزمان 
وهذا القول ال دليل عليه من الكتاب وال السنة، ومل يثبت عن 
 ابن عباس رضي اهلل عنهما ما حكي عنه قوله، وهذه املسألة من

 .األمور الغيبية اليت ال جيوز اعتقادها إال بدليل من الوحي، وال دليل
يناظر أهل البدع إنساّن ناطق متكلم، إن الدابة : وقيل -4

 .( )ويراجع الكفار 
ففهم أن  ُتَكِلُمُهمْ : واستدل من قال هبذا القول بقوله تعاىل

 .( )الكالم ال يصدر إال من إنسان 
عن علي بن أيب طالب، رضي اهلل عنه،  واستدل أيًضا مبا يروى

 ( )" أما واهلل ما هلا ذنب وإن هلا للحية: "أنه سئل عن الدابة فقال
                              

(
7
واجلامع ألحكام ( 4/877)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر  (

والقناعة يف ما ( 8/579)والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة ( 70/779) القرآن
وروح املعاين ( 4/757)وفتح القدير ( 57)حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة 

 (.7/805)والروض األنف ( 8/076)وحياة احليوان ( 83/88)
(

8
وأمور والتذكرة يف أحوال املوتى ( 70/779)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (
وفتح (  57)والقناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة ( 8/572) األخرى
 (.83/04)والتفسري املنري ( 4/757)القدير 

(
0
والقناعة يف ( 6/028)والدر املنثور ( 70/779)انظر اجلامع ألحكام القرآن   (

املنري والتفسري (83/88)وروح املعاين ( 57)ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة 
(83/05.) 

(
4
واجلامع ألحكام القرآن ( 0/873)النكت والعيون، تفسري املاوردي : انظر  (

 (.4/757)وفتح القدير ( 4/770)وتفسري القرآن للسمعاين ( 70/779)
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بعد أن نقل ما يروى عن علي رضي اهلل ( هـ429ت)قال السمعاين 
كأنه يشري إىل أنه رجل ، وليست بدابة، واألكثرون على أهنا : "عنه

 .( )دابة، وهي خترج يف آخر الزمان 
أن حممد بن كعب حكى هذا القول ( هـ453ت)ر املاوردي وذك

ويف هذا إشارة إىل أهنا من : "عن علي رضي اهلل عنه، مث قال املاوردي
 .( )"اإلنس، وإن مل يصرح

ويف ظين، واهلل : "ويقول أحد من أول الدابة بإنسان عامل مناظر
أعلم بكتابه، أن تلك الدابة هي إنسان عادي، عامل بكتاب اهلل 

سنة رسوله وأحكام شرعه، يظهر يف هذا الوقت الذي يقل فيه و 
يف .. العلماء، ويقبض فيه العلم مبوهتم وينعدم حفظة القرآن الكرمي

هذا الوقت الذي يكثر فيه الفساد، ويعم اجلهل بأحكام الدين، 
ويتخذ الناس رؤساء جهالء، يستفتوهنم يف دينهم فيفتوهنم فيضلون 

 ..ويضلون
 وألن بالكالم، وصفها ىل تفسري الدابة باإلنسانوالذي دعاين إ

 الدابة عن سئل وقد ، النيب ولقول الدواب، من دابة اإلنسان
 تعالى اهلل على حرمة المساجد أعظم من تخرج» :فقال وخروجها،
 .( ) املفسرين بعض هبذا قال ولقد ( ) «الحرام المسجد

                              
(

7
 (.4/770)تفسري القرآن للسمعاين   (

(
8
وانظر اجلامع ألحكام القرآن ( 0/873)النكت والعيون، تفسري املاوردي   (

(70/779.) 
(

0
 .حديث ضعيف، سيأيت خترجيه يف املبحث الرابع  (
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 ينصرون ذينال المؤمنين جماعة بالدابة املراد إن :قيل بل -5
 العمي اآليات، مساع عن الصم ئكأول أن :واملعىن" وأتباعه،  الرسول

 يدعون كانوا ما حقيقة أنباء سيأتيهم هلا، اجلاحدين فيها، النظر عن
 يظفروا حىت وهو الرسول وأتباعه، وتكثري سوادهم الداعي نصر من إليه

 ملؤمننيا من إليهم تدب بأن وذلك عدوهم؛ على ويظهروا مبناوئيهم،
 وتقوض بنياهنم وهتدم أركاهنم تزلزل ،ىبوالرُ  السهل متأل عظمى، دابة

 بأهنم املقال، أو احلال بلسان حينئذ فتكلمهم أعالمهم، وتدك خيامهم
 وإضالهلم لضالهلم العذاب شديد هبم وحل بالعقاب، أخذوا إمنا

 الصالح دعامة اإلميان فإن الفساد؛ األرض يف وسعيهم العباد،
 املرسلني لعباده كلمته سبقت وقد والنجاح الفالح وقائد الح،واإلص

 وأعز وعده، صدق وقد الغالبون، هلم جنده وإن املنصورون، هلم إهنم
 .( ) جنده

 به قال من استدالل فإن للصواب؛ خمالف القول هذا أن واحلق
 الساعة أشراط من للعادة، خارق أمر فالدابة بعيد؛ استدالل باآلية

 من شاء ما إنطاق على وتعاىل، سبحانه قادر واهلل ظام،الع الكربى
 اهلل أراده مما ذلك حنو أو عليهم، احلجة إقامة أو الناس إلفهام الدواب

 .الزمان آخر إخراجها يف احلكم من تعاىل
 ثابتة، غري فإهنا فيها، حجة فال ت،رَ كم ُذ  اليت باآلثار االستدالل أما

 كتاب :بالوحي إال تثبت ال غيبية رأمو  يف آراء فهي ثبوهتا، فرض وعلى

=                               
(

7
 (.83/74)التفسري الواضح   (

(
8
 (.70/4626)حماسن التأويل   (
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 . رسوله وسنة ، تعاىل اهلل
 :ألمور بعيد رأيه بأن القول هبذا قال من على يرد مث

 كربى، آية الزمان آخر خبروجها اهلل أخرب اليت الدابة أن :أولها
 يناظر إنسان بأنه والقول الساعة، قيام قرب على تدل عظمة وعالمة

 آية العالمة هذه كون ينفي املؤمنني، مجاعة أنه أو والكفر، البدع أهل
 .للعادة خارقة خاصة

 والكفر البدع أهل على واحملتجني املناظرين وجود أن :ثانيها
 وعرب األول، القرن منذ املسلمني؛ تاريخ يف كثري للحق واملناصرين

 للعقيدة املقررون اجملاهدون، أولئك ينقطع مل كله، اإلسالمي التاريخ
 أهنا عنها ورسوله اهلل أخرب اليت الدابة بأن فالقول للمخالفني، واملناظرون

 الكفر و البدع أهل على حمتج مناظر رجل الكربى الساعة عالمات من
 حذيفة حديث يف املذكورة العظام اآليات العشر من الدابة كون ينفي

 مع تذكر أن ينبغي فال هبا خاصة آية ال إذ ذكره؛ السابق الصحيح
 .اهلل لدين وحيتج يناظر عامل الدابة كانت إذا شرالع العالمات
 عليهم، القول وقع إذا الدابة خصوصية يرفع بذلك القول أن كما

 .ذلك قبل الناس عند معتادة تكون إذ إخراجها، .اهلل وأراد
 إنسان الزمان آخر يف اهلل خيرجها اليت الدابة بأن القول أن :ثالثها

 اجملاهد املناظر العامل تسمية فيه ر،والكف البدع أهل على وحمتج مناظر
 هبذه املناظر الفاضل العامل اإلنسان تسمية عن عدول ذلك ويف بالدابة،
 خروج هذا ويف بدابة، يسمى أن إىل واالحرتام التوقري على الدالة األمساء

 الفضالء، دأب ذلك وليس العلماء توقري وعن الفصحاء، عادة عن
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 ليس اللذين والسنة الكتاب وتسمية ،العلماء عن فضال العلم، وطالب
 .( ) البتة التسمية تلك على يدل ما فيهما

 طالب أيب بن علي هي الدابة أن الشيعة غالة بعض زعم -6
مُ  الزمان، آخر يف خيرج إذ عنه؛ اهلل رضي  .ويكلمهم الناس فَيسم

 خطب باخلالفة بويع ملا عنه اهلل رضي أنه األخبار يف ورد فقد
 :له فقال رض،األ دابة أنت :له فقال سبأ، بن اهلل عبد ليهإ فقام الناس

 خلقت أنت :فقال ، اهلل اتق :فقال امللك، أنت :له فقال اهلل، اتق
 دعه :فقالت الرافضة فاجتمعت" :بقتله فأمر ، الرزق وبسطت اخللق
 .(8)املدائن ساباط إىل وانفه

 إىل  اهلل رسول انتهى" :نصه ما الغالة أولئك كتب يف جاء وقد
 مجع قد املسجد يف نائم وهو [طالب أيب بن علي :أي] املؤمنني أمري

 فقال اهلل، دابة يا قم :له قال مث برجله فحركه عليه رأسه ووضع رمال،
 االسم؟ هبذا بعًضا بعضنا أيسمى :اهلل رسول يا :أصحابه من رجل
 كتابه يف اهلل ذكر اليت الدابة وهو خاصة، له إال هو ما واهلل، ال :فقال
 َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهْم َأَّن

 الزمان آخر كان إذا :علي يا :قال مث الَناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
                              

(
7
( 70/779)واجلامع ألحكام القرآن ( 7/803)املفهم شرح مسلم : انظر  (

 (.8/572)والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة 
(

8
وانظر قصة إحراق علي رضي اهلل عنه أولئك  (7/403)هتذيب تاريخ دمشق   (

الزنادقة يف صحيح البخاري كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم باب حكم املرتد 
وفتح ( 032-036، 7/03)وانظر منهاج السنة النبوية ( 6988)واملرتدة واستتابتهم 

 ( .877، 78/873)الباري 
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 فقال أعداءك، به تسم ( ) ميسم ومعك صورة، أحسن يف اهلل أخرجك
 الذي الصادق، جعفر به يعنون] السالم عليه اهلل عبد أليب رجل

 إمنا الدابة هذه :يقولون الناس إن [:الكالم هذا رواية إليه ينسبون
 إمنا جهنم، نار يف اهلل كلمهم :السالم عليه اهلل عبد أبو فقال تكلمهم؟

 .( ) الكالم من يكلمهم هو
 أعطيت ولقد" :قال أنه عنه اهلل رضي علي عن يروونه ما وكذلك

 لصاحب وإين اخلطاب، وفصل والوصايا، والباليا، املنايا علم الست
 العصا لصاحب وإين الدول، ودولة الدنيا إىل الرجعات أي الكرات،
 .( )"الناس تكلم اليت والدابة وامليسم

 :املنايا" :علي إىل املنسوب الكالم هذا شارًحا علمائهم أحد قال
 األمراض من العباد به اهلل ميتحن ما أي :والباليا الناس، آجال أي

 ..والباطل احلق بني الفاصل اخلطاب أي :اخلطاب وفصل واآلفات،
 والغلبة احلروب يف احلمالت أي :الدول ودولة الكرات صاحب وأنا

 على األنبياء غلبة وكانت شىت، مرات الدنيا إىل أرجع :املعىن أو فيها،
 .( ) بنوري التوسل بسبب املهالك من وجناهتم أعاديهم

                              
(

7
، 0/987)يوسم به، انظر لسان العرب  هو املكواة، أو الشيء الذي: امليسم  (

 (.4/722)والقاموس احمليط ( 70/774)وهتذيب اللغة ( 982
(

8
 (.707، 8/703)تفسري القمي   (

(
0
أليب جعفر حممد بن احلسن ( 887-4/879)بصائر الدرجات الكربى   (
وانظر ( 7/792)وأصول الكايف ( 832)وخمتصر بصائر الدرجات ( هـ893ت)الصفار 

 (.0/07)وضحى اإلسالم ( 48( )أ حقيقة ال خيالابن سب)
(

4
 (.48)وابن سبأ حقيقة ال خيال ( 742، 86/748)حبار األنوار للمجلسي   (
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 :اليقظان أبا يا :ياسر بن لعمار قال رجال أن" :كتبهم يف ويروون
 هذه :فقال هي؟ آية وأية :عمار قال قليب، أفسدت اهلل كتاب يف آية

َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض  :اآلية
 هذه؟ األرض دابة فأية ا ِبآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ ُتَكِلُمُهْم َأَّن النَاَس َكانُو 

 فجاء أريكها، حىت أشرب وال آكل وال أجلس ما واهلل :عمار قال
 وزبًدا، مترًا يأكل وهو السالم، عليه املؤمنني أمري إىل الرجل مع عمار
 الرجل فتعجب معه، يأكل عمار فجلس هلم، :اليقظان أبا يا :فقال
 وال تأكل ال أنك حلفت اهلل سبحان :الرجل قال عمار، قام فلما منه،

 .( )تعقل كنت إن ها،كَ تُ يْـ أرَ  :عمار قال ترينيها، حىت تشرب
 فإهنم باليهود؛ العقيدة هذه بصلة يعرتف بعضهم أن والعجب

 الشيعة معشر يا معاوية يل قال" :قال أنه نباتة بن األصبغ عن يروون
 فأرسل تقوله، اليهود :قولن حنن :فقلت األرض؟ دابة علًيا أن تزعمون

 نعم، :فقال عندكم؟ األرض دابة جتدون وحيك :فقال اجلالوت رأس إىل
 إليا، امسه نعم، :قال امسه؟ ما أتدري :فقال رجل، :فقال هي؟ ما :فقال
 .(8) "علي من إليا أقرب ما أصبغ يا وحيك :فقال إيل فالتفت :قال

 أحد وهو (هـ767ت) اجلعفي جابر طريق من يرووهنا األقوال هذه
 .الكويف احلارث بن يزيد بن جابر وامسه الشيعة علماء

 أتيته ما اجلعفي، جابر من أكذب ترأي ما :حنيفة أبو عنه قال
                              

(
7
وروح ( 8/707)وانظر تفسري القمي ( 4/804)جممع البيان يف تفسري القرآن   (
 (.83/88)املعاين 

(
8
ئر الدرجات وخمتصر بصا( 887، 4/883)بصائر الدرجات الكربى : انظر  (

(832.) 
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 مل حديث ألف وكذا كذا عنده أن وزعم حبديث، فيه جاءين إال بشيء
 .يظهرها

 جابر من مسعت :قال عيينة، بن سفيان أخربين :الشافعي وقال
 .السقف علينا يقع أن خوفًا فخرجنا ًماكال اجلعفي

كان جابر اجلعفي سبئًيا من أصحاب عبد اهلل : وقال ابن حبان
 .بن سبأ، كان يقول إن علًيا يرجع إىل الدنيا

 .(7)رمحه اهلل( هـ742ت)نقل هذه األقوال احلافظ الذهيب 
هذا هو سند من زعم أن دابة األرض هو علي بن أيب طالب، 

يكون عن النقل والعقل؛ فهو باطل سنًدا ومتًنا، وبعيد فقوهلم أبعد ما 
عن املنقول واملعقول؛ إذ كيف يزعم أن علي بن أيب طالب سيعود إىل 
الدنيا بعد موته؟ وكيف يكون هو دابة األرض؛ ذلك املخلوق غري 

 املألوف، الذي هو أحد الشرائط الكربى للساعة؟
موته؛ إذ ال دليل على وال يقال إلنسان إنه سيعود إىل الدنيا بعد 

ذلك البتة، إال ما ثبت يف حق املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم، 
: النساء] َبْل رَفـََعُه اهلُل ِإلَْيهِ : فإنه رفع إىل السماء لقوله تعاىل

مث ينزل آخر الزمان، ونزوله أحد الشرائط الكربى للساعة، [ 752
يكم ابن مريم والذي نفسي بيده ليوشكن أّن ينّزل ف»: لقوله 

حكًما عدًَل فيكسر الصليب، ويقتل الخنّزير، ويضع الحرب، 

                              
(

7
ويف املصدر أقوال أخرى ألهل العلم ( 024-7/079)ميزان االعتدال : انظر  (

 .يف جابر اجلعفي فلرتاجع
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 .(7) «..ويفيض المال حتى َل يقبله أحد
أما علي بن أيب  -عليه السالم–وهذا خاص يف عيسى ابن مرمي 

