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   ًوَإِذَا وَقَعَ انْقَىْلُ عَهَيْهِمْ أَخْرَجْنَا نَهُمْ دَابَّة

مِّهَ انْؤَرْضِ تُكَهِّمُهُمْ أَنَّ اننَّاسَ كَاوُىا 

   بِآيَاتِنَا نَا يُىقِنُىنَ

 (28) اننمم
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 اإلهداء

 إىل دابة األرض ...

 كافز ...إىل الزجل الذي يسم املؤمن وال

 الزجل الذي خيزج يف آخز الزمان ...

إىل سيييدي ومييولي القييادم امل ييدي ميين ولييد ع ييي       

 )ع يه السالم( ...

 أهدي هذا اجل د املتواضع ..
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 : 
اشتمل تراثنا اإلسبلمي  لى الكثَت من القضااي وا سائل اليت كانت وما 

، أما من انحية حقيقتها تزال مثار ج ل بُت أوساط ا سلمُت 
 وماهيتها أو من انحية وجودها أو   مها .

ومممن أهممم تلمما القضممااي وا سممائل مسممضلة دابممة األرض المميت اختلممف  يهمما 
ا سممملمون  لمممماة و اممممة يف ماهيتهممما  ممممنهم ممممن ذهممم  إ  القمممول   ممما 

حيممموان ممممن ا يمممواانت ا عرو مممة ، بمممل يف حيممموان مممما مواصمممفات ال تتمممو ر 
 مم ة مواصمفات لعمم ة حيمواانت ، وأصم اب هممها المرأي هممم  تشمتمل  مل

 من أهل السنة .
ومنهم من ذه  إ  القول أ ا إنسان بل تع ى إ  أكثر من ذلا ، 
حم دًا من هو هها اإلنسان ، مست لُت  لى قومم  حاديث ورواايت 

 وردت من طرقهم وأص اب الرأي هم الشيعة اإلمامية .
ل هممها ا وعمموع ا هممم وا ثممَت للامم ل  ل راسممة ورمممن يف نثنمما هممها سممنتناو 

والت ليل لكي نصمل  لقمارئ إ  ا قيقمة الميت أرادهما ا مو  ت مار  وتعما  
ععععع لل  }، والممممميت ذكرهممممما يف كتابممممما الكمممممر  حينمممممما قمممممال    َُ َْ اْل َوِإَذا َوقَععععع
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ْل ََن  ا ع  ِ لِا   َُ  ِّ َِ ُل َ ِل ََ ا ْل َباً ععِّن  ِاع ََعَل ذَل ع ْل ََ ْل ْل ََ ِِ ْل ععَلا  ا َعلَع ََ ََ َْ عَل
 . {ِِبََيَََِِّل ََل ي  ِقَ  نَ 

ا قيقة اليت أنكرها أهمل السمنة ، والميت د يم ركها الشميعة كاملمة ، حيمث  
 أدركوا نصفها األول  ود ي ركوا النصف اآلخر أو اخلامت ما .

وق  كشف لنا السي  أبو     هللا ا سُت الق طما   من النصمف اآلخمر 
 و ق األدلة الص ي ة من القرآن والسنة الشريفة .لتلا ا قيقة اخلا ية 

وقمممم  بممممُت لنمممما كيفيممممة ووقممممت خممممروج تلمممما ال ابممممة وممممما هممممي ا كمممممة مممممن 
خروجهمما ورّد بممهلا كيمم  األ مم اة يف رمممورهم أولهتمما الممهين ا ممموا المم ين 
اإلسمممبلمي  خلرا مممات واألسممماطَت نتيامممة القصمممر يف  همممم أحاديمممث النممم  

 لمميهم أنيعممُت( ، كمل ذلمما سممطران  يف وأهمل بيتمما )صمملوات هللا وسمبلما 
ثنممااي هممها ال  ممث ، راجممُت أن ينممال رعمما هللا ت ممار  وتعمما  ويكممون  نمم  

 حسن ظنكم .
ععععع ْ    قعععععَلل ِّ عععععَل     ْل َوَُ   ععععع  ُ ََم اوا  َعَ َل ِْ اعلَ ل ععععع ال َ ّلَلعععععَْع }َوق ععععع

َلَبِة  َعْع َعَ  َِ عع  ِ ْلععَِّ َواْ ََب وَن ِإَ  َعععَلِِْ اْلَ  ِ َ عع َن َوَ ععَع  َععَل  َواْل  ؤل َِ ْ ُ باِععك 
ْل َِّع لَ ل  َن {  ََ  َ . 
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 أ .ايمسُت     الرمحن / ماجستَت اتريخ
 نرجس     الرمحن / ماجستَت اتريخأ .

 هم ٕٚٗٔ
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 انفصم األول
ىدابظىاألرضىمغؼومًاىومصداقًا
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 المبحث األول
 دابة األرض لغة واصطالحا

   اْداًِّ يف اْل ِّ -ٔ
ال ابممة ل ممة مممن الفعممل دبد َد ً ودبي مماً ، أي مشممى كا يممة أو  لممى اليمم ين 
أو الممرجلُت كالطفممل ، ويقولممون هممو الممُ ب مممن دب ودرج . ويقممال دب 

 أي ليس يف ال ار ُدّبد أو دِّّّب أي ليس  يهما أحم  ، أي تعمٍت لميس الُ ّبد 
  يها من ي ُب . 

هممها وقمم  ذكممر ك ممار أهممل الل ممة والن ممو كمماألخفس وا ممواهري إن كممل ممما 
 دب ومشى  لى وجا األرض  هو دابة . 

همها مضمماىل إ  ا عممٌت ا تعممارىل  ليمما مممن أن ال ابممة م نممث المم اب ويقمم  
نث والتماة  يما للوحم ة وا مم  دواب وتصم َت  دوبيمة أي   لى ا هكر وا   

 .(ٔ)كل ما دب من ا يوان ، وغل   لى ما يرك  وضُممل  ليا
 عليممما تكمممون ال ابمممة ل مممة وبشمممكل  ممماى ممممن كمممل شمممية يممم ب  لمممى وجممما 
األرض ممممن إنسممممان وحيممموان ، بيمممم  أن السمممائ  بممممُت النممماس بصممممورة  امممممة 

                                                 
 . 165ص 57و ج 356ص 40؛ حبَلُ اِا اُ ج 204ص 1ادلَجد ج -1
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 ا يممواانت األ اميممة والمميت  نمم ما يممرد لفممب ال ابممة  تنصممرىل أذهمما م إ 
 غال اً ما يرك  وضممل  ليها الناس من ق يل ا مَت وال  ال وغَتها .

وهمممها بط يعمممة ا مممال ال يعمممٍت أن كمممل مممما همممو سمممائ  ومتعمممارىل  ليممما  همممو 
 وح   حقيقة ال وجود ل َتها من ا قائق معها .

كمموب ومبعممٌت آخممر أن ا تعممارىل  نمم   امممة النمماس إن ال ابممة هممي حيمموان الر 
، وهممها ال ينفمممي وجممود معمممٌت آخممر لل ابمممة والمميت يمممراد  مما اإلنسمممان المممهي 
ظمشممي  لممى األرض كمما يوان ، إذن  ال ابممة مفهمموى  مماى أ ممل وأ ممم مممن  

 ال ابة اليت يراد  ا ا يوان .
 
 
 
 
 

                
   باًِّ اَُِ اصطالحَل -2
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يمممة الممميت أمممما دابمممة األرض ممممن حيمممث االصمممطبلح  همممي أحممم  اآلايت اإلم
يظهرها هللا  ز وجل يف آخر الزممان والميت أشمار أليهما القمرآن بقولما تعما  

   َِ ُل َ ِل ََ ا ْل َباً ععععِّن  ِاعععع ََععععَل ذَل عععع ْل ََ ْل ْل ََ ِِ ْل عععع لل  َعلَعععع َُ َْ اْل }َوِإَذا َوقَعععع
َلا  ا ِِبََيَََِِّل ََل ي  ِقَ  َن{ ََ ََ ْل ََن  اَْ َل  ِ لِا   َُ  ِّ
(1) . 

ا  ممن اآلايت والعبلممات ال المة  لمى قمرب وق  جعلهما هللا سم  انا وتعم
 . (ٕ)قياى السا ة

هممها وقمم  اتفممق ا سمملمون كا ممة   مما زممرج يف آخممر الزمممان ، نيممث تقمموى 
 لتفريمق بمُت ا مم منُت والكما رين وذلما  ممن طريمق وسمم كممل ممن الفممريقُت 

 وزتمهم بواسطة خامت سليمان و صى موسى ) ليهما السبلى( . 
النمماس الشمخ  اآلخممر  نما كمما ر أو مم من مممن ويعمرىل كمل شممخ  ممن 

الوسمم المهي يوسممم بما ، أممما  من ماهيمة هممه  ال ابمة وه يمم  جنسمها  هممو 
مممما اختلمممف  يممما ، وإن كمممان يف حقيقمممة الواقممم  أ ممما ممممن الممم واب اإلنسمممية 

                                                 
 ( .82) اَْ ْ -1
 . 444،  ََخَّ اِثَ ص 204ص 9َلُ اِا اُ جحب -2
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وليسممممت المممم واب ا يوانيممممة كممممما سمممميضل ذلمممما مفصممممبلً ونسمممم  األدلممممة 
 . (ٔ)والقرائن اليت تث ت ذلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

                                                 
َائج ج 111ص 53حبَلُ اِا اُ ج -1  . 85،  ََخَّ اِا اُ ص 113ص 3، اخل
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 دابة األرض وماهيتها
أنيمم  ا سمملمون سممنة وشمميعة  لممى خممروج دابممة األرض يف آخممر الزمممان ، 
إال ا مممم اختلفممموا يف ه يممم  ا صممم ال أي ماهيمممة تلممما ال ابمممة  قممم  ذهممم  
السنة إ  القول   ا دابة من دواب األرض ، أما الشيعة  قم  ذه موا إ  

 ا الحقاً .القول   ا رجل كما سن ُت ذل
ق  يعتق  ال عض أن لفب ال ابة يشَت إ  ا يوان وهمها غمَت صم ين ألن 
مفهوى ال ابة ال ين صمر يف همها ا عمٌت بمل همو أ مم ممن ذلما كمما ذكمران 
سممابقاً ، والمم ليل  لممى ذلمما هممو وجممود أدلممة قرآنيممة ورواايت شممريفة واردة 

إنسممان   ممن أهممل ال يممت ) لمميهم السممبلى( تشممَت إ  إن دابممة األرض هممي
 وليست حيوان .

 
 
 
 
 
َآين -1    باًِّ اَُِ يف ادلَظُ  اُْ
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أشمممار ا مممو  ت مممار  وتعممما  إ  دابمممة األرض أو ال ابمممة وإ ممما تعمممٍت إنسمممان 
 وليس حيوان ، وهنالا نو ان من اآلايت 

   اَْ ع اِول
اآليممة الصممرضمة المميت تشممَت إ  دابممة األرض وإ مما إنسممان هممي قولمما تعمما    

ْل }َوِإَذا وَ   ِ لِا   َُ  ِّ َِ ُل َ ِل ََ ا َََل ذَل ْل َباً ِّن  ِا ْل ََ ْل ْل ََ ِِ ْل َُ لل  َعَل َْ اْل َق
َلا  ا ِِبََيَََِِّل ََل ي  ِقَ  َن{ ََ ََ  . ََن  اَْ َل

وبقرينمممة قولممما تعممما  )تكلمهمممم( يكمممون ا صممم ال أو ا اهيمممة حينهتمممه إنسممماانً 
كلم مم  النماس وليس غمَت  ، وظماهر اآليمة الشمريفة صمرين يف أن ال ابمة تمت

وال دا ممي حينهمما إ  االسممتعانة   مماز أو الويممل الكممبلى كممما  عممل بعممض 
مفسممري السممنة والممهين ذهمم  بعضممهم إ  أن قولمما تعمما  )تكلمهممم( مممن 

 . (ٔ)الكلم أي ا رح
المممواردة  مممن أهمممل ال يمممت ) لممميهم السمممبلى( تمممهكر أن   مممالرواايت الشمممريفة

 .فق م  كون ال ابة حيوان ما ال يتمعٌت )تكلمهم( من الكبلى وهها 

                                                 
 . 401، أتويْ اآلَيت ص 695ص 1ادلَجد ق -1
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 ق  ورد  ن أّب بصَت أن رجبل جاة إ  اإلماى الصادل ) ليا السبلى( 
 يستفسر  ن اآلية الواردة أ بل   قال   

) إن اْ َل ِّ يُْ  ن هذه اآليِّ إمنَل هي ُِّل ِْ  َُلل ًَ  عبعد 
لِععْ يف  ُ ِْععَْ إمنععَل هعع  يُل ِععْ  ععَ  )علْعع  اّْللععالم(هللا   َ 

 . (1)اُْالم (
َ ون  روايممة أخممرى  نمما ) ليمما السممبلى(   ويف ) ًل ععأ َن اْ َل ععِّ يُعع

َحِْ  ُععَلل     )علْعع  اّْللععالم(هععذه اآليععِّ هُععذا ُِّل ِععْ َف اعع
أ إَل ُِّل ِعْ يف اُْعالم (  (2)َل ِْ هللا يف  ُ َِْْ  َل اْز

. 
وهه  اآلية تشَت صراحة إ  دابة األرض وإ ا إنسان بل ماظ قولما تعما  

 )تكلمهم( .
ت أخممرى أيضماً تشممَت أو تمموحي إ  أن ال ابمة ال تنط ممق  قمم  وهنالما آاي

  لى ا يوان بل ما انط ال  لى اإلنسان أيضا.

                                                 
 .401؛ أتويْ اآلَيت ص 130ص 2؛ ِّفّللري اُْ ي ج 243ص 39ج اِا اُحبَلُ  -1
 . 401أتويْ اآلَيت ص  -2
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ُهم مدمن }اآلية األو    قولا تعما     ُ َخَلَق ُكلد َدابدٍة ِمن مداة َ ِمنمْ َواَّللد
ُهم  ُهم مدن ظَمِْشي َ َلى رِْجلَمُْتِ َوِممنمْ مدمن ظَمِْشمي ظَمِْشي َ َلى َبْطِنِا َوِمنمْ

ُ َما َيَشاُة ِإند اَّللدَ َ َلى ُكلِّ َشْيٍة َقِ يٌر{ َ َلى أَْرَبٍ  طَمُْلُق اَّللد
(ٔ) . 

) وقممم  ورد  مممن اإلمممماى الصمممادل ) ليممما السمممبلى( يف تفسمممَت همممه  اآليمممة   
قال  لى رجلُت الناس ، و لى بطنا ا ياة ، و لمى أربم  ال همائم 

وممنهم دممن ظمشمي  لمى اكثمر  ى(  ) ليما السمبل، وقال أبو     هللا 
 . (ٕ)من ذلا ...(

وهه  اآلية تشَت بوعوح إ  أن مفهوى ال ابة ينط ق  لى اإلنسمان أيضما 
وال يقتصممر  لممى ا يمموان ، و لنتياممة   ابممة األرض و ممق هممها ا عممٌت هممي 

 إنسان وليست حيوان .
 

                                                 
 ( .45) اَُْ  -1
 . 107ص 2، ِّفّللري اُْ ي ج 24ص 61حبَلُ اِا اُ ج  -2
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ِبظُْلِمِهمم مدما تَممَرَ   }َولَمْو يُمَ اِخمُه اَّلّلُ الندماسَ   قولما تعما   اآلية الثانية
رُُهْم إَ  َأَجٍل مَُّسمًّى  َِإَذا َجاة َأَجُلُهْم  َها ِمن َدآبدٍة َوَلِكن يُمَ خِّ َ َليمْ

 . (ٔ)الَ َيْسَتْضِخُروَن َساَ ًة َوالَ َيْستَمْقِ ُموَن{
 وق  ورد يف تفسَت هه  اآلية  

) إن هللا تعممممممما  ذكمممممممر  لمممممممو ي اخمممممممه الكفمممممممار والعصممممممماة بمممممممهنو م 
عاجلهم بعقو  م  ا تمر   لمى األرض أحم  ممن الظما ُت وإسمما وي

يمممم خرهم تفضممممبلً منمممما ليتوبمممموا ، و مممما لممممهلا مممممن ا صممممل ة ل مممماقي 
ا كلفُت ليعتربوا  م...والتق ير مما تمر   ليهما ممن دابمة ممن أهمل 

 . (ٕ)الظلم ... (
و ليا  ال ابة هنا يقص   ما اإلنسمان  لمى وجما اخلصموص والمهي صمماهر 

 لظلممم وي طنمما وهللا قممادر  لممى أخممه  أخممه  زيممز مقتمم ر لمموال  ضمملا ربمما 
ومنتا ليتوب  ما هو  يا أو طمرج هللا ممن صمل ا أممة م منمة بما جمل و مبل 

. 
                                                 

 ( .61) اَْحْ -1
َآن ج  -2  . 182ص 1 ََِلً  اُْ
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ممَماَواِت َوَممما يف }  قولمما تعمما   اآليممة الثالثممة َوَّلِلِّ َيْسممُاُ  َممما يف السد
 . (ٔ)ْسَتْكربُوَن{بدٍة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم الَ يَ ااأَلْرِض ِمن دَ 

وهممه  اآليممة تشممَت بوعمموح إ  إن ا قصممود  ل ابممة هممي اإلنسممان ولمميس  
ا يممموان  قممم  وذلممما ألن ال ممماري  مممز وجمممل حصمممر اإلشمممارة  يمممما طمممم  
السمممممماود بممممممم ) دابمممممممة ( و ) ا بلئكممممممة ( ومبمممممما إن اإلنسمممممممان هممممممو أشمممممممرىل 

 ا وجودات وأكرمها  لى هللا  ز وجل وأوما ساوداً لا .
كون ا قصمود  ل ابمة اإلنسمان  لمى وجما اخلصموص وممن    قمي  عليا ي

 ا خلوقات .
وهممممها يوصمممملنا إ  القممممول  لنتياممممة إن دابممممة األرض يقصمممم   مممما اإلنسممممان 

 وليس ا يوان .
 

   اآلية الرابعة

                                                 
 ( .49اَْحْ ) -1
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ُكمممْم قولممما تعممما   ُ يَمْرزُقُمَهممما َوِإايد }وََكمممضَيِّن ِممممن َدابدمممة اَل َهِْممممُل رِْزقَمَهممما اَّللد
 . (ٔ)َو السدِميُ  اْلَعِليُم{َوهُ 

وقمم  ورد يف التفاسممَت إن العممرب كممانوا يقتلممون أوالدهممم خما ممة ا مموع  قممال 
ُكممْ }هللا تعا     ُ يَمْرزُقُمَهما َوِإايد ، وهمها يعمٍت إن ا قصمود  ل ابمة  (ٕ){اَّللد

هنمما األوالد الممهين يقممتلهم آ ئهممم خما ممة ا مموع و لتمماض  ممإن دابممة األرض 
ان ولممميس حيممموان ، بل ممماظ التع مممَت  مممن أولهتممما األوالد  ل ابمممة تعمممٍت إنسممم

 اليت يرزقها هللا جل و بل .
إ مما نزلممت يف  {}وََكممضَيِّن ِمممن َدابدمةٍ كمما ورد أيضمماً يف تفسمَت قولمما تعما  

نيا ممة كممانوا مبكممة وأمممروا  ماممرة إ  ا  ينممة بعمم  تعرعممهم ألذى مشممركي 
نما  ما دار وال  قمار وممن يطعمنما قريش ، وقالوا كيف زمرج إليهما ولميس ل

  يها ومن يسقينا .
 ضشمممارت اآليمممة الكرظممممة ممممم  خلمممروج ممممن تلممما األرض إ  أرض غَتهممما   

 . (ٖ)}وهللا يرزقهم من  ضلا وإن د يكن رزقهم م خرًا{
                                                 

 ( .60) اْ َُب ت -1
 . 151ص 2ِّفّللري اُْ ي ج -2
 . 35ص119حبَلُ اِا اُ ج -3
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وهمها يعممٍت أيضمماً إن ال ابمة هنمما  ممٍت  ما اإلنسممان و لنتياممة   ابممة األرض 
نمموع آخممر مممن اآلايت القرآنيممة الشممريفة  هممي إنسممان ولمميس حيمموان وهنمما 

المميت ورد يف تفسمممَتها عممممناً دابممة األرض وإ ممما تشمممَت إليهمما ، وذلممما  مممن 
طريق تفسَت هه  اآلية  ها ا عٌت كما ورد  ن طريق أهل ال يت ) لميهم 

 السبلى( وهنالا أكثر من شاه   لى ذلا .
أْلَْدََن ُدوَن اْلَعممممممَهاِب }َولَنُممممممِهيَقنمدُهْم ِمممممممَن اْلَعممممممَهاِب ا   اآليممممممة األو 

 . (ٔ)اأْلَْكرَبِ َلَعلدُهْم يَمْرِجُعوَن {
وقمم  ورد يف تفسممَت هممه  اآليممة  ممن زيمم  الشمم اى  ممن اإلممماى أّب   مم  هللا 
الصممادل ) ليمما السمممبلى( ويف روايممة  مممن اإلممماى ال ممماقر ) ليمما السمممبلى( إن 

رض العممممممممهاب األدَن دابممممممممة األرض ويف روايممممممممة العممممممممهاب األدَن دابممممممممة األ
 . (ٕ)وال جال

 

                                                 
 ( .21) اّْللجدة -1
، ِّفّللري  4، ِّفّللري اْصَليف ج 437، أتويْ اآلَيت ص 114ص 53حبَلُ اِا اُ ج -2

 . 16ادلْزان ج
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   قولا تعا   اآلية الثانية 
}َوقَاُلوْا َلْواَل نُمّزَِل َ َلْيِا آيٌَة مِّن ردبِِّا ُقْل ِإند اَّلّلَ قَاِدٌر َ لَمى َأن يُمنَممّزٍِل 

 .  (ٔ) آيًَة َولَمِكند َأْكثَمَرُهْم الَ يَمْعَلُموَن{
 ممماقر ) ليممما وقممم  ورد يف تفسمممَت همممه  اآليمممة  مممن أّب ا مممارود  مممن اإلمممماى ال

) وسمممَتيكم يف آخمممر الزممممان آايت منهممما دابمممة السمممبلى( إنممما قمممال   
األرض والممم جال ونمممزول  يسمممى بمممن ممممر  وطلممموع الشممممس ممممن 

 . (ٕ)م ر ا (
وهمممها يعمممٍت إن دابمممة األرض همممي إحممم ى آايت هللا سممم  انا وتعممما  الممميت 
و مم  هللا  ممز وجممل  نزاممما يف آخممر الزمممان كعبلمممة مممن  بلمممات السمما ة 

 رت طة بقياى اإلماى ا ه ي )مكن هللا لا يف األرض( يف آخر الزمان .وم
ومبا إن دابة األرض هي آيمة ممن آايت هللا  مز وجمل  مبل ظمكمن أن يكمون 
حيواانً بل إنساانً ألن ا بلحمب يف الروايمة الشمريفة إن اآلايت ا ت قيمة غمَت 

كممما أن ال ابممة كلهمما تشممَت إ  اإلنسممان  المم جال إنسممان و يسممى إنسممان  

                                                 
 ( .37) اِا َلم -1
 . 198ص 1، ِّفّللري اُْ ي ج 204ص 9حبَلُ اِواُ ج -2
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ا قصممود بطلمموع الشمممس مممن م ر مما اإلممماى ا همم ي ) ليمما السممبلى( وهممو 
 يف الواق  أ ضل لئلنسان الكامل .

