يعتقد أهل السنة واجلماعة أن الوحي بقسميه الكتاب والسنة مصدر للمعتقد والتشريع،
وعليه فإن اخلرب إذا ورد يف الكتاب أو يف السنة الثابتة فإهنم يؤمنون به مطلقا من غري تفريق
بني الوحيني ،ومن مث كان اإلميان ابملغيبات مطلقا والتنصيص على ذلك عالمة فارقة بني أهل
السنة وكثري من أهل البدع ،ويظهر هذا الفرق حني يعرض بعض التشابه لبعض هذه
األخبار ،فأهل الزيغ إما أن يكفروا به وجيعلوه وسيلة للكفر بغريه ،وإما أن جيعلوه أصال يف
ذلك الباب ،ويعكسوا القاعدة ،فريدون إليه احملكم ليزداد تشابا ،أما أهل السنة فإهنم
يعتقدون يف احملكم واملتشابه أن الكل من عند هللا ،وأن احملكم هو األصل ،وإليه يرد املتشابه،
فتتضح داللته ويتبني املراد منه ،وإن كان خربا آمنوا به؛ ألن أتويله هو وقوعه على حنو ما
أخرب هللا به ،قال سبحانه{ :هل ينظرون إال أتويله ي وم َيت أتويله ي قول الذين نسوه من ق بل
قد جاءت رسل ربنا ابْلق ف هل لنا من شفعاء ف يشفعوا لنا أو ن رد ف ن عمل غري الذي كنا
ن عمل قد خسروا أنفسهم وضل عن هم ما كانوا ي فَتون} [األعراف" ،]53 :أي :يوم يرون ما
يوعدون من البعث والنشور والعذاب"(.)1
وعليه فال ميكن رد نص من األخبار بناء على اعتقاد التعارض بينه وبني غريه من
النصوص ،فاجلميع من عند هللا ،ويلزم اإلنسان اإلميان با ،وقد أخذت أحاديث املغيبات
حيزا كبريا من البحث العلمي ،كما القت تشغيبا من امللحدين وأهل البدع ،وسوف نبني
منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع هذه األحاديث ،ومنهجهم يف دفع ما يظن أنه
تعارض بني أدلتها ،ونبدأ ببيان حقيقة الغيب.
حقيقة املغيبات :هي كل ما غاب عن حس اإلنسان ومل يشهده ،فيدخل يف ذلك ما
وقع قدميا من أحداث وما مل يقع.
والوحي قد أخرب بكثري من أخبار الغيب املاضي واملستقبل ،فيجب تصديقه يف كل
ذلك ،ومن أمثلة األخبار املاضية كيفية خلق السماوات واألرض ،وكذلك خلق آدم عليه
السالم ،فقد أخرب أنه مل يشهد ذلك بشر ،وليس هلم به من علم ،فقال{ :ما أشهدُّتم خلق
السماوات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلني عضدا} [الكهف.]51 :
( )1تفسري القرطيب (.)15 /4

