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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

 ٢٠١١ دسمبر ١٣

  

 امتي و حوادث قبل از قايعوق
 

  سومبخش

 که به محمد یزه گر به او قدرت معجشينام دجال که خداوند غرض امتحان بنده ھاه  بی از موجودی بخش قبلدر

 چي ھاي دننيا و آمدن خود درتي عاجز و ناتوانش را که در  موجودی بنده ھاني تا ادينما ینداده بود به او اعطا م

 بشرت ھمان ی ھمه مشکالت براني خلقت دجال و اا آن است که خداوند  بۀ نشان دھندني و اديازماي نداشتند بیسھم

 عوض کنم ی را انجام  خواھند داد ؟ فکر می چه عملشيقابل جدال و معجزه ھا که بندگانش در مدانسته یزمان نم

در بھتر بود کمی  ی کمدجال و کشتن حي آمدن مس، افراد بشری سرو سامانی ھمه جدال و جنجال و بنيخلق نمودن ا

 ھمه ماجرا ني ا خواھند کرد ؟ و از خلقتیھا چ  بفھمد که آنتوانست ی مدينمود شا ی  بندگان خود مطالعه مۀبار

   ؟؟شد یمنصرف م

 ۀ جھان صفحاني ادخي در جلد سوم کتاب تارتوان ی را مدجال ۀ نوشته و معلومات در بارني و مسخره ترنيتر  جالب

  : است ني خواند  و آن چنی رضائمي استاد  عبدالعظفي  تأل٢٨۶

 و بر سر »تاج « ده افسر شيد و بر شاخھاده شاخ و ھفت سر دار . ديآ ی باال ماي از در ري مرد شراي ش وحاي دجال 

 گودال «هيدجال از ھاو.  ظاھر خواھد شد تي عالم بشریاي است که از دریاو شخص. .  کفر است یھا نامھا آن

 حکومت و قدرت کامل و ده تاج ده پادشاه یشاه و ھفت سر نشانه ا ده پادی ده شاخ به معنديآ ی نمروني  ب»آتش

   :ديو گی مالي دان٢ تي در آ»٧/٢۴ الي کتاب دان«باشديم

 قتي است و در حقطاني قدرت دجال از طرف شیعي » دادی به ویمي عظیروي و تخت خود و نشي اژدھا قوت خو«

 حي مسیسيپولس رسول در مورد ع . نامند ی محي دجال را ضد مسی نانوي خواھد بود در زبان طاني از شیاو تجسم

 فرزند ھالکت یعني ري تا آن ارتداد واقع نشود و آن مرد شرراي زبديشما را نفر یزنھار کس : ديگو ی منيو دجال چن

 دجال با خدا و راي نخواھد آمد زحي مسیسي است تا ظاھر نگردد جمع شدن ما به نزد عحي ضد مسايکه ھمان دجال 

چھل و  : ديگو ی م۵ تيآ »۴ تا ١ یھا هي آ٢ باب انيکي دوم تسالو م« .دي خدا خواھد نامرا مخالفت نموده خود حيمس

  .رامجبور به پر ستش خود خواھد کرد است دجال ھمه مي عظتيحيدو ماه که ھمان زمان مس
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 دجال به محض ني اکند ی  کاذب است دو شاخ مانند بره دارد و مانند اژدھا تکلم م» امبري پ«ی که نبی وحش دوم

 سه ني ا»١١تيآ« »باشدي دجال میاذب و سخنگو کی است او نبطاني که از طرف ششود یباز کردن دھان معلوم م

 از یدي که تقلآورند ی اتحاد سه گانه به وجود مکي کاذب ی و نب»دجال« است وحش اول طاني اژدھا که ھمان شیعني

 غالم و آزاد وادار ،شي دولتمند و در و،ري و صغري آنا ن ھمه را از کب»١۶ تيآ«.  پسر و روح القدس است –پدر 

 دجال و ،طاني شۀ اتحاد سه گانني اديآ ی از آسمان محي مسیسي که عی بگذارند وقتی خود نشانیشانيبر پ تا کنند یم

  ري را در قسمت اخاني ادخي از تاریا نوشته نيا. » ١٩/٢٠مکاشفه «چه آتش خواھد انداخت ايدره  کاذب را بینب

 از یفتار مسلمانان قرار دارد آوردم تا تجسم و گی نبوثي کامل با احادرتيتباط  دجال که در مغامبحث فوق به ار

 . مي در ذھن داشته باشانيسوي محمد و عدگاهي از دیالي جانور خنيا

 حمله ھايھودي مسلمانان به امتي روز قدنيدر ھنگام فرا رس:  کرده است که او گفت تي  از قول محمد روارهيابو ھر 