 
}َهمْل يَنظُمُروَن ِإالد َأن اَلْتِميُهُم اْلَمآلِئَكمُة َأْو   قولما تعما  اآلية الثالثمة

ْعمُض آاَيِت َربِّممَا ََيِْلَ َربُّمَا َأْو ََيِْلَ بَمْعممُض آاَيِت َربِّمَا يَمممْوَى ََيِْل بمَ 
اَل يَنَفُ  نَمْفساً ِإظمَانُمَها دَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَمْ ُل َأْو َكَسَ ْت يف ِإظمَاِ َا 

 .   (ٔ)َخَْتاً ُقِل انَتِظُرواْ ِإاند ُمنَتِظُروَن {
وهمممه  اآليمممة الشمممريفة تشمممَت أيضممماً إ  اآلايت الممميت و ممم  هللا  ممما النممماس يف 

األرض والمم جال وغَتهمما مممن العبلمممات ا تزامنممة  آخممر الزمممان ومنهمما دابممة
 . (ٕ)م  قياى اإلماى ا ه ي ) ليا السبلى(

 قمممممم  ورد  ممممممن   بممممممن مسمممممملم  ممممممن أّب جعفممممممر وأّب   مممممم  هللا الصممممممادل 
) طلمممموع الشمممممس مممممن ) ليهممممما السممممبلى ( إن اآليممممة الشممممريفة تعممممٍت   

                                                 
 ( .158) اِا َلم -1
 . 73أتويْ اآلَيت ص  -2
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ا  مممرب وخمممروج ال ابمممة والممم جال والرجمممل يكمممون مصمممراً ود يعممممل 
 . (ٔ)ى اإلظمان ،   جتية اآلايت  بل ينفعا إظمانا ( ل

وهمها ا عمٌت ورد يف رواايت أهمل السمنة أيضمماً  قم  جماة  من أّب هريمرة إنمما 
) ثبلثممة إذا خممرجن ال ينفمم  نفممس إظما مما إن د تكممن آمنممت قمال   

ممن ق مل أو كسم ت ممن إظما ما خمَتاً ، طلموع الشممس ممن م ر ما 
 . (ٕ)وال جال وال ابة (

ل ابة ا قصودة يف هه  اآلايت هي إنسان وليست حيوان أل ا قرنت وا
يف اآلايت م  طلوع الشمس من م ر ا وم  ال جال وطلوع الشمس 
هو اإلماى وهو خَت إنسان بع  أهل الكساة ) ليهم السبلى( كما إن 

 ال جال أ اذان هللا من  تنتا إنسان أيضاً .
 

                                                 
 . 384ص 1، ِّفّللري اْ َْلشي ج 314ص 6حبَلُ اِواُ ج -1
، ادل جْ اُْبري  445ص 2،  ّللَد َمحد ًَ حَبْ ج 138ص1صحْح  ّلللْ ج -2

 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف )علْ  اّْللالم( ج 214ص 9ْلطرباين ج
 . 163ص
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 (ٔ)تَمْرُجمُف الرداِجَفمُة تَمتمْ َمُعَهما الرداِد َمُة{يَممْوَى } قولما تعما  اآلية الرابعة 
. 

وقممم  ورد يف التفاسمممَت إن ا قصمممود  لراد مممة همممو دابمممة األرض وهمممي رجمممل 
ولمميس حيمموان كممما يممهه  المم عض إ  ذلمما وقمم  ورد  ممن اإلممماى الرعمما 

 ) ليا السبلى( يف تفسَت هه  اآلية انا قال  
أخرجنما ) ليما السمبلى( ل ) زلزلة األرض  ات عتها خمروج ال ابمة وقما
 . (ٕ)() ليا السبلى( مم دابة من األرض تكلمهم  قال  لي 

وممممن هنممما يت مممُت إن الراد مممة همممي دابمممة األرض وهمممي رجمممل ولممميس حيممموان 
بل مماظ تفسممَت الراد ممة يف روايممة أخممرى   مما اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( 

قممال  قم  ورد  من سمليمان بمن خالم   ممن اإلمماى الصمادل ) ليما السمبلى( 
  

 . (ٖ)( ) ليا السبلى() والراد ة  لي بن أّب طال  

                                                 
 ( .7 -6اََْلزعَلت ) -1
 . 102ص 3ادلََلقَّ ج  -2
َات ص  -3  . 737، أتويْ اآلَيت  537ِّفّللري اْف
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ولو عممنا التفسَت األول إ  التفسَت الثا   سنخرج بنتياة مفادهما إن 
الراد ة هي دابة األرض وهي اإلماى  لي ) ليا السمبلى( وهمي مما سمنقوى 

  ث اتا يف الصف ات البلحقة من هها ال  ث . 
 َاْلَعاِصمممممَفاِت  *َواْلُمْرَسمممممبَلِت ُ ْر ممممماً }  قولممممما تعممممما   اآليمممممة اخلامسمممممة

 * َاْلُمْلِقيَممماِت ذِْكمممراً  * َاْلَفارِقَممماِت  َمْرقممماً  *َوالنداِشمممرَاِت َنْشمممراً  *َ ْصمممفاً 
َا ُتوَ ُ وَن َلَواِق { *ُ ْهراً َأْو نُْهراً   . (ٔ)ِإسمد

وقممممممم  ورد يف تفسمممممممَت همممممممه  اآلايت إ ممممممما آايت يت ممممممم  بعضمممممممها بعمممممممض ، 
{األموات َوالنداِشمممممممرَاِت َنْشمممممممراً  {ال قر  و}َ ْصمممممممفاً  َاْلَعاِصمممممممَفاِت }
{ ا بلئكممممة  َاْلُمْلِقيَمممماِت ذِْكممممراً  { ال ابممممة ، و} َاْلَفارِقَمممماِت  َمْرقمممماً و}
{ أي أ مممهركم وأنمممهركم مبممما أقمممول ، وهمممو َقسمممم ُ مممْهراً َأْو نُمممْهراً و}

َا ُتوَ ُ وَن َلَواقِم جوا م ، قولا تعا  } دابمة { وال ابمة ا مراد  ما ِإسمد
 . (ٕ)األرض تفرل بُت ا  من والكا ر

                                                 
َ الت ) -1  ( .7 -1ادل
 . 400ص 2، ِّفّللري اُْ ي ج 46– 45ص 7حبَلُ اِا اُ ج -2
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وكمممما أشمممران سممممابقاً إن ال ابمممة مممممن اآلايت اإلميمممة ا قصممممود  ممما اإلنسممممان 
بعينممة  مممإن اإلنسممان لممما مممن ا كانمممة وا نزلممة الر يعمممة  نمم  هللا  مممز وجمممل أن 
جعلما آيمة مممن آايتما الميت سمميظهرها يف آخمر الزممان ، إن هممه  اآليمة )دابممة 

قوع ال حمالمة وقم  أكم  القمرآن الكمر  همها ا عمٌت بقولما األرض( حتمية الو 
َا ُتوَ ُ وَن َلَواِقٌ  {تعا    . (ٔ)}ِإسمد

دممما يمموحي إ  أشميممة هممه  اآلايت و ظممم خطرهمما أثرهمما يف آخممر الزمممان دممما 
 ينضى  ا ذلا  ن كو ا حيوان إسما هي إنسان بعينا ليس إال .

إن ال ابة ما مصاديق  م ة وإ ما ال يت ُت لنا دما تق ى من اآلايت الكرظمة 
 تطلق  ق   لى ا يوان بل تطلق  لى اإلنسان أيضاً .

و ليمما  ماهيممة دابممة األرض المميت ذكممرت يف اآليممة الشممريفة المميت ا تت نمما  مما 
 ص ر ا  يث هي إنسان أو رجل بعينا وليس حيوان .

هللا هممي إحمم ى اآلايت اإلميممة المميت جعلهمما  -أو الرجممل  -وهممه  ال ابممة 
 مممز وجمممل  بلممممة ممممن  بلممممات السممما ة وو ممم  النممماس  روجهممما يف آخمممر 

 الزمان .
 

                                                 
َ الت -1  ( .7) ادل
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   منظور الرواايت الشريفةيف دابة األرض  -ٕ

يوجمم  لمم ينا نممو ُت مممن الممرواايت الشممريف الممواردة  ممن أئمممة أهممل ال يممت 
) ليمممما السممممبلى( وغممممَتهم مممممن ا كممممماة أو العلممممماة والمممميت جمممماةت لت كمممم  
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بمممة األرض الممميت زمممرج يف آخمممر الزمممان ، ممممن حيمممث إ ممما إنسمممان حقيقممة دا
 بعينا وليست نيوان كما ذه  ال عض يف ذلا وكما مر بنا سابقاً .

ون  أ أواًل  لرواايت اليت تناولمت ا م يث  من مفهموى ال ابمة بشمكل  ماى 
مممن حيممث إ مما تطلممق  لممى اإلنسممان اترة و لممى حيمموان الركمموب وا ممممل 

ور  ي كمم  ممما ذه نمما إليمما مممن إن دابممة األرض ا ممهكورة اترة أخممرى وهممها بمم 
يف القممرآن تعممٍت إنسممان وذلمما ب اللممة إن لفظممة دابممة يطلممق  لممى اإلنسممان 

 أيضاً  ضبًل  ن ا يوان .
  ق  جاة  ن لقمان من كبلى لا م  ابنا حول بٍت آدى جاة  يا  

 . (ٔ)) كل دابة ه  مثلها وإن بٍت آدى ضم  مثلا (
اعمم ة إن كممل دابممة بيممل وهمم  مثلهمما وإن بممٍت آدى ضممم  وهنمما إشممارة و  

مثلا وإن ذلا من  ادة ال واب اليت ت ب  لى وجا األرض حيمث ذمم  
إن لقمممان قممرن بممٍت آدى وط ا مما بط ممائ  المم واب بصممورة  امممة والممهي هممو 

 أح ها .
أما الرواية الثانية  هي رواية صرضمة تشَت إ  أن ابن آدى هو دابة كسائر 

خرى من ا يواانت من حيث دبا يف األرض ومشيا  ليها ال واب األ
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بواسطة ا ياة اليت ت ب  يا كسائر الكائنات ا ية األخرى إال إن هللا 
 ز وجل  ضلا وكرما  لى سائر خملوقاتا وذلا حىت يف طريقة مضكلا 

 ا ختلفة  ن سائر ال واب األخرى .
يف تفسممَت قولمما  قمم  جمماة  ممن ميمممون بممن مهممران  ممن   مم  هللا بممن   مماس 

 تعا   
مممَن  نَممماُهم مِّ }َوَلَقمممْ  َكردْمنَممما بَمممٍِت آَدَى َومَحَْلنَممماُهْم يف اْل َممممرِّ َواْلَ ْ مممِر َوَرَزقمْ

دْن َخَلْقَنا تَمْفِضيبًل{  . (ٔ)الطديَِّ اِت َوَ ضدْلَناُهْم َ َلى َكِثٍَت دمِّ
) لممميس ممممن دابمممة إال وهمممي والكمممل بفمهممما إال ابمممن آدى إنممما قمممال   

 . (ٕ)نا َيكل بي   ...( إ
وذم  إن ابن   اس هنا ي ك  إن بمٍت آدى همو دابمة كسمائر الم واب إال إن 

 هللا  ز وجل  ضلا  ليها حىت بطريقة األكل .

                                                 
َا  -1  ( .70) اإل 
 . 489آ َليل اْط  ي ص -2
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حيممث إن كممل دابممة الكممل بفمهمما ممما خممبل ابممن آدى  إنمما َيكممل بيمم    هممو 
بممممهلا ال يضممممطر إ  احنمممماة رأسمممما رمممممو الطعمممماى ليسممممتطي  التقاطمممما بفممممما 

 كونا يلتقطا بي   وَيكلا .  ليضكلا
أما الرواية الثالثة  تناولت قول ألح  العلماة من أبناة العاصمة وهو 

)كل ا زري الهي جاة يف معرض كبلما الروح وال واب إنا قال   
(ٔ)...(ح وهي نسمة وهي يراد  ا اإلنساندابة  يها رو 

 . 

ابة واليت ويت ُت لنا من هها القول إن كل شية ي ب و يا روح  هو د
يراد  ا اإلنسان كهلا ،  ضبًل  ن غَت  من دواب ا يواانت من 
حيث وجود الروح  يا دما صمعلا دابة حية تسَت وت ب  لى األرض ما 

 دامت تلا الروح  يها . 
وهها كلا إن دل  لى شية  إنا ي ل  لى إن اإلنسان يطلمق  ليما لفمب 

 ضاً .دابة كما تطلق  لى حيواانت الركوب وا مل أي
أممممما النمممموع الثمممما  مممممن الممممرواايت  هممممي المممميت تناولممممت دابممممة األرض ه يمممم ا 
بعينهما والميت تشمَت بوعموح إ  إ ما دابمة إنسمية ممن بمٍت آدى وليسمت دابممة 
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من ا يواانت العامماة ، وذلما لوجمود قمرائن وإشمارات ت كم  همها ا عمٌت 
زممان حيث أشارت جممو ة من الرواايت أن دابة األرض زمرج يف آخمر ال

وتكلممم النممماس سمممواة كمممانوا مممم منُت أو كمما رين وقممم  أكممم ت اآليمممة القرآنيمممة 
 اليت تناولت دابة األرض هه  ا قيقة وكما مر بنا سابقاً .

  سمم  ا نظممور العقبلئممي  هممها يعممٍت إن دابممة األرض هممي إنسممان بعينمما 
ولميس حيمموان وذلمما أل مما تممتكلم وا يمموان ال يممتكلم ككممبلى ال شممر ، بيمم  

 هم ل ة وطرائق خاصة للتفاهم .إن  ن 
إال إن اآليممة القرآنيممة اآلنفممة الممهكر  ضممبلً  ممن الممرواايت تشممَت إ  الكممبلى 
الصممرين الممهي يممتكلم بمما النمماس ويتفمماشمون بمما ممم  بعضممهم المم عض وهممه  

 الرواايت كاآلل  
 الرواية األو     واردة خيثمة ا عفي  ن ال اقر ) ليا السبلى( إنا قال  

 . (ٔ)ن ال ابة لتخرج وتكلم الناس م من وكا ر () وهللا إ
وأما الرواية الثانية  تشمَت إ  نفمس ا عمٌت المهي تقم ى والمهي جماة  يهما   

 . (ٔ)) زرج ال ابة يوى زرج وهي تكلم الناس (
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وذممم  إن الممروايتُت يفيمم ان نفممس ا عممٌت ا تقمم ى مممن حيممث إن ال ابممة تكلممم 
ر مممن ظمماهر الممروايتُت  ن الكممبلى النمماس مممن ممم من وكمما ر ، والممهي يظهمم

هنممما يمممراد بممما الكمممبلى ، أي النطمممق ا تعمممارىل  ليممما بمممُت ال شمممر وال يمممراد بممما 
 التضويل مثبلً .

ألنمما ال توجمم  إشممارة إ  ذلمما وال ظمكننمما إن رممممل الروايممة  لممى غممَت هممها 
ا عممٌت وهممها يعممٍت إن دابممة األرض هممي دابممة مممن بممٍت آدى طمرجهمما هللا  ممز 

اس ليميممز  ممن طريقهمما وبصممورة م اشممرة ومكشممو ة للعيمممان وجممل كةيممة للنمم
 بُت الفرد ا  من واآلخر الكا ر .

 
  يف هها ال اب وهمي المواردة  من ابمن ا نمهر  من ابمن  الرواية الثالثأما 

   اس واليت يهكر  يها دابة األرض قائبلً  
) ال ابممة م لفممة ...و يهمما مممن كممل أمممة سمميما وسمميماها مممن هممه  

 . (ٕ)لسان  رّب م ُت تكلمهم بكبلمهم (األمة إ ا ب
                                                                                                

 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف )علْ  اّْللالم( ج 115ص 5اْدُ ادلَثُ  ج  -1
 . 172ص
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ولعل هه  الرواية من الرواايت الصرضمة اليت ال هتماج إ  تعليمق أو الويمل 
واليت تفي   ن دابة األرض ا قصودة يف القرآن الكر  همي إنسمان وذلما 

 ب اللة إ ا تتكلم بلسان  رّب م ُت .
 لل ممة العربيممة و لممى ومممن ال  اهممة مبكممان القممول  ن ا يممواانت ال تممتكلم 

هها األساس تكون هه  الرواية إح ى األدلمة ال ام مة الميت تم ل  لمى إن 
 دابة األرض هي دابة من ال شر وليست من ا يواانت .

و ليمممما ال ي قممممى أي جمممممال للتشممممكيا يف ماهيممممة دابممممة األرض وحقيقتهمممما 
وكو ممما رجمممل بهاتممما طممممرج يف آخمممر الزممممان ال كمممما ضملمممو للممم عض تصمممويرها 

 ا حيوان ال يش ا حىت ا يواانت العادية بل ينس ون إليها صفات ممن  
 كائنات شىت كما سيضل .

 ضممبلً  ممن ذلمما وممم  إن الروايممة اآلنفممة الممهكر تشممَت بوعمموح إ  إن دابممة 
 األرض تتكلم الل ة العربية دما يعٍت إ ا إنسان .

ون ألنمما مممن ا مكممن أن يفممًتض أي شممخ  إن كممبلى ال ابممة  لعربيممة يكمم
  ن طريق ا عازة مثبًل وذلا نس  قا  ة  رض احملال ليس مب ال .

و لتمممماض تكممممون ال ابممممة ليسممممت مممممن جممممنس ال شممممر ولئلجابممممة  لممممى هممممه  
الفرعمممية نقمممول إن همممها غمممَت دمكمممن لسممم  ُت األول همممو إن خمممروج ال ابمممة 
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وتكليمهمما للنمماس هممي ليسممت معاممزة ، بممل هممي آيممة َيل  مما هللا تعمما  يف 
تكمممممون ا ممممم  الفاصمممممل المممممهي يفصمممممل الكفمممممر  مممممن اإلظممممممان آخممممر الزممممممان ل

 وصمعلهما بنفس الوقت  بلمة  لى قياى يوى القيامة .
}َوِإَذا واآليممة القرآنيممة الكرظمممة المميت تناولتهمما والمميت جمماة  نمما  ممز مممن قائممل 
َن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأند  النداَس   َوَقَ  اْلَقْوُل َ َلْيِهْم َأْخَرْجَنا َمُْم َدابدًة مِّ

 . َكانُوا ِِباَيتَِنا اَل يُوِقُنوَن{
تشَت إ  أ ما آيمة ممن آايت هللا  مز وجمل وهمي ليسمت مبعامزة ، كمما أن 
الممممرواايت الممممواردة  ممممن الرسممممول   )ني( واألئمممممة ا عصممممومُت ) لمممميهم 
السممممبلى( أشممممارت أيضمممماً إ  إ مممما آيممممة و بلمممممة مممممن  بلمممممات السمممما ة ود 

صمممرحوا   ممما معامممزة أو أ ممما أي نممموع ممممن اإل اممماز سمممواة  روجهممما أو ي
 بكبلمها م  الناس .

أممما السمم   الثمما  وهممو األهممم انمما ال ظمكممن  قبلنيمما أن رممممل كممبلى دابممة 
األرض  لل ممممة العربيممممة انمممما  لممممى سمممم يل اإل امممماز لكو مممما ليسممممت إنسممممان 

ممن سمائر وذلا لوجمود قرينمة أخمرى تشمَت إ  أن دابمة األرض همي رجمل 
) و يهما الناس هو قول ابن   اس اآلنف الهكر حوما والهي قال  يا   



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

39 

مممن كممل أمممة سمميما وسمميماها مممن هممه  األمممة إ مما تممتكلم بلسممان 
 . (ٔ) رّب ...(

وكما هو معلموى أن األممة تطلمق  لمى جممو مة ممن النماس ممن بمٍت آدى وال 
األخمرى ،  تطلق  لى جممو ة من ا يواانت أو ما شا ها ممن الكائنمات

 األمة ل ًة مشتقة ممن الفعمل أىد إماممة وأمما وإمامماً القموى و لقموى تقم مهم 
 . (ٕ)، واألمة ني  أمم أي نيا ة وجيل من الناس

و ليممما تكمممون دابمممة األرض همممي إنسمممان  ممممن بمممٍت آدى ضمممممل سممميماة ممممن 
األممم الميت تقم مت  لمى األممة اإلسممبلمية ،  ضمبلً  من أن لما سميماة مممن 

سممبلمية مممن حيممث انمما يممتكلم  لل ممة العربيممة المميت هممي ل ممة القممرآن األمممة اإل
 وذلا حس  قولا تعا   

نَمممَزَل بِممِا الممرُّوُح اأْلَِمممُُت َ لَممى قَمْل ِممَا لَِتُكمموَن ِمممَن اْلُمنممِهرِيَن بِِلَسمماٍن }
، وذلما ألن دابمة األرض همي شمخ  ممن أبنماة األممة  (ٖ){َ َرّبٍّ مُّ ِمُتٍ 

لمم ين اإلسممبلمي الممهي هممو المم ين الممهي أراد  هللا اإلسممبلمية المميت تمم ين  
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 ممز وجممل للع مماد  اعلمما خابممة لكممل األداين ، وذلمما  نمم ما يظهممر   لممى 
المممم ين كلمممما العمممماد أنيمممم  وذلمممما  نمممم  قيمممماى يف دولممممة قممممائم آل   ) ليمممما 
 السبلى( ، دولة الع ل اإلمي اليت أرادها هللا  ز وجل يف أرعا ومسائا . 

