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جامعة الموصل–العلوم اإلسالمیةكلیة 

١٨/٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٧/١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تقبل في اإلنسان غریزة حب المعرفة الغیبیة فهو یرغب دائما في اإلحاطة بأحداث المس

ویتطلع إلى معرفة الوقائع التي ستحدث له ، أو تحدث لألمة التي هو فیها ، أو تحدث للجنس 

البشري عامة . 

ومن بین تلك األحداث "خروج الدجال" فوجدت في قصة الجساسة التي جاء ذكرها في 

ئد التي السنة النبویة المطهرة وفي صحیح مسلم الوصف الدقیق فیها من األحداث ومجلة من الفوا

ال تخلو منها تلك الروایة . 

فجاء عن تمیم الداري فتناولتها بالدراسة تحلیًال والتي نقل خبرها لنا النبي 

دراسة تحلیلیة " وجاءت الدراسة على –عنوان البحث "قصة الجساسة في الحدیث النبوي 

مبحثین اثنین ومقدمة . 

Al-Jassasa that is Mentioned in a Prophetic Hadeeth

Dr. Yihya Husein Ahmad
College of Islamic Sciences – University of Mosul

Abstract:
This paper deals with an expected event which is the appearance of

the Impostor by analyzing the story of Al-Jassasa that is mentioned in a

prophetic hadeeth which includes a detailed explanation of this hadeeth .

This paper includes two topics ; the first one states Al-hadeeth of

Al-Jassasa , its ejection and methods . While the second topic tackles Al-

Jassasa' utterances and Al-hadeeth as a whole with explanation and

comment . Then , clarifying an absent evil that the world waits . Finally,

the paper presents many recommendations and results .
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المقدمة
كل أمة من األمم لها میراث تعنى به ، وتحرص علیه ، وتنهل منه في شق طریقها على 

المیراث وحیا إذا كانت األمة من األمم التي نزلت علیها كتب هذه البسیطة . وقد یكون هذا

سماویة حفظتها أم حرفتها أو خرافات نسجتها عقول األجیال على مر السنین أو نتاجات فكریة 

تمخضت عنها التجارب والوقائع التي خاضها األولون . 

ت وتستفتیه وكل امة تجدها حریصة على ما تملكه من تراث تلجا الیه في حل المعضال

في توجیه الحیاة وتثق فیه ثقة عمیاء . 

ما یحتویه هذا المیراث من اخبار عن –وان من أهم ما یشغل األمم ومیراثها بین یدیها 

المستقبل ونبوءات تعینها على كشف خیوط الغیب وتعرفها بمستقبل شعوبها ، وتشخص لها 

ل بینها وبین حیاة افضل او سیادة الصعوبات والعقبات التي یمكن أن تقف في طریقها وتحو 

  أعظم. 

الحدیث عند اشراط الساعة الصغرى فكانت أشراط الساعة والتي شملت بیان النبي 

والكبرى المفضیة إلى قیام الساعة ، وكان بیانًا وافیًا . شامًال ودقیقًا ویخطي من یظن ان البحث 

إنما أراد أن یلقن ن النبي في ذلك لیس بنافع بدعوى أن ذلك من شأن آخر الزمان ال

المسلمین طرق معالجة الفتن بشكل عام وذلك من خالل أحداث معینة حتمًا فیفید من بیانه من 

سیواجه هذه األحداث ویعایشها ویفید من ذلك غیر المواجهین لها في تعاملهم مع فتن اخرى هي 

نظائر تلك اإلحداث او فیها شبه منها . 

أحادیث تبلغ مئات ومئات وتتناقلها األجیال ل ان یقول النبي فانه لیس من المعقو 

عبر مئات ومئات السنین . ویكون حصرًا على طائفة معینة من الناس ولفترة یسیرة من الزمن .

والتي –وفي ضوء ذلك حین ننظر في قصة الجساسة التي وردت في الحدیث النبوي 

ها الدجال في ضوء حدیث الجساسة وهي تلك فیهي محل هذا البحث والتي وصف النبي 

والتي فیها منهج كامل للمسلم یتعلم من –وهو تمیم الداري –الدابة التي هي أغرب ما رأى 

خالله طرق التعامل مع أصحاب الفتن . وسبل النجاة من ضالیهم ومخادعتهم ووجلهم وهذا ما 

الهائل من األحادیث الذي ورد في فتنة یهدف إلیه اإلرشاد النبوي فیما نرى ولن یقتصر هذا الكم

على عدد معین من الناس في آخر الزمان . –الدجال 

وفي الختام أود اإلشارة إنه قد بلغني أن بحثًا عن قصة الجساسة قد وافق ما كتبت ولكن 

بأسلوب تحلیلي آخر في مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة تكریت وهذه من قبیل الموافقات 

راجعت ذلك حرصا مني على األمانة العلمیة في البحث العلمي وكي ال یقال أني كتبت ألنني

فیما ُكتب ولكني أقول اإلشارة ال تقتضي مني أن یكون موافقا لي ولكن یشاء القدر إن اكتب 

ویكتب باحث آخر في هذا الموضوع فیتبع الخاطر على الخاطر والحافر على الحافر واهللا من 

.)١(وراء القصد

:المبحث األول
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حدیث الجساسة أو خبر تمیم الداري :المطلب األول

قال اإلمام مسلم : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث ، حجاج بن (

حدثنا ابي ، عن جدي -الشاعر كالهما عن عبد الصمد ، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد : 

بریدة حدثني عن عامر بن شراحیل الشعبي ، شعب همدان ، عن الحسین بن ذكوان : حدثنا ابن

انه سأل فاطمة بنت قیس اخت الضحاك بن قیس) . 

ال  وكانت من المهاجرات األول ، فقال ، حدثیني حدیثًا سمعتیه من رسول اهللا 

تسندیه إلى احد غیره ، فقالت : لئن شئت ألفعلن فقال لها أجل حدثیني ، فقالت : نكحت ابن 

فلما لمغیرة ، وهو من خیار شباب قریش یومئذ فأصیب في أول الجهاد مع رسول اهللا ا

تأیمت خطبني عبد الرحمن بن عوف . في نفر من أصحاب رسول اهللا 

على مواله أسامة وكنت قد ُحِدثُت ان رسول اهللا قال : من وخطبني رسول اهللا 

قلت : أمري بیدك ، فانكحني من شئت: فقال أحبني فلیحب أسامة فلما كلمني رسول اهللا 

انتقلي إلى أم شریك ، وأم شریك امرأة غنیة من األنصار عظیمة النفقة في سبیل اهللا ، ینزل 

علیها الضیفان ، فقلت : سأفعل فقال : ال تفعلي إن أم شریك امرأة كثیرة الضیفان ، فإني اكره 

ك فیرى القوم منك بعض ما تكرهین ، ولكن أن یسقط عنك خمارك أو ینكشف الثوب عن ساقی

انتقلي إلى ابن عمك عبد اهللا بن عمرو بن أم مكتوم (وهو رجل من بني فهر ، فهر قریش ، وهو 

من البطن الذي هي منه)، فانتقلت إلیه ، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول 

فكنت في ت مع رسول اهللا ینادي الصالة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصلیاهللا 

صالته ، جلس على المنبر وهو صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول اهللا 

، ثم قال (أتدرون لم جمعتكم) قالوا : اهللا ورسوله )یضحك ، فقال : (لیلزم كل إنسان مصاله

تمیمًا الداري كان رجًال أعلم ، قال (إني واهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرهبة ولكن جمعتكم ألن 

نصرانیًا ، فجاء یبایع ، وأسلم ، وحدثني حدیثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسیح الدجال، 

حدَّثني أنه ركب في سفینة بحریة مع ثالثین رجًال من لخم وجذام ، فلعب بهم الموج شهرا في 

ي اقرب السفینة ، فدخلوا البحر ، ثم أرفؤوا إلى جزیرة في البحر حتى مغرب الشمس ، فجلسوا ف

الجزیرة فلقیتهم دابة اهلب كثیر الشعر ال یدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر ، فقالوا ویلك ما 

أنت ؟ .

