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  سخن مؤلف

كه براي انسان اتفـاق  گر آنچه  نمايان و، استبا اهميتي در زندگي انسان  روز قيامت مرحله مهم و

  . ، از هنگام مرگ تا اينكه در بهشت يا در دوزخ مستقر شودباشد مي ،افتد مي

  كســــي روز محشــــر نگــــردد خجــــل
  

ـــوز دل     ــرد ســ ـــه ب ــبها بدرگ ــه ش   ك
  

  اگـــر هــوشمـــندي ز داور بخــــــــواه   
  

ـــناه   ـــير روز گــ ــه تقصـــ ــب توبـ   شـ
  

ــيم    ـــه ب ــلح داري چـــ ــر ص ــوز از س   هن
  

  ر عـــذر خــــواهان نبنـــدد كــــــريم د
  

ــت   ــت هس ــه آوردت از نيس ــي ك   كريم
  

  عجـــب گـــر بيفتـــي نگيـــرد دســــت
  

در آمدنش هيچ شكي نيست، اما كي خواهد آمد، سوالي است كـه   و، قيامت حق است

 نيدر ايعني ( ستيسؤال شده از سؤال كننده داناتر ن«: سيد المرسلين در جوابش فرمـود 

امـا رسـول   . يگانـه اسـت  علـم آن تنهـا خـاص خداونـد      و .»)ستميتر ن مورد، من از تو عالم

اسـت، لـذا در    هاي قيامت آگاه نمـوده  سخنان پاكش ما را از نشانه و در احاديث � گرامي

براي شما خوانندگان محترم  احاديث  را انتخاب نموده و ؛ آن روايات واين كتاب  سعي شده

همچنـين سـبب نجـاتم در     ي همگـان باشـد، و  تذكري برا ذكر نماييم، باشد كه مايه عبرت، و

�tΠ گـردد، روزي كـه  روز آخرت  öθtƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ �ωÎ) ôtΒ ’ tAr& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ 

∩∇∪�. ]89 - 88: شعراءال.[  

خالي از شرك و (مگر كسي كه با قلب سليم . روزي كه مال و فرزندان سودي نبخشد«

  .»شگاه خداوند بيايدبه پي) كفر و نفاق
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  ولـــه اولوالعزم را تن بلزد ز  قول در آن روز كز فعل پرسند و

  تو عذر گنه را چه داري؟ بيا  بجائي كه دهشت خورند انبياء

��()��� *  
 ��� +� ),���- �.��  

/)������ ����� !-).  

  داري دكتر حسين تاجي گله

  هـ 1427جمادي اول  22شارجه 



  يامتايمان به روز ق

آيد، ايمـان بـه روز آخـرت و     ايمان داشتن به روز آخرت ركني از اركان ايمان بشمار مي

  .شود هاي آن از امور غيب محسوب مي پيوندد و همچنين نشانه آنچه كه در آن روز بوقوع مي

تواند با عقل خـودش آنهـا را درك بكنـد، بلكـه راه شـناخت آنهـا        اموري است كه انسان نمي

  .باشد وحي مي فقط از كانال

بينيم كه خداوند تبارك و تعالي در بيشـتر جاهـاي قـرآن     و بخاطر اهميت روز آخرت مي

  :فرمايد به ايمان داشتن به روز آخرت چنانچه مي دهد، كريم ايمان به خودش را ربط مي

�}§øŠ ©9 §É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ £Å3≈ s9uρ §É9 ø9 $# ôtΒ ztΒ#u «!$$Î/ 

ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $#� ]����	
: 177[.  

 يكنلـ  و، مغرب متوجـه سـازيد   مشرق و هايتان را بطرف نيكو كاري اين نيست كه چهره«

  .»...روز قيامت  است كه ايمان آورد به خدا و ينيكوكاركس

  :فرمايد و مي

�öΝ à6 Ï9≡sŒ àá tãθãƒ ÏµÎ/ tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ   .]2 :طالقال[ �#$

  .»شود پند داده مي، روز آخرت ايمان دارد كه به خدا و يبا اين حكم كس«

 :فرمايد و مي

�tβθãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î= ö6s% 4 tÏϑŠ É)çR ùQ $# uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 4 šχθè? ÷σßϑ ø9 $# uρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ$# uρ «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $# y7 Í× ¯≈ s9'ρé& öΝÍκ3 Ï?÷σ ãΨ y™ #·� ô_r& $·Κ‹Ïà tã� ]162 :النساء[.  

 آورنـد، و  و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل گرديده؛ ايمـان مـي  «

 دا و روز قيامت؛ بـزودي بـه  بر پا دارندگان نماز و زكات دهندگان، و مؤمنان به خ) همچنين(

  .»ي آنها پاداش بزرگي خواهيم داد همه

كند  در احاديث بسياري ايمان به خدا و روز آخرت را يكجا ذكر مي �همچنين پيامبر 

  :فرمايد دهد، و مي و به هم ربط مي

» +)0 �123� 
)� �1��4 !��5�....«.  
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  . ...، كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد

y7+ باشد رت مرحله بسيار مهمي در زندگي انسان ميروز آخ Ï9≡sŒ ãΠ öθu‹ ø9$# ‘,pt ø: $# ( yϑ sù u !$x© 

x‹ sƒ ªB$# 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ $¹/$t↔tΒ ∩⊂∪_ ]39 :نبأال[.  

پس هر كسي كه راه نجات خـود را  ) گردد و هر حقيقتي آشكار مي(آن است روز حق، «

  .»بگيردخواهد، راه باز گشت به درگاه پروردگار را  مي

زندگي در تصور و جهان بيني اسالمي تنها زندگي كوتاه دنيوي نيست و تنهـا زنـدگي در   

اي براي رسيدن  شود بلكه انسان مسلمان اين دنيا را مرحله همين عمر كوتاه انسان خالصه نمي

كند و از زندگي دنيا و عمر محدودش بـراي زاد   به زندگي جاويدان و سعادت ابدي تلقي مي

داند كه دنيا كشتزار آخـرت اسـت و بـراي آن روز زاد و توشـه      گيرد و مي توشه ميآخرتش 

  .گيرد مي

+(#ρßŠ ¨ρt“ s? uρ  χ Î* sù u ö: yz ÏŠ#̈“9 $# 3“ uθø) −G9 $#_  ]����	
: 197[.  

  .»و توشه بر گيريد؛ كه بهترين توشه پرهيزگاري است«

ه در ازاي خـوبي و  دانـد كـ   و فرد مسلمان از آنجاي كه به روز آخـرت ايمـان دارد و مـي   

براي انجام اعمال نيـك و صـالح كوشـش و تـالش      ،نيكي پاداش و در ازاي بدي عقاب دارد

و براي بدست آوردن اجر و پاداش و خوشنودي پروردگارش در دنيا جهاد و تالش  ،كند مي

دانـد   و مـي  ،كنـد  و بر بالها صبر مي ،گردد ها را متحمل مي سختيو مشكالت و  ،كند مي

  .بهتر و پا برجاتر است ،نزد پروردگارش در آن جهان دارد آنچه كه

قرآن كريم در آيات بسياري بر ايمان داشتن بـه روز قيامـت و زنـده شـدن بعـد از مـرگ       

  .نموده است تأكيد

باشـد و بـر هـر     و از مقتضيات ايمان به روز آخرت ايمان داشتن به قرب وقوع قيامـت مـي  

ه سازد بدون اينكـه خـودش را بـه وقـت وقـوع آن،       براي آن آماد فردي واجب است خود را

مشغول بسازد، زيرا كه وقت آن از علم غيب است، كه نه رسول مرسـل، و نـه فرشـته مقـرب     
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وقت حادثـه قيامـت را    ،داند، و براي حكمتي كه خداوند خودش به آن آگاهتر است آنرا مي

  .منحصر بخود گردانيد

  :قيامت پرسيد حضرت در جواب فرمود هنگامي كه شخص اعرابي از پيامبر خدا از

 »)7 8-�� �9)1« :  

  .)1(»چه چيزي بر آن روز آماده كرده اي؟«

  و در حديث جبريل هنگامي كه پرسيده شد قيامت چه وقتي است؟

   :فرمودند

  .»سوال كننده و پاسخ دهنده در اين امر يكسان هستند«

ست، ولـي مـن تـو را بـه     تر ني وي سؤال شده از سؤال كننده آگاه يا كسي كه از

  . )2(»...هاي آن آگاه مي سازم نشاني

  ديك استقيامت نز

و  ،قرن در قرآن كريم فرموده است كـه قيامـت نزديـك اسـت     14خداوند بزرگ قبل از 

  .آن آمده است نوقت بوقوع پيوست

+ÏM t/ u tIø% $# èπtã$¡¡9 $# ¨,t±Σ $# uρ ã� yϑ s)ø9   .]1: قمرال[ _∪⊆∩ #$

  »بشكافت قيامت نزديك شد وماه«

  : فرمايد و مي

+y7 è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9 $# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) $yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# 4 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yès9 sπtã$¡¡9 $# 

ãβθä3s? $·6ƒÌ� s% ∩∉⊂∪_  ]63 :حزاباأل[.  

» ستعلم آن تنها نزد اهللا ا«:قيامت مي پرسند، بگو ) زمان قيام(مردم تو را از !) اي پيامبر («

  .»و تو چه مي داني شايد كه قيامت نزديك باشد

                                                 

  ).2639(وصحيح مسلم ) 5815(صحيح بخاري  -1

  ).10(ح مسلم و صحي) 50(صحيح بخاري  -2
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و از آنجاي كه وقت وقوع آن بسيار نزديك شده قرآن كـريم چنـان بـراي مـا بـه تصـوير       

  :كشد كه گويا اكنون آمده و حاضر شده است مي

+#’ tAr& ã�øΒ r& «! $# Ÿξsù çνθè= Éf÷ètG ó¡n@_  ]1:نحلال[.  

  .»اب نكنيدفرمان خدا فرا رسيده است، پس براي آن شت«

  :شايد كسي بپرسد

  !گذرد؟ سال مي 1400چگونه قيامت نزديك است در حالي كه از خبر آمدنش، بيش از  

  :بايد در جواب آنها عرض كرد 

در علم خدا و تقدير الهي بسيار نزديك است، اگر چه بشر با ميزان و مقياس خودش آنرا  

  .پندارد دور مي

+öΝ åκ ¨Ξ Î) … çµtΡ ÷ρt� tƒ #Y‰‹Ïèt/ ∩∉∪  çµ1t� tΡ uρ $Y7ƒÌ� s% ∩∠∪_  ]6- 7 :معارجال[.  

  »بينيم و ما آن را نزديك مي. بينند را دور مي) روز(گمان آنها آن  بي«

  :فرمايد و مي

+ö≅ yγsù tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) sπtã$¡¡9 $# βr& Ν åκu3 Ï? ù's? ZπtG øót/ ( ô‰ s) sù u !% ỳ $yγèÛ# u õ° r&_ ]18 :محمد[.  

ن انتظار دارند كه قيامت ناگهان فرارسد؟ به راسـتي نشـانه هـايش    جز اي) كافران(= پس آيا آنها «

  .»آمده است

خداوند تبارك و تعالي بخاطر لطف و مرحمتش به بندگان خـود، بـراي قـرب قيامـت، و     

ها و عالماتي قرار داده تا اينكه افـراد غافـل بخـود     همچنين براي وقت بوقوع پيوستن آن نشانه

و افراد متقي و پرهيزگار به اطاعت و عبادت  ،ع و توبه كنندآيند و بسوي پروردگارشان رجو

  .خويش بيافزايند

  .باشد مي �بعثت پيامبر خاتم  ،قرب و نزديك بودن قيامت يها اولين عالمت و نشانه 

  :كه فرموده است

  .»ايم امت چنين مبعوث و بر انگيخته شدهمن و قي«
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  .)1(و با انگشت شهادت و ميانه اشاره فرمودند 

  :هاي روز قيامت منا

بـدين خـاطر    ،اي داده اسـت  چنانچه ذكر نموديم قرآن كريم به روز آخرت اهتمـام ويـژه  

  .بينيم كه نامهاي بسيار براي آن روز رستاخيز ذكر كرده است مي

نـام از اسـامي روز قيامـت     80بـيش از  ) المالحـم الفـتن و ( يـة امام ابن كثير در كتاب النهـا 

  .كنيم برخي از آنها اشاره مي ما در اينجا به ،شمرده است

; < =�)���:  

  :فرمايد خداوند مي 

+¨βÎ) sπtã$¡¡9 $# ×πuŠ Ï? Uψ �ω |=÷ƒu‘ $yγŠ Ïù_ ]59 :غافر[.  

  .»يقيناً قيامت آمدني است، شكي در آن نيست«

  :)يوم البعث(روز رستاخيز  -2

  :فرمايد خداوند مي

+ô‰ s) s9 óΟ çFø[Î6s9 ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 4’ n< Î) ÇΠ öθtƒ Ï]÷èt7 ø9 $# ( # x‹≈yγsù ãΠ öθtƒ Ï]÷èt7 ø9   .]56  :رومال[ _ #$

تا روز رستاخيز درنـگ كرديـد، پـس    ) لوح محفوظ(به راستي شما به فرمان كتاب خدا «

  .»اين روز رستاخيز است

  ):يوم الدين( روز جزاء -3

Å7+ :در قرآن كريم مي فرمايد  Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪_ ]������: 4[.  

  :)ةوم الحسري(روز حسرت و پشيماني  -4

  :در قرآن مجيد آمده است

+óΟ èδ ö‘ É‹Ρr&uρ tΠ öθtƒ Íοuô£ pt ø:   .]39 :مريم[ _ #$

  .»آنها را از روز حسرت بترسان!) اي پيامبر(و «

                                                 

  .روايت كرده است) 2951(و مسلم ) 6502(امام بخاري  -1
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  ):ةالدار االخر(سراي آخرت  -5

  :فرمايد خداوند مي

+0χ Î) uρ u‘#¤$!$# nοt� ÅzFψ $# }‘Îγs9 ãβ# uθu‹ pt ø: $# 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ _ ]64 :نكبوتعال[ .  

  .»ماست) واقعي(و بي ترديد اگر مي دانستند سراي آخرت همان زندگي «

  : )دار القرار(سراي جاويدان -6

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

+¨βÎ) uρ nοt� Åz Fψ$# }‘Ïδ â‘# yŠ Í‘#t� s)ø9   .]39 :غافر[ _ #$

  ):يوم التناد(ندا كردن يكديگر  روز -7

  :در قرآن كريم آمده است

+Ïþ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ ä3ø‹n= tæ tΠ öθtƒ ÏŠ$uΖ −F9   .]32: غافر[ _#$

) روز قيامـت (يكديگر را صدا مي زنند، ) مردم(بي گمان من بر شما از روزي كه ! و اي قوم من«

  .»مي ترسم

  ):يوم الفصل(روز داوري  ،روز جدائي - 8

  :فرمايد خداوند عزوجل مي

+# x‹≈ yδ ãΠ öθtƒ È≅ óÁx� ø9 $# “ Ï% ©!$# ΟçGΨ ä. ÏµÎ/ šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊇∪_ ]21: صافاتال[.  

  .»كرديد روز داوري است، كه شما آن را تكذيب مي) همان(اين ) آري(«

  ):يوم الجمع(روز جمع شدن  -9

  :فرمايد مي

+u‘ É‹Ζ è?uρ tΠ öθtƒ Æìôϑ pgø: $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù_ ]7 :شوريال[.  

  .»بترساني، ترديدي نيست كه در آن شك و) روز قيامت (=از روز جمع شدن  و«

  ):يوم الحساب(روز حساب  -10
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  :فرمايد خداوند مي

+# x‹≈ yδ $tΒ tβρß‰ tãθè? ÏΘ öθu‹ Ï9 É>$|¡Ït ø:   .]53 :ص[ _∪⊃∋∩ #$

  .»شود اين است چيزهايي كه براي روز حساب به شما وعده داده مي«

  ):يوم الوعيد(روز وعيد  -11

  :فرمايد خداوند در قرآن مي

+y‡ Ï� çΡuρ ’Îû Í‘θ7Á9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ï‰‹Ïã uθø9   .]20 :ق[ _∪⊂⊅∩ #$

  .»است) عذاب(وعدة ) روز تحقق(، آن روز، دميده شود »صور«در  و«

  ):يوم الخلود(روز جاويداني و ماندني  -12

  :فرمايد و مي

+$yδθè= äz ÷Š $# 5Ο≈n= |¡Î0 ( y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ ÏŠθè= èƒ ø:   .]34 :ق[ _∪⊇⊃∩ #$

  .»اين روز جاودانگي است )كه(، شويد) بهشت(به سالمت وارد آن «:) شود به آنها گفته مي(«
  ):يوم الخروج(روز بيرون شدن  -13

  :فرمايد خداوند مي

+tΠ öθtƒ tβθãè yϑ ó¡o„ sπysøŠ ¢Á9 $# Èd,ysø9 $$Î/ 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ælρã� èƒ ø:   .]42 :ق[ _∪⊅⊇∩ #$

آن ، شـنوند  را بحـق مـي  ) بانگ سهمناك رستاخيز(= روزي كه همگان صيحه «

  .»است) از گورها(روز خروج 

  ):ةقعالوا(  -14

  :فرمايد خداوند مي

+# sŒ Î) ÏM yès% uρ èπyèÏ%# uθø9 $# ∩⊇∪_ ]�������: 1[.  

  .»هنگامي كه واقعه ي قيامت واقع شود«

  ):قةالحا(  -15

  :فرمايد خداوند مي
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+èπ©% !$pt ø: $# ∩⊇∪ $tΒ èπ©% !$pt ø: $# ∩⊄∪   !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ©% !$pt ø: $# ∩⊂∪_ ]�����: 1 -3[.  

