>As Salam Aleikum.... For deres opplysning, Dajjal er et menneske. Alle andre påstander om
akkurat dette her er misledende og er ikke av Sunnah. Vennligst les følgende bevis fra Sunnah.
Og frykt Allahs vrede ved spredning av usannheter.
>(The Anti-krist)
>I følge Koranen og Sunnah
>
>Dajjal kan ikke gå inn I Medina
>Hadith - Bukhari 9.245, Sitert Abu Said
>En dag fortalte Allahs apostel om Ad-Dajjal og blant de tingene han fortalte oss var det at Ad
dajjal VILLE komme, og at det skulle være forbudt for ham å komme inn i passasjene i fjellene
til Medina. Han vil slå leir i en av salt områdene i nærheten av Medina og en mann vil vise seg
hos ham som vil være den beste av folk. Han vil si, jeg vitner om at du er Ad-Dajjal hvis historie
er blitt fortalt til oss av Allah’s apostel. Ad dajjal vil si (til hans tilhørere) Dersom jeg dreper
denne mannen og bringer ham til liv igjen, vil dere da ha noe tvil om min påstand. De vil svare
‘nei’. Så vil Ad-Dajjal drepe mannen og deretter helbrede ham. Mannen vil si ”Ved Allah, nå
gjenkjenner jeg deg bedre enn noen gang tidligere!”. Ad-Dajjal vil forsøke å drepe mannen igjen
men vil ikke få styrke til å gjøre det.
>
>Hadith - Bukhari 9.247, Fortalt av Huraira
>Allah's apostel sa “Det er engler I fjellpassene til Medina slik at verken pest eller Ad-Dajjal kan
komme inn her."
>
>Hadith - Bukhari 9.239, Fortalt av Anas bin Malik
>Profeten sa, "Ad-Dajjal vil komme og slå leir et sted I nærheten av Medina og så vil Medina
riste tre ganger og hver Kafir (vantro) og hykler vil gå ut (av Medina) til ham."
>
>Dajjal er enøyd
>
>Hadith - Bukhari 9.241, Fortalt av Abdullah ibn Umar
>Allah's Apostel stod opp blant sitt folk og lovpriset Allah som han fortjente og nevnte deretter
Ad-Dajjal, ved å si, "Jeg advarer dere mot ham, og det var ingen profet som ikke advarte sine
følgere mot ham, men jeg vil fortelle dere noe om ham som ingen profet har fortalt dere. Addajjal er enøyd men Gud er ikke det.”
>
>Hadith - Bukhari 9.504, Fortalt av Abdullah
>Ad-Dajjal ble nevnt i profetens nærvær. Profeten sa ”Allah er ikke skjult for dere, han er ikke
enøyd” og pekte med hånden mot sitt øye og la til, ”Mens Al-Masih Ad-Dajjal er blind på det
høyre øyet og hans øye ligner en utstående drue”.
>
>Hadith - Bukhari 9.245, Fortalt av Anas
>Profeten sa “ingen profet ble sendt uten å advare sine følgere om den enøyde løgner (AdDajjal). Pass dere! Han er blind på det ene øyet, og deres Herre er ikke det og det vil bli skrevet
mellom hans (Ad-Dajjal's) øyne (ordet) Kafir (dvs. vantro)." (Denne Hadith er også sitert av Abu
Huraira og Ibn 'Abbas).
>
>Hadith - Bukhari 9.237, Fortalt av Abu Huraira
>Allah's apostel sa “Timen vil ikke bli slått før

> (1) to store grupper vil slåss mot hverandre og det vil være et stort tap for begge sider og begge
vil følge den samme religiøse doktrinen.
> (2) omtrent tretti Dajjaler (løgnere) kommer, og hver av dem vil påstå at han er Allahs apostel.
> (3) før religiøs kunnskap blir borte (ved døden til religiøse lærde)
> (4) antall jordskjelv vil øke
> (5) tiden vil gå fort,
> (6) sorg vil oppstå,
> (7) Al-Harj, (dvs., drap) vil øke
> (8) det vil bli overflod av rikdom – så mye overflod at en rik person vil bekymre seg om noen
vil ta i mot hans Zakat, og når han presenterer det for noen, så vil den personen (som får tilbudet)
si “Jeg har ikke behov for det”.
