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 سخن ناشر
مـسـئله ظـهور یك انسان كامل و الهى در همه ادیان بطور اعم و در اسالم بطور اخص از چنان تـاءكـیـد و 

لذا . ره منكر مهدویت حكم ارتـداد را جارى مى كننداهـمـیـتـى بـرخوردار است كه حتى مفتیان دربارى حجاز دربا



تنها مشكلى كه وجود دارد معرفتى یك شخص خاص مى باشد كه شیعه با اتكا به ادله و اسناد بسیار این مهم را 
 . انجام داده است

ـمـال آن وجـود امـا آنـچـه كـه بـعـد از اثـبـات وجـود، حـیـات و نـسـب آن حـضـرت حائز اهمیت است ، اهداف و اع
مـقـدس در دوران ظـهور است كه در این رابطه احادیث و اشارات بسیارى از سـوى فرق مختلف اسالمى به 

عصر حاضر رسیده است و حاوى اطالعات مختلفى از آراء و افـكـار مـردم عـصـر ظـهور و سرزمینهایى است 
 .كشمكشهاى این انقالب قرار مى گیرند  كه مستقیما در معرض 

الگوى انقالب اسالمى ایران یعنى یك حركت مذهبى در قرن موشك و اتم باعث گردید كه تـصـویـر روشـنـتـرى از 
چـگـونـگـى و عـوامـل مـؤ ثـر در انقالب حضرت مهدى بدست آید، تـصـویـرى كـه قـبـل از انـقـالب اسالمى ایران 

اكنون ) ره (اسالمى ایران به رهبرى امام خمینى  شاهدان حضورى و غیر حـضـورى انـقالب. قابل تصور نبود
كه شمشیرى در دست و تكیه بر دیوار كعبه دارد، در ذهن ایجاد ) علیه السالم (قادرند دورنماى بیش از حـالت امـام 

 .نمایند
نویسنده كـتـاب حـاضـر ثـمـره كـوشـش ارزشـمـنـدى اسـت در گـردآورى و تـجـزیـه و تـحـلیل احادیث و مالحم كه 

محترم كوشیده تا پاره اى از تحوالت سیاسى نظامى روز را در رابطه با این متون بجا مانده از بزرگان اسالم 
با توجه به شرایط زمان و مكان ) ص (هر كوششى جهت نـشان دادن این نكته كه انقالب فرزند برومند . تفسیر نماید

صر ظهور انجام مى پذیرد، كارى است در خور تـقـدیـر، و اگـر آن و بـهـره گـیـرى از امـكـانـات و اسـتعدادهاى ع
حـضـرت صـرفـا از امـكـانـات فـوق طـبـیـعـى در تـمـام مـراحـل انـجـام مـاءموریت الهى خود استفاده مى كرد، 

 . نیازى به اصحاب و آماده شدن شرایط نداشت
است كه با نگاهى به تـاریـخ گـذشـتـه اسـالمـى ) انیان ایر(كـتاب داراى بشارتى خوشحال كننده براى قوم سلمان 

بـشـارت بـه اینكه آنان رسالت مهمى در ایجاد شرایط  .نـشـان داده انـد كـه بـحق شایسته چنین بشاراتى مى باشند
 . تن اصحاب خاص آن حضرت جایگاهى تعیین شده خواهند داشت 313براى ظهور و ادامه آن دارند و در بین 

دیگر، اگر چه جزئیات دقیقى از زمان و مكان هاى درگیر در قیام آن حضرت در دست نـیـسـت امـا بـر چـند  نـكته
مكان چون مكه و شام و بصره و فلسطین بیش از همه اشاره شده كه در مـجـمـوع مـى تـوان مـحـدوده واقـع بـیـن 

 . دانست ایـن نـقـاط در خـاورمـیـانـه را محل تپش قلب جهان عصر ظهور
كما اینكه در عصر حاضر نیز اینگونه است و كتاب حاضر در این رابطه اشارات مستند و جـالب تـوجـهـى را 

در مـورد زمـان ظـهـور نـیز اگر چه زمان خاصى اعالم نگشته و روایات بسیارى در طرد . ارائه داده اسـت 
ـشـگویى گردیده كه كوشش براى درك و انطباق آن كسانى كه تعیین وقت نمایند بدست ما رسیده اما حوادثى پـی

 . حوادث بر واقعیات را نمى توان از جمله تعیین زمان دانست
بهرحال آنچه كه مسلم و مشترك بین فرق و ادیان است وجود و ظهور آن حضرت است و آنچه بـیـش از همه 

ظار آن حضرت در زمره عبادت و در حدى كه انت. اهمیت دارد عالقه به وجود و راه و هدف آن حضرت است 
 . معیت با آن شریف است

معاونت فـرهـنـگـى سازمان . امـیـد اسـت كـه كـتـاب بـراى شـیـفـتـگـان آن حـضـرت مورد استفاده و امیدبخش باشد
، به )ص (تبلیغات اسالمى ، در راستاى انگیزه مقدس خود در نشر و احیاء فرهنگ گـرانبار اسالم ناب محمدى 

تشار این گونه كتب و آثار پرداخته ، تا گامى در پویایى و تعالى جامعه اسالمى بر دارد به این امید كه شیفتگان ان
 .حضرتش را دو چندان و تشنگان چشمه زاللش را جذبه اى دیگر بخشد

 معاونت فرهنگى

 مقدمه مترجم
ر آمده است و در كـتب و متون به رشته تحریر د) ع(تاكنون كتاب هاى بسیارى پیرامون وجود حضرت مهدى 

نقل شده ) ع(و امـامـان ) ص (تاریخى ، درباره وقایع و پیشامدهاى دوران آن حضرت اخبار بسیارى از پـیـامـبـر
اما پراكندگى آن روایات و عدم دسترسى به بـرخـى از كـتـب اصـیـل تـاریـخـى در ایـن زمـیـنـه از یـك . است 

یـق و تـحـلیـل كـامـل این حوادث و تطبیق آنها بر پیشامدهاى قرون گذشته و بر وقایع طـرف و عـدم بـررسـى عـمـ
جارى و آیـنـده از طـرفـى دیـگـر، نـتـوانـسـته آنطور كه باید ما را با تاریخ ارزشمند دوران آن بزرگوار آشنائى 

 .كامل ببخشد
ندانه و دور از تعصب هاى افراطى و پیش مـؤ لف گـرانـقـدر، با پژوهشى ژرف و تحقیقى تاریخى و اندیشم

داوریهاى ناروا، كوشیده است تا سیمائى روشن از حوادث و پیشامدهاى آن زمـان و دیـدگـاه هـاى گـونـاگـون 



بگونه اى كه ) ع(دانـشـمـنـدان بـزرگ و نـویـسندگان مشهور شیعه و اهـل سـنـت را درباره ظهور حضرت مهدى 
قلب و روح و روان انـسـان مـسـلمـانـان را سـیـراب سـازد، تـرسـیـم كـرده و مـورد از عمق جان برخاسته و 

 .تـجـزیـه و تحلیل قرار دهد
مـوضـوعـات این كتاب كه عمدتا از آیات قرآنى و اخبار فراوان موجود در منابع تاریخى شـیـعـه و سنى ، گزینش 

و شبهات آنان را در این زمینه پاسخگوست ، براى آشنائى شده است دورنمائى از آن دوران را بطور واضح تبیین 
 . بیشتر با موضوعات ارزنده این كتاب ، شما را به مطالعه و قضاوت وا مى گذاریم

 مؤ لف
نویسنده چیره دست ، عالمه ، استاد على كورانى ، از علماى مبارز و نویسندگان ادیب و خوش ذوق لبـنـان اسـت 

كه عالوه بر سوابق مجاهدت و تالش چشمگیر در لبـنـان و عـراق و كـشـورهـاى عـربـى  ((جبل عامل ))از منطقه 
... حـوزه خـلیـج فـارس ، نـقـش فـعـال و پـر ثـمر امروز او در ارتباط با قضایاى انقالب اسالمى ایران و عراق و

 . بر آگاهان پوشیده نیست
كـن گـشـت ، در ایـن چـنـد سال ، با قلم شیوا و دلنشین خود، آثارى وى از مـدتـى پـیـش بـه ایـران آمـد و در قـم سـا

الممهدون للمهدى ، طریقه حزب اهللا ،  : متنوع ، مفید، محققانه و ابتكارى تاءلیف كرده از جـمله ، كتاب هائى چون
معاونت فرهنگى  كه با قلم شیواى حجته االسالم و المسلمین جواد محدثى ترجمه و از طریق مالئكه الغیب قادمون

مى ... منتشر گردید، و عصر الظهور كه این كتاب باشد و) فرشته اى از غرب (سـازمـان تـبلیغات اسالمى بنام 
 . شناسیم

بـه هـر حـال آشـنـائى بـا انـدیـشه و روحیات نویسنده و ابعاد گوناگون آثارش را به مطالعه كتابهاى ارزشمندش و 
 . كتاب حاضر وا مى گذاریم

 نگیزه ترجمها
كتاب حاضر از كتب ارزنده در زمینه تحلیل و بررسى عمیق پیرامون وقایع و حوادث دوران ظـهـور فـرخـنده 

مى باشد كه با توجه به موضوعات متنوع و نو آن و اسـتـقـبـال كـم نـظـیـرى كـه از ایـن كـتـاب ) ع(حضرت مهدى 
یـعـه و سـنـى پـدید آمده بود، من نیز عالقه داشتم كه در ترجمه این در لبـنـان و كـشـورهـاى عـربـى و مـحـافـل شـ

 . كتاب به فارسى سهمى داشته باشم
از طـرفـى چـون مدتى توفیق تلمذ در خدمت مؤ لف محترم را داشتم و عنایت خاصى كه به حـقیر ابراز مى كردند، 

ـده بـود و نـیـاز بـه بـازنـگـرى مـجـدد داشـت ، ترجمه این كتاب به من پیشنهاد شد كه قبال بخشى از آن ترجمه ش
گـر چـه مـن خـود را الیـق بـه سـرمـنـزل رسـانـدن ایـن مـهـم نـمـى دیـدم ، اما بهرحال طبق درخواست مؤ لف به 
ترجمه و بـازنـگرى قسمتى از آن مبادرت نمودم و در این راستا، تشویق و ترغیب جمعى از دوستان و همكارى 

محترم جناب آقاى امین جراح كه بخشى از آن را ترجمه كرده بودند و زحمات بـى قـفه برادر گرامى جناب  برادر
 . پیوست مدد كارم بوده است... آقاى جواد محدثى در ویرایش این كتاب 

امید است ترجمه این كتاب گامى در جهت تقویت ایمان بندگان شایسته خدا و منتظران ظهور مـقـدس حـضـرت 
ـقـیـه اهللا ارواحنا فداه و ایجاد انگیزه براى استقامت و پایدارى امت ، تا قطع كامل دست ستم پیشگان شرق و غرب ب

 .، از كشورهاى اسالمیمان باشد
 . تقدیم مى نمایم... ثواب این ترجمه ناقابل را به روح پاك برادر شهیدم على ...
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 مقدمه
در مـیـان مـلل جـهـان ) ع(ى انقالب اسالمى در ایران نشانه هاى اعتقاد به حضرت مهدى منتظر، بعد از پیروز

یعنى پرسش از او مو سخن گفتن پیرامون او و مطالعه و تاءلیف درباره او به اوج خود ... اسـالم و حتى غیر اسالم 
 .رسید

رونده اى از تمام اطالعات الزم درباره امام مهدى تـا جـائیـكه این لطیفه شایع شده كه وزارت اطالعات آمریكا پ
 . تهیه و تنظیم نموده كه تنها نقص آن تصویر آن حضرت است) ع(

و شـایـد بـزرگ تـریـن رویـداد سـیـاسـى مربوط به اعتقاد به آن حضرت در این دوره ، انـقـالبـى بـاشد كه در آغاز 
به گونه اى كه یاران او به . در حـرم مـكـه مـكـرمه اتفاق افتاد ((محمد عبداهللا قرشى ))هجرى به رهبرى  1400سال 

از داخل حرم اعالمیه اى پخش نموده و مسلمانان را به بیعت با قرشى  ((جـهـیـمان ))حرم مسلط شدند و معاون وى 



 .ظهورش را بشارت داده است ) ص (دعوت كرد، به اعتبار اینكه او همان مهدى منتظر است كه پیامبر 
اشـغـال حـرم تـوسـط آنـهـا و مـقـاومـت نـیـرومـنـدانـه آنـان چـنـدیـن روز بـه طـول انـجـامـیـد كـه حـكومت سعودى 

 ! به پیروزى بر آنان دست نیافت مگر بعد از درخواست گروه ویژه كماندویى از فرانسه
توسط دشمنان ما ) ع(به ظهور حضرت مهدى و هـمـچـنـین بزرگترین فعالیت تبلیغاتى كه مستقیما مربوط به اعتقاد 

است كـه چـهـار سـال قـبـل بـمـدت سـه ماه متوالى در شبكه  ((نوسترا داموس ))در این فاصله انجام گرفته ، فیلم 
 .هاى تلویزیونى آمریكا به نمایش گذاشته شد

 damus دامـوس ((مـیـشـیـل نـوسـتـرا))ایـن فـیـلم سـرگـذشـت زنـدگـى سـتـاره شـنـاس و پـزشـك فـرانـسـوى بـنـام 
nostra  سال قبل مى زیست 500اسـت كـه نـزدیـك بـه . 

وى پـیـشـگـویـى هـاى خـود را دربـاره آینده به رشته تحریر در آورده ، كه مهمترین آنها پـیـشـگـویـى او دربـاره 
مسلمانان ، و به زیر پرچم خود آوردن آنها و در مكه مكرمه ، و وحدت بخشیدن به ) ص (ظـهـور نـواده پـیـامـبر 

 . است) آمریكا(پیروزى بر اروپائیان و ویران كردن شهر و یا شهرهاى بزرگ سرزمین جدید 
صهیونیست و اطالعات آمریكا در ساختن این فیلم دست داشته بـاشـنـد، و هدف آنان از  ((لوبى ))و بنظر مى رسد 

آمریكا و اروپا علیه ایران و مـسـلمـانـان اسـت ، زیـرا آن را خـطـرى مـى  تهیه این فیلم بسیج نمودن ملتهاى
اضافه  ((نوسترا داموس ))پـندارند كه غرب و تمدن آن را تهدید مى كند؛ بـویـژه وقـتـى كـه آنـچه را بر پیشگوئى 

و ) ع(دست حضرت مهدى  نموده اند مورد تـوجـه قـرار دهـیـم و آن ایـنـكـه آمـریـكا بعد از شكست اروپا به
نـابودى موشكهاى غول پیكر واشنگتن و دیگر شهرهاى آن ، جهت رویارویى با آن حضرت به بستن یك پیمان 

 !همكارى با روسیه اقدام نموده و سرانجام بر وى پیروز مى گردند
مـجـمـوعه اى از آن كتاب . عالوه بر اینكه در زمینه ارزش علمى كتاب و نویسنده آن جاى بحث و گفتگو است 

كه . و با شـیـوه رمـزى و ابـهـام آمـیز نوشته است ) التین (گوئیهایى است كه نویسنده به زبان قدیم فرانسه   پیش 
 ...قابل تفسیر به صورتهاى گوناگون مى باشد

فـتـه و یا با آگـاهـى یـا (ع(بنظر نگارنده ، نویسنده آن كتاب بر پاره اى از منابع اسالمى در مورد حضرت مهدى 
بویژه وى مدتى از عمر خـویـش را در ایـتـالیا و جنوب فرانسه و چه بسا . بعضى از علماى ما مالقات نموده است 

اما كتاب او بـا سـرعـت پـس از پیروزى انقالب منتشر و چاپهاى آن با شرح ها و ... گذرانده است   در اندلس 
 ى فرانسه در معرض دید میلیونها تماشاگر آمریكائى و اروپائى قرار گرفتتفسیرهاى متعدد، به صـدهـا تـلویـزیـونـ

. 
مـسـئله ایـن نـیـسـت كـه غربى ها اعتقاد به ظهور مسیح یا مهدى علیهماالسالم و یا اعتقاد به صـحـت پـیـشـگـوئى 

خـیزش اسالمى و تمدن الهى  بلكه بر این بـاورنـد كـه خـطـر... هـاى نوسترا داموس و یا دیگر ستاره شناسان دارند
 .آن ، تمدن مادى آنان را تهدید نموده ، و سلطه ظالمانه آنها بر ملتهاى جهان را از میان بر مى دارد

و از ایـن رو مـى بـیـنید كه آنها از عنصر اطالعاتى استفاده مى كنند تا زنگهاى خطر را در گـوش مـلتها به صدا 
... و روند آینده آن در مكه و مصر و سـرزمـیـنـهـاى اسـالمـى چـشـم دوخته اند و به حركت جدید انقالب. درآورند

تا اینكه موافقت و پشتیبانى ملتهاى خود را جهت اجـراى تمام نقشه هاى استعمارى خود در حال و آینده ، جهت 
 ...ضربه زدن به انقالب اسالمى در این كشور و یا در سایر كشورها جذب نمایند

مسئله از نظر یهودیان ، باال بردن ترس و هراس غربیها از خطر جنبش اسالمى تا حد توانشان مى باشد، تا امـا این 
 .بدین وسیله این خطر را از خود دور سازند

و بـدین جهت به غربیها چنین وانمود مى سازند كه ، تمدن غرب مورد هدف انقالب اسالمى بوده ، و اسرائیل اولین 
 .رود خط دفاعى بشمار مى

تبلیغات آنـچـنانى نموده و دست ) ع(بـنـابراین دشمنان ما به حساب باور و عقیده خود ناچارند در مورد امام مهدى 
به تهیه فیلم بزنند و از آنجائى كه با موج آگاهى بخش اسالم كـه نـسبت به رهبر موعود افزایش خواهد یافت روبرو 

 .با او رویاروئى نمایند... مر ظهور، و آشكار شدن آن بزرگوارمى شوند، ناگزیرتر شده ، و در صورت صحت ا
آنان بدلیل ترس و وحشتى كه در درون خود از آن حضرت دارند زمینه را بـراى او مـهـیـا مـى ) جـالب ایـنـكه )

زاند كه در كنار كعبه ظهور مى كند، بر مى انگی) ص (نمایند، بگونه اى كه شوق ما را به دیدار نواده پیامبر 
را در فـیـلم نـوسترا داموس مى بیند كه چگونه از اتاق عملیات به كمك ) علیه السالم (زمانى یك مسلمان امام مهدى 

صحنه جنگ را اداره كرده و با سردمداران كفر مبارزه مى نماید، و با ) بـه تـعـبـیـر فـیلم )ژنرالهاى بزرگ خود 
راى حجاز به پایگاههاى كفر و استعمار در آمریكا و اروپا كه آنها را پـرتـاب مـوشـكـهـاى غـول پیكر از قلب صح

 .درهم مى كوبد، چقدر سرشار از امید و اشتیاق مى گردد
جز پژواك صدا چیزى نیست ، و ) ارواحنا فداه (امـا ایـن بـازتـاب ها در مورد اعتقاد به حضرت مهدى منتظر 



ن ستیز اسالمى ایران است كه بـنـام آن بـزرگـوار و جهت آماده صدا و عمل بزرگتر مسئله او همین انقالب دشم
سازى منطقه و جهان براى ظهور خجسته وى ، بپا شده ، و شراره آن در تمام سرزمینهاى اسالمى شعله ور 

 . گردیده است
اى بیشتر و بزرگتر از همه سران انـقـالب و عـلمـ) ع(در ایـران ، احـساس مى كنى كه حضور حضرت مهدى 

نـهـضـت اسـت زیـرا او رهـبـر حقیقى انقالب و حكومت است و همانا امام خمینى رضـوان اهللا تـعـالى عـلیه نماینده 
ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، : و نائب اوست كه نام آن حضرت را با احترام و قداست فراوان یاد كرده و مى گوید

ـور مـا كـشـور امام زمان است و نهایت آرزو و امید ما این است كه و مـى گـویـد كـش (جان ما فداى خاك پایش باد(
 . امانت دار او بوده و این امانت را به صاحب اصلى آن بسپاریم

بـا احـتـرام و قداست تمام در قلب مردم ایران و در شعارها و نام فـرزنـدان و مـؤ ) ع(نـام و یـاد امـام مـهـدى 
راكـز تـجـارى آنـان و در دل رزمـنـدگـان اسـالم كـه وجـودشـان هم چون شمع از شوق سـسـات و خـیـابـانـهـا و مـ

دیدار وى ذوب شده و او را در خواب و فرشته گانش را در بیدارى مى بینند جاى دارد و هم آنان هستند كه دوست 
 .دارند با جان خود، در راه قدس به دیدار حضرتش شرفیاب شوند

در قلبهاى شیعیان و عموم مسلمانان داراست ، ) ارواحنا فداه ) (ع(ى را كه حضرت مهدى شـوق و محبت و قداست
و این عالقه مردمى و تـوجـه بـه مـسـائل ظـهـور آن ... تا كنون هیچ شخصیتى در روى زمین دارا نبوده است 

ین خود را بر تمام ادیان حـضرت رو به افزایش بوده تا این كه خداوند به وعده خویش جامه عمل پوشانده ، و آئ
 .پیروز گرداند

به قلم اینجانب نگارش )) ع(زمینه سازان ظهور حضرت مهدى ) ((الممهدون للمهدى ))چـنـد سـال قـبـل كـتـابـى بنام 
یافت ، كه بر محور احادیث رسیده از منابع شیعه و سنى و درباره حركت مـوعـود، در سـرزمـیـنـهـاى شـرقـى ، 

نیان و وابستگان به سلمان فارسى ، و اهل خراسان و نقش آنان در زمینه سازى ظهور حضرت مهدى بـدسـت ایرا
 .دور مى زد) ع(منتظر 

و با اینكه كتاب مورد قبول واقع شد، و در كشورهاى مختلف به چاپ رسید اما كافى نبود و عـطـش مـسـلمـانـان 
 . ان ظهور و حركت آن بزرگوار برطرف نمى ساخترا در امر شناخت وى و زم) ع(مـشـتـاق حـضـرت مهدى 

در حـالى كـه انـبـوه مـسـلمـانـان و شـیـفـتـگـان آن حـضـرت مـایـل انـد كـه ما تصویرى كلى از سرگذشت وى را 
بصورتى پیوسته و ساده و دور از خـالصـه گـویـى مـضـر و خـالى از شـرح و تـفـصـیـل و بـحـث عـلمـى مالل 

 ... ئه دهیمانگیز ارا
البـتـه انـجـام ایـن مـسـئولیـت بـر عـهده اندیشمندان و فضالى متعهد شیعه و سنى است تا تـصـورات گـوناگونى از 

در اختیار مسلمانان قرار دهند تات بدینوسیله در ) ع(پژوهشهاى دانشمندان اسالمى را درباره حضرت مهدى 
 .با چگونگى و كیفیت حركت و بیدارى اسالم متبلور گردد اذهان و وجدان آنان تاءثیر گذارند تا همگام

به بررسیها و پژوهشهاى علمى و تحقیقى درباره روایات ) ع(در كنار این گونه نگارش ها پیرامون حضرت مهدى 
 . و موضوعات متعدد مربوط به آن حضرت نیازمندیم

اوست كه در میان نزدیك بـه پـنـجـاه مـنـبـع و آغـاز ایـن كـار، گـرد آورى مجموعه اى كامل از روایات مربوط به 
ماءخذ درجه اول ، چه خطى و چه چاپى پراكنده است ، جداى از منابع درجه دوم از تاءلیفات دانشمندان در قرنهاى 

از جمله ویژگیهاى ایـن مـعـجم آسان نمودن مراجعه دانش پژوهان به متون اسالمى . مى باشد... میانى و اخیر
 .و معرفى بحثها و موضوعات آنان به اندیشمندان و توده مردم مى باشد) ع(رت مهدى درباره حض

در قـم بـعهده گرفته و اینك استخراج روایـات از مـیـان بـیـش از  ((بـنـیـاد مـعـارف اسـالمـى ))ایـن كـار ارزنـده را 
با ذكر ) ع(یـات مـربـوط بـه حضرت مهدى ایـن مـعـجـم شـامـل روا. یـك صـد مـنـبـع بـه پـایـان رسـیـده اسـت 

منابع آن ، و سپس معجم موضوعات مـربوط به آن حضرت ، و فرهنگ الفاظ روایات ، و معجم نام ها و مكان ها 
 . ان شاء اهللا... خواهد بود

یات و قیام مقدس آن حضرت است كه از آیات و روا) ع(هدف این كتاب ارائه سیمائى از عصر و زمان امام مهدى 
 .استفاده مى شود

و من نسبت به مراجعه مستقیم روایات از منابع آنها اهتمام زیادى نمودم كه اتفاقا به كتابى بـرخـوردم كـه در لبـنـان 
چـاپ و منتشر شده و به علت كثرت روایات آن در دسترس مردم قـرار گـرفـتـه بـود و زمـانـى كه به دهها مورد 

پاورقى ذكر كـرده بـود مـراجـعـه نـمـودم ، با كمال تعجب دیدم نه تنها نسبتى بین روایات از منابعى كه نویسنده در 
و منبع آن ها وجـود نـدارد، بلكه نویسنده به خود اجازه داده كه روایات را بخش بخش و بعضى را به برخى دیگر 

 .ضمیمه نموده و حتى پاره اى از واژه ها را تغییر دهد
یك یا دو منبع براى روایت اكتفاء نموده ام ، زیرا هدف كتاب تنها ارائه سـیـمـاى كـلى از زمـان البـتـه من به ذكر 



 .است ، نه بررسى منابع روایات و صحت آنها) ع(ظـهور و قیام حضرت مهدى 
 خـدمتى براى اسالم و مسلمانان كه تشنه شناخت رهبر مـوعـودشـان) عـصـر ظـهـور(امـیـد اسـت ایـن كـتـاب 
فـرمـوده ، بـاشـد و خـداونـد مـتـعـال آن را در زمـره خـدمـات زمـیـنـه سـازى ) ص (آنـچـنـان كـه پـیـامـبـر 

 .قبول فرماید ( ارواحـنـا فـداه(ظـهـور حـجـت و ولى خـود 
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 شهر مقدس قم

 سیماى كلى دوران ظهور
با این وصف از ....است و در هر زمان و نسلى تازگى دارد) ص (مبر اسالم بـا آنـكـه قرآن كریم معجزه جاوید پیا

جمله معجزه هاى همیشه تازه وى خبرهایى است كه توسط آن حضرت از آیـنـده زندگى انسانها و خط سیر اسالم ، 
ن و مكاتب بیان شده است عصرى كه خداوند دین خود را بر تمام ادیا (موعود(تا فرا رسیدن زمان بازگشت اسالم 

 .جهان برخالف خواست مشركان و كافران پیروز مى گرداند
است و هـیـچ تـفاوتى ) ع(و ایـن عصر ظهور اسالم كه موضوع این كتاب است همان عصر ظهور حضرت مهدى 

و روایاتى كه از طـریـق صـحابه و تابعین و نویسندگان ) ص (بین این دو، در صدها روایت بشارت دهنده پیامبر 
اح و مجموعه هاى روایتى كه درباره این دو عـصـر رسـیـده وجـود نـدارد، بـا آنـكـه اخـتـالف روش داشـتـه صح
) ع(را بر آنها بیفزائیم بیش از یكهزار روایت مى شود، اگر چه ائمه ) ع(و اگـر روایـات امـامـان اهل بیت . انـد

ه اند، لكن بارها تاءكید فرموده اند كه آنچه بیان نموده اند از نسبت نداد) ص (همواره احـادیـث خـود را بـه پـیامبر 
 .مى باشد) ص (پدران پاك و از جد بزرگوارشان پیامبر اكرم 

سـیـمـائى را كـه ایـن روایـات از اوضـاع جـهان در زمان ظهور ترسیم مى كند به ویژه از مـنـطقه ظهور آن 
سـیمائى است كامل ).... مـراكـش )شام ، فلسطین ، مصر و مغرب یمن ، حجاز، ایران ، عراق ، : مانند. حضرت 

 .كه بسیارى از حوادث بزرگ و كوچك و نامهاى اشخاص و اماكن را در برمى گیرد
كـوشـیـده ام ایـن روایـات را از مـیان احادیث فراوان ، استخراج نموده و برگزینم و تا حد ممكن به شكلى واضح و 

 . س عموم مسلمانان قرار دهمپیوسته و دقیق در دستر
در این بخش ، قبل از پرداختن به مشروح آن روایات ، خالصه اى از آنها را عرضه مى دارم تا سیمائى كلى از 

 .عصر ظهور باشد
بعد از فراهم شدن  ( ارواحنا فداه(روایـات شـریـفـه حـاكى از این است كه انقالب و حركت ظهور حضرت مهدى 

 ...اى منطقه اى و جهانى از مكه آغاز مى گرددمقدمات و آمادگیه
و بین تركان و یا هـواداران آنـهـا كه ) غربیها(و طبق بیان روایات ، در سطح جهانى نبردى سخت بین رومیان 

 .ظاهرا روسها باشند بوجود مى آید، تا جائیكه به جنگ جهانى منجر مى گردد
حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در ایـران و یـمـن تـشـكـیـل خـواهـد امـا در سـطـح مـنـطـقـه دو حـكـومـت هـوادار 

كـه یـاران ایـرانـى آن حـضـرت مـدتـى قـبـل از ظـهـور، حـكـومـت خـویـش را تـاءسـیـس نـموده و درگیر ...شـد
 .جنگى طوالنى مى شوند كه سرانجام در آن پیروز مى گردند

بزرگوار در بین ایرانیان دو شخصیت ، با عنوان سید خـراسـانـى ، رهـبـر  و انـدك زمـانـى پـیـش از ظـهـور آن
سـیـاسـى و شعیب بن صالح ، رهبر نظامى ظاهر شده و ایرانیان تحت رهبرى این دو تن ، نقش مهمى را در 

 .حركت ظهور آن حضرت ایفاء خواهند نمود
ظهور حضرت بوده و ظاهرا ایشان در سـامـان بـخـشیدن  امـا یـاران یـمنى وى ، قیام و انقالب آنان چند ماه پیش از

علت بوجود آمدن این خالء سیاسى حجاز این است . به خالء سیاسى كه در حجاز بوجود مى آید همكارى مى نمایند
كه آخرین پادشاه حجاز مى باشد كشته شده و بر سر جانشینى او اختالف بوجود ! كه شاه نابخردى از خاندان فالن 

 . ادامه خواهد یافت) ع(د به گونه اى كه این اختالف تا ظهور مهدى مى آی
آنگاه كه مرگ عبد اهللا فرا رسد، مردم در جانشینى او نسبت به هیچكس به توافق نمى رسـنـد و ایـن جـریـان تـا 



ى چند ظهور حضرت صاحب االمر همچنان ادامه مى یابد، عمر سلطنت هاى چندین ساله بسر آمده ، نوبت پادشاه
  .هرگز: آیا این وضع به طول مى انجامد؟ فرمود: پرسیدم : ابوبصیر مى گوید. ماهه و چندین روزه فرا مى رسد

 .منجر به كشمكش بین قبیله هاى حجاز مى شود) عبداهللا (و ایـن درگـیـرى بـعـد از كشته شدن این پادشاه 
 .رخ مى دهد) كه و مدینه م(از جمله نشانه هاى ظهور، حادثه اى است كه بین دو حرم 

تعصب قبیله اى میان دو حرم به وجود آمده و شخصى از : چـه حادثه اى اتفاق مى افتد؟ فرمود: عـرض كـردم 
  .پانزده تن از سران و شخصیتهاى قبیله مخالف و یا از فرزندان مخالفان خود را مى كشد! فرزندان فالن 

آشكار شده و شاید بزرگترین نشانه آن ، نداى آسمانى است ، كه ) ع(در این هنگام نشانه هاى ظهور حضرت مهدى 
 .ماه رمضان شنیده مى شود 23به نام او در 

این سیف بن عـمـیـره بـدون تردید : نزد ابوجعفر منصور بودم وى بدون مقدمه گفت : سـیـف بـن عـمـیـره گـفـت 
فدایت شوم اى امیرمؤ منان ، این سخن : گـفـتم  .مى خواندندا كننده اى از آسمان نام مردى از فرزندان ابوطالب را 

اى : گفتم . آرى سوگند به آن كـس كه جانم در دست اوست آن را با گوش خود شنیدم : را روایت مى كنید؟ گفت 
 اى سیف ، این سخن حق است ، زمانیكه آن امر: گفت ! امیر مؤ منان ، من تاكنون چـنـین حدیثى از كسى نشنیده ام 

واقع مى شـود، نـخـسـتـیـن كـسـى كـه اجـابـت نـمـایـد مـا هستیم ، مگر نه این است كه آن ندا، مردى از 
آرى این سیف ، چنانچه این : است ؟ گفت ) س (آیا آن مرد از فرزندان فاطمه : عـمـوزادگان ما را مى خواند؟ گفتم 

دم ، اگر تمام مـردم روى زمـیـن برایم مى گفتند نمى روایت را از ابوجعفر محمد بن على امام باقر نشنیده بو
 .است ) ع(امام باقر (پذیرفتم ، اما او محمد بن على 

به طور سرى با برخى از یاران و هواداران خود ) ع(طـبـق روایـات پـس از ایـن نـداى آسـمانى ، حضرت مهدى 
سخن بسیار به میان آمده ، و نام وى زبانزد همگان درباره آن بزرگوار، در سراسر گیتى . ارتباط برقرار مى نماید

 .گشته ، و محبتش در دلها جاى مى گیرد
  دشـمـنـان وى از ظـهـور آن حضرت سخت بیمناك شده ، و از این رو براى دست یافتن به او بـه تـالش و كـوشـش 

مـت گـزیـده ، و حـكـومـت حـجـاز در میان مردم شایع مى شود كه آن حضرت در مدینه مـنـوره اقـا...مـى پردازند
یـا نـیـروهـاى خـارجـى جـهـت كـنـتـرل اوضـاع داخـلى حـجـاز، و پـایـان دادن بـه كـشـمـكـش قبائل با حكومت 

 .وقت لشكریان سفیانى را از سوریه به یارى مى طلبند
بسیارى از آنان و  .ستگیر مى كنندایـن سـپـاه وارد مـدیـنـه گـشـته و به هر مرد هاشمى كه دست یابند او را د

 .شیعیان آنها را كشته و بقیه را بزندان مى افكنند
سـفـیـانـى ، دسـتـه اى از نـیـروهاى خود را روانه مدینه مى كند و آنها مردى را در آنجا بـقـتـل مـى رسـانـند و 

آنـان دستگیر شده به گونه اى كه كوچك و بـزرگ ) ص (مهدى و منصور از آنجا مى گریزند، و از اوالد پیامبر 
 هیچكس نمى ماند جز اینكه دستگیر و زندانى مى گردد،

همانند حـضـرت مـوسـى ) ع(نـیـروهـاى سـفـیـانى در تعقیب آن دو مرد از شهر بیرون مى آیند و حضرت مهدى 
 .عـلیـه السـالم ، بـیـمـنـاك و نـگـران از آنـجا خارج شده و رهسپار مكه مى گردد

تا اینكه قیام و حـركـت مـقـدس خـویـش .... سـپس آن حضرت در شهر مكه با بعضى از یاران خود تماس مى گیرد
را در شـب دهـم محرم بعد از نماز عشاء از حرم شریف مكى آغاز مى كند آنـگـاه نخستین سخنرانى خود را براى 

ضرت دارند، اما یاران آن حضرت با در میان مردم مكه ایراد مى فرماید، كه دشمنان وى سعى در تـرور آن حـ
 .گرفتن آن بزرگوار دشمنان را دور و متفرق ساخته ، و نخست بر مسجد الحرام و سپس بر مكه تسلط مى یابند

و در صـبـح روز دهم محرم حضرت مهدى علیه السالم پیام خود را به زبانهاى مختلف به تـمـام جـهـان ابالغ مى 
به یارى خویش دعوت كرده ، اعالم مى دارد كه در مكه باقى خواهد ماند، تا معجزه اى كه جد كند و ملل دنیا را 

وعده فرموده ، و آن فـرو رفـتـن لشـكریان سفیانى بزمین است كه براى درهم ) ص (حضرت مصطفى   گرامى اش 
 .شكستن حركت آن حضرت راهى مكه مى شوند، به وقوع پیوندد

نـى ، مـعجزه وعده دادن شده در مورد سپاه سفیانى كه در مسیر مكه به حركت در آمده اتفاق امـا پـس از انـدك زمـا
 .مى افتد



به بیابان مدینه مى رسد خداوند آنها را در زمین فرو مى برد، و ایـن مـصـداق فـرمـوده خـداى ) سپاه سفیانى (چون 
ل تـبـهـكـاران را مـشـاهـده كـنـى آنـگـاه كـه ترسان و و اگـر تـو اى پـیامبر سختى حـا)) :بـزرگ اسـت كـه فـرمـود

 .هراسان گشته و هیچ از عذاب آنان فروگذار نشود و از مكانى نزدیك گرفتار شوند
هـمـیـنـكه به بیابان مى رسند به زمین فرو مى روند و كسانى كه پیشاپیش رفته اند بـاز مـى گـردنـد تـا بـبـیـنـند آن ))

ه خود نیز به سرنوشت آنان دچار مى شـونـد و عـقـب مـانـدگـان نـیـز از راه رسـیـده و بـه آنـهـا قوم چه كردند ك
 .مـى پـیـونـدنـد كـه جـویـاى حال آنان شوند، به همین بال گرفتار مى شوند

ـل از ده و انـدى آن حـضـرت پـس از ایـن مـعـجـزه فـرو رفـتـن دشـمـنـان در زمـیـن ، بـا سـپـاه خـود كـه مـتـشـك
هـزار تـن اسـت كه از مكه رهسپار مدینه مى گردد، و پس از نبردى با نیروهاى دشمن مستقر در آنجا، مدینه را 

 .آزاد ساخته ، آنگاه با آزادسازى دو حرم مكه و مدینه فتح حجاز و تسلط بر منطقه خاتمه مى یابد
، پس از پیروزى بر حجاز راهى جـنـوب ایـران مـى  بـرخـى از روایـات خـاطـر نشان مى سازد كه آن حضرت

شـود و در آنـجـا بـا سـپـاه ایـران و توده هاى مردم آن سامان به رهبرى خراسانى و شعیب بن صالح برمى خورد 
آنان با وى بیعت كرده و با همرزمى یكدیگر با قواى دشمن در بصره به پیكار مى پردازند كه سرانجام به پیروزى 

 .و آشكارى دست مى یابندبزرگ 
وارد عراق گردیده و اوضاع داخلى آنجا را پاكسازى مى كند و با درگیرى بـا بـقـایـاى نـیـروهـاى ) ع(سـپس امام 

 .سـفـیـانـى و گـروهـكـهـاى متعدد شورشى آنها را شكست داده و به قتل مى رساند
د قرار مى دهد، و بدین سان ، یمن ، حـجـاز، ایران ، آنـگـاه عـراق را مـركـز حـكـومـت و كـوفه را پایتخت خو

 .عراق ، و كشورهاى خلیج فارس یكپارچه تحت فرمانروائى آن حضرت در مى آید
پس از فتح عراق به آن اقدام خواهد نمود ) ع(رویات یادآور این معناست كه نخستین جنگى را كه حضرت مهدى 

 : جنگ با تركان است
 الى الترك فیهزمهماول لواء یعقده یبعثه 

تشكیل مى دهد لشكرى است كه به سوى تركها گسیل داشته و آنها را ) ع(نـخـسـتـیـن سـپـاهـى كه حضرت مهدى 
 .شكست مى دهد

و ظـاهـرا مـقـصـود از تـركان ، روس ها است كه بعد از جنگ جهانى با رومیان یعنى غربیها ضعیف و ناتوان مى 
 .شوند

ـجـهـیـز، سـپـاه بـزرگ قـومش را راهى قدس مى گرداند، در این هنگام سفیانى در برابر آن پـس از ت) ع(و امـام 
نـزدیـك دمـشـق فـرود مـى  ((مـج عـذراء))در ) ع(حضرت عقب نشینى مى كند تا اینكه لشكریان حضرت مهدى 

امـا مـوضـع سـفـیـانـى در مقابل آن آیـند، و گفتگو و مذاكراتى میان آن بزرگوار و سـفـیـانـى انـجـام مـى پـذیـرد، 
بـه گـونـه اى كـه . حضرت ضعیف است بخصوص كه موج گسترده مردمى به آن حضرت گرایش پیدا مـى كـنـنـد

روایـات نـشـان مى دهد، سفیانى مى خواهد قدرت را به او واگذارد، اما حامیان یهودى و رومى وى و دستیارانش 
 .او را سرزنش مى كنند

و سپاه وى درگیر نبردى بزرگ مى شوند، نـبـردى كـه مـحورهاى ) ع(بـا بـسـیـج نـیـروهـاى خـود با امام  آنـهـا
تا دمشق و قدس را فرا مى (1) ساحلى آن ، از عكا در فلسطین گرفته تا انطاكیه در تركیه و در داخل از طبریه 

 ...گیرد
در ایـن هـنـگـام خـشـم الهـى بـر نـیـروهـاى سـفیانى و یهودى و رومى فرود آمده و به دست مـسـلمـانـان كشته مى 

اى مسلمان ، در : شوند، به گونه اى كه اگر یكى از آنان در پشت صخره اى پنهان شود، آن صخره بانگ برآورد
 . خفى شده او را هالك كناینجا فردى یهودى م

 .مى گردند  و مسلمانان به ارمغان آمده پیروزمندانه وارد قدس ) ع(در این لحظه ظفر و یارى خداوند بر امام مهدى 
غـربـیان مسیحى به طور ناگهانى مواجه با شكست یهودیان و نیروهاى پشتیبان آنها به دست با كفایت آن حضرت 

 .اعالن جنگ مى دهند) ع)آنان برافروخته شده و علیه امام مى شوند، از این رو آتش خشم 
ولى نـاگـاه حـضرت مسیح علیه السالم از آسمان به قدس فرود آمده و با سخنان خویش جهانیان و بویژه مسیحیان را 



 .مورد خطاب قرار مى دهد
انان و ملتهاى مسیحى براى جهانیان عالمت و نشانه اى است كه موجب شادى مسلم) ع(فرود آمدن حضرت مسیح 

 .خواهد گردید
و غربى ها وساطت نموده ، قرارداد صلحى به ) ع(میان حضرت مهدى ) ع(بـه نظر مى رسد كه حضرت مسیح 

 .مدت هفت سال بین دو طرف بسته مى شود
، هـرقـل ) خـانـدان )بین شما و رومیان چهار پیمان صلح برقرار مى شود كه چهارمین آنها به دست مردى از 

این : پرسید ((مستور بن غیالن ))مردى از عبدالقیس به نام . انـجـام مـى پـذیـرد و هـفـت سـال بـه طـول مـى انـجـامد
مهدى از فرزندانم ، كه مردى چـهـل : پیامبر خدا پـیـشـواى مـردم در آن روز چـه كـسـى خـواهـد بـود؟ فـرمود

تابان مى درخشد، بر گونه راست او خـالى وجـود دارد، و در حـالى  سـاله بـنـظـر مـى رسـد، چهره اش چون ستاره
به تن دارد همچون مردان بنى اسـرائیـل جـلوه مى كند، وى گنجینه هاى زمین را استخراج (2) كـه دو قـباى قطوانى 

  .شهرى شرك آلود را آزاد مى سازد نموده و
شاید انگیزه این . آنـگـونـه كـه در بـعـضـى روایـات آمـده غـربـى هـا پـس از دو سـال پـیـمـان صلح را مى شكنند

در اثر ایجاد موج همبستگى مردمى در بین ملتهاى ) ع(پیمان شكنى ، ترس و وحشتى است كه حـضـرت مسیح 
را مورد حمایت و تاءیید ) ع(ـیـارى از غـربیها به آئین اسالم گرویده و حضرت مهدى بـس .آنان بوجود مى آورد
 .خویش قرار مى دهند

 .مى آورند  لذا رومـیـان در یـك هـجـوم نـاگـهانى با نزدیك به یك میلیون سرباز به سرزمین شام و فلسطین یورش 
ـشـى مـتـشـكـل از هـشـتـاد لشـكـر و هـر لشـكـر دوازده هـزار آنـگـاه بـا شـمـا پـیـمـان شـكـنـى نـمـوده و بـا ارت))

 ((سـربـاز بـه سـوى شـمـا گسیل مى شوند
) ع(و نـیـروهـاى اسـالم رویـاروى آنـان قرار گرفته و حضرت مسیح موضع خود را هماهنگ با حضرت مهدى 

 .اعالم داشته و پشت سر وى در قدس نماز مى گزارد
در همان محورهاى نبرد آزادى قدس ، از عكا تا انطاكیه ، و از دمشق تـا قـدس و مـرج ) بیهاغر(نبرد با رومیان 

نان مى روى خـواهـد داد كـه شـكـسـتى سخت متوجه رومیان و پیروزى بزرگ و آشكارى نصیب مسلما(3) دابـق 
 .گردد

پـس از این كارزار دروازه هاى پیروزى جهت فتح نمودن اروپا و غرب مسیحیت ، به روى آن حـضـرت گشوده 
و ظاهرا بسیارى از كشورها به وسیله انقالب ملتهاى خودشان فـتـح مـى گـردد، چـرا كـه مـلتـهـا ... مى شود

یح علیهماالسالم است سرنگون ساخته و حكومتهاى حـكـومـتـهـاى خـود را كـه مـخـالف حـضرت مهدى و مس
 .طرفدار آن حضرت را برپا مى دارند

و در آمدن آن تحت فرمانروائى آن حضرت ، و اسالم آوردن بیشتر مردم آن ) ع(بـعـد از فـتـح غـرب توسط امام 
نماز مى گزارند، و و مسلمانان بر پیكر او ) ع(سامان ، حضرت مسیح علیه السالم رحلت نموده و حضرت مهدى 

آنطور كه روایات مى گوید، امام علیه السالم مـراسـم دفن و نماز خواندن بر بدن وى را آشكارا در حضور مردم 
انجام مى دهد، تا همچون بار اول درباره او سخن ناروا نگویند، سپس پیكر پاك او را با پارچه اى كه دست بافت 

 .ت كفن نموده و در جوار مزار شریف در قدس به خاك مى سپاردمـادرش مـریـم صـدیقه علیهما سالم اس
امام ... پـس از فـتـح جـهـان تـوسـط آن حضرت و یكپارچگى تمام دولتهاى جهان به صورت یك حكومت اسالمى 

ى جهت تحقق بخشیدن به اهداف الهى در ابعاد گوناگون و در میان مـلتـهـاى جـهـان اقدام مى كند، و براى تعال) ع(
بخشیدن و شكوفائى زندگى مادى و تحقق تـوانـگـرى و رفـاه هـمـگان قیام نموده و جهت گسترش فرهنگ و دانش ، 

 ...و باال بردن سطح آگاهى دینى و دنیایى مردم مى كوشد
 2به  25طـبـق بـرخـى روایـات ، مـیزان افزایش دانشى را كه آن حضرت بر دانش مردم اضافه مى كـند، به نسبت 

جزء دیگر را بر آن افزوده و به طور كلى دانش  25دارا بوده اند " جزء از علم را كه قبال 2ست ، یعنى اضافه بر ا
 .جزء خواهد شد 27بشر 

هـم چـنـانكه در زمان آن حضرت پاى ساكنان زمین به سوى ساكنان كرات گشوده مى شود بـلكـه مـرحـله گـشـوده 



جهان مادى ما آغاز مى گردد، كه انسانهائى از بهشت به زمین مى آیند كه  شـدن درهاى عالم غیبت به روى این
 .براى مردم اعجاز آور و خارق العاده خواهد بود

و در روزگـار آن حـضـرت و بـعد از آن شمارى از پیامبران و امامان علیهم السالم به زمین بـاز خواهند گشت و تا 
و این امر از نشانه هاى رستاخیز و مقدمات آن مى . ایى خواهند نمودهر زمان كه اراده حق تعالى باشد فرمانرو

 .باشد
به نظر مى رسد كه جنبش دجال ملعون و فتنه و آشوب او یك حركت انحرافى بهره گیرى از پـیـشرفت علوم و 

چشمبندى جامعه بشرى به آن دست مى یابد تا، دجال از روشهاى پیشرفته ) ع(حالت رفاهى باشد كه در زمان امام 
 .، براى فریب جوانان پسر و دختر و زنان كه بیشتر پیروان او را تشكیل مى دهند، استفاده مى كند

از ایـن رو در جـهـان موجى از فتنه و آشوب بوجود مى آورد كه فریبكارى هاى او را باور مـى كـنـنـد، امـا 
 .ندگى او و هوادارانش خاتمه مى بخشدنـیـرنـگ هـاى وى را آشـكـار ساخته و به ز) ع(حـضـرت مـهـدى 

اما روزگارى كـه ایـن حـوادث در )... ع(ایـن بـود دورنمائى كلى از حركت و انقالب جهانى حضرت مهدى موعود
 : آن رخ مـى دهـد، آشـكارترین نشانه ها و رویدادهاى آن از زبان روایات چنین است

ید و روایات ، آن را آخرین و سخت ترین فتنه ها توصیف مى نـخـسـت فتنه اى است كه بر امت اسالمى پیش مى آ
 .برطرف مى گردد) ع(كند كه بر آنان وارد شده ، و با ظهور امام 

 

نكته قابل توجه این است كه تمام ویژگیهاى كلى و مشروح این آشوب با فتنه و سلطه غـربـى هـا و نـیـز كـشـورهـاى شرقى 
، تطبیق مى كند چه اینكه این آشوب سراسر ممالك اسالمى و تمام خانواده هاى آنان را  هم پیمان با آن در آغاز این قرن

 .دربر مى گیرد
خـانـه اى وجـود نـدارد، مـگـر ایـن كـه آن فـتـنـه داخل آن شده و هیچ مسلمانى نمى ماند مگر اینكه مورد آسیب آن واقع مى 

 .شود
وم مى آورند، آنگونه كه گرسنگان آزمند بر سفره چرب و رنگین حمله مى مـلت هـاى كـافـر بـركـشـورهاى مسلمانان هج

 .كنند
 .بـه هـنـگـام آن فـتـنـه و آشـوب گـروهـى از غـرب و گروهى از شرق آمده و بر امت من حكمرانى كنند
ـاز نـموده ، و آن را ایـن فـتنه از سرزمین شام ، سرزمینى كه دشمنان ما سلطه گرى استعمارى سیاه خویش را از آنـجـا آغ

 ((فتنه فلسطین ))كانون پرتو افكن تمدن مى نامند شروع مى شود در نتیجه آشـوبـى بـه پـا مـى شود كه در زبان روایات به 
 .از آن یاد شده ، آشوبى كه كشور شام در اثر آن ، هم چون آب درون مشك به هم مى خورد

آشفتگى و نابسامانى گردد، مانند بهم خـوردن آب در مـشـك ، و آنـگـاه كـه چون فتنه فلسطین برپا شود منطقه شام دچار ))
 ((.زمـان پایانش فرا رسد پایان یافته و اندكى از شما پشیمان مى شوید

كه آنان با فرهنگ ایـن فـتـنه و آشوب نشو و نما مى : روایـات ، نـسـل هـا و فرزندان مسلمان را بدین گونه توصیف مى كند
  و فـرمـانـروایان ستمگرى كه با احكام كفر و هوا و هوس ... گونه اى كه از دیگر فرهنگ ها بى اطالع مى مـانـنـد كنند به

 .بر مسلمانان حكمرانى نموده و آنان را با بدترین وضعى شكنجه مى دهند
بـاشـنـد، ) روسـهـا(آنـان  و تركان كه ظاهرا مراد از) غربیها(احادیث شریف ، به وجود آورندگان این آشوب را رومیان 

رخ مـى دهـد، آنـان نـیروهاى خود را در ) ع(نـام بـرده ، و آنـگـاه كـه حـوادث بـزرگـى در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى 
رمله فلسطین و در انطاكیه در ساحل تركیه ـ سوریه و در جزیزه ، واقع در مرزهاى سوریه ـ عراق ـ تركیه ، مستقر مى 

 .سازند
و با یكدیگر نیز مخالفت و كشمكش مى نمایند و جنگ و ... علیه شما شورش ) روسیه و غرب (انیكه روم و ترك زم

درگیرى ها در جهان رو به افزایش مى رود، هواداران تركان ، جـهـت اسـتـقـرار در جزیره و خوارج روم به انگیزه فرود 
 آمدن در رمله به حركت در مى آیند 

 .ت آمده كه آغاز ظهور آن بزرگوار از ایران خواهد بودهم چنین در روایا
 .نـقـطـه آغـاز ظـهور او از سوى مشرق است و چون آن هنگام فرا رسد، سفیانى خروج مى كند

یـعـنـى ، آغـاز مـقـدمـات و زمـینه ظهور آن حضرت بدست طرفداران سلمان فارسى ، یاران درفش هاى سیاه انجام پذیرفته 



 .به دست مردى از قم به وجود مى آیدو نهضت آنان 
گروهى كه گرد او جمع مى شوند، دلهاشان چون پاره اى آهن . مـردى از قـم قیام نموده و مردم را به حق دعوت مى نماید

 محكم و استوار است و آنچنان نستوه اند كه از تند بادها و طـوفـانـهـاى كـارزار نـمـى هـراسـنـد، و از نـبـرد خـسـتـه و
افـسـرده نـشـده و وحـشـتى به دل راه نـمـى دهـنـد، و هـمـواره تـوكـل و اتـكـاء آنـهـا بـه خـداونـد اسـت و فرجام نیكو از آن 

  .تقواپیشگان خواهد بود
مى خواهند كـه آنـها را به حال خود رها ) ابرقدرتها(آنان پس از بپاخاستن و به وجود آوردن انقالبشان از دشمنان خود 

 .نموده و در امور آنها دخالت نكنند، اما آنان بر این امر اصرار دارند
با مشاهده . حـق را مـى جـویـنـد، به آنان سپرده نمى شود، بار دیگر خواستار آن مى شوند دیگر بـار نـیـز سـپرده نمى گردد

ا را عملى مى نمایند ولى این بار اینان نمى این وضع سالح بر دوش گرفته ، و به مبارزه ادامـه مـى دهـنـد تـا خـواسـته آنه
مى سپارند، و كشته ) ع(حضرت مهدى (و پرچم نهضت را به دست صاحب شما یعنى .... پذیرند، تا ایـنـكـه قـیـام نموده 

 هاى آنان شهیدان راه حق هستند 
وعـده داده شـده در بـیـن آنان  و بـه گـفـتـه روایات آنها سرانجام در جنگ طوالنى خود پیروز گشته و دو شخصیتى كه

كه یكى خراسانى بعنوان فقیه و مرجع ، یا رهـبـر سـیـاسـى ، و دیگرى شعیب بن صالح كه جوانى گندم . ظاهر مى شوند
 .گون ، با ریش كم پشت از اهالى رى ، مى باشد به عنوان فرمانده نظامى مى باشد

، با نیروهاى خود در نـهـضـت آن حـضـرت شـركـت )ع(به حضرت مهدى بـا سـپـردن ایـن دو شـخـصـیـت پـرچم اسالم را 
 .نائل مى گردد) ع(و شـعـیـب بـن صـالح بـه سـمـت فـرمـانـدهـى كل قواى حضرت مهدى . مـى نـمـایـنـد

پیمان با یهود  كه از هواداران رومیان و هم ((عثمان سفیانى ))هـم چـنـیـن روایات از حركتى یاد مى كند كه در سوریه توسط 
 .است برپا شده و وى سوریه و اردن را یك پارچه در قلمرو حكومت خویش در مى آورد

شش ماه آن را به . خـروج سـفـیـانـى امـرى حـتـمـى اسـت كـه از آغـاز تـا انـجـام آن پـانـزده مـاه بـه طـول مـى انـجـامد
 .قه ، نه ماه كامل بر آن مناطق فرمانروائى مى كندجنگ و كشتار پرداخته و با به تصرف در آوردن پنج منط

 .طـبـق گـفـته روایات آن مناطق پنجگانه عالوه بر سوریه و اردن ، احتماال لبنان را نیز در بر مى گیرد
ایـن وحـدت نـامـیـمـونى است كه توسط سفیانى در كشور شام به وجود مى آید، زیرا كه هـدف آن ایـجـاد یـك خـط دفـاعـى 

 .مى باشد) ع(از اسرائیل ، و پایگاهى براى رویاروئى با ایرانیان و زمینه سازان حكومت حضرت مهدى ) عـربـى (
 .از ایـن رو سـفـیـانـى اقـدام بـه اشغال و تصرف عراق نموده و نیروهاى وى وارد عراق مى گردند

فرود مى آیند،  ((فاروق ))و  ((روحاء))نها در محلى بنام او تـعـداد یـكـصـد و سـى هزار نیرو را به كوفه اعزام مى نماید و آ
در نخیله منزل مى كنند، و گویا من ) ع(آنگاه شصت هزار تن از آنان روانه كوفه شده و در محل مقبره حضرت هود 

ا رحـل اقـامـت افكند و را مـى بـیـنـم كـه در كـوفـه و در زمـیـنـهـاى پـهـنـاور و سـرسـبـز شـمـ) و یا همراه و یار او(سفیانى 
منادى او بانگ برمى آورد كه هر فردى سر شیعه على را بیاورد هزار درهـم بـه او داده مـى شـود، در این هنگام است كه 

 . همسایه به همسایه اش حمله ور شده و مى گوید این شخص از زمره آنان است
ز بوجود آمد وادار مى نمایند و براى مبارزه و نابودى حكومت آنـگـاه سـفـیـانـى را بـه پـركردن خالء سیاسى كه در حجا

 .كه زبانزد مردم بوده و انتظار آغاز آن را از مكه دارند، حكومت سفیانى را تقویت مى نمایند) ع(حضرت مهدى 
فساد زده و از این رو سفیانى سپاه خود را به حجاز گسیل داشته و نیروهایش با ورود به شهر مدینه در آنـجـا دسـت به 

پس از آن . نهضت خـویـش را از آن مـكـان آغـاز نـمـوده است ) ع(سپس آهنگ مكه مى نمایند، جائى كه حضرت مهدى 
در مورد سپاه سفیانى قبل از رسیدن به مكه وعده داده است ، یعنى فرو رفتن به زمین ، رخ ) ص (معجزه اى كه پیامبر 

 .خواهد داد
دا پناه مى برد، آنگاه سپاهى به سوى او فرستاده مى شود، همین كه به بیابان مدینه مى رسند در پـنـاهـنـده اى به خانه خ

  .زمین فرو مى روند
پـس از آن سـفـیـانـى بعد از شكست از ایرانیان و یمنى ها در عراق ، و شكستى كه در حجاز بـه دسـت حـضـرت مهدى 

) ع(مى گردد، عقب نشینى مى كند و جهت رویاروئى با پیشروى امام  به واسطه معجزه فرو رفتن در زمین نصیب او) ع(
كه با سپاه خویش راهى دمشق و قدس مـى بـاشـد، بـه جـمـع آورى و بـازسـازى نـیـروهـاى خـود در داخل كشور شام مى 

 .پردازد
اكیه در ساحل دریا، و در داخل منطقه ، روایـات ایـن نـبـرد را حـمـاسـه اى بـزرگ دانـسـتـه كـه از عـكـا تـا صـور و انـطـ

 .از دمشق تا طبریه و قدس امتداد مى یابد



وى فرود آمده و پـس از شـكـسـتـى سـخـت و ) غربى (در این گیرودار خشم خداوند بر سفیانى و همدستان یهودى و رومى 
 .همراهى مسلمانان وارد قدس مى گرددبه ) ع(كـوبـنده ، سفیانى به اسارت در آمده و كشته مى شود، آنگاه حضرت مهدى 

هـم چـنـانكه روایات نهضت دیگرى را كه زمینه ساز حكومت آن حضرت بوده و در یمن پدید مى آید، یاد نموده و رهبر آن 
 :را ستوده و یارى نمودن وى را بر مسلمانها واجب مى شمارد ((یمنى ))نهضت 

یت كننده تر نیست پس از خروج یمنى فـروش سـالح به مردم حرام است در بـیـن پـرچـمها هیچ پرچمى از درفش یمنى هدا
جـایـز نـیـسـت هیچ مسلمانى از آن . و چون خروج كند و به یارى او بشتاب زیرا كه درفش او درفـش هـدایـت اسـت 

 .ى خواندسرپیچى نماید كه اگر چنین كند اهل آتش خواهد بود، چرا كه یمنى مردم را به حق و راه راست فرا م
چنانكه روایات ، از ورود نیروهاى یمنى به عراق جهت یارى ایرانیان در برابر نیروهاى سفیانى خبر مى دهد و ظاهرا وى 

 .در حجاز نقش مهمى را ایفا مى كنند) ع(و سپاهیانش در یارى نمودن حضرت مهدى 
  و جنبشى دیگر را بـه فـرمـانـده ارتـش  هم چنین از نهضت مردى مصرى قبل از خروج یمانى و سفیانى به میان آمده

آنگاه ورود نـیـروهـاى غـربـى یـا مـغـربـى را بـه مـصـر، و . مصر، و حركتى را به قبطیان اطراف مصر نسبت مى دهد
 .بـه دنبال آن خروج سفیانى را در كشور شام خاطرنشان مى سازد

ى مصر موقعیت تبلیغى خاصى در سطح جهان قرار مى دهد و برا) ع(و نیز از روایات چنین بر مى آید كه حضرت مهدى 
آنجا را به عنوان منبر سخنرانى خویش انتخاب مى فرماید و سپس كیفیت ورود آن حضرت و یارانشان را به مصریان مى 

 :نماید
دم سـخـن مـى وارد مصر شده و حضرت بر فراز منبر آن قرار مى گـیـرد و بـا مـر) و یارانشان ) ع(مهدى (آنگاه آنان 

زمـیـن بـر اثـر عـدل و داد رونـق و نـشـاط تازه اى به خود گرفته ، و آسمان باران رحمت خود را فرو مى بـارد، : گـویـد
درخـتـان بـارور شده و زمین گیاهان خود را مى رویاند و زینت بخش ساكنان خود مى گـردد، حیوانات وحشى به گونه اى 

دانـش در دل مـؤ . بردند كه همچون حیوانات اهـلى مـى تـوانـنـد در هـمـه جـا آسـوده بـچـرنـد در آرامش و امنیت بسر مى
آن روز، مصداق . مـنـان آن چنان جاى گزین مى شود كه هیچ مؤ منى از لحاظ علمى به برادر دینى اش نیاز پیدا نمى كند

 .آشكار مى گردد) اى بى كران خویش توانگر مى سازدخداوند همگان را از غن(این آیه شریفه یغنى اهللا كال من سعته 
امـا در مـورد كـشـورهـاى اسـالمـى مـغـرب ، بـنا به گفته روایات ، نیروهایى از آنجا وارد سـرزمـیـن شـام و چـه بـسـا 

یروهاى بازدارنده و ماءموریتهاى آنان همچون ماءموریت ن.... مـصـر گـردیـده ، و بـرخـى از آنـهـا داخـل عـراق مى شوند
این نیروها در شام با نیروهاى ایـرانـى و زمـیـنـه . عرب و یا بین المللى است كه به نفع اسالم و مسلمانان نخواهد بود

پـس از آن بـه سـوى اردن . رویاروى شده و با یكدیگر به زد و خـورد مـى پـردازنـد) ع(سـازان دولت حـضرت مهدى 
و سپس به كمك دولت مصر كه . یمانده آن بعد از خروج سفیانى عقب نشسته و یا به او مى پیوندندعقب نشینى نموده ، و باق

با قیام مـردم خـود روبـرو شـده ، و یـا بـه یـارى نـیـروهـاى غـربـى كـه انـدكـى قبل از خروج و حركت سفیانى در شام 
 .وارد سرزمین مصر شده اند مى شتابند

خاطرنشان مى سازد كه یهودیان در آخـرالزمـان در روى زمـیـن ) ع(ـر و زمان ظهور حضرت روایـت مـربـوط بـه عـص
آنـگونه كه خداوند در قرآن آنان را وصف . ایـجاد فساد و فتنه نموده و گرفتار تكبر ورزى و خود بزرگ بـیـنـى مـى گـردنـد

 .ج مى نمایند نابود مى گرددنموده ، این خوى برترى جوئى به دست پرچمدارانى كه از خراسان خرو
 .چرا كه هیچ چیز نمى تواند آنان را از تصمیم خود برگرداند تا آنكه درفش هاى خود را در قدس به اهتزاز در آورند

 . و ایرانیان قومى هستند كه به زودى خداوند متعال آنان را علیه یهودیان برخواهد انگیخت
 ر مى شورانیم ما بندگان نیرومندى از خود را علیه شما ب

و بـعـد از آن اتـفاق مى  (ع(روایـات ، هالكت موعود یهودیان را كه در یك وهله و یا چندین وهله پیش از ظهور حضرت 
و سپاهیان وى كه ) ع(افتد، مشخص ننموده ، اما آخرین مرحله آن را وصف مى نماید كه به دسـت تـوانـاى حـضرت مهدى 

 .الكت مى رسندبیشتر آنها ایرانى هستند به ه
و ایـن رویـداد بـه صـورت كـارزارى بزرگ است كه در آن عثمانى سفیانى حاكم سرزمین شام در كنار یهودیان و رومیها 

 .و در خط مقدم دفاعى آنان قرار داد
ز نسخه هاى اصلى تورات را از درون غارى در انطاكیه و كوهى در فلسطین و ا) ع(بنا به نقل روایات ، امام مهدى 

دریاچه طبریه بیرون آورده و با استناد به آن یهودیان را محكوم نموده و نشانه و عالمتها و معجزات را براى آنان آشكار 
 .مى سازد

بـرخـى از یـهـودیـان كـه بـعـد از نـبـرد آزادى قـدس جـان سالم بدر برده اند تسلیم آن بزرگوار شده و كسانى كه تسلیم نمى 



 .عربى اخراج مى گردندشوند از كشورهاى 
آنـطـور كـه از روایـات اسـتـفـاده مـى شـود، انـدكـى قبل از ظهور حضرت ، جنگى جهانى بین رومیان و تركان یعنى 

غربیها و روسیه رخ مى دهد كـه سـبب آغاز آن از ناحیه مشرق است و از پاره اى دیگر از روایات چنین برمى آید كه 
 .منطقه اى خواهد بود جنگ مزبور به صورت جنگهاى

جنگهاى زیادى در روى زمین به وقوع مى پیوندند كه خسارتهاى آن متوجه آمریكا و ) ع(در سـال ظـهـور آن حضرت 
  .اروپا مى گردد

آتـش جـنـگ در مـغـرب زمـیـن هـمـچـون شعله ور شدن آتش هیزم بسیار برافروخته مى گـردد، بین مردم شرق و غرب  ))
ان ایجاد اختالف مى شود، و مردم در اثر هراس و وحشتى كه دارند با رنج و گرفتارى سختى روبرو خواهند و حتى مسلمان

 ((شد
هم چنین روایات خبر مى دهد كه زیانهاى جانى و تلفات این جنگ بعالوه بیمارى طاعون كه پـیـش از جـنـگ و پـس از آن 

رسد، و این خسارتها به مسلمانان وارد نمى گردد مگر به صورت غیر شـیـوع پـیـدا مـى كند، به دو سوم ساكنان زمین مى 
 . مستقیم

وقتى دو سوم مردم از بین بروند چه  : ایـن حـادثـه رخ نـمـى دهـد مـگر اینكه دو سوم مردم جهان از بین مى روند، پرسیدم))
 ((شید؟آیا شما نمى خواهید جزء یك سوم باقى مانده با: كسى باقى خواهد ماند؟ فرمود

پـاره اى روایـات ، اشـاره دارد بـه اینكه این نبرد در چند مرحله انجام مى پذیرد، و آخرین مـرحـله آن بـعد از ظهور 
 .و آزاد سازى حجاز توسط آن بزرگوار و ورود او به عراق خواهد بود) ع(حضرت مهدى 

حكومت در آن جاست كه مشروح آن در فصلهاى بعدى البته آزاد نمودن حجاز مربوط به نابسامانى و خالء سیاسى و بحران 
 .خواهد آمد

 آشوب گرى شرق و غرب علیه مسلمانان
در قرآن كریم و سنت به دو معناى عام و خاص آمده ، معنى عام عبارت است از هر امتحان و آزمایشى كه  ((فتنه ))واژه 

شـیـطـان و یـا از سـوى مـردم و خـواه از امـتـحان ،  براى انسان پیش آید، خواه از ناحیه خود انسان باشد یا از ناحیه
 .كامیاب و روسفید بیرون آید و از فتنه و آشوب برهد و یا در آن سقوط نماید

عبارت از حوادث و پیشامدهایى است كه مسلمانان را در بوته امتحان قرار داده و از مـرز دیـانـت : و مـعـنـى خاص 
 . هشدار داده همین معناست) ص (مقصود از آشوبهاى داخلى و خارجى كه پیامبر  و. خـارج و مـنـحـرف مى سازد

مردم را از فتنه ) ص (البـتـه صـحـابـه و تـابـعـیـن بـا تـفـاوت آراءشـان روایـات مـتـعـددى را نقل نموده اند كه پیامبر اكرم 
 . و آشوبهاى بعد از خود برحذر داشته است

حذیفة بن یمان در علم و آگاهى به روایات فتنه ها معروف بوده ، زیـرا وى در پـرسـتـش نمودن از و در مـیـان صـحـابـه ، 
 .درباره آشوبها و حفظ آن روایات اهتمام مى ورزید) ص (پیامبر 

ـیـامـبـر از ایـن رو بسیارى از رویات مربوط به فتنه ها را در منابعى مى یابیم كه با ذكر سند و نـسـبـت بـه حـذیـفـه از پ
 . نقل شده ، زیرا حذیفه از یاران خاص آن حضرت نیز بوده است (ع(و یـا از امـیـرمـؤ مـنـان عـلى ) ص (

 : چنانكه از او روایت كرده اند كه مى گفت
روز  را تا  هـیـچ فتنه جوئى نیست كه تعدادشان به سیصد تن برسد مگر اینكه اگر بخواهم نـام او و پـدر و مـحـل سكونتش ))

 ((به من آموخته است ) ص (قیامت یادآور شوم مى توانم ، زیرا تمام آنها را رسول گرامى 
 :و مى فرمود

(4) اگـر تمام آنچه را كه مى دانم براى شما بازگو مى كردم ، مرا تا شب مهلت نداده و فورى مى كشتید))
)). 
و ظهور آن ) ع(توجه مسلمانان به روایات فتنه و آشوبها، به حدى بود كه در نزد بعضى از آنان به اخبار حضرت مهدى 

 ((فتن ))بزرگوار غلبه پیدا نمود، از این رو گرد آورندگان مجموعه هاى روایى ، باب ها و فصلهایى را تحت عنوان 
و كلمه مالحم به معنى جنگها و رویدادهاى مهمى است . تدوین نموده اند) پیش آمدها و آشوبها) ((و فـتن مالحم ))یا ) آشوبها)

 . وقوع آنها را خبر داده است) ص (كه پیامبر اكرم 
ت و مانند آن تاءلیف نموده و روایا ((الفتن و المالحم ))لذا عده اى از راویان و دانشمندان اسالمى كتابهاى خاصى به نام 

 .وارد شده در این زمینه را در آن كتابها گرد آورده اند
آنـچـه در ایـن جـا مهم است ، بررسى عدد فتنه ها و آغاز و انطباق آنها با تاریخ مسلمانان نـیـسـت بـلكـه مـهم ، شناخت 

رفت ، همان فتنه اى كه  از بـیـن خـواهد) ع(آخرین فتنه اى است كه جملگى اتفاق نظر دارند كه با ظهور حـضـرت مـهـدى 



ویژگیهاى آن منطبق بر فتنه غـرب اسـت كـه اثـر آن در طـلیـعـه ایـن قـرن بـر مـلل مـسلمان آشكار گشته و دشواریهاى 
بـسـیـارى را بـه دنـبـال داشـتـه اسـت چـرا كـه غـربـیـان در داخل سرزمین مان با ما جنگیده و بر ثروتها و سرنوشت و 

در این امر دشمنان شرقى ما با آنان همكارى نموده و بخشى از سرزمین ما را به تصرف . ط مى گردندامور ما مسل
 .درآورده و با محو موجودیت اسالم و آثار آن ، آنجا را در قلمرو فرمانروایى خود در مى آورند

 : و اینك نمونه هایى از روایات شریفه
 :فرمود) ص (پیامبر اكرم 

آشـوب بـر امـت مـن وارد شـده كـه در فـتـنـه اول ، خـون ریـزى و در دومـى ، خـونـهـا و امـوال و در  چـهـار فـتـنـه و))
چهارمین فتنه و آشوب ، كور و كر و همه گیر و هم . فـتـنـه سـوم ، خـونـهـا و امـوال و زنـان حـالل شـمـرده مـى شـود

آن فتنه از شام . نه اى كه هیچ یك از مردم پناهگاهى نـمـى یابندچـون حركت كشتى در دریاى متالطم خواهد بود، به گو
را زیر دست و پـاى خـود بـه شـدت كـوبـیـده ، و بـال و گـرفـتـارى ، مـردم را  (جزیره (برخاسته و عراق را فرا مى گیرد 

اگر آن را از ناحیه ! ت نگهداریدبس كنید و دس: مـانند پوست دباغ خانه گـوشـمـال مـى دهـد هـیـچ كـس قـادر نیست بگوید
(5) اى برطرف سازند از ناحیه اى دیگر سربرآورده و ظاهر مى گردد

)). 
 : و در روایتى آمده است

ن آب در مشك آشفته مـى شود و چون وقت پایانش فرا زمـانى كه فتنه فلسطین رخ دهد، وضع شام همچون بر هم خورد))
(6) رسد، پایان پذیرفته و گروه اندكى از شما پشیمان خواهید شد

)). 
 : و در روایتى

(7) ى پوشاند، و جزیره را درهم مى كوبدآن فـتـنه و آشوب ، شام را احاطه كرده و عراق را م))
)). 

 : و در روایتى دیگر چنین آمده
ست كه آن آنـگاه فتنه اى پدید مى آید هر زمان صحبت از پایان آن شود، همچنان ادامه یافته ، به گونه اى كه خانه اى نی))

فتنه داخل آن نشده ، و مسلمانى نیست كه سیلى آن را بر صورت خود لمس نكرده باشد تا آنكه مردى از خاندان من ظهور 
(8) نماید

)). 
رامون این فتنه و آشوب ، صفات فراوانى مـشـاهـده مـى كـنـیـم ، كـه در این روایت و بسیارى از روایات مانند آن ، پی

 .طـبـق ایـن روایـت ، چـهـارمـیـن فـتـنـه و بـه گـفـتـه كل روایات ، آخرین فتنه مى باشد
 :و این ویژگیها عبارتند از

ظر الفـاظ مـتـفـاوتـنـد، امـا راویـان روایـات آن در مـنـابـع شیعه و سنى در حد تواتر اجمالى است ، یعنى هر چند از ن - 1
مـتـعـدد، آن را بـه یـك مـعـنـى نـقـل نـمـوده انـد، بـطـوریـكـه اگـر كـسـى دقـت كـنـد بـرایـش یـقـیـن حـاصـل مـى شـود كـه 

 . صادر شده است) ع(و اهل بیت وى ) ص (مـضـمـون ایـن اخـبـار از نـاحـیـه پـیـامـبـر 
ـه ، آشـوبـى اسـت دامـنـه دار، و شـامـل هـمـه اوضـاع و احـوال امـنـیـتـى ، فـرهـنگى و اقتصادى مسلمانان مى ـ ایـن فـتـن 2

كور توصیف  ((عمیاء))كر و  ((صماء))و یا در روایت دیگر . مانند اینكه ، تمام چیزهاى حرام ، حـالل شمرده مى شود. شود
توان با گفتگو او را دور كرد، و نابیناست و نمى بـیـند كه بین این و آن فرق كر است و سخن نمى شنود تا ب: شده ، یعنى 

بلكه شامل همه شده ، و بر آنها منطبق است ، وارد هر خانه اى شده و بر شخصیت هر مسلمانى ضربه و آسیب . بگذارد
خروشان قرار گیرد، دچار وارد مى سازد، و جامعه مسلمانان را هـمـچـون حـركت و تكان كشتى ، كه بر موج دریاى 

 .آشفتگى مى نماید
هیچ كسى در برابر خطر این فتنه نسبت به دین خود و خانواده اش و از جور فرمانروایان سـتـم پیشه و دستیاران شرقى و 

 : غربى آنان كه سرپرستى امور امت اسالمى را بر عهده مى گیرند، پناهى نمى یابد، چنانكه در این روایت آمده است
 ((.در آن هنگام گروهى از شرق و غرب آمده و بر امت من فرمانروائى مى كنند))

یعنى از شام آغاز مى گردد، به  ((تطیر بالشام ))ـ شر و گرفتارى و نقطه شروع آن حركت از سرزمین شام خواهد بود  3
تن اسرائیل را در كشور شام بر آن مـى نـامـند، بنابراین اگر كاش ((آفتاب تمدن ))همین جهت دشمنان ما آنجا را سرزمین 

آمده یعنى آن فتنه و آشوب شام را احاطه نـمـوده ، و  ((تـطـیـف بالشام ))و در روایـتـى جـمـله . بیفزائیم چگونه خواهد بـود
را بر آن نهاده  ((فتنه فلسطین ))آنـگـاه از آنـجـا بـه دیـگـر سـرزمـیـنهاى عربى و مسلمان كشیده مى شود، بلكه روایـتـى نـام 

 .و دشواریهاى آن بر ساكنان كشور شام بیش از دیگران متمركز خواهد بود
راه حلها سودمند واقع نشده و این آشوب مدت طوالنى ادامه مى یابد زیرا فتنه تمدن ، عـمـیـق تـر از آن است كه از  - 4

ت و موج دشمنى در دشمنان باعث به ثمر طریق ترمیم و اصالح ، چاره جوئى شود از طرفى دیگر موج مقاومت در ام



 .نرسیدن راه حلها مى گردد
 : چنانكه در روایت آمده

 ((.از نـاحـیـه اى در صـدد رفـع آن بـرنـمـى آئیـد مـگر اینكه از سوى دیگر آشكار مى شود))
ا ظهور آن حضرت ارواحنا در بین امت ، و سپس ب) ع(زیـرا راه حـل آن تـنـهـا بـا قـیام زمینه ساز حكومت حضرت مهدى 

 .فداه امكان پذیر خواهد بود
هـم چـنـیـن تـعـداد زیـادى از روایـات تـصـریـح مـى كـنـد كـه آن فـتـنـه آخـریـن آشـوب و متصل به ظهور آن بزرگوار مى 

كر نكرده ، و در برخى از روایات اگرچه به صورت مطلق آمده و بطور واضح آن را فتنه پیش از ظهور حضرت ذ. باشد
و چون مقصود همان فتنه و آشوب است ناگزیر باید . اما آن را آخرین فتنه ، و بـا هـمـان ویـژگـیها توصیف نموده است 

 .(9) حمل نمود(( مقید))را بر (( مطلق ))
یژگیهاى اصلى این فتنه و دیگر خصوصیات آن را كه در احادیث دیگر آمده خواهیم آورد، چرا كه این البته برخى از و

ویژگیها را نمى توان با هیچ فتنه داخلى یا خارجى كه بر امـت اسـالم از آغـاز تـا كـنـون رسـیده برابر دانست به جز فتنه و 
الم و زمانهاى بعد از آن و حتى آشوب گرى و كشتار و غـارت زیرا این آشوب با فتنه هاى داخلى صدر اس. آشوب غرب 

سال قبل آغاز شد، منطبق نیست و  900مـغـول هـا و بـا جـنـگ هـاى صـلیـبـى كـه مـراحـل حـمـله هـاى تـاریـخـى آن در 
 .از جهات مختلفى با یكدیگر متفاوتند

ك پارچه خود به امت اسالمى ، و ورود ارتش آنها به كلیه با هجوم ی. آرى بر آخرین مرحله آن جنگ كه غربیها توانستند
سرزمینهاى اسالمى و با به سقوط و نابودى كشاندن آنها، پـایـگـاه هـم پـیـمـانـان یـهـودى خـود را در قـلب كـشـورهـاى 

 .مى باشد ((تطبیق ))اسـالمـى بـكـارنـد قابل 
 :نقل شده كه فرمود) ص (از پیامبر گرامى اسالم 

سـوگـنـد بـه آن كس كه جانم در دست اوست ، بر امت من قومى فرمانروایى كنند كه اگـر دم بـرآورنـد آنـهـا را كـشـتـه و ))
آنها،   اگر سكوت نمایند همه چیز آنها را مباح مى شمرند، اموال آنان را از آن خود گردانده و با زیر پا گذاشتن نوامیس 

ان را مـاالمال از كینه و وحشت مى گردانند، آنان را پیوسته هراسان و پریشان و بـیـمـنـاك خون آنان را ریخته ، و دلهـاشـ
مـى بـیـنـى در ایـن هـنـگـام گـروهـى از مـشـرق و جـمـعى از مغرب آمده و بر امت من فـرمـانـروائى كـنـنـد، پس واى به 

ان از عذاب الهى ، چرا كه آنها نه به كوچك رحم نموده حال ضعیفان امت من از دست آن ستم پیشگان ، و واى بر سـتمگر
اندامشان اندام آدمیان ، اما دلهایشان . ، و نه حرمت بزرگ و پیر را نـگـاه مـى دارنـد، و از هیچ كارى روى گردان نیستند

(10) دلهاى شیاطین است
)).  

ایـن روایـت ارزشـمـنـد، از ارتـبـاط دو جـانـبـه بـیـن اسـتـبداد داخلى و استعمار خارجى پرده بـرداشـتـه و عـلت سـلطـه 
كفار شرق و غرب بر امت اسالمى را، فشار ستم و تجاوز حكام داخلى بر ملتهاى مسلمان در وجود جو اختناق و سلب 

 .دآزادیهاى آنان مى دان
زیـرا ایـن گـونـه رفـتـار ظـالمـانـه ، مـردم را در صدد انتقامجوئى از حاكمان خود برمى انـگیزد و همین درگیرى داخلى 

آنها را از دفع دشمن خارجى بازداشته ، و در نتیجه دشمن ، بـا اسـتـثـمـار آنـان و بـه بهانه رهایى آنان از چنگ 
همانگونه كه ناپلئون به مصر حمله ور گردید، . ارت كشورهاى اسالمى اقدام مى كندفرمانروایان جور پیشه ، به جنگ و غ

او وقـتـى كـشـتـى هـایـش بـه ساحل مصر نزدیك شد نامه اى براى مصریان فرستاد و در آن اسـالم را سـتـوده و نـسـبـت بـه 
 .قلمداد نمود! از ستم بردگان  آن اظهار عالقه و دوستى كرد و انگیزه آمدن خود را نجات و خالصى مصریان

این سیاست حیله گرانه را بعد از اشغال مصر نیز همچنان ادامه داد، تا جائیكه با پوشیدن لباس اهل مصر، خود را مسلمان 
 ! را جشن گرفت) ص (جلوه داده و عید میالد پیامبر 

ر گرفته و ادعا كـردنـد كـه تـنها به منظور آزاد آنگاه ، انگلیس ، فرانسه ، آمریكا و روسیه نیز شیوه هاى مشابهى را بكا
كردن ملتهاى مسلمان به سرزمین آنان آمده اند و پیوسته جـهـت ادامـه سلطه خود در سرزمینهاى اسالمى و دخالت در امور 

 .مسلمانها این ترفند را بكار مى برند
بر دسته اى از فـرمـانـروایـان مـنطبق است كه قـابـل تـوجـه است كه خصوصیاتى را كه حدیث شریف بیان داشته دقیقا 

زمینه را براى سلطه شرق و غرب آماده ساخته اند، چنانكه بـر زمـامـداران امـروز كـه زمـیـنـه سـاز ادامـه چـنـیـن سـلطـه 
 :و این خصوصیات عبارتند از. اى هـسـتـنـد نـیـز قابل انطباق است 

 . شه ، و كشته شدن به جهت یك سخن گفتنـ جو اختناق در برابر آزادى اندی 1
ـ اگر سكوت كنند همه چیز آنان را مباح مى شمرند، زیرا سیاست آنها بر این محور است كـه اگـر چـیـزى هـم دربـاره  2



 . آنان نگویند و ساكت باشند، باز هم دست از تجاوز و تعدى نسبت به مردم بر نخواهند داشت
هـاى سـرزمینهاى اسالمى از پایه هاى سیاست زمامداران متجاوز بوده و به نحوى كه گویى ـ غـارت و چـپـاول ثـروتـ 3

 . اموال مسلمانان ملك موروثى آنها و خانواده هاى خود و منافقان متملق و دربارى آنان است
و هتك آبرو و حیثیت و ـ پـایمال نمودن حرمت مسلمانان كه شامل تجاوز به خونها و ارزشهاى انسانى و آزادیها و اموال  4

 .نوامیس آنها مى گردد
 ((. پروردگار ما اهللا است))ـ ریـخـتـن خـون كـسـانـى كـه عـلیـه آنان سخن مى گویند و غیر آنان را، كه مى گویند  5
ـكـه جور و ـ دلهاى مسلمانان را آكنده از كینه و وحشت نموده ، یعنى كینه ورزى نسبت به زمامدار ستم پـیـشـه و یـا ایـن 6

 .ستم ، چنین كینه توزى را در جان مسلمانان نسبت به برخى از خودشان مى پرورانند
 :درباره آنها فرمود) ص (اما آن شرقى و غربى هایى كه پیامبر 

 ((.در آن هـنـگـام گـروهـى از مـشـرق و جـمـعى از مغرب آمده و بر امت من فرمانروائى مى كنند))
ى ها كه با فرصت طلبى از ستم فرمانروایان جور، سرزمینهاى مـسـلمـانـان را مـورد تاخت و تاز جـز بـر روسـها و غرب

 .قرار داده ، و زمام امور آنها را همچنان به دست مى گیرند، منطبق نمى گردد
شد كه از شرق گـاهـى گـفـتـه مـى شـود، مـمـكـن اسـت مـراد از گروهى كه از مشرق و مغرب مى آیند، حركت عـباسیان با

 . دولت اسالمى آمدند و حركت فاطمى ها كه از غرب آن آمدند، و این در پى ستم فرمانروایان اموى بوده است
و یـا ایـنـكـه گـفـتـه مـى شود احتمال دارد مقصود از آنان ، هجوم مغوالن باشد كه از ناحیه شـرق بـه وقـوع پـیـوسـتـه و یـا 

 . و ستم عباسیان از غرب بوجود آمده است جنگ صلیبى كه در نتیجه جور
امـا از ظـاهر روایت چنین بر مى آید كه آنها گروهى غیرمسلمانند كه بر امور مسلمانان مسلط مـى شـونـد از ایـن رو بـر 

ا زیر. عباسیان و فاطمیان منطبق نمى گردد، چنانكه بر حمله مغوالن و جـنـگهاى صلیبى گذشته نیز قابل انطباق نیست 
تسلط غربى ها بر مسلمانان به سـبـب ایـن تـهـاجـمـات نـبـوده بـلكـه آنـهـا حـكـومـتـهـاى كـوچـكـى را در سواحل سرزمین 

 .شام تاءسیس نموده و در آنجا بسر مى برند
ر امت اسالمى و اقوام مغول مدتى كوتاه بر مسلمانان حكمرانى نموده ، سپس باقیمانده آنان در سرزمین ما اسالم آورده و د

 .هضم و ذوب گردیدند
و مـهم تر از آن اینكه استیالى مغول ، و جنگ هاى تاریخى صلیبى به ظهور حضرت مهدى عـلیـه السـالم منتهى نگردید، 

 .در حالیكه چیرگى و تسلط غربى ها و فتنه و آشوب آنها طبق دیگر روایات با ظهور آن حضرت پایان مى پذیرد
ق كار آنان منحصرا بر شرقى ها و غربى هاى امروز است كه عبارت از روسـهـا و اروپـائیـهـا و بـنـابـرایـن انـطبا

 . آمریكائیان اند، خصوصا با توجه به ویژگیهاى دقیقى كه در پایان حدیث از شخصیتها و سیاستهاى آنان ذكر گردیده است
غـربـى اند، زیرا بنابر قول پسندیده تر، در روایات ، از  بـه هـر حـال آنـان وارثـان شـرقـى مـغـوالن ، و صـلیـبـى هـاى

 .روسها تعبیر به تركها شده و غربیان همان رومیان مى باشند كه به زودى با آن آشنا خواهیم شد
 :نقل شده كه فرمودند) ص (از پیامبر 

تم مـتـولد شـوند كه جز آشوب چیزى جـریـان امـر شـمـا هـمچنان ادامه مى یابد تا اینكه فرزندانى در دوران فتنه و س))
نشناسند، و زمین چنان آكنده از ستم و بیداد شود كه هیچ كـس جـراءت ندارد خدا را بخواند، آنگاه خداوند مردى را از ذریه 

(11) و عترت من برمى انگیزد، تا زمین را از عدل و داد پر سازد، آنگونه كه از ظلم و ستم پر شده است 
)) 

ایـن حـدیـث شـریـف نـشـانـگر این است كه فتنه و آشوب اءخیر در نسلها ادامه مى یابد، تا نـسـلى از فـرزنـدان مـسلمانان 
و این تعبیر . جـز سـیاست جور و ستم ندارند متولد گردد كه هیچ اندیشه اى جز اندیشه منحرف از دین و هـیـچ سـیـاسـتـى

دقیقى است از فضاى فرهنگ غـربـى و سـیاست حكومت هاى سلطه گر آنها بر سرزمینهاى ما، كه كودك مسلمان در سایه 
مگر كسى را كه خداوند  .شوم آن فرهنگ نشو و نما كرده ، و از فضاى اسالمى و فرهنگ و عدالت آن بى اطالع است 

 .یت و نگهدارى او از انحراف را فراهم سازدوسیله هدا
 :كه فرمود) ص (و معنى سخن پیامبر 

 ((.نباشد ((اهللا ))زمـیـن آن چـنـان از سـتـم و جـور آكـنـده شـود كـه كـسـى قـادر بـر گـفـتـن ))
و این . را در بر مى گیرد ایـن اسـت كـه قـوانین ظالمانه و سیاستهاى ستمگران و جورپیشگان ، تمام نقاط و زوایاى زندگى

ماجرایى است كه بعد از هجوم و سلطه غربیان بوجود آمده ، زیرا قبل از استیالى آنان در برخى از مقاطع زمانى و در 
بعضى مناطق ، جور و بیداد در زندگى مسلمانان وجود نداشت ، اما بعد از حمله و چیره شدن آشوب غرب و سلطه گرى 

. یشه تازه به دوران رسیده ، رفته رفته سیاست ظالمانه آنها بر تـمـام سـرزمـیـنـها و مراكز سایه افكندفـرمـانـروایـان ستم پ



: به گونه اى صداى مسلمانان را در سینه ها خفه كردند كه كسى نمى توانست مسلمانى خود را ابراز نموده و بگوید
ام اسالم هستیم ، و خداوند به ما دستور مى دهد كه از سـتـم و پروردگار ما خداست و یا اینكه ما خواستار پیاده نمودن احك

بیداد پرهیز نموده و علیه آن قیام نمائیم ، و یا اینكه بگوید حكم خداوند درباره این فرمانروا اینگونه است كه باید كشته شود 
 در برابر آن ایستاد و آنرا دگرگون ساختو یا از كار بر كنار گردد، و یا بگوید حكم خدا درباره این قانون این است كه باید 

. 
مـعـنـى ایـن گـفـتـه این نیست كه كسى نمى تواند به طور كلى نام خدا را بر زبان آورد، چنانكه برخى چنین تصور نموده 

داوند اند، زیرا چیزى كه كفار و ستمگران و جباران و حتى بى دین ها را برانگیخته و به خشم مى آورد همانا یاد و نام خ
 .است هنگامیكه با كفر و ستم پیشگى و سلطه آنان اصطكاك پیدا نماید

 : و در روایتى آمده است
 ((.به طورى كه كسى نمى تواند الاله اال اهللا بگوید))

پر واضح است كه مراد از این گفته این است كه كسى نمى تواند یكتائى و فرمانروائى خـدا را اعـالن نـمـوده و حـكـومـت 
 .ردن كـافـران و سـتـمـگـران را كـه بـه قـانـون خـداى عزوجل فرمانروائى نمى كنند، رد نمایدكـ

 :نقل شده كه فرمود) ع(از امیرمؤ منان 
از جـمله زمانیكه رومیان ... حكومت اهل بیت پیامبر شما كه داراى عالمات و نشانه هایى است در آخرالزمان پدید مى آیـد))

و تـركـهـا بـا رومـیـان بـه مخالفت برخاسته ، و جنگ ... را علیه شما بشورانند، و نیروها بسیج گـردنـدو تركان ، دیگران 
(12) و درگیرى در روى زمین افزایش یابد

)). 
نه و آشوب رومیان و تركها و حركت آنان در یورش علیه سرزمینهاى اسالمى ما درباره فت) ع(روشن است كه سخن امام 

 .مى باشد) ع(از نشانه هاى حضرت مهدى 
در مـتـن روایـت تعبیرى است دقیق ، یعنى آنان به منظور سلطه یـافـتـن و اسـتثمار سرزمین هاى  ((اسـتـئثـارت ))و عـبـارت 

تركها و رومیان با هم )) ((یتخاف الترك والروم ))همچنین عبادت  . كه خوى آنهاستاسالمى ما، دست به تحركاتى مى زنند 
این كشمكش و اختالف آنها، با آنكه با یكدیگر هم پیمان بوده اند، بر سر تقسیم و سلطه یافتن در قلمرو  ((اختالف پیدا مى كنند

 .نفوذشان مى باشد
در شوراندن مردم علیه ما و تجهیز نیروها چنانكه واقعیت امر نشان مى  امـا در همان حال ، در دشمنى با ما متحد گشته و

 .دهد، با یكدیگر همكارى مى نمایند
چنانكه مـى بـیـنـیم قاره اى خالى از جنگ و  ((جنگ و درگیرى در زمین فزونى مى یابد))((و تـكـثـر الحروب فى االرض ))

ینكه جنگ دیگرى آغاز مى گردد، همه اینها به سبب انتقام جوئى هاى ستیزها نیست ، و هیچ جنگى آرامش نمى یابد، مگر ا
رومیان و تركان و مخالفت آنـان بـا یـكـدیـگر است ، و پشتیبانان یهودى آنان كه هر زمان و هر كجا كه بتوانند آتش افروز 

 .و به زودى مراد از روم و ترك بیان خواهد شد. جنگ ها مى باشند
 :شده كه فرمودنقل ) ع(از حضرت على 

اى مردم آنچه مى خواهید از من بپرسید، پیش از آنكه مرا از دست بدهید زیرا كه دانش فـراونـى در سینه دارم ، و سؤ ال ))
و   نمائید از من پیش از آنكه فتنه و فساد مانند شترى كه در اثـر رم كـردن مهارش زیر سم او قرار گیرد و بر ترس 

زمین شما را بعد از مرگ و حیاتش پایمال نموده و سایه شوم خود را بر آن بگستراند و یـا اضطرابش افزوده شود، سر
وقتى . واى بر او از خونخواهى و انتقامجوئى . آتشى از غربى كه در هیزمى خشك و انبوه افتد، با فریاد بلند بانگ برآورد
، پس به كجا رفته ، در این )و اگر زنده است (،  گردش چرخ روزگار طوالنى شود، مى گوئید مرده و یا به هالكت رسیده

ثم ردد نالكم الكرة علیهم و امد دناكم بـاءمـوال و بـنـیـن و  .هنگام است كه مـعـنـى حـقـیـقـى ایـن آیـه هـا مصداق پیدا مى كند
ل و فـرزندان شما را یارى نموده و سـپـس پـیـروزى بر آنان را به شما بـرگـردانـیـم و بـا مـا)) .جـعـلنـاكـم اكـثـر نـفـیـرا

(13) و این داراى عالئم و نشانه هایى مى باشد .(( تعداد شما را از آنان فزونى بخشیدیم
)). 

و بسیار قابل ) در هیزم خشك و فراوان (غرب با عبارت در این روایت از هالكت و نابودى گسترده ) ع(حـضـرت امیر 
اشتعال سخن به میان آورده اند، سبب این نبرد فتنه اى است كه در مـنـطـقـه شـرق پـدیـد مى آید، و یا به علت جنگ 

ات جنگ افروزى تركان شرقى ، یعنى روسها، عـلیـه رومـیـان اسـت بـه زودى بـیـان روایت مربوط به آن در زمره روای
 .مى باشد، خواهد آمد) ع(جهانى كه وقوع آن طبقه گفته احادیث و نظر ما در سال ظهور حضرت مهدى 

 :نقل شده كه فرمود) ص (و نیز از پیامبر 
در آخـرالزمـان بـر امـت مـن بالى سختى از ناحیه سلطان آنان برسد كه از آن بال و گـرفـتـارى سـخـت تـر شنیده نشده ، ))



ى كه زمین پهناور بر آنان تنگ آید، و به انـدازه اى زمـیـن آكـنده از ستم و جور شود كه مؤ من جهت پناه بردن از بگونه ا
تـا ایـنـكـه خـداونـد مـردى از خـانـدان مـرا بـر انـگـیـزد و زمـین را از قسط و عـدل ، . ظلم و ستم ، جایگاهى نـمـى یـابـد

ساكنان آسمان و زمـین از وى خشنود گردیده و زمین ذخائر . گردیده بوده ، سرشار گرداند آنـگـونـه كـه از ظلم و ستم پر
(14) خود را برمى آورد و آسمان از ریزش باران رحمت دریغ نمى ورزد

)) 
 :مى گوید) ص (پیامبر به نقل از حذیفة بن یمان ، 

واى بـر ایـن امت از دست پادشاهان ستم گر كه مسلمانها را كشته و آنها را از خانه و دیـارشـان آواره مـى گـردانـنـد مـگر ))
كسى كه به اطاعت آنها تن در دهد در آن زمان مؤ من با تـقـوى بـه زبـان بـا آنـان سـازگـار و بـه دل از آنـان گـریـزان 

و چـون خداوند متعال اراده فرماید عزت اسالم را بازگرداند، پشت هر ستم گر ستیزه جو را مى شكند، و او بر هر . ت اسـ
كارى كه بخواهد تواناست ، هم اوست كه وضع امت اسالمى را پس از تباهى سر و سـامـان بـخـشـیـده و اصـالح مى كند، 

اقى نـمـانـده بـاشـد، خداوند آن روز را آن قدر طوالنى گرداند كه مردى از اگر از عمر دنیا بیش از یك روز ب: اى حذیفه 
خاندان من بیاید و بـر جـهان فرمانروایى كند و اسالم را آشكار سازد، و خدا خلف وعده نمى كند و او بر هر چیزى 

(15) تواناست 
)) 

 :و از آن بزرگوار است كه فرمود

هـر چـنـد شـمـا از . نـزدیـك اسـت امـتها علیه شما یكدیگر را فرا خوانند، بسان فراخواندن خورندگان بـر سـر سـفـره ))
كـوه شـمـا را از دل نـظـر عـدد بـسـیـاریـد، امـا هـمـچـون خـاشـاك بر روى سـیـل مـى بـاشـیـد، خـداونـد هـیـبـت و شـ

(16) دشمنانتان برداشته ، و در اثر عالقه مندى به دنیا و بیزارى از مرگ ، ضعف و سستى را به دل شما مى افكند
)). 

وت بر آنها تابیده و نشانگر اوضاع و احـوال امـت اسـالمـى بـا زمـامـداران ایـنـهـا روایـاتـى روشـن و رسـا بـود كه نور نب
 .ستمگر و با دشمنان سلطه گر آنان است و فرج ظهور حضرت مهدى علیه السالم را مژده مى دهند

 :و نیز از او نقل شده كه فرمود
بادى كه وزش آن نـابـودكـنـنـده اسـت و بـادى واى بـر عـرب از شـرى كه به آنها نزدیك است ، بالها، چیست آن بالها؟، ))

كـه وزش آن بـرانـگیزاننده است و بادى كه وزش آن سـستى آور است ، واى بر آنها از كشتار سریع و مرگ آنى ، و 
(17) گرسنگى دردناك ، بال و گرفتارى بر سر آنان فرو ریزد فرو ریختنى 

)) 
هواپیما باشد كه همچون باد سریع و آرام مى آید و سبب كشتار زیـاد، و بـاعـث مـرگ و میر ) بالها(مـمـكـن است مراد از 

رد كه این هم چنانكه احتمال دا. آنى مى گردد و یا اینكه بادى است كه از موج بمب هاى قوى و ضـعـیـف نـاشـى مـى گـردد
با سفیانى و اعراب طرفدار یهودیان و ) ع(همان است كه بیان آن در روایـت مـربـوط بـه كـارزار حـضـرت مـهـدى ) بالها(

 : رومیان در معركه آزادى قدس آمده ، چه اینكه در نسخه خطى ابن حماد چنین آمده
اند، كه با بالهاى خـود بـر گـونـه هـاى آنـان آنـچـنان ضربه آنـگـاه خـداونـد، بـاد و پرندگانى را بر رومیان مسلط مى گرد))

(18) مى زنند كه چشمهایشان نابینا گشته و زمین شكافته شده و آنها را در خود فرو مى برد
)). 

باشد و یا جنگ افزارهایى مانند هواپیما كه ) پـرستو(اى پـرنـدگـان حـقـیـقـى هـمـچـون ابـابـیـل و نـیـز مـمـكـن اسـت بـالهـ
آنها را بـكـار مـى بـرد، و بـه رودى بیان آن در بحث رزمگاه بزرگ قدس و در بخش حركت ظهور ) ع(حضرت مهدى 

 .خواهد آمد
 :نقل شده كه فرمود) ص (از پیامبر اكرم 

مـسـلمـانـان را به خدمت خویش گمارده و آنان را در شهرها به فروش مى رسانند، و هیچ نیكوكار و بدكارى مـشـركـان ، ))
این بال و گرفتارى آن چنان گریبان گیر مردم آن روزگار شود كه همه ناامید و ماءیوس و بدبین . از این عمل پروائى ندارد

این هنگام خداوند مردى از پاكان عترت من و از نیاكان ذریـه ام  شده و تصور كنند كـه گشایشى بر آنان نیست ، كه در
را فـروگـذار نـمـى كـنـد و خـداونـد دیـن و ) از دستورات اسالم (بـرانـگـیـزد، مـردى عـادل ، خـجـسـته و پاكیزه كه ذره اى 

كین را ذلیل و زبون مى گرداند، وى قـرآن ، اسـالم و مـسـلمـانـان را بوسیله او عزت و سـربلندى بخشیده و شرك و مشر
پیوسته در حالت پـروا از خداست و در اجراى حكم خداوند فریب خویشاوند را نمى خورد، سنگ بر روى سنگ نـگـذاشـتـه 

، و عـمـارتـى براى خویش بنا نمى كند، در زمان فرمانروایى خود بر كسى تـازیـانـه نـزنـد مـگـر جـهـت اجـراى حـد 
خـداونـد مـتـعال تمام بدعت ها را بوسیله او محو و نابود ساخته و تمام فتنه ها را از بین مى برد و در هـر حـقـى شـرعـى ، 

بـه وسـیـله او گـشـوده مـى شـود و درهـاى بـاطـل را مـى بـنـدد و خـداونـد مـسـلمـانـان دربـند را هر كجا كه بسر برند 
(19) توسط او به دیارشان باز مى گرداند

)) 
ایـن روایـتـى اسـت كـه حـالت دردنـاك به ضعف كشیدن مسلمانان ، و خرید و فروش آنان و اسـارتـشـان را در دیـگـر 



و مـسـلمـانـانـى كـه بـا حقارت كاركنان و خدمتگزاران سـرزمـیـن هـا تـرسـیم مى نماید، و این حالت تنها به زمان ما 
مشركان اند منحصر نمى گردد، بلكه شـامـل مـعـامـله بر سر ملتهاى مسلمان و بیرون راندن آنها از سرزمین هایشان و به 

 .اسارت درآمدن آنان توسط مشركان نیز مى شود
درماندگى ، ناگاه منجى عالم بشریت حضرت مهدى ارواحنا سـپـس این روایت خاطر نشان مى سازد كه در حالت یاءس و 

 .فداه ظهور مى كند
 رومیان و نقش آنان در زمان ظهور

، مـلل اروپـائى و قـرنـهـاى اخـیر، (ع(مـنـظـور از روم در روایـات مـربـوط بـه آخـر الزمـان و ظـهـور حـضـرت مـهـدى 
 .روم و وارثان امپراطورى تاریخى رومیان هستندآنان در امریكا مى باشد، كه فرزندان   گسترش 

و مسلمانان ) ص (رومـیـانـى كـه خـداونـد مـتـعـال سـوره اى دربـاره آنـان نازل فرموده و پیامبر : گـاهـى گـفـتـه مـى شـود
در ایتالیا و  ((رم ))ا شهر زیرا آنان بیزانس ها بودند كه پایتخت آنان ابتد .بعدها با آنان پیكار نمودند ، غیر از اینان هستند

 ((اسـالمـبـول ))سـال پـیـش آن را فـتـح نـمـوده و  500سپس شهر قـسـطـنـطـنـیـه گـردیـد تـا ایـنـكـه مـسـلمـانـان حـدود 
 .نـامـیـدنـد و مـردم آن را استانبول تلفظ نمودند

ور روایات درباره آنـان كـه از طـرفداران صـحـیـح اسـت كه رومیان هنگام نزول سوره مباركه روم و صد: پـاسـخ 
امام غربى هاى امروز افـرادى غـیـر آنها نیستند ، بلكه ادامه سیاست و تمدن . بودند) معروف (امپراطورى روم یا بیزانس 

لحاظ فرهنگ و مـلتـهاى فرانسه و بریتانیا و آلمان و غیر آن ، از .. آنها به حساب آمد و بخشى از آنان شـمـرده مـى شـونـد
مستعمرات (و این كه آنها در آن زمان مناطق تحت نفوذ روم و . و سیاست و دین ، اركان حقیقى امپراطورى روم مى باشند

 .نامیده مى شدند، این حقیقت را نفى نمى كند) آن 
ر حالى كه همه آنان از هـزار سـال پـایتخت شان رم و قسطنطنیه بود د 2بـلكـه سـرداران بـیـزانـس رومـى خـود بـه مـدت 

نژاد ایتالیائى و ریشه واحـدى نـبـودنـد، بـلكـه از ریـشـه و نژادهاى متعدد اروپائى بودند و بعد از آنكه یونان جزئى از 
 . امپراطورى روم گردید، گاهى در میان آنان یونانیان نیز بچشم مى خوردند

دى روم به ضعف گرائید و در قسطنطنیه و پیرامون آن محدود گردید و شاید به همین دلیل بـاشـد كـه وقتى امپراطورى تقلی
و در محاصره دریائى از ملتهاى مسلمان قرار گرفت ، اروپائیان به ادعاى مـیـراث خـوارى بـه پـا خاسته ، وعده اى از 

 .نامیدند (سزار(سران كشور آلمان و غیر آن را، قیصر 
طورى ها و دولتها امرى طبیعى است ، چرا كه حكومت از كـشـورى بـه كـشـور ایـن نـوع تـغـیـیـر و تـحـول در امپرا

 .دیـگـر و از مـلتـى بـه مـلت دیـگـر انتقال مى یابد، و این با باقى ماندن نام و خصوصیتهاى اصلى آن منافات ندارد
خـبـر مـى دهـد، ) زرد پـوسـتـان  =) ((بنى اصفر))بنابراین ، روایات شریفه اى كه از آینده رومیان یا به تعبیر عرب ها 

 . مـرادشـان فـقـط رومـیـان بـیـزانـس ایـتـالیائى ، منهاى ملل و قبیله هاى فرنگى و سایر قبایل وابسته به آنها نیست
ین حال به بـه هـمـیـن دلیـل مـسـلمانان در كتابهاى تاریخى خود از آنها به رومیان و گاهى فرنگیها تـعـبیر مى كنند امام در ع

 .جمع مى بندند ((اءروام ))همه آنها رومى گفته ، و آن را به صورت 
و غـیـر آن دربـاره شـرك آنان  21و  12و سوره كهف آیه هاى  32و  31عالوه بر آن ، آنچه از سوره مباركه روم ، آیات 

راد از آنـان مـلتـهـا و احزاب مدعى پیروى نسبت به خداوند متعال و احزاب و پیروان آنها استفاده مى شود ایـن اسـت كـه مـ
و روشـن اسـت كه رهبرى ملتهاى مسیحى به دست رومیان ایتالیائى و قسطنطنیه . از حضرت مسیح علیه السالم مى بـاشـنـد
 .بوده سپس غربیها از آنان به ارث برده اند

فتنه و آشوب و تسلط آنان بر مسلمانان ، كه  نام روم در بسیارى از روایات زمان ظهور آمده از جمله روایات مربوط به
 . قبال گذشت

و روایـات دیـگـرى دربـاره حـركـت نـاوگـانـهـاى جـنـگـى آنـهـا بـه سواحل سرزمین هاى عربى ، اندكى پیش از ظهور 
 .حضرت مهدى علیه السالم ، وجود دارد

 :از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمودند
رزمین شام بلوایى را مشاهده نمودى ، پس مرگ است و مردن ، تا آنكه غـربـیـان بـه تـحـرك آمـده و روانه وقتى كه در س))

(20) كه حوادثى بین آنان رخ خواهد داد. سرزمینهاى عربى گردند
)). 

شـوب شـام در روایـات مـربـوط به زمان ظهور به مرحله كشمكشهائى كه در سرزمین شام بعد از آشوب و و فـتـنـه و آ
خود را ناگزیر  ((غربیها)) ((بنى اصفر))بـه ایـن مـعـنى كه  ..استیالى اجانب بر امت اسالمى واقع مى شود اطالق مى گردد

ه به واسطه پایدارى مردم آن سامان و امواج سیاسى موجود و درگـیـر از دخالت مستقیم نظامى مـى بـیـنـنـد، بـعـد از آن كـ



آن ، از تسلط بر منطقه پیرامون فلسطین ناتوان گشته و دخالت نظامى آنها در آینده با مقاومت مسلمانان كشورهاى عربى 
 .مواجه خواهد شد

 :از امیر مؤ منان علیه السالم روایت شده كه فرمود
اى اهل ایمان گردهم آیید و از ناحیه : هنگام صبح از ناحیه مشرق ندا دهنده اى بانگ برمى آورد كه  در مـاه رمـضـان به))

و رومـیـان بـه سـاحـل ... اى اهـل بـاطـل گـرد هـم جـمـع شـویـد :مغرب پس از ناپدید شدن شفق ، ندا كننده اى ندا سر دهد
اوند آن جوانان را با سگ شان از غـارشـان بـرمـى انـگـیزد، در بین دریـا نـزدیـك غـار اصـحـاب كـهـف روى آورده و خـد

(21) آنان دو مرد بنام ملیخا، و خمالها بوده كه این دو تسلیم اوامر حضرت قائم علیه السالم خواهند بود
)). 

ایـن جنبش نظامى ادامه حركت گذشته و یا همان حركت باشد، و روایت گویاى این اسـت كـه آن جـریـان نـزدیك  و شـایـد
حركت ظهور آن حضرت خواهد بود كه چرا كه حوادث ، پى در پى و به دنبال نداى آسمانى در ماه رمضان بوجود آمده و 

 .روز دهم ماه محرم به وقوع مى پیوندد تا محرم ادامه مى یابد، و ظهور آن بزرگوار در شب دهم و
از برخى روایات چنین استفاده مى شود كه نیروهاى غربى آهنگ سرزمین شام كرده و در عكا و صـور، و طـبـق ایـن 

 .روایـت نـزدیـك غـار اصـحـاب كـهـف ، یـعـنـى در انـطـاكـیـه از نـاحـیه ساحل سوریه ـ تركیه ، فرود مى آیند
نـان اصـحـاب كـهـف روایـاتـى وارد شـده كـه خـداونـد مـتـعـال آنـان را در آخـرالزمـان ظاهر مى نماید تا براى دربـاره جـوا

مردم عالمت و نشانه اى بوده ، و از یاران حضرت مهدى علیه السالم باشند و ما آن را در بحث پیرامون ، یاران آن 
آنان به هنگام فرود آمدن نیروهاى غربى در آن برهه حـسـاس ، ایـن اسـت فـلسـفـه ظـاهر شدن . حضرت یاد خـواهـیـم كـرد

كـه مـعـجـزه اى خـصـوصـا بـراى مـسـیـحـیـان بـاشـنـد، زیـرا طـبـق نـقـل روایـات یـاران حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم 
ه وسیله آن با رومى ها و یهودیان به بحث و نـسـخـه هـاى اصـلى تـورات و انـجـیـل را از غـار انـطـاكیه بیرون آورده و ب

 .گـفـتـگـو مـى پردازند، احتمال دارد این غار، همان غار معروف اصحاب كهف و یا غار دیگرى باشد
 :به نقل از جابر جعفى ، امام باقر علیه السالم كه فرمودند

در آن سال ، در سراسر زمین از ناحیه : بـرشـورشـیـان روم بـزودى روى آورده و در رمـله فـرود مـى آیـنـد، اى جـا))
(22) غرب اختالف فراوان وجود دارد

)). 
در رمله فلسطین  البـتـه مـمـكـن است این شورشگران ، مزدوران غربى ، داوطلبان نبرد با یهود باشند كه بـه هـمـین منظور

فرود مى آیند، و ظاهرا مراد از اختالف مذكور در روایت از ناحیه مغرب زمین و یا غرب ، همان غرب سرزمینهاى 
اسالمى باشد، چرا كه بعد از آن بیان مى كند كه اولین حادثه اى كه به شام یم رسد خراب شدن آن است و احتماال خرابى 

 .آنجا به سبب غربى ها باشد
ـچـه را كـه در ایـن زمـیـنـه قـابـل تـوجـه اسـت ، مـطـالبـى اسـت كـه از اهل بیت علیهم السالم ، در تفسیر اوائل سوره و آن

 . مباركه روم وارد شده است
رومیان غالب گردیدند، در نزدیك ترین سـرزمـین و اینان بعد از مغلوب شدن به ) الف ، الم ، میم (سـوگـنـد به این حروف ))
ودى غالب مى گردند، در اندك سالى ـ اءمر از آن خداوند است از پیش و آینده و آن روز ایمان آورندگان به یارى خدا ز

(23) چنین شاد مى گردند هم اوست كه هر كسى را كه خواهد یارى فرماید، و اوست غالب و مهربان 
)) 

در آیـه شـریـفه ، به ظهور  ((یارى خداوند را نسبت به مؤ منین ))از امام باقر علیه السالم روایت شده كه آن حضرت 
 .(24) حضرت مهدى علیه السالم تفسیر نموده اند، و گویا خداوند آن حضرت را بر رومیان پیروز مى گرداند

از جـمـله روایـات دیـگـر در این زمینه ، روایات مربوط به فرود آمدن حضرت عیسى علیه السـالم و دعـوت نـمـودن آن 
 :ى سازدحـضرت مسیحیان را به اسالم و پیروى از حضرت مهدى علیه السالم است كه این فرموده خداوند را روشن م

(25) حضرت عیسى علیه السالم نشانه اى است از عالمتهاى قیامت ))
)) 

(26) هـمـه اهـل كـتـاب قبل از مردنش به او ایمان مى آورند، و او در روز رستاخیز گواه بر آنهاست ))
)) 

یعنى آن بزرگوار یكى از عالئم رستاخیز بوده و هنگامى كه خداوند او را به دنیا فرود آورد، تـمـام نـصـارى و یـهـود بـه او 
 .ا رحلت كند، مى بینندایـمـان آورده و خـود و مـعـجـزه هـایـش را قبل از آنكه از دنی

و در روایت آمده است كه عیسى علیه السالم بوسیله حضرت مهدى علیه السالم و معجزاتى كه خداوند در اختیار او نهاده با 
 .(27) رومیان بحث و مناظره مى كند

رت پـس از مـعـجـزه فـرود آمـدنـش از آسـمـان ، در دگـرگـونى اوضاع سیاسى و شورانیدن ملتهاى غربى بر ضد آن حـضـ
 . فرمانروایانشان ، نقش مهم و اساسى خواهد داشت ، كه در جریان فرود آمدن آن بزرگوار به بیان آن خواهیم پرداخت

بس میان مسلمانان و رومیان مى باشد كـه حـضـرت ، قـرارداد از جـمـله روایـات مـورد بحث ، احادیث مربوط به آتش 



عـدم تـجاوز را با آنان امضاء خواهد نمود، ظاهرا این پیمان بعد از نـبـرد بزرگ قدس است كه در مثلث عكا ـ قدس ـ 
ى حضرت مهدى و انطاكیه بین سپاه آن حضرت و لشكریان سـفیانى با پشتیبانى یهود و رومیان رخ مى دهد و بعد از پیروز

 .ورودش به قدس و فرود آمدن حضرت عیسى علیه السالم خواهد بود
بـه نـظـر مـى رسـد كـه حـضرت مسیح علیه السالم در این درگیرى و نبرد نقش وساطت و مـیـانـجى گرى را بر عهده 

 :كه فرمود خواهد داشت ، كه درباره آن سخن خواهیم گفت ، از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل شده
از جمله فتنه و آشوبى را كـه خـانـه اى از عـرب خـالى از آن ... پیش از رستاخیز شش حادثه را متذكر باش ! اى عـوف ))

صلحى برقرار مى گردد، سپس با شما پیمان شكنى نموده ، و با هشتاد  (غربیها(فـتـنـه نـخـواهد بود، میان شما و بنى اصفر 
(28) هزار سرباز مى باشد به شما حمله ور مى شوند 12ز لشكر كه هر یك متشكل ا

)). 
 :همچنین از آن حضرت روایت شده كه فرمودند

از خـانـدان هـرقـل اسـت كـه چـنـد بـیـن شـما و رومیان چهار پیمان صلح بسته مى شود، كه چهارمین آنها به دست مردى ))
در آن روز پیشواى : دوام خـواهـد یـافـت ، در این هنگام مردى از عـبدالقیس به نام سؤ ددبن غیالن پرسید) دو سـال (سـال 

(29) مهدى از فرزندانم :مردم كیست ؟ حضرت فرمود
)).  

در بـرخـى از روایـات مـدت پـیـمـان نـامـه صـلح هـفـت سـال ذكـر شـده ، امـا غـربـى هـا تـنـهـا پس از دو سال عهدشكنى 
 80نموده و پیمان خود را با مـسـلمـانـان بـر هم زده و با سپاهى كه متشكل از قریب به یك میلیون سرباز مى باشد با حمل 

 .م در سواحل فلسطین و سرزمین شام ، با مسلمانان درگیر مى شوندپرچ
و در پـى آن ، حضرت مهدى علیه السالم رهسپار فتح و آزادى اروپا و جهان غیر اسالم مى گردد كه در بحث حركت 

 .ظهور آن حضرت خواهد آمد
و به طرف كشور روم ، و تعقیب آنان توسط دیـگـر روایـات ارتـباط سفیانى با رومیان و فرار هواداران وى پس از شكست ا

 :یاران حضرت مهدى علیه السالم و بازگرداندن آنها را بیان مى كند، از امام باقر علیه السالم نقل شده كه فرمودند
وم گسیل دارد آنها به سوى ر) سـفـیانیان )زمانى كه حضرت قائم علیه السالم قیام نماید، سپاه خویش را به سوى بنى امیه ))

بگریزند، به آنان مى گویند تا به كیش ما در نـیائید شما را راه نخواهیم داد، آنها پذیرفته و رومیان آنان را وارد مى كنند و 
آنگاه كه یـاران حـضـرت مـهدى علیه السالم با رومیان مواجه مى شوند، آنها تقاضاى صلح و امان مى نمایند، پیروان آن 

هم كیشان ما را آزاد نكنید به شما امان نخواهیم داد، سپس آنها را آزاد نموده و به یاران حضرت پاسخ مى دهند كه تا 
 .(30) حضرت باز مى گردانند

ه ، وى در كشور روم بـسـر مـى بـرد و سپس روایـات دیـگـرى نشانگر این است كه سفیانى داراى فرهنگى غربى بود
راهى منطقه شام مى گردد و حركت خود را از آنجا آغاز مى كند، چنانكه به بیان آن خواهیم پرداخت ، در كتاب غیبت 

 : آمده است كه) ره (طوسى 
(31) صلیب به گردن دارد سـفـیـانـى كـه سـر كـرده قـوم است از كشور روم به حركت در آمده در حالى كه چون مسیحیان))

)).
 

از جـمـله روایـات ، احـادیـث آزادى سـرزمـیـن روم توسط حضرت مهدى علیه السالم و اسالم آوردن رومـیـان بـدسـت آن 
ایـن امـر بـه دنـبـال شـكـسـتـن پـیـمـان صـلح و حـمـله نـظـامـى آنـان بـه سـاحـل حـضـرت اسـت ، البـتـه احـتـمـال دارد 

فـلسـطـین و سرزمین شام و شكست خوردن آنها باشد، چنانكه ممكن است این درگیرى سـخت ترین نبردهاى روم با حضرت 
 .م پیدا مى شودمهدى علیه السالم باشد كه در پى آن گرایشى در بین ملتهاى آنان نسبت به اسال

 : و در برخى از روایات ، آمده است كه
(32) با تكبیر، هفتاد هزار تن از مسلمانان روم را فتح مى نمایند))

)). 
تكبیر آنان در حالى كه حضرت مهدى علیه السالم و یارانش  بعید نیست كه سقوط این پایتخت غربى با تظاهرات غربى ها و

 .آنان را همراهى مى كنند، انجام شود
 :از امام باقر علیه السالم روایت شده كه فرمودند

آن گـاه اهـل روم بـدسـت حضرت مهدى علیه السالم اسالم آورده و حضرت براى آنان مـسـجـدى را بـنـا مـى كـنـد سپس با ))
(33) رار دادن یكى از یارانش در آنجا، خود باز مى گرددجانشین ق

)) 
ظـاهـرا حضرت مسیح علیه السالم در دگرگونى ملتهاى غرب نقش اساسى داشته ، و این امـر در خـالل دو سـه سالى است 

علیه السالم و غربیان پیمان صلح برقرار اسـت ، و احتماال حضرت عیسى علیه السالم در این برهه ، در غرب كه بین امام 
 .بسر برده و یا بیشتر حضور او در غرب خواهد بود



 تركان و نقش آنان در دوران ظهور
نـان از مـلتـهـاى اروپـاى بـه نـظـر مـا منظور از تركها در روایات جنبش خجسته ظهور حضرت ، روس ها و اطرافیان آ

شـرقـى هـستند، آنان گر چه از لحاظ تاریخى مسیحى اند و از مـلتـهـاى مـسـتعمره امپراطورى روم بشمار مى روند، تا 
از : نامیده اند لیكن آنان اوال) سزار(جائى كه مدعى وراثت آنها شده ، و شـاهـان خود را مانند آلمانى ها و غیر آنها، قیصر 

نامیده  ((قبیله ها و ملتهاى ترك ))هـاى گـونـاگـون مـنـطـقـه شـرق آسـیا ـ اروپا هستند كه در زبان روایات و تاریخ ، به  قبیله
شده اند، و این نام عالوه بر تركهاى تركیه و ایران ، شامل قبیله هاى تاتار و مغول و بلغارستان و روسیه و غیر آنان نیز 

 .مى گردد
ـسیحیت ، اخیرا به آنها سرایت نموده و اصالة در بین آنان رائج نبوده بلكه بصورت یك قشر سطحى در م: دوم ایـن كـه 

آمده ، و بدتر از وضع آنان ، در میان ملتهاى اروپاى غربى وجـود دارد، چـرا كـه مـادى گـرائى شـرك آمـیـز آنـان چـیـره 
لیـم نـظریه كمونیسم مادى گرا و الحادى شده و در برابر نفوذ آن ، مقاومت گـشـتـه ، و شـایـد بـه هـمـیـن دلیـل اسـت كـه تـسـ

 .نكردند
ایـنـكـه روایـات مربوط به جنبش تركان علیه مسلمانان ، اگر چه پاره اى از آنها بـر یـورش تـركـهاى مغول و تاخت : سـوم 

از آن روایات ، حركت هاى آنان را كه به  اما برخى. و تاز آنها به سرزمین ما در قرن هفتم هجرى منطبق مى گردد
حوادث ظهور حضرت مهدى علیه السالم متصل مى گردد، و همچنین همكارى آنها با رومیان علیه ما و اختالف شان با 
یكدیگر در هـمـان زمـان را بـیـان مـى كـند و این ماجرا جز بر روسها منطبق نگشته ، و یا اینكه اگر قـضـیـه بـه درازا 

 . یده شود، بر وارثان دولت آنها از اقوامى كه ریشه و تبار تركى دارند در روسیه و اروپاى شرقى ، منطبق استكش
 : اینك نمونه هایى از روایاتى كه نقش آنان ، در آنها بیان شده است

د، كـه قـبـال گـذشـت ، از آن جـمـله ، روایات فتنه و آشوب اخیرى است كه بدست آنها و رومیان بر مسلمانان واقع مـى شـو
كـه آنـرا جـز بـه هـجوم غربیان و روسها به سرزمین هاى مـسـلمـانـان در اوایـل ایـن قـرن ، نمى توان تفسیر نمود، همانكه 

، پیوسته ادامه داشته تا اینكه خداوند آن را با حركت زمینه ساز حضرت مهدى علیه السالم در امت ، و سپس با ظهور 
 .واحنا فداه بر طرف مى سازدمبارك او ار

و روایات مربوط به جنگ سفیانى با ترك ها نیز از جمله همین روایات است و احتماال مراد از تـركـان هـمان روسها 
هستند، چه آنكه سفیانى هم پیمان روم و یهود بوده ، و در اءخبار آمده اسـت كـه حـركـت او در مـنـطـقـه سـوریـه و اردن 

و چنانچه روایت مربوط به آن صحیح باشد، مدت آن سلطه كوتاه خواهد . سـلطـه تـركـان بر سوریه پدید مى آید بـه دنـبـال
 .پدید مى آید (علج اءصهب (بود، زیرا آن تسلط پس از شكست شورش 

اهد شد، آنگاه زمـانـى كه علج اصهب قیام نماید، و پایتخت حكومت دچار سختى و بحران گردد، پس از انـدكـى كـشـته خو))
(34) بازگردانده مى شود) نسخه بدل = ترك (به خونخواهى وى برمى خیزد، و اینجاست كه كشور به شرك ) اءكحل (

)). 
حركت سفیانى یاد شده اند كه سفیانى بر آن دو پیروز شده در روایات مربوط به ظهور، اءصهب و اءبقع ، دو رهبر مخالف 

 .، و بر منطقه تسلط مى یابد
و مـن روایـاتـى را كـه داللت بـر جنگ سفیانى با ترك ها، در دمشق و یا حومه و اطراف آن بـنـمـایـد، نـیـافـتـم ، اما 

رسیده كه حـاكـى از درگـیـرى بـزرگ سـفـیانى با آنان در قرقیسیا، واقع در (35) روایات بسیارى به صورت متواتر اجمالى 
مرز سوریه ـ عراق ـ تـركـیه مى باشد، این نبرد از جنگ هاى بزرگى است كه از پیش وعده داده شده ، و انگیزه آن 

 .گنجى است كه در مجراى نهر فرات و یا نزدیك آن كشف مى شود درگیرى و كشمكش بر سر
بـعـالوه ، شـاید مراد از اتراك ، در این نبرد تركهاى تركیه باشند نه روسها، ممكن است روسـیـه در جـنـگ با تركها بطور 

رقیسیا، در ضمن حوادث كشور و بـه خـواسـت خدا بزودى یادى از جنگ ق. نهانى با سفیانى بوده و از او پشتیبانى مى نماید
 .شام و حركت سفیانى خواهد آمد

روایت شده كه ) ع(و از جمله ، روایات مربوط به انقالب آذربایجان كه در رویارویى با تركان مى باشد، از امام صادق 
 :فرمود

الب گر ما قیام كند به سوى او آذربـایـجـان بـراى مـا الزم اسـت ، چـیـزى در مـقـابل آن یاراى مقاومت ندارد و چون انق))
(36) بشتابید، اگر چه رفتن با چهار دست و پا بر روى برف باشد

)). 
زى در مـقـابـل آن ایـسـتـادگـى نـمـى نـاگـزیـر از آذربـایـجـان بـوده و چی)) :كـه فـرمـود) ع(مـمـكـن اسـت از قـول امـام 

چنین استفاده شود كه آن جنبشى است هدایت گر كه در آذربـایـجـان و یـا از نـاحـیه اهالى آن سامان بوجود آمده كه  ((كـند
مى شود الزم است بعد از آن ، انتظار و درنگ نموده ، تا نشانه هاى نزدیك آن آغاز گردد، و چنانكه از روایت زیر فهمیده 



 ممكن است این ماجرا در رویارویى با روسها باشد؛
دو خروج براى تركان رخ مى دهد، كه در یكى از آنها آذربایجان ویران گشته و در خـروج دیگرى در جزیره سر مى زند ))

نموده ، و  كه عروسان حجله نشین را به وحشت مى اندازد در این هـنـگـام اسـت كـه خداوند متعال مسلمانان را یاورى
(37) قربانى بزرگ خداوند در میان آنان وجود دارد

)). 
 وقـتـى بـه تـنـهـایـى ایـن روایـت را مـورد بررسى قرار مى دهیم ، احتماال از جمله روایات مـربـوط بـه هـجوم تركان و

مغول به سرزمینهاى اسالمى باشد، كه در نخستین مرحله اى كـه به آذربایجان رسیده آن را ویران مى سازند، و سپس به 
كه در چشمه جالوت و غیر آن ، قربانى بزرگى در بین آنان وجود . فرات مى رسند و مسلمانان بـر آنـان پـیـروز مـى گردند

 .دارد
احـتـمـال دارد كـه مـنـظـور از تـركـان در آن ، روسـهـا  . ـت ، و روایـت پـیـشـیـن نـمـایـیـمامـا اگـر جـمـع بـیـن ایـن روای

و نـخـسـتـیـن خـروج آنـهـا قـبـل از جـنـگ جـهـانـى دوم و بـعـد از آن و قـبـل از نـشـانـه هـاى نـزدیـك ظـهـور و . بـاشـنـد
 .اشغال آذربایجان توسط آنان خواهد بود

اسـت كـه نـام مـكـانـى در حـد فـاصـل بـیـن عـراق و سـوریـه نـزدیـك مـنطقه  ((جـزیـره ))یـن خـروج بـه طـرف و دومـ
و مفهوم پیروز شدن مسلمانان در آن درگیرى . قرقیسیا بوده ، و خروج آنان به آن منطقه بمنظور نبرد با سفیانى است 

دشمنان ستمگر آنان خواهد بود، و چنانكه خواهید داشت در مـنـطـقـه  پیروزى غیر مستقیمى است كه با به هالكت رسیدن
درگـیـرى قـرقـیـسـیـا درفـش و پـرچـم هدایت گرى وجود ندارد یا پرچمى كه پـیـروزى مـسـلمـانـان را بـه همراه داشته باشد 

در این كارزار، ستمگران با  و همانا بشارت دادن پیامبر و امامان علیهم السالم نسبت به آن ، بدین جهت است كه
 .شمشیرهاى برخى از هواداران خودشان به هالكت مى رسند

است كـه احـتـماال مراد از تركان روس هاست  ((فرات ))و  ((جزیره ))دیـگـر روایـات مـربوط به فرود آمدن تركان در منطقه 
 .لسطین و سواحل آن مى باشد، زیرا فرود آمدن آنها همزمان با فرود آمدن رومیان در منطقه رمله ف

است كه به دیاربكر و جـزیـره ربـیـعـه موسوم است ، و  ((جزیره ))و قبال اشاره كردیم كه قرقیسیا منطقه اى در نزدیكى 
كه به طور عموم در كتب تاریخى بیان شده ، همین نقطه است ، نه جزیرة العرب و یا جزیره اى ) جزیره (مفهوم كلمه 

 .دیگر
مـر مـنـافـاتـى بـا فـرود آمـدن تركان مغول در جزیره و فرات در قرن هفتم هجرى نـدارد، چـه ایـنـكـه بـرخـى ، آن و ایـن ا

را از جمله نشانه هاى نزدیك به ظهور حضرت به حساب آورده انـد، حـال آنـكه از نشانه هاى نزدیك ظهور، فرود آمدن و 
 .ا خواهد بودسپس نبرد آنان با سفیانى در منطقه قرقیسی

بـه هـمـیـن مـنـاسـبـت ، روایـات آشـوب گـرى تـركـان مـغول و هجوم آنان به سرزمین هاى اسالمى در زمره روایات 
است كه مسلمانان آنها را مى دانسته ، و در صدر اسالم آنها ) ص (مربوط به حوادث و پیش آمدها و مـعـجـزات نـبى اكرم 

ل مـى كـرده انـد، سـپـس در زمـان حـمـله مـغـوالن و بـعـد از آن ، ایـن قـبـیـل روایـات زیـادتـر و را سـیـنـه بـه سـیـنـه نـقـ
بـیـشـتـر رائج گـردیـده ، در عـیـن حـال این گونه روایات فرو نشستن آشوب آنان و پیروزى مسلمانان را خاطر نشان ساخته 

داشته باشد، همچنانكه در روایات مربوط به تركان كه در ) ع(مهدى ، بـدون آنـكـه در پى آن اشاره اى به ظهور حضرت 
 . پى بیان آن ها هستیم ، آمده است

 :نقل شده كه فرمود (ع(از حـضـرت عـلى : و ایـنـك نـمـونـه هـایـى از روایـات مـربـوط بـه حـمـله مـغـوالن 
ده جلوه گر است ، لبـاسـهـاى حـریر و دیبا پوشیده و گویا، قومى را مى بینم كه چهره هایشان همچون سپرهاى چكش خور))

اسبهاى اصیل را یدك مى كشند، در آنجا آنچنان كشتار زیاد است كه مجروحان از روى بدن كشتگان عبور مى كنند، و در 
 . آن كار زار تعداد فراریان از اسیران كمتر است

حضرت خندید و به آن مـرد كـه از بـنـى كـلب بود . آگاهیدشما به علم غیب ! اى امیرمؤ منان : یكى از یاران عرض كرد
آموخته ام  ((رسول اهللا ))اى برادر كلبى این علم غیب نیست ، بلكه این یك نوع آگاهى است كه از صاحب دانشى : فرمود

ن خداوند است كه به ای))زیرا علم غیب تنها علم رستخیز و آنـچـه را كـه خـداونـد در ایـن آیـه بر شمرده است ، مى باشد 
زمـان رسـتاخیز آگاهست و هم اوست كه باران را فرو فرستاده ، و از آنچه درون رحم هاست خبر دارد و هیچ كس نمى 

خداى سبحان اسـت كـه از آنـچـه درون رحـم اسـت ، پـسـر یـا دخـتـر،  ((...داند كه پیمانه عمرش در كجا لبریز خواهد شد
شـنـده یـا بـخـیـل ، نیك بخت یا بدبخت بوده و چه كسى هیزم آتش دوزخ و چه كسى در بهشت ، زشـت یـا زیـبـا، بـخـ

همنشین پـیامبران است ، آگاهى دارد، بنابراین علم غیبى كه جز خدا كسى از آن آگاه نیست همین است ، و غـیر از آنچه كه 
بر آن آگـاه سـاخـت و در حـق مـن دعـا فـرمـود، تـا گفته شد، علمى است كه خداوند به پیامبرش آموخته ، پیامبر مرا 



(38) خـداونـد آن را در دل من جایگزین و درونم را از آن سرشار سازد
)). 