، آن واقع شدني چيسـت؟ و تـو چـه دانـي آن واقـع شـدني       )رستاخيز(واقع شدني ) روز(«

  .»!؟)و چگونه است(چيست 

  ):الكبري مةالطا(بالي بسيار بزرگ  -16

  :فرمايد خداوند بزرگ در قرآن كريم مي

+# sŒ Î* sù ÏN u !% ỳ èπ̈Β !$©Ü9 $# 3“ u ö9 ä3ø9   .]34 :نازعاتال[  _∪⊇⊃∩ #$

  .»فرا رسد) قيامت(حادثة بزرگ ) آن(پس هنگامي كه «

  ):خةالصا(ياد و صداي كر كننده فر -17

  :فرمايد خداوند مي

+# sŒ Î* sù ÏN u !% ỳ èπ̈z !$¢Á9   .]33 :عبس[ _∪⊃⊃∩ #$

  .»فرا رسد) قيامت(صداي مهيب ) آن(پس هنگامي كه «

  ):فةزاآل(نزديك  -18

  :فرمايد خداوند مي

+ÏM sùÎ— r& èπsùÎ— Fψ   .]57 :نجمال[ _∪∠∋∩ #$

  .»قيامت نزديك شده است«

  ):عةالقار(كوبنده  -19

  :فرمايد خداوند كريم مي

+èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊇∪  $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊄∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπtã Í‘$s) ø9 $# ∩⊂∪_ ]�������:1 -3[)1( .  

  .»فرو كوبنده چيست؟) آن(فرو كوبنده؟ و تو چه داني كه ) آن(چيست . فرو كوبنده«

                                                 

  .تأليف امام ابن كثير رجوع شود) الفتن(به كتاب  -1
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  داند وقت وقوع حادثه قيامت بجز اهللا كسي نمي

آيات بسياري اين مسئله را روشن نموده اسـت، كـه دانسـتن وقـت حادثـه       قرآن كريم در

قيامت مخصوص خداوند تبارك و تعالي است، و كسي بر آن آگاهي ندارد، نه پيامبران الهي 

  .و نه فرشتگان مقرب مي دانند

+y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $yγ8 y™óF ß∆ ( ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) $yγãΚ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’În1 u‘ ( Ÿω $pκ3 Ïk= pgä† !$pκ ÉJø% uθÏ9 �ωÎ) uθèδ 
4 ôM n= à) rO ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ä3‹ Ï?ù' s? �ωÎ) ZπtG øót/ 3 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ y7 ¯Ρr( x. ;’ Å∀ ym $pκ ÷] tã ( ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) 

$yγßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ usYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇∠∪_ ]187 :عرافألا[.  

مسلماً علم آن فقـط  «: كي واقع مي شود؟ بگو، دربارة قيامت از تو سؤال مي كنند) اي پيامبر(«

در ) دانسـتن آن (، آشـكار نسـازد   ) نمـي دانـد و  (وجز او كسي وقـتش را  ، نزد پروردگار من است

از ) چنـان . (»به سوي شما نمي آيـد ، وجز  بطور ناگهاني، است) و پوشيده(آسمانها وزمين سنگين 

ولـي  ، فقـط نـزد خداسـت   ، علم آن«: بگو، سؤال مي كنند كه گويي تو  از وقوع آن خبر داريتو 

  .»دانند بيشتر مردم نمي

  :فرمايد و در جاي ديگر مي

+y7 è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9 $# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) $yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# 4 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yès9 sπtã$¡¡9 $# 

ãβθä3s? $·6ƒÌ� s% ∩∉⊂∪_ ]63 :حزاباأل[.  

علـم آن تنهـا نـزد اهللا    «:پرسـند، بگـو    قيامـت مـي  ) زمان قيـام (مردم تو را از !) اي پيامبر («

  .»و تو چه مي داني شايد كه قيامت نزديك باشد »است

  :فرمايد و مي

+y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $yγ9 y™ö� ãΒ ∩⊆⊄∪ tΛÏù |MΡ r& ÏΒ !$yγ1t� ø. ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’n< Î) y7 În/ u‘ !$yγ9 pκ tJΨ ãΒ 

  .]44- 42 :نازعاتال[ _∪⊇⊇∩
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تـو را بـا يـا     كه در چه زماني واقع مـي شـود؟  ، دربارة قيامت از تو مي پرسند) اي پيامبر(«

  .»آن نزد پروردگارتواست) علم(منتهاي ) سر انجام و(آوري اين سخن چه كار است؟  

كه وقت حادثـه قيامـت    كند اين آياتي كه ذكر نموديم همگي بطور واضح داللت مي

شـود، و علـم بـر پـا شـدن       داند، و قيامت ناگهاني برپا مي بجز خداوند بزرگ كسي ديگر نمي

  :داند غيبي است كه فقط خداوند مي )مفاتح پنجگانه(  قيامت از علوم

+¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi”t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟn= ÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø� tΡ 

# sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? 6§ø�tΡ Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7: Î6yz ∩⊂⊆∪_  ]لقمان: 

34[.  

كند، و آنچه را كـه در   باران را نازل مي) او(قيامت نزد خداست، و ) زمان(گمان علم  بي«

آورد، و هـيچ كـس    ردا چـه چيـز بـه دسـت مـي     دانـد فـ   داند، و هيچ كس نمي رحمهاست مي

  .»ميرد، يقيناً خداوند داناي آگاه است داند كه در كدام سرزمين مي نمي

باشـد كـه بجـز     مفاتح غيب پنج تا مي«: فرمودنـد  �در حديث صحيح پيامبر اكرم 

  :داند؛ سپس اين آيه را تالوت فرمودند خداوند كسي نمي

+¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi”t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟn= ÷ètƒuρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# ( $tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø� tΡ 

# sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒ uρ “ Í‘ô‰ s? 6§ø�tΡ Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠ Î= tæ 7: Î6yz ∩⊂⊆∪_  ]لقمان :

34[ )1(.  

آمدنـد و از ايشـان    � ه فردي اعرابي نزد پيامبربشكل و چهر �و هنگامي كه جبريل 

  : پرسيدند

  قيامت كي است؟

  :در جواب ايشان فرمودند �حضرت 

                                                 

  ).4351(صحيح امام بخاري  -1
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ا و شما در اين زمينـه يكسـان   دانش م( سؤال شونده از سؤال كننده داناتر نيست«

  .»)است

 ،�و جبريـل   �پس دانستيم كه حتي پيامبر آخر الزمان سـيد بشـر محمـد مصـطفي      

  .شود قيامت چه وقتي بر پا ميدانند كه  نمي ،بزرگترين فرشته الهي



  هاي قيامت نشانه

چنانچه كه ذكر كرديم خداوند تبارك و تعالي وقت وقوع حادثه قيامت را بـر بنـدگانش   

پوشيده نگه داشته است ولي از راه لطف و كرمش نشانه ها و عالماتي براي نزديـك شـدنش   

  .ه استدموبراي امت بيان ن �قرار داده است كه پيامبر اسالم حضرت محمد 

+ö≅ yγsù tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) sπtã$¡¡9 $# βr& Ν åκu3 Ï? ù's? ZπtG øót/ ( ô‰ s) sù u !% ỳ $yγèÛ# u õ° r&_ ]18 :محمد[.  

جز اين انتظار دارند كه قيامت ناگهان فرارسد؟ به راسـتي نشـانه هـايش    ) كافران(= پس آيا آنها «

  .»آمده است

  : دنشو هاي قيامت به دو دسته تقسيم مي نشانه

  )كوچك(هاي صغري  انهنش -1

 .)بزرگ(هاي كبري  نشانه - 2



  قيامت )كوچك( هاي صغري نشانه

هاي صغري را از لحاظ ظهـور   هاي صغري قيامت بسيار است و علماي بزرگوار نشانه نشانه

  .و آشكار شدنش به سه دسته تقسيم نموده اند

 .آنچه آمده و تمام شده است -1

آشـكار شـدن اسـت و روز بـروز بيشـتر       آنچه كه برخي از آن آمده و پيوسته در حـال  -2

 .شود مي

 .آنچه كه هنوز نيامده است -3

ديــث ثابــت و صــحيح احاكنــيم كــه آنچــه كــه در  مــا در ايــن كتــاب مختصــر ســعي مــي 

شـايان يـاد آوري اسـت     ،ميهاي قيامت شمرده شده با ذكر دليل بيان نمـاي  از نشانه ،�پيامبر

همگـي ممنـوع يـا نـا پسـند يـا حـرام         ،شود ميهاي قيامت شمرده  آنچه كه از عالمات و نشانه

هـا چنـين    زيـرا برخـي   ،باشـد  مـي  شـر  ر و گـاهي عالمـت  يـ خبلكه گاهي عالمـت   ،نيست

  .حرام و يا شر است هانديشند كه آنچه از عالمت قيامت شمرده شد مي

  :يمپرداز قيامت مي) كوچك(هاي صغري  اكنون به ذكر نشانه

  ����بعثت پيامبر اسالم  -1

بعثت ايشـان داللـت دارد بـر نزديـك شـدن حادثـه        ،بيان فرموده اند كه �رسول اكرم 

  :قيامت در حديث آمده است

  :گويد مي � سعد سهل بن

  :فرمود �پيامبر  

  » دو همراه مبعوث شده ايم اين من و قيامت مانند«

  .)1(فرمودند با دو انگشتان دستشان اشاره مي �و حضرت  

  :گويد مي �نس بن مالك او 

  :فرمودند �دا رسول خ 

  .»ايم من و قيامت مانند اين دو مبعوث شده«

                                                 

  .روايت كرده اند) 2950(وامام مسلم ) 6138(امام بخاري  -1
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    :گويد انس مي 

  .)1(رسول خدا انگشت شهادت را به انگشت وسطي چسپاند 

  :گويد كند كه مي روايت مي �بو جبيره احمد بن حنبل با اسناد صحيح از او امام 

  :فرمود �رسول اهللا  

  .)2(»من در آغاز نسيم قيامت مبعوث شدم«

است كه بعد از ايشان پيـامبري   �راين اولين نشانه قرب قيامت بعثت محمد مصطفي بناب

و بعد از آن قيامت است چنانكه در كنار انگشت شهادت انگشت وسـطي قـرار    ،نخواهد آمد

  .و در ميان آنها انگشت ديگري نيست ،دارد

  :فرمايد امام حسن بصري مي

  .است �هاي قيامت حضرت محمد  اولين نشانه 

  :فرمايد ام قرطبي ميام

و  ،زيـرا كـه پيـامبر آخـر زمـان اسـت       ،اسـت  �اولين نشـانه قيامـت حضـرت محمـد     «

   .)3(»بدرستيكه در حالي مبعوث شده كه ميان ايشان و قيامت پيامبر ديگري نيست

 :����گداز رسول اكرم  وفات جان -2

  ده استباشد در حديث صحيح آم مي �هاي قرب قيامت وفات پيامبر گرامي  از نشانه

  :گويد عوف بن مالك مي

حاضـر شـدم در حـالي كـه ايشـان در خيمـه چرمـي         �در غزوه تبوك نزد رسـول اهللا   

  :تشريف داشتند، فرمودند

  .)1(الحديث »....... وفات من :بشماريد) و نشاني(قبل از آمدن قيامت شش چيز «

                                                 

  .روايت كرده است) 2951(امام مسلم و) 6139(امام بخاري  -1

  .رجوع شود) 808(به سلسله احاديث صحيحه ) 1/23( »الكني«بي در دوال -2

1�  �A�� #�.5@�0? <كتاب  -3�� BC�(� ���  ).522ص ( ��
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  :گويد عوف بن مالك أشجعي مي ،در روايت ديگر چنين آمده است

  :فرمود �پيامبر  ،آنگاه سالم عرض كردم ،حاضر شدم �ضرت خدمت ح 

  :عرض كردم »؟عوف« 

  :ندفرمود ،بله 

  : گويد عوف مي »وارد شو« 

  نفرمود �حضرت  )2(گفتم با تمام بدانم يا جزيي از آن؟«

  .»بلكه با تمامت وارد شو«

  :سپس فرمود

وفات  :آنها اولين ،شش چيز قبل از آمدن قيامت حساب بكن و بشمار! اي عوف«

  .» … من

  :گويد  عوف مي

سـپس بقيـه حـديث را    (مرا ساكت نمودند،  �من گريه كردم تا اينكه حضرت رسول  

  .)3()ذكر نمودند

بزرگتـرين   �شكي نيست كه وفات سيد جهانيان حضرت محمد مصـطفي   ،بله عزيزان

  .مصيبتي است كه بر امت اسالمي واقع شده است

  .وحي منقطع گرديد �و با وفات پيامبر اسالم  

به لقاي پروردگارش رفتند دنيا در چشم يارانش تيـره   �و براستي هنگامي كه حضرت 

  .و تار گرديد

                                                                                                                              

  ).10(صحيح مسلم  و) 50(صحيح بخاري  -1

در خيمـه كـوچكي    �زيرا كه پيـامبر  ،اين سخن را شايد بخاطر تنگي مكان پرسيده باشد �عوف -2

  .بودند

  .روايت كرده است) 6/25(ت امام احمد حديث صحيح اس -3
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به مدينه  �هنگامي كه حضرت : فرمايد مي �چنانچه كه صحابي جليل انس بن مالك 

وفات  �و آنگاه كه حضرت  ،تشريف آوردند هر چيز در مدينه روشن و درخشان گرديد

   .)1(و تاريك شد ههر چيز در مدينه تير ،كردند

  :فتح بيت المقدس -3

  .باشد مي) فلسطين(هاي قيامت فتح سرزمين بيت المقدس  يكي ديگر از نشانه

  .)2(»...فتح بيت المقدس...« :در دنباله حديث عوف بن مالك چنين آمده

بيـت   ديمـيال  638هجـري برابـر    16مير المومنين عمر بن الخطاب سـال  ادر زمان خالفت 

هنگامي كه نصاري ساكنين شهر قدس از فرمانده لشكر مسلمانان حضـرت   ،فتح شد المقدس

امان امضاء كند، و جزيه بپردازند، ولـي   راح خواستند كه با آنها پيمان صلح وجأبوعبيده بن ال

و  ،كـه بايـد خليفـه مسـلمانان خـودش جهـت امضـاي قـرار داد         ،شان اين بود آنان تنها شرط

زيـرا كـه وصـف ايشـان در تـورات ديـده        ،فتن كليد بيت المقدس تشريف بياوردتحويل گر

  .بودند

و سـر   ،مودندنتشريف آوردند و با آنها قرارداد صلح امضاء  �بدين خاطر حضرت عمر 

    .)3(زمين مقدس را از لوث يهود و نصاري پاك گردانيدند و در آنجا مسجد بنا نمودند

ها مـورد حملـه قـرار گرفـت و در سـال       يبيصلز طرف سپس بعدها سر زمين قدس بارها ا

 در ماه رجبآنگاه . ها بيت المقدس را اشغال نمودند يصليب ميالدي1098هجري برابر با  492

ميالدي قهرمان اسالم صالح الدين ايـوبي مجـدداً قـدس را از     1187هجري برابر با  583 سال

  .ها بيرون آورد و آن را پاك گردانيد چنگال صليبي

                                                 

  .روايت كرده است) 3618(امام ترمذي در باب المناقب  -1

  .امام بخاري روايت كرده است -2

و البدايـة والنهايـة   ) 1/170(و معجـم البلـدان   ) فتح بيت المقدس/ 3ج (تاريخ طبري : رجوع شود به -3

)7/55.(  
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 ،هجـري سـرزمين قـدس را بتصـرف خـود در آوردنـد       626ها در سال  لي دوباره صليبيو

 ،ميالدي ملك ناصر ايوبي از آنـان بـاز پـس گرفـت     1239هجري برابر با  637آنگاه در سال 

ها مجدداً قدس را تصرف كردند آنگـاه پـس از يـك سـال      هجري صليبي 641سپس در سال 

  .ون آوردپادشاه پارسا ايوب از تصرف آنها بير

هـاي پـي در پـي و همچنـين پـس از       هـا بعـد از جنـگ    ولي افسوس صهيونيستها و صـليبي 

به اشغال خود در  آن را ميالدي 1967توانستند در سال  ،هاي بسيار كنفرانسهاي متعدد و توطئه

ها ادامه دارد، و انشاء اهللا در نهايت فتح  و از آن تاريخ به بعد درگيريهاي و كشمكش ،بياورند

جنگ بزرگي رخ  �و در قرب قيامت بر حسب فرمايش پيامبر  ،ز آن مسلمانان خواهد بودا

و آنگـاه سـر    ،كننـد  يم ادهاري جنصدي با يهود و حضرت مهي هبرره و مسلمانان ب ،دهد مي

  .زمين بيت المقدس به دست مبارك حضرت مهدي فتح خواهد شد

  .به اميد آن روز

  :طاعون عمواس -4

سپس در سر زمين  ،اين مرض طاعون شروع شد )1(ر روستاي عمواسهجري د 18در سال 

هـزار   25فيات وفات كردند تعداد و �شام منتشر گرديد و تعداد زيادي از ياران رسول اهللا 

و از جمله كساني كه در اين حادثه جان دادند حضـرت ابـو    ،نفر از مسلمانان گفته شده است

  .عبيده بن الجراح امين اين امت بود

   :دنباله حديث عوف آمدهدر 

پس مرگ و مير بسياري در ميان شما رخ خواهد داد و اين مرگ چنان ناگهاني .. «

كند و از بيني آنان عفونت و چرك بيرون  اصابت مياست مانند بيماري كه به گوسفندان 

  .)2(»...ميرند سپس مي آيد مي

                                                 

معجـم البلـدان   . ه تـا رملـه شـش مايـل فاصـله دارد     اي در سرزمين فلسطين است ك عمواس دهكده -1

)4/1057.(  

  .)3176(صحيح بخاري  -2
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ن عالمـت و نشـاني در   ايـ  :نويسد در فتح الباري شرح صحيح بخاري مي /امام ابن حجر

  .)1(طاعون عمواس آشكار شد وباي ،بعد از فتح بيت المقدس و ،�زمان خالفت عمر 

  نياز شدن از صدقه زياد شدن مال و دارائي و بي -5

بـدون  «: كند كه فرمودنـد  روايت مي �از حضرت رسول خدا  �حضرت أبو موسي 

طالء براي صدقه دارد  با خودش ،شك بر مردم زماني خواهد آمد كه شخص ثروتمند

  .)2(»يابد كه از وي بپذيرد كسي را نمي

  :فرمودند �رسول اهللا : گويد مي �ابو هريره 

 و(دارائي در ميان شما بسيار شـود   شود مگر تا زماني كه مال و قيامت بر پا نمي«

كـه چـه    ،دار صاحب مال نگران اسـت  كه شخص پولتا جاي ) ها لبريز گردد انهزخ

شـود   را براي گرفتن صدقه فرا خوانده مـي  يشخص ،پذيرد وي مياز  را كسي صدقه

  .)3(»من به آن حاجت و نيازي ندارم :گويد مي او آنگاه

شـود فرمـوده    اينكـه مـال و امـوال زيـاد مـي      ةبار در احاديث بسيار در �رسول گرامي 