طالب رضي اهلل عنه فهو مثل غريه من البشر؛ مات ودفن، وسيبعث 
 .يوم القيامة ال قبلها

ل أحد أن الدابة هي علي بن أيب طالب، مث إنه ال خيطر ببا
رضي اهلل عنه، ففرق بني ذلك الصحايب اجلليل ، والدابة اليت هي 
أحد األشراط الكربى للساعة ويستفاد هنا مما سبقت اإلشارة إليه من 
إبطال قول من زعم أن الدابة إنسان مناظر، وعلم حمتج على أهل 

 .البدع
ين هم يف اجلهل مبنزلة عين بالدابة األشرار الذ: وقيل -7

الدواب، فتكون الدابة مجًعا، امسًا لكل شيء يدب، حنو خائنة مجع 
َحَتى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج : ولعل اآلية كقوله تعاىل: خائن؛ قالوا

َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد اْلَحُق فَِإَذا  *َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكِل َحَدٍب يـَْنِسُلوَّن 
َلَنا َقْد ُكنَا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا  ِهَي َشاِخَصةٌ  أَْبَصاُر اَلِذيَن َكَفُروا يَا َويـْ

فإن يأجوج ومأجوج كالدابة [ 97، 96: األنبياء] َبْل ُكنَا ظَاِلِمينَ 
 .( )ملا يغطي بدبيبه وجه األرض فهو مثٌل يف الكثرة 

هذا القول يف الدابة من أغرب األقاويل، وأعجب اآلراء؛ فكيف 
                              

(
7
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء باب نزول عيسى ابن   (

ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان باب نزول عيسى بن مرمي عليه السالم ( 0442)مرمي 
  (755.)اكًما بشريعة نبينا حممد ح

(
8
وبصائر ذوي التمييز يف لطائف ( 764)املفردات يف غريب القرآن : انظر  (

 (.70/4627)وحماسن التأويل ( 8/525)الكتاب العزيز 
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إن الدابة هي األشرار واجلهال، وهؤالء موجودون يف كل زمان : يقال
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم : ومكان، واهلل تعاىل يقول

فهي دابة واحدة خترج يف آخر الزمان ويقول اهلل  َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ 
فهي تكلم  انُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَناَس كَ : تعاىل عنها

الناس ومتيز بني املؤمن والكافر، واألشرار واجلهال ال يفعلون ذلك، بل 
هم مع الكفار والعصاة واملخالفني، فال مييزون بني املؤمن والكافر، وال 
يكلمون الناس مبا فيه حجة وبرهان للمؤمنني، وحجة على املعاندين، 

 .يوم الدينوعالمة على قرب 
 :وبصيغة أخرى يرد عليهم بأمور منها

أن الدابة أحد األشراط الكربى للساعة، وهي أمور غري : أوَل
مألوفة، بل خمالفة للعوائد البشرية، أما األشرار واجلهال فليسوا كذلك، 

، وعليهم تقوم الساعة، بل وجودهم معروف منذ زمن الرسول 
لدابة آخر الزمان؛ ذلك األمر فالقول بأن الدابة هي األشرار نفي 

 .اجملهول
فاألشرار إذا خرجوا آخر الزمان، يكون خروجهم وظهورهم 

 .معتاًدا عند الناس
أن الدابة تكلم الناس مبا فيه الربهان للمؤمنني، وإقامة : ثانًيا

احلجة على الكافرين، والتمييز بني املؤمن والكافر، أما األشرار 
 .بل هم يف جانب الكفار واملخالفنيواجلهال فال حيصل ذلك منهم 

، دلت النصوص الشرعية من كتاب اهلل وسنة رسوله : ثالثًا
على أن الدابة شيء واحد، أما األشرار واجلهال فهم أعداد كثرية، 
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 .فالقول هبذا الرأي معارض لظاهر النصوص الشرعية
أن القول بإطالق اسم الدابة على األشرار واجلهال خمالف : رابًعا

لغة العربية، كما أنه خمالف للنصوص الشرعية؛ فالدابة اسم لكل ما ل
يدب على األرض من األخيار واألشرار، من البشر وغريهم، والنص 

 .الشرعي هو الذي حدد املراد بالدابة اليت خترج آخر الزمان
 :الحشرات والجراثيم: وقيل إهنا -2

خبروجها زعم بعض الكتاب أن الدابة اليت أخرب اهلل عز وجل 
آخر الزمان، واليت هي عالمة كربى من عالمات الساعة، ال مانع أن 

من نوع احلشرات املوجودة اآلن، وتكثر يف املستقبل، ألي : "تكون
سبب من األسباب، فيكون هجومها على الناس؛ على ضعفها وصغر 
حجمها، وحتميلهم األذى الكبري، وعجزهم عن مقاومتها، مع ما أتوه 

وزاد من تأكيده هذا " العلم واحليلة، آية من آيات اهللمن بسطة يف 
 .(7)"هذا ما يثلج عليه الصدر واهلل أعلم: "الرأي بقوله

ولعل املراد : "(8)وقال أبو عبية يف تعليقاته على النهاية البن كثري 
بالدابة هي تلك اجلراثيم اخلطرية اليت تفتك باإلنسان وجسمه 

، جزاًء له على بعض ما جتين رًا ومواشيوصحته، وبأمواله، زروًعا ومثا
من إمث ونكر، وقصاًصا على بعض تعديه حلدود اهلل وما شرع  يداه

 .لعباده
واجلراثيم الضارة الشديدة اخلطورة منتشرة يف كل مكان، تكاد 

                              
(

7
 (.4/74)دائرة معارف القرن العشرين   (

(
8
 (.793)النهاية   (
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تغطي مساحة األرض ومتأل  طبقات اجلو، وهي جترح وتقتل، ومن 
ت هلم قلوب ترجع هبم إىل جترحيها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كان

اهلل ودينه وتلزمهم احملجة اليت ضلوا عنها، وتركوها وراءهم ظهريًا، 
.. الدابة: "مث قال يف موضع آخر" ولسان احلال أبلغ من لسان املقال

 .( ) ..."ظهرت وكثرت وانتشرت
وقد تكون ( : "هـ7474ت)وكذلك قال حممد املكي الناصر 

ودقة احلجم، من جنس احلشرات الضارة  هذه الدابة يف منتهى الصغر
واجلراثيم الفتاكة الدقيقة، اليت مل يعرفها اإلنسان أبًدا، فتهجم عليه 
يف خمتلف أطراف األرض وتتسلط عليه تسلطًا عاًما، وتؤذيه أذى  
كبريًا، دون أن يستطيع اخلالص منها، وال مقاومتها رغًما عما يتبجح 

وجوه احليلة، فيكون ذلك آية من به من بسطة يف العلم، وتفنن، يف 
آيات اهلل البينات، وعقابًا ملن انتهكوا مجيع احلرمات، كما أشار إىل 

دائرة معارف : هذا االحتمال األخري األستاذ فريد وجدي يف موسوعته
ما ابتلي اهلل  فرعون : القرن العشرين، ومن السوابق يف هذا الباب

: ل تعاىل يف سورة األعرافوقومه خاصة، من دون الناس عامة؛ إذ قا
 َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن* 

فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الُطوفَاَّن َواْلَجَراَد َواْلُقَمَل َوالَضَفادَِع َوالَدَم آيَاٍت 
، 708: األعراف] ا قـَْوًما ُمْجرِِمينَ ُمَفَصاَلٍت فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُو 

700] ( ). 

                              
(

7
 (.799)املصدر السابق   (

(
8
 (.470، 4/478)ث التفسري التيسري يف أحادي  (
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واحلق أن القول بأن الدابة هي احلشرات واجلراثيم قول ال شك 
من تلك اآلية  يف بطالنه وبعده عن مراد اهلل تعاىل، ومراد رسوله 

 :العظيمة وفساد هذا التأويل واضح من وجوه
اثيم تكذيب أنه يلزم من تأويلهم الدابة باحلشرات واجلر : أحدها

خبروج دابة عظيمة يف آخر  ما أخرب اهلل تعاىل به، وأخرب به رسوله 
وتأويلهم هذا من جنس تأويل القرامطة، وسائر . الزمان تكلم الناس

فرق الباطنية، والنحل املختلفة اليت جرها التأويل إىل إنكار اجلنة والنار 
 .واآلخرة، وتأويل أمساء اهلل تعاىل وصفاته

عدم التسليم للنصوص الشرعية، وإخضاعها : ب ذلكومن أسبا
 .ألحكام العقول اجملردة، مما أدى إىل حتريف الكلم عن مواضعه

أن احلشرات واجلراثيم اليت تفتك باإلنسان وأمواله، : الثاني
موجودة منذ القدم، ومنتشرة يف مجيع أحناء األرض وأما الدابة اليت 

ظام اليت خيرجها اهلل جل وعال وعد اهلل تعاىل، فهي أحد اآليات الع
 .يف آخر الزمان عند اقرتاب الساعة

أنه دل ظاهر القرآن الكرمي، واألحاديث الصحيحة على : الثالث
أن الدابة شيء واحد؛ دابة واحدة، أما اجلراثيم واحلشرات فهي أنواع  
كثرية جًدا وعلى هذا، فتأويل الدابة باحلشرات واجلراثيم خمالف 

، وما كان أمره كذلك فيجب اطراحه وعدم النظر إليه، للقرآن والسنة
 .بل بيان فساده ومعارضته للنصوص الشرعية

أن الدابة اليت أخرب اهلل خبروجها آخر الزمان من خوارق : الرابع
العادات غري املألوفة عند الناس، فهي خلق عظيم هائل  فدل على 
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شرات واجلراثيم، أهنا ليست من الدواب اليت يعرفها الناس، وال من احل
فالدابة تكلم الناس وختاطبهم، وجترحهم وهذا مفارق للحشرات 
واجلراثيم، اليت ال تكلم الناس، بل إن منها ما ال يرى بالعني اجملردة، 

 .فضالً عن خماطبة الناس وتكليمهم
وعلى هذا فتأويل الدابة باحلشرات واجلراثيم يف غاية البعد 

 .( )نقول وسليم املعقول ته صريح املفوالبطالن؛ ملخال
َوِإَذا : عند ذكره لقوله تعاىل( هـ7077ت)يقول أمحد شاكر 

واآلية " ....َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض 
ومعىن الدابة يف لغة العرب معروف ( دابة)صرحية بالقول العريب أهنا 
  ،..واضح، ال حيتاج إىل تأويل

ووردت أحاديث كثرية يف الصحاح وغريها خبروج هذه الدابة، 
، ولكن بعض أهل عصرنا، من املنتسبني ...وأهنا خترج آخر الزمان

لإلسالم، الذين فشا فيهم املنكر من القول، والباطل من الرأي، الذين 
ال يريدون أن يؤمنوا بالغيب، وال يريدون، إال أن يقفوا عند حدود 

مسها هلم معلموهم وقدوهتم من ملحدي أوربة الوثنيني املادة، اليت ر 
اإلباحيني، املتحللني من كل خلق ودين؛ هؤالء ال يستطيعون أن 
يؤمنوا مبا نؤمن به، وال يستطيعون أن ينكروا إنكارًا صرحًيا، 
فيجمجمون، وحياورون ويداورون مث يتأولون، فيخرجون بالكالم عن 

لغة العرب؛ جيعلونه أشبه بالرموز، معناه الوضعي الصحيح لأللفاظ يف 
 .ملا وقر يف أنفسهم من اإلنكار الذي يبطنون

                              
(

7
 (.725-0/720)إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت وأشراط الساعة : انظر  (
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بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من 
طائفة تنتسب لإلسالم، وهي له عدو مبني، وعبيد ألعدائه 
املستعمرين، فانظر إليهم أين يرتدون ويصرفون، وأي نار يقتحمون؟ 

 .( )هلل ال يوقنون ذلك بأهنم بآيات ا
ما هم إال  نعم إن هؤالء احملرفني ملراد اهلل تعاىل ورسوله 

مقلدين للفالسفة املاديني قدميًا وحديثًا، وخباصة يف دعواهم إخضاع 
نصوص الوحي ملا تفرزه عقوهلم من أفكار وأحكام، فإذا كانوا قد 

أمساء اهلل جترأوا على رد آيات األنبياء وتأويلها، واخلوض بالباطل يف 
وصفاته باسم العقل، فما الظن هبم يف اعتقاد العالمات الغيبية اليت مل 

 تقع؟
فعلم : "رمحه اهلل يف الرد على املعطلة(هـ757ت)يقول ابن القيم 

أن من قدم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي، مل يبق معه من 
 .اإلميان بالرسل عني وال أثر وال حس وال خرب

حاهلم يف األمور اليت وقعت وشاهدها الناس وإذا كان هذا 
فكيف حاهلم يف اإلميان ببشر ينزل من السماء بني ملكني، واضًعا 

؟ وكيف حاهلم يف اإلميان ( )يديه على منكاهبما والناس يرونه عيانًا 
، والناس يروهنا عيانًا؟ وكيف حاهلم ( )بأن الشمس تطلع من مغرهبا 

                              
(

7
 (.75/28)تعليق الشيخ أمحد شاكر على مسند اإلمام أمحد   (

(
8
انظر اخلرب يف ذلك عن رسول اهلل ص يف صحيح مسلم كتاب الفنت وأشراط   (

 (.773)الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
(

0
احلديث يف ذلك أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة باب   (

 .782)يف بقية من أحاديث الدجال 
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دق؛ كدابة تنشق عنها األرض، فتخرج إىل غري ذلك مما أخرب به الصا
تكلم الناس وختاطبهم؟ إىل غري ذلك مما يقيمون بعقوهلم شبًها 
يسموهنا أدلة عقلية حتيل ذلك، فمن قدم العقل على الوحي مل ميكنه 

 .( )"أن جيزم بصدق شيء من ذلك، واهلل املستعان
ولغرابة أمر هذه ( "هـ7474ت)ويقول حممد املكي الناصري 

، اليت توعد اهلل هبا األشقياء من عباده قبل قيام الساعة، أطلق الدابة
غري واحد من املتقدمني واملتأخرين العنان خلياله اخلصيب فأخذ كل 
منهم يتحدث عنها كأنه يراها رأي العني، فوصفوا خلقتها وماهيتها، 
وقدروا جسمها وحجمها، وعينوا موضع خروجها، وكيفية خروجها، 

 خترج فيها، وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله هبم بعد وعدد املرات اليت
على : "، إال أنه عاد وخاض يف أمر الدابة وأوصافها فقال( )خروجها 

أن هذا ال مينع من ختيل هذا الدابة إذا كان ذلك على وجه الظن 
إلبراز أن خروجها من أمكن املمكنات طبًعا !![ كذا]والتخمني 

 .( )"ومسًعا 
مكان ذلك أنه ثبت علمًيا، كما يقول، أن ظهور واستدل على إ

اإلنسان فوق سطح األرض سبقه وجود حيوانات غريبة يف شكلها 
 .( )وحجمها، مث انقرضت قبل أن يوجد اإلنسان على األرض
كاف يف   واحلق أن ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 

                              
(

7
 (.293، 0/229)كتاب الصواعق املراسلة على اجلهمية واملعطلة   (

(
8
 (.478، 4/477)التيسري يف أحاديث التفسري   (

(
0
 (.478، 4/477)املصدر السابق   (

(
4
 (.4/478)ر السابق املصد  (
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من سلم  االعتقاد بأن خروج الدابة من أمكن املمكنات؛ وذلك لكل
بالوحي وقدمه على آراء العقول، مث العقول السليمة ال ميكن أن حتيل 
ما جاء من نصوص الوحيني، أما استدالله مبا قال بأنه ثابت علمًيا، 
فإن األمر ليس كذلك؛ ففي ثبوته حىت عند أهل العلم التجرييب نظر 
واختالف مث على فرض ثبوته فال أظن أن فيه داللة على خروج 

