خروج ادعاء النبوة و الدجالين الكذابين
من امارات الساعة و اشراطها خروج الدجالٌن الكذابٌن الذٌن ٌدعون النبوة و ٌثٌرون الفتنة
باباطٌلهم و لد اخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ان عدد هإالء لرٌب من ثالثٌن.
فمال ملسو هيلع هللا ىلص << ال تموم الساعة حتى ٌبعث دجالون كذابون لرٌب من ثالثٌن كلهم ٌزعم انه رسول
هللا)>> (1
ولد ولعت هذه العالمة من عالمة الساعة فخرج كثٌر من ادعاء النبوة لدٌمة و حدٌثا وال ٌستعبد ان
ٌظهر دجالون آخرون الى ان ٌظهر الدجال االعور الكذاب – نعوذ باهلل من فتنته – فمد خطب
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال << انه وهللا ال تموم الساعة حتى ٌخرج ثالثون كذابا اخرهم االعور الكذاب >>
)(2
وعن ثوبان رضً هللا عنه ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال << ال تموم الساعة حتى تلحك لبائل من امتً
بالمشركٌن وحتى ٌعبدوا االوثان و انه سٌكون فً امتً ثالثون كذابون كلهم ٌزعم انه نبً  ،وانا
خاتم النبٌٌن ال نبً بعدي)>> (3
كما اخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن ظهور سبعة وعشرٌن مدعٌا للنبوة منهم اربع نسوة كلهم ٌدعً انه رسول
هللا.
فعن حذٌفة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال << فً امتً كذابون دجالون سبعة و عشرون منهم
اربع نسوة وانً خاتم النبٌٌن ال نبً بعدي)>> (4
من المسلم به عند المسلمٌن جمٌعا ان النبً االكرم صلى هللا علٌه واله وسلم هو خاتم النبٌٌن وتمام
عدة المرسلٌن ولم ٌخالف هذا المول احد من علماء المسلمٌن بل ٌمكننا المول انه الٌوجد شخص
ٌإمن بالمران الكرٌم على انه كالم رب العالمٌن وبنفس الولت ٌمبل او ٌصدق بؤمكان بعث نبً بعد
النبً الكرٌم صلى هللا علٌه واله وسلم وذلن ألن ظاهر المران حجة ولد لال تعالى
( ما كان دمحم ابا احد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن وكان هللا بكل شًء علٌما ) االحزاب
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بل تواردت االحادٌث التً تإكد على انه النبً بعده وهذا النوع من االحادٌث تنمله العامة والخاصة
متفمٌن على ان دٌن االسالم خاتم االدٌان والمران خاتم الكتب السماوٌة والنبً دمحم صلى هللا علٌه
واله وسلم خاتم النبٌٌن ,
واشهر لول لرسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم ٌدل على هذا الكالم لول النبً صلى هللا علٌه واله
وسلم لالمام علً علٌه السالم :
( انت منً بمنزلة هارون من موسى اال انه النبً بعدي) .
وهذه الخاتمٌة ( اي خاتمٌة الدٌن والكتاب والنبوة )
نابعة من حكمة كونٌة وحجة بالغة حٌث ٌعتبر النبً دمحم صلى هللا علٌه واله وسلم هو الحمٌمة الكاملة
لالنسانٌة  ,بل هو صورة هللا التً خلك ادم على هٌئتها .
عموما لو كان هنان نبً بعده فلم لم ٌذكره المران او على االلل ٌؤتً ذكره فً التوراة او االنجٌل بل
لماذا لم ٌبشر به النبً االكرم صلى هللا علٌه واله وسلم كما بشر عٌسى بن مرٌم علٌه السالم بالنبً

دمحم صلى هللا علٌه واله وسلم كما لال تعالى حكاٌة عن عٌسى علٌه السالم
( ومبشرا برسول ٌؤتً من بعدي اسمه احمد ) الصف . 6

ولد ظهر من هإالء عدد كبٌر فً الماضً:
 .1فؤدعى النبوة فً اخر حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص االسود العنسً فً الٌمن حٌث ارتد عن االسالم و
ادعى النبوة وكانت ردته اول ردة فً االسالم على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد تحرن بمن معه
من المماتلٌن و استولى على جمٌع اجزاء الٌمن خالل ثالثة اشهر او اربعة فبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص
رسالته الى المسلمٌن فً الٌمن ٌحثهم على مماتلته فاستجابوا ولتلوه فً منزله بمعاونة
زوجته التً تزوجها لسرا بعد ان لتل زوجها ولد كانت مإمنة باهلل ورسوله صلى هللا علٌه
وسلم و بممتله ظهر االسالم واهله فً الٌمن وكتبوا الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان لد اتى الٌه
الخبر فً لٌلته من السماء فاخبر اصحابه ولد دامت فترة ملن هذا الكذاب من حٌث ظهوره
الى ان لتل ثالثة اشهر ولٌل اربعة اشهر.
