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خروجها عالمة من عالمات الساعة الكبرى
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ألرَضة» تخرج آخر الزمان عند فساد الناس
«ا َ
حينما نتطرق إلى قصص القرآن الكرمي نستذكر احلوادث الواقعة وأحوال األمم املاضية والنبوات السابقة كما أخبرنا بها الله في كتابه العزيز،
فقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع املاضي وذكر البالد والديار وتتبع آثار كل قوم وحكى صورة ناطقة ملا كان يدور في هذه العصور ،واملغزى من
ذلك قوة التأثير في إصالح القلوب واألعمال واألخالق ،فهناك قصص عرضت بالكامل في سورة واحدة وأخرى عرض جزء منها في سورة واآلخر في
سورة أخرى.
فقد بني الله لنا أصول الدين املشتركة بني جميع األنبياء .فهذه القصص ليست مفتراة بدليل وجود أمثالها بني الناس ،ففيها احلكم والعبر
ونستفيد منها الكثير.
وبعد ما ذكرناه ،نترككم كي تعايشوا هذا اجلو القصصي في حلقات رمضانية متتالية ،سيتم نشرها تباعا لكي نستفيد من مغزاها والدروس
املستفادة منها ،وتكون خير معني لنا في فهم ديننا وإيصاله للناس بالصورة الصحيحة وفقنا الله وإياكم ملا يحب ويرضى إنه نعم املولى ونعم
النصير.
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شمس الدنيا باألُفول ،ويأذن الله
ُ
عندما تبدأ
لها بالرحيل ،تتسابقُ العالمات البيّنة الدالة
على قُرب النهاية واقتراب اآلخرة ،وتُسمّى عند
علماء أهل اإلسالم“ :أشراط الساعة” ،ومن بني
تلك العالمات الكبيرة واملؤثّرة ،خروج مخلوقٍ
غيبيٌّ ال نعلم الكثير من أوصافه ،سوى ما جاءت
تسميته في النصوص الصحيحة”دا ّب ٌة من
األرض”.
وكما هو شأنُ املعتقدات جميعاً ،واملأخوذة
من اسمها“ :عقيدة” ،كان البد من تثبيت االعتقاد
بنصوص صحيح ٍة
ٍ
بصحّ ة خروج هذه الدابّة
ال مجال إلنكارِها ،حتى يصحّ اعتبارُها حقيق ًة
شرعيّة يلز ُم اإلميان بها والتصديق ،خصوصاً
وأن العقائد أخبارٌ ،واألخبار ال تُثبت إال بالدالئل
الصحيحة الشرعيّة.
ولنا وقفة مع بعض النصوص التي ورد
فيها ذك ُر دابّة األرض ،ودالالت تلك النصوص
كشرط من أش��راط
ٍ
االعتباريّة املشير ِة إليها
الساعة وعالماتها.
الدابة كل ما يدب على األرض ،ودابة األرض،
هي األَرَض��ة ،وقد ذكرها الله في القرآن الكرمي
ف��ي قصة سليمان عليه ال��س�لام ،وذك���رت في
السنة تأييدا ً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
واألَرَض��ة حشرة صغيرة أصغر من النمل ذات
أنواع كثيرة ،منها ما يتغذى على أكل اخلشب
واجللد والورق والكتب والثمار ونحوها ،تهاجم
التربة والصخور واخل��رس��ان��ات ،وجهازها
الهضمي له ق��درة على هضم ه��ذه امل��واد ،إنها
مخلوق عجيب له قانونه ومجتمعه املنظم،
ذو وظائف نافعة تخلص من كثير من البقايا
والنفايات ،وتزيد في خصوبة األرض ،وذو
وظائف مهلكة مدمرة.

