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 سوره القارعه
  آيه است 11نازل شده و داراى »  مكه  «  اين سوره در 

َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم   ِبْسِم ا
ُثوثِ  يـَْومَ   ﴾٣﴿  َوَما َأْدرَاَک َما اْلَقارَِعةُ  ﴾٢﴿ َما اْلَقارَِعةُ  ﴾١﴿ اْلَقارَِعةُ  َوَتُکوُن اْجلَِباُل َکاْلِعْهِن  ﴾٤﴿ َيُکوُن النَّاُس َکاْلَفَراِش اْلَمبـْ

ُفوشِ  َوَما   ﴾٩﴿  فَأُمُُّه َهاِوَيةٌ ﴾٨﴿  َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ  ﴾٧﴿ فـَُهَو ِفی ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  ﴾٦﴿ فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ  ﴾٥﴿ اْلَمنـْ
ٌر َحاِمَيةٌ   ﴾١٠﴿ هْ َأْدرَاَک َما ِهيَ  َ ﴿١١﴾ 

  جز:ؤمعلومات م
) سی وپنج 35) يازده آيت ، (11) رکوع ، (1، دارای (است  مکی قارعه )ال (سورهٔ 
  آشنايی با سوره :  ) هشتادوهشت نقطه است.88) يکصدو وشصت حرف، و( 160کلمه، (

جمله  از مضمون ومحتوی واسلوب ادبی اين سوره به وضاحت معلوم می شود که از 
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 

ياد می کند که کوبيده » القارعه « آن در برابر ديده ها مجسم  می شوند، قيامت را بنام 
چيز و تصادم ميان آنها، توام با صدای هيبتناک را می کند، در روزيکه نظام شدن همه 

موجود هستی متالشی 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 حالجی 

  می شوند.شده رنگين وپا شان در فضا پراگنده 
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 
م می کند که در آن سر نوشت يوهراسان پرگنده  شوند، سپس مر حله بعدی قيامت ترس

عملش رقم می خورد، اگر عملش ار جمند بود » وزن « و » ل ثق« هر کسی با توجه به 
، 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 
گودال آتشين محتوی بود ، آتش گرم دوزخ او را در آغوش خود بگيرد وپاداش عملش 

 دوزخ باشد.
سوره مبارکه قارعه با يادآوری ويژگی در هم کوبندگی روز قيامت به اين حقيقت مهم 

ريزد و  های دنيوی در هم می کند که با وقوع قيامت، همه روابط موجود در نظام اشاره می
سانی شوند، نظام روابط ان ها متالشی می خورد و کوه همان گونه که نظام طبيعت به هم می

 . رود هم از بين می
با فرا رسيدن روز رستاخيز، نظام ديگری بر پا خواهد شد. در اين نظام جديد، ارزش و 

شود، بلکه تنها  ها بر اساس موقعيت اجتماعی و دارايی اقتصادی تعيين نمی جايگاه انسان
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عمل ها، اعمال خالص و عقايد درست آنهاست. در آن روز نامه  معيار ارزشيابی انسان
تر باشد، عاقبت و سرانجام او نيکوتر است و کسی که  هر کس که از اعمال نيک سنگين

    : تسميه  وجه  .عمل نيکی در نامه اعمالش نيست، فرجامی جز دچار شدن به عذاب دوزخ ندارد
»  قارعه«،  است  و هراس  ايجادگر هول  كه»  قارعه«   با كلمه  افتتاح  سبب به   سوره  اين 

، » الحاقه«، مانند  است  روز قيامت  از نامهای  يكی  قارعه  كه  ذكر است  . شايان گرفت  نام
  ترجمٔه مختصر:  و مانند اينها.»  الغاشيه«، » الصافه«

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 
: كوبنده . مصيبت سخت و بزرگ را  »أَْلقَاِرَعةُ «  ) (همان کوبنده  )1» ( اْلقَاِرَعةُ   «  به نام هللا بخشنده مهربان

  بيان شده است .)  31گويند ( که ذکر آن در سوره  رعد /  می
 ) ؟ !  بالی بزرگ چيست و چگونه است (  )2» ( َما اْلقَاِرَعةُ «  

  ) ؟ ! چيست وچگونه استدانی بالی بزرگ  تو چه می () 3(» َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ   «   ؟ !  ؟ چگونه است  چيست» : َما « 
روزی است كه مردمان ، همچو  (   )4»(يْوَم يُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث   «

  گردند . پروانگاِن پراكنده ( در اينجا و آنجا حيران و سرگردان ) می
: قيامت ، مّدت زمانی است كه با نفخه صور اّول شروع و با داوری در ميان  »يْوَم «  

هائی است كه  پروانه . اسم جنس است . مراد پروانه» : اْلفََراِش « گيرد .  دم پايان میمر
افتند . عربها ،  سوزند و می گردند و می وار و حيران پيرامون نور چراغ می شبها ديوانه

« زنند .  المثل می خبری از عاقبت كار ، به پروانه ضرب در سرگشتگی و نادانی و بی
و كوهها ، همسان پشِم رنگارنِگ حالّجی  (  )5»(َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش   «   : پراكنده . »اْلَمْبثُوِث 
ا َمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ   «   زده شده . حالّجی شده .» : اْلَمنفُوِش « پشم . پشم رنگ شده . :  »اْلِعْهِن «  شوند. شده می وی ( حسنات و نيكيهای ) او سنگين كسی كه تراز (  )6»( فَأَمَّ
  باشد .

جمع ميزان ، ترازوها . جمع بستن آن برای » : َمَواِزيُن « : سنگين گرديد .  »ثَقُلَْت «  
ها . يعنی اعمال انسان ( مالحظه  ها و سنجيده تعظيم است. يا جمع موزون ، كشيده

اِضيٍة فَُهَو فِی ِعيَشٍة   «   ) . 8/   شودسوره  : اعراف   ) برد . او در زندگی رضايت بخشی بسر می (   )7»(رَّ
رضايت بخش . يعنی زندگيی كه صاحب آن بدان » : َراِضيٍة « : زندگی .  »ِعيَشٍة «  

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ «   ) . 21/   راضی و از آن خوشنود است ( مالحظه شود سوره  : سوره حاقّه كه ترازوی (حسنات و نيكيهای ) او سبك  و اّما كسی (  )8»(َوأَمَّ
سبك گرديد . مراد سبك شدن حسنات ، يا به عبارت ديگر ، كمتر » : َخفَّْت «  )  شود .
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هُ َهاِويةٌ «    بودن حسنات از سيئات است .  ( پس باشد درآغوش گيرنده اش گودالی )  )  9» (فَأُمُّ
 )  ؟ !  دانی ، گودال  دوزخ چيست و چگونه است تو چه می (  )10»( َوَما أَْدَراَك َما ِهيْه «   . اسمی از اسماء دوزخ است .: پرتگاه و محّل سقوط اشياء بدان  »َهاِويةٌ « 

 ) بسيار گرم و سوزانی است . آتش بزرگ (  ) 11» (نَاٌر َحاِميةٌ   «   ) . 19/   : حاقّه مالحظه: مركب است از ( َما ) استفهام و ( ِهی ) ضمير و ( ْه ) سكته (  »َماِهيْه «  
  تفسير سوره:   ) . 4/   سوره  : غاشيه بسيار گرم و سوزان ( مالحظه شود» :  َحاِميةٌ «  

،  خويش  قراری و بی  و هراس  دلها با هول  كوب يعنی: درهم »قارعه«  )1( » اْلقَاِرَعةُ « 
  . روز قيامت  با عذاب  خدا جّل جالله  دشمنان يا كوبنده 

  يکی از نام های  قيامت بوده ماننده : حاقّه ( مالحظه شود در سوره  : حاقّه» القارعه « 
/   ( مالحظه شود در سوره : نازعات(النفخه الثانيه :تفسير جاللين )طاّمه  سوره ) ، 1/ 

) . طوريکه در فوق متذکر شديم  33/   ) ، صاّخه ( مالحظه شود در سوره  : عبس 34
سرآغاز قيامت را بيان داشته ، سر آغازی  » القارعه « سوره ، بخصوص که  در اين 

اندازد . البتّه  كوبد و هول و هراس آن ، دلها را به تپش می قيامت که : جهان را در هم می
چنين خوف و فزع و وحشت و هراسی ، كافران و منافقان و مشركان و فاجران را در بر 

باشند (  دخواری بوده و دور از شدائد و مصائب میگيرد ، و مؤمنان در شادی و شا می
، سوره  62/   ، سوره يونس 69/   ، سوره مائده 262/   تفصيل آن در سوره  : بقره

