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َتِعيُنُه ، َونَ ُعوُذ ِِبّلِلَِّ ِمنح ُشُروِر َأن حُفِسَنا َوَسيِ َئاِت َأعحَمالَِنا َد ّلِِلَِّ ، ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ِدِه اّلِلَُّ َفال  ِإنَّ اْلح ، َمنح يَ هح

َدُه ال َشرِيَك َلُه ، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا ُمِضلَّ َلُه ، َوَمنح ُيضحِللح فَ  َهُد َأنح ال ِإَلَه ِإال اّلِلَُّ َوحح ال َهاِدَي َلُه ، َوَأشح
 َعبحُدُه َوَرُسولُُه .

 

ِلُموَن ((   َ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوَأن حُتمح ُمسح  )) ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلَّ
 

ُهَما رَِجاالً ))ََي َأي ُّ   َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح   َها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكمح الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نَ فحٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح
َ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلرحَحاَم ِإنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحُكمح رَِقيًبا((   َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اّلِلَّ

 

َ َوُقوُلوا قَ وحالً َسِديًدا ((  )) َيَ    َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلَّ
 : َأمَّا بَ عحدُ 

ُ َا ، وَُك لُّ بِ  ََ َُدى ُهَدى ُُمَمَّ ٍد ، َوَش رُّ األُُم وِر ُُمح َد َِديِث ِكَتاُب اّلِلَِّ ، َوَخريحُ اْلح ٍ، ، فَِإنَّ َخريحَ اْلح ََ الَل  ٍٍ َع  دح
ٍٍ ِف  ََالَل  النَّاِر .وَُكلُّ 

 

 وِإنَّ َما تُوَعُدوَن آلٍت َوَما َأن حُتمح ِبُعحِجزِيَن .
 

َى .  ََي َأي َُّها النَّاُس َهُلمُّوا ِإََل رَبِ ُكمح فَِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخريح، ِمَّا َكثُ َر َوَأْلح
 

ب ع  ن م  ن أع   م الف  ت ال  ل ت ه  ر عل  ى وج  ه األرف وأش  دها ، ه  ل فتن  ٍ ا س  ي  ال  دجا  ، وق  د كت  
ا سي  الدجا  الكثري ، ومع م ما كتب جيمع بني ما يص  وما ال يص  ، وبعضها فيه أغ الي  كث رية 

. 
لذا شرعت ِف مجع األحادي ث واآلَر الص حيحٍ فق   ، لتك ون بي اًي ا حيًحا وش افًيا ذذن   ْل ذه 

 الفتنٍ الع مى .
وم ا بن ن ، وأن يثبتن ا ِبلق و  الثاب ت ِف  ونسأ    تب ار  وتع اَل أن يعص منا م ن الف ت م ا هه ر منه ا

 اْلياة الدنيا واآلخرة .
 والل   وسلم وِبر  على سيدي ُممد وعلى آله والصحابٍ أمجعني

 كتبه : ُممد سعد عبدالدامب
 7/1/2010ا وافق  21/1/1431
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 إشارة القرآن الكرمي إَل ذكر الدجا  :
َم َيَحِت  قا  تعاَل : ))َهلح يَ نح ُُروَن ِإال َأنح  ُُ َءاََيِت رَب ِ َك ، يَ  وح ٍُ َأوح َيَحِتَ رَبَُّك َأوح َيَحِتَ بَ عح  َتَحتِيَ ُهُم الحَمالِئَك

َفُع نَ فحًسا ِإميَاُُنَا َلَح َتُكنح َءاَمَنتح ِمنح قَ بحُل َأوح َكَس َبتح ِف ِإميَاُِنَ ا َخ ريحً  ُُ َءاََيِت رَبِ َك ال يَ ن ح ا قُ ِل ان حَتِ  ُروا بَ عح
َتِ ُروَن (( ِإيَّ   1ُمن ح

قا  ابن كثري : يقو  تعاَل متوعدا للكافرين به وا خالفني لرسله وا كذبني آبَيته والصادين عن 
 سبيله "هل ين رون إال أن َتتيهم ا الئكٍ أو َيِت ربك" وذلك كائن يوم القيامٍ 

قب  ل ي  وم القيام  ٍ   "أو َيِت بع  ُ آَيت رب  ك ي  وم َيِت بع  ُ آَيت رب  ك ال ينف  ع نفس  ا إمياُن  ا" وذل  ك
كائن من أمارات الساعٍ وأشراطها كما قا  البخاري ِف تفسري هذه اآلي ٍ ح دانا موس ى ب ن إلاعي ل 
ح دانا عب  د الواح د ح  دانا عم  ارة ح دانا أب  و زرع ٍ ع  ن أع هري  رة َر ل   عن  ه ق ا : ق  ا  رس  و    

ذا رآها الناس آم ن م ن عليه ا الى   عليه وسلم" ال تقوم الساعٍ حىت تنلع الشمس من مغرهبا فإ
 فذلك حني ال ينفع نفسا إمياُنا َل تكن آمنت من قبل" وقد رواه مسلم . 

وروى رواه مس  لم ع  ن أع هري  رة ق  ا : ق  ا  رس  و    تع  اَل علي  ه وآل  ه وس  لم ا  ال  إذا خ  رجن "ال 
مغرهب   ا ينف   ع نفس   ا إمياُن   ا َل تك   ن آمن   ت م   ن قب   ل أو كس   بت ِف إمياُن   ا خ   ريا" طل   و  الش   مس م   ن 

 2والدجا  ودابٍ األرف ورواه أمحد .

وهذا هو تفسري النيب الى   عليه وسلم آلَيت   تبار  وتعاَل ، فال حجٍ  نكر َيِت ويقو  َل 
يرد ذكر الدجا  ِف القرآن ، فاهلل تبار  وتعاَل أنز  الكتاب والنيب الى   عليه وسلم بني أحسن 

 البيان .
روج الدجا  ، فال يستنيع أن ينكره إال جاحد ، والس نٍ وح ل م ن   تع اَل كما أن السنٍ أابتت خ

، والنيب الى   عليه وسلم مبلغ عن ربه تبار  وتعاَل ، ويكفل اإلشارة ل ذلك وإال فا س ألٍ مق ررة 
 ال حتتاج  زيد بيان .

 
  فتنٍ الدجا  من أع م الفت
ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم َع  نح َأِع ُهَري ح  َرَة َع  نح النَّ  يبِ  َا  لَّ  ِس ِم  نح : ))  قَ  ا َ ى اّلِلَّ  َِبِدُروا ِِبأَلعحَم  اِ  ِس  ُتا طُلُ  وَ  الشَّ  مح

 ٍَ ابٍََّ َأوح َخااَّ ٍِ  ،َأَحدُِكمح  َمغحِرهِبَا َأوح الدَُّخاَن َأوح الدَّجَّاَ  َأوح الدَّ  3((َأوح َأمحَر الحَعامَّ
 الحَموحت . قا  النووي : قَاَ  ِهَشام : َخااٍَّ َأَحدُكمح 

                                                 
 ( 158األنعام ) 1 

 ( .2/151تفسير ابن كثير ) 2 

، ورواه اب   ن ماج   ه ع   ن أن   س ِف الف   ت ِبب اآلَيت ( 8104( ، وأمح  د )2947رواه مس   لم ِف الف   ت ِبب أحادي   ث ال   دجا  ) 3 
(4046 ). 
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 1َوقَاَ  قَ َتاَدة : َأمحر الحَعامٍَّ الحِقَياَمٍ .
وِبدروا ِبألعم  ا  س  ًتا : أي عل  يكم ِب ب  ادرة واإلس  را  ِبألعم  ا  الص  اْلٍ والتوب  ٍ م  ن قب  ل ح  دو  
ه  ذه األش  ياء ال  ل إذا ج  اءت ف  إن ِبب التوب  ٍ يغل  ق ف  ال تقب  ل التوب  ٍ بع  ده م  ن أح  د بع  د ذل  ك ، وال 

 العمل الصاحل .
 

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم يَ ُق وُ   عح  ُت َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ َ َخلح  ِق آَدَم ِإََل : )) ع ن ِهَش  اِم بح  ِن َع اِمٍر ق  ا  : لَِ َم  ا بَ  نيح
ََبُ ِمنح الدَّجَّاِ   ٍِ َخلحق، َأكح ََبُ ِمنح الدَّجَّا ِ (( ِقَياِم السَّاَع  2(( وِف روايٍ )) َأمحر، َأكح

 
  شوكٍ ، حىت أن فتنته تعد  فتنٍ القَب أو أشد أي أكَب فتنٍ وأع م

 
َا قَاَلتح ِف حديث االة الكسوف قا  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى  ُهَما َأُنَّ ُ َعن ح َل اّلِلَّ َِ ٍر َر َاَء بِنحِت َأِع َبكح فَعنح َألح

تَ ُنوَن ِف الحُقُبو  ُ َعَليحِه َوَسلََّم )) .. َوُأوِحَل ِإََلَّ َأنَُّكمح تُ فح ٍِ الدَّجَّاِ  ..((اّلِلَّ َن   3ِر َقرِيًبا ِمنح ِفت ح
 

وِبلرغم من أن فتنٍ القَب كبرية وعصيبٍ إال أن فتنٍ الدجا  أش د ح ىت أن ه ا لى   علي ه وس لم ق ا  
عنه  ا أُن  ا قريب  ٍ م  ن فتن  ٍ ال  دجا  ، وذل  ك ألن ال  دجا  س  يخرج عل  ى الن  اس  ش  ياء حت  ري األلب  اب 

 وتفتنهم عن دينهم كما سيأِت . 
 
 الساعٍ الكَبى  وههور الدجا  من عالمات  

نَ ا َوََنح نُ  ُ َعَليح ِه َوَس لََّم َعَلي ح ٍَ بحِن َأِسيٍد الحِغَفاِريِ  قَاَ  : )) اطََّلَع النَّيبُّ َالَّى اّلِلَّ  نَ تَ َذاَكُر فَ َق اَ  : َعنح ُحَذي حَف
َ  ا لَ   ٍَ ، قَ  اَ  : ِإُنَّ َلَه  ا َعشح  َر آََيٍت فَ  ذََكَر : َم  ا تَ  َذاَكُروَن ا قَ  اُلوا : نَ  ذحُكُر السَّ  اَع َن قَ ب ح نح تَ ُق  وَم َح  ىتَّ تَ   َروح

ِس ِم نح َمغحِرهِبَ ا ، َون ُ ُزوَ  ِعيَس ى ابح ِن َم رحمَيَ َا لَّى اّلِلَُّ  ابٍََّ ، َوطُُلوَ  الشَّمح  َعَليح ِه الدَُّخاَن ، َوالدَّجَّاَ  ، َوالدَّ

                                                 

 شرح مسلم 1 
 ( 15820)( ، وأمحد 2946رواه مسلم ِف الفت ِبب أحاديث الدجا  ) 2 
( ، ومس لم ِف الكس وف 7287رواه البخاري ِف االعتصام ِبلكتاب والس نٍ ِبب االقت داء بس نن الرس و  ا لى   علي ه وس لم ) 3 
( ، ومال ك ِف الن داء للص الة 26385( ، وأمح د )1255( ، وابن ماجه ِف إقامٍ الص الة )2035( ، والنسائل ِف اجلنائز )905)
(447. ) 
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ٍَ ُخُس    وٍف َخسح   ِب، ِِبلحَمشح   ِرَِ َوَخسح   ِب، ِِبلحَمغح   ِرِب َوَخسح   ِب، ِ َزِي   َرِة َوَس   لََّم ، َوَيََُج   وَج َوَم   أحُجوَج ، َوَاالاَ   
 1الحَعَرِب ، َوآِخُر َذِلَك َير، ََتحُرُج ِمنح الحَيَمِن َتنحُرُد النَّاَس ِإََل َُمحَشرِِهمح ((

 
الس اعٍ الك َبى ال ل إن هه رت َل ينف ع نف س إمياُن ا َل تك ن أمن ت م ن    وههور الدجا  من عالمات

 أو كسبت ِف إمياُنا خريًا : بلق
َف   ُع  َن ال يَ ن ح ُ َعَليح  ِه َوَس   لََّم : )) اَ   ال ، ِإَذا َخ   َرجح ًس   ا َع  نح َأِع ُهَري ح   َرَة قَ   اَ  : قَ   اَ  َرُس   وُ  اّلِلَِّ َا   لَّى اّلِلَّ نَ فح

ًا : طُلُ  وُ  ا ٍُ ِإميَاُُنَ ا َلَح َتُك  نح آَمنَ تح ِم  نح قَ بح ُل َأوح َكَس  َبتح ِف ِإميَاُِنَ  ا َخ ريح ِس ِم  نح َمغحِرهِبَ ا َوال  دَّجَّاُ  َوَدابَّ   لشَّ مح
 2(( اأَلرحفِ 

يع  ي يغل  ق ِبب التوب  ٍ ، ف  ال يقب  ل م  ن أح  د ش  يًئا بع  د ذل  ك ، كح  ا  ا ي  ت عن  د الغرغ  رة ، ال تقب  ل 
توبته وال إميانه إذا َل يكن من أهل اإلمي ان واري ري قب ل ذل ك ، فم ن َل يك ن م ن أه ل اإلمي ان م ن قب ل 

من مغرهبا وخ روج ال دجا  وداب ٍ األرف ، فإن ه ل ن ينفع ه حينئ ذ أن ي تمن أو يت وب ، طلو  الشمس 
 أو يكسب ِف إميانه خريًا  .

 
  عليه وسلم يستعيذ ِف االته من الدجا    لذا كان النيب الى  

ُعو ِف  ُ َعَليحِه َوَسلََّم َك اَن يَ دح ٍَ : )) َأنَّ َرُسوَ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ ِ ِ َأعُ وُذ بِ َك ِم نح :  الصَّ الِة َعنح َعاِئَش اللَُّه مَّ ِإ
ٍِ الحمَ  نَ  يَ ا َوِفت ح ٍِ الحَمحح نَ  ٍِ الحَمِسيِ  ال دَّجَّاِ  َوَأعُ وُذ بِ َك ِم نح ِفت ح َن َم اِت اللَُّه مَّ َعَذاِب الحَقَبحِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمنح ِفت ح

ِ ِ َأُعوُذ ِبَك ِمنح الحَمأحَثَِ َوالحَمغحَرِم ((  3ِإ
 : الدين الذي يعجز عن أدائه .ا غرم 

 
َها قَاَلتح  ُ َعن ح َل اّلِلَّ َِ ٍَ َر ُ َعَليح ِه َوَس لََّم َيسح َتِعيُذ ِف َا التِِه ِم نح : )) عن َعاِئَش عحُت َرُس وَ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ لَِ

ٍِ الدَّجَّا ِ  َن  4(( ِفت ح
 

                                                 

( ، وأب  و داود ِف ا الح  م 2109( ، والرتم  ذي ِف الف  ت )2901الف  ت ِبب اآلَيت ال  ل تك  ون قب  ل الس  اعٍ )ه مس  لم ِف روا 1 
 ( .4045( ، وأمحد )4031( ، وابن ماجه ِف الفت )3757)
 .( 2998( ، والرتمذي ِف تفسري القرآن )158رواه مسلم ِف اإلميان ِبب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان ) 2 
( ، وأب و 1292( ، والنس ائل ِف الس هو )589( ، ومسلم ِف ا ساجد )833رواه البخاري ِف األذان ِبب الدعاء قبل السالم ) 3 

 ( 23780( ، وأمحد )3828( ، وابن ماجه ِف الدعاء )1319داود ِف الصالة )
 ( .25795( ، وأمحد )7129رواه البخاري ِف الفت ِبب ذكر الدجا  ) 4 
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ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم وأم  ر الن  يب ب  ل  ، وه  و م  ن األم  ور ا  الة  ن فتنت  ه ِف دب  ر ك  لِبلتع  وذ م  أمت  ه َا  لَّى اّلِلَّ
 الواجبٍ ِف الصالة :
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم : )) قَاَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ : َعنح َأِع ُهَري حَرَة قَاَ   ِإَذا َتَش هََّد َأَح دُُكمح فَ لحَيسح َتِعذح ِِبّلِلَِّ ِم نح َا لَّى اّلِلَّ

ِ ِ َأُعوُذ ِبكَ :  َأرحَبٍع يَ ُقو ُ  يَ ا َوالحَمَم اِت ،  َوِمنح َعَذاِب الحَق َبحِ ، ِمنح َعَذاِب َجَهنََّم  اللَُّهمَّ ِإ ٍِ الحَمحح نَ  َوِم نح ِفت ح
ٍِ الحَمِسي ِ ،  َن  1(( الدَّجَّا ِ  َوِمنح َشرِ  ِفت ح
 

 رؤيٍ النيب الى   عليه وسلم للدجا  :
 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم   رؤيته   له ليلٍ اإلسراء وا عراج :َالَّى اّلِلَّ
ٍَ ُأسح رِ  عن لَ  ُ َعَليحِه َوَسلََّم قَاَ  : )) رََأيحُت لَي ح ُهَما َعنح النَّيبِ  َالَّى اّلِلَّ ُ َعن ح َل اّلِلَّ َِ َي ِع ُموَس ى ابحَن َعبَّاٍس َر

َلح  ِق ِإََل  رَُج  الً آَدَم طُ  َواالً َجعح  ًدا ، َكأَنَّ  ُه ِم  نح رَِج  اِ  َش  ُنوَءَة ، َورََأيح  ُت ِعيَس  ى رَُج  الً َمرحبُوًع  ا ، َمرحبُ  و َ  اريح
ُمح  َرِة َوالحبَ يَ  اِف ، َس  ِبَ  ال  رَّأحِس ، َورََأيح  ُت َماِلًك  ا َخ  اِزَن النَّ  اِر ، َوال  دَّجَّاَ  ، ِف آََيٍت َأرَاُه  نَّ اّلِلَُّ  ُه : اْلح  ِإَيَّ

ٍٍ ِم  نح ِلَقائِ  ِه" ، قَ  اَ  َأنَ  س، َوَأبُ  و َبكح  َرَة َع  نح النَّ  يبِ  َا  لَّى  ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم : )) حَتح  ُرُس "فَ  ال َتُك  نح ِف ِمرحيَ   اّلِلَّ
ٍَ ِمنح الدَّجَّاِ  (( ٍُ الحَمِديَن  2الحَمالِئَك

 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم   رؤيته   له ِف ا نام :َالَّى اّلِلَّ
 كما ِف البخاري وغريه   

ُ َعَليحِه َوَسلََّم يَ وح بن عمر قا  : عن َعبحد اّلِلَِّ  َ َههح َريح النَّ اِس الحَمِس يَ  ال دَّجَّاَ  ذََكَر النَّيبُّ َالَّى اّلِلَّ ًما َبنيح
ََن ، ِإنَّ اّلِلََّ لَيحَس  َِعحَوَر : )) فَ َقاَ   ِ الحُيمح ٍ، ،  َأال ِإنَّ الحَمِسيَ  الدَّجَّاَ  َأعحَوُر الحَعنيح ٍ، طَاِفيَ  نَ ُه ِعنَ بَ  ، َكَأنَّ َعي ح

