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کبر؟س؟ در نیمۀ رجب:  یارت حضرت علی ا ز

الُم  الّسَ اهَّلِل.  َرُسوِل  ْيحاَنِة  َر َواْبُن  ُب،  َقّرَ اْلُ بيُب  اْلَ ِكّىُ  الّزَ ُب،  ّيِ
الّطَ ّديُق  الّصِ ا  َ ّيُ

َ
أ ْيَك 

َ
َعل الُم  »الّسَ

َقْد َشَكَر 
َ
ْشَهُد ل

َ
َبَك! أ

َ
ْشَرَف ُمْنَقل

َ
ْكَرَم  َمقاَمَك، َوأ

َ
َبَركاُتُه. ما أ ُة اهَّلِل َو َتِسٍب. َوَرْحَ ْيَك ِمْن َشهيٍد ُمْ

َ
 َعل

اِمَيِة،  ُغَرِف الّسَ
ْ
ِف ال رِف، َو

َ
 الّش

ُّ
ُكل َرُف 

َ
عاِلَيِة، َحْيُث الّش

ْ
َوِة ال ْر َقَك  ِبالّذِ ْلَ

َ
 َثواَبَك، َوأ

َ
ْجَزل

َ
اهَّلُل َسْعَيَك َوأ

 .
ً
َرُهْم َتْطهيرا ْجَس، َوَطّهَ ُم  الّرِ ْذَهَب اهَّلُل َعْنُ

َ
ذيَن أ

َّ
َبْيِت ال

ْ
ْهِل ال

َ
َك ِمْن أ

َ
، َوَجَعل

ُ
ْيَك ِمْن َقْبل

َ
َكما َمّنَ َعل

ْثقاِل 
َ
َك، ف  َحّطِ اْل ّبِ اِهُر ِإىٰل  َر ُد الّطَ ّيِ

ا الّسَ َ َبَركاُتُه  َوِرْضواُنُه. َفاْشَفْع أّيُ ُة اهَّلِل َو ْيَك َوَرْحَ
َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
َصل

ا. )مّثَ اْنَكّبَ 
ُ

ْيك
َ
  اهَّلُل َعل

َّ
بيَك، َصل

َ
ِد أ ّيِ

َك، َوِللّسَ
َ
فيِفها َعّن . َواْرَحْم ُذىّل  َوُخُضوعى  ل خْ َ

ى ، َوت َعْن  َظْهر

ْشَهُد 
َ
ْسَعَد ِبُكْم. َوأ

َ
َكما أ ْسَعَدُكْم 

َ
ْنيا، َوأ

ُ
َفُكْم ِف الّد َكما َشّرَ (: زاَد اهَّلُل ف  َشَرِفُكْم ِف  اْلِخَرِة، 

ْ
َقْبِر وُقل

ْ
 ال

َ
َعل

َبَركاُتُه«. ُة اهَّلِل َو ْيُكْم َوَرْحَ
َ
الُم َعل . َوالّسَ عاَليخَ

ْ
وُم ال ُ ج

ُ
ْعالُم الّديِن، َون

َ
ُكْم  أ

َ
ّن
َ
أ

یحانۀ  کیزه از بدیها ای دوست دار ای مقّرب و سالم بر تو ای فرزند ر ک ای پا »سالم بر تو اى صّدیِق پا

که در راه خدا و به حساب او به شهادت رسیدی و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد! به  رسول خدا. سالم بر تو 

که  گرامی است و محل بازگشِت تو چه اندازه با شرافت است. شهادت می دهم  که  چقدر مقام تو  راستی 

خداوند از کوششی که مبذول داشتی، قدردانی کرد و پاداشت را فراوان ساخت و تو را به آن قله های واالمقام 

که همۀ شرافتها یكجا جمع است و در غرفه هاى بسی بلند جایت داد. چنانچه  پيش از آن نیز  رساند؛ آنجا 

که خوِد او تمام رجس را از آنان به دور ساخته و آنان را با  گذارده و تو را از خاندانی قرار داده بود  بر تو منت 

ر ساخته بود. درودهاى خدا و رحمت او و برکاتش  و نیز رضوان او بر تو باد! پس شفاعت  کامل،  مطّهَ تطهیری 

گناه را از دوش من به زیر افكند و  که او سنگینیهاى  کیزه به درگاه پروردگارت، تا آن  کن اى آقاى بزرگواِر پا

که من نسبت به تو و پدر  کن؛ آن خواری و فروتنی  آنها را بر من سبک سازد. و بر خواری و فروتنی من ترحم 

ی قبر بيفكن و بگو(: خداوند بر شرف شما در  ى شما باد! )پس خود را به رو بزرگوار تو دارم. درود خدا بر هر دو

کند چنانچه دیگران را  که شما را در دنیا نیز شریف ساخته بود و سعادتمندتان  گونه  آخرت بيفزاید همان 

کرد. و شهادت می دهم که براستی شما نشانه هاى دین و اختران جهانیان هستید.   بوسیله شما سعادتمند 

و سالم بر شما و رحمت خدا و برکاتش بر شما باد «.

*****

که در مورد »دّجال« و »دجالها« و در  سری دیگری از هشدارهای خاتم پيامبران؟ص؟، اخباری است 

که وقایع بعد از شهادت آن حضرت؟ص؟ در  مورد فتنه های او و آنان و در مورد زلزله هایی صادر شده است 

مدینه و در اطراف آن، ایجاد می کند.

و غیر  امامیه  میان  در  که  اخباری است  از  یكی  این موجود،  به  مربوط  فتنه های  و  »دّجال«  اخبار 
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امامیه شهرت بسیاری دارد. بسیاری از این شهرت، به سبب روایاتی است که از خروج چنین موجودی قبل 

از قیام وجود مقدس حضرت مهدی؟جع؟ خبر می دهد. این اخبار، یا بسیاری از آنها، از جمله اخباری 

که به منطق عامه، از باالترین درجۀ اعتبار برخوردار است. است 

هشدار خاتـمݠ پیامبران؟ص؟ 

2 : اخباری با عنوان فتنۀ دجال

رو�ب اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ز

ال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� ّ
ام د�ب ودݡی �به �ز هۀ مو�ب �ز ݨݨݑ ݧ ݧ ٮݧ

ال�ز : ڡݨݨݨݨݨݨݨݨز

که از خاتم پيامبران؟ص؟ به دست رسیده »دجال« به عنوان موجودی بسیار فتنه انگیز و  در روایتهایی 

ک معرفی شده است. بر اساس این اخبار، این موجود، اسباب نگرانِی پيامبر رحمت؟ص؟ را تا حدود  خطرنا

کرده بود:  یادی فراهم  بسیار ز

 ، ِبَّ
َ

ِكال
ْ
ال َعاَن  ْبَن َسْ اَس  ّوَ الّنَ َع  َسِ ُه 

َ
ّن
َ
أ ِب، 

َ
أ َثِن 

َ
، َحّد ْضَرِمّىُ اْلَ ُنَفْيٍر  ْبِن  ْبُن ُجَبْيِر  ِن  ْحَ الّرَ َثَنا َعْبُد   ...«

ْخِل.  الّنَ َطاِئَفِة  ِف  اُه  َظَنّنَ َحّتَ  َوَرَفَع،  ِفيِه  َفَخَفَض  َغَداٍة،  َذاَت   
َ

ال ّجَ
َ

الّد اهَّلِل؟مص؟   
ُ

َرُسول َكَر  َذ  :
ُ

َيُقول

 
َ

ال ّجَ
َ

َكْرَت الّد  اهَّلِل َذ
َ

َنا: َيا َرُسول
ْ
ُنُكْم؟ َفُقل

ْ
: َما َشأ

َ
ا ُرْحَنا ِإىَل َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َعَرَف َذِلَك ِفيَنا، َوَقال ّمَ

َ
َفل

َنا َحِجيُجُه 
َ
َنا ِفيُكْم َفأ

َ
ُرْج َوأ : ِإْن َيحخْ

َ
ْخِل. َقال اُه ِف َطاِئَفٍة ِمَن الّنَ َغَداَة َفَخَفْضَت َوَرَفْعَت، َحّتَ َظَنّنَ

ْ
ال

   .»... ِ ُمْسِلٍمُ
ّ

ُكل  
َ

ٍئ َحِجيُج َنْفِسِه، َواهَّلُل َخِليَفِت َعل  اْمِر
ُّ

ْسُت ِفيُكْم، َفُكل
َ
ُرْج َول ِإْن َيحخْ ُدوَنُكْم، َو

که او از  کرده است  که پدرم برای من روایت  کرده  »... عبد الرحمان بن جبیر بن نفیر حضرمی روایت 

ما  برای  مورد »دّجال«  در  خدا؟مص؟  رسول  هنگام  صبح  روزی  که می گوید:  کالبی شنید  نواس بن سمعان 

کردیم او االن در »طائفُة الّنخل« است.  گمان  که ما  کرد تا آنجا  کرد و مطلب را خیلی باال و پایين  صحبت 

گفت: شما را چه  که ما برای چه چیزی به نزدش رفته ایم.  وقتی ما به نزد رسول خدا؟مص؟ رفتیم، او دانست 

کردی و باال و پایين رفتی و مطلب  گفتیم: ای رسول خدا! امروز صبح در مورد »دّجال« صحبت  می شود؟ 

گر  ا است. او فرمود:  الّنخل«  در »طائفٌة ِمن  اکنون  هم  او  کردیم  که ما خیال  کردی تا آنجا  را خیلی زیر و زبر 

کرد و من در  گر او خروج  کم می کنم و ا کرد و من در میان شما بودم، من خودم شر او را از سر شما  دّجال خروج 

هر  برای  خدا  و  باشد.  کوشا  خودش،  سر  از  او  شّر  کردن  کم  در  باید  شما  از  یک  هر  پس  نبودم،  شما  میان 

مسلمانی جای گزین من است...«.

که  گونه ای بود  بر اساس این روایتها، فرمایشهای پيامبر خدا؟ص؟ در مورد »دجال«، در این موقف، به 

کم )4 / 537(. المستدرك علی الصحیحین للحا   



5شب هشتم محرم 1437              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )11(             غالمرضا صادقی فرد

کردند، »دجال« هم اکنون در »طائفة الّنخل« و یا در »طائفة من الّنخل« است. یعنی آنان خطر  گمان  مردم 

آشنا  بسیاری  حقایق  با  را  خوانندگان  مطلب،  این  طرح  کردند.  احساس  خودشان  گوش  یر  ز را  »دّجال« 

که دو حقیقت از آن حقایق، چنین است: می کند 

مردم، بسیاری از مطالب الزم را در مورد »دّجال« و »خروج« و »فتنه« و »محل حضور« و »زمان حمله« - 1

و »اردوگاه او« می دانستند.

خروج و فتنۀ او بسیار نزدیک بود.- 2

ٍئ َحِجيُج َنْفِسِه«، به   اْمِر
ُّ

ْسُت ِفيُكمْ، َفُكل
َ
ُرْج َول ِإْن َيحخْ َنا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم، َو

َ
َنا ِفيُكْم َفأ

َ
ُرْج َوأ عبارِت »ِإْن َيحخْ

»زماِن رحلت یا شهادِت  »زماِن این خروج« با  که  دارد زیرا  روشنی  داللت  دّجال«  خروج  بودِن »زمان  نزدیک 

خاتم پیامبران؟ص؟« مقایسه شده است. 

ممات خاتم  »فتنۀ دّجال« در زمان  که امكاِن وقوِع  این عبارت، هم چنین به خوبی نشان می دهد 

پيامبران؟ص؟ نیز وجود داشت و با این حال، بر اساس آن چه در روایتهای بسیاری آمده است، او همواره از 

که در ظاهر امر،  ممکن بود  »فتنۀ دجال« به خدای جهانیان؟ج؟ پناه می برد و این پناه بردن از فتنۀ دجالی بود 

این اوصاف،  با  و  بردِن همیشگی  پناه  این  نبیند.  خودش  چشم  به  را  او  فتنۀ  و  او  هیچ گاه  خدا؟ص؟  پیامبر 

که: حكایت روشنی از این واقعیت دارد 

»»فتنۀ دجال« اختصاصی به مؤمنان، در حال حیاِت آنان ندارد بلکه مسلمانان را در قبر و 

در مرحله ای پس از ممات آنان نیز تحت تأثیر قرار می دهد«. 

که پیامبر رحمت؟ص؟، همواره پس از پناه بردن از عذاب قبر، از فتنۀ دجال و  شاید به این خاطر بود 

هم چنین از »فتنۀ در حال حیات و ممات« به خدا پناه می برد. 

الِم«    وجود دارد که در آن روایاتی در خصوص دعاء   الّسَ
َ

در صحیح بخاری بابی با عنوان »الّدعاُء قبل

کردن قبل از سالِم نماز، درج شده است. در یكی از این روایات چنین آمده است:

 
َ

َرُسول ّنَ 
َ
أ ْخَبَرْتُه: 

َ
أ ؟مص؟،  ِبِّ الّنَ ْوِج  َز َعاِئَشَة،  َعْن  َبْيِر،  الّزُ ْبُن  َوُة  ُعْر ْخَبَرَنا 

َ
أ  :

َ
َقال  ، ّیِ ْهِر الّزُ َعِن   ...«

ِفْتَنِة اَلِسيِح  ُعوُذ ِبَك ِمْن 
َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوأ

َ
ِإّنِ أ ُهّمَ 

َّ
ِة: الل اَل َكاَن َيْدُعو ِف الّصَ اهَّلِل؟مص؟ 

ُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اَلْحَيا، َوِفْتَنِة اَلَماِت...«.   
َ
اِل، َوأ ّجَ

َ
الّد

که از عایشه زن پيامبر خدا؟مص؟  گفت: عروة بن زبير ما را با خبر ساخت  که  »... از زهری نقل است 

صحیح البخاری ) / 66 (.   

صحیح البخاری ) / 66 (.   
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که رسول خدا؟مص؟ همواره در نمازش چنین دعا می کرد: خدای من! از عذاب قبر  که به او خبر داد  نقل است 

می برم و از فتنۀ زندگی و فتنۀ در زماِن مردن، به تو پناه  پناه  تو  به  دجال  مسیح  فتنۀ  از  به تو پناه می بردم و 

می برم...«.

