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 مقدمة:

 المحكمذذا  إحذذد  وهذذ   ،األحكام يف وعدله  األخبار  يف  الوحي  بصدق  ميسل    المسلم

 بعذذ   تتعذذار   أن  عقذذ     والجائز  اشرع    الوارد  ومن  االشتبا ،  عند  هبا  كتمس  ي    التي  الشرعية

 ميذذز  لكذذن ؛حيذذر  يف اأحيانذذ   ويجعلذذه العلذذم يف الراسذذ  غيذذر   كربذذ  ي    قد  اظاهري    اتعارض    األدلة

 عارضذذة   هذذي بذذ  ،ككذذ ل   تذذدوم وال األمذذة   م  تعذذ   ال تهذذاأدل   يف قذذ ت   التذذي الحيذذر  أن   الشذذريعة

 يتفاضذذ  وفيه ،العلماء ومجال الفقهاء  ميدان  هو  التعار   وه ا  ه،وحال    الشخص  بوبحس  

 هذذاعمق    نذذايفت    ال  الشذذريعة  ة  يذذ  م  فأ    ،وسذذلم  عليذذه  اهلل  صذذل   رسذذوله  وعن  اهلل  عن  الفهم  يف  الناس  

  هاسذذمو   وال ،المعذذريفّ
ّ
 واجتهذذاد ةالعامذذ   تكليذذ    بذذين تجمذذ  أن إعجازهذذا مذذن بذذ  ،العلمذذي

 وقذذد ،والبيذذان بذذالتطبي  والثذذاي ،هق  يبتطب ب  مخاط   فاألول  ،الشرعب  بمخاط    فالك     ،ةالخاّص 

 اإليمذذان  يف  للنذذاس    االبذذت ء  أبذذوا   مذذن  بذذا     الميذذدان    وهذذ ا  ،عليذذه  ذلذذك  يف  الميثاق    اهلل  أخ 

 ؛عذذ لف   عليهذذا  اعذذضا   وال  فيهذذا  شذذبهة  ال  األدلة  من  قواط     ينزل    أن  اهلل  شاء  لو  ألنه  ؛بالشرع

 دركذذهي   اإلقنذذاع مذذن   بقذذدر الحجذذة   تكذذون أن سذذنته اقتضذذ  لكذذن ؛قذذدير شذذيء كذذ    علذذ  ألنذذه

 عذذن فر  صذذ   مذذن بعهذذايت   لكذذن ،غالبذذة    تكذذون  ال  بقذذدر    والشذذبهة    ه،لذذ    اهلل  وتوفيذذ   بعقلذذه  المؤمن

ل ك  }: سذذبحانه قذذال ،الحذذ    كذذ    ف   و  ر  ا    ن صذذ  وا   اآليذذ  ولذذ  ي ق 
ل  سذذ     و  ر  ه   د  ن ب ي نذذ 

ل  م   و  و  قذذ 
ون ل  ل مذذ   {ي ع 

 اآليذذا     -النذذاس  أيها-  لكم  صرف   كما:  ذكر   تعال   يقول":  الطربي  قال  ،[105:  ]األنعام

 وكتذذابي، رسذذولي وتصذذدي    توحيذذدي يف فعرفتكموهذذا نتهذذا،وبي   السذذور  هذذ   يف والحجذذ   

 مذذن تعرفذذو  فلذذم جهلتمذذو  مذذا كذذّ    يف  يجذذ  وحج    آيذذاي  لكذذم  نأبذذي    فكذذ لك  عليها،  ووصيتكم

 .(1)"وهنيي  أمري

 قذذد  هكلذذ    الحذذال  ومقتضذذ   المقذذام  بحسذذب  العبذذار   يف  ريذذ والتغي  ريوالتكر  التصري     وه ا

 للشرع.   ومعار    الح    يف  خاطئ  اعتقاد    إل   الباط   ه أ  ببع  ييؤد  

 الدجال:  أحاديث أقسام الناس يف الموقف من

 

 (.471/ 9( تفسري الطربي )1)
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 متكلذذ    وقذذد  ،الّج الذذدّ   أحاديذذ     التعذذار     ميذذوه    مذذا  فيهذذا  وقذذ   التذذي  األدلة  بع     بين  من