  آن  شأن  و تفخيم  بزرگداشت  برای  سؤال  اين »؟ قارعه  چيست«  )2( » َما اْلقَاِرَعةُ «   مالحظه فرمايد .) 13/   ،سوره  احقاف 68/   زخرف
تكرار   اين »؟ چيست  كوب درهم  كه  دانی  و تو چه« )3( » َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ «   ؟. چيست  و سهمگين  واويال برانگيز سخت  كوب درهم  ، يعنی: اين است

. يعنی: تو  است  روز قيامت  و دهشت  وحشت  و فزونی  و هراس  هول  بر شدت  نيز تأكيدی
  ؟ است  و سهمگين  قدر عظيم  چه  كوب درهم  آن  كه  دانی  چه

  پراكنده  های پروانه  چون  مردم  كه  روزی«)4( » يْوَم يُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ «  فرمايد: می  خود در تفسير آن  سپس
  »گردند

قولی:  زند. به می  آتش  خود را بر قلب  كه  است  معروفی احمق   پرنده  حشره  : همانفراش 
  .   و ملخ  اند، مانند پشه داخل  آن  در معنی  پرنده  حشرات  تمام

از   آمدنشان بيرون   در هنگام  مردم  حال  برای تشبيهی   . اين و پراكنده  متفرق  مبثوث: يعنی
و   و حيران  كرده  خود را گم  و پای  ، دست و دهشت  و هراس  هول  از شدت  كه  قبرهاست

  شده  زده  كوهها مانند پشم  كه  و روزی«) 5( »َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش «   شوند. می  گردآورده  حساب  آنها در موقف  همه  كه دوند تا آن می  هر سويی  به  پريشان
  وسيله و به  شده  آميزی رنگ  مختلف  رنگهای به   كه  مانند پشمی يعنی: »شود  رنگين
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  گشته  و پاشان  تكيده كوهها خرد و درهم  كه  جهت  بدان است  گرديده   و محلوج  ، زده حالجی
است: َوإَِذا   آمده  تعالی  حق  فرموده  در اين  كه  شود چنان می  هوا پراكنده  آنها به  و ذرات
َوَكانَِت اْلِجبَاُل َكِثيباً  وی:  فرموده  و نيز در اين» 3تكوير/«  ُسيَرتْ  اْلِجبَالُ 
ِهيالً  ا َمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ «  . و تفسير آنها گذشت  ترجمه  كه» 14 مزمل/«  مَّ دو   به  شدنشان و متفرق  مردم  احوال  تعالی  حق  سپس) 6» ( َفأَمَّ
يعنی:  »شود  او سنگين  های پله  اما هر كس« فرمايد: و می  نموده بيان   اجمال  را به  گروه

اِضيٍة «   بچربد.  بر گناهانش  شود كه  سنگين  او آنچنان  های نيكی  پله يعنی: او  »خواهد بود  ای پسنديده  او در زندگی  پس«) 7» ( فَُهَو فِی ِعيَشٍة رَّ
  است    . عيشه: كلمه و گواراستپسند  دل  سخت  برايش  كه  قرار خواهد داشت   در زندگی

  جز اين«گويد:  رضی هللا عنه می  باشد. ابوبكر صديق می  بهشتی  نعمتهای  تمام  جامع  كه
و   در دنيا و سنگينی  از حق  شان پيروی  وسيله به  ايشان  نيكيهای  پله  شدن  سنگين كه  نيست

  در آن  جز حق  كه  ترازويی  ستهشاي  راستی  و به  است  و باورشان  در نگاه  حق عزت 
  نهاده  در آن  باطل  كه  ترازويی  باشد و شايسته  سنگين  كه  است  شود، اين نمی نهاده 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ «   ». سبك  و باطل  است  سنگين  حق«گويد:  نيز می  مقاتل». باشد  سبك  كه  است  شود، اين می و   يعنی: گناهان  »برآيد  او سبك  های پله  كس و اما هر«) 8( » َوأَمَّ
هُ َهاِويةٌ «   باشد. نداشته   توجهی  قابل  پيدا كند، يا حسنات  ترجيح بر حسناتش   بديهايش »  ام»  در دوزخ  جايگاهش  »باشد«  يعنی: جهنم »او هاويه  مسكن  پس«)9( » فَأُمُّ
شد زيرا   ناميده  هاويه  ؛ و جهنم مادرش  سوی به  طفل  گيرد كه می  جای  چنان  آن  سوی شد زيرا او به ناميده    برای  استفهام  اين »؟ چيست  هاويه  كه  دانی  و تو چه«)10( » َوَما أَْدَراَك َما ِهيْه «   شود. می  فروافگنده در آن   بسيار آن  و عمق  گودی  با درنظرداشت  دوزخی  شخص

از حد   دوزخ  كه  تصور است  با ايجاد اين  و وحشت  هول و افگندن   هراس  برانگيختن
  يابد. را در نمی  آن  و حقيقت  بشر كنه  كه  ای گونه باشد به می  خارج  معهود و متعارف

  گرما و سوزشی  كه  و داغی  سوزندگی  در نهايت  »سوزان بس  است  آتشی«)11» (نَاٌر َحاِميةٌ «   فرمايد: می  خود در تفسير آن  تعالی  حق  سپس
نار   جزءا من  سبعين  جزء من  توقدون  التی  آدم  نار بنی«است:   آمده  شريف  در حديث   . تصور نيست حد قابل   فراتر از آن

  جهنم  از هفتاد جزء از آتش  افروزيد، جزئی را برمی  آن  كه  آدم  فرزندان  ...: آتش جهنم
  ...».  است

منها   ، يغلی نعالن  له  النار عذابا: من  أهل  أهون  إن« است: ده آم  شريف  در حديث  همچنين
  از آتش  دو كفش  دارای  كه  است  ، كسی از نظر عذاب  دوزخ اهل  آسانترين  گمان بی دماغه:

   و فضيلت سوره قارعه: امحتو  ».جوشد می  براثر آن  دماغش  كه» است  حدی  به  آن و سوزش«،  است
 گويد می سخن آن مقدمات و معاد از روشن، وهشدارهايی دهنده تکان بيانی با سوره اين
  دهد. می شرح را بدکار و نيکوکار انسانهای فرجام و

اگر به محتوی کلی واساسی سوره قارعه بطوركلى نظر انداخته شود ، دراين سوره  از 
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يراتى كوبنده و روز قيامت و مقدمات روز قيامت  آن بحث بعمل آمده است ، البته  با تعب
 بر تهديدش جانب ولىبيانى تكان دهنده ، و انذار های هشداردهند ه صريح و روشن .

   چربد. می بشارتش
  محتوا سوره قارعه  انسانها را به دوگروپ اساسی تقسيم نموده اند:

گـروهـى كـه اعـمـالـشـان در مـيـزان عـدل الـهى سنگين است ، و پاداششان زندگانى 
ايـتـبخش در جوار رحمت حق ، و گروهى كه اعمالشان سبك و كم وزن سراسر رضـ

  است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم.
حادثه کوبنده. آن حادثه کوبنده چيست؟ و تو چه دانى آن حادثه کوبنده چيست؟ روزى که  

کس  ها پراکنده باشند. و کوهها مانند پشِم رنگارنِگ زده شده. پس هر مردم مانند پروانه
هاى (عمل خيرش در) ترازويش سنگين باشد، پس او در زندگى رضايت بخشى است.  کفّه

هاى (کار خيرش در) ترازويش سبک باشد، پس در آغوش آتش است. و  ولى هر کس کفّه
 :ها نکته  .تو چه دانى آن چيست؟ آتشى سوزان

هاى  نامبه معناى کوبيدن چيزى بر چيزى است. يکى از » قرع « از » قارعة «  
  .شود و عذاب آن کوبنده است ى کوبنده آغاز مى است، زيرا با صيحه» قارعة«قيامت، 

به صورت جمع آمده، اين باشد که کارهاى گوناگون » موازين«شايد دليل آنکه کلمه  
شود و هر کار، ميزان مخصوص به خود را  انسان با ابزارهاى گوناگون سنجيده مى

 .دارد
به معناى وسيله سنجش است و روشن است که اعمال انسان، » نميزا«جمع » موازين« 

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

از  مادر براى همه فرزندان، مأوى و پناهگاه است، اما در آنجا مادر و پناهگاه گروهى 
 .ها دوزخ است انسان

 .به معناى سقوط است و دوزخ، محّل سقوط گروهى است»  َهوى«از » هاوية« 
 .به معناى شّدت حرارت است»  َحمى « از » حامية« 
هاى رنگارنگ در اثر قطعه قطعه شدن و خورد و خاک شدن، مثل پشم زده  کوه 

به معناى باز کردن و » نفش«از » منفوش» «کالعهن المنفوش«شوند.  رنگارنگ مى
  کشيدن پشم است تا آنجا که اجزاى آن از هم بگسلد. 

