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فتنة الدجال
ممخص الخطبة

 -1عظم فتنة الدجال -2 .فضل الذكر في زمن الدجال -3 .أعظم أسباب الرزق -4 .أتباع

الدجال -5 .زمان خروجو ومكثو في األرض -6 .أىمية الصالة -7 .وجوب الفرار من الفتن.
-------------------------

الخطبة األولى

أعظم فتنة من الدجال)).
قال النبي (( :إنيا لم تكن فتنة عمى وجو األرض منذ ذ أر اهلل ذرية آدم
َ
عباد اهلل ،إن فتنة الدجال ىي أعظم فتنة كما قال نبينا  ،والدجال كما أخبرنا النبي رجل أعور،

يدعي النبوة وبعد ذلك األلوىيةُ ،يظير اهلل تعالى عمى يديو الخوارق فتنة لمناس ليظير مؤمنيم من
منافقيم ،وىو موجود منذ عيد النبي في جزيرة ما ،حيث رآه بعض الصحابة مكبَّال بالقيود والسالسل

تعم
وتكمّم معو ،ينتظر اإلذن لو بالخروج ،ويسبق خروجو ثالثة أعوام من القحط والجفاف والمجاعة ّ
األرض ،و ُّ
أشده العام الثالث حيث يأمر اهلل تعالى السماء فال تمطر قطرة ،واألرض فال تنبت

خض ارء ،فتيمك الدواب كما أخبر بذلك نبينا إال ما شاء اهلل ،فقيل لو :فما ُيعيش الناس في ذلك
الزمان؟! فقال(( :التيميل والتكبير والتحميد ،ويجزئ ذلك عمييم مجزأة الطعام)).

إنيا أيام عصيبة وال شك ،ولكن ما زال في الناس بقية إيمان ،فيم يذكرون اهلل تعالى ،فيقوم ذكر اهلل
مقام الطعام والشراب ،وما ذلك إال لفضل اهلل تعالى ولبركة الذكر .ونحن في أيامنا ىذه في أمس

الحاجة إلى ذكر اهلل ،فالناس قد شغمتيم المدنية وجمع األموال من حرام وحالل ،حتى أصبحت

الكرامات والمعجزات ضربا من الخيال ومرادفا لممحال ،وأصبح عامة الناس من عبدة الدينار
ِ
والدرىم ،وأعرضوا عن قول اهلل تعالى :و َمن يَّتَ ِ
ب
اهلل َي ْج َعل لَّوُ َم ْخ َرًجا َوَي ْرُزْقوُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال َي ْحتَس ُ
ق َ
َ
[الطالق .]3 ،2:إن بركة اإليمان واالعتصام بحبل اهلل تعالى والتوكل عميو ليي من أعظم أسباب
الرزق التي يغفل عنيا أكثر المسممين ،ولقد ثبت عن ابن القيم أنو مرض مرضا شديدا في حجو

حتى شارف عمى اليالك ولم ينفعو دواء ،فمجأ إلى اهلل تعالى ولم يكن لو من طعام وال شراب إال ماء

زمزم ،فشفاه اهلل ورجعت إليو صحتو وعافيتو .وأعظم من ذلك ـ عباد اهلل ـ قصة إسالم أبي ذر

الغفاري رضي اهلل عنو التي رواىا اإلمام مسمم في صحيحو ،ذلك أن أبا ذر دخل مكة ذات يوم

وسأل بعض أىميا عن مكان الصابئ ،فأوسعوه ضربا بالعظام والحجارة حتى سقط مغشيا عميو وىم
ت ـ َيا
ت َعّني ّ
ت ِم ْن َمائِيَاَ ،ولَقَ ْد لَبِثْ ُ
اء َو َش ِرْب ُ
ت َزْم َزَم فَ َغ َسْم ُ
يعدونو في األموات ،يقول أبو ذر :فَأَتَْي ُ
الد َم َ
ٍ
َخي ثَ َ ِ
ْابن أ ِ
طنِي،
ت ُع َك ُن َب ْ
ان ِلي َ
ت َحتّى تَ َك ّس َر ْ
اء َزْم َزَمَ ،ف َس ِم ْن ُ
ين ـ َب ْي َن َلْيَمة َوَي ْوٍمَ ،ما َك َ
الث َ
َ
ام ِإالّ َم َ
ط َع ٌ
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ت َعمَى َك ِبِدي َس ْخ َفةَ ُجوٍع .سبحان اهلل! ثالثون يوما ال يدخل جوفو شيء سوى زمزم ،ومع
َو َما َو َج ْد ُ
ذلك ظير عميو ِ
الس َم ُن حتى أن بطنو انثنت وانطوت من بركة زمزم .فالتيميل والتكبير والتحميد

يجزئ عن الطعام عند فقدانو؛ ألن اهلل تعالى ىو الذي يبارك فيو ،ومن اعتصم بأوامر اهلل وكان مع

اهلل فإن اهلل تعالى ال يضيعو.

