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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج  

 ٢٠١۶  نومبر٠۶
  

  ٢۶ -تفسير احمد
 ٣ -  الفيلۀترجمه وتفسير سور

  

  :ر درعام الـفـيـلساير روايات درمورد تولد پيامب

ھمان سالی که ( هللا عليه وسلم را  عام الفيل که گفتيم  مشھور نويسندگان  اسالمی تاريخ تولد  رسول هللا صلی طوری

  .می دانند )  خدا حمله کردۀابرھه به خان

ليه السالم ھم اين امام باقر ع.  ابرھه ۀ روز پس از حمل۵٠ ابرھه ، بعضی گفته اند ۀ روز پس از حمل۴٠بعضی گفته اند 

ديگران گفته اند که عام .  آمد  روز پس از آن به دنيا۵۵ و رسول هللا   محرم بود١۵ فيلھا در ۀحمل: يد می کند که أئرا ت

  .لفيل ده سال قبل از تولد حضرت بود ا

 که اين سخن شعيب  سال قبل از تولد حضرت رسول هللا بود٢٣بعضی ديگر گفته اند عام الفيل . بن ابزی بود اين سخن ا

  .بن شعيب است

اين سخن موسی بن . نوس گفته اند حضرت رسول در سال سی ام عام الفيل به دنيا آمده استأبعضی ھم در يک قول نا م

ست  الفيل به دنيا آمد که اين سخن ابن عساکر ا سال پس از عام۴٠ی ھم گفته اند رسول ا  ضبع. عقبه از زھری است

  .رش نيستو اين ھم قابل پذي

 سال ١۵خليفه بن خياط با چند واسطه از کلبی و او از ابی صالح و ابی صالح از ابن عباس نقل می کند که رسول هللا در 

 می گويد که پيامبر در اما خود خليفه بن خياط .که البته اين سخنی غير قابل باور است. قبل از عام الفيل متولد شده است

 صفحه ٢ ، جلد ١٩٨۶ / ١۴٠٧دارالفکر ، : البدايه و النھايه ، ابن کثير ، بيروت.  (ا آمدبه دني) عام الفيل(سال فيل 

٢۶٢ .(  

  

  :تاريخ وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم

اکثريت مطلق از تاريخ نويسان در اثر خويش می نويسند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در روز دوشنبه دوازدھم 

 تفصيل موضوع را می( . سالگی دار فانی را وداع گفت۶٣ی بعد از زوال آفتاب  و در سن االول سال يازدھم ھجر ربيع

   .)مطالعه فرمود .١٨٢۵، صفحه  ۴صحيح مسلم، کتاب الفضائل، جلد  : توان در 
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  :آيا کعبه ھم منھدم خواھد شد

 بار اعمار ١٠ساختمان کعبه : وری است که آکه در مورد منھدم شدن کعبه مطلب را  بنويسم الزم به ياد  قبل از اين

  . وبنيان آن گذاشته شده است

 که ی که توسط شيث عليه السالم ، بنيانیم  عليه السالم ،  بينانآد  که توسط یاز جمله بنيان آن  توسط  المالئکه، بنيان

،  بنيان عبدهللا  ان قريش،  بنيان مضر،  بني توسط ابراھيم عليه السالم و پسرش اسماعيل ، بنيان العمالقه،  بنيان جرھم

  . ، وبنيان حجاج ابن يوسف الثقفی ابن زبير

سلطان مراد « ساختمان فعلی  کعبه از زمان حجاج  بن  يوسف ثقفی  و بازسازی ھمان  ساختمان  در دوران  خالفت 

خريب آن از نو  ھجری بر اثر سيالب در داخل  مسجد الحرام و ت١٠۴٠از پادشاھان عثمانی است که در سال » چھارم 

  .است حال پابرجا و استوار ماندهه اين ساختمان استحکام  و قدرتمندی کامل دارد،  که تا ب. سازی گرديدزبا

  

  :يادداشـت

يکی از خلفای امپراتوری ترک عثمانی بوده که   اولين پسر  احمد اول از کوسم سلطان وۀاز جمل) چھارم(سلطان رابع  

  .کرد  حکومت می بر قلمرو عثمانی) ١۶۴٠   تا ١۶٢۴(بعد از برکناری مصطفی اول 

سلطان مراد چھارم  درسن  يازده سالگی به مقام سلطنت رسيده است ، در زمان حکومت وی لشکر کشی ھای متعددی 

 در .دبه  قفقاز ، آذربايجان ، ايران ، ايروان وتبريز  نام بر: توان از لشکر کشی صورت گرفته است که از جمله می

  .مد آبين النھرين  در تصرف امپراتوری عثمانی در  بغداد و صفويان،:  حکومت او بود که زمان

منافع حکومت عثمانی انجام داد باالخره  در سال  نفع اسالمی وه  اين خدمات وفتوحات که بۀمراد چھارم بعد از ھم

اليه انا هللا وانا . نيا فانی چشم پوشيد  به  مريضی نقرس ار اين دء سالگی در اثر ابتال٢٧ ميالدی آنھم  در سن ١۶۴٠