گويند: سخن  محتوى مى سبک و سنگينى مخصوص ماديات نيست. لذا به سخنان بى 
ارزش و کيفيّت عمل باشد و » خفّت موازينه«و » ثقلت موازينه«سبک. شايد مراد از 

 .شايد هم مراد، قلّت و کثرت آن باشد
 :ها پيام  
 »القارعة ما القارعة«هاى متکبّرانه است.  قيامت، کوبنده مستکبران و روحيه -1 
 و ما«قيامت فراتر از فکر بشر است. حتى پيامبر بدون بيان الهى از آن خبر ندارد.  -2 

 »ادراک ما  القارعة
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 »کالفراش المبثوث«قيامت روز تحيّر و سرگردانى بشر است.  - 3 
 »من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية«دهند نه بهانه. جنت  را به بها  - 4 
ها، دغدغه  زندگِى سراسر شاد، مخصوص قيامت است. زيرا در دنيا در کنار کاميابى - 5 

 »عيشة راضية«مريضی،  سرقت، حسادت، از دست دادن و گذرا بودن هست. 
 »اضيةفهو فى عيشة ر«هاى جامعه بهشتى است.  رضايت از زندگى، از نشانه - 6 
ثقلت «شود.  مبناى کيفر و پاداش، عمل است که با ترازوى عدل سنجيده مى - 7 

  قيامت ونشانه های آن:  »موازينه... خفّت موازينه
آيه ) در مورد قيامت ونشانه های آن  بحث   1500 قرآن عظيم  الشان دربيشتر از (

، مورد تفسير مفصلی بعمل اورده است ، اگر مجموع آيات ذکر شده در مورد قيامت 
  وتحليل قرار گيرد ، ميتوان اين آيات رادر چند کتگوری تقسيم  نمود.

ين آيات به جواب آنعده از اشخاصی می پردازد که وقوع روز قيامت را ادسته اول از  
  منحيث کل انکار می نمايند .

دسته دوم از اين آيات در جواب کسانی است که در وقوع  قيامت در شک وشکاکيت  
کنند: که  چگونه انسان زمانيکه  می برند وبه اصطالح با حالت تعّجب سئوال می بسر

ميميرد ، وجسمش به خاک مبدل می گردد ، دوباره زنده می شود و دوباره پوست و 
گردند؟ طوريکه پروردگار با  گوشت و چشم و ابرو و ... اش به حالت اوليه بر می

سوره مبارکه »( حييها الذی انشأها اول مرهقل ي«عظمت ما در جواب آن می فرمايد :   
)( همانگونه که اولين بار شما را خلق کرديم و هيچ نبوديد، خلقت دوباره  43روم آيه 

  شما آسان تر از اول است.)
شده برای جنتيان  را مورد بحث قرار  ءدسته سوم اين آيات موضعات به نعمت های اعطا

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 .

، دورنمای جهنم، مظهر قهر الهی و آتش جهنم و غل و هکذا دسته چهارم از  اين آيات 
  کشند. صراط ، ميزان و عالم برزخ را به تصوير میزنجير، طعام دوزخيان و 

ای از آيات که غير مستقيم بحث قيامت  را مطرح می سازد، اما مستقيماً  همچنان عده
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من «سخنی از قبر، عذاب، بهشت و جهنم ندارد. مانند 

هر کس به اندازه يک ذره  ) ( 98سوره مباركه هود/ آيه » ( يعمل مثقال ذرة شراً يره
کار نيک انجام دهد آن را خواهد ديد و هر کس به قدر يک ذره کار زشتی مرتکب شده 

  خوانندٔه محترم!  آن هم به کيفرش خواهد رسيد. )
در مورد قيامت ونشانه ها وعاليم آن احاديث وروايات متعددی  وجود دارد، وپروردگار  

انها از نشانه هايی و وقوع قيامت خبر  داده اند که با عظمت ما توسط پيامبرش به ما انس
  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 هللا عنه که چنين  روايت نموده است :
 صلی هللا عليه وسلم َذاَت يَْوٍم، إْذ َطلََع َعلَْينَا َرُجٌل َشِديُد بَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل هللا«

 َبيَاِض الثِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّْعِر، ال يَُری َعلَْيِه أَثَُر السَّفَِر، َوال يَْعِرفُهُ ِمنَّا أَحٌد، َحتَّی َجلَسَ 
إلَی ُرْکَبتَْيِه، َوَوَضَع َکفَّْيِه َعَلی فَِخذَْيِه، َوقَاَل: يَا  إلَی النَّبِِیّ صلی هللا عليه وسلم، فَأَْسنََد ُرْکبَتَْيهِ 

ُد، أْخبِْرنِی َعْن اإلْسالَِم. فَقَاَل َرُسوُل هللاِ رضی هللا عنه: (اِإلْسالَُم أَْن تَْشَهَد أَْن الَ إِلهَ إِالَ  ُمَحمَّ
داً َرُسوُل هللاِ، َوتُِقيَم الصَّالَةَ،  َکاةَ، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوتَُحجَّ اْلَبيَت إِن هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َوتُْؤِتَی الزَّ

اِن، اْستََطْعَت إِلَْيِه َسِبيالً). قَاَل: َصَدْقَت، َفَعِجْبنَا لَهُ يَْسأَلُهُ َويَُصِدّقُهُ. قَاَل: فَأَْخبِْرنِی َعِن اِإلْيمَ 
ِ، َوَمالَئَِکتِِه، َوُکتُبِهِ  ِه). قَاَل: (أَْن تُْؤِمَن بِا ، َوُرسُِلِه، َواْليَْوِم اآلِخِر، َوتُْؤِمَن بِاْلقََدِر َخْيِرِه َوَشِرّ

اهُ قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَأَْخبِْرنِی َعِن اِإلْحَساِن. قَاَل: (أَْن تَْعبَُد هللاَ َکأَنََّک تََراهُ، فَإِْن لَْم تَُکْن تَرَ 
لسَّاَعِة، قَاَل: َما اْلَمْسُؤوُل َعْنَها بِأَْعلََم ِمَن السَّائِِل). قَاَل: فَإِنَّهُ يََراَک). قَاَل: فَأَْخِبْرِنی َعِن ا

اَء الشَّاِء فَأَْخبِْرِنی َعْن أََماَراِتَها، قَاَل: (أَْن تَِلَد األََمةُ َربَّتََها، َوأَْن تََری اْلُحفَاةَ اْلعَُراةَ اْلعَالَةَ ِرعَ 
اْنَطلََق فَلَبِثُْت َمِليا ثُمَّ قَاَل: (يَا ُعَمُر أَتَْدِری َمِن السَّائُِل؟ قُْلُت: هللاُ  يَتََطاَولُوَن فِی اْلبُْنيَاِن). ثُمَّ 

َوَرسُولُهُ أَْعلَُم، قَاَل: (فَإِنَّهُ ِجْبِرْيُل أَتَاُکْم يُعَِلُّمُکْم ِدْيَنُکْم).َرَواهُ ُمْسِلٌم).(روزی ما نزد پيامبر 
يم، مردی بر ما وارد شد که جامه او بسيار سفيد نشسته بود  اکرم صلی هللا عليه وسلم

بود، و موهای سرش بسيار سياه، و کسی از ما او را نميشناخت، و هيچ اثر سفر بر او 
نشست،   نبود که بگوييم از جايی دور آمده است، تا اين که نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم

چسباند، و دو دستش را    وسلم  و دو زانوی خود را به دو زانوی پيامبر صلی هللا عليه
  نهاد، وگفت: ای محمد! مرا از اسالم خبر ده.  بر دو ران آن حضرت صلی هللا عليه وسلم

در جواب  فرمود: اسالم عبارت است از اين که گواهی دهی    پيامبر صلی هللا عليه وسلم
تاده و يقين داشته باشی، معبودی به حق جز خدای يکتا نيست، و آن که محمد فرس

خداست، و بر پا بداری نماز را، و زکات بدهی، و روزه (ماه مبارک) رمضان بگيری، 
، اگر توانايی بدنی و مالی و توشه راه و وسيله ای برای سفر ادا نمايی و حج خانه خـدا 

  داشته باشی.
  آن مرد گفت: راست گفتی.