ٍِ ِف الحَمنَ  ٍَ ِعنحَد الحَكعحَب َل َ : اِم َوَأرَاِِ اللَّي ح َسِن َما يُ َرى ِمنح ُأدحِم الر َِجاِ  َتضحِرُب ِلمَّتُ ُه بَ نيح فَِإَذا رَُجل، آَدُم َكَأحح
ِ َوُه َو َينُ وُف ِِبلحبَ يح تِ  َِ ًعا يََديح ِه َعلَ ى َمنحِك يَبح رَُجلَ نيح : فَ ُقلح ُت ،  َمنحِكبَ يحِه رَِجُل الشََّعِر يَ قحنُُر رَأحُس ُه َم اًء َوا

ِ الحُيمح  ََن  َثَّ رََأيح  ُت رَُج  الً ، َه  َذا الحَمِس  يُ  ابح  ُن َم  رحمَيَ : وا فَ َق  الُ ا َم  نح َه  َذا  ،  َورَاَءُه َجعح  ًدا َقِننً  ا َأعح  َوَر الحَع  نيح
ًعا يََديحِه َعَلى َمنحِكيَبح رَُجٍل َينُ وُف ِِبلحبَ يح ِت فَ ُقلح ُت : َم نح َه َذا َِ َبِه َمنح رََأيحُت ِِببحِن َقَنٍن ، َوا  قَ اُلواا  َكَأشح

 3((الحَمِسيُ  الدَّجَّاُ  : 

                                                 

( ، والنس   ائل ِف الس   هو 3528( ، والرتم   ذي ِف ال   دعوات )588ِف ا س   اجد ِبب م   ا يس   تعاذ من   ه ِف الص   الة )رواه مس   لم  1 
 ( .1310( والدارمل ِف الصالة )7196( ، وأمحد )899( ، وابن ماجه ِف إقامٍ  الصالة )33( وأبو داود ِف الصالة )1293)
 ( .3169( ، وأمحد )165، ومسلم ِف اإلميان ) (3239رواه البخاري ِف بدء اريلق ِبب ذكر ا الئكٍ ) 2 
 ( .4729( وأمحد )169( ، ومسلم ِف اإلميان )3440رواه البخاري ِف أحاديث األنبياء ِبب قوله "واذكر ِف الكتاب مرمي" ) 3 
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ه َوَش ب ََّهَها ِبِ  ء َينحُف و ِإَذا َع ال َعلَ ى غَ ريح ٍِ )َك َأنَّ َعيحن ه ِعنَ بَ ٍ طَاِفيَ ٍ ( َأيح َِبِرزَة ه َوُه َو ِم نح طََف ا الشَّ لح لحِعنَ بَ  
ُقود َِبِرزَة َعنح َن َائِرَها  الَِّل تَ َقع ِف الحُعن ح

 . ) آَدم ( ِِبلحَمدِ  َأيح َألحَر 
ِ ِلمَّ   ٍ ه ِ َوَأَلَّ ِِبلحَمنحِكبَ   نيح َمٍ اأُلُذنَ   نيح َوِإَذا  ) َتضح   ِرب ِلمَّت   ه ( َأيح َش   عحر رَأحس   ه ه َويُ َق   ا  لَ   ُه ِإَذا َج   اَوَز َش   حح

ُهَما َفِهَل َوف حَرة .  ِ َفِهَل مُجٍَّ َوِإَذا َقُصَرتح َعن ح  َجاَوَزتح الحَمنحِكَبنيح
 َحُه َوَدَهَنُه ) رَِجل الشَّعحر ( َأيح َقدح َسرَّ 

َ ِديث الَّ ِذي قَ بحل ه ِف نَ عح  ت َوَوَقَع ِف ِرَوايٍَ َساَل اآلتَِيٍ ِف نَ عحت ِعيَسى " َأنَُّه آَدم َس ِب  الشَّ عحر " َوِف اْلح
ِكن َأنح جُيحَمع بَ يحنهَما ِ َنَُّه َس ِب  الشَّ عحر َووَ  د  السَِّب  فَ ُيمح َِ َعحد  اح فه جِلُعُ وَدِة ِف ِعيَسى " َأنَُّه َجعحد " َواجلح

ِتَنازه . ِتَماعه َواكح  ِجسحمه ال َشعحره َوالحُمَراد ِبَذِلَك ِاجح
َ  ر ِعنح  د الحَع  َرب الشَّ  ِديد الحبَ يَ  اف َم  َع  َ  ر ه َواأَلمحح ن  ه آَدم َأوح َأمحح َوَه  َذا االخح  ِتالف َنِ   ري االخح  ِتالف ِف َكوح

َرة ه َواآلَدم اأَللحَر ه َومُيحِكن اجلحَ  ُمح ن ه ِبَس َبٍب َكالت ََّع ِب َوُه َو ِف اأَلاح ل اْلح َ رَّ َلوح ِ ِ َنَّ ُه ِامحح مح ع بَ نيح الحَواح َفنيح
 َألحَر .

ه ه َوَأمَّ   ًئا َحِف َ  ُه غَ  ريح َ  ر َفَ َه  َر َأنَّ ِابح  ن ُعَم  ر َأنحَك  َر َش  ي ح ا قَ   وح  َوقَ  دح َوافَ  َق َأبُ  و ُهَري ح  َرة َعلَ  ى َأنَّ ِعيَس  ى َأمحح
اُوِديُّ َأنَّ  ِرَوايٍَ َمنح قَاَ  " آَدم " َأا حَبت َفال َأدحِري ِم نح َأيح َن َوقَ َع لَ ُه َذلِ َك َم َع ِات َِف اَ َأِع ُهَري ح َرة َوابح ن الدَّ

يَس ى " َعبَّاس َعَلى ُُمَاَلَفٍ ِابحن ُعَمر . َوَقدح َوَقَع ِف ِرَوايٍَ َعبحد الرَّمححَن بحن آَدم َعنح َأِع ُهَري حَرة ِف نَ عح ت عِ 
ُ َأعحَلُم .َأنَّ  َرة َوالحبَ َياف " َواّلِلَّ ُمح  ُه َمرحبُو  ِإََل اْلح

َديحِن ) َقَننًا ( َوالحُمَراد بِِه ِشدَّة ُجُعوَدة الشَّعحر ه َويُنحَلق ِف َواحِب الرَُّجل َويُ َراد بِِه ال ذَّم  يُ َق ا  َجعح د الحيَ 
َتِم   ل ال   ذَّم  َوَجعح   د اأَلَا   اِبع َأيح ,َِي   ل ه َويُنحلَ   ق َعلَ   ى الحَقِص   ري أَ  يحًض   ا ه َوَأمَّ   ا ِإَذا ُأطحِل   َق ِف الشَّ   عحر فَ َيحح

  1َوالحَمدحح .
 

ا فٍ ال دجا  ح ىت يس تنيع معرفت ه ك ل م ن  نَيَّ وس لم م ن فتنت ه وبَ    و لقد حذر الن يب ا لى   علي ه
  ، ون ذكر هن ا األحادي ث ال ل ج اءت ِف ذك ر ا فٍ ال دجا  فه ل م ن األىتي ٍ ِبك ان ح ىت يعرف ه راءه

 كل متمن :
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم ِف النَّ اِس فَ أَاحََن َعلَ ى اّلِلَِّ ِبَ ا ُه َو َأهح  لُ ُه َثَّ ذََك َر عن ابحن ُعَمر قا  : )) قَاَم النَّ يبُّ َا لَّى اّلِلَّ

ِ ِ أُنح   ِذرُُكُموُه : ال   دَّجَّاَ  فَ َق   اَ   َم   ُه ، ِإ َم   ُه َلَق   ، َوَم   ا ِم   نح نَ   يبٍ  ِإال قَ   دح َأنح   َذرَُه قَ وح َوَلِك   نح ، دح َأنح   َذرَُه نُ   وح، قَ وح
ِمِه  َسَأُقوُ  َلُكمح ِفيِه قَ وحالً  َ لَيحَس  َِعحَوَر ((، تَ عحَلُموَن َأنَُّه َأعحَوُر ، َلَح يَ ُقلحُه َنيبٌّ ِلَقوح  1َوَأنَّ اّلِلَّ

                                                 

 فت  الباري ِبختصار . 1 
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ُ َعَليح ِه َوَس لَّمَ رواَيت حديث الرؤي ٍ  إحدىوِف  : )) فَ َذَهبحُت َألحَتِف ُت فَ ِإَذا رَُج ل،  : قَ اَ  النَّ يبُّ َا لَّى اّلِلَّ

ٍ، قُ لح ُت َم نح َه َذا قَ اُلوا  ٍ، طَاِفيَ  نَ ُه ِعنَ بَ  َه َذا ال دَّجَّاُ  َأمححَُر َجِس يم، َجعح ُد ال رَّأحِس َأعح َوُر َعيحنِ ِه الحُيمح ََن َك َأنَّ َعي ح
))2 
 

ُ َعَليح  هِ  نُ  ُه َخضح  َراُء   وَع نح ُأَعِ  بح  ِن َكعح  ٍب َع  نح النَّ  يبِ  َا  لَّى اّلِلَّ َوَس  لََّم َأنَّ  ُه ذََك  َر ال  دَّجَّاَ  ِعنح  َدُه فَ َق  اَ  : )) َعي ح
)) ٍِ  3َكالزَُّجاَج

 
ُ َعَليحِه َوَسلََّم : )) َما بُِعَث َنيبٌّ ِإال َأنح  ُ َعنحُه قَاَ  : قَاَ  النَّيبُّ َالَّى اّلِلَّ َل اّلِلَّ َِ َذَر أُمَّتَ ُه اأَلعح َوَر َعنح َأَنٍس َر

" ((الحكَ  ُتوب، "َكاِفر، نَ يحِه َمكح َ َعي ح  4ذَّاَب ، َأال ِإنَُّه َأعحَوُر ، َوِإنَّ رَبَُّكمح لَيحَس  َِعحَوَر ، َوِإنَّ َبنيح
 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم وعند مسلم :  َرُؤُه َم نح َك رَِه قَاَ  النَّيبُّ َالَّى اّلِلَّ نَ يحِه َكاِفر، يَ قح َ َعي ح ُتوب، َبنيح َعَملَ ُه َأوح )) ِإنَُّه َمكح
ِمٍن ،   5((َأَح    د، ِم    نحُكمح رَبَّ    ُه َع    زَّ َوَج    لَّ َح    ىتَّ مَيُ    وتَ  َوقَ    اَ  تَ َعلَُّم    وا َأنَّ    ُه لَ    نح يَ     َرىيَ قح    َرُؤُه ُك    لُّ ُم    تح

 
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم : )) ال دَّجَّاُ  َِمحُس وُح ا تُ وب، وَعنح َأَنِس بحِن َماِلٍك قَاَ  : قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ ِ َمكح لحَع نيح

ِلٍم (( َرُؤُه ُكلُّ ُمسح نَ يحِه َكاِفر، َثَّ َ َجَّاَها : "  ف ر" ، يَ قح َ َعي ح  6َبنيح
 

ُ َعَليح ِه َوَس لََّم قَ اَ   ا حُتُكمح َع نح ال دَّجَّاِ  : )) َعنح ُعبَ اَدَة بح ِن الصَّ اِمِت َأنَّ َرُس وَ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ ِ ِ قَ دح َح دَّ ِإ
ِ ، َجعح  د، َأعح  َوُر ، ِإنَّ َمِس  يَ  ال  دَّجَّاِ  رَُج  ل، َقِص  ري، َأفحَح  ُ  ، ِش  يُت َأنح ال تَ عحِقلُ  وا َح  ىتَّ خَ  َمنحُم  وُس الحَع  نيح

 ٍٍ َراَء ، لَيحَس بَِناتَِئ نَُّك مح تَ بَ اَرَ  َوتَ َع اََل لَ يحَس  َِعح َوَر ، َوأَ فَ اعحَلُموا َأنَّ رَبَُّك مح ، فَِإنح أُلح ِبَس َعلَ يحُكمح ، َوال َحجح
اَ رَبَُّكمح تَ َباَرَ  َوتَ َعاََل َحىتَّ ََتُوتُوا ((  7َلنح تَ َروح

                                                                                                                                            

( ، وأمح   د 169ومس   لم ِف اإلمي   ان ) ( ،3057رواه البخ   اري ِف ِف اجله   اد والس   ري ِبب كي   ِب يع   رف اإلس   الم عل   ى الص   يب ) 1 
(4789. ) 
 ( .3441رواه البخاري ِف أحاديث األنبياء ) 2 
 ( .1863الصحيحٍ )السلسلٍ ( ، واححه األلباِ ِف 20643رواه أمحد ) 3 
 ( .11593( ، وأمحد )3761( ، وأبو داود ِف ا الحم )7131رواه البخاري ِف الفت ِبب ذكر الدجا  ) 4 
 ( 2931لم ِف الفت ِبب ذكر ابن اياد )رواه مس 5 
 ( 12794( ، وأمحد )2171( ، والرتمذي ِف الفت )2933رواه مسلم ِف الفت ِبب ذكر الدجا  ) 6 
 ( واححه األلباِ ِف احي  أع داود .22258( ، وأمحد )3763رواه أبو داود ِف ا الحم ِبب خروج الدجا  ) 7 
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قصري مكتنز َخم اجلث ٍ ش ديد اريلق ٍ أل ر الل ون وِف وجه ه  ومن األحاديث يتبني أن الدجا  رجل
أفح    الس  اقني أي  ، ش  ديد اجلع  ودة ك  أن ش  عره أغص  ان ش  جرة مح  رة ، ذو ش  عر كث  ري ملت  ِب خش  ن

،كما أن ه أع ور الع ني اليم َن  بني رجليه كا ختت وهذا من مجلٍ عيوبه فإذا مشى ِبعدبعيد ما بينهما 
 منموسٍ ال يرى هبا قد تساوت بوجنته فهل ليست بغائرة وال ِبرزة و هل ِمسوحٍ

كم  ا أن  ه   ، وا    اْل  ديث  ن  ه ال يول  د ل  ه ول  د ، جاح   ٍ كأُن  ا عنب  ٍ طافي  ٍ و عين  ه الش  ما  ِبرزة
  ٍ )كافر( يقرؤها كل متمن يعرف القراءة أو ال يعرفكلم مكتوب بني عينيه

 
 

   والدجا  عقيم ال يولد له ولد :
نَ  ا ُحجَّاًج  ا َأوح ُعمَّ  ارًا ، َوَمَعنَ  ا ابح  ُن َا  ائٍِد ، فَ نَ َزلحنَ  ا َمنح  زالً  ِريِ  قَ  اَ  : )) َخَرجح ُ  دح ََ َع  نح َأِع َس  ِعيٍد اريح  فَ تَ َف  رَّ

ََ  َعُه َم  َع النَّ  اُس َوبَِقي  ُت َأَي َوُه  َو فَ  ًٍ َش  ِديَدًة ِمَّ  ا يُ َق  اُ  َعَليح  ِه ، َوَج  اَء ِبََتاِع  ِه فَ َو َش   تَ وحَحشح  ُت ِمنح  ُه َوحح اسح
ََ عحَتُه حَتح َت تِلح َك الشَّ َجَرِة ، فَ َفَع َل ، فَ ُرِفَع تح لَنَ ا غَ َنم،  َرَّ َشِديد، فَ َلوح َو فَ انحنََلَق  َمَتاِعل ، فَ ُقلحُت : ِإنَّ اْلح

ِ ِ َأكح َرُه َأنح  َفَجاَء بُِعس ٍ  ُ َح ارٌّ ، َم ا ِع ِإال َأ َُ َرَّ َش ِديد، َواللَّ  َربح َأَِب َسِعيٍد ، فَ ُقلحُت : ِإنَّ اْلح ، فَ َقاَ  : اشح
َتنِ َق ِمَّ  َرَب َعنح يَِدِه ، فَ َق اَ  : َأَِب َس ِعيٍد َلَق دح ىَتَمح ُت َأنح آُخ َذ َح بحالً فَُأَعلِ َق ُه ِبَش َجَرٍة َثَّ َأخح يَ ُق وُ  َل  اَأشح
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم َم ا َخِف َل َعلَ يح  ُكمح َمعحَش َر النَّاُس ، ََي َأَِب َسِعيٍد َم نح َخِف َل َعَليح ِه َح ِديُث َرُس وِ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ

ُ َعَليح ِه َوَس لَّمَ  َ ِديِث َرُس وِ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ َت ِمنح َأعحلَ ِم النَّ اِس َِ ا! َألَ يحَس قَ دح قَ اَ  َرُس وُ   األَنحَصاِر ، َأَلسح
ُ َعَليحِه َوَسلََّم : ُهَو َكاِفر، ، َوَأَي ُمسح ِلم، ، َأَولَ يحَس قَ دح قَ اَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَُّ   َعَليح ِه َوَس لََّم اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ

، ٍِ ُ َعَليح  ِه  : ُه  َو َعِق  يم، ال يُولَ  ُد لَ  ُه ، َوقَ  دح تَ رَكح  ُت َولَ  ِدي ِِبلحَمِدينَ   َأَولَ  يحَس قَ  دح قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ٍَ ، قَاَ  َأبُو َس  ٍِ َوَأَي ُأرِيُد َمكَّ بَ لحُت ِمنح الحَمِديَن ٍَ َوَقدح َأق ح ٍَ َوال َمكَّ ُخُل الحَمِديَن ِريُّ : َوَسلََّم : ال يَدح ُ دح ِعيٍد اريح

ُت َأنح َأعحِذرَُه ، َثَّ قَاَ  :  لِ َدُه َوَأيح َن ُه َو اآلَن ، قَ اَ  قُ لح ُت لَ ُه : َحىتَّ ِكدح ِ ِ أَلعحرِفُ ُه َوَأعح ِرُف َموح َأَم ا َواّلِلَِّ ِإ
ِم ((  1تَ ُبا َلَك َسائَِر الحيَ وح

 
 سبب تسميته ِب سي  :
ُتِل َِب ِف تَ لحِقي ب ال دَّجَّا  بِ َذِلَك ه َفِقي َل : ألَنَّ ُه َِمحُس وح الحَع قا  اْلافظ ِف الف ت  :  نيح ه َوِقي َل أَلنَّ َواخح

هه ُخِلَق َِمحُسوًحا ال َعنيح ِفيِه َوال َحاِجب ه َوِقيَل ألَنَُّه مَيحَس  اأَلرحف ِإَذا َخَرَج   َأَحد ِشقَّلح َوجح
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 وموج ود غ ري أن ه،   العجائب الل قد ال يعرفها الكثري من الناس أن ا سي  ال دجا  ح ل وإن من  

 ِف يحي  ٍ ا ش  َر ، كم  ا ورد ب  ذلك اْل  ديث ِف ا  حي  مس  لم مقي  د وُمب  وس ِف أح  د ج  زر البح  ار

  وغريه و اْلديث معروف عند علماء اْلديث َديث اجلساسٍ
 

ٍَ بِنح  تَ  عح  ُت نِ  َداَء الحُمنَ  اِدي ُمنَ  اِدي َرُس  وِ  اّلِلَِّ : )) قَ   يحٍس قال  ت  ع  ن فَاِطَم   ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم لَِ َا  لَّى اّلِلَّ
ِجِد َفَصلَّيحُت َمعَ يُ َناِدي الصَّالَة َجاِمعَ  ُت ِإََل الحَمسح َرُس وِ  اّلِلَِّ ا لى   علي ه وس لم َفُكنح ُت ِف  ًٍ َفَخَرجح

