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Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати кубро, қисми ёздаҳум: 

Нишонаҳои Қиёмат, Аломатҳое ки ҳанӯз зоҳир нашудаанд, 

 

Мабҳаси дуввум: Фитнаи Даҷҷол 

Матлаби аввал: Фитнаи Даҷҷол бузургтарин фитна дар таърихи 

башар аст. 

Фитнаи Даҷҷол дар рӯзҳои охири дунё ва ибтидои қиёмат ба 

вуқӯъ мепайвандад ва яке аз нишонаҳои бузурги вуқӯъи қиёмат аст. 

Фитнаи Даҷҷол яке аз бузургтарин фитнаҳост, ки дар тули таърих 

домангири башар мешавад. Дар саҳеҳи Муслим аз Абудаҳмо ва 

Абуқатода ривоят шудааст, ки мегӯянд: мо аз канори Ҳишом ибни 

Омир мегузаштем ва назди Имрон ибни Ҳусайн мерафтем. Ҳишом 

ибни Омир рӯзе хитоб ба мо гуфт: Шумо аз канори ман гузашта 

назди касоне меравед, ки ҳузури онҳо дар маҳзари Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) беш аз ман набудааст ва ҳадиси 

Паёмбари Худоро аз ман беҳтар намедонанд. Ман аз Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) шунидам, ки фармуданд: 

اِل( جَّ رَبُ ِمنن ادلَّ كن
َ
اَعِة َخلنٌق أ َ َخلنِق آَدَم إََِل ِقيَاِم السَّ  )َما َبْين

  “Миёни халқи Одам ва қиёми қиёмат падидае бузургтар аз 

падидаи Даҷҷол вуҷӯд надорад” (Муслим, китоби “Алфитан”, 

ҳадиси 4\2222, шумораи: 2946) 

Бинобар ин тамоми паёмбарон умматҳои худро аз Даҷҷол 

барҳазар доштаанд. Аммо Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) беш аз дигар паёмбарон масъалаи Даҷҷолро мавриди 

таъкид қарор додааст. 

Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят 

шудааст, ки мегӯяд: Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) баланд шуд ва пас аз ҳамду ситоиши Худованд дар бораи 

Даҷҷол суҳбат кард ва фармуд: 
 

ننَذرَُه قَون 
َ
ننِذُرُكُموُه َوَما ِمنن نَِِبٍّ إَِّلَّ أ

ُ
ََّل لَممن َلُقلنمُه نَمِِب  )إِِّني أَل ِِيمِه قَمون قُوُل لَُكممن 

َ
َمُه َولَِكِّني أ

َوَر( عن
َ
َ لَينَس بِأ نَّ اَّللَّ

َ
َوُر َوأ عن

َ
نَُّه أ

َ
لَُموَن أ ِمِه َتعن  ِلَقون
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“Ман шуморо аз Даҷҷол барҳазар медорам ва ҳеҷ паёмбаре 

нест, ки қавмашро бим надода бошад. Аммо ман дар бораи Даҷҷол 

сухане ба шумо мегӯям, ки ҳеҷ паёмбаре ба қавмаш нагуфтааст ва он 

инки Даҷҷол кур аст ва Худованди шумо кур нест. (Пас фиреби 

Даҷҷолро нахуред, ки мегӯяд: ман Худо ҳастам) (Саҳеҳи Бухорӣ, 

китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ 13\90) 

 

Дар Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст, ки 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

وَ  عن
َ
َوُر َوإِنَّ َربَُّكممن لَمينَس بِمأ عن

َ
ََّل إِنَُّه أ

َ
اَب أ َوَر النَكذَّ عن

َ تَُه األن مَّ
ُ
ننَذَر أ

َ
َينمِه )َما بُِعَث نَِِب  إَِّلَّ أ يَن ََ  َ َر َوإِنَّ َبمْين

تُوٌب كَ   فٌِر(َمكن
  “Ҳеҷ паёмбаре мабъус нашудааст, магар инки қавмашро аз 

аъвари (кури) дурӯғгӯ бим додааст. Эй мардум огоҳ бошед, ки 

Даҷҷол кур аст ва Худои шумо кур нест. Дар миёни ду чашми 

Даҷҷол калимаи “кофир” навишта шудааст” (Саҳеҳи Бухорӣ, 

китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ 13\90. Муслим китоби “Алфитан” 

боби “зикр ад-Даҷҷол ва сифатин мо маъаҳу” 4\2248, шумораи: 

2933) 

Дар Сунани Тирмизӣ ва Сунани Абудовуд аз Абдуллоҳ ибни 

Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) дар бораи Даҷҷол фармуд: 

ننِذُرُكُموُه َوَما ِمنن نَ 
ُ
قُوُل لَُكممن )إِِّني أ

َ
َمُه َولَِكنن َسمأ ننَذرَُه نُوٌح قَون

َ
َمُه لََقدن أ ننَذرَُه قَون

َ
ِِبٍّ إَِّلَّ قَدن أ

َوَر( عن
َ
َ لَينَس بِأ نَّ اَّللَّ

َ
َوُر َوأ عن

َ
نَُّه أ

َ
لَُموَن أ ِمِه َتعن ََّل لَمن َلُقلنُه نَِِب  ِلَقون  ِِيِه قَون

  “Ман шуморо аз Даҷҷол барҳазар медорам ва метарсонам. Ҳеҷ 

паёмбаре наомадааст, магар инки қавмашро тарсонида ва бим 

додааст. Ҳазрати Нуҳ (а) қавмашро аз Даҷҷол бим додааст. Аммо 

ман дар бораи Даҷҷол сухане ба шумо мегӯям, ки ҳеҷ паёмбаре қабл 

аз ман онро ба забон наёвардааст, шумо медонед, ки Даҷҷол кур аст 

ва Худои шумо кур нест” (Ҷомеул-усул: 10\356, шумораи: 2848) 

Дар Сунани Ибни Моҷа, Саҳеҳи Ибни Хузайма ва Мустадраки 

Ҳоким аз Абиумома ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

ض منذ ذرأ اهلل ذرية آدم أعظم من فتنمة ادلجمال وإن )يا أيها انلاس! إنها لم تكن فتنة ىلع وجه األر
 اهلل عز وجل لم يبعث نبيا إَّل حذر أمته ادلجال وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم وهو خارج فيكم َّل حمالة(

“Эй мардум аз рӯзе, ки Худованд насли инсонро офаридаст ҳеҷ 

фитнае дар рӯи замин бузургтар аз фитнаи Даҷҷол набудааст. 
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Худованд ҳеҷ паёмбареро нафиристодааст, ки қавмашро аз Даҷҷол 

натарсонида бошад ва ман охирин ва хотами паёмбарон ҳастам ва 

шумо ҳам охирин уммат ҳастед ва Даҷҷол ҳатман дар миёни шумо 

зуҳур хоҳад кард” (Саҳеҳ ҷомеул-сағир 6\237, шумораи: 7753) 

 

Матлаби дуввум: Сабаби ном ниҳодани ӯ ба Масеҳи Даҷҷол 

Ибни Асир мегӯяд: Даҷҷолро аз ин сабаб масеҳ мегӯянд, ки як 

чашми он масеҳ (ҳам сатҳ ва мамсуҳ) аст ва масеҳ ба касе мегӯянд, ки 

як тарафи рӯяш на чашме дошта бошад ва на абру. Масеҳ (Масиҳ) 

бар вазни фаъил ба маънои мафъул аст. Бар хилофи Исо ибни 

Марям (а) ӯро аз ин ҷиҳат масеҳ меноманд, ки масҳ карда ва даст 

кашидан бар беморон, беморро (бо иҷозати Худованд) шифо медод. 

Бинобар ин масеҳ (масиҳ) дар ҳаққи Исо ибни Марям (а) бар вазни 

фаъил ба маънои фоъил аст ва дар ҳаққи Даҷҷол ба маънои каззоб 

ва дурӯғгӯ аст. 

Ибни Ҳаҷар мегӯяд: Чун Даҷҷол ҳақро ба ботил мепӯшонад ва 

ҳақиқатро китмон мекунад, Даҷҷол номида мешавад. Арабҳо 

мегӯянд: 

 دجل اإلناء باذلهب إذا طاله
  “Зарфро бо оби тилло пӯшонид” 

Ибни Дурайд мегӯяд: Даҷҷолро аз он ҷиҳат Даҷҷол мегӯянд, ки 

ҳақро ба василаи дурӯғаш мепӯшонад ва баъзеҳо мегӯянд: Ваҷҳи 

тасмияи Даҷҷол ин аст, ки ба дуртарин нуқтаи замин сафар 

мекунад, ё аз ин ҷиҳат, ки ӯ бо сафарҳои худ тамоми заминро 

мепӯшонад. (Фатҳул-борӣ 11\19) 

 

Матлаби севвум: Авзои мусалмонон дар замони зуҳури Даҷҷол 

Андаке пеш аз зуҳури Даҷҷол мусалмонон дорои азамат ва 

шукӯҳе хоҳанд буд ва чунон бармеояд, ки ҳадафи зуҳури Даҷҷол 

поён додан ба ин азамат ва қудрат аст. Дар он рӯзгор мусалмонон бо 

Рум сулҳ мекунанд ва ҳамаи мусалмонон ва румиҳо алайҳи як 

душмани муштарак меҷанганд ва пирӯз мешаванд. Сипас ҷанг 

миёни мусалмонҳо ва салибиҳо шуруъ мешавад. Дар Сунани 

Абудовуд аз Зӣ-михбар (р) нақл аст, ки мегӯяд: Аз Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) шунидам, ки мефармуд: 

)ستصاحلون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنرصون وتغنمون وتسلمون ثمم 
ترجعون حىت تزنلوا بمرج ذي تلول فريفع رجل من أهل انلرصانية الصليب فيقول: غلب الصمليب فيغبمب 
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مون إَل أسلحتهم رجل من املسلمْي فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وجتمع للملحمة " وزاد بعبهم: " فيثور املسل
 فيقتتلون فيكرم اهلل تلك العصابة بالشهادة(

Дар ояндаи наздик шумо мусалмонон бо румиҳо сулҳи 

мусолиматомезеро анҷом медиҳед, шумо ва онҳо дар баробари 

душман муттаҳид шуда алайҳи онҳо меҷангед ва дар ниҳоят пирӯз 

мешавед. Амволи ғаниматро ба даст меоред, сипас ба сӯи хона ва 

кошона ба роҳ меафтед то ба “Мараҷи зӣ-талул” мерасед, дар онҷо 

таваққуф мекунед, як марди насронӣ салибро бармедорад ва 

мегӯяд: Салиб ғалаба пайдо кардааст. Марде аз мусалмонҳо ба хашм 

омада салибро мешиканад ва онгоҳ румиҳо бо макру ҳила алайҳи 

мусалмонон омодаи ҷанг мешаванд” 

Дар ривояти дигаре омадааст: Мусалмонҳо бо аслиҳаҳои худ 

ҳамла мекунанд, даргирӣ шуруъ мешавад ва Худованд ин гурӯҳи аз 

мусалмононро ба мақоми баланди шаҳодат мерасонад. (Мишкотул-

масобиҳ 3\18, шумораи: 5428) 

Он рӯзҳо шумо хоҳед дид, ки мусалмонҳо қудратманд ҳастанд, 

онон ҷиҳод мекунанд ва пирӯз мешаванд ва ба саломат ба 

хонаҳояшон бармегарданд ва мебинанд онон ба ҳар қиммат 

пойбанди дини худ ҳастанд. Насронӣ вақте салибро баланд мекунад 

чунин мепиндорад, ки пирӯзии мусалмонон дар сояҳои салиб буда 

ва ба хотири он таҳаққуқ ёфтааст. Мусалмони ғайратманде баланд 

шуда салибро мешиканад ва гурӯҳи мусалмонон бо бардоштани 

аслиҳаҳои худ ба румиҳо ҳамла мебаранд ва бо вуҷӯди камии 

лашкар ба ҷанг ва пайкор мепардозанд. Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) онҳоро шаҳид медонад ва Худованд ин 

шаҳодатро муҷиби такрим ва таъзими онҳо қарор медиҳад. Румиҳо 

алайҳи мусалмонон макру ҳила мекунанд ва ҷараёнҳои баъдӣ боиси 

вуқуи ҷангу куштор ва хунрезӣ мешавад. 

 

Даргирӣ ва фатҳи Қустантиния 

Малҳама маъракаи бузурге аст, ки миёни мусалмонон ва 

салибиён рух медиҳад. Дар ҳадиси гузашта ба сабаби даргирӣ ва 

иллати ҷанг ишора шуд. Ҳадисҳои фаровоне пиромуни ин маъракаи 

ваҳмнок ва наҳваи сабру таҳаммули мусалмонон ва пирӯзии муъминон 

дар ин маърака бар душманон, ривоят шудааст. (Дар ҳадисҳои набавӣ 

баён шудааст, ки дар охири замон румиён хеле зиёд мешаванд. Дар 

Муснади Имом Аҳмад ва Саҳеҳи Муслим омадааст, ки Паёмбар 
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(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: )َتقوم الساعة و الروم اكرث عددا(  

“Қиёмат дар ҳоле барпо мешавад, ки румиён аз ҳама бештар ҳастанд”. 

Саҳеҳи ҷомеул-сағир: 3\51) 

Чунин пайдост, ки теъдоди зиёде аз масеҳиёни ҳақиқӣ дар ин 

маърака душодуши муъминон ба ҷанг ва пайкор мепардозанд. Дар 

Саҳеҳи Муслим аз ҳазрати Абуҳурайра (р) ривоят шудааст, ки 

Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

نَمِدينَم ٌٌ ِممنن ال ُرُج إيَِلنِهمن َجمين يَخن َِ ون بَِدابٍِق 
َ
َماِق أ َن َ وُم بِاألن َل الرُّ ِ

اَعُة َحىتَّ َلزنن ِة )ََّل َتُقوُم السَّ
يمَن َسمبَونا ِمنَّم ِ َ اذلَّ وُم َخلُّوا بَيننَنَا َوَبْين َمئٍِذ فَإَِذا تََصافُّوا قَالَتن الرُّ رنِض يَون

َ ِل األن هن
َ
ا ُنَقماتِلنُهمن ِمنن ِخيَاِر أ

يَنن  َِ يَُقماتِلُوَنُهمن  َِ َوانِنَا  َ إِخن ِ ََّل ُُنَِّلي بَيننَُكمن َوَبْين ِلُموَن ََّل َواَّللَّ نُمسن يَُقوُل ال َِ ُ َهمِزُم ثُلُمٌث ََّل َلتُموُب اَّللَّ
بَمَدا 

َ
تَنُموَن أ ْن تَمِتُ  الُّلُمُث ََّل ُل ْن ِ َوَي َهَداِء ِعننمَد اَّللَّ فنَبُل الشُّ

َ
تَُل ثُلُثُُهمن أ بََدا َوُيقن

َ
تَِتُحموَن َعلَينِهمن أ ْن يَ َِ

تَِسُموَن النَغنَائَِم قَدن َعلَُّقوا سُ  بَيننََما ُهمن َلقن َِ َطننِطيَِيََّة  مينَطاُن إِنَّ قُسن ِِيِهمن الشَّ ينتُوِن إِذن َصاَح  ُهمن بِالزَّ َِ يُو
بَيننََمما ُهممن  َِ َم َخمَرَج 

ن
مأ رُُجوَن وََذلَِك بَاِطٌل فَمإَِذا َجماُءوا الشَّ يَخن َِ ِليُكمن  هن

َ
ُكمن يِف أ َْ نَمِسيَ  قَدن َخلَ ال

اَلةُ  ِقيَمتن الصَّ
ُ
وَف إِذن أ ُْ وَن الصُّ وَن لِلنِقتَاِل يَُسوُّ ُ َعلَينمِه وََسملََّم يُِعدُّ َيَم َصَّلَّ اَّللَّ ُل ِعيََس ابنُن َمرن ِ

يَزنن َِ  
ِلم نَماِء فَلَون تََرَكُه ََّلننمَذاَب َحمىتَّ َلهن نِملنُ  يِف ال ِ َذاَب َكَما يَُذوُب ال ُهمن فَإَِذا َرآُه َعُدوُّ اَّللَّ مَّ

َ
َك َولَِكمنن فَأ

يِهمن َدَمُه يِف  رُيِ
َِ ُ بِيَِدهِ  تُلُُه اَّللَّ َبِتِه( َلقن  َحرن

  “Қиёмат барпо намешавад то инки румиҳо ба Аъмоқ ва Добиқ 

(номи ду мантиқа дар наздикии Ҳалаб ҳастанд) ҳамла накунанд. 

