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تشلك األسطورة العربية من حيث يه جنس أديب غين بالغ الغىن، خمزنًا كبرًيا ألنواع أدبية 
ا يف العالم العريب  كثرية، ال يُهتَم بها من حيث يه رسد أديب، وخيال إنساين رمزي معرب ودال جدًّ
إال قلياًل، ألجل ما تعرضت هل طوياًل من إهمال وإمخال. إن هذه األنواع املختلفة، اكألسطورة 
بروًزا  األكرث  املظهر  تشلك  الكرامية،  واألسطورة  الغرائبية،  العجائبية  واألسطورة  اتلكوينية، 
لألساطري العربية. بيد أن يف الرسد العريب أنواًع أسطورية أخرى ال تقل من حيث رشعيتها األدبية 
عن هذه األنواع اليت ذكرنا، وسبق نلا أن تعرضنا هلا بادلراسة يف أحباثنا وكتبنا. ومع هذا، فيه 
مهملة تماًما من حيث دراسة أدبيتها، ىلع الرغم من إنسانيتها وكونيتها وخياهلا املجنح، وإمتاعها 

الذليذ أحيانًا، وإرعبها أحيانًا أخرى.

ومن أبرز هذه األنواع األسطورية املهملة، األساطري األخروية، أي األساطري اليت جتعل ممزيها 
األسايس اتلنبؤ بما سوف يقع يف »آخر الزمان«، أو يف »ادلار اآلخرة«، بتعبري املسلمني، أو ما يسميه 
عشت  خطابات  كونها  يف  تكمن  األخروية«  »األساطري  مشلكة  إن  باإلساكطولوجية.  الغربيون 
دائًما بني فيك الرىح، فأضحت غري مقبولة تماًما أو غري ذات مصداقية دينية كبرية ىلع العموم 
عند علماء ادلين املسلمني السنيني، وغري معرتف هلا بصفة األدبية عند نقاد األدب وأصحاب 
نظريته، بانلظر إىل اتلبعية العامة للسؤال األديب العريب يف العرص الوسيط للسؤال اثلقايف، وتبعية 
السؤال اثلقايف للسؤال السيايس ادليين، حىت صارت يف واقع علم األدب وانلقد نسيًا منسيًّا. إن 
األساطري من حيث  ابلاحث يف  األخروية جيعل من واجب  لألساطري  املتعمد  اإلهمال غري  هذا 
أدبيتها االعتناء بإثبات أدبية األساطري األخروية، وأنها تستحق ادلراسة من منظور نظرية األدب 
األسطورة  جنس  ضمن  األخروية  األساطري  وجتنيس  األخص،  ىلع  الرسد  ونظرية  األعم،  ىلع 
العربية، وإحلاقها بها باعتبارها فرًع من أصل، ونوًع من أنواع جنس أديب معني وموصوف، حىت 
ال تبىق فرًع منسيًّا مهماًل وُمزَورًّا عنه، والكشف عن مكونات هذا انلوع األسطوري وسماته 

وبالغته وإشاكالته.

أدبية  خبصوص  إيله  نتطلع  ما  بكل  هذا  حبثنا  يف  نيف  سوف  أننا  املقام  هذا  يف  نديع  وال 
أن  وإنما حسبنا  تمام االنسجام ومتاكملة.  نقدية منسجمة  األسطورة األخروية، ونطرح نظرية 
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نطرح إشاكل إهمال األسطورة األخروية، وأن ننبه أواًل ىلع وجود هذا الرضب من األساطري، وغناه 
وأدبيته، وموقف الرتاث السين منه، عىس أن يعمل ابلاحثون العرب وغريهم ىلع تطوير نظرية أو 
نظريات نقدية ختص هذا انلوع األديب. وسوف يعتمد حبثنا هذا ىلع مدونات األحاديث املوضوعة 
ثون السنيون، باعتبارها دواوين لألدب األسطوري  القرون اهلجرية األوىل اليت مجعها املحدِّ يف 
»الفنت« نلَُعيم بن محاد )ت 229ه/ 843م-844م(  املدونات كتاب  العريب، وأوىل هذه  األخروي 
ثني القداىم بأن أكرث ما يرويه »باطل«، متنكبني املدونات  لغزارة مادته وأقدميتها، وإعالن املحدِّ

غري السنية؛ ألن هلا جماهلا اخلاص اذلي يستحق دراسات مفردة.

1- األسطورة واألسطورة األخروية: حتديد املفهوم

ال شك يف أن مفهوم األسطورة مفهوم ال خيلو من اتلباس، بانلظر إىل كون أكرث ابلاحثني 
تقبل  عليهم  فيصعب  األسطورة،  أنموذج  هو  لألساطري  ايلوناين  انلموذج  جيعلون  األساطري  يف 
الرتاث  األساطري يف  أنواع من  بال وجود  قد ال خيطر هلم ىلع  بل  العربية،  األسطورة  خصوصية 

ا، اكألساطري العجائبية واألساطري الكرامية. العريب غنية ودالة جدًّ

إننا نقصد باألساطري لك حيك أو رسد مقدس تضمن أحداثًا خارقة للعادة، جرت يف الزمن 
األول املقدس )زمن ابلدايات اخلرايف( بتعبري مرسيا إيلاد)1(، أو سوف جتري ال حمالة يف الزمن 
املقدس األخري، قبيل قيام الساعة. إن هذا انلوع من األساطري هو ما يهمنا يف هذا املقام. وهو غزير 
ا يف الرتاث العريب، يف صورة »أحاديث« منسوبة إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منبع القداسة، أو صحابته،   جدًّ

أو حىت عموم اجليل املقدس، جيل »السلف الصالح«.

ال جند يف الرتاث العريب مصطلًحا جامًعا ملا نسميه حنن بـ »األساطري األخروية«. وإنما تُستَعمل 
فيه مفاهيم »الفنت« و»املالحم« و»أرشاط الساعة« وما إىل هذا. إن هذا انلوع من األساطري، يقابل 

من حيث املبدأ، ما يسميه الغربيون باإلساكطولوجية.

Mircea Eliade, Aspects du mythe, Collection idées 32 ([Paris]: Gallimard, 1963): 16.  )1(
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األساطري األخروية العربية

واالعتقادات  املذاهب  »جمموع  بقوهل:  »اإلساكطولوجية«  الفرنيس  الروس  معجم  يُعرِّف 
 

فنائه  بعد  الكون  ومصري  فردية(،  )إساكطولوجية  موته  بعد  األخري  اإلنسان  بمصري  املتعلقة 
)إساكطولوجية كونية(«.

و»لويج«،  األخري،  وتعين  »إساكطو«،  يونانيتني؛  نة من لكمتني  ُمكوَّ املصطلح  هذا  تركيبة  إن 
وتعين العلم، أو املعرفة. فيه إذن، من حيث اللغة ايلونانية، معرفة األخري، أو علم األخرويات، إن 
ا، فهو ال يكيف لضبط مفهوم اإلساكطولوجية.  شئنا. لكن الفهم البسيط اللغوي، وإن اكن هامًّ
وُيعرِّف هذا املصطلح معجم ِمدياديكو بقوهل: »جمموع املذاهب واالعتقادات املتعلقة بنهايات 

اإلنسان والكون األخرية«.

ويف موسوعة ويكيبيديا، جند تعريًفا أوسع من السابق؛ فهو: »اخلطاب املتعلق بنهاية الزمان. 
وهو يرجع إىل علم الالهوت والفلسفة يف صلتهما بنهاية الزمان، وآخر حوادث العالم، ومصري 
اجلنس البرشي األخري. وتسىم عدًة بـ »نهاية الزمان«. ويف أديان كثرية، فإن »نهاية الزمان« هذه يه 
حادث مستقبيل ُمتنبَّأ به يف انلصوص املقدسة أو الفللكور. ومن منظور أوسع، فإن اإلساكطولوجية 

قد حتتضن مفاهيم متعلقة بها، مثل املسيح، واألزمان املسيحانية، واآلخرة، والروح.

ويه يف معجم مريم وبستري اإلجنلزيي: 1- فرع من علم الالهوت، متعلق باحلوادث األخرية 
يف تاريخ العالم أو اإلنسانية. 2- االعتقاد املتعلق باملوت، وبنهاية العالم، واملصري األخري لإلنسانية. 
يف  باحلياة  املتعلقة  واملذاهب  واالعتقادات  انلظريات  »منظومة  اإلسبانية)1(:  اللغة  معجم  ويف 

اآلخرة«. 

إن األسطورة األخروية يف نظرنا، يه لك أسطورة تتنبأ باملصري احلتيم املقدور لإلنسان والكون، 
لكه أو بعضه، يف آخر الزمان، أو يف ادلار اآلخرة. إن كتاب الفنت، نلَُعيم بن محاد، أنموذج بليغ 
ا دلواوين األساطري األخروية العربية، وإن تضمن نصوًصا ليست أسطورية، حيث ضم بني  جدًّ

 

ثني. وأكرث  ا أو موضوعة، باصطالح املحدِّ دفتيه 2004 نصوص مروية مسندة بأسانيد ضعيفة جدًّ
أخروية،  أسطورية  نصوص  يه  األسطوري،  الطابع  ذات  إمجااًل،  انلََّفس  قصرية  انلصوص  هذه 
ثون من علماء ادلين، وال يرونها نصوًصا دينية مقدسة، ىلع  باملعىن ادلقيق لللكمة، يدفعها املحدِّ

 « Espasa-Calpe », Wikipedia: La encyclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Espasa-Calpe  )1(
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العموم، ويتحاىش دراستها نقاد األدب كذلك، خمافة اخرتاق اتلحريمات ادلينية. فاكن ذلك سببًا 
كبرًيا يف إهمال اكتشاف أدبيتها ابلارزة للعيان.

2- بداية األسطورة األخروية يف الرتاث العريب

مدعًة ألن  منسيًّا،  نسيًا  أكرثها  املقدسة حىت صار  اجلاهلية  لألساطري  اإلسالم  إعدام  اكن 
تظهر أساطري أخرى حلت حملها؛ ألن طبيعة األشياء أنها ال تقبل الفراغ. وبداًل من أن تُصاِدم 
ادلينية  اثلقافة  هذه  انلاشئة،  اإلسالمية  احلضارة  سياق  يف  انلاشئة  أي  اإلسالمية،  األسطورة 
أشاكهلا  وتقمص  تمثيلها،  ىلع  عملت  بل  فيها،  فتغلغلت  احتوائها،  ىلع  عملت  اإلسالمية، 
ثني، أي بإنشاء نصوص أسطورية  ومضامينها، بالعمل ىلع تزويرها، أو »تزييفها« باصطالح املحدِّ
جتعل من األحاديث انلبوية أنموذجها األىلع، حتاكيها شكاًل ومضمونًا، ويساعدها يف ذلك طبيعة 
اثلقافة ادلينية اإلسالمية يف بدئها؛ من حيث يه ثقافة شفوية قائمة ىلع الرواية الفردية للنصوص 
املقدسة؛ تتيح من حيث املبدأ جمااًل رحبًا للُّبس والوهم واالفتعال، لوال العلماء اجلهابذة اذلين 
اكنوا يتصدون يف أحيان كثرية لظاهرة تزييف انلصوص ادلينية. وقد قام بإبداع هذه األساطري 

طائفتان من انلاس:
أ- طائفة مثقفة عملة، اكنت تشلك يف زمنها جزًءا من انلخبة اإلسالمية، وهلا موقف أيديولويج 
رافض مطلًقا للثقافة اإلسالمية، وما فيها من »سنة« و»حديث«. لكنها ال َتْقِدر دائًما ىلع اتلرصيح 
بانلابل،  فيها  احلابل  وتمييعها حىت خيتلط  بها  االستهزاء  فتعمل ىلع  اإلسالمية،  اثلقافة  برفض 
بزتييف انلصوص املقدسة، أي بإنشاء أحاديث مشتبهة أشد االشتباه باألحاديث األصلية. وهذه 

الفئة يه الفئة املعروفة بـ »الزنادقة«)1(.