 .2ومنهم طلٌحة بن خوٌلد االسدي ولد لاتله المسلمون مرارا ثم اسلم بعد ذلن وحسن اسالمه
ولحك بجٌش المسلمٌن و ابلى فً الجهاد فً سبٌل هللا بالء حسنا و استشهد بنهاوند رضً
هللا عنه.
 .3ومنهم مسٌلمة الكذاب وكان ٌزعم ان الوحً ٌؤتٌه فً الظالم و لد ارسل الٌه ابوبكر
الصدٌك جٌشا بمٌادة خالد بن الولٌد وعكرمة بن ابً جهل و شرحبٌل بن حسنة رضً هللا
عنهم فؤستمبلهم مسلٌمة بجٌش كان لوامة اربعٌن الف مماتل ودارت بٌنهم معارن حاسمة
كانت الداشرة فٌها عن مسلٌمة وجٌشة ولتل مسٌلمة بٌد وحشً بن حرب رضً هللا عنه و
انتصر الحك و ارتفعت راٌة التوحٌد.
 .4ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبٌة كانت من نصارى العرب ولد ادعت النبوة بعد موت
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فالتف حولها اناس كثٌر من لومها و غٌرهم وغزت بهم المبائل المجاورة
وسارت حتى وصلت الٌمامة والتمت بمسٌلمة وصدلته وتزوجها ولما لتل مسٌلمة رجعت
الى بالدها والامت فً لومها بنً تغلب ثم اسلمت وحسن اسالمها وانتملت بعد ذلن الى
البصرة وماتت بها.
 .5واما فً عصر التابعٌن وما بعده فظهر المختار بن ابً عبٌد الثمفً الذي تظاهر بالتشٌع
اوال فالتف حوله جماعة كثٌرة من الشٌعة و زعم ان جبرٌل علٌه السالم ٌنزل علٌه ولد
دارت بٌنه و بٌن مصعب بن الزبٌر عدة معارن لتل فٌها المختار.
 .6ومنهم الحارق بن سعٌد الكذاب الذي اظهر التعبد فً دمشك ثم زعم انه نبً  ،ولما علم ان
الخبر وصل الى الخلٌفة عبدالملن بن مروان اختفى فؤستطاع رجل من اهل البصرة ان
ٌعرف مكانه و تظاهر له بالتصدٌك فؤمر الحارث اال ٌحجب منه هذا الرجل متى ما اراد

الدخول علٌه فاوصل هذا الرجل الخبر الى عبدالملن فارسل معه جنودا ولبضوا علٌه
وجًء به الى عبدالملن فؤمر عبدالملن رجاال من اهل الفمه و العلم ان ٌعظوه و ٌعلموه ان
هذا من الشٌطان فؤبى ان ٌمبل منهم و ٌتوب  :فمتله.
 .7وفً العصر الحدٌث لبل اكثر من لرن ظهر بالهند رجل ٌدعى
( مٌرزا غالم احمد المادٌانً ) ادعى النبوة و كان ٌزعم انه ٌتلمى الوحً من السماء كما
زعم ان هللا عز وجل اخبره بؤنه سٌعٌش ثمانٌن سنة  ،وصار له اتباع فؤتباع فؤنبرى له
العماء وردوا علٌه و بٌنوا انه دجال ومنهم العالم الكبٌر ثناء هللا االمر تسري وكان اشد
العلماء علٌه.
حتى انه فً عام (1326هـ – 1908م) تحدى المادٌانً الشٌخ ثناء هللا بؤن الكذاب المفتري
من الرجلٌن سٌموت ودعا هللا ان ٌمبض المبطل فً حٌاة صاحبه و ٌسلط علٌه داء الطاعون
ٌكون فٌه حتفه و بعد سنة اصٌب المادٌانً بدعوته و لد ذكر ابوزوجته نهاٌته بموله لما اشتد
مرضه اٌمضنً فذهبت الٌه و رأٌت ما ٌعانٌه من االلم فخاطبنً
لائال  :اصبت بالكولٌرا ثم لم ٌنطك بعد هذا بكلمة صرٌحة حتى مات.