»فتنۀ  از  قبر«،  »عذاب  از  بردن  پناه  از  پس  للعالمین؟ص؟  رحمٌة  می شود،  مالحظه  که  گونه  همان 

که در حال حیات و ممات، انسان را تحت  مسیح دجال« و در مرحلۀ بعد، از فتنه ای به خدا پناه می برد 

تأثیر قرار می دهد. 

کار  بردنها،  پناه   این  که  می دهد  نشان  خوبی  به  اَلِة«،  الّصَ ِف  َيْدُعو  َكاَن  اهَّلِل؟مص؟   
َ

َرُسول ّنَ 
َ
»أ عبارِت 

از  که  دارد  خطری  میزان  از  بردِن همیشگی، حکایت  پناه  این  بود و  او  نمازهای  در  خدا؟ص؟  پیامبر  همیشگی 

سوی »دّجال« و »فتنۀ او«، متوجه مسلمانان می شد و یا متوجه مسلمانان می شود. 

2 : اخباری با عنوان فتنۀ دجال

ر�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݡݡݠݠهدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ؟جع؟ݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ�ز �بعىش�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�ز ݢ ݢ �بل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ
ال، ݣݣݣݣݣݣݣ�ݑ ام ݣݣݣݣݣدݣݣݣ�ب الی �با �ز رو�ب د�ب �ب : �ز

به طور  و  به طور خاص، »غدیر خم«  و  الوداع«  روایتهای هشدار، »حجة  از  بروز بسیار  و  جای ظهور 

اخص، »خطبۀ پیامبر رحمت؟ص؟ در غدیر خم« بود. 

کِم بر آنان، نباید به »غدیر خم« و »خطبۀ پيامبر رحمت؟ص؟ در غدیر خم«  بخاری که بنا به منطق حا

گریزی نیز برای او وجود نداشت، شاید به  کند و نسبت به طرح این واقعه و وقایع مربوط به آن،  اشاره ای 

کند و صد  که این هشدارها را عرفه و قربان آن سال منتقل  کرده است  گزیِن آن واقعۀ مهم، سعی  عنوان جا

که به  گونه ای نقل و ثبت می کرد  که بنا به حكومت همین منطق بر آنان، او می باید این اخبار را هم به  البته 

کمان پس از پيامبر رحمت؟ص؟ آسیبی وارد نشود.  پایه های حكومت حا

کرده است   : او یكی از خطبه های پيامبر رحمت؟ص؟ در »حّجة الوداع« را چنین نقل 

الَوَداِع،  ِة  ِبَحّجَ ُث 
َ

َنَتَحّد ا  ُكّنَ  :
َ

َقال  ، ُعَمَر...  اْبِن  َعِن  َثُه 
َ

َحّد َباُه، 
َ
أ ّنَ 

َ
أ ٍد،  ّمَ ُمَ ْبُن  ُعَمُر  َثِن 

َ
َحّد  ...«

 
َ

ال ّجَ
َ

َكَر اَلِسيَح الّد َّ َذ ُ
ْيِه. مث

َ
ْثَن َعل

َ
ُة الَوَداِع؟ َفَحِمَد اهَّلَل َوأ ْظُهِرَنا، َوَل َنْدِری َما َحّجَ

َ
؟مص؟ َبْيخَ أ ِبُّ َوالّنَ

ُرُج  ُه َيحخْ
َ
ِإّن وَن ِمْن َبْعِدِه. َو ِبّيُ ْنَذَرُه ُنوٌح َوالّنَ

َ
َتُه. أ ّمَ

ُ
ْنَذَر أ

َ
 أ

َ
: َما َبَعَث اهَّلُل ِمْن َنِبًّ ِإّل

َ
ْكِرِه َوَقال ْطَنَب ِف ِذ

َ
َفأ

ًثا: ِإّنَ 
َ

ْيُكْم َثال
َ
َف َعل  َما َيحخْ

َ
ْيَس َعل

َ
ُكْم ل ّبَ ّنَ َر

َ
ْيُكْم أ

َ
َف َعل ْيَس َيحخْ

َ
ِنِه َفل

ْ
ْيُكْم ِمْن َشأ

َ
ا َخِفَ َعل َ َ

ِفيُكْم، ف

به  بیشتر می توان  برای مطالعۀ  که در »غدیر خم« رخ داده است.  نمایانگر رخ دادی است  به خوبی  روایتها  این    
کرد. هّمَ واِل مْن واالُه«، اثر غالمرضا صادقی فرد رجوع 

ّ
کتاب »الل



7شب هشتم محرم 1437              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )11(             غالمرضا صادقی فرد

ْيُكْم ِدَماَءُكْم 
َ
َم َعل َل ! ِإّنَ اهَّلَل َحّرَ

َ
ّنَ َعْيَنُه ِعَنَبٌة َطاِفَيٌة. أ

َ
َكأ ْعَوُر َعْيخِ الُيْمَن 

َ
ُه أ

َ
ِإّن ْعَوَر، َو

َ
ْيَس ِبأ

َ
ُكْم ل ّبَ َر

 :
َ

َقال َنَعْم.  وا: 
ُ
َقال ْغُت؟ 

َّ
َبل  

ْ
َهل َل 

َ
أ َهَذا.  َشْهِرُكْم  ِف  َهَذا،  ِدُكْم 

َ
َبل ِف  َهَذا،  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  ُكْم، 

َ
ْمَوال

َ
َوأ

ِرَقاَب  َبْعُضُكْم  اًرا، َيْضِرُب 
َ

ُكّف َبْعِدی  َتْرِجُعوا  َل  وا،  اْنُظُر ْيَحُكْم _  َو ْو 
َ
ُكْم _ أ

َ
ْيل َو ًثا. 

َ
َثال اْشَهْد!  ُهّمَ 

َّ
الل

َبْعٍض«.   

کرده است: ما در »حّجة الَوداع« با  که پدرش از ابن عمر چنین روایت  کرده  »... عمر بن محمد نقل 

که »حّجة الَوداع« چیست. پس  هم صحبت می کردیم و پيامبر خدا؟مص؟ در میان ما بود و ما نمی دانستیم 

کرد و در باره اش سخن  گفت و او را ستود و بعد از آن، در بارۀ »مسیح دّجال« صحبت  پيامبر، سپاس خدا را 

و  نوح  است.  داده  هشدار  باره  این  در  امتش  به  که  آن  مگر  نیامده  پیامبری  هیچ  فرمود:  و  کشاند  درازا  به  را 

که او در میان شما خروج می کند.  پيامبرانی که بعد از او آمده اند، همگی در این باره انذار کرده اند. به درستی 

که از شما  که پروردگار شما _ با وجوِد آن  پس هر چه از امِر او بر شما پوشیده است، این مطلب پوشیده نباشد 

که  گویی  تو  است  لوچ  راستش  چشم  او  و  نیست  چشم  چپ  شما  پروردگار  ندارد:  را  چیز  سه  است _  پنهان 

حرمت  شما  دارایيهای  و  خونها  به  خدا  که  باشید  گاه  آ است.  زده  بیرون  که  است  انگوری  دانۀ  او  چشم 

که این  گونه  که این بلِد شما محترم است و همان  گونه  که امروزتان حرمت دارد و همان  گونه  بخشید همان 

گفتند: بله. او فرمود: خدایا شاهد باش! سه مرتبه.  کردم؟! آنان  ماِه شما، ماه حرام است. هشدار! آیا من تبلیغ 

گونه ای  کافر شدن بر نگردید. به  کنید. بعد از من دوباره به  کند! _ اندیشه  وای بر شما! _ یا خدا به شما رحم 

گردن بعضی دیگر را بزند«.  که بعضی از شما 

که در آخر الزمان ظهور و  ال« یا »False Messiah«، عنوانی برای منجی دروغینی است  ّجَ
َ

»اَلِسيح الّد

بروز می کند. یعنی در واقع، این حدیث به ذکر »دّجال پایانی« پرداخته است. بنا بر این، پیامبر خدا؟ص؟ در 

که در آخر الزمان و هم زمان با ظهور حضرت »مهدی؟جع؟« ظهور می کند. گفته  این خطبه از دّجالی سخن 

کار  ال« یا »False Messiah«، در مقابل  »اَلِسيح الّصاِدق« یا »True Messiah«، به  ّجَ
َ

عنواِن »اَلِسيح الّد

گرفته شود، آن موجود، »مسیح صادق« است نه  که »مسیح دجال« با موجودی اشتباه  گر قرار باشد  می رود و ا

که بنا به اعتقاد همۀ مسلمانان هیچ وجه شبهی میان او و میاِن مسیح دّجال  خداوند؟ج؟! نه خداوندی 

از  از این موضوع رفع اشتباه شود نه  گر چنانچه قرار باشد رفع اشتباهی صورت بگیرد باید  وجود ندارد و ا

مشابهت او با خدای جهانیان؟ج؟! 

گویی دارد. همین عبارت،  یاده  که داللت بر ز ْكِرِه«، عبارت بی  ادبانه ای است  ْطَنَب ِف ِذ
َ
عبارِت »َفأ

که پیامبر رحمت؟ص؟ در خصوص »دّجال« بسیار بیش از مقداری سخن  داللتی روشن بر این مطلب دارد 

صحیح البخاری ج76/5 .   
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که در این روایت ذکر شده است.  گفته 

»اَلِسيح الّصاِدق« یا »True Messiah«، وجود مقدس حضرت عیسی بن مریم؟امهع؟ است و مسیح 

کتاب خدا؟ج؟ با آن اسم، از آن حضرت یاد می کند:  که  لقب یا اسمی است 

ا  َ �ی
�نْ

ُ
لّد

ݗ
ًها �نِی ا �ی َم َو�جِ َ �نُ َمْر�ی ْ �ج

ݗ
َسى ا ُح ِع�ی َمِس�ی

ْ
ل
ݗ
ْسُمُه ا

ݗ
ُه ا ِلَمهةٍ ِم�نْ

َ
ك ُرِك �جِ

َّ سش �جَ ُ هلَل �ی
ݗ
 ا

�نَّ ُم اإِ
َ اَمْر�ی َ  �ی

هةُ
َ

ك ا�ئِ
َ
َمل

ْ
ل
ݗ
ِ ا �ة

َ
ال

َ  �ة
�نْ >اإِ

   .> �نَ �ی �جِ
ّرَ ُم�ةَ

ْ
ل
ݗ
َر�ةِ َوِم�نَ ا �نِ

آ
�

ْ
ل
ݗ
َوا

کلمه ای از خودش  که خدا به تو بشارت می دهد به  گفتند: ای مریم! به درستی  ئكه  که مال گاه را  »آن 

که نامش »مسیح«، »عیسی ابن مریم« است او در دنیا و آخرت وجیه است و از مقربان به شمار می آید«.

ال« یا »False Messiah«، به جای خوِد »دّجال«، خودش استفاده  ّجَ
َ

انتخاب واژه و تعبیر »اَلِسيح الّد

کتابهای روایی عامه و خاصه و از جمله بخاری،  که حكایت آن در  از تقابل »دجال آخر« با »مسیح« است 

به اندازه ای روشن است که می توان گفت نقطۀ مبهمی ندارد و آن حکایت، حکایت نزول حضرت عیسی بن 

شدن  کشته  نیز  و  »مهدی؟جع؟«  حضرت  به  اقتدای  در  حضرت،  آن  خواندن  نماز  و  آسمان  از  مریم؟امهع؟ 

دجال به دست آن حضرت و در رکاب حضرت مهدی است. 

که بخاری و مسلم نیز در آن  موضوع »نزول حضرت مسیح؟ع؟« به اندازه ای در عامه قطعی است 

که در آن   ِعیَسی بِن َمْرَیَم؟امهع؟«    وجود دارد 
ُ

باره داِد سخن داده اند. در صحیح بخاری بابی با عنواِن »ُنُزول

باب، دو روایت نقل شده است. روایت اّول از حكومت حضرت عیسی؟ع؟ در پایاِن عمر دنیا خبر می دهد: 

 
َ

َيْقُتل َو ليَب،  الّصَ َفَيْكِسَر  َعْدًل،  ا  ً َحكَ َيَم  َمر ابُن  فيُكُم   
َ

َيْنِزل أْن  ـُيوِشَكّنَ 
َ
ل ِبَيِدِه،  َنْفیس  ذی 

َّ
َوال  «

ِمَن  َخْيًرا  واِحَدُة 
ْ
ال ْجَدُة  الّسَ َتُكوَن  َحّت  أَحٌد،  ُه 

َ
ل َيْقَبل َحّت   

َ
اْلال وُيفيَض  َيَة،  ْز اْلجِ وَيَضَع  يَر،  ْنز اْلخِ

ْوِتِه 
َ
ْبَل م

َ
 ِبِه ق

َّ
ن

َ
ِمن

ْ
ُیؤ

َ
ا ل

َّ
اِب ِإل

َ
ِكت

ْ
ل

ݗ
 ا

ِ
ل

ْ
ه

َ

 أ
ْ

 ِمن
ْ

ِإن : >َو ْيَرَة: َواْقَرُءوا إْن ِشْئُتْ  أبو ُهَر
ُ

َّ َيُقول ُ
ْنيا َوما فهیا. مث

ُ
الّد

ا<«.  3
ً

ِهید
َ

ْیِهْم ش
َ
ل

َ
 ع

ُ
ون

ُ
ك

َ
ِة ی

َ
ِقَیام

ْ
ل

ݗ
ْوَم ا

َ
َوی

کمی دادگر در میان شما فرود  که جانم به دست اوست! به زودی فرزند مریم به عنوان حا »قسم به آن 

که  گونه ای می باراند  خواهد آمد و صلیب را می شكند و خوک را می کشد و جزیه را بر می دارد و دارایيها را به 

که یک سجده از تمام دنیا و هر آنچه در آن است، بهتر می شود.  دیگر احدی آن را قبول نمی کند تا آنجا 

ْوَم 
َ
ْوِتِه َوی

َ
ْبَل م

َ
 ِبِه ق

َّ
ن

َ
ِمن

ْ
ُیؤ

َ
ا ل

َّ
اِب ِإل

َ
ِكت

ْ
ل

ݗ
 ا

ِ
ل

ْ
ه

َ

 أ
ْ

 ِمن
ْ

ِإن گر دلتان خواست این آیه را بخوانید: >َو ابوهریره سپس گفت: ا

سورۀ آل عمران/45.   
صحیح البخاری ج4/ 68 .   

