الحمد هلل نستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال اله اال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله ،ارسله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ،وكفى باهلل شهيداً .أرسله بين يدي الساعة بشيرا ً
ونذيراً ،وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا ً منيراً ،فهدى به من الضاللة ،وبصر به من العمى،
ي ،وفتح به أعينا ً عمياً ،وآذانا ً ص ًّما ،وقلوبا ً غلفاً ،فبلغ الرسالة ،وأدى
وأرشد به من الغ ّ
األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد باهلل حق جهاده ،وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
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ﱒ
ﱐ
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أما بعد:
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نتابع اليوم بإذن هللا تعالى مع عالمات الساعة الكبرى و سنتحدث اليوم عن عالمة مهمة
من عالمات الساعة الكبرى و هي خروج المسيح الدجال الذي حذ ر منه رسولنا الكريم
صلى هللا عليه و سلم.
و سمي الدجال دجاالً ،ألنه يغطي الحق بباطله ،أو ألنه يغطي على الناس كفره بكذبه و
تمويهه و تلبيسه عليهم.
و خروجه من األشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة ،و فتنته من أعظم الفتن و المحن التي
تمر على الناس ،و يسمى مسيحاً ،ألن إحدى عينيه ممسوحة أو ألنه يمسح األرض في
أربعين يوما ً.
و قد تواترت األحاديث الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه و سلم في ذكر خروج الدجال في
آخر الزمان و التحذير منه ،حيث وصفه الرسول صلى هللا عليه و سلم وصفا ً دقيقا ً ال يخفى
على ذي بصيرة ،كما حذ ر منه األنبياء عليهم الصالة و السالم قبله أممهم و وصفوه لهم
أوصفا ً ظاهرة.
و من األحاديث الواردة في ذلك حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:
َّللا بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال « إني
َّللا صلى َّللا عليه وسلم فأثنى على ِ
قام رسول ِ
ح قومه ولكن سأقول في ِه قوالً لم
ألنذركموه وما من نبي إال وقد أنذر قومه ولقد أنذره نو ٌ
لقوم ِه تعلمون أنه أعور  ،وإن َّللا ليس بأعور .أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي
يق ْله نبي
ِ
و أحمد.
و عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
ي ق ْومه :إنه أعْور ،وإنه ي ِجيء معه ِمثْل الجن ِة
أال أ ْخ ِبرك ْم ع ِن الدجا ِل حدِيثًا ما حدثه ن ِب ٌّ
ح ق ْومه.
والن ِار ،فالتي يقول إنها الجنة هي النار ،وإ ِنّي أ ْنذ ْرتك ْم به كما أ ْنذر به نو ٌ
و عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه
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َّللا صلى َّللا عل ْي ِه وسلم ي ْو ًما حدِيثًا ط ِو ً
يال ع ِن الدجا ِل  ،فكان فِيما حدثنا
قال  :حدثنا رسول ِ
خ 1التِي ت ِلي
ض ال ِ ّ
 ،قال  :يأْتِي  ،وهو محر ٌم عل ْي ِه أ ْن يدْخل نِقاب ا ْلمدِين ِة  ،في ْنت ِهي إِلى ب ْع ِ
سبا ِ
اس  -فيقول له  :أشْهد أنك
اس  -أ ْو ِم ْن خي ِْر الن ِ
ا ْلمدِينة  ،في ْخرج ِإل ْي ِه ي ْوم ِئذ رج ٌل هو خيْر الن ِ
َّللا صلى َّللا عل ْي ِه وسلم حدِيثه  ،فيقول الدجال  :أرأيْت ْم ِإ ْن قت ْلت
الدجال الذِي حدثنا رسول ِ
هذا  ،ثم أحْ ييْته  ،أتشكُّون فِي ْاأل ْم ِر ؟ فيقولون  :ال  ،قال في ْقتله ثم يحْ ِيي ِه  ،فيقول ِحين
َّللا ما ك ْنت فِيك ق ُّ
ط أشد ب ِصيرةً ِم ِنّي ْاْلن  -قال  :في ِريد الدجال  -أ ْن ي ْقتله فال يسلط
يحْ يِي ِه  :و ِ
عل ْي ِه .أخرجه البخاري و مسلم.
و عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
ما ِم ْن ن ِبي إال وق ْد أ ْنذر أمته األعْور ا ْلكذاب ،أال إنه أعْور ،وإن ربك ْم عز وجل ليْس بأعْور،
ق عليه
وب بيْن عيْن ْي ِه ك ف ر متف ٌ
.م ْكت ٌ
و عن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال:
َّللا صلى َّللا عل ْي ِه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فِي ِه ورفع حتى ظنناه فِي طائِف ِة
ذكر رسول ِ
َّللا ذك ْرت الدجال ا ْلغداة
الن ْخ ِل فلما رحْ نا ِإل ْي ِه عرف ذ ِلك فِي وجو ِهنا فسأ ْلناه فق ْلنا يا رسول ِ
ف خف ْ
ضت فِي ِه ورف ْعت حتى ظنناه فِي طائِف ِة الن ْخ ِل قال غيْر الدجا ِل أ ْخوفنِي عليْك ْم ف ِإ ْن ي ْخر ْج
س ِه وَّللا خ ِليفتِي على ك ِ ّل
امر ٌؤ ح ِجيج ن ْف ِ
وأنا فِيك ْم فأنا ح ِجيجه دونك ْم وإِ ْن ي ْخرجْ ول ْ
ست فِيك ْم ف ْ
ٌ2
اق فعاث ي ِمينًا
اب ج ْع ٌد قط
م ْ
س ِلم ِإنه ش ٌّ
ط عيْنه طا ِفيةٌ و ِإنه ي ْخرج ِم ْن ِخلة بيْن الش ِام وا ْل ِعر ِ
شم ً
ض قال أ ْرب ِعين ي ْو ًما ي ْو ٌم كسنة
َّللا اثْبتوا ق ْلنا يا رسول ِ
اال يا ِعباد ِ
و ِ
َّللا ما لبْثه فِي ْاأل ْر ِ
َّللا فذ ِلك ا ْلي ْوم الذِي هو كسنة
امك ْم ق ْلنا يا رسول ِ
ام ِه كأي ِ
وي ْو ٌم كشهْر وي ْو ٌم كجمعة وسائِر أي ِ
أي ْك ِفينا فِي ِه صالة ي ْوم وليْلة قال ال ْ
ض
اقدروا له قدْره ق ْلنا يا رسول ِ
َّللا فما إِ ْ
سراعه فِي ْاأل ْر ِ
ست ِجيبون له فيأْمر السماء فت ْم ِطر
قال كا ْلغ ْي ِ
ي ِ فيدْعوه ْم في ْ
ثا ْ
ستدْبرتْه ِ ّ
الريح قال فيم ُّر ِبا ْلح ّ
سبغه
اصر وأ ْ
و ْاأل ْرض فت ْن ِبت وتروح عل ْي ِه ْم س ِارحته ْم و ِهي أ ْطول ما كانتْ ذ ًرى وأم ُّده خو ِ
السباخ :بكسر المهملة جمع سبخة محركة و مسكنة ،و هي األرض التي تعلوها الملوحة و ال تكاد تنبت إال بعض الشجر
قطط :أي صاحب الشعر الشديد الجعودة
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صبِحون م ْم ِح ِلين ليْس له ْم
ي ِ فيدْعوه ْم فيردُّوا عل ْي ِه ق ْوله فتتْبعه أ ْمواله ْم في ْ
ضروعًا ويم ُّر بِا ْلح ّ
ب النحْ ِل
ِم ْن أ ْموا ِل ِه ْم ش ْي ٌء ويم ُّر بِا ْلخ ِرب ِة فيقول لها أ ْخ ِر ِجي كنوز ِك فتتْبعه كنوزها كيعا ِ
سي ِ
قال ويأْمر ِبرجل في ْقتل في ْ
ض ثم يدْعوه في ْق ِبل ِإل ْي ِه
ض ِربه ِبالسي ِ
ْف في ْقطعه ِج ْزلتي ِْن ر ْمية ا ْلغر ِ
سيح ابْن م ْريم عل ْي ِه السالم في ْن ِزل
يتهلل وجْ هه قال فبيْنا هو على ذ ِلك ِإ ْذ بعث َّللا عز وجل ا ْلم ِ