فقالت : أنا الجساسة ، قالوا : وما الجساسة ؟ قالت أیها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في 

ا ألن رجًال فرقنا فیها إال أن تكون شیطانة، قال الدیر فإنه إلى خبركم باألشواق قال لمَّا سمت لن

فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر فإذا فیه أعظم إنسان رأیناه قط خلقًا وأشده وثاقًا مجموعة یداه 

إلى عنقه ما بین ركبتیه إلى كعبیه بالحدید قلنا ویلك ما أنت ؟ قال قد قدرتم على خبري 

من العرب ، ركبنا في سفینة بحریة فصادفنا البحر حین فأخبروني ما أنتم . قالوا : نحن أناس
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اغتلم ، فلعب بنا الموج شهرًا ، ثم أرفأنا إلى جزیرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزیرة ، 

فلقینا دابة أهلب كثیر الشعر ال یدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ویلك ما أنت فقالت 

اسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدیر فانه إلى خبركم باألشواق أنا الجساسة قلنا وما الجس

فأقبلنا إلیك سراعًا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شیطانة ، فقال أخبروني عن نخل بیسان قلنا: 

ا إنه یوشك أن : أملها هل یثمر ؟ قلنا له نعم ، قالعن أي شأنها تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخ

؟ قال : هل فیها ماء ؟ الطبریة قلنا : عن أي شيء تستخبربروني عن بحیرة ؟ قال أخال تثمر

: اخبروني عن عین زغر ، أما إن ماءها یوشك أن یذهب ، قالقالوا : هي كثیرة الماء قال : 

قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العین ماء ؟ وهل یزرع أهلها بماء العین ؟ قلنا له 

اء وأهلها یزرعون من مائها ، قال: اخبروني عن نبي األمیین ما فعل؟ الم: نعم . هي كثیرة

؟ قلنا : نعم ، قال كیف صنع بهم ونزَل یثرب ، قال : أقاتله العرب: قد َخرَج من مكة قالوا

فأخبرناه أنه قد ظهر على من یلیه من العرب وأطاعوه ، قال لهم : قد كان ذلك قلنا نعم ، قال : 

یر لهم أن یطیعوه ، وٕاني مخبركم عني ، إني أنا المسیح وأني أوشك أن یؤذَن لي أما إنَّ ذاك خ

في الخروج ، فأخرج فأسیر في األرض فال أدع قریة إال هبطتها في أربعین لیلة غیر مكة وَطْیَبَة 

فهما محرمتَان عليَّ كلتاهما ، كلما أردت أن ادخل واحدًة أو واحدًا منهما استقبلني ملك بیده 

یف صلتا یصدني عنها، وٕان على كل نقٍب منها مالئكة یحرسونها ، قالت: قال رسول اهللا الس

 وطعن بمخصرته في المنبر (هذه طیبة هذه طیبة هذه طیبة ، یعني المدینة ، أال هل .

كنت حدثتكم ذلك؟). 

فقال الناس نعم ، (فإنه أعجبني حدیث تمیم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن 

ینة ومكة، إال إنه في بحر الشام أو بحر الیمن ، ال بل من قبل المشرق ما هو من قبل المد

.)٢(. وأومأ بیده إلى المشرق قالت : فحفظت هذا من رسول اهللا )المشرق ما هو (

تخریج الحدیث وطرقھ:المطلب الثاني
ر كالهما عن عبد وسنده حدثنا عبد الوارث حجاح بن الشاع)٣(الحدیث رواه اإلمام مسلم

الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد اثنا أبي ، عن جدي عن الحسین بن ذكوان ، عن ابي 

بریدة، ثني عامر بن شراحیل الشعبي . 

.)٤(وأخرجه من ثالث مرات أخرى في الفتن ، باب قصة الجساسة

بني عم لتمیم كلها عن الشعبي عن فاطمة ، إال أنه جاء في الطریق األولى منها (إن 

وأهوى  الداري ركبوا في البحر) وساق الحدیث وزاد فیه قالت (فكأنما أنظر إلى النبي 

بمخصرته الى األرض وقال : هذه طیبة یعني المدینة) . 
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من طریق عن الشعبي أیضا وقال (وهذا حدیث صحیح غریب من )٥(وأخرجه الترمذي

.)عن الشعبي عن فاطمة بنت قیسحدیث قتادة عن الشعبي . وقد رواه غیر واحد

مرًة اخرى مختصرًا أیضا في المالحم في باب في خبر الجساسة من )٦(وأخرجه أبو داود

في الموضعین أنفسهما من طریقین عن ابي سلمة عن )٧(طریقین عن الشعبي أیضا وأخرجه

فاطمة . 

ا وهو ضعیف في الفتن باب فتنة الدجال من طریق الشعبي أیض)٨(وأخرجه ابن ماجه

أیضًا من طریق ابن ماجه ألن فیه مجالد وقد زاد فیه ألفاظا لیست من الحدیث . 

من طریق داود بن ابي هند ومرة أخرى عن مجالد عن الشعبي أیضا . )٩(وأخرجه احمد

من طریقین عن الشعبي في التاریخ في ذكر األخبار من وصف العالمتین من طریق 

.)١٠(یحیى بن یعمر عن فاطمة

وفي روایة احمد األخیرة لم یذكروا مكة فقد قال الشعبي فلقیت المحرر بن ابي هریرة، 

فحدثته حدیث فاطمة بنت قیس، فقال: اشهد لي انه حدثني كما حدثتك فاطمة؛ غیر انه قال: 

: (انه نحو الشرق) قال: ثم لقیت القاسم بن محمد، فذكرت له حدیث فاطمة: قال رسول اهللا

عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غیر انها قالت:(الحرمان علیه حرام:مكة اشهد على

والمدینة). 

.)١١(أخرجه اإلمام احمد من طریق مجالد عن عامر

فذكر مكة ثابت من حدیث فاطمة أیضا عند مسلم وغیره ألنها تصب في معنى واحد 

على األغلب وان اختلفت أحیانا ألفاظ الروایات . 

عن عامر عن عائشة مرفوعا –وهو ابن ابي هند –ة ألحمد من طریق داود وفي روای

.. والقصة التي رواها أفادت جملة من الحقائق )مختصرا بلفظ (ال یدخل الدجال مكة وال المدینة

ترتیب العالمات الكبرى حسب نوعها  .أوال

على أثرها فهناك عالمات كبرى تدل على قرب قیام الساعة فإذا ظهرت كانت الساعة

فقال )١٢(علینا ونحن نتذاكرففي صحیح مسلم عن حذیفة بن أسید الغفاري قال (اطلع النبي

: (ما تذاكرون) ؟ قالوا : نذكر الساعة . قال : (انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات). 

فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عیسى بن 

ویأجوج ومأجوج ، وثالثة خسوف ، خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة ممری

.)١٣(العرب ، وآخر ذلك نار تخرج من الیمن ، تطرد الناس الى محشرهم)
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واآلیات الكبرى متابعة في وقوعها ، ال یكاد یفصل بینها فاصل زمني وهي تشبه في 

ینظم حیاته فان الحبة األولى تسقط فتتبعها بقیة تتابعها اذا وقعت العقد اذا انقطع سلكه الذي

.الحبات بال تأخر. وروى الحاكم بإسناد صحیح عن انس بن مالك 

. (اإلمارات خرزات منظومات في سلك ، فان یقطع السلك قال رسول اهللا :قال

.)١٤()یتبع بعضها بعضا

لروم وهي التي سماها الملحمة أن وقوع الحرب الكبرى بین المسلمین واأخبر النبي 

ستكون أوال ، ثم یفتح المسلمون القسطنطینیة ، ثم یخرج الدجال . 