صحیح بخاری ج4/ 68 ، هم چنین رجوع شود به : صحیح بخاری ج3/  8.  3
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که پيش از مرگش به او ایمان بياورد  کتاب نیست مگر آن  ا< )=»و هیچ یک از اهل 
ً

ِهید
َ

ْیِهْم ش
َ
ل

َ
 ع

ُ
ون

ُ
ك

َ
ِة ی

َ
ِقَیام

ْ
ل

ݗ
ا

و در روز قیامت او بر آنان شهید است«(«. 

در دومین روایت از روایات این باب، چنین آمده است: 

 
َ

َكْيَف أنُتـْم ِإَذا َنـَزل  اهَّلِل؟مص؟: 
ُ

 َرُسول
َ

: قال
َ

ْيَرَة قال ، أّنَ أبا ُهَر َیّ نَصاِر ىَل أب َقتاَدَة اْل »... َعْن َناِفٍع َمْو

إماُمُكْم ِمْنُكْم«؟     مَی فيُكْم َو ابُن َمر

گفت: رسول خدا؟مص؟ چنین فرمودند:  که ابو هریره  »... از نافع، غالم ابو قتاده انصاری نقل است 

که اماِم شما از شماست«؟  که ابن مریم در میان شما نازل شود در حالی  چگونه اید شما در وقتی 

بن  روزگار، خدا؟ج؟ حضرت عیسی  آن  در  را تصویر می کند.  زمین  پایانِی  روزگار  نیز  روایت  دو  این 

که در روایت اّول نقل شده است، بر مردم حكومت خواهد  مریم؟امهع؟ را به زمین می فرستد و او با شرایطی 

کم به آنان دارایيهایی را می بخشد  که این حا گونه ای می شود  کرد. در آن روزگار، شرایط رفاه و غنای مردم به 

و همۀ آنان به سبِب بی نیازی از قبول آن خودداری می کنند. 

در این روایت معین نشده است که حضرت عیسی؟ع؟ در میان مردم به کدام شریعت عمل می کند 

کم می سازد؟ آیا در آن روزگار، مردم از دین نیز بی نیاز می شوند و یا  کدام شریعت حا و عدالت را بر اساس 

خاتم  شریعت  اساس  بر  و  اسالمی  کمی  حا عنوان  به  عیسی  حضرت  یا  و  می گردند  مسیحی  همگی 

پيامبران؟ص؟ بر مردم حكومت می کند؟ در روایت دوم اما تكلیف حضرت عیسی؟ع؟ از این جهت روشن 

کاری را  او هر شأن و مقامی داشته باشد و هر  او یک مأموم از مأموماِن امام مؤمنان است. یعنی  شده است. 

گر  انجام دهد، تحت اشراف و نظارت و سلطنت و حکومت فردی از امت خاتم پیامبران؟ص؟ انجام می دهد. ا

گر در آن زمان به مردم مال می بخشند و مردم  کم روزگار پایانی است. ا او به عدالت حکومت می کند، او والِی حا

کرده نه به سبب  که حکومت پایانی در جهان ایجاد  از قبول آن خودداری می کنند، به سبب وضعیتی است 

که خودش به خودی خودی خود، ممکن است  کرده و نه به سبب وضعیتی  که او خودش ایجاد  وضعیتی 

کم  نظر حا یر  ز و  پیامبران؟ص؟  اساس شریعت خاتم  بر  باشد  داشته  مردم  بر  نیز  گر حکومتی  ا او  ایجاد بشود. 

کرد.  پایانِی زمین حکومت خواهد 

که در روایات بسیاری  که این دو روایت مطرح می کند، همان است  نزول حضرت عیسی با شرایطی 

که حضرت عیسی؟ع؟ فرود می آید و پشت سر حضرت »مهدی«؟س؟ _ که خدا فرجش را  مطرح شده است 

هر چه نزدیکتر نماید _ نماز می خواند. 

صحیح بخاری ج4/ 68 .    
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مَی  َمر  عيیَس بِن 
ُ

ول »ُنُز با عنوان  بابی  _ یعنی مسلم بن حجاج نیسابوری _  کتاِب شیخ دوم عامه  در 

که در آن باب، هفت روایت مختلف نقل شده است. سه روایت  ٍد؟مص؟«    وجود دارد  ّمَ نا ُمَ یَعِة َنِبَيّ ِكًما ِبَشر حا

که در خصوص حكومت حضرت عیسی؟ع؟ و چگونگی آن در آخر الزمان  اّول مشابه روایت بخاری است 

کرده است. در  که بخاری در این باب ذکر  بحث می کند. روایت چهارم، دقیًقا همان روایت دومی است 

پنجمین روایت چنین آمده است: 

ُكْم«.     مَی فيُكْم َوأّمَ  ابُن َمر
َ

»َكْيَف أنُتْ إذا َنَزل

کند«؟  که فرزند مریم در میان شما فرود آید و به شما اقتدا  »چگونه اید شما در وقتی 

کرده و در آخر،  مسلم در روایت بعدی، همین روایت و روایت دوم بخاری را با اندکی اختالف تكرار 

چنین آورده است: 

عيیَس بُن   
ُ

َفَيْنِزل  :
َ

قال ِقياَمِة، 
ْ
ال َيْوِم  ِإىل  يَن  ظاِهر َقّ  اْلَ  

َ
َعل وَن 

ُ
ُيقاِتل ت  ّمَ

ُ
أ ِمْن  طاِئَفٌة   

ُ
َتزال »ل 

: ل. إّنَ َبْعَضُكْم َعل َبْعٍض أَمراُء. َتْكِرَمَة اهَّلِل ٰهِذِه 
ُ

نا. فيُقول
َ
 ل

َّ
 َصل

َ
 أميُرُهْم: َتعال

ُ
مَی؟مص؟، فيُقول َمر

َة«.  3  ّمَ
ُ
اْل

که برای حق پيكار می کنند چیره شدگانند. او فرمود: بعد  گروهی از امت من  »تا روز قیامت، همواره 

آن، عیسی بن مریم؟مص؟ فرود می آید. پس امیر آن مؤمنان می گوید: بیا برای ما نماز بگزار. او می گوید: نه.  از 

کرامت نهادن به این امت، انجام می دهد«.  بعضی از شما بر بعضی دیگر امیرید. این امر را خدا برای 

پيامبر  شریعت  اساس  بر  عیسی؟ع؟  حضرت  که  نشده  تصریح  روایت  هفت  این  از  یک  هیچ  در 

آن ذکر شده سازگاری داشته  در  که  روایتهایی  با  باب  که عنوان  آن  برای  و  رحمت؟ص؟ حكومت می کند 

و بدون هیچ دلیل  این عالقه،  بر اساس  و  بوده است  باطنی مسلمانان چنین  گفت عالقۀ  باید  یا  باشد، 

دیگری، حضرت عیسی؟ع؟ بر اساس شریعت پيامبر خدا؟ص؟ حكومت می کند و یا باید از عبارِت »َكْيَف 

ُكْم« چنین حكمی  مَی فيُكْم َوأّمَ  ابُن َمر
َ

إماُمُكْم ِمْنُكْم« و یا عبارِت »َكْيَف أنُتْ إذا َنَزل مَی فيُكْم َو  ابُن َمر
َ

أنُتْ ِإَذا َنَزل

کرد.  را صادر 

در چنین حالتی:

»حکومت و فعالیِت حضرت عیسی؟ع؟ تحت امامت و والیت همان مهدی موعود است 

صحیح مسلم ج / 35 .    
صحیح مسلم ج / 36 .    
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کند«.  که خدا فرجش را هر چه نزدیکتر 

که در این روایات از آمدن او خبر داده شده است، در مقابل »مسیح  به هر حال، »مسیح دجالی« 

که وجود مقدس حضرت مهدی؟جع؟ به تعبیر  صادق« قرار دارد و این »مسیح« در زمانی به زمین باز می گردد 

کرده باشد و به تعبیر غیر امامیه متولد شده باشد.  امامیه ظهور 

که تمام  که در روایت بخاری مالحظه می شود، موضوعی است  گونه  موضوع »مسیح دّجال« همان 

گذشته؟مهع؟  که پیامبران  که معقول نیست  پيامبران سابق؟مهع؟ نیز نسبت به آن هشدار داده اند و صد البته 

که در امت پیامبر رحمت؟ص؟ ظهور و بروز می کند و در مورد خود این پیامبر  نسبت به دّجالی انذار داده باشند 

کتابهای امروِز  کتابی از  گر در هیچ  به امتهایشان بشارت نداده باشند. آنان همگی بشارت داده اند حتی ا

پيامبران گذشته؟مهع؟ نتوان اثری از آثار آن بشارتها را یافت. خدای جهانیان؟ج؟ از وجوِد بشارت به آمدِن این 

که همۀ این بشارتها یا بسیاری از  کتابهای تورات و انجیل خبر می دهد و این در حالی است  پيامبر؟ص؟، در 

که برای یافتن آنها باید همتهایی را مصروف  گونه ای تحریف شده است  کتابها حذف و یا به  آنها از این 

کتابها خبری  کتاب خدا؟ج؟ _ نستجیر باهلل _ بی جهت از وجود این بشارتها در این  که  داشت. و صد البته 

نداده است:

ًرا 
َّ سش ْوَرا�ةِ َوُم�جَ

ل�ةَّ
ݗ
َدّیَ ِم�نَ ا �نَ �یَ ْ �ی َ ا ِلَما �ج ً �ة

ّ
ْم ُمَصَد

ُ
ك �یْ

َ
ل هلِل اإِ

ݗ
ی َرُسوُل ا

�نَّ َل اإِ �ی ْسَرا�ئِ ى اإِ �نِ
َ ا�ج َ َم �ی َ �نُ َمْر�ی ْ �ج

ݗ
َسى ا اَل ِع�ی َ �نْ �ة ِ >َواݬإݭݭݭݫ

   .> �نٌ �ی ا ِسْحٌر ُم�جِ
وا ٰهدنَ

ُ
ال َ ا�ةِ �ة َ �ن �یَّ �جَ

ْ
ل
ݗ
ا اَءُهْم �جِ َ ا �ج ّمَ

َ
ل ْحَمُد �نَ

ئَ
ْسُمُه ا

ݗ
ْعِدی ا َ �ةِی ِم�نْ �ج

ئْ
ا َ َرُسوٍل �ی �جِ

که  گفت: ای بنو اسرائیل! من رسول خدا به سوی شما هستم. حال آن  که عیسی ابن مریم  »و آن زمان را 

که بعد از من می آید و نام او  تصدیق کنندۀ توراتی هستم که در مقابل من قرار دارد و بشارت دهنده به رسولی هستم 

احمد است. پس در زمانی که آن رسول با بينات به سوی آنان آمد، آنان گفتند: این سحری مبین است«.

که: به همین صورت باید پذیرفت 

گر پیامبر رحمت؟ص؟ در مورد »مسیح دّجال« قومش را انذار داده باشد، معقول نیست که  »ا

کرده است  در بارۀ وجود مقدس حضرت مهدی؟جع؟ صحبت نکرده باشد. او صحبت 

کتابها، از صحبتهای آن حضرت؟ص؟ در آن روز، خبری را درج و  گر هیچ یک از این  حتی ا

گزارش نکرده باشد«.

خدا  با  که  هستند  آمده، دّجالهایی  میان  به  آنها  از  یادی  و  نام  بخاری  روایتهای  این  در  که  دّجالهایی 

که احتمااًل دو و یا یک  گرفته  می شوند و برای جلوگیری از این اشتباه)!(، در این روایتها، سه ویژگی  اشتباه 

که با  که دّجالهای دیگر و از نوع دیگری نیز هستند  ویژگی بيشتر نیست، ارائه شده است. اما باید دانست 

سورۀ صف/6.   
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با  تفاوت آن دّجالها  روایتها،  این  از  که در هیچ یک  تفاوت  این  با  می شوند.  گرفته  اشتباه  خدا؟ص؟  پیامبر 

که مردم بدون دانستن این ویژگیها بتوانند  پيامبر رحمت؟ص؟ مشخص نشده است و نباید انتظار داشت 

کند:  آن دّجالها را از پيامبر خدا؟ص؟ باز شناسی 

يًبا  اُبوَن، َقِر
َ

َكّذ وَن 
ُ
ال اَعُة َحّتَ ُيْبَعَث َدّجَ : ... َل َتُقوُم الّسَ

َ
؟مص؟، َقال ِبِّ ْيَرَة... ، َعِن الّنَ ِب ُهَر

َ
»َعْن أ

 اهَّلِل«.    
ُ

ُه َرُسول
َ
ّن
َ
ُهْم َيْزُعُم أ

ُّ
ُكل  ، ِثيخَ

َ
ِمْن َثال

اب 
ّ

کذ دّجال  سی  نزدیک  هنوز  که  زمانی  تا   ... فرمود:  خدا؟مص؟  رسول  که  است  نقل  ابو هریره  »از 

که رسول خدا هستند«. که همگی خیال می کنند  مبعوث نشده اند، قیامت بر پا نمی شود؛ دّجالهایی 

آمدن این »دّجال« و این »دّجالها« قطعی است:

وَن؟  َكُر : َما َتَذا
َ

َكُر، َفَقال ُن َنَتَذا ْ َ
ْيَنا َون

َ
؟مص؟ َعل ِبُّ َع الّنَ

َ
ل : اّطَ

َ
، َقال ّیِ ِغَفاِر

ْ
ِسيٍد ال

َ
»... َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن أ

َة  اّبَ
َ

 َوالّد
َ

ال ّجَ
َ

َخاَن َوالّد
ُ

َها َعْشَر آَياٍت. َفَذَكَر : الّد
َ
ْوَن َقْبل ْن َتُقوَم َحّتَ َتَر

َ
ا ل َ :  ِإّنَ

َ
اَعَة. َقال وا: َنْذُكُر الّسَ

ُ
َقال

َيَم؟مص؟ َو...«.     ِعيیَس اْبِن َمْر
َ

ول ا َوُنُز ِبَ ْمِس ِمْن َمْغِر
َ

وَع الّش
ُ
َوُطل

ما  به  خدا؟مص؟  رسول  که  بودیم  کره  مذا حال  در  ما  که  است  نقل  غفاری  اسید  بن  حذیفة  از   ...«

کره می کنیم. فرمود: به  گفتند: ما در بارۀ قیامت مذا کره می کنید؟  سرکشید و فرمود: در بارۀ چه چیزی مذا

که شما ده نشانه را قبل از آن ببینید: دخان و دّجال و داّبه و طلوع خورشید  تحقیق قیامت بر پا نمی شود تا آن 

از سمت مغرب و فرود آمدِن عیسی بن مریم؟مص؟ را و...«.

