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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 ٢٢

 

  و حوادث قبل از قيامتقايعو
 

 بخش پنجم

اند  از آن مسلمانھا موفق شده که پيش روزقيامت زمانی فرا خواھد رسيد: محمد گفته است : ھا  به دوام جنگ با رومی

 تو يکی از :گو يد  کند به او می  می محمد رو به علیسپس.  گسترش دھند »بوال«ھای جغرافيائی خودرا تا مرز

 ولی مردم حجاز که از بھترين مسلمانھا ھستند با گفتن تسبيح ھا جنگ خواھی کرد ھستی که در برابر رومی افرادی

که تا آن زمان بدون پيشينه است و غنايم زيادی قسطنطنيه را تسخير خواھند کرد ) راکبهللا (و تکبير ) سبحان هللا(

. رد  غنايم را بين يک ديگر بخش خواھند کپس از پايان جنگ مسلمانان با سپر ھای شان. ھا خواھد شد نبھره آ

 اين گفته دروغی بيش ولی. ال در سر زمين شما ظھور کرده استدج: ين ھنگام فردی خواھد آمد و خواھد گفتادر

گيرند ھر دو گروه تأسف  را ناديده می کنند و کسانی که آن  اين شخص را پذيرش میۀی که گفتئآنھا. نخواھد بود

  )١٣٧٠ص ٢ ج۴٠٩۴بن ماجه کتاب الفتان حديث. (خواھند خورد

وقوع ه مانی  ب روز قيامت ز:من از محمد شنيدم که گفت : لقريشی زمانی به عمربن العاص گفت مصطفی ريد ا

گوئی حقيقت  آنچه که تومی: عمروالعاص به القريشی اظھار داشت  . يت باشندھا در اکثر ست که رومیيو خواھد پ

توانند ھر بال و  ھا می ھا بيش از ساير ملت که آن ھا د ارای چھار فروزه نيکو ھستند نخست اين دارد زيرا رومی

که بال  يناکه پس از  سوم اين. گذارند  ی را به آسانی پشت سر میئھر بالھا  که رومی دوم اين. عذابی را تحمل کنند

 ناتوان ،ھا به افراد تھيدست  که بيش از ساير ملت گردند چھارم اين درنگ به جنگ بازمی ھا را پشت سر گذاشتند بی

  ازين است که اجازه نمیھا فروزه پنجمی نيز دارند که بسيار نيکو و شايسته بوده و عبارت آن. کنند و يتيم کمک می

 مشکات المصباح می) ١٧۶ ص٨ ج –صحيح مسلم کتاب الفتان . (ھا ستمگری کنند  دھند پادشاھان نسبت به آن

  :نويسد 

ھا در گير خواھند  ق در جنگی با يونانی ھا و رومیازندان اسحھزار نفر از فر  ھفتاد پيش از فرا رسيدن روز قيامت

ياد ھای ھا فر که آن شود تا اين زور اسلحه بر دشمن پيروز شوند اين کار ممکن نمیکنند بر  ھرچه تالش می شد و

ريزد و مسلمانان  ياد ھا ناگھان ديوار ھای قسطنطنيه فرو میبا بلند شدن اين فر. دھند ال اله اال هللا و هللا اکبر سر می
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عنيمت ھای جنگ بين خود کردن شوند پس از آن مسلمانان پيروز با شادی مشغول تقسيم  بر دشمن پيروز می

کنند و به شھر  ھا غنيمت ھای جنگ را ترک می ينرو آناسد و ازر  ولی ناگھان خبر ظھور دجال به آنھا میشوند می

ديث گفته شده ھا احا شت که در بخش جنگ با رومیيد توجه دابا)  ۴جلد -مشکات المصابح (گردند  ھای خود باز می

 اصلی حمالت ۀچون غنايم جنگی انگيز. جنگی  دارد تا رو شن شدن موضوعات ديگر زياد تر تکيه بر غنيمت ھای 

 .ھای ديگر و تاراج ھستی مادی و معنوی شان بوده است اعراب وحشی  بر سر زمين

 عالمان اتفاق دارند که در زمان رسول هللا مھتاب به دو تکه تقسيم ۀ بن کثير ھمۀنظر به نوشت: شکاف بر داشتن ماه 

 دو ۀآن در بارو قر) ۴۶٩ ص۶تفسير بن کثير ج ( معجزه ھای بزرگ محمد است ۀست و انشقاق ماه از جملشده ا

