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  باب اول
  ها در موضوع قيامت بحث

 : روز قيامت بحث اول

  د چه می نامند؟شو میامت واقع یه در آن قکآن وقتی را س: 
  گویند. می "الساعة"آن را به عربی ج:  
  د؟شو میی واقع کامت یا قیساعت س:  
  د:یفرما مین موضوع الله تعالی یدر اج:  
اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ يَۡس ﴿  َٰها  ٱلسَّ يَّاَن ُمۡرَس

َ
نَت ِمن ذِۡكرَ  فِيمَ  ٤٢أ

َ
ٰ َرّبَِك   ٤٣َٰهآ أ َ ِ إ

َٰهآ  ٓ  ٤٤ُمنَتَه َما َٰها  إِنَّ نَت ُمنِذُر َمن َيَۡش
َ
َّ   ٤٥أ ِ ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم يَۡلَبُثٓواْ إ نَّ

َ
َكأ

َٰها  ۡو ُضَح
َ
   ]٤٦-٤٢النازعات: [ ﴾٤٦َعِشيًَّة أ

ن یا یادآوریرا با  تو  شود. یواقع م یه در چه  زمانکپرسند  یامت میق ی هو از تو دربار«
م دادن یار تو فقط بک  پروردگار تو است. یامت) به سویت آن (قینها ار؟کسخن چه 

ن ینند چنیب یامت را میام قیه قکآنها در آن روز   ترسند. یه از آن مکاست  یسانک
شتر یا صبح آن بی یا و برزخ) جز شامگاهیتوقفشان (در دن ییه گوکنند ک یاحساس م
   ».نبوده است

  د؟ نک میت الهی به چه داللت ین آیاس: 
 به چند امر مهم:ج: 
هم  ص پیامبرسی حتی کچ یامت را به جز الله تعالی هیروز واقع شدن ق -١

های آن روز  یسخت و ها عالمته از ک دهین مأمور گردیاو تنها به ا .نددا مین
 ؛م بدهدیخبر و ب
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آن روز  ه به واقع شدِن ک اندرس میسانی منفعت کتنها به  ،میب ن خبر ویا - ٢
 بترسند؛ی در آن یمان داشته و از رسوایا
انسان در  ی هن سالیچند اِت یه حک دشوار است چنان سخت و امت آنیروز ق - ٣

 که را ییها یها وخوش عنی تمام لذتید. یانم میز یناچ و کار اندینظرش بس
 ازد.س میارزش  بی ز ویناچ تجربه کردها یدن در

   اند؟ چه گفتهن موضوع یا ی هدربار صرسول الله س: 
از   لیئبرج »احسان اسالم و ،مانیث ایحد«به  عروفث میحد درآخرج: 
  د:ین پرسیچن صالله  رسول
ىِي « ْخرِبْ

َ
اَعِة، َعنِ  َفأ ْعلَمَ  َقْنَها الَْمْسُئوُل  َما: َقاَل  السَّ

َ
ائِلِ  ِمنَ  بِأ  مرا از« )١(»السَّ

در پاسخ  صد؟ رسول الله باش میدام روز که ک کنامت خبر دار یروز واقع شدن ق
عنی آن ی ؛»شتر خبر نداردیننده بکوال ئوال شده از سئن موضوع سین گفتند: در ایچن

 نم و نه تو.دا میروز را نه من 
  ؟ شود ای گرفته می نتیجهف چه یث شرین حدیاز اس: 
 ،بندگانش نیتر کین ونزدیتر ببه مقّر حتی آن روز را الله تعالی ه ک فهمیم میج: 
آن را  اطالع نداده و ،انپیامبرشوای یپ از صمحمد  و ،فرشتگان از  لیئمثل جبر

  به ذات خود اختصاص داده است. 
  ؟ چکیده مباحث باال چیستس: 
ن یترکیحتی به نزد چ شخصی،یآن روز را به ه وقت تعالی نه والله سبحاج: 
آن روز را  وقت هکند ک می عاادکه سی کخبر نداده است.  مبراین پیتر بزرگ فرشته و

 ،استب یدانستن علم غ یادعا ،ییادعان یچن است، زیراذاب ک دروغگو و ند،دا می
  د. نک مین خارج یه او را از دک

  

                                                            
  علیه. متفق -١
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 ى قيامتها عالمتبحث دوم: 

  ت؟ سیامت چیی قها عالمتاز  نظورمس: 
آن  شدِن  کیبه نزدو ده یامت واقع گردیق ه قبل ازک یی استارهاک ،مراد از آنج: 

  د.یداللت نما ،روز
  ند؟ باش می دستهچند  ها عالمتآن س:  

  .)بزرگ( بریکهای  عالمت -٢ ؛)کوچک( یی صغرها عالمت -١ :دسته دوج: 
  ؟ نوعندچند  ی صغریها عالمتس: 
 ییها عالمت –٢ ؛اند دهیه ظاهر شده وبه انتها رسک ییها عالمت - ١ :نوعسه ج: 

 یبرک های ه قبل از عالمتک ییها عالمت - ٣ ؛دنه دارا امروز ادامت شده و ه ظاهرک
  شوند. مینده واقع یدر آ

  دامند؟ کد شون میواقع ی برکی ها عالمته قبل از کی یها عالمتآن س: 
- ٢ ؛دهند می دی خبرمه مدِن ه از برآکاهی یهای س ظاهر شدن پرچم -١ج: 

                  ؛خاطر آنه ب گجن آتش ور شدِن  شعله ای فرات ویر دریال در زظاهر شدن معدن ط
در انی یسف رِ کلش ِن یزم رفتن فرو - ۴ ؛دشمنانش مهدی و امام نیهای ب یریدرگ - ٣

عراق  عت بزرگان شام ویب و مسلمانان ِی رهبر هب مهدی شدِن  بانتخا -۵ ؛فهیذوالحل
  با وی. 

  ؟ هستند گروهامت چند یبرای قکی ها عالمتس: 
خروج  و سیینزول ع خروج دجال، ،آن از مراد مألوف و -١: گروهدو ج: 

، برآمدن مغرببرآمدن آفتاب از  عنیی مألوف،ر یغ - ٢ ؛دباش میأجوج ومأجوج ی
های  شکفرو ناف عالم را وکا عنی فراگرفتن دودی اطراف وی عنی جانوری، دود،یدابه 
  ن. یزم
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ز ین دیگریی اه نشانه امتیدن قیفرارس ،یبرک و یی صغرها عالمتن یااز ر یغ ایآس: 
  دارد؟

برداشته شدن  ،از سکنه هنیمد خالی عبه،ک هردن خانک رانیاز جمله و ،یآرج: 
 ره. یغ ها و مصحف ها و قرآن از دل



  
  
 

  باب دوم
  ى قيامت ها عالمتظهور 

 ى قيامتها عالمتبحث اول: اولين 

  ؟دام استکامت یشدن ق کین عالمت نزدیاولس: 
  وست.یالدی به وقوع پیم ۶١٠ه در سال ک ،صمحمد  بعثت حضرتج: 

امت یشدن ق کیاز نزد صی محمد پیامبرارشدن که آشک شود چرا گفته میس: 
  خبرمی دهد؟

  ن گفته اند:یچن صموضوع رسول ن یدر اج: 
نَا بُِعْثُت «

َ
اَعةُ  أ بَّابَةَ  َوَضمَّ : قَاَل  »َكَهاَينْيِ  َوالسَّ ی پیامبرزمان « )١(»َوالْوُْسَطى السَّ

 ن را گفت وید. اباش مین دو انگشت ی) اتفاوت طوِل ( مانند متایشدن قبرپا  من و
   .»ردکرا با هم جمع وسط انگشت  عنی سبابه ویدو انگشت خود 

  :ن آمده استیگر چنیث دیحد در
َيْيُت : بن مالك فقال عو

َ
 يِف  َوُهوَ  َيُبوكَ  َغْزَوةِ  يِف  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اجَّيِبَّ  أ

  ِمنْ  ُقبَّةٍ 
َ
اَعةِ  يََديِ  َننْيَ  ِستًّا اْعُددْ «: َفَقاَل  َدٍم،أ  ُعمَّ  الَمْقِدِس، َنْيِت  َفْتحُ  ُعمَّ  َمْويِت،: السَّ

ُخذُ  ُمْوتَانٌ 
ْ
َّ  الَمالِ  اْستَِفاَضةُ  ُعمَّ  الَغَنِم، َكُقَعاِص  فِيُكمْ  يَأ  ِمائَةَ  الرَُّجُل  ُفْعَطى َح

 ُهْدنَةٌ  ُعمَّ  َدَخلَْتُه، إِالَّ  الَعَرِب  ِمنَ  َنْيٌت  َفْبىَق  الَ  فِْتَنةٌ  ُعمَّ  َساِخًطا، َفَيَظلُّ  ِديَنارٍ 
ْصَفِر، بيَِن  َوَبنْيَ  بَيَْنُكمْ  تَُكونُ 

َ
تُونَُكمْ  َفَيْغِدُرونَ  األ

ْ
َْت  َفَيأ

َ
َْت  ذَليًَة، َعَماغنِيَ  حت  حتَ

                                                            
  باشد. لفظ حدیث از مسلم  می علیه، متفق -١
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لًْفا َعرَشَ  اْعَنا ذَليَةٍ  لُكِّ 
َ
 نزد »کتبو«د: در جنگ یگو می کبن مال عوف )١(»أ

گفت:  .ه بودل گنبد ساخته شدکبه شبود که ی یدر بنا یشانا و ،آمدم صالله  رسول
  گردند بشمار:  میامت واقع یق در هنگام نزدیک شدِن ه ک ای را شش واقعه«

   ؛وفات من -١
   ؛»ت المقدسیب«بعد آن فتح  - ٢
هایی  ها در اثر بیماری تعداد بسیار زیادی از انسان مرگعنی ی ،رگ و میرم - ٣

   ؛]باشد میوبا  شبیهه ک[ سفندانواص گعماری قیب مانند
 نار داده شود بازیسی صد دک ه بهک ،ار گرددین پول ومال آن چنان بسیابعد  - ٤

  ؛ماندب آزردهز دانسته) یآن را ناچهم (
   ؛عربی از آن آرام نماند هچ خانیه هک زدیبه پا خ ای هبعد آن فتن - ٥
مان را یه آنان پک ،دشو میصلح  -ها یعنی رومی -اسفر بنی ن شما وین بیبعد ا - ۶

شما  ناگهان به ،هشتاد دولت رِ کعنی لشی ،ر هشتاد پرچمیز نند وکش می
   .»خواهد بود لشکرر پرچم هر دولتی دوازده هزار یند. در زنک میحمله 

  ؟چیستن بحث یاخالصه س: 
 ه وبود صمحمد  ِی پیامبرشدن  ارکآش ،امتیقشدن  کین عالمت نزدیاولج: 

  رود. به شمار می ها عالمتن یا از زین صوفات رسول الله 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  صحیح بخاری. -١
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   ص پيامبرى قيامت در زمان حيات ها عالمتبحث دوم: 

  وسته است؟یچ عالمتی به وقوع پیه ص پیامبرات یا در زمان حیآس:
  :دیفرما میالله سبحانه وتعالی  ،ن موضوعیدر ا ،آریج: 
َبِت ﴿ اَعةُ  ٱۡقَتَ   ]١ :القمر[ ﴾١ ٱۡلَقَمرُ  ٱنَشقَّ وَ  ٱلسَّ
  .»افته شدکماه ش شد و کینزدامت یق«
  ف آمده است:یث شریدر حد 

ِ  َقْبدِ  َقنْ  َ  َمْسُعودٍ  بْنِ  ابَّ ِ ُ  َر ِ  َرُسولِ  َقْهدِ  بَلَ  الَقَمرُ  انَْشقَّ : َقاَل  َقْنُه، ابَّ  ابَّ
، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  َتنْيِ از  )١(»اْشَهُدوا: «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  َفَقاَل  ِشقَّ

ماه دو پاره  صت: در زمان رسول الله فگ هکروایت است  ابن مسعودعبدالله 
  .»دیشاهد باش«رسول الله به مردم گفت:  د ویگرد

ث متواتر با سند یدر احاد چنانچه، اهدو پاره شدن م هد: واقعیگو میر یثکابن 
 ارکهای آش ی ازمعجزهکیو ده یواقع گرد صدر زمان رسول الله  ،ح آمده استیصح
  د. باش میجناب   آن

 ی ههم معجز امت ویشدن ق کیعالمت نزدتواند هم  مین واقعه یچگونه اس: 
  ؟باشد پیامبر

ن یآن آمده است. اگذشت در قر که امت بودنش چنانیاما عالمت قرب ق ج:
پاره نشده است. اما  ،تا آن روز ه ماه از زمان خلق شدنشک ن معنی داردیچن

 پیامبرتو  گفتند: اگر صه به رسول الله که اهل مک استبودن آن از آن جهت  معجزه
رد و الله تعالی کدعا  صرسول الله  از آن،ای نشان بده. بعد  معجزه هستی،بر حق 
   تی آمده است:یدر روا هکچنان ،دیماه را دو پاره گردان ،او هاستوموافق خ

                                                            
  علیه. متفق  -١
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  َقنْ 
َ
َ  َمالٍِك  بْنِ  نَِس أ ِ ُ  َر ْهَل  إِنَّ : قَاَل  َقْنُه، ابَّ

َ
ةَ  أ لُوا َمكَّ

َ
ِ  َرُسوَل  َسأ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ

نْ  وََسلَّمَ  َعلَْيهِ 
َ
َراُهمُ « آيَةً  يُِريَُهمْ  أ

َ
 صالله ه از رسولکاهل م« )١(»الَقَمرِ  انِْشَقاَق  َفأ

ه را به ادوپاره شدن م ،جوابه در ک ای نشان دهد، شان معجزهیه برای اک خواستند
   .»شان نشان دادیا

  ؟خالصه این بحث چیستس: 
 صی محمد پیامبرار شدن کامت از زمان آشیشدن ق کیی نزدها عالمتج: 
 وسته است. یز به وقوع پیاتش نیودر زمان ح دهیآغاز گرد

يى كه در زمان خالفت چهار خليفه ها عالمتبحث سوم: 
 واقع شدند 

  وسته است؟یچ عالمتی به وقوع پیه فای راشدینلا در زمان خیآس:
  به وقوع پیوستند: ها عالمتن یا آری،ج: 
 واقع شده است و سه در زمان خالفت حضرت عمرک ،ت المقدسیفتح ب - ١

 ؛اند امت گفتهیی قها عالمته از یث متفق علیدر حد صآن را رسول الله 
  د:یفرما می چهچنان

اَعةِ ا يََديِ  َننْيَ  ِستًّا اْعُددْ « شش « )٢(»...الَمْقِدِس  َنْيِت  َفْتحُ  ُعمَّ  َمْويِت،: لسَّ
فتح  بشمار: وفات من و ونددیامت به وقوع پیه قبل از قکعالمتی را 

  ؛»المقدس تیب
ه در سال هجدهم کد، باش مین یدر فلسط عمواس نام شهری وبای عمواس. - ٢

  از اصحاب  یاریبساز جمله  ،هزاران نفرشایع شد و در آن  مرگباریهجری وبای 

                                                            
  علیه. متفق  -١
  علیه. متفق  -٢
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   ؛ بن جراح  دهیابوعب ،ن امتیمثل امکسانی  ؛وفات نمودند ص پیامبر
ه مسلمانان ک ن استیا ،امتیق شدِن  کیی نزدها عالمتی از کی .قتل امام - ٣