 ُت شخصية تلا ال ابة أي دابة األرض .وسيضتينا مفصبًل تع
كمممممما أن هنمممممما  رواايت أخمممممرى واردة  ممممممن طمممممرل أهممممممل ال يمممممت ) لمممممميهم 
السممممبلى( توعممممن وتشممممَت إ  أن دابممممة األرض هممممي إنسممممان بهاتمممما ، والمممميت 
ي مممممم و مممممممن خبلممممممما إن األئمممممممة ا عصممممممومُت ) لمممممميهم السممممممبلى( أرادوا أن 

دابممة بشممرية مممن يوعمم وا ماهيممة تلمما  ال ابممة ألصمم ا م مممن حيممث أ مما 
بممٍت آدى وليسممت مممن دواب ا يممواانت ، ممم  ا ممم د يطلقمموا  ليهمما لفظممة 
انسممهن بشممكل صممرين ، وذلمما كلمما مممن خممبلل بيممان أ مممال تلمما ال ابممة 

 وأ عاما . 
حيممث ورد  ممن أ  الطفيممل  نمما سمممضل اإلممماى  لممي بممن أّب طالمم  ) ليممما 

منُت قممول هللا )  قلممت اي أمممَت ا مم  السممبلى(  ممن دابممة األرض قممائبلً   
ممَن اأْلَْرِض  ممز وجممل  }َوِإَذا َوقَممَ  اْلَقممْوُل َ لَممْيِهْم َأْخَرْجنَمما َمُممْم َدابدممًة مِّ

{ مما ال ابمة ق قمال   اي ُتَكلُِّمُهْم َأند النداَس َكانُوا ِِباَيتَِنا اَل يُوِقنُمونَ 
أ  الطفيمممل ألممما  مممن همممها ،  قلمممت   اي أممممَت ا ممم منُت أخمممرب  بممما 
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، قممممممال   هممممممي دابممممممة الكممممممل الطعمممممماى وبشممممممي يف جعلممممممت  مممممم ا  
 . (ٔ)األسوال وتنكن النساة ...(

وجاة يف رواية أخرى  ن  مران بن ميثم  ن   اية انا جاة رجل إ  
 اإلماى  لي ) ليا السبلى( أيضا يسضلا  ن ال ابة ،  قال   

) ح ثٍت  ن ال ابة ، قال   وما تري  منها ، قال   أح  ت أن 
ال   هي دابة م منة تقرأ القرآن وت من  لرمحن أ لم  لمها ، ق

 . (ٕ)والكل الطعاى وبشي يف األسوال (
ويت مممُت لنممما وبشمممكل جلمممي أن دابمممة األرض ا مممهكورة يف القمممرآن همممي رجمممل 
وذلا من خبلل أ مال تلا ال ابة اليت تقمرأ القمرآن وبشمي يف األسموال 

يممواانت كممما يعلممم وتممنكن النسمماة ، وهممه  األشممياة دممما ال تفعلمما دواب ا 
 ا مي  .

 ضبًل  ن ذلا توجم  روايمة اثلثمة ت كم  ممن خمبلل   واهما ا عمٌت ا تقم ى 
حممول دابممة األرض وممما يممراد  مما مممن أ مما مممن بممٍت ال شممر ، وذلمما ب اللممة 

                                                 
ََلب  لْْ ص 68ص 53حبَلُ اِا اُ ج  -1  َ،561 . 
 . 110ص 53حبَلُ اِا اُ ج  -2
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أ عاممما والمميت منهمما تسممليمها  لممى ا مم من ، والسممبلى كممما هممو معلمموى مممن 
بعضمهم مم  الم عض اآلخمر ، األمور ا تعارىل  ليهما  نم  ا منس ال شمري 

 وليس بُت ال شر ودواب ا يواانت .
) حيمممث ورد  مممن حهيفمممة بمممن أسمممي   مممن الرسمممول   )ني( انممما قمممال   

 . (ٔ)الل ال ابة ا  من  تسلم  ليا والل الكا ر  تخطما (
وأخمممَتاً وردت روايمممة تشمممَت بوعممموح إ  أن دابمممة األرض همممي رجمممل لممميس 

وذلمما مممن مواصممفا ا والمميت تفيمم  أن لمم يها  يممة ، ومممن ال مم يهي  نيمموان
القممول أن الل يممة هممي مممن  خمتصممات بممٍت آدى دون سممائر الكائنممات ا يممة 

 األخرى واليت منها دواب ا يواانت .
حيممث ورد أن   بممن كعمم  سممضل اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى(  ممن صممفة 

أمممما وهللا مممما مممما ذنممم   )دابمممة األرض  ضجابممما ) ليممما السمممبلى( قمممائبلً   
 .  (ٕ)وان ما  ية (

                                                 
 . 303ص 6حبَلُ اِا اُ ج  -1
 . 125ص 53ادلصدُ افّلل  ج  -2
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وهنمما ذممم  أن اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( يشممَت بوعمموح إ  جممنس ال ابممة 
من أ ا إنسان أل ا بتلا  ية ، وإ ا ليست نيموان كمما يعتقم  الم عض 
ممممن حيمممث أ ممما ال بتلممما ذنممم  كمممما همممو حمممال دواب الركممموب كا ممممل 

 . وا مَت وال  ال واخليل مثبلً 
هها وق    لق صاح  الرواية صمراحة  لمى أن ذلما يم ل  لمى أن دابمة 

 . (ٔ)األرض هي من اإلنس حصراً 
ودمممما تقمممم ى كلممما يت ممممُت لنممما أن دابممممة األرض الممميت ذكرهمممما هللا  مممز وجممممل يف 
القممرآن هممي رجممل وذلمما و ممق ممما ذهمم  إليمما الشمميعة ، وليسممت دابممة مممن 

 مرت وستمر بنا خمبلل ا يواانت ما زغ  وريش وغَتها من األمور اليت
 سيال هها ال  ث .

 
 
 
 
 

                                                 
 . 125ص 53حبَلُ اِا اُ ج  -1
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 المبحث  األول
 دابة األرض عند أهل السنة

 
سمم ق وأن نوهنمما أن ا سمملمُت كا ممة ممممن أهممل السممنة وأهممل الشمميعة اتفقممموا 

لزممان و لمى حتميمة ذلما بشمكل  ماى  لى خمروج دابمة األرض يف آخمر ا
. إال ا مممم اختلفممموا يف ه يممم  نممموع تلممما ال ابمممة وجنسمممها ، وذلممما  لمممى 
ا ت ممار أن تلمما ال ابممة ووجودهمما مممن ا قممائق القرآنيممة الثابتممة وا سمملم  مما 

  ن  الفريقُت نتياة لورودها يف القرآن .
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إذا د ولممو  مم ان إ  مصممادر أهممل السممنة ذممم ها مليهتممة بعشممرات الممرواايت 
تكممن ا هتممات مممن الممرواايت الممواردة حممول دابممة األرض ، وهممي تنقسممم إ  

زممممان وخمممروج همممه  ال ابمممة  ضمممبلً  مممن مكمممان خروجهممما  رواايت تشمممَت إ 
 وصفتها .

 لممو جهتنمما أوالً إ  زمممان خممروج هممه  ال ابممة ذممم  أن الممرواايت ت كمم   لممى 
 الممة  لممى خروجهمما يف آخممر الزمممان وإ مما تعمم  مممن العبلمممات ا ت ققممة ال

 قرب قياى يوى القيامة ، وهم بهلا يتفقون م  الشيعة  ها ا ان  .
 حيث ورد  ن حهيفة بن أسي   ن الرسول   )ني( انا قال   

) إن السممممممما ة ال تقممممممموى حمممممممىت يكمممممممون  شمممممممر آايت   الممممممم خان 
 . (ٔ)وال جال وال ابة وطلوع الشمس من م ر ا...(

أخممممرى  ممممن   مممم  هللا بممممن زايد بممممن سممممليمان مسممممن ة إ   وجمممماة يف روايممممة
 حهيفة  ن الرسول )ني( انا قال  

                                                 
ْ ج 2225ص 4صحْح  ّلللْ ج -1 ُك احلََل َْل  ج 428ص 4،  ّللَد  1، حلِّْ اِْو

 . 202ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 355ص
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) بُت ي ي السا ة  شر آايت كالنظم يف اخلي  إذا سق  منهما 
واح ة تولت خروج ال جال ونزول  يسى بن مر  و تن َيجوج 

 . (ٔ)ومضجوج وال ابة وطلوع الشمس من م ر ا...(
وردت رواايت أخممرى إشممارة إ  مكممان خممروج هممه  ال ابممة يف آخممر كممما 

الزمممان وان ذلمما يكممون يف أ ظممم ا سمماج  حرمممة آنممها  ، كممما أكمم ت 
 لممى أن خممروج ال ابممة يكممون ممما  مم ة خرجممات مممن المم هر ، وذلمما كممما 

 هو ا ال  ن  الشيعة كما سيضتينا الحقاً .
(  ممن مكممان خمممروج حيممث ورد  ممن حهيفممة انمما سممضل الرسممول   )ني

 . (ٕ)) قال من أ ظم ا ساج  حرمة  لى هللا ...(ال ابة  قال   
كممما أخممرج ابممن مروديممة  ممن ابممن   مماس ) (  ممن الرسممول   ) صمملى 

) زممممرج دابممممة األرض وممممما ثممممبلث هللا  ليمممما وآلمممما وسمممملم( انمممما قممممال   

                                                 
َز اْ  َلل ج 238ص 7رل ْ اْزوائد ج -1 َ ج260ص 14،َ   7، هتذيَّ اًَ عّللََل

 . 202ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 478ص
ْ ج 210ص 2َْل ْ اْبَْلن ج  -2 ُك احلََل ،   جْ َحَلبيث اإل َلم  484ص 4،  ّللَد

 . 169ص 2ادلِدف ج
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ثانيمممممة يف أ ظمممممم خرجمممممات  مممممضول خرجمممممة منهممممما  رض ال اديمممممة وال
 . (ٔ)ا ساج  وأشر ها وأكرمها ...(

 ضمبلً  ممن ذلما جمماةت رواايت تفيم  أن دابممة األرض زمرج ومعهمما خممامت 
سممممليمان و صمممما موسممممى ) ليهممممما السممممبلى(  تالممممو وجمممما ا مممم من  لعصمممما 

 وزطم وجا الكا ر  خلامت ، وهو ما ذكر يف مصادر الشيعة أيضاً .
) زممممرج ل   )ني( انمممما قممممال   حيممممث ورد  ممممن أع هريممممرة  ممممن الرسممممو 

 تالممو  ) ليمما السممبلى(ال ابممة ومعهمما  صمما موسممى وخممامت سممليمان 
 . (ٕ)وجا ا  من  لعصا وزطم انف الكا ر  خلامت ....(

) زممرج معهمما  صمما وجمماة يف روايممة أخممرى  ممن النمم  )ني( انمما قممال   
 ممممبل ي قممممى ممممم من إال نكتممممت يف وجهمممما  موسممممى وخممممامت سممممليمان

بعصمما موسممى نكتممٌة بيضمماة  تفشممو تلمما النكتممة حممىت ي مميض ممما 

                                                 
 . 170ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 116ص 5اْدُ ادلَثُ  ج  -1
،   جْ َحَلبيث اإل َلم  1351ص 2،  ََ اًَ  َلِّْ ج 295ص 2 ّللَد امحد ج  -2

 . 178ادلِدف ص
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وجهمما ، وال ي قممى كمما ر إال نكتممت يف وجهمما نكتممة سمموداة  ممامت 
 . (ٔ)سليمان  تفشوا تلا النكتة حىت يسود  ا وجها ...(

(  ممن وجمماة يف روايممة أخممرى خمرجممة  ممن ابممن مردويمما  ممن ابممن   مماس ) 
 الرسول )ني( انا قال   

) زرج دابة األرض ومما ثمبلث خرجمات ... معهما  صما موسمى 
 . (ٕ)وخامت سليمان ...(

وأخمممَتاً جممماةت رواايت ممممن طمممرل أهمممل السمممنة تصمممف دابمممة األرض والممميت 
 جتم   لى إ ا حيوان ذا مواصفات كثَتة كما سيضل . 

هم وبممُت الشمميعة كممو م يعتقمم ون وي كمم ون وهممه  تعمم  نقطممة اخلممبلىل بيممن
   ا رجل ، وهه  هي حقيقة دابة األرض كما أسلفنا .

 موردت نيلممة ممن روااي ممم تشمَت أ مما حيموان ذات زغمم  وريمش وممما أربعممة 
 قوائم ،  ق  ورد رواية  ن ابن منهر  ن ابن   اس ) ( انا قال   

                                                 
 . 174ص 2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج  -1
 . 170ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 116ص 5اْدُ ادلَثُ  ج  -2
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ن ألموان الم واب كلهما ، ) ال ابة م لفة ذات زغ  وريمش  يهما مم
و يهممما ممممن كمممل أممممة سممميما وسممميماها ممممن همممه  األممممة أ ممما تمممتكلم 

 . (ٔ)بلسان  رّب م ُت تكلم بكبلمها (
 ويف رواية اثنية  ن طريق نعيم بن محاد جاة  يها   

) ال ابمممة همممي ذات زغممم  وريمممش مممما أربممم  قممموائم زمممرج يف بعمممض 
 . (ٕ)أودية  امة (

آلنفمميت الممهكر أمممرين األول أ مما تعطممي دابممة ويظهممر مممن خممبلل الممروايتُت ا
األرض صممفة حيمموان خممرايف ولمميس حيمموان ط يعممي كسممائر ا يممواانت مممن 
حيممث انمما لمما زغمم  وريممش و يمما مممن كممل لممون ولمما أربمم  قمموائم ، حيممث أن 
ا تعارىل  ليا أن الطيور  نوا ها هي من بتلا زغم  وريمش بيم  أن مما 

ا يموان ا مهكور يف الروايمة اآلنفمة أرجل اثنتمُت ولميس أربعمة كمما همو حمال 
 الهكر . 

                                                 
 . 173ص 2؛   جْ َحَلبيث اِ َلم ادلِدف ج 117ص 5اْدُ ادلَثُ  ج  -1
 . 187ص 2؛   جْ َحَلبيث اِ َلم ادلِدف ج 187اْفنت وادلالحْ ص  -2
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أممما األمممر الثمما   ممان يف داخممل الروايممة األو  تنمماقض واعمم اً مممن حيممث 
ه يمممم  جممممنس دابممممة األرض ،  كيممممف يسممممتقيم أن ممممما زغمممم  وريممممش دممممما 
يمموحي   مما أحمم  أنممواع الطيممور ممم  إ مما أي ال ابممة تممتكلم الل ممة العربيممة دممما 

 ر بنا آنفاً .ي ل  لى أ ا إنسان كما م
  إننا لو سلمنا  لى س يل الفرض أن دابة األرض همي حيموان ذا زغم  
وريمممش دمممما يعمممٍت انممما طمممَت ممممن الطيمممور ،  همممها ال صمممموز مطلقممماً ومسمممت يل 
 قمممبلً ألنممما  نممم  ذا  ال ظمكمممن أن يطلمممق  لمممى ممممن لممما زغممم  وريمممش ممممن 
ا يمممممواانت لفظمممممة دابمممممة ، ممممممن حيممممممث أن دابمممممة ا يمممممواانت تطلمممممق  لممممممى 

اانت المممميت تمممم ب وبشممممي  لممممى وجمممما األرض ويركمممم  وضممممممل  لممممى ا يممممو 
 ظهرها .

وهمممها ال ممممن ا يمممواانت الممميت مممما زغممم  وريمممش إال  نممم  ذلممما تكمممون ممممن 
أنممممواع الطيممممور ولمممميس مممممن دواب األرض ، وهنمممما بط يعممممة ا ممممال ال نريممممم  

 الطعن برواية ص اّب جليل كابن   اس ) ( .
 ى كونمما متممضل مممن أمممرين ، األول   أن إال أن التنمماقض ا اصممل ال يتعمم

تكممون الروايممة ونتياممة لتقممادى الممزمن قمم  أعمميفت  ليهمما األلفمماظ أدت إ  
 هها التناقض الواعن .
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أممما أن يكممون ابمممن   مماس قممم   ممٌت  لزغممم  وريممش لممميس ا عممٌت الظممماهري 
مما وإسما أراد بمهلا معمٌت  طمٍت مم ول لمهلا الظماهر ، كمضن يكمون أراد 

ن ال ابمممة ذات زغممم  وريممممش ظممماهراً ،   ممما رجمممل يسممممتطي   لقمممول ممممن أ
الطممممَتان يف آخممممر الزمممممان نسمممم  التضويممممل ال مممماطٍت . بيمممم  انمممما د يسممممتطي  
آنممممها  القممممول أ مممما الرجممممل يسممممتطي  الطممممَتان كممممما هممممو متعممممارىل  ليمممما يف 
الوقمممممت ا اعمممممر بواسمممممطة الطمممممائرة ألن ذلممممما ال يتناسممممم  مممممم  مسمممممتوى 

 إدراكهم آنها  .
د يقصممم   ن دابمممة األرض مممما زغممم  وريمممش مبعمممٌت أ ممما  ومبعمممٌت آخمممر انممما

حيوان ، لكنا قص  بهلا رجل يستطي  الطَتان يف آخمر الزممان لكنما د 
 يصرح بهلا .

أما  ن صفة دابة األرض يف رواايت أخرى جماة  يهما أ ما ذات وبمر اترة 
 وذات وبّر وريش اترة أخرى .
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) وزرج ال ابمة ( انا قال    عن حهيفة بن أسي   ن الرسول   )ني
من الصفا أول ما ي  و رأسمها ملمعمة ذات وبمّر وريمش د يم ركها 

 . (ٔ)طال  ولن يفو ا هارب ...(
) دابمممة األرض ذات ويف روايمممة اثنيمممة  مممن الشمممع  وقتمممادة جممماة  يهممما   

 . (ٕ)وبر تنال رأسها السماة (
الواحممم ة  مممبل نعمممرىل كيمممف  وهنممما ذمممم  تنممماقض واعمممن حمممىت داخمممل الروايمممة

تكون دابمة األرض ذات وبمّر وريمش يف آن واحم  واألول خممت   ِ ممال 
والثمما  خمممت   لطيممور ، هممها إال إن كانممت مممن ا يممواانت اخلرا يممة وهممها 
ال ظمكممن أن يكممون مطلقمماً الن هللا  ممز وجممل هممو اكممرى واجممل واحكممم مممن 

 ر مممن جهممة و بلمممة أن طمممرج آيممة تكممون  بلمممة  ارقممة بممُت ا مم من والكمما
 ارقمممة بمممُت ي يممما ل يمممان قمممرب قيممماى السممما ة ممممن جهمممة أخمممرى همممي حيممموان 
خرايف نس  تصويرهم وليس   يوان ا تعارىل  ليا بُت ال شر كما همو 

                                                 
ْ ج 210ص 2َْل ْ اْبَْلن ج  -1 ُك احلََل ،   جْ َحَلبيث اإل َلم  484ص 4،  ّللَد

 . 169ص 2ادلِدف ج
َازف  11ص 20َْل ْ اْبَْلن ج  -2 َف اْ ،   جْ  207ص 24ج، ِّفّللري اْفخ

 . 173ص 2َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج
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حال انقة صاحل وك ش إبراهيم مثبلً من حيث أن ما  بلقة  ألن يماة ومما 
الزممان جرى  ليهم من حوادث حيث جعلها آية وحاة  لى أممم ذلما 

. 
وإذا كان اإلنسان هو اكرى ا خلوقات  لى اإلطبلل كما أسلفنا  كيمف 
ظميمممز  يمممما بمممُت جنسممما بواسمممطة حيممموان أايً كمممان نو ممما ، وهمممها دمممما يممم  عنا 
للتضكيم   لقمول إن دابممة األرض يف آخمر الزمممان همي مممن جمنس ال شممر ال 

 ا يوان .
وا يموان ممن طمَت وجاة يف رواية أن دابة األرض هي خلي  بُت اإلنسمان 

وممممن دابمممة بشمممي  لمممى األرض يرك هممما اإلنسمممان ، حيمممث ورد يف ا ممم يث 
) زمرج ا خرج من ق ل ابن مردويما مسمن  إ  الرسمول )ني( انما قمال   

دابممة  األرض ... وممما وجمما كوجممة إنسممان ومنقممار كمنقممار الطممَت 
 . (ٔ)...(ذات وبّر وزغ  معها  صا موسى وخامت سليمان 

                                                 
 . 116ص 5اْدُ ادلَثُ  ج  -1
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ويص ل هنا نفس الكبلى المهي قلنما  لمى المرواايت اآلنفمة المهكر ممن أن 
ال ابممة هنمما مممن ا يممواانت اخلرا يممة  هممي إنسممان مممن جهممة ب اللممة الوجمما ، 

 وطَت من جهة اثنية ب اللة ا نقار والزغ  ، ونيل ب اللة الوبر .
ان وال نعلمممم كيمممف يسمممتقيم همممها كلممما مممم  كمممون ال ابمممة معهممما خمممامت سمممليم

و صممممى موسممممى ) ليهممممما السممممبلى( والمممميت أشممممارت الع يمممم  مممممن الممممرواايت 
الص ي ة ا عتمربة السمن  أ ما أي اخلمامت والعصما تكمون مم  ا هم ي ) ليما 

 السبلى( طمرجها معا يف قياما ا ق س ، كما سيضتينا تفصيل ذلا .
وهممها بمم ور  أن دل  لممى شممية  هممو يمم ل  لممى بطممبلن نظريممة ود مموة أن 

هممممي حيمممموان ، بممممل العكممممس هممممو الصمممم ين مممممن حيممممث أ مممما دابممممة األرض 
 إنسان .