اضعًا يده على أجْ نِح ِة ملكي ِْن فيتْبعه
ِع ْند ا ْلمنار ِة ا ْلبيْض ِ
اء ش ْرقِي دِمشْق بيْن مهْرودتي ِْن 3و ِ
ي ِ قال فبيْنما ه ْم كذ ِلك إِ ْذ أ ْوحى َّللا عز وجل إِلى ِعيسى اب ِْن
فيد ِْركه في ْقتله ِع ْند با ِ
ب ل ّد الش ْرقِ ّ
ان لك ِب ِقتا ِل ِه ْم فح ّ ِو ْز ِعبادِي ِإلى
م ْريم عل ْي ِه السالم أ ِنّي ق ْد أ ْخرجْ ت ِعبادًا ِم ْن ِعبادِي ال يد ِ
ال ُّ
ور فيبْعث َّللا عز وجل يأْجوج ومأْجوج وه ْم كما قال َّللا عز وجل:
ط ِ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼﱽﱠ األنبياء٩٦ :

صبِحون ف ْرسى
سل علي ِْه ْم نغفًا 4فِي ِرقابِ ِه ْم في ْ
في ْرغب ِعيسى وأصْحابه إِلى ِ
َّللا عز وجل في ْر ِ
ض ب ْيتًا ِإال ق ْد مَله زهمه ْم
كم ْو ِ
ت ن ْفس و ِ
احدة في ْه ِبط ِعيسى وأصْحابه فال ي ِجدون ِفي ْاأل ْر ِ
ت
اق ا ْلب ْخ ِ
ونتِنه ْم في ْرغب ِعيسى وأصْحابه ِإلى ِ
َّللا عز وجل في ْر ِ
سل علي ِْه ْم طي ًْرا كأ ْعن ِ
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ع َ
ي
طا ُء ب ُْن يَ ِزي َد ال َّ
فتحْ ِمله ْم فت ْطرحه ْم حيْث شاء َّللا عز وجل (قَا َل اب ُْن َجا ِب ٍر فَ َح َّدثَنِي َ
س ْك َ
س ِك ُّ
غي ِْر ِه قَا َل فَت َْط َر ُح ُه ْم بِ ْال ُم َهبَّ ِل قَا َل اب ُْن َجابِ ٍر فَقُ ْلتُ يَا أَبَا يَ ِزي َد َوأَيْنَ ْال ُم َهبَّ ُل قَا َل َم ْ
طلَ ُع
ب أ َ ْو َ
ع ْن َك ْع ٍ
َ
ال َّ
سل
سل َّللا عز وجل مط ًرا ال يك ْن ِم ْنه بيْت وبر وال مدر أ ْرب ِعين ي ْو ًما في ْغ ِ
ش ْم ِس) قال وي ْر ِ
ض أ ْن ِبتِي ثمرت ِك ور ّدِي بركت ِك قال في ْومئِذ يأْكل النفر
ْاأل ْرض حتى يتْركها كالزلف ِة 6ويقال ِل َْل ْر ِ
اْل ِب ِل لت ْك ِفي ا ْل ِفئام ِم ْن
الر ْ
الرمان ِة وي ْ
ست ِظلُّون ِبقِحْ ِفها 7ويبارك فِي ِ ّ
ِم ْن ُّ
س ِل حتى أن الل ْقحة ِم ْن ْ ِ
ت قال فبيْنا ه ْم على ذ ِلك
اس والل ْقحة ِم ْن ا ْلبق ِر ت ْك ِفي ا ْلف ِخذ والشاة ِم ْن ا ْلغن ِم ت ْك ِفي أ ْهل ا ْلب ْي ِ
الن ِ

مهرودتين :روي بالدال و بالذال ،فردها :مهرودة ،و هو الثوب الذي صبغ ،و المعنى أنه البس ثوبين مصبوغين بالورس ثم بالزعفران
النغف هو دود يكون في أنوف اإلبل والغنم .واحدتها نغفة
5
زهمهم :أي دسمهم و ريحهم المنتنة ،و أراد أن األرض تنتن من جيفهم
6
الزلفة :بالتحريك جمعها زلف :مصانع الماء ،أراد أن المطر يغدر في األرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء ،و قيل الزلفة :المرآة ،شبهها بها الستوائها و
نظافتها.