أن هذه األحداث تقع متشابهة متوالیة وسیظهر لنا ومن خالل تتبع ومراد الرسول 

األحداث كیف أن المسلمین في ذلك الزمان یشتبكون مع الروم في معركة كبرى ، وهي التي 

بالملحمة وبعد انتصارهم علیهم یفتحون القسطنطینیة ثم یخرج الدجال . سول سماها الر 

قال ابن حجر: (سمي الدجال مسیحا ألن عینه الواحدة ممسوحة ، والمسیح الذي أحد 

شقي وجهه ممسوح ، ال عین له ، وال حاجب فهو فعیل المعنى مفعول ، بخالف المسیح عیسى 

، سمي به ألنه كان یمسح المریض فیبرأ بأذن اهللا ، والدجال بن مریم فأنه فعیل بمعنى فاعل

.)١٥(الكذاب وسمي دجاال ألنه یغطي الحق بباطله) 

.)١٦(ویقال : دجل البعیر بالقطران إذا غطاه ، واإلناء بالذهب إذا طاله . . .

:..، وقیل : لضربه نواحي األرض .: سمي الدجال ، ألنه یغطي الحق بالكذبوقال أبن درید

وقیل ذلك ،ألنه یغطي األرض.

أن الدجال موثق اآلن في جزیرة من جزائر البحر ، وهذا یعني أنه حي اآلن ، ثانیا.

والجزیرة في جهة الشرق من المدینة المنورة ، والدجال مودع في دیر هناك موثق بالحدید وأصل 

.)١٧(الدیر للنصارى ولكن المراد به هنا القصر على ما ذكره الشراح

وقد یقال ، كیف یمكن ذلك ، واألرض الیوم مكشوفة الزوایا والخفایا وما توصل إلیه اإلنسان من 

أجهزة الكشف واالستطالع المتطورة ، كاألقمار الصناعیة وغیرها لم یترك شبرا من األرض دون 

تنقیب وتمحیص .

اإلبصار لإلنسان ونقول ابتداء : أن اهللا إذا أراد أمرا هیأ له أسبابه ، والذي وهب قوة

قادر على ان یحول بینه وبین رؤیة أجزاء من األرض مهما بلغت آالته من الدقة والشمول على 

إن القول بأنه تم لإلنسان مسح األرض مسحا كامال فیه مبالغة ، وسوء تقدیر فما زالت بعض 

بیسان، -مويذكر یاقوت الح–)١٨(المناطق عسیرة علیه ، ولم یدرك كنهها ، ولم یكشف أسرارها

أنها بالفتح ثم السكون سین مهملة مدینة باألردن بالغور الشامي ویقال: هي حوران وفلسطین 

وتوصف بكثرة النخل . 
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قال یاقوت (وقد رأیتها مرارًا فلم ار فیها غیر نخلتین حائلتین وهو من عالمات خروج 

ماءها یوشك ان یذهب . وسأل الدجال عن بحیرة الطبریة هل فیها ماء واخبر ان)١٩(الدجال) 

وبحیرة طبریة بحیرة معروفة عظیمة طولها عشرة امیال وعرضها ستة امیال ، وهي 

عمیقة تجري فیها المراكب ویصاد منها السمك ، وماؤها حلو فرات ، وبینها وبین بیت المقدس 

.)٢٠(نحو مائة میل

  ن ؟ سألهم عن عین زغر هل في العین ماء ، وهل یزرع أهلها بماء العی

وزغر : قریة من قرى الشام بشرقي بیت المقدس. 

وزعم بعض اهل اللغة ان زغر اسم إمراة نسبت هذه العین إلیها ، فان كان ما قالوه حقًا 

.)٢١(فالن هذه المراة استنبطتها واتخذت ارضها دارًا لها فنسبت إلیها

لعرب اتبعوه قال ذلك ونعته بنبي األمیین ولما علم أن اثم سألهم عن سیدنا محمد 

خیر لهم واالمیون هم العرب . 

قال ابن عبد الملك في شرح المشارق (أراد الدجال باالمیین العرب ألنهم ال یكتبون وال 

.)٢٢()یقراون غالبا

ومن حسن الموافقات وبعد أن راجعنا الخرائط الجغرافیة فبدا لنا أن جزر ((فورموزا)) 

Tropicى خط عرض واحد وهو مدار السرطان والمدینة المنورة تقعان عل of Camar.

فلعلها الجزیرة التي نزل بها تمیم ومن معه واألمر ال یعدو في كل األحوال أن یكون 

اجتهادًا معرضًا للخطأ والصواب .

غرضنا من هذا البیان : التأكید على أن اإلنسان لم یكتشف كل شيء وان إمامه الكثیر 

من المجهول .

في تلك ُعمر الدجال یختلف ، فیما یبدو عن أعمارنا فهو من لدن النبي .ثالثا

الجزیرة وسیخرج في حین یؤذن له . وقد مضى على هذه الواقعة ما یزید على االلف واربعمائة 

عام ، ولم یخرج فعمره ممعن في الطول . وذلك لقدرة اهللا بیسیر ، وما ذلك علیه بعزیز وهو 

فعال لما یرید. 

له دابة یقال لها الجساسة وتتجسس له األخبار وتنقل ما یجري من الحوادث ولذا .بعارا

سمیت بالجساسة وقد جاء في بعض الروایات أنها امرأة .

وقد وقف العلماء بین كونها امرأة أو دابة على مقتضى الروایتین بما یأتي. 

قد یكون للدجال جاسوسان ، دابة ، وامرأة.-١
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ابة على اإلنسان لغة ، فانه اسم لكل ما یدب على األرض.ان یصح إطالق الد-٢

أنها شیطان تتمثل باي صورة مرأها تارة بصورة امرأة وتارة بصورة دابة . والذي أراه أنها -٣

امرأة لكنها لكثرة ما علیها من شعر غطى أكثر بدنها تبدو مثل الدابة . فعبر عنها مرة 

بحقیقتها مرة بما یبدو علیها . 

م الخلقة ، ضخم الجثة ، وانه موثق یناسب عظیم بدنه ، ووثاقه فیه إذالل له انه عظی-٤

وامتهان ، الن یدیه مجموعة إلى عنقه ما بین ركبتیه إلى كعبه بالحدید ، ولم تبین لنا السنة 

من الذي أوثقه هذا الوثاق المحكم . 

ارًا یلیق بأدب الحوار ان الدجال یجید العربیة بطالقة . وقد جرى بینه وبین الذین رأوه حو -٥

العربي كونه یتضمن جملة أسئلة دقیقة وحساسة . 

.)٢٣(سأل الدجال عن نخل بیسان هل یثمر واخبر بأنه یوشك أال یثمر-٦

وقول الدجال ذلك خیر لهم فیه ما یدعو إلى التساؤل . 

هم له وقد أجاب الطیبي عن ذلك بالقول : ال یحتمل انه أراد به الخیر في الدنیا أي طاعت

خیر لهم. فإنهم إن خالفوه اجتاحهم واستأصلهم . ویحتمل انه من باب الصرفة صرفه اهللا تعالى

عن الطعن فیه والتكبر علیه وتفوه بما ذكر عنه كالمغلوب علیه والمأخوذ علیه ، فال یستطیع ان 

.)٢٤(والفضل ما شهدت به األعداءیتكلم بغیره تأییدًا للنبي 

ه المسیح وبین انه لن یخرج حتى یؤذن له ، ولم یبین من أین یأت اخبر عن نفسه ان

اإلذن واإلذن فیما یبدو ممن وثقه ، وأذنه یأتیه في موعد خروجه آخر الزمان . 