وكذا ٌستمر خروج الكذابٌن واحدا بعد االخر حتى تستوفً عدتهم التً اخبرنا الصادق
المصدوق نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حتى ٌكون آخرهم المسٌح الدجال الذي ٌخرج فً آخر الزمان –
نعوذ باهلل من فتنته – و ٌنزل عٌسى بن مرٌم علٌه السالم للمضاء علٌه وعلى فتنته .
ومنهم أٌضا" فً زماننا الحدٌث :
 .8المدعٌة التونسٌة
زهرة ام االنبٌاء:-
لمد كانت زهرة التونسٌة مدرسة ثانوٌة تسكن وسط العاصمة التونسٌة فً منطمة ( باردو )
واستمرت هذه المدعٌة فً دعوتها ثالث سنوات من دون ان تتعرض لرادع بدعوى انها
ارسلت لتوحٌد الدٌانات وتجدٌدها لتحمٌك السالم فً العالم وعلى الرغم من بطالن دعوتها
اال ان الكثٌر من الناس اتبعوها  ,ولد لامت بعمد مإتمرات صحفٌة وهً تطالب بنشر
رسالتها والتحضٌر لعمد مإتمر عالمً حسب ادعائها لعرض ما اسمته لراناها الجدٌد
 .9المدعً ( دمحم بكاري ) الٌمنً:-
ولد التحك بمدرسة العلوم الشرعٌة فً محافظة صعدة فً الٌمن واستمر بؤخذ علومه منها
الى ان ادعى النبوة زاعما انه نبً ٌوحى الٌه من السماء وانه مختار ومرسل فؤخذ ٌشرع
احكاما وفرائض ثم اصدر لران خاص به.
 .10المدعً ( دمحم رجب دٌب ) البٌروتً:-
وهو احد الرجال االمٌٌن لبس العمامة ونصب نفسه نبٌا للتوجٌه واالرشاد بؤسم الطرٌمة
النمشبندٌة وتمكن من جمع اناس حوله ٌستمعون الٌه وٌؤخذون بنصائحه التً ٌستهزيء بها
بشخص الرسول الكرٌم وٌرد احكامه الشرعٌة  ,وٌحث على جمع االموال بشتى الوسائل
االمر الذي هًء اتباعه لتشكٌل عصابات سرلة ونهب .
تم الماء المبض على بعضهم فً بٌروت لٌعترفوا بالتفاصٌل.

 .11المدعً هٌثم احمد
النبً هٌثم :-وهو سوري له اعمال خارلة كما ٌزعم اتباعه المإمنٌن به حتى الموت وانه
لادر على سحر كل من ٌتحدث الٌه  ,اخفت السلطات امر ادعاءه النبوة الى ان تمكن اتباعه
من السٌطرة على سجن محافظة ادلب شمال غرب دمشك من اجل اطالق سراح نبٌهم
( هٌثم ) ولم تنتهً المشكلة اال بحظور الدكتور دمحم العرٌان احد اعضاء المنظمة العربٌة
لحموق االنسان فً سورٌا.
 .12المدعً نٌازوف
والد كل التركمان :-وهو رئٌس دولة تركمانستان الذي اعلن مصدر ممرب من االوساط
الحكومٌة التركمانستانٌة انه ٌرٌد اعالن نفسه نبٌا بشكل رسمً ولال المصدر نفسه انه جرت
منالشة اطالق حملة فً هذا االتجاه لرٌبا
 .13المدعً سٌد طلبة المصري:-
وهو دمحم ابو علً موظف فً هٌئة الطالة الذرٌة بدأ مسٌرته بعالج المرضى بالمران الكرٌم
وما ان بدأ ٌشتهر بٌن الناس حتى بدأ دعوته على انه النبً الجدٌد على االرض .
مستدال على صحة نبوته بؤن هللا اٌده بمعجزة الشفاء بالمران وسر كلمة ( كن فٌكون ) وعندما
جادله احد االفراد بان سٌدنا دمحم صلى هللا علٌه واله وسلم هو اخر االنبٌاء اجابه طلبة  :نعم
هو اخر االنبٌاء لكننً منزل لتثبٌت الدٌن وألدران المسلمٌن لبل ان ٌغرلوا فً المعصٌة.
