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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسايل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٠

  ٢۴ -  تفسير احمد
  ۴ - تفسير سوره القارعه ترجمه و

  

  :ورد وقوع قيامتی در مئحکم پيشگو

کردند و اغلب از شخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ال میؤ زمان فرا رسيدن قيامت به کثرت سۀمردم دربار

َ يسألک الناس عن الساعة قل إنما علمھا عند هللا وم«  :ال از جانب خداوند متعال چنين آمده کهؤپاسخ اين س. پرسيدند می ََ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َُ ْ َّ َِّ ْ ُْ َّ ِ ُ ُ ا َ

ًيدريک لعل الساعة تکون قريبا ِ َِ َُ ُ َ َ َّ َّ َ ََ ْ پرسند،   فرا رسيدن قيامت میۀمردم از تو دربار) !ای پيغمبر) (۶٣:  األحزابۀسور(» ُ

 ھم دانی، شايد تو چه می). ّو کسی جز او از اين موضوع مطلع نيست. (ِآگاھی از آن، اختصاص به خدا دارد و بس: بگو

  ) .دفرا رسيدن قيامت نزديک باش

َيسألونک عن الساعة أيان مرساھا «  َ َ ََ َ َْ ُْ َّ ََّ َِ ِ َ َفيم أنت من ذکراھا * ُ َ ْ ِ ِ َِ َ َإلی ربک منتھاھا* َ َ َ ََ ُ ِّ َ  ۀاز تو دربار( ) ۴۴ – ۴٢: النازعات(» ِ

 ِآگاھی از) دانی تو چيزی از آن نمی! (؟ شود؟ تو را چه آگھی و خبر از آن پرسند که در چه زمانی واقع می قيامت می

  ) ؛ نه تو ّو اطالع از وقوع آن کار پروردگار تو است(گردد  زمان قيامت، به پروردگارت واگذار می

 مقرب يا نبی مرسل نداده است، به ھمين خاطر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در پاسخ به ۀخداوند اين علم را به ھيچ فرشت

  .تر نيست ول از سائل آگاه ؤ مسدر اين مورد: ال جبرئيل مبنی بر تاريخ وقوع قيامت فرمودؤس

پيوندد،  که قيامت در فالن سال به وقوع می گو در اين خصوص و ھر سخنی داير بر اين و بنابراين ھرگونه بحث و گفت

پردازند، در واقع  نوعی دروغ پردازی بر خداوند متعال است و کسانی که در اين زمينه به نظريه پردازی و مباحثه می

ورزند و خدا و پيامبر با  کنند، مخالفت می  منش نبوی که مردم را به ترک اينگونه مطالب ھدايت میبا منھج قرآنی و

  .کنند و بس ايمان و عمل صالح انسان را برای آمادگی به چنين روزی فقط دعوت می

ه وسلم و جبرئيل توانند آنچه را که رسول هللا صلی هللا علي کنند می گويند، فکر می کسانی که در اين زمينه سخن می

کنند، بايد از اين سخن عبرت  ھای خداوند را گوش می برای کسانی که قلب سليم دارند و حرف!. اند، درک کنند ندانسته

نصيحت  تعيين تاريخ وقوع قيامت دست بردارند و ما ھم از سر خير خواھی و ۀبياموزند و از سخن گفتن در زمين

 و  پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحاب و بزرگان دين در اين مورد بحث و گفتۀازبايد به اند: يمئگو خطاب به آنھا می
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ًداشت، قطعا خداوند بشر را از آن آگاه  نفع و سودی برای بشر وجود می گو کنيم، اگر در شناختن تاريخ وقوع قيامت 

  .کرده استساخت، اما خداوند اين علم را به خاطر مصلحتی که در نظر دارد، از بشر پنھان  می

 کنند و از حال و وضعيت آنھا عبرت بگيرند، بعضی از گذشتگان در اين زمينه بحث ءروان به پيشينيان اقتدا بايد دنباله