رين)2(. ولم يكن هؤالء من ذوي املوقف  اص، أو الوعظ واملَذكِّ ب- وفئة أخرى، يه فئة الُقصَّ
األيديولويج املعادي. بل اكنوا فئة عمية أو أقرب إىل العامية، ذات موقف مواٍل للثقافة اإلسالمية، 

الزندقة يف دار اإلسالم، يف القرن اثلاين للهجرة )بريوت: منشورات اجلمل،  )1(  عن ظاهرة الزندقة ومفهومها، انظر: ُملِحم ُشكر، 
.)2016

بن  اهلل  بن عبيد  بن عيل  بن حممد  بن عيل  الرمحن  الفرج عبد  أبو  ادلين  انظر: مجال  العريب،  الرتاث  اص يف  الُقصَّ  )2(  عن ظاهرة 
رين، 

ِّ
اص واملَذك عبد اهلل بن محادي بن أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي القريش اتلييم ابلكري )ابن اجلوزي، ت 597ه(، الُقصَّ

 حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول )بريوت: دار الكتب العلمية، 1986(؛ ألفت كمال الرويب، املوقف من الَقصِّ 
اص يف األدب اإلساليم، دراسات  يف تراثنا انلقدي )]القاهرة[: مركز ابلحوث العربية، ]1991[(؛ وديعة طه انلجم، الَقَصص والُقصَّ

يف الرتاث العريب )الكويت: وزارة اإلعالم، 1972(.
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وإما  نية،  حسن  عن  إما  املقدسة،  انلصوص  تزييف  ىلع  وتعمل  األسطوري،  الرسد  من  تعيش 
طلبًا للمعاش من العامة. وقد بلغ أمر احنطاطها يف طلب العيش برتويج الرسد األسطوري وغري 
األسطوري دلى العامة، أن وصفها ابن اجلوزي بـ »الشحاذين«. يقول عنها: »الشحاذون: فمنهم 

اص. ومن هؤالء من يضع، وأغلبهم حيفظ املوضوع«)1(. اص، ومنهم غري قُصَّ قُصَّ

ويعدد ابن قتيبة )ت 276ه/ 889-890م( مفكر االنقالب السين يف القرن اثلالث، واألقرب 
األساطري  أقدم مدونة متخصصة يف  بن محاد )ت 229ه/ 843-844م( صاحب  ُنَعيم  إىل  عهًدا 
األخروية، أو تكاد، وهو »كتاب الفنت«؛ أسباب وضع احلديث، وحيدد اجلماعت املسئولة عن 

إنتاج وترويج هذه الظاهرة ادلينية األدبية، فيقول:
»منها الزنادقة واحتياهلم لإلسالم، وتهجينه بِدسِّ األحاديث الـُمستشنَعة واملستحيلة... منهم 
اص ىلع قديم  هِرّي. والوجه اثلاين: الُقصَّ ابن أيب العوجاء الزنديق، وصالح بن عبد القدوس ادلَّ
األيام، فإنهم يُميلون وجوه العوامِّ إيلهم، ويستَِدّرون ما عندهم باملناكري والغريب، واألكاذيب من 
، ما اكن حديثه عجيبًا، خارًجا عن فَِطِر العقول،  األحاديث. ومن شأن العوامِّ القعود عند القاصِّ
أو  احلَوراُء من مسك  فيها  قال:  َذَكَر اجلنة،  فإذا  العيون.  القلوب، ويستَغِزُر  حُيِزُن  أو اكن رقيًقا 
زعفران، وعجزيتها ميل يف ميل... ولكما اكن من هذا أكرث، اكن العجب أكرث، والقعود عنده أطول، 

واأليدي بالعطاء إيله أرسع«)2(.

ومهما يكن من شأن اجلماعة اليت تصدت إلنشاء األساطرِي األخروية، أساطرِي الفنت واملالحم 
بعضه  تميزي  إىل  نظرنا  تراث مشرتك، ال سبيل يف  تراثهما، هو وال شك،  فإن  الساعة،  وأرشاط 
 عن بعض، ألجل افتقارنا إىل املعلومات الرضورية األساسية يف هذا الشأن. واجلامع بينهما، هو 
الـُمخرَجان  ابلاطل«)3(،  وشبه  »ابلاطل  أي  العموم،  ىلع  األسطورة  يف  املهيمنة  السمة  شك،   وال 
يدفع  العالِم،  السين  املتليق  أو  »الواقف«،  جيعل  اذلي  املحض،  املقدس  ادليين  »احلق«  صورة   يف 

)1(  مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عيل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن محادي بن أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي 
كتاب املوضواعت من األحاديث املرفواعت، حتقيق نور ادلين بن شكري بويا  القريش اتلييم ابلكري )ابن اجلوزي، ت 597ه(، 

جيالر، مج. 1 )الرياض: أضواء السلف، 1997(: 32.
تأويل خمتلف احلديث، حتقيق حممد حميي ادلين  أبو حممد عبد اهلل بن عبد املجيد بن مسلم بن قتيبة ادلينوري )ت 276ه(،    )2(

األصفر، ط. 2 )بريوت: املكتب اإلساليم؛ ادلوحة: دار اإلرشاق، 1999(: 405-404.
ليَم، األسطورة املغربية: دراسة يف املفهوم واجلنس، اجلمعية املغربية لدلراسات األندلسية )تطوان: مطبعة  )3(  جعفر بن احلاج السُّ

اخلليج العريب، 2003(: 61-60.
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هذا الرتاث دفًعا شديًدا، ويعده من املنكر العقدي، أو »أحاديث منكرة«، ثم تزييف األحاديث 
ثني من أهل  تزييًفا يرايع األصل مراعًة تزيد أو تنقص، وإن اكنت ال ختىف عن »انلقاد« من املحدِّ

السنة، قبل أن ختىف عن »انلقاد« من أهل األدب. يقول ابن قتيبة )ت 276ه/ 889-890م(:

»والقاصُّ يروي للعوام األحاديث الـُمنَكَرة، ويذكر هلم ما لو َشمَّ ريح العلم ما ذكره، فخرج 
نا«،  بـ »أخرَبَ هذا  قد سمعنا  قالوا:  أنكر عليهم علم،  فإذا  ابلاطل.  يتدارسون  من عنده  العوامُّ 

اص من اخلَلق باألحاديث املوضوعة«)1(. ثَنا«. فكم قد أفسد الُقصَّ و»حدَّ

إن هذا »ابلاطل« العقدي، ال ينجح يف تزييف انلصوص ادلينية الـُمتنبِّئة باملستقبل، إال إذا 
ف سمة أساسية، يه سمة »اإلغراب« ىلع الواقف العايم، وهو بالرضورة غري ُمستِبحر يف علوم  َوظَّ

السنة، بما عنده من اخليال الواسع. فهم، حسب ابن اجلوزي )ت 597ه/ 1200-1201م(:

»قوم شقَّ عليهم احلفظ، فرضبوا َنْقَد الوقت. وربما رأوا أن املحفوظ معروف، فأتوا بما يُغرِب، 
ألنهم  جيري؛  منهم  ابلالء  ومعظم  اص.  الُقصَّ أحدهما  قسمان:  وهؤالء  مقصودهم.  ل  حُيصِّ مما 

حاح يقل فيها هذا«)2(. يريدون أحاديث تُثقِّف وتُرقِّق، والصِّ

للمستقبل،  تصوره  وإماكنيات  العقل  ويفارق  وإماكنياته،  الواقع  يفارق  الواسع،  اخليال  وهذا 
اص افتنانًا، َفَبّوا فيه »الزنادقة«.  فيصل إىل درجة »املحال« الرشيع والعقيل، اذلي افنت فيه الُقصَّ

يقول ابن اجلوزي:

اص الزمان، فأردُّها عليهم،  »وما أكرث ما يُعَرُض عيلَّ أحاديُث يف جملس الوعظ، وقد ذكرها قُصَّ
بنيِّ أنها حمال«)3(.

ُ
وأ

نات األساطري األخروية األوىل: كتاب الفنت نلَُعيم بن محاد  ين من ُمدوَّ 3- املوقف السُّ
)ت 229ه/ 843-844م( نموذًجا

لم يكن ُنَعيم بن محاد معدوًدا من »الزنادقة« ىلع اإلطالق، فلم يهامجه مؤرخوه قط من هذا 
اص« و»الشحاذين«، بتعبري ابن اجلوزي. بل لم خيُل أمره من توثيق  ابلاب، وال اكن من فئة »الُقصَّ

)1(  ابن اجلوزي، كتاب املوضواعت، مج. 1: 8. 
)2(  املرجع السابق: 29.
)3(  املرجع السابق: 44.
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ثني، بالرغم من َوهاِء رواياته. فقد روى محاد حديثًا يف فتنة أهل  هل، يرفعه إىل درجة ثقات املحدِّ
ثني، فطِفقوا يلتمسون هل املخارج واملعاذير، دون أن حييلوه ىلع فئة الضعفاء أو  الرأي، أقلق املحدِّ

اص، فيكونوا قد اتهموه يف علمه أو دينه، أو أسقطوا ماكنته: املرتوكني، أو الزنادقة أو الُقصَّ
»قال حممد بن عيل بن محزة: سألت حيىي بن َمعني عن هذا، فقال: ليس هل أصل، وُنَعيم ثقة. 

ث ثقٌة بباطل؟ قال: ُشبَِّه هل«)1(. قلت: كيف حُيدِّ

لقد اكن ُنَعيم يف أول أمره معزتيلًّا، أي رجاًل عقالنيًّا خصيًما مبدئيًّا ألهل السنة، كما عند 
اذلهيب )ت 748ه/ 1347-1348م()2( ثم انتقل إىل مذهب أهل السنة. وال ندري هل اكن ذلك يف 
شبابه، أم يف كهوتله، وال ملاذا، وال كيف انتقل. ويظهر أن هذا االنتقال من مذهب عقالين إىل 
مذهب نقالين، أثر عليه تأثرًيا كبرًيا، فجعله ال يتقن »صناعة احلديث«، فأثار ىلع نفسه عصفة 
ث  نقدية لكرثة ما اكن عنده من الروايات املوضوعة »الـُمنَكرة«. لقد نقل اذلهيب أنه: »اكن حُيدِّ
ليس يف  فقال:  عنه،  »سئل  ابن معني  وأن  عليها«)3(،  يُتابَع  ال  مناكري كثرية  وعنده  من حفظه، 

احلديث بيشء. ولكنه صاحب سنة«)4(.

ذلك أن تسنُّنَه بعد االعزتال، يف وقت اكن فيه أهل السنة أحوج ما يكونون إىل من يعزز 
السيايس، حىت  الغاية يف اجلربوت  بلغوا  قد  املعزتلة  أن  واحلال  َكالًّ عليهم،  ولو اكن  صفوفهم، 
تسببوا يف تعذيب علماء أهل السنة اكبن حنبل )ت 241ه/ 855-856م( وإعدامهم، واتلضييق 
يَّة«، بالرغم مما مجع  عليهم اتلضييق الشديد؛ اكن أكرب شفيع هل من تهمة »الزنديقية« أو »القاصِّ
كتابه يف »الفنت« من »املناكري«. واكن موته يف السجن)5(، يف حمنة أهل السنة الكربى)6(، ُجنًَّة هل من 
لك تهمة ال تليق بمن عرَّض نفسه لالستشهاد من أجل مذهب أهل السنة. فاكن هذا االستشهاد 

)1(  شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن شهاب ادلين أمحد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل اذلهيب )ت 748ه(، سري أعالم انلبالء، 
حتقيق شعيب األرناؤوط، وآخرين، ط. 11، مج. 10 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1998(: 600، ترمجة 209. 

)2(  املرجع السابق: 597، ترمجة 209.
)3(  املرجع السابق: 605، ترمجة 209.

)4(  املرجع السابق.
)5(  املرجع السابق: 611، ترمجة 209.

)6(  عن هذه املحنة الكبرية، انظر مثالً: حممد عبد اجلابري، املثقفون يف احلضارة العربية: حمنة ابن حنبل، ونكبة ابن رشد )بريوت: 
مركز دراسات الوحدة العربية، 2008(: 115-65.
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السيايس املذهيب، مدعًة للتغافل عن أمره. فهو عند ابن حجر )ت 852ه/ 1484-1449م( ناقاًل 
من مصادره السنية:

انفرد  ُمنَكرة يف املالحم  »قال مسلمة بن قاسم: اكن صدوقًا، وهو كثري اخلطأ. وهل أحاديث 
بها«)1(.

وهو عند اذلهيب: »نعيم من أكرب أوعية العلم، لكنه ال تركن انلفس إىل رواياته«)2(.