ِم فَ َلمَّ ا َقَض ى َرُس وُ  اّلِلَِّ ا لى   علي ه وس لم َا التَهُ  َاِبِ  النِ َساِء الَّ ِل تَِل ل َجلَ َس َعلَ ى  هُُه وَر الحَق وح
 : لى   عليه وسلم الحِمنحََبِ َوُهَو َيضحَحُك فَ َقاَ  ا

ُروَن َلَ مَجَعحُتُكمح : َثَّ قَاَ  ، ُكلُّ ِإنحَساٍن ُمَصالُه  لِيَ لحَزمح ))  ُ َوَرُسولُُه َأعحَلُم :  قَاُلواا َأَتدح  .اّلِلَّ
ٍٍ : قَ اَ   ِ ِ َواّلِلَِّ َم ا مَجَعح ُتُكمح ِلَرغحبَ  ٍٍ  ِإ بَ  ، َنصح َرانُِيا  ا ال دَّاِريَّ َك اَن رَُج الً َوَلِك نح مَجَعح ُتُكمح أَلنَّ ََتِيًم ، َوال ِلَرهح

َاِي َح  ِديثًا َوافَ  َق الَّ  ِذي، َفَج  اَء فَ بَ  اَيَع َوَأسح  َلَم  َاِي   َوَح  دَّ اُُكمح َع  نح َمِس  يِ  ال  دَّجَّاِ  َح  دَّ َأنَّ  ُه : ُكنح  ُت ُأَح  دِ 
ٍٍ  رَكِ  َب ِف  ََحرِيَّ    ٍٍ ًرا ِف الحَبحح  ِر  فَ َلِع  بَ ، اَم َم  َع َاالاِ  نَي رَُج  الً ِم  نح ريَح  ٍم َوُج  ذَ ، َس  ِفيَن َثَّ ، هِبِ  مح الحَم  وحُج َش  هح

ِس  َأرحفَ ئُ  وا ِإََل َجزِي  َرٍة ِف  ٍِ ، الحَبحح  ِر َح  ىتَّ َمغح  ِرِب الشَّ  مح َزِي  َرَة  َفَجَلُس  وا ِف َأق ح  ُربح السَّ  ِفيَن ، فَ  َدَخُلوا اجلح
لَ ُب َكثِ رُي الشَّ َعِر  ٍ، َأهح ُهمح َدابَّ  رُ  ال، فَ َلِقيَ  ت ح َم ا  َوي حلَ كِ : وَن َم ا قُ بُ لُ ُه ِم نح ُدبُ رِِه ِم نح َكث ح َرِة الشَّ َعِر فَ َق اُلوا يَ دح

ٍُ : فَ َقاَلتح ا َأنحِت  سَّاَس ٍُ : قَاُلوا ، َأَي اجلَح سَّاَس ُم انحنَِلُق وا ِإََل َه َذا الرَُّج ِل ِف :  قَاَلتح ، َوَما اجلَح َأي َُّها الحَق وح
يحِر  َِ ِإََل َخََبِ  فَِإنَّهُ ، الدَّ نَ ا: قَ اَ  ، ُكمح ِِبأَلشح َوا ًٍ  َلمَّ ا َلَّ تح لَنَ ا رَُج الً َفرِق ح َه ا َأنح َتُك وَن َش يحنَاَن : قَ اَ  ، ِمن ح

َنا ِسَراًعا َحىتَّ َدَخلحَنا ي حَر  فَانحنََلقح قً ا  َوَأَش دُّهُ ، فَِإَذا ِفي ِه َأعح َ ُم ِإنحَس اٍن رََأي حنَ اُه قَ  ُّ َخلحًق ا ، الدَّ ٍ، ََمحُموَع ، ِوََ
بَ تَ يح ِه ِإََل ، يَ َداُه ِإََل ُعُنِق ِه  َ رُكح َِدي ِد  َم ا بَ نيح ُْح َعلَ ى: قَ اَ  ا َوي حلَ َك َم ا َأنح َت : قُ لحنَ ا ، َكعحبَ يح ِه ِِبْلح  قَ دح قَ َدرح

َِبُوِِ ، َخََبِي  ََح  ََنحُن ُأَيس، ِمنح الحَعَربِ : قَاُلوا ا َما َأن حُتمح : فََأخح  ٍٍ َنا ِف َسِفيَن َنا الحَبحح َر ِح نَي رَِكب ح رِيٍٍَّ َفَصاَدف ح
ًرا َثَّ َأرحفَ أحَي ِإََل َجزِيَرتِ َك َه ِذهِ  اغح تَ َلمَ  نَ ا  فَ َلِع َب بِنَ ا الحَم وحُج َش هح َزِي َرَة فَ َلِقيَ ت ح ُرهِبَ ا فَ َدَخلحَنا اجلح َفَجَلسح َنا ِف َأق ح
َرى َم ا قُ بُ لُ ُه ِم نح  َدابٍَّ،  َلُب َكثِ رُي الشَّ َعِر ال يُ دح الشَّ َعِر فَ ُقلحنَ ا َوي حلَ ِك َم ا َأنح ِت فَ َقالَ تح َأَي  ُدبُ رِِه ِم نح َكث ح َرةِ َأهح

ٍُ قُ لحَنا سَّاَس يحرِ  اجلَح ٍُ قَاَلتح اعحِمُدوا ِإََل َهَذا الرَُّج ِل ِف ال دَّ سَّاَس بَ لحنَ ا  َوَما اجلَح َِ فََأق ح فَِإنَّ ُه ِإََل َخ ََبُِكمح ِِبأَلشح َوا
ًٍ َوَفزِعح  ِإلَيحَك ِسَراًعا َها َوَلَح َنَحَمنح َأنح َتُكوَن َشيحنَاَن  .َنا ِمن ح

َِبُوِِ َعنح ََنحِل بَ يحَساَن  : فَ َقا َ   ا َأخح
َِبُ : قُ لحَنا  َتخح  ا َعنح َأيِ  َشأحُِنَا َتسح
أَُلُكمح َعنح ََنحِلَها َهلح يُ ثحِمُر : قَاَ    اَأسح

 .نَ َعمح : قُ لحَنا َلُه 
 .نح ال تُ ثحِمَر ِإنَُّه يُوِشُك أَ  َأَما: قَاَ  
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َةِ : قَاَ   ََُريح َِبُوِِ َعنح   االنَََّبِيٍَِّ  َأخح
َِبُ : قُ لحَنا  َتخح  اَعنح َأيِ  َشأحُِنَا َتسح
 ا َهلح ِفيَها َماء، : قَاَ  
 .ِهَل َكِثريَُة الحَماِء : قَاُلوا 
َهبَ : قَاَ    <َأَما ِإنَّ َماءَها يُوِشُك َأنح يَذح

َِبُوِِ عَ : قَاَ    ِ زَُغَر َأخح  .نح َعنيح
َِبُ : قَاُلوا  َتخح  ا َعنح َأيِ  َشأحُِنَا َتسح
ِ َماء، : قَاَ   ِ ، َهلح ِف الحَعنيح ُلَها ِبَاِء الحَعنيح  ا َوَهلح يَ زحرَُ  َأهح
ُلَها يَ زحَرُعوَن ِمنح : قُ لحَنا   .َمائَِها  َلُه نَ َعمح ِهَل َكِثريَُة الحَماِء َوَأهح
َِبُوِِ عَ : قَاَ    انح َنيبِ  األُمِ يِ نَي َما فَ َعَل َأخح
ٍَ َونَ َزَ  يَ ثحِرَب  َقدح : قَاُلوا   .َخَرَج ِمنح َمكَّ
 اَأقَاتَ َلُه الحَعَرُب : قَاَ  
 . نَ َعمح : قُ لحَنا 
 اَكيحَِب َاَنَع هِبِمح :  قَاَ  

ََبحَيُه َأنَُّه َقدح َهَهَر َعَلى َمنح   . يَِليِه ِمنح الحَعَرِب َوَأطَاُعوهُ  فََأخح
 اَقدح َكاَن َذِلَك : قَاَ  َْلُمح 

 .نَ َعمح :  قُ لحَنا
ِ ِ ، َأَم ا ِإنَّ َذاَ  َخ ريح، َْلُ مح َأنح يُِنيعُ وُه : قَ اَ   ِ ِ َأَي الحَمِس يُ  ، ُُمح َِبُُكمح َع يِ   َوِإ َذَن ، ِإ ِ ِ ُأوِش ُك َأنح ي ُ تح َوِإ
ُُروِج  َل  ُرَج فََأِسرَي ِف اأَلرح ، ِف اريح ًٍ ِإال، ِف فََأخح ٍَ  َفال َأدََ  قَ رحَي بَ  ٍَ َوطَي ح ًٍ غَ ريحَ َمكَّ  لَ  ، َهَبنحتُ َها ِف َأرحبَِعنَي لَي ح

بَ َلِي َملَ  ك، بِيَ  ِدِه  ُكلََّم  ا َأَردحُت َأنح َأدحُخ  َل َواِح  َدةً ،  ُُمَرََّمتَ اِن َعلَ  لَّ ِكلحَتاىُتَ  ا  فَ ُهَم ا ُهَم  ا اسح  تَ قح َأوح َواِح  ًدا ِمن ح
َها  السَّيحُِب َالحًتا ًٍ ََيحُرُسوَُنَا، َيُصدُِِّ َعن ح َها َمالِئَك  .َوِإنَّ َعَلى ُكلِ  نَ قحٍب ِمن ح

َصَرتِِه ِف الحِمنحََبِ : ُ َعَليحِه َوَسلََّم َوطََعَن ِبِخح  قَاَلتح : قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ
ٍُ .. يَ عحِي  َب ٍُ .. َهِذِه طَي ح َب ٍُ .. َهِذِه طَي ح َب ا حُتُكمح َذِلَك ا َهِذِه طَي ح ٍَ .. َأال َهلح ُكنحُت َحدَّ  الحَمِديَن

 فَ َقاَ  النَّاُس : نَ َعمح .
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ٍَ ، َأال ٍِ َوَمكَّ   اُُكمح َعنح  ُه َوَع  نح الحَمِدينَ   ََح  ِر فَِإنَّ  ُه َأعحَجبَ  ِي َح  ِديُث ََتِ  يٍم َأنَّ  ُه َوافَ  َق الَّ  ِذي ُكنح  ُت ُأَح  دِ   ِإنَّ  ُه ِف 
ََحِر ا ِرَِ ، َما ُه َو ِم نح ِقبَ ِل الحَمشح ِرَِ الشَّأحِم ، َأوح  ِرَِ ، َما ُهَو ِمنح ِقَبِل الحَمشح لحَيَمِن ، ال َبلح ِمنح ِقَبِل الحَمشح

ُ َعَليحِه  ِرَِ ، قَاَلتح : َفَحِف حُت َهَذا ِمنح َرُسوِ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ َمأَ بَِيِدِه ِإََل الحَمشح  1َوَسلََّم ((، َما ُهَو ، َوَأوح
ليس  ت بنافي  ٍ و ا   راد إاب  ات أن  ه ِف للك  الم  النووي:ق  ا  القاَ  ل لف   ٍ )م  ا ه  و( زائ  دة ا  لٍق  ا  

 .جهات ا شَر

ٍٍ َثَّ َخ َرَج فَ َق اَ   : ))داود وعند أع لَ  ُ َعَليحِه َوَسلََّم َأخََّر الحِعَش اَء اآلِخ َرَة َذاَت لَي ح َأنَّ َرُسوَ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ
اُِني  ِه ََتِ  يم، ال  دَّاِريُّ َع  نح رَُج  ٍل َك  اَن ِف َجزِي  َرٍة ِم  نح َجَزائِ  ِر الحَبحح  ِر فَ  ِإَذا َأَي : ِإنَّ  ُه َحَبَس  ِي َح   ِديث، َك  اَن َُيَدِ 

تُ هُ  ٍُ اذحَه بح ِإََل َذلِ َك الحَقصح ِر فَأَتَ ي ح سَّاَس  ل،  فَ ِإَذا رَُج ِِبمحَرَأٍة ََتُرُّ َش عحَرَها ، قَ اَ  : َم ا َأنح ِت ا قَالَ تح : َأَي اجلَح
َ السَّ   َماِء َواأَلرحِف ، فَ ُقلح   ُت : َم   نح َأنح   َت ا قَ   اَ  : َأيَ   جَيُ   رُّ َش   عحَرُه ُمَسلحَس   ل، ِف اأَلغح   الِ  يَ ن ح   ُزو ِفيَم   ا بَ   نيح

ُه ا قُ لح  ُت : بَ  لح َأطَ  ا ُعوُه ، ال  دَّجَّاُ  ، َخ  َرَج نَ  يبُّ األُمِ ي ِ  نَي بَ عح  ُد ا قُ لح  ُت : نَ َع  مح ، قَ  اَ  : َأطَ  اُعوُه َأمح َعَص  وح
 2قَاَ  : َذاَ  َخريح، َْلُمح ((

 
َداىُتَا ِ ِإحح َتِمل َأنَّ لِلدَّجَّاِ  َجسَّاَسَتنيح سَّاَسٍ َكاَنتح  فَيحح َشيحنَانٍَ ََتَث َّلَ تح  َدابٍَّ َوالثَّانَِيٍ ِامحَرَأة َوََيحَتِمل َأنَّ اجلَح
َرى ِف ُاورَة ِامحَرَأة ُتَس مَّى  لشَّيحنَاِن التََّشكُّل ِف َأي  َتَشكُّل َأرَاَد َوََيحَتِمل َأنح َولِ  , ََترَة ِف ُاورَة َدابٍَّ َوُأخح

  .الحَمرحَأة َدابٍَّ
 

  خروج الدجا  فإنه خيرج عقب عدة معار  للمسلمني   أما وقت
ُ َعَليح   ِه َوَس   لََّم قَ   اَ  : )) ال تَ ُق   وُم ال ٍُ َح   ىتَّ يَ نح   ِزَ  ال   رُّوُم َع   نح َأِع ُهَري ح   َرَة َأنَّ َرُس   وَ  اّلِلَِّ َا   لَّى اّلِلَّ سَّ   اَع

َمئِ  ٍذ ، فَ  ِإذَ  ٍِ ِم  نح ِخيَ  اِر َأهح  ِل اأَلرحِف يَ وح ْ، ِم  نح الحَمِدينَ   َِ َأوح بِ  َداِبٍق ، فَ َيخح  ُرُج ِإلَ  يحِهمح َج  يح ا َتَص  افُّوا ِِبأَلعحَم  ا
ا ِمنَّا نُ َقاتِلحُهمح  َ الَِّذيَن َسبَ وح نَ َنا َوَبنيح ِلُموَن : ال َواّلِلَِّ ال َُنَلِ  ل بَ ي ح َنُكمح  قَاَلتح : الرُّوُم َخلُّوا بَ ي ح ، فَ يَ ُقوُ  الحُمسح

تَ ُل اُ لُ ثُ ُهمح  ُ َعلَ يحِهمح َأبَ ًدا ، َويُ قح َه زُِم اُ لُ ث، ال يَ تُ وُب اّلِلَّ َوانِنَ ا ، فَ يُ َق اتُِلوَُنُمح ، فَ يَ ن ح َ ِإخح  َأفحَض ُل الشُّ َهَداِء َوَبنيح
َتِتُ  الث ُُّلُث  َتِس ُموَن الحغَنَ ائَِم قَ دح ِعنحَد اّلِلَِّ ، َويَ فح َنَما ُه مح يَ قح ٍَ ، فَ بَ ي ح نَنحِنيِنيَّ َتِتُحوَن ُقسح تَ ُنوَن َأبًَدا ، فَ يَ فح ال يُ فح

ِل  يُكمح فَ َيخح  ُرُج  وَن َعلَُّق  وا ُس  ُيوفَ ُهمح ِِبلزَّي حتُ  وِن ِإذح َا  اَح ِف  يِهمح الشَّ  يحنَاُن : ِإنَّ الحَمِس  يَ  قَ  دح َخَلَفُك  مح ِف َأهح
َنَم  ا ُه  مح يُِع  دُّوَن لِلحِقتَ  اِ  ُيَس  وُّوَن الصُّ  ُفوَف ِإذح أُِقيَم  تح َوَذلِ  َك ِبَ  ِط  ل، ، فَ  ِإَذا َج  اُءوا الشَّ  أحَم َخ  َرَج ، فَ بَ ي ح
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ُ َعَليحِه َوَسلََّم ، فََأمَُّهمح ، فَِإَذا رَآُه َعُدوُّ اّلِلَِّ  يَ ُذوُب  َذاَب َكَم االصَّالُة ، فَ يَ نحِزُ  ِعيَسى ابحُن َمرحمَيَ َالَّى اّلِلَّ
ُ بَِيِدِه َفرُيِيِهمح َدَمُه  تُ ُلُه اّلِلَّ ِلَك ، َوَلِكنح يَ قح  1ِف َحرحبَِتِه ((الحِملحُ  ِف الحَماِء ، فَ َلوح تَ رََكُه النحَذاَب َحىتَّ يَ هح

َعاِن ِِبلشَّاِم بُِقرحِب َحَلب ، ودابق اسم ُنر . َِ  ) اأَلعحَماَ َوَداِبق ( َموح
 

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم : )) ُعمح  َراُن بَ يح  ِت الحَمقح  ِدِس َخ  َراُب : ٍل قَ  اَ  َع  نح ُمَع  اِذ بح  ِن َجبَ   قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ٍِ ، يَ ثح  ِرَب  ٍَ ، َوَخ  َراُب يَ ثح  ِرَب ُخ  ُروُج الحَملحَحَم   ٍِ فَ   تحُ  ُقسح  نَنحِنيِنيَّ َوفَ   تحُ  الحُقسح  نَنحِنيِنيٍَِّ ، َوُخ  ُروُج الحَملحَحَم  

اَ  ُه َأوح َمنحِكبِ  ِه ، دَّجَّاِ  ُخ  ُروُج ال   ََ  َرَب بِيَ  ِدِه َعلَ  ى َفِخ  ِذ الَّ  ِذي َحدَّ ِإنَّ َه  َذا َْلَ  قٌّ َكَم  ا َأنَّ  َك : َثَّ قَ  ا َ ، َثَّ 
 2يَ عحِي ُمَعاَذ بحَن َجَبٍل ((، َأوح َكَما َأنََّك قَاِعد، ، َهاُهَنا 

 

ٍِ ، َفَج اَء رَُج ل، لَ يحَس لَ ُه ِهجِ  ريَى ِإال : ََي َعبح َد َعنح ُيَسريحِ بحِن َجاِبٍر قَاَ  : )) َهاَج تح رِي  ، مَحح  َراُء ِِبلحُكوفَ 
ٍَ ال تَ ُق  وُم َح  ىتَّ  ٍُ .. قَ  اَ  : فَ َقَع  َد وََك  اَن ُمتَِّكئً  ا ، فَ َق  اَ  : ِإنَّ السَّ  اَع  ال اّلِلَِّ بح  َن َمسح  ُعوٍد َج  اَءتح السَّ  اَع