یخ  یداد تار بر این اساس، خروج دجال پیش از قیام قیامت، قطعی است و صد البته این آخرین رو

کتابهای عامه نیز به فراوانی نقل شده  که در  می 
ّ
زمین، پيش از قیام قیامت نیست زیرا بر اساس روایتهای مسل

 و قبل از قیام قیامت روی می دهد، بعثت حضرت مهدی؟جع؟ است و همین 
ً
که حتما یکی دیگر از وقایعی 

که »خروج دّجال«، پیش از »بعثت حضرت مهدی« رخ می دهد.   روایات بر این واقعیت داللتی روشن دارد 

کتابهای امامیه روایاتی در خصوص بعثت و ظهور حضرت ولی عصر، حضرت مهدی؟جع؟  در 

که بر اساس آنها، حضرت مهدی _ که  دوازدهمین امام شیعیان است _ در آخر الّزمان ظهور  روایت و ثبت شده 

که از ظلم و جور پر شده است.  گونه  می کند و تمام زمین را از عدل و داد پر می کند همان 

که به امامیه اختصاص داشته باشد. عقیده به بعثت وجود مقدس  این عقیده، البته امری نیست 

م است. 
ّ
کتابهای عامه نیز امری مسل که بر اساس  حضرت مهدی؟جع؟ و قطعیت آن، مطلبی است 

صحیح البخاری )4/ 00 (.   
صحیح مسلم )4/ 5   (.   
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پيشواى حنابله، احمد بن حنبل که از نظر زمانی بر بخارى و مسلم، مقّدم است،  در مسندش روایتی 

را در خصوص حضرت »مهدى؟جع؟« چنین نقل می کند:  

َكما  ُمِلَئْت َجْوًرا«.      ها َعْدًل 
ُ َ
ل  ِمّنا َیْ

ً
 َرُجال

َّ
َبَعَث اهَّلُل َعّزَ وَجل

َ
ْنيا ِإّل َيـْوٌم ل

ُ
ْو َلْ َيْبَق ِمَن الّد

َ
  »ل

که  گر از دنیا باقی نمانده باشد جز یك روز، حتمًا خداوند در آن روز مردى از ما  را »مبعوث« می سازد   »ا

که از جور پر  شده  است«.   گونه  او زمین را از عدل پر می کند همان 

که تعبیِر »بعثت الهی« برای وجود مبارک  که مالحظه می شود، در این روایت، عالوه بر آن  گونه  همان 

گفته شده است. کار رفته از قطعیت آن، قبل از قیام قیامت نیز سخن  حضرت »مهدى؟جع؟« به 

کتابهاى شش گانه و یا نه گانۀ مهم  عامه است، روایتهاى  که یكی از   ابو داوود سجستانی در سننش 

که امامیه آن را در خصوص وجود مقدس  کمی،  همان است  که با اختالف  کرده  بسیارى را در این باره نقل 

حضرت»مهدى؟جع؟« نقل  کرده اند.  

ابو داوود ابتدا دو روایت را با دو سند مختلف از پيامبر خدا؟ص؟ چنین نقل  می کند:  

َفُقوا_ : َحّت َيْبَعَث 
َ
َّ  اّت ُ

يْوَم _ مث
ْ
 اهَّلُل ذِلَك ال

َ
ل َطّوَ

َ
 زاِئَدُة ف َحدیِثِه: _ ل

َ
ْنيا ِإّل َيـْوٌم _ قال

ُ
ْو َلْ َيْبَق ِمَن الّد

َ
  »ل

 
ُ َ
ل ُه اْسى َواْسُم  أبيِه اْسَم أب، _ زاَد ف َحدیِث ِفْطٍر_ : َیْ  ِمّن، أْو ِمْن  أْهِل َبْيت، ُيواِطُئ اْسُ

ً
فيِه َرُجال

ًما  َوَجْوًرا«.     
ْ
َكما ُمِلَئْت ُظل ْرَض ِقْسًطا َوَعْدًل 

َ
اْل

 خدا آن  روز را طوالنی می کند، هر 
ً
گر از عمر دنیا فقط یك روز مانده باشد، زائده افزوده است: حتما  »ا

که اسم او  که در آن روز،  مردى از مرا مبعوث نماید، یا مردى از اهل بیت مرا،  کرده اند: تا آن  ى سپس نقل  دو راو

که او زمین را  از قسط و  اسم من است  و نام  پدرش، نام پدر من است. و در حدیث فطر این بخش نیز آمده 

که از ظلم و جور پر شده است«.   گونه   عدل پر می کند همان 

که خدا فرجش  که مالحظه می شود برای آن حضرت _  گونه  در این یک روایت یا دو روایت نیز همان 

کار رفته از قطعیت آن، قبل از بر پا شدن قیامت  که تعبیر »بعثت الهی« به  کند _  عالوه بر آن  را هر چه نزدیکتر 

او پس از بعثتش، زمین را از عدل و داد پر می کند  نیز بحث شده است. هم چنین بر اساس همین روایتها، 

که از ظلم و جور پر شده است. گونه  همان 

کرده  نقل  چنین  الهی«،  »بعثت  تعبیر  بدون  مضمون،  همین  با  را  دیگرى  روایت  سپس  ابو داوود 

است:  

مسند احمد ج / 99.    
سنن ابی داود ج / 309.    
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ُه  اْسى«.       ِمْن أْهِل َبْيت ُيواِطُئ اْسُ
ٌ

َعَرَب َرُجل
ْ
ِلَك ال ْنيا َحّت َیْ

ُ
»َل َتْذَهُب أْو ل َتْنَقِض الّد

که  که مردى از اهل بیت من بر تمام  عرب  سلطنت می یابد    »دنیا نمی رود یا به پایان نمی رسد مگر آن 

اسم او با اسم من یكی است«.  

کرده است:    ابو داوود سپس چنین نقل 

َكما  ُمِلَئْت َجْوًرا«.      ها َعْدًل 
ُ َ
ل  ِمْن أْهِل َبْيت َیْ

ً
ـَبَعَث اهَّلُل َرُجال

َ
ْهِر ِإّل َيـْوٌم ل

َ
ْو َلْ َيْبَق ِمَن الّد

َ
 »ل

که او   مردى از اهل بیت  مرا  مبعوث می کند 
ً
گر از عمر روزگار تنها یك روز هم مانده باشد خدا حتما  »ا

که از جور پر شده  است«.   گونه  زمین را از عدل پر می کند همان 

که بر اساس آنها، بعثت فردی از اهل بیت پیامبر  گونه ای است  ترکیب عبارتها در همۀ این روایتها به 

رحمت؟ص؟، در آخر الزمان و پر شدن پیمانۀ زمین از عدل و قسط، قطعی است.  

کرده و در آن باب، روایات متعددى را در  «  3 باز  ْهِدَىّ ِترِمذى در سننش، بابی با عنواِن »ما جاَء ِف اْلَ

از  که  او در این باب  مطرح ساخته مشابه دومین روایتی است  که  اّولی  این خصوص آورده است.  روایت 

سنن ابی داود مطرح شد. او  سپس چنین آورده است:  

ُه اْسٖى«.  4    ِمْن أْهِل َبْيت ُيواِطُئ اْسُ
ٌ

 »َيٖل َرُجل

که اسم او اسم من است«.     »مردى از اهل بیت من والیت می یابد 

ِترمذى چنین ادامه داده است:  

  5  .» َيْوَم َحّتٰ َيِلَ
ْ
 اهَّلُل ذِلَك ال

َ
ل َطّوَ

َ
ْنيا إّل َيـْوٌم ل

ُ
ْو َلْ َيْبَق ِمَن الّد

َ
 »ل

که او والیت یابد«.   گر از عمر دنیا فقط یك روز هم مانده باشد خدا آن روز را طوالنی می کند  تا  آن   »ا

که در آن، به ذکر  ويَن« باز  کرده  ِم وفضل قز
َ
كُر الّدیل ینی هم در سننش، بابی با عنواِن »ذ ابن ماجه قزو

کرده است:   یكی از همین روایتها اقدام 

ِم 
َ
ْيل

َ
 الّد

َ
ِلُك َجَبل  ِمْن أْهِل  َبْيت؛ َیْ

ٌ
ِلَك َرُجل  َحّت َیْ

َّ
ـُه اهَّلُل َعّزَ َوَجل

َ
ل َطّوَ

َ
ْنيا ِإّل َيـْوٌم ل

ُ
ْو َلْ َيْبَق ِمَن الّد

َ
  »ل

سنن ابی داود ج / 309.    
سنن ابی داود ج / 0 3.    
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َة«.      ُقْسَطْنطيِنّيَ
ْ
َوال

 آن روز را  طوالنی می کند تا آن که مردى از اهل 
ً
گر از عمر دنیا غیر از یك روز باقی نماند خداى عز وجل حتما  »ا

بیت من سلطنت یابد. او بر کوه دیلم و  نیز  بر قسطنطنیه سلطنت می یابد«.  

با  جزئیات بيشترى معرفی شده است. براى نمونه  »مهدى؟جع؟«،  از این روایتها، حضرت  در بعضی 

ابو داوود در سننش، پس از  نقل روایتهاى مربوط به قطعیِت بعثِت حضرت»مهدى«، در بارۀ او چنین نقل  می کند:

ِد فاِطَمَة«.     
ْ
ىت ِمْن ُول ْهِدّىُ ِمْن ِعْتَر »اْلَ

  »مهدى از عترت من از فرزندان فاطمه است«.  

که خدای جهانیان؟ج؟ روزی در روی زمین،  این روایتها، بر این واقعیت داللتی قطعی و روشن دارد 

فردی را از اهل بیت پیامبر رحمت؟ص؟، از عترت او، از نسل دخترش حضرت صدیقۀ مطهره فاطمۀ زهرا ؟اهع؟، 

که از ظلم و جور پر شده باشد. بر اساس این  مبعوث می سازد و او تمام زمین را از عدالت پر می کند بعد از آن 

روایتها هم چنین بعثت حضرت مهدی؟جع؟، امری قطعی است. 

کافران و به عنوان سمبول فتنه گری و  »»دّجال« فتنه انگیز کافری است که به عنوان پیشوای 

کفر خروج می کند و تالش قوم و قبیله و امتش نیز همین است.  ظلم و عداوت و دشمنی و 

بدین ترتیب، خروج چنین موجودی نمی تواند بعد از بعثت حضرت مهدی؟جع؟ رخ دهد 

که در روایتهای امامیه به آن تصریح شده   قبل از آن انجام می شود و این همان است 
ً
و حتما

است«.

کتابهای عامه از این موجود، با نامهای دیگری  »دّجال« برای موجودی با این ویژگیها، نام است. در 

از نامهای این موجود  نام  کذاب«، چند  »اعور  و  »کذاب«  »مسیح دجال«،  نیز یاد شده است. »مسیح«، 

ک است.  فتنه گر و خطرنا

2 : اخباری با عنوان فتنۀ دجال

الݤݤݤݤݤݤݤ هۀ د�ب �ز
ݑ

�
ر ا�ز ݣݣݣݣݣݣ�ز �ݣݣݣݣݣگ�ݑ رز ه ای ݣݣݣݣݣݣ�ب �ز ݑ ݨݨݧ ݧ ٮݧ هۀ اماماِن ݣݣݣݣݣݣݣݣگمراݠهی ، ݣݣݣݣڡݨݨݨݨݨݨݨز �ز ݑ ݨݧ ݧ ٮݧ �ب :  ڡݨݨݨݨݨݨݨز

گاهی با  که در موضوِع »فتنۀ دّجال« به دست رسیده است  در جوامع روایی عامه، در میان روایاتی 

که در آنها، »دّجال«، دیگر نام یک موجود نیست بلكه برای موجودهای پر شماری  روایاتی روبرو می شویم 

سنن ابن ماجه ج / 8 9.     
سنن ابی داود ج / 0 3.    
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وصف است. بر این اساس، »دّجال« و »فتنۀ دّجال« یكی نیست. 

پيش از این مطرح شد که پيامبر خدا؟ص؟، در خصوِص »فتنۀ دّجال« بارها و بارها سخن گفته است. او در 

نمازهایش، همواره از این فتنه به خدای جهانیان؟ج؟ پناه می برد:

اِل«.    ّجَ
َ

ِتِه ِمْن ِفْتَنِة الّد  اهَّلِل؟مص؟ َيْسَتِعيُذ ِف َصاَل
َ

ْعُت َرُسول ْت: َسِ
َ
ّنَ َعاِئَشَة...، َقال

َ
َوَة، أ »... َعْن ُعْر

که رسول خدا؟مص؟ در نمازش از فتنۀ دجال به خدا پناه  »از عروه از عایشه نقل است که گفت: شنیدم 

می بَرد«.

این مطلب، به صورت ماضی استمراری نیز مطرح شده است:

اِل...«.    ّجَ
َ

َقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة الّد
ْ
َكاَن َيْسَتِعيُذ ِمْن َعَذاِب ال ؟مص؟  ِبَّ ّنَ الّنَ

َ
»... َعْن َعاِئَشَة، أ

»... از عایشه نقل است که پیامبر خدا؟مص؟ همواره از عذاب قبر و از فتنۀ دجال به خدا پناه می برد...«.