Онгоҳ сипоҳе аз Мадина муштамил бар беҳтарини мардуми рӯи 

замин алайҳи румиҳо дар сафи ҷанг меистанд. Вақте дар рӯ ба рӯи 

ҳам қарор мегиранд, румиҳо мегӯянд: Бигзоред то касоне, ки 

мардуми моро ба асорат гирифтанд бикушем. Мусалмонон 

мегӯянд: Савганд ба Худо, роҳи шуморо боз намекунем ва 

бародаронамонро ба шумо таслим намекунем. Мусалмонҳо алайҳи 

румиҳо меҷанганд. Онҳо назди Худованд беҳтарин шаҳидон ҳастанд 

ва як саввум ба пирӯзӣ мерасанд ва ҳаргиз дучори фитна нахоҳанд 

шуд ва Қустантинияро фатҳ мекунанд. (Ин фатҳ ё пирӯзӣ ғайри 

фатҳе аст, ки тавассути Султон Муҳаммади Фотиҳ анҷом 

гирифтааст). Дар ҳамин лаҳза, ки мусалмонон машғули тақсими 

моли ғанимат мешаванд ва дар ҳоле, ки шамшерҳои мусалмонон ба 

дарахтҳои зайтун овезон шудааст, шайтон миёни мусалмонон нидо 

медиҳад, ки Даҷҷол дар аҳлу аёли шумо ҷонишини шумо шудааст. 

Мусалмонҳо ҳаракат мекунанд ва ин эъломи шайтон дурӯғ аст. 

Вақте мусалмонҳо ба Шом (Сурия) мерасанд, Даҷҷол зуҳур мекунад. 
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Дар ҳоле, ки мусалмонҳо худро барои пайкор алайҳи душман 

муҳайё мекунанд, дар муқобил ҳам ба сафороии низомӣ 

мепардозанд, намоз барпо мешавад ва Исо ибни Марям фурӯд 

меояд. Мардумро дар намоз имоматӣ мекунад. Вақте нигоҳи Даҷҷол 

ба ҳазрати Исо ибни Марям меафтад монанди намак дар об маҳлул 

ва об мешавад. Агар ба ҳоли худ раҳо шавад нобуд ва ҳалок 

мегардад. Аммо ҳазрати Исо (а) ӯро мекушад ва найзаашро, ки 

олуда бо хуни ӯст, ба мардум нишон медиҳад” (Муслим, китоби 

“Алфитан” 4\2221, шумораи: 2897) 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳадиси 

дигар перомуни ваҳмнок будани ин маърака ва фидокорие, ки 

мусалмонон дар ин маърака аз худ нишон медиҳанд, сухан гуфтааст. 

Фидокорӣ ба ҳадде буд, ки гурӯҳҳое аз мусалмонон се рӯз пай дар 

пай то охирин қатраи хун ва то вопасин лаҳзаҳои зиндагӣ барои ҷон 

додан ва истиқболи марг рафтан, байъат мекунанд. Чунон 

бармеояд, ки шумори мусалмонон дар он рӯз андак хоҳад буд, чун 

мусалмонон дар он маърака замоне ба пирӯзӣ мерасанд, ки аз 

ҷойҳои дигар имдод мерасад ва худ ба танҳоӣ аз паси ин лашкар 

барнамеоянд. 

Дар Саҳеҳи Муслим аз Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят 

шудааст: Қиёмат барпо намешавад то мерос тақсим нагардад ва 

ғанимат шодобӣ ва хушҳолӣ ба бор наёварад ва баъд бо ишора ба 

тарафи Шом (Сурия) фармуд: Душман алайҳи мусалмонон ҷамъ 

мешавад ва мусалмонон низ дар баробари онҳо сафороӣ 

менамоянд. (Ин таҷаммуъ ба хотири ҷанг ва куштор хоҳад буд ва 

баъд аз ғадру ҳилаи румиҳо, ки дар ҳадиси гузашта ба он ишора 

шуд, таҳаққуқ хоҳад ёфт). Ровӣ (Ясир ибни Ҷобир) мегӯяд: Арз 

кардам, манзур аз душман, румиҳо ҳастанд? Абдуллоҳ ибни Масъуд 

(р) фармуд: Оре, дар он рӯз ҷанги иртидод шиддат пайдо мекунад, 

мусалмонон паймон мебанданд, ки ба яке аз ду некӣ -марг ё пирӯзӣ- 

даст ёбанд, то инки шаб фаро мерасад ва фаро расидани шаб монеъ 

аз ҷанг мешавад ва ҳар ду гурӯҳ бидуни пирӯзӣ ба қароргоҳи худ 

бармегарданд. Мусалмонон шарт мекунанд, ки ҳеҷ кас бидуни 

пирӯзӣ наметавонад баргардад вале бо фаро расидани шаб шарт ба 

итмом мерасад. Мусалмонон дубора шартро дар миён мегузоранд. 

То се рӯз ин куштор идома дорад, рӯзи чаҳорум ҳамаи мусалмонон 

алайҳи Рум саф гирифта таёр мешаванд. Ҷанги бисёр шадиде сурат 

хоҳад гирифт, ҷанге, ки монанди он дида нашудааст ё дида нахоҳад 
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шуд. Куштаҳо чунон зиёд мешаванд ва фазо чунон бадбӯ мешавад, 

ки ҳатто агар паранда аз канори онҳо бигзарад ҷон дода бар замин 

меафтад. Марде, ки сад фарзанд дошта бошад танҳо як фарзанд 

барояш боқӣ мемонад ва бақия дар ҷанг ҷони худро аз даст 

медиҳанд. Баъд аз ин ҳодиса чи ғанимате мояи хушҳолӣ мешавад ва 

кадом мерос тақсим мегардад? Дар ҳамин вазъият садое, ки 

бузургтар аз ин ҷанг аст ба гӯши онҳо мерасад. Мунодие нидо 

мекунад, ки Даҷҷол дар фарзандон ва хонаводаҳо ҷонишини шумо 

шудааст. Моли ғанимат ва ҳарчиро, ки дар даст доранд раҳо 

мекунанд ва ба сӯи хонаҳо ба роҳ меафтанд. Даҳ марди ҷангӣ ва 

салаҳшур ба тарафи Даҷҷол ба унвони муқаддимаи лашкар равона 

мешаванд. Ибни Аббос (р) мегӯяд: Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

مَ  سن
َ
رُِف أ عن

َ
رنِض )إِِّني أَل

َ مِر األن هن َْ ُ فَمَوارَِس ىلَعَ  نَواَن ُخيُولِِهمن ُهممن َخمرين ل
َ
َماَء آبَائِِهمن َوأ سن

َ
اَءُهمن َوأ

َمئٍِذ(  رنِض يَون
َ ِر األن هن َْ ِ فََوارَِس ىلَعَ  ون ِمنن َخرين

َ
َمئٍِذ أ  يَون

  “Ман номи ҷанговарон ва номи падарон ва ранги аспҳояшонро 

медонам. Онҳо дар он рӯзгор аз беҳтарин ҷанговарон хоҳанд буд” 

(Саҳеҳи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2223, шумораи: 2899) 

Дар Саҳеҳи Муслим дар бораи фатҳи Қустантиния аз 

Абуҳурайра (р) тафсили бештаре ба шарҳи зер омадааст. Паёмбари 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:  

ِر قَالُوا َنَعمن يَما رسمول َحن تُمن بَِمِدينٍَة َجانٌِب ِمننَها يِف النرَبي وََجانٌِب ِمننَها يِف اْلن اهلل قَماَل ََّل )َسِمعن
َحَق فَإَِذا َجاُءوَها نََزلُوا فَلَمن ُلَقاتِلُو ا ِمنن بَِِّن إِسن َْ لن

َ
ُزوََها َسبنُعوَن أ اَعُة َحىتَّ َلغن ا بِِسماَلٍح َولَممن َتُقوُم السَّ

َحُد َجانِبَينَها( 
َ
ُقُط أ رَبُ فَيَسن كن

َ
ُ أ ُ َواَّللَّ ٍم قَالُوا ََّل إََِلَ إَِّلَّ اَّللَّ ُموا بَِسهن  يَرن

Оё дар бораи шаҳре1, ки нисфи он дар хушкӣ ва нисфи 

дигараш дар баҳр қарор дорад чизе шунидаед? Ҳозирин гуфтанд: 

Оре, Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

Қиёмат барпо намешавад то инки ҳафтод ҳазор аз фарзандони 

ҳазрати Исҳоқ (а) алайҳи мардуми он диёр ҷиҳод накунанд. Ин 

                                                           
1. Донишмандон мегӯянд: ин шаҳр Қустантиния аст, агарчи Паёмбари Худо номи 

онро баён нафармудаанд. Ба назарам расид, ки ин шаҳр Бондокия Итолиё бошад, 

зеро қисме аз хонаҳояш дар дохили дарё сохта шудааст ва қисмати дигар дар 

хушкӣ. Дар сафаре аз ҳар ду шаҳр дидан кардам, аммо ба назарам шаҳри 

Бондокия ба тафсири ҳадис наздиктар бошад. Худо донотар аст. 
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фарзандони Исҳоқ2 ҳаргоҳ вориди шаҳр шаванд бо силоҳ 

намеҷанганд ва ҳеҷ тиреро намеандозанд, балки онҳо мегӯянд: “Ло 

илоҳа илаллоҳ”, бо гуфтани ин калима нисфи шаҳр суқут мекунад”  

Савр (Савр ибни Зайди Дайлӣ, яке а ровиёни ҳадис аст) 

мегӯяд: Ба гумони ман Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) фармуд: Ҳамон нисфе, ки тарафи баҳр аст баъди нисфи дуввум 

низ бо гуфтани калимаи "Ло илоҳа илаллоҳ валлоҳу акбар” суқут 

мекунад. Дафъаи саввум, ки калимаи мазкур гуфта мешавад 

дарвозаи шаҳр боз мешавад ва мусалмонон вориди шаҳр мешаванд 

ва амволи ғаниматро ба даст меоранд. Дар ҳамин ҳол, ки машғули 

тақсими ғанимат ҳастанд касе нидо дармедиҳад: Эй мардум 

муроқиб бошед, ки Даҷҷол зуҳур кардааст. Дар ин ҳангом ҳама 

чизро раҳо карда ба сӯи хонаҳояшон бармегарданд. 

 

Матлаби чорум: Қаҳтӣ ва гуруснагӣ қабл аз зуҳури Даҷҷол 

Пеш аз зуҳури Даҷҷол мардум ба шиддат гирифтори офат ва 

мусибатҳои фаровоне мешаванд, борон аз осмон бар замин 

намеборад ва замин гиёҳ ва дарахт намерӯёнад. Дар Сунани Ибни 

Моҷа, Саҳеҳи ибни Хузайма ва Мустадраки Ҳоким аз Абуумома аз 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ривоят шудааст, 

ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

 ُ ُمُر اَّللَّ
ن
ِِيَهما ُجموٌ  َشمِديٌد يَمأ اِل ثاََلَث َسنََواٍت ِشَداٍد يُِصيُب انلَّاَس  جَّ )إِنَّ َقبنَل ُخُروِج ادلَّ

 
َ ُمُر األن

ن
نن ََتنِبَس ثُلَُث َمَطرَِها َوَيأ

َ
وََل أ

ُ نَِة األن َماَء يِف السَّ َماَء السَّ ُمُر السَّ
ن
ِبُس ثُلَُث َنبَاتَِها ُثمَّ يَأ تَحن َِ رنَض 

م ُ السَّ ُمُر اَّللَّ
ن
ِبُس ثُلََُثن َنبَاتَِها ُثمَّ يَأ تَحن َِ رنَض 

َ ُمُر األن
ن
ِبُس ثُلََُثن َمَطرَِها َوَيأ تَحن َِ منَِة يِف الَّاِنيَِة  َماَء يِف السَّ

ِبُس َمَطَرَها ُُكَُّه فَاَل تُ  تَحن َِ ماَء الَّاِلَِة  َ ِبُس َنبَاَتَها ُُكَُّه فَاَل تَُنِبُت َخْضن تَحن َِ رنَض 
َ ُمُر األن

ن
َرَة َوَيأ ِطُر َقطن قن

                                                           
2 . Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим (44\18) мегӯяд: Қозӣ мегӯяд: дар ҳамаи 

аҳодиси Муслим баён шудааст, ки наводагони Исҳоқ (а) аст, бархе дигар мегӯянд аз 

наводагони Исмоил (а) аст. Албатта сиёқ ва мафҳуми ҳадис ин дидгоҳро таъйид 

мекунад, чун он қавм араб ҳастанд ва наводагони Исҳоқ (а) араб нестанд. 

Ман мегӯям: Ишколе дар ин ҳадис вуҷӯд надорад, чун ин дин барои ҳамаи мардум 

аст ва Худованд қудрати худро ба ҳар касе дӯст дошта бошад медиҳад. Муҳаммади 

Фотиҳ сесад сол баъд аз Нававӣ Қустантинияро фатҳ кард ва бештар сарбозонаш 

ғайри араб буданд, мушкиле надорад, ки ин ҷараён бори дигар тавассути ғайри 

араб ба вуқӯъ бипайвандад. Албатта дар ҳадиси гузашта ин матлаб таъйид 

мешавад, чун румиён ба мусалмонон мегӯянд: бигзоред бародарони худро, ки 

вориди лашкари шумо шудаанд ба қатл бирасонем. 
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َمماِن قَماَل  ٌُ انلَّماُس يِف َذلِمَك الزَّ َمما يُِعمي َِ ُ ِقيمَل  ٍف إَِّلَّ َهلََكتن إَِّلَّ َما َشاَء اَّللَّ
لن ِْ فَاَل َتبنََق َذاُت 

بِ  ِبرُي َوالتَّسن ِليُل َواتلَّكن َعاِم(اتلَّهن ِميُد َوُُينَرى َذلَِك َعلَينِهمن ُُمنَرى الطَّ  يُ  َواتلَّحن
  “Пеш аз зуҳури Даҷҷол се сол қаҳтӣ, ки мардум ба шиддат дар 

он дучори гуруснагӣ мешаванд пеш хоҳад омад, соли аввал 

Худованд ба осмон амр мекунад, ки як саввум боришро мутаваққиф 

созад ва ба замин дастур медиҳад, ки як саввум гиёҳонашро сабз 

накунад. Дар солҳои дуввум ва саввум низ чунин мешавад ва дар 

поёни се сол ҳеҷ қатрае бар замин намеафтад ва ҳеҷгуна донае аз 

замин сабз намешавад. Ҳеҷ ҳайвони сумдоре бар замин зинда 

намемонад. Ҳама аз байн мераванд. Касе арз кард: Эй Паёмбари 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мардум дар ин муддат 

чигуна ва ба чи василае зиндагии худро мегузаронанд? Паёмбари 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: Бо таҳлил ва 

такбиру ҳамд, ин калимот ҷойгузини ғизо мешаванад" (Саҳеҳул-

ҷомеъ 6\277, шумораи: 7752) 

 

Матлаби панҷум: Вижагиҳо ва нишонаҳои Даҷҷол 

Даҷҷол иддиои рубубият мекунад ва барои ривоҷ додани 

ботилҳои худ амалҳои хориқулодаеро анҷом медиҳад, ҳатто шахсе, 

ки назди ӯ меояд гумон мекунад ҷараёни Даҷҷол бар вай пинҳон 

намешавад ва ботили ӯ таъсире надорад. Аммо вақте аъмоли 

хориқулодаи ӯро мебинад таслим мешавад ва аз ӯ пайравӣ мекунад. 

