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 من أشراط الساعة الكربى: ادلسيح الدجال

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال 
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا عبده 

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا. ورسولو، صلَّى

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فمن اتقاه ىداه، ومن جلَأ إليو حِفظو ووقاه. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

ب عن ُقر  -سبحانو  -جعل هللا ىذه األمة آخر األمم، وفيها تظهر أشراط الساعة، وعليها تقوم القيامة، وأخرب 
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ ذلك، فقال:   [.1]القمر:  اقْ تَ َرَبِت السَّ

إذا ذكَر السعة امحرَّت عيناه، وعال صوتُو، واشتدَّ غضُبو، حىت كأنَّو ُمنِذُر  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان النيب 
اكم؛ رواه مسلم.  جيٍش يقول: صبََّحكم ومسَّ

اَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا ُقْل عن زمن قياِمها ِمرارًا،  -عليو وسلم صلى هللا  -وسأل ادلُشركون النيبَّ  َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ اَل رُنَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىوَ   [.181]األعراف:  ِإدنَّ

م، وأخرَب تعاىل عن  بعباده: أن جعل للساعة أماراٍت قبل قيامها؛ ليعود الناسُ  -سبحانو  -ومن رمحتو  إىل رّبِّ
اَعَة َأْن تَْأتِيَ ُهْم بَ ْغَتًة فَ َقْد َجاَء َأْشَراطَُهاأماراِت اقًتاّبا، فقال:   [.18]زلمد:  فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ السَّ

لساعة، وعالماُت الساعة الُكربى إن خرَجت فاأُلخرى على إثرِىا قريٌب منو، وأمٌر كبرٌي جعَلو هللا من عالمات ا
ر أمََّتو منو، قال  ما بعَث هللا من نيبٍّ إال أنذَر أمََّتو، أنَذرَه نوٌح : »-عليو الصالة والسالم  -ما من نيبٍّ إال حذَّ

 ؛ رواه البخاري.«والنبيُّون من بعِده

 ؛ رواه البخاري.«إين ألُنِذركُموه»أمََّتو، فقال:  -صلى هللا عليو وسلم  -وأنَذر منو النيبُّ 
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ذ منو كما يُعلِّمهم السورَة من  -عليو الصالة والسالم  -ن وكا ذ يف صالتِو من فتنتو، ويُعلِّم أصحابَو التعوُّ يتعوَّ
 القرآن، ويِعُظ صحابَتو وسُنرِبُىم عن ُقرب ظهور ذلك األمر.

اس بن مسعان  ؛ رواه -انبهم أي: عند النخل الذي جب -: حىت ظننَّاه يف طائفة النخل -رضي هللا عنو  -قال النوَّ
 مسلم.

: "شلا ينبغي لكل عامٍل أن يُبثَّ -رمحو هللا  -وكان السلُف يأمرون بالتذكري بو حيًنا بعد حني، قال السفَّاريينُّ 
ال بني األوالد والنساء والرجال، والسيَّما يف زماننا ىذا الذي اشرأبَّت فيو الفنُت، وكُثرت فيو  أحاديث الدجَّ

 فيو معاملُ السنن".ادِلَحن، واندَرَست 

ال حيّّ اآلن يف ديٍر جزيرٍة من ُجزر البحر، ُمقيٌَّد بَوثَاٍق شديد، يداه رلموعٌة إىل ُعنِقو ما بني رُكبتَ ْيو إىل   والدجَّ
 ؛ رواه مسلم.«وإين ُأوِشك أن يُؤَذن يل يف اخلروج»كعبَ ْيو باحلديد، وخروُجو قد دنا، قال عن نفسي: 

بعد أن كان يُثِمر. قال ياقوُت  -وىي مدينٌة بني َحوران وفلسطني  -ِمر خنُل بَ ْيسان وعالمات خروِجو: أال يُث
 : "وقد رأيُتها ِمرارًا فلم أَر فيها غرَي خنلتني حائلتني" أي: غري ُمثِمرتني.-رمحو هللا  -احلمويُّ 

 .ومن أمارات خروجو: َذىاُب ماء ُُبرية طربيَّة، واآلن قلَّ ماُؤىا، وىو يف نُقصان

 ، وعدم زراعة أىلها مباء تلك العني.-بلدٌة يف الشام  -ومن عالماتو: َذىاُب ماء عني زَُغر 

وأوُل سلَرجو من حيٍّ يُقال لو "اليهودية" يف مدينة أصبهان من أرض ُخراسان، سنُرج ومعو سبُعون ألًفا من 
 يهوِدىا، ولو حرٌس وأعواٌن.