 .14المدعً رشاد خلٌفة
نبً ارٌزونا  :-ولد فً كفر الزٌات ألب اشتهر بؤنه شٌخ طرٌمة صوفٌة اسمه عبد الحلٌم
دمحم خلٌفة وعرف رشاد بالتصوف وبعد دخوله الجامعة ثم سفره الى امرٌكا لدراسة الدكتوراه
فً الكٌمٌاء حصل على الكثٌر من المناصب منها خبٌر فً االمم المتحدة لبل ان ٌترن عمله
وٌعود اماما لمسجد مدٌنة توسان االمرٌكٌة ورئٌسا للمركز االسالمً فً المدٌنة وهكذا حتى
ادعى ان جبرٌل علٌه السالم اتاه بالوحً لٌبدأ دعوته.
 .15المدعٌة الٌس لوكونا
نبٌة لبلٌة االشولً :-نشؤت فً هذه المبٌلة جنوب السودان وهً كاثولٌكٌة لبل ادعائها النبوة
 ,اسست جٌش الرب ثم ادعت ان روح المدس لد هبط علٌها.
 .16المدعً شاكر التونسً:-
وهو من مدٌنة جندوبة شمال غرب العاصمة التونسٌة ٌدعً ان هللا كلفه بنشر رسالته الجدٌدة
فً االمة االسالمٌة وٌصف نفسه بـ ( علٌه السالم ) وان له معجزات وان له كتابا ممدسا
ٌوحً الٌه.
 .17المدعً دمحم ابراهٌم محفوظ:-
وهو مدٌر امن سابك ألحدى شركات المالحة فً االسكندرٌة اعلن انه نبً هللا وانشؤ
( الطرٌمة الروحٌة ) وتتلخص دعوته فً ان النبً دمحم صلى هللا علٌه واله وسلم لم ٌمت

وانما ٌتجسد فٌه ولد اباح الربا ثم اخذ ٌنفرد بزوجات اتباعه ممن ٌلجؤن الٌه للعالج الروحً.
 .18المدعً دمحم الجعفري:-
من مدعً النبوة الذٌن ظهروا فً مصر  -تحدٌدا فً مدٌنة اسوان  -وهو فالح شبه امً ومع
ذلن وصلت دعوته الى حً الزمالن فً الماهرة حٌث تمكن من استمطاب العشرات من ابناء
الحً الرالً.
 .19المدعً جوزٌف كونً:-
وهو مسٌحً كاثولٌكً نزعم حركة جٌش الرب فً اوغندا منذ عام  1986بعد عمته
(الٌس لوكونا) التً انشؤت الحركة اصال وهو من نفس لبٌلة االشولً وادعى ان روح المدس
ٌنزل علٌه  ,اصبح كونً الها فً نظر الكثٌرٌن الذٌن ٌعلمون مسابح حول اعنالهم.
 .20المدعً سردار احمد
نبً باكستان :-ادعى النبوة فً مدٌنة فٌصل اباد الباكستانٌة  ,له اتباع ومإٌدٌن كثٌرٌن فً
اللٌم باكستان واستمر فً دعوته الضالة لفترة طوٌلة ٌصارع من اجل نشر لضٌته.
 .21المدعً مٌونج
المسٌح الثانً :-ادعى ان النبً عٌسى علٌه السالم ظهر وهو فً السادسة عشر من عمره
واخبره ان هللا اختاره لٌإسس جنة على االرض وانه سٌكون المسٌح الثانً ومنحه مبادئ
ربانٌة ٌدعً انها نسخة ثالثة من االنجٌل والمران.
 .22المدعً دمحم عبد الرزاق ابو العال
النبً الخٌاط :-كان خٌاطا فً منطمة التبٌن جنوب الماهرة ادعى النبوة زاعما ان هللا عز
وجل انزل علٌه الوحً وان هاتفا اٌمظه من النوم ولال له انت المهدي المنتظر واتصال اخر
هاتفً ابلغه انن النبً المبعوث وعلٌن هداٌة الناس ٌ ,دعً انه عامل الوحً.
 .23المدعً محمود دمحم طه
غاندي السودان :-تخرج من لسم الهندسة بكلٌة ( غردون التذكارٌة ) وعمل بمصلحة السكن
الحدٌدٌة ادعى انه المسٌح عٌسى بن مرٌم وانه نبً مرسل وكان تالمٌذه ٌسابمون الى
استظهار رسائله عن ظهر للب.
 .24المدعً رائل
رسول الوهٌم  :-اسمه الحمٌمً ( كلود فورٌلهون ) صحفً فرنسً فجؤة غٌر اسمه الى
( رائل ) والتً تعنً نالل رسالة الخالك الى البشر واعلن نفسه رسوال واخذ ٌجمع حوله
تابعٌن وبالفعل تم نشر رسالته فً خمس لارات مع مطلع االلفٌة الثانٌة وتمتاز دعوته بمزٌج
من االطروحات العلمٌة واالضافة الى االفكار الدٌنٌة.