Дар Сунани Абудовуд бо санади саҳеҳ аз Имрон ибни Ҳусайн 

ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) фармуд: 

نه مؤمن، فيتبُعمه، اما 
َ
 منه، فواهلل إِن الرجل يلأتيه وهو ََينِسُب أ

َ
ال، فَلنيَننأ جَّ )َمنن َسِمَع بادلَّ

و لََما يَبعث به من الشبهات(
َ
 َلبنَعُث به من الشبهات، أ

“Ҳар кас дар бораи Даҷҷол мешунавад бояд аз вай дурӣ кунад. 

Ба Худо савганд инсони мусалмон пеши ӯ меояд ва мепиндорад, ки 

мусалмон аст, вале вақте назди ӯ меояд аз шубуҳоти илқошудаи ӯ 

пайравӣ мекунад" (Ҷомеул-усул 10\356, шумораи: 7846) 

Ҳар кас бо диққат Даҷҷолро мавриди мутолиа қарор диҳад 

медонад, ки Даҷҷол ботил аст ва сифоти рубубият дар он таҳаққуқ 

наёфтааанд. Ҳар чанд тавассути ӯ корҳои хилофи оддат сурат 

мегирад, чун Даҷҷол башар ва нотавон аст, мехурад, менӯшад, 

мехобад ва ниёз ба рафтани ҳоҷҷат дорад. Ҳар кас чунин ҳолате 
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дошта бошад чи гуна метавонад худо, маъбуд ва рабби коинот 

бошад? Ҳоло онки ӯ ниёзманд ба коинот аст! 

Бо ин вуҷӯд Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

бисёре аз аломот ва вижагиҳои онро барои мо баён фармудааст то 

мусалмоне, ки Даҷҷол дар замони онҳо зуҳур мекунад, ӯро шинохта 

ва дар доми фиреби ӯ гирифтор нашавад. 

 

Вижагиҳои барҷастаи Даҷҷол 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба гунае 

Даҷҷолро муаррифӣ кардааст, ки кӣ ва чигунагӣ ва сифоту қиёфаи ӯ 

равшан шудааст. Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Умар (р) 

ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) Даҷҷолро дар хоб дид ва ӯро чунин тавсиф фармуд: Марде 

тануманд ва сурхранг аст, мӯйҳои сараш печида ва як чашмаш 

нобиност. Чашми кури ӯ ба тарафи берун барҷаста ва монанди 

донаи ангуре аст, ки рӯи об мебошад, аз нигоҳи симову сурат ва 

қиёфа монандии зиёде ба Ибни Қатани Хузоъӣ дорад. (Саҳеҳи 

Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ: 13\90) 

Дар Муснади Аҳмад ва Сунани Абудовуд бо санади саҳеҳ аз  

Убода ибни Сомит ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

أن مسمي  ادلجمال رجمل قصمري )إِّن حدثتكم عن ادلجال حىت خشيت أن َّل تعقلوا، 
وإنه أعور العْي، ليست بناتئة وَّل حجراء، واعلموا أن اهلل عمز  أفحج جعد أعور مطموس العْي

 وأنكم لن تروا ربكم حىت تموتوا( وجل ليس بأعور،
  “Ман дар бораи Даҷҷол барои шумо суҳбат кардам то инки 

эҳтимол додам мутаваҷҷиҳ нашудаед. Инак ба шумо мегӯям, ки 

Масеҳи Даҷҷол марди кутоҳқаде аст, мӯйҳои печида дорад, дорои 

як чашм аст ва чашми ӯ бенур аст, беабру аст, барҷаста нест. Агар 

дучори мушкил шудед, бидонед, ки Парвардигори шумо як чашма 

нест ва танҳо дар қиёмат қодир ба дидани ӯ хоҳед буд” (Саҳеҳ 

ҷомеул-сағир: 2\318, шумораи: 2455) 

 

Якчашм будани Даҷҷол 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бар тавсифи 

ду чашми Даҷҷол хеле таъкид фармудааст, чун ҳарчанд битавонад аз 

дигар сифату вижагиҳояш худро раҳо созад, ҳаргиз наметавонад 

чашмҳояшро пинҳон кунад. Чашмҳо дар маърази диди умум қарор 
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мегиранд. Ҳар кас онҳоро мебинад ва вижагиҳои чашм ошкор ва 

пинҳон шудани нестанд. Ҳадисҳои гузашта ишорае перомуни 

маъюб будани чашмҳои Даҷҷол доштанд. Дар бархе ривоёт 

омадааст, ки чашми аъвари (кури) Даҷҷол чашми росташ аст ва дар 

баъзе ривоёт чашми чап. 

Кур будани чашми рост бештар маъруф аст, чун ҳадисҳои 

мутафаққун алайҳ ҳастанд. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) чашми кури Даҷҷолро ба чашми хомӯш ва бехосият 

ташбеҳ кардааст. Дар ҳадисе омадааст, ки чашми рости ӯ барҷаста 

ва қобили пинҳон кардан намебошад. Монанди нухоае (балғам), ки 

рӯи девори соф ва гаҷкоришуда бияфтад. 

Дар Саҳеҳи Муслим аз ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар (р) дар бораи 

Даҷҷол омадааст: 

ِِيٌَة(  نََّها ِعنَبٌَة َطا
َ
ََن َكأ ُمن ِ ايلن َوِر النَعْين عن

َ
 )أ

  “Чашми росташ кур аст ва монанди донаи ангуре аст, ки рӯи 

об шино мекунад” (Бухорӣ, китоби “Алфитан” боби “Даҷҷол”. 

Фатҳул-борӣ 13\90. Муслим, китоби “Алфитан” боби “зикри 

Даҷҷол” 4\2247) 

Дар ҳадиси Абусаъид омадааст: 

 )وعينه ايلمِّن عوراء جاحظه َّل َتيف كنها ُناعه يف حائط ُمصص، عينه اليرسي كنها
 كوكب دري( 

“Чашми рости ӯ барҷаста ва қобили пинҳон кардан 

намебошад, монанди нухоае (балғам), ки рӯи девори  гаҷкоришуда 

бияфтад. Чамши чапаш монанди кавкаби дуррӣ аст” (Фатҳул-борӣ: 

13\98) 

Имом Нававӣ ривоёти мутаоризро ин гуна тавҷеҳ намудааст: 

Тамоми ривоёте, ки ҳокӣ аз кур будани ду чашми Даҷҷол ҳастанд, 

ба дараҷаи сиҳат расидаанд. “Авро” ба маънои маъюб будани чашм 

аст, бинобар ин тавсиф кардани чашми Даҷҷол ба авр (маъюб) яъне 

ҳар ду чашмаш мушкил доранд. Дар баъзе ривоёти дигар омадааст, 

ки чашми рости ӯ кур аст ва дар бархе ривоёти дигар омадааст, ки 

чашми чапи ӯ кур аст. Дар баъзе ривоёт омадааст: «احممداهما طافئممه»    

(тофиа) яъне чашми ӯ дид надорад. Дар бораи чашми дигари ӯ 

омадааст: «اَّلخمري طافيمه»  (тофия) ба маънои зоҳир ва барҷаста. Пас ду 

чашми Даҷҷол бар асоси изҳороти Имом Нававӣ яке фоқиди нур ва 

дид ва дигаре ҳарчанд кур нест аммо дорои ихтилолу айб аст. Дар 
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ривояти Муслим  омадааст: Чашме, ки фоқиди нур ва дид аст, 

ҳамон чашми мамсуҳ аст. Рӯи онро ҷилде ғализе пӯшонида ва 

тавони диданро аз он гирифтааст. 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) чашми 

бинояшро ин гуна тавсиф мекунад: Чашми ӯ сабз ва монанди шиша 

ба назар мерасад. (Силсилатул аҳодиса ас-саҳиҳа 4\477, шумораи: 

1863) 
 

Миёни ду чашми ӯ кофир навишта шудааст 

Аломатҳои дигаре низ вуҷӯд дорад, ки Худованд Даҷҷолро дар 

партави он муаррифӣ намудааст. Албатта ин аломатро танҳо 

муъминон медонанд. Яъне онҳое, ки фоқиди басират ҳастанд, ин 

аломатҳоро намешиносанд. Манзур аз ин аломат ҷумлае аст, ки 

матни он «ك، ف، ر»  мебошад ё «كافر» . Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз Анас (р) 

аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) нақл шудааст:  

وَ ) عن
َ
َوُر َوإِنَّ َربَُّكمن لَينَس بِأ عن

َ
ََّل إِنَُّه أ

َ
اَب أ َوَر النَكذَّ عن

َ َتُه األن مَّ
ُ
ننَذَر أ

َ
َ َما بُِعَث نَِِب  إَِّلَّ أ َر َوإِنَّ َبْين

َينهِ  يَن تُوٌب َكفٌِر( ََ  َمكن
“Ҳеҷ паёмбаре мабъус нашудааст магар инки умматашро аз 

аъвари каззоб (кури дурӯғгӯ) барҳазар доштааст. Огоҳ бошед, ки 

Даҷҷол аъвар аст ва Парвардигори шумо аъвар нест ва миёни ду 

чашми ӯ калимаи кофир навишта шудааст” (Бухорӣ, китоби 

“Алфитан” боби “зикри Даҷҷол”. Фатҳул-борӣ 13\90) 

Мушобиҳи ин ҳадис, ҳадисе аст, ки Имом Бухорӣ онро нақл 

кардааст. Бар асоси изҳороти Имом Нававӣ муҳаққиқон бар ин 

ақидаанд, ки ин навишта комилан маълум ва мушаххас аст, аз 

ҷумлаи аломатҳое мебошад, ки баёнгари куфри қатъӣ, кизб ва 

ботил будани ӯст. Худованд онро барои ҳар муъмин чи босавод ё 

бесавод зоҳир мекунад ва аз касоне, ки қасди шақоват ва воқеъ 

шудан дар фитани ӯро дошта бошад, пинҳон медорад.  

Қозӣ Аёз ихтилофи бузургонро дар ин маврид нақл мекунад 

ва мегӯяд: Гурӯҳе гумон мекунанд, ки навиштаи зоҳирӣ ва ҳақиқӣ 

аст ва бархе ҳам бар ин гумон ҳастанд, ки маҷоз аст ва барои 

таъкиди дидгоҳи худ ба ин ҳадис истидлол мекунанд, ки Паёмбари 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: Ҳамаи муъминон 

онро мехонанд босавод бошанд ё бесавод, вале ин дидгоҳ заиф аст. 

(Шарҳи Нававӣ бар Муслим: 18\60) 
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Даҷҷол ворис надорад 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст, 

ки: Даҷҷол ақим (бефарзанд) аст ва фарзанде надорад. (Шарҳи 

Нававӣ бар Муслим: 4\2242-2243)) 

 

Матлаби шашум: Даъвои рубубияти ӯ ботил аст 

Бо таваҷҷуҳ  ба сифоту вижагиҳои Даҷҷол, ки ҳикоят аз маъюб 

ва нақси шадиди ӯ доранд, чи гуна ин махлуқи нотавон ва 

мустаманд метавонад раб бошад ва иддиои рубубият кунад. Ӯ иддио 

мекунад, ки ӯ раби мардум аст ва ҳоло онки Парвардигори мардум 

дар дунё қобили дидан нест. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) мефармояд:  

َحٌد ِمننُكمن َربَُّه َعزَّ وََجلَّ َحىتَّ َلُموَت(
َ
نَُّه لَنن يََرى أ

َ
 )َتَعلَُّموا أ

  “Бидонед ҳеҷ кадоми аз шумо то қиёмат Парвардигорашро 

дар дунё намебинад” (Саҳеҳи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2245) 

Илова бар ин Даҷҷол нақсу айби модарзодӣ дорад. Масалан айби 

курии ӯ бар касе пӯшида нест. Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) мефармояд: 

اَل  جَّ نَمِسيَ  ادلَّ ََّل إِنَّ ال
َ
َوَر أ عن

َ
َ َتبَارََك َوَتَعاََل لَينَس بِأ يننَمُه  )إِنَّ اَّللَّ ََ نَّ 

َ
مََن َكمأ ُمن ِ ايلن ْين ََ َوُر  عن

َ
أ

ِِيٌَة(  ِعنَبٌَة َطا
“Худованд бар шумо пинҳон намешавад. Худованд аъвар нест, 

вале чашми рости Даҷҷол аъвар аст. Чашми ӯ монанди донаи 

ангуре аст, ки рӯи об шино мекунад” (Бухорӣ, китоби “тавҳид” боби 

“ تلصنع ىلع عيَن قول اهلل: ”. Фатҳул-борӣ: 13\389) 

Аз ҷумлаи сифоти маъюби Даҷҷол, ки дар аҳодис матраҳ 

шудаааст, «افحج»  (афҳаҷ) аст. «فحمج»  (фаҳаҷ) бар фосилаи зиёд миёни ду 

соқи пои инсон гуфта мешавад, ё фосилаи зиёд миёни ду фахз ва 

рон ва баъзе онро фосилаи наздик миёни ду по ҳамроҳ бо дурии 

соқҳо тафсир кардаанд. Баъзеҳо мегӯянд: «افحممج»  (афҳаҷ) ба касе 

мегӯянд, ки дар пояш каҷӣ бошад. (Фатҳул-борӣ: 13\97) 

Ибни Арабӣ мегӯяд: Вуҷӯди сифоти нақс дар васфи Даҷҷол 

далел бар ин аст, ки ӯ маҳкум ба нақс аст ва наметавонад навоқисро 

аз худ дур кунад. Агар ӯ раб мебуд метавонист навоқисро аз худ дур 

кунад. Барнадоштани сифоти нақс аз худ далели худо ва раб набудан 

аст ва инки тавони зудудани навоқисро аз вуҷӯди худ надорад. 
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Таъкиди Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бар 

кур будани Даҷҷол аз он ҷиҳат аст, ки асари курӣ дар ӯ ошкор ва 

диданӣ аст. Олим ва ҷоҳил метавонад онро дарк кунад ва касоне, ки 

далоили ақлиро дарк намекунанд ба роҳатӣ метавонанд асари 

куриро дарёбанд, ҳарчанд оқилон ба роҳатӣ метавонанд ҳақиқати 

Даҷҷолро дарк кунанд. 

 

Матлаби ҳафтум: Имконот ва васоили фитнаи Даҷҷол 

Даҷҷол муддаии худовандӣ аст ва имконоти аҷиберо дар 

ихтиёр дорад, ки сабаби фитнаи бузург барои мардум мешавад ва аз 

ҷумлаи ин абзор ва имконоташ ин аст:   

1. Ҳаракати босуръати ӯ бар рӯи замин 

Дар ҳадиси Навос ибни Самъон, ки Муслим онро ривоят кардааст 

дар мавриди суръати рафтор ва интиқоли Даҷҷол аз Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) савол шуд, Паёмбар (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд:  

يُ (  بََرتنُه الري تَدن  )َكلنَغينِث اسن
“Монанди абре аст, ки бод онро ба ҳаракат дармеоварад” 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) баён кардааст, 

ки Даҷҷол дар атрофи замин меравад, ба тамоми шаҳрҳои дунё ба 

ҷуз Макка ва Мадина сафар мекунад. Дар ҳадиси Бухорӣ ва Муслим 

омадааст: Даҷҷол ғайр аз Макка ва Мадина тамоми шаҳрҳоро 

мепаймояд. 

