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  املقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

وا اللَّه يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُ: وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
يا أَيها الناس اتقُوا  حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ 
ي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذ الًمنهما رِجا

يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا  إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
ا  الًقَويددعِ * سطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

 فَقَد ولَهسرو االلَّهيمظا عزفَو فَاز.  
فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي : أما بعد

، وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة حممد 
  :وبعد... وكل ضاللة يف النار

فإن النجاة كل النجاة يف اتباع كتاب اهللا وسنة مصطفاه 
وج صحبه ومن رسول اهللا حممد بن عبد اهللا والسري على هديه 

وااله، ومواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين ال جيادل يف ذلك إال كل 
  .ختار كفور

مبا يصل إىل حد  هذا وقد ثبت من غري وجه عن رسول اهللا 
مسع مقاليت فوعاها مث  أًاهللا امرنضر «: قال أنه  –التواتر 

اله حلملة حديثه وحفاظ أقو فيدعو رسول اهللا  »أداها كما مسعها
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العاملني ا املؤدين هلا بإتقان كما مسعوها وعلموها بنضارة الوجه، 
اليت بدورها تؤدي إىل أفضل مراد وقرار الفؤاد أال وهو رؤية رب 

إِلَى ربها * وجوه يومئذ ناضرةٌ : العباد يف يوم املعاد لقوله تعاىل
  .)١(ناظرةٌ

لعوام أمته مبا يكون  سنته فمن هذا املنطلق شرعنا يف تقريب 
سببا يف عوم على حفظها وإتقاا وخاصة الثابت الصحيح منها 
فتنضر وجوههم وتزكو نفوسهم وترتفع درجام، ومع ذلك كله 
العمل ا الذي ينجي صاحبه يف الدارين دار الدنيا والدار اآلخرة، 

من  وكذلك إذا وضع يف قربه وتلقته مالئكة الرمحن فيفرشون له
  .فرش اجلنة فيأتيه من طيبها ونسيمها ويلبس من سندسها وإستربقها

مث بعد ذلك فهذه رسالة خمتصرة حتمل كما من حديث سيد 
املرسلني يف أخبار الدجال وصفته وما معه واملخرج من فتنته، 
وأحلقنا بآخرها مجلة أحاديث تتعرض البن صائد الذي كان 

ابن صائد هذا هو الدجال  ، وهلموجودا على عهد رسول اهللا 
أم ال؟ مث عقبنا ذلك بذكر حديث اجلساسة مع بعض التعليقات اليت 

كل ذلك على سبيل االختصار للتسهيل على . قد حيتاج إليها
املؤمنني يف وقت شغل كثري منهم بدنياه عن أخراه وبغري النافع 
وقليله عن أكيد النفع وكثريه فال حول وال قوة إال باهللا العلي 

  .العظيم
وإىل ج  فرجعة يا عباد اهللا إىل كتاب ربكم وسنة نبيكم 

                              
إنكم سترون ربكم كما «: قال وقد ثبت من طرق متعددة أن رسول اهللا  (١)

  .»...يلة البدر ليس دونه سحابترون القمر ل
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سلفكم الصاحل، هلموا وأقبلوا واهللا يف عونكم وإن تنصروه 
  .ينصركم ويثبت أقدامكم

هذا ومن أراد التفصيل يف األبواب املذكورة فعليه مبراجعة 
كتابنا الصحيح املسند من أحاديث الفنت واملالحم وأشراط 

  .)١(الساعة
نسأل اهللا أن يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن وما عظم 

  .منها وما حقر إنه ويل ذلك وهو القادر عليه
  .واحلمد هللا رب العاملني

  كتبه
  مصطفى بن العدوي/ أبو عبد اهللا

  منية مسنود –الدقهلية  –مصر 

                              
  .تقوم بنشره دار اهلجرة بالثقبة باململكة العربية السعودية (١)
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  الرموز املستعملة يف هذا الكتيب

  ما يشري إليه  الرمز
  صحيح البخاري  خ
  صحيح مسلم  م
  سنن أيب داود  د
  سنن الترمذي  ت

  سنن النسائي  س، ن
  سنن ابن ماجه  جه
  مسند اإلمام أمحد بن حنبل  حم
  مسند أيب يعلي املوصلي  يع
  مستدرك احلاكم  ك

  معجم الطرباين الكبري  طب
  البخاري تعليقًا  خت

  



  

  ٩  أخبـار الدجـال وابن صيـاد
 

  أصل اشتقاق الدجال

العرب ما  أصل الدجل هو التغطية، وقد أورد صاحب لسان
: لدجالةدجل الدجيل وا): ١٣٢٩ص(يفيد ذلك فقال رمحه اهللا 

طاله : اجلرب بالقطران، ودجل البعري شدة طلي: القطران، والدجل
ودجل الرجل : عم جسمه باهلناء مث قال رمحه اهللا: به، وقيل

كذب، وهو من ذلك ألن الكذب التغطية، : وسرج، وهو دجال
الدجال، والدجال هو : يمذاب وبه ساملموه الك: والداجل: مث قال

: دجلت السيف: الدجال املموه يقال: املسيح الكذاب، وقال أيضا
  .موهته وطليته مباء الذهب

الدجالون مجع ): ٦٦يف شرح خطبة مسلم ص(وقال النووي * 
املموه، : الدجال: كل كذاب فهو دجال، وقيل: دجال، قال ثعلب

حلق بباطله إذا غطاه، وحكى دجل فالن، إذا موه، ودجل ا: يقال
  .ابن فارس هذا الثاين عن ثعلب أيضا

الدجال هو فعال بفتح ): ١٣/٩١(وقال احلافظ يف الفتح * 
أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية، وسألنه  الًالكذاب دجا يم

ى احلق بباطله، ويقال دجل البعري بالقطران إذا غطاه، واإلناء غطّي
املموه، سيف مدجل إذا : الدجال: وقال ثعلببالذهب إذا طاله، 

ى احلق بالكذب، غطّألنه ي الًى دجامس: ى، وقال ابن دريدلطُ
دجل خمففًا ومشددا إذا فعل : لضربه نواحي األرض، يقال: وقيل

بل قيل ذلك ألنه يغطى األرض، فرجع إىل األول، : ذلك، وقيل
على عشرة  الًااختلف يف تسميته دج: وقال القرطيب يف التذكرة
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  .أقوال

  حتذير األنبياء صلوات اهللا وسالمه

  عليهم أممهم من الدجال
ما بعث نيب إال أنذر أمته «: قال النيب : قال عن أنس 

األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بني 
  .»عينيه مكتوب كافر

  )و د و ت )١(خ و م(
  )صحيح(

ا للدجالاحلث على العمل الصاحل حتسب  
 )٢(بادروا«: قال ، أن رسول اهللا عن أيب هريرة 

طلوع الشمس من مغرا أو الدخان أو الدجال : باألعمال ستا
  .)٥(»أو أمر العامة )٤(أو خاصة أحدكم )٣(أو الدابة

  )م(
                              

يف رواية ملسلم مكتوب بني عينيه ك ف ر، ويف أخرى الدجال ممسوح العني  (١)
  .مكتوب بني عينيه كافر مث جاها ك ف ر يقرؤه كل مسلم

واسبقوا ا قبل أن تأيت عليكم هذه  اجتهدوا يف األعمال –واهللا أعلم  –املعىن  (٢)
  .الستة أو أحدها

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم : هي الدابة اليت تكلم الناس وهي الواردة يف قوله تعاىل (٣)
  .أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بَِآياتنا لَا يوقنونَ

  .هو املوت: خاصة أحدكم قال بعض أهل العلم (٤)
  .أمر العامة فسرها بعض أهل العلم بالقيامة (٥)
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  )صحيح(
  من أين خيرج الدجال؟

 ما مسعت من رسول اهللا  أحدثكم«: قال عن أيب هريرة 
ق، إن األعور الدجال مسيح الضاللة خيرج من قبل الصادق املصدو

املشرق يف زمان اختالف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء اهللا أن يبلغ 
من األرض يف أربعني يوما اهللا أعلم ما مقدارها اهللا أعلم ما مقدارها 

