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 من أشراط الساعة الكبرى: المسيح الدجال

خطبة الجمعة بعنوان: "من أشراط الساعة  -حفظه اهلل  -شيخ عبد المحسن بن محمد القاسم ألقى فضيلة ال
الكبرى: المسيح الدجال"، والتي تحدَّث فيها عن الدجَّال وِعَظم فتنته، وأورَد عدًدا من اآليات واألحاديث 

 عن صفاته وأحواله، وبيَّن كيفية النجاة من فتنته.

 

 الخطبة األولى

، ححمد  وحستعينه وحستففر ، وحعو  باهلل من شرور أحفسنا ومن سياات أعمالنا، من يهِد  اهلل فا إن الحمد هلل
ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فا هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحد  ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبد  

 ورسوله، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فمن اتقا  هدا ، ومن لَجأ إليه حِفظه ووقا . -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 

 أيها المسلمون:

عن  -سبحاحه  -جعل اهلل هذ  األمة آخر األمم، وفيها تظهر أشراط الساعة، وعليها تقوم القيامة، وأخبر 
 .[2]القمر:  اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َواْحَشقَّ اْلَقَمرُ ُقرب  لك، فقال: 

إ ا  كَر السعة احمرَّت عينا ، وعا صوتُه، واشتدَّ غضُبه، حتى كأحَّه  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكان النبي 
 م ومسَّاكم؛ روا  مسلم.ُمنِذُر جيٍش يقول: صبََّحك



 

  هـ 21/2/2415            القاسم عبدالمحسن د.  :للشيخ        من أشراط الساعة الكبرى: المسيح الدجال 
 

-2 - 

www.alharamain.sa 

َيْسأَلُوَحَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها عن زمن قياِمها ِمرارًا،  -صلى اهلل عليه وسلم  -وسأل الُمشركون النبيَّ 
 .[281]األعراف:  ُقْل ِإحََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي اَل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ 

بعباد : أن جعل للساعة أماراٍت قبل قيامها؛ ليعود الناُس إلى ربِّهم، وأخبَر تعالى عن  -سبحاحه  -ومن رحمته 
 .[28]محمد:  فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْفَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُهاأماراِت اقترابها، فقال: 

اهلل من عامات الساعة، وعاماُت الساعة الُكبرى إن خرَجت فاأُلخرى على إثرِها قريٌب منه، وأمٌر كبيٌر جعَله 
ما بعَث اهلل من حبيٍّ إال أحذَر أمََّته، أحَذرَ  حوٌح »: -عليه الصاة والسام  -ما من حبيٍّ إال حذَّر أمََّته منه، قال 

 ؛ روا  البخاري.«والنبيُّون من بعِد 

 وا  البخاري.؛ ر «إحي ألُحِذركُمو »أمََّته، فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأحَذر منه النبيُّ 

يتعوَّ  في صاتِه من فتنته، ويُعلِّم أصحابَه التعوُّ  منه كما يُعلِّمهم السورَة من  -عليه الصاة والسام  -وكان 
 القرآن، ويِعُظ صحابَته وُيخِبُرهم عن ُقرب ظهور  لك األمر.

؛ -عند النخل الذي بجاحبهم أي:  -: حتى ظننَّا  في طائفة النخل -رضي اهلل عنه  -قال النوَّاس بن سمعان 
 روا  مسلم.