اند، اما اجل مشخص شده فرا رسيده، ولی  اند و برای وقوع قيامت مدت يا عالمات قريب الوقوعی را بيان کرده نموده

عالمه .  اين آقايان عالمه طبری است، خداوند ايشان را بيامرزدۀه است، از جملای به وقوع نپيوست گونه حادثه ھيچ

مقدمه ابن .( پذيرد طبری از برخی نصوص چنين برداشت نموده است که دنيا بعد از پانصد سال از بعثت نبوی پايان می

  .)۵٩: خلدون، صفحه 

  .نوز موعد او تحقق نيافته استگذرد ولی ھ و اينک حدود ھزار و اندی سال از ضرب االجل طبری می

قيامت در آغاز قرن پنجم : گويد می» الکشف«نام ه کتاب خويش ب در او: ديگر اين افراد عالمه سيوطی است ۀاز جمل

گذرد ولی قيامت برپا  شود و اينک چند سال از موعدی که مشخص کرده است، می بعد از ھزاره اول از بعثت برپا می

  ).٢/۶۶: (لوامع انوار البھية.  عالمات آن نيز تحقق نيافته استنشده است حتی بسياری از

ضرب االجلی را ) ابجد(سھيلی حروف مقطعه در اوائل سور را با حذف مکررات جمع کرده و بر اساس حساب جمل 

  .)۵٩١:  ابن خلدونۀمقدم. (از چند صد سال پيش نسبت به وقوع قيامت مشخص کرده است

ھا حدس و گمان ھستند و   ديدگاهۀاند، ھم راھه رفته  اين خصوص نظر داده و بدون دليل به بیبسياری از فرزندان آدم در

  .حقيقتی در درون خود ندارند

 آخرين اطالعی که در اين باره دارم از اين قرار است که شخصی به نام دکتر بھائی با استفاده از آمار و ارقام رياضی 

اما برای بی اساس . شود ھجری بر پا می١٧١٠قيامت در سال : گويد ، میبرگرفته از حروف مقطعات در اوايل سور

 آنھا ھمين روش ۀھا ثابت شده است، ھم بودن اين نظريه بايد بگويم که خطا و اشتباه اين گونه محاسبات و ضرب االجل

ی بر ھمان معيار اشتباه باشد ن شده اختالف دارند، بنا بر اين ھر حسابياند تنھا در بيان عالمت و مدت تعي را اتخاذ نموده

  .آيد در نھايت غلط از آب در می

اند، مورد انتقاد قرار داده و   تاريخ وقوع قيامت اظھار نظر کردهۀعالمه شيخ االسالم ابن تيميه کسانی را که دربار

الدرالمنظم فی معرفة «نام ه اند، مانند کسی که کتابی ب  تاريخ وقوع قيامت سخن گفتهۀکليه کسانی که دربار: فرمايد می

ی قيامت اشاره نموده است يا کسانی که بر اساس حروف ئ دليل به تاريخ دقيق برپانگاشته است و با بيان ده» االعظم

 اينھا و امثالشان ۀسخن بر لب آورده است، ھم» عنقاء مغرب «ۀاند يا کسی که دربار مقطعات و حساب ابجد، سخن گفته

دور از صداقت ھستند و به داليل متعددی ه زش و اعتباری دارند، اما اغلب آنھا کاذب و بھرچند که نزد پيروان شان ار

. اند گويند، ھرچند مدعی کشف و شناخت اسرار و رموز بوده برای آنھا ثابت شده است که آنھا بدون علم سخن گفته و می

طبری و : مانند. اند ليل ديگران را نداشتهاند و قصد تض  وارد اين بحث شدهًاغلب، زيرا بعضی از آنان اشتباھاگفتيم 

  .سيوطی

ْقل إنما حرم ربی الفواحش ما ظھر منھا وما بطن واإلثم والبغی بغير الحق وأن تشرکوا با ما لم « : فرمايد خداوند می َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َِّ ِْ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ِّ َّ ِ ُ