ة، وإمكانية ذلك، وهل التخمني يف أوصافها يزيد من اإلميان الداب
 .هبا؟ أبًدا بل قد يؤدي إىل التشكيك فيها؛ لغرابة ما ذكر يف أوصافها

مث ختم كتابته بكالم مجيل ليته وقف عنده ومل يظن وخيمن، 
إن الدابة اليت جعلها اهلل من عالمات : وجممل القول: "فتأمل قوله

رها على وجه التحقيق إال احلق سبحانه وتعاىل، الساعة ال يعلم بأم
املنفرد بعلم الساعة، فلنؤمن هبا على وجه اإلمجال، ولنقف عند 
حدود ما وصفها به كتاب اهلل؛ ففي الوقوف عند ما قاله السالمة 

 (. )والنجاة

فهي خترج يف  دابة مبثوث نوعها في اْلرض؛ وقيل بأهنا  -9
ة واحدة وعلى هذا فالدابة اسم كل بلد، ويف كل قوم، وليست داب

لكل ما يدب وليست  ( )فالدابة اسم جنس"جنس وقال بعضهم 
 .( ) ..حيوانًا مشخًصا، معيًنا، حيوي العجائب والغرائب

بل زعم بعضهم أن هذا النوع املخصوص من الدواب، وهو 
                              

(
7
 (.4/470)التيسري يف أحاديث التفسري   (

(
8
والبحر احمليط ( 4/877)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر  (

 (.83/88)وروح املعاين ( 8/076)وحياة احليوان ( 6/97)
(

0
 (.799)على النهاية البن كثري " أبو عبية"تعليقات : انظر  (
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الدابة يف نظرهم، سيخرجه اهلل يوم القيامة، ال أنه سيكون قبلها داال 
 .كما ستأيت اإلشارة إىل ذلك يف مبحث وقت خروجها( )ا على قرهب

والقول بأن الدابة اليت خيرجها اهلل تعاىل يف آخر الزمان اسم 
جنس لكل ما يدب، وليس خملوقًا خمصوًصا معيًنا قول بعيد عن 

 :الصحة، وال وجه له البتة، وبيان خمالفته من وجوه
األرض حيوان أن الدابة اليت خترج آخر الزمان من : أحدها

واحد، وليست أنواًعا متعددة، وليست اسم جنس لكل ما يدب 
على األرض كما زعموا يف تأويلهم بل داللة القرآن، والسنة 
الصحيحة على أهنا خملوق واحد خيرج قرب يوم القيامة بصفتها 

 .إحدى عالماهتا
 :ومما يدل على أهنا دابة واحدة أمور منها

 .َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ : وله تعاىلداللة ظاهر القرآن يف ق -7
داللة األحاديث الصحيحة؛ إذ ال يفهم منها إال أهنا دابة  -8
 .واحدة
يف التعبري عنها باسم اجلنس، وتأكيد إهبامها بالتنوين الدال  -0

على التفخيم، من الداللة على غرابة شأهنا، وخروج أوصافها عن 
 .( )طور البيان ما ال خيفي 

                              
(

7
 (.70/4626)وحماسن التأويل ( 764)ت يف غريب القرآن املفردا: انظر  (

(
8
وإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ( 83/88)روح املعاين : انظر  (

(4/876.) 
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أن دابة األرض من خوارق العادات غري املألوفة عند : الثاني
وما   َأَّن النَاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ الناس، خيرجها اهلل فتكلمهم 

 .كان كذلك دل على أنه نوع مل يسبق له اخلروج بني الناس
أن خروج الدابة من أشراط الساعة الكربى، كما دل : الثالث

بل الدابة إحدى  تعاىل وسنة رسوله على ذلك كتاب اهلل 
العالمات اليت إذا خرجت مل ينفع أحًدا إميانه إن مل يكن مؤمًنا قبل 

ثالث إذا خرجن َل ينفع نفًسا إيمانها لم تكن » ذلك؛ لقوله 
طلوع الشمس من : آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيًرا

 .( )«مغربها، والدجال ودابة اْلرض
اسم جنس خترج على كل قوم ملا كان اإلميان  فلو كانت الدابة

نافًعا ملن آمن بعد خروجها، ويلزم من ذلك نفي اإلميان عن كل 
املؤمنني الذين آمنوا بعد اخلروج املتعدد من األزمان املتفاوتة لتلك 

 .الدابة اليت زعموا ، وهذا معلوم البطالن بالضرورة
حتكيًما للعقول يف أن يف قوهلم هذا، وتأويلهم الباطل، : الرابع

األمور الغيبية اليت ال تتلقى إال من الوحيني، مما يؤدي إىل تأويل 
النصوص الشرعية من اآليات واألحاديث على خالف مرادها 
الصحيح، ويف ذلك من اخلطورة ما فيه من مشاققة الرسول والقول 

 .( )على اهلل تعاىل بغري علم 
                              

(
7
 (.87)رواه مسلم، وقد سبق خترجيه يف املبحث الثاين   (

(
8
( 727، 8/726)احتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة   (
 .بتصرف
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أن ( 7023)تونسي وقد ذكر الشيخ حممد بن يوسف الكايف ال
 .( )القول بأن املراد بالدابة النوع ال الفرد كذب وكفر صريح 

واختلف من  دابة تخرج من اْلرض في آخر الّزماّنأهنا  -73
 :قال هبذا يف أوصافها على أقوال منها

رأسها رأس ثور، وعينها عني خنزير، وأذهنا أذن فيل، : أهنا دابة* 
عامة، وصدرها صدر أسد، ولوهنا وعنقها عنق ن ( )وقرهنا قرن أيل 

لون منر، وخاصرهتا خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم 
بعري، بني كل مفصلني اثنا عشر ذراًعا، ومعها عصا موسى وخامت 

 .سليمان
 .( )يروي هذا الوصف عن ابن الزبري 

اثنا عشر : "وفيه زيادة( هـ753ت)كما يروى عن ابن جريح 
 .( )"عليه السالم ذراًعا بذراع آدم

                              
(

7
نقال عن املسائل الكافية يف بيان ( 722، 8/727)املصدر السابق : انظر  (

 .وجوب صدق خرب رب الربية واألجوبة الكافية عن األسئلة الشامية
(

8
 (.745، 7/708)األيل هو ذكر األوعال، انظر لسان العرب   (

(
0
تفسري الكتاب واحملرر الوجيز يف ( 4/774)تفسري القرآن للسمعاين : انظر  (
والنكث ( 0/8736)ذكره الثعليب، وتفسري القرآن العظيم : وقال( 4/877)العزيز 

(=  797، 6/793)وزاد املسري يف علم التفسري ( 0/873)والعيون تفسري املاوردي 
أخرجه ابن أيب حامت وابن املنذر عن أيب الزبري، وفتح : وقال( 6/020)والدر املنثور =

 (.4/757)القدير 
(

4
فقال رواه ( 797، 6/793)أما يف زاد املسري ( 0/763)الكشاف : انظر  (

 .ابن جريح عن ابن الزبري
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 .( )"وقيل مجعت من خلق كل حيوان: "وقال القرطيب
هي خمتلفة اخللقة، تشبه : وقيل( "هـ636ت)وقال ابن األثري 

 .( )"عدة من احليوانات
هي دابة على خلقة بين آدم، وهي يف السحاب : وقيل* 

 .( )وقوائمها يف األرض 
ضي اهلل عنهما ونسب القرطيب هذا القول إىل عبد اهلل بن عمر ر 

( ) 
وروي عن ابن عمر أهنا ( "هـ546ت)وقال ابن عطية األندلسي 

 .( )"وهي يف السحاب وقوائمها يف األرض على خلقة اآلدميني،
وجهها وجه رجل، وسائر : "ويروى عن وهب بن منبه أنه قال* 

رب من رآها أن أهل مكة كانوا مبحمد والقرآن خلقها كخلق الطري فتخ
 .( )" ال يوقنون

إهنا دابة هلا ريش، "ويروى عن علي بن أيب طالب أنه قال* 
                              

(
7
 (.70/772)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

(
8
 (.895)النهاية يف غريب احلديث واألثر   (

(
0
ويروى هذا ( 4/757)وفتح القدير ( 70/779)انظر اجلامع ألحكام القرآن   (

وأخرجه نعيم بن ( 6/020)بن العاص، ذكره السيوطي يف الدر املنثور  األثر عن عمرو
 (.7070( )446)محاد يف الفنت 

(
4
 (.70/779)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

(
5
 (.4/877)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   (

(
6
وتفسري القرآن للسمعاين ( 77، 6/793)انظر زاد املسري يف علم التفسري   (

 (.757، 4/753)وفتح القدير ( 97، 6/96)والبحر احمليط ( 4/770)
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الفرس (  )وزغب، وحافر وما هلا ذنب وهلا حلية، وإهنا لتخرج حضر
، وهذا الوصف متناقض مع ما سيأيت ( )اجلواد ثالثًا وما خرج ثلثها

 .تون ذراًعا وهو غري ثابت أيًضابعد قليل من أن طوهلا س
وقد تكون الدابة ( "هـ7474ت)ويقول حممد املكي الناصري * 

عبارة عن إنسان مسيخ؛ مسخه اهلل يف شكل هبيمة لكن أبقى له 
ملكة النطق ليكلم شرار اخللق باللغة اليت يفهموهنا ، كما مسخ 

ُقْل : وأشار إىل قوله تعاىل( )" أناسي من قبل فجعلهم قردة وخنازير
َهْل أُنـَِبُئُكْم ِبَشٍر ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد اهلِل َمْن لََعَنُه اهلُل َوَغِضَب 

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر  : املائدة] َوَعَبَد الطَاُغوتَ َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ
63.] 

 .هي دابة ذات زغب وريش هلا أربع قوائم: وقيل* 
 .( )يروى هذا الوصف عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

 .( )هي مثل احلربة الضخمة : وعنه رضي اهلل عنه أنه قال* 
                              

(
7
النهاية يف غريب احلديث واألثر : أي عدو الفرس، انظر: حضر الفرس  (

 (.7/663)ولسان العرب ( 874)
(

8
والقناعة يف ( 6/028)والدر املنثور ( 0/8736)انظر تفسري القرآن العظيم   (

 (.55)ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة 
(

0
 (.4/478)التيسري يف أحاديث التفسري   (

(
4
( 737)رقم ( 085)أخرجه أبو عمرو الداين يف كتاب السنن الواردة يف الفنت   (

وتفسري القرآن ( 4/877)وإسناده ضعيف وانظر احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 
والنكت والعيون  (4/770)وتفسري القرآن للسمعاين ( 8/24)لعبد الرزاق الصنعاين 

، 6/793)وزاد املسري يف علم التفسري ( 0/8736)وتفسري القرآن العظيم ( 0/873)
797.) 
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الدابة : وأخرج عبد بن محيد عن ابن عباس قال: "وقال الشوكاين
وريش مؤلفة من كل لون هلا أربع قوائم خترج بعقب من  ذات وبر

 (. )"احلاج 

الدابة مؤلفة ذات زغب وريش : "وعن ابن عباس أيًضا أنه قال*
فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيما ، وسيماها من 

 .( )"هذه األمة أهنا تتكلم بلسان عريب مبني؛ تكلمهم بكالمها

إن هلا أربع قوائم وزغًبا : "أنه قال( هـ753)ويروى عن مقاتل *
 .( )وريًشا وجناحني 

قيل لعلي بن : وقد أخرج ابن أيب حامت عن النزال بن سرية قال*
واهلل إن لدابة : إنا ناًسا يزعمون أنك دابة األرض، فقال: "أيب طالب

األرض ريًشا وزغًبا، وما يل ريش وال زغب، وإهنا هلا حلافر، ومايل من 
 .( )" حافر

 .وقيل إن الدابة فيها من كل لون، ما بني قرنيها فرسخ للراكب*
 .( )يروى هذا الوصف عن أيب هريرة رضي اهلل عنه 

=                               
(

7
 (.0/8736)انظر تفسري القرآن العظيم   (

(
8
 (.6/072)وانظر الدر املنثور ( 4/758)فتح القدير   (

(
0
 .وقال أخرجه ابن املنذر( 6/020)ذكره السيوطي يف الدر املنثور   (

(
4
 (.0/763)والكشاف ( 6/797)زاد املسري يف علم التفسري : انظر  (

(
5
( 6/020)والسيوطي يف الدر املنثور ( 8/28)أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه   (

 (.83/88)وانظر روح املعاين 
(

6
والدر املنثور ( 0/8736)وتفسري القرآن العظيم ( 0/763)الكشاف : انظر  (

 (.8/28)أيب حامت، وهو يف تفسريه وذكر أنه أخرجه ابن ( 6/028)
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ذات وبر وريش، مؤلفة فيها : "وعن ابن عباس أنه قال يف الدابة*
 .( )" من كل لون

وروي أهنا ال خترج إال رأسها، ورأسها يبلغ عنان السماء، أو *
 .( )يبلغ السحاب 

أن طوهلا ستون ذراًعا، ال يدركها : )وقيل جاء يف احلديث*
 .( ) (طالب وال يفوهتا هارب

وقيل دابة مزغبة ذات قوائم، طوهلا ستون : "قال القرطيب
 .( )"ذراًعا

قيل إهنا دابة طوهلا ستون ذراًعا، (: "هـ636ت)وقال ابن األثري 
 .( )" ذات قوائم ووبر

غي السماء؛ يروى هذا الوصف عن وقيل إهنا دابة ذات وبر، تنا*
 .( )الشعيب 

أن موسى عليه السالم سأل ( هـ773ت)وعن احلسن البصري 
ربه أن يريه الدابة، فخرجت ثالثة أيام ولياليهن، تذهب يف السماء، 

                              
(

7
 .أنه أخرجه عبد بن محيد( 6/072)ذكر السيوطي يف الدر املنثور   (

(
8
 (.6/028)الدر املنثور : انظر  (

(
0
: وهو حديث ضعيف سيأيت خترجيه يف مبحث( 6/028)الدر املنثور : انظر  (

 .مكان خروجها
(

4
 (.70/772)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

(
5
 (.895)النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر  (

(
6
وأخرجه عبد بن محيد، انظر الدر املنثور ( 0/873)النكت والعيون : انظر  (

 .وإسناده حسن( 7020( )447)وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت ( 6/072)
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رب ردها، : فرأى منظرًا فظيًعا، فقال: وال يرى واحد من طرفها، قال
 .( )فردها 
 .أهنا ذات وبر وريش*

 .( ) ذيفة بن اليمان أنه رواه عن رسول اهلل روي عن ح
 .( )ويروى عن ابن عباس رضي اهلل عنه 

تخرج » قال رسول اهلل : وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال
 «دابة اْلرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد

 .( ) «وهي دابة ذات وبر وقوائم»: قال
وأوصافها، والصحيح أنه مل يثبت هذا ما نقل يف ماهية الدابة، 

من هذه األقوال شيء، إال القول العاشر الذي يذكر أهنا دابة خترج 
من األرض يف آخر الزمان تكلم الناس، وما ذكر من أوصافها بعده 

 .فلم يثبت منه شيء أيًضا
إال أننا جنزم بأهنا خملوق مهول، غري مألوف؛ إذ هي من األشراط 

روجها على القرب الشديد لقيام الساعة، ومل الكربى للقيامة، يدل خ
                              

(
7
وفتح القدير ( 8/726)تفسري احلسن البصري مجع وتوثيق ودراسة : انظر  (

أخرجه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد ( 6/072)ال السيوطي يف الدر املنثور وق( 4/753)
 (.7/885)وابن املنذر وابن أيب حامت، وانظر الروض األنف 

(
8
من رواية حذيفة بن اليمان مرفوًعا، وأن ( 77، 73/ 83)أخرجه الطربي   (

ناده ال وإس: ذلك يف زمن عيسى ابن مرمي عليه السالم، وهو يطوف بالبيت، مث قال
 .يصح، وسيأيت خترجيه مفصال يف املبحث الرابع

(
0
 (.6/072)أخرجه عبد بن محيد كما ذكر السيوطي يف الدر املنثور   (

(
4
 .حديث ضعيف، سيأيت خترجيه يف مبحث مكان خروجها  (
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 .يثبت يف وصف جسدها شيء من نصوص الوحي املعصوم
وقد يقال بأن ذكرها يف اآلية بصيغة النكرة، يفيد أهنا دابة غريبة 
التكوين على خالف الدواب اليت عرفها البشر، وأهنا فريدة يف شكلها 