  .فرمايد هاي زمين به اين امت عطا مي خداوند گنجينه  كه هو همچنين فرمود ،است

  .)4(»بمن عطا شد) نقره( و سفيد) طال(دو گنجينه سرخ «

  .)5(»هاي زمين به من داده شد همانا كليد گنجينه« :فرمايد در حديث ديگر مي

  :گويد مي �عدي بن حاتم 

                                                 

  ).6/278(فتح الباري  -1

  ).1012(و صحيح امام مسلم كتاب زكات شماره ) 1348(صحيح بخاري  -2

  ).157(صحيح امام مسلم كتاب زكات و ) 1336(صحيح امام بخاري  -3

  ).2889(صحيح امام مسلم  كتاب فتن -4

  ).2296(و صحيح مسلم كتاب فضائل ) 6590(صحيح بخاري  -5
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حاضر بودم، ناگاه فردي آمـد از فقـر و تنگدسـتي بـه حضـرت       �من در خدمت پيامبر 

 �ي شـكايت كـرد، آنگـاه حضـرت     شكايت كـرد، سـپس فـرد ديگـري آمـد و از راهزنـ      

  :فرمودند

  »آيا تو سرزمين حيره را ديده اي؟ !اي عدي« 

  :عرض كردم

  .ام ولي در باره آن شنيده ،ام نديده 

  :فرمودند 

اگر عمرت طوالني شود، خواهي ديد كـه يـك زن بـه تنهـايي از حيـره بلنـد       « 

از كسي بجز خـدا   و ،و طواف خانه خدا را بجاي ميĤورد ،رود شود، و به مكه مي مي

  .»ترسد نمي

   :گويد عدي مي

  .ن و راهزنان قبيله طي كجا هستند؟پس در آن هنگام دزدا :من با خودم گفتم

   .»هاي كسرا را فتح خواهيد كرد و اگر زنده بودي، يقيناً گنجينه«

  .كسرا پسر هرمز؟: عرض كردم

ديد كه بـه پـري    و اگر زنده بودي مردماني را خواهيد، زمكسرا پسر هر« :فرمودند

پس  ،بپذيرد آنانكه از  ندستهد و دنبال كسي نكف دستشان طال يا نقره در دست دار

  .»...دنياب كسي را نمي

  :فرمايد عدي مي

و طواف خانه  ،كرد كه زن از حيره تا مكه سفر مي ،بدرستي كه من با چشمان خودم ديدم

كسـاني بـودم كـه     ةودم از زمـر و خـ  ،ترسـيد  و از كسي جـز خـدا نمـي    ،آورد خدا را بجا  مي

و شـما اگـر عمـر كرديـد آنچـه كـه ابـو القاسـم          ،هاي كسرا پسر هرمز را فتح كـرديم  گنجينه

   .)1(فرمودند خواهيد ديد �پيامبر

                                                 

  ).3400(صحيح بخاري كتاب مناقب  -1
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 و ،به تحقق رسيده اسـت  �هاي رسول اكرم  گوئي شكي نيست كه بسياري از اين پيش

و امـوال و دارائـي    ،موال بسيار گرديدفتوحات بسيار مال و اب سبه ب �در زمان صحابه كرام 

آنقدر مال و  /همچنين در زمان خالفت عمر بن عبد العزيز  ،فارس و روم را تقسيم نمودند

يافت كـه از وي   اي بدهد شخصي را نمي خواست صدقه فردي كه مي ،)1(دارائي زياد شده بود

  .بپذيرد

م ظهور حضرت مهـدي و  در هنگاو بخصوص  ،و همچنان مال بيشتر و بيشتر خواهد شد

 دروندر زيرا كه در آن هنگام زمـين آنچـه از گنجينـه و دفينـه      ،�آمدن حضرت عيسي 

  .ريزد بيرون مي ،دارد خود

  فتنه و آشوب -6

انسان مسلمان هميشه در معرض بال و آزمايش است تا اينكه خالص از ناخـالص مشـخص   

  .گردد

   .بود واهداين بالها گاهي در مال و گاهي در اهل و عيال خ

 ، اخـتالف، رقـه تفشـان  در ميـان   ،گـردد  چه بسا اوقات امت اسالمي دچار فتنه و آزمايش مـي 

  .گيرد صورت مي ،كشتار، هتك حرمات و سلب اموال خون ريزي، و قتل و

انواع فتنه و آشوب  ،و به قيامت بيشتر نزديك شود ،ت كاسته شودمو هر چند از عمر اين ا

  .گردد ر ميو آزمايشها بيشتر و بيشت

خداوند تبارك و تعالي پيامبر گراميش را بر بسياري از بالها و فتنه هاي كه امتش بـا آنهـا   

و راه  ،نيز امتش را بـر حـذر داشـته اسـت     �آگاه ساخته و رسول اكرم  ،دچار خواهند شد

  .هاي تاريك بيان نموده است خروج از آن فتنه

يكي از نشانه هـاي قيامـت آشـكار     :د كهدر احاديث بسياري بيان فرموده ان �رسول خدا 

گـردد، و ايمـان افـراد     اي كه حق بـا باطـل آميختـه مـي     باشد، چنان فتنه هاي عظيم مي شدن فتنه

                                                 

  .رجوع شود) 13/89(به فتح الباري  -1
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من بـوده، و هنگـام   ه يك فرد صبح ميكند در حالي كه مؤشود، بطوري ك متزلزل و سست مي

  .شود من است و صبح كافر ميمؤ گردد، و شب شب كافر مي

  :فرمودند �آمده است پيامبر  �و موسي اشعري بادر حديث 

كه فرد در حال  ،هاي مانند شب تاريك خواهد آمد همانا قبل از وقوع قيامت فتنه«

 ،شـود  من است و صبح كافر ميو شب مؤ ،گردد نمايد و شب كافر مي ايمان صبح مي

كـه راه   بهتر اسـت از كسـي   ،و ايستاده ،فرد نشسته در اين فتنه بهتر است از ايستاده

كند  ي و تالش ميعرود بهتر است از آن كس در آن فتنه س رود، و كسي كه راه مي مي

هاي خود را و شمشير هايتان را بـه سـنگ    پس كمانهاي خود را تكه تكه كنيد و نيزه

پـس بهتـرين فرزنـد     ،مبـتال شـديد   آن و آنگاه اگر فتنه بر شما وارد شد و به ،بزنيد

  . )1(»حضرت آدم باشيد

  :ر حديث ديگر چنين آمدهو د

مانند تكه شـب تاريـك   هاي  فتنه ،چون، به انجام  دادن اعمال نيك مبادرت ورزيد«

من و شـب مـؤ   ،گردد و شب كافر مي ،خواهد آمد كه شخص صبح  ايمان دارد

ارزش دنيـا   شـخص ديـن خـود را بـه متـاع بـي       ،شـود  است و صبح كافر مي

  .)2(»فروشد مي

 و رسول گرامـي اسـالم   ،احاديث و روايت بسياري آمده استان هاي آخر الزم دربارة فتنه

ها، هميشه بـه   كه انسان  از شر اين فتنهاست حذر داشته ، و دستور داده ها بر  امتش را از فتنه �

 ،ها ايمان به خداي واحد و ايمان بروز آخرت اسـت  و تنها راه نجات از فتنه .خداوند پناه ببرد

  .باشد ميماعت مسلمانان و متفرق نشدن سك بودن به جممت چنينو هم

                                                 

روايـت  ) 3961(و ابـن ماجـه   ) 4262و 4259(و ابـو داود  ) 4/408(حديث صحيح است امام احمـد   -1

  .كرده است

  .ه استروايت كرد) 118(اب االيمان امام مسلم در كت -2
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اشـاره   ،انـد  پـيش گـوئي كـرده    �ما در اينجا به برخـي از فتنـه و آشـوبهاي كـه پيـامبر      

  :كنيم مي

  :���� شهادت خليفه مسلمين حضرت عثمان بن عفان) 1
ها  بودند، فتنهدر مقابل فتنه محكمي  ةكه قلعه و درواز �بعد از شهادت سيدنا عمر فاروق 

و منافقين توانستند كه بيشتر رشد كنند و خود را در  ،آشكار و هويدا شد يز ديگريكي بعد ا

  .صفوف مسلمانان جاي دهند

كساني كـه از عـراق    آن، كشته شدن حضرت عثمان توسط داعيان شر بود ،پس اولين فتنه

 .و مصر آمده بودند و به شهر مدينه يورش بردند و خليفه مسلمين را شهيد كردند

و در ميان صحابه پيامبر  ،در صف مسلمانان شكاف ايجاد شد ،ت حضرت عثمانو با شهاد

   .جنگ و خونريزي در گرفت

آيـا آنچـه مـن    « :هاي مدينه باال رفتند، فرمودند اي از تپه بر تپه �روزي رسول اكرم 

  .»بينيد؟ بينم شما مي مي

  :فرمودند، خير: عرض كردند 

ها و منازل شما فـرو   هاي باران در خانه د دانهبينم كه مانن هاي را مي همانا من فتنه«

  .)1(»ريزد مي

  حديث چنيناين در شرح  /امام نووي 

  :نويسد مي 

يعني بسيار است و همه مردم  ،در كثرت و عموميت آن است ،هاي باران تشبيه فتنه به دانه 

  .و اين حديت اشاره دارد، و مخصوص گروه و طائفه خاصي نيست ،گيرد را در بر مي

صـفين و واقعـه حـره و     مثـل جنـگ جمـل،    ،به جنگهاي كه بين صـحابه صـورت گرفـت   

  .)1(...�شهادت عثمان و حضرت حسين 

                                                 

  .روايت كرده است) 2885(و امام مسلم) 1878(امام بخاري  -1
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  :جنگ جمل) 2
جنگ جمل بـود كـه    ةرخ داد حادث �هاي ناگواري كه بين صحابه رسول اهللا  از حادثه

ت از يك طـرف و بـين  حضـر    �علي  امير المؤمنين ؛ بين�بعد از شهادت حضرت عثمان 

  .زبير، صورت گرفت عايشه و طلحه و

بـدون اختيـار    ولي و حضرت عايشه و يارانش براي ايجاد صلح بين مسلمانان بيرون شدند 

علي حضرت گوئي فرموده بودند، و به نپيش �جنگ صورت گرفت و رسول اكرم  ينطرف

  .)2(ددستور داده بودند كه هنگام جنگ و درگيري حضرت عايشه را به جايگايش باز گردان

  :جنگ صفين )3
كه بين حضرت  ،جنگ صفين است ،هاي كه بين صحابه واقع گرديد از جنگيكي ديگر 

  .علي و معاويه در گرفت

  : فرموده بودند �رسول اكرم 

شود تا اينكه دو گروه و طايفه بزرگ از مسـلمانان بـا همـديگر     قيامت بر پا نمي«

  .)3(»...بشدت بجنگند

ايـن دو طايفـه همانـا علـي و يـارانش و معاويـه و       : نويسـد  ري ميامام ابن حجر در فتح البا

  .)4(يارانش هستند

  :خوارج ةفتن )4

                                                                                                                              

  ).18/8(شرح صحيح مسلم  -1

  ).6/393(مسند أحمد  -2

  .روايت كرده است) 157(و امام مسلم ) 6704(امام بخاري  -3

  ).13/85(فتح الباري  -4
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بسياري از آمدن گروهي خبر داده اند مدعيان علم هستند و در احاديث  �رسول اكرم 

كنند، ولي در حقيقت از احكام و  تالوت قرآن را بسيار مي ه،روز ،كنند نماز بسيار عبادت مي

  .»يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم« چيزي نصيبشان نيست فهم قرآن

  .»رود خوانند ولي از ترقوه آنها پايين نمي قرآن را مي«

پس از جنگ صفين و موافقت اهل عراق و شام  � اين گروه در زمان امير المومنين علي

منين علـي  امير المؤ قبالً در لشكر و، آشكار شدند و هنگام بازگشت علي به كوفه ،ينمبه حك

تعدادشان تقريباً هشـت   ،اي بنام حروراء اقامت نمودند و در منطقه هو از لشكر جدا شد .بودند

  .بود هزار نفر 16هزار نفر بود و گفته شده 

تعـداد   ،را بـراي منـاظره بـا آنهـا فرسـتاد      �عبد اهللا بـن عبـاس    ،منينؤمير المأحضرت 

  ....توبه كردند و بر گشتند از آنان زيادي

علي بن أبي طالب با آنان جنگيد و آنهـا را   أمير المؤمنين انجام در منطقه بنام نهروان و سر

  .)1(نجات يافتند ه شدنتعداد كمي كه از كشت د بجزتار و مار كر

خوارج پيشين گوئي فرموده انـد  ظهور فرقه  وآمدن  ةدربار �همچنان كه گفتيم پيامبر 

بلكه  نداين گروه و طائفه تمام شدني نيست فته نماند كهنا گو دستور جنگ با آنان نيز داده اند، 

  .پيوندند در طول تاريخ خواهد بود تا اينكه در آخر الزمان به دجال مي

  :ظاهر شدن آتشي از سرزمين حجاز -7

  .شود ميظاهر از سرزمين حجاز  است كه هاي قيامت آتشي يكي ديگر از نشانه

  :كند كه فرمودند ميروايت  �از رسول خدا  �حضرت أبو هريره 

شود تا وقتي كه آتشي از سرزمين حجاز ظاهر شود، و از روشني  قيامت بر پا نمي«

    .)2(»ديده شود) شام(گردن شتران در شهر بصري  ،آن

                                                 

  ).7/288(و رجوع شود به كتاب البدابة و النهاية  -1

  .يت كرده استروا)  2902( و امام مسلم ) 6701( امام بخاري  -2
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  : فرمايد امام قرطبي مي

 654در شـب چهارشـنبه جمـادي آخـر سـال       ،اين آتش در سرزمين حجاز در شهر مدينه

  .)1(بس عظيم بود يو آتش ،ظاهر شد ،هجري

  : گويد امام نووي مي

و  ،نزد تمام اهل شام و بقيه سر زمينها متواتر است ،خبر ظاهر شدن اين آتش از شهر مدينه

  .)2(كساني از اهل مدينه كه آن را مشاهده كرده اند مرا خبر داده اند

 ،گـردد  نا گفته نماند كه اين آتش غير از آن آتشي است كه هنگام حادثه قيامت ظاهر مي

  .دهد و مردم را بسوي سرزمين حشر سوق مي

  :آمدن مدعيان نبوتـ  8

كـه برخـي از آنهـا در زمـان      ،اسـت هاي قيامت آمدن مدعيان دروغـين نبـوت    يكي از نشانه

و  ،كردنـد  پيـامبري  و برخي در زمان صحابه كرام ادعاي ،پيامبري نمودند ادعاي �رسول اكرم 

  .خواهند آمد كه چنين ادعا كنند آمده اند و نيز، اهافرادي گمر در طول تاريخ پيوسته

  :فرمودند �رسول اهللا 

ـ نفر دجـال   30اي قريب به  شود تا اينكه عده قيامت بر پا نمي«  گـو دروغ وفت ص

    .)3(»ادعاي پيامبري كنند

  :گويد ميروايت است كه  �و از ثوبان 

  :فرمودند �رسول خدا  

مشركين بپيوندند، و تا اينكه بتهـا   هئلي از امتم بتا اينكه قبا ،شود قيامت برپا نمي« 

كـه همگـي چنـين     ،نفر دروغگو خواهد آمـد  30در امتم همانا پرستيده شود، و 

                                                 

  ).531ص (التذكرة  -1

  ).18/28(شرح صحيح مسلم  -2

  .اند روايت كرده) 157(و امام مسلم ) 3413(امام بخاري  -3
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كه پيامبر هستند، در حاليكه من خـاتم پيـامبرانم و بعـد از مـن پيـامبري       پندارند مي

   .)1(»نيست

  :از جمله كساني كه در عصر نبوت ادعاي پيامبري كردند

  .توان نام برد مي را، و طليحه اسدي ،و سجاح ،اسود عنسي ،مه كذابمسيل

توان غالم ميرزا قادياني و حسين بن علي ميرزا بهائي  و از مدعيان نبوت در عصر حاضر مي

  .را نام برد

  :از بين رفتن امانت -9

امانـت از دلهـا برداشـته     ،باشـد  هاي قيامت از بين رفـتن امانـت مـي    يكي ديگر از نشانه

ن امـور  ه شـد و همچـين سـپرد   ،گـردد  و شخص بعد از اين كه امين بـوده خـائن مـي    ،شود يم

هـاي از بـين رفـتن     مسلمان بدست كساني كه لياقت و شايستگي آن را نداشته باشـند از نشـانه  

  .باشد امانت مي

  : گويد مي �ابو هريره 

  :فرمود �رسول خدا 

  .»ت باشبين رفت، آنگاه منتظر قيام هنگامي كه امانت از« 

  :عرض شد

  .از بين رفتن امانت چگونه است؟ !يا رسول اهللا 

  : فرمودند

   .)2(»به غير اهلش سپرده شود، پس منتظر قيامت باش) امت(هر گاه امور «

 دگرگـون  و مـوازين منقلـب   �همچنين در قرب قيامت بر طبق فرمايشات رسول اكرم 

  .گردد مي

                                                 

  .روايت كرده است) 2176(و امام ترمزي ) 4252(امام ابو داود ، حديث صحيح است -1

  .روايت كرده است) 6131(امام بخاري  -2
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كننـد، و شـخص    غگو را تصديق ميوفرد درو  ،فرد راستگو را تكذيب ميكنندبطوري كه 

  .دانند ن را امين ميئشخص خا و ،امين را خائن

  :از بين رفتن علم و زياد شدن جهل و ناداني -10

با وفات علماء و  ،گرددكه علم شرعي و ديني كم  ،هاي قيامت اينست يكي ديگر از نشانه

  .ل و ناداني زياد گرددو بعد از آن جه ،از بين برود رفته دانشمندان اسالمي رفته

  :گويد أنس بن مالك مي

  :فرمودند �رسول اهللا 

باقي  و جهل و ناداني پا برجا و ،داشته شودهاي قيامت اينست كه علم بر از نشانه«

  .)1(»بماند

گـردد، علـم گرفتـه     زمان به همـديگر نزديـك مـي   « :است آمده ديگر و در حديث

   .)2(»گردد و فتنه و آشوب آشكار مي شود، مي

صـورت   ،گرفتـه شـدن علـم بـا از بـين رفـتن و وفـات علمـاء         ،و همچنان كه ذكر كـرديم 