که از رسول اکرم سؤال ميکند (در حالی که سؤال، عالمت ندانستن  متعجب شديم ما 
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 

و ايمان بياوری به فرشتگان خدا (که پيام  ذات و صفات و افعالش که هيچ شريکی ندارد)،
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

وشت؛ (يعنی تقدير)، و ايمان اعمال و حساب و بهشت و دوزخ)، و ايمان بياوری به سرن
  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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ت خبر ده، فرمود: پرسيده شده (در اين مسأله) داناتر از پرسنده گفت مرا از روز قيام
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 
ن را ببينی که به برافراشتن کاخ (و زياده روی در تن برهنگان بينوا، و چوپان گوسفندا

  ساختمان) بپردازند. 
فرمود: ای عمر!   پس آن مرد رفت، و من چندی نشستم، و آنحضرت صلی هللا عليه وسلم

ميدانی که سؤال کننده چه کسی بود؟ گفتم : هللا  و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: او 
  خواننده محترم!  و پاسخ کردنش) دينتان را به شما بياموزد. جبريل بود، که آمده بود (تا با پرسش

زمان وقوع قيامت چه وخت است ويا قيامت چه وخت شروع می شود اينکه  در مورد 
حکم شرع اسالمی همين است که از زمان وقوع قيامت به جز هللا تعالی ، کسی ديگر 

.) 85(سوره  زخرف » ِعْلُم السَّاَعةِ  َوِعْنَدهُ «  زمان آنرا  نمی فهمد ، هللا تعالی می فرمايد:
  »و علم قيامت نزد اوست«يعنی: 

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 اصطالح شرع 

و عالمتهايی قيامت که قبل از برپايی آن واقع می  يعنی نشانه ها»  أشراط الساعة « 
  نشانه های قيامت:  شوند، مسمی نمود .

  اول : دستهٔ   نشانه های قيامت را  به سه کتگوری تقسيمبندی نموده اند : علماء 
نشانه ها وعاليم  دور که آمده و پايان يافته  در کتگوری دسته اول نشانه هاوعاليم شامل 

  جمله بعثت پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشد.اند. که از آن 
بر اساس آنچه در صحيحين از حديث انس بن مالک رحمه هللا که از پيامبر صلی هللا  

» بُِعثُْت أَنَا َوالسَّاَعةَ َکَهاتَْيِن. وضم السبابة والوسطی«عليه وسلم روايت می کند که فرمود:
ثت من و قيامت مانند اين دو انگشت بع)) . «2951) ، وصحيح مسلم (6504(بخاری (

و از آن جمله نصف شدن ماه بر » است و دو انگشت سبابه و وسطی را به هم چسپاند
اْقتََربَِت « اساس آنچه خداوند در کتابش به آن خبر داده است. هللا تعالی می  فرمايد : 

و از » گردد اه دو نصف میقيامت نزديک و م)  « 1سوره  قمر » ( السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمرُ 
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 هللا صلی هللا عليه وسلم 
ِبِل َال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّی تَْخُرَج نَاٌر ِمْن أَْرِض اْلِحَجاِز تُِضیُء «ميفرمايد:  أَْعنَاَق اْإلِ

شود تا آتشی  قيامت برپا نمی« ) .2902) ، وصحيح مسلم (7118(بخاری (» ِببُْصَری
  (بُصری):»  گرداند در حجاز برافروخته شود و گردن شتران را در بصری روشن

شود که تا  از  شهری معروف  که در سوريه فعلی  موقعيت دارد وبه آن حوران گفته می
شرح نووی بر صحيح «) و1/441»(معجم البلدان«دمشق سه مرحله فاصله دارد.
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  ). 13/80» (فتح الباری«)و18/30»(مسلم
 و اين آتش بر اساس آنچه پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر داده بود در جمادی الثانی

که خروج آن در قسمت شرقی مدينه بود، ظاهر شد و به سبب آن دره ای از   ه 654سال
آتش جاری شد و جماعتی از مردم آنجا و مردم شام نور آن را ديدند و مردم بصری 

خبر داده بود   گردن شتران در روشنايی آن همانگونه که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
  دوم : دستهٔ   ديدند.

نشانه های وسطی و آن عبارتند از نشانه هايی که ظاهر شده و پايان  ،کتگوری دوم 
اند. که از آن جمله جاريه آقای خود را به  نيافته اند بلکه زياد شده و به شدت منتشر شده

های چند  بينی ساختمان های پا برهنه، لخت، نيازمند و چوپان را می دنيا آورد و انسان
گفت مرا از «  :س آنچه در حديث جبريل در فوق گذشت سازند. بر اسا طبقه و بلند می

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 

ا ببينی که به برافراشتن کاخ (و زياده آنکه پا و تن برهنگان بينوا، و چوپان گوسفندان ر
  » 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 هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:

الُوَن کَ « َِّ َال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّی يُْبعََث َدجَّ » ذَّابُوَن قَِريبًا ِمْن ثََالثِيَن ُکلُُّهْم يَْزُعُم أَنَّهُ َرُسوُل 
شود مگر اينکه دجالهای کذابی حدود سی نفر که  قيامت بر پا نمی) . «3609بخاری (

  » کنند، ظاهر شوند همه آنان ادعای نبوت می
 فرمودند:  عليه وسلمو در سنن ابوداود و ترمذی از ثوبان روايت است که پيامبر صلی هللا

تِی َکذَّابُوَن ثََالثُوَن ُکلُُّهْم يَْزُعُم أَنَّهُ َنِبیٌّ َوأَنَا َخاتَُم النَّبِِيّيَن َال « » نَبِیَّ بَْعِدیَوإِنَّهُ َسَيُکوُن فِی أُمَّ
شوند  همانا در امت من سی نفر مدعی نبوت دروغين ظاهر می«  )4252سنن أبی داود (

کند پيامبر خدا است در حالی که من خاتم انبياء هستم و  گمان میو هر يک از آنان 
  ».پيامبری بعد از من نخواهد آمد

از آن جمله ظاهر شدن کوهی از طال در فرات که مردم بخاطر آن با همديگر می جنگند. 
  روايت می کند که فرمودند:  ابوهريره از پيامبر صلی هللا عليه وسلم

َحتَّی َيْحِسَر اْلفَُراُت َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب يَْقتَِتُل النَّاُس َعلَْيِه فَيُْقتَُل ِمْن ُکِلّ ِمائٍَة َال تَقُوُم السَّاَعةُ «
) ، بخاری 2894مسلم (» تِْسعَةٌ َوتِْسعُوَن َويَقُوُل ُکلُّ َرُجٍل ِمْنُهْم لَعَِلّی أَُکوُن أَنَا الَِّذی أَْنُجو

نکه رود فرات کوهی از طال را کشف (ظاهر) کند. شود تا اي قيامت بر پا نمی« )7119(
گويند شايد من  شوند و همه می مردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد آنان کشته می

   و اين عالمتی است که فاصله واقع شدن آن زياد نيست.» زنده بمانم
  نشانه های بزرگ قيامت که تا هنوز نرسيده اند:

  هنوز نرسيده اند ، عبارتند از :عالمت نشانه های بزرگ که تا 
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  عالمت اول: خروج مهدی:
مردی از اهل بيت است و در حاليکه زمين پر از ظلم و  مفسرين می نويسند که مهدی 

و    ستم است ،از عدل و داد پر می نمايد. اسمش موافق اسم پيامبر صلی هللا عليه وسلم
است. ابوداود و ترمذی از عبدهللا   اسم پدرش موافق اسم پدر پيامبر صلی هللا عليه وسلم

َال «فرمود:  بن مسعود رضی هللا عنه روايت می کنند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم
 تَْذَهُب الدُّْنيَا َحتَّی يَْمِلَک اْلعََرَب َرُجٌل ِمْن أَْهِل بَْيتِی يَُواِطُئ اْسُمهُ اْسِمی َواْسُم أَبِيِه اْسُم أَبِی

  )4282( 306/  4(سنن أبی داود » ْسًطا َوَعْدًال َکَما ُمِلئَْت ُظْلًما َوَجْوًرايَْمَألُ اْألَْرَض قِ 
رسد تا اينکه مردی از اهل بيتم که هم اسم من و اسم پدرش هم اسم  دنيا به پايان نمی« 

پدر من است حکومت عرب را بدست گيرد و زمين را همانگونه که پر از ظلم و ستم 
  نشانٔه دوم : ظهور مسيح دجال :  ».کند.شده پر از عدل و داد می 

مردی از فرزندان آدم است که در آخرالزمان خارج می شود و به وسيله او  مسيح دجال 
  بسياری از مردم دچار فتنه می گردند.