فالضمري املنصوب يف {أشهدُّتم} عائد على الكفار ،وعلى الناس ابجلملة ،فتتضمن اآلية
الرد على طوائف من املنجمني ،وأهل الطبائع ،واملتحكمني من األطباء ،وسواهم من كل من
يتخوض يف هذه األشياء(.)2
ومسى أخبار األمم السالفة غيبا ،فقال{ :تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت
ت علمها أنت وال ق ومك من ق بل ه ذا فاصرب إن العاقبة للمتقني} [هود.]49 :
وبني أن بعض ما كان غيبا لألمم السابقة صار حقيقة ابلنسبة لبعض األمم األخرى،
ومن ذلك بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فما من نيب إال وكان يعهد إليه أنه إن بعث يف
زمنه أنه يؤمن به ويتبعه ،وقد أخرب هللا عن ذلك فقال{ :وإذ أخذ الل ميثاق النبيني لما
آت ي تكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق لما معكم لت ؤمنن به ولتنصرنه قال أأق ررت
وأخذت على ذلكم إصري قالوا أق ررن قال فاشهدوا وأن معكم من الشاهدين} [آل عمران:
.]81
"أراد أخذ هللا امليثاق على النبيني وأممهم مجيعا يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم،
فاكتفى بذكر األنبياء ألن العهد مع املتبوع عهد على األتباع ،وهذا معىن قول ابن عباس،
وقال علي بن أيب طالب( :مل يبعث هللا نبيا آدم فمن بعده إال أخذ عليه امليثاق والعهد يف
أمر حممد ،وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ،ولئن بعث وهم أحياء لنصرنه) ،قوله{ :مث
جاءكم رسول مصدق لما معكم} يعين :حممدا صلى هللا عليه وسلم{ ،لت ؤمنن به ولتنصرنه}
يقول هللا تعاىل لألنبياء حني استخرج الذرية من صلب آدم عليه السالم واألنبياء فيهم
كاملصابيح والسرج ،وأخذ عليهم امليثاق يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم{ :أأق ررت وأخذت
على ذلكم إصري} ،أي :قبلتم على ذلكم عهدي ،واإلصر :العهد الثقيل{ ،قالوا
أق ررن}"(.)3
ومن هذه املغيبات أيضا :البعث والنشور والساعة وأشراطها.

( )2ينظر :الوجيز البن عطية (.)323 /3
( )3تفسري البغوي (.)445 /1

وقد وردت نصوص من السنة أيضا ببعض املغيبات ،منها ما هو ماض كحرمة الغنائم
على من كان قبلنا ،وعدم مشروعية التيمم هلم ،وعدم جواز الصالة إال يف املكان املعهود هلا
شرعا ،قال عليه الصالة والسالم(( :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي :نصرت ابلرعب
مسرية شهر ،وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ،فأميا رجل من أميت أدركته الصالة
فليصل ،وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي ،وأعطيت الشفاعة ،وكان النيب يبعث إىل
قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة))(.)4
وذكرت نزول عيسى ابن مرمي وفصلت فيه ،والدجال والدابة ،وفصلت يف بعض ما أمجل
يف الوحي من مسائل الغيب كعذاب القرب وأشراط الساعة وتفاصيل نعيم اجلنة وعذاب النار،
وغري ذلك.
ومنهج أهل السنة واجلماعة الذي تواتروا عليه هو التصديق بذه األخبار ،واعتقادها
على حنو ما أخرب به الوحي ونصوص السنة من اإلميان با والتصديق ،والغيب عندهم ليس
غيبا واحدا ،بل غيوب كثرية ال حصر هلا ،ولذلك قال هللا {قل إن ريب ي قذف ابْلق عالم
الغيوب} [سبأ.]48 :
وقاعدة أهل السنة يف هذا الباب مبنية على أمور:
أوال :أن املغيبات ال يعلمها إال هللا أو من أطلعه عليها من رسله
قال هللا سبحانه{ :عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا ( )26إال من ارتضى من
رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا} [اجلن.]27 ،26 :
وعليه فال سبيل إىل معرفة شيء مما يتعلق به إال بوحي من هللا على رسله ،وما مل يثبت
بذه الطريقة فال جيوز اإلميان به وال اعتقاده(.)5
اثنيا :وجوب اإلميان ابلغيب وهو فيصل ما بني أهل اإلميان والكفر
قال سبحانه{ :الذين ي ؤمنون ابلغيب ويقيمون الصالة ومما رزق ناهم ينفقون} [البقرة.]3 :
( )4صحيح البخاري (.)328
( )5ينظر :شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز اْلنفي (ص.)276 :