Дар ҳадиси Абуумома, ки Ибни Моҷа, Хузайма, ва Ҳоким онро 

нақл кардаанд, чунин омадааст: 

نَمِدينََة ََّل  َة َوال َهَر َعلَينِه إَِّلَّ َمكَّ َْ رنِض إَِّلَّ َوِطئَُه َو
َ ٌء ِمنن األن مٍب )إِنَُّه ََّل َلبنََق ََشن ِتيِهَما ِمنن َنقن

ن
يَأ

يُوِف َصلنتََة( نَماَلئَِكُة بِالسُّ  ِمنن نَِقابِِهَما إَِّلَّ لَِقيَتنُه ال
  “Ҳеҷ нуқтае аз замин боқӣ намемонад магар инки Даҷҷол ба 

онҷо сар мезанад ва бар он ғалаба мекунад, ба ҷуз Макка ва Мадина. 

Аз ҳар нуқтае, ки бихоҳад вориди ин шаҳр шавад фариштагон бо 

шамшерҳои бараҳна ҷилави ӯро мегиранд” (Саҳеҳ ҷомеул-сағир 

6\275, шумораи: 7752) 
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2. Биҳишт ва дӯзахи Даҷҷол 

Аз ҷумлаи абзори фиреби Даҷҷол чизе шабеҳ ва монанд ба 

биҳишт ва дӯзах ё дарёе монанди об ва дарёе монанди оташ аст, ки 

онро ба ҳамроҳи худ дорад. Ҳақиқати амр хилофи воқеият 

мебошад. Ончиро, ки мардум ба сурати оташ мебинанд дар воқеъ 

оби хунук аст ва ҳақиқати ончи, ки мардум онро оби хунук 

мебинанд, оташи сӯзон аст. 

Дар Саҳеҳи Муслим аз ҳазрати Ҳузайфа (р) ривоят аст, ки Паёмбари 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:  

 )معه )أي ادلجال( جنة ونار فناره جنة وجنته نار(
“(Даҷҷол) бо худ биҳишт ва дӯзах дорад, дӯзахаш биҳишт ва 

биҳишти ӯ дӯзах аст” (Муслим, китоби “Алфитан”, боби зикри 

Даҷҷол: 4\2248, шумораи: 2934) 

Инчунин дар Саҳеҳи Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Ҳузайфа (р) 

ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

фармуданд: 

نَارُُه َماٌء بَارٌِد َوَماُؤُه نَاٌر(  َِ  )إِنَّ َمَعُه َماَء َونَاَرا 
  “Даҷҷол об ва оташ бо худ дорад, оташи ӯ дар воқеъ хунук аст 

ва оби ӯ дар воқеъ оташ аст” дар ривояти Муслим омадааст: “ فال

كوا  ”Пас худро ба ҳалокат наяндозед” (Бухорӣ, китоби “Алфитан“ ”تهل

боби “зикри Даҷҷол”. Фатҳул-борӣ 13\90, Муслим китоби 

“Алфитан” боби “зикри Даҷҷол” 4\2249, шумораи: 2934) 

Дар ривояти дигари Муслим, ки инчунин онро аз ҳазрати Ҳузайфа 

(р) ривоят мекунад, омадааст: Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

َراِن  اِل ِمننُه َمَعُه َنهن جَّ لَُم بَِما َمَع ادلَّ عن
َ
نَا أ

َ
َخمُر )أَل ُُ َواآن بنميَ

َ
ِ َماٌء أ َي النَعْين

ن
َحُدُهَما َرأ

َ
َُينِرَياِن أ

ُن ُثممَّ  م َُغمي ي يََراُه نَماَرا َويلن ِ َر اذلَّ ِت انلَّهن
ن
َحٌد فَلنيَأ

َ
دنَرَكنَّ أ

َ
ا أ ُج فَإِمَّ جَّ

َ
ِ نَاٌر تَأ َي النَعْين

ن
َسمُه َرأ

ن
ْن َرأ ِط

ن
َُطمأ يلن

ََب ِمننُه فَإِنَُّه َماٌء بَارٌِد(  فَيرَشن
  “Ман чизҳои ҳамроҳи Даҷҷолро аз худаш беҳтар медонам. Ӯ 

ду дарёи равон дорад. Як дарё дар зоҳир оби гуворо ва сафед аст ва 

дарёи дигар дар зоҳир оташи шуълавар. Агар касе аз шумо дар 

замони зуҳури Даҷҷол зинда бимонад, ончиро, ки дар зоҳир оташ 

аст, ихтиёр кунад, чашмро поён гирифта ва аз он бинӯшад, чун он 

оташ дар воқеъ оби хунук аст” (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2252, 

шумораи: 2937) 
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Дар ҳидиси дигари имом Муслим омадааст, ки Даҷҷол зуҳур 

мекунад, бо худ об ва оташ дорад. Ончиро, ки мардум ба сурати об 

мебинанд дар воқеъ оташ аст, ки месӯзонад ва ончиро, ки мардум ба 

сурати оташ мебинанд, оби хунук ва ширин аст. Ҳар кас аз шумо 

замони Даҷҷолро дарёбад, ончиро, ки ба сурати оташ мебинад 

ихтиёр кунад, зеро дар воқеъ оби ширин ва покиза аст. (Муслим, 

китоби “Алфитан”) 

Аз нусус чунин бармеояд, ки мардум ҳақиқати чизҳоро, ки Даҷҷол 

ба ҳамроҳи худ дорад намешиносанд. Ончи, ки мебинанд ҳикоят аз 

воқеияти амр надорад, балки мухолифи воқеият аст. Бинобар ин 

дар аҳодиси саҳеҳи Муслим чунин омадааст:  

َنَِّة َوانلَّاِر فَالَّيِت، فالىت يقول: انها اْلنة یه انلار(   )إِنَُّه يَِِجُء َمَعُه ِمثنُل اْلن
  “Даҷҷол намунаи биҳишт ва дӯзахро ба ҳамроҳ дорад, чизе, ки 

биҳишт аст дар воқеъ дӯзах аст” (Муслим, китоби “Алфитан” 

шумораи: 2936) 

3. Кумак гирифтан аз шайтонҳо 

Даҷҷол аз шайтонҳо ёрӣ ва кумак меҷӯяд ва равшан аст, ки 

шайтонҳо хидмат барои касоне  мекунанд, ки дар ниҳояти ҷаҳолат 

ва гумроҳӣ ба сар бибаранд ва қоил ба бандагии ғайри Худованд 

бошанд. Дар саҳеҳи ибни Моҷа ибни Хузайма ва Мустадрак аз 

Абуумома (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

 
َ
نن َلُقوَل أِل

َ
َِتِه أ يَُقموُل )َوإِنَّ ِمنن فِتَن َِ ِّني َربَُّك 

َ
َهُد أ تَشن

َ
َك أ مَّ

ُ
بَاَك َوأ

َ
ينَت إِنن َبَعثنُت لََك أ

َ
َرأ

َ
َراِِبٍّ أ عن

ُه فَإِنَُّه َربَُّك( يَُقوََّلِن يَا ُبَِّنَّ اتَِّبعن َِ ِه  مي
ُ
بِيِه َوأ

َ
يَتََمثَُّل ََلُ َشينَطانَاِن يِف ُصوَرِة أ َِ  َنَعمن 

  “Аз ҷумлаи фитнаҳои Даҷҷол ин аст, ки ба инсони ҷоҳил ва 

аъробӣ мегӯяд: Оё агар ман падар ва модари мурдаи туро зинда 

кунам гувоҳӣ медиҳи, ки ман парвардигори ту ҳастам? Мегӯяд: Бале. 

Онгоҳ шайтонҳо ба сурати падар ва модари он марди аъробӣ 

дармеоянд ва мегӯянд: Эй фарзанди азизам аз ӯ пайравӣ кун, 

ҳамоно ӯ парвардигори ту аст.” (Саҳеҳ ҷомеул-сағир, 6\274, 

шумораи: 7752)  

4. Итоати ҳайвонот ва ҷимодот аз Даҷҷол 

Аз ҷумлаи абзори фитнаи Даҷҷол, ки Худованд ба василаи он 

бандагонашро меозмояд ин аст, ки ба осмон амр мекунад то 
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биборонад, ба замин дастур медиҳад то алаф бирӯёнад ва ба 

ҳайвонот амр мекунад то тобеи ӯ шаванд ва ба вайронаҳо амр 

мекунад то ганҷҳои пинҳонро зоҳир кунанд. Дар ҳамаи маворид аз ӯ 

итоат мешавад. Дар Саҳеҳи Муслим аз Навос ибни Самъон ривоят 

аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

фармуданд: 

مُ 
ن
يَمأ َِ متَِجيبُوَن ََلُ  ِمنُوَن بِِه َويَسن يُؤن َِ ُعوُهمن  يَدن َِ ِم  ِِت ىلَعَ النَقون

ن
يَأ َِ رنَض )

َ ِطمُر َواألن تُمن َِ مَماَء  ُر السَّ
ُه َخَواِِصَ ُثممَّ يَم َمدَّ

َ
وًَع َوأ بََغُه ُُضُ سن

َ
َوَل َما َكنَتن ُذَرا َوأ طن

َ
ََتُوُح َعلَينِهمن َسارَِحتُُهمن أ َِ تَُنِبُت  َم َِ ِِت النَقمون

ن
أ

ِبحُ  يُصن َِ ننُهمن  ََ يَننرَصُِف  َِ ََلُ  رَيُدُّوَن َعلَينِه قَون َِ ُعوُهمن  يَدن َوالِِهمن َِ من
َ
ٌء ِمنن أ ينِديِهمن ََشن

َ
ِحِلَْي لَينَس بِأ وَن ُممن
ِل( تَتنبَُعُه ُكنُوزَُها َكيََعاِسيِب انلَّحن َِ ِرِِج ُكنُوزَِك  خن

َ
يَُقوُل لََها أ َِ َِرَبِة   َوَيُمرُّ بِاْلن

  “Даҷҷол назди мардум меояд, мардумро даъват мекунад, ба ӯ 

имон меоранд ва аз ӯ итоат ва пайравӣ мекунанд. Ба осмон амр 

мекунад биборад, ба замин дастур медиҳад гиёҳ ва дарахт бирӯёнад. 

Чорвоҳои мардум ба теъдоди бисёр зиёд ва бо пистонҳо пур аз шир 

ва бисёр фарбеҳ ҳамроҳ бо онон роҳ мераванд. Назди мардум 

меоянд, мардумро даъват мекунанд, мардум суханонашро рад 

мекунанд, мардум бекору бечиз мешаванд, чизе дар ихтиёри онҳо 

боқӣ намемонад. Аз канори вайронаҳо мегузарад ва хитоб ба онҳо 

мегӯяд: Ганҷҳои худро берун биоред. Ганҷҳои вайронаҳо монанди 

занбурҳои асал, ки аз маликаи худ пайравӣ мекунанд, аз ӯ пайравӣ 

хоҳанд кард” (Саҳеҳи Муслим, китоби “Алфитан” 4\2252, шумораи: 

2937)  

5. Куштан ва зинда кардан 

Аз ҷумлаи абзори фиреби ӯ ин аст, ки фарди муъминро дар 

назари мардум мекушад ва сипас иддио мекунад, ки ӯро зинда 

мегардонад. Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз Абусаъид (р) ривоят шудааст, ки 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) сухани бисёр 

зиёде перомуни Даҷҷол барои мо баён кард ва фармуд: 

ُل َبعنم ِ
يَمزنن َِ نَمِدينَمِة  ُخَل نَِقاَب ال نن يَدن

َ
ٌم َعلَينِه أ اُل وَُهَو حُمَرَّ جَّ ِِت ادلَّ

ن
ِِ الَّميِت تَمِِّل )يَأ مبَا َُ السي

نَّم
َ
مَهُد أ شن

َ
يَُقوُل أ َِ ون ِمنن ِخيَاِر انلَّاِس 

َ
ُ انلَّاِس أ َمئٍِذ رَُجٌل وَُهَو َخرين ُرُج إيَِلنِه يَون يَخن َِ نَمِدينََة  ماُل ال جَّ َك ادلَّ

َثنَا رسول ي َحدَّ ِ يَُقموُل اذلَّ َِ ُ َعلَينِه وََسلََّم َحِديثَُه  لنمتُمن إِنن َقتَلنمُت َهمَذا ُثممَّ اهلل َصَّلَّ اَّللَّ
َ
َرأ

َ
ماُل أ جَّ ادلَّ

ِِيَك  ِ َما ُكننُت  يَُقوُل َواَّللَّ َِ تُلُُه ُثمَّ َُينِييِه  يَقن َِ يَُقولُوَن ََّل  َِ ِر  من
َ وَن يِف األن يَينتُُه َهلن تَُشكُّ حن

َ
َشدَّ بَِصمرَيَة  أ

َ
أ

تُلَُه فَاَل  نن َلقن
َ
اُل أ جَّ يُد ادلَّ رُيِ

َِ َم  َون  يَُسلَُّط َعلَينِه(ِمِّني ايلن
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  “Даҷҷол зуҳур мекунад. Ворид шудан ба Мадинаи мунаввара 

барояш мамнуъ хоҳад буд. Дар баъзе манотиқи санглох дар беруни 

Мадина таваққуф мекунад. Марде, ки дар он рӯзгор аз беҳтарини мо 

хоҳад буд, назди вай меояд ва мегӯяд: Ман гувоҳӣ медиҳам ту ҳамон 

Даҷҷоле ҳасти, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

моҷарои туро барои мо баён кардааст. Даҷҷол мегӯяд: Оё агар инро 

бикушам ва зинда гардонам боз ҳам шумо иддиои худо буданамро 

рад мекунед ва шакку тардид доред? Мардум мегӯянд: На хайр. 

Даҷҷол он инсони мавриди назарро дар зоҳир мекушад ва сипас ӯро 

зинда мекунад, он мард мегӯяд: Акнун беш аз ҳар замони дигар ба 

ҳақиқати ту пай бурдам. Даҷҷол бори дигар қасди куштани ӯро 

дорад аммо ин бор қудрати чунин кореро дар худ намебинад” 

(Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-борӣ: 13\101. Муслим: 4\2256, 

шумораи: 2938) 

Имом Муслим аз Абусаъиди Худрӣ (р) чунин ривоят мекунад: 

Даҷҷол зуҳур мекунад, марди муъмине ба сӯи ӯ роҳсипор мешавад, 

мардони силоҳбадасти Даҷҷол ӯро дида аз ӯ мепурсанд: Куҷо 

меравӣ? Марди муъмин мегӯяд: Қасд дорам пеши он кас биравам, 

ки зуҳур кардааст (яъне Даҷҷол). Ба ӯ мегӯянд: Оё ту ба 

парвардигори мо имон намеовари? Марди муъмин мегӯяд: 

Парвардигори мо пинҳон аст. Пайравони Даҷҷол мегӯянд: Ӯро 

бикушед. Афроде аз пайравонаш хитоб ба ҳамдигар мегӯянд: Оё ӯ 

шуморо аз куштан манъ накардааст, магар касеро, ки худаш 

бикушад? Онгоҳ он марди муъминро назди Даҷҷол мебаранд, вақте 

марди муъмин Даҷҷолро мебинад, мегӯяд: Эй мардум! Ин Масеҳи 

Даҷҷол аст, ҳамон Даҷҷоле, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи он хабар додааст. Даҷҷол дастур 

медиҳад ӯро бигиранд, бизананд ва захмӣ кунанд. Ӯро бар замин 

хобонида бисёр лату куб мекунанд. Онгоҳ аз ӯ мепурсанд: Оё имон 

намеовари? Он марди муъмин мегӯяд: Ту Масеҳи дурӯғгӯ ҳасти. 

