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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

 ٢٠١١ دسمبر ٠۵

  

  و حوادث قبل از قيامتقايعو
  

 بخش اول

دوزخ و  ، بھشت،براجمند بايد عرض بدارم که مصروف نوشته ای  پيرامون قيامت  صغرا و کان ارگدمت خوانندخ

- افغانستان آزاد (ۀ ماتال گرانمايبه پور) خلقت از ديدگاه اديان ابراھيمی(را قبل از نشر  يان بھشتی بودم تا آنحور

 که قبل از قايعیو  متوجه شدم که بد نخواھد بود اگر از شرايط وهيان نوشتاما در جر .سال بدارمار) آزاد افغانستان

دھد صحبتی  وجود خواھد آمد و رخ میه يات پيشگامان اسالم باحاديث  و نظر ،ات قرآنبروز قيامت  نظر به رواي

 آنچه زمينه ساز قيامت  بوده و نظر به احاديث محمدی و تفسير ھای دنباله روان شان مطرح بری داشته باشم تا ئھا

ن  به تفصيل تفسير نوشته و مردم  آۀراغ آن قيامتی که اديان  در بارگرديده است روشنی انداخته و بعدا برويم به س

سال سفينه ای گيرد که اخبار ار و ھم قابل تذکر است که اين نوشتار در زمانی صورت می دارند را دچار ھراس می

جوی حيات و زنده جان بايد  و قيقات و جستحی پخش گرديده و اين سفينه برای تطرف مريخ از مطبوعات جھانه ب

 جن و ارواح شناسی  و ،ستی و در ھمين حالت ما مشغول قبر پرفت ماه طی نمايد مليون کيلو متر را در ھ۵٧٠

  ؟؟؟) ا  تفاوت ره از کجا ست تا به کج.(فھميدن مقدمات قيامت ھستيم 

ط  و ضد و نقيض گفته شده اما   در قر آن به ار تباط روز قيامت  و موجوديت شرايط قبلی  آن آيت ھای بی رب

ثين کتابھای زيادی در توان يافت که محد ز قيامت را در احاديث محمد پيامبر اسالم میضيحات مفصل عاليم بروتو

 – صحيح مسلم – کتاب الفتان مانند به احاديث پيامبر اسالم نوشته اند ء  شرايط قبلی و عالمات قيامت  به اتکاۀبار

  .  صحيح بخاری و غيره–مشکات المصباح 

  میگنمايند که عبارت از عالمات کوچک و عالمات بزر نوع ياد آوری می اين محدثين عالمات قيامت را به دو 

توان  باشد اما ھيچ کدام ازين محدثين دراندازه و تعداد وقايع اين عاليم با ھمديگر توافق ندارند  و در مجموع می

ت کوچک قيامت توان از عالما واقعات ذيل را می. نتيجه گر فت که دو نوع واقعات قبل از قيامت رخ خواھد داد

 – ٣  گدست يابی بی ارزش ترين افر اد جامعه به مقام ھای بزر – ٢ نابودی دين و ايمان بين مردم ١: دانست 

گسترش رو يداد ھای  -۵) ؟؟؟؟؟ (  با يونانی ھا و يا رومی ھا گوقوع جن - ۴رواج فتنه و آشوب در جوامع انسانی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کشور ھای عراق و سوريه از دادن خراج خود  -٧مدينه به مکه   نزديک شدن ساختمانھای -۶)؟؟؟؟؟( مصيبت آور 

د به آن اعتقاد راسخ اين بود عاليم و نشانه ھای کوچک فرا رسيدن روز قيامت که مسلمانھا باي. نمايند داری می

  .داشته باشند

 - ٢  ،کند می که ادعای پيامبری دجالنام ه ظھور موجودی ب -١ آن چيست ؟؟؟؟ گ  حال ببينيم که عالمات بزر

  ،شود  پيدا می ياجوج و ماجوجنامه قوم و طايفه ای ب -٣ ،فرود آمدن عيسی مسيح از آسمان  به زمين و کشتن دجال

 که خورشيد از مغرب طلوع می ھنگامی:   و ابو داوود درين باره نوشته است که کند مغرب طلوع می آفتاب از  -۴

   االرضةدابنام ، ه پيدا شدن جانوری ب -۵- کند ،    بيدين بوده اند قبول نمیکند خداوند توبه آن کسانی را که تا آنوقت

 يکی در غرب و يکی در –شود يکی در شرق  سه زلزله می -  ٧ ، فضا بادود سياه رنگ پر می - ۶  ،از داخل زمين

 رسيدن به -١١،  محاصره شدن مسلمانان در مدينه-١٠ ،ه شکاف بر داشتن ما -٩ ،پر نور شدن – ٨ ،عربستان