وينزل عيسى ابن مرمي فيؤمهم فإذا رفع رأسه من الركعة ) مرتني(
  .»، قتل اهللا الدجال وأظهر املؤمننيمسع اهللا ملن محده: قال

  )حب(
  )صحيح(

  من صفات الدجال

إين قد «: قال أن رسول اهللا : عن عبادة بن الصامت 
حدثتكم عن الدجال حىت خشيت أن ال تعقلوا، إن مسيح الدجال 

جعد أعور مطموس العني، ليس بناتئة وال  )١(رجل قصري أفحج
  .»ربكم ليس بأعورفإن ألبس عليكم فاعلموا أن  )٢(جحراء
  )د و س(

                              
األفحج هو بعيد ما بني الساقني، وقيل تباعد ما بني الفخذين وقيل تباعد ما بني  (١)

  .الرجلني، وقيل هو الذي إذا مشى باعد بني رجليه
إن : فبقى مكاا غائر كاجلحر، يقولاجلحراء هي اليت قد اخنسفت : قال اخلطايب (٢)

  .عينه سادة ملكاا مطموسة، أي ممسوحة ليست بناتئة وال منخسفة
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  )صحيح(

  صفة عني الدجال

الدجال أعور العني «: قال رسول اهللا : قال عن حذيفة 
  .»الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار )٢(جفال )١(اليسرى

  )م و جه(
  )صحيح(

الدجال أعور «: قال رسول اهللا : قال عن أيب بكرة 
  .»يقرؤه األمي والكاتببعني الشمال بني عينيه مكتوب كافر 

  )حم(
  )صحيح(

: ذكر الدجال فقال أن رسول اهللا  عن أيب بن كعب 
إحدى عينيه كأا زجاجة خضراء، وتعوذوا باهللا تبارك وتعاىل «

  .»من عذاب القرب
  )حم(

  )صحيح(
                              

يف حديث ابن عمر املتفق عليه أن الدجال أعور العني اليمىن وقد رجحها بعض  (١)
الدجال معيبة  لروايتني مبا حاصلها أن كلتا عيينأهل العلم ومجع آخرون بني ا

الصحيح املسند (وملزيد انظر كتابنا . ذهاا أصالً واألخرى بعيبهافإحدامها معيبة ب
  ).من أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة

  .جفال الشعر أي كثري الشعر (٢)



  

  ١٣  أخبـار الدجـال وابن صيـاد
 

يوما  ذكر النيب : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
إن اهللا ليس بأعور أال «: فقال. املسيح الدجال )١(بني ظهري الناس

، )٢(إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية
كأحسن ما  )٣(وأراين الليلة عند الكعبة يف املنام فإذا رجل آدم
ر الشعر يقط )٤(يرى من أدم الرجال تضرب ملته بني منكبيه رجل

: فقلترجلني يطوف بالبيت  رأسه ماء واضعا يديه على منكيب
وراءه جعدا  الًهذا املسيح ابن مرمي مث رأيت رج: من هذا؟ فقالوا

أعور عني اليمىن كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه  )٥(قططًا
املسيح : من هذا؟ قالوا: بالبيت فقلت )٦(على منكىب رجل يطوف

  .»الدجال
  )خ و م(

  )صحيح(

                              
  .أي كان جالسا وسط الناس (١)
  .طافية أي بارزة (٢)
  .آدم أي أمسر (٣)
  .رجل الشعر أي مرجله قد سرحه ودهنه (٤)
  .دة الشعرالقطط شديد جعو (٥)
الدجال حمرم عليه دخول مكة واملدينة لكن قد محل بعض أهل العلم ما ورد يف  (٦)

هذا احلديث على أن ذلك قبل خروجه أو على أن ذلك رؤيا منامية ال يلزم 
  .حتققها، واألول أوىل واهللا أعلم
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  مجلة عالمات للدجال وما معه

  ومدة لبثه يف األرض

من أصحاب النيب  الًأتيت رج: عن جنادة بن أيب أمية أنه قال
 حدثين حديثًا مسعته من رسول اهللا : فقلت له  يف الدجال وال

مسعت رسول اهللا : حتدثين عن غريك وإن كان عندك مصدقًا فقال
 فتنة الدجال فليس من نيب إال أنذره قومه أو  أنذرتكم«: يقول

ه اليسرى وأنه ميطر وال ينبت أمته وإنه آدم جعد أعور عين
الشجر وأنه يسلط على نفس فيقتلها مث حيييها وال يسلط على 
غريها وإنه معه جنة ونار ور وماء وجبل خبز وإن جنته نار 
وناره جنة وإنه يلبث فيكم أربعني صباحا يرد فيها كل منهل إال 
أربع مساجد مسجد احلرام ومسجد املدينة والطور ومسجد 

وإن شكل عليكم أو شبه عليكم فإن اهللا عز وجل ليس  األقصى،
  .»بأعور
  )حم(

  )صحيح(
  )١(الدجال مكتوب بني عينيه كافر 

قال يومئذ للناس  أن رسول اهللا  عن بعض أصحاب النيب 
                              

  .وانظر مجلة األحاديث املتقدمة (١)
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تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه «: وهو حيذرهم فتنة الدجال
من كره عز وجل حىت ميوت وإنه مكتوب بني عينيه كافر يقرؤه 

  .»عمله
  )م و حم و ت(

  )صحيح(
  كرب خلق الدجال وعظم فتنته

ما «: يقول مسعت رسول اهللا : قال عن هشام بن عامر 
  .»بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال

  ).م(
  )صحيح(

فقال  ذكر الدجال عند رسول اهللا «: قال عن حذيفة 
الدجال ولن ينجو أحد لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة «: لنا

مما قبلها إال جنا منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغرية وال 
  .»كبرية إال لفتنة الدجال

  )حم(
  )صحيح(

  ومن عظم فتنة الدجال

الدجال  ذكر رسول اهللا : قال عن النواس بن مسعان 
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حىت ظنناه يف طائفة النخل فلما  )١(فيه ورفع ذات غداة فخفض

يا رسول اهللا : ؟ قلنا»ما شأنكم«: ك فينا فقالرحنا عرف ذل
ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة 

إن خيرج وأنا فيكم  )٢(غري الدجال أخوفين عليكم«: النخل فقال
فأنا حجيجه دونكم وإن خيرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه 

ين واهللا خليفيت على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأ
أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 

ميينا  )٤(بني الشام والعراق فعاث )٣(سورة الكهف إنه خارج خلة
 يف يا رسول اهللا وما لبثه: قلنا »يا عباد اهللا فاثبتوا الًوعاث مشا

أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة «: ؟ قالاألرض
يا رسول اهللا فذلك اليوم الذي كسنة : قلنا »امكموسائر أيامه كأي

يا : قلنا )٥(»اقدروا له قدره. ال«: أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال
                              

ي عظمه وفخمه فمن حتقريه وهوانه أ) رفع(بتشديد الفاء أي حقر، و ) خفض( (١)
وأنه ال  »هو أهون على اهللا من ذلك«: على اهللا تعاىل عوره، ومنه قول النيب 

يقدر على قتل أحد إال ذلك الرجل مث يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد 
ذلك هو وأتباعه، ومن تفخيمه وتعظيم فتنته واحملنة به هذه األمور اخلارقة للعادة 

خفض من  أنه : هذا قول، والقول الثاين. ا من نيب إال وقد أنذره قومهوأنه م
صوته يف حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكالم والتعب ليستريح مث 

  .قاله النووي رمحه اهللا. رفع ليبلغ صوته كل أحد
ل ومث أحقها بأن خياف الدجا أن األشياء اليت أخافها على أميت معناه واهللا أعلم (٢)

  .أقوال أخر انظرها يف الصحيح املسند من أحاديث الفنت
  .يعين يف طريق بني الشام والعراق (٣)
  .العيث أشد الفساد: عاث (٤)
إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبني الظهر كل يوم  –واهللا أعلم  –معناه  (٥)

  ..عصر فصلوا العصرفصلوا الظهر مث إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبني ال



  