روایت ) ع(با تركان مى باشد، از امام صادق ) ع(مهدى  از سـلسـله روایـات گـذشـتـه ، روایـات مربوط به جنگ حضرت
 :شده كه فرمود

نـخـسـتـیـن سـپـاهـى كـه حـضـرت مـهـدى تـدارك مـى بـیـنـد بـه سـوى تـركـان گـسـیـل مـى دارد و پـس از شـكـسـت آنـان ))
(39) آنجا را فتح مى نمایندو بـه اسـارت درآوردن آنـهـا و بـه غـنیمت گرفتن اموالشان راهى شام گردیده و 

)). 
بـه ایـن مـعـنـى كه این اولین لشكرى است كه حضرت آن را مجهز و اعزام مى كند و خود آن بـزرگوار در آن شركت 

توسط آن بزرگوار بعد از ورود وى به عراق و ) ع)زام سپاه حضرت مهدى ندارد و در برخى از روایات آمده است كه اع
 .در پى چندین نبرد، جهت آزاد سازى حجاز و عراق خواهد بود

و مـمـكـن اسـت مـراد از تـركـان در ایـنـجـا تـرك هـاى تـركـیـه بـاشـد امـا بـه احـتـمـال قـوى تـر روسـهـا هستند كه سفیانى 
یا با آنان كارزار مى كند و هـیـچـیـك بـر دیـگـرى غلبه نمى یابد و چنانكه روایات مى گوید، نابودى آنان ، در نبرد قرقیس

 .بوده و سرزمین آنها بر اثر صاعقه ویران مى گردد) ع(توسط حضرت مهدى 
و زلزله مى داند و ممكن  دسـتـه اى دیـگـر از ایـن احـادیـث ، روایـاتـى اسـت كـه ویرانى سرزمین تركان را در اثر صاعقه

 . است منظور جنگ افزارهایى مانند موشك ها باشند كه ویران گرى آنها مانند صاعقه و یا زلزله است
بوده و ویـرانـى در حـد بـسـیـار گسترده ) ع(و بـه نـظـر مـى رسـد كـه ایـن حـادثـه ، در پـى نـبرد آنان با حضرت مهدى 

ابودى و محو قدرت و شـوكـت آنـان مـى انـجـامـد، چه اینكه پس از آن ، یادى از آنان در اى مى باشد، آن گونه كه به ن
پس از آن حادثه ، دیگر تـرك  ((فال ترك بعدها))روایات ظهور وارد نشده ، فقط بعد از دومین خروج آنان این عبارت آمده 

روسها باشند، زیرا در روایات مربوط به ظهور چنین گفته وجـود نـخـواهـد داشـت ، از ایـن رو احـتـمال دارد كه آنان همان 
 . اى در مورد هیچ ملت مسلمانى نیامده است

 یهودیان و نقش آنان در دوران ظهور
، جز آیه هاى نخستین سوره بنى اسرائیل )ع(اگـر پـیـرامـون نـقـش یهودیان در آخرالزمان و عصر ظهور حضرت مهدى 

ن كافى بود، زیرا این آیات در عین خـالصـه بـودن ، وحـى الهـى بـوده و بـه گونه اى رسا و چیزى در اختیار ما نبود، هما
. گویا، شمه اى از تاریخ و سـرگـذشـت آنـهـا را بـیـان كـرده و بـه نحو معجزه آسا و با دقت ، آینده آنها را روشن مى سـازد

د دارد كه پاره اى از آنها مربوط به تفسیر آیات ، و برخى دیگر عـالوه بـر ایـن آیه ها و آیات دیگر، تعدادى روایات وجو
مى باشد، كه پس از تفسیر آیات به بیان آنها مى ) ع(پیرامون وضع یهودیان در عصر ظهور و انقالب حضرت مهدى 

 . پردازیم
 وعده الهى نسبت به نابودى یهودیان

بركت (نه برد از مسجد الحرام به مـسـجد اقصى كه مبارك گردانیم مـنـزه و پاك است آنكه یك شب ، بنده اش را به سفر شبا))
و به موسى تورات را داده و او . پیرامونش را تا از نشانه هاى خود به او نـشـان دهیم بدرستى كه او شنوا و بیناست ) دادیم 

فرزندان كسى را كه با  .را نپذیرندگردانیدیم ، كه غیر از من سرپرستى ) بـنى اسرائیل (را هدایت گر فـرزنـدان یـعـقـوب 
 ((.نوح حمل نمودیم ، كه او بنده اى شكرگزار بود

در زمـیـن دو بـار فـسـاد ) بـنـى اسـرائیـل (مـا در تـورات حـكـم در انـقـراض بـنـى اسـرائیـل نـمـودیـم زیـرا شـمـا ))
 ((.نـمـودیـد و بـر دیـگر فخر و بزرگى بسیار خواهید نمود

ى مـا در تـوراتى كه بر آنان فرو فرستادیم حكم قطعى به انقراض آنها كردیم شـمـا بـزودى از راه راسـت مـنـحـرف یـعـنـ
 .شـده و دوبـاره در جـامعه تبهكارى مى كنید، چه اینكه بزودى بر دیگران فخر و برترى جوئى بسیار مى نمائید

ا از ناحیه خود كه توانمند و سـتـبر مى باشند جهت سركوبى شما وقتى كه هنگام كیفر اولین فساد فرا رسد بندگانى ر))
 ((.فرستادیم ، در میان خانه ها به جستجوى خانه به خانه پرداختند و این وعده اى قطعى بود

زمـانـیكه وقت مجازات شما بر نخستین تبهكارى خودتان رسید بندگانى را از اطراف خود كـه داراى صـالبـت مـى باشند 
تان فرستادیم تا شما را گوشمالى سخت بدهند آنان میان خانه ها به جستجوى خانه به خانه پرداختند و این وعده اى بسوى 

 . حتمى است
از آنان   آنـگـاه پـیـروزى را براى شما، بر آنان گرداندیم و شما را با ثروتها و پسران یارى نمودیم و تعداد شما را بیش ))

 ((. قرار دادیم
وزى را براى شما بر كسانى كه آنها را علیه شما برانگیختیم برگرداندیم و بـه شـما ثروت ها و فرزندانى را عطا سـپس پیر

 .كردیم و شما را از یاوران بیشترى برخوردار نمودیم كه به كمك شما علیه آنان بستیزند



ى نـمـوده ایـد و هـنـگـامى كه وعده بار دوم بیاید اگـر خـوبـى كـردیـد، خـوبى به خود نموده اید و اگر بدى كردید به خود بد))
چهره هاى شما را ناخوش دارند و وارد مسجد اقصى گردند همانگونه كه نخستین بار داخل شدند و آنچه را كه برتر آمده 

 ((. نابود كنند نابود كردنى
واسطه نـعـمـتـهـایـى كـه از ثـروتـهـا و اوالد بـه و آنـگـاه وضـع شـمـا مـدتـى بدین گونه ادامه داشته و چنانچه توبه نموده و ب

شـمـا بـخـشـیـدیـم ، نـیـك عمل نمودید به سود خودتان بوده و اگر به بدى و طغیان و خود بزرگ بینى پرداختید فـرجـام بـد 
ه به اعمال بد دست مى یازید، ما آن ، مـربـوط بـه خـودتـان خـواهـد بـود، امـا شـمـا بـزودى نـه تـنـهـا عـمـل نـیك ننموده بلك

شما را مهلت مى دهیم تا زمانى كه وقـت مـجـازات و كـیفر شما بر دومین فسادتان فرا رسد، آنگاه فرستادگانى را از ناحیه 
خودمان كه بمراتب سخت تر از مرحله اول رفتار مى نمایند، مى فرستیم بال و گرفتارى را كـه ناخوش دارید به ارمغان 

یاورند و سپس فاتحانه وارد مسجد اقصى گردیده بـه هـمـان سـان كـه در زمـان تـعـقـیـب و جـسـتـجـوى دشـمـن در شما ب
 .مـنـازل شـمـا در مـرحـله اول ، وارد گـردیـده و برترى جویى و فساد گرائى شما را به نابودى كشاندند

 ردید باز گردیم و ما دوزخ را تنگنائى براى كافران قرار دادیمشـایـد پـروردگـار شـمـا بر شما رحم نموده و اگر باز گ))
 (40)

)). 
انحراف شاید پروردگارتان شما را بعد از دومین كیفر با رحمت خویش ببخشاید و چنانچه بعد از كـیـفـر دوم ، بـازگـشت به 

نمودید، ما نیز مجازات شما را از سر خواهیم گرفت و شـمـا را در تـنـگـنـاى دنیوى قرار داده و در آخرت دوزخ را زندان 
 .و حصارى بر شما قرار خواهیم داد

دگانى آنها تاریخ یهودیان بعد از موسى تا پایان زن: نـخـسـتین نتیجه اى كه از آیات قرآن كریم استفاده مى شود این است كه 
بدین صورت خالصه مى شود كه آنها در جامعه فـسـاد نـموده تا آن هنگام مجازات شان فرا رسد، و خداوند افرادى را از 

ناحیه خود برمى انگیزد كه بر آنان چیره خواهند شد سپس خداوند بنابر مصلحت هایى یهودیان را بر آنان پیروز مى گرداند 
ا نموده ، و طرفدارانشان را در جهان بیش از آن قوم مى گرداند، اما یهود از این اموال و یاران و اموال و اوالد به آنها عط

بهره بردارى صحیح نمى نمایند، بلكه سـوء اسـتفاده نموده و بار دوم در روى زمین فساد به بار مى آورند، البته این بار 
و . ش را بسیار بهتر و برتر از سـایـر مـردم مى پندارندعالوه بر فساد، گرفتارى خوى تكبر و برترى طلبى شده و خوی

زمانى كه وقت كیفرشان فرا مى رسد خداوند بار دیگر آن قـوم را بـر آنـان چـیـره سـاخـتـه ، و گـوشـمـالى را در سـه 
 .مـرحـله سـخـت تـر از بـار اول بر آنان وارد مى سازد

ى را كـه خـداونـد بـار اول بـر ضـد آنـان بـر مـى انگیزد، به آسانى بر آنان چیره ایـن اسـت كـه ، قـومـ: دومـیـن نـتـیـجـه 
مى گردند، و به جستجوى خـانـه بـه خـانـه مـى پـردازنـد، آن گـاه داخل مسجد اقصى شده و نیروهاى نظامى آنان را 

هودیان بر آنها و زیادى یاران و هوادارانشان ، مـتـالشى مى كنند آنگاه خداوند بار دوم آنها را مى فرستد و بر خالف غلبه ی
ضربات شدیدترى را در سه نوبت بر آنها وارد مى سـازنـد، كـه در اولیـن نـوبـت ، چـهـره هـاى پـلید آنان را آشكار و آنها 

ر و برترى و سپس خوى تكب. را رسوا ساخته و چنانكه نخستین بار وارد مسجد اقصى شدند، فاتحانه وارد مسجد مى گردند
 .جوئى آنان بر ملتها را، پایمال مى كنند

سـؤ ال اسـاسى كه مفسران مطرح مى كنند این است كه آیا این دو نوع فساد كه یكى همراه بـا بـرتـرى طـلبى است پایان 
 یافته و یا آن دو كیفر وعده داده شده بر آنان واقع شده است یا خیر؟

كه هر دو مورد، انجام شده بدین ترتیب كه كیفر فتنه و فـسـاد نـخستین بنوخذ نصر بـرخى از مفسران بر این عقیده اند 
رومى انجام پذیرفته است و بعضى دیگر معتقدند ) تیتوس )و مجازات دومین مرحله فساد و تباهى به دست ) بخت النصر(

 . كه هنوز آن دو كیفر رخ نداده است
برابر نخستین فساد، در صدر اسالم بدست مـسـلمـانـان انـجـام پـذیرفته ، و  اولین كیفر در: اما نظریه درست این است كه 

آنگاه كه مسلمانان از اسالم فاصله گرفته و دور شدند خداوند یهودیان را بر آنان چیره ساخت ، و در این مرحله نیز براى 
نان دوباره به اسالم روى آورند زمان كیفر دومین بار، یهودیان در زمـیـن ایـجاد فساد و طغیان نمودند و هرگاه كه مسلما

و بر اساس همین تفسیر از امامان عـلیـهـم السالم روایاتى رسیده ، از . دوم فرا رسیده و به دست مسلمانان انجام خواهد شد
اران وى انـد و یـ) ع(جمله آنكه ، آن قومى را كه خداوند در مرحله دوم علیه یـهـودیـان بـرمـى انـگـیـزد، حـضـرت مـهـدى 

برمى انگیزد، در تفسیر عیاشى ) ع(كـه اهـل قـم مـى بـاشـنـد و هـم آنـان كـه خـداونـد آنـهـا را قـبـل از ظـهـور حضرت قائم 
را قرائت نمود،  شدید  بعثنا علیكم عبادا لنا اولى باءس روایت شده كه حضرت بعد از آن كه آیه شریفه ) ع(از امام باقر 

 :فرمود
 ((.و یـاران اوسـت كه نیرومند و داراى صالبت مى باشند) ع(اد از ایـن آیـه حـضـرت قـائم مـر))

نقل شده كه آن حضرت در تفسیر آیه  (ع(و نـیـز در تـفـسـیـر نـور الثـقـلیـن ، از كـتـاب روضـه كـافـى از امـام صـادق 



 :شریفه فوق فرمود
را رها ننموده ، ) ص (قـومـى را بـرانـگیزد كه دشمنى از دشمنان آل محمد خـداونـد قـبـل از خـروج حـضـرت قـائم ، ))

 ((.مگر اینكه او را به هالكت مى رسانند

 

فدایت گردیم ))روایت شده كه وقتى این آیه را قرائت فرمود، عـرض كـردیـم ) ع(و در كـتاب بحاراالنوار، از امام صادق 
آنان به خدا سـوگـنـد اهـل قـم ، آنـان بـخـدا سـوگـنـد اهـل قـم ، آنـان بـخـدا : آنها چه كسانى هستند؟ امام سه بار فرمود

(41) سـوگـنـد اهل قم مى باشند
)). 

چ گونه اختالفى بین آنها وجـود نـدارد ، زیـرا اهـل قم ایـن سـه روایـت از نظر مراد و مقصود یكسان و هماهنگ بوده و هی
هستند كه خداوند آنـان را بـراى زمـیـنـه سـازى ظهور آن بزرگوار بر ) ع(یعنى اهل ایران ، همان یاران حضرت مهدى 

. جود دارند مى انگیزد و به طورى كه روایات داللت دارد ، به هنگام ظهور تعدادى از اصحاب خاص ایشان در بین آنها و
عالوه بـر ایـنكه مقاومت یهودیان در مقابل این مردم و مسلمانان هواداران آنان در چند نوبت انجام مى گـیـرد ، تـا آنـكه 

 . ظهور كند كه نابودى نهائى یهودیان را به رهبرى وى و بدست با كفایت او ، ارواحنا فداه خواهد بود) ع(حضرت مهدى 
دارد بر اینكه ، دومین كیفر وعده داده شده یهودیان بدست مسلمانان انـجـام خـواهـد گـرفـت ، ایـن و از مطالبى كه داللت 

اسـت كـه آن قـومـى را كـه خـداوند وعده فرمود ، دوبار علیه یـهـودیان برمى انگیزد، یك امت بوده و صفاتى كه براى آنان 
زیـرا پـادشـاهـان مـصـر و بـابـل و . ـر مـسـلمـانـان تـطـبـیـق نـمـى كـنـدیاد شده و ویژگیهاى جنگ آنـان بـا یـهـودیـان جـز ب

سـازگـار ) بـنـدگـان مـا)) (عـبـادالنـا))یـونـان و ایـران و روم و دیـگـران كـه بـر یـهـودیـان تـسـلط یـافـتـند با صفت 
پیش نیامده كه یهودیان بر آنان چیره گردند، در حالى كه  نـیـسـتـنـد وآنـگـهـى طـبـق بـیان آیات بعد از كیفر اول حـادثه اى

پس از مجازات اول یـهـودیان ، بدست ما در صدر اسالم ، آنان بر ما غلبه پیدا نمودند، و خداوند آنها را بـا امـوال و 
ان گشته و با پشتیبانى ابر فـرزنـدان یارى داد، به گونه اى كه افزایش هواداران آنها در جهان بیش از طـرفـداران مـسـلمـانـ

و هم آنان هستند كه در زمین فساد نموده ، و بر ما و ملتهاى محروم ،برترى طلبى و فخر مى .قدرتها علیه ما قیام نمودند 
 .كنند و ایـن مـجـاهـدان و كـفـرستیزان اسالم هستند كه ضربات خود را بر پیكر و چهره كریه آنها وارد مى سازند

روشـن مـى گـردد، ایـن اسـت ) ع)این معنى داللت دارد و با بررسى تاریخ یهودیان بعد از حضرت موسى  نـیـز آنچه بر
كـه فـسـاد در زمـان گـذشـتـه ، و حـال یـهـود تحقق یافته ، اما برترى وعده داده شده آنها تنها در زمان ما بوجود آمده است 

 .ر وعده داده شده فرا رسیده و آنها را نابود مى سازدو هـمـیـن غـلبه آنهاست كه در پى آن دومین كیف
و این مطلب براى كسانى كه مختصرى تاریخ یهودیان را، كه به زودى از آن یاد خواهیم نمود، مورد مطالعه قرار دهند، 

 . اءمرى روشن است
 وعده خداوند نسبت به تسلط و چیرگى بر یهودیان

 :خداوند متعال در قران كریم مى فرماید
پـروردگـار تـو اعـالم مى دارد ،كسانى را بر یهودیان چیره خواهد كرد كه تا روز قـیـامـت ،آنـان را مـجـازات و شـكـنـجه ))

خواهند نمود و خداست كه زود مجازات نموده و هم اوست آمـرزگار و بخشنده ، و از جمله مجازات خداوند این است كه 
یـن قرار داده بعضى از آنان نیكوكار و برخى نابكارند و آنان را با خوبى و بدى آنان را پراكنده و گروه گروه در زمـ

(42) آزمایش كردیم ، شاید توبه نموده و به راه حق و هدایت باز گردند
)). 

خداوند اعالن و مقدر فرموده كه بزودى كسى را بر یـهـودیـان مسلط مى گرداند كه تا : كه  معنى این دو آیه شریفه این است
بـسـرعـت مـجـازات نـمـوده و هـم اوسـت آمـرزنـده مهربان ، از  ( خداى(روز رستاخیز آنان را مجازات و شكنجه دهد، او 

روى زمین پراكنده و دسته دسته مى گرداند، گروهى از  جمله مجازاتهاى خداوند درباره یـهـودیـان این است كه آنها را در
 .آنان نیكوكار و گروهى بدكارند و آنها را به وسیله خوبى و بدى آزمایش مى كند شاید توبه نموده و هدایت گردند
انى چون ما اجراى این وعده الهى را در كیفر یهودیان ، در تمام دورانهاى تاریخى آنان به استثناى دوران حكومت پیامبر

موسى و یوشع و داود و سلیمان علیهم السالم مشاهده مى كنیم و خداوند اقوام و ملتهاى مختلفى را بر آنها مسلط گردانید كه 
 .آنان را شكنجه و مجازاتى دردناك نمودند

ه بر یهودیان تسلط آرى ، پـادشـاهـان مـصـر و بـابـل و یونان و فارس و روم و دیگران بودند ك: گـاهـى عـنـوان مـى شـود
یافته و آنان را مجازات سختى چشاندند اما مسلمانان چنان رفتارى با آنها ننموده ، بلكه تنها بر نیروهاى نـظامى آنها پیروز 

گشتند و سپس زندگى در سایه دولت اسالمى را از آنان پذیرفتند، كه با برخوردارى از آزادى و حقوق خود در قوانین 



 .ردازنداسالمى ، جزیه بپ
اینكه آنها را بدترین عذاب چشانیدند، به این معنى نیست كه پیوسته آنها را كشته و یا آواره و زندانى نمودند، آن : امـا پاسخ 

چنانكه بیشتر حكومتهایى كه پیش از اسالم بر آنان تـسـلط یـافـتند، این گونه عمل كردند، بلكه به این معنى است كه آنها از 
سـیـاسـى ، تسلیم آن حكومتى گردیدند كه خداوند بر آنان مسلط ساخت اگر چه مسلمانان در آزار و كـیـفـر لحاظ نظامى ، 

 .یهودیان ، از دیگران مالیم تر بودند، اما مصداق تسلط بر یهودیان ، و كیفر نمودن آنان مى باشند
آنها گواهى مـى دهـد ولى در عـصـر حاضر كه بلى تاریخ یهودیان تطبیق این وعده خدا را بر : و گاهى نیز گفته مى شود

از نیم   یك و یا حداقل نیم قرن برآنها سپرى گفته ، كسى كه آنان را مجازات و كیفر دهد بر آنان مسلط نشده ، بلكه آنان بیش 
ین قضیه را ا !بدترین شكنجه ها را در فلسطین و دیگر مناطق به مسلمانان روا مى دارند. م  1936قرن است یعنى از سال 

 چگونه مى توان تحلیل نمود؟
این دوره از تاریخ زندگى یهودیان جدا به حساب مى آید، زیرا این هـمان دوره بازگشت قدرت آنهاست : پاسخ این است كه 

سـپس پیروزى شما را بر كسانى كه آنان را علیه شما برانگیختم ))كه خداوند در سوره اسراء به آنان وعده فرموده است ؛ 
برگردانده و به شـمـا امـوال و فرزندانى را عطا كرده ، و شما را از یارانى بیش از تعداد آنان برخوردار نـمـودیم تا با 

بنابراین ، این دوره خارج از وعده كلى تسلط بر آنهاست تا اینكه وقت كیفر و مجازات  (( .همكارى شما بر ضد آنها بستیزند
 .دوم بدست مسلمانان فرا رسد

ایـن زمـیـنـه روایـات زیـادى از امامان علیهم السالم رسیده كه این وعده الهى نیز بدست مـسلمانان انجام مى پذیرد، در  در
همین خصوص صاحب مجمع البیان ، در تفسیر آیه یاد شده ، اتـفـاق نـظـر مفسران را بر این معنى بیان كرده و فرموده 

مـى بـاشـد، و هـمـیـن مـعـنـى از امـام بـاقـر ) ص (یـامـبـر اسـالم حـضـرت مـحـمـد مراد از آن نزد تمام مفسرین ، امت پـ
 . نقل نموده است (ع(نقل شده ، و على بن ابراهیم قمى ، در تفسیر خود آن را از ابى الجارود، از امام باقر  (ع(

 وعده خداوند در فرونشاندن آتش جنگ یهودیان
 :رمایدخداى متعال در قرآن مجید مى ف

بـلكـه . یـهـودیـان گـفتند دست خدا بسته است ، دست آنان بسته باد، و به سبب این گفته از رحـمـت خـداى دور شـدنـد))
 ((دسـتـهـاى خـدا گـشوده است و هر گونه بخواهد انفاق مى كند

ایـد و مـیـان آنـان تـا روز رسـتـخیز، آنـچـه كه از ناحیه پروردگار بر تو فرود آمده ، بر سركشى و كفر آنان مى افـز ....))
كینه و دشمنى انداختیم ، و هر وقت آتش جنگى را بـرافـروخـتـنـد، خـداونـد آن را خاموش گردانید، آنان سعى در ایجاد فساد 

(43) در زمین دارند و خداوند فساد كنندگان را دوست نمى دارد
)). 

ایـن وعـده خـداسـت ، بـه فـرو نـشـاندن آتش جنگ هایى كه یهودیان برمى افروزند، خواه مـسـتـقـیـمـا خـود آنـان خـوى 
خواهد بود،  جـنـگ افـروزى داشـتـه ، و یـا ایـنـكـه دیـگـران را بـه ایـن عمل تحریك كنند و این وعده الهى بدون استثناء

 . آمده است ((هر وقت آتش افروزى نماینده ))یعنى  ((كلما اوقدوا))زیرا با لفظ 
تـاریـخ گـذشته و حال آنان گواهى مى دهد كه آنها همواره در پى آتش افروزى بسیارى از آشـوب و جـنـگـهـا بوده اند، اما 

ـایـت خـویـش تـحـقـق بـخـشـیـده ، و مـكـر و حـیـله یـهـود را خداوند متعال وعده خود را نسبت به مسلمانان و بشریت با عـن
و شاید بـزرگـتـریـن آتش جنگ و . بـاطـل و نـقـشـه هـایـشـان را خـنـثـى كـرده و آتـش جـنـگ آنـان را فـرونـشانده است 

امن زدن به آن ، شرق و غرب را آشوبى كه آنان علیه مسلمانها و جهانیان برافروخته اند، همین نبرد فعلى باشد كه جهت د
تحریك نموده ، و خودشان در فـلسـطـیـن مـسـتقیما، و در اكثر كشورهاى جهان بطور غیرمستقیم طرف درگیر مى باشند، و 
چیزى نمانده كه وعده خداوند با فرونشاندن این جنگ تحقق یابد و از آیه شریفه یاد شده چنین استفاده مى شود كه دشمنى و 

جـنـگ آنـهـا خـواهـد بـود، بـه دلیل  اى داخلى آنها، خود یكى از راه هاى لطف خداوند، بـراى فـرونـشـانـدن آتـش درگیریه
بعد از طرح دشمنى و درگیریهاى داخلى در آیه شریفه ، گوئیا كه خاموش نمودن آتش افروزى آنان  ((اطفاء النار))ذكر جمله 

 .باشد، فرع بر ایجاد كینه در بین آنها مى 
و مـا مـیـان آنـان تـا روز قیامت دشمنى و كینه توزى افكندیم و هرگاه آتش جنگى را برافروزند، خداوند آن را فرو مى ))

 ((.نشاند
ایـن شـمـه اى از تـاریـخ آنان بود، و ما به تفسیر آیه هایى كه وعده هاى سه گانه خدا دربـاره یـهـودیـان را در بردارد، با 

 . پرداخته ایم) ع(زمینه سازان ظهور حضرت مهدى ) ((الممهدون للمهدى ))ر كتاب اندكى شرح د
امام برخى از روایات مربوط به نقش یهودیان در زمان ظهور، مربوط به گرد آمدن آنها در فلسطین قبل از جنگ نابود 

 : كننده آنها است كه تفسیرى براى این آیه شریفه است



سـرائیـل گفتیم زمین را ساكن شوید و زمانى كه روز قیامت فرا رسید شما را آمیخته با یكدیگر مى و بـعـد از او بـه بـنـى ا))
(44) آوریم

)).  
و از این . یـم ، چنانكه در تفسیر نـورالثـقلین آمده است یـعـنـى شـمـا را از هـر نـاحـیـه اى و یـا هـمـگـى شـمـا را گـرد آورد

 :روایت شده كه فرمود) ص (حدیث شریف درباره آمدن آنان و كارزارشان در عكا استفاده مى شود، از پیامبر 
نـمـى شود  قـیـامـت بـه پـا: آیـا شـنـیـده ایـد نـام شـهرى را كه بخشى از آن درون دریاست ؟ عرض كردند آرى ، فـرمـود))

(45) مگر آنكه هفتاد هزار تن از فرزندان اسحاق به شهر یورش مى برند
)). 

 :است كه فرمود) ع(و از امیر مؤ منان 
خواهم كرد و یهودیان را از شـهـرهـاى عـربـى بـیـرون مـى  در مـصـر مـنـبـرى را بـنـا نـمـوده و دمـشق را قطعا تخریب))

پرسیدم اى امیرمؤ منان ، شما به : گوید) عـبـایـه اسـدى )رانـم و بـا همین چوب اعراب را خواهم راند، راوى این حدیث 
 . ش ما صحبت كردىاى عبایه ، به روشى غیر رو:گونه اى خبر مى دهید كه به یقین پس از مردن زنده خواهید شد؟ فرمود

 .(46) این كارها را انجام مى دهد) ع(یعنى حضرت مهدى (مردى از تبار من 
ـا پـیـرامـون نـبـرد این روایت داللت دارد، كه یهودیان در بسیارى از شهرهاى عرب تسلط و یا حضور مؤ ثر دارنـد و م

 . بـا سفیانى و یهودیان ، در بیان حوادث سرزمین شام ، و حوادث حركت ظهور، سخن خواهیم گفت) ع(حـضـرت مـهـدى 
در شـمار نشانه هاى ) مـعـبـد) ((كـشـف هـیـكـل ))و از جـمـله روایـات ، حـدیـث كـشـف مـعـبـد تـوسـط آنـهـاسـت ، و جـمـله 

 :نقل شده كه فرمودند) ع(كشف خواهد شد، از امیرمؤ منان ) ع(كه ظاهرا معبد حضرت سلیمان ظهور آمده ، 
نخست محاصره كوفه با كمین كردن و پـرتـاب سـنـگ ، و ایـجـاد شـكـاف : ظـهـور آن حـضـرت نـشانه ها و عالماتى دارد))

هل شب ، كشف معبد و به اهتزاز در آمدن پرچمهائى و رخـنـه در زوایـاى كـوچـه هـاى كـوفـه ، تـعـطیل مساجد به مدت چ
(47) كشنده و كشته شده هر دو در آتش اند) مسجد الحرام (گرداگرد مسجد بزرگ 

)). 
اندكى قبل از ظهور وى ، ) ع(ینه سازان ظهور حضرت مهدى ولى احـتـمـال دارد كـه كـشـف مـعـبـد از نـاحـیـه زمـ

صورت پذیرد، زیرا روایت خاطرنشان نمى كند كه چه كسى آن را كشف مى نماید همچنانكه ممكن است آن معبد، آثارى 
 بطور ((كشف معبد))تاریخى و غیر از معبد حضرت سلیمان و یا در محل دیگرى غیر از قدس باشد، چون عبارت و جمله 

 .مطلق یاد شده است 
بـخـش هـاى اول ایـن روایـت نـشـان گر حالت جنگ در كوفه است كه در روایات ، از آن به عراق یاد شده ، اما در این جا 
به معنى همان شهر كوفه و محاصره و سنگ باران آن و ایجاد مـوانـع دفـاعـى در گـوشـه و زوایـاى خـیـابـانـهـاى آن شـهـر 

امـا پرچم هاى گوناگون در اطراف مسجدالحرام ، اشاره به درگیرى و كشمكش قبیله ها با حكومت مركزى  مـى بـاشـد،
 . پدید خواهد آمد و در این زمینه روایات فروانى وارد شده است) ع(حجاز است كه اندكى پیش از ظهور حضرت مهدى 

د از فساد آفرینى و بـرتـرى طلبى یهودیان برآنان مسلط دسته دیگرى از احادیث ، روایاتى است كه افرادى را كه خداوند بع
مى گرداند، مشخص و معین مى كند، كه پاره اى از آنـهـا در تـفـسـیـر آیـات قـرآن مـجـیـد گذشت ، و برخى دیگر درباره 

الى وارد شده و كه به طور تواتر اجم ((درفش هاى سیاه ))ایران و شخصیتهاى ایرانى در زمان ظهور است ، مانند روایت 
 . غیر آن

درفـش هـایـى سـیاه ، از خراسان خارج مى شود كه هیچ چیز قادر بر باز گرداندن آنها نیست ، تا آنكه سرانجام در قدس ))
 ((.برافراشته مى شود

طـبـریـه ، و روایـات مـربـوط بـه بیرون آوردن تورات اصلى از غار انطاكیه و كوهى در شام و در فـلسـطـیـن و دریـاچـه 
 . و استدالل آن حضرت بر یهودیان ، بوسیله تورات نیز از جمله همین روایات است) ع(تـوسـط حـضـرت مـهـدى 

 :روایت شده كه فرمود) ص (از پیامبر اسالم 
(48) تـورات و انـجـیـل را از سـرزمـیـنـى كـه انـطـاكـیـه نـامـیـده مـى شـود بـیـرون مـى آورد))

)). 
 :و نیز از آن بزرگوار نقل شده كه فرمودند

را از غـارى در انـطـاكـیـه و بخش هاى تورات را از كوهى در شام بـیـرون آورده و بـه وسـیـله آن ) صـنـدوق مـقـدس )))
(49) تدالل مى پردازد و سرانجام بسیارى از آنها اسالم مى آورندكـتـاب بـا یـهـودیـان بـه اس

)). 
 :فرمود) ص (هم چنین پیامبر 

  ـیـشـگـاه او در بـیت المقدس صـنـدوق مـقـدس از دریـاچـه طـبـریـه بـه دست وى آشكار مى شود و آن را آورده و در پ))
(50) قرار مى دهند و چون یهودیان آن را مشاهده مى نمایند، به جز اندكى بقیه آنان ایمان مى آورند

)). 
 : اسـت كـه در فـرمـوده خـداى متعال آمده استهـمـان ) صـنـدوق مـقـدس (و تـابـوت سـكـیـنـه ، 



دلیل و نشانه بر پادشاهى او این است كه تابوتى به سوى شـمـا مـى آیـد، كه در آن سكینه و آرامشى از : پـیـامـبرشان گفت ))
ـابـوت بـوسـیـله ناحیه پروردگارتان وجود دارد و از آنچه را كـه آل مـوسـى و آل هـارون بـاقـى گـذاشـتـه انـد، و آن ت

(51) فـرشـتـگـان حـمـل مـى شـود، بـه راسـتـى در آن مـعـجـزه و دلیـل بـراى شـمـاسـت چـنـانـكـه مـؤ مـن باشید
)). 

ه در آن میراث پیامبران علیهم السالم وجـود دارد، دلیـل و نـشـانـه اى در تفسیر آیه فوق آمده است كه این صندوق مقدس ك
اسـت بـراى بـنـى اسـرائیل مبنى بر اینكه چه كسى شایستگى فرمانروائى را دارد، از این رو فرشتگان آن را آورده و از 

آن را بـه ) ع(، سـپـس طـالوت قرار مى دهـنـد) ع(مـیـان جمعیت بنى اسرائیل عبور داده و آنگاه در پیش روى طالوت 
داوود و او بـه سـلیـمـان و او به وصى خود آصف بن برخیا تسلیم مى كند، و بنى اسرائیل بعد از وصى حضرت سلیمان به 

 .علت اینكه از او فرمان بردارى ننموده و دیگرى را اطاعت مى كنند آن صندوق را از دست مى دهند
بـه جـز انـدكى ) ((اسلمت اال قـلیـال مـنـهـم ))و یا ) بسیارى از آنان ایمان مى آوردند) ((ر منهم فـیسلم كثی))و مـراد از جـمـله 

) ع(ممكن است كسانى باشند كه صـنـدوق مـقـدس را مـى بـیـنند و یا كسانى كه حضرت مهدى ) از آنان بقیه ایمان آوردند
كه آن حضرت آنان را پس از آزاد سازى فلسطین و شكست آنان در بوسیله تورات با آنان اسـتـدالل مى نماید و یا افرادى 

 .آن جا باقى مى گذارد
در روایـتـى دیگر آمده كه تعداد سى هزار نفر یهودى به وى ایمان مى آورند كه این رقم نسبت به كل جمعیت آنان اندك 

 . است
یهود و راجع به بیرون راندن آنان توسط آن  با) ع(دیـگـر روایات مربوط به نبردهاى زمینه سازان ظهور حضرت مهدى 

حضرت از جزیره العرب است ، مانند روایتى كه گذشت ، و ایـن عـمل امكان پذیر نیست مگر با پیروزى بر آنها و بیرون 
است كه طرف درگیر در این نـبـرد ) ع(راندن آنان از فلسطین ، هـمـچـنـیـن روایـات مربوط به نبرد بزرگ حضرت مهدى 

ـسـتقیما سفیانى و پشتیبانان یهودى وى و رومیان هستند و خط درگیرى در این جنگ از انـطـاكـیـه تـا عكا، یعنى در طول م
شكست بزرگ و وعده داده . ساحل سوریه ـ لبنان ـ فلسطین كشیده شده و سپس به طبرستان و دمشق و قدس ادامه مى یابد

این شخص كه در پناه من ! اى كه سنگ و درخت بر مى آورد كه اى مسلمانان شده آنان در آنجا تحقق مى یـابـد بـگـونه 
 .ارواحنا فداه خواهد آمد (ع(اسـت یـهـودى مـى باشد او را هالك نما و این مطلب در حوادث حركت ظهور حضرت مهدى 

احـتـمـال بـیـشـتـر ایـن  در زمـره احادیث گذشته ، روایات نبرد مرج عكا است كه جزئى از جنگ بزرگ پیشین است ، امـا
با غربیها و پـشـتـیـبـانـان یـهـودى آنـهـاسـت ، كـه پـس از گـذشـت ) ع(است كه آن ، جزئى از دومین نبرد حضرت مهدى 

به گفته روایـات ، حـضـرت مـهـدى . دو سـه سـال از آزادى فـلسـطـیـن و شـكـسـت یهودیان و غربى ها به وقوع مى پیوندد
 .سال با رومیان منعقد مى سازد 7از آن ، پـیـمـان صـلح و عـدم تـجـاوزى را بـه مـدت پـس ) ع(

میانجى و واسطه آن پیمان نامه باشد، اما آنان پس از دو سـال پـیـمـان شـكـنـى ) ع(بـه نـظر مى رسد حضرت عیسى 
شد، به كارزار بر مى خیزند و این بزرگترین هزار تن مى با 12نـمـوده ، و بـا هـشـتـاد لشـكـر كـه هـر یـك مـتشكل از 

 .نبردى خواهد بود كه تعداد بسیارى از دشمنان خدا در آن كشته خواهند شد
تا جائى كه این نبرد را به حماسه بزرگ و سفره مرج عكا توصیف مى كنند، یعنى سفره اى كه درندگان زمین و پرندگان 

 .آسمان از گوشت بدن ستمگران استفاده مى كنند
 :نقل شده كه فرمود) ع(از امام صادق 

هزار مسلمان مى گشاید در حالى كه شاهد حماسه بزرگ و خـوان گـسـتـرده خـدا در مـرج عـكـا  70شهر رم را با تكبیر ))
(52) خـواهـنـد بـود كـه سـتـم و سـتـم گران را نابود خواهند كرد

)). 
است كه آن حضرت آنجا را ) ع(از جـمـله روایتها، احادیث مربوط به موقعیت نظامى شهر عكا در زمان حضرت مهدى 

 .پایگاه دریائى براى فتح اروپا قرار خواهد داد
 : در روایات آمده است كه

احـل عـكا تدارك دیده و با یاران خویش به سرزمین رومیان روى آورده آن حـضـرت تـعـداد چـهـار صـد كـشـتـى را در سـ))
(53) و آنجا را فتح مى نماید

)). 
 . خواهیم گفت ، پیرامون آن سخن)ع(و بـه زودى در ضـمـن بـیـان پـیـشامدهاى نهضت ظهور حضرت مهدى 

 خالصه تاریخ یهودیان
تا زمان پیامبر گـرامـى مـا حـضـرت مـحـمد ) ع(ایـن مـخـتـصر، وضع سیاست كلى یهودیان را از دوران حضرت موسى 

و  ((جامعه كلیساهاى خاور نزدیك ))از انـتـشـارات  ((قاموس كتاب مـقـدس ))شامل مى شود و ما آن را بر اساس كتاب ) ص (
 . تاءلیف مرحوم محمد عزت دروزه ، آورده ایم ((تاریخ یهود از كتب آنان ))كتاب 



 :تاریخ یهودیان در این مدت به ده دوره تقسیم مى شود
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 م.ق  859م .ق  931ـ دوره تجزیه و كشمكش هاى داخلى 4
 م.ق  611م .ق  859ـ دوران تسلط آشوریان 5
 م.ق  539م .ق  597ـ دوران سلطه بابلیها 6
 م.ق  331م .ق  539ـ دوران سلطه ایرانیان 7
 م.ق  64م .ق  331ـ دوران سلطه یونانیها 8
 . م 638م .ق  64ـ دوران تسلط رومیان 9

 . م 1925. م  638ـ دوران تسلط اسالم 10
 دوران حضرت موسى و یوشع علیهاالسالم

مـوسـى عـلیـه السـالم پـیـامـبـر خـدا، یـك صـد و بـیـسـت سال زندگى كرد، قریب به سى سال از اوان عمر شریف خود را 
واقع در انتهاى سینا از سمت  ((قادش برنیع ))ر در كاخ فرعون مصر، و نـزدیـك به ده سال نزد شعیب پیامبر علیه السالم د

 .سپرى كرد ((عربه ))فلسطین نزدیك دره 
تعداد اسرائیلیانى را كـه هـمراه موسى علیه السالم  33:36و كتاب عدد، باب  12:37تورات موجود، در كتاب خروج باب 

 .خارج شدند، به جز فرزندانشان ششصد هزار پیاده از مردان ، یاد مى كند
 .برخى از پژوهشگران غربى تعداد آنان را شش هزار نفر تخمین مى زنند

و مـورخـیـن ، احـتـمـال بـیـشـتـر مـى دهـنـد كـه خـارج شـدن از مـصـر در اوائل قرن سیزدهم قبل از میالد، یعنى حدود 
 . رخ داده است ((منفتاح ))م در زمان فرعون .ق  1230

در گذشت و وصى او یوشع ین نـون عـلیـه السالم وى را در آنجا  ((قادش ))كوه نزدیك حـضـرت مـوسـى علیه السالم در 
  دفن كرد و قبرش را پنهان ساخت ، موسى علیه السالم انـواع اذیـت و آزار را از بـنـى اسـرائیـل در زمـان حـیـات و پـس 

در این كوه بمیر : خدا، موسى را گفت )) :لسالم مى گویدتـورات آنها، درباره او و هارون علیهماا. از مـرگـش تـحـمـل نـمـود
چون شما دو تن بـه مـن خـیـانت ورزیدید، چونكه مرا در محل آب . همان گونه كه برادرت هارون در كوه هور جان داد

به سرزمینى پـس بـه راستى تو زمین را از مقابل آن مى نگرى اما تو بدآنجا،  .سرزمین قادش در زمین سینا تقدیس نكردید
(54) كه من به بنى اسرائیل اعطاء كرده ام داخل نمى شوى

)).  
(55) یوشع بن نون به آنجا وارد خواهد شد :))و مى گوید

)). 
رهـبـرى بـنـى اسـرائیـل را پـس از مـوسـى عـلیه السالم وصى او یوشع پیامبر بر عهده گرفته و آنها را به كرانه غربى 

كوچك را كه هر یك از آنها عبارت  ((مملكت )) 31آغاز نمود، كه به اضافه آن شهر  ((اریحا))رود اردن كوچ داد و از شهر 
 .ز شهر یا شهركى بوده داراى روستاهاى كشاورزى فتح نمود كه ساكنین آنجا بت پرستان كنعانى بوده اندا

تا  15تـقـسیم نمود و باب هاى  .آن گـاه ، آن مـنـطـقـه را مـیـان فرزندان یعقوب كه نسبت به یكدیگر حسادت مى ورزیدند
 .پارچه مى باشد، نام مى برد 216برآورد خود از كتاب یوشع ، شهرها و شهركهاى منطقه را كه طبق  19

 . م نزدیك یك صد و ده سالگى بدرود حیات گفت.ق  1130یـوشـع عـلیـه السـالم قـریب سال 
 روى كار آمدن داوران ، دوره پریشانى و سلطه فرمانروایان محلى بر آنان

ـتـقـل شـد و پانزده تن از آنان به فرمانروائى رسیدند، رهـبـرى اسـرائیـلیـان پـس از یـوشـع عـلیـه السـالم بـه داوران مـن
 . دوران اینان داراى دو ویژگى اسـت كـه مـى تـوانـیـم آن دو را پـیـوسـتـه بـا بـنـى اسرائیل مشاهده نمائیم

را به آنان یـكـى انحراف آنان از خط پیامبران علیهاالسالم و دیگرى مسلط گردانیدن خداوند كسانى را كه عذاب دردناكى 
 . بچشانند، كه در قرآن از آن یاد شده است

 كـتـاب داوران در بـاب سـوم و پـنـجـم از انـحـراف بـنـى اسـرائیـل بـعد از یوشع علیه السالم چنین سخن به میان آورده است
ختران آنان را همسران خود در میان كنعانیان و حـیـثـى هـا و اموریها و فرزیها و حیوى ها و یبوسیان ، ساكن شده و د)) :

 ((.قرار داده و دختران خود را به پسران آنها داده و خدایان آنها را پرستیدند
نـخـستین كسى كه بر آنها سلطه یافت و آنها را به مدت هشت سال تحت فرمان خود در : مـى گـویـد 3:8و در بـاب 



 .فرمانرواى آرام النهرین بود) رشتعام (آورد
(56) ـى عـمـون و عـمـالقـه بـر آنـهـا هـجـوم بـرده و بـر شـهـر اریـحـا اسـتـیالء یافتندآن گـاه بـن))

)) 
(57) سال در حاصور بر آنان تسلط یافت  10سـپـس یـابـیـن فـرمـانـرواى كـنـعـان بـه مـدت ))

)) 
(58) ))سـال آنـان را بـه بـردگـى خـود در آوردنـد 18بـعـد از آن بـنـى عـمـون و فـلسـطـیـنـیـان ))

و پـس از آن فـلسـطـیـنـى .((
(59) هـا آنـهـا را كـیـفـر نـمـوده و مـدت چهل سال بر آنان مسلط گشتند

)). 
ن صـمـوئیـل پـیـامـبـر عـلیـه السـالم ادامـه یـافـت ، هـمـان و فـرمـانـروائى داوران پـس از یـوشـع عـلیـه السـالم تـا زمـا

 : پـیـامـبـرى كـه خـداونـد متعال در قرآن وى را چنین یاد نموده است
آیـا نـدیـدى آن گـروه بـنـى اسـرائیـل را كـه پـس از وفـات مـوسـى از پیامبر خود درخـواست كردند كه فرمانروائى براى ))

آیا اگر جهاد بر شما فرض شود نافرمانى مى كنید؟ )) : در راه خدا جهاد كـنـیم پیامبرشان گفت) بسركردگى او(ما برانگیز تا 
پس . چـگـونه مى شود كه ما در راه خدا مبارزه نكنیم در حالى كه ما و فرزندانمان را از دیارمان بیرون رانده اند :گفتند

(60) روى گردانیدند و خداوند از كردار ظالمان آگاه استچون جهاد بر آنان مقرر گردید بجز اندكى همه 
)).  

م مى دانند، در .ق  1025م تا دوران طالوت و داود علیه السالم .ق  1130تـاریـخ نـویـسـان ایـن دوره را حـدود یك قرن از 
 .لى كه از كتاب داوران در تورات مدت این زمان بیش از این استفاده مى شودحا

 دوره داود و سلیمان علیهاالسالم
را بخشى از دوران داود و سلیمان علیه السالم قرار دادیم ، زیرا او گرچه پیامبر نبود اما ) شاول (دوران طـالوت 

قـبـل از مـیـالد  1010تـا  1025ى وى را پـانـزده سـال از سـال فرمانروائى بود در خط انبیاء، مورخین مدت فرمانروائ
م یـعـنـى سال وفات حضرت .ق  931م تـا .ق  1010و پس از او داود و سـلیـمـان عـلیـه السـالم از سـال . ذكـر نـموده اند

 .سلیمان فرمانروائى كردند
وسى و داود و سلیمان عـلیـهـم السـالم سـتـم و افـتـراء بـه طـورى كـه مالحظه مى شود مؤ لفان تورات موجود نسبت به م

 .بسیار روا داشته و تهمتهاى بزرگ اخالقى ، سیاسى و عقیدتى بر آنان بسته اند
آنگاه . و بیشتر تاریخ نویسان غربى مسیحى ، نه تنها از آنان پیروى نموده بلكه مطالبى را برگفته هاى آنان افزوده اند

درود و سالم خدا بر تمام . كه نام مسلمانى بر خود نهاده انـد نـیـز از ایـن دسـتـه تـبـعیت نموده اند طرفداران فرهنگ غرب
پیام آوران او و ما به پـیـشـگـاه خـداونـد از كـسـانـى كه نسبت به آن بزرگواران كفر ورزیده و بهتان مى زنند بیزارى مى 

 . جوئیم
ا از ورطـه بـت پرستى و از سلطه بت پرستان نجات بـخـشـیـد و نـفـوذ دولت الهـى وى بـه داود عـلیـه السـالم اسـرائیـلیـان ر

مـنـاطـق مـجـاور كـشـیـده شـد و با ملتهایى كه تحت فـرمـانـروائى او در آمـده بـودنـد بـا حـسـن سـلوك رفـتـار نـمـود، 
وصف نموده ، داود علیه السالم ) ص (ضرت محمد بـگونه اى كه خداوند متعال در كتاب خود و از زبان پیامبرش ح

مـسـجـدى بنا كند اما آنجا  ((مریا))خواست در محل عبادت جدش حضرت ابراهیم علیه السالم در قدس بر باالى كوه 
جـاه شـاقـل بود كـه داود عـلیـه السـالم آن قـطـعـه زمـیـن را بـه پـنـ ((ارونا))خرمنگاه یكى از ساكنان قدس از یبوسها به نام 

در آنجا مسجدى ساخته و در آن اقامه نماز كرد و در قسمتى از آن )) :نـقـره از آن مـرد خرید و طبق گفته تورات موجود
(61) براى خداوند قربانى مى كردند

)). 
سلطنت و فرمانروائى پدر بزرگوارش داود علیه السالم گردید و دولت او بـه هـمـان پـایـه رسـیـد كـه  حضرت سلیمان وارث

یـاد نـمـوده اسـت كـه وى مـسـجـد پـدرش داود و جد اعالى خود ابراهیم را ) ص (خـداونـد در قـرآن و سـنـت رسـول خـود 
 ! ه السالم معروف گشتبنائى نو و با شكوه ساخته و به نام معبد سلیمان علی

دوره فرمانروایى حضرت سلیمان علیه السالم دروه اى استثنائى در تاریخ انبیاء علیهم السـالم اسـت كه خداوند نمونه اى از 
امكانات شگفت آور و متنوع را در آن آشكار ساخت ، كه اگـر مـلتـهـا مـوجـودیـت سیاسى خویش را به رهبرى پیامبران 

آنان به پا نـمـوده و آن امـكانات را در سركشى و طغیان علیه برخى از خودشان بكار نمى گرفتند، خداوند  خدا و جانشینان
 :این نعمتها را به آنان نیز ارزانى مى داشت ، خداوند در قرآن مى فرماید

ند، اما خداوند به مقدارى كه اگـر خـداونـد روزى را بـراى مـردم فـراوان قـرار داده بـود، آنـهـا در زمـیـن ستم مى نمود))
(62) خواهد، فرو مى فرستد، و او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست 

)) 
نمود، كه مورخین وفات وى را حـضـرت سلیمان علیه السالم در حالى كه بر تخت خود نشسته بود جان به جان آفرین تسلیم 

 .م یاد آور شده اند.ق  931به سال 
به مجرد وفات آن حضرت انحراف در بنى اسرائیل و تجزیه در دولت آنها پایدار گشت و خداوند كسى را بر آنان مسلط 



 .ساخت كه آنان را عذابى دردناك بچشاند
مان علیه السالم افتراء مى بندد كه او دست از بندگى خدا تورات فعلى بعد از آنكه در كتاب اول فرمانروایان ، بر سلی

علت این كار نزد توست و تو پیمان و واجبات مرا كه : و بـه سلیمان گفت )) :برداشته و به پرستش بتها پرداخت ، مى گوید
(63) انم به تو سفارش نـمـودم پـاس نـداشـتـى مـن نـیـز كـشـور را از دسـت تـو گـرفـته و جزء جزء مى گرد

)). 
 دوران تجزیه و نزاع و كشمكش داخلى

كار آنها بدآنجا رسید كه علیه یكدیگر، از نیروهاى بت پرست باقى مانده پیرامون خود و از فراعنه مصر و آشور و بابل 
 .كمك خواستند

كه  ((یربعام بن نباط))گرد آمده و اكثریت آنها با ) نابلس (دیـان پـس از در گذشت حضرت سلیمان علیه السالم در شكیم یـهـو
از دشمنان حضرت سلیمان در زمان حیاتش بود و از دسـت آن حـضـرت بـه آغـوش فـرعـون مـصـر گـریـخـت ، بیعت 

ـد گـفـتـه و او در سـاحـل غـربـى رود اردن دولتـى بـه نـام اسرائیل نموده و با بازگشت وى یـهـودیـان بـه او خـوش آم
پـسـر حـضرت سلیمان بیعت  ((رحـبـعـام ))و تعداد اندكى از آنان با . تاءسیس كرد و پایتخت آن را شكیم یا سامره قرار داد

 .نموده و پایتخت خود را قدس قرار دادند و این دولت به نام یهودا معروف گردید
 ((عـنـده عـلم مـن الكـتـاب ))ا آصف بن برخیا وصى حضرت سلیمان كه خداوند كه خداوند او را در قرآن با این جمله ام
 .وصـف نـمـوده ، از بـنـى اسرائیل جز نسبت دروغ به وى دادن چیز دیگرى بهره نبرد) نـزد او دانـشـى از كـتـاب بـود)

 :تورات مى گوید
امر آشكارى بود و او دو گوساله از طـال سـاخـته یكى از آنها را در قدس و  ((یربعام ))ن پیروان كـفر و بت پرستى در میا))

این خدایان شماست كه از مصر : قرار داد و در كنار هر یك قـربـانـگـاهـى قرار داد و به آنها گفت  ((دان ))دیگرى را در 
در پیشگاه آنها قربانى كنید و به طرف اورشلیم نروید، و ملت  روانـه سـاخـت ، بـنـابـراین) شـكـیـم )شما را به سوى 

(64) خواسته او را پذیرفت 
)) 

خداى صیدونیها و  ((عـشـتـروت ))در كـنـار پـرسـتـش گـوسـاله ، یـربـعـام آنـان را بـه پـرسـتـش دیـگـر خدایانى از جمله 
 .(65) خداى عمونى ها، فرمان داد(( مكلوم ))خداى موآبى ها و (( كموش ))

ل كشور یهودا به همین سرنوشت گرفتار شده و طـبـق گـفـتـه كـتـاب خـبـرهـاى فـرمـانـروایـان نـخـسـتـیـن ، بـعـد از سـه سا
 .(66) به پرستش بتان پرداختند

بعام و م به منظور پشتیبانى از یر. ق  926فـرعـون مـصـر ایـن فـرصـت را غـنـیـمـت شـمـرده و در سـال  ((شـیـشـق ))
و طـرف داران وى ، طـى هـجـومـى قـدس را اشـغـال  ((رحبعام پـسـر حـضـرت سـلیـمـان ))پایان دادن به دولت یهودا، 

و خـزیـنـه هـاى خـانـه خـدا و مقر فرمانروا و حتى سپرهاى زرینى را كه حضرت سلیمان علیه السالم ساخته بود با ))نـمـود 
(67) خود برد

)). 
 .بـنـظر مى رسد شرائط فرعون مصر او را یارى نكرد تا سلطه مستمر خود یا هم پیمانش یربعام را تحمیل كند

و ایـن نـبـردهـا بـا . ـت این كشور كوچك اندكى از موجودیت خود را باز یـاف ((شیشق ))بـنـابـرایـن پـس از عقب نشینى 
یـربـعام همچنان ادامه داشت ، چنانكه آرامى ها از ضعف دو دولت اسـتـفاده نموده و با هجوم به كشور یهودا پس از به 

اسارت در آوردن سران آنها، آنان را بـه سـوى پـایـتـخـت خـود دمـشق آورده و براى آنان جزیه مقرر داشتند، و این ماجرا 
  .(68) انجام پذیرفت) م .ق  843ـ  879سال (فرمانروایى آرامى بن هود در زمان 

ر م جزیه و حمایت را بر كشور یربعام مقر.ق  853 -م .ق  874در سالهاى  ((آخاب بن عومرى ))آنـگـاه در زمان پادشاهى 
 .نمودند

 ((یـهـورام ))با كشور یهودا را در زمـان فـرمـانـروائى  ((كوشسیین ))هـمـچـنـین تورات ، نبرد فلسطینیها با اعراب در نار 
یـادآور مـى شـود كـه ، آنـان قـدس را اشـغال نموده و بر اموال موجود در قصر فرمانروا استیالء یافته و زنان و فرزندان 

 .(69) در آورندوى را به اسارت 
لشكر آرامى در بیت المقدس به نبرد پرداخته و تمام سران آنجا را هالك كـرد و تـمـام گـنـجـیـنـه هـا را بـر : و نیز مى گوید

 .(70) دیم نمودگـرفـتـه و بـه حزائیل پادشاه آرامى ها تق
هـم چـنـین یوآش فرمانرواى اسرائیل بر كشور یهودا یورش آورده و حصار شهر را ویران سـاخـت و تـمـام زر و سـیـم و 

 .(71) یغما برد ظـروف مـوجـود در خـانه خدا و خزینه هاى سلطان را به
 . ایـن حـالت كـشـمـكـش مـیـان آنـان و تـسـلط كـشـورهـاى مـجـاور بـر آنـان تـا زمـان اشغال گرى آشوریان ، ادامه داشت

 دوره استیالى آشوریان



م بـه كـشـور .ق  824م تـا .ق  859ودیان ، با هجوم شلمنصر سوم فرمانرواى آشوریان از سالهاى سـلطـه آشـوریها بر یه
آرامـى هـا و قـلمـرو اسـرائیـل آغـاز گـردیـد بـه گـونـه اى كـه تـمام منطقه ، تحت فرمان او و فرمانروایان آشـورى پـس از 

 .، بـرعـكـس كـشـور اسرائیل تحت فرمان و اطاعت آشوریان بودو بـه نـظـر مـى رسـد كـه كـشـور یـهـودا.وى در آمـد
فـرمـانرواى آنجا، آحازبن یوثام ، از فرمانرواى آشور تغلث فـالسـر خـواسـت كـه او دسـت بـه : زیـرا بـه نـقـل تـورات 

م .ق  732یـرفـتـه و در سـال حـمـله اى عـیـله كـشـور اسـرائیـل و آرامـى هـا بـزنـد و او در خـواسـت اخـیـر وى را پـذ
و جـانـشـیـن او شـلمـنـصـر پـنـجـم نـیـز كـار او را دنـبـال كـرد، امـا در حـیـن مـحـاصـره شـكـیم . اقـدام بـه حـمـله نـمـود

ین پایتخت آنجا، در گذشت و جانشین وى سـرجـون دوم اشـغـال سامره را به پایان برد و بر آن تسلط یافت و ا) نابلس (
مملكت را بطور كـامـل از بـیـن بـرد و از حـمـله علیه اسرائیل نقشه راندن كه وطن كه با یهودیان به اجرا درآورند، 

.(72) آشوریان را یارى داد و تغلث فالسر یهودیان را به عنوان اسارت به سرزمین خود برد و آشوریها را جایگزین آنها نمود
 

  .(73) پس از او سلطان فقح به اتمام آن نقشه پرداخت و نیمى از نواده هاى منسى و غیر او را به اسارت گرفت
دیك به سى هزار تن را به سوى حران و كرانه خابور و میدیا جالى وطن داد، و آرامى ها را جایگزین و سـرجون دوم ، نز

 .(74) آنان نمود
ر قرار نماید، كـشـور یـهـود از اطـاعـت در دوران فـرمـانـروائى حـزقیا كه ظاهرا مى كوشید با مصریان ارتباط ب

م براى به اطاعت .ق  701آشـوریـهـا خارج گردید، كه سنجاریب فرمانرواى آشور بر وى خـشـمـگـیـن شـد و قریب سال 
در آوردن كشور یهودا، و با آخرین هجوم آشوریائى منطقه را تحت فرمان خویش در آورده و قدس را متصرف گشت ، و 

(75) مـام نـقـره هـاى مـوجـود در خـانـه خـدا و خـزیـنـه هـاى قصر فرمانروا را به وى تسلیم كردحزقیا تـ))
)). 

ـانـیـبـال آخـرین فرمانرواى آنها یاد تـورات فـعـلى عـالوه بـر سـالطـیـن آشـور كـه گـذشـت ، از اسـرحـدون ، و آشـورب
 .(76) این دو، اقوامى را از آشور كوچانده و در سامره اسكان دادند: كرده و مى گوید

 دوران تسلط بابلیان
سقوط كرد و آنـجـا را بـیـن خـود تـقـسـیـم ) كلدانیها(م بدست مادها و بابلیان  .ق  612نـینوا پایتخت آشوریان ، در سال 

نـمـودنـد، عـراق و سرزمین شام و فلسطین سهم بابلیان و مـشـهـورتـریـن فـرمانرواى آنان ، بخت النصر گردید، كه وى 
دست به . م .ق  586و سـپـس بـه سـال  597 براى به اطاعت در آوردن سـرزمـیـن شـام و فـلسـطـیـن دوبـار نـخـسـت سـال

حمله زد، در نخستین هجوم قدس را محاصره و فتح كرده و خزینه هـاى قـصر فرمانروا را از آن خود نمود، و شمار 
زیادى از یهودیان از جمله سلطان یهو یا كـیـن و مـدافعان او را به اسارت در آورد، و صدقیا عموى یهو یاكین را بر بقیه 

 .هودیان بـرگـمـاشـت و اسـیـران را در مـنـطـقـه نـیـبـور نـزدیـك رود خـابـور در بابل اسكان دادی
و حمله دوم ،در اثر كشمكش نفوذ ،میان بخت النصر و فرعون مصر خوفرا به وجود آمد به طورى كه فرعون به تحریك 

اخته و وى راعلیه بابلیان ، با خود هم پیمان ساخت كه فرمانروایان شام و فلسطین ، از جمله صدقیا فرمانرواى قـدس پـرد
آنان نیز پذیرفته و او حـمـله خـود را مـتـوجه منطقه كرد، اما بخت النصر با سرعت دست به هجومى دیگر زد كه مـنجر به 

ا به غارت شكست مصریان و تصرف تمام منطقه گردید، و با ویران نمودن معبد آن را به آتش كشیده و خزینه هاى آن ر
هزار تن از آنان را به اسارت گرفتند، فرزندان  50بردند، و با خانه هاى بزرگان یهودى نیز چنین كـرده و قـریـب به 

صدقیا را پیش روى وى سر بریده و سپس چشمهایش را از حدقه بیرون آوردند و او را در بند كشیده همراه با اسیران 
  .(77) نقرض ساختبردند، و بدین گونه كشور یهودا را م

 دوران استیالى ایرانیان
م حكومت آن جا را منقرض ساخت و با .ق  539كـورش فـرمـانـرواى ایـران سـرزمـیـن بـابـل را اشـغـال كـرد و در سـال 

طین آنجا را فـتـح نـمـود و بـه اسـراى بـخـت النـصـر و یـهـودیـانـى كـه در بابل بسر مى بردند حمله به سرزمین شام و فلس
اجازه بازگشت به قدس را داد و گنجهاى معبد سلیمان را به ایشان بـرگـردانـیـد و اجـازه داد كـه مـعـبـد را بـازسـازى 

 .(78) یدرا بعنوان فرمانروا برآنان برگز(( زربابل ))نـمـوده و 
فـرمـانـرواى یـهـودى دسـت نـشـانـده كـورش ساختن معبد را آغاز نمود، اما مردم مجاور از این عمل به هراس افتاده و به 

ز ساختن معبد را صادر كرد، آنگاه داراى اول ، به آنان وى دستور جلوگیرى ا. كمبوجیه جانشین كورش شكایت بردند
 .(79)م به اتمام رساندند.ق  515اجازه ساختن داد و آنها ساختمان معبد را به سال 

 



 

) دارا(ادامه یافت و در این مدت كورش و كـمبوجیه و داریوش اول  331م تا .ق  539استیالى ایرانیها بر یهودیان از سال 
و خشایارشا و اردشیر معاصر عزیز پیامبر علیه السالم فرمانروائى كرده و پس از آنان تعدادى از سالطین ایرانى از جمله 

ایرانى بود كه بدست اسـكـنـدر داریوش دوم و اردشیر دوم و سوم فرمانروائى نمودند، داریوش سوم آخرین فرمانرواى 
 . در تورات فعلى پیرامون بیشتر این فرمانروایان سخن به میان آمده است. مـقدونى از پاى در آمد

 دوران استیالى یونانى ها
اسكندر مقدونى به مصر و سرزمین شام و فلسطین لشكركشى كرد و آن مناطق را فتح نمود و هواداران ایرانى و قدرتهاى 

كه رودر روى وى ایستاده بودند در هم شكست و وارد قـدس گـردیـد و آنـجـا را كـامـال تحت فرمان خود در آورد،  محلى را
آنگاه اسكندر به فرمانروائى داریـوش سـوم و سـپـاه او در نـبـرد سـخـتـى كـه در اردبـیـل شـمال عراق رخ داد پایان بخشید 

و بـدیـن گـونـه یـهـودیـان بـه . دیگر را بـه اشـغـال و تـصـرف خـویـش در آورد و با ادامه پیشروى خود، ایران و مناطق
 .م زیر سلطه یونان در آمدند.ق  331سال 

بعد از درگذشت اسكندر، كشمكش و درگیرى میان فرماندهان ارتش وى بر سر امپراطورى بـزرگ او روى داد، و پـس از 
در مصر بر اكثر بخش هاى حكومت ، اسـتـیـال ) منسوب به بطلمیوس (، بطالسه نـزاعـى كـه بـیـسـت سال به طول انجامید

 .در سوریه بر قسمتهاى دیگر مسلط گردیدند) منسوب به سلوكوس (یـافتند و سلوكیها 
ق  198م زیـر سـلطـه بطلمیوسیان در آمد، اما انتیوكوس ، سـلوكـى سـوم ، در سـال .ق  312و بـدیـنـسـان ، قـدس در سـال 

م .ق  64م قـدس را از تـصرف آنان خارج نمود، سپس بطالسه بـار دیـگـر بـر قـدس غـلبـه كـردنـد و تـا فـتـح روم ، سال .
 .در آنجا باقى ماندند

: تـا آخـر یـاد كـرده اسـت و مـى گـویـد... تـورات فـعـلى شـش تـن از بـطـالسـه را بـه نـام بـطـلمـیـوس اول و دوم 
ـیـن فـرد از آنـان روز شـنـبـه داخـل اورشـلیـم گـردیـد و شـمـارى از یـهـودیـان را دسـتـگـیـر كـرد و بـه مـصـر نـخـسـت

  .(80) گسیل داشت
: تـا آخـر، یـاد نـمـوده اسـت و مـى گـویـد كـه ... اول و دوم  ((انـتـیـوكـوس ))ام هـمـچـنـیـن پـنـج تـن از سـلوكـیـهـا را بـه نـ

م ، به قدس لشكركشى كرد و تمام اشیاء گرانبهاى معبد را به غارت برد و پس .ق  163تـا  175چـهـارمـیـن آنـهـا بـه سـال 
رد و خـانـه هـا و دیـوارهـاى آن را ویـران كرد و از دو سال ضربه بزرگى به قدس وارد نموده و آنچه داشت به یغما بـ
را در معبد نصب نمود و یهودیان را به ) زئوس (زنان و كودكان را به اسارت در آورد و مـجـسـمـه معبود خود زفس 
بـى ، در سـال در حالیكه در اثر جنبش یهودیان مـكـا.. پرستش آن فرا خـوانـد، كـه بـسـیـارى از آنـهـا دعـوت او را پذیرفتند

 .(81) م ، برخى از آنان به برخى از آنان به مخفى گاهها و غارها پناهنده شدند.ق  168
سته هـایـى دارد كـه مـعـتـقـدیـن بـه انـقـالبـى را كـه یـهودیان به آن افتخار مى كنند، شباهت زیادى به جنگ گروهها و د

آئیـن یـهـود، علیه یونانیان بت پرست بر پا كردند و در زمـانـهـاى مـختلف پیروزیهاى محدودى را بدست آوردند و این تا 
 . سلطه رومیان همچنان ادامه یافت

 دوره استیالى رومیان
سـوریـه ، آن را بـه امـپـراطـورى روم مـلحـق سـاخـت و در  م بـا اشـغـال.ق  64بـومـبـى ، فـرمـانـرواى روم در سـال 

سـال دوم ، قـدس را بـه تـصرف خویش در آورد و آن را تابع فرمانرواى رومى سوریه قـرار داد، در انـجـیـل مـتـى آمـده 
ن برگزید و او بنائى را به عنوان فرمانرواى یهودیا ((اگوست هیرودیس ادومى ))م قیصر روم ، .ق  39در سال : است كه 

  .(82) م در گذشت.ق  4نو وسیع و زیبا را بر معبد بنیاد كرد و به سال 
م ، .ق  39م تا سال .ق  4پـسـر وى هـیـرودیـس دوم ، كـسـى اسـت كـه از سـال : چـنـانـكـه انـجـیـل هـا آورده انـد

فرمانروائى كرد و حضرت مسیح علیه السالم در زمان او دیـده بـه جـهـان گـشـود و هـم او بـود كـه یـحـیـى بـن زكـریـا 
عـلیـهـاالسـالم را بـه قـتـل رسـانـد و سـر وى را بـر طـبـقـى زرین ، نزد سالومه یكى از عناصر بد كاره بنى اسرائیل هدیه 

 .(83) ادفرست
در قدس و فلسطین به . م  68م ـ  54انجیل ها و تاریخ نویسان ، از آشفتگى ها و آشوب هایى كه در عهد نرون به سالهاى 

ان خود یهودیها اتفاق افتاد یاد مى كنند، كه فسبسیان قیصر وقوع پیوست و ماجراهایى كه میان یهودیان و رومى ها و مـیـ
منصوب كرد وى به قدس یورش برد و . م  70روم فرزند خود تیطس را بـه عـنـوان فـرمـانـرواى منطقه ، در سال 

ب كـرد و آن را یـهـودیـان در آنـجا متحصن گشتند تا آنكه آذوقه آنان تمام شده ضعیف گردیدند، تیتوس دیـوار شـهـر را خـرا



بـه اشـتغال خویش در آورد و با كشتن هزاران یهودى ، خانه هاى آنها را ویران ساخت و معبد را در هم كوبید و به آتش 
 .كشید و به گونه اى آن را از بین برد كه مردم جاى آن را نیافتند و زندگان باقى مانده را به روم سوق داد

شمار كشتگان در این حمله از یهودیان و مسیحیان به سه : مى گوید) بـیـه و االشـراف التـنـ(مـسـعـودى در كـتـاب خـود 
هزار یعنى سه میلیون تن رسید كه ظاهرا این رقم مبالغه آمیز اسـت پـس از ایـن حـوادث ، رومـیـان بـا یـهـودیـهـا شـدت 

ى بعد از وى ، آئین خود را بر پایه اعتقاد به عمل بیشترى نشان دادند كه اوج آن هنگامى بود كه كنستانتین و قیصرها
مسیحیت نهاده و یهودیان را تحت آزار شكنجه قرار دادند، از این رو یـهـودیـان نـسـبـت بـه جـنـگ خـسـرو پـرویـز كـه در 

ـر رومـیان با مردم سرزمین شام و فلسطین پیش آمد و از پـیـروزى او ب) ص (م ، در زمـان پـیـامـبـر اكـرم  620سـال 
خوشحال بودند، همچنانكه یهودیان حجاز نیز نسبت به این نبرد شـادمـانـى مـى نـمـودنـد و پـیـروزى آنها را به مسلمانان 

 : آرزو مى كردند، كه این آیه هاى شریفه نازل گشت
و آنان پس از مغلوب شدنشان  در نزدیك ترین سرزمین. سـوگـنـد بـه ایـن حـروف روم مـغلوب گردید ((الف ، الم ، مـیـم ))

بزودى غالب مى گردند، در اندك سالى ، از پیش و در آینده امر از آن خداست و آنروز ایمان آورندگان شاد مى گردند به 
(84) یارى خدا، و او هر كسى را كه بخواهد یارى مى كند و اوست غالب و مهربان

)).  
هزار تـن مـى شـد از ایـرانـیـان ، هـنـگـام  90بـه گـفـتـه مورخان ، یهودیان ، شمار زیادى از اسیران مسیحى را كه بالغ بر 

 .پـیروزى آنان بر رومیان خریدارى كرده و آنها را سر بریدند
پیروز گشت ، یهودیان را مجازات نموده و هـر كـه را از آنـان در قـدس پـس از چندین سال كه هراكلیوس بر ایرانیان 

بـاقـى مـانـده بـود بـیرون راند و این شهر نزد نصارى بر یهودیان تحریم گشت ، از این رو با خلیفه عمربن خطاب شرط 
مطلب را براى آنان در عهدنامه  كردند كه هیچ یهودى در آن اقـامـت نـكـنـد و او بـه خواسته آنان پاسخ مثبت داد و این

هـجـرى بـود، كـه قـدس و فـلسـطـیـن جـزء دولت  17م ، یـعـنـى سـال  638و ایـن امـر در سـال (85) صـلح نـوشـت 
 .م ، یعنى تاریخ سقوط خالفت عثمانى بدست غربیان ادامه داشت  1925ق ، هـ  1343اسـالمى محسوب گردید و تا سال 

این مختصر از تاریخ یهودیان ، امور متعددى را بر ما روشن مى سازد از جمله تفسیر آیات مـقـدس سـوره اسـراء و غیر 
شما دوبار در زمین فساد مى )) :مـودو نتیجه تفسیر آن و مقصود از گفتار خـداى سـبـحـان كـه فـر... آن ، پیرامون یهودیان 

و دیـگـر بـار، بـعـد از آن و ایـن تـنها تقسیم بندى مناسب ، درباره ) ص (یعنى یك بار پیش از بـعـثـت پـیـامـبـر ((.كنید
 .تبهكارى زیاد آنهاست كه تاریخ یهود، مملو از آن مى باشد

مسلمانان مى  ((خود را كه پر صالبت هستند علیه شـمـا بـرانـگیزیم  بندگانى از ناحیه)) : و مراد از این فرموده خداوند كه
باشند، چه اینكه خداوند در صدر اسالم ما را بر آنان مسلط ساخت و پیشینیان ما درون خانه هاى آنها به جستجو پرداخته و 

د را علیه ما به آنها بـاز گـردانـد سپس وارد مسجد اقصى شـدنـد و هنگامى كه ما از اسالم فاصله گرفتیم ، خداوند قدرت یهو
و آنـان را بـوسیله اموال و فرزندان یارى رساند و از حیث جمعیت آنها را در جهان بیش از ما قرا داد، آنگاه بار دوم در 

و حركت ظهور آن بزرگوار، خداوند، ما مسلمانان را بر آنها مسلط خواهد ) ع(نهضت زمینه ساز حكومت حضرت مهدى 
ما در تاریخ ، غیر از مـسـلمـانـان قـومـى را نـمى بینیم كه خداوند آنها را بر یهود چیره ساخته و سپس قدرت یهود ساخت و 

 .را علیه آنها باز گردانده باشد
امـا برترى طلبى وعده داده شده یهودیان بر ملتها و سایر مردم ، تنها یك بار است ، دو بار نخواهد بود و این حسن برترى 

و ما این برترى طلبى را در هیچ دوره اى از تاریخ یهودیان به جز ... همزمان با تبهكارى دوم و یا نتیجه آن است  جوئى
 . بعد از جنگ جهانى دوم نمى بینیم

امـروز یـهـودیان در مرحله دوم تبهكارى و برترى جوئى بزرگى بسر مى برند و ما در آغـاز سـلطـه الهى خویش بر آنان و 
تا زمانى كه خداوند فتح و پیروزى عنایت كرده و ما قبل از ظهور امام مهدى ... سوا شدن چهره كریه آنان هستیم مرحله ر

و یا همراه آن حضرت وارد مـسـجـد اقـصـى گـردیـم ، آن چـنـان كـه نـخـسـتـیـن بـار نـیـاكـان مـا داخل آن شدند و شیوه ) ع(
 . ده و براندازیمخود بزرگى آنها را در جهان درهم كوبی

 اگر باز گردید و توبه كنید باز مى گردیم و ما جـهـنـم را بـراى كافران زندان قرار دادیم)) :امـا ایـن سـخـن خـداوند كه فرمود
داللت دارد بر اینكه بسیارى از یهودیان بـعـد از نابودى اسرائیل در جهان باقى مى مانند و كسانى كه اسالم نمى آورند به  ((.

از سـرزمـیـن هاى عربى رانده مى شوند و بنا به گفته روایات آنها دوبـاره دسـت بـه ) ع(دست حـضـرت مـهـدى 
و مسلمانان به زندگى ) ع(تـبـهـكـارى مـى زنـنـد و ایـن امـر هـنـگـام حـركـت دجال یك چشم خواهد بود، كه حضرت مهدى 

نى كه از آنها كشته مى شوند زندان قرار مى دهد و مسلمانان ، با آنان خاتمه مى دهند و خداوند دوزخ را براى كسا
 .بازداشت و زندانى نمودن باقیمانده آنان از حركت و تبهكارى آنها جلوگیرى مى كنند



 اعراب و نقش آنان در دوران ظهور
ـت ظـهور حضرت روایـات بسیارى درباره اعراب و اوضاع و احوال آنها و فرمانروایانشان در زمان ظهور و نـهـض

از جمله روایات مربوط به حكومت زمینه ساز آن حضرت در یمن كه بطور عموم ، روایات در . آمده است ) ع(مهدى 
 .مدح و ستایش آن وارد شده است و ما انشاء اهللا جداگانه آنها را یارى خواهیم كرد

ریف آنان استفاده مى شود، بویژه روایاتى كه و از آن جـمله ، روایات جنبش مصریان است كه از آن روایات ، مدح و تع
و معاونان برگزیده آن حـضـرت از مـصـر مـى بـاشـنـد و نـیز روایات دیگرى كه ) ع(مى گوید، برخى از یاران امام مهدى 

یعنى پایگاه اندیشه و تبلیغات جهان اسالم خواهد بود و روایاتى كه ) ع(داللت دارد مصر بعنوان منبر حضرت مهدى 
مـربوط به ورود حضرت به مصر و ایراد سخن برفراز منبر آن مى باشد از این رو ممكن اسـت جـنـبـش مـصـریـان در 
 .شـمـار حركتهاى زمینه ساز ظهور وى و شركت در نهضت ظهور آن حضرت بحساب آید، كه ذكر آن جداگانه خواهد آمد

مى باشد كه ذكر آنان در زمره یاران  ((مؤ منان حقیقى آنجا))و  ((گروههاى موجود در عراق ))هـمـچـنـین روایات مربوط به 
 .خواهد آمد) ع(حضرت مهدى 

و از جـمـله آن احـادیـث ، روایـات مـربـوط بـه مغربى هاست كه از ایفاى نقش متعدد نیروهاى ارتـش مـغـرب در مـصـر و 
ـتـه روایـات استفاده مى شود و به احتمال قوى این سوریه و اردن و عراق سخن مى گوید، نكوهش این نیروها از این دس

و ضد جنبش اسالمى در سرزمین هاى عربى ) ع(نیروها از سوى دشمنان اسالم ، بر ضـد زمـیـنـه سـازان حضرت مهدى 
را به كار گرفته مى شوند، كه شباهت به نیروهاى میانجى گر بین المللى و یا نیروهاى دفاع از عربیت است كه بزودى آن 

 .بیان خواهیم كرد
هـم چـنـیـن در منابع شیعه و اهل سنت ، روایاتى در نكوهش فرمانروایان عرب به نحو كلى آمده است كه از آن جمله این 

  :است(86) روایت مستفیض 
 ((.از شرى كه بزودى گریبان گیر آنان خواهد شد) یـا بـر طـاغـیـان عرب و (واى بـر اعـراب ))

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امیرمؤ منان 
بـه خـدا سوگند، مثل اینكه او را بین ركن و مقام مى بینم كه مردم با او و با كتابى نـویـن بیعت مى كنند، در حالى كه این ))

(87) ، واى بر سركشان عـرب از شـرى كـه بـزودى دامنگیر آنان خواهد شدامر بر عرب سخت و دشوار است 
و در .((

(88) واى بر اعراب از شرى كه بزودى به آنها مى رسد:))مستدرك حاكم چنین است 
)). 

از نو آن را بر مى انـگـیـزد و حـیـات تـازه مـى ) ع(قرآن است كه متروك مى گردد و حضرت مهدى : مراد از كتاب نوین 
 :نـیـز نقل شده كه فرمود) ع(از امـام صـادق . بـخـشـد

نو به اسالم دعوت مى كند و آنان را به امرى كه مـتروك مانده است و عموم مردم از آن  چـون قـائم قیام نماید، مردم را از))
جدا شده و به گمراهى رفته اند راهنمائى مى كند و او از ایـن جـهـت مـهـدى نـامـیده شده است كه مردم را بسوى امرى گم 

(89) دو قائم خوانده شده است چرا كه قیام به حق مى كن. شده هدایت مى كند
)). 

و علت اینكه اسالم بر فرمانروایان و بسیارى از مردم سخت و ناگوار مى باشد، این است كـه آنـهـا بـه دورى و جـدائى از 
و عمل به احكام اسالم براى ) ع(راستین و بیعت با حضرت مهدى  آن عـادت كرده اند، از این رو بازگشت به قرآن و اسالم

 . آنان سخت و دشوار است
و در روایـت آمـده . ممكن است منظور از كتاب جدید و نوین ، همین قرآن با نظم و ترتیب جدید سوره هاو آیاتش بـاشـد

) ع(نزد حضرت مهدى ) ع(سـایـر پیامبران الهى و ) ص )اسـت كه نسخه قرآن یاد شده با اشیاء بازمانده از پیامبر اسالم 
محفوظ مى باشد و آن قرآن هیچ گـونـه اخـتـالف بـا قرآنى كه در دسترس ماست ندارد، حتى بدون زیادتى و كاستى یك 

 . حرف
مـانـعـى . ـت اس) ع(و خـط عـلى ) ص (تـنـهـا تـفـاوت آن در تـرتـیـب سـوره هـا و آیـات اسـت كـه بـا امـالء رسـول اهللا 

 .جدید باشد) اجراى دستورات قرآن كه فراموش شده  -ترتیب سوره ها و آیات )نـدارد كـه قـرآن بـه لحـاظ هر دو معنى 
 :شنیدم كه مى فرمود) ع(از عبداهللا بن ابى یعفور نقل شده كه گفت از امام صادق 

چه تعدادى از عرب با حضرت : گیرد گفتم فدایت شوم واى بـر گـردنـكـشـان عـرب از شرى كه نزدیك است آنها را فرا))
 قائم خواهند بود؟

البـتـه : به خدا سوگند كسانى كه این امر را توصیف مى كنند از آنـان بـسـیـارنـد، فـرمـود: تـعدادى اندك ، گفتم : فـرمـود
(90) یادى از غربال امتحان خارج مى گردندمـردم بـایـد امـتـحـان شـونـد و از یـكـدیـگر جدا شده و غربال شوند و افراد ز

)). 
و از آن جمله ، روایاتى است پیرامون اختالفات میان اعراب در زمان ظهور كه منجر به نبرد مـیـان بـرخـى از آنـان مـى 



 :نقل شده كه فرمود (ع(ـراز امـام بـاق. شـود
حـضـرت قـائم قـیام نمى كند مگر در حالى كه ترسى شدید و فتنه و بالئى بر مردم فرارسد و قبل از آن گرفتار طاعون مى ))

شوند، آنگاه شمشیر برنده میان اعراب حاكم مـى شـود و اخـتـالف مـیـان مـردم و پـراكـنـدگـى در دیـن و دگـرگـونـى در 
ان بـوجـود مـى آید و به گونه اى كه هر كسى در اثر مشاهده درنده خوئى كه در مـیـان بـرخـى از مـردم نـسـبـت بـه حـال آنـ

(91) بـعـض دیـگـر وجـود دارد، صـبـح و شام آرزوى مرگ مى كند
)). 

ـانـنـد ایـن ، روایـاتـى اسـت كـه به فاصله گرفتن اعراب از عقاید و ارزشهاى خود و ابـراز راءى نـمودن هر صاحب و م
 .اندیشه اى نسبت به اندیشه خود و دعوت كردن دیگران به سوى آن ، مربوط مى شود

نیان ، یا بـیـن فرمانروایان ایران و و نیز از زمره همین روایات ، احادیث مربوط به اختالف میان عرب و عجم یعنى ایرا
 همچنان ادامه مى یابد) ع(عرب است كه این درگیرى تا ظهور حضرت مهدى 

وقـتـى مـا، روایـات مـربـوط بـه حركت زمینه سازان ، یاران درفش هاى سیاه و روى آوردن نـیـروهـاى آنـهـا به سوى 
بر آنها بـبـنـدد مالحظه كنیم ، نتیجه مى گیریم كه در میان  قدس و نیز حركت خصمانه سفیانى را كه مى خواهد راه

فرمانروایان و حكام عرب ، جو عمومى بـر ضـد یـاران درفـش هاى سیاه خواهد بود، مگر جنبش یمنى كه زمینه ساز 
است و غیر از حركت هاى اسالمى كه یارى رسان زمینه سازان ظهور آن حضرت و یاران ) ع(حكومت حضرت مهدى 

 .ود وى مى باشندخ
با اعراب و نیز روایاتى پیرامون كارزار آن حضرت ) ع(دسـتـه اى دیـگـر از احـادیـث ، روایـات نـبـرد حضرت مهدى 

است با اندك باقیمانده هاى رژیم حجاز، بعد از آزاد سازى مكه مكرمه كه در نبردى شدید پس از آزادى مدینه منوره و چه 
و سـپـس نـبـردهاى متعدد آن حضرت با سفیانى در عراق و جنگ بزرگ امام ...نجام مى گـیـردبسا هنگام آزاد سازى آن ا

و در برخى از آن روایات آمده است كه آن حضرت با خوارج مخالف خود در عراق . با سفیانى در فلسطین مى باشد) ع(
یانات در حوادث عراق و سرزمین شام خواهد گفتگو پیرامون این جر(مبارزه مى كند و خون هفتاد قبیله را مباح مى شمارد 

 :رسیده است ) ع(از این رو از امام صادق ) آمد
)(92 نخواهد بود(( حاكم ))وقـتـى كـه قائم ظهور نماید، میان او و اعراب و قریش چیزى جز شمشیر ))

)). 
و از جمله روایات ، احادیث مربوط به فرو رفتن زمین و زمین لرزه ها در جزیرة العرب و در شـام و در بـغـداد و بابل و 

بصره و پدیدار شدن آتش در حجاز یا در شرق حجاز است كه سه یا هفت روز ادامه دارد و از جمله نشانه هاى ظهور 
 .بحساب مى آیند

 نىسرزمین شام و جنبش سفیا
شـام و سـرزمـیـن شـام و شـامـات ، در مـنـابـع تـاریـخ اسـالم و حـدیـث شامل منطقه سوریه فعلى و لبنان كه بیابان شام و 

كوهستان لبنان نیز نامیده مى شود و هـم چـنـیـن شـامـل اردن و چه بسا فلسطین نیز مى گردد هر چند غالبا به تمام این 
 .و شام همان موقع نام دمشق پایتخت سرزمین شام بود.. سطین اطالق مى شودمنطقه سـرزمـیـن شـام و فـل

روایـات مـربـوط بـه سـرزمـین شام و حوادث شخصیت هاى آن در زمان ظهور فراوان است و مـحـور اسـاسـى آن 
خود در مى آورد،  روایـات جنبش سفیانى است كه بر سرزمین شام استیالء یافته و آن را بـطـور یـكـپـارچه تحت فرمان

و نـهضت ظهور وى نقش بسزایى دارند، بگونه اى كه سفیانى پس از ) ع(لشكریان سفیانى ، نزدیك ظهور حضرت مـهـدى 
و آنـگـاه در عـراق . در كارزار بزرگ قرقیسیا مى زنـد) روسها(تصفیه دشـمـنـان خـود در شـام ، دست به نبرد با تركان 

ان زمینه ساز حكومت حضرت مى شود، چنانكه وى در حجاز نیز نقش داشته و مى كوشد به درگـیر نبردهایى با ایرانی
نـیـروهـاى خـود را به یارى فرمانروائى حجاز در آورد اما معجزه وعده داده ) ع)منظور از بین بردن قیام حضرت مهدى 

 .نزدیك مكه به وقوع مى پیوندد) فرو رفتن در زمین (شده 
است و یهودیان و ) ع(ن جنگ هاى سفیانى ، نبرد بزرگ فتح فلسطین و جنگ با حضرت مهدى به طور كلى بزرگتری

رومى ها در این نبرد، سفیانى را پشتیبانى مى كنند و غائله با شكست و كشته شدن سفیانى و پیروزى حضرت مهدى 
و ما این حوادث را با شرحى اندك ... ارواحنا فداه و آزادى فلسطین توسط آن حـضـرت و ورودش به قدس پایان مى پذیرد

 . یاد مى كنیم
 حوادث شام پیش از خروج سفیانى

اسـتخراج نوارى از حوادث جنبش سفیانى از آغاز تا پایان شكست او در نبرد آزادى قدس از احـادیـث مـربـوط بـه ظـهـور، 
ست كار دشوارى مى باشد، زیرا احادیث آن ، كـار نـسـبـتـا آسـانـى است بر عكس ، جدا نمودن حوادثى كه قبل از سفیانى ا

اما نتیجه همه آنها بدین . غالبا به اختصار بیان شده و در روایـات تـقـدیـم و تـاءخـیرى در ترتیب حوادث بكار رفته است 



 : ترتیب است
 . بر آنان) یعنى غربیها و روسها(ـ پـدیـد آمـدن فـتـنـه اى فـراگـیـر همه مسلمانان و استیالى روم و ترك 1
 .ـ بوجود آمدن فتنه ویژه اى در سرزمین شام كه باعث اختالفات و ضعف و تنگناهاى مالى در میان آنان مى گردد2
 . ـ كشمكش و درگیرى بین دو گروه اصلى قدرتمند، در شام3
 .دـ پدیدار شدن زلزله در دمشق كه بر اثر آن سمت غربى مسجد آن شهر و برخى نواحى آن ویران مى شو4
 . ـ ورود نیروهاى ایرانى و غربى به سرزمین شام5
ابقع و اصهب و سفیانى ، و چـیـره شـدن سفیانى بر آن دو : ـ درگیرى سه تن از سران ، بر سر قدرت در سرزمین شام 6

 .نفر و استیالى وى بر سوریه و اردن و یكپارچگى منطقه در تحت فرمان او
از حركت سفیانى بیان مى كند كه قبال گذشت و یا در فصلهاى ویژه آن خواهد  همچنین روایات ، حوادث دیگرى را پیش

و خروج انقالبگر ... و روى آورى نـیـروهاى آنها به سوى منطقه ) یعنى غربیها و روسها(آمد، مانند درگیرى روم و ترك 
 . مصرى در مصر و ورود نیروهاى غربى به مصر و شورش شیصبانى در عراق و غیر آن

ظـاهـر شـدن یـمـنـى موعود، در روایت آمده كه او همزمان با خروج سفیانى یا نزدیك به ظـاهـر خـواهـد شـد، امـا  امـا
یـاران درفش هاى سیاه كه ایرانیان مى باشند نخستین زمینه سازان بـشـمـار مـى روند، كه مدتى قبل از حركت سفیانى ظاهر 

وى در سـرزمـیـن شام حضور مى یابند چنانكه خواهد آمد، رهبر آنها سید مى شوند و نیروهاى آنان پیش از حـركـت 
مى باشند ظاهر مى گردند و برخى ) وعده داده شده اند(خراسانى و فـرمـانـده نـیـروهـایشان شعیب بن صالح كه هر دو 

ن آن دو بـیـش از پـنـج روایات مى گوید ظاهر شدن آن دو، نزدیك خروج سفیانى است و بعضى مـى گـویـنـد ظـاهـر شـد
 .سـال قبل از سفیانى خواهد بود كه بخواست خدا در جاى خود خواهد آمد

 فتنه همگانى و فتنه سرزمین شام
و این فتنه غیر . روایـات ، فـتـنـه ویـژه اى را در سـرزمـیـن شـام یـاد مـى كـنـد كـه قـبـل از خـروج سـفـیانى واقع خواهد شد

بـه احـتـمـال قـوى . قى است كه مـسـلمـانـان گـرفـتـار آن مـى شـونـد و قـبـال دربـاره اش سـخـن گـفـتـیـم از فتنه غربى و شر
كه گاهى روایات مربوط به آنها و حاالت راویان درباره این . تـر، فـتـنـه یاد شده متصل به فتنه همگانى و یا ثمره آن است 

 .دو فتنه با هم مخلوط مى شود
چیزى كه در فتنه سرزمین شام وجود دارد، اختالفات و درگیرى هایى است كه سبب ضعف حكومت و عدم بارزترین 

آن را ) ع(و امیر مؤ منان . مقاومت شامیان در برابر دشمنان خود مى گردد تا جایى كه از اداره كـشـور نـاتـوان مى شوند
نـامـد، چـه ایـنـكـه دربـاره ایـن گـفته خداى سبحان از آن فتنه اختالف احزاب كه در قرآن از آن یـاد شـده اسـت ، مـى 

 :حضرت سؤ ال شد
(93) قیامت(اختالف كردند واى بر این مردم كافر هنگام آن روز بزرگ ) درباره مسیح (طـوائف مـردم از پیش خود ))

))).  
 :فرمود

اختالف اهل شام در بین خودشان : از سـه نـشـانـه ، انـتـظار فرج داشته باشید، پرسیدند اى امیرمؤ منان آنها كدامند؟ فرمود))
سؤ ال شد صیحه آسمانى در ماه رمضان چیست ؟ آیا نشنیده . درفش هاى سیاه از خراسان ، صیحه آسمانى در ماه رمضان 

اگـر بـخـواهـیم از آسمان نشانه اى را بر آنها فرو فرستیم به گونه اى كه هـمـه در بـرابـر آن ))ا در قـرآن اید گفته خداوند ر
(94) سـر تـسـلیـم فـرود آورند

بـرون مـى آورد و خـفـتـه را بـیـدار مـى كـنـد و نشانه اى كه دختر جوان را از سـراپـرده .((
(95) بـیـدار را بـه وحـشـت مـى اندازد

)). 
كـه مـیـان اهـل شام اختالف بوجود آمد و البـتـه دو نـشـانـه از نـشـانـه هـاى ظـهـور تـحـقـق یـافـتـه اسـت ، یـكـى آنـگـاه 
زمـان شـروع اخـتالف اهل شام و ظاهر ) ع(دیگرى زمانیكه پرچمهاى سیاه از خراسان آشكار گردید، اما امـیـرمـؤ مـنـان 

 .مدشدن درفش هاى سیاه تا صیحه ماه رمـضـان را مـعـیـن نـفـرمـوده اسـت و مـمـكـن اسـت سـالهـاى درازى بـه طول انجا
و در روایـت آمـده اسـت كـه فـریـاد یـا نـدا و یـا بـانـگ آسـمـانـى در سال ظهور رخ مى دهد كه پس از آن در ماه محرم ، 

 .واقع مى شود) ع(ظهور حضرت مهدى 
 :روایت شده كه فرمود) ص (از پیامبر

حاصره قـرار مـى دهـد، پـس مبادا اهل فتنه اى پدید مى آید كه مردم را سخت در م) ع(قـبـل از ظـهـور حضرت مهدى ))
شام را دشنام دهید زیرا مؤ منان حقیقى از آن سامان هستند، بلكه سـتـمگران آنها را نفرین كنید و خداوند بزودى قضا و 

مى  قدرى از آسمان مى فرستد تا آنها را پـراكـنـده سـازد بـگـونـه اى كـه اگر روبهان با آنها درآویزند، بر آنان پیروز
را حداقل در میان دوازده هزار و حداكثر در بین پـانـزده هـزار تـن بر مى ) ع(گـردنـد، آنـگـاه خـداونـد حـضـرت مـهدى 



است سه گروه پرچمدار هستند كه طرفداران هفت درفش با آنان مبارزه مى  ((بمیران )) ((بمیران ))انگیزد و نشانه آنها كلمه 
ظهور مى فرماید و مهربانى و ) ع(ر اینكه طمع حكومت و ریاست دارد آنگاه حضرت مهدى كنند هیچ پرچمدارى نیست مگ

(96) دوستى و نعمتهاى مسلمانان را به آنان باز مى گرداند
)). 

 : در روایتى آمده است
بر شامیان مى فرستد كه جمعیت آنها را پراكنده مى سازد حتى اگر روبهان با آنها درگیر شوند بر آنان خداوند كسى را ))

(97) چیره مى شوند، در این هنگام مردى از خاندان من با سه گروه پرچمدار ظهور مى كند تا آخر حدیث 
)) 

و شرح معنى آن در  ((یعنى مؤ منان راستین و واقعى ))آمده ) ص (كه در روایت منقول از پیامبر ((ابدال ))و مـعـنـى كلمه 
 .خواهد آمد) ع(ذكر اصحاب حضرت مهدى 

ان مـى فـرسـتـد كه جمعیت سـبب آمده است و معنى اینكه خداوند كسى را بر شـامـیـ ((قـضـا و قـدر))و در روایـتـى بـه جـاى 
 .آنها را پراكنده مى سازد یعنى مردمى را بر آنها بر مى انگیزد كه سبب تفرقه جمعیت آنها و كشمكش میان آنها مى شود

شعار نظامى در میان برخى از یاران  ((اى یارى شده از ناحیه خدا، بمیران ))و یا،  ((بمیران )) ((بـمـیران ))و جـمـله هـاى 
 .مى باشد) ع(مهدى 

سه فرقه هستند كه هـواداران هـفـت زمـامـدار، جـهـت ) ع(یعنى یاران حضرت مهدى  ((سـه گـروه پـرچـمدار))و عـبـارت 
و یارانش ، با یكدیگر متحد مى شـونـد و از آن جا كه هر یك از آنها به پادشاهى و ریاست ) ع(كـارزار با حضرت مهدى 

ف بـوجود مى آید، اما این اختالف مانع آن نیست كه فرمانده همه آنها سفیانى باشد، زیرا در طمع مى ورزد بین آنان اختال
اثـر حـمالت نظامى به عراق و حجاز و شكستهاى لشكریان او حكومت وى بسرعت ضعیف مى شود و این از چیزهایى 

ت مهیا مى سازد در حالیكه آنان درگیر است كه فرصت مناسبى را براى یاران طمعكار و مخالفین وى ، در رسـیـدن به قدر
 .مى باشند) ع(كارزار با حضرت مهدى 

روایـات دیـگـر، پـیـرامون محاصره اقتصادى غرب در مورد سرزمین شام و بحران ارزاق و قـحـطـى است كه مردم بدان 
ه خارجى و داخلى است و گرفتار مى شوند، بدون آنكه مدت آن مشخص گردد و طبیعى اسـت كه این بحران همراه با فتن

 ... ابزارى است در دست غرب براى تحت فشار قرار دادن مسلمانان
روایت ) ص (امـر گـرسـنـگـى و تـشـنـگـى در سال ظهور به اوج خود مى رسد، از پیامبر: بـرخـى از روایـات مـى گـویـد

 :شده است كه فرمود
پـیمانه اى نزدشان یافت نمى شود، پـرسـیـدیـم ایـن امـر از كـجـاسـت ؟ دیـرى نـمـى پـایـد كـه مـردم شـام ، دیـنـار و ))

در آخـرالزمـان خـلیـفـه اى مـى آیـد كـه بـه مـردم اموال : آنگاه اندكى سكوت كرد سپس فـرمـود. از جانب رومیان : فرمود
(98) كمى داده و آن را به شمارش نمى آورد

)). 
 .باعث این فشار اقتصادى و مالى و مواد غذائى ، رومیان یعنى غربى ها هستند

 : درباره این گفته خداى سبحان سؤ ال كردم) ع(از جـابـر جـعـفـى نـقـل شـده اسـت كـه از امـام باقر
 ((چون ترس و گرسنگى مورد آزمایش قرار مى دهیم بـراسـتـى مـا شـما را با چیزهایى هم ))

گرسنگى بر دو گونه است عام و خاص اما گرسنگى خاص در كوفه اسـت كـه خـداونـد آن را ویـژه : حـضـرت فـرمـود
دشـمـنـان آل مـحـمـد مـى گـرداند و آنان را هالك مى سازد، اما گرسنگى عام در شام خواهد بود و آن ترس و گرسنگى 

كه تا آن زمان هرگز بدان گـرفـتار نشده اند لكن ، گرسنگى ، قبل از قیام حضرت قائم و وحشت و اضطراب ، بعد از  است
(99) قیام آن حضرت خواهد بود

)). 
 :نقل شده كه فرمود) ع(از امام صادق 

پـیـش از ظـهـور قـائم ، بـطـور حـتم سالى فرا مى رسد كه مردم در آن دچار قحطى گـرفـتـار تـرس شـدیـدى از كـشـتـه ))
و این مطلب در قرآن به روشنى دیده مى شود، آنگاه این آیه را  ((شـدن و كـمـبـود امـوال و جـان هـا و ثـمـرات مـى گـردنـد

 :تالوت فرمود
ـمـا را بـا چـیـزهـایـى هـمـچـون تـرس و گـرسـنـگـى و كـاهـش مـال و جـان و ثـمـر مـورد آزمـایـش قـرار بـراسـتـى مـا ش))

(100) مـى دهـیـم و صـبـر پـیـشـگـان را بـشـارت بـده 
)). 

ار و تـنگنا در سال ظهور طبق این روایت ، مانع آن نیست كه این وضع مدتى قـبـل از ظـهـور وجـود زمـان ایـن فـشـ
 .داشـتـه و سپس در سال ظهور شدیدتر از گذشته بوجود آید، آنگاه ظهور بوقوع پیوندد

و از آن )) .والنى مى گردداما روایات مدت این فتنه را در سرزمین شام ، طوالنى یاد مى كند، هر وقت مى گویند تمام شد ط
(101) راه فرار مى جویند اما نمى یابند

و روایات ایـن فـتـنـه را بـا هـمـان اوصـاف فـتـنـه غـربـى و شـرقـى تـوصـیـف مـى ((



هرگاه آن را از سوئى اصـالح كـنـنـد از ))خانه هاى عربها و مسلمانان خواهد شد و اینكه  كـنـد كـه داخل هر خانه اى از
(102) سـوى دیـگـر گـسـیـخـتـه مـى شـود و یـا از جـانـب دیـگـر آشـوب برخیزد

)). 
بـلكـه پـاره اى از روایـات .. ژگیهاى طبیعى این فتنه است ، مادامیكه ثمرده اى از ثمرات فتنه بزرگ خارجى بـاشـدایـنـها وی

 . گذشت 63مى نامد، چنانكه قبال از نسخه خطى ابن حماد ص  ((فتنه فلسطین ))بـطـور صریح آن را 
است این مدت مربوط به مـرحـله پـایانى آن باشد نه سال تعیین كرده است و ممكن  18و  12بـرخى از احادیث مدت آن را 

 .و ما امیدواریم این آخرین زمان مرحله جنگ داخلى لبنان باشد.. تمام مدت آن 
 : از سعید بن مسیب روایت شده كه گفت ..

مان نپذیرد و فتنه اى در سرزمین شام پدید مى آید كه ابتداى آن همچون بازى كودكان است و پس از آن دیـگر كارشان سا))
دیگر نیرویى نخواهند داشت تا آنكه ندا كننده اى از آسـمـان فـریـاد سـردهـد، بـر شـمـا بـاد، بـه فـالنـى روى آوریـد و در 

(103) آنحال دستى بر آید و اشاره كند
)). 

را مى خواند همچنین دستى كه از آسمان اشاره مى كند نیز جزء نشانه هاى ظهور ) ع(بـانـگ آسـمـانى یاد شده نام مهدى و 
 . آمده است

 :رسیده است كه فرمود) ص (در روایتى دیگر از پیامبر
رون مى آید و مـردم بـه سال طول مى كشد و بهنگام خود پایان مى پذیرد و نهر فرات از كوهى از طال بی 18فتنه چهارم ))

(104) گـونـه بـر آن هـجـوم مـى آورد كـه از هـر نـه نـفـر هـفـت نـفـر بـهـالكـت مـى رسـنـد
و بـزودى گـفـتـگـو پیرامون .((

 ((.خواهد آمددرگیرى قرقیسیا بر سر گنج فرات 
 زمین لرزه اى در دمشق و اطراف آن

ژروایـات فـراوان و روشـنـى دربـاره ایـن زلزله وجـود دارد بـه گونه اى كه برخى از مـكـانـهـا و خـسـارتـهـاى آن و حـتى 
پاه غرب گـرچـه از بـعـضـى روایـات اسـتفاده مى شود كه س .وقت آن را پیش از ورود سپاهیان غربى مشخص مى سازد

تكان ) ((الرجفة ، والخسف ، و الزلزله ))همچنین احادیث ، این زمین لرزه را . بهنگام وقوع زلزله در دمشق بـسـر مى برد
 :كه فرمود. نقل شده است  ((ع (از امیرمؤ منان ) (ع(مى نامد، مانند روایتى كه از امام باقر) شدید، فرو رفتن ، لرزش 

اى امیرمؤ منان آن : مى اختالف كنند، نشانه اى از نشانه هاى الهى آشكار مى شـود، پـرسـیدندوقتى در شام دو گروه نظا))
زمین لرزه اى در شام رخ مى دهد كـه صـد هـزار در اثـر آن هـالك مى گردند و این را خداوند : نشانه چیست ؟ فرمود

ام فرا رسد، نظاره گر سوارانى داراى اسبهاى وقتى آن هنگ. رحمتى براى مؤ منان و عذابى براى كافران قرار مى دهد
سفید و درفشهاى زرد رنگ ، باشید كه از مغرب روى مى آورند تا وارد شام مى شوند و در آن لحـظـات اسـت كـه فـریـاد 

وقتى آن وضـع پـیـش آمـد پـس بنگرید فرو رفتن آبادى اى از روستاهاى . و بـى تـابـى بزرگ و مرگ سرخ فرا مى رسد
از بیابان ) سفیانى (مى گویند، در این هنگام فرزند هند جگرخوار ) خریشا مرمرستاـ نسخه بدل )مشق را كه به آن حرشا د

(105) باشید) ع(خروج كرده و بر منبر دمشق قرار مى گیرد در این بحبوحه در انتظار ظهور حضرت مهدى 
)). 

و احـتـمـال مـى رود زلزله مـذكـور در ایـن روایـت و روایـات دیـگر غیر از فرو رفتن دمشق و اطراف آن باشد و ممكن 
اما اینكه چرا آن زلزله براى مؤ منان رحمت و براى كافران  .است بین آن دو فرو رفتن ، مدتى طوالنى یا كوتاه فاصله باشد

ذاب خواهد بود؟ ممكن است علت آن ایـن بـاشد كه به خانه هاى كافران و پیروانشان زیان وارد مى شود، نه بر مؤ منان ع
 .مـسـتضعف ، و یا اینكه به سبب آن زلزله و یا پس از آن تغییراتى سیاسى بنفع مؤ منان ، صورت مى گیرد

حرستا و جابیه ، و به نظر مى : ا زمین فرو مى رود بنام و در روایات دیگر دو مكان را مشخص ساخته است كه در آنه
رسد كه كلمه حرستا در این روایت اشتباه ذكر شده است چنانكه در روایت مربوط به لشكریان غرب خواهد آمد، و دیوار 

 .غربى مسجد دمشق خراب مى شود
 .ها بریده شده و وسیله سوارى آنهاینداسبهاى ابلق غربى هاست كه گوشهاى آن :((اسبهاى سفید))مـنـظـور از عبارت 

یعنى فرزند هند زن ابوسفیان ، زیرا سفیانى از فرزندان معاویه است چنانكه خواهد آمد و : و مـقـصـود از پـسر جگرخوار
در مرز ) درعا(آمده كه در منطقه حوران نزدیك اذرعات ) بیابان خشك ) ((وادى یابس ))در روایتى محل خروج سفیانى از 

 .ریه و اردن قرار داردسو
 ورود سپاه ایران و مغرب به سرزمین شام

روایـات مـربـوط بـه ورود نـیـروهـاى مـغـربى به شام روشن است كه در پى برخورد و درگیرى تند و یا جنگ میان دو 
 : گروه مى باشد، مانند روایتى كه قبال گذشت

اى امیرمؤ منان آن : از نشانه هاى الهى آشكار مى شـود، پـرسـیدند وقتى در شام دو گروه نظامى اختالف كنند، نشانه اى))



زمین لرزه اى در شام رخ مى دهد كه صد هزار نفر در اثر آن هالك مى گردند و این را خداوند : نشانه چیست ؟ فرمود
نـظاره گر سوارانى داراى وقـتـى آن هـنـگـام فـرا رسـد، . رحمتى براى مؤ منان و عذابى بـراى كـافـران قـرار مـى دهـد

 ((.اسـبـهایى سفید و درفشهایى زرد رنگ باشید كه از مغرب روى مى آورند تا وارد شام مى شوند
 : گفت) پسر عبدالملك (ابن حماد از ابوسحاب روایت كرده است كه وى در زمان هشام 

دید كه او خـروج نـمـود و بـر مـنـبـر دمـشـق قـرار سـفـیـانى را نمى بینید مگر آنكه مغربیها نزد شما بیایند، پس هرگاه دی))
(106) گـرفـت ، انـدكـى نـمـى گـذرد كـه اهل مغرب را مى بینى

)).  
ـان تابعین ، این است كه ورود نیروهاى مغربى به شام قبل از و روایـاتـى ایـن چـنـیـن ، داللت دارد كـه مـعـروف نـزد راوی

 .خروج سفیانى خواهد بود
در این روایات ، مغرب دولت اسالمى است كه در بـرگـیـرنـده لیـبـى و تـونـس و  ((مغربى ))و  ((اهـل مغرب ))و مـراد از 

هاى غربى و یا دولت مغرب كه با آن مراكش گفته كنونى مى باشد و منظور، نیروهاى دولت) مـراكش (الجـزائر و مـغـرب 
و آنچه كه این گفته را تاءیید مى كند این است كه نیروهاى مغربى در برخى از روایات ، لشكر بربر و ... مى شود نیست 

 . بربر نامیده شده است
ابن حماد . فتن زمین خواهد بودو روایـت دیگر، آغاز رسیدن آن نیروها را معین مى كند كه همزمان با زمین لرزه و فرو ر

 :از محمد حنفیه نقل كرده است كه فرود
نـخـسـتـیـن گـروهـهـاى لشـكـریـان مـغـربـى وارد مـسجد دمشق مى شوند و در حالیكه مشغول تماشاى دیدنى هاى شگفت ))

م حـرسـتـا فـرو مـى رود، در ایـن انگیز آن هستند، ناگهان زمین فرو رفته و بخش غربى مـسـجـد دمـشـق و آبـادى اى بـه نـا
(107) هنگام سفیانى خروج مى كند

)). 
دشمنان امـا ایـن نـیـروهـا بـراى چـه مـى آیـنـد و نـقـش آنـهـا چـیـسـت ؟ احتمال مى رود، جهت یارى مردم شام بر ضد 

خارجى آنها، یعنى یهودیان و رومى ها و یـا بـه مـنـظـور كـمـك رسـانـدن بـه بـعـضـى از طـرفـهـاى درگـیـر در داخل شام 
اما از برخى روایات بر مى آید كه آنها براى رویاروئى با نـیـروهـاى خراسانى زمینه ساز كه داخل شام .. حضور پیدا كنند

از آنجا كه هدف طرفداران درفشهاى سیاه ، طبق همه روایات ، قدس مى باشد، ناگزیر آمدن .. گردیده اند وارد مى شوند
قواى مغربى مـخـالف آنـهـا بـراى بـازداشـتـن آنـهـا از دسـت یافتن به هدف خود خواهد بود، بویژه با مـالحـظـه روایـتـى 

 .داست كه قنیطره همین شهر اشغال شده كنونى سوریه مى باشدكـه از نـبـرد بـیـن آن دو گـروه در قنیطره سخن مى گوید، پی
 : ابن حماد از زهرى نقل كرده است كه او گفت

در مـحـل قنیطره با یكدیگر برخورد ) یـعـنـى مغربى ها(یـاران درفـش هـاى سـیـاه و دارنـدگـان درفـش هـاى زرد رنـگ ))
ین مـى گـردند در این هنگام سفیانى بر اهل مشرق خروج مى كند وقتى نموده و به كارزار مى پردازند تا اینكه وارد فلسط

دسته اى به : مردم مغرب زمین در اردن فـرود مـى آیـنـد، سـركـرده آنـان مـى مـیـرد و آنـهـا بـه سـه گـروه تـبدیل مى شوند
سفیانى با آنها به نبرد پرداخته و آنها را . جایگاه خود باز مى گردند و دسته اى حج انجام مى دهند و دسته اى باقى مى مانند

(108) شكست مى دهد و آنان به اطاعت او در مى آیند
)). 

، از یـكـى از تـابـعـیـن نـقل شده كه داللت دارد بر اینكه فتنه و درگیریهاى داخلى در سرزمین شام (109) ایـن روایـت مـرسـل 
به نیروهاى ایـرانـى اجازه مى دهد كه براى مبارزه با یهودیان ، در منطقه ، دخالت نمایند اما رومیان و یـا غـیـر رومـیـان 

ـربـى را جـهـت رویـاروئى بـا آنـهـا تـحـریـك مـى كنند و محل این نبرد را در قنیطره مى داند، تا اینكه ، نـیـروهـاى مـغ
ایرانیها در فلسطین حضور پیدا مى نمایند و نـیـروهـاى مغربى را كه اندكى بعد از شكست در اردن مستقر مى شوند، منهدم 

و یا حاكم اردن كه میزبان نیروهاى مغربى است از دنیا مى رود و در  مى سازند در هـمـیـن زمـان سركرده آنها در مغرب
نتیجه كارشان به ضعف مى گراید، آنگاه سفیانى بقیه را تحت اطاعت خود در مـى آورد، و بـطـوریـكـه بـرخـى از روایـات 

 .اشـاره مى كند نیروهاى ایرانى پس از خروج سفیانى از شام عقب نشینى مى كنند

 

ه خواننده و پژوهشگر در این زمینه را جلب مى كنیم به اینكه روایات مربوط به سـپـاهـیـان مـغـرب و یـاران مـا تـوج
درفـش هـاى سـیـاه در این مورد و دیگر موارد، با جنبش فاطمیون مـغـربـى و جنبش درفش هاى سیاه عباسیان در هم 

حـمالت صلیبى و بلواى كور و كر اخیر آنان آمیخته شده است و راه همچنانكه روایات مربوط به رومـیـان بـا . آمیخته است 
شناخت بین حـركـت هـاى قبل از زمان ظهور و جنبش هاى متصل به آن زمان این است كه در روایات ، بطور صـریـح ، 

كه ما به آن استشهاد  آمده است ، هـمچنانكه در روایاتى) ع(پـیـونـد ایـن حـادثـه بـه خـروج سـفیانى و ظهور حضرت مهدى 



 . نمودیم و یا نشانه هاى دیگر مربوط بزمان ظهور و حوادث آن و جنبش نیروهاى مؤ ثر در آن نیز آمده است
از ایـن رو شـمـار زیـادى از روایـات ، بـیـن احـادیـث ظـهـور، نسبت به جنبشهاى فاطمى هاى مـغـربـى یـا عـبـاسـیـان كـه 

د و یا حركت هاى رومى هاى صلیبى و اسـتـعـمارگران وجود دارد و تا روایت و یا قرینه اى بر داراى درفش هاى سیاه ان
وجود این گونه حركتها در زمان ظـهـور مـوجود است ، صحیح نیست كه آن حدیث دلیلى بر نفى جنبش هاى آنان در زمان 

 .ظهور بحساب آید
 كشمكش بر سر قدرت بین اصهب و ابقع

 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام باقر
در آن سـال در تمام سرزمین هاى ناحیه مغرب اختالف بسیار خواهد بود نخستین زمینى كه ویران مى شود شام است ، ))

(110) هواداران درفش هاى سه گانه طرفداران اصهب ، لشكریان ابقع و سپاه سفیانى ، با یكدیگر اختالف مى كنند
)). 

  در فـرمـانـروائى شام از رقیبش ) یعنى كسى كه نقطه سیاه و سفید در چهره دارد(بـنـظـر مـى رسد كه ابقع فرمانروا، 
ارج پایتخت یا مركز سابقه دارتر است ، زیرا روایات خاطرنشان مى سازد كه قیام اصهب از خ) زرد چهره (اصهب یعنى 

در حالیكه ابقع قدرتمند اصلى و یا انقالب گرى است كـه تـا .. بوجود مى آید و وى بر سر اسـتیالى بر آن شكست مى خورد
انـدازه اى پـیروز مى شود و اصهب به رقابت با او برخاسته و از خارج پایتخت بـر او حـمـله ور مـى شـود امـا هـیـچـكـدام 

ر دیگرى پیروزى قطعى را بدست آورنـد، از ایـن رو سـفیانى از این فرصت استفاده نموده و از خارج پایتخت نمى توانند ب
دست به یورش مـى زنـد و هـر دوى آنـهـا را تـارومـار مـى كند احتماال اصهب غیر مسلمان است زیرا برخى از روایات او 

 . نموده استكه معموال وصف كفار است تعریف  ((علج ))را با صفت 
چـنـانـكـه بـنـظـر مـى رسـد، مـروانـى ، كـه در مـنـابـع درجـه اول هـمـچـون كـتـاب غیبت نعمانى از او یاد شده است همان 

 .ابقع است و زمامدارى بعنوان رقیب سفیانى محسوب نمى گردد
مى آید كـه آنـهـا مـخـالف و دشـمـن  امـا گرایش سیاسى ابقع و اصهب ، از روایاتى كه آن دو را نكوهش نموده است بر

  اسالم و طرفدار هواداران دشمنان اسالم و كفار مى باشند و از روایت بعدى استفاده مى شود كه اصهب هوادار روس 
 .مى باشد) تركان (
ـشـتـه مـى شـود وقتى آن كافر، اصهب قیام كند و اقامت در پایتخت یا مركز بر او دشوار شود طولى نـمـى كـشـد كـه او ك))

(111) و آنـگـاه تـركـان فـرمـانـرواى آن حـكـومـت مـى گردند
)). 

نفوذ خود بر  چـنـانـچـه ایـن روایـت صـحیح باشد بواسطه ضعف ابقع كه طرفدار غرب است ، در اندك مدتى روس ها با
آنان چیره خواهند شد آنگاه غربى ها و یهودیان براى اعاده سـلطـه خـویـش بـر سایر سرزمینها براى جنبش سفیانى هم 

 .پیمان خود برنامه ریزى مى كنند، كه بیان خواهیم كرد
ت اخـتـالف دو زمـامدار و بـنـابـراین ، معناى اختالف و درگیرى دو گروه نظامى در سرزمین شام كه در روایات آمده اسـ

نماینده رومیان و تركها یعنى غربیها و روس هاست كه بین آنها درگیرى و رقابت شدیدى بر سر زمامدارى منطقه بوجود 
 (ع(در همان روایت پیشین از امام باقر. مى آید بگونه اى كه نیروهاى خود را بدآنجا گسیل داشته و منجر به جنگ مى شود

 :جابر جعفى فرمودآمده است كه به 
اختالف در : پـیـوسـتـه بـر جـاى خـود باش و دست و پاى مجنبان تا عالمتهایى را كه براى تو بـیان مى كنم مشاهد كنى ))

بین خاندان فالن و پیدایش ندا كننده اى كه از آسمان پـیـام مى دهد و این صدا از ناحیه دمشق شنیده مى شود و مژده ظهور 
را مى دهد و فرو رفتن آبادى اى از شام كه آن را جابیه نامند و هواداران تركها روى آورده تا در ) ع(حضرت مهدى 

جـزیـره فـرود آیـنـد و خـوارج روم در رمـله مـسـتـقـر خـواهـنـد شـد در آن سـال در هـر نقطه اى از زمین از ناحیه غرب 
د مـى شود شام است و میان سه لشكر اصهب و ابقع و سفیانى اختالف و درگیرى وجود دارد نخستین سرزمینى كـه نـابـو

 ((.اختالف ایجاد مى شود
مـراد از نـزاع و اخـتـالف بـیـن خاندان فالن ، چنانكه در مبحث حركت ظهور از آن آگاه خواهید شـد، اخـتـالف و 

 .مى باشد) ع(كـشـمـكـش بـیـن اعـضـاء خـانـدان حـاكـم بـر حـجـاز قبل از ظهور حضرت مهدى 
و یا . و صدایى كه از ناحیه دمشق مى آید همان پیام آسمانى است كه مردم تصور مى كنند از جانب شـام یا غرب مى آید

با جابر جعفى كوفى است و عبارت ) ع)(امام باقر(زیرا گفتگوى آن حضرت . اینكه براى مردم عراق اینگونه جلوه مى كند
 : آن چنین است

 ((.از جانب دمشق به گوش مى رسد) سمانى پیام آ(آن صدا ))
است كه  ((از دین برگشتگان رومى ))و  ((برادران ـ حامیان ترك ))نـكـتـه قـابـل مـالحـظـه در این روایت آوردن عبارت 



 .تفسیر تركان را به روس ها تاءیید مى كند
 : در روایتى دیگر چنین آمده است

(112) ن خروج مى كند و در پى آن فتنه روم رخ مى دهدگـروه شـورش كـننده اى از جانب تركا))
)).. 

 . كه خروج این دسته از خوارج را از جانب تركان بیان كرده است
ع بین ابقع و اصهب و بـر سـر بـه قـدرت رسـیـدن خـیـلى روشـن اسـت كـه هر كسى در روایات مربوط به كشمكش و نزا

در مى یابد كه .. در ایـن بـرهه و نیز بین آن دو و سفیانى و حضور نیروهاى مـغربى و ایرانى در سرزمین شام مطالعه كند
نده آنان و تمام این حوادث ارتباط و پـیـوسـتـگـى مـحـكـمـى بـا حـركـت ابـرقدرتها و اختالفات آنها و حكام دست نشا

 .ایستادگى امت در برابر آنها دارد
اینك به روایتى اشاره مى كنیم كه درباره سه گروه كه در شام با یكدیگر اختالف پیدا مى كنند وارد شده است كه آن گروهها 

روایت در  و سـفـیـانـى بـا آمـدن خود آنها را شكست مى دهد، این . لشكریان حسنى و اموى و نیروهاى قیس: عبارتند از
 : چنین روایت شده است) ع(بحار از امام صادق 

همینكه سفیانى   همواره در خانه باش ، همچون گلیم فرش شده آن و آرامش گزین همچون شـب و روز، پـس !: اى سدیر))
بلى و با سه  :فـدایـت شـوم آیـا پـیـش از آن چـیزى هست ؟ فرمود : گفتم. خروج كرد بسوى ما كوچ كن ولو با پاى پیاده 

حسنى ، اموى و قیس جمع مى شوند در ) لشكر(در شام سه درفش : انگشت دست خود به شام اشـاره نـمـود و فـرمـود
حـالیـكـه با یكدیگر اختالف دارند، ناگاه سفیانى خروج مى كند و آنها را همچون كشتزار درو مى كند و من هرگز نظیر این 

 ((. را ندیده ام
یت مشكل است ، زیرا با روایات زیادى كه گروههاى سه گانه را تعیین مى كـنـد و آنـها را مربوط به ابقع و قـبـول این روا

ولو ))ایـن روایـت را فـقـط تـا  264، ص 8اصهب و سفیانى مى داند در تعارض است بعالوه مرحوم كـلیـنـى در كـافـى ج 
ال مى رود این قسمت آخر اضافه و یا تفسیرى از بعضى راویان باشد كه با و احـتـمـ. نـقـل كـرده اسـت  ((بـا پـاى پـیـاده 

 .تا آخر... اصل روایت در آمیخته است 
و بـر فـرض صـحـت آن ، بـاید درفش حسنى با حسینى اشتباه شده باشد كه همان درفش خـراسـانـیـان و یاوران درفش هاى 

قواى مـغـربـى در شام خواهند بود و درفش اموى همان درفش اصهب است  سیاه است و چنانكه سابقا گفتیم نیروهاى آنها با
بلكه برخى از آن روایات . و درفش قیس همان درفش ابـقـع كـه تـعـدادى از روایـات ارتـبـاط او را بـا مـصـر بیان مى كند

.. ز قـبـیـله قـیـس مـى بـاشدنشانگر این است كه وى حركت خود را از مصر آغاز مى كند و یا اینكه از اهالى مصر و ا
 . و اهللا العالم.. همانگونه كه روایاتى وجود دارد كه خاطر نشان مى سازد، سفیانى بر مصر حكمرانى مى كند

 :همچنین روایت دیگرى است كه مى گوید
اى كه جز اندكى از آنها را مـردى از بـنـى هـاشـم فـرمـانـروائى مـى كـنـد و بـنـى امـیـه را بـقـتـل مـى رسـانـد بـگونه ))

باقى نمى گذارد و غیر ایشان را نـمـى كـشـد، آنگاه مردى از بنى امیه خروج مى كند و در برابر هر مردى دو مرد را مى 
(113) ظهور مى كند) ع(كشد بـه طـورى كـه جـز زنان كسى را باقى نمى گذارد در این هنگام حضرت مهدى 

)). 
.. امـا ایـن روایـت قلمرو حكومت این مرد هاشمى را قبل از سفیانى است مشخص نمى سازد كه آیا حـجـاز اسـت یا عراق 

همداستانند بر اینكه سفیانى و اگر روایات ، قلمرو حكومت را سرزمین شام مى داند باید پیش از ابـقع باشد، چرا كه روایات 
علیه وى و اصهب قیام مى كند و آن دو را بـقـتـل مـى رسـانـد و احـادیـث آن دو را از دشـمـنـان اهل بیت و شیعیان ایشان 

 .توصیف مى كند
 جنبش سفیانى

خـت و رویـاروى آن او دشمن سـرسـ. است ) علیه السالم (سـفـیـانـى از شـخـصـیـتـهـاى بـارز در نـهـضت حضرت مهدى 
در حقیقت با نیروهاى كافرى كه از سفیانى پشتیبانى مى كنند ) علیه السالم (حـضـرت مـى بـاشد، هر چند كه امام 

 .روبروست ، چنانكه آشنا خواهید شد
) م علیه السال(روایـات تـصـریح كرده است كه خروج سفیانى از وعده هاى حتمى خداوند است ، از امام زین العابدین 

 :روایت شده است كه فرمود
امـر قـائم از سـوى خـداونـد حـتـمـى است و امر سفیانى نیز از جانب خداوند قطعى مى باشد و قائم ظهور نمى كند مگر ))

(114) پس از آمدن سفیانى 
)) 

و اینك ما شمه اى از 11)(6 و پاره اى از آنها متواتر لفـظى است (115) ات مـربـوط بـه سـفـیـانـى مـتواتر اجمالى است روایـ
چگونگى شخصیت و جنبش او را ذكر كرده سپس بـه ارائه اخـبـار آن بـطـور پـیـوسـتـه ، آنـطـور كـه روایـات نقل كرده اند 



 . مى پردازیم
 بیوگرافى سفیانى

فیان است ، چرا كه وى بین دانشمندان اسالمى اتفاق نظر است كه وجه تسمیه او به سفیانى به خاطر نسبت داشتن بـا ابـوسـ
از تبار ابوسفیان بشمار مى آید، همانگونه كه فرزند زن جـگـرخوار نیز مى باشد به علت نسبت وى با جده اش هند زن 

ابوسفیان كه در جنگ احد وقـتـى حـمـزه سـیـدالشـهـداء بـه شـهادت رسید هند كوشید تا جگر حمزه را از فرط كینه بدندان 
 .بكشد

 :نقل شده است كه فرمود) علیه السالم (نان على از امیرمؤ م
او مردى است چهارشانه و بـدقیافه ، داراى سرى بزرگ . خروج مى كند) دره خشك (فرزند هند جگرخوار از وادى یابس ))

یـیـنـه عـ  ، بر صورت او اثر آبله پیداست وقتى او را مى بینى پـنـدارى كـه یـك چـشـم دارد، نـامـش عـثـمـان و پـدرش 
مى شود و بر ) با آرامش و آبى گوارا(او از فرزندان ابوسفیان است وارد سرزمین قرار و معین ) عـنـبـسـه ـ نـسـخـه بدل (

(117) باالى منبر آنجا قرار مى گیرد
)). 

ه معروف است كه او از اوالد عنبسه پسر ابوسفیان است و شاید از این رو آن را عیینه دانسته اند كه كلمه مـیـان شـیـعـ
و در روایتى دیگر كه شـیـخ طـوسـى آن را روایـت كـرده اسـت وى را از . عیینه در روایت با عنبسه اشتباه شده است 
  .عتبه ، معاویه ، یزید، عنبسه و حنظله: و فرزندان ابوسفیان پنج نفرند.(118) فـرزنـدان عـتـبـه پـسر ابوسفیان یاد مى كند

ویه به معاویه ، بطور صریح آمده است كه سفیانى از فرزندان معا) علیه السالم (ولى در یـكى از نامه هاى امیرمؤ منان 
 . است

اى معاویه ، مردى از فرزندان تو، بدخوى و ملعون و سبك مغز و ستمكار و واژگون دل و سـخـتـگـیـر و عـصـبـانى است ))
گوئیا من ، هم اینك او را مى . خداوند رحمت و مهر را از قلب او برده است دائى هاى او هـمـچـون سگ خون آشام اند. 

مى بـردم و تـوصـیـف مـى كـردم كـه او پـسـرى چـنـد سـاله اسـت ، لشـكـرى بـه سوى مدینه بینم اگر مى خواستم او را نام 
آنها وارد مدینه مى شوند و بیش از اندازه دست به كشتار و فحشاء مى زنند در ایـن حـال مـردى پـاك و . گسیل مى دارد

عـدل و داد سـرشار خواهد ساخت همانگونه كه از ظلم و  پـرهـیـزكـار از آنـهـا فـرار مـى كـنـد، كـسـى كـه زمـیـن را از
 ((. ستم لبریز شده است و من نام او را مى دانم و مى دانم كه در آن روز چند سال دارد و نشانه اش چیست

 :نقل شده است كه فرمود) علیه السالم (از امام باقر 
(119) او از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابوسفیان است ))

)) 
و مـمـكـن اسـت جـدش عـنـبـسـه یـا عـتـبـه یـا عـیـیـنـه یـا یـزیـد از نسل معاویه پسر ابوسفیان باشد كه در این صورت اشتباه 

 .، برطرف مى شود
نـامـش عـبـداهللا پـسـر یـزیـد  74وى عبداهللا است و در نسخه خطى ابن حماد ص و مشهور نزد علماى سنت این است كه نام 

است كه نام او عثمان  ولى همچنانكه گفتیم ، مشهور این(120) اسـت و نـیـز در روایـتـى از مـنـابع ما نام او عبداهللا آمده است 
 . است

 پلیدى و سركشى سفیانى
عـلیـه (راویان حدیث ، در نفاق و بدسرشتى و دشمنى او با خدا و پیامبرش صلى اهللا علیه و آله وسـلم و حـضـرت مـهـدى 

تقریبا نزدیك بهم اتـفـاق نظر دارند و روایاتى كه شیعه و سنى درباره شخصیت و كردار او نقل كرده اند یكسان یا ) السـالم 
 : است ، چنانكه از این قبیل روایت شده است كه گفت

سـفـیـانـى بـدتـریـن فـرمـانـرواسـت ، دانـشـمـنـدان و اهـل فـضـل را مـى كـشـد و نابود مى سازد و از آنها براى رسیدن به ))
(121) مقاصد خود یارى مى خواهد هركس سر باز زند او را به قتل مى رساند

)). 
 : و در جائى دیگر از ارطاة نقل شده است كه گفت

سـفـیـانـى در مدت شش ماه كسانى را كه نافرمانى وى كنند مى كشد و با اره آنها را سـر مـى بـرد و در دیـگـهـا مـى ))
(122) پـزد

 :و از ابن عباس روایت شده است كه گفت .((
سـفـیـانـى خـروج مـى كـنـد و دسـت بـه كـشـتـار مـى زنـد حتى شكم زنان را مى درد و اطفال را در دیگهاى بزرگ مى ))

(123) جوشاند
)). 
 :روایت شد است كه فرمود) علیه السالم (از امام باقر 

وى داراى رنگى بور و سرخ و كبود است ، هرگز سر . اگـر سفیانى را مشاهده كنى ، در واقع پلیدترین مردم را دیده اى ))
(124) است  پروردگارا انتقام من با آتش : اورده مكه و مدینه را ندیده است مى گویدبه بندگى خدا فرو نی

)).  



 فرهنگ و گرایش سیاسى سفیانى
در . چه بسا در همانجا نـشـو و نـمـا كـرده بـاشـد روایات ، نشانگر این معناست كه سفیانى فرهنگ و آموزش غربى دارد و

 : كـتـاب غـیـبـت طـوسـى از بـشـر بـن غـالب بـصـورت مرسل روایت شده است كه گفت
سـفـیـانـى در حـالیـكـه رهـبـرى گروهى را بعهده دارد مانند شخص نصرانى صلیب برگردن دارد و از سرزمین رومیان ))

(125) روى مى آورد
)). 

آمـده اسـت ، یـعـنـى ،  217ص  52باشد، چنانكه در بحار ج  ((متنصر))در روایـت كـلمه منتصر آمده اما در اصل باید 
به شام مى آید و ) غرب (كـه از سـرزمین روم یعنى كـسـى  ((از سرزمین رومیان مى آید))و جمله . مـسلمان مسیحى شده 

و نـیـز نـشـانـگـر ایـن اسـت كه او رهبرى سیاسى غربى ها و یهودیان را بر عهده . آنگاه دست به جنبش و قیام مى زند
اران كه دشمن روم یعنى غربیهاست به نبرد مى پردازد و با تـركـان یا هواد) عـلیـه السالم (دارد و با حـضـرت مـهـدى 

و سفیانى پایتخت خـود را در حـوادث زمـان ظـهـور و در پیشاپیش . تركها كه بنظر ما روسها هستند وارد جنگ مى شود
از دمـشـق بـه رمـله فـلسطین منتقل مى سازد همانجائى كه طبق روایت ، ) علیه السالم (لشكركشى حضرت مهدى 

 .شورشیان رومى در آنجا فرود مى آیند
) عـلیـه السـالم (یكه پیداست ، بعنوان خط مقدم دفاعى بنفع یهودیان و رومى ها وارد پیكار بـا حـضـرت مـهـدى بلكه به طور

 .مـى شود و روایات ، بطوریكه خواهید دانست درباره شكست او كه به شكست یهودیان منتهى خواهد شد سخن مى گوید
ه پس از شكست و كشته شدن او بـاقـیـمانده نیروهایش به سوى هـمـچنین دلیل دیگر برگرایش وى به غربى ها این است ك

 .آنها را بازگردانده و بقتل مى رسانند ( علیه السالم(غرب مى گریزند، آنگاه یاران امام مهدى 
آیه  شـنـیـدم كه درباره این ( علیه السالم) (امام باقر(از ابوجعفر : از ابـن خـلیـل ازدى ، روایـت شـده اسـت كـه گـفـت 

وقتى آنان خشم و عذاب ما را احساس كنند از آن دیار مى گریزند فرار نكنید و باز گردید به سوى آنچه اسراف مى ))شریفه 
 :فرمود ((.شاید از شما سئوال شود . كردید و خانه هایتان

بـگریزند ) غـرب (بـه سـوى روم  وقـتـى قـائم قـیـام كـنـد و سـپـاهـى بـسـوى بـنـى امـیـه بـه شـام گـسـیـل دارد آنـان))
رومیان به آنها گویند ما شما را در سـرزمـیـن خـود راه نـدهـیـم مـگـر ایـنكه به آئین مسیحیت درآئید، آنگاه صلیب به گردن 

، به قصد نبرد با رومیان ) علیه السالم (خود آویـزنـد و رومـیـان آنان را به سرزمین خود راه دهند وقتى یاران قائم 
امان نمى دهیم تا آنكه : رویاروى آنان فرود آیند، رومیان از آنها درخواست امان و صلح كنند امـا یـاران قـائم مـى گویند

باز مى گردانند و این ) علیه السالم (افرادى را كه از ما نزد شماست به ما بـرگـردانـید سپس رومیان آنها را به یاران قائم 
فرار نكنید و بازگردید به سوى آنچه اسراف مى كردید و خـانـه هـایـتـان شـایـد مـورد سـئوال )) :است معنى فرموده خداوند

در حالیكه او بهتر از هر كس از آنها آگاه است آنها مى . او از آنها درباره گنجها سـئوال مـى كـنـد: سپس فرمود ((واقع شوید
حسرت آمیز بر زبانشان بود تا آن كه ما همه را طعمه شمشیر : ن گفتارگویند واى برما كـه سـخـت سـتمكار بودیم پیوسته ای

(126) مرگ و هالكت ساختیم
)).  