قيامت  نزديک شد و ماه از ھم شکافت و اگر مشرکان ( يد گو چنين می٢ و ١ القمر آيات ۀنيم شدن کره ماه در سور

يند جادوی گذرا و نا يگو و م)  نمی آورندبدان ايمان(گردند و  معجزه ای بزرگی را ببينند از آن روی گردان می

  ).پايداری است

دو تکه شدن ماه يکی از معجزه ھای مھم و اساسی محمد است : يد گو  به نقل از قاضی عياض می» نووی« امام 

 شن وين خصوص بسيار روا و سياقش در تاند عالوه بر آن آي ا روايت کردهجمع فراوانی از اصحاب انشقاق ماه ر

بعضی از مبتدعين و مخالفين امت اسالمی به خاطر کوری و ظلمت قلب منکر آن : يد گو زجاج می. تند واضح ھس

 ءين باره حق سخن گفتن و اظھار نظر را ندارد چون ماه مخلوق و آفريده خداوند است و خدا بنااھستند البته عقل در

مور أ حالت فنا و تکوير را بر اين مخلوق مکند ھمانطور که در قيامت دو به اراده و مشيت خود در آن تصر ف می

ذاشت متوجه  گاما متأسفانه اولين انسانی که قدم بر سطح ماه) (١۴٣ ص١٧نووی شرح مسلم ج (سازد  جاری می

ی ملحو ظاتی خود داری نموده و  آن روۀو يا اگر ھم شد بنا بر داليلی از شرح  در بار اين دو نصف شدن نگرديد

از محمد خواستند تا معجزه ای را به آنان نشان )   .يت فاش نساختاده و اسراری را برای بشرماتی ندھيچ نوع معلو

 حديث ٢١۵٩ص  ۴صحيح مسلم باب انشقاق القمر ج (ھا نشان داد  دھد و محمد دو بار انشقاق ماه را به آن

  )٢٨٠٢شماره

 رسول هللا به دو بخش تقسيم ۀاه بر اثر معجزما ھمراه رسول هللا در منا بوديم م:  در روايتی از بن مسعود نقل شده 

شاھد و : مود تر قرار گرفت پيامبر خطاب به ما فر ينئاشد قسمتی از آن در پشت کوه و قسمت ديگر در منطقه ای پ

 ٢٨٠٠ حديث ٢١۵٩ ص ۴مسلم باب انشقاق القمر ج) گواه باشيد

از حضرت بن مسعود روايت شده که : ورده استھمچنان ناصر الدين آلبانی در صحيح جامع الصغير اين حديث را آ

 از حضرت انس روايت شده "ديک شدن قيامت کلفت شدن ماه شب اول استاز جمله عاليم نز":رسول هللا فر مودند 

يت ؤگونه ای که ره سد بر  ماه شب اول کلفت به نظر می»ھالل« عاليم قيامت اين است که ۀاز جمل: که محمد گفت 

گيرند و مرگ ھای ناگھانی  قرار می) يعنی محل راه رفتن(پندارند و مسجد ھا در مسير  به میکنندگان آنرا دو ش

  :کند  امام احمد حنبل در مسند خود از ابو سعيد خطری نقل می.  دھد رخ می

گرگ دم . سفند رفت و آنرا از گرگ پس گر فت گو سفند را گرفت چو پان دنبال گوگرگی بر گوسفندی حمله برد و 

: ی ؟ چوپان گفت گير سی روزی و نصيبم را از من میتر از خدا نمی: و گفت وی زمين گذاشت و نشست را ر

ين اآور تر از  سخن شگفت :  گرگ گفت.يد گو بسيار شگفت آور است که گرگی روی دمش نشسته و با من سخن می

طرف مدينه  ه سفندانش را بوپان گوچ. دھد يم ؟  محمد در يثرب مردم را از اخبار گذشتگان اطالع میرا برايت نگو

يان گرگ را ساند و خودش نزد محمد آمد و جرای در شھر ر داخل مدينه رفت و گوسفندان را به گوشهه ھی کرد و ب

برايش باز گو کرد محمد دستور داد تا مردم برای نماز جمع شوند سپس خودش از خانه بيرون آمد و خطاب به 
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 پان راست میچو:(چوپان جريان را تعريف کرد و محمد گفت. ه مردم باز گو کنجريان گرگ را ب :چوپان فر مود

 با ندگانکه در شود تا اين  قيامت بر پا نمیستخداوند که جان من در قبض قدرت اويد سو گند به ذات يگانه گو