وأخبر انه إذا خرج سیسر في األرض كلها وال یدع قریة إال هبطها في أربعین لیلة إال 

ئكة تحرسها .مكة والمدینة . فان على كل نقب من نقابها مال
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المبحث الثاني
: قراءة في ألفاظ حدیث الجساسةالمطلب األول

شرح الحدیث :

قال النووي : الجساسة ، هي بفتح الجیم وتشدید السین المهملة األولى ، قیل سمیت 

بذلك لتجسسها األخبار للدجال ، وجاء عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أنها دابة األرض 

رآن (وٕاذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا المذكورة في الق

.)٢٥(بآیاتنا الیوقنون) 

قوله (عن فاطمة بنت قیس : نكحت ابن المغیرة وهو من خیار شباب قریش یومئذ 

معنى تأیمت )فلما تأیمت خطبني عبد الرحمنفاصیب في أول الجهاد مع رسول اهللا 

ي التي ال زوج لها . صرت أیما وه

قوله : (عن تمیم الداري حدثني انه ركب سفینة) هذا معدود في مناقب تمیم الن النبي 

 روى عنه هذه القصة وفیه روایة الفاضل عن المفضول وروایة المتبوع عن تابعه وفیه

قبول خبر الواحد .

قوله : (ثم ارفؤوا إلى جزیرة) هو بالهمز أي . التجؤوا إلیها .

قوله : (فجلسوا في اقرب السفینة) هو بضم الراء ، وهي سفینة صغیرة تكون مع الكبیرة 

كالجنیبة یتصرف فیها ركاب السفینة لقضاء حوائجهم . الجمع قوارب والواحد قارب بكسر الراء 

وفتحها وجاء هنا اقرب وهو صحیح لكنه خالف القیاس وقیل : إن المراد بأقرب السفینة أخریاتها 

.)٢٦(قرب منها للنزولوما

قوله : (دابة اهلب كثیر الشعر) االهلب غلیظ الشعر كثیره . 

قوله : (فانه الى خبركم باألشواق) أي : شدید األشواق إلیه . 

أي خفنا .)فرقنا(وقوله : 

قوله : (صادفنا البحر حین اغتلم) أي: هاج وجاوز حده المعتاد . وقال الكسائي : 

هذا شأن ما حوله من الخیر والمباح . االغتالم ان یتجاوز

قوله : (عین زغر) بزاي معجمة مضمومة ثم غین معجمة مفتوحة ثم راء وهي بلدة 

معروفة في الجانب القبلي من الشام وأما طیبة فهي المدینة . 

ویقال لها أیضا طابة 

بفتح الصاد وضمها أي : مسلوال . قوله : (بیده السیف صلتًا)

قبل المشرق ما هو) قال القاضي : لفظة ما هو زائدة صلة للكالم لیست قوله : (من 

بنافیة والمراد إثبات انه في جهة المشرق . 
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أي : ضیفتنا بنوع من )فأتحفتنا برطب یقال له ابن طاب واسقتنا سویق سلت(قوله : 

وبناء مثناة الرطب وقد علم ان تمر المدینة مائة وعشرون نوعًا وسلت بضم السین وٕاسكان الالم

فوق وهو حب یشبه الحنطة ویشبه الشعیر . 

قوله : (تاهت به سفینته) أي : سلك غیر الطریق . 

.)٢٧(قوله : (فیضرب رواقه) أي : ینزل هناك ویضع ثقله

وتمیم الداري هو ابو رقیة ، تمیم بن اوس بن خارجة نسب إلى جده دار ویقال الدیري 

الم وكان نصرانیا ، ثم اسلم وحسن إسالمه ، وسكن المدینة ، ثم نسبة إلى دیر كان فیه قبل اإلس

انتقل منها إلى الشام . ونزل بیت المقدس ، روى عنه النبي 

فوائد الحدیث

قصة الجساسة والدجال الذي سقناه انفا وهي معدودة في مناقبة وداخلة في روایة األكابر عن -١

.)٢٨(هـ) ٤٠االصاغر (ت

.)٢٩(ما قال اإلمام النوويقبول خبر اآلحاد ك-٢

ورواها ألصحابه وكان معجبا بخبر تمیم وفرحاح والقصة التي رواها اقرها النبي -٣

بموافقة قصته لما كان یحدث به أصحابه علیه الصالة والسالم . 

المطلب الثاني : الدجال شر غائب ینتظره العالم
الذي رسم فیه الداري  حدیث الجساسة الذي رواه اإلمام مسلم عن روایة تمیم

مالمح وصورة الدجال من خالل الدلیل على ذلك تلك الدابة التي قادتهم إلیه في ذلك الدیر . 

وهو حي أالن یرزق ولكنه محبوس إلى اجل مسمى في دیر بجزیرة من جزائر البحر، 

الجزیرة این ذلك الدیر ؟ ومن الذي حبسه ؟ ومتى یخرج ؟ وما الذي یخرجه من حبسه في تلك

  ؟.

حدیث الجساسة 
تبین لنا من خالل التفصیل الذي قرأناه المالمح العامة وهي قصة سفینة جنحت في 

عرض البحر فنزل الناس برفقة تمیم الداري وهم ال یدرون أین هم حتى ظهرت لهم الدابة التي 

وصفها وصفا دقیقا.

وقادتهم إلى حبس الدجال في دیر على تلك الجزیرة .

تبادر إلى الذهن سؤال ؟لكن ی

هل الدجال الذي رآه تمیم الداري هو ابن صیاد الیهودي ؟ 
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قال النووي : (قال العلماء : قصة ابن صیاد مشكلة وأمره مشتبه لكن الشك انه دجال من 

لم یوح إلیه في أمره بشيء ، بل قال لعمر لما أراد قتله : (ال الدجاجلة ، والظاهر أن النبي 

، ویدل على ذلك أن الدجال ثبت علیه حرمة دخول مكة المكرمة والمدینة )٣٠(ي قتله)خیر لك ف

المنورة وهي طیبة . وابن صیاد كان في المدینة فهو قطعًا لیس الدجال فقد كان البن صیاد ذریة 

والدجال لیس له ذریة والدجال أعور وابن صیاد أعور .

لك إلى اهللا تعالى وتقول انه من العلم ولذلك نحن نتوقف في هذه المسألة ونكل علم ذ

الذي ال یضر الجهل به وال ینسى علیه عمل .

والى أي تقدیر أو احتمال أن یكون الدجال هو ابن صیاد أو غیره ، فان الدجال 

مجسوس أالن في مكانه . 

أما السؤال اآلخر فهو من الذي حبسه ؟ 

جه الصحیح نعتمد علیه في ذلك ، أما فنقول لم یقم دلیل عندنا یقطع بمن حبسه على الو 

بقیة المالحظات بل االستفسارات عن مكان الدیر أین هو فلقد مر بنا من خالل قراءة الحدیث 

وبیان جملة الحقائق التي ظهرت لنا في حدیث تمیم الداري إن الدیر في جزیرة مجهولة وان حدد 

والدجال مودع في ذلك الدیر موثق بالحدید . )الحدیث (جهة الشرق من المدینة المنورة

.)٣١(وقلنا ان المراد به هنا القصر على ما ذكره الشراح

لكن جعل اهللا تعالى أمره في خروجه مرهون بجملة من الظروف واالرهاصات والمقدمات 

بل اإلمارات كما ذكرتها السنة النبویة المطهرة التي تؤذن بخروجه . 

قیود الدجال وخروجه من ذلك السجن عالمة على قرب النهایة فهو فأقول : جعل اهللا فك 

أول العالمات الكبرى ظهورًا. وجعل اهللا لخروجه سببًا وعالمة وموعدًا .

