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 الدجال مسائل وأحكام
 ه18/6/1438

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى
 .. إن احلمد هلل

 الفنت وأعظم الكربى، الساعة أشراط أحد الدجال ظهور أما بعد: أيها املسلمون:
 عليه اهلل صلى النيب حذر وقد. الساعة قيام إىل السالم عليه آدم اهلل خلق منذ
 وذاكرا   حينا ، منه وحمذرا   تارة، خطره مبينا   موضعا   ثنيثال من أكثر يف منه وسلم
 .أخرى تارة منه السالمة طرق

ولعل سائل يسأل: إذا كان الدجال من أعظم الفنت فلماذا مل يصرح بذكره يف 
 القرآن حتذيرا  منه ومن شره؟.

يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا ) :تعاىل قوله يف ذُكر أنهاجلواب: 
عن أيب هريرة رضي اهلل  فقد أخرج الرتمذي وصححه [158:  ]األنعام (إمياهنا
: فسا  إمياهنا مل تكن آمنت من قبلثالثة إذا خرجن مل ينفع ن": مرفوعا   عنه

الدجال ووقع يف تفسري البغوي أن  ."والدابة، وطلوع الشمس من مغرهباالدجال، 
:  غافر ] (خلق الناسخللق السموات واألرض أكرب من ): مذكور يف قوله تعاىل

فيكون  ،[، وأن املراد بالناس هنا الدجال من باب إطالق الكل على البعض57
 .ه وسلم ببيانه. والعلم عند اهللمن مجلة ما تكفل النيب صلى اهلل علي
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أيها املسلمون: والذي يهمنا يف موضوع الدجال، أن هناك عددا  من املسائل 
 ال، أخلصها لكم يف نقاط:واألحكام ينبغي أن تكون منا على ب

التزود بالطاعات واإلكثار من األعمال الصاحلة حصن حصني من الفنت : أولا 
سول اهلل : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن ر اد قوي يف التصدي هلا عند حلوهلاوز 

بادروا باألعمال ستا : طلوع الشمس من مغرهبا، أو "صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)أي  ، أو أمر العامة)أي املوت( ، أو الدابة، أو خاصة أحدكمالدخان، أو الدجال

لم باالجتهاد يف األعمال فأوصى صلى اهلل عليه وس ". رواه مسلم.القيامة(
احلاكم من طريق قتادة  أخرجبل واملسابقة إليها قبل حلول وقت الفنت.  ،الصاحلة

يف نقص من  خيرج يعين الدجالل عن حذيفة بن أسيد رفعه أنه )عن أيب الطفي
طوى له األرض(. ل، وتُ نه  فريد كل م   ،وسوء ذات البني ،وخفة من الدين ،الدنيا

  ضع  الدين وقلته يف وقت خروجه.فانظر رعاك اهلل إىل
زاع والفرقة، وأن الفتنة ـاحلث على االئتالف بني املسلمني وترك اخلالف والن: ثانياا 

احلديث السابق  ايشهد هلذو : وقت اخلالف منها يف وقت االئتالفأعظم يف 
: أحدثكم ما مسعت من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قالالذي رواه احلاكم، و 

إن األعور الدجال مسيح "ى اهلل عليه وسلم الصادق املصدوق: رسول اهلل صل
الضاللة خيرج من ِقب ِل املشرق يف زمان اختالف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء 

 ". رواه ابن حبان بإسناد صحيح.ض أربعني يوما  اهلل أن يبلغ من األر 
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: وهذا ظاهر يف كل األحاديث اليت ذر والتحذير من الفنت قبل وقوعهااحل: ثالثاا 
حتدثت عن الدجال، بل إن األنبياء كل األنبياء حذروا أممهم منه كما أخرب 

 عث نيب إال أنذرما بُ "صادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم حيث قال: بذلك ال
 ". رواه البخاري.أمته األعور الكذاب

 ت الفنت، بل وحتذير الناس من ذلك:عدم االخنداع باملظاهر خصوصا  وق: رابعاا 
: أن معه جنة ادعة اليت تصاحب الدجال، ومن ذلكونلحظ ذلك يف املظاهر اخل

