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  .آزاد ل

 ٢٠١١ دسمبر ٠٩

 

  و حوادث قبل از قيامتايعوق
  

 بخش دوم

طلوع ،  سياه در فضاآن از  وا قعات و موجوديت چيز ھای زيادی  قبل از وقوع قيامت مثل پيدا شدن دوددر قر

 پديدار شدن ،پيدا شدن جانوری غول پيکر از درون زمين. ين آمدن عيسی از آسمانئ پا،شيد از مغربخور

ه ب نام دجال از ھمه جالبتر است  که دراله نام ياجوج و ماجوج آمد ه است اما موجودی محير العقول به موجوداتی ب

 شکل و ه، اين موجود که دارای خری ھم است قيافۀان اعراب در باريحات محدثين و پيروالی احاديث نبوی و  تشر

  .دھد ميتوان تجسمی از آن در مخيله ساخت شمايل و اعمالی که انجام می

يت ن ارتباط داده تا بشرآعلمای فقيه و داستان سرايان اسالمی سعی داشته اند تا موجوديت دجال را  به نوعی به قر

که به  ند که از دجال در قرآن ھم تذکری رفته است و خداوند الزم ديده  بدون اينن سازقيدنباله رو خود را مت

اين افسانه ھای کودکانه شبيه  . ی را خلق نموده استئالوجودی ضرورتی احساس شود چنين ھيوموجوديت چنين م

 که آموزنده ۀعالو هکر آن بيان شده است بستان خيالی و غير واقعی که در قرآن ذموجوديت جن و پری و ده ھا دا

نديات در ذھنيت مردم و اطفال حيثيت دارو ھای باشند که تدريس و باز نمود اين چر واھی نيز می نبوده خرافاتی و

 . را خواھد داشت که مرگ تدريجی در حالت بيھوشی در پی دارد

اين خرافه .  بت نموده اند يت محدثين از آن صحمحمد  پيامبر اسالم در مورد دجال  سخن پراگنی  زيادنموده و اکثر

که  برای باز نگھداشتن دکانداران دين کمکی بوده تا  به  گوئی ھا در ھيچ زمانی قابل قبول نبوده و  نيست جز اين

 .مردم نا آگاه و خوش باور زھر فروشی مقدس بنمايند

ال ھمه و ھمه را در نام دجه تباطات موجودی ب دعوت مردم  و غيره ارۀيقطر ، اعمال، صفات وجودی،جوديتمو 

 هکه اين احاديث  ب ودیجتوان ديد با و يح شده است  با يک نظر ساده و کلی میاديث نبوی که با آب و تا ب تشراح

  در عھد  جاھليت ھم بازار و شنونده ای  نداشته است  جز برای اابل قبول و باور کردنی نيستند حتکه ق  اينۀعالو

اند  ترين سطح فھم و دانش قرار داشته نئيی بوده و يا گروھی از مردم که در پايک در جنايات اسالمکه شری آنان

خورد مردم داده شده است تا ذھنيت ھا از ه يبکارانه بار ھای ره گم کننده که به شکل فراين گفت. دلپذير بوده است 
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.   مدت بيشتری باشددور نشده و سبب ساز تسلط فرھنگ جھالت عربی برایه حدود ھمين مفکوره ھای خرافاتی ب

 چندی را مورد مطالعه قرار  مسايل بد نخواھد بود احاديثبرای بر داشت ھای ھمه جانبه و اساسی به ارتباط   اين

   :دھيم

 از نقطه  دجال:ی جسمی دجال راچنين بر شمر ده است محمد نشانه ھا: مزی در کتاب احاديث خود نوشته است تر 

 ھای بلند میت که دارای پيشانی فراخ و مواو فرد جوانی اس. کند ان ظھور میسعراق و سوريه و يا خراای بين 

يعنی «انگور بزرگ و  باد  کرده ۀ چشم چپش بسته و چشم راستش مانند يک دان.ش پائين ريخته است باشد که از سر

 دجال بين دو چشمان . نفر کليمی ھمراه او استند دجال بر االغی سوار است و ھفتاد ھزار.باشد   می»یئپو قانه 

  دين و ايمانافراد با. نی او ديده و بخواند  پيشاتواند اين کلمه را رو ی و ھر فرد مسلمان می) کافر(نوشته شده است 

  از قول محمد»النواس بن سمعان الکيالبی« مدت زندگی دجال ۀدر بار. وجوديت دجال  ترسی  نخواھند داشتاز م