وقال عليه الصالة والسالم(( :من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن
حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة
حق والنار حق أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل)) ،ويف رواية(( :من أبواب اجلنة
الثمانية أيها شاء))(.)6
قال القرطيب -رمحه هللا تعاىل" :-والذي ينبغي أن يقال به يف هذا الباب أن ما أخرب به
النيب صلى هللا عليه وسلم من الفنت والكوائن أن ذلك يكون ،وتعيني الزمان يف ذلك من سنة
كذا حيتاج إىل طريق صحيح يقطع العذر"(.)7
وقد كان من هدي السلف -رمحهم هللا تعاىل -أهنم ال ي ن زلون أحاديث الفنت على واقع
حاضر؛ وإمنا ي رون أصدق تفسري هلا وقوعها مطابقة خلرب النيب صلى هللا عليه وسلم.
اثلثا :اعتقاد أهنا أخبار ال حتتمل إال الصدق ،فال يتعرض هلا ابلتأويل ،وال حتمل على
معاين غري معهودة للشارع يف اخلطاب
سواء تعلق األمر بصفات الباري أم ابجلنة والنار أم أبشراط الساعة ،فهذا اببه واحد ال
يرد منه شيء لشناعة شنعت ،وال لعجلة الناس يف وقوعه ،فاهلل قد قدره وعلم مىت هو ،وال
أحد يعجز هللا أو يعجل قضاءه ،وما ورد من ذلك مما قد يوهم التعارض ألهل السنة فيه
مسالك :النظر يف ثبوته واتفاقه مع األصول الكلية للشرع ،فإذا ثبت فإنه إن عارض صحيحا
حمكما فإنه يرد إليه ،فيتضح إحكامه وبيانه ،ويتبني أنه متفق معه ال خمتلف معه ،وسوف
نعقد هلذا مبحثا.
رابعا :بعض املغيبات هي بشارات وعالمات خري وبعضها نذارة كذلك
فذكرها للناس هو من ابب الفأل ودفع اليأس ،وقد بشر النيب صلى هللا عليه وسلم بعض
أصحابه أبمور وقعت هلم ،فهنا تذكر املغيبات تبشريا ونذارة ليتبينوا مواضع اخللل عندهم
وحقيقة الزمن ،فعن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة قال :دخلت املسجد فإذا عبد هللا بن
( )6صحيح البخاري (.)3252
( )7التذكرة (ص.)783 :

عمرو بن العاص جالس يف ظل الكعبة والناس جمتمعون عليه ،فأتيتهم فجلست إليه ،فقال:
كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر ،فنزلنا منزال ،فمنا من يصلح خباءه ،ومنا
من ينتضل ،ومنا من هو يف جشره ،إذ ندى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الصالة
جامعة ،فاجتمعنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال(( :إنه مل يكن نيب قبلي إال كان
حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم شر ما يعلمه هلم ،وإن أمتكم
هذه جعل عافيتها يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا ،وجتيء فتنة فريقق
بعضها بعضا ،وجتيء الفتنة فيقول املؤمن :هذه مهلكيت ،مث تنكشف ،وجتيء الفتنة
فيقول املؤمن :هذه هذه ،فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه ،ومن ابيع إماما
فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق
اآلخر)) ،فدنوت منه فقلت له :أنشدك هللا ،آنت مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم؟ فأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه وقال :مسعته أذني ووعاه قليب ،فقلت له :هذا ابن
عمك معاوية َيمرن أن أنكل أموالنا بيننا ابلباطل ونقتل أنفسنا وهللا يقولَ{ :ي أي ها الذين
آمنوا ال أتكلوا أموالكم ب ي نكم ابلباطل إال أن تكون ِتارة عن ت راض منكم وال ت قت لوا
أنفسكم إن الل كان بكم رحيما} [النساء ،]29 :قال :فسكت ساعة مث قال :أطعه يف طاعة
هللا ،واعصه يف معصية هللا(.)8
فاملغيبات تذكر لتبيني األحكام الشرعية ،واْلذر من اخلوض يف الفتنة واالبتالء.
وقد نصح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا
با كثريا:
 فقد بشر عثمان رضي هللا عنه ابجلنة ،على بلوى تصيبه. -وأخرب عمارا رضي هللا عنه أنه تقتله الفئة الباغية.