ثني، موقًفا  ل هل، باصطالح املحدِّ الـُمَعدِّ يوازي هذا املوقف املجامل بعض املجاملة نلَُعيم، 
و»جمازفاته«  »الفنت«  يف  رواياته  فتكون  اخلطأ،  بكرثة  اتهامه  بني  يرتاوح  جترحيه،  يف   متشدًدا 

اتهامه بالوضع الرصيح للحديث، دون أن يمس  د، وبني  الـُمتعمَّ من اخلطأ الكثري، الربيء غري 
بمواقف  مروًرا  السنة،  أهل  بني  ماكنته  من  ينال  أو  خيدشها،  أو  يشء،  يف  السنية  عقيدته   هذا 

متوسطة فيه:

فمن املواقف اهلادئة منه، ما ورد عند اذلهيب، من أنه »قال أبو زرعة ادلمشيق: يصل أحاديَث 
يوقفها انلاس«)3(، و»قال ابن يونس: وروى مناكري عن اثلقات«)4(. و»ذمه حيىي، وقال: يروي عن 

غري اثلقات«)5(.

ومن املواقف املتوسطة، قول شمس ادلين اذلهيب فيه: »قلت: ال جيوز ألحد أن حيتج به. وقد 
صنف )كتاب الفنت(، فأىت فيه بعجائب ومناكري«)6(.

ومن املواقف املتشددة، ما ورد عند اذلهيب، من أنه: »قال ابن محاد: ... اكن يضع احلديث يف 
تقوية السنة«)7(.

)1(  شهاب ادلين أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن حممود بن أمحد بن حجر بن أمحد العسقالين )ت 852ه(، تهذيب اتلهذيب، مج. 5 
)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1991(: 637، ترمجة 8310. 

)2(  شمس ادلين اذلهيب، سري أعالم انلبالء، مج. 10: 600، ترمجة 209.
)3(  املرجع السابق: 599، ترمجة 209.
)4(  املرجع السابق: 611، ترمجة 209.
)5(  املرجع السابق: 597، ترمجة 209.
)6(  املرجع السابق: 609، ترمجة 209.

)7(  املرجع السابق.
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إن اتلباس أمر ُنَعيم، إذ اكن من »أوعية العلم«، و»صاحب سنة«، داعيًا إىل نرصتها، متشدًدا 
املوقوفة ىلع  األحاديث  »يصل  الوقت عينه  بل شهيًدا من شهدائها من جهة، واكن يف  ذلك،  يف 
ثني يقفون منه  الصحابة«، و»يروي املناكري عن اثلقات«، و»يروي عن غري اثلقات«؛ جعل املحدِّ
بسبب رواياته موقًفا وسًطا، فهم يقبلون الرجل يف ذاته، وال يقبلون رواياته يف »الفنت« وغريها. وهذا 

ثني بقوهل: »سمعت أبا عروبة يقول: اكن ُنَعيم بن محاد ُمظِلم األمر«)1(.  ما عربَّ عنه بعض املحدِّ

ظِلم أمره إذن ألنه اكن سنيًّا بذل نفسه ملذهب أهل السنة واسرتخصها يف نكبة أهل 
ُ
لقد أ

ترصف  يترصف  اكن  املقابل  ويف  امليالدي،  اتلاسع  اهلجري/  اثلالث  القرن  يف  الكربى  السنة 
غري  عن  بالرواية  و»املرتوكني«،  »الضعفاء«  ترصف  أو  احلديث،  بوضع  و»الزنادقة«  اص«  »الُقصَّ
اثلقات، أو رواية املناكري عن اثلقات. إن هذا جيعلنا نتساءل عن ُهِويَّة املؤلف لكتاب »الفنت«: 
بعد األلفني، وهو عدد هائل ضخم، ما بني  بأحاديثه األربعة  ُنَعيم مجلًة وتفصياًل  فهل وضعه 
اص، أم مزج بني  اعني من زنادقة وقُصَّ قصري وطويل طواًل نسبيًّا، أم نقله مجلًة وتفصياًل عن الوضَّ
األمرين، ففيه ما هو من خياهل، وفيه ما هو من خيال غريه، وفيه كذلك ما هو مقبول ىلع ِعالته 
ثني املعرتف بهم؟ لعل هذا هو الراجح، وأن كتابه، كتاب »الفنت« هذا، هو أقرب  أحيانًا عند املحدِّ

إىل مدونة مجاعية.

وىلع لك حال، فقد أعرض أهل السنة عن كتاب »الفنت« باعتباره كتابًا يف السنن أو األحاديث 
راًحا. قال اذلهيب: »ال جيوز ألحد أن حيتج به. وقد َصنَّف كتاب  رحوه اطِّ املوثوقة ىلع العموم، واطَّ

الفنت، فأىت فيه بعجائب ومناكري«)2(.

بل جتاوز األمر خصوص كتاب »الفنت« إىل عموم اجلنس األديب ادليين الروايئ الرسدي اذلي 
يمثله، أي جنس »املالحم«، من باب تسمية اللك باجلزء، أو ما يلزم منه، وجنسني آخرين رسديني 
قريبني منه، يتضمنان هما أيًضا أساطري من أنواع أخرى؛ أغلبها األساطري اتلكوينية والعجائبية. 
أكرثه اكملنقول يف  اتلفسري،  املنقول يف  أن  »ومعلوم  يقول:  1327م(  تيمية )ت 728ه/  ابن  فهذا 

)1(  أبو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد بن مبارك بن القطان اجلرجاين )ت 365ه(، الاكمل يف ضعفاء الرجال، حتقيق 
وتعليق عدل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، مج. 8 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997(: 251، 

ترمجة 1959.
)2(  شمس ادلين اذلهيب، سري أعالم انلبالء، مج. 10: 609، ترمجة 209.
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املغازي واملالحم. وهلذا قال اإلمام أمحد: ثالثة أمور ليس هلا إسناد: اتلفسري، واملالحم، واملغازي. 
وُيروى: »ليس هلا أصل«، أي إسناد، ألن الغالب عليها املراسيل«)1(.

»قول  بقوهل:  أمحد،  اإلمام  قول  1070-1071م(  463ه/  )ت  ابلغدادي  اخلطيب  فرس  وقبله 
الـَميموين: سمعت أمحد بن حنبل يقول: ثالثة كتب ليس هلا أصول: املغازي، واملالحم، واتلفسري. 
قال اخلطيب يف )جامعه(: وهذا حممول ىلع كتب خمصوصة يف هذه املعاين اثلالثة، غري ُمعتَمد 
اص فيها. فأما كتب املالحم، فجميعها بهذه الصفة.  عليها، لعدم عدالة ناقليها، وزيادات الُقصَّ

وليس يصح يف ذكر املالحم الـُمرتَقبة، والفنت الـُمنتَظرة، غري أحاديث يسرية«)2(.

واحلال  بن محاد،  ُنَعيم  واملالحم غري كتاب  الفنت  كتابًا يف  يقصد  بن حنبل  أمحد  فهل اكن 
نه أهل السنة يف هذا اجلنس من الكتابة، بغثِّه وسمينه، واحلال أيًضا أنه معارصه  أنه أقدم ما َدوَّ

وقسيمه يف حمنته؟!

لقد سبق ُنَعيم إىل الكتابة يف موضوع الفنت واملالحم، وال شك، قبل أن يُهَرع اإلمام ابلخاري 
)ت 256ه/ 869-870م( ثم اإلمام مسلم )ت 261ه/ 874-875م( إىل الكتابة فيه، من باب جتريد 
اص والزنادقة،  احلديث الصحيح وإفراده باتلدوين، وفصل املعرفة ادلينية املقدسة عن تراث الُقصَّ
ن مقاييس  ثم الضعفاء واملرتوكني اذلين عملوا ىلع تزييف انلصوص ادلينية املقدسة، وقبل أن تُدوَّ

توضيع احلديث، وال سيما أحاديث الفنت واملالحم. وهذا ما سوف نرجع إيله.

4- أدبية األساطري األخروية، من منظور نظرية األدب ونظرية الرسد

ليس عملنا هذا باتلأكيد أول نقد متين أو بنيوي تعرضت هل األساطري األخروية. فقد انتبه 
أدب  منها  كثري  اليت  الزائفة  األحاديث  عن  الصحيحة  األحاديث  تميزي  رضورة  إىل  القدماء 
أسطوري، واستعملوا مفاهيم نقدية متنية جيدر بنا أن نستثمرها يف تطوير نقد أسطوري عريب 
ثني من نقدهم هذا اكنت منبثقة من صميم  معارص لألساطري األخروية. صحيح أن اغية املحدِّ

 )1(  تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلرض بن حممد بن اخلرض بن عيل بن 
الكريم؛  القرآن  دار  )الكويت:  زرزور  اتلفسري، حتقيق عدنان حممد  أصول  مقدمة يف  احلراين )ت 728ه(،  تيمية  بن  اهلل  عبد 

بريوت: مؤسسة الرسالة، 1972(: 59-58.
األرسار املرفوعة، يف األخبار املوضوعة، املعروف  )2(  نور ادلين أبو احلسن عيل بن سلطان حممد املال اهلروي القاري )ت 1014ه(، 

باملوضواعت الكربى، حتقيق حممد بن لطيف الصباغ )بريوت: املكتب اإلساليم، 1986(: 382.



17

األساطري األخروية العربية

الرؤية ادلينية السنية، ويه رؤية أيديولوجية، ولكنهم باتلأكيد يقدمون نلا »مواد نقدية« تعيننا 
إذا وظفناها ىلع وصف األساطري األخروية وصًفا منبثًقا من نظرية األدب، ىلع األعم، ونظرية 

الرسد ىلع األخص.

أ- الزتييف

افتعااًل،  املُفتَعلة  األحاديث  أي  »الزيوف«،  مفهوم  نطاق  يف  تدخل  األخروية  األساطري  هذه 
»األحاديث  ملفهوم  الـُمخاِلف  املفهوم  وهو  جمهولون،  أو  معروفون  اعون  وضَّ أنشأها  واليت 
اجلوزي  ابن  استعمل  وقد  ضعيفة.  أو  حسنة  أحاديث  من  إيلها  ينحاش  وما   الصحيحة«، 
)ت 597ه/ 1200-1201م( هذا االصطالح. يقول: »وال يسع انلاقَد يف دينه أن ال يُبنيِّ الزيوف من 

ث عند ابن اجلوزي. غريها«)1(. وانلاقد هنا هو املحدِّ

إن تزييف األحاديث األخروية بنسبتها من حيث السند، إىل مصدر القداسة اثلاين، أي انلبوة 
املحمدية، أو »السلف الصالح«، أي اجليل املقدس من صحابة أو تابعني، وباالجتهاد يف إبداعها 
رؤية  تشكيل  يف  بوظيفتها  تقوم  جيعلها  ما  هو  املنت؛  حيث  من  املقدسة  انلصوص  حيايك  إبداًع 
املسلم العايم للمستقبل، وختصيب خياهل، وختويفه منه، بل إرعبه. وإذا اكنت األساطري مقدسة 
عند املؤمنني بها، فإن كونها »زيوفًا« جيعلها تفقد صفة القداسة، عند علماء ادلين بالرضورة، 
-1414 الفريوزآبادي، )ت 817ه/  بتعبري  »مردودة«  فتصري  اإلنسانية،  العلوم  ابلاحثني يف  وعند 

1415م( إذ يقول: »صارت مردودة لغش«)2(.

نرضب مثاًل هلذا بما جاء عند ُنَعيم بن محاد قوهل: »حدثنا ُعبيد بن واقد الَقييس، عن حممد 
 D ابن عيىس الُهَذيل، عن حممد بن الـُمنَكِدر، عن جابر بن عبد اهلل، عن عمر بن اخلطاب
قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: خلق اهلل تعاىل ألف أمة، ستمائة يف ابلحر، وأربعمائة يف الرب. 

وأول يشء من هذه األمم هالاًك اجلراد. فإذا هلكت، تتابع مثل انلظام إذا قُِطع سلكه«)3(.