 ٍٍ َرَح بِغَِنيَم  ، َثَّ قَاَ  بَِيِدِه َهَكَذا ، َوََنَّاَها ََنحَو الشَّأحِم .يُ قحَسَم ِمريَا ، ، َوال يُ فح
ُل اإِلسحالِم . ِل اإِلسحالِم ، َوجَيحَمُع َْلُمح َأهح  فَ َقاَ  : َعُدوٌّ جَيحَمُعوَن أَلهح

 قُ لحُت : الرُّوَم تَ عحِي ا 
ًٍ لِلحَم وحِت ال تَ رحِج ُع ِإال قَاَ  : نَ َعمح ، َوَتُكوُن ِعنحَد َذاُكمح الحِقَتاِ  َردَّة، َشِديَدة، ، ف َ  َيشح رَتُِط الحُمسح ِلُموَن ُش رحَط

نَ ُهمح اللَّيحُل ، فَ َيِف لُء َه ُتالِء َوَه ُتالِء ُك لٌّ غَ ريحُ َغالِ ٍب ، َوتَ فح  َتِتُلوَن َحىتَّ ََيحُجَز بَ ي ح ًٍ ، فَ يَ قح ٍُ ، َغالَِب ََن الشُّ رحَط
ًٍ لِلحَموح  ِلُموَن ُشرحَط رَتُِط الحُمسح َتِتلُ وَن َح ىتَّ ََيحُج َز بَ ي ح نَ ُهمح اللَّيح ُل ، فَ َيِف لُء َثَّ َيشح ًٍ ، فَ يَ قح ِت ال تَ رحِجُع ِإال َغالَِب

ًٍ لِلحَموحِت ال تَ رحجِ  ِلُموَن ُشرحَط رَتُِط الحُمسح ٍُ ، َثَّ َيشح ًٍ َهُتالِء َوَهُتالِء ُكلٌّ َغريحُ َغاِلٍب َوتَ فحََن الشُّرحَط ُع ِإال َغالِبَ 
َتِتُلونَ  ُم الرَّابِ ِع َُنَ  فَ يَ قح ٍُ ، فَ ِإَذا َك اَن يَ  وح َد َحىتَّ مُيحُسوا فَ َيِفلُء َهُتالِء َوَهُتالِء ُكلٌّ َغريحُ َغالِ ٍب َوتَ فح ََن الشُّ رحَط

ًٍ ، ِإمَّ  ا قَ  اَ  : تَ لَ   تُ لُ  وَن َمقح ب حَرَة َعلَ  يحِهمح فَ يَ قح ُ ال  دَّ َع  ُل اّلِلَّ ٍُ َأهح  ِل اإِلسح  الِم ، فَ َيجح ال ي ُ  َرى ِمث حُلَه  ا ،  ِإلَ  يحِهمح بَِقيَّ  
تً ا ، فَ يَ تَ َع ادُّ بَ نُ و اأَلِب َوِإمَّا قَاَ  : َلَح يُ َر ِمث حُلَها ، َحىتَّ ِإنَّ النَّائَِر لََيُمرُّ ِ َنَ َباِ ِمح َفَما خُيَلِ ُفُه مح َح ىتَّ خيَِ رَّ مَ  ي ح

ُهمح ِإال الرَُّجُل الحَواحِ  ًٍ ، َفال جيَُِدونَُه بَِقَل ِمن ح َرُح ، َأوح َأيُّ ِمريَاٍ  يُ َقاَسُم .َكانُوا ِماَئ ٍٍ يُ فح  ُد فَِبَأيِ  َغِنيَم
ََبُ ِمنح َذلِ َك ، َفَج اَءُهمح الصَّ رِيُ: : ِإنَّ ال دَّجَّاَ  قَ دح  ُعوا بَِبأحٍس ُهَو َأكح َنَما ُهمح َكَذِلَك ِإذح لَِ َخَلَفُه مح ِف فَ بَ ي ح

ُ َذرَارِيِ ِهمح ، َفرَيحُفُضوَن َما ِف َأيح  ًٍ قَ اَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ َعثُوَن َعَشَرَة فَ  َواِرَس طَِليَع  ِبُلوَن ، فَ يَ ب ح ِديِهمح َويُ قح
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َ  اَء آَِبئِِه  مح َوَألح  َواَن ُخيُ  وْلِِمح ُه  مح َخ  ريحُ فَ   َواِرَس َعلَ   َ  اَءُهمح َوَألح ِ ِ أَلعح  ِرُف َألح ى َههح  ِر اأَلرحِف َعَليح  ِه َوَس  لََّم : ِإ
َمئِ   1ٍذ ((يَ وح

َيحْ تُ َقدَّم لِلحِقَتاِ  .  ِت ( الشُّرحطٍَ ِبَضمِ  الشِ ني طَائَِفٍ ِمنح اجلح ِلُموَن ُشرحطٍَ لِلحَموح رَتِط الحُمسح  ) فَ َيشح
 

ٍَ قَاَ   َب ُ َعَليح ِه َوَس لََّم ِف غَ زحَوٍة ، فَ أََتى ا: ))  َعنح َيِفِع بحِن ُعت ح ُ ُكنَّا َم َع َرُس وِ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ لنَّ يبَّ َا لَّى اّلِلَّ
م، ِمنح ِقَبِل الحَمغحِرِب  ٍٍ ، َعَليحِهمح اَِياُب الصُّوِف ، َعَليحِه َوَسلََّم قَ وح ُمح َلِقيَ ام، َوَرُس وُ  ، فَ َوافَ ُقوُه ِعنحَد َأَكَم  فَ ِإُنَّ

ُ َعَليحِه َوَسلََّم قَاِعد، ، فَ َقاَلتح َل نَ فحِسل  نَ ُه ال يَ غحَتاُلونَ ُه ائحِتِهمح : اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ نَ ُهمح َوبَ ي ح : َثَّ قُ لح ُت ، فَ ُقمح بَ ي ح
َنُه ، َفَحِف حُت ِمنحُه َأرحَبَع َكِلَم اٍت َأعُ دُُّهنَّ ِف يَ ِدي ، َلَعلَُّه َنَِلٌّ َمَعُهمح  نَ ُهمح َوبَ ي ح ُت بَ ي ح تُ ُهمح فَ ُقمح : قَ اَ  ، فَأَتَ ي ح

َتُحَه    ا ا ُ تَ غح    ُزوَن َجزِي    َرَة الحَع    َرِب فَ يَ فح ُ ، ّلِلَّ َتُحَه    ا اّلِلَّ ُ ، َثَّ فَ    اِرَس فَ يَ فح َتُحَه    ا اّلِلَّ َثَّ ، َثَّ تَ غح    ُزوَن ال    رُّوَم فَ يَ فح
َتَ  الرُّومُ  ُ ، فَ َقاَ  َيِفع، : ال نَ َرى الدَّجَّاَ  خَيحُرُج َحىتَّ تُ فح َتُحُه اّلِلَّ  2(( تَ غحُزوَن الدَّجَّاَ  فَ يَ فح

 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم قَاَ  َعنح َأِع ُهَري حَرَة َأنَّ النَّ  َه ا : )) يبَّ َالَّى اّلِلَّ َها ِف الح ََبِ  َوَجانِ ب، ِمن ح ٍٍ َجاِنب، ِمن ح عحُتمح ِبَِديَن لَِ
ُعوَن َألحًف   ا ِم   نح بَ   ِي : قَ   اَ  ، نَ َع   مح ََي َرُس   وَ  اّلِلَِّ : قَ   اُلوا ، ِف الحَبحح   ِر  ٍُ َح   ىتَّ يَ غحُزَوَه   ا َس   ب ح ال تَ ُق   وُم السَّ   اَع
َحَق  ٍم ، فَِإَذا َجاُءوَها نَ َزُلوا فَ َلمح يُ َقاتُِلوا ِبِس الٍح ، ِإسح ُ َأكح ََبُ : قَ اُلوا ، َوَلَح يَ رحُم وا ِبَس هح ُ َواّلِلَّ ال ِإلَ َه ِإال اّلِلَّ

َه   ا ، الَّ   ِذي ِف الحَبحح   ِر ،  ٍَ ، فَ َيسح   ُقُ  َأَح   ُد َجانِبَ ي ح ُ َأكح   ََبُ فَ َيسح   ُقُ  ال ِإلَ   َه ِإال اّلِلَُّ : َثَّ يَ ُقولُ   وا الثَّانِيَ     َواّلِلَّ
ٍَ ، َجانِبُ َها اآلَخُر  ََبُ : َثَّ يَ ُقوُلوا الثَّالَِث ُ َأكح ُ َواّلِلَّ ُخُلوَها فَ يَ غحَنُم وا ، ال ِإَلَه ِإال اّلِلَّ َنَم ا ، فَ يُ َفرَُّج َْلُمح فَ يَ دح فَ بَ ي ح

َتِس   ُموَن الحَمغَ   اِ َ  ٍء ، ِإنَّ ال   دَّجَّاَ  قَ   دح َخ   َرَج : َ  ِإذح َج   اَءُهمح الصَّ   رِيُ: فَ َق   ا، ُه   مح يَ قح فَ َيرتحُُك   وَن ُك   لَّ َش   لح
 3((َويَ رحِجُعوَن 

ي   ع ُأُا   و   َِ   ل : َك   َذا ُه   َو ِف مجَِ ُعوَن َألحًف   ا ِم   نح بَ   ِي ِإسح   َحاَ ( قَ   اَ  الحَقا ق   ا  الن   ووي : ) يَ غحُزوَه   ا َس   ب ح
َحاَ ( . قَاَ  : قَ اَ  بَ عح  ِلم : ) ِمنح َبِي ِإسح َاِعي ل َاِحي  ُمسح ُف ِو ِم نح ) بَ ِي ِإلح ض همح : الحَمعح ُروف الحَمحح

َ ا َأرَاَد الحَع َرب ه َوَه ِذِه الحَمِدينَ ٍ ِه َل الحقُ  َ ِديث َوِس َياقه ن ألَنَّ ُه ِإأَّ سح نَنحِنيِنيٍَّ ( ه َوُهَو الَِّذي يَ ُد   َعَليح ِه اْلح
.4 
 

  الناس ذكره   ومن عالمات خروج الدجا  نسيان

                                                 

 ( .4135د )( ، وأمح2899رواه مسلم ِف الفت ِبب إقبا  الروم ِف كثرة القتل عند خروج الدجا  ) 1 
 ( .18493( ، وأمحد )4081( ، وابن ماجه ِف الفت )2900رواه مسلم ِف الفت ِبب ما يكون من فتوحات ا سلمني ) 2 
 ( 2920رواه مسلم ِف الفت ِبب ال تقوم الساعٍ حىت مير الرجل بقَب الرجل ) 3 
 شرح مسلم . 4 
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ُر : بح   ِن َس   عحٍد قَ   اَ   َع   نح رَاِش   دِ  : قَ   اَ  ، َيَدى ُمنَ   اٍد َأال ِإنَّ ال   دَّجَّاَ  قَ   دح َخ   َرَج ، َلمَّ   ا فُِتَح   تح ِإاح   َنخح
 ٍَ عح  ُت َرُس  وَ  اّلِلَِّ : فَ َق  اَ  َر  ل   عن  ه فَ َلِق  يَ ُهمح الصَّ  عحُب بح  ُن َجثَّاَم   ِ ِ لَِ لَ  وحال َم  ا تَ ُقولُ  وَن أَلخح  ََبحُتُكمح َأ

َهَل النَّ اُس َع نح ِذكح رِِه : )) َعَليح ِه َوَس لََّم يَ ُق وُ   َالَّى اّلِلَُّ  ٍُ ، ال خَيح ُرُج ال دَّجَّاُ  َح ىتَّ يَ ذح َُ  األَئِمَّ  َوَح ىتَّ تَ رتح
َرُه َعَلى الحَمَناِبرِ   1(( ِذكح

 

د عق  و  اوتغ ري ا ف  اهيم وفس  ا  وازينوم ن العالم  ات ال ل ت  د  عل ى ق رب خ  روج ال دجا  انق  الب    
 : مييزون الصحي  من السقيم الناس فال

 

ُ َعَليح ِه َوَس لََّم : )) ِإنَّ َأَم اَم ال دَّجَّاِ  ِس ِننيَ  ًٍ َعنح َأَنِس بح ِن َمالِ ٍك قَ اَ  : قَ اَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ اَع   َخدَّ
َُ ِفيَه ا الحَك اِذُب ، َوخُيَ وَُّن ِفيَه ا اأَلِم نيُ  َُ ، َوُيَصدَّ َ اِئُن ، َويَ  َتَكلَُّم  يَُكذَُّب ِفيَها الصَّاِد ََتَُن ِفيَه ا اريح ، َوي ُ تح

 ٍِ ٍُ ا قَ   اَ  : الحُفَويحِس   ُق يَ    َتَكلَُّم ِف َأمح   ِر الحَعامَّ    ٍُ ، ِقي   َل : َوَم   ا الرَُّويحِبَض    وعن   د نع   يم ))  (( ِفيَه   ا الرَُّويحِبَض   
يع من الناس((  2 الرويبضٍ : الَو

 
ِف ب  ن َمالِ  ٍك، قَ  اَ : قَ  اَ  َرُس  و ُ  ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم: )) َيُك  وُن َأَم  اَم ال  دَّجَّاِ  ِس  ُنوَن  َع  نح َع  وح اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ

َُ ِفيَه  ا الحَك  اذِ  ، َوُيَص  دِ  َُ ثُ   ُر ِفيَه  ا الحَمنَ  رُ ، َويَِق  لُّ ِفيَه  ا الن َّبح  ُت، َويَُك  ذَُّب ِفيَه  ا الصَّ  اِد ُب، َخ  َوادِ ، ، َيكح
َاِئُن، َوخُيَوَّنُ  ََتَُن ِفيَها اريح ٍُا  َويُ تح ، َوَم ا الرَُّويحِبَض  ٍُ"ه ِقي َل: ََي َرُس وَ  اّلِلَِّ ِفيَها اأَلِم نُي، وتَ نحِن ُق ِفيَه ا الرَُّويحِبَض 
بَُه َلُه ((  .3ه قَاَ :"َمنح ال يُ تح

" وأن ينن  ق الرويبض  ٍ " وه  و الفاس  ق كم  ا ج  اء ِف بع  ُ ال  رواَيت ، التاف  ه م  ن الرج  ا  القاع  د ع  ن 
  .ا ساعل الكرميٍ اريسيس اْلقري

 
 وقبل خروجه تكثر الفت وتشتد : 

                                                 

( ، وابن قانع ِف معجم 967( ، والنَباِ ِف مسند الشاميني )830ثاِ )، وابن أع عاام ِف اآلحاد وا ( 16231رواه أمحد ) 1 
رواه عبد   بن أمحد من روايٍ بقي ٍ ع ن ا فوان اب ن عم رو وه ل ا حيحٍ  ( : 3/345( ، وقا  ِف معجم الزوائد )686الصحابٍ )

 وهو من زوائد عبد  . ( : إسناده احي 13/112كما قا  ابن معني، وبقيٍ رجاله اقات، وقا  الزين ِف ا سند )
( ، وأب  و يعل  ى والن  َباِ ِف األوس    ، وق  ا  اب  ن كث  ري ِف النهاي  ٍ ِف 1/319، ونع  يم ب  ن مح  اد ِف الف  ت )( 12885رواه أمح  د ) 2 

 ( .13/84( إسناده جيد ، وقا  اْلافظ ِف الفت  : إسناده جيد )1/33الفت )
( وق ا  رواه 4642( ، ورواه ِف  ا نال ب العلي ٍ اْل افظ )44مس ند الش اميني ) ( ، وِف14551رواه النَباِ ِف ا عجم الكبري ) 3

رواه الن َباِ  س انيد وِف أحس نها اب ن إس حاَ ( : 3/342( ، وق ا  اْليثم ل ِف َمم ع الزوائ د )5757، والوَيِ ِف مسنده ) البزار
 وهو مدلس، وبقيٍ رجاله اقات ، ومن أجل ابن إسحاَ هذا فاْلديث حسن . 
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نَ    رَِه   ا َح   ىتَّ ذََك   َر ِفت ح ثَ َر ِف ِذكح ٍَ ع   ن اب   ن ُعَم   َر ق   ا  : )) ُكنَّ   ا قُ عُ   وًدا ِعنح   َد َرُس   وِ  اّلِلَِّ فَ   ذََكَر الحِف   َتَ فَ   َأكح
ٍُ اأَلحح   الِس ا قَ   اَ  : ِه   لَ  نَ    ٍُ  اأَلحح   الِس ، فَ َق   اَ  قَائِ   ل، : ََي َرُس   وَ  اّلِلَِّ َوَم   ا ِفت ح نَ    َه   َرب، َوَح   رحب، ، َثَّ ِفت ح

َ ا أَ  ِل بَ يحِل يَ زحُعُم َأنَُّه ِميِ  َولَيحَس ِم يِ  َوِإأَّ لِيَ اِئل الحُمت َُّق وَن ، السَّرَّاِء َدَخنُ َها ِمنح حَتحِت َقَدَملح ، رَُجٍل ِمنح َأهح وح
َِ  َلٍع ، َثَّ فِ  ٍِ ِإال َثَّ َيصح  نَِلُ  النَّ  اُس َعلَ  ى رَُج  ٍل َك  َوِرٍ  َعلَ  ى  ٍُ ال  دَُّهيحَماِء ال تَ  دَُ  َأَح  ًدا ِم  نح َه  ِذِه األُمَّ   نَ   ت ح

ِمًنا َومُيحِس ل َك اِفًرا ، َح ىتَّ َيِص  ِبُ  الرَُّجُل ِفيَها ُمتح ًٍ ، فَِإَذا ِقيَل ان حَقَضتح ََتَاَدتح ، ُيصح رَي النَّ اُس َلَنَمتحُه َلنحَم
نَاِط ِإميَاٍن ال نَِفا ِ : ُفسح نَاَطنيح ٍَ ال ِإميَ اَن ِفي ِه ، فَ ِإَذا َك اَن َذاُك مح فَ ان حَتِ ُروا ِإََل ُفسح نَاِط نَِف ا ََ ِفيِه ، َوُفسح

ِمِه َأوح ِمنح َغِدِه ((  1الدَّجَّاَ  ِمنح يَ وح
َنٍ اأَلححالس( : قَاَ  ِف النِ َهايٍَ : اأَلححالس مَجح ع ِحلح س َوُه َو الحِكَس اء الَّ ِذي يَِل ل َههح ر الحَبِع ري حَتح ت  )ِفت ح

نَ  ٍ ِإََل ا َِ  يَفتح الحِفت ح َ  ا ُأ َنَّ  اِعُّ : ِإأَّ اأَلحح  الس  لحَقتَ  ب ه َش  ب ََّهَها بِ  ِه لُِلُزوِمَه  ا َوَدَوامَه  ا . ِان حتَ َه  ى . َوقَ  اَ  اريح
ُنَا َوهُلحَمتَها   ِلَدَواِمَها َوطُو  لُبحثَها َأوح ِلَسَواِد َلوح

ِ ه َأيح يَِفر  بَ عحضهمح ِمنح   بَ عحُ ِلَما بَ يحنهمح ِمنح الحَعَداَوة َوالحُمَحارَبٍَ قَاَلُه الحَقاِري )َهَرب( : بَِفتحَحَتنيح
َ   َرب َذَه   اب الحَم   ا   َنَّ  اِعُّ : اْلح ء لَ  ُه ِان حتَ َه   ى . َوقَ   اَ  اريح )َوَح  َرب( : َُنح   ب َم   ا  اإِلنحَس  ان َوتَ رحك   ه ال َش   لح