  .گيرد مي

  :در حديث آمده است

و (بـا گـرفتن   كشـد لـيكن علـم را     بندگان نمي) سينه(همانا خداوند علم را از « 

مردم افراد نـادان را بعنـوان   آنگاه  ،گيرد، تا اينكه عالمي باقي نماند مي، علماء) وفات

آنان بدون علـم و آگـاهي    آنگاهشود،  مي هپس پرسيدسگزينند،  و بزرگتر بر مي يسرئ

  .)3(»كنند گمراه مي زين ان ردهند، در نتيجه گمراه شده و ديگر ا فتوي مي

علم قرآن و سنت اسـت، و آن علمـي    ،نا گفته نماند كه هدف از علم در اين احاديث

ه علماء ميراث بران پيـامبران الهـي هسـتند، و بـا     اند، زيرا كاست كه از پيامبران ميراث برده 

                                                 

  .روايت كرده اند) 2671(و امام مسلم ) 81(مام بخاري ا -1

  .روايت كرده است) 989(امام بخاري  -2

  .روايت كرده اند) 2673(و امام مسلم ) 100(امام بخاري  -3
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كـرد و جهـل و نـاداني زيـاد      ميرند و بدعت آشكار مي و سنتها مي ،رود رفتن آنان علم نيز مي

  .است دو به ازديارشود، اما علم دنيا  مي

  :زياد شدن ربا خواري -11

  .استربا خواري و سود  ،خورد بسيار بچشم مي هنشانه ديگري كه امروز

شود كه هـيچ   آنقدر ميان مردم ربا خواري و سود زياد و عام مي ،�ق فرمايش پيامبر طب

  .كنند پروا نمي

  :فرمودند �كه رسول خدا  ،كند روايت مي �ابوهريره 

اسـت   ،بدسـت آورده  كه بر مردم زماني خواهد آمد كه شخص از مال و دارائي« 

  .)1(»آيا از حالل است يا از حرام ،نداردهيچ پروا 

خـورد، كـه بيشـتر مـردم      فرموده است در اين ايام بوضوح بچشم مـي  �له آنچه پيامبر ب

كوشش و تالش دارند كه مال و ثروت جمع آوري كنند، و هيچ بفكر حالل يـا حـرام بـودن    

  .آن نيستند

  :شراب نوشي و روا دانستن آن -12

ام بكثـرت ديـده   كه متأسفانه در اين ايـ  ،هاي قيامت شراب نوشي است ز نشانهايكي ديگر 

  .شود و به نامهاي گوناگون ناميده مي ،شود مي

  :فرمودند �كند كه پيامبر  روايت مي �در حديث صحيح انس 

  .)2(»شود شراب نوشيده مي و...  « :ذكر نمودند و »...هاي قيامت  از نشانه«

  : در حديث ديگر آمده

                                                 

  .روايت كرده است) 1954(امام بخاري  -1

  ).2671(امام مسلم  -2
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گـري نامگـذاري   داننـد، و آن را بـه نـام دي    حالل مـي را گروهي از امتم شراب «

  .)1(»كنند مي

  :بسيار شدن زنا و فحشاء -13

زيـاد شـدن زنـا و     ،گوئي فرموده استينپيش � هاي كه پيامبر گرامي يكي ديگر از نشانه

  .باشد فحشا مي

  : هاي قيامت آمده باره نشانه در �در حديث انس 

  .)2(»شود و زنا آشكار مي«

در امتم گروهـي خواهنـد   «: ث آمـده و از همه بدتر حالل دانستن آن است كه در حدي

  .)3(»پندارند بريشم را حالل و جايز ميبود؛ كه زنا و ا

  :و در حديث ديگر آمده است

مانند االغ مرتكـب فعـل زشـت    ) در جلو ديد ديگران(ان مآيد كه مرد زماني مي« 

  .)4(»شود ميقيامت بر پا  نشوند و بر آنا مي

  .و در حديث ابوهريره چنين آمده است

   :فرموده �مبر پيا

رود تـا اينكـه فـردي     قسم بذاتي كه جانم در دست اوست، اين امت از بين نمي«

بگيرد و با وي مرتكب عمل فاحشه شود، در آن زمان بهترين آنها در وسط راه زني را 

  .)5(»...رفتي كاش پشت اين ديوار مي: گويد كسي است مي

                                                 

  .وايت كرده اندر) 2/1123(و ابن ماجه ) 5/318(امام احمد ، حديث صحيح است -1

  .روايت كرده اند)    16/221(و امام مسلم )  1/178(امام بخاري  -2

  ).فتح الباري 10/51( امام بخاري  -3

  .روايت كرده است)  18/70(  امام مسلم  -4

رجالش را رجال صـحيح دانسـته   ) 7/331(امام ابويعلي روايت كرده است و هيثمي در مجمع الزوائد  -5

  .است
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  :ز دانستن آنآشكار شدن ساز و موسيقي و رقص و همچنين جاي -14

  : كند كه فرمود روايت مي �سهل بن سعد از رسول خدا

پر تـاب سـنگ آسـمان و    ) فقذ(فرو رفتن در زمين، و ) خسف(در آخر زمان «

  .»خواهد بود) ها چهره(مسخ 

  چه وقتي؟  !يا رسول اهللا: عرض شد

  :فرمود

  .»دو بسيار شون ،زنان آواز خوان آشكار و ،هنگامي كه آالت موسيقي و ساز« 

بـه هـر سـوي كـه بنگـريم       ،اينهـا اسـت  همه متأسفانه امروزه امت اسالمي مبتال و دامنگير 

شـه و رقـاص گـوي هرميـداني را     پينرو زنـان و مـردان ه   ،سـيقي بلنـد اسـت   وصداي آواز و م

  .اند ربوده

  :زينت دادن مساجد -15

فخـر   و همچنـين ، كـردن مسـاجد  و نقـش و نگـار    ،هاي قيامـت مـزين   يكي ديگر از نشانه

  :فرمود �كند كه رسول خدا  أنس بن مالك روايت مي .باشد فروشي بيكديگر مي

  .)1(»شود تا اينكه مردم نسبت به مساجد به يكديگر فخر كنند قيامت بر پا نمي«

  :در روايت ديگر چنين آمده

مساجد به يكديگر فخـر  ) ساخت و ساز(هاي قيامت اينست كه مردم در  از نشانه«

  .)2(»فروشي كنند

گردد نه با نقـش و نگـار    آباد مي ،شكي نيست كه مساجد با ذكر و طاعت خدا و رسولش

  .ساختش

  :و در حديث ديگر و عيد سختي آمده است

                                                 

  .روايت كرده است) 3/134(امام احمد در مسند ، حيح استحديث ص -1

  ).2/282(و صحيح ابن خزيمه ) 2/32(سنن امام نسائي  -2
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يد و قرآنهايتـان را بـا آب   تين و رنگارنگ سـاخ تان را مزّ هاي هنگامي كه مسجد«

  .)1(»پس نابودي و هالك برايتان است ،طالء زينت داديد

  :اختمانهاي بلنددر ساختن سيكديگر با رقابت  -16

بـا آغـاز فتوحـات     ،بعد از عصر نبوت ،مان فرموده بود  اين نشاني همچنانكه پيامبر گرامي

هاي دنيا شروع گرديد، و رفتـه رفتـه رو بـه پيشـرفت      و بدست آمدن كنزها و گنجينه ،اسالمي

نه گان در بناي سـاختمانهاي  ن و پا برهناو اين روزها ما شاهد هستيم كه بينوايان و چوپا ،است

  .فروشند جويند و فخر مي مجلل و بلند بر يكديگر سبقت مي

  :در حديث جبرئيل چنين آمده

هنگامي كه چوپانان در ساختمان  ،سازم هاي قيامت آگاه مي من تو را از نشانه...  « 

   .)2(»...سازي بر يكديگر سبقت بجويند و فخر فروشي كنند

   :و در روايت امام مسلم

افراد لخت و پا برهنه گان و بينوايان گوسفند چرانها در ساخت و ساز و بلنـدي  «

  .)3(»آن به يكديگر فخر بفروشند

  :كنيز مالك و آقاي خود را بزايد -17

  :در دنباله حديث جبرئيل چنين آمده است

 سازم، هر گاه كنيز آقا و بانوي خـود را  هاي قيامت آگاه مي نشانه از من تو را...  «

  .)4(»بزايد

  .علماء درباره شرح اين حديث اقوال و آراء مختلفي دارند

                                                 

  .عالمه آلباني اسنادش را حسن دانسته است) 599(صحيح الجامع الصغير  -1

  .روايت كرده اند) 10(و امام مسلم ) 50(امام بخاري -2

  .)1/158(تاب االيمان ك -3

  .روايت كرده اند) 1(و امام مسلم ) 50( ري امام بخا -4
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  : گويد امام ابن حجر عسقالني مي

آنگاه فرزند با مادرش رفتار آقا بـا كنيـز    ،شود چنين است كه نافرماني پدر و مادر زياد مي

ار از وي زنـد و ماننـد خـدمتك    دهد و او را مي كند، دشنام مي و او را اهانت مي ،گيرد پيش مي

  . )1(كشد كار مي

كـه دختـران چنـان بـا      ،خـورد  اين عالمات و نشاني نيز امـروزه بخـوبي بچشـم مـي     ،آري

بـا كنيـز و نـوكر خـودش بـر خـورد       د در زمان قديم آقا و سي كه، كنند مادرانشان بر خورد مي

 ،يكاردر منـزل ماننـد يـك خـدمت     ،مادران بيچاره ،و در نظر اينگونه دختران نافرمان ،كرد مي

  .بيش نيستند

ولي بايد دانست كه خوشنودي خداوند در خوشنودي پدر و مادر است، كسي كه پـدر و  

  .شود خداوند هرگز از وي راضي نمي ،نيدامادرش را رنج

  :گويد سعدي شاعر شيرين سخن چنين مي

  چه خوش گفـت زالـي بفرزنـد خـويش    
  

  چو ديدش پلنگ افكـن و پيلـتن  
  

ــدي    ــاد آمـ ــت يـ ــد خرديـ ــر از عهـ   گـ
  

  كه بيچاره بودي در آغـوش مـن  
  

  نكـــردي دريـــن روز بـــر مـــن جفـــا    
  

  كه تو شـير مـردي و مـن پيـرزن    
  

  :قتل و كشتار زياد -18

باشـد، در حـديث ابـو هريـره      كثرت قتل و كشتار مـي  ،هاي قيامت يكي ديگر از نشانه

  :ندفرمود �آمده است كه رسول خدا 

   »زياد شود »هرج«شود كه  امت وقتي بر پا ميقي« 

  چيست؟  »هرج«! يا رسول اهللا : عرض شد

  .)2(»قتل، قتل« :فرمودند

                                                 

  .رجوع كنيد) 123-1/122(به فتح الباري  -1

  ).2888/18(صحيح مسلم  -2
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  :فرمايد و در حديث ديگر مي

شود تا اينكه بر مـردم   قسم به آن ذاتي كه جانم در دست اوست، دنيا تمام نمي« 

ي چـه  دانـد بـرا   و نه مقتول مـي  ،براي چه فرد را كشته داند زماني بيايد كه قاتل نمي

  .»كشته شده است

  شود؟ اين چگونه مي �اي رسول خدا : ده شدهپرسي

  : فرمودند

  .)1(»زخنددو فتنه، قاتل و مقتول هر دو در) هرج(«

 ،پيشگوئي فرموده بودند ،هاي تاريك وقوع حوادث و فتنه بارةدر �آنچه پيامبر گرامي 

و تا بـه امـروز بـر اثـر      ،واقع گرديد ،عثمانحضرت برخي از آنها در عهد صحابه بعد شهادت 

 هزاراندر هر روز  ،هاي خطرناك فتنه و آشوب و جنگهاي داخلي و خارجي و وجود اسلحه

  .شود كه مانند يك گوسفند ذبح مي ،گرديدهد، و ارزش انسان آنقدر كم نشو انسان كشته مي

  :پديدار شدن شرك در اين امت -19

  :فرمايد مي �ثوبان 

  : فرمودند �رسول خدا 

شـود، و قيامـت    ه شد، تا روز قيامت برداشته نمـي هر گاه شمشير بر امتم گذاشت«

زماني كه قبـايلي   آن، وبپيوندند هاي از امتم به مشركين شود كه قبيله هنگامي بر پا مي

  .)2(»نماينداز امتم بتها را پرستش 

از  ،يهاي آن پديدار شـده اسـت و افـراد    هاي است كه برخي از نمونه از نشانه ،ين نشانيا

عبادت سنگ و چوب خالصه  و شرك تنها در ،به مشركين پيوسته اند امت بت پرست شده و

و همچنين كنار گذاشتن دستورات  دين خداوند نيز  ،بلكه تقديس افراد و طواغيت ،شود نمي

  .شامل است

                                                 

  .روايت كرده است) 2908(امام مسلم  -1

  .روايت كرده اند) 2176(و امام ترمذي ) 4252(حديث صحيح است امام ابوداود  -2
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  :فرمايد مي �حضرت عايشه 

  : فرمايد مي �شنيدم كه رسول خدا 

 تا اينكـه الت و ) ودش يعني قيامت بر پا نمي(رسد  شب و روز به پايان نمي«

  .»عزي پرستش شود

  : آنگاه من عرض كردم

  :كردم هنگامي كه خداوند اين آيه را نازل فرمود اي رسول خدا من چنين تصوري مي

+uθèδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& …ã&s!θß™u‘ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9 $# …çνt� Îγôà ã‹Ï9 ’ n?tã ÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2 öθs9 uρ 

oν Ì� Ÿ2 šχθä. Î ô³ ßϑø9 او كسي است كه رسول خود را با هدايت ودين « .]33 :������[ _∪⊃⊃∩ #$

 .»اگر چه مشركان كراهت داشته باشند، تا آن را بر همة دين ها غالب گرداند، حق فرستاد

  .تمام است براي هميشه و

  :فرمودند 

سـپس خداونـد نسـيم     ،چنـين خواهـد بـود    تا زماني كه خداوند خواسته باشد«

قـبض روح   ،فرستد، آنگاه كسي كه به اندازه خـردل ايمـان در دل دارد   مي اي پاكيزه

د در آن صورت آنها به نمان كند، پس كساني كه هيچ خيري در آنها نيست باقي مي مي

   .)1(»گردند دين نياكان خود بر مي

  ):ها كم شدن فاصله(نزديك شدن زمان  -20

  :كند كه رسول خدا فرمودند روايت مي �ابو هريره 

  .)2(»شود تا اينكه زمان به هم ديگر نزديك شود قيامت بر پا نمي«

  :فرمودند �كند كه رسول خدا  روايت مي �و انس بن مالك 

                                                 

  .روايت كرده است) 2907(امام مسلم  -1

  .روايت كرده است) فتح الباري 13/81(م بخاري اما -2
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 به همديگر نزديك گردد، آنگاه) ها و فاصله(شود تا اين كه زمان  قيامت بر پا نمي«

مثـل  يك روز  و ،هفته مانند يك روز و و يك ماه مانند يك هفته، سال مانند يك ماه،

   .)1(»، و يك ساعت، به اندازه سوزاندن يك برگ درخت خرما خواهد بوديك ساعت

  :گويند برخي مي ،نزديك شدن زمان آراي مختلفي دارند ةبار علما در

  .باشد كم شدن بركت اوقات مي ،شدن منظور از نزديك 

  : گويد قالني ميسامام ابن حجرع

ت عبينم زمان و وقت خيلي زود و با سر كه مي ،تسوس اسحبدرستي كه در زمان ما اين م«

  .)2(»قرن گذشتگان چنين نبود ور صدر حالي كه در ع ،گذرد مي

  :گويد امام خطابي مي

چـون كـه مـردم در نـاز و      ،خواهـد بـود   �و حضـرت عيسـي    ياين در زمان حضرت مهد 

هرچنـد   خوشـي  يـام اچنـين  و معموالً  ،يش هستنداامن و عدالت و آس در و ،نعمت زندگي ميكنند

  .) 3(بيند زياد مي آن را، و ايام سختي اگر چه كم باشد ،پندارند كم ميمردم آن راكه طوالني باشد 

ايجـاد وسـائل ارتبـاط     ،كه منظـور از نزديـك شـدن زمـان     ،از علماء معتقدند ديگر برخي

سـريع   هـا و قطارهـاي   هواپيما و كشتي از قبيل، وسائط نقليه مختلفو همچنين وجود  ،جمعي

  .ده استيمسافتهاي دور را نزديك گردان شالسير است كه با سرعت زياد

  .)4(و شايد نيز منظور از نزديك شدن، نزديكي حقيقي باشد و زمان كوتاه شود

  :نزديك شدن بازارها -21

   :فرمودند �كند كه رسول خدا  روايت مي �ابوهريره 

                                                 

  .روايت كرده است) تحفه االحوذي 2434(امام ترمذي ، حديث صحيح است -1

  .)13/19(فتح الباري  -2

  ) .6/142(ومعالم سنن شرح سنن ابي داود ) 3/19(فتح الباري : نگاه -3

  .ع شودرجو) 247ص (و عقائد اسالمي سيد سابق ) 13/19(به فتح الباري  -4
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ردد، و دروغ بسيار شود، و بازارها ها آشكار گ تا اينكه فتنه ،شود قيامت بر پا نمي«

  .)1(»نزديك گردد

  .كنيم كه چگونه بازارهاي جهان به همديگر نزديك شده است مشاهده مي ه ماامروز

از قبيل  ،از نظر اينكه با ايجاد و اختراع وسائل جديد هم و ظاهري و هم از نظر قرب مادي

  .يا آسان و ميسر گرديده استبه اكثر بازارهاي دن يدسترس ،تلفن و موبايل و اينترنت

  :زياد شدن دروغ -22 

كه دين مبين اسالم از آن بشدت نهـي فرمـوده    ،اخالقي است ةدروغ يكي از صفات رذيل

است، بنابراين براي شخص مسلمان جـايز نيسـت كـه دروغ بگويـد گـر چـه بـراي مسـخره و         

  :شوخي باشد، زيرا كه در حديث آمده است

واي بـر   ،تا اينكه مردم را بخنداند ،گويد دروغ ميواي بر آن شخص كه سخني ب«

  .)2(»واي بر او ،او

  .هاي قيامت است و از نشانه ،پس دروغ گفتن جايز نيست

  :در حديث چنين فرموده است �پيامبر اسالم 

هـا آشـكار گـردد، و دروغ     تا اينكه علم گرفته شود و فتنه ،شود قيامت بر پا نمي«

  .)3(»...بسيار شود

  :شدن تجارت زياد -23

                                                 