)1(  ابن اجلوزي، كتاب املوضواعت، مج. 1: 43.
)2(  جمد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوزآبادي )ت 817ه(، القاموس املحيط، مج. 3 )بريوت: 

دار الكتب العلمية، 1995(: 202، مادة زاف.
)3(  أبو عبد اهلل ُنَعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث بن همام بن سلمة بن مالك اخلزايع املروزي الفريض األعور )ت 228ه(، الفنت، 

حتقيق أيب عبد اهلل أيمن حممد حممد عرفة )القاهرة: املكتبة اتلوفيقية، ]--19[(: 192-193، ترمجة 677.
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انليب  إىل  منسوب  فهو  املقدس،  احلدييث  انلص  وسمات  مكونات  لك  انلص  هذا  اختذ  لقد 
الزمان،  آخر  وما يكون يف  واملستقبل،  بالغيب  تنبؤ  وفيه  ثني،  املحدِّ بسلسلة سند ىلع طريقة 
وفيه تنبؤ حبدث خارق أكرب، هو فناء العالم، وحدث خارق أصغر، هو فناء اجلراد، هذه احلرشة 
املحقورة يف شلكها. ولك هذا حتيم ومقدور، وال مفر منه. وهذا احلدث اخلارق األصغر، أمارة 
قد  هنا  الزتييف  إن  الكربى.  الساعة  أمارات  أي  األكرب،  اخلارق  احلادث  وقوع  بداية   ىلع 
ثني  بلغ منتهاه، وجاز أن يشتبه األمر ىلع املتليق املسلم املؤمن السين العام، لوال ترصيح املحدِّ
ا صيغ صياغة انلصوص املقدسة األصلية، وحاول أن حياكيها يف  بكونه من »الزيوف«، أي نصًّ

لك يشء.

ـُحال ب- امل

وجعله  بـ »املحال«،  اجلوزي  ابن  سماه  ما  »الزيوف«،  األحاديث  أو  انلصوص  هذه  يهيمن يف 
مقياًسا لفرزها عن األحاديث الصحيحة. يقول: »إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: عليكم بسنيت. واملحال 

ليس من سنته«)1(.

وقد جاء يف أقدم معجم عريب: »واملحال من الكالم: ما ُحوِّل عن وجهه. والكم مستحيل: 
حمال«)2(.

إن املحال هو ما تضمن اتلناقضات من منظور عقالين. إنه ما عربَّ عنه الَكَفوِي )ت 1094ه/ 
1683-1684م( بقوهل: »ما اقتىض الفساَد من لك وجه، اكجتماع احلركة والسكون يف يشء واحد، 

يف حالة واحدة...«)3(.

إن سمة املحال هذه، سمة ُمهيِمنة يف انلص ويه تعادل سمة »ابلاطل« أو »شبه ابلاطل«، كما 
سماها ابن منظور )ت 711ه/ 1311-1312م( ودرسناها حنن)4(. إن هذا »املحال«، هو ما يُعبَّـر عنه 

)1(  ابن اجلوزي، كتاب املوضواعت، مج. 1: 44.
)2(  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ابلرصي األزدي ايلحمدي )ت 170ه(، كتاب العني: مرتًبا ىلع 

حروف املعجم، حتقيق عبد احلميد هنداوي. مج. 1، أ-خ )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003(: 374.
)3(  أبو ابلقاء أيوب بن موىس احلسيين القرييم الكفوي احلنيف )ت 1094ه(، اللكيات: معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق 

عدنان درويش، وحممد املرصي )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2011(: 733.
ليَم، األسطورة املغربية: 61-60. )4(  ابن احلاج السُّ
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أيًضا باملجازفة. فحضور هذه »املجازفات« يف انلص احلدييث، مدعة إىل اعتباره من األحاديث 
فمقياس  األخروية.  العربية  األساطري  ومرآة  عملنا،  جمال  وهو  اجلوزي،  ابن  بتعبري  »الزيوف«، 
املجازفة عند ابن القيم )ت 751ه/ 1349م( مقياس ُمعتَمد يف اتلصحيح والزتييف. يقول: »هذه 

املجازفات، اليت ال يقول بمثلها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)1(.

اتلجارية،  الصفقة  الضبط يف  والرشاء«)2(. أي عدم  ابليع  »احلدس يف  املجازفة هو  إن أصل 
وذلك بـ »بيع جمهول الكيل أو الوزن«)3(، كما عند عبد الرحيم املناوي )ت 952ه/ 1031-1032م(.

إن عدم الضبط هذا هو »املجازفة، ويه الـُمساَهلة«)4(. إن املجازفة يف هذه احلالة، تَساُهل 
كبري يف الرواية، يدعو إىل الشك ثم الرد، مبين ىلع رواية »املحال«، أو ما ال يقبله العقل. ويكون 
ذلك »املحال«، أو املجازفة، إما داخل انلص األسطوري الواحد، أو بني نصني اثنني عند املقارنة.

إن هذا »املحال«، أي ما حييله العقل وال يقبله، أو »املجازفات«، يُعربَّ عنه كذلك بأنه احلديث 
به انلظر«)5(، بتعبري ابن قتيبة، عند حديثه عن »قصة« ُعوج بن ُعناق، أو بتعبري عيل  اذلي »يُكذِّ
القاري، احلديث اذلي »تقوم الشواهد الصحيحة ىلع بطالنه: كحديث ُعوج بن ُعنُق الطويل، 
اذلي قصد واضعه الطعن يف أخبار األنبياء«)6(، أي أسطورة ُعوج بن ُعناق، بتعبرينا املعارص. إن 
هذه الشواهد الصحيحة، أو انلََّظر، يه »شواهد« العقل القديم يف مقاومة هيمنة األسطورة، حىت 

ثني يف كيفية »إبطال« العقل لألسطورة. وإن لم يفصل انلقاد من املحدِّ

ج- اتلأريخ

إن توظيف اتلأريخ، ليس سمة عمة يف األساطري األخروية، بل هو قليل بعض اليشء. إن هذه 
ثني مجلًة  املحدِّ أمارة ىلع وضعها، ومدعة إىل رفضها عند  املوجودة يف بعض األحاديث،  السمة 

)1(  املال عيل القاري، األرسار املرفوعة: 406.
)2(  الفريوزآبادي، القاموس املحيط: مج. 3: 165. 

)3(  زيد ادلين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي املناوي القاهري )ت 1031ه(، اتلوقيف ىلع 
مهمات اتلعاريف، حتقيق حممد رضوان ادلاية )بريوت: دار الفكر املعارص؛ دار الفكر، 2002(: 241.

)4(  املرجع السابق.
)5(  ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث: 403.

)6(  املال عيل القاري، األرسار املرفوعة: 425.
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وتفصياًل. لقد سماها عيل القاري بـ »أحاديث اتلواريخ الـُمستقبَلة«)1(، وعنده أن »أحاديث هذا 
ابلاب، لكها َكِذب مفرتى«)2(. فلنرضب املثل ىلع »أحاديث اتلواريخ الـُمستقبَلة«، بما يف انلص 

اآليت:

»حدثنا ُنَعيم، قال: حدثنا رُشدين عن معاوية بن صالح، قال: حدثين بعض الـَمشيََخة، أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا أىت ىلع أميت مخس وعرشون ومائة سنة، اكنت املالحم، ولك ما يُذكر يف 

آخر الزمان«)3(.

ا سوف يكون يف  إن أساطري »اتلواريخ الـُمستقبَلة«)4(، ال تتحدث يف واقع أمرها أحيانًا عمَّ
آخر الزمان، بقدر ما تُؤرِّخ ما اكن يف بداية »آخر الزمان«؛ إذ إنها تتحدث يف الواقع عن املايض وما 
ظهر فيه من الفنت واملالحم، يف صيغة تنبؤ باملستقبل. ويف حالة هذا انلص، تعكس هذه األسطورة 

األخروية املستقبلية، وال شك، بداية انهيار دولة األمويني.

نة وايلوم، فإنها تُؤرِّخ نفسها  دة بالسَّ  وإذا لم تكن األسطورة األخروية، أو »الـُمستقبَلة« حُمدَّ
لَُهيعة، عن  ابن  ُنَعيم، قال: حدثنا رُشدين عن  ىلع وجه اتلقدير املضبوط، فنجد مثاًل: »حدثنا 
أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ثالثمائة سنة،  قال: أجل  ابن عباس  نعاين، عن  الصَّ َحنَش  يح، عن  رُشَ بن  قيس 
كبين إرسائيل«. وهو ما يعين باتلقدير فناء املسلمني أو هالكهم ىلع رأس سنة ثالثمائة هجرية، 

من مبعث انليب ملسو هيلع هللا ىلص أو وفاته.

5- الفتنة: املفهوم املركزي يف األسطورة األخروية

إن فكرة فساد الزمان، ويه فكرة مركزية يف اثلقافة اإلسالمية، تقتيض أن أفضل األزمان هو 
ًَّسا، بكرثة  الزمن املقدس؛ زمن انلبوة والسلف الصالح، وبعدها يَفُسد الزمان، ويصري زمنًا مدن
الفنت وما تَستَتِبع من املالحم، إىل أن يأيت األبطال املوعودون يف أرشاط الساعة الصغرى، اكملهدي 
فياين، ثم تظهر عالمات الساعة الكربى، أو »أرشاطها« املذكورة يف القرآن وغريه، كخروج  والسُّ

)1(  املرجع السابق: 450.
)2(  املرجع السابق: 418.

)3(  ُنَعيم بن محاد، الفنت: 501، ترمجة 1945.
)4(  املال عيل القاري، األرسار املرفوعة: 450.
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ادلابَّة ويأجوج ومأجوج، ثم تقوم الساعة. إن فساد الزمان، ال يكون إال بكرثة الفنت. وهذا ما 
يفرس إفراد ُنَعيم لكتاب خاص فيها. فالفتنة عند عبد الرؤوف املناوي )ت 952ه/ 1031-1032م( 
. وقال الراغب: ما يتبني به حال اإلنسان 

ِّ
»ابللية. ويه معاملة تُظِهر األمور ابلاطنة. ذكره احلَرايل

من خري أو رش«)1(. 

إن كتاب »الفنت«، هو يف واقع أمره، كتاب ابلاليا واملحن الـُمتوقَّع حدوثها يف آخر الزمان، 
يف  الَكَفوِي  يَتتبَّع  والقاسية.  ا  جدًّ العنيفة  األحداث  أي  الكربى،  الساعة  أرشاط  تظهر  أن  قبل 

»اللُكِّيَّات«، مفهوم الفتنة، يف مرجعيته القرآنية، فيجد هل ستة عرش مفهوًما جزئيًّا. فيقول:

»الفتنة: ما يتبني به حال اإلنسان من اخلري والرش... والفتنة أيًضا: الرشك ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾، 
ې﴾،  ې  ﴿ۉ  والصد  خت﴾،  حت  جت  ﴿يب  والقتل  ے﴾،  ﴿ے   واإلضالل 
والضاللة ﴿ۉ ۉې ې﴾، والقضاء ﴿ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾، واإلثم ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، 
گ﴾،  گ  ﴿گ  والعفو  ھ﴾،  ھ  ہ   ﴿ والعربة  ژ﴾،  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  واملرض 

واالختبار ﴿ے ے ۓ ۓ ڭڭ﴾، والعذاب ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾، واإلحراق ﴿ ڦ ڦ 
ڦ ڦ﴾، واجلنون ﴿ڻ ۀ﴾. قيل يف قوهل تعاىل ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾: إن املراد انليف 

عن ابلدل«)2(. 

األخروية،  »الفنت«  كتاب  أساطري  يف  الفتًا  وروًدا  وارد  اجلزئية  املفاهيم  هذه  من  كثرًيا  إن 
 

وال سيما اإلضالل، والقتل، والقضاء، واإلثم، واملرض، والعربة، واالختبار، والعذاب، واإلحراق، 
بقتل  ثم  أتباعهم،  بإضالل  انلاس  يَفِتنون  مثاًل  وغريهما  وادلجال  فياين  فالسُّ وانليف.  واجلنون، 
أم  املؤمنون  َحبَّ 

َ
أ اذلريع، وفتنتهم قضاء وقدر ال مناص منه،  الشامل  القتل اجلمايع  املؤمنني 

كرهوا، وما يرتكبون من القتل أو »املالحم«، وغريها من الفساد، هو إثم كبري يف األرض، وعربة 
للمؤمنني، واختبار هلم ولصربهم ىلع االبتالء اإلليه بأشد ما يكون من العذاب يف ادلنيا، وهم 
أو  نفيهم  العذاب  وأقل  وإحراقهم،  بقتلهم  سيما  وال  بعثهم،  بعد  اآلخرة  يَرِدوا  أن  قبل  أحياء، 

نزوحهم من أراضيهم. 