ورها بني الناس، ولوال ويف األثر البالغ واهلول العظيم الذي حيدثه ظه
أهنا خارقة للعادة، خمالفة للمألوف يف عامل الدواب ملا جعلها اهلل 
تعاىل عالمة من عالمات الساعة، وملا كانت مظهرًا للقول الذي 

 .( )قضاه اهلل وقدره على الناس حينئذ
التوقيف : فاألمور الغيبية، كالدابة وحنوها، مدار االعتقاد فيها

لنصوص الشرعية من كتاب اهلل تعاىل وما صح من على ما جاء يف ا
ومل جييء فيهما شيء مما تناقله بعض املفسرين  سنة الرسول 

 .والكتاب
وما يروى عن بعض الصحابة وغريهم، ففي ثبوته عنهم نظر، 
وعلى فرض ثبوته، فإنه ال يعتقد؛ لعدم جميئه يف مصدري التلقي، ال 

 .لتناقض الشيء الكثريروي يف أوصافها فيه من ا سيما أن ما
مجلة مما نقل يف أوصافها ( هـ634ت)وبعد أن ذكر الرازي 

واعلم أنه ال داللة يف الكتاب على شيء من هذه : "وأخبارها قال
قبل، وإال مل يلتفت  األمور؛ فإن صح اخلرب فيه عن الرسول 

 .( )"إليه
                              

(
7
والتيسري يف ( 4/876)إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي : انظر  (

 (.4/473)أحاديث التفسري 
(

8
 (.84/872( )مفاتيح الغيب)التفسري الكبري   (
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.. واختلفوا يف ماهيتها، وشكلها(: "هـ754ت)وقال أبو حيان 
اختالفًا مضطربًا، معارًضا بعضه بعًضا، .. دار ما خيرج منهاومق

ويكذب بعضه بعًضا، فاطرحنا ذكره، ألن نقله تسويد للورق مبا ال 
 .( )"يصح، وتضييع لزمان نقله

كالم أيب حيان السابق ( هـ7873ت)وبعد أن نقل األلوسي 
وهو كالم حق، وأنا إمنا نقلت بعض ذلك دفًعا لشهوة من : "قال

بل  ( )االطالع على شيء من أخبارها، صدقًا كان أو كذبًا  حيب
 ".األوىل دفع اخلوض يف األمور الغيبية فيما مل يثبت

وقيل : "ما قيل يف أوصافها، قال( هـ7853ت)وبعد أن ذكر الشوكاين 
وأما كوهنا خترج، وكوهنا من .. غري ذلك مما ال فائدة يف التطويل بذكره

 .( )الواردة يف ذلك صحيحة  عالمات الساعة فاألحاديث
وقد رويت يف (: "هـ7824ت)وقال حممد الطاهر بن عاشور 

ال طائل يف جلبها .. أخبار مضطربة ضعيفة األسانيد.. وصف الدابة
 .( )ونقدها 

ومل يأت دليل يدل على كيفيتها، (: "هـ7076ت)وقال السعدي 
ابة، وإمنا ، مل يذكر اهلل ورسوله كيفية هذه الد..وال من أي نوع هي

 .( )" ذكر أثرها واملقصود منها
                              

(
7
 (.97، 6/96)البحر احمليط   (

(
8
 (.83/84)روح املعاين   (

(
0
ما قاله صاحب فتح البيان يف مقاصد : وانظر( 750، 4/757)فتح القدير   (
 (.73/70)القرآن 

(
4
 (.83/09)تفسري التحرير والتنوير   (

(
5
 (.673) تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن يف  (
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ومعلوم أن أمور اآلخرة من عامل (: "هـ7008ت)وقال القامسي 
 .( )" الغيب، وال يؤخذ فيها إال مبا كان قطعي الثبوت

                              
(

7
 (.70/4627)حماسن التأويل   (
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 المبحث الرابع
 مكاّن خروجها
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جاء يف كتاب اهلل تعاىل أن الدابة خُيرجها اهلل تعاىل من األرض؛ 
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن : قال جل وعال
 .دون ذكر مكاهنا من األرض بالتحديد اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهمْ 

ويف تقييد إخراجها بقوله سبحانه (: "هـ7873ت)قال األلوسي 
 ِِمَن اْْلَْرض  نوع إشارة إىل ما قيل إىل أن خلقها ليس بطريق

إنه لإلشارة : بل هو بطريق التولد؛ حنو خلق احلشرات، وقيلالتوالد، 
إىل تكوينها يف جوف األرض، فيكون يف إخراجها من األرض رمز 

تشقق : إىل ما يكون يف الساعة، اليت أخرجت هي بني يديها من
ويف هذا وما . األرض، وخروج الناس من جوفها، أحياء كاملة خلقتهم

وهو الظاهر الذي  َأْخَرْجَنابـ  ْرضِ ِمَن اْْلَ قبله ذهاب إىل تعلق 
ينبغي أن يعول عليه، دون كونه متعلًقا مبحذوف وقع صفة لدابة؛ أي 

 .( )دابة كائنة من األرض 
َأْخَرْجَنا َلُهْم : إن قوله تعاىل(: هـ7076ت)وقال السعدي 

 دابة من: دابة خارجة من األرض، أو معناه: معناه َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ 
، وقال حممد الطاهر بن عاشور ( )دواب األرض، وليست من السماء

وإخراج الدابة من األرض لرييهم كيف حيي اهلل (: "هـ7824ت)
 .( )" املوتى؛ إذ كانوا قد أنكروا البعث

َأْخَرْجَنا : وقوله(: "هـ7474ت)ويقول حممد املكي الناصري 
                              

(
7
 (.83/84)روح املعاين   (

(
8
 (.673)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  (

(
0
 (.83/09)تفسري التحرير والتنوير   (
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ه الدابة تنفذ من خالل يفهم منه أن هذ َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ 
 .( )طبقات األرض 

وجاء يف السنة الصحيحة تسميتها بدابة األرض، وجاءت 
أحاديث حتدد مكان خروجها، ولكن مل يصح من هذه األحاديث 

 .شيء
كما وردت آثار عن الصحابة وغريهم حتدد مكان خروجها، 

فة وهي آثار متناقضة، لعل األقرب منها ما ورد موقوفًا من كالم حذي
 .بن أسيد، كما سيأيت، أن هلا ثالث خرجات

وهلذا فإنه ال يقال بأن الدابة موجودة اآلن، بل مىت ما وقع القول 
 .عليهم أخرجها اهلل تعاىل من األرض

 :ما يلي: إن الدابة خترج منها: ومن األمكنة اليت قيل
 :مكة المكرمة - 

، ( ) ذكر بعض من حتدث عن الدابة أهنا خترج من مكة املكرمة
 .دون حتديد دقيق ملوضع خروجها منها

وذكر أن األرض اليت خترج منها الدابة : "قال ابن جرير الطربي
 .( )مكة 

                              
(

7
 (.4/473)التيسري يف أحاديث التفسري   (

(
8
 (.74/875)السور و  نظم الدر يف تناسب اآليات: انظر  (

(
0
وانظر تفسري القرآن العظيم ( 83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن   (

(0/8734.) 
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لو شئت النتعلت : "وروى بسنده عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال
بنعلي هاتني، فلم أمس األرض قاعًدا، حىت أقف على األحجار اليت 

قد خرجت يف عقب ركب من خترج الدابة من بينها، ولكأين هبا 
 .( )فما حججت قط إال خفت خترج بعقبنا: احلاج، قال

عن إبراهيم النخعي ( هـ877ت)وروى عبد الرزاق الصنعاين 
 .( )" إهنا خترج من مكة: "قوله عن الدابة( هـ96ت)

 :جبل الصفا - 
عن القول خبروج الدابة من صدع ( هـ938ت)قال السخاوي 

، وروي الطربي بسنده عن عبد ( )" واحد وبه جزم غري: "يف الصفا
خترج الدابة من صدع يف : "اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أنه قال

 .( )"الصفا؛ جتري كجري الفرس ثالثة أيام، وما خرج ثلثها

                              
(

7
 (.83/77)جامع البيان يف تفسري القرآن   (

(
8
وأخرجه أبو عمرو الداين يف كتاب السنن الواردة يف ( 8/25)تفسري القرآن   (

وانظر ( 79458( )75/727)وابن أيب شيبة يف املصنف ( 738)رقم ( 085)الفنت 
 (.6/079)الدر املنثور 
(

0
وانظر كالم ابن األثري ( 50)القناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة   (

 (.8/525)وانظر بصائر ذوي التمييز ( 895)يف النهاية يف غريب احلديث واألثر 
(

4
محاد ونعيم بن ( 83/77)أخرجه الطربي يف جامع البيان يف تفسري القرآن   (

إىل ابن أيب ( 6/028)وعزاه السيوطي يف الدر املنثور ( 7023)رقم ( 447)يف الفنت 
( 0/403)شيبة وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت، وذكره البغوي يف معامل التنزيل 

( 4/873)وابن عطية األندلسي يف احملرر الوجيز ( 0/763)والزخمشري يف الكشاف 
وإسناده ( 7/537)وانظر املصنف البن أيب شيبة ( 0/060)وابن كثري يف تفسريه 

 .ضعيف؛ ففيه حسني اجلعفي، وعطية العويف، وكالمها ضعيف
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" خترج من الصفا ويبلغ رأسها السماء: "وعن ابن مسعود أنه قال
( ). 

ه قرع الصفا وروي عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أن
 .( )" إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه: "بعصاه، وهو حمرم، وقال

 .( )وروي قريب من هذا اللفظ عن عبد اهلل بن عمر 
أال أريكم املكان الذي قال يل رسول : "كما روي عنه أنه قال

إن دابة األرض خترج منه؟ فضرب بعصاه قبل الشق الذي يف  اهلل 
 .( )الصفا 

من أين : قلت يا رسول اهلل: ة بن اليمان أنه قالوروي عن حذيف
من أعظم المساجد حرمة على اهلل، بينما »: خترج الدابة؟ قال

عيسى يطوف بالبيت، ومعه المسلموّن، إذ تضطرب اْلرض 
تحتهم، تحرك القناديل، وينشق الصفا مما يلي المسعى، وتخرج 

وريش لم الدابة من الصفا، أول ما يبدو رأسها؛ معلمة ذات وبر 
 .( ) (..يدركها طالب، ولن يفوتها هارب
                              

(
7
وانظر تفسري املاوردي ( 4/774)ذكره أبو املظفر السمعاين يف تفسري القرآن   (

 (.797، 6/793)وزاد املسري ( 0/873)
(

8
 (.0/403)معامل التنزيل : انظر  (

(
0
 (.4/774)سري القرآن للسمعاين تف: انظر  (

(
4
 .وعزاه إىل ابن مردويه(6/023)ذكره السيوطي يف الدر املنثور   (

(
5
قال ( 0/403)وذكره البغوي يف تفسريه ( 83/77)أخرجه الطربي يف تفسريه   (

عن حذيفة بن أسيد : رواه ابن جرير من طريقني( : "0/076)ابن كثري يف تفسريه 
رواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوًعا، وأن ذلك يف زمان عيسى بن موقوفًا، واهلل أعلم و 

وهو ضعيف؛ ففيه ( 2/7)جممع الزوائد : وانظر" مرمي، وهو يطوف ولكن إسناده ال يصح
= 
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رأيت عبد اهلل بن : وروى الطربي بسنده عن عطاء أنه قال
لو : "عمرو، وكان منزله قريًبا من الصفا، رفع قدمه، وهو قائم، وقال
، ( )"شئت مل أضعها حىت أضعها على املكان الذي خترج منه الدابة

فا، أو غريه، ويشهد لألخري لكن قد يكون مراده أن املوضع جبل الص
لو شئت ألخذت نعلي : "ما روي عنه أنه قال وهو يومئذ مبكة

 ( )"هاتني، مث مشيت حىت أدخل الوادي الذي خترج منه دابة األرض 
إنه يدخل وادي مكة، : ومعلوم أن الصفا جبل ال وادي، إال أن يقال

 .همث يصعد الصفا، وذلك على فرض ثبوت اخلرب عنه رضي اهلل عن
خترج الدابة من عند الصفا الذي : وعن عمرو بن العاص أنه قال

 .( )عند املروة، تسم من يكذب على اهلل تعاىل وعلى رسوله 
 قال رسول اهلل : وروي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال

( َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ إذا كاّن الوعد الذي قال اهلل »: 
ذلك حديثًا وَل كالًما، ولكنه سمة تسم من أمرها اهلل  ليس: قال

به، فيكوّن خروجها من الصفا ليلة منى، فيصبحوّن بين رأسها 
وذنبها، َل يدحض داحض، وَل يخرج خارج، حتى إذا فرغت مما 
أمرها اهلل، فهلك من هلك، ونجا من نجا، كاّن أول خطوة تضعها 

=                               
عصام بن رواح، وهو ضعيف وكذلك أبوه رواح بن اجلراح قد روي هذا احلديث عن 

 .سفيان الثوري، ويف روايته عنه ضعف
(

7
 (.4/873)وانظر احملرر الوجيز ( 83/77)يان يف تفسري القرآن جامع الب  (

(
8
وعزاه إىل سعيد بن منصور، ( 027، 6/023)ذكره السيوطي يف الدر املنثور   (

 .وعبد بن محيد، وابن املنذر، والبيهقي يف البعث
(

0
وإسناده ضعيف، فيه ( 7097( )453)أخرجه نعيم بن محاد يف كتاب الفنت   (

 .جمهول: ن نافعشيخ احلكم اب
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 .( () )«بأنطاكية
 :ثالث خرجات - 

طيالسي عن طلحة بن عمرو، وجرير بن حازم، فأما أخرج ال
أن أبا الطفيل : أخربين عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي: طلحة فقال

حدثه، عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سرحية، وأما جرير فقال عن 
عبد اهلل بن عمري، عن رجل من آل عبد اهلل بن مسعود، وحديث 

لها ثالث »: الدابة فقال هلل ذكر رسول ا: طلحة أمت وأحسن، قال
خرجات من الدهر؛ فتخرج في أقصى البادية، وَل يدخل ذكرها 

ثم تكمن زمانًا طويال ثم تخرج خرجة أخرى »يعين مكة « القرية
«   دوّن ذلك، فيعلو ذكرها في أهل البادية، ويدخل ذكرها القرية

د ثم بينما الناس في أعظم المساج»: يعين مكة، قال رسول اهلل 
المسجد الحرام، لم يرعهم إَل : على اهلل حرمة، وخيرها وأكرمها

بين الركن والمقام؛ تنفض عن رأسها التراب،  ( )وهي ترغو 
، وثبت عصابة من المؤمنين، ( )فارفض الناس عنها شتى ومًعا 
                              

(
7
مدينة بالشام بينها وبني حلب يوم : "مدينة تقع يف دولة تركيا، وهي: أنطاكية  (

 (.867، 7/866)معجم البلدان " وليلة
(

8
وعزاه إىل نعيم بن محاد وابن ( 6/072)ذكره السيوطي يف الدر املنثور   (

يف فيه حممد بن وإسناده ضع( 7029( )453)مردويه، وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت 
 .كلهم ضعفاء: احلارث وابن البيلماين وأبوه

(
0
الرغاء صوت ذوات اخلف، كما قد يقال أيًضا للضباع والنعام ترغو، : ترغو  (

 (.7/7790)انظر لسان العرب 
(

4
طبعة دار ( 7/775( )رفض)أي تفرق، انظر لسان العرب مادة : ارفض  (

 .جمتمعني أي: هـ ومعا(7484)الكتب العلمية األوىل 
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وعرفوا أنهم لن يعجّزوا اهلل، فبدأت بهم، فجلت وجوههم حتى 

ت في اْلرض؛ َل يدركها تجعلها كأنها الكوكب الدري، وول
 .احلديث ( )« ..طالب، وَل ينجو منها هارب

للدابة ثالث : "وروي موقوفًا على حذيفة بن أسيد أنه قال
خرجة يف بعض البوادي، مث تكمن ، وخرجة يف بعض : خرجات

القرى حىت تذكر، وحىت يريق فيها األمراء الدماء، مث تكمن فبينما 
ها وأفضلها، إذ ارتفعت هبم الناس عند أشرف املساجد وأعظم

 .( ).. األرض، فانطلق الناس هرابًا، وتبقى طائفة من املؤمنني
فتخرج : "ويف بعض ألفاظ احلديث واألثر، قوله يف اخلرجة األوىل

خترج اخلرجة األوىل ببعض : "ويف بعضها" خروًجا بأقصى اليمن
.." األودية، مث تكمن، مث خترج يف قبائل العرب، مث خترج يف جوف

                              
(

7
وأخرجه الطربي يف ( 7765( )097-8/095)أخرجه الطيالسي يف مسنده   (
فيه : وصححه وتعقبه الذهيب بقوله( 8/424)موقوفًا وأخرجه احلاكم ( 83/73)تفسريه 

فيه غرابة، انظر البداية والنهاية : طلحة بن عمرو ضعفوه وتركه أمحد، وقال ابن كثري
وهو كما قال؛ ألن فيه ثالث . إسناده ضعيف: طيالسيوقال حمقق مسند ال( 79/849)

طلحة بن عمرو، وهو ابن عثمان احلضرمي املكي، وقد أطبق أهل العلم : األوىل: علل
كون جرير ، وهو أثبت من طلحة، روي احلديث عن عبد اهلل بن : على تضعيفه، والثانية

كون احلديث روي : ثةعبيد عن رجل من آل عبد اهلل بن مسعود، وهو رجل مبهم، والثال
 (.83/77)موقوفًا ببعضه عن ابن جرير الطربي يف تفسريه 

(
8
وعبد الرزاق الصنعاين يف تفسري القرآن ( 83/73)أخرجه الطربي يف تفسريه   (

ونسبه حلذيفة بن اليمان، وكذا نسبه له ابن عطية األندلسي يف احملرر الوجيز ( 8/24)
على شرط : وقال( 425، 4/424)ستدرك وأخرجه احلاكم يف امل( 877، 4/873)

 .البخاري ومسلم، فلعله صحيح موقوف من كالم حذيفة بن أسيد
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 ( ). 