 :  أقسام  ث ثة  إل   فيها  وانقسموا  ،ورفعوا  خفضواف  ،فيها  الناس  

 دعوا .  يف حجة    األحادي  ه    واتخ   ،وبالنبو   بالشرع  كفر  قسم -1

 لزعمه.  حجة  التعار   ه ا  ك لك  واتخ   ،ببعضها أو  بالسنة  كفر  قسمو -2

 اإلشذذكال    عنهذذا  ودفعذذوا  ،هاومعاني    األحادي   نوابي    ،العلم  يف  الراسخون  وهم  وقسم  -3

 عليها.  الوارد

 الشذذبهة   ذكذذر بعذذد ،للقذذار  حهونوضذذ   ،األخيذذر المسذذلك هذذ ا ننبذذيّ  اهلل بعذذون ونحذذن

 :العلمي من خ ل ه   المباح   للبح   وإخضاعها  وتصويرها

 : واالصطالح اللغة يف التعارض  مفهوم  :األول   المبحث

، عذذد   معذذان  علذذ   يطلذذ ف  ،متعذذدد   اللذذةد  ذو  وهذذومن العر ،    اللغة  يف  التعارضأصل  

 ،والشذذراء للبيذذ   أظهذذر :أي المتذذاع    عذذر  و ،وإظهذذار  إبذذراز  الشيء فعر   ،الظهور:  منها

ن ا}:  تعال   قوله  المعن   ه ا  ومن ض  ر  ع  ن م    و  هذذ  ئذذ      ج  م  ين    ي و  ر 
اف  ل كذذ  ا  ل  ضذذ  ر   [.100: ]الكهذذ  {ع 

 :أي الحذذدي  يف وعارضذذه ،طريقذذه غيذذر طريقذذا سذذلك :الطريذذ  يف عارضذذه ،المقابلذذة :ومنذذه

 .(1)خالفه

 .(2)"الممانعة  سبي   عل   الدليلين  تقاب ":  منها  عد   تعاري  فله  االصطالح يف  أما

 .(3)التناق   هو  التعار   :فيقول  يختصر  وبعضهم

 

 (.450وخمتار الصحاح )ص ،(147/ 7لسان العرب ) :ينظر( 1)
 (.1481/ 4أصول الفقه البن مفلح ) ،(140/ 4البحر احمليط للزركشي ) ،(553( منتهى السول )ص2)
 (.166/ 4( املستصفى )3)
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 يف  البينذذا   تعذذار   عذذن  تذذتكلم  ألهنذذا  ؛الموضذذوع  صذذلب  مذذن  ليس   التعريفا   وبع 

 ،الشذذرعية  األدلذذة  بذذين  يقذذ   أنذذه  التعذذار   يف  قولهم  وحاص   ،أهملناها  فل لك  ؛القضاء  با 

 :  منها  بأمور  مقيد  وقوعه  لكن

 .ينقطعي    بين  يق  ال  أنه .1

   قطعي  نيب  وال .2
ّ
   إذ  اعقليّ   أو  اشرعيّ   كان  سواء  وظني

ّ
 ا.مطلق    ممقد    القطعي

 والتنذذايف المضذذاد  ألنّ  ؛واحذذد   محذذ  ويف ،واحد وق    يف  الدليلين   تقاب    يكون  أنو  .3

 .اوحكم    احس    ينمحلّ  يف  وال  ،وقتين يف  الشيئين  بين  يتحق   ال

 للتعذذار  وجذذه وال ،والك   الصدق  إال  تحتم   ال  األخبار  نأل  ؛األخبار  بين  وال .4

 .(1)الشرع  يف  الك    استحالة  م   بينهما

  المكلذذ   نظذذر إلذذ  وراجذذ  ،األدلذذة ذا  عذذن خذذار  التعذذار  أن علذذم هذذ ا تبذذين فذذاذا

 ،التعذذار   مذذن  باإلشذذكال   أحظذذ    فانذذه  الشذذرع    أخبذذار  يف  يق   وما  ،   مستشك    أو  كان  امجتهد  

 :  التعار   قواعد  يف اآلي  المبح  يف  نهنبي    ما  وهو  ،اإلطار  ه ا  يف  هنقاش    مكنوي  

 : التعارض قواعد :الثاين  المبحث

 المسذذلم  أن  وذلذذك  ؛فيهذذا  اإلشذذكال  وأسبا   النصوص  م   التعام   ضوابط  ندرس  وهنا

