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اصميقمقدمة 

شرورمن باض ونعوذ تغفره، ونونتعينه، نحمده، ه، المحمي إن 
فلايضلل ومن له• مضل فلا اف يهد، مجن . أعمالناسثات ومن نا، أنف

عبادهيبلو الذي له، شريك لا وحده اف إلا إله لا أن وأشهد له. هادى 
حيرآك ن ما الذي ورسوله، ءبداْ محمدأ أن وأشهاّ فتنة، والخير بالشر 

0.حذرعا إلا شرأ ولا عاليه، أمته دل إلا 
tjMJاما 

- ١٣٠٧)عيي الناصر بن الرحمن عبد الشيح كان نلقد 
الذينالعاملين، والدعاة الربانيين، العلماء من اض، رحمه ^( ١٣٧٦

أحلكمن فترة في والألباب، البصائر به ؤيئزرون بالكتاب، يمنكون 
أعاصيربها عصمت، حيث فتنة، وأشدها فللمة، الإسلامية الأمة فترامت، 

عقدانحلال شهد الناي الهجري، عثر الراح القرن في والشبهامت، الفتن 
بلدانهملعامة النصارى واحتلال دؤيلأت، إلى لمين المومر3، الخلافة، 
والافتتان.بالشبه أبنائهم بعفى ولعقول تان، والياليف، 

بالوعفلالإسلام؛ لأهل نصح ومة هدى، منار اه رحمه فكان 
اعنيزة*بلدته أهل على مقتمرأ يكن ولم والتأليف. والإفتاء والتعاليم، 

قعليتالعامة، الأمة بقفايا وثيقة صالة على كان بل حولها، وما 
بشؤونهاالكبير الجامع منبر في ؤيخعلب، علماءها، ؤيكاتسبح أحبارها، 
•ومجرياتها 

٧





ء-لماءمن اض، رحمه عيي، الالرحمن عبد الشيخ كون من أسلفنا 
إصلاحفي عون ؤيالمعمورة، كافة في الدين أمر يعنيهم الدين الملة 

عقديةفضية فيها عالج رند والفتانين. الملحدين وجهاد المسالمين، أمر 
شأنها،. النبي ععلم المبرة، وعلامات الماعة، أترامحل من مهمة، 
)مانال،ت حتى الدحال،ا، المسح ررفتتة وعي ألا حهلرها، من أمته وحدر 

مسلم.رواه الدجال( محن أكبر حلى الماعان قيام إلئ آدم حالق بين 
ؤإنداروأيامه، أحواله وذكر صفه، بيان في وأمي. هو بأبي وأفاض، 

حديثاأحدثكم )ألا نال! كما قبله، نبي إليه بق يلم يما فتنته، من أمته 
الجنةبمثال يجيء ؤإنه أعور، إنه نومه؟ نبي به حدث ما الدجال، عن 

بهأندر كما به أندركم ؤإني النار. هي الجنة! إنها يقول! فالتي والنار، 
•عليه متفق نرمه، نؤح 

يرونلا الأمة فعموم الدجال، من النبوي والتحاوير البيان هذا ومع 
لشيختبعا اض، رحمه الشيح ولكن حروجهإ زمن على مقتصرة إلا فتنته 

الدجالفتنة لتشمل الفتنة ءدْ مفهوم ومع الله، رحمه تيمية ابن الإسلام 
ممابالمامحلل، المحق ولبس والممويه، الدجل من الفتنة وجنس المعثن، 

منباض والامتعاذة كشفه، إلئ ومكان، زمان كل في أحو، كل يحتاج 
الرسالة.ثنايا في سيتضح كما فتنته، 

الإسلامشيخ قررْ ما على عيي الالرحمن عبد الشيخ زاد وقد 
سقطالمي دهره، وحوادث عمره، نوازل على ذلك أوخ أن تيمية ابن 

الرسالة،ط، من جليا يتضح كما وتحديدا، الماس، من فثام بفتنتها 
نتن!ثلاث 

ايضلة.والشبهات الإلحاد فتنة إحدائ: 

الحديثة.؛المخترعات والانبهار المادية فتنة الثانية! 