ایـن اسـت كـه یـاران  ((مان مى طـلبـنـدهنگامیكه یاران قائم رویاروى آنان قرار مى گیرند، آنها ا))و مـعـنـى ایـن جمله كه 
حـضـرت ، انـبـوه نـیـروهـاى خـود را در مـقـابل رومیان گسیل داشته و آنان را تهدید مى كنند و مراد از بنى امیه در این 

بنظر مى رسد كه آنها مـشـاوران و . روایت یاران سـفـیـانى است كه در دیگر روایات نیز بدان تصریح شده است 
ـرمـانـدهـان سپاه اویند كه داراى موقعیت سیاسى عمده اى مى باشند از این رو ماجراى آنان تا بدانجا كشیده مى شود كه ، ف

 .و یارانش رومیان را، در صورت تسلیم نكردن این افراد، تهدید به كارزار مى نمایند) علیه السالم (حضرت مهدى 
 دتالش سفیانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خو

سفیانى   و با توجه به اینكه جنبش  ( علیه السالم(با توجه به گسترش آئین اسالم و عظمت یافتن آن تا ظهور حضرت مهدى 
در برابر یاوران درفش هاى سیاه و گسترش اسالم ، در حـقـیـقت یك طرح غربى ـ یهودى است ، پژوهشگرى كه روایات 

و نشانه هاى تالش وى را براین معنى مى یابد از جمله آن خبرها عـبـارتـى مربوط به سفیانى را بـررسـى نماید، دلیلها 
از این  ((اثر عبادت بسیار زرد رنگ بنظر مى رسد: سفیانى در))آمده است كه  75اسـت كـه در نسخه خطى ابن حماد ص 

ایت دیگرى تنها در آغاز امر عبارت چنین برمى آید كه او خود را به ظاهر متدین نشان مى دهد و البته این حالت طبق رو
 .او دیده مى شود

گـاهى به جمع بین حالت تدین و نصرانى بودن او در حالیكه صلیب به گردن دارد و از سـرزمـیـن غـرب مـى آیـد، اشكال 
 مى شود، ولى ما آنچه را كه از حالتهاى سیاستمداران مـزدور غـرب سـراغ داریم اشكال را برطرف مى سازد، حتى برخى

از آنها به گونه اى با مسیحیان زندگى مى كنند كه نمى توان بین آنها فرق گذارد، آنچنان به آنان نزدیك مـى گـردنـد كـه 



تا .. صـلیب زرین به ساعت و یا به گردن خود مى آویزند و به هنگام انجام مـراسـم در كـلیـسـاهـاى آنـهـا حضور مى یابند
ماز و دیانت ، فرمانرواى مسلمانان گردانند تا مسلمانان را با این ترفند كه وى از خود آینكه او را به جهت تظاهر به ن

اهل فضل و دانش را مى كشد و نابود مى سازد و بـراى نـیـل بـه ))آنهاست فـریـب دهـد، بـلكه عبارت روایت قبل كه 
(127) به قـتـل مـى رسـاند مـقـاصـد خـود، از آنـهـا یـارى مـى خـواهـد و هـر كس سر باز زند او را

حاكى از این است كه ((
 .وى به شدت خواستار این است كه به جنبش و حكومت خود رنگ اسالمى و شرعى بدهد

 ((آنان را مى آزماید))بجاى كلمه  ((آنان را نابود مى سازد))ـاید كلمه از ایـن رو عـلمـاء را بـر آن امـر وارد مـى سـازد و ش
 .اشتباه ذكر شده باشد

 كینه سفیانى نسبت به اهل بیت و شیعیان
كـینه توزى ، از بارزترین ویژگیهاى سفیانى است كه روایات مربوط به او از آن یاد مـى كـنـد بـلكه از آن روایات چنین 

سى او ایجاد فتنه مذهبى در میان مـسـلمـانـان و تـحـریـك تـسـنـن عـلیـه شـیـعـیـان تـحـت شـعـار یـارى برمى آید كه نقش سیا
علیه (در حالیكه وى هوادار زمامداران كفر پیشه غربى و یهودیان و مزدور آنهاست ، از امام صادق ... اهل سنت است 

 :روایت شده است كه فرمود) السالم 
ما گـفـتـیـم خـداونـد راسـت گـفـت و آنها .. وسـفـیان دو خاندان هستیم كه بخاطر خدا با یكدیگر دشمنى داریم مـا و اوالد ابـ))

ابوسفیان به جنگ پیامبر بـرخـاسـت و مـعـاویـه فـرزنـد ابـوسفیان به جنگ على بن ابى طالب ... گفتند خداوند دروغ گفت 
علیه السالم (پرداخت و سفیانى به مصاف حضرت قائم ) علیه السالم (ین بن على رفت و یزید پسر مـعـاویـه بـه نـبرد با حس

(128) برمى خیزد) 
)). 

 :نقل شده است كه فرمود) علیه السالم (همچنین از امام باقر 
را مى بینم كه در زمینهاى سرسبز شما در كوفه اقـامـت گـزیده و منادى اوندا مى دهد، ) یا رفیق او(گـویـا مـن سـفـیانى ))

هر كس سر یك تن از شیعیان على را بیاورد هزار درهم پاداش اوست ، در این هنگام همسایه بر همسایه حمله برده و مى 
هـم جـایـزه مـى گـیـرد، آگـاه بـاشـیـد كـه در آن روز، گوید این شخص از آنهاست ، گـردن او را مـى زنـد و هـزار در

شخص نقابدار : پرسیدم . را مـى بـیـنم  ((شخص نقابدار))و گویا هم اینك ... فـرمانروائى شما بدست حرامزادگان خواهد بود 
ورده و مى شناسد اما مردى است از شما كه به خواسته شـمـا سخن مى گوید، نقاب مى پوشد، شما را گرد آ: كیست ؟ فرمود

(129) شما او را نمى شناسید و مردان شما را یكایك با عیب جوئى بدنام مى كند، آگاه باشید كه او جز زنازاده اى نیست
)).  

این نقابدارها را كه از مزدوران یهود و فاالنژها و دیـگـران هستند دیده ایم كه باهم به  البـتـه مـا در لبـنـان ، نمونه هایى از
مناطق تحت نفوذ مسلمانان وارد شده و در حالیكه چهره هـاى سـیـاه خـود را زیـر مـاسـكـهـاى سیاه رنگ یا رنگهاى دیگر 

معرفى مى كنند و آنها مسلمانان انقالبى را محاصره و مخفى ساخته اند مؤ منان را شـنـاسـائى و بـه هـمـدسـتـان خـود 
دسـتـگـیـر و زندانى مى كنند و یا به قتل مى رسانند و سفیانى از دست آموزان این دشمنان است و نقابداران وى از نوع 

 .نقابداران این گروه هستند
 :روایت دیگرى نیز وجود دارد كه مى گوید

ـوى اهـل خـراسـان مـى آیـنـد و شـیـعـیـان آل پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله وسـلم را در سـواران سـفـیـانـى بـه جـسـتـج))
 ((.بیرون مى آیند) علیه السالم (كـوفـه مـى كـشـنـد، آنـگـاه اهل خراسان در جستجوى حضرت مهدى 

) دره خشك ) ((وادى یابس ))ش وى از و مـا سیاست سفیانى را در سرزمین شام ، با شیعیان در روایت مربوط به آغاز جنب
 .بیان خواهیم كرد

 درفش سرخ سفیانى
ضمن روایتى ) علیه السالم )بـرخـى از روایـات ایـن مـطلب را یاد نموده است ، مانند روایتى كه در بحار از امیرمؤ منان 

 : طوالنى نقل شده است
نى با درفش سرخ همراه است و فرمانده آن مردى از قبیله بنى و آن را نـشـانـه هـا و عـالمـتـهـایـى است و خروج سفیا))

(130) كلب است
)).  

 .این پرچم سرخ رمز برترى جوئى و سیاست خون آشامى وى مى باشد
 آیا سفیانى یكى است یا چند تن

سفیانى وعده داده شده كه روایات موجود در منابع شیعه و سنى بر آن دارد، یـك نـفـر اسـت امـا در بـرخـى از  بـى تـردیـد
روایـات هـمچون نسخه خطى ابن حماد و غیر آن سخن از دو سـفـیانى به میان آمده است ، سفیانى اول و سفیانى دوم و 

اما آنكه مورد نكوهش قرار گرفته و دست به شرارت و . سه تن هستندگاهى از بعضى روایات استفاده مـى شـود كـه آنـها 



كـارهـاى آنـچـنـانـى مـى زنـد، هـمـان سـفـیـانـى دوم اسـت ، زیـرا سـفـیـانـى اول پس از استیال بر سرزمین شام و جنگ 
ى خورد و در اثر زخمى كه بر او قرقیسیا، در جنگ عراق در برابر سپاه ایرانیان و یـاران درفـش هـاى سـیـاه شـكـسـت مـ

وارد مى شود در راه بازگشت به شام به هالكت مى رسد و سفیانى دوم را جانشین خود قرار مى دهد تا ماءموریت مهم او 
 .را ادامه دهد

ست ، چنانچه این روایات صحیح باشد، سفیانى اول ، فرمانرواى نابكارى است كه زمینه ساز سـفیانى اصلى وعده داده شده ا
ابن . مى باشند) علیه السالم (همچنان كه یمنى و خراسانى ها یاران درفش هاى سیاه زمینه ساز نهضت حضرت مهدى 

 : حماد گوید ولید گفت
سفیانى روى مى آورد و به جنگ بنى هاشم و هركس از یاوران درفش هاى سه گانه و غیر آنان كه با او بستیزد، مى ))

سفیانى   آنگاه روانه كوفه مـى شود و بنى هاشم بسوى عراق مهاجرت مى كنند، سپس . ه مى شودپردازد و بر همه آنها چیر
در بازگشت از كوفه در نزدیكى شام به هالكت مى رسد و مرد دیگرى از فرزندان ابوسفیان را جانشین خود مى سـازد كـه 

(131) ظر، همین است و سـفـیانى مورد ن.. غـلبـه بـا اوسـت و بـر مـردم چـیـره مـى شـود
)) 

 .و غیر آن روایت كرده است  74و  60شبیه این روایت را در متعدد بودن سفیانى ، در صفحات 
 آغاز جنبش سفیانى و مراحل آن

بش سفیانى را بسیار خشن و سریع توصیف مـى كـنـد یـا بـه تـعـبـیـر سـیاسى شرایط و اوضاع ترسیم شده در روایات ، جن
امروز جنبشى دراماتیك و خونین مى باشد زیرا اوضاع جهانى و كشمكش بین ابرقدرتها به اندازه اى وخیم مى شود كه 

و  ((ن بهم خوردن آب در مشك همچو))و وضـع سـرزمین شام كه فتنه فلسطین آن را بر هم مى زند  .منجر به نبرد مى گردد
و مهمتر از آن ، از نـظـر غـربـى ها و یهودیان .. از ضعف و ناتوانى و تجزیه شدن ، گرفتار رنج و افسردگى است 

رسیدن نیروهاى اسالم و قواى ایرانیان به مرزهاى فـلسـطـیـن و دروازه هـاى قـدس مـى باشد، سپس نفوذ روسها در 
تا بتواند مـنطقه . از این رو آنها اقدام به انتخاب زمامدارى مقتدر مى نمایند. م افـزایـش مـى یـابـدسرزمین شام و جهان اسال

پیرامون اسرائیل را براى سلطه اسرائیل كامال زیر فرمان آورد و از این جاست كه او نـقـش مـهـم خـود را كـه تـنـهـا خـط 
را مـى كـنـد، بـلكـه آنـهـا دسـت او را در جـنـگ عـراق و اشـغـال آن از اسـرائیـل و غـرب اسـت اجـ) عـربـى (دفـاع 

هـمـچـنـانـكـه دست سفیانى را در یارى  .جـهـت جـلوگـیـرى از خـطـر ایـرانـیان و یاران درفش هاى سیاه باز مى گذارند
علیه (ى تواند نهضت امام مهدى رساندن به حكومت ضعیف حجاز و براى درهم شكستن جـنـبـش اسـاسـى و نـویـنـى كـه نـم

 .در مكه مكرمه بشمار آید باز مى گذارند) السالم 
جـنـبه هایى را كه روایات ، آشكارا یا به اشاره یاد مى كند، به فهمیدن سرعت و شدتى كـه از ویژگیهاى جنبش سفیانى مى 

 :روایت شده است كه فرمود) السالم  علیه(از امام صادق . باشد و روایات درباره آنها سخن مى گوید، كمك مى كند
  سـفـیـانـى از نـشـانـه هـاى حـتـمـى ظـهور است و خروج او از آغاز تا انجام پانزده ماه بـطـول مـى انـجـامـد، وى شـش ))

(132) مـاه كارزار مى كند، همینكه بر پنج شهر دست یافت نه ماه فرمانروائى مى كند بى آنكه روزى برآن افزوده شود
)) 

دمشق ، اردن ، حمص ، حلب و قنسرین كه مراكز فرمانروائى مـنطقه ، سوریه ، اردن و : آن پـنـج شـهـر عـبـارتـنـد از
امـا لبنان كه جزئى از سرزمین شام و تابع پنج شهر  و روایات بر بودن اردن در آنها تصریح مى كـنـد،. لبنان مى باشد

ولى برخى از روایات ، گروههایى را از . بحساب مى آید، بعید نیست كـه در قـلمـرو حـكـومـت سـفـیـانـى قـرار گیرد
مى كند كه  بپاى دارندگان حق كه خداوند آنها را از شر خروج با او حفظ: فرمانروائى سفیانى جدا مى كنند كه عبارتند از

 .بیان خواهد شد و مردم لبنان از آن دسته مى باشند
روایت شده ) علیه السالم (روایات زمان جنبش وى را معین مى كند و وقوع آن را در ماه رجب مى داند، از امام صادق 

 :است كه فرمود
(133) از نشانه هاى حتمى ظهور خروج سفیانى در ماه رجب است))

)).  
خواهد بـود، زیـرا حـضـرت در ) علیه السالم (و ایـن امـر، یـعـنـى خـروج سفیانى شش ماه قبل از ظهور حضرت مهدى 

منطقه شام كه عبارت است از شـب دهـم یـا روز دهـم مـحـرم هـمـان سـال در مـكـه ظـهـور مى كند و تسلط سفیانى بر 
و نـهـضـت آن حـضرت ) علیه السالم (لشكركشى بـه عـراق و سـپـس بـه حجاز، به تصور پیروزى بر یاران امام مهدى 

: بنابراین جنبش سـفـیـانـى در سـه مـرحـله انـجـام مـى شـود، نـخـسـت . مى باشد قبل از ظهور آن بزرگوار انجام مى پذیرد
بازگشت : هـجـوم و پیكار او در عراق و حجاز، مرحله سوم : مـرحـله دوم . ـبـیت سلطه وى در شش ماهه اول مـرحـله تـث

، جهت حـفـظ )علیه السالم (وى از توسعه طـلبى در عراق و حجاز و دفاع در برابر تحرك سپاه حضرت مهدى 
 . مـتـصـرفـات بـاقـیـمـانـده اش از سـرزمـیـن شـام و اسرائیل و قدس



قـابـل دقـت اسـت كـه ، روایـات مـربـوط بـه سـفـیـانـى جـنـگ هـاى شـش مـاهـه اول وى را به اختصار ترسیم مى كند و 
این درگیریها ابتدا جنگ هاى داخلى او با اءصهب و اءبقع و سپس با نیروهاى اسالمى و غیر اسالمى مخالف خود است تا 

 .مى گردد اینكه استیالى او بر سرزمین شام كامل
ولى بـا تـوجـه بـه جـنـبـش او، طـبـیـعى است كه این شش ماه ، سراسر پر از عملیات هاى مـتـراكـم نـظـامـى خـواهـد بـود 
وى بـگـونـه اى سلطه خود را تحكیم مى بخشد كه بتواند نیروهاى زیادى را براى نبردهاى گسترده در نه ماه آینده تجهیز و 

كن اسـت سـفـیـانـى در كـنـار جـنـگـهـاى شـش مـاهـه اول خـود، عـالوه بـر اءبـقـع و اءصـهـب بـا و مم. گردآورى نماید
 .فرمانروایان اردن و لبنان و دیگر نیروهاى مخالف درگیرى داشته باشد

از . ى گرددروایـتـى ، بـه شـدت جـنـگ هـاى سفیانى با ابقع و اصهب اشاره مى كند و همین جنگ ها موجب نابودى شام م
 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (امام باقر 

از نـشانه هاى ظهور، فرو رفتن یك آبادى به نام جابیه از روستاهاى شام و فرود آمـدن تـركان در جزیره و رومیها در ))
و در روایتى آمده ))گردد  رمله است ، درگیریهاى زیادى در این هنگام در سراسر زمـین رخ مى دهد تا اینكه شام ویران مى

در ) نیرو(  و عـلت ویـران شـدن آن اجـتـمـاع سه درفش  ((است ، نخستین سرزمینى كـه ویـران مـى شـود شـام اسـت 
(134) آنجاست ، نیروهاى اصهب ، لشكر ابقع و لشكر سفیانى

)).  
این عمل ... دمشق را قطعا تـخـریـب خـواهم كرد)) :كه فرمود) علیه السالم (اما خرابى دمشق با توجه به سخن امیرمؤ منان 

ظاهرا همان ویرانى اى است كه در نبرد بزرگ آزادسازى قدس كه توسط امام  ((را مردى از خاندان من انجام مى دهد
 .سفیانى ، یهودیان و رومى ها اتفاق مى افتدبا ) علیه السالم (مهدى 

و ) روسها؟(اما سفیانى در نه ماهه پایانى حكومت خود، دست به نبردهاى بزرگى مى زند كه مهمترین آنـهـا بـا تـركان 
هواداران آنها در قرقیسیا است ، سپس نبردهاى او در عراق با ایرانیان زمینه سازان ظهور، و یمنى كه طبق برخى از 

 .روایات با آنان مى باشد
و ممكن است سفیانى در مدینه منوره داراى نیروهایى باشد كه در كنار نیروهاى حكومت حجاز، در برابر نبردى كه احتماال 

 .براى آزادى مدینه انجام مى پذیرد وارد پیكار شوند) علیه السالم (توسط حضرت مهدى 
بـه شـام و فـلسـطـیـن بـاز مى گردد تا در بزرگترین كارزار حضرت مهدى  سـفـیـانـى پـس از شـكـسـت در عـراق و حـجـاز

 .یعنى نبرد بزرگ فتح قدس به مصاف بپردازد) علیه السالم (
 تا دمشق) دره خشك (از وادى یابس 

ایات در ایـنـكه سفیانى جنبش خود را از خارج دمشق از منطقه حوران یا درعا در مرز سوریه ـ اردن آغاز مى كند، رو
 .مى نامند) دره خشك و سیاه (تقریبا همداستانند، البته روایات ، منطقه خروج وى را وادى یابس و اءسود 

 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (از امیر مؤ منان 
اك و خروج مى كند و او مردى است چهار شانه ، بـا چـهـره اى تـرسن) دره خشك (پسر هند جگرخوار از وادى یابس ))

سرى بزرگ كه در چهره اش اثر آبله پیداست به قیافه اش كـه بـنـگـرى ، یـك چـشـم بـنـظـر مـى رسـد، نـامـش عثمان و نام 
مى  (آرام و داراى آبى گوارا(تا اینكه به سرزمینى قرار و معین . و از فـرزنـدان ابـوسفیان است ) عیینه (پدرش عنسبه 

(135) ار مى گیردرسد، آنگاه بر منبر آن جا قر
)). 

 . كه در قرآن آمده است به دمشق تفسیر شده است) داراى آرامش و آبى گوارا(البته زمین ذات قرار معین 
 : ـلى نقل شده است كه گفتدر نـسـخـه خـطـى ابـن حـمـاد از مـحـمـد بـن جـعـفـر بـن ع

سفیانى از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابوسفیان ، مردى است با سرى درشت و چهره اى آبله گون ، در چشمش نقطه اى ))
نامیده مى شود با هفت نفر كه یكى از آنها درفشى ) دره خشك (سفید پیداست او از ناحیه اى از شهر دمشق كه وادى یـابـس 

(136) دارد، خروج مى كند پیچیده با خود
)). 

نـفر مى  7از قریه اى در غرب شام به نـام اءنـدرا هـمـراه ))همین نسخه آمده است كه آغاز حركت سفیانى  74و در صفحه 
مـردى بـدسـیما و ملعون از مندرون در شرق بیسان در )) : ذر آمده است كه گفتاز ارطاة بن من 79و در صفحه  ((باشد

 ((.حالیكه بر شترى سرخ سوار و تاجى بر سر نهاده است ، خروج مى كند
) علیه السالم (ابن حماد، روایات متعددى از تابعین آورده است كه آنها را به پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم یا اهل بیت 

نداده اند، این روایات درباره سفیانى و آغاز جنبش او مـطـالبـى بـیـان كـرده كـه بـه افـسـانـه بـیـشـتـر شـبـاهـت  نسبت
 مثل اینكه ...دارد

او در عـالم خواب دیده مى شود به او مى گویند برخیز و قیام كن وى سه چوب نى در دست دارد به هر كس كه آنها ))



(137) رابزند مرگ او حتمى است
)).  

ولى صرف نظر از روایات مبالغه آمیز و بیانگر امور غیر عادى ، روایات دیگرى هست كه از جـنـبـش سـریـع و شـدیـد 
ناخته شده است ، بطوریكه یكى از راویان ، درباره اینكه سفیانى حكایت دارد و شدت یورش وى نزد راویان شیعه امرى شـ

 .سـؤ ال مى كند) عـلیـه السـالم (شیعیان هنگام خروج سفیانى چـه بـایـد بـكـنـنـد، از امـام صـادق 
 : از حسین بن ابى العالء حضرمى چنین روایت شده است كه گفت

وقتى سفیانى خروج كند ما شـیـعـیـان چـه بـكـنـیـم ؟ حـضـرت : دم پرسی)) علیه السالم (امـام صـادق (از ابـوعـبـداهللا ))
مـردان چهره خود را از او بپوشانند و به زن و فـرزنـدان آسیبى نمى رسد و چون بر پنج شهر، یعنى شهرهاى شام : فـرمـود

(138) كوچ كنید)) علیه السالم (حضرت مهدى (مسلط شد، شما به سوى صاحب خود 
)). 

بـنـظـر مى رسد كه سرسخت ترین سفیانى ابقع و هوادارانش مى باشند كه مراد از بنى مروان در روایت ابن حماد نیز 
 :همین ها مى باشند آنجا كه مى گوید

اند سپس بنى مروان را سه ماه كشتار مى كـنـد، آنـگـاه روى بـه اهـل مـشـرق او برمروانى چیره شده و او را بقتل مى رس))
(139) مـى آورد تـا ایـن كـه وارد كـوفـه مـى شود) ایـرانـیـان (

)) 
است كه شیعیان منطقه شام هنگام خروج سفیانى ، از دشـمـنـان عـمـده وى شمرده  بـرخـى روایـات ، نـشـانـگر این معنى

علیه (نمى شوند، بلكه طرفداران اءبقع و اءصهب هستند كه دشمنان شیعه و سفیانى هر دو محسوب مى شوند، از امام باقر 
 :روایت شده است كه فرمود) السالم 

نانتان به نفع شما كافى است و او براى شـما از نشانه هاست با آنكه ، آن فاسق اگر سـفـیـانـى ، بـراى انـتقام گرفتن از دشم))
خروج مى كرد شما یكى دو ماه بعد از خروج او مـى مـانـدیـد و از نـاحـیـه او بـه شـمـا ضـررى نـمـى رسـیـد تـا آنـكـه 

در آن وقت وظیفه ما نـسـبـت به زن : ضرت پرسیدندبعضى از یاران از آن ح. جمعیت زیادى را قـبـل از شـمـا بـقتل برساند
مردان شما خود را از او بپوشانند زیرا كه هـراس و شـرارت او البـتـه بـر شـیعیان ماست : و فرزندمان چیست ؟ امام فرمود

هر : ؟ امام فرمودمـردان كـجا بروند و از او به كجا بگریزند: پـرسـیـدنـد. ، اما زنان ان شااهللا به آنها ضررى نمى رسـد
ولى شما باید به مـكـه روى آوریـد كـه آنـجـا .. كس مى خـواهـد از شر آنها بگریزد به مدینه یا مكه و یا شهر دیگر برود

(140) و این فتنه نه ماه به مدت باردارى زن طول مى كشد و بخواست خدا بیش از آن نخواهد شد. مـحـل اجـتـماع شماست 
)). 

. ایـن روایـت حـاكـى از ایـن است كه هجوم سفیانى برشیعیان ، در شام ، در ماه رمضان پس از خروج وى خواهد بود
برتمام مشكالت داخلى پیروز  همچنین روایات یادآور مى شوند كه سلطه او بر منطقه قدرتمندانه و مطلق است بگونه اى كه

 .مى گردد
بجز دسته هایى از پویندگان حق كه خداوند آنها را از شر خروج همراه وى حفظ مى . مـردم شـام از او اطاعت مى كنند))

(141) كند
)) 

ن ، از ایـن روایت اینگونه مى فهمند كه شیعیان لبنان و سرزمین شام در قـلمـرو حـكـومـت سـفـیانى قرار بـرخـى از راویـا
البته این امر امكان پـذیـر اسـت و كـمـتـریـن دلیـل بـر آن ، جـدا شـدن . نمى گیرند و از او اطاعت نخواهند كرد

چه اینكه جمعیت هاى آگاه ، از شیعیان و غیر شـیعیان كه . ان اوست گـروهـهـایـى از اهـل شـام از گـردن نـهـادن بـه فـرم
. از مصونیت الهى برخوردارند از مشاركت در جنبش سفیانى و عملیات نظامى وى در عـراق و حـجـاز سـرپـیـچى مى كنند

انى متفاوت باشد و آنها و بعید نیست كه آنها داراى وضع سیاسى ویژه اى بـاشـند كه با دیگر هموطنان عادى در دولت سفی
 . را تا این اندازه مستقل ساخته باشد نظیر لبنان كنونى نسبت به سوریه

بـه هـر حـال ، وقـتى سفیانى از استیالى خود بر منطقه آسوده خاطر مى شود، عملیات مهم بـرون مـرزى خـود را آغاز مى 
 .مینه ساز، آماده مى كندكند، از جمله سپاه بزرگ خود را جهت رویارویى با ایرانیان ز

سفیانى تالش و كوشش خود را صرفا متوجه عراق مى كند و سپاه وى وارد قرقیسیا مى شود و در آنجا به كارزار مى ))
(142) پردازد

)). 
 نبرد بزرگ قرقیسیا

ات مـربـوط بـه سـفـیـانى ، جنگ قرقیسیا كه در مرزهاى سوریه ـ عراق ـ تركیه بوقوع مى پیوندد حادثه اى خارج در روایـ
از ایـن رو هـدف اصـلى سـفیانى از جنگ عراق .. از روال طبیعى جنبش سفیانى و حوادث زمان ظهور بنظر مـى رسـد

ـیروهاى ایرانى و زمینه سازان ظهور حضرت ، كه از مسیر عراق سلطه یافتن برآن كشور و ایجاد مـقـاومـت در بـرابـر ن
ولى در راه عراق در اثر حادثه عجیبى جـنگ قرقیسیا رخ مى دهد و . به سـوى سـوریـه و قـدس پـیش مى روند خواهد بود

دم براى دست بـطوریكه عده اى از مر. آن حادثه پیدا شدن گنجى در مجراى فرات و یا نزدیك مجراى رود فـرات اسـت 



یافتن به آن ، دست به تالش مى زنند و آتش جنگ بین آنها شعله ور مى شود و بیش از صدهزار تن از آنها كشته مى شوند 
بلكه همگى از آن منصرف شده و به مسائل دیگر . و هـیـچـیـك بـه پیروزى قطعى نمى رسند و به آن گنج دست نمى یابند

 .مشغول مى شوند

یـسـیـا بـطـورى كـه در مـعـجـم البـلدان آمـده ، شهر كوچكى است در نزدیكى مـدخـل نهر خابور در رود مـنـطـقـه قـرقـ
سوریه قـرار دارد و نـزدیك مرزهاى سوریه ـ عراق است و به  ((دیرزور))فرات و امروز خرابه هاى آن نزدیك شهر 

 .مرزهاى تركیه ـ سوریه نیز نسبتا نزدیك مى باشد
یـچـیـدگـى و ابـهـام برخى از جوانب نبرد قرقیسیا، همچون انگیزه ایجاد آن و طـرفـهـاى درگـیـر آن غـیـر از بـا وجـود پـ

روایات ، وقوع آن را به صراحت و قـاطـعـیـت بـیـان مـى كـنـد و بـا اوصـاف بـزرگـى آن را وصـف .. سـفیانى و پایان آن 
 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (مام صادق مـانـنـد روایت ذیل كه از ا. مـى نـمـایـد

هـمانا خداوند، در قرقیسیا سفره پر از طعامى دارد كه سروش آسمانى از آن خبر مى دهـد و نـدا مـى كـنـد اى پرندگان ))
(143) آسمان و اى درندگان زمین بشتابید براى سیر شدن از گوشت تن ستمگران 

)) 
ایـنـكـه صـحـنـه نـبـرد قـرقـیـسـیا به خوان و سفره الهى توصیف شده از این جهت است كه درگـیـرى سـتـمـگـران بـا هـم و 

علیه (نها بدست حضرت مهدى ضـعـیـف كـردن نـیـروهـاى یـكـدیـگـر از تـقدیرات خداوند مـتـعـال اسـت كه به شكست آ
از این رو سـفـیـانـى بعد از این جنگ وارد عراق مى شود در حالیكه بخشى از نیروهاى خود را از . كمك مى كند) السالم 

با تركان كه پس از ) علیه السالم (آنگاه حضرت مهدى .. دست داده است ، ایرانیان زمینه ساز، او را شكست مى دهند
 .وارد نبرد مى شود .نبرد قرقیسیا طرف درگیر در آن كار زار بوده اند شكست سفیانیان در

چنانكه روایت اشاره مى كند، عرضه نبرد، بیابان خشك و بى آب و گیاه است و آنها اجساد كشتگان خود را دفن نمى كنند و 
ـت الشه هاى آنها شكم خود را سیر مى یا قادر به دفن آنها نیستند، از این رو پرندگان آسمان و درنـدگـان زمـیـنـى از گـوش

یا اینكه در میان . كنند و اینكه سربازان كـشـتـه شـده نـیز ستمگرند زیرا كه آنها سربازان جباران و ستم پیشگان مى باشند
 .آنها شمار زیادى از افسران و فرماندهان ستمكار از دو طرف وجود دارد

 :رمودنقل شده كه ف) علیه السالم (از امام باقر 
سـپس سفیانى با ابقع روبرو مى شود و با یكدیگر كارزار مى كنند، سفیانى او و همراهانش و اءصهب را به قتل مى ))

آنگاه هیچ تصمیمى جز حمله به عراق ندارد سپاه خود را به قرقیسیا رسانده و در آنجا وارد نبرد مى شود، در این . رساند
و سـفـیـانـى لشـكـرى بـه تـعـداد هـفتاد هزار نفر را به سوى كوفه گسیل مى ... وددرگیرى صدهزار ستمگر كـشـتـه مـى شـ

(144) دارد
)). 

ـه بـسـا صـد هـزار تن از بـرخـى روایـات ، تعداد كشتگان را یكصد و شصت هزار و بعضى بیش از آن یاد مى كنند، چ
 .ستمگران باشند همانگونه كه این روایت مى گوید و بقیه از سربازان عادى و مزدوران و سایر مردم محروم باشند

امـا گـنـج مـورد نـزاع ، روایـاتـى چند در این باره آمده است كه روشن ترین آنها در نسخه خطى ابن حماد از پیامبر صلى 
 :وسلم است كه فرموداهللا علیه و آله 

رود فرات ، از كوهى از طال و نقره پرده برمى دارد و آن را آشكار مى سازد بر سر آن جـنـگ و درگـیرى بوجود مى ))
(145) پس هرگاه شما آن را درك كردید به آن نزدیك نشوید. آید بگونه ایكه از هر نه تن هفت تن كشته مى شوند

)). 
 : و نیز در همین نسخه آمده است

فتنه چهارم هیجده سال بطول مى انجامد، سپس در آنهنگام كه باید پایان مى پذیرد و تحقیقا نهر فرات از كوهى از طال ))
 ((.ند و از هر نه تن هفت تن كشته مى شوندپرده برمى دارد و مردم براى رسیدن به آن به جان یكدیگر مى افت

مـراد از فـتنه چهارم در این روایت ، اگر سلطه و استیالى غرب و دیگر ملتها بر مسلمانان بـاشـد، چنانكه روایات به آن 
سرزمین  و اگـر مـنـظور فتنه داخلى. و اینك حدود یـك قـرن بـر آن مـى گـذرد. تصریح مى كند، آن فتنه طوالنى خواهد بود

شام باشد كه ناشى از فـتـنـه چـهارم ، یعنى فتنه فلسطین است ، كه در این جهت ممكن است جنگ داخلى لبنان ، آغاز این 
 .هیجده سال باشد

و احـتـمـال دارد آن گـنـج یـاد شده ، معادن طال و نقره اى باشد كه در آنجا كشف خواهد شد و مورد اختالف بین سه دولت 
من شنیده ام منطقه قرقیسیا از لحاظ نفت و .. نها واقع مى گردد، یا اینكه آن گنج ، نفت و یا معادن دیـگـر بـاشدو حامیان آ

دیگر معادن حتى اورانیوم غنى مى بـاشـد و عملیات حفارى و تحقیقات در آن ، در حال اجراء بوده و از نتایج مثبتى 
 . لكیت هر چیز در دست اوستمنزه است خدایى كه مقدار و ما.. برخوردار است 

ولى منظور از تركان در اینجا چیست ؟ آنچه . از نظر اكثر روایات تركان هستند: امـا طـرف مـقـابـل سـفـیانى در این نبرد



به نظر مى رسد و به طبیعت امور نزدیك تر است اینكه آنها سـپـاهـیـان تـرك زبان هستند، چرا كه درگیرى و نزاع بر سر 
اى است كه نزدیك مـرزهـاى سوریه و تركیه وجود دارد اما طرف سوم كه در عراق است درگیر اوضاع داخلى دارائى 

خود و وجود دو دستگى در آن مى باشد، دسته اى طرفداران یمنى ها و ایرانیان زمینه ساز ظهور حضرت گروهى 
ـتـمال كه مراد از تركان در اینجا روسها باشد را اما قرینه هاى زیادى وجود دارد كه این اح. هواداران سفیانى مى باشند

بویژه روایاتى كه خـاطـرنـشـان مـى سـازد آنـها قبل از خروج سفیانى ، در جزیره ربیعه یا دیار بكر نزدیك . تاءیید مى كند
علیه (هدى و روایاتى كه مى گوید سفیانى با تركان به نبرد مى پردازد و سپس بدست حضرت م. قرقیسیا فرود مى آیند

ریشه كن مى شوند و نخستین لشكرى را كه آن حضرت براى جنگ با تركان گسیل مى دارد آنها را شكست مى ) السالم 
دهند و ظاهرا منظور از جزیره كـه در روایـات مـتـعـدد یـاد شـده اسـت و نـیـروهـاى تـرك زبـان قـبل از سفیانى در آنجا 

كه به این اسم نامیده شده و با توجه به مطلق بودن و اضافه نشدن آن به اسم دیگر،  فرود مى آیند، همان منطقه اى است
جزیرة العرب و مانند آن نیست ، چـنـانـكه مراد از فرود آمدن نیروهاى رومى در رمله چنانكه از روایات استفاده مى شود، 

 . همان رمله فلسطین است
ینكه پیامبر صلى اهللا علیه و آله وسلم مـسـلمـانـان را از شـركـت در نـزاع بـر آرى از روایـات گـذشـتـه مـربـوط بـه گنج و ا

استفاده مى شود كه طرفهاى  ((مردم براى رسیدن به آن به جان یكدیگر مى افتند))سـر آن گنج نهى فرمود و از عبارت 
ركیه طرف درگیر نباشد و تركان درگیر بر سر گنج ، مسلمانان مى باشند ولى این مطلب مانع از آن نیست كه دولت ت

روسى و یا هواداران تركان ، آن دولت را یارى نكنند، چنانكه این تعبیر دربـاره آنـان ، در روایـات فـرو آمـدن نیروهاى 
اما رومیان و مغربى ها كه در برخى از روایات آمده است ، از طرفهاى درگیر در جنگ . آنان در جزیره وارد شده است 

 .و ممكن است ورود آنان براى كمك به سفیانى یا دیگران باشد. هستند اما آن نـشـانـه ها اندك و ضعیف است قرقیسیا 
، یمنى ها و ایرانیان هستند كه ( علیه السالم(امـا نـیـروهـاى اصلى و دشمنان سفیانى و هواداران و یاوران حضرت مهدى 

یان دشمنان آنـهـا بـرقـرار اسـت ولى انـگـیـزه مـهـمـتـر بـا تـوجـه بـه در نبرد قرقیسیا دخالت نمى كنند چرا كه آن جنگ م
ظـواهـر روایـات ، اشـتـغـال آنـان بـه حـوادث ظهور در حجاز و تالش براى ارتباط و ایجاد وحدت نیروها با نـیـروى امـام 

بـتـه مـمـكـن اسـت عـلت آن ، شـعـله ور ال .است كه آغاز نهضت ظهور آن حضرت در مكه مى باشد) عـلیه السالم (مـهـدى 
كه در این باره سخن . (شـدن جـنـگ جـهـانـى بـاشـد كـه احـتـمـال بـیشتر مى دهیم بخشى از آن در این مرحله بوقوع بپیوندد

 (. خواهیم گفت
 :روایت مى كند كه حضرت فرمود) علیه السالم (ابن حماد از على 

ـه سـوى كـوفـه بـحركت درآیند او گروهى را در پى اهـل خـراسـان مـى فـرسـتـد در حـالیـكه وقـتـى سـواران سـفـیـانـى ب))
(146) بیرون مى آیند  (علیه السالم(اهل خراسان به طلب حضرت مهدى 

)). 
 نىاشغال عراق توسط سفیا

ولى نـاگـزیر مى شود كه به جنگ قرقیسیا . بـه گـفـتـه روایات ، اشغال عراق براى سفیانى هدفى استراتژیك و فورى است 
 .بپردازد، آنگاه پس از آن نبرد اجراى نقشه خود را ادامه دهد

حـتـى تـركـان كـه . دو در حـمـله بـه عـراق ، طرف مخالفى جهانى و یا از دولتهاى منطقه در برابر وى وجود نـدار
سـفـیانى در قرقیسیا با آنها وارد نبرد مى شود هدفشان بدست آوردن ثـروت و گـنـج قـرقـیـسـیـا اسـت و كـارى بـه مسائل 

 .عراق ندارند
گر مـى بـاشـنـد، ایـن امر روشن ( علیه السالم(تـنـهـا نـیروى مخالف او یمنى ها و خراسانیان ، یعنى یاران حضرت مهدى 

 . و طرفداران وى) علیه السالم (این است كه جنگ سفیانى در عراق ، اساسا حركتى است بر ضد حضرت مهدى 
امـا مـردم عـراق ، آنـطـور كـه روایـات مـى گـویـد بـه دو یا سه گروه تقسیم مى شوند، پـشـتـیـبانان زمینه سازان ظهور 

از جابر جعفى نقل شده است كه . رهـبـرى آنـهـا را بـعـهده دارد حضرت و طرفداران سفیانى و گروه سوم كه شیصبانى
 :درباره سفیانى سئوال كردم حضرت فرمود)) علیه السالم )امام باقر (از ابوجعفر : گفت 

سـفیانى خروج نمى كند مگر آنكه قبل از او شیصبانى در سرزمین عراق خروج كند او هـمـچـون جـوشـیـدن آب از زمـیـن ))
بـعـد از آن در انـتـظـار خـروج سـفـیـانـى و ظـهـور قـائم . ـوشـد و فـرسـتـادگـان شـمـا را بـقـتـل مـى رسـانـدمـى ج
(147) باشید

)). 
) علیه السالم (مردى از بنى عباس و یا مردى دشمن اهـل بـیـت ) م علیه السال(مـراد از شـیـصبانى در روایات اهل بیت 

بنى عباس را به بنى شیصبان تـعـبـیـر مى كردند و آن نام مردى بد كردار یا گمنامى است ) علیه السالم (است زیرا امامان 
پس از آنكه . نامهاى ابلیس است كه دشمن خود را بطور كنایه بـا ایـن كـلمـه بـكار برده اند و شیصبان در لغت نامى از 



قـدرت در دست زمینه سازان خراسانى و طرفداران آنهاست ، شیصبانى در عراق خروج مى كـنـد بـا تـوجـه بـه ایـنـكـه 
 .روایـات ورود آنـهـا را بـه عـراق در مـرحـله اى قبل ، بیان مى دارد

ورود نیروهاى سفیانى همآهنگ و مـوافـق اسـت و بـا هـیـچ  بـه هـر حـال ، وضـع داخـلى عـراق بـگونه اى است كه با
و یمنى ها و خراسانیان سـرگـرم حـوادث ظـهـور در حـجـاز هـسـتـنـد و قـواى . گـونـه مـقـاومـت مـهـمـى برخورد نمى كند

 .سـفـیـانـى انـدكـى قبل از نیروهاى آنان وارد عراق مى شوند
 :ایت شده است كه فرمودرو) علیه السالم (از امام باقر 

بـدون شـك خاندان فالن حكمرانى مى كنند و چون به فرمانروائى رسیدند اختالف پیدا مى كنند و حكومتشان از هم مى پاشد ))
و كارشان پراكنده مى شود، تا اینكه خراسانى و سـفـیـانـى بر آنها خروج مى كنند، یكى از مشرق و دیگرى از مغرب ، 

او از آنجا و دیگرى از اینجا، تا اینكه هالكت خاندان فـالن بـدسـت . مـسابقه به سوى كوفه مى شتابند همچون ستوران در
(148) و ایـن دو نـفـر یـكـى از آنـهـا را بـاقـى نـمـى گذارند. ایـن دو خـواهـد بـود

)). 
 .و مـراد از فـرزنـدان فـالن در اینجا ممكن است خاندان شیصبانى حاكم عراق و یا فرزندان شیصبان دیگرى باشند

 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (از امام صادق 
ادى او بانگ مى زند مى بینم كه در سرزمینهاى سرسبز شما در كوفه اقامت گزیده و من) رفیق او را(گویا من سفیانى یا ))

در ایـن هـنگام همسایه به همسایه حمله ور مى شود و مى . كه هر كس سر شیعه على را بیاورد هزار درهم جایزه دارد
اما در چنان روزى بر شما فرمانروائى نمى . گـردش را مى زند و هزار درهم را مى گیرد . گوید این شخص از آنهاست

آن شـخـص نـقـابـدار كیست ؟ امام : و گویا من شخص نقابدارى را مى بینم ، پرسیدم .. .كنند مگر فرزندان زنان بدكار
مردى از شماست كه مانند شما سخن مى گوید، نقاب بر چهره مى زند و بر شما احاطه پیدا مى كند شما را مى : فرمود

دنام مى كند اما او جز فردى زنازاده نیست شناسد در حالیكه شما را نمى شـنـاسـید او یكایك مردان شما را با عیب جوئى ب
 (149)

)). 
 : و نیز در نسخه خطى ابن حماد آمده است

آنـرا هـالك و نـابـود مـى  سـواران سـفـیـانى همچون شب ظلمانى و سیل ویرانگر روى مى آورند به هر چیز كه بـرسـنـد))
كـنـنـد تـا آنـكـه وارد كـوفـه مـى شـونـد و پـیـروان آل پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله وسلم را بقتل مى رسانند آنگاه از همه 
 جانب به جستجوى اهـل خـراسـان مـى پـردازنـد در حـالیكه اهل خراسان به طلب مهدى برمى خیزند و او را مى خوانند و

(150) به یارى او مى شتابند
)). 

ایـن روایـات فـجـایـعى را كه ارتش سفیانى در جنگ عراق بویژه در حق شیعیان مرتكب مى شود به تفصیل بیان مى كند، 
 :ابن حماد به نقل از ابن مسعود گوید

چون سفیانى از رود فرات بگذرد و به محلى بنام حاقرقوفا برسد، خداوند ایمان را از او مـحو گرداند، آنگاه با هفتاد هزار ))
گویند روى آورد افراد دیگرى بیش ) دجله كوچك (تن ، در حالیكه شمشیرها را به خود آویخته اند بـه رودى كه به آن دجیل 

مبارزان را بكشند و شكم زنان باردار را بشكافند به گمان . غالب شوند) قصر(خـانـه زرین از اینها وجود دارنـد كـه بـر
اینكه شاید آنها فرزند پسر داشته باشند، گروهى از زنان قریش در كـنـار نـهـر دجـله از عـابران و مسافران كشتى 

رسانند اما آنها از كینه اى كه با بنى هاشم دارند درخواست مى كنند كه آنها را با خودشان سوار نموده و نزد خویشان آنان ب
(151) آنها را با خود نمى برند

)). 
زان در نـوع اسـلحه تفاوت این است كه آنها با دیگر سـربـا ((در حـالیـكـه شـمـشیرهایى بخود آویخته اند))مـعـنـاى جـمـله 

یاد شده كه بر آن غالب مى شـونـد بـنـظـر مـى رسـد مـحـل گـنـج و یـا قـصـرى بـاشـد كـه در كـنـار  ((خانه زرین ))دارند و 
 قـرار گـرفـتـه و مـنـظـور از زنـان قـریـش زنـهـاى عـلویـه از ذریه اهـل بـیـت) دجـله كـوچـك (رود دجـله یـا دجـیـل 

 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (از امیرمؤ منان . مـى بـاشـنـد) عـلیـه السـالم (
 ((آنـچـنـان خـوى آدمـكـشـى دارنـد))ارتـش سـفـیـانى وارد كوفه مى شود و كسى را رها نمى كند مگر آنكه او را مى كشد ))

ولى اگر كودك خردسالى را ببیند . نماید به آن توجهى نمى كندكـه وقـتـى مردى از آنها به گوهر گرانبها و عظیمى برخورد 
(152) او را دستگیر كرده و بقتل مى رساند

)). 
انبار، صـرات ، فـاروق ، و روحـا كـه ) دادیعنى بغ(روایـات نـام تعدادى از مكانها را بجز جاهایى كه گذشت مانند زوراء 

 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم )از امام صادق . ارتش سفیانى در آنها تمركز پیدا مى كنند
او یـكـصـد و سـى هـزار تـن را بـه كـوفـه گـسـیـل مـى دارد و آنـهـا در روحـا و فـاروق فرود مى آیند و شصت هزار تن ))

(153) در نـخـلیـه فـرود مـى آیند) عـلیـه السـالم (ز آنجا حـركـت مـى كـنـنـد تـا در كـوفـه مـحـل قـبـر هـود از آنان ا
)). 



 : یانى آمده استاثر سفارینى حنبلى درباره سف ((لوائح االنوار البهیه ))در كتاب 
آنگاه در زمین تبهكارى مى نماید و وارد بغداد شده جمعى از آنان . او بـا تـركـان پـیـكار مى كند و بر آنها پیروز مى شود))

 ((.را از دم تیغ مى گذراند
خود در كشتار كـوتـاه سـخـن ایـنـكـه هـجـوم سفیانى به عراق حمله اى خشم آلود و ویرانگر است و تا حد زیادى به هدف 

وى با نیروى مقاوم مهمى از سوى حكومت رو برو نمى گردد حتى . موفق مى شود) علیه السالم (شیعیان حضرت مهدى 
آمده است كه او با گروه اندك و ) غیر عرب (مقاومتى از ناحیه شیعه نیز ذكر نشده است بجز آنكه درباره مردى از عجم 

 :ـفـیـانـى مـى ایـسـتـد و آنـهـا وى را بقتل مى رسانندغیر مـسـلح خـود در بـرابـر ارتـش س
آنـگـاه مردى از عجم و از اهل كوفه با گروهى ضعیف خروج مى كند و فرمانده ارتش سفیانى وى را بین حیره و كوفه به ))

(154) قتل مى رساند
)). 

بـزودى روایت ابن حماد را كه بصراحت مى گوید آنها بجز اندكى ، غیر مسلح مى باشد، خـواهـیـم آورد ولى هـجـوم 
بلكه چند هفته اى بر نیروهاى او نمى . سـفـیانى نمى تواند هدف دوم او را كه تثبیت سلطه در عراق است تـحـقـق بـخشد

سـازان خـراسـانـى و یـمنى كه به سوى عراق مى شتابند به آنها مى رسد دچار وحشت  گذرد كه خبر حركت نیروهاى زمینه
و هراس مى شوند و نیروهاى سفیانى در برابر آنها عقب نشینى نموده و با آنها درگیر نمى شـونـد مـگـر در چـند نقطه كه 

 .درگیر نبردهاى پراكنده اى مى گردند و در آنها شكست مى خورند
مال قوى تر، سفیانى از این رو نیروهاى خود را از عراق به عقب مى راند كه به آنها یا بخش عظیمى از آنها براى بـه احـتـ

در مكه ) علیه السالم (ایفاى نقش جدید خود در حجاز سخت احتیاج دارد تا بگمان خـود بـه نـهـضـت و قـیام حضرت مهدى 
علیه )ـان مى سازد لشكرى را كه سفیانى براى پایان دادن به نهضت مهدى چه اینكه برخى روایـات خـاطـر نـش. پایان دهد

به حجاز گسیل مى دارد، از عراق و بعضى مى گویند از شام اعزام مى كند البـتـه مـمـكن است بخشى از آن از ) السالم 
 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (از امام باقر . شام و بخش دیگرى از عراق باشد

سـفـیـانـى ، سـپـاهـى را كـه شـمـار آنـان بـه هفتاد هزار نفر مى رسد به كوفه مى فـرستد و اهل آن سامان را با كشتن و ))
در ایـن حـال یـاوران درفـش هـاى سـیـاه از سـوى خـراسـان بـه . دار آویختن و اسارت گرفتن دچار مصیبت مى سازد

تعدادى از یاران ) در میان آنها(دیگرى بسرعت پشت سر مى گذارند و با آنها  حـركـت درآمـده و منازل را یكى پس از
(155) وجود دارد) علیه السالم (حضرت قائم 

)) 
 : در نسخه خطى ابن حماد آمده است

شود و سه روز در آنجا به غارت مى پردازد شصت هزار نـفـر از اهـالى آنـجـا را مـى كشد  سـفـیـانـى وارد كـوفه مى))
یاران . آنگاه یاوران درفش هاى سیاه روى مى آورند تا در كنار آب منزل مى كنند... سپس هیجده شب در آنجا مى ماند

گذارند گروهى از نخلستانهاى كوفه خروج مى  سفیانى به محض اینكه خبر فرود آنـهـا را مـى شـنـونـد پـا بـه فرار مى
به یاران سفیانى .. كـنـنـد، در حـالیـكـه جـز تـعـداد كـمـى از آنـهـا مـسـلح نـمـى بـاشـنـد و بـرخـى از آنـان اهـل بـصـره اند
ا جهت بیعت نزد امام دست پیدا مى كنند و اسراى كوفه را از دست آنها آزاد مـى سـازند و یاران درفش هاى سیاه افرادى ر

(156) مى فرستند) علیه السالم (مهدى 
)) 

روایـت بـعـدى كـه از امـیـرالمـؤ مـنـیـن اسـت گـوشـه اى از اشغال عراق توسط لشكر سفیانى و سپس ورود نیروهاى زمینه 
 :ز خراسانى و یمنى را توصیف مى كندسا

او یـكـصـدو سـى هزار تن را به كوفه مى فرستد و آنها در روحاء و فاروق فرود مـى آیـنـد شـصـت هـزار تـن از آنـهـا ))
راهـى كـوفـه مـى گـردنـد تـا ایـنـكـه در محل قبر هود در نخلیه فرود مى آیند و روز عید به آنها هجوم مى آورند و 

رمانرواى مردم شخصى ستم گر و كینه توز است كه به او كاهن و ساحر مى گویند، شخصى به عنوان فـرمـانـده با پنج ف
هزار كاهن از شهر بغداد به سوى آنها خروج مى كند، هفتاد هزار نفر را بر روى پل آن شهر بقتل مى رسانند به گونه اى 

نـزدیـك شـدن بـه فـرات پـرهـیـز مـى كـنـنـد و هـفتاد هزار دوشیزه را كه  كه مردم سه روز در اثر خون و تعفن اجـسـاد از
دست و صورتشان دیده نشده به اسارت مى گیرند و آنان را در محملهایى سوار نموده به سوى جایگاهى در نجف مى برند 

مانع جلوى آنها را نمى گیرد و  آنگاه از كوفه صد هزار مشرك و منافق بیرون مى آیند تا وارد دمـشـق مـى شـوند و هیچ
 .آنجا همان ارم ، داراى بناهاى رفیع مى باشد

درفش هاى بى نشانى كه از پنبه و كتان و ابریشم نیست از مشرق روى مى آورد كه باالى چـوب هـاى آنـهـا عالمتى وجود 
مى شود و بوى آن همچون مشك مردى از اوالد آن حضرت آن درفش ها را به حركت در مى آورد، از مشرق ظاهر . دارد

عنبر در مغرب استشمام مى شود ترس و وحـشـت یـكماه پیشاپیش آنها بدل دشمنان راه مى یابد تا اینكه به خونخواهى پدران 



 .خود وارد كوفه مى شوند
ن باریك بسوى در ایـن حـال سواران یمنى و خراسانى همچون ستوران پریشان مو و غبارآلود و تیزتك از نـژاد اسـبان میا

پس از امروز خیر و سعادتى در نشستن ما نیست : كوفه مى شتابند وقتى یكى از آنان به پائین پاى خود مـى نـگرد مى گوید
د ، بار خدایا ما توبه كـنـنـده ایـم در حـالیـكـه آنـان بـهـتـریـن دیـن داران هـسـتـنـد و خـداونـد آنـان و امـثـال آنـان از اوال

بدرستیكه خـداونـد تـوبـه كـنـنـدگـان و پـاك سـیـرتـان را دوسـت ))ر را در كتاب گرانقدر خود چنین توصیف كرده است پـیامب
مـردى از اهـل نجران خروج مى كند و دعوت امام را لبیك مى گوید او نخستین نصرانى است كه اجابت مـى  ((مـى دارد

را مى شكند و با بردگان و مردان ضعیف خـروج مـى كـنـد و بـا درفـش  كـنـد و مـعـبد خود را ویران ساخته و صلیبش
و در آن روز . محل گرد آمدن كلیه مردم در همه زمین در فاروق خواهد بود ..هـاى هـدایـت رهـسـپـار نـخـیـله مـى گـردنـد

ـرخـى دیـگـر را بـقـتـل مـى رسـانند در بین مشرق و مغرب سـه مـیـلیـون نـفـر كـشـتـه مـى شـونـد كـه بـعـضـى از آنـهـا ب
قرار   درو شده و خموش ) با شمشیر(پیوسته آن ادعاى آنها بود تا اینكه آنها را ))چنین روزى تاءویل این آیه آشكار مى شود 

(157) دادیم
)).  

بت به این روایت در نسخه ها خلل و اشتباهى وجود دارد، روایتى دیگر كه دقیق تر بنظر مى رسد در بحار از امیرمؤ نس
 :نقل شده است كه فرمود) ع(منان 

اى مـردم ، از مـن سئوال كنید پیش از آنكه فتنه و فساد سرزمین شما را پس از مرگ و حـیـاتش پایمال كند و سایه شوم ))
آن بگستراند و یا آتش از مغرب زمین در هیزم خشك و انبوه افتد و با فریاد بلند بانگ برآورد، واى بر او از  خود را بر

انتقام جوئى و خونخواهى و مـانـند آن ، وقتى گردنش چرخ و روزگار طوالنى شود شما مى گوئید او مرده است ، یا هـالك 
سـپـس پـیـروزى را ))ر این هنگام معنى این آیه ، مصداق پـیـدا مـى كـنـد د) اگـر زنـده اسـت پس در كجا بسر مى برد(شـده 

 ((بـراى شـمـا بـرگـردانـدیم و شما را با دارائى و فـرزنـدان پـسـر یارى دادیم و جمعیت شما را بیش از آنان قرار دادیم 
دن و پرتاب سنگ و ایجاد شكاف و نخست محاصره كوفه با كمین كر: ظهور آن حضرت نـشـانـه هـا و عالمتهایى دارد

رخنه در زوایاى كوچه هاى كوفه ، با كمین كردن و پرتاب سنگ و ایجاد شكاف و رخـنـه در زوایـاى كـوچـه هـاى كـوفـه 
، تـعـطـیـل مـسـاجـد بـمـدت چـهل شب ، كشف معبد و به اهتزاز در آمدن درفشهایى گرداگرد مسجد بزرگ كه شباهت به 

ـدایـت دارنـد، كـشنده و كشته شده هر دو در آتش خواهند بود، كشتار زیاد، مرگ سـریـع ، و كـشـتـه شـدن درفـشـهـاى ه
در بتخانه  ((اسـبـغ مظفر))نفس زكیه در نجف همراه با هفتاد تن از خوبان كه بین ركن و مقام ذبـح مـى شـود و كـشـتـه شـدن 

و صلیبى زرین است ، فرمانده آن ) سرخ (خروج سفیانى با درفش سبز با تعداد زیادى از انسانهاى شـیـطـان صفت و 
مردى از قبیله كلب است و دوازده هزار سوار، سفیانى را بسوى مكه و مدینه همراهى مى كنند فـرمـانـده آن گـروه فـردى 

ـگـرش نـقـطـه اى خـون وجـود از بـنـى امـیـه اسـت كـه بـه او خـزیمه مى گویند چشم چپ او نـابـیـنـاسـت و در چـشـم دی
دارد، تمایل به دنیا دارد، هیچ پرچمدارى از او برنمى گردد تا اینكه در مدینه فرود مى آید، مـردان و زنـانـى از آل 

را گرد هم مى آورد و آنها را در خانه اى در مدینه كه بـه آن خانه ابوالحسن اموى مى گویند زندانى مى كند، ) ص (پـیـامبر
مى فرستد كه مردانى مستضعف در مكه گرد او جمع شده ) ص (وارانى را در جستجوى مردى از خـانـدان پـیـامـبر او س

تا اینكه در میان سنگهاى پهن و سفید در بیابان در مى آیـنـد و در زمـیـن فـرو . اند كه رئیـس آنـهـا مـردى از غـطفان است 
كند مگر یك مرد كه خداوند صـورت او را بـه پشت مى گرداند تا آنها را بترساند مـى رونـد، هیچیك از آنها نجات پیدا نمى 

و اگـر مى دیدى آن لحظه اى كه هراسان شدند و ))و نشانه عبرتى براى آیندگان بـاشـد در آن روز تـاءویـل ایـن آیـه 
به كوفه مى فرستد و آنها در روحاء و  آشكار مى شود، سفیانى صد و سى هزار تن ((دسـتـگـیـر شـدنـد از جایگاهى نزدیك 

در قادسیه فرود مـى آیـنـد و هـشـتـاد هـزار تـن از ایـشـان رهـسـپـار كـوفـه شـده و در ) ع(فاروق و جایگاه مریم و عیسى 
رى سـتم در نخیله فرود مى آیند و در روز عید و چراغانى به او هجوم مى آورند و رهـبـر مـردم جـبـا) ع(مـحـل قـبر هود 

گـویـنـد بـا پـنـج هـزار كـاهـن خـروج مـى ) بـغـداد(پیشه است كه به او كاهن ساحر مى گویند از شهرى كه به آن زوراء 
كـنـد و بـر سـر پل آن شهر هفتاد هزار نفر را مى كشد بطورى كه مردم به جهت خونهاى ریخته شده و تعفن جسدها از 

دوشیزگانى را كه دست و صورت آنها بـى حـجـاب دیـده نـشـده از كـوفـه بـه . ندنزدیك شدن به فرات خوددارى مى كن
 .اسـارت مـى گیرند و بر محملها سوار نموده به جایگاهى در نجف مى برند

آنـگـاه صـد هـزار مـشـرك و منافق از كوفه خروج مى كنند و بى آنكه كسى مانع آنها شود وارد دمشق مى شوند و آن ارم 
 .بناهاى رفیع مى باشدداراى 

درفش هایى از مشرق زمین كه از پنبه و كتان و حریر نیست روى مى آورد در حالیكه باالى چوبهاى آنها عالمتهایى دارد 
آنها را به پیش مى راند، روزى كه در مـشرق ظاهر مى شود بوى خوش او همچون مشك عنبر ) ص (و مردى از آل پیامبر

 .ترس و هراس یك ماه پیشاپیش آنها به دل دشمنان راه مى یابددر مغرب به مشام مى رسد، 



پـسران سعد، در كوفه به خونخواهى پدران خود برمى خیزند و آنها فرزندان فاسقان هستند تا این كه سواران حسین بسان 
وم مى آورند ناگاه یكى از اسبان مسابقه ژولیده مو و غبار آلود و پیشانى هایى سـفـیـد و دیـدگانى اشكبار دارند بر آنان هج

آنها در حالى كه اشك مى ریزند پاى خود را بزمین مى زند و مى گوید بعد از امروز دیگر خیر و سعادتى در نشستن نیست 
. ، پروردگارا ما توبه كنندگان و دلشكستگانیم و در پیشگاه ربوبى تو سـر فـرود مـى آوریـم و پـیـشـانى بر خاك مى سائیم 

خداوند توبه كنندگان و پاكیزه گـان ))انى هستند كه خداوند بـزرگ در قـرآن مجید آنها را چنین توصیف نموده است آنها بزرگ
 .و دیـگـر پـاك سـیـرتـان كـه از آل پیامبرند ((را دوسـت مـى دارد

خ مـثـبـت مـى دهـد، مردى از نجران خروج مى كند و دعوت امام را اجابت مى نماید و او نخستین نصرانى است كه پـاسـ
معبد خود را ویران مى كند و صلیب آن را مى شكند و با بردگان و مـردمـان ضـعـیـف و سـواران خـروج مـى كـنـد و بـا 

مـحـل گـرد آمـدن تمام مردم زمین ، در فاروق است و آن جایگاه مسیر حج  .درفش هاى هدایت رهسپار نخیله مى گردد
ه بـیـن بـرس و فـرات قـرار دارد، پس در آن روز بین مشرق و مغرب سه هزار یهودى و رفتن امیرمؤ منان است كـ

در آن روز تـاءویـل ایـن آیـه مـصـداق پـیـدا مـى . نـصـرانـى كـشـتـه مـى شـونـد و بـرخـى بـعـض دیـگـر را مـى كـشـنـد
بوسیله شمشیر و زیر سایه  ((گان خموش قرار دادیم پیوسته آن ، ادعاى آنها بود تا اینكه آنها را همچون در دید))كـند 

 ((.شمشیر
قسمت اول و آخر این روایت ، یك جنگ جهانگیر را خاطرنشان مى سازد كه نابودى و ویرانى آن گریبانگیر غرب مى 

 .شود و در آن سه هزار هزار یعنى سه میلیون نفر كشته مى شوند و ما آن را در جاى خود بیان خواهیم كرد
ساختن سنگر و پـنـاهـگـاه جـنـگ خـیـابانى در  ((ایـجـاد شـكـاف و رخنه در زوایاى كوچه هاى كوفه ))ـایـد مـعـنـاى و ش

برابر حمله سفیانى باشد و بزودى درباره درفشهاى سه گـانـه پـیـرامـون مـسـجـدالحـرام در مـكـه و حـجاز در نهضت 
بیان خواهد ) ع(بـدسـت گـرفـتـن قـدرت انـدكـى قبل از ظهور حضرت مهدى  ظهور، با توجه به كشمكش و درگـیـرى بـراى

بـعـیـد نـیـسـت  ((و كشته شدن انسانى پاك سرشت در نجف بـا هـفـتـاد تـن و در روایـتـى هـفـتـاد نـفـر از شـایـسـتـگـان ))شد 
و پشت . باتفاق هفتاد نفر از صالحان به شهادت رسیدقـابـل انـطـبـاق با شهید بزرگوار آقاى صدر ـ قدس سره ـ باشد زیرا او 

 . كوفه همان نجف اشرف است
بین ركن و مقام به شهادت مى رسد، فرستاده آن ) ع(و وجـود مـطـهـر و پـاكـیزه اى كه اندكى قبل از ظهور حضرت مهدى 

 . حضرت به سوى مردم مكه است
مقصود آن مشخص نیست مانند اسبغ مظفر كه در بـتخانه بقتل مى در این روایت چند نام و واژه وجود دارد كه معنى و 

 . رسد با بسیارى از انسانهاى شیطان صفت و مانند پسران سعد سقا و غیر آن
بـرخـى روایـات وجـود دارد كـه اشاره دارند، حضرت مریم و عیسى علیهماالسالم از عراق دیـدن نـمـوده و در قـادسـیـه 

 . واهللا العالم. مـدتـى در محل مسجد براثا نزدیك بغداد باقى مانده اندمـنـزل كـرده انـد و 
در نخیله معروف است در نزدیكى نجف اشرف در وادى السالم مى بـاشـد و فـرمـانـده مـردم ) ع(امـا جـایـگـاه قـبر هود 

ى در عراق خروج مى كند و شـخص كاهن و ساحرى است ، شاید همان شیصبانى باشد كه در روایت آمده و قبل از سفیان
درفش هاى مشرق زمین ، همان درفش هاى زمـیـنـه سـازان خـراسـانـى اسـت و منظور از مهر و عالمت بر فراز درفش 

بـاشـد كـه آرم جـمـهـورى اسـالمـى اسـت كـه امـام خـمـیـنـى رهـبـر كبیر انقالب آن را ) اهللا )ها ممكن است شعار 
روق در روایت دوم باید حاشیه و تفسیرى از یكى از راویان باشد كه در متن روایت وارده شده است و بـرگـزیـده اسـت و فا

باشد و ممكن است مـحـل تـجـمـع مـردم در آنـجـا بـه ایـن مـعنا باشد كه ) ع(ممكن نیست كه از سخنان امیرمؤ منان 
 .جهانى یاد شده میان غیر مسلمانان بوجود مى آید در آن مكان گردهم مى آیند و آنگاه جنگ) ع(نیروهاى حضرت مهدى 

تـوجـه داشـتـه بـاشـیـد كـه ایـن روایـات امـیـرمـؤ مـنـان و امـثال آن نیاز به تحقیق در سند و الفاظ آن دارد و ظاهرا بسیارى 
ویان و علمائى است از این خطبه ها و روایات طوالنى از نشانه هاى ظهور و نهضت آن حضرت خطبه ها و مقاالتى از را

كـه تـعـدادى از روایـات رسـیده از امیرمؤ منان و امامان علیهم السالم را در میان آنها تنظیم نـمـوده اند آنگاه آنها را به 
بنابراین ارزش علمى آن در حدى است كـه سـخـن از راویـان و عـلمـائى است كه آگاهى و . نسبت داده اند) ع(امامان 

و در ایـنـجـا مجال شرح .. روایات بیش از ما بوده و آنـان بـه زمـان صـدور روایـات نـزدیـكـتـر بـوده انـد شناخت آنها از
 . آن نیست

 (لشكرى كه در زمین فرو مى رود(پیشروى لشكر سفیانى به سوى حجاز 
ررسـى كـشـمـكـش سخن خواهیم گفت و نیز بـه بـ) ع(به خواست خدا بزودى درباره نهضت ظهور مقدس حضرت مهدى 

سـیـاسـى در حـجـاز مـى پـردازیـم كـه بـنـا بـه نـقـل روایـات ، بـدنـبـال كشته شدن ، عبد اهللا حاكم حجاز و اختالف بر سر 



و این كشمكشها حكومت حجاز را .. فرمانروائى بـعـد از او و درگـیـرى بـین قبایل حجازى بر سر حكومت ، بوجود مى آید
نهضت خویش را به آسانى در مكه آغاز و شهر را از سلطه بیدادگران آزاد ) ع(رداند كه حضرت مهدى چنان ضعیف مى گ

 .و حاكمیت خود را بر آنجا تثبیت مى كند
عاجز و ضـعیف مى بیند این ) ع(در ایـن بـرهـه وقـتـى حـكـومـت حـجاز، خود را از شكست دادن نهضت حضرت مهدى 

فیانى را وادار مى سازند كه دست به ایـن امـر مـهـم بـزنـد، وى نـیـروهـاى خـود را حكومت و یا دولتهاى بزرگ ، س
به مسلمانان و به جهان ) ع(در این هنگام حضرت مهدى .. نـخـسـت به مدینه منوره و سپس به مكه مكرمه گسیل مى دارد

ده داده شده است و آن فرو رفتن سپاه سـفـیـانـى اعالم مى دارد كه در انـتـظـار وقـوع مـعـجزه ایست كه به زبان پیامبر، وع
 .در بـیـابان نزدیك مكه است ، پس از این معجزه آن حضرت نهضت مقدس خویش را ادامه خواهد داد

و آن اینكه فـراخـوانـدن نـیـروهـاى . بـلكـه بـعـیـد نـیـسـت ، تـرجـیـح ایـن مـطـلب كـه در بـرخـى روایـات آمده است 
اتفاق مى افتد و سپاه سفیانى در ) ع(ى بـه حـجـاز بـویـژه مـكـه و مـدیـنـه قـبـل از شـروع نـهـضت ظهور مهدى سـفـیـانـ

در ایـن . و یـارانـش وارد مـدیـنـه منوره گردیده و در آنجا به ارتكاب جنایاتى دست مى زنـد) ع(جستجوى حضرت مـهـدى 
با اضـطـراب از مـدیـنـه خـارج گـردیـده و ) ع(آنـگـاه مـانند روش موسى زمـان حـضـرت در مـدیـنـه بـسـر مـى بـرد، 

 .رهـسـپـار مـكـه مـى شـود، سـپـس خـداونـد متعال ، اجازه ظهور به آن حضرت مى دهد
روایـات در مـنابع شیعه و سنى ، ورود لشكر سفیانى را از ناحیه عراق و شام به مدینه مـنـوره هجومى سخت و ویرانگر 

و شـیـعـیـان اهـل بـیـت ) ع(و او بـا یـاران مـهـدى . توصیف مى كند، بطوریكه وى هیچ مقاومتى در برابر خود نـمـى یـابـد
بلكه از ! در كـشـتـار و نـابـودى زن و مـرد بـزرگ و كـوچـك هـمـانـگـونه كه در عراق عـمل كرد عمل مى كند) ع(

در مدینه سخت تر خـواهـد بـود، در نـسـخـه خـطـى ابـن حـمـاد از ابـن شـهـاب نقل  روایات استفاده مى شود كه حمله سفیانى
 : است كه

سفیانى خطاب به فرماندهى كه با سواران خود وارد كوفه مى شود، بعد از آنكه آنجا را سخت پایمال مى كند، مى نویسد و ))
مى شود و دست به كشتار قریش مى زند، چهار صد  او را ماءمور به حركت بسوى حجاز مى سازد، او روانه آن سامان

مرد از آنان و از یاران مـهـدى را مـى كـشـد و شـكـمـهـاى زنـان را مـى درد و فـرزنـدان را بـقـتـل مى رساند و دو برادر 
(158) از قریش را كشته و یك مرد و خواهرش بنام محمد و فاطمه را بر درگاه مسجد مدینه به دار مى آویزد

)). 
وى را بـه مـكـه مـى ) ع)این مرد و خواهرش از عموزادگان نفس زكیه هستند كه امام مهدى : روایات دیگرى مى گویند

و این دو برادر و خواهر از . دالحرام بقتل مى رسانندفـرسـتـد كـه او را پـانـزده شـب قـبـل از ظـهـور آن حـضرت در مسج
دست لشكریان سفیانى از عراق مى گریزند و جاسوسى كه از عراق با این دو همراه بوده آن دو را به دشمنان معرفى مى 

 .كند
نگونه توجیه مى كند روایـت ذیـل ، گویاى این است كه سفیانى قتل عام خود را مورد بنى هاشم و شیعیان آنها در مدینه به ای

 .كه وى به انتقام كشته شدن سپاهیان او در عراق بدست نیروهاى خراسانى دست به این عمل مى زند
 : در نسخه خطى ابن حماد، از ابى قبیل نقل شده است كه گفت

آنـجـاسـت ، حـتـى سـفـیانى ، سپاه خود را به مدینه مى فرستد و به آنها دستور مى دهد هر كس كه از بـنـى هـاشـم در ))
و این كشتار در برابر عملكرد شخصى هاشمى است كه با یاران خود از مشرق خروج كرده است ، ! زنـان بـاردار را بكشند

پس فرمان به كشتار آنان مى دهد . تمام این بالها و كشته شدن یاران من فقط از ناحیه بنى هاشم است : سفیانى مى گوید
ها در مدینه شناخته نمى شود، آنان و حتى زنانشان سر بـه بـیـابـانـهـا و كـوهـها مى گذراند و به بطوریكه دیگر كسى از آن

چند روزى دست به كـشـتـار آنـهـا مى زند سپس دست نگه مى دارد و هر كس از آنان یافت شود .. سوى مكه مى گریزند
كس كه به آنجا آمده گرد آن حضرت جمع مى وحشت زده است تا ایـنـكـه نـهـضت مهدى در مكه آشكار شود و هر 

(159) شود
)) 

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر 
و پیروان آنها ) ص (ر آل پـیـامـبر سـفـیـانـى و هـمـراهـان وى ظـاهـر مـى شـونـد و او هـیچ غم و اندیشه اى جز غلبه ب))

برخورد مى كنند كه كشته و یا ) ص (ندارد از این رو دسته اى را به كوفه مى فرستد و آنها با گروهى از شیعیان آل پیامبر 
به دار آویخته مى شـونـد و سـپاهى از خراسان روى مى آورد تا آن وارد حوزه دجله مى گردد و مردى ضعیف از عـجـم 

پـیـروان خـود خـروج مـى كـنـد كه گرفتار درگیرى در نجف مى شود و سفیانى گـروهـى را رهـسـپـار مـدیـنـه مـى كـنـد بـا 
از ) ص (و آنـهـا مـردى را در آنـجـا بـقـتـل مـى رسـانـنـد و مـهـدى و مـنـصـور از آنـجـا مـى گـریـزنـد و آل پـیـامـبـر 

كسى باقى نمى ماند مگر اینكه دسـتـگـیـر و زندانى مى شود، سپاه وى به جستجوى آن  .كـوچك و بزرگ دستگیر مى شوند
نـگـران و بـا اضـطـراب بـیـرون مـى آیـد تـا آنـكـه وارد مـكـه ) ع(بنا بـه روش مـوسـى ) ع(دو مرد مى پردازد و مهدى 



(160) مى شود
)) 

و در مـسـتـدرك حـاكـم  ((سفیانى با سپاهى انبوه وارد مدینه مـى شـود))بحار درباره سفیانى چنین آمده است  252در صفحه 
 ((كـه اهل مدینه پیشاپیش حمله سفیانى از شهر خارج مى شوند))آمـده اسـت  442ص  4ج 

از مدینه خارج مـى شـود هـمـان محمد نفس ) ع(شده در روایت ، كه با حضرت مهدى چنین بنظر مى رسد كه منصور یاد 
است و حضرت او را به مسجدالحرام مى فرستد تا پیام آن بزرگوار را به ) ع(زكیه باشد كه از یاوران حضرت مهدى 

 .غیر از نفس زكیه باشد گوش جهانیان برساند اما او را بقتل مى رسانند و احتمال دارد یكى دیگر از یاران مهدى
ایـنـهـا نـمـونـه هـایـى از روایـات نبرد سفیانى در مدینه و تبهكاریهاى وى در آنجا بود، روایـات ، در مورد جاهاى دیگر 
حجاز كه نیروهاى سفیانى در آن وارد شوند غیر از مدینه و سـپـس تـالش بـراى ورود بـه مـكـه سـخـنـى بـمـیـان نـمـى 

پـیـداسـت كـه مـدت اشـغـال شهر مدینه چندان طول نمى كشد تا آنكه تمام سپاه یا بخش عمده آنرا به مكه مى  و.. آورد
و در برخى از روایات . فـرسـتـد كـه مـعجزه وعده داده شده رخ مى دهد و تمام آنها در نزدیكى مكه در زمین فرو مى رونـد

ا چند روز ذكـر مى كند، ولى ظاهرا مراد از آن مدت ورود سفیانى به مدینه و ، باقى ماندن لشكریان سفیانى در مدینه را تنه
 . كارهاى ناشایست وى در آنجاست نه زمان اقامت نیروهاى سفیانى در مدینه یا نزدیك آن

ن آنها در روایـات در مـورد بـزمـین فرو رفتن سپاهیان سفیانى در منابع مسلمانان ، بسیار و متواتر اسـت و شـاید مشهورتری
 : منابع اهل سنت ، روایتى باشد كه از ام سلمه روایت شده كه گفت

پناهنده اى به خانه خدا پناه مى برد آنگاه لشكرى به سـوى او فـرسـتـاده مـى شود تا آنكه به : فرمود) ص (پـیـامـبـر خدا ))
(161) بیابان مدینه مى رسند و آنجا در زمین فرو مى روند

)) 
و اگر مى دیدى آن لحظه اى را كه هراسان شدند و دسـتـگیر شدند از جایگاهى نزدیك ))صـاحـب كـشـاف در تـفـسیر این آیه 

 (162)
  .((از ابن عباس روایت شده كـه آیـه فـوق در مـورد فـرو رفـتـن در بـیـابـان بـیـداء نازل شده است  :))آورده است كه((

 :و صاحب مجمع البیان مى گوید
ز آیـه یـاد شـده ، مـراد ا: شنیدم كه آن دو بزرگوار مى فـرمـودنـد) ع(از على بن حسین و حسن بن على : ابـوحـمـزه گـفت ))

(163) زمین آنها را در كام خود فرو مى برد(لشـكر بیابان است كه از زیر پایشان گرفتار مى شوند 
)). 

 : و از حذیفه یمانى روایت شده است

ى كه بین مشرق و مغرب واقع خواهد شد یاد نموده و فرمود در حالیكه آنها گرفتار چنان فتنه اى از فتنه ا) ص (پـیـامـبر ))
بر آنها خروج مى كند، تا آنكه به دمشق فرود مى آید آنگاه دو لشكر، یكى به ) بیابان خشك (هستند، سفیانى از وادى یا بس 

فرود مى آیند و ) بغداد(ایـنـكـه بـه زمـیـن بابل و شهر نفرین شده  سوى مشرق و یـكـى بـه سـوى مـدیـنـه روانـه مـى كـنـد تـا
بیش از سه هزار تن را مى كشند و بالغ بـر یكصد زن را به زور تصاحب مى كنند، سپس از آنجا بیرون آمده به سوى شام 

م تیغ مـى گذراند كه یك نفر رو مى آورنـد، در ایـن هـنگام لشكر هدایت خروج كرده و به آن لشكر مى رسد و آنها را از د
و آنچه از اسیران و غـنیمتها كه در دست آنهاست از آنان باز پس مى گیرند و . هم كه خبر مرگ بقیه را ببرد باقى نمى ماند

اما لشكر دوم وارد مدینه شده و سـه شـبـانـه روز بـه غـارت و چـپـاول آنـجا مى پردازد آنگاه بیرون آمده و به سوى مكه 
نـه مـى گـردنـد تـا ایـنـكـه بـه بـیـابـان مـى رسـنـد و خـداونـد در ایـن هـنـگـام جـبـرئیـل را بـر مـى انـگـیـزد و مـى روا

جبرئیل برو و ایشان را نابود گردان ، پس جـبـرئیـل بـا پـاى خود ضربتى به آن زمین مى زند و زمین آنها را در : فـرماید
(164) از آنها نجات نمى یابد مگر دو مرد از جهینه خود فرو مى برد، و هیچ كس

)).  
 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امیر مؤ منان 

او از جـانـب مـشـرق مـى بـاشـد و مهدى روى آورنده است با موهایى پیچیده و خالى كه بر گونه خود دارد، آغاز نهضت ))
چـون آن امـر تـحـقـق یافت سفیانى خروج مى كند و بمدت بـاردارى یـك زن یـعـنـى نـه مـاه فـرمـانـروائى مـى كـنـد، وى 

 در شـام خـروج مـى كـنـد و اهل شام مطیع او شوند بجز قبیله هاى حق طلب موجود در آنجا كه خداوند آنها را از خروج با
 .سفیانى حفظ مى كند

او بـا لشـكرى انبوه وارد مدینه مى شود تا اینكه سرانجام به بیابان مدینه مى رسد و خداوند او را در آنجا به زمین فرو مى 
 : و این است معناى فرموده خداوند بزرگ. برد

(165) و اگـر مـى دیدى آن لحظه اى را كه هراسان شدند و دستگیر شدند از جایگاهى نزدیك ))
)). 

یـعـنـى وقـتـى راه مـى رود مثل اینكه با تمام اندام و وجود  ((روى آورنـده ))كـه ) ع(مـعـنـاى فـرمـوده امـیـر مـؤ مـنـان 
یـعـنـى آغاز امر او با دولت زمینه سازان ایرانى است و  ((ز خاور است آغاز نهضت او ا))و معناى اینكه . روى مى آورد

یعنى وقتى امر او آغاز یا آشكار مى شود و دولت آنها بر پا مى گردد سفیانى خروج  ((وقتیكه آن امر تحقق یافت ))معناى 



ز قیام دولت زمینه سازان حضرت در ایـن روایـت زمـان خروج سفیانى تعیین نشده كه آیا بدون فاصله بعد ا. مـى كـنـد
ولى سـیاق عبارت داللت بر نوعى ترتیب و ارتباط بین دولت .. خواهد بود و یا اینكه پس از سالهاى طوالنى ) ع(مهدى 

ایرانیان و خروج سفیانى دارد و خـروج وى عـمـلى حـسـاب شـده بـر ضـد ایـرانـیـان اسـت ، چـنـانـكـه در اوائل روایت 
 . جنبش او صحبت كردیممربوط به 

 : از حنان بن سدیر نقل شده است كه گفت
بـر سـر راه بـریـد  ((اءمـا صـهـرا)) :دربـاره فـرو رفـتـن بـیـابـان سـئوال كـردم فـرمـود) ع) (امـام صـادق (از ابـوعـبـداهللا ))

 ((. واقع است) ذات الجیش (كـه در دوازده مـیـلى آن در محل 
 . اى است میان مكه و مدینه و اءما صهرا محلى است در همان منطقه ذات الجیش منطقه

 :روایت شده است كه فرمود) ع) (امام باقر(در نسخه خطى ابن حماد از محمدبن على 
بزودى پناهنده اى به مكه خواهد آمد، هفتاد هزار سرباز تحت فرمان مردى از قیس به آنـجـا فـرسـتـاده مـى شود همینكه ))

محل ثنیه مى رسند، آخرین فرد آنها وارد شده و اولیـن نـفـر آنـان را آنـجـا خـارج نـمـى شـود، آنـگـاه جـبـرئیـل نـدا  آنها به
بگیر آنها را كه ) اى بـیـابـان ) (اى بـیـابـان (سـر مـى دهـد بـگـونـه اى كـه ایـن صدا به شرق و غرب جهان مى رسد 

كت آنها آگاه نمى شود مگر چوپانى در كوهستان كه آنها را در حین هالكت نظاره مى خیرى در آنها نیست هیچكس بر هال
(166) پـس وقـتـى پـنـاهـنـده بـه كـعـبـه داسـتـان آنـهـا را مـى شـنـود بـیـرون مـى رود. كند و از ماجراى آنها خـبـر مـى دهـد

)).
 

 : و در همین كتاب از ابى قبیل نقل شده است كه گفت
از آنـهـا یكى باقى نمى ماند مگر یك بشارت دهنده و بیم دهنده اى ، اما بشارت دهنده نزد مهدى علیه السالم و یارانش مى ))

پیداست ، یعنى خداوند صورت او را به پشت سر او  آید و از آنچه اتفاق افتاده خبر مى دهد و گواه صحنه ، در چهره اش
برمى گرداند و بدین تـرتـیـب با مشاهده برگشتن چهره او به پشت سر، سخن او را تصدیق مى كنند و آگاه مى شـوند كه آن 

آید و آنچه  قوم در زمین فرو رفته اند و دومى همانند اولى ، خداوند چهره اش را به عقب بـرمـى گـرداند، نزد سفیانى مى
بر سر یاران او آمده براى وى بازگو مى كند سفیانى نیز به جهت عالمتى كه در او مى بیند گفته وى را باور مى كند و آن 

(167) و این دو مردانى از قبیله كلب هستند. را مطابق با واقع مى داند
)). 

 : در همین نسخه از حفصه نقل شده است كه گفت
را مـى خـواهـد، تـا آنـكـه بـه بـیابان مى ) كعبه (لشكرى از جانب مغرب مى آید و این خانه : از پیامبر خدا شنیدم كه فرمود))

ند تا ببینند چه بر سر آن قوم آمده است رسد و زمین آن را در خود فرو مى برد كسانى كه پـیـشـاپیش آن هستند باز مى گرد
(168) كه آنها هم به هـمـان مـصـیـبـت گـرفـتـار مـى شـونـد آنـگـاه خـداونـد هـر كـس را بـر طـبـق نـیـت او بـر مى انگیزد

)). 
كه مجبور به شركت در لشكر سفیانى بوده اگر چه در آخرت مانند شخص داوطلب و كسى كه با میل و اراده  یـعـنـى كـسى

 .خود شركت كرده نیست اما او نیز بزمین فرو مى رود
 :روایت شده است كه فرمود) ص (روایتى دیگر از پیامبر 

اى : گاه آنها متفاوت و گـوناگون است ، پرسیدنددر شگفتم از قومى كه در یك جا مى میرند یا كشته مى شوند اما جای))
براى اینكه در میان آنـهـا افـراد مـجـبـور و نـاچـار و بـى مـیـل و غـیر موافق وجود : رسول خدا این چگونه است ؟ فرمود

یشان در روز دارد ـ یعنى كسانى كه در یك مـحـل و در یـك زمان از دنیا مى روند خداوند به تناسب نیت ها و انگیزه ها
قیامت آنها را حساب رسى و مؤ اخذه مى كند زیرا برخى از آنها از روى كراهت و بى میلى و ترس بجهت زن و فرزندان 

 .و مانند آن و بعضى دیگر به اجبار و پاره اى دیگر داوطلبانه و با رغبت در آن شركت مى كنند
. مین فرو مى روند دوازده هزار نـفـر اسـت نـه هفتاد هزار تن و در روایتى آمده است كه شمار نفرات لشكر سفیانى كه بز

و در روایتى دیگر مى گوید یك سوم آنها به زمین فرو مى روند و یك سوم دیگر چهره هایشان به پشت سر بر مى گردد و 
(169) یك سوم باقیمانده سالم مى مانند

)). 
 . آغاز بازگشت و عقب نشینى سفیانى

پـس از وقـوع مـعـجـزه فرو رفتن در زمین ، در مورد لشكر سفیانى در راه مكه ، ستاره بخت سـفیانى رو به افول مى 
 .رو به اوج و درخشندگى مى نهد) ع(گذارد، در حالیكه اختر سعادت حضرت مهدى 

با . ـد از وقـوع حـادثـه فـرو رفـتن لشكریان سفیانى ، نقش نظامى دیگرى را براى او در حجاز ذكر نمى كندروایـات ، بـع
امـا احتمال دارد نیروهایى براى او در مدینه باقى بماند . توجه به اینكه این ماجرا پایان بخش نقش او در حجاز خـواهـد بـود

پس از مـعـجـزه ) ع(زار كند و روایات خاطرنشان مى سازد كه حضرت مهدى كـار ) خـانـدان فـالن )كه با قواى حكومت 



فـرو رفـتـن قـواى دشـمـن ، بـا سـپـاه خـود كـه مشكل از چند ده هزار نفر رزمنده است براى آزاد سازى مدینه راهى آنجا 
 .شده و با دشمنان خود در آنجا درگیر مى شود

فتح و حجاز را آزاد و نیروهاى دشمن را منكوب مى سازد و لشكر سفیانى هر  مدینه را) ع(بـه هـر حـال حضرت مهدى 
روایات یك نبرد یا بیشتر را یاد مى كند كه در .. كجا كه رویاروى او باشد، از حجاز تا عراق و شام ، شكست مى خورد

 .اتفاق مى افتد و یاران خراسانى وى از ناحیه دیگر) ع(عراق بین لشكر سفیانى از طرفى و سپاهیان مهدى 
 نبرد اهواز

پـس از شـكست نیروهاى سفیانى بدست زمینه سازان ایرانى و یمنى ، طبیعى است كه عراق تـحـت قـلمـرو حـكـومـت 
و یاران وى در مى آید و شكست معجزه آساى مجدد سـفـیـانـى در حـجاز عامل كمك كننده اى در ) ع(حـضـرت مـهدى 

بـویـژه روایـات خـاطـرنـشـان مـى سـازد كـه نیروهاى زمینه سازان ،  .در عراق مى گردد) ع(تثبیت قدرت یاوران مهدى 
گروهى را به حجاز نزد آن ) ع(از شكست قواى سـفیانى ، در عراق مستقر مى شوند و جهت بیعت با امام مهدى   پس 

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر . حضرت مى فرستند
ظـهـور مـى كـنـد ) ع(هاى سیاه كه از خراسان به سوى كوفه مى آیند در آنجا فرو مى آیند و چـون مـهـدى یاران درفش ))

(170) گـروهـى را جـهـت بـیـعـت بـسـوى او مـى فرستند
)). 

 : اد در نسخه خطى خود روایت كردههمین روایت را ابن حم
در مكه ظهور نماید، گروهى را جهت بیعت ) ع(یاران درفش هاى سیاه از خراسان به كوفه روى مى آورند و چون مهدى ))

(171) نزد وى مى فرستند
)). 

وجـود عـوامـلى كـه ایـجـاب مـى كـنـد سـفیانى در عراق بطور كلى شكست بخورد، روایـاتـى وجـود دارد كـه از  ولى بـا
درگیر مى شود در ) ع(درگیر شدن نیروهاى وى در عراق سخن مى گوید و این بار سـفـیـانـى با تنها نیروى امام مهدى 

ـروهـاى ایـرانـى را بـه فـرمـانـدهـى كـل نـیروهاى خود كه بخش حالیكه آن حضرت ، شعیب بن صـالح ، فـرمـانـده نـی
 .عظیمى از آنان ایرانى و یمنى و از سایر سرزمین هاى اسالمى مى باشند، انتخاب مى كند

بـرخـى از روایات تنها از نبرد دروازه استخر یاد مى كند و آن را به عنوان جنگى بزرگ بین نیروهاى سفیانى و سپاهیانى 
 .توصیف مى كند) ع(ت مهدى حضر

و استخر شهرى قدیمى در جنوب ایران در منطقه اهواز است كه در صدر اسالم ، آباد بوده اسـت و آثـار آن نـزدیـك شـهـر 
بلكه نـقـل مـى كـنـنـد كـه شـهـر اسـتـخـر را حـضـرت سـلیـمـان . هنوز دیده مى شود ((مـسـجـد سـلیـمان ))نـفـت خـیـز 

بـنـا نـمـود و در فـصـل زمـسـتان در آنجا حكمرانى داشته است و گویا مسجد سلیمان ، مسجدى بوده است كه ) ع(بـر پـیـامـ
 . آنرا ساخته است) ع(حضرت سلیمان 

معین مى كـنـد یـعنى منطقه سفید رنگى  ((بیضاء استخر))دو روایت وجود دارد كه محل گرد آمدن نیروهاى ایرانى را منطقه 
. معروف است  ((كـوه سـفـید))استخر و بنظر مى رسد كه همان بلندیهاى نزدیك مـسـجـد سـلیـمـان بـاشـد كـه بـه  در شهر

از مدینه منوره به عراق عزیمت مى ) ع(همچنین دو یا سه روایت ، خـاطـرنـشـان مـى سـازد كـه هـنـگـامـى كه امام مهدى 
در ) ع(و ایرانیها با آن حضرت بیعت مى نمایند و بـه فـرمـاندهى امام مهدى  فـرمـاید نخست در بیضاء استخر فرود مى آید

 ..آنجا وارد كارزارى سخت با لشكریان سفیانى شده و او را شكست مى دهند
با هفت كجاوه نور از نور وارد عراق مى گردد كه مـردم نـمـى دانند كه وى در )) (ع(در پـى ایـن نـبـرد حـضرت مهدى 

 .و ما آن را در مبحث نهضت ظهور بیان خواهیم كرد ((آنهاست  كدامیك از
وقتى سواران سـفـیـانـى بـه سـوى كـوفـه رفـتـنـد، )) :روایـت شده است كه فرمود) ع(در نـسـخـه خـطـى ابـن حـمـاد از عـلى 

یرون مى آیند آنگاه هاشمى گـروهـى را در جـسـتـجـوى اهل خراسان مى فرستد و در این حال اهل خراسان به طلب مهدى ب
بـا درفـش هـاى سـیـاه در حـالیـكه شعیب بن صالح در پیشاپیش آنها حركت مى كند با امام مـهـدى مـالقات مى كند و 

در این . همچنین آن حضرت در محل دروازه استخر با یاران سفیانى برخورد مى كنند و بین آنها نبردى بزرگ رخ مى دهد
در این بحبوحه مردم آرزوى دیدار مهدى  ((ه آشكار مى شود و سـواران سفیانى پا به فرار مى گذارندهنگام درفش هاى سیا

(172) را داشته و او را مى جویند (ع(
)). 

و هاشمى خراسانى فرمانده نیروهاى ایرانى یكدیگر ) ع(یعنى حضرت مهدى  ((هاشمى با او مالقات مى كند))مـعـناى جمله 
) ع(را مالقات مى كنند، چنانكه روایت بعدى صریحا بر آن داللت دارد، یـعـنـى گـروههاى ایرانى در جستجوى امام مهدى 

از این رو متوجه جنوب ایـران . دبیرون مى آیند تا با او بیعت نموده و در كنار آن حضرت ، علیه دشمنان به نبرد بپردازن
نـزدیـك مـرزهـاى خـشـكـى حـجـاز، از نـاحیه بصره مى گردند، در این هنگام است كه فرمانده آنها هاشمى خراسانى و 



سپاهیان وى با حضرت مالقات مى كنند، به این معنى كه امـام مـهـدى ارواحـنـا فـداه ، پـس از آزاد كردن حجاز و حركت 
نوب ایران ، با آنان مالقات مى كند، آنگاه نبرد یاد شده با نیروهاى سفیانى كه روایت اشاره مى كند به اینكه آنـهـا به سمت ج

و شاید این بار آنها نـیـروهـاى خـود را بـا نـیروهاى غربى .. وارد جـنـوب ایـران و عـراق مـى شـونـد، بـوقـوع مـى پیوندد
 .نبرد مى كنند، چنانكه خواهد آمد از طریق خلیج فارس و بصره وارد

 :مى گوید 86روایتى دیگر در نسخه خطى ابن حماد ص 
 ((.سفیانى در جنگ خود در عراق ، لشكریانش را در سراسر جهان پخش مى كند))

و ایـن نـكـتـه نـشـانـگر گستردگى و پراكندگى نیروهاى وى در عراق و مرزهاى ایران و عـراق مـى باشد كه فرض 
 .نیروى دریائى سفیانى و هم پیمانان غربى وى را در خلیج فارس تاءیید مى كند حضور

. به جنوب ایران را بیان و نیز جنگ دروازه استخر یا كوه سفید را توصیف مى كند) ع(روایت ذیل آمدن حضرت مهدى 
 :ولى متاءسفانه در متن روایت ، نوعى آشفتگى وجود دارد

ز ورود به كوفه و بغداد در سراسر دنیا منتشر مى سـازد و از نـاحـیـه مـاوراءالنـهـر، از سفیانى لشكریان خود را پس ا))
بـه لشـكـریـان سـفـیـانـى هـجـوم مـى آورنـد و (اهـل خـراسان ، ترس و وحشتى به او مى رسد، آنگاه سـپـاهـیـان مـشـرق 

سـفـیـانى و (گران به استخر مى فرستد و در ایـن زمـان  وقتى این خبر به او مى رسد سپاهى) آنـهـا را بـقتل مى رسانند
و هاشمى در كوه سفید برخورد مى كنند و در آنجا بین آنها كارزارى چنان بزرگ بوقوع ) ع(و حضرت مهدى ) نیروهایش 

 ((.مى پیوندد كه سواران ، خون را به ساقهاى پاى اسبان خود مى رسانند
رفى را كه در اثر شكست نیروهاى سفیانى در نبرد اهواز بـوجـود مى آید، یاد مى كند كه روایـت نـخـسـتـیـن تـاءثـیـر شـگ

در میان ملتهاى مسلمان موجى بـر پـا مـى كـند بطوریكه براى پیوستن به آن حضرت و ) ع(در هواداران حضرت مهدى 
 .بیعت با وى دست به حركت و جنبش مى زنند

 ((ـدار حـضـرت مـهـدى را مـى كـنـنـد و او را جـسـتـجـو مـى نماینددر ایـن هـنـگـام مـردم آرزوى دی))
بـه هـر حـال ، روایات راجع به جنگ هاى سفیانى در عراق بعد از فرو رفتن لشكر او در مـنـطـقـه حجاز، هر گونه كه 

و تمام . ى و شكست مى گرددباشد، آنچه كه در آن تردیدى نیست این است كه بعد از این حـادثـه ، وارد مـرحله عقب نشین
سعى او صرف حفظ و نگهدارى قـلمـرو حـكـومـت خـود یـعنى سرزمین شام و نیز تقویت آخرین خط دفاعى فلسطین و قدس 

 .مى شود) ع(و آمادگى در برابر حمله نیروهاى حضرت مهدى 
كر نبرد فـتـح بـزرگ ، فـتـح مقدس و و یارانش ، تنها به ذ) ع(روایـات ، در مـورد جـنـگـهـاى سفیانى با حضرت مهدى 

 .آزادى فلسطین مى پردازد كه جنگ پایانى وى خواهد بود و به شكست هم پیمانان یهودى و غربى وى مى انجامد
 سفیانى در نبرد فتح قدس

، نخست از روایـات مـربـوط بـه این نبرد بزرگ برمى آید كه سفیانى ، خوشبختانه با مشكالت زیـادى روبـرو مـى شـود
زیرا قدرت و مـوقـعـیـت فرمانروائى او هر اندازه به نفع او باشد باز مردم ..ضعف در پایگاه مردمى او در سرزمین شام 

و شكست هاى ستمگر زمان خویش ، سفیانى ، و ) ع(و آنان معجزات و كرامات حضرت مهدى ... خطه شام مسلمانند
از این رو موج عشق به حضرت مهدى و دوسـتـى و .. ن مشاهده مى كنندنوكرى او را بـه نـفـع دشـمـنـان مـسـلمـانا

 .بـه آن حـضـرت قوت مى گیرد و بیزارى و پراكندگى ، نسبت به سفیانى و سیاستهاى وى بیشتر مى گردد  گـرایـش 
در ) ع(مـهـدى  بـلكـه احـتـمـال بـیشتر به عقیده من این است كه نهضت گسترده همه جانبه و مردمى هواداران حـضـرت

با سپاه خود بسوى ) ع(زیرا روایات خـاطـرنشان مى سازد كه مهدى . سـوریه ، اردن ، لبنان و فلسطین بر پا مى شود
این امر دست كم . ناحیه اى درسى كیلومترى دمشق اردو مى زند ((مرج عذراء))سرزمین شام لشكركشى مى كند و در 

) ع(از نـگهدارى مرزهاى خود و از ایستادگى در برابر پیشروى سپاه حـضـرت مـهـدى داللت دارد بـر ایـنـكـه سـفـیـانـى 
عـاجـز اسـت و حـتـى روایـات مـى گوید سفیانى دمشق ، پایتخت خود را تـخلیه مى كند و به داخل فلسطین باز مى گردد و 

ـروهـاى رومیان یا شورشیان رومى در آن فرود مى جـایـى كـه نـی ((مـنـطـقـه رمـله ))پایتخت و یا مقر فرماندهى خود را در 
 .آیند، انتخاب مى كند

در شروع نمودن نبرد درنگ مى كند و مـدتـى در حـومـه دمـشـق ) ع(كه حضرت مهدى : هـمـچـنـیـن روایـات مـى گـوید
و سپس حضرت . ه او ملحق شوندمـى مـانـد تـا بـزرگـان و مـؤ مـنـان اهـل شام آنهایى كه هنوز به آن حضرت نپیوسته اند ب

وى تـحـت . آنگاه یكدیگر را مـالقـات مـى كـنـنـد. از سـفـیـانى مى خواهد كه جهت گفتگو شخصا با آن بزرگوار مالقات كند
قرار مى گیرد و با آن حـضـرت بـیـعـت مى كند و تصمیم مى گیرد دست از جنگ ) ع(تـاءثیر شخصیت حضرت مهدى 

مى كنند و او   نماید اما نزدیكان و پشتیبانان سفیانى وى را پس از آن سرزنش و نكوهش  (ع(تسلیم امام بردارد و منطقه را 



 !را از تصمیم خود منصرف مى سازند
این پدیده ها و رویدادهائى است كه اندكى قبل از فتح قدس و آزادى فلسطین رخ مى دهد و مـا آنرا در روایات مربوط به 

اهیم هیچگونه تفسیرى با معیارهاى طبیعى و سیاسى ندارد مگر ضعف پایگاه مردمى سفیانى در مى خو) ع(حضرت مهدى 
بلكه به گفته برخى از روایات ، بخشى از نیروهاى سفیانى با ). ع(سرزمین شام و وجود موج مردمى طـرفـدار مـهـدى 

 .بیعت نموده و به آن حضرت مى پیوندند) ع(حضرت مهدى 
 :وایت شده است كه فرمودر) ع(از امام باقر 

به كوفه مى آید و در آنجا، تا هر زمان كه خدا بخواهد مى ماند تا آنكه ظهور نماید ) ع) (یعنى حضرت مهدى (آنگاه وى ))
سپس او و همراهانش به مرج عذراء مى آیند در حالیكه بسیارى از مردم به آن حضرت پیوسته اند، و در این هنگام سفیانى 

تـا ایـنـكـه آنـها یكدیگر را مالقات مى كنند و آن روز روز شناخت مؤ منان واقعى است . بسر مى بـرد در منطقه رمله
مـردمـى كـه بـا سـفـیـانى هستند از پیروى آل پیامبر دست مى كشند و عده اى از مردم كه با آل پـیـامـبـر هستند به سوى 

خود   تا به طـرفـداران وى بـپـیـونـدند هركس در آنروز بسوى درفش سفیانى مى گروند، آنها از پیروان او بوده مى روند 
(173) و آن روز روز شناخت مؤ منان واقعى و ممتاز مى باشد.. مى شتابد

)). 
 :شده است كه فرمودروایت ) ع(و در نسخه خطى ابن حماد از على 

وقـتـى سـفـیانى لشكرى به سوى مهدى مى فرستد در بیابان بیداء به هالكت مى رسند و این خبر به اهل شام مى رسد، آنها ))
به خلیفه خود مى گویند مهدى ظهور نموده است بـا او بـیعت كن و به اطاعت وى در آى و گرنه تو را مى كشیم ، او عده 

و مـهـدى از سـوى دیـگر حركت مى كند تا در بیت المقدس فرود . آن حـضـرت مـى فـرسـتـد اى را جهت بیعت نزد
(174) آید

)). 
ا نشان مى دهد و در همین و مخالفان سفیانى ر) ع(این روایتى است كه اوج حركت مردمى و دوستداران حضرت مهدى 

 : نسخه آمده است
حـضـرت مهدى مى گوید پسر عموى مرا نزد من آورید تا با وى سخن گویم پس او نـزد حـضـرت آمده و به او گفتگو مى ))

او را  و چـون سفیانى نزد یاران خود باز مى گردد قبیله كلب! تسلیم و با او بیعت مـى كـنـد) ع(كند وى زمام امر را به امام 
آنگاه . نادم و پشیمان مى كنند به همین جهت او برمى گردد و تقاضاى فسخ پیمان مى كند امام نیز بیعت وى را فسخ مى كند

او را شكست مى دهد و خداوند رومیان را نیز ) ع(سفیانى لشكریان خود را براى جنگ با امام بسیج مى كند ولى امام 
(175) بدست آن حضرت منهدم مى سازد

)). 
پشیمان مى نماید و ) ع(یعنى او را نسبت به بیعت با حضرت مـهـدى  ((قـبـیله كلب او را پشیمان مى كند))مـعـنـى عـبـارت 

ه در حـقـیـقـت سـفـیـانـى را پـشـیمان و حكومت او را از و كسانى كـ.. كلب نام دایى هاى سفیانى و نام عشیره آنهاست 
ساقط شدن در برابر حركت مردمى طرفدار امام حفظ مى كنند و او وادار به پیكار با آن حضرت مى سازند، پشتیبانان 

آن را بیان  یهودى و رومى وى مى باشند چنانكه روایات پیشین و غیر آن نشانگر این معناست و ما در مبحث نبرد فتح قدس
 .خواهیم كرد

به وى مى ) ع(بـه هـر حـال ، سفیانى موفق نمى شود از این جو مردمى طرفى بربندد و از آن فرصتى كـه امـام مـهـدى 
دهد استفاده كند و مسلمانان سرزمین شام هم موفق به ساقط نـمـودن حـكومت سفیانى و ارتش او نمى شوند از این رو وى و 

وهاى خود را براى جنگى بزرگ آماده مى كنند جنگى كه محورهاى آن به گفته روایات از عكا تا صور از هم پیمانانش نیر
 .آنـجـا تـا انـطـاكـیـه در سـاحـل دریـا و از دمـشـق تـا طـبـریـه و تـا داخل قدس گسترش مى یابد

انان وى فرو مـى بـارد، نـشـانـه هـا و و سپاهیانش بر سفیانى و هم پیم) ع(در ایـن هـنگام غضب خداوند و خشم مهدى 
و سختى و تیره روزى بـه سـفـیـانـى و حـامـیـان یـهـودى و رومـى او . آشكار مى شود) ع(مـعـجزات الهى بدست مهدى 

) ع(و سرانجام ، سفیانى بدست یكى از سپاهیان امام مهدى .. روى مـى آورد و بـه بـدتـریـن شكل شكست مى خورند
. ى شـود و چـنانكه روایات مى گوید وى را در كنار دریاچه طبریه و یا در ناحیه ورودى قـدس بـقتل مى رساننددستگیر مـ

بدین گونه به زندگى جنایت بار طاغوتى كه در مدت پانزده مـاه دسـت بـه جـنایاتى زده كه دیگران در سالهاى طوالنى نمى 
 .توانند مرتكب آن شوند، پایان مى دهند

 قش آن در دوران ظهوریمن و ن
در یمن وارد ) ع(روایات متعددى از اهل بیت علیهم السالم ، درباره انقالب اسالمى و زمینه ساز ظهور حضرت مـهـدى 

د، كه حـتـمـى بـودن وقـوع ایـن انقالب را تصریح مى كند و آن را مى باش(176) شده است كه برخى از آنها صحیح السند
حتى برخى از روایات .. درفش هدایت و زمینه ساز قیام حـضـرت مـهـدى و یـارى كـنـنده آن حضرت توصیف مى كند



ب یـارى انقالب اسـالمـى یـمن را در زمان ظهور، هدایت بخش ترین درفش ها بطور مطلق بحساب مى آورد و در وجـو
رسـانـدن بـه آن ، هـمـانـگـونه تاءكید مى كند كه در یارى درفش مشرق ایـرانـى ، بـلكـه بیش از آن تاءكید مى نماید و وقت 

و پایتخت آن را صنعا معرفى ) ع(آن را همزمان با خروج سفیانى در ماه رجب یعنى چند ماه قبل از ظهور حضرت مهدى 
 .مى كند

و از نسل زیدبن  ((حسین ))و یا  ((حسن ))ر روایات ، معروف به یمنى مى باشد و روایتى نام وى را امـا نام رهبر آن ، د
 . على علیهما السالم یاد مى كند ولى این روایت از نظر متن و سند قابل بحث است

 : اینك مهم ترین روایات مربوط به انقالب یمنى
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 

یمنى ، سفیانى ، صیحه آسمانى ، كشته شدن نفس زكیه و فرو رفتن در : ـل از قـیـام قـائم وقوع پنج عالمت حتمى است قـب))
(177) بیابان

)).  
 :و نیز فرمود

سـانـى در یـك سـال و یـك مـاه و یـك روز و تـرتـیـب آنـهـا هـمـچـون رشـتـه مهره ها خـروج سـفـیـانـى و یـمـنـى و خـرا))
پـریـشـانى و سختى از هر سو پدید مى آید و اى بر كسى كه با آنها مخالفت و دشمنى كـنـد، در مـیان  .پشت سرهم خواهد بود

حق است و شما را بسوى صاحب تان دعوت مى درفش ها، هدایت كننده تر از درفش یمین وجود ندارد، چرا كه درفش 
و آنـگـاه كـه خـروج كند بسوى او بشتاب كه درفش او درفش . وقتى یمنى قیام كند فروش اسلحه به مردم حرام اسـت . كند

خـواهـد  و اگـر كـسـى چـنـیـن كـنـد از اهـل آتـش. و بر هیچ مـسـلمـانـى ، سـر پـیـچـى از او جـایـز نـیـسـت . هدایت است 
 ((.(178) بـود، زیـرا كـه او مـردم را بـه حـق و بـه راه مـسـتـقـیـم دعـوت مـى كند

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام رضا
(179) ن صالح است پس چگونه مى گوید این و آن قبل از این اءمر، سفیانى و مروانى و شعیب ب))

)) 
و مـنـظـور از  ((یعنى چگونه محمد بن ابراهیم یا دیگرى كه خروج مى كند مى گوید قـائم مـن هـسـتـم )) :مجلسى ره گوید
ـده در روایـت ، احتمال دارد كه اءبقع بوده و یا آنكه اصل او خراسانى باشد كه از سوى نسخه برادران مـروانـى یـاد ش

 .اشتباهى رخ داده باشد
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 

و درفش یمنى از . دخـروج ایـن سـه تـن ، خـراسـانـى ، سـفـیـانـى و یـمـنـى در یـك سال و یك ماه و یك روز اتفاق مى افت))
(180) همه هدایت كننده تر است زیرا كه دعوت به حق مى كند

)). 
آیـا )) :گـفـتـه شـد)) ع(امام صـادق (چون طالب حق خروج كرد به ابوعبداهللا : و از هـشـام بـن حـكـم نـقل شده است كه گفت 

خیر، یمنى دوستدار على است و این شخص از آن حضرت بیزارى مى : امـیـدوارید این شخص یمنى باشد؟ حضرت فرمود
(181) جوید

انى همچون دو اسب مسابقه هستند و هر یك مى كوشد كه از یمنى و سفی))و در همین روایت آمده است كه ((
 .((دیگرى سبقت جوید

 : وارد شده است) ع(و در پاره اى از روایات درباره حضرت مهدى 
 ((.او از یمن و آبادى اى به نام كرعه خروج مى كند))

آغاز مى كـنـد، زیـرا آنـچـه در بـعـیـد نیست كه منظور از این شخص همان یمنى باشد كه قیام خود را از این منطقه 
 .از مكه و مسجدالحرام قیام مى كند) ع(ایـن اسـت كـه مـهـدى . روایـات ثـابـت و مـتـواتـر اسـت 
 : در كتاب بشارة االسالم آمده است

جسته و پاك ظاهر آنـگاه ، فرمانروائى از صنعاء بنام حسین یا حسن ، قیام مى كند و با قیام او فتنه ها از میان مى رود، خ))
(182) مى شود و در پرتو او ظلمت از بین مى رود و حق بعد از پنهان شدن ، بوسیله او آشكار مى گردد

)). 
 : و اینك ، بررسیهایى چند درباره انقالب و قیام یمنى

در یمن كه سهم و نقش عمده اى در مـسـاعـدت نـهـضت ) ع(بطور طبیعى ، انقالب زمینه ساز حضرت مهدى . ن اما نقش آ
بلكه . و یاد نشدن این نـقـش در روایـات ، وجود آن را نفى نمى كند.. آن حضرت و یارى رساندن به انقالب حجاز دارد

زودى در مبحث نهضت آن حضرت خواهیم گفت كه نیروى ممكن است به جهت حفظ و زیان نرسیدن بـه آن بـاشد و ما ب
است ، بطور عمده و اساسى از یاوران ) ع(انسانى اى كه در مكه و حجاز قیام مى كند تشكیل دهنده سپاه حضرت مهدى 

 .حجازى و یمنى وى خواهند بود
 : اما نقش یمنى هاى زمینه ساز در عراق



نیروهاى یمنى و ایـرانى جهت رویارویى با سفیانى . وى وارد عراق مى شود یمنى در پى نبرد سفیانى با: روایات مى گوید
وارد عمل مى شوند و از روایات چنین ظاهر مى شود كه نـقـش نـیروهاى یمن در نبرد سفیانى نقش پشتیبانى از نیروهاى 

، مردم مشرق زمین یعنى یاران ایرانى است ، زیرا از لحن اءخـبـار چـنـیـن فـهـمیده مى شود كه طرف درگیر با سفیانى 
 .و گویا یمنى ها پس از یارى رساندن به آنان به یمن باز مى گردند. خـراسانى و شعیب هستند

امـا در مـنطقه خلیج ، عالوه بر حجاز، یمنى ها نقش اساسى خواهند داشت ،گر چه روایات ، آنـرا خـاطـرنـشـان نـسـاخـتـه 
جه به روند حوادث ظهور و جـغـرافـیـاى مـنـطـقـه ، بـایـستى فرمانروائى یمن و حجاز و انـد ولى بـطـور طـبـیـعى با تو

 .قرار گیرد) ع(كشورهاى حوزه خلیج در دست نیروهاى یمن ، پیرو حضرت مهدى 
اما بحث پیرامون اینكه چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش تر است ؟ در حالى كـه درفـش خـراسـانى و 

هاى اهل مشرق بطور كلى به درفش هدایت ، توصیف شده و كـشـتـه شـدگـان آنـها شهید محسوب مى شوند و خداوند  درفش
) ع(بـا آنـكـه تعداد نسبتا زیادى از ایرانیان وزیران و مشاوران حضرت مهدى .. دین خود را بوسیله آنان یارى مى نـمـایـد

وى ) ع(آنان فرمانده نیروهاى ایرانى ، شعیب بن صالح اسـت كـه امـام مـهـدى و یـاران خـاص او خـواهند بود، كه از جمله 
در ) ع)را بـسـمـت فـرمـانـدهـى كـل ارتـش خود بر مى گزیند و با آنكه نقش ایرانیان ، در زمینه سازى قیام حضرت مهدى 

، بوسیله )ع(ه آغاز نهضت حضرت مهدى تمام سطح ها، نقش وسیع و فعالى است وآنگهى آنان با قیام و فداكاریهاى خود، ك
بنابراین چرا . قیام آنان خواهد بود، برترى خاصى دارند و ما آن را در نـقـش آنـان در دوران ظـهور بیان خواهیم كرد

 انقالب یمنى و درفش وى هدایت بخش تر از ایرانیان و درفش آنهاست ؟
كه یمنى در رهبرى سیاسى و اداره یمن بـكـار مـى برد صحیح تر و  مـمـكـن اسـت دلیـل آن ، ایـن بـاشـد كه سیستم ادارى

در حـالیكه دولت ایرانیان از پیچیدگى و دوباره كارى و . از لحاظ سادگى و قاطعیت به روش ادارى اسالم نزدیك تر بـاشـد
گى و قبیله اى جامعه یمن و شائبه هایى بر كنار نـیـسـت ، بنابراین تفاوت بین این دو تجربه فرمانروائى به طبیعت ساد

 .طبیعت وراثت تمدن و تركیب جامعه ایرانى برمى گردد
و نـیـروهـاى . و ممكن است انقالب یمنى از این رو هدایت بخش تر بشمار آید كه سیاست و دستگاه اجرائى آن قـاطـع بـاشـد

ند، البته این همان دستورالعملى است كه اسالم مخلص و مطیع در اختیار داشته باشد و پیوسته رسیدگى شـدید نسبت به آنها ك
به مالك اشتر ) ع(به اولیاء امور مى دهـد كـه بـا كـارمـنـدان و كـارگزاران خود عمل نمایند چنانكه در منشور امیرمؤ منان 

بـت به نـسـ))آمـده اسـت كـه ) ع)استاندار و نماینده امام در مصر مى بینیم و همانطور كه در صفات حضرت مهدى 
در حـالیـكـه ایـرانـیـان بـر اسـاس چـنـیـن  ((كارگزاران و كارمندان خود سختگیر و نسبت به بینوایان مـهـربـان مـى بـاشـد

سـیـاسـتـى عمل نمى كنند، مسئول مقصر، یا خیانتكار نسبت به مصالح مسلمانان را در مال عام ، جهت عبرت سـایـریـن 
 .یـرا مـى تـرسـنـد ایـن عمل باعث تضعیف دولت اسالمى كه مظهر موجودیت اسالم است گرددز. مـجـازات نـمـى كـنـنـد

و احتمال دارد، درفش یمنى از این جهت هدایت كننده تر باشد كه در ارائه طرح جهانى اسالم رعـایـت عـنـاویـن ثـانوى 
در حالیكه انقالب اسالمى ایران معتقد و ملزم به . كندرا نمى ) و مقررات بین المللى (فراوان و ارزیابى ها و مفاهیم كنونى 

 . رعایت آنهاست
امـا آنـچه بعنوان دلیل اساسى ، پسندیده است این است كه انقالب یمنى اگر هدایت گرى بـیـشـتـرى دارد به این دلیل است كه 

و طرح نهضت آن حضرت شمرده برخوردار مى گـردد و جـز الیـنـفـك قلمرو ) ع(مستقیما از رهنمودهاى حضرت مهدى 
مؤ ید این امر روایات مربوط . مى شود، همچنین یمنى بدیدار حـضـرتـش نـائل مى شود و كسب شناخت و رهنمود مى كند

بسوى )) :به انـقـالب یـمـنى هاست كه رهبر انقالب یمن یعنى شخص یمنى را مى ستاید و با این عبارات تـوصیف مى نماید
بـراى هـیـچ مـسـلمـانـى سـرپـیـچـى از آن جـایـز ))و ایـنـكـه  ((شما را بسوى صاحبتان مى خواند))و  ((حق هدایت مى كند

اما انقالب زمینه ساز ایرانیان در روایات آن بیش از ستایش رهبران  ...((نـیـسـت و كـسـى كـه چنین كند اهل آتش خواهد بود
ـنـد یـاوران درفـش هـاى سـیـاه و اهـل مـشـرق و قـومـى از مشرق بجز، آن ، سـتـایـش از عـمـوم گـردیـده اسـت ، مـان

شعیب بن صالح كه با توجه به روایات ، نسبت به بـقـیـه فـرمـانـدهـان درفـش هـاى سـیـاه ، امـتـیـاز و برترى ویژه اى دارد 
 . و پس از آن سید خراسانى و سپس مردى از قم مورد ستایش قرار گرفته است

نزدیكتر است تا انقالب زمـیـنـه سـاز ایـرانـیـان ، ) ع(ار مؤ ید این معناست كه انقالب یمنى به نهضت ظهور امام اءخب
 .حـتـى اگـر فـرض كـنـیـم یـمـنـى قبل از سفیانى قیام مى كند یا آنكه یمنى دیگرى زمینه ساز یمنى وعده داده شده مى باشد

آغار آن از مشرق ))مى باشد كه  (ع(ى از قم كه سرآغاز نهضت و قیام حضرت مهدى در حالیكه انقالب ایرانیان بدست مرد
و فاصله بین شروع انقالب آنها و بین خراسانى و شـعـیـب بـیـسـت یـا پـنـجـاه سـال و یـا آنـچـه خـدا اراده كـنـد،  ((است 

و نمایندگان سیاسى آنان قرار دارد و از موقعیتى پاك و و آغاز چنین انقالبى بر پایه اجتهاد و فقها ... بـطـول مـى انـجـامـد



 . رهنمود یافته ، بهره مند نیست) ع(خالص آنگونه كه انقالب یمنى بطور مستقیم از ناحیه امام مهدى 
روایـات . نـكـتـه دیـگر، درباره اینكه ممكن است یمنى متعدد بوده و دومى ، یمنى وعده داده شده و مورد نـظـر بـاشـد

بیان ) ع(ـذشـتـه خـروج یـمنى موعود را با صراحت همزمان با ظاهر شدن سـفـیانى ، یعنى سال ظهور حضرت مهدى گ
 :وجود دارد كه مى گوید) ع(و روایات دیگرى با سند صحیح از امام صادق . كرده است 

(183) مصرى و یمنى قبل از سفیانى قیام مى كنند))
)). 

مردى ))بـنـا بـه ایـن روایـت ، بـایـسـتـى ایـن شـخـص یـمـنـى اول بـاشـد كـه زمینه ساز یمنى موعود خواهد بود، همچنانكه 
 .، خواهند بودو غیر او از اهل مشرق ، زمینه ساز خراسانى و شعیب كه هر دو وعده داده شده اند ((از قم 

البته ممكن است اندكى قبل از او و یا سالهاى . اما هنگام خروج یمنى اول را تنها این روایت ، پیش از سفیانى تعیین مى كند
 واهللا العالم. طوالنى باشد

، كه  چنین روایت نموده است (ع(است كه عبیدبن زرارة آنرا از امام صادق  ((كاسر عینه در صنعاء))مـطلب دیگر، خبر 
 : گفت

او چـگـونـه خروج مى كند در حالیكه : فرمود. در مـورد سـفـیـانى سخن گفته شد)) ع(امـام صـادق (نـزد ابـو عـبـداهللا ))
(185) در صنعاء هنوز خروج نكرده است (184) كاسر عینه 

)). 
ایـن خـبـر از روایـات قـابـل تـوجـه اسـت كـه در مـنـابـع درجـه اول هـمـچـون كـتـاب غـیـبـت نـعـمـانـى آمـده و شـایـد سـنـد 

كـه قـبـل از سـفـیـانـى ظـاهـر مـى شـود یـمـنـى اول بـاشـد كـه زمـیـنـه سـاز آن صـحـیـح بـاشـد و احـتـمـال دارد مـردى 
وجود داشته باشد كه  ((كاسر عینه ))یـمـنـى وعـده داده شده است چنانكه ذكر كردیم و ممكن است چند احتمال در تفسیر 

 .آن جز در وقت خود آشكار نمى گردد باشد كه معناى) ع(بهترین آنها مى تواند یك بیان رمزى از ناحیه امام صادق 
 مصر و حوادث آن در دوران ظهور

به مسلمانان ) ص (نخست روایات بشارت دهنده پیامبر .. روایـات پـیـشامدهایى كه پیرامون مصر وارد شده متعدد است 
حـوادث انقالب فاطمیان  جهت فتح مصر بدست آنان ، تا برسد به روایات مربوط به اسـتـیـالى مـغـربـى هـا بـر مـصـر در

 .، بیان مى شود)ع(و باالخره حوادث زمان ظهور حضرت مهدى 
زیرا در روایات . امـا پـیشامدهاى زمان ظهور با حوادث تاءسیس دولت فاطمى در منابع بیان پیشامدها در هم آمـیـخته است 

و راه تـشخیص آن ، وجود روایتى است .. ، ورود سپاه مغربى به مصر نـیـز دیـده مـى شـود)ع(مربوط به حضرت مهدى 
كه داللت بر پیوستن آن به زمان ظهور و یا پیوستن به حادثه معینى به حادثه هاى زمان ظهور حضرت ، مانند خروج 

 .سفیانى و غیر آن داشته باشد
وان كـرده اسـت بـدون تردید بـا مـالحـظـه دقـیـق ، فـقط سلسله روایاتى در دست ما مى ماند كه پیشامدهایى را در مصر عـنـ

 . بوده و یا به احتمال قوى از آنهاست (ع(آن حوادث از جمله پیشامدهاى زمان ظهور حضرت مهدى 
از آن جمله ، روایات مربوط به كشته شدن فرمانرواى مصر بدست مردم آن كشور است كه ایـن روایـت بـطـوریـكـه در 

 آمده است) ع(از ارشاد مفید دیده مى شود، بعنوان یكى از نشانه هاى ظهور مهدى بـه نقل  175كـتـاب بـشـارة االسـالم ص 
. 

اهـل مـصـر سـادات خـود را )) :تـعـبـیـر دیـگـرى وجـود دارد كـه در زمـان مـا زبـانـزد مـردم اسـت و آن ایـنـكـه مـى گـوید
(186) اسـتـیـالى بـردگـان بـر كـشـور سـادات ))و (( مـى كـشـنـد

تطبیق مى دهند كه این (( انور سادات ))كـه آنـرا بـر قـتـل ((
اشتباه است زیرا سـادات در ایـن روایات ، به معناى رؤ ساء است و اسم خاص نیست و فرمانرواى مصرى اى كـه قـتـل 

چـنـانـكه این روایت ، ورود یك سپاه . مى باشد در پى آن حادثه بوجود مى آیـد) ع(شانه هاى ظهور حضرت مهدى وى از ن
یا بیشتر را به مصر خاطر نشان مى سازد و ممكن اسـت آن سـپـاه غـربـى و یـا مـغـربـى بـاشد كه بزودى آنرا بیان خواهیم 

فرمانرواى مصر همزمان با كشته شدن حاكم شام بدست مـردم شـام ، رخ كشته شدن : كرد، برخى از روایـات مـى گـویـد
نوشته این حجر آمده كه  ((القول المختصر))بـه نـقـل از كتاب  185مـى دهـد، هـمـچـنـیـن در كـتـاب بـشـارة االسـالم ص 

 ((.قبل از وى فرمانرواى شام و حاكم مصر كشته مى شوند)) : گفتار شانزدهم: گفته است 
و نیز بین روایت بیانگر قتل فرمانرواى مصر با روایتى كه مى گوید مردى انقالبى از مصر، قبل از سفیانى خروج مى 

 .كند، تقریبا رابطه اى وجود دارد
 . در بحاراالنوار آمده است

(187) پیش از سفیانى ، مصرى و یمنى خروج قیام مى كنند))
)). 

و این شخص مصرى ممكن است سركرده فرماندهان ، یعنى فرمانده سپاهى باشد كه برخى روایات مى گوید او جنبشى در 



 .مصر ایجاد نموده و اعالن جنگ مى كند
) ص (ود نیروهاى غربى ، مردم را بسوى آل پیامبر در روایـتـى دیـگـر ایـن مـطـلب ، یـاد شـده بـه ایـنـكـه وى قبل از ور

 .دعوت مى كند
اهل غرب به سوى مصر هجوم مى آورند همینكه وارد مى شوند، فرمانروائى سفیانى بـرقـرار مـى شـود، و قـبـل از آن ))

(188) دعوت مى نماید) ص (شـخـصـى مـردم را بـسـوى آل پیامبر 
)). 