  .روايت كرده است) 2/519(امام احمد  -1

  .روايت  كرده اند) 2316(و ترمذي ) 4990(و ابوداود ) 5/6(امام احمد  -2

  .روايت كرده است) 6718(حديث صحيح است ابن حبان  -3
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و همـه   ،شـود  هاي قيامت اينست كه تجارت و كار و بار زيـاد مـي   يكي ديگر از نشانه

تا جاي كه زنان نيز دوش به دوش مردان در تجارت و  ،گردند مشغول بازار و تجارت مي

  .نمايند بازار مشاركت مي

   :در حديث آمده است

زن در تجارت با شوهرش تا جاي كه  ،گردد قبل از قيامت تجارت زياد و عام مي«

  .)1(»كند مشاركت مي

  :در حديث ديگر آمده است

  .)2(»تجارت عام شود و، دارائي بسيار گردد هاي قيامت اينست كه مال و از نشانه«

بينـيم كـه چگونـه     كنيم و مـي  را مشاهده مي  �ما امروزه اين سخن و پيش گوي پيامبر 

مشـغول  خريـد و فـروش    بـه ، تجارت زياد شده و زنان نيـز دوش بـه دوش مردهـا در بازارهـا    

  .هستند

  :آزمندي و بخل زياد -24

هاي قيامت اينست كه مردم هر چه مال و دارائي آنهـا بيشـتر گـردد بـه      يكي ديگر از نشانه

در  كـردن ش را به انفـاق و خـرج   ندين مبين اسالم پيروا ،گردد ل آنان نيز افزده ميبخطمع و 

انفاق كنيد قبل از اينكه روزي بيايد كه فـرد   ،و فرموده ،راه خدا ترغيب و تشويق نموده است

  .نيابيد كه به وي صدقه دهيد را تاجيحم

  :كند كه فرمودند روايت مي  �حضرت ابو هريره از رسول خدا 

  .)3(»دل و آزمندي بسيار گردبخهاي قيامت اينست كه  از نشانه«

  : گويند علماء مي

                                                 

  .)647(سلة األحاديث الصحية شماره سل، روايت كرده است) 408-1/407(امام احمد  -1

  ).7/244(امام نسائي  -2

  ).7/327مجمع الزوائد (امام طبراني روايت كرده است  -3
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 لي در قرب قيامـت چنـين  در طول تاريخ بخل وجود داشته و افراد بخيل هميشه بوده اند و

و بخـل   ،بطوري كه يكديگر را بـه عـدم انفـاق و دسـت نگـه داشـتن       ،شود بين مردم زياد مي

  .كند سفارش مي ،ورزيدن

  :فرمايد امام ابن حجر مي

بطوري كه عالم در تعليم علم و فتوا دادن بخـل   ،شود اين نوع بخل در هر چيزي ديده مي

شخص غني و توانگر نيز  ورزد، صنعت گر در صنعتش، و حاضر نيست به كسي بياموزد، و مي

  .)1(و از گرسنگي هالك شود ،تا اينكه فقير از بين برود ،ورزد با مال خودش بخل  مي

  :هاي بسيار زلزله -25

كه بـر  ، دهند تفسير و تحليلهاي  طبيعي ارائه مي، زلزله هر چند كه امروزه دانشمندان براي

و بـراي  ، ب الهي داللـت دارد ضپيوند، شكي نيست بر خشم و غ اثر فعل و انفعاالت بوقوع مي

انسانها همانند يك زنگ و آژير خطري است تا اينكه از خواب و غفلت بيـدار شـده و بخـود    

عبرتي است براي عاصـيان و نافرمانـان شـكنجه و     براي مؤمنان پند و، پس بنابراين زلزله، آيند

  .عذابي است

  :فرمودند �حضرت رسول اهللا 

  .)2(»هاي بسيار رخ دهد تا اينكه زمين لرزه ،شود قيامت بر پا نمي«

  :و در حديث ديگر چنين آمده

قبل از قيامت مرگ و مير بسيار خواهد بود، و بعد از آن سالهاي پر زلزله خواهد « 

  .)3(»آمد

  :نويسد م حجر عسقالني در فتح الباري شرح صحيح بخاري مياما

                                                 

  ).13/20(فتح الباري  -1

  .روايت كرده است) 7121(امام بخاري  -2

  .روايت كرده است) 4/104(امام احمد  -3
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صـورت   ،و مشـرق و مغـرب   رزمينهاي شـمال بسـياري در سـ   يهـا  بدرستي كه زمين لرزه 

اينست كه زياد و همـه جـا و پـي در     ،آنچه مراد اين حديث است اًگرفته است، و ليكن ظاهر

  . )1(پي باشد

  :مرگ كردن يآرزو و تمنا -26

آورد، در ايـن   از هر سو به انسان هجـوم مـي   ،و گراني ،و آشوب و بالها ،ههنگامي كه فتن

كند، شخص مؤمن وقتـي   براي فرار از عذاب و شكنجه دنيوي آرزوي مرگ مي فرد صورت

اينكـه مبـادا   ، بخاطرغالب هستند و معاصي و منكرات عام شده  ،بيند باطل و اهل باطل كه مي

ناي مـردن را  مبدين خاطر ت ،دين خودش هراس و ترس داردو بر ايمان و  ،ددر فتنه قرار بگير

  .كنند ميرا آرزوي مرگ  ،و سختي دنيا ،نمايد؛  و افراد كافر و عصيانگر بخاطر فتنه مي

  :فرمايد مي �رسول خدا 

اي كاش من  :گويدتا اينكه فرد بر قبر شخص گذر كند و ب، شود قيامت بر پا نمي«

  .)2(»جاي آن بودم

  :ر چنين آمدهو در حديث ديگ

تـا اينكـه   ، رسـد  پايـان نمـي   به قسم بذاتي كه جانم در دست اوست، عمر دنيا«

اي : و بگويـد  ،پس صورت خودش را بر آن قبـر بگـذارد   ،ر نمايدشخص بر قبر گذ

ايمانش نيسـت   دين وو بخاطر  ،شآرزوياين  و، من جاي صاحب اين قبر بودم كاش

  . )3(»بال و سختي استبلكه بخاطر 

  :ند احمد چنين روايت شدهدر مس

                                                 

  ) .94ـ  13/93(فتح الباري  -1

  .روايت كرده است) 7115(امام بخاري  -2

  .رجوع شود) 13/81(براي شرح اين حديث به فتح الباري 

  .روايت كرده است) 157(امام مسلم در كتاب الفتن  -3
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  .)1(»بخاطر دوست داشتن لقاء اهللا نيست او آرزوي«

صيت بخـاطر سـختي   عو اهل باطل و م ،ترس از ايمانشان پس دانستيم كه اهل ايمان بخاطر

  .ندنك و مشكالت زندگي آرزوي مرگ مي

  :رويش كم گياهان و بارندگي بسيار -27

و همـه   ،گـردد  دوباره زنده مـي  را يعت مردهباران رحمت خداوند است كه با باريدنش طب

گيـرد امـا ايـن     شود كه بارنـدگي صـورت مـي    شود، در قرب قيامت چنين مي چيز شاداب مي

  .باران، باران رحمت و رويش گياه نخواهد بود بلكه عذاب و شكنجه خواهد بود

  :فرمود �كند كه رسول خدا  روايت مي �صحابي بزرگوار ابوهريره 

 يها بطوري كه تمام خانه ،تا زماني كه باران شديدي ببارد ،شود نميقيامت بر پا «

از آن هاي كه از پشم بافتـه شـده    جز خانهنتواند در مقابل آن استقامت كند، و  ،گلي

  .)2(»ماند محفوظ نميباران 

  :فرمود �كند كه رسول خدا  روايت مي �و حضرت انس 

  .)3(»نروياند را ببارد، ولي زمين چيزيتا اينكه باران بسيار  ،شود قيامت بر پا نمي«

  :فرمايد مي �كند كه رسول خدا  چنين روايت مي �در حديث ديگر ابو هريره  و

ليكن قحط سالي حقيقي اينست كه بـاران  ، قحط سالي اين نيست كه باران نبارد«

  .)4(»ولي زمين چيزي را نروياند، ببارد ببارد و

و قذف ) فرو رفتن در زمين(سف ها و پديدار شدن خ مسخ شدن چهره -28

  )پر تاب سنگ از آسمان(
                                                 

  ).2/530(مسند احمد  -1

  .روايت كرده است) 2/262(حديث صحيح است امام احمد  -2

  .روايت كرده است) 3/140(امام احمد  -3

  .روايت كرده است) 2904(امام مسلم  -4
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در امـتم مسـخ   « :فرمـود  �كنـد كـه رسـول خـدا      روايت مي �عبداهللا بن عمرو 

خواهـد  ) پرتاب سنگ از آسـمان (و قذف ) فرو رفتن در زمين(، و خسف )ها چهره(

 .  )1(»بود

  :فرمود �رسول خدا : گويد مي �ام المؤمنين عايشه 

  .»؛ خسف و مسخ و قذف، خواهد بوددر آخراين امت«

  :گويد عايشه مي 

آيا در حالي كه نيكان در ميـان مـا هسـتند، بـاز هـم هـالك       ! اي رسول خدا: عرض كردم

  شويم؟ مي

  :فرمود

  .)2(»آشكار گردد) و پليدي(آري هر گاه زشتي «

  :كند كه فرمود از رسول خدا روايت مي �عبداهللا بن مسعود 

   .)3(»خ و خسف و قذف خواهد بودپيش از وقوع قيامت؛ مس«

  :فرموده است �در حديث ديگر رسول خدا 

هر گاه شنيديد كه لشكري در زمين فرو رفته اسـت، بدانيـد كـه وقـوع قيامـت      «

   .)4(»نزديك است

. )5(در قرنهاي گذشته در برخي از نقاط جهان در شرق و غرب خسف صورت گرفته است

از كره خاكي خسف رخ داده است، و اين يـك   همچنين در عصر حاضر در جاهاي مختلفي

                                                 

  .ده استروايت كر) 4060(و ابن  ماجه ) 2/218(امام احمد  -1

  .روايت كرده است) 2185(امام ترمذي  -2

  .روايت كرده است)  4059( امام ابن ماجه  -3

  ).6/378(مسند احمد  -4

  .رجوع كنيد) 11/429(وعون المعبود ) 13/84(به فتح الباري  -5
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هشداري از طرف خداست، شايد انسانهاي نافرمان و عاصي به سوي خدا بـاز گردنـد و توبـه    

  . كنند

بوزينـه و خـوك و همچنـين    ها به  گفتني است كه خسف و دگرگوني و مبدل شدن چهره

  .فرستد ر شراب خواران و عصيانگران ميسنگ باران؛ عقوبتي است كه خداوند ب

  :در حديث ديگر چنين آمده

نامند، در حـالي   نوشند و آن را به نام ديگري مي گروهي از امت من شراب را مي«

خوانند، خداونـد   نوازند و ترانه  مي كه رقاصان و ترانه خوانان بر سر آنها موسيقي مي

   .)1(»كند برد، و برخي از آنها را به بوزينه و خوك تبديل مي مي آنها را در زمين فرو

  ي عريان زنان پوشيده -29

هاي قيامت اينست؛ كه زنان از پوشش و لباس اسالمي بيـرون آينـد، و    يكي ديگر از نشانه

  .طرزي لباس بپوشند كه بدنشان ظاهر و نمايان باشد

در آخر امـت  « :فرمود مي �كند كه شنيدم رسول خدا  مي  روايت �و عبداهللا بن عمر

هاي مسـاجد پيـاده    ، كنار دروازه..شوند كه بر مركبهاي سوار ميمن مرداني خواهند بود، 

  .اند، با وجود اينكه لباس پوشيده اند لخت هستند) كاسيات عاريات(شوند، زنانشان  مي

بر سرشان مانند كوهان شتر است،آنان را لعنـت كنيـد كـه ملعـون     ) موهاي آنان(

  .)2(»...هستند

  :حديث ديگر فرموده است در

شـود، كـه زنـان آن را     اي قيامت اينست؛ كه لباسهاي آشـكار مـي  ه از نشانه«

  .)3(»پوشند، كه با وجود پوشش لخت هستند مي

                                                 

  .روايت كرده است) 4020(حديث صحيح ابن ماجه  -1

  .تحقيق احمد شاكر) 7083شماره (مسند احمد  -2

  ).7/327(مجمع زوائد  -3



    

  51  هاي قيامت نشانه
  

آيد، زيـرا چنانكـه پيشـگوئي فرمـوده      بشمار مي �اين احاديث از معجزات رسول خدا 

  .بودند واقع گرديده است

  :مفهوم دارد با وجود لباس لخت بودن؛ دو معنا و »كاسيات عاريات«

  .ي اينست كه شفاف و نازك باشديك 

  .دوم اينكه تنگ و چسپيده به بدن باشد

  .در هر دو صورت پوشش و حجاب رعايت نشده است

  كم شدن افراد صالح -30

باشد، بطوري كـه افـراد صـالح و     هاي قيامت؛ كم شدن افراد صالح مي يكي ديگر از نشانه

  .شود مانند، و بر آنان قيامت بر پا مي يكنند، و افراد شرور و بدكار باقي م نيكوكار وفات مي

  :در حديث آمده است

شود تا زمانيكه خداوند اهل خير و افراد صالح از روي زمين بـر   قيامت بر پا نمي«

شناسـند و نـه كـار     دارد، آنگاه مردماني پست باقي بمانند كه نه كار معروفي را مـي 

  .)1(»...كنند  زشتي را انكار مي

  و كم شدن مردانزياد شدن زنان  -31

هاي قيامت اينست؛ كه تعداد مردهـا كـم شـود، و تعـداد زنـان افـزوده        يكي ديگر از نشانه

  .گردد

  :گويد مي �انس بن مالك 

  :فرمود �رسول خدا  

كم شود، و جهل و ناداني زياد گردد، و زنا ) دين(اينكه علم  :هاي قيامت از نشانه«

كم شوند، طوري كه يك مـرد سرپرسـتي    آشكار شود، و زنان بسيار گردند، و مردها

                                                 

  ).4/435(و مستدرك حاكم )   2/210(مسند احمد  -1
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    .)1(»پنجاه زن را بعهده دارد

حقيقت عدد نيست بلكه هدف كثرت است، زيرا كه در  »پنجاه«مراد از  گفتني است كه؛

  : حديث ديگر آمده

»...�2����� DE��� F� 2 #��1� +��� � ���A2�� +@�...«.   

  .)2(»...آورند و به او پناه ميزن همراه اويند  40شود كه  يك مرد ديده مي...  «

  )و سكته(مرگ ناگهاني  -32

شود، كه فرد سالم  هاي قيامت است؛ كه امروزه بسيار ديده مي گهاني يكي از نشانهمرگ نا

كند، و در عصر امروز بنام سكته قلبي  و تندرست و بدون هيچ گونه ناراحتي ناگهاني فوت مي

  .شود ناميده مي

  :فرمود �رسول خدا  روايت كه �انس بن مالك 

  .)3(»اينكه مرگ ناگهاني بسيار گردد... هاي قيامت  از نشانه«

  قطع رحم و بريدن پيوند خويشاوندي -33

رحام سفارشات بسياري دارد؛ خداوند چنين وعده ن اسالم درباره رعايت حقوق ذو األدي

وصـل  به خـودش  كسي كه صله خويشاوندي را پيوند نمايد، خدا او را «: كرده است

  .»ع كند، خداوند او را از خود ببردخويشاوندي را قط نمايد، و كسي كه صله

  :و در حديث آمده

  .)4(»شود  قاطع رحم به بهشت وارد نمي« 

                                                 

  ) .2671(و صحيح مسلم ) 5231(صحيح بخاري  -1

  .رجوع شود) 1/179(و به فتح الباري ) 1012(و صحيح مسلم ) 1414(صحيح بخاري (-2

  ).7/325مجمع الزوائد (طبراني روايت كرده است  -3

  ).2556(صحيح مسلم  -4
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آيد؛ كه امـروزه بخـاطر    هاي قيامت بشمار مي پس قطع نمودن روابط خويشاوندي از نشانه

گـذرد، از   ماههـا و سـالها مـي   مال دنيا و سر گرم شدن مـردم بـه تجـارت بسـيار شـده اسـت،       

  .آورد نمي ندارند، و كسي حق خويشاوندي بجايهمديگر خبري 

  : كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �و عبداهللا بن عمر

قيامـت بـر پـا    «: كنـد كـه فرمـود    روايت مي �از رسول خدا  �و عبداهللا بن عمر

   .)1(»شكار و عام شودآ... شود تا زماني كه زشتي و بي حيايي و قطع رحمي  نمي

  :فرمود �روايت كرده است؛ كه رسول خدا  �عبداهللا بن مسعود 

  .)2(»خواهد بود ...پيش از قيامت تجارت و قطع پيوند خويشاوندي«

  شود مي سر زمين عرب دوباره سر سبز و خرم -34

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول گرامي  �ابو هريره 

ينكه سر زمين عـرب دوبـاره سرسـبز و داراي باغهـا و     شود تا ا قيامت بر پا نمي«

  . )3(»نهرها گردد

باشـد، امـا در    چنانكه واضح است سرزمين عرب؛ كوهسـتان، صـحرا، دشـت، و ريگسـتان مـي     

  . گردد شود و به باغستانهاي زيبا تبديل مي سر سبز مي تقرب قيام

 زمـين عـرب سـر سـبز و    شود كه در ايام گذشته بسيار دور سر  و از اين حديث فهميده مي

داراي نهرهاي جاري و باغستانهاي زيبا بوده، كه قبل از قيامـت دوبـاره بحالـت اول خـود بـر      

  .گردد مي

  سخن گفتن درندگان و جمادات با انسان -35

بـراي امـت بيـان فرمـوده اينسـت؛ كـه        �هاي قيامت كه رسول خدا  يكي ديگراز نشانه

                                                 

  ).2/263(سند احمد م -1

  ).4/493(و حاكم در مستدرك ) 1/509(مسند احمد  -2

  ).157/2339(صحيح امام مسلم  -3
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ت، از چـوپ و كفـش و غيـره بـا انسـان سـخن       جانوران درنده و وحشـي، و همچنـين جمـادا   