 :هي  المحكما   وه    ،شيء كّ   يف  األص   هي  ،مةمسل    شرعية  محكما     لديه

ن  }: سذذبحانه لقولذذه ؛دقصذذ   كلهذذا الشذذرع أخبذذار أن :أوال مذذ  ق   و  د  ن   أ صذذ 
ه   مذذ  يث ا اللذذّ د   {حذذ 

ن  }  ، وقوله:[87:  ]النساء م  ق    و  د  ن    أ ص 
د   ال   :أ ي   [122: ]النسذذاء  {ق ي     الّله    م  ق   أ حذذ  د  ه   أ صذذ  نذذ 

 م 

 .(2)ق ي   

 ،اوعذذد   كذذان إن فذذهتخل   وعذذدم بصذذدقه مز  جذذ   الشذذرع إلذذ  الخذذرب نسذذبة صذذح  مذذا فمتذذ 

   .االحق    أو  اسابق    اخرب   كان  إن  وقوعهو

 

 (.140/ 1عاين )سموقواطع األدلة لل ،(12/ 2األصول للسرخسي ) :( ينظر1)
 (.506/ 7( تفسري الطربي )2)
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 يقذذول ،معهذذا التعامذذ  وطذذرق األخبذذار  بين  التعار   إمكان  صور  عن  العلماء  تكلم  وقد

 عليذذه اهلل صذذل  اهلل رسذذول أن  علذذمي    منهذذا  ضر :  ضربين  عل   األخبار":  رحمه اهلل  الباق ي

 أن  علذذم  خربين  فك   ،به  مامتكل    هكون    علمي    ال  ما  ومنها  ،دلي     أو  بضرور   إما  ،به  تكلم  وسلم

 كذذان وإن وجذذه علذذ  فيهمذذا  التعار   دخول  يصّح   ف   هبما  متكل    وسلم  عليه  اهلل  صل   النبي

 أن ذلذذك وغير وهني أمر من والقرآن الخربين بين التعار   معن   ألن  ؛متعارضين  ظاهرهما

 وهنيذذا أمذذرا كانذذا إن التكليذذ  يبطذذ  وذلذذك ،اآلخذذر لموجذذب منافيذذا أحذذدهما موجذذب يكذذون

 صذذل  والنبذذي ،خذذربين كانذذا إن كذذ با  واآلخر  صدقا  أحدهما  كون  يوجب  أو  ،وحظرا  وإباحة

 وإذا ،للنبذذو  مثبذذ  وكذذ  األمذذة باتفذذاق منذذه ومعصذذوم ،أجمذذ  ذلذذك  عن  منز   وسلم  عليه  اهلل

 لموجذذب  أحذذدهما  ونفذذ   التعذذار   ظاهرهمذذا  قذذولين  أن  علذذم  متذذ   وجب  الجملة  ه    ثب 

 أو  ،شخصذذين  علذذ   أو  ،فذذريقين  أو  ،زمذذانين  يف  أهنمذذا  علذذ   واإلثبذذا   النفذذي  يحم   أن  اآلخر

 مذذن شيء يف الس م عليه مناقضته باحالة العلم م  ،منه  بد  ال  ما  ه ا  ،مختلفتين  صفتين  عل 

: أيضذذا  وقذذال  ،أمتذذي  علذذ   واجبذذة  الصذذ  :  قذذال  أنذذه  يعلم  أن  مث   وه ا  ،والب غ  الشرع  تقرير

 ولذذم عنذذه، هنيتذذه وقذذد ،عليذذه واجذذب غير وهو ،ه ا زيد عل  واجب  الح   أو  ،بواجبة  ليس 

 أو هبذذ ا المذذراد يكذذون أن فيجذذب ،ذلذذك وأمثذذال ،بذذه  عذذاص  وهذذو  فيذذه  هلل  مطي   وهو  ،عنه  أهنه

 كانذذ  إذا هبذذا لهذذا وآمذذر ،غيذذر  يف  هبذذا  لهذذا  آمذذر  وغيذذر  ،وقذذ   يف  بالصذذ    لألمذذة  آمذذر  أنذذه  نحو 

 بذذد فذذ  ،يقدر لم إذا آمر وغير  ،قدر  إذا  بالح   لزيد  وآمر  ،محدثة  كان   إذا  عنها  ونا   متطهر 

 التعذذار  يقذذ  ولذذي  ،الوجذذو   هذذ    بعذذ   عل   التعار   من  به  تكلم  أنه  علم  ما  حم   من

 .(1)"به  أمر   ما  وجه عل   به  أمر  لمن  عنه  وناهيا  بالشيء آمرا  كونه  يقدر  بأن  إال  قوليه  بين