Даҷҷол дастур медиҳад то он марди муъминро аз фарқи сар ба 

василаи арра ду пора кунанд. Даҷҷол худ миёни он ду порра роҳ 

меравад ва мегӯяд: Баланд шав! Он ду пора бо ҳам васл шуда ба 

ҳолати аввалӣ бозмегардад. Даҷҷол мепурсад: Оё ба ман имон 

оварди? Мегӯяд: Акнун туро беш аз пеш шинохтам. Сипас мегӯяд: 

Ин кор бо касе дигар баъд аз ман анҷом намегирад. Даҷҷол он 

марди муъминро мегирад то забҳаш кунад, оҳани бузурге рӯи 

синааш мегузорад то наҷунбад, дасту пойҳояшро мебандад ва ба 
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зоҳир ӯро дар оташ меандозад, вале дар воқеъ ӯ ба биҳишт андохта 

мешавад. Зеро дӯзахи ӯ биҳишт аст. Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: Ин марди муъмин назди Худо 

бузургтарин шаҳид аст. (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2256, 

шумораи: 2938) 

 

Матлаби ҳаштум: Маҳали зуҳури Даҷҷол 

Даҷҷол аз машриқзамин, аз шаҳрҳои форси Хуросон зуҳур 

мекунад. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ, Ибни Моҷа, Ҳоким ва Аҳмад ва 

Зиё дар Мухтор аз ҳазрати Абубакри Сиддиқ (р) ривоят мекунанд 

чунин омадааст, ки Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

фармуд: 

)إن ادلجال خيرج من أرض باملرشق، يقال هلا: )خراسان( يتبعه قوم كأن وجوههم املجان 
 املطرقة(

  “Даҷҷол аз машриқзамин, ҷое, ки ба он Хуросон гуфта 

мешавад, зуҳур мекунад. Касоне аз Даҷҷол пайравӣ мекунанд, ки 

чеҳраҳояшон монанди сипари сайқалшуда аст” (Силсила ал-аҳодис 

ас-саҳиҳа: 4\122, шумораи: 1591)  

Аммо мусалмонон замоне ӯро мешиносанд, ки миёни Ироқ ва 

Шом (Сурия) мерасад. Дар ҳадиси Навос ибни Самъон омадааст: 

Даҷҷол дар як фосилаи миёни ду кишвар, Ироқ ва Шом зуҳур 

мекунад ба сӯи чап ва рост барои ривоҷ додани фитна меравад, эй 

бандагони Худо (дар баробари фитнаи Даҷҷол) собитқадам бошед. 

(Саҳеҳи Муслим, боби “зикри Даҷҷол” китоби “Алфитан”) 

 

Матлаби нуҳум: Муддати будубоши Даҷҷол дар рӯи замин 

Саҳобагон (р) дар бораи муддат ва замони будубоши Даҷҷол 

дар замин пурсиданд, Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) фармуданд: Чиҳил рӯз, як рӯз баробари як сол ва рӯзи дуввум 

баробари як моҳ ва рӯзи сеюм баробари як ҳафта ва дигар рӯзҳояш 

монанди рӯзҳои маъмулии шумо хоҳанд буд. Савол шуд: Эй 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) он рӯз, ки 

баробари як сол хоҳад буд оё намозҳои як рӯз барои мо кофӣ аст?  

Фармуданд: На хайр, он рӯзи тулониро бо рӯзҳои маъмулӣ муқоиса 

намуда (ба миқдори ҳар рӯз панҷ намоз) хонда шавад. (Ҷомеул-усул: 

10\345, шумораи: 7839) (Муслим ва Абудовуд)  
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Посухи Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба 

саволи саҳобагон мабнӣ бар инки оё панҷ намоз дар он як рӯз, ки 

баробар ба як сол хоҳад буд кифоят мекунад ё не, ҳикоят аз он 

мекунад, ки рӯзҳо ҳақиқатан на маҷозан, ба андозаи як сол, як моҳ 

ва як ҳафта тулонӣ мешаванд. 

 

Матлаби даҳум: Пайравони Даҷҷол 

Масеҳи Даҷҷоли кур ва дурӯғгӯ ҳамон подшоҳе аст, ки яҳудиҳо 

дар интизори расидани ӯ ҳастанд то дар даврони ӯ бар дунё ҳукумат 

кунанд. Дар Муснади Аҳмад аз Усмон ибни Абулъос (р) ривоят 

шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

фармуд: 

 ( والَساءاتبا  ادلجال ايلهود  أكرث)
“Бештар пайравони Даҷҷол яҳуд ва занон ҳастанд” 

Дар ҳадиси Анас ибни Молик, ки имом Муслим онро дар 

Саҳеҳи худ овардааст, чунин омадааст: Ҳафтод ҳазор тан аз яҳуди 

Исфаҳон, ки абоаи (ҷомаи) махсус доранд, аз Даҷҷол пайравӣ 

мекунанд. (Муслим, китоби “Алфитан” 4\2266, шумораи: 2944) 

Абунуайм мегӯяд: Яке аз маҳалаҳо ё қаряҳои Исфаҳон мавсум 

ба “яҳудия” буд. Зеро он қаря ё маҳалаи махсуси яҳудиҳо буд ва то 

замони Аюб ибни Зиёд ҳокими Миср дар даврони Маҳдӣ ибни 

Мансури Аббосӣ ҳамин вазъият идома дошт. 

Мусалмонон дар бахше аз он сокин шуданд ва бахши дигари он 

ҳамчунон барои яҳуд боқӣ монд. 

Номи Даҷҷол назди яҳуд Масеҳ ибни Довуд аст. Яҳудиҳо 

иддио доранд, ки Масеҳ дар охири замон зуҳур мекунад ва 

ҳукуматаш дар дарё ва хушкӣ густариш пайдо мекунад ва дарёҳо 

ҳамроҳи ӯ ҳаракат мекунанд. Яҳудиҳо чунин иддио доранд, ки 

Даҷҷол, нишоне аз нишонаҳои Худованд аст. Яҳудиён дар ин 

иддиои худ дурӯғ мегӯянд. Масеҳ ибни Довуд фаришта ё нишоне аз 

нишонаҳои Худованд нест, балки ӯ ҳамон масеҳи гумроҳкунанда аст. 

Албатта масеҳи ҳидоятгар ва роҳнамо Исо ибни Марям аст. Ҳазрати 

Исо (а) он масеҳи гумроҳ, яъне Даҷҷол ва пайравони яҳудӣ ӯро ба 

қатл мерасонад. 

 

Матлаби ёздаҳум: Маҳфуз мондани Макка ва Мадина аз Даҷҷол 

Даҷҷол қасди рафтан ба Мадинаи мунаввараро мекунад, аммо 

наметавонад вориди Мадина шавад. Зеро Худованди муттаол Макка 
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ва Мадинаро аз Даҷҷол ва вабо ҳифозат кардааст ва муҳофизати ин 

ду шаҳри муқаддасро ба фариштагон супурдааст. Дар Саҳеҳи 

Бухорӣ аз ҳазрати Абуҳурайра (р) ҳадиси марфуъе нақл шудааст, ки 

дар вуруди шаҳри Мадинаи мунаввара фариштагон гумошта 

шудаанд то аз вуруди Даҷҷол ва вабо пешгирӣ шавад. 

Инчунин дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ҳазрати Анас (р) ривоят аст: 

Тарсу бими Даҷҷол дохили Мадина намешавад. Он рӯз Мадинаи 

мунаввара ҳафт дарвозаи вурудӣ хоҳад дошт, ба ҳар дарвозае ду 

фаришта гумошта шудааст. (Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-

борӣ: 13\90) 

Дар Сунани Тирмизӣ ва Муснади Аҳмад аз ҳазрати 

Абуҳурайра (р) ривоят шудааст: Даҷҷол аз тарафи шарқ меояд ва 

қасди ворид шудан ба Мадинаи мунаввараро дорад, вақте ба пушти 

“Уҳуд” мерасад бо фариштагон бархурд мекунад, ҷиҳат ва масири 

худро ба сӯи Шом иваз мекунад ва дар онҷо ба ҳалокат мерасад. 

(Тирмизӣ ин ҳадисро саҳеҳ донистааст) 

Дар Саҳеҳи Бухорӣ ва Муслим аз ҳазрати Анас (р) ривоят шудааст: 

مٌب إَِّلَّ َعلَ  نَمِدينََة لَمينَس ََلُ ِممنن نَِقابَِهما َنقن َة َوال اُل إَِّلَّ َمكَّ جَّ ينمِه )لَينَس ِمنن بَََلٍ إَِّلَّ َسيََطُؤُه ادلَّ
نَماَلئَِكُة  مِرُج  فيزنل بالسبخة َصافيَْي ََينرُُسوَنَهاال يُخن َِ ماٍت  َْ ِلَهما ثَماَلَث رََج هن

َ
نَمِدينَُة بِأ ُثمَّ تَرنُجُف ال

ُ ُُكَّ َكفٍِر َوُمنَافٍِق(  اَّللَّ
  “Ҳеҷ шаҳре нест, ки Даҷҷол вориди он нашавад, магар Макка 

ва Мадина. Дар даромадгоҳи ин ду шаҳр фариштагоне гумошта 

шудаанд ва аз он нигоҳбонӣ мекунанд. Даҷҷол дар минтақаи 

шуразори аз заминҳои Мадина нозил мешавад. Шаҳри Мадина се 

бор ба ларза меояд. Ҳар кофир ва мунофиқе, ки дар Мадина 

зиндагӣ мекунад бо ин се ларза аз Мадина берун шуда ба тарафи 

Даҷҷол ба роҳ меафтанд” (Саҳеҳул-ҷомеъ: 5\99, шумораи: 7752)  

 

Матлаби дувоздаҳум: Роҳи наҷот аз Даҷҷол 

Дар мабҳасҳои гузашта баён намудем, ки мусалмонон андаке 

пеш аз зуҳури Даҷҷол дорои қудрату шавкати бузурге хоҳанд шуд 

ва вориди ҷангҳои хатарноке мешаванд ва ба пирӯзӣ даст меёбанд. 

Даҷҷол барои хотима додан ба ин қудрати бузург, ки бузургтарин 

ҳукумати замони худро аз пой даровардааст, вориди арсаи набард 

мешавад. Мусалмонҳо дар он рӯзгор Қустантинияро фатҳ мекунанд. 

Шаётин мусалмонҳоро нидо медиҳанд, ки Даҷҷол дар хона ва 

манзилҳоятон ворид шуда ва ҷонишини шумо гаштааст. 
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Мусалмонон амволи ғаниматро раҳо карда ба сӯи хонаҳояшон 

бармегарданд. Сипас Даҷҷол дар ҳоле берун меояд, ки мусалмонон 

аслиҳаро бар замин нагузоштаанд, дар ҳамин ҳолат ҳазрати Исо (а) 

нозил мешавад ва мусалмононро дар ҳоли омодагӣ ва тадоруки 

ҷангӣ мебинад. Бар ҳар мусалмон воҷиб аст, ки ба нерӯҳои исломии 

ҳомили парчами ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ бипайванданд ва барои 

дини Худо ҷиҳод кунад, ҳарчанд шароит ва авзоъ сахт ва душвор 

бошад. Оре, ин ҳамон чизе аст, ки Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) моро ба он васият намудааст. Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мегӯяд: 

ِ اثنبُتُ  َعاَث يَِمينَا وًََعَث ِشَماََّل يَا ِعبَاَد اَّللَّ َِ اِم َوالنِعَراِق  َ الشَّ  وا()إِنَُّه خَينُرُج ِمنن َخلٍَّة َبْين
  “Даҷҷол дар фосилаи миёни ду кишвар, яъне Ироқ ва Шом 

зуҳур мекунад. Ба рост ва чап фасодро тарвиҷ медиҳад. Эй 

бандагони Худованд собитқадам бимонед” (Муслим: 2\2252, 

шумораи: 2937) 

Мусалмонро ҷоиз нест назди Даҷҷол биояд, ҳарчанд ба худ 

эътимод дошта бошад. Зеро Даҷҷол шубуҳот ва ҳилаҳое бо худ 

дорад, ки имонро мутазалзил месозад. дар Сунани Абудовуд аз 

Имрон ибни Ҳусайн ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

 ِ ننُه فََواهللَّ ََ  
َ
اِل فَلنيَننأ جَّ ما )َمنن َسِمَع بِادلَّ يَتَِّبُعمُه ِممَّ َِ ِمٌن  نَُّه ُممؤن

َ
ِتيِه وَُهَو ََينِسُب أ

ن
 إِنَّ الرَُّجَل يَلَأ

بَُهاِت( ون لَِما َلبنَعُث بِِه ِمنن الشُّ
َ
بَُهاِت أ  َلبنَعُث بِِه ِمنن الشُّ

  “Ҳар кас дар бораи Даҷҷол бишнавад аз ӯ дурӣ биҷӯяд. 

Савганд ба Худо марди мусалмон назди ӯ меояд ва худро муъмин 

медонад аммо аз шубуҳоташ пайравӣ мекунад” (Ҷомеул-усул: 

10\354, шумораи: 7846) 

Касоне, ки тавони муқобила ва мубориза бо Даҷҷолро 

надоранд, метавонанд аз масири Даҷҷол фирор кунанд ва ин амал 

(яъне гурехтан аз Даҷҷол) дар он рӯзгор ба касрат анҷом мегирад, 

яъне бисёре аз мардум аз вай мегурезанд. 

Дар Саҳеҳи Муслим аз Умми Шарик (р) ривоят шудааст: Аз 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) шунидам, ки 

мефармуд: Мардум ба хотири наҷот аз Даҷҷол ба кӯҳҳо фирор 

мекунанд. Агар мусалмон чора надошт, ғайри мубориза ва 

муқобила бо Даҷҷол онгоҳ бар вай лозим аст, ки собитқадам 

бимонад ва бо истидлол ва ҳуҷҷат аз ҳақ дифоъ кунад. 
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Дар ҳадисе омадааст: Агар Даҷҷол дар замоне, ки ман миёни 

шумо ҳастам зуҳур кунад, ман аз шумо дифоъ мекунам, агар замоне 

зуҳур кунад, ки ман миёни шумо набошам бояд ҳар шахс аз худаш 

дифоъ кунад. Албатта Худованд беҳтарин ёвар ва мададгор аст.  

Оре, Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) илм ва 

таълимотеро ба ҷой гузоштааст, ки воқеият ва ҳақиқати Даҷҷолро 

ба пуррагӣ равшан месозад. Бояд бидонем, ки Даҷҷол ҷисм аст ва 

қобили дидан ва мушоҳида мебошад, ӯ мехурад ва менӯшад. 