صناعة التابوت

واألرض����ة مهندس عجيب بعضها تتخذ
لنفسها بيتاً مربعاً من العيدان الدقيقة تضم
بعضها إلى بعض بلعابها تصنعها على مثال
التابوت مفتوح من إح��دى جهاته األرب��ع ،ثم
تدخل فيه ومت��وت ،ومنها تعلَّم األوائ��ل كيف
يصنعون التوابيت للموتى ،وه��ي بخالف
الدابة التي تخرج من األرض ،ويكون خروجها
عالمة من عالمات الساعة الكبرى ،في قوله
تعالىَ ( :وإ ِذا َو َق َع ا ْل َقوْلُ عَ لَ ْي ِه ْم أ َخْ رَجْ نا َل ُه ْم دَا َّب ًة
ْض ُت َكلِّ ُم ُهمْ) هي حيوان من حيوانات
مِنَ الأْ َر ِ
األرض ،يقال إنه فصيل ناقة صالح ويقال غير
ذلك ،والله أعلم .ذكر الله تعالى األرضة (دابة
األرض) في ال��ق��رآن بوظيفتها ،وص��حَّ ��حَ الل ُه
بها اعتقادا ً كان قد انتشر في الناس ،والله ال
يستحي أن يضرب املثل في كتابه بأدق األشياء
وأهونها في نظر الناس فما خلق شئياً عبثاً،
وم��ا خلق شيئاً إال وه��و يحتوي على شواهد
مبهرة على القدرة واحلكمة اإللهية( ،إ ِنَّ اللَّ َه لاَ
وض ًة َفمَا َف ْو َقهَا)
َضرِبَ َمثَلاً مَا بَعُ َ
َستَحْ يِي أ َنْ ي ْ
ي ْ
فسبحان الله اخلالق العلي.

دليل القرآن الكرمي

جاءت اإلشارة إلى هذه العالمة في آية واحد ٍة
في القرآن أشارت بوضوح إليها وبيّنت الوقت
التقريبي حلدوثها ،وذلك في سورة النمل ،حيث
يقول الله ج ّل جاللُه{ :وإذا وقع القول عليهم
أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس
كانوا بآياتنا ال يوقنون} (النمل.)82:

مساكن األرضة

املفسرون في سياق كالمهم عن اآلية
ّ
ب�ّي�نّ
الكرمية عالقتها بشرط خروج الدابة ،وذكروا
أن معنى اآلية :وإذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين
سابق علمه لهم من العذاب أخرج لهم دابة من
األرض ،وذل��ك ح�ين ينقطع اخل��ي��ر ،وال يُؤمر
منيب
ٌ
مبعروف ،وال يُنهى عن منكر ،وال يبقى
وال تائب ،بعد مبوت العلماء ،وذه��اب العلم،
ورفع القرآن ،كما قال تعالى لنوح عليه السالم
بعد طول الزمان ،ومقاساة الشدائد واألحزان:
{وأوح���ي إل��ى ن��وح أن��ه ل��ن ي��ؤم��ن م��ن قومك
إال من قد آمن فال تبتئس مبا كانوا يفعلون}
(هود.)36:
يقول جنم الدين الطوفي في سياق شرحه
آلية النمل“ :هذه من غائبات القرآن الواجب
وقوعها ،ومن معجزات النبي –صلى الله عليه
وس��ل��م -وإخ��ب��اره بالغائبات ،التي الب��د من
وجودها”.
وق��ال اب��ن ج���زّي “ :إذا ح��ان وق��ت عذابهم
الذي تضمنه القول األزلي من الله في ذلك وهو
قضاؤه”.
ث��م إن خ���روج ال���دا ّب���ة وم��غ��اي�رَت��ه��ا حل��ال
احليوانات من خالل حديثِها مع الناس حقيقٌ
أن يجعلها من آيات الله الكبرى ،ومن (البعض)
الذي قال الله فيه{ :هل ينظرون إال أن تاتيهم
املالئكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك
يوم ياتي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إميانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إميانها خيرا}
(األنعام.)158:

األدلة من السنّة

ثمّة الكثير من األحاديث الشريفة الثابتة عن
رسول الله –صلى الله عليه وسلم ،-والتي ورد
فيها ذكر هذه الدابة:
منها :حديث أب��ي ه��ري��رة رض��ي الله عنه،
أن رس��ول الله -صلى الله عليه وسلم -قال:
(ب����ادروا ب��األع��م��ال س��ت �اً :ط��ل��وع الشمس من
مغربها ،أو الدخان ،أو الدجال ،أو الدابة ،أو
خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم.
واملعنى كما ذكر القاضي عياض“ :أمرهم أن
يبادروا باألعمال قبل نزول هذه اآلي��ات؛ فإنها
إذا نزلت أدهشت ،وأشغلت عن األعمال ،أو سد
عليهم باب التوبة ،وقبول العمل”.
وعنه رضي الله عنه؛ أن رس��ول الله صلى
الله عليه وسلم قال( :ثالث إذا خرجن ال ينفع
نفسا إميانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت
في إميانها خيرا :طلوع الشمس من مغربها،
والدجال ،ودابة األرض) رواه مسلم.
وع���ن ح��ذي��ف��ة ب��ن أس��ي��د رض���ي ال��ل��ه عنه،
ق��ال :ك��ان النبي -صلى الله عليه وسلم -في
غرفة ونحن أسفل منه ،فاطّ لع إلينا ،فقال( :ما
تذكرون؟) “ قلنا :الساعة ،قال( :إن الساعة ال
تكون حتى تكون عشر آيات :خسف باملشرق،
وخسف باملغرب ،وخسف في جزيرة العرب
وال��دخ��ان وال��دج��ال ،وداب��ة األرض ،ويأجوج
وم��أج��وج ،وطلوع الشمس من مغربها ،ونار
تخرج من قعرة عدن) رواه مسلم.
ومن األد ّل��ة على كونِها من عالمات الساعة
الكبرى ،حديث عبد الله بن عمرو ،قال :حفظت
من رسول الله -صلى الله عليه وسلم -حديثا
لم أنسه بعد ،سمعته يقول( :إن أول اآلي��ات
خروجا ،طلوع الشمس من مغربها ،وخروج
الدابة على الناس ضحى ،وأيهما ما كانت قبل

صاحبتها ،فاألخرى على إثرها قريبا) رواه
مسلم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال النبي
صلى الله عليه وسلم ( :-تخرج الدابة فتَسِ ُمالناس على خراطيمهم ،ثم يغمرون فيكم ،حتى
يشتري الرجل البعير فيقول :ممن اشتريته؟
فيقول :اشتريته من أحد املخطّ مني) رواه أحمد،
مت
واخل��راط��ي��م :األن���وف ،واملخطّ مني :ال��ذي��ن ّ
وسمُهم في أنوفهم.
فهذه الدالئل الواضحات على أن خروج دابة
ال من
األرض ليس مجازا ً من القول ،وال تهوي ً
األخبار ،فيجب اإلمي��ان بها؛ألنا نعلم أنه حق
وصدق ،وإن لم نطلع على حقيقة معناه.
املعتقدات اإلسالمية
ف��ي املعتقدات اإلس�لام��ي��ة ،ال��داب��ة أو داب��ة
األرض هي من عالمات الساعة الكبرى تخرج
آخر الزمان قبل يوم القيامة ،وهي مذكورة في
َجنَا َل ُه ْم دَا َّب ًة
القرآن وَ إِذَا وَ قَعَ ا ْل َقوْلُ عَ لَ ْي ِه ْم أ َْخر ْ
ّاس كَانُوا ِبآَيَا ِتنَا لاَ
ْض ُت َك ّلِ ُم ُه ْم أ ََّن ال َن َ
مِنَ الأْ َر ِ
يُو ِقنُونَ س��ورة النمل اآلي��ة  .82ويعتقد أنها
ستكون حيوانا يخرج من احلرم املكي ويجترح
خ���وارق ،تنوعت ب�ين مخاطبة البشر ووس��م
وجوههم.

فصيلتها من الدواب

قال القرطبي :األصل األول  :أنها من فصيلة
ناقة ص��ال��ح .ال��ق��ول الثاني  :أنها اجلساسة
امل��ذك��ورة ف��ي ح��دي��ث متيم ال����داري ف��ي قصة
الدجال .وه��ذا القول منسوب إلى عبد الله بن
عمر .القول الثالث  :أنها الثعبان املشرف على
جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حني أرادت
قريش بناء الكعبة .وهذا القول نسبه القرطبي
إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقول من كتاب
النقاش ول��م يذكر له مستندا في ذل��ك وذك��ره
الشوكاني في تفسيره.