خداوند بر دست او بعضی از اعمال خارق العاده را جاری می سازد. ادعای خدايی می  
داخل تمام شهرها جز مکه و مدينه می شود و با او  کند باطل او بر مؤمن اثر ندارد و

  آتش و بهشت است. آتش او بهشت، و بهشت او آتش است. 
احاديثی صحيح بر خروج او داللت دارند. از آن جمله حديث عبدهللا بن عمرو بن عاص 

  روايت می کند که می  است که مسلم در صحيحش از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
ِتی فَيَْمُکُث أَْربَِعيَن َال أَْدِری أَْربَِعيَن يَْوًما أَْو أَْربَِعيَن َشْهًرا أَْو يَ «فرمايد: اُل ِفی أُمَّ ْخُرُج الدَّجَّ

ُ ِعيَسی اْبَن َمْريََم َکأَنَّهُ ُعْرَوةُ ْبُن َمْسعُوٍد َفيَْطلُبُهُ فَيُْهِلکُهُ  َّ مسلم » أَْربَِعيَن َعاًما فَيَْبعَُث 
ال در امت من خارج می شود و در زمين چهل می ماند نمی دانم چهل دج«  ) .2940(

فرستد که او مانند عروه  روز يا چهل ماه، يا چهل سال پس خداوند عيسی بن مريم را می
  ». بن مسعود است او را می خواند و به هالکت می رساند

در   وسلم و در صحيحين از عبدهللا بن عمر روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه
ميان مردم بلند شد و خداوند را بر آنچه شايسته او بود حمد و ثنا گفت سپس دجال را ذکر 

َ لَْيَس بِأَْعَورَ  َسأَقُوُل َلُکْم فِيِه قَْوًال لَمْ إِنِّی أُْنِذُرکُُموهُ َوَما ِمْن َنِبٍیّ إِالَّ قَْد أَْنَذَرهُ قَْوَمهُ لَقَْد أَْنذََرهُ نُوٌح قَْوَمهُ َولَِکْن «نمود و فرمود: َّ بخاری » يَقُْلهُ َنبِیٌّ ِلَقْوِمِه تَْعلَُموَن أَنَّهُ أَْعَوُر َوأَنَّ 
  )169) ، وصحيح مسلم (3057(
من شما را از او بر حذر می دارم. و هيچ پيامبری نيامده مگر اينکه قوم اش را از او « 

حذر داشته است. اما من دربارة برحذر داشته است. از آن جمله، نوح نيز قوم اش را بر
او سخنی می گويم که هيچ پيامبری برای قومش نگفته است. دجال، يک چشم و احول 

  عالمت سوم: نزول عيسی؛ از آسمان به زمين:  ».است. ولی خداوند، چنين نيست
او در زمين به عدالت حکم می کند، صليب را می شکند، خوک را می کشد و کار دجال 

  کند. همانگونه که نصوص از کتاب و سنت بر آن داللت دارند.را تمام می 
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و همانا .)  «61(سوره  زخرف » َوإِنَّهُ لَِعْلٌم ِللسَّاَعةِ « هللا تعالی در کتابش می فرمايد:  
  ».آن، نشانه ای برای رستاخيز است

س بيشتر مفسرين به اين آيه بر نزول عيسی استدالل می کنند و اين روايت از ابن عبا 
نقل شده است. امام احمد در مسندش از ابن عباسم در تفسير اين آيه روايت می کند که 

.)  318/  1(المسند : » هو خروج عيسی ابن مريم عليه السالم قبل يوم القيامة«می گويد:
همانگونه که احاديث صحيح بر ». آن خروج عيسی بن مريم؛ قبل از روز قيامت است«

ند. در صحيحين از ابوهريرهس روايت است که پيامبر صلی نزول عيسی؛ داللت می کن
ُ « می فرمايد:  هللا عليه وسلم َّ َوالَِّذی نَْفِسی بِيَِدِه لَيُوِشَکنَّ أَْن يَْنِزَل فِيُکْم اْبُن َمْريََم َصلَّی 

ِليَب َويَْقتَُل اْلِخْنِزيَر َويَ  َضَع اْلِجْزيَةَ َويَِفيُض اْلَماُل َحتَّی َال َعلَْيِه َوَسلََّم َحَکًما َعاِدًال َفيَْکِسَر الصَّ
) ، 2222بخاری (» يَْقبَلَهُ أََحٌد َوَحتَّی تَُکوَن السَّْجَدةُ اْلَواِحَدةُ َخْيًرا ِمْن الدُّْنيَا َوَما فِيَها

بن  بزودی عيسی   به ذاتی که جان من در دست اوست، قسم«  )155وصحيح مسلم (
اکم عادلی خواهد بود، صليب را خواهد شکست و خوک را مريم نزول خواهد کرد. او ح

از بين خواهد برد و جزيه را برمی دارد و (در زمان ايشان ) ثروت و دارايی بحدی زياد 
  عالمت و نشانه چهارم: خروج يأجوج و مأجوج:  ».می شود که کسی حاضر به پذيرفتن مال، نخواهد شد

نمی تواند آنها را بکشد. گفته شده آنها از مخلوقات بسياری هستند کسی  يأجوج ومأجوج 
باشند و کتاب و سنت بر خروج  نواسه  يافث که از فرزندان نوح عليه السالم؛ است، می

  آنها داللت دارد.
َحتَّی إَِذا فُتَِحْت «سوره انبياء ) می فرمايد :  97و   96پروردگار با عظمت در آيات ( 

ِلّ َحَدٍب يَْنِسلُوَن**َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَإَِذا ِهَی َشاِخَصةٌ أَْبَصاُر يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ِمْن کُ 
گردند و آنان از هر بلندی و  تا زمانی که ياجوج و مأجوج رها می« » الَِّذيَن َکفَُروا
گذرند. (در اين هنگام) وعدة راستين (روز قيامت) نزديک است پس ناگهان  ارتفاعی می

  شيخين از زينب بنت جحش». ايستند) شوند (و از حرکت باز می ار خيره میچشمان کف
روزی با حالت هراسان بر او داخل   روايت می کنند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

ُ َوْيٌل ِلْلعََرِب ِمْن َشٍرّ َقْد اْقتََرَب فُتَِح اْليَْوَم ِمْن َرْدِم «شد و فرمود: َّ يَأُْجوَج َال إِلَهَ إِالَّ  ْبَهاِم َوالَّتِی تَِليَها  َوَمأُْجوجَ  ) ، وصحيح 3346بخاری (». .) ِمثُْل َهِذِه َوَحلََّق بِإِْصبَِعِه اْإلِ
وای بر عرب از شری که امروز نزديک شد. امروز » ال اله اال هللا«  ).2880مسلم (

  پنجم: انهدام کعبه و ربودن زيور آالت آن: نشانهٔ   ».از شدسد ياجوج و ماجوج اينطور (دو انگشت ابهام و مجاورش را حلقه کرد) ب
محدثين در مورد ،انهدام کعبه ودزديدن زويوارت آالت آن که از عالمه بزرگ قيامت 

مردی دارای ساق پاهای کوچک و دراز از حبشه کعبه را ويران و است می نويسند که : 
شيخين از ابوهريره   روايت می کنند که  با خود می برد .در حديثی ،زيور آالت آن را 

ُب اْلَکْعبَةَ ُذو السَُّوْيَقتَْيِن ِمْن اْلَحبََشةِ «فرمايد:   می   پيامبر صلی هللا عليه وسلم » يَُخِرّ
  ) .2909) ، وصحيح مسلم (1591بخاری (

و امام احمد » کند مردی دارای ساق پای کوچک و باريک از حبشه کعبه را خراب می« 
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د صحيح از عبدهللا بن عمرو روايت می کند که او از رسول هللا صلی هللا عليه با سن
ُدَها «شنيد که فرمود:  وسلم ُب اْلَکْعبَةَ ذُو السَُّوْيقَتَْيِن ِمْن اْلَحبََشِة َويَْسلُبَُها ِحْليَتََها َويَُجِرّ يَُخِرّ

 ُ /  2المسند : » فَْيِدَع يَْضِرُب َعلَْيَها ِبِمْسَحاتِِه َوِمْعَوِلهِ ِمْن ِکْسَوِتَها َولََکأَِنّی أَْنُظُر إِلَْيِه أَُصْيِلَع أ
کند و  مردی دارای ساق پای باريک و کوچک از حبشه کعبه را خراب می.«  220

بينم با سری  سازد مثل اينکه اکنون من او را می کسوت و زينت آالت را از آن جدا می
  عالمت ششم: دخان:  ».کوبد طاس و مفاصل کج با بيل و کلنگش به کعبه می

دود بزرگی است که از آسمان جاری می شود و مردم را می عالمت ششم  عبارت از 
فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِی «  :قرآن عظيم الشان می فرمايد :پوشاند و آنها را در برمی گيريد 