وأخممَتاً وردت روايممة مممن طممرل أهممل السممنة تعطممي صممفات جمملممة وشمماملة 
ل ابمممة األرض ، دمممما تممموحي   ممما ممممن عمممرب اخليمممال أو مبعمممٌت اصمممن ممممن 
اإلسممرائيليات الممميت ت ل لمممت بشمممكل واعممن وملفمممت للنظمممر بمممُت المممرواايت 

 اإلسبلمية .
 لرواية أن ال ابة   حيث جاة يف هه  ا
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) رأسها رأس ثور و ينها  مُت خنزيمر وأذ ما أذن  يمل وقر ما قمرن 
أيمممل و نقهممما  نممممق نعاممممة وصمممم رها صممم ر أسممم  ولو مممما لمممون سمممممر 
وخاصر ا خاصرة هر وذن ها ذن  ك ش وقائمها قوائم بعمَت بمُت  
كممل مفصمملُت اثنمما  شممر ذرا مماً زممرج ومعهمما  صممى موسممى وخممامت 

 . (ٔ)سليمان ...(
و قمماً مممها الوصممف الممهي ال طملممو يف نفممس الروايممة اإلسممرائيلية المميت زيممل و 

وجتنن إ  اخليال والتهويل ال َت مق ول وا تناقض م  العقمل ومم  الط يعمة 
السمممممائ ة احمليطمممممة  إلنسمممممان يف كثمممممَت ممممممن األحيمممممان ال ظمكمممممن ألي  قمممممل 
إنسمما  أن يفكممر ويتخيممل دابممة األرض حممىت مباممرد التخيممل ممم  كممل هممه  

 الصفات ا تناقضة الواح ة تلو األخرى .
وال نعرىل كيف يتق مل الم عض  كمرة أن طممرج هللا  مز وجمل آيمة ممن آايتما 
الممميت ينسممم ها إ  ذاتممما ا ق سمممة وهمممي هممممل يف جمممزة ممممن أجزائهممما إحممم ى 

مرك مممة مممن  مممُت خنزيممر  ضمممبلً  مممن  أ ممامواصممفات اخلنزيمممر أو مبعممٌت آخمممر 
 األجزاة األخرى من حيواانت شىت .

                                                 
ثري ج  -1  . 174ص 2.   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 388ص 3ِّفّللري اًََ 
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ورمممن نعلممم جيمم اً أن هللا تعمما  ذى هممها اخلنزيممر يف القممرآن و ممى اإلنسممان 
َما َحمردَى َ لَمْيُكُم  ن األكل من  ما  ا  يها من الضمرر بقولما تعما   }ِإسمد
َتَة َوال دَى َو ََْم اخْلِنزِيِر َوَما أُِهلد ِبِا لَِ َْتِ اَّلّل{  . (ٔ)اْلَميمْ

هممها الضممرر مممن حيممث أن آكممل  ممم هممها وقمم  أكمم  العلممم ا مم يث  لممى 
اخلنزيممر يتسمم   يف األمممراض اخل يثممة  كيممف  لشممخ  العاقممل أن يتصممور 
 ممُت دابممة األرض المميت  يهمما سممر  ظمميم ذي  ائمم ة جليلممة مممن حيممث أ مما 
تفرل بُت ا  من والكا ر إ  يوى القيامة  ُت حيموان مضمراً كماخلنزير ممثبلً 

. 
ينسم ها هللا  مز وجمل إليما بقولما تعما     كيف لنا التسليم  نما اآليمة الميت

مَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهمْم أَند الندماَس   }َوِإَذا َوَقَ  اْلَقمْوُل َ لَمْيِهْم َأْخَرْجنَما َمُمْم َدابدمًة مِّ
، تكممون آيممة مكونممة مممن أجممزاة حيممواانت شممىت  َكممانُوا ِِباَيتِنَمما اَل يُوِقنُمموَن{

ا ق سممة ، مممن حيممث أن هللا  ممز ألن هممها يعمم  جتممٍت  لممى الممهات اإلميممة 
وجممل احسممن اخلممالقُت واحكممم ا مماكمُت  كيممف مممن ا مكممن أن يصمم ر 

 منا هها الفعل .

                                                 
َة -1  . 173اْبُ
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هممممها  ضممممبلً  لممممى أن ممممما ينسمممم     ممممز وجممممل البمممم  أن يكممممون اشممممرىل 
ا وجمودات ألن مممن قممارب األشممرىل  هممو األشممرىل ، واشممرىل ا خلوقممات 

وقمممات والكائنمممات هممو بمممٍت آدى بشممكل  ممماى كمممما مممر بنممما ، واشممرىل ا خل
 لممممممى وجمممممما اإلطممممممبلل هممممممم   وآل   )صمممممملوات هللا وسممممممبلما  لمممممميهم 

 أنيعُت( .
و لى مقتضى القا  ة  بل بم  أن تكمون دابمة األرض ممنهم بوصمفهم آيمة 
من آايت هللا  ز وجل ، هها وق  ورد يف الرواايت  ن طرل أهمل ال يمت 

وجممما اخلصممموص ) لممميهم السمممبلى( أن ا قصمممود  آلايت يف القمممرآن و لمممى 
 . (ٔ)لفظة آاي م األئمة ا عصومُت ) ليهم السبلى(

وهممها بمم ور  يمم ل  لممى أن دابممة األرض هممي إنسممان مممرت       ممز وجممل 
وما مكمان ل يما ،  همي أحم  آايتما وهمي اكمرى  لمى هللا تعما  أن يصمَتها 

 دابة من دواب ا يواانت كما ذه  أهل السنة يف ذلا .
 
 
 

                                                 
 . 52ص 53حبَلُ اِا اُ ج -1
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 املبحث انثاوي

 دابة األرض عند انشيعة
 دابة األرض يف رواايت أهل ال يت ) ليهم السبلى(   -ٔ
 

لقمممم  ذهمممم  الشمممميعة إ  القممممول  ن دابممممة األرض هممممي رجممممل وإ مممما أمممممَت 
ا  منُت  لي بن أّب طال  ) ليا السمبلى( وهمها مما دلمت  ليما المرواايت 

السممبلى( يف بيممان التعريممف ب ابممة واألحاديممث الممواردة  ممن طممرقهم ) لمميهم 
 األرض .

وهممممها ا عممممٌت لمممما ارت مممماط مبفهمممموى الرجعممممة ألن دابممممة األرض زممممرج يف آخممممر 
الزمان ومبا إن دابة األرض همي اإلمماى  لمي ) ليما السمبلى( ، كمما ذهم  
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إ  ذلممما الشممميعة  همممها يقتضمممي رجممموع اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( إ  
 ا ياة يف آخر الزمان .

  الممم عض أن خمممروج دابمممة األرض يمممتبلةى مممم  الفهمممم التقليممم ي وقممم  يعتقممم
للرجعممة كممما ي مم و ظمماهراً ، إال إن الرجعممة يف الزمممان أي ق ممل قيمماى اإلممماى 
ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( وأثنممماة  تكمممون رجعمممة روحيمممة وليسمممت ماديمممة أي 

تسممممم ي  رجممممموع روح النممممم  )ني( وأرواح األئممممممة واألوليممممماة والصممممما ُت ل
 األماى ا ه ي )مكن هللا لا يف األرض( ولتس ي  أص ابا .

وهكممها ا ممال  لنسممم ة ل ابممة األرض المميت كانمممت يف صمم ر اإلسممبلى أممممَت 
ا مممم منُت  لممممي بممممن أّب طالمممم  ) ليمممما السممممبلى( وان روحمممما )صمممملوات هللا 
وسممممبلما  ليمممما (  سممممتعود يف آخممممر الزمممممان لتسمممم د ولمممم   ا همممم ي ) ليمممما 

 السبلى( .
ت مممم  لمممممآلايت القرآنيمممممة وتفاسمممممَتها الممممواردة  مممممن أهمممممل ال يمممممت ) لممممميهم وا ت

السمممبلى( يث مممت همممها ا عمممٌت أي إن دابمممة األرض همممي اإلمممماى  لمممي ) ليممما 
السمبلى( وانما روحما ترجم  يف آخممر الزممان لتسم د ا هم ي ) ليما السممبلى( 

. 
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}يَممممممْوَى تَمْرُجمممممُف واآليمممممة األو  المممممواردة يف همممممها ا عمممممٌت همممممي قولممممما تعممممما  
والميت أشمران أليهما سمابقاً ، حيمث ورد يف ،  (ٔ)اِجَفُة تَمتمْ َمُعَها الرداِدَ ُة{الرد 

تفسمممَتها أن الراد مممة همممي دابمممة األرض والممميت همممي يف الوقمممت ذاتممما األمممماى 
  لي ) ليا السبلى( .

،  قمم   (ٕ)}َسَنِسممُمُا َ لَممى اخْلُْرطُمموِى{أممما اآليممة الثانيممة  هممي قولمما تعمما  
ة أ ممما نزلمممت يف الرجعمممة ، وذلممما إذا رجممم  أممممَت ورد يف تفسمممَت همممه  اآليممم

ا مم منُت اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( ورجمم  أ مم اة   انمما سممبلى هللا  ليممما 
 . (ٖ)سيسمهم مبيسم كما توسم ال هائم  لى اخلرطوى واألنف والشفتُت

ودابممة األرض كمممما أشمممارت إ  ذلممما األحاديمممث والمممرواايت الشمممريفة ممممن 
ى( هممي مممن ستسممم النمماس وبيممزهم ممم من طممرل أهممل ال يممت ) لمميهم السممبل

وكممما ر وهمممها مممما سمممنتناولا تفصممميبلً يف الفصمممل الثالمممث يف همممها ال  مممث ، 

                                                 
 ( .6) اََْلزعَلت -1
 ( .16) اُْلْ -2
 3، حبَلُ اِا اُ ج 381ص 2، ِّفّللري اُْ ي ج 103ص 1ِّفّللري اْ َلشي ج -3
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و ليا   ابة األرض همي اإلمماى  لمي ) ليما السمبلى( وانما همو ممن سميقوى 
  ها العلم يف رجعتا الروحية آخر الزمان .

ال يممممت ولمممو رجعنمممما إ  األحاديممممث والمممرواايت الشممممريفة الممممواردة  مممن أهممممل 
) لمميهم السممبلى( لوجممم ان اكثممر مممن حممم يث وروايممة تشممَت صمممراحة إ  أن 
 دابة األرض هو اإلماى  لي بن أع طال  ) ليا السبلى( وهي كاآلل  
الروايممة األو  الممواردة  ممن رسممول هللا   )ني( والمميت أشممار  يهمما صممراحة 

بلى( ،  قم  ورد  من أع بصمَت أن دابة األرض هي اإلماى  لي ) ليا الس
  ن اإلماى أّب     هللا الصادل ) ليا السبلى( انا قال  

وهمممو  ) ليممما السمممبلى(إ  أممممَت ا ممم منُت  )ني() انتهمممى رسمممول هللا 
انئم يف ا سا  ق  ني  رمبلً ووع  رأسما  ليما   ركما برجلما   

 قال   
أصمممم ابا   اي رسممممول هللا  قممممم اي دابممممة األرض .  قممممال رجممممل مممممن

 أيسمي بعضنا بعضا  ها االسم .
 قمممال   ال وهللا مممما همممو إال لممما خاصمممة وهمممو دابمممة األرض المممهي 

ممَن ذكممر هللا يف كتابمما  }َوِإَذا َوقَممَ  اْلَقممْوُل َ لَممْيِهْم َأْخَرْجنَمما َمُممْم َدابدممًة مِّ
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  قممممال اي   يُوِقنُمممموَن{اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهممممْم َأند الندمممماَس َكممممانُوا ِِباَيتِنَمممما اَل 
 لممي إذا كممان آخممر الزمممان أخرجمما هللا يف احسممن صممورة ومعمما 

 . (ٔ)ميسم تسم با أ  اة  (
وهها ن  صرين يث ت أن اإلماى  لي ) ليا السبلى( هو دابمة األرض ، 
وممما هريمما الرسمممول ا صممطفى )ني( لئلممماى  لمممي ) ليمما السمممبلى(برجلا 

ة )دابممممة األرض (  ليمممما إال الكيمممم ا مممممها ا عممممٌت ولكممممي ال وإطممممبلل لفظمممم
يتخ   يف تط يق مص ال هه  اآلية اإلمية اليت و  وا  ا وليكونوا  لمى 
بينممة منهمما وال سمميما إ مما ال زمم  النمماس أايى رسممول هللا )صمملى هللا  ليمما 
وآلممما وسممملم(  قممم  بمممل زممم  النممماس بعممم  ذلممما ، و خلصممموص يف آخمممر 

 عنيممون  مما ، لت ققهمما بممُت ظهممرانيهم وهممم مممن سمميق  الزمممان ، بممل هممم ا
 لمميهم  عممل هممه  ال ابممة مممن وسممم ا مم من والكمما ر ، لممها وجمم  التن مما ممما 
ومعر تها  لمى وجههما الصم ين ، لي مى ممن حيمي  من بينمة وضممق القمول 

  لى القوى الكا رين .
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اإلسممراة وا عممراج  ممن    ممن رسممول هللا )ني( يف حمم يث الروايممة الثانيممة 
  مم  هللا بممن سممنان  ممن اإلممماى أّب   مم  هللا الصممادل ) ليمما السممبلى(  ممن 

 رسول هللا )ني( إنا قال  
) لقمم  أسممري ّب رّب  ممضوحى إض مممن وراة ا امماب ممما أوحممى ، 

 وكلمٍت وكان دما كلمٍت أن قال   
ر من أق ض روحما اي  لي  لي األول ... اي    لي اآلخر آخ

 . (ٔ)من األئمة وهي ال ابة اليت تكلمهم ...(
وهها المن   يما إشمارة صمرضمة إ  إن دابمة األرض همو اإلمماى  لمي ) ليما 
السممبلى( و يمما إشممارة إ  رجعتمما ) ليمما السممبلى( يف آخممر الزمممان ، وذلمما 
ألن الممن  ا تقمم ى يممتكلم  ممن الممروح ولمميس  ممن ا سمم  ، ألنمما يشممَت إ  

اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( وإنمما آخممر مممن تقمم ض روحمما مممن قمم ض روح 
 األئمة .

ممم  العلمممم إن اإلمممماى  لمممي ) ليمما السمممبلى( أول األئممممة استشمممهاداً يف أول 
الزمان ، بينما هنا روحا تق ض يف آخر الزمان وهمها مما ال يتفمق إال و مق 
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ا مفهممموى الرجعمممة الروحيمممة الممميت أشمممران إليهممما آنفممماً ، وان اإلمممماى  لمممي ) ليممم
السمممبلى( يرجممم  رجعمممة روحيمممة لتسممم ي  ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( يف آخمممر 

 الزمان .
وق  ه ث أئمة أهل ال يت ) ليهم السبلى(  ن دابة األرض وذكمروا أن 
دابمممممة األرض همممممي اإلمممممماى  لمممممي ) ليممممما السمممممبلى( وهنالممممما الع يممممم  ممممممن 

 الرواايت الواردة يف هها ا عٌت  
 لممي بممن أّب طالمم  ) ليمما السممبلى( ، الروايممة األو     ممن أمممَت ا مم منُت 

)...أان دابة األرض وأان قسيم  ق  ورد  نا ) ليا السبلى( انا قال   
 . (ٔ)ا نة والنار...(

وهمممها تصمممرين واعمممن ال يق مممل اللممم س أو الشممما أن اإلمممماى  لمممي ) ليممما 
 السبلى( هو دابة األرض .

ضماً ،  قم  ورد    من أممَت ا م منُت  لمي ) ليما السمبلى( أيالرواية الثانيمة 
  ن األص غ بن ن اتا قال   
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وهو َيكمل خ مزاً وخمبلً  ) ليا السبلى() دخلت  لى أمَت ا  منُت 
}َوِإَذا َوقَمَ  اْلَقممْوُل وزيتماً  قلمت اي أمممَت ا م منُت قممال هللا  مز وجممل 

ممممَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهممممْم َأند الندمممماَس َكمممم انُوا َ لَممممْيِهْم َأْخَرْجنَمممما َمُممممْم َدابدممممًة مِّ
 مممما همممه  ال ابمممة قمممال همممي دابمممة الكمممل خ مممزاً  ِِباَيتِنَممما اَل يُوِقنُممموَن{

 .  (ٔ)وخبلً وزيتاً (
ويف هه  الرواية أيضاً إشارة واع ة إ  أن دابمة األرض همي اإلمماى  لمي 
) ليمما السممبلى( وقمم  صممرح اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( بممهلا أشممار إ  

س ولممميس  مممن طريمممق الكمممبلى  قممم  ذلمما  مليممماً و لممم ليل ا نظمممور وا لممممو 
 ليفهم السائل أن ا قصود ب ابة األرض هو سبلى هللا  ليا نفسا .

  ممممم الً ممممممن أن صمي ممممما بقولممممما ) أان دابمممممة األرض أو  لمممممي دابممممممة األرض ( 
أجاب بقرينة  ملية رب   يها بُت دابة األرض وبُت ما َيكل خ زاً وخمبلً 

 وزيتاً وهو اإلماى  لي ) ليا السبلى( .
 

                                                 
 . 400، أتويْ اآلَيت ص 243ص 39حبَلُ اِا اُ ج  -1



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

71 

   من أممَت ا م منُت  لمي ) ليما السمبلى( أيضماً ،  قم  ورد لرواية الثالثمة ا
 ممن مفضممل بممن صمماحل  ممن جممابر  ممن أع   مم  هللا ا مم ض قممال   دخلممت 

 . (ٔ) لى  لي ) ليا السبلى( يوماً  قال أان دابة األرض
الروايممة الرابعممة    ممن أمممَت ا مم منُت ) ليممما السممبلى( ونقلهمما هممه  ا ممرة أبمممو 

)  قلممت اي أممممَت ا ممم منُت قمممول هللا  مممز وجمممل حيمممث قمممال   الطفيممل 
ممَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهممْم  }َوِإَذا َوقَممَ  اْلَقممْوُل َ لَممْيِهْم َأْخَرْجنَمما َمُممْم َدابدممًة مِّ

 ما ال ابة ق َأند النداَس َكانُوا ِِباَيتَِنا اَل يُوِقُنوَن{
 قال   اي أ  الطفيل ألا  ن هها .

 اي أمَت أخرب  با جعلت   ا  . قلت   اي أمَت 
قممممال   هممممي الكممممل الطعمممماى وبشممممي يف األسمممموال وتممممنكن النسمممماة 
 قلت اي أمَت ا  منُت من هو قال هو زر األرض المهي سمكنت 

 با .
 قلت   اي أمَت ا  منُت من هو ق
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ْنماُ قال   الهين قال هللا تعا  } ُلوُ  َشماِهٌ  مِّ ِ نمَ ُ  { والمهي }َويَمتمْ
 { والهي جاة  لص ل با والناس كلهم كا رون .ابِ ِ ْلُم اْلِكتَ 

 قلت   اي أمَت ا  منُت  سما ض .
قممال   قمم  مسيتمما لمما اي أ  الطفيممل وهللا لممو دخلممت  لممى  امممة 
شيعيت المهين  مم أقاتمل المهي اقمروا بطما يت ومسمو  أممَت ا م منُت 
واست لوا جهماد ممن خمالفٍت   م ثتهم بم عض مما ا لمم ممن ا مق 

)صمملى هللا  ليمما وآلمما اب الممهي نممزل بمما جربائيممل  لممى   يف الكتمم
لتفرقمموا  ممٍت حممىت أبقممى أنممل و صممابة مممن ا ممق قليلممة أنممت  وسمملم(

 . (ٔ)وأش اها من شيعيت (
وهمممه  الروايمممة تشمممَت أيضممماً إ  أن اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( همممو دابمممة 
األرض وقممممم  اسمممممتعمل اإلمممممماى  لمممممي ) ليممممما السمممممبلى( أسممممملوب آخمممممر يف 

بممة وذلمما لممميس  ممن طريمممق ا ممواب ا  اشممر  لتسممممية أو نعممم ، بمممل اإلجا
 ممن طريممق بيممان بعممض مناق مما وصممفاتا والمميت هممي مممن خمتصمماتا )سممبلى هللا 

  ليا( وال يناز ا  يها أح  .
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وهممها ممما يتممين للسممائل التمم بر ومممن   التعممرىل  لممى دابممة األرض بقصمم   
  ا نفسا )سبلى هللا  ليا( .

) ليمما السممبلى( إ  أشميممة هممه  اآليممة اإلميممة المميت  وقمم  أشممار اإلممماى  لممي 
هممي دابممة األرض وهممي مممن أسممرار  وخمتصمماتا وممما خفممي منهمما كممان أ ظممم 
ألن اإلمممممماى ) ليممممما السمممممبلى( طماطممممم  النممممماس  لمممممى قممممم ر  قمممممومم و ممممم ى 
التفصيل يف موعوع دابة األرض وبيا ا ألن  قول الناس لمن تت ممل مما 

 علمون ن ض  بع  حُت .سيلقي من القول ا ق والهين سي
   من اإلمماى  لمي بمن أع طالم  ) ليما السمبلى( أيضماً الروايمة اخلامسمة 

)...  ن أع الصامت  ن اإلماى جعفر ال اقر ) ليا السبلى( انما قمال   
وإ  لصمممممماح  الكممممممرات ودولممممممة المممممم ول وإ  لصمممممماح  العصمممممما 

 . (ٔ)وا يسم وال ابة اليت تكلم الناس (
َت بوعممموح إ  أن دابمممة األرض همممي  اإلمممماى  لمممي وهمممه  الروايمممة  يهممما تشممم

) ليا السبلى( و يها ما ي ل  لى مفهوى الرجعة وهو ما يفهم ممن   مارة 
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) وإ  لصماح  الكممرات ( وا علمموى أن الكمرات تكممون  لرجمموع اثنيممة إ  
 ال نيا وهي من دميزات وخمتصات األمَت ) ليا السبلى( .