)1(  املناوي، اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف: 549.
)2(  أبو ابلقاء، اللكيات: 583.
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ويتضمن مفهوم الفتنة الـُمتداَول مفهوًما أخص منه، لكنه يرجع إيله دائًما. فلك ملحمة يه 
فتنة. لكن العكس غري صحيح، إذ ليست لك فتنة ملحمًة بالرضورة، فـ »امللحمة: احلرب ذات 

القتل«)1(، و»الوقعة العظيمة يف الفتنة«)2(، و»القتال يف الفتنة«)3(.

ابن حنبل يقول:  »الفتنة« األخروية، فنجد  الواقع ملفهوم  وقد يرد مفهوم امللحمة مرادفًا يف 
اخلطيب  عند  هل  مساوقًا  أو  واتلفسري«)4(.  واملالحم،  املغازي،  أصول:  هلا  ليس  كتب  »ثالثة 
أحاديث  الـُمنتَظرة، غري  والفنت  الـُمرتَقبة،  املالحم  ذكر  يَِصحُّ يف  »وليس  يقول:  إذ  ابلغدادي، 

يسرية«)5(.

 وكثرًيا ما تُستعَمل يف صيغة اجلمع، فعند ُنَعيم بن محاد: »بقيت من املالحم واحدة«)6(، و»َمعِقل 
املسلمني من املالحم دمشق«)7(. ويُستعَمل أحيانًا مرادف ملصطلح الفتنة، وهو اهلرج. أي »الفتنة 

واالختالط... وفرسه انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف أرشاط الساعة بالقتل«)8(. 

»ويل هلم من هرج  ففيه:  اللكمة،  استعمال هذه   - قلة  قد جند - ىلع  بن محاد،  ُنَعيم  وعند 
عظيم األجنحة«)9(. وقد يُدَرج مفهوم الفتنة، وما يتضمنه من مالحم وهرج، ضمن مفهوم أوسع 
وأشمل، أي مفهوم أرشاط الساعة. فعند ُنَعيم بن محاد: »إذا رأيت العرب تهاونت بأمر قريش... 

فقد غشيتك أرشاط الساعة«)10(.

)1(  اخلليل بن أمحد، كتاب العني، مج. 4: 77.
)2(  مجال ادلين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري الرويفيع اإلفرييق )ت 711ه(، لسان العرب، مج. 12 )بريوت: 

دار الفكر، د.ت.(: 53.
حاح، حتقيق يوسف الشيخ حممد  )3(  زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي )ت 666ه(، خمتار الصِّ

)صيدا: املكتبة العرصية، 1995(: 280.
)4(  املال عيل القاري، األرسار املرفوعة: 382.

)5(  املرجع السابق.
)6(  ُنَعيم بن محاد، الفنت: 180، ترمجة 617.

)7(  املرجع السابق: 202، ترمجة 717.
حاح: 325. )8(  زين ادلين الرازي، خمتار الصِّ
)9(  ُنَعيم بن محاد، الفنت: 166، ترمجة 556. 

)10(  املرجع السابق: 198، ترمجة 700.
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6-  من األسطورة األخروية إىل األسطورة اجلفرية واحلِدثانيَّة: نهاية أم تطور؟

ثني يف تدوين احلديث، غثِّه وسمينه، يف مدونات كثرية، واعتناؤهم  اكن النشاط اهلائل للمحدِّ
حركية  تلوقف  مدعًة  وموضوع،  وضعيف  وحسن  صحيح  من  مراتبه  وتميزي  بتوثيقه  ابلالغ 
امليالدي؛  اتلاسع  اهلجري/  اثلالث  القرن  من  ابتداًء  األقل،  الظاهر ىلع  األخروية، يف  األساطري 
ع وُوثِّق، وكذلك »آثار السلف«، وأن ال سبيل  ألن منطق األشياء يفرتض أن احلديث انلبوي قد مُجِ
ثني كأصحاب الكتب الستة واملتخصصني يف  إىل رواية »أحاديث فتنية« غري اليت يف أيدي املحدِّ
»املوضوعت« اكبن اجلوزي، اذلين استوعبوها تدوينًا يف القرن اثلالث وبعيده. وفضاًل عن هذا، 
فإن حركة »الزنادقة« اكنت قد انقطعت يف هذا القرن، بانتصار أهل السنة عليهم وىلع املعزتلة يف 

اص ونشاطهم. هذا القرن نفسه، ولم يبَق إال الُقصَّ

ابن  فهذا  أنفسهم.  السنة  أهل  انلقالنيني  نقد عنيف من  إىل  الفنت  تعرضت كتب  لقد  بل 
بيت )ت 633ه/ 1235-1236م( ينتقد »كتاب الفنت« أليب عمرو ادلاين، املقرئ الشهري  ِدحيَة السَّ
وفسادها،  واألزمنة  وغوائلها،  بالفنت  الواردة  »السنن  »كتاب  فيقول:  1052-1053م(  444ه/  )ت 
ق فيه بني نرَْسٍ وَظليم. وأىت  والساعة وأرشاطها«، وهو جمدل َمَزَج فيه الصحيح بالسقيم، ولم يُفرِّ

ا ثبت من الصحيح املسموع«)1(. باملوضوع، وأعرض عمَّ

فاكن هذا انلقد انلقالين الشديد إيذانًا ببوار هذا اجلنس الرسدي العريب القديم، اذلي نشأ 
نه املؤلف فيه، وهو أبو عمرو ادلاين، »من املالحم، وما اكن  ابتداًء من نهاية القرن األول، ملا ضمَّ
يف  أغرب  فيما  وأغرب  وانلون،  بِّ  الضَّ بني  واتلناقض  اتلنايف  فيه  ومَجََع  وسيكون،  احلوادث  من 
ا، ويتعذر ىلع 

َ
ب آخُرها أوهل روايته عن رضب من اهلوس واجلنون. وفيه من املوضوعت، ما يُكذِّ

ل هلا تأويلُها، وما يتعلق به مجاعة الزنادقة من تكذيب الصادق املصدوق، حممد ملسو هيلع هللا ىلص«)2(. الـُمتأوِّ

)1(  شمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فْرح األنصاري اخلزريج القرطيب )ت 671ه(، اتلَّذكِرة يف أحوال املوىت 
وأمور اآلخرة، حتقيق فّواز أمحد زمريل، مج. 2 )بريوت: دار الكتاب العريب، 1997(: 293.

)2(  املرجع السابق: 292-291.
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ومأجوج)1(،  ويأجوج  ادلابَّة  أسطورة  بانتقاده  فيها،  و»اتلناقض«  »اإلغراب«  سمة  انتقد  وقد 
واتلأريخ للفنت)2(، و»اتلفاصيل ابلاطلة، واألحاديث الاكذبة يف أرشاط الساعة«)3(.

 بيد أن بوار هذا اجلنس األسطوري يف صورته األوىل، اكن إيذانًا بظهوره من جديد وانبعاثه 

رسدي  جنس  وهو  احِلدثانيَّة،  اجلفرية  األساطري  جنس  هو  حمله،  حل  آخر  أسطوري  جنس  يف 
أسطوري كذلك، شبيه جبنس األساطري األخروية، ومتطور ومتفرع منه، قد سبق نلا أن درسناه 
مضمرات  إىل  مدخل  أسطوريًّا:  نوًع  امللحيم والفتين  اجلفري  »األدب  عنوانه:  سابق  حبث  يف 

خطابه«)4(.

إن كتاب اجلفر »اكن أصله، أن هارون بن سعيد العجيل، وهو رأس الزيدية، اكن هل كتاب 
يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع ألهل ابليت ىلع العموم، وبلعض األشخاص منهم 

ىلع اخلصوص...«)5(. 

بيد أن األسطورة اجلفرية اليت تطورت من أصلها الشييع، صارت أسطورة سنية تتنبأ باملستقبل 
يف صور عديدة:

»وأكرث ما يعتين بذلك ويتطلع إيله األمراء وامللوك يف آماد دوتلهم. وذللك انرصفت العناية 
م أو َويِلٍّ يف مثل ذلك،  من أهل العلم إيله. ولك أمة من األمم يوجد هلم كالم من اكهن أو ُمنجِّ
ثون أنفسهم بها، وما حَيُدث هلم من احلرب واملالحم، ومدة بقاء  من َملٍَك يرتقبونه، أو دولة حُيدِّ

ادلولة، وعدد امللوك فيها، واتلعرض ألسمائهم، ويُسىمَّ مثل ذلك احِلْدثان«)6(.

نفوس  يف  قداسة  من  هلم  وما  ابليت«  »آل  من  اجلفرية  األسطورة  يف  اإلهلام  مصدر  وانتقل 
مني« وما عندهم من الِعلم املستقبيل.  املسلمني السنيني والشيعة ىلع السواء باتلدريج، إىل »الـُمنجِّ

يقول ابن خدلون )ت 808ه/ 1405م(:

)1(  املرجع السابق: 294.

)2(  املرجع السابق: 311.

)3(  املرجع السابق: 310.
)4(  حممد ِمشبال، بالغة اخلطاب ادليين، معالم نقدية )الرباط: منشورات ضفاف، 2014(: 386-347.

)5(  ويل ادلين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن خدلون احلرضيم اإلشبييل املاليك )ت 808ه(، مقدمة ابن خدلون، حتقيق 
وتعليق عيل عبد الواحد وايف، ط. 3، مزيدة ومنقحة، مج. 2 )القاهرة: دار نهضة مرص، 1981(: 829-828. 

)6(  املرجع السابق: 822. 
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»وأما بعد صدر الِملَّة، وحني َعلَّق انلاس ىلع العلوم واالصطالحات، وتُرمِجت كتب احلكماء 
ك وادلول، وسائر األمور 

ْ
مني يف الـُمل إىل اللسان العريب، فأكرث ُمعتَمدهم يف ذلك كالم الـُمنجِّ

والع هلا«)1(. العامة من الِقرانات، ويف املوايلد واملسائل، وسائر األمور اخلاصة من الطَّ

األسطورة  احِلدثانيَّة  اجلفرية  األسطورة  َخلََفْت  األخروية،  األسطورة  ظاهر  اتلطور يف  وبهذا 
الفتنية، لكن باطنها لم يتغري. فاألساطري ال تفىن وال تتالىش، ولكنها تتطور.  

)1(  املرجع السابق: 823.





امللحـق

نصوص فتـنية جفرية ملحمية

تنبيه

هذه امللحقات، نصوص جفرية متناثرة، أو نصوص تتحدث عنه، وجدناها يف املصادر، بعض 
ل إىل شعر، وبعض منها ُمرتَجم برتمجتنا من  منها أصيل، وبعض منها خُمترَص، وبعض منها ُمتحوِّ
اإلسبانية  بادلراسات  املختص  زميلنا  وراجعه  األندليس،  العريب  القديمة عن األصل  اإلسبانية 
ا اكن هذا  ادلكتور مصطىف عديلة. وقد أوردناها دون اعتبار ترتيب معني، تعميًما للفائدة، لـمَّ

األدب اجلفري امللحيم جمهواًل ومهماًل تماًما. فوجب اتلنبيه.

)1(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذا هو انلظم العجيب، اذلي َنَظَمه سيدي زيد الَكراكيِل، غفر اهلل هل، ونصه)1(:

مكتوب.  اهلل  عند  وهو  احلق،  انليب  بها  وعد  اليت  اإلخبارات  يف  به  املوعود  أنتظر  كم  آه 
قضاء  من  حرف  ]هنا[  يَنُقص  ولن  هل.  وُكِشف  انلاس،  بلسان  ال  به،  هل  وِح 

ُ
أ اذلي  وهو 

 

أتكلم، اذلي رِغب  أن  حب 
ُ
أ اتلاسع  العهد  أهل  يقول اهلل. عن  يقع كما  الكريم، وسوف  ربنا 

صاحب الرشيعة ملسو هيلع هللا ىلص مرات متعددة إىل اهلل يف أن يرمحهم. فاستجاب اهلل دعءه، وحتقق ادلعء.