  )11-10سوره  دخان  » (السََّماُء بُِدَخاٍن ُمِبيٍن**َيْغَشی النَّاَس َهَذا َعذَاٌب أَِليمٌ 
منتظر باش تا روزی آسمان دودی واضح و آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر «

  .» گيرد اين عذاب دردناکی است
إِنََّها لَْن تَقُوَم َحتَّی تََرْوَن قَْبلََها « که :است  روايت حذيفه بن اسيد  همچنان در حديثی از اَل َوالدَّابَّةَ  قيامت برپا نمی گردد تا ده ) .«2901مسلم (» َعْشَر آيَاٍت فَذََکَر الدَُّخاَن َوالدَّجَّ

  هفتم: بلند شدن قرآن از زمين به سوی آسمان: نشانهٔ   ».نشانه آن نيايد که دخان، دجال و دابه را ذکر نمود
ه هفتم از نشانه های بزرگ قيام بلند شدن قرآن از زمين به سوی آسمان است .از نشان

بصورت نوشته يا در قلب باقی نمی ماند. و دليل بر آن حديث  قرآن عظيم الشان ، آيه 
ْسَالُم «روايت می کند که فرمود:  حذيفه است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم يَْدُرُس اْإلِ

ْشُی الثَّْوِب َحتَّی َال يُْدَری َما ِصيَاٌم َوَال َصَالةٌ َوَال نُُسٌک َوَال َصَدقَةٌ َولَيُْسَری َکَما يَْدُرُس وَ 
ِ َعزَّ َوَجلَّ فِی لَْيلٍَة فََال يَْبقَی ِفی اْألَْرِض ِمْنهُ آيَةٌ  َّ /  2( سنن ابن ماجه ». . . َعلَی ِکتَاِب 

می شود تا آنجا که کسی روزه، نماز، اسالم همانند نقش و نگار لباس پاک « ) 1344
قربانی و زکات را نمی داد. و بر کتاب خداوند عزوجل در شبی می گذرد در حاليکه در 

  نشانٔه هشتم: طلوع نمودن آفتاب  از مغرب:  ».زمين از آن آيه ای باقی نمانده است
سوره  » ( آيَاِت َربَِّک َال َيْنفَُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَکُْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِی إِيَماِنَها َخْيًرايَأْتِی َبْعُض يَْوَم « در مورد طلوع نمودن آفتاب از مغرب قرآن عظيم الشان می فرمايد :

روزی که بعضی از آيات پروردگارت بيايند کسی که قبالً ايمان نياورده يا )«158انعام 
» ايمان آوردنش برای او هيچ نفعی ندارد در ايمان خويش عمل خيری را کسب نکرده

تعدادی از مفسرين بر اين رأی هستند که منظور از بعضی آيات پروردگار، طلوع نمودن 
  از مغرب آن است. آفتاب 

طبری بعد از ذکر سخنان مفسرين در باره اين آيه می گويد:(وأولی األقوال بالصواب فی  
ُ َعلَْيِه َوَسِلّم أنه قال ذلک حين تطلع ذلک ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا  َّ َصلَّی 

اولی ترين سخنان به صواب و درستی در اين باره اخباری است که «الشمس من مغربها) 
  ».از مغرب می باشد آفتاب در باره طلوع نمودن   از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
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  .) 97/  8(  تفسير ابن جرير جلد 
َال « می فرمايد:  روايت می کنند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شيخين از ابوهريره  

 تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّی تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِبَها فَإَِذا َطلَعَْت فََرآَها النَّاُس آَمنُوا أَْجَمعُوَن فََذِلکَ 
بخاری » کُْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِی إِيَماِنَها َخْيًراِحيَن َال يَْنفَُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَ 

از مغرب طلوع می  آفتاب  قيامت برپا نمی گردد تا اينکه) .«157) ، و مسلم (4636(
کند پس هنگامی که مردم آن را ديدند همگی ايمان می آورند در آن هنگام کسی که قبالً 

عمل نيکويی را کسب ننموده ايمانش برای او سودمند ايمان نياورده يا در ايمان خويش 
  نشانٔه نهم: خروج دابه:  »نمی باشد.

و آن مخلوق بزرگی است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و دارای دست و پا و 
می باشد و گفته شده خلقت او شبيه ( دارای موهای زياد در صورت وبدن ) پشمالو 

ت بر خروج آن قبل از برپايی قيامت داللت دارند. تعدادی از حيوانات است. قرآن و سن
َوإَِذا َوقََع اْلقَْوُل َعلَْيِهْم أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّةً ِمَن اْألَْرِض تَُکِلُّمُهْم أَنَّ النَّاَس « هللا تعالی می فرمايد:   )82(سوره نمل » َکانُوا بِآيَاتِنَا َال يُوقِنُونَ 

رسد. دابه را از زمين برای مردم بيرون  را میهنگامی که فرمان وقوع قيامت ف«
». آوردند گويد. براستی مردم به آيات ما ايمان نمی آوريم که با ايشان سخن می  می

ثََالٌث إَِذا َخَرْجَن « روايت می کند که فرمودند:  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ابوهريره 
آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسَبْت فِی إِيَمانَِها َخْيًرا طُلُوعُ الشَّْمِس ِمْن َال َيْنفَُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُکْن 

اُل َوَدابَّةُ اْألَْرِض  انسانی که قبالً   ، هنگام وقوع سه حادثه«.)158مسلم ( »َمْغِربَِها َوالدَّجَّ
ی ايمان نداشته يا از ايمان خود خيری کسب نکرده است اگر ايمان بياورد برای او سود

  نخواهد داشت:
  طلوع نمودن آفتاب  از مغرب      .1
  ظهور دجال      .2
  ».خروج دابة االرض       .3
امام احمد از ابو امامه رضی هللا عنه روايت می کند که پيامبر صلی هللا عليه  

َن فِيکُْم َحتَّی يَْشتَِرَی تَْخُرُج الدَّابَّةُ فَتَِسُم النَّاَس َعلَی َخَراِطيِمِهْم ثُمَّ يَْغُمُرو«فرمودند:   وسلم ْن اْشتََرْيتَهُ َفيَقُوُل اْشتََرْيتُهُ ِمْن  ُجُل اْلبَِعيَر فَيَقُوُل ِممَّ   .) 268/  5: المسند»( أََحِد اْلُمَخطَِّمينَ الرَّ
گذارد تا اينکه آنقدر تعدادشان  شود و بر بينی مردم نشانه می دابة االرض خارج می« 

گويند اين شتر را از چه کسی  خرد به او می شتری را می شود. که يک نفر زياد می
دارها (کسانی که دابة االرض روی بينی  گويد: از يکی از نشانه ای او در جواب می خريده

  نشانه دهم: خارج شدن آتش بزرگ:  ».آنها نشانه گذاشته است)
شان  تجمعاين آتش از عدن(بندری در يمن است) خارج می شود و مردم را به سوی محل 

می راند. و اين آخرين نشانه بزرگ قيامت است. و دليل بر اين نشانه حديث حذيفه بن اسيد 
است که قبالً گذشت و مسلم آن را بيان کرده که در آن پيامبر صلی هللا عليه 
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مسلم » ِهمْ َوآِخُر ذَِلَک نَاٌر تَْخُرُج ِمْن اْليََمِن تَْطُردُ النَّاَس إِلَی َمْحَشرِ « فرمايد: می   وسلم
)2901. (  
و آخر آن آتشی است که از يمن خارج می شود و مردم را به سوی مکان قيامت فراری « 

و » «َوَناٌر تَْخُرُج ِمْن قُْعَرةِ َعدٍَن تَْرَحُل النَّاسَ «و در روايتی از حديث حذيفه آمده:» می دهد
  ».آتشی از عمق عدن خارج می شود که مردم را کوچ می دهد

نه ها بزرگترين نشانه های قيامت بودند که قبل از برپايی آن واقع می گردند اين نشا
هنگامی که اين نشانه ها آمدند قيامت به اذن هللا 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 

  دنبال آن ديگری می آيد.از آنها آشکار شود به 
 : روايت می کند که فرمودند طبرانی در اوسط از ابوهريره از پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
( المعجم  »خروج اآليات بعضها علی إثر بعض، يتتابعن کما تتابع الخرز فی النظام«

  حکمت پنهان داشتن تاريخ دقيق قيامت:  ))4283، ( 148/  5الوسيط : 
انسان از خود می پرسد که علت نامشخص بودن زمان قوع قيامت در  بسياری اوقات