> (9) mennesker konkurrerer om å bygge høye bygg
> (10) en mann vil gå forbi en grav og si “Skulle ønske jeg var i hans grav, og ikke han”
> (11) og solen stiger opp fra vest mot øst
>Og så vil solen stige og folk vil se solen (stige fra vest) og de vil alle tro (omfavne Islam) men
tiden for godkjennelse av Tawbah(tilgivelse) vil bli ute; (Slik Allah sa) Det vil ikke gjøre en sjel
noe bra å tro da, hvis den ikke trodde tidligere, og tjente ikke noe godt (ved gjerninger og
rettferdighet) gjennom dens tro (6.158) Og timen vil slå når to menn brer ut et plagg foran dem
men de vil ikke kunne selge det, eller brette det; og timen vil slå når en mann har melket sin
hunn-kamel og tatt med melken men vil ikke kunne drikke den; og timen vil slå før en mann som
reparer en tank (for sitt buskap) klarer å gi vann til sine dyr i den; og timen vil slå når en person
har løftet et stykke mat til sin munn men ikke vil klare å spise det. ”
>
>Hadith - Muslim #7015, Fortalt av An-Nawwas ibn Sam'an
> Allah's apostel nevnte Dajjal en morgen. Noen ganger beskrev han ham som en betydningsløs
ting men av og til beskrev han (Dajjals opprør) som noe veldig betydningsfullt (og vi følte) som
om han var i klyngen av daddelpalmene. Når vi dro til ham (Profeten) om kvelden og han leste
(fryktens signaler) på våre ansikter sa han: Hva er gale med dere?
> Vi sa: Allah's apostel du nevnte Dajjal denne morgenen (av og til ved å beskrive ham) som
ubetydelig og andre ganger som veldig viktig. Inntil vi begynte å tro at han var til stede i en nær
del av klyngen av daddelpalmene.
> Så sa han: Jeg ser masse frykt for dere i så mange andre ting I tillegg til Dajjal. Dersom han
kommer mens jeg er med dere så skal jeg kjempe mot ham på deres vegne, men dersom han
kommer når jeg ikke er med dere, må en mann selv kjempe på sin egen vegne og Allah vil ta vare
på hver muslim på vegne av meg (og beskytte ham mot Dajjals ondskap). Han (Dajjal) vil være
en ung mann med vridd og kortklipt hår og et blindt øye. Jeg sammenligner ham med
AbdulUzza ibn Qatan. Han blant dere som vil overleve for å se ham bør lese over ham
åpningsversene til Surah al-Kahf (xviii). Han vil vise seg på veien mellom Syria og Irak og vil
spre ulykke her og der. O Allahs tjener! Hold fast ved (sannhetens vei).
> Vi sa: Allahs apostel, Hvor lenge vil du bli på Jorden?
> Han sa: I førti dager, en dag som et år, en dag som en måned, en dag som en uke og resten av
dagene vil være som deres dager.
> Vi sa: Allahs Apostel vil en dags bønn være nok til dagsbønnene tilsvarende ett år?
> Til dette sa han: Nei, men dere må lage et estimat for tiden (og deretter overholde bønnen).
> Vi sa: Allahs apostel hvor raskt vil vi fare på jorden.

> Til dette sa han: Som skyer drevet av vinden. Han vil komme til folket og invitere dem (til en
feil religion) de vil bekrefte sin tro til ham og svare ham. Så vil han gi en ordre til himmelen: det
vil komme regn og avlinger vil spre. Om kvelden, vil deres beitende dyr komme til dem
pukkelene veldig høye, med jurene fulle av melk og sidene utvidet. Han vil så komme til andre
folk og invitere dem. Men de vil avvise ham og dermed vil han forlate dem, de vil oppleve tørke
og det vil ikke være noe som de kan tjene på. Han vil gå gjennom ørkenen og si: Hent deres
formue. Rikdommene vil komme ut og samle seg rundt ham som en sverm av bier. Han vil så
anrope noen blant de unge og slå ham med sverdet, dele ham I to biter. (Legge bitene I en avstand
som en bueskytter har fra sitt mål). Han vil så rope (på den unge mannen) og han vil komme frem
med latter i ansiktet; strålende (av lykke).