أرضعلى دولة!مراسل لإنامة وسعيهم بهري، فتنة الثالثة؛ 
٠نالطين 

الملمينساحة نزلت يعفا، يعضها يرني متزامنة، نتن دعي 
وأيصروشئتها، فوعتها اض رحمه الشيخ عاصر والجغرانية، الفكرية 

أهلها.وجهاد ينعها في حنا بلاء وأبلئ الإسلام، أهل على آثارها 

قضض'.'د\دسه\ت اؤحمحاه قت،  ٩٠

ستةروميا ش الثيوعية الثورة قيام الهجرى عثر الراع القرن نهل 
فتهايفلالمالم في كثيرة يلدان إلئ رآمداس ساه/باا،ام، 

وأصاب،وتعالئ، سبحانه اش وجرئ إنكار على تقوم الحم، الإلحادية 
بعمىمتماوتة يدرجامت، فاعتنقها الإسلامي، المالم عمق لحانها 

ؤياححملتها الحديثة ®العقلأئيةاا الأوروبية الفلفارتإ أن كما المفتوين• 
الطشةمحن كثير أفكار وتلونت، الملمين، حواصر إلئ الأوربي الاحتلال، 
معاندأوهن، التي المقلة الشبهات، محن يأمشاج حديثا تعليما المعلمة 
إلئيدعو من المحافغلة نجد بالران في وجد حتى واليقين، الإيمان 
الفتنةهل0 من محذرآ اف رحمه الشيح فانبرى الدين. ونبذ الإلحاد 
تمثل خاصة، كتبا ذللئ، ني وألم، العمياء، 

الل1>الين.أصول إيهألال في والراهين القواني لأدلة ا- 
.أغلاله ني القصيمي أفترا0 مما ورجاله وحمله الدين نزيه ت- 
الحق.نتصار ا- 

المرصؤع.هدا حول وحطبه كتثه صائر تصمتته ما صوى 

أنفلي في ونع ما )وكثيرأ نوله؛ الإسلام سيخ عن نقل ولما 
الملحدون)وهؤلاء نال! الدجال( ياتباع الناس أحق الاتحادية هؤلاء 



يمتنته،تيامأ الناس أعفلم هم أشباههم الشيخ ذكر الذين العمريون 
وآمتجاية(.دعوة، 

الثخمىتشمل الدجال نتنة أن يريان اض، رحمهما فكلاهما، 
القرونتعاقب، على الأمة أمرت، ولهذا الدجل. وجنس المعين، 
فتته.من باش بالاستعاذة 

\شحديئن'\د\دخزء\ت و\إحمه\ر \د\د،ة هنته  ٠٩۶

قمزاتايقفز أن ة الكنينير من المنعتق الصراني الغربج تمكن 
الاتصالووسائل الحديثة، الآلأات، وأحتراع الكونية، العلوم في واسعة 

منذه نفعلى المنكفئ الإسلامي، الشرق ألهثت، التي، والمواصلات 
ال٠خترءا١ت،بمرأى أبناؤه نآيهر البطالة. وزوايا الجهل، دياليز ش ترون 

الءةالّيات،والعلوم والحسنالت،، الماديات، نعفلموا الحديثة، والصناعات 
نيوالدين للعلم المنويين يعفى الفتنة هلْ وطالت، ؤ ؛الغسيات، وكفروا 

الموصيؤولون فطفقوا المائي، الانبهار صغمل تحت، الحقبة، تللته 
العادة.وجرى المادة، قانون على تتميم لا ام، 

،رصا رثيد محمد السيد إلى رماله اش رحمه الشيخ كتمت، وقد 
التحذيرعليه يفتؤح -، ٠١٣٤٦منة رجبا مهر في المنار، مجلة صاحبا 

مقالات،من أمثلة له ؤيذكر المنار، صفحاتؤ على الفتنة هذه محن 
•يلي ما فيها جاء ومما المعاصرين، 

والشياطين،والجن الملائكة في منهم كثير يمثإ )وكذللت، 
تأؤيلأت،تشبه بتأؤيلأتؤ ، نللث، من والسنة الكت.ا'ب، في مجا ؤيتاولون 
هيالملائكة أن ليزعمون والشرائع؛ العقائد يتأولون الذين القرامطة 