Худованд дар дунё дида намешавад ва ниёзе ба хурдан ва нӯшидан 

надорад. Даҷҷол дар чашм нақс ва айб дорад, чунончи дар ҳадис 

омадааст: Даҷҷол ҷавон ва дорои мӯйҳои печида ва фарфарӣ аст. Як 

чашми ӯ бенур ё мамсуҳ аст, на барҷаста ва на фурӯрафта аст ва ман 

ӯро бо Абдулизо ибни Қатан ташбеҳ мекунам. (Муслим, китоби 

“Алфитан” 4\2254, шумораи 3937) 

Касе, ки дорои чунин вижагӣ бошад, қатъан даъвои улуҳият ва 

рубубияти ӯ дурӯғи маҳз ва ифтиро аст. Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) касонеро, ки дар замони зуҳури Даҷҷол 

зинда мемонанд ба хондани аввалҳои сураи Каҳф тавсия 

фармудааст. Дар ҳадиси Абиумома омадааст: 

َِتهِ ) ِ إِنَّ ِمنن فِتَن متَِغثن بِماَّللَّ َمنن ابنمتُِِّلَ بِنَمارِهِ فَلنيَسن َِ نَارُُه َجنٌَّة وََجنَّتُُه نَاٌر  َِ نَّ َمَعُه َجنََّة َونَاَرا 
َ
 أ
ِف(  فََواتَِ  النَكهن

ن
َرأ َقن  َويلن

  “Аз ҷумлаи фитнаи Даҷҷол ин аст, ки дӯзахи ӯ биҳишт ва 

биҳишти ӯ дӯзах аст. Ҳар кас ба дӯзахи ӯ мубтало шуд аз Худованди 

муттаол кумак ҷӯяд ва аввалҳои сураи Каҳфро тиловат кунад” (Ибни 

Моҷа, Тирмизӣ, ва Ҳоким бо санади саҳеҳ. Саҳеҳул-ҷомеъ: 6\274, 

шумораи: 7752) 

Дар баъзе аҳодис омадааст: Ҳар кас даҳ оят аз сураи Каҳфро 

ҳифз кунад аз Даҷҷол маҳфуз мемонад. Дар баъзе аҳодиси аз аввали 

сураи Каҳф ва дар баъзеи дигар аз охири он омадааст. (Китоби “Ан-

ниҳоят”, Ибни Касир: 1\154) 

Дар посух ба ин савол, ки чаро аввали сураи Каҳф ё хотимаи 

ин сура сабаби амон аз фитнаи Даҷҷол мешавад, баъзеҳо мегӯянд: 

Зеро Худованд дар оғоз ва муқаддимаи сураи Каҳф он чанд нафар 

ҷавонро аз фитнаи тоғуте, ки дар нобудии онҳо баромада буд, амон 

дод ва ин ҷараён дар оғози сура унвон шудааст. Бинобар ин касе, ки 

чунин вазъияте дорад, яъне вазъияти мушобиҳе бо асҳоби Каҳф 
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дорад, хондани ин оятҳо ба таносуби ташбеҳ бо соҳиби Каҳф сабаби 

наҷоти ӯ аз фитнаи Даҷҷол мешавад. 

Баъзеҳо мегӯянд: Чун аввали сураи Каҳф муштамил бар аҷоиб 

ва шигифтиҳое аст, ки қалби хонандаро тақвият мекунанд ва оёте 

ҳастанд, ки тиловаткунандаро аз нигоҳи руҳӣ тасбит мекунанд. 

Бинобар ин ҳар касе онҳоро тиловат кунад ба фитнаи Даҷҷол 

гирифтор намешавад ва фитнаҳои Даҷҷолро нодир ва шигифтангез 

намедонад ва дучори ғафлат намешавад ва дасисаҳои Даҷҷол дар 

вай асар нахоҳанд кард. 

Аз ҷумлаи омилҳое, ки мусалмононро аз Даҷҷол ва фитнаҳои 

он нигоҳ медорад, паноҳ бурдан ба Ҳарамайн, Макка ва Мадина аст, 

зеро ворид шудан ба Ҳарамайн барои Даҷҷол мамнуъ аст. Аз 

ҷумлаи омилҳои наҷотдиҳанда аз фитнаи Даҷҷол паноҳ бурдан ба 

Худованд ва хостани ҳимоят аз Ӯ таоло аст. Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мусалмононро ба паноҳ бурдан ва ҳимоят 

хостан аз Худованд амр кардааст. Дар Саҳеҳи Бухорӣ аз ҳазрати 

Оиша (р) ривоят аст, ки мегӯяд: Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод)-ро шунидам дар намоз аз фитнаҳои Даҷҷол 

паноҳи Худовандро металабид. (Бухорӣ, китоби “Алфитан”. Фатҳул-

борӣ: 13\90) 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ҳамвора 

баъд аз ташаҳҳуд ин дуоро мехонд: 

 واملمات ومن فتنمهاملحيا  ومن فتنةانا نعوذبك من عذاب جهنم، من عذاب القرب  امهلل»
 «.املسي  ادلجال

“Парвардигоро! аз азоби дӯзах  ва сазои қабр ва аз фитнаи 

марг ва ҳаёт ва аз фитнаи Масеҳи Даҷҷол, ба ту паноҳ мебарем” 

 

Матлаби сездаҳум: Ҳалок шудан ва хотима додан ба фитнаҳои 

Даҷҷол ва нобудии пайравони яҳудии ӯ 

Дар ҳадисҳои гузашта ва дар мабоҳиси қаблӣ ишора шуд, ки 

ҳалокати Даҷҷол тавассути ҳазрати Исо (а) сурат хоҳад гирифт. Дар 

ҳамон лаҳзаҳо, ки сипоҳи Ислом омодаи ҷанг мешавад, сафороии 

низомӣ сурат мегирад, намози ҷамоат барпо мешавад. Исо ибни 

Марям (а) фурӯд меояд, намозро иқома мекунад. Вақте Даҷҷол 

ҳазрати Исоро мебинад монанди намак дар об маҳлул ва об 

мешавад. Агар ба ҳоли худ гузошта шавад об шуда ҳалок мегардад. 

Аммо Худованд тавассути ҳазрати Исо (а) ӯро мекушад, хуни ӯро ба 
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лашкари Ислом нишон медиҳад. (Саҳеҳи Муслим, китоби 

“Алфитан”, 4\2221, шумораи: 2897) 

Дар Сунани Ибни Моҷа, Саҳеҳи Ибни Хузайма ва Мустадраки 

Ҳоким бо санади саҳеҳ ҳадисе аз Абуумома нақл шудааст: 

بنَ  إِذن نََزَل  َم يَُصِّلي بِِهمن الصُّ بَيننََما إَِماُمُهمن قَدن َتَقدَّ َِ َعلَينِهمن ِعيََس ابنُن  )َوإَِماُمُهمن رَُجٌل َصاِلٌ  
يََبمعُ  َِ َم ِعيََسم يَُصمِّلي بِانلَّماِس  َقمَرى يِلَتََقمدَّ َِماُم َلننُكُص َلمنِِش النَقهن

بنَ  فَرََجَع َذلَِك اإلن َيَم الصُّ  َمرن
يَُصِّلي  َِ ِقيَمتن 

ُ
 فَإِنََّها لََك أ

من فََصلي ينِه ُثمَّ َلُقوُل ََلُ َتَقدَّ َْ َ َكِت مَف  ِعيََس يََدُه َبْين بِِهمن إَِماُمُهمن فَمإَِذا اننرَصَ
لنَف َلُهموِديٍّ ُُكُّ 

َ
اُل َمَعُه َسبنُعوَن أ جَّ تَُ  َوَوَراَءُه ادلَّ ْن يُ َِ َاَب  تَُحوا اْلن ِن اَلم ا ُهممن ُذو قَاَل ِعيََس َعلَينِه السَّ

ن  اُل َذاَب َكَما يَُذوُب ال جَّ نَمماِء َوَيننَطِلمُق َهاِرَبما َوَيُقموُل َسينٍف حُمََّلى وََساٍج فَإَِذا َنَظَر إيَِلنِه ادلَّ ِملنمُ  يِف ال
يَ  َِ ي  َِ م ن ي الرشَّ ِرُكمُه ِعننمَد بَماِب المَلُّ يُدن َِ ِبَقِِّن بَِها  َبَة لَنن تَسن ِِيَك َُضن اَلم إِنَّ ِِل  تُلُمُه ِعيََس َعلَينِه السَّ قن

 ُ ا َخلََق اَّللَّ ٌء ِممَّ َُهوَد فَاَل َلبنََق ََشن ُ ايلن ِزُم اَّللَّ يَهن مَء ََّل َِ ن ُ َذلِمَك الِشَّ ننَطمَق اَّللَّ
َ
 َلتََوارَى بِِه َلُهموِدي  إَِّلَّ أ

قََدَة فَإِنََّها ِمنن َشَجرِِهمن ََّل َتننِطُق إَِّلَّ قَماَل يَم ِ َحَجَر َوََّل َشَجَر َوََّل َحائَِط َوََّل َدابََّة إَِّلَّ النَغرن بنمَد اَّللَّ ََ ا 
تََعاَل  َِ ِلَم َهَذا َلُهوِدي   نُمسن تُلنُه(  ال  اقن

  “Имоми онҳо марди солиҳе аст, вақте имом пеш меравад то 

намозро иқома кунад, Исо (а) аз осмон нозил мешавад, он имом ба 

даруни саф бармегардад то Исо (а) имоматии мусалмононро бар 

уҳда бигирад, Исо (а) дасташро бар китфи ӯ гузошта мегӯяд: Чун 

барои ту қомат шудааст бояд пеш биравӣ, имом пеш меравад ва 

барои мардум намозро барпо медорад. Вақте намоз ба поён мерасад 

Исо (а) мегӯяд: Дарро боз кунед, чун дар боз мешавад мардум 

Даҷҷолро пушти дар мебинанд, ки ҳафтод ҳазор яҳудии мусаллаҳ 

ҳамроҳ дорад. Вақте Даҷҷол ба сӯи Исо (а) нигоҳ мекунад монанди 

намак дар об маҳлул ва об мешавад, по ба фирор мегузорад. 

Мардум дар дарвозаи Ладд шарқӣ (Ал-ладд номи шаҳре дар 

Фаластин наздик ба шаҳри Рамла аст) ӯро дастгир мекунанд ва ба 

қатл мерасонанд. Бо марги Даҷҷол яҳуд шикаст мехурад, ҳама 

мавҷудот аз санг то чуб ва дару девор алайҳи яҳуд қиём мекунанд ва 

хитоб ба мусалмонон мегӯянд: Фалон яҳудӣ пушти ман пинҳон 

шудааст биё ӯро ба қатл бирасон, магар дарахти “ғарқад”, ки 

дарахти яҳудӣ аст, бо яҳуд боқӣ мемонад. 

Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 
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َُهموِديُّ ) َْ ايلن ِلُموَن َحىتَّ خَينتَِبم نُمسن تُلُُهمن ال يَقن َِ َُهوَد  ِلُموَن ايلن نُمسن اَعُة َحىتَّ ُلَقاتَِل ال  ََّل َتُقوُم السَّ
ََجِر َوالشَّ  تََعماَل ِمنن َوَراِء احلن َِ ِ َهَذا َلُهموِدي  َخلنميِف  بنَد اَّللَّ ََ ِلُم يَا  َجُر يَا ُمسن ون الشَّ

َ
ََجُر أ يَُقوُل احلن َِ َجِر 

َُهوِد(  قََد فَإِنَُّه ِمنن َشَجِر ايلن ُه إَِّلَّ النَغرن
تُلن  فَاقن

  “Қиёмат барпо намешавад то инки мусалмонон бо яҳуд 

наҷанганд ва мусалмонон яҳудиёнро мекушанд, ҳатто вақте яҳудие 

пушти санг ва дарахт худро пинҳон мекунад, санг ва дарахт садо 

мезанад: Эй инсон, эа бандаи Худо, ин мард, ки пушти ман пинҳон 

аст яҳудӣ аст, биё ӯро бикуш, ғайр аз дарахти ғарқад, зеро ғарқад аз 

дарахтҳои яҳуд аст. (Бухорӣ, “Қитолул-муслимин ал-яҳуда”. 

Муслим, китоб “Алфитан ва ашрот ас-соъа”, хадиси шумораи: 2922) 

 

Матлаби чордаҳум: Ақидаи Аҳли суннат дар бораи Даҷҷол 

Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим мегӯяд: Қозӣ мегӯяд: Ҳама 

ҳадисҳое, ки Имом Муслим ва ғайра дар бораи достони Даҷҷол баён 

кардаанд барои аҳли сунат, пайравони воқеии Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) далел ҳастанд. Даҷҷол касе аст, ки 

Худованд ба василаи ӯ бандагонашро меозмояд ва ӯро бар бисёре аз 

чизҳо мусаллат кардааст, монанди: зинда кардани мурдае, ки ӯро 

мекушад, зоҳир кардани зебоию сарсабзӣ ва шодобии дунё ва 

қаҳтии он, биҳишт ва дӯзах ва дарёҳои марбут ба онҳо, рафтани 

хазонаҳои замин аз пушти вай, амр кардан ба осмонҳо ва боридани 

он, рӯёнидани алаф ва дарахт ба дастури ӯ. Ҳама ин корҳо ба қудрат 

ва машияти Худованд ба дасти Даҷҷол сурат мегиранд. Сипас 

Худованд ин қудратро аз ӯ мегирад ва ӯ наметавонад он мурдаеро, 

ки зинда карда буд, бори дигар бикушад ва наметавонад бақияи 

корҳоро анҷом диҳад. Тилисми ӯ шикаста мешавад ва Исо (а) ӯро 

мекушад ва Худованд муъминонро дар баробари Даҷҷол ва фитнаи 

ӯ устувор ва побарҷо нигоҳ медорад. Ин аст мазҳаби уламои аҳли 

суннат ва дигар муҳаддисон ва фуқаҳо. Бар хилофи Хавориҷ ва баъзе 

Муътазила, ки мункири вуҷӯди Даҷҷол ҳастанд ва бар хилофи 

Бухории муътазилӣ (Ин он Бухории муҳаддис нест) ва бархе 

хамфикрони ҷаҳамияи ӯ. Онҳо гумон мекунанд, ки воқеъаи Даҷҷол 

нодуруст аст, чун Даҷҷол бо чизҳое таъйид мешавад, ки дар доираи 

муъҷиза қарор мегиранд ва муъҷиза ҳам махсуси паёмбарон аст. 

Аммо ин дидгоҳи саҳеҳ нест, чун Даҷҷол бо арзи корҳои 

хориқулода муддаии нубувват нест то он корҳо муъҷиза бошанд ва 

дар ҳукми таъйиди нубувваташ иддио шаванд, балки ӯ муддаии 
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улуҳият аст ва дар айни иддио ҳам дурӯғ мегӯяд, чун далоили 

нақсие монанди кур будан ва ниёз ба обу ғизо ва қазои ҳоҷат ва 

будани калимаи «فر «ک  (кафара) бар пешонияш, дар вуҷӯди шуми ӯ 

ёфт мешавад, ки ноқиси улуҳият ҳастанд. Агар илоҳ бошад бояд 

битавонад ингуна нақсҳоро аз худ бартараф созад. 

Бино бар ин далоил ва далелҳои дигар танҳо афроде дар доми 

фиреби ӯ гирифтор мешаванд, ки аз ақл ва мантиқ баҳраи кофӣ 

набурда бошанд ва ҷараёни ҷаҳонро бо ин абзори шинохт баррасӣ 

нанамоянд ва пайравони онҳо бар асоси сер кардани шикам ва 

наҷот аз марг ва ба амният расидан аст, на бар асоси ақлу мантиқ. 

Аз тарафи дигар чун корҳои ӯ монанди тез рафтан ва ғайра 

ақли одамиро ҳайрон месозад ва заифон ҳам заҳмати тафаккур ва 

тааммуқ дар корҳоро ба худ намедиҳанд хеле зуд фиреб мехуранд ва 

таслими воқеи ноҳинҷор мешаванд, аммо оқилон ва инсонҳои огоҳ 

бо мутаваҷҷеҳ шудан ба нақс ва ҳудусе, ки бо улуҳият таноқуз дорад 

нақшаи шуми ӯро кашф мекунанд ва дар доми фиреби 

хориқулодаташ гирифтор намешаванд. 