 

 (.433الكفاية يف علم الرواية )صينظر: ( 1)
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 تعارضذذهما علذذ  المسذذلمون أجمذذ  دليلذذين لبتذذةا  تجذذد  ال":  اهلل  رحمذذه  الشذذاطبي  يقولو

 الخطذذأ  مذذن  معصذذومين  غيذذر  المجتهذذدين  أفذذراد  كذذان  لمذذا  لكن  الوقوف؛  عليهم  وجب  بحي 

 .(1)"عندهم  األدلة  بين  التعار   أمكن

 مذذن وال يديذذه بذذين مذذن الباطذذ  يأتيذذه ال لوحيفذذا  ،وصذذدق  ح   كلها  الوحي  ظواهر  :ثانيا

ت مذذ    }:  تعذذال   قذذالف  ،والعذذدل  بالصذذدق  وآياته  أحكامه  اهلل  وص   وقد  ،خلفه ة    و  مذذ 
ل  ك    ك  بذذ   ر 

ا ق  د  ال    ص  د  ع  ل    ال    و  ب د  ات ه    م  م 
ل  و    ل ك  ه  ي     و 

م  ل يم  الس  ع   [.115:  ]األنعام  {ال 

 انذذ  مبي    القرطبذذي  يقذذول  ،تبذذينتل  المحكذذم  إل   دفض  ،المتشابه  من  المتعارضة  األخبار  :ثالثا

 وسذذلم عليذذه اهلل صذذل  النبذذي عذذن األخبذذار تعذذار  :أيضذذا ومنذذه": المتشذذابه أنذذواع بعذذ   

 ضذذحيت    لذذم  وإن  ،ونعمذذ   فبهذذا  المتشذذابه  اتضذذح  فذذان  ،(2)"المتشذذابه  ف لك  األقيسة،  وتعار 

ين  }: تعال  قوله يف الحسن  قال  ،اهلل  إل   أمر   فيوك 
م   ال    اه  ا    آت ي نذذ  تذذ 

ه   ال ك  ت ل ونذذ  ه   حذذ     ي  تذذ    و 
 ت 

ذئ ك   لذذ  ون   أ و  م نذذ  ه   ي ؤ  مذذن بذذ  ر   و  فذذ  ه   ي ك  ذئ ك   بذذ  لذذ  أ و  م   ف  ون هذذ  ر 
اسذذ   يعملذذون": [121: ]البقذذر  {ال خ 

 القذذيم ابذذن يقذذول .(3)"عالمذذه إلذذ  علذذيهم  أشذذك   مذذا لذذونويك   بمتشذذاهبه، ويؤمنذذون ،هبمحكمذذ  

 أحمذذد واإلمذذام كالشذذافعي الحذذدي  وأئمذذة والتذذابعين الصذذحابة طريقذذة وأمذذا": اهلل رحمذذه

 أهنذذم وهذذي الطريذذ ، هذذ   فعكذذ  وإسذذحاق والبخذذاري يوسذذ  وأبذذي حنيفذذة وأبذذي ومالذذك

 لهذذم،  ويبينذذه  المتشذذابه  لهذذم  يفسذذر  مذذا  المحكذذم  مذذن  ويأخ ون  المحكم،  إل   المتشابه  يردون

 بعضذذا،  هابعضذذ    ويصذذدق  ا،بعضذذ    بعضذذها  النصذذوص  وتواف   المحكم،  داللة  م   داللته  ف فتت  

 االخذذت ف وإنمذذا تنذذاق ، وال فيذذه اخذذت ف فذذ  اهلل عند من كان وما اهلل،  عند  من  هاكلّ   فاهنا

 .(4)"غير   عند  من  كان  فيما  والتناق 

 

 (.341/ 5( املوافقات )1)
 (.11/ 4( تفسري القرطيب )2)
 (.568/ 1( تفسري الطربي )3)
 (.210/ 2( إعالم املوقعني عن رب العاملني )4)
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، الفهذذم سذذوء، واللفذذ  غرابذذة :جهذذا  مذذن المكل  عل   در  ي    التشابه  أو  شكالاإل  :رابعا

 بذذزوال إال اإلنسذذان عذذن شكالاإل يزول وال .(1)التدبر عدم، والحّ   من  هتمنع    نفسه  يف  شبهةو