مى ) ص (و احـتـمـال دارد، مـرد مـصـرى و سـركـرده فـرمـانـدهـان و مـردى كـه مـردم را دعـوت بـه اهل بیت پیامبر 
 . نماید سه نفر باشند نه یك شخص

انقالبى اسالمى است كـه زمـیـنـه سـاز ظـهـور  به هر حال این روایات روى هم رفته نشانگر قیام و جنبش در مصر و
یـا حـداقـل بـر وجـود جـو اسـالمـى قـوى و نـیـرومـنـدى داللت دارد و در . در آنـجـا مـى بـاشـد) ع(حـضـرت مـهـدى 

 .مـصـر تحول و انقالب داخلى رخ مى دهد كه با جنگ و صلح خارجى و جهانى ارتباط دارد
) ع(حوادث و پیشامدها، غلبه قبطیان بر اطراف و نواحى مصر است ، چنانكه از امیرمؤ منان و از روایات مربوط به 

 :روایت شده است كه فرمود) ع(درباره نشانه هاى ظهور مهدى 
(189) استیال یافتن قبطیان بر اطراف مصر))

)) 
امنیت از )) :روایت مى كند ( ره(و مـمـكـن اسـت منظور از آن ، این باشد كه ابن حماد آن را در نسخه خطى خود از ابوذر 

در آن هنگام كه امنیت از دست مى رود، پیشوایى نیست كه آن را : خارجه مى گوید به ابوذر گفتم . مصر رخت بر مى بندد
(190) نظام آن از هم پاشیده مى شود خیر، بلكه: گفت . فراهم آورد

 و آنچه را از كعب نیز روایت كرده این است كه((
 ((.مصر چون سرگین شتر از هم مى پاشد))

ر مى زنند و از حكومت آن سر پیچى مى كنند و خـالصـه اینكه ، قبطى هاى مصر دست به شورش و آشوب در آن شه
و بطور طبیعى این .. برخى نواحى سلطه مى یابند، همین امر سبب پیدایش ضعف در امنیت و اقـتصاد مصر مى گردد

چرا كه سابقه ندارد كه قبطیان در تاریخ خود دست . طغیان و سركشى بتحریك دشمنان مسلمانان از خارج طراحى مى شود
ـهمى علیه مسلمانان زده باشند مگر اینكه بیارى قدرتى خارجى بوده چنانكه در جنگ هاى صلیبى و در عصر به تحرك م

 . كنونى نیز اتفاق افتاده است
 :امـا روایـت یـاد شـده بـه وقـت آن اشـاره نـمـى كـنـد ولى روایـات دیـگـرى بـه نقل از حذیفه مى گوید

(191) در امان است  مصر، تا خراب شدن بصره از ویرانى))
)) 

و ظـاهـرا خـراب شـدن وعـده داده شـده بـصـره در زمـان ظهور، بعد از قیام حكومت زمینه ساز ایـرانـیـان یـا بـعـد از 
 .واقع خواهد شد) ع(ظهور حضرت مهدى  اشـغـال عـراق تـوسـط سـفـیـانـى در سال

از جـمـله روایـات ، حـدیث ورود نیروهاى مغربى به مصر است كه نویسندگان ، معموال این نـشـانـه را از عـالمـتـهاى 
شمرده اند و مراد از مغرب در این روایت و روایات دیگر، مغرب سرزمینهاى اسالمى است كه شامل ) ع(ظهور مهدى 

ولى تا آنجا كه من ، روایات مربوطه را بررسى و دقت نمودم روایتى . و الجزائر و لیبى و تونس مى گرددحكومت مغرب 
نیافتم كه بـطـور روشـن بـر آن داللت كـنـد، بـلكـه تعدادى از آنها را بر ورود نیروهاى مغربى ها بـهـنگام انقالب فاطمى ها 

بـرخـوردم كـه از قـدیـمـتـریـن و مـعـتـبـرتـریـن مـنـابـع  278ت طوسى ص اما به روایتى در غیب. به مصر منطبق دیده ام 
در آنـجـا اهـل غـرب یـاد شـده اسـت نـه اهـل مـغـرب و صـاحـب بـحـاراالنـوار و بـشـارة االسـالم از او نـقـل . اسـت 

 .نقل كرده اند ((مـغـرب ))امـا غـیـر ایـن دو نـفـر، دیـگـران بـه اشـتـبـاه . نـمـوده انـد
و ایـن روایـت ، هـنـگـام ورود اهـل غـرب را بـه مـصـر انـدكـى قـبـل از خـروج سـفـیـانـى در دمـشـق مشخص مى كند و 

 :است كه مى گوید) ره (آن یك فقره از روایتى طوالنى از عمار یاسر 
اهـل غـرب بـه سـوى مـصـر  ...نه هایى است دولت اهـل بیت پیامبرتان در آخرالزمان برقرار مى شود كه داراى نشا))

 ((.خـروج مـى كـنـنـد و هـمـیـن كـه داخل مصر مى شوند حكومت سفیانى برقرار مى گردد
اصـل و مـنـبـع روایـتـى بـاشـد كـه راویـان بـعـد از او نقل  (460مـتـوفـاى سـال ) (ره (بـعـیـد نـیـسـت كـه روایـت طـوسـى 

 .غرب به مغرب اشتباه شده باشد كرده اند و كلمه
البـتـه ما ترجیح مى دهیم كه ورود نیروهاى غربى یا مغربى ، در پى حادثه اى است كه در مصر رخ مى دهد و موجب 

تحرك آن مى گردد و بنظر مى رسد كه آن نیروها ضد اسالم و مـخـالف مـصریها هستند كه سعى مى كنند داخل مصر شوند 
با . به مصر وارد گـردنـد نـشـانـه خـروج سـفیانى در دمشق و تسلط او بر سرزمین شام خواهد بود و چنانچه موفق شوند



خروج مى كند، آمدن این نیروها در سال ظهور و یا ) ع(تـوجـه بـه ایـنـكـه سفیانى چند ماه قبل از ظهور حضرت مهدى 
 .نزدیك به آن مى باشد

مصر درگیر مى شود و وارد آنجا مى گردد و چـهـار مـاه دست به جنایت مى سفیانى با اهل : برخى از روایات مى گوید
زیـرا در مـنـابـع درجـه یك اشاره . زند و احتمال قوى تر آنكه این روایت از احادیث مبالغه آمیز در مـورد سـفـیـانـى اسـت 

سـفـیـانـى او را در دمـشـق بقتل مى رساند اى به آن نشده است و بطوریكه بـعـضـى از روایـات مـى گـویـد، آن كـسـى كـه 
 . اءبقع است كه اهل مصر است و یا با مصر رابطه اى دارد، واهللا العالم

خود قرار مى دهد و این مطلب در روایت ) پایگاه تبلیغى (مصر را منبر ) ع(مهدى : روایت دیگرى در این زمینه مى گوید
 : چنین وارد شده است) ع(عبایه اسدى از على 

در مصر منبرى : و من ایستاده بودم فرمود) در حال تكیه (در حـالیـكـه شـكـوائیـه مـى كـرد ) ع(شـنـیـدم امـیـرمـؤ مـنـان ))
بنا كنم و دمشق را ویران سازم و یهود و نـصـارى را از تـمـام شهرهاى عربى بیرون مى كنم و با این چوب عرب ها را 

بـعـیـد اسـت اى : بگونه اى خبر مى دهى كه گویا پس از مرگ زنده مى شوى ؟ فـرمـود: فتم گ: عـبـایـه مى گوید . مى رانم
(192) مـردى از تـبـار مـن چـنـیـن مـى كند! عـبـایـه ، بـه خـطـا رفـتـى 

)). 
 . و یارانش چنین وارد شده است) ع(در مورد حضرت مهدى ) ع(و نیز از على 

به سوى مصر رهسپار مى شوند و حضرت بر منبر آنجا باال مـى رود و مـردم را مـخاطب قرار ) مهدى و یارانش (آنگاه ))
مى بارد و  زمین در اثر عدالت شاد و خرم مى گردد و آسمان باران رحمت خود را فرو: داده و براى آنها سخن مى گوید

درختان بارور مى شوند و زمین گـیـاهـان خـود را بـیـرون داده و چـهـره خـویـش را بـا گـل و گـیاه براى اهل زمین مى 
آراید حیوانات وحشى در امن و امان بسر مى برند بطوریكه در راههاى روى زمین مانند چهار پایان اهلى به چرا مى 

منان افكنده مى شود، بگونه اى كه هیچ مؤ منى نیاز علمى ، به برادر دانشمند خود ندارد پردازند، نور دانش در دلهاى مؤ 
(193) مـصـداق پـیـدا مى كند(( و خـداونـد بـى نـیـاز كـنـد هـر كـدام را از گـشـایـش خـود))در آن روز آیـه 

)). 
پـایـگـاه عـلمـى و ) ع)از این دو روایت چنین استفاده مى شود كه مصر در حكومت جهانى اسالم ، بدست حضرت مهدى 

آنگاه بسوى ))و  ((در مصر منبرى بنا خواهم كرد))بویژه با توجه به عبارت .. تـبلیغى شناخته شده اى در جهان خواهد شد
راهى مصر مى شوند اما نه   و یارانش ) ع(یعنى حضرت مهدى  ((ر مـنـبـر آنـجـا باال مى رودمصر روانه مى شوند و او ب

استقبال مى ) ارواحـنـا فـداهم )براى فتح آنجا یا تثبیت حكومت حضرت در آنجا، بلكه بدین جهت كه مصر از امام و یارانش 
) ع(خـاب نـموده ، چنانكه جد بزرگوارش امیرمؤ منان كند از این رو آنجا را به عنوان منبر و كرسى خطابه خویش انـتـ

و اینكه مصر كرسى علم . بدان وعده داده است و نیز براى ایـنـكـه پـیـام خـود را از آنـجا به اهل مصر و جهان متوجه نماید
نـدارد كه در آن زمان  و پـایـگـاه ارسـال پـیـام آن حـضرت به جهان مى باشد، هیچگونه منافاتى با سطح علمى مـسـلمـانـان

 . بدان دست مى یابند و این روایت بر آن داللت دارد، زیرا دانش امرى نسبى است
در دو هرم از اهرام مصر گنجینه ها و ذخـائرى از دانـش و ) ع(از زمره این روایات ، این خبر است كه حضرت مهدى 

 564ـ  5ص ) ره (رجـه اول ، مـانـنـد كـتـاب كـمال الدین صدوق غـیـر آن دارد، كـه روایـت مـربـوط بـه آن ، در مـنـابـع د
مى باشد از محمدبن قاسم مصرى آمده ) ره (در روایتى از احمد بن محمد شعرانى كه از فرزندان عمار یاسر . آمده است 

ابند، سرانجام آنان به است كـه پـسر احمدبن طولون ، هزار كارگر را یكسال بكار گماشت تا كاوش نموده و در هرم را بـیـ
سنگى مرمرین برخوردند كه در پشت آن عمارتى بود كه نتوانستند آن را خراب كنند، لكن كشیشى مسیحى از حبشه ، نوشته 

من اهرام و برانى را ساختم و این دو هرم را بنا كردم و گـنـجـهـا )) :سنگ را كه بزبان یكى از فـراعـنـه مـصـر بـود خـوانـد
راه ) ص (این چیزى است كه هـیـچ كـس جـز قـائم آل مـحمد )) : ابن طولون گفت ((ود را در آن به ودیعت نهادم و ذخائر خ

در این روایت نقاط ضعفى وجود دارد كه شاید  ((و چاره آن را نمى داند، سپس آن تخته سنگ به جاى اول آن گذارده شد
 . واهللا العالم. ت قابل توجهى نیز در آن بچشم مى خوردافزوده برخى راویان باشد اما در عین حال ، نقاط قو

بـه نقل از  200ص (اسـت كـه نـویـسـنـده كـنـزالعـمـال آنـرا در كـتـاب بـرهـان  ((اءخـنـس مـصـر))و از آن جـمـله ، روایـت 
 :روایت كرده است كه فرمود) ص (از پیامبر ) تاریخ ابن عساكر

در مصر وجود دارد كه به ) از بنى امیه : 131ص  4و در كتاب فیض القدیر مناوى ج (س مـردى از قـریـش بـنام اءخن))
قدرت مى رسد، آنگاه بر او پیروز مى شوند و یا قدرت از او گرفته مى شود و به روم مى گریزد و رومیان را به اسكندریه 

ادثه است و منظور از حادثه ها، حوادث ظهور مى آورد و در آنجا بـا مـسـلمـانـان بـه نبرد مى پردازد و این نخستین ح
 ((.و مراد از بنى امیه ، خط و مشى آنها مى باشد) ع(حضرت مهدى 

 سرزمین اسالمى مغرب و حوادث دوران ظهور



اما همانگونه كـه بـیـان شـد، بـا . آمده است ) ع(ذكـر مغربى ها در ضمن روایات متعدد زمان ظهور حضرت مهدى 
و از . فـاطـمـیـان كـه مـسـلمـانـان روایـات آن را قـبـل از وقـوع آن نقل مى كنند، مخلوط گردیده است  روایـات جـنـبـش

 .بشمار مى رود) ص (جمله روایات مربوط به حوادث و دالئل نبوت پیامبر 
بطه اى با ولى بـرخـى از روایـات دربـاره جـنـبـش مـغربى ها در زمان ظهور حضرت ، صراحت دارد و هیچگونه را

حتى شواهدى در آن و در غیر آن در دست است مـبـنى بر اینكه این جنبش در زمان ظهور امام . فاطمى ها ندارد  جنبش 
از بارزترین آنها، روایـات ورود ارتـش مـغـربـى بـه سـوریـه و اردن اسـت كـه انـدكـى قبل از .. اتفاق مى افتد) ع(مهدى 

 . ه اینكه در جاى خود به آن اشاره كردیمحركت سفیانى واقع مى شود، چ
احـادیـث ، بـراى نـیـروهـاى مـغـربـى ، یا اهل مغرب ، یا سوارانى از مغرب یا مغربى و یا درفش هاى زرد رنگ ، در 

مانند روایتى ...سراسر سرزمین شام و نبرد قرقیسیا در مرزهاى عراق و تركیه و كشور عراق ، نقش هایى را یاد مى كند
 : ابن حماد آن را در نسخه خطى خود آورده است كه

واى بر سـاكنان آنجا، از سپاه شكست خورده . وقـتـى درفـش هـاى زرد و سـیـاه در دل شـام بـا یـكـدیگر برخورد مى كنند))
(194) ، پس واى بر شام از سپاه غالب و واى بر آنها از مرد بد سیماى ملعون 

)) 
 : و در همین نسخه آمده است. مرد بد سیماى ملعون از صفت هاى ویژه سفیانى است 

یـاران درفـش هـاى سـیـاه و طـرفـداران درفـش هـاى زرد در شهر قنیطره با یكدیگر بـرخـورد مـى كـنند و به جنگ و ))
ند تا اینكه وارد فلسطین مى گردند، در این هنگام سفیانى بر اهل مشرق خروج مى كند و چون نیروهاى كشتار مى پرداز

مغرب در اردن فرود مى آیند، فـرمـانـده آنـهـا از دنـیـا مـى رود و آنها به صورت سه فرقه از یكدیگر جدا مى شوند، دسـتـه 
باقى مى مانند و سفیانى با آنـهـا بـه نـبـرد پـرداخـتـه و آنـهـا را اى به همان جا كه آمده اند بر مى گردند و دسته اى 

(195) شـكـسـت مـى دهـد و آنـان را بـه اطـاعـت وى در مـى آیند
)) 

 : و در همین نسخه آمده است
انـده مـغـربیان و بنى مروان و قضاعه در مركز شام جهت رویاروئى با طرفداران درفش هاى سیاه ، دست هـمـانـا فـرمـ))

(196) اتحاد به یكدیگر مى دهند
)) 

ربى در زمان ظهور بدست مى آید ایـن اسـت كـه حـركـت آنها آنچه از مجموع روایات مربوط به تحركات نیروهاى مغ
بسیار شبیه به نیروهاى بازدارنده عربى و یا جهانى است كه علیه قیام و انقالب زمینه سازان ظهور حضرت ، بكار گرفته 

در برابر آنها آنها در سرزمین شـام بـا درفـش هـاى مشرق یعنى ایرانیان زمینه ساز وارد جنگ مى شوند و . مى شوند
شـكـسـت مـى خورند و به سوى اردن عقب نشینى مى كنند چنانكه در حوادث شام در این باب سخن گفتیم و به گفته برخى 

 . روایات آنها در عراق نیز نقش خواهند داشت
بر نقش آنان به امـا روایـات مـربوط به شركت نیروهاى مغربى در نبرد قرقیسیا، در عین خالصه بودن ، هیچگونه داللتى 

سود و مصلحت اسالم ندارد، چه آنها را طرفدار تركان در برابر سفیانى و چه هوادار سفیانى تصور كنیم ، زیرا تمام 
 .طرفهاى درگیر در نبرد قرقیسیا مورد نكوهش واقع شده و ستمگر توصیف گردیده اند

دلیلى در دست نیست كـه نـقـش آنـها به مصلحت فـقـط نـقش این نیروها بر فرض صحت آن ، در مصر باقى مى ماند و 
اسالم و ملت مصر باشد، بلكه بهتر است بگوئیم مهمترین نقش آنـهـا هـنـگـامـى كـه دولت مصر از منع عملیات ایثار گرانه 

اسدارى یا آنكه نقش عمده آنها پ. و قیام ملت و ارتش مصر علیه یـهـود عـاجز مى شود، حفظ مرزهاى اسرائیل خواهد بود
از قـبـطیان در برابر عكس العمل و واكنش مسلمانان در برابر حركت هاى یاد شده آنهاست و یا بـعـنـوان نـیـروهـاى 

بـازدارنـده عـرب شـمـرده مـى شـونـد كـه حـكـومـت مـصر در برخى از مراحل ضعف و ناتوانى خود و تشویش و نگرانى 
... ، آنها را فرا مى خواند)ع(وج گیرى حركت اسالمى طرفدار حضرت مهدى یاد شده نیروهاى مسلح خویش در برابر ا

 . واهللا اعلم
 عراق و نقش آن در دوران ظهور

پـیـرامـون اوضـاع و حـوادث عـراق ، در دوران ظـهور، روایات زیادى وارد شده است ، از آن روایات چنین برمى آید كه 
و این كشور در حقیقت چهار مرحله را پشت سر مى  .هاى متعدد مى باشدعراق ، میدان كشمكشى آرام نشدنى میان نیرو

 :گذارد
 : مرحله اول

است كه ستمكاران مدت طوالنى به عراق مسلط مى باشند، در آن سامان ، كشتار ) ع(روزگار قبل از ظهور حضرت مهدى 
تا زمانى كه آن كشور را زمینه سازان  .و ترس و وحشتى فراگیر پیش مى آید كه مردم آرامش خود را از دسـت مـى دهـند



 .ظهور، یاران درفش هاى سیاه آزاد مى كنند
 : مرحله دوم

بـرپـائى نـظام اسالمى در آن كشور و وجود كشمكش براى نفوذ در آن ، بین جناح طرفدار خراسانیهاى زمینه ساز و جناح 
 . طرفدار سفیانى فرمانرواى شامات

 : مرحله سوم
سفیانى و آزار و اذیت مردم بوسیله او و سپس ورود سپاهیان یمنى ها و ایـرانـیـان زمـینه ساز ظهور  اشـغال عراق توسط

 .به این كشور، كه نیروهاى سفیانى را شكست داده و آنان را از عراق بیرون مى رانند
 : مرحله چهارم

گروهكهاى شـورشـى و غـیـر آنـان و  و پاك نمودن آن از لوث وجود سفیانیان و) ع(آزاد شدن عراق توسط امام مهدى 
 . قـرار دادن آنـجـا بـعـنـوان محل استقرار و مركز فرمانروائى ، توسط آن حضرت

خـروج : روایات دیگرى نیز پیرامون حوادثى كه در خالل این چهار مرحله بوجود مى آید وارد شده اسـت مـانـنـد
و بشهادت رسیدن نفس زكیه همراه با . قبل از سفیانى است  (ع(مـهـدى شـیـصـبـانـى كـه از جـمـله مـخـالفـیـن حـضـرت 

و خروج عوف سلمى از جزیره و یا تكریت و ممنوعیت عراقیها از رفتن به ) نجف (هفتاد تن دیگر از صلحا در پشت كوفه 
رو رفتنى دیگر و ف) ع(حج به مدت سه سال و فرو رفتن شهر بصره و خراب شدن آن اندكى پیش از ظهور حضرت مهدى 

در بغداد و حله و ورود نیروهاى مغربى یا غربى به عراق و قـیـام فـردى نـیـكـوكـار و شایسته با گروهى اندك جهت 
رویاروى با لشكر سفیانى و شورش گروهكهایى از خوارج شیعه و سنى بر ضد آن حضرت كه شاید خطرناك ترین گـروه 

  .، در عراق(197) شد كه منطقه اى است نزدیك شهربان در استان دیالى با(( گـروه رمـیـله دسـكره ))شـورشـى 
 : و اینك مقدارى به توضیح این مراحل مى پردازیم

 مرحله اول و دوم
له بچشم مى خورد، گرفتارى شدیدى از نـاحـیـه فـرمـانـروایـان سـتـمـگـر روشـن تـریـن مـطـلبـى كـه در روایـات ایـن مرح

كـشـور عـراق نـسـبـت بـه مـردم آن كـشـور و اخـتالف این فـرمـانـروایـان بـا ایـرانـیـان ، یـاران درفـش هـاى سـیاه خواهد 
 : نقل شده كه گفت) ره (بود، از جابربن عبداهللا انصارى 

از ناحیه عجم كه مانع این : به مردم عراق ، پیمانه اى غله و درهمى نرسد، گفتم از چه ناحیه اى ؟ فرمودنزدیك است كه ))
(198) امر مى شوند

)) 
و . لى بواسطه جنگى كه ایرانیان با آنها دارند به آنان نمى رسدبـنـابـراین ، معنا این مى شود كه مواد غذایى و كمكهاى ما

 : این همان بحران اقتصادى و گرسنگى و ترسى است كه روایت جابر جعفى در خصوص آن وارد شده است كه گفت
اى جابر ترس  :سؤ ال كـردم ، حـضـرت فـرمـود ((ولنبلونكم بشى من الخوف و الجوع ))درباره آیه شریفه ) ع(از امام باقر ))

كـه خـداونـد سـبـحـان آن را ویـژه . و قحطى دو جنبه خصوصى و عمومى دارد، اما قـحـطـى خـاص در شـهـر كـوفـه اسـت 
قرار داده است و بدینوسیله آنان را هالك مى گرداند و اما آنچه را كه جنبه عـمـومـى دارد ) ص (دشـمـنـان آل پیامبر 

شام به آنان مى رسد كه مانند آن را هرگز به یـاد نـداشـتـه اند، زمان این قحطى پیش از قیام قـحطى و وحشتى است كه در 
(199) حضرت قائم و فرا رسیدن وحشت و ترس بعد از قیام آن حضرت خواهد بود

)) 
باشد دلیلى را نیافتم ، ) علیه السالم (امـون مـسـئله قـحـطـى كـه در روایـت آمـده مـخـصـوص دشـمـنـان اهل بیت البـتـه پـیـر

 .مگر اینكه بصورت بحرانى ، اقتصادى باشد كه حكومت ستمگران در عراق گرفتار آن بوده و از آن سخت رنج مى برند
سرزمین شام را فرا مى گـیـرد، منافاتى با وجود آن قبل ) یه السالم عل(وحـشـت و تـرسـى كـه بـعد از ظهور حضرت مهدى 

علیه (از ظهور آن بزرگوار ندارد و روایت بعدى صراحت دارد كـه ایـن اظطراب و وحشت پیش از ظهور حضرت مهدى 
 :روایت شده كه فرمود) علیه السالم (از امام باقر . فزونى مى یابد) السالم 

ائم ، مردم در اثر گناهانشان بوسیله آتشى كه از آسمان بر آنها آشـكـار مـى شـود، در عـذاب بـوده و رنـج پـیـش از قـیـام قـ))
مى برند و نشانه سرخ فامى كه آسمان را مى پـوشـانـد و فـرو رفتن زمین در بغداد و بصره و خون هایى كه در آنجا ریخته 

ه در بین اهالى آن سامان بوجود مى آید و وجود چـنـان اضـطـرابـى مى شود و خانه هایى كه خراب مى گردد و هالكتى ك
(200) كـه اهل عراق را فرا مى گیرد بگونه اى كه موجب سلب آرامش آنها مى گردد

)). 
انه ها، بگونه اى كه در روایت آمده بطور زنجیره اى و پـشـت سـر هـم محقق شود، بلكه البـتـه الزم نیست این عالمات و نش

اضطراب و وحشت و فرو رفتن ، زمین ، پیش از نشانه هاى آسمانى خواهد بود و ظاهرا مراد از آتش و سرخى آن ، نشانه 
 .الهى مى باشد نه مثال، آتش انفجارها



نـقـل مـى شـود، بـرخى از حوادث و پیشامدهایى را كه در عراق  ( عـلیـه السـالم(ـنـیـن روایـت بـعـدى كـه از امـیـرالمـؤ م
واقع مى شود، بیان مى ) علیه السالم (و در زمان حاكمیت ستمكاران پـیـش از سـفـیـانـى و قـبـل از ظـهور حضرت مهدى 

 : نماید، از انس بن مالك نقل شده است كه گفت
فرود  ((براثا))از جنگ نهروان برمى گشت در منطقه اى به نام ) علیه السالم (ن على بن الى طالب زمانى كه امیرمؤ منا))

آمد در آن منطقه ، راهبى بنام حباب در صومعه خویش بـسر مى برد، همینكه هیاهوى لشكریان را شنید، از جایگاه ویژه 
با مشاهده این وضع سراسیمه بیرون آمده و سؤ ال كـرد خود به بیرون نگریست و نـظـاره گر سپاهیان امیرمؤ منان شد وى 

است كه از جنگ نهروان بر ) علیه السـالم (امیرمؤ منان : ایـن شـخـص كیست ؟ و فرمانده این لشكر چه كسى است ؟ گفتند
ود بر مى گردد حباب با شتاب خود را به حضرت رسانده و در حـضـور وى ایستاد و آغاز سخن نمود و عرضه داشت ، در

چگونه دانستى كه من امیرالمؤ منان : حضرت فرمود. كه بحق امیرالمؤ منان هستى ! تو اى پیشواى راستین مـؤ مـنان 
حبیب من پیامبر صلى اهللا علیه و : حضرت فرمود! چگونه نام مرا مى دانى ؟: راسـتـیـن و بـر حـق هـسـتـم ؟ عـرض كرد
دستت را بده من شهادت مى دهم كه خدایى جز : كـرد  ب به آن حضرت عرضآله مرا آموخت در این لحظات بود كه حبا

خداى یكتا نیست و محمد صلى اهللا علیه و آله رسول و فرستاده اوست و تو على بن ابى طالب وصى و جانشین او هستى ، 
از : ش حـضرت بدو فرمودكجا زندگى مى كنى ؟ گفت در صومعه خوی: از وى سؤ ال فرمود) علیه السالم (امیرالمؤ مـنـان 

امروز به بعد در آن سكونت مكن ، اما در اینجا مسجدى بنا بگذار و آن را به نام بانى و صاحب این منطقه نامگذارى كن ، 
اى حبا از كجا آب : سپس حضرت فرمود) بدین ترتیب مسجدى را در آنجا بنا نـمـود و بـه نام بانى آن براثا نام گذارى كرد(

اى امـیـرالمـؤ : چرا چشمه و چاهى حفر نمى كنى ؟، عرض كـرد: همین جا از دجله ، فرمود: رض كردمى نوشى ؟ ع
در اینجا چاهى بكن و او : مـنـان هـر وقـت بـه حفر چاه مبادرت نمودیم آب آن شور غیرگوارا بود، حـضـرت اشاره فرمودند

نـدن آن نبودند، آن حضرت سنگ را از جاى بركنده كه از حفر كرد تا به سنگى سخت برخوردند كـه قـادر بـر از جـاى كـ
اى حباب آب آشامیدنى تو از این : حضرت به او فرمود. آن چشمه آبى جوشید كه شیرین تر از عسل و لذیذتر از كره بود

هاى چشمه است ، اما بزودى در مجاورت این مسجد تو، شهرى بنا خواهد شد، كه ستمگران در آن افزون و بال و مصیبت
بزرگى بوجود خواهد آمد تا جائیكه در هر شب جمعه هفتاد هزار عمل منافى عفت انجام مى شود وقتى كه بال و گرفتارى 

ها به آنان رو مـى آورد بـه مسجد تو هجوم مى آورند و آن را منهدم مى سازند آنگاه تو آن را مجددا بنا كـن بـنا كردنى 
نمى كند، آنگاه آنجا را خانه اى بنا كـن ، زمـانـیـكـه دسـت بـه چـنـیـن عـمـلى یـازیـدنـد،  دوباره بنا نما كه آن جز كافر منهدم

مـدت سـه سال از رفتن به حج منع مى گردند، محصوالت كشاورزى آنان دستخوش حریق مى گردد و خـداونـد سـبـحـان 
شـود آن را نـابـود مـى كند و اهالى آنجا را  مـردى از كوه نشینان را بر آنان مسلط مى گرداند وارد هر شهرى كه مى

سال قحطى و گرانى طاقت فرسائى  3بهالكت مى رساند و دیگر بار نیز به سوى آنـان بـاز مـى گردد و پس از آن دچار 
رخت مى گردد بـار دیـگـر نیز آنها را رها نمى كند و بر مى گردد، بعد از آن وارد كوفه مى شود و هر چه سرپا باشد چه د

و عمارت و چه انسان همه را با خشم از بین مى برد و مردم آن جا را قتل عام مى كند همه این حوادث زمانى است كه 
بصره آباد گردد و در آن مسجد جامعى بنا شـود كـه در ایـن هـنـگـام زمـان نـابـودى بـصـره خـواهـد بـود سـپـس داخـل 

حجاج بنا شده است در این شهر نیز مانند سـایـر جـاهـا عـمـل خواهد نمود و بعد  شـهـرى مـى شـود بـنـام واسـط كه توسط
از آن متوجه بغداد مى شود و با عفو و گذشت وارد آن شهر مى گردد پس از آن مردم به شهر كوفه پناه مى برند، منطقه اى 

ا وارد بغداد نموده است جهت نـبـش قـبـر از كوفه نیست كه ماجرا بر آن پوشیده باشد، آنگاه این مرد با شخصى كه وى ر
مـن از شـهـر خارج خواهند شد كه سفیانى با آنها روبرو شده و پس از شكستى سـخـت آنـان را بـقـتـل مـى رسـانـد و 

ز سـپـاهـى را بـه سـوى كـوفـه گـسـیـل مـى دارد كه عده اى از اهالى آنجا را به بردگى مى گیرند، در این هنگام مردى ا
لشـكـریـان . كـوفـه رسـیـده و آنان را در حصارى ، جاى و پناه مى دهد كه هر كسى بدان مكان پناه آورد مـصـون مـى مـانـد

سفیانى وارد شهر كوفه گشته هر كس را كه بخوانند مى كـشـنـد، بـگونه اى كه اگر شخصى از این لشكریان از كنار قطعه 
شد، بگذرد، متعرض آن نخواهد شد، اما اگر كودك خردسالى را ببینند دنـبال نموده و گوهرى بزرگ كه روى زمین افتاده با

باید در انـتـظار مسائل بزرگ و مهم و فتنه و ! او را مى كشند، اى حباب در این هنگام بعد از این ماجراها، چه دور است 
(201) بسپار آشوبهایى مانند پاره شب تاریك بود، این حباب آنچه به تو مى گویم بخاطر

)) 
البـتـه در عـبـارتهاى این روایت مقدارى آشفتگى بنظر مى رسد و مرحوم مجلسى هم بعد از نـقـل ایـن روایـت فـرمـوده 

از ایـن رو سـنـد و مـتـن ایـن  ((ا آنطور كه یـافـتـم نـقـل نـمـودم بـدانكه نسخه روایت مخدوش است و من خبر ر)) : اسـت
روایـت قابل بحث و مناقشه است ، اما بهر حال پیرامون صحت این حدیث هر چه گفته شود، این خبر حـاكى از وجود 

رنج مى برند كه در دشواریهایى است كه اهل عراق از نظامهاى جابر حاكم برخود و جور و ستم آنـان تـحـمل نموده و 
روایات دیگرى كه سند بعضى از آنها صحیح اسـت نـیـز قریب به چنین مضمونى آمده است برخى از حوادث و پیشامدهایى 



كه در روایات آمـده اسـت ، بـوقـوع پـیـوسـته و یا زمان آن گذشته است مانند خراب شدن مسجد براثا و كـثـرت فـسـاد و 
یـا تـسـلط یافتن و بدست گرفتن قدرت ، توسط فرماندهان نظامى به بغداد از مراكز كوه نشین كردستان تـبـاهـى در بـغـداد و 
و برخى دیـگـر از ایـن نـوع حـوادث ، مـانـنـد جـریـان سفیانى و حوادث مربوط به او هنوز .... و یا ایران و غیر آن 
 . بوقوع نپیوسته است

و حوادثى كه قبل از قیام آن بزرگوار بوجود مى ) علیه السالم (ه هاى قیام حضرت قائم نشان)) : مـرحـوم شـیخ مفید فرموده
آید در روایات آمده است از جمله خروج سفیانى و كشته شـدن حـسـنـى و اخـتالف بنى عباس در زمینه پست و مقامهاى 

آن مـاه بـرخـالف مـعـمـول و فرو رفتن زمین  دنیوى و خورشید گرفتگى در نـیـمـه مـاه رمـضـان و گـرفـتـن مـاه در اواخـر
در بیابان بیداء و فرو رفتنى دیگر در مشرق و مغرب و متوقف شـدن خورشید از ظهر تا نزدیك عصر و طلوع آن از 

همراه هفتاد تن دیگر از صلحاء و ذبح شدن مردى از بنى هاشم در ) نجف (مغرب و كشته شدن نفس زكیه در پشت كوفه 
بـیـن ركـن و مـقـام و خـراب شـدن دیوار مسجد كوفه و روى آوردن درفش هاى سیاه از ناحیه خراسان و خروج  كنار كعبه

یمنى و ظاهر شدن مغربى در مصر و بتصرف در آمدن شامات توسط وى و فـرود آمـدن تـركـان در جـزیـره و فـرود 
ند ماه نورافشانى كرده و سپس به گونه اى خم مى شود كه آمـدن رومیان در رمله و طلوع نمودن ستاره اى از مشرق كه مان

دو طرف آن به یـكـدیگر نزدیك مى شود و هاله سرخى كه در آسمان آشكار و سپس در تمام نقاط آن پخش مـى گـردد و 
ب ها و آتشى كه از طرف مشرق به طرف آسمان بلند شده و سه یا هفت روز در هوا بـاقـى مـى مـانـد و عـنـان گـسستن عر

به تصرف در آوردن سرزمینهاى خود و خارج نـمـودن آن از تـحـت سـلطـه عـجم و كشتن اهل مصر فرمانرواى خویش را 
و خراب شدن شام و وجـود اختالف بین طرفداران درفش هاى سه گانه در شام و ورود درفش هاى قیس و اعراب بـه 

ارانى از غرب كه در نزدیكى كـوفـه مـسـتـقـر مـى شـونـد و روى مـصـر و درفـش هـاى كنده به شهر خراسان و ورود سو
آوردن درفـش هاى سیاه از مشرق به همین ناحیه و ایجاد شكافى در فرات بگونه اى كه آب كوچه هاى شهر كوفه را فرا 

 .خواهد گرفت و خروج شصت نفر كه هر كدام به دروغ ، ادعاى نبوت مى كنند
نـفـر دیـگـر از اوالد ابـوطـالب كـه هـر یـك ادعاى امامت مى نمایند و سوزاندن مرد با عظمتى  هـم چـنـیـن خـروج دوازده

ل مـى شـود و بـرخـاسـتـن بـادى و خانقین و ایجاد پلى كه از كـرخ بـه شـهـر سـالم وصـ(202) از بنى عباس را بین جلوالء
سـیـاه در آن مـنـطـقـه كـه در اوائل صـبـح آن روز بـوقـوع مـى پـیـونـدند و زلزله اى كه در اثر آن بخش بزرگى از 

مـنـطـقـه فـرو مـى رود و تـرس و وحـشـت فـزایـنـده اى كـه اهـل عـراق و بـغداد را فرا مى گیرد و بوجود آمدن مرگ 
ها كه به  عى در بین آنان و كمبود و كـاسـتـى در اموال و جانها و محصوالت ، و ظاهر شدن گاه و بیگاه ملخ دسته جم

كشتزارها رو آورده و در نـتـیـجـه كـمـبـود مـحـصـوالت كـشـاورزى و اخـتالف دو گروه از عجم كه باعث خـونـریـزى 
صاحبان خود و كشتن اربابان خویش و مسخ شدن عده اى از بدعت بسیارى در بین آنان خواهد شد و نافرمانى بردگان از 

گذاران به صورت میمون و خوك و چیره شدن بـردگـان بـر مـمـالك اربـابـان و صـیـحـه آسـمـانـى كـه هـمـه اهـل زمـین و 
اهـر مـى شـود هر كس به لغت خود آن را مى شنود و تصویر صورت و سینه اى كه در قرص خـورشـیـد بـراى مـردم ظـ

 .و زنـده شـدن مردگانى كه جهت برگشت به دنیا، صورت مى گیرد كه یكدیگر را شناخته و مالقات مى نمایند
تمام آنچه كه گفته شد با باریدن بیست و چهار باران پشت سر هم خاتمه مى یابد كه زمـیـن مـرده بـواسـطـه این بارانها زنده 

ز این ماجرا هر نـاراحـتـى و مرض جسمى از پویندگان حق و پیروان راستین حضرت و بركاتش هویدا مى گردد و بعد ا
رخـت بـر مى بندد و طبق گفته روایات در این بحبوحه است كه یاران آن حضرت از ماجراى ظهور  ( علیه السالم(مهدى 

 .آن بزرگوار از شهر مكه ، آگاه شده و جهت یارى وى متوجه آن حضرت مى شوند
این حوادث كه ذكر شد حتمى و برخى دیگر داراى شرائطى است و خداى سبحان بـه چـگـونـگـى آنـهـا آگـاه تر برخى از 

(203) است و ما این حوادث را به گونه اى كه در كتب تاریخ و روایات بوده ذكر نمودیم و از خداى بزرگ یارى مى طلبیم
)). 

 
آنـچـه را كه مرحوم شیخ مفید ذكر فرموده ، خالصه اى از نشانه ها و عالمات دور و نزدیك ظـهـور اسـت و مـقـصـود او 

در اتـفـاق افـتـادن این حوادث پشت سر هم بطور زنجیره اى به نـحـویـكـه بـرشمرده اند نیست ، چون برخى از این 
امدها مانند كشته شدن نفس زكیه و سر بریدن مرد هاشمى بین ركن و مقام ، فاصله اى بیش از دو هفته با ظهور پیش

عـلیـه (حضرت ندارد بـلكـه در حـقیقت جزئى از نهضت ظهور آن بزرگوار است ، چه اینكه وى فرستاده حضرت مـهـدى 
زیادى با ظهور حضرت فاصله دارد مانند اختالف بنى عباس بین  مـى بـاشـد بـعـضـى دیـگر از نشانه ها قرنهاى) السـالم 

 . خودشان و ظاهر شدن مغربى و بتصرف در آوردن شامات در حركت و جنبش فاطمیان
و مـراد مـرحـوم مـفـید از حتمى بودن برخى حوادث و پیشامدهاى شمرده شده و مشروط بودن دسـتـه اى دیـگـر از آنـهـا 

شى از این نشانه ها حتما بوقوع مى پیوندد، همچنانكه در خصوص بعضى از این عالمات ، در اخبار، ایـن اسـت كـه بـخـ



تصریح به حتمى بودن آنها شده اسـت مـانـند سفیانى و یمنى و كشته شدن نفس زكیه و صیحه آسمانى و فرو رفتن لشكر 
شامدهاى دیگرى در علم خـداى سـبـحـان و تـقـدیـر و بخش دیگرى از این حوادث مشروط به پی....سـفـیـانـى و غـیـر آن 

 . اوسـت زیرا كه هم اوست كه به گذشته و آینده و نسبت به این حوادث و غیر آن ، داناست
در شـهـر ) عـلیـه السـالم )ظـاهـرا مـنـظور از حسنى ، نفس زكیه در مكه است و یا جوانى كه نزدیك ظهور حضرت مهدى 

شـكـریـان سفیانى كشته خواهد شد گرچه احـتـمـال دارد او سیدى حسنى و رهبر حركت اسالمى عراق مـدیـنـه بـه دسـت ل
 . وارد شده است ((و تحرك الحسنى ))باشد چه اینكه در برخى روایات هم عبارت 

مـحـمـد بـاقـر صد  امـا كـشـتـه شـدن نفس زكیه همراه هفتاد تن از صلحاء، بعید نیست كه بر شهید عالیمقام آیة اهللا سـیـد
و گروهى از علماى برجسته و مؤ منینى كه با ایـشـان بـه شهادت رسیده اند و تعداد آنان به هفتاد نفر مى رسد، ) قدس سره (

و مقصود از پشت كوفه كه در عبارت حدیث آمده نجف مى باشد كه در روایات نیز با عنوان نجف كوفه . منطبق شود
ههاى آن شهر نامیده شده است و از این رو آن را غرى و یا غریین مى نامند كه این نام دو ستون یـعـنـى ارتـفـاعات و كو

البته به شهادت . یادبودى است كه نعمان بن منذر پادشاه حیره در آنجا بنا نموده و آنها را با رنگ سفید نقاشى نموده اند
 ((زكیه در پشت كوفه   و كشته شدن نفس ))د و شاید اصل جمله رسیدن آنها الزم نیست كه دقیقا در پـشـت كـوفه اتفاق بیفت

از اهالى نجف و ساكن آنجاست ، اما هفتاد نفرى كه با وى بشهادت مـى رسـنـد نـه حدیث مربوط به ) نفس زكیه (یـعنى او 
بـه هـمـراه نـفـس زكـیـه كـه او آنان و نه كالم مرحوم شیخ مفید داللت ندارد كه آنان نیز اهـل نـجـف بـاشـنـد، بـلكـه آنـهـا 

 .اهل نجف است به شهادت مى رسند
روایـات دیـگرى كه پیرامون سواران مغربى كه در نزدیكى كوفه مستقر مى شوند وارد شده ، بیانگر این معناست كه این 

 .ماجرا در زمان سفیانى و یا نزدیك آن واقع خواهد شد
 ((و وارد شدن سوارانى از ناحیه غرب كه تا در نـزدیـكـى كوفه مستقر شوند))مفید امـا آنـچـه كـه در كـالم مـرحـوم شیخ 

قابل توجه مى باشد این است كه خود این كالم راهگشاى دقـت و امـعـان نـظـر در روایـت اسـت كـه آیـا لفـظ روایـت غرب 
جهت یارى نمودن سفیانى و رویاروئى با  است یا مغرب و بیانگر این احـتـمـال اسـت كه آنها نیروهاى غربى هستند كه

یـاوران درفـش هاى سیاه وارد عراق شده و یا قبل از سفیانى در آنجا بسر مى برند بلكه شـایـسـتـه اسـت در روایـاتـى كـه 
دیـث نـام لشـكـر مـغـرب و اهـل مـغـرب آمـده اسـت تـحـقیق و بررسى شود چه اینكه با مراجعه به نسخه هاى خطى كتب حـ
كـلمـه اصـلى همان لشكر غرب و اهل غرب است و مراد از درفش هاى مشرق زمین درفش هـاى سـپـاه خـراسـانـیـان 
اسـت كـه در مـعـیت نیروهاى یمنى جهت مقابله و سركوبى نیروهاى سفیانى كه بدآنجا لشكركشى نموده وارد عراق مى 

 .شوند
ى شـدن آن در شـهـر كـوفـه در هـمـان سـال ظـهـور اتـفاق مى افتد آنگونه كه در امـام شـكـافـتـه شـدن نـهـر فـرات و جـار

سال فتح و پیروزى فرات )) :احادیث و از جمله در روایتى از امام صادق علیه السـالم وارد شـده كه حضرت فرمودند
(204) شكافته مى شود به گونه اى كه آب وارد كوچه هاى شهر كوفه مى گردد

)) 
از طـرفـى گـواهـى كـالم مـرحـوم شـیـخ مـفـیـد بـر ایـن مـعـنا كه این نشانه ها و عالمات در اصول روایات ثابت شده است 

ى تـوان گـفـت آنـچـه را كـه او صـحـیـح بـدانـد در ارزش و اهمیت واالیى را به این دسته از روایات مى بخشد، بـلكـه مـ
صـحـت آن شـكـى نـیـسـت بـه دلیـل دقـت و مـقـام بـرجسته او و اینكه نسبت به منابع روایات دوران تابعین و امامان علیه 

 . هجرى رحلت نموده است 413السـالم نـزدیـكـتـر بـوده اسـت ، چـه ایـنـكـه آن بـزرگـوار در سال 
امـا روایـاتـى كـه داللت بـر بـپـا شـدن نـظـام اسـالمـى در عـراق قـبـل از سـفـیـانـى دارد، عـمـده آنـهـا روایـاتـى اسـت كـه 
دال بـر پیروزى ایرانیان مهیاگر مقدمات ظهور در نبرد آنان با فرمانروایان ستم پیشه عـراق مـى بـاشـد، مـانـنـد روایـتـى 

 :قـر عـلیـه السـالم نقل شده كه فرمودكـه از امـام بـا
گـوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خروج نموده حق خود را از مخالفان مى جویند امـا حقوق آنان را اداء نمى كنند ))

دیگر بار طلب حق مى نمایند باز هم حقوقشان استیفاء نمى شود كه در این مرحله شمشیر بر دوش نهاده و مقاوم مى ایستند 
با مشاهده این وضع از ناحیه مـخـالفـین خواسته هاى قبلى آنان در آستانه عمل قرار مى گیرد كه این بار خودشان نمى 

پذیرند تا قیام نمایند و آنان درفش هدایت را جز به صاحب شما نمى سپارند، كشته هاى آنان شهیدند و اگر من آن زمان را 
(205) امر نگه مى داشتم  درك مى كردم خویش را براى یارى صاحب آن

)) 
 : همچنین این روایت كه

درفـش هـایـى سـیـاه از خـراسـان بـرون مـى آیـد كـه هـیـچ چـیـز قـادر بـر شـكست و برگرداندن آنها نیست تا اینكه در ))
(206) دس به اهتزاز در آیندبیت المق

)) 



ى صاحبان صحاح از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل شده كـه از طـریـق شیعه و سنى و بعض(207) و روایـت مـسـتـفـیـضـى 
 :است كه فرمود

مـردمـى از مـشـرق زمین خروج مى نمایند كه مقدمات حكومت و سلطنت حضرت مهدى علیه السالم را فراهم مى ))
)(208 نمایند

)) 
بهر حال این روایت و امثال آن اگر چه صریحا داللت بر بپا شدن حكومت اسالمى در عراق قـبـل از ظـهـور حـضـرت 

ندارد امام بر پیروزى دو مرحله اى ایرانیان چنانكه در جاى خودش خـواهـیـم گـفـت ، داللت دارد آنـچـه بـهـتر بنظر مى 
سقوط كشاندن حكومت جباران در عراق و ایجاد حكومت اسالمى در آنجا تحقق مى رسد این است كه هدف ایرانیان در به 

 .یابد
در روایـات مـتـفـرقـه دیـگرى نیز قضیه ورود ایرانیان به عراق و شهرهاى بزرگ آن از طـریـق خـانـقـیـن و بـصـره و 

اسـت و یـا سند آنها ضعیف است مانند روایت براثا (209) مـنـع حـكومت ستمگران در آنجا آمده است اما آن روایات یا مرسله 
 :كه قبال گذشت و روایت خطبة البیان كه مى گوید

عـراق را فـرا مـى گـیـرد  آگـاه بـاشـیـد واى بـر بـغداد از اهل رى از مرگ و میر و كشتار و ترس و وحشتى كه اهـل))
و در این هنگام عجم بر عرب خروج .. زمـانى كه شمشیر در بین آنان گذارده شود آن قدر كه اراده خداست كشته مى شود

2)(10 نموده و بصره را بتصرف خود در مى آورند
)) 

 :هـم چـنـیـن روایـت مـیـرلوحى از امام صادق علیه السالم نیز ارتباط با روایت قبلى دارد كه فرمود
سـپـس بـیـن سـران ارتـش عـرب و عجم دشمنى و اختالف پیش مى آید و این اختالفات هـمـچـنـان ادامـه داشـتـه تـا امـارت ))

(211) یـان مـى رسدو فـرمـانـروائى بـمـردى از ذریـه ابـوسـفـ
)) 

نیز وارد شده كه با شواهد و قرینه ها چنین از آن استفاده مى شود كه وى در عراق بسر برده و  ((تـحرك الحسنى ))روایـت 
 .بعد از به حكومت رسیدن كشته خواهد شد

مـقـابـل روایـاتى كه از آنها بر پائى حكومت اسالمى استفاده مى شود دسته دیگرى از روایات است كه از آنها بر مى آید  در
حكومت ستمگران در عراق همچنان تا ظهور حضرت مهدى عـلیـه السـالم ادامـه خـواهـد داشـت زیـرا از امـام صـدق 

 :عـلیـه السـالم نقل شده كه فرمودند
خاندان (نى كه دیوار عقب مسجد كوفه كه به خانه عبداهللا بن مسعود مى رسد خراب مى شـود آن زمـان پایان سلطنت زمـا))

(212) است كه بعد از آن حضرت قائم علیه السالم ظهور مى فرماید) فالن 
)) 

(213) خـراب كـنـنده دیوار آن را ترمیم نمى كـنـد))و روایـتـى كـه در كـتـاب غـیـبـت طـوسـى آمـده اسـت 
به این معناست كه ((

یـا قـبـل از ایـنـكـه بـه نـوسـازى و مرمت آن بپردازد از آنجا  كسى كه دیوار مسجد را خراب نموده است یا كشته مى شـود و
مى رود البته جریان تـخـریب دیوار مسجد صرفا جنبه نظامى داشته كه فرمانرواى آن شهر براى سركوبى حـركت 

 .معارضى كه مخالفان مبارز، به مسجد پناه برده و متحصن مى شوند، آن را تخریب مى كند
از روایت مربوط به كشتار وحشیانه اى كه در كنار مسجد كوفه اتفاق مى افـتـد نـیـز اسـتـفـاده مـى شـود گـاهى همین معنا 

 :كـه ابـوبـصـیـر آن را از امـام صـادق عـلیـه السـالم نقل كرده كه حضرت فرمود
دهـد كـه در آن درگـیـرى ،  در روزى معین معركه اى رخ مـى) یعنى مسجد كوفه (بـراى فـرزندان فالن كنار مسجد شما ))

(214) چهار هزار نفر كشته خواهد شد  (محله اى در كوفه(از دروازه فیل تا اصحاب صابون 
)) 

 : و در روایتى دیگر آمده است كه
ـن نـخـواهـد رفـت تـا مـردم را روز جـمـعـه در كـوفـه قتل عام نمایند گوئیا حد فاصل بین مـلك و سـلطـنـت آنـان از بـی))

(215) مسجد و اصحاب صابون سرهایى را مى بینم كه از بدن جدا مى شود
)) 

ن مضمون از روایاتى كه در خصوص لشكركشى سفیانى به عراق وارد شـده است نیز استفاده مى همچنانكه قریب به همی
شود كه در برخى زا آنها اشاره شده به اینكه سفیانى با حكومت ضعیفى كه غیر اسالمى بلكه مخالف اسالم و دشمن امام 

هـم كـه از بـحـار در زمـیـنـه حـركـت سـفـیـانـى نقل  مهدى علیه السالم مى باشد مـبـارزه مـى كـنـد، چـنـانـكـه در روایـتـى
 : كردیم آمده است

(216) و فـرمـانـرواى مردم در آن روز جبار و ستمگرى لجوج است كه كاهن و جادوگر نامیده مى شود))
)) 

فـرض صـحـت ایـن روایـات چـنـیـن اخـبـارى بـا احـادیـث اولى كـه دال بـر پـیـاده شـدن حـكـومت اسالمى در  امـا بـر
عراق قبل از ظهور حضرت مهدى علیه السالم بود مـنـافـاتـى ندارد زیرا این روایات از مرحله اى سخن مى گوید كه پیوند 

مـرحـله بـسـیـار كـوتـاهـى اسـت كـه متصل به ظهور ایشان است ، بهر آن به ظهور آن حـضـرت مـعـلوم نـبـوده و یـا 



ترتیب بعد از پیروزى زمینه سازان ظهور حكومت و نظام اسـالمـى ایجاد مى شود و تا زمانیكه اراده خداوند تعلق بگیرد 
قبل از ظهور حكومت به كام ادامه خواهد داشت ، سپس در اثـر انـحـراف از آن در هـمـان سـال ظـهـور و یـا انـدكـى 

 . جباران گشته و دیگر بار چیره مى شوند و اهللا العالم
 حسنى و شیصبانى و عوف سلمى

در تـعـدادى از روایـات سـخـن از حـسـنى به میان آمده است كه اشاره دارد، وى حركتى را در عـراق آغـاز مـى نـمـایـد اما 
كه این احادیث نام سه نفر، حسنى مدینه ، حسنى مكه و حسنى عراق را بیان مى این روایات نیاز به دقت بیشتر دارد چرا 

نامیده شده است و هم  ((حسنى ))كند، همچنین حسینى خراسانى كه در منابع حدیث اهل سنت و برخى منابع خبرى شیعه 
نابراین احـتـمـال دارد مـراد از اوست كه در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـلیه السالم با سپاهیانش وارد عراق مى گردد ب

روایات مربوط به جنبش حسنى در عراق ، همین قیام و حركتش باشد و احتمال اینكه حسنى دیگرى قبل از او باشد نیز 
 .وجود دارد

از امـام شـیـصـبـانـى ، در مـورد ایـن شـخـص روایـتـى از كتاب غیبت نعمانى كه از منابع درجه اول حـدیـث مـى بـاشـد 
 :از امام باقر علیه السالم در مورد سفیانى سؤ ال كردم حضرت فرمود: جـابـربـن یزید جعفى نقل شده است كه گفت 

دسـتـرسـى بـه سـفـیـانـى پـیـدا نـمـى كـنـیـد تـا ایـنـكـه قبل از او شیصبانى در سرزمین عراق مانند آبى كه از زمین ))
ى نماید، او نمایندگان شما را بقتل مى رساند و بعد از ماجرا در انتظار سفیانى بجوشد، ناگهان ظاهر مى شود و خروج م
(217) باشید كه حضرت قائم نیز خروج مى كند

)) 
 روایت داراى چند نكته درباره این شخص مى باشد از آن جملهگـر چـه مـن روایت دیگرى را پیرامون وى نیافتم اما همین 

: 
الف ـ او به شیصبانى توصیف شده است كه نسبت به شیصبان دارد و آن صفتى كه امامان عـلیـه السـالم از آن تـعـبـیـر بـه 

م ابلیس و مورچه نر طـاغـوتها و اشرار مى نمایند، بگونه اى كه در شرح قاموس زبیرى آمده است ، شیصبان در اصل نا
 .مى باشد

ب ـ ایـنـكـه او قـبـل از سـفـیانى خروج مى كند، از روایت چنین برداشت مى شود كه بین او و سـفـیانى فاصله چندانى نیست 
نتظر بعد از او م)) :و یا اینكه بالفاصله بعد از او سفیانى خروج خواهد كرد، بدلیل مفاد كالم امام باقر علیه السالم كه فرمود

 ((سفیانى باشید
ج ـ مـحـل خـروج وى عراق است كه به آن زمین كوفان نیز گفته مى شود و یا اینكه در خود شـهـر كوفه است به هر حال 

او انسانى است  ((مـانـند آب كه از زمین مى جوشد))خروج و یا انقالب و یا حكومت او ناگهانى و غیر منتظره است 
در كالم امام  ((و نمایندگان شما را مى كشد))ان را به قـتـل مـى رسـانـد و ظـاهـرا معناى جمله طغیانگر و خونریز كه مؤ من

باقر عـلیـه السـالم ایـن اسـت كـه مـؤ مـنین عالى رتبه اى را كه معموال پیشاپیش و در صدر هیئت نـمـایـنـدگـى حـضـور 
نـمایندگان شهر  -وفد قبیله نـمـایـنـدگـان قـبـیـله و یـا وفـد مـدیـنـه  چـه ایـنكه گفته مى شود. دارنـد بـشـهـادت مـى رسـانـد

بمعانى صاحبان جاه و مقام و شـخصیتهاى آنان است البته احتمال هم دارد معنا این گونه باشد كه هیئتهایى را كه قصد 
 .زیـارت بـیـت اهللا الحـرام و امـثـال آن را دارنـد، بـه قتل مى رساند

ـركـت و جـنـبـش سـفـیـانـى و لشـكـركـشـى وى بـه عـراق ترجیح دادیم ، كه حاكمیت شـیـصـبـانـى در عـراق پیش مـا در ح
از خروج سفیانى و بعد از برقرارى حكومت مهیا گران مقدمات ظـهـور و پیروانشان خواهد بود البته از دیدگاه برخى چنین 

چون همه این صفات در او وجود دارد، بنابراین اگر . انطباق داردشخصى با این اوصاف بر صـدام حاكم فعلى عراق 
سـفـیانى بعد از او در شام خروج نماید مى توان ادعا كرد كه صدام همان شیصبانى عراق است كه در روایت وارد شده 

 . است
رجـه اول حـدیـث بشمار امـا عـوف سـلمـى در مـورد ایـن شـخـص نیز روایتى در كتاب غیبت طوسى كه آن هم از منابع د

 : حذلم بن بشیر از امام زین العابدین علیه السالم نقل كرده كه گفت. مى رود وارد شده است 
بـه عـلى بـن الحـسـیـن عـلیـه السـالم عـرض كـردم ، كیفیت خروج حضرت مهدى علیه السـالم را برایم توصیف نموده و ))

قـبـل از ظـهـور او مـردى بـنـام عـوف سلمى در سرزمین : ان حضرت فـرمـوددالئل و نشانه هاى ظهورش را به من بشناس
جزیره خروج مى نماید كه جـایـگـاه او تـكـریـت و مـحـل قـتـل وى مـسـجد دمشق مى باشد و بعد از آن شعیب بن صالح از 

بـیابان (  ست از مـنـطـقـه وادى یـا بـس سـمـرقـنـد خـروج مـى كـند و آنگاه سفیانى ملعون كه از ذریه عتبه پسر ابوسفیان ا
(218) خروج مى نماید كه در هنگام خروج او حضرت مهدى علیه السالم مخفى است و پس از آن خروج مى نماید) خشك 

)) 
اما آنچه كه در متن همین روایت درباره شعیب بن صالح آمده . روایت دیگرى را نیافتم  )عوف (البته پیرامون این شخص 



كه وى اهل سمرقند است مخالف با مطالبى است كه در مصادر روایـتـى شـیـعـه مـشهور است كه او از اهالى رى مى باشد، 
روج ایشان قبل از سفیانى را كه در جاى خودش مگر اینكه بگوئیم وى اصالة اهـل سـمـرقـنـد اسـت و هـمـچـنـیـن كیفیت خ

 . ذكر نمودیم
. ظـاهـرا عـوف سـلمـى عـلیـه حـكـومـت سـوریـه قـیـام مـى كـنـد نـه عـراق و مـدت كـوتـاهـى قـبـل از سـفیانى بسر مى برد

ظ جزیره بدون اضافه ذكر امام جزیره كه مركز جنبش و قیام اوست نام منطقه اى است در مـرز عراق و سوریه و هرگاه لف
شود همین معنا از آن استفاده مـى شـود آنـگـونـه كـه در كـتب تاریخ و حدیث نیز چنین آمده است البته این جزیره به نام 

جـزیـره ربـیـعـه و جـزیـره دیـار بكر نیز نامیده مى شود بنابراین از لفظ جزیره نمى تـوان جـزیرة العرب و یا جزیره 
 ((و جـایـگـاه وى تـكـریـت اسـت ))لحاظ نمود مگر در صورت اضافه شدن این كـلمـه و ظـاهـرا مـعـنـاى جـمـله دیگرى را 

ایـن اسـت كـه جـایـگـاه او قبل از قیام و حركتش و همچنین بعد از شكست او و فرارش شهر تكریت خواهد بود كه امروزه 
كه این مطلب را تاءیید مى كند این است كه تكریت نزدیك منطقه حركت یـكـى از شـهـرهـاى مـعـروف عـراق است و آنچه 

آمده است  ((جـایگاه وى بكریت و یا بكویت ))و عبارات دیگرى كه در برخى از نـسـخـه هـا . او یعنى جزیره واقع شده است 
ست كه در بحار و غیبت طوسى فقط در اثر اشتباه نسخه هاست كه بـجـاى تـكـریـت نـقـل شـده اسـت و مؤ ید این معنى این ا

تـكـریـت آمـده اسـت روایـت اشـاره به این معنا دارد كه او عوف سلمى در مسجد دمشق كشته مى شـود یـعـنـى در آنـجـا 
بـوسـیـله تـرور بـقـتـل مـى رسـد و یـا ایـنـكـه در آن محل دستگیر و كشته مى شود بنابراین قضیه خروج او از جمله 

 . پیشامدهاى سرزمین شام است كه با حوادث عراق نیز بى ارتباط نیست حوادث و
 لشكركشى سفیانى و خراب شدن بصره: مرحله سوم 

روایـاتـى كـه در ایـن زمـیـنـه وارد شـده اسـت چـگـونـگـى لشكركشى سفیانى به عراق و اشـغـال آن كـشـور تـوسـط او و 
ان حضرت مهدى عـلیـه السـالم و اهـل بـیـت عـلیـه السـالم را بوسیله وى آزار و اذیت مردم آن سامان مخصوصا پیرو

توصیف مى كند كه در بخش جنبش سـفیانى از آن یاد كردیم لكن از مجموعه روایات چنین استفاده مى شود كه حكومت 
بر نـیـروى مـردمـى قـادر  وقت عراق در آن زمـان بـه اندازه اى ضعیف و ناتوان است كه نه با قواى نظامى و نه با تكیه

بر دفع هجوم سفیانى نیست و پس از آن جلوگیرى نیروهاى یمنى و ایـرانـى كـه جـهـت رویـاروئى بـا لشـكریان سفیانى وارد 
عراق مى گردند نیز عاجز مى بـاشـد چنانكه احتمال دارد علت ورود نیروهاى سفیانى به عراق دعوت نمودن حكومت 

و بـغـداد و جـاهـاى دیگر (219) اشـد و ایـنـكـه روایـات از نـبـردى كـه لشـكـریـان سـفـیـانـى در دجـیـل ضعیف آن كـشـور بـ
 .رشى علیه خود مى باشددرگیر آن مى شوند یاد كرده است ، منظور جنگ و درگیرى و یا با گروهكهاى شو

چـه ایـنـكه مفهوم روایات این است كه نیروهاى ایران و یمنى از پشتیبانى مردمى ملت عراق بـرخـوردارنـد و مـردم 
 .مستضعف آن سامان با شادمانى این نیروها را جهت تعقیب و سركوبى قواى سفیانى مساعدت و یارى مى نمایند

ب ـ و بـواسـطـه . الف ـ خراب شدن آن بواسطه غـرق در آب : ره سه دسته است اما روایات مربوط به خراب شدن بص
و مضمون بیشتر كلمات امیرمؤ . ج ـ در اثر فرو رفتن زمین و غرق شدن هر دو) سیاه پوستان (جـنـبـش و انـقالب زنگیان 

دو خرابى اولى است كه در زمان منان علیه السالم كه در خطبه هـاى نـهـج البـالغـه و غیر آن وارد شده است مراد 
عباسیان بـوقـوع پـیوسته است همچنانكه همه مورخان آن را ذكر كرده اند و مقصود بخشى دیگر از فرمایشات آن حضرت 

، خرابى نوع سوم بواسطه فرو رفتن زمین است كه از جمله عالمتها و نشانه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السالم خواهد 
 .بود

 :عـلیـه السـالم در یـكـى از خـطـبـه هـاى نـهـج البـالغـه خـطـاب بـه اهل بصره مى فرمایدحـضـرت عـلى 
وقتى آن حیوان فریاد زد اجابت كردید و ) شتر عایشه (هستید و طرفداران آن حیوان ) عایشه (شـمـا لشكریان آن زن ))

شما نقض عهد و پیمان شكنى است ، آئین شما نفاق زود رنجیده خاطر مى شوید و عهد و پیمان . زمانى كه پى شد گریختید
است و آب آشامیدنى تان بـسـیـار تـلخ و غـیـر قـابـل اسـتـفاده كسى كه در بین شما مسكن گزیند در گرو گناهانش گـرفـتـار 

) مسجد بصره (را آمـده و آنـكـس كـه شـمـا را تـرك گـویـد رحـمـت خـدا شـامل حال وى شده است گوئیا مى بینم مسجد شما 
مانند سینه كشتى بر آب نـشـسـتـه خداوند عذاب را از باال و پائین آن فرو فرستاده است و هر آنكس كه درون آن باشد غرق 

(220) خواهد شد
)). 

اینكه امیرالمؤ منین عـلیـه السـالم از غـرق شـدن )) : ن كلمات حضرت در این خطبه گفته استابـن ابـى الحـدیـد پـیرامو
بـصـره خـبر داده كه غیر از مسجد جامع آن همه را آب فرا مى گیرد دیدم كسانى را كه معتقدند آنچه در كتابهاى حوادث 

ن بوسیله آب تیره اى كه از زمین مى جوشد هالك آینده بچشم مى خورد داللت بر این معنى دارد كه شهر بصره و اهل آ
و آنچه صحیح بنظر مى رسد این است كه هر . شده و غـرق مـى گـردد تنها مسجد آن شهر از غرق شدن مصون مى ماند

هللا چه را به آن خبر داده شده است بوقوع پیوسته زیرا شهر بصره دو بـار یـكـى در زمـان خـلیـفـه عـبـاسـى قـائم بـامـر ا



بـطـور كـامـل غـرق شده است به جز بخشى از مسجد جامع آن كه شبیه سینه پرنده روى آب هویدا بوده چیزى باقى نمانده 
است همانطور كه امیرمؤ منان علیه السالم كیفیت آن را خبر داده است كه آب از دریاى فارس از ناحیه اى كه امروزه 

ه معروفى بنام كوه سنام آن را فرا گرفت كه خانه شهر و هر كس كه در آنها معروف به جزیره فارسى است و از ناحیه كو
بسر مى بـرد غـرق شـد و جـمـعـیـت انبوهى از اهل آنجا هالك شدند و یكى از این دو حادثه غرق ، نزد اهـل بـصـره 

 .مـعـروف اسـت كـه آن را از پـیـشـیـنـیـان خـود نقل مى كنند
امـیـرمـؤ . بواسطه انقالب زنگیان اتفاق افتاده است در نیمه قرن چهارم در زمـان عـبـاسـیـان بـوداما حادثه آن خرابى كه 

 : منان علیه السالم مكرر از آن خبر داده ، از جمله خطبه اى كه حضرت در آن فرموده
ه جنگاوران و نه صداى اى احـنـف گوئیا وى را مى بینم با لشكرى راه مى افتد كه نه داراى غبار است و نه هـمـهم))

(221) چكاچك افسار مركب ها و نه صداى شیهه اسبان با گامهایى شبیه گام شتر مرغ زمین را شیار مى نمایند
)) 

  سپس . عبارات به فرمانده زنگیان اشـاره فـرمـوده اسـت  آن حضرت با این))مـرحـوم سـید رضى بیان داشته است كه 
واى بر راههاى آباد شما و بر خانه هاى زیـبـایـتـان كـه بـالكـن هـایـى چـون بـالهـاى كـركـس و )) :حضرت ادامه داد

 ((شان مفقود نیستندپـیـشـانـى هـایـى چـون خـرطـوم فیل دارند از طرف كسانى كه بر كشته هایشان زارى نمى شود و غایب
اما انقالب زنگیان به رهبرى قرمطى در كتب تاریخ مشهور است و هر وضعیتى را كه امیرمؤ منان علیه السالم براى آنان 

ذكر فرموده است بطور دقیق بر آنها منطبق است و این انقالب و نـهـضـت در حـقـیـقـت عـكـس العـمـل ظـلم و سـتم و 
از این رو لشكریان او همه از بردگان سیاهى مى باشند كه پیاده . ا بردگان و مـستضعفان است خوشگذرانى و بیدادگرى ب

 .بوده و مركبى را در اختیار نداشتند
امـا حـادثـه خـرابـى بـصـره كـه از نـشـانـه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السالم است در بـسیارى از روایات وارد شده 

كـه در قـرآن مجید آمده است یعنى شهرهایى كه با فرو  (زیرور و شده است (مؤ تفكه  است كه بصره از جمله شهرهاى
) زیرور و شده (رفتن در زمین در اثر عذاب الهى دگـرگـون شـده اسـت كـه از جـمله آنان شهر بصره است كه سه مرحله 

 . و مرحله چهارم هنوز واقع نشده است
 : مده است كه گفتدر شرح نهج البالغه ابن میثم بحرانى آ

زمـانـى كـه امـیـرمـؤ مـنـان عـلیـه السـالم از جـنـگ جـمـل فـارغ شـد، منادى را اءمر كرد كه اعالم دارد مردم از فردا به ))
مدت سه روز در نمازها حاضر شوند و هیچكس بدون عذر حق سرپیچى و تخلف از آن را ندارد و كارى نكنید كه با شـمـا 

ون روز معین فرا رسید مردم اجتماع نمودند آنگاه حضرت در آن مكان حـضـور یافت و نماز صبح را در چ! بـرخورد شود
مسجد جامع با مردم به جماعت گذارد بعد از پایان نماز، حضرت ایستاد و در حالى كه پشت به قبله به دیوار سمت راست 

ش خدا، آنطور كه شایسته مقام اوست و درود بر پیامبر مصال تكیه زده بود مردم را مخاطب قرار داد بعد از حمد و ستای
اى مـردم )) :صـلى اهللا عـلیـه و آله و طـلب آمـرزش بـراى مـردان و زنـان مؤ من و مسلمان چنین آغاز سخن فـرمـود
ـد متعال مرحله بـصـره اى اهـالى شـهـرى كـه تـاكـنـون سـه مـرحـله اهـل خـود را بـه كـام مـرگ فـرسـتـاده اسـت خـداون

كه چون ) شتر عائشه (و اى طرفداران آن مركب ) عائشه (چهارم را نیز محقق ساخته و كـامل مى نماید اى لشكریان زن 
زود مى رنجید، آئیـن شـمـا نـفـاق اسـت و آب ) و گریختید(فـریـاد زد اجابت كردید و زمانى كه پى شد شكست خوردید 

ـر قابل استفاده خاك شهر شما بدبوترین خاكهاى شهرههاى خداست و دورترین آنها از رحمت آشـامـیـدنـى تـان تـلخ و غـی
كسى كه در ) یعنى از هر ده نفر نه نفر تبهكار و شـرور هـسـتـند(خـداونـدى در ایـن شـهـر نسبت شر و بدى نه دهم است 

وى را شامل شده است گوئیا مى بینم شهر شما آن شهر بماند در اثر گناه اوست و آنكس كه از آن خارج شود رحمت خداى 
را بصره آب پوشانده است به گـونـه اى كـه غیر از كنگره هاى مسجد كه مانند سینه پرنده اى در وسط دریا آشكار است 

تفاق اى امیرمؤ منان ، ایـنـهـا چـه زمـانـى ا: چـیـز دیـگرى دیده نمى شود در این هنگام احنف بن قیس ایستاد و عرض كرد
اى ابابحر،تو آن زمان را هرگز درك نـخـواهى كرد، فاصله بین تو و آن زمان قرن هاست لكن : مى افتد؟ حضرت فرمود

باید حاضرین شما به غائبین و آنـهـا نـیـز بـه بـرادران دیـنـى خـود بـرسـانـنـد زیـرا زمـانـى كـه دیـدنـد نـیزارهاى آن 
ـانـخراشها شده است ، پس فرار، فرار كه در آن روز دیگر بصره اى براى شما باقى نخواهد تـبـدیـل بـه خـانـه هـا و آسـم

 .ماند
پـدر و : چقدر فاصله بین شما و ابله است ؟ منذربن جـارود عـرض كـرد: حـضـرت مـتـوجـه سـمت راست خود شد و فرمود

به خدایى كه پیامبر اسالم حضرت محمد صلى اهللا . راست گـفـتـى : حضرت بدو فرمود. مـادرم فداى تو باد چهار فرسخ 
علیه و آله را به پیامبرى بر انگیخت و او را به مقام نبوت ، كرامت بخشید و رسالت را مخصوص وى گردانید و مرغ 
روحش را شتابان در بهشت جاودان جایگزین فرمود، از آن بزرگوار شنیدم این گونه كه شـمـا هـم اكـنـون از مـن مـى 

اى على آیا مى دانى فاصله بین مكانى كه بـصـره نـام دارد و بـین منطقه اى كه آن را ابله مى نامند چهار : نـوید كه فرمودشـ



فرسخ است و به زودى این مـنـطـقـه مـحل استقرار خراج گیران خواهد شد در آن مكان هفتاد هزار نفر از امت من شهید 
 .ر مى باشندخواهند شد كه به منزله شهداى جنگ بد

آنان : اى امـیـرمؤ منان علیه السالم پدر و مادرم بقربانت چه كسى آنان را مى كـشـد؟ حـضرت فرمود: مـنـذر عـرض كـرد
بوسیله برادرانى كه مانند شیاطین سیاه چهره و بدبو هستند كـشـتـه مـى شـونـد حـرص و طـمع آنان زیاد است اما در غارتها 

سو اندكى دارند خوش بحال كسى كه به دست اینان كشته شود براى مبارزه با آنان گروهى پـیـشـقـدم سود اندكى در غارتها 
مـى شـونـد كـه نـزد مـسـتـكـبرین آن زمان خوار هستند در زمین ناشناس و در آسمان مـعـروفـند، آسمان و زمین و آنچه در 

واى بر تو اى بصره از لشكرى كه نه صدا : یـد و فـرمودآنهاست بر آن مى گریند، سپس چشمان حضرت پر از اشـك گـرد
 .دارد و نه گرد و غبار

پـیش مى آید كدام ) اهـل بـصـره )آنـچـه فـرمـودیـد كـه از نـاحـیـه غـرق بـراى آنـان : مـنـذر دیـگـر بـار عـرضـه داشـت 
یگرى در عذاب ، آرى اى پسر جارود داراى دو درب است یـكى در رحمت و د) واى (این لفظ : است ؟ حضرت فرمود

خونخواهانى بزرگ كه گروهى از آنـان بعض دیگر را بقتل مى رسانند و از آن جمله فتنه و آشوبى است كه تخریب خانه 
. ها و شهرها و غارت اموال را به دنبال خواهد داشت و اسارت زنانى كه با وضع بسیار بدى سر بریده مى شوند اى واى 

 ! ازه سرگذشت آنان عجیب استكه تا چه اند
و از جـمـله آن نـشـانـه هـا، دجال بزرگ یك چشم است كه چشم راست او ناپیدا است و در چشم دیگرش چیزى مانند گوشت 

جویده شده دیده مى شود كه آمیخته بخون است ، چشم وى مانند دانـه انـگـورى كـه روى آب در گـردش بـاشد از حدقه 
گروهى از مردم بـصـره كـه تـعـدادشـان بـه انـدازه شـهـداى ابـله مـى رسـد و انجیل ها حمایل دارند از بیرون آمده است ، 

او پیروى مى كنند در آن زمان عده اى كشته مى شوند و عده اى فرار مـى كـنـند و پس از آن ، لرزش زمین به اطراف 
است ، آنگاه گرسنگى در اثر قحطى و بعد از آن مرگ سرخ پرتاب شدن ، فرو رفتن ، و به صورت دیگر در آمدن قیافه ه

 .یعنى غرق شدن مى باشد
شـهـر بـصـره در كـتـب آسـمانى ، داراى سه نام دیگر غیر از بصره است كه جز دانـشـمـنـدان و عـلماء آنها را : اى مـنـذر

 :كسى نمى داند از آن جمله ، خریبه ، تدمر و مؤ تفكه است ، تا اینكه فرمود
اى اهل بصره ، خداوند از میان همه شهرهاى مسلمانان ، برترین مرتبه شرف و كرامت را در شـمـا قـرار داد و شما را بر 
دیگران زیادتى بخشید، از ناحیه قبله بر دیگران برترى دارید، چه اینكه قبله شما روبروى مقام ابراهیم مى باشد و آن جایى 

ستد، قاریان قرآن شما بهترین قاریانند و پرهیزكاران شما، پارساترین مردم ، عـبـادت است كه امام جماعت در مكه مى ای
كـنـنـدگـان شـمـا بـهـتـریـن عـبـادت كـنـنـدگـان و تـجـار شما بهترین تاجران و راستگوترین آنها در معامله و تجارت هستند، 

مندان شما، بخشنده ترین و متواضع ترین انسانهایند افراد صدقه دهندگان شما از این جهت گرامى ترین مردم هستند، و ثروت
شایسته شـمـا از حـیـث خـلق نـیـكو از همه باال ترند و شما بهترین پناه دهندگان مردمید و نسبت به آنـچـه را كـه مـربـوط به 

سـت ، مـیـوه هـاى شـمـا شما نیست به زحمت نمى اندازید، رغبت شما به شركت در نماز جـمـاعـت بـیـش از دیـگـران ا
بـهـتـریـن مـیـوه هـا و اموال شما بیشترین اموال و فرزندان شما هوشیارترین فرزندان و زنهاى شما عفیف ترین و 

خداوند سبحان آب را در اختیارتان قرار داده تا صبح و عصر بـراى مـعـیـشـت خـود، از آن . شوهردارترین زنان است 
دریـا را سـبـب افـزایـش امـوال شـمـا قرار داده است و چنانچه اهل صبر و استقامت باشید درخت طوبى اسـتـفـاده كـنـیـد و 

جایگاه و سایه بـان شـمـاسـت ، اال ایـنـكه اراده خداوند چنین تعلق گرفته و قضاء او جارى خواهى بود و هـیـچـكـس خـالف 
كه بسرعت بندگانش را مـحـاسـبـه مـى نـمـایـد خـداى سـبـحـان مـى  و هم اوست. حـكـمـت او نـمـى تواند كارى انجام دهد

و این حقیقت ، . هـیـچ مـنـطـقـه اى نـیـسـت مگر اینكه قـبـل از قـیـامـت اهـل آن را هـالك و یـا عـذاب مـى كنیم )) :فـرمـایـد
(222) در قرآن نوشته شده است 

)).. 
 :تا اینكه فرمود

یـكـى از روزهـا پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله مطلبى را به من فرمود و كسى غـیـر از مـن بـا آن حـضـرت نـبـود ))
ه را كه بر روى آن وجود دارد ببینم كـه جـبـرئیـل روح االمـیـن مـرا بـر شانه راستش حـمـل نـمود تا زمین و آنچ: فـرمـود

كلیدهاى آن را به من سپرد و بـه آنـچه كه در زمین بود و تا روز قیامت خواهد بود مرا آگاه نمود، آشنایى و آگاهى این امـر 
آنگاه . ندبـرایم دشوار نبود، همانطورى كه بر پدرم آدم سخت نیامد همه نامها را به وى آموخت امـا مـالئكـه آنها را ندانست

من در كنار دریا شهرى را مشاهده نمودم كه بصره نامیده مى شد، آن شهر دورترین قسمت زمین نسبت به آسمان بود و 
نزدیكترین شهرها به آب ، آن سـرزمـین از سایر جاها زودتر خراب مى گردد و داراى نامرغوب ترین خاك و شدیدترین 

: دین بار به زمین فرو رفته و دیگر بار نیز چـنـیـن خـواهـد شـد، اى اهل بصره عـذابـها خواهد بود كه در قرون گذشته چن
آن روزى كه آب آنجا را فرا مى گـیـرد بـر شـمـا، از نـظـر بـال و مـصـیـبـت روز بـس بـزرگـى ! و اى روستاهاى اطراف 



مـى دانـم و قـبـل از آن حـوادثـى بزرگ و را ) بـصـره (خـواهـد بـود مـن مـحـل فـوران و جـوشـش آب در شـهـر شـمـا 
غیر منتظره به شما روى مى آورد كه از دیدگان شما پنهان اسـت لكـن مـا بـه آن آگاهیم ، كسى كه نزدیك غرق شدن آن 

شهر، آن را ترك گوید رحمت خداى او را شامل شده است و كسى كه در آن بدون توجه باقى بماند در گرو گناه خویش است 
(223) داوند نسبت به بندگانش ستم نمى كندو خ

)) 
مـا بـر این حدیث فقره اى از كتاب نهج السعادة در مستدرك نهج البالغه افزودیم و فقره دیـگـرى از ایـن خطبه ، از كتاب 

 : وشته ابن قتیبه از حسن بصرى روایت شده كه در آن آمده استعیون اخبارالرضا ن
جـز آنكه از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه مى فرمود زمینى فتح خواهد شد كه بصره نامیده مى شود از حیث ))

ان آن بـهترین عابدان و قبله باثبات ترین قسمت زمین هاست قاریان آن شهر از بـهـتـریـن قـاریـان ، و عـبـادت كـنـنـدگـ
دانشمندان و علماء آن دیار داناترین اندیشمندان و صدقه دهندگان و تجار آن بزرگترین تاجران مى باشند، از این شـهـر تـا 

مـنـطـقـه اى كـه ابـله نام دارد چهار فرسخ فاصله است در آستان مسجد جامع این شـهر، تعداد چهل هزار نفر به شهادت مى 
 ((شهید آنان مانند شهیدى است كه با من در جنگ بدر حضور داشته است  رسند كه

آنـچـه از مـنـابـع تـاریـخى استفاده مى شود این است كه خطبه امیرمؤ منان علیه السالم در بـصـره و سـخـنـان آن حـضـرت 
ن در طـوالنى و كوتاه بودن و از در آن از حـوادث و پـیـشامدها، حتمى و مشهور بوده است لكن روایـات مـربـوط بـه آ

 .حیث مضمون اندكى با هم اختالف دارند
دو روایـتـى كـه نقل كردیم به تنهائى خراب شدن بصره را بواسطه غرق شدن بعد از فـرو رفـتـن بـیـان مـى كـنـد و این 

هرا این همان فرو رفتنى است كه جریانى است كه در دو مرحله غرق قبلى و یا در انقالب زنگیان اتفاق نیفتاده است و ظا
در روایات دیگرى از امامان علیه السالم به عنوان یكى از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السالم ذكر شده است و یـا 

فـرو رفـتـنـى اسـت كه احتماال در زمان نبرد یاران درفش هاى سیاه با فرمانروایان سـتـمـكـار عـراق قـبـل از بـه اشـغـال 
ر آمـدن آن تـوسـط سـفـیـانـى و یـا بـعـد از اشغال آن صورت مى گیرد و چنانكه تنها این دو روایت در زمینه بیان تعداد د

شهداى بصره كه هفتاد و یا چهل هزار تن مى باشند و در مقام و مرتبه شهداى بدر بودن آنان و گریستن امیرمؤ منان علیه 
گریه نمودن پیامبر صلى اهللا عـلیـه و آله بـر آنـان نـیـز وارد شـده اسـت روایـت اول  السالم سخن مى گوید در روایتى دیگر

مـحل شهادت آنان را بین بصره و ابله ذكر نموده است كه امروزه محله اى است در بصره كه نـزدیـك ایـسـتـگـاه قـطار 
امع كه ظاهرا مراد از آن مسجد بصره است بیان واقع شده است در حالى كه روایت ابن قتیبه شهادت آنان را كنار مسجد ج

 . كرده است
بـنـابـرایـن نـاگـزیـر بـایـد جـریـان شـهـادت آنـان قـبـل از ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم باشد زیرا بعد از ظهور 

آن مـسـتـكـبـران ذلیـل و خوار باشند آن بزرگوار هیچ سـتـمـگـر و ظـالمـى وجـود نـدارد تـا ایـنـكـه شـهـداء در پـیـشـگـاه 
چنانكه از روایت ، چنین برداشت مى شد، لكن اشاره اى به تعیین زمان آنها نشده است همچنین روایت به روشنى بیان 

اشتباها بجاى كلمه دیگر نوشته شده  ((برادران ـ حامیان ))ننموده كه آنها به دست چه كسانى كشته مى شوند و شاید كلمه 
 .باشد

و دجـال ، كـه نـام او ذكـر شـده است ، بعد از آنان خواهد آمد و داراى طرفدارانى بالغ بر هـفـتـاد هـزار تـن از نـصـارى 
بـعـیـد نـیـسـت كه او غیر از دجـال مـوعـودى بـاشـد كـه بـعـد از ظـهـور حـضـرت مهدى . پـیـروان انـجـیـل هـا مـى بـاشـنـد

به دلیـل ایـنـكـه روایـت ابـن قـتـیـبـه بـه بـیـان شـهـداى ابـله اكـتـفـاء نـمـوده و نـامـى از دجـال . شود علیه السالم ظاهر مى
بـه مـیـان نیاورده است و از طرفى ابن میثم منبع این روایت را متذكر نشده است كه این خود نیاز به تحقیق و بررسى 

 . و اهللا العالم. بیشتر دارد
و آمد فرعون و كسانى كه  ((و جاء فرعون و من قبله والمؤ تفكات بـالخاطئه ))لثقلین ، در تفسیر این آیه شریفه در تفسیر نورا

(224) قبل از او بودند و شهرهاى زیرورو شده در اثر گناه 
)) 

و زیـرورو شـده هـا را فـرو ))مرداد از زیرورو شده ها، شهر بصره است ، همچنین در تفسیر آیه شریفه  آمده است كه
(225) اءفـكـنـد

و هم آن شهر است كه زیرورو شده  مراد اهل بصره است :))نقل شده است كه فرمود (ع(از امـام صـادق ((
شهر پـیـروان حـضـرت (و پیروان ابراهیم و اصحاب مدین )) :و نیز در تفسیر فرموده خداى سبحان كه فرمود ((است 

(226) و شـهرهاى زیرورو شده ) شـعـیـب 
آنـان قـوم  :))از حضرت صادق علیه السـالم وارد شـده اسـت كـه فـرمـودنـد((

 ((. لوطـانـد كـه شـهـرشـان زیـرورو و دگرگون شده است
 : از جویریة بن مسهر عبدى آمده است كه گفت ((من الیحضره الفقیه ))و در هـمـیـن تـفسیر مطلبى به نقل از كتاب 

الم از جنگ با خوارج بر مى گشتیم ، وقت نماز عصر بود كـه به سرزمین بابل رسیدیم ، بـا امـیـرمؤ منان علیه الس))



اى مـردم ایـن زمـیـن مـلعـون اسـت و در : حضرت با مردم ، در آن منطقه فرود آمد، سپس امام رو به مـردم ، فـرمـود
و در انتظار سومین مرحله آن مى باشد ) رتبه در روایتى دیگر دو م(طـول زمـان سـه مـرتـبـه گرفتار عذاب الهى شده است 

 ((و این سرزمین یكى از مناطق زیرورو شده است 
 آزاد شدن عراق به دست حضرت مهدى علیه السالم: مرحله چهارم 

در زمـیـنه ورود حضرت مهدى علیه السالم به عراق و آزاد ساختن آن از باقیمانده نیروهاى سـفـیـانى و گروهكهاى متعدد 
 .رج و پذیرفتن آن كشور به عنوان پایگاه دولت و مركز حكومت خویش ، روایات فراوانى وجود داردخوا

و در خـصوص زمان دقیق ورود حضرت به عراق مطلبى را نیافتم ، اما در بحث حركت ظهور آن حـضـرت خـواهد آمد 
در ) كوه سفید(در مـنـطـقه بیضاء استخر  كه چند ماه بعد از ظهور و پس از آزادى سازى حجاز و درگیرى سخت یـاران او

نزدیكى اهواز با نیروهاى مخالف ، به شـكـسـت فـاحـش قواى سفیانى خواهد انجامید، سپس آن حضرت از طریق هوا با یك 
اعت اى جم))اسكادران هـواپـیـمـا، وارد عـراق مـى شـود، چـه ایـنكه از كالم امام باقر علیه السالم در تفسیر آیه شریفه 

جنیان و انسانها اگر قادر به عبور هستید، از اطراف و نواحى آسمان و زمـیـن پـس بـگـذریـد، كه نمى توانید بگذرید مگر با 
(227) قدرت و تسلط الهى 

قائم در روز لرزش زمین با هفت كجاوه از نور فرود مى آید : رمودچـنـیـن اسـتفاده مى شود كه ف((
 ((به گونه اى كه هیچكس متوجه نمى شود كه حضرت در كدام یك از آنهاست ، تا اینكه در شهر كوفه فرود مى آید

حـفظ وجود مبارك اگـر ایـن روایت صحیح باشد عالوه بر جنبه اعجاز، بر این مطلب داللت دارد كه شرائط امـنـیـتـى بـراى 
آن حضرت ، اقتضاى چنین احتیاطى را دارد و با وجودى كه اوضـاع كـیـنـه تـوزانـه جـهـانـى ، عـلیـه آن بـزرگـوار اسـت 

و جمله بعدى  ((فرود مـى آیـد))رد عـیـن حال صحنه داخلى كشور عراق آن طور كه باید پاكسازى نشده است و از مفاد كلمه 
چنین استفاده مى شود كه آن حـضرت مستقیما وارد كوفه و یا نجف نمى شود بلكه طبق  ((ه فرود مى آیدتا اینكه در كوف))

 .و یا در پایگاه نظامى و یا در كربال فرود خواهد آمد) پایتخت (داللت برخى روایات ابتداء در مركز حكومت 
ان مى كند كه در مـبـحـث حـركـت ظـهـور بـه روایـات ، بـخـش عظیمى از فعالیتها و معجزات آن حضرت را در عراق بی

بیان آن خواهیم پرداخت و در اینجا بعضى موارد را كه متعلق به اوضاع عمومى كشور عراق است ذكر مى كنیم كه مهم 
: ترین آنها هموار نمودن اوضاع داخلى و مـتـالشـى نمودن عده بسیارى از مخالفان است زیرا روایات ، چنین مى گوید

ى كه حـضـرت وارد شـهـر كوفه یعنى عراق مى شود، درگیر و كشمكش بین سه جناح وجود دارد كـه ظـاهـرا جـنـاح زمان
اول طـرفـداران آن حـضـرت و گـروه دوم پـیـروان سفیانى و دسته سوم وابـسـتـه بـه شـورشـیـان اسـت ، عـمـروبـن شـمـر 

 :امم علیه السالم حضرت مهدى علیه السالم را یاد كرد، آنگاه فرمود: دبـه نـقـل از امـام بـاقر علیه السالم مى گوی
وارد كوفه مى شود در حالى كه سه جناح داراى درفش ها، شهر را آشفته نموده اند و پـس از آن زمـینه براى ورود ))

ز مـنـبر، آغاز سخن مى حضرت مهیا و شهر كامال آمده پذیرش اوست آن حضرت وارد شـده و بـا قـرار گـرفـتـن بـر فـرا
(228) كند، بنحوى كه مردم از شدت گریه متوجه گفتار وى نمى شوند

)). 
ه پـرچـمـدار در عـراق ، بـا در ایـن حـدیـث شـریـف و مشابه آن ، كلمه كوفه تعبیر از عراق است ، بنابراین وجود سه گـرو

مانند حدیث بعدى كه این . روایـاتـى كـه بر تسلط نظامى ایرانیان بعد از شكست سفیانى در آن كشور دارد، منافاتى ندارد
روایت در منابع روائى شـیـعـه و سـنى به نحو مستفیض ، از امیرمؤ منان علیه السالم و از امام باقر علیه السالم نقل شده 

 كه فرمود است
درفش هاى سیاهى كه از خراسان خارج مى شود در كوفه فرود مى آید و زمانى كه مـهـدى عـلیـه السـالم ظـاهـر شـد ))

(229) جـهـت بـیـعـت مـجـدد، حـضـور آن بـزرگـوار شـرفیاب مى شود
)) 

بـنـابـرایـن بـرتـرى نـظـامـى در عـراق به دست نیروهاى ایرانى زمینه سازان ظهور مى بـاشد، لكن اوضاع داخلى و 
 .مردمى آن كشور چنانكه گفتیم دستخوش كشمكش هاى سه جناح موجود در آنجا خواهد بود

شورشى توسط آن حـضرت وارد شده است ، استفاده  از روایـاتـى كـه در مـورد نـابـودى گـروهـكـهـاى معاند و دسته جات
 . مى شود كه حركتهاى مخالف آن حضرت ، بسیار است خواه از جمعیت خوارج و یا طرفداران سفیانى و غیر آنان

دارد، سـیـاسـت شـدت عـمـل و كـشـتـن ) ص (آن بـزرگـوار، جـهـت اجـراى عـهـد و پـیـمـانـى كـه از جـدش رسـول خـدا 
 :را كـه در مقابل وى مقاومت كند، اعمال مى نماید، از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمود  كـس هـر 

در میان امتش مالیم بوده و با مردم با الفت رفتار مى نمود، اما مشى قائم كشتار ) ص (بـرخـورد و روش رسـول خدا ))
بهمراه دارد به او سپرده شده  ( ص(وسیله نوشته اى كه از پیامبر اسالم مـخـالفـیـن و بـدخـواهـان است ، این ماءموریت ب

(230) است كه از این طریق به پیش برود و از كسى طلب تو به ننماید واى بر كسى كه مخالفت امر وى كند
)) 

و بخط حضرت على علیه السالم كه ) ص (اى كـه با آن حضرت است ، عهدنامه اى است به امالء جدش پیامبر  نـوشـتـه



 : در آن چنین آمده است
 ((آنان را بقتل برسان و باز هم بكش و طلب توبه از كسى مكن ))

 :از امام باقر علیه السالم منقول است كه فرمود
یـت جـدیـد و قـضاوت جدید، قیام مى كند، با اعراب بـشـدت بـرخـورد مـى نماید و كارش قـائم عـلیـه السـالم بـا مـاءمـور))

(231) چیزى جز شمشیر نیست او از اءحدى طلب توبه نمى كند و در راه خدا از سرزنش هیچ مالمت گرى باك ندارد
)) 

امـر جـدیـد، كـه در عـبـارت حـدیـث آمـده اسـت مراد از آن اسالم است كه توسط ستمگران محو گـردیـده اسـت و 
مـسـلمـانان از آن فاصله گرفته اند، اسالم و قرآن بوسیله آن حضرت ، دیگر بار حیات خود را باز مى یابد و این مسئله 

د اطاعت نموده اند، دشوار مى آید، لذا با آن حضرت به دشمنى و ستیز بر مى براى اعرابى كه از حاكمان سركش خو
 .خیزند

 :از امام صادق علیه السالم نقل شده كه فرمود
بـا آن مـواجه نشده ) ص (قـائم عـلیـه السـالم در جـریـان نـبـرد خـود بـا مـسـائلى روبـرو خـواهـد شـد كـه رسـول خـدا ))

را مى پرستیدند اما در ) بت (در بین مردم مبعوث گردید، آنان سنگ و چوب تراشیده ) ص (امبر است چون زمانى كه پی
زمان حضرت قائم ، مردم بـر او مـى شـورنـد و كـتـاب خـدا را بـراى آن حـضـرت تاءویل و تفسیر مى كنند و به همین 

(232) جهت با او مى جنگند
)) 

و دیـدیـم كه چگونه فرمانروایان و علماء و دانشمندان سوء و دربارى آنان ، آیات خدا را در رابـطـه بـا دشـمـنـى بـا 
 .ن برخاستندحـكـومـت زمـیـنـه سـازان ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـلیـه السالم تاویل و تفسیر نمودند و به مبارزه با آ

بـه گـفـتـه بـرخـى روایـات ، حـله شـدیـد حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم شـامـل منافقین ، كسانى كه در پوشش اسالم خود 
را مخفى نگه مى دارند و چه بسا بعضى از آنان خود را در بین اطرافیان آن حضرت جازده باشند نیز، مى شود، زیرا آن 

از امام صادق علیه  .كه خداى سبحان در قلب او جایگزین كرده است آنان را شناسائى مى كندبزرگوار با نور و حكمتى 
 :السالم روایت شده كه فرمود

زمـانـى كـه آن مـرد بـاالى سر قائم مى ایستد و او را امر و نهى مى كند، حضرت مى گـویـد او را بـرگردانید پس او را ))
زدن گردن او مى نماید و در شرق و غرب جهان چیزى باقى نمى ماند مگر اینكه از بر مى گردانند، آنگاه حضرت امر به 
(233) آن بزرگوار ترس و وحشت بدل دارد

)) 
ان بجائى مى رسد كه گـروه مـخـالف را، بـطـور كـامـل بـرخـى از روایـات چـنـیـن داللت دارد كه گاهى كار نابودى دشمن

 :از امـام بـاقـر عـلیـه السـالم نقل شده كه فرمود. نـابـود مـى كـنـد
زمـانـیـكـه قائم قیام مى كند به طرف كوفه حركت مى كند، جمعیتى حدود دوازده هزار نفر كه بتریه نامیده مى شوند از ))

ر آن حضرت مى گیرند و بـدو مـى گـویـنـد از هـمـان راه كه آمده اى بر گرد، ما را نیازى شهر خارج شده و سر راه را ب
به اوالد فاطمه نیست ، سـپـس حـضـرت شـمشیر در بین آنان گذاشته و یك نفر از آنان را زنده نمى گذارد، آنگاه وارد 

غ مى گذراند تا موجبات رضایت حضرت حق را فراهم كـوفـه مـى شـد و هـمـه مـنافقین شكاك و جنگجویان آنجا را از دم تی
(234) نماید

)) 
ه كه آن حضرت هفتاد نفر از علماء و دانشمندان سوء را كه عـامـل گـمـراهـى و فـتـنـ: در روایـت بـعـدى نـیـز آمـده اسـت 

امیرمؤ منان علیه . و آشـوب و اخـتـالف در مـیـان شـیـعـه هـسـتـنـد بـه قتل مى رساند، از مالك بن ضمره نقل شده كه گفت 
 :السالم فرمود

اى مـالك بـن ضـمـره ، چـگـونه خواهى بود زمانى كه ، شیعیان این چنین با یكدیگر اخـتـالف داشـتـه بـاشـنـد؟ آنـگـاه ))
اى امیرمؤ منان در آن هنگام : ـشـتـان مـبـارك خـود را بـطـور مـشـبـك داخـل یـكـدیـگـر نمود، عرض كردم حـضـرت انـگ

در آن زمان قائم ما قیام مى : تمام خیر در آن هنگام است ، اى مالك : چه مسئله خیرى بوجود خواهد آمد؟ حضرت فرمود
  ـول خـدا دروغ گفته اند پیش كشیده و آنان را به قتل مى رساند، سپس كند و تـعـداد هـفـتـاد مـرد را، كـه بـه خـدا و رس
(235) خداوند همه را به یكپارچگى و وحدت مى رساند

)) 
عراق با وجود نشانه فرو رفـتـن لشـكـریـانـش در مـنـطقه  چـنـانـكـه روایـت بـعدى ، بر بقاى نیروهاى سفیانى در كشور

 :حجاز و شكست او در عراق داللت دارد، از امام زین العابدین علیه السالم نقل شده است كه فرمود
تا اینكه به قادسیه مى رسد، در حالى كه مردم در كوفه اجتماع نموده و با ) یعنى حضرت مهدى (سپس حركت مى نماید، ))

(236) انى بیعت كرده اندسفی
)) 

 :و از امام صادق علیه السالم روایت شده كه فرمود



را مباح مى سـپـس مـتـوجـه كـوفـه مـى شـود و در آنـجـا فـرود مـى آیـد، و خـون هـفـتـاد قـبـیـله از قبایل عرب ))
(237) شمارد

)) 
 .یـعـنـى خـون كـسـانـى را كـه از ایـن قـبـایـل بـه دشمنان و خروج كنندگان بر آن حضرت پیوسته اند هر مى داند

 :ل كرده ، كه حضرت بدو فرمودابن ابى یعفور از امام صادق علیه السالم نق
وى اولیـن قـائمـى اسـت از مـا اهـل بـیت كه قیام مى كند با شما سخنى مى گوید كه تحمل آن را ندارید و در رمیله دسكره ))

یـن بر او خروج مى كنید و با او مى جنگید او نیز با شما مـى سـتـیـزد و هـمـه شـمـا را بـه قـتـل مـى رسـانـد و ایـن آخـر
(238) گـروه خـروج كـننده است 

)) 
 :و از امام باقر علیه السالم نقل شده است كه فرمود

آمده و آهنگ  وقتى كه صاحب این امر، به بعضى از احكام و سنت حكم كند و سخن بگوید گروهى از مـسجد بیرون))
خروج بر او را دارند، وى به یارانش دستور مى دهد حركت كنید و آنـهـا بـه جـنبش در آمده و خود را در محله تمارین 

در كوفه به آنان مى رسـانـنـد و آنها را به اسارت خویش در مى آورند آنگاه به امر آن حضرت آنان را ) خرما فروشان (
(239) ن گـروهـى اسـت كـه بـر قـائم آل محمد صلى اهللا علیه و آله خروج مى نمایدسر مى بـرنـد و ایـن آخـریـ

)) 
كه خروج مى كند بـا جـمـع بـین این دو روایت ، به این نتیجه مى رسیم كه خوارج رمیله دسكره آخرین گروه مسلحى است 

و خوارج مسجد كوفه آخرین دسته اى است كه سعى در خروج عـلیـه آن حـضرت را دارد و روایات داللت دارد كه خوارج 
 رمیله دسكره خطرناكترین گروه شـورشـى بـر حـضرت مهدى علیه السالم هستند كه فرمانده آنها بسان فرعون و ابلیس است

. 
 : از ابوبصیر نقل شده كه گفت

سـپـس تـوقـف كوتاهى مى نماید، تا اینكه در رمیله دسكره شورشیانى از غیر عرب بـر او خـروج مـى كـنـنـد كـه تعداد ))
آگـاه حـضـرت مردى از عجم را فرا خوانده و شمشیرش را بدو  . آنها ده هزار نفر و شعارشان ، اى عثمان اى عثمان است

و هـمـه آنـهـا را بـه قـتـل مـى رسـانـد بـه گـونـه اى كـه یـك تـن هـم باقى نمى مى سپارد و او آهنگ آن جماعت نـمـوده 
(240) گذارد

)) 
مشخص نموده ) ـش و نـوش پـادشاهان كـاخ مـحـل عـی(روایـت قـبـلى ، رمـیـله دسـكـره را بـه عـنـوان دسـكـره پـادشـاه 

است و در كتاب معجم البلدان ، آمده است كه آن قریه است نزدیك شهر ابان از روستاهاى به عقوبه در استان دیالى در 
 . عراق

ه اما اینكه این افراد، در روایت ، بنام خوارج غیر عرب ذكر شده شده اند، بدین جهت است كه آنان عرب نیستند و یا اینك
 .فرمانده آنان از غیر عرب خواهد بود

بـرخـى دیـگر از روایات ، نوع دیگرى از عملیات پاكسازى بزرگ را چنین بیان مى كند كـه آن حـضـرت دوازده هزار 
نفر از سپاهیان عرب و غیر عرب خود را طلبیده ، به همه آنان كـه نوع لباس ویژه مى پوشاند و سپس آنان را امر به ورود 

هر مى كند تا اینكه هـر كـس را كـه داراى آن نـوع لبـاس نـبـاشـد بـه قتل برسانند، و آنان امرى وى را اطاعت مى به ش
 .كنند

به نظر مى رسد كه چنین شهرى باید پر از كافران و منافقان مخالف آن حضرت باشد كـه چـنـین امر به كشتار مردان آن 
قبال افراد مؤ مـنـى را كـه در شـهر وجود دارند مطلع مى سازد كه به هنگام هجوم و  مى نماید و یا اینكه به گونه اى دیگر،

حمله از خانه هاى خود خـارج نشوند و یا اینكه براى مصون ماندن آنان ، از همان نوع لباس ویژه سپاهیان خود، برایشان 
 .مى فرستد

را در عراق و سایر جهان ایجاد مى كند، زیرا در  البـتـه چنین پاكسازیهاى وسیع ، موجى از وحشت و رعب و تردید
بعضى از روایات آمده است كه برخى زا مردم زمانى كه این كشتار و خونریزى زیاد آن حضرت را نسبت به دشمنانش مى 

ت كه نـیـسـت ، اگر بود بر مردم ترحم مى كرد بلكه در حدیث اس) س (بینند با خود مى گویند این شخص از ذریـه فـاطـمـه 
بـعـضـى از اصـحـاب خـاص آن حـضـرت در اثـر مـشـاهده كشتار وسیع مخالفین توسط آن حضرت ، دچار شك و تردى 

مى شوند تا جائى كه یكى از آنان كه مشاعر و اعصاب خود را از دسـت داده اسـت ، نـسـبـت بـه آن حـضـرت زبـان 
 :شده است كه فرمود از امام صادق علیه السالم روایت. اعـتراض مى گشاید

شـمـا مـردم را مـانـنـد رمـه : قائم علیه السالم روى مى آورد تا به بازار مى رسد، مردى از ذریه پدرش به او مـى گـویـد))
در میان : آیـا عـهـدنامه اى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله دارى و یا چیز دیگر؟ فرمود. گـوسـفـنـدان مـى تـرسـانـیـد

سى از آن مرد نـیـرومـندتر وجود ندارد، در این لحظه مردى از عجم بر آن شخص بانگ مى زند كه ساكت شو واال مردم ك



(241) بیرون مى آورد) ص (گردنت را مى زنم كه در این هنگام قائم علیه السالم پیمان نامه اى را از حضرت رسول 
)) 

و مـعناى جمله از ذریه پدر بزرگوار اوست یعنى آن مرد معترض ، نسبش علوى است و معناى جـمـله تا اینكه به بازار مى 
است و احتمال دارد كه مراد این باشد كه آن حضرت با ) بازار) ((سوق ))رسد این است كه به محله اى مى رسد كه نام آن 

معترض را   در روایت دیگرى آمده است كه مردى آن شخص . ر مخالفین به بعضى از اهـل بازار نیز خواهد رسیدكشتا
را بـه ) ع(امر بـه سـكـوت مى كند ایرانى مى باشد و هم اوست كه مسئولیت بیعت گرفتن از مردم براى حـضـرت مـهـدى 

 :نقل شده كه فرمود (ع(از امـام بـاقـر . عـهـده دارد
مى رسد، شخصى از ذریه پدرش كه از همه نـیـرومـنـدتـر و شـجـاعـتـر اسـت ، غـیـر از (242) زمـانـیـكـه او بـه ثـعـلبـیه ))

این چه كارى است كه تو انجام مى دهى ؟ مرد : وید فالن صـاحـب ایـن امـر، وى در مـقـابـل حـضـرت ایـستاده و مى گ
) ع(آنگاه حضرت قائم ! ایرانى كه مسئول بیعت گرفتن است ، فریاد مى زند بخدا قسم ساكت شو و اال گردنت را مى زنم 

دستور به  همراه دارم ، سپس) ص (آرى بخدا سوگند، عـهـد و پـیـمـان از رسـول خـدا : بدو مى گوید فالنى ساكت باش 
مـى دهد و عهدنامه رسول خدا را براى وى مى خواند، در آن هنگام شخص اعتراض كـنـنـده (243) آوردن عیبة و یا زنفلیجه 

وسم حضرت اجابت مى كـند و او بین دو چشم آن بزرگوار را سر مباركت را بیاور تا بب: عرضه مى دارد جانم بقربانت 
(244) از ما بیعت جدید بگیر و حضرت با آنان تجدید بیعت مى كند: مى بوسد و سپس عرضه مى كند فدایت شوم 

)) 
آنـان را بـه قـتـل مـى رساند ظاهر مى شود كه آنها ) ع(تـاه ، در مـورد كـسـانـى كـه حـضـرت مـهـدى بـا ایـن بـیـان كـو

گروههاى بسیارى از شیعه و سنى و از طرفداران سـیـفـانـى و مـخـالفین وى از قبیل علماء سوء و گروهكها و احزاب و 
 .روههاى مزدور غربى و شرقى نیز وجود داردبعضى اقشار مردم مى باشند و طبیعى است كه در بین آنان گ

نفس راحتى مى كشد و در مركز جهانى ) ع(امـا بـعـد از ایـن هـمه ماجراها، كشور عراق در سایه حكومت حضرت مهدى 
اش بعنوان پایتخت فرمانروائى آن حضرت ، وارد حیات جدیدى مى شود و قبله گاه دل و دیده مسلمانان جهان و مقصد 

 .برجسته آنان خواهد بود فرستادگان
در آن زمـان ، كـوفـه و سـهـله و حـیـره و نـجـف و كـربـال مـحـله هـاى یـك شـهـر را تشكیل مى دهند كه نام آن در دل و بر 
زبان ملت هاى جهان قرار دارد، مردم از دورترین نقاط جـهـان در شـب جـمـعـه آهـنـگ آن دیار مى كنند تا هر چه زودتر 

در مـسـجـد جـهانى وى كه داراى یك هزار در مى باشد خود را به ) ع(قامه نماز جمعه به امامت حـضـرت مـهـدى جهت ا
آنجا بـرسـانـند و با این همه در بین میلیون ها نفر كه آهنگ آنجا نموده اند، پیدا نمودن جاى یك نـفـر در صـف جـمـاعـت 

 :منقول است كه فرمود (ع(از امـام صـادق ... مـیـسـر نـخـواهـد بـود
مـحـل زمـامـدارى او كـوفـه ، و مـجـلس قـضـاوت او مـسـجـد جـامـع آن شـهـر و بـیـت المـال و مـحـل تـقـسـیم غنیمت ))

مى باشد، بخدا (245) هاى مسلمانان ، مسجد سهله و جایگاه استراحت و خلوت گاه او با خالق خویش در تپه هاى سفید غریین 
و یا به آنسوى (سوگند هیچ مؤ منى باقى نـمـى مـانـد مـگـر ایـنـكه در آنجا و اطراف آنجا بسر مى برد و در روایتى دیگر 

مـسـاحـت شـهـر كـوفـه بـه چهل و پنج  . استكه همین عبارت صحیح تر ) مى آیند و در روایت بعدى ، بسوى آن مى شتابند
میل مى رسد و آسمانخراشهاى آن شهر از عمارتهاى كـربـال برتر مى شود و خداوند سبحان ، كربال را پناهگاه و جایگاه 

(246) رفت و آمد مالئكه و مؤ منان قرار مى دهد كه موقعیتى بس مهم خواهد داشت
)).  

و یـا مـسـجد جمعه بزرگى كه آن  . یعنى محل مراجعات مردم و قضاوت بین آنان در مسجد فعلى كوفه ((مجلس قضاوت او))
په هاى سفیدى كه یـعـنـى مـحل اعتكاف وى براى عبادت در مجاورت ت ((و خلوتگاه او تپه هاى سفید))حضرت بنا مى نماید 

نزدیك نجف قرار دارد، مـى بـاشـد و مـسـاحـت چـهـل و پـنـج مـیـلى كـوفـه ، یـعـنـى مـسـاحـت كـوفـه و یـا طول آن به 
 .حدود یكصد كیلومتر مى رسد

 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 
خانه هاى كوفه در كـنار دو نهر كربال و حیره متصل مسجدى بنا مى نهد با هزار در، آن مسجد به ) نجف (در پـشت كوفه ))

(247) مى گردد، بگونه ایكه اگر مردى بر اءستر تندرو خود سوار شده و آهنگ نماز جمعه نماید، آن را درك نخواهد كرد
)) 

د با آن مركب تندرو و بسرعت حركت نماید نماز جمعه را درك نمى كند، زیرا جاى خالى و محلى براى یـعـنـى هـر چن
اقامه نماز نمى یابد البته روایات در مورد پیشرفت هاى معنوى و مـادى در عـراق ، مـركـز حـكـومـت آن بـزرگـوار، 

 . فـراوان اسـت كـه در ایـنـجـا مجال ذكر آنها نیست
ل آن حـضـرت بـا پـاكـسـازى عـراق ضـمـیمه نمودن آن به قلمرو حكومت خویش و مـركـزیـت بـخـشـیـدن بـه آن ، بـهـر حـا

دامـنـه فـرمـانـروائى و حـكـومـت وى شـامـل یـمـن ، حـجـاز، ایران و عراق به اضافه كشورهاى خلیج خواهد شد و بدین 
كـه ابـتـدا بـا . ع داخلى ، به جنگ با دشمنان خارجى خود مى پـردازدبا خاطرى آسوده از اوضا) ع(ترتیب حـضـرت مهدى 



درگـیـر شـده و لشـكـرى را بـه آنـجـا گـسـیـل مـى دارد و آنـها را شكست مى دهد، سپس خود آن ) روس هـا(تـركـان 
نزدیك دمشق فرود مى آید و مهیاى ((248) مرج عذراء(حضرت در راءس سپاهى آهنگ شام مى شود و در منطقه اى به نام 

نبردى بـزرگ بـا سـفـیـانـى و یـهـود و رومـیان براى آزادسازى قدس مى گردد، چنانكه در مبحث حوادث و پیشامدهاى 
 .نهضت ظهور آن حضرت به آن اشاره خواهیم كرد

 جهانى در دوران ظهورجنگ 
داللت دارد، و ) ع(بـر وقوع جنگ جهانى ، نزدیك ظهور حـضـرت مـهـدى (249) روایـات بـسـیـار در حـد تـواتـر اجـمـالى 
ـگ جـهـانـى اول و دوم گـذشـته كه در عصر ما اتفاق افتاده است تطبیق نمود، بـعـیـد اسـت كـه بـتـوان آن را بـر دو جـن

زیرا صفاتى كه براى ایـن جـنـگ در روایـات ذكـر شده است با اوصاف آن دو جنگ تفاوت دارد، مخصوصا در تعداد 
ـات اسـتـفـاده مـى شـود خواهد بود، بلكه از برخى از روای) ع(قـربانیان این جنگ و زمانش كه نزدیك به ظهور حضرت 

 .كـه ایـن نـبـرد، در هـمـان سال ظهور و یا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار، بوقوع مى پیوندد
 : و اینك نمونه هایى از این روایات

 :منقول است كه فرمود) ع(از امیر مؤ منان 
هایى كـه بـرنـگ خون بوده و گاه و  و ملخ دو نوع مرگ وجود دارد مرگ سرخ و مرگ سفید ) ع(نـزدیـك زمـان قـائم ))

(250) بیگاه آشكار مى شوند اما مرگ سرخ یعنى شمشیر و مرگ سفید طاعون است 
)) 

اتـفـاق ) ع(خیلى نزدیك به ظهور حـضـرت مـهـدى  داللت دارد كه این جنگ و مرگ سرخ ((نزدیك زمان قائم ))عـبارت 
 :روایت شده كه فرمود) ع(مـى افتد، اما روایت ، محل وقوع آن را تعیین نكرده است و از امام باقر 

 قـائم قـیـام نـمـى كـنـد مـگـر در پـى تـرس و وحـشـت و زلزله هـا و فتنه و آشوب و بـالهـایـى كه مردم گرفتار آن شوند كه))
پیش از آن گرفتار طاعون و بعد از آن ، جنگ و خـونـریـزى بین اعراب و ایجاد اختالف بین مردم و پراكندگى در دین 

شان و دگرگونى احوال آنان ، بگونه ایكه كه در اثر مشاهده بجان هم افتادن مردم و یكدیگر را خوردن ، هر كس در صبح 
(251) و شام ، آرزوى مرگ مى نماید

)) 
ایـن مـطلب داللت دارد كه مرض طاعون قبل از ترس شدیدى كه عبارت از همان درگیرى و جـنـگ عـمـومـى اسـت ، 

انجام نداده باشد، مشكل است كه امـا با فرض اینكه مطمئن باشیم شخص راوى تقدیم و تاءخیرى در عبارت . خـواهـد بـود
عطف  ((ثم ))كه با كلمه  ((و جنگ و خونریزى بین اعراب ))وقوع حوادث را زنجیره اى و پشت سر هـم بـدانـیـم چون جمله 

عطف شود صحیح است ، بنابراین اخـتالف بین اعراب ، بعد  ((و طاعونى قبل از آن ))شده است چنانچه بر جمله معترضه 
نـیـز صـحـیـح اسـت كـه  ((و بالئى كه مـردم گـرفـتـار آن مـى شـونـد))عون مى باشد همچنین عطف آن بر جمله از وجود طا

البته از این مطلب ، فهمیده ... بعالوه در این پیشامدها اجمال است ... در ایـن صـورت ایجاد اختالف ، قبل از طاعون است 
و مـمـكـن اسـت . ى سخت از لحاظ ایمنى و سیاسى و اقتصادى خواهد بـودمى شـود كـه بـراى عرب ها و مردم ، دوره ا

 :نقل مى شود همین سال باشد، آنجا كه فرمود (ع(مراد از سال گرسنگى و قحطى كه در روایت بعدى از امام صادق 
حشتى سخت در اثر ناگزیر قبل از قیام قائم ، سالى خواهد بود كه مردم در آن ، از گرسنگى رنج مى برند و ترس و و))

(252) كشتار آنان را فرا مى گیرد
)) 

روایـت بـعـدى داللت دارد كـه شـدت نـبـرد و حالت جنگ تا زمان صیحه آسمانى كه در ماه رمـضـان نـزدیـك ظـهـور 
 :نقل شده كه فرمود (ع(از امام باقر . ى باشد ادامه خواهد یافت م) ع(حـضـرت مهدى 

و مردم با ترس و وحشت ) مسلمانان (اهـل شـرق و غـرب بـا یـكـدیـگـر اخـتـالف پـیـدا مـى كـنـنـد، آرى و اهـل قـبیله نیز ))
زمانى كه بانگ زد پس ... ان ندا دهدطاقت فرسائى روبرو خواهند شد و به هـمـان حال بسر برده تا زمانى كه منادى از آسم

(253) كوچ كنید، كوچ 
)) 

اهـل ))ایـن روایـت نـیـز داللت دارد كه خسارتهاى این جنگ به طور اساسى بر ملتهاى غیرمسلمان وارد مـى شـود و جـمـله 
عبارت دقیقى است كه حاكى از اختالف مسلمانها، بعد از  ((ق و غـرب و آرى اهل قبیله با هم اختالف پیدا مى كنندشـر

اختالف شرق و غرب است كه به نظر مى رسد این اختالف نتیجه و یا تابع اختالفات شـرق و غـرب اسـت ، البـتـه ایـن امر 
آن جنگ ، مـراكـز حـكـومـت كـشـورهـاى بـزرگ و پایگاههاى نظامى در جنگ جهانى آینده طبیعى است ، زیرا اهداف 

آنان بوده و بطور غیرمستقیم به مـسـلمـانـان نـیـز سـرایـت مى كند همچنانكه برخى از روایات ، نیز به این مطلب تصریح 
 :شنیدم كه مى فرمود) ع(از ابوبصیر نقل شده كه گفت از امام صادق . نموده است 

سـؤ ال كـردیـم دو سـوم مـردم از بـیـن رفـتند پس چه كسى . ـر نـخـواهـد بـود تـا دو سـوم مـردم از بـیـن بـرونـدایـن ام))
(254) آیا دوست ندارید كه در یك سوم باقى مانده باشید؟: باقى مى ماند؟ حضرت فرمود

)) 



و شـایـد خـطـبـه امـیـر مـؤ مـنـان ، پـیـش از مـتـن دیـگـر، وقـت و عـامـل این جنگ را مشخص مى سازد، خطبه اى كه آن 
و در آن خطبه شریفه دو . و برخى حوادث حركت او را در آن ذكر مى كند) ع)حضرت تعدادى از نشانه هاى ظهور مهدى 

 :جنگ جهانى دارد كه حضرت فرمودفقره است كه ارتباط با 
از من بپرسید پیش از آنكه فتنه و فساد مانند شترى كه در اثـر رم كـردن ، مـهـارش زیـر سـم او : آگـاه بـاشـید اى مردم ))

قرار گیرد و بر ترس و اضطرابش افزوده شود، سـرزمـیـن شـمـا را پـایـمال نماید و یا اینكه در مغرب زمین آتش جنگ 
گى را با موادى قـابـل اشـتـعـال دامـن مـى زنـد، در حـالى كـه بـا فـریاد بلند بانگ مى زند واى بر او از انـتـقـامـجـویـى بزر

را اجابت مى كند او اولین مرد ) ع(آنـگـاه مـردى از اهـل نـجـران خـارج شده و امام ... و خـونـخـواهـى و مـانـنـد آن 
ضـرت را لبـیـك مـى گـویـد، صومعه خود را خراب مى كند و صلیبش را مى شكند و به نصرانى است كه دعوت آن حـ

ركـت مـى حـ((255) نخیله (اتـفـاق عـجـم هـا و مـردم مـسـتـضـعـف ، سـوار بـر مركب و با درفش هاى هدایت بطرف 
مـحـل تـجمع مردم از همه جاى روى زمین ، در منطقه اى به نام فاروق قرار دارد و آن منطقه اى است كه در سر . كـنـنـد

یهودى و نصرانى ) هزار(در آن روز تعداد سه هزار . بین برس و فـرات واقـع شـده است ) ع(راه حج رفتن امیر مؤ منان 
 ز آنـهـا بـرخـى دیـگـر را بـه قـتـل مـى رسـانـنـد واقـعـه آن روز تاءویل این آیه شریفه استكشته خواهند شـد كـه بـعـضـى ا

(256) درو كردیم(( با شمشیر و یا زیر شمشیر))پیوسته این ندایشان بود تا اینكه آنان را  :))
)).  

داللت دارد كـه آغاز این جنگ ، از شرق یعنى  ((قبل از اینكه با پایش فتنه اى در شرق ایجاد كند))كه ) ع(اما این جمله امام 
از روسیه خواهد بود و یا حاكى از مشاجره و درگیرى در منطقه شرق مى باشد و بزودى در مبحث حركت ظهور آن 

خواهد آمد كه خالء و بحران سیاسى وعده داده شده در حجاز سبب بوجود آمدن این  (ع(حضرت ، روایتى از امام باقر 
 .كشمكش بین شرق و غرب خواهد شد

داللت دارد كـه مركز اصلى  ((و یـا آتـش جـنـگ بـزرگـى را بـا مـواد قـابـل اشـتـعـال ، در غـرب مـى افـزود))و عـبـارت 
رت مواد قابل اشتعال آن ، پایگاههاى نظامى و پایتخت هاى و مراكز مـهـم آن نابودى ، كشورهاى غربى است و مراد از كث

این است كه  ((مـحـل تـجمع مردم روى زمین فاروق است )) :كـشـورهـاسـت و ظـاهـرا مـعـنـاى كـالم حـضـرت كـه فـرمـود
هم جمع مى شوند و مقر و پایگاه مردم در آن روز از گوشه و كنار جهان جهت پیوستن به حضرت مهدى علیه السالم گرد 

او بـیـن كـوفـه و حـله اسـت ، چـه ایـنـكه راهب نجرانى با نمایندگانى از مستضعفین ، از همان نـاحـیـه بحضور ایشان مى 
 ((بین برس و فرات است ) ع(و آنجا منطقه سر راه و مـسـیـر حـج امیر مؤ منان ))رسند و به نظر مى رسد كه عبارت 

ى از خود راوى و یا نسخه بـردار اسـت كـه داخـل در اصـل عبارت شده است و شاید معناى المحجة كه در عبارت حاشیه ا
و یا نام محلى باشد كه در آنجا درفش هـاى هـیـئت ها و ) ع(آمده است محل اجتماع كاروانهاى حج ، در زمان امیر مؤ منان 

 .قات با آن حضرت اجتماع مى كنندنمایندگان ، براى ورود به اردوگاه وى و یا مال
را ) هزار(یعنى سه میلیون نـفـر و ایـنـكـه كلمه  ((در آن روز بین شرق و غرب سه هزار هزار كشته مى شوند))و عبارت 

وارد شده بود، و شاید هم آن  274ص  52بین پرانتز گذاردیم بدین جهت است كه آن كلمه ، در روایت دیگرى در بحار ج 
ایت افتاده باشد، البته این بدین معنى نیست كه قربانیان جنگ جهانى سه میلیون نفر خواهد بود، بلكه این تـعـداد، كلمه از رو

كـشـتـه هـاى آن روز و یـا مـقـطـع دیـگـرى خـواهـد بـود و ایـن یـك مـرحـله از مـراحـل جـنگ و آخرین آنهاست و قبال 
رض طاعون كـه قـبـل از آن جـنـگ ، شـیـوع پیدا مى كند به دو سوم ساكنان ذكر شد كه مجموع خسارتهاى جانى جنگ و م

 :روایت شده است كه فرمود) ع(و در روایتى دیگر پنج هفتم جمعیت جهان ، چنانكه از امام صادق . جهان بالغ مى گردد
نفر از بین  5نفر پـیـشاپیش قائم دو نوع مرگ وجود دارد یكى مرگ سرخ و دیگرى مرگ سفید، تا از هر هفت ))

(257) بروند
)) 

، البته گاهى اختالف روایات ، بعلت تفاوت منطقه ها و یا علل دیگرى است ...و در برخى از روایات ، نه دهم مردم آمده 
 . ر این جنگ ، اندك بوده و یا قابل ذكر نبوده استاما بهر حال خسارتهاى مسلمانان د

 : خالصه كالم اینكه
روایـات شـریـفـه داللت دارنـد كـه تـرس و وحـشـت ، انـدكـى قـبـل از ظهور و یا در سال ظهور آن حضرت ، جهان را فرا 

رد خواهد شد و این را مى توان مى گیرد و خسارتهاى سنگین و خورد كننده اى بر مردم و بطور كلى بر غیر مسلمانها وا
به جـنـگ عـمـومـى و وسـائل پـیشرفته و نابود كننده آن ، كه باعث ترس و وحشت همه مردم مى شـود، تـاءویـل و تفسیر 

نمود، چون اگر روش این جنگ به نحو كالسیك بود، رعب و وحشت آن بـه ایـن اندازه كه روایات توصیف كرده اند فراگیر 
ست كم یك قسمت و یا مـنـطـقـه هـاى بـیـشـتـرى وجـود داشـت كـه مـشـمـول ایـن تـرس و وحـشـت و قتل و نبود و یا د

 .كشتار نمى گردید



اما روایات و قرینه هایى وجود دارد كه تفسیر آن را به موجى از جنگ هاى منطقه اى ترجیح مـى دهـد، مـخصوصا با 
و این  ((و جـنـگـهـا در زمین زیاد مى شود)) :مورد ظهور وارد شده است كـه فـرمـودتعبیرى كه از امام باقر علیه السالم در 

تصریح مى كند كه آنها جنگ هاى مـتعددى در همان سال هستند، بنابراین جمع بین این روایت و روایتهایى كه بیانگر 
جنگهاى منطقه اى بین آنان ایجاد مى اختالف و جـنـگ بـیـن اهـل شرق و غرب مى باشد، این است كه این نبردها بصورت 

 .شود و جنبه ویرانگرى آن متمركز در غرب مى باشد
) ع(اما زمان این جنگ ، آنچه كه از روایات استفاده مى شود آن است كه زمان آن بسیار نزدیك به ظـهـور حضرت مهدى 

و صفات آن را بیان كرده است جمع كنیم  و اگر بخواهیم بین روایتى كه این جنگ... مثال در همان سال ظهور خواهد بود
بهتر است بگوئیم جنگ ، طى چند مرحله خـواهـد شـد، زیـرا ایـن جـنـگ انـدكـى قـبـل از ظـهـور حـضـرت آغـاز، و 

و آزادسازى حجاز بدست آن حضرت ، در اثـنـاء آن . سـپـس بـقـیـه مـراحـل آن بـعد از نهضت آن بزرگوار خواهد بود
و نبرد حضرت با روس ها و یا با بقایاى آنها بعد از . شد، سپس آن جنگ بعد از فتح عراق پایان مى پذیردجنگ مى با

جنگ جهانى خواهد بود، زیرا در روایت آمده بود كه نخستین نیرویى را كه حضرت تدارك مى بیند به نبرد با تركان 
 .اعزام نموده و آنها را نابود مى كند) روسها(

تى را كه در مورد این جنگ وارد شده است به جنگ هسته اى گسترده اى تفسیر كنیم و به آنچه كه امروزه اما اگر روایا
رسانه ها درباره چنین جنگى ، قلمفرسائى مى كنند توجه كنیم ، بـایـد بـگـویـیـم كـه مـدت این جنگ بسیار كوتاه و آن طور 

 . اهللا العالمو. كه مى گویند شاید بیش از یكماه به طول نیانجامد
 ایرانیان و نقش آنان در دوران ظهور

قبل از پیروزى انقالب اسالمى ایران ، كشور ایران در تصور غربیها پایگاهى حیاتى ، آنـهـم در مرز شوروى و در قلب 
 (( شـاه))جهان اسالم به حساب مى آمد و از دیدگاه مسلمانها كشورى اسـالمـى و اصـیـل بـه شـمـار مـى رفـت كـه 

سـرسـپـرده غـرب و هـم پـیـمـان اسرائیل بر آن حكومت مى كرد و براى خودش خدمتى به اربابانش ، كشورش را دربست 
 .در اختیار و خدمت آنان قرار داده بود

عالوه بر آنچه كه در تصویر دیگران بود، در ذهن یك فرد شیعه مانند من ، كشورى بود كـه در آن مـرقـد مطهر امام رضا 
و حوزه علمیه قم وجود داشت و كشورى داراى تاریخى اصیل و ریشه دار در تشیع و علماء و اندیشمندان شیعه و ) ع(

 .تاءلیفات گرانبها، زمانیكه به روایات وارده در خصوص مدح و ستایش ایرانیان برمى خوریم و آنها را بررسى مى كنیم 
یتهایى است كه مدح و ستایش و یا مذمت اهـل یـمـن ، و یـا بـنـى خزاعه را این روایات مانند روا: بـه یـكـدیـگـر مى گوئیم 

از این رو هر روایتى كه مدح و ستایش و یا مذمت گـروهـهـا و قـبـیـله هـا و بـعـضـى كـشـورهـا را دربـردارد، . مى نماید
باشند، اما مربوط به تاریخ گذشته و احوال  گـرچـه ایـن روایـات صـحـیح و درست مى. نـمـى تـوانـد بـدون اشـكـال بـاشـد

 . مختلف ملتهاى صدر اسالم و قرنهاى اولیه آن است
ایـن طـرز فـكر رائج بین ما بود كه ، امت اسالمى در حالتى جاهالنه و فرمانبردار سلطه كـفـر جـهـانـى و نوكران اوست ، 

ـن ایـرانـیـان مـورد بـحـث ، بـدتـر از سـایـر مـلتـهـا بـوده انـد، در بین ملتها هیچیك بر دیگرى برترى ندارد، و چه بسا هـمـی
بدلیل اینكه آنان طرفداران تمدنى كفرآمیز و برترى جوئى هاى ملى و نژادى بوده اند كـه سرسپردگانى چون شاه و اربابان 

 .مى كردند غربى اش براى ایجاد چنین تز و طرز فكرى و تربیت مردم ایران ، بر همین روش پافشارى
تـا اینكه پیروزى انقالب اسالمى در ایران ، مسلمانان را در سطح جهان غافلگیر كرد و قلبهاى غمگین آنان را چنان از  ...