ن أوان خممروج دابممة األرض أو رجمموع كممما إن يف هممه  الروايممة إشممارة إ  أ
اإلماى  لي ) ليا السبلى( هو يف آخر الزمان حيمث دولمة ا هم ي ) ليما 
السمبلى( ا عممرب  نهما بع ممارة ) ودولمة العمم ل(  ا هم ي ) ليمما السمبلى( هممو 
صمماح  هممه  ال ولممة وهممو الممهي يكممون مسمم داً بممروح جمم   أمممَت ا مم منُت 

 ا دابة األرض .) ليا السبلى( اليت تهكر الرواية ان
الروايمممة السادسمممة   واردة  مممن أممممَت ا ممم منُت ) ليممما السمممبلى( أيضممماً ،  قممم  

 جاة  ن مهران بن ميثم  ن   اية بن ربعي األس ي قال   
وأان خممممامس  ) ليمممما السممممبلى() دخلممممت  لممممى أمممممَت ا مممم منُت  لممممي 

هللا مخسممة واصمم ر القمموى سممناً  سمممعتا يقممول حمم ثٍت أخممي رسممول 
انممما قمممال   إ  خمممامت ألمممف نممم  وانممما خمممامت ألمممف وصمممي  ()ني

وكلفممت ممما د يكلفمموا  قلممت   ممما أنصممفا القمموى اي أمممَت ا مم منُت 
 ق
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 قممال   لمميس حيممث تممهه  بمما ا ممهاه  اي ابممن أخممي وهللا إ  
وا م ليقرةون )ني( أل لم ألف كلمة ال يعلمها غَتي وغَت   

}َوِإَذا َوقَممَ  اْلَقممْوُل َ لَممْيِهْم مممن كتمماب هللا  ممز وجممل وهممي   يهمما آيممة
ممَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهممْم َأند الندمماَس َكممانُوا ِِباَيتِنَمما اَل  َأْخَرْجنَمما َمُممْم َدابدممًة مِّ

وممما يتمم برو ا حممق تمم برها أال أخممربكم ِبخممر ملمما بممٍت  يُوِقنُمموَن{
ل حممممراى يف بلمممم  حممممراى  ممممبلن قلنمممما بلممممى اي أمممممَت ا مممم منُت قممممال قتمممم

)...(ٔ) . 
وهي الرواية أيضاً  يها إشارة عمنية من ق مل اإلمماى  لمي ) ليما السمبلى( 
 لى انا هو )سبلى هللا  ليا( دابة األرض ، ويموحي المن  أو الروايمة إ  
أوان خروجهمما ا تمممزامن ممم  قيممماى اإلممماى ا هممم ي ) ليمما السمممبلى( وهممها مممما 

يث  ممممن دابممممة األرض وبعمممم ها م اشممممرة يستشممممف يف الروايممممة بقرينممممة ا مممم 
الكممبلى  ممن  بلمممات قيمماى اإلممماى ا همم ي ) ليمما السممبلى( عمممن سممميال 

 واح  وم اشر ال انقطاع  يا دما ي ي  ا عٌت الهي ذكران  أ بل  .
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   ممن اإلممماى ال مماقر ) ليمما السممبلى( ،  قمم  ورد  ممن أع  الروايممة السممابعة
ة يقممول النمماس يف هممه  ) أي شمميبصممَت انمما قممال   قممال أبممو جعفممر   

ممممَن اأْلَْرِض اآليممممة  }َوِإَذا َوقَممممَ  اْلَقممممْوُل َ لَممممْيِهْم َأْخَرْجنَمممما َمُممممْم َدابدممممًة مِّ
 . (ٔ)() ليا السبلى(  قال هو أمَت ا  منُت  ُتَكلُِّمُهْم{

 
   مممن اإلمممماى الرعممما ) ليممما السمممبلى( انممما قمممال   يف قولممما  الروايمممة الثامنمممة

مممممَن اأْلَْرِض }َوِإَذا َوقَممممَ  الْ تعمممما   َقمممممْوُل َ لَممممْيِهْم َأْخَرْجنَمممما َمُمممممْم َدابدممممًة مِّ
 . (ٕ)() ليا السبلى( قال    لي  ُتَكلُِّمُهْم{

وهنالمما روايممة تممهكر أن دابممة األرض هممي اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( ، 
وهمه  المرواايت وردت  لممى لسمان بعمض أصمم اب النم  )صملى هللا  ليمما 

لممي ) ليمما السممبلى( وذلمما  ممن طريممق ممما وآلمما وسمملم( وأصمم اب اإلممماى  
يسممممعا أولهتممما األصممم اب ممممن رسمممول هللا )ني( أو ممممن أممممَت ا ممم منُت 
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) ليمما  السممبلى( أو مبمما مسعمموا أو قممرةوا  ممن دابممة األرض وموعمموع الرجعممة 
 من غَتشما  ليهما أ ضل الصبلة والسبلى .

لي ) ليا السبلى( هو بل حىت ا بلئكة كانت  لى  لم أن اإلماى  
 .  (ٔ)دابة األرض وذلا دما  لمهم هللا  ز وجل وأخربهم با

 وإليا أخي القارئ مثالُت  لى ما ذكران  .
ا ثال األول رواية  ن  ممار بمن ايسمر )رعموان هللا تعما   ليما( و ما جماة 

) اي أ  اليقظان آية يف كتاب هللا قم  أ سم ت إليا رجل وقال لا   
}َوِإَذا َوقَمَ   قال  مار وأية آيمة همي قمال قمول هللا قل  وشككتٍت

مممَن اأْلَْرِض ُتَكلُِّمُهمممْم َأند الندممماَس   اْلَقمممْوُل َ لَمممْيِهْم َأْخَرْجنَممما َمُمممْم َدابدمممًة مِّ
 اآلية ..  ضية دابة هي ق َكانُوا ِِباَيتَِنا اَل يُوِقُنوَن{

هممما قمممال  ممممار   وهللا ال اجلمممس وال آكمممل وال أشمممرب حمممىت أريك
وهمو َيكمل  ) ليا السبلى( ااة  مار م  الرجل إ  أمَت ا  منُت 

بمممراً وزبممم اً  قمممال لممما   اي أ  اليقظمممان هلمممم  المممس  ممممار وأق مممل 
                                                 

،  833، أتويْ اآلَيت ص 110و  68ص 53، و ج 242ص 39حبَلُ اِا اُ ج -1
 . 165ص 2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج
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َيكممل معمما  تعامم  الرجممل منمما  لممما قمماى  مممار قممال لمما الرجممل   
 أقسمت أن ال جتلس وال الكل وال تشرب حىت ترينيها ق

 . (ٔ)قال   ق  أريتكها إن كنت تعقل (
دمممما يممم ل  لمممى معر مممة  ممممار ا سممم قة أن اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( همممو 
دابممة األرض وقمم  اسممتعمل المم ليل العقلممي وا ممواب العملممي يف بيممان هممه  

 ا قيقة للناس وتعريفهم  ا .
ا ثممال الثمما  يف بيممان معر ممة ا بلئكممة  ن اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( هممو 

بلئكممة ممم  رسممول هللا )ني( يف حمم يث دابممة األرض ممما ورد مممن كممبلى ا 
 اإلسراة وا عراج ،  ق  ورد  ن رسول هللا )ني( انا قال   
ثممممل مقالممممة )    ممممرج ّب إ  السممممماة الثالثممممة  قممممال ض ا بلئكممممة م

أصممم ا م  قلمممت مبلئكمممة رّب تعر وننممما حمممق معر تنممما قمممالوا ود ال 
نعممممر كم وانممممتم  ب ا قمممماى وحامممممة اخلصمممماى و لممممي دابمممممة األرض 

 . (ٕ)و اصل القضاة وصاح  العصا وا يسم ...(

                                                 
 ، ِّفّللري اُْ ي . 242ص 39حبَلُ اِا اُ ج  -1
َات ص 833، أتويْ اآلَيت ص 57ص 40حبَلُ اِا اُ ج -2  . 372، ِّفّللري  
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وهممه  األدلممة مبامو همما ت كمم  وتث ممت أن اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( هممو 
رض هنما إنسمان وليسمت حيموان ، وإ ما دابة األرض و لتاض  ان دابمة األ

أنيطمممت  ممما مهممممة وسمممم ا ممم من والكممما ر يف آخمممر الزممممان ، بقولممما ) ليممما 
 السبلى(   

) أان  ب ا قمماى وحاممة اخلصمماى ودابممة األرض وصمماح  العصمما 
 . (ٔ)و اصل القضا وسفينة النااة ...(

 
 
 
 
 
 
 
 دابة األرض يف األد ية والزايرات   -ٕ

                                                 
 . 5ص 41حبَلُ اِا اُ ج  -1
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األرض يف بعممض األد يممة والممزايرات ا ممضثورة  ممن أئمممة لقمم  ورد ذكممر دابممة 
أهممل ال يممت ) لمميهم السممبلى( ، والمميت تشممَت أممما صممراحة أو عمممناً إ  أن 
دابممة األرض إنسمممان ولمميس حيممموان ، وان ا قصممود  ممما حصممراً همممو اإلمممماى 

  لي ) ليا السبلى( وهنالا   ة أمثلة  لى ذلا .
يممما السمممبلى( يف طلممم  المممرزل   د ممماة اإلمممماى الصمممادل ) لا ثمممال األول 

) اللهمم انما تكلفمت برزقمي ورزل  والهي  لما ألّب بصَت انما قمال  
كممل دابممة اي خممَت ممم  و واي خممَت مممن أ طممى واي خممَت مممن سممهتل 

 . (ٔ)واي ا ضل مرجتى ا عل ّب كها وكها (
ويف هممممها المممم  اة ممممما يشممممَت إ  أن ال ابممممة ا قصممممود  مممما اإلنسممممان ولمممميس 

إشممارة اإلممماى ) ليمما السممبلى( المميت قممرن  يهمما مممن ا يمموان  قمم  دليممل ذلمما 
تكفل هللا  ز وجل رزقا ورزل كل دابة وال ظمكن أن يقص  اإلمماى ) ليما 
السممبلى( وهممو مممن سممادة ال ل مماة ، ا يمموان  قمم  ألنمما سمم قا  لكممبلى  ممن 

 نفسا الزكية الطاهرة  .

                                                 
 . 551ص 2اَُْليف ج  -1
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ى(   وهممو د مماة ورد  ممن األئمممة ا عصممومُت ) لمميهم السممبلا ثممال الثمما  
)...واصممرىل  ممٍت كممل شمميطان مريمم  وشممر كممل ج ممار وجمماة  يمما   

 ني  وشر كمل قريم  أو بعيم  وشمر كمل صم َت أو ك مَت وشمر كمل 
 . (ٔ)دابة أنت آخه بناصيتها إن رّب  لى صراط مستقيم (

وهممه  الكلمممات الشممريفة الممواردة  ممن أهممل ال يممت ) لمميهم السممبلى( تشممَت 
ط ممممق  لممممى اإلنسممممان أيضمممما ، إ  دابممممة األرض لمممميس  قمممم  ا يمممموان بممممل تن

بمممم ليل تعمممموذ اإلممممماى ) ليمممما السممممبلى( وتضممممر ا إ  هللا ت ممممار  وتعمممما  أن 
يصممممرىل  نمممما شممممر ا  ممممابرة والشممممياطُت ... إ  غممممَت ذلمممما والممممهي ظمثممممل 

 اإلنسان أبرز مص ال م الة .
  إن ال  اة أشار إ  اخه هللا  ز وجل انصمية كمل دابمة وهمو مما ينط مق 

}يُمْعمَرىُل اْلُمْارُِمموَن ِبِسميَماُهْم بل ماظ قولما تعما   لى اإلنسان أيضماً 
 . (ٕ) َميُمْ َخُه ِ لنمدَواِصي َواأْلَْقَ اِى{

                                                 
 . 126ص 3هتذيَّ اِحَُلم ج  -1
محَ -2  ( .41) اْ
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وا قصود بما هنما انما اليموى المهي طممرج بما ا هم ي ) ليما السمبلى(  يعمرىل 
ا مممممرمُت بعلمممممم التوسمممممم المممممهي أ طممممما  هللا  مممممز وجمممممل  يضخمممممه بنواصممممميهم 

 ما نواصمي اإلنسمان ولميس ا يموان ،  وأق امهم ، و ليا  النواصمي يقصم 
 و ليا  ال ابة هنا يقص   ا إنسان وليس حيوان  ق  .

  همو المم  اة  من اإلممماى الصمادل ) ليمما السمبلى( ومنمما   ا ثمال الثالممث 
) اللهم ا تن ض يف وجهي هها  َت واختم ض  َت وقٍت شمر كمل 

 . (ٔ)دابة أنت أخه بناصيتها إن رّب  لى صراط مستقيم ...(
و  ممموى الممم  اة تشمممَت إ  مممما ذكمممران  آنفممماً  يمممما طمممم  دابمممة األرض وان 

 مص اقها هو اإلنسان وليس ا يوان حصراً .
  همو زايرة أخمرى لئلمماى  لمي ) ليما السمبلى( جماة  يهما   ا ثمال الرابم  

)...السممممممبلى  ليمممممما اي قسمممممميم ا نممممممة والنممممممار وصمممممماح  العصمممممما 
 . (ٕ)وا يسم...(

                                                 
 . 540ص 2اَُْليف ج -1
 . 570ص 4اَُْليف ج -2
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أن اإلمماى  لممي ) ليما السمبلى( همو دابممة األرض الن  ويف ذلما إشمارة إ 
تسمم وجما ا م من والكما ر  لعصما وا يسمم  -كما سمن ُت الحقماً   -ال ابة 

ومبمما أن اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( هممو صمماح  العصمما  -أي اخلممامت  -
 وا يسم ، إذن  هو دابة األرض .

) السمممبلى ى(   ا ثمممال اخلمممامس يف زايرة اثلثمممة لئلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبل
 ليممممممما اي أممممممممَت ا ممممممم منُت ... ووارث  لمممممممم األولمممممممُت واآلخمممممممرين 

 . (ٔ)وصاح  ا يسم والصراط ا ستقيم ...(
) السمممبلى  ليممما اي صممماح  الناممموى السمممبلى  ليممما ويف روايممة   

 . (ٕ)اي صاح  ا يسم ...(
وهمها مما ي كمم  ا عمٌت الممهي قم منا  مممن كمون أن دابممة األرض ا قصمود  مما 

  لي ) ليا السبلى( . اإلماى
 
   دابة األرض يف الشعر العرّب -ٖ

                                                 
َه اْفُْ  ج 321ص 97حبَلُ اِا اُ ج -1  . 589ص 2،  َ َل حيض
 . 323ص 97حبَلُ اِا اُ ج  -2
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لقممم  ورد يف الشمممعر العمممرّب ذكمممر دابمممة األرض ووصمممفت   ممما تسمممم ج ممما  
همممممي ه يممممم اً  -أي دابمممممة األرض -ا ممممم منُت والكممممما رين   يسمممممم ، وإ ممممما 

،  قممم  ورد  مممن ا ممممَتي مادحممماً اإلمممماى  (ٔ)اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى(
 ( بقولا   لي ) ليا السبلى

 ودابممة هللا التمممي         توسم كل األمممة
 مبيسم يف ا  هممممة           يعرىل األ اعممل 

 وقال  ا مَتي أيضاً  
 إذا خرجت دابمة األرض د تم ع 

  م وا   إال خمطيمماً مبيمسم                            
 مىت يممراها من ليس من أهل ود 

 من األنس وا ن والعفاريت طمطم                         
 وهو المهي يوسم الوجو  مبيسم

                                                 
 . 102ص 3ادلََلقَّ ج -1
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 حمىت يمممبلقي   و  موسوما                       
وهها دما ي ل داللة واع ة  لى معر ة ه الة ب ابة األرض اليت هي 
اإلماى  لي ) ليا السبلى( وإ امهم  ا ، ووصفهم ما  سلوب سلس 

 إنسان  هما أدرا  معنا  . م س   ستطا ة كل
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 املبحث انثانث

 دابة األرض عند أهم انكتاب
إذا  ر ممت دابممة األرض  نمم  ا سمملمُت سممنة وشمميعة وجممرى ذكرهمما وبيممان 
ماهيتها  إ ا ذكرت  ن  أهل الكتاب سمواة اليهمود أو ا سمين أو غمَتهم 

اس  لمى اخمتبلىل أل ا من اآلايت اإلميمة الميت و م  هللا  مز وجمل  ما النم
 أداي م وطوائفهم ود تقتصر  لى ا سلمُت   س  ب ليل قولا تعا   

ولممو كممان ا قصممود بممهلا األمممة  َأند الندماَس َكممانُوا ِِباَيتِنَمما اَل يُوِقنُمموَن{}
اإلسبلمية حصراً  ا  رب  نها  لناس ولكن من ا مكن التع َت  ن ذلما 

 بع ارة )ا سلمُت( .
يف   مارة )النماس( يعمٍت دابمة األرض طممت   ما النماس ممن وهها اإلطبلل 

ا سمممملمُت ومممممن غممممَت ا سمممملمُت والسمممميما أ مممما مممممن  بلمممممات يمممموى القيامممممة 
ومرت طممة بقضممية قيمماى اإلممماى ا همم ي )مكممن هللا لمما يف األرض( والممهي ال 
َيل للمسمملمُت  قممم  ، بممل للنممماس كا ممة وممممن خمتلممف األداين والطوائمممف 

 وا لل والن ل .
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  وج ت قرائن   ة تشمَت إ  معر مة أهمل الكتماب ب ابمة األرض وأ ما وق
اإلماى  لمي ) ليما السمبلى( سمواة بمرواايت صمرضمة يف همها ا عمٌت موجمودة 
يف كتمم  أهممل الكتمماب  ممن طريممق ممما وري  ممن  لممماة أهممل الكتمماب مممن 
رواايت  مممن دابمممة األرض أو مممما نقمممل ا سممملمون ممممن كتممم هم وقمممرةو   مممن 

 دابة األرض .
هه  القرائن ما ورد  ن الفضيل بن زي   ن الص غ بمن ن اتما انما قمال  من
) قمممممال ض معاويممممممة اي معشممممممر الشممممميعة تز مممممممون أن  ليمممممماً دابممممممة   

األرض قلمممت رمممممن نقمممول واليهممممود يقولمممون قممممال  ضرسممممل إ  رأس 
ا الوت  قمال وضمما جتم ون دابمة  األرض  نم كم مكتوبمة  قمال 

ل نعمممم امسهممما إيليممما قمممال نعمممم  قمممال ومممما همممي أتممم ري مممما امسهممما قممما
 . (ٔ) التفت إض  قال وضما اي أص غ ما أقرب إيليا من  لياً (

وهممه  إشممارة صممرضمة وواعمم ة إن اليهممود كممانوا يعر ممون دابممة األرض وإ مما 
ه يممم اً اإلمممماى  لمممي بمممن أّب طالممم  ) ليممما السمممبلى( والممم ليل  لمممى ذلممما 

 ا ذكرت .  ارة ) واليهود يقولون ( ، وإن اسم ال ابة  ن هم كم

                                                 
 . 400، أتويْ اآلَيت ص 244ص 39حبَلُ اِا اُ ج  -1
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  إن اسم ال ابمة  نم  اليهمود يف الروايمة ا تق ممة همو إيليما وإيليما همو اسمم 
اإلماى  لي ) ليما السمبلى( يف التموراة واليهمود يعر ونما  مسما همها وبصمفتا 
،  ق  ورد  ن رسمول هللا )ني( انما قمال لئلمماى  لمي ) ليما السمبلى(  ما 

 بعثا لفتن خيرب  
 لمممم اي  لمممي ا مممم صمممم ون يف كتممما م أن المممهي يممم مر  لممميهم ) وا

امسمممما إيليممممما  مممممإذا لقيمممممتهم  قممممل أان  لمممممي  ممممما م طممممممهلون إن شممممماة 
 .هللا...( 

وجاة يف ا  يث أن أمَت ا  منُت ) ليا السبلى(  ا قمال أان  لمي بمن أع 
طال  ، قال حرب من أح مار القموى غل متهم ومما أنمزل  لمى موسمى  م خل 

 . (ٔ)من الر   ما د يكلفهم معا إال شيطان بايف قلو م 
) يف حزبيممممل ويف روايمممة أخممممرى إن اسممممم اإلممممماى  لممممي ) ليمممما السممممبلى(   

و لعربانيممممة بلقيمممماطس و لسممممراينية شممممرح يل ويف التمممموراة إيليمممما ويف 
 . (ٕ)الزبور اراي ويف اإلذميل براي ...(

                                                 
 . 16-15ص 21حبَلُ اِا اُ ج -1
 . 62ص 35حبَلُ اِا اُ ج  -2
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ان ضممم ث  ممما   إن ا صممادر التارطميممة تممهكر أن غممَت واحمم  مممن اليهممود كمم
صمري يف آخر الزمان من  بلممات كالرجعمة ودابمة األرض وغَتهما كوهم  
بمممن منيممما وأّب بمممن كعممم  وغَتشمممما ، و قممماً  ممما  نممم هم ممممن كتممم  ورواايت 

. دممما ي كمم   لممى وجممود كممبلى  ممن دابممة األرض  نمم   (ٔ)موجممودة يف التمموراة
 اليهود ومعر تهم  ا .

قمرةون كتم  هللا أهمل الكتماب  ضبًل  ن ذلا إن بعض ا سلمُت كمانوا ي
سممواة اليهممود أو ا سممين وينقلممون ممما يقممرةون ويرونمما للنمماس  قمم  ورد  ممن 

     هللا بن  مرو بن العاص يف ح يث  ن ال ابة  
) إن أول اآلايت خروج الشمس من م ر ا أوخروج ال ابمة  لمى 
النمماس عمم ى وآيتهمما كانممت ق ممل صمماح تها  مماألخرى  لممى أثرهمما 

ل   مم  هللا )وكممان( يقممرأ الكتمم  وأظممن أومممما خروجمما تقري مماً   قمما
 .(ٕ)طلوع الشمس من م ر ا (

                                                 
ََلب  لْْ ص 68ص 53حبَلُ اِا اُ ج -1  2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 68،َ 

 . 134ص 7،   جْ اْبَْلن ج 175ص
 . 97ص 15، اًَ َيب شْبِّ ج 207ص 2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج  -2
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) إذا طلعممت الشمممس ويف روايممة أخممرى  ممن   مم  هللا بممن  مممر أيضمماً   
 . (ٔ)من م ر ا طمر إبليس ساج اً ...   زرج دابة األرض ...(

رو وق   لق ابمن كثمَت يف ذيمل همه  الروايمة  لمى مما أورد    م  هللا بمن  مم
) إنمممما حمممم يث غريمممم  جمممم اً وسممممن   عممممعيف ولعلمممما مممممن بقولمممما   

الممزاملتُت اللتممُت أصمما ما   مم  هللا بممن  مممرو يمموى الَتمممو  ، وهممها 
التعليممق مممن ابممن كثممَت يوجمم  التمم قيق والت قيممق يف كممل ا ممروايت 
 ممن   مم  هللا بممن  مممرو بممن العمماص المميت ممما اصممل أو شمم يا  نمم  

  مم  هللا كممان  نمم   مقمم ار النصممارى واليهممود ألنمما يمم ل  لممى أن 
محل أو محلي دابة ممن الكتم  حصمل  ليهما أايى حمرب الَتممو  

 . (ٕ)و تن الشاى وانا كان ضم ث منا (

                                                 
، رل ْ  98ص 1، ادل جْ اِو ط ج 165ص  2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج -1

 . 8ص 8اْزوائد ج
ثري ج 166 – 165ص 2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج -2  َ  2، ِّفّللري اًَ

 . 222ص
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وهها ما يقف دليبًل  لى معر ة اليهود والنصارى مبوعوع دابة األرض 
وان ا سلمُت كانوا يقرةون كت هم ويروون ما كت   يها من مواعي   

ا ه ي ًا وهو اإلماى  لي ) ليا السبلى( و قًا  ا كا  يث وا قصود  
 ق منا من قرائن ت ك  هها ا عٌت . 