ا عنبٌة طافية وىو شابّّ أمحُر جسيٌم كبرُي اخلِلقة، واس أي:  -ُع اجلبهة، فيو احِنناء، لو شعٌر كثرٌي رُلعَّد، عيُنو كأَّنَّ
 .-ظاىرٌة عوراء 

 : أعظُم إنساٍن رأيناه قطُّ خلًقا.-وقد رآه  -رضي هللا عنو  -قال عنو متيٌم الداريُّ 

 قيام الساعة خلٌق أكرُب ما بني خلِق آدم إىل: »-عليو الصالة والسالم  -وىو أكرُب خلٍق يف ىذه الدنيا، قال 
ال  ؛ رواه مسلم.«من الدجَّ
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ال ال ربُّ العادلني كما يزُعم. -صلى هللا عليو وسلم  -وبنيَّ النيب   صفاتِو ليعرِفو الناُس إذا خرج، وأنو الدجَّ

ال سيخُرج يف ىذه األمة أخربَنا النيب  من بصفٍة فيو مل يذُكرىا أحٌد  -صلى هللا عليو وسلم  -وألن الدجَّ
سأقوُل لكم فيو قواًل مل يُقْلو نيبّّ لقوِمو، تعَلمون أنو أعَور، وأن هللا : »-عليو الصالة والسالم  -األنبياء، قال 

 ؛ رواه البخاري.«ليس بأعَور

ِعي وخروُجو يف حاِل خَفَقٍة من الدين وإدباٍر من العلم؛ ليتميَّز ادلؤمُن من الكافر، ويتبنيَّ ادلُسلُم من ادلُرتاب، فيدَّ 
 أنو ربُّ العادلني، ويُفنُت بو العباُد مبا سنُلُقو هللا معو من اخلواِرق.

ثالٌث إذا : »-عليو الصالة والسالم  -وإذا خرَج فرَّ الناُس يف اجلِبال فزًعا منو، وحيَنها يُغَلُق باُب التوبة، قال 
ال، خرجَن ال ينفُع نفًسا إشناَُّنا مل تُكن آمَنت من قبُل أو كسَبت يف إ شناَّنا خريًا: طلوع الشمس من مغرِّبا، والدجَّ

 ؛ رواه مسلم.«ودابَُّة األرض

ومن فتنتو: أن يقُتل الرجَل مث زُنِييو بإذن هللا، ويضِرُب آخر بالسيف فيقطعو قطعتني، مث يدُعوه بعد قتِلو، فُيقِبُل 
ال بني ذلك ادلقتوُل يتهلَُّل وجُهو. وينُشر الرجَل بادِلنشار من ِمفَرق رأسِ  و حىت يقطَع ما بني رِجَلْيو، مث شنِشي الدجَّ

 القطعتني، مث يقول لو: ُقم، فيستوي قائًما.

ويأخذ الرجَل برِجَليو ويديو فيقِذُف بو إىل النار اليت معو، فُيحَسُب أدنا قَذَفو إىل النار، وإدنا أُلِقَي يف اجلنة؛ فجنَُّتو 
 ناٌر، ونارُه جنَّة.

ج، قال  ومعو َّنران رنرِيان، -عليو الصالة والسالم  -أحدذنا: رأي العني ماٌء أبيض، واآلخر رأي العني ناٌر تأجَّ
ض مث لُيطأِطئ رأَسو فيشرَب منو؛ فإنو ماٌء بارِد: » ؛ رواه «فإما أدركنَّ أحٌد فليأِت النهَر الذي يراه نارًا، ولُيغمِّ

 مسلم.

 ت فُتنِبت، وشنرُّ باخلرِبة فيقول ذلا: أخرِجي كنوَزِك، فتتبَ ُعو كنوزُىا.ويأمُر السماَء أن مُتِطر فُتمِطر، واألرض أن تُنبِ 

 : "وذلك كلُّو أمٌر سَلوٌف".-رمحو هللا  -قال ابن العرّبِّ 

 ؛ رواه مسلم.«كالغَيث استدبَ َرتو الّرِيح»بقوِلو:  -صلى هللا عليو وسلم  -ومشُيو يف األرض سريٌع، وصَفو النيب 
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 ربعني يوًما؛ يوٌم كسنٍة، وميٌ كشهٍر، ويوٌم كأسبوٍع، وبقيَُّة أياِمو كأياِمنا.ويلَبُث يف األرض أ

مالئكٌة زنرُسوََّنا، وإذا  -أي: أبواّبا  -وال يدَُع قريًة إال ىبَطها غرَي مكة وادلدينة؛ فإن على كل نقٍب من أنقاِّبا 
ه عنها.أراد أن يدُخل واحدًة منهما استقبَ َلو مَلٌك بيِده السيُف سلطًا ي  صدُّ

ال وال اخلوُف منو. ال سوى ادلدينة، ال يدخُلها رُعُب الدجَّ  ومجيُع الُقرى تفَزُع من الدجَّ

ال.  ومن ُشكر نعمة هللا على أىل مكة وادلدينة: أن يعُمروىا بطاعة هللا؛ إذ خصَّها هللا ُبفِظها من الدجَّ

جبل ُأُحد، ويضِرُب فيها ِلواقُو، ويكوُن أكثُر من سنُرج  وإذا ُمِنع من دخول ادلدينة ينزُل يف سَبَخِة اجلُرِف غرب
 إليو النساء.