( )8صحيح مسلم (.)1844

 وأمر أاب ذر رضي هللا عنه أبن يعتزل الفتنة ،وأال يقاتل ،ولو قتل(.)9فاملغيبات على هذه اْلالة إما أن تكون أمورا كونية خياطب با اجلميع كالبشارات لألمة
والنذارة ،وإما أن تكون ألعيان كما حدث لبعض الصحابة رضوان هللا عليهم ،فالكل جيب
تصديقه والعمل به حبسب نوعه ،ما مل يدل دليل على التخصيص ابْلال أو ابلشخص،
فحادثة أيب ذر تؤسس ملنهج وهو االبتعاد عن الفنت واْلرص على عدم القتل فيها؛ لكن قد
يرد إشكال أن بعض نصوص املغيبات قد يكون ظاهرها التعارض ،وهي أخبار ليس هلا إال
وجهان :الصدق أو الكذب ،والكذب مستحيل ،فال بد من حممل حتمل عليه عند
التعارض ،وسوف نورد لذلك أمثلة ،ونبني املسلك العلمي يف دفع التعارض ورفع االشتباه:
أمثلة ملا يظن أنه تعارض يف أخبار املغيبات وكيفية دفع هذا التوهم:
وردت نصوص من الوحي خمتلفة تؤكد على أن بعض املغيبات ال يعلمها إال هللا ،وأهنا
موكولة إىل هللا ،مث وردت نصوص أخرى يفهم منها علم البشر با ،ومن أمثلة ذلك:
حقيقة الساعة :لقد تواترت النصوص من القرآن والسنة على أن علم الساعة موكول إىل

الباري سبحانه ،ال دخل لنيب مقرب وال مللك مرسل فيه ،قال سبحانه{ :يسألونك عن
الساعة أَين مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ث قلت يف السماوات
واألرض ال أتتيكم إال ب غتة يسألونك كأنك حفي عن ها قل إمنا علمها عند الل ول كن أكث ر
الناس ال ي علمون} [األعراف ،]187 :وقال{ :يسألونك عن الساعة أَين مرساها إىل ربك
منت هاها} [النازعات ،]44 :وقد سأل جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الساعة فقال:
((ما املسؤول عنها أبعلم من السائل))(.)10
وهاهنا ينبغي أن يعلم أن املنفي هو العلم ابلوقت ،أما العلم ابألمارات فليس منفيا كما
شهدت به النصوص ،كما ينبغي استحضار النسبية يف الزمن حىت ال يقع اإلنسان يف رد
النصوص وإبطاهلا ،فالنصوص اليت تنص على قرب الساعة ال تنايف النصوص اليت تنفي العلم