  ثی آمده است:ین موضوع حدیشند. در اک میام خود را به ناحق ام
ِي« َّ ِ  َوا ِ  َغْف اعَ  َيُقومُ  الَ  نَِيِده َّ  ةُ السَّ وا إَِماَمُكْم، َيْقُتلُوا َح َْتِتُ

َ
 َوجت

ْسَيافُِكْم،
َ
اُرُكمْ  ُدْغَياُكمْ  َويَرَِث  بِأ  جانم به دسِت ه ک قسم به ذاتی« )١(»رِشَ

ی یایامور دن  د ویر نزنیگر را با شمشیهمد د ویشکه شما امامتان را نکتا  ،اوست
معلوم  چنان که( »شودن امت بر پایق راث نبرند،یهای شما م نیما را بدترش

  )؛دباش می طاست امام مقتول حضرت عثمان 
  د:یفرما می صموضوع رسول الله ن یدر ا ن دو گروه بزرگ مسلمانان.یجنگ ب - ٤

اَعةُ  َيُقومُ  الَ « َّ  السَّ  َمْقَتلَةٌ  بَيَْنُهَما يَُكونُ  َعِظيَمَتاِن، فَِئَتانِ  َيْقَتتَِل  َح
ه به ککه دو گروه بزرگ  یتا زمان« )(رواه الشیخان. »ةٌ َواِحدَ  َدْعَوُيُهَما َعِظيَمٌة،

 یدهند، با یکدیگر به جنگ نپردازند و کشتار بزرگ ییک چیز دعوت م یسو
ن یدر ا ،معلوم است چنان که . »میان آنان رخ ندهد قیامت برپا نخواهد شد

  .اشاره شده است »نیصف« و »جمل«ث به جنگ یحد
  د؟ابیامت ادامه یتا ق ظاهر شده و ص پیامبرز زمان ه اکا عالمتی وجود دارد یآس: 
  د:یفرما می صن موضوع رسول الله یدر اج: 

اَعةُ  َيُقومُ  َال « َّ  السَّ الُونَ  ُفْبَعَث  َح ابُونَ  َدجَّ  يَزُْقمُ  لُكُُّهمْ  ثََالعنَِي، ِمنْ  َقِريٌب  ،َكذَّ
نَّهُ 

َ
ه ک ظهور نکنند گو،دروغ دجال سی نزدیک به هکتا زمانی « )٢(»اهللاِ  َرُسوُل  ك

  .»قیامت برپا نخواهد شد ،ندنک میی پیامبر همگی آنان ادعای

                                                            
داند، اما شیخ  آلبانی   ی حدیث را حسن می درجه  اند. امام ترمذی آن را روایت کردهابن ماجه و ترمذی  -١

کتاب سلسلة األحادیث در و  )٨٠۶( و در کتاب ضعیف ابن ماجه )٢١٧٠( در کتاب ضعیف ترمذی
  این حدیث را ضعیف دانسته است. )٢٠۴( الضعیفة والموضوعة

  علیه. متفق  -٢
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رده بود. کی پیامبر یادعااد یابن ص صچنان که معلوم است در زمان رسول الله 
  تی آمده است:یروا ن موضوع دریدر ا

ُلَُم، َصيَّادٍ  اْننُ  َقاَرَب  َوَقدْ  َّ  يَْشُعرْ  َفلَمْ  احلْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  رَضََب  َح
ِّ  تَْشَهدُ : «َصيَّادٍ  البْنِ  َقاَل  ُعمَّ  نَِيِدهِ،

َ
ِ  َرُسولُ  ك ْهِ  َفَنَظرَ  »؟ابَّ َ ِ : َفَقاَل  َصيَّادٍ  اْننُ  إ

ْشَهدُ 
َ
نََّك  أ

َ
يِّنيَ  َرُسوُل  ك مِّ

ُ
تَْشَهدُ : مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  اهللاُ  لِلنَّيِبِّ َصىلَّ  َصيَّادٍ  اْننُ  َفَقاَل . األ

َ
ِّ  أ

َ
 ك

ِ؟ َرُسوُل  ِ  آَمْنُت : «َوَقاَل  فََرَفَضُه، ابَّ اد به یابن صدر آن روزها « )١(»َوبُِرُسلِهِ  بِابَّ
گاه نگردص آمدن رسول الله  و از شده بود، کیبالغت نزد به  ص پیامبره ک د،یآ

اد یابن ص م؟باش میالله  پیامبره من کدهی  ا شهادت مییپشتش زد و به او گفت: آ
تو ا یآاد گفت: یابن صهستی. بعد  ها یه تو رسول امک ،دهم گفت: شهادت می

 و ردکسخنش را رد  صالله رسول م؟باش میالله  ه من رسولک ،هید شهادت می
  .»ام مان آوردهیرسوالنش ا به الله وگفت: 

 و رد،ک یپیامبر یادعاذاب ک هلمیه مسک های تاریخی، زمانی بر اساس گزارش
 . اسود عنسی،ندردکمار  تار وروانش را یپ لشکری فرستاد که او و صدیق ر کبابو
. در ردندک های مشابهیادعا صحابهاهن همه در زمان ک سجاِح  لد ویلحه ابن خوط

 ١٢٣٣قبل در سال  دو قرن رد وکی پیامبر یادعاز یمختار ثقفی ن ،نیزمان تابع
ی پیامبر یادعادر سودان  امد طاهستم محیب ران و در قرنیعباس در ا رزایم ،هجری

 نیابد. در ای یممدن دجال ادامه تا برآ هن سلسلیشته شد. اک ١٩٨۵ال ه در سک رد،ک
  اند: فرموده صرسول الله  باره

اَعةُ  َيُقومُ  َال  َواهللاِ  َوإِنَّهُ « َّ  السَّ ابًا ثََالثُونَ  خَيُْرجَ  َح ْعَورُ  آِخُرُهمُ  َكذَّ
َ ْ
اُل  األ جَّ َّ  )٢(»ا

امت یق ،دیاین ،دجال یک چشم است ن آنانیه آخرک ،دروغگوم به الله تا سی قس«
  ؛»برپا نگردد

                                                            
  علیه. متفق  -١
  مسند احمد. -٢
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خوارج  ظهور ،امتیشدن ق کیی نزدها عالمتی از کی :جظهور خوار - ٥
  اند: فرمودهدر مورد آنان  صرسول الله . است

» ِ
ْ
َمانِ  آِخرِ  يِف  يَأ ْسَناِن، ُحَدثَاءُ  َقْوٌم، الزَّ

َ
  ُسَفَهاءُ  األ

َ
 َخرْيِ  ِمنْ  َفُقولُونَ  ْحالَِم،األ

ْهمُ  َفْمُرُق  َكَما اِإلْسالَمِ  ِمنَ  َفْمُرقُونَ  الرَبِيَِّة، َقْولِ  ِميَِّة، ِمنَ  السَّ  إِيَماُغُهمْ  جُيَاوِزُ  الَ  الرَّ
ْفَنَما َحَناِجَرُهْم،

َ
ْجرٌ  َقْتلَُهمْ  َفإِنَّ  َفاْقُتلُوُهْم، لَِقيُتُموُهمْ  َفأ

َ
 )١(»الِقَياَمةِ  يَْومَ  َقَتلَُهمْ  لَِمنْ  أ

از قرآن به  یه سخنان خوبکآیند  یم سن و سال و نادان مک یدر آخر زمان، گروه«
مان، خارج که تیر از کشوند همانطور  یاز اسالم، خارج م یآورند ول یزبان م

ه آنان را دیدید، کرود. پس هر جا  یهایشان فراتر نم شود و ایمان آنان از حنجره یم
  ».ردکشد، روز قیامت، پاداش دریافت خواهد کس، آنها را بکد. زیرا هرشیکآنها را ب

هنگام  ؛ چنان کهار شدکآش صات رسول الله یفه در حین طایهای ا نشانه
 َرُسوَل  يَا اْعِدْل « گفتند:و ب گرفته یع ص پیامبربه  های جنگی متیغن یمقست

 ِ م یمت را عادالنه تقسیل غنعنی مای .»خدا ای پیامبر، نکرفتار عدالت به « )٢(»ابَّ
او را  صولی رسول الله  ،شدکشان را بیخواست ا سحضرت عمر ،نما! در آن زمان

 [از دین] خبر داد. همچنین، وقتی که در زمان خالفت آنان از خروِج  و ردکمنع 
آنان از صلح  ،شد مصلح اعال ،جنگاز بعد  بهیبا حضرت معاو یحضرت عل

 شورتپس از محضرت آن دند. یشکر یششم سیعلمقابل حضرت  در ردند وک ابا
واقعه، در صدد ن یاپس از رد. ک شانمار تار و ود یجنگ با آنان بزرگوارش،اصحاب با 

سخت مجروح  صبح،ماز نمسجد برای اداِی به رفتن او را هنگام  انتقام برآمدند و
  د. یبه شهادت رس ،ه در اثر آنک ردند،ک

  
  

                                                            
  علیه. متفق  -١
  علیه. متفق  -٢
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زمان تابعين به وقوع  يى كه درها عالمتبحث چهارم: 
 پيوستند 

  :صنام رسول الله  بهث دروغ یاحاد جعل
َمانِ  آِخرِ  يِف  يَُكونُ « الُونَ  الزَّ ابُوَن، َدجَّ تُونَُكمْ  َكذَّ

ْ
َحاِديِث  ِمنَ  يَأ

َ ْ
 لَمْ  بَِما األ

ْغُتْم، تَْسَمُعوا
َ
وفي  .»َفْفتُِنونَُكمْ  َوَال  يُِضلُّونَُكْم، َال  َوإِيَّاُهْم، َفإِيَّاُكمْ  آبَاُؤُكْم، َوَال  أ

يِت  آِخرِ  يِف  َسَيُكونُ «  :روایة مَّ
ُ
نَاٌس  أ

ُ
ثُونَُكمْ  أ ْغُتْم، تَْسَمُعوا لَمْ  َما حُيَدِّ

َ
 آبَاُؤُكْم، َوَال  أ

دا یدر آخر زمان دجاالن دروغگو پ«فرمود:]  ص [پیامبر خدا )١(»َوإِيَّاُهمْ  َفإِيَّاُكمْ 
نه اید،  شنیدهه آن را نه شما ک ند،نک میت یروا یثیاحادشما  برایان آن ند وشو می

  .»نسازند ه گمراه و منحرف تانکد ییر نماحذن پدرانتان. از آنا
 شوند ودا یامت من مردمانی پدر  زمان، در آخر« آمده است: ی دیگرتیواردر 

از  ؛دیا دهینشن ه نه شما و نه پدرانتان آن راک نند،ک میت یی روایها ثیشما حد رایب
  .»دییمان حذرآنان 

ار امعه انتشدر ج رواج و ین عمل زشتین چنین تابعدر زما ،خیتاربه گزارش 
 ث ویه در موضوع قبول حدکبود  یسانک نیاول از جمله سکامام مالافت. ی

 نیز نیگر محدثید ها. بعدردکوضع  یقواعد اصول و ،آن ِح یناصح ح ویشناختن صح
 و بسط ای نشره راه »دیث شناسیح«ریزِی علم  و با پایه هردکوضع  بیشتری اصوِل 

  گفته است: ک. امام مالمسدود نمودندرا  مفسدهن یا
آن  اما وقتی ؛وجب بود کی) ه (فرضاً ک م،یدفرستا ثی را مییما به اهل عراق حد

  .بودذراع شده  کیمقدار  به د،یرس میبه ما حدیث [از جانب ایشان] 

                                                            
  رواه مسلم.  -١
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 ردند. الحمدلله با جهد وک میش خود اضافه یزها را از پیار چیعنی در آن بسی
 ،اتندیحدر ن یه محدثک تا زمانی فساد بسته شده وراه گسترش ن یا ،نیثشش محدوک

  بسته خواهد ماند. 

  القرون  خيراز ى بعد ها عالمتبحث پنجم: 

ن حجازیظاهر شدن آتشی در سرزم -١:  
اَعةُ  َيُقومُ  الَ « َّ  السَّ ُْرجَ  َح ْرِض  ِمنْ  نَارٌ  ختَ

َ
ءُ  احلَِجازِ  أ ِ ْقَناَق  تُ

َ
 اِإلبِلِ  أ

ن حجاز یه آتشی از سرزمک زمانی تا«فرمود:]  ص [پیامبر خدا )١(»بُِبرْصَى
ند کشهرهای شام) روشن ن (شهری از اصرهای شتران را در بُ  د وگردنینیابر
  .»امت واقع نشودیق
  است: " نوشتهیةو النها ةیر در "البدایثکابن 
ه کد ین حجاز ظاهر گردیدر سرزم آتشی ،آن ه درک ،مدآدر ٦٥٤سال  ،آناز بعد 

روشن  اصرهای شتران را در بُ  ه گردنک ،دهیر گردکه ذیتفق علم ،ثیدر احاد
   ؛ردک می

  مغول: تار وتا در برابرنگ ج - ٢
اَعةُ  َيُقومُ  َال « َّ  السَّ َْك، الُْمْسلُِمونَ  ُفَقاتَِل  َح  اَكلَْمَجانِّ  وُُجوُهُهمْ  َقْوًما الرتُّ

َعَر، يَْلبَُسونَ  َقةِ الُْمْطرَ  َعرِ  يِف  َويَْمُشونَ  الشَّ فرمود:]  ص[پیامبر خدا )٢(»الشَّ
شان مثل یها ه رویک عنی قومی رای را نکشند، ها کتر ،ه مسلمانانکتازمانی «

 ،شان از پشم استیها فشک وها  لباسو ل بوده) کره شیدا عنی گرد وی(سپر 
  .»امت برپا نشودیق

                                                            
  علیه. متفق  -١
  اند. نسائی آن را روایت کرده و أبوداود و مسلم -٢
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در سال  و آنان ی واقع شدمغول در قرن هفت هجر ور تاتار کن جنگ با لشیا
  وردند. بغداد را به تسلط خود درآ ،هجری ۶۵۶

بحث ششم: انكار حجت بودن سنت و دعواى اكتفا به 
  قرآن 

 ِن نپذیرفت ،گردد ن مییه باعث دور شدن مردم از دک ،های آخر زمان ی از نشانهکی
رد  اب ،در ابتدا ،ن عملید. اباش میتفا به قرآن کا ی هبه بهانص ث رسول الله یاحاد
 ها سنت تمامردن کبه رد  ،سرانجام شده و آغاز تیدیردن خبر واحد در مسائل عقک

  اند: فرمودهن مورد یدر ا ص رسول الله  .انجامد می
َال «
َ
ِّ  أ ِ ويِيُت  إ

ُ
َال  ،َمَعهُ  َوِمْثلَهُ  الِْكَتاَب، أ

َ
رِيَكتِهِ  بَلَ  َشْبَعانُ  رَُجٌل  يُوِشُك  أ

َ
 أ

ِحلُّوهُ، َحَاللٍ  ِمنْ  فِيهِ  وََجْدُيمْ  َفَما الُْقْرآنِ  بَِهَذا َعلَْيُكمْ  :َفُقوُل 
َ
 فِيهِ  وََجْدُيمْ  َوَما َفأ

ُموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ُ  َحرَّمَ  َكَما اهللاِ  َرُسوُل  َحرَّمَ  َما َوإِنَّ « ،»َفَحرِّ ه ک ،دیخبر دار باش« )١(»ابَّ
ه) مرد کاست (زمانی  شده است. نزدیک  ن دادههمراه قرآن به م هب ثل آن،قرآن و مِ 

ن قرآن یه به اک ،بر شما الزم است بگوید:و رده که یکری به تخت خود تیم سکش
د یافتیآنچه را حرام  د ویید تنها آن را حالل بگویافتیآنچه را در آن حالل  ،دییعمل نما

گاه باشییتنها آن را حرام بگو رده است مثل آن کام ه) آنچه را رسول الله حرکد ید. (آ
  .»سترده اکه الله حرام کاست  زییچ

موضوع استدالل  ِث ین حدیا بهص بودن سنت رسول الله  ران حجتکمن
  :ندنک می

                                                            
آن را  )١۶۴ و۵٨/ ١( اةکالمش نیز در کتاب شیخ آلبانی و ترمذی آن را روایت کرده و ماجه و ابن أبوداود -١

  صحیح دانسته است.
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ُ  مْ يُّ دْ جَ وَ  َفإِنْ  الُْقْرآِن، بَلَ  َفاْعرُِضوهُ  ِمْن َحِديٍْث، َقينِّ  َجاءَ  َما« َ  
َ
ِ ذُ خُ فَ  الً ْص أ  هِ وا ب

ِ وَ  د. پس اگر ینکاس یرآن قد آن را به قیدیمن شن قوِل ثی را از یحد رگاهه« )١(»وهُ دُّ رَ فَ  الَّ إ
 در غیر این صورت، ،دییبه آن عمل نما یافتید [از اصول قرآن را] ث اصلییحد در آن

  .»دینکآن را رد 
ن ی. اه کافران و دشمنان اسالم استاست و ساخته و پرداختباطل  ،ثین حدیا
مفتاح «تاب کدر رد آنان  :یوطیامام س. اند پراکندهاسالم  جهانفه در تمام یطا

 یتق عالمه« همچون یدانشمندان معاصر و را نگاشته »الجنة في االحتجاج بالسنة
به رشته تحریر  در این زمینه ییها تابک نیز »ع عثمانییرف عالمه« و »عثمانی
در  ،مصردر  و ،دنها مشهور یزیستان به نام پروکپا در هند و ،فهین طای. ااند درآورده

فات خود به یتأل ه درک ،حمد صبحی منصور قرار دارندا و د صالحیس ،رأس آنان
گران از ید و :امام بخاری و -هاز صحاب- برهیبوهرابن خطاب و  امثال عمر

ث یقرآن را در مقابل حد گری با سوء نیت و حیله و ،ب گرفتهیث عیان حدیراو
مردم جاهل   ،لهیسن ویبه ا ند ونک مید ث را ریبعضی احاد ،ات قرآنیبا آ گذارند و می
 کنند؛ برخی از اعتقادات اسالمی را رد مین گروه یازند. اس میگمراه  و دادهب یرا فر

امت. یهای ق عالمت و ارکنازِ  (سنگسار) جمَر  ،ص یمعراج نب، از جمله: شفاعت
  د:یگو می »مفتاح الجنة«وطی در یفه امام سین طایم اکدر مورد ح

                                                            
این حدیث موضوع  ید:گو ) می١/٨٩شف الخفاء (ک. العجلوني در کتاب باشد حدیث موضوع می -١

گوید: دارقطنی در کتاب  ) این حدیث را ذکر کرده و محقق آن می١/٢٧است. بیهقی در الدالئل (
أشعث ابن براز آن را روایت کرده و او فردی بسیار ضعیف  گوید که تنها میاألفراد خود آن را آورده و 

هیچ اسناد گوید:  نکر است. باز میاست. العقیلي هم آن را در کتاب الضعفاء آورده  است، و حدیث م
آنها یا موضوع بوده و یا  ی اند که همه صحیحی ندارد، و در این معنی و مفهوم احادیث زیادی وارد شده

رة الحفاظ از قول خطابی وارد شده که گفت: زنادقة کگوید در تذ اینکه در نهایت ضعف هستند. ومی
لجنة اثر أبي معاذ محمود بن إمام بن منصور نیز در تخریج مفتاح ا اند. کردهاین حدیث را وضع 

  گونه وارد شده است. این
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ره یاز دا افر وک ،ندکار کرا ان صث رسول الله یحجت بودن حدکه ی سک!  دیبدان
الله  که افرانیکا گروه ی ی،هود ونصاریهمراه ه امت بیفردای ق گردد و اسالم خارج می

  د. شو میتعالی خواسته باشد زنده 

  فساد بحث هفتم: زياد شدن قتل و

 ی ازکی ،سادف و شدن قتل ادیزو  دن وقتیگرد  تکبر بی، علم شدِن  کمرنگ
  بدین صورت:. استامت یشدن ق کیی نزدها عالمت
 ابد وی افزایشن یسوادی در امور د بی جهل و ن برداشته شود وید علِم  -١

ن قرار یشوند و در رأس امور د می و مجتهد مفتی ،نااهل اشخاص جاهل و
 د:یفرما میدر این مورد  ص . رسول الله گیرند می

اعَ  يََديِ  َننْيَ  إِنَّ « يَّاًما، ةِ السَّ
َ
قبل از « )١(»الِعلْمُ  فِيَها َويُْرَفعُ  اجَلْهُل، فِيَها َفزْنُِل  َأل

  .»علم برداشته شود ابد ویه در آن جهل انتشار ک ی هست،یامت روزهایوقوع ق
  اند: فرموده یگریث دیدر حد

رْشَاِط  ِمنْ  إِنَّ «
َ
اَعةِ  أ نْ  إِْحَداُهنَّ : ثََالثَةً  السَّ

َ
َصاِغرِ  ِعْندَ  مَ الِْعلْ  يَْلَتِمَس  أ

َ ْ
 )٢(»األ

 علم از ردِن کطلب  ،آنها ی ازکی :قیامت هستند یها عالمتسه چیز از «
  اند: همچنین فرموده .»است پست س وکاشخاص نا

َ  إِنَّ «  الِعْلمَ  َفْقبُِض  َولَِكنْ  الِعَباِد، ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَاًخ  الِعلْمَ  َفْقبُِض  الَ  ابَّ
َّ  اءِ،الُعلَمَ  بَِقْبِض  َذَ  َخلًِما ُفْبقِ  لَمْ  إَِذا َح اًال، ُرُءوًسا اجَّاُس  اختَّ  َفُسئِلُوا ُجهَّ
ْفَتْوا

َ
َضلُّوا َفَضلُّوا ِعلٍْم، بَِغرْيِ  َفأ

َ
آن را از  هک لیکالله تعالی علم را به ش« )٣(»وَأ

                                                            
  علیه. متفق -١
آن  )٢٢٠٧( الجامع در صحیح نیز ألبانی اند. و دیگران آن را روایت کرده صحیح بوده و طبرانی حدیث -٢

  را صحیح دانسته است.
  علیه. متفق -٣
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 وقتی دارد. علمای دینی برمی ن بردِن یاز ب ابه کبل ،دارد نمیبر ،ردیمردم بگ
 ند ونک میوال ئاز آنان س و کنند شوا مییمردم جاهالن را پ ،نماند یلمی باقعا
خود گمراه شده و  ،جهیه در نتک دهند، فتوی می شان بدون داشتِن دانش،یا
 ؛»ازندس میز گمراه یگران را نید
 :قـتل به ناحق وافزایش بخل  ت شدن وقت وکبی بر - ٢

َماُن، َفَتَقاَرُب « ، َوَيْظَهرُ  ُم،الِْعلْ  َويَْنُقُص  الزَّ ، َويُلىَْق  الِْفنَتُ حُّ  َويَْكرُثُ  الشُّ
ِ، رَُسوَل  يَا: قِيَل  ،»الَْهْرجُ  يَّةُ  ابَّ

َ
 ص[پیامبر خدا  )١(»الَْقْتُل  الَْقْتُل،: «قَاَل  ُهَو؟ ك

دن یگرد مکت شدن زمان، کبر بی ،]امتیی قها عالمت هاز جمل« :فرمود
. »دباش می و مرج هرج ایشافز وها  شدن نفس لیبخ ا،ه فتنه ظهور، عمل
  .»قتل، قتل«ست؟ فرمود: یو مرج چ هرج یا رسول الله، :گفتند

  د:ندوفرم صالله  رسول ،دن روزهایگرد تکبر بی در موضوِع  
اَعةُ  َيُقومُ  الَ « َّ  السَّ َماُن، َفتََقاَرَب  َح َنةُ  َفَتُكونُ  الزَّ ْهِر، السَّ ْهرُ  اَكلشَّ  وَالشَّ

ُُمَعِة،
ْ
ُُمَعةُ  تَُكونُ وَ  اَكجل

ْ
َوِْم، اجل ْ َوْمُ  َويَُكونُ  اَك ْ اَعِة، ا اَعةُ  َوتَُكونُ  اَكلسَّ  السَّ

َمةِ  َ مثل ماه و  ،نشود و سال کیهم نزده ه زمان بکتا وقتی « )٢(»بِاجَّارِ  اَكلرضَّ
مثل  ،ساعت ساعت و کیمثل  ،روز روز و کیمثل  ،مثل هفته و هفته ،ماه

   ؛»امت فرا نرسدیروز ق ،نگردد )تکبر ی بیعنی(م ک ،وقت افروختن آتش
  :ن مسلمانانیاد شدن قتل به ناحق در بیز - ٣

اَعةُ  َيُقومُ  َال « َّ  السَّ : قَاَل  اهللاِ؟ رَُسوَل  يَا الَْهْرجُ  َوَما: قَالُوا »الَْهْرجُ  يَْكرُثَ  َح
   ،دیفزاینو مرج  ه هرجکتا زمانی «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٣(»الَْقْتُل  الَْقْتُل «

                                                            
  باشد. لفظ حدیث از ایشان می کهسنن خود روایت کرده است علیه بوده و أبوداود نیز آن را در  حدیث متفق - ١
آن را  )٥٤٤٨( اةکالمش و )٢٣٣٢ح/٢/٥٣٨( الصحیحة در کتاب ترمذی آن را روایت کرده و آلبانی -٢

  صحیح دانسته است.
  متفق علیه، و لفظ حدیث از  مسلم است. -٣
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  .»قتل ،قتل«ست؟ گفت: یچو مرج دند: هرج ی. پرس»نشود برپاامت یق
  د:یفرما میگر یث دیدر حد 
ِي« َّ ِ  َوا ِ  َغْف ْغَيا، تَْذَهُب  َال  نَِيِده ُّ َّ  ا َ  َح ِ

ْ
 يَْدرِي َال  يَْومٌ  اجَّاِس  بَلَ  يَأ

: َقاَل  َذلَِك؟ يَُكونُ  َكْيَف : يَل َفقِ  ».قُتَِل  فِيمَ  الَْمْقُتوُل  َوَال  َقَتَل، فِيمَ  الَْقاتُِل 
 دسِت من به  جاِن ه ک ،قسم به ذاتی« )١(»اجَّارِ  يِف  َوالَْمْقُتوُل  الَْقاتُِل  الَْهْرُج،«

رده است و مقتول که برای چه قتل که قاتل نداند ک ،دیایتا زمانی ن ،اوست
دند: چگونه ی. پرس»ا به آخر نرسدیدن ،شده است کشتهه برای چه کنداند 

  .»قاتل ومقتول به دوزخ روند ،اد شدن قتلیزبه خاطِر «باشد؟ گفت: 
  گر فرموده است:یث دیدر حد

اَعةِ  يََديْ  َننْيَ  إِنَّ « ِ، َرُسوَل  يَا: قُلُْت : َقاَل  .»لََهرًْجا السَّ : قَاَل  الَْهْرُج؟ َما ابَّ
ِ،ا َرُسوَل  يَا: الُْمْسلِِمنيَ  َنْعُض  َفَقاَل  »الَْقْتُل  الَْقْتُل،«  يِف  اْآلنَ  َغْقُتُل  إِنَّا بَّ

ِ  َرُسوُل  َفَقاَل . َوَكَذا َكَذا الُْمرْشِكنِيَ  ِمنْ  الْوَاِحدِ  الَْعامِ  ُ  َصىلَّ  ابَّ  َعلَْيهِ  ابَّ
َّ  َنْعًضا، َنْعُضُكمْ  َفْقُتُل  َولَِكنْ  الُْمرْشِكنَِي، بَِقْتلِ  لَيَْس «: وََسلَّمَ   َفْقُتَل  َح
هِ  اْننَ وَ  َجاَرهُ  الرَُّجُل  ِ، َرُسوَل  يَا: الَْقْومِ  َنْعُض  َفَقاَل  ».َوَذا قَرَابَتِهِ  َقمِّ  َوَمَعَنا ابَّ

َْوَم؟ َذلَِك  ُقُقوُجَا ْ ِ  َرُسوُل  َفَقاَل  ا ُ  َصىلَّ  ابَّ  ُيزْنَعُ  َال،«: وََسلَّمَ  َعلَْيهِ  ابَّ
ْكرَثِ  ُقُقوُل 

َ
َماِن، َذلَِك  أ ُ  َوخَيْلُُف  الزَّ  )٢(»لَُهمْ  ُقُقوَل  َال  اجَّاِس  نْ مِ  َهَباءٌ  َ

ست؟ یچ و مرج . گفتند: هرج»اهد بودوخ و مرج امت هرجیوقوع ق قبل از«
از  یادید زاعدتما هر سال ای رسول خدا،  :ای گفتند عده .»قتل«گفت: 
ان کمشر قتِل  ،نیا«در جواب گفت:  صرسول الله  .میشک ان را میکمشر

 ،هیحتی همسا ُکشید؛ را میگر یهمداست که شما  یه قتلکبل یست،ن

                                                            
  صحیح مسلم. -١
 ح/٣/٢٩٨( ماجه ابن سنن صحیح در و آلبانی ماجه آن را روایت کرده  ابن صحیح است، حدیث -٢

  آن را صحیح دانسته است. )١٦٨٢( سلسلة األحادیث الصحیحة در و )٣٢١٣
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ما در آن آیا «دند: یپرس ی. بعض»شدک میخود را  خویشاونداِن  و عموپسر
ثر مردم کهای ا عقلآن روز  ،نه«گفت:  »؟دارای عقل و خرد خواهیم بودروز 

  ؛»ه از عقل محروم باشندکند یایدان بیخردی به م مردم بیو برداشته شده 
ن یحالل دانستن ربا. در ا مردان و عدادتم شدن ک ،فساد و ،انتشار زنا - ٤

 د:یفرما می صموضوع رسول الله 

رْشَاِط  ِمنْ  إِنَّ «
َ
اَعةِ  أ نْ  السَّ

َ
َْهُل، َويَْظَهرَ  الِْعلُْم، يُْرَفعَ  أ نَا، َويَْفُشوَ  اجلْ َب  الزِّ  َويرُْشَ