ل   َواأَلهح
نَ  ٍ السَّ   رَّاء( : قَ   اَ  الحَق   اِري : َوالحُم   َراد ِِبلسَّ   رَّاِء الن َّعحَم   اء الَّ   ِل َتُس  ر  النَّ   اس ِم   نح الصِ    حٍَّ َوالرََّخ   اء )َثَّ ِفت ح

َِ يَفتح ِإََل السَّ رَّاء أِلَنَّ السَّ َبب ِف ُوُقوعَه ا ِارحِتَك اب الحَمَعاِا ل  ِبَس َبِب  َوالحَعاِفَيٍ ِمنح الح َبالء َوالح َوَِبء ه َوُأ
َا َتُسر    الحَعُدو  ِان حتَ َهى .  َكث حَرة الت َّنَ عُّم َأوح أَلُنَّ

َر َ ا َأوح  ََ ل بَ يح ِل ( : تَ نحِبيًه ا َعلَ ى َأنَّ ُه ُه َو الَّ ِذي َيسح َعى ِف ِإ ِإََل َأنَّ ُه  )َدَخنَها ِمنح حَتحت َقَدَملح رَُجل ِمنح َأهح
نَ   ٍ مَيحِل   ك َأمحرَه   ا ) يَ    زحُعم َأنَّ   ُه ِم   يِ  ( : َأيح ِف الحِفعح   ل َوِإنح َك   اَن ِم   يِ  ِف النَّ  َاِا   ل َأنَّ تِلح   َك الحِفت ح َس   ب َواْلح

ِلل ِف الحِفعح ل ألَنَّ هُ  لَ وح َك اَن ِم نح  ِبَسَبِبِه َوَأنَُّه َِبِعث َعَلى ِإقَاَمتَها ) َولَيحَس ِميِ  ( َأيح ِمنح َأِخالِئل َأوح ِمنح َأهح
له تَ َع اََل :   ِإنَّ ُه لَ  َنٍ َوَنِ ريه قَ وح ِلل َلَح يُ َهيِ   الحِفت ح ِل َك ِإنَّ ُه َعَم ل، غَ ريحُ َا اِلٍ    َأوح لَ يحَس ِم نح َأهح يحَس ِم نح َأهح

َِقيَقٍ . لَِياِئل ِف اْلح  َأوح
َنَّ اِعُّ  َِ َلع ( قَ اَ  اريح َع ٍ رَُج ل ) َك َوِرٍ  َعلَ ى   : ) َثَّ َيصحنَِل  النَّاس َعَلى رَُجل ( : َأيح جَيحَتِمُعوَن َعلَ ى بَ ي ح

ٍِ يُرِي د ُه َو َمثَ ل َوَمعحنَ اُه اأَلمح  لَ  ُمح ر الَّ ِذي ال يَ ث حبُ ت َوال َيسح َتِقيم َوَذلِ َك َأنَّ الضِ  َلع ال يَ ُق وم ِِبلح َوِرِ  . َوِِبجلح
َتِقل  بِِه ِان حتَ َهى .   َأنَّ َهَذا الرَُّجل َغريح َخِليق لِلحُملحِك َوال ُمسح

َداء َوالتَّصح  َنٍ الدَُّهيحَماء ( : َوال دَّىتحَاء السَّ وح يَ اء . قَالَ ُه ) َثَّ ِفت ح نَ ٍ الحَع حَم اء َوالنَّامَّ ٍ الحَعمح ِغري لِل ذَّمِ  َأيح الحِفت ح
نَ  ٍ الحُم حِلَم  ٍ َوالتَّصح  ِغري ِفيَه  ا لِلت َّعحِ   يِم َوِقي  َل َأرَادَ  َهيحَماِء  الحَق  اِري . َوِف النِ َهايَ  ٍ َتصح  ِغري ال  دَّىتحَاء الحِفت ح ِِبل  دُّ

                                                 

( ، واْل   اكم 6133( وا   ححه األلب   اِ ِف ا   حي  أع داود ، ورواه أمح   د )3704رواه أب   و داود ِف الف   ت ِبب ذك   ر الف   ت ) 1 
 .واححه وأقره الذهيب 
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َائَِه  ا ال   اِهيَ  ٍ َوِم  نح َألح َعٍ ِإخح  َوة فَ ُقِتلُ  وا َع  نح الدَّ َه  ا َس  ب ح دَُّهيحم َزَعُم  وا َأنَّ ال  دَُّهيحم ِاسح  م َيقَ  ٍ َك  اَن غَ  َزا َعَلي ح
َها َحىتَّ رََجَعتح هِبِمح َفَصاَرتح َمَثاًل ِف ُكل  َداِهَيٍ  ُلوا َعَلي ح  آِخرهمح َومحُِ

نَ ٍ ) ِإال َلَنَمتح هُ  ُ  تِلح َك الحِفت ح ٍٍ ه َوَأاح ل  ) ال َتدَ  ( : َأيح ال تَ رتح ٍٍ َوَمسَّ تحُه بَِبِليَّ  نَ  َلنحَم ٍ ( : َأيح َأَا ابَ تحُه ِبِحح
نَ  ٍ يَ عُ  م  النَّ  اس َوَيِص  ل ِلُك   لِ  اللَّنح  م ُه  َو الضَّ  رحب َعلَ  ى الحَوجح  ه بِ  َبنحِن الحَك  ِب  ه َوالحُم  َراد َأنَّ َأاَ  ر تِلح  َك الحِفت ح

ََ  َررَها ) فَ  ِإَذا ِقي  َل ِان حَقَض  تح ( : نَ  ٍ ِان حتَ َه  تح ) ََتَ  اَدتح ( َأيح  َأَح  د ِم  نح  ُ  وا َأنَّ تِلح  َك الحِفت ح َم  ا تَ َوىتَّ َأيح َفَمهح
تَ َقرَّتح  َتَمرَّتح َواسح َتنَاَلتح َواسح  ِاسح

َِيانٍَ َونَ قح  لحَعهح د ُ ا) ال ِإميَان ِفيِه ( : َأيح َأاحالً َأوح َكَماالً ِلَما ِفيِه ِمنح َأعحَما  الحُمَناِفِقنَي ِمنح الحَكِذب َواريح
  1َوَأمحثَا  َذِلَك ) فَان حَتِ ُروا الدَّجَّا  ( : َأيح هُُهوره .

 
   كما أن قبل خروجه تشتد األحوا  فال ينز  ا نر وال ينبت الزر  :

ال  دَّجَّاِ  اَ  الَ  َس  نَ َواٍت  ِإنَّ قَ بح  َل ُخ  ُروجِ : )) .. َ ق  ا  ا  لى   علي  ه وس  لم ع  ن أع أمام  ٍ الب  اهلل :
ٍِ اأُلوََل َأنح حَتح  ِبَس اُ لُ  ثَ  ، ُب النَّ  اَس ِفيَه  ا ُج  و ، َش  ِديدِش  َداٍد ُيِص  ي ُ السَّ  َماَء ِف السَّ  َن َمَنرَِه  ا  َيَحُم  ُر اّلِلَّ

ٍِ فَ َتحح ِبُس اُ لُثَ لح َمَنرَِه ا َوَيَحُم ُر اأَلرح  َثَّ َيَحُم رُ ، َوَيَحُم ُر اأَلرحَف فَ َتحح ِبُس اُ لُ َث نَ َباِ َ ا   فَ السَّ َماَء ِف الثَّانِيَ 
ٍِ ، فَ َتحح  ِبُس اُ لُثَ  لح نَ َباِ َ  ا  ُ السَّ  َماَء ِف السَّ  َن ٍِ فَ َتحح  ِبُس َمَنَرَه  ا ُكلَّ  ُه  َثَّ َيَحُم  ُر اّلِلَّ ِن  ُر َقنح  َرًة ، الثَّالِثَ   فَ  ال تُ قح

َق ى، اأَلرحَف فَ َتحح ِبُس نَ َباَ َ ا ُكلَّ ُه  َوَيَحُمرُ  ال َهَلَك تح ِإال َم ا َش اَء َذاُت ِهلح ٍِب إِ  فَ ال تُ نحبِ ُت َخضح َراَء فَ ال تَ ب ح
 ُ ُْ النَّاسُ : ِقيَل ، اّلِلَّ بِ رُي َوالتَّسح ِبي ُ : قَ اَ  ا ِف َذلِ َك الزََّم اِن  َفَما يُِعي ِلي ُل َوالتَّكح ِمي ُد َوجُيح َرى  الت َّهح َوالتَّحح

 2(( َذِلَك َعَليحِهمح َُمحَرى النََّعامِ 
رج عل ى الن اس وه م ِف َ يق م ن الع يْ في أمر الن اس أش د افتت اًي ِبل دجا ،فحني خي  وه ذا ِم ا جيع ل

 أن َت رج زرعه ا والس ماء أن َتن ر وي دعوهم أللوهيت ه ف إن الن اس يتبعون ه عل ى ذل ك ابتغ اء األرف

 .النعام والشراب وا ا 
اجملاع ات عل ى أي دي ا بش رين النص ارى  وهذا ليس بغريب ،فكم من مسلم تنصرِف بالد اْل روب أو

  دواء أو كساء ماء أو لقمٍ طعام أو شربٍ اريبثاء من أجل شربٍ
 

: )) َيُك وُن َأَم اَم ال دَّجَّاِ  وال تعارف بني هذا اْلديث وحديث عوف بن مالك ، ففل ح ديث ع وف 
، َويَِقلُّ ِفيَها الن َّبحُت(( وِف حديث أع أمامٍ أن الس ماء َتن ع منره ا  ثُ ُر ِفيَها الحَمَنر ُ ِسُنوَن َخَوادِ ، ، َيكح

                                                 

 عون ا عبود  1 
 ( وقا  :  537 - 536/  4أخرجه اْلاكم ) ( ، ورواه ابن خزميٍ و 4067رواه ابن ماجه ِف الفت ِبب فتنٍ الدجا  )  2
 ( .7875والضياء ، واححه األلباِ ِف احي  اجلامع ) حي  على شرط مسلم ( ووافقه الذهيب ) ا 
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س  نٍ قب  ل خروج  ه ب  ثال  س  نوات ، ف  يمكن اجلم  ع بينهم  ا أن  ه قب  ل خ  روج ال  دجا  بع  دة ال  ث ك  ل 
سنوات يكون ا ن ر كث ريًا ولكن ه كمن ر الع ذاب ال ذي ال يس تفاد من ه ، َث قب ل خروج ه ب ثال  خي ِب 
ا ن  ر فيك  ون نوًع  ا آخ  ر م  ن الع  ذاب ، ولق  د ع  ذب   تع  اَل األم  م الس  ابقٍ ِب   اء ، فبكثرت  ه يك  ون 

ال   دمار ، وبقلت   ه يك   ون اجلف   اف والقح     ، ونس   أ    العل   ل الق   دير العف   و والعافي   ٍ وأن اْل   ال  و 
 يتجاوز عنا .

 

 : ِف فك أغالله   أما ما يسبب خروجه فهو غضبٍ يغضبها تكون سبًبا
ٍِ فَ َقاَ  َلُه قَ  : َعنح َيِفٍع قَاَ   َِ الحَمِديَن ُِ طُُر فَ ان حتَ َفَ: َح ىتَّ ، َأغحَض َبُه  وحالً َلِقَل ابحُن ُعَمَر ابحَن َاائٍِد ِف بَ عح
 ٍَ ٍَ َوقَ  دح بَ َلَغَه  ا ، َم   َ السِ   كَّ َص   ُ َم  ا َأَردحَت ِم  نح ابح  ِن : فَ َقالَ  تح لَ  ُه ، فَ  َدَخَل ابح  ُن ُعَم  َر َعلَ  ى َحفح َرمِحَ  َك اّلِلَّ

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم قَ  ا، َا  ائٍِد  ٍٍ يَ غحَض  بُ َها ((: )) َ  َأَم  ا َعِلمح  َت َأنَّ َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ َ  ا خَيح  ُرُج ِم  نح َغضح  َب  ِإأَّ
 َمَع ُه وِف لفظ : )) َفَسبَُّه ابحُن ُعَمَر َوَوقَ َع ِفي ِه فَ ان حتَ َفَ: َح ىتَّ َس دَّ النَّرِي َق َفَض َربَُه ابح ُن ُعَم َر بَِعًص ا َكانَ تح 

ٍُ َم  ا َش  أحُنَك َوَش   َص   ُ َح  ىتَّ َكسَّ  َرَها َعَليح  ِه فَ َقالَ  تح لَ  ُه َحفح عح  َت َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ أحنُُه َم  ا يُوِلعُ  َك بِ  ِه َأَم  ا لَِ
ٍٍ يَ غحَضبُ َها (( َب َا خَيحُرُج الدَّجَّاُ  ِمنح َغضح  1 َعَليحِه َوَسلََّم يَ ُقوُ  ِإأَّ

َعثُُه َعَلى النَّاِس َغَضب، يَ غحَضُبُه ((  2وعند مسلم : )) ِإنَّ َأوََّ  َما يَ ب ح
 

 اريبثاء :    كما ِف األحاديث من إيران .. بالد الشيعٍ  وخيرج الدجا
يِق قَاَ   ٍر الصِ دِ  ُ َعَليحِه َوَسلََّم قَاَ  : َعنح َأِع َبكح اَ َنا َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ الدَّجَّاُ  خَيح ُرُج ِم نح َأرحٍف : )) َحدَّ

بَ ُعُه َأق حَوام،   َِ يُ َقاُ  َْلَا ُخَراَساُن يَ ت ح ِر ٍُ ِِبلحَمشح  3((َكَأنَّ ُوُجوَهُهمح الحَمَجانُّ الحُمنحَرَق
 

 يهود إيران :الدجا  هم    وأو  اتبا 
وإي  ران تعت  َب البل  د الوحي  د ِف الش  َر ال  ذي أهل  ه األا  ليني يعتنق  ون الدَين  ٍ اليهودي  ٍ ، ح  ىت يه  ود 

 فلسنني فإُنم جاءوا من الشتات .

                                                 
 ( .25886( ، وأمحد )2932الفت ِبب ذكر ابن اياد )رواه مسلم ِف   1
 ( .2932رواه مسلم ِف الفت ) 2
ٍَ َوَه  َذا قَ  اَ  َأبُ  و ِعيَس  وق  ا   ( ،2163ِف الف  ت ِبب م  ن أي  ن خي  رج ال  دجا  ) رواه الرتم  ذي  3 ى َوِف الحبَ  اب َع  نح َأِع ُهَري ح  َرَة َوَعاِئَش  

( وق  ا  13وأمح  د ِف ا س  ند )وا  ححه األلب  اِ ِف ا  حي  الس  نن ، ( ، 4062َح  ِديث، َحَس  ن، َغرِي  ب، ، ورواه اب  ن ماج  ه ِف الف  ت )
 ( : إسناده احي  .1/171أمحد شاكر ِف ا سند )
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شَر كما قا  الى   علي ه وس لم ، وإي ران َتم ع فسبحان   رب العا ني .. فإن الفت َتِت من ا 
ب  ني أخب  ث البش  ر ِف الع  اَل فم  نهم الش  يعٍ ال  ذين ه  م من  اَي اليه  ود والنص  ارى وه  م أخب  ث م  نهم ، 

 ومنهم اليهود أتبا  الدجا  ، فهم أشر الناس .
 

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم قَ   بَ  ُع ال  دَّجَّاَ  ِم  نح يَ ُه  وِد َأاح  بَ َهاَن : )) اَ  ع  ن َأنَ  ِس بح  ِن َمالِ  ٍك َأنَّ َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ يَ ت ح
 ٍُ ُعوَن َألحًف  ا َعلَ  يحِهمح النََّياِلَس   ٍِ َأاح  بَ َهاَن َمَع  ُه  (( َس  ب ح لف  ظ مس  لم وعن  د أمح  د )) خَيح  ُرُج ال  دَّجَّاُ  ِم  نح يَ ُهوِديَّ  

ُعوَن َألحًفا ِمنح الحيَ ُهوِد َعَليحِهمح التِ يَجانُ   1(( َسب ح
 ، ولفظ التيجان تفسري "النيالسٍ" . موجودة أيًضا ذيران وأابهان مدينٍ

 
فخراسان هذا إقليم كبري بداخله مدينٍ أابهان ، فتم البيان أن أخب ث اريل ق خي رج م ن أرف أخب ث 

 البشر ... وال عجب فمن أخبث من الشيعٍ الذين ينعنون ِف القرآن والدين والصحابٍ
 

عح    ُ َعَليح   ِه َوَس   لََّم يَ ُق   وُ  : )) لَيَ نح   زَِلنَّ ال   دَّجَّاُ  ُخ   وَز وَع   نح َأِع ُهَري ح   َرَة قَ   اَ  : لَِ ُت َرُس   وَ  اّلِلَِّ َا   لَّى اّلِلَّ
)) ٍِ  2وََكرحَماَن ِف َسبحِعنَي َألحًفا ُوُجوُهُهمح َكالحَمَجانِ  الحُمنحَرَق

، و  ه  ل م  ن ب  الد األع  اجم ، وقي  ل أُن  ا خوزس  تان ، وهن  ا  بل  دة ريفي  ٍ ِبلع  راَ تس  مى خ  وز  خ  وز
 أعلم ، وعموًما كلها من الشَر حيث أخَب النيب الى   عليه وسلم أن الفت َتِت من الشَر .

ه   ل إح   دى ُماف    ات إي   ران الثالا   ني. تق   ع ِف جن   وب ش   رقل ال   بالد  كرم   انُماف    ٍ   كرم   انُماف    ٍ  
 ، َيدها من الشما  خراسان ، فهل مننقٍ الشيعٍ أيًضا . كرمانوعاامتها مدينٍ  

 
اهر أيًضا من األحاديث أن أكثر أتبا  الدجا  هم أهل الب د  ا  ارقني م ن ال دين ، وف يهم خي رج وال 

، فكما أنه خيرج من أرف الشيعٍ فكذلك من أتبا  وأقرانه أهل البد  مثل اري وارج ، فكم ا أن أه ل 
فوا الب  د  طُمس  ت عق  وْلم فض  لوا ِف ال  دين ومرق  وا من  ه واستحس  نوا م  ا ه  م علي  ه م  ن الباط  ل وخ  ال

الس   نٍ ، ك   انوا ه   م أيًض   ا أتب   ا  ال   دجا  وأنص   اره ، وا    ادة ال   ل َت   د ال   دجا  عل   ى ِبطل   ه وتتي   ده ، 
 والدليل على ذلك هذا اْلديث اجلليل :

                                                 
 ( 12931، وأمحد ) ( 2944رواه مسلم ِف الفت ِبب الدجا  ) 1
 ( : إسناده احي  .8/318( ، وقا  أمحد شاكر ِف ا سند )8248رواه أمحد ) 2 
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ء، يَ قح  َرُءوَن الحُق  رحآَن ال ْح ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم قَ  اَ  : )) يَ نحَش  أُ نَ   جُيَ  اِوُز  َع  نح ابح  ِن ُعَم  َر َأنَّ َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ثَ    َر ِم   نح ِعشح   رِيَن َم   رًَّة ، َح   ىتَّ خَيح   رُ  َج ِف تَ    َراِقيَ ُهمح ، ُكلََّم   ا َخ   َرَج قَ    رحن، ُقِن   َع ، ُكلََّم   ا َخ   َرَج قَ    رحن، ُقِن   َع َأكح

ِهمح الدَّجَّاُ  (( َِ  1ِعَرا
فهذا جزاء أهل البد  ، الذين طعنوا ِف أاحاب الرسو  الى   عليه وسلم ، وطعنوا ِف سنته 

 ا شرفٍ ، فاعتَبوا َي أوَل األبصار .
 