ل ما أخرب به انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن اجلزيرة الـُمكتنَفة بابلحار، اليت يه  فصِّ
ُ
أيها السادة. أحب أن أ

جزيرة اإلسبانيني، اليت ظهر حكمها فيما أخرب به، وبما أخرب به األنبياء واألويلاء، وهو مكتوب 

أندلسيي مملكة َغرناطة، ترمجة  تاريخ ثورة وعقاب  لويس دي املرمول كرخيال،  انظر:  )1(  هذه اجلفور األندلسية، واردٌة يف كتاب، 
ليَِم، مراجعة مصطىف عديلة، مج. 2 )حتت النرش(. وتقديم جعفر ابن احلاج السُّ
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كتابة عجيبة يف بشارة قديمة، ُحِفظ فيها ادلين، ويف كالم عيّل ]كرم اهلل وجهه[ اذلي أخرب بما 
سيقع إىل اآلن. ولكهم َرَووه، وتبني هلم أنه هو ما أخرب به ُحذيفة، وعنه تواتر.

وكذلك يُقَرأ برواية الصحايب، ودانيال ]عليه السالم[ ألن اذلي قاهل عيّل، ال شك فيه. فلك 
انلاس يصدقونه، وعنه قُِرئت مالحم عظيمة، وقعت كما قال.

وقد قال، وهو يذكر الغرب واألندلس، يف بعض كشوفاته: إنه ال بد من أن يملكهما الكفار. 
وهذا مؤكد أنه وقع كما َذَكر، ولك انلاس رأوه: فمنهم أهل العقول الراجحة، ومنهم اذلين عندهم 
مدنهما،  لك  تَعُمر  وسوف  باللكية،  جديد  من  يُفتحان  سوف   ،96 عم  فيف  سيقع.  بما  انلِّذارات 
ويقوم فيها أمري. وقبل أن يرَُشع يف هذا، سوف يذهب لك أهل املدن تلعمري ابلوادي برأي العامة، 
م ُمَذنَّب يُرهص باخلري واحلرية. 

َ
وسوف حيرثون األرض، وسوف يكون وقت ذلك عندما يظهر جن

وسوف تهدأ الفنت، وخيرج أهل مكة، وييجء عدوٌّ أشداٌء أرايَض اخلراج، اذلين هم يف املرشق من 
ممالك ايلمن، ويفتح أرض َسبتَة وقرص املجاز وطنجة، وأرض السودان، وجبيوش عظيمة من الرتك، 
سوف يَهِبط إىل الغرب، ويغزو ساكنه، وهم قوم ُظالَّم وكفار، يعبدون آهلة كثرية. وسوف ترجع لك 
م ادلين. وسوف تملك األمة اليت تعبد إالًها واحًدا َجبََل  اململكة إىل طاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُيعظَّ

طارق، اذلي منه اكن أصلهم ودخوهلم، وإيلهم سوف يرجع.

ويف ادلور العارش، ستتحقق سعادتنا. وما سوف يكون فيها من مشقة، سيكون ىلع ايلهود. 
الِعرق ايلهودي امللعون، واذلين يعبدون األصنام مصائب عظيمة. وسوف يظهر  وسوف يصيب 
ند يف املرشق، ويف أرض َعزازات. وبانلرص واملجد سوف  يف الغرب آيات عظيمة، ويف أرض السِّ

يذهب اهلْرج واملْرج.

إىل  الفاتح  ييجء  الشام،  إقليم  ومن  املرشق،  يف  بالد  ويه  تيمور،  ]أرض[  من  هنالك،  من 
الفريد،  الرببر: الرشيف، وَحيْدر، وزيد األسود، وحيىي  قُّواد كبار من  النساء، وييجء معه  قلعة 

 

وعبد السالم )أبو عبد السالم( اذلي سوف يرتاءى بني انلاس مجيًعا بذراعه العاري.

وسوف تكون عقوبة َغرناطة، قصة مدهشة؛ ألن ديارها سوف تبىق عند الفنت قاًع صفصًفا، 
ألجل ما سوف يُعَمل فيها من الرضب باحلديد، والكذب واخلداع، إىل أن يوشك أن يفىن القوم من 
أهل ابلدل بأمر من الكفار. وعندما تستويل اخلمر ىلع عقول احلاكم، عندئٍذ يأمرون بتسوية القرى 
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بدلات  لم هذه، سوف تضيع  السِّ لم. ويف عقود  السِّ إىل  انلاس  باألرض. ويف األخري، سيجنح لك 
كبرية وقالع باخليانة. ويف عم 92، و93، سوف تُرى مجاعت كبرية ىلع قسمني.

وسوف تضيع مالََقة تماًما. ولن تكون يه وحدها الضائعة، بل لك املدن؛ ألن القيام ألجل 
الشهرة يُضيِّع املمالك. واذلين ال يترصفون يف حذر، فسوف تالزمهم لك تعاسة وحرسة.

فيف هذه اجلماعة املحاربة من انلاس، سوف يُعدم اإليمان، ويكون ادلين خمذواًل. فيصري 
العلماء ُهُزًءا عند مجيع انلاس، وسوف يشتغل الوالة بإخراج انلاس من قُراهم، وبتسوية األمكنة 

باألرض مع ضياع اجِلبايات، دون أن يستطيعوا اهلجوم ىلع إفريقيا، فيرتكوها وراءهم.

وبعدئٍذ، سوف تقع للَكَفرة حرب، ويف مملكة َغرناطة، لن تبىق قرية. وىلع مدى عم، سيكرث 
الـَمَوتان.  يكون  وسوف  القلب،  وانكسار  انلََّصب  من  قليل  عدد  إال  يُفِلت  ولن  قاق،  الشِّ
َك وانتصاَر الغرب، من أهل املغرب، ألن ما قاهل انليب احلق ملسو هيلع هللا ىلص فال بد من أن يُرى 

ْ
فانتظروا ُمل

 

األسفار.  ُسن 
َ

حت عندئٍذ  العاق،  االبن  يضل  وعندما  ابلدلات.  من  »سيهربون  ]قال[:  انلاس.  يف 
وحينما ييجء أمر اهلل بالليل قبل انلهار، سيستعد ابلحر، حىت جتري فيه السفن من غري بأس«. 

وما أوىح اهلل به، لم خُيلَف ولن خُيلَف.

وسوف يفتح ديُن املسلمني أقايلَم انلصارى. وعندما يَمِلك األحدب، فسيكون اإلسالم دائًما 
يف نقصان. وسوف يأيت السودان لفتح َسبتَة وأرايض ُمرِسيَة، وسوف يبين ايلهود قلعة احلَمام. وسوف 
يسري الرتك جبيوشهم إىل ُروِميَة، ولن يفلت من انلصارى إال من رجع منهم إىل دين انليب ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

الغرب، وجنوًبا ويف بالد  أن تكون يف  بد من  الرَّجَعة ال  وأمواتًا. وهذه  أسارى  ابلاقون  ويصري 
السودان. وسيظهر هذا األمر يف لك املمالك، ومن بالد اتلِّرب، سوف خيرج الغزاة للكفار.

هذا  من  فاعلموا  احلقييق.  االفتتاح  هما  وفتحك  دخولك  إن  طارق.  »يا جبل  أكرث:  ويذكر 
أنه لن يبىق يف َسبتَة وطنجة والقصور ويف لك أحنائهن ُغصن. وسوف تُفتَح، وأن جزيرة إسبانية 
]األندلس[ ومالََقة، سوف يعاد بناؤها يف هذه الرَّجَعة، وسوف تكون سعيدًة بدين املسلمني، وأن 
س استكبارهم بالكفر، ويف قُرطبة، تُنكَّس عيوبهم وخطاياهم،  ب، سوف يُنكَّ يف بِلِّش والـُمنَكَّ
م  وأن املؤذِّنني سوف يُسِكتون ناقوسهم، وال بد وال بد. فيخرج الكفر من إشبيلية، وسوف يُرمَّ

اخلراب اذلي حلق بها يف وقت ضياعها بظهور املؤمنني.
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بعد  انعتاقها،  من  بد  ال  بأنه  أخرب  اذلي  السالم[،  ]عليه  دانيال  انليب  نبوءة  تتحقق  وسوف 
خسارتها ىلع يد َمِلك طاغية. وقد رأينا خروجه. فادعوا اهلل أن يتحقق فيها ما هو مذكور. قال 
اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: »أفلعلَّكم لم تروا انلصارى يَغِلبون يف أقىص األرض. وبعد أن يَغِلبوا، 
فِراًحا  املؤمنون  فَِمن قبُل ومن بعُد، اكن  أيام فلله هذا األمر.  سيُغلَبون هم ىلع قُرٍب يف بضعة 

بانلرص. فهو من يؤيد من خَيِدمه. ولن خُيلَف ِمن وعد اهلل يشء!«)1(.

ا، وهو أن  فأول العالمات، اليت ستظهر يف هذا احِلْدثان، يا سادة، ستكون عالمًة كبريًة جدًّ
ا يف وسط السماء، ييضء ضوًءا شديًدا. وبعده يَغِلب سلطان الرتك مدينة  يظهر ُمَذنَّب كبري جدًّ
بأهلها وَمِلِكها. وبعد هذا، وقريبًا منه، سيملك جزيرة روَدس الكبرية. فإذ يملكها املسلمون ىلع 
هذا  يف  ستكون  اليت  الكبرية  العالمات  من  وهو  أخرى.  انتصارات  للنصارى  سيكون  اتلأبيد، 
احِلْدثان. وسوف تصل جيوشه وأِهلَّتُه إىل األندلس، حىت إنهم سوف يقصدون القضاء ىلع ساكنها. 

وِمن فََزٍع سوف يرجع كثريون إىل دينه.

َويِلٌّ حقييق، يدعوهم إىل أن يقوموا بدين اهلل. وفور إذا  بيد أنه بعد هذا، سيقوم من بينهم 
يأيت ِهالل الرتك ىلع انلصارى، وىلع لك مدينة، وىلع لك ماكن ولك قلعة. وسيكون قريبًا من هذا 

ثالث ثورات: 

فاألوىل: ستكون نكسة وخسارة. واثلانية: ستكون خداًع وَكِذبًا، سيجعلهم ىلع حدِّ املوت. 
واثلاثلة: ستكون كرامة ونعمة، وبابًا ومدخاًل لفتح لك املدن واملمالك. وسيكون هذا الَقْطع اذلي 
ا حىت إنهم سوف يَدُخلون وَيفتَحون لك ممالكهم ومدائنهم،  سيقوم به الرتك للنصارى، كبرًيا جدًّ
من ابلحر إىل َديالن، إىل حبر َسَمرقَند، ولن يبىق هلم ذكر، ولن يُسَمع إال عويلهم. وهكذا ستضيع 
هذه اجلزيرة بأهلها، وسيزنل أمر فتحها عليهم، كما يزنل ويتدفق املطر من السحاب. وسيصري لك 

. سيد عبًدا. أرانا اهلل، سبحانه، هذه األدلة. إنه هو الـُمعطي الَعيِلّ

)1(  أصل اآليات، كما ورد يف القرآن الكريم: ﴿ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  
ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ   ٱ  ٻٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ   ڀ   ڀ﴾، انظر: »سورة الروم«، القرآن الكريم: اآلية 1-6. ونلنبه ىلع أن هذا انلص هو 

قصيدٌة اقتبست هاتني اآليتني.
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قاق بني  وأضاف املؤلف قائاًل يف هذا: »حني يرعبك الوقت باألعداء، وجيرح ضمريك، وبالشِّ
أصحابك، وحييط بك اخلوف من لك جانب، فانتبه إىل ُصنْع ربنا كيف حَيرُضُ بما ترغب فيه من 

عد. وستأتيك رسائل الراحة والبشائر«.  ا، وتبدأ يف الطلوع ُشُهُب وجنوُم السَّ حرية قريبة جدًّ

توجد عجائب وأرسار  ه خفاًء  وأَشدِّ اهلل،  تدبري  باطن  تيأس، فيف  فال  ذلك،  وريثما يكون 
كبرية. فإذا تقطع قلبك أثناء ذلك خوفًا، ولم تظهر لك عالمات ملا ترجوه، وال سمعت أخباًرا عن 
. ارمحين برمحتك، وكن يب رءوفًا«. فيف هذا رس عجيب؛  الصاحب اذلي تنتظره، فقل هكذا: »يا ربِّ
ألنه ما أكرث الشئون اليت تضطرب هلا القلوب، فيكون األمر بعد ذلك فرًحا وراحة! فكثري من 
مأنينة والراحة. وعندما ييجء ظالم الليل، تنكشف  األمور، بعد أن تَعُظم، تأيت من ورائها بالطُّ
وا يف فرح ما  هب. وألجل هذا، يلكن رجاؤكم يف اهلل، واسَعوا إىل رمحته، وتلقَّ انلجوم، وتظهر الشُّ
. فأنت  رتَه عيلَّ ره لكم بيده. وقولوا، وأنتم راضون بمشيئته: »رضيت يا ريب، بما قد قدَّ اكن قد قدَّ

العليم يا ريب بأمر الغيب«.
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)2(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ث حيدِّ الظهر،  صالة  بعد  قاعًدا  يوًما  اكن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  الفاضلة،  رَي  السِّ يف  يُروى 
 

أصحابه ئ. وإذ ذاك طلع ابن أيب طالب، وفاطمة الزهراء ر كذلك. وملا قعدا حبذائه، قاال 
هل: يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخربنا كيف تصري ادلنيا ألهل بيتك، يف آخر الزمان، وكيف تفىن. فقال هلما:

تفىن ادلنيا يف الوقت اذلي يكون فيه أفسق انلاس ورش انلاس. وبرسعة ستكون ذرية أهل 
بييت، يف جزيرة يف آخر ختوم املغرب، تُسىمَّ جزيرة األندلس. وسيكون آخر ساكنها من أهل بييت. 