  چيست وچه حکمت در آن نهفته است که تاريخی آن برای ما انسانها نا مشخص است .
پنهان ماندن تاريخ دقيق فرا رسيدن قيامت  مفسرين در جواب  اين پرسش فرموده اند که :

  ها دارد. تعلق اساسی به اصالح نفوس انسان
که انسان از وقوع آن مطمئن  ی بسيار مهمی تاريخ دقيق وقوع قيامت پنهان است، معامله 

کند، انسان را  آيد و او را احاطه می ای به سراغ او می داند که چه لحظه باشد اما نمی
  دارد. همواره در انتظار خود نگاه می

دگی بشر در گويد: مجهول در زن در اين باره می» فی ظالل القرآن« صاحب کتاب 
ها در زندگی  ساختار روانی او يک عنصر و عامل اساسی است، لذا الزم است که انسان

بود  خود مجهولی که در انتظار آن بنشينند، داشته باشند و اگر هر چيز برای بشر پيدا می
شد  و حال آنکه او دارای چنين فطرتی است. نشاط، شادابی و سعی و تالش او متوقف می

  گرديد. ار رکود و انجماد میو زندگی دچ
کنند، در پرتو مجهوالت بر حذر بوده و  ها در پس پرده مجهوالت حرکت می آری انسان 

گيرند،  بينند، در بوته تجربه قرار می کنند، اميد را می از هوشياری الزم استفاده می
گره دادن کنند.  آموزند، پنهانيهای توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف می  می
ها و احساسات به قيامت مجهول و وعده داده شده، آنها را از سر کشی و طغيان  دل

  دانند که قيامت در چه روزی و در چه تاريخی به وقوع می کند. آنها نمی محافظت می
شوند،   نشينند، همواره برای آن آماده می پيوندد و لذا آنها همواره در انتظار وقوع آن می

آورد که   بودن قيامت اين گونه ثمرات مثبت را در حق کسانی به ارمغان می البته مجهول
دارای فطرت سالم و مستقيم باشند، اما کسانی که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس 

شوند و در نهايت به اقيانوس نابودی سقوط  کنند، موجب غفلت و نادانی می تبعيت می
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  کنند. می
  :حکم پيشگوی در مورد وقوع قيامت  . )98ظالل القرآن جمع و اعداد احمد فائز: صفحه  ( روز قيامت در تفسير فی  

کردند و اغلب از شخص رسول  مردم درباره زمان فرا رسيدن قيامت به کثرت سوال می
  پرسيدند. پاسخ اين سوال از جانب خداوند متعال چنين آمده که: هللا صلی هللا عليه وسلم می

ِ َوَما يُْدِريَک لََعلَّ السَّاَعةَ تَُکوُن قَِريبًايَْسأَلَُک النَّ »  َّ  »اُس َعِن السَّاَعِة قُْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد 
پرسند،  (ای پيغمبر! ) مردم از تو درباره فرا رسيدن قيامت می ) 63(سوره  األحزاب:

وع مّطلع بگو: آگاهِی از آن، اختصاص به خدا دارد و بس. (و کسی جز او از اين موض
  ) دانی، شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديک باشد.  نيست). تو چه می

» يَْسأَلُونََک َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها * فِيَم أَنَت ِمن ِذْکَراَها * إِلَی َربَِّک ُمنتََهاَها« 
؟ شود پرسند که در چه زمانی واقع می (از تو درباره قيامت می  )44 – 42(النازعات: 

دانی) آگاهِی از زمان قيامت، به  ؟! (تو چيزی از آن نمی تو را چه آگهی و خبر از آن
  ؛ نه تو ). )  گردد (و اّطالع از وقوع آن کار پروردگار تو است پروردگارت واگذار می

مقرب يا نبی مرسل نداده است، به همين خاطر پيامبر  خداوند اين علم را به هيچ فرشته
لم در پاسخ به سوال جبرئيل مبنی بر تاريخ وقوع قيامت فرمود: در اين صلی هللا عليه وس

  تر نيست.  مورد مسئول از سائل آگاه
بنابراين هرگونه بحث و گفتگو در اين خصوص و هر سخنی داير بر اينکه قيامت در 

پيوندد، نوعی دروغ پردازی بر خداوند متعال است و کسانی که در  فالن سال به وقوع می
پردازند، در واقع با منهج قرآنی و منش نبوی  مينه به نظريه پردازی و مباحثه میاين ز

ورزند و خدا و پيامبر با  کنند، مخالفت می که مردم را به ترک اينگونه مطالب هدايت می
  کنند و بس. ايمان و عمل صالح انسان را برای آمادگی به چنين روزی فقط دعوت می

توانند آنچه را که رسول هللا  کنند می گويند، فکر می میکسانی که در اين زمينه سخن 
اند، درک کنند!. برای کسانی که قلب سليم دارند و  صلی هللا عليه وسلم و جبرئيل ندانسته

کنند، بايد از اين سخن عبرت بياموزند و از سخن گفتن در  های خداوند را گوش می حرف
ما هم از سر خير خواهی و نصيحت  زمينه تعيين تاريخ وقوع قيامت دست بردارند و

گوييم: بايد به اندازه پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحاب و بزرگان  خطاب به آنها می
نفع و سودی  دين در اين مورد بحث و گفتگو کنيم، اگر در شناختن تاريخ وقوع قيامت 

خداوند اين علم ساخت، اما  داشت، قطعاً خداوند بشر را از آن آگاه می برای بشر وجود می
  را به خاطر مصلحتی که در نظر دارد، از بشر پنهان کرده است.

روان به پيشينيان اقتدا کنند و از حال و وضعيت آنها عبرت بگيرند، بعضی از  بايد دنباله
اند و برای وقوع قيامت مدت يا عالمات قريب  گذشتگان در اين زمينه بحث نموده

ای به  اجل مشخص شده فرا رسيده، ولی هيچگونه حادثه اند، اما الوقوعی را بيان کرده
وقوع نپيوسته است، از جمله اين آقايان عالمه طبری است، خداوند ايشان را بيامرزد. 

عالمه طبری از برخی نصوص چنين برداشت نموده است که دنيا بعد از پانصد سال از 
  .)59پذيرد.( مقدمه ابن خلدون، صفحه :  بعثت نبوی پايان می
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گذرد ولی هنوز موعد او  و اينک حدود هزار و اندی سال از ضرب االجل طبری می
  تحقق نيافته است.

گويد:  می» الکشف«از جمله ديگر اين افراد عالمه سيوطی است :اوکتاب خويش بنام 
شود و اينک چند سال از  قيامت در آغاز قرن پنجم بعد از هزاره اول از بعثت برپا می

گذرد ولی قيامت برپا نشده است حتی بسياری از  رده است، میموعدی که مشخص ک
  ).2/66عالمات آن نيز تحقق نيافته است. لوامع انوار البهية: (

سهيلی حروف مقطعه در اوائل سور را با حذف مکررات جمع کرده و بر اساس حساب 
 جمل (ابجد) ضرب االجلی را از چند صد سال پيش نسبت به وقوع قيامت مشخص کرده

  .)591است. (مقدمه ابن خلدون: 
اند، همه  راهه رفته بسياری از فرزندان آدم در اين خصوص نظر داده و بدون دليل به بی

ها حدس و گمان هستند و حقيقتی در درون خود ندارند. آخرين اطالعی که در اين  ديدگاه
مار و ارقام باره دارم از اين قرار است که شخصی به نام دکتر بهائی با استفاده از آ

گويد: قيامت در سال  رياضی برگرفته از حروف مقطعات در اوايل سور، می
شود. اما برای بی اساس بودن اين نظريه بايد بگويم که خطا و  هجری بر پا می1710

ها ثابت شده است، همه آنها همين روش را  اشتباه اين گونه محاسبات و ضرب االجل
المت و مدت تعين شده اختالف دارند، بنا بر اين هر حسابی اند تنها در بيان ع اتخاذ نموده

  آيد. بر همان معيار اشتباه باشد در نهايت غلط از آب در می
عالمه شيخ االسالم ابن تيميه کسانی را که درباره تاريخ وقوع قيامت اظهار نظر 

وقوع قيامت فرمايد: کليه کسانی که درباره تاريخ  اند، مورد انتقاد قرار داده و می کرده
نگاشته است و با » الدرالمنظم فی معرفة االعظم«اند، مانند کسی که کتابی بنام  سخن گفته

بيان ده دليل به تاريخ دقيق برپايی قيامت اشاره نموده است يا کسانی که بر اساس حروف 
سخن بر لب » عنقاء مغرب«اند يا کسی که درباره  مقطعات و حساب ابجد، سخن گفته