ُينزل به سلطانا وأن تقو َ ََ َ ً َِّ ْ ُ ُِ ِ َلوا علْ َ ْ َی هللا ما ال تعلمونُ ُ َ ْ َ َ َ ِ خداوند حرام کرده است کارھای : بگو( ) ٣٣: سوره  األعراف(»ّ

 و خواه آن چيزی که پوشيده انجام گيرد و  را، خواه آن چيزی که آشکارا انجام پذيرد و ظاھر گردد) چون زنا(نابھنجار 

 و اين که چيزی را  را که به ھيچ وجه درست نيست) بر مردم(بزھکاری را و ستمگری ) ھر نوع( و  پنھان ماند

ّشريک خدا کنيد بدون دليل و برھانی که از سوی خدا مبنی بر حقانيت آن خبر در دست باشد  و اين که به دروغ از زبان  ّ
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ت تاريخ ًقطعا ادعای شناخ )دانيد نمی) ّصحت و سقم آن را(بيان داريد که )  تحليل و تحريم و غيرهۀدربار(خدا چيزی را 

  ).۴/٣۴٢: (مجموع الفتاوی، شيخ االسالم. وقوع قيامت ادعای بدون علم است

  

  : شب  بی برکتی روز وۀقيامت ونشان

ال «: از ابوھريره روايت می كند،   كه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می فرمايد١٠٣۶امام بخاری در حديث شماره 

ْتقوم الساعة حتى يقبض العل ِْ َ َ َْ َّ ُ َُ َّ ُ َّم ، وتكثر الزالزل ، ويتقارب الزمان ، وتظھر الفتن ، ويكثر الھرج وھو القتل القتل ، وحتى َ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ُ ُْ َْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ
َيكثر فيكم المال فيفيض َِ َِ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ«.  

له، نزديك شدن زمان، ظاھر از بين رفتن علم، زياد شدن زلز: نكه اين عالمات پديدار گردند قيامت برپا نمی شود تا ای(

  .) مالھايتانۀشدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه كه ھمان قتل می باشد و زياد شدن بيش از انداز

ُال تقوم « : از ابوھريره روايت نموده كه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمودند١٠٢۶٠ و امام احمد در حديث شماره  ُ َ

َّالساعة حتى يتقارب الز ََّ َ ََ َ ُ َ َّمان ، فتكون السنة كالشھر ، ويكون الشَّ ََّ َُ َُ ِ ْ َ ُ َ ََّ َ ُ ُھر كالجمعة ، وتكون الجمعة كاليوم ، ويكون اليوم َ ُ ُْ ْْ ْ ْ َْ َُ َُ َِ َ َُ َ َُ ُ َُ ِ ْ

ِكالساعة ، وتكون الساعة كاحتراق السعفة ِ َِ َ ََّ َّ َِّ ْ َ َُ َ َ َُ َ تا زمان نزديك نگردد و سال مانند ماه، ماه مانند ھفته، ھفته مانند روز، (» َ

 رحمه - ابن كثير.) رخت خرما نگردد، قيامت برپا نمی شودروز مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن شاخه ھای د

 آن را صحيح دانسته ٧۴٣٢البانی در صحيح الجامع شماره .  اسناد آن به شرط مسلم صحيح است:(  می فرمايد- هللا

  ).است

مان علماء در معنی نزديكی ز. كه از نشانه ھای قيامت نزديك شدن زمان است اين دو حديث داللت می كنند بر اين

نزديك شدن زمان را بر : از بھترين اين سخنان اين سخن است كه. اختالف داردند و در اين مورد سخن بسيار است

  .نزديكی حسی و نزديكی معنوی حمل می كنند

 

  :نزديكی معنوی

 .و اين در دورانھای آينده واقع می شود. منظور از نزديكی معنوی اين است كه بركت زمان از بين می رود

  . اختيار كرده اند-  رحمھم هللا-  قول را قاضی عياض، نووی و حافض ابن حجراين

 يك ۀكه از آن به انداز ًمثال روز می گذرد در حالی. مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است: نووی می گويد

