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إمساعيل حممد القاسم

عدد الصفحات 10
اخلطبة األوىل:
ذكر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أشراطًا كثَتة للساعة ،منها ما مضى،
ومنها ما ىو حاضر ،ومنها ما ىو مستقبل ،وأنو سيظهر دجالون وكذابون
كثَتون ،وأن عدد ىؤالء قريب من ثالثُت ،فقال -صلى اهلل عليو وسلم:-
"إنو واهلل ال تقوم الساعة حتى يخرج ثالثون كذابًا ،آخرىم األعور
الكذاب".

وأبلغ ما يكون من أشراطها وأعظمو فتنة ىي فتنة ادلسيح الدجال ،وكان
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يعلم الصحابة ويستعيذ باهلل من الدجال يف
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صالتو" :إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول :اللهم إني
أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا
والممات ،ومن شر فتنة المسيح الدجال"(رواه مسلم).
والدجال من الدجل وىو التغطية ،وأصل الدجل معناه :اخللط ومسي
الدجال دجاالً؛ ألنو يغطي احلق بباطلو ،أو ألنو يغطي على الناس كفره
بكذبو ومتويهو وتلبيسو عليهم.
وادلراد بالدجال ىنا :الدجال األكرب الذي خيرج قبيل قيام الساعة يف زمن
ادلهدي وعيسى -عليو السالم.-
وخروج الدجال من األشراط العظيمة ادلؤذنة بقيام الساعة ،وفتنتو من أعظم
مسيحا؛ ألن إحدى عينيو
أيضا
الفنت واحملن اليت متر على الناس ،ويسمى ً
ً
يوما ،فهو مسيح الضاللة الذي
ممسوحة ،أو ألنو ديسح األرض يف أربعُت ً
يفنت الناس مبا جيري على يديو من اآليات ،كإنزال ادلطر وإحياء األرض،
ومبا يظهر على يديو من عجائب وخوارق للعادات.
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وقد تواترت األحاديث الصحيحة عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف
ذكر خروج الدجال يف آخر الزمان والتحذير منو ،حيث وصفو الرسول -
صلى اهلل عليو وسلم -ألمتو وص ًفا دقي ًقا ال خيفى على ذي بصَتة ،كما
حذر منو األنبياء -عليهم الصالة والسالم -قبلو أممهم ووصفوه ذلم أوصافًا
ظاىرة.
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-أال أحدثكم حديثًا عن
الدجال ،ما حدث بو نبي قومو؛ إنو أعور ،وإنو يجيء معو بمثال الجنة
والنار ،فالتي يقول إنها الجنة ىي النار ،وإني أنذركم كما أنذر بو نوح
قومو"(رواه البخاري)
ومن فتنتو قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال يف الدجال" :إن معو
ونارا؛ فناره ماء بارد ،وماؤه نار"(رواه البخاري).
ماء ً
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وفتنتو عظيمة وصفها النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بقولو" :ما بين خلق
آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال"(رواه مسلم) ،وادلعٌت ليس
فيما بينهما فتنة أكرب أي أعظم من الدجال لعظم فتنتو وبليتو ولشدة
تلبيسو وحمنتو ،بل ذكر النيب -صلى اهلل عليو وسلم -عظم فتنتو بقولو:
"وإنو قد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة
المسيح الدجال"(البخاري).

فالدجال :رجل من بٍت آدم لو صفات كثَتة ،منها أنو رجل شاب أمحر،
قصَت ،أفحج ،جعد الرأس ،أجلى اجلبهة ،عريض النحر ،ممسوح العُت
اليمٌت ،وليست بارزة وال غائرة ،كأهنا عنبة طافية ،وعينو اليسرى عليها
ظفرة غليظة ،أي حلمة نابتة فوق مقدمة العُت عند ادلآقي ،مكتوب بُت
عينيو كافر يقرؤىا كل مسلم كاتب أو غَت كاتب ،ومن صفاتو أنو عقيم
ال يولد لو.
ويف حديث عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنو -قال :قال رسول اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم" :-إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج ،جعد،
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أعور ،مطموس العين ليس بناتئة وال جحراء؛ فإن ألبس عليكم
فاعلموا أن ربكم ليس بأعور"(رواه أبو داود).
ومن حديث أنس وحذيفة" :وإن بين عينيو مكتوب كافر ،يقرؤه كل
مؤمن كاتب وغير كاتب"(البخاري ومسلم).
وأما عن مكان خروج الدجال؛ فمن جهة ادلشرق من خراسان من يهودية
أصبهان ،وخيرج معو ،ويتبعو سبعون أل ًفا من يهود أصبهان؛ قال رسول اهلل
-صلى اهلل عليو وسلم" :-يخرج الدجال من يهودية أصبهان معو

سبعون أل ًفا من اليهود"(رواه أمحد).
وأما أتباعو فهم اليهود والعجم والًتك وأخالط من الناس غالبهم من

األعراب والنساء .قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-يتبع الدجال
من يهود أصبهان سبعون أل ًفا عليهم الطيالسة"(مسلم) .ويف رواية لإلمام
أمحد "سبعون أل ًفا عليهم التيجان".
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وورد يف حديث أيب أمامة الطويل قولو -صلى اهلل عليو وسلم" :-وإن من
ت لك أباك
فتنتو -أي الدجال -أن يقول لألعرابي :أرأيت إن بَ َعثْ ُ
وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول :نعم ،فيتمثل لو شيطانان في صورة أبيو

وأمو فيقوالن :يا بني اتبعو فإنو ربك"(رواه ابن ماجو).