 

Матлаби понздаҳум: Даҷҷол ва Ибни Саёд 

Ибни Саёд марде аз яҳудони Мадина аст, номи ӯ “Соф” аст. Ӯ 

дар бисёре аз сифот монанди Даҷҷол аст. Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳоли Ибни Саёд машкук буд. Беш аз як 

бор Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар садад 

баромаданд то ҳақиқати ҳоли ӯро кашф кунанд. Ин нукта ҳикоят аз 

он дорад, ки дар бораи Ибни Саёд чизе ба Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ваҳй нашудааст. Дар Саҳеҳи Муслим аз 

Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят аст: 

اِب اننَطلََق َمَع رسول) َطَّ َمَر بنَن اْلن َُ نَّ 
َ
ٍط قِبَمَل ابنمِن َصميَّاٍد أ ُ َعلَينِه وََسلََّم يِف رَهن اهلل َصَّلَّ اَّللَّ

ُطِم بَِِّن َمَغالََة 
ُ
بنيَاِن ِعننَد أ مُعرن َحىتَّ وََجَدُه يَلنَعُب َمَع الصي ُلُمَم فَلَممن يَشن َمئٍِذ احلن َوقَدن قَارََب ابنُن َصيَّاٍد يَون

َرُه بِيَِدهِ ُثمَّ قَاَل رسولَحىتَّ َُضََب رسول هن َْ ُ َعلَينِه وََسلََّم  ُ َعلَينِه وََسلََّم َِّلبنِن اهلل َصَّلَّ اَّللَّ اهلل َصَّلَّ اَّللَّ
ِّني رسول

َ
َهُد أ تَشن

َ
نََظَر إيَِلن َصيَّاٍد أ َِ َقاَل ابنمُن َصميَّاٍد اهلل  َِ ييَْي  مي

ُ نََّك رَُسوُل األن
َ
َهُد أ شن

َ
َقاَل أ َِ ِه ابنُن َصيَّاٍد 

ِّني رسوللِرسول
َ
َهُد أ تَشن

َ
ُ َعلَينِه وََسلََّم أ ُ َعلَينِه وََسلََّم َوقَماَل اهلل فََرفََبُه رسولاهلل َصَّلَّ اَّللَّ اهلل َصَّلَّ اَّللَّ

ِ َوبِرُُسلِ  تِيِِّن ِه ُثمَّ قَاَل ََلُ رسولآَمننُت بِاَّللَّ
ن
ُ َعلَينِه وََسلََّم َمماَذا تَمَرى قَماَل ابنمُن َصميَّاٍد يَمأ اهلل َصَّلَّ اَّللَّ

َقاَل ََلُ رسول َِ ُر ُثمَّ قَاَل ََلُ رسولَصاِدٌق َوََكِذٌب  من
َ ُ َعلَينِه وََسلََّم ُخليَط َعلَينَك األن اهلل َصَّلَّ اهلل َصَّلَّ اَّللَّ

ُ عَ  َقماَل ََلُ رسمولاَّللَّ َِ  ُِّ َقاَل ابنُن َصميَّاٍد ُهمَو ادلُّ َِ ُت لََك َخِبيئَا 
ن
َم إِِّني قَدن َخبَأ

ُ لَينِه وََسلَّ اهلل َصمَّلَّ اَّللَّ
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اِب َذرنِِن يَا رسول َطَّ َمُر بنُن اْلن َُ َقاَل  َِ رََك  ُدَو قَدن  فَلَنن َتعن
ن
َسأ َقاَعلَينِه وََسلََّم اخن َِ نَُقُه  َُ ِبن  ُضن

َ
َل ََلُ اهلل أ

َ لََك يِف َقتن رسول َم إِنن يَُكننُه فَلَنن تَُسلََّط َعلَينِه َوإِنن لَمن يَُكننُه فَاَل َخرين
ُ َعلَينِه وََسلَّ  ِلِه(اهلل َصَّلَّ اَّللَّ

“Умар ибни Хатоб (р) ҳамроҳ бо Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба сӯи қабилае, ки Ибни Саёд дар онҷо буд, 

ба роҳ афтоданд. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

Ибни Саёдро дид, ки ҳамроҳ бо кудакон наздик ба хонаҳои Бани 

Мағола бозӣ мекард. Ӯ аз омадани Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) огаҳ нашуд то инки Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дасти мубораки худро бар пушти ӯ зад ва 

аз ӯ пурсид: Ту гувоҳӣ медиҳи, ки ман Расул ва фиристодаи Худо 

ҳастам? Ибни Саёд ба сӯи Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) нигоҳ кард ва гуфт: Гувоҳӣ медиҳам, ки ту Расули амин 

ҳасти. Онгоҳ Ибни Саёд аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) пурсид: Оё ту гувоҳӣ медиҳи, ки ман расули Худо ҳастам? 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ӯро тарк кард ва 

фармуд: Ба Худованд ва ба паёмбаронаш имон овардаам. Сипас 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) аз ӯ пурсид: Чи 

мебини? Ибни Саёд гуфт: Ростгӯ ва дурӯғгӯ назди ман меоянд. 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба ӯ гуфт: Дучори 

иштибоҳ шудаед. Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) хитоб 

ба Ибни Саёд гуфт: Чизе барои ту пинҳон кардаам, (яъне ту медони 

он чист)? Ибни Саёд гуфт: «لدخ «ا  (Дах, яъне оятҳое аз сураи Духон 

ҳастанд). Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) хитоб ба ӯ гуфт: 

Гум шав ва аз ҳадди худ таҷовуз накун. (яъне ту он қадар олим ё 

соҳиби каромат нести, ки ончиро ман дар дил пинҳон кардаам, 

бидони) онгоҳ ҳазрати Умар (р) гуфт: Эй Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба ман иҷозат бидеҳ то гарданашро 

бизанам. Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: 

Агар Ибни Саёд ҳамон Даҷҷол аст ту наметавони ӯро бикуши ва 

агар Даҷҷол набошад куштани ӯ барои ту суде надорад) (Муслим 

дар Саҳеҳаш, 4\2244, шумораи 2930, ҳадисро нақл кардааст) 

Имом Муслим ҳадиси дигареро аз Солим ибни Абдуллоҳ 

ривоят мекунад, ки мегӯяд: Аз Абдуллоҳ ибни Умар шунидам, ки 

мегуфт: Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бо Убай 

ибни Каъби Ансорӣ ба хурмозоре, ки Ибни Саёд онҷо буд рафтанд. 

Чун Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ӯро дид 

пушти хурмоҳо худро пинҳон кард то аз Ибни Саёд чизе бишнавад. 
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Пеш аз инки Ибни Саёд ӯро бубинад Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) Ибни Саёдро дид, ки рӯи фарше дароз 

кашидааст ва садоеро замзама мекунад. Модари Ибни Саёд 

Паёмбарро дид, ки худро дар миёни хурмоҳо пинҳон мекунад. 

Модараш ба ӯ гуфт: Эй Соф (номи Ибни Саёд) ӯ Муҳаммад аст. 

Ибни Саёд дарҳол аз ҷояш парида баланд шуд. Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуд: Агар модараш ӯро 

мегузошт дар бораи худ матолиберо баён мекард. (Муслим: 4\2244, 

шумораи: 2231) 

Имом Нававӣ дар шарҳи Муслим мегӯяд: Уламо бар ин ақида 

ҳастанд, ки қиссаи Ибни Саёд мушкил ва муштабаҳ аст, мабнӣ бар 

инки оё ӯ ҳамон Масеҳи Даҷҷоли маъруф аст ё шахси дигар? 

Албатта дар ин амр тардиде вуҷӯд надорад, ки ӯ яке аз Даҷҷолон 

аст. Уламои исломӣ бар ин боваранд: Аз зоҳири ҳадисҳо чунин 

бармеояд, ки дар бораи инки ӯ Даҷҷол аст ё касе дигар, чизе бар 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ваҳй нашудааст. 

Ончи, ки бар Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ваҳй 

шудааст ҳамон сифоти Даҷҷол аст ва дар Ибни Саёд қарина ва 

шавоҳиде мабнӣ бар инки ӯ Даҷҷол аст ё эҳтимоли даҷҷол буданро 

дорад, машҳуд буд. Бинобар ин Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) ба сурати қатъӣ ӯро на Даҷҷол медонист ва на касе 

дигар. Бинобар ин буд, ки хитоб ба ҳазрати Умар (р) фармуд: агар 

воқеан ӯ Даҷҷол бошад ту наметавони ӯро бикуши. Ҳазрати Умар 

(р) яқин пайдо карда буд, ки ӯ Даҷҷол аст то Паёмбари Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ҳақиқатро барояш баён намуд. 

Абдуллоҳ ибни Умар (р) низ аз касоне буд, ки Ибни Саёдро Даҷҷол 

медонист. Абудовуд бо санади саҳеҳ аз Ибни Умар (р) ривояте 

меорад, ки мегуфт:  

 واهلل ما أشك أن ابن صائد هواملسي  ادلجال
“Савганд ба Худо шаке надорам, ки Ибни Соид (Ибни Саёд) 

ҳамон Масеҳи Даҷҷол аст” (Шарҳи Нававӣ бар Муслим: 18\46) 

Ибни Соид ё Саёд муддате баъд аз Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) зинда буд ва муддаи шуд, ки мусалмон 

шудааст, аммо мардум ин иддиои ӯро напазируфтанд ва ҳамвора 

дар бораи ӯ машкук буданд ва дар мусалмон будани ӯ тардид 

доштанд. Дар Саҳеҳи Муслим аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст: Ду 

маротиба Ибни Саёдро мулоқот кардааст ва хитоб ба баъзе аз 

ҳамроҳонаш мегӯяд: Оё мегӯи Ибни Саёд ҳамон Даҷҷол аст? Ӯ гуфт: 
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На хайр. Ибни Умар мегӯяд: Хитоб ба ӯ гуфтам: Ту маро дурӯғгӯ 

собит карди. Савганд ба Худо баъзе аз шумо ба ман хабар додааст, 

ки Ибни Саёд намемирад, магар замоне, ки мол ва авлодаш аз 

ҳамаи шумо бештар бошад ва имрӯз ӯ чунин вазъияте дорад. Ибни 

Умар (р) мегӯяд: Ибни Саёд бо ман сухан гуфт ва сипас  ман ӯро 

раҳо кардам.  

Ибни Умар (р) бори дигар ӯро мулоқот кард ва чашмаш варам 

намуда барҷаста шуда буд. Ибни Умар (р) мегӯяд: Аз ӯ пурсидам: 

Чашмат аз кай чунин шудааст? Гуфт: Намедонам. Ибни Умар (р) 

мегӯяд: Намедони ҳоло онки чашми ту дар сари ту қарор дорад? 

Ибни Саёд гуфт: Агар Худо бихоҳад метавонад онро бар сари асои 

ту биофаринад. Ибни Умар мегӯяд: Онгоҳ садои бисёр баланде, ки 

аз садои улоғ низ баландтар буд аз бинияш берун овард, 

ҳамроҳонам мепиндоштанд, ки ман бо асоям ӯро задам, аммо 

савганд ба Худо ман чунин чизеро эҳсос накардам. Дар ривояти 

дигар дар Муслим аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст: Ибни Умар 

сухане ба Ибни Саёд гуфт ва ӯро ба хашм даровард ва ба андозае бод 

кард, ки роҳро масдуд намуд. Ибни Умар (р) баъд аз он назди 

(хоҳараш) Ҳафса (р) рафт ва хабари Ибни Саёд ба ӯ расида буд, 

хитоб ба бародараш гуфт: Худованд бар ту раҳм кунад, аз Ибни Саёд 

чи мехости? Магар хабар надошти, ки Паёмбари Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар мавриди ӯ фармуда буд: Ибни Саёд аз 

хашме, ки ӯро хашмгин мекунад, берун меояд. (Муслим: 4\2247, 

шумораи: 2239) 

Имом Муслим аз Абусаъиди Худрӣ (р) чунин ривоят мекунад: 

Ба қасди ҳаҷ ё умра ҳамроҳ бо ибни Саёд ба Макка мерафтем. Дар 

масири роҳ манзил гирифта таваққуф намудем. Мардум 

мутафарриқ шуданд ва ману ӯ танҳо мондем. Аз вай бисёр 

ваҳшатзада шудам, ӯ борҳои худро бо борҳои ман якҷо гузошт. 

Гуфтам: Ҳаво бисёр гарм аст, агар борҳои худро зери он дарахт 

бигзори беҳтар аст, ӯ борашро бурда зери дарахт монд. Рамае 

гусфанде аз он наздики мегузашт, Ибни Саёд рафт ва қадаҳе пур аз 

шир овард ва гуфт: Бинӯш эй Абусаъид. Гуфтам: Ҳаво бисёр гарм 

аст ва шир хосияти гармӣ дорад, албатта ман намехостам аз дасти ӯ 

шир бихурам ё ширро бигирам. Ибни Саёд гуфт: Эй Абусаъид 

мехостам ресмонеро бардошта худамро бар дарахте овезон кунам, 

зеро алайҳи ман ҳарфҳои зиёде зада мешавад. Эй Абусаъид агар 

мардум суханони Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод)-



 

 

 
 31  

ро хуб дарк накарда бошанд, шумо онро дарк кардаед, оё ту ҳадиси 

Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод)-ро аз ҳама беҳтар 

намедони? Оё Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

нафармудааст, ки Даҷҷол ақим ва беавлод аст ва ман фарзанд дорам 

ва ӯро дар Мадина гузоштам? Оё Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) нафармудааст, ки Даҷҷол вориди Мадина ва Макка 

намешавад ва ман аз Мадина омадам ва акнун вориди Макка 

мешавам. (Муслим: 4\2242, шумораи: 2427) 

Аммо ин суханон ва далелҳои Ибни Саёд барои собит 

намудани мусалмонии худ дар Абусаъид (р) таъсире намегузошт, 

зеро Ибни Саёд боз гуфта буд: Савганд ба Худо ман медонам, ки ӯ 

ҳоло дар куҷост, ман падару модари ӯро мешиносам. Ҳамчунин 

вақте аз Ибни Саёд пурсиданд: Чи мешуд агар ту ҳамон мард 

мебуди? Гуфт: Агар бароям арз мешуд мепазируфтам. (Муслим: 

4\2242, шумораи: 2427) 

 

Матлаби шонздаҳум: Даҷҷол дар ҳадиси Тамими Дорӣ 

Имом Муслим аз Фотима бинти Қайс, хоҳари Заҳок ибни Қайс 

ривоят мекунад ва мегӯяд: Садои муаззини Расуллулоҳро шунидам, 

ки мегуфт: Намозро барпо доред, ман ҳам ба сӯи масҷид роҳсипор 

шудам ва пушти сари Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) намозро дар сафи занон, ки баъд аз мардон қарор дошт 

хондам. Пас аз поёни намоз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) бо чеҳраи хандон болои минбар ташриф овард ва 

фармуд: Ҳама дар ҷои худ бинишинанд. Сипас фармуд: 

ِ َما ََجَعنتُكُ ) لَُم قَاَل إِِّني َواَّللَّ عن
َ
ُ َورَُسوَُلُ أ تُُكمن قَالُوا اَّللَّ ُروَن لَِم ََجَعن تَدن

َ
بَمٍة أ بٍَة َوََّل لَِرهن من لَِرغن

ثَِِّن َحمدِ  لََم وََحدَّ سن
َ
بَاَلَع َوأ َِ اِنيىا فََجاَء  َ ارِيَّ َكَن رَُجاَل نرَصن نَّ تَِميَما ادلَّ

َ
تُُكمن أِل مَق َولَِكنن ََجَعن َِ يثَا َوا

نَُّه َرِكَب يِف سَ 
َ
ثَِِّن أ اِل َحدَّ جَّ نن َمِسيِ  ادلَّ ََ ثُُكمن  َحدي

ُ
ي ُكننُت أ ِ ينٍَة ََبنِريٍَّة َمَع ثاََلِثَْي رَُجاَل ِممنن اذلَّ ِْ

مرِ  ِر َحىتَّ َمغن َحن ئُوا إََِل َجِزيَرٍة يِف اْلن َِ رن
َ
ِر ُثمَّ أ َحن َرا يِف اْلن ُج َشهن نَمون نٍم وَُجَذاَم فَلَِعَب بِِهمن ال ِس َْل ممن ِب الشَّ
َِزيَرَة فَلَِقيَ  ينَِة فََدَخلُوا اْلن ِْ قنُربن السَّ