وترُجُف ادلدينُة بأىِلها ثالَث رَجَفاٍت سنُرج إليو منها كلُّ كافٍر وُمناِفق. وخرُي الناس يف كل زماٍن ومكاٍن: من أنكَر 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ ُمنكًرا رآه، قال تعاىل:  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ]آل عمران:  ُكْنُتْم َخي ْ

111.] 

عاَءه الربوبيَّة ودجَلو، قال  : -عليو الصالة والسالم  -وإذا مكَث حول ادلدينة سنُرج إليو شابّّ يُنِكُر عليو ادِّ
ثنا رسوُل هللا  -اِر الناس أو من خي -وىو خرُي الناس » ال الذي حدَّ صلى هللا عليو  -فيقول: أشهُد أنك الدجَّ

 ؛ رواه البخاري.«حديثَو -وسلم 

عليو  -عظيمة؛ إذ لو كان حيِّا لكفانا إياه، قال  -صلى هللا عليو وسلم  -وخسارُة ادلسلمني بوفاة النيب 
 ؛ رواه مسلم.«و ُدوَنكمإن سنُرج وأنا فيُكم فأنا َحجيجُ : »-الصالة والسالم 

ال.  -صلى هللا عليو وسلم  -وبعد وفاة النيب   كلُّ امرٍئ َحجيُج نفِسو مع الدجَّ

ال أعوُر، وربُّنا  ليس  -سبحانو  -ومن أسباب الِعصمة منو: العلُم الشرعيُّ مبعرفة أمساء هللا وصفاتِو؛ فالدجَّ
ال ير  ال مكتوٌب بني عينيو كافٌر يقرؤه كل قارٍئ وغري بأعَور، وهللا ال يراه أحٌد يف الدنيا، والدجَّ اه الناس، والدجَّ

 قارٍئ.

 : "ادلؤمُن يتبنيَّ لو ما ال يتبنيَّ لغريه، والسيَّما يف الفنت".-رمحو هللا  -قال شيخ اإلسالم 
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ال فليَ ْنَأ من مسِ : »-عليو الصالة والسالم  -والِفراُر من الفنت واالبِتعاُد عنها عصمٌة منها بإذن هللا، قال  ع بالدجَّ
ُبهات، أو دلا -أي: ليهُرب  -عنو  ؛ فوهللا إن الرجَل ليأتيو وىو زنسُب أنو مؤمٌن فيتَِّبعو شلا يبعُث بو من الشُّ

ُبهات  ؛ رواه أبو داود.«يبعُث بو من الشُّ

ال؛ فإن أتباَعو غرُي ادلؤمنني. ك بالدين فيو النجاة من الدجَّ  والتمسُّ

ذ منو حرٌز وأماٌن، قال واإلكثاُر من الدع د أحدُكم : »-عليو الصالة والسالم  -اء بالتعوُّ أي: يف  -إذا تشهَّ
فليستِعذ باهلل من أربع، يقول: اللهم إين أعوُذ بك من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة  -الصالة 

ال  ؛ رواه مسلم.«احمليا وادلمات، ومن فتنة ادلسيح الدجَّ

 يأُمر ابَنو بإعادة الصالة إذا مل يقرأ ّبذا الدعاء يف صالتِو. -هللا  رمحو -وكان طاوس 

والقرآُن الكرمُي أصُل الِعصمة من كل فتنٍة، ومن مِسع خبُروجو وىو حافٌظ لعشر آياٍت من أول سورة الَكهف 
 ُعِصم منو بإذن هللا، ومن رآه فليقَرأ عليو فواِتح ُسورة الَكهف.