  .ساعت فايده می برند

زھا و حتی زمان است كه از نشانه ھای نزديك و حق اين است كه مراد از بين رفتن بركت از تمام چي: حافظ می گويد

  .شدن قيامت می باشد

از نزديكی معنوی ھمچنين می توان به آسانی ارتباط بين مكانھای دور و سرعت رفت و آمد بين اين مسافتھا كه از آن به 

يست اگر ق نی كه در گذشته در چندين ماه طی می شدند اغرائفاصله ھا. سير می شود، اشاره كردنزديكی زمان تف

  .يم حاال در بيشتر از چند ساعت طول نمی كشدئبگو

نزديكی كه در حديث ذكر شده به نزديكی بين شھرھا و قاره ھا و : می گويد) ٢/۵٢٢(شيخ بن باز در تعليق فتح الباری 

  .  ی شودی كه مانند آن ھستند، تفسير مئواپيماھا و ماشينھا و تمام چيزھاكمی مسافت به آنھا به سبب اختراع ھ

 

  :نزديكی حسی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ساعات شب و روز به سرعت می . منظور از نزديكی حسی اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه می شود 

يد آن به زمان ئبرای تأ.  آن امری غير ممكن نيستگذرند و بين گذشت اين ساعت ھا فاصله پيدا نمی شود، و واقع شدن

در نتيجه ھمانگونه كه ايام طوالنی .  سال، ماه و ھفته طول می كشدۀ اندازدجال می توان اشاره كرد كه در آن روز به

 .می گردند، كوتاه نيز می شوند كه آن به خاطر اختالل در نظام عالم و نزديك شدن پايان دنيا است

َّال تقوم الس« مراد از نزديك شدن زمان در حديث « :حافظ در الفتح از ابن ابی جمره نقل می كند كه گفت ُ ُ َاعة حتى تكون َ َُ ََّ َ ُ

ِالسنة كالشھر ْ َّ َ ُ َ با اين حساب پس كوتاه شدن بايد حسی باشد و بر معنای معنوی نيز حمل . ، به كوتاه شدن آن اشاره دارد» َّ

  . می گردد

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

 نيز اگر زيرك و عاقل ا و اھل دني  پس برای آن مدت و فاصله منظور می باشد كه علماء دينی آن را می دانندمعنوی

به خاطر . باشند آن را خواھند دانست كه ايشان نمی توانند مانند گذشته كارھای بزرگی را كه انجام می دادند، انجام دھند

شايد علت آن به سبب ضعف ايمان باشد كه به . توانند درك كنندآن دچار شك و ترديد می شوند ولی علت آن را نمی 

و شديدتر از آن خوراكيھايی است كه در آن شكی و شبھه ای . آشكار نمودن بيش از حد كارھای خالف شرع می پردازند

مام تالش دست آوردن آن ته وجود ندارد كه حرام می باشند و بسياری از مردم كاری به حالل و حرم آن ندارند و در ب

نتيجه و ماحصل بحث اين می شود كه بركت در زمان ، . خود را به كار می گيرند و عقل خويش را به كار نمی گيرند

و دليل بر اين مدعا  روزی و در گياھان به خاطر ايمان قوی و تبعيت از اوامر خداوند و دوری از نواھی او می باشد

ْولو أن أھ«:قول هللا تعالی می باشد َ ََّ ْ َ ْل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليھم بركات من السماء واألرضَ َْ َ ََ ََّ ْ ِ َ َ َ َْ ِ َ َ َُ َ َ َ َْ َّ ُ اگر اھل قريه ای »«ْ

  )يمئآسمان و زمين را بر ايشان می گشاايمان بياورند و تقو ی خدا داشته باشند بركات 

گفته شده منظور از آن « : گفته است معنی اين حديث كه ذكر شد اين طورۀدر بار) ١/۴۴(و سيوطی در الحاوی للفتاوی