أخمممَتاً ولممميس آخمممراً و حملصممملة  مممان كمممل ممممن ا سممملمُت سمممنة وشممميعة وأهمممل 
الكتمماب مممن اليهممود والنصممارى ورد  نمم هم ذكممر دابممة األرض وإ مما زممرج 

النممممماس مممممم  يف آخمممممر الزممممممان وإ ممممما ممممممن آايت هللا  مممممز وجمممممل الممممميت و ممممم  
 االختبلىل يف ه ي  ماهيتها كو ا إنسان أى حيوان .

وقمم  أث تنمما مبمما قمم منا مممن أدلممة أن دابممة األرض رجممل وا قصممود بمما اإلممماى 
  لي بن أع طال  ) ليا السبلى( .

 
 لفصل الثالثا

 المهدي دابة األرض على حسب التأوٌل
 

 

 

 المبحث األول
 المهدي  دابة األرض فً آخر الزمان
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أن أث تنممما أن دابمممة األرض ا مممهكورة يف القمممرآن همممي دابمممة ممممن جمممنس  بعممم 
ال شر وهي إنسمان معمُت طمرجما هللا  مز وجمل كةيمة يف آخمر الزممان  يسمم 
ا ممم من بعصممما موسمممى  يعمممرىل انممما مممم من ، ويسمممم الكممما ر  مممامت سمممليمان 

  يعرىل انا كا ر .
ممان وهها اإلنسان همو ا هم ي ) ليما السمبلى( المهي سميخرج يف آخمر الز 

وهممها األمممر ال يتنمماقض ممم  ممما أوردان  آنفمماً حممول إن اإلممماى  لممي ) ليمما 
السبلى( هو دابمة األرض  لمى حسم  التنزيمل الظماهري للقمرآن يف  صمر 
ص ر اإلسبلى واليت سًتج  روحا يف آخر الزمان لتسم د دابمة األرض يف 

 آخر الزمان وهو ا ه ي ) ليا السبلى( .
ورواايت تفيمم  هممها ا عممٌت ، منهمما وجممود  والمم ليل  لممى ذلمما وجممود أخ ممار

أخ ممار ت كمم  اقممًتان خممروج دابممة األرض زممماانً ممم  خممروج ا همم ي )  ليمما 
السمبلى ( ،  عليمما يكممون همو دابممة األرض يف آخممر  الزممان وا سمم د بممروح 

 اإلماى  لي )  ليا السبلى ( كما ذكران أ بل  .
ى( طمممرج يف الوقممت ألنمما ال ظمكممن أن نتصممور أن اإلممماى  لممي ) ليمما السممبل

الهي طمرج  يا ا ه ي ) ليا السبلى( وهها ما د ت ل  ليا الرواايت ممن 
جهممة ، وكممما هممو معلمموى إن قيممادة األمممة وإمامتهمما يف آخممر الزمممان تكممون 
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للمهمم ي ) ليمما السممبلى( ألنمما خممامت األئمممة االثممٌت  شممر ا عصممومُت كممما 
م ) لميهم السمبلى( دلت  لى ذلا الكثَت من الرواايت المواردة  من طمرقه

. 
) حيمممث ورد  مممن سممملمان احملمممم ي  مممن الرسمممول   )ني( انممما قمممال   

األئمممة بعمم ي اثنمما  شممر   قممال كلهممم مممن قممريش   طمممرج قائمنمما 
 . (ٔ) يشفي ص ور قوى م منُت (

وجاة يف رواية أخرى  ن الصقر بن دلمف  نما مسم  اإلمماى اممادي ) ليما 
) اإلماى بعم ي ا سمن وبعم  ا سمن ابنما القمائم ا قال   السبلى( ان

 .  (ٕ)الهي ظمؤل األرض قسطاً و  ال كما ملهتت جوراً وظلما (
 . (ٖ)وغَتها من الرواايت اليت ت ك   لى ذلا

وبنمماة  لممى ذلمما كلمما  ممبل يعقممل وال يصممن القممول أن اإلممماى  لممي ) ليمما 
ر رجعتمممما مممممادايً ، السمممبلى( هممممو دابمممة األرض يف آخممممر الزممممان  لممممى ا ت ممما

وذلمما ألنمما ال ظمكمممن أن يكممون ) ليممما السممبلى( ممممضمور ومتابعمماً للمهممم ي 
                                                 

 . 303ص 36حبَلُ اِا اُ ج  -1
 . 239ص 50حبَلُ اِا اُ ج  -2
 . 246ص 16و َل ً دهَل ، و َلئْ اِْْ ِّ ج 239ص 50حبَلُ اِا اُ ج -3
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) ليممما السمممبلى( المممهي سممميخرج يف آخمممر الزممممان أيضممماً ، ألنممما ا ضمممل منممما 
 وهها دما ال نقاش  يا .

و لممى هممها األسمماس تكممون رجعممة اإلممماى  لممي )  ليمما السممبلى ( الممهي   
وحيمة لتسم د دابمة األرض الفعليمة هو دابة األرض نسم  التنزيمل رجعمة ر 

 يف آخر الزمان ونس  التضويل وهو ا ه ي ) ليا السبلى( .
وممم  قليممل مممن التمم بر يف الممرواايت ذممم  أ مما تشممَت إ  الممًتاب  الممهي بممُت 
اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( وبمممُت ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( و بلقمممة كمممل 

لة أو ال اطنيمة ا قيقممة منهمما ب ابممة األرض سمواة الظاهريممة يف صم ر الرسمما
 يف آخر الزمان .

 حيث ورد  ن جابر بن يزي   ن أّب     هللا ا  ض قال   
 قمممال   أال  ) ليممما السمممبلى() دخلمممت  لمممى  لمممي بمممن أع طالممم  

 أح ثا ثبلاثً ق ل أن ي خل  لي و ليا داخل ق
 قلت   بلى .

هما  قال   أان     هللا وأان دابمة األرض صم قها و م ما وأخمو ن ي
 ، أال أخرب   نف ا ه ي و ينا ق
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 قال   قلت بلى .
 . (ٔ)قال    ضرب بي   إ  ص ر  وقال أان (

وهنممما ذمممم  إن اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( بممم أ ح يثممما  مممن دابمممة األرض 
وأ ا هو نسم  الظماهر ،   أمت ح يثما  من  ا هم ي ) ليما السمبلى( دمما 

بمممة األرض ألنممما همممو ) ليممما يشمممَت إ  وجمممود تمممراب  بمممُت ا هممم ي وبمممُت دا
السممممبلى( دابممممة األرض نسمممم  ال مممماطن والمممميت تكممممون مسمممم دة بممممروح دابممممة 
األرض الظمماهري ، وذلمما  لممى ا ت ممار أن دابممة األرض سممتخرج يف آخممر 
الزممممان كمممما همممو حمممال ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( وهمممها دمممما ال ينط مممق  لمممى 

 اإلماى  لي ) ليا السبلى( ألن رجعتا تكون روحية  ق  .
بعنممما قلممميبلً يف الروايمممة اآلنفممممة المممهكر ذمممم  أ ممما تشمممَت إ  رجعممممة روح  ولمممو

اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى( وتسمم ي ها للمهمم ي ) ليمما السممبلى( وذلمما 
لقممول أمممَت ا مم منُت ) ليمما السممبلى(  نمما انممف ا همم ي و ينمما ، وال ظمكممن 

 محل ذلا  لى الظاهر وإسما ال ب  من الويلا و ق ا عا  ال اطنية .

                                                 
 . 400، أتويْ اآلَيت ج 243ص 39جحبَلُ اِا اُ  -1
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عليا يكون التضويل  ه  الصورة  ن انف ا ه ي  يما إشمارة إ  المروح ،  
أي أن روح ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( همممي روح جممم   أممممَت ا ممم منُت ) ليممما 
السبلى( أل ا تكون مس دة لا . وذلما لوجمود  بلقمة وثيقمة بمُت األنمف 

 والروح من حيث أن آخر موع  تستل منا الروح هو األنف .
 قصود  ا هنا ال صَتة والم ين والعقيم ة ممن ذلما قولما تعما  أما العُت  ا

 َِإنمدَهممممممما اَل تَمْعَممممممممى اأْلَْبَصممممممماُر َوَلِكمممممممن تَمْعَممممممممى اْلُقلُممممممموُب الدممممممميِت يف }
ُ اللدْيمَل َوالنمدَهماَر ِإند يف َذلِمَا ، وقولا تعما   (ٔ)الصُُّ ور{ }يُمَقلِّمُ  اَّللد

ُْوِض اأْلَْبَصاِر{ َرًة ألِّ  . (ٕ)َلِع مْ
وا ممممراد هنمممما إن ديممممن ا همممم ي ) ليمممما  السممممبلى( و قي تمممما هممممو  ينمممما ديممممن 
و قي ة ج   أمَت ا م منُت ) ليما السمبلى( والميت همي التوحيم  اخلمال    

  ز وجل الهي ال يشوبا شر  مطلقاً .
ومن ذلا  ق   ّ  ح  اإلماى  لي ) ليا السمبلى( وواليتما همي العبلممة 

ا نما قُت والكفمار ، حيمث ورد  من الرسمول   الفارقة بُت ا  منُت وبمُت 
 )ني( انا قال لئلماى  لي ) ليا السبلى(   

                                                 
 ( .46) احلج -1
 ( .44) اَُْ  -2
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 . (ٔ)) اي  لي ال ي  ضا م من وال ضم ا إال منا ق (
ومممن ذلمما نسممت ل إن ا همم ي  ) ليمما السممبلى( هممو دابممة األرض بعينهمما 

منُت والكمممما رين بشممممكل يف آخممممر الزمممممان ألنمممما سمممميقوى  لتفريممممق بممممُت ا مممم  
صمرين وواعممن للعيممان  من طريممق وسممم كمل منهممما بسمممة تم ل  ليمما و قمماً 

  ا تنطوي  ليا سرائر وبواطن كل منهم .
وذلا كما كان ج   اإلماى  لي ) ليا السبلى( المهي ظمثمل دابمة األرض 
يف  صمممر  ممممن حيمممث الظممماهر  لمممماً ظميمممز بممما ا ممم من ممممن الكممما ر نسممم  

 لة احمل ة وا والة .ظاهر كل منهما ب ال
 ضبًل  ن ذلا توج  أدلة ت ك   لى أن دابمة األرض الميت زمرج يف آخمر 
الزمممان هممي ا همم ي ) ليمما السممبلى( خاصممة دون غممَت  منهمما إشممارة الع يمم  
مممن الممرواايت الممواردة  ممن طريممق آهممل ال يممت ) لمميهم السممبلى( والمميت تشممَت 

، وهممها بعينمما ممما  إ  أن ا همم ي طمممرج ومعمما  صمما موسممى وخممامت سممليمان
مممهكور  لنسمم ة ل ابممة األرض مممن أ مما زممرج ومعهمما خممامت سممليمان و صمما 

 موسى .

                                                 
 . 13ص 4هنج اْبالغِّ ج  -1
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) خمممروج دابمممة ممممن  اممماة  مممن اإلمممماى  لمممي ) ليممما السمممبلى( انممما قمممال   
األرض ممممممممممن  نمممممممممم  الصمممممممممفا ومعهمممممممممما خمممممممممامت سممممممممممليمان و صمممممممممما 

 . (ٔ)موسى...(
آخممر  وهممها بعينمما ممما سمميقوى بمما ا همم ي ) ليمما السممبلى(  نمم  خروجمما يف

الزمممان  قمم  جمماة يف الروايممة  ممن أع ا ممارود  ممن اإلممماى أع جعفممر ال مماقر 
ظهمر برايمة ) ليما السمبلى( ) إذا ظهر القمائم ) ليا السبلى( انا قال   

 . (ٕ)وخامت سليمان وحار موسى و صا  ...()ني( رسول هللا 
الصادل ) ليا السمبلى( كما ورد أيضاً  ن     بن سنان انا مس  اإلماى 

)  صا موسى قضي  آس من ورد ا نة أات   ما جربائيمل يقول   
 ا توجا تلقاة مم ين وهمي واتبموت آدى يف نمَتة طربيمة ولمن ي ليما 

 . (ٖ)إذا قاى () ليا السبلى( ولن يت َت حىت طمرجهما القائم 

                                                 
 . 85،  ََخَّ اِا اُ ص 194ص 52حبَلُ اِا اُ ج  -1
 . 238، غْبِّ اَْ  َلين ص 351ص 52حبَلُ اِا اُ ج  -2
 . 218، غْبِّ اَْ  َلين ص 351ص 52حبَلُ اِا اُ ج -3
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ويت مممُت لنممما ممممن خمممبلل هممماتُت المممروايتُت إن خمممامت سمممليمان و صممما موسمممى 
كوانن  ن  ا ه ي ) ليما السمبلى( وطمرجهمما معما وال تكموانن مم  غمَت  ي

وهمممها دليمممل قممماط  أنممما همممو نفسممما دابمممة األرض الممميت أشمممران إ  أ ممما زمممرج 
 ومعها نفس اخلامت والعصا .

ولو إننا ا تربان أن دابة األرض شمية أو شمخ  آخمر غمَت ا هم ي  همها 
بلى( وروااي ممممم  لظمممماهر يعتممممرب تضممممار ً يف كممممبلى ا عصممممومُت ) لمممميهم السمممم

هنممما  رواايت تصمممرح  ن  أنحاشممماهم ممممن ذلممما ، وذلممما  لمممى ا ت مممار 
خمممامت سمممليمان و صممما موسمممى طمرجهممما ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( يف آخمممر 

 الزمان اترة ويف رواايت زرجها دابة األرض اترة أخرى .
بيم  انمما ممن ا مكممن ا ممم  بمُت هممه  الممرواايت وذلما إذا قلنمما أن ا همم ي 

ليممما السمممبلى( ودابمممة األرض همممي شمممية واحممم  ، ومبعمممٌت آخمممر إن دابمممة ) 
األرض همممي ا هممم ي نفسممما والمممهي سممميخرج يف آخمممر الزممممان ومعممما خمممامت 

 سليمان و صا موسى ، وبهلا يزول التناقض .
ومممممن األدلممممة األخممممرى المممميت تث ممممت أن ا همممم ي ) ليمممما السممممبلى( هممممو دابممممة 

وسم   م منُت والكما رين األرض هو إشارة الرواايت أن كل منها يسم ويت
. 
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حيممث ورد  ممن دابممة األرض أ مما تسممم ا مم من بعصمما موسممى وتسممم الكمما ر 
 مممامت سمممليمان ، وذلممما يف ا ممم يث ا مممروي  مممن الرسمممول   )صممملى هللا 

  ليا وآلا وسلم( انا قال   
) زمممرج دابمممة األرض ومعهممما  صممما موسمممى وخمممامت سمممليمان جتلمممو 

وتسمم وجما الكما ر  مامت  بلى() ليما السموجا ا م من بعصما موسمى 
 . (ٔ)() ليا السبلى( سليمان 

) دابمة األرض ويف رواية أخمرى  نما )ني( أيضماً واصمفاً ال ابمة قمائبلً   
... ال يمم ركها طالمم  وال يفو مما هممارب  تسممم ا مم من بممُت  ينيمما 
وتكتمم  بممُت  ينيمما ممم من وتسممم الكمما ر بممُت  ينيمما وتكتمم  بممُت 

ا كممما ر ومعهممما  صممما موسمممى وخمممامت سمممليمان  تالمممو ا ممم من  ينيممم
 . (ٕ)وهطم أنف الكا ر  خلامت حىت يقال اي م من واي كا ر (

كما جاة يف رواية اثلثة  من اإلمماى أممَت ا م منُت ) ليما السمبلى( انما قمال   
) خممروج دابممة مممن األرض مممن  نمم  الصممفا معهمما خممامت لسمممان   

                                                 
 . 111ص 53حبَلُ اِا اُ ج -1
 . 234ص 7، رل ْ اْبَْلن ج 300ص 6حبَلُ اِا اُ ج  -2



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

011 

كممل ممم من  يط مم   يمما هممها   و صمما موسممى تضمم  اخلممامت  لممى وجمما
ممم من حقمماً وتضممعا  لممى وجمما كممل كمما ر  يكتمم   يمما هممها كمما ر 
حقاً حىت أن ا  من لينادي الويل لا اي كا ر وان الكا ر ينادي 

 . (ٔ)طوع لا اي م من وودت أ  اليوى مثلا  ض وز...(
وممن ذلما يت ممُت لنما أن دابممة األرض تسمم  ا م من والكمما ر  مامت سممليمان 

وسممى ، وهممها بمم ور  ممما ي كمم  انمما وا همم ي ) ليمما السممبلى( شممية و صمما م
 واح  ب ليلُت  

   انا ) ليا السبلى( معا اخلامت والعصا كما مر بنا آنفاً . األول
  هممو أن الممرواايت الممواردة  ممن األئمممة ا عصممومُت ) ليمما والمم ليل الثمما  

 مم منُت السممبلى( أن ا همم ي ) ليمما السممبلى( وبشممكل  مماى يعممرىل ا مموالُت ا
 من األ  اة الكا رين  لتوسم .

 ااة  ن إ ن بن ت ل   ن اإلماى أع     هللا الصادل ) ليما السمبلى( 
) إذا قمماى القممائم ) ليمما السممبلى( د يقممم بممُت ي يمما أحمم  انمما قممال   

                                                 
َائج ج 194ص 52حبَلُ اِا اُ ج -1  . 136ص 3، اخل
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ممممممن خلمممممق المممممرمحن إال  ر ممممما صممممماحل همممممو أى طممممماحل إال و يممممما آيمممممة 
 . (ٔ)للمتومسُت وهي الس يل ا قيم (

يف رواية أخرى  ن   م  هللا بمن  امبلن  من اإلمماى الصمادل ) ليما وورد 
) إذا قمماى قممائم آلمما   حكممم بممُت النمماس السممبلى( كممهلا انمما قممال   

نكممممم داود ال ضمتمممماج إ  بينممممة يلهممممما هللا تعمممما   ممممي كم بعلممممما 
وطمممممرب كممممل قمممموى مبمممما اسممممتن طو  ويعممممرىل وليمممما مممممن  مممم و   لتوسممممم 

)...(ٕ) . 
  رواايت أخممرى تشممَت بوعمموح إ  وسممم الكفممار يف يف حممُت ذممم  أن هنمما

آخممر الزممممان  ضمممبلً  ممن ا ممم منُت بط يعمممة ا مممال ، وذلمما يمممتم  لمممى يممم ي 
ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( ألنممما إمممماى آخمممر الزممممان والمممهي يعمممرىل وليممما ممممن 

   و   لتوسم  يسما .
) انمما حيممث جمماة يف روايممة  ممن اإلممماى ال مماقر ) ليمما السممبلى( انمما قممال   

 ق اب من نمور حمُت ينمزل بظهمر الكو مة  همها حمُت ينمزل انزل يف
                                                 

 . 671ص 2،َ  َلل اْديَ ج 325ص 52حبَلُ اِا اُ ج  -1
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، أممممما  قضممممي األمممممر  ،  هممممو الوسممممم  لممممى اخلرطمممموى يمممموى يوسممممم 
 . (ٔ)الكا ر (

وهنا ذم  الرواية تشَت إ  أن وسم الكا رين يتم بعم  نمزول ا هم ي ) ليما 
السبلى( بظهر الكو ة ، وبط يعة ا ال إن همها سميتم  لمى يم ي ا هم ي 

القممادر أن يعممرىل الكفممار مممن ا مم منُت  لتوسممم  يسممتطي  أن  ألنمما الوحيمم 
 يسمهم .

وهمممها بممم ور  يممم ل  لمممى أن ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( همممو دابمممة األرض يف 
آخمممر الزممممان أل ممما همممي ممممن يسمممم الكممما ر وا ممم من  مممامت سمممليمان و صممما 

 موسى كما س ق أن أسلفنا.
همممو دابمممة وظمكمممن إعممما ة دليمممل آخمممر  لمممى كمممون ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( 

األرض وذلا من خبلل اإلشارات الميت تفيم  أن دابمة األرض مما سميماة 
و بلمة من سيماة األمم السابقة ، وذلا نس  الرواية الواردة  من ابمن 

   اس اآلنفة الهكر واليت جاة  يها   

                                                 
 . 103ص 1ِّفّللري اْ َْلشي ج -1
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) ال ابة م لفة ... و يها ممن كمل أممة سميماة وسميماها ممن همه  
 . (ٔ)األمة ...(

ينط ممق  لممى ا همم ي ) ليمما السممبلى( حيممث تشممَت انمما لمما  وهممها بعينمما ممما
سنن و بلمات من سنن   د من أن ياة األمم السابقة ، وممن ا علموى أن 

 الن  أو الرسول هو من أبناة هه  األمة أو تلا ولكنا من أشرا ها .
) حيممث ورد  ممن أع بصممَت  ممن اإلممماى ال مماقر ) ليمما السممبلى( انمما قممال   

سممنة مممن موسممى وسممنة مممن  يسممى وسممنة  يف صمماح  هممها األمممر
 . (ٕ)من يوسف وسنة من   ...(

ويف همها داللمة واعم ة  لمى أن ا همم ي ) ليما السمبلى( همو دابممة األرض 
يف آخممر الزمممان والمميت ذكرهمما هللا  ممز وجممل يف القممرآن   مما آيممة مممن آايتمما 
وهه  اآلية سيكه ا الكثمَت ممن النماس حمال خروجهما بشمهادة القمرآن يف 
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مَن اأْلَْرِض لا تعا    قو  }َوِإَذا َوَقَ  اْلَقْوُل َ َلْيِهْم َأْخَرْجَنا َمُمْم َدابدمًة مِّ
 . (ٔ)ُتَكلُِّمُهْم َأند النداَس َكانُوا ِِباَيتَِنا اَل يُوِقُنوَن{

هممها وقمم  أشممارت الممرواايت الممواردة  ممن أهممل ال يممت ) لمميهم السممبلى( إ  
ا  هممهير األئممة ) لميهم السممبلى( تكمهي  دابمة األرض مممن ق مل النماس و 

  ن يقوى بهلا وألن هللا  ز وجل سيهلا من يظلمها .
 ق  ورد ذلا  ن أّب     هللا ا  ض  نا دخل  لى اإلمماى  لمي ) ليما 

) أح ثا بس عة أحاديمث إال أن يم خل  لينما السبلى(  قال لا   
 داخل .