تتغذى على االخشاب

أخشاب أكلتها األرضة

األرضة دابة اصغر من النملة

القول الرابع  :أن الدابة إنسان متكلم يناظر
أهل البدع والكفر ويجادلهم ،لينقطعوا ،فيهلك
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .وهذا
القول ذكره القرطبي ،ورده بأن الدابة لو كانت
إنسانا يناظر املبتدعة لم تكن الدابة آية خارقة
وعالمة من عالمات الساعة الكبرى.
عملها
إذا خرجت هذه الدابة العظيمة ،فإنها تسم
املؤمن والكافر ,فأما املؤمن ،فإنها تسم جبينه
فيضيء ،ويكون ذلك عالمة على إميانه ,وأما
الكافر فإنها تسمه على أنفه فيظلم ،عالمة على
كفره.
وجاء في اآلية الكرمية قوله تعالى َوإِذَا َوقَعَ
ْض ُت َكلِّ ُم ُه ْم
ا ْل َقوْلُ عَ لَ ْي ِه ْم أ َخْ رَجْ نَا َل ُه ْم دَا َّب ًة مِنَ الأْ َر ِ
ّاس كَانُوا ِبآَيَا ِتنَا لاَ يُو ِقنُونَ  .سورة النمل
أ ََّن ال َن َ
اآلية  ،82وفي معنى هذا التكليم اختلفت أقوال
املفسرين على أقوال:
ال��ق��ول األول  :أن امل���راد تكلمهم ك�لام��ا :أي
تخاطبهم مخاطبة ،ويدل على ذلك قراءة أبي بن
كعب ( تنبئهم ).
القول الثاني  :جترحهم ،ويؤيد ذلك قراءة (
َتكْلمهم ) بفتح التاء وسكون الكاف ،من الكلم،
وهو اجلرح وهذه القراءة مروية عن ابن عباس
أي  :تسمهم وسما ،وهذا القول يشهد له حديث
أبي أمامة السابق ( تخرج الدابة  ،فتسم الناس
على خراطيمهم ).

وروي عن ابن عباس أنه قال  ( :كالً تفعل )
أي املخاطبة والوسم .وقال ابن كثير ( وهو قول
حسن وال منافاة والله أعلم ).
وأم��ا الكالم ال��ذي تخاطبهم به فهو قولها (
إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون ) وهذا على
قراءة من قرأها بفتح همزة ( أن ) أي تخبرهم أن
الناس كانوا بآيات الله ال يوقنون ،وهذه قراءة
الكوفة وبعض أهل البصرة .وأما ق��راءة عامة
قراء احلجاز والبصرة والشام فبكسر همزة (
إن ) على اإلستئناف ويكون املعنى  :تكلمهم مبا
يسوؤهم أو ببطالن األديان سوى اإلسالم.
وقت خروجها
ق��ال اب��ن كثير :ه��ذه ال��داب��ة تخرج ف��ي آخر
الزمان عند فساد الناس ،وتركهم أوام��ر الله،
وتبديلهم الدين احلق]3[.وهي من أول عالمات
خروجا .قال النبي  “ :إن أول اآليات
ً
الساعة
خروجاً :طلوع الشمس من مغربها ،وخروج
ال��داب��ة على الناس ضحى .وأيهما كانت قبل
صاحبتها فاألخرى على إثرها”.

في علم الله

فال نعلم أن من عالمات الساعة خروج بغلة
وإمنا خروج دابة ،لقوله سبحانه وتعالى (وإذا
وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض
تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون )
[النمل.]82:
ق��ال اب��ن كثير :ه��ذه ال��داب��ة تخرج ف��ي آخر
الزمان عند فساد الناس ،وتركهم أوام��ر الله،
وتبديلهم الدين احلق ،يخرج الله لهم دابة من
األرض ،قيل :من مكة ،وقيل :من غيرها ...فتكلم
الناس على ذلك.
وأخ��رج مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن
َف عَ لَ ْينَا
حذيفة بن أسيد الغفاري قال“ :أ َْشر َ
َس���ولُ الله صلى الله عليه وسلم ِم��نْ غُ ْر َف ٍة
ر ُ
الساعَ ةَ ،فقال رسولُ الله صلى
وَ نَحْ نُ َن َتذَا َك ُر ّ
حتّى َت�رَوْ ا
الساعَ ُة َ
الله عليه وسلم“ :ال َتقُو ُم ّ
ْس مِنْ مَغْ ِر ِبهَا وَ َيأْجُ وجُ
الشم ِ
َات :طُ لُوعُ ّ
عَ ْش َر آي ٍ
ف
�وف :خَ ْس ٍ
َومَ��أْجُ ��وجُ وَال��دّابّ�� ُة َوثَ�لاَ َث � ُة خُ ��سُ � ٍ
ف بِجَ زِي َر ِة
س ٍ
خ ْ
ِب وَ َ
ف بامل َغْ ر ِ
س ٍ
خ ْ
بامل َْشرِقِ وَ َ
ّاس
َسوقُ الن َ
َبَ ،ونَا ٌر تَخْ رُجُ مِنْ قَعْ ِر عَ دَنٍ ت ُ
الْعَ ر ِ
ّاس َف َتبِيتُ مَعَ ُه ْم حَ يْثُ بَاتُواَ ،و َتقِي ُل
تشُ ُر الن َ
أ َوْ حَ ْ
مَعَ ُه ْم حَ يْثُ قَالُوا”.
وروى مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم “ :ث�لاث إذا خرجن ال ينفع نفساً
إميانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إميانها
خيرا ً :طلوع الشمس من مغربها ،والدجال،
ودابة األرض”.
وروى مسلم وأب��و داود واب��ن ماجه وأحمد
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال “ :إن أول اآليات
خروجاً :طلوع الشمس من مغربها ،وخروج
ال��داب��ة على الناس ضحى .وأيهما كانت قبل