َْمُر،
ْ
َّ  النَِّساءُ  َوَيْبىَق  الرَِّجاُل، َويَْذَهَب  اخل ةً  نيَ خِلَْمسِ  يَُكونَ  َح

َ
 )١(»وَاِحدٌ  َقيِّمٌ  اْمرَأ

 زنا و ،نوشی باده افزایش ،جهلانتشار  ،برداشته شدن علم ،امتیی قها عالمتاز «
  .»خواهد بودمرد  یکحتی برای پنجاه زن  ؛باشد مردان می ی هم شدن شمارک

  ند:یفرما میث یگر حدیدر د
َبنَّ « يِت  ِمنْ  نَاٌس  لَيرَْشَ مَّ

ُ
َْمرَ  أ وَغهَ  اخلْ  ،از امت من گروهی« )٢(»اْسِمَها بَِغرْيِ  ايَُسمُّ

   .»نوشند میآن را  هاده ونبر شراب  یگریدناِم 
  اند: همچنین فرموده

نَا َظَهرَ  إَِذا« َبا الزِّ َحلُّوا َفَقدْ  َقْريٍَة، يِف  َوالرِّ
َ
ْغُفِسِهمْ  أ

َ
ِ  َعَذاَب  بِأ چون در « )٣(»ابَّ

  .»اند ردهکرا برای خود حالل  داخاهل آن عذاب  ،ابدیربا انتشار  شهری زنا و
  آمده است: ی دیگرثیحد در

ُّ  َظَهرَ  إَِذا« ْرِض  يِف  الرشَّ
َ ْ
نَْزَل  األ

َ
َسهُ  اهللاُ  أ

ْ
ْهلِ  بَأ

َ
ْرِض  بِأ

َ ْ
 اهللاِ، َرُسوَل  يَا: قُلُْت  ،»األ

 يُِصيُبُهمْ  ونَ َصاحِلُ  قَْومٌ  فِيِهمْ  اَكنَ  َوإِنْ  َغَعْم،: «َقاَل  َصاحِلُوَن؟، قَْومٌ  فِيِهمْ  اَكنَ  فَإِنْ 

                                                            
  صحیح مسلم. -١
 در و )٥٠٦٩ح/٢/١٩٠٤( الجامع صحیح شیخ آلبانی در کتاب مسند امام أحمد. سنن أبوداود و -٢

  آن را صحیح دانسته است. )٩٠( الصحیحة
 الجامع صحیح در کتاب شیخ آلبانی نیز آن را روایت کرده و مکو حا برانيصحیح است، ط حدیث -٣

  آن را صحیح دانسته است. )٣٧٠( السیرة فقه تخریج و در  )٣٤٤( المرام غایة و در  )٦٧٩(



 ي قيامتها عالمت           22

َصاَب  َما
َ
ن یروی زم چون در« )١(»َوَمْغِفَرتِهِ  اهللاِ  رمَْحَةِ  إىَِل  يَرِْجُعونَ  ُعمَّ  اجَّاَس، أ
مردم نازل  رالله تعالی عذاب خود را ب ،ابدی ناشایست گسترش بد و ارهایک

گوید: گفتم: ای رسول خدا، اگر در بینشان مردم صالح باشند،  راوی می .»دنک می
آنان  ،نشان مردم صالح باشندیاگر در ب بله،«شود؟ فرمود:  ا آنان را نیز شامل میآی
  .»شوند می خداوندرحمت  و مشموِل بخشش ،بعد از آن د وشو میز شامل یرا ن

  بحث هشتم: تغير يافتن حالت مردم

ر و یافتن حالت مردم از خیر ین تغیا ،امتیشدن روز ق کیهای نزد ی از نشانهکی
   های زیر: است؛ به شکلبدی  ر وی به شکین

  :نبودن به نماز جماعت بندیپا باساختن مسجدها ویبه ز تفاخر -١
اَعةُ  َيُقومُ  َال « َّ  السَّ فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»الَْمَساِجدِ  يِف  اجَّاُس  يَتََباىَه  َح
) عبادت در آن انه ب ،نگار (با نقش ودادن مسجدها  نتیه مردم به زکتا زمانی «

   ؛»امت بر پا نشودیق ،نندکن فروشیفخر
  :خوانند رده در آن نماز نمیکاز داخل مساجد عبور  - ٢
رْشَاِط  ِمنْ  إِنَّ «

َ
اَعةِ  أ نْ  السَّ

َ
َعَتنْيِ  فِيهِ  يَُصيلِّ  َال  الَْمْسِجدِ  يِف  الرَُّجُل  َفُمرَّ  أ

ْ
 )٣(»َرك

از  شخصه ک استن یامت ایی قها عالمتی از کی«فرمود:] ص [پیامبر خدا 
  ؛»خواند مین زعت نماکگذرد ولی در آن دو ر میمسجد  داخل

                                                            
 صحیح در و آلبانی م و دیگران آن را روایت کرده،کوحا و طبرانی أحمد إمام صحیح است، حدیث -١

  نیز آن را صحیح دانسته است. )١٣٧٦( لصحیحةا و در  )٦٨٠( الجامع
 )١٣٨( والروض )٧٤٢١( الجامع صحیح شیخ آلبانی در حبان؛ وصحیح ابن أحمد مسند سنن أبوداود، -٢

  این حدیث را صحیح دانسته است. )٤٧٥( داود أبي سنن وصحیح
  آن را صحیح دانسته است. )٦٤٩/ ٢( الصحیحة شیخ آلبانی در  صحیح ابن خزیمة، -٣
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 و، پیوندهای خویشاوندی قطع شده شود میان سالم داده یتنها به آشنا - ٣
  :ابدی می گسترشباطل  شهادت دروغ و

نَّ «
َ
اَعةِ  يََديِ  َننْيَ  أ ِة، تَْسلِيمَ  السَّ َاصَّ

ْ
َّ  احكَِّجاَرةِ، َوفُُشوَّ  اخل ةُ  تُِعنيَ  َح

َ
 الَْمْرأ

رَْحاِم، َوَقْطعَ  احكَِّجاَرةِ، بَلَ  َهاَزوْجَ 
َ ْ
ورِ، َوَشَهاَدةَ  األ ، َشَهاَدةِ  َوكِْتَمانَ  الزُّ َقِّ  احلْ

 شدِن  نزدیکی ها عالمت«فرمود:] ص [پیامبر خدا  )١(»الَْقلَمِ  َوُظُهورَ 
 ،اد شدن تجارتیز ،تنها به اشخاص خاص سالم دادن[عبارتند از:] امت یق

هادت ش ،رحم ی هقطع صل ،ندک کمکتجارت  زن شوهرش را در چنانکه
 و فرسایی قلمعنی ی[انتشار قلم  حق وبه شهادت  پنهان کردِن  ،دادندروغ 

  .»]سداف کننده و امور گمراهنشر چاپ و 
  آمده است: یگریدت یروادر 

رْشَاِط  ِمنْ  إِنَّ «
َ
اَعِة، أ ی ها المتع از« )٢(»الَْمْعرَِفةِ  بَلَ  احكَِّحيَّةُ  اَكنَِت  إَِذا السَّ

  ؛»ان سالم دادن استیتنها به آشنا ،امتیق
   :فارک از هورانکور کد یتقل - ۴

ِينَ  َسنَنَ  حَكَتَّبُِعنَّ « َّ َّ  بِِذَراٍع، َوِذَراًخ  بِِشرْبٍ  ِشرْبًا َقْبلُِكْم، ِمنْ  ا  َدَخلُوا لَوْ  َح
َبْعُتُموُهمْ  َضبٍّ  ُجْحرِ  يِف  َ  !اهللاِ  َرُسوَل  يَا: قُلَْنا .»َاليَّ ْ : َقاَل  َواجََّصاَرى؟ ُهودَ آ
ه قبل از کسانی کراه و روش  از همانا«فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٣(»َفَمنْ «

 بهحتی اگر  ؛ردکد یاهوروی خیپ گام به گام وجب به وجب و ،اند بودهشما 
گوید:  یم راوی .»خواهید رفتز یشما ن ،باشند رفتهسماری سو ی هالن

                                                            
 اند. شیخ آلبانی نیز در  خود آن را روایت کرده امام بخاری در األدب المفرد، وامام أحمد در مسند -١

  آن را صحیح دانسته است.  )٦٣٣/ ٦(و )٢٤٦/ ٢( الصحیحة
شیخ  اند، بیر وامام أحمد در مسند خود آن را روایت کردهکصحیح است. طبرانی در المعجم ال حدیث -٢

  نیز آن را صحیح دانسته است. )٢٤٨/ ٢( آلبانی در الصحیحة
  باشد. متفق علیه، لفظ حدیث از مسلم می -٣
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ز گذشتگان، یهود و نصارا است؟ فرمود: رسول خدا! منظور ا یگفتیم: ا
  ؟!»است یسکپس چه «

پست اشخاص  نند وک می شان مانند خدمتکاران رفتارمادر و پدر افرزندان ب - ٥
شهور م ثین موضوع در حدیشوند. در ا میصاحب مال و جاه  و نوکیسه،

  آمده است:» لیئث جبریحد«به 
ىِي : َقاَل « ْخرِبْ

َ
اَعِة، َعنِ  َفأ ْعلَمَ  َقْنَها الَْمْسُئوُل  َما«: َقاَل  السَّ

َ
ائِلِ  ِمنَ  بِأ  »السَّ

ىِي : َقاَل  ْخرِبْ
َ
َماَرتَِها، َقنْ  َفأ

َ
نْ : «َقاَل  أ

َ
َمةُ  تَِتَ  أ

َ ْ
نْ  َربََّتَها، األ

َ
َُفاةَ  تََرى وَأ  احلْ

اءِ  رَِخءَ  الَْعالَةَ  الُْعَراةَ  از  لیئجبر[ )١(»اْكُنَْيانِ  يِف  َفَتَطاَولُونَ  الشَّ
امت به من خبر بده؟ رسول الله یاز روز واقع شدن ق ]د:یرسپ صبرامیپ

ننده کوال ئاز س ]ن موضوعیعنی من در ای[وال شده ئدر پاسخ گفت: س ص
؟ بدهامت خبر یهای ق د: از نشانهیشتر خبر ندارم. باز پرسیب ]عنی از توی[

کنیز ارباب خود را ه ک ن استیامت ایهای ق هگفت: از نشان صرسول الله 
ت و آزاری ببینند یاحترامی اذ عنی مادران از جانب فرزندان چنان بیی[ بزاید
بناهای  ،پاو  سر  پست و بیاشخاص  و ا کنیزان فرزندانشان هستند]یکه گو

   ؛بلند بسازند
  .کنند میاه رنگ یرا با رنگ س شاندیش سفیر سر ومردان  - ٦

َمانِ  آِخرِ  يِف  خَيِْضُبونَ  َقْومٌ  يَُكونُ « وَ  الزَّ ََماِم، َكَحَواِصلِ  اِد،بِالسَّ  َال  احلْ
َنَّةِ  َراحِئَةَ  يَِرحيُونَ 

ْ
در آخر زمان قومی «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»اجل

ش یر سر و ]اهیبوتر سک[بوترها کهای  نهیمثل س یاهیرنگ سه با ک ،هستند
   ؛»هستندمحروم  بهشتمردم از بوی  گروه ازن یا .ندنک میخود را رنگ 

                                                            
  باشد. متفق علیه، لفظ حدیث از مسلم می -١
 الجامع وصحیح )٣٣٥٢( اةکوالمش )١٠٦( المرام غایة در و آلبانی و نسائی آن را روایت کرده، ابوداود -٢

  آن را صحیح دانسته است. )٨١٥٣(
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ن موضوع یفتد. در ایامور مردم به دست نااهالن ب شود و انتیخ ها امانتدر  - ٧
  اند: فرموده صرسول الله 

َمانَةُ  ُضيَِّعِت  إَِذا«
َ
اَعةَ  َفاْغَتِظرِ  األ ِ؟ َرُسوَل  يَا إَِضاَقُتَها َكْيَف : قَاَل  »السَّ  ابَّ

ْسنِدَ  إَِذا: «َقاَل 
ُ
ْمرُ  أ

َ
ْهلِهِ  َلرْيِ  إىَِل  األ

َ
اَعةَ  َفاْغَتِظرِ  أ ع یچون امانت ضا« )١(»السَّ

چون «ع شود؟ گفت: یدند: چگونه ضایپرس .»امت باشیق منتظر ،گردد
 . »امت باشیفتد منتظر قیمردم به دست نااهالن ب امورِ 

  ها  ها ومصيبت بحث نهم: سختي

به است که مسلمانان ن یا ،امتیشدن روز ق کیی نزدها عالمت ها و ی از نشانهکی
  ؛ به صورتی که:دونش میالت گوناگون گرفتارکمش

را  گریدیک ،اموال مسلمانان و کمل ردِن ک رمسلمان برای تاراجیهای غ امت -1
  د:یفرما میدر این مورد  صند. رسول الله نک میب یترغ دعوت و

َكلَُة بَلَ «
َ ْ
فٍُق َكَما تََداىَع األ

ُ
َمُم ِمْن لُكِّ أ

ُ ْ
ْن تََداىَع َعلَْيُكُم األ

َ
يُوِشُك أ

ِمْن قِلٍَّة بَِنا يَْوَمئٍِذ؟ َقاَل: َقاَل: قُ  »َقْصَعتَِها
َ
ْغُتْم يَْوَمئٍِذ «لَْنا: يَا َرُسوَل اهللاِ، أ

َ
أ

ُع الَْمَهابَُة ِمْن قُلُوِب  ْيِل، تُنزَْتَ َكثرٌِي، َولَِكْن تَُكونُوَن  ُلَثاًء َكُغَثاءِ السَّ
ُكْم، َوجَيَْعُل يِف قُلُوبُِكُم الَْوْهنَ  ُحبُّ «الَْوْهُن؟ َقاَل:  . َقاَل: قُلَْنا: َوَما»َعُدوِّ

ََياةِ َوَكَراِهَيُة الَْمْوِت 
ْ
 ]ر مسلمانانیغها [ ه امتک ،است یکنزد« )٢(»احل
که برای خوردن غذا  چنانند، یردن شما دعوت نماکبرای تاراج گر را یهمد

ما  بودِن  مکن از جهت یا گوید: گفتیم: راوی می .ندنک میدعوت  افراد را

                                                            
  صحیح بخاری. -١
 و همچنین در) ٥٣٦٩( اةکالمش تخریج آلبانی در اند.  و بیهقی آن را روایت کرده و ابوداود احمد امام -٢

  آن را صحیح دانسته است. )٩٥٨(و الصحیحة ) ٤٢٩٧( داود أبي سنن صحیح
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ل یآب س روی کخاشا انندم یول ،دیاریآن روز بسه در کبل«: فرمود است؟
در  دارد و میهای دشمنانتان بر شما را از دل ترس از خداوند، اید. ندهکپرا
ا یحب دن«ست؟ گفت: یدند: ضعف چی. پرس»اندازد های شما ضعف می دل
   ».دن مرگید  بد و

  نند. ک رگر آرزوی میخ ه اهل صالح وک ،ل گرددکنداری آن چنان مشید -2
اَعةُ  َيُقومُ  الَ « َّ  السَّ ْتَيِن  يَا: َفَيُقوُل  الرَُّجلِ  بَِقرْبِ  الرَُّجُل  َفُمرَّ  َح  )١(»َماَكنَهُ  َ