سبب خروجھ : 
قال القاضي عیاض ، (وجملة األحادیث التي ذكرها مسلم وغیره في قصة الدجال حجة 

نه ابتلى اهللا به عباده) .لمذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وانه شخص بعی

.)٣٢(وسبب الخروج روایة عند مسلم

فحدثها عن الدجال فقالت ما –رضي اهللا عنها –حفصة –عن نافع انه دخل على أم المؤمنین 

.)٣٣(إنما یخرج من غضبه یغضبها) (قال : ترید إلیه ، أما علمت أن رسول اهللا 

سه وٕاال فهو غضبان منذ ان قید وحبس وهي غضبة لم تكن لفك قیوده وتطلقه من حب

في ذلك الدیر ، فتلك الغضبة ما هي إال عالمة جعلها اهللا سببًا لخروجه ولذلك فان خروجه . 

سیكون له سبب آخر وهو الغضب الشخصي ، وٕانما غضب الجزع والخوف من قوة وهیمنته 

ستكون للمسلمین آنذاك واهللا اعلم . 



یحیى حسین أحمد

١٦٥

معالم خروجه في أحادیث ودوافع ویحدد النبي وسنجد في موعد الخروج أسباباً 

سنوردها تباعًا تأكیدًا لشر غائب ینتظره العالم .

موعد خروجھ وما یدعیھ على الخروج 
إن موعد خروج الدجال إنما سیكون على اثر وقوع حرب كبرى ، وهي اخبر النبي 

ها في المبحث الثاني من هذا الملحمة كما قدمنا عند الحدیث وقوعالتي سماها النبي 

البحث. 

وهو حدیث حفصة رضي اهللا –فكان موعد خروج الدجال . وكما جاء في سبب الخروج 

عنها وحدیث ابي قالبة رأیت رجال بالمدینة . وقد طاف الناس به وهو یقول (ان من بعدكم 

بكم فمن قال الكبیر المضل وان رأسه من بعده حبك حبك حبك ثالث مرات وأنه سیقول أنا ر 

.)٣٤(لست ربنا لكن ربنا اهللا علیه توكلنا والیه أنبنا نعوذ باهللا من شرك لم یكن له ولي وال سلطان)

هذا الحدیث وحدیث حفصة المتقدم یدالن على أن سبب خروجه من غضبة یغضبها كما 

أوضح الحدیثان .

رد في بعض ویرى البعض إن هذه الغضبة ستكون حیث موجود اآلن في الجزیرة وقد و 

طرق خبر تمیم الداري . إن الدجال بینما كان یسألهم وكانوا یسألونه یقول احدهم (فوثب وثبة 

حتى ظننا انه سیفلت) . 

وكانت وثبة غضبان ، وهذه ومضة نفهم منها أن غضبته ستكون في الجزیرة وستتسبب 

.)٣٥(في حل وثاقه ... وفكاك قیده

ون تخرصا واهللا اعلم . واألمر في كل األحوال ال یعدوان یك

فثمة أحادیث ضعیفة تبین انه سیدعي أول مرة الصالح ، ثم النبوة ، ثم أما ما سیدعیه ..

االلوهیة والذي اوردناه بین ان اول دعواه ستكون النبوة . 

واألخیر صریح في )٣٨(وابي إمامة)٣٧(وسمرة)٣٦(وهذا ما یدل علیه حدیث أبي هریرة

ة ویدل علیه حدیث أبي قالبة الذي أوردناه وهذه الدعوة هي الهدف وما االبتداء ثم یدعي اإللوهی

ادعاء النبوة اوًال األسلم للوصول إلى هذه الدعوى وهي دعوى یقولها كل زعیم طاغیة في قومه 

... صراحة او ضمنًا قالها فرعون صراحة ... وقالها غیره ضمنًا . 

ناس وٕاذاللهم وفرض نظم ما انزل اهللا بها والتعبیر الضمني عنها ... یكون في استعباد ال

من سلطان ، وحمل الرغبة على الحمد باسم الحاكم ، والثناء علیه كل وقت وكل حین فهذا دیدن 

  الطغاة عادة . 
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وتجدر اإلشارة أن الدجال حین یخرج سیجد إمامه معسكرین معسكرًا للكفر یتجند له 

عواه وكسب األنصار ، ومعسكرًا للدجال وینضوي تحت لوائه ، فیقطع به األرض ، لنشر د

سیقف بوجهه ویتخذه ضدًا ویسعى إلى الحیلولة بینه وبین بلوغ أهدافه .

ویدل ذلك ومن خالل االستقراء في جملة األحادیث التي وردت في خبر خروج شر 

غائب ینتظره العالم أن زعیم وقائد معسكر اإلیمان یومئذ هو المهدي التي تضافرت بذكره 

حادیث الواردة حتى بلغت حد التواتر ورب قائل یقول ویزعم زاعم أن األحادیث الوارد في األ

المهدي لم تبلغ حد التواتر وأنها بالجملة أحادیث أو أخبار آحاد .

فنقول انه لیس من الضرورة بالقول أن تكون متواترة ، حتى تثبت بها االعتقاد ولذا 

یون لهذا الزعم ، وفندوا شبهته وبینوا أن الحدیث إذا ثبت تصدى علماؤنا المحدثون منهم واألصول

صحته بروایة الثقات ووصل ألینا بطریق صحیحة فانه یجب اإلیمان به ، وتصدیقه سواء أكان 

تواترًا أو آحادًاً◌ وكانت هذه هي طریقة السلف ، فقد كانوا یثبتون العقائد بنصوص القرآن الكریم 

ون بین المتواتر منها واآلحاد ، بل ال یفرقون في االحتجاج بها أو واألحادیث الصحیحة ، وال یفرق

ذاك في العقائد واألحكام . 

حتى قال اإلمام ابن حجر رحمه اهللا في الفتح: (قد شاع فاشیًا على الصحابة والتابعین 

.)٣٩(بخبر الواحد من غیر نكیر فاقتضى االتفاق منهم على القبول)

كفایة في إیراد مجموع األدلة التي –رحمه اهللا –حجر وأظن في هذا الخبر عن ابن 

اخذ بها علماؤنا قبول خبر اآلحاد والعمل به دون تردد . 

وانه ال یحتاج إلى التثبت معه لعدم دخوله في وصف الفاسق ولو كان خبره ال یفید العلم 

ألمر بالتثبت مطلقًا حتى یحصل العلم .

لینفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤمنون(یقول اهللا تعالى 

.)٤٠(لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون)

فبعد ان رأینا صورة الواقع اإلسالمي آنذاك في تلك األیام وهي أیام ال یحسد فیها مسلم 

النه سیكون له فتنة عظیمة . 

میة ضد العالم اإلسالمي الن مجرد ظهور آلن هناك معارك وحروب وتحالفات عال

الدجال وخروجه من حبسه سیكون له فتنة عظیمة في حیاة كل مسلم على وجه األرض آنذاك. 

في أمر سیاحته في األرض أربعون یوما . وألنه قد ورد في الحدیث أن رسول اهللا 

الم الوثني بأجمعه في وفي مدة مكثهم في األرض . وفي هذه األیام سیتحقق حلم الیهود والع

صراعهم الطویل مع العالم اإلسالمي . 
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: (قلنا یا رسول اهللا وما مكثه عن النبي جاء في حدیث النواس بن سمعان 

في األرض ؟ قال : أربعون یومًا ، یوم كسنة ویوم كشهر، ویوم كجمعة . وسائر أیامه كأیامكم 

.)٤١(ة أتكفینا فیه صالة یوم ؟ قال : اقدروا له قدره) قلنا : یا رسول اهللا فذلك الیوم الذي كسن

وان أیامه أربعون سنة ، عن النبي وجاء في حدیث أبي إمامة الباهلي 

السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أیامه كالشررة یصبح أحدكم على 

: یا رسول اهللا كیف نصلي في تلك باب المدینة فال یبلغ بابها اآلخر حتى یمسي ، فقیل له 

.)٤٢(األیام القصار ؟ قال : تقدرون فیه الصالة كما تقدرونها في هذه األیام الطوال ، ثم صلوا)

قال : (الزمان یتقارب حتى یكون السنة أن رسول اهللا وعن أبي هریرة 

ام السعفة أو الخوصة) كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالیوم والیوم كالساعة والساعة كاضطر 
)٤٣(.