وهم يَتاىم بيِت هذا ادلين، وآخر ذريته. فاهلل يرمحهم يف هذا الوقت.

هم  املكروبون.  هم  َهدون،  الـُمضطَّ »هم  وقال:  بادلموع،  عيناه  اغرورقت  هذا،  قال  وملا 
الـُمهِلكون أنفسهم، هم الـُمبتلنَي، ممن قال اهلل فيهم: ال ماكن يزول إال بإذننا. فاقرأ إىل انلهاية 
نة املكتوبة يف هذا، حيث يشري اهلل  إىل هذا اذلي ذكرت. وهذا سيكون ألجل النسيان  لك السُّ
اذلي سوف يكون عند أهل األندلس يف شئون ادلين، إذ يتَّبعون أهواءهم وشهواتهم، فيحبون 
الفحشاء  إىل  إال  يلتفتون  وال  وجيحدونها،  الزاكة  ويمنعون  الصلوات،  ويرتكون  مجًّا،  حبًّا  ادلنيا 
والفنت والقتل. فيكرث الكذب فيهم، وال يُوقِّر الصغرُي فيهم الكبرَي، وال يَرَحم الكبرُي فيهم الصغرَي، 
ويكرث فيهم اجلَور والظلم واأليمان ابلاطلة، ويبيع ويشرتي اتلجار بالربا والكذب والغش ما 
يبيعونه وما يشرتونه. لك ذلك للطمع يف حتصيل ادلنيا، والطمع يف نماء األموال وادخارها، دون أن 

يبالوا كيف اكتسبوها، وما كسبوه هل اكتسبوه بوجه حق أو باطل.

فحني  قال:  ثم  فبكينا مجيًعا بلاكئه.  وبكى،  ثانيًة  بادلموع  عيناه  اغرورقت  هذا،  قال  وملا 
ا منهم، فيذيقونهم أشد العذاب.  تظهر يف هذه اذلرية هذه اخلبائث، يسلط اهلل  عليهم قوًما رشًّ
م فال يغيثونهم. فيبعث اهلل عليهم َمن ال يرحم الصغري، وال يُوقِّر الكبري؛ 

َ
فحينئٍذ يستغيثون أعَدهل

ابليع  والغش يف  قوم،  يبىق يف  الربا  قط  رأينا  فما  بعقوبته.  ويشىق  بذنبه،  يؤاخذ  واحد  ألن لك 
والرشاء، واملوازين واملاكييل، َفرَتَك اهلل، سبحانه، عقوبتهم، فيمنع أو حيبس املاء عن وجه األرض. 
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بيت  أهل  بيق  وال  والـَمَوتان.  الفناء  عليهم  يُرِسل  أن  دون  انترشت،  وال  الفحشاء  بقيت  وال 
يتعاملون بالربا يف ابليع والرشاء، وباأليمان ابلاطلة، والطمع والكرب، إال عقبهم اهلل  بأنواع 

من األمراض الشيطانية.

ن أعداءهم منهم.  وما ظهر يف قوم الـَمَوتان القبيح، وال فشا فيهم القتل، إال أذهلم اهلل، ومكَّ
وال ظهر يف قوم عمل قوم لوط، إال عقبهم اهلل، فسلط اخلراب عليهم. وال ظهر يف قوم قط قلة 
َيَقبل  فلم  اهلل،  عقبهم  إال  وخطيئة،  رش  لك  ارتكاب  عند  اهلل،  خشية  وقلة  والرمحة،  الصدق 
صالتهم، ولم يستجب دعءهم يف حمنهم وشدائدهم، ألنه عندما تظهر اخلطيئة يف األرض، يسلط 
الرب، سبحانه، العقوبة اليت يستحقونها من السماء. ولن يلعن اهلل أحًدا من أهل بييت، حىت يرى 
الرمحة ضائعة بينهم. ولن يعذب عبده يف هذه ادلنيا بالعذاب األكرب، إال بقسوة القلب. فهكذا، 
عندما يصري قلب اإلنسان قاسيًا، يلعنه ربه، فال يستجيب دعءه وال يرمحه. ولن يغضب اهلل أكرث 
من عباده، إال عندما يقرتب يوم الفصل. وهذا بتماديهم يف اخلطايا، وغفلتهم عن اخلري، وعدم 

استقامتهم يف طريق احلق.

وعندئٍذ بكى، وقال: فاهلل يرمحهم يف هذه اجلزيرة، عندما تظهر فيهم هذه اذلنوب واخلطايا، 
بالزهد  ادلنيا  يطلبون  سوف  يومئٍذ  أكرثهم  ألن  ألوامره؛  واالستجابة  بالقرآن،  العمل  ويرتكون 
وادلين، وسوف يلبسون جلود انلِّعاج الـُمتَِّضَعة، وتكون ألسنتهم أحىل من العسل والسكر. بيد 
أن قلوبهم ستكون قلوب اذلئاب، وأعماهلم أعمال أرذال وسفلة. وعليهم سوف يصب اهلل عذابه، 
فلن يَقبل صلواتهم، ألنهم يؤثرون اجلَور. ولن يَدُخل مجاعَة أهِل بييت املفسدون أبًدا. فمن ابتسم 
الفساد، فقد هتك  ع هل يف املجلس، أو أعنه أو أكرمه ألجل أن يرتكب  يف وجه ظالم، أو وسَّ
حجاب انلجاة من َحلِقه. ]كذا[ وإذا طىغ َمِلك يف أرضه، ولم حيفظ العدل يف رعيته، أظهر اهلل 
ِكه نقًصا يف الطعام واثلمرات، وغريها من األموال لكها. فإذا حكم باحلق وبالعدل، ولم 

ْ
هل يف ُمل

اكء يف لك  ِكه وقَوِمه. واكن الزَّ
ْ
ِكه قساوة وال مظالم، بعث اهلل، سبحانه، بركته يف ُمل

ْ
يكن يف ُمل

يشء. 

الكرب  ويغلب  والكفر،  احلق  وِخذالن  اجلَور  اجلزيرة  هذه  أهل  يف  يظهر  فعندما  وهكذا، 
ويطيعون  اهلل،  رمحة  سنن  عن  فيخرجون  املعاملة،  يف  وجيورون  ايلتاىم،  إىل  فيُساء  واخليانة، 
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ِّون أنفسهم لألغنياء، ويستكربون  الشيطان، ويتبعون الشهوات، فيشهدون بالَكِذب وابلاطل، وُيذل
ا؛ فعندئٍذ يصب اهلل عليهم  ىلع املساكني بقسوة قلوبهم وكربهم، ويكون قوهلم حلًوا، وعملهم مرًّ

عذابه.

وعندئٍذ بكى مرة أخرى، وقال:

إال اهلل، وأن حممًدا رسوهل، وحمبة اهلل يل،  لوال شهادة أن ال هلإ  أسمائه،  ورمحة ريب، وعظمة 
لصب عليهم عذابه صبًّا شديًدا. ثم بكى بكاًء شديًدا أكرث، وقال: »يا ريب ارمحهم«. وكررها 
الفجور.  ما يكون  يسلط اهلل عليهم كذلك حاكًما قساًة وفجاًرا كأشد  بل ألجل هذا،  ثالثًا. 
فيأخذون أمواهلم بغري حق، ويستعبدونهم، فيقتلونهم ويدخلونهم يف دينهم، وجيعلونهم يعبدون 

معهم الصور واألصنام، وجيعلونهم يأكلون معهم اخِلزنير.

فإذا استخدموهم يف أشغاهلم، عذبوهم عذابًا شديًدا فأخرجوا منهم احلليب اذلي رضعوه من 
أطراف أظفار أصابعهم. ويبلغ بهم الَعْسُف الشديد يف ذلك الزمان، حىت إن الرجل سوف يمر 
بقرب أخيه، أو صاحبه املدفون، فيقول: يا يلتين كنت معك! ويدوم عليهم ذلك، إىل أن ييأسوا من 

انلجاة بِدين انلجاة. فييأس أكرثهم، فريتدون عن دين احلق.

وحينئٍذ بكى بكاًء أشد، وقال: فريمحهم اهلل، سبحانه، وُيظِهر هلم وجَه الرمحة، وَينظر إيلهم 
الرأفة والرمحة والشفقة. وهذا سيكون حني يشتعل فيهم ُسمُّ أعدائهم أكرث، حني جييئون  بعني 
الكبار، وحني  والشيوخ  أحداثًا،  وأطفااًل  ونساء،  الـُملتِهبة، رجااًل  بانلار  منهم  كثرًيا  فيُحِرقون 
فيمشون لكهم، وهم يف حالة  السماء،  يَِضجُّ مالئكة  فعندئٍذ  وينفونهم من بالدهم.  خيرجونهم 
عظيمة، يف رضوان اهلل، ويقولون هل: يا ربنا. بعض من قوِم َويِلِّك ورسولك حممد ملسو هيلع هللا ىلص، يُكَوون يف 
انلار، وأنت اجلبار املنتقم. وعندئٍذ يبعث اهلل  من يغيثهم، وخيرجهم من هذا الرش والعذاب 

العظيم، ومن هذه العقوبة العظيمة.

وعندئٍذ بكى عيّل ؤ، فبكينا مجيًعا معه. وقال هل: مىت يبعث اهلل هذه اإلاغثة، ويصلح 
قلوبهم املغمومة؟ فأجابه هكذا:
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يا عيّل، سيكون هذا يف جزيرة األندلس، مىت دخل العاُم فيها يوَم السبت. وعالمة ذلك، أن 
يبعث اهلل سحابة من الطري، وفيها يظهر طائران مشهوران؛ أحدهما امللك جربيل، واآلخر امللك 
مياكئيل. وسيكون هذا األصل يف ظهور طيور األرض األخرى من ابَلبَّغاوات. فيشريون إىل ميجء 

ملوك املرشق واملغرب إلاغثة جزيرة األندلس هذه.

وعالمة ذلك أن يَهُجموا أواًل ىلع طالئع أهل الغرب. فإذا تكلمت هذه الطيور، أشارت أنه 
الغرب، ويعقبهما مجيًعا رعب كبري وفنت.  فيه فتنة وقتال كبري يف  يكون يف ابلدل اذلي تتلكم 
وستكون مناكر وفنت بني دين املسلمني وبني دين انلصارى، ويرجع لك انلاس إىل دين املسلمني. 

بيد أنه يكون ذلك بعد مشقة عظيمة.

وسيكون  كثرية،  ثماًرا  األشجار  وحتمل  قليل،  وماء  شديد،  ضباب  سيكون  العام،  هذا  ويف 
حصاد احلَبِّ يف اجلبال ابلاردة أوفر منه يف السواحل، وتمأل انلحُل أجباَحها يف هذا العام املبارك. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم. واحلمد هلل وحده. ال هلإ إال هو

تأيلفه  تشبيه  ىلع  احلمامة«،  »طوق  يسىم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كالم  من  ُمستخَرج  حكم  هذا 
وحسنه جبمال ألوان طوق احلمامة. ونصه:

دعوا ذكر الَهْزل واثلياب انلفيسة واملفاخر، وال تنسوا املوت فاحلياة تنقيض. 

وذنوبكم أعظم من اجلبال، فأنيبوا إىل اهلل وال تناموا، وإال أصبحتم مدفونني يف الشقاء.

ودعوا ذكر اجلنان الفسيحة يف املصانع الفخمة والنساء الـُمتَوَّجات واحلايِلات.

