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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 ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١١ دسمبر ١٨

 

 و حوادث قبل از قيامتقايع و
 

 بخش چھارم

من شنيدم .  بودندسه نفر مسلمان در مدينه در حضور مروان نشسته و  مشغول گفتگو: عمر بن جرير ميگويد

 فرا رسيدن  نخستين نشانه:گفت اظھار داشت ھای فرا رسيدن روز قيامت سخن می  نشانهۀکه مروان در بار ھنگامی

 ۀآن سه نفر سپس نزد عبدهللا بن عمر رفتند و آنچه را که مروان در بار. روز قيامت ظھور دجال خواھد بود

  :عبدهللا بن عمر گفت. ه بود باز گو نمودندھا گفت ھای فرا رسيدن روز قيامت به آن نشانه

: خاطر سپرده بود گفته ھای روز قيامت نميداند و او حديثی را که از محمد ب  نشانهۀ تمام حقايق را مروان در بار

 و پيدا شدن جانوری وحشتناک قبل از ظھر يکی از روز  طلوع خورشيد از مغرب رسيدن روز قيامتۀنخستين نشان

: سپس عبدهللا بن عمر اظھار داشت. دنبال آن واقع خواھد شده ين واقعات که اول رخ دھد دومی با ازھاست ھر کدام 

طلوع روز د و برای کن رود و در برابر هللا سجده می  زير عرش الھی میکند به ھر بار که خورشيد غروب می(

 زهللا در خواست اجازه برای طلوع میا گيرد ولی زمانی خواھد رسيد که خورشيد سه مرتبه بعدی از هللا اجازه می

کند که حتی اگر در آن زمان  گذرد و خورشيد درک می نصفی از شب می که وقتی. دھد کند و هللا پاسخش را نمی

من طلوع من مدتی است به  خدای ای: خواھد گفت. موقع طلوع کند ازه طلوع بدھد او قادر نخواھد بود به او اجهللا به

کند  ای بايد انجام دھم ؟ و آنگاه باز ھم از هللا در خواست می وظيفه دانم اکنون برای افراد بشر چه خير افتاده و نمیأت

سپس . دارد طلوع کند ای که درآن لحظه قرار دھد از ھمان نقطه هللا به او فرمان می. لوع داده شود طاجازهاو که به 

  )لببن حن) (.کردھا قرائت   انعام را برای آنۀ سور١۵٨عبدهللا بن عمر آيت 

. ول پيکر استغرد ھمانا ظھور حيوانی وحشتناک و شما  عاليم قيامت میۀ که اسالم در جملی موضوع مھم ديگر

 النما ۀسور. مرور می کنيميحات محدثين آيتی از قرآن را که به مناسبت ظھور اين حيوان نازل شده که قبل از تشر

گيرند از جمله  و مردمان در آستانه رستا خيز قرار می«سد يرکه فرمان وقوع قيامت فرا م ھنگامی (٨٢آيت 

يد گو  سخن می ما جانوری را از زمين برای مردمان بيرون می آوريم که با ايشان»ھای آن يکی اين است که نشانه

 دابه نامه اين موجود که ب....... ) … به آيات خدا ايمان نمی آوردند »خی از سخنانش اين است که کافران کهو بر«
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شود با تمام حيواناتی که بشر با آن آشنائی دارد متفاوت خواھد بود و روی ھمين اصل با مردم سخن خواھد  ياد می

 .گفت

بن ا با سند صحيح حديث مرفوعی را از »علی بن الجھد« بغوی در حديث ، بخاری در الکبير،امام احمد در مسند

مانيد تا  سپس شما زنده می. کند  بينی اش مھار میۀوسيله مردم را ب. دابه بيرون می آيد: ( اند امامه چنين نقل کرده

را از يکی از  آن: گويد  شتر را از چه کسی خريده ای ؟ می: شود خرد و از وی سؤال می اينکه مردی شتری را می

که حيوان   دارندشود مسلمانان سنی باور نام د ابه االرض ياد میه اين حيوان وحشتناک که ب) مھار شدگان خريده ام 

 مانند گاو گردنش به شتر مرغ  حيوانباشد سر اين   می شش کيلو متر بين آنھاۀکه فاصل. ياد شده دو شاخ دارد

اما اھل تشيع دابه االرض راظھور . باشد چنين و چنان می....  …گوشھا و، ھا اش به شير نر شبيه بوده و چشم سينه

