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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  11آيه است
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠر ِحيم

اش الْﻤ ْﺒـﺜُ ِ
ﺎل َﮐﺎل ِْﻌ ْﻬ ِن
ﻮث ﴿َ ﴾٤وﺗَ ُﮑﻮ ُن ا ْﳉِﺒَ ُ
الْ َﻘﺎ ِرﻋَﺔُ ﴿َ ﴾١ﻣﺎ الْ َﻘﺎ ِرﻋَﺔُ ﴿َ ﴾٢وَﻣﺎ أَ ْد َر َ
ﱠﺎس َﮐﺎلْ َﻔ َر ِ َ
اک َﻣﺎ الْ َﻘﺎ ِرﻋَﺔُ ﴿ ﴾٣ﻳَـ ْﻮَم ﻳَ ُﮑﻮ ُن الﻨ ُ

ﺖ ﻣﻮا ِزﻳﻨُﻪُ ﴿ ﴾٦ﻓَـ ُﻬﻮ ﻓِﯽ ِﻋي َﺸ ٍﺔ ر ِ
ال َْﻤْﻨـ ُﻔ ِ
ﺖ َﻣ َﻮا ِزﻳﻨُﻪُ ﴿﴾٨ﻓَﺄُﱡﻣﻪُ َﻫﺎ ِوﻳَﺔٌ ﴿َ ﴾٩وَﻣﺎ
اﺿيَ ٍﺔ ﴿َ ﴾٧وأَﱠﻣﺎ َﻣ ْن َﺧ ﱠﻔ ْ
َ
َ
ﻮش ﴿ ﴾٥ﻓَﺄَﱠﻣﺎ َﻣ ْن ﺛَـ ُﻘﻠَ ْ َ َ
اک َﻣﺎ ِﻫيَ ْﻪ ﴿ٌ َ ﴾١٠ر َح ِﺎﻣيَﺔٌ ﴿﴾١١
أَ ْد َر َ

معلومات مؤجز:

)سور ٔه القارعه ( ﻣﮑﯽ است  ،دارای ) (1رکوع  (11) ،يازده آيت  (35) ،سﯽ وپنج
کلﻣه ( 160) ،يﮑصدو وشصت حرف ،و) (88هشتادوهشت نقطه است.

آشنايی با سوره :

از ﻣضﻣون وﻣحتوی واسلوب ادبﯽ اين سوره به وضاحت ﻣعلوم ﻣﯽ شود که از جﻣله
سوره های دوران ابتدايﯽ ﻣﮑه ﻣﯽ باشد ،در اين سوره ﻣراحل ابتدايﯽ وبعدی قياﻣت را با
الفاظ کوته ولﯽ جاﻣع وآهنگدار خود به نحوی بيان ﻣيدارد که هﻣه صحنه های هيبتناک
آن در برابر ديده ها ﻣجسم ﻣﯽ شوند ،قياﻣت را بنام » القارعه « ياد ﻣﯽ کند که کوبيده
شدن هﻣه چيز و تصادم ﻣيان آنها ،توام با صدای هيبتناک را ﻣﯽ کند ،در روزيﮑه نظام
ﻣوجود هستﯽ ﻣتﻼشﯽ ﻣﯽ شود ،اجرام سﻣاوی از ﻣدار های خود فرار نﻣوده با هم ديگر
تصادم ﻣﯽ کند ،کوه ها از جا ﻣﯽ جنبند ،با هﻣديگر کوبيده ﻣﯽ شوند ،چون پشم حﻼجﯽ
شده رنگين وپا شان در فضا پراگنده ﻣﯽ شوند.
صدای هيبتناک ورعب آور تصادم اجرام واجسام بزرگ فضا وروی زﻣين ،در هﻣه جا
طنين انداز بوده ،انسا نها در آن روز چون پرونه هاوياﻣلخ های ريز بهر سوی هيبت زده
وهراسان پرگنده شوند ،سپس ﻣر حله بعدی قياﻣت ترسيم ﻣﯽ کند که در آن سر نوشت
هر کسﯽ با توجه به » ﺛقل « و » وزن « عﻣلش رقم ﻣﯽ خورد ،اگر عﻣلش ار جﻣند بود
 ،وزن سنگينﯽ داشت  ،شايستگﯽ در آن سراغ شد  ،گرانﻣايه وارزشﯽ بود  ،به زندگﯽ
رضايت بخشﯽ نايل ﻣﯽ شود  ،ولﯽ اگر عﻣلش سبک  ،پوچ وپوک  ،بﯽ ارزش وبﯽ
ﻣحتوی بود  ،آتش گرم دوزخ او را در آغوش خود بگيرد وپاداش عﻣلش گودال آتشين
دوزخ باشد.
سوره ﻣبارکه قارعه با يادآوری ويژگﯽ در هم کوبندگﯽ روز قياﻣت به اين حقيقت ﻣهم
اشاره ﻣﯽکند که با وقوع قياﻣت ،هﻣه روابط ﻣوجود در نظامهای دنيوی در هم ﻣﯽريزد و
هﻣان گونه که نظام طبيعت به هم ﻣﯽخورد و کوهها ﻣتﻼشﯽ ﻣﯽشوند ،نظام روابط انسانﯽ
هم از بين ﻣﯽرود .
با فرا رسيدن روز رستاخيز ،نظام ديگری بر پا خواهد شد .در اين نظام جديد ،ارزش و
جايگاه انسانها بر اساس ﻣوقعيت اجتﻣاعﯽ و دارايﯽ اقتصادی تعيين نﻣﯽشود ،بلﮑه تنها
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ﻣعيار ارزشيابﯽ انسانها ،اعﻣال خالص و عقايد درست آنهاست .در آن روز ناﻣه عﻣل
هر کس که از اعﻣال نيک سنگينتر باشد ،عاقبت و سرانجام او نيﮑوتر است و کسﯽ که
عﻣل نيﮑﯽ در ناﻣه اعﻣالش نيست ،فرجاﻣﯽ جز دچار شدن به عذاب دوزخ ندارد.

وجه تسميه :

اين سوره به سبب افتتاح با كلﻣه » قارعه« كه ايجادگر هول و هراس است» ،قارعه«
نام گرفت .شايان ذكر است كه قارعه يكﯽ از ناﻣهای روز قياﻣت است ،ﻣانند »الحاقه«،
»الصافه«» ،الغاشيه« و ﻣانند اينها.

ترجم ٔه مختصر:

الر ِح ِيم
الر ْح َﻣ ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده ﻣهربان
ار َعةُ «  :كوبنده  .ﻣصيبت سخت و بزرگ را
» ا ْلقَ ِ
ارعَةُ « )) (1هﻣان کوبنده (» أَ ْلقَ ِ
ﻣﯽگويند ) که ذکر آن در سوره رعد  31 /بيان شده است (.
ارعَةُ « )) (2بﻼی بزرگ چيست و چگونه است ؟ !(
» َما ا ْلقَ ِ
» َﻣا «  :چيست ؟ چگونه است ؟ !
» َو َما أ َ ْد َر َ
ارعَةُ «))( 3تو چه ﻣﯽدانﯽ بﻼی بزرگ چيست وچگونه است؟ !(
اك َما ا ْلقَ ِ
ث «)) (4روزی است كه ﻣردﻣان  ،هﻣچو
اش ا ْل َم ْبثُو ِ
» ْ
اس كَا ْلفَ َر ِ
يو َم يكُو ُن النﱠ ُ
پروانگان پراكنده ) در اينجا و آنجا حيران و سرگردان ( ﻣﯽگردند .
ِ
يو َم «  :قياﻣت  ،ﻣدّت زﻣانﯽ است كه با نفخه صور ّاول شروع و با داوری در ﻣيان
» ْ
ْ
اش «  :پروانه  .اسم جنس است  .ﻣراد پروانههائﯽ است كه
ﻣردم پايان ﻣﯽگيرد  » .الفَ َر ِ
شبها ديوانهوار و حيران پيراﻣون نور چراغ ﻣﯽگردند و ﻣﯽسوزند و ﻣﯽافتند  .عربها ،
در سرگشتگﯽ و نادانﯽ و بﯽخبری از عاقبت كار  ،به پروانه ضربالﻣﺛل ﻣﯽزنند » .
ث «  :پراكنده .
ْال َﻣ ْبﺛُو ِ
رنگارنگ حﻼّجﯽ
پشم
ِ
» َوتَكُو ُن ا ْل ِجبَا ُل كَا ْل ِعه ِْن ا ْل َمنفُ ِ
وش «)) (5و كوهها  ،هﻣسان ِ
وش «  :زده شده  .حﻼّجﯽ شده .
شده ﻣﯽشوند ».ا ْل ِعه ِْن «  :پشم  .پشم رنگ شده ْ » .ال َﻣنفُ ِ
ازينُهُ «)) (6كسﯽ كه ترازوی ) حسنات و نيكيهای ( او سنگين
» فَأ َ ﱠما َمن ثَقُلَتْ َم َو ِ
باشد .
» ثَقُلَتْ «  :سنگين گرديد َ » .ﻣ َو ِاز ُ
ين «  :جﻣع ﻣيزان  ،ترازوها  .جﻣع بستن آن برای
تعظيم است .يا جﻣع ﻣوزون  ،كشيدهها و سنجيدهها  .يعنﯽ اعﻣال انسان ) ﻣﻼحظه
شودسوره  :اعراف . ( 8 /
اضي ٍة «)) (7او در زندگﯽ رضايت بخشﯽ بسر ﻣﯽبرد (.
» فَ ُه َو ِفی ِعي َ
ش ٍة ﱠر ِ
اضي ٍة «  :رضايت بخش  .يعنﯽ زندگيﯽ كه صاحب آن بدان
» ِعي َ
ش ٍة «  :زندگﯽ َ » .ر ِ
راضﯽ و از آن خوشنود است ) ﻣﻼحظه شود سوره  :سوره حاقّه . ( 21 /
ازينُهُ «)) (8و ا ّﻣا كسﯽ كه ترازوی )حسنات و نيكيهای ( او سبك
» َوأ َ ﱠما َم ْن َخفﱠتْ َم َو ِ
شود َ » (.خفﱠ ْ
ت «  :سبك گرديد  .ﻣراد سبك شدن حسنات  ،يا به عبارت ديگر  ،كﻣتر
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بودن حسنات از سيئات است .
» فَأ ُ ﱡمهُ َ
ها ِويةٌ « ) ) ( 9پس باشد درآغوش گيرنده اش گودالﯽ (
» هَا ِويةٌ «  :پرتگاه و ﻣح ّل سقوط اشياء بدان  .اسﻣﯽ از اسﻣاء دوزخ است .