ت، همه اينها و امثالشان هرچند که نزد پيروان شان ارزش و اعتباری دارند، اما آورده اس
اغلب آنها کاذب و بدور از صداقت هستند و به داليل متعددی برای آنها ثابت شده است 

گويند، هرچند مدعی کشف و شناخت اسرار و رموز  که آنها بدون علم سخن گفته و می
اند و قصد تضليل  ی از آنان اشتباهاَ وارد اين بحث شدهاند. گفتيم اغلب، زيرا بعض بوده

  اند. مانند: طبری و سيوطی. ديگران را نداشته
َم َربَِّی اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواِإلثَْم َواْلبَْغَی ِبَغْيِر « فرمايد:  خداوند می قُْل ِإنََّما َحرَّ

 ِ ّ ِ َما الَ تَْعلَُمونَ  اْلَحِقّ َوأَن تُْشِرُکواْ بِا ّ ْل بِِه سُْلَطانًا َوأَن تَقُولُواْ َعلَی  سوره  »( َما لَْم يُنَِزّ
(بگو: خداوند حرام کرده است کارهای نابهنجار (چون زنا) را، خواه آن   )33األعراف: 

چيزی که آشکارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزی که پوشيده انجام گيرد و 
ن ماند، و (هر نوع) بزهکاری را و ستمگری (بر مردم) را که به هيچ وجه درست پنها

نيست، و اين که چيزی را شريک خدا کنيد بدون دليل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر 
دانيد)قطعاً ادعای شناخت تاريخ  که (صّحت و سقم آن را) نمیتحريم و غيره) بيان داريد حقّانيّت آن خبر در دست باشد، و اين که به دروغ از زبان خدا چيزی را (درباره تحليل و 
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  قيامت ونشانه بی برکتی روز وشب:   ).4/342وقوع قيامت ادعای بدون علم است. مجموع الفتاوی، شيخ االسالم: (
از ابوهريره روايت می كند،   كه رسول هللا صلی  1036امام بخاری در حديث شماره 

الِزُل ، َويتَقَاَرَب :«هللا عليه و سلم می فرمايد ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يْقَبَض اْلِعْلُم ، َوتَْكثَُر الزَّ
َماُن ، َوتَْظَهَر اْلِفتَُن ، َويْكثَُر اْلَهْرُج َوُهَو اْلَقتُْل اْلقَتُْل ، وَحتَّى يْكثَُر فِيكُْم اْلَماُل فَيِفيضَ    ».الزَّ

ت پديدار گردند: از بين رفتن علم، زياد شدن (قيامت برپا نمی شود تا اينكه اين عالما
زلزله، نزديك شدن زمان، ظاهر شدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه كه همان قتل می باشد 

  و زياد شدن بيش از اندازه مالهايتان.)
از ابوهريره روايت نموده كه رسول هللا صلی هللا  10260و امام احمد در حديث شماره  

َماُن ، فَتَُكوَن السَّنَةُ َكالشَّْهِر ، َويُكوَن « عليه و سلم فرمودند: ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يتَقَاَرَب الزَّ
ِق الشَّْهُر َكاْلُجُمعَِة ، َوتَُكوَن اْلُجُمعَةُ َكاْليْوِم ، َويُكوَن اْليْوُم َكالسَّاَعِة ، َوتَُكوَن السَّاَعةُ َكاْحتَِرا

ردد و سال مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز (تا زمان نزديك نگ» السَّعَفَةِ 
مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن شاخه های درخت خرما نگردد، قيامت برپا نمی 

می فرمايد:( اسناد آن به شرط مسلم صحيح است.  البانی در  -رحمه هللا -شود.) ابن كثير
 ).تآن را صحيح دانسته اس 7432صحيح الجامع شماره 

اين دو حديث داللت می كنند بر اينكه از نشانه های قيامت نزديك شدن زمان است. علماء 
در معنی نزديكی زمان اختالف 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 

 :یمعنو یكينزد .می كنند
منظور از نزديكی معنوی اين است كه بركت زمان از بين می رود. و اين در دورانهای 

 .آينده واقع می شود
 .اختيار كرده اند -رحمهم هللا -اين قول را قاضی عياض، نووی و حافض ابن حجر

نووی می گويد: مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است. مثالً روز می گذرد در 
 .آن به اندازه يك ساعت فايده می برندحاليكه از 

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 
از آن به نزديكی زمان تفسير می شود، اشاره كرد. فاصله هايی  آمد بين اين مسافتها كه

كه در گذشته در چندين ماه طی می شدند اغراق نيست اگر بگوييم حاال در بيشتر از چند 
 .ساعت طول نمی كشد

) می گويد: نزديكی كه در حديث ذكر شده به 2/522شيخ بن باز در تعليق فتح الباری (
ها و كمی مسافت به آنها به سبب اختراع هواپيماها و ماشينها نزديكی بين شهرها و قاره 

 مانند آن هستند، تفسير می شود. و تمام چيزهايی كه
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 : یحس یكينزد
منظور از نزديكی حسی اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه می شود. ساعات 

و  شب و روز به سرعت می گذرند و بين گذشت اين ساعت ها فاصله پيدا نمی شود،
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 
طوالنی می گردند، كوتاه نيز می شوند كه آن به خاطر اختالل در نظام عالم و نزديك 

 .شدن پايان دنيا است
مراد از نزديك شدن زمان در « فظ در الفتح از ابن ابی جمره نقل می كند كه گفت:حا

، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با اين » ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَكُوَن السَّنَةُ َكالشَّْهرِ « حديث 
  حساب پس كوتاه شدن بايد حسی باشد و بر معنای معنوی نيز حمل می گردد. 

فاصله منظور نمی باشد. و شايد آن از اموری باشد كه باعث نزديك شدن اما در حسی 
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 

ای بزرگی را كه انجام می دادند، انجام دانست كه ايشان نمی توانند مانند گذشته كاره
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 خالف 
وجود شرع می پردازند. و شديدتر از آن خوراكيهايی است كه در آن شكی و شبهه ای 

ندارد كه حرام می باشند و بسياری از مردم كاری به حالل و حرم آن ندارند و در بدست 
آوردن آن تمام تالش 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 
خداوند و دوری از نواهی او می باشد. و دليل بر اين مدعا قول  قوی و تبعيت از اوامر

َوَلْو أَنَّ أَْهل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعَليِهْم بََرَكات ِمْن السََّماء «هللا تعالی می باشد:
ی خدا داشته باشند بركات آسمان و  اگر اهل قريه ای ايمان بياورند و تقو»«َواألَْرض

 را بر ايشان می گشاييم) زمين
) در باره معنی اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته 1/44و سيوطی در الحاوی للفتاوی(

گفته شده منظور از آن كوتاه شدن به صورت حسی می باشد. ساعات شب و « است:
روز نزديك برپا شدن قيامت كوتاه می شوند. و گفته شده به صورت معنوی می باشد كه 

به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن بركت از تمام چيزها حتی زمان  مراد از آن
 ».است...و قولهای ديگری نيز در اين باره وجود دارد. و هللا اعلم

اين سه قول از بين رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حسی، بينشان 
، وجود ندارد. سخنان تعارضی نيست و مانعی بر اينكه حديث بر همه آنها داللت كند

 .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 
كه راستی در زمين پديدار می  - هللا اعلم - دیمی گويد: می خواهد آن را زمان خروج مه
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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 

می باشد. سپس  كشد و طوالنی شود، مكروه و ناپسند می گردد در نتيجه مدت آن كوتاه
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 
نيم. زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما هيچ فرقی ندارد. و منظور از اين را درك می ك

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 
گناه و ظاهر شدن انسان های فاسد، كسی نيست كه امر به  به خاطر غالب بودن فسق و

) شرح حديث 13/21معروف و يا نهی از منكر كند.   (مراجعه  شود به: فتح الباری (
) ، (السنن الواردة فی الفتن وغوائلها 1/497) ، (إتحاف الجماعة للتويجری(7061رقم (

/ رضاء هللا المباركفوری . والساعة وأشراطها) ألبی عمرو عثمان الدانی ، تحقيق د
  )120(أشراط الساعة) للوابل (صفحه 

و اين تأويل خالف ظاهر حديث است و اين جمله به وسيله حديث ديگری از رسول هللا 
َماُن،فَتَُكوَن السَّنَةُ «صلی هللا عليه و سلم رد می شود كه فرمودند: السَّاَعةُ َحتَّى يتَقَاَرَب الزَّ

ظاهر آن فهميده می شود كه مراد نزديك شدن خود زمان است نه نزديك از » خَكالشَّْهر..ال
   شدن مدت عمر انسانها.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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