أنكما ؛الملائكة. الثميع عنها فعبر الإنسان، في التي الخيرية القوى 
؛ذللث،ؤالشؤع عنها فعير الإنسان، في التي الشريرة القوى هي الشياطين 

.. ٠ أجمعين ولرماله ض تكذيبا هذا أن يخقئ ولا 



.. ذك. من شيء فه مناركم أن أصحابي بعض لي ذكر رند 
واليومورسوله باش يرمن كان ممن يوجد أنه عندنا أيضا ثبت كما 

الفلاسفة،هؤلاء على ؤينكر لشرعه، ؤينقاد الرسول ويعظم الأحر، 
غيرمجن التأؤيلأت عنْ من شيء عليه يدخل أنه أنوالهم، ني ؤيكفرهم 

أصولمن كثير ولرّوخ إليه، تزول بما علمه لعدم شعور، ولا نمد 
لزنالثةومراعاة أيضا وحضوعا يعظمه، من ولتقليد قلبه، ني الملمة 

أصولهم،من كثير على يوافقهم لم بمن تهكمون الذين الفرنج علماء 
فبسب،بزعمهم. محسوسا علم ما ؤإنكار للبلادة، بتهم نمن ؤيخافون 

دخل(ما عليهم دخل وغيرها الأشياء هذه 
الحديثةالمخترعات أن اض، رحمه الشيخ، رأى فقل، ثم، ومن 

بهيأتؤب ما أن إلئ ومال بها، عليهم دجل فتنة الناس لعض صارت 
منهاالأن يوجد ما وأن الجنس، هذا من يكون المهين الدجال المح 

تعدولا فهي ذللث، دّع الدجال، لفتنة يمهد الذي الدجل نتنة من جرء 
والقوانينالكونية، الواميس صمن تندرج بشرية، صناعات نكرن أن 

الماسيشاهد لم المي رالأمحور ت هذه رمحالمه في اش رحمه يقول • العليعية 
العموماتفي ؤياوخالها الأمثال، فيها لهم يضرب الثاؤع فإن نفليرأ، لها 

الماسيعرف لا المي الحادثة المخترعات أنواع فإن . المعنؤية أو اللففلية 
منعموميا، خبرأ عنها وأتمرهم الشائع دلهم ند مبق، فيما نظيرا لها 

تتال أن إلئ - . . الحادثة. وأوصافها أعيانها يعين أن دون 

ماالدجال، خوارق من هي المتنوعة العصرية العلوم أن يؤيد ومما 
فيإسراعه وما اش، رسول يا ٠ةلنا سمعان؛ بن الواس حديثا في تقدم 

المخترعاتبأمحثاب، وهذا الريحا. استدبرته كنيثا ت نال الأرض؟ 
.. والهوائية. البرية المراك-ا من الحديثة 

,١٤٠، ٢٩٣ج'آ، المنار: )١( 



هوله،صحة على تدل لا الخوارق من أتباعه وعع معه ما وأن 
والفاجر(.البر فيها يشترك مائية صناعات عي ؤإنما 

الحديثة،الاختراعات ينبذ النٌ رحمه الشيح أن هذا يعني ولا 
إلئذعب كما والشعوذة، الحر ميل من يعدما أنه أر الكونية، والعلوم 

منالشقي( على الأمر بل إ كلأ مجعاصريه، من الألق صيقي بعض ذلك 
المنافع؛من •نها الد هيأ مما الاستفادة إلئ مادرأ كان فقد ذلك، 

رسالةذلك في وألف وغيرها. والذياع ،رالميكرفوزا، المّوت كمكبر 
فيداخلة العصرية النافعة العلوم أن في القرآنية ®الدلائل بعنوان؛ لعليفة 

يمتنالدجال أن أراد ؤإنما . -٠١٣٧٥سنة تهل م١ الإسلامي الدين 
ؤيقلبابتداء، يخلق أنه متوهمون سها، عيهم يخفى برمالل الناس 
فولنفير في الشح نال وتقدس• اض تعالى ١^١ وأنه الأشياء، حقام( 
لهذهيكون أن من )أي اش(؛ على أهون )هو الدجال؛ عن ه النحم، 

ومخترعاتأمور معه ؤإنما صدنه. على تدل صحيحة حقائق المذكورات 
أعلم.والذ مشتركة(. موجودة 