مل يرعهم إال وهي تدنو وتدنو ما بني الركن األسود : "ويف بعضها
" إىل باب بين خمزوم عن ميني اخلارج من املسجد، يف وسط من ذلك

 .( )" تدنو بني الركن واملقام، تنفض عن رأسها الرتاب: "ويف رواية
خرجة يف بعض : وقيل هلا ثالث خرجات: "قال الشوكاين
تل عليها الناس، وتكثر الدماء، وخترج يف القرى، مث البوادي، حىت يتقا

 .( )خترج من أعظم املساجد وأكرمها وأشرفها 
 .( )" إن للدابة ثالث خرجات: "ويروى عن ابن عباس أنه قال

إهنا خترج من بني الركن : وبناء على تلك الروايات قال بعضهم
 .( )رام وبعضهم أطلق القول بأهنا خترج من املسجد احل.( )واملقام 

 .( )خترج من عند احلجر األسود : وبعضهم قال
 :(8)شعب أجياد  - 

ويف بعض املسانيد  عن (: "هـ429ت)قال أبو الظفر السمعاين 
ومل يا رسول اهلل؟ : بئس الشعب شعب جياد، قيل: "أنه قال النيب 

                              
(

7
وتفسري القرآن ( 0/068)وابن كثري ( 0/489)ذكره البغوي يف تفسريه   (

 (.4/774)للسمعاين 
(

8
واجلامع ( 0/489)ومعامل التنزيل ( 0/068)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

 (.4/750)وفتح القدير ( 70/772) ألحكام القرآن
(

0
 (.4/757)فتح القدير   (

(
4
 (.4/758)انظر املصدر السابق   (

(
5
 (.4/757)وفتح القدير ( 0/763)الكشاف : انظر  (

(
6
 (.4/757)وفتح القدير ( 6/023)الدر املنثور : انظر  (

(
7
 (.8/525)بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز   (

(
2
 (.7/734)وقع يف مكة مما يلي الصفا، انظر معجم البلدان أجياد م  (
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خترج منه الدابة، وتصرخ ثالث صرخات، يسمعها من بني : قال
 .( )" اخلافقني

الدابة خترج من : "يروى عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالتو 
 .( )" أجياد

وروي عن عبد اهلل بن عمرو، رضي اهلل عنهما، أنه سئل عن 
، تستقبل املشرق، ...الدابة خترج من حتت صخرة جبياد: "الدابة فقال

تنفذه مث تستقبل الشام، فتصرخ صرخة تنفذه مث  صرخةفتصرخ 
خ صرخة تنفذه، مث تستقبل اليمن، فتصرخ تستقبل املغرب، فتصر 

مث ماذا، : ، قيل( )" صرخة تنفذه، مث تروح من مكة فتصبح بعسفان
 .( )" مث ال أعلم: "قال

                              
(

7
( 8/67)والعقيلي يف الضعفاء ( 8/706)أخرجه البخاري يف تارخيه الصغري   (

، 7/777، 0/770)وابن عدي يف الكامل ( 897، 7/896)وابن حبان يف اجملروحني 
هلل العمري من طريق رباح بن عبيد ا( 4497( )7/038)والطرباين يف األوسط ( 778

وال يتابع عليه، يعين رباح، : عن سهل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوًعا به، وقال البخاري
احلديث، وأنكر عليه، =  =رباح ذكر هذا: منكر احلديث وقال ابن عدي: قال أمحد

فيه رباح بن عبيد اهلل وهو ضعيف، وأخرجه ( 73، 2/7)وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 
وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ( 75/727) املصنف ابن أيب شيبة يف

(8057.) 
(

8
ونعيم بن محاد يف  ( 79450( )75/727)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   (

وفيه جمهول وهو ( 6/023)والسيوطي يف الدر املنثور ( 7024( )442)كتاب الفنت 
 .شيخ ابن إسحاق الذي روى عن عائشة رضي اهلل عنها

(
0
موضع بني مكة واملدينة، انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر : سفانع  (

 (.8/777)ولسان العرب ( 675)
(

4
والدر املنثور ( 0/060)وتفسري القرآن العظيم ( 0/763)الكشاف   (

 .لكن نسبه البن عمر( 6/028)
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خترج الدابة من جبل : "كما روي عنه، رضي اهلل عنه، أنه قال
فلذلك ُحِيَي سائق احلاج إذا : "قال" أجياد، أيام التشريق، والناس مبىن

 .( )" الناسجاء بسالمة 
خترج : "ويروى عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، أيًضا، أنه قال

 .( )" الدابة بأجياد، مما يلي الصفا
خترج الدابة من شعب باألجياد، رأسها : "وعنه أيًضا أنه قال

 .( ) .."متس به السحاب وما خرجت رجلها من األرض
: ل اهلل قال رسو : وروي عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه، أنه قال

تخرج دابة اْلرض من أجياد، فيبلغ صدرها الركن، ولم يخرج )
 .( ) (وهي دابة ذات وبر وقوائم.. ذنبها بعد

 :وقال السفاريين يف عقيدته
 ( )كذات أجياد على املشهور 

وخروجها من أجياد، املعروف : "وقال حممد العثمان القاضي
                              

(
7
لكن ( 6/028)والدر املنثور ( 79454( )75/727)مصنف ابن أيب شيبة   (

 .عمر نسبه البن
(

8
 .وعزاه إىل عبد بن محيد( 6/079)أورده السيوطي يف الدر املنثور   (

(
0
وعزاه إىل نعيم بن محاد يف الفنت، ( 6/020)أورده السيوطي يف الدر املنثور   (

وإسناده حسن، ( 0/403)والبغوي يف تفسريه ( 83/77)وأخرجه الطربي يف تفسريه 
 (.7070( )446)موقوف انظر كتاب الفنت لنعيم بن محاد 

(
4
وعزاه إىل ابن مردويه، والبيهقي يف ( 6/028)أورده السيوطي يف الدر املنثور   (

 (.7739) 0/804)البعث، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 
(

5
 (.744)وانظر ( 8/740)لوامع األنوار البهية   (



 

 77الدابة
 

ة يف مكان شرقي احلرم املكي، وهذا هو أشهر األقوال الست
 .( )"خروجها
 :من بعض أودية تهامة - 

خترج : "أنه قال عن الدابة( هـ772ت)روى الطربي عن قتادة 
 .( )" من بعض أودية هتامة

هي دابة ذات : "وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أنه قال
 .( )" زغب، هلا أربع قوائم، خترج من بعض أودية هتامة

 :مكة موضع في البادية قريب من - 
 ذهب يب رسول اهلل : روى عبد اهلل بن بريدة عن أبيه أنه قال

إىل موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حوهلا رمل، فقال 

                              
(

7
 (.0/784)منار السبيل يف األضواء على التنزيل   (

(
8
جامع البيان ( 8/525)بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز : ظران  (

واجلامع ( 4/873)واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( 83/77)يف تفسري القرآن 
وانظر القناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة ( 70/723)ألحكام القرآن 

(50.) 
(

0
ونعيم بن محاد ( 83/77)تفسري القرآن  أخرجه الطربي يف جامع البيان يف  (

= وأبو عمرو الداين يف كتاب السنن الواردة يف الفنت( 7028( )447)يف الفنت 
( 8/24)إسناده ضعيف، وانظر تفسري القرآن للصنعاين : وقال حمققة( 737( )085=)

ن ، وعزاه إىل سعيد بن منصور ونعيم بن محاد وعبد بن محيد واب( 4/750)وفتح القدير 
وعزاه إىل من عزاه إليهم ( 6/027)املنذر وابن أيب حامت، وذكره السيوطي يف الدر املنثور 

صاحب فتح القدير، وزاد عليهم البيهقي يف البعث ، وإسناده منقطع فيه، قتادة مل يسمع 
 .من أحد من الصحابة، سوى أنس بن مالك
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فإذا فرت يف شرب  ( ) (تخرج الدابة من هذا الموضع: )رسول اهلل 
، قال ابن بريدة فحجبت بعد ذلك بسنني، فأرانا عصا له، فإذا ( )

 .هكذا وهكذا: هذههو بعصاي 
 :( )من سدوم  - 

عن وهب بن منبه أنه حكي من كالم عزير، عليه السالم، روي 
 .( )" وخترج من حتت سدوم دابة تكلم الناس؛ كل يسمعها: "أنه قال
 .( )جبل أبي قبيس  -8

" وقيل خترج من جبل أيب قبيس(: "هـ7853ت)قال الشوكاين 
( ). 

                              
(

7
وأخرجه ( 4367)ض أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب الفنت، باب دابة األر   (

هذا إسناد ضعيف، ( 7/23)وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( 5/057)أمحد يف املسند 
حيدث عن : يف حديثه نظر، وقال ابن حبان واحلاكم: ألن خالد بن عبيد قال البخاري

ضعيف جًدا، انظر ضعيف سنن ابن ماجة : أنس بأحاديث موضوعة قال األلباين
(007( )4743.) 

(
8
املسافة بني طريف اإلهبام والسبابة إذا فتحتها، والشرب ما بني طرف   هوالفرت  (

وقوله فرت يف ( 868( )8/7346)اخلنصر واإلهبام بالتفريج املعتاد، انظر لسان العرب 
 .أي عرض موضع خروج الدابة، فرت وطوله شرب: شرب

(
0
قوم هو البحر امليت ويقع بني فلسطني واألردن، وهي موضع قرى : سدوم  (

 (.0/833)لوط، انظر معجم البلدان 
(

4
وزاد ( 0/873)والنكت والعيون ( 0/060)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

والقناعة ( 70/723)واجلامع ألحكام القرآن ( 797، 6/793)املسري يف علم التفسري 
 (.50)يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة 

(
5
 (.7/23)نظر معجم البلدان هو جبل مشرف على مكة من شرقيها، ا  (

(
6
 (.4/757)فتح القدير   (
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 :مسجد الكوفة -9
الدابة خترج من مسجد الكوفة، من حيث فار إن : قال بعضهم

 .( )التنور؛ أي تنور نوح عليه السالم على حد قوهلم 
 :أرض الطائف -0 

ومما قيل يف مكان خروجها، أهنا خترج من أرض الطائف، كما 
من : "روي أن عبد اهلل بن عمرو ضرب أرض الطائف برجله، وقال

 .( )" هنا خترج الدابة اليت تكلم الناس
 :صدع في الكعبة -  

وقيل خترج من صدع يف الكعبة، ويروى ذلك عن عبد اهلل بن 
 .( )عمر 

هذه هي األقوال يف حتديد مكان خروجها، ليس على واحد منها 
، بل إهنا دليل من كتاب اهلل تعاىل، وما صح من سنة الرسول 

 .( )أقوال متعارضة كما قال ابن كثري 
عل أصحها، كما أسلفت، وجاءت عن طريق روايات مضطربة، ل

                              
(

7
واجلامع ألحكام ( 4/757)وفتح القدير ( 4/873)احملرر الوجيز : انظر  (

 (.73/77)وفتح البيان يف مقاصد القرآن ( 70/723)القرآن 
(

8
( 8/96)والنهاية البن كثري ( 70/723)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

وفتح البيان ( 4/757)وفتح القدير ( 56)ن اإلحاطة بأشراط الساعة والقناعة يف ما حيس
 (.73/77)يف مقاصد القرآن 

(
0
 (.4/757)وفتح القدير ( 70/723)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (

(
4
 (.7/764)النهاية يف الفنت واملالحم : انظر  (
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ما ورد موقوفًا من كالم حذيفة بن أسيد بأن للدابة ثالث خرجات، 
آخرها تكون من املسجد احلرام، لكن هذا القول أيًضا حيتاج إىل نص 
من الوحي املعصوم، حىت يُعتَقد، ويُؤَمن به؛ إذ إن أشراط الساعة وما 

ت ال بد لإلميان تفرع عنها هي من اإلميان باليوم اآلخر، وهي مغيبا
 .هبا من نص صحيح من الشارع احلكيم

مث إنه عند التأمل نرى أنه ال يتوقف على معرفة مكان خروجها  
كبري فائدة إذ ال يتعلق به أمر تعبدي، وخباصة أن الدابة من األمور 

وعد اهلل  العظمى غري املألوفة وخبروجها سيعرف الناس أهنا هي ما
عد طلوع الشمس من مغرهبا على الصحيح تعاىل؛ وهلذا فإهنا خترج ب

 .من أقوال أهل العلم، كما سيأيت
هيتها، وشكلها، واختلفوا يف ما(: "هـ754ت)حيان  قال أبو

وحمل خروجها، وعدد خروجها، ومقدار ما خترج منها، وما تفعل 
بالناس وما الذي خترج به، اختالفا مضطربًا معارًضا بعضه بعًضا، 

رحنا ذكره، ألن نقله تسويد للورق مبا ال ويكذب بعضه بعًضا فاط
 .( )يصح، وتضييع لزمان نقله 

حني ( هـ 7853ت)وسبقت اإلشارة إىل بعض كالم الشوكاين 
ويف صفتها، ومكان خروجها، وما تصنعه، ومىت خترج أحاديث  : "قال

 .كثرية، بعضها صحيح وبعضها حسن، وبعضها ضعيف
ساعة، فاألحاديث الواردة وأما كوهنا خترج، وكوهنا من عالمات ال

                              
(

7
 (.97، 6/96)البحر احمليط   (
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وهذا هو أهم األمور يف هذه املسألة، وهو  ( )..." يف ذلك صحيحة
 .ما جيب اعتقاده واإلميان به

وما جاء يف (: "هـ7077ت )يقول أمحد مصطفى املراغي 
وصف الدابة، واملبالغة يف طوهلا وعرضها، وزمان خروجها ومكانه مما 

ب التصديق هبا إال إذا ثبتت ال يركن إليه؛ فإن أمور الغيب ال جي
 .( )بالدليل القاطع من الرسول املعصوم 