ب بة  األسبا   .األحادي   بين  التعار  دف   طرق يف  العلماء  تكلم  وقد  له،  المس 

 شذذم   إذا  إال  اتناقض    يكون  أن  يمكن  ال  التعار   أن  القار     مفه  ن    أن  بأس  ال  ذلك  وقب 

 القذذو ، ويف والكذذ ، والجذذزء، واإلضذذافة، والمحمذذول، الموضذذوع، اتحذذاد" :عذذد  أمذذورا

 الحقيقذذة يف اتحادهذذا وهذذو تاسذذعا المتذذأخرين بعذذ  وزاد والمكذذان، الزمذذان ويف والفعذذ ،

 [2: ]الحذذ  { ار  ك  سذذ  ب   م  هذذ   امذذ  و     ار  ك  سذذ    اس  الن    ر  ت  و  }:  تعال   قوله  نحو  ليخر   والمجاز؛

 ومذذا  مجذذازا،  سذذكار   القيامذذة  يذذوم  أهوال  إل   باإلضافة  يراهم  :أي  اإلضافة،  إل   راج   وهو

 .(2)"الخمر  إل   باإلضافة  بسكار   هم

 صذذحيح  بذذين  تعذذار   فذذ   ،الحدي   سند  إل   النظر  :منها   ،كثير  طرق  التعار   ولدف 

 علذذ  كذذ م وال ،والضجذذيح الجمذذ  ومنهذذا  ،شاذ   وأخر   محفوظة  رواية  بين  وال  ،وضعي 

 يف  المتعارضذذة  األحاديذذ   عذذر ن    اهلل  بعذذون  ونحذذن  ،الشرعية  األخبار  يدخ   ال  ألنه  ؛النس 

 .مر   التي  القواعد  عل   الدجال خرو 

 :  الدجال   خروج يف  األحاديث تعارض: الثالث  المبحث

 مذذا  بحسذذب  القضذذايا  بيذذان  يف  التذذدر   علذذ   سذذارية  يجذذدها  الشذذرعية  النصذذوص  يف  الناظر

  أجملذذ   بذذ  ،جملذذة   القضذذايا كذذ  نذذ بي   وال ،دفعذذة تنذذزل لذذم فهذذي ،والمقذذام الحذذال يقتضذذيه

 األخبذذار يف ننظذذر وحذذين  .األخبذذار  كذذّ    يف  ق وصذذد    ،األحكام  ك     م أحك    لكنها  ،ل وفص  

 وسذذلم  عليذذه  اهلل  صل   بمحمد  أخربوا  األنبياء  فجمي   الحاجة،  بحسب  لك      تفص    أهنا  نجد

إ ذ  }:  سبحانه  قال  ،وبمبعثه ا  الن ب ي ي ن    م يث اق    الّله    أ خ      و  م  م  ل  ن  آت ي ت ك  ة    ك ت ا     م  م  ك 
ح  م    و  م    ثذذ  اءك   جذذ 

ول   س  ق    ر  د  ص  ا  م  م  م    ل  ك  ع  ن ن    م 
م  ت ؤ  ن ه    ب ه    ل  ر  ت نص  ل  ت م    ق ال    و  ر  ر  ت م    أ أ ق  أ خ    ل    و  م    ع  ك 

ل  ي  ذ  ر  وا    إ صذذ  ال   قذذ 

 

 (.74( ينظر: أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني )ص1)
 (.28/ 8فقه )( البحر احمليط يف أصول ال2)
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ن ا ر  ر  وا   ق ال    أ ق  د  ه  أ ن ا   ف اش  م و  ك  ع  ن   م  ين مذذ  د  اه  ال   ،[81: عمذذران ]آل {الشذذ  اد   قذذ  تذذ  ا": ق  اق هذذ     م يثذذ 

ا،  ب عضهم  يصدق  أ ن  الن ب يين  عل   اهلل  أ خ   ض  أ ن  ب ع  وا  و   عبذذاد ،  إ لذذ    ورسذذاالته  اهلل  كتذذا   يبلغ 

أخذذ  اق و  ي ال كتذذا  أهذذ  م يثذذ  اهبم   فذذ  تذذ 
ا ك  يمذذ 

وا أ ن رسذذلهم بلغذذتهم ف  مذذد ي ؤمنذذ  ح   ويصذذدقو  ب م 

 .(1)"وينصرو 

 ،حالهذذا  بحسذذب  علذذم  بذذه  لهذذا  وكذذان  إال  أمة  من  ما  فانه  ،الدجال  المسيح  قضية  يف  هك او