( )9ينظر :فقه أشراط الساعة (ص.)27 :
( )10صحيح مسلم (.)50

با ،وقربا ليس ابلضرورة أن يكون القرب يف املفهوم البشري ،وإمنا هو قرب ابملقارنة مع ما
مضى كما يف قوله سبحانه{ :وي قولون مىت هو قل عسى أن يكون قريبا} [اإلسراء.]51 :
ويؤكد هذا املعىن قوله{ :يسألك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند الل وما يدريك
لعل الساعة تكون قريبا} [األحزاب ،]63 :وقوله{ :الل الذي أنزل الكتاب ابْلق والميزان وما
يدريك لعل الساعة قريب} [الشورى.]17 :
فكل هذا يؤكد عدم علم النيب صلى هللا عليه وسلم با ،فهو معهم مشَتك يف عدم العلم
حبقيقتها ووقوعها.
وقال عليه الصالة والسالم(( :بعثت أان والساعة كهاتني))( ،)11وعن خالد بن عمري
العدوي قال :خطبنا عتبة بن غزوان ،فحمد هللا وأثىن عليه مث قال( :أما بعد ،فإن الدنيا قد
آذنت بصرم ،وولت حذاء ،ومل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلنء ،يتصابا صاحبها ،وإنكم
منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا)(.)12
والقرب هنا أمر موكول إىل علم هللا ،ال ميكن حتديده وفقا ألفهام البشر ،قال ابن حزم:
"وقد جاء النص أبن الساعة ال يعلم مىت تكون إال هللا تعاىل ،ال أحد سواه ،فصح أنه صلى
هللا عليه وسلم إمنا عىن شدة القرب ،وله صلى هللا عليه وسلم منذ بعث أربعمائة عام ونيف،
وهللا تعاىل أعلم مبقدار ما بقي من عمر الدنيا؛ فإذا كان هذا العدد العظيم ال نسبة له عند
ما سلف؛ لقلته وتفاهته ابإلضافة إىل ما مضى ،فهذا الذي قاله صلى هللا عليه وسلم من أننا
فيما مضى كالشعرة يف الثور أو الرقمة يف ذراع اْلمار"(.)13
فالزمن يف علم هللا ليس هو الزمن كما حنسبه حنن ونقدره؛ ولذلك قال سبحانه{ :ولل
غيب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أق رب إن الل على كل
شيء قدير} [النحل .]77 :قال حممد بن إمساعيل الصنعاين" :واإلخبار عن قربا من مبعثه
صلى هللا عليه وسلم حيتمل أنه إخبار عن قربا عند هللا تعاىل وإن كانت بعيدة يف املدة ردا
( )11صحيح البخاري (.)4652
( )12صحيح مسلم (.)2967
( )13الفصل يف أهل امللل واألهواء والنحل (.)74-75 /2

لقول املشركني أبنه ال قيام هلا ،وإليه أشار قوله تعاىل{ :إهنم ي رونه بعيدا ن راه قريبا} ،فإنه
أخرج عبد بن محيد عن األعمش{ :ي رونه بعيدا} قال :الساعة ،وأخرج ابن املنذر عن ابن
جريج{ :إهنم ي رونه بعيدا} قال :تكذيبهم{ ،ون راه قريبا} قال :صدقا كائنا ،وحيتمل أن
املراد :قرب أشراطها من بعثته صلى هللا عليه وسلم ...وما وقع من األشراط وغريه من
األحاديث مما يدل على أن املراد أنه صلى هللا عليه وآله وسلم بعث وقد قربت أشراط
الساعة ،وتقدير املضاف للقرائن اثبت لغة كتااب وسنة ال نكري فيه ...مث إنه يدل لتقدير
املضاف أمر آخر ،وهو أنه قد مضى بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم قريب من اثنيت عشرة
مائة ،ومل تقم الساعة ،فال قرب لقيامها ببعثته؛ بل أبشراطها ،وهللا أعلم"(.)14
حياة عيسى ونزوله يف آخره الزمان:
ال يشك مسلم سين أن عيسى عليه السالم حي يرزق حياة حقيقية ال يعلم كنهها إال
هللا سبحانه ،كما أخرب سبحانه ونفى عنه القتل والصلب فقال سبحانه{ :وق وهلم إن ق ت لنا
المسيح عيسى ابن مرمي رسول الل وما ق ت لوه وما صلبوه ول كن شبه هلم وإن الذين اخت لفوا
فيه لفي شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما ق ت لوه يقينا} [النساء" .]157 :فالمسيح
صلوات الل وسالمه عليه -مل ي قتل ومل يصلب يقينا ال شك فيه"( ،)15وقد أخرب القرآنوالسنة أبنه ينزل يف آخر الزمان ،قال سبحانه{ :وإن من أهل الكتاب إال لي ؤمنن به ق بل
موته وي وم القيامة يكون عليهم شهيدا} [النساء .]159 :وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيده ،ليوشكن أن ينزل فيكم ابن
مرمي حكما مقسطا ،فيكسر الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويفيض املال حىت
ال يقبله أحد))(.)16
فهذه األخبار قد يظن تعارضها مع بعض النصوص األخرى ،فنفي قتله وصلبه قد يظن
أنه متعارض مع قوله سبحانه{ :إذ قال الل َي عيسى إين مت وفيك ورافعك إل ومطهرك من
( )14رسالة شريفة (ص.)53 :
( )15هداية اْليارى يف أجوبة اليهود والنصارى (.)540 /2
( )16صحيح البخاري (.)2109