  .گويد مي

  : فرمود �كند رسول خدا  روايت مي �ابوسعيد خدري 

شود؛ تا اينكـه درنـدگان    قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست قيامت بر پا نمي«

  . )1(»با انسانها سخن بگويند، و شالقش و بنده كفشش با او سخن بگويد

  شود مي انفرات كوه طال نماي نهراز  -36

  :فرمود �كند كه رسول خدا  روايت مي �ابو هريره 

را نمايان كند، مردمـان بسـياري    شود؛ كه فرات كوهي از طال قيامت آنوقت بر پا مي«

شود، و هر  نفر كشته مي 99جنگند، از هر صد نفري  براي بدست آوردن آن با يكديگر مي

  .)2(»بودم كاش من همانا يك نفر مي :گويد كه مي

  :ر روايت ديگر آمدهد

نزديك است كه فرات گنجي از طال را آشكار نمايد، پس كسي كه آنجا حاضـر  «

  . )3(»بود چيزي بر ندارد

اين نشاني هنوز آشكار نشده، هر چند كه برخي معتقد هستند كه مراد از طال، نفت اسـت،  

  .آمده است »كوه طال« :نيست، و در لفظ حديث دانند كه نفت طال ولي همه مي

  خروج قحطاني -37

شود؛ حكومـت و رهبـري امـت را بدسـت      در آخر الزمان فردي از قبيله قحطان خارج مي

  .گيرد مي

                                                 

  ).3/83(مسند احمد  -1

  ).2894(صحيح مسلم  -2

  ).7274(و صحيح مسلم ) 7119(صحيح بخاري  -3
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  : كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �ابوهريره 

شود تا زماني كه مردي از قبيله قحطان خروج كند، و مردم را با  قيامت بر پا نمي«

  . )1(»عصا براند

  :ذكر شده معنا دو »راند را با عصا مي مردم«براي جمله 

  .رساند يكي خشونت و قسوت او را مي 

  . )2(دومي اينكه مردم مطيع و فرمان بردار او هستند 

  .شود پادشاه و حاكم مي »جهجاه«همچنين شخصي ديگر نيز بنام 

  : فرمايد مي �رسول خدا  

) غالمان آزاد شـده (ي پذيرد؛ تا اينكه فردي از موال پايان نمي) شب و روز(زمان «

   .)3(»كه به او جهجاه گويند، حاكم و پادشاه شود

و اين شخص غير از قحطاني است، زيرا كه قحطاني منسوب به قبيله قحطان از يمن است، 

  . )4(باشد و درباره جهجاه آمده كه از غالمان مي

  

  

                                                 

  ).2910(و صحيح مسلم ) 7117(صحيح بخاري  -1

  ).530(و تذكره قرطبي ) 6/535(فتح الباري  -2

  ).2/435(و مسند احمد ) 2911(صحيح مسلم  -3

  ).6/483(األحوذي  ةو تحف) 6/545(فتح الباري  -4



  هاي بزرگ قيامت نشانه

قيامت را با ذكر دليـل بيـان نمـوديم،    ) يصغر(هاي كوچك  ما در بخش گذشته برخي از نشانه

  :پردازيم قيامت مي) كبري(هاي بزرگ  در اين بخش از كتاب به ذكر نشانه

دربـاره   �كند كه روزي ما اصحاب رسول خـدا   روايت مي �حذيفة بن اسيد غفاري 

  :بر ما وارد شدند، و پرسيدند �كرديم كه رسول خدا  قيامت گفتگو مي

  »كنيد؟ درباره چه گفتگو مي«

  .درباره قيامت: عرض كرديم

  :فرمودند 

آنگاه اينها را ذكر  »قيامت بر پا نخواهد شد تا زماني كه قبل از آن ده نشاني ببينيد«

  :نمود

نزول حضـرت عيسـي    -5طلوع خورشيد از مغرب  -4) دهنجنب(دابه  -3دجال  -2دود  -1

 - 8  يكـي در مشـرق  ) نفـرو رفـتن در زمـي   (سـه خسـف    -7جوج و ماجوج يأ -6) از آسمان(

ها آتشي است كه از سرزمين يمـن   و آخرين نشانه - 10العرب  ةسومي در جزير - 9ديگري در مغرب

  .)1(دهد شود، و مردم را بطرف سرزمين محشر سوق مي بيرون مي

وقوع آنها نيسـت،   در اين حديث ذكر شده بر حسب ترتيبهاي كه  گفتني است كه نشانه

ت چنين است كه وقتي يكي ظاهر گرديد، ديگري در پي آن خواهد هاي بزرگ قيام اما نشانه

  .آمد

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �عبداهللا بن عمر 

د هستند؛ كه در يك زنجير قرار دارند، نهاي يك گردنب هاي قيامت گويا مهره نشانه«

   .)2(»آيد ها يكي بعد از ديگري بيرون مي گاه زنجير بريده شود، مهرههر

  :نويسد امام ابن حجر در فتح الباري مي

                                                 

  ).2901(صحيح امام مسلم  -1

و ابن أبي شيبه در ) 4/520(و حاكم در مستدرك ) 2/288(حديث صحيح است، امام احمد در مسند  -2

  .روايت كرده است )7/466(مصنف 
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هاي قيامت مانند زنجيـري اسـت كـه     ثابت شده است كه نشانه) در احاديث(به راستي كه 

  .    )1( هاي آن با سرعت ريخته و منتشر شود بريده گردد، و مهره

  :روايت كرده آمده است �از پيامبر  �و اهللا بن عمردر حديثي كه عبد

»5� ��� +G2)�. 8� )H�I1 �1 J�K�� L��M N)E�� � B�O P)Q�� B�� =���� R��.2   )S1 )S�T

 U)T��)� D�V W,)0�V )X�YG B�� F�.5)Z2N)�. گردد؛ طلوع آفتاب از  هاي كه ظاهر مي اولين نشانه

يشـتر  نگام ظهراست، و هر كدام اينهـا پ بر مردم در ه) جنبنده(مغرب است، و خروج دابه 

   .)2(»-ر پي آن نزديك خواهد بواز ديگري بود، آن ديگري د

  :گويد حجر عسقالني مي بن امام احمد

  :توان ترجيح داد اينست كه آنچه كه از روايات مي

خروج دجال اولين عالمت بزرگي است كه ما را به تغيير و دگرگـوني عظيمـي در زمـين    

طلوع آفتاب  يابد، و همانا دهد، و اين تغيير با وفات حضرت عيسي بن مريم خاتمه مي خبر مي

از سمت مغرب اولين آيات بزرگي است كه ما را از تغيير و دگرگوني در عـالم علـوي خبـر    

در همـان  ) جنبنـده (رسد، و شـايد خـروج دابـه     دهد، و اين با بر پا شدن قيامت به پايان مي مي

  .)3(كند روزي باشد كه آفتاب از مغرب طلوع مي

  :گويد ابو عبداهللا حاكم مي

است، آنگاه دابه ) جنبنده(رسد اينست؛ كه طلوع آفتاب پيش از خروج دابه  آنچه بنظر مي

  . )4(شود در همان روز يا روزي ديگر نزديك آن خارج مي

دانـيم و   چنانكه ذكر كرديم ترتيب آنها را نمي...) خسوف سه گانه و دود(ها  اما بقيه نشانه

  .نص صحيحي در اين زمينه وجود ندارد

  ظهور مهدي
                                                 

  .)13/77(فتح الباري  -1

  ).2941(صحيح امام مسلم  -2

  ).11/353(فتح الباري  -3

  .مصدر سابق -4
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هاي قيامت است كه در آخر زمان بعد از اينكـه دنيـا پـر از ظلـم و جـور و       از نشانهمهدي يكي 

نمايـد، و دنيـا را پـر از عـدل و داد      كند و هفت سال در زمين حكومت مـي  فساد گرديد، ظهور مي

  .نمايد مي

  .كنند در ايام مباركه ايشان آسمان و زمين از بركات خود چيزي دريغ نمي 

  :گويد مي /امام ابن كثير  

امـوال بـه وفـور يافـت        هـا بسـيار و كشـت و زرع فـراوان خواهـد بـود، و       در زمان او ميوه

  .غالب و چيره است، و دين قائم و پا بر جا است) حكومت(شود، و سلطان  مي

  .)1(دشمنان شكست خورده هستند و خير و نيكي در زمانش مستمر است و

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �عبداهللا بن مسعود 

شود تا زماني كه فردي از اهل بيت من؛ كه نامش همانند نام من  قيامت بر پا نمي«

  :و در روايت ديگر آمده. )2(»است، بر عرب حاكم شود

اگر از عمر دنيا بجـز يـك روز   ...ال يوم لطول اهللا ذلك اليومإلم يبق من الدنيا  لو«

گرداند، تا فردي از اهل بيتم كه نامش  باقي نباشد، خداوند آن يك روز را طوالني مي

  .)3(»همانند نام من است بر مردم حاكم شود

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �امير المؤمنين علي 

عمر روزگار جز يك روز باقي نمانده باشد، خداوند فردي از اهل بيتم را  از اگر«

  .)4(»پر از عدل نمايد فرستد، تا همچنان كه دنيا پر از ظلم و جور شده، مي

                                                 

  ).106ص) (از كتاب النهاية( ةعالمات يوم القيام -1

  .روايت كرده است) 4282(و ابوداوود ) 2230(و ترمذي ) 1/471(حديث صحيح است، امام احمد  -2

برخي الفـاظ  روايت كرداند، در ) 7/457(و بغوي در شرح السنه ) 1/120(و احمد ) 4282(ابو داوود  -3

  .»ام پدرش همانند نام پدر من استن«آن آمده 

  .روايت كرده اند) 4/600(و حاكم ) 6823(و ابن حبان ) 4283(حديث صحيح است امام ابو داود  -4
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و علمـاء آنهـا را در  زمـره احاديـث      )1(احاديثي كه درباره مهدي روايت شده  بسيار است

  . )2(نمايند متواتر ذكر مي

  خروج دجال

هاي عظام و بزرگ قيامت است، و فتنه و آزمايشـي اسـت كـه     خروج دجال يكي از نشانه

اي  ناخـالص جـدا گـردد، چـه فتنـه      الص ازسـازد، تـا خـ    خداوند بندگانش را در دنيا مبتال مي

  .!بزرگتر از اين كه مخلوقي ادعاي خداي كند؟

خوارق العاداتي ظاهر گرداند، و آمدن دجال زمـاني خواهـد بـود     خداوند بر دست او

بـارد، گيـاهي سـبز     گرفته، مردم گرسنه هستند، باراني از آسمان نمـي كه قحط سالي همه جا فرا 

  .كند سيح دجال خروج ميشود، در آن هنگام م نمي

  :گويد بارد، به زمين مي باران ببار، سپس مي: گويد و ادعاي خداي دارد، به آسمان مي

روياند، ولي بدان اي مسلمان؛ كه او دجال كذاب اسـت، و در ايـن    گياه برويان، زمين مي

يـك   دنيا تا زنده هستي، پروردگارت را نخواهي ديد، و هرگز نبايد فراموش كرد، كه دجـال 

امتهـاي خـود را از او    ‡تمام پيـامبران  چشمش كور است، و پروردگارت كور نيست، 

فتنـه دجـال بـر حـذر      از نيز در احاديـث بسـياري مـا را    �اند، و رسول اكرم داشته برحذر

به خدا  هميشه در نمازش؛ از شر فتنه دجال، و« و صفات او را برايمان بيان كرده است، ،داشته

   .)3( »برد پناه مي

از : هرگاه از تشهد فارغ شديد، از چهار چيز به خدا پناه بخواهيد« :و فرموده اند كه

  . )4(»از شر مسيح دجال مرگ، و از فتنه زندگي و از عذاب قبر، و عذاب جهنم، و
                                                 

 اگر خدا توفيق دهد نويسنده گنهكار اراده دارد كه احاديث و روايات وارده در ايـن زمينـه در كتـابي    -1

  .جداگانه جمع آوري نمايد

 بنـام  –حفظـه اهللا   -براي كسب اطالعات بيشتر به كتاب استاد بزرگوارمان شيخ عبدالمحسـن العبـاد   -2

»[�4> �Y\�� =Q��� DX� # �]AQ(� FT(�« رجوع نمائيد.  

  ).587(وصحيح مسلم) 798(صحيح بخاري  -3

  ).588(صحيح مسلم  -4
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  :و همچنين فرموده

  .)1(»ماند هر كس ده آيه آخر سوره كهف را بخواند از فتنه دجال محفوظ مي«

  .آمده است »از اول سوره كهف« :و در برخي الفاظ

يعني بسيار دروغگو، تلبـيس كننـده، و دجـال فـردي اسـت از بنـي آدم كـه داراي         :دجال

شـود، مـا در    در احاديث ذكر شده است، و در آخر الزمان خارج مـي صفات مخصوص است كه 

  .اينجا پاره اي از آن روايات را ذكر خواهيم كرد

قسم به خدا قيامـت  « :فرمود �ل خدا كند رسو روايت مي �بن جندب  ةسمر -1

شود، تا اينكه سي نفر دروغگو خارج شوند، و آخرين آنها دجال يك چشم  بر پا نمي

  . )2(»است كه چشم چپ او كور است

 :آمده است �و در حديث حذيفه  -2

دجال چشم چپش كور است، و موهايش بسـيار اسـت، بـا او بهشـت و دوزخ     « 

  .)3(»دوزخ استاست، پس دوزخش بهشت، و بهشتش 

  :فرمود �آمده است، كه رسول خدا  �و در حديث انس  -3

چشم او كور است، و پروردگار شما كور نيست، ميان پيشاني او كافر نوشته شده «

  .)4(»است

  :و در برخي الفاظ آمده

هر مسلماني «: را حرف، حرف خواندند، و فرمودنـد ) ك ف ر( �آنگاه رسول خدا  

   .)1(»خواند آن را مي

                                                 

  .ه استروايت كرد) 809(امام مسلم  -1

  .روايت كرده است) 3/339(و بيهقي ) 5/22(حديث صحيح است احمد  -2

  ).2934(صحيح مسلم  -3

  ).7131(صحيح بخاري  -4
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ماننـد   چشم راستش كـور اسـت، و  : صاف چشم دجال آمده كهگفتني است كه درباره او

دانه انگور بيرون آمده، و درباره چشم چپش آمده كه كور است، برخي رواياتي  كه دربـاره  

  .دهند آمده ترجيح مي »چشم راست«

  :گويد قاضي عياض مي 

  . )2(ي روايات صحيح است هر دو چشمان دجال معيوب است، و همه

، روايـت شـده كـه رسـول     �حديثي طوالني از فاطمه بنت قيس : در صحيح مسلم -4

  : مردم را جمع نمود، سپس سخنراني فرمود، و در آن آمده �خدا 

تميم داري كه قبالً نصراني بوده، مسلمان شده، و درباره دجـال حكـايتي بـرايم    «

  .»همانند آنچه كه من براي شما بيان كرده بودم گفته است،

تمـيم داري هنگـامي كـه در دريـا بودنـد، طوفـاني شـدند، و بـه         : در اين حديث آمده كه

بـا زنجيـر    اي نامعلوم رفتند، و در آنجا انسان قوي هيكلي را ديدند، كه دستانش مقيد و جزيره

به گردنش بسته شده، و پاهايش نيز، و ميان هر دو زانوهـايش بـا آهـن قفـل زده شـده اسـت،       

ن درباره اخبار عرب، پيامبر آنان پرسيد، سپس از نخل بيسان، و درياچه طبريه، آنگاه او از آنا

  .پرسيد و از چشمه زغر

  :سپس  به آنان گفت 

ي  من مسيح دجال هستم، و نزديك اسـت كـه بـه مـن اجـازه خـروج داده شـود، در همـه        

رفـتن بـه    كنم، اين دو شهر بر من حرام است؛ هر گاه قصد طيبه سير مي ها جز مكه و سرزمين

   .)3(...كنند آنجا نمايم، فرشتگان مرا از آنجا دور مي

  :مكان خروج دجال

                                                                                                                              

  ).2933(صحيح مسلم  -1

  .رجوع كنيد) 9/294(و شرح صحيح مسلم ) 104-13/105(به فتح الباري  -2

  .رجوع كنيد) 2942(به صحيح مسلم  -3
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دجال از سر زمين مشرق؛ جـاي كـه   «: ي مكان خروج دجال، روايتي آمده است كـه  باره در

  . )1(»شود بيرون مي نامند آن را خراسان مي

ز يهود اصفهان و هفتاد هزار اشود،  مي يه اصفهان خارجداز يهو«: و در روايت ديگر

  .)2(»كنند همراهي مي او را بدرقه و

  : مدت مكث و ماندنش در زمين
روزي دربـاره دجـال صـحبت     �كند كـه رسـول خـدا     روايت مي �نواس بن سمعان 

اي از  فرمودند، و آنقدر ما را بر حذر داشتند، كه ما گمان كرديم، كه اكنون دجال در گوشـه 

  .نخلستان است

  :ث آمدهدر دنباله همين  حدي

  :پرسيديم �ما از رسول خدا  

  ماند؟ ، او چه مقدار در زمين مي�اي رسول خدا  

چهل روز، كه يك روز آن مانند سال است، و يك روز ديگـر آن ماننـد   « :فرمودند

و باقي روزهايش ماننـد    باشد، و يك روز ديگر آن مانند يك هفته مي  يك ماه است،

   .)3(»...روزهاي عادي شماست

  ت و قتل دجالهالك
رود، و مـردم را بـه فتنـه     مـي  -بجـز مكـه و مدينـه    -دجال بعد از اينكه در همه سـرزمينها،  

مانند، و بعد از چهل روز،  هيچ كس  جز مؤمنان مخلص از شر فتنه او مصون نمي اندازد، و مي

                                                 

  .اني آن را صحيح دانسته استو آلب) 2237(سنن ترمذي  -1

  ).4/295و  3/283(و مسند احمد ) 2944(صحيح مسلم  -2

  .رجوع كنيد) 13/113(و به فتح الباري 

  ).2137(صحيح مسلم  -3
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 �بدسـت حضـرت عيسـي      )1(سر انجام در سرزمين فلسطين در بيت المقدس نـزد بـاب لـد   