 کيھا پشت   اگر آننديآ ی بر مھا یميلمانان در صدد کشتن کل مسکه یھنگام. ھا را خواھند کشت  خواھند کرد و آن

 نفر کي نجاي بندگان هللا ای ا. مسلمانانیا : (ديگو یخت ما دري خود را پنھان کنند آن سنگ و یخت درايسنگ و 

 را یھوديخت تنھا  محل پنھان شدن  دراي سنگ و نيا) دي و بکشديري او را بگديئاي پشت من پنھان شده است بیھودي

 نخواھد کرد را کار ني که ایخت ھد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تنھا درد ی بلکه امر به کشتن آن ھم مدھد یبه مسلمانان نشان نم

  .باشدي وا بسته مھايھودي درخت به ني اراي است زیزيخت تاجردر

 یت  از موضوعابي و غربي عجی شدن جانورداي از مغرب  و پدي آمدن خورشروني و ماجوج  باجوجي –دجال 

 مي خواھیاديھا ھم  پس مختصرا از آن . بحث را خاتمه دادني آنان ای بدون مکث روتوان ی است که نمیگريد

 ني تعداد اکيفقط .....  …...  و شوند ی مداري پدی چه شکلاي و افتند ی اتفاق می چطورعي آن وقامينيداشت و بب

 ی و حال مشوم یب جداگانه خواھد شد منصرف م کتاکيذات خود ه  آن که بی را نوشته و از ذکر تمامثياحاد

 موجود است که  به یاتي موجودات آني در قرآن ھم راجع به اته و ماجوج  که الباجوجينام ه  بیدازم به  موجوداتپر

  . باره خواھم پرداختنيشرح مختصر در

نام دجال ه  بی الخلقه ابي و موجود عجديآ ی فرود مني از آسمان به زمامتي قبل از وقوع قیسي حضرت عکهي زمان

 آمده و روني خود بیھاي و ملخ از جامور و ماجوج مثل اجوجينام ه  تر است ببي که عجیگري دۀفيطا . کشد یرا م

 از پسران نوح یکيکھا  پدر تر»افثي «زندان و ماجوج دو برادر ترک از فراجوجي . زندي ری مني زمۀ کریبر رو

 واني و ماجوج حاجوجي  ۀفيطا. جا مانده است ه ھا ب  از آنیشماري بیو نسل ھازندان بوده و پس از طوفان نوح فر

 شناسند ی نمزي ندارند و خدا را نیني دچيھنه بوده و ھمام شان پا بر مثل بشر ھستند و تیھا  چھرهینبوده و دارا

ه   که بیاند پشت سد مان هللا مجبور شده و ماجوج به فراجوجي ی ھافهيطا) یري موالنا محمدجو– ايقصص االنب(

 که ني تا اندي نمایزندگ)  مبحث از او ھم صحبت خواھم نمودني اانيو در پا(   احداث شدهنين ذوالقر–دستان سکندر 

 کھف ۀ سور٩٨ تا ٨۴ اتيدر قرآن در آ.  خود خارج شوند گاهيھا از جا  آندھد ی دستور میسيهللا در زمان ظھور ع

 .  خوانددي خواھنين را در بخش ذوالقراتي آنيشرح ا. ه است  و ماجوج صحبت شداجوجيدر باره 

   :دي گو یم اي انبۀ سور٩٧ تا ٩۶ اتي در آهللا

 هللا ۀ آنگاه وعدندي شتابان در آني پست و بلند زمی و ماجوج باز شود و آنھا از جھت ھااجوجي راه که یتا روز (

 بر ما که ی وایا« بر آورند ادي حرکت فرو ماند و فراز شگفت بدون و ناگھان چشم کافران شود ی مکي نز داريبس

:  کرده است که او گفت تي از قول محمد روارهيابو ھر ) » مي شتافتی و سخت بر راه ستمگارمي روز غافل بودنياز

 از اي را که در راه عبور شان قرار دارد بشکنند و ی سدکنند یشش م و ماجوج  صد ھا سال است ھروز کواجوجي
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 و نور شود ی مجادي در آن سد ایشکاف که ی زمانی ولنديکت در آحره  بني زمی روگري روند و در نقاط دآن باال

 خود باز گردند و فردا به کار خود ادامه یھا  به خانهديگو یگران م کاریما کار فردي آی مدي از آن سد پدديشخور

 که شکاف سد بسته شده و سد مذکور محکم تر ندينما ی مشاھده منديآ ی کار مۀ ادامی بامداد روز بعد که برایدھند ول