خوشحالى و شادى سرشار نمود كه در قرن هاى گذشته بـى سـابـقـه بـود، بـلكـه بـاالتر، آنان تصور چنین پیروزى را 
لى همه كشورها و ملتهاى مسلمان را در برگرفت ، از جمله مظاهر خوشحالى مردم ، این بود این سرور و خـوشحا. نداشتند

كه همه جا صحبت از فضل و برترى ایرانیان و طرفداران سلمان فارسى بود، بـه طـور مـثـال ، یـكـى از صـدهـا عنوانى 
پیامبر )) :بود كه در آن آمده بود) شناخت ( كه غرب و شرق جهان اسالم منتشر و پخش شد، عـنـوان و تـیتر مجله تونسى

این نوشته ها، خاطرات ما را درباره ایرانیان تـجـدیـد كـرد  ((ایرانیان را جـهـت رهـبـرى امـت اسـالمـى بـرمى گزیند) ص (
ده ، بلكه ارتباط به درباره آنان وارد شده است تنها مربوط به تاریخ گذشته آنها نبو) ص (و دریـافـتیم روایاتى كه از پیامبر 

 ...آینده نیز دارد
مـا با مراجعه به منابع حدیث و تفسیر و بررسى روایات مربوط به ایرانیان ، به این نـتـیجه رسیدیم كه این روایات و اءخبار 

ـع حـدیـث اهل بیش از آنكه مربوط به گذشته باشد، مربوط بـه آیـنـده اسـت و جـالب ایـنـكـه ایـنـگـونـه روایـات در مـنـاب
 .سنت بیشتر از شیعه وجود دارد

و زمینه سازى حكومت آن بـزرگـوار، ایـرانیان و ) ع(چـه مـى توان كرد، زمانیكه در روایات مربوط به حضرت مهدى 



كـت یمنى ها داراى سهم بسزائى بوده و كسانى هستند كه به مقام ایـجـاد زمـیـنـه مـنـاسـب بـراى ظـهـور آن حـضـرت و شـر
... و همچنین افراد شایسته اى از مصر و مؤ منانى حقیقى از شام و گروههایى از عراق .. در نـهـضـت وى نائل مى شوند

نیز این فیض بهره مند مى شوند و همینطور سایر دوستداران آن حضرت كه در گوشه و كنار جهان اسالم پراكنده هستند، 
 .ان از یاران ویژه و وزراء و مشاورین آن حضرت ارواحنافداه مى باشنداز این موهبت برخوردار مى شوند، بلكه آن

مـا ایـنـك ، روایـاتـى را كـه پیرامون ایرانیان به طور عموم وارد شده است مورد بررسى قرار داده ، و سپس به نقش آن 
 . در زمان ظهور مى پردازیم

 آیات و اخبار در ستایش ایرانیان
یرانیان و پیرامون آیاتى كه تفسیر به ایرانیان شده وارد شده اسـت ، تـحـت ایـن نـه عـنـوان آمـده روایـاتـى كـه دربـاره ا

هـ ـ . د ـ یاران درفش هاى سیاه . ج ـ اهل خراسان . ب ـ اهل مشرق زمین . الف ـ طـرفـداران سـلمـان فـارسـى )) : اسـت
البته خواهید دید كه كه غالبا  ((ط ـ اهـل طالقان . حــ ـ اهـل قـم . ن ز ـ فـرزنـدان سـرخ رویـا .و ـ سرخ رویان . فارسیان 

 . مراد از این عناوین یكى است ، اخبار دیگرى نیز وجود دارد كه با عبارت دیگرى از آنان یاد كرده است
 و ان تتولوا یستبدل قوما غیركم: در تفسیر قول خداى سبحان 

 :خداى عزوجل فرمود
هستید كه فرا خوانده مى شوید تا در راه خدا انفاق كنید، برخى از شـمـا در انـفـاق بـخـل مـى ورزد و اینك شما كسانى ))

كـسـى كـه بـخـل كـنـد بـه خـویـش بـخـل مـى كـنـد و خـداونـد بـى نـیـاز است و شما نیازمندید و اگر روگردان شوید خداوند 
(258) مـى نـمـایـد و آنـان مثل شما نیستندگـروهـى را غـیـر از شـمـا جـایـگـزیـنـتـان 

)) 
سلمان فارسى . كه در آیه شریفه آمده است سئوال شد) قوم (درباره كلمه ) ص (صاحب كشاف نقل كرده كه از پیامبر 

 :ود آن حضرت با دست مبارك خود به ران پاى سلمان زد و فرمودنشسته ب) ص (نزدیك پیامبر 
بـخـدایـى كـه جان من در دست قدرت اوست ، اگر ایمان به كهكشانها بستگى داشته باشد مردانى از فارس به آن دست مى ))

(259) یابند
)) 

 :روایت شده كه فرمود) ع(به نقل صاحب مجمع البیان از امام باقر 
 ((اى اعـراب ، اگـر روى بـرگـردانـیـد، خـداونـد گـروه دیـگرى را جایگزین شما مى گرداند، یعنى ایرانیان ))

ن جـریـر و ابـن ابـى حـاتـم و و صـاحـب المـیـزان آورده كه ذرالمنثور، روایتى را عبدالرزاق و عبدبن حمید و ترمذى و اب
) ص (پیامبر : از ابـوهـریـره نـقل كرده است كه وى گفت .. طـبـرانـى در كـتـاب اءوسـط و و بـیـهـقـى در كـتـاب دالئل 

! ل اهللا یا رسو: قـرائت فـرمـود، عرض كردند و ان تتولوا یـسـتـبـدل قـومـا غـیـركـم ، ثـم ال یـكـونـوا امـثـالكـم این آیه را
با دست مبارك به شانه ) ص (اینها چه كسانى هستند كه اگر ما روى گردان شویم جایگزین ما مى شوند؟ پیامبر اسالم 

 :سلمان فارس زد و سپس فرمود
از او و طـرفـداران او، بـخـدایـى كه جانم در دست قدرت اوست اگر ایمان بستگى به كـهـكـشـانـهـا داشـتـه بـاشـد مـردانـى ))

(260) بـه آن دسـت مـى یابند) ایـرانـیـان (فـارس 
)) 

 . مـانند این روایت به طرق دیگرى از ابوهریره و همچنین از ابن مردویه از جابربن عبداهللا نقل شده است
خط و جناح دومى بعد ) فـرس )اینكه ایرانیان : ا كه همه بر آن اتفاق دارند، وجود دارد كه عبارتند ازدر ایـن روایـت دو معن

بـدلیـل ایـنـكـه ، آنـان بـه ایـمـان درست مى یابند هر چند از آنان  .از اعراب ، براى به دوش كشیدن پرچم اسالم مى باشند
 .دور و دسترسى به آن دشوار باشد

 : روایت سه مطلب قابل بحث است چنانكه در همین
ایرانیان نموده است ، آیا مخصوص زمان نزول آیه در ) فرس (اینكه خداوند متعال اعراب را تهدید به جایگزینى : اوال

) اعراب (اگر شما : است و یا اینكه مربوط به همه نسلهاست ، بـگـونه اى كه داراى این معنى باشد) ص (زمان پیامبر 
 را جایگزین شما مى گرداند؟) فرس (اسالم شوید در هر نسلى كه باشد  روى گردان از

این نكته در همه نسلهاى بـعـدى نـیـز اسـتمرار دارد و ) مورد، مخصص نمى باشد(ظـاهـر مـعنى این است كه به حكم قاعده 
چه اینكه این مطلب ) انى یكسان اندیـعـنى در نورافش(آیات مباركه قرآن در هر طبقه و نسلى ، نقش خورشید و ماه را دارنـد 

 .در روایات آمده و مفسران نیز بر آن اتفاق نظر دارند
حدیث شریف مى گوید مردانى از فارس به ایمان دست خواهند یافت نه همه آنان ، بـدیـهـى اسـت كـه ایـن خـود، : ثانیا

 ..ستایشى است نسبت به افراد نابغه اى از بین آنها نه جمیع آنها
ا ظـاهـر آیـه شریف و روایت این است كه هر دو، به طور عام ستایش از فرس مى نمایند، چـون در مـیـان آنـان امـ



بـویـژه بـا مـالحـظـه ایـنـكـه صـحـبـت از گـروهـى  .كـسـانـى هـسـتـنـد كه به درجه دستیابى به ایمان و یا علم مى رسند
بنابراین مدح و ستایشى كه براى آنان به شمار آمده بدین جهت اسـت . ـالم هـستنداسـت كـه بـعـد از اعـراب حـامـل آئیـن اس

 .كـه آنـهـا زمـینه مناسبى براى به وجود آمدن نوابغ خود مى باشند و از آنان اطاعت و پیروى مى كنند
 ه است یا خبر؟بجاى آنان صورت گرفت) فرس (آیا تاكنون روى گردانى اعراب از اسالم و جایگزین شدن : ثـالثـا

  بـر اهـل دانـش و عـلم ، پـوشیده نیست كه مسلمانان امروز، اعم از عرب و غیرعرب از اسـالم واقـعـى اعـراض : جـواب 
اگر روى گردان ) (ان تتولوا(بـدیـن تـرتـیـب مـتـاءسـفـانـه فـعـل شـرط، در آیـه شـریفه . نـمـوده روى گـردان شـده انـد

و تنها جـواب شـرط، یـعنى جایگزین شدن فرس به جاى آنان باقى مانده است ، در این زمینه هم با دقتى  تحقق یافته) شوید
 . منصفانه مى توان گفت كه وعده الهى ، در آستانه تحقق است

ـل شـده بلكه ، روایت بعدى كه در تفسیر نورالثقلین آمده است داللت دارد كه این جایگزینى ، در زمـان بـنـى امـیـه حـاص
بـه كسب علوم ) ایـرانـیـان (اسـت ، چـون زمـانـى كـه عـربـهـا مـتـوجـه مراكز و مناصب و مـال انـدوزى شـدنـد، فـرس 

قـد واهللا ابـدل خـیـرا مـنهم ،  :مـنـقـول اسـت كـه فـرمـود) ع(اسالمى روى آورده و از آنان سبقت گـرفـتـنـد از امـام صـادق 
گـر چـه تـعـبـیـر بـه مـوالى در آن روز شـامـل  ((بخدا كه بهتر از آن را جایگزین فرمود، یعنى عـجـم راسوگند )) الموالى

بـه ) فـرس (یعنى تركان و رومى ها كه اسالم آورده بودند نیز مى شده اسـت امـا آنـچـه مـسـلم اسـت ) ایرانیان (غـیـر فرس 
نسبت به تفسیرى كه ) ع(بویژه با توجه به شناخت امام صادق . كیل مى داده اندعـنـوان مـراكـز ثـقـل ، اكثریت آنان را تش

 . فرموده است) فرس (از آیه شریفه درباره ) ص (پیامبر 
 و آخرین منهم لما یلحقوابهم: در تفسیر گفته خداى سبحان 

 :خداى عزوجل فرمود
ن كه آیات خدا را بـر آنـان مى خواند و آنان را پاك اوست آنكه برانگیخت در بین درس نخوانده ها رسولى را از خودشا))

مى سازد و كتاب و حكمت شان مى آموزد اگر چه قبال در گمراهى آشكارى بودند و افراد دیگرى از ایشان كه به آنان 
(261) نپیوسته اند و اوست خداى عزیز و حكیم 

)) 
بودیم كـه سـوره مـبـاركـه جـمـعه ) ص (ما حضور پیامبر )) : مسلم ، در صحیح خود از ابوهریره روایت كرده كه گفت

مـردى از او سـؤ ال كـرد،  ((و آخـریـن مـنـهـم لمـا یـلحـقـوا بـهـم ))نازل شد و حضرت آن را تالوت فرمود تا رسید به آیه 
سلمان : ابـوهـریـره گفت : ایـنـان چـه كـسـانى هستند كه هنوز به ما نپیوسته اند؟ حضرت پـاسـخ نـفـرمـود: ـول اهللا یـا رس

بخدایى كه جانم در دست قدرت : دست مـبـاركـشـان را بر سلمان نهاد و فرمود) ص (فارسى نیز در بین ما بود پیامبر 
 .((به آن دست خواهند یافت ) طرفداران سلمان (باشد مردانى از اینها اوست اگر ایمان بستگى به كهكشانها داشته 

 : آمده است كه ((و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ))در تفسیر على بن ابراهیم ، ذیل آیه 
آنان ))ورده و صاحب مجمع البیان آ. یعنى كسانى كه بعد از آنان اسالم آورده اند ((و افـراد دیـگـرى كـه بـه آنـها نپیوسته اند))

همه افراد بعد از اصحاب هستند تا روز قیامت ، سپس گفته است كه آنان عجم ها و كسانى كه به لغت عربى حرف نمى 
به سوى هر كسى كه وى را مشاهده كرده و كسانى كه بعدا مى آیند، اعم از عـرب و ) ص (زنند مى باشند چون پیامبر 

 .(ع(اسـت بـه نقل از سعید بن جبیر و نیز از امام باقر  عـجـم بـرانـگـیـخـتـه و مـبـعـوث شـده
از ) ص (اقـتـضـا دارد كـه شـامـل هـمه طبقات و نسلهاى بعدى از زمان پیامبر  ((و آخـریـن مـنـهـم ))مـطـلق بـودن كـلمـه 

اعراب و از ) امیین (از  بهتر است كه بگوئیم مراد) آخرین (و ) امیین (عرب و غیرعرب مى شود، اما با مـقـایـسه كلمه 
گویاى این مطلب ) ع(افـرادى از غـیـرعـرب كـه اسـالم مـى آورنـد بـاشـد، چـنـانـكـه بـعـضـى روایـات اهل بیت  ( آخرین(

 . است و صاحب كشاف نیز همین مبنا را پذیرفته است
، در حقیقت مـنـطـبق بر مصداق مهمى براى  تفسیر نموده است) فرس (كه آیه شریفه را به ) ص (بـنـابـرایـن ، پـیـامـبر 

و یا مهم ترین مصداق ، از بین مصادیق آن مى بـاشـد، گـرچه صرف تطبیق ، باعث فضل و برترى بیشتر ) آخرین (كلمه 
و مـشـكـل  آنـان را سـتـوده بـه ایـنـكـه آنـان بـه ایـمـان و عـلم و یـا اسـالم هـر چـنـد دور) ص )نمى گردد، اما چون پیامبر 

در تفسیر هر دو آیه عمدا، عین گـفـتـه خـود را تـكـرار مـى كـنـنـد و ) ص (بـاشند نائل خواهند شد و از طرفى رسول خدا 
 . زدن آن حـضـرت بـر شـانـه سـلمـان فـارسـى ، دلیل روشنى بر این مدعى است

 یدبعثنا علیكم عبادا لنا اولى باءس شد: در تفسیر كالم خداى بزرگ 
كه دو بار در زمین فساد و سـركـشـى بـزرگى خواهید كرد، پس چون  ((تورات ))بـه بـنى اسرائیل اعالم نمودیم در كتاب ، ))

بندگانى از خود را كه داراى قوت و نیرومندى شگرفى هستند به طرف شما مى فرستیم تا . برسد) فساد(وعده یكى از آنها 
اى انجام شده است ، سپس پیروزى را مجددا براى شما برگردانیم و شما را با اموال و  در همه جا جـستجو كنند و این وعده



اگر نیكى نمودید، براى خودتان و اگر بدى . بیشتر و قوى تر گردانیدیم ) دشمنانتان (فرزندان یارى كنیم و شما را از آنان 
آیـد رویهاى شما را بد جلوه دهند تا اینكه داخـل ) فـسـاد(نمودید گریبانگیر خودتان مـى شـود و زمـانـیـكـه دیـگـر وعـده آن 

مـسـجـد شـوند همانگونه كه نخستین مرتبه وارد شوند و تا اینكه نابود و تباه كنند آنچه را كه بر آن غلبه یافتند تباه كردنى 
 (262)

)) 
نقل ) ع(از امام صادق  بعثنا علیكم عبادا لنا اولى باءس شدیددر تـفـسیر نورالثقلین از روضه كافى پیرامون تفسیر آیه شریفه 

 :شده است كه فرمود
زد و آنـان آنـهـا را بـرنـمـى انـگـیـ) ع(آنـان كـسـانـى هـسـتـنـد كـه خـداونـد تـبـارك و تـعـالى قـبـل از ظـهـور قـائم ))

 ((را فـرا نـمـى خـوانـنـد مـگـر ایـنـكـه او را بـه قتل مى رسانند) ص (دشـمـنـى از آل پـیـامـبـر 
را  شدید  بعثنا علكیم عبادا لنا اولى باءس روایت كرده كه حضرت آیه شریفه ) ع(و عـیـاشـى در تـفـسـیـر خود از امام باقر 

 :قرائت مى كردند، سپس فرمودند
 ((.و یاران اویند كه داراى قوت و نیروى زیاد مى باشند) ع(قائم  او))

عـرض كـردیـم فـدایـت ... حضرت آیه شریفه فوق را قرائت كـردنـد)) : منقول است كه) ع(و در بحاراالنوار از امام صادق 
هـل قـم هـسـتـنـد، بـه خـدا سـوگـنـد بـخـدا سـوگـنـد آنـان ا: مرتبه فـرمـودنـد 3شـویـم ایـنـها چه كسانى هستند؟ سپس حضرت 
(263) آنـان اهل قم هستند، بخدا قسم آنان اهل قم هستند

)) 
درفش هدایت اسالم وارد شده ،  امـا روایـاتـى كـه از طریق شیعه و سنى در ستایش ایرانیان و نقش آنان در بدوش كشیدن

 : بسیار است ، از آن جمله
 روایت مربوط به مبارزه با اعراب ، براى بازگشت به اسالم

 : ابـن ابـى الحـدیـد مـعـتـزلى در شـرح نـهـج البـالغـه نقل كرده است كه
ود را به نزدیكى حضرت رساند، آمد و از میان صفوف جماعت گذشت تا خ) ع(روزى اشـعـث بـن قیس نزد امیر مؤ منان ))

كه اطراف شما را گرفته و نزدیك شما ) ایرانیان (اى امیرمؤ منان این سـرخ رویـان : بعد رو به آن بزرگوار كرده و گفت 
در ایـن لحـظـه كـه حضرت كامال سكوت فرموده و سرش را بزیر افكنده و با پـاى خـود . نشسته اند بر ما چیره شـده انـد

: ناگهان صعصعة بن صوحان كـه یكى از یاران باوفاى حضرت بود گفت ) یعنى اشعث چه گفتى (ه مـنبر مى كوبید آرام بـ
امروز امیرمؤ منان علیه السـالم دربـاره اعـراب مـطـلبـى را مـى فـرمـایـد كـه همیشه بر سر زبانها ! ما را با اشعث چكار

كـدامـیك از این شكم  :پس از درنگى اندك ، سر را باال گرفته و فرمودخواهد ماند و فـرامـوش نـمى گردد، سپس حضرت 
ى دارد و حكم به انصاف مى كند، كه بـرخـى از آنـهـا مـانـند االغ در رختخواب خود مى پرستان بى شخصیت مرا معذور م

را طرد كنم ، هرگز طرد نخواهم ) ایرانیان (آیا مرا اءمر مى كنى آنان ! غلطد و دیگران را از پند آموختن محروم مى سازد
ـنـد بـه خدایى كه دانه را شكافت و بـنـدگـانـش را چون در ایـن صـورت از زمـره جـاهـالن خـواهـم بـود امـا سـوگ. كرد

را در ) ایـرانـیـان (آفـریـد حـتـمـا شما را براى برگشت مجدد به آئین تان سركوب مى كنند هـمـانـگـونـه كـه شـمـا آنـان 
(264) آغـاز، بـراى پـذیـرش آن آئیـن سـركوب نمودید

)) 
شركت ) ع(اشـعـث بـن قـیـس رئیـس قـبـیله بزرگ كنده و از سران منافقین و از جمله كسانى بوده كه در قتل امیرمؤ منان 

محمد بن بود كه آن حضرت را بـه وسـیـله زهـر مـسـمـوم نمود و پسرش ) ع(داشت و دختر او جعده نیز همسر امام مجتبى 
 . سهیم بوده است) ع(اشعث از جمله افرادى بوده كه در به شهادت رساندن سیدالشهداء حضرت حسین بن على 

بـه گـفـتـه روایـت ، اشـعـث در صف آخر نمازگزاران آنگونه كه آداب مسلمانهاست ننشست ، بـلكـه صـف هـا را شـكافت و 
ا در صف اول نـماز بگزارد، همینكه به قسمت جلو رسید گروه انبوهى گردنهاى نمازگزاران را این طرف و آن طرف زد ت
اشعث با قطع كردن خطبه و سخنرانى حضرت ، با . گرد آمده اند) ع(از ایرانیان را دید كه اطراف مـنـبـر امـیـر مؤ منان 

شـده انـد، البـتـه سـر ایـنكه  اى امیرمؤ منان این سرخ رویان بر ما چیره: صـداى بـلنـد، آن بـزرگـوار را مـخاطب ساخت 
تعبیر به سرخ رویان كرده این است كه عرب رنگ سبز را اگـر زیـاد بـاشـد سـیـاه مـى گـویـنـد بـهـمـیـن جـهـت در اثـر 

از این رو از . مى نامند) سرزمین سیاه (یعنى ) ارض سواد(سـرسـبـزى و بـسـیـارى نـخـل خرما در عراق ، آن كشور را 
را چون سفید پوست هستند، سرخ رویان و یا فرزندان سرخ ) ایرانیان (بدین جهت عجم . نیز تعبیر به سرخ مى كنند سـفید

 .رویان مى گویند
چه مى گویى ؟ و بعد : مـكـرر با پاى مباركش به منبر زد، با این كار به اشعث مى فرمود) ع(امـا ایـنـكـه امـیـرمـؤ مـنـان 

 .فرمود و به فكر جواب وى برآمد سكوت) ع(از آن ، امام 

 



اهمیت قضیه را درك كـرد كـه مـنـظـور اشـعـث . اما صعصعة بن صوحان عبدى كه از یاران برگزیده آن حضرت بود
و سزاوار نیست مسلمانهاى . طـرح خالفت مسلمانهاست كه از ارزشهاى دنیوى است و باید ویژه اعراب و امثال آنان باشد

وانگهى . اطراف حضرت جمع شده باشند و از اشعث به آن بزرگوار نزدیك تر باشند) ایرانیان (جدید و سفید پوست 
با توجه به ایـن شـنـاخـت صـعصعة . به آنها ملتزم است ) ع(صعصعة عـارف به آن موازین اسالمى بود كه امیر مؤ منان 

او را  ((ما را با اشعث چكار))عـصـعـه بـا جـمـله از این رو صـ. به اشعث كوبنده خواهد بود) ع(مى دانست كه جواب امام 
را وادار كرد، به نفع آنان ) ع(كه امام . سرزنش كرد كه چنین نعره عشیره اى و نژادپرستى را ضد ایرانیان سرداد

شعث پس از سكوتى طوالنى سرش را باال گرفت امـا نه اینكه به ا) ع(و بر ضد عرب سخنرانى كند، سپس امام ) ایرانیان (
چـه كـسـى مـرا معذور : نگاه كند و جوابش را بدهد بلكه از او روى گردانیده و مسلمانان را مـورد خـطـاب قـرار داد كـه 

مى دارد؟ چه كسى بانصاف حكم مى كند درباره من ، از این افراد بى شخصیت كه یكى از آنان كه نه داراى اندیشه است و 
پـرخـواب و شـهـوتران با لولیدن در رختخواب از ناز و نعمت پـرخـورى و شـكـم بـارگـى  نه هدف بـلكـه انـسـانـى كـودن و

مـانـنـد حـیـوان ، بـه بـى شـخـصـیـتـى و كـسـل بـودن و تـنـبلى خود اكتفاء ننموده ، بلكه دیگران را نیز از آموختن معارف 
قلب هایشان متوجه علم و اهل دانش بوده و ) ایرانیان (زیرا آنان و آنـان را مـورد طـعـنـه قـرار مـى دهد . دین محروم كـنـد

 .اطراف امام و پیشواى خود و منبر وى گرد مى آیند
چنین ) ع(اى اشـعـث آیا مرا امر مى كنى كه آنان را طرد كنم آنگونه كه گروهى مرفه از طرفداران حضرت نوح 

دى كه اطراف تـو را گـرفـتـه از تـو پـیـروى مـى كنند جز اراذل و افرا)) :درخواستى را از او نمودند و بدو چنین گفتند
به افراد پست و بـى ) ع(، بلكه اى اشعث پاسخ من به تو همان پاسخ پیامبر خدا حضرت نوح ((اوباش و بى اندیشه ها نیستند

 ((.له جاهالن خواهم بودمن آنان را طرد نخواهم كرد چون در این صورت از جم)) :شخصیت قوم خودش مى باشد كه فرمود
از آینده كسانى كه اطراف مـنـبـر او حـلقـه زده بودند و ) ص (با سوگندهایى كه پیامبر اسالم ) ع(سپس موالى متقیان 

سوگند به خدایى كه دانه را شكافت و )) :طرفدارانش ، گفتار خود را به پایان برد مانند فقره اى از خـطـبـه گـذشته كه فرمود
را براى اینكه به آئین اسالم برگردید سركوب مى كند آنـگـونـه كـه شـمـا در ) اعراب (زنده را آفرید، البته او شما موجودات 

این مطلب داللت دارد كه وعده الهى بزودى در بین  ((مـى زدیـد تـا داخـل در دیـن اسالم شوند) ایـرانـیـان (اوائل ، آنـان 
را جایگزین آنها مى نماید كه مانند ) ایرانیان (دین رو بر مى گردانند و خداوند فرس اعراب محقق مى شود و آنان را از 

و داللت دارد كه پیروزى اسالم در این مرحله از ایـران آغـاز شده و به طرف قدس ادامه مى یابد ... آنان عرب زبان نیستند
 . است (ع(و مقدمه براى ظهور حضرت مهدى 

 شیران بى فرار: روایت 
 :نقل كرده كه آن حضرت فرمود) ص (روایت را احمد بن حنبل از پیامبر  این

نـزدیـك اسـت كه خداوند متعال ، اطراف شما را از عجم پر نماید، آنان چون شیرانى هـسـتـنـد كه اهل فرار نیستند ))
(265) طرفهاى درگیر و دشمنان شما را مى كشند و از غنیمت هاى شما استفاده نمى كنند

)). 
ایـن روایـت را نـیـز ابـونـعـیـم در كـتاب خودش به چند طریق از حذیفه و سمرة بن جندب و عـبـداهللا بن عمر نقل كرده 

  .(266) آورده است) استفاده مى كنند ()از غنائم شما استفاده نمى كنند(است ، اال اینكه او بجاى عبارت 
 گوسفندان سیاه و سفید: روایت 

ان بن بشیر ایـن روایـت را نـیـز حـافـظ ابونعیم در كتاب خود به چند طریق از ابوهریره و از مردى از صـحـابـه و از نـعـمـ
و مطعم بن جبیر و ابوبكر و ابویعلى حذیفه یمانى از پیامبر صلى اهللا علیه و آله نقل كرده است كه عبارت حدیث ، از حذیفه 

 :مى باشد
گوسفندان سفیدى به   امشب خواب دیدم گوسفندانى سیاه پشت سرم در حـركتند، سپس : پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله فرمود))

این گوسفندان سیاه اعراب هستند كه از شما پیروى : تند، بطوریكه دیگر گوسفندان سیاه را نـدیـدم ، ابـوبكر گفت آنها پیوس
مى كنند و گـوسـفـنـدان سفید عجم هستند كه از شما پیروى مى كنند و آنقدر تعداد آنان زیاد مى شود كه عربها در بین آنها 

(267) درست است فرشته وحى هم چنین تعبیر كرده است  :ى اهللا علیه و آله فرموددیده نشده و بشمار نمى آیند، پیامبر صل
)) 

ه اسـت كـه در روایـت ابـونعیم عبارات گوناگونى است كه تعبیر ابوبكر در آنها نیست و در برخى از آن روایـات آمـد
پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیه و آله در خواب دید كه گوسفندان سیاهى را آب مى دهد كه گوسفندان سفید بسیارى نیز بطرف 

 .تا آخر ...ایشان روى آوردند
 ایرانیان ،طرفداران اهلبیت:روایت 

نزد پیامبر صلى اهللا علیه و )) : ده و گفته استحـافـظ ابـونـعـیـم ایـن روایـت را در كـتـاب یـاد شـده از ابـن عـبـاس نقل كر



طـرفـداران و دوسـتـداران مـا اهل بیت ) ایـرانـیـان (فـارس : آله صحبت از فارس به میان آمد، حـضـرت فـرمـود
(268) هستند

)) 
 جم ، مورد اعتماد پیامبرع: روایت 

 : این روایت را نیز ابونعیم در كتاب خویش از ابوهریره روایت كرده كه گفت
و (سـوگـنـد بـخـدا مـن بـیـش از شـمـا  :نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله سخن از موالى و عجم ها بمیان آمد، حضرت فرمود))

(269) دارم به آنها اعتماد ) یـا بـیـشـتـر از بـعضى از شما
)) 

است ) ایرانى (ها در ایـنـجـا اعـم از عجم ، البته لفظ عجم (270) قـریـب بـه هـمـیـن مضمون را ترمذى در كتاب خود آورده 
 . و شامل غیر عرب از عجم مانند تركان و غیر آنها نیز مى شود

 آیا مردم ، كسانى جز فارسیان و رومیان اند؟: روایت 
 :ابـونـعـیـم در كـتـاب خـود، ایـن روایـت را از ابـوهـریـره نقل كرده كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود

مـت مـن آنـچـه را امـتـهـاى گـذشـتـه و نـسـل هـاى قـبـل از آنـان گـرفـتـه انـد وجـب بـه وجـب و مـتـر بـه مـتـر خـواهند ا))
مردم كدامند غیر از فارس ها و : یا رسـول اهللا هـمـانـگـونـه كه فارس و روم انجام دادند؟ حضرت فرمود: گفته شد. گرفت 

(271) رومیان 
)) 

و رومیان یعنى غـربـى هـا مـركـز ثـقـل تـمـدن ) عجم (این روایت ، به حقیقتى از تاریخ تمدن اشاره دارد و آن اینكه فرس 
بر سر تمدن ، ) ایرانیان (كه هیچ ملتى مانند فرس  بـشـریـت را در تـاریـخ تـشـكـیـل مـى دهـنـد و ما در زمان خود شاهدیم

 . طرف درگیر، با غربیها نیست
 ایرانیان و آغاز زمینه سازى براى ظهور حضرت مهدى علیه السالم

 خراسانى و یاور او شعیب بن صالح هر دو ایرانى هستند
دارند كـه آن بـزرگـوار بـعـد از نهضتى  كـلیـه منابع روایى شیعه و سنى ، پیرامون حضرت مهدى علیه السالم اتفاق نظر

و یـاران درفـش هـاى سـیـاه ، ایـرانى اند كه زمینه ساز حكومت آن ... مقدماتى كه برایش بوجود مى آید، ظهور مى كند
 در این روایات ، اتفاق است كه دو شخصیت وعده داده شده ،. حضرت و آماده كننده مقدمات فـرمـانـروائى وى مـى بـاشند

تا پایان روایاتى كه مربوط به آنان ... سید خراسانى و یا هاشمى خراسانى و یاور او شعیب بن صالح هر دو ایرانى هستند
 . در منابع شیعه و سنى آمده است

امـا مـنـابـع حـدیـث شـیعه عالوه بر ایرانیان ، افراد دیگرى را بعنوان زمینه سازان ظهور حضرت مهدى علیه السالم بنام 
منى ها ذكر نموده است چنانكه روایات بیشمارى در منابع شـیـعـه وجـود دارد كـه بـطـور عـمـوم داللت دارد كـه قبل از ی

مـانند این روایتى كه مى ... ظهور آن حضرت ، حكومت و یا نیرو و یا نهضتى مبارز و انتقام گیرنده بر پا خواهد شـد
 .البته اگر چنین روایتى وجود داشته باشد ((ى است از نیام كشیده شده او مى آید و براى خداوند، شمشیر)) :گوید

آن را بـا ذكـر پـنـج مـنـبـع نقل كرده است كه من این روایت را در این منابع  ((یـوم الخـالص ))چـه ایـنـكـه صـاحـب كـتـاب 
خـداونـد بـه مـا دقـت و امـانـت در ! نـمـوده اسـت  نیافتم ، همچنین موارد متعدد دیگرى كه براى آنـهـا هـم مـنـابـعـى را ذكـر

و مانند روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیه السالم كه گفت شنیدم ، حضرت مى ... نـقـل روایـات را عـنایت فرماید
 :فرمود

میدانى براى چه ؟ عرض آیا ! هـنـگـامـیـكـه درفـش حق برافراشته میگردد شرقى ها و غربى ها را لعن و نفرین مى كنند))
(272) براى آنچه را كه مردم با آن روبرو میشوند از اهل بیت و فرزندان آن حضرت پیش از ظهور وى . كردم خیر

)) 
، از بنى هاشم اند و پیروان وى ، غرب و شـرق را خـشـمـگین و ایـن روایـت داللت دارد كـه اهـل بـیـت آن حـضـرت 

زمانیكه با نهضت ظهور حضرت مهدى عـلیـه السـالم روبـرو مـى شـونـد بـراى آنـان ) دشمنان (ناراحت كرده اند، آنها 
ضه كافى در تفسیر بزرگ است كه در اثر آن اعـصـابـشـان را از دست مى دهند و روایتى كه قبال از رو  مـصـیـبتى بس 

 :از امـام صـادق عـلیـه السـالم نقل شد حضرت فرمودند بـعـثـنـا عـلیـكـم عـبـادا لنـا اولى بـاءس شـدیـدآیه شریفه 
گـروهـى را كـه خـداونـد پـیـش از ظـهـور قـائم بـرمـى انـگـیـزد، هـیـچ دشمنى را از آل پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله ))

 ((مـى خـوانـنـد مـگـر ایـنـكـه او را بقتل مى رسانندفـرا نـ
و سـایـر روایـاتـى كـه داللت دارد، مـهـیا شدن مقدمه و زمینه براى ظهور آن حضرت ، با نـیـروى نـظـامـى و تبلیغاتى 

 .((نام او بر سر زبانهاست ))جهانى است و چنانكه در برخى روایات آمده است بگونه اى است كه 
 :ین روایات مربوط به مقدمات ظهور، به سه دسته تقسیم مى شودبنابرا

 .الف ـ روایـات مـربـوط بـه روى كـار آمدن یاران درفشهاى سیاه كه شیعه و سنى بر آن اتفاق دارند



بـرخى ب ـ روایات مربوط به حكومت یمنى كه فقط در منابع شیعه وارد شده است ، البته شبیه ایـن روایـات ، احـادیـثـى در 
 . از منابع اهل سنت است مبنى بر ظاهر شدن یمنى پس از ظهور حضرت مهدى علیه السالم

ج ـ روایاتى كه حاكى از ظاهر شدن و روى كار آمدن زمینه سازان ظهور آن بزرگوار است ، بـى آنـكـه آنـهـا را مـشـخص 
لت بر یاران و یمنى آن حضرت دارد كه زمینه ساز اما بزودى متوجه خواهید شد كه این روایات بطور عموم دال... نماید  

 .حكومت وى هستند
امـا روایـات ، زمـان روى كـار آمـدن حـكـومـت یـمـنـى هـا را مـشـخـص نـمـوده اسـت كـه در هـمان سـال ظهور حضرت 

چنانكه . ، مى باشد و همزمان با خروج سفیانى از سرزمین شام و یا نزدیك خروج سفیانى كه دشمن و مخالف حضرت است
 . خواهید دانست

مـرحـله اول ، آغـاز نـهـضـت آنان : امـا حـكـومـت زمـیـنـه سـازان ایـرانـى ، بـه دو مـرحـله مـشـخـص تـقـسـیـم مـى شـود
بوسیله مردى از قم ، كسى كه حركتش سرآغاز اءمر ظهور حضرت مهدى علیه السالم است ، چه اینكه روایات گویاى این 

 .((آغاز نهضت آن حضرت از ناحیه مشرق است ))ست كه ا
مـرحـله دوم ، ظـاهـر شـدن دو شـخـصـیـت مـورد نـظـر، در بین آنها به نام سید ـ خراسانى و فـرمـانده نیروهاى آن 

 . حضرت و جوان گندمگونى كه نام وى در روایات ، شعیب بن صالح ضبط شده است
 . ن زمینه ساز را با توجه به پیشامدها و حوادثى كه ذكر آنها در اخبار آمده استچـنـانكه مى توان ، نقش ایرانیا

 . از آغاز نهضت آن توسط مردى از قم تا ورودشان در جنگ: مرحله اول 
 .داخـل شـدن در جـنـگـى طـوالنـى ، تـا ایـنـكـه خـواسته هاى خویش را بر دشمن تحمیل مى كنند: مـرحـله دوم 

 . رد كردن خواسته هاى نخستین خود كه اعالم كرده بودند و بپا شدن قیام همه جانبه آنان: مـرحـله سـوم 
سپردن پرچم اسالم بدست تواناى حضرت مهدى علیه السالم و شركت جستن آنها در نهضت مقدس آن : مرحله چهارم 

 . حضرت
اى جنگ ایرانیان بـوقوع مى پیوندد، بگونه اى در بـرخـى از روایـات ، آمـده اسـت كه ظاهر شدن خراسانى و شعیب در اثن

كه آنها با توجه به طوالنى شدن نبردشان با دشمن ، خـودشـان سـیـد خـراسـانـى را بـعـنـوان سـرپـرسـتى امور اجتماعى و 
ار مـى سیاسى خود برمى گـزیـنـنـد گـر چـه وى از پـذیرفتن این منصب خرسند نیست ، اما آنها او را سرپرست خود قـر

 .دهـنـد، سـپـس سـید خراسانى ، شعیب بن صالح را به فرماندهى نیروهاى مسلح خویش برمى گزیند
در تـعـدادى از روایـات ، زمـان آخـریـن مـرحـله زمـیـنـه سـازى آنـان كـه مـتـصـل بـه ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـلیـه 

ایـن بـرهـه ، مـرحـله شـعـیـب و خـراسـانـى اسـت ، از . بـود السـالم اسـت مـشـخـص گـردیـده كـه شـش سـال خـواهـد
 :مـحـمـد بـن حـنـیـفـه نقل شده است كه فرمود

درفشهاى سیاهى از بنى عباس و پس از آن درفشهاى سیاه دیگرى از خراسان خروج مـى كـنـنـد كه حامالن آنها كاله سیاه ))
است كـه وى را صـالح بـن شـعـیـب یـا شعیب بن صالح مى نامند او از قبیله  و لباس سفید بر تن دارند، پیشاپیش آنان مردى

بنى یمنم است آنان نیروهاى سفیانى را شكست داده و در بیت المقدس فرود مى آیند تا مقدمه حكومت حضرت مهدى عـلیـه 
ج او تـا تـقـدیـم زمـام امـور را بـه السـالم را فـراهم آورند، تعداد سیصد تن دیگر از شام به او مى پیوندد، فاصله خـرو

(273) حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم هـفـتـاد و دو مـاه میباشد
)). 

ى و شعیب ، مقارن و همزمان ، ظاهر در مـقـابـل ایـن احـادیث ، روایات دیگرى است كه مى گوید، ظاهر شدن خراسان
 :شدن یمنى و سفیانى است از امام صادق علیه السالم روایت شده است كه فرمود

خـروج خـراسـانـى و سـفـیـانـى و یـمـنـى در یـك سال و یك ماه و یك روز واقع مى شود، درفش یمنى در بین این پرچمها ))
(274) حق دعوت مى كنداز همه هدایتگر است ، زیرا وى مردم را به 

)). 
 :و از امام باقر علیه السالم منقول است كه فرمود

اى تسبیح كه خـروج سـفـیـانـى و خـراسـانـى و یـمـنـى در یـك سـال و یـك ماه و یك روز است مانند نظم و ترتیب دانه ه))
واى بـر كـسـانـى كـه در مقابل آنان بایستند در میان آن . یكى بعد از دیگرى اسـت جـنـگ از هـر طـرف روى مـى آورد

دعوت مى ) مهدى علیه السالم (درفشها، پرچم یمنى هدایت گرتر است ، آن درفش حق است و شما را بسوى صاحبتان 
(275) كند

)). 
ظاهرا، مراد از خروج این سه نفر به ترتیب ، مانند دانه هاى تسبیح ، با اینكه در یك روز واقـع مى شود این است كه 

آنان و   ، اما ترتیب جنبش البته آغـاز خـروج آنان در یك روز است . انگیزه هاى خروج آنها با یكدیگر ارتباط سیاسى دارد
 .استحكام امورشان مانند مهره هاى تسبیح ، یكى پس از دیگرى واقع مى شود



چون به طرق زیادى از محمدبن حنیفه نـقـل شـده اسـت و روایات ، . بعالوه روایت هفتاد و دو ماه اگر چه قابل قبول است 
حـضـرت على علیه السالم بوده كه حضرت آن را از گفتار گویاى این است كه وى داراى نوشته اى از پدر بزرگوارش 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله نـوشـته بود و در آن حوادث و پیش آمدهاى آینده بوده ، بلكه بنا بگفته برخى روایات ، در آن 
وهاشم از وى به ارث برده نـوشته ، نام تمام فرمانروایان حاكم بر مسلمانان ، تا روز قیامت ذكر شده بوده و آنرا فرزندش اب

 .... و نام كسانى را كه از عباسیان حكومت خواهند كرد به اطالع آنان رسانده است
امـا بـا ایـن همه ، آنچه كه در مسئله خراسانى و شعیب بهتر بنظر مى رسد، روایاتى است كـه مـى گـویـد خـروج 

چون این روایـات ، مـنـتـسـب بـه امـامـان علیه السالم مى باشد خـراسـانـى و شـعـیـب همزمان خروج سفیانى و یمنى است ، 
 السندى نیز مانند روایت ابوبصیر از امام باقر علیه(276) محكمتر است ، بلكه در این روایـات احـادیـث صـحیح   و سندش 

 .السالم وجود دارد
در هر صورت ، این مرحله از حكومت زمینه سازان دولت حضرت ، چنانچه ما هم ترجیح دادیم ، سـال قـبـل از ظـهـور 

وى و یـا احـتـمـال ایـنـكـه شـش سـال بـاشـد و در هـر حـال آخـریـن مـرحـله حـكـومـت آنـهـاسـت ، امـا آنـچـه مـشـكـل 
شـنـاخـت مـراحـل دیـگـر دولت آنـهـا قـبـل از آخـرین مرحله آن است و اینكه فاصله بین آغاز حكومت بـنـظـر مـى رسـد، 

این در حقیقت بخشى مفقود از سلسله ...آنان بواسطه مردى از قم بین خـروج سـیـد خـراسـانـى و شـعـیب چقدر است ؟
آرى در برخى از روایـات ، اشـاره هـایـى ... ازه بوده است روایات مربوط به ایرانیان است كه من در روایات ندیدم چه اند

 .در این زمینه وجود دارد كه بعد از بیان مهم ترین روایات مربوط به حكومت آنان ، خواهد آمد
 آغاز حكومت مهدى علیه السالم از ایران: روایت 

ه السالم از نـاحـیـه مـشـرق خـواهـد از جمله آن روایات ، حدیثى است كه صراحت دارد، آغاز نهضت حضرت مهدى علی
 :بـود از امـیـرمـؤ مـنـان عـلیـه السـالم نقل شده است كه فرمود

(277) آغـاز ظـهـور او از مـشـرق اسـت ، زمـانـیـكـه ایـن اءمـر پـیـش آمـد، سـفـیـانـى خـروج مى كند))
)) 

وارد شـده ایـن اسـت كـه ظـهور آن حضرت از (278) و از طرفى آنچه كه علما بر آن اتفاق دارند و در روایات به نحو تواتر
یعنى  ((آغاز نهضت او از ناحیه مشرق است )) :گفته امیرمؤ منان علیه السالم كه فرمودمكه است ، بنابراین باید مراد از 

و هـمـچـنـیـن داللت دارد كـه آغـاز نـهـضـت آن حـضرت ، . آغاز و شروع نهضت وى از مـشـرق ، یـعـنـى ایـران اسـت 
زیرا در روایت . ى نه كوتاه و نه طوالنى است قـبل از خروج سفیانى بوده و فاصله بین آغاز امر او و خروج سفیانى ، مدت

كه داللت بر فاصله داشته باشد، بلكه مى  ((ثم ))و  ((فـاء))عطف شده اسـت نـه  ((واو))، نهضت حضرت بر خروج سفیانى با 
) لسالم علیه ا(توان گفت این روایت ، اشاره به نوعى ارتباط سببى بین آغاز اءمر زمینه سازى براى دولت حضرت مـهـدى 

سفیانى صرفا واكنشى است جهت رویاروئى با موج   از سرزمین ایران و بین خروج سفیانى دارد، توجه داشتید كه جنبش
 .فزاینده نهضت اسالمى كه زمینه ساز مقدمه قیام آن حضرت مى باشد

 ـــردى ازاهل بیتو حـــكـــومـــت م) صـــلى اهللا عـــلیـــه و آله (امـــت مـــحـــمـــد : روایـــت 
نقل كرده نیز از جمله روایات در این زمینه است ، حضرت  ( عـلیـه السـالم(روایـتـى را كـه ابـوبـصـیـر از امـام صـادق 

 :فرمود
تا زمانیكه خاندان فالن بر مسند حكم هستند هیچگاه به گشایشى نخواهند ) صلى اهللا علیه و آله (اى ابوبصیر امت پیامبر ))

ا آنكه فرمانروائى آنان منقرض شود، با تـمـام شـدن آن ، خـداونـد آن را بـه مردى از اهل بیت ارزانى مى دارد كه رسید ت
در مـقـام قـضـاوت و حـكـم بـر مـردم ، اهـل رشـوه . روش او بر اساس تـقـوى و عـمـل وى هـدایـت گـر مـردم اسـت 

را مى دانم آنگاه ، آن مرد تنومند و كـوتـاه انـدام كـه داراى عـالمت خال بر  بخدا سوگند من او و نام او و پدرش. نـیـسـت 
صورت و دو نشانه دیگر بر پوست بدن دارد مى آید، او پیشوایى عادل است كه حافظ و نگاهبان آنچه كه نزد او ودیعه 

(279) آن را پر از ظلم و جور كرده اندگذاشته شده است مى باشد، دنیا را پر از عدل و داد مى نمایند آنگونه كه بدكاران 
)) 

ایـن روایـت قـابـل توجهى است ولى متاءسفانه بخش پایانى آن ناقص است ، این روایت را صـاحـب بـحـار از كـتـاب 
بیان داشته است كه این روایت را در  599س نـقـل كـرده اسـت كـه صـاحـب اقبال در كتابش ص سـیـد بـن طـاوو ((اقـبـال ))

بـطـائنـى دیـده اسـت و از آن كـتـاب ایـن روایـت را نـقـل كـرده امـا نـاتـمـام ، و در پـایـان  ((مـالحـم ))در كـتـاب  326سـال 
حال آنكه كامل نقل نكرده است ، بطائنى از یاران امام  ((ا نـقـل كـرده است سـپـس تـمـام روایـت ر))گـفـتـارش گـفـتـه اسـت 

بوده و نسخه كتاب وى نایاب است البته ممكن است در كتابهاى خطى ناشناخته در اطراف و اكناف كشورهاى ) ع(صادق 
 .اسالمى ما در كتابخانه ها وجود داشته باشد
حكومت مى كند و ) ع(پـیـش از ظـهور حضرت قائم ) ع(از ذریـه اهـل بـیـت روایـت داللت دارد كـه سـیـد بـزرگـوارى 



مقدمات دولت آن حضرت را فـراهـم مـى نـمـایـد، مـردم را مـتـوجـه تـقـوا و پـرهـیـزكـارى مـى نـمـاید و طبق احكام اسالم 
آن در روایت آمده احتمال دارد مراد از او عـمـل مـى كـنـد، وى اهـل سـازش و رشـوه گـیـرى نـیـسـت ، ایـن سید كه ذكر 

 .امام خمینى باشد
مـالزمـه ندارد كه مراد از آنها بنى  ((تا زمانیكه خاندان فالن بر سر كار باشند)) :امـا جـمـله خـانـدان فالن كه امام فرمود

در ) عـلیـه السـالم (كـه امـامـان عباس باشند آنگونه كه سید بن طاووس فهمیده است ، هـمـیـنـطـور در سـایـر روایـاتـى 
از این تعبیر، بنى عباس و گـاهـى ) علیه السالم (آنـهـا تعبیر به فالن و آل فـالن نموده اند، البته گاهى منظور امامان 

ـه فرمانروائى مى كـنـنـد، مـثـال روایـات مـتـعـددى ك) علیه السالم (خـانـدانـهـایى است كه قبل از ظهور حضرت مهدى 
بـازگـو كـنـنـده اخـتـالف بـیـن خـانـدان فـالن و آل فالن ، از حكام حجاز است وجود دارد كه آنان بر شخص فرمانروائى از 

ظهور مى كند و مانند ) ع(خودشان اتفاق نظر پیدا نمى كنند و بین قبیله ها ایجاد اختالف مى شود، آنگاه حضرت مهدى 
 :روایت شده است كه حضرت فرمود) ع(روایتى كه از امیرمؤ منان على 

كشته شدن بى گناهى : آیـا خـبـر نـدهم شما را به پایان سلطنت خاندان فالن ؟ عرض كردیم آرى اى امیرمؤ منان ، فرمود))
 در سرزمین حرم از قبیله قریش ، سوگند به خدایى كـه دانـه را شـكـافـت و مـوجـودات را هـسـتـى بـخـشـیـد بـعد از پانزده

(280) شب دیگر، سلطنتى برایشان نخواهد بود
)) 

و غیر از این روایت ، روایات متعدد دیگرى كه اختالف بین بنى فالن و یا به هالكت رسیدن فرمانرواى ظالمى از آنان را 
بوقوع مى پیوندد و یا اینكه ) ع(نكه پس از آن سفیانى خروج خواهد كرد و یـا ظـهـور حضرت مهدى بیان كرده است و ای

بنابراین باید این روایت را به غیر بنى ... بیانگر برخى از نشانه ها و پـیـشـامـدهـاى نـزدیـك ظـهور آن حضرت است 
 . ا سپرى شده استعباس تفسیر نمود زیرا صدها سال پیش ، حكومت و فرمانروائى آنه

چـه ایـنكه این . بـلكه روایاتى كه به صراحت از بنى عباس نام برده است ، حتما باید مورد بررسى و دقـت قـرار گـیـرد
وارد شده است و شخص راوى آن را بلفظ بنى  ((خـانـدان فـالن ))و  ((فرزندان فالن ))با عبارت ) ع(روایات از امامان 

 .مى باشد  ، بنى عباس ((فرزندان فالن ))از ) ع(ین اعتقاد كه مراد از گفته امام عباس روایت كرده به ا
گـاهـى در روایـات ظـهـور، تـفـسیر به بنى عباس صحیح است زیرا مراد از ذكر نام آنها، روش آنـان اسـت كـه در نـقـطـه 

البته بندرت نیاز به چنین ... و یـا ذریـه آنـان بـاشـد بوده است ، نه اینكه مراد شخص آنها و فـرزنـدان) ع(مـقـابـل امـامـان 
 . تفسیرى پیدا مى كنیم زیرا در اغلب روایات تعبیر به فرزندان و خاندان فالن شده است

تا زمانیكه خاندان فـالن بـر مـسـنـد حكم باشند، تا )) :بـه هـر حال ، منظور از خاندان فالن در روایت مورد بحث كه فرمود
حكام ظالم و ستم  ((فرمانروائى آنان منقرض شود، با تمام شدن آن خداوند آن را بر مردى از اهل بیت قرار مى دهداینكه 

علیه (پیشه ، غیر از بنى عباس اسـت كـه سـیـد مـوعـود، بـعـد از آنـان ظـاهـر مـى شـود و قبل از ظهور حضرت مهدى 
 .با عدالت حكمرانى مى كند) السالم 

آنـگـاه ، آن مـرد تـنـومـنـد كـوتـاه انـدام كـه داراى عـالمـات خـال بـر صـورت و دو نـشـانـه دیـگـر بـر پـوسـت ))امـا لفـظ 
حكایت از این دارد، بعد از آن سید كسى خواهد آمد كه مفهوم آن این است كه آن  ((بـدن دارد، پـیـشـوایـى اسـت عادل 

اسـت و هـم اوسـت كـه داراى این نشانه هاست ، چنانكه در اوصـاف حـضـرت )  عـلیـه السـالم(حـضـرت مـهـدى  شخص 
زیرا در مجموعه روایات ، آن حضرت بلند . بر آن حضرت تطبیق نمى كند ((مرد تنومند كوتاه قد))اما صفت . آمده است 

در اثر نقل سید بن طاوس و یا قامت و موزون یاد شده است ، بعید نیست كه یـك بـخـش و یـا بـیـشتر از این روایت ، 
و این مرد تنومند و كوتاه اندام ، بعد از سید مورد نظر مى آید و برخى از صـفـات . دیگرى از راویان ، افـتـاده باشد

دیـگـرش از روایـت افـتـاده اسـت ، بـدیـن سـان نـمـى تـوانـیـم ، اتـصـال زمان این سید مورد نظر را به زمان ظهور 
 . ، از این روایت استفاده كنیم)ع(ى حضرت مهد

 روایات مربوط به قم ، و مرد موعود این شهر
 :روایت شده است كه فرمود (ع(از زمـره روایـات ظـهـور، بـپـا خـاسـتن مردى از قم و یاران وى مى باشد، از امام كاظم 

وند كه قـلب هـایشان همچون پاره هاى آهن مردى از قم ، مردم را به سوى خدا دعوت مى كند، افرادى گرد او جمع مى ش))
ستبر است كه بادهاى تند حوادث ، آنان را نمى لغزاند، از جـنگ خسته نشده و نمى ترسند اعتماد آنان بر خداست و 

(281) سرانجام كار از آن پرهیزكاران است 
)) 

 . و همچنین مطالب بعد از آن مربوط به قم است
نموده و نـفـرمـوده اسـت از اهـل قـم ، مـى  ((مردى از قم ))در روایت ، تعبیر به ) ع(نـكـتـه قـابل توجه این است كه ، امام 

مردم را به سوى ))اشند و اینكه او چه اینكه ایشان اهل خمین و ساكن قم مى ب. تـوان این جمله را بر امام خمینى تطبیق داد



و بـه ایـنكه بادهاى تند كینه توزى دشمنان و یا جنگ و . نه فقط اهـل قـم و یـا اهـل مـشـرق زمـیـن را ((خدا دعوت مى كند
راه  درگـیـریـهـا كـه براى وى و طرفدارانش پیش مى آید، همچنان مقاوم مى ایستند و مبارزه مى كنند و هیچ تزلزلى به خود

 .نمى دهند
روایـت ، زمـان وجـود ایـن مـرد را كـه بـه آن بـشـارت داده شده است مشخص نكرده است اما در تـاریـخ قـم و ایـران 

چـنـیـن شـخـصـیـت و یـارانـى داراى ایـن صـفـات بـرجـسـتـه ، قـبـل از امـام خـمـیـنـى و طـرفـدارانـش بـى سـابـقـه بـوده 
تـه احـتمال اینكه این روایت ناقص باشد وجود دارد و یا اینكه به مناسبتى ، امام آن را فرموده انـد، همین روایت البـ... اسـت 

را صاحب بحاراالنوار، از كتاب تاریخ قم نوشته حسن بن محمد بن الحسن قـمـى كـه هـزار سـال پـیـش آن را تـاءلیـف 
 .كتاب یافت نمى شود نـمـوده اسـت نقل كرده كه متاءسفانه نسخه آن

درست است كه در تاریخ قم و ایران ظاهر شدن چنین مرد وعده داده شده اى را با یارانى داراى صفات : گاه گفته مى شود
اما دلیلى هم نداریم كـه ایـن روایـت ، مـنـطبق بر امام خمینى و طرفداران وى مى ... برجسته ، كسى سراغ نداشته است 

د دیگر و یـاران دیـگـرى بـاشـد كـه در عـصـر و زمـان مـا ظاهر خواهند شد و یا اینكه بعد از مدتى باشد شاید منظور مر
 ...طوالنى و یا كوتاه خواهند آمد

آرى درست است كه در روایت ، آنگونه كه بیان كردیم زمان این پیشامد مشخص و روشـن نـشـده است اما : پـاسـخ 
، بعالوه آنچه كه در روایات متعدد دیـگـر، پـیـرامون قم و ایران وارد شده است موجب  مجموعه صفاتى كه در روایت آمده

صلى اهللا علیه و (بنابراین اگر پیامبر ... اطمینان این معناست كه مراد از صفات یاد شده ، امام خمینى و یاران وى مى باشند
كـه مـنـطـبـق بـر وضـع موجود باشد، مـعـقـول نـیـسـت كـه از آن  بـه حـادثـه و پـیـشـامـدى خـبـر دادنـد) ع(و امـامـان  ( آله

و ) صـلى اهللا عـلیـه و آله (چـشم پوشى نموده و آن را بر قضیه و حادثه اى مشابه آن و یا واضـح تـر، كـه وعـده پـیـامـبـر 
 . اهل بیت او بر آن منطبق شود، حمل نمائیم

نقل شده است به خوبى روشن است كه این شهر نزد آن ) ع(ـرى و آیـنـده آن از اهل بیت از روایـاتـى كـه دربـاره قـم و بـرت
بزرگواران از ارزش و اهمیت ویژه اى برخوردار است ، بلكه مى توان گفت مؤ سس و بنیانگذار این شهر و طرح و ایجاد 

ه بعد از آن نسبت به این شهر عنایت بوده است ك) ع(هجرى ، بدست با كفایت امام باقر  73آن در قلب ایران در سال 
 .خاصى داشته اند

و آنـان بـا دانشى كه از جد بزرگوارشان داشته اند، خبر داده اند كه در آینده ، این شهر مـقـدس از جـایـگاهى واال 
 .برخوردار خواهد شد و اهالى این شهر، از یاران باوفاى حضرت مهدى ارواحنا فداه خواهند بود

ـات ، تصریح دارد به اینكه فلسفه نامگذارى این شهر مقدس به قم مناسب بـا نـام حـضـرت مـهـدى كـه قـائم بـرخـى روای
بـحـق اسـت مـى بـاشـد و مـنـاسـب بـا قـیام و بپا خاستن اهـل قـم و مـنـطـقـه جـغـرافـیـایـى آن شهر در زمینه سازى و یارى 

ادى ، در نزدیكى این شهر در زمان تاءسیس آن بنام كمندان و یا كمد، بـه نمودن آن حضرت است از طـرفـى وجود یك آب
عربى بودن این كلمه مالحظه نشده است جـز ایـن مـنـاسـبت كه نام آن قم گذاشته  ((قم ))ایـن معنى نیست كه در نامگذارى به 

ى كه تاءسیس این شهر از ناحیه علماء و شده و یا تغییر و دگرگونى در نام فارسى آن بـوجـود آمـده اسـت بـه ویژه زمان
عفان بصرى از امام صادق ... و زیر نظر آن دو بزرگوار بوده است ) ع(روایت كنندگان حـدیث ، از امام باقر و صادق 

 : روایت كرده كه گفت) ع(
ـولش آگـاهـتـرنـد خـدا و رس : آیا مى دانى از چه رو این شهر را قم مى نامند؟ عرض كردم: به من فرمود) ع(امام ))

گرد آمده و با وى قیام مى نمایند و در كنار او ) ع(هـمـانـا قـم نـامـگـذارى شـده بـراى ایـنـكـه اهل قم اطراف قائم : فـرمـود
(282) ثابت قدم مانده و او را یارى مى كنند

)) 
ایـن روایـت ، و امـثـال آن قـرینه هایى هستند بر اینكه آغاز تاءسیس شهر مقدس قم توسط عبداهللا پسر مالك اشعرى و 

و راویـان حـدیـث آن بـزرگـوار بـوده انـد هـمه ) ع(برادرش اءحوص و هواداران آنان كه همگى از یاران خاص امام بـاقـر 
بوده است و این نام را آن حضرت براى این شهر ) ع(ت كه تاءسیس این شهر به امر امام باقر اینها موجب این اطمینان اس

) شـهـر) (بـلدة (و بـطـریـق مـؤ نـث ) سرزمین ) (بلد(انـتـخـاب فـرمـوده انـد، نـام قـم در روایـات بـه صـیغه مذكر به معنى 
 .و هم بصورت غیرمنصرف به كار مى رودهـم قابل صرف كردن است ) قـم (آمـده اسـت ایـن كـلمـه 

نسبت به شهر قم عنایت خاصى داشته اند و مفهومى را برتر و وسیع تر از ) ع(ظـاهـر بـرخـى روایات این است كه امامان 
ـه یك شهر و توابع آن ، به این شهر بخشیده اند، لذا نام ایـن شـهـر را بـه مـعـنـاى خـط و روش و اسـلوب قـم ، نـسـبـت ب

عده اى از بزرگان رى نقل كرده . بكار برده اند) صلى اهللا علیه و آله (و قیام آنان با مهدى آل پیامبر ) ع(والیـت اهل بیت 
 :رسیدند و) ع(اند كه حضور امام صادق 



عرض خوش آمدند بـرادران قمى ما، سپس : مـا از اهـل رى هـستیم كه خدمت رسیده ایم ، حضرت فرمود: عـرض كـردنـد))
مـا اهـالى رى هـسـتـیـم : خوش آمدند برادران قـمـى مـا مـجـددا عـرض كـردنـد: كردند ما اهل رى هستیم ، حضرت فرمود

ا ، امـام نـیـز كـالم اول خـود را تـكـرار كـرد، آنـان گـفـتـنـد خـود را چـنـد بـار یـادآور شـدنـد، امـام نـیـز مانند اول آنان ر
خداوند داراى حرمى است كه عبارت است از مكه مكرمه و پـیـامـبـر داراى حـرمـى اسـت و آن : فرمود پاسخ داد و چنین

داراى حرمى است كه كـوفـه اسـت و مـا اهـل بیت نیز داراى حرمى هستیم كه آن ) ع(مـدیـنه منوره است و امیرالمؤ منین 
ین شهر دفن خواهد شد كسى كه آن بزرگوار را در قم زیارت شهر قم است ، بزودى بانوئى از سـالله من بنام فاطمه در ا

 ((كند اهل بهشت مى باشد
(283) متولد نشده بودند) ع(زمانى فرمود كه هنوز حضرت كاظم ) ع(راوى گفت این سخن را امام صادق 

)) 
و مركز والیت و یارى آن بزرگواران مى باشد و ) ع(از اهل بیت ، تا زمان حضرت مهدى ) ع(ـنى قم ، حرم امامان یـع

) ع(اهل رى و غیر آن نیز اهل قم محسوب مى شوند زیرا آنان نیز پیرو خـط و روش اهـل قـم نـسـبـت بـه اهـل بـیـت 
مى ) ع(ز اهل قم كه در روایات آمده و اینكه آنان یاوران حضرت مهدى از ایـن رو بـعـیـد نـیـسـت كـه مراد ا. هـسـتـنـد

هـسـتـنـد، بـلكـه شامل ) ع(باشند، همه ایرانیانى بـاشـنـد كـه در والیـت و دوسـتـى و جـنـگ و جـهـاد پـیـرو امـامـان 
 .مسلمانان غیرایرانى نیز بشود

یـعـنـى  ((ا زمانى فرمود كه هنوز حضرت كاظم مـتـولد نـشـده بـودحضرت این كالم ر)) : و مـعـنـاى كـالم راوى كـه گفت
ایـن گـفـتـه امـام صـادق كـه قـبـل از والدت امـام كـاظم بوده مشعر به این است كه آن حضرت از والدت نوه خویش فاطمه 

هـجـرى قـمـرى  128بـل از سـال پـیـش از والدت پـدر بـزرگـوارش یـعـنـى قـ) ع(مـعـصـومـه دخـتـر مـوسـى بـن جـعـفـر 
 ... ، خبر داده است و اینكه آن بانوى بزرگوار در قم دفن خواهد شد، و این قضیه هفتاد سال بعد، تحقق پیدا كرده است

هـجـرى از مـدیـنـه خـارج  200را در سـال ) ع(بـزرگـان قـم نـقـل كـرده انـد زمـانى كه ماءمون ، على بن موسى الرضا ))
هـجـرى خـواهر گرامى او حضرت فاطمه معصومه در پى برادر از مدینه  201و بـه طـرف مـرو، فـرسـتـاد در سـال  كـرد

خارج شـد و بـه سـمـت ایـران حـركـت كـرد تـا بـه شـهـر سـاوه رسـیـد در آنـجـا بـیـمـار شـد، سئوال كرد چقدر فاصله بین 
 ((. من و قم است ؟ عرض كردند ده فرسخ

زمـانـیـكه این خبر به اوالد سعد ـ یعنى سعد پسر مالك اشعرى رسید همگى با هم آهـنـگ سـاوه نـمـودنـد تا از آن ...))
حضرت تقاضا كنند كه به شهر آمده و در آنجا بماند چون حضور او رسیدند، موسى پسر خزرج از بین آن جمعیت خارج 

گـرفـتـه و تـا قـم هـمـراهـى كـرد و آن بـزرگـوار را در مـنـزل  شد و بطرف حضرت رفته و مـهـار شـتـر ایـشـان را
روز در شهر قم ، در اثر بیمارى قبلى به رحـمـت و رضـوان الهـى پـیـوسـتـه و  17یا  16خـویـش جاى داد، پس از اقامت 

شریفش را در موسى پسر خـزرج پس از مراسم غسل و كفن آن حضرت ، بدن . روح پاكش به ملكوت اعلى پر گشود
زمینى كه متعلق به خودش بود و هم اكنون نیز مرقد مطهرش در آنجاست ، بخاك سپرد و سقفى از بوریا و حصیر بر قبر 

بر قبر مطهر آن بزرگوار گنبد و  ( علیه السالم(آن حضرت سرپا نمود، تا زمانى كه توسط زینب دختر حضرت جواد 
 ((.بارگاهى بنا نمودند

چـنـیـن بـر مـى آیـد، كـه فـاطـمـه مـعـصـومـه ، بـسـیـار اهـل عـبـادت و زهـد و بـزرگـوارى بـود، از ایـن روایـات 
، آن بـزرگـوار در عـیـن ایـنـكـه از سـن كـمـى بـرخـوردار بـود، اهـل بیت )س (حـضـرت فـاطـمه زهرا   هـمـانـنـد مـادرش 

یى داشت چه اینكه این مقام و منزلت حـضـرت ، نـزد عـلمـاء و بزرگان مقامى خاص و ارزش و اهمیت واال) علیه السالم (
قم نیز محرز بوده است زیرا براى ارج نهادن بمقام آن بـانـو از قـم بـه طـرف سـاوه حـركـت كـرده و بـه اسـتـقـبال وى 

دى بـنـا كـردنـد و آنـجـا را شتافتند و پس از رحلت آن بانو، ساختمان نسبتا ساده اى بر مزارش ساخته سـپـس گـنـبـ
زیـارتـگـاه دوسـتـداران اهـل بـیـت قرار داده اند و عده اى از آن بزرگان وصیت كردن كه در جوار حضرتش به خاك 

 .سپرده شوند
ت كـمـتـر از بـیـسـت سـال بـوده اسـت ، و شـایـد عـل) س (در روایـات آمـده اسـت كـه سـن مـبـارك حـضـرت مـعـصـومـه 

مى نامند و به خاطر كمى سن آن بزرگوار باشد، زیرا  ((معصومه قم ))و یا  ((فاطمه معصومه ))ایـنكه ایرانیها آن حضرت را 
معصوم در لغت فـارسـى بـه مـعـنـاى بـى گـنـاه مـى آیـد و از هـمـیـن رو بـه طـفـل خـردسـال نـیـز كـه بـى گـنـاه اسـت 

به جهت طهارت و پاكدامنى و عصمت آن حضرت از گناه باشد، چون در مذهب شیعه  مـعـصوم مى گویند و شاید هم
وجود داشته باشد و این ، در مورد ) علیه السالم (یك عـصـمـتـى كـه واجب است در امامان : عصمت بر دو نوع است 

ن و اولیاء خدا ثابت است كه ثابت است و دیگر عصمتى كه جایز است و آن براى بزرگا) عـلیه السالم (چهارده مـعـصـوم 
 .مقدس و پاك از گناهان و آلودگیهایند



، از بدو )علیه السالم (نـقـل شـده است ، ظاهر مى شود كه امامان  ( عـلیـه السـالم(از روایـت بـعـدى كـه از امـام رضـا 
ر آورده اند و دوستى و محبت بشما) علیه السالم (شهر قم ، مردم این شهر را به عنوان یاران حضرت مهدى   تاءسیس 

مردم این شهر نسبت به حضرت مهدى ، قبل از والدت آن حضرت معروف بوده است از صفوان بن یحیا نقل شده است كه 
 : گفت

) علیه السالم (بـودم ، سـخـن از اهـل قم و عالقه آنان نسبت به حضرت مهدى ) عـلیـه السـالم (روزى خـدمـت امـام رضـا ))
بهشت داراى : خداوند از آنان خشنود باشد، آنگاه فرمود: آمد، آن حضرت براى آنان طلب آمرزش كرد و فرمودبه میان 

بهترین پیروان ما از بین شیعیان جهان ) اهل قم )هشت در اسـت كـه یـكـى از آنـهـا مـخـصـوص اهـل قـم مـى بـاشـد، آنـان 
(284) آنان قرار داده است  هستند خداوند سبحان محبت و دوستى ما را در سرشت

)) 
در روایـت آمـده اسـت كـه درهـاى بـهـشـت بـه تـنـاسـب اعمال مردم بین آنان تقسیم بندى شده است ، از این رو بعید نیست 

علیه (ایـن بـاشـد كه آنان را از در مبارزین و مجاهدین همراه امامان ) یـژه اهـل قـم اسـت یك در، و(كه معنى این جمله كه 
و یـا از در مـخـصـوص شـایـسـتـگـان چـنـانـكـه در صـفـات آنـهـا وارد شـده است ، داخـل بـهـشـت مـى شـوند و ) السـالم 

داللت به فضیلت و برترى اهل قم بر سایر شیعیان  ((ن هستندآنها بهترین پیروان ما از بین شیعیان جها))گفته حضرت كه 
 .دارد

تاكنون همچنان پـرشـور و زنـده بـاقى مانده ) علیه السالم (قـابـل تـوجـه اسـت كـه مـحبت اهل قم نسبت به حضرت مهدى 
حقیقت را در ایمان و عملكرد است بلكه با پیروزى انقالب اسالمى ایران ، این عشق به سـر حـد كـمـال رسـیده است و این 

و ظواهر زندگى آنان حتى در نامگذارى فرزندان و مساجد و مؤ سسات خود بنام آن حضرت ، به گونه اى كه هیچ خانه اى 
 .از این نام خالى نیست ، مى توان مشاهده نمود

حان كسانى را كه بدخواه این شهر بـرخـى روایـات داللت دارد كـه ، بـال و گـرفـتـارى از اهل قم دور است و خداوند سب
 :از ابان بن عثمان و حماد بن ناب روایت شده كه گفتند .باشند، نابود مى گرداند

. بودم كه عمران پسر عبداهللا قمى وارد شد، خدمت امام رسـیـد و از او مـسـئول كرد) علیه السالم (خدمت امام صادق ))
سـئوال كـردم ؛ ایـن شـخـص ) عـلیـه السـالم (از رفتن آن مـرد از امـام  حضرت با وى بسیار با مالطفت برخورد كرد، پس

اهـل قـم بـود  : او از خـانـواده بـزرگـواران ، یـعـنـى: كـه بـا او این همه خوشرفتارى فـرمـودى كـه بـود؟ حـضـرت فـرمـود
(285) مى شكند هیچ ستمگرى درباره آنان نیت سوء نمى كند، مگر اینكه خداوند او را درهم 

)) 
(286) بالء از قم دفع شده است ))در روایت دیگرى آمده است كه 

)) 
 : ر نقل شده است كهدر جاى دیگ

اهـل قـم از ما و ما از آنان هستم ، هر ستمگرى كه درباره آنان اراده سوء داشته باشد مـرگ او فـرا مـى رسد، تا زمانیكه ))
امـا زمـانـى كـه آلوده بـه چـنین اعمالى ) تا زمانى كـه تـغـیـیـر روش نـدهـنـد: و در نسخه دیگر(به یكدیگر خیانت نكنند 

یاران قائم و بازگو كنندگان مظلومیت ما ) اهل قم (خداوند سبحان ، سـتـمـگـران را بـر آنـان حاكم مى كند، ولى آنان  شدند،
خداوندا آنان را از شر هر فتنه اى نگهدار و از هر : و رعایت كنندگان حقوق ما هستند، آنگاه رو به آسمان كرد و گفت 

(287) گزندى نجات ببخش 
)) 

 :روایت شده است كه فرمود) علیه السالم (از امام صادق 
بـالهـا از قـم و اهـل آن دور شـده اسـت ، بـزودى زمـانـى خـواهـد رسـیـد، كـه قـم و اهل آن حجت بر مردم خواهند بود و ))

ت قائم ، ما و ظهور وى مى باشد، اگر چنین نـبـاشـد زمـیـن اهـل خـودش را فـرو مـى بـرد، فـرشـتـه هـاى این در زمان غیب
الهـى بـالهـا را از این شهر و اهل آن دفع مى كنند هر ستمگرى كه در حق آنان اراده بد داشته باشد، خداوند در هم كوبنده 

به گرفتارى و مصیبت و یا دشمنى ، مبتال مى گرداند، خداوند سبحان ، قم و  سـتـم پـیـشـگـان ، او را درهـم مى شكند و یا
288)(كردند  اهلش را در زمان فرمانروائى ستمگران از یاد آنان مى برد آنگونه كه ظالمان یاد خدا را فراموش 

)). 

البـتـه ، ایـن بـدین معنا نیست كه به اهل قم اصال بدى نمى رسد، بلكه ممكن است برخى مـشـكـالت بـر آنان وارد 
شود، ولى خداى بزرگ ، آنان دشوارى و بال را از آنان دور نگه داشـتـه و بـا الطـاف گوناگون خویش آنها را یارى 

سركشان و متجاوزین و مشغول نمودن آنان به گرفتاریهایى است كه  مى فرماید، كه از بارزترین آنها، نـابود كردن
 .، به اهل قم نپرداخته و بطور كلى از آنها یاد هم نمى كنند

كه بیان كننده آینده شهر قم و نقش مكتبى آن ) علیه السالم (صـاحـب بـحـاراالنوار دو روایت را، از امام صادق 
 . مى باشد آورده است) علیه السالم (پیش از ظهور حضرت مهدى 

 :روایت اول بیان مى دارد



خـداونـد بـوسـیـله شـهـر كـوفـه بـر سـایـر شـهـرهـا اسـتـدالل مـى كـنـد، هـمچنین به مؤ منان آن شهر بر سایر مؤ ))
اونـد مـتـعـال منین و به شهر قم بر سایر شـهـرهـا و بـواسـطـه اهـل قـم بـر جـهـانـیـان اعـم از جـن و انـسـان ، خـد
دینداران در : اهـل قـم را مستضعف فكرى قرار نداده بلكه همواره آنان را موفق و تاءیید كرده است سـپـس فرمود

این شهر در مضیقه زندگى مى باشند اگر غیر این باشد مردم بـه سـرعـت بـه آنـجـا روى مـى آورنـد و آنـجـا 
ـونـد و آنگونه كه باید نمى تواند بر سایر سرزمین ها حجت باشد، خـراب مـى گـردد و اهـل آن تـبـاه مـى ش

ندارد و ساكنان آنها لحظه اى بـاقـى نـمـى مـانـنـد و   زمـانـیـكـه مـوقـعـیـت قـم بدینجا برسد آسمان و زمین آرامش 
ن حجت بر مردم بال و گرفتارى از قم و اهل آن دفع گردیده است ، بزودى زمانى خـواهد رسید كه قم و اهل آ

اگر چنین نباشد زمین اهل خودش را فرو مى . خواهند بود و این در زمان غیبت قائم ما و ظهور وى مـى بـاشد
برد، فرشته هاى الهى ماءمور دور نـمـودن بـالهـا از این شهر و اهل آن مى باشند هر ستمگرى كه درباره آنان 

نـده ستم پیشگان ، او را درهم مى شكند و یا به گرفتارى و مصیبت و یا اراده بد داشته بـاشـد، خـداونـد درهـم كـوبـ
دشمنى ، مبتال مى گرداند، خداوند متعال نام قم و اهلش را در زمان فرمانروائى ستمگران از یاد آنان مى برد 

 ((.آنگونه كه آنها یاد خدا را فراموش كردند
 :و روایت دوم مى گوید

ـؤ منان خالى مى گردد و بگونه ایكه مار در جایگاه خود فـرو مـى رود عـلم نـیـز ایـن بـزودى شـهـر كـوفـه از م))
چنین از كوفه رخت برمى بندد و از شهرى بنام قم آشكار مى شـود و آن سامان معدن فضل و دانش مى گردد 

و این قضایا .  بنحویكه در زمین كسى در استضعاف فكرى بـسـر نـمى برد حتى نو عروسان در حجله گاه خویش
نزدیك ظهور قائم ما به وقوع مى پیوندد، خداوند سبحان ، قم و اهلش را براى رساندن پیام اسالم ، قائم مقام 

حـضـرت حـجـت مـى گـرداند اگر چنین نشود زمین اهل خودش را فرو مى برد و در زمین حجتى باقى نمى ماند، 
گردد، بدین سان بر مـردم اتـمـام حـجـت مـى شـود و یـكى دانش از این شهر به شرق و غرب جهان منتشر مى 

ظهور مى كند و ظهور وى باعث خشم ) علیه السالم (باقى نمى ماند كه دین و دانش به وى نرسیده باشد آنگاه قائم 
زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمى گیرد مگر بعد از آنكه وجود مقدس . و غضب خداوند بر بندگان مـى شود

(289) رت حجت را انكار نمایندحض
)). 

 :از این دو روایت ، چند امر روشن مى شود
است الف ـ ایـنـكـه دو روایت نقل به معنى شده اند، بعالوه در آنها اندكى تقدیم و تاءخیر است اما آنچه كه مهم 

 .معنایى كه این دو روایت در بر دارند
علیه السالم (ب ـ از ایـن روایـتـهـا اسـتـفـاده مـى شـود، كـه نـقش مذهبى شهر كوفه در دانش و پیروى از اهل بیت 

مـضـمـحـل شـده و از بـیـن مـى ) علیه السـالم (نقشى مهم و بزرگ بوده ، اما در آستانه ظهور حضرت مهدى ) 
ـتـه كـوفـه شـامـل نـجـف نـیـز مـى شـود زیـرا نـام اصلى آن نجف كوفه بوده است بلكه گاهى مراد از كـوفه رود، الب

و نزدیك . عراق عنوان شده است چنانكه ما در جاى خودش بیان كردیم ، اما نقش مذهبى شهر قم همچنان ادامه دارد
و )) :فـقـره از روایت به این معنى اشاره داردظهور حضرت از عظمت بیشترى برخوردار مى گردد، چنانكه دو 

 ((.و این قضایا نزدیك ظهور قائم ما خواهد بود))و  ((این همه ، در زمان غیبت قائم ما و ظهور وى مى باشد
. ج ـ نقش برجسته اعتقادى و ایدئولوژیكى شهر مقدس قم ، در آن زمان مخصوص ایران و یا شـیـعـیـان تنها نیست 

و بزودى زمانى خواهد رسید كه قم و اهلش ))ست جهانى كه حتى غیر مسلمان را نیز در بر مى گیرد بلكه نقشى ا
این بدان معنا نیست كه  ((و یكى باقى نـمـى ماند كه دین و دانش به وى نرسیده باشد)) ((حجت بر مردم خواهند بود

بدین معناست كه نداى اسالم و مطرح شـدن  دانش و مذهب ، از ایـن شـهـر بـه فـرد فرد مردم جهان مى رسد، بلكه
آن ، طـورى بـه جـهـانیان مى رسد كه اگر كسى سعى در دست یابى به مقررات و دستورات اسالم داشته باشد، 

 .براى وى امكان پذیر خواهد بود
بلیغاتى داشته ، البـتـه چـنـیـن نـقش تبلیغاتى مهمى براى شهر قم ، بستگى به برپائى حكومتى داراى دسـتگاههاى ت

بلكه متوقف بر مبارزات با سركشان جهت استكبار دارد كه این خود باعث رسیدن صداى اسالم از قم به جهانیان 
 .مى شود

د ـ ایـن نـقـش بـزرگ فرهنگى براى شهر قم ، سبب كینه توزى و دشمنى استكبار جهانى نسبت به این شهر مى 
این شهر، این دشمنى با اسـالم علت انتقام گرفتن خداوند از مستكبران ،  گردد، یعنى نسبت به مطرح شدن اسالم از

مـى شود، چرا كه با این دشمنى حجت بر مردم تمام شده است و ایجاد  (علیه السالم (بدست تواناى حضرت مهدى 
، صرفا كینه گرفتارى توسط دشـمـنـان ، از جـنـبه جهل آنان نسبت به اسالم نیست ، بلكه دشمنى و خصومت آنان 

 .توزى و مخالفت با اسالم مى باشد
قابل توجه است آنچه كه در این دو روایت گفته شده در كوفه و عراق محقق شده است و در قـم و ایـران ، در 



حتى اگر قائل . آسـتـانـه تـحـقـق اسـت و در حـقیقت قم و ایران بر ملتهاى مسلمان و سایر مـلل جـهـان حـجت هستند
ایجاد چنین آگاهى كه در این دو روایت آمده اسـت در بـین ملتهاى جهان ، ده ها سال بطول انجامد، باز هم  شویم كه

 ((نـزدیـك ظـهـور قـائم مـا))امـا عـبـارت حـدیـث كـه . شكستى نیست كه برخى از آن مـقـدمـات آغـاز شـده اسـت 
علیه (یت جهانى براى شهر قم و بین ظهور حضرت مهدى اسـت ، دلیـل بـر ایـن اسـت كـه بـیـن تحقق چنین موقع

 . فاصله چندانى نیست) السالم 
 اهل مشرق و پرچمهاى سیاه: روایت 

ایـن حدیث در منابع شیعه و سنى وارد شده است و به عنوان روایت درفش هاى سیاه و روایت اهـل مـشـرق و 
آله بعد از وى با آنان روبـرو مـى شـونـد، شـنـاخـتـه شـده  روایـت آنـچـه را كـه اهل بیت پیامبر صلى اهللا علیه و

اسـت از طـرفـى آن را منابع گوناگون از عده اى از صـحـابـه بـا انـدكـى تـفـاوت ، در بـیـن الفـاظ و فـقـرات آن 
بع تصریح نموده بـرخـى دیـگـر از روایـات بخش هایى از آن را روایت كرده و تعدادى از آن منا. نـقـل كـرده انـد

 .اند كه راویان این خبر همه ، ثقه هستند
 :قـدیـمـى تـریـن مـنـابـع حـدیـث اهـل سـنـت كـه ایـن روایـت و یـا بـخـشـى از آن از نقل كرده اند، عبارتند از

و ابن حـماد در نسخه  553و  464ص  4و حاكم در مستدرك ج  269و  518ص  2ابـن ماجه در سنن خود ج 
 93و دارمـى در سـنـن خـود ص  235ص  15و ابن ابى شیبه در مصنف خود ج  85و  84ص  ((فتن ))خود خطى 

و شاید روایتى را كه عده اى از صاحبان صحاح ، . و مـتـاءخـریـن آنـهـا ایـن روایـت را از آنـان نـقـل كـرده انـد
گروهى از مشرق زمین خروج مى كنند و مقدمات ))كه مانند ابن ماجه و احمدبن حـنـبـل و دیـگـران نـقـل كـرده اند 

 .بخشى از همین روایت باشد ((حكومت حضرت مهدى را فراهم مى نمایند
 : اینك عین عبارت حدیث به نقل از مستدرك حاكم

رسیدیم ، حضرت بـا رویـى گـشـاده و غـرق ) ص (حضور پیامبر : از عـبـداهللا بن مسعود نقل شده است كه گفت ))
سـرور و شـادى بـا مـا روبـرو شـد، آنچه را كه از حضرت سـئوال كـردیـم پاسخ دادند، اگر ما ساكت مى شدیم از 

آن حضرت شروع به سخن مى نمود تا اینكه گروهى از جوانان بنى هاشم گذارشان از آنجا افتاد و امام حسن و امام 
ها افتاد، در پى آنان افتاد و دو چشمان آن حـضـرت پـر در بـیـن آنـان بـودنـد، تـا چـشـم حـضرت به آن (ع(حسین 

اى رسـول خـدا، هـمـواره چـیزى در چهره ات مى بینم كه ما را ناراحت مى : عـرض كـردیـم .. از اشـك گـردیـد
 مـا خـانـواده اى هـسـتـیـم كه خداى سبحان آخرت را بر دنیا، براى ما اختیار فرموده است)) :سازد، حضرت فرمود

، بـزودى بـعـد از مـن ، اهل بیتم در شهرها و سرزمین ها پراكنده و آواره خواهند شد، تا اینكه درفـش هـائى سـیـاه 
از مشرق زمین به اهتزاز در آید كه حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى كنند، آنان دست از حق برنمى 

نند، بـه آنـان اعـتـنـاء نـمـى شود، در این صورت ، دست به دارند، اما اجابت نمى شود دیگر بار درخواست مى ك
مبارزه زده و به پیروزى دست مى یـابـنـد، هـرگـاه كـسـى از شـمـا و یا ذریه شما آن زمان را درك كرد باید به 

ـنـد كـه پیشواى از اهل بیت من بپیوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى برف سینه خیز برود، آنها درفش هاى هـدایـت
آنـهـا را بـدسـت مـردى از اهـل بیت من مى سپارند، كه نام وى مانند نام من و نام پـدرش نـام پـدرم مـى بـاشـد، او 

 ((مـالك زمـیـن گـردد و آن را پـر از عدل و داد مى كند آنگونه كه از جور و ستم پر شده است 
و مجلسى را بحار ج  117و  30در كتاب مالحم و فتن ص اما در منابع روایتى ما، این حدیث را سید بن طاووس 

از نـاحـیـه ) ع(از اربعین حافظ ابونعیم ، روایت بیست و هفتم ، مربوط به آمـدن حـضـرت مـهـدى  83ص  51
 :روایت كرده است كه فرمود) ع(از امام باقر  243ص  52مشرق و مشابه این را در بحار ج 

از مشرق زمین خروج مى نمایند و طالب حق اند اما آنها را اجـابت نمى كنند، مجددا بر گـوئیـا مـى بـیـنـم گروهى ))
خواسته هاشان تاءكید دارند، اما مخالفان نمى پذیرند وقتى چـنـیـن وضـعـى را مـشـاهـده مـى كـنـنـد شـمـشـیـرهـا را 

اسخ مثبت مى گیرند اما این بار، خودشان نمى كـشـیـده در مـقـابـل دشـمـن مـى ایـسـتـنـد ایـنـجاست كه پ  بـدوش 
)) ع(حـضـرت مـهدى )و درفش هدایت را جز به دست تواناى صاحب شما ... پـذیرند تا اینكه همگى قیام مى كنند

به كسى دیگر نمى سپرند، كشته هاى آنان شهید محسوب مى شوند امـا اگـر مـن آن زمان را درك مى كردم 
 ((حب این اءمر نگه مى داشتم خویشتن را براى یارى صا

 :از این روایت ، با تعبیرات مختلف آن چند امر استفاده مى شود
شـكـیـل مـى دهـد، است ، آنچه در این روایت مضمون عمده آن را تـ(290) اینكه این روایت متواتر اجمالى : اول 

بـه مـظـلومـیـت اهـل بـیتش بعد از خودشان است و تنها امتى كه حق آنان را ) ص (خـبـر دادن پـیـامـبـر اسـالم 
استیفاء مى كنند كسانى هستند كه از مـشـرق بـه پـا خـاسـتـه و مقدمه حكومت جهانى پیشواى خود حضرت مهدى 

ظهور مى كند و آنان درفش خود را ) ع(قدرت رسیدن همین افراد است كه امام را مهیا مى نـمـایند، در پى به ) ع(
تسلیم آن حضرت مى نمایند، خداوند بوسیله وجود مقدس وى ، اسالم را به جهانیان معرفى مى كند، او زمین را پر 



 .از عدل و داد مى كند
ایرانیان مـى بـاشـنـد ایـن . اى سیاه اندمـراد از ایـنـكـه گروهى از مشرق خروج مى كند و داراى درفش ه: دوم 

مـسـئله مـورد اتـفـاق هـمـه صـحـابـه كـه ایـن روایـت و غـیـر آن را نـقـل كرده اند و نزد تابعین كه روایت را از 
صحابه دریافت نموده اند مى باشد و همچنین مـورد اتـفـاق نـظـر كـلیـه مـؤ لفـان بـعـد از آنـان در خالل قرون 

ذشته بوده است ، بگونه اى كه ماجراى خروج و آمدن این افراد، در آن زمان اءمـرى كـامال روشن و ثابت بوده گ
از این رو یك نفر هم از آنان اشاره نكرده و اینكه ، مراد از این گروه مثال اهل تركیه و یا هند و یا جاهاى . است 

مؤ لفان تصریح كرده اند كه آنان ایرانیان هستند حتى نام  بلكه عده اى از راویان و. دیگرى غیر از ایران باشد
خراسانیها در تـعـدادى از فـقـرات و عـبـارت هـایـى كـه از حـدیـث ، نقل شده وارد شده است ، چنانكه در روایت 

 .مربوط به درفش هاى خراسان خواهد آمد
كه در آن پیروز مى شوند، روبرو خواهد شد و بعد نـهـضـت و قـیـام آنـان كـه بـا دشمنى جهانیان و نبردى : سـوم 

 .ظهور مى كند) ع(از آن حضرت مهدى 
بـر هـر فـرد مسلمان و نسل معاصر آنان واجب است كه به یارى آنان برخیزند هر چـنـد كه در شرایط : چـهـارم 

 .ركت نمایددشوارى بسر برند حتى اگر قرار باشد كه براى یارى آنان روى یخ و برف راه رفته و ح
حكومت و دولت آنان ماهیتى دینى و صحیح دارد، عـمـلكـرد و : اینكه درفش آنان پرچم هدایت است یعنى : پنجم 

اهـدافـى كـه دنـبـال مـى كـنـنـد با احكام اسالم و اهداف مقدس آن هماهنگ است بـگـونـه اى كـه اگـر مـسـلمـانـى بـا 
 . ـرعـى خـود عمل نمود و تكلیف از او ساقط استآن هـمـكـارى كـنـد بـه وظـیـفـه ش

) ص (ایـن روایـت از آیـنـده و غـیـب خـبـر مـى دهـد و یـكـى از مـعـجـزه هـاى دال بـر نـبـوت نـبـى اكـرم : شـشـم 
ـى و و آوارگ) ع(بـه ایـن دلیـل كـه آنـچـه را آن بـزرگـوار راجـع بـه مـظـلومـیـت اهـل بـیـتـش . مـى بـاشـد

پـراكـنـدگـى آنـان در چـهار گوشه جهان اطالع داده است در طـول قـرون گـذشـتـه مـحـقـق شـده اسـت تـا جـایـى 
و ) ص (كـه مـا خـانـدانـى را در طـول تـاریـخ و در سـطـح جـهـان سـراغ نـداریـم كـه مـانـنـد اهـل بـیـت پـیـامـبر 

 .با تبعید و آوارگى مواجه شده باشند) س (و فاطمه ) ع(فرزندان حضرت على 
، اوصاف دقیقى از نهضت و قیام آنان را )ع(بـا بـیان این مطلب ، عبارت هاى موجود در روایت قبلى از امام باقر 

آنـچـه كـه بـه نـظر من ترجیح ... در بر دارد، از این رو برخى از فقرات آن را مورد ارزیابى قرار مى دهـیـم 
گرچه . نـقـل شد، تعلق داشته و یا مشابه آن است ) ص (ه این روایت به حدیثى كه قبال از پـیـامـبـر دارد این است ك

فرموده اند آنچه را كه ) ع(به این مـوضـوع تـصـریح نفرموده اند اما خود آن حضرت و سایر امامان ) ع(امام باقر 
 . است) ص (نقل مى كنند از پدران بزرگوار خویش و از جدشان پیامبر 

داللت دارد كه این قیام مردم از وعده هاى حتمى خداوند  ((گوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خروج نموده اند))
گوئیا آن را مى بینم و ))تـعـبـیـر به ) ع)یا امامان ) ص (متعال است و به همین سان هر جمله اى كه در آن پیامبر 

بر حـتـمـى بـودن و روشن و مبرهن بودن آن مسئله در ذهن شریف آنان  مى نمایند داللت ((یا آن مسئله محقق شده 
و یقین داشتن به آن ، دارد، مـثـل ایـن مـى مـانـد كـه آن ماجرا را مى بینند، بلكه مى توان گفت داللت بر دیدن آنان 

و مقام اهل بیت آن )  ص(با بـصـیـرت ویـژه اى كـه خـداوند آنان را امتیاز بخشیده و متناسب با مقام پیامبر 
 .حضرت است ، دارد

نیز  ((تحقیقا قـیـام مى كنند))و نـیـز داللت بر اینكه نهضت ایرانیان از طریق انقالب است ، زیرا مفهوم عبارت 
گوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خـروج مـى نـمـایـنـد و طـالب حـق اند اما ))همین است و عبارت بعدى كه 

ت نمى كنند، مجددا بر خواسته هایشان تـاكـید دارند، اما مخالفان نمى پذیرند وقتى چنین وضعى را آنها را اجاب
شمشیرها را بـدوش كـشـیده در مقابل دشمن مى ایستند، اینجاست كه پاسخ مثبت مى گیرند ولى . مشاهده مى كنند

 ((این بار خودشان نمى پذیرند تا اینكه همگى قیام مى كنند
ت زنـجـیـره اى ایـرانـیـان را مـى توان به جنبش آنان در انقالب مشروطه در هشتاد سـال قـبـل تـفـسـیـر ایـن حـركـ

و تـاءویـل نـمـود، زیرا مردم خواستار این بودند كه عده اى از علماء و انـدیـشـمـنـدان اسـالمـى بـر قوانین كشورى 
رات اسالم نیست نقض نمایند، نظام حاكم ، در ظاهر آن را در نظارت داشته باشند، و آنچه را كه منطبق با دسـتـو

میالدى پذیرفت اما در واقع نپذیرفته بودند سپس در نهضت آیة اهللا كاشانى و مصدق در سـال  1906قانونى اساسى 
ق شد با یـك بـار دیـگـر خـواستار این معنا شدند به آنان اعتنائى نشد و در این مرحله بـود كـه آمریكا موف 1951

شكست انقالب مردم ، شاه را كه آنروزها از ایران فرار كرده بود، دیگر بار به ایران باز گرداند، مردم با مشاهده 
این وضع سالح برگرفته و در نـهـضـت امـام خـمـیـنـى آمـاده ایـثـارگـرى شـده و بـا تـظـاهـرات مـیـلیـونـى در 

نیز شاه و اربابانش سعى در برآوردن خواسته هاى آنـان داشـتـنـد بـدین  مقابل دشمن مقاومت كردند، در این مقطع
مـبـنـى ، بـر نـظـارت شـش نـفر از فقهاى  1906گونه كه به آنان گفته شد كه اجراى موادى را كه قانون اساسى 



ر مسند قدرت باقى مشروط به اینكه شاه همچنان ب. اسالم را بر قوانین كشور عنوان نموده ، خـواهـنـد پـذیـرفت 
بماند، البته از نـاحـیـه برخى از علماء این طرح پذیرفته شد، اما امام خمینى و توده میلیونى مردم ایران نـپـذیرفته و 

با ادامه نهضت مقدس اسالمى به پیروزى بر استكبار جهانى دست یافتند و نظام اسالمى را در كشور خود حاكم 
 .به وى خواهند سپرد) ع(و درفش هدایت را در زمان ظهور حضرت مهدى  مطمئنا آنان این پرچم. نمودند

از دشـمـنانشان ، كه ابرقدرتهاست به اینكه در  ((طـالب حـق مـى بـاشـنـد))امـا تـفـسـیـر بـهـتـر ایـن اسـت كـه آنـان 
اسالم را در كشورشان  شئون زندگى آنان دخالت ننموده و دست از این مردم بردارند و بگذارند قوانین روح بخش

اما به آنان اعتنا نمى شود، تا آنكه آنها را مجبور به . پیاده كنند و از سلطه آنها رها بوده و داراى اسـتـقالل باشند
برگرفتن سـالح ، در جـنگ با آنان نماید كه مسلمانها در این كشمكش و نبردها به پیروزى مى رسند، دشـمنان با 

هند خواسته اولیه آنها را بدهند اما مشروط به اینكه ، در ایـران ، اسـالم را حـاكـم سـازنـد مشاهده این وضع مى خوا
و دست به صدور انقالب نزنند، اما دیگر دیر شده و شـرائط دگـرگـون گـشـتـه و ایـرانـیان زیر بار این معنا نمى 

و این انقالب به معناى رد نمودن آنچه را كه به  ((ندتا اینكه قیام كن))پس از آن ، انقالب جدید مردم بوجود آمد . روند
عنوان امتیاز به آنها داده بودند و همچنین تاكید بر ادامه حاكمیت اسالم در جامعه اى به مـراتـب وسـیـع تر از ایران 

به وجود مى آید و پرچم مبارزه را بدست وى مى  (ع(و بعد از این وقایع ظهور حضرت مهدى .. تلقى مى شود
 ..سپارند

آنـچـه در تـفـسیر دوم بگونه اى بهتر آمده این است كه خواسته هاى نهضت امام خمینى مانند خواسته هاى انقالب 
مشروطه و یا انقالب آیة اهللا كاشانى و مصدق نبوده ، بلكه از ریشه و اساس خواسته هاى حكومت مشروع اسالمى 

 . به رهبرى علماء اسالم است
به نظر نزدیك مى رسد كه تعبیر از جنگ فعلى ، و یا آمادگى كامل  ((شمشیر را بر دوش كشیدند دو))امـا عـبـارت 

 .براى جنگ باشد
بـعـیـد بـه نـظر مى رسد كه این جمله را بر مقاومت مردم ، با تظاهرات میلیونى و شهادت طلبى آنان ، در مقابل 

هه اسلحه اى در دسـت نداشتند كه بدوش كشیده و قیام نظام پوسیده شاه بتوان تطبیق كرد، زیرا مردم در آن بر
و بر فرض اینكه . نمایند، بلكه نهضت و انقالب آنان مسالمت آمیز و بـا دسـت خـالى و مـشـت هاى گره كرده بود

سقوط سربازخانه ها و پـادگـانـهـاى شـاه و بدست آوردن اسلحه را نیز توسط مردم به آن اضافه كنیم باز هم 
د آمـدن ایـن انـقـالب تـكـیـه بـر عـمـلیـات نظامى نداشت و با توجه به زد و خورد مختصرى كه مردم با بـوجـو

گارد ویژه شاه داشتند، نسبت نقش عملیات نظامى در به ثمر رسیدن انقالب اسالمى نسبت به سایر فعالیتهاى انقالبى 
 .. كمتر از پنج درصد است

اده مى شود كه خروج و طرح خواسته هاى آنها در یك نهضت و پـشـت سـر هـم بعالوه از سیاق روایت چنین استف
 .انـجـام مـى پـذیـرد نـه ایـنـكـه طـى مـراحـل زیـادى و در طول صد سال اتفاق بیافتد

عـالوه بـر ایـن ، اغـلب عـبارتهاى كامل این روایت و روایات دیگر تصریح مى كند كه عكس العمل ایرانیان در 
خواسته هاى نخست خودشان ، بعد از وارد شدن آنان در جنگى نا بـرابـر اسـت كـه در آن پـیروز مى شوند  برابر

مطالبه حق مى نمایند به آن دسـت نـمى یابند به مبارزه برمى خیزند و پیروز مى شوند، سپس پاسخ ))مانند این فقره 
(291) تا آخر.. مثبت مى گیرند اما نمى پذیرند

)) 
 :آرى ، بنابراین تفسیر، دو نكته باقى مى ماند

استفاده مى شود كه خواسته هاى آنان در  ((و حق را مى جویند اما پاسخ مثبت نمى شنوند))اینكه از جمله : نكته اول 
 مرحله كدامند؟آن دو . دو مرحله عنوان مى شود

 :این دو مرحله را به سه طریق مى توان پاسخ داد
الف ـ ایـنـكـه تكرار عبارت ، بیان كننده این مطلب است كه برخواسته هاى مشروع خود، از دشمنانشان پافشارى 

دقت نماید، تكرار عادى را از آن  (ع (و امامان ) ص (مى كنند اما اگر كسى در روایات رسیده از پیامبر 
 .بزرگواران بویژه در روایت مورد بحث ، بعید مى داند

ب ـ ایـن پـاسـخ كـه شـاید قوى ترین آنها باشد این است كه آنان در دو مرحله از انقالب خـود، یـكـى قـبـل از جـنـگ 
پیروزى در  ، خـواسـتـه هـاى خـود را مـطـرح مـى كـنـنـد كـه مـورد قـبـول واقـع نـمـى گـردد و دیـگـرى بـعد از

 .جنگ ، كه این بار خودشان نمى پذیرند
ج ـ ایـنـكـه در هر دو مرحله از جنگ خود با دشمن مطالبه حق مى نمایند و به آنان اعتنا نمى شـود نـاگزیر جنگ 

را تا پیروزى ادامه مى دهند، در این مرحله خواسته هاى قبلى آنها عملى مى شود اما آنان نمى پذیرند بدین سان 
 .ظهور مى كند) ع(و در پى آن ، حضرت مهدى  ((تا اینكه قیام كنند))قالب گسترده آنان به وقوع مى پیوندد ان

كه از انقالب آنان تعبیر به خـروج و از نـهـضت آنان بعد  ((تا اینكه قیام كنند)) (ع(مـعـنـاى گـفـته امام : نـكـتـه دوم 



قیام فرموده اسـت ، دلیـل بـر ایـن است كه این قیام به مراتب برتر و از رد خواسته هایى كه عملى مى شد، تعبیر به 
هـمـچـنـیـن گـویـاى ایـن مـطـلب نـیـز هـسـت كـه ایـن مـرحـله پـا ...با عظمت تر از خروج و انقالب آنـهـاسـت 

گانى و فتوا و دسـتـور جـهـاد گـرفـتـن و تـكـامـل ایـن انـقـالب مى باشد كه ایرانیان در این انقالب به مرحله قیام هم
و ادامـه روش انـقـالبـى در مـنـطـقه نائل مى شوند كه خود مقدمه ظهور . و بـپـا خـاسـتـن بـراى خـداونـد مـتـعـال 

 .مى باشد) ع(مبارك حضرت مهدى 
ـیـن امـتـیـاز گـرفـتـن از چنین استفاده مى شود كـه ب ((پس قیام مى كنند))نه  ((تا اینكه قیام كنند))گاهى هم از تعبیر 

بـلكـه گـاهـى دال .. دشـمن نسبت به خواسته هایشان بعد از پیروزى و بین قیام بـزرگ آنـان فـاصـله اى وجـود دارد
بـر ایـن اسـت كـه مـرحـله اى از شك و تردید در بین آنان به وجود مى آید كه به جهت پیدایش خطى فكرى در بین 

و یا این تردید به سبب شرائط خارجى كه بر آنان احاطه دارد به . فتن امتیاز موافق مى باشندخودشان كه فقط با گر
وجود مى آید اما جناح دیگر در این برهه غلبه پیدا نموده و مجددا بپا خاسته و قیام مى نمایند كه این نهضت مقدمه 

 .(ع(اى است براى ظهور حضرت مهدى 
براى كسانى كه در نـهـضـت و قـیام آنان كشته ) ع(اهى بزرگى است از امام باقر این گو ((كشته هاى آنان شهیدند))

در ایـن .. مى شوند خواه در زمان خروجشان و یا زمان درگیرى آنان با دشـمـن و یـا آخـریـن قـیـام بـزرگ آنـان 
برى آنها مشروع و خط اسـالمـى گـفـتـه امـام دلیـل بـر وجـود ایـنـكـه آنها پرچم و درفش حق را بدست داشته و ره

و سـیـاسى آنان كامال سالم و غیر مخدوش است ، نیز وجود دارد، زیرا كسانى كه تحت رهبرى غیر شرعى و زیر 
پرچم گمراهان كشته شوند نمى توان آنان را شهید نامید و شـهـیـد را بدین جهت شهید مى گویند كه او، بر كسانى كه 

م ، گـواهـى مى دهد چون او مردم را به اسالم دعوت مى كرد اما آنان وى را به كفر و او را كشته اند و بر مرد
 .گمراهى فرا مى خواندند

داللت بـر ) كشته هایشان شـهـیـد هـسـتـنـد(بر اینكه ) ع(اگـر كـسـى بـگـویـد كه آرى ، شهادت و گواهى امام باقر 
مظلومیت غیر نـظـامـیـانـى كـه از مـردم كـشـتـه مـى شـونـد، صـحـت عـمـل رزمـندگان و پاكى نیت آنان و یا بر 

فرضا اگر مـا از . دارد امـا ایـن ، دلیل بر صحت و پاكى نیت رهبر و راهنماى آنان و خط فكرى آنان نمى شود
نیز خارج  روى جـدل تـسـلیـم ایـن مـعـنـا هـم بـشـویـم و از قـاعـده عـمـومـى صـحـت عـمـل مـسـلمـان و نـیت او

 .گردیم ، چنین تفسیر و توجیهى در تغییر موضع و رفع تكلیف انسان نقشى ندارد
كه حضرت از  ((اگر آن زمان را درك مى كردم خودم را براى یارى صاحب آن اءمر مهیا مى كردم ))اما جمله 

شهید است ، براى درك  خودشان خبر مى دهند كه اگر نهضت آنان را درك كند، گرچه كشته هاى آنها بـه مـنـزله
و یاران ) ع(این عبارت بر مقام باعظمت حضرت مهدى . خود را از خطرات حفظ كند) ع(ظهور حضرت مهدى 

غبطه مى خورند كه با آن بزرگوار باشند و از طرفى چنین عبارت ) ع)وى داللت دارد، بگونه اى كه امام باقر 
 .مى باشد) ع(ت به فرزندش حضرت مهدى كمال تواضع و فروتنى نسب) ع(هایى از حضرت باقر 

و ایـن عـبـارت گویاى این نیز هست كه فاصله نهضت ایرانیان تا ظهور آن حضرت از مدت عـمـر یك انسان 
این است كه اگر نهضت آنـهـا را درك كـنـد خـویـش را حـفـظ ) ع(بیشتر نخواهد بود چون ظاهر گفته امام باقر 

ت نه به سبب معجزه و همین دلیـل بـسـیار مهمى است بر اینكه ما در حال حاضر وارد نـماید و این بطور طبیعى اس
 . دوران ظهور آن حضرت شده ایم و هم چنین نزدیك بودن نهضت ایرانیان و پیوند آن به زمان ظهور آن حضرت

خـطرات و عدم حضور امـا تـوجـیـه بـرخـى از راحـت طـلبـها نسبت به این عبارت كه تبلیغى است براى حفظ جان 
زیرا امام . تـفـسـیرى است كامال اشتباه  ..در میدان شهادت همچنین عدم شركت ایرانیان در نهضت و نبردهاى آنها

است و عالقه ) ع(از خودش خبر داده و در آن بیان داشته كه نهضت آنان نزدیك ظهور حضرت مهدى ) ع(باقر
باشد، نیز بیان شده است ، چگونه مى توان تصور كرد كه مراد ) ع(ام شدید آن حضرت به اینكه از جمله یـاران امـ

امام این اسـت كـه مردم را با ترساندن از كشته شدن به یارى نكردن كسانى كه خود، به نهضت آنـان بـشـارت داده 
مالحظه اینكه وجوب به ویژه با ...! و آنـهـا را سـتـایش نموده است به اینكه كشته هایشان شهید هستند، فرا خـواند

یارى آنان بر هر فرد مسلمان ، در عبارت هاى مـخـتـلف آن روایـت آمـده اسـت ، بـلكـه بـا وجـود شـك در 
و صـرف احـتـمـال اینكه مقصود، خود حضرت بوده اند نه دیگران ، باز هم تفسیر این گونه ) ع(مـنـظـور امـام 

تمال اینكه مسئله مخصوص خود ایشان است ، باعث مى شود كه افراد راحت طلب بى پایه است زیرا مجرد اح
 .دیگران نتوانند براى خودشان به آن تمسك كنند

باید به )) :كه فـرمود) ص (از لطـیـفـه هـایـى كـه مـن در حـاشـیه روایت درفش هاى مشرق زمین و گفته پیامبر 
نیده ام داسـتـانـى اسـت كـه یـكـى از عـلمـاى بـزرگ ش ((یارى آنان بشتابد هر چند به خزیدن و راه رفتن روى یخ 

كه در فـصـل زمـسـتـان و یـخ بـنـدان مـسـافـرتـى بـه ایـران داشـت روزى ) شـیـخ مـحـمـد صالح نیفر(تـونـس 
خـواسـتـم  : بـیـرون هـتـل پـایـش سر خورد و روى یخ به زمین خورد، یكى از دوستانش كه همراه وى بود گفت



سپس با كمك . مى خواهم خودم بـلنـد شوم .. صبر كن . این كار را انجام نده : ان را بلند كنم به من گفت ایش
و ) ع(هر وقت ما این روایت را درباره حضرت مهدى  : دستهایش با كندى از جا بلند شد و سر پا ایستاد، بعد گفت

مى رسیدیم ، از خود مى پرسیدیم كه  ((رى آنان بشتابدباید بیا))كـه ) ص )یارانش مى خواندیم به این جمله پیامبر 
از مكه ظهور مى كند و در آنجا برف و یخ وجود ندارد كه پیامبر با این تعبیر ما را امر ) ع(حضرت مهدى 

را دانستم ، از این رو سعى كردم كـه بـرف و یـخ را بـا ) ص (فرموده است ، اما هم اكنون معناى گفته پیامبر 
جـلیـل القـدر شـنـیـدم كه پیرامون روایات   د لمـس نـمـوده و خـودم بـلنـد شـوم ، از هـمـیـن شـخـصدسـت خـو

حاشیه هایى نوشته كه حاكى از تـقـواى او و تـصـدیـق پـیـامبر عظیم الشاءن اسالم و تواضع در ) ص (پیامبر 
 . برابر خبرهاى غیبى آن حضرت است كه به وقوع پیوسته است

 پرچمهاى خراسان تا قدس:  روایت

آنـان كـه بـا خـون ، ره بـه ديـو و دد 
 گـرفـتـنـد 

 

 ((مشھد))و  ((قم ))درس شـھادت از    
 گرفتند

 

 

آغـوش بـگـشـادنـد ھـر تـیـر بـال را 
 

 را ((كربال))و  ((طوس ))تـا متصل سازند    
 

 
و احمدبن حـنـبـل در  362ص  3نند ترمذى در سنن خود ج ایـن روایـت را عـده اى از عـلماء و اهل سنت ، ما

نـقـل كرده ...مـسـنـدش و ابـن كـثـیـر در كـتـاب نـهـایـه خـود و بـیـهـقـى در كـتـاب خـود بـنـام دالئل و غـیـر آنـان 
عین )  تصدیق كرده كه روایت موثقه است(اند و حضرمى در كتاب خود بر رد ابن خلدون ، آنرا صحیح دانسته 

 : عبارت حدیث این است
درفـش هـایـى سیاه از خراسان خروج مى كند كه هیچ چیز قادر به برگرداندن آنها نیست تا اینكه در ایلیاء به ))

 ((اهتزاز درآیند
روایت شده است و احتمال  58و  43شـبـیـه ایـن روایـت در منابع شیعه مانند كتاب مالحم و فتن ابن طاووس ص 

 .ین روایت جزئى از روایت قبلى باشددارد كه ا
و معناى آن روشن است ، زیرا حاكى از تحرك نظامى و پیشروى نیروها از ایران به سوى قـدس اسـت كـه بیت 

، )یـاء(و سـكـون ) الف (ایـل بـه كـسـر ))ایل و ایلیاء نیز نامیده مى شود، صاحب مجمع البحرین گفته است كه 
ى ، نامى از اسماء خـداونـد بـزرگ اسـت و در اصـطـالح عـرب ، كـلمـات جـبـرئیـل و بـزبـان عبرى و یا سریان

و ایـل هـم بـه مـعـنـاى بـیـت . و مانند اینها مى بـاشـد) بنده خدا(مـیـكـائیـل و اسـرافیل ، به معناى عبداهللا و یتم اهللا 
و  ((خدا مى باشد چون كلمه ایل به لغت عبرانى یعنى خداو گـفـتـه شـده بـیـت ایـل بـه مـعـنـاى خانه . القـدس اسـت 

و در هر دو با تشدید ) ممدود و مقصور(كلمه ایلیا با كسره ، با مد و غیر مد ))در شرح قـامـوس گفته است كه 
 .((است   كه نام شهر بیت القدس ... خوانده مى شود

داده شده ، پرچم هاى عباسیان نـیـسـت ، ابـن كـثـیـر  مـحـدثـان تـصـریح كرده اند كه مراد از این درفش هاى وعده
این درفش ها آنهائى نیست كه بوسیله ابومسلم ))در نـهـایـه خـود حـاشـیـه اى را بـر ایـن روایـت نـقـل كـرده كـه 

خراسانى برافراشته و حـكـومـت بـنى امیه را برانداخت ، بلكه مراد درفش هاى سیاه دیگرى است كه براى 
 .((مى آید) ع(مراهى حضرت مهدى ه

نـقـل شـده ، بـین درفش هاى عباسیان كه مسیر و هدف آنها  ( ص(بـلكـه بـرخـى از روایـاتـى كـه از پـیـامـبـر 
از آن جمله ... كه هدف آنها قدس است ، فرق گذاشته است ) ع(دمشق بوده و بین پرچمهاى یاران حـضـرت مهدى 

پـیـامبر : اد آن را از مـحـمـدبـن حـنـفـیـه و سـعـیـد بـن مـسـیـب نـقـل كـرده كـه گـفـت روایتى است كـه ابـن حـمـ
درفش هایى از بنى عباس از ناحیه مشرق خـروج مـى كند و زمانى كه اراده خداوند تعلق گیرد ))فرمود؟ ) ص (

شـرق خـروج مـى كـنـد و بـا مـردى از آنگاه درفش هاى سیاه كـوچـكـى در پـى آنـان از نـاحـیـه مـ.. توقف مى كند
) ع(نـسـل ابـوسـفـیـان و لشـكـریـانـش مـبارزه مى كند كه عالقه مندان اطاعت و فرمانبردارى از حضرت مهدى 

 ((مى باشند
بـنـى عـبـاس سـعـى كـردنـد كـه روایـات مـربوط به درفش هاى سیاه را به سود خود در نـهـضتشان بر ضد بنى 



ا كنند و به مردم بقبوالنند كه جنبش آنان و حكومت و درفش هـاى بـر افـراشـتـه آنـان هـمـان چـیـزى اسـت امیه معن
از خاندان ) ع(به آن بشارت داده شده است و به اینكه حضرت مهدى ) ص (كه در روایات منقوله از پیامبر 

ت و سعى نمود كه قضات و راویان آنهاست از همین رو ابو جعفر مـنصور عباسى پسرش را مهدى نام گذاش
 .تا آخر...نقل شده است بر پسرش منطبق است  ( ص(گواهى دهند كـه اوصـاف حـضـرت مـهـدى كـه از پـیـامـبـر 

سـرگـذشـت عباسیان در ادعاى مهدویت و پرچم و لباسهاى سیاه انتخاب نمودن آنها در كتب تـاریـخ ضـبـط شـده 
ارى به سود آنها تمام شد، اما بسرعت این مـاسك فریبنده و حیله گرى توسط دانشمندان است این كار در اوائل ، مقد

چه اینكه هیچیك از آنان داراى صفات . كشف شد و آنگاه حقیقت مطلب روشن گردید) ع(و راویان حدیث و امامان 
 . توعده فرموده بود بدست وى تحقق یاف) ص (نبودند و آنچه را كه پیامبر ) ع(حضرت مهدى 

بـلكـه بـه گـفـتـه بـرخـى روایات ، آخرین خلفاى عباسى معترف بودند كه مسئله ادعاى مهدویت پدران آنها از ریشه 
 . و اساس جعلى و دروغ بوده است

ظـاهـرا قـضـیـه ادعـاى مـهـدویـت شـبـاهـت زیـادى بـه حـركـتـى كـه در اواخـر قـرن اول هـجـرى اتـفـاق افـتـاد، 
ه مـسـلمـانـان زیـر سلطه بنى امیه سختى هاى زیادى را مـتـحـمـل شـدنـد كـه عـمـال مـظـلومـیـت اهـل بـیـت دارد كـ

مـبـنـى بـر مـظـلومـیـت اهـل بـیـت او ) ص (را لمـس نـمـودنـد بـه هـمـیـن جـهـت نـقـل روایـاتـى از پـیـامـبـر ) ع(
كه همین زمینه مناسبى براى ادعاى ... بـیـن آنـان متداول گشت  در) ع(و بـشـارت بـه وجـود حـضـرت مـهـدى 

مهدویت نمودن عده زیادى از بنى هاشم و غـیـر آنها نیز، مانند موسى بن طلحة بن عبیداهللا ، گردید و ظاهرا عبداهللا 
براى  بن حسن مثنى از زبـردسـت تـریـن افـرادى بـود كه براى فرزند خود محمد ادعاى مهدویت نمود، وى

فرزندش از زمان طفولیت و تولد او، برنامه ریزى دقیق نمود و نام وى را محمد گذاشت ، چرا كه حضرت مهدى 
است و سپس او را تحت تربیت و مراقبت ویژه قـرار داد و او را از چـشـم مـردم پـنـهـان ) ص (هم نام پیامبر ) ع(

فـرزنـدش او را هـمـان مـهـدى مـوعـود مـعـرفـى كـرد در  نـگـه مـى داشـت و بـا اشـاعـه افـسانه ها پیرامون
 : آورده است كه 239كـتـاب مقاتل الطالبیین ص 

وى مردم را براى تبلیغ و معرفى خود به . عـبـداهللا حـسـن مـثنى را از كودكى از انظار مردم پنهان مى نمودند))
 ((جاهاى دیگر مى فرستاد و به اسم مهدى نامیده مى شد

 .((مـردم عـوام او را مـحـمد مى گفتند كه بعدا به مهدى شهرت یافت )) : گـفـتـه اسـت 244ر ص و د
بـلكـه عـبـاسـیـان نـیـز قـبـل از ایـنكه بر ضد هم پیمانان حسنى خود بشورند همین ادعا را تـرویـج مـى كـردنـد و 

 : از عـمـیـر بـن فضل خثعمى روایت شده است كه گفت 239در ص 
روزى ابـو جـعـفـر مـنـصـور را دیـدم ، وقـتـى كـه مـحـمـدبـن عـبداهللا بن حسن مثنى از مـنـزل پـدرش هـمـیـنـكـه ))

خـارج مـى شود غالم سیاه وى با اسبش دم در ایستاده بود ابوجعفر انتظار محمد را مى كشید همینكه او خارج شد 
ا سوار شد، سپس لباس او را روى زین اسب مرتب نمود و محمد ابوجعفر بلند شد و ایستاد و رداى او را گرفت ت

این : از آنجا بیرون رفت من در حـالیـكـه وى را مـى شـنـاخـتـم و مـحـمـد را نـمـى شـنـاخـتـم از او سـئوال كـردم 
گفت آیا او بمن . شخص كى بود؟ كه این همه وى را اكرام كردى و ركابش را گرفته و لبـاس او را مـرتـب نـمودى 

 ((را نمى شناسى ؟ گفتم نه ، گفت این شخص محمدبن عبداهللا بن حسن بن حسن ، مهدى ما اهل بیت است 
بـه احـتـمال قوى ادعاى مهدویت را عباسیان ، از هم پیمانان و شركاء حسنى خود در شورش علیه بنى امیه 

 . آموختند كه در اینجا محل بحث آن نیست
ـان و مـطـلعـین بر تاریخ ، شكى نیست كه درفش هاى سیاه كه در این روایت و غیر آن وعده بـهـر حـال نـزد راوی

هـر چـند قائل به صحت . مـى بـاشـد (ع(داده شده است ، پرچمهاى مهیا كنندگان مقدمات ظهور حضرت مهدى 
ه روایات ، بین دو گروه روایاتى كه پرچمهاى بنى عباس را عنوان كرده است بـشـویـم چـون تـوجـه داشـتـیـد ك
از بین عباسیان و غیر ) ع(پرچمداران را فرق گذاشت و واقـعـیـت امر نیز چنین است كه ظهور حضرت مهدى 

آنان نیست و از طـرفى اشاره نمودیم كه مسیر و هدف درفش هاى عباسیان دمشق و مسیر پرچمداران و یاران 
 .شریف مى باشد  قدس ) ع(حضرت مهدى 

ایـت ، مـاجـراى درفـش هـاى سـیـاه را مـخـتـصـر آورده اسـت امـا در عـیـن حال بشارت رسیدن به گـرچـه رو



 . هدف را، هر چند كه ناگواریها و دشواریها در راه رسیدن آنها به قدس باشد، داده است
رفـش هـا بـعـهـده رهبرى این د: زمـان ایـن واقـعه در روایت ذكر نشده است اما برخى از روایات دیگر مى گوید

 :از مـحـمـد بـن حـنـفـیـه نقل شده كه فرمود. صـالح بـن شـعـیـب مـوعـود اسـت 
درفش هاى سیاهى از بنى عباس خروج مى كند، سپس پرچمهاى مشابه دیگرى حامالن آنـها كاله هاى سیاه و ))

له بـنى تمیم ، طرفداران سفیانى را شكست لباسهاى سفید بر تن دارند، پیشاپیش آنان مردى است بنام صالح از قـبـیـ
 ((را مهیا مى نماید) ع(تا اینكه در بیت المقدس فرود آمده و زمینه ظهور مهدى . مى دهد

) ع(از ایـن روایـت اسـتـفـاده مى شود كه مراد از این حركت به طرف قدس ، هجوم و حمله حضرت مـهـدى 
مـانـعـى نـدارد كـه ایـن پـرچـمـهـا قبل از صالح بن شعیب بطرف قدس  بـراى آزادى فـلسـطـیـن و قـدس اسـت ، امـا

حركت نمایند چنانكه در پیشامدهاى سرزمین شام بیان كردیم كه نیروهاى ایرانى جلوتر از سفیانى در شام وجود 
 .دارند

 روایت طالقان
 :نقل شده است كه فرمود (ع(ـلى پـیـرامـون ایـن روایـت ، حـدیـثـى از مـنـابـع اهـل سـنـت ، از حـضـرت ع

خـوش بـحـال طالقان ، خداوند متعال داراى گنج هایى در آنجاست كه نه از طالست و نـه از نـقـره امـا در آن ))
خـطـه مـردانى وجود دارند كه خدا را آنطور كه شایسته معرفت است شناخته اند و آنان ، یاران مهدى در 

(292) آخرالزمان مى باشند
)) 

(293) مبارك باد مبارك باد بر طالقان   :))و در روایتى
)) 

 ((سـرور اهـل ایـمـان ))منابع شیعه نیز موجود است ، چنانكه در بحار از كتاب هـمـیـن روایـت بـا لفـظ دیـگرى در 
 :نقل كرده است كه فرمود (ع(نـوشـتـه عـلى بـن عـبـدالحـمـیـد بـسـنـد خـود از امـام صـادق 

باز نشده و به اهتزاز خـداى مـتعال را گنج هایى است در طالقان كه نه طالست و نه نقره و درفشى كه از آغـاز تـا كـنـون ))
در نیامده است ، این خطه داراى مردانى است كه قلب هاى آنها مانند پاره هاى آهن محكم و نستوه مى باشد نسبت به ذات 
مقدس خداوند تردیدى در آن قـلبها ایجاد نمى شود، شدیدتر از آتش اند اگر بر كوه حمله ور شوند آن را از جاى بـر مـى 

ـت داشتن پرچم ، آهنگ هر دیارى كه نمایند آن را ویران و منهدم مى سـازنـد بر اسب هایشان همچون عقاب كـنـنـد بـا بـدس
مى نمایند، آن بزرگوار را پروانه وار   را بـوسـه زده و بـا دست لمس ) ع(سوارند، بعنوان تیمن و تبرك زین مركب امام 

شبها را با مناجات سپرى مى كنند و روز . خود حفظ مى كنند در وسط گرفته و بهنگام خطر، آن وجود مقدس را با جان
در اطاعت از امام و رهبرشان مطیع تـر از كـنـیـزكان نسبت به . آنان زاهدان شب و شیران روزند. سواران كارزارند

از بیم . مان است موالى خویش اند، درخشندگى آنها مانند چراغهاى پرنور است ، مـثـل ایـنـكـه قـلبـهـایـشان چراغى از ای
خدا مى هراسند، شهادت طلب اند و آرزوى كشته شدن در راه خدا را دارند شعار آنان ، خونخواهى ساالر شهیدان حسین 

در قـلبـهـاى ) بسرعت (است ، هـنـگـامـیـكـه به پیش مى تازند رعب و وحشت آنان به مسافت یك ماه راه رفتن ) ع(
، گـروه گروه بسوى حضرت روانه مى شوند، بـواسـطـه ایـن رادمـردان ، خـداونـد امـام بـر دشـمـنـان جـایـگـزیـن مـى شـود

(294) را پـیـروز مـى گرداند)) ع(مـهـدى (حـق 
)) 

ات منطقه اى است در رشته كوههاى البرز در صد كـیـلومـتـرى شـمـال غـرب بـنـظـر مـن مـراد از طـالقـان در این روای
و مـنـطـقـه اى اسـت كـه از تـعـدادى روسـتـا تـشـكـیـل شـده و بـه نـام طـالقـان مـشـهـور اسـت ، واال در آنـجا .. تـهـران 

از صفا و صمیمیت و تقوى و عالقه بقرآن  قابل ذكر است كه در منطقه طالقان ویژگیهاى زیادى .شهرى بزرگ وجود ندارد
و آموختن آن به دیگران وجود دارد كه بگونه اى سنتى از قدیم رائج بوده است كه حتى عده اى از مردم شمال ایران و 

 .استفاده از آنها، به روستاهاى طالقان مى آیند
، اهل (295) رسد این است كه مراد از اهل طالقان امـا بـعـد از بـررسى روایات مربوط به طالقان ، آنچه بنظر من بهتر مى 

اهل طالقان را بنام منطقه آنان نامیده اند از جنبه ) ع(ایران است نه خصوص منطقه جغرافیائى طالقان ، اما اینكه امامان 
 . فیائى و خصوصیات اخالقى و دینى اهالى آن سامان استویژگیهاى جغرا

ننموده   سخن مى گوید، اما تعداد آنها را مشخص ) ع(روایات مربوط به طالقان ، از مجموعه اى از یاران حضرت مهدى 
 ؟..است بنابراین آیا این مجموعه ، جمعیت انبوه یاران و لشكریان وى هستند و یا فقط یاران خاص آن بزرگوارند

آنچه از روایت ذكر شده در منابع اهل سنت استفاده مى شود این است كه آنان اصحاب و یاران خـاص آن حـضـرتـنـد زیرا 
در روایت ، نوع آنان مشخص شده است ، اما در روایت بحار عالوه بر بیان چگونگى و كیفیت ، سخن از كمیت و لشكر و 



 . درفش هاى فاتح و پیروز بمیان آمده است
و شـركت آنان در نهضت آن حضرت ) ع(ه اینكه روایات مربوط طالقان تكیه بر معرفى ایرانیان در كنار حضرت مهدى چ

 .بعد از ظهور ایشان دارد، اما بر نقش آنان در زمینه سازى ظهور آن حضرت قبل از ظهور، داللت ندارد
در حـق ) ع(گواهى و شهادت هاى واالیـى از امـامـان  امـا صـفـات بـرجـسته اى را براى این اولیاء خدا و یاران حضرت و

بـه ایـنـكـه آنـهـا عـارفـان الهـى و اهـل بـصـیرت و یقین و داراى شجاعت بى نظیر در میدان ... آنـان را در بـر دارنـد
گ نـائل كـنـد، آنـان شهادت در راه خدا را دوست دارنـد و از او مـى خـواهـنـد كـه آنـهـا را بـه آن فـوز بـزر. نبردند

هستند و شعارشان خونخواهى آن بزرگوار و بثمر رساندن ) ع(دوسـتـداران واقـعـى سیدالشهداء حضرت اباعبداهللا الحسین 
عمیق و عالقه آنان به آن ) ع(و ایـنـكـه اعـتـقـاد آنـان نـسبت به حضرت مهدى  .. هدف انقالب بزرگ آن حضرت است

اسـت ، ایرانیان داراى چنین صفاتى هستند و همین اوصاف ایجاد موجى از عشق و عالقه در بین  حضرت فوق العـاده زیـاد
 . جوانان آنها نموده است

 آیا روایات مربوط به مهیاگران ، بر آغاز دوران ظهور داللت دارد؟
ر دهد، به دو نتیجه روشن اگـر كـسـى با دقت ، روایات وارده پیرامون نقش ایرانیان در زمان ظهور را مورد بررسى قرا

 :مى رسد
و هـر چـنـد در . مدح و ستایش درباره ایرانیان وارد شـده اسـت ) ع(و امامان ) ص (بـطـور یقین از پیامبر: اول ایـنـكـه 

ـرداخـته تـطـبـیـق روایـاتـى كـه بـه بـیـان نـقـش تـاریخى ایرانیان در حـمـل پـرچـم اسـالم و خـدمـات عـلوم و تـمـدن آن پ
مـحـال اسـت  . است با معیارهاى ملى گرائى یا نـژادپـرسـتـى و یـا شـیـعـه و سـنـى خـود بـه تـحـلیـل و تـحـقـیـق بـپـردازیـم

) ع(كه بتوانیم در نقش مشخص شده آنان در روایات مستفیضه ، نسبت به مهیا نمودن مـقـدمـات حـكـومـت حـضـرت مهدى 
وایات به روشنى خبر مى دهد كه ظـهـور جـهانى و وعده داده شده براى اسالم ، در آیاتى مانند این ر.. مناقشه كنیم 

یكى بسیج عمومى و نظامى از . در آخـر الزمـان ، از دو نـاحـیه بسوى قدس تحقق مى یابد ((لیظهره على الدین كله ))
مى باشند و جنبش دوم كه از مكه ) ع(و دوسـتـى اهل بیت مـنـطـقـه ایـران كـه داراى جـمـعـیـتـى انـبـوه و داراى والیـت 

مكرمه و حجاز آغاز مى شود و بدین سان هر دو حركت عظیم در سرزمین عراق بیكدیگر پیوسته و به رهبرى امام مهدى 
 .به سوى قدس پیش مى روند) ع(

د وارد شده ایـم و مـرحـله اول آن ، اینكه ما هم اكنون در زمان ظهورى كه روایات آن را توصیف كرده ان: نتیجه دوم 
آغـاز شـده اسـت و ایـن انـقـالب ) امـام خـمـیـنـى )نـهضت ایرانیان كه مقدمه ظهور آن حضرت است توسط آن مرد از قم 

هـدف خـود را كـه آزادى قـدس و نـبـرد بـا اسـرائیـل اسـت بـه جهانیان اعالم نموده است و اینك درگیر مشكالت و 
و استمرار این انقالب الهى تنها در انتظار آن دو آزاد مـرد .. یهایى است كه دشـمـنـان بـر سر راهش ایجاد نموده انددشوار

یعنى یكى سید خراسانى ، و دیگرى فرمانده كل نیروهاى وى كه جوانى گندم گون از : بـعـنـوان رهـبـران خـود مـى باشد
 شعیب بن صالح و در برخىاهل رى بوده و نام شریف او در روایات ، 

دیگر از روایات صالح بن شعیب آمده است كه سید خراسانى او را بعنوان اولین فرمانده نـیـروهاى ایرانى منصوب مى 
 .ایشان را بعنوان فرماندهى كل قواى خویش مفتخر مى فرماید) ع(نماید و سپس حضرت مهدى 

نـیـز شـروع شـده اسـت  (ع(ر ایران ، زمان ظهور حضرت مهدى البـته این نكته كه با آغاز حركت انقالب اسالمى د
بـحـثـى اسـت ریشه دار و قابل بررسى ، بهمین جهت مجددا مرورى اجمالى بر بیان دالئل آن از روایات قبلى و غیر آنها، 

 .. مى نمائیم
آن از اصـول مـذهـب شـیـعـه  مسلم و قطعى است و اعتقاد به) ع(كه آرى ظهور مبارك حضرت مهدى : گاهى گفته مى شود

ص (اسـت و چـنـیـن عـقـیـده اى نـزد شـیـعـه و سنى از وعده هاى خداوند عزوجل است كه بر زبان پیامبر راستگو و امین 
چنانكه از جـمله قضایاى مسلم و حتمى كه در منابع حدیث شیعه و سنى از آن یاد شده ، .. جارى شده است ) ع(و امامان ) 

اما این ویژگى ایرانیان كه در روایـات بـه آن .. كه زمینه سازان ظهور و حكومت آن حضرت ، ایرانیان مى باشنداین است 
تـصـریـح شده و قطعى مى باشد با ظاهر شدن آن دو مرد بزرگوار بـنـام سـیـد خـراسـانى و فرمانده نیروهاى وى شعیب بن 

دو، در مـنـابـع حدیث شیعه ، همزمان با خروج سفیانى و یمنى و طبق صالح ، آغاز مى گردد كه هنگام ظـاهـر شـدن آن 
منابع اهـل سـنـت ، فـاصـله بـیـن ظـاهـر شدن آن دو یار امام و تسلیم و تقدیم درفش اسالم بدست تـوانـاى حـضـرت مـهـدى 

 .هـفـتـاد و دو مـاه یـعـنـى شـش سال مى باشد) ع(
ى ایران به رهبرى امام خمینى از جمله حوادث مقدماتى وعده داده شـده بـود و مـتـصـل بـه امـا ایـنكه ، انقالب اسالمى فعل

و یا بطور نسبى نزدیك ظهور آن حـضـرت و یا قریب به ظاهر شدن ، سید خراسانى و ) ع(ظـهـور حـضـرت مـهدى 



اما از روایاتى كه .. حقق آن هستیم اءمرى است احـتـمـالى و گمانى كه ما دوستدار و آرزومند ت.. شعیب بن صالح باشد
بنابراین ، . پیرامون ایـن انـقـالب وارد شـده و یا تفسیر و تاءویل به آن شده است چیزى جز ظن و گمان استفاده نمى شود
 . احتمال اینكه فاصله بین این انقالب و بین ظهور آن بزرگوار ده ها و یا صدها قرن باشد بقوت خود باقى است

 .صـه مـطـالبى بود كه بواسطه آن اشكال بر حكم به شروع و آغاز زمان ظهور حضرت مهدى علیه السالم شده بودایـن خـال
و ایـن مـطـلب قـابـل تـوجـه اسـت كه مراد ما از زمان ظهور حضرت ، مدت ده و یا بیست و یا سـالهـاى محدود نیست بلكه 

ات به آن تـصـریـح شـده كـه آنـهـا از مـقـدمـات ظـهـور حـضـرت و مقصود این است كه حوادث و پیشامدهایى كه در روای
 :متصل به آن هستند، در حقیقت آغاز شده است بویژه ، دو واقعه از بین آنها

فتنه انگیزیهاى غرب و شرق كه همه مسلمانها را در برگیرد و فتنه دیگرى كه در روایات به نام فتنه فلسطین آمده كه : اول 
 . رت و فتنه انگیزى ابرقدرتهاستزائیده شرا

 . برپائى نظام اسالمى در ایران: دوم 
بـنـابـرایـن مـراد از زمـان ظـهـور، هـمـان مـعـنـاى متعارف گفتار ما یعنى عصر و زمان شكست اسرائیل و یا عصر 

هور نیز، مى توان نام برد، زیرا انقالبها و یا زمان تجلى اسالم است ، كه از آن بعنوان قرن ظهور و یا نـسـل مـعـاصـر ظـ
روایتى كه از امام باقر علیه السالم نقل شده است آن حضرت فاصله بین انقالب ایرانیان و ظهور حضرت مهدى علیه 

 :السالم را به اندازه عمر معمولى یك انسان بشمار آورده است آنجا كه فرمود
 ((ین امر نگاه مى دارم اگر آن زمان را درك كنم خویشتن را براى یارى صاحب ا))

روایاتى كه دال بر آغاز زمان ظهور باشد بسیار است ، مجموعه این روایات كه به نحو تـواتر اجمالى وارد شده است ، در 
بلكه مى توان . یك بررسى دقیق مى تواند در تطبیق بر عصر فعلى مـا و پـیشامدهایى كه اتفاق مى افتد، باعث اطمینان گردد

 . خى از ایـن روایـات بـه تـنهائى در حصول اطمینان به آغاز شدن زمان ظهور حضرت ، كافى استادعا كرد بر
روایـات فـتـنـه اخـیرى را كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله از آن خبر داده است كه بزودى بر امت آن آشكار مى گردد به چه 

ـیـده آن اسـت مى توان تفسیر و توجیه نمود؟ فتنه اى كه در چیز غیر از فتنه كر و كور غربى كه فتنه فلسطینى نـیـز زای
 : روایت تصریح به شام شده است

(296) زمانیكه فتنه فلسطین بوجود آمد، در سرزمین شام نیز مانند بر هم خوردن آب در مشك بوجود مى آید))
)) 

ایـن فـتـنـه بـه شكل مخصوصى به سرزمین شام راه پیدا مى كند، یعنى بر منطقه اى كه احـاطـه بر فلسطین دارد به گونه اى 
 ..كه اهالى آنجا مانند شدت تكان خوردن آب در مشك به حركت مى آیند

اجـمـالى نـقل شده و همچنین فتنه فلسطین و شامات كه  بـا بـررسـى دقـیـق در روایـات فـتـنـه اخـیـرى كـه بـه نـحـو تـواتـر
از این روایات استفاده مى شود كه مراد از فتنه .. معلول این فتنه است و با توجه به تاریخ امـت اسالمى و وضع موجود آن 

ـه آن تـا ظـهـور در روایت ، فـتـنـه و آشـوبـگرى قدرتهاى شرق و غرب امروز است كه روایات داللت بر استمرار و ادام
ذكر كردیم ،  ((فتنه شرق و غرب ))و نـمـونـه روایـاتـى كـه مـا در فـصـل مربوط به . حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم دارد

و از عجیب ترین روایات در اینها این است كه فتنه فلسطین با نام و نشان در .. یكى از ده ها روایت در این زمینه است 
 .! استروایت وارد شده 

و چگونه تحلیل و تفسیر نمائیم روایات مربوط به ظاهر شدن سید خراسانى و شعیب بن صـالح را، كه به روشنى از آنها 
استفاده مى شود كه این دو مرد بزرگ ، بعد از بر پا شـدن حـكـومـت اسـالمـى در ایـران و وارد شدن آن در جنگى طوالنى 

شود و با به دست گرفتن منصب هاى حكومتى ، خود شخصا رهبرى و فرماندهى  با دشمن ، در این كشور ظـاهـر مـى
لشكریان خویش را به عهده داشته و در جنگ سرنوشت سازى در منطقه فلسطین ، كه مقدمه حـكـومـت حـضـرت مهدى 

كریان و یا ملت خود را علیه السالم را فراهم مى نماید، درگیر مى شوند، حاال ایا این دو بـزرگـوار كه ظاهر مى شوند لش
بلكه چنین ظهورى كه در روایات به تصریح . مستقیما و بدون مقدمه رهبرى مى نـمایند و از صفر شروع مى كنند؟ هرگز

شـده اسـت الزمـه اش وجـود زمـیـنـه مـنـاسـب و آمـادگـى كـامـل در مـردم ایـران نـه تنها از جنبه مذهبى و اعتقادى بلكه 
كه این خود آغازى است براى ایجاد نبرد بین ایرانیان طرفدار حضرت . ب ، در جهان و خـاورمیانه است جو سیاسى مناس

و دشمنانشان ، از این روست كه در روایات آمده است زمانیكه ایرانیان احساس نمایند نبردشان بـا دشـمـن بـه طـول 
مى گردانند گر چه وى نخست نمى پذیرد، اما زمانى كه انـجـامیده سراغ سید خراسانى رفته و او را سرپرست امور خود 

 .زمام امور بدست او قرار گرفت یار دیگرش شعیب بن صالح را به فرماندهى نیروهاى خویش برمى گزیند
و روایـتـى را كـه از امـام بـاقر علیه السالم در منابع شیعه وارد شده و منطبق بر انقالب اسالمى ایران است چگونه تفسیر 

 :مائیم آنجا كه فرمودن



گـوئیـا مـى بـینم گروهى را كه از مشرق زمین خروج كرده و طالب حق مى باشند اما آنها را اجابت نمى كنند مجددا ))
وقـتـى چـنـیـن وضـعـى را مـشـاهـده مـى كـنـنـد شـمـشـیـرهـا را  .برخواسته هایشان تاءكید دارند، اما مخالفان نمى پذیرند

ـده و در مـقـابـل دشـمـن مـى ایـسـتـنـد، ایـنـجاست كه پاسخ مثبت مى گیرند اما این بار خودشان نمى پـذیـرند تا بـدوش كـشـی
به كسى دیگر ) حضرت مهدى علیه السالم )و درفش هدایت را جز به دست تواناى صاحب شما .. اینكه همگى قیام مى كنند

ـد اما من اگر آن زمان را درك مى كردم ، خویشتن را براى یارى نمى سپارند كشته هاى آنان شهید محسوب مى شـون
 ((صاحب این امر نگاه مى داشتم 

و همچنین در روایتى دیگر كه گذشت .. چـنـانـكـه تـفسیر آن در روایت مربوط به اهل مشرق و درفش هاى سیاه گذشت 
 :آمده بود

 ((ه مى طلبند دست مى یابند اما خودشان نمى پذیرندپـس مـبـارزه مـى كـنـنـد و پـیروز مى گردند و به آنچ))
چگونه آن را توجیه كنیم به اینكه پیامبر صلى اهللا علیه و . این روایت ، تا زمانیكه بر نهضت فعلى ایرانیان تطبیق مى كند

پیش مى آید چشم پوشى آله و امامان از نهضتى آینده نسبت به ایرانیان خبر داده انـد و از انـطـباق بر نهضت موجود و آنچه 
و آیا این را بر همین نهضت و بر نهضت دیگر آنان كه مثال داراى همین ویژگیها و شرائط سیاسى ، بعد از ! كنیم 

 .و آیا چنین تفسیرى را عقل سلیم مى پذیرد؟! قرنهاست تطبیق كنیم 
 علیه و آله و امـامـان عـلیـه السـالم نـقـل و روایاتى را كه درباره قم و موقعیت جهانى آن شهر، از زبان پیامبر صلى اهللا

شـده اسـت ، چـگـونـه بـه تـاءویـل بـبـریـم روایـاتـى كـه داللت دارد این موقعیت ، نزدیك ظهور حضرت مهدى علیه السالم 
وفایش  و یـاران با. همچنین بیانگر ظاهر شدن مردى موعود از آن شـهـر... و متصل به ظهور آن بزرگوار خواهد بود

و ما امـروز وضـع مـوجود این شهر را مى بینیم كه تا دیروز با .. است كه نه از جنگ مى هراسند و نه خسته مى شوند
وجود حوزه علمیه در آن شهرى ضعیف بود و تاءثیر معنوى این شهر محدود در حیطه جهان تشیع و متدینین شیعه بوده 

 .است 
بـرنامه ریزى ! اسلوب آن و معرفى نمودن اسالم ، گوش جهانیان را پـر مـى كـنـد و ایـنك نام آن شهر و قیامش و روش و

ها و خط و مشى آن در قلوب مسلمانها و جوامع اسالمى سرایت كرده و رسوخ مى نماید و علم و دانش از این شهر به سایر 
 .مسلمانان جهان مى رسد

ت قم و انقالب و نهضت آن و مرد وعده داده شـده و بـرخـاسـتـه از بـنـابـراین تا زمانیكه روایات وارده در موقعیت و عظم
این شهر، بر انقالبى كه از قم آغاز شد و بر رهبرى آن ، امام خـمـیـنـى و طـرفـداران وى انـطـبـاق داشـتـه بـاشـد آیـا 

راى قم بوجود آید و مردى از آنجا ظهور مـعـقـول اسـت كـه آن را بـه مـوقـعـیـتـى جـهـانـى كـه پـس از ده هـا سـال و قرن ب
تفسیر كنیم و از آنچه كه موجود است .. مى كند كه طرفداران و یاران وى و یا حكومت و انقالبش داراى این صفات هستند

 !صرف نظر كنیم ؟
وعده داده شده اگر چنین مطلبى درباره مرد وعده داده شده از قم صحیح باشد، چگونه در روایات مربوط به موقعیت جهانى 

شهر قم مى تواند صحیح باشد؟ و چه مى توان كرد با دو روایـتـى كـه دال بـر وجود این موقعیت ، نزدیك ظهور حضرت و 
نـزدیـك ظـهـور قـائم مـاسـت ، خـداونـد قـم و اهل آن را ) مـوقـعـیـت (و آن )) : ادامه آن تا ظهور ایشان اسـت آنـجـا كـه آمـده

كـه قـبـال از  ((و آن در زمان غیبت قائم ما تا ظـهـورش خـواهـد بـود)) ((رت حجت علیه السالم قرار مى دهدقائم مقام حض
 .نقل شد 213ص  60بـحـار ج 

حـقـیـقت مطلب این است كه بحث و مناقشه پیرامون داللت برخى از روایات بر آنچه كه در قـم و ایـران اتـفـاق افـتـاده 
گرداندن الفاظ واضح و روشن از ظاهر خـودش و بـه طـور كـلى شـك داللت ایـن روایـات و انـطـبـاق اسـت و سـعـى در بر

آنـهـا بـر حـوادث گـذشته و حـال ، چـیزى جز پیشداورى و حالت ضعف عقیده در تصدیق پیامبر صلى اهللا علیه و آله و 
كنیم باید بگوئیم كه اگر از كلمات معصومین علیه السالم كه  بلكه اگر منصفانه حكم. اهـل بیت طاهرین علیه السالم نمى باشد

به طور تواتر اجمالى در روایات آمده اطمینان و یـقـیـن بـه مـعـنـا حـاصـل نـشـود مـسـلمـا خـالى از حـالت شـك و تـردیـد و 
 .التى حفظ فرمایداز خداوند متعال مى خواهیم كه ما و همه مسلمانان را از چنین ح.. جـدل نـخـواهـد بود

 ظاهر شدن خراسانى و شعیب در ایران
روایات ، بیانگر این است كه ، این دو شخصیت از یاران حضرت مهدى علیه السالم بوده و مقارن ظهور آن حضرت از 

 .ایران ظاهر مى شوند و در نهضت ظهورش شركت مى جویند
ـدیـث اهـل سـنت و برخى از روایات شیعه روشن مى شود این است بـه طـور خـالصـه نـقـش آن دو، چـنـانـكـه از مـنـابـع ح

كه در آن زمان ایرانیان درگیر جـنـگـى نابرابر با دشمنان خویش اند و در اثر طوالنى شدن آن جنگ ، سید خراسانى را بـه 
د اما با اصرار زیاد آنان عـنـوان سـرپرستى امورشان انتخاب مى نمایند، گر چه وى به این امر چندان رغبتى نشان نمى ده



مى پذیرد و زمانیكه رهبرى ایرانیان را پذیرفت ، با ایجاد وحدت كلمه در صفوف نیروهاى مسلح ایرانى ، سردار رشید 
 خود شعیب بن صالح را به فرماندهى كل نیروهاى مسلح ، تعیین مى كند
عراق هدایت و اداره مى نـمـایند و نیروهاى مستقر بـدیـن تـرتیب خراسانى و شعیب جنگ را در مرزهاى ایران ـ تركیه ـ 

در شام خود را به پیش رانده و در همان زمان ، از دو جناح عراق و شام ، آماده پیشروى بزرگ به سوى فلسطین و قدس 
 .عزیز مى شوند

رو مى گردد كه عبارتند در ایـن گـیـر و دار سـیـد خـراسـانى با تغییرات و دگرگونیهائى در دو جبهه سیاسى ، نظامى روب
 :از

الف ـ جـبـهـه عـراق كـه زیـر تـسـلط و نـفـوذ سفیانى قرار گرفته و لشگریانش براى اشـغـال سـرزمـیـن عراق به حركت 
درگیر مى شود، چنانكه این مطلب را در مبحث ) روس ها(درمى آیند كه در بین راه و در منطقه اى بنام قرقیسیا با تركان 

 . دآور شدیمجنبش او یا
ب ـ جبهه حجاز، كه حضرت مهدى علیه السالم از مكه مكرمه ظاهر مى شوند و با آزادسازى شـهـر مـكـه در آن مـسـتـقـر 

 .در حالیكه حكومت حجاز در آن زمان توسط بقایاى خاندان فالن ، و نیروهاى قبایل بومى اداره مى شود. مـى گـردند
د، اینكه چگونگى اعزام نیروهاى ایرانى و حجاز در اخبار وارد نشده است زیرا كه از دو آنـچـه از روایـات استفاده مى شو

 : جهت عملى نیست
 . ـ به علت شرائط و جو سیاسى جهانى و منطقه اى1
ـ اینكه حضرت مهدى علیه السالم با این مسئله موافق نیست ، زیرا آن بزرگوار ماءموریت دارد كـه در مـكـه مـنـتظر 2