» َو َما أَ ْد َر َ
هي ْه «)) (10تو چه ﻣﯽدانﯽ  ،گودال دوزخ چيست و چگونه است ؟ ! (
اك َما ِ
» َما ِهي ْه «  :ﻣركب است از ) َﻣا ( استفهام و ) هِﯽ ( ضﻣير و ) ْه ( سكته ) ﻣﻼحظه  :حاقّه . ( 19 /
اميةٌ « )) ( 11آتش بزرگ بسيار گرم و سوزانﯽ است (.
ار َح ِ
» نَ ٌ
» َح ِاميةٌ «  :بسيار گرم و سوزان ) ﻣﻼحظه شود سوره  :غاشيه . ( 4 /

تفسير سوره:

ارعَةُ « )» (1قارعه« يعنﯽ :درهمكوب دلها با هول و هراس و بﯽقراری خويش،
» ا ْلقَ ِ
يا كوبنده دشﻣنان خدا ج ّل جﻼله با عذاب روز قياﻣت.
» القارعه « يﮑﯽ از نام های قياﻣت بوده ﻣاننده  :حاقّه ) ﻣﻼحظه شود در سوره  :حاقّه
، ( 1 /سوره طا ّﻣه )النفخه الﺛانيه :تفسير جﻼلين () ﻣﻼحظه شود در سوره  :نازعات /
 ، ( 34صا ّخه ) ﻣﻼحظه شود در سوره  :عبس  . ( 33 /طوريﮑه در فوق ﻣتذکر شديم
که در اين سوره  ،بخصوص » القارعه « سرآغاز قياﻣت را بيان داشته  ،سر آغازی
قياﻣت که  :جهان را در هم ﻣﯽكوبد و هول و هراس آن  ،دلها را به تپش ﻣﯽاندازد  .البتّه
چنين خوف و فزع و وحشت و هراسﯽ  ،كافران و ﻣنافقان و ﻣشركان و فاجران را در بر
ﻣﯽگيرد  ،و ﻣؤﻣنان در شادی و شادخواری بوده و دور از شدائد و ﻣصائب ﻣﯽباشند )
تفصيل آن در سوره  :بقره  ، 262 /سوره ﻣائده  ، 69 /سوره يونس  ، 62 /سوره
زخرف ، 68 /سوره احقاف  13 /ﻣﻼحظه فرﻣايد (.
ارعَةُ « )» (2چيست قارعه؟« اين سؤال برای بزرگداشت و تفخيم شأن آن
» َما ا ْلقَ ِ
است ،يعنﯽ :اين درهمكوب واويﻼ برانگيز سخت و سهﻣگين چيست؟.
» َو َما أ َ ْد َر َ
ارعَةُ « )» (3و تو چه دانﯽ كه درهمكوب چيست؟« اين تكرار
اك َما ا ْلقَ ِ
نيز تأكيدی بر شدت هول و هراس و فزونﯽ وحشت و دهشت روز قياﻣت است .يعنﯽ :تو
چه دانﯽ كه آن درهمكوب چه قدر عظيم و سهﻣگين است؟
سپس خود در تفسير آن ﻣﯽفرﻣايد:
ث «)»(4روزی كه ﻣردم چون پروانههای پراكنده
اش ا ْل َم ْبثُو ِ
» ْ
اس كَا ْلفَ َر ِ
يو َم يكُو ُن النﱠ ُ
گردند«
فراش :هﻣان حشره پرنده احﻣق ﻣعروفﯽ است كه خود را بر قلب آتش ﻣﯽزند .بهقولﯽ:
تﻣام حشرات پرنده در ﻣعنﯽ آن داخلاند ،ﻣانند پشه و ﻣلخ .
ﻣبﺛوث :يعنﯽ ﻣتفرق و پراكنده .اين تشبيهﯽ برای حال ﻣردم در هنگام بيرون آﻣدنشان از
قبرهاست كه از شدت هول و هراس و دهشت ،دست و پای خود را گم كرده و حيران و
پريشان به هر سويﯽ ﻣﯽدوند تا آنكه هﻣه آنها در ﻣوقف حساب گردآورده ﻣﯽشوند.
وش «)» (5و روزی كه كوهها ﻣانند پشم زده شده
» َوتَكُو ُن ا ْل ِجبَا ُل كَا ْل ِعه ِْن ا ْل َمنفُ ِ
رنگين شود« يعنﯽ :ﻣانند پشﻣﯽ كه به رنگهای ﻣختلف رنگآﻣيزی شده و بهوسيله
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حﻼجﯽ ،زده و ﻣحلوج گرديده است بدان جهت كه كوهها خرد و درهمتكيده و پاشان گشته
و ذرات آنها به هوا پراكنده ﻣﯽشود چنان كه در اين فرﻣوده حق تعالﯽ آﻣده استَ :و ِإ َذا
ت ْال ِجبَا ُل َك ِﺛيبا ً
ير ْ
ت »تكوير «3/و نيز در اين فرﻣوده ویَ :و َكانَ ِ
ْال ِجبَا ُل ُ
س َ
ﱠﻣ ِهيﻼً »ﻣزﻣل «14/كه ترجﻣه و تفسير آنها گذشت.
ازينُهُ « ) (6سپس حق تعالﯽ احوال ﻣردم و ﻣتفرقشدنشان به دو
» َفأ َ ﱠما َمن ثَقُلَتْ َم َو ِ
گروه را به اجﻣال بيان نﻣوده و ﻣﯽفرﻣايد» :اﻣا هر كس پلههای او سنگين شود« يعنﯽ:
پله نيكﯽهای او آنچنان سنگين شود كه بر گناهانش بچربد.
اضي ٍة « )» (7پس او در زندگﯽ پسنديدهای خواهد بود« يعنﯽ :او
» فَ ُه َو فِی ِعي َ
ش ٍة ﱠر ِ
در زندگﯽ قرار خواهد داشت كه برايش سخت دلپسند و گواراست .عيشه :كلﻣه است
كه جاﻣع تﻣام نعﻣتهای بهشتﯽ ﻣﯽباشد .ابوبكر صديق رضﯽ ﷲ عنه ﻣﯽگويد» :جز اين
نيست كهسنگين شدن پله نيكيهای ايشان بهوسيله پيرویشان از حق در دنيا و سنگينﯽ و
عزت حق در نگاه و باورشان است و به راستﯽ شايسته ترازويﯽ كه جز حق در آن
نهاده نﻣﯽشود ،اين است كه سنگين باشد و شايسته ترازويﯽ كه باطل در آن نهاده
ﻣﯽشود ،اين است كه سبك باشد« .ﻣقاتل نيز ﻣﯽگويد» :حق سنگين است و باطل سبك«.
ازينُهُ « )» (8و اﻣا هر كس پلههای او سبك برآيد« يعنﯽ :گناهان و
» َوأ َ ﱠما َم ْن َخفﱠتْ َم َو ِ
بديهايش بر حسناتش ترجيح پيدا كند ،يا حسنات قابل توجهﯽ نداشته باشد.
ويةٌ « )»(9پس ﻣسكن او هاويه« يعنﯽ :جهنم »باشد« جايگاهش در دوزخ «ام«
» فَأ ُ ﱡمهُ َها ِ
ناﻣيده شد زيرا او بهسوی آن چنان جای ﻣﯽگيرد كه طفل بهسوی ﻣادرش؛ و جهنم هاويه ناﻣيده شد زيرا
شخص دوزخﯽ با درنظرداشت گودی و عﻣق بسيار آن در آن فروافگنده ﻣﯽشود.

» َو َما أَ ْد َر َ
اك َما ِهي ْه « )»(10و تو چه دانﯽ كه هاويه چيست؟« اين استفهام برای
برانگيختن هراس و افگندن هول و وحشت با ايجاد اين تصور است كه دوزخ از حد
ﻣعهود و ﻣتعارف خارج ﻣﯽباشد بهگونهای كه بشر كنه و حقيقت آن را در نﻣﯽيابد.
سپس حق تعالﯽ خود در تفسير آن ﻣﯽفرﻣايد:

اميةٌ « )»(11آتشﯽ است بسسوزان« در نهايت سوزندگﯽ و داغﯽ كه گرﻣا و سوزشﯽ
ار َح ِ
» نَ ٌ
فراتر از آن حد قابل تصور نيست.

در حديث شريف آﻣده است» :نار بنﯽ آدم التﯽ توقدون جزء ﻣن سبعين جزءا ﻣن نار
جهنم :...آتش فرزندان آدم كه آن را برﻣﯽافروزيد ،جزئﯽ از هفتاد جزء از آتش جهنم
است.«...
هﻣچنين در حديث شريف آﻣده است» :إن أهون أهل النار عذابا :ﻣن له نعﻼن ،يغلﯽ ﻣنها
دﻣاغه :بﯽگﻣان آسانترين اهلدوزخ از نظر عذاب ،كسﯽ است كه دارای دو كفش از آتش
است» ،و سوزشآن به حدی است« كه دﻣاغش براﺛر آن ﻣﯽجوشد«.

محتوا و فضيلت سوره قارعه:

اين سوره با بيانﯽ تﮑان دهنده وهشدارهايﯽ روشن ،از ﻣعاد و ﻣقدﻣات آن سخن ﻣﯽ گويد
و فرجام انسانهای نيﮑوکار و بدکار را شرح ﻣﯽ دهد.
اگر به ﻣحتوی کلﯽ واساسﯽ سوره قارعه بطوركلى نظر انداخته شود  ،دراين سوره از
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روز قياﻣت و ﻣقدﻣات روز قياﻣت آن بحث بعﻣل آﻣده است  ،البته با تعبيراتى كوبنده و
بيانى تكان دهنده  ،و انذار های هشداردهند ه صريح و روشن .ولى جانب تهديدش بر
بشارتش ﻣﯽ چربد.
ﻣحتوا سوره قارعه انسانها را به دوگروپ اساسﯽ تقسيم نﻣوده اند:
گـروهـى كـه اعـﻣـالـشـان در ﻣـيـزان عـدل الـهى سنگين است  ،و پاداششان زندگانى
سراسر رضـايـتـبخش در جوار رحﻣت حق  ،و گروهى كه اعﻣالشان سبك و كم وزن
است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم.
حادﺛه کوبنده .آن حادﺛه کوبنده چيست؟ و تو چه دانى آن حادﺛه کوبنده چيست؟ روزى که
رنگارنگ زده شده .پس هر کس
پشم
ِ
ﻣردم ﻣانند پروانهها پراکنده باشند .و کوهها ﻣانند ِ
کفّههاى )عﻣل خيرش در( ترازويش سنگين باشد ،پس او در زندگى رضايت بخشى است.
ولى هر کس کفّههاى )کار خيرش در( ترازويش سبک باشد ،پس در آغوش آتش است .و
تو چه دانى آن چيست؟ آتشى سوزان.

نکتهها:

» قارعة « از » قرع « به ﻣعناى کوبيدن چيزى بر چيزى است .يﮑى از نامهاى
قياﻣت» ،قارعة« است ،زيرا با صيحهى کوبنده آغاز ﻣىشود و عذاب آن کوبنده است.
شايد دليل آنﮑه کلﻣه »ﻣوازين« به صورت جﻣع آﻣده ،اين باشد که کارهاى گوناگون
انسان با ابزارهاى گوناگون سنجيده ﻣىشود و هر کار ،ﻣيزان ﻣخصوص به خود را
دارد.
»ﻣوازين« جﻣع »ﻣيزان« به ﻣعناى وسيله سنجش است و روشن است که اعﻣال انسان،
اﻣرى ﻣادى و داراى وزن و جرم نيست که با ترازوهاى ﻣعﻣولى سنجيده شود ،بلﮑه هر
دسته از اعﻣال انسان ،ﻣعيار سنجش ﻣخصوص به خود دارد.
ﻣادر براى هﻣه فرزندان ،ﻣأوى و پناهگاه است ،اﻣا در آنجا ﻣادر و پناهگاه گروهى از
انسانها دوزخ است.
»هاوية« از »هَوى« به ﻣعناى سقوط است و دوزخ ،ﻣح ّل سقوط گروهى است.
»حاﻣية« از » َحﻣى « به ﻣعناى شدّت حرارت است.
کوههاى رنگارنگ در اﺛر قطعه قطعه شدن و خورد و خاک شدن ،ﻣﺛل پشم زده
رنگارنگ ﻣىشوند» .کالعهن الﻣنفوش« »ﻣنفوش« از »نفش« به ﻣعناى باز کردن و
کشيدن پشم است تا آنجا که اجزاى آن از هم بگسلد.
سبک و سنگينى ﻣخصوص ﻣاديات نيست .لذا به سخنان بىﻣحتوى ﻣىگويند :سخن
سبک .شايد ﻣراد از »ﺛقلت ﻣوازينه« و »خفّت ﻣوازينه« ارزش و کيفيّت عﻣل باشد و
شايد هم ﻣراد ،قلّت و کﺛرت آن باشد.

