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 10/01/2020                                 هدایت هللا ذاهب

 عالمه اقبال و تشریح عصر آخر زمان

       

ای و  شکل افسانه آخر زمانیهای  و شخصیت آخر زمانتاریخ علم در جهان اسالم شاهد این است که موضوعات 

که  مأجوج و یأجوجبه گونۀ مثال  ؛ درنیایدبوده و با عقل جور  ربط بیکه با زندگی عصر  اند نداشته انیسفرا ان

در تاریخ طبری و ابن خلدون به حیث جوامع انسانی به  اقل حدشوند،  تلقی می غریب و عجیبامروز موجودات 

ت ها و موقعی ها، کارکرد سفرنامۀ ابن فضالن( مملو است از ویژگینمونه: و منابع اسالمی ) اند شده گرفتهمعرفی 

علمی و  صورت بهعالمی است که این موضوعات را  ترسانی. در عصر امروز، اما، کمجغرافیایی این جوامع ان

 د. هبرهانی تحت تفحص و کنکاش قرار د

شیخ عمران حسین در نموده است شیخ عمران حسین است.  علمی تولید شاهکارهایاین مورد که در یعلمای یکی از

حیث یک دولت اشغالی در فلسطین، درک و شناخت سرائیل بتا قبل از تشکیل ا گوید کهمی مأجوج و یأجوجمورد خروج 

یک مرد  های حسین، خالف گفتهبر اما .سیر تاریخ تا سرحد ناممکن مشکل بود جهان و در صحنۀ در مأجوج و یأجوج

است؛ را به صورت فشرده بیان نموده  هارازخدا است که پردۀ این ناممکن را دریده و در قالب اشعار خود، از این 

 :میکنندچنین تشریح آخر زمان را  ،هللا در سه بیت هللا نیست. عالمه رحمه ن مرد خدا کسی جز عالمه اقبال رحمهای

 آرا شدند ه در جهان صفـمحنت و سرمای

 ا آغشته شود با خونـه های کی بِین آرزو

 خیز با حکمت و تدبیر های آشوب این فتنه

 بِِه تَْستَْعِجل ونَ ْم ـت  ـْ نـْد ك  ــایستد، َوقَ  نمی

 تمام مأجوج و یأجوج رها شدند لشکر

 چشِم مسلم ببین تفسیر حرف یَْنِسل ونَ 

 )شعر اردو از اقبال الهوری، ترجمه هدایت هللا ذاهب( 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Zaheb_hedayat_eqbaal_wa_aakherozamaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Zaheb_hedayat_eqbaal_wa_aakherozamaan.pdf


  
 

 

 3از 2

 

کشد )صحیح مسلم: می های خود را برای دجال بیرون  آید که زمین خزانه در حدیث صحیح در مورد دجال می

( استخراج معدن و استفاده از خزاین زمین کار نیک و بسا پسندیده است، اما نظم دجال تحت نام تمدن مدرن 6961

نظیر آن را ندیده است و از این خزاین زمین های کردند که تاریخ بشر ی غربی برای استخراج معادن فساد و خونریز

 استفاده کردند.  دجالی خویش فساد تداوم و گسترش نیز برای

به امریکای جنوبی رسیدند، مقصدی جز به دست آوردن خزاین زمین )طال و نقره( نداشتند.  های اسپانیای زمانی که

ها برای سرقت این خزاین گروگان گرفتن راه ین نترشاهان تمدن اینکا هنوز وجود داشتند. یکی از آسا ،در آن زمان

از شاهان  شاهی ،انگیزغم از حادثات  دریکیاین شاهان بود تا توسط رعایای وی خزاین را از این مناطق بدزدند. 

 طلب کردند.  مملو از طال دوخانهرهایی وی  ینکایی را گروگان گرفتند و در بدلا

چاره و شاه بی بازگشتهاز سخن خود  آنهاها تسلیم کردند، ی به اسپانیایمملو از طال را  دوخانهمردم این شاه،  زمانی که

 هنشدج استخراکردند، دنبال ذخایر  آوری جمعرا از مردم  شدهج استخراهای  طال اینکهپس از را به قتل رسانیدند. 

 را برای کشیدن معادنشان برای خویش آغاز کردند.  کشی هرهبشدند و از مردم مانند حیوانات 

و  نیوزیلندمردم اصیل امریکا، استرالیا،  عام قتلشدند.  عام قتلانصافی مقاومت کردند، ی در مقابل این ب کسانی که

پوستان  هاین نظم دجالی برای خزاین زمین است. در افریقای جنوبی در اوایل قرن بیستم، سیا نگرنشا ماالگاجزایر 

های اقتصادی فراوانی در بخش زراعت داشتند، اما از سوی  بودند و پیشرفت حرکت درپیشرفت اقتصادی  سوی به

الماس )مانند معدن کیمبرلی( به کارگرانی نیاز داشتند که  و خصوصا   دیگر استعمار اروپایی برای استخراج معادن

پوستان در حال پیشرفت حاضر به بیگاری برای استعمارگران نبودند، بناء   کنند و سیاه کشی بهره آنهااز بتوانند 

پوستان را غضب کردند تا مجبور شوند برای  های سیاه استعمار گران نظام آپارتاید را به وجود آوردند و تمام زمین

استعمار تمدن دجالی بسیار  انگیزغم های  برای استعمار گران مبدل شوند. داستانهای کاری زنده ماندن به ماشین

خزاین  خاطرها بهود، این تمدن در همه قارهرمی است دجال به همه زمین  شده گفتهطوری که  زیاد است و همان

محنت و »هللا گفت:  اقبال رحمه همهاینکردند و سراسر زمین را به فساد کشیدند. با دیدن  عامقتلمردم را  ،زمین