عن أمري ا تمنني علل بن أع طالب عليه السالم، ِف قصٍ الدجا ، ق ا : أال وإن أكث ر أتباع ه أوالد 
ال  زي، البس  و التيج  ان، وه  م اليه  ود، عل  يهم لعن  ٍ  ، َيك  ل ويش  رب، ل  ه مح  ار أمح  ر، طول  ه س  تون 

وج  ل ل  يس  ع  ور، ا  مد ال ينع  م، فيش  مل ال  بالد خن  وة م  د بص  ره، أغ  ور اليم  ني، وإن ربك  م ع  ز 
البالء، ويقيم الدجا  أربعني يوم اً، أو ي وم كس نٍ، والث اِ كأق ل، ف ال ت زا  تص غر وتقص ر ح ىت تك ون 

 2آخر أَيمه كليلٍ يوم من أَيمكم هذه، ينأ األرف كلها إال مكٍ وا دينٍ وبيت ا قدس.
 

 الفت الل َيِت هبا الدجا  
  : أُنار من ا اء والنار  أنه جيلء بصورة من فت الدجا  

مضى معنا أن الدجا  خيرج بعد ندرة من ا نر وجدب ل رف ، وفس اد ألح وا  الن اس ، ل ذا خي رج 
على الناس ِبا هم يفتقرون إليه من ا ا  والنعام والشراب ، ليكون ْلم ذل ك فتن ٍ ، وال يف ت ب ه إال 

نيا على اآلخرة ، فيتبعون األع ور القب ي  عن دما يق و  ْل م أي َعاف النفوس الذين يتارون اْلياة الد
 ربكم ، فيبيعون دينهم بعرف من الدنيا قليل ، وال حو  وال قوة إال ِبهلل .

 
ٍَ قَاَ   ُ َعَليح ِه َوَس لَّمَ : َعنح ُحَذي حَف َوَيرًا فََأمَّ ا : )) ِإنَّ َم َع ال دَّجَّاِ  ِإَذا َخ َرَج َم اًء قَ اَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ

َا النَّ اُر َفَم اء، َِبرِد، ، َوَأمَّ ا الَّ ِذي يَ  َرى النَّ اُس َأنَّ ُه َم اء، َِبرِد، فَ نَ ار، حُتح  َُ ، َفَم نح َأدحَرَ  الَِّذي يَ َرى النَّاُس َأُنَّ ِر
َا َير، فَِإنَُّه َعذحب، َِبرِد، ((  3ِمنحُكمح ، فَ لحيَ َقعح ِف الَِّذي يَ َرى َأُنَّ

 

ٍَ قَاَ  َعنح  ُ َعَليحِه َوَسلََّم : )) أَلَي َأعحَلُم ِبَ ا َم َع ال دَّجَّاِ  ِمنح ُه َمَع ُه َُنح َراِن : ُحَذي حَف قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ
ُُ : جَيح  رََِيِن  ِ َم   اء، َأب ح  َي ِ َير، َتََجَّ  ُ  ، َأَح   ُدىُتَا رَأحَي الحَع  نيح َأدحرََك  نَّ َأَح   د، فَ لحيَ   أحِت  فَِإمَّ   ا، َواآلَخ   ُر رَأحَي الحَع   نيح

                                                 

 ( وِف الزوائد : إسناده احي  ، وقد احت  البخاري  ميع رواته .170رواه ابن ماجه ِف ا قدمٍ ِبب ذكر اريوارج ) 1 
 ( 1/85عقد الدرر ) 2
 ( ، 2934( ، ومسلم ِف الفت وأشراط الساعٍ )3452ما ذكر عن بي إسرائيل ) رواه البخاري ِف أحاديث األنبياء ِبب 3 
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َر الَّ ِذي يَ  َراُه َيرًا  ُح َثَّ لحُينَ أحِط ح رَأحَس ُه فَ َيشح َرَب ِمنح ُه فَِإنَّ ُه َم اء، َِبرِد، ، الن َّهح َوِإنَّ ال دَّجَّاَ  َِمحُس وُح ، َولح يُ َغمِ 
 ِ ٍ، ، الحَعنيح َها هََفَرة، َغِليَ  نَ يحِه َكا، َعَلي ح َ َعي ح ُتوب، َبنيح ِمٍن َكاِتٍب َوَغريحِ َكاِتبٍ ، ِفر، َمكح َرُؤُه ُكلُّ ُمتح  1(( يَ قح

 
ٍَ قَاَ   ُ َعَليحِه َوَسلَّمَ : َعنح ُحَذي حَف : )) خَيح ُرُج ال دَّجَّاُ  َمَع ُه َُنح ر، َوَير، َفَم نح َوقَ َع ِف قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ

ُرُه َوُح َّ ِوزحرُُه َوَمنح  ُرُه ((َيرِِه َوَجَب َأجح  2َوَقَع ِف َُنحرِِه َوَجَب ِوزحرُُه َوُح َّ َأجح
 

 ومن الفت أنه َيِت ومعه جبل من اريبز :
 ٍَ ثَ  َر َم ا َس أَلحُتُه قا  : )) عن الحُمِغريَة بحن ُشعحَب ُ َعَليح ِه َوَس لََّم َع نح ال دَّجَّاِ  َأكح َما َسَأَ  َأَح د، النَّ يبَّ َا لَّى اّلِلَّ

ُ مح يَ ُقولُ وَن ِإنَّ َمَع ُه َجبَ َل ُخبح ٍز َوَُنَ َر َم اٍء : قُ لح ُت ا  : َم ا َيُض رَُّ  ِمنح ُه َوِإنَُّه قَاَ  َل  ُه َو َأهح َوُن : قَ اَ  ، أَلُنَّ
ِلم  (( َعَلى اّلِلَِّ ِمنح َذِلكَ   ِإنَّ  : ))َوِف ِرَوايَ ٍ  َمَعُه ِجَبا ، ِمنح ُخبح ٍز َوْلَح ٍم َوَُنَ ر، ِم نح َم اٍء (( : ))و ِعنحد ُمسح

َار  َمَعُه النََّعام  3 ((َواأَلُنح
يََديح ِه  َمعحنَ اُه ُه َو َأهح َون ِم نح َأنح جَيحَع ل َم ا خَيحُلق ُه َعلَ ى : قَ اَ  ِعيَ اف( ُه َو َأهح َون َعلَ ى اّلِلَّ ِم نح َذلِ كقوله )

ًكا ِلُقلُ وِب الحُم وِقِننَي ه بَ لح  ِمِننَي َوُمَش كِ  آَمنُ وا ِإميَ اًي َويَ  رحََتب الَّ ِذيَن ِف قُ لُ وهبمح  لِيَ  زحَداَد الَّ ِذينَ  ُمِضالً لِلحُمتح
ُتلُه َما ُكنحت َأَشد  َبِصريًَة ِميِ  ِفيك َمَرف  فَ ُهَو ِمثحل قَ وح  الَِّذي يَ قح

ء ِم نح  ال ل ه " ُه َو َأهح َون َعلَ ى اّلِلَّ ِم نح َذلِ َك " َأنَّ ُه لَ يحَس َش لح ِم نح َأنح  َذلِ َك َمَع ُه،َبلح الحُم َراد َأهح َون َأنَّ قَ وح
ًئا ِمنح َذلِ َك آيَ ٍ قه،َوال ِس يََّما َوقَ دح َجَع َل ِفي ِه آيَ ٍ هَ اِهَرة ِف َكِذب ه وَُكفح ره جَيحَعل َشي ح َرأَه ا َم نح  َعلَ ى ِا دح يَ قح

َرأ زَائَِدة َعَلى َشَواِهد َكِذبه َمنح   َحَداه َونَ قحصه . قَ َرَأ َوَمنح ال يَ قح
ل  ه " ُه  وَ  َ  ا ُه  َو ََتحِيي  ل َوَتشح  ِبيه َعلَ  ى  َأهح  َون " َأيح ال جُيحَع  ل َوََيحَتِم  ل َأنح َيُك  ون قَ وح لَ  ُه َذلِ  َك َحِقيَق  ٍ َوِإأَّ

ِمن َويَِز   الحَكاِفر األَبحَصار  4. فَ يَ ث حُبت الحُمتح
 

 ومن الفت :

                                                 

( ، وأمح  د 4061( ، واب  ن ماج  ه ِف الف  ت )3760( ، وأب  و داود ِف ا الح  م )2934رواه مس  لم ِف الف  ت ِبب ذك  ر ال  دجا  ) 1 
(22739 ) 
( واْل اكم ، وا ححه األلب اِ ِف ا حي  اجل امع 29162( ، وأمح د )3706رواه أب و داود ِف الف ت وا الح م ِبب ذك ر الف ت ) 2 
(8049. ) 

( ، وأمح  د 4063( ، واب  ن ماج  ه ِف الف  ت )2939ومس  لم ِف الف  ت )( ، 7122رواه البخ  اري ِف الف  ت ِبب ذك  ر ال  دجا  ) 3 
(17690 ) 
 فت  الباري . 4 
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ُ َعَليح  ِه وَ  ٍَ الحبَ  اِهِللِ  قَ  اَ  : )) َخنَبَ نَ  ا َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ ثَ   ُر ُخنحَبتِ  ِه َح  ِديثًا َع  نح َأِع أَُماَم   َس  لََّم َفَك  اَن َأكح
ِلِه َأنح قَاَ  :  َرَيُه َفَكاَن ِمنح قَ وح اَ َناُه َعنح الدَّجَّاِ  َوَحذَّ  َحدَّ

ٍِ ال  دَّجَّاِ  َوِإنَّ ا نَ   ٍَ آَدَم َأعح َ  َم ِم  نح ِفت ح ُ ُذر ِيَّ   ٍ، ِف اأَلرحِف ُمنح  ُذ َذرََأ اّلِلَّ نَ   َع  ثح نَِبيُ  ا ِإال  ّلِلََّ ِإنَّ  ُه َلَح َتُك  نح ِفت ح َلَح يَ ب ح
، ٍَ َوِإنح خَيح ُرجح َوَأَي  َحذََّر أُمََّتُه الدَّجَّاَ  َوَأَي آِخُر األَنحِبَياِء ، َوَأن حُتمح آِخُر األَُمِم ، َوُهَو َخ ارِج، ِف يُكمح ال َُمَالَ 

َ َههح   َرانَ يحُكمح فَ   َأَي َحِج   ي ، ِلُك   لِ  ُمسح   ِلٍم ، َوِإنح خَيح   ُرجح ِم    ُ بَ   نيح ِس   ِه ، َواّلِلَّ ٍُ َحِج   يُ  نَ فح نح بَ عح   ِدي َفُك   لُّ امح   ِر
َِ فَ َيِعي ُث مَيِينً ا َويَِعي ُث ِ َ  َ الشَّ اِم َوالحِع َرا ٍٍ بَ نيح ِلٍم ، َوِإنَُّه خَيحُرُج ِمنح َخلَّ  االً ، ََي ِعبَ اَد َخِليَفِل َعَلى ُكلِ  ُمسح

 اّلِلَِّ فَاا حبُ ُتوا .
ِ ِ َسَأِا ُفُه َلُك  مح ِا فَ  َن رَبَُّك مح َح  ىتَّ ََتُوتُ وا َوِإنَّ  هُ فَ ِإ ُه نَ يبٌّ قَ بحِل ل ِإنَّ  ُهَ يَ ُق وُ  َأَي رَبُُّك  مح َوال تَ  َروح َها ِإَيَّ  ًٍ َلَح َيِص  فح

ِمٍن َكاِتٍب  َرُؤُه ُكلُّ ُمتح نَ يحِه َكاِفر، يَ قح َ َعي ح ُتوب، َبنيح  َغريحِ َكاِتٍب . َأوح َأعحَوُر َوِإنَّ رَبَُّكمح لَيحَس  َِعحَوَر َوِإنَُّه َمكح
ٍ، َوَجن َّتُ ُه َير، َفَم نح اب حُتِل َل بِنَ ارِِه فَ لحَيسح  ًٍ َوَيرًا فَ نَ ارُُه َجنَّ  َنِتِه َأنَّ َمَعُه َجنَّ  َتِغثح ِِبّلِلَِّ َولحيَ قح َرأح فَ  َواِتَ  َوِإنَّ ِمنح ِفت ح

ِِب   الحَكهح
َنتِ   ِه َأنح يَ ُق   وَ  أَلعح   َراِعٍ  َأرََأيح   َت  ِ ِ رَبُّ   َك فَ يَ ُق   وُ  نَ َع   مح َوِإنَّ ِم   نح ِفت ح ِإنح بَ َعثح   ُت لَ   َك َأَِبَ  َوأُمَّ   َك َأَتشح   َهُد َأ

 فَ يَ َتَمثَُّل َلُه َشيحنَاَيِن ِف ُاورَِة َأبِيِه َوأُمِ ِه فَ يَ ُقوالِن ََي ُبَيَّ اتَِّبعحُه فَِإنَُّه رَبَُّك .
َنتِ  ِه َأنح ُيَس  لََّ  َعلَ  ى نَ فح  ٍس َواِح  دَ  ِ َثَّ يَ ُق  وَ  َوِإنَّ ِم  نح ِفت ح تُ َلَه  ا َويَ نحُش  َرَها ِِبلحِمنحَش  اِر َح  ىتَّ يُ لحَق  ى ِش  قََّتنيح ٍة فَ يَ قح

ُ ، َوي َ  َعثُ ُه اّلِلَّ ِ ِ َأب حَعثُُه اآلَن َثَّ يَ زحُعُم َأنَّ لَ ُه َرُِب غَ ريحِي ، فَ يَ ب ح َِبي ُث َم نح انح ُُروا ِإََل َعبحِدي َهَذا فَِإ ُق وُ  لَ ُه اريح
ُ ، َوَأنحَت َعُدوُّ اّلِلَِّ َأنحَت الدَّجَّاُ  َواّلِلَِّ َما ُكنحُت بَ عحُد َأَشدَّ َبِصريًَة ِبَك ِم يِ  رَبَُّك ا فَ يَ قُ  َم  وُ  : َرعِ َ اّلِلَّ الحيَ  وح

. 
َنٍَِّ . ًٍ ِف اجلح ُ َعَليحِه َوَسلََّم : َذِلَك الرَُّجُل َأرحَفُع أُمَِّل َدرََج  قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ

ِنَر ، َوَيَحُمَر اأَلرحَف َأنح تُ نحِبَت فَ تُ نحِبَت . َنِتِه َأنح َيَحُمَر السََّماَء َأنح َتُحِنَر فَ ُتمح  َوِإنَّ ِمنح ِفت ح
ٍ، ِإال َهَلَك تح ، ِإنَّ ِم نح ِفت ح  َق ى َْلُ مح َس ائَِم بُونَ ُه فَ ال تَ ب ح َ لِ  فَ ُيَكذِ  َنتِ ِه َأنح مَيُ رَّ ِِبْلح َ لِ   َنتِ هِ َوِإنَّ ِمنح ِفت ح َأنح مَيُ رَّ ِِبْلح

ِن  َر َوَيَحُم  َر اأَلرحَف َأنح تُ نحبِ  َت فَ تُ نحبِ  َت َح  ىتَّ تَ   ُروَح مَ  ُقونَُه فَ يَ  أحُمَر السَّ  َماَء َأنح َتُحِن  َر فَ ُتمح َواِش  يِهمح ِم  نح فَ ُيَص  دِ 
َُرُ  ُه َخَواِاَر َوَأَدرَُّه  ِمِهمح َذِلَك َألحََن َما َكاَنتح َوَأعحَ َمُه َوَأَمدَّ  وًعا .يَ وح

ٍَ ال َيَحتِيِهَم  ا ِم  نح نَ قح   ٍَ َوالحَمِدينَ   ء، ِم  نح اأَلرحِف ِإال َوِطئَ  ُه َوَهَه  َر َعَليح  ِه ، ال َمكَّ   َق  ى َش  لح ٍب ِم  نح وِإنَّ  ُه ال يَ ب ح
 ًٍ ٍُ ِِبلسُُّيوِف َالحَت  . 1.. اْلديث ((نَِقاهِبَِما ِإال َلِقيَ تحُه الحَمالِئَك

                                                 

ْل  اكم والض  ياء وا  ححه اللب  اِ ِف ا  حي  اجل  امع ( ، ورواه اب  ن خزمي  ٍ وا4067رواه اب  ن ماج  ه ِف الف  ت ِبب فتن  ٍ ال  دجا  ) 1 
(7875. ) 
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َُ : ))  قَا َ  وَعنح الن َّوَّاِس بحِن َلحَعانَ   ذََكَر َرُس وُ  اّلِلَِّ ا لى   علي ه وس لم ال دَّجَّاَ  َذاَت غَ َداٍة َفَخفَّ 

ِل  ٍِ النَّخح َنا، ِفيِه َورَفََّع َحىتَّ هَنَ نَّاُه ِف طَائَِف  اَما َشأحنُُكمح : فَ َقاَ  ، ِإلَيحِه َعَرَف َذِلَك ِفيَنا  فَ َلمَّا رُحح
ِل  َكرحَت الدَّجَّاَ  َغَداًة َفَخفَّضحَت ِفيِه َورَف َّعحَت َحىتَّ هَنَ نَّاُه ِف ذَ  ََي َرُسوَ  اّلِلَِّ : قُ لحَنا  ٍِ النَّخح  .طَائَِف
َوُفِي َعَليحُكمح : فَ َقاَ   ِإنح خَيح ُرجح َوَأَي ،  ُف على أم ل م ن ال دجا  األئم ٍ ا ض لون، أخو َغريحُ الدَّجَّاِ  َأخح
ُ َخِليَف  ِل َعلَ  ى ُك  لِ   َوِإنح خَيح  ُرجح َوَلسح  ُت ِف  يُكمح فَ  امحُرؤ، َحِج  ي ُ ، فَ  َأَي َحِجيُج  ُه ُدوَنُك  مح  ِف  يُكمح  ِس  ِه َواّلِلَّ نَ فح
ِلٍم  ِ ِ ُأَشبِ ُهُه بَِعبحِد الحُعزَّى بحِن َقَنٍن  ِإنَُّه َشابٌّ َقَن ، ، ُمسح ٍ، َكَأ ُنُه طَاِفَئ َأدحرََكُه ِم نحُكمح فَ لحيَ قح َرأح َعَليح ِه  َفَمنح ، َعي ح
ِِب فَ َواتِ  َِ فَ َعاَ  مَيِيًنا َوَعاَ  ِ َ االً  ِإنَّهُ ، َ  ُسورَِة الحَكهح َ الشَّأحِم َوالحِعَرا ًٍ َبنيح ََي ِعبَ اَد اّلِلَِّ فَ اا حبُ ُتوا  َخارِج، َخلَّ
. 