 . دابه را ھمان حيوان غول پيکر ترسيم نموده اندين اسالمیزيادی از مفسراما تعداد . دانند بی طالب میاعلی بن 

د ابه االرض از ژرفای زمين بيرون خواھد آمد و گرد و خاک از سر و « نويسند که   می»نبلحبن « و »بن ماجه«

 خواھد را با خود عصای موسی پسر عمران د و جانور ياد شده انگشتر سليمان پسر داووروی خود خواھد تکاند

 چنين است که  هللاۀشوند زيرا اراد کنند که موفق نمی افتند و فرار می وحشت می مردم از ديدن او به ترس و. داشت

ندازد و بينی غير مسلمانان را ا مردم میۀ آن حيوان با عصای موسی نور مخصوصی به چھر. ھا فرار نکنند آن

کند و روی پيشانی  لی افراد مسلمان و با ايمان را ستايش می و»کافر«ويسد  نزند و روی پيشانی آنھا می به میضر

که مسلمانان دور ھم گرد می آيند ھمانگونه که در پيشانی آنھا نوشته   و از   آن پس ھنگامی»مؤمن«نويسد  ھا می آن

قيامت به  رو يداد روز ۀجانور ياد شده قدرت سخن گفتن دارد و با مردم در بار. ميخوانند نامه شده يکديگر را ب

  ) ۴٠۶١بن ماجه کتاب الفتان حديث (» .گفتگو ميپر دازد

فته بود برد و فرا گر )ريگ(ديکی مکه که اطراف آنرا شنمد مرا به مکانی در بيابان در نزمح: گفته است »بريده«

  »بن ماجه» «.خيزد ين مکان بر میاپيش از فرا رسيدن روز قيامت آن جانور شگفت انگيز از : اظھار داشت 

گيری از طوالت نوشته صرف نظر و فقط به تشر يحات جسمی در ار تباط با اين حيوان غرض جلوھا حديث   از ده

اين حيوان : نويسد نمايم  او می  حديث ھای اسالمی نوشته شده بسنده میۀ که بر پاي»ھوگز«اين حيوان از قول 

موعه ای از جاش م سی متر و شکل جسمید او ق.  و يا کوه صنعا بر خواھد خاستھيوال پيکر از درون زمين مکه

ھای   گوش،اخته  چشمان خوک،بود بدين شرح که دارای سر گاو نراز حيوانات گوناگون خواھد روھی اشکال گ

و صدای االغ  پاھای شتر ، دم قوچ،به پشت گر، رنگ ببر، شير نر، گردن شتر مرغ سينه،  شاخ ھای گوزن نر،فيل

 - تامس ھوگز(گويد   اصول تمام اديان آگاه است به جز اسالم و  به زبان عربی سخن  می اين حيوان از .خواھد بود

  ) ۵٣٩ديکشنری اسالم ص

 پشمالو بوده » دابه االرض «محمد بن عبدهللا گفته است که اين حيوان غول پيکر و شگفت انگيز(نويسد   می»خوج«

 .شود شيد از مغرب پديدار می پس از طلوع خوره مرتبهباشد اين حيوان س دارای ھيکلی ھيوال پا ھای دراز و دم می

بعداً . کند  و ھيچ يک از ساکنان مکه از پديدار شدن او آگاه نيستند ن ظھور می افراد چادر نشي اول از منطقهۀمر تب

اسر  سرر و اين مرتبه اھالی مکه از ظھورش آگاه ھستند و خبر پديدار شدنش درره پديدا سپس  دو باشود ناپديد می

شود و افرادی که در مسجد بزرگ   کعبه و مقام ابراھيم پديدار میۀخانۀ  سوم او از گوشۀتبشود و مر  پخش میمکه

  )۵٣٩عبدهللا محمد خوج کتاب پايان سفر ص ( .کنند مکه حضور دارند ھمه آمدنش را مشاھده می

 است که با دود سياه در آسمان پيدا شدن. ت شمرده شده است عالمات بزرگ قيامۀموضوع ديگری که از جمل 

ای رسول منتظر باش تا روزی که دود  (١١ و١٠سوره دخان آيات . داخت  آيات قرآنی به شرح آن خواھيم پرنوشتن
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مشھور ترين  »بن کثير«)سياھی که بسيار آشکار است در آسمان پديد آيد که برای مردم عذابی دردناک خواھد بود