ه مردی از کست ان یامت ایی قها عالمت ی ازکی«فرمود:] ص [پیامبر خدا 
عنی ی[ ن قبر بودمیاش من به جای صاحب اکد: ای یبگو قبری بگذرد و کنار
   ».]افتمی ها وفسادها نجات می بتین مصیاز ا ردم ومُ  می

   رند.یگ مینجه کر ظلم وشیمسلمانان را ز و شدهم کتاتوری حاکیهای د نظام -3
َمانِ  آِخرِ  يِف  َسَيُكونُ « َطٌة، الزَّ  َسَخِط  يِف  َويَُروُحونَ  اهللاِ، َغِضبِ  يِف  َفْغُدونَ  رَشَ

یروهای مأمورانی [همچون ندر آخر زمان «فرمود:] ص [پیامبر خدا  )٢(»اهللاِ 
باعث  کار، ه آنکند یآاری برکپِی ه از صبح در ک ،دا شوندیپ نظامی و انتظامی]

 خداخشم  موجبه کاری برگردند کام از ب هنگش و ،باشد خداوند خشم
  .»باشد

 خشم و ناخشنودیه باعث کدهند  میانجام  کارهاییاز صبح تا شام  :عنیی
 دستور هب آنها تِم س ظلم و ب وین تعقیا ،ک. بدون شاست خدای متعال

   گیرد؛ مان ظالم انجام میکحا
  های ناگهانی و غیرمنتظره: افزایش مرگ - 4

اَعةِ  اْقرِتَاِب  ِمنِ « نْ  السَّ
َ
نْ  ،لِلَْيلََتنْيِ  َفُيَقاُل  ،قَِبًال  الِْهَالُل  يَُرى أ

َ
   ُيتََّخذَ  وَأ

  

                                                            
  متفق علیه. -١
 و  الصحیحة یز درآلبانی ن شیخ اند؛ م آن را روایت کردهکحا و أحمد و طبرانی بوده و امام صحیح حدیث -٢

  آن را ذکر کرده است. )١٠٧ ص( شفکال



 27               هاي قيامت عالمت

نْ  ،ُطُرقًا الَْمَساِجدَ 
َ
ی روز ها عالمتی از کی« )١(»الُْفَجاَءةِ  َمْوُت  َفْظَهرَ  وَأ

ده یروزه دو د برابر ماهِ  ]مدنشآبر در روز اوِل [ه ماه کن است یامت ایق
 مرگ و [نه عبادت] ندشو میمرور  مسجدها راه عبور و ،هکنیگر اید. دشو می

   .»یابد ش مییناگهانی افزا

هاى قيامت  بحث دهم: بعضى امور خيرى كه از نشانه
  دباش مى

  د:یفرما می صرسول الله  کهچنان ؛چمنزار گردد آبشار و ستانعرب منطقه -1
اَعةُ  َيُقومُ  َال « َّ  السَّ َّ  َويَِفيَض..... الَْماُل  يَْكرُثَ  َح ْرُض  َيُعودَ  وََح

َ
 الَْعَرِب  أ

ْغَهاًرا ُمُروًجا
َ
 ،چمنزار نگردد آبشار و عربستان و ثروتتان افزون نشودتا « )٢(»وَأ

پا نشودیق   ».امت بر
  د:یفرما می صرسول الله  ردن مویا در :اه ابوخ بوِن راست  -2

َمانُ  اْقرَتََب  إَِذا ْصَدقُُكمْ  تَْكِذُب، الُْمْسلِمِ  ُرْؤيَا تََكدْ  لَمْ  الزَّ
َ
 ُرْؤيَا وَأ

ْصَدقُُكمْ 
َ
دروغ نخواهد خواب مسلمان  ،چون آخر زمان شود« )٣(»َحِديًثا أ

گفتن  در سخنکه سی خواهد بود کخواب  ،ن خوابیر ت راست بود؛
   .»ستگوتر استرا

 

                                                            
 الصغیر الجامع صحیح آلبانی در .المقدسی المختارة  اثر ضیاء و األحادیث طبرانی، الصغیر المعجم -١

  آن را حسن معرفی کرده است. )٥/٣٦٦( الصحیحة و )٢/١٠٢٦(
  و مسند أحمد. صحیح مسلم -٢
  مذی و مسند أحمد.صحیح مسلم، سنن أبوداود، سنن تر -٣





  
  
 

  مسوباب 
  ها در موضوع فتنه  فصل

  فصل اول: معناى فتنه

  ست؟یمعنای فتنه چس: 
به در زبان عربی د. " فتنه" باش میجمع آن "ِفَتْن"  و مفردغه ی"فتنه" ص ی هلمک ج:

  چند معنا آمده است:
  ؛ردنکامتحان  -١
  ؛آزمودن - ٢
  ؛ردنکگمراه  - ٣
  ؛گمراهی - ۴
  ؛ان مردمیاختالف م - ۵
  ؛عذاب - ۶
  ؛ماریبی - ٧
  ؛جنون - ٨

  ره. یغ آشوب و -٩ 
  ست؟یمعنای فتنه در اصطالح چس: 

ه به ضرر ک مطلوبی استنا ارِ کهر  سختی و ،به معنای عذاب ،فتنه در اصطالح ج:
متی کر آن حد ،ره. اگر فتنه از جانب الله تعالی باشدیغ گناه و ،فرکمثل  است؛انسان 
  مذموم است. ،ونددیتعالی به وقوع پ الله ر امرِ یبه غو است. اما اگر از جانب انسان نهفته 
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ر الله یام امور به تقده تمکتواند از جانب بنده باشد، در حالی میچگونه فتنه س: 
  ؟استان یرتعالی در ج

این  اگر .گرفتار شده استو مصیبتی به فتنه  ،شود می یزندانکه سی ک مثالً ج: 
. اما اگر استنب الله تعالی از جا فتنهن یا باشد،الله تعالی  ی هراه فرمود درمصیبت، 
 ه دلیلب مثالً  ،ی شدهزندان آن ی هو در نتیج ردهکه الله تعالی منع کقدم نهاده در راهی 

صادر بنده  از جانب خودِ  فتنهن یا گرفتار شده است،ا راهزنی یدزدی عمد، قتل 
  است.  بوده الهیر یتقد آنها در راستایدو  هر هرچند که شده؛

  ؟وجود داردمتی کحچه  ها در فتنهس: 
آرامش و راحتی خود را بنده صالح و پیرو دستورهای او در همه افراد ج: 

و صادق مؤمنان تنها  شوند، مواجه میها  یها ودشوار یسخت اچون ب دانند؛ اما می
دروغ خود را مسلمان  هه بکسانی کمانند. اما  می قدم مانشان ثابتیدر احقیقی 

   د:یفرما مین موضوع الله تعالی ید. در انشو مین مرتد یند از دنام می

َحِسَب ﴿
َ
ن ٱلَّاُس  أ

َ
ْ  أ ُكٓوا ن ُيۡتَ

َ
ْ  أ  َفَتنَّا َولََقدۡ  ٢ ُيۡفَتُنونَ  َ  وَُهمۡ  َءاَمنَّا َيُقولُٓوا

ِينَ  ُ  فَلََيۡعلََمنَّ  َقۡبلِِهۡمۖ  ِمن ٱلَّ َّ ِينَ  ٱ ْ  ٱلَّ  ﴾٣ ٱۡلَكِٰذبِيَ  َوَلَۡعلََمنَّ  َصَدقُوا
   ]٣- ٢: بوتکالعن[
مورد  م ویمان آوردیند ایه بگوک وقتی شوند رها میه کند نک میا مردم گمان یآ«

نان یش از ایه پکسانی را کن یقیو به قرار نخواهند گرفت؟  ]عنی امتحانی[فتنه 
ز] یان را [نیاند معلوم دارد و دروغگو ه راست گفتهکم تا خدا آنان را یبودند آزمود
   .»معلوم دارد

  ؟رده استکر کها را ذ هه تعالی انواع فتنا اللیآس: 
  در آیات زیر: آری،ج: 
﴿ ٰ    ]١٩٣: البقرة[ ﴾فِۡتَنةٞ  تَُكونَ  َ  َحتَّ
  .»ه فتنه نباشدکتا «
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  ه زیر:یدر آهمچنین است.  کمراد از فتنه شر
ن ِخۡفُتمۡ  إِنۡ ﴿

َ
ِينَ  َيۡفتَِنُكمُ  أ ْ  ٱلَّ    ]١٠١: النساء[ ﴾َكَفُرٓوا

  ».اند به شما آزار برسانند ... دهیفر ورزکه کنان ه آکد یم داشتیاگر ب«
  .استگمراهی فتنه، مراد از در اینجا 

  گردد ميفصل دوم: در زمان فتنه حفظ ايمان مشكل 

ِ  َرُسوُل  َقاَل  اَعةِ  يََديِ  َننْيَ  إِنَّ : «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ  اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  فَِتًنا السَّ
ِ  ُمْؤِمًنا، فِيَها الرَُّجُل  ْصبِحُ يُ  الُْمْظلِِم، ِ  اَكفِرًا، َويُْم  اَكفِرًا، َويُْصبِحُ  ُمْؤِمًنا، َويُْم
ِ  الَْقائِِم، ِمنَ  َخرْيٌ  فِيَها الَْقاِعدُ  ايِع، ِمنَ  َخرْيٌ  فِيَها َوالَْما وا السَّ ُ  قِِسيَُّكْم، َفَكرسِّ
ُعوا ْوتَاَرُكْم، َوَقطِّ

َ
ُبوا أ َِجاَرةِ، ُسُيوَفُكمْ  َوارْضِ

ْ
َحدٍ  بَلَ  - َفْعيِن  - ُدِخَل  فَإِنْ  بِاحل

َ
 أ

 ،امتیقبل از وقوع ق«فرمود:] ص [پیامبر خدا  )١(»آَدمَ  اْنيَنْ  َكَخرْيِ  َفلَْيُكنْ  ِمْنُكْم،
صبح که  یسک ،. در آن روزگارهستندشب تار  ی هه مثل پارک ،ی واقع شودیها فتنه

افر کبه وقت صبح  ،شام مسلمان بودهاگر  افر گردد وکبه وقت شام  ،مسلمان بوده
 کسی که به آن گرویده بهتر است،از  کسی که از آن [یعنی اسالم] خارج شده،شود. 

در آن حضور دارد [یعنی مسلمان است] بهتر  کسی کهاز  کسی که به آن گرویده و
ا ت[د یرها را به سنگ بزنیشمش د وینکهای خود را بش مانکد. در آن روز گار باش می

ن دو فرزند آدم یهترعمل ب ،دیآشما در ی هسی به خانک اگر ].ن خون نشودختیر سبِب 
  .»دینکار یرا اخت

چ یل هیشت وهابکل را یل هابیقاب ،آدم پسردو  ی هدر فتن ،معلوم است که چنان
  د. ییل عمل نمایمثل هابشما هم عنی ی ،نشان نداد یمخالفت

                                                            
و  )٢٠٤٩( الجامع صحیح آن را روایت کرده و شیخ آلبانی نیز در مکوحا بیهقی ،أحمد، أبوداود -١

  آن را صحیح دانسته است. )٥٣٥( همچنین در الصحیحة
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  دشو مىفروخته  به دنيا فصل سوم: دين

ِ  نْ قَ 
َ
نَّ  ُهَرْيَرةَ  أ

َ
ْقَمالِ  بَاِدُروا: «َقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  أ

َ ْ
 فَِتًنا بِاأل

ِ  ُمْؤِمًنا الرَُّجُل  يُْصبِحُ  الُْمْظلِِم، اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  وْ  اَكفِرًا، َويُْم
َ
ِ  أ  َويُْصبِحُ  ُمْؤِمًنا ُفْم

ِ  ِديَنهُ  يَبِيعُ  اَكفِرًا، ْغَيا ِمنَ  َعَرٍض ب ُّ ش یدر پی یاه ه فتنهک ،دیبه ادای اعمال بشتاب، )١(»ا
 ،صبح مسلمان بوده ی کهسک زمان، ند. در آنباش میشب تار  ی هپار اننده مکست ا

ن خود را برای ید افر شود وکصبح و شام مسلمان بوده  ،سکبرع و ،افر گرددکشام 
  .»دزی بفروشیافت منفعت ناچیدر
 . خواهد بودل کده مشیعق ن ویبر د پایداری ،ه در آن روزکد ینکد وعمل یوشکعنی بی

  فصل چهارم: به عمل آخرت دنيا طلب كرده شود

ِ  َقْبدُ  َقاَل  ْغُتمْ  َكْيَف «: (بن مسعود) ابَّ
َ
 الَْكبرِيُ  فِيَها َفْهَرمُ  فِْتَنةٌ  لَبَِسْتُكمْ  إَِذا أ

ِغرُي، فِيَها َويَْرُبو ءٌ  ِمْنَها تُرِكَ  إَِذا ُسنًَّة، جَّاُس ا َفتَِّخُذَها الصَّ ْ نَّةُ  تُِرَكِت : قِيَل  َ  ،»السُّ
َ : َقالُوا  َوَكرُثَْت  ُجَهَالُؤُكْم، َوَكرُثَْت  ُعلََماُؤُكْم، َذَهَبْت  إَِذا: «َقاَل  َذلَِك؟ َوَم

َمَراُؤُكْم، َوَكرُثَْت  ُفَقَهاُؤُكْم، َوَقلَّْت  قُرَّاُؤُكْم،
ُ
َمَنا َوَقلَّْت  أ

ُ
ْغَيا َواحْكُِمَسِت  ُؤُكْم،أ ُّ  ا

هَ  اْآلِخَرةِ، بَِعَملِ  ينِ  لَِغرْيِ  َوُيُفقِّ ِّ ه شما کای  فتنه« فرمود: عبدالله بن مسعود  )٢(»ا
مردم آن  شوند و میالن ک ،ردساالنُخ  و شوند می ریپ ،بزرگساالن ،در آن رد ویرا فراگ

                                                            
  .یصحیح مسلم، مسند أحمد و سنن ترمذ -١
 مکح اما در ،موقوف حدیث گوید: مستدرک حاکم. شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته و میو سنن دارمی  -٢

 توان به آن پی برد، نمیر غیبی بوده و با رأی و نظر شخصی وام باشد، چرا که این موضوع از می مرفوع
  ست.اهای غیبی  ذکر شده از پیشگوییچه در آن  هر آن بالخصوص که
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 ،گردد کزی از آن تریاگر چ چون ،نندک انتخاب میاعتقاد و سنت [به عنواِن] را 
ن یحالتان چگونه باشد؟ گفتند: ااست. [در آن وضع]  هشد که سنت ترکند یبگو

جاهالن تان  ،روندبن یعالمان شما از ب زمانی که؟ گفت: دهد ی روی میکوضعیت 
فزونی آمران  شوند،م ک دانشمندان تان، اد شوندیانتان زیقار زیاد شوند؛ و

 رده شود وکاعمال آخرت طلب [چشمداشِت] ا را با یدن، وندم شکامانتداران یابند،
نه برای  ،موزندبیا ییایدناهداِف عنی علم را برای ی[موزند بیان ید رِ یبرای غعلم را 
  . »]خدا

 
  





  
  
 