  :نوشته است 

 چھل مدت: محمد پاسح داد . ی زمين باقی خواھد ماند ؟؟ انی رو زمدجال چه مدت. ش کرديم ما از محمد پر س"

 درازای روز ديگر ، برابر يکسال درازای روز ديگر برابر يک ماه،ولی بايد دانست که درازای يک روز. روز

  : سش کرديم ما از محمد ھمچنين پر"زھای معمولی استدرازای بقيه روز ھا مانند رو ،برابر يک ھفته

 يک سال ۀش به اندازی که درازايئشود برای آن روز ھا ی که در يک روز بر گزار میئای رسول هللا آيا نماز ھا" 

  :محمد پاسح داد "است کافی خواھد بود ؟؟

ل  قو در حديثی از»انس بن مالک« .". درازای زمان نماز بگذاريد ۀد و بر  پاي زمان را تخمين بزنيشما بايد. خير  "

ين ازند و در کند در مکانی نزديک مدينه خيمه می  زمانی که دجال ظھور می":مد روايت کرده است که او گفت مح

دجال سراسر دنيا را  . کافر  و بيدين به او می پيوندندو با اين لرزش ھا تمام مردم. لرزد ينه سه بار می مدھنگام

ه از ورود  دو شھر مکه و مدينيه تسخير خواھد کرد و تنھا قر ايالت به ايالت شھر به شھر و قريه بهکشور به کشور

ھنه جلو در مدينه و شھر  توسط دو ملک که با شمشير برين دو او تجاوز او  به امن خواھد بود و هللا از  ورود او در

ند به دجال توان کمايش  آزکه بندگان بدون دين و ايمان خود را مکه ايستاده اند جلو گيری خواھد نمود و هللا برای اين

  ."معجزه گری خواھد داد و دجال قادر به انجام معجزه ھا خواھد بود

کند ولی  دجال ھم با خود آب و ھم آتش حمل می: يد گو حمد راجع به معجزه ھای دجال میحديفه غفاری از قول م

ی ئاو خدا: گويد   به مردم میدجال. باشد  آيد آب سرد می واقع آتش و آنچه که آتش به نظر می نمايد در آنچه آب می

ابو سعيد از قول . ريزش باران مجبور کند و گياه بروياندتواند آسمان را به  است که قدرت معجزه گری دارد و می

 عبور از گردنه ھای مدينه داده نخواھد شد و او در يک ۀکه دجال ظھور کند به او اجاز ھنگامی: گويد محمد می

تمام افراد بيدين به او ايمان خواھند آورد  و عيسی بن مريم از . ه خيمه خواھد زدمحل نمک زار در نزديک مدين

فت و بر ری مسلمانھا را به عھده خواھد گرآسمان فرود خواھد آمد و مسلمانان دور او جمع خواھند شد و عيسی رھب

م به محل ديگری  اور شليشود از که دجال از ظھور عيسی آگاه می ھنگامی. ھا را ھدايت خواھد نمود  دجال آنضد

  .رساند  به قتل می» اللود«ۀکند تا او را در درواز عيسی او را تعقيب می. رود  می»اللود«نام ه ب

 دجال ۀاست و پس از ستايش هللا در بارت کرده است که روزی محمد به پا خ رواي» عبدهللا بن عمر« سليم از قول

ھيچ پيامبری نبوده است که امت خود را از فتنه ھای دجال آگاه . دھم شما از بال و شر دجال ھشدار میه من ب: گفت

گويم که ھيچ  شما میه  دجال مطلبی بۀولی من در بار نسازد حتی نوح پيامبر نيز امت خود را  باخبر ساخت 

دو دجال دارای يک چشم است ولی هللا اينگونه نيست و را برای امتش ذکر نکرده و آن اين است که  پيامبری آن
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روز قيامت : ( اند که او گفت  از قول محمد روايت کرده»ابو داوود«  و »احمد بن حنبل« ،»ابو حريره« .چشم دارد

 هللا ۀکنند که پيامبر هللا استند و در بار  ظھور کرده و ھمه ادعا می سی پيامبر دروعينکه فرا نخواھد رسيد مگر اين

  .پردازند ی ھا میئگو و محمد به دروغ

ر باليای زيادی بر مردم نازل خواھد شد و کشتا. امت ثروت مردم افزايش خواھد يافتان فرا رسيدن روز قي در زم

ای  گو يان زيادی وجود دارند که شما چيز ھای تازه در بين امت من دجالھا و دروغ. بين مردم رواج پيدا خواھد نمود