 ؛ رواه مسلم.«فمن أدرَكو منكم فليقَرأ عليو فواِتح سورة الَكهف: »-م عليو الصالة والسال -قال 

ت فتنُتو ينزُل عيسى  عند ادلنارة الشرقية بدمشق، فيلتفُّ عباد هللا حوَلو،  -عليو السالم  -وإذا كثُر أتباُعو وعمَّ
هو إىل بيت ادلقِدس، فُيدرُِكو ع -عليو السالم  -فيلحُق عيسى  ال حني توجُّ ند باِب ُلدٍّ يف فلسطني، فإذا بالدجَّ

اُل ذاَب ذَوبَان ادِللح، فيلَحُقو عيسى   فيقتُ ُلو ُبربٍة. -عليو السالم  -رآه الدجَّ

 وبعد، أيها ادلسلمون:

، والساعُة آتيٌة ال ريَب فيها، وقياُمها سريٌع، قال  تقوم الساعُة : »-عليو الصالة والسالم  -فوعُد هللا حقّّ
قحَة فما يِصُل اإلناُء إىل ِفيو حىت تقوَم الساعة، والرُجالن يَتَبايَعان الثوَب فما يتبايَ َعانو حىت والرجُل زنِلُب اللِّ 

 ؛ رواه مسلم.«تقوم

وادلُسلم ُمباِدٌر لفعل الصاحِلات يف كل زماٍن وحنٍي، وىو ذلا أشدُّ امِتثااًل وإكثارًا حني ُغربَة الدين وكثرة الفنت، 
ال، أو : »-الم عليو الصالة والس -قال  باِدروا باألعمال ستِّا: طلوع الشمس من مغرّبا، أو الدخان، أو الدجَّ

 ؛ رواه مسلم.«الدابَّة، أو خاصَّة أحدكم، أو أمر العامَّة
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اُل متيًما الداريَّ  -صلى هللا عليو وسلم  -وطاعة النيب  ة، سأَل الدجَّ رضي هللا  -حفٌظ للعبد يف الرخاء والشدَّ
: ما فعل؟ قالوا: قد خرَج -صلى هللا عليو وسلم  -عو من الصحابة حني رأوه، سأذَلم عن نبيِّنا ومن م -عنو 

من مكة ونزل يثِرب. قال: أقاتَ َلو العرُب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنَع ّبم؟ فأخربناه أنو قد ظهر على من يِليو 
 ذاك خرٌي ذلم أن يُطيُعوه؛ رواه مسلم. من العرب وأطاعوه. قال ذلم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إنَّ 

 [.1]األنبياء:  اقْ تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهْم َوُىْم يف َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 

بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقول قويل ىذا، 
 ستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.وأ

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما 
 ى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.لشأنِو، وأشهد أن نبيَّنا زلمًدا عبُده ورسولُو، صلَّ 

 أيها ادلسلمون:

ال كبريًا؛ فإن الرياَء باألعمال الصاحلة أخَوُف عند النيب  من  -صلى هللا عليو وسلم  -ولئن كان أمُر الدجَّ
ال، قال  الأال ُأخرِبُكم مبا ىو أخَوُف عليكم عندي من ادل: »-عليو الصالة والسالم  -الدجَّ قال: «. سيح الدجَّ

؛ أن يقوم الرجُل ُيصلِّي فُيزيُِّن صالَتو دلا يَرى من نظر رُجٍل إليو»قلنا: بلى، فقال:   ؛ رواه أمحد.«الشرُك اخلِفيُّ

ة الداِعي إليو، وُعسر التخلُّص منو؛ دلا يُزيُِّنو  قال يف "تيسري العزيز احلميد": "إدنا كان الرياُء كذلك خلفائِو وقوَّ
صلى هللا عليو  -ان والنفُس األمَّارة يف قلب صاحِبو، وادلؤمُن رنمُع يف العمل بني صالِحو مبُتابَعة النيب الشيط

 وإخالص النيَّة فيو هلل وحَده". -وسلم 

وَن َعَلى ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّ مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف زُلَكم التنزيل: 
 [.65]األحزاب:  النَّيبِّ يَا َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما
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اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلقِّ وبو كانوا يعِدلون: أّب 
، وعن سائ  ر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمني.بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم وادلسلمني، وأِذلَّ الشرك وادلشركني، ودمِّ
 وسائر بالد ادلسلمني.

 اللهم اصِرف عنا الفنت ما ظهر منها وما بطن.

د كلمَتهم، اللهم اللهم انصر ا د رمَيهم، ووحِّ دلُجاىدين الذين رُناِىدون يف سبيِلك، اللهم ثبِّت أقداَمهم، وسدِّ
 وأِدر دوائِر السوء على عدوِّك وعدوِّىم يا رب العادلني.

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجَعل عمَلو يف ِرضاك، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم 
 شرعك يا ذا اجلالل واإلكرام.

 عباد هللا:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلب َ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اَّللََّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ُرونَ   [.01]النحل:  َتذَكَّ

 اشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، و 

 