 و گفته شده به  ساعات شب و روز نزديك برپا شدن قيامت كوتاه می شوند. كوتاه شدن به صورت حسی می باشد

صورت معنوی می باشد كه مراد از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن بركت از تمام چيزھا حتی زمان 

  .»و هللا اعلم. ن باره وجود داردو قولھای ديگری نيز در اي...است

 اين سه قول از بين رفتن بركت، سھولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حسی، بينشان تعارضی نيست و مانعی بر اين

 قوت آنھا به مانند آنچه ۀ زمان گفته اند كه درجۀسخنان ديگری نيز در بار.  آنھا داللت كند، وجود نداردۀكه حديث بر ھم

  .تذكر شد، نيس

  :از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود

می خواھد آن را : حافظ از زبان او نقل می كند كه می گويد. خطابی گفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگی است

 كه راستی در زمين پديدار می شود، عدل پيروز می گردد و مردم از زندگی لذت می برند -  هللا اعلم-زمان خروج مھدی

 و ايام خوش مردم در زمان كوتاھی سپری می شود كه اگر مدت آن به درازا كشد   مدت آن كوتاه می باشد، پديد آوردو

می گويم كه خطابی : سپس حافظ می گويد. و طوالنی شود، مكروه و ناپسند می گردد در نتيجه مدت آن كوتاه می باشد

 و گر نه كسی كه حديث را ضمانت  مان نقصان پديد نمی آيدزيرا در ز. در آنچه ذكر كرده به سوی تأويل رفته است

در نتيجه ما از اين حديث به جای نقصان در زمان، زودگذری ايام را درك . كرده آن را در زمان ما به وجود می آورد

 و   نيستو منظور از اين حديث لذت بخش  بودن زندگی. زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما ھيچ فرقی ندارد. می كنيم

  .حق آن است كه مراد از آن از بين رفتن بركت می باشد
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كه به خاطر غالب بودن فسق و  مراد نزديك شدن عمر انسانھا به خاطر كمی عبادت می باشد تا اين: ابن بطال می گويد

فتح : د بهمراجعه  شو.   (گناه و ظاھر شدن انسان ھای فاسد، كسی نيست كه امر به معروف و يا نھی از منكر كند

السنن الواردة فی الفتن وغوائلھا (، ) ١/۴٩٧(إتحاف الجماعة للتويجری(، ) ٧٠۶١(شرح حديث رقم ) ١٣/٢١(الباری 

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

١٢٠(  

 حديث ديگری از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم رد می شود ۀين جمله به وسيلو اين تأويل خالف ظاھر حديث است و ا

ْالساعة حتى يتقارب الزمان،فتكون السنة كالشھر«:كه فرمودند َّ َ ُ َُ َ ََّ ََّ َُ َّ ََّ َُ َ َ َ از ظاھر آن فھميده می شود كه مراد نزديك شدن » الخ..َ

  .  خود زمان است نه نزديك شدن مدت عمر انسانھا

   .  العظيم و صدق  رسوله نبی الکريمصدق هللا

 

  :فھرست مطالب

  جز  ؤمعلومات م

    ی با سورهئآشنا

     تسميه  وجه

   مختصرۀترجم

  تفسير  سوره  

    قارعه   ۀمحتوای وفضيلت سور

 پيام ھا  

  قيامت ونشانه ھای آن 

  نشانه ھای قيامت  

  نشانه ھای بزرگ قيامت که تا ھنوز نرسيده اند 

  تن تاريخ دقيق قيامت  حکمت پنھان داش

  ی در مورد وقوع قيامت  ئحکم پيشگو

    بی برکتی روز وشبۀ قيامت ونشان

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ: نوشته - تفسير انوار القرآن -

 يح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھرویحفيض  الباری شرح ص- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -
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  از راغب اصفانی  مفردات الفاظ القرآن،-

 ی از اسرار قرآن حکمتيار جلوه ھا-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: بندی  مترجم شيخ محمود الحسن ديو:ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 

 
 