التعارض في الحدیثین حدیث النواس . وحدیث أبي إمامة واضح جدا في بیان مدة مكثه 

في األرض فأجاب البرزنجي في كتابه (اإلشاعة) قائًال . 

والجواب عن اختالف الحدیثین إما بالترجیح وٕاما بالجمع ، فان رجحنا فحدیث النواس 

وان كان الثاني أیضا في الصحیح فیقدم وان جمعنا فطریق الجمع عند مسلم اقوي ألنه اصح ،

من وجوه . 

إن أیامه أربعون سنة وسمیت السنین أیاما مجازا ثم إن أول أیام سنته األولى .األول

كسنة ، وثانیها كشهر ، وثالثها كجمعة ، وباقي أیامها كأیامنا في تتناقص أیام السنة الثانیة حتى 

السنة وهكذا إلى أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة حتى یكون أخر تكون السنة كنصف

أیامه كالشرارة یصبح احدهم من باب المدینة فال یبلغ بابها األخر حتى یمسي فتكون السنة 

.)٤٤(األولى من سنیه مشتملة على مقدار سنین من سنینا ، وسنوه األخیرة مقدار سنة من سنینا

ولعل وجه الجمع بین الروایتین اختالف الكمیة (قال رحمه اهللا ولعلي القارئ تأویل آخر

والكیفیة كما یشیر إلیه قوله : السنة كشهر ، فانه محمول على سرعة االنقضاء كما ان ما سبق 

من قوله یوم كسنة محمول على أن الشدة في غایة االستقصاء على انه یمكن اختالف باختالف 

.)٤٥(األحوال والرجال) 

نراه ان التاویالن بعیدان ، واألول منهما فیه تكلف ظاهر والذي أراه أن الترجیح والذي 

أولى لصعوبة التأویل . وان المعول في ذلك على روایة النواس بن سمعان ألنها أقوى سندا . 

واصح حدیثا أما روایة أبي امامة فعلى الرغم من صحتها أیضا فیظهران ما وقع فیها من مغایرة 

حیح في مدة مكوث الدجال في األرض إنما هو من اشتباه بعض الروم وتصرفهم .للحدیث الص
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ففي تلك األحوال )٤٦(وهذا ما قرره أیضا المحدث الهندي الكبیر محمد أنور شاه الكشمیري

واألزمنة الصعبة التي ستحل على المسلمین أیام الموت فیها أحب إلیهم من كل شيء الن 

الثة مواقع حربیة .الدجال سیحاصر المسلمین في ث

بالزلزال الشدید حیث أنه سیكون الحصاُر قاسیًا للغایة فیما یبدو وعبر عنه النبي 

.)٤٧(والجهد الشدید والمجاعة الشدیدة

وخطة الحصار أسلوب حربي معروف وبالغ الخطورة والمسلمون یومئذ في حیرة ، فان 

عني هالكًا عندها ستكون تلك األیام شر أیام بقاءهم محاصرین یعني موتًا بطیئًا وخروجهم لقتال ی

العالم آنذاك وعندها ال ینفع نفس إیمان لم تكن فیه آمنت من قبل ابن الفقیة وهي فلوال حدیث 

الجساسة وفوائده العظیمة ولوال اإلشارة النبویة في حدیث تمیم الداري لما تم التعرف على شر 

فیها األجیال على قوة المواجهة وحل األزمات غائب ینتظره العالم فال بد من تربیة نربي 

والمشكالت في زمن كثرت فیه األزمات وكي ال نترك مجاال ألنفسنا وألجیالنا القادمة خشیة 

االنسحاب والهزیمة من الواقع . 
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الخاتمة
الحمد هللا بدیع السموات واألرض والصالة والسالم على رسول اهللا محمد خاتم النبیین 

لى اله وصحبه الطیبین الطاهرین . والمرسلین وع

فهذه جملة نتائج توصلت إلیها من خالل بحثي هذا وكما یأتي : 

الحدیث الذي أورده مسلم ، في كتابه صحیح مسلم لم ینفرد به بل أورده وأخرجه غیر واحد -١

من أهل المصنفات ودواوین السنة النبویة المطهرة . 

من الحقائق .حدیث تمیم الداري بروایته أفادت جملة-٢

الحدیث رتب العالمات الكبرى حسب وقوعها . -٣

أفاد الحدیث أن الدجال موثق أالن في جزیرة من جزائر البحر وهذا یعني انه موجود أالن -٤

والجزیرة من جهة الشرق من المدینة المنورة . 

ما ذلك ان عمر الدجال یختلف فیما یبدو عن أعمارنا وذلك یثبت قدرة اهللا في مخلوقاته . و -٥

على اهللا بعزیز . 

أمر الجساسة كما جاءت الروایة بذلك تثبت أن الدجال یملك من اإلمكانیات والقدرات ما -٦

یمهد له بالخروج حتى یؤذن له .

عن صحابي وهذا یعد منقبة من مناقب تمیم قصة الجساسة رواها المعصوم محمد -٧

أتدرون لم –ة بنص قوله وفیه تعدیل للصحابي وٕاقرار لتلك الروایالداري 

مجمعتكم قالوا : اهللا ورسوله اعلم ، قال : إني واهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرهبة ولكن جمعتكم 

الن تمیما الداري كان رجال نصرانیا فجاء فبایع ، واسلم وحدثني حدیثا وافق الذي كنت 

أحدثكم عن المسیح الدجال ... إلى آخر الروایة . 

تدل على الدقة في بیان أسباب ودوافع ودواعي خروج شر غائب ینتظره العالم ألفاظ الحدیث -٨

.. وهذه تهم الباحثین والذین یروجون لفكرة أحداث عن غیر ما وصف النبي 

إسقاط إنزال األحادیث یجب فیه أن یكون لها مستند وضابط وقواعد أسست لها السنة النبویة -٩

نستطیع إنزالها على واقع یكون مهیئًا لذلك اإلنزال.وهي جملة حلقات یجب أن تتابع حتى 

إن الدجال في قصة الجساسة تنفي لنا كل األخبار المتعلقة بخبر انه ابن صیاد وكما ورد - ١٠

في السنة النبویة وٕانما خبر تمیم الداري یثبت هذا الخبر إن الدجال غیر ابن صیاد . 

عنایة فائقة الق ولذا أوالها النبي إن فتنة المسیح الدجال تعد اكبر الفتن على اإلط- ١١

آنذاك عند وقوعه .

قصة الجساسة وما جاء فیها من أحداث تدعو المسلمین إلى العنایة بكل لفظ من ألفاظ ذلك - ١٢

الحدیث لكي یخضعوا كل األحداث الدولیة للدراسة والبحث وٕانشاء مراكز بحوث ومؤسسات 

ما سیقع من أحداث في المستقبل .للدراسات المستقبلیة لرسم الخطط والدراسات ل
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:الھوامش والمصادر 
، جامعة تكریت ، للمدرس الدكتور سعد  ١٤٣٠ألول ، ربیع الثاني ، مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة ، العدد ا) ١(

محمد حسن ، حدیث الجساسة ، دراسة موضوعیة .