 الصذذ   عليذذه قذذال وقذذد ،فيهذذا يخذذر  ألنذذه ؛وأوضذذح أوسذذ  محمذذد أمذذة عنذذد  أخبذذار لكذذن

َ ْعوَ »:  والس م َِ بُُِ ْي ْ  لَُُ ُه َأْعَوُر، َوإِنا َرباكُُُ اَب، َأالَ إِنا َتُه األَْعَوَر الَكذا َر، َما ُبِعَث َنبِيٌّ إاِلا َأْنَذَر ُأما

 .(2)«َوإِنا َبْيَن َعْينَْيِه َمْكُتوٌب: َكافِرٌ 

 أوهذذم مذذا وهذذ ا ،افشذذيئ   اشذذيئ    يف أمذذر    تفصذذ    وكانذذ   ،األخبذذار  تذذدرج   فقذذد  ذلك  وم 

 :  شيئين يف   يق    التعار   وحاص   ،العلم  أبوا   حكمي    لم  من  عند  فيها  التعار   

 ،وسذذلم  عليذذه  اهلل  صذذل   اهلل  رسذذول  عهذذد  عل   يخر     أن  يمكن  أنه  تخرب  أحادي   :األول 

 بعد . ب   اهلل  رسول  عهد يف يخر     ال  أنه   تثب    وأحادي 

 ذلك.  خ ف    منها  مفه  ي   وأخر   ،ةلمك    هدخول    نفيت   أحادي  :الثاين

 يُُرغ»: والسذذ م الصذذ   عليذذه  قولذذه  فمنهذذا  بخروجذذه  تخذذرب  التذذي:  األولذذ   األحادي   أما

 فُُيك   ولسُُ   يخرج  وإن  دونك ،  حجيجه  ف نا  فيك   وأنا  يخرج  إن  عليك ،  أخوفني  الدجال 

 أشُُبهه كُُ ين طافئُُة، عينُُه ط،طَ قَ  شاب   إنه ،مسل  كل  على  خليفتي  واهلل  ،نفسه  حجيج  فامرؤ

 بُُين خلة خارج إنه الكهف، سورة فواتح عليه فليقرأ منك  أدركه  فمن  قطن،  بن  العزى  بعبد

وكون النبي صذذل  اهلل عليذذه   .(3)«فاثبتوا  اهلل  عباد  يا  شماال،  وعاث  يمينا  فعاث  والعراق،  الش م

 وسلم ظن ه ابن  الصياد.

 

 (.299/ 1تفسري ابن أيب زمنني )ينظر: ( 1)
 .(2933مسلم )، و (7131بخاري )الخرجه أ (2)
 (.2937مسلم )خرجه أ (3)
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 أن  علذذ   تذذدّل   وكلهذذا  ،(1)منهذذا  رجذذ   ةاألمذذ    ويذذؤمّ   لذذهيقت    مذذن  هذذو  عيس   أن  رأخ    وأحادي 

 حياته. يف  وال  وسلم  عليه اهلل  صل   النبي  عهد يف  لي   الدجال خرو 

 وسذذلم عليذذه اهلل اهلل صذذل  النبي ألن ؛تعار  ال أن والح    ،للتعار  اموهم   ه ا  فكان

 مر   فقد  ،الشرع  يف  مصداق    له  وه ا  ،أمر   يف  له   يفص    ولم  الدجال  عن  به  يخرب  بما  يخرب  نكا

 وأنذذه ،وقذذ  أي يف بعذذ ي   قذذد وأنذذه  ،وسذذلم  عليذذه  اهلل  صذذل   النبذذي  بمبعذذ   خذذربواأ    األنبياء  أن

 ،سذذبقه  مذذن  عنذذد  يكذذن  لذذممذذا    فيذذه  أعطذذي  ألنذذه  ؛بعذذد   مذذن  بمجيئذذه  عيس   جزمو  ،هعبااتّ   يجب

 ،يخذذر   متذذ   يذذدري  وال  يخذذر   أنذذه  أمذذر   مذذن  النبذذي  عنذذد  كذذان  فقذذد  ،الذذدجال  شأن  يف  وهك ا

 أعط    حت   ،هو  هفيظنّ  ،الناس  بع   يف   تتحق    أماراته  بع   وكان 
 
 وقذذد ،فصذذ    قول   فيه  له  ي

 إن": الطحذذاوي قذذال ،معه وسلم عليه اهلل صل  للنبي وق  وعما صياد ابن عن العلماء  متكل  