  ١٧  أخبـار الدجـال وابن صيـاد
 

كالغيث استدبرته الريح «: رسول اهللا وما إسراعه يف األرض؟ قال
فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر 

سارحتهم أطول ما  السماء فتمطر واألرض فتنبت فتروح عليهم
مث يأيت القوم  )١(كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر

فيدعوهم فريدون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني 
ليس بأيديهم شيء من أمواهلم ومير باخلربة فيقول هلا أخرجي 

ممتلئًا  الًالنخل مث يدعو رج )٢(كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب
مث يدعوه  )٣(ف فيقطعه جزلتني رمية الغرضشبابا فيضربه بالسي

فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث اهللا 
املسيح ابن مرمي فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني 

واضعا كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قطر  )٤(مهرودتني
ريح نفسه فال حيل لكافر جيد  )٥(وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ

إال مات نفسه ينتهي حني ينتهي طرفه فيطلبه حىت يدركه بباب 
 )٦(لد فيقتله مث يأيت عيسى ابن مرمي قوم قد عصمهم اهللا منه

                              
تروح أي ترجع والسارحة هي املاشية اليت تسرح أي تذهب أول النهار إىل املرعى، وأما  (١)

فبضم الذال املعجمة وهي األعايل واألسنمة مجع ذروة بضم الذال وكسرها وقوله ) الذرى(
  .أي أطوله لكثرة اللنب، وكذلك أمده خواصر لكثرة امتالئها) وأسبغه(
  .النخل ذكور النخليعاسيب  (٢)
  .جزلينت أي قطعتني، ومعىن رمية الغرض أنه جيعل بني اجلزلتني مقدار رميته (٣)
مهرودتان معناه البس ثوبني مهرودتني أي مصبوغني بورس مث بزعفران وقيل مها  (٤)

  .شقتان والشقة نصف املالءة
حدر منه املاء على حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، واملراد يت: مجان (٥)

  .هيئة اللؤلؤ يف صفائه فسمى املاء مجانا لشبهه يف الصفاء
  .أي قد عصمهم اهللا من الدجال (٦)
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١٨  

 
فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجام يف اجلنة فبينما هو 
كذلك إذ أوحى اهللا إىل عيسى إين قد أخرجت عبادا يل ال 

بادي إىل الطور ويبعث اهللا يأجوج ألحد بقتاهلم فحرز ع )١(يدان
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على حبرية 
طربية فيشربون ما فيها ومير آخرهم فيقولون لقد كان ذه مرة 

وحيضر نيب اهللا عيسى وأصحابه حىت يكون رأس الثور  )٢(ماء
ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم فريغب نيب اهللا عيسى 

يف رقام فيصبحون  )٤(فريسل اهللا عليهم النغف )٣(أصحابهو
كموت نفس واحدة مث يهبط نيب اهللا عيسى وأصحابه  )٥(فرسى

إىل األرض فال جيدون يف األرض موضع شرب إال ماله زمههم 
فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا فريسل اهللا طريا  )٦(ونتنهم

شاء اهللا مث يرسل اهللا  كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث
فيغسل األرض حىت  )٧(مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر

                              
  .ال يدان أي ال قدرة وال طاقة (١)
مث يسريون حىت ينتهوا إىل جبل اخلمر وهو جبل بيت ... يف رواية ملسلم بعد قوله ماء (٢)

ض هلم فلنقتل من يف السماء فريمون بنشام إىل املقدس فيقولون لقد قتلنا من يف األر
واخلمر هو الشجر امللتف . (فريد اهللا عليهم نشام خمضوبة دما) أي بسهامهم(السماء 

  ).الذي يستر من فيه وقد فسر جبل اخلمر بأنه بيت املقدس قاله النووي
  .أي يدعو اهللا عز وجل (٣)
  .هو دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم (٤)
  .أي قتلى: فرسى (٥)
  .الزهم والننت أي الدسم والرائحة الكريهة (٦)
وال وبر وهو اخليام . أي ال مينع من نزول املطر بيت املدر وهو الطني الصلب (٧)

  .املصنوعة من وبر األنعام
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بركتك  مث يقال لألرض أنبيت مثرتك وردي )١(يتركها كالزلفة
ويبارك يف  )٢(فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها

من الناس  )٤(من اإلبل لتكفي الفئام )٣(الرسل حىت إن اللقحة
ن البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي واللقحة م

من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا رحيا طيبة  )٥(الفخذ
فتأخذهم حتت آباطهم فتقبص روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 

  .»فعليهم تقوم الساعة )٦(شرار الناس يتهارجون فيها ارج احلمر
  )م و ت و جه(

  )صحيح(
  لومن فنت الدجا

إن معه ماء «: قال يف الدجال عن النيب  عن حذيفة 
  .»ه نارونارا فناره ماء بارد وماؤ

  )خ و م و د(
  )صحيح(

                              
  .الزلفة بالفاء قيل فيها كاملرآة، وفيها أقوال أخر (١)
وهو الذي فوق الدماغ، وقيل ما القحفة هي مقعر القشر، شبهها بقحف الرأس  (٢)

  .انفلق من مججمته وانفصل
  .اللقحة القريبة العهد بالوالدة، واللقوح ذات اللنب ومجعها لقاح (٣)
  .الفئام اجلماعة الكثرية من الناس (٤)
  .الفخذ اجلماعة من األقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة (٥)
جال النساء حبضرة الناس كما يفعل احلمري يتهارجون ارج احلمر أي جيامع الر (٦)

  .وال يكترثون لذلك
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٢٠  

 
ألنا أعلم مبا مع الدجال «: قال رسول اهللا : قال وعنه 

 رأي واآلخر ،العني ماء أبيض أحدمها رأي معه ران جيريان منه،
 نارا يراه الذي نهرال فليأت أحد أدركن فإما تأجج نار العني

 الدجال وإن بارد ماء فإنه منه فيشرب رأسه ليطأطئ مث وليغمض
 كل يقرؤه كافر عينيه بني مكتوب غليظة ظفرة عليها العني ممسوح
  .»كاتب وغري كاتب مؤمن
  )خترجيه تقدم(

  )صحيح(
 أحدثكم أال« : اهللا رسول قال :قال  هريرة أيب وعن

 معه يءجي وإنه ورعأ إنه :قومه نيب به حدث ما الدجال عن حديثًا
 كما أنذركم وإين النار هي اجلنة إا يقول فاليت والنار اجلنة مبثال
  .»قومه نوح به أنذر

  )م و خ(
  )صحيح(

 الدجال عن  النيب أحد سأل ما :قال  شعبة بن املغرية عن
 معه إن :يقولون ألم :قلت »يضرك؟ ما« :يل قال وإنه سألته ما

  .)١(»ذلك من اهللا على أهون هو بل« :قال !!ماء؟ رو خبز جبل
  )جه و م و خ(

  )صحيح(
                              

معناه هو أهون على اهللا من أن جيعل ما خلقه اهللا تعاىل : قال القاضي: قال النووي رمحه اهللا (١)
على يده مضالً للمؤمنني ومشككًا لقلوم، بل إمنا جعله له ليزداد الذين آمنوا إميانا ويثبت 

  .واملنافقني وحنوهم، وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلكاحلجة على الكافرين 
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  الدجال ال يدخل املدينة

 بلد من ليس« : اهللا رسول قال :قال  مالك بن أنس عن
 عليه إال نقب نقاا من له ليس واملدينة مكة إال الدجال سيطؤه إال

 رجفات ثثال بأهلها املدينة ترجف مث حيرسوا صافني املالئكة
  .»ومنافق كافر كل اهللا فيخرج
  )م و خ(

  )صحيح(
 )١(أنقاب على« : اهللا رسول قال :قال  هريرة أيب عن
  .»الدجال وال الطاعون يدخلها ال مالئكة املدينة
  )م و خ(

  )صحيح(
 رعب املدينة يدخل ال« :قال  النيب عن  بكرة أيب عن
  .»ملكان باب كل على أبواب سبعة يومئذ هلا الدجال املسيح
  )خ(