ثُُه ِف : قُ لحَنا   ااأَلرحِف  ََي َرُسوَ  اّلِلَِّ َوَما لَب ح
ٍٍ َويَ وح : قَاَ   م، َكَسَن ًما يَ وح م، َأرحبَ ُعوَن يَ وح ٍر َويَ وح ِمُكمح  م، َكَشهح ِمِه َكَأَيَّ ٍٍ َوَسائُِر َأَيَّ  .َكُجُمَع
ٍم  ََي َرُسوَ  اّلِلَِّ : قُ لحَنا  ِفيَنا ِفيِه َاالُة يَ وح ٍٍ َأَتكح ُم الَِّذي َكَسَن  اَفَذِلَك الحيَ وح
رَُه  ال: قَاَ    .اقحُدُروا َلُه َقدح
َراُعُه : قُ لحَنا   ااأَلرحِف  ِف ََي َرُسوَ  اّلِلَِّ َوَما ِإسح
بَ َرتحُه ال  ر ِيُ  :  قَ  اَ   مِ ، َكالحغَيح  ِث اسح  َتدح ِمنُ  وَن بِ  ِه َوَيسح  َتِجيُبوَن لَ  ُه فَ يَ  أحُمُر  فَ يَ  أحِت َعلَ  ى الحَق  وح ُعوُهمح فَ يُ تح فَ يَ  دح

ِن ُر َواأَلرحَف فَ تُ نحبِ ُت فَ رَتُوُح َعلَ يحِهمح َس ارَِحتُ ُهمح َأطح َوَ  َم ا السََّماءَ  ُه َكانَ تح ذُ  فَ ُتمح َُ ُروًعا َوَأَم دَّ رًا َوَأسح بَ َغُه 
لَ  ُه  َثَّ َيَحِت ، َخَواِا  َر  ُعوُهمح فَ  رَيُدُّوَن َعَليح  ِه قَ وح َم فَ يَ  دح ُهمح ، الحَق  وح فَ ُيصح  ِبُحوَن ُِمحِحِل  نَي لَ  يحَس  فَ يَ نحَص  ِرُف َع  ن ح

ء، ِمنح َأمحَواْلِِمح  ٍِ فَ يَ ُقوُ  ْلََ ،  ِ َيحِديِهمح َشلح َرَِب بَ عُ هُ َومَيُرُّ ِِبريح رِِجل ُكُنوَزِ  فَ تَ ت ح  ،  ُكُنوزَُه ا َكيَ َعاِس يِب النَّحح لِ  ا َأخح
ُعو رَُج الً ُِمحَتِلئً ا َش َباِبً  ٍَ الحغَ َرِف َثَّ  َثَّ يَ دح ِ رَمحيَ  بِ ُل َويَ تَ َهلَّ ُل  فَ َيضح رِبُُه ِِبلسَّ يحِِب فَ يَ قحنَعُ ُه َج زحلََتنيح ُعوُه فَ يُ قح يَ دح

ُهُه َيضحَحُك  َنمَ ، َوجح ُ الحَمِسيَ  ابحَن َمرحمَيَ فَ يَ نحِزُ  ِعنحَد الحَمنَ ارَةِ  ا ُهَو َكَذِلكَ فَ بَ ي ح الحبَ يحَض اِء َش رحِقلَّ  ِإذح بَ َعَث اّلِلَّ
 ِ ُروَدَتنيح َ َمهح َق َبنيح ِ ِإَذا طَأحطَ أَ رَأحَس ُه َقنَ رَ  أي اوبني مصبوغني     ِدَمشح ٍِ َمَلَك نيح ِنَح  َِ ًعا َكفَّيح ِه َعلَ ى َأجح ،  َوا

ُلِت َوِإذَ  َتِه ل َحيح ُث ، جيَِ ُد رِي َ  نَ َفِس ِه ِإال َم اَت  فَ ال َيَِ لُّ ِلَك اِفرٍ ، ا رَفَ َعُه حَتَدََّر ِمنحُه مُجَ ان، َك اللُّتح َونَ َفُس ُه يَ ن ح
َتِهل َطرحفُهُ  تُ ُلُه ،  يَ ن ح رَِكُه بَِباِب ُلدٍ  فَ يَ قح  .فَ َينحلُُبُه َحىتَّ يُدح

َسُ  َعنح ُوُج وِهِهمح ابحَن َمرحمَيَ ق َ  َثَّ َيَحِت ِعيَسى ُ ِمنحُه فَ َيمح م، َقدح َعَصَمُهمح اّلِلَّ ٍِ ،  وح َنَّ  اُ ُهمح بِ َدرََجاِ ِمح ِف اجلح َوَُيَ دِ 
َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإذح ،  ُ ِإََل ِعيَسى  فَ بَ ي ح  : َأوحَحى اّلِلَّ

ُت ِعَباًدا َل ال يََدانِ  َرجح ِ ِ َقدح َأخح َفَح رِ زح ِعبَ اِدي ِإََل النُّ وِر طاق ٍ ألح د بقت اْلم     أي ال أَلَحٍد بِِقَتاْلِِمح  ِإ
َع   ُث اّلِلَُّ ،  ٍَ  فَ َيُم   رُّ ، َيَحُج   وَج َوَم   أحُجوَج َوُه   مح ِم   نح ُك   لِ  َح   َدٍب يَ نحِس   ُلوَن  َويَ ب ح َِة َطََبِيَّ    َ   ريح َُ َأَوائُِلُه   مح َعلَ   ى 

َربُوَن َما ِفيَها   .َكاَن هِبَِذِه َمرًَّة َماء، آِخُرُهمح فَ يَ ُقوُلوَن َلَقدح   َومَيُرُّ ، فَ َيشح
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ََم ِر َوُه َو َجبَ ُل بَ يح ِت الحَمقح ِدسِ  َثَّ َيِسريُونَ  تَ ُه وا ِإََل َجبَ ِل اريح فَ يَ ُقولُ وَن َلَق دح قَ تَ لحنَ ا َم نح ِف اأَلرحِف  َح ىتَّ يَ ن ح
ُتلح َمنح ِف  ًٍ َدًما  رَيُدُّ اّلِلَُّ السََّماِء َفرَيحُموَن بُِنشَّاهِبِمح ِإََل السََّماِء فَ  َهُلمَّ فَ لحنَ قح  .َعَليحِهمح ُنشَّاهَبُمح َُمحُضوَب

ٍِ  َوَُيحَصُر َنيبُّ اّلِلَِّ ِعيَسى ًا ِمنح ِماَئ ِر أَلَحِدِهمح َخريح َم  َوَأاحَحابُُه َحىتَّ َيُكوَن رَأحُس الث َّوح ، ِدينَ اٍر أَلَح دُِكمح الحيَ  وح
ُ َعلَ  يحِهمح الن َّغَ  َِب ِف رِقَ اهِبِمح فَ ُيصح  ِبُحوَن فَ رحَس  ى ، َفرَيحغَ ُب نَ  يبُّ اّلِلَِّ ِعيَس  ى َوَأاح  َحابُهُ  ِت  َفرُيحِس  ُل اّلِلَّ َكَم  وح

 نَ فحٍس َواِحَدٍة 
َِ  َع ِش  َبحٍ ِإال َم  َ هُ  َثَّ يَ هح  ِبُ  نَ  يبُّ اّلِلَِّ ِعيَس  ى َوَأاح  َحابُهُ  َزىَتُُه  مح  ِإََل اأَلرحِف فَ  ال جيَِ  ُدوَن ِف اأَلرحِف َموح

ِمُلُهمح  َفرَيحغَ  ُب نَ  يبُّ اّلِلَِّ ِعيَس  ى َوَأاح  َحابُُه ِإََل ، َونَ ت ح  نُ ُهمح  َِ الحُبخح  ِت فَ   َتحح ًا َكَأعحنَ  ا ُ طَ  ريح  اّلِلَِّ َفرُيحِس  ُل اّلِلَّ

 ُ ُ َمنَ ًرا ال َيُك نُّ ، فَ َتنح َرُحُهمح َحيح ُث َش اَء اّلِلَّ َف َح ىتَّ ِمنح ُه بَ يح ُت َم َدٍر َوال َوبَ ٍر فَ يَ غحِس ُل اأَلرح  َثَّ يُ رحِس ُل اّلِلَّ
ٍِ  َيرتحَُكَها  .َكالزََّلَف

ََرتَ  ِك َورُدِ ي بَ رََكتَ  كِ  ََ ٍِ َوَيسح  َتِ لُّونَ  َثَّ يُ َق  اُ  لِ  َ رحِف َأنحبِ  ِل  ٍُ ِم  نح الرُّمَّانَ   َمئِ  ٍذ َتَحُك  ُل الحِعَص  اَب ِفَه  ا  فَ يَ وح بِِقحح
ٍَ ِمنح  َح ِل   أي اللُ   َحىتَّ َأنَّ اللِ قح ِفل الحِفَئاَم ِمنح النَّاِس ا َويُ َباَرُ  ِف الرِ سح ٍَ ِمنح الحبَ َق رِ ، إِلِبِل لََتكح َح  َواللِ قح

ٍَ ِمنح النَّاِس  ِفل الحَقِبيَل ِفل، لََتكح ٍَ ِمنح الحغََنِم لََتكح َح  .الحَفِخَذ ِمنح النَّاِس  َواللِ قح
ُ ِرًَيا َنَما ُهمح َكَذِلَك ِإذح بَ َعَث اّلِلَّ ًٍ فَ َتأحُخُذُهمح  فَ بَ ي ح ِمنٍ طَيِ َب ُُ ُروَح ُك لِ  ُم تح وَُك لِ  ُمسح ِلٍم  حَتح َت آَِبِطِه مح فَ تَ قح ِب

َقى ِشَراُر النَّاِس يَ تَ َهارَُجوَن ِفيَها َ َارُجَ  ٍُ  َويَ ب ح ُُمِر فَ َعَليحِهمح تَ ُقوُم السَّاَع  1((اْلح
 

ء، ِمنح اأَلرحِف ِإال َوِطَئُه َوهَ  َقى َشلح ٍَ ال وِف حديث أع أمامٍ : )) وِإنَُّه ال يَ ب ح ٍَ َوالحَمِدينَ  َهَر َعَليح ِه ، ال َمكَّ 
ًٍ ح ىتَّ يَ نح ِزَ  ِعنح َد ال َُّريح  ٍُ ِِبلسُُّيوِف َالحَت َ ِر ِعنح َد َيَحتِيِهَما ِمنح نَ قحٍب ِمنح نَِقاهِبَِما ِإال َلِقيَ تحُه الحَمالِئَك ِب اأَلمحح

ِلَه ا اَ ال َ  ٍُ  َِهح ٍِ َفرَتحُجُِب الحَمِديَن َقَنِع السََّبَخ ٍ، ِإال َخ َرَج ِإلَيح ِه ،  ُمن ح َق ى ُمنَ اِفق، َوال ُمَناِفَق  رََجَف اٍت ، فَ ال يَ ب ح
الِص . َم اريَح ُم يَ وح َعى َذِلَك الحيَ وح َِديِد ، َويُدح َها َكَما يَ نحِفل الحِكرُي َخَبَث اْلح ََبَث ِمن ح  فَ تَ نحِفل اريح

َمِئٍذ افَ َقاَلتح ُأمُّ َشرِيٍك بِنحُت َأِع الحَعَكِر : ََي َرُسوَ  ا  ّلِلَِّ فَأَيحَن الحَعَرُب يَ وح
َم ُيَص لِ ل هِبِ مح الصُّ  َنَم ا ِإَم اُمُهمح قَ دح تَ َق دَّ َمِئٍذ قَِلي ل، ، َوِإَم اُمُهمح رَُج ل، َا اِل ، ، فَ بَ ي ح بحَ  ِإذح نَ  َزَ  قَاَ  : ُهمح يَ وح

َم ِعيَس  ى ُيَص  لِ ل َعلَ  يحِهمح ِعيَس  ى ابح  ُن َم  رحمَيَ الصُّ  بحَ  ، فَ َرَج  َع َذلِ  َك اإِلَم  اُم يَ   نح  َق  َرى لِيَ تَ َق  دَّ ُكُص مَيحِش  ل الحَقهح
َ  ا لَ  َك أُِقيَم  تح ، فَ يُ  َ َكِتَفيح  ِه َثَّ يَ ُق  وُ  لَ  ُه : تَ َق  دَّمح َفَص  لِ  فَِإُنَّ َص  لِ ل هِبِ  مح ِِبلنَّ  اِس ، فَ َيَض  ُع ِعيَس  ى يَ  َدُه بَ  نيح

ُعوَن ِإَماُمُهمح ، فَِإَذا انحَصَرَف قَاَ  ِعيَسى َعَليحِه السَّ ال َتُح وا الحبَ اَب فَ يُ فح َتُ  َوَورَاَءُه ال دَّجَّاُ  َمَع ُه َس ب ح م : اف ح
 الحَم اِء َألحَِب يَ ُهوِديٍ  ُكلُُّهمح ُذو َسيحٍِب ُُمَُلى َوَس اٍج ، فَ ِإَذا َن َ َر ِإلَيح ِه ال دَّجَّاُ  َذاَب َكَم ا يَ ُذوُب الحِملح ُ  ِف 

رُِك  ُه ِعنح  َد  ء، ِمَّ  ا َويَ نحنَِل  ُق َه  ارًِِب ، فَ ُيدح َق  ى َش  لح ُ الحيَ ُه  وَد ، فَ  ال يَ ب ح تُ لُ  ُه ، فَ يَ هح  زُِم اّلِلَّ َِبِب اللُّ  دِ  الشَّ  رحِقلِ  فَ يَ قح
                                                 

( ، وأمح  د 4065( ، واب  ن ماج  ه ِف الف  ت )2166( ، والرتم  ذي ِف الف  ت )2937رواه مس  لم ِف الف  ت ِبب ذك  ر ال  دجا  ) 1 
(17177 ) 
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َء ال َحَج  َر َوال َش  َجَر َوال َح  اِئَ  َوال َدابَّ   ُ َذلِ  َك الشَّ  لح ُ يَ تَ   َواَرى بِ  ِه يَ ُه  وِديٌّ ِإال َأنحنَ  َق اّلِلَّ ٍَ ِإال َخلَ  َق اّلِلَّ
تُ لحُه .الحَغرحَقَدَة فَِإُنََّ  ِلَم َهَذا يَ ُهوِديٌّ فَ تَ َعاَ  اق ح  ا ِمنح َشَجرِِهمح ال تَ نحِنُق ، ِإال قَاَ  : ََي َعبحَد اّلِلَِّ الحُمسح

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم : فَ َيُك  وُن ِعيَس  ى ابح  ُن َم  رحمَيَ َعَليح  ِه السَّ  الم ِف أُمَّ  ِل َحكَ  الً قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ ًم  ا َع  دح
ِس نًا  َُّ الصَّ ِليَب ، َوِإَماًما ُمقح ِنحزِي َر ، يَ ُد َبُ  اريح ٍَ ، َويَ ذح زحيَ  ٍَ ، َوَيَض ُع اجلِح ُُ  الصَّ َدَق فَ ال ُيسح َعى َعلَ ى ، َويَ رتح
ُُ ، َشاٍة َوال بَِعرٍي  َناُء َوالت ََّباُغ ٍُ ُكلِ  َذاِت مُحٍٍَ ، َوتُ رحَفُع الشَّحح زَُ  مُحَ ِخَل الح ، َوتُ ن ح َولِي ُد يَ َدُه ِف ِف َحىتَّ يُدح

َيٍَِّ َفال َتُضرَُّه  ئحُب ِف الحغََنِم َكأَنَُّه َكلحبُ َها ، َوتُِفرَّ الحَولِيَدُة اأَلَسَد َفال َيُضرَُّها ، اْلح َوَتُح  ُ اأَلرحُف ، َوَيُكوَن الذِ 
ٍُ وَ ، ِمنح السِ لحِم َكَما مُيح ُ اإِلَيُء ِمنح الحَماِء  ُ َوَتُكوُن الحَكِلَم َ رحُب َأوحزَاَرَه ا ، اِحَدًة َفال يُ عحَبُد ِإال اّلِلَّ َوَتَضُع اْلح

ْ، ُملحَكَه  ا  ٍِ تُ نحبِ  ُت نَ َباَ َ  ا بَِعهح  ِد آَدَم ، َوُتسح  َلُب قُ   َريح َح  ىتَّ جَيحَتِم  َع الن ََّف  ُر ، َوَتُك  وُن اأَلرحُف َكَف  ااُوِر الحِفضَّ  
ِبَعُهمح ، وَ  ٍِ فَ ُتشح ِبَعُهمح َعَلى الحِقنحِِب ِمنح الحِعَنِب فَ ُيشح ُر ِبَك َذا وََك َذا ، جَيحَتِم َع الن ََّف ُر َعلَ ى الرُّمَّانَ  َوَيُك وَن الث َّ وح
 1(( ِمنح الحَماِ  َوَتُكوَن الحَفَرُس ِِبلدُّرَيحِهَماتِ 

 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم قَاَ  : )) األَنحِبيَ اُء ِإخح   َوة، ِلَع الٍت ، أُمََّه اُ ُمح َش ىتَّ َوِدي نُ ُهمح َعنح َأِع ُهَري حَرَة َأنَّ النَّيبَّ َالَّى اّلِلَّ
نَ   ُه نَ   يبٌّ ، َوِإنَّ   ُه َيِز ،  ََل النَّ   اِس بِِعيَس   ى ابح   ِن َم   رحمَيَ ألَنَّ   ُه َلَح َيُك   نح بَ يح   ِي َوبَ ي ح  فَ   ِإَذا رََأي حُتُم   وُه َواِح   د، ، َوَأَي َأوح

ُمح  َرِة َوالح  َِبِن ُِمَصَّ  َراِن ، َس  بح ، َك  َأنَّ رَأحَس  ُه يَ قحنُ  ُر َوِإنح َلَح فَ  اعحرُِفوُه ، رَُج  الً َمرحبُوًع  ا ِإََل اْلح بَ يَ  اِف ، َعَليح  ِه اَ   وح
ُعو النَّ اَس ِإََل اإِلسح المِ  ٍَ ، َويَ دح زحيَ  ِنحزِي َر ، َوَيَض ُع اجلِح تُ ُل اريح َُّ الصَّ ِليَب ، َويَ قح ِل ُك  ُيِصبحُه بَ َلل، ، فَ َيُد ، فَ يُ هح

ُ ِف زََمانِِه الحِملَ  ٍُ اّلِلَّ ُ ِف زََمانِِه الحَمِسيَ  ال دَّجَّاَ  الحَك ذَّاَب ، َوتَ َق ُع اأَلَمنَ  ِلُك اّلِلَّ َل ُكلََّها ِإال اإِلسحالَم ، َويُ هح
َ ُب َم   َع الحغَ   َنِم ، َويَ لح  َع   َب َعلَ   ى اأَلرحِف ، َح   ىتَّ تَ رحتَ   َع اأُلُس   وُد َم   َع اإِلبِ   ِل ، َوالنِ َم   اُر َم   َع الحبَ َق   ِر ، َوال   ذِ 

ِلُموَن َويَ الص ِ  ًٍ َثَّ يُ تَ َوَّفَّ َوُيَصلِ ل َعَليحِه الحُمسح ُكُث َأرحبَِعنَي َسَن َيَّاِت ال َتُضرُُّهمح ، فَ َيمح َياُن ِِبْلح ِفُنونَُه ((ب ح  2دح
 
 : أما العصمٍ من الدجا  فتكون  مور  

  : فوات  وخواتيم سورة الكهِب حفظأواًل : 
ُ َعَليح   ِه َوَس   لََّم قَ   اَ  َع   نح َأِع ال   دَّرحَداِء َأنَّ النَّ   يبَّ  َم   نح َحِف   َظ َعشح   َر آََيٍت ِم   نح َأوَِّ  ُس   ورَِة :  ))  َا   لَّى اّلِلَّ

ِِب :  الحَكهحِب ُعِصَم ِمنح الدَّجَّاِ  (( وِف روايٍ  3(()) ِمنح آِخِر الحَكهح

                                                 

 ( واححه األلباِ وهو بقيٍ حديث أع أمامٍ السابق ذكره .4067رواه ابن ماجه ) 1 
 ( .2182( ، واححه األلباِ ِف الصحيحٍ )9349( ، )9017د )رواه أمح 2 
 (21205( ، وأمحد )3765( ، وأبو داود ِف ا الحم )809رواه مسلم ِف االة ا سافرين ِبب فضل سورة الكهِب ) 3 
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نح آِخر الحَكهح ِب( ِقي َل : َس َبب قا  النووي : )ِمنح َأوَّ  ُسورَة الحَكهحِب ُعِصَم ِمنح الدَّجَّا ( َوِف ِرَوايٍَ )مِ 
َتَت ِِبلدَّجَّاِ  ه وََك َذا ِف آِخرَه ا  ل ه تَ َع اََل َذِلَك َما ِف َأوَّْلَا ِمنح الحَعَجاِئب َواآلََيت ه َفَمنح َتَدب ََّرَها َلَح يُ فح قَ وح

 1)) َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأنح يَ تَِّخُذوا (( .
 