تا سفیانى آهنگ آن جا نماید و معجزه فرو رفتن در زمین كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله به آن خبر داده به وقوع  بماند
 .بپیوندد و عالمت و نشانه اى براى مسلمانان باشد

ه مكرمه البـتـه احـتـمـال دارد كـه سید خراسانى ، بخشى از نیروهاى خود را براى یارى امام زمان عـلیـه السالم به مك
گسیل دارد، چون در روایات دارد كه آن حضرت بعد از قضیه فـرو رفتن نیروهاى سفیانى در زمین ، با لشكرى انبوه ، 
قریب به دوازده هزار تن از مكه خـارج مـى شـونـد نـظـر بـهـتـر ایـن اسـت كـه ایـن نـیـروهـا مـتـشكل از یاران خاص 

اند خود را به مكه برسانند و نـیـز بخشى از نیروهاى یمنى و قسمتى از نیروهایى حضرت و مؤ منینى است كه موفق شده 
 .كه سید خراسانى موفق شده آنها را به مكه برساند

بـا مـالحـظـه در روایات مربوط به خراسانى و شعیب بخوبى روشن است كه او در جبهه عـراق مـوفـق مـى شـود 
ـل درگـیـرى قـرقـیـسـیـا كـه سفیانى با تركان درگیر است با این قرار كه وى طرف نـیـروهـاى خـود را از نـزدیـكـى مـح

 .درگیر در آن نبرد نخواهد بود، عبور دهد
چـنـانـكـه مـالحـظه مى شود، نیروهاى خراسانى با اینكه در نزدیكى عراق مى باشد و در جـریـان حـركـت نـیروهاى 

اما از وارد شدن بـه ایـن كـشـور خـوددارى مـى كـنـنـد، از ایـن رو . باشند سفیانى جهت اشغال سرزمین عراق نیز مى
لشـكـریـان سـفـیـانـى هـیـجـده روز قـبـل از آنـان وارد عـراق شـده و در آنـجـا دسـت بـه فـسـاد و قتل و جنایت مى زنند، در 

 : آمده است كه 84نسخه خطى ابن حماد ص 
گردد آن شهر را سه روز بر همه مباح مى گرداند شصت هـزار نـفـر از مردم این شهر را كشته سـفـیـانـى وارد كوفه مى ))

و یاران درفش هاى سـیـاه نـیـز بـدآنـجـا روى آورده تـا در نـزدیـكـى آب منزل مى ... و هیجده شب در آنجا اقامت مى كند
فیانى مى رسد، آنان با شنیدن این خبر فرار را برقرار گزینند خبر رسیدن آنها در شهر كوفه پیچیده و به گوش نیروهاى س

 ((ترجیح مى دهند
البـتـه احـتـمـال دارد كـه علت تاءخیر ورود این نیروها به كشور عراق ، درگیرى آنها با دشـمـنـان دیـگـر در خـلیـج و یـا 

 .برخى روایات به این معنى اشاره دارد جـاى دیـگـر و یـا جـهـت سـركـوبـى نـاآرامـى هـاى داخل ایران باشد، چنانكه
و یـا ایـنـكـه عـلت و سـبب آن ، مسئله سیاسى است كه آنان منتظر جو سیاسى مناسبى براى ورود به كشور عراق مى باشند 

 :اما روایت بعدى از امام باقر علیه السالم داللت دارد بر این كه علت تاءخیر، جنبه نظامى دارد، كه فرمود
خروج نموده و هر دو مانند دو اسب مسابقه ، یكى از اینجا و دیگرى از ) اهل عراق (كه خراسانى و سفیانى بر آنان تـا این))

(297) آنجا به سوى كوفه در حركتند
)) 
 . شده معلوم مى شود كه تابع شرائط مناسب نظامى و بسیج نیرو است از سیاق عبارت كه تشبیه به مسابقه

اما اینكه ایرانیان نیروهاى خود را جهت آزادى مدینه منوره و یا سایر شهرهاى حجاز بیارى حـضـرت مـهـدى علیه السالم 
كه ) ایرانیان (ن رو این نیروها اعزام مى دارند در روایات نیامده است ، ظاهرا نیازى به اعزام ایـن نـیروها نیست ، از ای



 : وارد عراق شده به اعالن دوستى و محبت و تجدید بیعت با آن حضرت اكتفا مى كنند چنانكه در روایت آمده است
درفـش هـاى سیاهى كه از خراسان خروج مى كنند، به سوى كوفه فرود مى آیند و با ظاهر شدن آن حضرت براى تجدید ))

(298) سندبیعت حضور ایشان مى ر
)) 

از طرف دیگر، روایات از حركت ایرانیان و تراكم جمعیت آنان در جنوب ایران ، كه احتماال پیشروى عمومى به سوى 
 .حجاز، و به طرف حضرت مهدى علیه السالم است خبر مى دهد

ـانـیـكـه سـواران سـفـیـانـى بـه سـوى كـوفـه خـروج مى كنند آن حضرت در پى اهـل خـراسـان مـى فـرسـتـد و زم))
(299) خـراسـانـیـان در طـلب مـهـدى عـلیـه السـالم بـرمـى آیند

)) 
نزدیك شهر اهواز و تحت ) كوه سفید(ز روایات بیان مى كند كه تجمع انبوه مردم ایران در جنوب كشور، در منطقه برخى ا

رهبرى سید خراسانى است ، كه امام زمان علیه السالم بعد از فـراغـت از آزادسـازى كشور حجاز متوجه این منطقه مى 
مى نماید و در همان جا بین این نیروها به رهبرى آن حضرت و  شود و با یاران خراسانى خود و لشكریان خویش مالقات

احتمال دارد این درگیرى كه گفته شد نبرد و رویـاروئى بـا نیروى . بین نـیـروهـاى سـفیانى جنگ سختى در مى گیرد
د، مؤ ید این مطلب دریائى رومیان كه از سفیانى حمایت مى كنند باشد چنانكه در مبحث نـهـضـت ظـهـور بـیـان خـواهـیم كر

این است كه نبرد بین سفیانى و یاران حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم جـنگى است سرنوشت ساز كه راهگشاى موج مردمى 
(300) در ایـن لحـظـات مـردم آرزوى دیدار آن حضرت داشته و او را مى جویند))، براى یـارى آن حـضـرت اسـت 

)) 
از آن زمان ، خراسانى و شعیب در زمره یاران خاص آن حضرت قرار مى گیرند و شعیب به فـرمـانـدهـى كـل نـیـروهـاى 

را تشكیل مى  حـضـرت مـنـصـوب مـى گـردد نـیـروهـاى خـراسـانـیـان مـركـز ثـقـل و یـا هـسـته مركزى لشكریان حضرت
دهند كه وى براى تصفیه وضع داخلى كشور عراق و مخالفان و شورشیان و سپس در درگیرى با تركان و در نهایت ، در 

 .پیشروى بزرگ ، جهت آزادسازى قدس ، بر آنها تكیه مى كند
یـاد مـربوط به این دو ایـن خـالصـه اى بود از نقش این دو شخصیت موعود از ایران ، طبق استفاده اى كه از روایات ز

نفر، در منابع اهل سنت و اندكى در منابع شیعه ، مى توان داشت ، ایـن پـدیـده مـرا بر این داشت كه مجددا در روایات 
مربوط به خراسانى و شعیب در منابع شـیـعـه ، بـررسـى بـیـشـتـرى نـمـایـم چـون بـه نـظـرم رسـیـد كـه احـتـمـال دارد این 

اما بعد از بررسى در این منابع ، روایاتى را با  ..ز بافته هاى بنى عباس در خصوص ابومسلم خراسانى باشدموضوع ا
سندهاى صحیح یافتم كه از خراسانى یـاد كـرده بـود مـانـنـد روایـت ابوبصیر از امام صادق علیه السالم و غیر آن كه 

م كه داللت داشت به اینكه قضیه خراسانى مـوعـود، نـزد اصـحـاب و پیرامون یـمـنـى سـخـن مـى گـویـد و روایاتى را دید
یـاران امـامـان عـلیـه السـالم پـیـش از خـروج ابـومـسـلم و قـبل از ادعاى دروغین عباسیان نسبت به روایات پیامبر اسالم 

 . صلى اهللا علیه و آله درباره ابومسلم و خود آنها، معروف و مشهور بوده است
ین ، جریان خراسانى در منابع شیعه نیز ثابت و مسلم است و نقشى را كه روایات شیعه ، براى آنان نقل كرده در بنابرا

 .منابع اهل سنت نیز وجود دارد
و هـمـچـنین به طور خالصه چگونگى قضیه رفیق او شعیب بن صالح در منابع ما آمده است گـر چـه روایـات مـربـوط بـه 

 . ز جنب هاى زیادى ، قوى تر از روایات مربوط اوستسـیـد خـراسـانـى ا
پـیـرامـون شـخـصـیـت خـراسـانـى و شـعـیب سئوالهاى زیادى مطرح است ، از مهم ترین آنها شـخـصـیـت ایـن اسـت كـه آیا 

زمان ظهور مراد از خراسانى در این روایات فرد معین و مشخصى است و یا ایـنـكـه تـعبیر از رهبر ایران است كه در 
 حضرت مهدى علیه السالم وجود خواهد داشت ؟

امـام روایـات مـربـوط بـه خـراسـانـى كـه از طـریـق اهـل سنت و همچنین در منابع متاءخر شیعه وارد شده است به روشنى 
ز او به عنوان داللت دارد بر اینكه آن شخصیت از ذریه امام مجتبى علیه السالم و یا امام حسین علیه السالم است و ا

هـاشـمـى خـراسـانـى یـاد شـده اسـت و صـفات جسمى وى را كه داراى صورتى نورانى و خال بر گونه راست و یا دست 
 تا آخر.. راست دارد، بیان كرده است 

ـت اما روایاتى كه در منابع حدیث درجه اول شیعه ، مانند غیبت نعمانى و طوسى ، در خصوص ایـن شـخـص وارد شـده اس
احـتـمـال دارد، ایـشـان را بـه یاور خراسانیان و یا رهبر اهالى خـراسـان و یـا فـرمـانـده لشـكـر خـراسـان تـفـسـیـر كـرد، 

تـنـهـا نـمـوده نه هاشمى خراسانى ، اما مجموعه قرائن موجود، پیرامون  ((خـراسـانـى ))زیـرا ایـن روایـات تعبیر به 
مشخص است وى همزمان با خروج سفیانى و یمنى ظاهر مى شود و نیروهاى خود را به سوى  شخصیت او داللت دارد كه

 .عراق اعزام مى دارد كه سپاهیان سفیانى را شكست مى دهند
از جـمـله سـؤ االتـى كه پیرامون این دو شخصیت مطرح است ، این است كه آیا امكان دارد نام خـراسانى و شعیب ، دو نام 

اما نسبت به خـراسانى ، روایات نام او را ذكر نكرده بنابراین دلیلى ندارد : قیقى باشند؟ در پاسخ باید گفت سمبلیك و غیرح



كه رمز باشد، بلى ممكن اسـت بـگـوئیـم نـسـبـت ایـشـان بـه خـراسـان بـه ایـن مـعـنـى نـیـسـت كـه حـتـمـا اهـل اسـتـان 
نسبت دادن به خراسان به مشرق زمـیـن اطـالق مـى شـده اسـت كـه شـامـل خراسان فعلى باشند، چون در صدر اسالم ، 

بنابراین شخص . ایـران و سـایـر مـنـاطـق اسـالمـى مـتـصـل بـه آن كـه امـروز تحت اشغال شوروى است ، مى شود
منابع درجـه اول حـدیثى خراسانى اهل هر منطقه اى كه از این محدوده باشد، نسبت او به خراسان صحیح است ، چنانكه از 

شیعه استفاده نمى شود كه او سید حسنى و یا حسینى است ، آنگونه كه در منابع روائى برادران اهل سنت به آن تصریح شده 
 . است

امـا نـسـبـت بـه شعیب بن صالح و یا صالح بن شعیب باید گفت كه روایات ، ویژگیها و اوصـاف وى را ذكـر نـمـوده اسـت 
وانى است گندم گونه و الغر، داراى محاسنى كم پـشـت ، صـاحـب بـصـیـرت و یـقـین ، و اراده اى خلل ناپذیر و از ، كـه ج

او مـردى اسـت شـكـسـت ناپذیر كه اگر كوه در مقابلش بایستد آن را منهدم كرده و . جنگاوران بنام و ممتاز مى بـاشـد
رد كه جهت حفظ و ایمنى ، نام او مستعار باشد تا وعـده الهـى مـحقق شود، البته احتمال دا. تا آخر... عـبـور مـى كـند

بـرخـى از روایـات وى را . همچنین امكان دارد كه نام او و نام پدرش مشابه شعیب و صالح و یا بـه مـعـنـاى ایـن دو بـاشـد
ید كه او اهـل رى مـى بـاشـد و بـا قبیله اهل سمرقند كه هم اكنون در اشغال شوروى است مى داند اما بیشتر روایات مى گو

بـاشـنـد و یـا ایـنـكـه وى غـالمـى از بـنـى ) مـحـروم (بنى تمیم نسبتى دارد و یا اینكه از یكى از بخش هاى بنى تـمـیـم بـنـام 
یران باشد زیرا در آنجا تـمـیـم اسـت بـه هـر حـال اگـر ایـن مـطـلب صـحـیـح بـاشـد احـتـمـال دارد وى در اصل اهل جنوب ا

هنوز عشایرى از قبیله هاى بنى تمیم وجود دارد و یـا ایـنـكه از قبایل بنى تمیم كه در صدر اسالم در استان خراسان ساكن 
شده اند باشد، كـه امـروزه بـیـشتر آنان در مردم ایران هضم شده و فقط چند روستاى كوچك نزدیك مشهد از آنـان بـاقـى 

 .با آنها دارد) نسبى )ـا زبان عربى هم صحبت مى كنند و یا اینكه رابطه خویشاوندى اسـت كـه ب
سـؤ ال دیـگـر از زمـان ظـاهـر شـدن آن دو شـخـصـیـت اسـت ، در اول فصل یاد آور شدیم كه آنچه بهتر به نظر مى رسد 

سـالم و همزمان با خروج سفیانى و یمنى این است كه ظاهر شدن آن دو تن ، در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى عـلیـه ال
فاصله بین خروج شعیب و بین سپردن زمام امـور را بـه مـهدى علیه ))است ، البته احتمال دارد، روایتى را كه مى گوید 

مى توان حكم به صحت آن نمود كـه در ایـن صـورت ظـاهـر شـدن خـراسـانـى و شـعـیـب  ((السالم هفتاد و دو ماه مى باشد
 .شـش سال قبل از ظهور حضرت مهدى علیه السالم خواهد بود

امـا فـاصـله بـیـن آغـاز حـكومت زمینه سازان ایرانى بدست تواناى مردى از قم و بین ظاهر شـدن خـراسـانـى و شعیب ، به 
را معین نماید، از مگر اشاره و قرینه هایى كه مى تواند به طور اجمال آن . طوریكه گفتیم در روایات مشخص نشده است 

جمله آن قرینه ها، روایاتى اسـت كه درباره شهر قم و حوادث آن مانند موقعیت جهانى ، دینى و فكرى آن شهر و اینكه 
 .. نقل كردیم 213بحار ص  60وارد شده است كه آن را از جلد  ((نـزدیك ظهور قائم علیه السالم است ))هـمـه ایـنـهـا 

اگـر مـن آن هـنـگـام را درك مـى )) :وارد شده كه فرمود 243ص  52بـاقـر عـلیـه السـالم در بحار ج روایـتـى كـه از امـام 
داللت دارد كـه فـاصـله بـیـن ظـهـور قـائم عـلیـه السـالم و بـیـن  ((كـردم خـویـشتن را براى صاحب این امر نگاه مى داشتم 

 .ر جنگى با دشمنانشان ، از عمر معمولى یك انسان فراتر نمى رودبـوجـود آمـدن حـكـومـت اهل مشرق و وارد شدن د
 :نقل شد 269ص  52و از جـمـله روایـات در ایـن زمـیـنـه ، حـدیـثـى اسـت كـه قـبـال، از بـحـار ج 

مـردم خـداونـد آن را بـه مـردى از اهـل بـیـت ارزانى مى دارد كه روش او بر اساس تقوى و عـمـل وى هـدایـت گـر ))
اسـت ، در مـقـام قـضـاوت و حـكـم بـر مـردم ، اهـل رشوه نیست ، به خدا سوگند من او و نام او و پدرش را مى دانم ، 

كه داراى خال بر صورت و دو نشانه دیگر بر پوست بدن دارد مى آید، او حـافـظ و ... آنگاه آن مرد تنومند و كـوتاه اندام 
 ((.كـه نـزد او نـهـاده شـده اسـت و دنـیـا را پـر از عدل و داد مى گرداندنـگـاهـبـان امـانـتـى اسـت 

ایـن روایت داللت دارد كه آغاز حكومت یاران حضرت مهدى علیه السالم ابتدا توسط سیدى بـزرگـوار از سـالله اهـل بـیـت 
ـیـنـى مـنـطـبـق اسـت و یـا ایـنـكـه بـعـد از عصر امام كـه بـه احـتـمـال ایـن مـعـنـا بـر امـام خـم. عـلیـه السـالم خـواهـد بـود

بـنـابـرایـن ... خمینى و قـبـل از ظـهـور حضرت ، یك نفر و یا بیشتر مى باشند زیرا چنانكه گفتیم روایت ، ناقص اسـت 
كرده و یا سـیـد خراسانى ، آخرین شخصى است كه پیش از ظهور حضرت مهدى عـلیـه السـالم بـر ایـران حـكـومت 

 .معاصر با آخرین فردى است كه فرمانرواى ایران خواهد بود
و آخـریـن سـؤ الى كـه پـیرامون سید خراسانى مطرح است اینكه ، آیا او داراى مقام مرجعیت تـقلید و یا والیت امر است و 

ترین یاران و مشاورین مرجعى یا رهبرى سیاسى در كنار مرجع خواهد بود مانند رئیس جمهور مثال و یا یكى از برجسته 
 كه رهبرى مردم را به عهده دارد؟

آنـچـه از روایات مربوط به وى بدست مى آید، این است كه او رهبرى بزرگ حكومت مشرق زمـیـن را بـه عـهـده دارد، 
م امور را بدست تـنـهـا ایـن احـتمال باقى مى ماند كه وى به فرمان مرجع و رهبر بـزرگ ، به عنوان رهبرى سیاسى زما



 . كه احتماال اینگونه باشد، و اهللا العالم. بگیرد
و ما بزودى به امدادهاى غیبى و كرامات و معجزاتى كه خداوند بدست آن حضرت آشكار مى سـازد اشـاره نـمـود و نـیـز 

 .تـحـول و تـكـامـل علوم در عصر امام علیه السالم را از دیدگاه روایات بررسى خواهیم نمود
از جـمـله ایـنـكـه ، حـضـرت ، سـهـله را كـه از سـمـت كـربال نزدیك كوفه است ، به عنوان مـحـل سـكـونـت خود و خانواده 

 . انتخاب مى كند كه در این زمینه تعدادى روایات وارد شده است  اش 
 :نى در عراق مى مانداز دیـگـر اعـمـال حـضـرت ، ایـنـكـه آن بـزرگـوار قبل از رفتن به قدس مدتى طوال

 ((آنـگـاه بـه سـوى كـوفـه مـى آید و تا هر زمان كه خدا بخواهد در آنجا ماندگار مى شود))
بـه نـظـر مـى رسـد سـبـب مـاندن وى ، عالوه بر تثبیت وضع داخلى عراق و انتخاب آن به عـنـوان مـركز حكومت ، آنست 

از سراسر جهان در عـراق گردآورى كرده و با سازماندهى نیروهاى نظامى كه معاونان و یاران برگزیده و نخبه خود را 
از . خود، آنها را از عراق به سایر سـرزمـیـن هـا اعـزام مى دارد، آنگاه با سپاه خویش ، متوجه آزادسازى قدس مى گردد

 :امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمود
و . یچ مؤ منى نیست مگر اینكه در آنجا خواهد بود و یا آهـنـگ آنـجـا نـمـوده اسـت چـون قـائم داخـل كـوفـه مى شود ه))

با ما حركت ) سفیانى (براى سركوبى این طاغوت : ایـن سـخـن امـیرمؤ منان علیه السالم است كه به یاران خود مى گوید
(301) كنید

)) 
 :و نیز از آن حضرت است كه فرمود

ایـنـك قـائم را در نجف مى بینم كه در میان پنج هزار فرشته از مكه بدآنجا آمده است در حـالیـكـه جـبـرئیـل عـلیـه السـالم ))
یروها را در شهرها پراكنده مى در سـمـت راسـت و مـیـكـائیـل سـمـت چـپ و مـؤ منان پیشاپیش وى در حركتند و او ن

(302) سازد
)). 

 : و در روایتى آمده است كه
 ((شعیب بن صالح طالیه دار اوست ))

 .وى فرمانده سپاه حضرت قائم علیه السالم مى باشد
ى از روایـات ، نـخستین لشكرى كه امام علیه السالم آن را روانه كـارزار مـى كـنـد بـه جـنـگ تـركـان بـنـا بـه گـفـتـه بـرخـ

 : مـى فـرسـتـد، ابـن حـمـاد در ایـن بـاره از ارطـاة نقل كرده است كه
و آن نـخـسـتـیـن لشـكـرى سـفـیـانـى با تركان وارد پیكار مى شود اما نابودى آنها بدست مهدى علیه السالم خـواهـد بـود ))

(303) اسـت كـه حـضـرت بـه سـوى تـركـان گسیل مى دارد
)). 

یـا بـیـشـتـر از  آمده است كه وى هفتاد صـفـحـه 52قـریـب بـه هـمـیـن مـضـمـون در كـتاب مالحم و فتن ابن طاووس ص 
و ما در بخش مربوط به تركان گفتیم كه مراد از تركها در این ... كـتـاب ابـن حـمـاد را در كـتـاب خـود نقل نموده است 

روایات كـفـار تـرك است نه مسلمانان ترك چنانكه قرینه هاى زیادى در روایات ، نشانگر این امر اسـت و در بـرخـى از 
 .رك و یا گروهى از جانب تركان تعبیر شده است كه به احتمال قوى منظور از تركان ، روسها مى باشدآنها به برادران ت

 نهضت ظهور مقدس
 كامل شدن نهضت حضرت مهدى در مدت چهارده ماه

در مدت چهارده ماه كامل مى گردد، در ) ارواحنا فداه (روایـات ، داللت دارد كـه نهضت و انقالب مقدس حضرت مهدى 
ماهه اول ، امام علیه السالم در اضطراب و نگرانى به سر مى بـرنـد و حوادث را به طور نهان ، توسط یاران خود شش 

رهبرى مى كند و در هشت ماه بعدى در مـكـه ظـهـور مـى كند و رهسپار مدینه و آنگاه راهى عراق و قدس مى گردد و با 
آنگاه با  :به طور یكپارچه تحت فرمان و اطاعت خود در مى آورددشمنان خود وارد نـبـرد مـى شود، جهان اسالم را 

 .پیمان آتش بس مى بندد، چنانكه خواهد آمد) غربیها(رومیان 
پـیـش از نـهـضت ظهور حضرت مهدى علیه السالم دو حادثه رخ مى دهد كه آن دو به منزله نشانه اى الهى است كه آن 

 :آغاز مى نماید حضرت آمادگى الزم را جهت ظهور مقدس خویش
وقـوع كودتایى است در سرزمین شام كه به رهبرى عثمان سفیانى انجام مى گـیـرد، امـا مـردم تـصـور مـى : حـادثـه اول 

 .كـنـنـد كـه ایـن كودتا از نوع كودتاهایى است كه معموال در كشورهاى عربى و اسالمى اتفاق مى افتد
امت اسالمى آن را گام مؤ ثرى ، در یكپارچه نمودن مـنـطـقـه پـیـرامـون فلسطین ،  ولى یـهـودیـان و غـربـى هـا، دشـمنان

بدست رژیمى نیرومند از دست نشانده هاى خود به شمار مى آورنـد كه بتواند با قدرت و توان ، در كنترل اوضاع منطقه 
این كه همین نیروى نظامى منطقه است كه در و مهمتر از آن ، . بكوشد و از عملیات نظامى عـلیـه آنـهـا جـلوگـیرى نماید



بـرابـر نـخـسـتـیـن نـیـروهاى اعزامى ایرانى كه به سوى قدس در حركتند مى ایستد و در مرزهاى عراق آنان را مشغول 
 .مى سازد

سط پیامبر كـسـانـى كـه نـسـبت به روایات مربوط به سفیانى آگاهى و شناخت دارند و مى دانند كه مـاجراى سفیانى ، تو
خدا و پیامبرش راست فرمودند، منزه است پروردگار ما و البته وعده : صلى اهللا علیه و آله وعده داده شده است مى گویند

و دلهـایـشـان نـسبت به ظهور مهدى موعود ارواحنا فداه امیدوار مى شود و درباره او ... پروردگار حتمى و عملى اسـت 
 .ى رساندن به وى اعالم آمادگى مى كنندسخن بسیار مى گویند و در یار

صدائى . نـدائى آسـمـانـى اسـت بـه مـردم جـهـان كـه هـمـه و اهل هر زبانى به زبان خود آن را مى شنوند: حـادثـه دوم 
 است قوى و نافذ از آسمان و از هر سمت مى آید، خفته را بیدار مى كند و نشسته را بر پا مى دارد، مردم از این صیحه

آن ندا مردم را به خوددارى از ظلم ! آسمانى به ناله و فریاد در آمده و از خانه هایشان بیرون مى آیند تا ببینند چه خبر است 
و كفر و درگیرى و خونریزى و به پیروى از امام مهدى علیه السالم دعوت مى كند، حضرت را با نام خود و پدرش مى 

 !خواند
سانها در برابر این نشانه الهى وعده داده شده ، سر تسلیم فرود مى آورند، زیرا كه تفسیر این روایـات مـى گـویـد تـمام ان

 : گفته خداوند است

 

(304) اگـر بـخـواهیم از آسمان معجزه اى بر آنها فرو مى فرستیم كه در برابر آن سر تسلیم فرود آورند))
)). 

ناگزیر این سؤ ال مصرانه و عالمگیر پى در پى بر سر زبانها مى افتد و در رسانه هاى تبلیغاتى ، همه جا گفته مى شود كه 
 مهدى كیست ؟ و او كجاست ؟

آله اسـت و بـزودى در حجاز ظهور  امـا هـمـیـن كه مى شناسند وى رهبر مسلمانان و از خاندان پاك پیامبر صلى اهللا علیه و
خواهد كرد، مبادرت به ایجاد شك و تردید، پیرامون صداى مـعجزه آساى آسمانى و برنامه ریزى و توطئه جهت ضربه 

زدن به موج جدید اسالمى و بـه شـهـادت رسـانـدن رهـبـر ایـن نهضت ، حضرت مهدى علیه السالم مى نمایند، اما ایمان 
ب كه روایات مربوط به این صوت را شنیده اند آگاهند كه این ندا همان نداى حق وعده داده شده است و سر آورندگان به غی

آنان همواره از آن حضرت سخن مى گویند . بر سجده شكر مى نهند و بر خشوع دلهایشان در پیشگاه خداوند افزوده مى شود
 .و جویاى او مى شوند و خود را جهت یارى وى مهیا مى كنند

اصـل روایـات مـربـوط بـه ایـن نـداى آسـمـانـى كه مردم را به پیروى از امام مهدى علیه السـالم دعوت نموده و او را با نام 
و بعید نیست كه به حد تواتر معنوى . خود و پدر بزرگوارش یاد مى كند، در منابع شیعه و اهـل سـنت ، فراوان آمده است 

و مـجـلسـى . و غیر اینها 93و  92و  60و  59ابن حـمـاد، این روایات را در نسخه خطى خود، در صفحات . برسد(305) 
علیه  و غیر آن روایت كرده اند، از امام صادق 300و  296و  293و  290و  289و  287و  119ص  52در بـحار ج 

 :السالم نقل شده است كه فرمود
مـنـادى از آسـمـان نام صاحب این امر را، بانگ مى زند كه فرمانروائى از آن فالنى فرزند فالن است پس كشتار براى ))

(306) چیست ؟
)) 

 :فرمود و نیز آن حضرت
چگونه است ؟ : و صـیـحـه رخ مـى دهد، یكى در آغاز شب و دیگرى در پایان شب دوم ، هشام بن سالم گـویـد پرسیدم ))

چگونه این یكى از دیگرى باز شناخته مى شود؟ : صیحه اى از آسمان است و صیحه دیگر از سوى ابلیس ، پرسیدم : فرمود
(307) مى دهد  از آنكه بوجود آى آنرا تشخیص  كسى كه به آن گوش فرا دهد، بیش: فرمود

)) 
 : از محمد بن مسلم منقول است كه گفت

نود در اثر آن صدا، منادى از آسمان نام قائم را ندا مى كند به گونه ایكه هر كس در شرق و غرب جهان باشد آنرا مى ش))
(308) خفته بیدار مى شود و ایستاده مى نشیند و نشسته به پاى مى خیزد، و آن صداى جبرئیل روح االمین است 

)) 
 : از عبداهللا بن سنان نقل شده است كه گفت

ما را ) اهل سنت (كه عامه : ـام صـادق عـلیـه السـالم بـودم ، شـنـیـدم مـردى اهل همدان به امام مى گویدخـدمـت ام))
حضرت در ! شما عقیده داریـد كـه نـدا كـننده اى از آسمان به اسم صاحب این اءمر ندا مى كند: نكوهش مى كنند و مى گویند

و از . این مطلب را از من روایت نكن ، بلكه از پـدرم نـقـل نما: نگاه فرمودحالیكه تـكـیـه داده بود خشمناك شد و نشست ، آ
سوگند به خدا این مطلب در كتاب خدا آشكار است كه  :این بابت بر شما ایرادى نیست ، شهادت مى دهم كه پدرم مى فرمود



 :مى فرماید
 (309) آن سر تسلیم فرود آورند اگـر بـخـواهیم معجزه اى از آسمان ، بر آنها فرو فرستیم كه در برابر

 :سیف بن عمیره گوید
نـزد ابـوجـعفر منصور بودم كه بدون مقدمه گفت اى سیف بن عمیره ، بى تردید، از آسـمـان نـدا كـنـنده اى نام مردى از ))

آرى ، سوگند به : گفت ! فدایت شوم ، اى امیرمؤ منان ، این مطلب را روایت مى كنید: طالب را مى خواند، گفتم خاندان ابو
آن كس كه جانم در اختیار اوسـت ، ایـن روایـت را بـا گـوش خـود شنیدم ، گفتم اى امیرمؤ منان تاكنون من این روایت را 

ق است و اگر چنین ندائى برآید، ما نخستین اجابت كـنـنـده آن خـواهیم بود، این سخن ، ح! اى سیف : گفت . نـشـنـیـده ام 
مردى از فرزندان فاطمه : مگر نه این است كه آن ندا مردم را به سوى مردى از عموزادگان ما فرا مى خواند گفتم 

شـنـیـده بـودم و تـمـام اهـل زمین آن آرى اى سیف اگر این سـخـن را از ابـوجـعـفـر مـحـمـد بـن عـلى نـ: علیهاالسالم ؟ گفت 
(310) است ) امام باقر علیه السالم (را نقل مى كردند هرگز از آنها نمى پذیرفتم ولى او محمد بن على 

)) 
 : سـعـیـد بـن مـسـیـب منقول است كه گفتاز  92در نـسـخـه خـطـى ابـن حـمـاد ص 

فتنه اى بوجود مى آید كه در آغاز گویى بازیچه كودكان است به گونه اى كه هـر گـاه از گـوشه اى آرام گیرد از جانب ))
اى شما آگاه باشید كه فرمانرو: دیگرى سر برمى آورد و این فتنه پایان نمى پذیرد مگر آنگاه كه منادى از آسمان ندا مى كند

این است : ابـن مـسـیـب دستهاى خود را به هم پیچید به گونه ایكه آنها مى لرزید، آنگاه سه بار گفت . فالنى اسـت 
 ((فرمانرواى بر حق شما

 : در همین ماءخذ آمده است
م مـهدى بر سر زبانها جارى چـون نـدا كـنـنـده اى از آسـمـان بـانـگ زنـد كـه حـق بـا آل مـحـمـد اسـت ، در آن هـنـگـام نـا))

 ((شود و محبت او در دلها قرار گیرد و مردم اندیشه اى جز او ندارند
 : و نیز آمده است

ندا كننده اى از آسمان ندا مى : سـعـیـد بـه نـقـل از جـابـر و او از امـام بـاقـر بـراى مـا نـقـل كـرده كـه حـضـرت فـرمـود))
ـل بیت محمد است و ندایى دیگر از زمین بانگ برمى آورد كه بدانید حق در خاندان عیسى و كند، آگاه باشید كه حق در اه

و همانا نداى زمینى از شیطان است تا مردم را ). تردید از من است (یـا در خـاندان عیسى و یا در خاندان عباس است ، 
 (((شك كننده ابوعبداهللا نعیم است . (ناامید سازد
 :سعود از پیامبر صلى اهللا علیه و آله روایت كرده است كه فرموداز ابن م 60و در ص 

چـون صـداى آسـمـان در مـاه رمـضـان شـنـیـده شـود بـدانـیـد كـه در شوال هیاهوى شدیدى است و در ذى قعده جدا شدن ))
در . ، چه دور است ، دوراما محرم چه محرمى خواهد شد: قبیله ها و خونریزى در ذى حجه اتفاق مى افتد و سه بار فرمود

این : این ماه مردم در اثـر آشـوب هـا كـشـتـه خـواهـنـد شـد، سـؤ ال كـردیـم اى رسـول خدا صیحه آسمانى چیست ؟ فرمود
و صـدایـى اسـت كـه شـخص خوابیده را بیدار مى كند و ایستاده را . صیحه در نیمه ماه رمضان و شب جمعه خواهد بـود

و در سالى كه زلزله ها زیـاد اسـت ، . در شب جمعه ... نـجـیـب و پـوشـیده را از پرده ها بیرون مى آورد مى نشاند و زنان
وقـتـى نـماز صبح جمعه را به جاى مى آورید به خانه هاى خود بروید و در پـنـجـره هـا را بـبـنـدیـد و خـود را بـپوشانید و 

سبحان القدوس ، سبحان القدوس ، سبحان : ـدیـد سر به سجده بگذارید و بگوئیدگوشهایتان را ببندید وقتى آن صوت را شـنـی
 ((القدوس هر كس چنین كند نجات یابد و هر كس نكند هالك شود

همچنانكه در جنگ . و روایات دیگرى كه در این باره از منابع شیعه و سنى مى گوید ممكن است واقعا صداى ابـلیـس بـاشـد
ه محد صلى اهللا علیه و آله كشته شد و ممكن است فریاد ابلیس ، اما بوسیله دستیاران و اعوانش ، یعنى ك: احد فریاد برآورد

شیاطین تبلیغات چى جـهـانـى بـاشـد، كـه بـا پـیـشـنهاد آنان براى رویاروئى با موج جهانى اسالم كه نداى آسمانى ، آنرا 
 .ه مقابله برخیزندایجاد مى كند، از طریق ندایى مخالف و متشابه آن ب

امـا نـبـردى كـه نـداى آسمانى ، دعوت به آتش بس آن مى كند، بعید نیست همان جنگ جهانى بـاشـد كـه قـبـال دربـاره آن 
سـخن گفته شد و گفتیم كه ممكن است آن جنگ ، جنگى هسته اى نـبـاشـد بـلكـه بـه شـكـل جـنـگ هـاى مـتـعـدد و مـطـابـق 

 .روایـات آن را در سال ظهور كه جنگ هاى فراوانى رخ مى دهد، باشد بـا آنـچـه كـه
چـنـانـكـه بـایـد توجه داشت كه بین روایات مربوط به زمان وقوع نداى آسمانى ، اندك تفاوتى وجود دارد، چون برخى از آن 

، آنرا در ماه رجب 789ص  52روایات چنانكه مالحظه كردید، آنرا در ماه رمضان و بـعـضـى دیـگر چنانكه در بحار ج 
آمده است ، آن را در موسم حج و  92ذكر مى نماید، دسته اى دیگر از روایات ، مانند آنچه در نسخه خطى ابن حماد ص 

و از بـعضى روایات استفاده مى . هـمـان نـسـخه آن را در ماه محرم بعد از كشته شدن نفس زكیه ذكر مى كند 93در ص 



، نداهاى متعدد مى باشد حتى بخشى از روایـات بـر ایـن امر صراحت دارد به گونه ایكه یكى از شود كه نداى آسمانى 
دانشمندان ، نداهاى وارد شده در مـنـابـع شـیـعـه را تـا هـشـت مـورد بـررسـى كـرده اسـت و در مـنـابـع اهـل سـنـت نـیز 

ى رسد این است كـه ، آن تـنـهـا یك نداى آسمانى است كه در ماه نزدیك به همین رقم دیده مى شود، اما آنچه بهتر به نظر م
 . رمضان شنیده مى شود و تعدد آن ناشى از اختالف روایات ، در تعیین زمان آن مى باشد، و اهللا العالم

ـرت پـس از ایـن دو نـشانه ، یعنى ، خروج سفیانى در ماه رجب و نداى آسمان در ماه رمضان ، تا زمـان ظـهـور حـض
منابع روائى اهـل سنت ، شمارى از اقدامات امام علیه . مـهـدى عـلیه السالم در ماه محرم ، نزدیك شش ماه باقى است 

السالم را در این برهه بیان مى كند كند كه مى توان آن را در پیوستن آن حضرت به یاران خود در مدینه منوره و سپس در 
ـكـه از اطراف جهان با شوق و اضطراب جهت بیعت با او، در پى آن حـضـرت مـى مكه مكرمه و دیـدار وى بـا كـسـانـی

بـاشـنـد، خـالصـه نـمود كه از آن جمله هفت تن از دانشمندان اسالمى كشورهاى مـخـتلف هستند كه بدون قرار قبلى ، امام 
راد متدین و مخلص بیعت گرفته اند و در را در مكه مالقات مى كنند و هر یك در شهر خود از سـیـصـد و سـیزده نفر از اف

جستجوى حضرت مى بـاشـنـد تا از جانب خود و پیروانشان ، با آن بزرگوار بیعت مى نمایند به این طمع كه امام علیه 
ان السالم آنان را بپذیرد و آنها از یاران وى كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله وعده فـرمـوده است ، محسوب شوند، و بزودى بی

و در منابع شیعه ، این شش ماه را مـرحـله ظـهـور غـیـر عـلنـى بعد از غیبت كبرى ، قلمداد مى كنند و مراد . آن خواهد آمد
ظاهر شدن او اندكى ابهام آمیز است تا اینكه نام و یادش همه جا را فـرا گـرفـتـه )) : از روایت امیرمؤ منان عـلیـه السـالم كـه

این است كه در آغاز، امام علیه السالم به تدریج ظـهـور مـى كـنـد و آنـگـاه مـسـئله ظـهـور بـراى  ((ند، آنگاه ظهور مى ك
مـردم روشـن و آشـكـار مـى گـردد و احـتـمـال دارد ظـهـور تدریجى حضرت ، بدین جهت باشد كه امر ظهور و پذیرش 

 .ه و جا بیفتدمردم به معرض آزمایش گذاشته شود، تا مسئله ظهور واضح شد
در مـورد ایـن مـقـطـع ، عالوه بر خبر قبل ، تعدادى روایات دیگرى نیز وجود دارد كه از حیث سـنـد صـحـیـح شمرده مى 
شود و روشن ترین آنها مرقومه حضرت مهدى علیه السالم به نماینده خود، على بن محمد سمرى رضوان اهللا علیه است كه 

 :فرمود
من كسانى مى آیند كه ادعاى مشاهده مرا دارند، آگاه باشید كه هر كـس پـیـش از خـروج سـفـیـانـى و بـزودى از پیروان ))

 (311) و ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم صـیـحـه آسـمـانـى ، ادعـاى مـشاهده نمود، افتراء بسته و دروغگوست 
ظاهرا منظور از مدعى مشاهده امام علیه السالم قبل از وقوع این دو حادثه كسى است كه ادعاى نمایندگى صاحب االءمر 

علیه السالم را داشته باشد نه صرف شرفیابى و به حضور ایـشان رسیدن ، بدون ادعاى نمایندگى و یا بدون سخن گفتن 
روایات زیادى از سوى عده اى از علماء و اولیاء مورد اعتماد و شایسته درباره دیدار با امام علیه السالم رسیده  .درباره آن 

 . است و شاید همین ، سبب تعبیر نمودن به جمله نفى مشاهده باشد نه نفى رؤ یت
حه آسـمـانـى پایان مى پذیرد و غیبت نوشته مبارك امام علیه السالم داللت دارد بر اینك غیبت كبرى با خروج سفیانى و صی

بعد از آن شبیه به غیبت صغرى بوده و مقدمه ظهور مى بـاشـد، یـعـنـى امـام عـلیـه السالم در این مدت از چشم ستمگران و 
سیستمهاى اطالعاتى آن پـنـهـان اسـت ولى در ایـن مـدت بـا یـاران خـود تـمـاس حاصل مى نماید و شمارى از ایشان 

 .فیاب حضور وى مى شوند و حضرت نمایندگانى را به عنوان رابط خود و مؤ منین منصوب مى نمایدشر
از روایـات بعدى اینگونه به نظر مى رسد كه امام علیه السالم پس از خروج سفیانى ، ظـاهـر مـى شـود سـپـس تـا هنگام 

حذلم بن بشیر از امام زین العابدین علیه السالم آمده  ظهور وعده داده شده خود در ماه محرم ، پنهان مى گردد، در روایت
 :است كه حضرت فرمود

(312) وقـتـى سـفـیـانـى خـروج كند، حضرت مهدى علیه السالم نهان مى گردد و پس از آن دوباره ظاهر مى شود))
)) 

بـه عـقیده ما، این روایت ، تفسیرى جز آنكه امام علیه السالم بعد از خروج سفیانى در رجب ظاهر، و آنگاه تا هنگام ظهور 
معین خویش در محرم نهان مى گردد، ندارد و روایت مشخص نمى كند كه آیا ظهور پیش از نداى آسمانى ، در ماه رمضان 

 است و یا بعد از آن ؟
 :لیه السالم روایت شده است كه فرموداز امام صادق ع

قـائم قیام نمى كند مگر آنكه دوازده نفر، همگى اتفاق بر یك سخن كنند و گویند او را دیده اند اما آنها را تكذیب مى ))
(313) كنند

)) 
ى رسـد كـه آنـان مـردانـى راسـتـگـو بـاشـنـد، بـه دلیـل ایـنكه امام علیه السالم اتفاق نظر آنها را مبنى بر دیار بـه نـظـر مـ

حضرت مهدى علیه السالم بیان مى كند و از تكذیب مردم نسبت به آنها تعجب مى كند و ظاهرا مالقات آنها با حضرت ، در 
مام علیه السالم در نهان بسر برده و ظاهر مى شـود تا تدریجا مساءله ظهور هـمـان دوره اى صـورت مـى گـیـرد كـه ا



 .آشكار گردد و سرانجام نام و یادش باال گرفته و ظهور مى كند
بـنـابـرایـن ، حـضـرت مـهـدى عـلیـه السـالم در ایـن بـرهـه نـقـش تـقـربـیـا كـامـل رهـبـرى خـود را ایفا نموده و با 

ش در آن موقعیت حساس حكومت هاى زمینه سـاز یـمنى و ایرانى را رهبرى مى نماید و در كلیه سرزمین رهنمودهاى خوی
 .هاى مسلمانان ، با یاران خود كه اولیاء خدایند، ارتباط برقرار مى كند

دوره غیبت  در دوره ظهور كوتاه مدت ، تصور كنیم بطور مختصر اعـمـال وى را در) ع(و اینك براى اینكه اقدامات امام 
در مـدیـنـه مـنـوره مسكن مى گزیند و با سى تن مالقات مى ) ع(پاره اى از روایات آورده اند كه امام . ، یادآور مى شویم 

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق . كند
لگـاه وى مـدیـنـه اسـت و در صـاحـب ایـن امـر را غـیـبـتـى است و ناگزیر در آن غیبت ، عزلتى مى باشد، بهترین مـنـز))

(314) كـنـار سى تن از یارانش بسر مى برد و با وجود آنان ، اضطراب و نگرانى نیست
)).  

بسر مى برد، در این زمینه امام رضا ) ع(نار خضرهـمـچـنـیـن بـخـش دیگرى از روایات ، داللت دارد كه آن حضرت در ك
 :مى فرماید) ع(
از آب حـیـات نـوشـیـد و از ایـن رو زنـده اسـت و نـمـى مـیـرد تـا در صـوراسـرافیل دمیده شود، البته او نزد ) ع(خـضـر ))

ـیـنیم هر جا كه نام او برده مى شود ما مى آید و به ما سالم مى دهد ما صداى او را مى شـنـویـم ولى شـخـص او را نـمـى ب
باید بر او درود فرستاد، او در موسم حج حاضر شده و تمام مناسك آن را بجا مى آورد و در عرفات وقوف مـى كـنـد و 

و خداوند تنهایى قائم ما را بوسیله آن حضرت بـه انـس و الفـت ، و وحـدت وى را در : دعـاى مؤ منان را آمین مى گوید
(315) او بـه پـیـوسـتـگـى بدل مى سازد كـنـار

)). 
پیوسته عوض مى شوند یعنى هرگاه یكى ) ع(از روایت گذشته و غیر آن چنین به نظر مى رسد كه آن سى تن یاران مهدى 

ى جانشین وى مى گردد، گـرچـه احـتـمـال دارد، خـداونـد مـتـعـال عمر برخى از آنها را مانند از ایشان وفات كند فرد دیگر
وارد ) ع(و شاید منظور از اءبدال كه در دعاى نیمه ماه رجب از امام صادق . طوالنى گرداند (ع(حضرت خضر و امام 

 :مى فرماید  و خاندانش ) ص (مبر شـده اسـت ، هـم ایـشـان بـاشـنـد، آنـجـا كـه بـعد از درود بر پیا
و بزرگان و روزه داران و عبادت كنندگان و مخلصان و زاهدان و تالشگران و ) ابدال (خـداونـدا بـر مؤ منان شایسته ))

(316) مجاهدان راهت درود فرست
)).  

در غیبت خود انجام مى ) ع(بـه احـتـمـال قوى این سى تن و یا بیشتر، كه از اولیاء خدایند، در اقداماتى كه حضرت مهدى 
دست به فعالیت وسیعى زده و در سرزمین هاى مختلف ،  (ع(دهد، نقش دارند، روایات متعدد، نشانگر این است كه امام 

هـا شـده و بـه بـازارهـا قـدم مـى گـذارد و هـر سـال در مـراسـم حـج حـاضـر  اخ ها و كـ تحرك نشان مى دهد، او وارد كوخ 
و راز غیبت آن حضرت ، كشف نمى شود مگر پس از ظـهـور وى ، هـمـانـگـونـه كـه فـلسفه و راز اقدامات . مى گردد

 . را بدان آگاه ساخت) ع(كشف نشد مگر بعد از آنكه موسى ) ع(خضر 
 :شنیدم كه مى فرمود) ع(از امام صادق : مى گوید عبداهللا بن فضل

فدایت گردم چرا؟ : بـراى صـاحـب ایـن امـر، نـاگـزیـر غـیـبـتـى اسـت كـه اهـل بـاطـل را بـه شك مى اندازد، پرسیدم ))
فلسفه : رمودچیست ؟ ف) ع(راز غیبت امام : بخاطر چیزى كه ما مـجـاز بـه كـشـف آن براى شما نیستیم ، پرسیدم : فرمود

غیبت امام همچون فلسفه غیبت حجتهاى گذشته الهى است و راز غیبت وى آشكار نمى شود مگر پس از ظهور آن حضرت 
روشن نشد مگر ) ع(یعنى شكستن كشتى و كشتن پسر و سـاخـتن دیوار، براى موسى ) ع(، چنانكه راز اقدامات خضر 

ن موضوع یكى از دستورات الهى و سرى از اسرار خدا و غیبى از اى پسر فـضل ای. زمان جدا شدن آن دو از یكدیگر
و هـرگـاه خـداونـد را حكیم دانستیم ، باید تمام افعال او را حكیمانه بدانیم گرچه راز آن بر ما روشن  ... غیبهاى اوست

(317) نباشد
)). 

 : از محمد بن عثمان عمرى رضوان اهللا علیه منقول است كه گفت
سـوگـنـد به خدا، صاحب این امر هر سال در موسم حج حضور مى یابد و مردم را مى بـیـنـد و آنـهـا را مـى شـنـاسـد امـا ))

(318) مـردم در عـیـن ایـنـكـه وى را مـى بـیـنـنـد نـمـى شناسند
)) 

 :و از امام صادق روایت شده است كه فرمود
چـگـونـه انـكـار مـى كـنـد امـت مـن ، ایـن را كـه خـداونـد متعال در مورد حجت خود، عملى را انجام دهد، همانگونه كه ))

اینكه در بـازارهـایـشـان راه بـرود و روى فـرش هـایـشـان قـدم بـگـذارد و در عـیـن حال او را  درباره یوسف انجام داد؟ به
اجـازه داد، وقـتـى كـه گـفـت ) ع(نشناسند تا آنكه خداوند اجازه دهد كه خود را به آنان معرفى نماید آن چنان كه بـه یـوسـف 

گفت ! تو حتما یوسف هستى ؟: و شـمـا نـاآگـاه بـودیـد، بـرادران گـفـتـند آیـا مى دانید چه بر سر یوسف و برادرش آوردیـد: 



(319) آرى من یوسفم و این هم برادرم مى باشد: 
)) 
و نـوع ) ع(ان غیبت خود، همچون حالت حضرت یـوسـف در زم) ع(بـر اسـاس ایـن روایات و امثال آن ، حالت امام 

است كه قرآن ، بـخـشـى از شـگـفـتیهاى آن را براى ما روشن مى ) ع(رفـتـار او در این مدت همانند رفتار حضرت خضر 
یكدیگر  با هم زندگى كرده و با)) ع(خضر و مهدى (حتى از این روایات چنین استفاده مى شـود كـه آن دو بـزرگوار . سازد

 .همكارى دارند
كسانى . البـتـه بـهتر است بگوییم كه ، بسیارى از اقدامات آن حضرت ، بدست یاران برجسته و شـاگـردانش انجام مى پذیرد

كه زمین و مسافت ها در زیر پایشان در نوردیده مى شـود و خـداوند آنان را بوسیله ایمانشان و آموزشهاى حضرت مهدى 
زد، بلكه در زمینه كرامات آنها مانند راه رفتن روى آب و در نوردیده شدن زمین زیر پاى آنان و غـیـر رهنمون مى سا) ع(

آن ، روایـات و داسـتـانـهـاى معتبرى ، حتى درباره كسانى كه از اولیاء و بندگان شایسته خداوند، مقامى كمتر را دارا بوده 
 . اند، نقل شده است

ور و پدیده هاى این جهان را از بزرگ و كوچك آن ، مطابق حكمت و راز آن جـارى مـى آرى ، خداى سبحان همواره ام
امـا او حـاكـم بـر این اسباب و حكمت هاست و هرگونه و به هر صـورت و بـدسـت هـركـس از فـرشـتـگـان و ... سـازد

كه به نظر ما مى رسد از راههاى طبیعى بوجود بـسـیـارى از پدیده ها و امور  ...بـنـدگـانش كه اراده فرماید، اقدام مى كند
آمده و یا مى آیـد، اگر واقع امر بر ما روشن شود خواهیم دید كه دست غیب الهى در آن نقش داشته است ، مثال وقتى كه 

. ددر آن رخـنـه و شـكـاف ایـجـاد كـرده بـو (ع (ماءمورین فرمانرواى ستمگر، تصمیم گرفتند جلو كشتى اى را كه خضر 
بـگـیـرنـد، چـون آن را مـعـیـوب دیـدنـد، بـه حال خود رها ساختند و توجه نداشتند كه در آن دست غیبى دخالت داشته است 

عمل   ، همچنین هنگامى كـه پـدر و مادر آن پسر كه عمر خود را با ایمان به خدا سپرى كرده و به تكالیف الهى خویش 
و زمانیكه آن دو كودك یتیم بزرگ ... زنده بماند، آن دو را به كفر و طغیان مـى كشاند نمودند، نمى دانستند كه اگر پسرشان

دیوار را نمى ساخت آن ) ع(شدند و گنج خود را در زیر دیوار محفوظ یـافـتـه و استخراج كردند، معلوم نبود كه اگر خضر 
 ... گنج و جاى آن آشكار مى گشت

سرزده است ، خـداونـد در كـتـاب خـود روشـن ) ع(در مدتى كوتاه همراه موسى ) ع(وقـتـى این سه حادثه را كه از خضر 
مـى نـمـایـد مـا بـایـد بـسـیـارى از آنـگـونـه اعمال و رفتار او را در روزگار پربار و عمر طوالنى وى در ذهن خود ترسیم 

 :ده است كه فرمودو اهل بیت او، این گفته پیامبر آم) ص (در روایت ، از پیامبر . نمائیم 
كه اگر صبر پیشه مى . تـعـجـیل نمود (خـضـر(را رحـمـت كـنـد كـه بـر آن شـخـص دانـا ) ع(خـداونـد بـرادرم مـوسـى ))

(320) كرد شگفتیهایى را از او مشاهده مى نمود كه هرگز ندیده بود
)). 

) ع(را در دوره غیبت تصور نماییم در حـالیـكـه امـام مـهـدى ) ع(بـنـابـرایـن مـا مـى تـوانـیـم كـارهـاى حـضرت مهدى 
برتر و بـاالتـر اسـت ، زیـرا بـر حـسـب روایـت ، وى یـكـى از ) ع(بـنـا بـه نـقـل همه مسلمانان مقامش از حضرت خضر 

ى اسـت كـه از اهل بهشت و از برگزیدگان اولین و آخرین بشمار مى رود، از پیامبر عظیم الشاءن اسالم نقل هـفـت نـفـر
 :شده است كه فرمود

من ، و حمزه ، و على ، و جعفر، و حسن و حسین ، و : مـا هـفـت تـن از فـرزنـدان عـبـدالمـطـلب و سـروران اهل بهشتیم ))
(321) مهدى 

)) 
و وزیر او خضر و یاران شایسته وى و شاگردان آنها كـه اولیـاء خـدا هـسـتـنـد در ) ع(خدا آگاه است كه حضرت مهدى 

و كارهاى آنان تا هنگام  و طبیعى است كه راز غیبت ،... سراسر جهان و در حوادث بزرگ و كوچك آن ، چه مى كنند
و اطالعات ما نسبت به كارهایى كه آن بزرگواران در روزگار ما و گذشته انجام داده و مى دهند . ظهورشان آشكار نشود

و گاهى امكان دارد یكى از ما در زندگى خود مرهون عمل و یا ... در حد كم و یـا در بـخش كوچكى از آن كارهاست 
 . باشیم چه رسد به حركت تاریخ و حوادث بزرگ آن بسیارى از اقدامات آنان

و مـؤ مـنـان بـرجـسـته ) ع(و خـضـر ) ع(بـایـد تـوجـه داشـت كـه ایـن نـوع عـقـیـده بـه غـیـب الهـى و عـمـل امـام مـهـدى 
برخى جهات به آن گرچه در . و شایسته ، با عقاید و نظریات اهـل تـصـوف در مورد قطب و افراد پرهیزكار، تفاوت دارد

و یارانش منطبق نمایند، ) ع(شـبـاهـت داشـته باشد حتى بعضى از آنان سعى مى كنند این گونه صفات را بر حضرت مهدى 
 : آمده است كه) قطب (در گفته كفعمى در حاشیه مصباح و همچنین سفینة البحار ماده 

و چـهل پرهیزكار و هفتاد فرد نجیب و سیصد و شصت ) ـزرگـان ب(زمـیـن از قـطـب و چـهـار نـفـر اوتـاد : گـفـتـه انـد))
از چهار نفر كمتر نیست ، زیرا در دنیا ) بزرگان (است و اوتاد ) ع(فرد شایسته ، خالى نمى ماند و قطب ، همان مهدى 

تـاد بـیـش از همچون خیمه و مـهـدى به منزله ستون است و آن چهار تن به سان طنابهاى آن خیمه مى باشند و گاهى او



چـهـار نـفـر و پـرهـیـزكـاران بـیـش از چهل و افراد نجیب فزون از هفتاد و شایستگان افزون تر از سیصد و شصت تن مى 
 ((.نیز از اوتاد و پیوسته به اطرافیان قطب مى باشند) ع(باشند و ظاهرا خضر و الیاس 

خـدا غـفـلت نـمـى ورزنـد و از مال دنیا مگر به اندازه الزم و ، آنـان یـك لحـظـه از )بـزرگـان (امـا صـفـات اوتـاد 
 . ضرورى جمع نمى كنند و لغزشهاى بشرى از آنها سر نمى زند، عصمت در آنها شرط نیست اما در قطب شرط است

زند و با ذكر و یاد است و گاهى از آنها غفلت سر مى ) بزرگان (مرتبه ایشان كمتر از اوتاد ) پـرهـیزكاران ) ((ابـدال ))امـا 
 .خدا آن را جبران مى كنند و عمدا از آنها گناهى صادر نمى شود

امـا صالحان و شایستگان كه آنان مردان با تقوا و موصوف به عدالت اند، از آنان گناه سر میزند ولى با استغفار و پشیمانى 
 :آنرا تالفى مى كنند، خداوند مى فرماید

اند هرگاه از شیطان وسوسه و خیالى به آنها برسد همان لحظه خدا را به یاد آورند و بینائى و كسانى كه تقوا پیشه كرده ))
 ((بصیرت پیدا كنند

آنـگـاه راوى مـى گـویـد هـرگاه یكى از آنها، مرتبه اى از مراتب یاد شده را از دست بدهد فـرد دیـگرى از مرتبه پایین تر 
 .ان از دست برود، شخصى از سایر مردم جایگزین او مى شودجانشین وى مى گردد و اگر فردى از صالح

بیان كرده این است كه او از جمله زندگان است و از كـسـانى كه خداوند بسبب ) ع(و آنچه را كه درباره الیاس پیامبر 
یاتى راجع به حكمتى كه خود مى داند عمرشان را طوالنى نموده است ، و بر طـبـق نظر عده اى از مفسران كه در تفسیر آ

رسیده است آن حضرت زنده است و خداوند عمر ) ع(وى اظهار كرده اند و تعدادى از روایـات كـه دربـاره او از اهـل بیت 
او را هـمـچـون خـضـر طـوالنـى نـمـوده و آن دو بـزرگـوار هـر سال در سرزمین عرفات و دیگر جاها با هم حضور پیدا 

 .مى كنند
ـچـه از روایـات بـر مـى آیـد ایـن است كه دوره شش ماهه ، یعنى از خروج سـفـیـانـى و نـداى آسـمـانـى بـه هـر حـال ، آن

و یارانش مى باشد و كرامات و معجزاتى ) ع(در ماه محرم ، سرشار از تالش و فعالیت امام ) ع(تا ظهور حضرت مهدى 
رویدادى جهانى خواهد بود كه ذهن مردم و دولتها را بطور  بدست یاران و پیوستگان به آنـهـا بـوقـوع مى پیوندد و آن

و كرامات وى و نزدیك شدن زمان ) ع(اما ملتهاى مسلمان و مستضعف پیوسته درباره مهدى . یكسان مشغول مى دارد
ت در مـى بـاشـد، اما این حال) ع(و این موج مقدماتى مردمى و مناسب با ظـهـور امـام . ظهور آن حضرت سخن مى گویند

در . همان زمان ، زمینه خوبى براى دروغگویان و شـیـادان مـدعـى مـهـدویـت و تـالش در گـمراه ساختن مردم مى باشد
روایات آمده است كه دوازده درفـش قـبل از ظهور حضرت برافراشته مى شود كه ادعاى مهدویت مى كنند و دوازده تـن از 

را بر مى افرازند و مردم را بسوى خود دعـوت مـى كـنـنـد كـه تـمـام آنها درفش  خـانـدان ابـوطـالب اند كه هر یك درفشى
 . هاى گمراهى و تالش هاى دنیوى است براى بهره بردن از موج گرایش مسلمانان و ملتهاى جهان به ظهور آن حضرت

 :ى فرمودنقل كرده است كه گفت از آن حضرت شنیدم كه م) ع(مـفـضل بن عمر و جعفى از امام صادق 
از نـام بـردن آن حـضـرت بـرحـذر بـاشـیـد، بـخـدا سـوگـند امام شما سالیانى از دیدگان تان پنهان خواهد شد، آنقدر كه پاك ))

و تا گفته شود آن حضرت مـرده و یـا هالك گردیده است و یا به كدام منطقه رفته است ، دیدگان مؤ منان در . و خالص شوید
ى شود و متالطم و واژگون مى گردند و كسى نجات نمى یابد مگر آنكه خداوند از او پـیـمـان گـرفـتـه فراق او اشـكبار م

بـاشـد، ایـمان در دل او جایگزین شده باشد و با روح خود او را تـاءیـید نموده باشد و دوازده درفش مشابه به اهتزاز در مى 
چرا گریه مـى : من در این لحظه گریستم ، امام بمن فرمود: فضل گویدم. آید كه هیچیك از دیگرى باز شـنـاخـتـه نمى شود

كـنـى اى ابـوعـبـداهللا ؟ عرض كردم چگونه گریه نكنم در حالیكه شما مى فرمائید دوازده پرچم برافراشته مى شود كه هیچ 
بـه خـورشـیـد كـه داخـل ایـوان ) ع(پس تكلیف ما در آن زمـان چـیـسـت ؟ آنـگـاه امـام . كدام از دیگرى شناخته نمى شود

سوگند به خدا امر قائم ما از این : اى ابوعبداهللا این خورشید را مى بینى ؟ گفتم آرى فرمود: مـى تـافـت نگریست و فرمود
(322) خورشید روشن تر است 

)) 
با مدعیان دروغـیـن مـهدویت اشتباه شود ) ع(یـعـنـى اضـطـراب و نـگرانى نداشته باشید از اینكه قضیه حضرت مهدى 

از خورشید روشن تر است ، با توجه به نـشـانـه هـا و عـالمـاتـى كـه پـیـش از او و بـعـد از او پـدیـد ) ع(زیرا امر مهدى 
مـقـایـسـه بـا مـدعـیـان و دروغـگـویان نیست از سوى دیگر دو حكومت زمینه ساز  مـى آیـد و هـیچگاه شخصیت او قـابـل

ظهور حـضـرت مـهـدى یـعـنـى یـمـن وایران در حوادث جهان و شكوفایى ملتها موقعیت سیاسى را بدست مى آورند و از 
 .این رو نیاز بیشترى به رهنمودهاى آن حضرت پیدا مى كنند

و از ظاهر امور برمى آید واكنش سیاسى مهمى كه در برابر موج انـقـالبـى مـردمـى ، بـخـاطـر  بعالوه آنچه از روایات
بوجود مى آید، از سوى دشمنان او یعنى سـردمـداران كفر جهانى و سفیانى است كه رهبر آنهاست و ) ع(حـضرت مهدى 



ادن به وضع عراق و حجاز متمركز مى سازند به آنـهـا عـملیات خود را، در سر و سامان د :همانطور كه روایات مى گوید
لحـاظ ایـنـكـه آن دو كشور كانون ضعف منطقه بشمار مى آیند، زیرا عراق مركز نفوذ زمینه سازان ایرانى و ضعف 

حكومت مركزى و حجاز نیز داراى خال سیاسى و درگیرى قبیله اى در بـرابـر حـكـومـت آن و نـفـوذ زمـیـنه سازان یمنى 
هستند ) ع(اشد و مسئله مهم در حجاز این است كه مـسـلمـانـان چشم بدانجا دوخته و در انتظار ظهور حضرت مهدى مى ب

در شـهر مدینه و اینكه نهضت آن حضرت از مكه آغاز خواهد شد، در بین مردم منتشر مـى ) ع(زیرا خبر سكونت امـام 
در حرم مكه و مدینه متمركز خواهد شد و سفیانى با حمله ) ع(یه مهدى شـود از ایـن رو فـعـالیـت سـیـاسـى و نظامى آنها عل

نظامى خود به شهر مدینه ، به دستگیرى و بازداشت گـسـتـرده اى از بـنى هاشم مى پردازد به این امید كه حضرت مهدى 
 .در میان آنهاست و بسیارى از آنان را چنانكه گذشت ، به شهادت مى رساند) ع(

  هـمـاهنگ با نبرد سفیانى در عراق و حجاز، تحركى نظامى از ناحیه غرب و شـرق در مـنطقه خلیج فارس  و از طـرفـى ،
و دریاى مدیترانه بخاطر اهمیت استراتژیكى منطقه رخ مى دهـد و فـرود آمـدن نیروهاى روم در رمله و قواى ترك در 

 .ه و یا نزدیك بدان خواهد بودجزیره ، كه در روایات متعدد از آن یاد شده است ، در آن دور
 بحران حكومت در حجاز

در حجاز، كه پیدایش خالء سیاسى و كشمكش بین ) ع(روایـات منابع شیعه و سنى در مورد طلیعه ظهور حضرت مهدى 
 .قبائل بر سر فرمانروائى است همداستانند

مردن او گشایش و تـوسعه در امور بوجود مى آید و و ایـن حـادثـه در پـى مـرگ پـادشـاه و یـا خـلیفه اى رخ مى دهد كه با 
مى نامد و بعضى دیگر مرگ او را در روز عرفه تعیین مى كنند، كه حوادثى پیاپى در  ((عبداهللا ))برخى روایات ، وى را 

حجاز پس از مرگ او تـا خـروج سفیانى و نداى آسمانى و درخواست نیرو از سوریه از سوى حجاز و سرانجام ظهور 
 :مى فرماید) ع(در این زمینه امام صادق . بوقوع مى پیوندد) ع(ضرت مهدى ح
وقتى عبداهللا : هركس مرگ عبداهللا را براى من تضمین كند، من ظهور قائم را براى او ضمانت مى كنم ، سـپـس فـرمود))

یـرى بـه خـواسـت خـدا تا ظهور و ایـن اخـتـالف و درگـ. درگذشت مردم بعد از او با كسى براى حكومت توافق نمى كـنـنـد
صاحب االمر ادامه مى یابد و فـرمـانـروایـى هـاى چند ساله پایان یافته و حكومت چند ماهه و چندین روزه فرا مى رسد، 

(323) هرگز :))آیا این ماجرا بطول مى انجامد؟ فرمود: سؤ ال كردم 
)) 

 :و نیز از آن حضرت روایت شده است كه فرمود
زمـانـیـكـه مردم در سرزمین عرفات در حال وقوف مى باشند سوارى بر شترى سبك سـیـر بـه آنـجـا وارد مـى شـود ))

(324) مام مردم فرا مى رسدو گشایش كار ت) ص (مـرگ خـلیـفـه را خـبـر مـى دهـد و بـا مـرگ او فـرج آل محمد 
)). 

مراد از شتر تندرو و سبك سیر، سرعت پیام رسانى و بشارت به حجاج است كه ظاهرا در روایت شیوه پیام رساندن ، 
كه آنها مرد شتر سـوارى را كـه خـبـر را در عـرفـات بـیـن حـاجـیـان و در روایتى دیگر آمده است . منظور مى باشد

 .مـنـتـشـر مـى كـنـد بـه قتل مى رسانند
بـنـظـر مـى رسد، خلیفه اى كه خبر مرگ و یا كشته شدنش در روز عرفه اعالن مى شود، هـمـان عـبـداهللا یـاد شـده در 

 ((ز بـین رفتن سالها فـرمـانـروایـى و بـوجـود آمـدن حـكـومـت مـاهـهـا و روزهـاا))و مـعـنـى جـمـله . روایـت گـذشـتـه اسـت 
ایـن اسـت كـه هـرگاه بعد از او فـرمـانـروایـى را بـر سـر كـار آورنـد، حـكـومـت او یكسال كامل دوام نمى یابد و پس از 

منتهى مى شود، ) ع(ا به ظهور حضرت مهدى چند ماه و یا چند روز، فرد دیگرى را منصوب مى كنند، تا اینكه ماجر
برخى از روایات ، علت كشته شدن او را قضیه اى اخالقى و قاتل وى را یكى از گماشتگان او قلمداد مى كند و اشاره مى 

كـنـد كـه وى به خارج از حجاز مى گریزد و چندین نفر از طرف حكومت به جستجوى او مى پردازند، اما قبل از بازگشت 
 :روایت شده است كه فرمود (ع(از امام باقر . ، كشمكش بر سر سلطنت بوجود مى آیدآنها

عـلت مـرگ او ایـن اسـت كـه بـا یـكـى از خواجگان خود ازدواج مى كند و بعد دست به قتل او مى زند و چهل روز مرگ ))
تـیـن كـسـى كـه بـیـرون مـى آیـد تـا آخرین وقتیكه سواران به جستجوى خواجه مـى آیـنـد، نـخـسـ. او را مخفى نگه مى دارد

(325) نفر آنان ،باز نمى گردند و بدینگونه فرمانروائى آنها منقرض مى گردد
)). 

و . كشته شدن این فرمانروا تـوصیف مى كند فراوان است روایـاتـى كـه درگیرى بر سر تاج و تخت در حجاز را بعد از 
 :روایت مى كند كه حضرت فرمود) ع(اینك نمونه هایى از آن را یادآور مى شویم ، بزنطى از حضرت رضا 

آن حادثه چیست ؟ : از جـمـله نـشـانـه هـاى فـرج ، حـادثـه اى اسـت كـه بین حرم مكه و مدینه رخ مى دهد، پرسیدم ))
(326) تعصب قبیله اى بین دو حرم بوجود مى آید و فالنى از خاندان فالن پانزده رئیس قبیله را بقتل مى رساند: دفرمو

)). 
زده شـخـصـیـت از نـسـل فـرمـانـروایـان و یـا پـیـشـواى یـعـنـى یـكـى از فـرمـانـروایـان و یـا زمـامـداران حـجـاز، پـانـ



 : از ابوبصیر نقل شده است كه گفت. مـعـروفـى را بـه قتل مى رساند
قائم آل مـحـمـد دو غیبت دارد كه یكى : مى فرمود)) ع(امام باقر ) (ع(ابوجعفر : عرض كردم ) ع(خـدمـت امـام صـادق ))

آرى این امر تحقق نمى یـابـد مـگـر آنـگاه كه در این خاندان فالن اختالف بوجود آید و : ودفرم. طوالنى تر از دیگرى است 
حلقه تنگ شود و سفیانى ظـهـور كـنـد و بـال سـخـت شـود و مـرگ و كـشـتـار مردم را فرا گیرد و آنان به حرم خدا و 

(327) پیامبرش پناهنده مى شوند
)) 

نقل ) ع(از امیرمؤ منان . ایـن روایت اشاره به این معنا دارد كه اصل درگیرى و نزاع بین خود قبیله حاكم بوجود مى آید
 :شده كه فرمود

و به اهتزاز درآمدن درفش ها ... كمین براى قیام قائم نشانه ها و عالماتى است ، نخست محاصره كوفه بوسیله خندق و  ...))
(328) پیرامون مسجد بزرگتر، در این پیكار كشنده و كشته شده هر دو در آتش دوزخ خواهند بود

)). 
و درفش هاى مخالف در مكه و حجاز با یكدیگر . ه مسجد كوفه ظـاهـرا مـراد از مسجد بزرگتر، مسجد الحرام است ن

 .درگیر مى شوند و پرچم حقى در میان آنها وجود ندارد
ابن حماد در نسخه خطى خود بیش از بیست روایت را درباره بحران سیاسى حجاز و كشمكش قـبـیـله اى بـر سـر 

 :د، از جمله به نقل از سعید بن مسیب مى گویدنقل مى كن (ع(حـكـومـت ، در سـال ظـهـور حـضـرت مـهـدى 
زمـانـى بـر مـسـلمـانـان فرا مى رسد كه در ماه رمضان صدایى شنیده میشود و در ماه شـوال سـكـوت نـسـبـى بـرقـرار ))

جاج به یغما و اسـت و در ذیـقـعـده قـبـیـله هـا بـا یـكـدیـگـر تـمـایـل و دوسـتـى نشان مى دهند و در ماه ذیحجه اموال ح
(329) غارت مى رود و ماه محرم چه محرمى

)).  
 :روایت كرده كه آن حضرت فرمود) ص (ابن مسعود از پیامبر 

هـایـى در مـاه شوال پدید مى آید و قبیله ها در ذیقعده با زمـانـیـكـه صـیـحـه اى در مـاه رمـضـان شـنـیـده شـود، آشـوب ))
(330) و اما محرم چه محرمى : یكدیگر اختالف پیدا مى كنند و در ذیحجه خون ریزى مى شود و سه بار فرمود

)) 
 : مر نقل شده كه گفتو از عبداهللا بن ع

منزل مى كنند همچون سگ  ((مـنا))مـردم با یكدیگر به حج مى روند و بدون پیشوا روانه عرفات مى گردند و آنگاه كـه در ))
به یكدیگر حمله ور مى شوند و قبیله ها به جان هـم مـى افـتـنـد و آنـقـدر خـون ریـخـتـه مـى شـود كـه جـمـره عـقـبـه را سیل 

(331) مى گیردفرا 
)). 

یـعـنـى آنـهـا حـالتـى شبیه به بیمارى سگ هار پیدا مى كنند و یكباره پس از مناسك حج ، دشمنى میان آنها بروز مى كند و 
 !ن آنها در كنار جمره عقبه جارى مى گرددبه كشتار یكدیگر مى پردازند بگونه اى كه خو

امـا روایات دیگرى . روایـات ابـن حـمـاد بعد از صیحه و نداى آسمانى ، به بیان كشمكش سیاسى در حجاز مى پـردازد
نخست ، رویدادى كه پیش از خروج سفیانى رخ مى : وجود دارد كه بر دو امر مهم در این بحران سیاسى اشاره مى كـنـد

از . قبال بدان اشاره كردیم و دوم اینكه این بحران ارتباط با اختالف شرق و غرب ، یعنى جنگ جهانى موعود دارد دهد كه
 :به من فرمود) ع(امام صادق : ابن ابى یعفور منقول است كه گفت 

تمامى فرج و : ـا آنـكـه فـرمودت... هـالك شـدن فـالنـى ، خـروج سـفـیـانـى و قـتـل نـفـس : بـا انـگـشـتـان دسـتـت بـشـمـار))
(332) گشایش هنگام بهالكت رسیدن فالنى است 

)) 
ادى از روایات كه اما تعد. البـتـه مـمكن است در ترتیب زمان این پیشامدها آنگونه كه روایت آمده جاى گفتگو و مناقشه باشد

برخى از آنها گذشت ، نشانگر این است كه هالكت فالنى و كشمكش پس او قبل از خروج سفیانى رخ مى دهد، امام باقر 
 :فرمود) ع(
به حكومت ) خاندان فالن (آنگاه بـنـى عباس ... قـائم در سـالهـاى فـرد قیام مى كند همچون نه ، یك ، سه ، پنج ، و فرمود))

و چون درگیرى (و پیوسته در اوج قدرت و در عیش و نوش بـسـر مى برند تا آنكه بین آنها اختالف مى افتد مى رسند 
حكومتشان مـنـقرض مى شود و شرق و غرب حتى اهل قبله با یكدیگر به نزاع برمى خیزند و مردم در اثـر ) بوجود آید

ـد و پـیـوسـته در آن حـال انـد، تا از آسمان منادى حق ندا برمى اضـطـرابـى كـه دارنـد گـرفـتـار رنـج و سـخـتـى مـى گـردن
333)آورد و چون نداى آسمانى برآمد، پس كوچ كنید كوچ 

)) 

 

خاندان فالن و انقراض حكومت آنـهـا و درگـیـرى مـیـان شـرق نـكـتـه قـابل توجه در این روایت ، وجود رابطه بین اختالف 
و غـرب و احـاطـه آن بـر اهل قبیله یعنى مسلمانان است و گویا این كشمكش جهانى بسبب بحران سیاسى مجاز است و یا 



بـین آنان اختالف بوجود  )ع(ارتـبـاط بـا آن دارد و مـنـظـور از بـنـى عـبـاس كـه انـدكـى قـبـل از ظـهـور حـضـرت مـهـدى 
 .خواهند بود) ع(مى آید، فالن خاندان است كه بـگـفـتـه روایـات ، آخـریـن خـانـدان حـاكـم بـر حـجـاز قبل از مهدى 

در حـجـاز اسـت ، بـا ) ع)از مـجـموع این روایات بدست مى آید كه حوادث پشت سر هم كه مقدمات ظهور حضرت مهدى 
كه در حجاز و یا شرق آن آغاز مى شود، پـدید مى آید و چند روز ادامه خواهد داشت ، آنگاه  آتـش زرد و سرخ فامى

آخرین فرمانرواى خاندان فالن كشته مى شـود و بـر سر جانشینى او اختالف پیدا مى كنند و این اختالف به نیروهاى سیاسى 
اى كه سبب بحران سیاسى حكومت حـجـاز مـى گـردد در مسئله ... حجاز كه عمده آنها قبایل آن سامان اند، سرایت مى كند
سپس خروج سـفـیـانـى و نـداى آسـمـانـى و آنـگـاه ورود لشـكـر ... نـزاع جـهـانـى بـیـن شرق و غرب تاءثیر خواهد داشت 

ـد، در مـنـابـع اهـل سـنت سـفـیـانـى از سـوریـه بـه داخـل حـجـاز و حـوادث مـدیـنـه و پـس از آن حـوادث مـكـه پـدیـد مـى آی
 : تعدادى روایت وارد شده است كه آن را از نشانه هاى قیامت یاد مى كند از آن جمله در صحیح مسلم آمده است

(334) قیامت برپا نمى شود مگر آنكه آتشى در حجاز برافروخته شود كه روشنایى اش گردن شتر را در بصرا روشن كند))
)) 

 442ـ  443ص  4و از همین روایات تعدادى در مستدرك حـاكـم ج . یـعـنـى نـور آن به شهر بصرا در سوریه مى رسد
بس سیل محلى است ح. آن آتـش از كـوه وراق یـا حـبـس سـیـل و یـا وادى حـسیل برمى آید: آمـده اسـت كـه مـى گـویـد

آن آتش از منطقه : نزدیك مدینه منوره و ممكن است اشتباها وادى حسیل ذكر شده باشد و برخى دیگر از روایات مى گوید
 .عدن ، در حضرموت پدید مى آید و مردم را بسوى محشر و یا مغرب مى كشاند

تش از نشانه هـاى قـیـامـت اسـت بـلكه وقوع آن همانگونه كه مالحظه مى كنید روایت صحیح مسلم تصریح نمى كند كه این آ
به اعتقاد من ، آن آتشى كه از نـشـانـه هـاى رسـتـاخیز و قیامت است آتش عدن یا حضرموت ... را در آینده حتمى مى داند

 . مى باشد كه در منابع شیعه و سنى آمده است
د مى آید ممكن است تنها خبر دادنى اعـجـازى از نـاحیه پیامبر امـا آتـش حـجـاز، كـه طـبـق روایـت ، در مـدیـنـه منوره پدی

و قبال واقـع شـده بـاشـد چـه ایـنـكـه مـورخـان وجـود آتـشـفـشـانـى . بوده و وقوع و پیدایش آن نشانگر مطلبى نباشد) ص (
 .را كـه در قـرن اول نزدیك مدینه چند روز ادامه داشته ، نقل كرده اند

از نشانه هاى ظهور است ، در روایات ، بنام آتش مشرق آمده است و در برخى روایـات آتـشـى اسـت در امـا آتـشى كه 
 : در نـسـخـه خـطـى بـن حـمـاد از ابـن مـعـدان نقل شده است كه گفت. شـرق حـجـاز

یـد مـواد غـذائى و خـوراك وقـتـى سـتـونـى از آتـش جـانب شرق و در ماه رمضان در آسمان مشاهده نمودید تا مى تـوانـ))
(335) تـهـیـه نـمـایـیـد كـه آن سال قحطى خواهد بود

)) 
 :منقول است كه فرمود) ع(و از امام صادق 

شبها باال مى آید، در آن هـنـگـام گـشـایـش كـار مـردم  وقـتـى آتش بزرگى از سوى مشرق مشاهده كردید كه در بعضى))
(336) پـدیـد مـى آیـد و ایـن آتـش انـدكـى قبل از ظهور قائم خواهد بود

)) 
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر 

بزرگ كه سه ) پارچه رنگ آمیزى شده رنگ سبز و سرخ (ـى از جـانب مشرق آتشى مشاهده نمودید همچون هردى وقـت))
یا هفت روز باال مى آید در آن هنگام بخواست خدا منتظر فرج آل محمد صلى اهللا علیه و آله باشید و خداست عزیز و حكیم 

 (337)
)) 

احـتـمـال دارد ایـن آتـش نـشـانه اى الهى یا آتشفشانى طبیعى و یا انفجار بزرگ مواد نفتى باشد همچنانكه احتمال دارد نشانه 
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر . باشد) ع(اى الهى از عالمت هاى ظهور حضرت مهدى 

ز قـیـام قـائم مـا، مـردم بـوسـیـله آتشى كه براى آنان از آسمان پدید آمده و سرخى آن آسمان را مى پوشاند، از پـیـش ا))
(338) گناهانش بازداشته مى شوند

)) 
 . واهللا العالم. ه این آتش پیش از بحران سیاسى یا در اثناء آن خواهد بوداز روایـات چـنین استفاده مى شود ك

 با اضطراب و نگرانى از مدینه) ع(خارج شدن امام 
طـبـق روایـات ، لشـكـر سـفـیـانـى بـر مـدیـنـه مـنـوره تـسـلط كـامـل پیدا نموده و سه روز این شهر را براى سپاهیان خود 

هر كدام از بـنـى هـاشـم كـه دسـت یـابـنـد دسـتـگـیـر و زنـدانـى مـى كـنند و شمارى از آنها را به آزاد اعالم مى كند و به 
 : ابن حماد روایت كرده كه. مى باشد) ع(و همه این جنایات ، جهت جستجو از امام مهدى ... قتل مى رساند

و با كشتن چـهـار صـد تـن مـرد از آنـان و از  سفیانى به سوى مدینه حركت نموده و قریش را از دم شمشیر مى گذراند))
  انـصـار، شـكـم زن هـا را دریـده و كـودكـان را بـه قتل مى رساند و خواهر و برادرى بنام محمد و فاطمه را از قریش پس 

(339) از كشتن بر دروازه مسجد مدینه مى آویزد
)). 



 : و در همین صفحه از ابو رومان است كه گفت
را كـه بـتـوانـنـد دسـتگیر نمایند كه در این ) ص (سـفـیانى لشكرى به سوى مدینه اعزام مى كند تا هركس از خاندان پیامبر ))

هدى و مبیض از مدینه به سوى مكه مى گریزند و گیرودار مردان و زنانى از بنى هاشم كشته مى شـونـد، در این هنگام م
 ((سفیانى گروهى را به تعقیب آنها مى فرستد اما آنان به حرم اءمن خدا رسیده اند

آمده است كه مردم مدینه به سبب خشم و هجوم سفیانى و جنایات وى شهر را ترك  442ص  4و در مـسـتـدرك حـاكـم ج 
 :بر جعقى مى فرمایددر روایت جا) ع(امام باقر . مى كنند

سـفـیـانـى گـروهـى را بـه مـدیـنـه مـى فـرسـتـد و آنـهـا مـردى را در آنـجـا بـه قـتـل مـى رسـانند و مهدى و منصور از ))
دسـتـگـیـر مـى شـونـد و كـسى نمى ماند مگر آنكه زندانى مى گردد و  () آنجا مى گریزند و كوچك و بزرگ خاندان پیامبر

(340) نى به تعقیب آن دو مرد مى پردازدلشكر سفیا
)) 

و مردى كه بدست لشكر سفیانى كشته مى شود غیر از آن جوانى است كه طبق روایات ، در مدینه به قتل مى رسد، در این 
 :م مى فرمایدزمینه امام صادق علیه السال

فدایت شوم ، مـگـر لشـكـر سـفـیـانـى او را بـه قتل : نـاگـزیـر، در مـدیـنـه نوجوانى كشته مى شود، پرسیدم ! اى زراره ))
نه ، بلكه لشكریان خاندان فالنى وى را مى كشد، نیروهاى یاد شده در حالیكه مردم نمى دانند براى چه : نمى رساند؟ فرمود

مـدیـنـه مـى شـونـد، آنـگـاه آن جـوان را دسـتـگـیـر نـمـوده و بـه قـتـل مـى رسـانـد وقتى آنان ، آن جوان را آمده اند، وارد 
(341) از روى ستم و ظلم مى كشند، خداوند آنها را مهلت نمى دهد، پس در این هنگام چشم براه فرج باشید

)) 
پـاره اى از روایـات ، ایـن نـوجـوان را نـفـس زكـیه نامیده است ولى نه آن نفس زكیه اى كه اندكى قبل از ظهور حضرت 

 .مهدى علیه السالم در مكه كشته مى شود
ـجـاز در تـعـقـیـب بنى هاشم و پیروانشان از ایـن روایـات و روایـات دیـگـرى چـنـیـن پـیـداسـت كـه حـكـومـت رو بـزوال ح

در حجاز و به ویژه در مدینه دست به تالش و كوشش مى زند و جوانى را كه به عنوان نفس زكیه مى باشد تنها به جرم 
اینكه نـامـش محمد بن حسن است و حضرت مهدى علیه السالم نزد مردم به این نام مشهور است ، مى كـشـد و یـا بدین 

 .وى از مؤ منان شایسته اى است كه با حضرت مهدى علیه السالم ارتباط دارد جهت كه
آنـگـاه لشـكـر سـفـیـانـى وارد حـجـاز شـده و هـمـان سـیاست را اما شدیدتر و وحشیانه تر دنـبـال مـى كـند، به گونه اى كه 

با آنان ارتباط داشته باشد دستگیر مى كند و  هر كس را كه منسوب به خاندان بنى هاشم باشد و هر آنـكـه احـتمال مى رود
مردى كه نامش محمد و خـواهـرش فـاطـمـه اسـت تـنـهـا بـه دلیـل ایـنـكـه نـام او مـحـمـد و نام پدرش حسن است به قتل مى 

 !رساند
مدینه خارج مى شود در ایـن مـوقـعـیت بحرانى امام مهدى روحى فداه مانند حضرت موسى علیه السالم بیمناك و نگران از 

و طبق روایات رسیده ، یكى از یارانش آن حضرت را همراهى مـى كـنـد كـه نـام او در روایت پیشین منصور و در روایتى 
 . دیگر منتصر آمده است و شاید نام مبیض كه در روایت گذشته آمده است منتصر بوده و اشتباه ذكر نشده است

دى عـلیـه السـالم بـا مـیـراث رسول اهللا ، در حالیكه شمشیر او را در دست و زره وى حـضـرت مـهـ: روایـتـى مـى گـویـد
 .را بر تن و پرچم در دست دیگر و عمامه پیامبر را بر سر و برد او را در بردارد، از مدینه خارج مى گردد

اصـوال بـایـستى پس از نداى من ، زمان مشخص خروج آن حضرت را از مدینه به سوى مكه ، در منابع شیعه نیافتم ولى 
آسمانى در ماه رمضان یعنى در موسم حج باشد و به خاطر دارم ، در روایتى دیدم كه ورود لشكر سفیانى به مدینه در ماه 

 ...رمضان مى باشد
 :و در روایت طوالنى مفضل بن عمر از امام صادق علیه السالم آمده است كه فرمود

كـه وارد مـكه مى شود، در حالیكه  ( حضرت مهدى علیه السالم(ا اكنون مى بینم او را گوئی: سوگند به خدا اى مفضل ))
عمامه اى زرد فام بر سر نهاده و كفش مخصوص پیامبر صلى اهللا علیه و آله را پوشیده و چوبدستى او را در دست گرفته و 

(342) اند، اما هیچ كس او را در آنجا نمى شناسدچندین بزغاله الغر را پیشاپیش خود مى برد تا آنها را به خانه خدا مى رس
)) 
سـنـد ایـن روایـت ضـعـیـف اسـت ، مـگـر ایـنـكـه پـراكـنـده و بـسـیـج شـدن تـجـهـیـزات و عـوامـل دشمنان جهت جستجوى 

و در حالت اختفاء و پنهانى بسر بردن وى ، كه شباهت به غیبت صغرى و پنهانى آن دارد، بتواند داللت این  از آن حضرت
 .روایت و مانند آن را جبران كند

و آنچه را كه روایات از وضع ... و طبیعى به نظر مى رسد كه موسم حج در سال ظـهـور، گـرم و پـر رونـق خواهد بود
و اوضاع سرزمین هاى اسالمى و بحران حجاز و اعالن وضعیت غیر عادى در آن به سبب ورود نابسامان و آشفته جهان 

ارتـش سـفـیـانـى بـه آنـجا را بیان مى كند همه اینها موسم حج را بر حاكمان حجاز، بارى سنگین و طاقت فرسا و هراس 



ه حـداقـل مـمـكـن كـاهش خواهند داد و نیروها و كه بى گمان آنها شمار حجاج بیت اهللا الحـرام را بـ. انگیز جلوه مى دهد
دستگاههاى امنیتى را در مكه و مـدیـنـه چـنـدیـن بـرابـر سـالهاى عادى بسیج مى كنند ولى این اقدامات ، امت اسالمى را از 

م مى باشند، در آن تـوجـه بـه مـكه معظمه باز نمى دارد و آنها همواره چشم به آن سامان دوخته و منتظر مهدى علیه السال
سال صدها هزار، بلكه میلیونها تن از مسلمانان به منظور شـركـت در مـراسـم حـج دلیرانه به پا مى خیزند و با اینكه دولت 

 .هاى خودشان و دولت حـجـاز بـر سـر راهـشـان مـوانـعى قرار مى دهند، تعداد بسیارى از آنان خود را به مكه مى رسانند
القه پرنشاط حاجیان در آن هنگام از یكدیگر این خواهد بود كه از حضرت مـهـدى عـلیـه السـالم چـه و پرسش مورد ع

خـبـر دارى ؟ البـتـه طـرح ایـن سـوال ، خـطـرنـاك بـه نظر مى رسد ،از این رو حجاج ، آن را به صورت سرى و نهان ، 
ات پیرامون حضرت ، و نیز آخرین اقدامات حكومت حجاز و مـیـان خـود مـطـرح مـى سـازنـد و آخـریـن خـبـرها و شایع

 .سفیانى را، آهسته به اطالع یكدیگر مى رسانند  ارتش 
روایت بعدى سیمایى از حالت مسلمانان و حجاج را هنگام پرداختن به ماجراى ظهور حضرت و جستجوى وى ترسیم مى 

 : نماید در نسخه خطى ابن حماد آمده است كه گفت
ـر از ابن ابولهب از عبدالوهاب بن حسین از محمد بن ثابت از پدرش از حارث بن عبداهللا از ابن مسعود روایت ابـوعـم))

وقتى بازار تجارت كساد و راهها ناامن و فـتـنـه هـا زیاد شود، هفت تن از علماى مناطق مختلف كه با : كرده است كه گفت 
عت داده اند، بدون قرار قبلى رهسپار مكه مى شوند و در آنجا یكدیگر را هر یك از آنان بیش از سیصد و اندى نفر، دست بی

مـالقـات كـرده و از هم مى پرسند انگیزه آمدن شما به مكه چیست ؟ مى گویند به جستجوى این مرد آمدیم كه امید است این 
ما او را با نام خود و نام پدر و مادرش و  .فتنه ها بدست با كفایت او آرام گیرد و خداوند قسطنطنیه را بـدسـت او آزاد نـماید

ویژگیهایش مى شناسیم ، این هفت دانشمند بر سر این گفته با یكدیگر توافق مى كنند و به جستجوى آن حضرت در مـكـه 
از انـصار  نـه ، بـلكـه مـن مـردى: از او مـى پـرسند آیا شما فالنى پسر فالن هستى ؟ مى گـویـد) او را دیـده (مـى پـردازنـد 

او هـمـان دوست و : اوصاف او را بـراى اهـل اطـالع بـرمـى شـمـرنـد و مـى گـویـنـد. هستم تا آنكه از آنها جدا مى شود
محبوب شماست كه در جـسـتـجویش هستید و اكنون رهسپار مدینه گشته است ، در پى او به مدینه مى روند ولى او به مكه 

ه مكه مى آیند و او را در مكه مى یابند و مى پرسند شـمـا فـالنـى فـرزنـد فـالن هـستى و مادر باز مى گردد، به دنبال او ب
تو فالنى دختر فالن است و درباره شما این نـشـانـه هـا آمـده است و شما را یك بار از دست دادیم ، اكنون دست تان را 

شما نیستم من فالنى فرزند فالن انصارى هستم با ما بیائید تا شما من صاحب االءمر : مى گوید. بدهید تا با شما بـیـعـت كنیم 
را به دوست و محبوبتان راهنمائى كنم ، آنگاه از ایشان جدا مى شود و آنـهـا او را در مـدیـنه مى جویند ولى او بر عكس 

د و مى گویند گناه ما و خون خواسته آنها به مكه رفته است از این رو به مكه مى آیند و حضرت را در كنار ركن مى یابن
هاى ما به گـردن تـوسـت اگـر دسـتـت را ندهى كه با تو بیعت كنیم ، زیرا ارتش سفیانى در تعقیب ماست و مردى حرام 

زاده بر آنها فرمانروائى دارد، آنگاه حضرت بین ركن و مقام مى نشیند و دسـت خـود را جـهت بیعت به آنان مى دهد و با 
نند و خداوند محبت و عشق او را در دل مـردم مـى افـكـنـد و بـا گروهى كه شیران روز و زاهدان شب اند وى بیعت مى ك

(343) به حركت خود ادامه مى دهد
)) 

د، از آن جمله ماجراى آزادى قسطنطنیه كه مدت چـنـدیـن قـرن ، مشكلى در سـنـد و متن این روایت نقاط ضعفى وجود دار
سیاسى و نظامى براى مسلمانان و كانون تهدیدى براى بخشى از دولت اسـالمـى بـشـمـار مـى رفـت ، تـا آنـكـه سـلطـان 

از قـول پـیـامبر صلى اهللا علیه و آله  البـتـه مـسـلمـانـان. مـحـمـد فـاتـح قـریـب به پانصد سـال پـیـش آن را فـتـح نـمـود
درباره آزادى قسطنطنیه ، روایات بشارت دهنده اى را نـقـل نـمـوده اند كه صحت و سقم آنها نیاز به تحقیق و بررسى دارد 

ولى آنچه را كه به مـوضـوع مـورد نـظـر مـا مربوط مى شود روایاتى است كه آزادسازى آن را بدست حضرت مـهـدى 
بطور خالصه در این روایات دو  .ـه السـالم بـیـان مى كند كه از آن جمله اشاره اى است كه در این روایت آمده بودعـلی

 :احتمال وجود دارد
نـخـست اینكه فتح قسطنطنیه به دست حضرت مهدى علیه السالم انجام مى پذیرد به این اعـتـبـار كـه آن حـضـرت 

حـل و فـصـل مـى نـمـایـد و هـمـانـطـور كـه یـاد كـردیـم مـسـئله قـسـطـنـطـنـیـه قـرنـهـا  مـشـكـالت بـزرگ مـسـلمـانـان را
مراد از قـسـطـنـطـنیه ، پایتخت : مشكل بزرگ مسلمانان و پایتخت دشمنان مجاور و آزاردهنده و آشوبگر بود، دوم اینكه 

وایـات بـه شهر بزرگ روم تعبیر شده است ، همان همان روم باشد كه در زمان ظهور حضرت وجود دارد و در برخى ر
 .شهرى كه طبق روایت ، حضرت مهدى علیه السالم و یارانش آن را محاصره نموده و با گفتن تكبیر آزاد مى كنند

امـا ایـن روایـت هر گونه كه باشد حتى اگر آن را جعلى فرض كنیم ، روایتى است متعلق بـه مـؤ لفـى مـعـروف كـه حـدود 
اسـت و . هــ 227یـك هـزار و دویـسـت سـال قـبـل آن را نـگـاشـتـه اسـت ، چـون تـاریـخ درگـذشـت ابـن حـمـاد سـال 

بـنـابـرایـن ، این روایت حداقل ، حاكى از تصور راویان نسبت به . روایـت را از تـابـعـیـن قـبـل از خـود نـقـل كـرده اسـت 



هـور حضرت مهدى علیه السالم و انتشار خبر وى نزد مسلمانان و جستجو و كاوش آنها وضع سـیـاسـت كـلى در سـال ظـ
 .از او مى باشد

بـا تـوجه به اینكه بیشتر مضمون این روایت در روایات دیگر آمده و یا اینكه این جریان نتیجه منطقى پیشامدهایى است كه 
از عـلمـاء بـه مـكه در آن موقعیت ، حاكى از شدت عالقه و  و آمدن هفت تـن... در دیگر روایات بر آن تصریح شده است 

توجه مسلمانان نسبت به امر ظـهـور امـام مـهـدى عـلیـه السـالم در مـكـه اسـت و همچنین ورود نمایندگان آنها به آنجا جهت 
مـؤ مـنـان بـراى حضرت  شـرفـیـابـى به حضور آن حضرت و نیز بیعت گرفتن هر یك از علماء از سیصد و سیزده نـفـر از

مهدى علیه السالم در كشور خود، مبنى بر مهیا بودن آنها براى جانبازى در كنار آن امام است كه جملگى داللت دارد بر 
 .حركت مردم مسلمانان و شور و هیجان آنها از اینكه در زمره یاوران آن حضرت به تعداد رزمندگان جنگ بدر باشند

كناره گیرى حضرت از آن علماء كه در روایت آمده است خالى از ضعف نـیـسـت و شـایـد اصل آن اما درباره چندین بار 
كه در منابع شیعه و سنى آمده است این باشد كه آنها با حضرت بـیـعـت مـى كـنـنـد امـا امـام عـلیـه السـالم بـا بـى رغبتى 

و اهـل بیت علیه السالم آمده است كه یكى از اصحاب بزرگ امام بیعت مى كند تا جائیكه در روایت مـنـقـول از پـیـامـبـر 
صادق عـلیـه السـالم نـسـبـت به این بیعت تواءم با اكراه تردیدى به خود راه مى دهد و چون امام صـادق عـلیـه السـالم 

 .مـعـنـى اكـراه را تـوضـیـح مـى دهـد دل او آرام مى گیرد
حال مسلمانان و حالت انتظارى كه نسبت به حضرت مـهـدى عـلیـه السالم در آنان وجود  ایـن مـطلبى بود مربوط به وضع و

اما درباره اقدامات و عملكرد امام علیه السالم در مـكـه و بـیـعـت یـارانش با او، روایات ، نشانگر نحوه و شیوه  ...دارد
 . دیگرى است كه با آنچه در روایت آمده متفاوت است

 گرد آورى یاران
از آن جـمله شمار و تعداد آنهاست كه . شـایـسته است به چند امر پیرامون یاران امام مهدى علیه السالم توجه داشته باشیم 

در منابع شیعه و سنى به عدد یاران پیامبر صلى اهللا علیه و آله در جنگ بدر یعنى سیصد و سیزده تن ذكر شده است ، این 
آمدن اسالم نخستین كه بدست پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله جد بزرگوار او انجام امر نشانه شباهت زیاد بین بوجود 

بلكه در روایت آمده . گرفت و بین تجدید حیات اسالم كه توسط حضرت مهدى علیه السالم انجام مى پـذیـرد، مـى بـاشـد
ه صلوات اهللا علیهم رایج و جارى بوده ، بر است كه قوانین و موارد آزمایش متعددى را كه میان یـاران پـیـامـبـران گذشت

 :یاران مهدى علیه السالم نیز واقع خواهد شد در این زمینه امام صادق علیه السالم فرمود
 :یـاران مـوسـى بـه جـویـبـارى گـرفـتـار شـده و مـورد آزمایش قرار گرفتند و این قول خداى بزرگ است كه فرمود))
(344) البته یاران قائم نیز در معرض چنین آزمایشى قرار خواهد گرفت (( نـهـران اهللا مـبـتـلیـكـم بـ))

)) 
ان جهان نوینى است هـمـچـنـیـن مـراد از ایـن یـاران ، اصـحـاب خـاص امـام عـلیـه السالم و برگزیدگان آنان و فـرمانروای

كه امام مهدى علیه السالم رهبرى آن را به عهده دارد ولى تنها آنها، یاوران او نیستند، بلكه در روایت آمده است كه شمار 
لشكریان امام علیه السالم كه از مكه خارج مى شوند ده هزار یا ده و اندى هزار مى باشد و لشكرى كه حضرت در آن وارد 

و قـدس را آزاد مـى سـازد بـه صـدها هزار تن مى رسد كه همه آنان یاران او بوده ، بلكه در آن زمان  عـراق مـى گـردد
 .میلیونها نفر از مردم جهان اسالم هستند كه مخلصانه به او ارادت مى ورزند

یـن كـرانـه هـاى گـیـتى و به گفته روایات ، آنان از تمام سرزمین هاى جهان اسالم و از دورتـر: امـا تـنـوع یـاران حـضرت 
از نقاط پراكنده گرد هم مى آیند كه در میان آنان افراد شـایـسـتـه مـصـرى و مؤ منان حقیقى از شام و افراد نیكوكار از 

 .عراق و مردان ایثارگرى از طالقان و قم وجود دارند
 : ابن عربى در كتاب فتوحات مكیه گفته است

 ((ـستند و عرب در بین آنها نیست اما جز به زبان عربى سخن نمى گوینداز عـجـم ه) یـاران (آنـان ))
 : اما روایات بسیارى از جمله همین روایت مشهور آمده است كه

در مـیـان یـاران مـهـدى افـرادى شـایـسـتـه از مـصـر و مـؤ منان واقعى از شام و افراد نیكوكار از عراق وجود ))
(345) دارند

)) 
و دیگر منابع هست كه نشان مى دهد شـمـارى از اعـراب در  95شـبـیـه ایـن روایـت در نـسـخـه خـطـى ابـن حماد ص 

  ر میان آنها مى باشد و بخش نیز د) عـجم (مـیـان یاران آن حضرت وجود دارد، چنانكه حاكى از وجود شمارى غیر عـرب 
 .مهم ارتش مهدى علیه السالم را ایرانیان تشكیل مى دهند

از امـام باقر علیه  223ص  52در میان آنان پنجاه زن وجود دارد، چنانكه در بحار ج : پـاره اى از روایـات مـى گـویـد
و ایـن امر، مقام واال و . ان را مـداوا مـى كـنـنـدنفر هستند كه مـجـروحـ 13و طبق روایتى ، زنان . السالم نقل شده است 



بزرگ زنان را در اسالم و تمدن اسـالمـى نـشان مى دهد كه حضرت مهدى علیه السالم آن را در عصر خود تحقق   نقش 
ه در مى بخشد و ایـن مـعـنـا در تـوجه به زن و رفتار با او نقشى عادالنه و خالى از خشونت جاهلیت است كه هـمـوار

 .كـشـورهـاى اسـالمى ، بر كنار از هر گونه تحقیر و ابتذالى كه زن در تمدن غرب گرفتار آن است ، به چشم مى خورد
بـیـشـتـر یـاران آن حـضـرت را جـوانـان تـشـكـیل مى دهند بلكه طبق بعضى از آن روایات : بـرخـى از روایـات مـى گـویـد

دك هستند، هـمـچون نمك در توشه مسافر، مانند روایتى كه از امیرمؤ منان علیه السالم وارد ، میانساالن در بین آنها بسیار ان
 :شده است كه فرمود

یـاران مـهـدى جـوان هـستند و میان سال در بین آنها نیست مگر همچون سرمه چشم و نمك توشه كه ناچیزترین توشه ))
(346) مسافر، نمك است 

)) 
و از جـمـله آن مـوارد، ایـنـكـه در مـنابع شیعه و سنى در ستایش و شاءن واالى آنان و كرامت هایشان روایات زیادى وارد 

آنان در آن ثبت شده و زمین در  شده است و اینكه مهدى علیه السالم با خود نوشته اى دارد كه تـعـداد یاران و نام و صفات
زیر پایشان پیموده مى شود و هـر كـار دشـوارى بـر آنـان آسـان مـى گـردد، آنـهـا لشـكـر خـشـمـگـیـن خـداونـد متعال و 
داراى شجاعت و دلیر مردى فوق العاده مى باشند و كسانى هستند كه خداى سبحان در قرآن وعده فرموده كه آنها را بر 

 :سلط سازدیهود م
 .بعثنا علیكم عبادا لنا اولى باءس شدید

 :و یا اینكه به گفته خداى بزرگ در قرآن امت معدوده مى باشند
اگر عذاب را تا امتى شمرده شده از آنان تاءخیر بیندازیم خواهند گفت كه آن را چه چـیـز بـازداشـت ، آگـاه بـاشـیـد روزى ))

(347) آنان گردانیده نخواهد شد و آنچه را كه مسخره مى كردند بر آنان فرود آیدبه آنها مى رسد از ) عذاب (كـه آن 
)) 

به یكدیگر ماءنوس آنها برگزیدگان امت در كنار عترت و فقیهان و داوران و فرمانروایان مى باشند، خداوند دلهـایـشان را 
مى گرداند به گونه اى كه از كسى احساس ترس و هـراس نـدارنـد و اگـر كـسـى بـه جـمـع آن بـپـیـونـدد خوشحال نمى شوند 
به این معنا كه افزایش مردم در اطراف آنان بر انس و ایمانشان نمى افـزاید و آنها در هر كجا كه باشند حضرت مهدى علیه 

نند در حالیكه آن حـضـرت در جایگاه خود به سر مى برد آنان با وى سخن مى گویند و هر یك از آن یاران السالم را مى بی
 . نـیروى سیصد مرد را داراست و همچنین ویژگیها و كرامت هاى دیگرى از آنان كه در روایات آمده است

ت مهدى عـلیـه السـالم قـرار گـرفـتـه و به گفته برخى از روایات ، اصحاب كهف برانگیخته شده و در زمره یاران حضر
خـضـر و الیـاس علیه السالم نیز از جمله یاران وى مى باشند و روایات دیگر نشانگر این است كه برخى مردگان به فرمان 

 .خداى سبحان زنده مى شوند و جزء یاران حضرت مهدى علیه السالم خواهند بود
لت دارد كه یاران مهدى علیه السالم نزدیك ظهور آن بـزرگوار سه گروه خواهند از جـمـله امور گذشته اینكه روایات دال

و گروهى ، با . گروهى ، كه همراه آن حضرت وارد مكه مى شوند و یـا پـیـش از گـروههاى دیگر به مكه مى رسند: بود
شهر و دیار خود بسر مى برند، ناگاه ابر یا هوا نزد او مـى رونـد، و گـروهـى ، در حـالیكه شب در خانه ها و در ) مركب (

 :امام باقر علیه السالم فرمود. خود را در مكه مى بینند
كه در دره هـاى مـكـه و مـدخـل (صـاحـب االءمر را غیتبى است در برخى از این صخره ها و امام به ناحیه ذى طوى ))

، غالم خود را مى فرستد تا با برخى از یاران حضرت  اشـاره كـرد، تـا ایـنـكـه دو شـب قـبـل از خـروجش) هـاى آن اسـت 
اگر : مالقات مى كند او از آنـان مـى پـرسـد شـمـا در ایـنـجـا چـنـد نـفـر هـسـتـیـد؟ پـاسـخ مـى دهـنـد چـهـل نـفـر، مى گوید

هـا مـنـزل و مـاءوى گـزیـنـد بـخـدا سـوگـنـد اگـر در كـوهـ :شما دوست و محبوب خود را ببینید چه خواهید كرد؟ مى گویند
بـا او خـواهـیـم رفـت آنـگـاه از مـقـابـل آنـان آمده و به آنها مى گوید با ده تن از بزرگان و برگزیدگان خود مشورت 

آنـان در مـورد اول بـا ایـشان به مشورت مى پردازد، آنگاه آنان را برده تا به صـاحـب امـرشـان مى رسند و او . نـمـائیـد
(348) از آن فرا مى رسد، به آنها وعده مى دهد  شب موعود را كه پس 

)). 
د و مراد ظـاهـرا مـقـصـود از غـیـبـت او در ایـن روایـت ، غـیـبـت در دوره كـوتـاهـى اسـت كـه قبل از ظهور واقع مى شو

از این یاران غیر از مؤ منان حقیقى است كه همراه آن حضرت بـوده و یـا بـا او ارتـبـاط خـواهـند داشت و غیر از دوازده 
بلكه از شایستگانى مى باشند كه در . نفرى هستند كه هر یك باتفاق مى گـویـنـد امام را دیده اند ولى آنها را تكذیب مى كنند

 .اند مانند هفت تن از علماء كه از آنها یاد شدجستجوى دیدار حضرت 
 :منقول است كه فرمود) ع(از امام صادق 

مـرد و از مـنـطقه اى دیگر  2منطقه ، از منطقه اى یك مرد و از منطقه اى  9قائم روى مى آورد، با چهل و پنج مرد از ))
مرد  8مـرد و از جـایـى دیگر  7و از مـنـطـقـه اى  مـرد 6مرد و از نقطه دیگر  5و از منطقه اى  4مرد و از ناحیه اى  3



(349) تن ، تا اینكه عدد یارانش كامل مى گردد 9و از منطقه اى هم 
)). 

دسته و گروه بیشتر نباشد كه قبل از سایر یاران حضرت بـعـیـد نیست دو دسته اى كه در دو روایت گذشته آمده است یك 
 .مهدى علیه السالم به مكه مى رسند

بـه نظر مى رسد آن دسته از یاران حضرت كه ناگهان از بسترشان ناپدید شده و به قـدرت خـداونـد سـبـحـان از شـهـر و 
ـد، مـقـامـشـان بـرتـر و بـاالتـر از افـرادى اسـت كـه قـبل دیـار خـود در یـك چـشـم بـه هـم زدن بـه مـكـه مـنـتـقـل مـى شـون

و اما آن گروه كه به هنگام روز به وسیله ابر رهسپار كوى دوسـت مـى شـونـد، چـنانكه روایات . از آنها بدانجا مى رسند
صورت طبیعى وارد مكه مى شوند و  یادآور شده اند با نام و نام پدرشان شناخته شده مى بـاشـنـد، بـه ایـن مـعـنـا كه آنها به

ایـن افراد به طور عموم برترین و با فضیلت ترین یاران حضرت هستند و بـعـیـد نـیـسـت كـه . مردم را بر نمى انـگـیـزنـد
آنان همان مومنان واقعى باشند كه با حضرت زندگى مى كنند و یا در سراسر نقاط جهان كارهاى آن بزرگوار را انجام مى 

 .و زمان ظهور را به طور دقیق مى دانند و در وقت مقرر حضور مى یابند دهند
 :در این مورد امام صادق علیه السالم مى فرماید

خداوند یـاران مـهـدى را نـزد او مـى آورد . یاران صاحب االمر براى او محفوظ هستند، حتى اگر تمام مردم از بین بروند))
اگر به آن كفر بـورزنـد مـا گـروهـى را بـر ایـن امر مى گماریم كه به آن كفر نمى )) :ودو خـداى سـبـحـان درشـان آنها فرم

به زودى خداوند گروهى را جایگزین آنان مى كند كه وى آنها را دوست مـى دارد و )) :و نیز در حـقـشان فرمود ((ورزند
(350) ن متواضع بوده و در مقابل كافران سر سخت اندآنـهـا نـیـز دوسـتـدار وى هـسـتـنـد، آنـان نـسـبـت بـه مـؤ مـنـا

)). 
 :امام باقر علیه السالم فرمود

گـروهى كه دیده مى شوند  گروهى از آنان هستند كه شبانگاه از بستر ناپدید شده و بامدادان در مكه بسر مـى بـرنـد و ....))
پرسیدم . به هنگام روز به وسیله ابر حركت مى كنند، با نـام خـود و نـام پـدر و خصوصیات نسب شان شناخته مى شوند

(351) آن گروه كه به هنگام روز با ابر حركت مى كنند: فدایت شوم كدام دسـتـه از نـظر ایمان برتر و باالتر است ؟ فرمود
)) 

مـعـنـاى ایـنكه سیر و سفر آنها به وسیله ابر در روز انجام مى گیرد، این است كه خداوند مـتـعـال آنـان را بـه طـریـق 
د مانند مسافران دیگر به وسیله هواپیما و گذرنامه كه مـعـجـزه آسـا تـوسـط ابـر بـه مـكـه مـى رسـانـد، چـنـانـكـه احتمال دار

و نام پدر، در آن ثـبـت مـى شـود رهـسـپار آن دیار شوند، اما اینكه روایات ، به مورد حركت معجزه آسا تعبیر   نام شخص 
 . كرده است ، چون در آن زمان هواپیما وجود نداشته است

ر آن دسته كه شبانگاه از بسترشان ناپدید مى گردند، این باشد كه آنها همان و شـایـد مـالك برترى و امتیاز این گروه ب
مومنان واقعى هستند كه با آن حضرت همكارى دارند و ما بـدان اشـاره كـردیـم و یـا آنـكـه یـارانـى هـسـتـنـد كـه امـام عـلیـه 

ده و آنان را به انجام ماءموریت هـایـى مـوظـف مـى السـالم قـبـل از دیـگـران در آن بـرهـه بـا آنها ارتباط برقرار كر
در حـالیـكـه گـروه دیـگـر، آن شـب را در مـنزل خود به سر مى برند و هیچیك از آنان نمى داند كه در پیشگاه . سـازد

شان ، ولى به سبب میزان تقوا و خرد و آگاهى ! خداوند یكى از یاران امـام مـهـدى عـلیـه السـالم مـحـسـوب شود
شـایـسـتـگـى احـراز چـنـیـن مقام واالیى را پیدا مى كنند و خداى سبحان آنان را برگزیده و شبانه به مكه مكرمه منتقل مى 

 .سازد و شرفیاب محضر مقدس مهدى علیه السالم مى شوند
، نـاگـاه اهـل خـانـه آنـهـا را نـمـى در پـاره اى از روایـات آمـده اسـت كـه آنـها در حالیكه بر بام خانه هاى خود خوابیده اند

ن یـابـنـد و خـداونـد آنـان را در آن لحـظـه بـه مـكـه انـتـقـال مـى دهـد، ایـن مـطـلب اشـاره بـه ایـن مـعـنـا دارد كـه ظـهـور آ
د، و بـه ایـن معنا نیز حـضـرت در فـصل تابستان و یا حد فاصل بین تابستان و پائیز واقع مى شود چنانكه اشاره خواهیم كـر

 .اشاره مى كند كه شمارى از این گروه ، از مردم مناطق گرمسیرند كه بر بام و با حیاط خانه هاى خود مى خوابند
امام صادق علیه السالم در . در روایـت آمـده اسـت كـه زمـان گـردهمائى آنان در مكه ، شب جمعه و شب نهم محرم است 

 :این باره مى فرماید
خـداونـد سـبـحان آنان را در شب جمعه گردهم مى آورد و صبح جمعه جملگى در مسجد الحـرام بـا آن حـضـرت دسـت ))

(352) بـیـعـت و وفـادارى مـى دهـنـد و هـیـچیك از آنان سرپیچى نمى كند
)). 

ایـن مـطـلب بـا آنـچـه كه در منابع روائى شیعه و سنى آمده است هماهنگى دارد، كه خداوند متعال در یك شب ، قیام آن 
 :فرمود) ص (حضرت را سر و سامان مى دهد و پیامبر 

 ((.مهدى از خاندان ما اهل بیت است و خداوند قیام وى را در شب سامان مى بخشد))
 : است كهو در روایتى دیگر آمده 

(353) خداوند قیام او را در شبى سامان مى دهد))
)) 



چرا كه گرد آمدن یاران مهدى علیه السالم از جمله الطاف خداوندى در اصالح امر و سامان دادن بـه قـیـام ولى خـود مـى 
روز   ـد، ایـن روایـت هـمـچنین با روایات متعددى كه آغاز ظهور حـضرت را غروب روز جمعه نهم محرم و سپس بـاش

 .شنبه دهم محرم تعیین مى كنند هماهنگ مى باشند
 حركت آزمایش ـ كشته شدن نفس زكیه

فعال و مؤ ثرى بدین  طـبـق روایـات و وضع اجتماعى و روند آن ، هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السالم نیروهاى
 :ترتیب در مكه وجود دارد

الف ـ حـكـومـت حـجـاز، بـا وجـود ضـعـفى كه دارد نیروهاى خود را جهت رویاروئى با ظهور احـتـمـالى آن حـضـرت 
بـسـیـج مـى كـنـد، ظهورى كه مسلمانان چشم انتظار آن از مكه هستند و فعالیت هاى خود را بدین جهت در موسم حج 

 .ایش مى دهندافز
ب ـ شـبـكـه هـاى امـنـیتى ابر قدرتها، كه در راستاى تاءیید و پشتیبانى از حكومت حجاز و نـیـروهـاى سـفـیـانـى فـعـالیـت 

 .مـى كـنـنـد و یـا بـه صـورت مستقل اوضاع حجاز، بویژه مكه را مراقب اند
فـراریـان مـدیـنـه از چنگال حكومت وى مى باشد و پیوسته اوضاع را ج ـ نـیـروهـاى امـنـیـتـى سـفـیـانـى ، كـه در تـعـقـیـب 

جهت ورود لشكر سفیانى در موقعیت مناسب ، زیـر نـظـر داشـتـه تـا هـرگـونـه قـیـام و نهضت امام مهدى علیه السالم را از 
 .ناحیه مكه ، سركوب نماید

از داراى نقش خواهند بود، بـویـژه از ایـن رو كـه حـكـومـت ناگزیر یمنى ها در مكه و حج: در برابر این تحركات مخالف 
زمـیـنـه سـاز آنـهـا، چـنـد مـاه قـبـل از ظـهـور تـاءسـیـس مـى شـود، هـمچنانكه یاران ایرانى امام علیه السالم نیز در مكه 

 .ژیم حجاز مى باشدحاضر مى شوند، بلكه حضرت داراى یارانى از خود مردم حجاز و مكه و حتى بین نیروهاى ر
در چـنـیـن فضاى موافق و مخالف ، امام مهدى ارواحناه فداه ، برنامه نهضت خویش را از حرم شـریف اعالن نموده و بر 

مگر آن مقدار كه در . البته طبیعى است كه روایات جزئیات این برنامه را مشروحا بیان نمى كند. مكه استیالء پیدا مى كند
 .، سودمند و موثر است و یا الاقل ضرر و زیانى ببار نیاورد پیروزى انقالب مقدس

ذى حجه یعنى پانزده  23و یا  24بـارزترین حادثه اى كه روایات بیان مى كند این است كه حضرت مهدى علیه السالم در 
زام مى دارد، شب پیش از ظهور خویش جوانى از یاران و خویشان خود را جـهـت ایـراد بیانیه خود به سوى اهل مكه اع

اما طولى نمى كشد بعد از نماز در حـالى كـه پـیـام حـضـرت مـهـدى عـلیـه السالم و یا فرازهایى از آن را براى مردم مى 
خـوانـده دشـمـنـان بـه او حـمـله ور شـده و بـه طـرز وحـشـیـانـه اى وى را در داخـل مـسـجـد الحرام بین ركن و مقام به قتل 

 .این شهادت فجیع در آسمان و زمین اثر مى گذارد مى رسانند و
ایـن واقـعـه حركتى آزمایشى است كه فایده هاى بسیارى را در بر دارد از جمله چهره درنده خـوئى حـكـام حجاز و 

نیروهاى كافر حامى وى را براى مسلمانان آشكار مى سازد و نیز این حـادثـه تلخ ، زمینه را براى نهضت حضرت مهدى 
لیه السالم كه بیش از دو هفته بعد از آن حـادثـه طـول نـخـواهـد كـشید فراهم مى سازد و در اثر این جنایت وحشیانه و ع

 .شتابزده ، پشیمانى و ضعف بر تمام تشكیالت حكومتى آن سامان ، سایه مى افكند
طور مـتـعـدد و در مـنابع شیعه بیشتر خبرهاى مربوط به شهادت این جوان نیك سرشت در مكه ، در منابع شیعه و سنى به 

و نفس زكیه نامیده است و بـرخـى روایـات نـام وى را مـحمد بن حسن ذكر كرده است ) نوجوان (است كه نام او را غالم 
 :از امیر مومنان علیه السالم روایت شده است كه فرمود

آرى اى امیرمومنان : ت خاندان فالن ؟ عرض كـردیـم آیـا نـمـى خـواهـیـد شما را خبر دهم از آخرین فرمانرواى حكوم))
كشته شدن نفس بیگناه در سرزمین حرم بدست گروهى از قـریـش ، سـوگند به خدائى كه دانه را مى شكافد و جان : فرمود

این حـادثـه یا آیا پیش از : ها را مى آفریند بعد از این واقعه بجز پانزده شب ، حكومتى براى آنان باقى نمى ماند، پرسیدیم 
در ماه رمضان صیحه آسمانى كه شخص بـیـدار را بـه وحـشـت و تـرس مـى افكند و : بعد از آن اتفاقى رخ مى دهد؟ فرمود

(354) خوابیده را بیدار مى سازد و دختران را از پشت پرده بیرون مى آورد
)). 

در روایتى . نامفهوم است ، به نظر مى رسد كه این جمله اشتباه شده باشد ((گروهى از قریش ))از آنـجـائى كه معناى جمله 
 :از امام صادق علیه السالم نقل كرده است آمده كه فرمود و طوالنى كه آن را ابوبصیر(355) مرفوع 

اى دوسـتـان مـن اهل مكه مرا نمى خواهند ولى من براى اتمام حجت ، نماینده خود را :قـائم بـه یـاران خـود مـى فـرمـایـد))
كى از یاران خود را فـرا از این رو ی... به سوى آنان مى فرستم تا آنگونه كه شایسته من است بر آنها حجت را تمام كند

اى مـردم مـكه من پیام آور فالنى به :خـوانـده و بـدو مـى گـویـد بـه مـكه برو و این پیغام را به مردم آن سامان برسان بـگـو
ما خاندان رحـمـت و كـانـون رسـالت و خالفت الهى و از سالله محمد صلى اهللا علیه و : سوى شما هستم ، كه چنین مى گوید



ه و از تبار انبیاء مى باشیم از آن زمان كه پیامبر ما به ملكوت اعال پیوست تا امروز در حق ما ظلم شد و بر ما ستمها آل
رفت و حقوق مسلم ما پایمال گردید اینك ما از شما یارى مى خواهیم و شما ما را یـارى نـمـائید وقتى آن جوان این سخنان 

است ،  ((نفس زكیه ))رند و او را بـیـن ركـن و مـقـام بـه شهادت مى رسانند، او همان را ابالغ مى كند، بر او هجوم مى آو
نـگـفـتـم بـه شـمـا كـه اهـل مكه ما را نمى خواهند؟ : چون این خبر به اطـالع امـام مـى رسـد بـه یـاران خـود مـى فـرمـایـد

كوه طـوى بـا سـیـصد و سیزده نفر به تعداد رزمندگان جنگ یاران ، حضرت را رها نمى كنند تا آنكه قیام مى نماید و از 
بدر، فرود مى آید تا آنكه وارد مسجدالحرام شده و در مقام ابراهیم چهار ركعت نماز مى گزارد و آنگاه به حجراالسود تكیه 

به گونه اى كه كسى از مـى دهـد و پس از حمد و ستایش خدا و ذكر نام و یاد پیامبر و درود بر او، لب به سخن مى گشاید 
 ((.مردم چنین سخن نگفته باشد

این روایت مرفوعه است و طوى نام یكى از كوههاى مكه و راههاى ورود به آن اسـت و آنچه درباره نفس : چـنـانكه گفتیم 
به نظر زكیه آمده است ، این است كه وى فردى است داراى ایمان قوى ، و آنـچـه در بـیـان چگونگى ظهور حضرت بهتر 

 .مى رسد این كه آن بزرگوار و یارانش یك یك وارد مسجدالحرام مى شوند، چنانكه خواهد آمد
، نسخه خطى خود، درباره نفس زكیه اى كـه در مـدینه و دیگرى كه 91،92، 89ابن حماد تعدادى روایت را در صفحات 

 :ر یاسر كه مى گویددر مكه به شهادت مى رسد آورده است ، از آن جمله روایتى است از عما
: چـون نـفـس زكـیـه كـشـتـه شـود و بـرادرش در مـكـه بـه قـتـل رسـد در اثـر ایـن ضایعه منادى از آسمان ندا بر آورد كه ))

(356) فرمانرواى شما فالنى است و او مهدى علیه السالم است كه زمین را پر از حق و عدالت سازد
)). 

 :روایت شده است كه فرمود ( ص(از پیامبر  135ص  2و نـیـز در كـتـاب یـوم الخـالص بـه نـقل از فتاوى سیوطى ج 
ـیـن بـر قـاتـالن مـهـدى خـروج نـمـى كـنـد مـگر آنكه نفس زكیه كشته شود و چون او به شهادت رسید اهـل آسـمـان و زم))

او غـضـبناك شوند، آنگاه مردم نزد مهدى در آیند و چونان عروسى كه شب عروسى به خانه شوهر مى برند گرداگرد او 
 ((جمع شوند

 . مـن ایـن روایـت را آنـطـور كـه بـه یـاد دارم در نـسـخه خطى ابن حماد مشاهده كردم اما هر چه جستجو كردم آن را نیافتم
 حق آمد و باطل نابود شد) مبراى پیا)

روایـات ، در مورد كیفیت آغاز نهضت ظهور و زمان آن ، اندكى با هم تفاوت دارند ولى آنچه بـهـتر به نظر مى رسد این 
است كه امام علیه السالم نخست در میان سیصد و سیزده تن از یـاران خـود ظـهـور مـى كـنـد آنـگـاه غـروب نـهـم مـحـرم ، 

ـك داخـل مـسـجـدالحـرام شـده و نـهـضـت مـقـدس خـود را بـعـد از نـمـاز عـشـاء بـا ارسـال پـیـام بـراى اهل مكه آغاز یـك ی
و در روز دوازدهـم مـحرم پیام خود را متوجه ... سپس یاران او در آن شب بر حرم و شهر مكه مسلط مـى شـونـد. مى كند

 ...دجهانیان به زبان و لغت آنان مى نمای
سـپـس تـا وقوع معجزه در زمین فرو رفتن لشكر سفیانى ، در مكه باقى مى ماند آنگاه با سپاه خود كه مركب هزار و یا 

 .بیشتر است رهسپار مدینه مى گردد

 

 ((یـام ظـهـور، خـروج ، و قـ))با واژه هاى : شـایـان تـوجـه اسـت كـه روایـات ، آغـاز نـهـضت امام علیه السالم را از مكه 
بیان مى كند و به نظر مى رسد كه این تعبیرات داراى یك مضمون باشند ولى برخى روایات بین ظهور و خروج فرق مى 

مى نامد و یـادآور  ((خروج ))و حركت وى را از آنجا به سوى مدینه  ((ظهور))و نهضت امام علیه السالم در مكه را . گذارد
السـالم در مكه با حضور یاران خاص او انجام مى پـذیـرد در حـالیـكـه خـروج وى از مـى شـود كـه ظـهـور امـام عـلیـه 

مكه به سوى مدینه زمانى رخ مى دهد كه تعداد یاران حـضـرت بـه ده هـزار تـن بـرسـد و لشكر سفیانى در زمین فرو رود، 
 :از عبدالعظیم حسنى رضوان اهللا علیه نقل شده كه فرمود

باشید كه زمین را از عدل و داد پر ) ص (د عـلیـه السـالم گـفـتـم امـیـدوارم شـمـا هـمـان قـائم اهل بیت محمد بـه امـام جـوا))
جملگى قائم به امر خدا ) ص (اى ابوالقاسم ما اهل بیت پیامبر :مى نماید همانگونه كه مملو از ظلم و بـیداد شده باشد، فرمود

ما من آن قائمى كه خداوند بوسیله او زمین را از لوث وجود كـفـار و مـنـكـریـن پـاك و هدایت كننده به دین خدا هستیم ، ا
نیستم ، او كسى است كه والدتش از مردم مخفى و . مـى سـازد و سـراسـر گـیـتـى را از عدل و داد سرشار مى گرداند

و هم كنیه ) ص (حـرام اسـت او هـمـنـام رسول اهللا شخص او از دیـده آنـهـا پـنـهـان و بـه نـام وى او را خـوانـدن بـر آنـان 
یاران او به عدد ... اوست و او كسى است كه زمین زیر پایش پیموده مى شود و هر دشـوارى بـر او آسـان مـى گردد

 هر))اصحاب بدر سیصد و سیزده تن مى باشند و از دورترین نقاط جهان گرد او جمع مى شوند و این فرموده خداوند است 



چون این تعداد از مـردم زمـیـن گـرد او جمع  ((جا بـاشـیـد خداوند همه شما را گردهم مى آورد كه او بر هر چیز تواناست 
شوند او ظهور مى نماید و چون شمار یارانش به ده هزار رسد بـاذن خـدا خروج مى نماید و پیوسته دشمنان خدا را به 

اى سرور من چگونه امام قائم :گفتم : ـال خـشـنـود شـود، در ایـنـجا عبدالعظیم فرمودهالكت مى رساند تا اینكه خداوند مـتـع
(357) چـون خـداونـد، رحـم در دل او مى افكند: از خـشـنـودى خـداونـد آگـاه مـى گـردد؟ فـرمـود

)) 
 :و نـیـز اعـمـش از ابـووائل كـرده اسـت كـه امـیـرمنان علیه السالم به فرزندش حسین علیه السالم نگاه كرد و فرمود

این فرزند من سرور و ساالر است ، چنانكه پیامبر صلى اهللا علیه و آله او را سید و سـاالر نـامید و خداوند بزودى از ))
ام پیامبرتان كه در صـورت و سـیرت چون او باشد وقتى خروج نماید كه مردم به سالله وى مردى به جهان بیاورد همن

را مى زنـنـد،   خواب غفلت فرو رفته و حـق و حـقـیـقـت مـرده و ظـلم و بـیداد آشكار شده باشد به خدا اگر قیام نكند گردنش 
را از عدالت سرشار مى كند بگونه ایكه قبل از  بـا ظـهـور و قـیـام وى اهـل آسمان و ساكنان آن شادمان مى شوند و زمین

(358) آن از ستم و جور پر شده باشد
)) 

ندكى قبل از نشانگر این است كه دستگاههاى امـنیتى دشمنان ا ((اگر خروج نكند گردنش را مى زنند))جمله حضرت كه 
ظهور به جریان امر پى برده و نزدیك است كه نقشه او كشف شـود، بـه گـونـه اى كـه اگـر خـروج و قـیـام نـكـنـد تـهـدیـد 

 .بـه قتل مى شود
 : ابراهیم جریرى از پدر خود روایت كرده است كه گفت

بى جرم و گناه كـشـتـه مـى شـود و چون او را نامش محمد بن حسن ، ) ص (نـفـس زكـیـه جـوانى است كه خاندان محمد ))
مى كشند هیچ عذر خواهى ، براى آنان در آسمان و زمین باقى نـمـى مـانـد، در ایـن هـنگام خداوند قائم آل محمد را در میان 

دم براى آنها گروهى بر مى انگیزد، آنان در انـظـار مـردم از سـرمـه چـشم باریكتر و پنهان ترند وقتى خروج مى كنند مر
اشك مى ریزند، زیرا تصور مى كنند آنان را دستگیر خواهند كرد اما خداوند، شرق و غرب جـهـان را بـراى آنـهـا مـى 

(359) گـشـایـد، آگاه باشید كه آنان مومنان حقیقى هستند و بدانید كه بهترین جهاد، در آخرالزمان ، خواهد بود
)) 

ایـن روایـت مـؤ یـد آن اسـت كـه حـضرت مهدى علیه السالم در آغاز كار با تعدادى اندك از یاران ظهور مى كند به 
 .نحویكه مردم به حال آنان دلسوزى مى كنند و تصور مى كنند كه بزودى دستگیر و كشته مى شوند

 :قر علیه السالم منقول است كه فرموداز امام با
هـمـانـا قـائم از راه كوه ذى طوى با سیصد و سیزده مرد به عدد رزمندگان جنگ بدر فـرود مـى آیـد تا اینكه به ))

 : حجراالسود تكیه داده و پرچم پیامبر را بر مى افرازد، على بن حمزه گفت
(360) نوشته اى است ، گشوده: م عرض كردم امام فرمودایـن مـطـلب را در حـضـور امـام كاظم علیه السال

))!  
ى مـراد از روایـت ، ایـن نـیـسـت كـه امـام عـلیـه السـالم بـا یـارانـش قـبـل از ورود بـه مـسـجـدالحـرام از ذى طوى ظهور م

كند بلكه منظور این است كه آمدن امام عـلیـه السـالم و اصـحـابـش به مكه از راه ذى طوى و یا آغاز حركت آنان به مسجد 
طبق روایات نزد حضرت مهدى علیه السالم است كـه بـعـد از جنگ جمل ) ص (از آنجا صـورت مـى گیرد و پرچم پیامبر 

و پیامبران دیگر نیز با ) ص (را مى گشاید و بر حسب روایات ، میراث پیامبر آن ) عج (گشوده نشده تا آنكه حضرت قائم 
 .آن حضرت خواهد بود

كه در حاشیه این روایت ذكر فـرموده است این است كه آن  ((و نـوشته گشوده ))و مـعـنـاى گـفـتـه امـام عـلیـه السـالم 
ین نوشته ، همان عهدنامه معروف باشد كه با بیان و امالء حضرت نامه گشوده اى براى مردم بیرون مى آورد و شاید هم ا

 .و خط امیرمومنان علیه السالم بوده است ، چنانكه روایت موجود در همین منبع بدان اشاره مى كند) ص (پیامبر 
 :از امام زین العابدین علیه السالم روایت شده است كه فرمود

به عدد رزمندگان جنگ بدر، فرود مـى آیـد تـا آنـكـه مـسجدالحرام مى  مهدى از گردنه كوه طوى با سیصد و سیزده مرد))
شود و در مقام ابراهیم چهار ركعت نماز مى گزارد و به حجراالسود تكیه مى زند و پس از حود و ثناى خدا و یاد و نام 

و نخستین . نگفته باشد و درود بر او، لب به سخن مى گشاید بگونه اى كه هیچ یك از مردم ، چنان سخن) ص (پیامبر 
(361) كـسـانـى كـه بـا او دسـت بـیـعـت مـى دهـنـد جـبـرئیـل و مـیـكـائیـل عـلیـه السـالم مـى باشند

)) 
ت و یـا نـخـستین پیام وى را كه براى اهل مكه ایراد مى فرماید و نیز البـتـه روایـات ، فـرازهـایـى از خـطـبـه آن حـضـر

از آن جـمـله در نـسـخـه خـطـى ابـن حـمـاد از . دومین پیامى را كه براى مسلمانان جهان ابالغ مى كند، آورده اسـت 
 :ابـوجـعـفـر امـام بـاقـر عـلیـه السـالم نقل شده كه فرمود

ز عـشـاء ظـهـور مـى كـنـد و حـالیـكـه پـرچـم رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم و پـیـراهن و مـهـدى هـنـگـام نـمـا))
وقتى نماز عشاء را بجاى آورد با صداى رسا و بلند . شمشیر او را با خود دارد و داراى نـشـانـه ها و نور و بیان است 



او حجت خود را برگزید و . شما اینك در پیشگاه خدا ایستاده اید اى مردم خدا به یاد شما مى آورم ،:خود مـى فرماید
و شما را امر كـرد كـه چـیـزى را شـریـك او قـرار نـدهـیـد و . و كتاب آسمانى فرو فرستاد... پیامبران را برانگیخت 

نده نگه داشته است و بمیرانید اطـاعـت و فـرمـانـبـردارى خـدا و رسـول او را بنمائید و زنده نگهدارید آنچه را كه قرآن ز
و طرفداران راستى و هـدایـت و پـشـتـیـبـان تـقـوا ) ترك كنید آنچه را كه قرآن نهى كرده است (آنچه كه میرانده است 

و مـن شـمـا را بـه خـدا و رسـول و ... زیـرا نـابـودى و زوال دنـیـا نـزدیـك شـده و اعـالن وداع نـمـوده اسـت . بـاشـیـد
سپس او به همراه سـیـصـد و سـیـزده مرد به شمار یاران . عـمـل بـه كتاب خدا و ترك باطل و احیاء سنت او دعوت مى كنم 

بـدون قـرار قبلى ، ظهور مى كند و خداوند . بدر كه همچون ابر پائیزى پراكنده اند و زاهدان شـب و شـیـران روزانـد
آنگاه  .وى ، هر كس از بنى هاشم را كه در زندان بسر مى برد آزاد مى سازد سرزمین حجاز را براى مـهـدى مـى گـشاید

درفش هاى سیاه در كوفه فرود مى آید و گروهى را جهت بیعت به سوى مهدى علیه السـالم گـسـیـل مـى دارنـد و آن 
ان بر مى دارد و همه سرزمین حـضـرت لشـكـریـان خـود را بـه سـراسـر جـهـان گسیل داشته و ستم و ستم پیشگان را از می

(362) ها بواسطه او به عدالت و راستى و درستكارى در مى آیند
)) 

. ـهـم مـتـصـل مى گردندبراى این است كه ابرهاى پائیزى در آسمان پراكنده شده و سـپـس ب ((ابرهاى پائیزى ))تعبیر 
نخستین بار امیرمؤ منان علیه السالم این تشبیه را درباره گـرد آمـدن یاران مهدى علیه السالم بكار برده است كه در نهج 

آن حـضـرت آمـده است شاید این تعبیر را حضرت امیر علیه  ((1كـلمـات شـگـفـت شـمـاره ))و در  166البالغه خطبه 
امـبـر صـلى اهللا عـلیـه واله اقـتـبـاس كـرده بـاشـد و احـتمال دارد ظهور مهدى علیه السالم و گرد آمدن یارانش السـالم از پـیـ

 .در مكه چنانكه قبال اشاره كردیم در فصل پائیز و یا آخر تابستان واقع شود
 :امام باقر علیه السالم فرمود: از ابوخالد كابلى منقول است كه گفت 

ا گوئیا قائم را مى بینم در حالیكه به حجراالسود تكیه داده است و سپس خداى سبحان را به حق خویش سوگند سـوگـند بخد))
 :یاد مى كند و آنگاه مى گوید

 . هر كس در باره خدا با من بحث كند، من شایسته ترین مردم نسبت به خدا هستم: اى مردم 
 . ه كند، من شایسته ترین مردم نسبت به آدم هستمهـر كـس دربـاره آدم با من بحث و مناقش: اى مـردم 
 . هـر كـس در بـاره نـوح با من بحث و مناقشه كند، من شایسته ترین مردم نسبت به نوح هستم: اى مـردم 
 . هر كس در باره ابراهیم با من بحث و مناقشه كند، من شایسته ترین مردم نسبت به ابراهیم هستم: اى مردم 
 . كـس درباره موسى با من بحث و مناقشه كند، من شایسته ترین مردم نسبت به موسى هستمهـر : اى مـردم 
 . هـر كـس در باره عیسى با من بحث و مناقشه كند، من شایسته ترین مردم نسبت به عیسى هستم: اى مـردم 
 . بت به محمد هستمهـر كـس در بـاره مـحمد با من بحث و مناقشه كند، من شایسته ترین مردم نس: اى مـردم 
هـر كـس در بـاره كتاب خدا با من بحث و مناقشه بپردازد، من آگاه ترین مردم به كتاب خدا هستم آنگاه به مقام : اى مـردم 

36)(3 ابراهیم رفته و دو ركعت نماز مى گزارد
)) 

 :و در دیگر روایات پاره اى از كلمات اضافه آمده است ، از آن جمله كه مى گوید
اى مـردم ، مـا خـدا را بـیـارى مـى طـلبـیـم كـدامیك از شما دعوت ما را اجابت مى كند، ما اهـل بـیـت پـیـامـبـر شما محمد ))

ازمانده و جانشین آدم و ذخیره نوح و برگزیده اى از سالله من ب... صلى اهللا علیه واله و سزاوارترین مردم به وى هستیم 
هـان كـسـى كـه در سـنـت رسـول خـدا بـا مـن بـه بـحـث و استدالل پردازد من به .... ابراهیم و برگزیده خاندان مـحـمـدم 

ه قبلى گردا گرد وى خداوند سیصد و سـیزده تن یارانش را بدون وعد. سنت رسول خدا از هر كس آگاه تر و سزاوارترم 
آنها بین ركن و مقام بـا او بـیـعـت مـى كـنـنـد و بـا آن حـضـرت عـهـد نـامـه اى اسـت كـه رسـول خـدا ... جمع مى نماید

 ((صـلى اهللا عـلیه واله كه فرزندان پیامبر از اجداد طاهرینشان به ارث برده اند
، در مسجد الحرام مى ایستد و نخست آن بـزرگـوار را بـه مردم بـنا به گفته برخى روایات ، مردى از یاران حضرت 

معرفى نموده و آنان را به شنیدن بیانات امام علیه السالم و اجابت وى ، دعوت مى كند آنگاه امام علیه السالم ایستاده و به 
 .ایراد سخن مى پردازد

 :از امام زین العابدین علیه السالم نقل شده است كه فرمود
این شخص ، خواسته شماست كه اینك نزدتان آمده است ، شما را ! اى مردم :وابسته به او بر مى خیزد و ندا مى دهد مردى))

به همان امورى دعوت مى كند كه پیامبر خدا صلى اهللا علیه واله دعوت مى فرمود، در این هنگام مردم بپا مى خیزد امام 
من فالنى فرزند فالنى فرزند پیامبر خدا صلى اهللا علیه واله هستم ! دم اى مر: نیز بر مى خیزد و خود آغاز سخن مى كند

شما را دعوت مى كنم به آنچه پیامبر خدا دعوت فرمود در این وقت مردم بپاى خاسته و آهـنـگ كـشـتـن او را دارنـد، امـا 



(364) سـیـصد و سیزده تن از یاران حضرت ، از وقوع این حادثه جلوگیرى مى نمایند
)). 