َ
ُروَن َما ُقبُلُُه ِمنن فََجلَُسوا يِف أ َعِر ََّل يَدن لَُب َكِثرُي الشَّ هن

َ
تنُهمن َدابٌَّة أ

اَسُة قَالَ  َسَّ اَسُة قَالُوا َوَما اْلن َسَّ نَا اْلن
َ
َقالَتن أ َِ ننِت 

َ
َقالُوا َوينلَِك َما أ َِ َعِر  ِة الشَّ َ ُم ُدبُِرهِ ِمنن َكرثن َها النَقون لُّ

َ
تن أ

نن  اننَطِلُقوا إََِل َهَذا الرَُّجلِ 
َ
نَما ِمننَهما أ تن نَلَا رَُجماَل فَِرقن ا َسمَّ َواِق قَاَل لَمَّ شن

َ ُكمن بِاألن ينِر فَإِنَُّه إََِل َخرَبِ يِف ادلَّ
نَماُه َقمطُّ  لن

َ
نَسماٍن َرأ َظمُم إِْ َن َ

ِِيِه أ ينَر فَإَِذا  اًَع َحىتَّ َدَخلننَا ادلَّ نَا ِِسَ  َخلنَقما تَُكوَن َشينَطانََة قَاَل فَاننَطلَقن
شَ 

َ
َِديِد قُلننَا َوينلََك َماَوأ بَينِه بِاحلن بَتَينِه إََِل َكعن َ ُركن نُِقِه َما َبْين َُ ُه ِوثَاقَا َُمنُموَعٌة يََداُه إََِل  ننَت قَماَل قَمدن  دُّ

َ
أ
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ينَ  ِْ نَاٌس ِمنن النَعَرِب َرِكبننَا يِف َسم
ُ
ننتُمن قَالُوا ََننُن أ

َ
رِبُوِِن َما أ خن

َ
ُتمن ىلَعَ َخرَبِي فَأ نَا قََدرن ِن ٍة ََبنِريَّمٍة فََصماَد

ُربِ 
قن
َ
نَا يِف أ نَا إََِل َجِزيَرتَِك َهِذهِ فََجلَسن

ن
فَأ رن

َ
َرا ُثمَّ أ ُج َشهن نَمون تَلََم فَلَِعَب بِنَا ال َر ِحَْي اغن َحن َهما فَمَدَخلننَا اْلن

رَى َما ُقبُلُهُ  َعِر ََّل يُدن لَُب َكِثرُي الشَّ هن
َ
َِزيَرَة فَلَِقيَتننَا َدابٌَّة أ ُقلننَا َوينلَِك َمما اْلن َِ َعِر  ِة الشَّ َ  ِمنن ُدبُِرهِ ِمنن َكرثن

ينِر فَإِنَّ  ِمُدوا إََِل َهَذا الرَُّجِل يِف ادلَّ اَسُة قَالَتن اعن َسَّ اَسُة قُلننَا َوَما اْلن َسَّ نَا اْلن
َ
َقالَتن أ َِ ننِت 

َ
ُكمن أ ُه إََِل َخمرَبِ

اًَع  بَلننَا إيَِلنَك ِِسَ قن
َ
َواِق فَأ شن

َ منن َُننمِل بِاألن ََ رِبُوِِن  خن
َ
َقاَل أ َِ نن تَُكوَن َشينَطانََة 

َ
َمنن أ

ن
نَا ِمننَها َولَمن نَأ َن َوفَِز

نن َُننِلَها َهلن ُلثنِممُر قُلننَما ََلُ َنَعممن قَماَل  ََ لُُكمن 
َ
أ سن

َ
رِبُ قَاَل أ تَخن نَِها تَسن

ن
يي َشأ

َ
نن أ ََ َمما إِنَّمُه  بَينَساَن قُلننَا 

َ
أ

نن ََّل ُتثنمِ 
َ
ِِيَهما َمماٌء يُوِشُك أ رِبُ قَاَل َهملن  تَخن نَِها تَسن

ن
يي َشأ

َ
نن أ ََ يَِّة قُلننَا  رَبِ ِة الطَّ َ نن َُبَرين ََ رِبُوِِن  خن

َ
َر قَاَل أ

ِ زَُغَر قَالُو ْين ََ نن  ََ رِبُوِِن  خن
َ
َهَب قَاَل أ نن يَذن

َ
َما إِنَّ َماَءَها يُوِشُك أ

َ
نَماِء قَاَل أ يي قَالُوا ِِهَ َكِثرَيُة ال

َ
منن أ ََ  ا 

ِ قُلننَما ََلُ َنَعممن ِِهَ كَ  لَُها بَِمماِء النَعمْين هن
َ
َرُ  أ ِ َماٌء وََهلن يَزن رِبُ قَاَل َهلن يِف النَعْين تَخن نَِها تَسن

ن
نَمماِء َشأ ِثمرَيُة ال

َعَل قَالُوا قَدن َخمرَ  َِ ييَْي َما  مي
ُ نن نَِِبي األن ََ رِبُوِِن  خن

َ
رَُعوَن ِمنن َمائَِها قَاَل أ لَُها يَزن هن

َ
مَة َونَمَزَل َوأ َج ِممنن َمكَّ

َهمَر ىلَعَ َممنن  َْ نَّمُه قَمدن 
َ
نَاُه أ رَبن خن

َ
قَاتَلَُه النَعَرُب قُلننَا َنَعمن قَاَل َكينَف َصنََع بِِهمن فَأ

َ
َِب قَاَل أ يَِليمِه ِممنن  َلرثن

َما إِنَّ َذاكَ 
َ
َطاُعوُه قَاَل لَُهمن قَدن َكَن َذلَِك قُلننَا َنَعمن قَاَل أ

َ
من النَعَرِب َوأ ُُ نن يُِطيُعوُه َوإِِّني ُُمنمرِبُ

َ
ٌ لَُهمن أ  َخرين

دَ 
َ
رنِض فَاَل أ

َ ِسرَي يِف األن
َ
ُرَج فَأ خن

َ
ُُروِج فَأ نن يُؤنَذَن ِِل يِف اْلن

َ
وِشُك أ

ُ
نَمِسيُ  َوإِِّني أ نَا ال

َ
ِّني إِِّني أ َيمَة إَِّلَّ ََ َ  قَرن

َة َوَطين  َ َمكَّ َبِعَْي يَلنلََة َغرين رن
َ
تَُها يِف أ دنُخمَل َواِحمَدَة َهبَطن

َ
نن أ

َ
رَدنُت أ

َ
َّ ُِكنتَاُهَما ُُكََّما أ َمتَاِن لََعَ ُهَما حُمَرَّ َِ بََة 

ٍب ِمننهَ  ننَها َوإِنَّ ىلَعَ ُُكي َنقن ََ ِِّن  ينُف َصلنتَا يَُصدُّ بَلَِِّن َملٌَك بِيَِدهِ السَّ تَقن ون َواِحَدا ِمننُهَما اسن
َ
ا َماَلئَِكَة أ

نِمننمرَبِ َهمِذهِ َطينبَمُة َهمِذهِ اَل رسولََينرُُسوَنَها قَالَتن قَ  تِِه يِف ال رَصَ ُ َعلَينِه وََسلََّم َوَطَعَن بِِمخن اهلل َصَّلَّ اَّللَّ
ثنتُُكمن َذلَِك( ََّل َهلن ُكننُت َحدَّ

َ
نَمِدينََة أ  َطينبَُة َهِذهِ َطينبَُة َلعنِِّن ال

Оё медонед чаро шуморо ҷамъ намудам? Гуфтанд: Худо ва 

Паёмбараш беҳтар медонанд. Сипас фармуд: Ба Худо савганд ман 

шуморо ба хотири майл ва рағбат ё ба хотири тарсу ваҳшат ҷамъ 

накардаам, балки мехостам воқеаи Тамими Дориро бароятон бозгӯ 

кунам: Тамими Дорӣ аз пайравони мазҳаби масеҳӣ буд, омад ва 

байъат кард ва мусалмон шуд ва чизеро барои ман баён кард, ки 

мувофиқ бо ҳадисе буд, ки ман дар бораи Даҷҷол барои шумо баён 

карда будам. Тамими Дорӣ мегӯяд: Ҳамроҳ бо сӣ нафар аз тоифаи 

Лахм ва Ҷузом савори киштӣ шудем, мавҷҳо киштиро ба муддати 

як моҳ дар баҳр саргардон намуд. Билохира мусофирон ба ҷазирае 

паноҳ бурданд. Вақте вориди ҷазира шуданд, ҳайвонеро диданд, ки 

баданаш пур аз мӯй буд, аз сабаби пурмӯй буданаш фарқе миёни 

пеш ва пушташ гузошта намешуд. Тамими Дорӣ мегӯяд: Хитоб ба 

он добба гуфтем: Хок бар сарат ту чи касе ҳасти? Гуфт: Ман Ҷассоса 
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ҳастам. Гуфтем: Ҷассоса чи чизе аст? Гуфт: Эй мардум, ба ин мард, 

ки дар калисо аст нигоҳ кунед, чун алоқаманди масоили асосӣ ва 

муҳими зиндагии шумост. Тамими Дорӣ мегӯяд: Вақте Ҷассоса 

шуруъ ба баёни авсофи инсоне аҷиб ва хориқулоддае кард, ба 

ваҳшат афтодем ва тарсидем аз инки ӯ шайтоне бошад. Тамими 

Дорӣ мегӯяд: Ба сӯи он мард шитофтем ва вориди маъбад шудем, 

онҷо мардеро дидем, ки дар тану ҷисм касеро бо ин бузургӣ то ҳол 

надида будем. Ду дасти ӯро бар гарданаш дарбаста буданд, аз ду 

зону то ду соқ пойҳояш бо оҳане баста буд. Гуфтем: Вой бар ту, ту чи 

касе ҳасти? Гуфт: Шумо аз ҳолати ман огаҳ шудед, бифармоед? 

Шумо чи касоне ҳастед? Гуфтем: Мо мардоне аз араб ҳастем, савори 

як киштӣ шудем, туфоне бархост ва пас аз саргардонии як моҳ, 

моро ба ин ҷазира расонид. Дар инҷо ҳайвони серпашмеро дидем, 

ба ӯ гуфтем: Ту чи касе ҳасти? Ба мо гуфт: Назди марде, ки дар он 

маъбад аст биравед, ӯ ба ахбори шумо алоқаманд аст. Мо ба сӯи ту 

шитофтем ва аз ӯ тарсидем ва оё инки ӯ шайтон аст мутмаин 

нестем. Сипас он мард аз мо пурсид: Дар бораи Нахли Байсон 

(Номи шаҳре дар Фаластин аст) ба ман хабар диҳед. Гуфтем: Аз чи 

чизи он ба ту хабар диҳем? Гуфт: Дарахтони он мева медиҳад ё не? 

Гуфтем: Оре. Гуфт: Наздик аст он замон, ки он хурмоҳо мева 

надиҳанд. Сипас гуфт: Дар бораи дарёчаи Табария (дарёчае дар 

Фаластин аст, ки обаш ширин аст) ба ман хабар бидиҳед. Гуфтем: Аз 

чи чизи он бароят бигӯем? Гуфт: Дар бораи оби он хабар бидиҳед, 

оё об дорад ё не? Гуфтем: Обаш зиёд аст. Гуфт: дере намегузарад, ки 

обаш тамом мешавад. Гуфт: Аз чашмаи Зуғар (Зуғар номи шаҳре 

дар Сурия аст) ба ман бигӯед. Гуфтем: Аз чи чизи он бароят бигӯем? 

Гуфт: Оё он чашма об дорад ва оё аҳолии он аз оби чашма 

кишоварзӣ мекунанд? Гуфтем: Оре, оби он зиёд аст ва аҳолии онҷо 

аз он об кишоварзӣ мекунанд. Гуфт: Дар бораи фаолиятҳои 

паёмбари бесаводон барои ман сухан бигӯед. Гуфтем: Дар Макка 

зуҳур кард ва ба Мадина ҳиҷрат кардааст. Гуфт: Оё мардуми араб бо 

ӯ ҷангидаанд? Гуфтем: Оре. Гуфт: Ӯ бо онон чи гуна рафтор 

кардааст? Гуфтем: Ӯ бар арабҳои атроф ғалаба пайдо кардааст ва 

онон аз вай итоат кардаанд. Ӯ гуфт: Чунин шудааст? Гуфтем: Оре. 

Гуфт: Огоҳ бошед, итоат аз ӯ барои онон беҳтар аст ва ман дар бораи 

худам барои шумо сухан мегӯям ва он инки ман “Даҷҷоли Масеҳ 

ҳастам”, мумкин аст ба зудӣ ба ман иҷоза дода шавад то эъломи 

вуҷӯд ва зуҳур кунам. Онгоҳ ман аз маъбад берун омада ба сайри 
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замин мепардозам. Муддати чил рӯз дар тамоми шаҳрҳои дунё, 

ғайр аз Макка ва Мадина ба сайр ва сафар мепардозам. Ворид 

шудан ба Макка ва Мадина барои ман ҳаром аст. Ҳаргоҳ қасди 

духули Макка ё Мадинаро дошта бошам фариштае бо шамшери 

бараҳна ҷилави маро мегирад ва аз ворид шуданам ба Макка ва 

Мадина пешгирӣ мекунад. Бар тамоми мабодии вурӯдии Макка ва 

Мадина фариштагоне гумошта шудаанд, ки онҳоро ҳиросат 

мекунанд. 

Ровӣ, Фотима бинти Қайс мегӯяд: Паёмбари Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) бо ишора ба минбар фармуданд: Ин Мадина аст, 

ин Мадина аст. Оё ман ин ҳадисро барои шумо баён накардаам? 

Мардум гуфтанд: Оре. Сипас фармуд:  

َجبَِن    عن
َ
ََّل إِنَّمُه َِب ََبنمِر فَإِنَُّه أ

َ
مَة، أ نَمِدينَمِة َوَمكَّ ننُه وََعِن ال ََ ثُُكمن  َحدي

ُ
ى ُكننُت أ ِ َق اذلَّ َِ نَُّه َوا

َ
َحِديُث تَِميٍم أ

نمَ  ِق َما ُهَو، ِمنن قِبَِل ال ِ نَمرشن ِق ما ُهَو، ِمنن قِبَِل ال ِ نَمرشن ََمِن، ََّل بَلن ِمنن قِبَِل ال ون ََبنِر ايلن
َ
اِم أ ِق الشَّ ِ  َما ُهوَ رشن

“Ҳадиси Тамим барои ман тааҷҷубовар аст, чун ончи, ки ман 

шуморо дар бораи Даҷҷол, Мадина ва Макка мегуфтам мувофиқ 

меояд, огоҳ бошед, ки ӯ дар баҳри Шом ё дар баҳри Яман аст, он аз 

самти машриқзамин аст, он аз самти машриқзамин аст, он аз самти 

машриқзамин аст” ва ӯ (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бо дасташ 

ба тарафи машриқ ишора намуд. Фотима бинти Қайс мегӯяд: Ман 

инро аз Паёмбари Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ҳифз 

намудам. (Саҳеҳи Муслим: 4\2261, шумораи: 2942) 

Ин ҳадис ба сароҳат ҳикоят аз он дорад, ки Ибни Саёд Даҷҷол 

набуд ва Даҷҷоли бузург дар ҷазирае асир аст. Бисёре аз уламо бар 

ин ақидаанд, ки Даҷҷол яке аз шаётин аст, ки ҳазрати Сулаймон 

онҳоро маҳбус кардааст, зеро вуҷӯди як инсон ва зинда мондани ӯ то 

ин муддати тулонӣ нопазируфтанӣ аст. Худованд беҳтар медонад. 
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