  )صحيح(
  موقف للدجال عند باب املدينة

 يوما  اهللا رسول حدثنا :قال  اخلدري سعيد أيب عن

                              
  .األنقاب املداخل (١)
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 يأيت« :قال أنه به حيدثنا فيما فكان الدجال عن طويالً حديثًا

 بعض فينزل املدينة نقاب يدخل أن عليه حمرم وهو الدجال
 الناس خري هو لرج يومئذ إليه فيخرج املدينة تلي اليت السباخ

 حدثنا الذي الدجال أنك أشهد :فيقول – الناس خيار من أو –
 مث هذا قتلت إن أرأيتم :الدجال فيقول حديثه  اهللا رسول
 حيييه مث فيقتله .ال :فيقولون األمر؟ يف تشكون هل أحييته
 الدجال فرييد اليوم من بصرية أشد فيك كنت ما واهللا :فيقول

  .»هعلي يسلط فال يقتله أن
  )م و خ(

  )صحيح(
 قبله فيتوجه الدجال خيرج« : اهللا رسول قال :قال  وعنه

 أين :له فيقولون الدجال مساحل املساحل فتلقاه املؤمنني من رجل
 ما أو :له فيقولون :قال خرج الذي هذا إىل أعمد :فيقول تعمد؟
 بعضهم فيقول اقتلوه :فيقولون خفاء، بربنا ما :فيقول بربنا؟ تؤمن

 فينطلقون :قال دونه أحدا تقتلوا أن ربكم اكم قد أليس :ضلبع
 الذي الدجال هذا الناس أيها يا :قال املؤمن رآه فإذا الدجال إىل به

 خذوه :فيقول )١(فيشبح به الدجال فيأمر :قال ، رسول ذكر
 يب؟ تؤمن ما أو :فيقول :قال ضربا وبطنه ظهره فيوسع )٢(وشجوه

                              
  .أي ميد على بطنه: يشبح (١)
  .اجلرح يف الرأس والوجه: الشج (٢)
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 باملئشار )١(فيؤشر به فيؤمر :قال الكذاب حاملسي أنت :فيقول :قال
 القطعتني بني الدجال ميشى مث :قال رجليه بني يفرق حىت مفرقه من
 ما :فيقول يب؟ أتؤمن :له يقول مث :قال قائما فيستوى .قم :يقول مث

 يفعل ال إنه الناس أيها يا :يقول مث قال بصرية إال فيك ازددت
 بني ما فيجعل ليذحبه لدجالا فيأخذه قال الناس من بأحد بعدي
 بيديه فيأخذ قال الًسبي إليه يستطيع فال حناسا )٢(ترقوته إىل رقبته

 يف يلقأُ وإمنا النار إىل قذفه أمنا الناس فيحسب به فيقذف ورجليه
 رب عند شهادة الناس أعظم هذا«  اهللا رسول فقال »اجلنة

  .»العاملني
  )م(

  )صحيح(
  يوم اخلالص

 الناس خطب  اهللا رسول أن  درعاأل بن حمجن عن
 يوم وما اخلالص يوم !!اخلالص؟ يوم وما اخلالص يوم« :فقال

 وما :له فقيل ثالثًا !!اخلالص؟ يوم وما اخلالص يوم !!اخلالص؟
 املدينة فينظر أحدا فيصعد الدجال جييء :قال اخلالص؟ يوم

 أمحد مسجد هذا األبيض القصر هذا أترون :ألصحابه فيقول

                              
واملئشار مزة بعد امليم هو األفصح : قال العلماء: فيؤشر قال النووي رمحه اهللا (١)

  .وجيوز املنشار
  . بني ثغرة النحر والعاتقالترقوة هي العظمة اليت (٢)
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 سبخة فيأيت مصلتا ملكًا منها نقب بكل دفيج املدينة أيتي مث

 يبقى فال رجفات ثالث املدينة ترجف مث رواقه فيضرب احلرف
 يوم فذلك إليه خرج إال فاسقة وال فاسق وال منافقة وال منافق

  .»اخلالص
  )ك و حم(

  )لشواهده صحيح(
  بنو متيم أشد الناس على الدجال

 مسعتهن ثالث بعد متيم بين أحب أزال ال :قال  هريرة أيب عن
 ،»الدجال على أميت )١(أشد هم« فيهم يقوهلا  اهللا رسول من

 ولد من فإا أعتقيها« :فقال عائشة عند سبية فيهم وكانت
  .»قومي أو قوم صدقات هذه« :فقال صدقام وجاءت ،»إمساعيل

  )م و خ(
  )صحيح(

  أكثر أتباع الدجال من النساء

 ينزل« : اهللا رسول قال :قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن
 النساء إليه خيرج من رثأك فيكون قناة مبر السبخة هذه يف الدجال

 وعمته وأخته وابنته أمه وإىل محيمه إىل لريجع الرجل إن حىت
                              

يف رواية هم أشد الناس قتاالً يف املالحم، واجلمع ممكن بأن يقال إن قتال الدجال  (١)
  .من أكرب املالحم
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 عليه املسلمني اهللا يسلط مث إليه خترج أن خمافة رباطًا فيوثقها
 أو الشجرة حتت تبئليخ اليهودي إن حىت شيعته ويقتلون فيقتلونه
  .»فاقتله حتيت يهودي هذا للمسلم الشجرة أو احلجر فيقول احلجر
  )حم(

  )لغريه صحيح(
  اليهود أتباع الدجال

 من الدجال يتبع« :قال  اهللا رسول أن  مالك بن أنس عن
  .)١(»الطيالسة عليهم ألفًا سبعون أصبهان يهود
  )م(

  )صحيح(
  فرار الناس من الدجال يف اجلبال

 :يقول  النيب مسعت :قالت عنها اهللا رضي شريك أم عن
 رسول يا :شريك أم قالت ،»اجلبال يف الدجال من الناس ليفرن«

  .»قليل هم« :قال يومئذ؟ العرب فأين اهللا
  )ت و م(

  )صحيح(

                              
  .نوع من أنواع الثياب: الطيالسة (١)
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  )١(مدة لبث الدجال يف األرض 

 مسعت :قال الثقفي مسعود بن عروة بن عاصم بن يعقوب عن
 حتدث الذي احلديث هذا ما :فقال رجل وجاءه عمرو، بن اهللا عبد
 إله ال أو اهللا سبحان :فقال وكذا، كذا إىل تقوم الساعة إن :تقول به؟
 إمنا أبدا شيئًا أحدا أحدث أال مهمت لقد حنوها، كلمة أو اهللا إال

 ويكون ويكون البيت حيرق عظيما، أمرا قليل بعد سترون إنكم :قلت
 أربعني فيمكث أميت يف الدجال خيرج« : اهللا رسول قال :قال مث
 اهللا فيبعث عاما أربعني أو شهرا أربعني أو يوما أربعني أدري ال

 ميكث مث فيهلكه فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مرمي ابن عيسى
 من باردة رحيا اهللا يرسل مث عداوة اثنني بني ليس سنني سبع الناس

 من ذرة مثقال قلبه يف أحد األرض وجه على يبقى فال الشام قبل
 )٢(جبل كبد يف دخل أحدكم أن لو حىت قبضته إال إميان أو خري

 :قال  اهللا رسول من مسعتها :قال »تقبضه حىت عليه لدخلته
 يعرفون ال السباع )٣(وأحالم الطري خفة يف الناس شرار فيبقى«

 أال :فيقول الشيطان هلم فيتمثل منكرا ينكرون وال معروفًا
 يف وهم األوثان بعبادة فيأمرهم تأمرنا؟ فما :فيقولون تستجيبون؟

 يسمعه فال الصور يف ينفخ مث عيشهم حسن رزقهم )١(دار ذلك
                              

  .انظر ما قد تقدم عن جنادة بن أيب أميةو (١)
  .أي وسط اجلبل: كبد جبل (٢)
معناه يكونون يف سرعتهم إىل الشرور وقضاء الشهوات : قال العلماء: قال النووي (٣)