 د؟؟؟؟نند و انسان با تازيانه و بند کفشش  به سخن نيايھا حرف نز نسانا

 قحطان و حکومت ۀ طايفشود که از گير و تند خوی صحبت می ھمچنان در احاديث نبوی از جھجا مرد سخت: جھجا

 شود تا اين قيامت بر پا نمی:  از محمد روايت شده که محمد گفت ،در صحيح بخاری از ابو حريره. د سر به او می

و ) بخاری و مسلم. (دھد  مانی سوق می فرسوی گناه و ناه  و مردم را بشود قحطان ظاھر میای   قبيلهدی ازکه مر

دست ه نام جھجا قدرت را به که مردی ب شوند تا آن ھا و روز ھا تمام نمی شب( ھمچنان در روايت مسلم آمده است 

يت اول باشد چون در ممکن است جھجا روايت دوم غير از جھجا روا) ٧۶ ص ١٣بخاری کتاب الفتان ج . (نگيرد 

در سنن ترمذی ابوھريره روايت شده . است) غالمان(حت رسيده که اين جھجا از   موالی مذی به صحديث امام تر

ھجا که از غالمان نام جه تا شخصی ب) رسد يعنی قيامت فرا نمی(شود  شب و روز تمام نمی: ( که پيامبر فرمود

  ) است به قدرت نرسد

تباط افسانه و داستانی اسالمی پيدا شدن  به ارکه) نينسکندر ذوالقر(نام ه ی ديگر بپردازيم به موجود اکنون  می

 تا ٨۴ کھف آيات ۀهللا در سور. اديث نبوی به آن اشاراتی شده استنام ياجوج و ماجوج در قرآن و احه طايفه ای ب

: نام ذوالقرنين نام برده است و جريان چنين استه ی بجوديت ياجوج و ماجوج از شخص ديگرتثبيت مو  برای٩٨

بن جرير طبری و ھای تاريخ از محمد  مذی و نسائی و احمد در کتاباخبار و حديث و تفسير از تر ،ھا در کتاب

را پيامبر دانسته اند بعضی وی خی قرمانی و قرطبی و ھمچنين در تورات و قرآن نام ذوالقرنين برده شده و بر

 ۀ در بار٩٨ تا ٨۴ کھف از آياتۀر خضر پيامبر دانسته اند  سوۀخی او را پسر خالو بر.  شاه بزرگ روی زمين پاد

  :يدگو ذوالقرنين می

نين بگو خواھم خواند بر شما از حال وی خبری ما دسترس داديم او را در زمين و داديم را از ذوالقرسند تو می پر (

شيد د و چنان ديد که خورشيد رسي محل غروب خوراو را از ھر چيز نصيب و به اين وسيله تا آنجا پيش رفت که به

 آنان به عذاب و ستم ۀر بارتوانی د او گفتيم اکنون میه  و در آنجا قومی يافت برود گل آلود فرو میای  ر چشمهد

که  زودی عذاب خواھد ديد و پس از آنه گفت کسی که  بيداد گر است ب. عمل کنیکه به نيکوئی  رفتار کنی و يا اين

که ايمان آورد و رفتار نيکو نمايد از طرف خدای عالم  کسیسوی خدا رفت عذابی شديد دامنگير او خواھد شد اما ه ب

کند  می خور شيد طلوع نين گذاشتم تا بدانجا رفت که با وسايلی که در اختيار ذو القر سپس.در کار او گشايشی است

کند  ی میينجا قومی زندگادر:  گفتند »ذوالقر نين«مردم به . ای زبان نمی فھميدند افت که کلمهو در آنجا قومی را ي

دوش ه را ب آنۀ ينشوند آيا اگر ما ھز  ر می خونريزی و فساد بسيا،نام ياجوج و ماجوج که مر تکب وحشيگریه ب

ه ثروتی را که هللا ب :نين گفت ز شر آنھا آسوده شويم ؟؟ ذو القرھا سدی بسازی تا ما ا بگيريم حاضری بين ما و  آن

 ۀمن کمک کنيد تا من سدی برای شما بسازم که به گونه ی بازو بئ تواناشما بھتر است ولی شما بهۀ ينمن داده از ھز

پس زمين را تا ھنگاميکه به آب نين دستور داد قطعاتی آھن بياورند و سسپس ذوالقر )ھا شود کامل مانع دستبرد آن