 .«را شدندآ سرمایه در جهان صف

آید و جنت او دوزخ واقعی و دوزخ او جنت واقعی می آید که دجال با جنت و دوزخ نزد مردم می در حدیث دیگر 

دجال را برای خویش ها جنت  ها و غضب (. تمدن مدرن غربی با استفاده از این سرقت5222است )صحیح مسلم: 

تواند ببیند. می هر متفکر جدی  آن راتش گرفتن که در حقیقت جهنمی است که امروز به وضاحت آغاز آ ساختند

این بهشت دجال هستند، اما این بهشت توسط آتش نامرئی خویش  جاودانه سازیخواستاران این بهشت دنبال  اگرچه

گوید: می هللا  کشد، بناء  عالمه اقبال رحمهمی  را آنهادر حال به آتش کشیدن خواستاران خویش است و آرزوهای 

 .«ها آغشته شود با خونی های کبِین آرزو»

 محیطهای بزرگ جهانی ) متفکرین بسیار غربی دنبال این هستند که از اضمحالل تمدن مدرن غربی و از بحران

دن آم به وجودای، جنگ اتمی، انقراض سیستم زیستی و ...( که توسط این تمدن در حال  ، تشعشعات هستهزیست

خارج شدن از اراده در حال  روز هر گذشت باها  کام هستند و این بحراناست جلوگیری کنند، اما در این کار نا

( )عذاب بر شما کهمی هنگاسپس آیا  -فرماید: أَث مَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنت ْم بِِه آْْلَن َوقَْد ك ْنت ْم بِِه تَْستَْعِجل وَن :می  هلالج لج. هللا هستند
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آید که با خروج دجال )نه می  دیگر . در حدیثنمودیدمی به )آمدن( آن شتاب  کهی حال درواقع شد اكنون به آن ایمان آوردید 

فرماید که با می هللا با استفاده از آیۀ فوق قرآنی و حدیث  (. اقبال رحمه158شود )صحیح مسلم: می توبه بسته  ظهور آن( درِ 

، جهان به با آشکار شدن عالمات قیامتشود از عذاب الهی جلوگیری کرد و می گرفتن راه دجال توسط تمدن مدرن غربی، ن

قَْد ك ْنت ْم بِِه  ایستد، وَ می خیز با حکمت و تدبیر ن های آشوب این فتنه»؛ سرعت به سوی مراحل نهایی آخر زمان در حرکت است

 .«تَْستَْعِجل ونَ 

وج  وَ َحَراٌم َعلَى قَْریٍَة أَْهلَْكنَاَها أَنَّه   فرماید: ومی  مأجوج وج یأجودر مورد هلالج لج هللا  وج  وَ  ْم اَل یَْرِجع وَن، َحتَّى إِذَا ف تَِحْت یَأْج  ه ْم  َمأْج 

 وج یأجو کهی وقتبازگشتشان )را به آن شهر( حرام کردیم، تا  ایم کردهو بر )مردم( شهرى كه آن را هالك  -ِمْن ك ل ِ َحَدٍب یَْنِسل وَن:

هری که بازگشت مردمش به آن به حیث مالکین شهر حرام شده . شاى بتازندی بلند از هر آنهاگشوده شود و  (راهشان) مأجوج

ها  توسط صهیونیست 19آن به حیث مالکین شهر بازگردند، اما در قرن سوی توانستند به می ن یاناست که یهود المقدسبیتبود 

موفق به تشکیل  خرهباالتا  یان خزری بازگشت یهودیان آغاز شد،ها و یهود و تمدن مدرن غربی اداره شونده توسط صهیونیست

فراست با هللا اسرائیل رسما  تشکیل نشده بود، اما او  رژیم صهیونیستی اسرائیل در فلسطین شدند. اگرچه در زمان اقبال رحمه

چشِم مسلم ببین  - تمام مأجوج وج یأجورها شدند لشکر »های صهیونیستی را درک کرده بود و فرمود که ایمانی عاقبت پالن

 . «تفسیر حرف یَْنِسل ونَ 

به حیث دستان  مأجوج وج یأجواست اما برای دیدن دجال و  برجهاندر حال حکومت  مأجوج وج یأجوامروز نظم دجال و 

لی جادولت د سوی بهاین نظم، چشم مسلم نیاز است که بتواند فساد دجالی آن را دیده و حرکت این نظم را  کنندۀادارهنامرئی 

های دجالی  توانند از فتنهمی تنها کسانی  فر را در پیشانی این نظم خواند.شود کلمۀ کامی مشاهده کند. بدون فراست ایمانی ن

شوند و ی مگاهی به حیث دشمن نظم توسط نظم استفاده  د که فراست ایمانی داشته باشند و اگرنهنهفته در این عصر نجات یابن

 د.نسوزمی ر آتش نامرئی آن گاهی به حیث خواستار آن د

و به امید اینکه اهل علم در امت اسالم توجه  است کرده یادهللا از آن به چشم مسلمی که اقبال رحمه چشمانمانبه امید مبدل شدن 

 .کار کنندبیشتر در این بخش نموده و در جهت بیداری در عصر آخر زمان مطابق روایات 

 :شعر اردو

 ف آرا ہو گئےمحنت و سرمایہ دنیا میں ص

ون  دیکهئے ہوتا ہے کس کس کی تمن اؤں کا خ 

 ہ فتنۂ آشوب خیزـر سے یـیـو تدب حکمت

 ْد ک ْنت ْم بِٖہ تَْستَْعِجل ْوْن،ـَوقَ  ں سکتا،ـل نہیــٹ

 اور ماجوج کے لشکر تمام که ل گئے، یاجوج’

 ‘یَْنِسل ْونْ ’رِف ـتفسیِر ح ه لےـدیک مـمسل چشمِ 
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