 مذذن سذذم  ولمذذا ،عينذذه مذذن رأ  مذذا صذذياد ابذذن مذذن رأ  لمذذا وسذذلم عليه اهلل صل   اهلل  رسول

 أن يذذأمن لذذم ؛الحذذدي  هذذ ا يف عنه الم كور  شواهد  من عليه وق  ولما  ،سم   ما  همهمته

 أنذذه منذذه تحقيذذ  بغيذذر قذذال مذذا فيه فقال  ،أمته  يف  خروجه  اهلل  أعلمه  قد  ال ي  الدجال  هو  يكون

 واحذذد إط ق عن ووق  ،وحي ب لك يأته لم إذ هو لي  أنه  وال  ;وحي  ب لك  يأته  لم  إذ  هو

 .(2)"فيه  األمرين  ذينك  نم

 بأنذذه إليذذه يذذو  لذذم وسذذلم عليذذه اهلل صذذل  النبذذي أن األحاديذذ  وظذذاهر": العلمذذاء قذذالو

 قذذرائن صذذيادابذذن  يف وكذذان ،الذذدجال  بصذذفا   إليذذه  أوحذذي  وإنمذذا  ،غيذذر   وال  الدجال  المسيح

 قذذال ولهذذ ا ؛غيذذر  وال  الدجال  بأنه  يقط   ال  وسلم  عليه  اهلل  صل   النبي  كان  فل لك  ؛محتملة

 والدجال  مسلم  بأنه  هو  احتجاجه  وأما.  «قتله  تستطيع  فلن  هو  يكن  إن»  :عنه  اهلل  رضي  لعمر

 صذذياد  بذذنا  وأن  والمدينذذة  مكذذة  يذذدخ   ال  وأنذذه  ،هذذو  لذذه  ولذذد  وقد  للدجال  يولد  ال  وبأنه  ،كافر

 إنمذذا وسذذلم عليذذه اهلل صذذل  النبذذي  ألن  ؛فيذذه  لذذه  داللة  ف   ؛مكة  إل   متوجه  وهو  المدينة  دخ 

 

 (.165مسلم )خرجه أ (1)
 (.358/ 7( مشكل اآلاثر )2)
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 .(1)"األر  يف وخروجه  فتنته وق   صفاته  عن  أخرب

 بذذنا وكذذون تمذذيم حذذدي  تضذذمنه مذذا بذذين بذذه يجمذذ  مذذا وأقر ":  حجر  بنا  الحاف   قال

  تبذذد   شيطان صيادابن  وأن ،موثقا تميم شاهد  ال ي هو بعينه الدجال أن الدجال  هو  صياد

 تجذذيء أن إلذذ  قرينذذه مذذ  فاسذذتض ،أصذذبهان إل  هتوج   أن إل   المدّ  تلك يف الدجال  صور   يف

 مسذذلك  البخاري  سلك  ذلك  يف  األمر  التباس  ولشد   ،فيها  خروجه  تعال   اهلل  قدر  التي   المدّ 

 بنذذ  فاطمذذة حذذدي  يخذذر  ولم ،صياد بنا يف عمر عن جابر حدي  عل  فاقتصر  ،الضجيح

   .(2)"تميم قصة يف  قي 

 اهلل صذذل  النبذذي زمذذن يف ظهذذر الذذ ي صذذياد بذذن اهلل عبذذد": تيميذذة بنا  اإلس م  شي   قالو

 يف وسذذلم عليذذه اهلل صذذل   النبي  وتوق   الدجال  أنه  الصحابة  بع   ظن  قد  وكان  وسلم  عليه

 النبذذي لذذه قذذال ،الكهذذان جذذن  مذذن  كان  لكنه  الدجال؛  هو  لي   أنه  بعد  فيما  له  نتبي    حت   أمر 

 سذذور   لذذه  خبذذأ  كذذان  وقذذد  الذذد .  الذذد :  قذذال  ،«خبئُُا  لُُ   خبُُ    قُُد»  :وسذذلم  عليه  اهلل  صل 

 مذذن  أنذذ   إنمذذا  :يعنذذي  «قُُدر   تعُُدو  فلن  اخس »  وسلم  عليه  اهلل  صل   النبي  له  فقال  ،الدخان