پيامها:

 -1قياﻣت ،کوبنده ﻣستﮑبران و روحيههاى ﻣتﮑبّرانه است» .القارعة ﻣا القارعة«
 -2قياﻣت فراتر از فﮑر بشر است .حتى پياﻣبر بدون بيان الهى از آن خبر ندارد» .و ﻣا
ادراک ﻣا القارعة«
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 -3قياﻣت روز تحيّر و سرگردانى بشر است» .کالفراش الﻣبﺛوث«
 -4جنت را به بها دهند نه بهانه» .ﻣن ﺛقلت ﻣوازينه فهو فى عيشة راضية«
زندگى سراسر شاد ،ﻣخصوص قياﻣت است .زيرا در دنيا در کنار کاﻣيابىها ،دغدغه
-5
ِ
ﻣريضﯽ ،سرقت ،حسادت ،از دست دادن و گذرا بودن هست» .عيشة راضية«
 -6رضايت از زندگى ،از نشانههاى جاﻣعه بهشتى است» .فهو فى عيشة راضية«
 -7ﻣبناى کيفر و پاداش ،عﻣل است که با ترازوى عدل سنجيده ﻣىشود» .ﺛقلت
ﻣوازينه ...خفّت ﻣوازينه«

قيامت ونشانه های آن:

قرآن عظيم الشان دربيشتر از )  1500آيه ( در ﻣورد قياﻣت ونشانه های آن بحث
ﻣفصلﯽ بعﻣل اورده است  ،اگر ﻣجﻣوع آيات ذکر شده در ﻣورد قياﻣت  ،ﻣورد تفسير
وتحليل قرار گيرد  ،ﻣيتوان اين آيات رادر چند کتگوری تقسيم نﻣود.
دسته اول از اين آيات به جواب آنعده از اشخاصﯽ ﻣﯽ پردازد که وقوع روز قياﻣت را
ﻣنحيث کل انﮑار ﻣﯽ نﻣايند .
دسته دوم از اين آيات در جواب کسانﯽ است که در وقوع قياﻣت در شک وشﮑاکيت
بسر ﻣﯽ برند وبه اصطﻼح با حالت تع ّجب سئوال ﻣﯽکنند :که چگونه انسان زﻣانيﮑه
ﻣيﻣيرد  ،وجسﻣش به خاک ﻣبدل ﻣﯽ گردد  ،دوباره زنده ﻣﯽ شود و دوباره پوست و
گوشت و چشم و ابرو و  ...اش به حالت اوليه بر ﻣﯽگردند؟ طوريﮑه پروردگار با
عظﻣت ﻣا در جواب آن ﻣﯽ فرﻣايد » :قل يحييها الذی انشأها اول ﻣره«) سوره ﻣبارکه
روم آيه  )( 43هﻣانگونه که اولين بار شﻣا را خلق کرديم و هيچ نبوديد ،خلقت دوباره
شﻣا آسان تر از اول است(.
دسته سوم اين آيات ﻣوضعات به نعﻣت های اعطاء شده برای جنتيان را ﻣورد بحث قرار
ﻣﯽ دهد از جﻣله زندگﯽ در بهشت ،ﻣوضعات حور و غلﻣان و نهرهای عسل و  ...است
و ساير نعﻣات آن دنيا را ﻣورد بحث قرار داده است .
هﮑذا دسته چهارم از اين آيات  ،دورنﻣای جهنم ،ﻣظهر قهر الهﯽ و آتش جهنم و غل و
زنجير ،طعام دوزخيان و صراط  ،ﻣيزان و عالم برزخ را به تصوير ﻣﯽکشند.
هﻣچنان عدهای از آيات که غير ﻣستقيم بحث قياﻣت را ﻣطرح ﻣﯽ سازد ،اﻣا ﻣستقيﻣا ً
سخنﯽ از قبر ،عذاب ،بهشت و جهنم ندارد .ﻣانند »فﻣن يعﻣل ﻣﺛقال ذرة خيرا ً يره و ﻣن
يعﻣل ﻣﺛقال ذرة شرا ً يره« ) سوره ﻣباركه هود /آيه  ) ( 98هر کس به اندازه يک ذره
کار نيک انجام دهد آن را خواهد ديد و هر کس به قدر يک ذره کار زشتﯽ ﻣرتﮑب شده
آن هم به کيفرش خواهد رسيد( .

خوانند ٔه محترم!

در ﻣورد قياﻣت ونشانه ها وعﻼيم آن احاديث وروايات ﻣتعددی وجود دارد ،وپروردگار
با عظﻣت ﻣا توسط پياﻣبرش به ﻣا انسانها از نشانه هايﯽ و وقوع قياﻣت خبر داده اند که
به آنها نشانه های صغری و کبری گفته ﻣﯽ شوند.
در احاديﺛﯽ ﻣتذکر ه وارد گرديده است از جﻣله حديﺛﯽ ﻣشهوری داريم از  :عﻣر بن
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خطاب رضﯽ ﷲ عنه که چنين روايت نﻣوده است :
ات َي ْو ٍم ،إ ْذ َ
علَ ْينَا َر ُج ٌل َشدِي ُد
سو ِل ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم َذ َ
وس ِع ْن َد َر ُ
» َب ْينَ َﻣا ن َْح ُن ُجلُ ٌ
طلَ َع َ
شدِي ُد َس َوا ِد ال ﱠ
س
بَ ،
علَ ْي ِه أَﺛَ ُر ال ﱠ
اض الﺛِّيَا ِ
َبيَ ِ
ش ْع ِر ،ﻻ ي َُری َ
سفَ ِرَ ،وﻻ يَ ْع ِرفُهُ ِﻣنﱠا أ َحدٌَ ،حتﱠﯽ َجلَ َ
ع َلﯽ فَ ِخذَ ْي ِهَ ،وقَا َل :يَا
ﯽ صلﯽ ﷲ عليه وسلم ،فَأ َ ْسنَ َد ُر ْکبَتَ ْي ِه إلَﯽ ُر ْک َبت َ ْي ِهَ ،و َو َ
ض َع َکفﱠ ْي ِه َ
إلَﯽ النﱠبِ ِ ّ
ُﻣ َح ﱠﻣدُْ ،
)اﻹ ْسﻼَ ُم أَ ْن ت َ ْش َه َد أ َ ْن ﻻَ ِإلهَ ِإﻻَ
أخ ِب ْرنِﯽ َع ْن اﻹ ْسﻼَ ِم .فَقَا َل َر ُ
سو ُل ﷲِ رضﯽ ﷲ عنهِ :
ﯽ ﱠ
يت إِن
ضانَ َ ،وتَ ُح ﱠج ْال َب َ
ﷲُ َوأ َ ﱠن ُﻣ َح ﱠﻣدا ً َر ُ
يم ال ﱠ
الزکَاة ََ ،وت َ ُ
وم َر َﻣ َ
ص َ
سو ُل ﷲَِ ،وت ُ ِق َ
صﻼَةََ ،وتُؤْ ِت َ
ا ْست َ َ
ان،
ص َد ْق َ
ط ْع َ
ص ِ ّدقُه ُ .قَا َل :فَأ َ ْخ ِب ْر ِنﯽ َ
ت ِإلَ ْي ِه َ
تَ ،ف َع ِج ْبنَا لَه ُ َي ْسأَلُهُ َويُ َ
س ِبيﻼً( .قَا َلَ :
ع ِن ِ
اﻹ ْي َﻣ ِ
اﻵخ ِرَ ،وتُؤْ ِﻣنَ بِ ْالقَ َد ِر َخي ِْر ِه َوش ِ َّرهِ(.
قَا َل) :أ َ ْن تُؤْ ِﻣنَ بِا َِ ،و َﻣﻼَئِ َﮑتِ ِهَ ،و ُکتُبِ ِهَ ،و ُرسُ ِل ِهَ ،و ْاليَ ْو ِم ِ
ک ت َ َراهُ ،فَإ ِ ْن لَ ْم ت َ ُ
ص َد ْق َ
ﮑ ْن تَ َراهُ
ان .قَا َل) :أَ ْن ت َ ْعبُ َد ﷲَ َکأَنﱠ َ
اﻹ ْح َ
قَا َلَ :
ت ،قَا َل :فَأ َ ْخبِ ْرنِﯽ َع ِن ِ
س ِ
سائِ ِل( .قَا َل:
ع ِة ،قَا َلَ :ﻣا ْال َﻣ ْسؤُو ُل َع ْن َها ِبأ َ ْعلَ َم ِﻣنَ ال ﱠ
ع ِن ال ﱠ
سا َ
ک( .قَا َل :فَأ َ ْخ ِب ْر ِنﯽ َ
فَإِنﱠهُ َي َرا َ
عا َء ال ﱠ
اء
ش ِ
ارا ِت َها ،قَا َل) :أ َ ْن ت َ ِل َد اﻷ َ َﻣةُ َربﱠت َ َهاَ ،وأ َ ْن ت َ َری ْال ُحفَاة َ ْالعُ َراة َ ْالعَالَةَ ِر َ
فَأ َ ْخبِ ْر ِنﯽ َ
ع ْن أ َ َﻣ َ
ان( .ﺛ ُ ﱠم ا ْن َ
َيتَ َ
ع َﻣ ُر أَتَد ِْری َﻣ ِن ال ﱠ
طلَقَ فَلَ ِبﺛْتُ َﻣ ِليا ﺛ ُ ﱠم قَا َلَ ) :يا ُ
سا ِئلُ؟ قُ ْلتُ  :ﷲُ
ط َاولُونَ ِفﯽ ْال ُب ْن َي ِ
ﮑ ْم ِد ْي َن ُ
َو َرسُولُهُ أ َ ْعلَ ُم ،قَا َل) :فَإِنﱠهُ ِجب ِْر ْي ُل أَتَا ُک ْم يُ َع ِلّ ُﻣ ُ
(.ر َواهُ ُﻣ ْس ِل ٌم().روزی ﻣا نزد پياﻣبر
ﮑ ْم َ
اکرم صلﯽ ﷲ عليه وسلم نشسته بوديم ،ﻣردی بر ﻣا وارد شد که جاﻣه او بسيار سفيد
بود ،و ﻣوهای سرش بسيار سياه ،و کسﯽ از ﻣا او را نﻣيشناخت ،و هيچ اﺛر سفر بر او
نبود که بگوييم از جايﯽ دور آﻣده است ،تا اين که نزد پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم نشست،
و دو زانوی خود را به دو زانوی پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم چسباند ،و دو دستش را
بر دو ران آن حضرت صلﯽ ﷲ عليه وسلم نهاد ،وگفت :ای ﻣحﻣد! ﻣرا از اسﻼم خبر ده.
پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم در جواب فرﻣود :اسﻼم عبارت است از اين که گواهﯽ دهﯽ
و يقين داشته باشﯽ ،ﻣعبودی به حق جز خدای يﮑتا نيست ،و آن که ﻣحﻣد فرستاده
خداست ،و بر پا بداری نﻣاز را ،و زکات بدهﯽ ،و روزه )ﻣاه ﻣبارک( رﻣضان بگيری،
و حج خانه خـدا ادا نﻣايﯽ  ،اگر توانايﯽ بدنﯽ و ﻣالﯽ و توشه راه و وسيله ای برای سفر
داشته باشﯽ.
آن ﻣرد گفت :راست گفتﯽ.
ﻣا ﻣتعجب شديم که از رسول اکرم سؤال ﻣيﮑند )در حالﯽ که سؤال ،عﻼﻣت ندانستن
است( و تصديق ﻣينﻣايد )در حالﯽ که تصديق نشانه دانستن است( .گفت :پس ﻣرا از ايﻣان
خبر ده ،حضرت فرﻣود :ايﻣان عبارت است از اين که ايﻣان بياوری به يگانگﯽ خدا )در
ذات و صفات و افعالش که هيچ شريﮑﯽ ندارد( ،و ايﻣان بياوری به فرشتگان خدا )که پيام
رسانان ﻣيان خدا و پياﻣبران هستند( ،وايﻣان بياوری به پياﻣـبران خـدا )که برای راهنﻣايﯽ
بشـر فرستاده شده اند( ،وايﻣان بياوری به روز قياﻣت)و آن چه شاﻣل آن ﻣيشود از جزای
اعﻣال و حساب و بهشت و دوزخ( ،و ايﻣان بياوری به سرنوشت؛ )يعنﯽ تقدير( ،و ايﻣان
بياوری به خير و شر آن.
آن ﻣرد گفت :راست گفتﯽ.
گفت :ﻣرا از احسان و نيﮑوکاری خبر ده ،فرﻣود :نيﮑوکاری عبارتست از اينﮑه چنان
خدا را بندگﯽ کنﯽ گويا اورا ﻣيبينﯽ ،واگر تو او را نﻣيبينﯽ ،يقين بدار که او تو را ﻣيبيند.
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گفت ﻣرا از روز قياﻣت خبر ده ،فرﻣود :پرسيده شده )در اين ﻣسأله( داناتر از پرسنده
نيست ،آن ﻣرد گفت :پس ﻣرا از نشانه های قياﻣت باخبر ساز ،فرﻣود :آنﮑه کنيز آقايش
را بزايد) ،يعنﯽ ﻣادران را خوار و حقير شﻣارند و خود را آقای ﻣادر بدانند( .و آنﮑه پا و
تن برهنگان بينوا ،و چوپان گوسفندان را ببينﯽ که به برافراشتن کاخ )و زياده روی در
ساختﻣان( بپردازند.
پس آن ﻣرد رفت ،و ﻣن چندی نشستم ،و آنحضرت صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣود :ای عﻣر!
ﻣيدانﯽ که سؤال کننده چه کسﯽ بود؟ گفتم  :ﷲ و رسول خدا بهتر دانند ،فرﻣود :او
جبريل بود ،که آﻣده بود )تا با پرسش و پاسخ کردنش( دينتان را به شﻣا بياﻣوزد.