  .شود هالك مي

  :در حديث آمده است

بينـد، ماننـد نمـك كـه در آب ذوب      هنگامي كه دجال، عيسي بن مـريم را مـي  «

كند، و  او را تعقيب مي رود و گردد، حضرت عيسي به دنبالش مي شود، او ذوب مي مي

اينجا يهودي ! اي روح اهللا: دهد رساند، تا اينكه درخت و سنگ ندا مي او را به قتل مي

  . )2(»كشد نيز ميرا ي پيروان او  همه ����است، و عيسي 

  : فرمايد مي � در حديث ديگر رسول خدا

  .)3(»ميرساند  دجال را نزد باب لد بقتل ����عيسي «

هـا پايـان    و بعد از كشته شدن دجال؛ بدست عيسـي مسـيح، و از بـين رفـتن پيـروانش فتنـه      

  .پذيرد مي

  از آسمان ����نزول حضرت عيسي 

ون زنده است، و در آسمان است، او نمـرده، و بـه دار آويختـه    اكن  �حضرت عيسي بن مريم 

  .نشده، چنانچه نصار معتقد هستند، بلكه خداوند او را زنده به آسمان برده است

+öΝÎγÏ9 öθs% uρ $̄Ρ Î) $uΖ ù= tG s% yx‹ Å¡pR ùQ $#  |¤Š Ïã t ø⌠ $# zΝtƒóS tΒ tΑθß™u‘ «!$# $tΒ uρ çνθè= tFs% $tΒ uρ çνθç7 n= |¹ Å3≈ s9uρ 

tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# (#θà�n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ �ωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $tΒ uρ 

çνθè= tFs% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪_ ]و « .]158-157: نساءال

در حالي كه  .»سي پسر مريم پيامبر خدا را كشتيمما مسيح، عي«ن گفته شان كه بخاطر اي) نيز(

                                                 

  .اي است، كه در نزديكي بيت المقدس قرار دارد لد نام دهكده -1

  ).5/10معجم البلدان (

  ).3/367(مسند احمد  -2

  ).2137(صحيح مسلم  -3
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ي  باره(يختند، لكن امر بر آنها مشتبه شد، و هر آينه آنان كه در تند و نه به دار آونه او را كش

او اختالف كردند، قطعاً از آن در شك هستند، و علم به آن ندارند و تنها از گمان ) قتل

بلكه خداوند او را به سوي خود باال برد، و خداوند  .و به يقين او را نكشته اند كنند پيروي مي

  »پيروزمند حكيم است

آيد، نه بصـفت اينكـه    و طبق احاديث صحيحه متواتره او قبل از قيامت از آسمان فرود مي

باشـد، و پشـت    مـي  �پيامبري مرسل است، بلكه او يكي از پيروان و امتيان محمد مصطفي 

  .)1(كند رت مهدي نماز ادا ميسر حض

  :فرمايد و خداوند در قرآن كريم مي

+βÎ) uρ ôÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# �ωÎ) ¨ sÏΒ ÷σ ã‹s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ÏµÏ? öθtΒ ( tΠ öθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# ãβθä3tƒ öΝ Íκö3 n= tã # Y‰‹Íκ y− 

∩⊇∈∪_ ](= ش به او از اهل كتاب نيست مگر اين كه قبل از مرگ) كسي(و « ].159 :نساءال

  .»روز قيامت بر آنها گواه خواهد بود) عيسي(آورد، و ايمان مي)  حضرت عيسي

  : گويد امام ابن كثير مي

باشد، يعني هنگام نـزول عيسـي تمـام     مي �مرجع ضمير در اين آيه به سوي عيسي 

دارد و جز اسـالم، ديـن ديگـري را از آنهـا      مي آورند، و جزيه را بر كتاب به او ايمان مي

  .)2(پذيرد نمي

  :فرمايد ي زخرف مي و خداوند در سوره

+… çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïès9 Ïπtã$¡¡= Ïj9 Ÿξsù 0χ ç tIôϑ s? $pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨? $# uρ 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ×ΛÉ) tG ó¡•Β ∩∉⊇∪_ ]زحزفال: 

61[.  

                                                 

و تذكره قرطبي و التصريح بما تـواتر فـي   ) 7/223(تفسير ابن كثير ) 565ص(به شرح عقيده طحاوي  -1

  .رجوع كنيد) محدث انور شاه كشميري(نزول المسيح 

  ).1/367(تفسير ابن كثير -2
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، شـك نكنيـد  ) قيامت(= پس هرگز در آن ، نشانه اي براي قيامت است) عيسي(= گمان او  و بي«

  .»اين راه راست است) كه(، پيروي كنيدو از من 

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �ابوهريره 

قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست، نزديك است كه عيسي بن مريم بعنـوان  «

شـكند، و خـوك را    فرو آيد، آنگاه صليب را مـي ) از آسمان(حاكمي عدالت گستر، 

  . )1(»دارد كشد، و جزيه را بر مي مي

  :فرمايد مي �و در حديث ديگر رسول خدا 

چگونه خواهيد بود، زماني كه عيسي پسر مريم در ميان شما فـرود آيـد، و امـام    «

  . )2(»باشد )يعني حضرت مهدي(شما از خودتان 

  :���� مدت اقامت حضرت عيسي
ي مدت اقامت حضرت عيسي روايات مختلفي آمده، در برخي هفت سال، و در  در درباره

  .سال، ذكر شده استبرخي چهل 

  :در صحيح مسلم آمده است

پس بمدت هفت سال ميـان مـردم   ... فرستد آنگاه خداوند عيسي بن مريم را مي« 

  .)3(»ماند مي

  :و در روايات ديگر آمده

كند، و مسلمانان بـر   ماند، سپس وفات مي حضرت عيسي چهل سال در زمين مي« 

  .)4(»خواند او نماز مي

                                                 

  .روايت كرده است) 155(وامام مسلم ) 3448(امام بخاري  -1

  ).155(و صحيح مسلم ) 3449(صحيح بخاري  -2

  ).2940(صحيح امام مسلم  -3

   ).4324(و سنن ابو داود ) 2/535(مسند احمد  -4

  .آن را صحيح دانسته است) 6/493(و حافظ ابن حجر در فتح الباري 
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  .دو روايت تعارض وجود دارد، اما در حقيقت تعارض نيستاز نظر ظاهر بين اين 

  :گويد امام ابن كثير مي

روايات هفت سال، يعني بعد از نزول از آسمان؛ هفت سال در زمين اقامـت دارنـد، و روايـاتي    

ايشان قبل از رفتن به آسمان حساب شده است، چونكه در آنوقـت   كه بيشتر ذكر شده، مدت عمر

  .)1(واهللا اعلم .شود مجموعاً چهل سال ميساله بودند، پس  33

  :����جايگاه نزول حضرت عيسي صفت و
  :روايت كرده است آمده �در حديثي كه نواس بن سمعان از رسول خدا 

فرستد، پس نزد مناره سفيد در شرق  آنگاه خداوند حضرت عيسي بن مريم را مي« 

دو لبـاس زرد رنـگ   دمشق، در حالي كه دستانش را بر بالهاي دو فرشته گذاشـته و  

  .)2(»...آيد برتن دارد فرود مي

  :نويسد امام ابن كثير مي

آيـد وقـت نمـاز     شرق دمشق؛ در كنار جامع اموي قرار دارد، و هنگـامي كـه مـي    مناره در

  :گويد باشد، و نماز اقامه شده، امام مسلمانان مي مي

  .بفرمايد نماز بخوانيد! اي روح اهللا 

  :فرمايد حضرت عيسي مي 

  ...ما خودتان پيش امام باشيدش 

  :افزايد امام ابن كثير مي

هجري مسلمانان آن مناره را با سنگهاي سفيد، با اموالي كـه از نصـارا گرفتـه     741در سال 

بودند، تجديد بنا و باز سازي كردند، و اين خود يكي از معجـزات آشـكار رسـول خداسـت،     

نصارا؛ ايـن منـاره تجديـد بنـا گـردد، تـا        نمود، كه بوسيله اموال خود كه خداوند چنين مقدر

                                                 

  ).189ص) ( از كتاب النهاية(عالمات يوم القيامة  -1

  ).2937(صحيح مسلم  -2
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را بشـكند، و از  ) رمـز نصـارا  (فرود آيد، و خوك را بكشد، و صليب  در كنار آن �عيسي 

آنان جزيه نپذيرد، پس يا بايد مسلمان شوند، و يا كشته گردند، و همچنين حكـم بـاقي كفـار    

  . )1(اين گونه است

  :����وفات و مكان دفن حضرت عيسي
  :كند كه فرمود روايت مي �رسول خدا  از �ابو هريره 

كنـد، و   پس آنچه خدا بخواهد، عيسي خواهد مانـد، سـپس وفـات مـي    ... «

  .)2(»كنند خوانند، و او را دفن مي مسلمان بر او نماز مي

كند، و كنار  درباره جايگاه دفن ايشان؛ در برخي روايت آمده است كه در مدينه وفات مي

  .)3(گردد دفن مي �قبر رسول خدا 

  يأجوج و مأجوج

باشند، آنها بعد از نزول  يأجوج و مأجوج انسان هستند، و از فرزندان حضرت آدم مي

  .كنند شوند، و در زمين فساد و تباهي مي حضرت عيسي، و كشته شدن دجال، خارج مي

هاي قيامت است، و قرآن كريم و سنت رسـول   اي از نشانه خروج آنان قبل از قيامت نشانه

  .خروج آنان داللت دارد بر �خدا 

  :فرمايد خداوند مي

+#_̈Lym #sŒ Î) ôM ysÏG èù ßlθã_ù' tƒ ßlθã_ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn šχθè= Å¡Ψ tƒ ∩∉∪ z> u tIø% $# uρ 

ß‰ ôãuθø9 $# ‘,ysø9 $# # sŒ Î* sù š†Ïφ îπ|ÁÏ‚≈ x© ã�≈|Áö/ r& tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. $uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ ô‰ s% $̈Ζ à2 ’ Îû 7's# ø� xî ôÏiΒ # x‹≈yδ 

ö≅ t/ $̈Ζ à2 šÏϑ Î=≈ sß ∩∠∪_ ]يأجوج و مأجوج گشوده ) سد(تا وقتي كه «. ]97-96: نبياءاأل

                                                 

  ).188ص) (النهاية( ةعالمات يوم القيام -1

سلسـله احاديـث صـحيحه    . (و حديث صـحيح اسـت  ). 4324(و سنن ابوداود ) 2/576(مسند احمد  -2

2182(  

  .بقلم نويسنده رجوع فرمائيد  »مدينه شهر پيامبر«به كتاب  -3
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نزديك ) قيامت(= ي حق  و وعده. سرازير گردند بلندي شتابان) تبه و(از هر شود، و آنها 

اي :) گويند(خيره ماند ) از وحشت(شود، پس در آن هنگام چشمهاي كساني كه كافر شدند 

  .»!در غفلت بوديم، بلكه ما ستمكار بوديم) واقعه(ا كه از اين واي برم

  :ين در سوره كهف آمدهنو در داستان ذي القر

+§Ν èO yìt6ø? r& $·7 t6y™ ∩⊄∪ # ¨Lym #sŒ Î) x̂ n= t/ t ÷t/ È ø£‰ ¡¡9 $# y‰ ỳ uρ ∅ÏΒ $yϑ ÎγÏΡρßŠ $YΒ öθs% �ω tβρßŠ% s3tƒ 

tβθßγs) ø� tƒ Zωöθs% ∩⊂∪ (#θä9$s% # x‹≈tƒ È ÷tΡ ö�s) ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù' tƒ ylθã_ù' tΒ uρ tβρß‰ Å¡ø� ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# ö≅ yγsù 

ã≅ yèøgwΥ y7 s9 % ¹ ö̀� yz #’ n?tã βr& Ÿ≅ yèøgrB $oΨ uΖ ÷b t/ öΝßγoΨ ÷b t/ uρ # t‰y™ ∩⊆∪  tΑ$s% $tΒ  Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1 u‘ × ö: yz 

’ ÎΤθãΨ‹Ïã r' sù >ο §θà) Î/ ö≅ yèô_r& ö/ ä3oΨ ÷b t/ öΝ æη uΖ÷b t/ uρ $·Β ÷Šu‘ ∩∈∪   ’ ÎΤθè?#u t� t/ ã— Ï‰ƒÏ‰ pt ø: $# ( # ¨Lym # sŒ Î) 3“ uρ$y™ t ÷t/ 

È ÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚à�Ρ$# ( # ¨Lym # sŒ Î) …ã&s# yèy_ #Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ÎΤθè?# u ùøÌ� øùé& Ïµø‹ n= tã #\� ôÜ Ï% ∩∉∪ $yϑ sù 

(# þθãè≈ sÜ ó™$# βr& çνρã� yγôà tƒ $tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™$# …çµs9 $Y6ø) tΡ ∩∠∪ tΑ$s% # x‹≈yδ ×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’ În1§‘ ( #sŒ Î* sù u!% ỳ ß‰ôã uρ 

’ În1u‘ …ã&s# yèy_ u !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ôã uρ ’În1 u‘ $y) ym ∩∇∪ * $uΖ ø. t�s? uρ öΝ åκ|Õ÷èt/ 7‹ Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( 
y‡ Ï�çΡ uρ ’ Îû Í‘θ7Á9 $# öΝßγ≈ uΖ ÷èyϑ pgmc $Yè÷Η sd ∩∪_ ]98- 92:كهفال[.  

يل و اسباب استفاده كرد، و به سفر ادامه داد، تا به ميان دو كوه از وسا) ذوالقرنين(سپس «

  .فهميدند و در كنار آن دو كوه مردمي را يافت كه هيچ سخني را نمي. رسيد

كننـد، آيـا    جوج در ايـن سـرزمين فسـاد مـي    يأجوج و مأ! اي ذي القرنين: ن به او گفتندآنا

  دي بسازي؟اي براي تو قرار دهيم، كه ميان ما و آنها س هزينه

آنچه پروردگارم در اختيار من قـرار داده از قـدرت و ثـروت بهتـر اسـت از      : ذي القرنين گفت

  .كنيد، پس مرا با نيرو ياري كنيد، تا ميان شما و آنها سد محكمي بسازم آنچه شما پيشنهاد مي

را قطعات بزرگ آهن برايم بياوريد، و روي هم بچينيد تا وقتي كـه كـامالً ميـان دو كـوه     

  .در طرف آن آتش بيفروزيد، و در آن بدميد، آنها دميدند: برابر كرد و پوشانيد، گفت
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اكنـون مـس ذوب شـده بـرايم     : تا وقتي كه قطعات آهن را سرخ و گداختـه كـرد، گفـت   

  .بياوريد، تا بر روي آن بريزم

اصـال  نتوانسـتند از آن بـاال    ) جوجمـأ  جوج ويـأ (انجام سد محكمي ساخت، كه آنهـا  سر 

  .نتوانستند سوراخ و نقبي در آن ايجاد كنند وند، ور

مانـد، امـا    تا خدا بخواهد پا بـر جـا مـي    اين از رحمت پروردگار من است، و: آنگاه گفت

ي پروردگـارم حـق    وبـد، و وعـده  ك ي پروردگارم را رسد، آن را درهم مي وعده هنگامي كه

  .»است

بـاره ده نشـاني قبـل از     رد �در حديثي كه حذيفه بن اسيد غفاري از رسـول خـدا   

  :قيامت، روايت كرده، آمده

  .)1(»...و خروج يأجوج و ماجوج... « 

خـوف زده بـر    �روزي رسول خـدا  : كند كه ام المؤمنين زينب بنت جحش روايت مي

از شري كه نزديك شـده اسـت،    )2(ال إله إال اهللا، واي بر عرب«: فرمـود  من وارد شد مي

و بـا دو انگشـتان شسـت و    (  .وج و مأجوج باز شـده اسـت  امروز بمانند اين از سد يأج

  .»)كرد اشاره هادهش

  :گويد زينب مي

اي رسول خدا، آيا در حالي كه صالحان در ميان ما باشـند بـاز هـم هـالك     : عرض كردم 

  شويم؟ مي

  .)3(»آري، هر گاه پليدي زياد شود« :فرمود

  :شكل و صورت آنها

                                                 

  ).2901(صحيح مسلم  -1

در اين حديث بدين خاطر اسـت كـه   » عرب«ذكر : گويد مي) 13/109(حافظ ابن حجر در فتح الباري -2

  .از عرب بود آن وقت بيشتر مسلمانان

  ).2880(و صحيح مسلم ) 7135(صحيح بخاري  -3
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نان آمده، شباهت زيـادي بـه قـوم مغـول خواهنـد      ي آ صافي كه در احاديث دربارهطبق او

  .)1(داشت، صورتي پهن، و چشمهاي كوچك، بيني كوتاه، موهاي مايل به رنگ قرمز دارند

  :يأجوج و ماجوج و سد ذوالقرنين
هي يـأجوج و  ذوالقرنين پادشاه صالح، ايـن سـد عظـيم را بـراي جلـوگيري از فسـاد و تبـا       

ماند، اما درباره اين پرسـش   خواهد آن سد عظيم باقي ميجوج بنا كرد، و تا وقتي كه خدا بمأ

  كه آن سد در كجاست؟

تواند بگويد، در كجا واقـع اسـت، هـر چنـد كـه       كه هيچ كس بطور يقين نمي: بايد گفت

  . )2(برخي از پادشاهان گذشته، و تاريخ نويسان كوشش كرده اند، كه جايگاه آن را بيابند

  :نويسد عالمه محمد علي خالدي مي

توان  ناميده اند، و بنابراين مي جغرافيا نويسان عرب، مغولستان را بالد يأجوج و مأجوج مي

  .)3(احتمال داد كه آن سد نزديك مغولستان بوده باشد

و از زماني كه ذوالقرنين آن سد را ساخته تاكنون آنها پيوسته مشغول حفر آن هسـتند، در  

  :كند آمده است مي روايت �از رسول خدا  �حديثي كه ابوهريره 

كنند، تا اينكـه شـعاع نـور خورشـيد را      حفر مي رامأجوج ، هر روز آن سد  يأجوج و«

بيننـد   گردند، مي برگرديد، فردا آن را حفر كنيد، فردا كه برمي: گويد بينند، فرمانده آنها مي مي

را رسـد،  كه سد از اول محكمتر شده است، اين كار ادامه دارد، تا اينكه وقت خروج آنها ف

كننـد و نـور خورشـيد را     و خداوند خروج و آمدن آنها را بخواهد، پس وقتي كه حفر مي