 مذذن بكثيذذر يخذذرب  الشذذياطين مذذن القذذرين ألحذذدهم يكذذون كذذان والكهذذان الكهذذان؛ إخذذوان

 الحذذدي  يف كمذذا بالكذذ   الصذذدق يخلطذذون وكذذانوا ،السذذم  مذذن يسذذضقه بمذذا المغيبذذا 

 .(3)"الصحيح

 آخذذر  يف  يخذذر   الذذ ي  بالدجال  لي   صياد  ابن  أن  والمقصود":  اهلل  رحمه  كثير  ابن  وقال

 .(4)"المقام  ه ا  يف فيص   فانه  الفهرية،  قي  بن   فاطمة  لحدي   ;قطعا  الزمان

: الحذذدي  يف كمذذا والمدينذذة مكذذة يذذدخ  ال أنذذه  ورد  فقذذد  األحاديذذ   مذذن  الثاي  الش   أما

 المالئكة عليه إال نقب  نقابها  من  له  ليِ  والمدينة،  مكة  إال  الدجال   سيطؤه  إال  بلد  من  ليِ»

 

 (.321/ 11ليه )ع( عون املعبود وحاشية ابن القيم 1)
 (.330/ 13( فتح الباري )2)
 (.283/ 11الفتاوى )( جمموع 3)
 (.108/ 1( النهاية يف الفنت واملالحم )4)
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ُُ  يحرسُُونها، صُُافين ُُة ترجُُف ث ُُا المدين ُُالث ب هله ُُا ، ث ُُل اهلل فيخُُرج رجف ُُافر ك  ك

: والس م  الص    عليه  قال  فقد  ،لمكة  دخوله  يوهم  ما  األحادي   بع   يف  وورد  ،(1)«ومنافق

 تضُُرب  الرجُُال   أدم  مُُن  يرى  ما  ك حسن  آدم،  رجل  فإذا  المنام،  يف  الكعبة  عند  الليلة  وأراين»

 يطُُو   وهو رجلين منكبي على  يديه  واضعا  ماء،  رأسه  يقطر  الشعر،  رجل  منكبيه،  بين  لمته

 قططُُا جعُُدا وراءه رجُُال رأيُُ  ث  مري ، ابن المسيح هذا:  فقالوا  هذا؟  من:  فقل   بالبي ،

 يطُُو   رجُُل منكبُُي علُُى  يديُُه  واضُُعا  قطُُن،  بُُابن  رأيُُ   مُُن  ك شُُبه  اليمنى،  العين  أعور

 .(2)«الدجال  المسيح: قالوا  هذا؟  من: فقل  بالبي ،

 :أجوبة  بعد   الظاهري  التعار   عن  وابوأجا  ،الحدي   يف  العلماء  تكلم  وقد

، (3)ذلذذك قبذذ  لهذذا لذذهودخ ينفذذي وال ،وفتنته خروجه زمن  مكة  يدخ   ال  الدجال  أن  :منها

ُُدخل ال»: والسذذ م الصذذ   عليذذه قولذذه وهذذو المعنذذ  هبذذ ا حذذدي  وورد ُُة ي  رعُُب المدين

 .(4)«ملكان  باب لكل  أبواب سبعة يومئذ لها  الدجال،  المسيح

 خذذ ف علذذ  التأويذذ  جذذائز  المنذذام ورؤيذذا ،رؤيذذا بالبيذذ  الذذدجال طذذواف أن :ومنهذذا

 ر    كما  الخار   يف  وقوعها يلزم  وال  ،ظاهرها
 ي .ئ 

 فذذان  ،واإلخذذ ص  الصذذدق  مقصذذد   وكذذان  ،الشذذارع  مراد  وف   األحادي   ه    فهم  فمن

 .البا   يف  عليه  المعول هو  سبحانه  اهلل  من  والتوفي   ،يشك   وال  ليهع  يشتبه  ال  األمر

 النبذذي  فرؤيذذة  ،يجتمعذذان  ال  ،الذذدجال  مذذ   حذذر   علذذ   السذذ م  عليذذه  عيس   أن  له  ويشهد

 .ظاهرها  خ ف  عل   أهنا  شك ال  الهم وسلم  عليه اهلل  صل 

 واهلل تعال  أعلم.

 

 (.288البخاري )أخرجه ( 1)
 (.3440البخاري )أخرجه ( 2)
 (.114/ 11( فتح الباري )3)
 (.1879البخاري )أخرجه  (4)