وأما أتباعو من النساء فيكن أكثر من األعراب وغَتىم؛ لسرعة تأثرىن
وغلبة اجلهل عليهن ونقصان عقوذلن ودينهن ،قال رسول اهلل -صلى اهلل

عليو وسلم" :-ينزل الدجال في ىذه السبخة بمر قناة -واد بادلدينة-؛
فيكون أكثر من يخرج إليو النساء ،حتى إن الرجل يرجع إلى حميمو
وإلى أمو وابنتو وأختو وعمتو فيوثقها رباطًا؛ مخافة أن تخرج
إليو"(أمحد).

والدجال ال يدخل مكة وال ادلدينة ،كما جاء يف احلديث الصحيح أن

الدجال قال" :فأخرج فأسير في األرض ،فال أدع قرية إال ىبطتها في
أربعين ليلة غير مكة وطيبة؛ فهما محرمتان علي كلتاىما ،كلما أردت
أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتًا يصدني
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عنها ،وإن على كل ثقب مالئكة يحرسونها"(رواه مسلم) ،وعند
البخاري" :ال يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة
أبواب على كل باب ملكان".
ففتنة الدجال فتنة عظيمة فالتعوذ منو أمر مطلوب يف آخر الصالة بعد
التشهد كما ورد يف األحاديث الصحيحة ،ويستطيع من يدركو زمانو أن
حيفظ عشر آيات من سورة الكهف ويقرأىا عليو فتعصمو من شره وفتنتو
بإذن اهلل -عز وجل .-قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-إذا

تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقول :اللهم إني أعوذ بك من
عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن شر
فتنة المسيح الدجال"(رواه البخاري).
ويف حديث النواس بن مسعان الطويل ،وفيو قولو -صلى اهلل عليو وسلم:-

"من أدركو منكم فليقرأ عليو فواتح سورة الكهف"(رواه مسلم).
وقال النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال" :من ِ
حفظ عشر آيات من أول
َ
سورة الكهف عُ ِ
ص َم من الدجال"(مسلم).
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اخلطبة الثانية:
ادلؤمنون ال يفتنهم الدجال وال غَته ،بل يزدادون إديانًا مع إدياهنم،
نفعا ،وال
قدرا ،وال جيلب ذلا ً
فالدجال رجل من بٍت آدم ال يرد عن نفسو ً
يدفع عنها ضرا ،حىت إن خلقتو اليت منها عور عينو والطفرة اليت على
األخرى ال يستطيع تغيَتىا ،وكذلك عقمو ،وغَت ذلك من الصفات ،وإمنا
جعل اهلل تلك اآليات اليت معو فتنة للناس ليضل من ضل عن بينة ويزداد
ادلؤمنون إديانًا.
قال اخلطايب -رمحو اهلل" :-ىذه األحاديث اليت ذكرىا مسلم وغَته يف
قصة الدجال حجة دلذىب أىل احلق يف صحة وجوده ،وأنو شخص بعينو
ابتلى اهلل بو عباده ،وأقدره على أشياء من مقدورات اهلل -تعاىل ،-من
إحياء ادليت الذي يقتلو ،ومن ظهور زىرة الدنيا ،واخلصب معو ،وجنتو
وناره وهنريو ،واتباع كنوز األرض لو ،وأمره السماء أن متطر فتمطر،
واألرض أن تنبت فتنبت ،فيقع كل ذلك بقدرة اهلل -تعاىل -ومشيئتو ،مث
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يعجزه اهلل -تعاىل -بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل وال غَته،
ويبطل أمره ويقتلو عيسى -صلى اهلل عليو وسلم -ويثبت اهلل الذين آمنوا".
أما عن مقتل الدجال فقد قال -صلى اهلل عليو وسلم" :-يأتي الدجال -
وىو حمرم عليو أن يدخل نقاب ادلدينة -بعض السباخ التي بالمدينة؛
فيخرج إليو يومئذ رجل ىو خير الناس أو من خير الناس ،فيقول:
أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول اهلل -صلى اهلل عليو
وسلم -حديثو؛ فيقول الدجال :أرأيت إن قتلت ىذا ثم أحييتو ،ىل
تشكون في األمر؟ فيقولون :ال ،فيقتلو ثم يحييو ،فيقول حين يحييو:
واهلل ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم ،فيقول الدجال أقتلو؟ فال
يُسلط عليو".
ومن الذين خصهم النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بتمسكهم باحلق

ومقاتلة الدجال بنو متيم قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-ىم أشد
أمتي على الدجال"(متفق عليو).
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قال القرطيب -رمحو اهلل -يف قولو -عليو الصالة والسالم -يف بٍت متيم:
"ىم أشد أمتي على الدجال"؛ تصريح بأن بٍت متيم ال ينقطع نسلهم إىل
يوم القيامة ،وبأهنم يتمسكون يف ذلك الوقت باحلق ،ويقاتلون عليو ،ويف

الرواية األخرى" :ىم أشد الناس قتاالً في المالحم" ،يعٍت :ادلالحم اليت
تكون بُت يدي الدجال ،أو مع الدجال ،واهلل -تعاىل -أعلم.
فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة احمليا وادلمات ومن فتنة الدجال.