عباد اهلل ،إن الدجال يخرج من المشرق من منبع الفتن ،وأكثر أتباعو من الييود والنساء ،فيتبعو

سبعون ألف من ييود أصبيان ،ويتبعو النساء ،وذلك ألنين عاطفيات وأرق قموبا من الرجال ،فيسيل
خداعين والتمبيس عميين ،ولذا نرى في أيامنا ىذه وقبل خروج الدجال كيف أن النساء يتأثرن

بالشبيات التي يمقييا أعداء اهلل عمى مسامعين من عمى صفحات الجرائد والمجالت ومن عمى
شاشات التمفاز ،ونرى سرعة افتتانين باألفالم واألغاني ،ونرى نبذ ٍ
نسبة ال يُستيان بيا لمحجاب
والحشمة والعفاف ما أن يغادرن حدود ىذه البالد ،ومنين من خمع لباس التقوى ىنا في بالد اإلسالم

بمباركة من أب فاجر أو زوج ديوث ،فكيف يكون حال تمك النسوة إذا خرج فيين الدجال؟! نعوذ باهلل

من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.

أقول قولي وأستغفر اهلل...

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل.

وبعد :إن الدجال يخرج بعد وقوع الممحمة الكبرى التي أخبر عنيا نبينا  ،حيث يقاتل المسممون

الروم ،ويحصل فييا قتل عظيم ،وتكون الغمبة فيو لدين اهلل تعالى ،ولقد أخبرنا نبينا أن الدجال يمكث

في األرض أربعين يوما ،إال أنو قال عن ىذه األيام(( :يوم كسنة ،ويوم كشير ،ويوم كجمعة ،وسائر
أيامو كأيامكم)) ،فقالوا :فذاك اليوم كسنة ،أتكفينا فيو صالة يوم؟! قال(( :ال ،اقدروا لو قدره)) ،مما
يدل عمى أن اليوم الذي كسنة يطول حقيقة فال تغرب الشمس فيو إال بعد مرور سنة.

يحدث أصحابو عن فتن عظيمة ُيظيرىا اهلل عمى يد الدجال ،ومع ذلك ما
عباد اهلل ،لقد كان نبينا ّ
أمر أكثر من الصالة لعمميم بأنيا عماد اإلسالم ،وأنو ال حظ في اإلسالم لمن ال يصمي
شغل باليم ٌ
الفروض الخمسة ،وأين المسممون اليوم من الصالة؟! وكيف ىي المساجد في صالة الفجر

والعصر؟! إن تاركي الصالة ىم أكثر الناس غفمة وأقسى الناس قمبا ،وىم أعظم الناس ىما وغما

وحيرة وقمقا ،وأسيل الناس وقوعا في الموبقات وأسرعيم استجابة لمشبيات ،وأعظم من ذلك كمو ىم

أبعد الناس عن رب األرض والسموات ،وال شك أنيم أول من يستجيب لمدجال إذا خرج ـ والعياذ باهلل

ـ لضعف إيمانيم وقمة يقينيم.

عباد اهلل ،إن فتنة الدجال عظيمة ،ولشدة فتنتو أمر النبي المسممين أن يبتعدوا عنو ،يقول النبي :
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((من سمع بالدجال فمينأ عنو ،فواهلل إن الرجل ليأتيو وىو يحسب أنو مؤمن فيتبعو مما يبعث بو من

الشبيات)) .والفرار من الفتن خوفا عمى الدين أمر واجب ومحمود أمر بو النبي  ،ومع ذلك يصر
أكثرنا عمى مواجية الفتن ظنا منيم أنيم قادرون عمييا ،فكم من المسممين الصالحين اليوم أدخموا

جياز التمفاز وتوابعو بيوتيم بحجة أن عندىم القدرة عمى السيطرة عميو والتحكم بما يعرض فيو،

فعرضوا أنفسيم لمفتنة وأصبحوا ىم وأىمييم عبيدا لو ،يممي عمييم أخالقيم وعاداتيم وأزياءىم ،ويمأل

عمييم أوقاتيم ،فال يستطيعون الحياة بدونو ،وما عمموا أنما ىو فتنة كالدجال ،يجب عمى المسمم

الحريص عمى دينو ودين أىمو أن يبتعد عنو.

عباد اهلل ،إن موضوع الدجال موضوع عظيم ال تكفيو خطبة واحدة ،فمعل اهلل تعالى أن ييسر خطبة

أخرى لمحديث عن فتنة الدجال.

الميم إنا نعوذ بك من عذاب جينم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن شر فتنة

المسيح الدجال.