> Det er nå Jesus, sønn av Maria, blir sendt ned til jorden igjen av Allah. Han vil stige ned ved
det hvite minaret på østsiden av Damaskus. Han vil ha på seg to plagg lett dynket i safran, og
hendene sine på vingene til to engler. Når han bøyer sitt hode nede, vil det falle dråper av svette
fra hans hode, og når han løfter det opp, vil dråper spre seg som perler fra det. Enhver ikketroende som lukter lukten fra hans kropp vil dø og hans pust vil nå så langt som han kan se. Han
vil så lete etter ham (Dajjal) inntil han får tak i ham ved porten til Ludd og dreper ham der. Så vil
et folk som Allah hadde beskyttet komme til Jesus og han vil tørke av deres ansikter og fortelle
dem om deres plasser i Paradis. Det vil være i slike forhold at Allah vil åpenbare disse ordene til
Jesus: Jeg har brakt frem blant mine tjenere slike folk som ingen vil kunne kjempe mot; du må
bringe disse menneskene til Tur, og så vil Allah sende Gog og Magog og di vil sverme ned fra
alle bakketopper. De første blant dem vil passere sjøen til Tiberias og drikke av den. Og når den
siste har passert vil han si ”En gang var det vann her”
> Jesus og hans følge vil så beleire her (ved Tur, og de vil også bli hardt presset) slik at hodet til
en okse vil være mer verdt enn hundre dinar. Allahs apostel, Jesus, og hans følge vil bønnfalle
Allah, som vil sende insekter på dem (som vil angripe deres halser) og om morgenen vil de
forsvinne som en person. Allahs apostel, Jesus, og hans følge, vil så komme ned på Jorden og de
vil ikke finne et sted som ikke er fylt med forråtnelse og stank. Allahs apostel, Jesus, og hans
følge vil så trygle Allah som vil sende fugler hvis halser vil være som Bactrian kameler og de vil
løfte dem vekk og kaste dem hvor Allah vil.
> Så vil Allah sende regn som ingen hus av leire-stein eller (telt av) kamel-hår vil kunne holde
ute og det vil vaske jorden inntil det ser ut som et speil. Så vil jorden bli bedt om å bringe sine
frukter og gjenopprette sin velsignelse, og som et resultat av det, vil det vokse (et så stort)
granateple at en gruppe mennesker vil kunne spise det og søke ly under skallet, en melkeku vil
kunne gi så mye melk at en hel flokk vil kunne drikke det. En melkekamel vil gi (så stor mengde)
melk at en hel stamme vil kunne drikke fra den. Og en sau vil gi nok melk til en hel familie. På
den tiden vil Allah sende en behagelig vind som vil roe (mennenskene) selv under deres
armhuler. Han vil ta livet av enhver muslim og kun de onde vil overleve som vil utøve utroskap
som tosker og den siste time ville komme til dem.
>
>Hadith - Abu Dawood #4305, Fortalt av Imran ibn Husayn
>Profeten sa: La han som hører om Dajjal (Antikrist) gå langt fra ham for Jeg sverger ved Allah
at en mann vil gå til ham i den tro at han er troende og han vil følge Dajal på grunn av forvirring
vekket i ham av Dajjal.
>

>Overvinningen av Konstantinopel
>
>Hadith - Abu Dawood #4283, Fortalt av Abdullah ibn Busr
>Profeten sa: Tiden mellom den store krigen og erobringen av byen (Konstantinopel) vil være
seks år, og Dajjal (Antikrist) vil komme i det syvende.