يئن•'ؤض عد ؤت١عهملأ٨ص دممهم.■ *هوه، ت، خ٠ 
إلئالشتات من للعودة اليهود اعي جماه رحمه الشيح عاصر 

لليهود؛مجمالكة ؤإقامة فلعلين، أرض 

سنةسوسرا، في ا؛الا في الأول الصهيوني المؤتمر انعقد حض ن- 
سنين.عشر ابن كان ، ٣١٨٩٧

فلين،في قوميا ويلنا اليهود بمنح بلفور* *رعد صدر ص و- 
سنة.ثلاثين ابن كان ، ٣١٩١٧سنة 

يموتقالقدس، بتدؤيل التحدة الأمم فرار صدر حين و- 
سة.متين بلغ قد كان ، ٣١٩٤٧سنة فلعلين، 

١٣



أصقاعمن اليهود تدفق شهد المحطات هذه وحلال 
وتشريدودردهلانيا، أمريكا وخاصة النصارى، حماية تحت الأرض 

إمرايلدولة نيام بإعلان ذللث، ئرج ثم ديارهم. محن ؤإحراحهم الملمين 
سين.شان الشيح وفاة فل ، ٢١٩٤٨^١٣٦٨سة 

مجنحزءأ لإسرائيل الواعمة الأمم اه، رحه الثيح، أءسر وند 
الأمممجن والروم فارس وراء الذين الأمم رإنهم ت فقال اكحال، فتنة 

•_،لليهود مجهد الذي الوحيد المس، وكونهم وتوابعهم، الفرنجية 
يخئئلا مجعروث هر كما واليامئة، المائية بالقوة رساعل.وهم فلعلين، 

بينهموتأكل الإنكليز، عع اليهود عمالتخ كيف عرفه ومن • • أحد على 
النليمة،المحاولات حاولوا ، وكيفبلفور، بوعد الممن الوعد 

الوحالفتنة هد0 أن تبعد ي لم مصالحهم لمهيد القوية الأمم ومخروا 
الخاصة(.

جسيمة،وداهية عظيمة، فتنة تزال، ولا المازلة، هذْ لكنت لمد 
تومحلتةبدورها لتكون بقتان، ل الالفتنتان أوارها وأذكت، نارها، أشعلت، 

ؤيكونالاJحال، الأعور المسيح يتزعمهأ التي الختفلرة، الكبرى للفتنة 
اكسيحبنزول الم يكشفها حتى أنباعيا، وعامة سداها، لحمة اليهود 

ؤيقتله.ولحله، عراره ؤيين ستره، فيهتلثج مريم، ابن عنس الصادقا 
فكره،بثانسؤ الثلامثج، الفتن هدْ ار؛له، رحمه الشخ، ينظم وهكل>ا 

المأمحورالJحال، المح فتنة ءقد0 واسهلة واحد، ساللث، في ، نفلرْ وبعد 
حين.كل ني أحد، كل منها بالأتاذة 

عظيمة،والمسلمين المربه على فتنته )ولكن ت اغ رحمه يمول 
.ذكرنابما يشهد الأن والواع معلوم• أمجر يالمخترعات عليهم وتفوقهم 

عونيدهم تتم، لم الأن إلى كثيرة نواح لها الصهيونية الفتتة وهذه 
الإلحاد،؛دعايات الأوقات هل.ه في افتتن ممن الناس شاهد فكم . . فيها

.المستعمرين( ودعوة 



باض،ظنه وحن ، \وو%>يت4 تفارقه لا الشيخ فان ^،، JSكل ومع 
يخطرلا محا اش لطم، من سيأتي )ولكن قوله* أجمل فما تقاوله، وءظ؛م 

،(.JUI؛

وحعلهاسنين، ست، وناته قبل الشيخ ألمها التي الرسالة وهده 
الذيالوقتا هدا ني ميما لا النفي، عنليمة الحجم، صغيرة بيمينه، 

القتلفيهم وأعملوا هلين، فلمفي للمسلمين اليهود أذكا قيه ازداد 
اليأسالل تحتى العذاب، سوء ومحاموهم البيوت، وهدم والتثريد، 

المرمض،وبشارة القين، برد فغيها الضعيفة• القوس بعض إلى والقنوط 
وفرجه.روحه وقريب اض، بنصر 