ونارا ، وأنه يأمر السماء أن متطر فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت، لكن كل هذا 
ألن الدجال موصوف بالنقص، وال  تعاىل، ولو متعن املتمعن ملا اخندع. بإذن اهلل

إذن يستطيع أن يدفع النقص عن نفسه كي  كان، وأنه حمكوم عليه يف نفسه. 
 !.عن نفسه، فكي  يدفعه عن غريهال يستطيع أن يدفع الضرر 

على  ضرورة االبتعاد عن مواضع الشبهات والفنت، وأال يعتقد املرء أنه: خامساا 
: عن عمران بن نت، وخصوصا  مع قلة العلم والدينقدرة يف مواجهة الشبهات والف

من مسع "عليه وسلم قال: حصني رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل 
فواهلل إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث  ،بالدجال فـ ْلينأ  عنه

 ". رواه أمحد وأبو داود.من الشبهات، أو ملا يبعث به من الشبهات
الواجب توضيح السبل للخالص  بل ،ال يكفي حتذير الناس من الفنت: سادساا 
موعة من السبل للخالص من : وقد وضح النيب صلى اهلل عليه وسلم جممنها

 الدجال ومنها:
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فمن أدركه منكم فليقرأ " :قراءة فواتح سورة الكه : قال صلى اهلل عليه وسلم
 ". رواه مسلم.الكه  عليه فواتح سورة
ألنا أعلم مبا مع الدجال منه، معه هنران "صلى اهلل عليه وسلم:  ومنها: قول النيب

جيريان: أحدمها رأي العني ماء أبيض، واآلخر رأي العني نار تأجج، فإما أدركن 
فإنه ماء  ليغمض، مث ليطأطئ رأسه فيشرب منهأحد فليأت النهر الذي يراه نارا  و 

: )كافر( ليه ظفرة غليظة، مكتوب بني عينيهدجال ممسوح العني عبارد، وإن ال
 ". رواه مسلم.يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب

 عليه وسلم كان يدعو يف الصالة: : ثبت أن النيب صلى اهللالتعوذ منهومنها: 
 ". رواه البخاري.وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال"

رمحه اهلل عن العلماء أهنم إلمام النووي : نقل االفتنة ليست شرا  حمضا  : سابعاا 
هذا من مجلة فتنته اليت امتحن اهلل تعاىل به عباده ليحق احلق ويبطل قالوا: 

 .الباطل، مث يفضحه ويظهر للناس عجزه
: وهذه أعظم فتنة متر على ن ينتصر وتُنهى الفنت ويظهر احلقاحلق ال بد أ: ثامناا 

السالم ليهلك الدجال، كما ثبت يف  زل عيسى عليهـالبشرية مث تنتهي، وين
بن فيبعث اهلل عيسى  ،ميت فيمكث أربعنيخيرج الدجال يف أ"صحيح مسلم: 

 ".مرمي كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه
: فاملؤمن الذي يكش  زي  ية العلم الشرعي يف مواجهة الفنتأمه: تاسعاا 

لذا  ،ليل الشرعيالشرعي املبين على الدالدجال وكذبه مسلم متمسك بالعلم 
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: أشهد فيقول"هجة الواثق كما يف صحيح البخاري: جتده خياطب الدجال بل
فهو ن س ب  ". أنك الدجال الذي حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثه

ُه بالدجال لعلمه حبديث الرسول صلى اهلل عليه و  سلم، وهذا من أعظم العلم ِعْلم 
 ، فتأمل يا عبداهلل.الشرعي

لعلم عما أشكل وخصوصا  وقت سؤال أهل ا سابقةويتبع القاعدة ال: اا عاشر 
: ومن ذلك ما تكرر من أسئلة الصحابة رضوان اهلل عليهم عن هذه الفتنة. الفنت

قلنا: يا رسول اهلل! وما لبثه يف األرض؟ " م:فقد جاء يف احلديث الذي رواه مسل
جمعة، وسائر أيامه كأيامكم. : يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كقال: أربعون يوما  
الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال: ال.  ! فذلك اليومقلنا: يا رسول اهلل