الذين كفروا} [آل عمران .]55 :واْلقيقة أنه ال يوجد تعارض بني اآليتني ،وذلك أن الوفاة يف
اآلية األخرية حممولة على النوم ،وإطالق الوفاة على النوم أسلوب مطروق يف القرآن ،قال
سبحانه{ :الل ي ت وّف األنفس حني موُّتا واليت مل َتت يف منامها ف يمسك اليت قضى علي ها
الموت وي رسل األخرى إىل أجل مسمى إن يف ذلك آلَيت لقوم ي ت فكرون} [الزمر .]42 :قال
الربيع ابن أنس :وهي وفاة نوم ،قال هللا تعاىل{ :وهو الذي ي ت وفاكم ابلليل} [األنعام]60 :
أي :ينيمكم ألن النوم أخو املوت(.)17
كما أنه قد يشكل على نزوله وبقائه حيا ختم النبوة وعدم وجود اخللد يف اْلياة البشرية،
قال سبحانه{ :وما جعلنا لبشر من ق بلك اخللد أفإن مت ف هم اخلالدون} [األنبياء.]34 :
فاآلية ال تتعارض مع بقاء عيسى حيا؛ ألن بقاءه ال يعين أنه ال ميوت ،فهو سوف
ميوت حتما يف آخر الزمان عند خروج َيجوج ومأجوج كما أخربت السنة بذلك ،وكثري من
البشر كانوا أحياء قبل النيب حياة حقيقية وبعد موته كما هو حال َيجوج ومأجوج املذكورين
يف سورة الكهف ،لكنهم سوف ميوتون بعد ذلك.
أما قوله سبحانه{ :ما كان حممد أاب أحد من رجالكم ولكن رسول الل وخات النبيني
وكان الل بكل شيء عليما} [األحزاب]40 :؛ فعيسى ينزل يف آخر الزمان جمددا لدين النيب
صلى هللا عليه وسلم ،متبعا له ،وال َيت بشرع جديد ،بل هو ملزم بشرع النيب صلى هللا عليه
هو سلم كما هو تفصيل امليثاق على مجيع األنبياء{ :وإذ أخذ الل ميثاق النبيني لما آت ي تكم
من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق لما معكم لت ؤمنن به ولتنصرنه} [آل عمران.]81 :
قصة املسيح الدجال وتعارض األدلة فيها:
أخربت نصوص السنة بوجود هذا الكائن الغريب العجيب ،وذكرت بعض صفاته ،فقد
ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم يوما بني ظهري الناس املسيح الدجال فقال(( :إن هللا ليس
أبعور ،أال إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ،كأن عينه عنبة طافية ،وأراين الليلة عند
الكعبة يف املنام ،فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب ملته بني منكبيه،

( )17ينظر :تفسري القرطيب (.)100 /4

رجل الشعر ،يقطر رأسه ماء ،واضعا يديه على منكيب رجلني ،وهو يطوف ابلبيت،
فقلت :من هذا؟ فقال :هذا املسيح ابن مرمي ،مث رأيت رجال وراءه جعدا قططا أعور
العني اليمىن ،كأشبه من رأيت اببن قطن ،واضعا يديه على منكيب رجل يطوف ابلبيت،
فقلت :من هذا؟ قالوا :املسيح الدجال))(.)18
ويف اْلديث :قلناَ :ي رسول هللا ،وما إسراعه يف األرض؟ قال(( :كالغيث استدبرته