خواننده ﻣحترم!

در ﻣورد اينﮑه زﻣان وقوع قياﻣت چه وخت است ويا قياﻣت چه وخت شروع ﻣﯽ شود
حﮑم شرع اسﻼﻣﯽ هﻣين است که از زﻣان وقوع قياﻣت به جز ﷲ تعالﯽ  ،کسﯽ ديگر
ع ِة« )سوره زخرف (.85
زﻣان آنرا نﻣﯽ فهﻣد  ،ﷲ تعالﯽ ﻣﯽ فرﻣايدَ »:و ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم ال ﱠ
سا َ
يعنﯽ» :و علم قياﻣت نزد اوست«
ولﯽ گفته ﻣﯽ توانيم که برپا شدن قياﻣت نشانه هايﯽ دارد که بر اساس وقوع آن نشانه ها
ﻣﯽ توان پﯽ به نزديک بودن زﻣان وقوع قياﻣت برد .اين نشانه ها را در اصطﻼح شرع
» أشراط الساعة « يعنﯽ نشانه ها و عﻼﻣتهايﯽ قياﻣت که قبل از برپايﯽ آن واقع ﻣﯽ
شوند ،ﻣسﻣﯽ نﻣود .

نشانه های قيامت:

علﻣاء نشانه های قياﻣت را به سه کتگوری تقسيﻣبندی نﻣوده اند :

دست ٔه اول :

در کتگوری دسته اول نشانه هاوعﻼيم شاﻣل نشانه ها وعﻼيم دور که آﻣده و پايان يافته
اند .که از آن جﻣله بعﺛت پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم ﻣﯽ باشد.
بر اساس آنچه در صحيحين از حديث انس بن ﻣالک رحﻣه ﷲ که از پياﻣبر صلﯽ ﷲ
عةَ َک َهاتَي ِْن .وضم السبابة والوسطﯽ«
عليه وسلم روايت ﻣﯽ کند که فرﻣود»:بُ ِعﺛْتُ أَنَا َوال ﱠ
سا َ
)بخاری ) ، (6504وصحيح ﻣسلم )» . ((2951بعﺛت ﻣن و قياﻣت ﻣانند اين دو انگشت
است و دو انگشت سبابه و وسطﯽ را به هم چسپاند« و از آن جﻣله نصف شدن ﻣاه بر
ت
اساس آنچه خداوند در کتابش به آن خبر داده است .ﷲ تعالﯽ ﻣﯽ فرﻣايد  » :ا ْقتَ َربَ ِ
عةُ َوا ْنش ﱠَق ْالقَ َﻣ ُر« ) سوره قﻣر » ( 1قياﻣت نزديک و ﻣاه دو نصف ﻣﯽگردد« و از
ال ﱠ
سا َ
آن جﻣله خارج شدن آتش از سرزﻣين حجاز که بخاطر آن گردن شترها در بصری روشن
ﻣﯽ گردد .شيخين از ابوهرير روايت ﻣﯽ کنند که رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم
اﻹ ِب ِل
ﻣيفرﻣايدَ » :ﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
عةُ َحتﱠﯽ تَ ْخ ُر َج ن ٌ
َار ِﻣ ْن أَ ْر ِ
از ت ُ ِ
سا َ
ضﯽ ُء أ َ ْعنَاقَ ْ ِ
ض ْال ِح َج ِ
ص َری« )بخاری ) ، (7118وصحيح ﻣسلم )» . (2902قياﻣت برپا نﻣﯽشود تا آتشﯽ
ِببُ ْ
در حجاز برافروخته شود و گردن شتران را در بصری روشن گرداند« )بُصری(:
از شهری ﻣعروف که در سوريه فعلﯽ ﻣوقعيت دارد وبه آن حوران گفته ﻣﯽشود که تا
دﻣشق سه ﻣرحله فاصله دارد».ﻣعجم البلدان«) (441/1و»شرح نووی بر صحيح
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ﻣسلم«)(30/18و»فتح الباری« ).(80/13
و اين آتش بر اساس آنچه پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم خبر داده بود در جﻣادی الﺛانﯽ
سال 654ه که خروج آن در قسﻣت شرقﯽ ﻣدينه بود ،ظاهر شد و به سبب آن دره ای از
آتش جاری شد و جﻣاعتﯽ از ﻣردم آنجا و ﻣردم شام نور آن را ديدند و ﻣردم بصری
گردن شتران در روشنايﯽ آن هﻣانگونه که پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم خبر داده بود
ديدند.

دست ٔه دوم :

کتگوری دوم  ،نشانه های وسطﯽ و آن عبارتند از نشانه هايﯽ که ظاهر شده و پايان
نيافته اند بلﮑه زياد شده و به شدت ﻣنتشر شدهاند .که از آن جﻣله جاريه آقای خود را به
دنيا آورد و انسانهای پا برهنه ،لخت ،نيازﻣند و چوپان را ﻣﯽبينﯽ ساختﻣانهای چند
طبقه و بلند ﻣﯽسازند .بر اساس آنچه در حديث جبريل در فوق گذشت  » :گفت ﻣرا از
روز قياﻣت خبر ده ،فرﻣود :پرسيده شده )در اين ﻣسأله( داناتر از سؤال کننده نيست ،آن
ﻣرد گفت :پس ﻣرا از نشانه های قياﻣت باخبر ساز ،فرﻣود :آنﮑه کنيز آقايش را بزايد ،و
آنﮑه پا و تن برهنگان بينوا ،و چوپان گوسفندان را ببينﯽ که به برافراشتن کاخ )و زياده
روی در ساختﻣان( بپردازند«.
و از آن جﻣله خارج شدن سﯽ دجال که هﻣگﯽ ادعای نبوت ﻣﯽ کنند هﻣانگونه که در
حديث ابوهريرهس روايت است که رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣودند:
عةُ َحتﱠﯽ يُ ْبعَ َ
سو ُل ﱠ ِ«
» َﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
ع ُم أَنﱠهُ َر ُ
ث َد ﱠجالُونَ َکذﱠابُونَ قَ ِريبًا ِﻣ ْن ﺛ َ َﻼﺛِينَ ُکلﱡ ُه ْم يَ ْز ُ
سا َ
بخاری )» . (3609قياﻣت بر پا نﻣﯽشود ﻣگر اينﮑه دجالهای کذابﯽ حدود سﯽ نفر که
هﻣه آنان ادعای نبوت ﻣﯽکنند ،ظاهر شوند«
و در سنن ابوداود و ترﻣذی از ﺛوبان روايت است که پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣودند:
س َي ُ
ﮑ ُ
ﯽ بَ ْعدِی«
ون فِﯽ أ ُ ﱠﻣتِﯽ َکذﱠابُونَ ﺛ َ َﻼﺛُونَ ُکلﱡ ُه ْم يَ ْز ُ
» َو ِإنﱠهُ َ
ﯽ َوأَنَا خَات َ ُم ال ﱠنبِ ِيّينَ َﻻ نَبِ ﱠ
ع ُم أَنﱠهُ َن ِب ﱞ
سنن أبﯽ داود )» (4252هﻣانا در اﻣت ﻣن سﯽ نفر ﻣدعﯽ نبوت دروغين ظاهر ﻣﯽشوند
و هر يک از آنان گﻣان ﻣﯽکند پياﻣبر خدا است در حالﯽ که ﻣن خاتم انبياء هستم و
پياﻣبری بعد از ﻣن نخواهد آﻣد«.
از آن جﻣله ظاهر شدن کوهﯽ از طﻼ در فرات که ﻣردم بخاطر آن با هﻣديگر ﻣﯽ جنگند.
ابوهريره از پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم روايت ﻣﯽ کند که فرﻣودند:
علَ ْي ِه فَيُ ْقت َ ُل ِﻣ ْن ُک ِّل ِﻣائ َ ٍة
» َﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
ع ْن َج َب ٍل ِﻣ ْن َذ َه ٍ
ب يَ ْقت َ ِت ُل النﱠ ُ
اس َ
سا َعةُ َحتﱠﯽ َي ْح ِس َر ْالفُ َراتُ َ
تِ ْس َعةٌ َوتِ ْسعُونَ َو َيقُو ُل ُک ﱡل َر ُج ٍل ِﻣ ْن ُه ْم لَ َع ِلّﯽ أ َ ُک ُ
ون أَنَا الﱠذِی أ َ ْن ُجو« ﻣسلم ) ، (2894بخاری
)» (7119قياﻣت بر پا نﻣﯽشود تا اينﮑه رود فرات کوهﯽ از طﻼ را کشف )ظاهر( کند.
ﻣردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد آنان کشته ﻣﯽشوند و هﻣه ﻣﯽگويند شايد ﻣن
زنده بﻣانم« و اين عﻼﻣتﯽ است که فاصله واقع شدن آن زياد نيست.

نشانه های بزرگ قيامت که تا هنوز نرسيده اند:

عﻼﻣت نشانه های بزرگ که تا هنوز نرسيده اند  ،عبارتند از :
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عﻼمت اول :خروج مهدی:

ﻣفسرين ﻣﯽ نويسند که ﻣهدی ﻣردی از اهل بيت است و در حاليﮑه زﻣين پر از ظلم و
ستم است ،از عدل و داد پر ﻣﯽ نﻣايد .اسﻣش ﻣوافق اسم پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم و
اسم پدرش ﻣوافق اسم پدر پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم است .ابوداود و ترﻣذی از عبدﷲ
بن ﻣسعود رضﯽ ﷲ عنه روايت ﻣﯽ کنند که پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم فرﻣودَ »:ﻻ
ئ ا ْس ُﻣهُ اس ِْﻣﯽ َوا ْس ُم أَبِي ِه ا ْس ُم أَبِﯽ
اط ُ
ب َر ُج ٌل ِﻣ ْن أ َ ْه ِل بَ ْيتِﯽ ي َُو ِ
ت َ ْذه ُ
ک ْال َع َر َ
َب ال ﱡد ْنيَا َحتﱠﯽ يَ ْﻣ ِل َ
ت ُ
ض قِ ْس ً
عد ًْﻻ َک َﻣا ُﻣ ِلئ َ ْ
ظ ْل ًﻣا َو َج ْو ًرا« )سنن أبﯽ داود (4282) 306 / 4
طا َو َ
يَ ْﻣ َﻸ ُ ْاﻷ َ ْر َ
»دنيا به پايان نﻣﯽرسد تا اينﮑه ﻣردی از اهل بيتم که هم اسم ﻣن و اسم پدرش هم اسم
پدر ﻣن است حﮑوﻣت عرب را بدست گيرد و زﻣين را هﻣانگونه که پر از ظلم و ستم
شده پر از عدل و داد ﻣﯽ کند.«.