  :گويد كنند، فرمانده مي مشاهده مي

                                                 

  .رجوع كنيد) 197ص) (ةالنهاي( ةبه عالمات يوم القيام -1

  .رجوع كنيد) 376ص(وأشراط الساعة ) 5/251(به تفسير ابن كثير  -2

  ).3/513(صفوة العرفان  -3
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آيند، و سد  كنيد، بنابراين فردا مي امروز بر گرديد، و فردا اگر خدا بخواهد حفر مي

شـوند، و   مي، پس مشغول حفر باقي سد د استرا به همان وضعي كه رها كرده بودن

  .)1(»...شوند موفق به خروج از آنجا مي

  :تعداد يأجوج و مأجوج
تعداد آنها خيلي زياد است، درباره كثرت تعداد يأجوج و مأجوج حـديثي در كتـاب   

  :روايت شده كه �صحيحين از ابو سعيد خدري 

  : فرمود � رسول خدا

جهنميـان را جـدا كـن،     گروه: فرمايد خواند، و مي خداوند روز قيامت آدم را فرا مي«

  گروه جهنميان چه كساني هستند؟: كند آدم عرض مي

نود و نه نفر، آنگاه اسـت، كـه كودكـان پيـر      از هر هزار نفر، نهصد و: فرمايد مي

) مـدهوش  و(كنند، و مـردم را ماننـد افـراد مسـت      شوند، و زنان باردار سقط مي مي

صـحابه عـرض    ،»ند سخت استيستند، بلكه عذاب خداوبيني، در حالي كه مست ن مي

  :فرمود! كدام يك از ما آن يك نفر خواهد بود! اي رسول خدا: كردند

مژده بگيريد، كه از شما يكي خواهد بـود، و از قـوم يـأجوج و مـأجوج هـزار      «

  .)2(»...خواهد بود

  فساد و تبهكاري يأجوج و مأجوج
از فسـاد و تبهكـاري    يأجوج و مأجوج قومي تبهكار هستند، و ذوالقرنين بـراي جلـوگيري  

  .آنان آن سد محكم و عظيم را ايجاد نمود

   :آمده �ي حديث ابوهريره  در دنباله

                                                 

  .روايت كرده است) 3153(و ترمذي ) 4080(و ابن ماجه ) 2/510(حديث صحيح است امام احمد  -1

  ).222(صحيح مسلم ) 3348،6530(صحيح بخاري  -2
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نوشند، و مردم از ترس  كنند، تمام آبهاي شرب مردم را مي بر مردم خروج مي«

اي خـود را بـه سـوي    شوند، يأجوج و مأجوج تيره ها و پناهگاهها پنهان مي آنان در قلعه

ما بر : گويند گردد، مي يرند، آنگاه تيرهاي آنان خون آلود بطرفشان بر ميگ آسمان نشانه مي

اهل زمين و آسمان چيره و غالب شده ايم، آنگاه خداوند يك نوع كرم بـر آنهـا مسـلط    

  .»شوند نمايد كه بوسيله آن هالك مي مي

قسم بـه ذاتـي كـه جـانم در دسـت اوسـت جـانوران و        « :افزود �رسول خدا 

  .)1(»شوند از خون و گوشت آنها چاق و فربه ميجنبندگان زمين 

   :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �و ابو سعيد خدري 

آورند،  كنند، آنگاه از هر سو به مردم هجوم مي يأجوج و مأجوج سد را باز مي«

# Lym̈_#+ :همچنانكه خداوند فرمود sŒ Î) ôMysÏG èù ßlθã_ù' tƒ ßlθã_ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn 

šχθè= Å¡Ψ tƒ ∩∉∪_ ]96: األنبياء[.   

برند،  كنند مردم از ترس آنان به پناهگاهها پناه مي ي سرزمينها حمله مي به همه

نوشند، بطوري كه گروهي از آنان بر كنار نهـري   و تمام آبهاي روي زمين را مي

د از كنند، بع نوشند و آن را خشكيده رها مي و تمام آب آن را مي ،كنند عبور مي

  :گويد مي ،ا هر گاه گروهي از آنجا عبور كندآنه

اينجا قبالً آب بوده، و همه مردم در پناهگاهها پنهان هستند، برخي از قوم يـأجوج  

  : گويند و مأجوج مي

  .   ما از تمام اهل زمين فارغ شده ايم، اآلن اهل آسمان مانده اند

ند، و براي ابتال و آزمـايش آنـان   كن آنگاه تير و نيزهاي خود را بسوي آسمان پرتاب مي

فرسـتد، كـه از    گردد، آنگاه خداوند يك نوع كرم مانند ملخ مـي  خون آلود بطرفشان بر مي

                                                 

  ).4080(و سنن ابن ماجه ) 3152(و سنن ترمذي ) 2/510(حديث صحيح است مسند احمد  -1
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شوند، پس حركت و صداي  آيد، و بوسيله همان همگي هالك مي گردنهايشان بيرون مي

  .شود از آنان شنيده نمي

ت كه برود ببينـد دشـمنان   آيا كسي فداي اس: گويند آنگاه مسلمانان به يكديگر مي

  .!چه شدند؟

رود، به اين گمان كـه حتمـاً    شود و مي طلب مي پس يكي از مسلمانان براي اين كار داو

  .بيند كه همه روي هم ريخته شده اند، و مرده اند رود مي كشته خواهد شد، وقتي مي

ا نابود مژده دهيد، خداوند دشمنان شما ر! اي مسلمانان: زند با صداي بلند صدا مي

آيند، و گوسفندان و مواشي خـود را بـه    كرد، پس آنان از پناهگاههاي خود بيرون مي

گوشـت آنـان    ايانشان؛ هيچ چيز بهتـر از پبرند، آنگاه براي گوسفندان و چهار چرا مي

    .)1(»شوند نيست، و با گوشت يأجوج و مأجوج چاق و چله مي

  هالكت يأجوج و مأجوج
كند، و بـر اثـر آن    خداوند يك نوع كرم بر آنان مسلط ميدر صفحه گذشت ذكر شد كه 

  :شوند، در روايات ديگر آمده هالك مي

حضرت عيسي و يارانش در محاصره هستند، تا جاي كه يك سر گاو نر برايشان «

بعد از هالك يأجوج و مأجوج در سر تا ... از صد دينار امروز شما، بيشتر ارزش دارد

گر اينكه اجساد آنان افتاده است، و همـه جـا از بـوي    سر زمين جاي وجود ندارد، م

  .كند متعفن آنان پر شده است، آنگاه عيسي بن مريم و يارانش به درگاه خدا دعا مي

دارنـد، و هـر    فرستد كه آنها را بر مـي  پس خداوند پرندگاني همچون گردنهاي شتر مي

  .اندازند جاي كه خدا بخواهد مي

                                                 

ــن ماجــه ) 3/76(مســند احمــد  -1 ــاني آن را حســن دانســته اســت  ) 4079(و ســنن اب سلســله (و آلب

  ).1793صحيحه
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كنـد،   فرستد و زمين را از آثار آنان پاك مـي  ميآنگاه خداوند باران تندي را 

كند، گياهانت را برويان، و بركتهايت را برگردان، پـس در   سپس به زمين امر مي

  .نشينند شوند، و در سايه گل و پوست  آن مي آن ايام گروهي از يك انار سير مي

 ده گروهي زيـاد از دهد بطوري كه يك شتر شير و خداوند در همه چيز بركت مي

شـير يـك    ده براي يك قبيله كافي اسـت، و كند، و يك گاو  شير مردم را كفايت مي

  .   )1(»كند براي تعداد بيشماري كفايت مي ،گوسفند شيرده

  گانه خسوف سه

  .يعني فرو رفتن در زمين: خسف

هاي كوچك قيامت ذكر  هر چند كه خسفهاي مختلفي رخ داده است، چنانكه ما در نشانه

  :آيد هنوز بوقوع نپيوسته است سه خسف كه از عالمات بزرگ بشمار مي كرديم، اما اين

هـاي دهگانـه قيامـت     دربـاره نشـانه   �از رسول خدا  �در حديثي كه حذيفه بن أسيد 

  :روايت كرده آمده است

العـرب،   ةخسف بجزيرخسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، و ثةو ثال... «

خسـفي در مغـرب و يـك خسـف      وگيرد، خسفي در مشرق،  سه خسف صورت مي

  .)2(»العرب خواهد بود ةدر جزير ديگر

  :گويد مي �ام سلمه 

  :شنيدم كه فرمود �از رسول خدا  

العـرب   ةدر مشرق، و خسف در مغرب و در جزير) فرورفتن( بعد از من خسف«

  :عرض كردم »رخ خواهد داد

                                                 

  ).2937(صحيح مسلم  -1

  ).2901(صحيح مسلم  -2
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  .وجود دارند؟ گيرد در حالي كه افراد صالح ميان ما آيا در زمين خسف صورت مي

  :فرمود 

  .)1(»هر گاه اهل زمين پليدي و خباثت بسياري مرتكب شوند«

  دود

گيـرد، قـرآن كـريم و     هاي بزرگ قيامت اينست كه دود همه جـا را فـرا مـي    يكي از نشانه

  :بر اين نشاني داللت دارد �سنت رسول خدا 

(ó=É+ :فرمايد خداوند مي s? ö‘$$sù tΠ öθtƒ ’ ÎA ù' s? â !$yϑ ¡¡9 $# 5β% s{ß‰ Î/ &Î7 •Β ∩⊇⊃∪  ý øótƒ }̈ $̈Ζ9 $# ( # x‹≈yδ 

ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪_ ]منتظر روزي باش كه آسمان دودي ) اي پيامبر(پس « .]11-10:دخانال

  .»اين عذابي دردناك است، مردم را فرا مي گيرد) تمام(كه . آورد) پديد(آشكار 

  :دارنددرباره اين دود كه در اين آيه ذكر شده علماء دو نظريه 

اين دود همان حالت سختي و گرسنگي بود كه براي قريش رخ داد، كه از شـدت گرسـنگي    - 1

و گروهـي از   �كردند، صـحابي جليـل عبـدهللا بـن مسـعود       در آسمان چيزي مانند دود مشاهده مي

  .)2(علماء به اين رأي قائل هستند

يامت خواهد آمد، صحابي هاي است كه هنوز نيامده، و قبل از وقوع ق اين دود از نشانه -2

و جمعـي از تابعـان و ائمـه بـه ايـن قـول قائـل هسـتند، و در          �بزرگوار عبداهللا بن عبـاس  

  .)3(احاديث صحيح ظاهر شدن دود يكي از عالمات بزرگ قيامت بشمار آمده است

  :گويد امام ابن كثير مي

و امـام   )4(تقول راجح اينست كه از عالمات بزرگ قيامت است، و هنوز آشكار نشده اسـ 

  . )1(ي قائل استنووي نيز به همين رأ

                                                 

  ).8/11مجمع زوائد . (طبراني روايت كرده است -1

  .رجوع كنيد) 8/511(و فتح الباري ) 25/114(به تفسير طبري  -2

  ).9/256(و شرح صحيح مسلم ) 7/235(و تفسير ابن كثير ) 8/511،3/218(فتح الباري  -3

  ).217ص( )النهاية(عالمات يوم القيامة  -4
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  .)2(»و دود...  « :هاي بزرگ قيامت راويت كرده آمده در حديثي كه حذيفه درباره  نشانه

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا   �ابوهريره 

سه نشاني است كه اگر آشكار شد، كسي كه ايمان نيـاورده، ايمـان آوردنـش بعـد از     «

) خـروج (دود و ) ظاهرشـدن (بخشد، طلوع خورشـيد از مغـرب، و    به او سودي نميآنها، 

  .)3(»جنبنده زمين

                                                                                                                              

  ).9/256(شرح صحيح مسلم  -1

  ).2/588(و مسند احمد ) 158/249(صحيح مسلم  -2

  .)158(صحيح مسلم  -3
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  طلوع خورشيد از مغرب

يكي از عالمات بزرگ قيامت طلوع خورشيد از سمت مغـرب مـي باشـد، كـه بعـد از آن      

  .توبه پذيرفته نمي شود، و ايمان آوردن سودي ندارد

  :در قرآن كريم آمده است

+tΠ öθtƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßìx�Ζ tƒ $²¡ø� tΡ $pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3s? ôMuΖ tΒ# u ÏΒ ã≅ ö6s% ÷ρr& ôM t6|¡x. 

þ’ Îû $pκ È]≈ yϑƒÎ) # Z ö:yz _ ]بر آنها  و(روزي كه بعضي از آيات پروردگارت بيايد «. ]158 :نعاماأل

نيكي انجام ) عمل(يا در ايمانشان ، دايمان آوردن افرادي كه قبالً ايمان نياورده ان، )ظاهر شود

  .»سودي به حال آنها نخواهد داشت، نداده اند

  .)1(باشد مراد از بعض آيات طلوع خورشيد از سمت مغرب مي: گويند بيشتر مفسرين مي

  :كند كه فرمود روايت مي �از رسول خدا  �عبداهللا بن عمرو العاص 

ـ وع آفتاب از مغربگردد، طل هاي قيامت كه ظاهر مي اولين نشانه« دن ، و خارج ش

، و هر كدام پيش از ديگري بود، پس آن ديگري در در وقت ظهر است) دابه(جنبنده 

  .)2(»پي آن نزديك است

  : فرمود �رسول خدا : كند روايت مي �و ابو هريره 

به انجام دادن اعمال صالح مبادرت ورزيد، ) عالمت نشاني و(قبل از آمدن شش «

  .)3(»...مغرب، دود، و دجال و طلوع خورشيد از 

  :فرمايد مي  �در حديث ديگر رسول خدا 

                                                 

  ).8/96(و تفسير طبري ) 3/366(تفسير ابن كثير  -1

  ).2941(صحيح مسلم  -2

  ).2947(صحيح مسلم  -3
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شود تا زمانيكه خورشيد از مغرب طلوع كند، پس هنگـامي كـه    قيامت بر پا نمي«

آورند، و آن وقتي است كـه ايمـان    طلوع كرد، و مردم آن را ديدند، همگي ايمان مي

  .)1(»آوردن شخص سودمند نخواهد بود

  .)2(»...و طلوع خورشيد از مغرب... « :ه غفاري آمدهو در حديث حذيف

تا قبل از طلوع خورشيد؛ دروازه توبه باز است، اما بعد از طلوع خورشيد از سمت مغـرب؛ دروازه  

  .)3(شود ايمان نيز پذيرفته نمي شود، و توبه بسته مي

  از زمين) دابه(خروج جنبنده 

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

+# sŒ Î) uρ yìs% uρ ãΑ öθs) ø9$# öΝ Íκö3 n= tã $oΨ ô_t� ÷z r& öΝçλm; Zπ−/ !#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟ ßγãΚ Ïk= s3è? ¨βr& }̈ $̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ Ÿω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∇⊄∪_ ]و (بر آنها واقع شود ) عذاب(و هنگامي كه فرمان « .]82 :نملال

آوريم كه با آنها سخن  ون مياي را از زمين براي آنها بير جنبنده) حادثه قيامت نزديك شود

  »آورند گويد، كه مردم به آيات ما يقين نمي

شوند، و ديـن و احكـام    كنند، و غرق در معاصي و منكرات مي  هنگامي كه مردم تغيير مي

آورد، كـه آن بـا مـردم سـخن      اي از زمـين بيـرون مـي    كننـد، خداونـد جنبنـده    الهي را رها مي

  .)4(گويد مي

   .)5(»و جنبنده...«: استدر حديث حذيفه آمده 
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از درباره اينكـه بعـد    � ههمچنين حديث ابوهرير حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص، و و

شود، و قبل از شش عالمـات بـراي انجـام اعمـال صـالح       آمدن سه عالمت ايمان پذيرفته نمي

  .مبادرت ورزيد، در باب قبلي گذشت

  چيست؟) دابه(جنبنده 
بچـه شـتر حضـرت    : گوينـد  برخـي مـي  : اقوال مختلفي دارنددرباره اين جنبنده علماء 

جساسه است، كه در حديث تميم داري، در داستان دجـال ذكـر   : برخي گفته اند. صالح است

  .شده است

همان ماري است كه بر روي ديوار كعبه بـود، هنگـامي كـه قـريش     : و برخي گفته اند كه

  .مار را ربودعقابي آمد، و آن  خواستند آن را تجديد بنا كنند و

آن جنبنده انساني است كه با اهـل باطـل و كفـر مجادلـه و منـاظره      : اي نيز گفته اند عده و

    .)1(كند مي

  دهد آتشي كه مردم را به محشر سوق مي

يمـن  ) عـدن (هاي بزرگ قيامت، آتش عظيمي است كه از سـرزمين   آخرين نشانه از نشانه

  .دهد سوق مي شود، و مردم را بسوي سرزمين محشر بيرون مي

  :در حديث حذيفه آمده است

شود، و مردم را به سوي سرزمين  آخرين آنها آتشي است كه از يمن بيرون مي و« 

  .)2(»راند محشر مي

  .باشد آمده است، سرزمين شام سرزمين محشر مي �طبق رواياتي كه از رسول خدا 

  :بسوي سرزمين شام اشاره كرد، و فرمود �رسول اهللا  
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 پيـاده و  شويد، سواره، مي شويد، اينجا حشر شويد، اينجا حشر مي ر مياينجا حش«

  .)1(»تان ايبرچهره

هاي بزرگ، و دگرگون شدن نظام جهان، و از بين رفتن شريعت، و  بعد از ظهور آن نشانه

  .شود منان؛ قيامت ناگهان بر پا ميينه، و وفات مؤخراب شدن شهر مد ويران شدن كعبه، و

شود، تنها اشرار و فاسقان باقي هستند، و قيامت بـر آن بـر پـا     ت بر پا ميو هنگامي كه قيام

  .شود مي

  الحمد هللا رب العالمينو

  

  دهد راه نوميدي گرفتم رحمتم دل مي

  كاي گنه كاران هنوز اميد عفو ست از كريم

  ستزاي فعل ماگر بسوزاني خداوندا س

  احسانت قديم ور ببخشي رحمتت عامست و

  از راه انصافم ببردگرچه شيطان رجيم 

  همچنان اميد عفو ميدارم برحمن رحيم

  چندين لطف كرد روزي داد و آنكه جان بخشيد و

  هم ببخشايد چو مشتي استخوان باشيم رميم

  

  لتماس دعاي خيرا

  دكتر حسين تاجي گله داري
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