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داؤد موسی

القارعه
نویسندۀ محترم آقای هدایت هللا ذاهب در نوشتۀ معنون به ( 2018از دید آخر زمان) خویش که درین پورتال به نشر
رسیده است از حلول قریب الوقوع روز قیامت هشدار داده اند که به نظر ناچیز من این پندار شان سزاوار یک تبصرۀ
مختصر می باشد.
مراد از حلول قیامت اگر عبارت از بهم خوردن و انهدام عالم هستی باشد ،هم از نظر عقیدۀ اسالمی و یا ساینسی
مورد تأیید هر دو منبع قرار گرفته و تنها اختالف اندک در جزئیات آن خواهد بود .معلوماتی که من می توانم بر
نوشتۀ آقای ذاهب بافزایم این که یهودان را عقیده برین است که بعد از اعمار معبد سوم باالی محل فعلی مسجد
االقصی ،گاو سرخی ظهور می نماید که ذبح آن موجب تقدیس معبد سوم گردیده و این عمل در پایان کار موجب
ظهور مهدی آخر الزمان می گردد .اما به زعم عیسویان همین شخص اخیر الذکر خود حضرت عیسی مسیح می
باشد.
وقتی در ارتباط به روز قیامت از فرموده های پیامبر مقبول سخن به میان می آوریم ،باید این نکته را نیز فراموش
نکنیم که آن مبارک در احادیث مختلف تأکید برقریب الوقوع بودن این روز نموده است .مثالً در یک مورد می
فرمایند که "روز قیامت خیلی نزدیکتر از آنست که شما می پندارید" .اما این در حالی ست که امروز که آقای ذاهب
"مژدۀ" وقوع قیامت را به ما می دهد ،از تاریخ احادیث نبوی (ص) بیشتر از چهارده قرن می گذرد و هنوز هم قیامت
به وقوع نپیوسته است .پس قبل ازین که داخل چگونگی این مبحث گردیم ،بهتر است به منظور روشن شدن موضوع
به آوردن یک مثال دیگر بپرداریم.
علَق" .همین حرف "علق" را از روزی که
ق ا ِالنسانَ ِمن َ
خداوند (ج) در آیۀ دوم سورۀ العلق می فرمایند که " َخلَ َ
افتخار شمول در دومین آیت نازلۀ وحی کبریایی را کسب نمود ،تا امروز مفسرین متون قرآن مجید به معنی (خون
لخته) خوانده اند .در حالی که ساینس مدرن پیدایش علقه را در وجود جنین (به دلیل بندش جریان خون مادر به وجود
جنین) موجب س قط آن می خوانند و نه باعث آغاز حیات .اکنون ما من حیث عدۀ محدودی از مسلمانان درس خوانده
دو راه در پیش داریم:
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مر العیاذا ً باهلل) متن قرآنی درین مورد به خطا رفته است .و یا هم اینکه همۀ مفسرین درین
یا اینکه بپنداریم که (الف َّ
چهارده قرن و اندی با همه دانش و درایت خود در ترجمه و تفسیر این کلمه سهو کرده باشند.
عدۀ محدودی از مفسرین معاصر به این عقیده اند که مراد حضرت باری تعالی از ذکر این کلمه (تعلیق) بوده است
زیرا کلمۀ تعلیق مثل الفاظ ( ُمعَلَق)َ ( ،عالقه)ُ ( ،متَعَلق)( ،تَعَلُق) وغیره با لفظ (علقه) هم ریشه می باشند .عالوتا ً حسب
یافته های طبی نیز یک جنین بعد از چند روز از تشکیل ،خود را از سقف رحم تعلیق (آویزان) می نماید .با عرض
این مجمل فیصلۀ نهایی را می گذاریم به آقای ذاهب.
منتهی به شهادت تجربۀ تاریخ چند ملیون سالۀ کایناتی که ما سر نشینان یک کنجکی از آن می باشیم ،برهم خوردن
یک سیاره به قد و اندام کرۀ زمین به زمان جیولوجیک ضرورت دارد و نه به زمان تاریخی.
در جای دیگری از متن قرآن پاک ما به مطلبی بر می خوریم گه گویا یک بتۀ گندم دارای هفت خوشه بوده و در کل
(یا هر خوشۀ آن) دارای یک صد دانه می باشد که در واقعیت الزاما ً چنین نیست .باز هم باید گفت اظهار چنین ارقام
ثابت در متن قرآنی صرف به من ظور ارائۀ یک مقدار تخمینی بوده و طوری که میدانیم ،این واقعیت به هیچ وجهی
موجب مواجهۀ انگشت مالمت بر متن قرآنی شده نمی تواند ;و هم اگر به امید حقیقت یابی در پی شمار تعداد دانه ها
در هر خوشۀ گندم برویم ،به یقین کامل که به غیر از گمراهی چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد.
اگر چه در آیندۀ نزدیک (حتی یکی دو قرن آینده) برای از بین رفتن شرائط زندگی نوع بشر و دیگر زنده جان ها
بر روی زمین امکانات گوناگونی پیش بینی شده می تواند ،اما کاندید درجه اول برای انهدام یا انفجار این کره ،خوردن
یک جرم سماوی بزرگ دیگر به آن میباشد که چنین احتمالی درچند سال پیشروی متصور نیست.
نکتۀ اخیر هم این که دانشمندان اسرائیلی به منظور رسیدن به این آرزوی منحوس خود ،باآلخره بعد از سالیان متمادی
یک گاو سراپا قرمز را در البراتوار به وجود آوردند و اکنون به امید انهدام مسجد االقصی روز شماری می نمایند .عاقبت
بخیر و هللا یاور.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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