: "مما ينبفي لكل عالٍم أن يُبثَّ -رحمه اهلل  -وكان السلُف يأمرون بالتذكير به حيًنا بعد حين، قال السفَّارينيُّ 
أحاديث الدجَّال بين األوالد والنساء والرجال، والسيَّما في زماحنا هذا الذي اشرأبَّت فيه الفتُن، وكُثرت فيه 

 َحن، واحدَرَست فيه معالُم السنن".المِ 

والدجَّال حيٌّ اآلن في ديٍر جزيرٍة من ُجزر البحر، ُمقيٌَّد بَوثَاٍق شديد، يدا  مجموعٌة إلى ُعنِقه ما بين رُكبتَـْيه إلى  
 ؛ روا  مسلم.«وإحي ُأوِشك أن يُؤَ ن لي في الخروج»كعبَـْيه بالحديد، وخروُجه قد دحا، قال عن حفسي: 
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بعد أن كان يُثِمر. قال ياقوُت  -وهي مدينٌة بين َحوران وفلسطين  -خروِجه: أال يُثِمر حخُل بـَْيسان  وعامات
 : "وقد رأيُتها ِمرارًا فلم أَر فيها غيَر حخلتين حائلتين" أي: غير ُمثِمرتين.-رحمه اهلل  -الحمويُّ 

 ا، وهو في حُقصان.ومن أمارات خروجه: َ هاُب ماء ُبحيرة طبريَّة، واآلن قلَّ ماُؤه

 ، وعدم زراعة أهلها بماء تلك العين.-بلدٌة في الشام  -ومن عاماته: َ هاُب ماء عين زَُغر 

وأوُل مخَرجه من حيٍّ يُقال له "اليهودية" في مدينة أصبهان من أرض ُخراسان، يخُرج ومعه سبُعون ألًفا من 
 يهوِدها، وله حرٌس وأعواٌن.

 -يُر الِخلقة، واسُع الجبهة، فيه احِحناء، له شعٌر كثيٌر ُمجعَّد، عيُنه كأحَّها عنبٌة طافية وهو شابٌّ أحمُر جسيٌم كب
 .-أي: ظاهرٌة عوراء 

 : أعظُم إحساٍن رأينا  قطُّ خلًقا.-وقد رآ   -رضي اهلل عنه  -قال عنه تميٌم الداريُّ 

بين خلِق آدم إلى قيام الساعة خلٌق أكبُر  ما»: -عليه الصاة والسام  -وهو أكبُر خلٍق في هذ  الدحيا، قال 
 ؛ روا  مسلم.«من الدجَّال

 صفاتِه ليعرِفه الناُس إ ا خرج، وأحه الدجَّال ال ربُّ العالمين كما يزُعم. -صلى اهلل عليه وسلم  -وبيَّن النبي 

لم يذُكرها أحٌد من بصفٍة فيه  -صلى اهلل عليه وسلم  -وألن الدجَّال سيخُرج في هذ  األمة أخبَرحا النبي 
سأقوُل لكم فيه قواًل لم يُقْله حبيٌّ لقوِمه، تعَلمون أحه أعَور، وأن اهلل »: -عليه الصاة والسام  -األحبياء، قال 

 ؛ روا  البخاري.«ليس بأعَور
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من الُمرتاب، وخروُجه في حاِل خَفَقٍة من الدين وإدباٍر من العلم؛ ليتميَّز المؤمُن من الكافر، ويتبيَّن الُمسلُم 
 فيدَِّعي أحه ربُّ العالمين، ويُفتُن به العباُد بما يخُلُقه اهلل معه من الخواِرق.

ثاٌث »: -عليه الصاة والسام  -وإ ا خرَج فرَّ الناُس في الِجبال فزًعا منه، وحيَنها يُفَلُق باُب التوبة، قال 
ُل أو كسَبت في إيماحها خيًرا: طلوع الشمس من مفرِبها، إ ا خرجَن ال ينفُع حفًسا إيماحُها لم تُكن آمَنت من قب

 ؛ روا  مسلم.«والدجَّال، ودابَُّة األرض

ومن فتنته: أن يقُتل الرجَل ثم ُيحِييه بإ ن اهلل، ويضِرُب آخر بالسيف فيقطعه قطعتين، ثم يدُعو  بعد قتِله، 
ر من ِمفَرق رأِسه حتى يقطَع ما بين رِجَلْيه، ثم يمِشي فُيقِبُل  لك المقتوُل يتهلَُّل وجُهه. وينُشر الرجَل بالِمنشا
 الدجَّال بين القطعتين، ثم يقول له: ُقم، فيستوي قائًما.