صحیح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قصة الجساسة البي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري ) ٢(

شر بیت االفكار الدولیــــة الریاض ح هـ) طبع على نفقة د.محمد بن صالح الراجحي النا٢٦١النیسابوري (ت

)٢٩٤٢(   

، مصنف بن ابي شیبة : رقم ١,٣٦٤/١٧٧،مسند الحمیدي : رقم ٢٢٨/ ١,١٦٤٦مسند الطیالسي : رقم 

باب فتنة -،سنن ابن ماجة: كتاب الفتن ٦,٢٧١٤٥/٣٧٣، االمام احمد في المسند : رقم  ٧,٣٧٦٣/٥١٠

باب خبر الجساسة -،سنن ابي داؤد :كتاب المالحم ٢,٤٠٧/١٣٥٤الدجال وخروج عیسى ابن مریم : 

باب -،سنن الترمذي : كتاب الفتن )٤٣٢٦واخرى مطوًال بلفظ مقارب للفظ مسلم رقم الحدیث ( ٤٣٢٥:رقم،

،صحیح ابن حبان:باب ذكر  ٤,٢١٦٤/١١٩، مسند ابي یعلى :رقم  ٤,٤٢٥٣/٥٢١(بدون عنوان) :رقم 

. ١٩٣/  ١٥,٦٧٨٧االخبار عن وصف العالمتین : رقم 

صحیح مسلم بشرح النووي : كتاب الفتن اشراط الساعة ، باب قصة الجساسة ، الناشر دار إحیاء التراث ) ٣(

م ،١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠) ١العربي حققه الشیخ عرفان حسونة ورقم أحادیثه محمد فؤاد عبد الباقي . ط(

٢٢٦٠( ٢٠٤،  ٢٠٣، ٢٠٢٠،  ٩/٢٠١ (

) عن الشعبي عن فاطمة .١٢٢) (١٢١) (١٢٠) (١٢٩٤٢( ٩/٢٠٥صحیح مسلم بشرح النووي : ) ٤(

باب [حدیث تمیم الداري في الدجال] وهو الجامع المختصر من السنن عن –اخرجه الترمذي : كتاب الفتن ) ٥(

ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیه العمل لالمام الحافظ ابي عیسى محمد بن عیسى بن رسول اهللا 

  . ٦٩ – ٦٦) باب ٢٢٥٣هـ) ، ( ٢٧٩لترمذي (ت سورة ابن موسى ا

طبعة مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم المفهرس وتحفة األشراف ومأخوذة من أصح النسخ ومذیلة 

بفهرس لتراجم األبواب وأطراف األحادیث واآلثار من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة الشیخ صالح 

الشیخ ، الناشر دار الفیحاء ، دمشق ، ودار السالم ، الریاض ، بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل 

م .١٩٩٩هـ/١٤٢٠) ، ١ط(

) أخرجه ابو داود ، كتاب المالحم ، باب في خبر الجساسة ، تصنیف اإلمام ابي داود سلیمان بن االشعث ٦(

ار الدولیة، هـ) ، طبع على نفقة الدكتور محمد بن صالح الراجحي ، واعتنى به فریق بیت األفك٢٧٥(ت

) .٤٣٢٦،  ٤٣٢٥م ، (١٩٩٩هـ/١٤٢٠الناشر مؤسسة المؤتمن للتوزیع ، الریاض ، 

) المصدر نفسه .٧(

) أخرجه ابن ماجه : كتاب الفتن ، باب طلوع الشمس من مغربها . تصنیف ابي عبد اهللا محمد بن یزید بن ٨(

الراجحي واعتنى به فریق بیت االفكار هـ) ، طبعه على نفقة الدكتور محمد بن صالح ٢٧٣ماجه القزویني (

) .٤٠٧٤م ، ( ١٩٩٩هـ/  ١٤٢٠الدولیة ، الناشر مؤسسة المؤتمن للتوزیع ، الریاض ، 

) ٢٧٣٣١) (٢٧٣٢٥) أخرجه احمد : من حدیث فاطمة بنت قیس وورد الحدیث تحت األرقام التالیة (٩(

عن عامر عن عائشة مرفوعا مختصرًا ) سندًا ومتنًا من طریق داود وهو ابن ابي هند٢٧٣٤٨) (٢٧٣٥٠(

هـ) الناشر مؤسسة الرسالة ٢٤١، ومسند اإلمام احمد بن حنل (ت)بلفظ (ال یدخل الدجال المدینة وال المدینة
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 )٢٧١٠١، ( ٤٥م ، ج ٢٠٠٠هـ/١٤٢١) ، ١لبنان ، ط(–بیروت –تحقیق مجموعة من العلماء ، دمشق 

) . المصدر نفسه٢٧١٠٢(

) ٢٧٣٣١) (٢٧٣٢٥من حدیث فاطمة بنت قیس وورد الحدیث تحت األرقام التالیة () أخرجه احمد :١٠(

) سندًا ومتنًا من طریق داود وهو ابن ابي هند عن عامر عن عائشة مرفوعا مختصرًا ٢٧٣٤٨) (٢٧٣٥٠(

،)بلفظ (ال یدخل الدجال المدینة وال المدینة

–الة تحقیق مجموعة من العلماء ، دمشق هـ) الناشر مؤسسة الرس٢٤١ومسند اإلمام احمد بن حنل (ت

) .٢٧١٠٢( )٢٧١٠١، ( ٤٥م ، ج ٢٠٠٠هـ/١٤٢١) ، ١لبنان ، ط(–بیروت 

–هـ) الناشر مؤسسة الرسالة تحقیق مجموعة من العلماء ، دمشق ٢٤١) ومسند اإلمام احمد بن حنل (ت١١(

) .٢٧١٠٢( )٢٧١٠١، ( ٤٥م ، ج ٢٠٠٠هـ/١٤٢١) ، ١لبنان ، ط(–بیروت 

).٢٩٠١( ٩/١٦١) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب في اآلیات التي تكون قبل الساعة ، ١٢(

) المصدر نفسه ، وعزاه في جامع األصول إلى أبي داود والترمذي أیضا .١٣(

) وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.١٤(

لمصدر نفسه .، ا ٢٠٤/  ٤) جامع األصول : ألبن األثیر ، ١٥(

) المصدر نفسه١٦(

هـ ، نشر  ٨٥٢) فتح الباري بشرح صحیح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن عبد اهللا بن حجر العسقالني ت ١٧(

بیروت ، لبنان ، طبعة مؤیدة ومنقحة حقق أصلها عبد  ١٩٨٩هـ ـ  ١٤١٠) ١في دار الكتب العلمیة ، ط(

. ١٣/١١٣یثها ، محمد فؤاد عبد الباقي ، العزیز بن باز ورقم أبوابها وكتبها وأحاد

) هناك بعض األماكن مثل مثلث برمودا ، وبحر الشیطان ، ووسط المحیط الهندي ، وشرق استرالیا ١٨(

والقطبین الشمالي والجنوبي وشمال نیوزلندا ، ووسط المحیط الهندي ، وبین بحر الشیطان ومثلث برمودا 

رب أفریقیا ، وشرق أفریقیا ، وحول أفغانستان وهذه المناطق جرت وشرق البرازیل ، وبراجواي ، وشمال غ

فیها حوادث غامضة ، عجز العلماء عن كشف حقیقة ما یجري فیها ، أحادیث أشراط الساعة الكبرى : 

، أطروحة دكتوراه للطالب محمد بشار الفیضي ، وهي رسالة تقدم بها الطالب إلى مجلس  ٢٣٣ – ٢٣١

م . ١٩٩٦هـ  ١٤١٧ة ، جامعة بغداد ، بإشراف الدكتور فرج توفیق الولید ، كلیة العلوم اإلسالمی