 شنيده است از زبان محمد: گو يد ھمچنان بی بی عايشه می.  کعبهۀمنھدم شدن خان -١٢ ،ا جھجنامه پادشاھی مردی ب

را ) دو بت مردم عربستان قبل از اسالم )( الت و عزی(نزديک فرا رسيدن روز قيامت ھمه مردمان : که او گفت 

  . می پر ستند

ه ازبين صد ھا تھای پيشوايان اسالم  در رابطه با اين عاليم وواقعات که الب قولپردازيم به احاديث و نقل  حال می

 .      رسی خواھيم نمودی جالب  را انتخاب   و مختصرا برا حديث و روايت فقط چند نوشته

  دانش و فھم خويشۀ عاليم قيامت زياد است و ھر کدام به زعم  خود و اندازۀدثين در بارح مۀحچون مطالب مطرو

 گفتار و ۀ که داشته طرح ھا و مثال ھای داده اند فلھذا در مجموع به اختصار از آنھا ياد و مجموعینيو مقام دي

 :نويسم روايت او شان را پيھم می

گو بود ت وحمد با گروھی از افر اد مشغول گفی  مکند که روز ابو ھريره روايت می: حديث بسيار جالبی است که

  :محمد پاسخ داد :ه و از او راجع به روز قيامت  پرسيد شدکه يک بيابان نشين وارد

 نشانه ۀتوانم دربار داند ولی می میسش کننده چيزی نسش شونده بيش از پر پرراستی کهه  اين موضوع بۀ در بار

 که افراد پا  ديگر اينۀوجود خواھد آورد  و نشانه بابش کودکی بيکی اينست که زن برده برای ار: يم ھای آن بگو

پس  گيرند که ھيچ کس بدون از هللا از آنھا آگاھی نخواھد يافت و آن مرد ھنه و بدون لباس قدرت را در دست میبر

 )صحيح بخاری) (حبر ئيل بوداو  ( :شد به محمد اطالع دادند و او گفتاز شنيدن اين سخنان رفت و   گم 

،  روز قيامت-١:اندازد  شنی میداند چنين  رو میھای مھم که جز هللا کسی ديگر ن  وقتۀ لقمان در بارۀ سور٣۴ايت

 محل -۵،کند  رزق بنده که فرداپيدا می-۴، در زھدان زن  آبستن  مرد و يازن بودن جنين- ٣،زمان باريدن باران -٢

 دارد )ين چيز ھا آگاھیاتنھا هللا است که از(که انسان در آنجا جان خواھد داد ای و منطقه 

 :کند که محمد گفته است ابو سعيد روايت می

حيوانات با افراد انسان به سخن که  ز قيامت فرا نخواھد رسيد مگر اينی که جان من در اختيار اوست روئبه خدا 

 باران خواھد باريدپيش از فرا رسيدن قيامت آنقدر : کند که محمد گفت يره روايت میھم چنان ابو ھر....... يد و در آ

 قول محمد روايت کرده است که ھريره ازابو) احمد حنبل.  (ھا نا بود خواھد شد خيمه  غير ازه  خانه ھا بۀکه ھم

نه ای به شتاب خواھد گذشت که به نظر انسان يک سال يک ماه  فرا رسيدن روز قيامت زمان به گوپيش از: گفت

مالک ) مد حنبلاح(شود و يک روز مانند يک ساعت ؟؟   گر میهيک ماه يک ھفته و يک ھفته مثل يک روز جلو

  :بن انس گفته است

 رۀ مردان کاھش و شماۀ شمار.ئيدگياھی از زمين نخواھد رو. د باران نخواھد باري پيش از فرا رسيدن روز قيامت
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طريق بن  )احمد بن حنبل( زن مراقبت به عمل آورد ۵٠باشد از  زنان افزايش خواھد يافت و  ھر مردی مجبور می

  :گويد شھاب نيز می

 که پيش از فرا رسيدن روز قيامت کسب و تجارت به اندازه ای رو نق خواھد يافت: د شنيده است که گفتاز محم 

شھادت راست . شود پيوند ھای خانوادگی گسيخته می. کنند ھران شان کمک میزنھا در امر کسب و کار به شو

احمد بن  (دم گسترش خواھد يافت بسيار  کمياب و شھادت دروغ بين مردم رواج خواھد يافت و سواد نوشتن بين مر

  . )حنبل 

ن مردم از داد ،دست می آيده  غنايم بدون جنگ ب:ا رسيدن روز قيامت اينست که ای فراز نشانه ھ: محمد گفته است

 ھمه جا نفوذ زنان خواننده، دشو  امور غير مذھبی و بيدينی به مردم آموزش داده می،نمايند زکات خود داری می

وزد و زلزله ھا   میبادی سرخ ،ولی رواج می يابدحآالت و ادوات موسيقی و استعمال مشروبات الک ،کنند پيدا می