ويأخذ الرجَل برِجَليه ويديه فيقِذُف به إلى النار التي معه، فُيحَسُب أحما قَذَفه إلى النار، وإحما أُلِقَي في الجنة؛ 
 فجنَُّته حاٌر، وحارُ  جنَّة.

عليه الصاة والسام  -ه حهران يجرِيان، أحدهما: رأي العين ماٌء أبيض، واآلخر رأي العين حاٌر تأجَّج، قال ومع
؛ روا  «فإما أدركنَّ أحٌد فليأِت النهَر الذي يرا  حارًا، ولُيفمِّض ثم لُيطأِطئ رأَسه فيشرَب منه؛ فإحه ماٌء بارِد»: -

 مسلم.

، واألرض أن تُنِبت فُتنِبت، ويمرُّ بالخرِبة فيقول لها: أخرِجي كنوَزِك، فتتبَـُعه  ويأمُر السماَء أن تُمِطر فُتمِطر
 كنوزُها.

 : "و لك كلُّه أمٌر َمخوٌف".-رحمه اهلل  -قال ابن العربيِّ 
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؛ روا  «كالفَيث استدبـََرته الرِّيح»بقوِله:  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومشُيه في األرض سريٌع، وصَفه النبي 
 مسلم.

 ويلَبُث في األرض أربعين يوًما؛ يوٌم كسنٍة، ويٌم كشهٍر، ويوٌم كأسبوٍع، وبقيَُّة أياِمه كأياِمنا.

مائكٌة يحرُسوحَها،  -أي: أبوابها  -وال يدَُع قريًة إال هبَطها غيَر مكة والمدينة؛ فإن على كل حقٍب من أحقاِبها 
 ِد  السيُف سلطًا يصدُّ  عنها.وإ ا أراد أن يدُخل واحدًة منهما استقبَـَله مَلٌك بي

 وجميُع الُقرى تفَزُع من الدجَّال سوى المدينة، ال يدخُلها رُعُب الدجَّال وال الخوُف منه.

 ومن ُشكر حعمة اهلل على أهل مكة والمدينة: أن يعُمروها بطاعة اهلل؛ إ  خصَّها اهلل بحفِظها من الدجَّال.

َبَخِة الُجرِف غرب جبل ُأُحد، ويضِرُب فيها ِلواقُه، ويكوُن أكثُر من وإ ا ُمِنع من دخول المدينة ينزُل في س
 يخُرج إليه النساء.

وترُجُف المدينُة بأهِلها ثاَث رَجَفاٍت يخُرج إليه منها كلُّ كافٍر وُمناِفق. وخيُر الناس في كل زماٍن ومكاٍن: من 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ أحكَر ُمنكًرا رآ ، قال تعالى:  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ]آل  ُكْنُتْم َخيـْ

 .[221عمران: 

: -الصاة والسام  عليه -وإ ا مكَث حول المدينة يخُرج إليه شابٌّ يُنِكُر عليه ادِّعاَء  الربوبيَّة ودجَله، قال 
ثنا رسوُل اهلل  -أو من خياِر الناس  -وهو خيُر الناس » صلى اهلل عليه  -فيقول: أشهُد أحك الدجَّال الذي حدَّ

 ؛ روا  البخاري.«حديثَه -وسلم 
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عليه  -عظيمة؛ إ  لو كان حيًّا لكفاحا إيا ، قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخسارُة المسلمين بوفاة النبي 
 ؛ روا  مسلم.«إن يخُرج وأحا فيُكم فأحا َحجيُجه ُدوَحكم»: -ة والسام الصا

 كلُّ امرٍئ َحجيُج حفِسه مع الدجَّال. -صلى اهلل عليه وسلم  -وبعد وفاة النبي 

ليس  -سبحاحه  -ومن أسباب الِعصمة منه: العلُم الشرعيُّ بمعرفة أسماء اهلل وصفاتِه؛ فالدجَّال أعوُر، وربُّنا 
ر، واهلل ال يرا  أحٌد في الدحيا، والدجَّال يرا  الناس، والدجَّال مكتوٌب بين عينيه كافٌر يقرؤ  كل قارٍئ وغير بأعوَ 

 قارٍئ.