مورِد  در  مردم  گاهی  آ بودند.  شنیده  رحمت؟ص؟  پيامبر  از  را  بسیاری  مطالب  مردم  مورد،  این  در 

که:  گونه ای بود  »دّجال« به 

پیش  را  او  پروندۀ  تمام  مردم  می آمد،  میان  به  صحبتی  »دّجال«  مورد  در  که  آن  مجرد  »به 

که او از چه نژادی است، در کجا اردو می زند، اتباع او  چشم داشتند و به خوبی می دانستند 

گروهی هستند و »فتنۀ دّجال« از چه نوع فتنه ای است؟ آنان به خوبی می دانستند  از چه 

که »دّجال« نمی تواند به مدینه وارد شود، نمی تواند به مکه وارد شود، بچه دار نمی شود و بر 

کفر خورده است«. پیشانی او مهر 

گاهیها، مشاهده شد:  در یكی از روزهایی که پيامبر خدا در مورد »دّجال« سخن می گفت، بروزی از این آ

 ، ِبَّ
َ

ِكال
ْ
ال َعاَن  ْبَن َسْ اَس  ّوَ الّنَ َع  َسِ ُه 

َ
ّن
َ
أ ِب، 

َ
أ َثِن 

َ
، َحّد ْضَرِمّىُ اْلَ ُنَفْيٍر  ْبِن  ْبُن ُجَبْيِر  ِن  ْحَ الّرَ َثَنا َعْبُد   ...«

ْخِل.  الّنَ َطاِئَفِة  ِف  اُه  َظَنّنَ َحّتَ  َوَرَفَع،  ِفيِه  َفَخَفَض  َغَداٍة،  َذاَت   
َ

ال ّجَ
َ

الّد اهَّلِل؟مص؟   
ُ

َرُسول َكَر  َذ  :
ُ

َيُقول

 
َ

ال ّجَ
َ

َكْرَت الّد  اهَّلِل َذ
َ

َنا: َيا َرُسول
ْ
ُنُكْم؟ َفُقل

ْ
: َما َشأ

َ
ا ُرْحَنا ِإىَل َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َعَرَف َذِلَك ِفيَنا، َوَقال ّمَ

َ
َفل

َنا َحِجيُجُه 
َ
َنا ِفيُكْم َفأ

َ
ُرْج َوأ : ِإْن َيحخْ

َ
ْخِل. َقال اُه ِف َطاِئَفٍة ِمَن الّنَ َغَداَة َفَخَفْضَت َوَرَفْعَت، َحّتَ َظَنّنَ

ْ
ال

3  .»... ِ ُمْسِلٍمُ
ّ

ُكل  
َ

ٍئ َحِجيُج َنْفِسِه، َواهَّلُل َخِليَفِت َعل  اْمِر
ُّ

ْسُت ِفيُكْم، َفُكل
َ
ُرْج َول ِإْن َيحخْ ُدوَنُكْم، َو

که او از  کرده است  که پدرم برای من روایت  کرده  »... عبد الرحمان بن جبیر بن نفیر حضرمی روایت 

صحیح البخاری )9/ 60( صحیح البخاری ) / 66 (.   
سنن النسائی )4/ 05 (.   

کم )4 / 537(. المستدرك علی الصحیحین للحا  3
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ما  برای  مورد »دّجال«  در  خدا؟مص؟  رسول  هنگام  صبح  روزی  که می گوید:  کالبی شنید  نواس بن سمعان 

کردیم او االن در »طائفُة الّنخل« است.  گمان  که ما  کرد تا آنجا  کرد و مطلب را خیلی باال و پایين  صحبت 

گفت: شما را چه  که ما برای چه چیزی به نزدش رفته ایم.  وقتی ما به نزد رسول خدا؟مص؟ رفتیم، او دانست 

کردی و باال و پایين رفتی و مطلب  گفتیم: ای رسول خدا! امروز صبح در مورد »دّجال« صحبت  می شود؟ 

گر  ا است. او فرمود:  الّنخل«  در »طائفٌة ِمن  اکنون  هم  او  کردیم  که ما خیال  کردی تا آنجا  را خیلی زیر و زبر 

کرد و من در  گر او خروج  کم می کنم و ا کرد و من در میان شما بودم، من خودم شر او را از سر شما  دّجال خروج 

هر  برای  خدا  و  باشد.  کوشا  خودش،  سر  از  او  شّر  کردن  کم  در  باید  شما  از  یک  هر  پس  نبودم،  شما  میان 

مسلمانی جای گزین من است...«.

گاه بودند و نیز به خوبی  که مردم به خوبی از خطر و یا خطرهای »دّجال« آ این عبارتها نشان می دهد 

از نوع سخن  به این سبب،  است.  النخل«  او«، »طائفة  یا »محّلِ خروج  و  دّجال«  »اردوگاه  که  می دانستند 

کرده و فرمایشهای پيامبر رحمت، دیگر آخرین  که »دّجال« خروج  کرده بودند  گمان  گفتِن پيامبر خدا؟ص؟ 

سخنان او در رابطه با »دّجال« و »فتنۀ دّجال« است. 

که این نگرانی، تنها نگرانی پيامبر خدا؟ص؟ در این خصوص،  البته نشان می دهد  روایتهای عامه 

 پیامبر رحمت از چیز دیگری بیش از »دّجال« و »فتنۀ دّجال«، برای مسلمانان هم عصرش بیم 
ً
نبود و اصوال

داشت: 

َع   ، 
َ
َوَرّف ِفيِه  َض 

َ
َفَخّف َغَداٍة،  َذاَت   

َ
ال ّجَ

َ
الّد اهَّلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول َكَر  َذ  :

َ
َقال َعاَن،  َسْ ْبِن  اِس  ّوَ الّنَ َعِن   ...«

 
َ

َرُسول َيا  َنا: 
ْ
ُقل ُنُكْم؟ 

ْ
َشأ َما   :

َ
َفَقال ِفيَنا،  َذِلَك  َعَرَف  ْيِه 

َ
ِإل ُرْحَنا  ا  ّمَ

َ
َفل ْخِل،  الّنَ َطاِئَفِة  ِف  اُه  َظَنّنَ َحّتَ 

اِل  ّجَ
َ

: َغْيُر الّد
َ

ْخِل، َفَقال اُه ِف َطاِئَفِة الّنَ ْعَت، َحّتَ َظَنّنَ
َ
ْضَت ِفيِه َوَرّف

َ
 َغَداًة، َفَخّف

َ
ال ّجَ

َ
َكْرَت الّد اهَّلِل! َذ

ٌؤ َحِجيُج  ْسُت ِفيُكْم، َفاْمُر
َ
ُرْج َول ِإْن َيحخْ َنا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم، َو

َ
َنا ِفيُكْم، َفأ

َ
ُرْج َوأ ْيُكْم، ِإْن َيحخْ

َ
ْخَوُفِن َعل

َ
أ

ِ ُمْسِلٍم«.   
ّ

ُكل  
َ

َنْفِسِه َواهَّلُل َخِليَفِت َعل

»... از نواس بن سمعان نقل است که او گفت: یک روز صبح رسول خدا؟مص؟ در مورد دجال صحبت 

کردیم او االن در »طائفة النخل« است. وقتی ما به  گمان  که ما  کرد تا آنجا  کرد و مطلب را خیلی باال و پایين 

گفتیم:  گفت: شما را چه می شود؟  که ما برای چه چیزی به نزدش رفته ایم.  نزد رسول خدا رفتیم او دانست 

ای رسول خدا! امروز صبح در مورد »دّجال« صحبت کردی و مطلب را خیلی فراز و نشیب دادی تا آنجا که 

بیشتر  شما  برای  دجال  از  غیر  چیزی  از  من  فرمود:  او  »طائفة النخل« است.  کنون در  کردیم او هم ا ما خیال 

اعراب این عبارت، به هر دو صورت، هم با تشدید و هم بدون تشدید، درست است.   
صحیح مسلم )4/  5  (.   
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گر او خروج  کم می کنم و ا کرد و من در میان شما بودم، من خودم شر او را از سر شما  گر او خروج  می ترسم. حال ا

کوشا باشد. و خدا  کردن شّر او از سر خودش،  کم  کرد و من در میان شما نبودم، پس هر یک از شما باید در 

جای گزین من است برای هر مسلمانی«.

که  کنندگان خبر داده  که تعداد آنها بسیار است، پيامبر خدا؟ص؟ به پرسش  در این دسته از روایات 

که آن هم از جنس »فتنۀ دجال« است و آن فتنه به اندازه ای به آن  ک است  او از فتنۀ دیگری برای آنان بیمنا

که زمان وقوعش با زمان حیات و عدم حیات پیامبر خدا؟ص؟ مقایسه می شود.  مردم نزدیک است 

این عبارتها هم چنین نشان می دهد: 

را به سوی  ارتباط دارد، همانند دجال خروج می کنند و مردم  آنان  که این فتنه به  »افرادی 

خودشان دعوت می کنند و مردم هم به دنبال آنان به راه می افتند. این عبارتها هم چنین به 

کلمات، این بدتر از دجالها وجود داشتند و تنها  که در زمان القای این  خوبی نشان می دهد 

که قرار بود در زمانی بعد از این فرمایش پیامبر خدا؟ص؟، انجام پذیرد«.  خروج آنان بود 

روایتها  این  در  کرده است.  نیز  را معرفی  بزرگتر  فتنۀ  این  پيامبر خدا؟ص؟  روایات،  این  از  در بعضی 

گمراهی« است:  که فتنۀ بزرگتر، »فتنۀ امامان  کرده  پیامبر رحمت، این مطلب را بارها و بارها تکرار 

ا  َ ِت. َقالَ ّمَ
ُ
 أ

َ
ْخَوُفِن َعل

َ
اِل أ ّجَ

َ
َغْيُر الّد

َ
: ل

َ
ْمِش َمَع َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َفَقال

َ
ُكْنُت أ  :

َ
، َقال ُبو َذّرٍ

َ
ِن أ ْخَبَر

َ
»... أ

   .» يخَ ِ
ّ
ًة ُمِضل ِئَّ

َ
: أ

َ
ِتَك؟ َقال ّمَ

ُ
 أ

َ
ْخَوُفَك َعل

َ
اِل أ ّجَ

َ
ِذی َغْيُر الّد

َّ
 اهَّلِل، َما َهَذا ال

َ
ُت: َيا َرُسول

ْ
: ُقل

َ
ًثا. َقال

َ
َثال

که من با رسول خدا؟مص؟ راه می رفتم، او فرمود: من از غیر دجال برای امتم بیشتر  »ابو ذر به من خبر داد 

دجال  از  غیر  چیزی  چه  کردم: ای رسول خدا!  گفت: عرض  ابو ذر  را سه مرتبه فرمود.  این مطلب  نگرانم. 

کننده اند«. گمراه  که  کرده است؟ او فرمود: امامانی  ک  که تو را بیشتر از دجال بیمنا است 

که پیامبر خدا؟ص؟ را بیش از هر  ک است  بر اساس همین روایتها، این فتنه به اندازه ای بزرگ و خطرنا

کرده است:  چیزی نگران 

َع  ُه َسِ
َ
ّن
َ
ُث، أ حًیا ُيَحّدِ َبا َعْبِد اهَّلِل َمِر

َ
ْعُت َشْيًخا ُيَكّنَ أ : َسِ

َ
، َقال ْيَباِنُّ

َ
»... ثنا َعْبُد اهَّلِل ْبُن َرَجاٍء الّش

ا  ُهْم، َوَل َعُدّوً
ُ
ِت ُجوًعا َيْقُتل ّمَ

ُ
 أ

َ
َخاُف َعل

َ
ْسُت أ

َ
: ل

ُ
 اهَّلِل؟مص؟ َيُقول

َ
َع َرُسول ُه َسِ

َ
ّن
َ
أ ُث  َماَمَة، ُيَحّدِ

ُ
َبا أ

َ
أ

وُهْم«.   
ُ
ِإْن َعَصْوُهْم َقَتل َطاُعوُهْم َفَتُنوُهْم، َو

َ
، ِإْن أ يخَ ِ

ّ
ًة ُمِضل ِئَّ

َ
ِت أ ّمَ

ُ
 أ

َ
َخاُف َعل

َ
ِكّنِ أ

َ
َتاُحُهْم، َول َيحجْ

کنیه اش ابو عبد اهلل مریح  که  که من از شیخی  کرده است  »عبد اهلل بن رجاء شیبانی برای ما روایت 

مسند أحمد مخرجا )35 /    (.   
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که  بود، شنیدم که چنین می گفت: من از ابو امامه شنیدم روایت می کرد که از رسول خدا؟مص؟ شنیده است 

کند ولی برای  کن  یشه  که آنان را ر گرسنگی مهلک می ترسم و نه از دشمنی  او می فرمود: من برای امتم نه از 

گر با  گرفتاری می اندازند و ا کنند، آنان را به  گر از آنان اطاعت  که ا کننده نگرانم؛ امامانی  گمراه  امتم از امامان 

کنند، آنان را می کشند«. آنان مخالفت 

و  کتر  خطرنا دیگر  »دّجال«  نوع  دو  هر  از  »دّجال«  این  است.  »دّجال«  از  نوع  سومین  »این 

به عنوان »امام« معرفی  را  که خودش  این »دّجال«، دجالی است  کننده تر است   .  نگران 

می کند، نه به عنوان خدا؟ج؟ و نه به عنوان رسول خدا؟ص؟«.