هذه  تسبق  سوف  الساعة،  تلك  عند  وحرائقها.  انلار  وغضب  الفصل،  يوم  أهوال  واذكروا 
العالمات:

َخْسف األرض وزلزتلها، هول وفزع عظيمان، وعالمات أخرى ال جيوز لآلدميني كشفها. 
وأكرث من تكلم فيها ُحذيفة. وما قال إنه سمعه منها من نيب اهلل اهلادي ملسو هيلع هللا ىلص يذكرها، هو أكرث من 
سبعني عالمة. منها ثماين عالمات يه الكربى، واألخريات اليت تتلوها يه العالمات الصغرى. 
املذكورة. فذكر منها  العالمات  فعدَّ هلم بعض  املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص  الصحابة  وقد سأل عنها كثري من 
ظهور رسول اهلل ]عيىس ش[ ونزول أوهلا يف جنة تِهاَمة، بعد أن تطلع الشمس َمفلوقَة. فهذه 
عالمات يوم الفصل اليت يشري إيلها القرآن ويتلكم عنها، واألخريات الشبيهات بها يه كثرية. 

ويه ايلوم مشهورة يف هذه ادلنيا، أوضح من الضوء الساطع.

وذكر املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص اذلي اكنت تُظلُّه الغمامة: »حني تََرون النساء يرسن وراء الرجال يطلبنَهم 
املكسوب  واملال  الربا،  يفشو  وحني  الـُمغتَِلَمة،  ابلهائم  مثل  مسعورات  حياء،  أو  حشمة  دون 
ترى  لآلباء، وحني  األبناء  دينًا، ويكرث عصيان  والقتل  الظلم  ويتخذون  انلاس،  بني  بهة  بالشُّ
املؤمن الصالح منكرس انلفس، والعلماء معذبني، حىت جييئوا فيخدموا األرشار، وحني ترى لك 
الشقيق،  نسبًا من أخيك  أقرب إيلك  بهة، وحني يصري صهرك  باحلرام والشُّ بيتك معمورة  زوايا 
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وتهجر أخاك، وتطيع صديقك، وحني ترى األم العجوز َتتَِّجر ببناتها بني الرجال، ويعيص االبن 
وادليه، ويطيع امرأته يف لك يشء، وحني ترى الزخرفة يف املساجد، والنساء قد تعوَّدن ىلع العادات 
وترى  ُمَشيَّدة،  قصور  ويف  ُمرَتفني  يعيشون  ادلين  أهل  ترى  وحني  القبيحة،  واذلنوب  الفاسدة، 
املستكربين املجرمني يَكرُثون، والصاحلني يَقلِّون، واخلائفني من اهلل ُمفَردين اكيلتاىم، واألرشار 
برءوس أعند وأصلب من اجلبال الراسيات، وحني ترى األذناب تسبق الرءوس، والصديق احلميم 
ينكر صديقه، وال جيرؤ الرجل ىلع أن يثق بمن جيتمع به، وحني ترى الكرام يفتقرون، وابلخالء 
يرتفعون، واأليدي الكريمة تُقبَض، ويكرث الـُمستَعطون، وحني ترى ادلين مهجوًرا، وأتباعه من 
امات ابليضاء يف الشعر األدكن، وذئاب الرجال، وقد ارتدوا باألرِديَة، ومن اكن ذئبًا  القلة اكلشَّ
قاق يكرث كرثة شديدة، واملطر  أكل مع اذلئاب، ومن لم يكن ذئبًا أكلته اذلئاب، وحني ترى الشِّ

يقل يف األرض، فيف هذا الوقت يكون الفناء. 

ولكما اكن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكرها، اكنت عيناه تفيضان بادلموع ويقول: كيف يكون حال من 
يودل يف هذا الوقت؟! وذكر كذلك عالمات أخرى: ظهور نريان تشتعل يف ُروِميَة، َتُهبُّ بني انلاس 
بني املاء واألرض، ويكون دخان شديد يبلغ ارتفاعه أن يلفح وجوه الكفار ويكوي صدورهم.

وذكر هالك أمم يف احلجاز يف املرشق، وأمم أخرى أسفل اجلزيرة، وظهور قنطرة قرص املجاز. 
وذكر عالمات تتحقق بالقوة. وحني تؤخذ القسطنطينية عنوة من الروم، وحني ترون املسلمني 
عندهم  يكرث  حينئٍذ  الربتغال،  ويغلبون  ُروِميَة،  يفتحون  الغلبة،  ىلع  القدرة  أعظم  قادرين 

َكك، حىت يَقِسموها بشعار القاسم. األموال من األحجار الكريمة والسِّ

وتصري  كماهلا،  بعد  يأيت  انلقص  أن  ىلع  عالمة  فهذا  الكمال،  هذا  إىل  ادلنيا  تصري  وحني 
القلوب غري مطمئنة، فتُفِلت ادلنيا من بني أيديهم. وقبل هذا، فاعلموا أن اهلل سيأمر بأن خيرج 
يف الغرب طاغوت خُيِضعه، ال يكون يف وجهه صفة إنسان؛ يسوم انلاس سوء العذاب. فبني يديه 
يَهلَكون وتهلَك لك أمواهلم معهم. وبعده يقوم َمِلك آخر جليل القدر، يُدىع يعقوب؛ تكرث حمنه 
ومصائبه، فيموتون من احلاجة. فهذا األمر سوف ترونه يف الغرب، مع َكَدر وفتنة كبريين. وسوف 

يصيب انلاَس نقٌص كبري.
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الوقت  بعض  فيها. وسوف تكون  يُطاع  من  وال  بغري سلطان  يتيمة  األندلس  تبىق  وسوف 
َمِلك  خيرج  هنالك  ومن  ُروِميَة.  إىل  خربها  يبلغ  حىت  ومظلمة،  حائرة  سوداء  الشدة  هذه  يف 

 

إىل  بدعوته  يقومون  عظيمة،  جيوش  يف  ابلحر  يركب  سادة.  يا  َمِلك.  ابن  َمِلك  فيه،  عيب  ال 
فيْطلُع  حال.  لك  يف  وحاكمنا  اجلبار،  َمِلكنا  أنت  هل:  يقولون  حيث  نِيَّة،  والسَّ انلاصعة  َغرناطة، 
جبيوشه ورساياه إىل قصور احلمراء. وهنالك يمكث بضعة أيام مستخفيًا. ومن هنالك يفتح قالًع 
ا، وأقايلم وأمصاًرا تباًع. وسوف تََرون شدة وصوجلان وتاج املسلمني. فيملكون  كثرية وكبرية جدًّ
دون ريب إشبيلية، ويستولون ىلع تسعني مدينة من الكفار، وبأيدي هذا الـَمِلك يُصِلحون لك 

مدن الغرب، فتكون ُمغتِبطة به.

فيف اخلَرجة األوىل، يأخذ مدينة أنتَقرية، فيتسلق أسوارها، ويهدمها عنوة. ويدوم هذا الفتح 
سبعة أعوام. فتُحَمل األموال من أرض الكفار. فتبارك اهلل ربنا، اذلي حيكم هذا احلكم، فيذيق 
هذا  يوجه    اهلل أمر  ويأيت  القيام،  هذا  ساعة  فعندما حتني  الكئوس.  هذه  مرارة  من  الكفار 
السيد وجهته إىل َشقوبِيَّة. ويف شهر رمضان يدخلها ىلع لك حال. وهكذا سوف يوايل فتحه اذلي 
سوف يكون متواصاًل، فيأخذ قالع انلصارى يف َحذاقَة. وبعد هذا تقع خالفات بني الوالة وبني 
إىل أن  َمِلك انلصارى، فيخرج ىلع لك األمة فيكرِسهم، ويسوقهم  الَعرف  ذو  الـَمِلك. وخيرج 

جيعلهم يمتنعون عليه يف فاس.

قهم ابلحر، فتحارصهم من لك جهة جيوش عظيمة  وحني جييئون للجواز من جبل طارق، يُعوِّ
عة فارِّين يف السفن. واذلين ال يستطيعون اجلواز،  من نصارى الـَمِلك ذي الَعرف، فيهُرب أهل السَّ

يموت أكرثهم ذحبًا بالسكني، وآخرون غرقًا يف ابلحر.

عندئٍذ يبعث اهلل َملاًَك طويل القامة مستخفيًا، أىلع قامة من اجلبال، يرضب بيده يف ابلحر 
فيشقه، فيخرج منه قنطرة مذكورة يف هذا اتلاريخ. فيهُرب ثلثا األمة عئمني، ويبىق اثللث اثلالث 
يُذحَبون وَيغَرقون باملاء، فيواصل انلصارى فتحهم. ورسعن ما يدخلون فاس عنوة. فإذا دخلوا 
املدينة حبثوا عن َمِلِكها، فيجدونه مستخفيًا يف اجلامع ]القرويني[، ويف يده سيف إدريس ش 
وقد صار مسلًما. فإذا رأوه أسلم لك انلصارى معه. ثم يصعد إىل ابليت بمكة فيصيل فيه، إىل أن 

يرى برئ زمزم وصفاء مائها.
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ثم يودل املسيح ادلجال العجوز امللعون وخيرج. فيف هذا الوقت يرسل اهلل قحًطا شديًدا يدوم 
سبع سنني. ففيها لن يظهر قمح وال َحبٌّ وال ماء، إن لم يكن هو ما يُظِهره هذا العجوز امللعون. 
وجَيين  ايلمىن،  بايلد  وانلباتات  األشجار  ويغرس  العشية.  يف  وحيصده  هر،  الظُّ يف  القمح  فزيرع 

يع بأنه حميي املوىت، والرب اذلي ال ُكُفؤ هل. اثلمار باليرسى. ويأمر امليت بأن يقوم فيقوم، فيدَّ

ل أي خري، ويموت اكفًرا وُيدفَن يف انلريان. فيميش وَيتبَع انلاس،  فمن اتبعه وأطاعه، فلن حُيصِّ
فيُظِهر هلم أقواتًا كثرية ومتنوعة وعيون املاء. ويف جبهته يكون مكتوًبا: طىغ وفجر. وتكون 
ر  ُمدوَّ بالطعام،  رأسه خيط ميلء  واحدة، ويف  إال عني  لن يكون هل  ُمفزِعة؛ ألنه  صورة وجهه 
القمر. وسرَتَون انلاس وراءه يف عدد كبري، فال يسعهم ماكن مع أوالدهم وعئالتهم.  اكستدارة 
فيصعد ىلع دابته ذات اخِللقة الـُمفزِعة، ويمد اخلطوة مثلما يُرِسل انلظرة. ويف سبعة أيام، يدور 

العالم لكه. 

اذلين جييئون  فإذا رشب  نار.  من  واآلخر  ماء،  من  واحد  واديان مذكوران:  وسيكون عنده 
يِن.  السَّ الصباح  نور  بها  فينطفئ  ايلهود،  عشائر  بكل  فييجء  اكنلار.  حاميًا  وجدوه  املاء،  معه 
الـُمناَزلة يف  السالم[ فيخرجه إىل  ابن مريم ]عليه  عندئٍذ يبعث اهلل، سبحانه، عيىس املسيح 
بالد احلجاز. فإذا رآه، ذاب أمامه مثل جبان خمنث. فيقول احلجر واألمكنة: قد دخل عدو اهلل 

حتتنا. ويبىق املسيح اهلادي.

السامة  واألفايع  باحليات  الصبيان  وسيلعب  حمبة.  يف  انلعجة  مع  اذلئب  سيميش  فبفضله، 
للُخطبة  م  وُيقدِّ فيه.  بالعدل  وحَيُكم  السالم[  ]عليه  نبينا  )انلاس( برشع  فيأخذ  وال ترضهم. 

اكفر. وللصالة رشيًفا من نسب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ادلوام. ويف زمنه، يُسِلم هلل لك ُّ

املسيح إىل جبِل َطهور، فيهدم سد يأجوج ومأجوج، وهم  فإذا علم هذا أهل األرض، طلع 
األقزام اذلين يَفوت عددهم رمال ابلحر، وأبدانهم ووجوههم وسماتهم خمتلفة؛ فبعض أحجامهم 
ا، فيجلسون عليها، وبقسم  كريشة الكتابة، وأخرى أىلع من اجلبال، وآخرون هلم آذان كبرية جدًّ

منها يُغّطون األرض. وهذا سيبىق ثمانني سنة. 
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