  چهارمباب 
  ى كبرى ها عالمت

  فصل اول: خروج مهدى 
   

ِ  َرُسوُل  قَاَل  ُ  ُفَقاُل  رَُجٌل  خَيُْرجُ «: وََسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ َ : ُّ ِ ْفَيا  ُقْمقِ  يِف  السُّ
َّ  َفَيْقُتُل  لَكِْب، ِمنْ  يَتَْبُعهُ  َمنْ  وََخمَّةُ  ِدَمْشَق، ْبَياَن، َويَْقُتُل  النَِّساءِ، ُنُطونَ  َفْبَقرَ  َح  الصِّ
َّ  َفَيْقُتلَُها قَيٌْس  لَُهمْ  َفَتْجَمعُ  ْهلِ  ِمنْ  رَُجٌل  جُ َوخَيْرُ  تَلَْعٍة، َذنَُب  ُفْمَنعُ  َال  َح

َ
 يِف  بَييِْت  أ

ةِ  َرَّ ، َفَيْبلُغُ  احلْ َّ ِ ْفَيا ْهِ  َفَيْبَعُث  السُّ َ
ِ ِ  ِمنْ  ُجْنًدا إ ْهِ  فَيَِسريُ  َفَيْهِزُمُهْم، ُجْنِده َ ِ ُّ  إ ِ ْفَيا  السُّ

َّ  َمَعهُ  بَِمنْ  ْرِض  ِمنَ  بِبَْيَداءَ  َصارَ  إَِذا َح
َ ْ
 الُْمْخرِبُ  إِالَّ  ْنُهمْ مِ  َفْنُجو َفَال  بِِهْم، ُخِسَف  األ

از پرچم خود را  استانی یه نامش سفکمردی « فرمود:ص پیامبر خدا  )١(»َقْنُهمْ 
حتی  خواهد کرد،شتار کار یاو بس هستند.ها  روانش سگیثر پکابرد.  میباال دمشق 

 »هریح« ی هگذارند. از منطق مین یقبا زندهکس را چ یه و درد میهای زنان را  مکش
ر د وا .درس میانی یبه سفخبِر او و  کند ظهور میت من یب مردی از اهل ]نهیمد کینزد[

انی با یسف خودِ  سپسدهد.  ست میکر را شکه آن لشک ،فرستد می یرکمقابلش لش
فرو در صحرا ن آنان را یه زمک افتد، راه میه ب [جنگ با او]رش به قصد کتمام لش

 . »ابدی میس نجات نکهیچ  ،ردوآ ن را میه خبرشاک ،نفر یکز ر او به جکلش برد. از می
  

                                                            
ز با نظر ایشان امام ذهبی نی .باشد صحیح می شیخین شرط بر اساس: گوید آن را روایت کرده و می مکحا -١

 ر است. نگا: سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعةکگوید: حدیث من موافق است، اما شیخ  آلبانی می
  ).٦٥٢٠، ح١٤/٥١(
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  فصل دوم: ظاهر شدن معدن طال در فرات

نْ  الُْفَراُت  يُوِشُك «: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوُل  اَل قَ 
َ
 ِمنْ  َجَبٍل  َقنْ  حَيْرِسَ  أ

ِْه، َساُروا اجَّاُس  بِهِ  َسِمعَ  فَإَِذا َذَهٍب، َ ِ َنا لنَِئْ : ِعْنَدهُ  َمنْ  َفَيُقوُل  إ
ْ
ُخُذونَ  اجَّاَس  تََرك

ْ
 يَأ

ُْذَهنَبَّ  ِمْنهُ   )١(»َوتِْسُعونَ  تِْسَعةٌ  ِمائَةٍ  لُكِّ  ِمنْ  َفُيْقَتُل  َعلَْيِه، َفَيْقَتتِلُونَ : َقاَل  لُكِِّه، بِهِ  َ
ار شود. کوه طال آشک کی ]فرات[ر یه در زک ،است کینزد«فرمود: ص پیامبر خدا 
هستند،  ]فراتکسانی که کنار [به آنجا رهسپار گردند.  بشنوندن را یمردم ا زمانی که

افتن یبرند. برای دست  میرا [طال] آن  ی ههم ،مردم نشودکسی مانع اگر  گویند: می
  .»شوند میشته کنه نفر  و نود ،از هر صد نفر جنگند و با یکدیگر میبه آن 

  فصل سوم: فتح روم

ِ  َقْبدُ  َقاَل  ْنُ  بَيَْنَما: اْلَعاِص  بْنِ  وَقْمر بْنِ  ابَّ ِ  َرُسولِ  َحْوَل  حنَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ
ِ  َرُسوُل  ُسئَِل  إِذْ  نَْكُتُب، َوَسلَّمَ  يُّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ

َ
ًال  ُيْفَتحُ  الَْمِدينََتنْيِ  أ وَّ

َ
: أ

وْ  قُْسَطْنِطينِيَّةُ 
َ
ِ  َرُسوُل  َفَقاَل  ُروِميَُّة؟ أ  ِهَرْقَل  َمِديَنةُ : «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ

ًال  ُيْفَتحُ  وَّ
َ
 قَِيامِ  َمعَ  الُْقْسَطْنِطينِيَّةِ  َفْتحُ «وقال أنس: .)٢(قُْسَطْنِطينِيَّةَ  َفْعيِن  »أ
اَعةِ   د: نزد یگو میببن عاص وعمرعبد الله بن   .فتح روما :يعىن .)٣(»السَّ

 ن دو شهریااز  یک دامکه سوال شد: ک ،مینوشت یزی را میچ و نشسته صرسول الله 

                                                            
  صحیح مسلم. -١
باشد و  بر اساس شرط شیخین صحیح می گوید: حاکم می .اند آن را روایت کرده مکو حا دارمی ،أحمد -٢

  کند. ذهبی نیز آن را تایید می
صحیح سنن (باشد  اسناد آن صحیح و موقوف می گوید: ترمذی آن را روایت کرده است. شیخ آلبانی می -٣

  .)٢٢٣: شماره الترمذی،
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 -هیعنی قسطنطنی- ،شهر هرقل«: فرمود ؟ا رومی هیقسطنطن ؟زودتر فتح خواهد شد
امت یبا وقوع ق هیفتح قسطنطن« ست:گفته اهم  کنس بن مالا .»گردد میاول فتح 

ام یقه با ک ،استشهر روم  طه در قول انس یمراد از قسطنطن و ،»هم واقع شوند با
  اتفاق خواهد افتاد.وقت  کیامت در یق

  فصل چهارم: دجال 

اُل  خَيُْرجُ «: وََسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوُل  قَاَل  جَّ َّ يِت  يِف  ا مَّ
ُ
ْرَبِعنيَ  َفَيْمُكُث  أ

َ
 -  أ

ْدرِي َال 
َ
ْرَبِعنيَ : أ

َ
وْ  يَْوًما، أ

َ
ْرَبِعنيَ  أ

َ
وْ  َشْهرًا، أ

َ
ْرَبِعنيَ  أ

َ
يف  و .من الراوي) ک(ش .)١(»َخًما أ

: اُل  خَيُْرجُ « رواية الطربا جَّ َّ يِت  يف ا مَّ
ُ
ْرَبِعنيَ  فيَها َفَيْمُكُث  أ

َ
 در امت من دجال« »أ

 یطبران تیودر روا .»ماند ا سال باقی مییا ماه یروز ن چهل یظاهر شده در روی زم
   .»ماند می یچهل روز باق ،نیظاهر شده در روی زم در امت من دجال«آمده: 

ِ  َرُسوُل  َقاَل  ُ  َصىلَّ  ابَّ اُل «: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ابَّ جَّ َّ ْرٍض  ِمنْ  خَيُْرجُ  ا
َ
 ُفَقالُ  بِالَمرْشِقِ  أ

ْقَوامٌ  يَتَْبُعهُ  ُخَراَساُن،: لََها
َ
نَّ  أ

َ
 صرسول الله  )٢(»الُمْطَرَقةُ  الَمَجانُّ  وُُجوَهُهمُ  َكأ

ه ک مردمانی د ویآ برمیان نام دارد ه خراسک ،ن مشرقیدجال از سرزم«فرمود: 
   .»ندنک می یرویاو را پ ،دباش می شان مثل سپریها یرو

ت کرده یرواگفته  صرسول الله از ح یصح یسند اب یامام ترمذ ،دجال در قصه
  است:
او را عنی ی ،نندکوی متابعت  ه ازک ،دنک میآنان را دعوت  و ،دیآ نزد قومی می او
اموال آن قوم  ن دجال پس می رود ویند. بعد انک میرا رد  اوولی مردم  ،بخوانند خدا

                                                            
  صحیح مسلم. -١
 سنن الترمذي . شیخ آلبانی در صحیحاند روایت کرده و آن را حسن دانسته ترمذی آن را و ماجه ابن -٢

  آن را صحیح دانسته است. )٤٠٧٢( شماره یثحد ماجه ابن صحیح در و )٢٢٣٧( شماره حدیث
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مانند. سپس باز آمده آنان  میباقی مردم با دست خالی  ورود  از بین میوی  بعد رفتِن 
ه کد نک میآسمان را امر  او سپس .ندنک میق یشان او را تصدیا ند وک میرا دعوت 

 .اندیرو ن مییزم اند ویروباه یه گک دنک مین را امر یزم؛ بارد آسمان می و باردبباران 
ه باعث گمراهی کدهد  نشان میدیگری از خود العاده  ارهای خارقک وی همچنین
 سییحضرت ع ،سرانجام ازد وس میمرده را زنده  ،نیر از ایگردد. غ هزاران نفر می

ح یصحآن را ز یه ذهبی نک ،حیم به سند صحکت حای. در روابرد از بین می دجال را
  گفته اند: صه رسول الله ک است آمدهاند، د می

دجال  ی هتر از فتن کخطرنا ای تنهف ،شش تا امروزیدایدر روی عالم از روزی پ«
  .»واقع نشده است

  يهود كشتارِفصل پنجم: 

ِ  َقنْ 
َ
نَّ  ُهَرْيَرَة، أ

َ
اَعةُ  َيُقومُ  َال «: َقاَل  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  أ  السَّ

 َّ َُهوَد، الُْمْسلُِمونَ  ُفَقاتَِل  َح ْ َّ  الُْمْسلُِمونَ  َفَيْقُتلُُهمُ  ا َُهوِديُّ  خَيَْتبِئَ  َح ْ  َوَراءِ  ِمنْ  ا
ََجرِ  َجِر، احلْ ََجرُ  َفَيُقوُل  َوالشَّ وِ  احلْ

َ
َجرُ  أ  َخليِْف، َفُهوِديٌّ  َهَذا !اهللاِ  َقْبدَ  يَا ُمْسلِمُ  يَا: الشَّ

َُهودِ  َشَجرِ  ِمنْ  َفإِنَّهُ  الَْغْرَقَد، إِالَّ  ،َفاْقُتلْهُ  َفَتَعاَل  ْ تا «فرمودند:  صرسول الله  .)١(»ا
ان یهودیه مسلمانان کی نرسد یبه جا کشتار و نجنگندان یهودیه مسلمانان با کزمانی 

 .امت برپا نگرددیق ،ها پنهان نشوند ها ودرخت آنان ناچار در پشت سنگ شند وکرا ب
پشت من  یهودین یا ی خدا، ای بنده ،: ای مسلمانگویند یمها  سنگ درختان و

ن یچن است،ان یهودیدرخت چون ه ک »غرقد«مگر درخت  ،شکرا ب اوا یب ؛است
   .»دینگوچیزی 

  
  
  

 
                                                            

  صحیح مسلم. -١
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   فصل ششم: نزول عيسى

ِ  َرُسوُل  َقاَل  ِي: «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ َّ ِ  َوا ُوِشَكنَّ  نَِيِدهِ، َغْف َ  
َ
 َفزْنَِل  نْ أ

لِيَب، َفَيْكرِسَ  َعْدًال، َحَكًما َمْريَمَ  اْننُ  فِيُكمْ   اجِلْزيََة، َويََضعَ  اخلزِْنِيَر، َويَْقُتَل  الصَّ
َّ  الَماُل  َويَِفيَض  َحٌد، َفْقَبلَهُ  الَ  َح

َ
َّ  أ ْجَدةُ  تَُكونَ  َح ْغَيا ِمنَ  َخرْيًا الَواِحَدةُ  السَّ ُّ  ا

 کینزد ،اوست دست به جانمه کقسم به ذاتی «فرمود:  صخدا پیامبر .)١(»فِيَها َوَما
 ،ندکب را بشیصل، دیایم عادل از آسمان بکبه صفت حا میبن مر سییه عکاست 
شرط  مرگ،ا یبه جز اسالم  ،افرانکاز (یعنی  گذارد فرو را جزیه و شدکها را ب کخو
برای سجده کردن،  کی اموال فراوان گردد و . مال و)ندکم قبول نیتسل برای یگرید

  .»دگردتر بر ،آنچه در آن است ا ویمردم از دن

  بحث در مورد عيسى 

  جاست؟ک سییعس: 
او را به آسمان الله تعالی  ،شندکرا ب سییه عکردند کان قصد یهودیچون ج: 

 ورد.آبر
ق یتصد ست،خدا پسرِ  سییه عک ،را ادعای مسیحیان اعتقاد، نیا ایآس: 

  ند؟ک مین
در  اگر زنده و .هزاران فرشته وجود دارد سییر از عیرا در آسمان به غیز خیر،ج: 
 فرزنداِن ا یز خدا ین گانه فرشتکبل سیینه تنها ع ،شتدا ی یبودن معنای خدا آسمان

  فرزندی ندارد.  و کیشرهیچ اج به یاحتو تنها بوده  خداوند متعال اما .خدا بودند

                                                            
  متفق علیه. -١
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آمده  مسیحیانهای  تابکن موضوع در یاآنچه که پیرامون  ی هنظر شما دربارس: 
  ؟چیستاست 

چنین جایگاهی را برای ان یهودی دانند. برخی میرا پسر خدا  سییع مسیحیان،ج: 
 ها گروهن یاهر سه  و دانند، میرا دختران خدا  گانفرشتنیز پرستان  بتقائلند.  »ریَذ ُع «

از  .دیانم میب یذکت بارههم همگی آنها را به یکم یرکقرآن  .ندنک میب یذکگر را تیهمد
  ست. یپرستان ن بت ان ویهودی و مسیحیانادعای  میان تفاوتیچ یه این جهت،

تواند  چگونه او می .تر استبر سییاز ع صه محمد ک گویید شما میس: 
  ؟برتر باشد در حالیکه او درگذشته، ولی عیسی زنده است

طان یش له تعالی هرگز فرعون وال ،بود بودِن ُعمرتاه وکطوالنی یا ت در یاگر فضلج: 
شدن  باعث گمراه صه وفات محمد کنیگر اید. ددا مین ای ات طوالنیین حیرا چن

روانش شده است. یسبب گمراهی پ سییع بودِن  آسمان در زنده ولی و ،امت او نشد
لتی یچ فضیه صاو نسبت به محمد  برای سییبودن ع زنده رو،ن یاز هم
د. الله نک میم نک او های بیشمارِ  لتیزی از فضیچ چیه نیز صوفات محمدآورد؛  نمی

، به رندیاومان خالص نیه اکسانی کرا برای  سییزنده بودن ع - تعالی سبحانه و- 
. اما دانند میرا خدا  سییعو شان به آن فتنه گرفتار شده یا و درآورده ای فتنهصورت 