>
>Hadith - Abu Dawood #4282, Fortalt av Mu'adh ibn Jabal
>Profeten sa: Den største krigen, erobringen av Konstantinopel, og Dajjal’s (Antikrist’s) ankomst
vil finne sted i en periode på syv måneder.
>
>Belønning fra Allah for å være Dajjal’s fiende
>
>Hadith - Abu Dawood #4232, Fortalt av Hudhayfah ibn al-Yaman
>Så vil Antikrist (Dajjal) komme fulgt av en elv og ild. Han som faller i ilden vil med sikkerhet
motta sin belønning, og få sin byrde løftet av ham, og han som faller I elven vil beholde sin byrde
og belønning tatt fra ham. Jeg spurte så, hva vil komme etterpå? Han sa: Den siste timen vil
komme.
>
>Beskyttelse fra proven til Dajjal
>
>Hadith - Al-Tirmidhi #2146, Fortalt av AbudDarda'
>Allah's budbringer sa:, "Han som resiterer tre vers I begynnelsen av al-Kahf vil bli beskyttet fra
prøvelsen til Dajjal."
>[Tirmidhi sendte dette, og sa at dette er en hasan sahih tradisjon.]
>
>Dajjal's følgere
>
>Hadith - Muslim #7034, Fortalt av Anas ibn Malik
>Allah's apostel sa: Dajjal vil bli fulgt av sytti tusen Jøder fra Isfahan. Og de vil ha på seg
persiske sjal.
>
>Tegn
>
>Hadith - Muslim #7025, Fortalt av Abdullah ibn Amr ibn al-'As
>Jeg lærte en hadith utenat av Allahs apostel og jeg glemte den ikke etter at jeg hadde hørt Allahs
apostel si: Det første tegn (av tegn som vil komme ved Dajjals komst) vil være det at solen vil
komme opp fra vest, og tilsynekomsten av dyret foran folket på formiddagen og av de to som vil
skje først vil den andre følge umiddelbart etter det..
>
>Dajjal vil omkomme
>
>Hadith - Muslim #3187, Fortalt av AbuHurayrah
>Allah's budbringer sa: Dajjal vil komme fra øst med hensikt å angripe Medina inntil han vil
være komme ned bak Uhud. Så vil englene snu hans ansikt mot Syria og der vil han omkomme.
>
>Hadith - Muslim #6924, Fortalt av AbuHurayrah

>Allah's apostel sa: Den siste time vil ikke komme inntil Romerene landerved al-A'maq eller i
Dabiq. En hær bestående av de beste (soldatane) på jorden vil på den tid komme. Fra medina for
å kjempe mot dem. Når de stiller seg opp i rekker, vil romerne si: Ikke stå mellom oss og de
(muslimene) som tok fanger blant oss. La oss slåss mot dem.
Muslimene vil si: Nei, ved Allah, vi vil aldri vike fra dere og fra våre brødre slik at dere kan slåss
mot dem. De vil så slåss og en tredje (del) av hæren, som Allah aldri vil tilgi, vil flykte.
En tredje (del av hæren), som vil bli utnevnet til ypperlige martyrer i Allahs øyne, vil bli drept.
Den tredjedelen som slipper å bli prøvet vil vinne og de vil bli erobrerne av Konstantinopel.
Mens de er opptatt med å fordele vinningene av slaget (mellom dem) etter å ha hengt sine sverd
ved oliventrærne.
Satan vil da rope: Dajjal har tatt deres plass blant deres familier. De vil så komme ut, men det vil
ikke være til noe nytte. Når de når Syria, vil han kome ut mens de forbereder seg til kamp, stiller
opp i rekke. Med visshet vil tiden for bønn komme og så skal Jesus (fred være med ham), sønn av
Maria, stige ned og lede dem i bønn. Når fienden til Allah ser ham, vil den (forsvinne) som salt
løses opp i vann og hvis han (Jesus) ikke hadde konfrontert dem i det hele tatt, selv da ville
fienden løses opp helt.
Allah vil drepe dem ved sin hånd og han ville vist dem deres blod på sitt spyd (spydet til Jesus
Kristus)