الريح ،فيأيت على القوم فيدعوهم ،فيؤمنون به ويستجيبون له ،فيأمر السماء فتمطر،
واألرض فتنبت ،فرتوح عليهم سارحتهم ،أطول ما كانت ذرا ،وأسبغه ضروعا ،وأمده
خواصر ،مث أييت القوم ،فيدعوهم فريدون عليه قوله ،فينصرف عنهم ،فيصبحون ممحلني
ليس أبيديهم شيء من أمواهلم ،ومير ابخلربة فيقول هلا :أخرجي كنوزك ،فتتبعه كنوزها
كيعاسيب النحل ،مث يدعو رجال ممتلئا شبااب ،فيضربه ابلسيف ،فيقطعه جزلتني رمية
الغرض ،مث يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك ،فبينما هو كذلك إذ بعث هللا املسيح
ابن مرمي ،فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق ،بني مهرودتني ،واضعا كفيه على
أجنحة ملكني ،إذا طأطأ رأسه قطر ،وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ ،فال حيل لكافر
جيد ريح نفسه إال مات ،ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه حىت يدركه بباب لد،
فيقتله))(.)19
كما أخربت أحاديث أخرى بفشو أمره يف الرساالت السابقة ،وأنه كان موجودا يف عهد
النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما يدل عليه حديث َتيم الداري.
وقد رد بعضهم أحاديث الدجال حبجة أن بعض الصفات اليت وصف با ال تليق إال
ابهلل ،وذلك أنه حييي املوتى وَيمر السماء أن َتطر فتمطر ،وهاهنا مسألة مهمة وهي أن هذا
يقع إبذن هللا ،وقد دل القرآن على ذلك ،وداللة القرآن عليه فيها رد على من ينكر السنة،
فقد ذكر هللا أن عيسى خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا إبذن هللا ،ويربئ
األكمه واألبرص وحيي املوتى إبذن هللا{ :إذ قال الل َي عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك
( )18صحيح البخاري (.)3256
( )19صحيح مسلم (.)2137

وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب
واْلكمة والت وراة واإلجنيل وإذ َتلق من الطني كهي ئة الطري إبذين ف تنفخ فيها ف تكون طريا
إبذين وتربئ األكمه واألب رص إبذين وإذ َترج الموتى إبذين وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ
جئ ت هم ابلب ينات ف قال الذين كفروا من هم إن ه ذا إال سحر مبني} [املائدة.]110 :
أما وجوده يف زمن النيب وبعده فهو ال يناقض قول النيب صلى هللا عليه وسلم(( :ما على
األرض نفس منفوسة يعين اليوم أتيت عليها مائة سنة))( ،)20فهو مستثىن من هذه املوت
كما َيجوج ومأجوج املذكورون يف القرآن مستثنون منها ،وهم خلق كثري من البشرية ال
حيصون ،ويتناسلون ويعيشون ،ومل خيطر خبلد أحد من أهل امللة أن اْلديث يتناوهلم.
وما يتوهم من التعارض يف بقية أحاديثه فينبغي فهم أن أمره غيب ال يعلمه إال هللا،
وعليه فقد كانت األخبار تتجدد به على النيب صلى هللا عليه وسلم ،فبعض هذه األخبار
كان يرفع االحتمال ،وبعضها يزيد العلم به وبصفته ،فمن األخبار اليت ترفع االحتمال
األخبار اليت تدل على أنه ليس ابن صياد كما توقع بعض الصحابة ،وأنه لن يدخل املدينة
كما هو مفهوم من قوله(( :إن خيرج وأان فيكم فأان حجيجه ،وإن خيرج بعدي فاهلل
خليفيت عليكم))(.)21
قال ابن حجر" :فإنه حممول على أن ذلك كان قبل أن يتبني له وقت خروجه وعالماته،
فكان جيوز أن خيرج يف حياته صلى هللا عليه وسلم ،مث بني له بعد ذلك حاله ووقت خروجه،
فأخرب به ،فبذلك ِتتمع األخبار .وقال ابن العريب :إنذار األنبياء قومهم أبمر الدجال حتذير
من الفنت وطمأنينة هلا حىت ال يزعزعها عن حسن االعتقاد ،وكذلك تقريب النيب صلى هللا
عليه وسلم له زَيدة يف التحذير ،وأشار مع ذلك إىل أهنم إذا كانوا على اإلميان اثبتني دفعوا
الشبه ابليقني .قوله(( :ولكين سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه)) قيل :إن السر يف
اختصاص النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتنبيه املذكور -مع أنه أوضح األدلة يف تكذيب
الدجال -أن الدجال إمنا خيرج يف أمته دون غريها ممن تقدم من األمم ،ودل اخلرب على أن
( )20سنن الَتمذي (.)2250
( )21صحيح مسلم (.)2937