.  ١/٣٥١) معجم البلدان : لیاقوت الحموي ، الناشر دار صادر بیروت ، ١٩(

. اطلس العالم االسالمي الناشر  ١/٣٥١) معجم البلدان : لیاقوت الحموي ، الناشر دار صادر بیروت ، ٢٠(

٢٢,٢١، ١٩٩٧لبنان –دار صادر بیروت 

) النهایة في غریب الحدیث واالثر : لمجد الدین المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن االثیر تحقیق ٢١(

.٢/٣٠٤،  ١٣٨٣ –محمد ومحمد الطناحي وطاهر احمد الزواي الناشر دار احیاء التراث العربي بیروت 

.  ٣٠٤/ ٢، والنهایة :  ٥/٢٠٧) مرقاة المفاتیح : ٢٢(

هـ) الناشر . دار ١٣٤٦ذل المجهول في حل سنن ابي داود : للشیخ خلیل احمد المباركفوري (ت) انظر ب٢٣(

، المصدر نفسه. ٢٤٣/  ١٧هـ) ، ١٣٩٣) (٣العلوم للطباعة ط(

) المصدر نفسه٢٤(

) ٨٢) النمل (٢٥(

. ٩/٢٠٣) صحیح مسلم بشرح النووي : ٢٦(
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. ٢٠٥ – ٩/٢٠٤) صحیح مسلم بشرح النووي : ٢٧(

هـ) ، طبعة مجلة دائرة المعارف ٨٥٢. لإلمام الحافظ بن حجر العسقالني(ت٥١٢–١/٥٠٠ب لتهذیب:) تهذی٢٨(

، طبقات ابن ١٩٨٦ –١٤٠٦) ٤مؤسسة الرسالة ط( ٤٤٨- ٢/٤٤٢هـ، وسیر أعالم النبالء:١٣٢٥النظامیة 

. ٤٠٨/ ٧٠سعد: 

.  ٩/٢٠٣) صحیح مسلم بشرح النووي : ٢٩(

، كتاب الفتن واشراط الساعة باب ذكر ابن صیاد وقطعة الحدیث  ٩/١٧٧) صحیح مسلم بشرح النووي : ٣٠(

رواها البخاري عن ابن عمر في كتاب الجنائز وكتاب الجهاد . ، وأخرجه مسلم في الفتن أیضا وفیه ان 

قال العمر : (إن یكن أي الدجال فلن تسلط علیه وان لم یكن فال خیر لك في قتله) وذلك الن النبي 

) ، ١، وما بعدها ، ط( ٤٠٥،  ١٣/٤٠٣هو عیسى بن مریم علیه السالم) ، فتح الباري : الذي سیقتله

. ١٩٨٩) ، ١، كتاب االعتصام ، دار الكتب العلمیة ط( ١٩٨٩

) ینظر المطلب الثاني ، دراسة سند الحدیث وتفاصیل الحقائق التي وردت في الحدیث . ٣١(

. ١٨٦/  ٩) صحیح بشرح النووي : ٣٢(

) .٢٩٣٢( ١٨٦،  ٩/١٨٥ه مسلم : ) أخرج٣٣(

من طریق أبي قالبه أیضا وهناك اختالف یسیر  ٥/٣٧٢بهذا السند وأخرجه  ٤١٠/  ٥) أخرجه احمد : ٣٤(

. وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحیح قلت : فیه رجل  ٧/٣٤٣األلفاظ وأورده البیهقي في مجمع الزوائد : 

حابة كلهم عدول . مجهول من الصحابة وجهالته ال تضر الن الص

. ١٥١) اشراط الساعة الكبرى : الدكتور بشار محمد أمین ، ٣٥(

) إشارة إلى حدیث إال تقوم الساعة حتى یبعث وجالوت كذابون قریب من ثالثین كلهم یزعم انه رسول اهللا . ٣٦(

) في الفتن : باب ال توم الساعة حتى الرجل ... الخ .٢٩٢٣الحدیث أخرجه مسلم : (

وبین ان  ١/١٣٠) في الفتن باب فتنة الدجال وأورده ابن كثیر في المالحم: ٤٠٧٣رجه ابن ماجه: () أخ٣٧(

رجال قد سقط من اسناده وهو التابعي عمرو بن عبد اهللا الحضرمي وان أبا .

، ٥/١٦) اشارة الى حدیث ال تقوم الساعة حتى یخرج ثالثون كذابًا آخرهم األعور الدجال، أخرجه احمد : ٣٨(

وقال (رواه احمد والبذار ببعضه وفیه (فمن اعتصم باهللا فقال  ٧٠/٣٤٠ورده الهیثمي في مجمع الزوائد : وأ

ربي اهللا حي ال یموت) فال عذاب علیه (ومن قال آنت ربي فقد افتتن) . ورجال احمد رجال الصحیح ، غیر 

ولم یخرجه واقره الذهبي.ثعلبه بن عباد وثقة ابن حبان وقال الحاكم : حدیث صحیح على شرط الشیخین

لبنان . -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ٣/٢٣٤) فتح الباري: ٣٩(

) .٢٢) التوبة : (٤٠(

) من طریق عن ربعي ٢٩٣٤) الفتن ، باب ذكر الدجال وحققه وما بعده وأخرجه (٢٩٣٤) اخرجه مسلم (٤١(

) في كتاب األنبیاء ، ٣٤٥٠بنحوه () . وأخرجه البخاري ٢٩٣٥بن خراش وفي بعضها ال یذكر ربغي یقدر (

) في المالحم ٤٣١٥) في الفتن باب ذكر الدجال واخرج ابو داود (٧١٣٠باب ما ذكره من بني إسرائیل (

باب خروج الدجال من طریق ربعي بن خراش أیضا.

ین ان وب ١/١٣٠) في الفتن ، باب فتنة الدجال وأورده ابن كثیر في المالحم ٤٠٧٧) أخرجه ابن ماجه : (٤٢(

رجال قد سقط إسناده وهو التابعي عمرو بن عبد اهللا الحضرمي وان ابا داود جرد إسناده قلت : أخرجه أبو 
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) في المالحم ، باب خروج الدجال من طریق عیسى بن محمد عن خمرة عن الشیباني ٤٣٢٢داود مختصرًا (

عن عمرو بن عبد اهللا بن أبي إمامة نحو حدیث النواس .

) في التاریخ ذكر األخبار من تقارب الزمان من قبل قیام الساعة قال الشیح ٦٨٤٢حبان () أخرجه ابن٤٣(

(اسناده صحیح) على شرط الصحیح النفیلي هو عبد اهللا بن محمد بن علي  ١٥/٢٥٧١شعیب في اإلحسان 

صحیح) . وقال (رواه أبو یعلى ورجاله رجال ال ٣٣١/  ٧٠بن نفیل الحراني، وأورده الهیثمي في المجمع : 

) اإلشاعة الشراط الساعة : للسید الشریف محمد بن عبد الرسول الحسیني البرزنجي الناشر مكتبة مطبعة ٤٤(

. ١٣٠المشهد الحسیني ، القاهرة ، الطبعة االخیرة ، ص

) المصدر نفسه .٤٥(

) ، ٥یة ط() عون المعبود ، شرح سنن ابي داود ، لمحمد شمس الحق العظیم االبادي ، المكتبة السلف٤٦(

٦/٥٠١،  ١٣٨٩ .

محمد أنور شاه  ٤/٤٧٠٤٤للفیضي . فیض الباري عن صحیح البخاري :  ١٩٩) اشراط الساعة الكبرى : ٤٧(

أخرجها اإلمام احمد باب أسانید مختلفة في بعض رجال الكمشیري إشارة إلى أحادیث وردت عن النبي 

الصحیح وبعضها دون ذلك لم ترتقي إلى درجة الصحة .