 ني زمیھا را در نقاط رو  کند آنلي که هللا می تا زمانکند ی مداي ادامه پیا  کار به اندازهنياز سابق شده است ا

وجود آمده به کارگران ه  در سد بی که شکافکند ی کار گران مشاھده میما که کار فری روزنيابنا بر. پراگنده سازد 

 آنروز کار را ادامه دھند با یفردا) هللاءانشا (ا تدي خود بروی و بخانه ھادي کنليکار را تعط: ديگو یشکستن سد م

 آن روز غرض شکستاندن سد حاضر یگران فردا که کاریهللا را گفته وقتء کار فر ما کلمه انشاکه نيتوجه به ا

 . در آن وارد نشدهیريي نموده بودند به ھمان شکل است و تغجادي اروزيرا که د ی سوراخکنند ی مشاھده م،شوند یم

ھا در ھر جا پا  آن. زنديجان مردم بره دارند و مانند مور و ملخ ب برني سد را از بشوند یھا موفق م  آنبي ترتنيبد

 ، و در ھمه جا فسادزندي ری خونش را مابندي ی دست مید و به ھر فرکنند ی نابود مشهي را از راھاني گگذارند یم

  .دھندي کشت و کشتار گسترش م،ھرج و مرج

 یکه سر گاو( ابدي ی آنچنان رواج می و تنگدستی و قحطکنند ی را محاصره مارانشي و یسي و ماجوج عاجوجي  

  »امتي قی عالمات قبل– ريبن کث«.)  ارزش خواھد داشتناري دصد کي از شتري آنھا بیبرا

 ه کیچون آخر االزمان فرا رسد سد( نوشته است ني چن٣۶۴ در کتاب بحاراالنوار صفحه یلس مال محمد باقر مج

 اجوجي و ندي آی مري با سر عت به زی و ماجوج از ھر بلنداجوجي و شود یوح است ھموار مج و مااجوجيدر برابر 

امت .  آوردديزند پدھزار فر تا ردي می نمشاني از ای مردچي است و ھفهي چھار صد طای است که دارایو ماجوج امت

 طول و عرض شان شاني از ای بلندند و صنفواري دند مانشاني از ایصنف.  و ماجوج سه صنف دارنداجوجي یھا

 یگري و دکنند ی گوش خود را فرش مکي گري و صنف دستدي ای نمشاني ااني در میو ھچ کوه و آھن.  استیمساو

 نيمقمه ا .( خورند یھا را م  آنگذرند ی که مواناتي حري و سایخوک و ی و شتریليرا لحاف خود و از کنار ھر ف

محمد .) کنند یمازندران را آخر مۀ  چاي مشرق و در ی در خراسان و نھر ھاشاني بود و ساقه ادقوم در شام خواھ

  :گفته است 

 نياند به زم  خون شده پر ازکه یھا در حال  و سپس آنکنند ی خود را به آسمان پر تاب می ھاري و ماجوج تاجوجي 

 و اجوجي فهي افراد طارديگ ی فساد ھمه جا را فرا م،بتي مص، و ماجوج بالاجوجي ی فتنه ھانيبا ا . گردند یباز م

 که مردم از یگونه اه  آشامند بی و مخورند ی مابندي بر راه خود بیدني و آشامی ھر چه را از خوردننيوح ھمچنجما

 اي مردم دنی و ماجوج  برااجوجيمغان  فته ارھمري و رو رنديگ ی مرگ قرار م در شرفی و قحطی و تشنگیگشنگ

ھا به ترس و   آنرانگريو  وزي و ماجوج و کردار تجاوز آماجوجي از وجود ايمردم دن.  استاني و زد فسا،وحشت

 از یگروھ . برند یرا با خود م  شانواناتي و حکنند ی سکونت خود فرار میھا و محل ھا  و به خانهافتند یھراس م

. شوند یھا خشک م  که رود خانهیا ونه آشامند به گی مجا کي و آب آنرا گذرند یھا م  رود خانهکيھا از نزد آن

  :نديگو ی مگذرند یھا م  آن رود خانهکي که از آن پس از نزدیافراد

نه و خانمان بر انداز رھبران  تجاوز کارایھا  اقدامنيپس از.  وجود داشته استیا  جا رود خانهنيا دری زماناي گو

 ی به سودي بودند اکنون ما باني سا کنان زمميديسرا ر  که ما حساب شانی افرادنيا : نديگو ی و ماجوج ماجوجي

انش به در گاه هللا دعا اري و حي مسیسيآنگاه ع .  مي نمائیدگي رسزي و به حساب موجودات آسمانھا نميآسمان رو کن