 آن ۀسيلوه  و بفای زمين تا بلندی دو کوه از سنگ و آھن ديواری بسازند و سپس آتش بيفروزندبرسد بکنند و از ژر

گز نخواھند  و سنگ بريزند و بدين ترتيب ديگر آن قوم ھرآھن ھا را گداخته کنند و آنگاه مس گداخته بر آن آھن

 قدرت و لطف  اين کار ھا باۀکه ھم: ھمچنين ذوالقر نين افزود . شکنند و نه اينکه باالی آن بروندتوانست آن سد را ب

ريزد و تبديل به   هللا آن سد متالشی شده و فرو میۀ وعدۀخواھد رسيد که بر پايفت ولی زمانی هللا انجام خواھد گر

 )ای خدا راست خواھد بود خاک خواھد شد والبته وعده
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 نين دو مفھوم را ارايه میگفتند و مفسرين برای ذوالقر  می»نذوالقر ني«شاھی بود که اور ا در زمان ابراھيم پاد

 که از شرق تا غرب جھان را زير نفوذ خود آورده بود  بوده و ديگر اين سر دوکه او دارای يکی اين: دارند 

که  ابراھيم برای نخستين بار  ھنگامی. گفتند زيرا او در اسگندريه تولد يافته است   را سکندر نيز می»نينذوالقر«

نين مرد ذوالقر. و پيرو او شد کعبه پرداخت و دين او را پذيرفته ۀنين بااو به طواف خانکعبه را بنا نمود ذوالقرۀ خان

شاھان او تمام پاد. به او قدرت زيادی داد و او را فرمانروای شرق و غرب نمودنيکو کار و پاد شاه بزرگ بود هللا 

 بين آفت در گردنی از مسافرت ھايش به سمت شرق ميردر يک ھنگاميکه او. ی زمين را زير نفوذ خود قرار دادرو

کرد که در آن محل با ھيچ يک از نقاط ديگر دنيا رابطه و پيوندی نداشتند و ازين رو ھيچ دو کوه افرادی را مشاھده 

اين افراد ھمان اقوام ياجوج و ماجوج بودند که به ھر سمت کوه پراگنده شده و به آزار و اذيت . چيزی نمی فھميدند 

  . دنيا و گسترش فساد می پر داختندمردم

ن گفت محل اين دو کوھی که توا ضيح داده است که با اطمينان نمی نوشته توآن در تفسيری که بر قر» سيد قطب«

 کھف بر می آيد ۀ سور٩٨ تا ٨۴آن از آن نام برده در چه محلی از دنيا قرار دارد ولی آنچه که از مفھوم آيات قر

 رسيده و در آنجا با  گردنه ای از ھمديگر جدا شده ۀسيلوه نين به دو کوه طبيعی و يا مصنوعی که بآنست که ذوالقر

ست و خوشخواه راد چون ذوالقرنين را فرد نيک پراين اف. اند  با يکديگر سر گرم بحث بودهافرادی بر خورد کرده که

اند بين آنھا و طايفه ھای ياجوج و ماجوج سدی بسازد تا آنھا از شر حمله  اند از او در خواست کرده تشخيص داده

ھای زيادی  ھای وی نوشته نين و افسانهلقر ذواۀکه در بار خالصه اين.......... نند و ھای آن طايفه ھا در امان   بما

 .داخته ھمچو اضافات خرافاتی خواھيم پروجود دارد که البته در وقت اضافی ب

 

 :خذ  و منابعآم

  تر جمه مھدی الھی قمشه ای- قرآن   

 تاريخ اديان

 تفسير کابلی

 ۴صحيح بخاری کتاب االنبيا جلد  

 ٩ و٨ و ۶ کتاب الفتان جلد –حيح بخاری ص

  کتاب  قيامت–مسعود انصاری 

 ٣ – ٢احمد بن حنبل کتاب مسند ج 

 بن کثير کتاب عالمات پيشين قيامت

 ۴مشکات المصباح ج 

 ۴٠٧٧ حديث – الفتان –بن ماجه 

 ٢ کتاب المساجد جلد –صحيح بخاری 

 ٢ کتاب المسافرون ج –صحيح مسلم 

 ا محمد جويری موالن–قصص االنبيا 

  کتاب بحار االنوار–مال محمد باقر مجلسی 

  کتاب پايان مسافرت–عبدهللا محمد خوج 

 ٢و ١ کتاب االيمان ج–مسلم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  کتاب المناحيم–ابو داوود 

 دگشنری اسالم - تامس ھوگز 

 

 

 


