في إنكاره أحاديث الدجال.

قال المعتزلً عدنان إبراهٌم فً مقطع صوتً له:
بأن أحادٌث الدجال مكذوبة وهً أقاوٌل الٌهود موجودة فً كتبهم.

ٌجاب علٌه بما ٌلً:

أوًال :التعرٌف بالدجال:
الدجال من الدجل وهو التغطٌة وسمً الكذاب دجااًال ألنه ٌغطً الحق
بباطله.

وسمً الدجال بالمسٌح  :لمسح إحدى عٌنٌه.
كما جاء فً صحٌح مسلم ( )٢٩٣٣عن أنس رضً هللا عنه مرفوعا ًال( :
الدجال ممسوح العٌن مكتوب بٌن عٌنٌه ك ف ر ٌقرؤه كل مسلم ).

والدجال رجل ٌدعً الربوبٌة  ،وٌعطٌه هللا تعالى من اآلٌات كما جاء فً
األحادٌث ما ٌكون سببا ًال للفتنة وما من نبً من األنبٌاء إا وحذر أمته من
فتنة الدجال  ،قال أنس رضً هللا عنه قال النبً علٌه الصالة والسالم(ما
بعث نبً إا أنذر أمته األعور الكذاب ) رواه البخاري ( ) ٧١٣١ومسلم
(.)٢٩٣٣

وخروجه من عالمات الساعة الكبرى.

قال حذٌفة بن أسٌد رضً هللا عنه :قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم ( إن
الساعة ا تكون حتى تكون عشر آٌات )...وذكر( الدجال ) رواه مسلم
(.)٢٩٠١
وٌمكث الدجال فً األرض أربعٌن ٌوما ًال الٌوم األول بمقدار سنة والثانً
بمقدار شهر والثالث بمقدار أسبوع وبقٌة األٌام كأٌامنا.

قال :النواس بن سمعان رضً هللا عنه ذكر رسول هللا علٌه الصالة والسالم
الدجال ذات غداة قالٌ (:خرج ما بٌن الشام والعراق فعاث ٌمٌنا ًال وشمااًال )
قلناٌ :ا رسول هللا وما لبثه فً األرض؟ قال:
( أربعٌن ٌوما ًال ٌ ،وم كسنة  ،وٌوم كشهر  ،وٌوم كجمعة  ،وسائر أٌامه
كأٌامكم ).
رواه مسلم (.)٢٩٣٧
وأبوداود ( )٤٣٢١والترمذي (.)٢٣٩٠
ثم ٌنزل عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم من السماء وٌقتل الدجال بباب لد.

قال :مجمِّع األنصاري رضً هللا عنه سمعت،
رسول هللا علٌه الصالة والسالم ٌقول ( ٌقتل ابن مرٌم الدجال بباب لُد )
رواه الترمذي ( )٢٣٩٤وقال :حدٌث صحٌح ؛ وفً الباب عن عمران بن
حصٌن ونافع بن عتبة وأبً برزة وحذٌفة بن أسٌد وأبً هرٌرة وكٌسان
وعثمان بن أبً العاص وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن
عوف وحذٌفة بن الٌمان.اهـ

ثانث ًال :تواتر أحادٌث الدجال:

 -قال الحافظ السخاوي فً فتح المغٌث (:)٤١١/٣

ومن التواتر المعنوي أخبار الدجال.اهـ

 وقال :العالمة الكتانً فً نظم المتواتر( :)٢٩٠أحادٌث خروج المسٌحالدجال .ذكر غٌر واحد أنها واردة من طرق كثٌرة صحٌحة عن جماعة من
الصحابة  ،وفً التوضٌح للشوكانً منها مائة حدٌث وهً فً الصحاح
والمعاجم والمسانٌد  ،والتواتر ٌحصل بدونها فكٌف بمجموعها  ،وقال
بعضهم أحادٌث الدجال تحتمل مجلدات وقد أفردها غٌر واحد من األئمة
بالتألٌف.اهـ

 -وقال :المحدث األلبانً فً قصة الدجال( :)١٣أحادٌث الدجال متواترة.اهـ

 وجاء فً فتاوى هٌئة كبار العلماء( :)١٠٥/٣أحادٌث ظهور الدجالصحٌحة صرٌحة متواترة.اهـ
ثالثا ًال :إجماع أهل السنة والجماعة على اإلٌمان بخروج الدجال فً آخر
الزمان.

قال :اإلمام أحمد كما فً الطبقات ( :)٣٤٤/١والدجال خارج فً هذه األمة
ا محالة وٌنزل عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم وٌقتله بباب لد.اهـ

وقال :اإلمام البربهاري فً شرح السنة ( :)١٨٤واإلٌمان بالمسٌح الدجال
وبنزول عٌسى ابن مرٌم ٌنزل فٌقتل الدجال.اهـ

وقال :الحافظ النووي فً شرح مسلم ( :)٢٩٣٢قال القاضً :هذه األحادٌث
التً ذكرها مسلم وغٌره فً قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق فً صحة
وجوده وأنه شخص بعٌنه ابتلى هللا به عباده وأقدره على أشٌاء من مقدورات
هللا تعالى من أحٌاء المٌت الذي ٌقتله ومن ظهور زهرة الدنٌا والخصب معه
وجنته وناره ونهرٌه وإتباع كنوز األرض له  ،وأمره السماء أن تمطر
فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت فال ٌقدر على قتل ذلك الرجل وا غٌره
وٌبطل أمره  ،وٌقتله عٌسى علٌه السالم.
هذا مذهب أهل السنة وجمٌع المحدثٌن والفقهاء والنظار خالفا ًال لمن أنكره
وأبطل أمره من الخوارج والجهمٌة وبعض المعتزلة.اهـ

ونقل العالمة حمود التوٌجري فً إتحاف الجماعة ( :)٩٠/٣إجماع أهل
السنة والجماعة على اإلٌمان بخروج الدجال.

رابث ًال :من أنكر خروج الدجال:

لم ٌنكر خروج الدجال سوى طوائف من أهل البدع من المعتزلة والخوارج
والفالسفة وقالوا بأن أحادٌث الدجال خٌاات ا حقٌقة لها  ،وكذا قال الكذاب
الدجال مٌرزا غالم أحمد القادٌانً الهندي مدعً النبوة وأصحابه  ،وتابعهم
على هذه العقٌدة الفاسدة عدنان إبراهٌم المعتزلً فأنكر نزول عٌسى علٌه
السالم وأنكر خروج الدجال.

وخالفوا بعقولهم الضالة المنحرفة  ،ما تواتر عن النبً علٌه الصالة والسالم
وما أجمعت علٌه األئمة بخروج الدجال فً آخر الزمان.

قال هللا تعالى ( :ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع غٌر
سبٌل المؤمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌراًال ).

وهذه اآلٌة فً بٌان خطر مخالفة ما جاء به النبً علٌه الصالة والسالم
وخطر مخالفة إجماع األمة.

كتبه:

در ب محد البدر
1436هـ
/11جحادى االول/