  .والفساد كطريان الطري ويف العدوان وظلم بعضهم بعضا يف أخالق السباع العادية
  .أي أن اهللا يدر عليهم الرزق بوفرة (١)
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 رجل يسمعه من وأول :قال ليتا ورفع )١(ليتا أصغى إال أحد
 أو – اهللا يرسل مث الناس ويصعق فيصعق :قال إبله حوض )٢(يلوط
 فتنبت )الشاك نعمان( الظل وأ )٣(الطل كأنه مطرا – اهللا ينزل :قال
 :يقال مث ينظرون، قيام هم فإذا أخرى فيه ينفخ مث الناس أجساد منه
 يقال مث :قال لونمسؤو إم وقفوهم ربكم إىل هلم اسالن أيها يا

 تسعمائة ألف كل من :فيقال كم؟ من :فيقال النار بعث أخرجوا
 يوم وذلك شيبا الولدان جيعل يوم فذاك قال وتسعني وتسعة

  .»ساق عن يكشف
  )م(

  )صحيح(
  احلث على الفرار من الدجال والبعد عنه

 مسع من« : اهللا رسول قال :قال  حصني بن عمران عن
 مؤمن أنه حيسب وهو ليأتيه الرجل إن فواهللا عنه فلينأ بالدجال

  .»الشبهات من به يبعث ملا أو الشبهات من به يبعث مما فيتبعه
  )ك و حم و د(

  )حصحي إسناده(

                              
  ).يعين أنه ميوت(الليت صفحة العنق، وأصغى معناها أمال أي أمال صفحة عنقه  (١)
  .هأي يصلحه ويطين (٢)
األصح الطل بالطاء باملهملة وهو املوافق للحديث اآلخر : قال العلماء: قال النووي (٣)

  .أنه كمىن الرجال
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٢٨  

 
  حرز من الدجال

 من آيات عشر حفظ من« :قال  النيب أن  الدرداء أيب عن
  .»الدجال من عصم الكهف سورة )١(أول

  )ن و ت و د و م(
  )صحيح إسناده(

  حرز آخر من الدجال

 به الناس طاف وقد باملدينة الًرج رأيت :قال  قالبة أيب عن
 من رجل فإذا  اهللا رسول قال  اهللا رسول قال :يقول وهو

 الكذاب بعدكم من إن« :يقول وهو فسمعته :قال  النيب أصحاب
 وإنه مرات ثالث حبك حبك )٢(حبك بعده من رأسه وإن املضل

 توكلنا عليه اهللا ربنا لكن ربنا لست قال فمن ربكم أنا سيقول
  .)٣(»سلطان عليه يكن مل شرك من باهللا نعوذ أنبنا وإليه
  )حم(

  )صحيح(

                              
  ).من سورة الكهف(وثالثة ) من آخر سورة الكهف(هناك رواية أخرى  (١)
يف اللسان ويف احلديث يف صفة الدجال رأسه حبك حبك أي شعر رأسه منكسر  (٢)

الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصريان من اجلعودة مثل املاء 
  .ويف رواية أخرى حمبك الشعر مبعناه. طرائق

  .ونعوذ باهللا منك فال سبيل له عليه: يف رواية ألمحد (٣)
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  دجالاالستعاذة من ال

 الصالة يف يدعو كان  اهللا رسول أن  النيب زوج عائشة عن
 املسيح فتنة من بك وأعوذ القرب عذاب من بك أعوذ إين اللهم«

 بك أعوذ إين اللهم املمات وفتنة احمليا فتنة من بك وأعوذ الدجال،
 :فقال املغرم؟ من تستعيذ ما أكثر ما :قائل له فقال ،»واملغرم املأمث من
  .»فأخلف ووعد فكذب حدث غرم إذا جلالر إن«

  )ن و د و م و خ(
  )صحيح(

 فرغ إذا« : اهللا رسول قال :قال  هريرة أيب وعن
 عذاب من :أربع من باهللا فليتعوذ )١(اآلخر التشهد من أحدكم

 املسيح شر ومن واملمات احمليا فتنة ومن القرب عذاب ومن جهنم
  .»الدجال

  )جه و ن و د و م(
  )صحيح(

 يعلمهم كان  اهللا رسول أن عنهما اهللا رضي عباس ناب وعن
 إنا اللهم قولوا« :يقول القرآن من السورة يعلمهم كما الدعاء هذا

 بك وأعوذ القرب عذاب من بك وأعوذ جهنم عذاب من بك نعوذ
                              

يف رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد ومل يذكر اآلخر، ورواية من زاد اآلخر فيها  (١)
ط دونه يف الطول، ولذلك شواهد أخر ليس هذا فائدة أال وهي أن التشهد األوس

  .مكان بسطها
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٣٠  

 
  .»واملمات احمليا فتنة من بك وأعوذ الدجال املسيح فتنة من

  )م(
  )صحيح(

  )١(مصرع الدجال 

 وأنا  اهللا رسول على تدخل :قالت عنها اهللا ضير عائشة عن
 .الدجال ذكرت اهللا رسول يا :فقلت »يبكيك؟ ما« :فقال أبكي
 ربكم فإن مت وإن أكفيكموه حي وأنا رجخي فإن تبكني فال« :قال

 املدينة بناحية ينزل حىت فيسري اليهود معه خيرج وإنه بأعور، ليس
 شرار اهللا فيخرج ملكان باب كل على أبواب سبعة هلا يومئذ وهي
 عيسى يلبث مث فيقتله مرمي ابن عيسى فينزل لدا يأيت فينطلق أهلها

  .»مقسطًا وحكما الًعد إماما سنة أربعني األرض يف
  )حب(

  )صحيح(

                              
  .وانظر حديث النواس بن مسعان يف باب عظم فتنة الدجال (١)
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  فصل يف ابن صياد وما جاء فيه

  وهل هو الدجال أم ال؟
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٣٢  

 
  مع ابن صياد مواقف لرسول اهللا 

 من رهط يف انطلق عمر أن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن
 مع يلعب وجده حىت صياد ابن قبل  النيب مع  النيب أصحاب
 يشعر فلم حيتلم صياد ابن يومئذ قارب وقد مغالة بين أطم عند الغلمان
 أين شهدتأ« : النيب قال مث بيده ظهره  النيب ضرب حىت بشيء
 ألمينيا رسول أنك أشهد :فقال صياد ابن إليه فنظر  »اهللا؟ رسول

  النيب له قال اهللا؟ رسول أىن أتشهد : للنيب صياد ابن :فقال
 :صياد ابن قال »ترى؟ ماذا« : النيب قال ،»ورسله باهللا آمنت«

 قال )٢(»األمر عليك خلط« : النيب قال )١(وكاذب صادق يأتيين
 قال الدخ هو :صياد ابن قال )٣(»خبيئًا لك تأخب قد إين« : النيب
 اهللا رسول يا :عمر قال )٥(»قدرك تعدو فلن )٤(خسأا« : النيب
 عليه، تسلط فلن يكنه إن« : النيب قال عنقه أضرب فيه يل ائذن
  .»قتله يف لك خري فال هو يكن مل وإن

  )ت و د و م و خ(
  )صحيح(

                              
أي يأتيه الشيطان مبا يسترقه من السمع فيصدق فيه ويأتيه مع ذلك بالكذب  (١)

  .فيكذب عليه واهللا أعلم
  .ي هو كذب إبليس واهللا أعلمليس عليك احلق الذي يسترقه الشيطان بالباطل الذ: أي (٢)
إين قد خبأت لك خبيئًا وخبأ له يوم تأيت السماء : يف رواية ألمحد بإسناد صحيح (٣)

  .بدخان مبني، ففيها تصريح بأن الذي خبأ له هو سورة الدخان
  .اسكت صاغرا مطرودا: اخسأ أي (٤)
  .فلن تعدو قدرك أي لن جتاوز ما قدر اهللا فيك (٥)
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 البن  اهللا رسول قال :قال عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن
  .»اخسأ« :قال .الدخ :قال »هو؟ فما خبيئًا لك خبأت قد« :صائد
  )خ(

  )صحيح(
 ومعه  اهللا رسول انطلق :قال عنهما اهللا رضي عمر ابن وعن

 رسول عليه خلد فلما خنل يف به فحدث صياد ابن قبل كعب بن أيب
 فيها له قطيفة يف صياد وابن النخل جبذوع يتقي طفق النخل اهللا