  .راجعون

  

  آيا در آخر الزمان کعبه منھدم می شود؟

« :  هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود کند آمده است، رسول در حديثی که امام احمد آن را در مسند خود از ابوھريره نقل می

، فإذا استحلوه فال يسأل عن ھلکة العرب، ثم تأتی الحبشة يبايع لرجل ما بين الرکن و المقام و لن يستحل البيت إال أھله

  »فيخربونه خرابا ال يعمر بعده أبدا و ھم الذين يستخرجون کنزه

دانند،  شود، تنھاساکنان مکه بيت را حالل می و مقام ابراھيم به مرد صالحی بيعت داده می) حجر اسود(ميان رکن (

بيت را . آيند سپس مرد حبشی می. ال نکنؤآن روز از ھالک شدن اعراب سھرگاه اھل مکه حرمت بيت را حالل بدانند، 

). آورند شود و آنان کسانی ھستد که خزانه بيت را بيرون می شود که بار ديگر آباد نمی کنند و چنان خراب می خراب می

  ).١/٢۴۵: (سلسلة االحاديث الصحيحة(

خانه کعبه را ذوالسويقتين از حبشه تخريب :  فرمودند  عليه وسلمهللا صلی هللا از امام احمد در مسند روايت شده که رسول

ی من ئحنه چنان برای من واضح است که گوآن ص. دارد برند و غالف آن را بر می کند و زيور آن را به غارت می می

  .کند بينم که با بيل و کلنگ خود ساختمان کعبه را منھدم می او را می
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ًکأنی أنظر إليه أسود أفحج ينقضھا حجرا حجرا «: فرمودند هللا صلی هللا عليه وسلم لدر صحيح بخاری آمده است، رسو ًَ َ َ َ َ َ َ َُ ُُ ْ ْْ َ َ َ ََ َ ْ ِْ َ ِ ُ ِّ َ

َيعنی الکعبة  َ َْ َْ ْ ابن .) شکند کنم، مردی سياه رنگ با ساق کوتاھی، تک تک سنگھای کعبه را می که من نگاه می مثل اين(»  ِ

  ).١/١٧٨: (ر داده استکثير در نھاية سند آن را صحيح قرا

کعبه را مردی ساق :  فرمود هللا صلی هللا عليه وسلم در صحيح مسلم از ابوھريره رضی هللا عنه روايت شده که رسول

سويقه، تصغير، ساق . (ھای کوچکی دارد ذوالسويقتين بدان جھت نام دارد که قدم. کند کوتاه از اھل حبشه تخريب می

  ).ی کوتاه و باريکی دارندھا مردم حبشه اغلب ساق. است

شود که خداوند مکه را حرم قرار داده است، با اين وصف چگونه آن مرد حبشی کعبه را  ال مطرح میؤاکنون اين س

  کند؟ منھدم می

  .بلکه ضرب االجلی دارد و آن نزديک شدن قيامت و خراب شدن دنيا است. امن بودن حرم برای ھميشه نيست: جواب

برای آن زمان اين ديدگاه صحيح است و اال حکم شرعی برای ھمه بندگان الزم است و خداوند آن : فرمايد  امام نووی می

  . گيرد د حرمت کعبه را پايمال کند، خداوند جلو او را مینموده است و ھرگاه انسانی متمر را بر بندگانش الزامی

گاھی به خاطر مصلحت و حکمتی که خداوند در نظر دارد جلو چنين . ھمانطور که با ابرھه چنين کاری صورت گرفت

گيرد، آنطور که با قرامطه، آنانی که حرمت بيت را شکسته و در کنار حرم امن الھی جنايات  جنايت کارانی را نمی

را تفصيل موضوع . ( شود چيزی صورت نگرفت، اين سنت برای ذی الخلصه ھم تکرار می. ناگفتنی را مرتکب شدند

  .توان مطالعه فرمايد  ؛ دکتر عمر سليمان اشقر می» قيامت صغری و کبری«  کتاب  در 

  

  :کعبه ماليکه

 ی مشابه  به کعبه را در آسمان دارا میماليکه مانند انسانھای روی زمين مکان:  در شريعت اسالمی  آمده است که 

مسمی نموده » بيت المعمور«ن   اين مکان را  به أو قرآن عظيم الش باشند که به  دورا دور آن مصروف طواف ھستند 

  .را   در آسمان ھفتم معرفی داشته است ومحل آن

. آورند  مییجاه جا مراسم حج خود را بای دارند که در آن در آسمان ھفتم فرشتگان کعبه: فرمايد ن میأقرآن عظيم الش

پروردگار با عظمت ما به آن  چنين سوگند ياد کرده است  » طور « ۀاين کعبه بيت المعمور نام دارد و در سور

ِوالبيت المعمور «: ُ ْ َْ ْ ِْ َ   )۴آيه : سوره طور( »َ

ُثم رفع لی البيت...« :  نويسد   میتامام ابن کثير در تفسير اين آي ْ َ َْ ِ ِ َُّ ُ المعمور فقلت يا جبريل ما ھذا قال ھذا البيت المعمور ُ ُ ُُ ُْ ْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ ََ ََ َِ ِ ُ