 مفھوم نابود شدن دانش آنست که افراد قانون و مقررات -  ميشودبود کامل ناۀ دانش و آگاھی مردم به گون،شود می

 عوف بن مالک روايت شده که میاری از در صحيح بخ. پو شند  زنھا لباس ھای کوتاه می،گيرند الھی را نا ديده می

  :گويد

قبل از وقوع قيامت شش چيز بايد صورت : (آمدم که در چادری نشسته بودند فرمود تبوک نزد رسول هللا ۀ در غزو

شود که بدون   شايع میی مردن دامھا يعنی بيماري-٣ ، فتح بيت المقدس– ٢ ،»پيامبر خدا« مرگ من - ١: بگيرد

دست ه شود که اگر کسی صد دينار را ب  مال به حدی زياد می- زياد شدن مال-۴ ،برد بين میھا را از  درنگ آن

ميان شما و روميان آتش  - ۶. گيرد عرب را میۀ  فرا گير که دامن ھر خانۀ فتن- ۵ ،آورده ناراضی و نا سپا س است

چم دوازده ھزار سر ير ھر پرری که ھشت پرچم دارد و زکنند و با لشک ھا خيانت می ولی آن. شود ی درست میبس

  )خواھند آمدکنند به جنگ شما  باز مسلح خدمت می

 رود چه از بين میپارۀ اسالم مانند لک: ( کنند که رسول هللا فرمود  بن ماجه و حاکم از حذيفه بن يمان روايت  می

 تد حتی يک آيشو  کتاب خداوند چنان محو میدر يک شب. حج و صدقه چيست،  روزه ،حتی کس نميداند که نماز

از : (گويند مانند و می  گروھی از مردم يعنی پير مردان و پير زنان باقی می،ماند از آن بر روی زمين باقی نمی

  )ايم ما ھم بر زبان می آوريم  ال اله اال هللا را شنيدهۀپدران کلم

 می خداوند بادی را از جانب يمن: (دفرماي ريره نقل کرده است رسول هللا میھرا از ابو   در حديثی که امام مسلم آن

 انس روايت شده که از) يمان در دل داشته باشد خواھد مردای ا ستد که از ابريشم نيز نرم تر است کسی که ذرهفر

در صحيح مسلم از نواس بن ) يده بر روی زمين کسی هللا هللا نگوشود ک  بر پا میقيامت زمانی: ( رسول هللا گفت

  :روايت شدهمرفوعی  حديث سمعان

 می وزد و روح ھر انسان مؤمنی را قبض ھا زير بغل آناين باد . دستکيزه ای را می فر خداوند باد پا در ھمين اثنا (

آنگاه قيامت . دھند مانند االغ بر انظار عمومی آميزش جنسی انجام می. مانند تنھا انسانھای شرور باقی می. کند می

يد خضری رمسند از ابی يعلی و مستدرک حاکم با سند صحيح از  ابی سعد). ودش روی اين انسانھای فاسد بر پا می

  :روايت شده که رسوهللا فرمودند

 : منبع فوق روايت شده که محمد گفتو ھمچنين از) شود  قيامت بر پا نمی خدا انجام گيردۀکه حج خان تا زمانی (

  )فت انجام خواھد گرا به قصد حج عمره خدۀزيارت خانياجوج و ماجوج بعد از خروج (

می تواند باشد چنين موضوعاتی در  یآشفته فکرنمودی ازی ھای محدثين  از قول محمد که ئاز اين ھمه پر يشان گو

يت را به سوی يک اجتماع تواند بشر به سادگی پی برد که دين اسالم يک مکتب آموزشی نبوده و نمیمی توان 
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ی رھنمون و جوابگوی نياز ھای اجتماعی و اقتصادی افراد بشر با در ئه انسانی خارج از خرافات و باور ھای افسان

  .   باشد زندگی اجتماعیساحاتتمام  مرد و زن در ۀنظر داشت حقوق  ھمه جانب

 ۀ ھای مطرو حه را می بينيم که محمد با آشفتگی خاطر  در بارضين احاديث که فوقا ذکر شد ما ضد و نقيادر 

آتش بس  –اران شديد و يک بار ھم از عدم بارش صحبت نموده است وفتح بيت المقدس عالمات قيامت يک بار  از ب

ی ھای آدم تب دار و ئ  زياد تر شباھت به ھزيان گو، ديگری که در فوق شرح داده شدۀلأبا روميتان و چندين مس

مان وقت وحشيان عرب ی ھئدر حدود جغرافياتواند   دارد تا به رھنمود ھای انسانی بشری که فقط  میانهکوته فکر

 .باشدش داشته  مردم باديه نشين آن قابليت پذيرو

 ادامه دارد

 

 