وما جاء يف وصف الدابة، واملبالغة : "وقال حممد العثمان القاضي
يف طوهلا وعرضها، وزمان خروجها ومكانه، فإهنا أقوال ال مستند هلا، 
وال يركن إليها ألن أمور الغيب ال جيب التصديق هبا إال إذا ثبتت 

 .( )ليل القاطع  عمن ال ينطق عن اهلوى بالد

                              
(

7
 (.4/750)فتح القدير   (

(
8
وانظر كالم مجيل للقامسي يف حماسن التأويل ( 83/88)سري املراغي تف  (

(70/4672.) 
(

0
وانظر تفسري التحرير والتنوير ( 0/785)منار السبيل يف األضواء على التنزيل   (

" األمر تسري يف تفسري القرآن بكالم الرمحن " كالم ثناء اهلل اهلندي : وانظر( 83/09)
(492.) 
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 المبحث الخامس
 وقت خروجها
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 :ترتيبها في اْلشراط الكبرى للساعة
ذكرت يف التمهيد أن األشراط الكربى للساعة اليت تدل على 

عشرة أشراط؛ أي عشر عالمات وآيات تدل على : قرهبا الشديد
 .قرب قيام الساعة

شراط العشرة، وزمن خروج الدابة وقد اختلف يف ترتيب هذه األ
 .فيها؛ إذ ال دليل يف القرآن الكرمي يدل على ترتيبها

أما من السنة فكذلك مل يأت دليل صريح يف ترتيب مجيع هذه 
األشراط، وإمنا جاء يف بعض األحاديث الداللة على أن بعض 

 .األشراط هي أوهلا
إّن أول اآليات خروًجا طلوع الشمس »: ومن ذلك قوله 

من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل 
 .( ) «صاحبتها فاْلخرى على إثرها قريًبا

فنار تحشر الناس من : أما أول أشراط الساعة»: وقوله 
، مع أنه ورد أن النار آخر العالمات؛ كما ( )« المشرق إلى المغرب

وآخر »: يف حديث حذيفة، الذي فيه ذكر عشر عالمات مث قال 
 .( )«ذلك نار تخرج من اليمن، فتطرد الناس إلى المحشر

وبعض أهل العلم ذكر أن الدجال أول العالمات؛ لذكر الرسول 
                              

(
7
 (.89)املبحث الثاين سبق خترجيه يف   (

(
8
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم وذريته   (

(0089.) 
(

0
 (.82)سبق خترجيه يف املبحث الثاين   (
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: ص له يف أول ذكره للعالمات، وذلك يف بعض األحاديث كقوله 
الدجال، والدخاّن، ودابة اْلرض، وطلوع : بادروا باْلعمال سًتا»

 .( )( امة وخويصة أحدكمالشمس من مغربها، وأمر الع
بني هذه النصوص، فقال يف ( هـ258ت)وقد مجع ابن حجر 

أن خروج : فالذي يرتجح من جمموع األخبار: "ترتيب األشراط
الدجال أول اآليات العظام املؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم 
األرض، وينتهي ذلك مبوت عيسى بن مرمي، وأن طلوع الشمس من 

اآليات العظام املؤذنة بتغري أحوال العامل العلوي،  املغرب هو أول
وأول اآليات املؤذنة بقيام الساعة النار .. وينتهي ذلك بقيام الساعة

 .( )" اليت حتشر الناس
يف اجلمع بني كون النار أول ( هـ938ت )ويقول السخاوي 

وجيمع بينهما بأن آخريتها : "اآليات، ويف بعض النصوص آخرها
كر معها من اآليات، وأوليتها بأهنا أول اآليات اليت ال باعتبار ما ذ 

شيء بعدها من أمور الدنيا أصال، بل يقع بانتهائها النفخ يف الصور، 
خبالف ما ذكر معها؛ فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور 

 .( )" الدنيا
اآليات أمارات : "أشراط الساعة فقال( هـ740ت)وذكر الطييب 

 :لى قرهبا، وإما على حصوهلاللساعة إما ع
                              

(
7
فتح الباري شرح صحيح البخاري : وانظر( 82)سبق خترجيه يف املبحث الثاين   (

 (.68)الساعة والقناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط ( 77/050)
(

8
 (.77/050)فتح الباري شرح صحيح البخاري   (

(
0
 (.64)القناعة يف ما حيسن اإلحاطة من أشراط الساعة   (
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الدجال، وعيسى بن مرمي، ويأجوج ومأجوج، : فمن األول
 .واخلسف

الدخان، وطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج الدابة، : ومن الثاين
 .( )" والنار اليت حتشر الناس

ولعل ما ذكره الطييب فيه إشارة إىل ترتيب األشراط العشرة 
 .( )إمجاالً 

فريى أن طلوع الشمس من مغرهبا أول (ـه774ت)أما ابن كثري 
اآليات السماوية اليت ليست مألوفة، وخروج الدابة أول اآليات 
األرضية غري املألوفة، أما الدجال ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم، 
وخروج يأجوج ومأجوج، فهي قبل ذلك كله، لكنها تعترب آيات 

 .( )ألوفة مألوفة مقابل الدابة وأعماهلا العجيبة غري امل
: ولعل األقرب يف ترتيب األشراط العشرة أن يقال بأهنا هكذا

الدجال، عيسى بن مرمي، يأجوج ومأجوج، واخلسوف الثالثة، 
والدخان، وطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج الدابة، والنار اليت حتشر 

 .الناس
وهذا الرتتيب هو املفهوم من كالم أهل العلم السابق ذكره، وهو 

                              
(

7
 (.050، 77/058)فتح الباري شرح صحيح البخاري   (

(
8
 (.727)أشراط الساعة : انظر  (

(
0
 وانظر شرح العقيدة( 769، 7/765)النهاية يف الفنت واملالحم : انظر  (

وكتاب ( 4/770)وتفسري القرآن للسمعاين ( 4/873)واحملرر الوجيز ( 594)الطحاوية 
 (.697( )084)ص( 507( )845)السنن الواردة يف الفنت ص
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م أيًضا من كالم ابن كثري واحلق أن العالمات العشر كلها غري ما يفه
مألوفة؛ ففيها من األعمال واخلوارق ما خيالف العوائد املألوفة، فيكون 
الدجال أول العالمات الكربى وآخرها النار اليت خترج من اليمن 

 .وتسوق الناس إىل حمشرهم
بعد طلوع  وخروج الدابة يكون ترتيبه التاسع منها؛ فإهنا خترج

ولعل خروج الدابة يقع يف ذلك اليوم الذي "الشمس من مغرهبا، 
أن عند طلوع : واحلكمة يف ذلك.. تطلع فيه الشمس من املغرب

الشمس من املغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة متيز املؤمن من 
 .( )الكافر، تكميال للمقصود من إغالق باب التوبة 

والذي يظهر أن طلوع ( "هـ435ت)وقال أبو عبد اهلل احلاكم 
الشمس يسبق خروج الدابة، مث خترج الدابة ذلك اليوم أو الذي يقرب 

 .( )" منه
هذا هو ترتيب خروج الدابة بني األشراط الكربى للساعة، أما 
حتديد وقتها بالعد واحلساب، أعين حتديد زمن خروجها بالسنة وحنو 

ه من الغيب الذي حجبه اهلل ذلك، فهذا ال يعلمه إال اهلل تعاىل؛ فإن
 .تعاىل عنا، فال جمال لالجتهاد أو الرأي فيه

ومما نعلمه من الشارع احلكيم أن الدابة خترج آخر الزمان، وأهنا 
واحدة من األشراط الكربى للساعة؛ خترج عند فساد الناس، وتركهم 

                              
(

7
 (.77/050)فتح الباري شرح صحيح البخاري   (

(
8
 (.60)والقناعة ( 77/050)فتح الباري : انظر  (
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 .( )أوامر اهلل تعاىل، فتكلمهم على ذلك 
أمل يف كتاب اهلل تعاىل جند أن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر فعند الت

يف كتابه العزيز خروج الدابة، الدال على قرب القيامة، مبيًنا جل وعال 
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا : وقت ذلك إمجاال، إذ قال تعاىل

 َس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَنا
 [ .28: النمل]

كما : معناه َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ : فقوله سبحانه وتعاىل
وكما قال قتادة  ( )" حق عليهم(: "هـ734ت)قال جماهد 

حق ": وقع"فمعىن  ( )" وإذا وجب القول عليهم(: "هـ772ت)
 .( )ووجب وانتجز 
 :لقول الذي وجب عليهم وحق، فقيل يف معناهأما املراد با

: ، وقيل( )حق الغضب عليهم : وقيل ( )وجب العذاب عليهم 
                              

(
7
 (.0/8734)تفسري القرآن العظيم : انظر  (

(
8
وتفسري القرآن للسمعاين ( 83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

 (.70/777)واجلامع ألحكام القرآن ( 4/770)
(

0
وزاد املسري يف علم التفسري ( 83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

(6/793.) 
(

4
القرآن العظيم وتفسري ( 4/873)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر  (

(0/8734.) 
(

5
وزاد ( 0/759)والكشاف ( 83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

 (.6/793)املسري يف علم التفسري 
(

6
( 0/482)ومعامل التنزيل ( 83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

 (.0/873)والنكت والعيون 
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 .( )وهذه املعاين متقاربة  ( )قامت احلجة 
: وجب وحصل ما وعدوا به من قيام الساعة، واملراد: وقيل

 .( )مشارفة الساعة وظهور أشراطها 
نطق به القرآن من جميء  ما: وقيل املراد بالقول: "قال الشوكاين

، وقال ( )" الساعة، وما فيها من فنون األهوال اليت كانوا يستعجلوهنا
أي إذا وقع على الناس القول الذي حتمه اهلل وفرض : "السعدي

 .( )" وقته
 .( )وقيل وقع القول مبوت العلماء، وذهاب العلم، ورفع القرآن 

َوِإَذا : عن قولهسألت أبا العالية : وروي عن حفصة أهنا قالت
أوحي اهلل إىل نوح أنه لن : فقال[ 28: النمل] َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ 

فكأمنا كان علي وجهي : يؤمن من قومك إال من قد آمن، قالت

                              
(

7
 (.9/80)وحتفة األحوذي ( 6/793)زاد املسري يف علم التفسري : انظر  (

(
8
واجلامع ألحكام القرآن ( 4/757)وفتح القدير ( 8/535)حبر العلوم : انظر  (

(70/777.) 
(

0
واحملرر ( 0/759)والكشاف ( 70/772)اجلامع ألحكام القرآن : انظر  (
 (.6/077)وتفسري روح البيان ( 4/873)الوجيز 

(
4
يف تناسب اآليات والسور  وانظر نظم الدرر( 4/757)فتح القدير   (

(74/875.) 
(

5
وانظر حتفة األحوذي ( 673)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   (

(9/08.) 
(

6
يروى هذا القول عن عبد اهلل بن مسعود، انظر اجلامع ألحكام القرآن   (

 (.4/757)وفتح القدير ( 70/777)
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 .( )غطاء فكشف 
 .( )إذا حق القول عليهم بأهنم ال يؤمنون : وقيل

بة اليت خروج هذه الدا: وقال مجاعة من أهل العلم: "قال الطربي
 .( )" حىت ال يأمر الناس مبعروف وال ينهون عن منكر: ذكرها

فيكون وجوب العذاب عليهم، بسبب عدم أمرهم باملعروف، 
 .وهنيهم عن املنكر، وإقامتهم شرع اهلل تعاىل

وذلك حني ال يؤمر : "فعن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال
مبعروف ومل ينهوا  إذا مل يأمروا"ويف لفظ " مبعروف وال ينهى عن منكر

 .( )" عن منكر
َوِإَذا َوَقَع : ومعىن قوله(: هـ546ت)قال ابن عطية األندلسي 

إذا انتجز وعد عذاهبم،  اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرضِ 
الذي تضمنه القول األزيل من اهلل تعاىل يف ذلك؛ أي حتمه عليهم 

: الزمر] َحَقْت َكِلَمُة اْلَعَذابِ : لة قوله تعاىلوقضاؤه، وهذا مبنز 
                              

(
7
( 8/20)اين يف تفسري القرآن والصنع( 73، 83/9)أخرجه الطربي يف تفسريه   (

 (.4/758)وفتح القدير ( 4/873)وانظر احملرر الوجيز 
(

8
وزاد املسري يف علم التفسري ( 0/873)العيون، تفسري املاوردي النكت و : انظر  (

(6/793.) 
(

0
 (.83/73)جامع البيان يف تفسري القرآن   (

(
4
وأبو ( 8/25)نعاين وتفسري القرآن للص( 83/73)أخرجه الطربي يف تفسريه   (

( 4/770)وذكره أبو املظفر السمعاين يف تفسري القرآن ( 7075( )446)نعيم يف الفنت 
والشوكاين يف ( 6/077)والسيوطي يف الدر املنثور ( 0/482)والبغوي يف معامل التنزيل 

وإسناده ضعيف؛ ألن فيه عبيد اهلل بن الوليد، وهو ضعيف ( 4/758)فتح القدير 
 .ضعيف جدا: العويفوشيخه عطية 
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وإذا أراد اهلل أن ينفذ يف الكافرين سابق علمه هلم : فمعىن اآلية[ 77
وروي أن ذلك حني ينقطع . من العذاب، أخرج هلم دابة من األرض

اخلرب، وال يؤمر مبعروف وال ينهى عن منكر، وال يبقى منيب وال 
ىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد تائب؛ كما أوحي اهلل إ

 .( )" عبارة عن الثبوت واللزوم( وقع)آمن، و
َوِإَذا َوَقَع : وروي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قرأ

طوفوا بالبيت قبل أن يرفع، واقرؤوا القرآن : "مث قال اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ 
مث ذكر أنه يأيت " أن تنسىال إله إال اهلل قبل : قبل أن يرفع، وقولوا

ال إله إال اهلل، وتقع الناس يف أشعار : زمان ينسى الناس فيه قول
 .( )اجلاهلية 

خترج يف آخر الزمان، عند : "قال ابن كثري يف حديثه عن الدابة
 .( )" فساد الناس، وتركهم أوامر اهلل وتبديلهم الدين احلق

من أشراط  مث هدد العباد بذكر طرف: ".. وقال الشوكاين
واحلاصل أن املراد  َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ : الساعة وأهواهلا، فقال

مضمونه، أو أطلق املصدر على املفعول؛ : وجب، واملراد بالقول: بوقع
َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض : أي املقول، وجواب الشرط

                              
(

7
 (.4/873)احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   (

(
8
والقرطيب يف تفسريه ( 4/775)أورده أبو املظفر السمعاين يف تفسري القرآن   (

وعزاه إىل ابن أيب حامت، وهو ( 072، 6/077)والسيوطي يف الدر املنثور ( 70/777)
 ( .8/27)يف تفسريه 
(

0
 (.0/8734)لعظيم تفسري القرآن ا  (
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 .( ) ُتَكِلُمُهمْ 
أن املراد أن اهلل تعاىل قدر موعًدا خلروج : الوخالصة هذه األقو 

وذلك عند كثرة الفساد وقرب القيامة، فإذا جاء وقت ما قدره : الدابة
 .اهلل وقع وحتقق، ويف ذلك عذاب وفضيحة للكافرين

إّن أول اآليات » ويكون خروجها وقت الضحى؛ لقوله 
خروًجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس 

 .( ) «، وأيهما ما كانت فاْلخرى على إثرها قريًباضحى
وقد ورد أهنا خترج ليلة النحر؛ فقد روي عن عبد اهلل بن عمر 

خترج الدابة ليلة مجع أي ليلة مزدلفة، : "رضي اهلل عنهما، أنه قال
ليلة )ويف بعض النسخ  ( )وهي ليلة النحر، والناس يسريون إىل مىن 

 .ولعله حتريف( اجلمعة
خترج الدابة من جبل أجياد أيام : "عنه أيًضا أنه قالوروي 

فلذلك حيي سائق احلاج إذا جاء : "قال" التشريق، والناس مبىن

                              
(

7
 (.4/757)فتح القدير   (

(
8
 (.89)رواه مسلم ، سبق خترجيه يف املبحث الثاين   (

(
0
: صحيح وتعقبه الذهيب قائال: وقال( 4/425)أخرجه احلاكم يف املستدرك   (

فيه عبد الرمحن ابن البيلماين وهو ضعيف، وكذا الوليد بن مجيع، وأخرجه ابن أيب شيبة يف 
( 7025( )449)ونعيم بن محاد يف الفنت ( 79457( )727، 75/723)املصنف 