ُ َعَليحِه َوَسلََّم : )) َفَمنح َأدحرََكُه ِمنحُكمح  ومر معنا حديث الن َّوَّاسِ  بحِن َلحَعاَن وفيه قَاَ  َرُسوُ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ
ِِب (( َرأح َعَليحِه فَ َواِتَ  ُسورَِة الحَكهح  2فَ لحيَ قح

 
َنتِ  ِه َأنَّ َمَع  ُه َجنَّ  وك  ذلك ِف ح  ديث أع أمام  ٍ ق  ا  ا  لى   علي  ه وس  لم : ))  ًٍ َوَيرًا فَ نَ  ارُُه َوِإنَّ ِم  نح ِفت ح

ِِب  َرأح فَ َواِتَ  الحَكهح َتِغثح ِِبّلِلَِّ َولحيَ قح ٍ، َوَجن َُّتُه َير، َفَمنح اب حُتِلَل بَِنارِِه فَ لحَيسح  3((َجنَّ
 

 :  منه البعد عنه والفرارَنًيا : 
ٍ قَاَ   عن َران بحَن ُحَصنيح ُ َعَليح ِه وَ : ِعمح َم نح لَِ َع ِِبل دَّجَّاِ  فَ لحيَ نح أَ َعنح ُه : )) َس لََّم قَاَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ
ِمن، ،  َعُث بِِه ِمنح الشُّبُ َهاِت ((، فَ َواّلِلَِّ ِإنَّ الرَُّجَل لََيأحتِيِه َوُهَو ََيحِسُب َأنَُّه ُمتح  4فَ يَ تَِّبُعُه ِمَّا يَ ب ح

 
ُ َعَليح  َعتح النَّيبَّ َالَّى اّلِلَّ َا لَِ ِبَ اِ  ، عن ُأم َشرِيٍك َأُنَّ ِه َوَسلََّم يَ ُقوُ  : )) لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمنح ال دَّجَّاِ  ِف اجلح

َمِئٍذ ا قَاَ  : ُهمح قَِليل، ((  5قَاَلتح ُأمُّ َشرِيٍك : ََي َرُسوَ  اّلِلَِّ فَأَيحَن الحَعَرُب يَ وح
 

 شرفهم   : ا نورة اللجوء إَل مكٍ الكرمٍ أو ا دينٍ َلثًا :
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم قَ اَ  : )) لَ يحَس ِم نح بَ لَ ٍد ِإال َس َينَ  عن َأَنس ُ َعنحُه َعنح النَّيبِ  َا لَّى اّلِلَّ َل اّلِلَّ َِ ُتُه بحُن َماِلٍك َر

ٍُ َا افِ نَي ََيحُرُس و  ٍَ لَيحَس َلُه ِم نح نَِقاهِبَ ا نَ قح ب، ِإال َعَليح ِه الحَمالِئَك  ٍَ َوالحَمِديَن َُنَا ، َثَّ تَ رحُج ُِب الدَّجَّاُ  ، ِإال َمكَّ
ُ ُك   لَّ َك   اِفٍر َوُمنَ   اِفٍق (( ِلَه   ا اَ   الَ  رََجَف   اٍت ، فَ ُيخح   رُِج اّلِلَّ ٍُ  َِهح ٍَ 6الحَمِدينَ    وعن   د مس   لم : )) فَ يَ   أحِت ِس   بحَخ

)) ٍٍ ُرُج ِإلَيحِه ُكلُّ ُمَناِفٍق َوُمَناِفَق ُُرِف فَ َيضحِرُب ِرَواَقُه َوقَاَ  فَ َيخح  7اجلح
                                                 

 شرح مسلم . 1 
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ُ َعَليح   ِه َوَس   لََّم قَ   اَ  َع   نح َأِع بَ  ُ َعنح   ُه َع   نح النَّ   يبِ  َا   لَّى اّلِلَّ َِ   َل اّلِلَّ ٍَ رُعح   ُب : )) كح   َرَة َر ُخُل الحَمِدينَ    ال يَ   دح

ٍُ َأب حَواٍب َعَلى ُكلِ  َِبٍب َمَلَكانِ  َع َمِئٍذ َسب ح  1(( الحَمِسيِ  الدَّجَّاِ  َْلَا يَ وح
 

ُ َعنح  هُ  َِ  َل اّلِلَّ ٍِ : قَ  اَ   َع  نح َأِع ُهَري ح  َرَة َر ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم : )) َعلَ  ى َأن حَق  اِب الحَمِدينَ   قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ُخُلَها النَّاُعوُن َوال الدَّجَّا ُ  ٍ، ال يَدح  2(( َمالِئَك

 
ُ َعَليحِه َوَس لََّم َخنَ َب النَّ  َ الِص َوَم ا َعنح ُِمحَجِن بحِن اأَلدحرَِ  َأنَّ َرُسوَ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ ُم اريح اَس فَ َق اَ  : )) يَ  وح

َ اَلِص ، اَ الًَ ، َفِقي َل  ُم اريح َ اَلِص َوَم ا يَ  وح ُم اريح َ اَلِص ، يَ  وح ُم اريح َ اَلِص َوَم ا يَ  وح ُم اريح َ الِص ، يَ  وح ُم اريح لَ ُه : يَ  وح
اَلِص ا قَاَ  : جيَِلُء الدَّجَّاُ  فَ َيصحَعُد ُأُحًدا فَ يَ نح ُرُ  ُم اريَح َن َه َذا  َوَما يَ وح ٍَ فَ يَ ُق وُ  أَلاح َحابِِه : َأتَ  َروح الحَمِدينَ 

َه  ا َمَلًك  ا ُمصح  ِلًتا ٍَ فَ َيِج  ُد ِبُك  لِ  نَ قح  ٍب ِمن ح َ  َد ، َثَّ َيَحِت الحَمِدينَ   َُ ا َه  َذا َمسح  ِجُد َأمحح ، فَ يَ  أحِت  الحَقصح  َر األَب ح  َي
َرحِف فَ َيضحِرُب ُرَواَقُه ، َثَّ تَ رحُجُِب الحمَ  ٍَ اْلح ٍ، ، َوال َسبحَخ َق ى ُمنَ اِفق، َوال ُمَناِفَق  ٍُ اَ الَ  رََجَف اٍت ، فَ ال يَ ب ح ِدينَ 

الِص (( ُم اريَح ٍ، ِإال َخَرَج ِإلَيحِه ، َفَذِلَك يَ وح  3فَاِسق، َوال فَاِسَق
 

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم قَ  اَ  : )) َيَحِت الحَمِس   يُ  ِم  نح ِقبَ  ِل الحَمشح  ِرَِ ىِتَّتُ  ُه َع  نح َأِع ُهَري ح  َرَة َأنَّ َرُس  وَ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ِلُك (( َهُه ِقَبَل الشَّاِم َوُهَناِلَك يَ هح ٍُ َوجح ٍُ ، َحىتَّ يَ نحِزَ  ُدبُ َر ُأُحٍد ، َثَّ َتصحِرُف الحَمالِئَك  4الحَمِديَن

 
ِريِ  قَ  ا َ  ُ  دح ُ َعَليح  ِه َوَس  لَّ  :َع  نح َأِع َس  ِعيٍد اريح َم : )) خَيح  ُرُج ال  دَّجَّاُ  فَ يَ تَ َوجَّ  ُه ِقبَ لَ  ُه قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ

ِمِننَي  فَ يَ ُق وُ  َأعحِم ُد ِإََل ، فَ تَ لحَقاُه الحَمَساِلُ  ، َمَساِلُ  ال دَّجَّاِ  فَ يَ ُقولُ وَن لَ ُه : َأيح َن تَ عحِم ُد ، رَُجل، ِمنح الحُمتح
ِمُن بِ : َه  َذا الَّ  ِذي َخ  َرَج ، فَ يَ ُقولُ  وَن لَ  ُه  تُ لُ  وُه : فَ يَ ُقولُ  وَن ، َم  ا ِبَرب ِنَ  ا َخَف  اء، : فَ يَ ُق  وُ  ا َرب ِنَ  ا َأَو َم  ا تُ   تح اق ح

 ٍُ تُ ُلوا َأَحًدا ُدونَُه ، فَ يَ نحنَِلُقوَن بِ ِه ِإََل ال دَّجَّاِ  فَ ِإَذا : فَ يَ ُقوُ  بَ عحُضُهمح لِبَ عح َألَيحَس َقدح َُنَاُكمح رَبُُّكمح َأنح تَ قح
ِمُن قَ  اَ   ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّمَ  فَ يَ  أحُمُر ََي َأي ُّ : رَآُه الحُم  تح َه  ا النَّ  اُس َه  َذا ال  دَّجَّاُ  الَّ  ِذي ذََك  َر َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ

ََ رحًِب ، فَ يَ ُق وُ  : الدَّجَّاُ  بِِه فَ ُيَشبَُّ  فَ يَ ُقوُ   ِمُن ِع  : ُخُذوُه َوُشجُّوُه فَ ُيوَس ُع َههح ُرُه َوَبنحنُ ُه  ا َأَو َم ا تُ  تح
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َليح  ِه  َثَّ  ،َ  َأنح  َت الحَمِس  يُ  الحَك  ذَّابُ :  فَ يَ ُق  و ُ  َ رِجح ََ بَ  نيح رِِق  ِه َح  ىتَّ يُ َف  رَّ َش  ُر ِِبلحِمئحَش  اِر ِم  نح َمفح َمُر بِ  ِه فَ يُ تح فَ يُ   تح
ِ َثَّ يَ ُق وُ  لَ ُه قُ مح فَ َيسح َتِوي قَائًِم ا ، َثَّ يَ ُق وُ  لَ ُه  َ الحِقنحَعتَ نيح ِمنُ : مَيحِشل ال دَّجَّاُ  بَ نيح فَ يَ ُق وُ  : َم ا ا ِع  َأتُ  تح

َع  ُل بَ عح  ِدي  ََِح  ٍد ِم  نح النَّ  اِس : ازحَددحُت ِفي  َك ِإال َبِص  ريًَة ، َثَّ يَ ُق  وُ   فَ َيأحُخ  ُذُه ، ََي َأي َُّه  ا النَّ  اُس ِإنَّ  ُه ال يَ فح
َ رَقَ َبِتِه ِإََل تَ رحقُ َوتِِه َُنَاًسا فَ ال َيسح  َعَل َما َبنيح َََُه فَ ُيجح َليح ِه  َتِنيُع ِإلَيح ِه َس ِبيالً الدَّجَّاُ  لَِيذح ، فَ َيأحُخ ُذ بَِيَديح ِه َورِجح

ٍِ فَ َق  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ  َنَّ   َ  ا أُلحِق  َل ِف اجلح َ  ا َقَذفَ  ُه ِإََل النَّ  اِر َوِإأَّ ِس  ُب النَّ  اُس َأأَّ ُ َعَليح  ِه فَ يَ قح  ِذُف بِ  ِه فَ َيحح  َا  لَّى اّلِلَّ
 . 1((َدًة ِعنحَد َربِ  الحَعاَلِمنيَ َهَذا َأعحَ ُم النَّاِس َشَها: َوَسلََّم 

 
ُ َعَليحِه تَ وَكَّلحُت :  رابًعا : من قا  له : َكَذبحَت َرعِ  اّلِلَّ

ُ َعَليح  ِه َوَس  لََّم : )) ِإنَّ رَأحَس ال  دَّجَّاِ  ِم  نح  َورَائِ  ِه َع  نح ِهَش  اِم بح  ِن َع  اِمٍر قَ  اَ  : قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَّ
ُ َعَليح ِه تَ وَكَّلح ُت ، فَ ال َيُض رُُّه َأوح  ُحُبك، ُحُبك، ، تُ ِتَ ، َوَم نح قَ اَ  : َك َذبحَت َرعِ  اّلِلَّ َفَمنح قَاَ  : َأنح َت َرعِ  اف ح

ٍَ َعَليحِه (( َن  2قَاَ  َفال ِفت ح
 

 :   أشد الناس على الدجا 
ُ َعَليح ِه َوَس لََّم َما زِلحُت ُأِحبُّ َبِي ََتِيٍم ُمنحُذ : )) َعنح َأِع ُهَري حَرَة قَاَ   عحُت ِمنح َرُسوِ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ َاالٍ  لَِ

ُ عَ  َليح ِه َوَس لََّم يَ ُقوُ  ِفيِهمح : ُهمح َأَشدُّ أُمَِّل َعَلى الدَّجَّاِ  ، َوَجاَءتح َاَدقَاُ ُمح فَ َق اَ  َرُس وُ  اّلِلَِّ َا لَّى اّلِلَّ
ِمَنا ، وََكاَنتح َسبِ  َاِعيلَ َهِذِه َاَدقَاُت قَ وح َا ِمنح َوَلِد ِإلح ٍَ فَ َقاَ  َأعحِتِقيَها فَِإُنَّ ُهمح ِعنحَد َعاِئَش ٍ، ِمن ح  3(( يَّ

 
رَِمٍ  ُ َعَليح ِه َوَس لََّم ق ا  : وعن ِعكح َاِي فُ الن، ِم نح َأاح َحاِب النَّ يبِ  َا لَّى اّلِلَّ َأنَّ ََتِيًم ا ذُكِ ُروا ِعنح َد : )) َح دَّ

َ لُّ ِم نح ََتِ يٍم َع نح َه َذا اأَلمح ِر فَ َن َ َر َرُس وُ  :  َعَليحِه َوَسلََّم ، فَ َقاَ  رَُجل، َرُسوِ  اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَُّ  َأبحنَ أَ َه َذا اْلح
ٍَ فَ َقاَ   ُ َعَليحِه َوَسلََّم ِإََل ُمَزي حَن ُهمح : اّلِلَِّ َالَّى اّلِلَّ م، َهُتالِء ِمن ح ًم ا : َأبحنَ أَ ، َما َأبحنَأَ قَ وح َه ُتالِء  َوقَ اَ  رَُج ل، يَ وح

ُم ِمنح ََتِيٍم ِبَصَدقَاِ ِمح  ُ َعَليح ِه َوَس لََّم : قَاَ  ، الحَقوح فََأق حبَ َلتح نَ َعم، مُححر، َوُسود، لَِبِي ََتِيٍم فَ َقاَ  النَّ يبُّ َا لَّى اّلِلَّ
ِمل ، َوَيَ  رَُج  ل، ِم  نح بَ  ِي ََتِ  يٍم ِعنح  َد َرُس  وِ  اّلِلَِّ َا  لَّى اّلِلَُّ  ًم  ا فَ َق  اَ  : َه  ِذِه نَ َع  ُم قَ   وح ال :  َعَليح  ِه َوَس  لََّم يَ وح

ُمح َأطحَوُ  النَّاِس رَِماًحا َعَلى الدَّجَّا ِ  ًا فَِإُنَّ  4(( تَ ُقلح لَِبِي ََتِيٍم ِإال َخريح
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ٍ قَ اَ   وَع نح  ٍ، ِم  نح أُ  ال: )) قَ  اَ  َرُس  وُ  اّلِلَِّ ا لى   علي  ه وس لم : ِعمح  َراَن بح ِن ُحَص  نيح مَّ  ِل تَ   َزاُ  طَائَِف 
َقِ  هَاِهرِيَن َعَلى  1(( َمنح َيَوَأُهمح َحىتَّ يُ َقاِتَل آِخُرُهمح الحَمِسيَ  الدَّجَّا َ  يُ َقاتُِلوَن َعَلى اْلح

النائف ٍ ا نص ورة ، ال ل يرميه ا  فأشد الناس على الدجا  هم أتبا  النيب الى   عليه وسلم ، وهم
ولكن مع كثرة من َي ارهبم ه م ا نص ورن ذذن  لتذمت ،أهل الكفر وأهل ال لم ِبلتنرف والرجعيٍ وا
 آخرهم ا سي  الدجا     عز وجل ِف كل زمان ومكان حىت يقاتل

 
 التكذيب ِبلدجا  :

م،  ُ َعنح ُه : )) َأال َوِإنَّ ُه َس َيُكوُن ِم نح بَ عح دُِكمح قَ  وح َِ َل اّلِلَّ َنَّ اِب َر بُوَن يَُك َعِن ابح ِن َعبَّ اٍس قَ اَ  ُعَم ُر بح ُن اريح ذِ 
ٍم خُيحَرُجوَن ِمنح النَّاِر بَ عحَدَما امحَتَحُشوا ٍِ َوبَِعَذاِب الحَقَبحِ َوبَِقوح ِم َوِِبلدَّجَّاِ  َوِِبلشََّفاَع  2(( ِِبلرَّجح

وق  د هه  ر ِف زمانن  ا م  ن ك  ذب ب  ذلك ، كم  ا أنك  ر مص  نفى ُمم  ود الش  فاعٍ ، وأو  ال  دجا   ش  ياء 
ل   عنه ، ونسأله عز وجل العافيٍ أخرى ، وهنا  من تكلم عن الرجم .. و   ادَ الفارَو َر

 

، وآخ ر دع واي أن اْلم د هلل رب  نسأ    عز وجل أن جيعلنا من حزبه ا فلحني وجنده ا خلصنيو 
 واحبه العا ني والل اللهم وسلم على نبينا ُممد وعلى آله
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