 حممد ذاه صاف يا :فقالت  اهللا رسول صياد أم فرأت )١(رمرمة
  .)٢(»نبي تركته لو«  اهللا رسول فقال صياد ابن فوثب
  )م و خت(

  )لغريه صحيح(
 :صائد البن  اهللا رسول قال :قال  اخلدري سعيد أيب عن

 :قال القاسم أبا يا مسك بيضاء )٣(درمكة :قال »اجلنة؟ ةبتر ما«
  .»صدقت«

  )م(
  )صحيح(

                              
وهو صوت خفي : قال النووي. ويف أخرى رمرمة بالراء. مزمة بالزاييف رواية ز (١)

  .ال يكاد يفهم أو ال يفهم
أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته والضمري ألم ابن صياد أي لو مل  (٢)

  .تعلمه مبجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره
معناه أا يف البياض درمكة ويف الطيب مسك، : لماءقال الع: قال النووي رمحه اهللا (٣)

  .والدرمك هو الدقيق احلواري اخلالص البياض
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  الصحابة القائلون بأن ابن صياد هو الدجال

  ر بن اخلطاب وجابر بن عبد اهللا عم

 أن باهللا حيلف اهللا عبد بن جابر رأيت :قال املنكدر بن حممد عن
 على حيلف عمر مسعت إين :قال باهللا؟ حتلف :قلت الدجال صياد ابن

  . النيب ينكره فلم  النيب عند ذلك
  )د و م و خ(

  )صحيح(
  ابن عمر رضي اهللا عنهما

 املسيح أن أشك ما واهللا :وليق عمر ابن كان :قال نافع عن
  .صياد ابن الدجال
  )د(

  )حسن(
  ابن مسعود 

 باهللا أحلف ألن :مسعود بن اهللا عبد قال :قال األحوص أيب عن
وألن واحدة، أحلف أن من إيلّ أحب الدجال هو صائد ابن أن اتسع 

 أحلف أن من إيلّ أحب قتال قتل  اهللا رسول أن تسعة أحلف
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  .)١(شهيدا وجعله نبيا اختذه اهللا بأن وذلك واحدة
  )طب و يع(

  )صحيح(
  ابن صياد ال يكره أن يكون هو الدجال

 منه وأخذتين صائد ابن يل قال :قال  اخلدري سعيد أيب عن
 يقل أمل !حممد أصحاب يا ولكم؟ يل ما الناس عذرت هذا – ذمامة

 وقد »له يولد وال« :قال )٢(أسلمت وقد »يهودي إنه« : اهللا نيب
 فما :قال حججت وقد »مكة عليه حرم قد اهللا إن« :وقال يل دول

 اآلن أعلم إين واهللا أما :له فقال :قال قوله يف يأخذ أن كاد حىت زال
 الرجل؟ ذاك أنك أيسرك :له وقيل :قال وأمه، أباه وأعرف هو حيث

  .كرهت ما علي عرض لو فقال :قال
  )م(

  )صحيح(
  ابن صياد يزعم أنه يعرف

  ومكانهمولد الدجال 

 فقال مكة إىل صائد ابن صحبت :قال  اخلدري سعيد أيب عن
                              

  ...مات بأثر السم الذي وضعته له اليهودية يعين واهللا أعلم أن رسول اهللا  (١)
كل هذا ال ينفى عنه كونه الدجال ألنه كذاب فيما يدعيه، وباقي الشبه أجاب  (٢)

  .فتحعليها احلافظ يف ال
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 رسول مسعت ألست الدجال، أين يزعمون الناس من لقيت قد أما :يل
 ليس أو يل، ولد فقد :قال .بلى قلت »له؟ يولد ال إنه« يقول  اهللا

 :قال .بلى :قلت ؟»مكة وال املدينة يدخل ال« : اهللا رسول مسعت
 إين :قوله آخر يف قال مث قال، مكة أريد أنا وهذا ينةباملد ولدت فقد

  .»)١(فلبسين :قال هو وأين ومكانه مولده ألعلم
  )م(

  )صحيح(
 ومعنا عمارا أو حجاجا خرجنا :قال  اخلدري سعيد أيب عن

 فاستوحشت وهو أنا وبقيت الناس فتفرق الًمنز فنزلنا :قال صائد ابن
 متاعي مع فوضعه مبتاعه وجاء :قال عليه يقال مما شديدة وحشة منه

 :قال ففعل :قال الشجرة تلك حتت وضعته فلو شديد احلر إن :فقلت
 إن :فقلت سعيد أبا اشرب :فقال بعس فجاء فانطلق غنم لنا فرفعت

 :قال أو يده، عن أشرب أن أكره أين إال يب ما حار واللنب شديد احلر
 فأعلقه الًبح آخذ أن مهمت لقد :سعيد أبا فقال – يده عن آخذ

 عليه خفى من سعيد، أبا يا الناس يل يقول مما أختنق مث بشجرة
 أعلم من ألست األنصار معشر عليكم خفى ما  اهللا رسول حديث
 ؟»كافر هو«  اهللا رسول قال قد أليس  اهللا رسول حبديث الناس
 »له يولد ال عقيم هو«  اهللا رسول الق قد ليس أو مسلم؟ وأنا
 يدخل ال«  اهللا رسول قال قد ليس أو باملدينة؟ ولدي تركت وقد

 سعيد أبو قال مكة أريد وأنا املدينة من أقبلت وقد »مكة وال املدينة
                              

  .أي جعلين ألتبس يف أمره (١)
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 وأعرف ألعرفه إين واهللا أما :قال مث أعذره أن كدت حىت اخلدري
  .»اليوم سائر لك تبا :قلت :قال اآلن، هو وأين مولده
  )م(

  )صحيح(
  ومن دجل ابن صياد

 :عمر ابن قال :قال صياد ابن :يقول نافع كان :قال نافع عن
 ال :قال هو؟ أنه حتدثون هل :لبعضهم فقلت فلقيته :قال مرتني لقيته
 حىت ميوت لن أنه بعضكم أخربين لقد !واهللا كذبتين :قلت :قال !واهللا

 مث فتحدثنا :قال اليوم زعموا هو فكذلك وولدا، الًما أكثرهم يكون
 مىت :فقلت :قال عينه )١(نفرت وقد أخرى لقية فلقيته :قال فارقته
 يف وهي تدري ال :قلت :قال .أدري ال :قال أرى؟ ما عينك فعلت

 خنري كأشد فنخر قال .هذه عصاك يف خلقها اهللا شاء إن قال رأسك؟
 معي كانت بعصا ضربته أني أصحايب بعض فزعم :قال .مسعت محار
 على دخل حىت وجاء :قال .شعرت ما فواهللا أنا وأما تكسرت، حىت

 أول إن« )٢(قال قد أنه تعلم أمل إليه تريد ما فقالت فحدثها املؤمنني أم
  .؟»يغضبه غضب الناس على يبعثه ما

  )م(
  )صحيح(

                              
  .نفرت أي ورمت ونتأت (١)
  كما يف رواية أخرى ملسلم القائل هو رسول اهللا  (٢)
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  مىت فقد ابن صياد

  .)١(احلرة يوم صياد ابن فقدنا :قال  جابر عن
  )د(

  )حجر ابن احلافظ إسناده صحح(
  ابن صياد بعض أقوال أهل العلم يف

 الدعاس حتقيق داود أيب مع السنن معامل( :اهللا رمحه اخلطايب قال
 وأشكل شديدا اختالفًا صياد ابن يف الناس اختلف وقد ):٤/٥٠٣

 النيب يقر كيف :فيقال هذا عن يسأل وقد قول، كل فيه قيل حىت أمره
 ا، النبوة يدعي الًرجهوجياور داره يف يساكنه باملدينة ويتركه كاذب 
 الدخان؟ أنه من له خبأه مبا إياه امتحانه وجه وما ذلك؟ معىن وما فيها