 .25المدعً سامح جالل الحسٌنً :-
كان احد الطلبة المجتهدٌن فً رٌف مصر ادعى النبوة رغم ان عمره (  ) 22عاما اشتملت

دعوته على افكار جدٌدة وٌإكد على نفً خاتمٌة النبوة والرسالة بل ان النبوة مفتوحة.
 .26المدعً عبد الرحمن التونسً
نبً صفالس  :-كان اعرجا ٌتكً على عكازة ادعى النبوة بعد ان نصب نفسه مشرعا ٌحلل
وٌحرم بآٌات شٌطانٌة ابتدعها هذا الكافر  ,اعطى وعودا ألتباعه منها تحوٌل الكعبة المشرفة
الى مدٌنة صفالس .
جمع اموال كثٌرة من الزكاة وتحول هذا النبً الكاذب الى زعٌم دٌنً روحً لجماعته وله
اتباع كثٌرون.
 .27المدعٌة منال وحٌد مناع
سجاح العصر  :-زعمت ان بٌتها مسجد للصحابة االولٌاء وان عمها الذي ادعى النبوة
واعتمل ومات فً السجن ٌإدي مناسن الحج نٌابة عن اتباعه وعلٌه فال داعً ألن ٌحجوا وان
جبرئٌل علٌه السالم وموالنا الحسن والحسٌن علٌهما السالم وكال من السٌدة زٌنب وفاطمة
الزهراء علٌهما السالم ٌتجلون لها بصحبة عمها عمر حسنٌن وفً عام  1990ادعت النبوة
علنا والغرٌب ان اتباعها على درجة عالٌة من الثراء منهم بعض تجار الذهب ورجال
االعمال واساتذة الجامعات واطباء ووكالء وزارات سابمون .
 .28المدعً جوزٌف سمٌث
نبً المورمون  :-اعلن ان وحٌا من السماء اتاه واخبره انه رسول للمارة االمرٌكٌة لتؤسٌس
الكنٌسة االصولٌة اعطاه الشخص االتً من السماء والذي ٌسمى مورنً
( كما ٌروي اتباعه )
نصا لام جوزٌف بترجمته الى اللغة األنكلٌزٌة وصارت كتاب
( المورمون الممدس ).
 .29المدعً رامً عبد الفتاح :-
وهو طالب فً كلٌة الهندسة ادعى النبوة مإكدا هبوط وحً من السماء ألختٌار نبً ألخر
الزمان وان الوحً طلب منه تبشٌر المسلمٌن والمسٌحٌٌن والٌهود وبالً الرساالت االخرى (
على حد لوله ) بدعواه وضرورة الدخول فٌها لبل حلول ٌوم المٌامة الذي حدده بالحادي
والعشرٌن من شهر اذار عام .2000
 .30المدعً صالح شعشٌع
صاحب المبلة الدمحمٌة  :-ولد فً مدٌنة االسكندرٌة عام (  ) 1922تخرج من كلٌة الطب
ورفض التعٌٌن فً الصحة المدرسٌة تخصص فً عملٌات اجهاض النساء واشتهر فً هذا
العمل ثم ادعى انه النبً ( دمحم ) مدعٌا ان وفاة النبً دمحم صلى هللا علٌه واله وسلم لم تكن اال
بالجسد فمط وان روحه بالٌة فً جسد ( صالح ) صاحب هذه الدعوة .

لد ٌستشكل البعض بان النبً ملسو هيلع هللا ىلص اخبر ان مدعً النبوة ثالثون بٌنما التارٌخ و الوالع ٌشهدان ان
العدد اكبر من ذلن
صى ،والتارٌخ والوالع ٌشهد بذلن ،لكن
الجواب  :الذٌن خرجوا وزعموا وادَّعوا النُّبُوة عدد ال ٌُح َ
أخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ُمدَّعً النُّبُوة ثالثون ،وهذا لٌس فٌه أي تعارض ،فهإالء الثالثٌن الذٌن ذكرهم
النبً ملسو هيلع هللا ىلص هم الذٌن ٌكون لهم شهرة ودولة وأتباع ،أما غٌرهم م َّمن لٌس له كذلن ،فال ٌُعد من الثالثٌن
وٌوجد كثٌر لم ٌضافوا لهذه المائمة وهللا أعلم بهم .