  ه است. ن فتنه محفوظ ماندیاز ا صامت محمد  الهی،رم ک فضل و هب
ز ظاهر یرد نک میه مرده را زنده ک ،شیدر معجزه ها سییلت عیفضس: 

  ؟؛ چرانشان نداده استای  ن معجزهیچن صولی محمد  ؛است
روی د. اما نک میه الله تعالی زنده کبل صو نه محمد سییمرده را نه عج: 

ان پیامبراز  پیامبرن یآخر سییع :متی داردکح سییدست ع دادِن این امر به
بیش از همه  - انیهودیعنی ی - ل یاسرائ بنی ،معلوم است کهچنان و استل یاسرائ بنی
ند. از ا دهروایم فرو نیتسل سرِ  ای معجزهدر برابِر هیچ  و اند بوده شکوسرد متمر ،اقوام
 پذیرش و اطاعِت ه باعث کدهد  می اتیمعجزش پیامبربه  خداوند متعال ،گرید سوی
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ی را قبول دیگر زیچمرده،  ردِن ک ر از زندهیبه غ ،شکان سریهودی از آنجا کهقومش گردد. 
رد. اما کمرده را زنده  خداوندند و کفرمود تا دعا  سییعبه الله تعالی  ،ردندک مین

 یضرورانجاِم چنین کاری  ،ش نبودندکان سریهودی ی هانداز بهه ک صقوم محمدبرای 
لذا دلیل  افتند. شک به فتنه می بی ،ندا ردهکن کدر یدرستبه قت را ین حقیسانی اکنبود. 
خداوند ه کد به خاطر آن باشد یشاای نشان نداد،  ن معجزهیچن صمحمدآنکه 

  .بنامندخدا  ا پسریاو را خدا  گمراه شوند و مسیحیانمثل  نخواست مسلمانان
ه به کبل است، مقامش نبودهبودِن  دلیل بر پایین ،ای نداشتِن چنان معجزه نیبنابرا

بدان  سییامت عکه همانا دوربودن از شرکی است که  ،متی استکحخاطر 
ردن مرده هم ک از زنده عصای موسی شدِن   ه مارکن یگر اید ست.شده ا مبتال

 اهمیت و بزرگی معجزه، دلیلی برای فرزند بودِن خداوند بود،ر بزرگتر است. اگ
ز ی. نادعایی نکردن یهرگز چن ودر حالی که ا ؛تر بود قیبه آن ال موسیگمان  بی
ا یآ اما خواهد کرد؛مرده را زنده و رده کی یخدا ادعای »دجال«معلوم است  کهچنان

با توسل به این باور طان یخدا باشد؟ ش پسرا یخدا  اوه کد نک میعاقلی باور هیچ 
 ،دنرساب ،ییعنی سه خدای ،ثیو به تثل کند د دوریرا از توح غلط توانست مسیحیان

 آفتاب روشن است.  ونهمچ ،کن شریه اک

  مأجوج  فصل هفتم: يأجوج و

هِ  َعْبِد  َعْن  ِبيِّ  َعِن  َعْمٍرو، ْبِن  اللَّ ی النَّ َم  َعَلْیهِ  اللهُ  َصلَّ ُجوجَ  إِنَّ « :َقاَل  َوَسلَّ
ْ
 يَأ

ُجوجَ 
ْ
ِ  ِمنْ  وَمأ َ ْرِسلُوا ولَوْ  آَدَم، و

ُ
ْفَسُدوا أ

َ
 ُهمْ ِمنْ  َفُمْت  ولَمْ  َمَعايَِشُهْم، اجَّاِس  بَلَ  أل

يَّتِهِ  ِمنْ  تََركَ  إِالَّ  رَُجٌل  لًفا ُذرِّ
َ
 ب عمرو بن عبدالله حضرت از .)١(»َفَصاِعًدا أ

                                                            
 ثیرک اند. ابن ابن حمید در الفتن وأبوداود طیالسی در مسند خود آن را آورده، بیرکطبرانی در  المعجم ال -١

زیادی و در آن ابهام  سناد آن ضعیف است،إحدیث بسیار غریب بوده و : «گوید می "والنهایة البدایة" در
و چه بسا از سخنان ابن عمر به نقل از اهل  این حدیث غریب است،: «گوید همچنین می. »وجود دارد
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 اگر و هستند آدم نسل از ماجوج و یاجوج: «فرمود ص پیامبر هک است شده روایت
 پیش هکاین مگر میرد ینم ها آن از یفرد هیچ. سازند یم تباه را مردم یزندگ شوند رها
  ».گذارد یم یباق خودش نسل زا نفر هزار از

ُجوجَ  اهللاُ  َويَْبَعُث « :صقال رسول اهللا 
ْ
ُجوَج، يَأ

ْ
ِ  ّمِن وَُهم﴿ َوَمأ  َحَدبٖ  ُكّ

َوائِلُُهمْ  َفَيُمرُّ  ،]٩٦نبیاء: األ[ ﴾يَنِسلُونَ 
َ
ةِ  بَلَ  أ ُبونَ  َطرَبِيَّةَ  حُبرَْيَ  َويَُمرُّ  فِيَها، َما َفيرَْشَ

ِ  اَكنَ  لََقدْ : َفَيُقولُونَ  آِخُرُهمْ  ةً  بَِهِذه َ  اهللاِ  نيَِبُّ  َوحُيْرَصُ  َماٌء، َمرَّ ْصَحابُُه، ِعي
َ
َّ  وَأ  َح

ُس  يَُكونَ 
ْ
َحِدِهمْ  اخكَّْورِ  َرأ

َ
َحِدُكمُ  ِديَنارٍ  ِمائَةِ  ِمنْ  َخرْيًا ِأل

َ
َْوَم، ِأل ْ  اهللاِ  نيَِبُّ  َفرَيَْغُب  ا

 َ ْصَحابُُه، ِعي
َ
َ  َفُيْصبُِحونَ  رَِقابِِهْم، يِف  َغَف اجَّ  َعلَْيِهمُ  اهللاُ  َفرُيِْسُل  وَأ  َكَمْوِت  َفْر

َ  اهللاِ  نيَِبُّ  َفْهبُِط  ُعمَّ ، َواِحَدةٍ  َغْفٍس  ْصَحابُهُ  ِعي
َ
ْرِض، إىَِل  َوأ

َ ْ
 يِف  جَيُِدونَ  َفَال  األ

ْرِض 
َ ْ
هُ  إِالَّ  ِشرْبٍ  َمْوِضعَ  األ

َ
َ  اهللاِ  نيَِبُّ  َفرَيَْغُب  َونَْتُنُهْم، َزَهُمُهمْ  َمَأل ْصَحابُهُ  ِعي

َ
 إىَِل  وَأ

ْقَناقِ  َطرْيًا اهللاُ  َفرُيِْسُل  اهللاِ،
َ
 .)١(»اهللاُ  َشاءَ  َحْيُث  َفَتْطرَُحُهمْ  َفَتْحِملُُهمْ  اْكُْخِت  َكأ

 یبلند هر از ها آن فرستد، یم را ماجوج و یاجوج خداوند« فرمود: صپیامبر خدا
 را آن آب پس افتد یم طبریه دریاچه به ها آن نخست گروه گذر شوند، یم سرازیر

 بوده آب یزمان کی اینجا در: گویند یم و شوند یم رد ازآنجا ها آن پیشینیان نوشند یم
 شدید آنچنان محاصره و شوند یم محاصره او اصحاب و یعیس حضرت. است
 وقت این در شما یبرا دینار صد از ارزشمندتر ها آن یبرا گاو کی سر هک بود خواهد
به درگاِه پروردگار دعا و تضرع  او اصحاب و یعیس ضرتح هنگام آن در  .است
 مسلط ماجوج و یاجوج یها گردن بر را )٢(»نغفه« رمک متعال خداوند پس نندک می

                                                                                                                                
 و" بیرکال" طبرانی در« :گوید مجمع الزوائد می هیثمی در .»شد که در یرموک آن را شنیده استکتاب با

شیخ آلبانی در سلسلة  . اما"باشند آن را روایت کرده و رجال آن ثقه و قابل اعتماد می ،"األوسط"
  .است رکگوید: حدیث من األحادیث الضعیفة والموضوعة می

  صحیح مسلم. -١
شود و  ها می آید و موجب مرگ آن ه در بینی شتران و گوسفندان به وجود میکرمی است کدر اصل  :نغفه -٢

  .گرداند یاجوج و ماجوج مسلط می یها رم را بر گردنکخداوند هم همین 
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 یعیس حضرت خدا پیامبر سپس. نندک یم فوت لحظه کی در ها آن همه و گرداند یم
 بوی را ینزم همه که حالی در آیند پایین می به زمین (هموار) وهکاز ش اصحاب و

 اصحاب و یعیس حضرت خدا پیامبر هک اینجاست. است فراگرفته آنها متعفِن  جسد
 به هک را یپرندگان متعال خداوند سپس ،نندک می تضرع و دعا پروردگار درگاهِ  به او

 را ماجوج و یاجوج اجساد ها مرغ این فرستد یم هستند )١(بخت شتران گردن اندازه
  .»اندازند یم خدا اراده کرده هکانی کبه مو  نندک یم حمل

  دن آفتاب از مغربآمفصل هشتم: بر

ِ  َقنْ 
َ
نَّ  ُهَرْيَرةَ  أ

َ
اَعةُ  َيُقومُ  َال «: َقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  أ َّ  السَّ  َح

ْمُس  َيْطلُعَ  مْجَُعونَ  لُكُُّهمْ  اجَّاُس  آَمنَ  َمْغِربَِها ِمنْ  َطلََعْت  َفإَِذا َمْغِربَِها، ِمنْ  الشَّ
َ
 أ

وۡ  َقۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُكنۡ  لَمۡ  إِيَمُٰنَها َنۡفًسا يَنَفعُ  َ ﴿ َفَيْوَمئِذٍ 
َ
 إِيَمٰنَِها ِفٓ  َكَسَبۡت  أ

ا  طلوع مغرب از خورشید زمانیکه تا شود نمی پا بر قیامت« .)٢(»]١٥٨: األنعام[ ﴾َخۡيٗ
 در ، آورند، می ایمان همگی دیدند، را آن مردم و کرد، طلوع که هنگامی پس کند،
 ایمان که یقبل دوران همان در یا و است نیاورده ایمان قبالً  که یکس ایمان هنگام، این

  .»بخشید نخواهد یسود او به است، نداده انجام یکنی کار است، داشته
  
  
  
  
  

  

                                                            
  باشند. یوهان مکدو  یه داراکهستند  یا ن عظیم الجثهشترا :بخت -١
  باشد. متفق علیه، و لفظ آن از مسلم  می -٢
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  زمين  ي هفصل نهم: داب

ۡخرَۡجَنا مۡ َعلَۡيهِ  ٱۡلَقۡوُل  َوَقعَ  َذا﴿ :تعالیالله قال 
َ
ۡرِض  ّمِنَ  َدآبَّةٗ  لَُهمۡ  أ

َ
 ٱۡل

نَّ  تَُكّلُِمُهمۡ 
َ
ْ  ٱلَّاَس  أ     ]٨٢: النمل[ ﴾٨٢ يُوقُِنونَ  َ  َيٰتَِنا َكنُوا

 ،)گیرند قرار رستاخیز آستانه در و( شود، واقع ایشان بر عذاب ی وعده چون و«
 و[ ندک می لمکت آنها با هک آوریم می بیرون ایشان برای زمین از را ای جنبنده
  ».دندرک نمی یقین ما آیات به] باید هک چنان[ مردم]: گوید می

  د:یگو میر یثکحافظ ابن 
 ،نشانیل دیتبد الهی و وامرا ردِن ک کتر مردم و هنگام فاسدشدِن  ،در آخر زمان«

  .»دنیگو مین موضوع سخن یه مردم در اک سازد ظاهر میجانوری را  خدای متعال
  گوید: های آن جانور می ویژگی ی هاربلوسی درآ

  .»دباش مینسل انسان ن ازکه رگی بزجانور «
  گوید: برخی علما میقرطبی به نقل از 

چون دوباره مردم به فسق  سییوفات ع أجوج ومأجوج ویشدن  شتهک پس از«
صالح  فاجر را از مؤمن و فاسق وو مده آن جانور بریا ،شوند میفر مبتال ک فجور و

د یآن جانور ناپد سپسند. نک میتوبه  ترسند و مردم دوباره می ،جهید. در نتنک میجدا 
 از آن، به امر خداوندگردند. بعد  فساد گرفتار می فر وکمردم از نو به  د وشو می
گر ید ،وستیپن حالت به وقوع ید. چون انک میآفتاب از جای غروبش طلوع  ،تعالم

  . »فاسقیاعتذار  نهپذیرفته خواهد شد، افری ک ی هنه توب
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  فصل دهم: ظاهر شدن دود 

ِت  يَۡومَ  فَٱۡرتَقِۡب ﴿ تعالی: اللهُ قال 
ۡ
َمآءُ  تَأ بِيٖ  بُِدَخانٖ  ٱلسَّ      ]١٠: الدخان[ ﴾١٠ مُّ

   .»آورد پدید آشکاری دود آسمان که باش روزی منتظر پس«
   گوید: ر مییثکابن 
قبل از است که  هایی نشانه از ،ه دودک است یارکمه داللت آشیرک هین آیدر ا

  .گردد پدیدار میامت یقوقوِع 
 َيُقومَ  لَنْ  إِغََّها« .استامت یق نشانهده  ی هدر زمر ث امام مسلمیر دود در حدکذ
 َّ َخاَن، -  َفَذَكرَ  - آيَاٍت  َعرْشَ  َقْبلََها تََرْونَ  َح ُّ اَل  ا جَّ َّ  هرگز قیامت« .)١(»..... َوا

 دجال و دود از حضرت آن سپس ببینید را عالمت ده آن پیش هکآن تا شود ینم پارب
  .»بردند نام... و

نَْذَرُكمْ  َربَُّكمْ  إِنَّ «: صقال: رسول اهللا 
َ
َخانَ : ثََالثًا أ ُّ ُخذُ  ا

ْ
 الُْمْؤِمنَ  يَأ

ْكَمِة، ُخذُ  اَكلزَّ
ْ
َّ  َفَينَْتِفخُ  الاَْكفِرَ  َويَأ ابَُّة، خكَّاغَِيةُ َوا ِمْنُه، َمْسَمٍع  لُكِّ  ِمنْ  خَيُْرجَ  َح َّ  ا

اُل  َواخكَّاخِكَةُ  جَّ َّ م یز بیپروردگارتان شما را از سه چ«فرمود:  صپیامبر خدا .)٢(»ا
[یعنی چندان  دنک میثر ا بیماری سرماخوردگی ه به مسلمان مثلک ،دهد: دود می

د؛ آی منافذ بدنش برمیاز تمام  د ونک میورم  ،افر از آن دودکاما  آزاردهنده نیست]
   .»دباش میدجال  یسوم جانور و ،دوممورد 

                                                            
  صحیح مسلم. -١
 خوب حدیث اسناد«: گوید می کثیر ابن .)٣/٢٩٢(نی بیر طبراکالمعجم الو  )٢٠/٢١(تفسیر طبري  -٢