بسيار اشتند شما بايد ھا آگاھی د  از آنگوش شما خورده و نه پدران شماه ھا خواھيد شنيد که نه در پيش ب از آن

   .ھا گمراه نشويد  آنۀسيلوه شيد که بمواظب با

مسيلمه يکی از سی نفر دجالی است که پيش از آخرين دجال که دجال راستين : کند ابو بکر از محمد حديثی نقل می

ه شھری وجود نخواھد داشت که از بالی دجال در امان بماند غير از مدينه ين دنيا بادر. است ظھور خواھد کرد

ين ادھند و از ورود او در  نه نگھبانی میشھر مديته در دروازه ھای ورودی  زمان ظھور دجال دو نفر فرشزيرا در

  .کنند شھر جلو گيری می

شود که ديگر  نی پديدار میدجال در پايان کار و زما:  از قول محمد روايت کرده است که گفت »جابر بن عبدهللا« 

 و به  متر فاصله است٢٠ دو گوش او  خواھد آمد که بين دجال سوار االغی.دين و مذھب برای مردم مفھومی ندارد 

 ی که از او پيروی میئ دارد که تنھا آنھا کوه نان او با خود» ای مردم من خدای شما ھستم «: مردم خواھد گفت 

ی با خود ھمراه  موجودات ديو ماننددجال ھمچنين. برند  يه مردم از بی نانی رنج میخورند و بق کنند از آن نان می

که از شر دجال نجات پيدا کنند به جبل الذخان در  مسلمانان برای اين. يند گو ھا با مردم سخن می خواھد داشت که آن

سپس . شوند سخت در عذاب میکند و مردم  ھا را محاصره می رود و آن دجال به آنجا می. کنند سوريه فرار می

 ای مردم چرا با اين «:گويد آيد و در ھنگام طلوع آفتاب به مردم می عيسی پسر مريم از آسمان به زمين فرود می

  »باشد او جن می«:د ؟؟  مردم پاسخ ميدھند ئيسره نمی نما کنيد ؟؟ و کار او را يک گو جنگ نمی ديو دروغ

بيند مانند نمکی که در آب فرو  که دجال عيسی مسيح را می روند ھنگامی ال میھا به جنگ دح  بعد از ادای نماز آن

کرده از روی  کشد و ھر کسی را که از او پيروی می سر انجام عيسی او را می. گرايد  رود نيرويش به نابودی می

  .اندازد زمين بر می

ی از علمای اسالمی موجود است که ئداستانھااحاديث زياد و روايات و ی و خيالی ه ئدر باره دجال اين موجود افسان 

  می»النواس بن سمعان«. يمرو با انتخاب مختصر احاديث پيرامون دجال  و به سراغ بقيه عاليم و آثار قيامت می

 آيا سر عت حر کت دجال در روی زمين چگونه خواھد بود ؟ محمد ،سش کرديم ای رسول هللاما از محمد پر: گويد 

خواند تا  کند و مردم را فرا می باد روی زمين حر کت میۀ سيلوه  است که بعت حر کت ابری سردما نن: پاسخ داد 

موده و ندجال خود را پيامبر معرفی . آورند   مردم نيز دعوتش را می پذيرند و به او ايمان می.به او ايمان بياورند

مان  او به آسمان فر.ی او را می پذيرنده مردم فراخوانخواند و شور بختان غين فرا میمردم را به يک دين درو

. دھد شود و حاصل می دھد و زمين بار ور می ئيدن میاو به زمين فرمان رو. آيد  دھد و باران می باريدن می

سپس . شوند  مند میھای شان پر شير و بدنھای شان تنوکنند پستان  خيز چرا می حيواناتی که روی مزارع حاصل

 خواند آنھا دعوت او را رد می غين خود فرا میھا را به دين درو کند و آن ردم رو میدجال به گروه ديگری از م

ھای متروک   دجال به زمين.شوند  سنگی میاين گروه از مردم دچار قحطی و گرشود ولی  ھا دور می کنند و او از آن

ھای متروک  مان او از زميندن فربا شني . ھا فر مان ميدھد گنجھای درون خود را آشکار کنند گذارد و به آن می گام

 خواند و با  آنگاه او مرد جوانی را فرا میآيد ول بيرون می پگنج وھای زنبور  و بدون حاصل مانند ھجوم گروه
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 می قرار کند سپس نيمی از بدن او را در محلی که يک تير انداز قصد تير اندازی دارد می شمشير بدن او را دو نيم