 هذه أن :عندي والذي قدرك؟ تعدو فلن اخسأ :ذلك بعد وقوله
 وحلفائهم، اليهود  اهللا رسول مهادنة أيام معه جرت إمنا القصة
 فيه صاحلهم كتابا اليهود وبني بينه كتب املدينة مقْدمه بعد أنه وذلك
 أو منهم صياد ابن وكان أمرهم على يتركوا وأن يهاجوا ال نأ على
 من يدعيه وما خربه  اهللا رسول يبلغ وكان مجلتهم، يف الًدخي

 وخيرب أمره به ليزور بذلك  فامتحنه الغيب من ويتعاطاه الكهانة،
 الكهنة، أو السحرة مجلة من وأنه مبطل أنه علم كلمه فلما شأنه، به

                              
املدينة فعاثوا فيها  –يف عهد يزيد بن معاوية  –هو اليوم الذي دخل فيه أهل الشام  (١)

  .فسادا وسفكوا ا الدماء واستحلوا حرماا وحرمات أهلها
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 بعض لسانه على فيلقى شيطان يتعاهده أو اجلن من رئي يأتيه ممن أو
 تعدو فلن خسأا« :فقال زبره الدخ قوله منه مسع فلما به، يتكلم ما

 وأجراه إليه فألقاه الشيطان عليه اطلع شيء ذلك أن يريد »قدرك
 قدر له يكن مل إذ السماوي، الوحي قبل من ذلك وليس لسانه على

 األولياء درجة وال الغيب، علم من إليهم اهللا أوحى الذين األنبياء
 تارات له كانت وإمنا قلوم بنور فيصيبون العلم، يلهمون الذين

 صادق يأتيين( قوله معىن وذلك بعض، يف وخيطئ بعضها يف يصيب
 فتنة كان أنه واجلملة »عليك خلط قد« :ذلك عند له فقال )وكاذب

 من وحيىي بينة عن هلك من ليهلك املؤمنني عباده به اهللا امتحن قد
 به فافتنت بالعجل زمانه يف  موسى قوم امتحن وقد بينة، عن حي
 الروايات اختلفت وقد منهم وعصمه اهللا هداه من وجنا وهلكوا قوم
 ذلك عن تاب قد أنه فروى كربه، بعد شأنه من كان وما أمره يف

 عن كشفوا عليه الصالة أرادوا ملا وأم باملدينة، مات إنه مث القول
  .اشهدوا هلم وقيل الناس رآه حىت جههو

 مسند حديث يف األخري السياق هذا على نقف مل :قلت(
  اخلدري سعيد أيب عن وروي :اهللا رمحه اخلطايب قال مث ).صحيح

 ال« :يقول  اهللا رسول تسمع أمل فقال صياد ابن شتمت :قال أنه
 وقد »له يولد ال« :وقال معك، حججت وقد »مكة الدجال يدخل

  .يل لدو
 حيلفان – عنهما روي فيما -   اهللا عبد بن وجابر عمر ابن وكان

 وإن :فقال أسلم، إنه :جلابر فقيل فيه، يشكان ال الدجال هو صياد ابن أن
  .دخل وإن :قال باملدينة وكان مكة، دخل إنه له فقيل أسلم،
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 :قلت .احلرة يوم صياد ابن فقدنا :قال أنه جابر عن روي وقد

  ).خطايب( أعلم واهللا باملدينة مات أنه روى من وايةر خالف وهذا
  :اهللا رمحه النووي قال

  باب ذكر ابن صياد

 األحاديث، هذه يف ما ىموس صائد وابن صياد ابن له يقال
  .صاف وامسه

 املسيح هو هل أنه يف مشتبه وأمره مشكلة، وقصته :العلماء قال
 قال الدجاجلة، من دجال أنه يف شك وال !غريه؟ أم املشهور الدجال
 الدجال املسيح بأنه إليه يوح مل  النيب أن األحاديث وظاهر :العلماء

 قرائن صياد ابن يف وكان الدجال، بصفات إليه وحيأُ وإمنا غريه، وال
 قال وهلذا غريه، وال الدجال بأنه يقطع ال  النيب كان فلذلك حمتملة
 أي( هو احتجاجه وأما ،»قتله تستطيع فلن هو يكن إن« : لعمر
 ولد وقد للدجال، يولد ال وبأنه كافر، والدجال مسلم بأنه )صياد ابن
 وهو املدينة دخل صياد ابن وأن واملدينة مكة يدخل وأال هو، له

 وقت صفاته عن أخرب إمنا  النيب ألن فيه له داللة فال مكة إىل متوجه
  .األرض يف وخروجه فتنته

  للنيب قوله الكذابني جاجلةالد أحد وكونه قصته اشتباه ومن
 يرى وأنه وكاذب صادق يأتيه أنه ودعواه ،)اهللا؟ رسول أين أتشهد(

 يعرف وأنه الدجال، هو يكون أن يكره ال وأنه املاء، فوق عرشا
 وانتفاخه اآلن، هو وأين مولده وأعرف ألعرفه إين :وقوله موضعه،
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  .السكة مأل حىت
 عليه كان عما قالعهوإ وجهاده وحجه اإلسالم إظهار وأما

  :اهللا رمحه النووي قال مث ....الدجال غري أنه يف بصريح فليس
 ابن أمر يف الناس اختلف :والنشور البعث كتابه يف البيهقي قال

 غريه أنه إىل ذهب ومن :قال الدجال؟ هو هل كثريا اختالفًا صياد
 قال – مسلم ذكره الذي اجلساسة، قصة يف الداري متيم حبديث احتج
 الصحيح يف ثبت كما الدجال صفة صياد ابن صفة توافق أن وجيوز

 وكان قال، كما وليس قطن، بن العزى عبد بالدجال الناس أشبه أنه
 منها تعاىل اهللا فعصم عباده ا تعاىل اهللا ابتلى فتنة صياد ابن أمر

  .شرها ووقاهم املسلمني
 رعم لقول  النيب سكوت من أكثر جابر حديث يف ليس :قال
 كما غريه أنه البيان جاءه مث أمره يف كاملتوقف كان  أنه فيحتمل

 وقد غريه أنه اختار وقد البيهقي، كالم هذا .متيم حديث يف به صرح
 واهللا الدجال أنه  وجابر عمر ابن وعن عمر عن صح أنه قدمنا
  .أعلم

  النبوة؟ حبضرته ادعى أنه مع  النيب يقتله مل كيف :قيل فإن
 أنه :»أحدمها« :وغريه البيهقي ذكرمها وجهني نم :فاجلواب

  .اجلواب هذا عياض القاضي واختار بالغ غري كان
 وجزم .وحلفائهم اليهود مهادنة أيام يف كان أنه :»الثاين«
 كالم بعض أورد مث .الثاين اجلواب ذا السنن معامل يف اخلطايب
  .ذكره قدمنا الذي اخلطايب
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  حديث اجلساسة

 مع فصليت ....قالت عنها اهللا رضي يسق بنت فاطمة عن
 قضى فلما القوم ظهور تلي اليت النساء صف يف فكنت  اهللا رسول
 ليلزم« :فقال يضحك وهو املنرب على جلس صالته  اهللا رسول

 اهللا :قالوا »مجعتكم؟ مل أتدرون« :قال مث .»مصاله إنسان كل
 ولكن هبةلر وال لرغبة مجعتكم ما واهللا إين« :قال أعلم ورسوله
 وأسلم فبايع فجاء نصرانيا رجالً كان الداري متيما ألن مجعتكم
 ؛الدجال مسيح عن أحدثكم كنت الذي وافق حديثًا وحدثين
 وجذام مخل من رجل ثالثني مع حبرية سفينة يف ركب أنه حدثين
 حىت البحر يف جزيرة إىل أرفؤوا مث البحر يف شهرا املوج م فلعب
 اجلزيرة فدخلوا السفينة )١(بأقر يف افجلسو الشمس مغرب

 من دبره من قبله ما يدرون ال الشعر كثري )٢(أهلب دابة فلقيتهم
 :قالوا ،اجلساسة أنا :فقالت أنت؟ من ويلك :فقالوا ،الشعر كثرة
 الدير يف الرجل هذا إىل انطلقوا القوم أيها :قالت اجلساسة؟ وما
 أن منها فرقنا رجالً لنا مست ملا :قال .باألشواق خربكم إىل فإنه