واملاوردي يف ( 0/403= =)وعند البغوي يف تفسريه( 83/73)والطربي يف تفسريه 
والسيوطي يف الدر املنثور ( 0/060)وابن كثري يف تفسريه ( 0/877)النكت والعيون 

: عبد اهلل بن مجيع وعزاه البن أيب حامت، وإسناده ضعيف؛ فيه الوليد بن( 6/028)
 .صدوق يهم، ورمي بالتشيع، وابن البيلمان ضعيف
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 .( )" بسالمة الناس
وروي أهنا خترج ثالثة أيام والناس ينظرون، فال خيرج إال ثلثها، 

 .( )وروي أنه ال يتم خروجها إال بعد ثالثة أيام 
ة نوع خمصوص من دواب هذه األرض وقد زعم بعضهم أن الداب

يبعثه اهلل بعد املوت، يوم القيامة، كما يبعث غريه من الدواب 
األخرى، وينطقه فيوبخ اإلنسان على كفره، كما ينطق أعضاءه يف 

 .( )الفرد بل النوع(: دابة)فليس املراد من قوله "ذلك اليوم، 
اب اهلل لكن هذه اآلراء األربعة األخرية ال دليل عليها من كت

، فال يقال يف املغيبات إال تعاىل، وال مما صح من سنة الرسول 
بدليل ثابت، وما روي فيها عن الصحابة، فهو غري ثابت، ومما يدل 
عليه تناقضه من القائل الواحد أحيانًا، وكثري مما ينقل عنهم بال سند، 
ومنه ما هو ضعيف السند، وعلى فرض صحته فهي آراء يف مسائل 

 .اإلميان هبا مبين على التوقيف على الوحينيغيبية 
ت )وقد ذكر الشيخ حممد بن يوسف الكايف التونسي 

                              
(

7
وذكره ( 79457( )727، 75/723)أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   (

 .ويروى هذا القول عن عبد اهلل بن عمرو( 6/028)السيوطي يف الدر املنثور 
(

8
علي بن أيب ونسب األوىل إىل ( 0/759)ذكر الروايتني الزخمشري يف تفسريه   (

 .طالب رضي اهلل عنه والثانية إىل احلسن رضي اهلل عنه
(

0
( 70/4626)وحماسن التأويل ( 764)املفردات يف غريب القرآن : انظر  (

نقال عن ( 722، 8/727)وإحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 
جوبة الكافية عن األسئلة املسائل الكافية يف بيان وجوب صدق خرب رب الربية، واأل

 .الشامية
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َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا : أن االستدالل باآلية(  هـ7023
على أن املراد بالدابة النوع ال الفرد  َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهمْ 

أخرب بذلك، مث بني رمحه اهلل أن  ألن النيب " فر صريحكذب وك"
بعثنا بعد املوت، : إىل آخره، أي ...َأْخَرْجَنا َلُهْم : كون املراد"

املخرب خبالف ما أخرب به هذا  افرتاء على اهلل تعاىل وعلى رسوله 
بل اإلخراج قبل [ يعين قائل هذا الرأي املردود عليه]الدجال الضال 

مة؛ لكون الدابة املخرجة من األمارات اليت تدل على قرب يوم القيا
وهذا معلوم من الدين، عند املسلمني .. يوم القيامة وهي فرد ال نوع

 .( )بالضرورة 
 
 

                              
(

7
( 722، 8/727)إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة   (

 .نقال عن املسائل الكافية يف بيان وجوب صدق خرب رب الربية، للكايف التونسي
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 المبحث السادس
 أعمالها
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أخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن عمل الدابة بعد خروجها بقوله 
ْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن اْْلَْرِض َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعلَ : تعاىل

 .ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
ُتَكِلُمُهْم َأَّن الَناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا : واختلف يف املراد بقوله تعاىل

 .ََل يُوِقُنوّنَ 
سن بن علي، واحل،فعن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، 

رضي اهلل عنهما، وقتادة، رمحه اهلل، كما يروي عن علي، رضي اهلل 
 .( )تكلمهم كالًما؛ أي ختاطبهم خماطبة : عنه، أهنم قالوا

إهنا تتكلم بكالم حقيقي منطوق بقراءة : واستدل من قال
وهي قراءة اجلمهور، وقراءة عامة قراء األمصار بضم التاء ( تكلمهم)

 .الكالموكسر الالم؛ من 
( تنبئهم: )كما استدلوا بقراءة أيب بن كعب، رضي اهلل عنه

على ( تكلمهم بأن الناس: )وبقراءة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه
 .أنه من الكالم

أهنا يف بعض القراءة ( هـ833ت)وحكى حيىي بن سالم 
 .( )( حتدثهم)

                              
(

7
واجلامع ألحكام القرآن ( 83/77)جامع البيان يف تفسري القرآن : انظر  (

 (.6/072)والدر املنثور ( 8734/ 0)تفسري القرآن العظيم و ( 70/772)
(

8
( 83/77)وجامع البيان يف تفسري القرآن ( 8/033)انظر معاين القرآن   (

( 6/790)وزاد املسري يف علم التفسري ( 4/877)واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 
تح القدير وف( 776، 4/775)وتفسري القرآن للسمعاين ( 0/763)والكشاف 

= 
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: ذلكوالقراءة اليت ال أستجيز غريها يف : "قال أبو جعفر الطربي
 .( )ما عليه قراء األمصار، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل 

 مث اختلفوا يف أي شيء تكلمهم؟ وماذا تقول هلم؟
َأَّن : فتقول ( )خترج الدابة، فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق : فقيل

إن الناس كانوا ال يوقنون : يعين الَناَس َكانُوا ِبآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
 . ألن خروجها من اآليات خبروجي؛
 .أال لعنة اهلل على الظاملني: إهنا تقول: وقيل

تكلمهم ببطالن : أنه قال( هـ782ت)وروي عن السدي 
 .األديان سوى دين اإلسالم

: خترب الناس أن أهل مكة مل يؤمنوا بالقرآن والبعث، وقيل: وقيل
 .( )تكلمهم مبا يسوؤهم 

ن بآيات اهلل تعاىل الناطقة وقيل تكلمهم بأهنم كانوا ال يتيقنو 
مبجيء الساعة ومباديها، أو جبميع آياته، اليت من مجلتها تلك 

 .اآليات
وقيل بآياته اليت من مجلتها خروجها بني يدي الساعة، قال 

=                               
(4/758.) 

(
7
 (.83/77)جامع البيان يف تفسري القرآن   (

(
8
 (.7/7374)ذلق اللسان أي فصيح اللسان، انظر لسان العرب : ذلق  (

(
0
والنكت والعيون تفسري ( 8/033)هذه األقوال يف معاين القرآن : انظر  (

شاف والك( 7/97)ومعامل التنزيل ( 7/97)والبحر احمليط ( 0/873)املاوردي 
 (.4/758)وفتح القدير ( 6/072)والدر املنثور ( 0/763)
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 .( )" وليس بذلك: "األلوسي
وقيل تكلمهم مبا فيه حجة وبرهان للمؤمنني وحجة على 

 .( )على قرب القيامة املعاندين، كما أن يف خروجها عالمة 
وهذا القول األخري هو ما يفهم من عموم النصوص، ومن الغاية 

 .من إخراج الدابة، وهو ال ينايف األقوال قبله
َأَّن الَناَس  : قرأ اجلمهور، ومنهم قراء احلجاز والبصرة والشام

: ُهمْ ُتَكِلمُ فيكون معىن ( إن)بكسر مهزة  َكانُوا ِبآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 
: إن الناس، والكالم قول، وعلى هذه القراءة يكون قوله: تقول هلم

 ََأَّن الَناس  إىل آخر اآلية من متام كالم الدابة، ويروى ذلك عن ابن
 .عباس رضي اهلل عنهما

هو على تقدير القول، ( إن)إن كسر ( هـ875ت)قال األخفش 
 .أي تقول هلم إن الناس

ن اجلملة مستأنفة، وال تكون من  وقيل على قراءة الكسر تكو 
كالم الدابة، وقد صرح هبذا مجاعة من املفسرين، وجزم به الكسائي 

إن الناس كانوا بآياتنا : فيكون املعىن( هـ837ت)والفراء ( هـ729ت)
أي تكلمهم مبا  ُتَكِلُمُهمْ ال يوقنون قبل خروجها، ويكون معىن 
النَاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل  َأّنَ يسوؤهم وتنتهي اجلملة، مث تبدأ مجلة 

 .فهي تعليل إلظهار هذا اخلارق للعادة يُوِقُنوّنَ 

                              
(

7
 (.83/84)روح املعاين   (

(
8
 (.673)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان : انظر  (
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وقرأ عاصم، ومحزة، والكسائي وابن أيب إسحاق وعامة قراء 
املعىن على : قال األخفش( أن)الكوفة، وبعض قراء البصرة بفتح مهزة 

 .قراءة الفتح تكلمهم بأن الناس
تكلمهم بأن : )د وأبو عمران اجلوينوهكذا قرأ عبد اهلل بن مسعو 

 .بزيادة باء مع فتح اهلمزة( الناس
وهذه القراءة األخرية تصديق وموافقة لقراءة الفتح، وللمعىن الذي 

 .ذكره األخفش يف قراءة الكسر
أي ختربهم أن : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها: قال أبو عبيد

َأَّن الَناَس  : هو قوله الناس، وعلى هذه القراءة فالذي تكلم الناس به
َكانُوا بِآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ 

( ) . 
والصواب من : "قال أبو جعفر الطربي يف قراءيت الكسر والفتح

القول يف ذلك أهنما قراءتان متقاربتا املعىن مستفيضتان يف قراءة 
 . ( )"األمصار

 اآليات إىل نون العظمة؟ أضيفتملاذا : فإن قيل
 َأَّن الَناَس َكانُوا ِبآيَاتَِنا ََل يُوِقُنوّنَ كانت مجلة   إن: فإنه يقال

                              
(

7
واحملرر الوجيز ( 8/535)وحبر العلوم ( 8/033)معاين القرآن : انظر  (

والكشاف ( 776، 4/775) وتفسري القرآن للسمعاين( 6/790)وزاد املسري ( 4/877)
( 873)وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ( 4/758)وفتح القدير ( 0/763)

 (.83/09)وتفسري التحرير والتنوير 
(

8
 (.83/78)جامع البيان يف تفسري القرآن   (
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 .فاإلشكال زائل ( )مستأنفة وهو األقرب 
 :وإن كانت اجلملة من متام كالم الدابة

ألهنا إخبار من اهلل تعاىل ملعىن قول الدابة، ال لعني : فقد قيل
 .عبارهتا

 .ألهنا من الدابة إخبار عن قول اهلل تعاىل: وقيل
الختصاصها باهلل تعاىل، وأثرهتا عنده، كما يقول بعض : قيلو 

 .خيلنا وبالدنا، وإمنا اخليل والبالد ملواله: خواص امللك
 .( )بآيات ربنا : هناك مضاف حمذوف تقديره: وقيل

وقيل بأن الدابة ال تتكلم حقيقة بكالم منطوق ملفوظ، وإمنا 
كافر؛ فهي تسم وجترح، خيرجها اهلل يف آخر الزمان لتميز املؤمن من ال

بالعصا واخلامت، وقالوا، بأن ظهور اآلية منها كالم ونطق على وجه 
 .( )اجملاز، ال أهنا تتكلم وتتلفظ

واستدل من قال هبذا القول بقراءة عبد اهلل بن عباس وسعيد بن 
: جبري وجماهد وعاصم اجلحدري وأبو زرعة وأبو رجاء العطاردي

الكاف، وكسر الالم، من الكلم وهو  بفتح التاء، وسكون( تكلمهم)
                              

(
7
وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ( 8/033)انظر معاين القرآن   (

(673.) 
(

8
( 84/872( )مفاتيح الغيب)والتفسري الكبري ( 83/84)روح املعاين : انظر  (

 (.0/763)والكشاف 
(

0
والنكت والعيون، تفسري ( 776، 4/775)تفسري القرآن للسمعاين : انظر  (
 (.0/877)املاوردي 
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 .أي تسمهم ومسًا وقيل جترحهم: اجلرح، قال عكرمة
 :وهلم يف تفسريها على هذه القراءة قوالن

أهنا تسمهم يف وجوههم بالبياض على وجه املؤمن : أحدهما
يا مؤمن، يا  : وبالسواد يف وجه الكافر حىت يتنادى الناس يف أسواقهم

 .كافر
حهم، وهذا خمتص بالكافر واملنافق، وجرحه أهنا جتر : الثاني

إظهار كفره ونفاقه، ومنه جرح الشهود بالتفسيق، أو جرحه حقيقة يف 
 .أنفه

بأن : مبعىن جترحهم، وتسمهم قالوا( تكلمهم)ومن قالوا بقراءة 
اليت هي قراءة اجلمهور، مأخوذة من الكلم، بفتح ( تكلمهم)قراءة 

فالن : لتشديد للتكثري، يقالالكاف وسكون الالم، وهو اجلرح وا
وجيوز أن يستدل بقراءة التخفيف على أن : أي جمرح، قالوا: مكلم

بقراءة علي [ 97: طه] لَُنَحر قـََنهُ التجريح كما فسر : املراد بالتكليم
 .( )( لََنْحرُقـَّنه)رضي اهلل عنه 

ونقل عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، أنه قال يف معىن 
 (:تكلمهم)

سألت ابن عباس رضي اهلل عنهما، عن : هم، وقال أبو اجلوزاءجتر 
                              

(
7
ومعامل التنزيل ( 079، 6/072)والدر املنثور ( 8/033)معاين القرآن : انظر  (

( 0/877)والنكت والعيون تفسري املاوردي ( 8/535)وحبر العلوم ( 489، 0/482)
وتفسري القرآن للسمعاين ( 0/763)والكشاف ( 0/8734)وتفسري القرآن العظيم 

 (.4/758)وفتح القدير ( 4/877)واحملرر الوجيز ( 4/775)
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من الكلم ( َتْكلممهم)من التكليم باللسان أو ( ُتَكّلمهم: )هذه اآلية
ُتكّلم املؤمن، وَتْكلمم الكافر، أي : كل ذلك تفعل: وهو اجلرح، فقال

 .( )جترحه 
وهذا القول ينتظم : "قال ابن كثري بعد أن ذكر قول ابن عباس

 .( )ملذهبني وهو قول حسن جامع هلما، واهلل أعلم ا
؛ أي ال ( )" وهو قول حسن، وال منافاة: "ويف موضع آخر قال

 .منافاة بني القولني البن عباس، وكذا بني قول الدابة وعملها
فالراجح مما سبق أن الدابة تكلم الناس كالًما مسموًعا مفهوًما 

ية، وهي كذلك تكلمهم، وختاطبهم بلفظ منطوق، كما هو ظاهر اآل
 .وجترحهم

ولكن كيف جترحهم، وتكلمهم؟ ورد يف ذلك أحاديث، منها 
 .اختلف يف تصحيحه وتضعيفه الضعيف ومنها ما

 :ومن تلك اْلحاديث
ما أخرجه الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم،  -7

أخربين عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي أن أبا : فأما طلحة فقال
فيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سرحية وأما جرير الط

عن عبد اهلل بن عمري، عن رجل من آل عبد اهلل بن مسعود، : فقال
                              

(
7
وزاد املسري ( 0/482)ومعامل التنزيل ( 4/877)احملرر الوجيز : انظر  (

 (.4/758)وفتح القدير ( 0/8734)وتفسري القرآن العظيم ( 6/790)
(

8
 (.787)وعالمات يوم القيامة ( 7/767)النهاية يف الفنت واملالحم   (

(
0
 (.0/8734)تفسري القرآن العظيم   (
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: الدابة فقال ذكر رسول اهلل : وحديث طلحة أمت وأحسن، قال
لها ثالث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية، وَل »