 هر سند: «گوید می و کند می نقل عمر ابن و مالک ابو از را طبری جریر ابن روایت حجر ابن. »است
 خبر این کهبر اینست  دال و شود می باعث تقویت آنها ،حادیثا این تعدد اما است، ضعیف روایت دو

  ).٨/٥٧٣( »الباری فتح« »است داشته اصلی
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  فصل يازدهم: نسيم خوش 

از و رده کنقل مأجوج  أجوج ویبعد قتل را   سییحال ع صرسول الله 
  اند: از جمله گفته؛ اند مسلمانان خبر داده اوضاِع  ت شدِن کبر با

حيًا اهللاُ  َنَعَث  إِذْ  َكَذلَِك  ُهمْ  َفَبيَْنَما«   َطيَِّبًة، رِ
ْ
َْت  ُخُذُهمْ َفَتأ

َ
 َفَتْقبُِض  آبَاِطِهْم، حت

ُُمِر، َيَهاُرجَ  فِيَها َفَتَهارَُجونَ  اجَّاِس، رِشَارُ  َويَْبىَق  ُمْسلٍِم، َولُكِّ  ُمْؤِمٍن  لُكِّ  ُروحَ   احلْ
اَعةُ  َيُقومُ  َفَعلَْيِهمْ  رفاه و همراه مؤمنان در  هب سییه عک آن احوالدر « .)١(»السَّ
 ی هه روح همکفرستد  م خوشی را مییالله تعالی نس ،برند به سر می آسایش

که   ،مانند می یار باقکمردمان بداین  فقط پس از آن،رد. یگ میدر برمسلمانان را 
   .»امت واقع گرددیق آنگاه ؛ندنک میحمله به یکدیگر مثل خران نیز شان یا

  فصل دوازدهم: ظاهر شدن آتش 

ُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل  َمْوَت  ِمنْ  نَارٌ  َسَتْخُرجُ «: َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  ابَّ وْ  َحرْضَ
َ
ْوِ  ِمنْ  أ  حنَ

َمْوَت  حَبْرِ  ْرُشُ  الِقَياَمةِ  يَْومِ  َقْبَل  َحرْضَ ُمُرنَا؟ َفَما اهللاِ، َرُسوَل  يَا: َقالُوا ».اجَّاَس  حتَ
ْ
 تَأ

امِ  َعلَْيُكمْ «: َقاَل  ز آتشی اامت یقبل از ق«فرمود:  صپیامبر خدا .)٢(»بِالشَّ
جمع  [به دوِر خود]مردم را  و دا شدهیحضرموت پ دریایا از جانب ی ،موتضَر َح 
به «: فرمودد؟ یده میبه ما چه دستوری  ،پیامبر خدا. اصحاب گفتند: ای »دنک می

  .»دیشام برو

                                                            
  صحیح مسلم. -١
گوید: این حدیث حسن  ترمذی می اند، ترمذی در سننش آن را روایت کرده أحمد در مسند خود و  -٢

  سنن الترمذي آن را  صحیح دانسته است. صحیح ، شیخ آلبانی نیز دراستیح صح
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  همچنین از قول ایشان آمده است:
ُل « وَّ
َ
رْشَاِط  أ

َ
اَعةِ  أ رُْشُ  نَارٌ  السَّ

َ
ن عالمت یاول« .)١(»الَمْغرِِب  إىَِل  الَمرْشِقِ  مِنَ  اجَّاَس  حت

   .»د]کشانَ  [می دنک میه مردم را از مغرب به جانب مشرق جمع کآتشی است  ،امتیق

  سه فرو بردن زمين  :سيزدهمفصل 

َّ  َيُقومَ  لَنْ  إِغََّها«: صقال رسول اهللا   -  َفَذَكرَ  - آيَاٍت  َعرْشَ  َقْبلََها تََرْونَ  َح
َخاَن، ُّ جَّ  ا َّ ابََّة، اَل،َوا َّ ْمِس  َوُطلُوعَ  َوا َ  َونُُزوَل  َمْغِربَِها، ِمنْ  الشَّ  َمْريَمَ  ابْنِ  ِعي

ُجوجَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ 
َ
ُجوَج، َويَأ

ْ
ِق، َخْسٌف : ُخُسوٍف  َوثََالثَةَ  َوَمأ  بِالَْمرْشِ

 یبه راست«فرمود:  صیامبر خداپ .)٢(....»الَْعَرِب  جِبَِزيَرةِ  وََخْسٌف  بِالَْمْغرِِب، وََخْسٌف 
ه ک یدود :دینیه ده نشانه و عالمت قبل از آن ببکن یتا ا ،شود امت برپا نمییه قک

شود، طلوع آفتاب از مغرب، نازل  رون مییه بر مردم بک یوانیزد، دجال، حیخ برمی
ن یفرورفتن به زم[سف أجوج و مأجوج، سه َخ یقوم  [پیدایِش]م، یبن مر یسیشدن ع
در  ین، و سومیدر مغرب زم یگرین، دیخسف در مشرق زم کی :]د شدنیو ناپد
  .....»ره العربیجز

  خراب شدن كعبه : چهاردهمفصل 

ِ  َرُسوُل  َقاَل  َوْيَقَتنْيِ  ُذو الَكْعَبةَ  خُيَرُِّب : «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ  ِمنَ  السُّ
 ساق پای باریکی دارد،ه ک ،هشمردی از حب«فرمود:  صپیامبر خدا .)٣(»احَلبََشةِ 

   .»دنک میران یعبه را وک

                                                            
  صورت معلق ذکر کرده است. هبخاری در کتاب  صحیحش آن را ب -١
  صحیح مسلم. -٢
  متفق علیه. -٣
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  خراب شدن مدينه : پانزدهمفصل 

ِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل  ُهَرْيَرةَ  أ َعنِ   بَلَ  الَْمِديَنةَ  َفرْتُُكونَ : «َفُقوُل  صابَّ
 صالله سولر از: گوید یم ابوهریره .)١(»الَْعَواِف  إِالَّ  َفْغَشاَها ال اَكنَْت  َما َخرْيِ 

. ساخت خواهند رها دارد، هک یوضع بهترین در را مدینه مردم،: «فرمود هک شنیدم
  .»ردک خواهند اشغال را آن پرندگان، و درنده حیوانات آنگاه،

  ها برداشته شود  كتاب ها و قرآن از سينه: شانزدهمفصل 

ُنزَْتََقنَّ : «َمْسُعودٍ  اْننُ  اَل قَ  َ ْظُهِرُكمْ  َننْيِ  ِمنْ  الُْقْرآنُ  َو
َ
بَا يَا: َقالُوا ،»أ

َ
 َقْبدِ  أ

لَْسَنا الرَّمْحَِن،
َ
  أ

ُ
ثْبَْتَناهُ  َوَقدْ  الُْقْرآنَ  َغْقرَأ

َ
ًْال  الُْقْرآنِ  بَلَ  يرُْسَى: «َقاَل  َمَصاِحِفَنا؟ يِف  أ َ 

ْجَواِف  ِمنْ  بِهِ  َفُيْذَهُب 
َ
ْرِض  يِف  َفْبىَق  فََال  الرَِّجالِ  أ

َ ْ
ءٌ  ِمْنهُ  األ ْ ن مسعود گفت: اب .)٢(»َ

خوانیم  مگر ما قرآن نمیای ابو عبدالرحمن! گفتند:  .»برداشته شودن شما یقرآن از ب«
 پس از آن قرآن گذرد و بی میش«گفت: مسعود  ابن ایم؟ و آن را در مصاحف ننوشته

و اثری از آن روی  دشو میبرداشته  مردم] ی ه[یعنی ذهن و حافظ های مردم نهیاز س
  .»ندما زمین باقی نمی

  
  
  

                                                            
  متفق علیه. -١
 را در نیز آن حجر ابن اند؛ حافظ عبدالرزاق در المصنف آن را روایت کرده بیر وکطبرانی در المعجم ال -٢

  ذکر کرده و آن را به صورت موقوف صحیح دانسته است. الفتح
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  گردند  ميبه شرك بردوباره مردم : هفدهمفصل 

 يَْذَهُب  َال : «َفُقوُل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  َسِمْعُت : َقالَْت  َخئَِشَة، َقنْ 
َّ  َواجََّهارُ  اللَّْيُل  ُت  ُيْعَبدَ  َح   ُكْنُت  إِنْ  اهللاِ  َرُسوَل  يَا: َفُقلُْت  »َوالُْعزَّى الالَّ

َ
 ِحنيَ  ُظنُّ َأل

نَْزَل 
َ
ِيٓ  ُهوَ ﴿: اهللاُ  أ رَۡسَل  ٱلَّ

َ
َ  ِلُۡظِهَرهُۥ ٱۡلَقِّ  َودِينِ  بِٱلُۡهَدىٰ  رَُسوَلُۥ أ  ٱّلِينِ  َ

نَّ  ]٣٣: التوبة[ ﴾٣٣ ٱلُۡمۡشُِكونَ  َكرِهَ  َولَوۡ  ُكِّهِۦ
َ
ا َذلَِك  أ  ِمنْ  َسَيُكونُ  إِنَّهُ « :َقاَل  .تَامًّ

حيًا اهللاُ  َفْبَعُث  ُعمَّ  اُهللا، َشاءَ  َما َذلَِك  َّ  َطيَِّبًة، رِ  َحبَّةِ  ِمْثَقاُل  َقلْبِهِ  يِف  َمنْ  لُكَّ  َفَتَو
 لعایشه .)١(»آبَائِِهمْ  ِدينِ  إىَِل  َفرَيِْجُعونَ  فِيِه، َخرْيَ  َال  َمنْ  َفَيْبىَق  إِيَماٍن، ِمنْ  َخْرَدلٍ 

مشهور  (دو بتی ّز ُع  ه الت وکتا « :فرمود هک شنیدم صالله رسول از: گوید یم
د: ای یپرس بشهیامت برپا نگردد. عایرده نشوند قکعبادت  )جاهلیت ی هدور

ه رسول ک ،اوست«رد که: کنازل  را  هیآاین تعالی که خدای هنگامی  رسول خدا،
من گمان  »ها غالب سازد نیه آن را بر همه دکن حق فرستاد تا ید ت ویخود را با هدا

 ص؟ رسول الله آوَرد نمیسر بر کگر شریعنی دی ،است تامّ  ِم کن حیه اکردم ک می
 ،آن پس از ابد وی میمه اخواسته باشد اد وقتی که خداوندتا  وضعیت،ن یا« گفت:

مان یاسپند  ی هدان ی هبه اندازه در قلبش کهر  فرستد و میم خوشی را ینس پروردگار
ن یآنان به د ند ونما می یری باقیخ های بی انسان پس از آن،. خواهد مرد داشته باشد،

  .»برگردند ]عنی به بت پرستیی[شان پدران
  
  

                                                            
  صحیح مسلم. -١
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اَعةُ  َيُقومُ  َال «: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل  َحدٍ  بَلَ  السَّ
َ
 اُهللا،: َفُقوُل  أ

اَعةُ  َيُقومُ  َال «: و رواية». اهللاُ  َّ  السَّ ْرِض  يِف  ُفَقاَل  َال  َح
َ ْ
پیامبر  .)١(»اهللاُ  اُهللا،: األ

 ،دیالله الله بگو و ،باشد ینفر باق کین یه در روی زمکتا وقتی «فرمود:  صخدا
 زمین روی اینکه تا شود نمی پا بر قیامت«و در روایت دیگر آمده:  .»امت برپا نشودیق

  .»گردد محو ها زبان از الله نام

                                                            
  صحیح مسلم. -١



  
  
 

  قيامت  هاي نشانه ي هخالص

 های نشانه ی خالصه »المننشف ک«تاب کمؤلف د، یالول یمحمد رجب حماد
   :رده استکان ین بیامت را چنیق
   هستیم؛آن  بزرگی ها عالمتما در انتظار  امت واقع شده ویق کوچکی ها عالمت - ١
خته یامت آمیق کوچکی ها عالمتاند با  خبر داده صه رسول اللهکی یها فتنه - ٢

   هستند؛
   به آن؛ دنرکعنی به عمل یتاب الله هست ک ،ها فتنهدوری از  پناهگاهِ  - ٣
   ؛دهند ظهور مهدی خبر می از ،اهیهای س ظاهر شدن پرچم - ۴
 های به خاطر آن، از نشانهرشدن مردم یدرگ ور رود فرات یطال زدا شدن معدن یپ - ۵

  است،ظهور مهدی 
   خواهد بود؛ظهور مهدی نشانی از  »فهیذوالحل«ن در یزم رفتِن فرو - ۶
سنت  به قرآن وی که انانعنی مسلمی »منصوره« ی هفیطاتواند به  سی نمیکچ یه - ٧

   آسیبی برساند؛ ،نندک میعمل 
   خواهند کرد؛روم را فتح تحت رهبر مهدی منصوره  ی هفیطا - ٨
   است؛مهدی  ظهورِ  مقدمه ،هیفتح قسطنطن ها و نگج - ٩
فرزندان حضرت  ایشانثر که اکوندد یری به وقوع پکه توسط لشیفتح قسطنطن  -١٠

   هستند؛ها  یاز روم و اسحاق
  ر است؛یانکار ناپز ده ویرس مهدی به حد تواتر اخبار ظهور  -١١
خواهد انصاف  از عدالت ومملو ن را یزم اسالم است و ی هاحیاکنند ،مهدی  -١٢

   ؛نمود
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پشت [مسلمانان]  ن امتیاو احترام به رام کبه خاطر ا ،بعد نزولش سییع  -١٣
   ؛خواند مهدی نماز میسِر 

مسلمانان بر  رد ویم می سپس د ونک میم یتسل سییمهدی خالفت را به ع  -١۴
   ؛خوانند وی نماز می ی هجناز

   شود؛ میامت محسوب یق بزرگن عالمت یمهدی اول  -١۵
شان را از او بر حذر  تمام پیامبراِن گذشته، امت ند وک می ظهورنده یدجال در آ  -١۶

   اند؛ داشته
ظهور  اسالمی ن بردن خالفتیهود و از بیدولت  بازسازِی  ی هبا انگیزدجال   -١٧

   کند؛ می
در  و شده نبوت مدعی نموده، سپسزگاری یپره زهد و تظاهر بهدجال در ابتدا   -١٨

رفته و   -نهیمد ه وکماز ر یبه غ-د. او به تمام شهرها نک میی یخدا ادعای پایان،
   ؛ندک میعوت م را به آیینش ددمر

عت اسالم را ین شریدر زم برد و ن مییر او را از بکلش دجال و سییع  -١٩
   ؛دنک میمفرما کح

همراه مسلمانان در مقابلشان  هب سییع وکنند  ظهور میأجوج ومأجوج ی  -٢٠
  کند؛ می کهال سییبا دعای ع خداوند متعال، آنان راسرانجام  جنگد و می

   کسی پذیرفته نخواهد شد؛گر توبه ید ،طلوع آفتاب از مغرباز بعد   -٢١
نه یدخالی شدن م ،عبهکخراب شدن  ،نیزم دنفروبر ،دودظهور  ،خروج آتش  -٢٢

 شدِن  کیهای نزد نشانه ،ها تابک ها و نهیبرداشته شدن قرآن از س و مردم از
   هستند.امت یق