٠نمن لغح ا جعلها وقد 
منصالحة حمله فيه سرد الدجال. أحاديث، ذكر في الأيون 

الصحيحين.من الدجال، أحادينا 

الصوص.هذْ على الكلام ت الثاني 

بنالعزيز عبد بن اف عبد الشيخ فضيلة على الرسالة هده قرأت وقد 
اش،رحمه المرق تلاميد وأحص أجل، من وهو اش، حفغله عقيل، 

منللخامس الموافق المستا ليلة الرياض، بمدينة العامر، بيته في وذللث، 
الهجرةمن وألفا الأربعماتة بعد وعشرين، اثنين عام القعدة، ذي شهر 

يأجوجفي رساكه إليها أصم وأنا ، بْلبعها فأشار الشريفة، الموية 
١حيرأ اف جزاه وتعليق، تحقيق من المقام يقتضيه ما مع ومأجوج، 
اف،حفظه الغنيمان، محمد بن اف عبد الشيخ فضيلة أشكر كما 

الملاحظات.بعض ؤإبداء تاليها، والتي الرسالة هذه بنراءة تفضله على 
حيرأ.اض جزاه 

تالعنوان بهذا لها يعنون أن فرأيت، لها، عنوانا الشيخ يمع ولم 
الدجال[.



الآت؛ت:الأمور ش يتلخص الرسالة هذه إحراج في عملي كان رند 
الرحمنمد الشح شخمية من جوانب تكثف تحرمية، مقدمة - ١ 

أعلاه.تميم ما رعو إليها، والحاجة الرسالة هده تيمة وترن عدى، ال

تعينامالأصلية، خة النمجن خة نؤإعادة الهمن، تحرير ■ "٢ 
اللمان،سليمان بن اه تمد الفاصل الأستاذ ملها التي الخلية بالنخة 

الثم.حفغله الشخ، كاتب 

وردغلعلها، ؤإصلاح الشيح، عليها أحال التي القول توثيق - ٣ 
٠ّضلها 

إلئالمذكورة الموية والأحاديث القرآنية، الأيات محزو - ٤ 
.مصائرها

ومرحالمجهم، وبيان الغريب، يشرح الحواشي؛ في التعليق - ٥ 
ماعلى والتسيه والأشخاص، المواصع ببعض والتعريف الجمل، 

الاستدراك.يقتضي 

نتنةمن يعيدنا أن انمفليم، الخرش رب الكريم، الذ واسأل هذا 
للشيخيغفر وأن الدجال، المسيح نتنة ثر ومجن والخمات، المحيا 

ييبه يجمعنا وأن المهديين، في درجته يرنع وأن المعدى، الرحمن تمد 
والشهداءرالصديمن الضيين من عليهم اطه أنعم الذين •ع النعيم، جنات 

العالمين.رب طه والخد رفيقا. أولثلثا وحن والصالحين، 
كمه

القاضيعتمان من اررح4ن عبئ بن احمد د. 
م١٤٢٢ضة اسر همد  iUجزأ. 

(٨١٨٨٨)الميدي الرمز ( ٢٤٦)ب .ص 
Emaif: qadisa@yahoo.com
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٢.ظمزة عليها العين، ممسوح الدجال )ؤإن I لم موزاد 
كاب(لأأ،.وغير كاف مؤمن، كل مرؤْ كافر، عشه بين مكتوب 

:الشعر جمال السرى، العين أعور )الدجال ت مرنوعا عته و٠ 
(٤) ملمرواه نار(• وجنته جنة، فناره ونار• جنة معه 

الدجالالد رمول ذكر نال! سمعان بن النواس عن و٠ 
ولستيخرج ؤإن دونكم، ، ل حجيجه فأنا فيكم وأنا يخرج رإن ت ل فما 

ثابإنه لم. مكل على حليفتي واش نفه، حجيج فامحروء فيكم، 
مكمأدركه فمن فطن• بن العزى ببل أنبهه كأني طامة، همنه قْلهللأ،، 

حايجإنه ،• من جواركم فإنها الكهف• سوره نواتح عليه ؛ليقرأ 
اف:عباد يا ،. ٩١١شما/وعاث يمينا فعاث والعراق،، الشام بين ذص 
يوما؛أربعون نال! الأرض؟ في لبثه وما ت اش رمول يا فلنا • فاثبتوا