یان حدیث  که بعضی از علمای عامه و یا راو مطالعه در روایات این باب، پرده از این راز بر می دارد 

آنها، برای پنهان کردِن منشأ نگرانی پيامبر رحمت؟ص؟ در این خصوص، دست به اقدامهای عجیبی زده اند 

کرده است: کرده اند. احمد بن حنبل در مسندش چنین نقل  و تغیيرات عظیمی را در این روایتها ایجاد 

ْوُنُه، 
َ
ا ل َمّرً ، َفاْسَتْيَقَظ ُمْ ؟مص؟ َوُهَو َناِئٌ ِبِّ  ِعْنَد الّنَ

َ
ال ّجَ

َ
َكْرَنا الّد : َذ

َ
؟مص؟، َقال ِبِّ ، َعِن الّنَ »... َعْن َعِلٍّ

َكِلَمًة«.    َكَر  ْيُكْم. َذ
َ
ْخَوُف ىِل َعل

َ
: َغْيُر َذِلَك أ

َ
َفَقال

گفت: ما نزد پیامبر خدا؟مص؟ از دجال صحبت می کردیم و  که  »از علی از پيامبر خدا؟مص؟ نقل است 

پيامبر خدا خواب بود. او بيدار شد در حالی رنگ او سرخ شده بود و فرمود: من از چیزی غیر از دجال برای 

کرد«. کلمه ای را ذکر  شما بیشتر می ترسم. او 

کار بسیار مشكلی  َكِلَمًة«، به چه عبارت یا عبارتهایی اشاره می کند،  َكَر  که عبارِت »َذ کردن این  پيدا 

کرده و پيش از این نیز مطرح شد و بر اساس روایات دیگری  نیست. بر اساس آنچه احمد حنبل از ابو ذر نقل 

گمراهی« است.  از زبان امیر مؤمنان؟ع؟، این فتنه، فتنۀ »امامان 

با روشن شدِن این واقعیت، پرده از اهتمام بعضی از علمای عامه برای پوشانیدن این واقعیت برداشته و به 

خوبی روشن می شود که آنان به چه دلیلی به این اقدام دست زده اند.

الف: ایجاد سر و صدا و آشوب و بلوا برای رسیدن به اهداف

در ثبت وقایع زمان پيامبر رحمت؟ص؟ به دست علمای عامه، گاهی روایاتی یافت می شود که در آنها 

ْيُكْم« 
َ
ْخَوُف ىِل َعل

َ
البته شاید گفته شود که برای »امامان گمراهی« تعبیر »دّجال« به کار نرفته بلكه تعبیر »َغْيُر َذِلَك أ   

کتر است. اما باید توجه  گمراهی« از فتنۀ »دّجال« خطرنا که فتنۀ »امامان  کار رفته و این تعبیر داللت بر آن دارد  به 
»دّجال« خوانده  گر  گمراهی«، »دّجال« هستند، حّتی ا »امامان  که  که نفس همین تعبیر، داللت بر آن دارد  داشت 

نشده باشند.
مسند أحمد ط الرسالة )  / 57 (.   
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یان یا ثبت کنندگاِن آنها، در پنهان کاری دارد.  نوعی مجمل گویی به چشم می خورد که حكایت از عمِد راو

امیر  زبان  از  »دّجال«  فتنۀ  از  بزرگتر  فتنۀ  مورد  در  این  از  پيش  که  کرد  اشاره  روایاتی  به  می توان  نمونه  برای 

گذشت.  مؤمنان؟س؟ 

گر چه از نقل و یا ثبِت قسمت آخر آن  کنندگاِن آن، ا یان این روایت از امیر مؤمنان؟ع؟ و یا ثبت  راو

کلمه ای را بر زبان جاری ساخت( به روایت خاتمه داده اند اما  كِلَمًة« )=  َكَر  کرده اند و با عبارِت »ذ خودداری 

در روایتهای دیگری از همین باب، به منشأ این نگرانی پیامبر خدا؟ص؟ و این فتنۀ بزرگ، تصریح شده است:

ا َوْجُهُه،  َمّرً ، َفاْسَتْيَقَظ ُمْ
َ

ال ّجَ
َ

، َفَذَكْرَنا الّد ؟مص؟ َوُهَو َناِئٌ ِبِّ وًسا ِعْنَد الّنَ
ُ
ا ُجل ُكّنَ  :

َ
، َقال »... َعْن َعِلٍّ

وَن«.   
ُّ
ٌة ُمِضل ِئَّ

َ
اِل: أ ّجَ

َ
ْيُكْم ِمَن الّد

َ
ْخَوُف ِعْنِدی َعل

َ
اِل أ ّجَ

َ
: َغْيُر الّد

َ
َفَقال

»از علی نقل است که ما نزد پيامبر خدا؟مص؟ نشسته بودیم و از دجال صحبت می کردیم و پيامبر خدا 

که  رنگ او سرخ شده بود و فرمود: من از چیزی غیر از دجال برای شما  خواب بود. او بيدار شد، در حالی 

کننده است«. گمراه  بیشتر می ترسم و آن، امامان 

کنندگان آن، به دنبال پنهان  یان آن روایت و یا ثبت  که راو از این روایت، به خوبی روشن می شود 

که  وَن« )=امامانی 
ّ
کردِن چه چیز و یا چه چیزهایی بوده اند. آنان برای رسیدن به هدفشان، به جای »أمئٌة ُمِضل

َكِلَمًة« )=کلمه ای را بر زبان آورد( را قرار داده اند!  َكَر  کننده اند( عبارِت »َذ گمراه 

کردِن صدای ضجه و شیوِن خودشان، مانع  گاهی حاضران به واقع و یا به صورتی ساختگی، با بلند 

که پيامبر  که صدای پیامبر رحمت؟ص؟ به درستی شنیده شود. یكی از این موارد، زمانی بود  از آن می شدند 

که مردگاِن در قبر را هم تحِت تأثیر خودش قرار می دهد:  خدا از فتنه ای سخن می گفت 

 اهَّلِل؟مص؟ 
ُ

: َقاَم َرُسول
ُ

ِب َبْكٍر، َتُقول
َ
اَء ِبْنَت أ ْسَ

َ
َع أ ُه َسِ

َ
ّن
َ
َبْيِر، أ َوُة ْبُن الّزُ ِن ُعْر ْخَبَر

َ
»... َعْن اْبِن ِشَهاٍب، أ

ْن 
َ
َبْيخَ أ ْت َبْيِن َو

َ
ًة َحال ْسِلُموَن َضّجَ َكَر َذِلَك، َضّجَ اْلُ ا َذ ّمَ

َ
ْرُء ِف َقْبِرِه. َفل ا اْلَ ِت ُيْفَتخُ ِبَ

َّ
ِفْتَنَة ال

ْ
َفَذَكَر ال

 
َ

َك، َماَذا َقال
َ
ْی َباَرَك اهَّلُل ل

َ
: أ یٍب ِمّنِ ُت ِلَرُجٍل َقِر

ْ
ْم ُقل ُتُ ا َسَكَنْت َضّجَ ّمَ

َ
َم َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟. َفل

َ
َكال ْفَهَم 

َ
أ

اِل«.    ّجَ
َ

يًبا ِمْن ِفْتَنِة الّد ُقُبوِر َقِر
ْ
ُكْم ُتْفَتُنوَن ِف ال

َ
ّن
َ
وِحَى ِإىَلَّ أ

ُ
: َقْد أ

َ
 اهَّلِل؟مص؟ ِف آِخِر َقْوِلِه؟ َقال

ُ
َرُسول

که او  که او از اسماء بنت ابو بکر شنید  که عروة بن زبير به من خبر داد  »... از ابن شهاب نقل است 

که آدمی در قبرش هم با آن  گفت  می گفت: رسول خدا؟مص؟ به خطبه خواندن برخاست و سخن از فتنه ای 

که شیوِن آنان مانع  گونه ای ضجه زدند  مورد تأثیر قرار می گیرد. او وقتی این مطلب را بر زبان راند، مسلمانان به 

مسند أبی یعلی الموصلی )  / 359(.   
سنن النسائی )4/ 03 (.   
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که در  مردی  بشنوم. وقتی سر و صدا و شیون مردم خوابيد، به  را  خدا؟مص؟  رسول  سخنان  من  که  شد  آن  از 

نزدیكِی من بود گفتم: خدا به تو برکت دهد! رسول خدا؟مص؟ در آخر فرمایشهایش چه فرمود؟ او گفت: به من 

که شما در نزدیکی فتنۀ دجال، در قبرهایتان مورد تأثیر فتنه قرار می گیرید«.  وحی شده است 

گروهی از  که  کردن بود  بر اساس آن چه در این روایت آمده است، پيامبر خدا؟ص؟ مشغول صحبت 

کاماًل طبیعی و  کردن مشغول شدند. ممكن است این شیون و این ناله،  حاضران به ضجه زدن و شیون 

آن  از  مثاًل  یا  و  گرفته  قرار  خبر  این  تأثیر  تحت  گونه  آن  واقع  به  حاضران  است  ممكن  یعنی  باشد.  واقعی 

که آنان یا بعضی از  گریه و ناله و شیون آنان به آسمان رفت و ممكن نیز هست  که صدای  ترسیده باشند 

که مالحظه می شود، در  گونه  کرده باشند. به هر حال، همان  کار اقدام  آنان، با نقشه ای حساب شده به این 

نتیجۀ این عمل، بسیاری از حاضران نتوانستند صدای رسول خدا؟ص؟ را بشنوند. 

در این روایتها، از فتنه ای غیر از فتنۀ دجال صحبت به میان آمده و این فتنه ممكن است زنده و 

کنندگان روایت، در تغیير  یا ثبت  یان و  با توجه به اصرار راو کنون  تأثیر قرار دهد. ا مردۀ حاضران را تحت 

َكِلَمًة« در روایت اول، می توان حدس زد که این شیون و یا این شیونها ساختگی  َكَر  وَن« به »َذ
ّ
عبارِت »أمئٌة ُمِضل

بود نه واقعی. 

به هر حال، این شیونها ساختگی باشد یا واقعی، بسیاری از حاضران به خاطر وجود این صداها، 

کنار دختر  که در  نتوانسته بودند صدای پيامبر خدا؟ص؟ را بشنوند و در نهایت، هیچ بعید هم نیست مردی 

کردن سخنرانی پيامبر خدا؟ص؟ مشغول بود نیز صدای پيامبر رحمت را نشنیده و از سوی  گوش  ابو بكر به 

کرده باشد! خودش مطالبی را جایگزین فرمایش پيامبر خدا 

شواهد   _ خدا؟ص؟  پيامبر  سخنرانی  هنگام  در  آشوب  و  بلوا  و  صدا  و  سر  ایجاد  یعنی   _ روش  این 

که پیامبر رحمت در میان مردم، از دوازده  بسیاری در زندگانی او دارد. یكی دیگر از این موارد، زمانهایی است 

اماِم پس از خودش صحبت می کرد!

طور  به  یك  هر  امامیه  غیر  روایات  در  و  امامیه  روایات  در  که  فرمایشهایی  در  پيامبران؟ص؟  خاتم 

که تعداد جانشینان، خلفا و اماماِن پس  کرده است  گانه به صورت متواتر نقل شده و به ما رسیده اعالم  جدا

از من، دوازده نفرند. 

 در برخی از این روایتها، از جانشیناِن خاتم پيامبران؟ص؟ با تعبیر »امیر« ، در برخی با تعبیِر »خلیفه« 

نفر«  »دوازده  جانشینان،  تعداِد  روایتها،  این  تمام  در  است.  شده  تعبیر  »ولی«  لفِظ  با  دیگر  برخی  در  و 

یٍش«، عبارِت مشترك بسیارى از این نقلهاست.  هم ِمن ُقـَر
ُّ
می باشند.    عبارِت »ُكل

که اشاره به تعداد جانشینان شده باشد.  در صورتی    
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که او مطلبی را از پيامبر خدا؟ص؟ نشنیده است.  ی آنها خبر از آن داده  در بسیاری از این روایتها، راو

کالم رسول خدا را نفهمیده است:  که او  ی خبر از آن داده  در بعضی از این روایتها، راو

 َّ ُ
: مث

َ
يًزا ِإىَل اْثَنْ َعَشَر َخِليَفًة. َقال ْمُر َعِز

َ
 َهَذا اْل

ُ
؟مص؟: َل َيَزال ِبُّ  الّنَ

َ
: َقال

َ
َرَة، َقال »...َعْن َجاِبِر ْبِن َسُ

ْيٍش«.    ُهْم ِمْن ُقَر
ُّ
ُكل  :

َ
؟ َفَقال

َ
ِب: َما َقال

َ
ُت ِل

ْ
ْفَهْمُه. َفُقل

َ
ٍء َلْ أ َم ِبَشْ

َّ
َتَكل

گفت: رسول خدا؟مص؟ فرمود: همواره این امر عزیز است تا آن زمان  که  »... از جابر بن سمره نقل است 

ی گوید: او سپس کلمه اى را فرمود که من آن را نفهمیدم. به پدرم گفتم:   که تعداد خلفاء به دوازده نفر برسد. راو

گفت: تماِم آنان از قریش هستند«. او چه فرمود؟ 

بودِن  نفر  که دوازده  این است  آنچه مهم است  کاری نیست.  ادعا  این  نادرسِت  و  به درست  فعال 

که مردگاِن در قبر را  که حاضران را مانند خبر دار شدن از فتنۀ عظیم یا فتنه ای  تعداد امامان چیزی نیست 

کند. یعنی:  نیز تحت تأثیر قرار می دهد، به شیون و ضجه وادار 

»سر و صدایی که »الّناس« در این جا و در موارد مشابه ایجاد می کردند، بلوا و آشوب بود و با 

گوشه ای از  که مردم نتوانند صدای پیامبر خدا؟ص؟ را بشنوند و این  این هدف ایجاد می شد 

تالش یهودیان و بازوان آنان برای رسیدن به این هدف بود که »کلمات خدا« در جایگاه های 

آنها قرار نگیرد و یا از جایگاه های آنها به جای دیگری منتقل شود«.

2 : اخباری با عنوان فتنۀ دجال

دݤݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ر ݣݣݣݣ�ز ام�ب ی ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫݫݕݡݡىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ال ݣݣݣݣݣݣ�بعد ݣݣݣݣݣاݤݤݤݤ�ز ݣݣݣݣݣݣݣٮݫ هۀ سه ݣݣد�ب �ز ݑ ݧ ٮݨݧ
د : ڡݨݨݨݨݨݨݨݨز

که آن موجود خاص، در  که نام موجودی خاص است  که »دجال« عالوه بر آن  پيش از این مطرح شد 

آخر الّزمان و پيش از بعثت وجود مقدس حضرت مهدی؟جع؟ خروج می کند، صفت افراد دیگری است 

و  اساس، »دّجال«  این  بر  نیز می کنند.  ایجاد  و  کرده اند  ایجاد  در جوامع مسلمانان  را  بزرگی  فتنه های  که 

»فتنۀ دّجال« یکی نیست.