علم كونه خيتص خروجه بذه األمة كان طوي عن غري هذه األمة كما طوي عن اجلميع علم
وقت قيام الساعة .قوله(( :إنه أعور وإن هللا ليس أبعور)) إمنا اقتصر على ذلك مع أن أدلة
اْلدوث يف الدجال ظاهرة؛ لكون العور أثرا حمسوسا يدركه العامل والعامي ومن ال يهتدي إىل
األدلة العقلية ،فإذا ادعى الربوبية وهو نقص اخللقة واإلله يتعاىل عن النقص علم أنه
كاذب"(.)22
فيتحصل مما سبق أن مثة منهجية ال بد أن يتبعها املسلم ِتاه نصوص الوحي عموما
ونصوص املغيبات خصوصا ،وهي اإلميان والتصديق واجلزم أبنه ال اختالق فيها وال كذب،
فمردها إىل هللا سبحانه وتعاىل ،ويفهمها الراسخون يف العلم مبا آاتهم هللا من توفيق ،وجعل
يف قلوبم من فرقان يفرقون به بني اْلق والباطل ،فكما أن القرآن هداية للذين آمنوا ،فهو
على أهل الكفر والنفاق عمى والعياذ ابهلل ،وهذا العمى أظهر ما يكون يف هذه األبواب،
قال سبحانه{ :ولو جعلناه ق رآن أعجميا لقالوا لوال فصلت آَيته أأعجمي وعريب قل هو
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال ي ؤمنون يف آذاهنم وق ر وهو عليهم عمى أولئك ي نادون
من مكان بعيد} [فصلت.]44 :
ويذكر هللا فيه أمور املغيبات ،يهدي با أهل اإلميان ،ويضل با أهل الفسق ،والعصمة
من ذلك عدم السماع لتهويل أهل الباطل وتشغيبهم ،والرجوع إىل احملكم من الوحيني،
فاحملكم هو أكثر الوحي وأغلبه ،واملتشابه قليل ،وبرده إىل احملكم يزول اشتباهه كما بينا يف
هذه الورقة.
كما ننبه إىل أنه يتعني على كل ابحث يف هذا اجملال وخصوصا ما يتعلق بنصوص السنة
أن جيمع نصوص الوحي بعضها إىل بعض ،ويستقصيها ،ومييز الصحيح من الضعيف
والسقيم واملوضوع ،فذلك هو الفقه ،وقد نبه األئمة على هذا املنهج العلمي ،وأرشدوا إليه،
قال اإلمام أمحد رمحه هللا" :اْلديث إذا مل ِتتمع طرقه مل تفهمه ،واْلديث يفسر بعضه

( )22فتح الباري (.)96 /13

بعضا"( ،)23وقال ابن دقيق العيد رمحه هللا تعاىل" :اْلديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها
بعضا"(.)24
وما أحاديث الدجال ونزول عيسى ابن مرمي وغريها من املغيبات إال دليل على ما قلنا
وقررن من كالم أهل العلم املعتربين يف هذا الفن واملقدمني فيه.

( )23ينظر :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (.)212 /2
( )24إحكام األحكام (.)117 /1