آنگاه نام آن .  ميگذارد ،کند خواھد به آن مرکز تير اندازی در مرکز ھدفی که تير انداز میدھد و نيم ديگر او را 

خورد و آن جوان  نيم بدن آن جوان به يکديگر پيوند می که دو کنند آورد و ھمه مشاھده می جوان را بر زبان می

  .رود می دوان دوان و خندان نزد او

  زعفران رنگکه رو لباسی که با ستد و او در حالیآسمان به زمين ميفرين لحظه هللا عيسی پسر مريم را از ا در

ن ئيکه عيسی سرش را پا ھنگامی. آيد خاور دمشق قرار دارد فرود می سفيدی که در ۀشده در بر دارد در منار

 آورد قطرات عرق که سرش را باال می شود و ھنگامی ئين سرازير میرد قطرات عرق از پيشانی اش به پاآو می

عيسی در . رسد خواھد مرد گردد ھر کافری که بوی عيسی به مشامش می مانند مرواريد به اطراف پراگنده می

ين زمان گروھی از اکشد در   او را می» «ابد و در دروازهييآيد و سر انجام او را م جوی دجال بر می و جست

 ھا می  می آيند و او دست خود را روی پيشانی آنيماه خود نگھداشته نزد عيسی پسر مرھا را در پن افرادی که هللا آن

 ھا را به مژده ورود به بھشت شاد می و آن شان به وجود آورده نا بود ميکند ی را که دجال برایئکشد و آثار بال ھا

مت ھا را ندارد به سال ای نبرد با آنکس يار وھی از بندگانش را که ھيچکند گر سازد پس از آن هللا به عيسی الھام می

  . ھدايت کند »النور«به 

که  ينسه سال پيش از  ا«: محمد گفته است  :  استين چنندياتی که در باال ذکر شد حديثی  خيلی جالب تباط چربه ار

د داد يک مان خواھهللا به آسمان فر) اين سه سال(دجال ظھور کند مردم از قحطی شديد رنج خواھد برد در سال اول 

ھای خود را نگھدارند در سال سوم هللا به آسمان دستور خواھد  مان خواھد داد دو سوم ميوهسوم باران و به زمين فر

ين ھيچ رويشی از زمين به عمل نخواھد  ابران خواھد داد ديگر ميوه ندھد بنام ديگر باران نبارد و به زمين فرداد

: يدسفردی از محمد پر  .ا فر مان دھدکه هللا خالف آنر مگر اين. ھم چنان تمام حيوانات سم دار خواھند مرد. آمد

هللا . الهللاه او سيله گفتن ال اله  مردم در آن زمان ب:سر خواھند برد ؟ محمد پاسخ داده مردم در آن زمان چگونه ب

 - کتاب الفتان (».ذا خواھد بودغھا مانند خوردن  کلمات برای آنگفتن اين . گذرانند اکبر و سبحان هللا روزگار می

  :کند  که او گفته است  المغيره بن شعبه از قول محمد روايت می)۴٠٧٧حديث 

 دجال برای بندگان خود و دادن اين ھمه قدرت معجزه گری به دجال ۀسيلوه نوشتی بھدف هللا در ايجاد چنين سر «

  ».مايش کند بنده ھای خود را آزآن بوده است تا

را  که محمد دعای آن: پناه جستن به هللا : يث ذيل آمده است ی با فتنه ھای دجال گفتار محمد در احادئروبرای رويا 

از عذاب ، ای هللا ما از آتش دوزخ«:شود دستور داده است  جمند تقديم می فارسی آن خدمت خوانندگان ارۀجمکه تر

   )٩٣ ص ٢ المساجد ج–صحيح مسلم  (».مرگ و از فتنه ھای دجال به تو پناه می آوريم  از شدايد زندگی  و،قبر

حديث ھای زيادی وجود دارند که مسلمانان را برای محفوظ ماندن از فتنه ھای دجال :  گفته است »الحافظ «نان چھم

  . قاف استۀ حافظه سپردن آيات سور در،به هللا پناه ببرند و ھمچنان برای محفوظ ماندن

 قاف را در حافظه داشته باشد از ۀر اول سوتکه ده آي ھر کسی:  از قول محمد گفته است که او گفت »ابو الديرا« 

 )۴٣٠١ابو داوود کتاب المناحيم  حديث  (گونه ای کامل در امان خواھد بوده دجال بای خطرات فتنه ھ

 ادامه دارد

  

 

 