ياI تلنا كأيامكم. أيامه وسائر كجمعة، ؤيوم كشهر، ؤيوم نة، ك يوم 
لا.ت نال يوم؟ صلاة فيه أتكفينا نة، ك النءي اليوم فن•لك اه، رسول 

ت.متالو»ال الماثي، عند تنبت لحمة والفاء; الظاء بفتح )عي الأثير• ابن نال )١، 
٠١ ٥٨م/الحدث غريب ش الهاية فتغطيه( المواد إلئ 

(.٢٩٣٤)سلم: صحح )٢( 
.٢٨٠\إ الحديث غريب ش الهاية كير،( اي الشعر: )جفال الأير: ابن )٣( 
(.٢٩٣٤)لم: مصحح )٤( 
يهللتاالذي والمحاصم المجادل و>و المحاجج. )الحجج: الأثير: ابن ثال )٥( 

.٠٣٤٦/١ الأصول جامع -ليلا الاروعي الحجة 
الأصولجاح الجعاد( الشعر )القيل: الأثير: ابن قال )٦( 
سالم.صحيح ش وليت داود. أبي عند كه( من حواركم )فإنها نوله: )٧( 
Y/٣٧.النهاية: بيتهما( >يق )اى الأثير: ابن فال )٨( 
والمسنامسالم. صحيح محن والتصويب وشمالا( يمينا )فعامثا المخطوط: في )٩( 

الماد.اشد 





ئثلر،رأسه طأطأ إذا ملكين. أجنحة على كفيه واصعآ ،، مهرودتيزأ بين 
منل"ا،يجد لكافر يحل فلا اللؤلؤ• حماذرآ، مثل منه تحدر رفعه يإذا 
يدركهحتى فيطلبه، طرفه• ينتهي، حيث ينتهي ه ونفمات. إلا نفه ييح 

مهلْ،،اممه عصمهم قد قوم إلى عيئ يأتي ثم ّ فيقتله لدأ؛،، ببابج 
آخرإلئ الضة(. في بدرجاتهم ؤيحدنهم وجوههم، عن فيمسح 
،.ر لم مرواه الحديث،. 

الرحلهن.ا تل في مرفوعا سعيد أبي حديثا أيضا لم مروى و* 
له:فيقول( قاتما. فيستوي قم! له: يقولر )ثم آحر0: في وفال ؤإحياثه، 

أيهايا يقول: نم فال: بصيرة. إلا قيلت، آنيين ما فيقول: بي؟ أنومن 
الدجالحده قيأ نال: الناس. من بأحد بعدى يفعل لا إنه الناسإ 
سبيلا.إليه يتهلح فلا نحاسا. ئرهوته إلئ رقبته بين ما فيجعل ليدبحه، 

إلىندفه ، أنمالالناس فيحسب به. فيقيف، ورجليه، بيديه فيأحذ فال: 
الناسأعفلم هذا اممه رسول فمال الجنة. في ألقي ؤإنما النار، 
العالمين(ررّ_، ءناّ سهاده 

منالناس )ليفرة ٠رذوءا؛ شريك أم عن أيضا لم مروى و* 

T إ \ ' الأصول حاسر انتلر بالهرد• مصبوغأ باب من شفتين عليه أي )١(  iU.
كاللرلوة(القرة، عن توحاو حبة وس جمانة، جمع )جمان: الأثير• ابن فال )٢( 

)حانلم مولمظ ٣. ٤ ٧ / ١ • الأصول جامع والحسن الصماء ني اى 
كاللؤلؤ(.

)من(.بدون ملم صحيح وفي • ييح( )من المخْلوط في كذا )٣( 
٦.i 0 إ t النهاية ملعلين( ونيل بالشام. موضع )لد: الأتير؛ ابن تال )٤( 
مسلم.صحيح من والتصويب اف(، عصمهم )نرم : المخهلو٠ل في )٥( 
(.٢٩٣٧)سالم: مصحح )٦( 
لم.مصحيح من والممويب، )إنه(، المخلوط؛ في )٧( 
(.٢٩٣٨)مسلم: صحيح )٨( 

٢٣






































































































































