که بر اساس آنها، ابن صائد همان  کتابهای روایی مهم عامه، روایاتی وجود دارد  در بخاری و مسلم و 

دّجال مشهور است: 

ُت: 
ْ
. ُقل

ُ
ال ّجَ

َ
اِئِد الّد ّنَ اْبَن الّصَ

َ
ْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهَّللِ، َيْحِلُف ِباهَّلِل: أ

َ
: َرأ

َ
ِد ْبِن اُلْنَكِدِر، َقال ّمَ »َعْن ُمَ

صحیح مسلم )3/ 453 (.   
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؟مص؟«.    ِبُّ ْم ُيْنِكْرُه الّنَ
َ
؟مص؟، َفل ِبِّ  َذِلَك ِعْنَد الّنَ

َ
ْعُت ُعَمَر َيْحِلُف َعل : ِإّنِ َسِ

َ
ِلُف ِباهَّلِل؟ َقال ْ َ

ت

که »دجال« همان ابن  که به خدا سوگند یاد می کند  گوید: جابر بن عبد اهلل را دیدم  »محمد بن منكدر 

این  بر  خدا؟مص؟  پیامبر  نزد  در  عمر  که  شنیدم  من  گفت:  می خوری؟!  قسم  خدا  به  تو  گفتم:  است.  صائد 

موضوع قسم یاد می کرد و پیامبر خدا؟مص؟ او را نهی نکرد«.

که ابن صائد _ یا همان ابن صیاد _ »دجال« است یا همان  گر قسم یاد شود  با این شدت و حّدت، ا

»دجال« مشهور است، دیگر جهت نگرانی پيامبر خدا؟ص؟ از »دجال« و »فتنۀ دجال« برای هیچ کس روشن 

»دجالهای  پایانی«،  »دجاِل  بر  عالوه  که  می دهد  نشان  روایتها  این  وجود  باشد،  آنچه  هر  اما  بود.  نخواهد 

 وجود نیز خواهند داشت. 
ً
دیگری« نیز در جامعه وجود داشته اند و احتماال

کذابهای پر تعداد  کتابهای عامه، در روایتهای بسیاری از خروج دجالها و  که در  این در حالی است 

دیگری نیز خبر داده شده است: 

ِف  َسَيُكوُن   :
َ

َقال اهَّلِل؟مص؟،   
َ

َرُسول ِإّنَ   :
ُ

َيُقول ْيَرَة،  ُهَر َبا 
َ
أ ْعُت  َسِ  :

َ
َقال  ، ْصَبِحّىِ

َ
اْل ُعْثَماَن  ِب 

َ
أ »َعْن 

اُهْم َل  ِإّيَ ُكْم َو ا ْنُتْ َوَل آَباُؤُكْم. َفِإّيَ
َ
ا َلْ َتْسَمُعوا أ ِدیِث، ِبَ ُتوَنُكْم ِبِبَدٍع ِمَن اْلَ

ْ
اُبوَن، َيأ

َ
َكّذ وَن 

ُ
ال ِت َدّجَ ّمَ

ُ
أ

َيْفِتُنوَنُكْم«.   

که می گوید: رسول خدا؟مص؟ فرمود:  گفت: من از ابو هریره شنیدم  که  »از عثمان اصبحی نقل است 

به زودی در امت من دّجالها و کذابهایی بروز می کنند که آنان حدیثهای نویی را برای شما می آورند؛ حدیثهایی 

که نه شما و نه پدران شما، هیچ یک، آنها را نشنیده اید. پس هم شما و هم پدرانتان به هوش باشید و از آنها 

بر حذر، تا شما را مفتون خودشان نسازند«.

که از وجود دجالهای بسیاری در امت خاتم پيامبران؟ص؟ خبر داده شده  در این روایتها، عالوه بر آن 

نسبت به بعضی از ویژگیهای آنان نیز هشدار الزم صادر شده است. روی این هشدار هم به پدران و هم به 

پسران است! 

زودی  به  که  است  گیر  فرا فتنه ای  دجالها  این  فتنۀ  که  می دهد  آن  از  خبر  البته  گونه  این  هشداری 

گریبانگیر مخاطبان این فرمایشها نیز می شود. 

در بعضی از این روایات، تعداد این دجالها به حدوِد »سی دّجال«، محدود شده است: 

 
ُ

ْنِبَياِء، َل َنِبَّ َبْعِدی. َوَل َتَزال
َ
ِإّنِ َخاَتُ اْل ، َو ِثيخَ

َ
يًبا ِمْن َثال وَن َقِر

ُ
ال اُبوَن َدّجَ

َ
َكّذ ِت  ّمَ

ُ
ُه َسَيْخُرُج ِمْن أ

َ
»ِإّن

صحیح البخاری )9/ 09 (.   
مسند أحمد مخرجا )4 /  5 (.   
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ْمُر اهَّلِل«.   
َ
ىِتَ أ

ْ
ّقِ َمْنُصوَرٌة َحّتَ َيأ  اْلَ

َ
ِت َعل ّمَ

ُ
َطاِئَفٌة ِمْن أ

پيامبران  خاتم  من  و  می کنند  خروج  من  امت  از  دجال  کذاب  سی  نزدیک  زودی  به  که  درستی  »به 

واقع  یاری  خاسته اند، مورد  حق  علیه  که  من  امت  از  گروهی  همواره  و  از من پيامبری نیست.  و بعد  هستم 

که امر خدا فرا رسد«. می شوند، تا آن 

که در آن میان، چهار  عدِد دقیق این دجالها)!( بر اساس بعضی از روایات، »بیست و نه دجال« است 

»دّجال زن« نیز وجود دارد:

َبُع ِنْسَوٍة.  ْر
َ
أ ْم  وَن: ِمْنُ وَن َسْبَعٌة َوِعْشُر

ُ
ال اُبوَن َوَدّجَ

َ
َكّذ ِت  ّمَ

ُ
أ : ِف 

َ
َنِبَّ اهَّلِل؟مص؟ َقال ّنَ 

َ
»َعْن ُحَذْيَفَة، أ

يخَ َل َنِبَّ َبْعِدی«.    ِبّيِ ِإّنِ َخاَتُ الّنَ َو

که از میان آنان،  کذابها و دجالها بیست و نه نفرند  گوید: پيامبر خدا؟مص؟ فرمود: در امت من  »حذیفه 

چهار نفرشان زن هستند. و من خاتم پيامبران هستم و پيامبری بعد از من مبعوث نخواهد شد«.

که قبل از »دجال آخر الزمان«، افراد دیگری  زن بودِن چهار دجال، برهان مهمی بر این واقعیت است 

نیز با این عنوان خوانده می شوند که آنان نیز خروج می کنند؛ افرادی که »دجال بودن«، یكی از صفتهای آنان 

است.

کم نیسابوری در »مستدرکش«  از میان این دجالها، سه دجال به صورت ویژه ای ذکر شده اند. حا

چنین آورده است: 

ِم 
َ

ْسال ى اْلِ ُتْنَقَضّنَ ُعَر
َ
: ل

َ
َّ َقال ُ

ِطمِی َمَع ُحَذْيَفَة َفَذَكَر َحِدیًثا، مث ُكْنُت ِف اْلَ  :
َ

»َعِن اْبِن ُعَمَر ... ، َقال

َبا َعْبِد اهَّلِل، 
َ
ُت: َيا أ

ْ
َثُة. ُقل

َ
ال

َ
وَن الّث

ُ
ال ّجَ

َ
َثِر َذِلَك الّد

َ
 أ

َ
َيْخُرَجّنَ َعل

ْ
وَن، َول

ُّ
ٌة ُمِضل ِئَّ

َ
َيُكوُنّنَ أ

َ
َوًة، َول َوًة ُعْر ُعْر

ْعُتُه«.  3 : َنَعْم َسِ
َ

 ِمْن َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟؟ َقال
ُ

ِذی َتُقول
َّ
ْعَت َهَذا ال َقْد َسِ

گفت:  و  کرد  نقل  را  حدیثی  او  بودم  حذیفه  با  حطیم  در  من  گفت:  که  است  نقل  عمر...  ابن  »از 

 به دنبال آن، سه 
ً
کننده خواهند آمد. و حتما گمراه   امامانی 

ً
بندهای اسالم یک به یک بریده می شوند و حتما

گفت:  گفتم ای ابو عبد اهلل! تو خودت این سخنان را از رسول خدا؟مص؟ شنیدی؟  دجال خروج می کنند. 

بله، خودم شنیدم«.

»این »سه دّجال« نیز مانند »دّجال آخر الزمان« و نیز مانند تمام »دجالهای دیگر«، خروج 

صحیح ابن حبان _ محققا )5 / 0  (.   
مسند أحمد ط الرسالة )38/ 380(.   

کم )4 / 573(. المستدرك علی الصحیحین للحا  3
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َثِر َذِلَك« معین شده است. »ذلک« 
َ
ی أ

َ
می کنند. زمان خروج این »سه دّجال«، با عبارِت »َعل

ٌة  ِئّمَ
َ
أ َیُکوُنّنَ 

َ
ُعْرَوًة ُعْرَوًة« باز می گردد و یا به »ل ِم 

َ
ْسال ِ

ْ
ُتْنَقَضّنَ ُعَرى ال

َ
در این عبارت، یا به »ل

وَن«. در حالت اول، بالفاصله بعد از پاره شدن بندهای اسالم، این سه دجال خروج 
ُّ
ُمِضل

گمراهی«.  می کنند و در حالت دوم، بعد از آمدِن امامان 

کدام »سه دّجال« اشاره دارد  که این»سه دّجال« به  فعاًل بحثی پيرامون این مطلب مطرح نمی شود 

و زمان خروج آنان چه زمانی است. شاید این مطلب، به عنوان نتیجه ای از این بحثها خود به خود برای 

خوانندگان روشن شود. آنچه در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آشنایی با این واقعیت است 

که در آخر الزمان خروج می کند، اسم است،  گر چه »دّجال« برای فرد مشخص و معینی  که بر اساس روایات، ا

که در نزدیکی زمان حیات پیامبر خدا؟ص؟ برای جامعۀ مسلمانان فتنه سازی  صفت افراد دیگری نیز هست 

می کنند و فتنۀ آنان از »فتنۀ دجال« نیز مهمتر و پر خطرتر خوانده شده است.

2 : اخباری با عنوان فتنۀ دجال

حݤݤ
ل �یا ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡُس�ز

�ز
ݢل�زّ ݢ �ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݢ

ز
�

ه : طا�ۀ

»ناحیُة  الّنخل«،  ِمن  »طائفٌة  الّنخل«،  »طائفُة  الّنخل«،  ِمن  »ناحیٌة  الّنخل«،  »»ناحیة 

المدینة«، »ناحیٌة ِمن المدینة« و نیز »ُجرف«، نامهایی است که در روایاِت عامه، به عنوان 

محل خروج یا محل نزول و یا به عنوان اردوگاه و خیمه گاِه »دّجال« مشخص شده است«. 

آنها  یاِن  راو روایتها،  از   بعضی  در  شده،  مطرح  یان  راو قول  از  فقط  اسامی  این  روایتها  از  بعضی  در 

برداشت خودشان را برای پيامبر رحمت؟ص؟ مطرح کرده اند و او آنها را رد نكرده و در بعضی از روایتها، پيامبر 

کرده است.  »دّجال« معرفی  خدا، خودش این نقطه یا این نقاط را به عنوان محل نزول و خروج و ارودی 

که این عناوین، البته عناوینی برای »عوالی مدینه« و به ویژه برای »ُسنح« و »ُجرف«  تحقیق نشان می دهد 

است.

کرده از حضور »دّجال« در ناحیه ای به نام  که پيرامون »دّجال« مطالبی را مطرح  در بعضی از روایاتی 

خیمه گاِه  یا  اردوگاه  عنواِن  به  ناحیه  این  است.  شده  گفته  سخن  النخل«  من  »طائفة  یا  النخل«  »طائفة 

»دّجال« مطرح شده است: 

 ، ِبَّ
َ

ِكال
ْ
َعاَن ال اَس ْبَن َسْ ّوَ َع الّنَ ُه َسِ

َ
ّن
َ
ِبيِه، أ

َ
، َعْن أ ْضَرِمّىُ اِن ْبُن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر اْلَ ْحَ َثِن َعْبُد الّرَ

َ
»... َحّد

ا  ّمَ
َ
ْخِل. َفل اُه ِف َطاِئَفِة الّنَ َع، َحّتَ َظَنّنَ

َ
َض ِفيِه َوَرّف

َ
 َذاَت َغَداٍة، َفَخّف

َ
ال ّجَ

َ
 اهَّلِل؟مص؟ الّد

ُ
َكَر َرُسول : َذ

َ
َقال
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ِفيِه  ْضَت 
َ

َفَخّف َغَداَة، 
ْ
ال  

َ
ال ّجَ

َ
الّد َكْرَت  َذ اهَّلِل!   

َ
َرُسول َيا  َنا: 

ْ
َفُقل َناُه، 

ْ
ل

َ
َفَسأ ِفيَنا.  َذِلَك  َعَرَف  ْيِه 

َ
ِإل ُرْحَنا 

ْيُكْم...«.   
َ
ْخَوُف ِمّنِ َعل

َ
اِل أ ّجَ

َ
: َغْيُر الّد

َ
ْخِل. َقال اُه ِف َطاِئَفِة الّنَ ْعَت، َحّتَ َظَنّنَ

َ
َوَرّف

که او از نّواس بن سمعان  کرده است  »... عبد الرحمان بن جبیر بن نفیر حضرمی از پدرش روایت 

کرد  گفت و مطلب را خیلی زیر و زَبر  که روزی به هنگام صبح، پیامبر خدا؟مص؟ سخن از دّجال  کالبی شنید 

که ما  کردیم او االن در »طائفة النخل« است. وقتی ما به نزد رسول خدا رفتیم او دانست  گمان  که ما  تا آنجا 

گفتیم: ای رسول خدا! امروز صبح در مورد دّجال  کردیم و  برای چه چیزی به نزدش رفته ایم. ما از او پرسش 

النخل«  در »طائفة  اکنون  هم  او  کردیم  که ما خیال  تا آنجا  کردی  پایين  و  باال  صحبت و مطلب را خیلی 

است. او فرمود: من از چیزی غیر از دّجال برای شما نگران ترم...«.