احلديث. ومن هذا  ".. اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول اهلل! وما إسراعه يف األرض
رضي اهلل  ة على الصالة وإقامتها يف وقتهااحلديث أيضا  نرى حرص الصحاب

 عنهم.
فتنة   الكثرة ليست دائما  دليال  على احلق، والدجال باعتباره: شرالحادي ع

فعلى املسلم  .ال بالطبع؟ فهل نقول إنه على احلق ،عظيمة سيتبعه أناس كثريون
أن النيب صلى اهلل عليه وقد ثبت يف صحيح مسلم  ،أن يلزم احلق ولو كان وحده

 ".عليهم الطيالسةيتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا  " وسلم قال:
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 : وأخرج أبو نعيم يف ترمجة حسان بن عطية أحد ثقات التابعني يفقال ابن حجر
ا عشر ال ينجو من فتنة الدجال إال اثن"احللية بسند حسن صحيح إليه قال: 

 . واهلل أعلم.الرأي هذا ال يقال من ِقب لِ ". و أل  رجل وسبعة آالف امرأة
 

 بارك اهلل ..
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 الخطبة الثانية:
 احلمد هلل ..

وإضافة إىل ما تقدم من مسائل وأحكام حول الدجال، أما بعد: أيها املسلمون: 
 فثمة فوائد وقواعد يف الدعوة:

: وهذا يتضح من أحاديث على أمور العقيدة من أهم املهماتالتأكيد : أولا 
 ا:لرتكيز على عدة مهمات عقدية منهالدجال يف ا

أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: قال النيب عن ف: والصفات غرس توحيد األمساء
عث نيب إال أنذر أمته األعور الكذاب، أال إنه أعور، ما بُ "صلى اهلل عليه وسلم: 
 ". رواه البخاري ومسلم.وإن ربكم ليس بأعور

: روى اإلمام أمحد يف اآلخرة وعدم رؤيته يف الدنيا إثبات رؤية اهلل تعاىلومنها: 
ال للناس وهو حيذرهم فتنة لى اهلل عليه وسلم قبإسناد صحيح أن النيب ص

 ".تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت"الدجال: 
مسلم عن املغرية بن شعبة أنه : روى البخاري و حسن الظن باهلل جل جاللهومنها: 
عن الدجال ما سألته وإنه قال يل:  : ما سأل أحد النيب صلى اهلل عليه وسلمقال
بل هو "إن معه جبل  خبٍز وهنر ماء. قال:  :قلت: ألهنم يقولون "منه؟ ما يضرك"

أهـون على اهلل من أن جيعل ما خلقه اهلل  أنهاملعىن: ". و أهون على اهلل من ذلك
بل إنه جعله له ليزداد الذين  ،مضال  للمؤمنني ومشككا  لقلوهبم تعاىل على يده

 .ملنافقني وحنوهمآمنوا إميانا ، ويثبت احلجة على الكافرين وا
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إن من "اهلل عليه وسلم: : قال صلى التوكل على اهلل وااللتجاء إليه عظمومنها: 
متكسر من )أي  بعدكم الكذاب املضل، وإن رأسه من بعده ُحُبٌك ُحُبٌك ُحُبكٌ 

نا اهلل لكن ربُ  ،نا: لست  ربُ ثالث مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال (اجلعودة
". رواه اإلمام ه أنبنا نعوذ باهلل من شرك مل يكن له عليه سلطانعليه توكلنا وإلي

 أمحد.
ي كل عط  أن يُ : من القواعد املهمة يف الدعوة واملستفادة من أحاديث الدجال: ثانياا 
: فينبغي أن حُيذَّر من األمر اخلطري بطريقة ختتل  عن األمر حقه من العنايةأمر 