7
بقحفها :أي قشرها تشبيها ً بقحف الرأس ،و هو الذي فوق الدماغ ،و قيل :هو ما انفلق من جمجمته و انفصل
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س ِلم أ ْو قال ك ِ ّل م ْؤ ِمن ويبْقى
اط ِه ْم فت ْقبِض روح ك ِ ّل م ْ
إِ ْذ بعث َّللا عز وجل ِري ًحا ط ِيّبةً تحْ ت آب ِ
ير وعلي ِْه ْم أ ْو قال وعل ْي ِه تقوم الساعة .أخرجه مسلم.
ِ
شرار الن ِ
اس يتهارجون تهارج ا ْلح ِم ِ

قال الخطابي رحمه هللا :هذه األحاديث التي ذكرها مسلم و غيره في قصة الدجال حجة
لمذهب أهل الحق في صحة وجوده ،وأنه شخص بعينه ابتلى هللا به عباده ،و أقدره على
أشياء من مقدورات هللا تعالى ،من إحياء الميت الذي يقتله ،و من ظهور زهرة الدنيا،
أمره السماء أن تمطر
والخصب معه ،و جنته و ناره و نهريه ،و اتباع كنوز األرض له ،و ِ
فتمطر ،و األرض أنت تنبت فتنبت ،فيقع كل ذلك بقدرة هللا تعالى و مشيئته ،ثم يعجزه هللا
تعالى بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل و ال غيره ،و يبطل أمره و يقتله عيسى صلى
هللا عليه و سلم و يثبت الذين آمنوا .هذا مذهب أهل السنة و جميع المحديثن و الفقهاء و
النظار ،خالفا ً لمن أنكره و أبطل أمره من الخرواج و الجهمية و بعض المعتزلة.
و قد دلت األحاديث على أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إال مكة و المدينة ،فعن أنس رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:
ب ِم ْن أ ْنقابِهما إال عل ْي ِه المالئِكة
ليْس ِم ْن بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة والمدينة ،وليْس ن ْق ٌ
صا ِفّين تحْ رسهما ،في ْن ِزل بالسبخ ِة ،فت ْرجف المدينة ثالث رجفات ،ي ْخ ِرج َّللا ِم ْنها كل كا ِفر
.ومنافِق .رواه البخاري و مسلم.
و قد بين الرسول صلى هللا عليه و سلم مدة مكثه في األرض بعد خروجه ،و أن قتله يكون
على يد عيسى ابن مريم عليه السالم كما في حديث النواس بن سمعان رضي هللا عنه.
و كان النبي صلى هللا عليه و سلم يستعيذ في صالته و غيرها من فتنة الدجال و شره و أمر
أمته بذلك .فعن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،و
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أعوذ بك من عذاب القبر ،و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ،و أعوذ بك من فتنة المحيا و
الممات .أخرجه مسلم و الترمذي و النسائي و أبو داود و ابن ماجه واحمد و مالك.
و قد أرشد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح
الدجال كا جاء في حديث أبي الدرداء رضي هللا عنه قال :من حفظ عشر آيات من أول سورة
الكهف عصم من الدجال .أخرجه مسلم والترمذي و أبو داود و أحمد.
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