 : "المؤمُن يتبيَّن له ما ال يتبيَّن لفير ، والسيَّما في الفتن".-رحمه اهلل  -قال شيخ اإلسام 

من سِمع بالدجَّال »: -عليه الصاة والسام  -إ ن اهلل، قال والِفراُر من الفتن واالبِتعاُد عنها عصمٌة منها ب
؛ فواهلل إن الرجَل ليأتيه وهو يحسُب أحه مؤمٌن فيتَِّبعه مما يبعُث به من الشُُّبهات، أو -أي: ليهُرب  -فليَـْنَأ عنه 

 ؛ روا  أبو داود.«لما يبعُث به من الشُُّبهات

 فإن أتباَعه غيُر المؤمنين. والتمسُّك بالدين فيه النجاة من الدجَّال؛

أي: في  -إ ا تشهَّد أحدُكم »: -عليه الصاة والسام  -واإلكثاُر من الدعاء بالتعوُّ  منه حرٌز وأماٌن، قال 
فليستِعذ باهلل من أربع، يقول: اللهم إحي أعوُ  بك من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة  -الصاة 

 ؛ روا  مسلم.«المسيح الدجَّالالمحيا والممات، ومن فتنة 

 يأُمر ابَنه بإعادة الصاة إ ا لم يقرأ بهذا الدعاء في صاتِه. -رحمه اهلل  -وكان طاوس 
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والقرآُن الكريُم أصُل الِعصمة من كل فتنٍة، ومن سِمع بخُروجه وهو حافٌظ لعشر آياٍت من أول سورة الَكهف 
 فواِتح ُسورة الَكهف.ُعِصم منه بإ ن اهلل، ومن رآ  فليقَرأ عليه 

 ؛ روا  مسلم.«فمن أدرَكه منكم فليقَرأ عليه فواِتح سورة الَكهف»: -عليه الصاة والسام  -قال 

عند المنارة الشرقية بدمشق، فيلتفُّ عباد اهلل  -عليه السام  -وإ ا كثُر أتباُعه وعمَّت فتنُته ينزُل عيسى 
ال حين توجُّهه إلى بيت المقِدس، فُيدرُِكه عند باِب ُلدٍّ في بالدجَّ  -عليه السام  -حوَله، فيلحُق عيسى 

 فيقتُـُله بحربٍة. -عليه السام  -فلسطين، فإ ا رآ  الدجَّاُل  اَب  َوبَان الِملح، فيلَحُقه عيسى 

 وبعد، أيها المسلمون:

تقوم الساعُة »: -ة والسام عليه الصا -فوعُد اهلل حقٌّ، والساعُة آتيٌة ال ريَب فيها، وقياُمها سريٌع، قال 
والرجُل يحِلُب اللِّقحَة فما يِصُل اإلحاُء إلى ِفيه حتى تقوَم الساعة، والرُجان يَتَبايَعان الثوَب فما يتبايـََعاحه حتى 

 ؛ روا  مسلم.«تقوم

بَة الدين وكثرة الفتن، والُمسلم ُمباِدٌر لفعل الصاِلحات في كل زماٍن وحيٍن، وهو لها أشدُّ امِتثاالً وإكثارًا حين ُغر 
باِدروا باألعمال ستًّا: طلوع الشمس من مفربها، أو الدخان، أو الدجَّال، أو »: -عليه الصاة والسام  -قال 