نشان ٔه دوم  :ظهور مسيح دجال :

ﻣسيح دجال ﻣردی از فرزندان آدم است که در آخرالزﻣان خارج ﻣﯽ شود و به وسيله او
بسياری از ﻣردم دچار فتنه ﻣﯽ گردند.
خداوند بر دست او بعضﯽ از اعﻣال خارق العاده را جاری ﻣﯽ سازد .ادعای خدايﯽ ﻣﯽ
کند باطل او بر ﻣؤﻣن اﺛر ندارد و داخل تﻣام شهرها جز ﻣﮑه و ﻣدينه ﻣﯽ شود و با او
آتش و بهشت است .آتش او بهشت ،و بهشت او آتش است.
احاديﺛﯽ صحيح بر خروج او دﻻلت دارند .از آن جﻣله حديث عبدﷲ بن عﻣرو بن عاص
است که ﻣسلم در صحيحش از رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم روايت ﻣﯽ کند که ﻣﯽ
ﮑ ُ
فرﻣايدَ »:ي ْخ ُر ُج ال ﱠد ﱠجا ُل ِفﯽ أ ُ ﱠﻣ ِتﯽ فَيَ ْﻣ ُ
ش ْه ًرا أ َ ْو
ث أ َ ْربَعِينَ َﻻ أَد ِْری أ َ ْربَعِينَ يَ ْو ًﻣا أ َ ْو أ َ ْربَعِينَ َ
ع ْر َوة ُ ب ُْن َﻣ ْسعُو ٍد َف َي ْ
عا ًﻣا فَ َي ْب َع ُ
طلُبُهُ فَيُ ْه ِلﮑُهُ« ﻣسلم
سﯽ ابْنَ َﻣ ْر َي َم َکأَنﱠه ُ ُ
ث ﱠ ُ ِعي َ
أ َ ْر َبعِينَ َ
)» . (2940دجال در اﻣت ﻣن خارج ﻣﯽ شود و در زﻣين چهل ﻣﯽ ﻣاند نﻣﯽ دانم چهل
روز يا چهل ﻣاه ،يا چهل سال پس خداوند عيسﯽ بن ﻣريم را ﻣﯽفرستد که او ﻣانند عروه
بن ﻣسعود است او را ﻣﯽ خواند و به هﻼکت ﻣﯽ رساند«.
و در صحيحين از عبدﷲ بن عﻣر روايت است که رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم در
ﻣيان ﻣردم بلند شد و خداوند را بر آنچه شايسته او بود حﻣد و ﺛنا گفت سپس دجال را ذکر
ﯽ ِإ ﱠﻻ قَ ْد أ َ ْن َذ َرهُ قَ ْو َﻣهُ لَقَ ْد أ َ ْنذَ َرهُ نُو ٌح قَ ْو َﻣهُ َولَ ِﮑ ْن
نﻣود و فرﻣودِ »:إنِّﯽ أ ُ ْنذ ُِرکُ ُﻣوه ُ َو َﻣا ِﻣ ْن َن ِب ٍ ّ
سأَقُو ُل َل ُ
ْس بِأَع َْو َر« بخاری
َ
ﯽ ِل َق ْو ِﻣ ِه ت َ ْعلَ ُﻣونَ أَنﱠهُ أَع َْو ُر َوأ َ ﱠن ﱠ َ لَي َ
ﮑ ْم فِي ِه قَ ْو ًﻻ لَ ْم يَقُ ْلهُ َنبِ ﱞ
) ، (3057وصحيح ﻣسلم )(169
»ﻣن شﻣا را از او بر حذر ﻣﯽ دارم .و هيچ پياﻣبری نياﻣده ﻣگر اينﮑه قوم اش را از او
برحذر داشته است .از آن جﻣله ،نوح نيز قوم اش را برحذر داشته است .اﻣا ﻣن دربارة
او سخنﯽ ﻣﯽ گويم که هيچ پياﻣبری برای قوﻣش نگفته است .دجال ،يک چشم و احول
است .ولﯽ خداوند ،چنين نيست«.

عﻼمت سوم :نزول عيسی؛ از آسمان به زمين:

او در زﻣين به عدالت حﮑم ﻣﯽ کند ،صليب را ﻣﯽ شﮑند ،خوک را ﻣﯽ کشد و کار دجال
را تﻣام ﻣﯽ کند .هﻣانگونه که نصوص از کتاب و سنت بر آن دﻻلت دارند.
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ع ِة« )سوره زخرف » (.61و هﻣانا
ﷲ تعالﯽ در کتابش ﻣﯽ فرﻣايدَ » :وإِنﱠهُ لَ ِع ْل ٌم ِلل ﱠ
سا َ
آن ،نشانه ای برای رستاخيز است«.
بيشتر ﻣفسرين به اين آيه بر نزول عيسﯽ استدﻻل ﻣﯽ کنند و اين روايت از ابن عباس
نقل شده است .اﻣام احﻣد در ﻣسندش از ابن عباسم در تفسير اين آيه روايت ﻣﯽ کند که
ﻣﯽ گويد»:هو خروج عيسﯽ ابن ﻣريم عليه السﻼم قبل يوم القياﻣة« )الﻣسند (. 318 / 1 :
»آن خروج عيسﯽ بن ﻣريم؛ قبل از روز قياﻣت است« .هﻣانگونه که احاديث صحيح بر
نزول عيسﯽ؛ دﻻلت ﻣﯽ کنند .در صحيحين از ابوهريرهس روايت است که پياﻣبر صلﯽ
ﷲ عليه وسلم ﻣﯽ فرﻣايدَ » :والﱠذِی نَ ْف ِسﯽ بِيَ ِد ِه لَيُو ِشﮑ ﱠَن أ َ ْن يَ ْن ِز َل فِي ُ
ﮑ ْم اب ُْن َﻣ ْريَ َم َ
صلﱠﯽ ﱠ ُ
يض ْال َﻣا ُل َحتﱠﯽ َﻻ
ض َع ْال ِج ْزيَةَ َويَ ِف ُ
عاد ًِﻻ َفيَ ْﮑ ِس َر ال ﱠ
ير َويَ َ
ص ِل َ
سلﱠ َم َح َﮑ ًﻣا َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
يب َويَ ْقت ُ َل ْال ِخ ْن ِز َ
ْ
َ
َي ْق َبلَهُ أ َح ٌد َو َحتﱠﯽ تَ ُ
اح َدة ُ َخي ًْرا ِﻣ ْن ال ﱡد ْن َيا َو َﻣا فِي َها« بخاری )، (2222
ﮑونَ ال ﱠ
س ْج َدة ُ ال َو ِ
وصحيح ﻣسلم )» (155قسم به ذاتﯽ که جان ﻣن در دست اوست ،بزودی عيسﯽ بن
ﻣريم نزول خواهد کرد .او حاکم عادلﯽ خواهد بود ،صليب را خواهد شﮑست و خوک را
از بين خواهد برد و جزيه را برﻣﯽ دارد و )در زﻣان ايشان ( ﺛروت و دارايﯽ بحدی زياد
ﻣﯽ شود که کسﯽ حاضر به پذيرفتن ﻣال ،نخواهد شد«.

عﻼمت و نشانه چهارم :خروج يأجوج و مأجوج:

يأجوج وﻣأجوج ﻣخلوقات بسياری هستند کسﯽ نﻣﯽ تواند آنها را بﮑشد .گفته شده آنها از
نواسه يافث که از فرزندان نوح عليه السﻼم؛ است ،ﻣﯽباشند و کتاب و سنت بر خروج
آنها دﻻلت دارد.
پروردگار با عظﻣت در آيات )  96و  97سوره انبياء ( ﻣﯽ فرﻣايد َ » :حتﱠﯽ إِ َذا فُتِ َح ْ
ت
ار
ﯽش ِ
َيأ ْ ُجو ُج َو َﻣأ ْ ُجو ُ
ج َو ُه ْم ِﻣ ْن ُک ِّل َح َد ٍ
ص ُ
**وا ْقت َ َر َ
صةٌ أ َ ْب َ
َاخ َ
ب َي ْن ِسلُونَ َ
ب ْال َو ْع ُد ْال َح ﱡق فَإ ِ َذا ِه َ
الﱠذِينَ َکفَ ُروا« »تا زﻣانﯽ که ياجوج و ﻣأجوج رها ﻣﯽگردند و آنان از هر بلندی و
ارتفاعﯽ ﻣﯽگذرند) .در اين هنگام( وعدة راستين )روز قياﻣت( نزديک است پس ناگهان
چشﻣان کفار خيره ﻣﯽشوند )و از حرکت باز ﻣﯽايستند(« .شيخين از زينب بنت جحش
روايت ﻣﯽ کنند که رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم روزی با حالت هراسان بر او داخل
ب فُ ِت َح ْال َي ْو َم ِﻣ ْن َرد ِْم َيأ ْ ُجو َج
شد و فرﻣودَ »:ﻻ ِإلَهَ ِإ ﱠﻻ ﱠ ُ َو ْي ٌل ِل ْل َع َر ِ
ب ِﻣ ْن ش ٍ َّر َق ْد ا ْقت َ َر َ
اﻹ ْب َه ِام َوالﱠتِﯽ تَ ِلي َها« (. .بخاری ) ، (3346وصحيح
َو َﻣأ ْ ُجو َج ِﻣﺛْ ُل َه ِذ ِه َو َحلﱠقَ بِإ ِ ْ
صبَ ِع ِه ْ ِ
ﻣسلم ) » .(2880ﻻ اله اﻻ ﷲ« وای بر عرب از شری که اﻣروز نزديک شد .اﻣروز
سد ياجوج و ﻣاجوج اينطور )دو انگشت ابهام و ﻣجاورش را حلقه کرد( باز شد«.

نشان ٔه پنجم :انهدام کعبه و ربودن زيور آﻻت آن:

ﻣحدﺛين در ﻣورد ،انهدام کعبه ودزديدن زويوارت آﻻت آن که از عﻼﻣه بزرگ قياﻣت
است ﻣﯽ نويسند که  :ﻣردی دارای ساق پاهای کوچک و دراز از حبشه کعبه را ويران و
زيور آﻻت آن را با خود ﻣﯽ برد .در حديﺛﯽ  ،شيخين از ابوهريره روايت ﻣﯽ کنند که
ش ِة«
س َو ْي َقتَي ِْن ِﻣ ْن ْال َح َب َ
ب ْال َﮑ ْع َبةَ ُذو ال ﱡ
پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم ﻣﯽفرﻣايد» :يُخ ِ َّر ُ
بخاری ) ، (1591وصحيح ﻣسلم ). (2909
»ﻣردی دارای ساق پای کوچک و باريک از حبشه کعبه را خراب ﻣﯽکند« و اﻣام احﻣد
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با سند صحيح از عبدﷲ بن عﻣرو روايت ﻣﯽ کند که او از رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه
ش ِة َو َي ْسلُبُ َها ِح ْل َيت َ َها َويُ َج ِ ّر ُدهَا
س َو ْيقَتَي ِْن ِﻣ ْن ْال َح َب َ
ب ْال َﮑ ْع َبةَ ذُو ال ﱡ
وسلم شنيد که فرﻣود»:يُخ ِ َّر ُ
ِﻣ ْن ِکس َْو ِت َها َولَ َﮑأ َ ِّنﯽ أ َ ْن ُ
علَ ْي َها ِب ِﻣ ْس َحاتِ ِه َو ِﻣ ْع َو ِل ِه« الﻣسند / 2 :
ع يَض ِْر ُ
ص ْي ِل َع أ ُفَ ْي ِد َ
ب َ
ظ ُر ِإلَ ْي ِه أ ُ َ
 ». 220ﻣردی دارای ساق پای باريک و کوچک از حبشه کعبه را خراب ﻣﯽکند و
کسوت و زينت آﻻت را از آن جدا ﻣﯽسازد ﻣﺛل اينﮑه اکنون ﻣن او را ﻣﯽبينم با سری
طاس و ﻣفاصل کج با بيل و کلنگش به کعبه ﻣﯽکوبد«.

عﻼمت ششم :دخان:

عﻼﻣت ششم عبارت از دود بزرگﯽ است که از آسﻣان جاری ﻣﯽ شود و ﻣردم را ﻣﯽ
ارتَقِبْ َي ْو َم تَأْتِﯽ
پوشاند و آنها را در برﻣﯽ گيريد :قرآن عظيم الشان ﻣﯽ فرﻣايد  » :فَ ْ
اب أَ ِلي ٌم« ) سوره دخان (11-10
عذَ ٌ
ال ﱠ
اس َه َذا َ
َان ُﻣ ِب ٍ
س َﻣا ُء ِب ُدخ ٍ
ين** َي ْغشَﯽ النﱠ َ
»ﻣنتظر باش تا روزی آسﻣان دودی واضح و آشﮑار ظاهر کند و هﻣه ﻣردم را در بر
گيرد اين عذاب دردناکﯽ است« .
وم َحتﱠﯽ ت َ َر ْونَ قَ ْبلَ َها
هﻣچنان در حديﺛﯽ از حذيفه بن اسيد روايت است که ِ » :إنﱠ َها لَ ْن تَقُ َ
َع ْش َر آيَا ٍ
ت فَذَک ََر ال ﱡدخَانَ َوال ﱠد ﱠجا َل َوالدﱠابﱠةَ« ﻣسلم )». (2901قياﻣت برپا نﻣﯽ گردد تا ده
نشانه آن نيايد که دخان ،دجال و دابه را ذکر نﻣود«.