که در وقت شهادت خاتم پيامبران؟ص؟ ابو بكر در مدینه نبود. بخاری و مسلم و...  کرده اند  روایت 

که  است  مدینه«  در »عوالی  منطقه ای  »ُسنح«  که  بود و هم چنین آورده اند  در »ُسنح«  او  که  کرده اند  اعالم 

منزل مسکونی ابو بکر در آن قرار داشت: 

:  یعن 
ُ

إْساعيل  
َ

قال ْنِح.  ِبالّسُ َبْكٍر   َوأبو  َماَت  اهَّلِل ؟مص؟   
َ

َرُسول ّنَ 
َ
أ ؟مص؟  ِبَّ الّنَ ْوِج  َز  ... َعاِئَشَة  »َعْن 

عاِلـَيِة...«.     
ْ
ِبال

که ابو بکر در ُسْنح  که: رسول خدا ؟مص؟ از دنیا رفت در حالی   »از عایشه... زن پيامبر ؟مص؟ نقل است 

گوید:  یعنی در قسمت باالی مدینه بود...«.  بود. اسماعیل 

از شارحان صحیح بخاری است، در  و  بزرگ عامه  از علمای  که  ابن حجر عسقالنی )م.  85هـ( 

که در زمان شهادت خاتم پیامبران؟ص؟  کرده است  کتاب »اتحاف المهرة« ادعا کرده که احمد بن حنبل اعالم 

کن می شود: که »دّجال« در آن جا اردو می زند و یا سا ابو بکر در »طائفة النخل« یعنی در همان جایی بود 

َعْن  َفَكَشَف  َفَجاَء   :
َ

َقال ْخِل،  الّنَ َطاِئَفِة  ِف  َبْكٍر  ُبو 
َ
َوأ اهَّلِل؟مص؟   

ُ
َرُسول  َ ّفِ ُتُو ا  َلَّ ْفُظُه: 

َ
َول ُد:  ْحَ

َ
أ َواُه  »َر

ُه...«.  3
َ
ل َوْجِهِه َفَقّبَ

کرده و لفظ آن این است: وقتی رسول خدا؟مص؟ از دنیا  »این مطلب را احمد )=احمد بن حنبل( روایت 

کناری زد و او را بوسید...«. ی پيامبر را به  رفت، ابو بکر در »طائفة النخل« بود. او از راه رسید و روپوش رو

کنون و با توجه به  کتابهای احمد بن حنبل یافت نمی شود. ا این مطلب به این شكل در هیچ یک از 

مسند أحمد ط الرسالة )9  /  7 (.   
صحیح بخاری ج93/4 .    

إتحاف المهرة البن حجر )8 / 38 (.  3
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کار برده است، دو  که احمد بن حنبل به   عین عبارتی است 
ً
که این عبارت، دقیقا کرده  که ابن حجر اعالم  آن 

احتمال وجود دارد: 

کرده و یا نسبت دروغی را به احمد بن حنبل داده است!- 1 ابن حجر اشتباه 

کتابهای احمد بن حنبل به هر دلیلی آن را تغیير داده اند. - 2 کنندگان و ناشران  ثبت 

به هر صورت، آنچه در مسند احمد آمده تعبیری غیر از این تعبیر و البته بسیار جدید است: 

: َفَجاَء 
َ

ِدیَنِة، َقال ُبو َبْكٍر ِف َطاِئَفٍة ِمَن اْلَ
َ
 اهَّلِل؟مص؟ َوأ

ُ
َ َرُسول ّفِ : ُتُو

َ
اِن، َقال ْحَ ْيِد ْبِن َعْبِد الّرَ »... َعْن ُحَ

ٌد؟مص؟،  ّمَ ُمَ َماَت  ًتا!  َوَمّيِ ا  َحّيً ْطَيَبَك 
َ
أ َما  ى!  ّمِ

ُ
َوأ ِب 

َ
أ َك 

َ
ل ِفًدى   :

َ
َوَقال ُه، 

َ
ل َفَقّبَ َوْجِهِه  َعْن  َفَكَشَف 

ِدیَث«.    َكْعَبِة! َفَذَكَر اْلَ
ْ
َوَرّبِ ال

گفت: رسول خدا؟مص؟ از دنیا رفت و ابو بکر در »طائفة  که  »... از حمید بن عبد الرحمان نقل است 

من المدینة« بود. او گفت ابو بكر از راه رسید و روپوش پيامبر را به کناری زد و او را بوسید و گفت: پدر و مادرم 

گردند! تو چقدر در حال حیات و ممات، خوشبو هستی! به خدای کعبه قسم که محمد؟مص؟ مرد!  فدای تو 

کرده است«. و همین حدیث را نقل 

کرده این نتیجه به دست  کرده و آن چه احمد بن حنبل نقل  از مقایسۀ آن چه بخاری نقل و ادعا 

که »طائفة من المدینة« نام دیگر »ُسنح« و یا تعبیری از آن است.  می آید 

که نشان می دهد »طائفة المدینة« نام یک مکان است: کتابهای عامه روایاتی وجود دارد  در 

َولْبِن  ِدیَنِة،  اْلَ ِبَطاِئَفِة  َمْسِجٍد  ِف  الُة  الّصَ ِقيَمِت 
ُ
أ  :

َ
َقال َناِفٌع  ِن  ْخَبَر

َ
أ  :

َ
َقال ْيٍج  ُجَر اْبِن  َعِن   ...«

ىَل  ْو اْلَ َذِلَك  َوَمْسَكُن  ُه، 
َ
ل ىًل  َمْو ْسِجِد  اْلَ َذِلَك  ِإَماُم  َو َها، 

ُ
َيْعَمل ْرٌض 

َ
أ ْسِجِد  اْلَ َذِلَك  ِمْن  يًبا  َقِر ُعَمَر 

ىَل _ َصاِحُب  ْو اْلَ ُه 
َ
ل  

َ
َفَقال الَة.  الّصَ َمَعُهُم  ِلَيْشَهَد  اهَّلِل، َجاَء  َعْبُد  َعُهْم  َسِ ا  ّمَ

َ
َفل  :

َ
َقال َة.  َّ َ

ْصَحاِبِه ث
َ
َوأ

ىَل«.    ْو  اْلَ
َّ

. َفَصل َ ِف َمْسِجِدَك ِمّنِ ِ
ّ

ْن ُتَصل
َ
َحّقُ أ

َ
ْنَت أ

َ
 َعْبُد اهَّلِل: أ

َ
. َفَقال ِ

ّ
ْم َفَصل

َ
ْسِجِد _ : َتَقّد اْلَ

که نافع به من چنین خبر داد: در مسجدی در »طائفة  المدینة« نماز برگزار  »... از ابن جریج نقل است 

کار می کرد. امام آن مسجد، غالم ابن عمر بود و  که در آن  شد. ابن عمر در نزدیكی آن مسجد زمینی داشت 

گوید: وقتی عبد اهلل این خبر را شنید، به  خانۀ آن غالم و اصحابش در همان منطقه قرار داشت. ابن جریج 

مسجد رفت تا با آنان نماز بگزارد. در آن جا غالم او که امام مسجد بود به او گفت: پيش بيا و نماز بگزار. عبد 

که در مسجدت نماز بگزاری. پس از آن، غالم نمازش را خواند«. گفت: تو سزاوارتری  اهلل 

مسند أحمد مخرجا )  / 98 (.   
مسند الشافعی _ ترتیب سنجر ) / 307(.   
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»طائفٌة ِمن المدینة« همان »طائفُة المدینة« است:

ْرٌض 
َ
أ ْسِجِد  اْلَ َذِلَك  ِمْن  يًبا  َقِر ُعَمَر  َوِلْبِن  ِدیَنِة  اْلَ ِمَن  ِبَطاِئَفٍة  َمْسِجٍد  ِف  ُة 

َ
ال الّصَ ِقيَمِت 

ُ
أ  ...«

َها...«.   
ُ
َيْعَمل

بن  با آن چه احمد  آن  و اختالف  ابن حجر  نقِل  گذشت، در مورد  به آن چه  توجه  با  و  ترتیب  بدین 

»طائفة  ناِم  بودن  یکی  دلیل  به  حجر  ابن  که  است  این  آن  و  دارد  وجود  نیز  دیگری  احتمال  آورده،  حنبل 

کرده، از یکی از این نامها به جای  که ذکر  النخل« با »طائفة المدینة« و نیز با »طائفة من المدینة«، در عبارتی 

که در این صورت، دیگر اشتباهی هم صورت نگرفته است.   کرده  دیگری استفاده 

و  گرفته  صورت  اشتباهی  جا  این  در  که  شود  ادعا  است  ممكن  اوصاف،  این  تمام  با  و  حال  هر  به 

که دجال در آن خیمه می زند و از آن جا حمالتش را به مدینه آغاز می کند.  »ُسنح« همان جایی نیست 

می کند، »ناحیة  حمله  مدینه  به  آنجا  از  و  می زند  خیمه  آنجا  در  که »دّجال«  جایی  از  دیگر  تعبیری 

کرده است:  المدینه« است. بخاری نیز با درج روایتی به این مطلب تصریح 

 َّ ُ
اَلِدیَنِة، مث َناِحَيِة   ِف 

َ
َيْنِزل ، َحّتَ 

ُ
ال ّجَ

َ
الّد ىُء  ؟مص؟: َيحجِ ِبُّ الّنَ  

َ
: َقال

َ
ْبِن َماِلٍك، َقال َنِس 

َ
أ »... َعْن 

َكاِفٍر َوُمَناِفٍق«.     
ُّ

ُكل ْيِه 
َ
َتْرُجُف اَلِدیَنُة َثاَلَث َرَجَفاٍت، َفَيْخُرُج ِإل

که در »ناحیة المدینة«  که رسول خدا؟مص؟ فرمود: دّجال می آید تا آن  »از انس بن مالک نقل است 

او  به  منافقان  و  کافران  تمام  و  به شدت می لرزد  بزرگی  آشوبهای  با  بار  آن، مدینه سه  از  بعد  می گیرد.  منزل 

می پیوندند«.

که در وقت شهادت خاتم پیامبران؟ص؟ ابو بکر   همین تعبیر،  تعبیر از محلی است 
ً
همین تعبیر و دقیقا

در آنجا حاضر بوده است: 

 
َ

َعل  
َ

َفَدَخل َفَجاَء  ِدیَنِة.  اْلَ َناِحَيِة  ِف  َبْكٍر  ُبو 
َ
أ َكاَن   اهَّلِل؟مص؟ 

ُ
َرُسول ُقِبَض  ا  َلَّ  :

َ
َقال ُعَمَر،  اْبِن  »َعِن 

ى...«.  3   َرُسوِل اهَّلِل؟مص؟ َوُهَو ُمَسّجً

گفت: وقتی رسول خدا؟مص؟ از دنیا رفت ابو بکر در »ناحیة المدینة« بود. او  که  »از ابن عمر نقل است 

کرده بود...«. که او جان به جان آفرین تسلیم  از راه رسید و در حالی بر پيامبر خدا؟مص؟ وارد شد 

که یهودیان بنو نضیر و بنو قریظه  »ناحیة المدینة« همان »طائفة النخل« است و همان جایی است 

مسند الشافعی )ص: 55(.   
صحیح البخاری )9/ 59(.   

مصنف ابن أبی شیبة )7/ 7 4(.  3
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که...: زندگی می کردند و همان جایی است 

ْشُهٍر ِمْن َوْقَعِة َبْدٍر، َوَكاَنْت 
َ
ِة أ ِس ِسّتَ

ْ
 َرأ

َ
وِد _ َعل هَیُ

ْ
ِضيِر _ َوُهْم َطاِئَفٌة ِمْن ال َوُة َبِن الّنَ َكاَنْت َغْز  َّ ُ

»... مث
ِء«.   

َ
ال َ  اْلج

َ
وا َعل

ُ
 اهَّلِل؟مص؟ َحّتَ َنَزل

ُ
ِدیَنِة. َفَحاَصَرُهْم َرُسول ُهْم ِبَناِحَيِة اْلَ

ُ
ل خْ َ
ْم َون ُ َمَناِزلُ

»... پس از آن و در فاصلۀ شش ماه از واقعۀ بدر، غزوۀ بنو نضیر به وقوع پيوست و بنو نضیر قومی از 

کرد تا  یهودیان بودند. و منازل آنان و نخلهایشان در »ناحیة المدینة« بود. پيامبر خدا؟مص؟ آنان را محاصره 

که آنان به حكم جالی وطن، تن دادند«. آن 

از مقایسه این روایتها، نتیجۀ مهمی به دست می آید:

که بنا به خبر قطعی  »ابو بکر در زمان شهادت پیامبر خدا؟ص؟ در همان جایی حاضر بود 

اردو زدن و سکونت »دّجال« و نیز »طلوع  که مطرح شد، محل  پیامبر رحمت، در روایاتی 

شاخ شیطان« و نیز محل تجمع و سکونت یهودیان بود. این دیگر اتفاقی نیست و نمی توان 

آن را به اشتباه محقق و یا ناشر و یا به اشتباه ابن حجر نسبتش داد. این مطلب که از قویترین 

انکار  قابل  عنوان  هیچ  به  که  است  می 
ّ
مسل مطلب  شده  مطرح  و  استخراج  عامه  روایات 

که این دو مکان، از روی تصادف بر هم منطبق شده است«!  که ادعا شود  نیست مگر آن 

نیل األوطار )8/  8(.   