مور أ را میئ را قبول و حشره ھایسي عیو هللا دعا.  دھداني و ماجوج پااجوجي ی ھای که به ستمگرندينما یم

 کي چي که در بامداد روز بعد ھیا ھا را بکشند و به گونه  بزنند و آنشي  افراد نني ای تا به پشت گردن ھادخواھد کر
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 ی که تمام نقاط روکنند یشاھده مانش  ماري و یسي و ماجوج عاجوجيھا زنده نخواھد ماند پس از نابود شدن  از آن

 ی براارانشي و یسي عنرويار قابل تحمل شده است از ي و ماجوج غاجوجي و تھوح آور اجساد دهي گندی از  بونيزم

 و کند یش مريھا را پذ  آنیند و هللا دعاھاداريھا به در گاه هللا دست به دعا بر م  بد اجساد آناريبس یبو بردن نياز ب

 با منقار خود ا و ماجوج راجوجيندگان اجساد  فرستد و آن پری مني شتر ھستند به زمی گردن ھاهيه شب کیئپرنده ھا

ستاد که تمام  از آسمان فرو خواھد فری و سپس هللا باراناندازند ی مدھد یمان مفر که هللا یند و به محلدار یبر م

مان داده خواھد  فرني خواھد کرد آنگاه به زمنهيئ را مانند آنيشو خواھد داد و زم و  ھا را شستمهي و خني زمیرو

ور خواھد  چنان بارنيمان هللا زم فری در اجرا. ادامه دھداني آدمی کت خود برار و بیشد تا دو باره به بار ور

 ري دانه انار سکي از افراد مردم تنھا با خوردن ی خواھد شد که گروھیا  دانه انار به اندازهکي ی که بزرگديگرد

 خواھند شد که ھر ريشگاو ھا و گوسفندان آنچنان پر.  بکنندی بزنند و زندگمهي ختوانند یست آن م پوري و زوندش یم

ستاد که  خواھد فری ھنگام هللا بادنيا خواھد ماند در  ی باقی فراوانري باز ھم شاشامنديھا را ب  آنرياندازه مردم ش

فت و تنھا اھد گرپس از آن هللا جان ھمه مسلمانان را خو.  کردل افراد مردم را خوشبو خواھد بغري زیھمه جا و حت

 فرا امتيدنبال آن روز قه  که بدھند ی عمل زنا انجام مگريکدي خواھد ماند و مانند االغ با یر و بد کار باقيافراد شر

 . ديخواھد رس

 ی ھا و ابزار جنگري ت،انکم، اسلحهیايمسلمانان به مدت ھفت سال از بقا:  شده که تي رواگري دیثي حدھمچنان

 کنند ی و ماجوج به عنوان سوخت استفاده ماجوجي

 و آشکار به مي قرآن به شکل مستقنهي زمنيدر.  از مغرب است دي رفت طلوع خورشدي که  به سراغ آن باگري دۀلأمس

شکل واضح ه  بثي حدني محمد در چندی اشاره نکرده است ولامتي قدني از مغرب  به وقت فرا رسديشطلوع خور

 ساني نوثيو حد.  قرآن ني مفسرھمچنان و کند ی از مغرب طلوع مديش خورامتي قدني از رسشيگفته است که پ

 از مغرب ديش به طلوع خورمي مستقري غۀ وجود دارد که به گونیاتي باور دارند که در قرآن  آسندگانيمشھور و نو

 .کندياشاره م

 به کجا کند ی غروب مديش خورکه ی که ھنگامیدان ی مايسش کرد آ پرمحمد از من: کند ی متي روانيذر ھمچنابو

. سد عرش هللا برري تا به زدھد ی آنقدر به مسافرت خود ادامه مديشخور«او افزود .  دادم ی ؟؟ من پاسخ منفرود یم

 دي خواھد رسیان زمی ولرديگ ی دو باره از او اجازه مطلوع ی و سپس براافتد یو در آنجا در برابر هللا به سجده م

  کهیئ به ھمانجادھد یمان مسد هللا به او فرر ی عرش مري خود به زۀزان مسافرت  رور دديش خورکه یکه ھنگام

 ري از مغرب طلوع کند و افراد زشت کار و غدي باديش خواھد بود که خوریآن زمان ھنگام. آمده است باز گشت کند

 یماني پشی ولاورندي بماني به هللا و اسالم اکنند ی کوشش مننديب یم را به چشم ی عادري غدادي روني که ایسلمانم

 حيصح. ( نخواھد داشتی ھا به آنان گفته شده بود سوددادي روني اۀ در بارشي شان با آنچه که در پیھا از نا باور آن
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 ادامه دارد

 

 

  داردادامه

 

 