 قال    قلت أ عل جعلت   ا  .
هممم ي و ينممما ، قمممال   قلمممت أنمممت اي أممممَت قمممال   أتعمممرىل أنمممف ا 

ا  منُت ، قال   وحاج ا الضبللة ت م و خمازيهمما يف آخمر الزممان 
. 

                                                 
 ( .82)اَْ ْ -1
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قال   قلت أظن وهللا اي أمَت ا  منُت ا مما  مبلن و مبلن ،  قمال 
  ال ابة وما ال ابة   ما وصم قها وموقم  بعثهما وهللا مهلما ممن 

 . (ٔ)ظلمها ...(
اعممم ة  لمممى المممًتاب  ووحممم ة ا مممنس بمممُت دابمممة ويف همممه  الروايمممة داللمممة و 

األرض وا ه ي ) ليا السبلى( من حيث ا ما شمية واحم  ب اللمة ذكمر 
اإلممماى  لممي ) ليمما السممبلى(  نمما أنممف ا همم ي و ينمما يف ب ايممة الكممبلى ، 
وذكر  دابة األرض يف  اية الكبلى ، وق  س ق أن بيان هها المًتاب  آنفماً 

. 
ارت الممممرواايت الممممواردة  ممممن األئمممممة ) لمممميهم  ضمممبلً  ممممن ذلمممما  قمممم  أشمممم  

السبلى( إن ا ه ي )  ليا السمبلى ( أيضماً يتعمرض إ  التكمهي  والظلمم 
ممن ق ممل النماس وحممىت مممن الشميعة وال سمميما  قهمماة السموة يف آخممر الزمممان 

 إال أن هللا  ز وجل سيهلكهم ن  سيفا )  ليا السبلى( .
 ) ليا السبلى( انا قال  حيث جاة  ن أّب بصَت  ن اإلماى ال اقر 
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) إذا ظهمر القممائم  لممى ذمممف الكو ممة طممرج إليمما قممراة أهممل الكو ممة 
قمم   لقمموا ا صمماحف يف أ نمماقهم وأطممراىل رممماحهم شممعارهم اي   

 يقولممممون ال حاجممممة لنمممما  يمممما اي ابممممن  - ٕٚٗاي  - ٕٕٔٔٙٙ
 اطمة ق  جربناكم  ما وجم ان  نم كم خمَتاً ، ارجعموا ممن حيمث 

 . (ٔ)ىت ال ي قى منهم خمرب(جهتتم ،  يقتلهم ح
وغَتها من الرواايت الميت تشمَت إ  ذلما ، و لمى همها األسماس ظمكمن أن 
نضممميف دلممميبلً آخمممر  لمممى أن دابمممة األرض همممي ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( 
وذلا ب اللة إنكار الناس وتكهي هم وظلمهمم مما كمما أشمارت إ  ذلما  

 كبل الروايتُت اآلنفيت الهكر .
 
 
 
 

 ًالمبحث الثان

                                                 
 . 193 ََخَّ اِثَ ص -1



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

017 

دابة األرض المهدي )علٌه السالم( وخروجها فً 
 آخر الزمان

هنالا الع يم  ممن األدلمة الميت تث مت أن ا هم ي ) ليما السمبلى( همو دابمة 
األرض المممميت سممممتخرج يف آخممممر الزمممممان وتقمممموى هممممه  األدلممممة  لممممى أسمممماس 
ا قابلممة بممُت خممروج ا همم ي ) ليمما السممبلى( وخممروج دابممة األرض واللممهان 

لسممما ة ويممموى القاممممة ، وتمممرادىل خمممروج كمممل منهمممما مممم  شمممما ممممن أشمممراط ا
 اآلخر ومكان وط يعة هها اخلروج .

لق  س قت اإلشمارة إ  القمول  ن العمهاب األدَن همو ال ابمة والم جال ، 
وممممن ا علممموى أن العمممهاب األكمممرب همممو يممموى القياممممة ، إال إننممما ذمممم  بعمممض 

و العممهاب الممرواايت المميت تمم ل  لممى أن خممروج ا همم ي ) ليمما السممبلى( همم
وهممممو السمممما ة الصمممم رى المممميت تكممممون يف ق ممممال السمممما ة الكممممربى المممميت هممممي 

 القيامة .
 قممم  ورد يف الروايمممة الشمممريفة المممواردة  مممن أّب   ممم  هللا ) ليممما السمممبلى( يف 

ُهُم اْلَعَهاَب ِإَ  أُمدٍة مدْعُ وَدةٍ قولا تعا   انا قمال    {}َولهَِتْن َأخدْراَن َ نمْ
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واألمة ا ع ودة   ة أهمل بم ر وأصم ابا ) العهاب خروج القائم 
)(ٔ) . 

كممما ورد  ممن زرارة بممن أ ممُت انمما سممضل اإلممماى ال مماقر ) ليمما السممبلى(  ممن  
مممماَ َة َأن اَلْتِمممميَمُهم بَمْ تَممممًة َوُهممممْم اَل  قولمممما تعمممما   }َهممممْل يَنظُممممُروَن ِإالد السد
  همممي سممما ة القمممائم التممميهم  ) ليممما السمممبلى(،  قمممال  (ٕ)َيْشمممُعُروَن{

 . (ٖ)( ب تة
وهنالا رواية اثلثة  ن اإلماى ال اقر ) ليا السبلى( وق  سضلا الكميت 

  قال   
  ) ليما السمبلى(  ) مىت يقوى ا ق  يكم مىت يقوى مهم يكم ، قمال

 مممن ذلممما  قمممال   إسمممما مثلممما كمثمممل )ني(  لقممم  ُسمممهتل رسمممول هللا
 . السا ة ال التيكم إال ب تة (
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ماى ا سن ) ليا السمبلى( قم  سمهتل جم   رسمول هللا )صملى هها وكان اإل
)  ممىت طممرج قائمنما أهمل ال يمت ، قمال   اي هللا  ليا وآلما وسملم(   

حسممن إسممما مثلمما كمثممل السمما ة ثقلممت يف السممماوات واألرض ال 
 . (ٔ)التيكم إال ب تة (

وهممها ي ممُت أن ا همم ي ) ليمما السممبلى( هممو دابممة األرض ألنمما هممو العممهاب 
سا ة اليت الل ب تة أي أن زمان نزول العهاب همو نفسما زممان خمروج وال

 ال ابة اليت هي ا ه ي ) ليا السبلى( وا تزامنة معا .
) إذا نمممزل العمممهاب  مممم  نممم  اقمممًتاب وقممم  جممماة يف المممرواايت أيضممماً   
مَن اأْلَْرضِ السا ة  سمي ا قول قوالً } { زمرج َأْخَرْجَنا َمُْم َدابدًة مِّ

نار ا  من  نا م من والكا ر  نا كا ر و ن  ذلا يرتفم  ...  ت
 . (ٕ)التكليف وال تق ل التوبة وهو  لم من أ بلى السا ة ...(

وهنمما يت ممُت لنمما أيضمماً أن خممروج ا همم ي ) ليمما السممبلى( هممو السمما ة وهممو 
العممهاب ، ومممن ا علمموى أن السمما ة سمما تُت صمم رى وهممي خممروج ا همم ي 
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ي سمما ة القيامممة ، و ممها يكممون العممهاب األدَن ) ليمما السممبلى( وكممربى همم
الهي جاة يف تفسَت  انا ال ابة والم جال همو أيضماً خمروج ا هم ي ) ليما 

 السبلى( .
 تكممون النتياممة إذن أن خممروج ال ابممة هممو خممروج ا همم ي ) ليمما السممبلى( 
أي أن دابممة األرض هممي ا همم ي ) ليمما السممبلى(  يكممون العمممهاب األدَن 

جال والممممهي هممممو  لممممم مممممن أ ممممبلى السمممما ة أي مممممن خممممروج ا همممم ي والمممم 
والمميت تمم لل  لممى أن ال ابممة هممي ا همم ي الممهي سمميخرج يف آخممر  اأشممراطه
 الزمان .

وهنالا أمر مهم ال ب  اإلشارة إليا وهمو أن الروايمة اآلنفمة المهكر أشمارت 
إ  أن التوبة ال تق ل إذا نزل العهاب وخرجت دابة األرض اليت قلنا إ ما 

ي ) ليمممما  السممممبلى( وهنالمممما رواايت تشممممَت إ  أن التوبممممة ال تعممممٍت ا همممم 
 تق ل  ن  طلوع الشمس من م ر ا بل أن  ب التوبة ي لق حينها .

وا تت مم  للممرواايت الشممريفة صممم  أن ا قصممود  لشمممس الطالعممة مممن مرغ همما 
هو ا ه ي ) ليا السبلى( كما ورد يف التضويمل ا عاصمر ممه  الروايمة دليمل 

ما ورد  ن الض ا  بن ممزاحم  من النمزال بمن سمربة يف خط مة  لى ذلا 
 طويلة ألمَت ا  منُت ) ليا السبلى( قال  يها   
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) بع  طلوع الشمس من م ر ا  عنم  ذلما تر م  التوبمة  مبل توبمة 
الَ يَنَفممُ  نَمْفسمماً ِإظمَانُمَهمما دَْ َتُكممْن آَمنَممْت ِمممن تق ممل وال  مممل ير مم  }

ال تسمضلو   ) ليا السمبلى({   قال ِإظمَاِ َا َخَْتاً قَمْ ُل َأْو َكَسَ ْت يف 
)صمملى هللا   ليمما وآلمما  ممما يكممون بعمم  ذلمما  إنمما  همم  إض ح يمم  

أن ال أخممممرب بمممما أحمممم  غممممَت  ممممًتل  قممممال النممممزال بممممن سممممربة  وسمممملم(
لصعصعة ما  ٍت أمَت ا م منُت  مها القمول  قمال صعصمعة اي ابمن 

همو الثما   شمر ممن  سربة أن الهي يصلي خلفا  يسى بمن ممر 
العًتة التاس  ممن ولم   ا سمُت وهمو الشممس الطالعمة ممن م ر ما 
يظهمممممر  نممممم  المممممركن وا قممممماى يطهمممممر األرض ويضممممم  ميمممممزان العممممم ل 

)...(ٔ) . 
و ليمما و مما كانممت التوبممة ال تق ممل  نمم  نممزول العممهاب وخممروج دابممة األرض  

رض هممممي كممممما ورد يف الروايممممة ا ممممهكورة سممممابقاً  النتياممممة تكممممون دابممممة األ
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ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( ألنممما سمممبلى هللا  ليممما همممو الشممممس الطالعمممة ممممن 
 م ر ا .

ومممن ا مم ير  لممهكر أن دابممة األرض وطلمموع الشمممس مممن م ر مما شممما مممن 
العبلممممات المممميت تسممم ق قيمممماى السممما ة والقيامممممة وتتلمممو إحمممم اشما األخممممرى ، 

والسميما وهه  األدلة  لمى كمون دابمة األرض همو ا هم ي ) ليما السمبلى( 
أن االثنممممان يكمممموانن يف آخممممر الزمممممان وتقممممًتن إحمممم اشما ممممم  األخممممرى مممممن 
انحيمممة التوقيممممت ، وقمممم  دلمممت  مممم ة أحاديممممث ورواايت شمممريفة  ممممن أهممممل 

 ال يت ) ليهم السبلى( .
) ال تقموى السما ة حمىت الرواية األو   ن رسول هللا )ني( انما قمال   

 خان وطلموع الشممس ممن م ر ما تكون  شر آايت ال جال والم
 . (ٔ)ودابة األرض...(

الروايممممممة الثانيممممممة  ممممممن اإلمممممممامُت ال مممممماقر والصممممممادل ) ليهممممممما السممممممبلى( يف 
َى ََيِْل بَمْعمُض آاَيِت َربِّمَا الَ يَنَفمُ  يموْ و َ}ح يثهما  ن قولا  مز وجمل 
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{ اِ َما َخمَْتاً نَمْفساً ِإظمَانُمَها دَْ َتُكْن آَمَنْت ِممن قَمْ مُل َأْو َكَسمَ ْت يف ِإظمَ 
 ا ما قاال ) ليهما السبلى(   

) طلممموع الشممممس ممممن ا  مممرب وخمممروج ال ابمممة والممم جال والرجمممل 
يكممون مصمممراً ود يعمممل  لمممى اإلظممممان   جتممية اآلايت  مممبل ينفعممما 

 . (ٔ)إظمانا (
وهها يعٍت التزامن يف الزمان أو الوقت بُت خروج دابة األرض وطلوع 

 أك تا الرواايت  ن أهل السنة أيضاً . الشمس من م ر ا وهها ما
 قمم  ورد  ممن   مم  هللا بممن زايد بممن سممليمان مسممن اً إ  حهيفممة انمما قممال   

بمممممُت يممممم ي السممممما ة آايت كمممممالنظم يف  )ني() قمممممال رسمممممول هللا 
اخلممممي  إذا سممممق  منهمممما واحمممم ة توالممممت خممممروج المممم جال ونممممزول 

ل ابممة وطلمموع الشمممس  يسممى بممن مممر  و ممتن َيجمموج ومممضجوج وا
 . (ٕ)من م ر ا وذلا حُت ال ينف  نفس إظما ا (

                                                 
 . 384ص 1، ِّفّللري اْ َْلشي ج 312ص 6حبَلُ اِا اُ ج  -1
َ ج 238ص 7، رل ْ اْزوائد ج 260ص 14ََز اْ  َلل ج   -2  7، هتذيَّ اًَ عّللََل

 . 202ص 2ادلِدف ج ،   جْ َحَلبيث اإل َلم 278ص
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) مسعممت رسممول الروايممة الثانيممة وردت  ممن حهيفممة بممن اسممي  انمما قممال   
هللا )ني( يقممول  شممر آايت بممُت يمم ي السمما ة مخممس   شمممرل 
ومخس    رب  مهكر ال ابمة وطلموع الشممس ممن م ر ما و يسمى 

 . (ٔ)وَيجوج ومضجوج ...( بن مر 
) أول اآلايت خروجممممماً طلممممموع الشممممممس ممممممن وروايمممممة اثلثمممممة تقمممممول   

م ر ممما أو خمممروج ال ابمممة  لمممى النممماس عممم ى  ةيتهممما كانمممت ق مممل 
 . (ٕ)صاح تها  األخرى  لى أثرها تقري اً (

) ي يمت النماس يسمَتون وجاة يف رواية رابعة  ن ابن  مر جماة  يهما   
رض تسمممايرهم  يصممم  ون وقممم  خطمممتهم إ  نيممم  وت يمممت دابمممة األ

مممن رأسممها وذن همما  ممما مممن ممم من إال مسمم تا وال مممن كمما ر وال 
 . (ٖ)منا ق إال ه طا (

                                                 
 . 444،  ََخَّ اِثَ ص 303ص 6حبَلُ اِا اُ ج  -1
 114ص 4،  ََ َيب باوب ج 8ص 8، رل ْ اْزوائد ج 72ص 8ِّفّللري اْطربف ج  -2

 . 1353ص 2،  ََ اًَ  َلِّْ ج
 . 181ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 10ص 20رل ْ اْبَْلن ج  -3
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ومبممما أن دابمممة األرض همممي الممميت تسممممهم ، ومبممما أن اإلمممماى ا هممم ي ) ليممما 
السبلى( طممرج معما  صما موسمى وخمامت سمليمان ليسمم  ما النماس وان كمل 

لروايممة  همها يعمٍت أن دابمة األرض هممي ذلما ضمصمل يف آن واحم  نسم  ا
 ا ه ي ) ليا السبلى( .

ومممن األدلممة األخممرى  لممى كممون ا همم ي ) ليمما السممبلى( هممو دابممة األرض 
همممو مممما  مممربت  نممما المممرواايت  لوقمممت ا علممموى وهمممو وقمممت خمممروج ا هممم ي 

 ) ليا السبلى( ،  ق  ورد يف الرواايت  
اً ينمادي إممي ) إذا طلعت الشمس من م ر ا طممر إبلميس سماج 

مممر  أن اسمما   ممن شممهتت  تاتممم  إليمما ز نيتمما  يقولممون ... ممما 
همممها التضمممرع  يقمممول إسمممما سمممضلت رّب ينظمممر  إ  الوقمممت ا علممموى 
وهها الوقت ا علموى   زمرج دابمة األرض ممن صم ع الصمفا  مضول 

 . (ٔ)خطوة تضعها يف إنطاكية   الل إبليس  تلطما(

                                                 
ثري  98ص 1 ط ْلطرباين ج، ادل جْ اِو  8ص 8رل ْ اْزوائد ج  -1 ، ِّفّللري اًََ 

 . 165ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 202ص 2ج
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س  ليا اللعنة كان ق  أمهلا هللا  ز وجمل إ  ومن ا  ير  لهكر أن إبلي
يوى الوقت ا علوى الهي همو يموى خمروج ا هم ي ) ليما السمبلى( وأشمارت 
الممرواايت إ  أن ا همم ي ) ليمما السممبلى( يقضممي  ليمما ويف روايممة أن يقمموى 

 . (ٔ)بهلا يف مسا  الكو ة
ى ويف حممممُت أن الروايممممة ا تق مممممة تشممممَت إ  أن دابممممة األرض هممممي مممممن يقممممو 

بمممهلا وظمكمممن التو يمممق بمممُت ا عمممٌت األول والثممما   مممن طريمممق دمممم  مممما ورد 
 يهممما مممن معممٌت ، واخلممروج بنتياممة مفادهمما أن الممهي يقضممي  لممى إبلمميس 
لعنمما هللا هممو دابممة األرض والمميت هممي ا همم ي ) ليمما السممبلى( وذلمما  نمم  

 خروجا يف آخر الزمان .
 من   بمن اثبمت  من أبيما والرواية األخمرى الميت ت كم  همها ا عمٌت المواردة 

) خمممممروج ال ابمممممة بعممممم  طلممممموع  مممممن ا مممممرث  مممممن   ممممم  هللا انممممما قمممممال   
 . (ٕ)الشمس  إذا خرجت قتلت ال ابة إبليس...(

أمممما ممممن حيمممث مكمممان خمممروج كمممل ممممن ال ابمممة وا هممم ي ) ليممما السمممبلى( 
 ممالرواايت تشممَت إ  أن خممروج ال ابممة مقممًتن مكمماانً  ممروج ا همم ي ) ليمما 

                                                 
 . 276ص 52حبَلُ اِا اُ ج -1
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قف دليبًل  لى أن ا قصود ب ابة األرض هو ا ه ي ) ليما السبلى( دما ي
 السبلى( وق  وردت اكثر من رواية أشارت إ  هها ا عٌت .
) دابممة األرض  قمم  ورد  ممن وكيمم  بممن إسممرائيل  ممن مسمما  بممن إبممراهيم   

 . (ٔ)زرج من مكة (
 ويف رواية أخرى   

قمموالً ) إذا نممزل العممهاب  ممم  نمم  اقممًتاب السمما ة  سمممي ا قممول 
ممَن اأْلَْرضِ } { زممرج بممُت الصممفا وا ممروة  تخممرب َأْخَرْجنَمما َمُممْم َدابدممًة مِّ

 . (ٕ)ا  من  نا م من والكا ر  نا كا ر ...(
) زرج بُت الصفا وا روة  تخرب ا  من  نما مم من ويف رواية اثلثة   

 . (ٖ)والكا ر  نا كا ر (
) زمممرج ممممن ة السمممنة   ويف روايمممة رابعمممة  مممن الزخمشمممري وهمممو ممممن  لمممما

 . (ٔ)الصفا معها  صا موسى وخامت سليمان ...(

                                                 
 . 184ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 181ص 15اًَ َىب شْبِّ ج  -1
 . 29ص 96ا اُ جحبَلُ اِ -2
 . 188ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 233ص 7رل ْ اْبَْلن ج  -3
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) وكممها زممرج دابممة وقمم  أشممار اإلممماى ا همم ي ) ليمما السممبلى( انمما قممال   
األرض من بمُت الصمفا وا مروة ومعما  صما موسمى وخمامت سمليمان  

 . (ٕ)تسول الناس إ  احملشر ...(
 ي ) ليمممما السممممبلى( ومممممن هنمممما يتضممممن أن دابممممة األرض ا قصممممود بمممما ا همممم

ودليل ذلا الكي  الرواايت  لى أن خمروج ال ابمة ممن بمُت الصمفا وا مروة 
وهي ا كمان ذاتما المهي زمرج منما د موة ا هم ي ) ليما السمبلى( وخروجما 

 يكون منها .
ويف كممبلى اإلممماى ا همم ي ) ليمما السممبلى( دليممل  لممى أن دابممة األرض هممو 

زمممرج ممممن بمممُت الصمممفا وا مممروة  ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( بل ممماظ أن ال ابمممة
ومعمما  صمما موسممى وخممامت سممليمان ، وكممما سمم قت اإلشممارة  ممإن الممرواايت 
تشممممَت إ  أن ا همممم ي ) ليمممما السممممبلى( طمممممرج يف آخممممر الزمممممان معمممما  صمممما 

 موسى وخامت سليمان ومن  ن  الصفا وا روة .
وقمم  أكمم ت الممرواايت الشممريفة أن خممروج دابممة األرض ه يمم اً مممن بيممت 

 راى من بُت الركن وا قاى .هللا ا 
                                                                                                

 . 127ص 53  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج  -1
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) دخلممت  لممى أّب جعفممر  فممي روايممة  ممن خيثمممة ا عفممي انمما قممال   
) ليممما السمممبلى(  قمممال ض اي خيثممممة ابلمممغ موالينممما منممما السمممبلى ... 
وهللا إن ال ابممة لتخممرج  ممتكلم النمماس ممم من وكمما ر وإ مما زممرج مممن 

أو   بيممت هللا ا ممراى  لمميس ظمممر  مما أحمم  مممن اخللممق إال قممال ممم من
 . (ٔ)كا ر وإسما كفروا بواليتنا ال يوقنون (

)   تظهممر ال ابممة بممن الممركن وا قمماى  تكتمم  يف ويف روايممة أخممرى   
 . (ٕ)وجا ا  من م من ويف وجا الكا ر كا ر ...(

وكمممما همممو معلممموى  مممان ا هممم ي ) ليممما السمممبلى( طممممرج ممممن بيمممت هللا ا مممراى 
كمون ا قصمود ب ابمة األرض هنما وه ي اً من بُت المركن وا قماى ، و ليما  ي

 هو ا ه ي ) ليا السبلى( .
كممما يقممف الممن  ا تقمم ى دلمميبلً  لممى أن دابممة األرض هممو إنسممان ولمميس 
حيمموان ألنمما يكلممم النمماس كممما أشممارت إ  ذلمما الروايممة وهممو دممما ال ظمكممن 

 محلا  لى التضويل إطبلقاً . 