یعنى سالله او و معناى بپا مى خیزند یعنى مى ایستند تا مـهـدى عـلیـه السـالم را كـه : مـعـناى جمله مردى وابسته به او
ـنـنـد و احـتـمـال دارد هدفشان این باشد كه بر مى خیزند و بخاطر زبـانـزد مـردم شـده و چـشـم انـتـظـار وى هـسـتـنـد بـبـی

 .ترس از رژیم حاكم ، رو به بازگشت مى آورند
و امـا آنـهـائى كـه بـسـوى امـام هـجـوم مـى بـرنـد و آهـنـگ كـشـتن وى را دارند بى گمان از عمال رژیم حجاز هستند، 

ق و نشاط آمده و خواستار وى و در جستجویش هستند و نیز وحشت و خشم روایت ، دقیقا حالت مسلمانان را كه با شو
 .حكومت را در آن هنگام مى رساند

نـكـته قابل توجه اینكه بعید بنظر مى رسد كه یاران خاص امام علیه السالم براى آزاد سـازى حـرم و مـكـه آن هـم در چـنـان 
اشند، كه مى توان از حادثه به شهادت رسیدن نفس زكیه بطرزى فـضـاى تـروریستى كه روایات بیان مى كند، كافى ب

مـن فـرسـتـاده مهدى علیه السالم هستم و فرازهایى از پیام امام علیه السـالم را ابـالغ : وحشیانه و به جرم ایـنـكـه مـى گـویـد
چـه را كـه خـداونـد از اسـبـاب غـیـبـى در بى تردید امام مهدى علیه السالم عـالوه بـر آنـ. مـى كـند، به این مطلب پى ببریم 

اخـتـیـار وى قـرار داده اسـت وسـائل طـبـیـعـى را نـیـز مـهـیـا مـى كـنـد كـه مراسم سخنرانى آن حضرت بنحو شایسته و 
و یا  كـامل برگزار شود و سپس یاران او بتوانند بر حرم شریف و آنگاه بر مكه تسلط یابند و ایـن امـر بـدسـت صدها

هزاران تن از یاران یمنى و ایرانى و حجازى و حتى مكى وى كـه طـبـق روایـات ، شـمـارى از آنـان بـا حضرت بیعت مى 
كنند، انجام خواهد گرفت ، اینها نیروهاى انسانى و نظامى هستند كه براى پیروزى نهضت مقدس حضرت مهدى علیه 

ند و زمام امور را در شهر مكه بدست مى گیرند و مـوج پـشـتـیـبـانـى السالم اقدام به كارهاى مهم و ضرورى مى نمای
همچنین نقش سیصد و سیزده نفر یاران . مـردمـى از آن حـضـرت را، بـه حـالت انـقـالبـى تـكـامـل یـافـتـه تـبـدیل مى سازند

 .خواهد بود خاص امام علیه السالم نقش فرماندهان و جهت دهندگان به فعالیت هاى دیگر یاران ،
ایـن سخن بدان معنى نیست كه نهضت ظهور حضرت مهدى علیه السالم نهضتى خونین است ، چرا كه روایات ، وقوع 

هیچ درگیرى یا كشتار را در مسجد الحرام و حتى در مكه نشان نمى دهد، از یكى از علماء شنیده بودم كه یاران مهدى علیه 
آن شـب بـه هـالكـت مـى رسـانـند ولى من در این مورد روایتى را نیافتم و آخرین  السالم امام جماعت مسجد الحرام را در

بنقل از یكى از علماء آورده است  166ص  2مطلبى كه بـدسـت آوردم ایـن بـود كـه صـاحـب كـتـاب الزام النـاصـب در ج 
 : كه گفت

بـزغـاله   مى شود در حالیكه هـشـت راءس در روز دهـم مـحـرم حضرت حجت خروج مى كند و وارد مسجد الحرام ))
الغـره را پـیشاپیش خود مى برد و خطیب آنان را بهالكت مى رساند و چـون خـطیب كشته است آن حضرت از چشم مردم 

در كعبه غایب مى شود و چون شب شنبه فرا ـ رسـد بـرفـراز بـام كـعـبه مى رود و سیصد و سیزده تن یاران خود را ندا 
 ((.آنان از شـرق و غرب زمین گرد او جمع مى شوند و صبح روز شنبه مردم را به بیعت با خود فرا مى خواند مى كند

 . امـا ایـن گـفـته اوال روایت نیست بعالوه ، متن آن كه به پاره اى از آن اشاره كردیم ، ضعیف است
ى است بدون خون ریزى ، به سبب امدادهاى غیبى بـنـابـرایـن بـهـتـر اسـت كـه بـگوئیم ، نهضت ظهور آن حضرت ، نهضت

كه براى امام علیه السالم وجود دارد و ترس و وحشتى كه خـداوند در دل دشمنان او مى اندازد و بخاطر موج مردمى كه 
جویا و مشتاق ظهور وى هستند و نیز بواسطه نقشه متین و استوارى كه جهت تسلط بر حرم و مراكز قدرت و مواضع 

كـه بـعید نیست طرح این عملیات به جهت پاسدارى از حرمت حرم ... ـكـه بـدون خـونـریـزى بـه اجـرا در مـى آیـدحساس م
 ... .و قداست مكه مكرمه ، مورد عنایت آن حضرت باشد

اهتزار در آن شـب ، مـكـه ، نـفـس راحـت و آسـوده اى مـى كـشـد و پـرچـم حـضـرت مهدى علیه السالم بـرفـراز مكه به 
در حالیكه دشمنان و خـبـرگـزاریـهـاى جـهـانـى آنها مى كوشند تا خبر پیروزى ... در آمده و نور وى از آن پرتو افكن است 

نهضت مقدس آن حضرت را سر پـوش گـذاشـتـه و با تاءخیر آن را اعالم كنند و اگر هم زودتر كشف شد آن را حركتى از 
و از ... یت كه قبال تعدادى از آنان در مكه و دیگر نقاط نابود شـده انـد، وانـمـود كـنـنـدسـوى افرادى افراطى و مدعى مهدو

طـرفـى دسـت بـه تـحـریـك عـوامـل خـود در داخـل مـكـه مى زنند تا از رهبرى نهضت و نیروهاى وى و نقاط ضعف آنان 
ى بتوانند به دستور وى در سریعترین زمان ممكن خود را كسب اطالع نموده و با ارائه و انتقال این اخبار به نیروهاى سفیان

 .به مكه برسانند
در روز عـاشـوراء كـه بـه گـفته روایات روز شنبه است ، مهدى علیه السالم وارد مكه مى شـود تـا بـر جـهـانـى بـودن 

زبـان خـودشـان مـورد خـطـاب قـرار مـى نـهـضـت خـویـش تـاءكـیـد نـمـایـد و تـمـام مـلتهاى مسلمان و مـلل جـهـان را بـه 
 :از امام باقر علیه السالم روایت شده است كه فرمود. دهـد و از آنـان عـلیه كافران و ستمگران یارى مى خواهد



(365) در آن روز به شهادت رسید ظهور مى كند) ع(قـائم ، روز شـنـبـه كـه روز عـاشـورا اسـت روزى كـه امـام حسین )) 
)) 

در صـورتى كه روایت قبلى ، ظهور آن حضرت را روز جمعه بعد از نماز عشاء بیان كرده بـود، چـگـونـگـى جـمع بین 
و مـرحـله انـجام مى شود واسطه امام بر حرم در این دو روایت را ما این گونه ترجیح دادیم كه ظهور امام علیه السـالم در د

 .مكه شب دهم محرم است كه مقدمه اعالن ظهور آن بزرگوار براى جهانیان در روز شنبه كه روز عاشورا است خواهد بود
بویژه .. .و بـى شـك ایـن امـر بـراى دول جـهـان حـائز اهـمـیـت بـوده و انـعـكـاس فـراوانـى در مـیـان ملل مسلمان دارد

زمانیكه امام علیه السالم آنان را معجزه وعده داده شده كه بزبان جـد بـزرگـوارش پیامبر اسالم صلى اهللا علیه واله بیان شده 
است با خبر مى سازد كه بـزودى اتـفـاق خـواهـد افـتـاد و لشـكـریـان سـفـیـانـى كـه اهـل سوریه هستند و براى سركوبى 

 . وى مكه مى آیند در زمین فرو خواهند رفتنهضت آن حضرت به س
یكى از آنها مى . روایـاتـى كـه دربـاره مـدت اقامت آن حضرت در مكه و اقدامات وى در آنجا سخن مى گوید اندك است 

 :گوید
(366) امام در مكه تا زمانى كه خداى سبحان اراده كند باقى مى ماند))

)) 
امام مهدى علیه السالم بر راهزنان كعبه شریف اجراى حد مى نـمـایـد، مـمـكـن اسـت مـراد از : روایـت دیـگـرى مـى گـویـد

، ایـراد خطابه براى  و بـى گـمـان از اقـدامـات آن حـضـرت... دزدان كـعـبـه ، حـكـام حـجـاز قـبـل از حـضـرت بـاشـنـد
 .ملل اسالمى و اعالن موضع سیاسى جهانى خود مى باشد

بـه گفته روایات ، امام علیه السالم از مكه خروج نمى كند مگر پس از وقوع معجزه فرو رفـتـن سپاه سفیانى در زمین ، اما 
وبـى آن عـازم مـكـه مـى شـود قبل از بنظر مى رسد كه این سپاه بعد از آشكار شدن حركت امام بـه سـرعـت بـراى سـركـ

 .رسیدن به مكه خداوند آنها را در زمین فرو مى برد
آرى سـردمـداران كـفـر غرب و شرق در برابر پیروزى نهضت حضرت مهدى علیه السالم واكنش شدیدى از خود نشان 

 :صادق علیه السالم مى فرمایدمى دهند و آنچنان به خشم مى آیند كه تسلط بر اعصاب خویش ندارند، چنانكه اما 
به سبب آنچه را كه از بنى : وقـتـى درفـش حـق آشـكـار گـردد، اهل شرق و غرب بر آن نفرین كنند، پرسیدم چرا؟ فرمود))

(367) هاشم مى بینند
 ((به سبب آنچه را كه از اهل بیت او پیش از او مى بینند)) و در روایتى ((

ایـن روایـت نـشـانـگـر ایـن اسـت كـه چـنـد جـنـبـش زمـیـنـه سـاز، قـبـل از آن حـضـرت وجـود خـواهـد داشت كه رهبرى 
ى اسـالمـى و مـوج اسالم غالب آنها را سادات بنى هاشم بر عهده دارنـد و كـفـر جـهـانـى از نـاحـیـه ایـن جـنـبـش هـا

 .خواهى آنها، دچار دشواریهاى فراوانى خواهد شد
بنا به نقل روایات ، امام مهدى علیه السالم پس از نصب فرمانروایى براى شهر مكه با سـپـاه خـود كـه مـركـب از ده هـزار 

 :و یا بیشتر است رهسپار مدینه مى گردد، امام باقر علیه السالم فرمود
ائم بر اساس كتاب خدا و سنت رسول در مكه بیعت مى كنند و امام فرمانروائى را از نـاحـیـه خود در مكه مى گمارد با ق ))

و آنگاه راهى مدینه مى شود در بین راه به وى خبر مى رسـد كـه نـمـایـنـده او را كـشـتـه انـد امـام بـه مـكـه بـاز مـى گـردد 
(368) بهالكت مى رساند و فـقـط قاتل و یا قاتالن او را

)). 
 :از امام صادق علیه السالم منقول است كه فرمود

ن خـود را او اهل مكه را با حكمت و موعظه نیكو، به حق دعوت مى كند و آنها اطاعت مى كنند و آنگاه مـردى از خـانـدا))
هـمـیـنـكـه امام از مكه خارج مى گردد به نماینده او حمله  .بـعنوان نمانیده خویش بر آنها مى گمارد و آهنگ مدینه مى نماید

ور مى شوند، از این رو امام بسوى آنـهـا بـاز مـى گـردد آنـان سـرافـكـنـده و گـریان و زارى كنان نزد امام مى شتابند و مى 
در این وقت امـام آنـهـا را موعظه نموده و ) از كرده خود پشیمانیم از ما درگذر(توبه توبه ! مهدى آل محمد اى: گـویـند

اعالن خطر مى نماید و از تبهكاریها برحذر مى دارد و نماینده اى دیگر را از میان آنها انتخاب نموده و سپس رهسپار 
(369) مدینه مى گردد

)) 
قاتالن را مى : البته این روایت ، اشاره اى به جنبشى كه با امام در مكه درگیر مى شود ندارد و در روایت اول كه مى گوید

 .كشد ممكن است مراد از آن افرادى باشند كه نماینده وى را در مكه كشته اند
السـالم در سـر راه خـود بـه مـدیـنـه ، از مـحل فرو رفتن لشكر سفیانى در زمین ، عبور مى كند، چنانكه روایتى امـام عـلیـه 

 :در تفسیر عیاشى از امام باقر علیه السالم نقل شده كه فرمود
امـبـر صلى اهللا علیه وقـتـى مـردى از آنـان آل مـحمد در حالیكه سیصد و سیزده تن او را همراهى مى كنند و پـرچـم پـیـ))

اینجا محل فرو رفتن : امـام مـى فـرمـاید) به مـحـلى مـى رسـنـد(واله را با خود دارد، آهنگ مدینه مى نماید تا اینكه 
آیا كسانى كه بدیها را مـكـر و )) :كه خداوند فرمود) مربوط به آنان (لشكریانى در زمین به فرمان خداست و این آیه اى است 



مودند، ایمن شدند كه زمین آنان را فرو برد و یا از ناحیه اى كه نمى دانند بـرایـشـان عـذاب بـیـایـد و یـا آنـهـا را در حـیـله ن
)(370 بـرگـیـرد، در حال رفت و آمدشان كه عاجز كنندگان نباشند

)). 
 آزاد سازى مدینه منوره و حجاز

از . بنابر بعضى روایات حضرت مهدى علیه السالم بر خالف مكه ، در مدینه منوره درگیر چـنـدیـن نـبـرد خـواهـد شـد
 :امـام بـاقـر عـلیـه السـالم نقل شده است كه در روایتى طوالنى چنین فرمود

به : از آنها نهان مى گردند، این گفته على بن ابیطالب علیه السالم درباره آنهاست  آنـگـاه كـه وارد مـدیـنـه مـى شود، قریش))
خدا سوگند قریش دوست دارند كه كاش من هر چـنـد بـه انـدازه زمـان كـشـتـن مـاده شـتـرى ، نـزد آنـان بـودم در بـرابـر 

م اقدامى انجام مى دهد و حادثه اى بوجود مى آورد، چون كـل دارئى آنـهـا و آنـچـه را كـه خـورشید بر آن مى تابد، سپس اما
ما را نزد این طاغى ببرید، سـوگـنـد بـه خـدا اگـر او مـحـمـدى و عـلوى و فـاطـمـى بـود دسـت : حادثه پدید آمد قریش گوید

حـضـرت قـاتـالن را بـه ایـن عمل نمى یازید، آنگاه خداوند قریشیان را تسلیم حضرت مهدى علیه السالم مى گرداند و 
فرود مى آید، در (371) بـهـالكـت رسانده و همه وابستگان به آنها را به اسارت مى گیرد، سـپـس حـركـت نموده تا در شقره 

را كـشته اند به سوى آنها باز مى گردد و آنچنان كشتارى راه مى اندازد كه آنجا به وى خبر مى رسد كه نـمـایـنـده او 
(372) آنگاه رفته و مردم را به كتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت مى كند... كـشـتـار حـره پـیـش آنـها ناچیز است 

))... 
ایـن روایـت بـیانگر دو نبرد در مدینه مى باشد، نخستین نبرد بعد از وقوع حادثه اى است كـه بـدسـت مـهـدى عـلیـه السـالم 
انـجـام مـى شود و قریش و دیگران آن را نكوهش نموده و نـاخـوش دارنـد و بنظر مى رسد كه آن حادثه مربوط به خراب 

طـهـر آن حـضـرت و بـازسـازى آنـهـا بـاشد، چنانكه روایات دیگرى نیز بیان كننده این كردن مسجد پیامبر و قبر مـ
دشـمـنان آن حضرت این رویداد را بهانه اى براى تحریك مردم علیه امام علیه السالم و مبارزه با وى قرار . مـعـنـاسـت 

دهـا تـن از آنـهـا را بـه هـالكـت مى رساند در این مى دهند، حضرت با آنها به نبرد بر مى خیزد و طبق روایتى دیـگـر، صـ
هنگام است كه قریشیان یعنى بـسـتـگان قبایل قریش آرزو مى كنند كه اى كاش امیر مؤ منان علیه السالم حضور داشت هر 

یه السالم در چند به مقدار كشتن ماده شترى ، تا آنها را از دست انتقام مهدى نجات مى داد زیرا سیاست امیر مؤ منان عل
 .مورد آنها سیاست بردبارى و گذشت بود

امـا نـبرد دوم ، بعد از پایان دادن به این جنبش مخالف و تعیین حاكم براى مدینه از ناحیه امـام عـلیـه السالم و رهسپار شدن 
سپاه آن حضرت باشد،  به سوى عراق یا ایران و فرود آمدن در منطقه شقره یا شـقـرات اسـت كـه اینجا احتماال اردوگاه

بدینگونه كه دیگر بار مـردم مـدیـنـه حـركـت مـخـالفى از خود نشان مى دهند و نماینده منصوب امام علیه السالم در مـدیـنـه 
را بـه قتل مى رسانند و امام علیه السالم به آنجا باز مى گردد و بیش از كشتار لشـكـر امـوى در واقعه مشهور حره ، از 

شـمـار كشتگان حره با توجه به منابع تاریخى ، . مى كشد و مجددا مدینه را تحت فرمانروائى خـود در مـى آورد آنان را
بیش از هفتصد شهید ذكـر شـده اسـت و بـا تـوجـه بـه ایـنـكـه انـقـالب و شـورش اهـل حـره عـلیه یزید بن معاویه بعد از قیام 

انقالبى بـود بـر حق و مشروع بخالف طغیان اهل مدینه بر ضد امام مهدى علیه السالم  امام حسین علیه السالم اتفاق افتاد و
، وجه شباهت بـیـن عـمـل لشـكـریـان امـام عـلیـه السـالم بـا اهـل مـدیـنـه و عمل لشكر یزد با اهل حره ، صرفا به جهت 

 .بسیار كشتگان مى باشد
ى از روایت سابق در تفسیر عیاشى را آورده اسـت ، از آن اسـتـفـاده مـى بخش 265در ص  ((یوم الخالص ))صـاحـب كـتاب 

در حالیكه مالحظه مى كنید این ... شـود كـه حـضرت مهدى علیه السالم هنگام ورود به مدینه درگـیـر نـبـردى خـواهـد شد
یات كتاب یوم الخالص از جهت نسبت به روا. روایت بعد از ورود امام علیه السـالم بـه مـدیـنـه دو نـبرد را بیان مى كند

مـنـابع و مآخذ بطور كلى نیاز به دقت و بررسى دارد، زیرا مؤ لف آن به خود اجازه داده اسـت كـه روایـات را جـزء جـزء 
نـمـوده و اجزاء بعضى را به برخى دیگر ضمیمه نماید آنـگاه آن روایت تركیب شده را به ماءخذى نسبت دهد كه بخشى از 

 ! وایت و با بخشى شبیه به آن را ذكر كرده استر
احتمال دارد هنگامى كه حضرت مهدى علیه السالم سپاه خود را به مدینه وارد مى سازد، در بـرخـورد بـا عـنـاصر باقى 

م بر آنان مانده حكومت و یا نیروهاى سفیانى ، مقاومتى بوجود آید و یا اینكه نبردى بین آنان واقع شود و امام علیه السال
 .پیروز گردد

ولى مـن روایـتـى را كـه نـشـانـگـر ایـن مـعـنـى باشد ندیدم ، اما روایتى را یافتم كه به رضـایـت اهـل مـدیـنه و عدم مقاومت 
صل چنانكه در كـتـاب كـافـى از امـام صـادق عـلیـه السـالم در روایـتـى مف. آنها در برابر امام علیه السالم اشاره مى كند

 :آمده است كه فرمود
در آن روز هـر كـس از فـرزنـدان عـلى عـلیـه السـالم كه در مدینه باشد به مكه مى گـریـزد تـا در آنـجـا بـه صـاحـب ایـن ))

امر ملحق گردد و صاحب این امر رهسپار عراق شده و لشـكـرى را بـه مـدینه گسیل مى دارد تا مردم آن سامان در امنیت 



(373) و مردم دوباره به مدینه بر گردند بسر برند
)). 

آنـچـه مـؤ یـد مـحـتـواى ایـن روایـت است اینكه ، اهل مدینه نظاره گر لشكر سفیانى بوده و وقـوع مـعـجـزه فـرو رفـتـن 
ضعف حكومت حجازى و چه بسا سقوط آن بعد از واقـعـه فـرو رفـتـن سفیانیان و موج پشتیبانى عمومى  آنـان در زمـین و

 .عالوه بر همه اینها احساس مردم مدینه است كه آنان ، امام را از خود بدانند... از حضرت مهدى علیه السالم را مى بینند
كه در آن دوره امام شخصا به مدینه نـمـى آیـد، بـلكـه سـپـاهـى را هـمـانـطـور كه مالحظه مى كنید این روایت نشان مى دهد 

 . بـه آنـجـا اعـزام مـى كـنـد كـه ایـن احتمال نزدیك به واقع بوده بلكه از دیگر گفته ها برتر است
مى شود ممكن چـنـانـكـه جـنـبـش مخالفى كه منجر به كشته شدن فرمانروائى منصوب از جانب امام علیه السالم در مدینه 

اما در مورد حادثه تجدید بناى مرقد مطهر و . است پس از مدتى نه چندان كوتاه از تسلط وى بر مدینه و حـجـاز رخ دهـد
مسجد پیامبر صلى اهللا علیه واله و بـاز سـازى بـناى كعبه و مسجد الحرام ، گفته صحیح این است كه این اقدام بعد از دوره 

ام مـى پـذیـرد كـه در آن نـبردها و آزاد سازى كشورها یكى پس از دیـگـرى تـوسـط امام علیه السالم هـشـت مـاهـه اى انـجـ
انجام مى گیرد و ممكن است این كارها پس از آزاد سازى قـدس و بـعد از داخل شدن تمام سرزمین هاى اسالمى تحت 

 .فرمانروائى حضرت مهدى علیه السالم باشد
انگر این است كه خداوند، حجاز را بدست آن حضرت آزاد مى سازد كـه در حـقـیـقـت سـقـوط به هر حال روایات ، نش

و احتمال دارد آزاد سازى حجاز ... عـناصر باقیمانده حكومت ضعیف حجاز و عقب نشینى بقایاى نیروهاى سفیانى مى باشد
كه و پس از وقوع معجزه فرو رفتن سفیانیان و بیعت مردم آن سامان با حضرت ، بعد از استیالى امام علیه السالم بر م

 .باشد
با قرار گرفتن سرزمین حجاز تحت فرمانروائى امام مهدى علیه السالم قلمرو و دولت آن بـزرگـوار بـا وجـود گـروهـهـاى 

جنوبى نیز مـخـالف آن حـضـرت در عـراق شـامـل یـمـن ، حـجـاز و ایـران و عـراق مـى شـود و بـه احـتـمـال قـوى یمن 
و ممكن است این امر بـهـنـگـام انـقـالب یـاران یـمنى امام علیه السالم بوقوع . تحت فرمان امام علیه السالم در مى آید

همچنین دولتهاى كوچك خـلیـج فـارس بـه جـهـت اسـتیال یافتن امام علیه السالم بر حجاز و با كمك ملتهاى خود و . بپیوندد
 .ایرانى او، تحت فرمانروائى آن حضرت در مى آیند پایمردى یاران یمنى و

طـبـیـعى است بر پایى یك دولت بدین گستردگى و پهناورى به رهبرى امام مهدى علیه السـالم واكـنـش شـدیدى در شرق و 
خطرى غرب خواهد داشت زیرا تسلط حكومت مهدى علیه السالم بـر تـنـگـه بـاب المـنـدب و تـنگه هرمز و خلیج فارس ، 

استراتژیك و اقتصادى مـحـسـوب مـى گردد و مهمتر از آن ، خطر تمدن و گسترش فرهنگ اسالمى است كه موجودیت 
شـرق و غـرب و یـهـود را بـه لرزه مى اندازد و در روایتى كه از امام صادق علیه السالم بـیـان شـد خـاطـرنشان گردید كه 

نقالب و حـكـومـت او را نفرین مى كنند از این رو احتمال زیاد دارد بعد از شرق و غرب پرچم مهدى علیه السالم یعنى ا
آنكه تمام نفوذ و سلطه خود را در مناطق آزاده شده از دست مى دهند، ناوهاى جنگى خود را در خلیج فارس و دریاهاى 

هوائى بر ایشان باقى نمى ماند و چیزى جز حضور در دریا و تهدید با نیروى دریائى و . مجاور منطقه به حركت در آورند
 .و هم آنان هستند كه آتش ـ افروزان درگیرى بصره و كوه سفید مى باشند كه یادآورى خواهند شد

 حضرت مهدى علیه السالم در ایران و عراق
مـنـابـع  روایـات مـوجـود در .در روایـات پـیـرامـون حـركـت مـهـدى عـلیـه السالم از حجاز، تفاوت هایى بچشم مى خورد

مستقیما از : امام علیه السالم مستقیما از حجاز رهـسـپـار عـراق مـى گـردد و بـرخى مى گویند: شیعه بطور عموم مى گوید
مكه وارد آن سامان مى شود، این مـطـلب روایـتى را كه از روضه كافى گذشت تاءیید مى كند به اینكه امام علیه السالم 

امـام بـیـان كـلى روایـات مـنـابـع اهل سنت این است كه حضرت از مكه ... نـه گـسـیـل مـى داردلشـكـرى را بـه سـوى مـدیـ
به شام و قدس مى رود و برخى دیگر بیانگر این است كـه حـضـرت نـخـسـت به عراق و سپس بسوى شام و قدس حركت 

امام علیه السالم ابتدا به جنوب ایـران : گویند و تنها یكى دو روایت در نسخه خطى ابن حماد وجود دارد كه مى. مى نماید
مـى آید تا ایرانیان و رهبر خراسانى آنان و فرمانده سپاه وى شعیب بن صالح با حـضـرت بـیعت نمایند و آنگاه به اتفاق 

روایات  ایرانیان در منطقه بصره به نبرد علیه سفیانى مـى پـردازد و سپس وارد عراق مى گردد و در مجموع ، آنچه از
استفاده مى شود این است كه آغاز نهضت ظهور امام علیه السالم شهر مكه و هدف آن قدس مى باشد و در این بین ، مـدتى 
مشغول سر و سامان دادن با اوضاع دولت جدید خود بویژه وضع عراق و تدارك سپاه خویش جهت پیشروى به سوى قدس 

 ...مى باشد
امامان علیه السالم و صحابه و تابعین ، همه تحركات و اقـدامـات امـام عـلیه السالم را بیان بدیهى است كه روایات پیامبر و 

نمى كند بلكه در صدد بیان حوادث اصلى است كه زیـانـى بـه خـط مـشـى امـام وارد نـمـى سـازد و شـوق امـیـد را در دل 
ان مسلمانان بهنگام ظهور مى گـردد كـه هـمـیـن امـر سـبـب مـسـلمـانـان زنـده مـى كند و با معجزه الهى باعث تقویت ایم



و بـه احتمال قوى امام علیه السالم در این مدت به اقتضاى مصلحت ، . نـصـرت و یـارى رسـانـدن آن حـضـرت مـى شـود
تش خود شركت بین حجاز و ایران و عراق و یـمـن تـحـرك و فـعـالیـت خواهد داشت و آن بزرگوار شخصا در نبردهاى ار

 .نمى كند مگر وقتى كه ضرورت ایجاب كند
در بـخشى مربوط به ایران ، روایتى را برگزیدم كه آمدن امام علیه السالم به جنوب ایـران از چـنـد جهت ترجیح داشت ، از 

، بیان مى آن جمله روایات موجود در منابع شیعه و سنى است كه جنگ بصره را بعد از آزاد شدن حجاز توسط آن حضرت 
كند كه جنگى بزرگ و سـرنـوشـت سـاز اسـت دیـگـر آنـكـه بـخـش عـمـده سـپـاه امـام را حـداقـل در آن مـنـطـقه ، ایرانیان 

تشكیل مى دهند، بنابراین آمدن امام علیه السالم به ایران جهت آمادگى در جنگ بصره و خلیج فارس ، امرى طبیعى خواهد 
خود از ولیـد بـن مـسـلم و رشد بن سعد از ابورومان از امیرمؤ منان على علیه السالم آورده است  بود، ابن حماد در نسخه

 :كه حضرت فرمود
وقـتـى سـوران سـفـیـانـى بـه سـوى كـوفـه روى آورنـد، سـفیانى گروهى را به جـسـتـجوى اهل خراسان مى فرستد و در آن ))

ى آیند آنـگـاه بـین امام و هاشمى با درفش هاى سیاه كه شعیب بن صالح در حال اهل خراسان در جستجوى مهدى بیرون م
طلیعه آن است مالقات رخ مـى دهـد تـا ایـنكه در دروازه استخر، امام و یاران سفیانى برخورد نموده بگونه ایكه بین آنها 

انیان از معركه مى گریزند، در این كارزار بزرگى اتفاق مى افتد سپس یاران درفش هاى سیاه غلبه پیدا مى كنند و سفی
 ((.هنگام مردم تمناى دیدار مهدى مى كنند و او را جویا مى شوند

 :هـمـچـنـیـن از سـعـیـد ابـوعـثـمـان از جـابـر، از امـام بـاقـر عـلیـه السـالم نقل كرده است فرمود
ترس و   هان پراكنده مـى سازد در این برهه احساس سـفـیـانى بعد از ورود به كوفه و بغداد سپاهیان خود را در سراسر ج))

مى آورند   وحشتى از ناحیه ماوراءالنهر و اهالى خراسان به او مى رسد، چرا كه اهل مشرق براى هالكت آنان یورش 
وقتى این خبر به سفیانى مـى رسـد لشكرى سترگ به فرماندهى مردى از بین امیه به سوى استخر مى فرستد و در ناحیه 

قومس و دوالت رى و مرز زرع نبردهایى بین آنان رخ مى دهد، در این زمان سفیانى دسـتـور قتل عام مردم كوفه و مدینه 
را صادر مى كند و در همین هنگام یاران درفش هاى سیاه كـه پـیـشـاپـیـش هـمـه مردم جوانى از بنى هاشم كه خود پرچمى 

د كارها و راهها را بر او آسان و هموار مى گرداند در مرز خراسان براى او در دست راست دارد رو مى آورنـد و خـداون
برخوردى پدید مى آید و هاشمى در سر راه خود به سوى رى ، مردى از بین تمیم را كه از مـوالیـان اسـت به نام شعیب بن 

بیضاء استخر یكدیگر را مالقات  و هاشمى در) ع(صالح به سوى استخر و رویارویى با سفیانى فرا مى خواند او و مهدى 
مى كنند، آنگاه بین سـفـیـانـى و آنـان جنگى بزرگ رخ مى دهد بگونه اى كه خون در روى زمین تا ساق پاى اسـبـان مـى 
رسد، در این لحظه نیروى بسیارى از ناحیه سیستان به فرماندهى فردى از بـنى عدى به آنجا مى رسند و بدینسان خداوند 

پاهیان او را پیروز مى گرداند و بـعـد از دو درگیرى در منطقه رى ، در مدائین نیز برخوردى پیش مى آید و یاران و س
نبرد صیلمیه درعـاقـرقوفا اتفاق مى افتد كه هر كس از آن نجات یابد خبر آن را به دیگران اطالع مى دهـد و پـس از آن 

مین نصیبین رخ مى دهد، آنـگـاه قـومـى از روستاهاى آنان بر كـشـتـار عـظیمى در باكل و نبردى در زمینى از سرز
اخوص خروج مى نماید آنها گروه هایى اند كه عموما اهـل كـوفـه و بـصـره مـى بـاشـنـد، تـا ایـنـكـه اسـراى كـوفـه را از 

 ((.دسـت وى رهایى مى بخشند
ا وجود داد و از طرفى حوادث و جنگ هایى كه در در عین اینكه سند این دو روایت ضعیف است و آشفتگى در متن آنه

اما با این همه ، جـنـگ بـصـره را كـه در فـصـل مربوط به . روایت دوم آمده است جز در روایات ضعیف دیده نمى شود
عراق آمده است تاءیید مى كند همچنانكه روایات مربوط به عكس العمل شدید شرق و غرب در برابر پیروزى انقالب مهدى 

و یـارانـش ) ع(برخى از روایـاتـى كـه دربـاره نـبـرد بـصـره آمـده تـاءیـیـد مـى كـنـد بـه ایـنـكـه طـرف مـقـابـل مـهـدى ) ع(
غـربـى هـاى پـیـرو انـجـیـل هـا هـسـتـنـد و بـه احـتـمـال زیـاد لشـكـر سـفـیانى طبق روایت ابن حماد با نیروهاى غربى 

 .رندرودرروى قرار مى گی
 :در خطبه اى مفصل راجع به بصره مى فرماید) ع(امیرمؤ منان 

(374)از اهـل بـصـره بـه تـعـداد شـهـداى ابـله در پـى او مـى رونـد كـه انجیل ها در سینه دارند))
)). 

 

ین روایت صحیح و مرادش جنگ بصره و خلیج فارس باشد همانگونه كه روایت ابـن حـمـاد در نـهـضـت چـنـانـكـه ا
ظـهـور بـیـان نـمـوده اسـت ، ایـن خـود دلیـل بـر عـظـمـت و اهـمـیت آن خواهد بود، بطورى كه بعدا براى مردم روشن 

در آن هنگام ))ى باشد و به گفته روایت ابن حماد م) ع(خواهد شد كه مـوازنـه قـدرت به سود و مصلحت حضرت مهدى 



 ((.بوده و او را مى جویند) ع(مردم ، آرزومند مهدى 
در هفت هودج از نور وارد عـراق مـى گـردد، ) ع(امام مهدى : طبق روایتى كه آن را در منابع اصلى نیافتم ، آمده است 

االنس ان استطعتم ان تنقذوا من اقطار السموات و االرض فانقذ و اال  یا معشر الجن ودر تـفـسـیر آیه شریفه ) ع(امـام بـاقـر
 :فرمود تنفذون اال بسلطان

قـائم در روز لرزش زمین ، در میان هفت سراپرده از نور وارد عراق مى شود، بگونه اى كـه مـشـخـص نـمـى شـود ))
(375) امـام در كـدامیك از آنها حضور دارد تا آنكه در كوفه فرود مى آید

)). 
محسوب گردد و شاید هم تـعـبـیـرى از ورود امـام ) ع(مـمـكـن است این حادثه یك كرامت الهى نسبت به حضرت مهدى 

سـایـل مـشـابـه آن بـاشـد كـه روایـات از آن بـه قـبـه هاى نور بـه عـراق بـوسـیـله یـك اسـكـادران هـواپـیـمـا و یـا و) ع(
 .تعبیر كرده است به هر حال بیان این مطلب در تفسیر آیه شریفه به آن كمك مى كند

در عـراق روایـات زیـادى وارد شـده اسـت كـه بـرخـى را در فـصـل مـربوط به عراق یاد آور ) ع(دربـاره اقـدامـات امـام 
و بقیه را در اینجا بطور خالصه مى آوریم از آن جـمله روایات بسیارى است كه درباره تصفیه اوضاع داخلى عراق شدیم 

 .وارد شده كه بیشتر آنها در جاى خود بیان شد) ع(و كشته شدن گروههاى شورشى بدست امام 
كوفه به عنوان پایتخت و پایگاه خود و ساختن و نـیـز از آن اقـدامـات ، ورود امـام بـه كـوفـه و نـجف و كربال و انتخاب 

 :منقول است كه فرمود) ع(مسجد جمعه جهانى در نزدیكى كوفه كه طبق روایات داراى هزار در مى باشد از امام صادق 
 زمانیكه قائم ما قیام نماید زمین به نور الهى روشن و درخشان مى گردد بگونه اى كه مردم از پرتو خورشید بى نیاز مى))

شوند و عمر مردان در زمان حكومت او چنان طوالنى مـى شـود كـه بـراى هـر مرد هزار فرزند پسر متولد شود كه در 
آنها دختر نباشد، وى در نجف مسجدى مى سازد كه داراى هزار در است و خانه هاى كوفه به نهر كربال و به حیره مـتصل 

بر استرى چابك و الغر سوار و آهنگ آن دیار نماید تا نماز جمعه را  گردد تا جائیكه اگر كسى در روز جمعه در حالیكه
(376) درك كند موفق نمى شود

)). 
 :مى فرماید) ع(و نیز امام باقر

یامبر خدا، نماز جمعه به امامت شما برابر با نماز پشت سر رسول وقتى كه جمعه دوم فرا رسد مردم گویند اى فرزند پ))
است و این مسجد گنجایش ما را ندارد، آنگاه امـام نـقـشـه و طـرح مـسجدى را با بناى مستحكم رسم مى فرماید ) ص (خدا

(377) كه داراى هزار در بوده و مردمان را در خود جاى مى دهد
)). 

مـمـكـن اسـت ذكر هزار در كنایه از وسعت و گستردگى مسجد باشد زیرا مسجد جمعه اى كه مـسـلمـانان از سراسر جهان 
گاه و ترمینال ها، گرد هم مـى آیـنـد و بـا در نـظـر گـرفـتـن فرود) ع(براى شركت در نماز جمعه به امامت حضرت مهدى 

 .مساحت آن فاصله بین كوفه و كربال كه تقریبا هشتاد كیلومتر است خواهد بود
از دیـگـر اقـدامـات آن حـضـرت ، چـنـانـكه در روایات آمده است ، اعتالء بخشیدن به موقعیت كـربـال بـعـنـوان یـك پـایگاه 

روایت ) ع(از امام صادق . مى باشد) ع(حضرت حسین بن على جهانى است كه تكریم از جد بزرگوار خود ساالر شهیدان 
 :شده است كه فرمود

خـداونـد كـربـال را سـنـگـر و پـایـگـاهـى قـرار مـى دهـد كـه مـحـل آمـد و شـد فـرشتگان و مؤ منان خواهد گردید و به ))
(378) عالیترین مقام و مرتبه خود خواهد رسید

)). 
را مـى پـوشـد و بـر ) ص (و دیگر معجزه اى است كه در نجف ، از او ظاهر مى شود آنگاه كه زره جد خود پیامبر

كه بسر مى برند مـركـب ویـژه او سـوار مى شود و جهان را به پرتو خود روشنائى مى بـخـشـد بگونه اى كه مردم هر كجا 
در ایـن بـاره منقول ) ع(از امـام صـادق . آن حضرت را مى بینند در حالیكه امـام در جـایـگـاه خـویـش مـسـتـقـر مـى بـاشـد

 :است كه فرمود
ورد را بر تن كرده و زره بـر بـدان او فـشـار مى آ) ص (گـویـا مـن قـائم را در نـجف مشاهده مى كنم كه زره پیامبر خدا))

آن را تكان مى دهد و زره بر تن او گشاد مى شود، آنگاه زره را بـا جـامـه اى از اسـتـبـرق مـى پـوشاند و سپس بر اسب 
ابلق خود كه میان دو چشمش نـورى مـى درخـشـد سـوار مـى شـود و آن را بـحـركـت در مـى آورد، اهـل هـیچ سرزمینى 

را بر مى افرازد و ) ص (نرسد و این نشانه اى براى آنان است سپس پرچم پیامبر نیست كه پرتو افشانى این نور به آنها
(379) همینكه پرچم را به اهتزاز در آورد، شرق و غرب جهان به نور آن روشن مى گردد

)). 
 :نقل شده كه فرمود) ع(یرمؤ منان در همین منبع از ام

گوئیا من او را مى بینم در حالیكه بر اسبى پاسفید و آراسته كه نور از پیشانى آن ساطع است از وادى السالم عبور نموده ))
. ـبـدا ورقـاال اله اال اهللا حـقـا حـقـا، ال اله اال اهللا تـع :و بسوى رودخانه سهله پیش مى رود و در دعایش چـنـیـن مـى گـویـد



بما رحـبـت   انت كنفى حین تعیینى المذاهب ، و تضیق على االرض . اللهـم مـعـز كـل مـؤ مـن وحـید و مذل كل جبار عنید
یا منشر الرحـمـة مـن مـواضـعـهـا و مـخـرج . اللهـم خـلقـتنى و كنت غنیا عن حلقى ، ولوال نصرك ایاى لكنت من المغلوبین 

یـا من وضعت له الملوك نیر . دنها، و یا من خص نفسه بشموخ الرفعة فـاولیـاؤ ه بـعـزه یـسـتـعـززون البـركـات مـن معا
 . الخ... المذلة على اعناقهم ، فهم من سطوته خائفون 

سپاهى به قسطنطنیه و كوهستانهاى دیلم و چین اعـزام مـى دارد، از مجموع ) ع(كه امام : و برخى از روایات مى گوید
در عراق دست به كارهاى بنیادى نـظـیـر سـروسامان دادن به اوضاع دولت جدید خود تثبیت ) ع(ات بر مى آید كه امام روای

آن در آنجا و برقرارى امنیت در مرزهاى شرقى آن از سمت روسیه و چین ، مى زند و آنگاه اقدام به بسیج عمومى و 
 .قدس مى نماید سیاسى و ساز و برگ نظامى جهت نبرد بزرگ آزاد سازى

 پیشروى به سوى قدس
سپاهى را براى نبرد با رومیان به انطاكیه مى فرستد كه در میان آنان ) ع(بـنـابـه گفته برخى از روایات ، حضرت مهدى 

بعضى از یاران امام حضور دارند، سپس صندوق مقدس را از غـار انـطـاكـیـه بـیـرون مـى آورنـد كـه در آن نـسـخـه 
نـسـبـت داده ) و منتخب االثـر 284بحار ص (البـتـه كتاب یوم الخالص آن را به .(380) ـورات و انـجـیـل وجـود دارداصـلى ت

دن ایـن مـعـجـزه بـراى غـربـى هـا عـمـلى اسـت كـه و بنظر مى رسد آشكار ش... است كه من آن را در این دو ماءخذ نیافتم 
در . نـیـروهـاى آنـهـا را در سـاحـل انـطـاكـیـه آماده كارزار هستند، از مشاركت در نبرد آزاد سازى قدس ، باز مى دارد

وند اصحاب كهف روایات آمده است كه این نیروها در پى نداى آسمانى در ماه رمضان ، در آن منطقه فرود مى آیند و خدا
 :منقول است كه فرمود (ع(را بعنوان معجزه براى آنان آشكار مى سازد، از امیرمؤ منان 

رومیان بطرف ساحل دریا نزدیك غار اصحاب كهف روى مى آورند و خداوند آن جوانان را با سگشان از غار بر مى ))
(381) و تسلیم اوامر قائم مى باشندانگیزد، دو نفر از آنان به نامهاى ملیخا و خمالها هستند كه هر د

)). 
آمده و یا با وى بیعت مى نمایند و یا میراث ) ع(شـایـد عبارت اخیر به این معنا باشد كه میلخا و خمالها نزد حضرت مهدى 

 .ود داشته اند تقدیم آن حضرت مى نمایندهایى كه اصحاب كهف با خ
دچـار تـریـد و ) ع(بنابراین امدادهاى غیبى ، غربیان را از ورود به جنگ به طرفدارى از یهودیان و سفیانى و عـلیـه امـام 

ایى تـاءمـل مـى كـنـد، مـعـجـزه اول ظـاهـر شـدن اصـحـاب كـهـف و مـعـجزه دوم بیرون آوردن صندوق مقدس و نسخه ه
از تورات و انجیل از غار انطاكیه و استدالل نمودن یاران حضرت با آن مى باشد، از این رو بـنـظـر مـى رسـد كـه بـین 

در انطاكیه درگیرى بوجود مى آید، چـنـانـكـه پـیـاده شدن نیروهاى آنان در ساحل تركیه نه خود ) ع(آنان و حضرت مهدى 
ارج از تحت نفوذ آنهاست چون این كشور در آن برهه با قیام و انقالب ملت آن و یا تركیه حاكى از این است كه تركیه خ

كه در رمله ساحل فلسطین پیاده مى شود ) غربى (آزاد گشته است اما نیروهاى رومى ) ع(تـوسـط سپاهیان حضرت مهدى 
نـظـر مـى رسـد كه آنها در نبرد قدس همان نیروهایى هستند كه در برخى از روایات شورشیان روم تـوصـیـف شـده انـد و بـ

 .به جانبدارى از یهودیان و سفیانى شركت مى كنند
سپاه خود را براى ورود به نبرد قدس به سوى شام اعزام مى ) ع(چـنـانـكـه بـعضى از روایات بیان مى كند، حضرت مهدى 

كـنـد بـلكـه پـس از شكست دشمنان خویش ، دارد و این احتمال وجود دارد كه آن حضرت شخصا در آن كـارزار شـركـت نـ
مرج ))به همراه سپاهیان خود رهسپار گشته و در ) ع(وارد قدس گردد ولى بیشتر روایـات حـاكـى از ایـن اسـت كـه امام 

 :فرمود) ع(امام باقر. نزدیك دمشق اردو مى زند ((عذراء
واهد در آنجا خواهد ماند تا ایـنكه بر آنجا استیال یابد سپس او با به كوفه مى آید و تا زمانى كه خدا بخ) امام (آنـگـاه او ))

همراهان خود به مرج عذراء مى آید و عده زیادى از مـردم بـه آن حـضـرت مـى پـیـونـدند و در این روز سفیانى در وادى 
ند جمعى از پیروان آل تا ایـنـكـه در روز رسـتاخیز جابجائى ، آنان به یكدیگر برخورد مى كن. رمله بسر مى برد

كـه با سفیانى هستند و گروهى از طرفداران سفیانى كه در زمره پیروان آل پـیـامبر خود را جا زده اند بیرون ) ص (مـحـمـد
در آن روز سفیانى و هر : فرمود) ع(آمده و هر دسته به پرچم و لشكر خود ملحق مى شوند آن روز جابجائى ، امیرمؤ منان 

كشته مى شوند حتى خبر دهنده اى از آنان باقى نمى ماند و در آن روز ناامید و زیانكار كسى است كه از  كه با او باشد
(382) غنیمت سفیانیان محروم بماند

)). 
مى باشند زیرا ) ع(حالت عمومى مردم است كه پشتیبان امام مهدى : از آن جمله  ایـن روایـت بـر چـنـد نـكـته داللت دارد،

هنگام ورود سپاهیان حضرت به خاك سوریه ، بدون هیچ مقاومتى در سـى كـیـلومـتـرى دمـشق اردوگاه خود را مستقر مى 
 . سازند، تا پایان مطالبى كه در این زمینه جنبش سفیانى بیان كردیم

یاسى منطقه ، قبل از نبرد قدس كه از روایات استفاده مى شود این است كه غربیها از رویاروئى با حضرت نتیجه اوضاع س
بجهت پیروزیهاى شگفت او و یارانش در یمن و حـجـاز و عـراق و چه بسا پیروزى وى بر آنان در منطقه خلیج ) ع(مهدى 



نان منطقه به نفع او، در حالتى از نگرانى و ترس بسر مى و به خاطر همسوئى و موج خروشان ملتهاى مسلمان بویژه مسلما
و یا همزمان با آن ، داراى تاءثیر بر ملتهاى غربى نیز ) ع(برند و مسلما بوجود آمدن نشانه هاى الهى پیش از ظهور امام 

ـیـروهـاى خـود بـه سـاحـل خواهد بود كه بر آشفتگى وضع حكومتهاى آنها مـى افـزایـد و آنـهـا بـه عـمـلى بـیـش از اعـزام ن
انـطاكیه و رمله در فلسطین و یا مصر اقدام دیگرى انجام نمى دهند، نقش غربیها در این نبرد، بطور كلى پشتیبانى از هم 

 .پیمانان یهودى خود و سفیانى مى باشد
ت آنها بستگى دارد اما وضع یهودیان بسیار وحشتناكتر و پراضطراب است ، چرا كه سرنوشت جنگ به هستى و موجودی

درگیر نـشـونـد، بـلكـه بـوسـیـله خـط دفـاع عـربـى بـه فـرمـانـدهـى ) ع(از این رو ترجیح مى دهند كه مستقیما با سپاه مهدى 
و این یك اصل كلى و سنت خدایى در میان ملتها و حكومتهاى طغیانگر و عیاش ... سـفـیـانـى دسـت به این عـمـل بـزنـند

كه پیوسته در پى آن هستند كه یك ملت و یا قدرتى نظامى را خریده كه به نـمایندگى از آنها ستیز نماید و خودشان مـى بـاشد 
پشت سر آنها در خط دوم یا سوم باقى بمانند چنانكه امروز این معنا را در جهان غرب و یهودیان بطور عموم مشاهده مى 

 . كنیم
بحدى كه اگر حمایت نیرومند قدرت . مى باشد) ع(اى حمایت و پشتیبانى از امام امـا وضع عمومى مردم در منطقه در راست

هاى خارجى غربیان و یهود از سفیانى و سپاه وى نباشد این نیروهاى مردمى قادر به براندازى سفیانى و الحاق سرزمین 
مشق به رمله فلسطین كه نیروهاى و بعید نیست همزمان با عقب نشینى سفیانى از د. شام به حكومت آن حضرت مى بـاشـنـد

غـربـى در آن مـسـتـقـر هـستند، نیروهاى نظامى او نیز در برابر پیشروى سپاه حضرت عقب نـشـیـنـى كـنـنـد و سـرزمـیـن 
 .شـام بـجـز خـط مـرزى بـرابـر اسرائیل در حالتى از خالء نظامى و نوعى خال سیاسى قرار داشته باشد

آورده  ((خروج مهدى از مكه به سوى بیت المقدس ))خـه خطى كتاب خود بیست روایت را تحت عنوان ابـن حـمـاد، در نـسـ
 :شنیده است كه مى فرمود) ع(از جمله ابن زریر غافقى از على . كه تعدادى از آنها در منابع ما نیز وجود دارد

بدل دشمنان (ى كند، ترس و وحـشـت پـیـشـاپـیش او او بـا تعداد دوازده هزار تن حداقل و پانزده هزار تن حداكثر، خروج م))
هر دشمنى كه با وى برخورد كند به فـرمـان خـدا او را از پـاى در آورد شـعـار آنان بمیران ، بمیران مى . راه مى یابد) 

هجوم  باشد، و در راه خدا از سرزنش هیچ مالمت گرى باك و هراس ندارند در این وقت هفت لشكر از شام بسوى آنها
 ((بـزاره ))و  ((قـاصـه ))جملگى را شكست داده و آنها را به اسارت خویش در آورد و محبت و نعمت و ) ع(آورند كه امام 

قاصه و بزاره : آنـهـا بـه مـسـلمـانـان بـاز گـردد و پـس از آنـان جـز خروج دجـال حـادثـه اى بـاقـى نـمـى مـاند، پرسیدیم 
مان حـكـومـت را بـدسـت مـى گـیـرد بـگـونـه اى كـه كـسـى هـر چـه بـخواهد بگوید و از چیزى امام ز: چیست ؟ فرمود

(383) نهراسد
)). 

 : در همین ماءخذ آمده است
د، خزائن را نزد او مى آورند، عرب و غیر عرب و جنگ افروزان و رومیان مـهـدى مـى رود تـا در بـیت المقدس فرود آی))
 ((.و دیگران جملگى به طاعت وى در آیند) غربى ها(

 : و در جائى دیگر از این منبع آمده كه
د او را بیاورید تا با او سخن بگویم او را نزد امام مى آورند و با وى صحبت مى كن) سفیانى (مـهـدى گوید پسر عم من ))

تسلیم امر امام شده و با وى بیعت مى نماید، اما همینكه نـزد یـارانش از قبیله بنى كلب بر مى گردد او را از كرده خود 
نبرد بین امـام   پشیمان مى سازند او نزد امـام مـى آیـد تا بیعت خود را پس بگیرد، حضرت بیعت او را فسخ مى كند، سپس 

و دسته در مى گیرد و فرمانده هر دسته هاى خواستار بـدسـت گـرفـتـن زمـام امـور بـه نـفـع و لشـكر سفیانى با هفت گروه 
(384) آنـهـا را شـكـسـت مـى دهد) ع(امـا امـام . خـود مـى بـاشـد

)). 
 : آمده استو نیز در همین مصدر 

بـاز پـس مـى گـیـرد و امـام آن را بـاطـل مـى كـند، آنگاه او لشكریان خود را براى ) ع(سـفـیـانـى بـیـعـت خـود را از امـام ))
را نیز بدست آن ) غربى ها(وى را شـكـسـت داده و خداوند رومیان ) ع(مبارزه با آن حضرت بسیج مى نماید كه امـام 

 ((.د دادبزرگوار شكست خواهن
است ، زیرا امیه و هاشم چنانكه معروف است دو برادر بـوده اند، اگر این روایت ) ع(سفیانى ملعون پسر عم امام مهدى 

مى خواهد با این سیاست حكیمانه و اخالق نـیـكـو حـتـى االمـكـان او را از گـمـراهى باز گرداند و یا ) ع(صحیح باشد امام 
بسرعت پشیمان ) ع(ماید گـرچـه سـفـیـانـى از تـاءثیر موقت خود از شخصیت حضرت مهدى بر او اتمام حجت بیشترى ن

مى شود اما خویشاوندان او از بنى كلب و سران هفتگانه ارتش وى كه سفیانى در حقیقت رهبرى همه آنها را بعهده دارد و 
 .از سوى دیگر اربابان غربى و یهودیش او را منصرف مى سازد



 : در توصیف این نبرد آمده است كه) ع(م و فتن از امیرمؤ منان در روایت مالح
خـداونـد بـر سـفـیـانـى غـضـب مـى كند و بندگان خدا نیز به سبب خشم الهى بر او خـشـمـگـیـن مـى شـونـد، پـرنـدگان با ))

د و ساعتى نمى گذرد كه بالهاى خود و كوهها با صخره ها و فرشتگان با صداهایشان بر آنها صدمه و آسیب مى رسانن
كسى از دشمنان در زمین باقى نمى ماند و امـام مـهـدى ) سفیانى (خداوند تمام یاران سـفـیـانى را هالك مى سازند و جز او 

 ((.وى را دسـتـگیر نموده و در زیر درختى كه شاخه هایش بر دریاچه طبریه اشراف دارد، بقتل مى رساند) ع(
 : آمده است كه 104، ص 2ب ج و در روایت الزام الناص

بنام صیاح خود را به سفیانى رسانده او را دستگیر مى كند و هنگام نماز عشاء او ) ع(یـكـى از فـرمـانـدهـان سـپاه مهدى ))
مى آورد حضرت درباره او با یاران خـود بـه مـشـورت مـى پردازد و آنان قتل او را به مصلحت مى ) ع(را نزد مهدى 

(385) گاه او را زیر سایه درختى كه شاخه هایش آویخته است مانند گوسفندى سر مى برنددانند، آن
)). 

غیبى براى مسلمانان عـالوه بـر آنچه كه در روایت قبلى ذكر شد بعضى از روایات این نبرد را نوعى دیگر از امدادهاى 
 :بیان مى كند

در آن روز صـدایـى از آسـمـان شـنـیـده مـى شود و منادى ندا مى كند آگاه باشید كه اولیاى خدا، یاران فالن یعنى مهدى ))
هستند و شكست و تیره روزى از آن یاران سفیانى خواهد بود، سپس آنها بگونه اى كشته مى شوند كه غیر از شخص 

(386) اره ، كسى از آنان باقى نمى ماندفرارى و آو
)). 

ظـاهـرا مـراد روایـت موجود در منابع شیعه و سنى ، از نبرد مسلمانان با یهود در آخرالزمان هـمـیـن نـبـرد اسـت ، هـم 
بعثنا علیكم اهـت در مـضـمـون و تـعـبـیـرات آنـهـا و هـم بـدلیـل روایـاتـى كـه در تـفـسـیـر این آیه از قرآن بـدلیـل وجـود شـبـ

كه قبال در بخش مربوط به ایران . و یارانش تعبیر شده است ) ع(وارد شـده كـه بـه امـام مـهدى  عبادا لنا اولى باءس شـدیـد
 . ، بیان این دالئل و غیر آنها گذشت

روایت ) ص (از مـشهورترین روایات آن در منابع اهل بیت سنت ، روایتى است كه مسلم و احمد و ترمذى آن را از پیامبر
 :كرده اند كه حضرت فرمود

قیامت بر پا نمى شوند مگر آن كه بین مسلمانان و یهود كارزارى رخ دهد بگونه اى كـه مـسـلمـانـان هـمـه آنـهـا را ))
انند تا جائیكه اگر شخصى یهودى در پشت صـخـره و یـا درخـت پـنـهـان شود آن سنگ و درخت به صدا بـهالكت مى رس

كه از  ((غرقه )) ( درخت(این یـهودى است كه در پناه من مخفى شده ، او را هالك كن مگر ! اى مسلمان : در آید و گوید
(387) درختان یهود است

)).  
نقل نموده اند ) ص (از پیامبر 25مـشـابـه ایـن روایـت را مـسـلم و تـرمـذى در كـتـاب فـتـن و بخارى در كتاب مناقب ص 

 :كه فرمود
 ((.یهودیان با شما به ستیز بر مى خیزند اما شما بر آنها مسلط خواهید شد))

كه از طریق شیعه و سنى رسیده اسـت ، در زمـیـنـه بـیـرون ) ع(ـه در متن روایات مربوط به حضرت مهدى چـه ایـنـك
آوردن صـنـدوق مـقـدس و بـخش هایى از كتاب آسمانى تورات و اسـتـدالل نـمودن آن حضرت بوسیله آن بر یهودیان ، 

بر آنها و ورود آن بزرگوار به ) ع(س از پیروزى امام و بنظر مـى رسـد كه این قضایا پ... روایات متعددى وجود دارد
 ...قدس اتفاق مى افتد

) ع(مـن در روایـات ، رقـم مشخصى از نیروهایى را كه در این پیكار شركت دارند، چه نیروهاى مسلمانى كه همراه مهدى 
وایات تعداد نیروهاى سفیانى كه در هستند و یا نیروهاى سفیانى و یهودى و غربى ، بدست نیاوردم ، البـتـه در بـرخـى ر

اما شاخص هایى وجود دارد كه نیروهاى طرفین ... كنار دریاچه طبریه پیاده مى شوند، یكصد و هفتاد هزار تن آمده است 
 : فرمود كه) ع(را رقم بسیار بزرگى نشان مى دهد، از جمله در روایت گذشته ، امام باقر

 ((.وندندتعداد بسیارى از مردم به وى مى پی))
دیـگـر بـه گفته بیشتر روایات ، گستردگى جبهه جنگ است كه از طبریه تا قدس امتداد دارد و بـنـابـر بـعـضـى از آن 

 .روایـات ، مـرج عـكـا و صـور و دمـشـق نـیـز داخل در این صحنه نبرد مى باشد
را چند ده هزار آورده است و آن ) ع(رت مهدى امـا آنـچه در بعضى روایات بدان اشاره شده اینكه ، شماره سپاهیان حض

لشكرى است كه حضرت آن را از مكه با آن سامان اعزام مى دارد، امـا بـرخـى از راویـان حـدیث ، بین این سپاه و سپاهى 
ح است كه از عراق به سوى قدس روانـه مـى كـنـد، اشتباه نموده اند در حالیكه فرمانده این لشكر شعیب بن صال) ع(كه امام 

هـمـان فـرمانده نیروهاى ایرانى است و رقم نیروهاى این لشكر از مرز یك میلیون سرباز فراتر مى رود، چرا كه این سپاه 
متشكل از نیروهاى ایرانى و یمنى و عراقى و غیر آنان از سایر ممالك اسالمى است ، بعالوه شمارى نیز از سرزمین شام 



 .مى پیوندند و احتماال از دیگر نقاط به آن
به بعد جز تـعداد لشكریان حضرت مهدى  95بـه اضـافـه ایـنكه ابن حماد روایت هاى مربوط به چند ده هزار را در ص 

هنگام ) ع(پاسداران امام : نـسـخه خطى خود مى گوید 106اما در ص . كه به سوى قدس حركت مى كند آورده است ) ع(
 .ورود به قدس دوازده هزار تن مى باشند

 ((.مـردى از بـنـى هـاشـم در بیت المقدس وارد مى شود كه پاسداران وى دوازده هزار تن هستند))
 :مى گوید 107و روایت دوم در ص 

تـعـداد پـاسـداران او سى و شش هزار نفر است ، بر سر هر راه كه به بیت المقدس منتهى مى شود دوازده هزار نفر، ))
 ((.حضور دارد

همین ماءخذ روایتى درباره بناى  110است ، چنانكه ابن حماد در ص ) ع(انبوه لشكریان حضرت مهدى  و ایـن نـشـانگر
 :آورده است كه مى گوید) ع(قدس توسط امام مهدى 

خـلیـفـه اى از بـنـى هـاشـم فـرود مـى آیـد كـه زمـیـن را از عـدل و داد پر مى كند و عمارت بیت المقدس را به گونه اى ))
 ((.زد كه همانندش ساخته نشده باشدمى سا

و ورود او به قدس شـریـف ، هـمـچـون صـاعـقـه ) ع(و طـبـیـعـى بـنـظـر مى رسد كه پیروزى شگفت انگیز و قاطع امام 
اى آسمانى بر سر غربیان فرود مى آید و به جهت شكست هم پیمانان یهودى خود و فرود ریختن هستى آنها، گرفتار جنون 

انى مى شوند، و بر طبق محاسبات سیاسى و شناختى كه ما از وضع كنونى آنها داریم ، ایجاب مى كند كه آنها و حالت رو
و سپاه وى دست بزنند، بلكه از جنگ افزارهاى شیمیائى خطرناك و ) ع(به حمله اى نظامى از طریق دریا و هوا علیه امام 

 .بخشى از بمب هاى اتمى استفاده كنند
ـه از روایـات اسـتـفـاده مـى شـود، چـنـد عامل اطمینان بخش در آن هنگام وجود خواهد داشت كه شاید مهم امـا آن طـور ك

بـه قـدس بـاشـد و سـپـس حـالت تـرس و اضـطـرابـى اسـت كـه غـربیها از ) ع(ترین آنها فرود آمدن حضرت مـسـیـح 
و عالوه بر آن وجود امـدادهاى غیبى كه امام . س مى كننددر عـمـق جان خود احسا) ع(رویـاروئى بـا حـضـرت مـهـدى 

از آنها برخوردار است و برخى از آنها را در نهضت ظهور خویش بـكـار مـى گـیـرد كه بررسى آنها خود نیاز به ) ع(
یف و یا بخشى ویژه دارد و هر چند تاءثیر آنها تـقـریـبا منحصر به ملتهاى غربى است و نسبت به حكومت هاى آنان ضع

ناچیز جلوه مـى كـنـد، امـا بـایـد گـفت كه آن حضرت جنگ افزارهاى پیشرفته اى در اختیار دارد كه با سالح هاى غربى 
 .برابرى كرده و یا بر آنها برترى دارد

 از آسمان) ع(فرود آمدن مسیح 
و بیشتر مفسران . ان اتفاق نظر دارنداز آسمان به زمین ، در آخرالزم) ع(مسلمانان در فرود آمدن حضرت مسیح روح اهللا 

 : این آیه را كه
ایمان خواهد آورد و روز قیامت او بر نیك و بد ) عیسى (هیچ كس از اهل كتاب نیست مگر آنكه پیش از مرگ ، به وى ))

(388) آنان گواه خواهد بود
)). 

به همین معنا تفسیر كرده اند و صاحب مجمع البیان این تفسیر را از ابن عباس و ابومالك و قـتـاده و ابـن زیـاد و بـلخى نقل 
به همین ) ع(در بحار از امام باقر 3/نموده است و مى گوید طبرى نیز این گفته را برگزیده اسـت و مـجلسى این تفسیر را

 :است كه فرمود معنا روایت كرده
به دنیا فرود مى آید و هیچ كس از ملت یهود و مسیحى نمى مـانـد مـگـر آنـكـه قـبـل از مـرگ ) عـیسى (پـیـش از قـیـامـت ))

 ((.بـه او ایـمـان مى آورد و آنحضرت پشت سر مهدى نماز مى گزارد
كه ) ص (از جمله این روایت مشهور از پیامبرروایـات راجع به فرود آمدن مسیح در منابع شیعه و سنى فراوان است ، 

 :فرمود
(389) چگونه خواهید بود آنگاه كه عیسى بن مریم در میان شما فرود آید و پیشواى شما از خود شما باشد))

)). 
 .(390) آورده اند(( فرود آمدن عیسى ))ران در باب این روایت را بخارى و دیگ

فـرود عـیـسـى بـن مـریـم ))حدود سى روایت را تحت عنوان  162تا  159و ابـن حـمـاد در نـسخه خطى كتاب خود از ص 
آورده است ، از آن جمله  ((مدت زندگانى آن حـضـرت بعد از فرود آمدن وى ))و عـنـوان  ((و روش اوسـالم اهللا عـلیـه 

 :نقل شده است كه فرمود) ص (روایتى كه در صحاح و بحار از پیامبر
ن شما سـوگـنـد بـه آنـكـه جـانم بدست اوست بطور یقین عیسى بن مریم به عنوان داورى عـادل و پیشوایى دادگر در میا))

وضـع مـى كـنـد و آن قـدر مـال مـى بـخـشـد ) جـزیـه (فرود خواهد آمد و صلیب را شكسته و خوك را مى كشد و مـالیـات 



(391) كـه دیـگـر كـسـى نـمـى پذیرد
)). 

 : ده استو در همین ماءخذ آم
پـیـامـبـران بـا یكدیگر برادرند به سبب هایى ، آئین شان یكى و مادرانشان مختلف اسـت ، سـزاوارتـرین ایشان نسبت به ))

من عیسى بن مریم است ، چرا كه بین من و او پیامبرى نـیست ، او در میان شما فرود خواهد آمد پس او را بشناسید، مردى 
سرخ و سفید گونه است ، خوك را مى كشد و صلیب را مى شكند و مالیات وضع مى كند و چهارشانه و درشت اندام و 

 ((. بـجـز اسـالم آئیـنـى را نـمى پذیرد و دعوت او یك جهت داشته كه منحصر به پروردگار جهانیان است
قـدس خـواهـد بـود و در  در) ع(در شـمـارى از روایـت هـاى ابـن حـمـاد آمـده اسـت كـه مـحـل فـرود آمـدن عـیـسـى 

بـرخـى دیـگـر آمـده كـه در مـحـل پـل سـفـیـد بـر دروازه دمـشـق و در بـعـضـى دیـگـر، در كـنـار مـنـاره اى در مـحـل 
البته ممكن است همانگونه كه مشهور  .دروازه شـرقـى دمـشق بر طبق پاره اى از روایات در دروازه لد در فلسطین مى باشد

 .فرود آید و سپس رهسپار شام و دیگر نقاط شود  ست در قدس است ، نخ
نـمـاز مى گزارد و هر سـال بـه حـج خـانـه خـدا ) ع(در بـعـضـى از روایـات آمـده اسـت كـه او پـشـت سـر امـام مـهـدى 

مدت چهل سال زندگى  آن بزرگوار. مـشرف مى شود و مسلمانان به همراهى وى به نبرد یهود، روم و دجـال مـى پـردازنـد
 .مى كند و آنگاه خداوند جان او را مى گیرد و مسلمانان وجود مقدس او را بخاك مى سپارد

مراسم دفن او را بطور آشكار و در بـرابـر دیـدگـان مـردم ) ع(آمده است كه حضرت مهدى ) ع(در روایـتـى از اهـل بیت 
  را بر زبـان نـیاورند و پیكر او را با پارچه اى كه دستباف مادرش بـرگـزار مـى كند كه دیگر مسیحیان حرفهاى گذشته 

 .حضرت مریم علیهاالسالم است كفن نموده و در كنار قبر مادر در قدس به خاك مى سپارد
احتمال قوى بنظر من این است كه با توجه به گفتار خداوند متعال در قرآن ) ع(در زمـیـنـه فـرود آمـدن حـضرت عیسى 

 : كریم
 ((.هیچ كس از اهل كتاب نیست مگر اینكه به او ایمان مى آورد))

و فلسفه عروج او به آسـمـان و طـوالنـى شدن عمر آن . مـى تـوان گـفـت هـمـه مـلل مـسیحى و یهودى به او ایمان مى آورند
ظهور مى كند ) ع(دى حضرت این است كه خداوند او را براى ایفاى نقش بزرگ وى در مرحله حساس تاریخى كه امام مه

و این خود بزرگترین مانع رسیدن پرتو اسالم به ملت هاى . و مسیحیان بزرگترین قدرت جـهـانـى را تـشـكیل مى دهند
 . جهانى و برپایى حكومت و تمدن الهى وى مى باشد ذخیره نموده است

ا فراگیرد زیرا آنها فرود آمدن عیسى از این رو جا دارد كه تظاهرات مردمى و یك نوع خوشحالى عمومى جان مسیحیت ر
براى مسلمانان ، مـوهـبـتـى مـى پندارند و طبیعى است كه حضرت مسیح ) ع(را براى خود و در برابر ظهور مهدى ) ع(
از كشورهاى مختلف آن دیدن مى كـنـد و خـداونـد نـشـانـه و مـعـجـزه هایى را بدست او آشكار مى سازد و جهت ) ع(

نخستین ثمره هاى و نتایج سیاسى فرود آمـدن آنـحـضـرت . ى مـسـیـحـیان به اسالم در درازمدت اقدام مى نمایدهدایت تدریج
كـاهـش دشـمـنـى حـكومت هاى غربى نسبت به اسالم و مسلمانان و به گفته روایات ، قرارداد صلح و آتش بس بین آنها و 

 .خواهد بود) ع(حضرت مهدى 
در پى نـقـض قـرارداد صلح و آتش ) ع(ـى گـوید ممكن است نمازگزاردن پشت سر حضرت مهدى و چـنـانـكـه روایـات م

بس توسط غربى ها و اقدام به جنگ نمودن آنان با لشكرى انـبـوه در مـنـطـقـه باشد كه حضرت مسیح موضع صریح خود 
 .اردنماز مى گز) ع(را در طرفدارى از مسلمانان اعالن نموده و پشت سر حضرت مهدى 

امـا شـكـستن صلیب و كشتن خوك ، بعید نیست كه بعد از جنگ غربى ها در منطقه و شكست آنها در ایـن نـبـرد بزرگ 
چنانكه سزاوار است حركت موج مردمى غرب طـرفـدار حـضـرت مـسـیـح را بـحـسـاب آورد كـه ... باشد) ع(بدست مهدى 

 . و پس از آن تاءثیر شگرفى خواهد داشت) ع(ا با حضرت مهدى بـر حـكـومـت هـاى غـرب قبل از نبرد بزرگ آنه
امـا ظـاهـر شـدن دجـال ، بـا تـوجـه بـه روایـات مـربـوط بـه آن ، احـتـمـال قوى نزد من این است كه آن جنبش بعد از مدتى 

و پیشرفت حیرت  و رفاه عمومى ملت هاى جهان) ع(نه چندان كوتاه ، پس از برپائى حـكـومت جهانى حضرت مهدى 
 .انگیز علوم خواهد بود

غریب است كه نـاشـى از عـیـش و نـوش و ) هیپى گرى (و خـروج دجال جنبشى نشاءت گرفته از یهود و همانند جریان 
مـنـتـهـا جـنـبـش دجـال یـك چشم بسیار پیشرفته و داراى ابعاد عقیدتى و سیاسى گسترده اى است . خـوشـگـذرانـى مـى بـاشـد

گونه اى كـه دجـال كلیه ابزار علم را در تبلیغات و ترفندهایش بكار مى گیرد و یهودیان كه خـود در حقیقت پشتوانه حركت ب
او مى باشند از او پیروى كرده و با فریب دختران و پسران جـوان آنـان را اسـتـثـمـار مـى نـمـایـنـد و خـالصـه ایـنـكـه 

 .نان سخت و ناگوار خواهد بودفـتـنـه و آشـوب دجال بر مسلما



دجال را مى كشد، باید دقت و بررسى به عـمـل آیـد زیـرا ایـن عـقـیـده ) ع(مسیح : دربـاره روایـاتـى كـه مـى گـویـد
مـسـیـحـیـان اسـت كـه در كـتـابـهـاى انجیل آمده است در حالیكه فرمانرواى حكومت جهانى ، بنابر اتفاق نظر مسلمانان ، 

آمـده ) ع(بعنوان معاون و یاور او خواهد بود و در روایات اهـل بـیـت ) ع(مـى باشد و حضرت مسیح ) ع(مـهـدى حضرت 
 .دجال را به هالكت مى رسانند (ع(اسـت كـه مـسـلمـانـان بـه رهـبـرى حـضـرت مـهـدى 

 و غربیان) ع(قرارداد صلح و آتش بس بین امام 
است و داللت دارد بر اینكه این قرار داد صلح و عدم تجاوز و همزیستى مسالمت آمیز روایات مربوط به این صلح فراوان 

از ایـن پـیـمـان ایـجـاد زمـیـنـه و فـرصـت ) ع(بر اساس یك پیمان و قرار داد خواهد بود و بنظر مى رسد كـه هـدف امـام 
عـى در هـدایـت مـلل غـربى گام بردارد و تحولى در اسـت تـا بـتـوانـد بـه روال طـبـیـ) ع(عـمـل بـراى حـضـرت مـسـیـح 

بطوریكه در . عقاید و سیاست آنها در این فرصت بوجود آورد و انحرافات حكومت ها و تمدن هاى غرب را برمال سازد
عقد من  بـا قریش ) ص (روایات مربوط به این قرار داد مالحظه مى كنیم بین این صلح و صلح حدیبیه كه پیامبر گـرامـى 

در آن صلح ، متاركه جنگ به مـدت ده سـال مـورد تـوافـق طرفین قرار گرفته بود و . كرد شباهت زیادى وجود دارد
خداوند آن را فتح المبین نامید، اما زمـامـداران سـتـمگر قریش این عهد و پیمان را یك جانبه شكستند و از نیات پلید خود 

، انگیزه روى آوردن مردم به اسالم و مجوزى براى سركوبى قـدرت مـشركان و كفر پرده بـرداشـتـنـد و هـمـین عمل آنها
در این صلح نیز غربیها با مسلمانان پیمان شكنى مى كـنـنـد و از خـصلت طغیان و تجاوز خود پرده بر مى . آنها گردید

ند و پیكار بزرگى بوجود مى آید كه بر دارند و بگفته روایات با یك میلیون سـربـاز مـنـطـقه را به جنگ و آشوب مى كشان
 :روایت شده است كه فرمود (ص (از پیامبر. اساس توصیف روایات ، این نبرد از كارزار آزادى قدس نیز بزرگتر است 

دو سال (بـین شما و روم چهار پیمان صلح برقرار مى گردد كه چهارمین آنها بدست مردى از خـانـدان هرقل است و سالها ))
در آن روز پیشواى مردم چه كسى خواهد بود؟ : مى انجامد و مردى از عبدالقیس بنام سئوددبن غـیـالن پرسید بطول) 

(392) مهدى از فرزندان من است: فرمود
)).  

از حذیفه بن یمان منقول . است ) ع(ل روایـت حـافـظ ابونعیم درباره حضرت مهدى و ایـن دوازدهـمـیـن روایـت از چـهـ
 : است كه گفت

بعد از (صلحى برقرار مى شود كه آنها بمدت باردارى زنى ) زردپوستان (بین شما و بنى اصفر : فرمود) ص (پیامبر خدا ))
دریـا بـه شـمـا حـلمـه ور مـى شـونـد كـه هـر لشـكـر شـامـل به شما خیانت مى كند و با هشتاد لشكر از راه زمـیـن و ) ماه  9

دوازده هزار سرباز است كه بین یافا و عكا فرود مى آیند و فرمانرواى آنها كشتى هـایـشـان را به آتش مى كشاند و به یاران 
و . و طرف آغاز مى شودخود دستور مى دهد كه از سرزمین و كشورتان دفاع و مبارزه كنید، آنگاه جنگ و كشتار از د

در آن  .سربازان و سپاهیان به كـمـك یكدیگر مى شتابند حتى كسانى كه در حضر موت یمن هستند به یارى شما مى آیند
روز خـداونـد بـا نـیـزه و شمشیر و تیر خود آنها را ضربه و آسیب مى رساند و به سبب آن در میان آنها بزرگترین كشتار 

(393) واقع مى گردد
)). 

 : و نیز آمده است
كـشـتى هاى رومیان در حد فاصل صور تا عكا، لنگر انداخته و مستقر مى شوند و آن آرایش جنگى و كارزار بزرگى ))

(394) خواهد بود
خداوند را دو نـوع كـشـتـن در مـیـان نـصـارى مـى بـاشد یكى از آنها گذشته و   :))و همچنین آمده كه.((

(395) دیگرى باقى مانده است 
)). 
ایـن اسـت كـه خـداونـد  ((به آنها آسیب و صدمه وارد مى سـازد... خـداونـد با نیزه خود و)) :و مـعـنـاى ایـنـكـه گـفـتـه شـد

 .مـسـلمـانان را به كمك فرشتگان و امدادهاى غیبى خود علیه دشمنان یارى مى فرماید
 : و نیز آمده است

بر رومیان مسلط مى كند تا پرندگان بالهاى خود را به صورت هاى آنها بكوبند كه آنگاه خداوند باد و پرندگان را ))
چشمهایشان از حدقه در آید و زمین بسبب آنها شكافته شـود و بعد از آن دچار صاعقه و زمین لرزه مى شوند و در دره و 

را پاداش نیك مى دهد همچنانكه یاران پرتگاهى سقوط مى كنند و خـداونـد صـبـر كـنـنـدگـان را یـارى نـمـوده و آنان 
(396) را پـاداش بـخـشـیـد و دلهـا و سـیـنـه هـایـشـان را ماالمال از شجاعت و قوت مى گرداند) ص (مـحـمـد

)). 
ها از پیاده كردن نیروهاى دریایى بین یافا و عكا یا بین صـور و عـكـا چـنـانـكه در این چـنـیـن بـنـظـر مـى رسـد، هدف آن

دو روایت مالحظه مى شود باز گرداندن فلسطین و بخشیدن دوبـاره آن بـه یهودیان است كه در واقع هدف نظامى 
 .و مجوز هجوم آنها مى باشد) استراتژیك (

آنـان نـیـروهـاى خـود را در طـول سـواحـل عـریـش در مـصـر تـا انـطـاكـیـه در تركیه و در روایـت بـعـدى آمـده اسـت كـه 



 : از حذیفة بن یمان نقل شده كه گفت. پیاده مى كنند
اى : پـیـامـبر خدا را پیروزى و فتحى نصیب گردید كه همانندش از زمان بعثت از وى رخ نـداده بـود عـرض كـردیـم ))

هرگز، هرگز، سوگند به : پیروزى بر شما مبارك باد، با این پـیـروزى جـنـگ پـایان یافت ؟ فرمود رسول خدا این فتح و
و آخرین جنگ را فتنه روم یاد كرد كـه ... كسى كه جانم بدست اوسـت ، اى حذیفه ، پیش از آن شش ویژگى وجود دارد

(397) كنند و در فاصله بین انطاكیه تا عریش فرود آیند آنـهـا به مسلمانان خیانت كنند و با هشتاد لشكر پیمان صلح را نقض
)). 

آمده است كه جنگ در آن زمان پایان خواهد یافت و مؤ ید این مطلب ، ) ع(در روایـات مـربـوط بـه فـرود آمـدن عـیـسى 
از ) ع(است كه پایان نیافته و نخواهد یافت تا حضرت ظهور كند و مسیح ) غربى ها(جنگ هاى ما با رومیان واقعیت 

 .آسمان فرود آید و خداوند ما را بر آنها در مرحله طغیان جهانى شان پیروز گرداند
 : و در روایت آمده است كه

نامیده مى  ((درو))و دیگرى  ((گل چین ))د كـه یـكـى از آنـهـا در فـلسـطـیـن دو درگـیـرى بـا رومـیـان اتـفـاق مـى افـتـ))
(398) شود

)). 
 .به این معنا كه دومى نابود كننده تر از اولى خواهد بود

با غربى ها جنگى نابرابر است و البـتـه بـه ظـاهر موازنه قدرت در ) ع(ى روایت بعدى به این معنا اشاره دارد كه نبرد مهد
ابن حماد از محمد بن . دست و به نفع آنهاست از این رو برخى بردالن عرب به آنها مى پیوندند و بقیه بى طرف هستند

رومـیـان را  : ورده است كه گفتآ ((شما بزودى بسوى قومى بسیار قدرتمند فرا خوانده مى شوید)) : كعب در تفسیر این آیه
مـال و زن )) :خداوند اعراب را در آغاز اسالم دعوت به جنگ بـا كـفـار نـمـود، گـفـتـنـد: روز نبردى بزرگ است ، و گفت 

شما بسوى قومى بسیار نیرومند فرا خوانده شوید، روز : آنگاه فرمود ((و فـرزنـدان مـا را سـرگـرم و مـشـغـول داشته است 
خداوند شما را به عذابى دردناك ))جـنـگ باز آنها همان گویند كه در آغاز اسالم گفتند و این آیه درباره آنها تحقق یابد كه 

استاد ما گفت كه در آن روز بـعـضـى از اعراب از دین برگشته و مرتد مى شوند و برخى )) : و صفوان گفت ((كیفر دهد
 ((.اسالم و سپاه آن خوددارى مى كنند دیگر دچار تردید شده از نصرت و یارى

از دیـن بـرگـشـتگان آنانند كه از رومیان حمایت مى كنند و روى گردانان از یارى اسالم ، هـمـان افـراد بى طرف هستند و 
ا ابـن بعد از پیروزى بر رومـیـان ، بـه عـذابـى دردنـاك گـرفـتـار شـونـد، روایـتـى ر) ع(آنها بدست تواناى حضرت مهدى 

 :مى داند) ص (حـمـاد نـقل كرده است كه اجر شهیدان این جنگ را معادل پاداش شهداى بدر در كنار پیامبر
هابیل كه بدست قابیل : بـهترین كشتگان در زیر این آسمان از آغاز خلقت عبارتند از نخستن : فـرمـود) ص (پـیـامـبـر))

كه بدست امت هاى خود شهید شدند در حالیكه براى هدایت آنها مبعوث شده  ملعون ، ظالمانه كشته شد، پس از او پیامبرانى
مـؤ مـن آل   بودند و سخن آنها این بود كـه پـروردگـار مـا خـداسـت و مـردم را بـه سـوى او دعـوت مـى كـردنـد، سـپـس 

اه كشتگان حدیبیه و پس از آن فرعون و آنگاه صاحب یاسین و بعد حمزة بن عبدالمطلب ، و بعد كشتگان جنگ احد، آنگ
كشته هاى جنگ احزاب و سپس كشتگان حنین و پس از آن كشتگانى كـه بـعد از من بدست خوارج نابكار كشته مى شود بعد 

تا آنكه كـارزار بـزرگ روم اتـفـاق افـتـد كـه كـشـتـگـان آن هـمـچـون شـهـداى بـدر خـواهـنـد ... از اینها مجاهدان راه خدا
(399)بود

)). 

 

شـاید عبارت كشتگان حدیبیه كه در روایت وارد شده است اشتباه و یا اضافه باشد، زیرا منابع تاریخى وقوع جنگ و كشته 
 .هایى را در حدیبیه درج نكرده اند

آمده است كه با فضیلت ترین شهدا در پیشگاه خـداونـد یـاران سـاالر شهیدان ) ع(ه نقل از اهل بیت و در مـنـابـع شـیعه ب
 .هستند (ع(و شهدایى مى باشند كه یاران امام مهدى ) ع(امام حسین 

نـان بـعـد طبق روایات ، مدت پیمان صلح با غربیان هفت سـال اسـت امـا آ: امـا زمـان هـجـوم اخـیر، سرزمین هاى اسالمى 
از گـذشـت دو سـال و بـه نـقـل بـرخـى سـه سـال ، خـیـانـت نموده و پیمان شكنى مى كنند، چنانكه در روایت ابن حماد بنقل 

 : از ارطات آمده است
بـین مهدى و فرمانرواى طغیانگر روم پس از كشته شدن سفیانى و به غنیمت در آمدن هـسـتـى قـبیله كلب ، صلحى برقرار ))

بگونه اى كه بازرگانان شما و آنها به كـشـورهـاى یـكـدیـگـر رفـت و آمـد مـى كـنـنـد و آنـهـا سـه سـال به ساختن . مى شود
تا آنكه كشتى هاى رومیان در سواحل بین صور تا .) نیروى دریائى خود را مجهز مى سازند(كشتى هاى خود مى پردازند 

(400) رزار خواهد بودعكا لنگر مى اندازند و آنجا صحنه كا
)). 



روایتى كه گذشت خیانت و نقض پیمان آنها را به مدت باردارى زنى یعنى بعد از نه ماه پس از امضاء قرار داد صلح بازگو 
 . واهللا العالم. مى كند

 مى گروند غربیان به اسالم
تاءثیر فراوانى بر ملل غرب و آینده ) ع(شـكـسـت فـاحـش غـربـیـهـا در فـلسـطـیـن و سـرزمین شام بدست حضرت مهدى 

و از آن موج مردمى پشتیبان آن ) ع(آن خواهد داشت و بى تردید نفوذ كلمه و قدرت ، در غرب ، از آن مسیح و مهدى 
ـد كه همین موج نیروهاى انسانى عهده دار براندازى حكومت هاى كفر پیشه و بزرگوار، از بین ملتهاى غربى مى بـاش

 .اعالم همبستگى مى نمایند) ع(برپایى حكومت هایى است كه با دولت حضرت مهدى 
رهسپار غرب شده و باتفاق یارانش شهر بزرگ روم را فتح مى كند ) ع(به بیان روایات ، در منابع شیعه و سنى ، مهدى 

 .وى بهمراه یارانش با گفتن تكبیر آنها را فتح مى نماید: ین روایات مى گویندبرخى از ا
(401) قسطنطنیه و روم و سرزمین چین را مى گشاید))

)). 
 : و نیز آمده است

(402) شـده و بـه اتـفـاق یـارانـش شـهـر بـزرگ روم را آزاد مى كنداو رهـسـپـار سـرزمـیـن روم ))
)). 

 : همچنین آمده است
(403) آنرا فتح مى كند كه ظاهرا مركز و كانون سرزمین روم است ) ع(شـهـر روم كه مهدى ))

)). 
 :نقل شده است كه فرمود) ع(و از امام صادق 

براى آنان مسجدى بنا مى كـنـد و مـردى از یـارانـش را ) ع(آنـگاه رومیان بدست آن حضرت اسالم مى آورند و امام ))
(404) ـده خـود قـرار مـى دهـد و بـاز مـى گرددجـانـشـیـن و نـمـایـن

)). 
 : نقل شده است كه گفت ((الهم فى الدنیا خزى ))از عـكـرمـه و سـعـیـد بـن جـبـیر در تفسیر این گفته خداوند كه 

(405) كه آزاد مى گردد شهرى در روم است))
)). 

 : و نیز آمده است
(406) شهرى رومى را با تكبیر هفتاد هزار تن از مسلمانان آزاد مى سازد))

)). 
 (ع(سیماى حكومت جهانى امام مهدى 

داللت مى كند كه ماءموریت الهـى آن حـضـرت بـسیار ) ع(آیـات و روایـات روشـنـگـر و نـویـد بخش ظهور امام مهدى 
ـدگـى بـشـریـت را در این اءمر اقـدامـى اسـت گـسـتـرده كـه زن. سترگ و داراى ابعادى مختلف و اهدافى بسیار واالست 

 .زمـیـن دگـرگـون مـى سـازد و فصل نوینى را به تمام معنا به روى انسانیت مى گشاید
حـتـى اگـر مـاءمـوریـت آن حـضـرت مـنـحصر به زنده كردن اسالم از نو و برپایى تمدن عـادالنـه و الهـى و پـرتوافشانى 

همه ، تـرقـى و تـكـامـل زنـدگى بشر را از لحاظ مادى در عصر خود و بعد آن بر جهان باشد كافى است ، اما عالوه بر این 
از آن به گونه اى تـاءمـیـن خـواهـد كـرد كـه بـا مـراحـل گـذشـتـه ، هـر چـنـد كـه مـتـرقـى و پـیـشرفته بوده قابل مقایسه 

 .نخواهد بود
رفاى هستى و جهان بـاال و اهـل آن اسـت ، كـه خـود و نیز، رسالت تحقق بخشیدن سطحى مهم در گشایش و راهیابى به ژ

مـقـدمـه اى اسـت بـراى راه یـابـى و یكپارچگى كاملى كه با برپائى قیامت و رستاخیز آخرت ، بین عالم غیب و شهود 
 .حكمفرما مى شود

 . و اینك شمه اى از ابعاد این رسالت را به تناسب گنجایش این كتاب بیان مى كنیم
 زمین از وجود ستم و ستمكارانپاكسازى 

در نـگـاه نـخـسـت چـنـیـن بـنـظر مى رسد كه پاك ساختن زمین از لوث ستم و برچیدن بساط طـاغـوتـهـا و سـتـمگران امرى 
ناممكن است و گوئیا زمین با آه و ناله مظلومان خو گرفته و فـریـادرسى ندارند و جهان به تحمل وجود شوم ستم پیشگان 

چرا كه آنان به سان درخت هرزه . ده است تا جائیكه دوره اى را سـراغ نـداریـم كـه خالى از وجود ستمگران باشدعادت كر
و پلید مى ماند كه داراى ریشه هاى محكمى در جامعه است بگونه اى كه اگر یكى از آنـهـا بـركـنده شود، ده برابر به جاى 

 .د گروه گروه در نسلهاى دیگر بوجود مى آیندآن مى روید و اگر ظالمان در نسلى نابود شون
ولى خداوند حكیم چنین مصلحت دانسته است كه زندگانى انسانى بر اساس قانون نزاع حق و بـاطـل و خـیـر و شر برقرار 
باشد و براى هر چیز حد و مرزى و براى هر عصر و زمان سرنوشتى و باالخره براى ظلم و بیداد هم سرانجامى تعیین 

 . ن استنمود
 : در تفسیر این آیه شریفه



(407) آن روز بـدكـاران بـه صـورت هـایـشان شناخته شوند پس به اموى پیشانى و با پاهایشان گرفتار شوند)) 
)) 

 :مودروایت شده است كه فر) ع(از امام صادق 
خـداونـد آنـهـا را هـمـواره مـى شـنـاسـد ولى آیـه در مـورد قـائم نـازل گـردیـده كـه مجرمان را از سیما و صورتشان مى ))

(408) شناسد و او و یارانش با شمشیر آنها را تنبیه كردنى 
)) 

 :منقول است كه فرمود) ع(و از امیرمؤ منان 
بوجود آورد، پـدرم فـداى آن فـرزند بهترین كنیزان ) براى مسلمانان (خـداونـد، ناگاه بوسیله مردى از ما اهل بیت گشایشى ))

(409) در مدت هشت ماه بجز شمشیر و كشتار از او چیزى دریافت نخواهند كرد) دشمنان (هم اوست كه ... باد
)) 

 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام باقر
با مالیمت و نیكى در میان امت خود رفتار مى كرد و با مردم انس مى گـرفـت و قـائم بـا كشتار ) ص (پـیـامـبر خدا))
او با عـهـدنـامـه اى كـه همراه دارد به این كار ماءمور مى گردد واى . كند و توبه كسى را نمى پذیرد رفتار مى) دشمنان (

(410) بر كسى كه با وى دشمنى كند
)) 

با خود ) ص (، هـمـان عهدنامه معروف است كه از جد بزرگوارش رسول خدامـراد از عـهـدنـامـه اى كـه هـمـراه اوسـت 
یـعـنـى  ((بكش ، بـاز هـم بـكـش و تـوبـه كـسـى را نـپـذیـر)) .دارد و چنانكه وارد شده است در آن نامه این جمله وجود دارد

 . تـوبـه هـیچ مجرم و جنایتكارى را قبول مكن
 :ه است كه فرمودروایت شد) ع(و نیز از امام باقر

قـیـام و ظـهـور او بـا شـمـشـیـر و كـشـتـن دشـمـنـان ) ص (بـه جـد گـرامـیـش رسـول خـدا) ع(امـا شـبـاهـت داشـتـن مـهـدى 
خـدا و رسـول او و سـتـمـگـران و طـاغـوت هـاسـت وى بـوسـیـله شـمـشـیـر و ایـجـاد تـرس در دل دشمنان پیروز مى گردد 

 .(411) او شكست نمى خورند و لشكریان
 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام جواد

 پیوسته به كشتن دشمنان خدا ادامه مى دهد تا خداى از وى خشنود گردد و او زمانى از خشنودى خداوند آگاه مى شود كه))
(412) در دل خود احساس رحم و دلسوزى كند

)) 
 :و نیز از آن بزرگوار در همین ماءخذ روایت شده است كه فرمود

خـروج نـمـایـد و پـیـوسـته دشمنان خدا  به حد نصاب یعنى ده هزار تن برسد به فرمان خدا) مهدى (وقتى شمار لشكر او ))
خداوند : چـگـونـه از خـشنودى خدا آگاه مى گردد؟ فرمود: پـرسـیـدم . را از دم تیغ بگذراند تا آنكه خداوند از او خشنود شـود

 ((مهر و رحمت در دل او مى افكند
بت به كثرت خونریزى و كشتار ظالمان بدست بلكه در روایات آمده است كه برخى از یاران او دچار شك و تردید شده و نس

 :روایت شده كه فرمود) ع(از امام باقر. وى به او اعتراض مى كنند
به ثعلبیه مى رسد مردى از بستگان وى كه از لحاظ جسمانى و شـجـاعت قوى ترین مردم ، بجز ) مـهدى (وقـتـى او ))

ـنـى ؟ بـه خـدا قـسـم كه تو مردم را همچون گوسفندان از حضرت مهدى است بر مى خیزد و مى پرسد، اى فالن چه مـى ك
 ( ص(آیا عهدنامه اى از پیامبر خدا) یعنى هـمـچـون شـبـان و یـا گرگ گله گوسفند را رم مى دهد(جلوى خود مى رانى 

یعت از مردم براى امام یـعـنـى مسئول گرفتن ب(دارى و یـا چـیـز دیـگـر؟ در ایـن هـنـگـام شـخـصـى كـه عـهـده دار بـیـعـت 
اى فالن خاموش باش ، آرى به خدا سوگند : ساكت باش وگرنه گردنت را مى زنـم ، آنـگـاه قائم مى فرماید: است مى گوید) 

با خود دارم ، اى فالن آن صندوقچه را بیاور، صندوق را نزد او مى آورد و امـام منشور ) ص (من منشورى از رسول خدا
فدایت شوم اجازه بـده سـرت را بـبـوسم امام سر را جلو مى : خواند در این وقت مرد معترض مى گویدرا مى ) ص (پیامبر

برد و او بین دو چشم وى را بوسه مى دهد باز مـى گـوید خدا مرا فداى تو گرداند دوباره با ما تجدید بیعت كن امام مجددا با 
(413) آنها بیعت مى كند

)) 
بى تردید نشانه ها و یا نشانه اى وجود دارد كه بوسیله آن یاران امام پى مى برند كه آن نـامـه همان منشور معروف 

یـراد و اعـتـراض آنـهـا بـدیـن جـهـت اسـت كـه ا) ع(است اما درخواست مجدد آنها براى تجدید بیعت با امـام ) ص (پیامبر
 .(از این رو درخواست بیعت دوباره مى كنند(خـود نـوعـى اخالل در بیعت محسوب مى شود، 

را سنگدلى و افـراط در كـشـتـار تـعـبـیـر ) ع(مـمكن است برخى افراد، مجازات و قتل و نابودى ستمگران از سوى امام 
عـمـل جـراحـى اسـت كـه براى پاكسازى جامعه اسالمى و سایر جوامع جهانى از  كـنـنـد امـا در واقـع آن كـار مـانـنـد یـك

لوث وجود سركشان و ستم پیشگان ضرورت دارد و بدون آن هرگز بساط ظلم برچیده نشده و عدالت حـاكـمـیـت پـیـدا نـمى 
و توطئه هاى جدید استكبارى كه ادامه با سیاست مالیمت و گذشت با آنان رفتار نماید هـرگـز ترفندها ) ع(كند و اگر امام 



زیرا ستمگران در جامعه هاى كنونى همچون شاخه هاى خشكیده یك . حیاتشان به آنها بستگى دارد از بین نخواهد رفت 
 .درخت ، بـلكـه مـانـنـد غده سرطانى هستند كه بایستى براى نجات بیمار آن را ریشه كن نمود هر چند دشوار باشد

مـوجـب آرامـش خـاطـر تـردیـد كنندگان در این سیاست مى گردد این است كه امام عـهـدنـامـه مـعـروفـى را از  و امـا آنـچـه
بـا خـود دارد و خـداونـد متعال به آن حضرت دانش و آگاهى نسبت به مردم و شخصیت هاى آنان ) ص (نـاحـیـه پـیـامـبـر 

خاص مى نگرد و آنها را مى شناسد و دواى دردشان را مى داند از این رو عنایت مى فرماید و او در پرتو نور الهى به اش
كـشـتـه شوند، چنانكه خداوند در داستان  (ع(بیم آن نمى رود افرادى كه امید هدایت در آنها وجود داشته باشد بدست امام 

عمل كرد كه آن نوجوان ،  خبر داده كه او بگونه اى) ع(راجع به كشته شدن آن جوان بـدسـت خضر ) ع(خضر و موسى 
) ع(با حضرت مـهـدى ) ع(بلكه روایات نشانگر این معناست كه خضر . پدر و مادر خویش را به گردنكشى و كفر نكشاند

مـا او را از جـانـب خـود )) : ظـاهر شده و از یاران آن حضرت خواهد بود و ظاهرا آن بزرگوار از علم لدنى خـویـش
(414) از سـوى خـود وى را عـلم آمـوخـتـیـم رحـمـت بـخـشـیـدیـم و 

در بـارور سـاخـتـن بـذر خـوبـیها و دفع شر از مؤ منان ((
به احـتمال قوى ... ى گـردد، اسـتـفـاده مـى كـندو از بین بردن تخم فـسـاد و تـبـاهـى پـیـش از آنـكـه درخـت تـنـومـنـد پـلیـد

آشكارا و علنى است و آن بـزرگـواران بـر مـردم حق والیت و بر ) ع(و یارانش در حكومت مهدى ) ع(فعالیت هاى حضر 
بین ) ع(در روایات آمده است كه حضرت مهدى . قوانین و مقررات و اوضاع ظاهرى در آن حكومت ، حق نقض دارند

ا حكم واقعى خداى سبحان ، كـه خـداونـد آنـرا بـه وى ارائه مـى دهـد، داورى مـى كـنـد از ایـن رو از هیچكس گواه مردم ب
و . و یا دلیـل و بـرهـان نـمـى خـواهد او در كشتن ظالمان و تبهكاران از دانش و بینش واقعى و لدنى خود استفاده مى كند

اما در . بین مردم و بهالكت رساندن مـجـرمـان هـمـیـن شیوه را انتخاب مى كنندگاهى یاران او نیز در قضاوت و داورى 
و یارانش داراى صالحیت هاى ویژه اى مى ) ع(سایر كارها با مردم بر اساس ظاهر افراد رفتار مى نمایند ولى خضر 

 .باشند
 احیاء دوباره اسالم و جهان شمولى آن

 : در تفسیر آیه شریفه
ه رسول خدا را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر تمام ادیان عالم تسلط و برترى دهد هر چند كافران اوسـت خـدائى ك))

(415) ناراضى و مخالف باشد
)) 

 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امیر المؤ منین 
آیـا خـداونـد مصداق این آیه را اكنون آشكار ساخته است ؟ هرگز، سوگند به كسى كـه جـانـم بـدسـت اوسـت هیچ آبادى نمى ))

(416) بدهند) ص (ماند مگر اینكه هر صبح و شام در آن شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمدى 
)) 

 : از ابن عباس روایت شده است كه گفت
) مالیات سرانه (تـا اینكه جزیه . هـیچ یهودى و نصرانى و یا پیرو دینى نمى ماند مگر آنكه به اسالم گرایش پیدا مـى كـنـد))

اسالم را بر تمام ادیان جهان )) : هبرداشته شود و صلیب شكسته و خوك كشته مـى شـود و آن مصداق فرموده خداوند است ك
(417) پدید مى آید (ع(و این امر در زمان قیام قائم (( پیروز مى گـردانـد هـر چـنـد كـافـران ناراضى و مخالف باشند

)) 
ابوبصیر . ـزیـه بـرداشـتـه مـى شـود ایـن اسـت كـه از اهل كتاب غیر از اسالم پذیرفته نخواهد شدمـعـنـاى ایـن جـمـله كـه ج

 : درباره این آیه سؤ ال كردم) ع(از امام صادق : گوید
د اوسـت خـدایـى كـه رسـول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا اسالم را بر تـمام ادیان جهان پیروز گرداند هر چن))

فدایت شوم : سوگند به خدا هنوز تفسیر این آیه تحقق نیافته است عرض كردم  :امام فرمود ((كافران ناراضى و مخالف باشند
وقتى با اراده خدا، قائم قیام نماید و چون حضرت ظهور نـمـایـد كافران و : ، پس چه زمـانـى تـحـقق مى یابد؟ فرمود

گرانند، زیرا اگر كافر و یا مـشـركى در پشت صخره اى نهان شود، آن صخره به مشركان از قیام و ظهور وى ناراضى و ن
اى مسلمان ، در پـنـاه مـن كـافـر و یـا مـشـركـى مـخـفـى شـده اسـت او را بقتل برسان وى اقدام كرده و : صدا در آید و گوید

(418) او را بهالكت مى رساند
)) 

 :منقول است كه فرمود) ع(و از امام باقر 
پیروز مى گردد و به یارى شدن از نـاحـیـه خـدا تـاءیـید مى گردد و زمین ) در دل دشمنان (قـائم ، بـه دست پیدایش ترس ))

و فرمانروائى و سلطنت وى شرق و غرب جهان را فرا براى او پیموده مى شود گنج هاى زمینى برایش آشكار مى گردد 
مى گیرد و خداوند دیـن خـود را بـوسیله او بر تمام مكاتب جهان پیروز مى گرداند هر چند مشركان ناخشنود و مـخالف 

به زمین فرود مى آید و پشت سر آن حضرت نماز مى ) ع(باشند، ویرانى هاى زمین آباد مى گردد و عیسى روح اهللا 
(419) اردگز

)) 



 :و نیز از آن حضرت در تفسیر آیه یاد شده آمده است كه فرمود
(420) كـسـى بـاقى نمى ماند مگر آنكه به رسالت محمد صلى اهللا علیه و آله اعتراف و اقرار مى كند))

)) 
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 

با همه مشركان مبارزه كنید چنانكه آنها همگى به مبارزه شما بر خاستند تا ))پرسیدند ) امام باقر(درباره این آیه از پدرم ))
تفسیر این آیه هنوز فرا نرسیده ، چنانچه قائم : او فرمود ((باقى نمانده و دین و آئین از آن خـدا بـاشد اینكه در زمین فتنه اى

مـانند پایان ) ص )قیام نماید كـسـانى كه او را درك مى كنند چگونگى تفسیر این آیه را خواهند دید و سرانجام آیین محمد 
(421) زمین باقى نخواهد ماند، همچنانكه خداوند فرمود شب به صبح صادق روشن شده و اثرى از شرك بر روى

)) 
(422) آن نیست مگر یادآورى براى جهانیان و یقینا خبرش را بعد از آن هنگام خواهند دانست   :))هـمـچنین در تفسیر این آیه

))

 :فرمود) ع(امام باقر 
(423) هنگام خروج قائم خواهد بود))

)) 
زودى نشانه هاى خود را در آسمان و زمین به آنان مى نـمـایـانـیـم تـا بـراى آنـان آشـكـار ب))و نـیـز در تـفـسـیر آیه شریفه 

(424) شـود كـه اوسـت حـق 
 :منقول است كه فرمود (ع(از امـام بـاقـر ((

به خودشان نشان مى دهد و در آفاق ، فرو ریختن آفاق آسمان و ) بصورت بوزینه و خوك (نها را خداوند مسخ شدن آ))
مـى كنند   اضطراب شهرهایشان را به آنها نشان مى دهد و قدرت خـداونـد را در خـودشـان و در سـراسـر جـهـان احـسـاس 

خروج قائم است كه از جانب خداوند حق است  ((اوست حق  تا براى آنان آشكار گردد كه)) :و مراد از گفته خداوند كه فرمود
(425) و این مردم ناگزیر او را خواهند دید

)) 
ر نـاگـهـانـى بـه شـكل میمون و بطو) ع(روایـاتـى آمـده اسـت كـه بـعـضـى از كـافـران و منافقان مخالف حضرت مهدى 

خوك مسخ مى شوند و مراد از فرو ریختن آفاق ، آشفتگى و نـابسامانى شهرها و شورش و خارج شدن ملت ها از حاكمیت 
 . سلطه گران خود است و منظور از فرو ریختن آفاق آسمان ، پیدایش نشانه ها و عالماتى براى آنان است

 :فرمود ((هر كه در آسمانها و زمین است خواه نا خواه تسلیم او شده است ))ه شریفه در تفسیر آی) ع(امـام كـاظم 
آیـه یـاد شـده ، در شـاءن قـائم نـازل گـردیـده ، چـون ظـهـور نـمـاید اسالم را بر یـهـودیـان و مـسـیحیان و ستاره پرستان و ))

اید هر كس از روى تمایل و داوطلبانه اسالم را بپذیرد او بى دینان و مرتدان و كافران در شرق و غرب جـهـان عـرضه نم
را به نماز و زكـات و انـجـام دسـتـوراتـى كه بر هر مسلمان واجب است ، مكلف مى سازد و هر كس تن به پـذیـرش آئیـن 

نمى ماند عرض اسـالم نـدهـد گـردنـش را مـى زنـد، بطوریكه در سراسر جهان جز موحد و یـكـتـاپـرسـت كـسـى بـاقى 
البته وقتى كه خداوند انجام كارى را اراده فرماید، بسیار را : بـسـیـارنـد فرمود ( كافر و بى دین(فدایت شوم ، مردم : كردم 

(426) اندك و اندك را بسیار مى گرداند
)) 

بر جهان است ) ع(از جـمـله مـوارد افـزایـش دادن انـدك ، اعـطـاء مـعـجـزات و وسائل ارتباطى و تسلط حضرت مهدى و 
 :روایت شده است كه فرمود) ص (، از پیامبر 

ن چو  اگـر از عـمـر دنـیا تنها یك روز باقى باشد خداوند مردى را بر مى انگیزد كه نام وى هـمچون نام من و اخالقش ))
خلق و خوى من و كنیه اش ابوعبداهللا است و مردم بین ركن و مـقـام بـا وى بـیـعـت مـى كـنـنـد و فـتـوحـاتـى نـصـیـب او 

ص (اى رسول خدا : گـردد و هـمـه اهل زمین گوینده الاله اال اهللا شوند، در این هنگام سلمان فارسى برخاست و عرض كرد
اشاره ) ع(از فرزندان این پسرم و با دست مبارك خود به امام حسین : شماست ؟ فرموداز ذریه كدام فرزند ) این مرد) (

(427) فرمود
)) 

اسـت كـه هـمـان كـنـیـه پـیـامـبـر اما روایات معتبر در این باب نزد شیعه و تسنن این است كه كنیه آن بزرگوار ابوالقاسم 
 :است كه فرمود) ص (از رسول خدا . مـى بـاشـد) ص (اكـرم 

مهدى از خاندان من و از فرزندان فاطمه است او بر اساس شیوه و روش من مبارزه مى كند آنگونه كه من بر اساس وحى ))
(428) مبارزه نمودم 

)) 
 : و در روایتى دیگر آمده است كه

(429) مى نماید همچنان كه من در آغاز اسالم قیام به آن نمودم ) اسالم (او در آخر الزمان قیام به آئین ))
)) 

 :همچنین فرمود
(430) در جـهـان جـز فـرمـانـروائى اسـالم وجـود نخواهد داشت و زمین چون لوح سیمین خواهد شد))

)) 
روایت شده ) ع(شمش نقره خالص و ناب ، از امیر مؤ منان  یـعنى زمین از لوث كفر و نفاق پاك و پیراسته خواهد شد مانند

 :است كه فرمود



راءى و نظر را از قرآن مى گیرد، آنگاه كه دیگران قرآن را بر راءى و انـدیشه خود باز مى گردانند، به آنان ) قـائم (او ))
(431) ندشیوه عدالت را نشان مى دهد و كتاب و سنت را كه متروك و منزوى شده ، زنده مى ك

)) 
 .از قرآن پیروى نموده و مانند منحرفان ، تفسیر آنرا تحریف نمى كند) ع(بـه ایـن مـعـنـا كه حضرت مهدى 

 :نقل شده است كه فرمود) ع(از امام باقر 
ن شما را همچون پرنده اى كه مى گریزد و در خون خود مى تـپـد كـسـى آن را بـه شـمـا بـاز گوئیا مشاهده مى كنم دی))

نـمـى گـردانـد مـگـر مـردى از خـانـدان مـا اهل بیت ، در آن هنگام وى در سال ، دو پاداش و بخشش و در ماه دو روزى 
ه كه زن در خانه اش بر اساس كتاب خدا و سنت به شما مى دهد و در زمـان او بـه حـكـمت دست مى یابید بگونه ایك

(432) داورى مى كند) ص (رسولش 
)) 

كـه مـانـنـد  تشبیه دقیقى از وضـع اسـالم اسـت ((همچون پرنده اى كه در خون خودش مى تپد)) :ایـنـكـه امـام مى فرماید
پـرنده مجروحى كه بالهاى خود را مى گشاید و از آسیب و ضربه هاى ظالمان در خون خود مى تپد یعنى اسالم را تحریف 

آن را نجات بخشیده و زنده كند و دوباره به مسلمانان ) ع(و مسلمانان را از آن دور مى سـازنـد تـا آنكه حضرت مهدى 
یعنى هر شـش مـاه یـك پـاداش و بخشش ) سال دو بخشش و در ماه دو روزى به شما مى دهد در(برگرداند و مراد از اینكه 

 :فرمود) ع(مالى از بیت المال و توزیع مواد غذائى و خوار و بار هر دو هفته یك بار صورت مى گیرد، امام صادق 
ن ، آنرا دو باره زنده مى كند و جزیه خداوند اسالم را پس از خوار شدن بوسیله او عزت مى بخشد و پس از متروك ماند))
سرپیچى كند كشته   را بسوى خدا دعوت مى كند هر كس ) كافران و منكران (قرار مى دهد و با شمشیر ) مالیات سرانه (

(433) مى شود و هر كه با او در افتد خوار و بیچاره مى گردد
)) 

 :و نیز مى فرماید
(434) خداوند هر گونه بدعتى را بوسیله او از بین خواهد برد و هر گمراهى را محو و هر سنتى را زنده خواهد ساخت ))

)) 
 :روایت شده كه فرمود )ع(از امام باقر 

و هیچ معبودى جز خـداونـد مـتـعـال از بـت و غـیـر . در روى زمـیـن هـیـچ ویـرانه اى نمى ماند مگر اینكه آباد مى گردد))
(435) آن نـمـى مـانـد مـگـر ایـنـكـه دچـار حـریـق گـشـتـه و مـى سوزد

)) 
خواهد تـوانـسـت اسالم را در میان ) ع(طـبـیـعـى اسـت اگـر انـسـان بـا تـعـجب از خود سؤ ال كند، چگونه حضرت مهدى 

ملت هاى غیر مسلمان گسترش دهد، با آنكه آنها در زندگى مادى غـوطـه ورنـد و از ایـمـان و ارزش هـاى مـعنوى بدورند 
ولى باید به عوامل فراوان اعتقادى ، سیاسى و اقتصادى كه پاره اى از آنها ! نسبت به اسالم و مسلمانان بدبین هـسـتـند؟و 

در بـخـش نهضت ظهور حضرت گذشت توجه گردد، از آن جمله اینكه ملت هاى جهان ، زندگى مـادى و فـاقـد دیـن را 
 .كرده اند  ئى آنرا به وجدان انسان و انسانیت ، گوئیا به دست خود لمس تـجـربـه نموده و خالء موجود آن و عدم پاسخگو

از جـمـله عـوامل اینكه اسالم دین فطرى است و اگر زمامداران طاغوتى بگذارند نور اسالم بـه واسـطـه عـلماء و مؤ منان 
دیگر پدید آمدن نشانه ها و معجزاتى و . راستین به ملت ها برسد مجذوب نور آن شده و گروه گروه بـه اسـالم مى پیوندند

. براى ملل جهان بوجود مى آید و از بارزترین آنها نداى آسمانى است كه قبال گـذشـت ) ع(است كه توسط حضرت مـهـدى 
گرچه تاءثیر این معجزات بر حكام جور، زود گذر و ضعیف و یا بى اثر است امـا بـر مـلت هـاى آنـها به شكل هاى 

باشد زیرا ) ع(ثر واقع مى شود و شاید از مهمترین عـوامـل تـاءثـیـر بـر آنها پیروزى هاى پى ـ در پى امام  گوناگون ، مؤ
 .ملت هاى غربى طبعا نیروهاى پیروزمند را دوست داشته و ستایش مى كنند اگرچه دشمن آنها باشد

ست با كفایت او بـراى ملت هاى غرب و مردم است و نشانه ها و معجزاتى كه خداوند بد) ع(عامل دیگر، فرود آمدن مسیح 
اساسا در بین غربى ها است و طبعا ملل غربى و ) ع)دنیا آشكار مى سازد، بلكه ظاهرا نقش و فعالیت حضرت مسیح 

 امـا هـمـیـنـكـه وى گـرایـش و. فرمانروایان آنها در آغاز بسبب وجود او مـسـرور شـده و هـمـه بـه او ایـمـان مـى آورنـد
و اسالم ابراز مى نماید، دولت هاى غربى نسبت بـه آن حـضرت دچار تردید و ) ع(تمایل خود را نسبت به حضرت مهدى 

تشویق مى شوند و موج حمایت همگانى از او كاهش مى یابد ولى در ایـن حـال یـاران و هـوادارانـى از مـلت هـاى غربى 
و سیاسى بوجود مى آید بگونه ایكه در سرزمین هاى خود موجى از حركت براى او باقى ماند كه در آنان تحولى اعتقادى 

 . ایجاد مى كنند چنانكه قبال نیز به آن اشاره كردیم
بـسـوى جـهـان اسـالم ) ع(از دیـگـر عـوامـل ، جـنـبـه اقـتـصـادى اسـت كـه امـكـانـات و وسـائل رفـاه بـدسـت مـهـدى 

ذیـرد و بـه گـفـتـه روایـات مـسـلمـانان ، در عصر او آنچنان از وفور نعمت بـرخـوردار بـصـورت مـنـاسـب تـحـول مـى پـ
مـى شـونـد كـه در تـاریـخ جـهـان و مـلت هـا بـى سـابـقـه اسـت و در مـقـابـل آن ، بـحـران هـاى اقـتـصـادى و سـیـاسـى در 

و شرائطى تاءثیر فراوانى بر ملت هاى غربى خواهد كشورهاى غیر اسالمى بوجود مى آید، بدیهى است چنین اوضاع 



 . داشت
 . دگرگونى زندگى مادى و ایجاد رفاه

رفـاه اقتصادى و پیشرفت تـكـنولوژى در حكومت جهان ) ع(از نـكـات بـارز در روایـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى 
تحوالتى كه امروز در علوم طبیعى پدید آمده  بویژه زمانیكه صدور این روایات را در عصر پیامبر و پـیـش از. اوست 

است بدانیم كه زندگى مادى بشر را در مـراحـل نـویـنـى قـرار داده كـه در بـسیارى از پدیده هاى زندگى روزمره و زندگى 
ز آن در اجـتـماعى و اوضاع بین المللى ، نسبت به قبل تفاوت دارد، بعالوه ، نوع زندگى مادى اى كـه مـتـون روایـات ا

از آنچه كه در عصر خود مى شـنـاسـیـم بـسـیـار بـزرگـتـر اسـت و آنـچـه مـا را بـه آن : سـخن مى گوید) ع(عـصـر امـام 
و اینك پاره اى از روایاتى كه در این زمینه ... پـایـه از رفـاه مـى رسـانـد، تـحـول علوم با تالش و كوشش عادى بشر است 

 : آمده است
 نج هاى زمین و تقسیم آن بین مردماستخراج گ

 :نقل شده است كه فرمود) ص (در ایـن زمـیـنـه روایـات فـراوانـى وجـود دارد، از جـمـله روایـتـى اسـت كـه از رسول خدا 
(436) مى كند  زمـیـن گـنـجـیـنـه هـایـش را بـراى او خـارج مـى سـازد و وى مال و سرمایه بى شمار بین مردم پخش ))

)) 
 : و در روایتى آمده است

 ((از زمین همچون استوانه اى طال بیرون مى آورد) او(بگونه ایكه ))
 :و روایتى كه مى گوید

 ((او مال و ثروت را بى شمار بین مردم پخش مى كند))
یـعـه و سـنى مشهور است و نشانگر رفاه اقتصادى بى سابقه و بر روحیه سخاوتمندى و محبت آن بزرگوار به در مـنـابـع شـ

 .مردم داللت دارد
 :وارد شده است كه فرمود) ع(و از امام باقر 

ر مـى سـازد، را بطور مساوى تقسیم مى نماید و در رعیت عـدالت را بـرقـرا) امكانات (وقـتـى قـائم اهـل بـیت قیام كند ))
هـر كـس از وى اطـاعـت كـنـد از خـدا اطـالعـت نـمـوده و هر كس نـافـرمـانى او را بكند نافرمانى خدا را نموده است ، 

تورات و دیگر كتابهاى الهى را از غارى در انطاكیه خارج مى سازد و بین یهویان بر اساس احكام تورات و میان مسیحیان 
بین اهل زبور بر پایه دستورات آن و بین مسلمانان بر اساس آیات قرآن داورى مى كند، اموال و طبق احـكـام انـجـیل و 

ثروت هاى دنیا را از درون و برون زمین نزد وى جمع آورى مى شود و بـه مـردم مـى گـویـد بـیـائیـد بـه سوى چیزى كه 
به ... یختید و به علت آن مرتكب محرمات خدا شدیدبخاطر آن قطع رحم و خویشاوندى نمودید و براى آن خون هاى حرام ر

هر كـس بـه انـدازه اى مـى دهـد كـه قـبـل از او هـیـچـكـس آن مـقـدار نـداده اسـت و زمـیـن را پـر از عدل و داد و نور 
(437) گرداند همانگونه كه از ظلم و جور شر پر شده است 

)) 
 از نعمت ها و عمران و آبادى زمین) اسالمى (برخوردارى امت مسلمان 

 :منقول است كه فرمود) ص (از پیامبر اكرم 
امت من در زمان مهدى از چنان نعمتى برخوردار شوند كه مانند آن را هرگز برخوردار نشده باشند، آسمان باران بر سر ))

(438) آنان فرو ریزد و زمین هیچ گیاهى را نگاه نداشته مگر اینكه آنرا مى رویاند
)) 

 :و نیز فرمود
یـن را از عـدل و داد مـاالمـال كـنـد امـت او چـنـان نـزدش پـنـاه جـویـد كـه زنـبـورهـاى عـسـل نـزد مـلكـه خـود، زمـ))

هـمـانـگـونـه كـه از جـور و سـتم مـاالمـال شـده است ، بطوریكه مردم همچون جامعه نخستین خود گردند، وى خفته اى را 
(439) بیدار نمى كند و خونى را نمى ریزد

)) 
این باشد كه در جامعه اولیه بشرى كه یك امت بودند و بر پایه  ((همچون جامعه نخستین خود))بـنـظـر مـى رسـد مـعناى جمله 

مردم یك امت بوده )) : صفا و فطرت انسانى مى زیستند و اختالفى در میان آنها نبود، چنانكه خداوند در قرآن فرموده است
(440) اند

)) 
یك جامعه بدون فقر و بى ) ع)ایـن امـر نـقطه نظر پاره اى از روایات را تاءیید مى كند كه جامعه انسانى در عصر مهدى 

الف و كشمكش كه نیازى به محاكم قضائى ندارد نیازى خواهد بود، آنگاه جامعه اى با عشق و محبت و دوستى و بدون اخت
بـه  ((قربة الى اهللا ))و در مرحله بعد جامعه اى كه مـعـامـالت بدون مبادله پول انجام مى گیرد بگونه اى كه افراد آن 

) ص (م یـكـدیـگـر خدمت خواهند كرد و نیازها و مایحتاج خود را با هم و با اهداء صلوات و درود بر پیامبر گرامى اسال
 .بر طرف خواهند نمود



 :فرمود) ص (همچنین پیامبر 
گیاهان   سـاكنان آسمان و زمین از او خشنود مى شوند، آسمان از ریزش باران قطره اى دریغ نـكـرده و زمین از رویش ))

براى اینكه از این نعمت ها بهره (441) خوددارى نمى كند بگونه ایكه زندگان آرزو مى كنند كه كاش مردگان زنده مى شدند
 ((.مند شوند

 : نقل شده است كه فرمود) ع(از امام باقر 
آباد مى  خـداونـد مـتـعـال دیـن خـود را بـوسیله او آشكار مى گرداند هر چند مشركان نپسندند و ویرانى هاى زمین همه))

(442) گردد
)) 

 :فرمود) ع(و امام صادق 
(443) مى گرداند  مـهـدى مـحبوب دلهاى مردم است و خداوند بوسیله او آتش فتنه ناگوار را خاموش ))

)) 
 :منقول است كه فرمود (ع(از امـام صـادق  ((مـدهـامـتـان ))در تـفـسـیـر آیـه 

(444) بین مكه و مدینه از درختان نخل متصل مى گردد))
)) 

 : از سعیدبن جبیر نقل شده است كه گفت
(445) سـالى كه قائم قیام مى كند بیست و چهار نوبت بر زمین باران مى بارد كه آثار و بركات آن دیده مى شود))

)) 
 : ابن حماد آورده است كه

 ((نـشـانـه مـهـدى ، سـخـت گـیـرى نـسـبـت بـه كـارگـزاران و بـخـشـنـده بـودن بـا مال و دلسوز نسبت به بینوایان است ))
(446) مهدى گوئیا، كره به دهان بیچارگان مى گذارد  :))و نیز آمده كه

)) 
 دگرگونى علوم طبیعى و وسائل زندگى
بـسـیـارى از امـور غـیـر مـادى را بـراى نـسـل هـاى گـذشـتـه و مـعـاصـر ) ع(روایـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى 

ى و بـیـان مـى كـنـد از جـمـله وسائل ارتباط جمعى و ابزار بصرى و پژوهشگرى و جنگ افزارها و سیستمهاى اقتصاد
حـكـومـت و قـضاوت و چیزهاى دیگر، كه ظاهرا برخى از آنها كرامت و معجزه است كه خداوند مـتـعـال آن را بـدسـت 

ولى بسیارى از آنها نتیجه تـحـول عـلوم طـبـیـعـى و بـهـره گیرى از قوانین و . حـضـرت و یارانش جامه عمل مى پوشاند
روایات متعددى . اصر در زمین و آسمان در دسترس انسان قرار گرفته است نعمت هاى الهى است كه بصورت مواد و عـن

انجام مى پذیرد جهشى در پـیـشرفت زندگى ) ع(داللت دارد كـه تـحـولى كـه در عـلوم طـبـیـعـى تـوسـط حضرت مهدى 
 :مى فرماید) ع)از این رو امام صادق . بشریت در روى زمین و تمام زوایاى آن خواهد بود

است و مجموع آنچه پیامبران آورده اند دو حـرف است و مردم تا آن روز ) شعبه و شاخه (نـش بـیـسـت و هـفـت حـرف دا))
بیش از آن دو حرف را نمى دانند و چون قائم قیام كند بیست و پـنـج حرف بقیه را برون آورده و در میان مردم منتشر مى 

(447) را نشر مى دهد سازد و بدین سان مجموع بیست و هفت جزء دانش
)) 

این روایت هر چند به علوم پیام آوران الهى ناظر است ، ولى عالوه بر علم و شناخت خداوند و رسـالت او و آخرت ، به 
به انسانها ) ع(رسیده ، پاره اى از اصـول هـمـیـن دانش ها را نیز پیامبران  دانش هاى طبیعى نیز توجه دارد كه طبق اخبار

از جمله آموختن . آموخته اند و آنها را به این علوم راهنمائى كرده و جزئى از دریچه هاى آن را به روى آنان گشوده اند
سازى بوسیله حضرت داوود و و زره ) ع(خیاطى تـوسـط حـضـرت ادریـس و كـشتى سازى و نجارى توسط حضرت نوح 

و بعید نیست مراد از علم در ایـن روایـت هـم عـلوم دیـن و هـم علوم طبیعى باشد به ... سلیمان به مردم انجام گرفته است 
 25و  2به آنان مى آموزد نسبت ) ع(این معنى كه نسبت علومى كه در اختیار مـردم اسـت با علومى كه حضرت مهدى 

 .( پنجمدو بیست و (است 
 :روایت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر 

بـدانـیـد كه ذوالقرنین در انتخاب دو ابر رام و سركش مخیر گردید و او ابر رام را بـرگـزیـد و ابر سركش ، براى دوست ))
كه در آن غرش  ابرى: ابـر سـركـش كـدام است ؟ فرمود: سـؤ ال كـردم  : ذخیره گردید، راوى گفت) مهدى (و محبوب شما 

بدانید كه او بر ابر سـوار گـردیـده و . رعد و صاعقه و یا بـرق وجـود داشـتـه بـاشد كه محبوب شما بر آن سوار مى گردد
بـا ایـن وسـائل بـاال مـى رود، وسـائل آسـمـانـهـا و زمـیـن هـاى هـفـتـگـانـه كـه پـنـج طبقه آن آباد و دو تاى آن ویران است 

 (448)
)) 

 :منقول است كه فرمود) ع(و از امام صادق 
در زمـان قـائم شـخص مؤ من در حالیكه در مشرق بسر مى برد، برادر خود را كه در مـغـرب اسـت دیـده و نـیـز آنـكـه ))

(449) خـویـش را در مـشـرق خـواهـد دیددر مـغـرب اسـت بـرادر 
)) 



 :و نیز فرمود
پست و پیك ) ع(چـون قـائم مـا قـیـام نماید خداوند گوش و چشم شیعیان ما را چنان تقویت مى كند كه بـیـن آنـها و امام ))

نداشته باشد بگونه ایكه وقتى امام با آنها سخن مى گوید آنان مى شنوند و او را مى بینند و امام در جایگاه خود قرار وجود 
(450) دارد

)) 
 :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

ـا در اخـتـیـار صـاحـب االمـر قـرار گـیـرد خـداونـد متعال پستى هاى زمین را مرتفع و برجستگى هاى آنرا وقـتـى كـاره))
هموار مى گرداند بگونه اى كه دنیا در پیش او همچون كف دستش باشد كدامیك از شما اگر در كف دستتان مویى باشد آنرا 

 ((نمى بینید؟
از نور، از زمین تا آسمان براى او نصب مى گردد و اعـمـال بـنـدگـان خدا را در آن  سـتـونـى)) : و روایـت شـده اسـت كـه

(451) مى بیند و در زیر صخره اى در اهرام مصر علومى براى وى ذخیره گردیده است كه دست قبل از او بدان نمى رسد
)). 