  : نوشته است »بن عباس«آن از قول محدث بزرگ مفسر قرآن در تفسير خود از قر

 است اين يداد ھای مھم پيش از روز قيامتروکند يکی از   دود سياھی که پيش از رسيدن روز قيامت فضا را پر می

ين دود در شود ولی ا ھای آنھا از آن پر می ھا و گوش کند و چشم دود در تمام وجود افراد بيدين و منافق نفوذ می

 –بن کثير«) روز در فضا خواھد ماند چھل شبانهوجود می آورد و اين دود سياه ه ما بدار احساس سرافراد دين

  »٨٨عالمات قيامت ص

منفجر ) يمن(جھت عدن ز پيش از روز قيامت آتشی نيز ابخاری در کتاب حديث ھای خود ذکر کرده است که 

واھد آورد و ھر کسی که در برابر آن آتش   و مردم را به يک سو خواھد راند و در يک نقطه گرد خخواھد شد

 شعله ھای آتش بلعيده ۀسيلوه کند و يا از ديگران عقب بماند براند حرکت ن مقاومت کند و به جھتی که آتش او را می

  :اند  آن چنين گفتهۀست که محدثين در بار عالمات قيامت جنگ با رو ميان اخواھد شد يکی ديگر از

مسلمانان با . ست ھای روز قيامت جنگ با رو می ھا ا  نشانهيکی از: شته است لبخاری نوبن کثير از قول صحيح ا 

پس ازين .  خواھند کرد قسطنطنيه را تسخيرھا را شکست خواھند داد و ھا در گير خواھند شد و آن جنگ با رومی

 آمد و در ھنگام نماز بامداد د و آنگاه عيسی پسر مر يم از آسمان به زمين فرود خواھد دجال ظھور خواھد کريدادرو

  » عالمات قبل از قيامت– بن کثير «. ظاھر خواھد شد اور شھر دمشق سفيدی در خۀدر منار

ھا به  بنديد و به اتفاق آن صلح می ھا يک پيمان  شما با رومی: از قول محمد روايت کرده که گفت » ذو مخمر«

دست می ه دھيد و غنايم بسياری ب شور را شکست مین ک آکنيد و دشمنی  در آن سوی مرز ھای روم حمله می

 صليبی بر زنيد آ نگاه يک رومی در آنجا اھی که در روی يک تپه قرار دارد خيمه می گشما در چرا سپس. آوريد

 در ين زمان يکی از مسلمانان به سوی او خواھد رفت ووی »زنده باد صليب مسيح«:اھد افراشت و خواھد گفت خو

جنگ روی ا ھا پيمان خود را با شما خواھند شکست و بين شما و آنھ يداد رومیاين روۀ در نتيج. را خواھد کشت

 پرچم که در زير ھر پر چمی ٨٠ھا لشکری برای رو ياروئی با شما گرد خواھند آورد و با  خواھد داد آن

اوود ابو د ٩١٠۴ديث  ح-کتاب مسند -احمد بن حنبل (».خواھند کرد نبرد نفر سر باز وجود دارد با شما١٠٠٠٠

  :ياسر بن جابر گفته است) ۴٠٨٩ بن ماجه کتاب الفتان حديث– ۴٢٧١کتاب المالھم حديث 

سش کرد آيا روز پراو مردی نزد عبدهللا بن مسعود آمد و از .  زمانی طوفانی سرخی در شھر کوفه به وجود آمد 

 از تقسيم  نخواھد رسيد مگر زمانی که مردمروز قيامت فرا: ه است؟ عبدهللا بن مسعودپاسخ دادقيامت آغاز شد

که به سمت سوريه  اد سپس در حالی غنايم نيز برای آنھا ارزش خود را از دست خواھد د خود سر باز زنند وميراث

گرد آوری سر باز يکی از دشمنان مسلمانان بر ضد مسلمانان و مسلمانان بر ضد او به . کرد ادامه داد اشاره می

سش من پاسخ ھا ھستند ؟ او به پر  دشمنی رومیسش کردم آيا منظورش از چنينمن از او پر. دمشغول خواھند ش

مسلمانان به بھای مرگ خود در جنگ ياد . ن دو طرف جنگ سختی روی خواھد دادمثبت داد و افزود سر انجام بي