من زمانًا طوياًل، ثم تخرج يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تك
خرجة أخرى دوّن ذلك، فيعلو ذكرها أهل البادية، ويدخل ذكرها 

ثم بينما الناس في أعظم »: قال رسول اهلل « القرية، يعني مكة
المساجد على اهلل حرمة، خيرها وأكرمها، المسجد الحرام، لم 
يرعهم إَل وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها 

فارفض الناس معها شتى ومًعا، وثبتت عصابة المؤمنين،  التراب،
وعرفوا أنهم لن يعجّزوا اهلل، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى 
تجعلها كأنها الكوكب الدري، وولت في اْلرض َل يدركها طالب 
و َل ينجو منها هارب، حتى إّن الرجل ليتعوذ منها بالصالة فتأتيه 

آلّن تصلي؟ فيقبل عليها يا فالّن يا فالّن، ا: من خلفه، فتقول
فتسمه في وجهه، ثم ينطلق ، ويشترك الناس في اْلموال 
ويصطحبوّن في اْلمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إّن 

يا : يا كافر أقضني حقي، وحتى إّن الكافر يقول: المؤمن يقول
 .( )« مؤمن أقضني حقي

: قال رسول اهلل : وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال -8
ج الدابة ومعها خاتم سليماّن وعصا موسى، فتجلو وجه تخر »

أنف الكافر بالخاتم، حتى إّن أهل  ( )المؤمن بالعصا، وتخطم 
                              

(
7
 (.70، 78)مكان خروجها : حديث ضعيف سبق خترجيه يف مبحث  (

(
8
يعرف هبا، انظر لسان العرب  أي تسم، واملراد تؤثر يف أنفه عالمة: ختطم  (

 (.878)والنهاية يف غريب احلديث واألثر ( 268، 7/267)
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ويف « يا كافر: يا مؤمن، ويقول هذا: البيت ليجتمعوّن، فيقول هذا
فتخطم أنف الكافر بالعصا، وتجلي وجه المؤمن »لفظ آخر 

ف المؤمن من يعر ( )بالخاتم، حتى يجتمع الناس على الخواّن
 «يا كافر: يا مؤمن، ويقول هذا: فيقول هذا»ويف لفظ « الكافر

( ). 
تخرج الدابة، فتسم »: قال وعن أمامة يرفعه إىل النيب  -0

فيكم، حتى يشتري الرجل ( )الناس على خراطيمهم، ثم يعمروّن 
اشتريته من أحد : ممن اشتريته؟ فيقول: البعير، فيقول

 .( )«المخطمين
                              

(
7
اخلوان ما يوضع عليه الطعام عند األكل، انظر النهاية يف غريب احلديث   (
وهي مجاعة بيوت : ويف بعض املصادر احلواء( 7/984)ولسان العرب ( 893)واألثر 

ولسان ( 844)النهاية يف غريب احلديث واألثر  الناس إذا تدانت، واجلمع أحوية، انظر
 ( .7/765)العرب 

(
8
أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة النمل   (

وقال حمققه أمحد ( 497، 8/895)حسن غريب وأمحد يف املسند : وقال( 0727)
األلباين وضعفه ( 426، 4/425)إسناده صحيح، وأخرجه احلاكم يف املستدرك : شاكر

( 8478( )8/86)وضعيف اجلامع الصغري (  0727/ 403)يف ضعيف سنن الرتمذي 
وسبب تضعيفه له أن فيه علي بن زيد، وهو ابن جدعان، وهو ضعيف عند بعضهم، كما 

أن أوس بن خالد ضعيف أيًضا، وعند أمحد شاكر كالمها : ذكر األلباين علة أخرى، وهي
 (.27-75/79)تعليقه على املسند : ثقة، انظر

(
0
النهاية يف غريب احلديث : أي يكثرون، انظر( يغمرون)ويف بعض املصادر   (

 (.0/806)وفيض القدير ( 672)واألثر 
(

4
: وقال( 2/6)واهليثمي يف جممع الزوائد ( 5/862)أخرجه أمحد يف املسند   (

 ".رجاله رجال الصحيح غري عمر بن عبد الرمحن بن عطية، وهو ثقة"
وصحيح ( 088( )7/069)باين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وصححه األل

= 
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ي عن حذيفة بن أسيد، رضي اهلل عنه، أنه قال عن ما رو  -4
إهنا خترج ثالث خرجات، يف بعض البوادي، مث تكمن، مث : "الدابة

خترج يف بعض القرى، حىت يذعروه، حىت هتريق فيها األمراء الدماء، مث 
تكمن، قال فبينما الناس عند أعظم املساجد، وأفضلها، وأشرفها، 

مساه، إذ ارتفعت األرض، ويهرب حىت قلنا املسجد احلرام، وما 
: يقولون( أو عصابة من املسلمني)الناس، ويبقى عامة من املسلمني 

إنه لن ينجينا من أمر اهلل شيء فتخرج، فتجلو وجوههم حىت جتعلها  
كالكواكب الدرية، وتتبع الناس، جريان يف الرباع، شركاء يف األموال، 

 .( )يف األسفار : وأصحاب يف اإلسالم، ويف لفظ
هذا ما ورد يف كيفية جرحها، أو كلمها، وكما هو يف خترجيها، 

 .فاحلديث األول ضعيف، فال حيتج به على هذه املسألة العقدية
واحلديث الثاين والثالث خمتلف يف تصحيحهما وتضعيفهما، فإن 
أخذنا بقول من ضعفهما، ال يلتفت إىل ما فيهما، وإن كانا 

ما من أن الدابة معها خامت سليمان صحيحني فإنه يؤخذ مبا جاء فيه
وعصا موسى، فتجلو وجه املؤمن بالعصا، وختطم، أي تسم وجترح، 

: أنف الكافر باخلامت، حىت يتميز املؤمن من الكافر، حىت يقال
=                               

ولبعض أهل العلم قول يف جهالة عمر بن عبد ( 8987( )7/564)اجلامع الصغري 
الصحيح : الرمحن بن عطية بن دالف، وعدم توثيقه، وهلذا رأي تضعيف احلديث، انظر

 (.596)املسند من أحاديث الفنت واملالحم 
(

7
، 75/66)وابن أيب شيبة يف املصنف ( 83/77)سريه أخرجه الطربي يف تف  (

هذا حديث صحيح : وقال( 425، 4/424)واحلاكم يف املستدرك ( 79708( )67
على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وأقره الذهيب على قوله، وهو موقوف على حذيفة، وانظر 

 (7783( )7/0067)خمتصر استدراك الذهيب على مستدرك احلاكم 
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اشرتيت من الرجل املخطم، وكذلك إذا صح أحدمها، يؤخذ مبا دل 
 .عليه

المه، رضي أما احلديث الرابع؛ فإنه موقوف على حذيفة، من ك
اهلل عنه، وقد يقال بأن له حكم املرفوع، ألنه يف مسألة غيبية، ومثلها 

 .ال يقال بالرأي واالجتهاد
وقد رويت آثار أخرى غريبة األلفاظ، تركت ذكرها؛ إذ ال فائدة 
من سردها، وخباصة أهنا متداخلة املعىن، وتروي عن أكثر من واحد، 

 .وبعضها يناقض بعًضا
ن الواجب هو اإلميان بأن اهلل تعاىل خيرج دابة وعلى كل حال فإ

عظيمة من األرض آخر الزمان، وهي أحد األشراط الكربى للساعة، 
تدل على قرهبا وأهنا خملوق مهول غري معتاد، يكلم الناس ويسمهم مبا 
حيصل به التمييز بني املؤمن والكافر؛ ألنه حينئذ قد أغلق باب التوبة 

ويف ذلك من العربة والعظة ما حيرك لطلوع الشمس من مغرهبا، 
القلوب، ويزيد اإلميان ويقوي االستعداد ليوم املعاد، نسأل اهلل أن مين 

 .علينا بالتوبة وحسن اخلتام
فإذا اعتقدنا ذلك وعملنا باالستعداد له فقد حققنا مقتضى 
العبودية مبا وردت النصوص باإلخبار به عن الدابة، مع قولنا بأنه إن 

يف وصف كيفية عمل الدابة آنف الذكر، الوارد يف  صح ما ورد
 .احلديثني السابقني فهو عقيدتنا إميانًا وتصديًقا

ومما روي من أعمال الدابة أهنا تقتل إبليس، ويف رواية أخرى أهنا 
أنه  تلطمه؛ فعن عبد اهلل بن مسعود، رضي اهلل عنه، عن النيب 
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فإذا خرجت »اظ ويف بعض األلف« إّن الدابة تقتل إبليس»: قال
 .( )« لطمت إبليس

إذا طلعت الشمس »وما روي عن عبد اهلل بن عمرو، مرفوًعا 
إلهي؛ ُمرني أّن : من مغربها يخر إبليس ساجًدا وينادي جهًرا
يا سيدنا ما هذا : أسجد لمن شئت، فيجتمع إليه زبانيته، فيقولوّن

أنا قد سألت ربي أّن ينظرني إلى الوقت : التضرع؟ فيقول
ثم تخرج الدابة من صدع : وم، وهذا الوقت المعلوم، قالالمعل

فإذا خطوة تضعها في أنطاكية، فتأتي إبليس : في الصفا، قال
 .( ) «فتلطمه

ولكن هذا غري ثابت؛ فما ورد فيه من األحاديث ال يصح شيء 
منها، كما هو واضح من خترجيها، كذلك ما روي عن ابن مسعود أن 

 . ( )م ال دليل عليه الدابة من نسل إبليس الرجي
واألوىل عدم اخلوض فيما سكت عنه الشارع، ما مل يرد فيه خرب 

 .صحيح 
                              

(
7
وضعفه قائالً ( 4/587)عيف جًدا، أخرجه احلاكم يف املستدرك احلديث ض  (

ذا موضوع : وتعقبه الذهيب قائال. أخرجته تعجًبا، وفيه عبد الوهاب بن حسني وهو جمهول
والسيوطي يف = =مكرر،( 7077( )440)والسالم، وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت 

وابن هليعة وحممد بن ثابت البناين جمهول، : وفيه أبو عمر البصري( 6/092)الدر املنثور 
كلهم ضعفاء، وانظر خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على مستدرك أيب : واحلارث األعور
 (.7/0407)عبد اهلل احلاكم 

(
8
وذكره اهليثمي يف جممع ( 7/06)احلديث ضعيف أخرجه الطرباين يف األوسط   (
 .وهو ضعيف فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق: وقال( 2/2)الزوائد 

(
0
 (.7/765)النهاية يف الفنت واملالحم : انظر  (
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ما روي عن ابن عمر، رضي : يروى من أخبارها ومن غرائب ما
خترج الدابة ليلة مجع والناس يسريون إىل مىن، : "اهلل عنهما، أنه قال

منافق إال  وذنبها، فال يبقى( ويف رواية حنرها)فتحملهم بني عجزها 
فيصبحون، وهم أشر من الدجال : ومتسح املؤمن، قال: خطمته، قال

( ). 
 (:هلم)و( عليهم)واختلف يف ضمري اجلمع يف تكلمهم، وكذلك 

فقيل هم الكفرة املتحدث عنهم يف اآليات السابقة هلذه اآلية، 
أو أهنم مشركو أهل مكة، وهذا بعيد؛ ألهنم ليسوا موجودين عند 

لتكلمهم، وتكليمها إياهم وهم موتى بعيد وغري معقول  إخراج الدابة
( ). 

إن املراد هبم الكفرة املنكرون للبعث واآليات مطلًقا؛ : وقيل
 .( )قدميهم، واملعاصرون إلخراج الدابة 

العباد عموًما، الكفار، والعصاة، وكذلك : وقيل املراد هبم
العباد، أي القول  املؤمنون؛ فاهلل جل وعال خيرب أنه إذا وقع القول على

أي ( هلم)الذي قدره وحكم به وقضاه، إذا جاء موعده أخرج الدابة 
للعباد عموًما، وهلذا فإن الدابة تكلم الناس مجيًعا، كافرهم ومؤمنهم، 
وال دليل على التفريق، وختربهم أن الكفار كانوا ال يوقنون بآيات اهلل، 

 .وقد خترب بضعف يقني من ضعف يقينه
                              

(
7
 (.98)ضعيف سبق خترجيه يف املبحث اخلامس   (

(
8
 (.83/84)روح املعاين : انظر  (

(
0
 (.83/84)املصدر السابق : انظر  (
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أي إذا وقع على : "يف تفسري اآلية( هـ7076ت)ي يقول السعد
َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَة ِمَن الناس القول الذي حتمه اهلل وفرض وقته 

أي تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا ال ... اْْلَْرِض ُتَكِلُمُهمْ 
يوقنون؛ أي ألجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات اهلل، 

دابة؛ من آيات اهلل العجيبة، ليبني للناس ما كانوا فأظهر اهلل هذه ال
 .( )"فيه ميرتون

تكلم الناس كالًما خارقًا للعادة، حني يقع القول : "وقال عنها
على الناس، وحني ميرتون بآيات اهلل، فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنني، 

 .( )"وحجة على املعاندين
بالناس  واملراد(: "هـ7037ت)وقال صديق بن حسن القنوجي 

: يف اآلية هم الناس على العموم، فيدخل يف ذلك كل مكلف، وقيل
كفار مكة، واألول أوىل، كما صنع مجهور : املراد الكفار خاصة وقيل

ال يؤمنون بالقرآن املشتمل على البعث واحلساب : املفسرين، واملعىن
 .( )والعقاب 

 

                              
(

7
 (.673)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   (

(
8
 .املصدر السابق الصفحة نفسها  (

(
0
 (.73/70)فتح البيان يف مقاصد القرآن   (
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 ةــــالخاتم



 734 الدابة
 

هذا البحث، وصلي اهلل على  احلمد هلل الذي أعان على إمتام
 .نبينا حممد

 :أما بعد
 :فقد جّلى هذا البحث أموًرا أمهها ما يلي

أن اهلل تعاىل اختص بعلم وقت قيام الساعة؛ فال يعرف مىت  -7
تقوم على وجه التحديد إال اهلل، سبحانه وتعاىل، وهلذا فال جيوز 

عبث يف هذه االشتغال والبحث يف ذلك؛ إذ ال سبيل إليه البتة، وال
 .املسألة ينبين عليه خماطر كبرية

أن للساعة أشراطًا كثرية تدل على قرهبا، واإلميان هبا مما  -8
 .يتضمنه اإلميان باليوم اآلخر، الركن اخلامس من أصول اإلميان

أن لفظ الدابة يف اللغة يطلق على كل ما دب على األرض  -0
 .ومشي عليها

الكربى للساعة اليت تدل على أن دابة األرض أحد األشراط  -4
 .قرهبا الشديد

على خروج الدابة،  دل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله اهلل  -5
 .فاإلميان هبا واجب، وهو من مقتضيات اإلميان باليوم اآلخر

أن دابة األرض حدث عظيم، خارق للعادة غري مألوف  -6
كثرية يف   للناس، وال يعلم صفاهتا إال اهلل تعاىل، وقد رويت أخبار

أوصافها، وتناقلها كثري من املفسرين والكتاب، كما خاض بعضهم يف 
ماهيتها، وفسروها خالف حقيقتها؛ إذ حتدثوا عنها مبا خيالف ما ثبت 
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 .فيها من أخبار
أن وقت خروج الدابة ال يعلمه إال اهلل وحده؛ قدره يف علم  -7

ر الزمان، عند الغيب عنده، فإذا وقع ما قدره اهلل أخرجها، وذلك آخ
 .فساد الناس، فتكلمهم على ذلك

األقرب أن الدابة خترج ضحى ذلك اليوم الذي تطلع فيه  -2
 .الشمس من مغرهبا ويغلق فيه باب التوبة

مل يثبت يف النصوص الشرعية مكان معني خلروج الدابة،  -9
 .وقد خاض الناس يف ذلك بكالم متناقض واهلل أعلم بالصواب

زمان تكلم الناس بكالم منطوق مفهوم، كما دابة آخر ال -73
 .أهنا تكلمهم مبعىن جترحهم، واهلل أعلم بكيفية ذلك
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