                                                 
 . 58ص 65حبَلُ اِا اُ ج  -1
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روح جم   أممَت ودابة األرض هي ا ه ي ) ليا السمبلى( ا سم دة روحما بم
 ا  منُت  لي بن أع طال  ) ليا السبلى( .

ويف إطمممار الشممم ا بمممُت مكمممان خمممروج دابمممة األرض وخمممروج ا هممم ي ) ليممما 
السبلى( دما يعٍت أن دابمة األرض همو ا هم ي ) ليما السمبلى( مما ورد  من 

 أهل ال يت ) ليهم السبلى( من خروج دابة األرض من ا شرل .
) دخلممت  لممى أّب   مم  هللا ) ليمما ا قممال    قمم  ورد  ممن ا مم ائٍت انمم

السمممممبلى(    ينمممممة ... قلمممممت  لممممما  بلممممممة ق مممممل ذلممممما قمممممال نعمممممم 
 بلمممممات شممممىت قلممممت مثممممل ممممماذا قممممال خممممروج دابممممة مممممن ا شممممرل 

)...(ٔ) . 
وق  ورد ما يقارب هها ا عٌت  ن رسول هللا )ني( حيث قال )صملوات 

 هللا وسبلما  ليا(   

                                                 
 . 62ص 83حبَلُ اِا اُ ج  -1
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آايت بممُت يمم ي السمما ة مخممس   شممرل ومخممس    ممرب )  شممر 
 مممممهكر ال ابمممممة وطلممممموع الشممممممس ممممممن م ر ممممما و يسمممممى بمممممن ممممممر  

 . (ٔ)وَيجوج ومضجوج ...(
ويف ذلا إشارة إ  دابة األرض هي إح ى العبلمات اخلممس الميت ذكمر 

 رسول هللا ) ني ( خروجها من ا شرل .
 همم ي ) ليمما السممبلى( وظهممور د وتمما تكممون مممن ومممن ا علمموى أن خممروج ا

ا شممرل ومممن   تنتشممر يف ا  ممرب ، وهممها األمممر يوا ممق الممرواايت ا تق مممة 
يف أ بل  من حيث ظهور ال ابة من ا شرل . وهها يقف دلميبلً  لمى أن 

 دابة األرض هي ا ه ي ) ليا السبلى( يف آخر الزمان .
ي ا هم ي ) ليمما السمبلى( وإ مما وممن نيلممة األدلمة  لممى أن دابمة األرض همم

زممرج يف آخممر الزمممان ومممن  ب الشمم ا بممُت خروجهممما وط يعتمما ، ووردت 
رواية  ن اإلماى  لمي ) ليما السمبلى( يف معمرض ح يثما  من دابمة األرض 

 انا قال   
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) إال أن بع  ذلا الطامة الكربى قلنا وما ذلما اي أممَت ا م منُت 
صمفا معهما خمامت سمليمان قال خروج دابة ممن األرض ممن  نم  ال

و صممما موسمممى ...   تر ممم  دابمممة األرض رأسمممها  َتاهممما ممممن بمممُت 
اخلا قُت  ذن هللا  ز وجل بعم  طلموع الشممس ممن م ر ما  عنم  
ذلمما تر مم  التوبممة  ممبل توبممة تق ممل وال  مممل ير مم  وال ينفمم  نفسمماً 

 . (ٔ)إظما ا د تكن آمنت من ق ل أو كس ت يف إظما ا خَتاً (
ها ا عممٌت  لنسمم ة للمهمم ي ) ليمما السممبلى( أيضمماً  قمم  جمماة يف وقمم  ورد همم

)كمممض  الروايمممة المممواردة  مممن اإلمممماى الصمممادل ) ليممما السمممبلى( انممما قمممال   
 لقممائم  لممى ذمممف الكو ممة ..يركمم   رسمماً أدهممم بممُت  ينيمما  ممراخ 
 ينمتفض انتفاعممة ال ي قمى أهممل بمبلد إال وهممم يرونما انمما معهممم يف 

 . (ٕ)ببلدهم ...(

                                                 
 85،  ََخَّ اِا اُ ص 527ص 2،َ  َلل اْديَ ج 194ص 52حبَلُ اِا اُ ج  -1
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دليمممممل  لمممممى أن دابممممة األرض همممممي ا هممممم ي ) ليمممما السمممممبلى( والممممميت وهممممها 
سمممتخرج يف آخمممر الزممممان بممم ليل رؤاي النممماس نييعممماً مممما ،  لمممماً أن ا كمممان 
الممهي يممرى النمماس بمما ا همم ي ) ليمما السممبلى( هممو الناممف والمميت تقمم  يف 
ظهر الكو ة وهها ما يتطابق م  كون ال ابمة يراهما النماس ممن  نم  الصمفا 

هممي مكممة حسمم  التضويممل ا عاصممر ومرقمم  اإلممماى  لممي ) ليمما ألن الكو ممة 
السمبلى( المهي يقم  بظهمر وادي السمبلى همو الصمفا  لمى حسم  التضويمل 

 ا عاصر .
و ليمما  ممان دابممة األرض هنمما ا قصممود  مما ا همم ي ) ليمما السممبلى( والممهي 
يكممممون مسممممم داً بمممممروح جمممم   أممممممَت ا ممممم منُت  لممممي بمممممن أّب طالممممم  ) ليممممما 

 السبلى( .
دلممة األخممرى  لممى أن دابممة  األرض هممي ا همم ي ) ليمما السممبلى( ومممن األ

هممممو أن خروجهممممما يكممممون يف وقممممت ملهتممممت األرض ظلممممماً وجمممموراً وابتعمممم  
 الناس  ن األمر   عروىل والنهي  ن ا نكر .

}َوِإَذا َوقَمممَ   قممم  ورد  مممن  طيمممة العمممويف  مممن أع  ممممر ، يف قولممما تعممما  
َن اأْلَْرِض{اْلَقْوُل َ َلْيِهْم َأْخَرْجَنا مَُ   قال    ْم َدابدًة مِّ
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 . (ٔ)) ذا  إذا تر  األمر   عروىل والنهي  ن ا نكر (
وهها ما ينط ق بامًا  لى  بلمات آخر الزمان اليت تس ق قياى اإلماى 

 ا ه ي ) ليا السبلى( ،  ق  ورد  ن رسول هللا )ني( انا قال  
سممممماؤكم و سمممممق شممممم ابكم ود الممممممروا ) كيمممممف بكمممممم إذا  سممممم ت ن

 . (ٕ)  عروىل ود تنهوا  ن ا نكر ...(
 ويف رواية أخرى  ن أمَت ا  منُت ) ليا السبلى( انا قال   

 (ٖ)) ورأيت األممر   عمروىل ذلميبلً ورأيمت الفاسمق  يمما ال ضمم (
. 

وهممممها ممممما ي كمممم   لممممى أن دابممممة األرض ا قصممممود  مممما هممممو ا همممم ي ) ليمممما 
هي مممممن  بلمممممات أوان خروجمممما  ممممزوىل النمممماس  ممممن األمممممر السممممبلى( والمممم

   عروىل والنهي  ن ا نكر .
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وزمممتم ا مم يث  ممن األدلممة الممميت تث ممت أن دابممة األرض هممي ا هممم ي      
) ليمممما السممممبلى(  لممممرواايت المممميت تشممممَت إ  خممممروج دابممممة األرض يف آخممممر 

 الزمان وان ما ثبلث خرجات وما ورد يف كت  الشيعة والسنة معاً .
 قمم  جممماة  مممن طممرل أهمممل ال يمممت ) لممميهم السممبلى(  مممن النممم  )صممملى هللا 

) تكمممون لل ابمممة ثمممبلث خرجمممات ممممن  ليممما وآلممما وسممملم( انممما قمممال   
المم هر  تخممرج خروجمماً  قصممى ا  ينممة  يفشممو ذكرهمما  ل اديممة وال 
يممم خل ذكممممر القريممممة يعممممٍت مكمممة   بكممممث زممممماانً طممممويبلً   زممممرج 

 ها يف ال ادية خرجة قري اً من مكة  يفشو  ذكر 
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وي خل ذكرها القرية ...   صمار النماس يومماً يف ا ظمم ا سماج  
 لممى هللا حرمممة أكرمهمما  لممى هللا  ممز وجممل .. د تممر هم إال وهممي 
يف انحية ا سا  ت نو وت نو كها ما بُت الركن األسود إ   ب 
بممٍت خمممزوى  ممن ظمممُت اخلممارج مممن وسمم  مممن ذلمما  ممَت ض النمماس 

ا وتث ممممت ممممما  صممممابة  ر مممموا ا ممممم لممممن يعاممممزوا هللا  خرجممممت  نهمممم
 لمميهم تمممنفض رأسمممها ممممن الممًتاب  ممممرت  مممم  اعلمممت وجممموههم 
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حىت تركتها كض ا الكواك  ال ريمة   ولمت يف األرض ال يم ركها 
 . (ٔ)طال  وال يعازها هارب ...(

واخرج ابن مردويا  ن     هللا بن   اس  من رسمول هللا )صملى هللا  ليما 
) زمممرج دابمممة األرض ومممما ثمممبلث خرجمممات ا وسممملم( انممما قمممال   وآلممم

 مممممضول خرجمممممة منهممممما  رض ال اديمممممة والثانيمممممة يف ا ظمممممم ا سممممماج  
أشر ها أكرمها وما  نق مشرل يراها من   شرل كمما يراهما ممن 

 . (ٕ)   رب ...(
 و ممممن حهيفممممة  ممممن رسممممول هللا )ني( أيضمممماً انمممما أجمممماب  لممممى سمممم ال   

) مممممن أ ظممممم حهيفممممة  ممممن ا كممممان الممممهي زممممرج منمممما ال ابممممة انمممما قممممال   
ا سمممماج  حرمممممة  لممممى هللا بينممممما  يسممممى يطمممموىل  ل يممممت ومعمممما 
أص ابا ا سلمون إذ تضطرب األرض ممن همتهم همر  القناديمل 

 . (ٖ)وينشق الصفا دما يلي ا سعى وزرج ال ابة من الصفا ...(
                                                 

 . 300ص 6حبَلُ اِا اُ ج -1
 . 170ص 2،   جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج 116ص 5اْدُ  ادلَثُ  ج  -2
 . 169ص 2  جْ َحَلبيث اإل َلم ادلِدف ج -3



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

028 

ود  مما ا همم ي ) ليمما السممبلى( وهممها ممما يمم ل  لممى أن دابممة األرض ا قصمم
بقرينة خروج ال ابة يف ال ادية ومن   يف مكة وهمو مما يكمون  ليما ا مال 
ممم  ا همم ي ) ليمما السممبلى( وظهممور د وتمما يف ال اديممة ومممن   مكممة وهممي 

 الكو ة  لى حس  التضويل ا عاصر .
صممملى  لممماً أن ا تت ممم  للروايممة األو  المممواردة أ مممبل  صممم  أن الرسمممول   )

هللا  ليا وآلا وسملم( يف ح يثما  من كيفيمة خمروج دابمة األرض  إنما يشمَت 
إ  أو يعكس لنا مراحمل ظهمور د موة ا هم ي ) ليما السمبلى( ممن حيمث 
كو مما أ مما د مموة سممرية تنتشممر اكثممر ممما تنتشممر بممُت النمماس يف خممارج مكممة 
وهممممي الكو ممممة  لممممى حسمممم  التضويممممل ، ومممممن   تت ممممول إ  د مممموة  لنيممممة 

ى أثرهمما ذكمر ا همم ي ) ليما السممبلى( ود وتما داخممل مكمة وهممي يفشمو  لم
الكو ممممة  لممممى حسمممم  التضويممممل ومممممن   ا رحلممممة األخممممَتة ا تمثلممممة  لفممممتن 

 والقياى بُت الركن وا قاى .
وهمممها مممما ي كممم  أن ا قصمممود ب ابمممة األرض هنممما همممو ا هممم ي  ليممما السمممبلى 

ىت ت لمممغ مممما المممهي طممممرج يف آخمممر الزممممان ويطلمممق د وتممما الممميت يشمممَت  ممما حممم
ر الممم ين اإلسمممبلمي وهمممو ديمممن هللا  لمممى اقمم ر  هللا  مممز وجمممل مممما ممممن اظهمم

   ولو كر  ا شركون .حكلا ال ين  
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   خالصظىالػول
يظهمر لل احمث واحملقمق أن هنما  رواايت تممن   لمى وجمود مهم ي وإممماى 
مهمممم ي ، مممممثبلً ممممما ورد يف ا مممم يث منهممممما مهمممم ي هممممه  األمممممة أي مممممن 

طمممرج ا همم ي مممن خراسممان ، أو طمممرج مممن كر ممة مممن ا سممن وا سممُت ، و 
الممميمن ، أو كمممض    سمممٍت وا سممميٍت قممم  قاداهممما ، أو إذا ظهمممر السمممفيا  
اختفممى ا همم ي ، وغَتهمما مممن الممرواايت ا تكمماثرة المميت ت كمم  وجممود مهمم ي 
آخممر ولمميس إماممماً معصمموماً إسممما هممو دال  لممى اإلممماى ا همم ي ودمهمم ا لمما 

إ  ا مممق وإ  صمممراط مسمممتقيم وإ  صممماح  ومسمممي مهممم ي ألنممما يهممم ي 
 العصر والزمان .

  هنا تساؤل ونًت  اإلجابة  ليا للقارئ الل ي  . 
هممل ا قصممود مممن دابممة األرض هممي ا همم ي )اليممما ( أو اإلممماى ا همم ي 

 ) ليا السبلى( ق
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مما }أَتَممى أَْمممُر اَّللِّ  َممبلَ َتْسممتَمْعِاُلوُ  ُسممْ َ انَُا َوتَمَعمماَ   َ قممال تعمما     مد
 . (ٔ)ُيْشرُِكوَن{

ىالمصادرىى
 القزآن الكزيم . 
 . ا نا  / للسيوطي 
 . منتخ  األثر / لطف هللا الصايف 
 . نار األنوار / للعبلمة ا لسي 
 . اخلرائ  وا رائن / قط  ال ين الراون ي 
 . منتخ  األنوار /  لي بن     الكر  النيلي النافي 
  دي .الويل اآلايت / السي  األسًت آ 
 . تفسَت القمي 
 .  تفسَت الصايف / للفيض الكاشا 

                                                 
0

 . (1اَْحْ ) -
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 . تفسَت ا يزان /   حسُت الط اط ائي 
 تفسَت العياشي . 
  ص ين مسلم. 
  مسن  أمح  بن حن ل. 
   ا عام الك َت / للطربا. 
 كورا  .شيخ  لي المعام أحاديث اإلماى ا ه ي  / لل 
  ا ناق  / اخلوارزمي. 
 ت الكويف .تفسَت الفرات /  را 
 . الكايف / للكليٍت 
  آماض الطوسي 
 . ال ر ا نثور / جبلل ال ين السيوطي 
 . كتاب ُسليم / لُسليم بن قيس 
 .  حلية األولياة / أبو نعيم أمح  بن     هللا األص ها 
 كنز العمال / للمتقي امن ي . 
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 . جمم  ال يان / الفضل بن ا سن الطربسي 
  سنن ابن ماجة. 
 ري الرازي .تفسَت الفخ 
  تفسَت ابن كثَت 
 . بصائر ال رجات /   بن ا سن الصفار 
 . هي  األحكاى / للشيخ الطوسي  
 . من ال ضمضر  الفقيا / للص ول 
  ابن أّب شي ة 
 .  ا عام األوس  / سليمان ابن أمح  الطربا 
 . وسائل الشيعة / لل ر العاملي 
 .        / ال بلغة    
 /  للنعما  . غي ة النعما 
 . كمال ال ين / للشيخ الص ول 
 . أ بلى الورى / الفضل بن ا سن الطربسي 
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 .  اإلرشاد / للشيخ ا في 
 . اخلصال /   بن  لي ، الص ول 
 . التههي  / البن  ساكر 
 . تفسَت الطربي 

 . ا ست ر  / أبو     هللا النيسابوري 
 . سنن أّب داود / لل ا ب أبو سليمان األزدي 
 ابن ماجة / لل ا ب أّب     هللا القزويٍت بن ماجة . سنن 
 . ا بلحم والفنت / البن محاد 
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الغؼرسىىى
 

 الصفحة الموضوع ت

 5 اإلهداء 1

 7 المقدمة 2

3 
الفصلللللللل  ابة  : ضامللللللللة اب   مف  ملللللللل   

 ةمصداق   
11 

 13 المبحث ابة  : ضامة اب   لغة ةاصطالح    4

 13 في اللغة  الدامة -1     5

 15 ضامة اب   اصطالح    -2     6

 17 المبحث الث ني : ضامة اب   ةم هيت    7

 18 ضامة اب   في المنظ   القرآني -1   8

 32 ضامة اب   في منظ   الرةاي ت الشريفة -2   9
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11 
الفصلل  الثلل ني : ضامللة اب   حفللر التففللير 

 الظ هري
45 

 

 الصفحة الموضوع ت

 47 المبحث ابة  : ضامة اب   عند أه  الفنة 11

 63 المبحث الث ني : ضامة اب   عند الشيعة 12

 63 ضامة اب   في  ةاي ت أه  البيث )ع( -1 13

 81 ضامة اب   في ابضعية ةالزي  ات -2 14

 85 ضامة اب   في الشعر الشعبي  -3 15

 87 لكت بالمبحث الث لث : ضامة اب   عند أه  ا 16

   

17 
الفصلل  الث لللث : الم للدي ضامللة اب   عللل  

 حفر التأةي 
95 

18 
المبحلللث ابة  : الم لللدي ضاملللة اب   فلللي آ لللر 

 الزم ن
97 

 115المبحث الث ني : ضامة اب   الم دي ة رةج   في  19
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 آ ر الزم ن

 147 المص ض  21

 143 الف رس 21

 : صدر من فكر انقحطاني
 

ىهيىحركظىالدغوانيى.ىحركظىالزرقاويى -1
حركظىالذؼودىالصدرىالحركظىالصغعر ىلممغامىىى -2

 المؼديى)رلوهىالدالم(ى.

 نظروظىتجزئظىالػرآنى. -3

 الرجطظىالروحوظى. -4

 فرقىالضاللظىفيىرصرىالظؼورىالذروفى. -5

 رذرونىومائظىرالمظىمتحػػظى. -6

 رلمىاألبجدوظى. -7

 صاحبىهذاىاألمرى. -8

 الدودىالػحطانيىوناقشىالذوخىالكورانيى. -9

 غسىالزكوظى.النى -11
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 المؼديىودروىإلىىإدالمىجدودى.ى -11

 مودورظىالتأوولىالمطاصرى)الحلػظىاألولى(ى. -12

 رلمىالتودمىى. -13

الكوفغغغغظىمكغغغغظىالمؼغغغغديىالمنتظغغغغرى)رلوغغغغهى -14
 الدالم(ى.

 قروشىفيىرصرىالظؼورى. -15

 مدونظىالمؼديىفيىرصرىالظؼورى. -16

النجغغغفىوكغغغربالاىالصغغغغاىوالمغغغروةىفغغغيىرصغغغرى -17
 الظؼورى.

 الطذرونى.ىالصدرىووحناىالػرنىالدود -18

 .ىرجطظىالحدونى)رلوهىالدالم(ىفيىآخرىالزمان -19

ى
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 : وسيصدر قريبًا إنشاء اهلل

 الجاهلوظىقبولىقوامىالػائمى. -1

 الدغوانيى. -2

 الداريى. -3

 األصنامىالبذروظى. -4

أطروحغغغظىمطاصغغغرةى:ىالصغغغوحظىفغغغيىمغؼومؼغغغاىىىىى -5
 الطلميى.

 وودألونكىرنىالػائمى. -6

 المؼديىالمنتظرىإرهابيىفيىنظرىأمروكاى. -7

 روظىتجددىالػرآنى.نظ -8

 وودألونكىرنىالرجطظى. -9

 إثباتىالكؼربائوظىفيىالػرآنى. -11

 وودألونكىرنىالومانيى.ى -11

 .ىنظروظىتأوولىالػرآنى -12



 آخر الزمان  دابة األرض في
........................................ 

039 

 الحددىفيىمغؼومهىالطلميى. -13

 ذطوبىبنىصالحى. -14

 نظروظىرفدىالػرآنى. -15

مودغغغغغورظىالتأووغغغغغلىالمطاصغغغغغرىى)الحلػغغغغغظىىى -16
 الثانوظ(ى.

 مودورظىالتأوولىالمطاصر)الحلػظىالثالثظ(ى. -17

 
   لبلتصال مبكت  السي  الق طا 

 ٖٜ٘٘ٛ٘ٔٔٓٚٓ - ٖٜٙ٘ٙٔٔٓٛٚٓمو يل   

   العنوان الربي ي للسي  الق طا 

alqahtany_aj@yahoo.comى: mail-eى
ى

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com