نشان ٔه هفتم :بلند شدن قرآن از زمين به سوی آسمان:

نشانه هفتم از نشانه های بزرگ قيام بلند شدن قرآن از زﻣين به سوی آسﻣان است .از
قرآن عظيم الشان  ،آيه بصورت نوشته يا در قلب باقﯽ نﻣﯽ ﻣاند .و دليل بر آن حديث
اﻹس َْﻼ ُم
حذيفه است که از پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم روايت ﻣﯽ کند که فرﻣودَ »:يد ُْر ُ
س ِْ
ص َدقَة ٌ َولَيُس َْری
س ٌ
ص َﻼة ٌ َو َﻻ نُ ُ
ﯽ الﺛ ﱠ ْو ِ
َک َﻣا يَد ُْر ُ
ب َحتﱠﯽ َﻻ يُد َْری َﻣا ِ
ک َو َﻻ َ
صيَا ٌم َو َﻻ َ
س َو ْش ُ
ض ِﻣ ْنهُ آيَةٌ  )«. . .سنن ابن ﻣاجه / 2
ع ﱠز َو َج ﱠل فِﯽ لَ ْيلَ ٍة فَ َﻼ يَ ْبقَﯽ ِفﯽ ْاﻷ َ ْر ِ
َعلَﯽ ِکتَا ِ
ب ﱠِ َ
» ( 1344اسﻼم هﻣانند نقش و نگار لباس پاک ﻣﯽ شود تا آنجا که کسﯽ روزه ،نﻣاز،
قربانﯽ و زکات را نﻣﯽ داد .و بر کتاب خداوند عزوجل در شبﯽ ﻣﯽ گذرد در حاليﮑه در
زﻣين از آن آيه ای باقﯽ نﻣانده است«.

نشان ٔه هشتم :طلوع نمودن آفتاب از مغرب:

ض
در ﻣورد طلوع نﻣودن آفتاب از ﻣغرب قرآن عظيم الشان ﻣﯽ فرﻣايد  »:يَ ْو َم يَأْتِﯽ َب ْع ُ
س َب ْ
سا ِإي َﻣانُ َها لَ ْم تَﮑُ ْن آ َﻣن ْ
ت فِﯽ ِإي َﻣا ِن َها َخي ًْرا« ) سوره
آ َيا ِ
ّک َﻻ َي ْنفَ ُع نَ ْف ً
َت ِﻣ ْن قَ ْب ُل أ َ ْو َک َ
ت َر ِب َ
انعام »(158روزی که بعضﯽ از آيات پروردگارت بيايند کسﯽ که قبﻼً ايﻣان نياورده يا
در ايﻣان خويش عﻣل خيری را کسب نﮑرده ايﻣان آوردنش برای او هيچ نفعﯽ ندارد«
تعدادی از ﻣفسرين بر اين رأی هستند که ﻣنظور از بعضﯽ آيات پروردگار ،طلوع نﻣودن
آفتاب از ﻣغرب آن است.
طبری بعد از ذکر سخنان ﻣفسرين در باره اين آيه ﻣﯽ گويد):وأولﯽ اﻷقوال بالصواب فﯽ
س ِلّم أنه قال ذلک حين تطلع
صلﱠﯽ ﱠ ُ َعلَ ْي ِه َو َ
ذلک ﻣا تظاهرت به اﻷخبار عن رسول ﷲ َ
الشﻣس ﻣن ﻣغربها( »اولﯽ ترين سخنان به صواب و درستﯽ در اين باره اخباری است که
از رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم در باره طلوع نﻣودن آفتاب از ﻣغرب ﻣﯽ باشد«.
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) تفسير ابن جرير جلد (. 97 / 8
شيخين از ابوهريره روايت ﻣﯽ کنند که رسول ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم ﻣﯽ فرﻣايدَ » :ﻻ
عةُ َحتﱠﯽ ت َ ْ
س ِﻣ ْن َﻣ ْغ ِر ِب َها فَإ ِ َذا َ
طلُ َع ال ﱠ
طلَ َع ْ
ک
تَقُو ُم ال ﱠ
ت فَ َرآهَا النﱠ ُ
ش ْﻣ ُ
اس آ َﻣنُوا أ َ ْج َﻣعُونَ فَ َذ ِل َ
سا َ
سبَ ْ
سا إِي َﻣانُ َها لَ ْم تَﮑُ ْن آ َﻣن ْ
ت فِﯽ إِي َﻣا ِن َها َخي ًْرا« بخاری
ِحينَ َﻻ يَ ْنفَ ُع نَ ْف ً
َت ِﻣ ْن قَ ْب ُل أ َ ْو َک َ
) ، (4636و ﻣسلم )». (157قياﻣت برپا نﻣﯽ گردد تا اينﮑه آفتاب از ﻣغرب طلوع ﻣﯽ
کند پس هنگاﻣﯽ که ﻣردم آن را ديدند هﻣگﯽ ايﻣان ﻣﯽ آورند در آن هنگام کسﯽ که قبﻼً
ايﻣان نياورده يا در ايﻣان خويش عﻣل نيﮑويﯽ را کسب ننﻣوده ايﻣانش برای او سودﻣند
نﻣﯽ باشد«.

نشان ٔه نهم :خروج دابه:

و آن ﻣخلوق بزرگﯽ است .گفته شده طول آن شصت ذراع است و دارای دست و پا و
پشﻣالو ) دارای ﻣوهای زياد در صورت وبدن ( ﻣﯽ باشد و گفته شده خلقت او شبيه
تعدادی از حيوانات است .قرآن و سنت بر خروج آن قبل از برپايﯽ قياﻣت دﻻلت دارند.
اس
علَ ْي ِه ْم أ َ ْخ َر ْجنَا لَ ُه ْم َدابﱠةً ِﻣنَ ْاﻷَ ْر ِ
ﷲ تعالﯽ ﻣﯽ فرﻣايدَ »:و ِإ َذا َوقَ َع ْالقَ ْو ُل َ
ض ت ُ َﮑ ِلّ ُﻣ ُه ْم أ َ ﱠن النﱠ َ
کَانُوا بِآيَاتِنَا َﻻ يُوقِنُونَ « )سوره نﻣل (82
»هنگاﻣﯽ که فرﻣان وقوع قياﻣت فرا ﻣﯽرسد .دابه را از زﻣين برای ﻣردم بيرون
ﻣﯽ آوريم که با ايشان سخن ﻣﯽگويد .براستﯽ ﻣردم به آيات ﻣا ايﻣان نﻣﯽآوردند«.
ابوهريره از پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم روايت ﻣﯽ کند که فرﻣودند »:ﺛ َ َﻼ ٌ
ث إِ َذا خ ََر ْجنَ
ت فِﯽ ِإي َﻣانِ َها َخي ًْرا طُلُوعُ ال ﱠ
َت ِﻣ ْن قَ ْب ُل أ َ ْو َک َس َب ْ
سا ِإي َﻣانُ َها لَ ْم تَ ُﮑ ْن آ َﻣن ْ
ش ْﻣ ِس ِﻣ ْن
َﻻ َي ْنفَ ُع نَ ْف ً
ض« ﻣسلم )».(158هنگام وقوع سه حادﺛه  ،انسانﯽ که قبﻼً
َﻣ ْغ ِربِ َها َوال ﱠد ﱠجا ُل َو َدابﱠةُ ْاﻷ َ ْر ِ
ايﻣان نداشته يا از ايﻣان خود خيری کسب نﮑرده است اگر ايﻣان بياورد برای او سودی
نخواهد داشت:
 .1طلوع نﻣودن آفتاب از ﻣغرب
 .2ظهور دجال
 .3خروج دابة اﻻرض«.
اﻣام احﻣد از ابو اﻣاﻣه رضﯽ ﷲ عنه روايت ﻣﯽ کند که پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه
ی
اط ِ
اس َعلَﯽ خ ََر ِ
وسلم فرﻣودند»:ت َ ْخ ُر ُج الدﱠابﱠةُ فَت َ ِس ُم النﱠ َ
يﻣ ِه ْم ﺛ ُ ﱠم يَ ْغ ُﻣ ُرونَ فِيﮑُ ْم َحتﱠﯽ يَ ْشتَ ِر َ
ير فَيَقُو ُل ِﻣ ﱠﻣ ْن ا ْشت َ َر ْيتَهُ َفيَقُو ُل ا ْشت َ َر ْيتُهُ ِﻣ ْن أ َ َح ِد ْال ُﻣخ ﱠ
َط ِﻣينَ «) الﻣسند(. 268 / 5 :
ﱠ
الر ُج ُل ْالبَ ِع َ
»دابة اﻻرض خارج ﻣﯽشود و بر بينﯽ ﻣردم نشانه ﻣﯽگذارد تا اينﮑه آنقدر تعدادشان
زياد ﻣﯽشود .که يک نفر شتری را ﻣﯽخرد به او ﻣﯽگويند اين شتر را از چه کسﯽ
خريدهای او در جواب ﻣﯽگويد :از يﮑﯽ از نشانهدارها )کسانﯽ که دابة اﻻرض روی بينﯽ
آنها نشانه گذاشته است(«.

نشانه دهم :خارج شدن آتش بزرگ:

اين آتش از عدن)بندری در يمن است( خارج می شود و مردم را به سوی محل تﺠمﻊ شان
می راند .و اين آخرين نشانه بزرگ قيامت است .و دليل بر اين نشانه حديث حذيفه بن اسيد
است که قبﻼً گذشت و مسلم آن را بيان کرده که در آن پيامبر صلی ﷲ عليه
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َار ت َ ْخ ُر ُج ِم ْن ْاليَ َم ِن تَ ْ
اس إِلَی َم ْحش َِر ِه ْم« مسلم
وسلم میفرمايدَ » :و ِ
کن ٌ
آخ ُر ذَ ِل َ
ط ُرد ُ النﱠ َ
). (2901
»و آخر آن آتشی است که از يمن خارج می شود و مردم را به سوی مکان قيامت فراری
اس« »و
َار ت َ ْخ ُر ُ
می دهد« و در روايتی از حديث حذيفه آمدهَ »:ون ٌ
ج ِم ْن قُ ْع َرةِ َ
عدَ ٍن ت َ ْر َح ُل النﱠ َ
آتشی از عمق عدن خارج می شود که مردم را کوچ می دهد«.
اين نشانه ها بزرگترين نشانه های قيامت بودند که قبل از برپايی آن واقﻊ می گردند
هنگامی که اين نشانه ها آمدند قيامت به اذن ﷲ تعالی برپا می گردد و روايت شده که اين
نشانه ها به دنبال هم همانند مهره های ستون فقرات پشت سرهم می آيند هنگامی که يکی
از آنها آشکار شود به دنبال آن ديگری می آيد.
طبرانی در اوسط از ابوهريره از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روايت می کند که فرمودند :
»خروج اﻵيات بعضها علی إثر بعض ،يتتابعن کما تتابﻊ الخرز فی النظام« ) المعﺠم
الوسيط ((4283) ، 148 / 5 :

حکمت پنهان داشتن تاريخ دقيق قيامت:

بسياری اوقات انسان از خود ﻣﯽ پرسد که علت ناﻣشخص بودن زﻣان قوع قياﻣت در
چيست وچه حﮑﻣت در آن نهفته است که تاريخﯽ آن برای ﻣا انسانها نا ﻣشخص است .
ﻣفسرين در جواب اين پرسش فرﻣوده اند که  :پنهان ﻣاندن تاريخ دقيق فرا رسيدن قياﻣت
تعلق اساسﯽ به اصﻼح نفوس انسانها دارد.
تاريخ دقيق وقوع قياﻣت پنهان است ،ﻣعاﻣلهی بسيار ﻣهﻣﯽکه انسان از وقوع آن ﻣطﻣئن
باشد اﻣا نﻣﯽداند که چه لحظهای به سراغ او ﻣﯽآيد و او را احاطه ﻣﯽکند ،انسان را
هﻣواره در انتظار خود نگاه ﻣﯽدارد.
صاحب کتاب » فﯽ ظﻼل القرآن« در اين باره ﻣﯽگويد :ﻣجهول در زندگﯽ بشر در
ساختار روانﯽ او يک عنصر و عاﻣل اساسﯽ است ،لذا ﻻزم است که انسانها در زندگﯽ
خود ﻣجهولﯽ که در انتظار آن بنشينند ،داشته باشند و اگر هر چيز برای بشر پيدا ﻣﯽبود
و حال آنﮑه او دارای چنين فطرتﯽ است .نشاط ،شادابﯽ و سعﯽ و تﻼش او ﻣتوقف ﻣﯽشد
و زندگﯽ دچار رکود و انجﻣاد ﻣﯽگرديد.
آری انسانها در پس پرده ﻣجهوﻻت حرکت ﻣﯽکنند ،در پرتو ﻣجهوﻻت بر حذر بوده و
از هوشياری ﻻزم استفاده ﻣﯽکنند ،اﻣيد را ﻣﯽبينند ،در بوته تجربه قرار ﻣﯽگيرند،
ﻣﯽ آﻣوزند ،پنهانيهای توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف ﻣﯽکنند .گره دادن
دلها و احساسات به قياﻣت ﻣجهول و وعده داده شده ،آنها را از سر کشﯽ و طغيان
ﻣحافظت ﻣﯽکند .آنها نﻣﯽدانند که قياﻣت در چه روزی و در چه تاريخﯽ به وقوع ﻣﯽ
پيوندد و لذا آنها هﻣواره در انتظار وقوع آن ﻣﯽنشينند ،هﻣواره برای آن آﻣاده ﻣﯽ شوند،
البته ﻣجهول بودن قياﻣت اين گونه ﺛﻣرات ﻣﺛبت را در حق کسانﯽ به ارﻣغان ﻣﯽ آورد که
دارای فطرت سالم و ﻣستقيم باشند ،اﻣا کسانﯽ که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس
تبعيت ﻣﯽکنند ،ﻣوجب غفلت و نادانﯽ ﻣﯽشوند و در نهايت به اقيانوس نابودی سقوط
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ﻣﯽکنند.
) روز قياﻣت در تفسير فﯽ ظﻼل القرآن جﻣع و اعداد احﻣد فائز :صفحه ( .98