ب است که جنگ را متوقف تنھا تاريکی ش. زی از ميدان جنگ باز نخواھند گشتشده نبرد خواھند کرد و بدون پيرو

در . کنند ھر دو طرف جنگ کشته ھای زيادی خواھند داد و بدون پيروزی از ميدان جنگ باز گشت می. خواھد کرد

د تا دشمن را تار و مار ھا کمک خواھد کر  هللا به آنگردند و روز چھارم جنگ مسلمانان به ميدان جنگ باز می

 نخواھد ای از ميدان جنگ گذر کند ای شديد خواھد بود که ھر گاه پرنده اندازهھا به  جنگ بين مسلمانان و رومی. دنکن

به اين . فری تنھا يک نفر زنده خواھد ماندصد ن  يکۀ اين جنگ از يک خانوادۀدر نتيج. توانست جان سالم بدر برد

در گرما گرم اين جنگ . ازدکه به تقسيم ميراث خود بپرد برد و يا اينکس نخواھد توانست از غنايم بھره ب  ھيچترتيب
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 دجال ظھور دنبال آنه شديد بالی ديگری روی خواھد داد بدين شرح که فر ياد وحشتناکی شنيده خواھد شد و ب

ده نفر اندازند و  ھا ھر چه که در دست دارند می آن.  کرد و فرزندان شما را در ترس ووحشت فرو خواھد بردخواھد

ھا  آن  محمد گفته است او نام اين ده نفر اسپ سوار و نام پدران.بينند  تدارک میی با دجالاسپ سوار برای رو ياروئ

صحيح مسلم . (اين ده نفر در آن روز بھترين اسپ سواران روی زمين ھستند. داند و رنگ اسپ ھای آنھا را نيز می

  )٩١٠۴ احمد بن حنبل کتاب مسند حديث ١٧٨ و ١٧٧ص٨ ج –کتاب الفتان 

  و » اال عمش«ھا در پيش از رسيدن روز قيامت رومی: ول محمد روايت کرده است که او گفت  از ق» ابو ھريره«

تشی که از بھترين سر بازان روی زمين در آن زمان تشکيل شده است از ين ھنگام ارادر. زنند  خيمه می»دبيق«يا 

 ھا می گی ميگيرند رومی  جنکه ارتش مسلمانان آرايش ھنگامی. ھا رو برو خواھد شد  آمد و با آنمدينه خواھد

 مسلمانان پاسخ ميدھند »ھا نبرد کنيم تش ما اسير گر فتند نايستيد و بگذاريد ما با آنبين ما و افرادی که از ار: گويند

سپس بين » .خوريم که ما ھيچ گاه از شما و برادران مان دور نخواھيم شد اين کار امکان ندارد به هللا سو گند می«

 ھا را ھيچ گاه نخواھد بخشيد  يک سوم ارتش مسلمانان فرار خواھند کرد که هللا آن.فتاھد گر خودو طرف جنگ در

يک سوم باقيمانده از ارتش . شمار خواھند رفته  بءو يک سوم کشته خواھند شد که در نظر هللا از بھترين شھدا

 ۀسيلوه اين افراد ھيچ گاه ب. اھند کردير خو قسطنطنيه را تسخشوند و دھند و پيروز می مسلمانان به جنگ ادامه می

  .هللا مورد آزمايش قرار نخواھند گرفت

م  سر گرم تقسيم غنايکنند و ھای زيتون آويزان می که سر بازان پيروز اسالم شمشير ھای خود را به درخت  ھنگامی

ھای شما پر کرده  انوادهھای شما شده و جای شما را در خ دجال وارد خانه: زند شوند شيطان فرياد می بين خود می

ند که سخنان شيطان دروغ بوده کن روند ولی مشاھده می ھای خود می سر بازان اسالم با شتاب به سوی خانه. است 

يم از آسمان به کند و در ھنگام نماز عيسی پسر مر شوند دجال ظھور می ريه میھا وارد سو که آن ھنگامی. است

کند مانند نمکی  عيسی را مشاھده می) دجال(که دشمن هللا  ھنگامی. نمايد ی میآيد و نماز را پيشوائ زمين فرود می

 ص ٨ ج – کتاب الفتان ،صحيح مسلم» .که در آب بيافتد به نابودی می گرايد و سر انجام هللا جانش را خواھد گر فت

 » ١٧۶و ١٧۵

 ادامه دارد

 

 

 

 

 