 ؛ روا  مسلم.«الدابَّة، أو خاصَّة أحدكم، أو أمر العامَّة

رضي  -الرخاء والشدَّة، سأَل الدجَّاُل تميًما الداريَّ حفٌظ للعبد في  -صلى اهلل عليه وسلم  -وطاعة النبي 
: ما فعل؟ قالوا: قد -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن معه من الصحابة حين رأو ، سأَلهم عن حبيِّنا  -اهلل عنه 

 خرَج من مكة وحزل يثِرب. قال: أقاتـََله العرُب؟ قلنا: حعم. قال: كيف صنَع بهم؟ فأخبرحا  أحه قد ظهر على من
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يِليه من العرب وأطاعو . قال لهم: قد كان  لك؟ قلنا: حعم. قال: أما إنَّ  اك خيٌر لهم أن يُطيُعو ؛ روا  
 مسلم.

 .[2]األحبياء:  اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ أعو  باهلل من الشيطان الرجيم: 

بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، وحفعني اهلل وإياكم بما فيه من اآلياِت والذكِر الحكيم، أقول قولي هذا، 
 وأستففر اهلل لي ولكم ولجميع الُمسلمين من كل  حٍب، فاستفِفرو ، إحه هو الففور الرحيم.

 

 الخطبة الثاحية

الحمد هلل على إحساحه، والشكُر له على توفيِقِه وامِتناحِه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحد  ال شريك له تعظيًما 
 لشأحِه، وأشهد أن حبيَّنا محمًدا عبُد  ورسولُه، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها المسلمون:

من  -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن الرياَء باألعمال الصالحة أخَوُف عند النبي  ولان كان أمُر الدجَّال كبيًرا؛
. «أال ُأخِبرُكم بما هو أخَوُف عليكم عندي من المسيح الدجَّال»: -عليه الصاة والسام  -الدجَّال، قال 

؛ أن يقوم الرجُل ُيصلِّي فُيزيُِّن صاتَه لما»قال: قلنا: بلى، فقال:  ؛ روا  «يَرى من حظر رُجٍل إليه الشرُك الخِفيُّ
 أحمد.
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ة الداِعي إليه، وُعسر التخلُّص منه؛ لما  قال في "تيسير العزيز الحميد": "إحما كان الرياُء كذلك لخفائِه وقوَّ
صلى  -يُزيِـُّنه الشيطان والنفُس األمَّارة في قلب صاحِبه، والمؤمُن يجمُع في العمل بين صاِحه بُمتابَعة النبي 

 وإخاص النيَّة فيه هلل وحَد ". -عليه وسلم اهلل 

ِإنَّ اهلَل َوَمَاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ثم اعلموا أن اهلل أمرَكم بالصاِة والساِم على حبيِّه، فقال في ُمحَكم التنزيل: 
 [.55]األحزاب:  ْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلْيًماالنَِّبيِّ يَا َأيُـَّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ 

اللهم صلِّ وسلِّم على حبيِّنا محمٍد، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قَضوا بالحقِّ وبه كاحوا يعِدلون: 
، وعن سائر الصحابِة أجمعين، وعنَّا م  عهم بُجوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمين.أبي بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

اللهم أِعزَّ اإلسام والمسلمين، وأِ لَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آِمًنا 
 ُمطمانًّا وسائر باد المسلمين.

 اللهم اصِرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ي سبيِلك، اللهم ثبِّت أقداَمهم، وسدِّد رمَيهم، ووحِّد كلمَتهم، اللهم اللهم احصر الُمجاهدين الذين ُيجاِهدون ف
 وأِدر دوائِر السوء على عدوِّك وعدوِّهم يا رب العالمين.

اللهم وفِّق إمامنا لُهداك، واجَعل عمَله في ِرضاك، ووفِّق جميَع والة أمور المسلمين للعمِل بكتابك، وتحكيِم 
 شرعك يا  ا الجال واإلكرام.

 عباد اهلل:
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َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِ ي اْلُقْرَبى َويـَنـْ ْفِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 [.01]النحل:  َتذَكَُّرونَ 

 فا كروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكرو  على آالئه وحعمه يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون.

 