َيدخله کل يوم سبعون ألف  َْ َ ُ ُْ َ َ ٍَ ْ َّ ُ ُ ُ ْملک إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليھم ْ ِْ ْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ِ سپس بيت المعمور را به من نشان دادند » «ٍ

  . اين بيت المعمور است: ست؟ گفتيل اين چيئجبر ای : گفتم

ھنگامی که از آن خارج می شوند ديگر برای بار ديگر در آن باز  ھر روز ھفتاد ھزار مالئکه داخل آن می شوند و 

   ).١۶۴(  ، ومسلم ) ٣٢٠٧(بخاری (. »گردند نمی

 ۀالمعمور کعب کنند؛ بيت واف میرا ط  خودۀکنند و مانند اھل زمين که کعب المعمور عبادت می يعنی اين فرشتگان در بيت

  . ساکنان آسمان ھفتم است

به ديوار آن کعبه تکيه زده و نشسته  آنجا ديد که ابراھيم خليل عليه السالم را  هللا صلی هللا عليه وسلم از اين رو رسول

  .»و پاداش از نوع و جنس عمل است  زمين است،ۀزيرا او بنيانگذار کعب. بود
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بيت المعمور در مقابل و به موازات کعبه قرار دارد، و اگر  « :فرمايد  وقوع بيت المعمور میۀ نقطۀرامام ابن کثير در با

ای وجود دارد که ساکنان آسمان در آن عبادت  که در ھر آسمانی خانه  مکه می افتد، و يادآور شدهۀبيفتد روی کعب

  .دنام دار) ّبيت العزة(ای که در آسمان دنيا است  و خانه  کنند می

رضی هللا   در واقع از حضرت علی کعبه قرار دارد، که بيت المعمور درموازات روايت ابن کثيرمبنی بر اين

   .روايت شده است عنه

    :رضی هللا عنه سؤال کرد  شخصی از حضرت علی :گويد از طريق خالد بن عرعره نقل کرده و می) رض(ابن جرير 

حرمته  ّبيت فی السماء يقال له الضراح بحيال الکعبة من فوقھا، « :ودبيت المعمور چيست؟ حضرت علی در جواب فرم 

ّيصلی فيه کل يوم  ّفی السماء کحرمةھذا فی األرض : فتح الباری: ابن حجر. ( »ًأبدا  سبعون الف ملک و ال يعودون اليه ّ

يت معمور در آسمان چنان ، ب دارد و  کعبه قرارۀخان ای است که در آسمان ھفتم در موازات خانه: يعنی  . )٢/٣٠٨

و تا  کند، ئکه  آن را زيارت میالھر روز ھفتاد ھزار م.  کعبه در زمين مورد احترام استۀمورد احترام است که خان

  .ديگر نوبت زيارت به آنھا نمی رسد شدند پايان عمر فرشتگانی که يک بار وارد آن 

او مستور : گويد با عرعره می و در رابطه   است دانسته ثقهعرعره سائر رجال اين سند را  شيخ ناصر الدين البانی جز

برای ما : گويد قتاده می: فرمايدشاھد اين روايت است و می و آلبانی يادآور شده که روايت صحيح مرسل ....الحال است

؟ صحابه عرض دانيد بيت المعمور چيست آيا می «:از اصحاب پرسيد  نقل شده که روزی رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم

ای که  گونهه ب بيت المعمور مسجدی در آسمان  که کعبه زير آن قرار دارد،: فرمود. دانند خدا و رسولش بھتر می: کردند

  .» ...افتد بيفتد روی کعبه می   اگر

ُبا توجه به کثرت طرق حديث ثابت است و» حيال الکعبه«که جمله   سخن اين ۀخالص«  :گفت) البانی(ّمحقق  سپس ُ 

سلسلة األحاديث « : برای معلومات مزيد مراجعه فرمايد  به.  ( »صحت آن از لحاظ اصول علم حديث مورد تاييد است

  . )۴٧٧شماره » الصحيحة

   . صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  :فھرست

  : مختصرۀترجم

   فيلۀمحتوای کلی سور

  داستان اصحاب فيل  

  روز موعود حمله بر کعبه  

  سيدن ابابيل ھا  ر

   تفسير سوره 

  ھا از طرق طبيعي يا قدرت الھي  ثير سنگريزهأ ت

  عام الفيل سال تولد پيامبر اسالم  

  ساير روايات درمورد تولد پيامبر در عام الفيل  

   تاريخ وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

   آيا کعبه  ھم منھدم خواھد شد ؟

   مالئکه ۀکعب
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  عبه منھدم می شود؟آيا در آخر الزمان ک

   ماليکه ۀکعب

 

  :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 -

   داکتر عبد الرحيم فيروز ھرویفيض  الباری شرح صيح البخاری- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  انیھ مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصف-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   المه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورن  مولف حضرت عآ تفسير معارف القر-

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

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :تاليف ( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  حيح البخاری ص-

  