 أعظم فيه فإذا الدير دخلنا حىت سراعا فانطلقنا :قال شيطانة تكون
 بني ما عنقه إىل يداه جمموعة ،وثاقًا وأشد خلقًا قط رأيناه إنسان
 على قدرمت قد :قال أنت؟ ما ويلك :قلنا .باحلديد كعبيه إىل ركبتيه
 يف ركبنا العرب من أناس حنن :قالوا أنتم؟ ما فأخربوين خربي

                              
  .ع قارب وهي القوارب اجلانبية اليت تكون للسفينة الكبريةأقرب مج (١)
  .األهلب غليظ الشعر كثريه (٢)
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 مث شهرا املوج بنا فلعب اغتلم حني البحر فصادفنا حبرية سفينة
 فلقيتنا اجلزيرة فدخلنا أقرا يف فجلسنا هذه جزيرتك إىل أرفأنا
 .الشعر كثرة من دبره من قبله ما يدري ال الشعر كثري أهلب دابة
 اجلساسة؟ وما :قلنا اجلساسة؟ أنا :فقالت أنت؟ ما ويلك :فقلنا
 .باألشواق خربكم إىل فإنه الدير يف الرجل هذا إىل اعمدوا :قالت
 :فقال شيطانة تكون أن نأمن ومل منها وفزعنا سراعا إليك فأقبلنا

 أسألكم :قال تستخرب؟ شأا أي عن :قلنا بيسان خنل عن أخربوين
 .تثمر ال أن يوشك إنه أما :قال .نعم :له قلنا يثمر؟ هل خنلها عن
 :قال تستخرب؟ شأا أي عن :قلنا .الطربية حبرية عن أخربوين :قال
 أن يوشك ماءها إن أما :قال .املاء كثرية هي :قالوا ماء، فيها هل

 شأا أي عن :قالوا )١(زغر عني عن أخربوين :قال يذهب،
 قلنا العني؟ مباء أهلها يزرع وهل ماء؟ العني يف هل :قال تستخرب؟

 عن أخربوين :قال .مائها من يزرعون وأهلها املاء كثرية هي نعم :له
 :قال ،يثرب ونزل مكة من خرج قد :قالوا فعل؟ ما األميني نيب

 قد أنه فأخربناه م؟ صنع كيف :قال .نعم :قلنا العرب؟ أقاتله
 .ذلك كان قد :هلم قال .وأطاعوه العرب من يليه من على ظهر
 ،عين ربكمخم وإين يطيعوه أن هلم خري ذاك إن أما :قال ،نعم :قلنا
 يف فأسري فأخرج اخلروج يف يل يؤذن أن أوشك وإين املسيح أنا إين

 )٢(وطيبة مكة غري ليلة أربعني يف هبطتها إال قرية أدع فال األرض
 واحدا أو واحدة أدخل أن أردت كلما ،كلتامها علي حمرمتان فهما

                              
  .هي بلدة معروفة يف اجلانب القبلي من الشام: قال النووي (١)
  .طيبة هي املدينة (٢)
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 على وإن عنها يصدين )١(صلتا السيف بيده ملك استقبلين منهما

 وطعن  اهللا رسول قال :قالت .»حيرسوا مالئكة منها قبن كل
 – املدينة يعين – طيبة هذه طيبة هذه طيبة هذه« :املنرب يف مبخصرته

 أعجبين فإنه« .نعم :الناس فقال »ذلك؟ حدثتكم كنت هل أال
 ومكة املدينة وعن عنه أحدثكم كنت الذي وافق أنه متيم حديث

 من )٢(هو ما املشرق قبل من بل ال ليمنا حبر أو الشام حبر يف إنه أال
                              

  .مسلوالً: صلتا أي (١)
افية، زائدة صلة للكالم وليست بن) ما هو: (قال القاضي: قال النووي رمحه اهللا (٢)

  .واملراد إثبات أنه يف جهات املشرق
  .متسك بعض أهل العلم حبديث متيم هذا وبناء عليه قالوا إن الدجال غري ابن صياد

وبه متسك من جزم بأن ): ١٣/٣٢٦كما نقل عنه احلافظ يف الفتح (فقال البيهقي 
 الدجال غري ابن صياد وطريق أصح وتكون الصفة اليت يف ابن صياد وافقت ما يف

  .الدجال
فيه أن الدجال الذي خيرج يف آخر الزمان غري ابن صياد وكان : وقال البيهقي أيضا

خبروجهم وقد خرج  ابن صياد أحد الدجالني الكذابني الذين أخرب النيب 
أكثرهم، وكأن الذين جيزمون بابن صياد هو الدجال مل يسمعوا بقصة متيم، وإال 

لتئم أن يكون من كان يف أثناء احلياة النبوية فاجلمع بينهما بعيد جدا؛ إذ كيف ي
قال (ويسأله أن يكون يف آخرها شيخا كبريا  شبه احملتلم وجيتمع به النيب 

شيخ، وقال ) البيهقي هذا األخري بناء على رواية عنده فيها أنه أي يف حديث متيم
عن احلافظ سندها صحيح مسجونا يف جزيرة من جزائر موثقا باحلديد يستفهم 

هل خرج أو ال؟ فاألوىل أن حيمل على عدم االطالع، وأما عمر  خرب النيب 
فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة متيم، مث ملا مسعها ملا يعد إىل احللف 

ما يرد به على من زعم ) ١٣/٣٢٧(أورده احلافظ يف الفتح (املذكور، وأما جابر 
ب ما كان اطلع حصفاست ه عند النيب فشهد حلف) أن جابرا مل يعلم بقصة متيم
  .عليه من عمر حبضرة النيب 

وأقرب ما جيمع به بني ما تضمنه حديث متيم، ): ١٣/٣٢٨(وقال احلافظ يف الفتح 
وكون ابن صياد هو الدجال؛ أن الدجال بعينه هو الذي شاهده متيم موثقًا، وأن 
= 
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 املشرق إىل بيده وأومأ »هو ما املشرق قبل من هو ما املشرق قبل
  . اهللا رسول من هذا فحفظت :قالت
  )ن و جه و ت و د و م(

  )صحيح(

=                                
أن توجه إىل أصبهان  ابن صياد شيطان تبدى يف صورة الدجال يف تلك املدة إىل

ولشدة التباس . فاستتر مع قرينه إىل أن جتيء املدة اليت قدر اهللا تعاىل خروجه فيها
األمر يف ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر 

  .يف ابن صياد، ومل خيرج حديث فاطمة بنت قيس يف قصة متيم
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  اخلامتة

 على والسالم والصالة الصاحلات، تتم بنعمته الذي هللا احلمد
  :وبعد للكائنات رمحة املبعوث

 وصفاته الدجال بأخبار اخلاصة الرسالة هذه تنتهي القدر فبهذا
 الذي الدجال على الدجال يقتصر فال دجال كل ومن منه اهللا أعاذنا

 فتنة أعظمهم هو كان وإن ،)١(آخرون دجاجلة مث بل الساعة يدي بني
 شرهم ومن شره من اهللا عصمنا مذهبا وأخبثهم مسلكًا وشرهم
  .املسلمني سائر وحفظ

 اإلسالم راية يرفع وأن الرسالة ذه واملسلمني اينفعن أن هللا ونسأل
 على وينصرهم ومهتهم جمدهم للمسلمني يعيد وأن خفاقة عالية واملسلمني

 ويفرج مشلهم وجيمع كلمتهم يوحد أن سبحانه نسأله كما عاداهم من
  .النور إىل الظلمات من وخيرجهم بأيديهم ويأخذ كرم

 حسناتنا ميزان يف املتواضع العمل هذا علجي أن سبحانه نسأله كما
 ومن منا ويتقبلها الكرمي لوجهه دوما أعمالنا خيلص وأن نلقاه يوم

 اهللا وصل العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر .حسن بقبول املسلمني
 اللهم سبحانك وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم

  .إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد حبمدك
  كتبه

  العدوي مصطفى اهللا عبد أبو
  هـ١٤١٢ سنة رمضان

                              
  ...ن كلهم يزعم أنه نيبسيكون بعدي كذابون ثالثو وقد قال  (١)
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