حکم پيشگوی در مورد وقوع قيامت:

ﻣردم درباره زﻣان فرا رسيدن قياﻣت به کﺛرت سوال ﻣﯽکردند و اغلب از شخص رسول
ﷲ صلﯽ ﷲ عليه وسلم ﻣﯽپرسيدند .پاسخ اين سوال از جانب خداوند ﻣتعال چنين آﻣده که:
عةَ ت َ ُﮑو ُن قَ ِريبًا«
يک لَ َع ﱠل ال ﱠ
ع ِن ال ﱠ
ک النﱠ ُ
سا َ
ع ِة قُ ْل ِإنﱠ َﻣا ِع ْل ُﻣ َها ِعن َد ﱠ ِ َو َﻣا يُد ِْر َ
سا َ
اس َ
« يَ ْسأَلُ َ
)سوره اﻷحزاب) ( 63:ای پيغﻣبر! ( ﻣردم از تو درباره فرا رسيدن قياﻣت ﻣﯽپرسند،
آگاهﯽ از آن ،اختصاص به خدا دارد و بس) .و کسﯽ جز او از اين ﻣوضوع ﻣ ّ
طلع
بگو:
ِ
نيست( .تو چه ﻣﯽدانﯽ ،شايد هم فرا رسيدن قياﻣت نزديک باشد( .
ک ُﻣنت َ َهاهَا«
يم أ َ َ
َک َع ِن ال ﱠ
نت ِﻣن ِذ ْک َراهَا * ِإلَﯽ َر ِبّ َ
سا َع ِة أَيﱠانَ ُﻣ ْر َ
» َي ْسأَلُون َ
ساهَا * ِف َ
)النازعات) (44 – 42 :از تو درباره قياﻣت ﻣﯽپرسند که در چه زﻣانﯽ واقع ﻣﯽشود؟
آگاهﯽ از زﻣان قياﻣت ،به
تو را چه آگهﯽ و خبر از آن؟! )تو چيزی از آن نﻣﯽدانﯽ(
ِ
پروردگارت واگذار ﻣﯽگردد )و ا ّ
طﻼع از وقوع آن کار پروردگار تو است ؛ نه تو (( .
خداوند اين علم را به هيچ فرشته ﻣقرب يا نبﯽ ﻣرسل نداده است ،به هﻣين خاطر پياﻣبر
صلﯽ ﷲ عليه وسلم در پاسخ به سوال جبرئيل ﻣبنﯽ بر تاريخ وقوع قياﻣت فرﻣود :در اين
ﻣورد ﻣسئول از سائل آگاه تر نيست.
بنابراين هرگونه بحث و گفتگو در اين خصوص و هر سخنﯽ داير بر اينﮑه قياﻣت در
فﻼن سال به وقوع ﻣﯽپيوندد ،نوعﯽ دروغ پردازی بر خداوند ﻣتعال است و کسانﯽ که در
اين زﻣينه به نظريه پردازی و ﻣباحﺛه ﻣﯽپردازند ،در واقع با ﻣنهج قرآنﯽ و ﻣنش نبوی
که ﻣردم را به ترک اينگونه ﻣطالب هدايت ﻣﯽکنند ،ﻣخالفت ﻣﯽورزند و خدا و پياﻣبر با
ايﻣان و عﻣل صالح انسان را برای آﻣادگﯽ به چنين روزی فقط دعوت ﻣﯽکنند و بس.
کسانﯽ که در اين زﻣينه سخن ﻣﯽگويند ،فﮑر ﻣﯽکنند ﻣﯽتوانند آنچه را که رسول ﷲ
صلﯽ ﷲ عليه وسلم و جبرئيل ندانستهاند ،درک کنند! .برای کسانﯽ که قلب سليم دارند و
حرفهای خداوند را گوش ﻣﯽکنند ،بايد از اين سخن عبرت بياﻣوزند و از سخن گفتن در
زﻣينه تعيين تاريخ وقوع قياﻣت دست بردارند و ﻣا هم از سر خير خواهﯽ و نصيحت
خطاب به آنها ﻣﯽگوييم :بايد به اندازه پياﻣبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم و اصحاب و بزرگان
دين در اين ﻣورد بحث و گفتگو کنيم ،اگر در شناختن تاريخ وقوع قياﻣت نفع و سودی
برای بشر وجود ﻣﯽداشت ،قطعا ً خداوند بشر را از آن آگاه ﻣﯽساخت ،اﻣا خداوند اين علم
را به خاطر ﻣصلحتﯽ که در نظر دارد ،از بشر پنهان کرده است.
بايد دنبالهروان به پيشينيان اقتدا کنند و از حال و وضعيت آنها عبرت بگيرند ،بعضﯽ از
گذشتگان در اين زﻣينه بحث نﻣودهاند و برای وقوع قياﻣت ﻣدت يا عﻼﻣات قريب
الوقوعﯽ را بيان کردهاند ،اﻣا اجل ﻣشخص شده فرا رسيده ،ولﯽ هيچگونه حادﺛهای به
وقوع نپيوسته است ،از جﻣله اين آقايان عﻼﻣه طبری است ،خداوند ايشان را بياﻣرزد.
عﻼﻣه طبری از برخﯽ نصوص چنين برداشت نﻣوده است که دنيا بعد از پانصد سال از
بعﺛت نبوی پايان ﻣﯽپذيرد ).ﻣقدﻣه ابن خلدون ،صفحه (.59 :
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و اينک حدود هزار و اندی سال از ضرب اﻻجل طبری ﻣﯽگذرد ولﯽ هنوز ﻣوعد او
تحقق نيافته است.
از جﻣله ديگر اين افراد عﻼﻣه سيوطﯽ است :اوکتاب خويش بنام »الﮑشف« ﻣﯽگويد:
قياﻣت در آغاز قرن پنجم بعد از هزاره اول از بعﺛت برپا ﻣﯽشود و اينک چند سال از
ﻣوعدی که ﻣشخص کرده است ،ﻣﯽگذرد ولﯽ قياﻣت برپا نشده است حتﯽ بسياری از
عﻼﻣات آن نيز تحقق نيافته است .لواﻣع انوار البهية.(66/2) :
سهيلﯽ حروف ﻣقطعه در اوائل سور را با حذف ﻣﮑررات جﻣع کرده و بر اساس حساب
جﻣل )ابجد( ضرب اﻻجلﯽ را از چند صد سال پيش نسبت به وقوع قياﻣت ﻣشخص کرده
است) .ﻣقدﻣه ابن خلدون(.591 :
بسياری از فرزندان آدم در اين خصوص نظر داده و بدون دليل به بﯽراهه رفتهاند ،هﻣه
ديدگاهها حدس و گﻣان هستند و حقيقتﯽ در درون خود ندارند .آخرين اطﻼعﯽ که در اين
باره دارم از اين قرار است که شخصﯽ به نام دکتر بهائﯽ با استفاده از آﻣار و ارقام
رياضﯽ برگرفته از حروف ﻣقطعات در اوايل سور ،ﻣﯽگويد :قياﻣت در سال
1710هجری بر پا ﻣﯽشود .اﻣا برای بﯽ اساس بودن اين نظريه بايد بگويم که خطا و
اشتباه اين گونه ﻣحاسبات و ضرب اﻻجلها ﺛابت شده است ،هﻣه آنها هﻣين روش را
اتخاذ نﻣودهاند تنها در بيان عﻼﻣت و ﻣدت تعين شده اختﻼف دارند ،بنا بر اين هر حسابﯽ
بر هﻣان ﻣعيار اشتباه باشد در نهايت غلط از آب در ﻣﯽآيد.
عﻼﻣه شيخ اﻻسﻼم ابن تيﻣيه کسانﯽ را که درباره تاريخ وقوع قياﻣت اظهار نظر
کردهاند ،ﻣورد انتقاد قرار داده و ﻣﯽفرﻣايد :کليه کسانﯽ که درباره تاريخ وقوع قياﻣت
سخن گفتهاند ،ﻣانند کسﯽ که کتابﯽ بنام »الدرالﻣنظم فﯽ ﻣعرفة اﻻعظم« نگاشته است و با
بيان ده دليل به تاريخ دقيق برپايﯽ قياﻣت اشاره نﻣوده است يا کسانﯽ که بر اساس حروف
ﻣقطعات و حساب ابجد ،سخن گفتهاند يا کسﯽ که درباره »عنقاء ﻣغرب« سخن بر لب
آورده است ،هﻣه اينها و اﻣﺛالشان هرچند که نزد پيروان شان ارزش و اعتباری دارند ،اﻣا
اغلب آنها کاذب و بدور از صداقت هستند و به دﻻيل ﻣتعددی برای آنها ﺛابت شده است
که آنها بدون علم سخن گفته و ﻣﯽگويند ،هرچند ﻣدعﯽ کشف و شناخت اسرار و رﻣوز
بودهاند .گفتيم اغلب ،زيرا بعضﯽ از آنان اشتباها َ وارد اين بحث شدهاند و قصد تضليل
ديگران را نداشتهاند .ﻣانند :طبری و سيوطﯽ.
ظ َه َر ِﻣ ْن َها َو َﻣا بَ َ
ش َﻣا َ
ﯽ ِب َغي ِْر
ّﯽ ْالفَ َو ِ
طنَ َو ِ
اح َ
اﻹﺛْ َم َو ْالبَ ْغ َ
خداوند ﻣﯽفرﻣايد » :قُ ْل ِإنﱠ َﻣا َح ﱠر َم َربِ َ
ق َوأَن ت ُ ْش ِر ُکواْ بِا ّ ِ َﻣا لَ ْم يُن ِ َّز ْل بِ ِه سُ ْل َ
طانًا َوأَن تَقُولُواْ َعلَﯽ ّ ِ َﻣا ﻻَ تَ ْعلَ ُﻣونَ «) سوره
ْال َح ّ ِ
اﻷعراف) (33 :بگو :خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار )چون زنا( را ،خواه آن
چيزی که آشﮑارا انجام پذيرد و ظاهر گردد ،و خواه آن چيزی که پوشيده انجام گيرد و
پنهان ﻣاند ،و )هر نوع( بزهﮑاری را و ستﻣگری )بر ﻣردم( را که به هيچ وجه درست
نيست ،و اين که چيزی را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهانﯽ که از سوی خدا ﻣبنﯽ بر
حقّانيّت آن خبر در دست باشد ،و اين که به دروغ از زبان خدا چيزی را )درباره تحليل و
تحريم و غيره( بيان داريد که )ص ّحت و سقم آن را( نﻣﯽدانيد(قطعا ً ادعای شناخت تاريخ
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وقوع قياﻣت ادعای بدون علم است .ﻣجﻣوع الفتاوی ،شيخ اﻻسﻼم.(342/4) :

قيامت ونشانه بی برکتی روز وشب:

اﻣام بخاری در حديث شﻣاره  1036از ابوهريره روايت ﻣﯽ كند ،كه رسول ﷲ صلﯽ
ض ْال ِع ْل ُم َ ،وت َ ْكﺛ ُ َر ﱠ
ب
ﷲ عليه و سلم ﻣﯽ فرﻣايد»:ﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
ار َ
سا َ
عةُ َحتﱠى ي ْق َب َ
ﻻز ُل َ ،ويتَقَ َ
الز ِ
ان َ ،وتَ ْ
ﱠ
الز َﻣ ُ
يض«.
ظ َه َر ْال ِفت َ ُن َ ،وي ْكﺛ ُ َر ْال َه ْر ُج َو ُه َو ْال َقتْ ُل ْالقَتْ ُل  ،و َحتﱠى ي ْكﺛ ُ َر ِفيكُ ْم ْال َﻣا ُل فَي ِف َ
)قياﻣت برپا نﻣﯽ شود تا اينكه اين عﻼﻣات پديدار گردند :از بين رفتن علم ،زياد شدن
زلزله ،نزديك شدن زﻣان ،ظاهر شدن فتنه ،زياد شدن آشوب و فتنه كه هﻣان قتل ﻣﯽ باشد
و زياد شدن بيش از اندازه ﻣالهايتان(.
و اﻣام احﻣد در حديث شﻣاره  10260از ابوهريره روايت نﻣوده كه رسول ﷲ صلﯽ ﷲ
ب ﱠ
سنَةُ َكال ﱠ
الز َﻣ ُ
ش ْه ِر َ ،وي ُكونَ
ان  ،فَت َ ُكونَ ال ﱠ
عليه و سلم فرﻣودند »:ﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
ار َ
سا َ
عةُ َحتﱠى يتَقَ َ
ال ﱠ
ق
سا َعةُ َك ْ
ع ِة َ ،وت َ ُكونَ ال ﱠ
ش ْه ُر َك ْال ُج ُﻣ َع ِة َ ،وتَ ُكونَ ْال ُج ُﻣ َعةُ َك ْال ْيو ِم َ ،وي ُكونَ ْال ْيو ُم َكال ﱠ
سا َ
احتِ َرا ِ
سعَفَ ِة« )تا زﻣان نزديك نگردد و سال ﻣانند ﻣاه ،ﻣاه ﻣانند هفته ،هفته ﻣانند روز ،روز
ال ﱠ
ﻣانند ساعت و ساعت ﻣانند آتش گرفتن شاخه های درخت خرﻣا نگردد ،قياﻣت برپا نﻣﯽ
شود (.ابن كﺛير -رحﻣه ﷲ -ﻣﯽ فرﻣايد ):اسناد آن به شرط ﻣسلم صحيح است .البانﯽ در
صحيح الجاﻣع شﻣاره  7432آن را صحيح دانسته است(.
اين دو حديث دﻻلت ﻣﯽ كنند بر اينكه از نشانه های قياﻣت نزديك شدن زﻣان است .علﻣاء
در ﻣعنﯽ نزديكﯽ زﻣان اختﻼف داردند و در اين ﻣورد سخن بسيار است .از بهترين اين
سخنان اين سخن است كه :نزديك شدن زﻣان را بر نزديكﯽ حسﯽ و نزديكﯽ ﻣعنوی حﻣل
ﻣﯽ كنند.

نزديكی معنوی:

ﻣنظور از نزديكﯽ ﻣعنوی اين است كه بركت زﻣان از بين ﻣﯽ رود .و اين در دورانهای
آينده واقع ﻣﯽ شود.
اين قول را قاضﯽ عياض ،نووی و حافض ابن حجر -رحﻣهم ﷲ -اختيار كرده اند.
نووی ﻣﯽ گويد :ﻣراد از كوتاه شدن روز ،عدم بركت در آن است .ﻣﺛﻼً روز ﻣﯽ گذرد در
حاليكه از آن به اندازه يك ساعت فايده ﻣﯽ برند.
حافظ ﻣﯽ گويد :و حق اين است كه ﻣراد از بين رفتن بركت از تﻣام چيزها و حتﯽ زﻣان
است كه از نشانه های نزديك شدن قياﻣت ﻣﯽ باشد.
از نزديكﯽ ﻣعنوی هﻣچنين ﻣﯽ توان به آسانﯽ ارتباط بين ﻣكانهای دور و سرعت رفت و
آﻣد بين اين ﻣسافتها كه از آن به نزديكﯽ زﻣان تفسير ﻣﯽ شود ،اشاره كرد .فاصله هايﯽ
كه در گذشته در چندين ﻣاه طﯽ ﻣﯽ شدند اغراق نيست اگر بگوييم حاﻻ در بيشتر از چند
ساعت طول نﻣﯽ كشد.
شيخ بن باز در تعليق فتح الباری ) (522/2ﻣﯽ گويد :نزديكﯽ كه در حديث ذكر شده به
نزديكﯽ بين شهرها و قاره ها و كﻣﯽ ﻣسافت به آنها به سبب اختراع هواپيﻣاها و ﻣاشينها
و تﻣام چيزهايﯽ كه ﻣانند آن هستند ،تفسير ﻣﯽ شود.
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نزديكی حسی:

ﻣنظور از نزديكﯽ حسﯽ اين است كه زﻣان به صورت ﻣحسوس كوتاه ﻣﯽ شود .ساعات
شب و روز به سرعت ﻣﯽ گذرند و بين گذشت اين ساعت ها فاصله پيدا نﻣﯽ شود ،و
واقع شدن آن اﻣری غير ﻣﻣكن نيست .برای تأييد آن به زﻣان دجال ﻣﯽ توان اشاره كرد
كه در آن روز به اندازه سال ،ﻣاه و هفته طول ﻣﯽ كشد .در نتيجه هﻣانگونه كه ايام
طوﻻنﯽ ﻣﯽ گردند ،كوتاه نيز ﻣﯽ شوند كه آن به خاطر اختﻼل در نظام عالم و نزديك
شدن پايان دنيا است.
حافظ در الفتح از ابن ابﯽ جﻣره نقل ﻣﯽ كند كه گفت »:ﻣراد از نزديك شدن زﻣان در
سنَةُ َكال ﱠ
ش ْه ِر«  ،به كوتاه شدن آن اشاره دارد .با اين
عةُ َحتﱠى تَكُونَ ال ﱠ
حديث » ﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
سا َ
حساب پس كوتاه شدن بايد حسﯽ باشد و بر ﻣعنای ﻣعنوی نيز حﻣل ﻣﯽ گردد.
اﻣا در حسﯽ فاصله ﻣنظور نﻣﯽ باشد .و شايد آن از اﻣوری باشد كه باعث نزديك شدن
قياﻣت ﻣﯽ گردد .اﻣا از نظر ﻣعنوی پس برای آن ﻣدت و فاصله ﻣنظور ﻣﯽ باشد كه
علﻣاء دينﯽ آن را ﻣﯽ دانند .و اهل دنيوی نيز اگر زيرك و عاقل باشند آن را خواهند
دانست كه ايشان نﻣﯽ توانند ﻣانند گذشته كارهای بزرگﯽ را كه انجام ﻣﯽ دادند ،انجام
دهند .به خاطر آن دچار شك و ترديد ﻣﯽ شوند ولﯽ علت آن را نﻣﯽ توانند درك كنند.
شايد علت آن به سبب ضعف ايﻣان باشد كه به آشكار نﻣودن بيش از حد كارهای خﻼف
شرع ﻣﯽ پردازند .و شديدتر از آن خوراكيهايﯽ است كه در آن شكﯽ و شبهه ای وجود
ندارد كه حرام ﻣﯽ باشند و بسياری از ﻣردم كاری به حﻼل و حرم آن ندارند و در بدست
آوردن آن تﻣام تﻼش خود را به كار ﻣﯽ گيرند و عقل خويش را به كار نﻣﯽ گيرند .نتيجه
و ﻣاحصل بحث اين ﻣﯽ شود كه بركت در زﻣان  ،روزی و در گياهان به خاطر ايﻣان
قوی و تبعيت از اواﻣر خداوند و دوری از نواهﯽ او ﻣﯽ باشد .و دليل بر اين ﻣدعا قول
س َﻣاء
ﷲ تعالﯽ ﻣﯽ باشدَ »:و َل ْو أ َ ﱠن أ َ ْهل ْالقُ َرى آ َﻣنُوا َواتﱠقَ ْوا لَفَت َ ْحنَا َع َلي ِه ْم بَ َر َكات ِﻣ ْن ال ﱠ
َواﻷ َ ْرض«»اگر اهل قريه ای ايﻣان بياورند و تقو ی خدا داشته باشند بركات آسﻣان و
زﻣين را بر ايشان ﻣﯽ گشاييم(
و سيوطﯽ در الحاوی للفتاوی) (44/1در باره ﻣعنﯽ اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته
است »:گفته شده ﻣنظور از آن كوتاه شدن به صورت حسﯽ ﻣﯽ باشد .ساعات شب و
روز نزديك برپا شدن قياﻣت كوتاه ﻣﯽ شوند .و گفته شده به صورت ﻣعنوی ﻣﯽ باشد كه
ﻣراد از آن به سرعت گذر كردن زﻣان و از بين رفتن بركت از تﻣام چيزها حتﯽ زﻣان
است...و قولهای ديگری نيز در اين باره وجود دارد .و ﷲ اعلم«.
اين سه قول از بين رفتن بركت ،سهولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حسﯽ ،بينشان
تعارضﯽ نيست و ﻣانعﯽ بر اينكه حديث بر هﻣه آنها دﻻلت كند ،وجود ندارد .سخنان
ديگری نيز در باره زﻣان گفته اند كه درجه قوت آنها به ﻣانند آنچه ذكر شد ،نيست.
از آن جﻣله ﻣﯽ توان به ﻣوارد زير اشاره نﻣود:
خطابﯽ گفته كه ﻣنظور از آن لذت بردن از زندگﯽ است .حافظ از زبان او نقل ﻣﯽ كند كه
ﻣﯽ گويد :ﻣﯽ خواهد آن را زﻣان خروج ﻣهدی -ﷲ اعلم -كه راستﯽ در زﻣين پديدار ﻣﯽ
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شود ،عدل پيروز ﻣﯽ گردد و ﻣردم از زندگﯽ لذت ﻣﯽ برند و ﻣدت آن كوتاه ﻣﯽ باشد،
پديد آورد .و ايام خوش ﻣردم در زﻣان كوتاهﯽ سپری ﻣﯽ شود كه اگر ﻣدت آن به درازا
كشد و طوﻻنﯽ شود ،ﻣكروه و ناپسند ﻣﯽ گردد در نتيجه ﻣدت آن كوتاه ﻣﯽ باشد .سپس
حافظ ﻣﯽ گويد :ﻣﯽ گويم كه خطابﯽ در آنچه ذكر كرده به سوی تأويل رفته است .زيرا
در زﻣان نقصان پديد نﻣﯽ آيد .و گر نه كسﯽ كه حديث را ضﻣانت كرده آن را در زﻣان
ﻣا به وجود ﻣﯽ آورد .در نتيجه ﻣا از اين حديث به جای نقصان در زﻣان ،زودگذری ايام
را درك ﻣﯽ كنيم .زيرا كه زﻣان ﻣا با زﻣان قبل از ﻣا هيچ فرقﯽ ندارد .و ﻣنظور از اين
حديث لذت بخش بودن زندگﯽ نيست .و حق آن است كه ﻣراد از آن از بين رفتن بركت
ﻣﯽ باشد.
ابن بطال ﻣﯽ گويد :ﻣراد نزديك شدن عﻣر انسانها به خاطر كﻣﯽ عبادت ﻣﯽ باشد تا اينكه
به خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان های فاسد ،كسﯽ نيست كه اﻣر به
ﻣعروف و يا نهﯽ از ﻣنكر كند) .ﻣراجعه شود به :فتح الباری ) (21/13شرح حديث
رقم )) ، (7061إتحاف الجﻣاعة للتويجری)) ، (497/1السنن الواردة فﯽ الفتن وغوائلها
والساعة وأشراطها( ﻷبﯽ عﻣرو عﺛﻣان الدانﯽ  ،تحقيق د /رضاء ﷲ الﻣباركفوری .
)أشراط الساعة( للوابل )صفحه (120
و اين تأويل خﻼف ظاهر حديث است و اين جﻣله به وسيله حديث ديگری از رسول ﷲ
سنَة ُ
ب ﱠ
الز َﻣ ُ
ان،فَتَ ُكونَ ال ﱠ
صلﯽ ﷲ عليه و سلم رد ﻣﯽ شود كه فرﻣودند»:ال ﱠ
ار َ
سا َ
عةُ َحتﱠى يتَقَ َ
َكال ﱠ
ش ْهر..الخ« از ظاهر آن فهﻣيده ﻣﯽ شود كه ﻣراد نزديك شدن خود زﻣان است نه نزديك
شدن ﻣدت عﻣر انسانها.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبﯽ الﮑريم.
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