مثال بـخـشـى از آنـهـا دربـاره تحول . و روایـات دیـگـرى كـه مـجـال بـحـث و بـررسـى كامل و تفسیر و توضیح آنها نیست 
علوم بطور كلى و تغییر توانائى هاى ذهنى و ابزارهاى ویـژه مـؤ مـنـان و بـعضى دیگر درباره وسائل و كرامات امام 

 :نقل شده است ، حضرت فرمود (ع(مى گـویـد از آن جـمـله روایـتـى اسـت كـه از امـام بـاقـر  و یارانش سخن) ع(عصر 
گـوئیـا من یاران قائم را مى بینم كه بر شرق و غرب جهان احاطه پیدا كرده اند و هـمـه چـیـز تـحـت فـرمـان آنهاست ، ))

ـهـا خـواهـند بود و همه چیز حتى این نقطه زمین بر نقطه حتى درندگان زمین و پرندگان شكارى آسمان در پى رضـایـت آن
(452) امـروز مـردى از یـاران قـائم بـر مـن قـدم نـهـاد و عـبـور كرد: دیگر آن اظهار فخر و غـرور مـى كـنـد و مـى گـویـد

)) 
 :و نیز از آن بزرگوار نقل شده است كه فرمود

مى فرستد و مى گوید دستورالعمل ) بعنوان نماینده (چـون قـائم قـیـام كـنـد در هـر مـنـطقه اى از مناطق زمین ، مردى را ))
ف دست خود تو در كف دست توست ، چنانچه اءمرى برایت پیش آمد كه آن را نـفـهـمـیـدى و حـكـمـش را نـدانـستى به ك

(453) نگاه كن و بر طبق آنچه در آن است عمل نما
)) 

و ممكن است این جریانها به  .این روایت در كتاب یوم الخالص به منابعى نسبت داده شده كه آنها را در آن كتابها نیافتم 
 .رت اعجاز و كرامت براى آنان اتفاق افتد و یا بر اساس قواعد علمى و وسائل و ابزار پیشرفته انجام پذیردصو

 حكومتى بزرگتر از سلطنت سلیمان و ذوالقرنین
استفاده مى شود كه حكومت اسالمى و جهانى اى را كه آن حضرت بپا مى كند از ) ع(از روایات مربوط به حضرت مهدى 

با عظمت تر است كه بـرخـى روایـات بـر ایـن مـوضـوع صـراحـت دارد، مـانـنـد ) ع(لیمان و ذوالقرنین فرمانروائى س
 :نقل شده است كه فرمود (ع(روایـتـى كـه از امـام باقر 

 ((قلمرو فرمانروائى ما از زمامدارى سلیمان بن داوود و حكومت ما از سلطنت او بزرگتر است ))
از این است كه ابزار و وسائلى در اختیار آن حضرت خواهد بود كه در اخـتیار ذوالقرنین نبوده و روایـت بـعـدى حاكى 

است و روایاتى كه داللت دارد به اینكه آنچه از پیامبران به ارث مانده است از جمله میراث سلیمان در اختیار وى قرار 
 .دارد و دنیا نزد او همچون كف دست او خواهد بود

شامل فلسطین و سرزمین شام بود و مصر و ماوراى آن یعنى قاره آفریقا را در ) ع(ومت حضرت سلیمان زیرا قلمرو حك
بر نمى گرفت و به گفته روایات یمن تا هند و چین و ممالك دیـگر نیز در قلمرو فرمانروائى وى نبوده است ، بلكه طبق 

روائى آن حضرت بوده است در حالیكه طبق روایات ، روایات شهر استخر واقع در جنوب ایران نیز خارج از حیطه فرمان
سراسر جهان را فرا مى گیرد بگونه ایكه هیچ آبادى نمى مـانـد مگر آنكه در آن شهادت به ) ع(حـكـومـت حـضـرت مهدى 

 .داده مى شود و روى زمین ویرانه اى نمى ماند مگر آنكه آباد مى گردد) ص (یگانگى خدا و گواهى به رسالت پیامبر 

 

مى باشد بیش از امكاناتى است كه خداى سـبـحـان در اخـتیار ) ع(و از طـرفـى ، امـكاناتى كه در اختیار مهدى 
حضرت سلیمان قرار داد چه آنهائى كه معجزه آسا و با عنایت الهى در اخـتـیـار وى قـرار مـى گـیـرد و چـه آنهائى 

انـات طـبـیعى از آن برخوردار مى گردد و اما از حیث زمان ، كه از لحاظ پیشرفت علوم و بهره بردارى از امـكـ
حـدود نـیـم قـرن طـول كـشـیـد و پـس از وفـات او در ) ع(طبق روایات و گفته مورخان فـرمـانـروائى سـلیـمـان 

ر قـبل از میالد، انحراف بوجود آمد و دولت او از هم پاشید و بین دو مملكت قدس و نابلس جنگ د 931سـال 
 . گرفت



در طـول حـیـات او و پـس از آن مـتـفـاوت اسـت اما ) ع(گـرچـه روایـات مـربـوط بـه مـدت حـكـومـت مـهـدى 
آنچه به اعتقاد ما مزیت دارد این است كه حكومت جـهـانـى حـضرت ، تا پایان دنیا استمرار خواهد داشت و بعد از 

حضرت مى باشند به حكومت مى رسند، آنگاه بعضى از پیامبران و او، فرزندان وى كه ادامه دهـنـدگـان راه آن 
 .به دنیا باز مى گردند و تا پایان این جهان حكمرانى خواهند كرد) ع(امامان اهل بیت 

 راه یافتن به جهان باال
 :آمده است كه فرمود) ع(و در روایتى از امام صادق 

م و سركش آزاد گذاشت و او ابر رام را انـتـخاب كرد كه رعد و خـداونـد ذوالقـرنـیـن را در انـتـخاب دو ابر را))
(454) برقى در آن نبود و اگر سركش را برمى گزید حق او نبود زیرا خداوند آنرا براى قائم ذخیره كرده است 

)) 
صـراحـت دارد كـه آن حـضرت از وسیله هاى گوناگون و ابزارهاى ویژه اى در بـاال رفـتـن و ایـن روایـت 

و با این ... ابرى كه داراى صاعقه و رعد و برق است . حـركـت بـین ستارگان آسمانها و جهان باال استفاده مى كند
 . وسائل باال مى رود، وسیله هاى آسمانها و زمین

در جـهـان هـاى آسمانهاى هفتگانه و زمین هاى ششگانه بجز كره ) ع(د كـه بـاال رفـتـن امـام هـمـچـنـیـن داللت دار
و آن مطلب بدین معنى نیست كه تنها او از این وسـائل فـضـاپـیـمـا و مـركـب هاى آسمانى . خاكى ما انجام مى پذیرد

به كرات آسمانى و زمین دیگر،  استفاده مى كند بلكه در عصر آن حضرت وضع بگونه اى مى گردد كه سفر
 .همچون مسافرت در عصر ما از قاره اى به قاره دیگر خواهد بود

نـشانگر این است كه پنج كره زمین و یا پنج زمین و آسمان آباد و مـسـكـونـى اسـت و ) ع(و نـیـز گـفـتـه امـام 
، كـرات زیـادى در آسـمانها وجود دارد كه طبق روایاتى متعدد. ارتـباط با جوامع آنها بزودى انجام خواهد گرفت 

آباد و داراى جوامعى از مخلوقات خدا هستند كه غیر از نـوع انـسـان و فـرشـتـه و جـن مـى بـاشـنـد، كه عالمه 
مجلسى مجموعه اى از آنها را در بـحـاراالنـوار آورده اسـت ، همچنین شمارى از آیات قرآن بر این معنى داللت 

 : جمله آیه شریفه دارد از آن
اى جـنـیـان و اى انسانها اگر مى توانید به اعماق آسمانها و زمین راه پیدا كنید، پس اقـدام كـنـیـد ولى مـوفـق بـه ))

(455) ایـن نـفـوذ و سفر نمى شوید مگر به تسلط و فرمانروائى 
)) 

وارد مرحله جدید مى شود كه بـطـور كـلى بـا ) ع(یـعـنـى بـزودى زندگى روى زمین در زمان حضرت مهدى 
 . و در اینجا فرصت توضیح بیشتر پیرامون آن نیست. گـذشـته ها تفاوت دارد

 راه یافتن به جهان آخرت و بهشت
مان و موقعیت خود و آنچه در آن است خواهد داشـت ، حـركـت از برجسته ترین حركت هایى كه در جهان ما در ز

از جهان ماده به سوى جهان غیب و یا برعكس خواهد بود كه قرآن و اسالم از آن پرده برمى دارد و در اهمیت 
 دادن به این امر و هماهنگى با آن تاءكید مى ورزد و این سیر را بازگشت انسان به سوى خدا و مالقات با او و یا

 .رفتن به سوى مالء اعلى و آخرت مى نامد
و در سـطـحـى جـهـانـى ، بدین جهت كه بین جهان ما و جهان گسترده غیب كه از دید ما پنهان است ، وحدت و 

 .یكپارچگى بوجود مى آید، آنرا قیامت و رستاخیز یاد مى كند
الم ورود به زندگى جـاودانـه و پـایـان و نـقـطـه اوج ایـن حـركـت نسبت به انسان مرگ است كه از دیدگاه اس

نـاپذیر و بسیار گسترده است نه فنا و نیستى كه گاهى تصور مى كنیم و اوج آن نسبت به جهان هستى قیامت است و 
 . یكسان بودن جهان ماده و غیب

در زمین و در قـرآن و سـنت آمده است كه رستاخیز و قیامت داراى مقدمات و نشانه هایى است پى در پى كـه 
از نشانه هاى ) ع(آسمان و جامعه بشرى پدید مى آید و از برخى روایات استفاده مى شود كه حـكـومت مهدى 

قیامت است و آنچه جملگى بر آن اتفاق نظر دارند این است كـه عـالمـت هـاى رسـتـاخیز پس از حكومت وى آغاز 
 ى گردد؟اكنون ببینیم رستاخیز چگونه آغاز م. و آشكار مى گردد

) ع(بنظر مى رسد كه راه یافتن به دنیاهاى باالیى كه روایات ، از آن سخن مى گوید و در زمـان حـضـرت مـهـدى 
بنابراین روایاتى كه درباره رجعت و . انجام مى گیرد مقدمه اى بر راه یابى وسیع ترى به آخرت و بهشت است 

سخن گفته و نیز آنچه را ) ع(یـن و حكمرانى آنان بعد از مهدى بـه زمـ (ع (بازگشت عده اى از پیامبران و امامان 
شده است ، مراد از آن ، همین مرحله است و اعتقاد به رجعت هر چند از  ((رجعت ))كه در آیات متعدد تـفـسـیـر بـه 

و ) ع(ب اهـل بـیـت ضـروریـات اسـالم و مـذهـب تـشـیـع نـیـسـت ، یـعـنـى عـدم اعـتـقـاد بـه آن ، انسان را از مذاه
از اسالم خارج نمى سازد، اما روایات مربوط به آن به حدى زیاد و مورد وثوق است كه موجب اعتقاد به آن مى 

 .گردد
و یازده مهدى دیگر پس از آن حضرت ، ) ع(طـبـق برخى از روایات ، رجعت ، پس از حكومت حضرت مهدى 



 :فرمود) ع(آغاز مى گردد چه اینكه امام صادق 
(456) از مـا اهل بیت هستند) ع(هـمـانـا بـعـد از قـائم یـازده مـهـدى از فـرزنـدان حـسـیـن ))

)) 
 : اینك به ذكر چند نمونه از روایات مربوط به رجعت بسنده مى كنیم

آن خـدایـى كـه قرآن را بر تو فرض گردانید، البته تو را به جایگاه ))در تـفـسـیـر ایـن آیـه ) ع(ابـدیـن امـام زیـن العـ
 :فرمود ((خود بازگرداند

(457) پیامبر شما به سوى تان رجعت نموده و باز مى گردد))
)) 

 :به من فرمود) ع(امام باقر : ابوبصیر گفت 
و روزى كه از هر امت دسته اى : آیا قرآن نمى خوانند: آرى فرمود: مگر اهل عراق منكر رجعت هستند؟ گفتم ))

(458) را برانگیزیم 
)) 

 :دربـاره آیـه یـاد شـده سـؤ ال كردند، حضرت فرمود) ع(ر روایـت دیـگـرى از امـام صـادق د
خـداونـد در روز : مـردم درباره آن چه مى گویند؟ عرض كردم آنها مى گویند آیه راجع به قیامت است فـرمـود))

این آیه قطعا در مورد ! ل خـود رهـا مـى سازدقـیـامـت از هـر امـتـى دسـتـه را زنـده مـى گـردانـد و بـقـیه را به حـا
جملگى آنها را محشور گردانیم بى آنكه كسى را فرو گذاریم  : رجعت است و آیه مربوط به قیامت این است

(459) و
))... 

 :دربـاره امـور مـهـم رجـعـت و امثال آن پرسیدم حضرت فرمود) ع(صـادق  از امـام: زراره گـویـد
بلكه آنها تكذیب كردند آنـچـه را كـه احـاطـه عـلمـى بـه )) . آنـچـه كـه از آن مـى پـرسـیـد هـنوز وقتش نرسیده است))

(460) آن نـداشـتـنـد و بـه تاءویل آن نرسیده اند
)). 

مى باشد و نخستین كـسـى كـه از آنـان ) ع(بعد از رجعت امامان ) ص (رجعت پیامبر : بـرخـى روایات مى گوید
 :فرمود (ع(است ، چنان كه امام صادق ) ع(بـه دنـیـا بـرمـى گـردد امـام حسین 

است و آنقدر حكومت و فـرمـانـروائى مـى كـنـد ) ع(به دنیا بازگشت مى كند حسین بن على نـخـسـتـیـن كسى كه ))
(461) مـوى ابرویش به روى چشمهایش فرو مى افتد) در اثـر پـیـرى (كـه 

)) 
 :ت نقل شده است كه فرمودو در روایتى از آن حضر

مگر مؤ منان ) به دنیا)رجـعت امرى عمومى و همگانى نیست بلكه ویژه عده اى است ، زیرا بازگشت نمى كنند ))
(462) راستین و خالص و یا كافران صد در صد مشرك

)).  
 حضرت مهدى علیه السالم از دیدگاه شیعه

 اعتقاد به امامت از پایه هاى اساسى مذهب تشیع
از پایه هاى اساسى مذهب ما شـمـرده مـى شود و ) ع(اعـتـقـاد بـه امـامـت امـامـان دوازده گانه از خاندان رسالت 

خوانده مى شود و ما  ((مـذهب اهل بیت ))و  ((مذهب تشیع ))و  ((مذهب امامى ))بدین سبب است كه مذهب ما به نام 
 .پیرو اهلبیت مى نامند ((شیعه ))و  ((امامى ))پیروان این عقیده را 

امـام ) ع(و آخرین آنان حضرت مـهـدى ) ع(بـه اعـتـقـاد مـا نـخستین امام معصوم امیر مؤ منان على بن ابیطالب 
هجرى در سامرا، دیده به جهان گشود  255د كـه در سال مـى بـاشـ) ع(مـنـتـظـر مـحـمـد بـن حـسـن عـسـكـرى 

آنگاه خداوند عمر او را طوالنى گردانیده و وى را از دیده ها پنهان نگاه داشت تا روزى كه وعده خود را قطعى 
ز نموده و آن بزرگوار را ظـاهـر گـرداند و بوسیله او آئین اسالم را به تمام ادیان پیروز و غالب و جهان را پر ا

 .عدل و داد سازد
امام دوازدهم و زنده و غایب مى باشد جزئى از مـذهـب مـا شـمـرده ) ع(بنابراین باور داشتن اینكه مهدى موعود 

مـى شـود و بدون آن نمى تواند یك مسلمان ، شیعه دوازده امامى و حتى یك مسلمان سنى یا زیدى و یا اسماعیلى 
 .باشد

و غـیـبـت حـضـرت ) ع(كیش ما نسبت به عقیده ما به امامت ، پیشوایان معصوم  البـتـه بـرخـى از برادران هم
حـال آن كـه مـعـیـار و مـیـزان در امـور ممكن ، بعید شمردن  .مـهـدى ارواحـنـا فـداه اظـهـار شـگـفـتـى مـى كـنـنـد

ثابت شود و ما معتقدیم ) ص (و یا نیكو شمردن آن نیست ، بلكه بـایـد روایت صریحى از ناحیه پیامبر اسالم 
و هر گاه نص ثابت شد و دلیـل . مى باشد متواتر و قطعى است ) ع(تصریحاتى كه دال بر امامت و غیبت مهدى 

بـر آن اقامه گردید شخص مسلمان مكلف است آن را بپذیرد و متعبد به آن باشد و دیگران باید وى را معذور بدارند 
 : ب گفته شاعر عربو یا او را قانع سازند، چه خو

ما پیرو دلیلیم 
 

به ھر سوئى گرايد مى گرائیم   
 

 
وحدت نظر نـدارنـد، امـا ) ع(برادران اهل سنت ما هر چند تطبیق مهدى موعود بر امام محمد بن حسن عسگرى 



تـجدید اسالم در تـمـام روایـاتـى كه درباره وى آمده است نظیر بشارت به وجود او حركت نـهـضـت و ظـهـورش و 
بدست آن بزرگوار و جهانى بودن حكومت وى ، با ما مـوافـق بوده و وحدت نظر دارند بگونه اى كه روایات 

مربوط به حضرتش را در منابع شـیـعـه و سـنـى یـكـسـان و یـا شـبـیـه بـه یـكـدیـگـر مـالحـظـه مـى كـنـیـد كـه در 
 . فصل بعد از نظرتان خواهد گذشت

حال عده اى از علماى اهل سنت مانند ابن عربى و شعرانى و دیگران با ما هم عقیده اند كـه حـضـرت در عین 
است و به نام و نسب آن حضرت تصریح كرده و او را زنده و ) ع(هـمـان مـحـمـد بن حسن عسكرى ) ع(مـهـدى 

 . ده استاسامى جمعى از آنان را نقل كر ((مهدى موعود))غایب مى دانند و صاحب كتاب 
كـه ) ع(دانـشـمـندان اسالمى و دست اندركاران جنبش هاى اسالمى ، باید از این اشتراك عقیده درباره مـهـدى 

مـیـان تـمـام مسلمانان وجود دارد بنحو شایسته اى استفاده كنند، چرا كه این بـاور تـاءثـیـرى حـیات بخش در باال 
ب و به وعـده نـصـرت الهى براى آنان خواهد داشت و روحیه استقامت بردن سطح ایمان توده هاى مسلمان ، به غی

 .و سازش ناپذیرى آنان را در برابر دشمن باال برده و براى یارى پیشواى موعودشان مهیا مى سازد
كـه نـزد بـرادران اهـل سـنـت مـا ) ع(بـر امـام مـحـمـد بـن حـسـن عـسـكـرى ) ع(و مـسـئله انـطـبـاق مـهـدى 

هـنـوز ثـابـت نـیـسـت ، نـبـایـسـتـى سـبـب شـود از كـسـانـى كـه قائل به این عقیده هستند و آن را وسیله تقرب و 
 .نزدیكى به خداوند مى دانند، انتقاد كنند

بـلكـه . نـیـسـت  (ع(البـتـه هـدف مـا در ایـنجا مطرح ساختن بحث كالمى اعتقاد شیعیان درباره حضرت مهدى 
یـدگـاهـى از ایـن روحـیـه جـوشـان و سـرشـار اسـت كـه مـجـامـع و مـحـافـل شـیـعـى بـا آن مـاءنـوس اسـت ارائه د

و ایـن عـقـیـده و انـدیـشـه اى اسـت كـه در دل و جان شیعیان و در خالل نسل ها و پرورش یافتن پدران و مادران 
 .و انتظار ظهور وى را بوجود آورد با آن ، توانسته است گنجینه عظیمى از محبت و احترام

از ایـن رو حضرت مهدى ارواحنا فداه بقیه اهللا در زمین و حجت او از خاندان رسالت و خاتم اوصـیـاء و امامان 
تمام ارزش ها و . مى باشد و پاسدار حریم قرآن و وحى آن و پرتوافكن نور خدا در زمـیـن محسوب مى گردد) ع(

 . ت وى تبلور یافته و شبیه به نبوت و امتداد شعاع و پرتو رسالت استالگوهاى اسالمى در شخصی
و در غـیـبـت او مـقـاصـدى بـزرگ و اسـرار و حـكـمـت الهـى و مـظـلومـیـت پـیـامـبـران و امـامـان اهـل بـیـت 

و آرزوهـاى . اسـت  و اولیـاء و مـؤ مـنـین كه به دست حاكمان ستمگر و سالطین جور بوجود آمده ، نـهـفـتـه) ع(
به ظهور مقدس آن حضرت قوت و رونـق مـى گـیـرد و دلهـاى غـمـزده آنـان به ) ص (مؤ منان با وعده پیامبر 

شور و نشاط مى گراید و درفش اسالم را با قدرت تمام به اهتزاز در مى آورند هر چند تندبادهاى مخالف بورزد و 
 .، عهد و میثاق بسته اند آنان با صاحب آن پرچم .راه طوالنى باشد

و اگـر شـیعه با سرمایه زندگى معنوى خود، با پیامبران و خاندان وى ارتباط داشته و مـعـروف اسـت ، براى این 
است كه شخصیت امام مهدى ارواحنا فداه و ماءموریت موعود او داراى جاذبه ویژه اى در سیراب ساختن روح 

 .شیعه با عشق و امید و مهر مى باشد
در حالى كه گروهى . گـروهـى از ایـنـكـه شـیـعـه نـسـبـت بـه عـلمـاى خـود احـتـرام قـائل اسـت انـتقاد مى كنند

دیگر آن را ستوده و مورد تقدیر قرار مى دهـند، شگفتى و انتقاد زمانى افزایش مى یابد كه مى بینند شیعه به مرجع 
اما هنگامى كه این شدت عـالقـه . عظیم نموده و مقید به فتواى وى هستنداحـتـرام و ت) ع(تقلید و نائب امـام مـهـدى 

مى رسد، عده اى ما را به غلو و گزافه گویى متهم مى سازند و حتى برخى از آنها در ) ع(بـه امـامـان مـعـصـوم 
مراجع را خدا مى داند و ) ع(و امامان ) ص (العیاذباهللا شیعه ، پیامبر اكرم : تهمت زدن افراط مى كنند و مى گویند

 .و آنها را پرستش مى كند
ولى مـسـئله ، تـنـهـا احـتـرام شـدیـد شـیعه و اطاعت و تقدیس آنان نسبت به علماى ربانى و پـیـشـوایـان مـعـصوم 
نیست ، بلكه در واقع دورى گزیدن و فاصله گرفتن ما مسلمانان از بـیـنـش اسـالمـى نـسبت به انسان و معامله و 

نخست : در نتیجه ما در قرآن كریم در رابطه با ارزش انسان ، سه روش را مالحظه مى كنیم . رفتار با اوست 
و . شیوه جاهلى است كه بر طبق آیات مربوط به اعراب و كسانى كه پیامبر را از پشت حنجره صدا مى زدند

ن پیامبران و صاحبان تمدن هاى الحادى ، از اسـت كـه آیات مربوط به دشمنا) مـاتـریـالیـسـم (دیگرى مكتب مـادى 



اسالم است كه بر اساس آیات مربوط بـه احـتـرام به انسان و رهنمونى او   و سوم طریقه و روش . آنان یاد مى كند
 . به عالم عقلى و معنوى و عملى ، مورد توجه قرار داده است
یرات زیادى را از جاهلیت و مـادى گـرى غرب ، در و كـافـى اسـت در جـهانى اسالمى كه ما بسر مى بریم ، تاءث

دیدگاه ما نسبت به انبیاء و پیشوایان و اولیاء شهیدان و مؤ منان و نسبت به توده ها و ملت هاى اسالمى ما و حتى 
 . خودمان مشاهده كنیم

سـیـاسـى ، انـحـطـاط تـمـدن مـادى و تـسـلط غـرب بـر جـوامع ما، اوضاع و شرایط دشوارى را از حیث 
اقـتـصـادى و اجـتـماعى ایجاد كرده است كه با وجود آن زندگى انسان مسلمان ، مـحـتـرم شمرده نمى شود پس 

 !چگونه مى توان به حرمت نهادن به دیگر ابعاد وجودى وى چشم دوخت ؟
دگى به مفهوم منطقى هـمـچـنـانـكـه اندیشه ما را به ذهن عصر جاهلیت بدل ساخت ، ذهنى كه پیوسته گرایش به سا

از این رو مى بینید كه ما فالن اءمر را تنها از یك بعد مى . آن دارد و با جمع و تركیب صفات ، عناد و دشمنى دارد
خواهیم بشناسیم و از ابعاد گوناگون آن در هـمـان حال صرف نظر كنیم ، همچنین در دل خود یك نوع توجه نسبت 

در مورد . و بـه خـود اجـازه نمى دهیم جهات و جنبه هاى دیگر آن را نیز دریابیم به مسئله اى احساس مـى كـنـیـم 
اولیـاء و پـیـشـوایـان و پـیـامـبـران الهـى نیز اینگونه رفتار مى كنیم و تنها ظاهر امر و حـال آنـان را مـالحـظه مى 

ر شـخـصـى ایـنـگـونـه بـه اءمـور بـنـگـرد و اگـ. كنیم و از اوج كماالت واالى معنوى و جهان عقالنى آنها غافلیم 
 . به خاطر آن بتپد او را دیوانه و منحرف مى خوانیم  غـلو كـرده اسـت و اگـر عقل و دلش : مـى گـوئیـم 

ایـن امـر وقـتـى بـه خـطرناكترین نقطه مى رسد كه ما به آن لباس مذهب بپوشانیم و در بـرابـر تقدیس و احترام 
و . مان و پیامبران بایستیم به بهانه اینكه ، با احترام نـسـبت به ذات مقدس خداوند و توحید او منافات دارداولیاء و اما

گوئیا معنى و مقصود از اینكه آنان هـم بـشـر هـسـتـنـد این است كه آنها همچون مشتى ریگ و سنگ بیابان اند و 
و گوئیا باغ و بستان و نهر و . مى در كار نیست مقایسه بین سنگ صـحـرا و آسـمـان مـطـرح اسـت و شق سو

رودخـانـه و ارتـفـاعـات و قـله هـایـى در ایـن صـحـراى جـامـعـه بـشـرى وجـود نـدارد و مـثـل ایـنـكـه ، نـور 
و در در غیره كره زمین  ((مـثـل نـوره كـمـكـشـوة فیها مصباح )) :الهـى كـه خـداونـد در سـوره نـور مـى فـرمـایـد

 ! تبلور یافته است) ع(موجوداتى غیر از پیامبران و امامان و اولیاء خدا 
مـن بـر ایـن بـاورم كـه ایـن هـشیارى و آگاهى اسالمى و حركت امت مسلمان به سوى اسالم و ایـسـتـادگـى در 

ن ، دست یابیم و از نو برابر دشمنان ، همان راهى است كه ما به هستى و موجودیت اسالمى خود و انـسـان مـسـلما
را شناخته و پیشوایان و عـلمـاى خـود را بـاز یـابـیـم و بـا آنـان بـگـونـه اى بـاشـیـم و ) ص (پیامبر گرامى اسالم 

عمل كنیم كه شایسته شخصیت كامل و ربانى و در خور شاءن و مقام واالى آنان است و دلهاى خـود را دوبـاره بـا 
سرشار سازیم و این عشق و محبت راستین ما را به عـشـق و مـحـبـتـى واالتـر و بـزرگتر، عشق و محبت پاك آنان 

 .((عشق اسطرالب اسرار خداست )) .یعنى عشق به اهللا پروردگار آنان و ما مى كشاند
ـوه و كـسـى كـه مـشـاهـده درخـتى او را از دیدن جنگل باز مى دارد باید كسى را كه آن درخت را با جـنـگـل و ك

آسـمـان بـاهم مى بیند معذور دارد و نیز كسى كه قداست و احترام دانشمندان دیـنـى و اولیـاء و امامان و پیامبران و 
زیستن در جهان آنان را مانع توحید و تقدیس خداوند ببیند، باید كسى را كه این احترامات را نوعى از شعائر 

بوسیله آنها سامان یابد و راهگشاى ما به سوى احترام و كرنش و اسالمى مى بیند كه شرع وضع كرده تا زندگى 
 .ذكر و یاد حضرت حق باشد نیز معذور دارد

پـس هـرگـاه ظرفیت اندیشه ام محدود و ظرف دلم كوچك باشد با محبت آفریده هاى بزرگ لبـریـز مـى شـود و 
دمندان فرزانه و دریادلى را كه جمع و تركیب پس من بایستى خـر. جائى براى محبت آفریدگار در آن باقى نمى ماند

ابعاد وجودى گوناگون در دلشان مى گـنـجـد و قـادر بـر درك قله هاى زمین و آفاق در آسمان و همزیستى با همه 
 . آنهاست ، معذور بدارم

 در پیشگاه پروردگار) ع(مقام حضرت مهدى 
  ا كه نمونه هایى از اعتقاد و عواطف ما نسبت به حضرتش پیش از آنكه پاره اى از روایات و دعاها و زیارتهایى ر

ارواحنافداه مى باشند بیاوریم ، مناسب است ، اندكى از روایت هائى را كـه نـشـانـگـر مـقـام و مرتبه آن بزرگوار 



گ و رفیع در منابع شیعه و سـنـى آمـده است كه مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند بس بزر. مى باشد یادآور شویم 
است او سرور و سـاالر دنـیـا و آخـرت و از سـروران اهل بهشت و طاوس بهشتیان است جامه هاى درخشنده اى 

از نـور الهـى بـر تـن دارد و الهام گیرنده و هدایت شده از سوى خداوند است ، هر چند پیامبر مـحـسـوب نـمى 
 .رى را به دست وحى جارى مى سازدشود، خداى سبحان كرامت ها و نشانه هاى معجزات بسیا

بـلكـه روایـات مـعـروفـى كـه مـنـافـع شـیـعـه و سـنـى آنـرا نقل كرده اند، داللت دارد كه آن حضرت در صفوف 
 :فرمود) ص (چنانكه پیامبر . پیامبران و رسوالن صلوات اهللا علیهم جاى دارد

(463) حمزه و على و حسن و حسین و مهدى  مـا فرزندان عبدالمطلب ، سروران اهل بهشتیم ، من و))
)) 

و شاءن و مقام واالى ایـشـان در نـزد ) ع(هـمچنین در منابع ما روایات مشروحى در فضائل پیشوایان معصوم 
ـله روایـت هـایى ویژه حضرت مهدى منتظر ارواحـنـافـداه مـى بـاشد به اینكه پـروردگـار آمـده اسـت ، از آن جـم

. وى نور خدا در روى زمین و شریك قرآن در واجب االطاعة بـودن و معدن علم الهى و گنجینه سر خداوند است 
بر سایر امامان  آنچه را كه علما در كتب عقاید و تفسیر و حدیث به تفصیل آورده اند و بیشتر آنان آن حضرت را

بعد از امیرمؤ منان و حـسـن و حـسـیـن علیهم السالم برترى و فضیلت داده اند، كه در این باره روایت نیز آمده 
 . است

 :و نـزد اهـل سـنـت نـیـز بـرتـرى او بـر ابـوبـكـر و عمر وارد شده است از ابن سیرین سؤ ال كردند
از آن دو به مراتب بهتر است و با پیامبر و نبى همطراز مى ) مهدى : ( مهدى بهتر است یا ابوبكر و عمر؟ گفت))

(464) باشد
)) 

 (ع(سخنان امامان درباره حضرت مهدى 
را پیشگامان و بیان كنندگان عواطف و اشتیاق خود ) ع(نـكـتـه قـابـل تـوجـه در ایـن زمینه این است كه ما امامان 

نسبت به فرزند ) ع(مى یابیم ، آنان با ایمان به وعده پیامبر و قبل از والدت مهدى ) ع(نسبت به حضرت مهدى 
و اینك ما به ذكر سخنانى از . موعود خود و آنچه در آینده بدست او انجام خواهد گـرفـت پـیـشـاپیش آگاهى داشتند

 . ر مؤ منان و امام صادق علیهماالسالم بسنده مى كنیمامی
 :فرمود) ع(حضرت على 

هان بدانید كه مثل اهل بیت محمد صلى اهللا علیه و آله بسان ستارگان آسمان است كه هـرگـاه ستاره اى غروب كند ))
بر شما تمام شده و ) ص (بر گوئیا مى بینم نعمت هاى الهى در پـرتـو خـانـدان پـیـام. ستاره اى دیگر طلوع مى كند

 (465) شما به آرزوهاى خود دست یافته اید
به اهل بیت پیامبر خود بنگرید، اگر سكوت كردند شما هم سكوت كنید و اگر از شما یـارى خـواسـتـنـد یـاریـشـان ))
پدرم به قربان . فرج و گشایشى بوجود مى آورد) ع(ـنـیـد كـه خـداونـد نـاگـاه بـه واسـطـه مـردى از مـا اهـل بـیت ك

چیزى عطا نكند و به كشتار و نابودى آنان پردازد و ) دشمنان (فرزند بهترین كنیزان كـه جـز شـمـشیر به آنها 
تـا جـائیكه قریش گویند اگر این شخص از فرزندان فاطمه مى بود  )مـبـارزه مـى كـنـد(هـشـت مـاه سـالح بـر دوش 

 .به ما رحم مى كرد
هـدایت الهى را بر خواسته هاى نفسانى خود حاكم مى گرداند، آنگاه كه دیگران هواى نفس خـود را بـر هـدایـت 

مـى دهد، آنجا كه دیگران قرآن را  الهـى تـرجـیـح مـى دهـنـد و قـرآن را مـالك و مـعـیـار انـدیـشـه و عـمـل قـرار
را براى او خارج مى سازد و ) معادن و ذخائر(زمین پـاره هـاى دل خود . تفسیر مى كنند  به راءى و نظر خویش 

آنگاه وى شیوه عدالت و راه و رسم پیامبر را به شما نشان خواهد داد و كتاب و . كلیدهایش را تسلیم او مى نماید
(466) و متروك و فراموش گردیده زنده خواهد كردسنت را كه پیش از ا

)) 
زره حـكـمـت بر تن نموده و آن را با رسم و آئین تمام و با توجه و آگاهى و جدیت فرا گـرفـته است چرا كه حكمت ))

اى آن ، و مورد نیاز است و او خواهان آن و هـنـگامیكه اسالم غریب مى گردد و همچون گمشده اوست و او جوی
شترى كه از خستگى راه به زانو درآمده و گردن خـود را بـه زمـین مى گذارد، او از دیده ها پنهان مى گردد، وى 

(467)  حجت باقى مانده اى است از حجت هاى خداوند و جانشینى است از جانشینان پیامبران
)) 

) ع(من و مفضل بن عمر و ابو بصیروابان بن تغلب حـضـور امام صادق : از سـدیـر صـیـرفـى نـقل شده كه گفت 



ـن كوتاه بر روى خاك نشسته و با حالتى رسیدیم ، دیدیم آن حضرت با جامه خیبرى طوقدار و بدون یقه و آسـتـی
پریشان و دلى سوزان مى گرید، غم و اندوه در چهره اش نمایان و دگرگونى در سیمایش هویدا و اشك در دیدگان 

اى سرور من ، غیبت تو، خواب را از من ربوده و بستر زمین را بر من تنگ : مباركش حلقه زده و مـى گـویـد
غیبت تو گرفتارى و مصیبت مرا به مصائب اءبدى پیوند ! سرور من . ا از بین برده است نـمـوده و آرامـش قلبم ر

زده كه از دست دادن یكى پس از دیگرى موجب نابودى جمع و تعداد ما مـى گـردد، احـسـاس نـمـى كـنـم اشـكـهـاى 
 ...چشم خشك شود و ناله سینه ام فرو نشیند و آرام گیرد

ـاهـده ایـن حـالت هـولنـاك و حـادثـه نـاگـوار عـقـل از سـرمـان پـریـد و قـلبـمـان بـیقرار و بـا مـش: سـدیـر گـفـت 
پریشان شد و گمان بردیم كه آن حالت ، نـشانه ناخوشى و بالى خطرناكى است و یا آفتى از روزگار به او رسیده 

را هرگز اشكبار نگرداند به خاطر كدام اى فرزند بهترین خلق خدا، خداوند دیدگان شما : است ، عرض كـردیـم 
 . حادثه اینگونه گریان هستید و چه پیش آمدى شما را بدین ماتم نشانده است

آهى دردناك از سینه برآورد بگونه ایكه نشانگر شدت خوف و ترس وى بود، و ) ع(آنگاه امام : سدیر مى گوید
 :فرمود

ر دیـدم و آن كـتـابـى اسـت مـشـتـمـل بـر آگـاهـى به مرگها و بالها واى بـر شـمـا، صـبـح امـروز در كـتـاب جـعـفـ))
بعد از او ) ع(و امامان ) ص (و مصیبت ها و دانش گذشته و آینده تا روز قیامت و خداوند این كتاب را به محمد 

شـدن آن و طـول  اختصاص داده است ، در این كتاب دربـاره والدت قـائم مـا اهـل بـیـت و غـیـبـت او و طـوالنـى
عـمـر وى و گـرفـتـارى مـؤ مـنـان در آن زمان و پیدایش شك و تردید در دلهایشان از طـوالنـى شـدن غـیـبت قائم و 

مـا مـقـدرات و )) :برگشتن بیشتر آنان از دین و دست كشیدن از دیانت اسالم كه خـداونـد سـبـحـان مـى فـرمـایـد
مطالعه مى كردم كه دلم سوخت و غم و اندوه بر من چیره  ((انى را به گردنش افكندیم نـتیجه كردار نیك و بد هر انس

 ((.شد
: لطـفـا شـمـه اى از آنچه كه مى دانید ما را آگاه فـرمـائیـد، فـرمود! اى فـرزنـد رسـول خـدا: عـرض كـردیـم 

را درآورده عـملى سازد والدت او را خداوند در مورد قائم ما سه امر را كه درباره سه تن از پیامبران به اجـ
و طول عمر وى را چون طول ) ع(پنهان قرار داده و غیبت او را چـون غـیبت عیسى ) ع(همچون والدت موسى 

را دلیل بر عمر او ) ع(مقدر فرموده است و بعد از آن عـمـر بـنـده شـایـسـتـه خـود یـعـنـى خـضـر ) ع(عمر نوح 
 . قرار داده است

اما والدت موسى ، وقتى : فرمود. این مطالب را براى ما شرح دهید) ص (اى فـرزنـد رسـول خدا : ردم عـرض كـ
خـواهـد بـود، پـیـشـگـویـان را احـضـار كـرد ) ع)فرعون پى برد كه نابودى فرمانروائى او بدست حضرت موسى 

از نسل بنى اسرائیل است ، فرعون به او : و آنها فرعون را بر نسب و نژاد حضرت راهـنـمائى كردند و گفتند
تا آنـكه ) تا مانع تولد وى گردند(ماءموران خود دستور داد هـمـچـنـان شكم زنان باردار بنى اسرائیل را بشكافند 

بیست و چند هزار نوزاد را بدین سان سر بریدند ولى از آنجا كه خداوند اراده حفظ او را داشت نتوانستند به وى 
 .و را بكشنددست یابند و ا

همچنین بنى امیه و بنى عباس وقتى فهمیدند زوال حكومت و نابودى فرمانروایان و جباران آنـهـا بـدسـت حـضـرت 
شمشیر كشیدند و به امید ) ص (اسـت بـه دشـمـنـى بـا مـا بـرخـاسـتـنـد و بـه روى اهل بیت رسول اهللا ) ع(قـائم 

ولى خداوند سبحان اجازه نداد كه امر وى بر ظالمى . ـودى ذریه پیامبر بستندكمر به نـاب) ع(دستیابى بر كشتن قائم 
 .آشكار مى شود تا آنكه نور خود را كامل گرداند هر چند بر مشركان ناگوار آید

، یهود و نصارى جملگى برآنند كه وى كشته شده اما خداوند آنان را در قرآن )ع(امـا مـاجـراى غـیـبت عیسى 
 :نجا كه مى فرمایدتكذیب نموده آ

(468) آنـهـا نـه او را كـشـتـنـد و نـه بـردار زدنـد بـلكـه در ایـن امـر بـه اشـتـبـاه افتادند))
)) 

 ...سبب طوالنى شدن غیبت ، آن را انكار مى نمایندنـیز بدینگونه است زیرا امت اسالم به ) ع(غـیـبـت قـائم ))
وقتى آن حضرت درخواست عذاب از آسمان براى قوم ) ع(و ایـنـك داسـتـان طـوالنـى شـدن عـمر حضرت نوح 

اى رسـول خـدا، خـداونـد مـتعال مى : خود كرد خداوند جبرئیل را با هفت هسته خرما نزد وى فرستاد و گفت 



آفریده ها و بندگان من هستند و من آنها را بـه وسـیـله صـاعـقـه آسـمـانـى از بـیـن نـمى برم مگر این مردم : فرماید
بعد از ابالغ دعوت و اتمام حجت ، بنابراین دوباره براى دعوت امت خود برگرد كه من به خاطر آن به تو پاداش 

رشد كردن و بارور شدن آنها، تو نیز به ایـن هـسـتـه هـاى خرما را غرس نما كه پس از روئیدن و  . مى دهم
 .گشایش و نجات دست خواهى یافت و پیروان مؤ من خود را به این امر بشارت بده 

وقـتـى درخـتـان خـرمـا روئیـدنـد و شـاخ و بـرگ بـرآورده و بارور شدند و پس از زمانى طـوالنى به میوه نشستند، 
او را مـاءمـور ) بـار دیـگـر(به وعده خود وفا كـنـد، امـا خـداونـد  از خداوند سبحان درخواست نمود كه) ع(نوح 

كـرد از هـسـتـه هـاى هـمـان نـخـل هـا بـكـارد و بـاز صـبـر و تـالش پـیـشـه سـازد و دلیـل و حـجت را بر قوم خود 
در نتیجه سیصد نفر از . خبر شدنددر این هنگام گروه هایى كه به او ایمان آورده بـودنـد از جـریـان بـا. تمام گرداند

 .اگر ادعا و دعوت نوح حق بود نمى بایست پروردگارش خلف وعده كند: آنان مرتد شدند و گفتند
بـدیـن تـرتـیـب خداوند متعال ، تا هفت بار پى در پى او را ماءمور كاشتن و بارور ساختن نـخـل هـا نـمـود و هر 

گشتند تا آنكه طرفداران او بـه هـفـتـاد و چند تن رسیدند در این هنگام به وى  بار گروهى از پیروان او از دین برمى
اى نوح اینك ظلمت شب بـه صـبـح روشـن تـبـدیـل گـردیـد و حـق و حـقـیـقـت آشـكـار شـد و : وحى فرستاد كه 

 ...زالل ایمان از كدورت كفر، با كنار رفتن بال سرشتان باز شناخته شد
حـضـرت قائم دوران غیبتش بدین گونه طوالنى مى شود تا حق كامال روشن و صفاى : فـرمـود) ع(امـام صـادق 

(469) ایمان از تیرگى و ناخالصى پاك و جدا گردد
)). 

 نمونه هایى از دعاها و زیارت آن حضرت
ـم كـن لولیـك الحـجـة بن الحسن ، صلواتك علیه و على آبائه ، فى هذه الساعة و فـى كـل سـاعـة ، ولیا و حافظا و الله

 .حتى تسكنه ، اءرضك طوعا، و تمتعه فیها طویال... قائدا و ناصرا، و دلیال و عینا
بمالئكتك المقربین ، و اءیده منك بروح اللهـم وصـل عـلى ولى اءمـرك ، القـائم المـؤ مل ، و العدل المنتظر، و حفه 

 .القدس یا رب العالمین 
مكن له دینه الذى . استخلفه فى االرض كما استختلفت الذیـن مـن قبله . اللهم اجعله الداعى الى كتابك ، و القائم بدینك 

 .اءبدله من بعد خوفه اءمنا یعبدك ال یشرك بك شیئا. ارتضیته له 
بـه ، وانـصـره و انـتـصـربـه ، و افـتـح له فـتـحـا یـسـیـرا، و اجعل له من لدنك سلطانا اللهـم اءعـزه و اءعـزز

 .نصیرا
 . اللهم اءظهربه دینك و سنة نبیك حتى ال یستخفى بشى ء من الحق مخافة احد من الخلق

و النـفـاق و اءهله ، و ) الكـفـر(ـهـا اللهـم انـا نـرغـب الیـك فـى دولة كـریـمـة ، تـعـزبـهـا االسـالم و اءهـله ، و تـذل ب
 . تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك ، و القادة الى سبیلك ، و ترزقنا بها كرامة الدنیا و اآلخرة

اللهـم المـم بـه شـعـثـنـا، و اشـعـب بـه صـدعنا، و ارتق به فتقنا، و كثر به قلتنا، و اءعـززبـه ذلتـنـا، و اءغـن بـه 
قض به عن مغرمنا، و اجبربه فقرنا، و سد به خـلتـنـا، و یـسریه عسرنا، و بیض به وجوهنا، و فك به عائلنا، و ا

اءسرنا، و اءنجح به طلبتنا، و اءنـجـزبـه مـواعـیـدنا، و استجب به دعوتنا، و اءعطنا به سؤ لنا، و بلغنا به من الدنیا 
 .و اآلخرة آمالنا، و اءعطنا به فوق رغبتنا

المـسـؤ ولیـن و اءوسع المعطین ، اشف به صدورنا، و اءذهب به غیظ قلوبنا، و اهدنا به لما اختلف فیه من یـا خـیـر 
 . الحق باذنك ، انك تهدى من تشاء الى صراط مستقیم ، و انصرنا به على عدوك و عدونا اله الحق آمین

كثرة عدونا، و قلة عـددنـا، و شـدة الفـتـن بـنـا، و  اللهم انا نشكو الیك فقد نبینا صلواتك علیه و آله ، و غیبة ولینا، و
تـظـاهـر الزمـان عـلیـنـا، فـصـل عـلى مـحـمـد و آل محمد، و اءعنا على ذلك كله بفتح منك تعجله ، و ضر تكشفه و 

 الراحمیننصر تـعـزه ، و سـلطـان حـق تـظـهـره ، و رحمة منك تجللناها، و عافیة منك تلبسناها، برحمتك یا اءرحم 
. 

اللهـم صـلى عـلى مـحمد و علیهم صالة كثیرة دائمة طیبة ، ال یحیط بها اال اءنت ، و یا یسعها اال علمك ، و یا  ...
 . یحصیها اءحد غیرك

اللهـم صـل عـلى ولیـك المـحـیـى سـنـتـك ، القـائم بـاءمـرك ، الداعـى الیـك ، الدلیل علیك ، و حجتك على خلقك ، و 



 . فى اءمرك ، و شاهدك على عبادك خلیفتك
 . اللهـم اءعـز نـصـره ، و مـد عـمـره ، و زیـن االرض بطول بقائه

 اللهـم اكـفـه بـغـى الحاسدین ، و اءعذه من شر الكائدین ، و ازجز عنه ارادة الظالمین ، و خلصه من اءیدى الجبارین
. 

، و خاصته ، و عامته ، وعدوه ، و جـمـیـع اهـل الدنـیـا مـا  اللهـم اءعـطه فى نفسه ، و ذریته ، و شیعته ، ورعیته
 .انك على كل شى ء قدیر. تـقـر بـه عـیـنـه ، و تـسـر بـه نـفـسـه ، و بـلغـه اءفضل امله فى الدنیا و اآلخرة 

من حكمك ، حتى یعود اللهـم جـدد بـه مـا مـحـى مـن دیـنـك ، و اءحـى بـه مـا بـدل مـن كـتـابك ، و اءظهر به ما غیر 
 . دینك به وعلى یدیه عضا جدیدا خـالصـا مـخـلصـا، ال شـك فـیـه و ال شـبـهـة مـعـه ، و ال باطل عنده و ال بدعة لدیه

اللهـم نـور بـنـوره كـل ظـلمـة ، و هـد بـركـنـه كـل بـدعـة ، و اهـدم بـعـزتـه كـل ضـاللة ، و اقـصـم بـه كـل جـبـار، 
بـسـیـفـه كـل نـار، و اءهـلك بـعـد له كـل جـبـار، و اءجـر حـكـمـه عـلى كل حكم ، و اذل لسلطانه كل  و اءخـمـد

 . سلطان
اللهـم اءذل كـل مـن نـاواه ، و اءهـلك كـل مـن عـاداه ، و امـكـر بـمـن كـاده ، و استاءصل من حجد حقه و استهان 

 . اد ذكرهباءمره ، و سعى فى اطفاء نوره ، و اءراد اخم
اللهـم لك الحمد على ما جرى به قضاؤ ك فى اءولیائك ، الذین استخلصتهم لنفسك ودیـنـك ، اذ اخـتـرت لهـم ...

جـزیـل مـا عـنـد مـن النـعـیـم المـقـیـم ، الذى الزوال له وال اضـمـحـالل بـعـد اءن شـرطـت عـلیـهـم الزهـد فـى 
ـا و زبرجها، فشرطوا لك ذلك ، و علمت منهم الوفاء به ، فقبلتهم و قربتهم ، و درجـات هذه الدنیا الدنیة و زخـرفـه

قـدمـت لهم الذكر العلى ، و الثناء الجلى ، و اءهبطت علیهم مالئكتك ، و اءكرمتهم بوحیك ، و رفدتهم بعلمك ، و 
 . جعلتهم الذرائع الیك ، و الوسیلة الى رضوانك

و بعضى حملته فى فلكك و نجیته و من آمن مـعـه مـن الهـلكـة . ه منهافبعض اءسكنته جنتك الى اءن اءخرجت
و بعض . و بـعـض اتـخـدته خلیال وساءلك لسان صدق فى االخرین فـاءجـبـتـه ، و جـعلت ذلك علیا. بـرحـمـتـك 

 و بعض اءولدته من غیراءت ،. كلمته من شجرة تكلیما و جعلت له من اءخیه ردءا و وزیرا
 . بینات ، و اءیدته بروح القدسو آئیته ال

و كـال شـرعـت له شـریـعـة ، و نـهـجـت له مـنـهـاجـا، و تخیرت له اءوصیاء، مستحفظا بعد مـسـتـحـفـظ، مـن مـدة 
الى مـدة ، و اقـامـة لدیـنـكـه ، و حـجـة عـلى عـبـادك ، ولئال یـزول الحـق عـن مـقـره ، و یـغـلب البـاطـل عـلى 

لوال اءرسلت الینا منذرا، رسوال منذرا، واقمت لنا علما هادیا، فنتبع آیاتك من قبل نذل و : و الیـقـول اءحداءهـله ، 
 .... نحرى

الى اءن انتهیت باالءمر الى حبیبك و نجیبك محمد صلى اهللا علیه و آله فكان كما انتجبته ، سـیـد مـن خـلقـتـه ، و 
، و اكرم من اعتمدته ، قدمته عـلى اءنـبیائك ، و بعثته الى الثقلین من  صفوة من اصطفیته ، و اءفضل من اجتبیته

عبادك ، و اوطاءته مشارقك و مغاربك و سخرت له البراق و عرجت به الى سمائك ، و اودعته علم ما كان و ما 
 .... یكون الى انقضاء خلقك

ما فلیبك الباكون ، و ایـاهـم فـلیـندب النادبون ، فـعـلى االءطـائب مـن اءهـل بیت محمد و على صلى اهللا علیهما و آله
 . و لمثلهم فلتدرف الدموع ، و لیصرخ الصارخون ، و یضج الضاجون ، و یعح العاجون

اءیـن السـبـیـل ....اءیـن الحـسـن ، اءیـن الحـسـین ، اءین اءبناء الحسین ، صالح بعد صالح ، و صادق بعد صـادق 
بعد الخیره ، اءین الشموس الطالعة ، اءین االءقمار المنیرة ، اءین االءنجم الزهراه ، اءین  بعد السبیل ، اءین الخیره

 .... اءعالم الدین ، و قواعد العلم
اءیـن بـقـیـة اهللا التـى التـخلو من العترة الهادیة ، این المعد لقطع دابر الظلمة ، اءین المـنـتـظـر القـامـد االءمـت و 

لمـرتـجى الزالة الجور و العدوان ، اءین المدخر لتـجـدیـد الفـرائض و السـنـن ، اءیـن المـتـخـیـر العـوج ، اءیـن ا
هله ، اءین قاصم .العـادة المـلة و الشـریـعـة ، اءیـن المـؤ مل الحیاء الكتاب و حدوده ، اءین محیى معالم الدین و 

 . شوكة المعتدین ، اءین هادم اءبنیة الشرك و النفاق
ءیـن مـعـزاالءولیـاء، و مـذل االءعـداء، اءیـن جـامـع الكـلم عـلى التـقـوى ، اءیـن السـبـب المتصل بین اءهل ا



، اءین مؤ لف شـمـل الصـالح و الرضـا، ایـن ....االرض و السماء، اءین صاحب یوم الفتح ، و ناشررایة الهدى 
 .المقتول بكربالء الطالب بذحول االءنبیاء و اءبناء، اءین الطالب بدام

بـاءبـى اءنـت و امـى ، و نـفـسـى لك الوقـاء و الحـمـى ، یابن السادة المقربین ، یابن النجباء االءكرمین ، یابن الهداة 
 .... المهتدین یابن الخیر المهذبین

بـى دونـك عـزیز على اءن اءرى الخلق و الترى ، وال اءسمع لك حسیسا و النجوى ، عزیز على اءن التـحـیـط 
بنفسى اءنت من مغیب لم یخل منا، بنفسى اءنت من نازح لم ینزج ...البـلوى ، والیـنـالك مـنى ضجیج و الشكوى 

 ...عنا
عزیز على ان اءجـاب دونـك و . و اءى خطاب اءصف فیك واءى نجوى . الى متى اءخارفیك یا موالى والى متى 

هـل مـن مـعـیـن . رى عزیز على اءن یجرى عـلیـك دونـهـم مـاجـرى عزیز على اءن اءبیك و یخذ لك الو. اءنـاغـى 
 هل قذیت عین فساعدتها عینى على القذى. هل من جزوع فاءساعد جزعه اذا خال .فـاءصـیـل مـعـه العـویـل و البـكـاء

. 
رى اءترانا نحف بك و اءنت ت....هـل الیـك یـابـن اءحـمـد سـبـیـل فـتـلقـى هـل یـتـصـل یـومـنـا مـنـك بـعدة فنحظى 

و اجـتـثـثـت اصول الظالمین ، و .... تام المال، و قد مالءت االءرض عـدال، و اءذقـت اءعـداءك هـوانـا و عـقـابـا
 . نحن نقول الحمد اهللا رب العالمین

 . الهم اءنت كشاف الكرب و البلوى ، و الیك اءستعدى فعندك العدوى ، و اءنت رب االخرة و االءولى
اللهم و نحن عبیدك التائقون الى ولیك ، المذكر بك و بنبیك ، الذى خلقته لنا عصمة و مالذا، اءقمته لنا قوما و ...

 .معاذا، و جعلته للمؤ منین منا اماما، فبلغه منا تحیة و سالما

ءك ، وصل اللهم بیننا وصلة تؤ دى اللهـم و اءقـم بـه الحـق ، و اءدحض به الباطل ، و اءدل به اءولیاءك ، و اءذللبه اءعدا...
الى مرافقة سلفه ، واجعلنا ممن یاءخذ بحجزتهم ، و یمكث فى ظلهم ، و اءعنا على تاءدیة ، حقوقه الیه ، واال جتهاد فى طاعة 

، و ، و االجتناب عن معصیته ، و امنن علینا برضاه ، وهب لنا راءفته و رحمته و دعاءه ، و خیرما ننال به سعة من رحمتك 
فوزا عندك ، واجعل صلواتنا به مقبولة ، و ذنوبنا به مغفورة ، و دعاءنا به مستجابا، و اجعل اءرزقنا به مبسوطة ، و همومنا 
به مكفیة ، و حوائجنا به مقضیة ، و اءقبل الینا بوجهك الكریم ، و اقبل تقربنا الیك ، و انظر الینا نظرة رحیمة ، نستكمل بها 

و اسقنا من حوض جده صلى اهللا علیه و آله ، بكاءسه و بیده ، ریا رویا، هنیئا . التصرفها عنا بجودك  الكرامة عندك ، ثم
 . ... یا اءرحم الراحمین...سائغا، الظماءبعده 

 از دیدگاه اهل سنت) علیه السالم (مهدى منتظر 
 یكسانى اعتقاد به مهدى منتظر از دیدگاه شیعه و اهل سنت 

ـنـنـد كـه اعـتـقـاد بـه مـهـدى مـنـتـظـر، ویژه شیعیان است در حالیكه اصل این عقیده از نظر اهل برخـى تـصـور مـى ك
سنت با شیعه همسان بوده و بین این دو فرقه از حیث بشارت هاى پـیـامـبر صلى اهللا علیه و آله راجع به ظهور آن حضرت 

زرگوار و حتى نشانه هاى ظهور و ویژگى هاى انقالب و ماءموریت جهانى وى و درباره شخصیت برجسته و مقدس آن ب
او، تـفاوتى وجود ندارد، و تنها فرقى كه در این مورد وجود دارد این است كه ما شیعیان او را امـام دوازدهـم بـنـام مـحـمـد 

قیده هستیم كه خداوند عمر هـجـرى مـى دانـیـم و بـر ایـن ع 255و مـتـولد بـه سـال ) عـلیـه السـالم (بـن حـسـن عـسـكـرى 
طـوالنـى نـمـوده و او اكـنـون زنـده و غـایب است ، تا خداوند هر زمان اراده ) عـلیـه السـالم )او را همچون عمر خضر 

فـرمـایـد ظـهـور خـواهـد كـرد در حـالیـكـه اغـلب دانـشـمـنـدان اهـل سنت مى گویند هنوز متولد نشده و غایب نیست بلكه 
متولد خواهد شد و به آنچه پـیـامـبـر صـلى اهللا عـلیـه و آله بـشـارت داده جـامـه عمل مى پوشاند و عده كمى از آنان  بزودى

 .در مورد والدت و غیبت او با ما هم عقیده اند
د كـه روایـات از دیـدگـاه اصـل سـنـت از آنـجـا روشـن مـى گـرد) عـلیـه السـالم (اصـالت اعـتـقـاد بـه حـضـرت مـهـدى 

فـراوانـى در مـنـابـع و اصـول روائى و اعـتقادى آنها و نیز فتاوا و آراء دانشمندان و تاریخ علمى و سیاسى آن در خالل 
 . نسل هاى گذشته وجود دارد كه كه گواه بر این عقیده است

مـى اهـل سنت رخ داد مانند جنبش مهدى بـنـابـرایـن حـركـت هـایـى كـه از سـوى مـدعـیـان مـهـدویـت در جـوامـع اسـال
سودانى در قرن گذشته و حركتى كه در آغاز این قرن در حـرم مـكـه اتـفـاق افـتـاد و جـنـبـش هـایـى كـه انـدیـشـه هـاى 

در مصر و حركت هاى مشابه آن ، كـه در  ((جنبش جهاد و هجرت ))مـهـدویـت را بـه شـكـل آشكارى نشان مى داد، مانند 
آنگونه كه برخى ) علیه السالم (اثـر بـوجـود آمدن خالء فكرى و یا تحت تاءثیر تفكرات شیعى ، درباره حضرت مهدى 



 .تصور مى كنند، پدید نیامد
از صحابه و تابعین اهل سنت كمتر از راویان شیعه ) علیه السالم (شـمـار راویـان احـادیـث مـربـوط بـه حـضـرت مهدى 

اشخاصى از آنان كه روایات یاد شده را در اصـول و مـجـموعه اى احادیث ، تدوین نموده و كسانى كه نیست همچنین است 
 .داراى تاءلیفات ویژه اى در این زمینه مى باشند

 كهن ترین كتاب اهل سنت درباره مهدى
اثـر حـافـظ  ((فـتـن و مـالحـم ))بدست ما رسیده است ، كتاب ) ع(شـایـد كـهـن تـریـن كـتـابـى كـه از اهل سنت درباره مهدى 

بـاشـد كـه مـؤ لف آن از اسـاتـید بخارى و دیگران بوده است و از ) ـ ه 227مـتـوفـاى سـال (نـعـیـم بـن حـمـاد مـروزى 
مصنفان صحاح ششگانه بشمار مى رود نسخه اى از این كتاب در كتابخانه دائرة المعارف عثمانى در حـیدر آباد هند شماره 

اءدب ، وجود دارد و نسخه اى در كتابخانه موزه انگلستان  -62و نسخه اى در كتابخانه ظاهریه دمشق به شماره  83- 3187
هـجـرى مـى بـاشد و روى پاره اى  706است كه حدود دویست صفحه پشت و رو دارد و تـاریـخ نـسـخـه بـردارى آن سـال 

مى شود كه نشانگر این است كه نسخه مذكور از مـوقـوفـات تـركـیـه دیده ) وقف حسین افندى (از صـفـحات آن عبارت 
و یكى از منابع ما در كتاب حـاضـر . در كـتـابـخـانـه بـریتانیا ثبت گردیده است . م  1924گـرفـتـه شـده اسـت و در سـال 

ى اهل سنت كه راجع به بیش از پنجاه اما سایر منابع روائى و اعتقاد. كـه از آن روایـت نـقـل كـرده ایـم همین نسخه است 
و اما شـمـار تـاءلیـفـات ، رسـاله هـا و پـژوهـش هاى ویژه تقریبا به . ماءخذ مى رسد كه كتب صحاح نیز در میان آنهاست 

 .تعداد منابع و ماءخذ مى باشد
 قدیمى ترین اثر شیعى درباره عقیده مهدى

از فـضـل  ((قـائم ))و یـا كـتـاب  ((غیبت ))كه بدست ما رسیده كتاب ) ع(مهدى چـنـانكه قدیمى ترین اثر شیعى درباره عقیده 
و ) ع(بـن شاذان نیشابورى است كه معاصر نعیم بن حماد بوده است وى كتاب خویش را قبل از والیت حضرت مهدى 

 ! غیبت او تاءلیف نموده است
ده است ولى متاءسفانه در ایـن قـرن از آن خـبـرى نـیـسـت نـسـخـه هـاى این كتاب در قرون گذشته در دسترس علماى ما بو

تـنـهـا مـقـدارى از ایـن اثـر در ضـمـن تاءلیفات و كتابهاى دانـشـمـندانى كه از آن كتاب استفاده كرده اند برجاى مانده است ، 
 . نقل نموده است ((النـواربـحـارا))بویژه عالمه مجلسى كه روایـاتـى از آن كـتـاب را در دائرة المـعـارف خـود 

 هاى محكم اهل سنت به تردید كنندگان در عقیده به مهدى پاسخ 
از عقائد ثابت اسالمى شد كه علماى اهل سنت و عموم آن مردم ) علیه السالم (بـا گـذشـت زمـان ، عـقیده به حضرت مهدى 

ـى شـد و آنـرا انـكار مى كرد و یا در آن تردید و شبهه بر این عقیده چنان هماهنگى و توافق یافتند كه اگر مخالفى پـیـدا م
ایجاد مى كرد، دانشمندان و محققان با او به مخالفت برخاسته و پاسخگوى وى بودند، زیرا آن شخص به حقیقت ، در یـكـى 

ت شده است ، تردید كرده از عـقـائد مـسـلم اسـالم كـه روایـات آن در حـد تـواتـر از رسول صلى اهللا علیه و آله رسیده و ثاب
 .بود

 :ایـنـك دو نـمـونـه از كـسـانـى كـه در ایـن عـقـیـده تـردیـد نـمـوده و دانـشـمـنـدان اهل سنت به آنان پاسخ داده اند
چاپ ، داراحیاء التراث )ابـن خلدون ، از دانشمندان قرن هشتم و صاحب تاریخ معروف در مقدمه تاریخ خود : نـخـسـت 
 :مى گوید 311ص ) العربى 

بـدان كـه بـیـن هـمه مسلمانان مشهور است كه با گذشت روزگاران ناگزیر در آخر زمان مردى از اهل بیت ظهور مى كند ))
كه دین را یارى و عدالت را آشكار مى سازند و مسلمانان از او پیروى مى كنند وى بر ممالك اسالمى استیال مى یابد و 

روج دجال و حوادث پس از او كه از نشانه هاى مسلم قیامت است بعد از ظهور وى اتفاق مى مهدى نامیده مى شود و خ
افتد و عیسى بعد از فرود مى آید و دجال را مى كشد و یا همزمان با ظهور مهدى فرود مى آید و او را در كشتن دجال 

(470) یارى مى نماید و در نماز به مهدى اقتدا مى كند
)). 

آمده است مورد بـررسـى قـرار مـى دهـد ) علیه السالم (آنـگـاه ابـن خـلدون بـیـسـت و هـفـت روایـت را كـه دربـاره مهدى 
 .ارت را مى آوردو در مورد برخى از روایان آن انتقاد مى كند و در پایان مناقشات خود، این عب

و ظهور وى در آخر زمـان آورده انـد، و چـنـانـكـه ) علیه السالم (ایـن است همه روایاتى كه راویان در شاءن مهدى ))
(471) مـالحـظه نمودى بجز اندكى ، بقیه خالى از نقد و انتقاد نیست 

)) 
سپس برخى از آراء اهل تصوف را درباره مهدى منتظر مورد نقد و بررسى قرار داده و آنگاه بحث خود را با این گفتار 

 .پایان مى دهد
ود و حـقـیـقـتـى كـه شـایـان ذكـر اسـت ایـنـكـه هـیـچ دعـوتـى نـسـبـت بـه دیـن و حـكـومـت كـامـل نـمـى شـود مگر با وج))



و این مطلب را قبال بیان كردیم . قدرت و حمایت قبیله اى كه از آن پشتیبانى و دفاع كنند تا آنكه امر خدا در آن آشكار گردد
و با براهین قطعى نشان دادیـم كـه هـمـبـستگى شدید فاطمى ها و حتى قریش در سراسر جهان بكلى متالشى شد و مـلت 

االتر از تعصب قریش داشتند مگر گروهى از طالبیان از جمله بنى حسن و بنى حسین هـاى دیـگرى پیدا شدند كه تعصبى ب
و بنى جعفر كه در سرزمین حجاز در مكه و ینبع در مـدیـنه باقى ماند و در آن شهرها پراكنده اند و بر آن نقاط غالب 

تفرق و پراكنده بسر مى برند و شمار هستند، آنها دسته هایى هـستند كه از لحاظ وطن و حكومت و راءى و عقیده بصورت م
بنابراین چنانچه ظهور این مهدى صحیح باشد دلیلى بـرظـهـور و دعـوت او وجـود نـدارد . آنان به هزاران تن مى رسد

تـمـام  مـگـر آنـكـه از ایـشان باشد و خداوند دلهاى آنان را در پـیـروى از وى بـیـكـدیـگـر الفـت و پـیـونـد دهـد تـا بـا قـدرت
و حـمـایـت كـامـل بـه ابـراز دعوت خود بپردازد و مردم را به پذیرفتن آن وادار سازد اما به غیر این روش ، مانند اینكه 

و بـدون قـوت و قـدرت و صـرفـا بـه خـاطـر ) فاطمى هـا(فردى فاطمى در گوشه اى از جهان بدون حمایت و پشتیبانى 
(472) چنین دعوتى بزند، نمى تواند موفق باشدانـتـسـاب بـه اهل بیت دست به 

)) 
را بطور قطع رد نكرده اما آنـرا بـعـیـد دانسته و در تعدادى ) علیه السالم (بـا ایـنـكـه ابـن خلدون اعتقاد به حضرت مهدى 

آن مناقشه مى كند، دانشمندان نظرات وى را در ایـن مـورد و نـسـبـت به یك عقیده اسالمى كه روایات مربوط به از روایات 
آن مستفیض و متواتر است ، نـاروا و انـحـرافـى دانـسته اند و او را بدینگونه مورد سرزنش قرار داده اند كه او مورخ 

را داشته باشد كه آن را مورد جرح و تعدیل و اجتهاد قرار دهد،  اسـت و تـخـصصى در روایت ندارد تا شایستگى این
از دانشمندان محدث احمد بن صدیق  ((الوهم المكنون مـن كـالم ابـن خلدون ))بزرگترین نقدى كه در پاسخ او دیده ام كتاب 

ت راویان حدیث را كه در مغربى است با بیش از یكصد و پـنـجـاه صـفحه كه مؤ لف مقدمه اى مفصل بر آن نوشته و نظریا
صـحـت و تـواتـر روایـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى اسـت در ضـمـن مقدمه آورده و سپس اشـكاالتى كه بوسیله ابن 

خلدون به سندهاى بیست و هشت روایتى را كه او ذكر كرده است یـك بـه یـك مـورد نـقـد و پاسخگوئى قرار داده و آنها را 
 . را تـا یـكـصـد روایـت كامل كرده است) ع(انسته آنگاه روایـات مـربـوط بـه حـضـرت مـهـدى بى اساس و ضعیف د

) مـهـدى اى نـیـسـت كـه انـتـظارش رود ( ص(بعد از پیامبر) ال مهدى ینتظر بعد الرسول خیرالبشركتاب : امـا نـمـونـه دوم 
ـارات قـطـر بـدنـبـال حـركـت مـحـمـد عبداهللا قرشى مدعى است كه توسط شیخ عبداهللا محمود رئیس دادگاه هاى شـرع ام

و عده اى از علماى حجاز با وى مخالفت كردند و بر رد او پاسخ . مهدویت در مسجدالحرام ، تـاءلیـف و مـنـتـشـر شـد
ـاسـخ وى را بـصـورت نـوشـتـند، از آن جمله دانشمند محدث استاد عبدالمحسن عباد استاد دانشگاه اسالمى مدینه منوره كـه پ

در بیش از پنجاه صفحه در  الرد على من كذب باالحادیث الصـحـیحة الوارده فى المهدىپـژوهـشـى كـامـل تـحـت عـنوان 
 : هـ منتشر ساخت و در مقدمه این بحث در همان مجله چنین گفته است 1400محرم  45شماره  ((الجامعة االسالمیة ))مجله 

در ) ع(بعضى پرسش ها درباره ظهور مهدى (...) یـن حـادثـه كـه دل هـر مسلمانى را مى آزارد بـدنـبـال وقـوع ا))
آخرالزمان مطرح گردید و آیا چه مقدار از روایات نبوى در این مـورد صـحیح است ؟ از این رو برخى از دانشمندان در 

رسیده است توضیح دادند، از آن ) ص (از پیامبر رادیو و روزنامه ها صحت بسیارى از روایـاتـى را كـه در ایـن بـاره
جمله شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز رئیس اداره پژوهش هاى علمى و تبلیغ و ارشاد بود كه با روشـنـگـرى از طریق 

 رسانه هاى گروهى ، رادیو و بعضى روزنامه ها ثابت بودن آن را بـوسـیـله روایـات مـسـتـفـیـض و صـحـیـح كـه از
رسـیده است بیان كرد و بى حرمتى و تجاوز احمقانه آن گروه منحرف نـسـبـت به بیت الحرام ) ص (نـاحـیـه رسـول اكـرم 

مى باشد كه در یكى از خطبه هاى ) ص (و دیگر شیخ عبدالعزیز بن صالح ، پیشوا و خطیب مسجد پیامبر. را، تقبیح كرد
ا به زشتى و بدى یاد كرد و خاطرنشان ساخت كه آنها و كسانى كه او را نماز جمعه ، تجاوز این گروه خاطى و ستمگر ر

مهدى پـنـداشـتـنـد در یـك سو و آن مهدى كه در روایات ذكر شده است در طریقى دیگر است و با یكدیگر متفاوت است ، 
 .( میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است(
اهللا بن زید محمود رئیس دادگاه هاى شرع دولت قطر است كه بـه تقلید پاره اى از نویسندگان و در مـقـابـل آن شـیـخ عبد))

قرن چهاردهم كه هیچگونه شناخت و تخصصى درباره روایـت نـبـوى و صـحیح و سقیم آن نداشتند، دست به انتشار جزوه 
شبهه هاى عقلى ، تمام روایاتى را كـه دربـاره زد و در آن با تكیه به  ال مهدى ینتظر بـعـد الرسول خیر البشراى بنام 
 ...آمـده تـكـذیـب كـرد و هـمـان حرف هایى را زد كه آنها گفته بودند باینكه این روایات خرافه است و) ع(مـهـدى 

مال سازم و و مـن مـصـلحـت دیـدم كـه ایـن چـنـد سـطـر را نـگـاشـتـه و خـطـاهـا و خیال بافى هاى نویسنده این جزوه را بر
در آخـرالزمـان بـر اسـاس روایـات صـحـیـحـه بـوده و عـلمـاى اهل سنت و ) ع)توضیح دهم كه عقیده به ظهور مهدى 

 .روایت در گذشته و حال به استثناى اندكى بر آن اتفاق نظر دارند
عـقـیـده اهـل السـنـه و االءثـر فـى المـهـدى بـجـاسـت كـه در ایـنـجـا اشـاره كـنـم كـه مـن سـابـقـا پـژوهـشـى تـحـت عـنـوان 

در مـدیـنـه مـنوره چاپ و منتشر  1388سـال اول ، ذى قـعـده  3شـمـاره  ((الجمامعة االسالمیة ))نگاشتم و در مجله  المنتظر



 : گردید كه این مقاله مشتمل بر ده قسمت بدین ترتیب است
 .روایت كرده اند) ص (را از پیامبر) ع(مهدى  ـ اسامى صحابه اى كه روایات مربوط به حضرت 1
 .ـ اسـامـى پیشوایان اهل سنت كه روایات و اءخبار وارده درباره آن حضرت را در كتاب هاى خود آورده اند 2
 .تاءلیف جداگانه اى دارند) ع(ـ دانشمندانى كه درباره حضرت مهدى  3
 . بـه حـضـرت نـمـوده انـد و نقل كالم آنانـ دانـشـمـنـدانـى كـه حـكـم بـه تـواتـر مـربـوط  4
 . در صحیح بخارى و مسلم آمده است) ع(ـ بیان برخى از روایاتى كه درباره مهدى  5
در غیر دو كتاب یاد شده آمده است همراه با ذكر سندهاى ) ع(ـ بـیـان پاره اى از روایاتى كه درباره حضرت مهدى  6

 .بعضى از آنها
 .دانى كه به روایات مربوط به آن حضرت اعتراض كرده اندـ بعضى از دانشمن 7
 . ـ كـسـانى كه روایات مربوط به آن حضرت را انكار و یا در آن تردید نموده اند همراه با بیان مختصرى از گفته آنان 8
 .تعارض دارد و پاسخ آنها) ع(ـ بـیـان مـطـالبـى كـه تـصور مى شود با روایت مربوط به مهدى  9

در آخر زمان ناشى از ایمان به غیب است و اعتقاد ) ع(پـایـان گفتار ما درباره اینكه اعتقاد به ظهور حضرت مهدى  ـ 10
 ((.ارتباطى به عقیده شیعه ندارد) ع(اهل سنت به مهدى 

یـن پـژوهـش در حـقیقت نقد و بررسى ابن صدیق مغربى در پاسخ ابن خلدون و دو نقد یاد شده از شیخ عـبـاد، از غـنـى تـر
 . است) ع(هـاى روائى و اعـتـقـادى اهل سنت درباره مهدى منتظر

االمـام المـهـدى عـنـد ))من مایل بودم بعضى از قسمت هاى آن را نقل كنم هر چند آوردن آراء دانشمندان دیگر، از كتاب 
در اصـفـهـان چـاپ و مـنـتـشـر  (((ع (ـنـیـن كتابخانه امـیـرالمـؤ م))سودمندتر است این كتاب اخیرا از سوى  ((اهـل السـنه 

بوده ، كـه بـه ) ع(گـردیـده اسـت و حـاوى فصل هایى از كتب احادیث و رساله هاى جداگانه و پژوهشهایى پیرامون مهدى 
ه است سایر منابع قـلم بـیـش از پـنـجـاه تـن از دانـشـمـنـدان و پـیـشـوایـان اهـل سنت مى باشد و كتابخانه یاد شده وعده داد

 .خطى را در مجلدى دیگر منتشر سازد
 ابن قیم جوزى

پـس از نقل تعدادى از روایات مربوط به مهدى المـنـار المـنـیـف فـى الصـحـیـح والضـعـیـف ایـشـان در كـتـاب خـود بـنـام 
 :مى گوید) ع(منتظر

) ع(، و مردم در مورد مهدى (475) ، موضوع (474) ، غریب (473) صـحـیـح ، حـسن : ایـن روایـات بـر چـهـارگـونـه اسـت ))
ایـنـكه عیسى بن مریم در حقیقت همان مهدى است و طرفداران این : نخستین دیـدگـاه : داراى چهار دیدگاه متفاوت مى باشند

ـرده اند و ما چگونگى آن را كـه قـبـال گـذشـت اسـتـدالل ك ((ال مـهـدى االعـیـسـى ))گفته به روایت مـحـمـد بـن خـالد جـنـدى 
بزرگترین مهدى بین ) ع(بیان كرده و گفتیم درست نیست و اگر درست باشد دلیـلى بـر ایـن امـر نـخـواهد بود زیرا عیسى 

 ((. تا قیامت است) ص (پیامبر
شد، پیروان این گفته ایـنـكـه مـهـدى هـمـان مهدى خلیفه عباسى است كه به خالفت رسید و حكومتش منقرض : دیـدگـاه دوم 

 .به روایت احمد در مسند استناد مى كنند
وقـتـى درفش هاى سیاه را مشاهده كردید از سوى خراسان روى آوردند به سوى آنها بـشـتـابـیـد اگـر چـه بـا خـزیـدن روى ))

 ((برف باشد زیرا مهدى خلیفه خدا در میان آنهاست 
 : سعود نقل شده كه گفتو در سنن ابن ماجه از عبداهللا بن م ...

بودیم كه جوانانى از بنى هاشم وارد شدند، همینكه پـیـامـبـر آنها را دیدند اشك از ) ص (زمـانـى مـا نـزد پـیـامـبر))
ما پیوسته حالتى را در سیماى شما مى بینیم كه آنرا دوست نداریم : چشمانشان جارى و رنگ شان دگرگون شد عرض كردم 

و البته بزودى گرفتار بال و مصیبت و آوارگـى . براى مـا اهـل بـیـت آخـرت را بـر دنـیا برگزیده است خداوند : فرمود! 
خـواهـنـد شـد تـا آنـكـه قومى از مشرق بیاید در حالیكه درفش هاى سیاه با خود دارند حق را مطالبه كنند و به آنها داده 

شـونـد در ایـن وقـت خـواسـتـه آنان را عملى كنند ولى آنها نمى پذیرند تا  نشود، آنگاه به نبرد و مبارزه بپردازند تا پیروز
آنگونه كه قبال از ظلم و ستم . آنكه درفش را بـدسـت مـردى از خـانـدان مـن بـسـپـارنـد و او زمـیـن را پـر از عدل و داد كند

 ((.ر چه با خزیدن روى برف باشدپر شده بود پس هر كسى آن زمان را دریابد باید به نزد ایشان بشتابد گ
در آن دلیلى وجود ندارد بر اینكه مهدى خلیفه عباسى همان مهدى است كه . ایـن مـورد و مـورد قـبلى اگر صحیح باشد ...))

 .در آخر زمان ظهور مى كند بلكه مى توان گفت وى به آن نام سزاوارتر از مهدى عباسى بود
جـهـت خـیـر و هـدایـت بـوده و نـقـطـه مـقـابـل مـانـنـد دجـال كـه پـیـوسـتـه در جـهـت شـر هـمـواره در ) ع(امـا مـهـدى  ...



و هـمـانـگـونـه كـه قـبـل از دجـال بـزرگ كـه داراى كـارهـاى خـارق العـاده است دجالهاى دروغین . و گـمـراهـى اسـت 
 .هدایتگر و صالح ظاهر مى شوند نیز مهدى هاى) ع(ظاهر مى شوند همینطور پیش از مهدى موعود

و از فرزندان حسن بن على در آخر زمـان اسـت وقـتـى كـه زمـین ) ص (ایـنكه وى مردى از خاندان پیامبر: دیـدگـاه سـوم 
آكنده از ظلم و جور شده باشد ظهور مى كند و آن را سرشار از عـدل و داد مـى گـردانـد و بـیـشـتـر روایـات بـر ایـن قـول 

كه براى خدا دست ) ع(داللت دارد و ایـنـكـه آن بـزرگوار از فرزندان حسن خواهد بود خود سرى لطیف است زیـرا حـسن 
از خالفت برداشت خداوند از فرزندان وى كسى را به حق ، خلیفه مى گرداند كه زمین را از عدالت ماالمال سازد و این 

به خاطر او چیزى را ترك كند خداوند به او یا فرزندانش بهتر از آن را است سنت خداوند كه در میان بـنـدگانش هر كس 
(476)  ..عطا مى فرماید

 .تا آخر...((
 ابن حجر هیثمى

 :گوید ((الصواعق المحرقه ))وى در كتاب خود 
 ((و انـه لعـلم للسـاعـه ))سـلیـمـان و مـفـسـران پیرو او گفته اند كه آیه شصت و یكم فرموده خدا سـبـحـان مـقـاتـل بـن ))

مى داند خواهد ) ص (و روایاتى كه بصراحت وى را از خاندان پیامبر. نـازل گـردیده است  (ع(دربـاره حـضـرت مـهـدى 
ه فاطمه و على دارد و خداوند از آن دو، فـرزنـدان پـاك و و آمد در این صورت آیه شریفه داللت بر بركت در ذری

شـایـسـتـه اى بـر آورد و نسل آن دو را كلیدهاى حكمت و معادن رحمت قرار مى دهد و سر آن این است كه پیامبر ذریه 
مام آن از سیاق خود را از شر شیطان رانده شده در پناه خداوند قرار داد و براى على نیز چنین دعایى نمود كه شرح ت

(477) روایات مربوط به او استفاده مى شود
)) 

در زمان حضرت ) ع(را بتوان جمع كرد، زیرا عـیسى ) ع(بنظر من ممكن است بین تفسیر آیه شریفه به مهدى و عیسى 
 .مى آید و با او همكارى مى نماید و نشانه هاى حق و قیامت توسط هر دو آشكار مى شود فرود) ع(مهدى 

المهدى االعیسى بن ))را در حاشیه روایت ) ع(ابـن حـجـر پـس از آنـكه مجموعه اى از روایات مربوط به حضرت مهدى 
 :مى آورد مى گوید ((مریم 

مـن : ، مسلما بر اساس ثابت بودن آن اسـت وگـرنـه حـاكـم گـفـتـه اسـت پس بنابراین تفسیر، اینكه نیست مهدى بجز عیسى ))
تـنـهـا مـحـمـد بـن خـالد آن را نـقـل كـرده : آن را بـعـنـوان تـعـجـب آوردم نـه بـراى اسـتـدالل بـه آن و بـیـهـقـى مـى گـویـد

جود دارد و نـسـائى بصراحت او را مجهول و وى مجهول است و در سند آن روایت اختالف و: اسـت و حـاكـم گوید كه 
ناشناخته دانسته است و دیگر حافظان روایت بطور قطع اظـهار كرده اند كه روایات قبل از آن یعنى روایتى كه صراحتا 

(478) داللت دارد بر اینكه مهدى از فرزندان فاطمه است از حیث سند صحیح تر مى باشد
)) 

 .را بیان مى كند) ع(و سپس مجموعه اى دیگر از روایات مربوط به مهدى 
 ابوفداء ابن كثیر

 :او در نهایه مى گوید
یـشوایان هدایت و پـ) پـیـامـبـر)فـصـلى اسـت در ذكـر مهدى كه در آخر زمان ظهور مى كند او یكى از جانشینان راستین ))

 ((...شده مى باشد كه احادیث نبوى درباره او سخن مى گوید و بیان مى دارد كه وى در آخر زمان خواهد بود
درفش هاى سیاهى از خراسان خروج مى نمایند و هیچ چیز مانع بازگشت آنها نمى شود تا اینكه ))و بـدنـبـال این روایت كه 

 :مى گوید ((در ایلیاء نصب گردند
هـ  132ایـن پـرچم ها آنهایى نیستند كه ابومسلم خراسانى آنها را بحركت درآورد و بوسیله آن دولت بـنـى امـیه را در سال ))

منقرض گرداند، بلكه درفش هاى دیگرى است كه یـاران مـهدى مى آورند و او، محمد بن عبداهللا علوى فاطمى حسنى مى 
مى بخشد یعنى توبه او را پذیرفته و او را موفق مى كند و به او الهـام نـمـوده باشد كه خداوند وى را در یك شب شایستگى 

و به راه راست هدایت كند در حالیكه قبال اینگونه نبوده است و گروهى از مردم مشرق زمین او را پشتیبانى و یارى مى 
چم هاى آنان نیز سیاه است و آن نشانه اى كنند و حكومت او را بر پا داشته و اركان دولت وى را اسـتـوار مى سازند كه پر

 ((.سیاه بود و عقاب نامیده مى شد) ص (زیرا درفش پیامبر خدا. كه داراى وقار مى باشد
بـهـر حـال ایـنـكـه ، آن مـهدى كه حضورش در آخرالزمان وعده داده شده طبق برخى از روایات ، اصل ظهور و  ...))

) ع(با او بیعت مى كـنـنـد و مـن فـقـط، تـنـهـا دربـاره مـهـدى ) خدا(كنار خانه خروج وى از ناحیه مشرق بوده و در 
(479) بـخـشـى جـداگـانـه آوردم وهللا الحمد

)). 
 جالل الدین سیوطى

و من  : ابـن جـریـر در تـفـسـیـر خـود بـه نـقـل از سـدى دربـاره ایـن آیـه)) :مـى گـویـد (( الحـاوى للفـتـاوى))او در كـتـاب 



آنان رومیان هستند كه در خراب كردن : آورده است كه  اظلم ممن منع مساجد اهللا ان یذكر فیها اسمه وسعى فـى جـرابـهـا
در روى : گـفـت  اولئك ما كان لهم اءن یدخلوها اال خائفین : بیت المقدس از بخت النصر پشتیبانى كردند و درباره این آیه

زمـیـن در آن روز رومـى اى نـیـسـت كـه داخل آن شود مگر آنكه بیمناك است از اینكه گردنش را بزنند و یا اینكه از 
این جـهـان ایـن است  گفت اما خوارى و ذلت در ((لهم فى الدنیا خزى )) : و در مورد این آیه. پرداخت جزیه هراسان است 

(480) قیام نماید و قسطنطنیه آزاد گردد آنها را از دم شمشیر بگذراند و این است خوارى و ذلت ) ع(كه وقتى مهدى 
)) 

سـند این روایت : قرطبى در تذكره گـفـتـه اسـت : مى گوید ((سى بن مریم ال مهدى اال عی))و در حـاشـیـه بر این روایت 
ضعیف است در حالیكه احادیث نبوى در صراحت داشتن درباره خـروج مـهـدى و ایـن كـه او از عترت و خاندان 

ـرایـن حـكـم كـردن بـه آن و از فرزندان فاطمه مى باشد ثـابـت بـوده و از ایـن روایـت صـحـیـح تـر اسـت بـنـاب) ص (پیامبر
 . باطل است

اخبار درباره آمدن مهدى مـتـواتـر اسـت و از جـهت : ابـوالحـسن محمد بن حسین بن ابراهیم بن عاصم سحرى مى گوید
در حد استفاضه است كه بیان مى دارد مـهـدى از اهـل بـیـت اسـت و هـفـت سـال ) ص (كثرت راویان آن از پیامبر

خـواهـد نـمـود و زمـیـن را پـر از عـدل و داد مـى كـنـد و عـیـسـى هـمـزمـان بـا او خـروج نـمـوده و در حـكـمـرانـى 
كـشـتـن دجـال در دروازه لد در سرزمین فلسطین وى را یارى مى كند و او بر این امت ، امامت مى كند و عیسى پشت سر 

(481) او در تمام مدت فرمانروائى وى نماز مى گزارد
)) 

 ابن ابى الحدید معتزلى
 :مى گوید ((و بنا یختم البكم )) :كه مى فرماید) ع(وى در شـرح نـهـج البـالغـه در بیان این سخن امام 

ر مى كند و بیشتر محدثان بر آنند كـه وى از فـرزندان فاطمه مى ایـن گـفـته اشاره به مهدى است كه در آخر زمان ظهو))
باشد و پیروان معتزله این نظر را انكار نمى كنند بلكه در كتاب هاى خود به بیان آن تصریح كرده و اساتید و بزرگانشان به 

 .این امر اعتراف نموده اند
(482) دارند  و اربابان حدیث نیز به این عقیده گرایش . ده خواهد شدبـا این تفاوت كه به اعتقاد ما او هنوز آفریده نشده و آفری

)) 
ر پى آن و د لتـعـطـفـن الدنـیـا علینا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها :كـه فـرمـود) ع(و در شـرح ایـن سـخـن امـام 

 :مى گوید و نرید اءن نمن على الذین استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین :این آیه را تالوت نمود
و هم . امـامـیـه بـر این عقیده اند كه آن وعده راجع به امام غایب است كه در آخر زمان بر زمین حـكـمـرانـى خواهد كرد))

مسلما این وعده مربوط به امامى اسـت كـه بـر زمـیـن فرمانروائى كرده و بر ممالك استیال : مى گویند) معتزله (كیشان ما 
بى تردید كسى كه بر زمین حكمرانى مى كند : و فرقه زیدیه مى گوید... مى یابد ولى الزم نیست او حتما وجـود داشته باشد

از او پیروى مى كنند، هر چند اكنون كسى از آنان شخصى فاطمى است و جماعتى از فاطمى ها كه بر مذهب زیدیه هستند 
(483) وجود ندارد

)) 
 :مى گوید ((پدرم فداى فرزند بهترین كنیزان ))و در شرح این گفته حضرت 

زدهمین آنان فرزند كنیزى است بنام نرجس ولى مـعـتـزله مـى گـویـنـد او فـاطمى امـا امـامیه بر این باورند كه امام دوا))
و زمـیـن را هـمـانـگـونـه كـه از سـتـم ... است و در زمان آینده از كنیزى والدت خواهد یافت و اكنون مـتـولد نـشـده اسـت 

انتقام مى گیرد و با سخت ترین مجازات آنان را كیفر مى  انـبـاشـتـه شـده ، از عـدل و داد مـمـلو خـواهد كرد و از ستمكاران
(484) دهد

)) 
د؟ ابن اما اگر مثال در عصر ما تولد یابد، كنیز كجا خواهد بود و فرزند كنیز و فرزند بهترین كنیزان چگونه ممكن خواهد بو

 :ابى الحدید مى گوید
اشاره به شخص یاد شده اسـت و این گفته در مذهب شیعه سودى  ((پنهان از مردم بسر مى برد)) :فرمود) ع(ایـنـكه امام ))

زیرا جایز است خداوند این امام را در . براى آنان ندارد هر چند تصور كرده باشند كه امام نـظـر آنـها را بیان كرده است 
مان بیآفریند و مدتى میان مردم پنهانى بسر ببرد و داراى مبلغانى باشد كه اءمر و دعوت او را اجرا كنند و پـس از آخر ز

(485) آن اخـتفاء، ظهور نماید و بر كشورها فرمانروائى و بر دولت ها استیال یابد و مالك زمین گردد
)) 

 عالمه مناوى صاحب فیض القدیر
در مطامح مى  ((مهدى مردى از فرزندان من است و چهره اش چون ستاره اى درخشان است ))ایـشـان در شرح روایت 

 :گوید
ـربـوط بـه مـهـدى و روایـات م... آورده اند كه او در میان این امت خلیفه اى است كه ابوبكر بر او فضیلت ندارد و))

 ((.فـراوان و مـشهور است كه آنها را چند تن بصورت جداگانه گردآورى نموده اند



 :سمهودى مى گوید
از اءخبارى كه درباره او ثبت گردیده بدست مى آید كه وى از فرزندان فاطمه مى بـاشـد و در سـنـن ابـوداود آمده كه او از ))

است كه حسن خـالفـت را براى خدا و ترحم بر مردم رها كرد و قائم از فرزندان وى  فرزندان حسن مى باشد و راز آن این
و این سنت خداوند در بین بندگانش مـى بـاشد كه . ، بهنگام نیاز مبرم مـردم و آكـنده بودن زمین از ستم ، به خالفت مى رسد

 ((یا فرزندانش عطا مى فرمایدهر كس به خاطر او از چیزى دست برداشت خداوند بهتر از آن را به او و 
 :و پس از توجه دادن به مطلب مى گوید

هیچگونه تـعـارضـى نـدارد زیـرا مـراد از آن ،  ((ال مـهـدى اال عـیـسى بن مریم ))روایـات مـربـوط بـه مـهـدى بـا حـدیـث ))
در ) رویـانـى . (نـاه غـیـر از عـیـسـى نـیـسـت چـنـانـكـه قـرطـبـى آورده اسـت یـعـنـى مـهـدى اى كـامـل و بـر كـنـار از گـ

در كـتـاب مـیـزان بـه نـقـل از : مـسـنـد خـود از حـذیـفه نـقـل كـرده كـه ابـن جـوزى بـن ابـراهـیـم صـورى گـفـتـه اسـت 
سـپـس ایـن روایـت . سـت ابـن جـالب گـفـتـه كـه وى روایـت بـاطـل و مـجـهـولى را دربـاره مـهـدى از رواد نـقـل كـرده ا

(486) را ادامـه داد و گـفـت ایـن روایـت باطل است 
)) 

 عالمه خیرالدین آلوسى
 : گفته ((غالیة المواعظ))او در 

دان ، ظهور مهدى ، از جمله نشانه هـاى قـیامت است و نظر برخى از اهل بر اساس صحیح ترین گفته ها نزد اكثر اندیشمن))
 ((... كه آمدن وى را انكار نموده اند، فاقد ارزش و اعتبار است... فضل 

 :را مورد بررسى و تحقیق قرار مى دهد مى گوید) ع(وى پـس از آنـكـه بخشى از روایات مربوط به مهدى 
(487) هـدى بـیـان كـردیـم ، گـفـتـارى اسـت صـحـیـح از اقوال اهل سنت و جماعت مـطـالبـى را كـه دربـاره مـ))

)) 
 شیخ محمد خضر حسین استاد دانشگاه االءزهر

مـنـتـشـر گـردیـده مـى  ((نگرشى بر روایات مربوط بـه مـهـدى ))وى در مـقاله اى كه بوسیله مجله تمدن اسالمى تحت عنوان 
در صـحـت اسـتـدالل بـه خـبر واحد، مطالبى به احكام عملیه ملحق مى گردد كه شارع از آنها خبر مى دهـد تـا )) :گـویـد

ایـتـى كـه مـربـوط بـه مـهـدى مـردم نـسبت به آن آگاهى پیدا كنند، بى آنكه صحت ایمانشان منوط بر آگاهى آن بـاشـد و رو
رسیده است كه در آخر زمان چنین خواهد شـد و ) ص (وقتى روایتى صحیح از پیامبر. اسـت از ایـن قبیل مى باشد) ع(

بـوسیله آن علم و آگاهى بدست مى آید بدون اینكه نیاز به كثرت راویان آن حدیث تـا حـد تـواتـر بـاشد، باید به آن پاى بند 
نیامده است ، اما روایتى در صحیح مسلم وارد شده است كه ) ع(ر كتاب صحیح امام بخارى روایتى دربـاره مـهدى بود، د

نام حضرت در آن تـصـریح نشده است ولى بعضى از آنان مى گویند مراد از آن مهدى بوده و یا آنكه در آن روایـات به 
ایر كتاب هاى حدیث ، امام احمد بن حنبل ، ابوداود، ترمذى ، برخى از صفات آن حضرت اشاره شده است ، اما صاحبان س

ابن ماجه ، طبرانى ، ابونعیم ، ابن ابى شیبه ، ابـویـعـلى ، دارقـطـنـى ، بـیـهـقـى ، نـعـیـم بـن حـمـاد و دیـگـران ایـن 
العـرف الوردى فـى ))آورى شده ، مانند روایـات را نـقـل كـرده انـد و حـتـى آن روایـات یـا در رسـاله هـاى جـداگانه اى گرد

 . از شوكانى التوضیح فى تواتر ما جاء فى المنتظر والجدال والمسیحاثر مال على قارى و  ((حقیقة المهدى 
سپس ...))پـرداخته ابن خلدون است  (ع(تـا جـائى كـه مـا مـى شـنـاسـیـم ، نخستین كسى كه به نقد روایات مربوط به مهدى 

از این رو ما مى گوئیم وقتى یك روایت از این ... ن اعتراف كرد كه بعضى از آن روایات خالى از نقد است ابن خلدو
روایات ثابت گردید و عیب و ایـرادى بـر آن وارد نبود، در آشنائى به معناى آن كه ظهور مردى را در آخر زمان بیان مى 

 ((ند، كفایت مى كندكند مردم را دعوت به شرع نموده و با عدالت حكم مى ك
از طریق آنها روایت گردیده است بـیـسـت و هـفـت نـفـر مـى ) ع(و صـحـابـه اى كـه روایـات مربوط به مهدى  ...))

از مـجـعول و ضعیف ، پیراسته گردد، هیچ اندیشمند ) ع(و در حـقـیـقـت اگـر روایـات مـربـوط بـه مـهـدى ... بـاشـنـد
 .مى تواند از آن صرف نظر نمایدپژوهشگر و صاحب نظرى ن

 :این روایات به حد تـواتـر رسـیـده اسـت و مـى گـوید: شوكانى در رساله خود كه قبال بدان اشاره شد، بصراحت مى گوید
بر آن دست یـافـت پـنـجـاه حـدیـث مـى بـاشـد كـه شـامـل صـحـیـح ، حـسـن ) درباره مهدى (روایاتى كه مى توان ))

قـابـل جـبـران اسـت كـه آنـهـا بـى شـك متواترند بلكه بنابر تمام اصطالحات موجود در اصول ، صفت تواتر بر وضـعـیـت 
 ((كمتر از اینها نیز صدق مى كند

این روایات بى تـردیـد از مـجـعـوالت شـیـعـه اسـت )) :بعضى از منكران همه روایاتى كه درباره آن حضرت است مى گویند
مردود است زیرا آن روایات با سندهاى مـربـوط به خود، روایت شده و ما در احوال رجال سند آنها نیز  ، ولى این نظر

تحقیق و بررسى نمودیم و آنـان را مـعـروف بـه عـدالت یـافـتـیـم و حـتـى یـك نـفـر از رجـال جـرح و تـعـدیل ، با شهرتى 



 ((.متهم نساخته اند كه در نقد رجال دارند، آن راویان را به شیعه بودن
را وسیله رسیدن به اهداف خود قـرار داده انـد و ادعاى مهدویت ) ع(و بـسـیـارى از بنیانگذاران دولت ها، مسئله مهدى  ...))

كرده اند تا مردم را بدین وسیله گرد خود جمع كنند، از جمله دولت فاطمى هاست كه بر اساس این دعوت بر پا گردید و مؤ 
اهللا ، خود را مـهـدى و انگاشت و دولت موحدین بر پایه این ادعا جریان یافت ، و بنیانگذار آن محمد بن سس آن عبید

 .توموت ، حكومت خود را بر این دعوت استوار نمود
و در زمان فرمانروائى مرینیه در فارس مردى بنام توزدى ظاهر شد، وى سران صنهاجه را گرد خود جمع نمود و 

 .ت رساندمصامته را بهالك
هـ، در منطقه اى روستائى در كشور مغرب قیام كـرد و خـود را مـهـدى  690هـمـچـنـیـن مردى به نام عباس به سال 

 . خـوانـد و جـمـاعـتـى از او پـیـروى كـردنـد ولى سـرانـجـام بـه قتل رسید و دعوتش پایان یافت
د احمد در سودان پیدا شد و ادعاى مـهـدویـت كـرد و قـبـیـله و بـعـد از شـورش عـرابـى در مـصـر، مـردى به نام محم

هــ از او پـیـروى مى كردند، كه تعایشى ، یكى  1300بـقـاره وابـسـته به قبیله جهینه به پندار اینكه وى مهدى است به سـال 
 .از سران قبیله بقاره بعد از مرگش جانشین او شد

د فهمیدند و یا آنكه آنرا بر وجه صحیح خود، خوب تطبیق ندادند، بر اثر آن مفاسدى زمانیكه مردم ، روایت نبوى را ب ...))
بنابر این نباید این امر سبب شك و تردید، در صـحـت روایـت ، و یـا مـوجـب انـكـار آن گردد، چرا كه نبوت هم . بوجود آمد

وت كردند و عده زیادى از مردم را بدینسان به ورطه حقیقت و واقعیتى بود بى تـردید، امام افرادى بدروغ و افتراء دعوى نب
مانند طایفه قادیانیه كه امروز چنین ادعایى دارند، و الوهیت و پـرسـتـش خـدا كـه مـانـنـد آفتاب روشن . گمراهى كشاندند

ت در این عصر، است ، عده اى آنرا براى سران خود ادعا كردند كه خـداوند در آنان حلول كرده است ، مانند فرقه بهائی
(488) بنابر این نباید حق را بدلیل اینكه احیانا باطلى به آن راه یافته است ، انكار نمود

)). 
 شیخ ناصرالدین اءلبانى

اما مسئله مهدى ، باید دانست كه )) :در مجله تمدن اسالمى ، مى گوید ((پیرامون مهدى ))وى در مـقـاله اى تـحـت عـنوان 
و من . درباره ظهور او روایات فراوان و صحیح وجود دارد كه بخش عـمـده اى از آنـهـا داراى سـندهاى صحیح مى باشد

پس از آن به ذكر  ((ن مى پردازم در اینجا نمونه هایى از آنها را مى آورم و سپس بدنبال آن به دفع شبهه خرده گیران و ناقدا
 :مواردى از آن و درج علماء درباره تواتر آنها مى پردازد و آنگاه مى گوید

رشید رضا و دیگران در مورد تك تك روایات مربوط به مهدى تحقیق و بررسى نكرده اند و ) افـرادى مـانـنـد(بـراسـتـى ))
پاره اى از آنها را داراى حجت مى یافتند، حتى در امور غیبى كه  در جستجوى سند هر روایتى تالش ننموده اند وگرنه

بعضى تصور مى كنند جز بـا روایت متواتر ثابت نمى شود، از مطالبى كه مى تواند رهنمونى در این زمینه براى شـمـا 
با آنكه اصال چنین  بـاشـد، ایـنكه رشید رضا مدعى است كه سندهاى روایات مربوط به مهدى خالى از راوى شـیـعـه نیست

نیست ، و روایات چهارگانه اى كه خود او آورده است مـردى معروف به تشیع در سند آنها دیده نمى شود، با آنكه اگر این 
ادعا صحیح هم بود خدشه اى در صحت روایت وارد نمى ساخت ، زیرا مالك اعتبار در صحت روایت ، صداقت و دقت 

مالحظه مى (لم روایت شناسى بیان شده ، اختالف مذهب در آن شرط نمى باشد، از این رو راوى اسـت و بـگـونه ایكه در ع
مسلم و بخارى در كتاب هاى خود از بسیارى از شیعیان و دیـگـر فـرقـه هـاى مـخـالف ، روایـاتـى را نـقـل نـمـوده و ) كنیم 

 .حـتـى به اینگونه روایات ، استدالل كرده اند
ـلت دیـگـرى كـه عـبـارت از تـعـارض بـاشـد مـتـوسـل شـده كه آن راه نیز مردود است ، زیرا شرط رشـیـد رضـا بـه ع

تعارض ، برابرى در قوت و ثبوت اسـت ، بنابراین تعارض بین روایت قوى و ضعیف را هیچ خردمند منصفى جایز نمى 
 . و تعارض مورد نظر وى از همین قبیل است. داند

ثابت است و از ) ص (عقیده به ظهور حضرت مهدى عقیده اى است كه بطور متواتر از ناحیه پیامبركـوتاه سخن اینكه ، 
آنجائى كه از زمره امور غیب است ، ایمان به آن واجب مى باشد و اعتقاد به آن از صفات متقین شمرده مى شود، چنانكه 

 :خداوند در قرآن مى فرماید
 قین ، الذین یؤ منون بالغیب الم ، ذلك الكتاب ال ریب فیه هدى للمت

و انكار آن جز از جاهل و یا معاند سر نمى زند، از خداوند مساءلت دارم ما را با ایمان به آن و به تمام آنچه كه بدرستى در 
(489) كتاب و سنت آمده است ، بمیراند

)) 
 كتانى مالكى

بعد از سرشمارى بیست تن از صـحابه كه روایات مربوط به مهدى  نـظـم المـتـنـاثـر مـن الحـدیـث المـتواتروى در كـتـاب 



تنى چند از حافظ سـخـاوى نقل كرده اند كه آن روایات ، متواتر است و سخاوى این مطلب را )) :را روایت كرده اند مى گوید
آورده و آنـرا از ابـوالحـسـن آبـرى نـقـل كـرده اسـت كـه روایـت آن را اول ایـن رسـاله آمـده  ((فتح المـغـیـث ))در كتاب 

مسلما روایات وى متواتر و یا : و در تاءلیفى از ابوالعالء ادریس حسین عراقى ، درباره مهدى چنین آمده است . است 
نظر ) متواتر(اول آن   د تـن از حـافـظـان و نـاقـدان روایـت ، دربـاره بـخـشنزدیك به تواتر است و اضافه مى كند كه چـنـ

 ((...قطعى داده اند
روایت مربوط به مهدى در روایات سـخـاوى وارد شـده و بـه حـد )) : از شیخ جوس چنین آمده است ((شرح رساله ))و در 

بر اساس اءخبار متواتر، : حسن آبرى در مناقب شافعى مى گویدتـواتـر رسـیـده اسـت و در شـرح مـواهـب بـه نقل از ابوال
المهدى ))مهدى از این امـت مـى بـاشـد و عیسى پشت سر او نماز مى گزارد، این مطلب را در پاسخ به روایت ابن ماجه 

 ((. آورده است ((االعیسى 

 

در زمینه آمدن مـهـدى و ایـنـكـه وى هـفـت سـال )) :مى گوید ((مغانى الوفا بمعناى االكتفا))شـیـخ حـسـن آبـرى در كـتـاب 
فـرمـانـروائى كـرده و زمـیـن را پـر از عـدل و داد مـى كـنـد، روایـات از لحـاظ كـثـرت راویـان ، مستفیض و بلكه در حد 

درباره : مـده و در شرح عقیده شیخ محمد بن احمد سفاریتى حنبلى چنین آ. روایت گردیده است ) ص (تواتر، از پیامبر
ظهور مهدى روایات بسیار وارد شده كه به حد تواتر معنوى مى رسد و این مـطـلب میان دانشمندان اهل سنت شایع و رایج 

است بگونه ایكه جزء معتقدات آنان بشمار مى آیـد، سـپـس پـاره اى از روایـات وارده در ایـن بـاره را از جـمـعـى از 
روایات متعددى از صحابه ، چه آنها كه نامشان ذكر شـده و چـه آنـهـا كـه : و پس از آن مى گوید صـحـابـه نـقـل مـى كـنـد

ذكـر نـشـده و هـمـچـنـیـن از تـابـعـیـن نـقـل گـردیـده اسـت كـه روى هـم رفـتـه مـوجـب یـقـیـن مـى شـود، بـنـابـراین چنانكه 
ادات اهل سنت و جماعت تدوین شده است ، ایمان و اعتقاد به ظهور مهدى ، نزد اهـل فـضـل و دانش ثابت بوده و در اعتق

(490) واجب مى باشد
)) 

 عدوى مصرى
هور او فرشته اى باالى سرش ندا مى در برخى از روایات آمده است كه هنگام ظ)) :مى گوید ((مشارق النوار))او در كتاب 

پس مردم به او روى مى آورند و عشق و محبت وى در دلها جایگزین  ((این مهدى خلیفه خداست از او پیروى كنید)) : كند كه
مى شود، وى بر شرق و غـرب زمـیـن فـرمـانـروائى مى كند و كسانى كه نخستین بار بین ركن و مقام با او بیعت مى كـنـند 

تعداد اهل بدر مى باشند، پس از آن مؤ منین واقعى از شام و افراد شایسته اى از مـصـر و گـروه هـایى از مشرق زمین  به
و خداوند براى یارى او سـپـاهـى بـا درفـش هـاى سـیـاه از خراسان بر مى انگیزد، سپس به . و نظیر آنان ، نزد او مى آیند

ممكن است و خداوند او را با سه هزار ) روایت (آورنـد كـه جـمـع بین هر دو  شام و در روایتى به كـوفـه روى مـى
راز تاءخیر آنان : فـرشـتـه یـارى مـى كـنـد و اصـحـاب كـهف از یاران آن حضرت خواهند بود، استاد سیوطى گـوید

عـطـا فـرمود تا در این امت تا این زمان بدین جهت است كه خداوند این عزت و شـرافـت را بـه آنـان ا) اصحاب كهف (
(491) داخل شوند و خلیفه خدا را یارى نمایند، طالیه دار سپاه وى جبرئیل و در انتهاى آن میكائیل قرار دارد

)) 
 سعد الدین تفتازانى

خروج مهدى و فرود آمدن عیسى از موضوعاتى است كه به مبحث : خاتمه بحث )) :بیان مى دارد ((شـرح المـقاصد))وى در 
 ((امامت مربوط است و هر دو از نشانه هاى قیامت است و در این باب روایات صحیحى رسیده هر چند خبر واحد باشند

این امت بال و مـصـیبتى برسد كه از ظلم و  بر))فرمود ) ص (پیامبر خدا: از ابـوسعید خدرى نقل شده است كه گفت  ...))
بیداد، كسى ملجاء و پناهى نیابد تا بدان پناه برد، آنگاه خـداونـد مـردى از خـانـدان مـرا بـرانـگـیـزد تـا زمـیـن را پـر از 

بـرآنند كه وى پیشوایى عادل  دانـشـمـنـدان اهـل سـنـت ((عـدل و داد سـازد هـمـانـگـونـه كـه از ظـلم و جـور آكـنـده شـده بـود
از فرزندان فاطمه مى باشد كه خداوند هر وقت بخواهد او را آفریده و براى یارى دین خود بر مى انگیزد و شیعه معتقد 

است كه وى محمد بـن حـسـن عـسـكـرى اسـت كـه از بـیـم دشـمـنـان ، پـنـهـان بـسـر مـى بـرد و طول عمر او اءمرى محال 
و سایر فرقه ها ایـن مـطـلب را انـكـار كـرده انـد چـون آنـرا امرى ) ع(ن نیست همچون نوح و لقمان و خضرو غیرممك

(492) بسیار بعید مى شمارند زیرا چنین عمرهاى طوالنى بدون دلیل و قرینه در این امت بى سابقه است 
)) 

 قرمانى دمشقى
دانشمندان بر این عقیده اتفاق دارند كه مهدى همان قیام )) : گـفته است ((اخـبـار الدول و آثـار االءول ))او در كـتـاب خـود 

لمت و ظ. كننده در آخر زمان است و اخبار ظهور وى را تاءیید مى كند و بـر پـرتـو افـشـانـى نور او هماهنگى دارند



تاریكى روزگاران با ظهور او به روشـنـائى بـدل خـواهـد شـد و بـا دیـدن رویش ظلمت هاى شب تاریك جاى خود را به 
(493) و پرتو عدالتش سراسر جهان را تابناكتر از ماه تمام ، نور افشانى خواهد نمود. صبح راسـتـین خواهد داد

)) 
 محى الدین عربى

آگاه باش ، خداوند ما را یارى گرداند، كه پروردگار را خلیفه اى )) : خود آورده است ((الفـتـوحـات المـكـیـه ))او در كـتـاب 
عـدل و داد سرشار خواهد ساخت و اگر است ظهور مى كند در حالیكه زمین مملو از ظلم و بیداد شـده بـاشـد و او آن را از 

از عمر جهان تنها یك روز مـانـده بـاشـد خـداى سـبـحـان آنـروز را بـه حـدى طـوالنـى نماید تا خلیفه خدا از خاندان رسول 
 .حكمرانى كند) بر جهان ) (ص (و از فرزندان فاطمه و همنام با پیامبر خدا) ص (اهللا 

كـه مـهـمانى خداست ، در مرج عكا حاضر مى شود، ستم و ستم پـیـشـگـان را نـابـود مى كند و او در كـار زار بـزرگ  ...))
مى دهد، اسالم بعد از خوارى ، به سبب او عزیز و ارجمند مى گردد و پس * دین را بر پا داشته و جان تازه در كالبد اسالم

با شمشیر، دعوت به خدا مى نماید هر كـس ) دشمنان را(از انزوا دوباره زنده مى شود، مالیات و جزیه را وضع مى كند 
نـپـذیـرد كـشـتـه مـى شـود و هر كه با او درافتد خوار و بیچاره مى گردد، در احكام و مـسـائل دیـن بـگـونـه اى عـمـل مـى 

زمین بر مى اندازد و جز بـود هـمـان گـونـه عـمـل مـى كرد، مذاهب باطل را از روى ) ص (كـنـد كـه اگـر پـیـامـبـر خـدا
 .دین پاك و ناب اسالم ، آئینى باقى نمى ماند

دشـمنان او مقلد فقیهان داراى اجتهاد هستند و چون حكم او را برخالف احكام پیشوایان خود مى بـیـنـند به ناچار از ترس 
 .آیند شمشیر و هیبت او و یا از شوق مزایایى كه در اختیار دارد، تحت فرمانروایى وى در مى

عـامـه مـسـلمـانـان بـیـش از خـواص ، بـه وجـود او شـاد مـى گـردنـد و عـارفـان اهـل حـقـیـقـت كـه بـه سـبـب مـعـرفـت 
 .الهـى بـه كـشـف و شـهـود حـقـائق نائل شده اند با وى بیعت مى كنند

د، آنان وزیران و مـعـاونـان او مـحـسوب مى او را مردانى الهى است كه دولت وى را بر پا داشته و او را یارى مى كنن
 .شوند كه بار مسئولیت سنگین مملكت را بدوش كشیده و او را در ماءموریت الهى اش كمك مى كنند

شـهـداى او بـهـتـریـن شهیدان و امانت داران او برترین امانت داران اند و همانا خداوند گـروهـى را كه در پرده غیب  ...))
اخته به معاونت او برگزیند و آنها را از طریق كـشـف و شـهود بر حقایق آگاه سازد و آنچه تكلیف الهى اوست خود پنهان س

نسبت به بندگان خدا انجام مـى دهـد و بـا مـشـورت آنـان امـور را فـیـصـله مـى دهـد و آنـان آگـاه بـه مسائل بوده و مى دانند 
 .در آنجا چه وجود دارد

دارنـده شـمـشـیـر حـق و داراى سـیاست كشوردارى است و آگاهى و علم وى از جانب خداوند به اندازه ایست امـا خـود او 
كه شاءن و منزلت او نیاز بدان دارد، زیرا وى خلیفه اى راستین و بـحـق اسـت ، زبان حیوانات را مى داند و عدالتش در 

و مى باشند كه خداى سبحان آنان را به وزارت و معاونت او جن و انس جریان مى یابد و از اسرار دانش ، وزیران ا
و آنـان در  ((این حق ماست كه ایمان آورندگان را یارى نماییم )) : انتخاب مى كند كه مصداق این گفته خداوند است كه

ند و در میان شان ردیـف صـحـابـه و بـزرگـان مـى بـاشند، كه بر سر پیمان خویش با خدا باقى ماندند، آنان از عجم هست
عرب نیست ولى جز به زبان عربى سخن نـمـى گـویـند، نگاهبان دارند ولى از جنس خودشان نیست ، و هرگز نافرمانى 

(494) خدا را نمى كنند و از وزراى ویژه و با فضیلت ترین امانت داران بشمار مى روند
)) 

 شریف برزنگى
بدان كه روایات مربوط بـه مـهدى با وجود اختالف آن منحصر )) :مى گوید ((االشاعة فى اشراط الساعة ))وى در كتاب خود 

رسول  روایـاتـى كـه از: و محدود نمى باشد چنانكه محمد بن حسن دستورى در كـتـاب مـنـاقـب شـافـعـى خـود مـى گـویـد
 . اهللا درباره مهدى آمده و او را از خاندان آن حضرت دانسته ، در حد تواتر است

؟ گفت !از ابوبكر و عمر بهتر است  (آیا او: (از ابن سیر بن نقل شده كه مهدى از ابوبكر و عمر بهتر است و گفته شده  ...))
ابـوبـكـر و عـمـر بـر او فـضـیلت : شـده اسـت كـه گـفـت البته او بر بعضى از پیامبران نیز برترى دارد، و از او روایـت 

به : ایـن سـنـدى صـحـیـح اسـت و از لفـظ اول خفیف تر مى باشد و گفته : گـویـد ((العـرف الوردى ))سیوطى در . ندارند
به خاطر فتنه هاى  ((ن از شمابلكه به اندازه پنجاه ت)) :عقیده من بهتر این است كه دو عبارت بر مفاد این روایت تـاءویل گردد

 .سختى كه در زمان مهدى وجود دارد
بعقیده من ، حق این است كه جهات برترى و فضیلت ، متفاوت است و روا نیست فردى را بر فـرد دیـگـر بـطـور مـطلق ، 

یازى وجود داشته باشد كه زیـرا مـمكن است در فرد پائین تر امت .او را برترى داده باشد) ص (ترجیح دهیم مگر آنكه پیامبر
در شخص برتر نباشد، در فتوحات مكیه از شیخ محى الدین عربى قبال گذشت كه آن حضرت در حكم معصوم است و بـه 

عمل كرده و هرگز خطا نمى كند، بى تردید این خصلت در ابـوبـكـر و عمر نبود و ویژگیهاى ) ص (سـنـت و سیره پیامبر



هیچ یك از پیشوایان دینى قبل از او جمع نگردید، با توجه به این جهات مى توان او را بر آن  نه گانه اى كه گذشت در وجود
. و مشاهده وحى و سابقه و غیر آن برخوردار بـوده اند) ص (دو برترى داد هـر چـنـد آنها از امتیاز مجالست رسول خدا

از جمله چیزهایى را كه مى توان : مى گوید ((لمهدى المشرب الوردى فى مذهب ا))شیخ على قارى در كتاب . واهللا العالم 
نـامـیـد ولى بـه ابـوبـكـر جز  ((خـلیـفـه خـدا))وى را ) ص (دانست این اسـت كـه پـیـامـبـر) ع(دلیل بر برترى حضرت مهدى 

 ((.(495)نمى گفتند(( خلیفه رسول خدا))
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 .3:13داوران ، باب 56- 
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 .28ـ  6:16انجیل مرقس ، 83- 
 .5ـ  1: روم 84- 
 .105، ص 3ج : تاریخ طبرى 85- 
 .خبر واحدى است كه راویان آن از سه نفر تجاوز كنند86- 
 .11ص  52بحار ج 87- 

 
 .239، ص 4مستدرك حاكم ، ج 88- 
 .364ارشاد مفید ص 89- 
 .214، ص 52بحار، ج 90- 
 .231، ص 52بحار، ج 91- 
 .355، ص 52بحار، ج 92- 
 .37مریم ـ 93- 
 .4شعراء 94- 
 .229، ص 52بحار، ج 95- 
 .183بشارة االسالم ص 96- 



 .92سخن خطى ابن حماد ص ن97- 
 .92، ص 51بحار، ج 98- 
 .92، ص 52بحار، ج 99- 
 .229، ص 52بحار، ج 100- 
 .298، ص 52بحار، ج 101- 
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 .92نسخه خطى ابن حماد ص 104- 
 .253، ص 52بحار، ج 105- 
 .76ابن حماد ص 106- 
 .71نسخه خطى ابن حماد، ص 107- 
 .نسخه خطى ابن حماد108- 
نـقـل كـرده ، امـا او را بـدون واسـطـه درك نـكـرده و اگر  (ع(روایـتـى اسـت كـه راوى آن را از مـعـصـوم 109- 

چنین و چنان و یا بگوید از مردى و یا از بعضى : بواسطه هم بوده فراموش كرده مـثل اینكه بگوید پیامبر فرمود
 . اصحاب ما نقل شده است

 .212، ص 52بحار، 110- 
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 .237، ص 52بحار، ج 112- 
 .75نسخه خطى ابن حماد ص 113- 
 .182ص  53بحار ج 114- 
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 .213ص  52بحار 118- 
 .75نسخه خطى ابن حماد ص 119- 

 .208ص  52بحار ج  120-
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 .84نسخه خطى ابن حماد ص 123- 
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 .249ص  52بحار ج 133- 
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 .205ص  52بحار ج 135- 

 .75ـ نسخه خطى ابن حماد ص  2و136- 1
 .272و  52بحار ج 137- 
 .272ص  52بحار ج 138- 
 .77نسخه خطى ابن حماد ص 139- 
 .141ص  52بحار ج 140- 



 .252ص  52بحار ج 141- 
 .237ص  52بحار ج 142- 
 .246ص  52بحار ج 143- 
 .237ص  52بحار ج 144- 
 ((2نسخه خطى ابن حماد ص 145- 
 .87نسخه خطى ابن حماد ص 146- 
 .250ص  52بحار ج 147- 
 .232ـ  231ص  52بحار ج 148- 
 .215ص  52بحار ج 149- 
 .83نسخه خطى ابن حماد، ص 150- 
 .83نسخه خطى ابن حماد ص 151- 
 .219 ص 52بحار ج 152- 
 .273ص  52بحار ج 153- 
 .238ص  52بحار ج 154- 
 .238ص  52بحار ج 155- 
 .84 نسخه خطى ابن حماد ص156- 

 .274و  273ص  52بحار ج  157-
 .88نسخه خطى ابن حماد ص 158- 
 .89نسخه خطى ابن حماد ص 159- 
 .222ص  52بحار ج 160- 
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 .51سباءـ 162- 
 .186ص  52بحار ج 163- 
 .186ص  52بحار ج 164- 
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 .90نسخه خطى ابن حماد ص 166- 
 .91نسخه خطى ابن حماد ص 167- 
 .90نسخه خطى ابن حمادص 168- 
 .91ـ 90نسخه خطى ابن حماد ص 169- 
 .217ص  52بحار ج 170- 
 .88نسخه خطى ابن حماد ص 171- 
 .86نسخه اى خطى ابن حماد ص 172- 
 .224ص  52بحار ج 173- 
 .96نسخه خطى ابن حماد ص 174- 
 .97نسخه خطى ابن حماد ص 175- 
سـنـد صـحـیح ، سندى است كه راوى عادل شیعه آن روایت را از مانندخودش در همه سلسله سند از امام 176- 

 .معصوم نقل كند
 .204ص  52بحار ج 177- 
  .از غیبت نعمانى 93ة االسالم ص بشار178- 
 .233ص  52بحار ج 179- 
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  .شكننده چشمش ، چشم شكسته184- 
 .245ص  52بحارج 185- 
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 .60ص  53بحارج 192- 
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 .73نسخه خطى ابن حماد ص 194- 
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 92ص  51بحار ج 197- 
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 .222ص  52بحارج 199- 
 .222ص  52بحار ج 200- 
 .219ـ  217ص  52بحار ج 201- 
  .و خانقین شهر مرزى فعلى عراق. نام منطقه اى است در عراق 202- 
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 .217ص  52بحار 204- 
 .43ص  52بحار ج 205- 
 .43مالحم و فتن ص 206- 
 .ویان آن از سه نفر تجاوز كندمستفیض خبر واحدى است كه را207- 
 87ص  51بحار ج 208- 
 .روایـت مـرسـله از جـهـت جـعـل بحال شخصى كه در سلسله سند نامش حذف شده حجیت ندارد209- 
روایـت ضـعـیـف آن اسـت ه در سـلسـله راویـان آن احـتـمـال فـسـق در یـك راوى و یـا جـه بـحـال وى و 021- 

 .وضـع و جعل نمودنش مورد شبهه باشد
 191ص  2الزام الناصب ج 211- 
  .360ید ص ارشاد مف212- 
 .271غیبت طوسى ص 213- 
 .360ارشاد ص 214- 
 .272غیبت طوسى ص 215- 
 .273، ص 52بحار، ج 216- 
  .به نقل از غیبت نعمانى 250ص  52بحار ج 217- 
  .به نقل از غیبت طوسى 213ص  52بحارج 218- 
  .نهر كوچكى كه از دلجه جدا شده است219- 
 .13نهج البالغه خطبه 220- 
 128نهج البالغه خطبه 221- 
 10اسراء آیه 222- 
 .325بالغه ص و نهج ال 226ـ  224ص  60بحارج 223- 
 9حاقه ـ 224- 
 53نجم ـ 225- 
 70توبه ـ 226- 
 32رحمن ـ 227- 
 .362ارشاد مفید ص 228- 
 .217ص  52بحارج 229- 
 .353ص  52بحارج 230- 



 .354ص  52بحارج 231- 
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 .284غیبت طوسى ص 237- 
 375ص  52بحارج 238- 
 .345ص  52بحارج 239- 
 333ص  52بحارج 240- 
و معناى جمله از ذریه پدر بزرگوار اوست یعنى آن مرد معترض نسبش علوى است و مـعـنـاى جـمـله تـا 241- 

 ((سوق ))ایـنـكـه بـه بـازار مـى رسـد این است كه به محله اى مى رسد كه نام آن 
 .كانى است در عراق از سمت حجازم242- 
  .نام صندوقچه مخصوصى است243- 
 .343ص  52بحار ج 244- 
 .12ـ  11ص  53بحار ج   .246- معناى آن قبال گذشت245- 
 .280غیبت طوسى ص 247- 
حجر بن ) ع(كـیـلومـتـرى دمـشـق كـه مـدفـن صـحـابـى جلیل القدر حضرت على  35مـنـطـقـه اى اسـت در 248- 

 .عدى مى باشد
  (ص(یـعـنـى بـطـرق گـونـاگـون از عـده اى از صـحـابـه نـقـل شـده كـه عـلم بـه صـدور آن از رسـول خـدا 249- 

 .حاصل مى شود
 .277و غیبت طوسى ص  405ارشاد مفید ص 250- 
 .434كمال الدین صدوق صى 251- 
 .229ص  52بحار ج 252- 
 .235ص  52بحار ج 253- 
 .113ص  52بحار ج 254- 
  .منطقه اى است نزدیك كوفه255- 
 .84و  82ص  53بحار ج 256- 
 .207ص  52بحار ج 257- 
 .38سوره محمد ـ آیه 258- 
 .331ص  4كشاف ج 259- 
 .250ص  18المیزان ج 260- 
 .3ـ  2جمعه 261- 
 .7ـ  4اسراء 262- 
 .216ص  60بحار ج 263- 
 .284ص  20شرح نهج البالغه ج 264- 
 .11ص  5مسند احمد ج 265- 
 .13ذكر اصبهان ، حافظ ابو نعیم ص 266- 
 10-8ذكر اصبهان ،حافظ ابونعیم ص 267- 
 11ذكر اصبهان ص 268- 
 .12ذكر اصبهان ص 269- 
 382ص  5سنن ترمذى ج 270- 
 .12ذكر اصبهان ص 271- 
 .63ص  52بحار ج 272- 
 74و قریب به همین مضمون در ص  84نسخه خطى ابن حماد ص 273- 
 210ص  52بحار ج 274- 



 232ص  52بحار ج 275- 
 .روایت صحیح آنست كه تمام راویان آن ثقه و مورد اعتماد باشند276- 
  .نقل از اربعین حافظ ابونعیمب 252ص  52بحار ج 277- 
مـتـواتـر خـبـرى اسـت كـه راویـان آن بـحـدى بـرسـد كـه عـادتـا محال است اهل كذب باشند و این در همه 278- 

 .طبقات راویان باید ثابت باشد
 .269ص  52بحار ج 279- 
 .234، ص 52بحار ج 280- 
  .چاپ ایران 216ص  60بحار ج 281- 
 .216ص  60بحار ج 282- 
 .216ص  60ج بحار 283- 
 .216ص  60بحار ج 284- 
 .211ص  60بحار ج 285- 
 .214ص  60بحار ج 286- 
 .182ص  60بحار ج 287- 
 .213ص  60بحار ج 288- 
 .213ص  60بحار ج 289- 
  .معنى متواتر اجمالى قبال گذشت290- 
 .83ص  15بحارج 291- 
 .262ص  7و كنزالعمال ج  82ص  2الحاوى سیوطى ج 292- 
 .449ینابیع المودة قندوزى ص 293- 
 .307ص  52بحار ج 294- 
  .در اسـتـان خـراسـان نـیـز مـنـطـقـه اى بـنـام طـالقـان وجـود داشـتـه كـه در حال حاضر اثرى از آن نیست295- 
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 .337ص  52بحار ج 302- 
 .58نسخه خطى ابن حماد ص 303- 
 .04/ شعراء 304- 
تـفـاوت الفـاظ نـقـل مـى كـنـنـد كـه بـا قـطـع نـظـر از الفـاظ، اطـمـیـنـان یـعـنـى عـده زیـادى روایـت را بـا 305- 

 . حاصل ى شود كه این معنى از معصوم علیه السالم صادر شده است
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 .290ص  52بحار ج 308- 
 .292ص  52بحار ج 309- 
 .404ارشاد مفید ص 310- 
 .361ص  51بحار ج 311- 
 .213ص  52بحار ج 312- 
 .244ص  52بحار ج 313- 
 .157ص  52بحار ج 314- 
 .152ص  52بحار ج 315- 
 .50ص  3مفتاح الجنات ج 316- 
 .91ص  52بحار ج 317- 
 .250ص  51بحار ج 318- 



 .142ص  51بحار ج 319- 
 .301ص  13بحار ج 320- 
 .158و صواعق المحرقه ص  65ص  51بحار ج 321- 
 .281ص  52بحار ج 322- 
 .210ص  52بحار ج 323- 
 .240ص  52بحار ج 324- 
 .655كمال الدین صدوق ص 325- 
 .210ص  52بحار ج 326- 
 .157ص  52بحار ج 327- 
 .273ص  52بحار ج 328- 
 .59نسخه خطى ابن حماد ص 329- 
 60نسخه خطى ابن حماد ص 330- 
 .60د ص نسخه خطى ابن حما331- 
 .234ص ص  52بحار ج 332- 
 .235ص  52بحار ج 333- 
 .180ص  8صحیح مسلم ج 334- 
 .61ن حماد ص نسخه خطى اب335- 
 .240ص  52بحار ج 336- 
 .230ص  52بحار ج 337- 
 .230ص  52بحار ج 338- 
 .88حماد ص  نسخه خطى ابن339- 
 .147ص  52بحار ج 340- 
 .147ص  52بحار ج 341- 
 .به نقل از بحار 267بشارة االسالم ص 342- 
 .95نسخه خطى ابن حماد ص 343- 
 .332ص  52بحرا ج 344- 
 .334ص  52بحار ج 345- 
 .334ص  52بحار ج 346- 
 .8هود ـ 473- 
 .341ص  52بحار ج 348- 
 .309ص  52بحار ج 349- 
 .370ص  52بحار ج 350- 
 .368 ص 52بحار ج 351- 
  .به نقل از دالئل االمامه طبرى 210بشاره االسالم ص 352- 
 .280ص  52بحار ج 353- 
 .234ص  52بحار ج 354- 
 .روایـتـى اسـت كـه از بـیـن سلسله سند و یا آخر آن یك یا چند نفر راوى حذف شده باشد355- 
 ،91نسخه خطى ابن حماد ص 356- 
 .157ص  51بحار ج 357- 
 .120ص  51بحار ج 358- 
 .217ص  52بحار ج 359- 
 .307ص  52بحار ج 360- 
 .307ص  52بحار ج 361- 
 .95نسخه خطى ابن حماد ص 362- 
 .315ص  52بحارج 363- 
 .306ص  52بحارج 364- 



 .285ص  52بحارج 365- 
 .334ص  52بحارج  366-

 .308، ص 52بحار، ج  .368- 363، ص 52بحار، ج 367- 
 .11، ص 53بحار، ج 369- 
 .47ـ  46نحل 370- 
  .منطقه اى است در حجاز از سمت ایران و عراق371- 
  .از تفسیر عیاشى 342، ص 52بحار، ج 372- 
 .224، ص 8كافى ، ج 373- 
  .هج البالغه ابن میثم بحرانىشرح ن374- 
 .بدون مصدر 267یوم الخالص ، ص 375- 
 .330، ص 52بحار، ج 376- 
 .331، ص 52بحار، ج 377- 
 .12، ص 53بحار، ج 378- 
 .391، ص 52بحار، 379- 
 .98نسخه خطى ابن حماد ص 380- 
 .275، ص 52بحار،381- 
 .224، ص 52بحار، ج 382- 
 .96نسخه خطى ابن حماد ص 383- 
 .97نسخه خطى ابن حماد ص 384- 
 .123مالحم و فتن ص 385- 
 .97نسخه خطى ابن حماد ص 386- 
 .417ص  2و مسند احمد ج  356، ص 5تاج جامع االصول ، ج 387- 
 .159نساء ـ 388- 
 .383ص  52ر، ج بحا389- 
 .256، ص 2صحیح بخارى ، ج 390- 
 .162نسخه خطى ابن حماد ص 391- 
 .80، ص 51بحار، ج 392- 
 141نسخه خطى ابن حماد، ص 393- 
 .142نسخه خطى ابن حماد، ص 394- 
 .115نسخه خطى ابن حماد، ص 395- 
 .124نسخه خطى ابن حماد، ص 396- 
 .118نسخه خطى ابن حماد، ص 397- 
 .136نسخه خطى ابن حماد، ص 398- 
 .131نسخه خطى ابن حماد، ص 399- 
 .142ابن حماد، ص نسخه خطى 400- 
  .به نقل از غیبت طوسى 258بشارة االسالم ، ص 401- 
 .225، ص 2الزام الناصب ، ج 402- 
 .64مالحم و فتن ، ص 403- 
 .به نقل از بحار 251بشارة االسالم ، ص 404- 
 .136نسخه خطى ابن حماد، ص 405- 
  .به نقل از فتوحات مكیه ابن عربى 297بشارة االسالم ، ص 406- 
 .41رحمن 407- 
 .127غیبت نعمانى ، ص 408- 
 .121غیبت نعمانى ، ص  .410- 178، ص 2شرح نهج البالغه ، ج 409- 
 .218، ص 51بحار ج 411- 
 .157، ص 51بحار ج 412- 



 .343، ص 53بحار، ج 413- 
 .65كهف ـ 414- 
 .33توبه ـ 415- 
 .86محجة بحرانى ، ص 416- 
 .87محجة بحرانى ، ص 417- 
 .86محجة بحرانى ، ص 418- 
 .191، ص 52بحار، ج 419- 
 .87، ص 2تفسیر عیاشى ، ج 420- 
 .56، ص 2تفسیر عیاشى ، ج 421- 
 .88تفسیر عیاشى ، ص 422- 
 .287روضه كافى ، ص 423- 
 .53سجده ـ 424- 
 .143غیبت نعمانى ، ص 425- 
 .183، ص 1تفسیر عیاشى ، ج 426- 
 .129بیان شافعى ، ص 427- 
 .63بیان شافعى ، ص 428- 
 .78، ص 51بحار، ج 429- 
 .66مالحم و فتن ، ص 430- 
 .36، ص 4شرح نهج البالغه ، ج 431- 
 .352، ص 52بحار، ج 432- 
 .297بشارة االسالم ، ص 433- 
 .241، ص 1كافى ، ج 434- 
 .331كمال الدین صدوق ، ص 435- 
 .68، ص 51بحار، ج 436- 
 .351، ص 52بحار، ج 437- 
 .98ن حماد، ص نسخه خطى اب438- 
 .99نسخه خطى ابن حماد، ص 439- 
 .213بقره ـ 440- 
 .99نسخه خطى ابن حماد، ص 441- 
 .191، ص 52بحار ج 442- 
 .185بشارة االسالم ، ص 443- 
 .49، ص 56بحار ج 444- 
 .250، ص 3كشف الغمه ج 445- 
 .98نسخه خطى ابن حماد، ص 644- 
 .336، ص 52بحار ج 447- 
 .321، ص 52بحار ج 448- 
 .391، ص 52بحار ج 449- 
 .236، ص 52بحار ج 450- 
 .565كمال الدین صدوق ، ص 451- 
 .327، ص 52بحار ج 452- 
 .319غیبت نعمانى ، ص 453- 
 .321، ص 52بحار ج 454- 
 .24ـ  23رحمان 455- 
 .229غیبت طوسى ص 456- 
 .56، ص 53بحار ج 457- 
 .40، ص 53بحار ج 845- 



 .50، ص 53بحار ج 459- 
 .40، ص 53بحار ج 460- 
 .46، ص 53بحار ج 461- 
 .39، ص 53ج  بحار462- 
 .158و صواعق ابن حجر ص  13غیبت طوسى ص 463- 
 .98ابن حماد ص 464- 
 .100نهج البالغه خطبه ـ 465- 
 .138نهج البالغه خطبه ـ 466- 
 .182نهج البالغه خطبه ـ 467- 
 .156نساء ـ 468- 
 .222ـ  219ص  51بحار ج 469- 
 .311مقدمه ابن خلدون ص 470- 
 .322مقدمه ابن خلدون ص 471- 
 .327مقدمه ابن خلدون ص 472- 
ه و مورد ستایش با قطع نظر از عدالت او، سند آن روایت به معصوم روایـتـى است كه بواسطه راوى شیع473- 
 .برسد) ع(
 .نیز مى گویند) شاذ(روایتى است كه آنرا فقط یك راوى نقل كند و به آن 474- 
  .معناى روایت صحیح قبال گذشت روایتى است ساختگى و جعلى ، و475- 
 .289ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 476- 
 .420ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 477- 
 .433ص  1عند اهل السنه ج  االمام المهدى478- 
 .302و  301و  296ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 479- 
 .354ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 480- 
 .369ص  1م المهدى عند اهل السنه ج االما481- 
 .164ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 482- 
 .174ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 483- 
 .152ص  1مهدى عند اهل السنه ج االمام ال484- 
 .163ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 485- 
 .54ص  2االمام المهدى عند اهل السنه ج 486- 
 .160و  158ص  2عند اهل السنه ج االمام المهدى 487- 
 .214ـ  210ص  2االمام المهدى عند اهل السنه ج 488- 
 .391ـ  288ص  2االمام المهدى عند اهل السنه ج 489- 
 .195ـ  194ص  2االمام المهدى عند اهل السنه ج 490- 
 .62ص  2االمام المهدى عند اهل السنه ج 491- 
 .214ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 492- 
 .463ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 493- 
 .107ـ  106ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 494- 
 .506ـ  480ص  1االمام المهدى عند اهل السنه ج 495- 

  

 

 