والفرائض بطريقة ختتل  عن احلث على  األخ  خطورة، وينبغي األمر بالواجبات
املسنونات واملستحبات، ولألس  فإن بعض الناس هداهم اهلل جيعل املكروه حمرما  
أثناء النهي، أو جيعل الصغرية كبرية، بل يتعدى بعضهم ذلك وذاك إىل أن جيعل 
أحد خوارم املروءة من احملرمات. وانظر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم كي  حيذر 

فهو  ق وأساليب خمتلفة متنوعة، وملاذا؟ ألن الدجال فتنة عظيمة!من الدجال بطر 
ظهر له من الفنت الشيء العظيم، ومن ذلك ما أخرجه ابن يدَِّعي الربوبية، بل ي  

وإن من "عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ماجه عن أيب أمامة رضي اهلل عنه 
لك أباك وأمك أتشهد أين ربك؟ فيقول:  بعثت: أرأيت إن فتنته أن يقول لألعرايب

فإنه ربك. وإن  نان يف صورة أبيه وأمه يقوالن له: يا بين اتبعه! فيمثل له شيطانعم
من فتنته أن مير باحلي فيكذبونه، فال تبقى هلم سائمة إال هلكت، ومير باحلي 
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فيصدقونه، فيأمر السماء أن متطر واألرض أن تنبت، فتمطر حىت تروح مواشيهم 
 ".من يومهم ذلك أمسن ما كانت وأعظم، وأمده خواصر، وأدره ضروعا  

: لذا وص  النيب صلى اهلل عليه د من التوضيح والبيان وقت احلاجةال ب: ثالثاا 
وسلم الدجال وصفا  دقيقا  يف أكثر من حديث بينت صفته وأفعاله وكذبه، وما 

أن النيب محد يف مسنده حيتاجه املسلم ملواجهته، ومن أمشلها ما أخرجه اإلمام أ
فليس نيب إال أنذر قومه أو  ،أنذرتكم فتنة الدجال"صلى اهلل عليه وسلم قال: 

أمته، وإنه آد ُم، جعٌد، أعور عينه اليسرى، وإنه ميطر وال ينبت الشجرة، وإنه 
وإنه معه جنة ونار وهنر  ،يسلط على نفس فيقتلها مث حيييها وال ُيسلط على غريها

، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم أربعني صباحا  يرد وماء وجبل خبز
مسجد احلرام، ومسجد املدينة، والطور،  :نهل إال أربعة مساجدفيها كل م  

 ".ومسجد األقصى، وإن شكل عليكم أو ُشبِّه، فإن اهلل عز وجل ليس بأعور
 ذاك الرجل : وانظر إىلالصرب والثبات على احلق ال سيما مع ظهور الفتنة: رابعاا 

ففي صحيح رقتني إال بصرية به وتكذيبا . قُه له فِ رْ املؤمن الثابت الذي ما زاده فـ  
من مفرقه  شارنشر باملن: فيؤمر به فيفيقول: أنت املسيح الكذاب، قال"مسلم: 

الدجال بني القطعتني، مث يقول له: قم : مث ميشي حىت يفرق بني رجليه قال
 ".: ما ازددت فيك إال بصريةله: أتؤمن يب؟ فيقول فيستوي قائما . قال: مث يقول

: واملرأة العلم الشرعي لتأكيد على تعليمهن  االهتمام بالنساء يف الدعوة، وا: خامساا 
إذا مل تُرشد للخري فقد تنساق مع الشر، ومع قلة الدين يف زمن ظهور الدجال 
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أخرج اإلمام  شبهات.لجتد أن أكثر أتباعه النساء الاليت يغرترن باملظاهر والفنت وا
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: : قد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قالأمح
فيكون أكثر من خيرج إليه النساء حىت إن الرجل لريجع إىل محيمه وإىل أمه وابنته "

 ".وأخته وعمته فيوثقها رباطا  خمافة أن خترج إليه
: عن أيب ظا  وحث الناس على ذلكقراءة وحف االرتباط بالقرآن الكرمي: سادساا 
ول سورة من حفظ عشر آيات من أ"أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: الدرداء 

 ". رواه مسلم.من قرأ"يف رواية: ، و "الكه  ُعِصم  من الدجال
 

 اللهم ..
 


