 ‐ 78329ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺳﻮال
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻐﺮی )ﮐﻮﭼ (و ﮐﺒﺮی )ﺑﺰرگ( روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻋﻼﻣﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﻗﯿﺎﻣﺖ رخ ﻣدﻫﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻧﺰدﯾ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻐﺮﱝ )ﮐﻮﭼ (و ﮐﺒﺮﱝ )ﺑﺰرگ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﯿﻠ زودﺗﺮ از
ﻗﯿﺎﻣﺖ رخ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ رخ داده و ﮔﺬﺷﺘﻪ ـ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺮار ﻣﺷﻮد ـ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،و
ﻗﺴﻤﺘ دﯾﺮ ﻫﻨﻮز رخ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ آن ﺻﺎدق ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﯾﻌﻨ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﺮی اﻣﺎ اﻣﻮری اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻧﺰدﯾ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ آن روز ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرهی آن وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی را ﺑﺪون ذﮐﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺎن ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻮﺛﻘ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﺼﻐﺮی اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ ،و ﮐﺘﺎب أﺷﺮاط
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻮاﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻗﯿﺎﻣﺖ:
 ‐۱ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ.
 ‐۲وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ.
 ‐۳ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
 -۴وﻗﻮع ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس ﮐﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
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 -۵زﯾﺎد ﺷﺪن ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺑﻧﯿﺎزی از ﺻﺪﻗﻪ.
 -۶آﺷﺎر ﺷﺪن ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ آﻏﺎزش از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی اواﯾﻞ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻨﻪی ﺷﻬﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ و واﻗﻌﻪی ﺟﻤﻞ و
ﺻﻔﯿﻦ و ﻇﻬﻮر ﺧﻮارج و واﻗﻌﻪی ﺣﺮه و ﻓﺘﻨﻪی ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﺑﻮد.
 ‐۷ﻇﻬﻮر ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻧﺒﻮت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪی ﮐﺬاب و اﺳﻮد ﻋﻨﺴ.
 ‐۸آﺷﺎر ﺷﺪن آﺗﺸ در ﺣﺠﺎز .اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺰرگ در ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﺳﺎل  ۶۵۴ھ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ آن
ﺣﺎدﺛﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ وﺻﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۵۴آﺗﺸ در ﻗﺴﻤﺘ ﺷﺮﻗ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﻨﻼخﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺧﺒﺮ آن ﻧﺰد ﻫﻤﻪی اﻫﻞ ﺷﺎم و دﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه و ﮐﺴﺎﻧ از
اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ آن را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ درﺑﺎرهی آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
 ‐۹از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﺎﻧﺖ ،ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻈﺎﻫﺮ آن ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﻧﺠﺎم آن را
ﻧﺪارﻧﺪ.
 ‐۱۰ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﻢ و آﺷﺎر ﺷﺪن ﺟﻬﻞ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 ‐۱۱اﻧﺘﺸﺎر زﻧﺎ.
 ‐۱۲اﻧﺘﺸﺎر رﺑﺎ.
 ‐۱۳آﺷﺎر ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ.
 -۱۴ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ.
 -۱۵ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮانﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ.
 -۱۶زاﯾﯿﺪه ﺷﺪن آﻗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻗﻮال ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻮق و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ.
 ‐۱۷ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪن ﻗﺘﻞ.
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 ‐۱۸ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪن زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ.
 ‐۱۹آﺷﺎر ﺷﺪن ﺧﺴﻒ )ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در زﻣﯿﻦ( و ﻣﺴﺦ )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻘﺖ( و ﻗﺬف )ﺳﻨﺒﺎران(.
 ‐۲۰آﺷﺎر ﺷﺪن زﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ ﻟﺨﺖ.
 ‐۲۱راﺳﺖ ﺷﺪن روﯾﺎی ﻣﻮﻣﻦ.
 ‐۲۲ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪن ﺷﻬﺎدت دروغ و ﮐﺘﻤﺎن ﺷﻬﺎدت ﺣﻖ.
 ‐۲۳زﯾﺎد ﺷﺪن زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان.
 -۲۴ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﻪ ]ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ [دﺷﺖﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و رودﻫﺎ.
 -۲۵آﺷﺎر ﺷﺪن ﮐﻮﻫ از ﻃﻼ در رود ﻓﺮات.
 -۲۶ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻤﺎدات ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ.
 ‐۲۷ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪن روﻣﯿﺎن )اروﭘﺎﯾﻫﺎ( و ﺟﻨﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
 ‐۲۸ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ.
اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ اﺳﯿﺪ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ده ﻣﻮرد اﺳﺖ :دﺟﺎل ،ﻧﺰول ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ،ﯾﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ،ﺳﻪ ﺧﺴﻒ )در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ( در ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب
و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ،دود ،ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﻐﺮب ،داﺑﻪ ،آﺗﺸ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺸﺮ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘ در ﭘ رخ
ﻣدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﺨﺴﺖ آﺷﺎر ﺷﻮد دﯾﺮی در ﭘ آن رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ﻏﻔﺎری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ درﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ درﺑﺎرهی
ﭼﯿﺰی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد ﻣﮐﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :داﺷﺘﯿﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﯾﺎد ﻣﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﯿﺎﻣﺖ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
ﻣﺮ آﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آن ده ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﭙﺲ دود و دﺟﺎل و داﺑﻪ و ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﻐﺮب و ﺧﺴﻔ در ﻣﺸﺮق و ﺧﺴﻔ در
ﻣﻐﺮب و ﺧﺴﻔ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﭘﺎﯾﺎن آن آﺗﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻤﻦ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺸﺮﺷﺎن ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ«.
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ﻫﯿﭻ ﻧﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﺮﯾﺤ در ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ وارد ﻧﺸﺪه و ﺑﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن را ﻣﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﻓﻬﻤﯿﺪ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ]و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ[ رخ ﻣدﻫﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮﺧ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﻧﻤداﻧﯿﻢ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺰول ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ و ﺧﺮوج ﯾﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج و دﺟﺎل اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖ دﺟﺎل
ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد و او را ﻣﮐﺸﺪ ،آﻧﺎه ﯾﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﻇﻬﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻔﺎرﯾﻨ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آورده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘ از آن ﻣﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد وﻟ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧ از آن ﻧﻤﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و در ﮐﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه رخ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰدﯾ ﺑﻮدن ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ
ﻗﺮار داده زﯾﺮا ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫ از ﻧﺰدﯾ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ) /۲ﺳﻮال .(۱۳۷
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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