يوجد أنواع كثيرة من هذه احلشرة

صاحبتها فاألخرى على إثرها”.
وال نعلم أن ه��ذه الدابة تكون على صورة
البغل ،وليس في وصفها حديث مرفوع نعلمه؛
وإن وردت في ذلك آثار عن السلف:
فعن ابن أبي حامت أن أبا هريرة رضي الله
عنه ق��ال :إن ال��داب��ة فيها من كل ل��ون ،ما بني
قرنيها فرسخ للراكب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما :هي مثل
احلربة الضخمة.
وعن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب رضي
الله عنه أن��ه ق��ال :إنها داب��ة لها ري��ش وزغب
وحافر ،وما لها ذنب ،ولها حلية.
وعن ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال :رأسها
رأس ثور وعينها عني خنزير ،وأذنها أذن فيل،
وقرنها قرن أيل ،وعنقها عنق نعامة ،وصدرها
صدر أسد ،ولونها لون منر ،وخاصرتها خاصرة
هر ،وذنبها ذنب كبش ،وقوائمها قوائم بعير،
ذراع��ا ،تخرج معها
ً
بني كل مفصلني اثنا عشر
عصا موسى ،وخامت سليمان ،فال يبقى مؤمن
إال نكتت في وجهه نكتة بيضاء فتفشو فى
وجهه حتى يبيض وجهه وال كافر إال نكتت في
وجهه نكتة سوداء بخامت سليمان فتفشو تلك
النكتة السوداء حتى يسود لها وجهه ،حتى إن
الناس ليتبايعون في األسواق بكم ذا يا مؤمن؟
بكم ذا يا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون
على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم،
ثم تقول له الدابة :يا فالن أبشر أنت من أهل
اجلنة ،ويا فالن أنت من أهل النار ،فذلك قول
َجنَا َل ُه ْم
الله تعالى (وَ إِذَا وَ قَعَ ا ْل َقوْلُ عَ لَ ْي ِه ْم أ َْخر ْ
َّاس كَانُوا بِآيا ِتنَا ال
ْض ُت َكلِّ ُم ُه ْم أ َنَّ الن َ
دَا َّب ًة مِنَ الأْ َر ِ
يُو ِقنُونَ ) [النمل. ]82:

األرضة في السنة

ذك��رت األرض���ة ف��ي السنة ُن��ص��ر ًة وتأييدا ً
لسيد األنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم ،حيث أكلت صحيفة املقاطعة اجلائرة
اتفقت عليها قريش في مقاطعة رس��ول الله
صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني املطلب
فكتبوا فيها أن ال ينكحوهم وال ينكحوا إليهم،
وال يبايعوهم وال يبتاعوا منهم ،وقد استمرت
املقاطعة م��دة ث�لاث س��ن��وات ،أق��ام فيها النبي
صلى الله عليه وسلم وأهله وبعض أصحابه
محاصرين في شعب أبي طالب ،حتى جهدوا
جهدا ً شديدا ً ،وعلقت قريش هذه الصحيفة في
جوف الكعبة ،فجاءت األرضة بعد مدة فأكلت
كل بنود املقاطعة ،إال قولهم«:بسمك اللهم»
فأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بذلك عمه
أب��ا طالب ،فأخبر قريشاً بذلك ،وأت��ت قريش
بالصحيفة فوجدوها كما أخبر النبي صلى الله
عليه وسلم ،فعلموا جورهم وفكوا احلصار.
خلق عجيب ،وجند من
فهذه ه��ي األرض���ة َ
جنود الله ،جاءت في قصة نبيني كرميني (وَ مَا
يَعْ لَ ُم جُ نُو َد َربِّكَ إِلاَّ هُ وَ).

